
หนงัสือแจง้สิทธิการฟ้องร้อง 
提審權利告知書 

เวลาแจง้       วนัท่ี    เดือน    ปี (ค.ศ.)            นาฬิกา      นาที 
告知時間        月         日         (西元)年                        時          分 

เรียนคุณ             เน่ืองมาจากคุณไดรั้บโรคติดต่อหรืออาจไดรั้บโรคติดต่อตามท่ีกฎหมายประกาศ เพื่อเป็นการคุม้ครองสุขภาพของคุณและผูอ่ื้น                 (หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง) 
ไดด้าํเนินการป้องกนัโรคติดต่อตามมาตรการที่กฎหมายกาํหนดดงัต่อไปน้ี 
﹝         ﹞先生/小姐，您因罹患法定傳染病或有可能罹患法定傳染病，為保護您及其他人的健康， 
已由﹝                ﹞(主管機關)依下列法律規定實施防疫措施： 

□ ตามท่ีพระราชบญัญติัโรคติดต่อมาตรา 44 และมาตรา 45 กาํหนด ตอ้งดาํเนินการแยกผูท่ี้เป็นโรคติดต่อออกจากผูอ่ื้นเพื่อทาํการรักษา 
依傳染病防治法第 44 條及第 45 條規定，為法定傳染病病人，需施行隔離治療。 

□ ตามท่ีพระราชบญัญติัโรคติดต่อ มาตรา 48 วรรค 1 กาํหนด ผูท่ี้ไดส้ัมผสักบัผูท่ี้เป็นโรคติดต่อหรือผูต้อ้งสงสัยเป็นโรคติดต่อตอ้งรับการทดสอบ ตรวจสอบ ฉีดวคัซีนป้องกนัโรค ใหย้ารักษา 
ทาํการแยกออกจากผูอ่ื้นหรือมาตรการอ่ืนๆท่ีจาํเป็น 
依傳染病防治法第 48 條第 1 項規定，為傳染病病人之接觸者或疑似被傳染者，需施行留驗、檢查、預防接種、投藥、隔離等必要處置。 

□ ตามท่ีพระราชบญัญติัโรคติดต่อมาตรา 58 และมาตรา 59 กาํหนด สาํหรับผูท่ี้เดินทางเขา้และออกนอกประเทศ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งดาํเนินการป้องกนัโรคติดต่อ การตรวจสอบโรคติดต่อ 
การแยกออกจากผูอ่ื้น การรักษาโรคหรือมาตรการอ่ืนๆ ท่ีจาํเป็น 
依傳染病防治法第 58 條及第 59 條規定，為入、出國(境)之人員，主管機關得採行防疫、檢疫、隔離治療等必要處置。 

□ อ่ืนๆ ตามท่ีพระราชบญัญติัโรคติดต่อ มาตรา    วรรค    วรรค    กาํหนด 
其他：依據傳染病防治法第﹝      ﹞條﹝      ﹞項﹝      ﹞款。                                

ตามท่ีพระราชบญัญติัเฮเบียส คอร์พสั แอคทก์าํหนด ขอแจง้คุณขอ้ควรทราบดงัต่อไปน้ี 
照提審法之要求，特告知您以下事項： 

1. เหตุผลในการดาํเนินการตามมาตรการป้องกนัโรคติดต่อขา้งตน้ (เหตุผลหรือช่ือของโรคท่ีอาจไดรั้บการติดต่อ)                   
前揭防疫措施之執行原因（可能罹患之病名或事由） 

2. เวลาท่ีทาํการดาํเนินการ   วนัท่ี    เดือน     ปี (ค.ศ.)           นาฬิกา    นาที 
執行時間            月        日         (西元)年              時         分 

3. สถานท่ีดาํเนินการ (ท่ีอยูห่รือสถานท่ีท่ีระบุอยา่งชดัเจน)                         
執行地點(地址或可認定具體地點之記載) 

4. คุณหรือเพื่อนญาติของคุณมีสิทธิยืน่คาํขอไดรั้บการสอบสวนหรือการพิจารณาคดีต่อศาลชั้นตน้ตามท่ีพระราชบญัญติัเฮเบียส คอร์พสั แอคทก์าํหนด 
您或您的親友有權利依照提審法的規定，向地方法院聲請提審。 

