1. คาแนะนาในการไปติดต่อที่สถานีตารวจ
1.1 เอกสารที่ต้องติดตัวไป
(1) บัตรประจาตัวประชาชน หรือใบแทนฯ หรือบัตรประจาตัวข๎าราชการ หรือใบสาคัญประจาตัว
คนตํางด๎าว หรือหนังสือเดินทาง (Passport) สาหรับชาวตํางประเทศที่เดินทางเข๎ามาภายในประเทศ
(2) สาเนาทะเบียนบ๎าน
(3) ในกรณีร๎องทุกข๑ (แจ๎งความ) โดยเป็นตัวแทนของผู๎อื่น ให๎นาหลักฐานติดตัวไปด๎วย คือ
- ใบสาคัญแสดงการเป็นผู๎แทนโดยชอบธรรมของผู๎เยาว๑ หรือ
- ใบสาคัญแสดงการเป็นผู๎อนุบาลของผู๎ไร๎ความสามารถ (ตามคาสั่งศาล)
- ในกรณีที่ผู๎เสียหายถูกทาร๎ายถึงตายหรือบาดเจ็บจนไมํสามารถจัดการเองได๎ ให๎นาหลักฐานซึ่ง
แสดงวําเป็นบุพการีหรือผู๎สืบสันดานหรือสามีหรือภรรยา (ซึ่งได๎จดทะเบียน, สูติบัตร, ใบทะเบียนสมรส
ฯลฯ) มาแสดงตํอเจ๎าหน๎าที่ตารวจ
- ใบสาคัญแสดงการอนุญาตของสามีหรือภรรยา แล๎วแตํกรณี ให๎ร๎องทุกข๑แทน หรือเป็น
ตัวแทนโดยสมบูรณ๑
- ในกรณีที่เป็นผู๎แทนของนิติบุคคล ให๎นาหนังสือมอบอานาจของนิติบุคคลเป็นหลักฐาน
รวมทั้งติดอากรแสตมป์ 5 บาท และหนังสือรับรองนิติบุคคลนั้นของกระทรวงพาณิชย๑
1.2 กรณีบัตรประชาชนหายหรือบัตรถูกทาลาย
(1) เมื่อบัตรหายหรือถูกทาลาย ให๎แจ๎งตํอพนักงานเจ๎าหน๎าที่ที่สานักงานทะเบียนที่ประสงค๑จะทาบัตร
(ไมํต๎องแจ๎งความตํอเจ๎าหน๎าที่ตารวจ)
(2) หลักฐานที่ต๎องนาไปแสดงตํอเจ๎าหน๎าที่สานักงานทะเบียน
- สาเนาทะเบียนบ๎าน
- หลักฐานเอกสารที่มีรูปถํายของผู๎ขอมีบัตร เชํน ใบอนุญาตขับรถ ใบสุทธิ หนังสือเดินทาง
(ถ๎ามี) หากไมํมีให๎นาเจ๎าบ๎านหรือบุคคลผู๎นําเชื่อถือ เชํน กานัน ผู๎ใหญํบ๎าน ไปให๎การรับรอง
(3) อายุบัตร
บัตรมีอายุใช๎ได๎ 6 ปี เมื่อบัตรหมดอายุ หรือหาย หรือถูกทาลาย หรือชารุด หรือเปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุล ต๎องยื่นคาขอตํอพนักงานเจ๎าหน๎าที่ ภายใน 60 วัน นับแตํวันที่บัตรหมดอายุ หรือหาย หรือถูก
ทาลาย หรือชารุด หรือเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล เว๎นแตํบัตรที่ยังไมํหมดอายุในวันที่ผู๎ถือบัตรมีอายุครบเจ็ดสิบ
ปีบริบูรณ๑ให๎ใช๎ตํอไปได๎ตลอดชีวิต
(4) สถานที่ทาบัตรประชาชน
สามารถทาได๎ที่ที่วําการอาเภอ และเทศบาลทั่วประเทศ
(5) ความผิด
- ผู๎ถือบัตรผู๎ใดไมํอาจแสดงบัตรได๎ เมื่อเจ๎าพนักงานขอตรวจ มีโทษปรับไมํเกินหนึ่งร๎อยบาท
- ไมํยื่นคาขอมีบัตรภายในกาหนดเวลา มีโทษปรับไมํเกินสองร๎อยบาท
- บัตรหมดอายุไมํตํอบัตรภายในกาหนด หรือบัตรหายแล๎วไมํขอมีบัตรใหมํภายในกาหนด มี
โทษปรับไมํเกินสองร๎อยบาท
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- เปลี่ยนชื่อตัว- ชื่อสกุล แล๎วไมํขอเปลี่ยนบัตรภายในกาหนด มีโทษปรับไมํเกินสองร๎อยบาท
- ผู๎ไมํมีสัญชาติไทยผู๎ใดยื่นคาขอมีบัตรโดยแจ๎งข๎อความหรือแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จตํอ
พนักงานเจ๎าหน๎าที่วําตนเป็นผู๎มีสัญชาติไทย หรือใช๎บัตรซึ่งตนหมดสิทธิใช๎ ต๎องระวางโทษจาคุกตั้งแตํ
หกเดือนถึงห๎าปีและปรับตั้งแตํหนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท
1.3 แจ้งความเอกสารสาคัญหาย
เชํน ใบอนุญาตขับขี่รถยนต๑, จักรยานยนต๑, โฉนดที่ดิน, ใบสาคัญประจาตัวคนตํางด๎าว ฯลฯ มี
ขั้นตอนดาเนินการดังนี้
(1) ยื่นคาร๎องแจ๎งวําเอกสารดังกลําวหายตํอสถานีตารวจท๎องที่ที่หาย
(2) เจ๎าพนักงานตารวจจะสอบสวนวําหายจริงหรือไมํ แล๎วลงบันทึกประจาวันไว๎เป็นหลักฐาน
(3) เจ๎าพนักงานตารวจจะออกหลักฐานการแจ๎งความเอกสารหายเพื่อให๎ทํานนาไปยังหนํวยงาน
ที่เกี่ยวข๎องเพื่อดาเนินการตํอไป
1.4 แจ้งความคนหาย
หลักฐานที่ควรนาไปแสดงตํอเจ๎าหน๎าที่ตารวจ หลังจากที่ทราบวําหายไปเป็นเวลา 24 ชั่วโมง คือ
(1) บัตรประจาตัวผู๎หาย (ถ๎ามี)
(2) สาเนาทะเบียนบ๎านของผู๎หาย (ถ๎ามี)
(3) ภาพถํายคนหาย (เป็นภาพถํายที่ใหมํที่สุด)
(4) ใบสาคัญทางราชการ เชํน ใบเกิด, ใบสาคัญทหาร (ใบกองเกิน, กองหนุน) (ถ๎ามี)
1.5 แจ้งความรถหรือเรือหาย
แจ๎งทาง 191 กํอน แล๎วจึงนาหลักฐานไปแจ๎งความตํอเจ๎าหน๎าที่ตารวจ คือ
(1) ใบทะเบียนรถยนต๑ รถจักรยานยนต๑ เรือ หรือพาหนะอื่นๆ ที่หาย
(2) ใบเสร็จรับเงินหรือสัญญาซื้อขายเทําที่มี
(3) ถ๎ายานพาหนะดังกลําวเป็นของนิติบุคคล เป็นตัวแทนห๎างร๎าน บริษัท ผู๎ไปแจ๎งความควรมี
หนังสือมอบอานาจจากเจ๎าของหรือผู๎จัดการของห๎างร๎าน บริษัทนั้นๆ ไป รวมทั้งหนังสือรับรองบริษัทด๎วย
(4) หนังสือเกี่ยวกับการติดตํอหรือเอกสารที่จะใช๎เป็นพยานหลักฐานได๎ (ถ๎ามี)
(5) หนังสือคูํมือประจาตัวรถ หรือยานพาหนะ (เรือ) ที่ทางบริษัทห๎างร๎านจํายให๎เป็นคูํมือ ถ๎า
ไมํมีหนังสือคูํมือรถให๎จายี่ห๎อ สี แบบ หมายเลขประจาเครื่องและตัวรถไปด๎วย (ถ๎ามี)
1.6 แจ้งความอาวุธปืนหาย
(1) ทะเบียนใบอนุญาตอาวุธปืน
(2) ใบเสร็จรับเงินที่บริษัทห๎างร๎านขายปืนออกให๎ (ถ๎ามี)
1.7 แจ้งความทรัพย์สินหาย
(1) ใบเสร็จรับเงินซื้อขาย หรือหลักฐานการแสดงการซื้อขายทรัพย๑สินนั้น
(2) รูปพรรณทรัพย๑สินนั้นๆ เชํน หมายเลขเครื่อง ฯลฯ (ถ๎ามี)
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(3) ตาหนิหรือลักษณะพิเศษตํางๆ
(4) เอกสารสาคัญตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎องเทําที่มี
ในกรณีลักทรัพย๑ในบ๎านเรือนหรือสานักงาน ให๎รักษารํองรอยหลักฐานในที่เกิดเหตุไว๎ อยําให๎
ผู๎ใดเข๎าไปแตะต๎องหรือเคลื่อนย๎ายสิ่งของในที่เกิดเหตุจนกวําเจ๎าหน๎าที่ตารวจจะไปถึง
1.8 แจ้งความถูกปลอมแปลงเอกสาร
(1) ใบสาคัญตัวจริง เชํน โฉนด แบบ น.ส.3 แบบ ส.ค.1 หนังสือสัญญา ใบเสร็จรับเงิน เป็นต๎น
(2) หนังสือที่ปลอมแปลง
(3) ตัวอยํางตราที่ใช๎ประทับหรือลายเซ็นในหนังสือ
1.9 แจ้งความถูกฉ้อโกงทรัพย์
(1) หนังสือหรือหลักฐานตํางๆ ที่เกี่ยวกับการถูกฉ๎อโกง
(2) หลักฐานแสดงการเป็นเจ๎าของหรือผู๎ครอบครองทรัพย๑
1.10 แจ้งความถูกยักยอกทรัพย์
(1) หนังสือสาคัญหรือหลักฐานที่แสดงวําที่ได๎มีการมอบหมายทรัพย๑ให๎ไปจัดการอยํางใดอยํางหนึ่ง
(2) ใบสาคัญแสดงการเป็นเจ๎าของทรัพย๑สิน
(3) สาเนาหรือคาสั่งศาล หรือพินัยกรรมในกรณีผู๎กระทาผิดเป็นผู๎จัดการทรัพย๑สินผู๎อื่นตามคาสั่ง
ของศาลหรือพินัยกรรม
1.11 แจ้งความถูกยักยอกทรัพย์ในส่วนที่เกี่ยวกับการเช่าซื้อ
(1) สัญญาใบเชําซื้อหรือสาเนา หรือ ใบสาคัญติดตํอซื้อ ขาย เชํา ยืม หรือฝาก
(2) ใบสาคัญที่บริษัทห๎างร๎านออกให๎โดยระบุรูปพรรณ ยี่ห๎อ สี ขนาด น้าหนัก และเลขหมาย
ประจาตัวทรัพย๑นั้น
1.12 แจ้งความทาให้เสียทรัพย์
(1) หลักฐานตํางๆ แสดงการเป็นเจ๎าของหรือผู๎ครอบครองทรัพย๑นั้น
(2) หลักฐานหรือสิ่งของที่เสียหายเทําที่มีหรือเทําที่นาไปได๎
(3) หากเป็นของใหญํโต หรือทรัพย๑ที่เคลื่อนที่ไมํได๎ ซึ่งไมํสามารถนาติดตัวไปได๎ ให๎เก็บรักษาไว๎
อยําให๎เกิดการเสียหายมากขึ้นกวําเดิม หรือจัดให๎คนเฝ้ารักษาไว๎เพื่อเป็นหลักฐานในการดาเนินคดีตํอไป
1.13 แจ้งความพรากผู้เยาว์
(1) สาเนาทะเบียนบ๎านของผู๎เยาว๑
(2) ใบเกิดของผู๎เยาว๑ (สูติบัตร)
(3) รูปถํายของผู๎เยาว๑
(4) หลักฐานสาคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวกับผู๎เยาว๑ (ถ๎ามี)
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1.14 แจ้งความถูกข่มขืนกระทาชาเรา
(1) เสื้อผ๎าของผู๎ที่ถูกขํมขืนฯ ซึ่งมีคราบอสุจิหรือรอยเปื้อนอยํางอื่นอันเกิดจากการขํมขืนและ
สิ่งของตํางๆ ของผู๎ต๎องหาที่ตกอยูํในสถานที่เกิดเหตุ
(2) บัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ๎านของผู๎เสียหาย
(3) รูปถําย หรือที่อยูํของผู๎ต๎องสงสัย ตลอดจนหลักฐานอื่นๆ (ถ๎ามี)
1.15 แจ้งความถูกทาร้ายร่างกายและเหตุฆ่าคนตาย
(1) ให๎ดูแลรักษาสถานที่เกิดเหตุไว๎ อยําให๎ผู๎ใดเข๎าไปแตะต๎องหรือเคลื่อนย๎ายสิ่งของตํางๆ ในที่เกิดเหตุ จนกวํา
เจ๎าพนักงานตารวจจะไปถึงทีเ่ กิดเหตุ

