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ระเบียบราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม
วาดวยการปลอยชั่วคราว
พ.ศ. ๒๕๔๘
โดยที่ขอบังคับของประธานศาลฎีกา วาดวยหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการเรียกประกัน
หรือ หลั กประกัน ในการปล อยชั่ว คราวผูตอ งหาหรือ จํา เลยในคดี อาญา พ.ศ. ๒๕๔๘ ได กํา หนด
หลักเกณฑในการเรียกประกันหรือหลักประกันขึ้นใหม จึงสมควรปรับปรุงระเบียบราชการฝายตุลาการ
ศาลยุติธรรม วาดวยการปลอยชั่วคราว ที่ใชบังคับอยูเดิมใหสอดคลองกัน ประกอบกับสมควรเพิ่มเติม
หลักเกณฑเกี่ยวกับการขอปลอยชั่วคราวในชั้นอุทธรณและชั้นฎีกา ใหสามารถดําเนินการผานทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกสอื่นนอกจากโทรสารไดดวย เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการพิจารณาคํารองขอใหปลอยชั่วคราว
ในชั้นอุทธรณและชั้นฎีกา
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๕ แหงพระธรรมนูญศาลยุติธรรม ประธานศาลฎีกาวางระเบียบ
ราชการฝายตุลาการศาลยุตธิ รรม วาดวยการปลอยชั่วคราว ไวดังนี้
ขอ ๑ ใหยกเลิก
(๑) ระเบียบราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม วาดวยการปลอยชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๔๕
(๒) ระเบียบราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม วาดวยการปลอยชั่วคราว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
(๓) ระเบียบราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม วาดวยการปลอยชั่วคราว (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๗
ขอ ๒ เมื่อศาลได รับคํา รอ งขอใหป ลอยชั่ วคราวแลว ใหรีบ พิจารณาและมีคํา สั่งโดยเร็ ว
โดยใหถือเปนหลักวาผูตองหาหรือจําเลยพึงไดรับอนุญาตใหปลอยชั่วคราว เวนแตจะมีเหตุจําเปนตอง
ควบคุมหรือขังผูตองหาหรือจําเลยนั้นไว ก็ใหระบุเหตุผลไวโดยครบถวนและชัดแจง และพิจารณาสั่ง
ในแนวเดียวกัน
การเปลี่ยนแปลงคําสั่งใหมจะกระทําไดเมื่อมีเหตุผลอันสมควร และใหระบุเหตุผลไวโดยชัดแจงดวย
จํานวนราคาประกัน ในคําสั่งอนุญาตใหปลอยชั่วคราว ตองเขียนหรือพิมพใหชัดเจนจะเปน
ตัวเลขหรือตัวหนังสือก็ได
ขอ ๓ ในการรองขอใหปลอยชั่วคราว ผูตองหาหรือจําเลยอาจเสนอขอมูลหรือขอเท็จจริง
เกี่ยวกับสาเหตุและพฤติการณที่เกี่ยวของกับการกระทําที่ถูกฟองรอง รวมทั้งบุคลิกลักษณะ นิสัย
