
 

เอกสารวชิาการส่วนบุคคล 

(Individual Study) 

 

เร่ือง   

สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญ 

 

จดัท าโดย นายชาญวทิย์ รักษ์กลุชน  

 

รายงานช้ินนีเ้ป็นส่วนหน่ึงของการฝึกอบรม 

หลกัสูตรหลกันิตธิรรมเพือ่ประชาธิปไตย รุ่นที่ ๑  

วทิยาลยัรัฐธรรมนูญ 

ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 



 

เร่ือง   

 

สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญ 

 

จดัท าโดย นายชาญวทิย์ รักษ์กลุชน  

 

 

หลกัสูตรหลกันิตธิรรมเพือ่ประชาธิปไตย รุ่นที่ ๑ ปี ๒๕๕๖ 

วทิยาลยัรัฐธรรมนูญ 

ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 

รายงานนีเ้ป็นความคดิเห็นเฉพาะบุคคลของผู้ศึกษา 



 

 

 

 

 

บทความ 

เร่ือง 

สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุตธิรรมตามรัฐธรรมนูญ 
 



บทน า 

 

  แต่เดิมจ าตอ้งยอมรับวา่ประเทศไทยยงัคงเพิกเฉยและละเลยต่อสิทธิมนุษยชน ซ่ึงเป็นสิทธิ

ขั้นพื้นฐานท่ีทัว่โลกให้การรับรองและให้ความส าคญัเป็นอยา่งมาก จนกระทัง่เป็นเหตุให้เกิดผลกระทบใน

หลายดา้น ต่อมาไดมี้ความพยายามในการพฒันาความคุม้ครองสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยเพื่อให้ทดัเทียม

กับนานาอารยประเทศ  โดยหน่ึงในกระบวนการส าคัญแห่งการพฒันาดังกล่าวจ าต้องมีการกล่าวถึง

รัฐธรรมนูญซ่ึงเป็นกฎหมายท่ีบญัญติัเก่ียวกบัสิทธิมนุษยชนไวโ้ดยตรง ในการน้ี การกระท าตามรัฐธรรมนูญ

ท่ีอาจก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนไดอ้ยา่งง่ายดายคือ การด าเนินกระบวนการยุติธรรม ดงันั้น ผูเ้ขียน

จึงน าเสนอให้เห็นถึงสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญเพื่อประโยชน์แก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง

ต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญ 

 

 กระบวนพิจารณาของศาลเก่ียวกบัการพิจารณาและสืบพยานในศาลซ่ึงตอ้งท าโดยเปิดเผยต่อหน้า

จ าเลย และการปล่อยชั่วคราวตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเป็นบทบญัญติัท่ีรับรองสิทธิ

มนุษยชนขั้นพื้นฐานของประชาชนในกระบวนการยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญและตามหลักสากลท่ี               

ศาลยุติธรรมตอ้งยึดถือเป็นหลกัในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี ส าหรับขอ้ยกเวน้กระบวนพิจารณาของ

ศาลเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าวไม่วา่จะเป็นเร่ืองท่ีศาลมีค าสั่งให้พิจารณาเป็นการลบัในคดีบางประเภท หรือการท่ี

ศาลมีค าสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในชั้นสอบสวนหรือชั้นพิจารณาของศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์                   

หรือศาลฎีกาเป็นการขดัต่อหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานของประชาชนในกระบวนการยุติธรรมตาม

รัฐธรรมนูญและตามหลกัสากลหรือไม่นั้นเป็นเร่ืองท่ีตอ้งพิจารณาเป็นกรณีไป 

 

 ตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ซ่ึ ง เ ป็นการประกาศเจตนารมณ์ในการรับรอง                      

สิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษยโ์ดยเฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งกบัสิทธิของประชาชนในกระบวนการยุติธรรมมีใจความ

ส าคญั ดงัน้ี 

 

 ข้อ ๑ มนุษย์ทั้ งหลายเกิดมามีอิสระและเสมอภาคกันในเกียรติศกัด์ิและสิทธิต่างมีเหตุผลและ               

มโนธรรม และควรปฏิบติัต่อกนัดว้ยเจตนารมณ์แห่งภราดรภาพ 

 ข้อ ๗ ทุกคนเสมอกันตามกฎหมายและมีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน

โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติใด ๆ ทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองเท่าเทียมกันจากการเลือกปฏิบัติใด 

ๆ อนัเป็นการล่วงละเมิดปฏิญญา และจากการยุยงให้เลอืกปฏิบัติดังกล่าว 

 ขอ้ ๘ ทุกคนมีสิทธิท่ีจะไดรั้บบ าบดัอนัเป็นผลจริงจงัจากศาลท่ีมีอ านาจแห่งชาติต่อการกระท าอนั

ละเมิดสิทธิหลกัมูล ซ่ึงตนไดรั้บตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย 