5. คุณสามารถเสนอรายช่ือ ท่ีอยูห่รือเบอร์โทรศพัทข์องเพื่อนญาติของคุณใหก้บัเจา้หนา้ท่ี หน่วยงานท่ีดาํเนินการจะพยายามแจง้ใหก้บัเพื่อนญาติของคุณทราบ 
您可提供執行人員您親友之姓名、地址或電話，執行機關將盡合理努力通知您的親友。 

6. วธีิการต่อติดเจา้หนา้ท่ีท่ีดาํเนินการ 
執行人員聯絡方式： 
ช่ือและยศตาํแหน่ง                       เบอร์โทรศพัท ์                      
姓名與職稱                          電話號碼 
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หนงัสือส่งถึงวา่ดว้ยหนงัสือแจง้สิทธิในการไดรั้บการสอบสวนหรือการพิจารณาคดี 
提審權利告知書送達證明 

เจา้ตวั      ไดรั้บหนงัสือส่งถึงวา่ดว้ยหนงัสือแจง้สิทธิในการไดรั้บการสอบสวนหรือการพิจารณาคดีจาก    
   (หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง) เม่ือวนัท่ี    เดือน    ปี (ค.ศ.)    เวลา    นาฬิกา  นาที 
本人﹝                   ﹞已於﹝       ﹞月﹝       ﹞日﹝       ﹞(西元)年﹝       ﹞時﹝       ﹞分

收悉﹝                   ﹞(主管機關) 所提供之提審權利告知書。 

เจา้ตวั 
本人 

□   ไม่ตอ้งการใหห้น่วยงานท่ีดาํเนินการแจง้เพื่อนญาติของเจา้ตวั 
不請求執行機關通知親友。 

□   ตอ้งการใหห้น่วยงานท่ีดาํเนินการแจง้เพื่อนญาติของเจา้ตวัดงัน้ี 
請求執行機關通知以下親友： 
เพื่อนญาติลาํดบัท่ี 1 
第一位親友 
ช่ือ                                     
姓名 
ท่ีอยู ่                                                              
住址 
โทรศพัท ์                                  
電話 

 
เพื่อนญาติลาํดบัท่ี 2 
第一位親友 
ช่ือ                                     
姓名 
ท่ีอยู ่                                                              
住址 
โทรศพัท ์                                  
電話 

 
ลงลายมือช่ือเจา้ตวั                                      
本人簽名 

 
若本人拒絕簽名，執行人員請填以下表格 

執行人員              ，已向本人解釋其聲請提審之相關權利，並要求本人於提審權利

告知書簽名，但本人拒絕簽名。 

 

執行人員簽名                    

 

偕同執行人員簽名                                                     
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หนงัสือแจง้เพือ่นญาติวา่ดว้ยสิทธิในการไดรั้บการสอบสวนหรือการพจิารณาคดี 
告知親友提審權利通知書 

เพื่อนญาติของคุณ นาย/นาง                     หมายเลขบตัรประชาชน (หมายเลขหนงัสือเดินทาง)                     
您的親友 先生/女士            身分證字號(護照號碼) 
เน่ืองจากไดรั้บโรคติดต่อหรืออาจเป็นโรคติดต่อตามท่ีกฎหมายประกาศ                     (หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง) ไดด้าํเนินการมาตรการป้องกนัโรคติดต่อตามท่ีกฎหมายกาํหนดดงัต่อไปน้ี 
因罹患法定傳染病或有可能罹患法定傳染病，已由﹝                       ﹞(主管機關)依下列法律規定實施防疫措施：

□ ตามท่ีพระราชบญัญติัโรคติดต่อมาตรา 44 และมาตรา 45 กาํหนด ตอ้งดาํเนินการแยกผูท่ี้เป็นโรคติดต่อออกจากผูอ่ื้นเพื่อทาํการรักษา 
依傳染病防治法第 44 條及第 45 條規定，為法定傳染病病人，需施行隔離治療。 

□ ตามท่ีพระราชบญัญติัโรคติดต่อ มาตรา 48 วรรค 1 กาํหนด ผูท่ี้ไดส้ัมผสักบัผูท่ี้เป็นโรคติดต่อหรือผูต้อ้งสงสัยเป็นโรคติดต่อตอ้งรับการทดสอบ ตรวจสอบ ฉีดวคัซีนป้องกนัโรค ใหย้ารักษา 
ทาํการแยกออกจากผูอ่ื้นหรือมาตรการอ่ืนๆท่ีจาํเป็น 
依傳染病防治法第 48 條第 1 項規定，為傳染病病人之接觸者或疑似被傳染者，需施行留驗、檢查、預防接種、投藥、

