
คําแนะนําในการไปติดตอที่สถานีตํารวจ 
 

• การแจงความตาง ๆ 
• การขออนุญาตตาง ๆ 
• การยื่นคํารองขอประกันตัวผูตองหา 

 
 

การแจงความตาง ๆ 
 เพ่ือความสะดวกรวดเร็วและถูกตองตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ  เมื่อทานไปติดตอที่
โรงพักทานควรเตรียมเอกสารตางๆ  ที่จําเปนติดตัวไปดวยคือ 

๑. บัตรประจําตัวประชาชน  หรือใบแทนฯ  หรือ 
๒. บัตรประจําตัวขาราชการ  หรือ 
๓. ใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว  หรือ 
๔. หนังสือเดินทาง (Passport)  สําหรับชาวตางประเทศที่เดินทางเขามาภายในประเทศ 
๕. ในกรณีที่ทานจะไปรองทุกข  (แจงความ)  โดยเปนตัวแทนของผูอ่ืน    ใหนําหลักฐานตางๆ  ดังน้ี 

ติดตัวไปดวย 
๕.๑  ใบสําคัญแสดงการเปนผูแทนโดยชอบธรรมของผูเยาว 
๕.๒  ใบสําคัญแสดงการเปนผูอนุบาลของผูไรความสามารถ (ตามคําสั่งศาล) 
๕.๓  ในกรณีที่ผูเสียหายถูกทํารายถึงตายหรือบาดเจ็บจนไมสามารถจัดการเองได     ใหทานนํา

หลักฐานซึ่งแสดงวาทานเปนบุพการีหรือผูสืบสันดาน  หรือสามีหรือภรรยา  (ซ่ึงไดจดทะเบียนสมรส)  สูติบัตร,  
ใบทะเบียนสมรส ฯลฯ  มาแสดงตอเจาหนาที่ตํารวจ 

๕.๔  ใบสําคัญแสดงการอนุญาตของสามีหรือภรรยา  แลวแตกรณี    ใหรองทุกขแทนหรือเปน 
ตัวแทนโดยสมบูรณ 

๕.๕  ในกรณีที่เปนผูแทนของนิติบุคคลใหนํา 
 ๕.๕.๑     หนังสือมอบอํานาจของนิติบุคคลเปนหลักฐาน พรอมทั้งติดอากรแสตมป  ๕  บาท 
 ๕.๕.๒  หนังสือรับรองนิติบุคคลนั้นของกระทรวงพาณิชย 

 นอกจากหลักฐานดังกลาวขางตนแลว  หากเปนกรณีตางๆ  ดังตอไปนี้  ทานตองนําหลักฐานเพิ่มเติม
ไปอีกคือ 



แจงความคนหาย  หลักฐานตางๆ ที่ควรนําไปแสดงตอเจาหนาที่ตํารวจ  คือ 
๑. บัตรประจําตัวผูหาย  (ถามี) 
๒. ใบสํามะโนครัว  (ทะเบียนบาน)  ผูหาย 
๓. ภาพถายคนหาย  (เปนภาพถายที่ใหมที่สุด) 
๔. ใบสําคัญทางราชการ  เชน  ใบเกิด  ใบสําคัญทหาร  (ใบกองเกิน,  กองหนุน) 

 
แจงรถหาย  หลักฐานตางๆ  ท่ีควรนําไปแสดงตอเจาหนาที่ตํารวจคือ 

๑. ใบทะเบียนรถยนต  รถจักรยานยนต  หรือพาหนะอื่นๆ  ที่หาย 
๒. ใบรับเงินหรือสัญญาซื้อขายเทาที่มี 
๓. ถาเปนตัวแทนหางราน  บริษัท  ไปแจงความ  ควรมีหนังสือมอบอํานาจจากเจาของหรือผูจัดการของ

หางราน  บริษัทนั้นๆ  ไป  รวมท้ังหนังสือรับรองบริษัทดวย 
๔. หนังสือเกี่ยวกับการติดตอหรือเอกสารที่จะใชเปนพยานหลักฐานได  (ถามี) 
๕. หนังสือคูมือประจําตัวรถท่ีทางบริษัทหางรานจายใหเปนคูมือ  ถาไมมีหนังสือคูมือรถใหจดยี่หอ   

สี  แบบ  หมายเลข  ประจําเครื่องและตัวรถไปดวย  (ถามี) 
  

แจงอาวุธปนหาย  หลักฐานตางๆ  ท่ีควรนําไปแสดงตอเจาหนาที่ตํารวจคือ 
๑. ทะเบียนใบอนุญาตอาวุธปน 
๒. ใบเสร็จรับเงินที่บริษัทหางรานขายปนออกให 