 ขอ้ ๙ บุคคลใดจะถูกจบักุม กกัขงั หรือเนรเทศไปต่างถ่ินโดยพลการไม่ได ้

 ขอ้ ๑๐ ทุกคนมีสิทธิโดยเสมอภาคเต็มท่ีในอนัท่ีจะไดรั้บการพิจารณาที่เป็นธรรมและเปิดเผยจาก

ศาลที่อิสระ และเที่ยงธรรมในการก าหนดสิทธิและหน้าที่ของตนและการกระท าผิดอาญาใด ๆ ที่ตนถูก

กล่าวหา 

 ขอ้ ๑๑ (๑) ทุกคนท่ีถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดทางอาญา มีสิทธิท่ีจะไดรั้บการสันนิษฐานไวก่้อนว่า

บริสุทธ์ิจนกวา่จะพิสูจน์ไดว้า่มีความผดิตามกฎหมายในการพิจารณาเปิดเผย ซ่ึงตนไดรั้บหลกัประกนับรรดา

ท่ีจ าเป็นส าหรับการต่อสู้คดี 

           (๒) จะถือบุคคลใด ๆ ว่ามีความผิดทางอาญาเน่ืองดว้ยการกระท าหรือละเวน้ใด ๆ อนัมิได้

จดัเป็นความผดิทางอาญาตามกฎหมายแห่งชาติหรือกฎหมายระหวา่งประเทศในขณะไดก้ระท านั้นข้ึนไม่ได ้

และจะลงโทษอนัหนกักวา่ท่ีใชอ้ยูใ่นขณะท่ีไดก้ระท าความผดิทางอาญานั้นไม่ได ้

 

 พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๓ ให้ความหมายของ

สิทธิมนุษยชนวา่ หมายถึง ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลท่ีไดรั้บการ

รับรองหรือคุม้ครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย หรือตามกฎหมายไทย หรือตามสนธิสัญญาท่ี

ประเทศไทยมีพนัธกรณีท่ีจะตอ้งปฏิบติัตาม 

 สนธิสัญญาเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติเพื่อส่งเสริมคุ้มครองสิทธิมนุษยชนขององค์การ

สหประชาชาติซ่ึงประเทศไทยได้เข้าร่วมลงนามและให้สัตยาบนักติการะหว่างประเทศและอนุสัญญา

ประกอบเป็นพนัธกรณีท่ีจะตอ้งยดึถือปฏิบติัอยูร่วม ๖ ฉบบั คือ 

 ฉบบัท่ี ๑ อนุสัญญาวา่ดว้ยการขจดัการเลือกปฏิบติัต่อสตรีในทุกรูปแบบและพิธีสารเลือกรับ 

 ฉบบัท่ี ๒ อนุสัญญาวา่ดว้ยสิทธิเด็ก 

 ฉบบัท่ี ๓ กติการะหวา่งประเทศวา่ดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 

 ฉบบัท่ี ๔ กติการะหวา่งประเทศวา่ดว้ยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม 

 ฉบบัท่ี ๕ อนุสัญญาวา่ดว้ยการขจดัการเลือกประติบติัทางเช้ือชาติในทุกรูปแบบ 



 ฉบับท่ี ๖ อนุสัญญาต่อต้านการทรมาน และการประติบัติหรือการลงโทษอ่ืนท่ีโหดร้ายไร้

มนุษยธรรม หรือท่ีย  ่ายศีกัด์ิศรี 

 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มีบทบญัญติัรับรองและคุ้มครองสิทธิ

มนุษยชนขั้นพื้นฐานของประชาชนไวโ้ดยก าหนดวา่ 

 มาตรา ๔ ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล ย่อมไดรั้บความ

คุม้ครอง 

 มาตรา ๒๖ การใช้อ านาจโดยองค์กรของรัฐทุกองค์กร ต้องค านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ

และเสรีภาพตามบทบัญญตัิแห่งรัฐธรรมนูญนี ้

 มาตรา ๒๗ สิทธิและเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญน้ีรับรองไวโ้ดยชดัแจง้ โดยปริยาย หรือโดยค าวินิจฉัย

ของศาลรัฐธรรมนูญ ย่อมได้รับความคุม้ครองและผูกพนัรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองค์กรตาม

รัฐธรรมนูญ และหน่วยงานของรัฐโดยตรงในการตรากฎหมาย การใช้บงัคบักฎหมาย และการตีความ

กฎหมายทั้งปวง 

 มาตรา ๒๘ บุคคลย่อมอา้งศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์หรือใช้สิทธิและเสรีภาพของตนได้เท่าท่ีไม่

ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน ไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญ หรือไม่ขดัต่อศีลธรรมอนัดีของ

ประชาชน 

 บุคคลซ่ึงถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญน้ีรับรองไว้ สามารถยกบทบัญญัติแห่ง

รัฐธรรมนูญน้ีเพื่อใชสิ้ทธิทางศาลหรือยกข้ึนเป็นขอ้ต่อสู้คดีในศาลได ้

 บุคคลยอ่มสามารถใชสิ้ทธิทางศาลเพื่อบงัคบัให้รัฐตอ้งปฏิบติัตามบทบญัญติัในหมวดน้ีไดโ้ดยตรง 

