
ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม  
ว่าด้วยแนวปฏบิัติในการออกหมายจบัและหมายค้นในคดอีาญา 

พ.ศ.๒๕๔๕ 
-------------------------  

 โดยท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๓๗ และมาตรา ๒๓๘ บญัญติัให้การ
จบับุคคล หรือการคน้หาบุคคลหรือส่ิงของในท่ีรโหฐาน จะตอ้งมีค าสั่งหรือหมายของศาลเวน้แต่จะมีเหตุตามท่ีบญัญติั
ไวใ้นรัฐธรรมนูญหรือตามท่ีกฎหมายบญัญติัอนัเป็นการเปล่ียนแปลงผูมี้อ  านาจในการออกหมายจบัและหมายคน้จาก
เดิมท่ีมีศาล พนกังานฝ่ายปกครองและต ารวจชั้นผูใ้หญ่ เป็นศาลเพียงองค์กรเดียว ประกอบกบัประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา ๕๙ วรรคสอง บญัญติัให้ศาลตอ้งสอบผูร้้องขอออกหมายให้ปรากฎเหตุผลสมควรในการ
ออกหมายเสียก่อน ซ่ึงแสดงว่ารัฐ –ธรรมนูญและกฎหมายดงักล่าวมีวตัถุประสงค์ให้การออกหมายจบัและหมายคน้ 
จะตอ้งไดรั้บการพิจาร -ณากลัน่กรองดว้ยความรอบคอบ เพ่ือเป็นหลกัประกนัความคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของบุคคล 
 เพ่ือให้เกิดดุลยภาพระหว่างการคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญกบัการ
ป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมอยา่งมีประสิทธิภาพ สมควรวางแนวปฏิบติัในการออกหมายจบัและหมายคน้ และ
เกณฑ์มาตรฐานในการพิจารณาพยานหลกัฐานของศาลก่อนออกหมาย อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระ
ธรรมนูญศาลยติุธรรม ประธานศาลฎีกาออกระเบียบไว ้ดงัต่อไปน้ี 
 ข้อ ๑ ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยติุธรรม” ว่าดว้ยแนวปฎิบติัในการออกหมายจบั
และหมายคน้ในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๕” 
 ข้อ ๒ ระเบียบน้ีให้ใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๕ เป็นตน้ไป 
 ข้อ ๓ ในกรณีท่ีมีระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งอ่ืนใด ซ่ึงขดัหรือแยง้กบัระเบียบน้ี ให้ปฏิบติัตามระเบียบน้ี
แทน 
 ข้อ ๔ การร้องขอให้ศาลออกหมายจบั ให้ร้องขอต่อศาลท่ีมีเขตอ านาจช าระคดี หรือศาลท่ีมีเขตอ านาจ
เหนือทอ้งท่ีท่ีจะท าการจบั ส่วนการร้องขอหมายคน้ ให้ร้องขอต่อศาลท่ีมีเขตอ านาจเหนือทอ้งท่ีท่ีจะท าการคน้ 
 การร้องขอให้ออกหมายจบัหรือหมายคน้ท่ีเก่ียวกบัคดีอาญาท่ีอยู่ในอ านาจของศาลเยาวชนและครอบครัว ให้
ร้องขอต่อศาลอาญา ศาลอาญากรุงเทพใต ้ศาลอาญาธนบุรี ศาลจงัหวดั หรือศาลแขวงท่ีมีเขตอ านาจเหนือทอ้งท่ีนั้น แต่
หากศาลเยาวชนและครอบครัวท่ีมีเขตอ านาจเหนือทอ้งท่ีแห่งใดมีความพร้อมท่ีจะออกหมายจบัหรือหมายคน้ตาม
ระเบียบน้ี และไดมี้การก าหนดแนวทางปฏิบติัเพ่ือการนั้นแลว้ ก็ให้ร้องขอหมายจบัหรือหมายคน้ต่อศาลเยาวชนและ
ครอบครัวแห่งนั้นไดด้ว้ย 
 การร้องขอให้ออกหมายจบัหรือหมายคน้ท่ีเก่ียวกบัคดีอาญาท่ีอยู่ในอ านาจของศาลช านญัพิเศษให้ร้องขอต่อ
ศาลช านญัพิเศษท่ีมีเขตอ านาจช าระคดีนั้น แต่ถา้จะท าการจบัหรือคน้ในจงัหวดัอ่ืนนอกจากกรุงเทพมหานคร ให้ร้องขอ
ต่อศาลจงัหวดัท่ีมีเขตอ านาจเหนือทอ้งท่ีนั้นไดด้ว้ย 



