แบบคำร้องและคำสั่งศำลในกำรขอฝำกขังผู้ต้องหำครั้งแรก
-สอบผู้ต้องหำแล้ว ไม่คัดค้ำนกำรขอฝำกขัง และไม่คัดค้ำนกำร
ขอให้ศำลสอบถำมผู้ต้องหำหรือทำกำรไต่สวนพยำนหลักฐำนใน
กำรออกหมำยขังผ่ำนระบบกำรประชุมทำงจอภำพในครั้งต่อ ๆ
ไปทุกครั้ง
-อนุญำตตำมคำร้องและในกำรยื่นคำร้องฝำกขังทำงจดหมำย
อิเล็คทรอนิกส์หรือโทรสำรครั้งต่อไปให้ยื่นล่วงหน้ำอย่ำงน้อย
1 วันทำกำร
....................................................................ผู้พิพำกษำ
.............................................................................ผู้ร้อง
........................................................................ผู้ต้องหำ

๑

คดีหมายเลขดาที่................../๒๕………
ศาล.............................................................
วันที่............เดือน...................พุทธศักราช ๒๕........
ความ อาญา

พนักงานสอบสวนสถานีตารวจ

ผู้ร้อง

ระหว่าง

ผู้ต้องหา

ที่อยู่...............หมู่..............ตำบล....................................อำเภอ.........................................................................
จังหวัด.................................................เลขบัตรประจำตัวประชำชน..................................................................
ข้ำพเจ้ำพนักงำนสอบสวน สถำนีตำรวจ.........................................................................ขอยื่นคำร้อง
มีข้อควำมตำมที่จะกล่ำวดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ด้วยเมื่อวันที่............................ได้แจ้งข้อกล่ำวหำแก่ผู้ต้องหำคือ.............................................
โดยกล่ำวหำกระทำควำมผิดฐำน
พฤติกำรณ์ คือ...................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
พนักงำนสอบสวนได้แจ้งข้อหำและพฤติกำรณ์แห่งกำรกระทำควำมผิดให้ผู้ต้องหำทรำบ
ในชั้นสอบสวนผู้ต้องหำให้กำรรับสำรภำพตลอดข้อกล่ำวหำ
เหตุเกิดที่ ตำบล...................................อำเภอ...................................จังหวัด......................................
กำรกระทำของผู้ต้องหำเป็นควำมผิดตำม...........................................................................................
ข้อ ๒. พนักงำนสอบสวนได้ทำกำรสอบสวนและควบคุมตัวผู้ตอ้ งหำมำจะครบ ๔๘ ชั่วโมง ในวันนี้แล้ว แต่
กำรสอบสวนยังไม่เสร็จสิ้น เนื่องจำกต้องทำกำรสอบสวนพยำนอีก..........ปำก รอผลกำรตรวจลำยพิมพ์นิ้วมือ
ผู้ต้องหำและประวัติต้องโทษของผู้ต้องหำ ด้วยควำมจำเป็นดังกล่ำวจึงขออนุญำตฝำกขังผู้ต้องหำระหว่ำงกำร
สอบสวนมีกำหนด.................วัน นับตั้งแต่วนั ที่................................................ถึงวันที่............................................
ขอประทำนศำลได้โปรดอนุญำตตำมขอด้วย
ข้อ ๓. เนื่องจำกคดีนี้มีอัตรำโทษสูง หำกปล่อยตัวไปเกรงผู้ต้องหำจะหลบหนี และไปยุ่งเหยิงกับ
พยำนหลักฐำน หรือก่อเกตุร้ำยประกำรอื่น จึงขอคัดค้ำนกำรประกันตัวผู้ต้องหำนี้
ข้อ ๔. หำกพนักงำนสอบสวนมีควำมประสงค์ขอดำเนินกำรยืน่ คำร้องและฝำกขัง โดยขอให้ศำลสอบถำม
ผู้ต้องหำ หรือทำกำรไต่สวนพยำนหลักฐำนในกำรออกหมำยขังผู้ต้องหำผ่ำนระบบกำรประชุมทำงจอภำพในกำร
ฝำกขัง ครั้งต่อๆ ไปทุกครั้ง
-ได้รับสำเนำคำร้องแล้ว
- ไม่คัดค้ำนกำรฝำกขังผ่ำนระบบกำรประชุมทำงจอภำพ
ในครั้งต่อๆไปทุกครั้ง
.............................................................ผู้ต้องหำ

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
(ลงชื่อ)

ผู้ร้อง
(............................................)
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บันทึกข้อมูลประวัติและภำพถ่ำยผู้ต้องหำ

บันทึกข้อมูลผู้ต้องหาประกอบคาร้อง
ขอฝากขังทางไกลผ่านจอภาพ

คดีหมำยเลขดำที่ ฝ............../๒๕..........

