.
การขอปล่อยชั่วคราว (การขอประกันตัว)
1. การขอปล่อยชั่วคราว
การปล่อยชั่วคราว คือ การอนุญาตให้ผู้ต้องหาหรือจาเลยพ้นจากการควบคุมของเจ้าพนักงานศาล ตาม
ระยะเวลาที่กาหนด เพื่อไม่ให้ผู้ต้องหาหรือจาเลยถูกควบคุมหรือขังเป็นเวลานานเกินกว่าจาเป็นในระหว่างการ
สอบสวนหรือการพิจารณาคดี เพราะหากไม่จาเป็นต้องควบคุมหรือขังผู้ต้องหาหรือจาเลยไว้ก็ควรที่จะให้ปล่อย
ชั่วคราวไป ตามหลักการของรัฐธรรมนูญที่ต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจาเลยไม่มีความผิด และก่อ นมีคา
พิพากษาอันถึงที่สุดแสดงว่าบุคคลใดเป็นผู้กระทาความผิด จะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระทาความผิดมิได้
2. การขอปล่อยผู้ต้องหาหรือจาเลยชั่วคราวทาได้ ดังนี้
2.1 ชั้นฝากขัง ขอปล่อยชั่วคราวได้เมื่อผู้ต้องหาถูกเจ้าหน้าที่ตารวจหรือพนักงานอัยการนาตัวมาขอ
อนุญาตฝากขังระหว่างที่ยังสอบสวนไม่แล้วเสร็จ
2.2 ชั้นพิจารณาของศาลชั้นต้น เมื่อผู้ต้องหาถูกพนักงานอัยการฟ้องต่อศาลแล้วก็จะเปลี่ยนฐานะจาก
ผู้ต้องหาเป็นจาเลย จึงมีสิทธิ ขอปล่อยชั่วคราวต่อศาลได้ หรือในคดีที่ราษฎรเป็นโจทก์เมื่อศาล
ประทับฟ้องแล้วจะขอปล่อยชั่วคราวก่อนวันนัด ในวันนัดหรือหลังจากวันนัดที่ระบุในหมายเรียกให้
มาแก้คดีก็ได้
2.3 ชั้ น อุ ท ธรณ์ ห รื อ ฎี ก า กรณี ที่ จ าเลยถู ก ขั ง หรื อ จ าคุ ก โดยผลของค าพิ พ ากษาศาลชั้ น ต้ น
ศาลอุทธรณ์ หรือศาลอุทธรณ์ภาค จะขอปล่อยชั่วคราวก่อนที่จะยื่นอุทธรณ์หรือยื่นฎีกาพร้อมกัน
หรือหลังจากยื่นอุทธรณ์หรือฎีกาก็ได้แล้วแต่กรณี
3. ผู้มีสิทธิยื่นคาร้องขอปล่อยผู้ต้องหาหรือจาเลยชั่วคราว
3.๑ ผู้ ต้ อ งหา จ าเลย หรื อ บุ ค คลที่ ถู ก กั ก ขั ง หรื อ จ าคุ ก ในกรณี อื่ น เช่ น ศาลออกหมายจั บ พยาน
ที่จงใจไม่มาศาล หรือกรณีละเมิด อานาจศาล หรือลูกหนี้ตามคาพิพากษาที่ถูกจับกุมโดยเหตุ
จงใจขั ด ขื น ค าบั ง คั บ ตามประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความแพ่ ง มาตรา 300 เป็ น ต้ น
บุคลเช่นว่านี้มีสิทธิยื่นคาร้องขอปล่อยชั่วคราวได้
3.๒ ผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้อง เช่น บุพการี ผู้สืบสันดาน สามี ภริยา ญาติพี่น้อง ผู้บังคับบัญชา นายจ้าง
บุคคลที่เกี่ยวพันโดยทางสมรส บุคคลที่ศาลเห็นว่ามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดเสมือนเป็นญาติพี่น้อง หรือ
มีความสัมพันธ์ในทางอื่นที่ศาลเห็นสมควรให้ประกันได้
4. ประเภทของการปล่อยผู้ต้องหาหรือจาเลยชั่วคราว
การปล่อยชั่วคราว แบ่งออกเป็น 3 ประเภท
4.1 การขอปล่อยชั่วคราวโดยไม่มีประกัน คือ การปล่อยผู้ต้องหาหรือจาเลยชั่วคราวโดยไม่ต้องทา
สัญญาประกันและไม่ต้องมีหลักประกัน เพียงแต่ให้ผู้ต้องหาหรือจาเลยสาบานหรือปฏิญาณตนว่าจะมาตามนัด
หรือหมายเรียกเท่านั้น