(2) เมื่อพบ มีด ไม๎ ปืน ของมีคม หรืออาวุธที่คนร๎ายทิ้งไว๎ในสถานที่เกิดเหตุ ตลอดจนพยาน
หลักฐานตํางๆ ที่ตกอยูํในที่เกิดเหตุหากปลํอยทิ้งไว๎จะสูญหาย หรือเสียหายให๎แจ๎งเจ๎าหน๎าที่ตารวจหรือ
นามามอบเจ๎าหน๎าที่ตารวจ
(3) รายละเอียดตํางๆ เทําที่สามารถบอกให๎เจ๎าหน๎าที่ตารวจได๎ทราบ
1.16 แจ้งความจ่ายเช็คโดยไม่มีเงิน
(1) เช็คที่ยึดไว๎
(2) หนังสือที่ธนาคารแจ๎งขัดข๎องหรือปฏิเสธการจํายเงิน
(3) หลักฐานหรือเอกสารซึ่งเป็นมูลหนี้แหํงที่มาของการจํายเช็ค เชํน หนังสือสัญญาซื้อขาย ฯลฯ
1.17 การประกันตัวผู้ต้องหา
1) การปฏิบัติ
(1) ให๎ผู๎ที่มาขอประกันตัวผู๎ต๎องหา ยื่นคาร๎องตํอพนักงานสอบสวนที่ปฏิบัติหน๎าที่อยูํไมํวําจะ
เป็นเจ๎าของคดีหรือไมํก็ตาม
(2) หากไมํอาจเขียนคาร๎องประกันได๎เองให๎ร๎องขอตํอพนักงานสอบสวน เพื่อสั่งเจ๎าหน๎าที่ชํวย
เขียนคาร๎องให๎โดยไมํเสียคําใช๎จํายใดๆ
(3) เมื่อรับคาร๎องแล๎ว ให๎ขอหลักฐานการรับสัญญาประกันที่ลงเวลารับคาร๎องไว๎ด๎วย
(4) พนักงานสอบสวนจะแจ๎งผลการสั่งคาร๎องให๎เสร็จภายใน 24 ชั่วโมง นับแตํเวลาที่
รับคาร๎อง
(5) หากไมํได๎รับความสะดวกหรือลําช๎าให๎รีบเข๎าพบหรือแจ๎งตํอสารวัตร สารวัตร หัวหน๎า
งานคนใดคนหนึ่ง หรือหัวหน๎าสถานีตารวจนั้นให๎ทราบทันที
การประกันตัวผู๎ต๎องหาซึ่งถูกควบคุมตัวอยูํในชั้นสอบสวน ควรมีหลักฐานดังนี้
(1) บัตรประจาตัวประชาชน
(2) หลักทรัพย๑ที่จะใช๎เป็นหลักประกันได๎แกํ
- เงินสด (เงินตราของรัฐบาลไทยเทํานั้น)
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- โฉนดที่ดินซึ่งเจ๎าพนักงานที่ดินได๎ประเมินราคาแล๎ว หรือพนักงานสอบสวนเชื่อวําที่ดิน
มีราคาไมํน๎อยกวําสองเทําของจานวนเงินที่ระบุไว๎ในสัญญาประกัน
- หนังสือรับรองการทาประโยชน๑ (น.ส.3 ก) ซึ่งเจ๎าพนักงานที่ดินได๎ประเมินราคาแล๎ว
หรือพนักงานสอบสวนเชื่อวําที่ดินมีราคาไมํน๎อยกวําสองเทําของจานวนเงินที่ระบุไว๎ในสัญญาประกัน
- พันธบัตรรัฐบาล
- สลากออมสินหรือสมุดฝากเงินธนาคารประเภทฝากประจา
- ใบรับเงินฝากประจาของธนาคาร
- ตั๋วแลกเงินที่ธนาคารเป็นผู๎จํายและธนาคารผู๎จํายได๎รับรองตลอดไปแล๎ว
- ตั๋วสัญญาใช๎เงินที่ธนาคารเป็นผู๎ออกตั๋ว
- เช็คที่ธนาคารเป็นผู๎สั่งจํายหรือรับรอง
- หนังสือรับรองของธนาคารเพื่อชาระเบี้ยปรับแทนในกรณีที่ผิดสัญญาประกัน
ในกรณีที่ผู๎ยื่นขอประกันมีครอบครัวแล๎ว จะต๎องทาหนังสือแสดงการอนุญาตจากสามีหรือ
ภรรยาแล๎วแตํกรณีไปด๎วย
2) การใช้บุคคลเป็นประกัน
ผู้ขอประกัน
1 ผู๎ขอประกันเป็นบุคคลธรรมดา
1.1 ผู๎ขอประกันต๎องเป็นผู๎มีตาแหนํงหน๎าที่การงานหรือมีรายได๎
แนํนอน และ
1.2 เป็นผู๎มีความสัมพันธ๑กับผู๎ต๎องหา หรือ
1.3 เป็นบุคคลที่เห็นวํามีความสัมพันธ๑ใกล๎ชิด เสมือนเป็นญาติพี่น๎อง
หรือมีความสัมพันธ๑ในทางอื่นที่เห็นสมควรให๎ประกันได๎
2. ผู๎ขอประกันเป็นนิติบุคคล
- กรณีผู๎ต๎องหาเป็นกรรมการผู๎แทน ตัวแทน หุ๎นสํวนพนักงาน
ลูกจ๎าง ของนิติบุคคล
3. ผู๎ขอประกันเป็นสํวนราชการ
4. ผู๎ต๎องหาทาสัญญาประกันตนเอง
4.1 ผู๎ต๎องหาต๎องเป็นผู๎มีตาแหนํงหน๎าที่การงานหรือมีรายได๎แนํนอน
4.2 ผู๎ต๎องหาเป็นพนักงานหรือผู๎ประกอบวิชาชีพ เชํน แพทย๑ เภสัชกร
พยาบาล วิศวกร สถาปนิก ทนายความ ผู๎สอบบัญชี ครู ผู๎ประกอบ
วิชาชีพด๎านสื่อมวลชน หรือผู๎ประกอบวิชาชีพอื่นที่เห็นสมควรให๎
ประกันได๎ และการกระทาที่ถูกกลําวหาวําเป็นความผิดเกิดจากการ
ปฏิบัติหน๎าที่หรือการปฏิบัติงานในการประกอบวิชาชีพนั้น

วงเงินสัญญาประกัน
- ให๎พิจารณาจากเงินเดือน หรือ
รายได๎ โดยให๎ทาสัญญาไมํเกิน 10
เทํา ของอัตราเงินเดือนหรือรายได๎
เฉลี่ยตํอเดือน

- ตามที่เห็นสมควรเป็นกรณีๆ ไป

- ตามที่เห็นสมควรเป็นกรณีๆ ไป
- ให๎พิจารณาจากเงินเดือน หรือ
รายได๎ โดยให๎ทาสัญญาไมํเกิน 10 เทํา
ของอัตราเงินเดือนหรือรายได๎เฉลี่ย
- ให๎พิจารณาจากเงินเดือน หรือ
รายได๎โดยให๎ทาสัญญาไมํเกิน 15 เทํา
ของ อัตราเงินเดือน หรือรายได๎
เฉลี่ยตํอเดือน
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3) การพิจารณาการให้ประกันตัวผู้ต้องหา
(1) การพิจารณาการให๎ประกันตัวผู๎ต๎องหา เป็นดุลยพินิจของเจ๎าพนักงานตารวจที่จะให๎ประกัน
หรือไมํให๎ประกันก็ได๎ โดยจะพิจารณาถึง
- ความหนักเบาแหํงข๎อหา
- พยานหลักฐานที่สอบสวนไปแล๎วมีเพียงใด
- พฤติการณ๑ตํางๆ แหํงคดีเป็นอยํางใด
- เชื่อถือผู๎ร๎องขอประกันหรือหลักประกันได๎เพียงใด
- ภัยอันตรายหรือความเสียหายที่จะเกิดจากการปลํอยตัวชั่วคราวมีเพียงใด หรือไมํผู๎ต๎องหา
นําจะหลบหนีหรือไมํ
(2) หากเจ๎าพนักงานตารวจพิจารณาอนุญาตให๎ประกันตัวไปได๎ ก็จะนาสัญญาประกันลง
บันทึกประจาวันไว๎เป็นหลักฐาน และยึดหลักทรัพย๑หรือเงินเทําที่ทํานยื่นประกันไว๎โดยออกใบสาคัญแสดง
การรับไว๎ให๎ด๎วย แล๎วผู๎ต๎องหาจะได๎รับการปลํอยตัวชั่วคราวไป
(3) หากเจ๎าพนักงานตารวจไมํอนุญาตให๎ประกัน อันสืบเนื่องจากเหตุในข๎อ (1) ก็จะแจ๎งให๎
นายประกันทราบและคืนหลักทรัพย๑หรือเงินที่ทํานยื่นประกันไว๎
1.18 สิทธิของผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหา มีดังนี้
(1) มีสิทธิแจ๎งหรือขอให๎เจ๎าพนักงานแจ๎งให๎ญาติ หรือผู๎ซึ่งผู๎ถูกจับ หรือผู๎ต๎องหาไว๎วางใจทราบถึง
การถูกจับและสถานที่ที่ถูกควบคุมในโอกาสแรก
(2) มีสิทธิพบและปรึกษาผู๎ซงึ่ จะเป็นทนายความเป็นการเฉพาะตัว
(3) มีสิทธิให๎ทนายความหรือผู๎ซึ่งตนไว๎วางใจเข๎ารํวมฟังการสอบสวนปากคาในชั้นสอบสวน
(4) มีสิทธิได๎รับการเยี่ยมเยียนหรือติดตํอกับญาติได๎ตามสมควร
(5) มีสิทธิได๎รับการรักษาพยาบาลโดยเร็วเมื่อเกิดการเจ็บป่วย
1.19 การขอหนังสือรับรองความประพฤติสาหรับบุคคลสัญชาติไทย
ติดตํอศูนย๑บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติ กองบัญชาการตารวจสันติบาล สานักงาน
ตารวจแหํงชาติ ถนนพระราม 1 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0 2205 2168-9 โทรสาร 0 2205 1295,
0 2205 2165 E-mail : pcsc@police.go.th
1) กรณีพานักอยู่ในประเทศไทย ต๎องมีเอกสารประกอบ ดังนี้
(1) หนังสือเดินทาง
(2) บัตรประจาตัวประชาชน
(3) ทะเบียนบ๎าน
(4) หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (ถ๎ามี)
(5) ใบสาคัญการสมรส /หยํา (ถ๎ามี)
(6) หลักฐานทางการทหาร (สด.8, 9, 43 ฯ)
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(7) กรณีผู๎เยาว๑ต๎องได๎รับความยินยอมจากผู๎ปกครอง
(8) ยื่นใบคาร๎องด๎วยตนเองพร๎อมสาเนาหลักฐานทุกฉบับและรับรองความถูกต๎อง (ไมํมี
คําธรรมเนียมใด ๆ ทั้งสิ้น)
(9) ผู๎ร๎องสามารถรับหนังสือด๎วยตนเองหรือชาระคําไปรษณีย๑ลงทะเบียนเพื่อจัดสํงเอกสาร
(10) หนังสือมอบอานาจแกํผู๎มารับแทน กรณีไมํสามารถมารับหนังสือได๎ด๎วยตนเอง
ระยะเวลาดาเนินการ 7 วันทาการ ยกเว๎น ตรวจสอบพบประวัติการกระทาความผิด หรือสํงมอบ
เอกสารไมํครบ
2) กรณีพานักอยู่ต่างประเทศ ต๎องมีเอกสารประกอบ ดังนี้
(1) สาเนาหนังสือเดินทาง
(2) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
(3) สาเนาทะเบียนบ๎าน
(4) สาเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (ถ๎ามี)
(5) สาเนาใบสาคัญการสมรส /หยํา (ถ๎ามี)
(6) สาเนาหลักฐานทางการทหาร (สด.8, 9, 43 ฯ)
(7) รูปถํายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จานวน 2 รูป
(8) แผํนพิมพ๑ลายนิ้วมือ จานวน 2 แผํน (สามารถติดตํอขอพิมพ๑ลายนิ้วมือได๎ที่สถานทูตไทย
หรือสถานกงสุลไทยประจาประเทศนั้น ๆ หรือสถานีตารวจในประเทศที่พานักอยูํ)
(9) หนังสือมอบอานาจให๎บุคคลอื่นดาเนินการแทน
(10) หนังสือแสดงความประสงค๑ขอหนังสือรับรองความประพฤติ
ไมํมีคําธรรมเนียมใด ๆ ทั้งสิ้น หากต๎องการให๎จัดสํงทางไปรษณีย๑ ให๎แนบซองจดหมายพร๎อม
ที่อยูํของผู๎ร๎องและจัดเตรียมคําไปรษณีย๑เพื่อจัดสํงกลับ โดยใช๎เป็น International postage voucher จานวน
5 ใบ
ระยะเวลาดาเนินการ 7 วันทาการ ยกเว๎น ตรวจสอบพบประวัติการกระทาความผิด หรือสํงมอบ
เอกสารไมํครบ
1.20 การแจ้งที่พักของชาวต่างชาติ
การแจ๎งที่พักของชาวตํางชาติ ที่เข๎าพักอาศัยในเคหสถาน ได๎แกํ โรงแรม เกสเฮ๎าส๑ แมนชั่น
อะพาร๑ตเมนต๑ บ๎านเชํา ให๎ผู๎ประกอบการดาเนินการแจ๎งที่พักของชาวตํางชาติโดยแจ๎งตํอพนักงานเจ๎าหน๎าที่
ภายใน 24 ชั่วโมง นับแตํเวลาที่ชาวตํางชาติเข๎าพักอาศัย
- กรุงเทพมหานคร : ณ สานักงานตรวจคนเข๎าเมือง ศูนย๑ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
ถนนแจ๎งวัฒนะ ซอย 7 แขวงทุํงสองห๎อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทร. 0 2141 7881
- ต่างจังหวัด : ณ ที่ทาการตรวจคนเข๎าเมือง ซึ่งตั้งอยูํในท๎องที่เคหสถานหรือโรงแรมนั้นอยูํ
หมายเหตุ พบเห็นชาวตํางชาติกระทาความผิดหรือมีพฤติกรรมต๎องสงสัยแจ๎งข๎อมูลได๎ที่ 1178
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2. การขออนุญาตต่างๆ
2.1 การขออนุญาตแสดงมหรสพชั่วคราว
- กรุงเทพมหานคร : ยื่นคาร๎องตํอสถานีตารวจท๎องที่ที่แสดงมหรสพ
- ต่างจังหวัด :
1) ยื่นคาร๎องตํอนายอาเภอท๎องที่ นายอาเภอเป็นผู๎อนุญาต
2) เมื่อได๎รับอนุญาตแล๎ว ทางอาเภอจะแจ๎งให๎ตารวจท๎องที่ทราบ
3) ต๎องมีหนังสือยินยอมจากเจ๎าของสถานที่ที่จัดมหรสพ
4) ต๎องขออนุญาตใช๎เครื่องขยายเสียงด๎วย (ถ๎ามี)
5) เลิกแสดงมหรสพไมํเกินเวลา 24.00 น.
2.2 การขออนุญาตจุดดอกไม้เพลิง
- กรุงเทพมหานคร : ยื่นคาร๎องที่สถานีตารวจท๎องที่เพื่อเสนอเรื่องตามลาดับชั้นให๎ผู๎บัญชาการ
ตารวจนครบาลเป็นผู๎พิจารณาอนุญาต
- ต่างจังหวัด : ยื่นคาร๎องตํอนายอาเภอท๎องที่
2.3 การขออนุญาตมีและใช้อาวุธปืน (แบบ ป.3 และ ป.4 ) การขอรับโอนมรดกอาวุธปืน)
- กรุงเทพมหานคร : ยื่นคาร๎องที่ศูนย๑บริการประชาชน วังไชยา กรมการปกครอง ถนน
นครสวรรค๑ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 งานอาวุธปืน โทร. 02-3569543
- ต่างจังหวัด : ยื่นคาร๎องตํอนายอาเภอท๎องที่ ทางอาเภอยื่นเรื่องตํอไปยังจังหวัด ในเขตจังหวัด
ผู๎วําราชการจังหวัดเป็นผู๎อนุญาต
2.4 การขออนุญาตแสดงมหรสพงิ้ว
- กรุงเทพมหานคร : ยื่นคาร๎องตํอสถานีตารวจท๎องที่พร๎อมบทประพันธ๑ เครื่องแตํงกาย แผนผัง
สถานที่ และคายินยอมของเจ๎าของสถานที่ เสนอเรื่องตามลาดับชั้นให๎ผู๎บัญชาการตารวจนครบาลเป็นผู๎
พิจารณาอนุญาต
- ต่างจังหวัด : ยื่นคาร๎องตํอนายอาเภอท๎องที่พร๎อมบทประพันธ๑ เครื่องแตํงกาย แผนผังสถานที่
และคายินยอมของเจ๎าของสถานที่ โดยผู๎วําราชการจังหวัดเป็นผู๎พิจารณาอนุญาต
2.5 การขออนุญาตใช้เครื่องขยายเสียง
นาคาร๎องขอใช๎เครื่องขยายเสียงจากเขต (กรุงเทพมหานคร) หรืออาเภอ (ตํางจังหวัด) แล๎วนามา
ยื่นตํอหัวหน๎าสถานีตารวจท๎องที่ เพื่อพิจารณามีความเห็นกํอน แล๎วนากลับไปยังเขตหรืออาเภอเพื่ออนุญาต
ตํอไป
2.6 การขออนุญาตเล่นการพนันประเภทต่างๆ
- กรุงเทพมหานคร : ยื่นคาร๎องตํอสถานีตารวจท๎องที่พร๎อมทั้งวาดแผนผังบริเวณที่มีการเลํน
การพนัน
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- ต่างจังหวัด : ยื่นคาร๎องตํอนายอาเภอท๎องที่ นายอาเภอเป็นผู๎อนุญาต พร๎อมทั้งวาดแผนผัง
บริเวณบ๎านที่เลํนการพนัน
2.7 การขออนุญาตฆ่าสุกร วัว ควาย
- กรุงเทพมหานคร : ยื่นคาร๎องตํอผู๎อานวยการเขต
- ต่างจังหวัด : ยื่นคาร๎องตํอนายอาเภอหรือประธานกรรมการสุขาภิบาล
2.8 การขออนุญาตตั้งสมาคม
- กรุงเทพมหานคร : ยื่นคาร๎องที่ กองเอกชนสัมพันธ๑ สานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรม
แหํงชาติ ถนนรัชดาภิเษก ห๎วยขวาง กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2247 0013 ต่อ 308-315
- ต่างจังหวัด : ยื่นคาร๎องตํอนายอาเภอท๎องที่
2.9 การขออนุญาตมีใบขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์
- กรุงเทพมหานคร : ยื่นคาร๎องตํอกรมการขนสํงทางบกของแตํละเขต
- ต่างจังหวัด : ยื่นคาร๎องตํอสานักงานขนสํงจังหวัด

