1
(คําร&อง) ขอฝากขังครั้งที่ ...........
- สอบผู)ต)องหาแล)ว ไม*คัดค)านการขอผัดฟ?อง/ฝากขัง และไม*
คัดค)านการขอให)ศาลสอบถามผู)ต)องหาหรือทําการไต*สวน
พยานหลักฐานในการออกหมายขังผ*านระบบการประชุม
ทางจอภาพในครั้งต*อๆ ไป ทุกครั้ง
- อนุญาตตามคําร)อง
……………………………………………………..….… ผู)พิพากษา
………………………………………………………….. ผู)ร)อง
....................................................................ผู)ต)องหา

คดีอาญาหมายเลขดําที่ ................/25..........
ศาล
วันที่
เดือน
ความอาญา

พนักงานสอบสวนสถานีตํารวจ

.
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.

ผู)ร)อง

ระหวาง
ผู)ต)องหา
ที่อยู*
หมู*
ตําบล
อําเภอ
จังหวัด
เลขบัตรประจําตัวประชาชน
ฐานความผิด
วัน เดือน ปและเวลาที่จับ
วันที่
เวลา
วัน เดือน ปและเวลาควบคุมตัว วันที่
เวลา
ข)าพเจ)าพนักงานสอบสวน สถานีตํารวจ
ขอยื่นคําร)องมีข)อความตามที่จะกล*าวดังต*อไปนี้
ได)แจ)งข)อกล*าวหาแก*ผู)ต)องหาคือ
ข)อ 1. ด)วยเมื่อวันที่
โดยกล*าวหาว*ากระทําความผิดฐาน
พฤติการณ# คือ

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

พนักงานสอบสวนได)แจ)งข)อหาและพฤติการณ6แห*งการกระทําความผิดให)ผู)ต)องหาทราบ
ในชั้นสอบสวนผู)ต)องหาให)การรับสารภาพตลอดข)อกล*าวหา
อําเภอ
จังหวัด
.
เหตุเกิดที่ ตําบล
การกระทําของผู)ต)องหาเป8นความผิดตาม
.
ข)อ 2. พนักงานสอบสวนได)ทําการสอบสวนและควบคุมตัวผู)ต)องหามาจะครบ 48 ชั่วโมงในวันนี้
แล)ว แต*การสอบสวนยังไม*เสร็จสิ้น เนื่องจากต)องทําการสอบสวนพยานอีก
ปาก รอผลการตรวจลายพิมพ6
นิ้วมือผู)ต)องหาและประวัติต)องโทษของผู)ต)องหา ด)วยความจําเป8นดังกล*าวจึงขออนุญาตผัดฟ?อง/ฝากขังผู)ต)องหา
ถึงวันที่
.
ระหว*างการสอบสวนมีกําหนด วัน นับตั้งแต*วันที่
ขอประทานศาลได)โปรดอนุญาตตามขอด)วย
ข)อ 3. เนื่องจากคดีนี้มีอัตราโทษสูง หากปล*อยตัวไปเกรงผู)ต)องหาจะหลบหนี และไปยุ*งเหยิงกับ
พยานหลักฐาน หรือก*อเหตุร)ายประการอื่น จึงขอคัดค)านการประกันตัวผู)ต)องหานี้
ข)อ 4. พนักงานสอบสวนมีความประสงค6ขอดําเนินการยื่นคําร)องและผัดฟ?อง/ฝากขัง โดยขอให)
ศาลสอบถามผู)ต)องหา หรือทําการไต*สวนพยานหลักฐานในการออกหมายขังผู)ต)องหาผ*านระบบการประชุมทาง
จอภาพในการผัดฟ?อง/ฝากขังครั้งต*อๆ ไป ณ เรือนจําจังหวัดสตูล ทุกครั้ง
ควรมิควรแล)วแต*จะโปรด
ผู)ร)อง
(ลงชื่อ)
คําร)องฉบับนี้ ข)าพเจ)า
พนักงานสอบสวน สถานีตํารวจภูธร
เรียง/พิมพ6
ผู)เรียง/พิมพ6
(ลงชื่อ)
- ไดรับสําเนาคํารองแลว
- ไมคัดคานการผัดฟอง/ฝากขัง
ผานระบบการประชุมทางจอภาพ
ในครั้งตอๆ ไป ทุกครั้ง
...........................................ผูตองหา