ศำลจังหวัดนครรำชสีมำ
วันที่.................เดือน............................พุทธศักรำช ๒๕............
ภำพถ่ำยผู้ต้องหำ

พนักงำนสอบสวนสถำนีตำรวจ
ระหว่ำง

ผู้ร้อง
ผู้ต้องหำ

ฐำนควำมผิด………………………………………………………………………………………………………………………………………………
วัน เดือน ปี ที่ถูกจับ....................................................................................................................................................
วัน เดือน ปี ที่ถูกควบคุม.............................................................................................................................................
ชื่อ นำมสกุล................................................................................................................................................................
หมำยเลขบัตรประจำตัวประชำชน..............................................................................................................................
วัน เดือน ปี เกิด..............................................................................................................อำยุ....................................ปี
เชื้อชำติ...........................สัญชำติ...............................ศำสนำ................................อำชีพ.............................................
ภูมิลำเนำ บ้ำนเลขที่........................................หมู่ที่.................................ถนน............................................................
ตำบล...............................................อำเภอ.....................................................จังหวัด..................................................
ที่อยู่ปัจจุบนั บ้ำนเลขที่.............................หมู่ที่...........................ถนน.........................................................................
ตำบล.................................................อำเภอ....................................................จังหวัด.................................................
ตำหนิรูปพรรณ ส่วนสูง...........................เซนติเมตร น้ำหนัก.........................กิโลกรัม หมู่โลหิต..................................
สีผิว...........................................ตำหนิ..........................................................................................................................
ลงชื่อ..................................................................ผู้ต้องหำ ลงชื่อ....................................................พนักงำนสอบสวน
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คำให้กำรพยำน และรำยงำนกระบวนพิจำรณำ กรณีศำลมีคำสั่งให้ไต่สวนในกำรขอฝำกขัง

คำให้กำรพยำนผู้ร้อง

คดีหมำยเลขดำที่.........../๒๕.........
ศำล.....................................................
วันที่.........เดือน...................พุทธศักรำช ๒๕..........
ควำม อำญำ
พนักงำนสอบสวนสถำนีตำรวจ
ผู้ร้อง

ระหว่ำง
ผู้ต้องหำ
ข้ำพเจ้ำพยำนได้ปฏิญำณหรือสำบำนตนแล้ว ให้กำรว่ำ
๑. ข้ำพเจ้ำชื่อ....................................................................................................................................................
๒. เกิดวันที่...........................เดือน.................................พ.ศ................................อำยุ....................................ปี
๓. ตำแหน่งหรืออำชีพ.......................................................................................................................................
๔. รับรำชกำรอยู่ที่.............................................................................................................................................
๕. เกี่ยวพันกับคู่ควำม........................................................................................................................................
และขอให้กำรต่อไปว่ำ.....ตอบศำล................................................................................................................
เมื่อวันที่...............เดือน...............................พ.ศ.๒๕...................เวลำประมำณ....................................
พนักงำนสอบสวนสถำนีตำรวจ...............................ได้แจ้งข้อกล่ำวหำให้.........................................................
อำยุ..........................ปี อยู่บ้ำนเลขที่.................หมู่ที่.............ตำบล.........................อำเภอ...............................
จังหวัด.......................ทรำบว่ำกระทำผิดฐำน......................................................................พนักงำนสอบสวน
ได้ทำกำรสอบสวนแล้ว หำกแต่กำรสอบสวนยังไม่เสร็จสิ้น ข้ำพเจ้ำมีควำมจำเป็นต้องขอฝำกขังผู้ต้องหำ
เนื่องจำกต้องรอผลกำรตรวจสอบประวัติผู้ต้องหำ สอบปำกคำพยำนอีก..................ปำก และคดีนี้มีอัตรำโทษ
อย่ำงสูงเกินสำมปี ด้วยควำมจำเป็นดังกล่ำวข้ำงต้น จึงขอฝำกขังผู้ต้องหำไว้ระหว่ำงสอบสวน มีกำหนด
...........วัน นับตัง้ แต่วนั ที่.........................................................ถึงวันที่.......................................................
.....................................................ผู้พิพำกษำ
..................................................พยำน/ผู้ร้อง
รำยงำนกระบวนพิจำรณำ
เรียกไต่สวนคำร้องขอฝำกขังวันนี้ ผู้ร้องอ้ำงตนเองเข้ำเบิกควำมเป็นพยำน
ผู้ต้องหำไม่ค้ำนกำรขอฝำกขัง และไม่คัดค้ำนกำรขอให้ศำลสอบถำมผู้ต้องหำหรือทำกำรไต่สวน
พยำนหลักฐำนในกำรฝำกขังผ่ำนระบบกำรประชุมทำงจอภำพในครั้งต่อๆไปทุกครั้ง
พิเครำะห์แล้วเห็นว่ำ กรณีมีพยำนหลักฐำนตำมสมควรว่ำ ผู้ต้องหำน่ำจะได้กระทำควำมผิดอำญำ
ร้ำยแรงและน่ำจะหลบหนี และจะไปยุ่งเหยิงกับพยำนหลักฐำน หรือไปก่อเหตุอันตรำยประกำรอื่น จึง
อนุญำตให้ฝำกขัง.............................................................ผู้ต้องหำ มีกำหนด..............วัน นับแต่วนั ที่มีคำสัง่ นี้
และอนุญำตให้ฝำกขังผ่ำนระบบกำรประชุมทำงจอภำพในครั้งต่อๆไป ทุกครั้งได้ตำมขอ
..............................................ผู้พิพำกษำ
………………………………………พยำน/ผู้ร้อง
……………………………………….ผู้ต้องหำ