 
แจงทรัพยสินหาย  หลักฐานตางๆ  ท่ีควรนําไปแสดงตอเจาหนาที่ตํารวจคือ 

๑. ใบเสร็จรับเงินซื้อขาย  หรือหลักฐานแสดงการซื้อขายทรัพยสินนั้น 
๒. รูปพรรณทรัพยสินนั้นๆ  (ถามี) 
๓. ตําหนิหรือลักษณะพิเศษตางๆ 
๔. เอกสารสําคัญตางๆ  เทาท่ีมี 

 
แจงพรากผูเยาว  หลักฐานตางๆ  ท่ีควรนําไปแสดงตอเจาหนาที่ตํารวจคือ 

๑. ใบสํามะโนครัว  (ทะเบียนบาน)  ของผูเยาว 
๒. ใบเกิดของผูเยาว  (สูติบัตร) 
๓. รูปถายของผูเยาว 
๔. ใบสําคัญอ่ืนๆ  ท่ีเกี่ยวกับผูเยาว  (ถามี) 

 



แจงถูกขมขืนกระทําชําเรา  หลักฐานตางๆ  ท่ีควรนําไปแสดงตอเจาหนาที่ตํารวจคือ 
๑. เสื้อผาของผูที่ถูกขมขืนฯ  ซ่ึงมีคราบน้ําอสุจิ  หรือรอยเปอนอยางอื่น  อันเกิดจากการขมขืน  และ 

ส่ิงของตางๆ  ของผูตองหาที่ตกอยูในสถานที่เกิดเหตุ 
๒. ใบสําเนาสํามะโนครัว  (ทะเบียนบาน)  ของผูเสียหาย 
๓. รูปถาย  หรือที่อยูของผูตองหาตลอดจนหลักฐานอื่นๆ  (ถามี) 

 
แจงถูกทํารายรางกายและถูกฆาตาย  หลักฐานที่ควรนําไปแสดงตอเจาหนาที่ตํารวจคือ 

๑. มีด  ไม  ปน  ของมีคม  หรืออาวุธที่คนรายทิ้งไวในสถานที่เกิดเหตุ  ตลอดจนพยานหลักฐานตางๆ  
ที่ตกอยูในท่ีเกิดเหตุ 

๒. ใหดูแลรักษาสถานที่เกิดเหตุไว  อยาใหผูใดเขาไปแตะตอง  หรือเคลื่อนยายสิ่งของตางๆ  ในที่เกิด
เหตุจนกวาเจาพนักงานตํารวจจะไปถึงที่เกิดเหตุ 

๓. รายละเอียดเทาที่สามารถบอกใหเจาหนาที่ตํารวจได 
 
แจงถูกปลอมแปลงเอกสาร  หลักฐานที่ควรนําไปแสดงตอเจาหนาที่ตํารวจคือ 

๑. ใบสําคัญตัวจริง  เชน  โฉนด  แบบ  นส.๓  แบบ  สค.  ๑  หนังสือสัญญาใบเสร็จรับเงิน  เปนตน 
๒. หนังสือท่ีปลอมแปลง 
๓. ตัวอยางตามที่ใชประทับหรือลายเซ็นใหหนังสือ 

 
แจงถูกฉอโกงทรัพย  หลักฐานที่ควรนําไปแสดงตอเจาหนาที่ตํารวจคือ 

๑. หนังสือหลักฐานตางๆ  ที่เกี่ยวกับการถูกฉอโกง 
๒. หลักฐานแสดงการเปนผูครอบครองทรัพย 
๓. หนังสือหรือหลักฐานแสดงความเปนเจาของทรัพย 

 
แจงถูกยักยอกทรัพย  หลักฐานที่ควรนําไปแสดงตอเจาหนาที่ตํารวจคือ 

๑. หนังสือสําคัญท่ีเปนหลักฐานวาไดมีการมอบหมายทรัพยใหไปจัดการอยางใดอยางหนึ่ง 
๒. ใบสําคัญแสดงการเปนเจาของ 
๓. สําเนาหรือคําสั่งศาล  หรือพินัยกรรมในกรณีผูกระทําผิดเปนผูจัดการทรัพยสินผูอ่ืน  ตามคําสั่งของ