4.2 การปล่อยชั่ว คราวโดยมีประกัน คือ การปล่อยผู้ต้องหาหรือจาเลยชั่วคราวโดยก่อนปล่อยไป
ผู้ประกันต้องลงลายมือชื่อในสัญญาประกันต่อศาลว่าจะปฏิบัติตามนัดหรือหมายเรียกของศาล ถ้าไม่ปฏิบัติตามจะ
ถูกปรับตามจานวนที่กาหนดไว้ในสัญญาประกัน
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โดยผู้ประกันหรือผู้เป็นหลักประกันต้องลงลายมือในสัญญาประกันต่อศาลว่าจะปฏิบัติตามนัดหรือหมายเรียกของ
ศาล และมีการวางหลักประกัน ไว้เพื่อที่จะสามารถบังคับเอากับหลักประกันตามจานวนที่ระบุไว้ เมื่อมีการ
ผิดสัญญาประกัน
5. ข้อพิจารณาในการปล่อยชั่วคราว
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 108 บัญญัติว่า “ในการวินิจฉัยคาร้องขอให้ปล่อย
ชั่วคราว ต้องพิจารณาข้อเหล่านี้ประกอบ ซึ่งได้แก่
(1) ความหนักเบาแห่งข้อหา
(2) พยานหลักฐานที่ปรากฏแล้วมีเพียงใด
(3) พฤติการณ์ต่างๆ แห่งคดีเป็นอย่างไร
(4) เชื่อถือผู้ร้องขอประกันหรือหลักประกันได้เพียงใด
(5) ผู้ต้องหาหรือจาเลยน่าจะหลบหนีหรือไม่
(6) ภัยอันตรายหรือความเสียหาย ที่จะเกิดจากการปล่อยชั่วคราวมีเพียงใดหรือไม่
(7) ในกรณีที่ผู้ต้องหาหรือจาเลยต้องขั งตามหมายศาล ถ้ามีคาคัดค้านของพนักงานสอบสวน พนักงาน
อัยการ โจทก์ หรือผู้เสียหาย แล้วแต่กรณี ศาลพึงรับประกอบการวินิจฉัยได้
6. เอกสารที่ต้องใช้ประกอบคาร้องขอปล่อยชั่วคราว
ตามปกติผู้ร้องขอประกันจะนาต้นฉบับเอกสารพร้อมสาเนามายื่นต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้อง เอกสารที่ใช้ประกอบคาร้องขอให้ปล่อยชั่วคราว มีดังนี้
6.๑ บัตรประจาตัวประชาชน บัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรประจาตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ
ของผู้ร้องขอประกัน
6.๒ ทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน) ของผู้ร้องขอประกัน
6.๓ กรณีผู้ขอประกันมีคู่สมรสจะต้องแสดงเอกสารเพิ่มเติม ได้แก่
(1) บั ต รประจ าตั ว ประชาชน บั ต รประจ าตั ว เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ หรื อ บั ต รประจ าตั ว พนั ก งาน
รัฐวิสาหกิจ และทะเบียนบ้านของคู่สมรส
(2) ใบสาคัญการสมรส
(3) หนังสือให้ความยินยอมของคู่สมรส
(4) ถ้าหากผู้ขอประกันเป็นหม้ายโดยการตายของคู่สมรสหรือการหย่าต้องแสดงเอกสารใบมรณบัตร
คู่สมรสหรือใบสาคัญการหย่า

6.๔ กรณีชื่อเจ้าของหลักทรัพย์ไม่ตรงกับที่ปรากฏในเอกสารสิทธิในหลักทรัพย์ ต้องมีหนังสือรับรอง
ว่าเป็นบุคคลเดียวกัน หรือหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุล
6.๕ กรณีผู้ต้องหาหรือจาเลยเป็นชาวต่างประเทศ หากมีหนังสือเดินทาง (Passport) ต้องนามา
แสดงด้วย
6.6 บัญชีเครือญาติหรือหลักฐานแสดงความสัมพันธ์กับผู้ต้องหาหรือจาเลย
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7.๑ เงินสด
7.๒ หลักทรัพย์อื่น เช่น