2
ตัวอยางคํารองและคําสั่งศาลในการขอผัดฟอง/ฝากขังผานระบบการประชุมทางจอภาพ ครั้งที่ ๒ ถึงครั้งที่ ๔ หรือครั้งที่ ๒ ถึงครั้งที่ ๓
สําหรับศาลแขวง
(คําร&อง) ขอฝากขังครั้งที่ ...............
- ผู)ร)องขอผัดฟ?อง/ฝากขังผ*านระบบการประชุมทางจอภาพ
- สําเนาให)ผู)ต)องหาและสอบผู)ต)องหาผ*านระบบการประชุม
ทางจอภาพ โดยมี............................................................
เป8นสักขีพยาน แล)วไม*คัดค)าน
ผู)ต)องหาที่...............ขัง
ผู)ต)องหาที่..............ประกัน ไม*มาศาลถือว*าไม*คัดค)าน
- อนุญาตให)ผัดฟ?อง/ฝากขัง ผู)ตอ) งหาต*อไปได)อีก ...........วัน
- ศาลสอบถามผูตองหาผานระบบการประชุมทางจอภาพ
ผูรองและผูตองหาจึงไมไดลงชื่อไว.

คดีอาญาหมายเลขดําที่........./25.................
ศาล
เดือน
ความอาญา

วันที่

....................................................................... ผู)พิพากษา
.................................-...................................... ผู)ร)อง
.................................-...................................... ผู)ต)องหา

.
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พนักงานสอบสวนสถานีตํารวจ

.

ผู)ร)อง

ระหวาง
ผู)ต)องหา
ที่อยู*
จังหวัด

หมู* ตําบล
อําเภอ
.
เลขบัตรประจําตัวประชาชน
.
ข)าพเจ)าพนักงานสอบสวน สถานีตํารวจ
.
ขอยื่นคําร)องมีข)อความตามที่จะกล*าวดังต*อไปนี้
ข)อ 1. ตามที่พนักงานสอบสวนสถานีตํารวจ
ได)ยื่นคําร)อง
ขอผัดฟ?อง/ฝากขังผู)ต)องหาต*อศาล ครั้งที่ ๑ กําหนด
วัน พร)อมทั้ง ได)ขอให)ศาลสอบถามผู)ต)องหาหรือทําการ
ไต*สวนพยานหลักฐานผ*านระบบการประชุมทางจอภาพในการผัดฟ?อง/ฝากขังครั้งต*อๆ ไป ตามคําร)องที่
/
ลงวันที่
และศาลได)อนุญาตแล)วนั้น
ขอผัดฟ?อง/ฝากขังครั้งที่ คดีหมายเลขดําที่
ข)อ ๒. บัดนี้ จะครบกําหนดผัดฟ?อง/ฝากขังผู)ต)องหาต*อศาลในวันที่
.
หากแต*การสอบสวนในคดีนี้ยังไม*เสร็จสิ้น เนื่องจากจะต)องสอบสวนพยานที่เกี่ยวข)องอีก
ปาก และรอผล
การตรวจสอบประวัติผู)ต)องหาจากทะเบียนประวัติอาชญากร และผลการตรวจพิสูจน6หลักฐานที่เกิดเหตุพิสูจน6
หลั กฐานด) ว ยเหตุ และความจํ า เป8 น ดังกล* า วจึ งขอกราบเรี ย นศาล ขอศาลได) โ ปรดอนุ ญ าตให) ผั ดฟ? อง/ฝากขั ง
ผู)ต)องหานี้ไว)ระหว*างสอบสวนต*อไปอีก มีกําหนด
วัน นับแต*วันที่
.
ถึงวันที่
ขอศาลได)โปรดอนุญาตตาม คําร)องฉบับนี้ด)วย
ข)อ 3. เนื่องจากคดีนี้มีอัตราโทษสูง หากปล*อยตัวไปเกรงผู)ต)องหาจะหลบหนี และไปยุ*งเหยิงกับ
พยานหลักฐาน หรือก*อเหตุร)ายประการอื่น จึงขอคัดค)านการประกันตัวผู)ต)องหานี้
ควรมิควรแล)วแต*จะโปรด
(ลงชื่อ)
ผู)ร)อง
(
)
คําร)องฉบับนี้ ข)าพเจ)า