 เจา้พนกังานซ่ึงจะท าการจบัหรือคน้นอกเขตศาลอาญา จะร้องขอต่อศาลอาญาก็ได ้ หากเป็นกรณีเร่งด่วนและ
การร้องขอต่อศาลท่ีมีเขตอ านาจเหนือทอ้งท่ีนั้น จะเกิดความล่าชา้เสียหายต่อการปฏิบติัหน้าท่ี 
 ข้อ ๕ พนกังานฝ่ายปกครอง หรือต ารวจ หรือเจา้พนกังานอ่ืนซ่ึงร้องขอให้ศาลออกหมายจบัหรือหมายคน้ 
จะตอ้งเป็นผูมี้อ  านาจหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสืบสวนหรือสอบสวนคดีท่ีร้องขอออกหมายนั้นและตอ้งพร้อมท่ีจะมาให้
ศาลสอบถามก่อนออกหมายไดท้นัที 
 ในกรณีพนกังานฝ่ายปกครองหรือเจา้พนกังานอ่ืนเป็นผูร้้องขอ ผูน้ั้นตอ้งด ารงต าแหน่งตั้งแต่ระดบัสามข้ึน
ไป ในกรณีท่ีเป็นต ารวจ ผูน้ั้นตอ้งมียศตั้งแต่ชั้นร้อยต ารวจตรีข้ึนไป 
 ข้อ ๖ ในการร้องขอให้ศาลอกหมายจบัหรือหมายคน้ ตอ้งมีค าร้องท่ีมีรายละเอียดและเอกสารประกอบ
ดงัต่อไปน้ี 
 ๖.๑. ค าร้องขอให้ศาลออกหมายจบั 
  (๑) ตอ้งระบุช่ือ รูปพรรณ อาย ุอาชีพ ของบุคคลท่ีจะถูกจบัเท่าท่ีทราบตามแบบพิมพท์า้ยระเบียบ
น้ี รวมทั้งขอ้มลูหรือพยานหลกัฐานท่ีสนับสนุนเหตุแห่งการออกหมายจบั เช่น ขอ้มลูตามขอ้ ๑๔ 
  (๒) แนบหมายจบัพร้อมส าเนาตามแบบพิมพท์า้ยระเบียบน้ี รวมทั้งเอกสารอ่ืน เช่น บนัทึกค าร้อง
ทุกข ์หนังสือมอบอ านาจให้ร้องทุกข ์เป็นตน้ มาทา้ยค าร้อง 
 ๖.๒. ค าร้องขอให้ศาลออกหมายคน้ 
  (๑) ตอ้งระบุลกัษณะส่ิงของท่ีตอ้งการหาและยดึ หรือช่ือ รูปพรรณ อายขุองบุคคลท่ีตอ้งการหา 
และสถานท่ีท่ีจะคน้ ระบุบา้นเลขท่ี เจา้ของหรือผูค้รอบครองเท่าท่ีทราบ หากไม่สามารถระบุบา้นเลขท่ีท่ีจะคน้ได ้ ให้
ท  าแผนท่ีของสถานท่ีท่ีจะคน้และบริเวณใกลเ้คียงแทน ตามแบบพิมพท์า้ยระเบียบน้ี รวมทั้งขอ้มลูหรือพยานหลกัฐานท่ี
สนบัสนุนเหตุแห่งการออกหมายคน้ เช่น ขอ้มลูตามขอ้ ๑๔ 
  (๒) แนบหมายคน้พร้อมส าเนาตามแบบพิมพท์า้ยระเบียบน้ี รวมทั้งเอกสารอ่ืน เช่น บนัทึกค าร้อง
ทุกข ์หนังสือมอบอ านาจให้ร้องทุกข ์เป็นตน้ มาทา้ยค าร้อง 
 ข้อ ๗  ให้ผูร้้องขอหรือเจา้พนกังานผูรั้บมอบหมายจากผูร้้องขอน าค าร้องพร้อมเอกสารประกอบตามขอ้ ๖ 
ใส่ซองปิดผนึกประทบัตรา “ลบั” ยืน่ต่อศาลท่ีประสงคจ์ะขอให้ออกหมายนั้น 
 เม่ือไดรั้บซองค าร้อง ให้เจา้หน้าท่ีศาลลงเลขรับไวบ้นซองและลงสารบบไวโ้ดยตอ้งไม่เปิดซองแลว้น าซองค า
ร้องเสนอต่อผูพิ้พากษาเพ่ือพิจารณาสั่งโดยเร็ว 
 ข้อ ๘  เม่ือศาลอนุญาตให้ออกหมาย ให้ศาลมอบตน้ฉบบัหมาย พยานหลกัฐานและเอกสารต่าง  ๆ ใส่ซอง
ปิดผนึกคืนให้แก่ผูร้้องขอ ส่วนค าร้อง ค าสั่งอนุญาต และส าเนาหมายให้ใส่ซองผิดผนึกเก็บไวท่ี้ศาล เพ่ือรอรับรายงาน
การจบัหรือคน้จากผูร้้องขอต่อไป 
 หากศาลเห็นสมควร ศาลอาจสั่งให้ผูร้้องขอท าส าเนาพยานหลกัฐานส าคญัท่ีสนับสนุนเหตุแห่งการอก
หมายจบัหรือหมายคน้นั้น มาเก็บรวบรวมไวก้บัค าร้องและส าเนาหมายก็ได ้
 ข้อ ๙  ในกรณีขออกหมายนอกเวลาท าการปกติ ให้ด าเนินการเช่นเดียวกบัการร้องขอในเวลาปกติตามขอ้ 
๖ ถึงขอ้ ๘ โดยให้ผูพิ้พากษาซ่ึงไดรั้บมอบหมายจากอธิบดี ผูพิ้พากษาศาลชั้นตน้หรือผูพิ้พากษาหัวหน้าศาล แลว้แต่