(1) โฉนดที่ดิน หนังสือรับรองการทาประโยชน์ (น.ส.๓ ก. หรือ น.ส.๓)
(2) พันธบัตรรัฐบาล สลากออมสิน สลากออมทรัพย์ทวีสินของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
กรเกษตร
(3) สมุดเงินฝากประจาหรือใบรับเงินฝากประจาของธนาคาร
(4) หนังสือค้าประกันหรือหนังสือรับรองของธนาคารเพื่อชาระเบี้ยปรับแทนในกรณีผิดสัญญา
ประกัน
(5) หนังสือรับรองของบริษัทประกันภัย
7.๓ บุ ค คลเป็ น ประกั น หรื อ หลั ก ประกั น ต้ อ งมี ต าแหน่ ง หน้ า ที่ ก ารงานหรื อ มี ร ายได้ แ น่ น อน เช่ น
เป็ น ข้ า ราชการ พนั ก งานรั ฐ วิ ส าหกิ จ ข้ า ราชการการเมื อ งหรื อ ทนายความ และเป็ น ผู้ มี
ความสัมพันธ์กับผู้ต้องหาหรือจาเลย เช่น เป็นบุพการี ผู้สืบสันดาน สามี ภริยา ญาติพี่น้ อง
ผู้บังคับบัญชา นายจ้าง โดยสามารถทาสัญญาประกันได้ในวงเงินไม่เกิน ๑๐ เท่าของอัตราเงินเดือน
หรือรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
7.๔ ส่วนราชการ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการช่วยเหลือข้าราชการหรือลูกจ้างของทาง
ราชการที่ต้องหาคดีอาญา
7.5 ผู้ต้องหาหรือจาเลยอาจทาสัญญาประกันตนเองได้
8. เอกสารเกี่ยวกับหลักประกันที่ใช้ในการขอให้ปล่อยชั่วคราว
8.๑ กรณีใช้โฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทาประโยชน์ (น.ส.3 ก./ น.ส.3) เป็นหลักประกันต้องมี
เอกสารหลักฐาน ประกอบด้วย
(1) เอกสารแสดงกรรมสิ ท ธิ์ เช่ น โฉนดที่ ดิ น หนั ง สื อ รั บ รองการท าประโยชน์ (น.ส.3 ก./
น.ส.3) หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด หรือเอกสารสาคัญที่ดินอื่นๆ เป็นต้น
(2) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาทะเบียนบ้านหรือสาเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลของ
ผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้ถือกรรมสิท ธิ์รวม ที่เป็นปัจจุบันซึ่งเจ้าพนักงานรับรองไม่เกิน 1 เดือน
(หากมีการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุล ต้องนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุลมาประกอบด้วย)
(3) แผนที่การไปที่ตั้งทรัพย์ โดยให้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการออกสู่ทางสาธารณะด้วย
(แผนที่ต้องเขียนอย่างชัดเจนให้สามารถเดินทางไปได้อย่างถูกต้อง)
(4) ภาพถ่ายปัจจุบันของหลักทรัพย์ พร้อมรายละเอียดของทรัพย์ เช่น เลขที่โฉนดที่ดิน บ้านเลขที่
หมู่ที่ หมู่บ้าน ซอย ถนน ตาบล/แขวง อาเภอ/เขต สถานที่สาคัญซึ่งอยู่ใกล้เคียง (ภาพถ่ายต้อง
ชัดเจนสามารถบรรยายสภาพทรัพย์ได้)
(5) ราคาประเมินที่ดนิ หรือราคาประเมินอาคารชุด ที่เป็นปัจจุบันซึ่งเจ้าพนักงานที่ดินรับรอง ไม่เกิน
1 เดือน

-4(6) ในกรณีที่จะนาสิ่งปลูกสร้างในที่ดินมาร้องขอปล่อยชั่วคราวพร้อมกับโฉนดหรือ น.ส.3 ก. หรือ