ศาลหรือพินัยกรรม 
 



แจงถูกยักยอกทรัพยในสวนที่เกี่ยวกับการเชาซื้อ  หลักฐานที่ควรนําไปแสดงตอเจาหนาที่ตํารวจคือ 
๑. สัญญาใบเชาซื้อหรือสําเนา 
๒. ใบสําคัญการติดตอซ้ือขาย  เชา  ยืม  ฝาก 
๓. ใบสําคัญที่บริษัทหางรานออกใหโดยระบุรูปพรรณ ย่ีหอ สี ขนาด นํ้าหนักและหมายเลขประจําตัว 

 
แจงทําใหเสียทรัพย  หลักฐานที่ควรนําไปแสดงตอเจาหนาที่ตํารวจคือ 

๑. หลักฐานตางๆ  แสดงการเปนเจาของหรือครอบครองทรัพยนั้น 
๒. หลักฐานหรือส่ิงของที่เสียหายเทาที่มีหรือเทาที่นําไปได 
๓. หากเปนของใหญโตหรือทรัพยที่เคลื่อนที่ไมไดซ่ึงไมสามารถนําติดตัวไปได  ใหเก็บรักษาไว

อยาใหเกิดการเสียหายมากขึ้นกวาเดิม  หรือจัดใหคนเฝารักษาไวเพ่ือเปนหลักฐานในการดําเนินคดีตอไป 
 
แจงจายเช็คโดยไมมีเงิน  หลักฐานที่ควรนําไปแสดงตอเจาหนาที่ตํารวจคือ 

๑. เช็คที่ยึดไว 
๒. หนังสือท่ีธนาคารแจงขัดของ  หรือปฏิเสธการจายเงิน 

 
การขอใหเจาหนาที่ตํารวจจับกุมผูกระทําผิด  เม่ือผูเสียหายไปพบในทองที่อื่น  หลักฐานที่ควรนําไปแสดงตอเจา
หนาที่ตํารวจคือ 

๑. สําเนาการรับแจงความ  สมุดประจําวันของสถานีตํารวจที่รับแจงความ  ใหปรากฏวัน  เดือน  ป  
ที่รับแจงความไว  (ขอประจําวัน) 

๒. สําเนาหมายจับ  (ถามี) 
๓. หนังสือรับรองของเจาหนาที่ตํารวจที่แสดงวาไดออกหมายจับไวแลว 

 
วิธีปฏิบัติ  ถาทานมีความจําเปนที่จะแจงความตามกรณีดังกลาวมาแลวขางตน  ใหทานไปพบพนักงาน

สอบสวน  ณ  โรงพักที่ใกลที่สุดแจงความประสงค  และรายละเอียดใหรอยเวรทราบ  พรอมทั้งแสดงหลักฐาน
ตางๆ  ตามแตกรณีที่ไดนําติดตัวมาแกพนักงานสอบสวน 

หมายเหตุ  ในโอกาสที่ไปแจงความ  หรือรองทุกขตอพนักงานสอบสวนนั้น  นอกจากนําหลักฐานไป
แสดงแลว  ถาหากทานสามารถพาพยานบุคคลที่รูเห็นหรือเกี่ยวของกับเหตุการณไปพบพนักงานสอบสวนดวยก็
จะเปนประโยชนแกทาน  และพนักงานสอบสวนเปนอยางมาก  เพราะจะสามารถดําเนินเรื่องของทานใหแลว
เสร็จไดเร็วข้ึน 

๑. หากไมอาจเขียนคํารองขอประกันไดเอง  ใหรองขอตอพนักงานสอบสวนเพื่อส่ังเจาหนาท่ีชวยเขียน
คํารองให  โดยไมเสียคาใชจายใดๆ 



๒. เมื่อพนักงานสอบสวนรับคํารองแลวใหขอหลักฐานการรับสัญญาประกัน  ซ่ึงตองลงเวลารับคํารอง
ไวดวย 

๓. เจาพนักงานจะพิจารณาแจงผลการส่ังคํารองใหแลวเสร็จภายใน  ๒๔  ช่ัวโมง  นับแตเวลาท่ีรับคํา
รอง 

หากไมไดรับความสะดวกหรือลาชา  ใหรีบเขาพบแจงตอสารวัตรใหญหรือสารวัตรคนใดคนหนึ่งทราบทันที 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การขออนุญาตตางๆ 
 
๑.   การขออนุญาตแสดงมหรสพชั่วคราว 
 เชน  งานบวชนาค  โกนจุก  เผาศพ  ฯลฯ 

๑.๑   ไปยื่นคํารองตอสถานีตํารวจนครบาลทองท่ีที่แสดงมหรสพ 
๑.๒ ตองมีหนังสือยินยอมจากเจาของสถานที่แสดงมหรสพ 
๑.๓ ขออนุญาตใชเครื่องขยายเสียง  (หากม)ี 
๑.๔ เลิกการแสดงมหรสพ  เวลา  ๒๔.๐๐  น. 
๑.๕ สารวัตรสถานีตํารวจนครบาลทองที่พิจารณาอนุญาตได 