กรณี เป็นผูรั้บผิดชอบในการพิจารณาสั่ง และผูพิ้พากษาจะมาอยู่ประจ าท่ีศาลหรือไม่ก็ไดแ้ต่ตอ้งอยู่ในพ้ืนท่ีท่ีสามารถ
ติดต่อเพ่ือเสนอค าร้องไดโ้ดยสะดวก ทั้งน้ี ผูร้้องขออาจน าค าร้องไปยื่นต่อผูพิ้พากษาท่ีไดรั้บมอบหมายนั้นโดยตรงก็
ได ้ โดยติดต่อประสานงานกบัเจา้หนา้ท่ีศาลท่ีประจ าอยู่ท่ีศาลนั้น เพ่ือทราบถึงสถานท่ีท่ีจะน าค าร้องไปยื่นและให้
เจา้หนา้ท่ีศาลนั้นแจง้ผูพิ้พากษาทราบโดยเร็ว 
 เม่ือศาลอนุญาตให้ออกหมาย ให้ศาลมอบตน้ฉบบัหมาย พยานหลกัฐานและเอกสารต่าง  ๆ ใส่ซองปิดผนึกคืน
ให้แก่ผูร้้องขอ ส่วนค าร้อง ค าสั่งอนุญาต และส าเนาหมาย ให้ใส่ซองปิดผนึกเก็บไวเ้องแลว้น าไปเก็บไวท่ี้ศาลในวนั
แรกท่ีศาลเปิดท าการ เพ่ือรอรับรายงานการจบัหรือคน้จากผูร้้องขอต่อไป 
 ข้อ ๑๐  ในการร้องขอให้ออกหมายจบั ผูร้้องขอตอ้งเสนอพยานหลกัฐานให้เพียงพอท่ีท าให้เช่ือไดว้่า 
 ๑๐.๑. ผูจ้ะถูกออกหมายจบัน่าจะไดก้ระท าความผิดอาญาร้ายแรงตามท่ีกฎหมายบญัญติัแต่ในระหว่างท่ียงั
มิไดมี้กฎหมายดงักล่าว ก็ควรถือแนวปฏิบติัในการใชดุ้ลยพินิจของศาลว่าหมายถึงความผดิท่ีมีอตัราโทษจ าคุกอย่างสูง
เกินสามปี หรือ 
 ๑๐.๒. ผูจ้ะถูกออกหมายจบัน่าจะไดก้ระท าความผิดอาญา และมีเหตุอนัควรเช่ือว่าผูน้ั้นน่าจะหลบหนี หรือ
จะไปยุ่งเหยงิกบัพยานหลกัฐาน หรือก่อเหตุอนัตรายประการอ่ืน 
 ข้อ ๑๑  ในการร้องขอให้ออกหมายคน้ ผูร้้องขอตอ้งเสนอพยานหลกัฐานให้เพียงพอท่ีท าให้เช่ือไดว้่าบุคคล
หรือส่ิงของท่ีคน้หา น่าจะอยู่ในสถานท่ีท่ีจะคน้ และ 
 ๑๑.๑. ในกรณีคน้หาส่ิงของ 
  (๑) ส่ิงของนั้นจะเป็นพยานหลกัฐานประกอบการสอบสวน ไต่สวนมลูฟ้องหรือพิจารณา 
  (๒) ส่ิงของนั้นมีไวเ้ป็นความผดิ หรือไดม้าจากการกระท าความผิด หรือมีเหตุอนัควรสงสัยว่าได้
ใชห้รือตั้งใจจะใชใ้นการกระท าความผดิ หรือ 
  (๓) เป็นส่ิงของซ่ึงตอ้งยดึหรือริบตามค าพิพากษาหรือตามค าสั่งศาลในกรณีท่ีจะพบหรือยึดโดย
วิธีอ่ืนไม่ไดแ้ลว้ 
 ๑๑.๒. ในกรณีคน้หาบุคคล 
  (๑) บุคคลนั้นถูกหน่วงเหน่ียวหรือกกัขงัโดยมิชอบดว้ยกฎหมาย หรือ 
  (๒) บุคคลนั้นถูกออกหมายจบั 
 ข้อ ๑๒  ในการเสนอพยานหลกัฐานต่อศาล ให้ผูร้้องขอสาบานหรือปฏิญาณตนและแถลงดว้ยตนเอง 
รวมทั้งตอบค าถามศาลเก่ียวกบัขอ้มลูท่ีไดจ้ากการสืบสวนสอบสวน หรือพยานหลกัฐานท่ีสนับสนุนถึงเหตุแห่งการ
ออกหมายนั้น 
 ข้อ ๑๓  ในการรับฟังพยานหลกัฐาน ศาลไม่จ าตอ้งถือเคร่งครัดเช่นเดียวกบัการรับฟังพยานหลกัฐานท่ีใช้
พิสูจน์ความผิดของจ าเลย 
 ผูรู้้เห็นเหตุการณ์หรือทราบขอ้มูลอนัเป็นเหตุแห่งการออกหมายจบัหรือหมายคน้ไม่จ าตอ้งมาเบิกความต่อ
ศาลดว้ยตนเอง แต่อาจใชบ้นัทึกถอ้ยค าของบุคคลดงักล่าวซ่ึงไดส้าบานตวัแลว้ เสนอเป็นพยานหลกัฐานประกอบค าเบิก
ความของผูร้้องขอก็ได ้



