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ข้อควรรู้ในการติดต่อราชการศาล
ไปศาลควรปฏิบัติอย่างไร
เมื่อเข้าไปในเขตศาล ควรปฏิบัติตนดังนี้
- ห้ามนาอาวุธ ยาเสพติด และสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดเข้าไปในเขตศาล มิฉะนั้น อาจมีความผิดฐานละเมิด
อานาจศาล และอาจถูกดาเนินคดีอาญาด้วย
- ห้ามส่งเสียงดัง ทะเลาะวิวาทกันในศาล ไม่เปิดประตูเข้าๆ ออกๆ ห้องพิจารณาขณะที่ศาลนั่งบัลลังก์ให้
เป็นที่ราคาญแก่ผู้อื่น
- ห้ามบันทึกภาพ เสียง หรือบันทึกวีดีโอโดยไม่ได้รับอนุญาต
- ห้ามสูบบุหรี่
- ห้ามพูดคุยกัน ห้ามนั่งหลับในห้องพิจารณา
- ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือ

เมื่ออยู่ในห้องพิจารณาคดี ต้องปฏิบัติตนอย่างไร
การปฏิบัติตนเมื่อเข้าไปในห้องพิจารณาคดี ควรปฏิบัติตนดังนี้
- ขณะที่ศาลออกนั่งพิจารณาคดี ผู้ที่อยู่ในห้องพิจารณาคดีต้องแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย
- เมื่ออยู่ในห้องพิจารณาคดีต้องสารวม เมื่อศาลขึ้นหรือลงบัลลังก์ ต้องลุกขึ้นทาความเคารพ
- ขณะนั่งฟังการพิจารณาคดีต้องสารวม สุภาพ ไม่พูดคุยกัน ไม่นั่งหลับ ไม่นั่งไขว้ห้าง ไม่สูบบุหรี่ ไม่อ่าน
หนังสือพิมพ์ ไม่สวมแว่นตาดา
- เมื่อศาลอ่านรายงานกระบวนการพิจารณาคดีใด ผู้เกี่ยวข้องคดีนั้นต้องลุกขึ้นยืนพูด ห้ามนั่งพูด

ข้อควรปฏิบัติเมื่อได้รับหมายศาล
อันดับแรกทีค่ วรทาคือ ควรตรวจสอบว่าเป็นหมายชนิดใด และเกี่ยวข้องกับศาลใด เนื่องจากหมายศาล
มีหลายประเภท ได้แก่
- หมายนัด เป็นหมายที่ให้ไปศาลตามวัน เวลาที่กาหนด
- หมายเรียก เป็นหมายที่ส่งไปพร้อมสาเนาคาฟ้องเพื่อให้จาเลยแก้คดี ภายในกาหนดนับตั้งแต่วันที่ได้รับ
หมายและสาเนาคาฟ้องในคดีแพ่ง ส่วนคดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินคดีชั้นศาล ในกรณีที่ราษฎรเป็น
โจทก์ฟ้องเอง หากศาลไต่สวนมูลฟ้องแล้วเห็นว่าคดีมีมูล ศาลจะประทับรับฟ้องไว้ หากเป็นกรณียังไม่ได้ตัว
จาเลยมาศาล ศาลจะออกหมายเรียกให้จาเลยมาศาลเพื่อจะได้ดาเนินกระบวนพิจารณาต่อไป
- คาสั่งเรียกเอกสาร เป็นหมายคาสั่งเรียกเอกสารที่อยู่ในความครอบครองของคู่ความอีกฝ่ายหนึ่ง
บุคคลภายนอกของทางราชการหรือเจ้าหน้าที่ และคู่ความฝ่ายหนึ่งต้องการใช้เอกสารนั้นเพื่อประโยชน์ในการ
ดาเนินคดีของคู่ความนั้น จึงได้ขอให้ศาลมีคาสั่งเรียกให้ครอบครองเอกสารนั้นส่งเอกสารให้แก่ศาลด้วยตนเอง
หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ก็ได้
- หมายเรียกให้มาเป็นพยานเบิกความต่อศาลตามวันและเวลาที่กาหนดในหมาย