น.ส.3 จะต้องแสดงหลักฐานสาเนาทะเบียนบ้านและหนังสือรับรองราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง
จากอาเภอหรือเขตด้วย
8.2 กรณีประกันด้วยตัวบุคคล ตาแหน่ง เป็นหลักประกัน ต้องมีเอกสารหลักฐาน ประกอบด้วย
(1) หนังสือรับรองตาแหน่ง และเงินเดือนจากหน่วยงานต้นสังกัด โดยหนังสือรับรองต้องแสดง
สถานะ ระดับ อัตราเงินเดือน เงินเดือนคงเหลือสุทธิ และหากมีภาระผูกพันในการทาสัญญา
ประกันหรือใช้ตนเองเป็นหลักประกันรายอื่นให้แสดงภาระผูกพันนั้นด้วย
8.3 กรณีหลักทรัพย์เป็นพันธบัตรรัฐบาล สลากออมสิน หรือสลากออมทรัพย์ทวีสิน ต้องมีหนังสือรับรอง
พันธบัตรรัฐบาล สลากออมสิน หรือสลากออมทรัพย์ทวีสิน จากธนาคารด้วย
8.4 กรณีใช้ใบรับฝากประจาหรือสมุดเงินฝากประจาธนาคารมาเป็นหลักประกัน ต้องมีใบรับฝากประจา
หรือสมุดเงินฝากประจาธนาคาร และหนังสือรับรองของธนาคารว่ามีเงินอยู่ตามจานวนที่ปรากฏในใบ
รับหรือสมุดเงินฝากจริง และจะไม่ให้มีการถอนเงินจานวนดังกล่าวจนกว่าศาลจะมีคาสั่งเพิกถอนไป
เป็นลายลักษณ์อักษร
8.5 กรณีใช้หนังสือค้าประกันของธนาคาร เป็นหลักประกัน ต้องมีหนังสือค้าประกันของธนาคาร
8.7 กรณีส่วนราชการ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการช่วยเหลือข้าราชการหรือลูกจ้างของทาง
ราชการที่ต้องหาคดีอาญา ต้องมีหนังสือรับรองตามแบบที่กาหนดไว้ในระเบียบดังกล่าว
9. การมอบอานาจให้บุคคลอื่นนาหลักทรัพย์ยื่นคาร้องขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจาเลย
กรณีเจ้าของโฉนดที่ดินมอบอานาจให้บุคคลอื่นยื่นคาร้องขอประกัน ตัวผู้ต้องหาหรือจาเลยแทน ต้องมี
หนังสือมอบอานาจ โดยให้นายอาเภอหรือผู้รกั ษาราชการแทนลงลายมือชื่อและประทับตราประจาตาแหน่งรับรอง
การมอบอานาจ พร้อมทั้งนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรั ฐ และทะเบียนบ้านของ
ผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจมาด้วย
10. กรณีศาลชั้นต้นมีคาสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยผู้ต้องหาหรือจาเลยชั่วคราว
10.๑ ผู้ขอประกันมีสิทธิอุทธรณ์คาสั่งหรือขอปล่อยชั่วคราวใหม่ได้
เมื่อศาลชั้นต้นมีคาสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างสอบสวน หรือไม่อนุญาตให้ปล่อย
ชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้น ตามที่ผู้ต้องหา จาเลย หรือผู้มี
ประโยชน์เกี่ยวข้องยื่นคาร้องขอประกันตัวไว้ ผู้ขอประกัน มีสิทธิยื่นคาร้องอุทธรณ์คาสั่งศาล
ชั้นต้นดังกล่าวได้ หรืออาจขอปล่อยชั่วคราวใหม่ได้
10.๒ กาหนดเวลาการยื่นอุทธรณ์
การอุทธรณ์กรณีศาลไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว กฎหมายมิได้กาหนดระยะเวลาไว้ ผู้ต้องหาหรือ
จาเลยมีสิทธิยื่นอุทธรณ์ได้ แม้เกิน ๑ เดือนนับแต่วันที่ศาลมีคาสั่ง (เทียบคาสั่งคาร้องศาลฎีกาที่
๖๑๗/๒๕๒๘)