 ข้อ ๑๔  พยานหลกัฐานท่ีอาจพิสูจน์ว่ามีเหตุสมควรในการออกหมายจบัหรือหมายคน้ ให้รวมถึง 
 ๑๔.๑. ขอ้มลูท่ีไดจ้ากการสืบสวนสอบสวน เช่น บนัทึกการสอบสวน บนัทึกถอ้ยค าของสายลบั หรือของเจา้
พนกังานท่ีไดจ้ากการแฝงตวัเขา้ไปในองคก์รอาชญากรรม ขอ้มลูท่ีไดจ้ากแหล่งข่าวของเจา้พนกังานหรือการหาข่าวจาก
ผูก้ระท าความผดิ และขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเฝ้าสังเกตการณ์ของเจา้พนักงาน เป็นตน้ 
 ๑๔.๒. ขอ้มลูท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ทางนิติวิทยาศาสตร์ หรือท่ีไดจ้ากการใชเ้คร่ืองมือทางวิทยา –ศาสตร์หรือ
เทคโนโลยี เช่น เคร่ืองมือตรวจพิสูจน์ลายพิมพน้ิ์วมือ เคร่ืองมือตรวจพิสูจน์ของกลาง เคร่ืองจบัเท็จ เคร่ืองมือตรวจ
โลหะ และเคร่ืองมือตรวจพิสูจน์ทางพนัธุกรรม เป็นตน้ 
 ข้อ ๑๕  ค าสั่งของศาลในการอนุญาตให้ออกหมายหรือยกค าร้อง จะตอ้งระบุเหตุผลให้ครบ ถว้นและชดั
แจง้ 
 ข้อ ๑๖  หมายคน้ตอ้งระบุช่ือและต าแหน่งของเจา้พนกังานผูจ้ะท าการคน้และอาจระบุช่ือผูท่ี้จะท าการคน้
ไวห้ลายคนตามค าร้องขอก็ไดห้ากมีเหตุสมควร 
 หมายคน้ตอ้งระบุวนั ระยะเวลาท่ีจะท าการคน้ให้ชดัเจน หากไม่อาจระบุเวลาส้ินสุดได ้ ให้ระบุว่าคน้ได้
ติดต่อกนัไปจนเสร็จส้ิน การขอหมายคน้โดยก าหนดช่วงเวลาไวห้ลาย  ๆ วนั เพ่ือเลือกท าการคน้ในวนัใดวนัหน่ึงจะ
กระท าไม่ได ้ ในกรณีท่ีสถานท่ีท่ีจะคน้อยูห่่างไกล อาจขอให้ศาลออกหมายคน้ล่วงหน้าไดต้ามสมควรแก่พฤติการณ์
แห่งคดี 
 ข้อ ๑๗  เม่ือเจา้พนักงานจบับุคคลตามหมายจบัไดแ้ลว้ หรือเม่ือมีเหตุท่ีจะเพิกถอนหมายจบัให้เจา้พนกังาน
ท่ีเก่ียวขอ้งรายงานให้ศาลท่ีออกหมายทราบโดยเร็ว 
 เม่ือเจา้พนักงานไดจ้ดัการตามหมายคน้แลว้ ให้บนัทึกรายละเอียดในการจดัการนั้นว่าจดัการตามหมายได้
หรือไม่ แลว้ให้ส่งบนัทึกนั้นไปยงัศาลท่ีออกหมายภายในระยะเวลาท่ีศาลก าหนด 
 ข้อ ๑๘  ในกรณีท่ีการจบัหรือการคน้มิอาจกระท าไดเ้พราะมีบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอ่ืน
ให้เอกสิทธ์ิหรือความคุม้กนัแก่บุคคลหรือสถานท่ีใดไว ้ให้ปฎิบติัตามกฎหมายและระเบียบว่าดว้ยการนั้น 
 ข้อ ๑๙  เพ่ือให้การปฎิบติัตามระเบียบน้ีเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย ศาลอาจก าหนดแนวทางปฏิบติัของแต่
ละศาลไดเ้ท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบัระเบียบน้ี เช่น การจดัให้มีระบบการรับค าร้อง การลงหลกัฐานในสารบบ การเก็บ
รักษาความลบั การแจง้การปฎิบติัตามหมาย และการเพิกถอนหมาย เป็นตน้ 
 ข้อ ๒๐ ในกรณีท่ีตอ้งมีวิธีการใดในทางธุรการเพ่ือให้การปฏิบติัตามระเบียบน้ีเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย 
เช่น การจดัตั้งศูนยข์อ้มลูกลางเพ่ือรวบรวมรายละเอียดของหมายจบัและหมายคน้ การเพิกถอนหมายดงักล่าวของศาล
ทัว่ประเทศ และการประสานงานกบัหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นตน้ ให้เลขาธิการส านักงานศาลยติุธรรมเป็นผูก้  าหนด
วิธีการนั้น 
        ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๓  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๔๕ 
          อรรถนิติ   ดิษฐอ านาจ 
              ประธานศาลฎีกา 
 