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สภาพทางรางกายและจิตใจ การศึกษา การประกอบอาชีพ การงาน ประวัติการกระทําความผิดอาญา
สภาพและฐานะของครอบครัว และความสัมพันธกับบุคคลอื่นในสังคม ตามแบบพิมพทายระเบียบนี้
ตอศาลเพื่อประกอบการพิจารณาสั่งคํารองดวยก็ได
ศาลอาจมีคําสั่งใหเจาพนักงานศาลชวยเหลือหรือใหคําแนะนําแกผูรองขอในการดําเนินการ
ตามวรรคหนึ่ง รวมทั้งใหจัดทํารายงานหรือความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาสั่งคํารองตามที่บัญญัติ
ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๐๘ วรรคสองดวยก็ได
ขอ ๔ ผูรองขอใหปลอยชั่วคราวอาจเสนอหลักประกันมาพรอมกับคํารองขอใหปลอยชั่วคราว
เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการพิจารณาของศาลก็ได แตทั้งนี้ไมเปนการตัดสิทธิผูรองขอใหปลอยชั่วคราว
ซึ่งมิไดยื่นหลักประกันมาพรอมดวย ที่จะไดรับการพิจารณาคํารองขอใหปลอยชั่วคราว
ขอ ๕ ในคดีที่ศาลชั้นตนหรือศาลชั้นอุทธรณพิพากษาลงโทษจําคุกจําเลยไมเกิน ๓ ป เมื่อจําเลย
ยื่น คํ า ร อ งขอให ป ล อ ยชั่ วคราวระหว างอุ ท ธรณ ห รือ ฎี ก า หากจํ า เลยเคยได รั บ การปล อ ยชั่ ว คราว
ในระหวางพิจารณาของศาลชั้นตน หรือศาลชั้น อุทธรณมากอน ใหศาลชั้นตนพิจารณาสั่งอนุญาตให
ปลอยชั่วคราวโดยไมจําตองสงใหศาลชั้นอุทธรณหรือศาลฎีกาสั่ง
ขอ ๖ ในกรณีที่มีการปลอยชั่วคราวบุคคลใดในชั้นสอบสวน ถาผูรองขอประกันมีความประสงค
จะใชเงินสดหรือหลักทรัพยอื่นที่วางประกันไวตอผูอํานวยการสถานพินิจ พนักงานสอบสวน หรือ
พนักงานอัยการเปนหลักประกันการปลอยชั่วคราวบุคคลนั้นในชั้นศาลใหดําเนินการ ดังนี้
(๑) ใหผูรองขอประกันระบุรายละเอียดเกี่ยวกับหลักประกัน ซึ่งรวมทั้งมูลคาหรือราคาของ
หลักประกันดังกลาวและวงเงินที่ไดประกัน พรอมทั้งแนบสําเนาภาพถายหลักทรัพยมากับคํารองขอ
ถาหลักทรัพยนั้น เปน ที่ดิ น หรือหองชุด ใหแ นบสําเนาหนังสือสําคัญแสดงสิทธิใ นหลักทรัพยแ ละ
หนังสือรับรองราคาประเมินของสํานักงานที่ดินมาดวย
(๒) ถาศาลเห็นสมควรอนุญาตใหปลอยชั่วคราวโดยกําหนดวงเงินประกันไมเกินมูลคาหรือ
ราคาของหลักประกัน และปรากฏตามคําแถลงของผูอํานวยการสถานพินิจหรือพนักงานสอบสวน หรือ
คําฟองหรือคําแถลงของพนักงานอัยการวาหลักประกันดังกลาวยังอยูในความครอบครองของตน หรือ
มีหลักฐานอื่นที่นาเชื่อถือวาหลักประกันดังกลาวยังอยูในความครอบครองของผูอํานวยการสถานพินิจ
พนักงานสอบสวน หรือพนักงานอัยการ แลวแตกรณี ใหศ าลมีคําสั่งใหถือเอาหลักประกัน นั้นเปน
