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บันทึก 
เร่ือง  ปญหาเกี่ยวกับอํานาจของพนักงานสอบสวน 

ในการใหประกันตัวผูถูกจับตามหมายจับของศาล 
   

 
กรมตํารวจไดมีหนังสือ ดวนมาก ที่ มท.๐๕๐๓/๑๔๕๕๓ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม 

๒๕๒๔ ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ความวา  ผูบัญชาการตํารวจนครบาลไดมีบันทึก
หารือกรมตํารวจในปญหาวา กรณีเจาพนักงานตํารวจจับกุมบุคคลตามหมายจับของศาลแตยังไม
สามารถนําผูถูกจับสงศาลไดเนื่องจากศาลปดทําการแลวหรือในวันรุงข้ึนเปนวันหยุดราชการ เชนนี้  
ถามีผูมาขอประกันผูถูกจับตามหมายจับของศาลดังกลาวระหวางที่ผูนั้นอยูในความควบคุมของเจา
พนักงานตํารวจ เจาพนักงานตํารวจจะมีอํานาจใหประกันตัวผูถูกจับนั้นไดหรือไม  โดยผู
บัญชาการตํารวจนครบาลมีความเห็นวา เจาพนักงานตํารวจมีอํานาจใหประกันได  และเก่ียวกับ
เร่ืองนี้ กระทรวงยุติธรรมไดจัดใหมีการสัมมนาเรื่องอุปสรรคและขอขัดของในกระบวนการ
ยุติธรรมขึ้นเมื่อวันที่ ๑๕-๑๖ สิงหาคม ๒๕๒๔  โดยมีผูเขาสัมมนาประกอบดวยเจาหนาที่ที่
เก่ียวกับกระบวนการยุติธรรมซึ่งรวมทั้งผูแทนกรมตํารวจดวย  ผลของการสัมมนามีขอยุติวาเจา
พนักงานตํารวจมีอํานาจควบคุมตัวไวแลวยอมมีอํานาจใหประกันตัวได 

กรมตํารวจพิจารณาแลวมีความเห็นวา  กรณีตามปญหานี้พนักงานสอบสวนไมมี
อํานาจใชดุลพินิจปลอยชั่วคราวหรือใหประกันไดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๑๐๗ โดยกรมตํารวจเห็นวาหมายศาลที่ออกมีอยูสองกรณี  กรณีแรกเปนหมายจับพยานที่
ไดรับหมายเรียกแลวไมไปเบิกความที่ศาลตามวัน เวลาที่กําหนด  อีกกรณีหนึ่งเปนหมายจับจําเลย
ซึ่งออกตามมาตรา ๑๖๙ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในกรณีที่ราษฎรฟอง
คดีอาญากันเองและศาลประทับรับฟองไวแลวแตไมไดตัวจําเลยมาศาล  และผูถูกจับตามหมายจบั
ทั้งสองกรณีนี้ไมใชผูตองหาของพนักงานสอบสวน เมื่อจับไดจะตองนําสงศาลเพื่อจัดการตาม
กฎหมายตอไปตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๖๔ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
สําหรับอํานาจของพนักงานสอบสวนยอมเปนไปตามมาตรา ๑๓๖ แหงประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา คือ มีอํานาจจับ ควบคุม หรือปลอยชั่วคราว แตจะตองเปนกรณีของผูตองหา
หรือบุคคลใดซึ่งในระหวางสอบสวนปรากฏวาเปนผูกระทําผิด และพนักงานสอบสวนจะมีอํานาจ
ปลอยชั่วคราวไดเมื่อปรากฏวาผูนั้นตกเปนผูตองหาเทานั้นเนื่องจากมาตรา ๑๐๖ แหงประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาใชคําวา “ผูตองหาหรือจําเลย”  ถาเปนผูตองหาก็ขอใหปลอย
ช่ัวคราวไดที่พนักงานสอบสวน ถาเปนจําเลยก็ตองย่ืนตอศาลที่พิจารณาคดีนั้น ผูที่ตกเปนจําเลย
จะมายื่นคํารองขอประกันตัวตอพนักงานสอบสวนไมได  ฉะนั้น เมื่อผูถูกจับไมใชผูตองหาและ
ไมใชในระหวางสอบสวน พนักงานสอบสวนยอมไมมีอํานาจใหประกันตัวผูถูกจับดังกลาวได  
นอกจากนั้นหากพนักงานสอบสวนใหประกันตัวผูถูกจับไป ตอมานายประกันไมนําตัวผูถูกจับตาม



 ๒

หมายมาสงศาลก็จะตองออกหมายจับใหม เพราะตามมาตรา ๖๘ แหงประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญานั้น หมายจับใชไดจนกวาจะจับตัวผูถูกจับไดเทานั้น 