 
๒.  ขออนุญาตจัดงานประจําปของวัดซ่ึงเปนงานใหญ 

๒.๑  ไปยื่นคํารองตอสถานีตํารวจนครบาลทองท่ีที่แสดงมหรสพ 
๒.๒ หนังสืออนุมัติใหจัดงานวัดจากเจาคณะแขวง  เจาคณะเขต  หรือเจาคณะภาค  แลวแตกรณีตาม

ระเบียบมหาเถรสมาคมวาดวยการจัดงานวัด 
๒.๓ หนังสือมอบอํานาจจากเจาอาวาส  ในกรณีท่ีเจาอาวาสไมอาจไปขออนุญาตดวยตนเองได 
๒.๔ แผนที่สังเขปแสดงบริเวณที่จัดงาน 
๒.๕ ขออนุญาตใหเครื่องขยายเสียง  (หากมี) 
๒.๖ เลิกการแสดงมหรสพ  เวลา  ๒๔.๐๐  น. 
๒.๗ เสนอตามลําดับช้ันถึงกองบัญชาการตํารวจนครบาล  เปนผูพิจารณาอนุญาต 

 
๓.  ขออนุญาตจัดงานทั่วไปท่ีเปนงานใหญ 

๓.๑ ไปยื่นคํารองตอสถานีตํารวจนครบาลทองท่ีที่แสดงมหรสพหรือสถานท่ีจัดงาน 
๓.๒ แสดงรายละเอียดและวัตถุประสงคของการจัดงาน 
๓.๓ มหรสพที่จัดใหมีการแสดง  หรืองานที่จะจัดขึ้น 
๓.๔ หนังสือยินยอมใหใชสถานที่  กรณีผูขออนุญาตไมใชเจาของสถานที่ 
๓.๕ ขออนุญาตใชเครื่องขยายเสียง  (หากม)ี 
๓.๖ แผนที่สังเขปบริเวณที่จัดงาน  และแสดงมหรสพ 
๓.๗ เลิกการแสดงมหรสพ  เวลา  ๒๔.๐๐  น. 
๓.๘ เสนอเรื่องตามลําดับช้ันถึงกองบัญชาการตํารวจนครบาลเปนผูพิจารณาอนุญาต 
๓.๙ หากเลิกการแสดงเกินเวลา  ๒๔.๐๐  น.  ตองเสนอสํานักงานตํารวจแหงชาติ  หรือกระทรวง

มหาดไทย 



 
๔.  ขออนุญาตใชเครื่องขยายเสียง 

๔.๑  ผูขอไปขอคํารองขอใชเครื่องขยายเสียงจากเขต 
๔.๒ นําคํารองมายื่นตอสารวัตรสถานีตํารวจนครบาลทองท่ีเพื่อพิจารณามีความเห็นกอน 
๔.๓ นําคํารองกลับคืนไปยังเขตที่ขอใชเครื่องขยายเสียงเพ่ือพิจารณาอนุญาต 

 
๕.  ขออนุญาตจุดดอกไมเพลิง 

๕.๑ ไปยื่นคํารองตอสถานีตํารวจนครบาล  ทองที่ที่ขอจุดดอกไมเพลิง 
๕.๒ แผนที่สังเขปบริเวณที่จุดดอกไมเพลิง 
๕.๓ หนังสือยินยอมใหใชสถานที่จุดดอกไมเพลิง  กรณีผูขอไมใชเจาของสถานที่ 
๕.๔ หลักฐานแสดงวา  ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการคาประเภท  ดอกไมเพลิง 
๕.๕ หามจุดพลุและตะไล 
๕.๖ เสนอตามลําดับช้ันถึงกองบัญชาการตํารวจนครบาลพิจารณาอนุญาต 

 
๖.  ขออนุญาตแสดงมหรสพงิ้ว 

๖.๑ ย่ืนคํารองตอสถานีตํารวจนครบาลทองที่  พรอมนําบทประพันธและเครื่องแตงกายของงิ้วท่ีจะ
แสดงไปดวย 

๖.๒ สงบทประพันธและเครื่องแตงกายงิ้วใหผูกํากับการ  ๓  กองบัญชาการตํารวจสันติบาล  ตรวจ
สอบกอน 