คำร้องและคำสั่งศำลในกำรขอฝำกขังผ่ำนระบบกำรประชุมทำงจอภำพ ครั้งที่ ๒ ถึงครั้งที่ ๔
-ผู้ร้องขอฝำกขังผ่ำนระบบกำรประชุมทำงจอภำพ
 สำเนำให้ผู้ต้องหำและสอบถำมผู้ตอ้ งหำผ่ำนระบบกำรประชุม
ทำงจอภำพ โดยมีสักขีพยำน แล้วไม่คัดค้ำน
-อนุญำตให้ฝำกขัง ผู้ตอ้ งหำต่อไปอีก..................................วัน
-ศำลสอบถำมผู้ร้องและผู้ตอ้ งหำผ่ำนระบบกำรประชุมทำงจอภำพ
ผู้ร้องและผู้ต้องหำจึงไม่ได้ลงชื่อไว้
 สำเนำให้ผู้ต้องหำ ผู้ต้องหำประกันไม่มำศำลถือว่ำไม่คัดค้ำน
-อนุญำตให้ฝำกขังผู้ต้องหำต่อไปอีก....................................วัน
.............................................................ผู้พิพำกษำ
..................................................................ผู้ร้อง
..............................................................ผู้ต้องหำ

คดีหมำยเลขดำที่...................../๒๕.........
ศำล....................................................................................
วันที่..............เดือน...................................พุทธศักรำช ๒๕......................
ควำม อำญำ