10.3 กรณีศาลอุทธรณ์ไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว
คาสั่งของศาลอุทธรณ์ที่ไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวยืนตามศาลชั้นต้นเป็นที่สุด ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิที่
จะยื่นคาร้องขอประกันตัวใหม่

-511. การขอปล่อยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์
11.1 ผู้มีสิทธิยื่นคาร้องขอประกันตัวในชั้นอุทธรณ์ ได้แก่
(1) จาเลย
(2) ผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้อง เช่น บุพการี ผู้สืบสันดาน สามี ภริยาญาติพี่น้อง ผู้บังคับบัญชา
นายจ้าง บุคคลที่เกี่ยวพันโดยทางสมรส บุคคลที่ศาลเห็นว่ามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดเสมือนเป็น
ญาติพี่น้อง หรือมีความสัมพันธ์ในทางอื่นที่ศาลเห็นสมควรให้ประกันได้
11.2 สถานที่ยื่นคาร้องขอประกันตัวชั้นอุทธรณ์
(1) ในกรณีที่ศาลชั้นต้นอ่านคาพิพากษาแล้ว แม้ยังไม่มีการยื่นอุทธรณ์ หรือมีการยื่นอุทธรณ์
แล้วแต่ยังไม่ได้ส่งสานวนไปยังศาลอุทธรณ์ ให้ยื่นคาร้องขอประกันตัวในระหว่างอุทธรณ์ที่
ศาลชั้นต้นที่พิพากษาคดีนั้น
(2) หากศาลชั้นต้นส่งสานวนคดีไปยังศาลอุทธรณ์แล้ว จะยื่นที่ศาลชั้นต้นที่พิพากษาคดีนี้ หรือจะ
ยื่นโดยตรงที่ศาลอุทธรณ์ก็ได้
11.3 ตราบใดที่ศาลอุทธรณ์ ยังไม่มีคาพิพากษามีสิทธิยื่นคาร้องขอปล่อยชั่วคราวได้ และหากศาลมี
คาสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว มีสิทธิยื่นอีกได้
11.4 การอ่านคาสั่งของศาล
เมื่อศาลอุทธรณ์ทาคาสั่งเสร็จแล้ว จะส่งคาสั่งไปให้ศาลชั้นต้นอ่านคาสั่งให้ผู้อุทธรณ์คาสั่งทราบ
ศาลชั้นต้นจะแจ้งให้ผู้ต้องหาหรือจาเลยและผู้ขอประกันทราบโดยเร็ว
11.5 กรณีศาลไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในชั้นอุทธรณ์
กรณีศาลไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ ผู้ขอประกันมีสิทธิ
ยื่นคาร้องอุทธรณ์คาสั่งต่อไปยังศาลฎีกาได้
12. การขอปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา
12.1 ผู้มีสิทธิยื่นคาร้องขอประกันตัวในชั้นฎีกา
(1) จาเลย
(2) ผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้อง เช่น บุพการี ผู้สืบสันดาน สามี ภริยาญาติพี่น้อง ผู้บังคับบัญชา
นายจ้าง บุคคลที่เกี่ยวพันโดยทางสมรส บุคคลที่ศาลเห็นว่ามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดเสมือนเป็น
ญาติพี่น้อง หรือมีความสัมพันธ์ในทางอื่นที่ศาลเห็นสมควรให้ประกันได้
12.2 สถานที่ยื่นคาร้องขอประกันตัวในชั้นฎีกา
(1) ในกรณีที่ศาลชั้นต้นอ่านคาพิพากษาศาลอุทธรณ์แล้ว แม้ยังไม่มีการยื่นฎีกา ให้ยื่นคาร้องขอ
ประกันตัวในระหว่างฎีกาที่ศาลชั้นต้นที่พิพากษาคดีนั้น
(2) หากศาลชั้นต้นส่งสานวนคดีไปยังศาลฎีกาแล้ว จะยื่นที่ศาลชั้นต้นที่พิพากษาคดีนั้น หรือจะ