 
๖.๓ แผนที่สังเขปสถานที่แสดงงิ้ว 
๖.๔ หนังสือยินยอมใหใชสถานที่แสดงงิ้ว  กรณีผูขอไมใชเจาของสถานที่ 
๖.๕ การแสดงงิ้วหามใหเครื่องขยายเสียงโดยเด็ดขาด 
๖.๖ เสนอเรื่องราวตามลําดับช้ันถึงกองบัญชาการตํารวจนครบาลพิจารณาอนุญาต 
๖.๗ ตองไปชําระเงินคาทําความสะอาดตอเขตทองท่ี 

 
๗.  ขออนุญาตมีและใชอาวุธปน 

๗.๑  ไปยื่นคํารองเรื่องราวที่แผนกอาวุธปน  กองทะเบียนสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
๗.๒ แผนกอาวุธปน  กองทะเบียนสํานักงานตํารวจแหงชาติ  จะสงเรื่องมายังกองบัญชาการตํารวจนคร

บาล  เพื่อสงผานใหสถานีตํารวจนครบาลทองที่ที่ผูขอมีภูมิลําเนาอยู 
๗.๓ สถานีตํารวจนครบาลทองที่ตองสอบสวนคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติอาวุธปน  พ.ศ. ๒๔๙๐ 



๗.๔ สถานีตํารวจนครบาลทองที่รวบรวมหลักฐานรับรองการประกอบอาชีพ  รายไดหลักทรัพย  และ
อ่ืนๆ 

๗.๕ พิมพลายน้ิวมือผูขอสงไปตรวจสอบที่กองทะเบียนประวัติอาชญากร 
๗.๖ สถานีตํารวจนครบาลทองที่บันทึกการตรวจสอบความประพฤติ  หลักทรัพย 
๗.๗ รวบรวมหลักฐานทั้งหมดเสนอตามลําดับชั้นจนถึงกองบัญชาการตํารวจนครบาล 
๗.๘ กองบัญชาการตํารวจนครบาล  พิจารณาเสนอไปยังกองทะเบียนสํานักงานตํารวจแหงชาติเพ่ือ

พิจารณา 
 
๘.  การขอรับโอนมรดกอาวุธปน 

๘.๑ ปฏิบัติเชนเดียวกับการขอมีอาวุธปน 
๘.๒ ใบมรณบัตรของผูตาย 
๘.๓ หนังสือพินัยกรรมของผูตาย  หรือคําสั่งของศาลใหเปนผูจัดการมรดก  (หากมี) 
๘.๔ สอบสวนปากคําทายาททุกคน 

 
๙.  การพนันประเภทไพจีน, ไพไทย,  ไพซีเซ็ก,  ไพนกกระจอก 

๙.๑ ย่ืนคํารองขอตอสถานีตํารวจนครบาลทองท่ีที่ขออนุญาต 
๙.๒ แบบแปลนแผนผังบานที่ขอเลนการพนัน 
๙.๓ สําเนาทะเบียนบาน 
๙.๔ สถานีตํารวจนครบาลทองท่ีสอบสวนปากคําผูขออนุญาต 
๙.๕ สถานีตํารวจนครบาลทองที่พิจารณาออกใบอนุญาตได 

 
๑๐.  การขอตั้งสมาคม 

๑๐.๑ ย่ืนคํารองตอสถานีตํารวจนครบาลทองท่ี  พรอมวิธีการและส่ิงของรางวัลโดยละเอียด 
๑๐.๒ หลักฐานการเปนเจาของสินคา,  เครื่องหมายการคาหรือตัวแทนจําหนายแตผูเดียวในประเทศไทย 
๑๐.๓ วิธีการโฆษณาและการมอบของรางวัล 
๑๐.๔ หลักฐานการจดทะเบียนหางหุนสวน  บริษัท 
๑๐.๕ สถานีตํารวจนครบาลทองที่สงวิธีการชิงโชคฯ ไปใหผูชํานาญการพนันตรวจสอบกอน 
๑๐.๖ รวบรวมหลักฐานเสนอตามลําดับช้ันจนถึงกองบัญชาการตํารวจนครบาลพิจารณา 

 
๑๑. การขอตั้งสมาคม 

๑๑.๑  ย่ืนเรื่องราวคํารองตอตํารวจสันติบาล 



๑๑.๒ ตํารวจสันติบาลสงเรื่องไปยังผูบัญชาการ  เพ่ือสงสถานีตํารวจนครบาลทองที่ที่สมาคมตั้งอยู
ดําเนินการตรวจสอบสถานที่ตั้ง 