พนักงำนสอบสวนสถำนีตำรวจ

ผู้ร้อง

ระหว่ำง
ผู้ต้องหำ
ที่อยู่.........................................หมู่.................ตำบล........................................อำเภอ........................................
จังหวัด...........................................เลขบัตรประจำตัวประชำชน........................................................................
ข้ำพเจ้ำพนักงำนสอบสวน สถำนีตำรวจ..............................................................................
ขอยื่นคำร้องมีข้อควำมตำมที่จะกล่ำวดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ตำมที่พนักงำนสอบสวนสถำนีตำรวจ..............................................................ได้ยื่น
คำร้องขอฝำกขังผู้ต้องหำต่อศำล ครั้งที่ ๑ มีกำหนด............วัน พร้อมทั้ง ได้ขอให้ศำลสอบถำมผู้ต้องหำหรือ
ทำกำรไต่สวนพยำนหลักฐำนผ่ำนระบบกำรประชุมทำงจอภำพในกำรฝำกขังครั้งต่อๆ ไป ตำมคำร้องที่ขอ
ฝำกขังครั้งที่ ๑ คดีหมำยเลขดำที่.............../...................ลงวันที่..................................................และศำลได้
อนุญำตแล้วนั้น
ข้อ ๒. บัดนี้ จะครบกำหนดฝำกขังผู้ต้องหำต่อศำลครั้งที่ ๑ ในวันนี้ หำกแต่กำรสอบสวน
ในคดีนี้ยังไม่เสร็จสิ้น เนื่องจำกจะต้องสอบพยำนที่เกี่ยวข้องอีก..........ปำก และรอผลกำรตรวจสอบประวัติ
ผู้ต้องหำจำกทะเบียนประวัติอำชญำกรกรุงเทพฯ และผลกำรตรวจพิสูจน์หลักฐำนที่เกิดเหตุพิสจู น์หลักฐำน
ด้วยเหตุและควำมจำเป็นดังกล่ำวจึงขอกรำบเรียนศำล ขอศำลได้โปรดอนุญำตให้ฝำกขังผู้ต้องหำนี้ไว้ระหว่ำง
สอบสวนต่อไปอีก มีกำหนด............วัน นับแต่วนั ที่........................................ถึงวันที่........................................
ขอศำลได้โปรดอนุญำตตำมคำร้องฉบับนี้ด้วย
ข้อ ๓. เนื่องจำกคดีนี้มีอัตรำโทษสูง หำกปล่อยตัวไปเกรงผู้ต้องหำจะหลบหนี และไปยุ่ง
เหยิงกับพยำนหลักฐำน หรือก่อเหตุร้ำยประกำรอื่น จึงขอคัดค้ำนกำรประกันตัวผู้ต้องหำนี้
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
(ลงชื่อ)
ผู้ร้อง
(..................................................................)
คำร้องฉบับนี้ ข้ำพเจ้ำ...........................................................................................................พนักงำนสอบสวน
สถำนีตำรวจ........................................................................................เป็นผู้เรียง-พิมพ์
(ลงชื่อ)
ผู้ร้อง
(.......................................................................)
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(คาร้อง)
ขอฝากขังผู้ต้องหาครั้งที่ ๕ ถึงครั้งที่ ๗
โดยการฝากขังทางไกลผ่านจอภาพ

เรียกไต่สวน
-สาเนาให้ผู้ต้องหา
-สั่งในรายงานฯ

คดีหมำยเลขดำที่...................../๒๕.........

ศำล.........................................................
วันที่..............เดือน...................................พุทธศักรำช ๒๕......................
ควำม อำญำ

พนักงำนสอบสวนสถำนีตำรวจภูธร...................................................................... ผู้ร้อง
ระหว่ำง
...........................................................................................................................ผู้ต้องหำ
ข้าพเจ้า ........................................... พนักงำนสอบสวนสถำนีตำรวจภูธร...................... ผู้ร้อง
หมายเลขโทรศัพท์…………………………………………….E-mail …………………………………………………………….
ขอยื่นคาร้องมีข้อความตามที่จะกล่าวต่อไปนี้ คือ
ข้อ ๑. ตำมคำร้องขอฝำกขังที่ ฝ............./๒๕.. ลงวันที่ .......................... ศำลอนุญำตให้
ฝำกขังผู้ต้องหำมีกำหนด ......... วัน และอนุญำตให้ฝำกขังผู้ต้องหำทำงไกลผ่ำนจอภำพ
ข้อ ๒. พนักงำนสอบสวนทำกำรสอบสวนรวบรวมพยำนหลักฐำนมำตลอด หำกแต่กำร
สอบสวนยังไม่เสร็จสิ้น
เนื่องจำกต้องรอผลกำรตรวจสอบประวัติกำรต้องโทษของผู้ต้องหำมำประกอบ
สำนวนกำรสอบสวน ด้วยเหตุจำเป็นดังกล่ำวผู้ร้องจึงขออนุญำตฝำกขังผู้ต้องหำมีกำหนด ............. วัน
นับแต่วันที่ ..........................................ถึงวันที่........................................... ขอศำลได้โปรดอนุญำต
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

ลงชื่อ

ผู้ร้อง

คำร้องฉบับนี้ข้ำพเจ้ำ............................................................... ผู้ร้องเป็นผู้เรียง/พิมพ์

ลงชื่อ

ผู้เรียง/พิมพ์

แบบคำให้กำรพยำนในชั้นไต่สวนกำรขอฝำกขังผ่ำนระบบกำรประชุมทำงจอภำพ

(๒๑)

คดีหมำยเลขดำที่................../๒๕.............