ยื่นโดยตรงต่อศาลฎีกาก็ได้
12.3 ตราบใดที่ ศ าลฎี ก ายั ง ไม่ มี ค าพิ พ ากษามี สิ ท ธิ ยื่ น ค าร้ อ งขอปล่ อ ยชั่ ว คราวได้ และหากศาล
มีคาสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว มีสิทธิยื่นอีกได้

-612.4 การอ่านคาสั่งของศาล
เมื่อศาลฎีกาทาคาสั่งเสร็จแล้ว จะส่งคาสั่งไปให้ศาลชั้นต้นอ่านคาสั่งให้ผู้อุทธรณ์คาสั่งทราบ ศาล
ชั้นต้นจะแจ้งให้ผู้ต้องหาหรือจาเลยและผู้ขอประกันทราบโดยเร็ว
13. หน้าที่ของผู้ประกัน
13.1 เมื่อศาลอนุญาตให้ปล่อยผู้ต้องหาหรือจาเลยชั่วคราวแล้ว ผู้ประกันต้องส่งตัวผู้ต้องหาหรือจาเลย
ต่อศาลตามกาหนด หรือมอบอานาจให้ผู้อนื่ ส่งแทนได้ หากผู้ต้องหาหรือจาเลยมาศาลแต่ผู้ประกัน
ไม่มาศาล ไม่ถือว่าผิดสัญญาประกัน แต่ถือว่าผู้ประกันทราบคาสั่งศาลและวันนัดส่งตัวคราวต่อไป
13.2 กรณีศาลอนุญาตให้ประกันโดยมีเงื่อนไข เช่น ให้ผู้ต้องหาหรือจาเลยไปรายงานตัวต่อพนักงาน
สอบสวนหรือเจ้าหน้าที่ศาล ให้เข้ารับการตรวจบาบัดรักษาและรับคาปรึกษาแนะนา หรือเข้าร่วม
กิจกรรม ผู้ต้องหาหรือจาเลยและผู้ขอประกันต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว
13.4 หากผู้ประกันไม่ส่งตัวผู้ตอ้ งหาหรือจาเลยตามนัดโดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข
ที่ศาลกาหนด ถือเป็นการผิดสัญญาประกัน ศาลมีอานาจสั่งบังคับตามสัญญาประกันได้
14. การขอถอนหลักประกัน การขอรับหลักทรัพย์หรือเงินสดที่เป็นหลักประกันคืนจากศาล
14.1 ผู้ประกันอาจของถอนสัญญาประกันหรือขอถอนหลักประกันต่อศาลได้ โดยต้องส่งตัวผู้ต้องหา
หรือจาเลยต่อศาล เมื่อศาลอนุญาตความรับผิดตามสัญญาประกันเป็นอันสิ้นสุดลง
14.2 เมื่อคดีถึงที่สุดหรือศาลมีคาสั่งอนุญาตให้ถอนประกัน หรือสัญญาประกันสิ้นสุดลงด้วยเหตุอื่น
ความรับผิดตามสัญญาประกันสิ้นสุดลง ผู้ ประกันสามารถขอรับหลักประกันคืน โดยยื่นคาร้อง
ต่อศาลและแนบหลักฐานคือ ใบรับหลักฐานหรือใบรับเงินที่ศาลออกให้เมื่อครั้งยื่นขอประกันตัว
หากใบรับหลักฐานหรือใบรับเงินสูญหาย ต้องแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตารวจและนาใบรับแจ้ง
ความมาแสดงต่อศาล
15. ขั้นตอนการยื่นคาร้องขอปล่อยชั่วคราว
15.1 ผูขอประกันติดตอขอประกันตัวผูตองหรือจาเลย ที่งานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ พรอมแสดง
เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาร้องขอประกันตัว
15.2 เจ้าหน้าทีง่ านบริการประชาชนตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และแจ้งหลักเกณฑ์การขอประกันตัว
ให้ผู้ขอประกันทราบ
15.3 ผู้ขอประกันกรอกรายละเอียดแบบบันทึกข้อมูลผู้ประกัน คาร้องขอประกัน และสัญญาประกัน
พร้อมลงลายมือชื่อ
15.4 เจ้าหน้าที่งานบริการประชาชนดาเนินการเสนอผู้พิพากษาพิจารณาสั่ง
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