คำให้กำรพยำนผู้ร้อง
(ฝำกขังครั้งที่ 1)

คดีหมำยเลขดำที่ ....................../25....
ศำล....................
วันที่.........เดือน.........................พุทธศักรำช 25.....
ควำมอำญำ

พนักงำนสอบสวนสถำนีตำรวจ

ผู้ร้อง

ระหว่าง
ผู้ต้องหำ
ข้ำพเจ้ำพยำนได้ปฏิญำณหรือสำบำนตนแล้ว ให้กำรว่ำ
๑. ข้ำพเจ้ำชื่อ............................................................................................................................. ...........................
๒. เกิดวันที่.....................เดือน ............................................พ.ศ. .......................... อำยุ ................................. ปี
๓. ตำแหน่งหรืออำชีพ...........................................................................................................................................
4. รับรำชกำรอยู่ท.ี่ ................................................................................................................................................
๕. เกี่ยวพันกับคู่ควำม ..........................................................................................................................................
และขอให้กำรต่อไปว่ำ ตอบศำลถำม
เมื่อวันที่.................เดือน.................................พ.ศ…………… เวลำ ...................... พนักงำนสอบสวนสถำนี
ตำรวจ.........................................ได้รับตัวผู้ต้องหำ ชื่อ...............................................................อำยุ...........ปี อยู่
บ้ำนเลขที่ .............หมู่ที่............ตำบล...................................อำเภอ......................................จังหวัด.............................................
และได้แจ้งข้อกล่ำวหำให้ผู้ต้องหำทรำบว่ำกระทำผิดฐำน......................................................................................
...............................................................................................................................................................................
โดยมีพฤติกำรณ์แห่งคดีและพยำนหลักฐำนว่ำผู้ต้องหำได้กระทำควำมผิดตำมข้อกล่ำวหำตำมที่ระบุไว้ในคำร้อง
และเอกสำรท้ำยคำร้อง ประกอบกับพนักงำนสอบสวนได้ทำกำรสอบสวนแล้ว หำกแต่กำรสอบสวนยังไม่เสร็จสิ้น
เนื่องจำก
 รอสอบสวนพยำนอีก .........ปำก
 รอผลกำรตรวจพิสูจน์ของกลำง
 รอผลกำรตรวจลำยพิมพ์นิ้วมือผู้ต้องหำและประวัติต้องโทษของผู้ต้องหำ
 อื่น ๆ (ระบุ) ....................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
จึงขอหมำยขังผู้ต้องหำไว้ระหว่ำงสอบสวน มีกำหนด…...วัน นับตั้งแต่วันที่............เดือน........................
พ.ศ.25.... ถึงวันที่ ......... เดือน ................................พ.ศ.2๕.....
................................................ ผู้พิพำกษำ
..............................……………… พยำน/ผู้ร้อง
................................................ ผู้ต้องหำ