3. การป้องกันอาชญากรรม
3.1 การป้องกันการลักทรัพย์ในที่พักอาศัย
(1) กํอนออกจากบ๎าน
- ควรมีคนไว๎วางใจอยูํดูแลที่พักอาศัย ตรวจตราลงกลอนประตู หน๎าตําง ใสํกุญแจให๎เรียบร๎อย
- ถ๎าติดสัญญาณเตือนภัย ควรเลือกใช๎สัญญาณไซเรน เพื่อให๎เสียงดังและเพื่อนบ๎านใกล๎เคียง
ทราบจะได๎ชํวยโทรแจ๎งเหตุได๎
- ควรเปิดไฟทิ้งไว๎บางห๎อง
(2) กํอนเปิดประตูบ๎าน
- กํอนเปิดประตูบ๎านรับแขก ควรดูให๎ทราบแนํชัดวําเป็นผู๎ใดหรือคล๎องโซํไว๎กํอนเปิดประตู
- ไมํเปิดประตูรับคนแปลกหน๎าเข๎ามาในบ๎าน ถ๎าจาเป็นพยายามจดจาตาหนิ รูปพรรณ หรือจด
ทะเบียนยานพาหนะผู๎นั้นไว๎
- ตรวจสอบบัตรประจาตัวชํางซํอมหรือตัวแทนบริษัทตําง ๆ ที่จะเข๎ามาในบ๎าน
(3) นอนหลับตอนกลางคืน
- เมื่อพลบค่าควรรูดมํานปิด ไมํให๎คนนอกมองเห็นด๎านใน
- เวลากลางคืน เมื่อมีคนอยูํบ๎าน ไมํควรเปิดไฟทิ้งไว๎ในบ๎าน เพราะคนร๎ายจะมองเห็น
ทรัพย๑สิน ควรเปิดไฟนอกบ๎านหรือรอบบ๎าน
(4) การจ๎างคนรับใช๎
- การจ๎างคนงาน คนรับใช๎ควรทาประวัติสํวนตัวที่อยูํ ญาติที่น๎องและมีสาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชนไว๎
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- ควรเลํากลอุบายตําง ๆ ของคนร๎ายให๎คนในบ๎านทราบ เพื่อเป็นตัวอยําง ไมํให๎หลงกล
(5) ข๎อควรปฏิบัติเสมอเป็นกิจวัตร
- ที่วํางเปลําที่ติดอยูํกับที่พักอาศัย ไมํควรปลํอยให๎ต๎นไม๎ขึ้นสูง เพราะคนร๎ายอาจใช๎เป็นแหลํง
หลบซํอนเพื่อลักทรัพย๑หรือหลบหนี
- บริเวณบ๎านควรทารั้วสูง และแข็งแรง หากติดกรงเหล็กดัดต๎องเผื่อชํองสาหรับหลบหนี เมื่อ
เกิดเพลิงไหม๎
- ควรผูกมิตรกับเพื่อนบ๎าน เมื่อมีเหตุร๎ายจะได๎ชํวยเหลือซึ่งกันและกัน เชํน สามารถฝากเพื่อน
บ๎านชํวยดูแลบ๎าน
- เลี้ยงสุนัขหรือสัตว๑อื่นที่สํงเสียงดัง เพื่อชํวยเตือนภัย
- ไมํควรเก็บทรัพย๑สินมีคํา หรือเงินสดจานวนมากไว๎ในบ๎าน
- จดจารายละเอียดบันทึกทรัพย๑สินมีคําและถํายรูปเก็บไว๎
- ถ๎ามีโทรศัพท๑ซักถามวํามีคนอยูํบ๎านหรือไมํ ให๎ตอบวําอยูํกันหลายคน
- รํวมกันจัดระบบความปลอดภัยในชุมชนที่ตนอยูํ เชํน จัดเวรยาม เป็นต๎น
(6) เมื่อเกิดเหตุร๎าย
- ถ๎ามีคนร๎ายบุกรุก อยําพยายามจับคนร๎ายด๎วยตนเอง ควรตะโกนขอความชํวยเหลือจากผู๎อื่น
หรือโทรแจ๎งความ 191
3.2 การป้องกันการลักทรัพย์ ปล้นทรัพย์ และวิ่งราวทรัพย์ในสถานประกอบการค้า
(1) ตัวร๎านค๎า
- สารวจความแนํนหนาแข็งแรงของกลอนประตูร๎านค๎าอยูํเสมอ
- การจัดสถานประกอบการ ควรให๎สามารถมองเห็นจากด๎านนอกได๎
- ควรติดสัญญาณแจ๎งภัยไว๎หลายแหํงในสถานประกอบการ เชํน ใต๎โต๏ะทางาน ห๎องน้า
(2) การเปิด –ปิดร๎าน
- ไมํควรเปิดแตํเช๎าตรูํเกินไปหรือปิดจนดึก
- ขณะกาลังจะเปิดร๎าน ถ๎ามีคนแปลกหน๎ามาติดตํอซื้อขายให๎ระมัดระวัง หากเป็นไปได๎ควร
ปฏิเสธ
(3) ขณะอยูํในร๎าน
- ไมํควรอยูํในร๎านเพียงลาพัง โดยเฉพาะเด็กหรือสตรี ถ๎าต๎องไปหยิบของหลังร๎านควรเรียกคน
มาอยูํดูแลหน๎าร๎านกับลูกค๎าเสมอ
- ระมัดระวังคนแปลกหน๎าที่มักเดินวนเวียนมาหลาย ๆ ครั้ง ควรรีบแจ๎งให๎เจ๎าหน๎าที่ตารวจ
ทราบสังเกตจดจารายละเอียดคนแปลกหน๎าที่เข๎ามาในร๎านค๎า
- ไมํนาสินค๎าราคาแพง ๆ มาให๎เลือกหลายชิ้น
- ไมํควรเก็บเงินสดจานวนมากหรือทรัพย๑สินมีคําไว๎ในร๎านค๎า
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(4) การรับพนักงาน
- ทาทะเบียนประวัติของพนักงานโดยละเอียด ทั้งรูปถําย บัตรประจาตัวประชาชน สถานที่
ติดตํอ ที่อยูํญาติพี่น๎อง ฯลฯ
3.3 การป้องกันการล้วงกระเป๋าและชิงทรัพย์ในที่สาธารณะ
(1) ไมํนาทรัพย๑สินมีคําพกติดตัวจานวนมาก ถ๎าจาเป็นควรแยกเป็นหลาย ๆ ที่
(2) พกกระเป๋าไว๎ในที่ปลอดภัย เชํน กระเป๋ากางเกงด๎านหน๎า
(3) กระเป๋าถือสตรีไมํควรหิ้ว หรือสะพานบํา ควรถือกระชับมือไว๎
(4) พึงระลึกไว๎วํา คนร๎ายเป็นไปได๎ทุกเพศทุกวัย
(5) สถานที่ที่มักเกิดเหตุร๎าย เชํน ที่รกร๎าง ควรหลีกเลี่ยง หรือที่มีฝูงชนเบียดเสียดควรระมัดระวัง
(6) เมื่อรู๎ตัววําถูกล๎วงกระเป๋าหรือพบเห็นผู๎อื่นถูกล๎วงให๎รีบสํงเสียงดังขอความชํวยเหลือ
3.4 การป้องกันการถูกล่อลวงข่มขืน
(1) อยําแตํงตัวลํอแหลม
(2) อยําดื่มสุรา และของมึนเมาทุกชนิด
(3) อยําหลงเชื่อคนแปลกหน๎าที่ไมํรู๎จักมากํอน
(4) ถ๎ามีคนมาตีสนิทบอกวํารู๎จัก และจาไมํได๎หรือไมํแนํใจ ให๎หลีกเลี่ยงด๎วยการปฏิเสธ หรือ
ร๎องขอความชํวยเหลือจากผู๎ใกล๎ชิดหรือตารวจ
(5) หลีกเลี่ยงการเดินตามลาพังในที่เปลี่ยว มืด เชํน อาคารจอดรถ สถานที่รกร๎าง
(6) หลีกเลี่ยงการใช๎ลิฟต๑คนเดียวกับคนแปลกหน๎า
3.5 การป้องกันรถหาย
(1) ซื้อรถใหม่
- ควรติดตั้งอุปกรณ๑กันขโมยเพิ่มเติม หรือ เปลี่ยนกุญแจใหมํ
- การป้องกันรถหายด๎วยมือถือ เมื่อต๎องจอดรถในบริเวณที่มีความเสี่ยง หรือจอดรถไว๎นอกบ๎าน
ให๎ใช๎โทรศัพท๑มือถือราคาถูก แตํใช๎งานได๎ดี แบตเตอรี่ที่พร๎อมใช๎งาน ซิมการ๑ดระบบใดก็ได๎ เปิดเครื่อง
ปิดเสียง ปิดสั่นทิ้งไว๎ แล๎วซํอนไว๎ในรถในจุดที่ลับตาที่คิดวําคนร๎ายจะไมํเห็น และล็อครถตามปกติ
(2) ซื้อรถมือสอง
กํอนซื้อรถต๎องขอหมายเลขเครื่อง หมายเลขตัวถัง และสาเนาทะเบียนรถ มาตรวจสอบกับ
ทะเบียนรถในท๎องถิ่นที่รถนั้นมีทะเบียนไว๎เสียกํอน เพราะอาจเป็นรถที่ไมํถูกต๎อง หรือขโมยมาสวม
ทะเบียน เมื่อซื้อรถมาแล๎วควรเปลี่ยนกุญแจ และติดตั้งอุปกรณ๑กันขโมยเชํนเดียวกับรถใหมํ
(3) จอดรถต้องระวัง
ไมํควรจอดไว๎หํางไกล ควรมีคนเฝ้า ข๎อสาคัญควรตรวจสอบการล็อคกุญแจประตูให๎แนํใจกํอน
ทิ้งรถไป และไมํควรทิ้งทรัพย๑สินสิ่งของมีคําไว๎ในรถ
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(4) จอดในบ้าน
จอดรถในบ๎านต๎องเอาท๎ายรถออกนอกบ๎านและต๎องติดตั้งโคมไฟให๎สํองสวํางให๎มองเห็นทั้งใน
และนอกรั้วบ๎านหากจาเป็นต๎องจอดรถนอกบ๎าน
(5) รับบริการ
การนารถไปตรวจเช็ค ซํอมแซม ล๎างอัดฉีด ควรอยูํดูแลการซํอมหรือการบริการอื่นๆ อยําง
ใกล๎ชิด และหากจาเป็นต๎องทิ้งรถไว๎ซํอม หรือบารุงรักษา จะต๎องเลือกสถานที่ที่คุ๎นเคยไว๎ใจได๎เทํานั้น
(6) กุญแจรถ เรื่องสาคัญ
รถบางชนิดอาจใช๎กุญแจรถดอกเดียวกัน สาหรับเปิดประตู ติดเครื่องยนต๑ และฝาน้ามัน
ดังนั้น หากฝาถังน้ามันหายควรรีบเปลี่ยนกุญแจที่ใช๎กับรถเสียใหมํ โดยใช๎กุญแจที่ใช๎เฉพาะเทํานั้น
(7) ระวัง การใช้อุปกรณ์กันขโมย
เมื่อติดตั้งอุปกรณ๑กันขโมยแล๎ว การใช๎อุปกรณ๑ต๎องเก็บเป็นความลับเฉพาะ เพราะอุปกรณ๑
บางอยํางใช๎รหัสเฉพาะ
(8) รถคุณถูกติดตามจะทาอย่างไร
เมื่อรู๎วําถูกติดตามจึงควรป้องกัน โดยพยายามขับรถเข๎าไปในเขตชุมชน ขอความชํวยเหลือและ
แจ๎งเจ๎าหน๎าที่ตารวจที่ใกล๎ที่สุดโดยดํวน
(9) จดจาตาหนิรูปพรรณ
ควรจดจาข๎อมูล รายละเอียดเกี่ยวกับรถของทํานไว๎ให๎มากที่สุด กรณีรถของทํานยังไมํมีตาหนิ
ควรทาขึ้นไว๎ในจุดที่ผู๎อื่นไมํสามารถสังเกตเห็นและจดจาไว๎ให๎แมํนยา
(10) รถจักรยานยนต์ต้องล็อคล้อล่าม
การจอดรถจักรยานยนต๑ นอกจากจะล็อคกุญแจคอ กุญแจล๎อแล๎ว ควรลํามโซํไว๎ให๎แข็งแรง
ด๎วย และอยําจอดทิ้งไว๎ในที่เปลี่ยว หรือที่ลับตา
(11) คนแปลกหน้า
อยํารับคนโบกรถข๎างถนน หรือคนแปลกหน๎าขึ้นมาบนรถ
(12) จอดรถในบ้านให้เอาท้ายออกนอกบ้าน
3.6 การป้องกันการปล้น ชิงทรัพย์ของผู้ไปติดต่อธุรกรรมที่ธนาคาร
1) การฝาก ถอนเงิน
(1) การเบิกถอนเงินจานวนมาก ควรขอกาลังเจ๎าหน๎าที่ไปคุ๎มครอง
(2) ไมํควรฝากหรือถอนเงินในเวลาใดเวลาหนึ่งเป็นประจา
(3) ควรนับเงินจานวนมากในที่ลับตา
(4) ควรแยกเก็บเงินไว๎หลาย ๆ แหํง
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2) คนแปลกหน้า
(1) ระวังคนแปลกหน๎าที่เฝ้าตามอยูํ
(2) สงสัยวํายานพาหนะติดตามอยํางผิดสังเกต อยําหยุดหรือจอดรถให๎รีบเข๎าหาเจ๎าหน๎าที่ตารวจ
3.7 การป้องกันการลอบวางระเบิด
(1) ยานพาหนะที่จอดไว๎ในบ๎านหรือสานักงาน ต๎องล็อคประตู ฝากระโปรงหลังและถังน้ามัน
เพื่อป้องกันการลอบวางระเบิด
(2) พบบุคคลมีพิรุธ พยายามจดจารายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลนั้นแล๎วรีบแจ๎งเจ๎าหน๎าที่ตารวจให๎