พนักงานสอบสวนสถานีตํารวจ

เป8นผู)เรียง-พิมพ6
ผู)เรียง-พิมพ6

(ลงชื่อ)
(

)

3
(21)
คําให)การพยานผู)ร)อง ชั้นไต*สวน
การขอผัดฟ?อง/ฝากขัง ผ*านระบบ
การประชุมทางจอภาพ(ครั้งที่๕,๖,๗)/
(๔-๕ศาลแขวง)

คดีอาญาหมายเลขดําที่........./25.................
ศาล

.
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เดือน
วันที่
ความอาญา
พนักงานสอบสวนสถานีตํารวจ

.

ผู)ร)อง

ระหวาง
ผู)ต)องหา
ข)าพเจ)าได)ปฏิญาณหรือสาบานตนแล)ว ขอให)การว*า
.
๑. ข)าพเจ)าชื่อ
๒. เกิดวันที่
เดือน
พ.ศ.
อายุ
ปK
๓. ตําแหน*งหรืออาชีพ
.
.
4. ตั้งบ)านเรือน
๕. เกี่ยวพันกับคู*ความ
.
.
และขอให)การต*อไปว*า
.
.
.
.
เหตุที่ต)องร)องขอให)ศาลมีคําสั่งอนุญาตให)ผัดฟ?อง/ฝากขังผู)ต)องหาต*อไปอีก เนื่องจากการสอบสวนยังไม*
เสร็จสิ้น ต)องทําการสอบสวนพยานอีก
ปาก พยานเพิ่มเติมอีก
ปาก รอผลการพิสูจน6ของกลาง
รอผลการตรวจสอบลายพิ มพ6 นิ้ ว มื อ ผู) ต) องหา เสนอสํ า นวนการสอบสวนให) ผู) บั งคั บ บั ญ ชาสั่ งการ รอผลการ
สอบสวนซึ่งสั่งให)พนักงานสอบสวนทําการสอบสวนเพิ่มเติมซึ่งยังไม*ได)รับผลการสอบสวนส*งคืนมา จึงขอผัดฟ?อง/
วัน / อ*านแล)ว
ฝากขังต*อไปอีก
ศาลไต*สวนพยานผู)ร)องผ*านระบบการประชุมทางจอภาพ ผู)ร)องและผู)ต)องหาจึงไม*ได)ลงชื่อไว)

-

บันทึก/อ*าน
ผู)ร)อง/พยาน
ผู)ต)องหา

4
คําให)การพยานผู)ร)อง (ครั้งที่๑)
คดีอาญาหมายเลขดําที่

.

/25

.
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ศาล
วันที่
เดือน
ความอาญา
พนักงานสอบสวนสถานีตํารวจ

.

ผู)ร)อง

ระหวาง
ผู)ต)องหา
ข)าพเจ)าพยานได)ปฏิญาณหรือสาบานตนแล)ว ให)การว*า
๑. ข)าพเจ)าชื่อ
๒. เกิดวันที่
เดือน
พ.ศ.
๓. ตําแหน*งหรืออาชีพ
4. รับราชการอยู*ที่
๕. เกี่ยวพันกับคู*ความ

.
อายุ

ปK
.
.
.