(รจ. เล่มท่ี ๑๑๙ ตอนท่ี ๑๐๔ ก ลงวนัท่ี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๕) 
 
(ค าร้อง)     ท่ี…….……/๒๕..…… ขอ
หมายจบั 
 

รับค ำร้อง    ศาล………………………………………………... 
เรียกสอบ    วนัท่ี………เดือน…………………….พุทธศกัราช ๒๕……….. 
………………….ผู้พิพำกษำ     

ความอาญา 
……………………….………………………………………….ผูร้้อง 

  ขา้พเจา้……………………………………………ต าแหน่ง……………………………อายุ………
ปี อาชีพรับราชการ สถานท่ีท างาน………………………………………………………….. แขวง/
ต าบล……………………….เขต/อ าเภอ…………………………จงัหวดั………………………... 
โทรศพัท…์………………………ขอยืน่ค าร้องขอออกหมายจบัต่อศาล ดงัมีขอ้ความท่ีจะกล่าวต่อไปน้ี 
  ขอ้ ๑. ดว้ย           ………………………………………………………………………...มาแจง้ความ
ร้องทุกขต่์อพนักงานสอบสวน 
                     ปรากฏจากการสืบสวน/สอบสวนของ………………………...……… 
…………………………………………………………………………………………………………. ว่า นาย/นาง/
นางสาว……………………………………………………………………………………. อาย…ุ……ปี เช้ือ
ชาติ……………………….สัญชาติ…………………..อาชีพ………………………… อยู่
บา้นเลขท่ี……………………หมู่ท่ี…………………..ถนน………………………………………… ตรอก/
ซอย………………………ใกลเ้คียง…………………………..ต าบล/แขวง……………………. อ าเภอ/
เขต…………………………จงัหวดั……………………………โทรศพัท…์…………………...ซ่ึงมีต าหนิรูปพรรณ
ตามท่ีแนบมาพร้อมน้ี 
       ไดห้รือน่าจะไดก้ระท าความผิดอาญาร้ายแรงซ่ึงมีอตัราโทษจ าคุกอยา่งสูงเกิน ๓ ปี 
  ไดห้รือน่าจะไดก้ระท าความผิดอาญา และน่าจะหลบหนีหรือจะไปยุง่เหยงิกบัพยานหลกัฐานหรือ 
 ก่ออนัตรายประการอ่ืน 
เหตุเกิดท่ี………………………………………………………………………………………………... เม่ือ
วนัท่ี…………เดือน……………………..…….พุทธศกัราช………………. เวลา………………..น. มีพฤติการณ์
กระท าความผดิท่ีเก่ียวกบัเหตุออกหมายจบั  คือ……………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………….   