ทราบทันที
(3) พบวัตถุนําสงสัยหรือผิดสังเกต อยําแตะต๎อง เปิดดูหรือทาให๎กระทบกระเทือน ควรรีบแจ๎ง
เจ๎าหน๎าที่ตารวจ ถ๎าเป็นไปได๎ก็ควรนายางรถยนต๑มาล๎อมวัตถุที่ต๎องสงสัย
(4) เมื่อเกิดระเบิดขึ้น อยําเข๎าไปในที่เกิดเหตุ ประชาชนควรให๎ความรํวมมือ โดยไมํเข๎าไปมุงดู ซึ่ง
จะทาให๎การปฏิบัติหน๎าที่ของตารวจยากยิ่งขึ้น
3.8 การป้องกันแก๊งมิจฉาชีพในรูปแบบต่าง ๆ
1) แก๊งของขวัญปีใหม่
คนร๎ายออกสารวจตามบ๎านที่เจ๎าของบ๎านไมํอยูํ มีเพียงคนรับใช๎ เด็ก ผู๎หญิง ผู๎สูงอายุ อยูํใน
บ๎าน คนร๎ายจะแอบอ๎างวํามีคนใช๎ให๎มาสํงของขวัญที่บ๎าน แตํของขวัญดังกลําวชิ้นใหญํ หรือมีน้าหนักมาก
ขอให๎คนในบ๎านชํวยเปิดประตูเพื่อจะทาการยกของเข๎าไปในบ๎าน เมื่อคนในบ๎านเผลอคนร๎ายจะทาการรื้อ
ค๎นของมีคําแล๎วหลบหนีไป หรือบางกรณีคนร๎ายจะทาการปล๎นทรัพย๑ หรือชิงทรัพย๑
2) แก๊งสารพัดช่าง
คนร๎ายออกสารวจตามบ๎านที่เจ๎าบ๎านไมํอยูํ มีแตํเพียงคนรับใช๎ เด็ก ผู๎หญิง ผู๎สูงอายุ อยูํในบ๎าน
คนร๎ายจะแอบอ๎างวําชื่อเจ๎าของบ๎านวําได๎สั่งให๎ชํางมาทาการซํอม แอร๑ น้าประปา ไฟฟ้า โทรศัพท๑ ที่บ๎าน
โดยใช๎คาพูดที่ทาให๎คนในบ๎านเชื่อถือยอมให๎เข๎ามาในบ๎าน จากนั้นคนร๎ายจะทาทีไปซํอมสิ่งตําง ๆ ตามที่ได๎
แอบอ๎างโดยหลอกให๎คนในบ๎านไปดูแผงควบคุมไฟฟ้าในบ๎าน หรือวาล๑ว เปิด – ปิดน้า เมื่อคนในบ๎านเผลอ
คนร๎ายจะทาการรื้อค๎นของมีคําแล๎วหลบหนีไป หรือบางกรณีถ๎าคนร๎ายเข๎ามาในบ๎านได๎แล๎วจะทาการชิง
ทรัพย๑ หรือปล๎นทรัพย๑
3) แก๊งขายสินค้าราคาถูก
คนร๎ายขับรถปิคอัพตระเวนขายสินค๎าประเภทเครื่องใช๎ไฟฟ้าของใช๎ประจาวัน เครื่องบริโภค
ตําง ๆ ไปตามหมูํบ๎านที่มีเพียงเด็ก ผู๎หญิง ผู๎สูงอายุ อยูํบ๎าน โดยโฆษณาชวนเชื่อวําชํวงนี้เป็นชํวงเทศกาลปี
ใหมํ ได๎มาบริการจาหนํายสินค๎าที่มีคุณภาพ และราคาถูกให๎กับชาวบ๎าน หรือหากบ๎านใดซื้อสินค๎าที่เป็น
เครื่องใช๎ไฟฟ้า 1 ชิ้น ซึ่งในความเป็นจริงสินค๎าที่นามาจาหนํายนั้นเป็นสินค๎าที่ไมํมีคุณภาพ หรือหมดอายุ
หากเป็นสินค๎าประเภทเครื่องใช๎ไฟฟ้าใช๎แล๎วอาจเกิดอันตรายทาให๎ไฟฟ้าลัดวงจรได๎
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4) แก๊งเรี่ยไรทาบุญ
- คนร๎ายออกตระเวนเดินเรี่ยไรรับบริจาคเงิน โดยใช๎ขันพร๎อมใบอนุโมทนาบุญมาแอบอ๎าง
หลอกลวงประชาชนตามบ๎าน ตลาด ชุมชนตําง ๆ ให๎รํวมกันทาบุญทอดผ๎าป่าสามัคคี
- คนร๎ายแอบอ๎างเป็นเจ๎าหน๎าที่ของมูลนิธิออกตระเวนเรี่ยไรตามบ๎าน ตลาด ชุมชนตําง ๆ ให๎
รํวมกันบริจาคเงินชํวยเหลือผู๎ยากไร๎ หรือทหารที่ได๎รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน๎าที่ บางที่มีการนารูปภาพ
หรือรูปปั้น ซึ่งอ๎างวําผํานการปลุกเสกแล๎วมาให๎เชํา หากมีผู๎สนใจขอดูแล๎วไมํเชําคนร๎ายจะ ทาการขํมขูํ
บังคับให๎ซื้อ
5) แก๊งจัดงานเลี้ยง
คนร๎ายมีพฤติกรรมการกระทาความผิด 2 รูปแบบ คือ
1) คนร๎ายแอบอ๎างวําจะจัดงานเลี้ยง โดยติดตํอร๎านค๎าตําง ๆ ให๎สํงของสดไว๎ที่สถานที่จะ
จัดงานเลี้ยง พร๎อมกับอ๎างวําจะนาเงินไปจํายให๎ภายหลัง เมื่อทางร๎านค๎าสํงของยังที่นัดหมายแล๎วคนร๎ายจะ
ไปขนของแล๎วหลบหนีไป บางกรณีคนร๎ายจํายเงินมัดจาให๎กับทางร๎านค๎าในรูปของเช็คเงินสดซึ่งเช็ค
ดังกลําวไมํมีเงินในธนาคารแตํอยํางใด
2) คนร๎ายแอบอ๎างกับผู๎ที่ต๎องการจะจัดงานเลี้ยงวํารู๎จักกับทางเจ๎าของร๎านอาหารตําง ๆ
เป็นจานวนมาก และสามารถสั่งอาหารได๎ในราคาถูก ทาให๎เจ๎าของงานหลงเชื่อยอมจํายเงินคําอาหารให๎กับ
นายหน๎าเพื่อไปจํายเงินให๎กับทางร๎านอาหาร แตํปรากฏวําเมื่องานเลี้ยงเสร็จสิ้นแล๎วเจ๎าของร๎านอาหารไมํได๎
รับเงินแตํอยํางใด
6) แก๊งล้วง/กรีดกระเป๋า
คนร๎ายมีพฤติกรรมการกระทาความผิด 2 รูปแบบ คือ
1) การลักทรัพย๑บนรถไฟรถโดยสารประจาทาง โดยอาศัยชํวงที่ผู๎โดยสารหลับแล๎วลงมือ
กรีดกระเป๋าหรือยกเอาไปดื้อ ๆ
2) ชํวงเวลาลงมือตั้งแตํตีห๎าไปจนถึงประมาณเจ็ดโมงเช๎า อีกรอบตั้งแตํสี่โมงเย็นเป็น
ต๎นไปจนถึงค่า เพราะทั้งสองชํวงนี้มีคนพลุกพลําน ทุกคนจะรีบเดินทางกลับบ๎าน จุดที่มีคนพลุกพลํานจะ
เป็นป้ายรถเมล๑หน๎าห๎างสรรพสินค๎า หน๎ามหาวิทยาลัย สถานีรถไฟ สถานีขนสํง สาหรับอุปกรณ๑ที่จะต๎อง
ใช๎ในการล๎วงกระเป๋าก็จะมีกระดาษหนังสือพิมพ๑ สมุดเอกสารขนาดใหญํ ถุงกระดาษ อยํางใดอยํางหนึ่ง
สาหรับใช๎ปิดบังตอนล๎วงกระเป๋าเพื่อป้องกันไมํให๎คนอื่นสังเกตเห็น เป้าหมายจะเน๎นผู๎หญิงแตํงตัวดีสะพาย
กระเป๋ามีราคาดูแล๎วมีฐานะ ไมํจากัดอายุวําจะต๎องเทําใด โดยหัวหน๎าจะเป็นคนคอยเล็งดูเหยื่อวําคนไหน ถ๎า
เจอเหยื่อแล๎วก็จะสํงสัญญาณให๎เพื่อนรํวมทีมปฏิบัติการรู๎วําผู๎หญิงคนนั้นใสํเสื้อสีอะไร แล๎วลูกทีมก็จะ
เดินทางตามประกบถ๎าเหยื่อขึ้นรถเมล๑ ลูกทีมก็จะขึ้นตามไปยืนประกบทั้งข๎างหน๎าข๎างหลังเพื่อไมํให๎เหยื่อ
ขยับตัวได๎จากนั้นหัวหน๎าทีมผู๎มีความชานาญการล๎วงกระเป๋าก็จะเดินเข๎ามาหาเหยื่อแล๎วใช๎กระดาษที่เตรียม
มายกขึ้นบังมืออีกข๎างหนึ่งล๎วงเข๎าไปหยิบกระเป๋าเงินออกมา คนล๎วงกระเป๋าเป็นคนมือเบาและรวดเร็วมาก
จนเหยื่อไมํรู๎ตัวเลย
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7) แก๊งมอมยานอนหลับ
คนร๎ายจะใช๎วิธีผสมยานอนหลับลงในกาแฟกระป๋อง โดยใช๎เข็มฉีดยาเจาะเข๎าไปบริเวณก๎น
กระป๋องปิดด๎วยสกอตเทป พวกนี้จิตวิทยาสูง ทาทีเข๎ามาตีสนิทชิดเชื้อ พูดคุยสํงภาษาท๎องถิ่นบอกวําเป็นคน
บ๎านเดียวกัน ชักชวนให๎ดื่มกาแฟ แสดงความมีน้าใจ ซื้อโนํนนี่มาแบํงปัน พอผู๎โดยสารหลงเชื่อคิดวําเป็นคน
บ๎านเดียวกัน ดื่มเข๎าไปสลบ จากนั้นคนร๎ายจะทาการหยิบทรัพย๑สินมีคําแล๎วหลบหนีไป
8) แก๊งตกทอง
คนร๎ายมีพฤติกรรมการกระทาความผิด 2 รูปแบบ คือ
1) คนร๎ายจะขับรถออกไปตามหมูํบ๎านตําง ๆ เพื่อรับล๎างทองให๎สะอาดและใหมํ แตํถ๎า
เจ๎าของทองเผลอจะเอาทองปลอมมาเปลี่ยนทันที่ โดยเจ๎าของทองไมํได๎สังเกตหรือเอะใจ ซึ่งแก๏งตกทองนี้
ทามานานและกระจายตัวไปยังหลายพื้นที่ ซึ่งมีเจ๎าทุกข๑หลายรายแตํก็ไมํสามารถจับแก๏งมิจฉาชีพนี้ได๎
2) คนร๎ายจะทางานกันครั้งละ 2 – 3 คน โดยใช๎รถยนต๑ตระเวนไปตามห๎างสรรพสินค๎า
หรือยํานชุมชน โดยคนร๎ายจะเข๎าไปยืนพูดคุยกับเหยื่อที่เป็นผู๎หญิง วัยรุํนหรือวัยกลางคน ที่มีลักษณะเชื่อ
งําย แล๎วเอํยปากถามหาถุงใสํทอง หรือกระเป๋าเล็ก ๆ ที่ทาตกไว๎โดยกลอุบายก็ขึ้นอยูํกับสถานการณ๑
บางครั้งก็บอกวํามีทองอยูํ 5 บาท บ๎าง 10 บาท บ๎างจากนั้นไมํเกิน 15 นาที จะมีคนร๎ายคนที่ 2 ซึ่งสํวน
ใหญํจะเป็นหญิงวัยกลางคนเดินเข๎ามาหาเหยื่อแล๎วพูดวํา “คนเมื่อกี้มาถามหาถุงนี้ใชํหรือไมํ” กํอนจะชวน
เดินเข๎าไปในที่ลับตาคน และมีคนร๎ายคนที่ 3 จะแนะนาให๎เอาทองที่เก็บได๎ไปขายในร๎านตําง ๆ เนื่องจากมี
คนรู๎จักที่อยูํในร๎านแล๎ว แตํเหยื่อต๎องทิ้งของมีคําไว๎เป็นหลักประกัน เมื่อเหยื่อหลงกลคนร๎ายทั้งหมดตํางก็
แยกย๎ายพากันหลบหนีไปพร๎อมของมีคําซึ่งกวําเหยื่อจะรู๎ก็สายเกินไป
9) แก๊งใช้ธนบัตรปลอม
คนร๎ายนาธนบัตรปลอมในราคาตําง ๆ มาจับจํายใช๎สอยตามตลาด แหลํงทํองเที่ยวตําง ๆ ที่มี
ประชาชนมาจับจํายใช๎สอย และเดินทางมาทํองเที่ยวจานวนมาก ทาให๎ผู๎ขายสินค๎า หรือให๎บริการไมํมีเวลา
หรือไมํทันสังเกตวําเป็นธนบัตรปลอมหรือไมํ
10) แก๊งปลอมบัตรเครดิต
- คนร๎ายจะนาอุปกรณ๑อิเล็กทรอนิกส๑ไปคัดลอกข๎อมูลที่ตู๎กดเงินสดอัตโนมัติ (เอทีเอ็ม) มา
ถํายข๎อมูลลงในบัตรพลาสติกขาวเพื่อทาปลอมบัตรเครดิต จากนั้นได๎นาบัตรปลอมที่ทาขึ้นไปใช๎กดเงินสด
ที่ตู๎กดเงินสดอัตโนมัติ โดยบัตรปลอมอีกสํวนหนึ่งได๎ไปให๎เครือขํายกลุํมผู๎กระทาความผิดนาไปใช๎ในการ
ซื้อสินค๎าตามสถานที่ตําง ๆ โดยรู๎เห็นกับพนักงานขาย
- การใช๎เครื่องปลอมบัตรเครดิต 3 ชนิด ได๎แกํ เครื่องทาสาเนาแบบแปะติดหรือ Skimmer
Hand heal ไปแปะไว๎ที่เครื่องรูดการ๑ดหรือบัตรกดเงินสด การนาเครื่องคัดลอกเลขรหัสบัตรเครดิตหรือบัตร
เอทีเอ็มไปติดไว๎ในตู๎เอทีเอ็ม และการแอบติดตั้งกล๎องรูเข็มด๎านบนเพื่อแอบดูหมายเลขบัตรเอทีเอ็ม โดยทาสี
กลมกลืนกับตู๎เอทีเอ็มของธนาคารตําง ๆ