ทาอย่างไร เมื่อได้รับหมายเรียกให้ไปเบิกความ
1. เมื่อได้รับหมายเรียก ควรดูอย่างรอบครอบว่าเป็นหมายของศาลใด ศาลนั้นตั้งอยู่ที่ใด ต้องไปเบิกความ
ในวันและเวลาใด หากมีข้อสงสัย ควรโทรศัพท์สอบถามไปยังศาลตามหมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่ด้านล่าง
ของหมายเรียก
2. ไปศาลตามวันและเวลานัด แต่หากมีความจาเป็นไม่อาจไปศาลตามกาหนดได้ ต้องรีบแจ้งให้ศาลทราบ
ก่อนวันนัด เพราะการขัดขืนไม่ไปศาล อาจถูกออกหมายจับเพื่อเอาตัวมากักขังไว้จนกว่าจะเบิกความ และยัง
ถือว่าเป็นความผิด ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
3. หาห้องพิจารณาคดีและรอการเบิกความที่ห้องพิจารณาคดี จึงควรนาหมายเรียกติดตัวไปศาลเพื่อความ
สะดวกในการติดต่อสอบถาม และเมื่อถึงศาลแล้ว ให้หาห้องพิจารณาโดยสอบถามจากพนักงานต้อนรับ
ประจาศาลหรือเจ้าหน้าที่หน้าบัลลังก์ นอกจากนี้ควรนาหลักฐานประจาตัว เช่น บัตรประชาชนติดตัวไปด้วย
เพื่อใช้ยืนยันตน
4. ก่อนเบิกความพยานต้องสาบานตนตามลัทธิศาสนาที่ตนเองนับถือหรือปฏิญาณว่าจะให้การตามความ
สัตย์จริงเสียก่อน ยกเว้นบุคคลที่มีอายุต่ากว่า 15 ปี บุคคลที่ศาลเห็นว่าหย่อนความรู้สึกผิดและชอบ
พระภิกษุหรือสามเณรในพุทธศาสนา และบุคคลที่คู่ความทั้ง 2 ฝ่ายตกลงกันว่าไม่ต้องสาบาน ผู้ที่ขัดขืนคาสั่ง
ของศาลที่ให้สาบานหรือให้ปฏิญาณจะมีความผิด ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน
1,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ

การเบิกความคืออะไร
การที่บุคคลไปให้ข้อมูลแก่ศาลในการดาเนินกระบวนพิจารณาคดีเพื่อให้ศาลใช้ข้อมูลที่ได้รับ
ประกอบการพิจารณาพิพากษาคดีนั้น โดยการให้ข้อมูลดังกล่าวจะทาด้วยการให้บุคคลที่ไปเบิกความตอบ
คาถามของศาลหรือของคู่ความแต่ละฝ่าย
พยานควรเบิกความเฉพาะเท่าที่ตนได้เห็น ได้ยิน หรือได้ความโดยตรงเท่านั้น และต้องเบิกความด้วย
วาจา และห้ามพยานอ่านข้อความที่จด หรือเขียนมา เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาล หากเหตุการณ์ที่
พยานไม่แน่ ใจหรือจาไม่ได้ ให้ตอบไปตรงๆ ว่าพยานไม่แน่ใจหรือจาไม่ได้ ถ้าพยานฟังคาถามของคู่ความ
หรือทนายความไม่ชัดเจน พยานอาจขอให้คู่ความหรือทนายความทวนคาถามใหม่ได้

เบิกความเท็จจะมีความผิดหรือไม่
การเบิกความเท็จเป็นการที่พยานเอาความที่รู้อยู่ว่าเป็นเท็จมาเบิกความต่อศาล ไม่ว่าพยานผู้นั้นจะได้
สาบานหรือปฏิญาณตนก่อนเบิกความหรือไม่ก็ตาม และที่สาคัญ ความเท็จนั้นต้องเป็นข้อมูลสาคัญในคดี ที่
จะมีผลต่อการวินิจฉัยของศาลที่จะนาไปสู่การแพ้หรือชนะคดี ผู้เบิกจะมีความผิดฐานเบิกความเท็จ จะต้อง
เบิกความไปโดยมีเจตนาคือรู้อยู่แล้วว่าข้อความที่ตนเบิกความนั้นเป็นเท็จ การเบิกความเท็จในการพิจารณา
คดีต่อศาลจึงมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 177 ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับ
ไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ ถ้าเบิกความเท็จในคดีอาญาต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 7 ปี
และปรับไม่เกิน 14,000 บาท