…………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. เป็นการกระท า
ความผิดฐาน…………………………………………………………………………….. ตาม
กฎหมาย……………………………………………………………………………………………. รายละเอียดขอ้มลู
และพยานหลกัฐาน ปรากฎตามเอกสารท่ีแนบมาพร้อมน้ี 
   ขอ้ ๒.ผูร้้องประสงคจ์ะท าการจบักุม…………………………………………………... จึงขอให้ศาล
ออกหมายจบั………………………………………..มาด าเนินคดี 
   ในการยืน่ค าร้องน้ี ผูร้้องไดม้อบหมายให้………………………………………………. 
……………………..ต าแหน่ง………………………...………………….ซ่ึงเป็นผูใ้ตบ้งัคบับญัชา   เป็น ผูน้ าค าร้องมา
ยืน่ต่อศาล และหากศาลเรียกสอบถามเม่ือใด ผูร้้องพร้อมจะมาให้ศาลสอบในทนัที 
   ผูร้้อง               เคย            ไม่เคย ร้องขอให้ศาล………………………………..……ออก หมายจบั
บุคคลดงักล่าว โดยอาศยัเหตุแห่งการร้องขอเดียวกนัน้ี หรือเหตุอ่ืน (ระบุ) …………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. และศาลมี
ค าสั่ง………………………………………………………………………………………….. 
 
                       ควรมิควรแลว้แต่จะโปรด 
       ลงช่ือ……………………………….ผูร้้อง 
  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
รายงาน 
กระบวน    คดีหมายเลขด าท่ี…….……../๒๕……… 
พิจารณา     คดีหมายเลขแดงท่ี…………/๒๕……… 
 
 
 
     ศาล……………………………………………….. 
     วนัท่ี……...เดือน……………….…….พุทธศกัราช ๒๕………. 

ความอาญา 
………………………………………………………………………….………ผูร้้อง 

ผูพิ้พากษาออกนัง่พิจารณาคดีน้ีเวลา…………….นาฬิกา 
   วนัน้ี………………..…….…………………….ต าแหน่ง…………………………… 
………………………..ไดย้ื่นค าร้องขอให้ศาลออกหมายจบั 
   สอบพยานผูร้้องซ่ึงเบิกความประกอบพยานหลกัฐานท่ีแนบมาพร้อมค าร้องจ านวน   
………………...ปาก 
   คดีเสร็จส้ินการไต่สวน ให้รอฟังค าสั่ง / อ่านแลว้   
 
 
 
 
      ……………………………ผูพิ้พากษา บนัทึก/อ่าน 
      ……………………………ผูร้้อง 

ค าส่ัง 
    พิเคราะห์พยานหลกัฐานของผูร้้องแลว้ เห็นว่า………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 



…………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
    กรณีมีหลกัฐานตามสมควรว่า………………………………………………………… 
  ไดห้รือน่าจะไดก้ระท าความผิดอาญาร้ายแรงซ่ึงมีอตัราโทษจ าคุกอยา่งสูงเกิน ๓ ปี 
            ไดห้รือน่าจะไดก้ระท าความผิดอาญา และน่าจะหลบหนีหรือจะไปยุง่เหยงิกบัพยานหลกัฐาน 
 หรือก่ออนัตรายประการอ่ืน 
    จึงอนุญาตให้ออกหมายจบั………………...…………………………………..ตามขอและเม่ือ
จดัการตามหมายจบัไดแ้ลว้ ให้ส่งบนัทึกการจบักุมต่อศาลภายใน…………วนั 
    ให้ถ่ายส าเนา………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………….. เพ่ือเก็บไวก้บั
ค าร้องและส าเนาหมาย 
   ไดอ่้านค าสั่งให้ผูร้้องฟังโดยชอบแลว้/ อ่านแลว้   
 
 
 
 
       ……………………………ผูพิ้พากษา  
 
       ……………………………ผูร้้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
  
หมายจบั      ท่ี…….…../๒๕……… 

 
 
 
 

ในพระปรมาภไิธยพระมหากษัตริย์ 
     ศาล…………………………………………….. 
     วนัท่ี………เดือน………………….พุทธศกัราช ๒๕……… 

ความอาญา 
……….…………………………………………………………………………ผูร้้อง 

 
 
 
 
หมายถึง………………………………………………………………………………………………… 
   ดว้ย………………………………………………………………………..………….. 
.…………………………………………………………………………………………………………. ซ่ึงตอ้งหาว่า
กระท าความผดิฐาน………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………….. 
   เพราะฉะนั้นให้ท่านจบัตวั * ………………………………………………………….. เช้ือ
ชาติ………………………..สัญชาติ………………………….อาชีพ………………………………. อยู่
บา้นเลขท่ี……………………….หมู่ท่ี………………..ถนน………………………………………... ตรอก/
ซอย………………………….ใกลเ้คียง………………………ต าบล/แขวง……………………... อ าเภอ/
เขต……………………………..จงัหวดั…………………………..โทรศพัท…์………………… ไปส่ง



ท่ี………………………………………….………………………ภายในอายคุวาม…………….ปี นับตั้งแต่
วนัท่ี………….เดือน………...……………พ.ศ. ๒๕……….เพ่ือจะไดด้ าเนินการตามกฎหมาย แต่ไม่เกิน
วนัท่ี…………เดือน……………...………พ.ศ. ๒๕……….. 
 