หากการใช้สิทธิและเสรีภาพในเร่ืองใดมีกฎหมายบญัญติัรายละเอียดแห่งการใช้สิทธิและเสรีภาพตามท่ี

รัฐธรรมนูญน้ีรับรองไวแ้ลว้ ใหก้ารใชสิ้ทธิและเสรีภาพในเร่ืองนั้นเป็นไปตามท่ีกฎหมายบญัญติั 

 บุคคลย่อมมีสิทธิไดรั้บการส่งเสริม สนบัสนุน และช่วยเหลือจากรัฐในการใช้สิทธิตามความใน

หมวดน้ี 



 มาตรา ๒๙ การจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคลท่ีรัฐธรรมนูญรับรองไว ้จะกระท ามิได ้เวน้แต่โดย

อาศยัอ านาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อการท่ีรัฐธรรมนูญน้ีก าหนดไวแ้ละเท่าท่ีจ  าเป็น และจะ

กระทบกระเทือนสาระส าคญัแห่งสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได ้

 กฎหมายตามวรรคหน่ึงตอ้งมีผลใชบ้งัคบัเป็นการทัว่ไป และไม่มุ่งหมายใหใ้ชบ้งัคบัแก่กรณีใดกรณี

หน่ึงหรือแก่บุคคลใดบุคคลหน่ึงเป็นการเจาะจง ทั้งตอ้งระบุบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญท่ีให้อ านาจในการ

ตรากฎหมายนั้นดว้ย 

 บทบัญญัติในวรรคหน่ึงและวรรคสองให้น ามาใช้บังคับกับกฎท่ีออกโดยอาศัยอ านาจตาม

บทบญัญติัแห่งกฎหมายดว้ยโดยอนุโลม 

 นอกจากน้ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๕๐ ยงัมีบทบญัญติัเก่ียวกบัสิทธิ

มนุษยชนในกระบวนการยติุธรรมไวโ้ดยก าหนดวา่ 

 มาตรา ๓๐ บุคคลยอ่มเสมอกนัในกฎหมายและไดรั้บความคุม้ครองตามกฎหมายเท่าเทียมกนั 

 ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกนั 

 การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเร่ืองถิ่นก าเนิด เช้ือชาติ 

ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม 

ความเช่ือทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่ง

รัฐธรรมนูญ จะกระท ามิได้ 

 มาตรการท่ีรัฐก าหนดข้ึนเพื่อขจดัอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้

เช่นเดียวกบับุคคลอ่ืน ยอ่มไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรมตามวรรคสาม 

 มาตรา ๔๐ บุคคลยอ่มมีสิทธิในกระบวนการยติุธรรมดงัต่อไปน้ี 

๑  สิทธิเขา้ถึงกระบวนการยติุธรรมไดโ้ดยง่าย สะดวก รวดเร็ว และทัว่ถึง 

             ๒  สิทธิพืน้ฐานในกระบวนพิจารณา ซ่ึงอย่างน้อยต้องมีหลักประกันขั้นพืน้ฐานเร่ืองการได้รับการ

พิจารณาโดยเปิดเผย การได้รับทราบขอ้เท็จจริงและตรวจเอกสารอย่างเพียงพอ การเสนอขอ้เท็จจริง ขอ้

โตแ้ยง้ และพยานหลกัฐานของตน การคดัคา้นผูพ้ิพากษาหรือตุลาการ การไดรั้บการพิจารณาโดยผู ้พิพากษา



หรือตุลาการท่ีนัง่พิจารณาคดีครบองคค์ณะ และการไดรั้บทราบเหตุผลประกอบค าวินิจฉยั ค าพิพากษา หรือ

ค าสั่ง 

๓  บุคคลยอ่มมีสิทธิท่ีจะใหค้ดีของตนไดรั้บการพิจารณาอยา่งถูกตอ้ง รวดเร็วและเป็นธรรม 

๔  ผูเ้สียหาย ผูต้อ้งหา โจทก ์จ าเลย คู่กรณี ผูมี้ส่วนไดเ้สีย หรือพยานในคดีมีสิทธิไดรั้บการปฏิบติัท่ี

เหมาะสมในการด าเนินการตามกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งสิทธิในการไดรั้บการสอบสวนอย่างถูกตอ้ง 

รวดเร็วและเป็นธรรม และการไม่ใหถ้อ้ยค าเป็นปฏิปักษต่์อตนเอง 

๕  ผูเ้สียหาย ผูต้้องหา จ าเลย และพยานในคดีอาญา มีสิทธิได้รับความคุ้มครอง และขอความ

ช่วยเหลือท่ีจ าเป็นและเหมาะสมจากรัฐ ส่วนค่าตอบแทน ค่าทดแทน และค่าใชจ่้ายท่ีจ  าเป็น ให้เป็นไปตามท่ี