คาแนะนา 10 ประการในการแต่งตั้งทนายความ
1. ขอดูใบอนุญาตจากทนายความ ผู้ประกอบอาชีพทนายความต้องได้รับใบอนุญาตจากสภาทนายความ
เท่านั้น
2. ถามทนายความว่า มีความสัมพันธ์ส่วนตัวอะไรกับบุคคลที่จะเป็นคู่ความกับตนหรือไม่ เพราะหากมีการ
แต่งตั้งให้เป็นทนายความแล้ว ทนายความบางคนอาจมีผลประโยชน์ขัดกันในหน้าที่เป็นทนายความให้แก่
คู่ความ
3. สอบถามเรื่องค่าใช้จ่ายในคดีและค่าทนายความเนื่องจากทนายความมีวิธีการเรียกค่าทนายความไม่
เหมือนกัน ซึ่งโดยทั่วไป ทนายความจะขอให้ลูกความเล่าเรื่องย่อ แล้วจะให้ความเห็นและแนวทางปฏิบัติ
ก่อน จึงจะกาหนดค่าใช้จ่ายและค่าทนายความ ซึ่งควรสอบถามรายละเอียดหรือข้อสงสัยเพื่อให้ทนายความ
อธิบายให้ชัดแจ้งด้วย
3. เมื่อสอบถามปัญหาต่างๆ จนเป็นที่พอใจว่าจะว่าจ้างทนายความดังกล่าวแล้ว ก็ควรส่งมอบข้อมูลคดีให้
ทนายความดาเนินการ
4. ควรขอให้ทนายความทาหนังสือสัญญาว่าความให้ละเอียดถูกต้องตามที่ได้เจรจากันมา หากมีข้อความใน
หนังสือสัญญาข้อไดไม่ชัดเจน ก็ให้ทนายความชี้แจงและขยายความเพื่อมิให้เป็นปัญหาในภายหลัง
5. ควรเก็บสาเนาเอกสารที่ส่งมอบให้แก่ทนายความ ตลอดจนเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคดีให้เป็น
หมวดหมู่ เพื่อประโยชน์ในการค้นหาและติดตามคดี
6. ควรติดตามผลคดีอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะได้รับมอบหมายให้ทนายความดาเนินการแล้วก็ตาม เพราะผลดี
หรือผลเสียแห่งคดีย่อมต้องตกแก่ตัวลูกความเพียงฝ่ายเดียว
7. หากคู่ความฝ่ายตรงข้ามติดต่อมาหรือมีข้อมูลอื่นเพิ่มเติม ต้องรีบแจ้งให้ทนายความทราบทันที เพราะ
อาจจะเป็นประโยชน์ในการดาเนินคดี
8. เมื่อมีปัญหาข้อข้องใจเกี่ยวกับคดี ให้รีบสอบถามหรือขอคาอธิบายจากทนายความทันที อย่ามัวแต่เกรงใจ
เพราะปัญหาข้อข้องใจดังกล่าว อาจทาให้ผลของคดีไดรับความเสียหาย หรือเป็นเป็นปัญหาใหญ่ติดตามมาก็
ได้
9. ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที่ชาระให้แก่ศาล ศาลจะออกใบเสร็จรับเงินให้ทุกครั้ง หากมีข้อสงสัย ควร
ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินจากทนายความ
10. หากในใบแต่งทนายความกาหนดให้ทนายความมีอานาจรับเงินจากศาลและคู่ความยังไม่ได้รับเงิน คู่ความ
ควรตรวจสอบจากทนายความว่าได้รับเงินแทนแล้วหรือไม่

คดีอาญาคืออะไร
คดีอาญา ได้แก่ คดีที่เกิดขึ้นจากการกระทาฝ่าฝืนข้อห้ามของกฎหมายที่บัญญัติว่า การกระทา
ดังกล่าวนั้นเป็นความผิดและมีบทลงโทษทางอาญาเกี่ยวกับความผิดและโทษซึ่งกาหนดไว้ในประมวลกฎหมาย
อาญาและกฎหมายอื่นๆ เช่น พระราชบัญญัติต่างๆ ซึ่งอาจเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาหรือ
กฎหมายอื่น ซึ่งมีโทษจาคุกในทางอาญาหรือที่พูดกันว่า ฟ้องให้ติดคุกหรือรับโทษอื่นๆ ในทางอาญา
คดีอาญาเป็นคดีที่เมื่อเกิดขึ้นจะกระทบ-กระเทือนถึงความสงบสุขของสาธารณชนในบ้านเมือง เช่น มี
การฆ่าคนตายเกิดขึ้น มีการใส่ร้ายป้ายสี หรือหมิ่นประมาทขึ้น มีการชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์กันเกิดขึ้น มี
ตัวอย่างคดีที่พบบ่อย ได้แก่ คดีทาร้ายร่างกาย ลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ฆ่าคนตาย คดีประมาททา
ให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต คดีรับของโจร เป็นต้น