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หลักประกันในชั้นศาลได แตถาศาลกําหนดวงเงินประกันไวสูงกวามูลคาหรือราคาของหลักประกันนั้น
ก็ใหศาลมีอํานาจสั่งใหผูรองขอประกันวางหลักประกันอื่นเพิ่มเติมใหเพียงพอกับวงเงินที่ประกันนั้น
ในกรณี ที่ มี ป ญ หาเกี่ ย วกั บ การประเมิ น มู ล ค า หรื อ ราคาของหลั ก ประกั น ศาลอาจเรี ย ก
ผูครอบครองหลักประกันมาสอบถามหรือสั่งใหผูรองขอประกันเสนอหลักฐานการประเมินราคาใหมก็ได
(๓) เมื่อมีคําสั่งอนุญาตตาม (๒) แลว ใหศาลแจงใหผูอํานวยการสถานพินิจ พนักงาน
สอบสวน หรือพนักงานอัยการ แลวแตกรณี สงหลักประกันนั้นตอศาลภายในเวลาที่กําหนด
ขอ ๗ เพื่อความรวดเร็วและใหจําเลยไดรับความคุมครองในสิทธิที่จะไดรับการปลอยชั่วคราว
ในระหวางการพิจารณาของศาลชั้นอุทธรณและศาลฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๑๐๖ และมาตรา ๑๑๙ ทวิ ใหศาลชั้นตนปฏิบัติเกี่ยวกับการปลอยชั่วคราวในชั้นอุทธรณและ
ชั้นฎีกาโดยทางโทรสารหรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส ดังนี้
๗.๑ เมื่อศาลชั้นตนไดรับคํารองขอใหปลอยชั่วคราวในชั้นอุทธรณหรือชั้นฎีกา หรือคํารอง
อุทธรณคําสั่งศาลชั้นตนที่ไมอนุญาตใหปลอยชั่วคราวตอศาลชั้นอุทธรณหรือศาลฎีกา ดังที่บัญญัติไวใน
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๐๖ หรือมาตรา ๑๑๙ ทวิ ใหรีบสงสําเนาคํารอง
ดังกล าวพรอมสํ าเนายอ สํานวนความเทาที่จํ าเป น ไปยังศาลชั้น อุทธรณหรื อ ศาลฎีก า แลวแตกรณี
โดยทางโทรสารหรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกสในวันเดียวกันกับวันที่ยื่นคํารองหรืออยางชาที่สุดในวันทําการรุงขึ้น
เวน แตใ นกรณีที่สํานวนความไดสงมายังศาลชั้นอุทธรณหรือศาลฎีกาแลว ใหรีบสงมาเฉพาะคํารอง
ขอให ปล อยชั่ว คราว โดยระบุ ร หัส ตามที่ ศ าลชั้ น อุ ทธรณ หรื อศาลฎี กาได แ จ งใหแ ตล ะศาลทราบ
พรอมลงลายมือชื่อ ระบุชื่อและตําแหนง อธิบดีผูพิพากษาศาลชั้นตน ผูพิพากษาหัวหนาศาลหรือผูที่ไดรับ
มอบหมายในตนฉบับเอกสารทุกแผนที่สงมาทางโทรสารหรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส สวนตนฉบับใหรีบสงมา
ภายหลังโดยเร็ว โดยใหระบุในหนังสือนําสงวาไดจัดสงสําเนาไปเมื่อวันใดดวย
ยอสํานวนความที่สงไปยังศาลชั้นอุทธรณ อยางนอยตองมีรายการ ดังนี้
(๑) สําเนาคํารองขอฝากขังในกรณีที่คดีอยูในชั้นฝากขัง
(๒) สําเนาคําฟองและคําพยานโจทกปากสําคัญในกรณีที่คดีอยูในชั้นพิจารณา
(๓) สําเนาคําพิพากษา เฉพาะแผนแรกที่มีชื่อโจทกจําเลย สวนที่อางถึงคําขอทายฟองและ