กฎหมายบญัญติั 

๖  เด็ก เยาวชน สตรี ผูสู้งอายุ หรือผูพ้ิการหรือทุพพลภาพ ย่อมมีสิทธิไดรั้บความคุม้ครองในการ

ด าเนินกระบวนพิจารณาอยา่งเหมาะสม และย่อมมีสิทธิไดรั้บการปฏิบติัท่ีเหมาะสมในคดีท่ีเก่ียวกบัความ

รุนแรงทางเพศ 

             ๗  ในคดีอาญา ผูต้อ้งหาหรือจ าเลยมีสิทธิได้รับการสอบสวนหรือการพิจารณาท่ีถูกตอ้ง รวดเร็ว 

และเป็นธรรม โอกาสในการต่อสู้คดีอย่างเพียงพอ การตรวจสอบ หรือได้รับทราบพยานหลักฐานตาม

สมควร การไดรั้บความช่วยเหลือในทางคดีจากทนายความ และการได้รับการปล่อยตัวช่ัวคราว 

๘  ในคดีแพง่ บุคคลมีสิทธิไดรั้บความช่วยเหลือทางกฎหมายอยา่งเหมาะสมจากรัฐ 

 

 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มีบทบญัญัติเก่ียวกับสิทธิในกระบวนการยุติธรรม

ดงักล่าวไวโ้ดย มาตรา ๑๗๒ วางหลกัไวว่้า การพิจารณาและสืบพยานในศาล ให้กระท าโดยเปิดเผยต่อหน้า

จ าเลย เว้นแต่บัญญตัิไว้เป็นอย่างอืน่ และหมวด ๓ เป็นบทบญัญติัเก่ียวกบัการปล่อยชัว่คราว 

ส าหรับขอ้ยกเวน้เก่ียวกบัการพิจารณาและสืบพยานโดยเปิดเผยเป็นไปตามบทบญัญติัมาตรา ๑๗๗ 

ซ่ึงใหศ้าลมีอ านาจส่ังให้พจิารณาเป็นการลบัได้เมื่อเห็นสมควรโดยพลการหรือโดยค าร้องขอของคู่ความฝ่าย

ใด แต่ต้องเพือ่ประโยชน์แห่งความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อป้องกันความลับ



อันเกี่ยวกับความปลอดภัยของประเทศมิให้ล่วงรู้ถึงประชาชน โดยมาตรา ๑๗๘ บญัญติัว่า เม่ือมีการ

พิจารณาเป็นการลบั บุคคลเหล่าน้ีเท่านั้นมีสิทธิอยูใ่นหอ้งพิจารณาได ้คือ  

 ๑  โจทกแ์ละทนาย  

 ๒  จ าเลยและทนาย 

 ๓  ผูค้วบคุมตวัจ าเลย 

 ๔  พยานและผูช้  านาญการพิเศษ 

 ๕  ล่าม 

 ๖  บุคคลผูมี้ประโยชน์เก่ียวขอ้งและไดรั้บอนุญาตจากศาล 

 ๗  พนกังานศาลและเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัแก่ศาลแลว้แต่จะเห็นสมควร 

 

 ตามปกติ ศาลจะมีค าสั่งให้พิจารณาเป็นการลบัเฉพาะคดีส าคญัโดยค านึงถึงหลกัการเพื่อประโยชน์

แห่งความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน หรือเพื่อป้องกันความลับอันเก่ียวกับความ

ปลอดภยัของประเทศมิให้ล่วงรู้ถึงประชาชนตามท่ีกฎหมายบญัญติัไว ้เท่านั้น การพิจารณาลบัดงักล่าวไม่มี

ผลต่อสิทธิในการต่อสู้คดีของจ าเลยหรือหลกัการท่ีว่าการพิจารณาคดีอาญาตอ้งกระท าโดยเปิดเผยต่อหน้า

จ าเลย เน่ืองจากจ าเลยมีสิทธิท่ีจะอยู่ในห้องพิจารณาพร้อมทั้งทนายความของตน  และยงัคงมีสิทธิทุก

ประการตามท่ีกฎหมายบญัญติัรับรองไว ้หาได้ท าให้จ  าเลยเสียเปรียบในเชิงคดีแต่อย่างใด ดังนั้ นการ

พิจารณาลับจึงไม่กระทบต่อสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานของประชาชนในกระบวนการยุติธรรมตาม

รัฐธรรมนูญและตามหลกัสากลท่ีบญัญติัรับรองไว ้

 ส าหรับการปล่อยชัว่คราว หากผูต้อ้งหาหรือจ าเลยไม่ไดรั้บการปล่อยชัว่คราวระหวา่งสอบสวนหรือ

ระหวา่งการพิจารณาของศาล จะเป็นการกระทบต่อสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานของประชาชนในกระบวนการ

ยติุธรรมตามรัฐธรรมนูญและกระบวนพิจารณาตามหลกัสากลท่ีบญัญติัรับรองไวห้รือไม่นั้น คงตอ้งพิจารณา

จากหลกัการและขอ้ยกเวน้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและแนวปฏิบติัของศาลยุติธรรม