16

11) ข้อควรระวังการหลอกให้โอนเงินทาง คอมพิวเตอร์
(1) คุณได๎รับข๎อเสนอที่ดีจนแทบจะเป็นไปไมํได๎ ตัวอยํางเชํน คุณสามารถสั่งซื้อสินค๎า
ราคาแพงในราคาถูกเหลือเชื่อ
(2) คุณชนะการประมูลสินค๎าออนไลน๑ ซึ่งผู๎ขายรับชาระเงินผํานบริการโอนเงินเทํานั้น
(3) คุณได๎รับแจ๎งวําคุณถูกลอตเตอรี่หรือรางวัล แตํต๎องชาระภาษีกํอน
(4) คุณได๎รับแจ๎งวําได๎พบสิ่งที่คุณทาหายตามที่คุณลงประกาศไว๎ จึงขอคํานาสํงและเงิน
รางวัล
(5) คุณได๎ขายสินค๎าบางอยํางไป แตํเช็คที่ได๎รับนั้นมากกวําราคาสินค๎าที่เสนอขาย จึง
ขอให๎คุณโอนเงินสํวนที่เกินคืนกลับไป
(6) คุณได๎รับข๎อเสนอการกู๎เงินด๎วยดอกเบี้ยอัตราต่า แตํคุณต๎องชาระคําธรรมเนียมกํอน
หรือการโอนเงินไปลํวงหน๎า
(7) คุณได๎รับโทรศัพท๑โดยอ๎างวําเป็นตารวจหรือพนักงานจากโรงพยาบาล เพื่อเรียกร๎อง
คําประกันตัวหรือคํารักษาพยาบาลคนที่คุณรัก
(8) คุณอาจได๎รับจดหมายหรืออีเมล๑จากคนทีไมํรู๎จักจากตํางประเทศหรือเจ๎าหน๎าที่รัฐบาล
ในตํางประเทศต๎องการความชํวยเหลือโดยการโอนเงินจากตํางประเทศเข๎ามาในบัญชีของคุณ
12) ข้อควรระวังการถูกหลอกให้โอนเงินทางตู้ เอทีเอ็ม
โดยมีรูปแบบลักษณะเป็นการโทรศัพท๑เข๎ามือถือทํานโดยเป็ นการสุํมโทร แล๎วอ๎างวําเป็น
เจ๎าหน๎าที่สรรพากร หรือเจ๎าหน๎าที่ธนาคาร แจ๎งให๎ทราบวําทํานจะได๎รับเงินภาษีคืนเป็นเงินจานวนมาก
หรือเป็นหนี้บัตรเครดิต ซึ่งเมื่อทํานหลงเชื่อ หรือมีข๎อโต๎แย๎ง จะมีการแนะนาให๎ไปทาธุรกรรมที่ตู๎เอทีเอ็ม
เพื่อจะได๎เงินหรือตรวจสอบข๎อมูล โดยจะแจ๎งให๎ทํานทารายการเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งหากทํานไมํเข๎าใจและ
ทาตามจะเป็นการโอนเงินไปยังบัญชีที่แก๏งต๎มตุ๐นจ๎างคนเปิดบัญชีไว๎ และเมื่อมีการโอนเงินแล๎วแก๏งนี้จะไป
ถอนเงินจากตู๎เอทีเอ็มในทันที ซึ่งจะทาให๎ทํานสูญเสียเงินได๎ ซึ่งเคยมีเหยื่อสูญเสียเงินจานวนหลายแสน
ให๎แกํแก๏งต๎มตุํนเหลํานี้แล๎ว ฉะนั้นเพื่อจะไมํให๎ถูกหลอกอยํางไปหลงเชื่อในเรื่องดังกลําว หากมีข๎อสงสัยให๎
โทรสอบถามที่หนํวยงานสรรพากรหรือธนาคารที่แก๏งต๎มตุํนกลําวอ๎างกํอน
3.9 คาแนะนาเพื่อความปลอดภัยอื่น ๆ
1) ระวังคนแปลกหน้า
(1) อยํารับของขวัญหรือของฝากจากคนแปลกหน๎า เพราะอาจเป็นสิ่งไมํดี หรือผิดกฎหมาย
(2) ปฏิเสธข๎อเสนอของคนแปลกหน๎าที่จะให๎อาศัยรถโดยสารไปด๎วย เพราะอาจถูกพาไปขายหรือ
เรียกคําไถํ หรือประทุษร๎ายอื่น ๆ
(3) อยําเข๎าไปใกล๎รถเพื่อพูดจากับคนที่อยูํในรถ เพราะอาจถูกจับตัวไป
(4) หลีกเลี่ยงการพูดกับคนแปลกหน๎าเพราะอาจถูกลํอลวงไปในทางที่ไมํดี
(5) บอกครู หรือผู๎ปกครองทันทีเมื่อมีคนแปลกหน๎ามาติดตํอ
(6) จดจาตาหนิรูปพรรณการแตํงกายและจดหมายเลขทะเบียนรถของคนแปลกหน๎าที่เข๎ามาติดตํอ
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2) หลงทางควรทาอย่างไร
(1) แจ๎งตารวจโดยทันทีพร๎อมบอกชื่อสกุลของตนเองและผู๎ปกครอง
(2) จดจาบ๎านเลขที่ ถนน ตาบล อาเภอ จังหวัด หรือหมายเลขโทรศัพท๑บ๎านของเราหรือ
หมายเลขโทรศัพท๑มือถือผู๎ปกครอง ถ๎าจาไมํได๎ควรจดเก็บไว๎ในกระเป๋า หรือให๎ผู๎ปกครองจดไว๎
(3) หาโทรศัพท๑ใกล๎ๆ หมุนเลข 191 ติดตํอตารวจทันที
(4) อยําบอกแกํคนแปลกหน๎าวําทํานกาลังหลงทาง
(5) เมื่อพบตารวจจึงขอความชํวยเหลือจากเขา
3) ความปลอดภัยในบ้าน
(1) เชื่อฟังคาสอนของผู๎ปกครองเสมอ
(2) จงเก็บของเลํนที่เลิกเลํนแล๎วให๎เรียบร๎อย
(3) อยําเลํนกับสิ่งมีคม เชํน มีด เศษแก๎วแตก กระเบื้อง เพราะอาจทาให๎ได๎รับบาดเจ็บ
(4) อยําจุดไม๎ขีดไฟเผากระดาษหรือสิ่งอื่นใดเพราะอาจทาให๎เกิดเพลิงไหม๎
(5) อยําวิ่งเลํนขึ้นๆ ลงๆ บนบันได เพราะอาจพลาดตกลงมาบาดเจ็บ
(6) อยํางเลํนขว๎างปาก๎อนหิน ไม๎ หรือของหนัก เพราะอาจทาให๎สิ่งของเสียหาย
(7) เลํนกับสัตว๑ต๎องระวัง อยําให๎มันโกรธ เพราะมันจะทาอันตรายเราได๎
(8) ควรบอกให๎ผู๎ปกครองทราบทุกครั้งวําจะไปเลํนอยูํที่ใด กับใคร
4) ความปลอดภัยนอกบ้าน
(1) อยําเดินแตํผู๎เดียวในที่เปลี่ยว เพราะอาจมีอันตรายได๎
(2) อยําเข๎าไปเลํนในบริเวณที่ตึกร๎าง เพราะอาจได๎รับอันตรายจากสิ่งของหรือสัตว๑ร๎ายที่ซํอนอยูํ
ในนั้น
(3) อยําลงไปเลํนบนถนน รถจะชนเอาได๎
(4) อยําปีนป่ายต๎นไม๎เลํน เพราะตกมาอาจพิการ หรือได๎รับบาดเจ็บ
(5) อยําเลํนหรือแหยํสุนัข หรือแมวหรือสัตว๑อื่นๆ ที่ไมํรู๎จัก เพราะอาจถูกมันทาร๎าย
(6) อยําวิ่งตามลูกบอล หรือสิ่งของที่ตกไปตามถนน เพราะอาจถูกรถเฉี่ยวชนได๎
(7) เมื่อพบกลํองหรือวัตถุแปลกไมํควรแตะต๎อง ควรรีบบอกผู๎ปกครองหรือผู๎ใหญํที่อยูํใกล๎เคียง
โดยทันที เพราะอาจจะมีสิ่งที่อาจจะเป็นอันตรายอยูํข๎างใน
5) การป้องกันยาเสพติดสู่ตนเอง ครอบครัวและชุมชน
1) การป้องกันตนเอง
(1) ระมัดระวังในการใช๎ยา หากมีความจาเป็นต๎องใช๎ ควรปรึกษาแพทย๑หรือเภสัชกร เพราะยา
บางชนิดหากนามาใช๎ผิดๆ อาจทาให๎ติดยาได๎
(2) ไมํควรทดลองใช๎ยาเสพติดทุกชนิด
(3) หากมีปัญหาไมํวําเรื่องใด ๆ และไมํสามารถแก๎ไขด๎วยตนเองได๎ ควรปรึกษาพํอ แมํ ญาติ
ผู๎ใหญํ ครู อาจารย๑.
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(4) ใช๎เวลาวํางทาสิ่งที่เป็นประโยชน๑
ตํอตัวเอง ครอบครัว ชุมชน เชํน ฝึกอาชีพตํางๆ
เพื่อเพิ่มพูนรายได๎ อํานหนังสือ เลํนกีฬา เลํนดนตรี
(5) เลือกคบเพื่อนที่ดี เชํน เพื่อนที่ไมํชักชวนไปสูํอบายมุขและสิ่งเสพติด
2) การป้องกันครอบครัว
(1) สร๎างความรัก ความอบอุํน ความเข๎าใจในครอบครัว เพื่อชํวยเหลือซึ่งกันและกัน
(2) รู๎จักปรับตัวให๎เหมาะสมกับสถานการณ๑ ยอมรับสภาพที่แท๎จริงของตนเองและครอบครัว
เชํน พํอแมํ ผู๎ปกครอง ควรให๎ความสนใจและเอาใจใสํลูกหลาน โดยให๎ความใกล๎ชิดและชํวยแก๎ปัญหา
ตํางๆ ที่เกิดขึ้น อบรมเลี้ยงดูบุตรหลานให๎เป็นคนดี
(3) ทาตัวให๎เป็นตัวอยํางที่ดีแกํลูกๆ โดยไมํประพฤติตนในทางเสื่อมเสีย เชํน ดื่มสุรา เสพยา
เสพติด เป็นต๎น
3) การป้องกันชุมชน
(1) แสวงหาความรู๎เกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติดจากบุคคล หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องและเผยแพรํ
ความรู๎นั้นให๎กับสมาชิกในชุมชน
(2) ให๎ความรํวมมือในการป้องกันยาเสพติด โดยมีสํวนรํวมในกิจกรรมตํางๆ ที่เป็นประโยชน๑
ตํอชุมชน อุทิศแรงกาย หรือกาลังทรัพย๑สนับสนุนกิจกรรมนั้นๆ เชํน การเลํนกีฬา การฝึกอาชีพ การดูแล
ความปลอดภัยในชุมชน เป็นต๎น
(3) ชํวยเหลือผู๎ติดยาเสพติดให๎เข๎ารับการบาบัดรักษา ยอมรับและเอาใจใสํผู๎ที่สามารถเลิกยาเสพ
ติดเข๎าสูํชุมชนเพื่อป้องกันการกลับไปเสพยาเสพติดซ้า
(4) ให๎ความรํวมมือกับเจ๎าหน๎าที่ในการแก๎ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน โดยแจ๎งแหลํงผลิต
แหลํงค๎า และแหลํงเสพ
3.10 การจดจาตาหนิรูปพรรณบุคคลและยานพาหนะ
(1) การจดจาตาหนิรูปพรรณบุคคล
1) หลักของการสังเกตจดจาตาหนิรูปพรรณ มีดังนี้
- สังเกตจดจาสิ่งที่ใหญํเห็นงํายไปสูํสิ่งที่เล็กเห็นยาก
- สังเกตจดจาลักษณะเดํน ตาหนิไปสูํลักษณะปกติธรรมดา
- พยายามอยําจดจาทุกสิ่งทุกอยํางแตํให๎จดจาบางอยํางที่ทํานจดจาได๎อยํางแมํนยา
- เมื่อคนร๎ายหลบหนีไปแล๎วอยําถามผู๎อื่นวําเห็นอะไร ให๎รีบบันทึกตาหนิรูปพรรณที่ทําน
เห็นและจดจาได๎ลงในสมุดหรือกระดาษโดยทันที
- มอบรายละเอียดให๎กับเจ๎าหน๎าที่ตารวจผู๎มีหน๎าที่เกี่ยวข๎อง
2) สิ่งที่สามารถจาได๎งํายและควรจดจากํอน
- เพศ เป็นชาย หญิง กะเทย
- วัยเด็ก วัยรุํน ผู๎ใหญํ แกํ ฯลฯ อายุประมาณเทําใด
- รูปรําง สูง เตี้ย อ๎วน ผอม สันทัด ฯลฯ
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- ผิวเนื้อ ขาว ขาวเหลือง ดา
ซีด เหี่ยวยํน ฯลฯ
- เชื้อชาติ ดูจากใบหน๎า เป็นคนไทย จีน ลูกครึ่ง แขก ฯลฯ
- รูปหน๎า รูปไขํ กลม ยาว เหลี่ยม ฯลฯ
- ผม สั้น หงอก หนา หยิก ตัดทรงอะไร หวีอยํางไร ฯลฯ
- ปากกว๎าง แคบ ใหญํ ริมฝีปากหนา ฯลฯ
- หู กาง ใหญํ เล็ก ติ่งหูแหลม ฯลฯ
- ตา เล็ก โต พอง โปน ตาชั้นเดียว สองชั้น ตาเข สวมแวํนตา แวํนกันแดด ฯลฯ
3) สิ่งที่เป็นจุดเดํนผิดปกติ ตาหนิ ที่อาจจดจาได๎งําย
- ตาหนิ แผลเป็นบนใบหน๎า ไฝ ปาน หูด เนื้อติ่ง มีลักษณะอยํางไร อยูํสํวนไหนของรํางกาย
- แผลเป็น มีลักษณะอยํางไร ขนาดเทําใด อยูํที่สํวนไหนของรํางกาย
- ลายสัก สักรูปอะไร สีอะไร อยูํที่สํวนไหนของรํางกาย
- ความพิการ ตาบอด หูหนวก ใบ๎ แขนขาด๎วน ลีบ ปากเบี้ยว ฯลฯ
- ทําทางการเดิน เดินตัวตรง ตัวเอียง ขากะเผลก
- สาเนียงการพูด พูดช๎า พูดเร็ว ติดอําง สาเนียงเป็นคนไทย จีน ฝรั่ง หรือสาเนียงคนภาคใด
- การกระทาบํอย ๆ สูบบุหรี่จัด พูดเอามือปิดปาก ติดยาเสพติด เวลาพูดเอามือล๎วงกระเป๋า
- การแตํงกาย จดจาเสื้อ กางเกง เชํน เสื้อแขนสั้น-ยาว, กางกางขาสั้น-ยาว ฯลฯ แบบ
ของเสื้อ กางเกง เชํน ยีนส๑ เสื้อยืด เสื้อเชิ้ตเครื่องแบบ นักศึกษา สีอะไร ลายแบบไหน มีตัวเลขอะไร
หรือไมํ รองเท๎าที่สวมเป็นชนิดใด สีอะไร แบบใด
- เครื่องประดับ มีเครื่องประดับอะไรบ๎างที่เห็นได๎ชัด เชํน แวํนตา นาฬิกา แหวน สร๎อย
กระเป๋าถือ ฯลฯ
4) กรณีที่คนร๎ายมีการพรางใบหน๎า
เชํน สวมแวํนตากันแดด สวมหมวกกันน็อค สวมหมวก สวมหน๎ากาก คลุมศีรษะด๎วยถุง
ให๎ทํานคอยสังเกตสํวนอื่น ๆ ของรํางกายที่มิได๎พรางและจดจาได๎งําย