โทษทางอาญามีอะไรบ้าง
โทษทางอาญา มีอยู่ 5 สถาน คือ
1. ประหารชีวิต จาเลยจะถูกดาเนินการด้วยวิธีฉีดยาหรือสารพิษให้ตาย
2. จาคุก จาเลยจะถูกจองจาไว้ในเรือนจา การคานวณระยะเวลาจาคุกจะนับวันเริ่มจาคุกรวมเข้าด้วยกัน
และนับเป็น 1 วันเต็ม โดยไม่คานึงถึงจานวนชั่วโมง ถ้าระยะเวลาจาคุกกาหนดเป็นเดือนก็นับ 30 วันเป็น
หนึ่งเดือน ถ้ากาหนดเป็นปีก็คานวณตามปีปฏิทินในกรณีที่จาเลยถูกต้องขังอยู่ก่อนวันที่ศาลมีคาพิพากษา ให้
นามาหักออกจากโทษจาคุกด้วย
3. กักขัง จาเลยจะถูกกักขังไว้ในสถานที่กักขังซึ่งกาหนดไว้ แต่ไม่ใช่ที่เรือนจา
4. ปรับ ถ้าจาเลยไม่ชาระค่าปรับภายในกาหนดนับแต่วันที่ศาลพิพากษา จะถูกยึดทรัพย์สินหรือถูกกักขังแทน
ค่าปรับ แต่หากศาลมีเหตุสงสัยว่าจาเลยจะไม่ชาระค่าปรับ ศาลอาจสั่งให้กักขังแทนค่าปรับไปก่อนก็ได้ โดย
การกักขังแทนค่าปรับจะถืออัตรา 500 บาทต่อวัน และหากจาเลยเคยถูกคุมขังมาก่อน ไม่ว่าจะเป็นชั้น
สอบสวนหรือชั้นศาล ศาลจะนาวันที่จาเลยถูกคุมขังมาหักออกด้วย
5. ริบทรัพย์สิน เป็นโทษที่กระทาแก่ทรัพย์ที่ถูกยึดไว้เป็นของกลาง

การดาเนินคดีของผู้เสียหายคดีอาญา
ตามปกติแล้ว ผู้มีอานาจยื่นฟ้องคดีอาญา ได้แก่ ผู้เสียหาย และพนักงานอัยการ แต่สาหรับกรณี
ผู้เสียหายฟ้องเอง ศาลจะต้องไต่สวนมูลฟ้องก่อนว่าคดีมีมูลที่จะฟ้องร้องหรือไม่ โดยในคดีความผิดอันยอม
ความได้ ผู้เสียหายที่จะยื่นฟ้องเอง ต้องยื่นฟ้องภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่รู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทา
ความผิด หากไม่ต้องการยื่นฟ้องเอง ก็ยังต้องร้องทุกข์ภายใน 3 เดือนเช่นกัน พนักงานสอบสวนจึงจะ
ดาเนินคดีต่อไปได้ มิฉะนั้นคดีจะขาดอายุความฟ้องร้อง
สิทธิของผู้ต้องหาและจาเลย

ผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัวในชั้นสอบสวนมีสิทธิดังนี้
1. ให้การหรือไม่ยอมให้การต่อพนักงานสอบสวน หรือขอให้การในชั้นศาล เนื่องจากคาให้การนั้น อาจใช้
เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีของศาลได้
2. พบและปรึกษาผู้ที่เป็นทนายความเป็นการเฉพาะตัว
3. ให้ทนายความหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจเข้าฟังการสอบปากคาตนได้ในชั้นสอบสวน
4. ได้รับการเยี่ยมหรือติดต่อญาติได้ตามสมควร
5. ได้รับการรักษาพยาบาลโดยเร็วเมื่อเกิดอาการเจ็บป่วย
6. ยื่นคาร้องขอปล่อยชั่วคราวต่อพนักงานสอบสวนหรือต่อศาล แล้วแต่กรณี