สวนที่เปนคําวินิจฉัย
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(๔) ขอมูลวาจําเลยหรือผูตองหาเคยไดรับการปลอยชั่วคราวมากอนหรือไม และมีการกําหนด
ราคาประกันไวเทาใด
(๕) คําคัดคานของพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการหรือโจทก
(๖) พฤติการณตาง ๆ แหงคดีอื่นใดอันจะเปนประโยชนในการพิจารณาสั่งคํารอง เชน
จําเลยนาจะหลบหนีหรือไม มีภัยอัน ตรายหรือความเสียหายที่จะเกิดจากการปลอยชั่วคราวหรือไม
เพียงใด
สวนยอสํานวนความที่สงไปยังศาลฎีกา อยางนอยตองมีรายการเชนเดียวกับวรรคกอน (๓)
(๔) (๕) และ (๖)
เมื่อศาลชั้นอุทธรณหรือศาลฎีกาทําคําสั่งเสร็จแลว ใหแจงศาลชั้นตนโดยทางโทรศัพทหรือ
ทางสื่ออิเล็กทรอนิกสใหคอยรับสําเนาคําสั่งและสําเนารายงานของศาลชั้นอุทธรณหรือศาลฎีกาที่จะสง
ไปทางโทรสารหรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส แตถามีการกําหนดเวลาจัดสงเปนที่แนนอนไวลวงหนา ก็ให
ดําเนินการจัดสงไปตามเวลาที่นัดหมายไว
เมื่อศาลชั้นตนไดรับแจงจากศาลชั้นอุทธรณหรือศาลฎีกาหรือเมื่อถึงกําหนดเวลาที่นัดหมายไว
ใหอธิบดีผูพิพากษาศาลชั้นตน ผูพิพากษาหัวหนาศาลหรือผูไดรับมอบหมายเปนผูรับสําเนาคําสั่งคํารอง
ขอใหปลอยชั่วคราวของศาลชั้นอุทธรณหรือศาลฎีกาพรอมสําเนารายงานกระบวนพิจารณาของศาล
ชั้นอุทธรณหรือศาลฎีกาที่แจงวาจะสงตนฉบับคําสั่งคํารองของศาลชั้นอุทธรณหรือศาลฎีกามาภายหลัง
ในกรณีที่มีการจัดสงมาทางโทรสารเมื่อไดรับโทรสารเรียบรอยแลว ใหผูรับโทรสารรีบติดตอทางโทรศัพท
ไปยังศาลชั้นอุทธรณหรือศาลฎีกาเพื่อตรวจสอบความถูกตองของรหัสบนคําสั่งคํารองของศาลชั้นอุทธรณ
หรือศาลฎีกาและผลของคําสั่ง หรือในกรณีที่มีการจัดสงทางสื่ออิเล็กทรอนิกส เมื่อไดจัดพิมพสําเนา
คําสั่งคํารองและสําเนารายงานกระบวนพิจารณาที่ไดรับทางสื่ออิเล็กทรอนิกสเรียบรอยแลว ใหผูรับ
แจงยืนยันการไดรับและความถูกตองของขอมูลตามระบบที่จัดวางไวทางสื่ออิเล็กทรอนิกสโดยทัน ที
หลังจากตรวจสอบความถูกตองแลวใหผูรับลงลายมือชื่อ ระบุชื่อ และตําแหนงกํากับไวในเอกสาร
ที่ไดรับจากศาลชั้นอุทธรณหรือศาลฎีกาทุกแผนดวย หากผูไดรับมอบหมายเปน ผูรับ ใหรายงานให
อธิบดีผูพิพากษาศาลชั้นตน หรือผูพิพากษาหัวหนาศาลทราบ แลวแตกรณี
เมื่อศาลชั้นอุทธรณหรือศาลฎีกาไดรับแจงยืนยันทางสื่ออิเล็กทรอนิกสจากศาลชั้นตนแลว
ใหศาลชั้นตน ศาลชั้นอุทธรณหรือศาลฎีกาเก็บหลักฐานการรับและสงขอมูลไวเพื่อประโยชนในการตรวจสอบ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๐๕ ก