การให้รูปพรรณสัณฐานที่ถูกต้องเป็นการ

20

ช่วยเหลือตารวจในการจับคนร้าย
ความสูง
ผม (แบบ-สี)
รูปหน๎า (องค๑ประกอบ-แวํน-เครา-หนวด
เสื้อ (แบบ-สี) - ตาหนิอื่น ๆ เชื้อชาติ อายุ
รอยสัก รูปรําง แผลเป็น

ชนิดอาวุธ
สํวนใดพิการ
กางเกง (แบบ-สี)
รองเท๎า
(2) การสังเกตจดจายานพาหนะของคนร้าย หรือผู้ต้องสงสัย
1) หลักของการสังเกตจดจายานพาหนะ มีดังนี้
- สังเกตจดจาสิ่งที่ใหญํ เห็นงําย ไปสูํสิ่งที่เล็กเห็นยาก
- สังเกตจดจาตาหนิ รอยชน สติ๊กเกอร๑ จุดเดํนตําง ๆ
- อยําจดจาทุกสิ่งทุกอยํางแตํให๎จดจาบางสิ่งที่ทํานจาได๎อยํางแมํนยา
- เมื่อคนร๎ายหลบหนีไปแล๎วอยําถามผู๎อื่นวําเป็นอยํางไรให๎รีบบันทึกลักษณะเดํนเอาไว๎ทันที
- มอบรายละเอียดให๎กับตารวจผู๎มีหน๎าที่เกี่ยวข๎อง
2) สิ่งที่สามารถจดจาได๎งํายและควรจดจากํอน
- ประเภทรถ เป็นรถจักรยานยนต๑ รถเก๐งสํวนบุคคล รถยนต๑แท็กซี่สาธารณะ รถบรรทุก
รถปิคอัพ รถสามล๎อเครื่อง รถจี๊ป ฯลฯ
- สีของรถ เป็นรถสีใด บริเวณใด เป็นสีชนิดธรรมดา ลูไซท๑ ฯลฯ
- ความเกํา –ใหมํ เป็นรถคํอนข๎างใหมํหรือเกํา
- ยี่ห๎อ เป็นรถยี่ห๎อใด รุํนปี พ.ศ./ค.ศ.ใด (ต๎องฝึกดูและจดจายี่ห๎อตําง ๆ)
- หมายเลขทะเบียน ดูได๎จากแผํนป้ายทะเบียน ให๎จดจาทั้งตัวอักษรและหมายเลข
ถ๎าเป็นรถตํางจังหวัด ให๎จดชื่อจังหวัดไว๎ด๎วย แผํนป้ายทะเบียนของรถประเภทตําง ๆ
จะแตกตํางกันไป เชํน รถเก๐งสํวนบุคคลแผํนป้ายจะเป็นพื้นสีขาวตัวเลขและตัวอักษรสีดา (เป็นป้ายของ
ทางราชการ) ติดข๎างหน๎า-หลัง รถแท็กซี่ แผํนป้ายจะเป็นพื้นสีเหลือง ตัวเลขอักษรสีดาติดข๎างหน๎า-หลัง
แผํนป้ายรถจักรยานยนต๑จะเป็นพื้นสีขาวตัวเลขอักษรสีดา ติดข๎างหลังเพียงแผํนเดียว
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อนึ่ง ในการสังเกตแผํนป้าย
ทะเบียนพยายามสังเกตด๎วยวําเป็นแผํนป้ายที่ติดไว๎
อยํางหลวมหรือติดอยํางแนํนหนา หรือมีการพรางเลขอักษรของแผํนป้ายนั้น ๆ หรือไมํด๎วยวิธีใด (ปัจจุบัน
คนร๎ายมักใช๎แผํนป้ายทะเบียนปลอมหรือมีการพรางหมายเลขทะเบียนและตัวอักษรให๎ผิดไปจากความเป็น
จริง)
3) สิ่งที่เป็นตาหนิรอยชนจุดเดํนที่เห็นได๎ชัด
- ตาหนิ เชํน กระจกแตก สีลอก มีรอยเจาะที่ตัวถังของรถ ฯลฯ
- รอยชน รอยยุบ รถมีรอยถูกชนบริเวณใดมากน๎อยอยํางไรมีรอยบุบที่ใด
- จุดเดํน เป็นรถที่แตํงเพื่อใช๎แขํงขัน มีเสาอากาศ ติดอุปกรณ๑พิเศษตําง ๆ กับรถ ฯลฯ
- ติดสติ๊กเกอร๑บริเวณใดเป็นรูปหรือเครื่องหมาย หรือข๎อความวําอยํางไร ติดฟิล๑มกรองแสง
ทึบมาก-น๎อยที่ใดอยํางไร
- แผํนป้ายที่ติดกับกระจกด๎านหน๎า ได๎แกํ ป้ายแผํน ป้ายวงกลมแสดงการเสียภาษี แผํนป้าย
ผํานเข๎า-ออก ของสถานที่ตําง ๆ บางครั้งระบุชื่อไว๎ที่แผํนป้าย ถ๎าเห็นให๎จดจาไว๎ด๎วย แผํนป้ายแสดงสิทธิ
พิเศษตํางๆ เชํน การจอดรถ การประกันภัย ฯลฯ
- เสียงของเครื่องยนต๑ แตร จดจาวํามีเสียงอยํางไร รถบางประเภทมีเสียงเครื่องยนต๑เสียง
แตรเฉพาะตัว เสียงรถแขํง รถปกติ รถสามล๎อ รถจักรยานยนต๑ยํอมแตกตํางกันบางครั้ง ไมํเห็นยานพาหนะ
ก็อาจสันนิษฐานได๎วําเป็นยานพาหนะอะไร แตํต๎องอาศัยความชานาญพอสมควร
(3) การสังเกตยานพาหนะรถยนต์และรถจักรยานยนต์
1) รถยนต์ หมายเลขทะเบียน รถประเภทรถเกํา รถกระบะ รถบรรทุก สีรถ สติ๊กเกอร๑ที่
ตกแตํง ยี่ห๎อรถ และรุํน ตาแหนํงป้ายวงกลม ป้ายผํานเข๎าออกสถานที่สํวนบุคคล ตาแหนํงเสาวิทยุ
โทรทัศน๑ และชนิดไฟท๎าย รูปลักษณะ สิ่งประดับ เชํนสิ่งของที่แขวนหน๎ารถ หรือวางหน๎ารถ เป็นต๎น
2) รถจักรยานยนต์ เลขทะเบียน ประเภทวิบาก ผู๎หญิง สีรถ สติ๊กเกอร๑ที่ตกแตํง ยี่ห๎อ รุํน
ไฟท๎าย บังโคลน ทํอไอเสีย แบบและเสียง