จาเลยที่ถูกฟ้องต่อศาลแล้วมีสิทธิดังนี้
1. แต่งตั้งทนายความเพื่อแก้ต่างในชั้นไต่สวนมูลฟ้องหรือพิจารณาในชั้นศาล ตลอดจนชั้นศาลอุทธรณ์ และ
ศาลฎีกา
2. ปรึกษาทนายความหรือผู้ที่จะเป็นทนายความเป็นการเฉพาะตัว
3. ตรวจดูสานวนการไต่สวนมูลฟ้องหรือพิจารณาคดีของศาล คัดสาเนา หรือขอสาเนาที่มีการรับรองว่า
ถูกต้องโดยเสียค่าธรรมเนียม
4. ตรวจดูสิ่งที่ยื่นเป็นพยานหลักฐาน คัดสาเนาหรือถ่ายรูปสิ่งนั้นๆ

5. ตรวจหรือคัดสาเนาคาให้การของตนในชั้นการสอบสวนหรือเอกสารประกอบคาให้การของตน ทั้งนี้หากมี
ทนายความ ทนายความย่อมมีสิทธิเดียวกับจาเลยตามที่กล่าวมาแล้วด้วย
6. ยื่นคาร้องขอปล่อยชั่วคราวต่อศาล
7. คัดค้านองค์คณะผู้พิพากษา

ข้อควรปฏิบัติเมื่อถูกฟ้องคดีอาญา
1. เมื่อถูกฟ้องเป็นจาเลย ควรปรึกษาทนายความและแต่งตั้งทนายความเพื่อว่าความและดาเนินการทางศาล
แทน
2. เมื่อจาเลยได้รับหมายเรียกให้ยื่นคาให้การ จะต้องยื่นคาให้การภายในกาหนด
3. การนับระยะเวลายื่นคาให้การ จะเริ่มนับตั้งแต่วันที่จาเลยได้รับหมายเรียกและสาเนาคาฟ้อง หรือบุคคล
อื่นที่มีอายุเกิน 20 ปี ซึ่งอยู่ทางานในบ้านหรือที่ทางานเดียวกับจาเลย รับหมายเรียกและสาเนาคาฟ้องแทน
แต่หากเป็นกรณีส่งหมายเรียกและสาเนาคาฟ้องให้แก่จาเลยด้วยการปิดหมายเรียกและสาเนาคาฟ้องไว้ที่บ้าน
หรือที่ทางานของจาเลย หรือประกาศโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ การนับระยะเวลาจะเริ่มนับเมื่อพ้น 15 วัน
นับแต่วันปิดหรือวันประกาศโฆษณา กล่าวง่ายๆ ก็คือ จาเลยได้เวลาเพิ่มอีก 15 วัน ซึ่งถ้าจาเลยไม่
สามารถยื่นคาให้การภายในกาหนดได้ ก็อาจจะยื่นคาร้องขอให้ศาลขยายระยะเวลายื่นคาให้การได้ โดยต้องมี
เหตุผลพิเศษอ้างเหตุที่ขอขยายระยะเวลานั้น จากนั้นจึงเป็นดุลยพินิจของศาลที่จะอนุญาตหรือไม่อนุญาต
4. เตรียมหลักประกันเพื่อยื่นคาร้องขอปล่อยชั่วคราวต่อศาล
5. จะต้องมาศาลตามกาหนดนัด
6. หากมีข้อสงสัยให้โทรศัพท์สอบถามเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของศาลที่จาเลยถูกฟ้อง