เพ่ือมิใหเกิดปญหาในทางปฏิบัติและเพ่ือใหไดขอยุติ กรมตํารวจจึงขอให
คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาใหความเห็นในปญหาขอกฎหมายดังกลาวเพื่อพนักงานสอบสวน
ถือเปนแนวปฏิบัติตอไป 

 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการรางกฎหมาย คณะที่ ๘) ไดพิจารณาขอ

หารือและบทกฎหมายที่เก่ียวของ และไดรับฟงคําช้ีแจงขอเท็จจริงของผูแทนกระทรวงมหาดไทย
(กรมตํารวจและกรมอัยการ) และกระทรวงยุติธรรม (สํานักงานสงเสริมงานตุลาการ) แลว มี
ความเห็นวา บทบัญญัติเร่ืองการยื่นคํารองขอใหปลอยตัวผูตองหาหรือจําเลยชั่วคราวปรากฏใน
มาตรา ๑๐๖๑ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  โดยกฎหมายไดบัญญัติข้ันตอนใน
การยื่นคํารองขอใหปลอยชั่วคราวไววา ถาอยูในระหวางสอบสวนก็ใหย่ืนตอพนักงานสอบสวนหรือ
พนักงานอัยการ ถาอยูในระหวางตองขังตามหมายศาลแตยังมิไดถูกฟองหรือถูกฟองแลวหรือ
ระหวางอุทธรณฎีกาก็ใหย่ืนตอศาลที่มีเขตอํานาจ  บทบัญญัติดังกลาวนี้ใชบังคับในกรณีที่มีการ
ควบคุมผูตองหาไวระหวางการสอบสวน และตอมามีการฟองรองผูตองหาตอศาล จึงมีลักษณะ
การบัญญัติกฎหมายตอเนื่องรับกันวาในช้ันสอบสวนจะปฏิบัติอยางไรและในช้ันที่ผูตองหาอยูใน
อํานาจศาล(ถูกฝากขังระหวางการสอบสวน) และในชั้นการพิจารณาของศาลจะปฏิบัติอยางไร  
สําหรับกรณีตามขอหารือเปนกรณีที่ไมมีการสอบสวนโดยพนักงานสอบสวน เพราะเปนการจับกุม
พยานตามหมายจับที่ศาลเปนผูออกตามมาตรา ๑๑๑ (๒)๒ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
                                                 

๑ มาตรา ๑๐๖  คํารองขอใหปลอยผูตองหาหรือจําเลยชั่วคราวโดยไมตองมีประกันหรือมี
ประกัน หรือมีประกันและหลักประกัน ไมวาผูนั้นตองควบคุมหรือขังตามหมายศาลยอมยื่นไดโดยผูตองหา 
จําเลยหรือผูมีประโยชนเก่ียวของดังนี้ 

(๑) เม่ือผูตองหาถูกควบคุมอยูและยังมิไดถูกฟองตอศาล ใหยื่นตอพนักงานสอบสวนหรือ
พนักงานอัยการ แลวแตกรณี 

(๒) เม่ือผูตองหาตองขังตามหมายศาลและยังมิไดถูกฟองตอศาล ใหยื่นตอศาลนั้น 
(๓) เม่ือผูตองหาถูกฟองแลว ใหยื่นตอศาลชั้นตนที่ชําระคดีนั้น 
(๔) เม่ือศาลอานคําพิพากษาชั้นตนหรือศาลอุทธรณแลว แมยังไมมีการยื่นอุทธรณหรือฎีกา 

หรือมีการยื่นอุทธรณหรือฎีกาแลว แตยังไมไดสงสํานวนไปยังศาลอุทธรณหรือศาลฎีกาใหยื่นตอศาลชั้นตนที่
ชําระคดีนั้น 

ในกรณีท่ีศาลชั้นตนเห็นสมควรใหปลอยชั่วคราว ใหศาลชั้นตนสั่งอนุญาตมิฉะนั้นใหสงคํา
รองพรอมสํานวนไปใหศาลอุทธรณหรือศาลฎีกาเพ่ือสั่ง แลวแตกรณี 

(๕) เม่ือศาลสงสํานวนไปยังศาลอุทธรณหรือศาลฎีกาแลว จะยื่นตอศาลชั้นตนที่ชําระคดีนั้น 
หรือจะย่ืนตอศาลอุทธรณหรือศาลฎีกา แลวแตกรณีก็ได 

ในกรณีท่ียื่นตอศาลชั้นตน ใหศาลชั้นตนรีบสงคํารองไปยังศาลอุทธรณหรือศาลฎีกาเพ่ือสั่ง 
แลวแตกรณี 