หนา ๕
ราชกิจจานุเบกษา

๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๘

ใหศาลชั้นตนอานคําสั่งที่ไดรับทางโทรสารหรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกสใหจําเลยหรือผูร อ งขอ
ประกันฟงในวันที่ไดรับคําสั่งนั้นหรืออยางชาในวันทําการรุงขึ้น และดําเนินการไปตามคําสั่งศาลชั้นอุทธรณ
หรือศาลฎีกาโดยดวน ถาจะตองอานในวันทําการรุงขึ้น ใหผูรับเก็บสําเนาคําสั่งคํารองและสําเนารายงาน
กระบวนพิจารณาของศาลชั้นอุทธรณหรือศาลฎีกาที่สงมาใสซองปดผนึกและลงลายมือชื่อคาบซองผนึกไว
๗.๒ ในกรณีศาลชั้นตนในกรุงเทพมหานครมีขอขัดของไมอาจดําเนินการ ดังระบุไวในขอ ๗.๑
หรือเห็นวาสามารถดําเนินการไดรวดเร็วกวาขอ ๗.๑ ใหดําเนินการโดยใหสงคํารองหรืออุทธรณคําสั่ง
และสํานวนความที่ตองใชพิจารณาในการขอใหปลอยชั่วคราว ใสซองปดผนึกระบุหนาซองใหชัดเจน
วาเปน คํารองขอใหปลอยชั่วคราวในชั้น อุทธรณหรือชั้นฎีกา แลวนําสงศาลชั้น อุทธรณหรือศาลฎีกา
ในวันเดียวกันหรืออยางชาในวันทําการรุงขึ้น เวนแตกรณีที่สํานวนความไดสงมายังศาลชั้นอุทธรณหรือ
ศาลฎีกาแลว ใหรีบสงมาเฉพาะคํารองขอใหปลอยชั่วคราว
เมื่อไดรับซองคําสั่งของศาลชั้นอุทธรณหรือศาลฎีกาแลว ใหศาลชั้นตนในกรุงเทพมหานคร
อานคําสั่งของศาลชั้นอุทธรณหรือศาลฎีกาดังกลาวใหจําเลยหรือผูรองขอประกันฟงในวันที่ไดรับซองคําสั่ง
หรือในวันทําการรุงขึ้น และดําเนินการตามคําสั่งศาลชั้นอุทธรณหรือศาลฎีกาโดยดวน
ขอ ๘ ในการอนุญาตใหปลอยชั่วคราว ศาลจะกําหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับที่อยูของผูตองหา
หรือจําเลย หรือเงื่อนไขอื่นใดใหผูตองหาหรือจําเลยปฏิบัติเพื่อปองกันการหลบหนี หรือเพื่อปองกัน
ภัยอันตราย หรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการปลอยชั่วคราวก็ได เชน ใหรายงานตัวตอเจาพนักงาน
หรือบุคคลตามที่ศ าลเห็น สมควร วางขอจํากัดเกี่ยวกับสถานที่อยูอาศัยหรือการเดินทางออกไปนอก
สถานที่อยู อาศัย วางขอจํา กัดเกี่ยวกับการประกอบอาชีพหรือการงานบางอยาง หรือวางขอจํากั ด
เกี่ยวกับการเขาไปในสถานที่บางแหงที่อาจกอใหเกิดการกระทําความผิดอีก เปนตน และหากผูตองหา
หรือจําเลยไมปฏิบัติตามเงื่อนไขนั้นก็ใหศาลพิจารณาเพิกถอนคําสั่งอนุญาตใหปลอยชั่วคราวได
ขอ ๙ ใหศาลจัดใหมีวิธีการในการควบคุมดูแลการขอใหปลอยชั่วคราวมิใหเกิดพฤติการณ
ในทางมิชอบหรือเอาเปรียบประชาชน เชน การขึ้น ทะเบียนรายชื่อและหลักทรัพยของผูรับติดตอ
การประกาศอัตราคาตอบแทนจากการใชหลักทรัพยเปนหลักประกัน การจัดใหมีการประสานงานและ
สงขอมูลระหวางศาลตาง ๆ และหนวยงานที่เกี่ยวของ เกี่ยวกับความนาเชื่อถือของหลักทรัพยและของ
บุคคลดังกลาว เปนตน

