ศาลจังหวัดสุพรรณบุรี

ปส.1

........../................./..............
งานประชาสัมมพัพนนั ธ์ธ
งานประชาสั

คําร้องขอปล่อยชั่วคราว

ให้ประเมินความเสี่ยง แล้วจะพิจารณาสั่งต่อไป
.......................................................................ผู้พิพากษา
คดีหมายเลขดําที่............................/25............
อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่าง......................โดยไม่มีประกัน
คดีหมายเลขแดงที่........................../25............
อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่าง......................โดยมีประกัน แต่ไม่ต้องมีหลักประกัน
ผิดสัญญาปรับ.........................................................บาท ทําสัญญา งดขัง
ศาลจังหวัดสุพรรณบุรี
อนุญาตโดยมีประกันและหลักประกัน (สั่งเพิ่มด้านหลัง)
อื่นๆ ..............................................................................................
วันที่
เดือน
พุทธศักราช
................................................................แจ้งคําสั่งพร้อมเหตุผลเป็นหนังสือโดยด่วน
ความ อาญา
.......................................................................ผู้พิพากษา

........................................................................................................................ ผู้ร้อง/โจทก์
ระหว่าง
............................................................................................................... ผู้ต้องหา/จําเลย
ข้าพเจ้า.......................................................................................................................ผู้ต้องหา/จําเลย
เบอร์โทร............................................................รายละเอียดปรากฎตามสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/แบบรับรอง
รายการบุคคลของสํานักงานศาลยุติธรรมที่แนบมาพร้อมนี้ ขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวมีข้อความตามที่จะกล่าวต่อไปนี้
ข้าพเจ้าประสงค์ขอให้ปล่อยชั่วคราวในชั้น [ ] สอบสวน [ ] พิจารณา [ ] อุทธรณ์ [ ] ฎีกา
[ ] โดยไม่มีประกัน
[ ] โดยมีประกัน
[ ] โดยมีประกันและหลักประกัน ซึ่งหากศาลอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวจะเสนอหลักทรัพย์ประกันภายหลัง คือ
ขอประทานเสนอ เพื่อโปรดพิจารณา
[ ] เงินฝากธนาคาร
[ ] เงินสด.................................. บาท
1.ตรวจสอบข้อมูลผู้ต้องหา/จําเลย
[ ] ประกันภัยอิสรภาพ
[ ] สลากออมสิน/สลากออมทรัพย์ทวีสินของ ธกส
.........................แล้ว พบ/ไม่พบ
ประวัติคดี.................................... [ ] บ้าน/ที่ดิน/ห้องชุด
[ ] อื่น ๆ .......................................................................................................................................................
2.โดยมี.......................................... โดยมีญาติหรือบุคคลที่สามารถติดต่อได้ ดังนี้
................................เป็นผู้รับประกันตัว
1 ชื่อ ....................................................... หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน ..................................
ความเกี่ยวข้องกับผู้ต้องหา/จําเลย..................
เสนอหลักประกัน คือ................................... เกี่ยวข้องเป็น ............................................. เบอร์โทร ...............................................................
ราคาหลักประกัน.......................................2 ชื่อ ....................................................... หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน ..................................
พบ/ไม่พบ การผิดสัญญาประกันที่ศาลนี้/ศาลอื่น
เกี่ยวข้องเป็น ............................................. เบอร์โทร ...............................................................
พบ/ไม่พบ ศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด/ล้มละลาย
พบ/ไม่พบ ค้างชําระค่าปรับ [ ] ข้าพเจ้ายินยอมให้ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สําหรับติดตามตัว (อี-เอ็ม) ในระหว่างปล่อยชั่วคราว
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ[ ] ข้าพเจ้าขอให้ศาลตั้งผู้กํากับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราว และขอเสนอ..................................................................
มาท้ายคําร้องนี้
ซึ่งเกี่ยวข้องเป็น .................................................................................... ให้เป็นผู้กํากับดูแล
ขอศาลได้โปรดพิจารณาคําร้องนี้ด้วย
(.......................................................)
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
ตําแหน่ง............................................
เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ ................................................. ผู้ต้องหา/จําเลย

หมายเหตุ ข้าพเจ้ารอฟังคําสั่งอยู่ ถ้าไม่รอถือว่าทราบแล้ว
ลงชื่อ ................................................. ผู้ต้องหา/จําเลย
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๑ แบบมีประกันและหลักประกัน

คําสั่ง

อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวระหว่าง สอบสวน/ พิจารณา/ อุทธรณ์ /ฎีกา ตามคําสั่งศาลอุทธรณ์ /ศาลอุทธรณ์ภาค ๗ /ศาลฎีกา
ผิดสัญญาปรับ...................................บาท (..........................................................) ทําสัญญา ยึดหลักประกัน แจ้งอายัด/ต้นสังกัด
งดหมายขัง/หมายจําคุก/หมายปล่อย ตรวจคืนหลักประกัน ถอนอายัด แจ้งต้นสังกัดเมื่อสัญญาสิ้นสุดโดยให้ปล่อยตัวเมื่อวาง
หลักประกันแล้ว
..................................................................ผู้พิพากษา