รายงานกระบวนพิจารณา
เรียกไต่สวนคำร้องขอให้ออกหมำยขังวันนี้ สอบถำมผู้ต้องหำแล้วแถลงว่ำ
 ผู้ต้องหำไม่ต้องกำรทนำยควำมและไม่คัดค้ำนกำรฝำกขัง กำรสอบถำม และกำรไต่สวนพยำนหลักฐำนใน
ลักษณะกำรประชุมทำงจอภำพในครั้งต่อ ๆ ไป
 ผู้ต้องหำไม่มีและต้องกำรทนำยควำม จึงตั้งทนำยควำมให้/ไม่ต้องกำรทนำยควำม และขอคัดค้ำนกำรฝำกขัง
เนื่องจำก (เช่น ผู้ต้องหำไม่มีพฤติกำรณ์หลบหนี ไปยุ่งเหยิงกับพยำนหลักฐำน หรือก่ออันตรำยประกำรอื่น กำรจับกุม
และกำรสอบสวนไม่ชอบ มีกำรควบคุมเกินอำนำจของพนักงำนสอบสวน).................................................................
......................................................................................... ............................................และขอซักถำมพยำนผู้ร้อง
 ไต่สวนพยำนผู้ร้องซึ่งเบิกควำมประกอบพยำนหลักฐำนที่แนบมำท้ำยคำร้องจำนวน..........ปำก
คาสั่งคาร้องขอให้ออกหมายขัง
พิเครำะห์พยำนหลักฐำนของผู้ร้องแล้ว เห็นว่ำ
 ให้ยกคาร้อง เนื่องจำก
กำรจับผู้ต้องหำเป็นไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมำย
ผู้ต้องหำถูกควบคุมเกิน ๔๘ ชั่วโมง นับแต่เวลำที่ถูกนำตัวไปถึงที่ทำกำรของพนักงำนสอบสวน โดยไม่ปรำกฏเหตุ
สุดวิสัยหรือมีเหตุจำเป็นอย่ำงอืน่ อันมิอำจก้ำวล่วงเสียได้
พยำนหลักฐำนตำมทีผ่ ู้ร้องเสนอต่อศำลไม่เพียงพอที่จะเป็นเหตุแห่งกำรออกหมำยขังตำมกฎหมำยได้
ผู้ต้องหำไม่มีพฤติกำรณ์หลบหนี/ไปยุ่งเหยิงกับพยำนหลักฐำน/ก่อเหตุอันตรำยประกำรอื่น/เป็นอุปสรรคต่อกำร
สอบสวนหรือฟ้องคดี
อื่น ๆ ................................................................................................................................................................................
 กรณีมีหลักฐำนตำมสมควร...........................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
ผู้ต้องหำน่ำจะได้กระทำควำมผิดอำญำตำมที่ถูกกล่ำวหำซึง่ มีอัตรำโทษจำคุกอย่ำงสูงเกินสำมปี
ผู้ต้องหำน่ำจะได้กระทำควำมผิดอำญำและมีเหตุอันควรเชื่อว่ำผู้ต้องหำจะหลบหนี/หรือจะไปยุ่งเหยิงกับ
พยำนหลักฐำน/หรือก่อเหตุอันตรำยประกำรอื่น
 กรณีผู้ต้องหำเป็นผู้ซึ่งศำลได้ออกหมำยจับไว้หรือต้องขังตำมหมำยขังอยู่ก่อนแล้ว
มีเหตุจำเป็นต้องขังผู้ต้องหำไว้เพื่อทำกำรสอบสวนหรือกำรฟ้องคดี และกำรสอบสวนยังไม่แล้วเสร็จ จึงอนุญาตให้
ฝากขัง ผู ้ต ้อ งหาตามค าร้อ ง มีก ำหนด ....... วัน นับ แต่ ว ัน นี ้ และอนุญ ำตให้ส อบถำมผู ้ต ้อ งหำและท ำกำรไต่ส วน
พยำนหลักฐำนในลักษณะกำรประชุมทำงจอภำพในกำรฝำกขังครั้งต่อไปได้
 ไม่ออกหมายขัง เนื่องจำกผู้ต้องหำเป็นหญิงมีครรภ์หรือเพิ่ง
คลอดบุตรมำไม่ถึงสำมเดือน/ผูต้ ้องหำเจ็บป่วยซึ่งถ้ำต้องขังจะถึงอันตรำย
แก่ชีวิต ตำมมำตรำ ๗๑ วรรคสำม ทั้งนี้ เพื่อป้องกันกำรหลบหนีหรือ
ควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึ้นจึงมีคำสั่ง (ข้อใดข้อหนึ่งหรือหลำยข้อรวมกัน)
ให้ผู้ต้องหำอยู่ในควำมดูแลของ....................................
(เจ้ำพนักงำน/บุคคลที่ยนิ ยอมรับผู้ต้องหำไว้) โดยให้ผู้ต้องหำมำศำลตำม
นัดหรือหมำยเรียก
อื่น ๆ (ระบุ) ..................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
ให้ใช้ได้ในกำหนด..........................(ไม่เกินหกเดือนนับแต่วันมีคำสั่ง)