คำให้กำรพยำนผู้ร้อง ชัน้ ไต่สวน
กำรขอฝำกขัง ผ่ำนระบบกำร
กำรประชุมทำงจอภำพ

ศำล.................................................................
วันที่.............เดือน........................พุทธศักรำช ๒๕.........................
ควำม อำญำ

พนักงำนสอบสวนสถำนีตำรวจ

ผู้ร้อง

ระหว่ำง
ผู้ต้องหำ
ข้ำพเจ้ำได้ปฏิญำณหรือสำบำนตนแล้ว ขอให้กำรว่ำ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

ข้ำพเจ้ำชื่อ..............................................................................................................................................
เกิดวันที่...................เดือน....................................พ.ศ.....................................อำยุ...............................ปี
ตำแหน่งหรืออำชีพ.................................................................................................................................
ตั้งบ้ำนเรือน.............................................................................................................................................
เกี่ยวพันกับคู่ควำม...................................................................................................................................
และขอให้กำรต่อไปว่ำ..............................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
เหตุที่ต้องร้องขอให้ศำลมีคำสั่งอนุญำตให้ฝำกขังผู้ต้องหำต่อไปอีก เนื่องจำกกำรสอบสวนยังไม่เสร็จสิ้น
ต้องทำกำรสอบสวนพยำนอีก..............ปำก พยำนเพิ่มเติมอีก.....................ปำก รอผลกำรพิสูจน์ของกลำง รอผล
กำรตรวจสอบลำยพิมพ์นิ้วมือผูต้ ้องหำ เสนอสำนวนกำรสอบสวนให้ผู้บังคับบัญชำสัง่ กำร รอผลกำรสอบสวนซึ่งสัง่
ให้พนักงำนสอบสวนทำกำรสอบสวนเพิ่มเติมซึ่งยังไม่ได้รับผลกำรสอบสวนส่งคืนมำ จึงขอฝำกขังต่อไปอีก............
วัน/อ่ำนแล้ว
ศำลไต่สวนพยำนผู้ร้องผ่ำนระบบกำรประชุมทำงจอภำพ ผู้ร้องและผู้ต้องหำจึงไม่ได้ลงชื่อไว้

..............................................................บันทึก/อ่ำน
..............................................................ผู้ร้อง/พยำน
..............................................................ผู้ต้องหำ
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แบบรำยงำนกระบวนพิจำรณำในชั้นไต่สวนกำรฝำกขังผ่ำนระบบกำรประชุมทำงจอภำพครั้งที่ ๕ ถึงครั้งที่ ๗

รำยงำน
กระบวน
พิจำรณำ

คดีหมำยเลขดำที่...................../๒๕..........
ศำล..........................................................................................
วันที่..............เดือน........................................พุทธศักรำช ๒๕................
ควำม อำญำ
พนักงำนสอบสวนสถำนีตำรวจ
ผู้ร้อง

ระหว่ำง
ผู้ต้องหำ
ผู้พิพำกษำออกนั่งพิจำรณำคดีนี้เวลำ..................................นำฬิกำ
วันนี้.................................................ตำแหน่ง พนักงำนสอบสวนสถำนีตำรวจ....................................
ได้ยื่นคำร้องขอให้ศำลมีคำสั่งอนุญำตให้ฝำกขังผู้ต้องหำโดยสอบผู้ต้องหำไต่สวนผ่ำนระบบกำรประชุมทำง
จอภำพ
สอบผู้ต้องหำผ่ำนระบบกำรประชุมทำงจอภำพ โดยมีสักขีพยำนแล้วไม่ค้ำน
ไต่สวนพยำนผู้ร้องโดยพยำนเบิกควำมประกอบพยำนหลักฐำนที่แนบมำพร้อมคำร้องผ่ำนระบบกำร
ประชุมทำงจอภำพ จำนวน......................ปำก
คดีเสร็จสิ้นกำรไต่สวน
พิเครำะห์พยำนหลักฐำนของผู้รอ้ งแล้วเห็นว่ำมีเหตุจำเป็นตำมคำร้องประกอบกับผู้ต้องหำ
ไม่คดั ค้ำน
จึงอนุญำตให้ฝำกขังผู้ต้องหำมีกำหนด................... วัน
ได้อ่ำนคำสั่งให้ผู้ร้องและผู้ต้องหำฟังผ่ำนทำงจอภำพแล้ว/
ศำลสอบถำมผู้ร้องและผูต้ ้องหำผ่ำนระบบกำรประชุมทำงจอภำพ ผู้ร้องและผู้ต้องหำจึงไม่ได้ลงชื่อไว้/
อ่ำนแล้ว

............................................................ผู้พิพำกษำ/บันทึก/อ่ำน
...........................................................ผู้ร้อง
...........................................................ผู้ต้องหำ
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รำยงำนกระบวนพิจำรณำในชั้นไต่สวนกำรฝำกขังผ่ำนระบบกำรประชุมทำงจอภำพครั้งที่ ๕ ถึงครั้งที่ ๗
(กรณีประกันตัว)