4. การเตรียมตัวให้รอดปลอดภัยพิบัติ
4.1 การปฏิบัติเมื่อเกิดน้าท่วม
1) ไมํควรเดินหรือขับรถผํานพื้นที่น้าทํวม
2) จงอยูํหํางจากบริเวณที่มีน้าไหล น้าที่ไหลเชี่ยวเพียงคืบเดียว สามารถพัดให๎ทํานล๎มลงได๎
3) จงอยูํหํางจากบริเวณที่เสาไฟฟ้าล๎ม
4) ห๎ามโยนสิ่งของที่ได๎รับความเสียหายทิ้งจนกวําทางราชการจะมาจดบันทึกข๎อมูล
5) ทิ้งอาหารที่สัมผัสน้าทํวม
6) จงบริโภคอาหารและน้าดื่มที่สะอาดเทํานั้น
7) จงปิดถังแก๏สทุกครั้งหลังจากการใช๎
8) จงปิดสวิตช๑และถอดปลั๊กเครื่องใช๎ไฟฟ้า
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4.2 การปฏิบัติเมื่อเกิดพายุ
1) จงปิดเตาขณะทาอาหารเมื่อไฟฟ้าดับและปิดอุปกรณ๑และใช๎แก๏สทุกชนิด
2) ถ๎าทํานอยูํในบ๎านหรืออาคาร จงเคลื่อนตัวให๎หํางหน๎าตํางหรือวัตถุอื่น ๆ ที่อาจ
3) หลํนมาโดนทํานและจงไปอยูํที่ชั้นลํางของบ๎านหรืออาคารและหํางจากหน๎าตําง
4) ถ๎าทํานอยูํนอกบ๎าน จงเข๎าไปอยูํในบ๎านหรืออาคาร จงหลีกเลี่ยงการเข๎าใกล๎สายไฟฟ้าที่ขาดเสา
ไฟฟ้าและต๎นไม๎
5) ถ๎าทํานกาลังขับขี่ จงจอดรถและหยุดในบริเวณที่หํางจากต๎นไม๎ ถ๎าเป็นไปได๎จงวิ่งเข๎าไปอยูํใน
อาคารที่ปลอดภัย จงอยูํหํางจากสะพานลอย เสาไฟฟ้าและสิ่งอันตรายอื่น ๆ
6) จงรับฟังขําวสารทางวิทยุเพื่อที่จะได๎ปฏิบัติตามข๎อแนะนา
4.3 การปฏิบัติเมื่อเกิดแผ่นดินถล่มและโคลนถล่ม
1) เข๎าที่กาบัง เชํน ใต๎โต๏ะหรือเฟอร๑นิเจอร๑ที่แข็งแรง
2) ถ๎าเป็นบ๎านหลายชั้นให๎หลบในที่กาบังชั้นบน
3) วิ่งไปยังพื้นที่สูงที่อยูํใกล๎ตัวทํานที่สุดซึ่งอยูํนอกแนวการไหลของแผํนดินถลํม
4) ถ๎าทํอนซุงหรือก๎อนหินหรือเศษวัสดุไหลเข๎ามาใกล๎ตัวทํานจงวิ่งหาที่หลบภัยที่อยูํใกล๎ตัวทําน
ที่สุด เชํน กลุํมต๎นไม๎ยืนต๎น อาคาร เป็นต๎น
5) ถ๎าสุดวิสัยที่จะหนี จงเตรียมหาวิธีหาตัวรอดและป้องกันศีรษะของทํานกํอน
4.4 การปฏิบัติเมื่อได้รับการแจ้งเตือนภัยจากคลื่นสึนามิ
1) เปิดวิทยุหรือโทรทัศน๑เอาไว๎เพื่อติดตามขําวสารความคืบหน๎าของสถานการณ๑
2) อพยพออกจากชาวฝั่งทะเลทันที (ถ๎าเป็นไปได๎)
3) อพยพไปสูํพื้นที่สูงหรืออพยพไปสูํชั้นบนของอาคารที่มั่นคงแข็งแรง
4) คอยจนกระทั่งมีคาสั่งหรือข๎อแนะนาวําท๎องทะเลปราศจากคลื่นสึนามิแล๎วจึงกลับไปชายหาด
หรือกลับบ๎าน

5. ความรู้เกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย
5.1 ท่านจะขับรถให้ปลอดภัยได้อย่างไร?
การขับรถโดยปลอดภัยขึ้นอยูํกับความรู๎ 5 ประการ หรือหลัก “5 ร”
1) รอบรู๎เรื่อง “รถ”
4) รอบรู๎เรื่อง “กฎจราจร”
2) รอบรู๎เรื่อง “ทาง”
5) รอบรู๎เรื่อง “มารยาท”
3) รอบรู๎เรื่อง “วิธีการขับรถ”
1) รอบรู้เรื่องรถ
ต๎องรอบรู๎เรื่องรถที่ขับขี่เป็นอยํางดี หมั่นตรวจตราแก๎ไขข๎อบกพรํองอยูํเสมอ โดยเฉพาะ
อยํางยิ่งกํอนออกเดินทางไกล ต๎องตรวจอุปกรณ๑สาคัญๆ เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง
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-

เครื่องยนต๑
ยาง
พวงมาลัย
กระจกสํองหลัง

-

ห๎ามล๎อ
นอตบังคับล๎อ
ที่ปัดน้าฝน
ไฟหน๎า ไฟท๎าย ไฟเลี้ยว และไฟเบรก

2) รอบรู้เรื่องทาง
ทางแตํละสายยํอมแตกตํางกันโดยสภาพภูมิประเทศและสภาพแวดล๎อม ถ๎าเป็นเส๎นทางไมํ
เคยไปควรศึกษาจากแผนที่คูํมือการทํองเที่ยว ถามผู๎รู๎หรือเจ๎าหน๎าที่ผู๎เกี่ยวข๎อง เชํน กรมทางหลวง ตารวจ
ทางหลวง ตารวจท๎องที่ ฯลฯ ที่สาคัญที่สุดทํานจะต๎องสังเกตและปฏิบัติตามป้ายและเครื่องหมายจราจร
3) รอบรู้เรื่องวิธีขับรถ
การขับรถเป็นศิลปะอยํา งหนึ่ง ขับรถเป็นอยํางเดียวไมํพอต๎องรู๎วิธีแก๎ไ ขปัญหาเฉพาะหน๎า
ได๎โดยฉับพลันและสามารถหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นโดยมิได๎คาดคิดเนื่องจากขาดความชานาญ เชํน
เบรกแตกจะทาอยํางไร ฯลฯ
4) รอบรู้เรื่องกฎจราจร
กฎจราจรมีไว๎เพื่อให๎ผู๎ใช๎รถใช๎ถนนประพฤติปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อความ
ปลอดภัยและความสะดวกรวดเร็ว
5) รอบรู้เรื่องมารยาท
- คนขับรถควรที่มีน้าใจให๎แกํกัน เพื่อให๎เกิดความปลอดภัยตํอผู๎ใช๎รถใช๎ถนนรํวมกัน
- การขับรถให๎ถูกกฎหมาย โดยไมํฝ่าฝืนข๎อห๎ามตามมาตรการ 3 ม. 2 ข. 1 ร. ดังนี้
3 ม. 1. ขับขีร่ ถจักรยานยนต๑โดยไมํสวมหมวกนิรภัย
2. ขับขีร่ ถจักรยานยนต๑ที่มีอุปกรณ๑สํวนควบไม่ถูกต๎อง และครบถ๎วนตามที่
กฎหมายกาหนดอันอาจจะทาให๎เกิดอุบัติเหตุ
3. ขับรถขณะเมาสุรา
2 ข. 1. ขับรถยนต๑ไมํคาดเข็มขัดนิรภัย
2. ขับรถโดยไมํมีใบอนุญาตขับขี่
1 ร. ขับรถด๎วยความเร็วเกินกวําที่กฎหมายกาหนด
5.2 ความรู้เกี่ยวกับการเดินถนน การข้ามถนน การขึ้นลงรถประจาทางอย่างปลอดภัย
1) การเดินถนน
(1) ถนนที่มีทางเท๎าจัดไว๎ ให๎เดินบนทางเท๎า และอยําเดินใกล๎ทางรถ โดยหันหลังให๎รถที่กาลัง
แลํนมา กํอนที่จะก๎าวไปในทางรถต๎องมองซ๎าย – ขวากํอนเสมอ
(2) ถนนที่ไมํมีทางเท๎า ให๎เดินชิดริมทางขวาของถนน อยํางเดินคูํกัน ให๎เดินเรียงเดี่ยวตามกันไป
(3) ถ๎าจูงเด็ก ให๎เด็กเดินด๎านในและจับมือเด็กไว๎ให๎มั่น เพื่อป้องกันเด็กวิ่งออกไปในทางรถ
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(4) การเดินถนนในที่มืด ควรสวมเสื้อขาวและถ๎าถือไฟฉายสํองติดมือไปด๎วยก็จะปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
(5) แถวหรือขบวนทหาร ตารวจ ลูกเสือหรือนักเรียนที่มีผู๎บังคับบัญชาควบคุมเดินอยํางเป็น
ระเบียบ จะเดินบนทางรถยนต๑ก็ได๎โดยเดินชิดทางรถด๎านขวาหรือด๎านซ๎ายตามความจาเป็น
2) การข้ามถนน
(1) กํอนข๎ามถนนทุกครั้ง ต๎องหยุดเดินที่ขอบถนน มองขวาซ๎าย แล๎วมองขวา ให๎แนํใจวําไมํมี
รถกาลังแลํนมาจึงข๎ามได๎ แล๎วให๎รีบข๎ามถนนไปเป็นเส๎นตรง และให๎เดินอยํางรวดเร็วอยําวิ่งข๎ามถนน
(2) ถ๎าบริเวณที่จะข๎ามถนนมีชํองที่ข๎าม (ทางม๎าลาย) หรือสะพานลอยต๎องข๎ามตรงชํองทางข๎าม
จะปลอดภัยที่สุด
(3) อยําข๎ามถนนโดยออกจากที่กาบังตัว เชํน ออกจากซอย รถที่จอดอยูํ หรือท๎ายรถประจาทาง
เพราะจะเกิดอันตรายขึ้นได๎
(4) การข๎ามถนนที่รถเดินทางเดียว ต๎องหยุดให๎แนํใจเสียกํอนวํารถแลํนมาจากไหน และมีความ
ปลอดภัยพอหรือยัง จึงข๎ามได๎
(5) ถนนที่มีเกาะกลางถนนต๎องข๎ามทีละครึ่งถนน โดยข๎ามครั้งแรกไปพักที่เกาะกลางถนน
เสียกํอน จึงข๎ามในครึ่งหลังตํอไป
(6) ในเวลากลางคืนควรไปหาที่ข๎ามที่มีแสงสวําง
3) ช่องข้ามทางหรือทางม้าลาย
(1) คนเดินเท๎าที่กาลังเดินข๎ามถนนในทางม๎าลายมีสิทธิไปกํอนรถ เพราะตามกฎหมายต๎องหยุด
ให๎คนข๎ามถนนในทางข๎าม แตํจะต๎องระวังให๎โอกาสแกํรถที่ชะลอความเร็วและหยุดไมํทันกํอนที่จะก๎าวลง
ไปยังพื้นถนน ยิ่งเวลาฝนตกถนนลื่นต๎องระวังให๎มาก
(2) ถึงแม๎วําคนขับรถจะหยุดให๎ข๎ามต๎องข๎ามด๎วยความระมัดระวัง มองขวา – ซ๎าย ตลอดเวลา
เพราะอาจมีผู๎ขับขี่บ๎าบิ่นแซงรถที่หยุดรถอยูํขึ้นมาก็ได๎ และการข๎ามถนนต๎องรวดเร็วอยําเดินลอยชาย
(3) การข๎ามถนนในชํองทางข๎ามที่บริเวณทางแยกให๎ระวังรถที่จะเลี้ยวเข๎ามาหาตัวทํานด๎วย
(4) ถ๎ามีเกาะกลางถนนทาไว๎ที่ทางม๎าลาย ให๎ข๎ามถนนไปทีละครึ่งถนนโดยพักรออยูํบนเกาะ
มองขวา – ซ๎าย ปลอดภัยแล๎วจึงข๎ามไป
(5) ถ๎าทํานกาลังข๎ามถนนอยูํ เห็นรูปคนสีเขียวกะพริบขึ้นที่สัญญาณไฟ ให๎รีบข๎ามถนนโดยเร็ว
และอยําเริ่มก๎าวข๎ามถนน เมื่อเห็นรูปคนสีเขียวกะพริบที่สัญญาณไฟเป็นอันขาด เพราะจะข๎ามถนนไปไมํ
ตลอด และอาจเกิดอุบัติเหตุได๎
4) ทางข้ามที่มีตารวจจราจรควบคุม
อยําข๎ามถนนเมื่อตารวจกาลังปลํอยรถเดินอยูํหรือเมื่อตารวจให๎สัญญาณห๎ามคนเดินเท๎าอยูํ
5) การข้ามถนนบนสะพานลอย
ถ๎ามีสะพายลอยข๎ามถนนสาหรับคนข๎าม ให๎ใช๎สะพานลอย จะปลอดภัยกวํา
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6) การขึ้นลงรถประจาทางอย่างปลอดภัย
อยําขึ้นหรือลงรถประจาทาง จนกวํารถจะหยุดสนิทที่ป้ายหยุดรถประจาทาง เมื่อลงจากรถ
ประจาทางแล๎ว จะข๎ามถนนควรรอให๎รถออกไปให๎พ๎นเสียกํอน จะได๎มองเห็นรถอื่นๆ ที่แลํนเข๎ามาได๎
อยํางชัดเจนและปลอดภัย
5.3 ความรู้เกี่ยวกับรถที่นามาใช้
1) อยํานารถที่มีสภาพไมํมั่นคงแข็งแรง ซึ่งอาจเกิดอันตรายหรืออาจทาให๎เสื่อมเสียสุขภาพอนามัย
แกํผู๎ใช๎ คนโดยสารหรือประชาชนมาใช๎ในทางเดินรถ เชํน รถตัวถังผุ ๆ พัง ๆ ยางล๎อรถไมํมีดอกยาง
ควันดา ฯลฯ
2) รถที่นามาใช๎ต๎องมีโคมไฟหน๎า – หลัง ไฟเลี้ยว – ไฟจอด – ไฟเบรก – ไฟฉุกเฉิน – แตร – เบรก
และเบรกมือที่ใช๎การได๎ – ที่ปัดน้าฝน ครบถูกต๎องตามกฎหมาย
3) รถที่นามาใช๎ต๎องติดแผํนป้ายทะเบียนหน๎า – หลัง (มีไฟสํองป้ายทะเบียนหลัง) และติดป้าย
วงกลมแสดงการเสียภาษีประจาปีไว๎ด๎วย
4) รถที่บรรทุกของยื่นเกินความยาวของตัวรถในเวลากลางวันต๎องติดธงสีแดง เวลากลางคืนต๎องติด
โคมสีแดงไว๎ที่ตอนปลายสุดของสิ่งบรรทุกนั้น ให๎สามารถมองเห็นได๎ในระยะไมํน๎อยกวํา 150 เมตร
5) ผู๎ขับรถบรรทุกสัตว๑และสิ่งของต๎องจัดให๎มีผ๎าใบคลุมป้องกันไมํให๎สัตว๑หรือสิ่งของที่บรรทุกตก
หลํนรั่วไหลสํงกลิ่น หรือปลิวไปจากรถ อันกํอให๎เกิดอันตราย หรือความเดือดร๎อน ราคาญแกํผู๎ใช๎รถใช๎
ถนนหรือทาให๎ถนนสกปรกเปรอะเปื้อน อันอาจทาให๎เกิดอุบัติเหตุได๎
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5.4 ความรู้เกี่ยวกับเครื่องหมายจราจร
1) เครื่องหมายและสัญญาณจราจร
(1) ป้ายบังคับ คือ ป้ายที่มีผลบังคับตามกฎหมายลักษณะทั่วไป เป็นรูปวงกลมสีพื้นใช๎สีขาว,
เส๎นของป้าย-เส๎นขีดกลางใช๎สีแดง, เครื่องหมาย-สัญลักษณ๑บนป้ายใช๎สีดา ยกเว๎นป้ายหยุดเป็นรูปแปดเหลี่ยม,
ป้ายให๎ทางเป็นรูปสามเหลี่ยม, ป้ายห๎ามจอดเป็นรูปวงกลม พื้นสีน้าเงิน-ขอบและเส๎นขีดกลางสีแดง