เก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าวโดยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๐๗ บญัญติัไวว้า่ เม่ือไดรั้บค า

ร้องให้ปล่อยชัว่คราว ให้เจา้พนกังานหรือศาลรีบสั่งอย่างรวดเร็ว และผู้ต้องหาหรือจ าเลยทุกคนพึงได้รับ



อนุญาตให้ปล่อยช่ัวคราวโดยอาศยัหลกัเกณฑ์ตามท่ีบญัญติัไวใ้นมาตรา ๑๐๘ มาตรา ๑๐๘/๑ มาตรา ๑๐๙ 

มาตรา ๑๑๐ มาตรา ๑๑๑ มาตรา ๑๑๒ มาตรา ๑๑๓ และมาตรา ๑๑๓/๑  

 มาตรา ๑๐๘ บญัญติัวา่ ในการวนิิจฉยัค าร้องขอใหป้ล่อยชัว่คราว ตอ้งพิจารณาขอ้เหล่าน้ีประกอบ 

 ๑  ความหนกัเบาแห่งขอ้หา 

 ๒  พยานหลกัฐานท่ีปรากฏแลว้มีเพียงใด 

 ๓  พฤติการณ์ต่าง ๆ แห่งคดีเป็นอยา่งไร 

 ๔  เช่ือถือผูร้้องขอประกนัหรือหลกัประกนัไดเ้พียงใด 

 ๕  ผูต้อ้งหาหรือจ าเลยน่าจะหลบหนีหรือไม่ 

 ๖  ภยัอนัตรายหรือความเสียหายท่ีจะเกิดจากการปล่อยชัว่คราวมีเพียงใดหรือไม่ 

 ๗  ในกรณีท่ีผูต้ ้องหาหรือจ าเลยต้องขังตามหมายศาล ถ้ามีค าคัดค้านของพนักงานสอบสวน 

พนกังานอยัการ โจทกห์รือผูเ้สียหาย แลว้แต่กรณี ศาลพึงรับประกอบการวนิิจฉยัได ้

 เพื่อประโยชน์ในการด าเนินการตามวรรคหน่ึง เจา้พนกังานซ่ึงมีอ านาจสั่งใหป้ล่อยชัว่คราวหรือศาล

อาจรับฟังขอ้เทจ็จริง รายงานหรือความเห็นของเจา้พนกังานซ่ึงกฎหมายก าหนดให้มีอ านาจหนา้ท่ีท่ีเก่ียวกบั

การนั้นเพื่อประกอบการพิจารณาสั่งค  าร้องดว้ยก็ได ้

 ในการอนุญาตให้ปล่อยชัว่คราว เจา้พนกังานซ่ึงมีอ านาจสั่งให้ปล่อยชัว่คราว หรือศาลจะก าหนด

เง่ือนไขเก่ียวกบัท่ีอยู่ของผูท่ี้ถูกปล่อยชัว่คราว หรือก าหนดเง่ือนไขอ่ืนใดให้ผูถู้กปล่อยชัว่คราวปฏิบติัเพื่อ

ป้องกนัการหลบหนีหรือป้องกนัภายอนัตราย หรือควงามเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนจากการปล่อยชัว่คราวก็ได ้

 มาตรา ๑๐๘/๑  การส่ังไม่ให้ปล่อยช่ัวคราว จะกระท าได้ต่อเมื่อมีเหตุอันควรเช่ือเหตุใดเหตุหน่ึง

ดังต่อไปนี ้

๑ ผู้ต้องหาหรือจ าเลยจะหลบหนี 

๒ ผู้ต้องหาหรือจ าเลยจะไปยุ่งเหยงิกบัพยานหลกัฐาน 

๓ ผู้ต้องหาหรือจ าเลยจะไปก่อเหตุอนัตรายประการอืน่ 

๔ ผู้ร้องขอประกนัหรือหลกัประกนัไม่น่าเช่ือถือ 



๕ การปล่อยช่ัวคราวจะเป็นอุปสรรคหรือก่อให้เกดิความเสียหายต่อการสอบสวนของเจ้าพนักงาน

หรือการด าเนินคดีในศาล 

             ค าส่ังไม่ให้ปล่อยช่ัวคราวต้องแสดงเหตุผล และต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้ผู้ต้องหาหรือจ าเลยและ             

ผู้ยืน่ค าร้องขอให้ปล่อยช่ัวคราวทราบเป็นหนังสือโดยเร็ว 

 มาตรา ๑๐๘/๒ ในกรณีท่ีพยานส าคญัในคดีอาจไดรั้บภยัอนัตรายอนัเน่ืองมาแต่การปล่อยชัว่คราว

ผูต้อ้งหาหรือจ าเลย พยานนั้นอาจคดัคา้นการปล่อยชั่วคราวนั้นก็ได้ โดยยื่นค าร้องต่อพนกังานสอบสวน 

พนกังานอยัการ หรือศาล แลว้แต่กรณี 

 ถา้มีค าคดัคา้นการปล่อยชั่วคราวตามวรรคหน่ึง ให้พนักงานสอบสวน พนกังานอยัการ หรือศาล 