๑๑.๓ เมื่อสถานีตํารวจนครบาลทองที่ดําเนินการเรียกรอยแลวเสนอเรื่องตามลําดับช้ันถึงกองบัญชาการ
ตํารวจนครบาล 

๑๑.๔ กองบัญชาการตํารวจนครบาลเสนอเรื่องคืนตํารวจสันติบาลพิจารณาดําเนินการตอไป 
 
๑๒.  ขออนุญาตเก็บน้ํามันเชื้อเพลิง 

๑๒.๑ ผูขอยื่นเรื่องราวคํารองและแบบแปลนแผนผังการกอสรางตอสถานีตํารวจนครบาลทองท่ีพรอม
สําเนาโฉนดที่ดิน 

๑๒.๒ กรณีผูขอไมใชเจาของที่ดิน  ตองใหเจาของที่ดินยินยอมกอน 
๑๒.๓ สถานีตํารวจนครบาลทองที่สงเรื่องให  กรมโยธาธิการ,  ที่วาการกรุงเทพมหานคร,  กองบังคับ

การตํารวจดับเพลิง,  กองบังคับการตํารวจจราจร  ตรวจสอบมีความเห็น 
๑๒.๔ กรณีที่กอสรางเปนอาคาร  ตองขออนุญาตปลูกสรางอาคารจากที่วาการกรุงเทพมหานคร  อีก

ช้ันหนึ่ง 
๑๒.๕ สถานีตํารวจนครบาลทองที่รวบรวมหลักฐานทั้งหมดเสนอตามลําดับช้ันถึงผูบังคับการ 
๑๒.๖ ผูบังคับการ  จะนัดประชุมคณะกรรมการและสงเรื่องคืนสถานีตํารวจนครบาลทองท่ี  เพ่ือทํา

หนังสือนัดกรรมการประชุม 
๑๒.๗ เมื่อประชุมเรียบรอยแลวเสนอถึงกองบัญชาการตํารวจนครบาล 
๑๒.๘ กองบัญชาการตํารวจนครบาล  พิจารณามีความเห็นเสนอสํานักงานตํารวจแหงชาติพิจารณา 
๑๒.๙ กรณีขอเก็บน้ํามันในถังใหญ  (เชน  คลังนํ้ามัน)  ตองเสนอกระทรวงมหาดไทยพิจารณาอนุมัติ

กอน 
 
๑๓.  ขออนุญาตชกมวยชั่วคราว 

๑๓.๑ ตองเปนงานเทศกาล  หรืองานนักขัตฤกษ 
๑๓.๒ ผูขออนุญาตยื่นเรื่องราวตอสถานีตํารวจนครบาลทองที่ 
๑๓.๓ แบบแปลนแผนผันสถานที่  กรณีผูของไมใชเจาของสถานที่ตองไดรับความยินยอมจากเจาของ

สถานที่กอน 
๑๓.๔ คํารอง  พน.๑  (คําขออนุญาตเลนการพนันชกมวย) 
๑๓.๕ คํารับรองของกรรมการหามมวย,  กรรมการจับเวลา  และ 
๑๓.๖ เสนอตามลําดับช้ันถึงกองบัญชาการตํารวจนครบาลพิจารณา 

 



หมายเหตุ การดําเนินการขออนุญาตตางๆ  ควรยื่นยังสถานีตํารวจนครบาลทองที่  กอนที่จะถึงกําหนด 
 วันขออนุญาตอยางนอย  ๑๕  วัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การยื่นคํารองขอประกันตัวผูตองหา 
 

ตามนัยประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา  ๑๑๐  และมาตรา  ๑๑๔  วรรคสอง 
มาตรา  ๑๑๐  “ในคดีมีอัตราโทษจําคุกอยางสูงเกินสามปขึ้นไปผูที่ถูกปลอยช่ัวคราวตองมีประกัน  และ

จะมีหลักประกันดวยหรือไมก็ได 
ในคดีอยางอื่นจะปลอยช่ัวคราวโดยไมมีประกันเลย หรือมีประกัน  หรือมีประกันและหลักประกันดวยก็

ได” 
 มาตรา  ๑๑๔  “เมื่อจะปลอยช่ัวคราวโดยใหมีประกันและหลักประกันดวยกอนปลอยตัวไป  ใหผูรอง
ขอประกันจัดหาหลักประกันมาดั่งตองการ” 
 
 หลักประกันมี  ๓ ชนิด  คือ 

(๑) มีเงินสดมาวาง 
(๒) มีหลักทรัพยอยางอื่นมาวาง 
(๓) มีบุคคลมาเปนหลักประกันโดยแสดงหลักทรัพย 