และขอให)การต*อไปว*า.......ตอบศาล..................................................................................................................
เมื่อวันที่.................เดือน.................................พ.ศ. 25................. เวลาประมาณ...................... พนักงาน
สอบสวนสถานีตํารวจ.........................................ได)แจ)งข)อกล*าวหาให)..............................................อายุ...........ปK
อยู*บ)านเลขที่ .............หมู*ที่............ตําบล...................................อําเภอ......................................จังหวัด........................................
ทราบว*ากระทําผิดฐาน.................................................................พนักงานสอบสวนได)ทําการสอบสวนแล)ว
หากแต*การสอบสวนยังไม*เสร็จสิ้น ข)าพเจ)ามีความจําเป8นต)องขอผัดฟ?อง/ฝากขังผู)ต)องหา เนื่องจากต)องรอผลการ
ตรวจสอบประวัติผู)ต)องหา สอบปากคําพยานอีก ..................ปาก และคดีนี้มีอัตราโทษอย*างสูงเกินสามปK ด)วย
ความจําเป8นดังกล*าวข)างต)นจึงขอผัดฟ?อง/ฝากขังผู)ต)องหาไว)ระหว*างสอบสวน มีกําหนด...............วัน นับตั้งแต*
วันที่ ........................................ ถึงวันที่ ....................................................
................................................ ผู)พิพากษา
..............................……………… พยาน/ผู)ร)อง
รายงานกระบวนพิจารณา
เรียกไต*สวนคําร)องขอผัดฟ?อง/ฝากขังวันนี้ ผู)ร)องอ)างตนเองเข)าเบิกความเป8นพยาน
ผู)ต)องหาไม*ค)านการขอผัดฟ?อง/ฝากขัง และไม*คัดค)านการขอให)ศาลสอบถามผู)ต)องหาหรือทําการไต*สวน
พยานหลักฐานในการผัดฟ?อง/ฝากขังผ*านระบบการประชุมทางจอภาพในครั้งต*อๆ ไป ทุกครั้ง
พิเคราะห6แล)วเห็นว*า กรณีมีพยานหลักฐานตามสมควรว*า ผู)ต)องหาน*าจะได)กระทําความผิดอาญาร)ายแรง
และน*าจะหลบหนี และจะไปยุ*งเหยิงกับพยานหลักฐาน หรือไปก*อเหตุอันตรายประการอื่น จึงอนุญาตให)ผัดฟ?อง/
ฝากขัง................................................................................... ผู)ต)องหา มีกําหนด..............วัน นับแต*วันที่มีคําสั่งนี้
และอนุญาตให)ผัดฟ?อง/ฝากขังผ*านระบบการประชุมทางจอภาพในครั้งต*อๆ ไป ทุกครั้งได)ตามขอ
................................................ ผู)พิพากษา
..............................……………… พยาน/ผู)ร)อง
…………..................................... ผู)ต)องหา

5
ตัวอยางแบบรายงานกระบวนพิจารณาในชั้นไตสวนการผัดฟอง/ฝากขังผานระบบการประชุมทางจอภาพ
ครั้งที่ ๕ ถึงครั้งที่ ๗ หรือครั้งที่ ๔ ถึงครั้งที่ ๕ (สําหรับศาลแขวง)

รายงาน
กระบวน
พิจารณา

คดีหมายเลขดําที่
ศาล

/25

.

.

วันที่
เดือน
ความอาญา
พนักงานสอบสวนสถานีตํารวจ

พุทธศักราช 2๕

.

ผู)ร)อง

ระหวาง
ผู)ต)องหา
ผู)พิพากษาออกนั่งพิจารณาคดีนี้เวลา
นาฬิกา
วันนี้
ตําแหน*งพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจ
.
ได)ยื่นคําร)องขอให)ศาลมีคําสั่งอนุญาตให)ผัดฟ?อง/ฝากขังผู)ต)องหาโดยสอบผู)ต)องหาไต*สวนผ*านระบบการประชุม
ทางจอภาพ
เป8นสักขีพยานแล)วไม*ค)าน
สอบผู)ต)องหาผ*านระบบการประชุมทางจอภาพ โดยมี
ไต* ส วนพยานผู) ร)องโดยพยานเบิกความประกอบพยานหลักฐานที่ แนบมาพร) อมคํ า ร) องผ* านระบบการ
ประชุมทางจอภาพ จํานวน
ปาก
คดีเสร็จสิ้นการไต*สวนให)รอฟTงคําสั่ง/
ศาลสอบถามผูตองหาผานระบบการประชุมทางจอภาพ ผูรองและผูตองหาจึงไมไดลงชื่อไว/อ*านแล)ว
-