       ……………………………….ผูพิ้พากษา 
 
 

หมายเหตุ : *ให้ระบุช่ือหรือรูปพรรณ และแนบต าหนิรูปพรรณผูก้ระท าความผดิไปพร้อมกบัหมายน้ีดว้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
(ค าร้อง)     ท่ี…….……/๒๕..…… ขอ
หมายจบั 
 
รับค ำร้อง    ศาล………………………………………………...  
เรียกสอบ    วนัท่ี………เดือน…………………….พุทธศกัราช ๒๕……….. 
………………….ผู้พิพำกษำ     

ความอาญา 
……………………….………………………………………….ผูร้้อง 

  ขา้พเจา้……………………………………………ต าแหน่ง……………………………อายุ………
ปี อาชีพรับราชการ สถานท่ีท างาน………………………………………………………….. แขวง/
ต าบล……………………….เขต/อ าเภอ…………………………จงัหวดั………………………... 
โทรศพัท…์………………………ขอยืน่ค าร้องขอออกหมายจบัต่อศาล ดงัมีขอ้ความท่ีจะกล่าวต่อไปน้ี 
  ขอ้ ๑. ดว้ยปรากฏจากการสืบสวน/สอบสวนของ………………………...……………... 
……………………………………………………………………………………………….....ทราบว่า ท่ี
บา้นเลขท่ี………………หมู่ท่ี………….ซอย…………………………..ถนน……………………….. แขวง/
ต าบล……………………………เขต/อ าเภอ………………………..จงัหวดั…………………….. มี นาย/นาง/
นางสาว……………………………………………………………………….อาย…ุ…….ปี 
อาชีพ……………………….……ต าแหน่ง…………………….…….เป็นเจา้ของบา้นหรือผูค้รอบครอง มีพฤติการณ์ท่ี
เป็นเหตุแห่งการออกหมายคน้ คือ………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………..  
รายละเอียดขอ้มลูและพยานหลกัฐานพร้อมแผนท่ีสังเขป ปรากฎตามเอกสารท่ีแนบมาพร้อมน้ี 
   ขอ้ ๒.ผูร้้องประสงคจ์ะท าการตรวจคน้บา้นหรือสถานท่ีดงักล่าว  เพ่ือ 
 พบและยดึส่ิงของซ่ึงจะเป็นพยานหลกัฐานประกอบการสอบสวน ไต่สวนมลูฟ้องหรือพิจารณา 



 พบและยดึส่ิงของซ่ึงมีไวเ้ป็นความผิดหรือไดม้าโดยผดิกฎหมาย หรือไดใ้ชห้รือตั้งใจจะใชใ้นการ 
 กระท าความผดิ 
 พบและยดึส่ิงของตามค าพิพากษาหรือค าสั่งศาลตามส าเนาค าพิพากษาหรือค าสั่งท่ีแนบมาพร้อมน้ี 
 พบบุคคลท่ีถูกหน่วงเหน่ียวหรือกกัขงัโดยมิชอบดว้ยกฎหมาย 
 พบบุคคลท่ีถูกออกหมายจบัตามส าเนาหมายจบัท่ีแนบมาพร้อมน้ี 
จึงขอให้ศาลออกหมายคน้ให้แก่………………………………………………………………………… ซ่ึงเป็นหัวหนา้
ชุดในการตรวจคน้เพ่ือเขา้ตรวจคน้ในวนัท่ี………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………….. ตั้งแต่
เวลา……………………………นาฬิกา  ถึง            เวลา………………………………นาฬิกา 
           ติดต่อกนัไปจนกว่าจะเสร็จส้ินการตรวจคน้ 
   ในการยืน่ค าร้องน้ี ผูร้้องไดม้อบหมายให้……………………………………………….. 
…………………………..ต าแหน่ง………………………………….…………ซ่ึงเป็นผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เป็นผูน้ าค า
ร้องมายื่นต่อศาล และหากศาลเรียกสอบถามเม่ือใด ผูร้้องพร้อมจะมาให้ศาลสอบในทนัที 
   ผูร้้อง              เคย            ไม่เคย  ร้องขอให้ศาล………………………………………….. ออกหมาย
คน้บา้นหรือสถานท่ีขา้งตน้      โดยอาศยัเหตุแห่งการร้องขอเดียวกนัน้ี     หรือเหตุอ่ืน    (ระบุ)  
………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………….. และศาลมี
ค าสั่ง………………………………………………………………………………………….. 
 
 
                       ควรมิควรแลว้แต่จะโปรด 
       ลงช่ือ……………………………….ผูร้้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายงาน 
กระบวน    คดีหมายเลขด าท่ี…….……../๒๕……… 
พิจารณา     คดีหมายเลขแดงท่ี…………/๒๕……… 
 
 
 
     ศาล……………………………………………….. 
     วนัท่ี……...เดือน……………….…….พุทธศกัราช ๒๕………. 