 
หลักทรัพยท่ีใชประกัน 

๑. เงินสดเปนธนบัตรของรัฐบาลไทย 
๒. โฉนดที่ดินซึ่งเจาพนักงานที่ดินไดประเมินราคาแลว  หรือพนักงานสอบสวนเชื่อวา  ที่ดินมีราคาสูง

ไมนอยกวา  ๒  เทาของจํานวนเงินที่ระบุไวในสัญญาประกัน 
๓. หนังสือรับรองการทําประโยชน  น.ส. ๓  ก.  ซ่ึงเจาพนักงานที่ดินประเมินราคาหรือพนักงานสอบ

สวนเชื่อวาที่ดิน  มีราคาไมนอยกวา  ๒  เทาของจํานวนที่ระบุไวในสัญญาประกัน 
๔. พันธบัตรของรัฐบาลไทย 
๕. สลากออกมสินและสมุดฝากเงินประเภทประจํา 
๖. ใบรับฝากประจําของธนาคาร 
๗. ตั๋วแลกเงินที่ธนาคารเปนผูจาย  และธนาคารผูจายไดรับรองตลอดไปแลว 
๘. ตั๋วสัญญาใชเงินที่ธนาคารเปนผูออกตั๋ว 
๙. เช็คที่ธนาคารเปนผูส่ังจายหรือรับรอง 
๑๐. หนังสือรับรองของธนาคารเพื่อชําระเบี้ยปรับแทนในกรณีผิดสัญญาประกัน 

 



หลักฐานประกอบ 
๑. กรณีท่ีผูยื่นคํารองขอประกันเปนผูที่จดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย  แลวตองใหสามีหรือภรรยา

ที่เปนคูสมรสมีหนังสือรับรองอนุญาตใหทําสัญญาประกันได 
๒. กรณีท่ีมีผูอ่ืนเปนเจาของกรรมสิทธิ์รวมในทรัพยสินท่ีจะนํามาเปนหลักประกัน  ตองใหเจาของ

รวมมีหนังสือยินยอม  ใหนําหลักทรัพยน้ันมาวางเปนหลักประกันดวย 
๓. ทุกครั้งที่มาติดตอกับทางราชากร  ควรมีบัตรประจําตัวที่ทางราชการออกมาใหดวย 

 
วิธีขอย่ืนขอประกัน 

๑. ใหผูที่จะมาขอประกันตัวผูตองหาพบ  และยื่นคํารองตอพนักงานสอบสวนที่จะปฏิบัติหนาท่ีอยูไม
วาจะเปนเจาของคดีหรือไมก็ตาม 

๒. หนังสือรับรองของธนาคารเพื่อชําระเบี้ยปรับแทนในกรณีผิดสัญญาประกัน 
๓. เมื่อพนักงานสอบสวนรับคํารองแลวใหขอหลักฐานการรับสัญญาประกันซ่ึงตองลงเวลารับคํารอง

ไวดวย 
๔. เจาพนักงานจะพิจารณาแจงผลการส่ังคํารองใหเสร็จภายใน ๒๔ ช่ัวโมงนับแตเวลาท่ีรับคํารอง 
๕. หากไมไดรับความสะดวกหรือลาชา  ใหรีบเขาพบแจงตอสารวัตรใหญหรือสารวัตรคนใดคนหนึ่ง

ทราบทันที 
 
การใชบุคคลเปนประกันหรือหลักประกันในการปลอยชั่วคราว 
 ตามคําสั่งสํานักงานตํารวจแหงชาติ  ที่  ๖๒๒/๒๕๓๖  เรื่อง  การใชบุคคลเปนประกันหรือหลัก
ประกันในการปลอยช่ัวคราว  ไดวางหลักเกณฑเปนทางปฏิบัติ  ดังน้ี 
 ๑. ใหขาราชการพลเรือนระดับ  ๓ ถึง ๕  หรือขาราชการอื่นที่เทียบเทาขาราชการหรือขาราชการ
ตํารวจที่มียศตั้งแตรอยตรี  -  เรือตรี  เรืออากาศตรีหรือรอยตํารวจตรีถึงพันตรี  นาวาตรี  นาวาอากาศตรี  หรือพัน
ตํารวจตรี  ทําสัญญาประกันผูอ่ืนหรือตนเองไดในวงเงินไมเกินหกหม่ืนบาท  (๖๐,๐๐๐  บาท) 
 ใหขาราชการพลเรือนระดับ  ๖  ถึง  ๘  หรือขาราชการอื่นท่ีเทียบเทาขาราชการทหาร  หรือขาราชการ
ตํารวจที่มียศตั้งแตพันโท  นาวาโท  นาวาอากาศโท  หรือพันตํารวจโทถึงพันเอก  นาวาอากาศเอกหรือพันตํารวจ
เอก  ขาราชการตุลาการหรือขาราชการอัยการ  ตั้งแตช้ัน ๑  หรือ  ๒  ทําสัญญาประกันผูอ่ืนหรือตนเองไดในวง
เงินไมเกินสองแสนบาท  (๒๐๐,๐๐๐  บาท) 
 ใหขาราชการพลเรือนระดับ  ๙  หรือ  ๑๐  หรือขาราชการอื่นท่ีเทียบเทา  ขาราชการทหาร  หรือขาราช
การตํารวจที่มียศตั้งแตพันเอก  นาวาเอก  นาวาอากาศเอก  หรือพันตํารวจเอกที่ไดรับอัตราเงินเดือนพันเอก  
(พิเศษ)  นาวาเอก  (พิเศษ)  นาวาอากาศเอก  (พิเศษ)  หรือพันตํารวจเอก  (พิเศษ)  ถึงพลตรี  พลเรือตรี  พลอากาศ