แลว้แต่กรณีพิจารณาค าคดัคา้นดงักล่าวทนัที โดยให้มีอ านาจเรียกผูท่ี้เก่ียวขอ้งทั้งสองฝ่ายมาสอบถามเพื่อ

ประกอบการพิจารณาและมีค าสั่งตามท่ีเห็นสมควร 

 มาตรา ๑๐๙ ในกรณีท่ีผูต้อ้งหาหรือจ าเลยตอ้งหาหรือถูกฟ้องในความผิดมีอตัราโทษจ าคุกอยา่งสูง

เกินสิบปี ถา้มีค าร้องขอให้ปล่อยชัว่คราวในระหวา่งสอบสวนหรือระหวา่งการพิจารณาของศาลชั้นตน้ ศาล

จะตอ้งสอบถามพนกังานสอบสวน พนกังานอยัการ หรือโจทก์ว่าจะคดัคา้นประการใดหรือไม่ ถา้ไม่อาจ

ถามไดโ้ดยมีเหตุอนัควร ศาลจะงดการถามเสียก็ได ้แต่ตอ้งบนัทึกเหตุนั้นไว ้

 นอกจากบทบญัญติัแห่งกฎหมายดงักล่าวแลว้ ประธานศาลฎีกายงัไดอ้อกระเบียบราชการฝ่ายตุลา

การศาลยุติธรรมว่าด้วยการปล่อยช่ัวคราว พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยมีสาระส าคญัตามขอ้ ๒ ว่า เม่ือศาลไดรั้บค า

ร้องขอให้ปล่อยชัว่คราวแลว้ ให้รีบพิจารณาและค าสั่งโดยเร็วโดยให้ถือเป็นหลักว่าผู้ต้องหาหรือจ าเลยพึง

ได้รับอนุญาตให้ปล่อยช่ัวคราว เว้นแต่จะมีเหตุจ าเป็นต้องควบคุมหรือขังผู้ต้องหาหรือจ าเลยน้ันไว้ ก็ให้ระบุ

เหตุผลไว้โดยครบถ้วนและชัดแจ้ง และพิจารณาส่ังในแนวเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงค าส่ังใหม่จะกระท าได้

เมื่อมีเหตุผลอันสมควร และให้ระบุเหตุผลไว้โดยชัดแจ้งด้วย และขอ้ ๕ ก าหนดวา่ ในคดีท่ีศาลชั้นตน้หรือ

ศาลชั้นอุทธรณ์พิพากษาลงโทษจ าคุกจ าเลยไม่เกิน ๓ ปี เม่ือจ าเลยยื่นค าร้องขอให้ปล่อยชัว่คราวระหว่าง

อุทธรณ์หรือฎีกา หากจ าเลยเคยไดรั้บการปล่อยชัว่คราวในระหวา่งการพิจารณาของศาลชั้นตน้หรือศาลชั้น

อุทธรณ์มาก่อน ให้ศาลชั้นตน้พิจารณาสั่งอนุญาตให้ปล่อยชัว่คราวโดยไม่จ  าตอ้งส่งให้ศาลชั้นอุทธรณ์หรือ

ศาลฎีกาสั่ง นอกจากน้ียงัก าหนดแนวทางปฏิบติัเก่ียวกบัการปล่อยชัว่คราวในชั้นอุทธรณ์และชั้นฎีกาโดย

ทางโทรสารหรือทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ไวเ้พื่อความสะดวกและรวดเร็วในการสั่ง รวมทั้งวางแนวทางในการ



ก าหนดเง่ือนไขเก่ียวกบัท่ีอยู่ของผูต้อ้งหาหรือจ าเลยหรือเง่ือนไขอ่ืนใดให้ผูต้อ้งหาหรือจ าเลยปฏิบติัเพื่อ

ป้องกนัการหลบหนีหรือเพื่อป้องกนัภยัอนัตรายหรือความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนจากการปล่อยชัว่คราว เช่น 

ใหร้ายงานตวัต่อเจา้พนกังานหรือบุคคลตามท่ีศาลเห็นสมควร วางขอ้จ ากดัเก่ียวกบัสถานท่ีอยูอ่าศยัหรือการ

เดินทางออกไปนอกสถานท่ีอยูอ่าศยั วางขอ้จ ากดัเก่ียวกบัการประกอบอาชีพหรือการงานบางอยา่ง หรือวาง

ขอ้จ ากัดเก่ียวกับการเขา้ไปในสถานท่ีบางแห่งท่ีอาจก่อให้เกิดการกระท าความผิดอีกเป็นต้น และหาก

ผูต้อ้งหาหรือจ าเลยไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขนั้นก็ใหศ้าลพิจารณาเพิกถอนค าสั่งอนุญาตใหป้ล่อยชัว่คราวได ้

 จากบทบญัญติัแห่งกฎหมายและระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมวา่ดว้ยการปล่อยชัว่คราว