隔離等必要處置。 
□ ตามท่ีพระราชบญัญติัโรคติดต่อมาตรา 58 และมาตรา 59 กาํหนด สาํหรับผูท่ี้เดินทางเขา้และออกนอกประเทศ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งดาํเนินการป้องกนัโรคติดต่อ การตรวจสอบโรคติดต่อ 

การแยกออกจากผูอ่ื้น การรักษาโรคหรือมาตรการอ่ืนๆ ท่ีจาํเป็น 
依傳染病防治法第 58 條及第 59 條規定，為入、出國(境)之人員，主管機關得採行防疫、檢疫、隔離治療等必要處置。 

□ อ่ืนๆ ตามท่ีพระราชบญัญติัโรคติดต่อ มาตรา    วรรค    วรรค    กาํหนด 
其他：依據傳染病防治法第﹝      ﹞條﹝      ﹞項﹝      ﹞款。  

เน่ืองจากเพื่อนญาติของคุณไดก้าํหนดใหคุ้ณเป็นผูรั้บแจง้ถึงสิทธิเก่ียวกบัการไดรั้บการสอบสวนหรือการพิจารณาคดี จึงแจง้ใหคุ้ณทราบดงัต่อไปน้ี 
由於您的親友指定您為提審法相關權利之受通知者，特此通知您以下事項： 
1. เหตุผลในการดาํเนินการตามมาตรการป้องกนัโรคติดต่อขา้งตน้ (เหตุผลหรือช่ือของโรคท่ีอาจไดรั้บการติดต่อ)                   

前揭防疫措施之執行原因（可能罹患之病名或事由） 
2. เวลาท่ีทาํการดาํเนินการ   วนัท่ี    เดือน    ปี (ค.ศ.)                         นาฬิกา           นาที 

執行時間         月         日         (西元)年               時          分                               
3. สถานท่ีดาํเนินการ (ท่ีอยูห่รือสถานท่ีท่ีระบุอยา่งชดัเจน)                         

執行地點(地址或可認定具體地點之記載) 
4. คุณมีสิทธิยืน่คาํขอไดรั้บการสอบสวนหรือการพิจารณาคดีต่อศาลชั้นตน้ตามท่ีพระราชบญัญติัเฮเบียส คอร์พสั แอคทก์าํหนด 

您有權利依照提審法的規定，向地方法院聲請提審。 
5. เวลาท่ีทาํการแจง้ วนัท่ี    เดือน   ปี (ค.ศ.)                         นาฬิกา     นาที 

執行時間    月         日        (西元)年                   時          分 
6. วธีิการแจง้ (โปรดระบุหรือกากบาทในช่องวา่งดงัล่าง)                                           

通知方式(載明或勾選下方欄位) 
□  เซ็นรับดว้ยตนเอง 

現場親自簽收。 
□ หนงัสือแจง้จะส่งไปยงัเพื่อนญาติโดยวธีิการลงทะเบียนไปรษณียห์ลงัจากทาํการแจง้ทางโทรศพัท ์

電話告知後，通知書以雙掛號方式郵寄該親友。 
□ หนงัสือแจง้จะส่งไปยงัเพื่อนญาติโดยวธีิการลงทะเบียนไปรษณียห์ลงัจากทาํการแจง้ทางโทรสารหรืออีเมล 

傳真或電郵告知後，通知書以雙掛號方式郵寄該親友。 
7. ช่ือผูติ้ดต่อของหน่วยงานท่ีดาํเนินการ 

執行機關聯絡人： 
ช่ือและยศตาํแหน่ง                       เบอร์โทรศพัท ์                     
姓名與職稱                    電話號碼 

ลงลายมือช่ือผูรั้บแจง้                                         
被通知人簽名 

若該親友拒絕簽名，執行告知人員請填以下表格 

執行告知人員              已向該親友遞送告知親友提審權利通知書，並要求該親友

於通知書簽名，但該親友拒絕簽名。 

執行告知人員簽名                     偕同執行人員簽名                      
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