คาสั่งปล่อยชั่วคราว
 งดหมายขัง เนื่องจำกยังมีวิธีป้องกันมิให้ผู้ต้องหำหลบหนี หรือไปยุ่งเหยิงกับพยำนหลักฐำน หรือก่อเหตุ
อันตรำยประกำรอื่นได้ ให้ปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหา โดย
ไม่มีประกัน ให้ผู้ต้องหำสำบำน/ปฏิญำณตนว่ำจะมำศำลตำมนัดหรือหมำยเรียก
กาหนดเงื่อนไขให้ผู้ต้องหำปฏิบัติในระหว่ำงปล่อยชั่วครำว ดังนี้
๑............................................................................................................................ .........................
๒.....................................................................................................................................................
๓.....................................................................................................................................................
ให้แต่งตั้ง .................................................................. เป็นผู้กากับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราว* โดย
ให้มีหน้ำที่ ดังต่อไปนี้
( ) สอดส่องดูแลให้ปฏิบัติตำมคำสั่ งหรือเงื่อนไขที่ศำลกำหนด
( ) รับ รำยงำนตัว แทนศำล โดยให้ผู้ต้อ งหำไปรำยงำ นตัว ต่อ ผู้ กำกับ ดูแ ลผู้ถูก ปล่ อ ย
ชั่วครำวทุก ..... วัน และให้มำรำยงำนตัวต่อศำลในวันครบกำหนดฝำกขังครั้งสุดท้ำย
( ) ให้คำปรึกษำ
มีหนังสือแจ้งคำสั่งให้ผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่ อยชั่วครำวทรำบ
มีป ระกัน แต่ไ ม่ต ้อ งวางหลัก ประกัน ให้.................................... ท ำสัญ ญำประกัน ในวงเงิน
............................บำท
ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สาหรับติดตามตัว (EM) โดยกำหนดเงื่อนไข
...........................................................................................................................................................................
มีป ระกัน และมี เ หตุจาเป็น ให้เ รี ย กหลัก ประกัน ตีรำคำประกัน ในวงเงิน ............................บำท
และวำงหลักประกัน เต็มวงเงินประกัน/บำงส่วนของวงเงินประกันเป็นเงิน..................................บำท ให้ทำสัญญำ
ประกันและวำงหลัก ประกันตำมคำสั่ งศำลก่อนปล่อยตัว หำกไม่ดำเนิน กำร ให้หมำยขัง
มีป ระกันและมีเ หตุจาเป็นให้เ รียกหลัก ประกัน ให้ตีรำคำประกันในวงเงิน ............................บำท
แต่ตำมคำร้องปรำกฏว่ำผู้ต้องหำมี...................... เป็นหลักประกันในวั นนี้เพียง...................... บำท จึงให้ ทำสัญญำ
ประกันและยึดหลักประกันดัง กล่ำวไว้ แต่หลักประกัน ที่ขำดอยู่ มีจำนวนไม่มำกและผู้ ต้องหำไม่มีพ ฤติกำรณ์หลบหนี
จึง อนุญ ำตให้ป ล่อ ยชั ่ว ครำวไปพลำงก่อ น ให้ผู ้ต ้อ งหำน ำหลัก ประกัน ส่ว นที ่เ หลือ มำวำงศำลให้ค รบภำยใน
...................วัน นับ แต่วันนี้ มิฉะนั้นถือว่ำผิดสัญญำประกัน
ผู้ต้องหำเป็นชำวต่ำ งประเทศและยินยอมส่งมอบหนังสือเดินทำงหรือเอกสำรใช้แ ทนหนังสือเดินทำง
ไว้ต่อศำล จึง ให้มอบสำเนำหนังสือเดินทำงหรือเอกสำรใช้แทนหนังสือเดินทำงแก่ผู้ต้องหำไว้แทนและกำหนดเงื่อนไข
ห้ำมเดินทำงออกนอกรำชอำณำจัก ร เว้นแต่ได้รับอนุญำตจำกศำล ก่อนปล่อยตัวให้มีหนังสือแจ้งสำนัก งำนตรวจคน
เข้ำเมืองทรำบ
อื่น ๆ (ระบุ) ...............................................................................................................................
 ไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว เนื่องจำก..............................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
ให้ย กคาร้อ งขอปล่อ ยชั่ว คราว หมายขัง แจ้ง คำสั่ง พร้อ มเหตุผ ลเป็น หนัง สือ ให้ผู้ต้อ งหำ/ผู้ร้อ งขอประกัน ทรำบ
โดยเร็ว
* ถ้ำยังไม่ได้กำหนดตัวผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วครำว ให้ระบุในภำยหลัง

 หมายขังเว้นแต่ จะได้รับการปล่อยชั่วคราว*
ให้ถ่ำยสำเนำ......................................................................................................................................................
.........................................................................................................................เพื่อใส่ซองปิดผนึกเก็บไว้
ได้อ่ำนคำสั่งให้ผู้ร้องฟังโดยชอบแล้ว./อ่ำนแล้ว
................................................ ผู้พิพำกษำ
..............................……………… พยำน/ผู้ร้อง
................................................ ผู้ต้องหำ
.................................................ทนำยควำม

ทรำบคำสั่งแล้ว
..………………..………..…ผู้ร้องขอประกัน
........................................ผู้ต้องหำ

หำกผู้ร้องยื่นคำร้องขอฝำกขังครั้งต่อไป และข้ำพเจ้ำได้รับกำรปล่อยชั่วครำว ข้ำพเจ้ำไม่คัดค้ำน
กำรฝำกขังครั้งต่อไป หำกข้ำพเจ้ำประสงค์จะคัดค้ำน ข้ำพเจ้ำจะมำศำลในวันครบกำหนดฝำกขัง ถ้ำไม่
มำให้ถือว่ำไม่ตดิ ใจคัดค้ำนและทรำบคำสั่งศำลในวันดังกล่ำวแล้ว
..........................................................ผู้ต้องหำ
วันที่ ...................................................

*ใช้ในกรณีผู้พิพำกษำที่พจิ ำรณำคำร้องขอออกหมำยขังเป็นคนละคนกับผู้พิพำกษำที่พิจำรณำคำร้องขอปล่อยชั่วครำว