ตรี  หรือพลตํารวจตรี   ขาราชการตุลาการ  หรือขาราชการอัยการ  ตั้งแตช้ัน  ๓  ถึง  ๔  ทําสัญญาประกันผูอ่ืน
หรือตนเองไดในวงเงินไมเกินหาแสนบาท  (๕๐๐,๐๐๐  บาท) 
 ใหขาราชการพลเรือนระดับ  ๑๑  หรือขาราชการอื่นที่เทียบเทาขาราชการทหาร  หรือขาราชการ
ตํารวจที่มียศตั้งแตพลโท  พลเรือโท  พลอากาศโทหรือพลตํารวจโท  ขาราชการตุลาการหรือขาราชการอัยการตั้ง
แตช้ัน  ๕  ข้ึนไปทําสัญญาประกันผูอ่ืนหรือตนเองไดในวงเงินไมเกินหน่ึงลานบาท (๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท) 
 ขาราชการดังกลาวในขอ  ๑  หมายถึงขาราชการประจําเทาน้ัน 
 ๒.  ใหขาราชการบํานาญตั้งแตระดับ  ๖  หรือเทียบเทาขึ้นไปทําสัญญาประกันผูอ่ืน  หรือตนเองไดใน
วงเงินไมเกินหกหมื่นบาท  (๖๐,๐๐๐  บาท) 
 ๓.  ใหพนักงานรัฐวิสาหกิจทําสัญญาประกันผูอ่ืนหรือตนเองไดในทํานองเดียวกับขาราชการตามที่
ระบุไวในขอ  ๑ 
 ๔.  ใหสมาชิกรัฐสภา  ขาราชการการเมือง  หรือผูวาราชการกรุงเทพมหานคร  ทําสัญญาประกันผูอ่ืน
หรือตนเองไดในวงเงินไมเกินหนึ่งลานบาท  (๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท) 
 ๕.  ใหสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร  สมาชิกสภาจังหวัด  สมาชิกสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเมืองพัทยา  
สมาชิกสภาเขตกรุงเทพมหานคร  กรรมการสุขาภิบาล  กํานันและผูใหญบาน  ทําสัญญาประกันผูอ่ืนหรือตนเอง
ไดในวงเงินไมเกินหกหมื่นบาท  (๖๐,๐๐๐  บาท) 
 ๖.  ใหผูที่ขอทําสัญญาประกันตามขอ  ๑  ถึงขอ  ๕  แสดงบัตรประจําตัวตอพนักงานสอบสวนผูรับผิด
ชอบพิจารณาอนุญาตโดยไมชักชาในกรณีจําเปนเพื่อทราบเกี่ยวกับสถานะ  ระดับอัตราเงินเดือน  หรือภาระผูก
พันอ่ืนใดอาจใหผูยื่นประกันแสดงหนังสือรับรองจากตนสังกัดและภาระผูกพันนั้น  ภายในหาวันนับตั้งแตวันท่ี
ไดรับอนุญาตใหประกัน 
 ๗.  ในกรณีบุคคลตามขอ  ๑  ถึงขอ  ๕  บุคคลใดไดทําสัญญาประกันผูอ่ืนหรือตนเองไว  แตหลัก
ประกันยังไมเปนการเพียงพอใหใชบุคคลตามขอ  ๑  ถึงขอ  ๕  บุคคลอื่นหรือใชหลักทรัพยอ่ืนเปนหลักประกัน
เพ่ิมเติมได 
 