การตั้งทนายขอแรง
กรณีทจี่ าเลยไม่อาจหาทนายความได้ รัฐจะให้ความช่วยเหลือ โดยให้ศาลเป็นผู้จัดหาทนายความ
หรือทนายขอแรงให้ ในกรณีดังนี้
- ในคดีที่มีอัตราโทษประหารชีวิต หรือในคดีที่จาเลยมีอายุไม่เกิน 18 ปี ในวันที่ถูกฟ้องต่อศาล ก่อนเริ่ม
พิจารณาให้ศาลถามจาเลยว่ามีทนายความหรือไม่ ถ้าไม่มีให้ศาลตั้งทนายความให้
- ในคดีที่มีอัตราโทษจาคุก ก่อนเริ่มพิจารณาให้ศาลถามจาเลยว่ามีทนายความหรือไม่ ถ้าไม่มีและจาเลย
ต้องการทนายความ ก็ให้ศาลตั้งทนายความให้
- ศาลจะสั่งจ่ายเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายแก่ทนายความที่ศาลตั้งโดยจาเลยไม่ต้องจ่ายเงินให้แก่ทนายความที่
ศาลแต่งตั้งให้ดังกล่าว
การเตรียมตัวไปศาลในฐานะจาเลยคดีอาญา
- ทาคาให้การไปให้พร้อม หากยังไม่ได้ยื่นคาให้การ
- นาหมายนัดหรือหมายเรียก และสาเนาคาฟ้องๆปด้วย
- เตรียมสาเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจาตัวประชาชน
- เตรียมหลักทรัพย์เพื่อประกันตัว โดยให้สอบถามราคามาตรฐานกลางในการประกันตัวของศาลนั้นๆ ก่อน
- แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย
หมายเหตุ เมื่อบุคคลใดถูกฟ้องเป็นจาเลย ควรปรึกษาและแต่งตั้งทนายความ

การขอประกันตัวผู้ต้องหาหรือจาเลยต่อศาล ต้องทาอย่างไร
การขอประกันตัวระหว่างชั้นฝากขัง ซึ่งทาได้เมื่อเจ้าหน้าที่ตารวจหรือพนักงานอัยการนาตัวผู้ต้องหา
มาขออนุญาตศาลฝากขัง ระหว่างที่ยังสอบสวนไม่เสร็จ ซึ่งถือว่าผู้ต้องหาอยู่ในอานาจควบคุมของศาลแล้ว
หากผู้ต้องหาประสงค์จะประกันตัวก็มีสิทธิยื่นขอประกันตัวต่อศาลได้
การขอประกันตัวชั้นพิจารณาคดีของศาลชั้นต้น ทาได้เมื่อผู้ต้องหาถูกพนักงานอัยการยื่นฟ้องต่อ
ศาล ซึ่งผู้ต้องหาจะมีสถานะเป็นจาเลย จาเลยมีสิทธิยื่นขอประกันตัวต่อศาลได้
การขอประกันตัวชั้นอุทธรณ์หรือฎีกา เมื่อมีกรณีที่จาเลยถูกขังหรือจาคุกโดยผลของคาพิพากษาศาล
ชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ หรือศาลอุทธรณ์ภาค จาเลยอาจยื่นขอประกันตัวก่อนที่จะยื่นอุทธรณ์หรือยื่นฎีกาหรือ
ยื่นขอประกันตัวพร้อมกันหรือหลังจากยื่นอุทธรณ์หรือยื่นฎีกาก็ได้ การขอประกันตัวดังกล่าวให้ยื่นต่อศาล
ชั้นต้นที่พิพากษาคดี หรืออาจยื่นต่อศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาค หรือศาลฎีกาแล้วแต่กรณี
หลักเกณฑ์ในการสั่งคาร้องขอประกันตัว
เมื่อยื่นคาร้องขอประกันตัวผู้ต้องหาหรือจาเลยแล้ว ศาลอาจพิจารณาเรื่องเหล่านี้ประกอบในการสั่งคาร้อง
คือ
1. ความหนักเบาแห่งข้อหา
2. พยานหลักฐานที่นาสืบแล้วมีเพียงใด
3. พฤติการณ์ต่าง ๆ แห่งคดีเป็นอย่างไร
4. ความน่าเชื่อถือของผู้ขอประกันมีเพียงใด
5. ผู้ต้องหาหรือจาเลยน่าจะหลบหนีหรือไม่
6. ภยันตรายหรือความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการปล่อยชั่วคราว
7. คาคัดค้านของพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ

ใครบ้างมีสิทธิยื่นคาร้องขอประกันตัว
- ผู้ต้องหาหรือจาเลย
- ผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้อง เช่น บุพการี ผู้สืบสันดาน สามี ภริยา ญาติพี่น้อง ผู้บังคับบัญชา นายจ้าง บุคคล
ที่เกี่ยวพันทางสมรส บุคคลที่ศาลเห็นว่ามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดเสมือนเป็นญาติพี่น้อง หรือมีความสัมพันธ์
อื่นที่ศาลเห็นสมควรให้ประกัน
- นายประกันอาชีพ หมายถึง บุคคลซึ่งยื่นคาร้องขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจาเลย ด้วยการวาง
หลักทรัพย์ของตนเองเป็นหลักประกัน โดยคิดค่าตอบแทนจากการใช้หลักทรัพย์นั้น ซึ่งต้องใช้ความ
ระมัดระวังเป็นพิเศษ เนื่องจากนายประกันอาชีพบางรายประพฤติตนไม่เหมาะสม เช่น ใช้เอกสารปลอมใน
การร้องขอปล่อยชั่วคราวหรือเรียกค่าตอบแทนสูงเกินสมควรซึ่งก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้ต้องหาหรือ
จาเลย และส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของนายประกันอาชีพโดยรวม

หลักทรัพย์และหลักฐานที่ใช้ในการประกันตัว
1. กรณีใช้บุคคลเป็นหลักประกัน (ตาแหน่ง)
- หนังสือรับรองจากต้นสังกัด
- สาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการและสาเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอประกัน

* ในกรณีผู้ขอประกันมีคู่สมรสต้องมีหนังสือให้ความยินยอมคู่สมรส สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและ
สาเนาทะเบียนบ้านคู่สมรสด้วย
* ในกรณีที่ใช้ตาแหน่งหน้าที่เป็นหลักประกัน จะต้องแสดงความเป็นญาติระหว่างผู้ต้องหาหรือจาเลย กับผู้
ที่ยื่นคาร้องขอปล่อยชั่วคราว บัญชีเครือญาติ และสาเนาเอกสารสิทธิในทรัพย์สินของผู้ขอประกัน
2. กรณีใช้สมุดเงินฝากของธนาคาร
- หนังสือรับรองยอดเงินฝากจากธนาคาร
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของสมุดเงินฝากผู้ขอประกัน
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านคู่สมรสนายประกัน
- หนังสือให้ความยินยอมคู่สมรสนายประกัน
3. กรณีใช้โฉนดที่ดิน น.ส. 3 ก หรือ น.ส. 3
- หนังสือรับรองราคาประเมินที่ดินซึ่งประเมินราคาไม่เกิน 1 เดือน
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านเจ้าของหลักทรัพย์
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านคู่สมรสนายประกัน
- หนังสือให้ความยินยอมคู่สมรสนายประกัน
*ในกรณีเจ้าของหลักทรัพย์หย่าจากคู่สมรสให้นาสาเนาใบสาคัญการหย่ามาด้วย
*ในกรณีชื่อตัวหรือชื่อสกุลของเจ้าของหลักทรัพย์ไม่ตรงกันให้นาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อมาด้วย
4. กรณีใช้เงินสดเป็นหลักประกัน
- สาเนาบัตรประชาชนนายประกัน
- สาเนาทะเบียนบ้านนายประกัน
5. กรณีใช้หลักทรัพย์อื่น เช่น กรมธรรม์ประกันอิสรภาพ สลากออมสิน สลากทวีสิน พันธบัตร
รัฐบาล แคชเชียร์เช็ค
- หนังสือรับรอง
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอประกัน
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านคู่สมรสนายประกัน
- หนังสือให้ความยินยอมคู่สมรสนายประกัน

นายประกันมีหน้าที่อย่างไร
1. ให้ชื่อที่อยู่ตามจริงต่อศาล ซึ่งต้องเป็นที่อยู่ปัจจุบัน และสามารถติดต่อได้ทันที หากมีการย้ายที่อยู่ต้อง
แจ้งให้ศาลทราบโดยเร็ว
2. เมื่อศาลอนุญาตให้ประกัน ต้องเซ็นสัญญาประกันไว้เป็นหลักฐาน และต้องเซ็นทราบกาหนดเวลาวัน
เวลาส่งตัวผู้ต้องหาหรือจาเลยมายังศาลด้วย
3. ส่งตัวผู้ต้องหรือจาเลยต่อศาล
ในชั้นฝากขัง นายประกันต้องนาตัวผู้ต้องหาหรือจาเลยที่ตนประกัน ให้มาถึงศาลในวันที่ครบกาหนดการ
ฝากขังแต่ละครั้ง
ในชั้นพิจารณาคดีของศาล เมื่อศาลนัดให้จาเลยไปศาลในวันใด ไม่ว่าจะเป็นการนัดสืบพยาน นัดฟังคา
พิพากษา นัดไปสอบถาม หรือนัดเพื่อการอื่นใด นายประกันต้องนาตัวจาเลยไปส่งศาลทุกครั้ง ถ้าหากนาย
ประกันผิดนัด ไม่สามารถนาตัวผู้ต้องหาหรือจาเลยมาศาลได้ ศาลอาจถอนประกันและปรับนายประกันเต็ม