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๐๕ ก

หนา ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๘

ขอ ๑๐ เพื่อประโยชนในการควบคุมและติดตามผลการดําเนินการบังคับตามสัญญาประกัน
ใหศ าลจัดให มีสารบบคุม กรณีผิดสัญญาประกัน เพื่อ ใหเจาหนาที่ผูรับผิด ชอบของศาลจดแจงการ
ดําเนินการภายหลังจากศาลมีคําสั่งปรับนายประกันแลว
ขอ ๑๑ เพื่อใหการปฏิบัติตามระเบียบนี้เปนไปดวยความเรียบรอยใหศ าลกําหนดแนวทาง
ปฏิบัติของศาลนั้นไดเทาที่ไมขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ เชน
(๑) วิธีดําเนินการกรณีรองขอใหปลอยชั่วคราวในชั้นอุทธรณหรือฎีกา
(๒) การกําหนดเงื่อนไขใหผูถูกปลอยชั่วคราวปฏิบัติระหวางไดรับอนุญาตใหปลอยชั่วคราว
(๓) การควบคุมดูแลการปลอยชั่วคราวมิใหเกิดพฤติการณในทางมิชอบหรือเอาเปรียบประชาชน
(๔) วิธีดําเนินการบังคับคดีหลังผิดสัญญาประกัน
ขอ ๑๒ ใหศาลประกาศและเผยแพรระเบียบและแนวทางปฏิบัติในการปลอยชั่วคราวของศาล
ใหผูที่มาติดตอและประชาชนไดทราบโดยทั่วกัน
ขอ ๑๓ ในกรณีจําเปนตองมีวิธีการใดในทางธุรการเพื่อใหปฏิบัติตามระเบียบนี้ไปไดโดยเรียบรอย
ใหเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรมเปนผูกําหนดวิธีการนั้น
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
ชาญชัย ลิขิตจิตถะ
ประธานศาลฎีกา

ประวัติ ผูต องหา/จําเลย

คดีหมายเลขดําที่…………../๒๕.....…
คดีหมายเลขแดงที…
่ ..……../๒๕.…...
ศาล……………………….……………
วันที่..................เดือน....................………......พ.ศ....................

.......................................................................................................................ผูรอง/โจทก
ระหวาง
.......................................................................................................................ผูต องหา/จําเลย
ฐานความผิด........................................................................................................................................
ขาพเจาขอใหรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติของขาพเจาตอศาลดังนี้
๑. ขอมูลเบื้องตน
ชื่อตัวและชื่อสกุล
ชื่อตัวและชื่อสกุลตามคํารอง/คําฟอง
๒. เพศ
ชาย
๓. อายุ …………………………. ป
๔. สัญชาติ
ไทย
๕. ศาสนา

วัน เดือน ป เกิด เกิดที่อําเภอ
จังหวัด
เชื้อชาติ
หญิง
จีน

อื่น ๆ (ระบุ)……………………………………………………………………………
พุทธ
คริสต
อิสลาม
อื่น ๆ (ระบุ) ………………………………………………………………………...

๖. การศึกษาสูงสุด
ไมรหู นังสือ
ประถมตนหรือต่ํากวา/อานออกเขียนได
ประถมปลาย
มัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ปวช. ปวท. ปกศ.ตน
ปวส./ปกศ.สูง/อนุปริญญา
ปริญญาตรีและสูงกวา
อื่น ๆ (ระบุ) ………………………………………………………………………………

-๒๗. อาชีพ

๘. รายได

นักเรียน, นักศึกษา
ขาราชการ/ลูกจางในหนวยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
พนักงาน/ลูกจาง (หางราน, บริษัท)
คาขาย
รับจาง
เกษตรกร
อาชีพอิสระ
อาชีพบันเทิง
อาชีพเกี่ยวกับอบายมุข
อาชีพไมเปนกิจจะลักษณะ
ไมมีอาชีพ
อื่น ๆ (ระบุ) ……………………………………………………………………………...
วันละ ……………………………………….. บาท
เดือนละ ……………………………………. บาท

๙. สถานภาพการสมรส
โสด
อยูกินฉันสามีภรรยา

จดทะเบียนสมรส
หยาราง, เลิกราง

หมาย
อาชีพของคูสมรส......................................................
วันละ ……………………………………….. บาท
เดือนละ ……………………………………. บาท
๑๐. ที่อยู
ภูมิลําเนา เลขที.่ ..................หมูท.ี่ ................
บาน/ตรอก/ซอย..........................................
ถนน...........................................................
ตําบล/แขวง.................................................
อําเภอ/เขต...................................................
จังหวัด.................................โทรศัพท...............
อาศัยอยูนาน...............................ป