ดงักล่าวขา้งตน้จะเห็นไดว้า่ส่วนหน่ึงก าหนดให้เป็นดุลพินิจศาลในการพิจารณาวา่สมควรจะให้มีการปล่อย

ชัว่คราวผูต้อ้งหาหรือจ าเลยหรือไม่ และเพื่อให้การใชดุ้ลพินิจเป็นไปในทางเดียวกนัรวมทั้งป้องกนัมิให้มี

การเรียกหลักประกันการปล่อยชั่วคราวจนเกินควรแก่กรณี  ประธานศาลฎีกาจึงได้ออกค าแนะน าของ

ประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับบัญชีมาตรฐานกลางหลักประกันการปล่อยช่ัวคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลย พ.ศ.

๒๕๔๗ ไวเ้ป็นแนวทางเบ้ืองตน้และเป็นเกณฑ์ในการก าหนดวงเงินประกนัตวัผูต้อ้งหาและจ าเลยโดยเปิด

ช่องให้มีดุลพินิจท่ีจะเพิ่มหรือลดวงเงินประกนัได้ตามสมควรแก่กรณี นอกจากค าแนะน าเก่ียวกับการ

ก าหนดวงเงินประกนัตามบญัชีมาตรฐานกลางดงักล่าวแลว้ ประธานศาลฎีกายงัให้ค  าแนะน าวา่ การก าหนด

วงเงินประกนัส าหรับการกระท าอนัเป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท ควรพิจารณาขอ้หาท่ีมี

อตัราโทษหนกักว่าเป็นเกณฑ์ ส่วนการกระท าอนัเป็นความผิดหลายกรรมต่างกนั ควรพิจารณารวมวงเงิน

ประกนัในแต่ละกรรมเขา้ดว้ยกนัแลว้ลดลงตามส่วนท่ีเห็นสมควร ในกรณีจ าเลยคนเดียวกนัถูกแยกฟ้องเป็น

หลายคดีในศาลเดียวกนั ศาลอาจใชดุ้ลพินิจก าหนดวงเงินประกนัและหลกัประกนัส าหรับทุกคดีรวมกนัก็ได ้

เวน้แต่จะมีเหตุผลหรือพฤติการณ์พิเศษเป็นอย่างอ่ืน ความผิดเก่ียวกบัทรัพยไ์ม่ว่าตามประมวลกฎหมาย

อาญาหรือกฎหมายอ่ืน เช่น ความผดิฐานลกัทรัพย ์ความผดิเก่ียวกบัการกูย้มืเงินอนัเป็นการฉ้อโกงประชาชน 

ความผดิเก่ียวกบัผูบ้ริหารสถาบนัการเงิน ความผดิเก่ียวกบัเช็ค เป็นตน้ ควรค านึงถึงราคาหรือมูลค่าทรัพยสิ์น

ท่ีเก่ียวขอ้งในการก าหนดวงเงินประกนัให้สูงหรือต ่ากวา่เกณฑ์มาตรฐานดว้ย แต่การก าหนดวงเงินประกนั

สูงกวา่เกณฑม์าตรฐาน ไม่ควรเกินราคาหรือมูลค่าของทรัพยสิ์นท่ีถูกประทุษร้าย 

 ในกรณีมีเหตุอนัควรเช่ือไดว้่าผูต้อ้งหาหรือจ าเลยจะเดินทางออกนอกราชอาณาจกัร หรือเป็นชาว

ต่างประเทศ ศาลอาจก าหนดเป็นเง่ือนไขก่อนการปล่อยชัว่คราววา่ ผูต้อ้งหาหรือจ าเลยนั้นจะตอ้งถ่ายเอกสาร

หนงัสือเดินทาง (ถา้มี) ส่งไวต่้อศาล แต่หากมีความจ าเป็นตอ้งปล่อยชัว่คราว ศาลควรก าหนดเง่ือนไขห้าม

ผูต้อ้งหาหรือจ าเลยเดินทางออกนอกราชอาณาจกัร และแจง้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทราบโดยเร็ว หากผูต้อ้งหา



หรือจ าเลยมีความจ าเป็นตอ้งเดินทางออกนอกราชอาณาจกัร ให้ศาลพิจารณาอนุญาตเป็นราย ๆ ไป โดยศาล

อาจก าหนดให้เพิ่มวเงินประกนัดว้ยก็ได ้ทั้งน้ีเม่ือหมดความจ าเป็นในการห้ามผูต้อ้งหาหรือจ าเลยเดินทาง

ออกนอกราชอาณาจกัรแลว้ ใหศ้าลแจง้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทราบโดยเร็วดว้ย  

 ในกรณีท่ีศาลมีค าพิพากษาลงโทษจ าคุกจ าเลยแลว้ หากศาลเห็นสมควรให้ปล่อยชัว่คราว ศาลอาจ

เพิ่มวงเงินประกนัตามบญัชีเกณฑ์มาตรฐานกลางตามสมควรแก่กรณีได ้แต่ไม่ควรเพิ่มเกินกวา่ก่ึงหน่ึงของ