๒ มาตรา ๑๑๑  เม่ือศาลเห็นวาคําเบิกความของพยานที่ไมมาศาลเปนขอสําคัญในการ
วินิจฉัยชี้ขาดคดี 



 ๓

ความแพง เนื่องจากพยาน ผูนั้นขัดขืนไมไปเบิกความตามหมายเรียกของศาล  หรือเปนการจับกุม
จําเลยตามหมายจับที่ศาลเปนผูออกตามมาตรา ๑๖๙๓ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา ในกรณีที่ราษฎรฟองคดีอาญากันเองและศาลประทับฟองแลวแตไมไดตัวจําเลยมาศาล ซึ่ง
ในการจับกุมบุคคลตามหมายจับของศาลนี้ เมื่อเจาพนักงานผูมีอํานาจหนาที่จัดการใหเปนไปตาม
หมายไดจัดการจับกุมบุคคลตามหมายดังกลาวมาแลว มาตรา ๖๔๔ แหงประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญากําหนดวา เจาพนักงานผูจับกุมตองสงบุคคลนั้นไปยังศาลที่ออกหมายโดย
ดวนถาสามารถจะกระทําได  แตถาไมสามารถสงตัวผูถูกจับไปยังศาลที่ออกหมายไดเนื่องจากมี
เหตุขัดของ เชน เปนวันหยุดราชการ  เจาพนักงานยอมมีอํานาจควบคุมผูถูกจับไวไดตามมาตรา 
๘๔๕ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และในกรณีนี้แมจะถือไมไดวาพยานหรือ
จําเลยผูถูกจับกุมตามหมายจับของศาลเปนผูตองหาซึ่งอยูในอํานาจของพนักงานสอบสวน แตก็
นาจะยังถือไมไดเชนกันวาผูถูกจับกุมเปนผูที่อยูในอํานาจศาลแลว ดังเชนในกรณีของผูตองหาซึ่ง
พนักงานสอบสวนขออํานาจศาลควบคุมตัวไวระหวางการสอบสวนหรือกรณีของผูตองหาซึ่ง
พนักงานอัยการนําตัวสงฟองศาลเปนจําเลยแลว เพราะกรณีเหลานั้นไดมีการนําตัวผูตองหาสง
ศาลแลว  อยางไรก็ตาม แมพยานหรือจําเลยผูถูกจับกุมมิใชผูตองหาหรือจําเลยตามมาตรา ๑๐๖ 
แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แตบุคคลดังกลาวก็เปน “ผูถูกจับ” ตามมาตรา ๘๔ 
แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  ดังนั้น ในกรณีที่ไมสามารถสงตัวผูถูกจับไปยังศาล
ที่ออกหมายไดเนื่องจากมีเหตุขัดของ เชน เปนวันหยุดราชการ  พนักงานสอบสวนซึ่งรับตัวผูถูก

                                                                                                                                            
ฯลฯ   ฯลฯ 

 (๒) ศาลเห็นวาพยานไดรับหมายเรียกโดยชอบแลวจงใจไมไปยังศาลนั้น หรือไดรับคําสั่ง
ศาลใหรอคอยอยูแลวจงใจหลบเสีย ศาลจะเลื่อนการนั่งพิจารณาคดีไปและออกหมายจับ และเอาตัวพยานกักขัง
ไวจนกวาพยานจะไดเบิกความตามวันที่ศาลเห็นสมควรก็ได ท้ังนี้ไมเปนการลบลางโทษตามที่บัญญัติไวใน
มาตรา ๑๔๗ แหงกฎหมายลักษณะอาญา 

๓ มาตรา ๑๖๙  เม่ือศาลประทับฟองแลว แตยังไมไดตัวจําเลยมา ใหศาลออกหมายเรียก
หรือหมายจับมาแลวแตควรอยางใดเพ่ือพิจารณาตอไป 

๔ มาตรา ๖๔  ถาบุคคลที่มีชื่อในหมายอาญาถูกจับ หรือบุคคลหรือสิ่งของที่มีหมายใหคนได
คนพบแลว ถาสามารถจะทําได ก็ใหสงบุคคลหรือสิ่งของนั้นโดยดวนไปยังผูออกหมายเวนแตจะมีคําสั่งเปน
อยางอ่ืน 

๕ มาตรา ๘๔  เจาพนักงานหรือราษฎรผูทําการจับตองเอาตัวผูถูกจับไปยังท่ีทําการของ
พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจโดยทันทีและเม่ือถึงท่ีนั้นแลว ถามีหมายจับก็ใหเอาออกอานใหผูถูกจับฟงท้ัง
ใหแจงเหตุท่ีจับนั้นดวย 

พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจซึ่งมีผูนําผูถูกจับมาสงนั้นจะควบคุมผูถูกจับไวหรือปลอย
ชั่วคราวก็ได เม่ือจับโดยมีหมายใหรายงานตอไปยังเจาหนาท่ีซึ่งออกหมายนั้น ถาเจาหนาท่ีซึ่งออกหมายตองการ
ตัว ก็ใหจัดการสงผูถูกจับไปให 

ถาราษฎรเปนผูจับ ใหบันทึกชื่อ อาชีพ ท่ีอยูของผูจับอีกท้ังขอความและพฤติการณแหงการ
จับนั้นไว แลวใหผูจับลงลายมือชื่อกํากับไวเปนสําคัญ 

ในกรณีท่ีจําเปน เจาพนักงานหรือราษฎรที่ทําการจับจะจัดการพยาบาลผูถูกจับเสียกอนนําตัว
ไปสงตามมาตรานี้ก็ได 



 ๔

จับไวยอมมีอํานาจควบคุมผูถูกจับไวไดและเมื่อไมมีบทบัญญัติหามมิใหพนักงานสอบสวนปลอย
ตัวผูถูกจับชั่วคราวในกรณีนี้พนักงานสอบสวนยอมมีอํานาจใชดุลพินิจปลอยผูถูกจับชั่วคราวได
โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๘๔ วรรคสอง แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่ง
บัญญัติวา พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจซึ่งมีผูนําผูถูกจับมาสงนั้นจะควบคุมผูถูกจับไวหรือ
ปลอยชั่วคราวก็ได 

อนึ่ง การควบคุมผูถูกจับและการใชดุลพินิจปลอยชั่วคราวของพนักงานสอบสวน
ในกรณีนี้ตองอยูในบังคับของมาตรา ๖๔ และมาตรา ๘๗๖ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา  กลาวคือ ในการจับกุมบุคคลตามหมายจับของศาลนั้น เมื่อทําการจับกุมแลวจะตอง
จัดการสงตัวผูถูกจับไปยังศาลที่ออกหมายโดยดวน ถาไมสามารถสงตัวผูถูกจับไปยังศาลที่ออก
หมายไดเนื่องจากมีเหตุขัดของอันไมอาจหลีกเล่ียงไดเชนตามขอหารือนี้ พนักงานสอบสวนก็มี
อํานาจควบคุมผูถูกจับไวเพียงเทาระยะเวลาที่ยังมีเหตุจําเปนไมสามารถสงตัวผูถูกจับใหศาลได  
เมื่อระยะเวลานั้นผานพนไปแลว จะตองสงตัวผูถูกจับไปยังศาลที่ออกหมายทันที  ดังนั้น ในการใช
ดุลพินิจปลอยชั่วคราวผูถูกจับ พนักงานสอบสวนยอมมีอํานาจปลอยชั่วคราวผูถูกจับไดเพียงเทา
ระยะเวลาที่ตนมีอํานาจควบคุมผูถูกจับในระหวางเวลาที่มีเหตุจําเปนไมสามารถนําตัวผูถูกจับสง
ศาลไดเทานั้น 

 
(ลงช่ือ)  อมร จันทรสมบูรณ 
(นายอมร จันทรสมบูรณ) 

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มกราคม ๒๕๒๕ 

                                                 
๖ มาตรา ๘๗  หามมิใหควบคุมผูถูกจับไวเกินกวาจําเปนตามพฤติการณแหงคดี 
ในกรณีซึ่งเปนความผิดลหุโทษ หรือความผิดที่มีอัตราโทษไมสูงกวาความผิดลหุโทษ จะ

ควบคุมผูถูกจับไวไดเทาเวลาที่จะถามคําใหการ และท่ีจะรูตัววาเปนใครและที่อยูของเขาอยูท่ีไหนเทานั้น 
หามมิใหควบคุมผูถูกจับไวเกินกวาสี่สิบแปดชั่วโมงนับแตเวลาที่ผูถูกจับมาถึงท่ีทําการของ

พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ แตมิใหนับเวลาเดินทางตามปกติท่ีนําตัวผูถูกจับมาศาลรวมเขาในกําหนดเวลา
สี่สิบแปดชั่วโมงดวย ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนเพ่ือทําการสอบสวนหรือมีเหตุจําเปนอยางอ่ืน จะยืดเวลาเกินกวาสี่
สิบแปดชั่วโมงก็ไดเทาเหตุจําเปน แตมิใหเกินเจ็ดวัน 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 