ตามสัญญาประกันทันที ดังนั้นนายประกันจึงต้องคอยติดตามอยู่เสมอว่าผู้ต้องหาหรือจาเลยอยู่ที่ใดในระหว่าง
การประกันตัว

กรณีนายประกันถูกศาลสั่งปรับ ต้องทาอย่างไร
หากเมื่อใดที่สั่งปรับนายประกันตามสัญญาประกันนายประกันต้องนาเงินค่าปรับตามคาสั่งศาล มา
ชาระต่อศาลภายในระยะเวลาที่ศาลกาหนด ถ้านายประกันไม่นาเงินค่าปรับมาชาระให้ครบถ้วนภายในที่
กาหนด ศาลอาจสั่งให้ยึดเงินหรือนาทรัพย์สินที่นามาเป็นหลักประกัน ออกขายทอดตลาดเพื่อนาเงินมาชาระ
ค่าปรับต่อไป และถ้าได้เงินไม่พอชาระค่าปรับ ศาลอาจยึดทรัพย์สินอื่นของนายประกันออกขายทอดตลาด
เพื่อชาระค่าปรับจนครบถ้วนได้
ทั้งนี้ นายประกันที่ศาลสั่งปรับตามสัญญาประกัน มีสิทธิอุทธรณ์คาสั่งศาลและขอลดค่าปรับต่อศาล
ได้ เมื่อนาตัวจาเลยมาส่งศาล(การพิจารณาลดค่าปรับให้หรือไม่เพียงใด เป็นดุลยพินิจของศาล)
การขอถอนประกัน
นายประกันอาจยื่นคาขอถอนประกันได้เสมอโดยต้องส่งตัวผู้ต้องหาหรือจาเลยต่อศาลพร้อมคาขอ
เมื่อศาลอนุญาต ความรับผิดตามสัญญาประกันของนายประกันเป็นอันสิ้นสุดลง
การขอรับหลักทรัพย์หรือเงินสดคืนจากศาล
เมื่อคดีถึงที่สุด หรือศาลอนุญาตให้ถอนประกัน หรือสัญญาประกันสิ้นสุดลงด้วยเหตุอื่น ความรับผิด
ตามสัญญาประกันสิ้นสุดลงนายประกันสามารถขอหลักประกันคืนได้ทันทีโดยยื่นคาร้องขอต่อศาลและแนบ
หลักฐานคือใบรับหลักฐานหรือใบรับเงิน ที่ศาลออกให้เมื่อครั้งที่ยื่นขอปล่อยชั่วคราว หากใบรับหลักฐานหรือ
ใบรับเงินสูญหาย ต้องแจ้งความต่อเจ้าพนักงานตารวจและนาใบรับแจ้งความมาแสดงต่อศาล โดยปกติแล้ว
นายประกันต้องยื่นคาร้องด้วยตนเอง หากไม่สามารถมารับได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นมารับ
หลักทรัพย์หรือเงินสดแทนได้ โดยสามารถขอรับใบมอบฉันทะได้ที่เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของศาล
มีปัญหาเกี่ยวกับการเขียนคาร้อง ควรปรึกษาใคร
หากผู้มาติดต่อราชการศาลมีข้อสงสัยเกี่ยวกับแบบฟอร์มเอกสาร การเขียนคาแถลงต่างๆ การประกันตัว
การถอนประกัน ศาลได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ช่วยอานวยความสะดวกในการให้คาแนะนา เพื่อให้
การติดต่อราชการศาลเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว ไม่ต้องกลับมาแก้ไขใหม่ ซึ่งอาจทาให้เสียเวลาในการ
ติดต่อราชการศาลได้