วงเงินประกนัเดิม 

 ในกรณีท่ีศาลพิพากษาให้ยกฟ้องและให้ขงัจ าเลยไวร้ะหว่างอุทธรณ์หรือฎีกา ศาลควรอนุญาตให้

ปล่อยชัว่คราว 

 จากบทบญัญติัแห่งกฎหมาย ระเบียบและค าแนะน าของประธานศาลฎีกาเก่ียวกบัการปล่อยชัว่คราว

ซ่ึงศาลยุติธรรมยึดถือปฏิบติัย่อมเป็นหลกัประกนัและเป็นการรับรองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของ

ประชาชนท่ีจะไดรั้บการพิจารณาอย่างเป็นธรรมโดยเฉพาะเร่ืองการปล่อยชัว่คราวจากศาลยุติธรรมตาม

รัฐธรรมนูญและตามหลกัสากล ในทางปฏิบติัการใชดุ้ลพินิจในการพิจารณามีค าสั่งเก่ียวกบัค าร้องขอปล่อย

ชัว่คราวโดยเฉพาะกรณีท่ีไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวมกัจะเร่ืองท่ีเกรงว่าหากให้ปล่อยชัว่คราว ผูต้อ้งหา

หรือจ าเลยอาจหลบหนีโดยพิจารณาข้อเท็จจริงเก่ียวกบัพฤติการณ์แห่งคดีเป็นเร่ืองร้ายแรงหรือเป็นคดี

อุกฉกรรจท่ี์ปรากฏหลกัฐานในเบ้ืองตน้วา่ผูต้อ้งหาหรือจ าเลยน่าจะเป็นผูก้ระท าผิด เช่นถูกจบักุมพร้อมของ

กลางในลกัษณะท่ีจ านนต่อพยานหลกัฐานหรือให้การรับสารภาพในชั้นสอบสวนดว้ยความสมคัรใจ  การ

กระท าผิดในลักษณะท่ีเป็นขบวนการหรือเป็นอาชญากรข้ามชาติ การกระท าผิดเก่ียวกับการฉ้อโกง

ประชาชน การกระท าผิดเก่ียวกบัการผลิต การน าเขา้หรือส่งออก หรือจ าหน่ายยาเสพติดให้โทษเป็นจ านวน

มาก พฤติการณ์ท่ีผูต้อ้งหาหรือจ าเลยเคยไดรั้บการปล่อยชัว่คราวแลว้พยายามหลบหนีหรือหลบหนี หรือถูก

จบักุมขณะก าลงัหลบหนีหรือพยายามหลบหนี ผูต้อ้งหาหรือจ าเลยเป็นผูมี้อิทธิพลโดยปรากฏขอ้เท็จจริงใน

เบ้ืองตน้วา่หากใหป้ล่อยชัว่คราวอาจจะไปยุง่เหยิงกบัพยานหลกัฐาน เช่นมีการข่มขู่ท  าร้ายพยาน หรือไปก่อ

เหตุอนัตรายประการอ่ืนอีก บางคดีแมพ้ฤติการณ์แห่งคดีเป็นเร่ืองร้ายแรงหรือเป็นคดีอุกฉกรรจ์ หากไม่

ปรากฏข้อเท็จจริงดงักล่าวแล้วขา้งต้น และผูต้อ้งหาหรือจ าเลยให้การปฏิเสธต่อสู้คดี  ส่วนใหญ่ศาลจะ

พิจารณาอนุญาตให้ปล่อยชัว่คราวได ้ หากเกิดปัญหาเก่ียวกบัการท่ีประชาชนถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้น

พื้นฐานในกระบวนการยุติธรรมโดยไม่ได้รับการปล่อยชั่วคราวในลักษณะท่ีไม่เป็นไปตามกฎหมาย 

ระเบียบ หรือค าแนะน าของประธานศาลฎีกา หรือมีการเลือกปฏิบติัอนัขดัต่อหลกัความเสมอภาค หรือ

ปรากฏขอ้เทจ็จริงท่ีส่อใหเ้ห็นวา่เป็นการใชดุ้ลพินิจโดยมีอคติ หรือเป็นการปฏิบติัหนา้ท่ีโดยทุจริต นอกจาก



ผูต้อ้งหาหรือจ าเลยจะมีสิทธิอุทธรณ์ ฎีกาเพื่อให้มีการทบทวนค าสั่งดงักล่าวตามกฎหมายแลว้ ยงัเป็นหนา้ท่ี

ของศาลยุติธรรม คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม 

และองค์กรอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งร่วมมือกนัหาทางป้องกนัและแกไ้ขปัญหาดงักล่าวเพื่อให้สิทธิมนุษยชนขั้น

พื้นฐานในกระบวนการยติุธรรมของประชาชนไดรั้บความคุม้ครองตามรัฐธรรมนูญและตามหลกัสากลอยา่ง

แทจ้ริง. 

 

 

 

 

     

  

  