ผู)พิพากษา/บันทึก/อ*าน
ผู)ร)อง
ผู)ต)องหา

คําสั่ง
พิเคราะห6พยานหลักฐานของผู)ร)องแล)วเห็นว*า
.
ประกอบกับผู)ต)องหาไม*คัดค)าน
จึงอนุญาตให)ผัดฟ?อง/ฝากขัง
ผู)ต)องหา
กําหนด
วัน นับแต*วันที่
ถึงวันที่
.
ได)อ*านคําสั่งให)ผู)ร)องและผู)ต)องหาฟTงผ*านทางจอภาพแล)ว/
ศาลสอบถามผูตองหาผานระบบการประชุมทางจอภาพ ผูรองและผูตองหาจึงไมไดลงชื่อไว/อ*านแล)ว
-

ผู)พิพากษา/บันทึก/อ*าน
ผู)ร)อง
ผู)ต)องหา

6
(คําร&อง) ขอฝากขังครั้งที่............

- รับคําร)อง
- สําเนาให)ผู)ต)องหา
- เรียกไต*สวน

คดีอาญาหมายเลขดําที่
ศาล
วันที่
เดือน
ความอาญา

……………………………..….… ...ผู)พิพากษา
…….………………………………. ผู)ร)อง
.............................................ผู)ต)องหา

/25

.

.
พุทธศักราช 25

พนักงานสอบสวนสถานีตํารวจ

.

ผู)ร)อง

ระหวาง
ผู)ต)องหา
ที่อยู*
จังหวัด

หมู* ตําบล
อําเภอ
.
เลขบัตรประจําตัวประชาชน
.
ข)าพเจ)าพนักงานสอบสวน สถานีตํารวจ
.
ขอยื่นคําร)องมีข)อความตามที่จะกล*าวดังต*อไปนี้
ข)อ 1. ตามที่พนักงานสอบสวนสถานีตํารวจ
ได)ยื่นคําร)องขอผัดฟ?อง/ฝากขัง
ผู)ต)องหาต*อศาล ครั้งที่ ๔ กําหนด ๑๒ วัน พร)อมทั้ง ได)ขอให)ศาลสอบถามผู)ต)องหาหรือทําการไต*สวนพยานหลักฐาน
.
ผ*านระบบการประชุมทางจอภาพในการผัดฟ?อง/ฝากขังครั้งต*อๆ ไป ตามคําร)องที่ขอผัดฟ?อง/ฝากขังครั้งที่
คดีหมายเลขดําที่
/
ลงวันที่
และศาลได)อนุญาตแล)วนั้น
ข)อ ๒. บั ดนี้ จะครบกํา หนดผั ดฟ?อง/ฝากขังผู)ต)องหาต*อศาลในวันที่
.
หากแต*การสอบสวนในคดีนี้ยังไม*เสร็จสิ้น เนื่องจากจะต)องสอบสวนพยานที่เกี่ยวข)องอีก
ปาก และรอผล
การตรวจสอบประวัติผู)ต)องหาจากทะเบียนประวัติอาชญากร และผลการตรวจพิสูจน6หลักฐานที่เกิดเหตุพิสูจน6
หลั กฐานด) ว ยเหตุ และความจํ า เป8 น ดังกล* า วจึ งขอกราบเรี ย นศาล ขอศาลได) โ ปรดอนุ ญ าตให) ผั ดฟ? อง/ฝากขั ง
ต*อไปอีก มีกําหนด วัน นับแต*วันที่
.
ผู)ต)องหานี้ไว)ระหว*างสอบสวนเป8นครั้งที่
ถึงวันที่
ขอศาลได)โปรดอนุญาตตามคําร)องฉบับนี้ด)วย
ข)อ 3. เนื่องจากคดีนี้มีอัตราโทษสูง หากปล*อยตัวไปเกรงผู)ต)องหาจะหลบหนี และไปยุ*งเหยิงกับ
พยานหลักฐาน หรือก*อเหตุร)ายประการอื่น จึงขอคัดค)านการประกันตัวผู)ต)องหานี้
ควรมิควรแล)วแต*จะโปรด
(ลงชื่อ)
ผู)ร)อง
(
)
คําร)องฉบับนี้ ข)าพเจ)า
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เป8นผู)เรียง-พิมพ6
ผู)เรียง-พิมพ6

(ลงชื่อ)
(

)