๑๑. จํานวนบุตร (ที่ยังมีชีวิตอยู) …………… คน
อยูระหวางศึกษาเลาเรียน……………… คน

ที่อยูปจจุบัน เลขที.่ ........................หมูท.ี่ ..................
บาน/ตรอก/ซอย.......................................................
ถนน........................................................................
ตําบล/แขวง.............................................................
อําเภอ/เขต..............................................................
จังหวัด.................................โทรศัพท.........................
เปนบาน ของตนเอง ของ........................
บานเชาวัน/เดือนละ..................................บาท
อาศัยอยูมาตั้งแตป พ.ศ. ......................
ประกอบอาชีพแลว………………...คน

-๓๑๒. บุคคลที่ขาพเจาตองใหการอุปการะเลี้ยงดู.................คน
คือ
บิดา ชื่อ...................................................................................
มารดา ชื่อ......................................................................................
คูสมรส ชื่อ......................................................................................
บุตร..............คน
บุคคลอื่น (โปรดระบุ)........................................................
๑๓. สุขภาพทางกายและภาวะแหงจิต
สุขภาพทางกาย
แข็งแรง
พิการ

ไมคอยแข็งแรง

มีโรคประจําตัว คือ.................................................................................
เคยปวยเปนโรคทางกายที่รายแรง
คือ.......................................................
เขารับการรักษาที.่ .......................................................เมื่อ..........................
อื่น ๆ (โปรดระบุ)..................................................................................
ภาวะแหงจิต

อาการทางจิตประสาทดังนี.้ ...................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
เคยรับการรักษาที.่ .......................................................................................
เมื่อ.............................................................................................................
ผลการรักษา................................................................................................
อื่นๆ (โปรดระบุ)................................................................................….
๑๔. สภาพความผิดและพฤติการณที่เกี่ยวของกับการกระทําที่ถูกฟองรอง
ความผิดเกิดเมื่อวันที่..……........................... เดือน .....................…………………… พ.ศ. ..…………
ถูกจับกุม/เขามอบตัวเมื่อวันที่..…….........….. เดือน .....................…………………… พ.ศ. ..…………
การควบคุมตัว
ไดรับการปลอยตัวชั่วคราวตลอดมาตัง้ แตถูกจับกุม
ตองขัง……………………… วัน
สถานทีค่ วบคุม............................................... …………………………………………………
พฤติการณการที่เกี่ยวของกับการกระทําที่ถูกฟองรอง (หากประสงคจะระบุ).........................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

-๔๑๕. ประวัติการกระทําผิด
ไมเคยถูกกลาวหา ฟองรอง หรือพิพากษาวาไดกระทําผิดอาญา
เคยถูกดําเนินคดีอาญา (ระบุรายละเอียด)……………………………………………………………..
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
๑๖. ประวัติการเสพสารเสพติด
ไมเคยเสพสารเสพติด
เคยเสพสารเสพติด ชนิด/ประเภท..............................................................
เสพอยูนาน...............เดือน/ป
ปจจุบันเสพสารเสพติด ชนิด/ประเภท.........................................................
เสพมานาน................เดือน/ป ตั้งแตป พ.ศ. ........................
๑๗.สถานะทางสังคมหรือความสัมพันธกับบุคคลอื่นในสังคม.......................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
ลงชื่อ............................................ผูตองหา/จําเลย
ลงชื่อ............................................เจาพนักงานศาลผูบันทึก
๑๘.ความเห็นของเจาพนักงานศาล
ไมสมควรปลอยชั่วคราว
สมควรปลอยชั่วคราว
สมควรปลอยชั่วคราวโดยมีเงื่อนไข
มีเหตุตามกฎหมายที่จะไมออกหมายขังหรือจะออกหมายปลอยก็ได
เหตุผล............................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
๑๙. ขอมูลอื่นๆ ทีเ่ จาพนักงานศาลเห็นสมควรเสนอตอศาล
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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ลงชื่อ...................................................................เจาพนักงานศาล
คําเตือน
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗ ผูใดแจงขอความอันเปนเท็จแกเจาพนักงานซึ่งอาจทําใหผูอื่น
หรือประชาชนเสียหาย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