ความอาญา 
………………………………………………………………………….………ผูร้้อง 

ผูพิ้พากษาออกนัง่พิจารณาคดีน้ีเวลา…………….นาฬิกา 
   วนัน้ี………………..…….…………………….ต าแหน่ง…………………………… 
………………………..ไดย้ื่นค าร้องขอให้ศาลออกหมายจบั 
   สอบพยานผูร้้องซ่ึงเบิกความประกอบพยานหลกัฐานท่ีแนบมาพร้อมค าร้องจ านวน   
………………...ปาก 
   คดีเสร็จส้ินการไต่สวน ให้รอฟังค าสั่ง / อ่านแลว้   
 
 
 
 
      ……………………………ผูพิ้พากษา บนัทึก/อ่าน 
      ……………………………ผูร้้อง 

ค าส่ัง 
    พิเคราะห์พยานหลกัฐานของผูร้้องแลว้ เห็นว่า………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 



…………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
     กรณีมีเหตุอนัสมควรท่ีจะออกหมายคน้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 
๖๙ ( ) อนุญาตให้ออกหมายคน้ตามขอ โดยให้คน้วนัท่ี……………เดือน………………………. 
พุทธศกัราช…………..………..ตั้งแต่เวลา………….………..นาฬิกา    ถึง     
          เวลา…………..นาฬิกา              ติดต่อกนัไปจนกว่าจะเสร็จส้ินการตรวจคน้ และให้ส่งบนัทึกการ ตรวจคน้ต่อศาล
ภายใน……………..วนั 
     ให้ถ่ายส าเนา……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………….. เพ่ือเก็บไวก้บั
ค าร้องและส าเนาหมาย 
    ไดอ่้านค าสั่งให้ผูร้้องฟังโดยชอบแลว้/ อ่านแลว้   
 
 
 
 
       ……………………………ผูพิ้พากษา  
 
       ……………………………ผูร้้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
  
หมายจบั            ท่ี…….…../๒๕……… 

 
 
 
 

ในพระปรมาภไิธยพระมหากษัตริย์ 
     ศาล…………………………………..……………….. 
     วนัท่ี…………เดือน……………………….พุทธศกัราช ๒๕………. 

ความอาญา 
……….…………………………………………………………………………ผูร้้อง 

 
 
 
 
หมายถึง………………………………………………………………………………………………………………… 
    ดว้ยศาลเห็นมีเหตุสมควรให้คน้สถานท่ี / 
บา้นเลขท่ี…………………………………………..……. หมู่ท่ี…………….………..ตรอก/
ซอย………………..…………………ถนน………………………….…………... ต าบล/
แขวง………….……………………อ าเภอ/เขต………………….………….จงัหวดั……………..……………... ตาม
แผนท่ีสังเขปแนบทา้ย 
     เพ่ือพบและยึดส่ิงของ * ……………………………………………………………...……… 
 ซ่ึงจะเป็นพยานหลกัฐานประกอบการสอบสวน ไต่สวนมูลฟ้องหรือพิจารณา 
 ซ่ึงจะมีไวเ้ป็นความผดิหรือไดม้าโดยผิดกฎหมาย หรือไดใ้ชห้รือตั้งใจจะใชใ้นการกระท าความผดิ 
 ตามค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาล 
     เพ่ือพบ * …………………………………………………………………...………………... 
 บุคคลท่ีถูกหน่วงเหน่ียวหรือกกัขงัโดยมิชอบดว้ยกฎหมาย 



 บุคคลท่ีถูกออกหมายจบั ตามหมายจบัเลขท่ี………….….……../………..………….ลง
วนัท่ี………….……….. ……………………………….ซ่ึงออก
โดย…………………………………………………...…………….…………... 
   จึงออกหมายคน้น้ีให้……………………………………………..…………………………………... 
ต าแหน่ง…………………………………………………………………………………………..…………มีอ  านาจคน้ 
สถานท่ี/บา้นขา้งตน้ไดใ้นวนัท่ี……………..เดือน…………….……………….พุทธศกัราช………………..………… 
เวลา……………...………….นาฬิกา      ถึง            เวลา……………..……….………นาฬิกา              ติดต่อกนัไปจนกว่า 
จะเสร็จส้ินการตรวจคน้ 
   เม่ือคน้ไดต้ามหมายน้ีแลว้ให้ส่ง…………………………….………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
พร้อมบนัทึกการคน้และบญัชีส่ิงของ (ถา้มี) ไปยงั………………………………………………………………………. 
เพ่ือจดัการตามกฎหมายต่อไป 

      ……………………………….ผูพิ้พากษา 

หมายเหตุ : *ให้ระบุช่ือหรือรูปพรรณบุคคลหรือลกัษณะส่ิงของท่ีตอ้งการคน้ 