รำยงำน
กระบวน
พิจำรณำ

คดีหมำยเลขดำที่...................../๒๕..........
ศำล..........................................................................................
วันที่..............เดือน........................................พุทธศักรำช ๒๕................
ควำม อำญำ
พนักงำนสอบสวนสถำนีตำรวจ
ผู้ร้อง

ระหว่ำง
ผู้ต้องหำ
ผู้พิพำกษำออกนั่งพิจำรณำคดีนี้เวลำ..................................นำฬิกำ
วันนี้.................................................ตำแหน่ง พนักงำนสอบสวนสถำนีตำรวจ....................................
ได้ยื่นคำร้องขอให้ศำลมีคำสั่งอนุญำตให้ฝำกขังผู้ต้องหำโดยสอบผู้ต้องหำไต่สวนผ่ำนระบบกำรประชุมทำง
จอภำพ
ผู้ต้องหำได้รับกำรปล่อยตัวชั่วครำวไม่มำศำล ถือว่ำไม่ค้ำน
ไต่สวนพยำนผู้ร้องโดยพยำนเบิกควำมประกอบพยำนหลักฐำนที่แนบมำพร้อมคำร้องผ่ำนระบบกำร
ประชุมทำงจอภำพ จำนวน......................ปำก
คดีเสร็จสิ้นกำรไต่สวน
พิเครำะห์พยำนหลักฐำนของผู้รอ้ งแล้วเห็นว่ำมีเหตุจำเป็นตำมคำร้องประกอบกับผู้ต้องหำ
ไม่คดั ค้ำน
จึงอนุญำตให้ฝำกขังผู้ต้องหำต่อไปมีกำหนด....................... วัน
ได้อ่ำนคำสั่งให้ผู้ร้องฟังผ่ำนทำงจอภำพแล้ว/
ศำลสอบถำมผู้ร้องผ่ำนระบบกำรประชุมทำงจอภำพ ส่วนผูต้ ้องหำไม่มำศำล ผู้ร้องและผู้ต้องหำ
จึงไม่ได้ลงชื่อไว้/อ่ำนแล้ว

............................................................ผู้พิพำกษำ/บันทึก/อ่ำน
...........................................................ผู้ร้อง
...........................................................ผู้ต้องหำ

7 ทวิ

8
ทะเบียนคุมเกี่ยวกับการสอบถามหรือทาการไต่สวนพยานหลักฐานในการขอฝากขัง
ผ่านระบบการประชุมทางจอภาพ
ทะเบียนคุมเกี่ยวกับกำรสอบถำมหรือทำกำรไต่สวนพยำนหลักฐำน
ผ่ำนระบบกำรประชุมทำงจอภำพ
วันที่....................เดือน.......................................พ.ศ.............................
ศำล............................................................................
ลำ
ดับ

ฝำกขัง
ครั้งที่

คดี
หมำยเลข

ผู้ร้อง

ชื่อและขื่อสกุล
ผู้ต้องหำ

สถำนที่
ผู้ที่ร่วม
ถูกควบคุม
หมำยเหตุ
เป็นสักขีพยำน
ตัว

ลงชื่อ.......................................................................
(............................................................)
เจ้ำพนักงำนศำลยุติธรรม

9
ใบรับต้นฉบับคาร้องฝากขัง
ศาลจังหวัดนครราชสีมา
วันที.่ ........เดือน.........................................พ.ศ......................
ข้ำพเจ้ำ..........................................................................ตำแหน่ง.................................................
ได้รบั ต้นฉบับคำร้องขอฝำกขัง ครั้งที.่ .................... คดีหมำยเลขดำที่ ฝ....................../................
ของพนักงำนสอบสวน สถำนีตำรวจภูธร................................................................ ไว้แล้ว

ลงชื่อ...........................................................เจ้ำหน้ำที่ศำล/ผู้รับ
(
)

10

หลักฐานการรับสาเนาคาร้องขอฝากขัง
วันที่….......เดือน..............................พ.ศ..................
ฝากขัง
ครั้งที่

คดีดาที่

สถานี
ตารวจภูธร

ชื่อผู้ต้องหา

ลายมือชื่อ
ผู้ต้องหา

ลงชื่อ...............................................................เจ้ำหน้ำทีเ่ รือนจำ
(
)

ลงชื่อ..............................................................เจ้ำหน้ำทีศ่ ำล
(
)

หมาย
เหตุ