๒ แบบให้ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โดยมีประกันและหลักประกัน
อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวระหว่าง สอบสวน/ พิจารณา/ อุทธรณ์ /ฎีกา ตามคําสั่งศาลอุทธรณ์ /ศาลอุทธรณ์ภาค ๗ /ศาลฎีกา
โดยให้ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สําหรับติดตามตัว(อีเอ็ม) ผิดสัญญาปรับ....................................บาท (...............................................)
โดยให้วางหลักประกันมูลค่าไม่น้อยกว่า................................บาท (..........................................................) ทําสัญญายึดหลักประกัน
แจ้งอายัด/ต้นสังกัด งดหมายขัง/หมายจําคุก หมายปล่อย ตรวจคืนหลักประกัน ถอนอายัด แจ้งต้นสังกัด เมื่อสัญญาสิ้นสุด โดยให้
ปล่อยตัวเมื่อวางหลักประกันแล้ว
..................................................................ผู้พิพากษา

๓ แบบตั้งผู้กํากับดูแลตามคําสั่งศาลสูง
อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างสอบสวน/ พิจารณา/ อุทธรณ์ /ฎีกา โดยไม่มีประกัน/มีประกันแต่ไม่มีหลักประกัน และแต่งตั้ง
ผู้กํากับดูแล และให้ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สําหรับติดตามตัว(อีเอ็ม) ตามคําสั่งศาลอุทธรณ์ /ศาลอุทธรณ์ภาค ๗ / ศาลฎีกา ทํา
สัญญา งดหมายขัง/หมายจําคุก หมายปล่อย โดยให้ผู้กํากับดูแลมีหน้าที่
(๑) สอดส่องดูแลมิให้หลบหนีหรือก่อเหตุร้าย
(๓) ให้คําปรึกษาแนะนํา
(๒) รับรายงานตัวทุก ๆ ..........วัน
(๔) อื่นๆ.............................................................................
..................................................................ผู้พิพากษา

๔ แบบตั้งผู้กํากับดูแล
พิเคราะห์แล้ว ผู้ต้องหาหรือจําเลย ไม่มีญาติ เพื่อนสนิท บุคคลใกล้ชิดที่อาจช่วยดูแลให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของศาล / มีญาติ
เพื่อนสนิท บุคคลใกล้ชิด แต่ไม่มีช่องทางสื่อสารเพื่อให้เจ้าพนักงานศาลติดต่อได้ภายหลัง /อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร ต้อง
เดินทางไปประกอบอาชีพต่างที่อยู่บ่อยครั้ง และมีเหตุน่าเชื่อว่าเจ้าพนักงานศาลอาจประสบความยากลําบากเกินสมควรในการ
ติดต่อหรือกํากับดูแลให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของศาล /จําเป็นต้องได้รับการบําบัดรักษาการติดยาเสพติด การป่วยเจ็บทางจิต หรือ
ควรได้รับคําปรึกษาทางจิตสังคม อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างสอบสวน/ พิจารณา/ อุทธรณ์ /ฎีกา โดยไม่มีประกัน/ มีประกัน
แต่ไม่มีหลักประกัน และแต่งตั้งผู้กํากับดูแล ประกอบกับมีเหตุน่าเชื่ออย่างยิ่งว่าลําพังการแต่งตั้งผู้กํากับดูแลไม่เพียงพอในการ
กํากับดูแลให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของศาล จึงให้ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สําหรับติดตามตัว(อีเอ็ม) ด้วย ทําสัญญา งดหมายขัง/
หมายจําคุก หมายปล่อย โดยให้ผู้กํากับดูแลมีหน้าที่
(๑) สอดส่องดูแลมิให้หลบหนีหรือก่อเหตุร้าย
(๓) ให้คําปรึกษาแนะนํา
(๒) รับรายงานตัวทุก ๆ ..........วัน
(๔) อื่นๆ........................................
...................................
...........................

๕ ส่งศาลอุทธรณ์ /ศาลอุทธรณ์ภาค ๗ / ศาลฎีกา พิจารณาสั่งทันที /อื่น ๆ
พิเคราะห์แล้ว .......................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
แจ้งคําสั่งพร้อมเหตุผลเป็นหนังสือโดยด่วน
..................................................................ผู้พิพากษา
ข้าฯ ................................................ ขอสาบานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายว่า ข้าฯ จะมาศาลตามหมายเรียกหรือ ตามนัดของศาลทุกนัด
และจะปฏิบัติตามคําสั่งศาลโดยเคร่งครัด โดยข้าพเจ้าทราบวันนัดมาศาลครั้งต่อไป ในวันที่ .............................................................
เวลา...................................... นาฬิกา
ลงชื่อ........................................................ ผู้ต้องหา/จําเลย ............................................................... เจ้าพนักงานผู้นําสาบาน