หยุด

ให้ทาง

ให้รถสวนทาง
มาก่อน

ห้ามแซง

ห้ามรถบรรทุก

ห้ามรถยนต์

ห้ามรถ
จักรยานยนต์

ห้ามรถพ่วง

ห้ามรถ
จักรยาน

ห้ามรถ
จักรยานยนต์
หรือรถยนต์

ห้ามรถจักรยาน
รถสามล้อ และ
รถจักรยานยนต์

ห้ามรถ
อีแต๋น

ห้ามใช้เสียง

ห้ามจอด

ให้ชิดซ้าย

ให้ชิดขวา

ให้รถเดิน
ทางเดียว

สุดเขตบังคับ
ห้ามแซง

สุดเขตบังคับ

เดินรถ
ทางเดียว

จากัดความกว้าง จากัดความสูง

วงเวียน

สุดเขตบังคับ
ความเร็ว

ห้ามกลับรถ

ห้ามเข้า

ห้ามเลี้ยวซ้าย

ห้ามรถสามล้อ

ห้ามหยุดรถ

ห้ามล้อ
เลื่อนลากเข็น

หยุดตรวจ จากัดความเร็ว

รถเดินทางเดียว รถเดินทางเดียว
ไปทางซ้าย
ไปทางขวา

ให้เลี้ยวซ้าย

ห้ามเลี้ยวซ้าย

ห้ามรถ
แทรกเตอร์

จากัดน้าหนัก

ให้เลี้ยวขวา
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(2) ป้ายเตือน คือ ป้ายซึ่งใช๎เพื่อเตือนผู๎ขับขี่ยวดยานให๎ระมัดระวังกํอนถึงจุดที่อาจจะเกิด
อันตรายได๎งําย ลักษณะทั่วไป เป็นรูปสี่เหลี่ยม สีพื้นใช๎สีเหลือง เส๎นขอบป้ายสีดา-เครื่องหมาย-สัญลักษณ๑ตัวเลข- ตัวอักษรบนป้ายใช๎สีดา

ทางโค๎งซ๎าย

ทางโค๎งขวา ทางโค๎งรัศมีแคบเลี้ยวซ๎าย ทางโค๎งรัศมีแคบเลี้ยวขวา ทางโค๎งกลับเริ่มซ๎าย ทางโค๎งกลับเริ่มขวา ทางโค๎งกลับรัศมีแคบเริ่มซ๎าย

ทางโค๎งกลับรัศมีแคบเริ่มขวา ทางคดเคี้ยวเริ่มซ๎าย ทางคดเคี้ยวเริ่มขวา

วงเวียนข๎างหน๎า

เครื่องหมายเตือนทางแยก

เครื่องหมายเตือนทางแยก

ทางข๎ามรถไฟ
(ไมํมีเครื่องกั้นราง )
(มีเครื่องกั้นราง )

เครื่องหมายเตือนทางแยก

หยุดข๎างหน๎า

สัญญาณไฟ

ทางแคบลง

สะพานแคบ

จากัดความกว๎าง

ทางลอดต่า

ทางขรุขระ

ทางรํวน

ทางขึ้นลาดชัน

ทางลงลาดชัน

ทางรํวม

ทางรํวม

คนข๎ามทาง

โรงเรียนระวังเด็ก

ชํองจราจรลดลง

ชํองจราจรลดลง

สะพานเปิดได๎

ทางลื่น

รถกระโดด

ทางคูํข๎างหน๎า

สิ้นสุดทางคูํ

รถวิ่งสวนทาง

ระวังสัตว๑

เครื่องหมายลูกศรคูํ
เครื่องหมายลูกศรขนาดใหญํ
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(3) ป้ายเตือนในงานก่อสร้าง

1. ทางเบี่ยงซ๎าย

2. ทางเบี่ยงขวา

3. เครื่องจักรกาลัง
ทางาน

4. คนทางาน

5. สารวจทาง

(4) ป้ายเตือนในงานก่อสร้างอื่น ๆ

(5) ป้ายแนะนาทั่วไป มีไว๎เพื่อชํวยแนะนาผู๎ขับขี่ไปสูํจุดหมายปลายทางได๎ถูกต๎องและให๎
ข๎อมูลตําง ๆที่จาเป็นในการเดินทางตลอดระยะทางนั้น ๆ มี 2 แบบ คือ พื้นสีขาว และพื้นสีน้าเงินสาหรับ
ป้ายแนะนาบนทางหลวงพิเศษหรือทางดํวนใช๎พื้นสีเขียวดูภาพตัวอยํางตํอไปนี้

1.
2.
3.
7.

.

8.
5.
9.

6.

4.

1., 2., 3. ไปตาก 12 กม., ไป อ.ตาคลี
28 กม., ไปสระบุรี 42 กม.
4. ไปทางหลวงแผํนดินสาย 34 ตามลูกศร
5. แสดงตาแหนํงทางข๎าม หรือทางม๎าลาย
6. แสดงตาแหนํงที่จอดรถ
7. ชํองเดินรถประจาทางในกรุงเทพฯ
(ห๎ามรถเคลื่อนเข๎าไปชํวงเวลาที่กาหนด)
8., 9. ป้ายแนะนาทางหลวงพิเศษ (ทางดํวน)
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(6) สัญญาณไฟจราจร : ไฟแดง ให๎หยุดรถหลังเส๎นหยุด ไฟเขียว ให๎ออกรถไปได๎ถ๎าจะเลี้ยว
ซ๎ายหรือขวาต๎องระวังคนข๎ามถนนและรถทางตรง ไฟเหลือง เตรียมตัวหยุดรถ
ถ๎าลูกศรเขียวเปิดคูํกับไฟแดง หมายถึง ให๎รถ
ผํานไฟแดงไปทางด๎านลูกศรชี้ได๎ ลูกศรเขียว
จะชี้ไปทางทิศใดก็ได๎

(7) เส้นแบ่งช่องจราจร
1. เส้นทึบสีขาว หรือสีเหลือง จะเป็นเส๎นเดี่ยวหรือคูํก็ตาม หมายความวํา
“ห๎ามแซง”

2. เส้นประสีขาว หรือสีเหลือง หมายความวํา “ให๎แซงได๎ถ๎าข๎างหน๎า
ปลอดภัย”

3. เส้นทึบคู่กับเส้นประ หมายความวํา “รถที่ขับทางซ๎ายของเส๎นทึบห๎ามแซง
แตํรถที่ขับทางซ๎ายของเส๎นประสามารถแซงได๎
หมายเหตุ (1) ในกรุงเทพฯ เส๎นทึบและเส๎นประสีเหลืองใช๎เฉพาะชํองเดินรถประจาทาง ใน
ตํางจังหวัดบนเส๎นทางหลวงแผํนดินบางแหํงใช๎สีเหลืองเป็นเส๎นแบํงชํองจราจร หรือแบํงกลางถนนใน
บริเวณที่อาจเกิดอันตรายได๎งําย เชํน บริเวณทางแยก, ทางโค๎ง
(2) ห๎ามขับรถทับหรือครํอมเส๎นแบํงชํองจราจร
(8) เส้นขวางแนวจราจร
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2) เครื่องหมายและข้อความบนพื้นทาง

3) เครื่องหมายบนขอบทาง

6. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
6.1 การฟ้องคดีต่อศาลปกครอง
- คดีที่จะฟ้องตํอศาลปกครอง ได๎แกํ คดีพิพาทระหวํางหนํวยงานทางปกครอง หรือเจ๎าหน๎าที่ของ
รัฐกับเอกชน หรือระหวํางหนํวยงานทางปกครอง หรือเจ๎าหน๎าที่ของรัฐด๎วยกัน อันเนื่องมาจากการออกกฎ
คาสั่ง หรือการกระทาทางปกครองที่ไมํชอบด๎วยกฎหมาย การละเลยตํอหน๎าที่หรือปฏิบัติหน๎าที่ลําช๎าเกิน
สมควร การกระทาละเมิดหรือความรับผิดอยํางอื่นอันเกิดจากการใช๎อานาจตามกฎหมาย กฎ คาสั่งทาง
ปกครอง หรือคาสั่งอื่น การละเลยหน๎าที่หรือปฏิบัติหน๎าที่ลําช๎า และสัญญาทางปกครอง เป็นต๎น
- ระยะเวลาในการฟ้องคดีปกครอง
การฟ้องคดีปกครองจะต๎องฟ้องภายใน 90 วัน นับตั้งแตํวันที่รู๎หรือควรรู๎ถึงเหตุการณ๑ฟ้องคดี
หรือนับแตํวันที่พ๎นกาหนด 90 วัน นับแตํวันที่ผู๎ฟ้องคดีมีหนังสือร๎องขอให๎ ห นํ ว ยงานทางปกครองหรือ
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เจ๎าหน๎าที่ของรัฐปฏิบัติหน๎าที่ตามที่กฎหมายกาหนดและไมํได๎รับหนังสือชี้แจง หรือได๎รับแตํเป็นคาชี้แจงที่
ไมํมีเหตุผล
6.2 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่ลงโทษผู้กระทาผิดต่อเด็ก
1) การกระทาที่ห๎ามกระทาตํอเด็กภายใต๎บทบัญญัติแหํงกฎหมายอื่นที่ไมํวําเด็กจะยินยอมหรือไมํ
(1) กระทาหรือละเว๎นการกระทาอันเป็นการทารุณกรรมตํอรํางกายหรือจิตใจของเด็ก
(2) จงใจหรือละเลยไมํให๎สิ่งจาเป็นแกํการดารงชีวิตหรือการรักษาพยาบาลแกํเด็กที่อยูํในความ
ดูแลของตน จนนําจะเกิดอันตรายแกํรํางกายหรือจิตใจของเด็ก
(3) บังคับ ขูํเข็ญ ชักจูง สํงเสริมหรือยินยอมให๎เด็กประพฤติตนไมํสมควรหรือนําจะทาให๎เด็กมี
ความประพฤติเสี่ยงตํอการกระทาผิด
(4) โฆษณาทางสื่อมวลชนหรือเผยแพรํด๎วยประการใด เพือ่ รับเด็กหรือยกเด็กให๎แกํบุคคลอื่นที่
ไมํใชํญาติของเด็ก เว๎นแตํเป็นการกระทาของทางราชการหรือได๎รับอนุญาตจากทางราชการแล๎ว
(5) ขูํเข็ญ ชักจูง สํงเสริม ยินยอมหรือกระทาด๎วยประการใดให๎เด็กไปเป็นขอทานเด็กเรํรํอน
หรือใช๎เด็กเป็นเครื่องมือในการขอทานหรือการกระทาผิด หรือกระด๎วยประการใดอันเป็นการแสวงหา
ประโยชน๑โดยมิชอบจากเด็ก
(6) ใช๎ จ๎าง หรือวานเด็กให๎ทางานหรือกระทาการอันอาจเป็นอันตรายแกํรํางกายหรือจิตใจ
(7) บังคับ ขูํเข็ญ ใช๎ ชักจูง ยุยง สํงเสริม หรือยินยอมให๎เด็กเลํนกีฬาหรือให๎กระทาการใด
เพื่อแสวงหาประโยชน๑ทางการค๎าอันมีลักษณะเป็นการขัดขวางตํอการเจริญเติบโตหรือพัฒนาของเด็ก หรือมี
ลักษณะเป็นการทารุณกรรมตํอเด็ก
(8) ใช๎ หรือยินยอมให๎เด็กเลํนการพนันไมํวําชนิดใดหรือเข๎าไปในสถานที่เลํนการพนัน
สถานค๎าประเวณี หรือสถานที่ที่ห๎ามมิให๎เด็กเข๎า
(9) บังคับ ขูํเข็ญ ใช๎ ชักจูง ยุยง สํงเสริม หรือยินยอมให๎เด็กแสดงหรือกระทาการอันมี
ลักษณะลามกอนาจาร ไมํวําจะเป็นไปเพื่อให๎ได๎มาซึ่งคําตอบแทนเพื่อการใด
(10) จาหนําย แลกเปลี่ยน หรือให๎สุรา หรือบุหรี่แกํเด็ก เว๎นแตํการปฏิบัติทางการแพทย๑
“ผู๎ใดฝ่าฝืนต๎องระวางโทษจาคุกไมํเกินสามเดือนหรือปรับไมํเกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ”
2) ห๎ามโฆษณา (ประจาน) ให๎เสียหายห๎ามมิให๎ผู๎ใดโฆษณาหรือเผยแพรํทางสื่อมวลชนหรือสื่อ
สารสนเทศประเภทใดซึ่งข๎อมูลเกี่ยวกับตัวเด็กหรือผู๎ปกครองโดยเจตนาที่จะทาให๎เกิดความเสียหายแกํจิตใจ
ชื่อเสียงเกียรติคุณ หรือสิทธิประโยชน๑อื่นใดของเด็ก หรือเพื่อแสวงหาประโยชน๑สาหรับตนเอง “ผู๎ใดฝ่าฝืน
ต๎องระวางโทษจาคุกไมํเกินหกเดือนหรือปรับไมํเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ”
3) การสอบปากคาเด็กอายุไมํเกินสิบแปดปี การสอบปากคาเด็กไว๎ในฐานะเป็นผู๎เสียหายหรือพยาน
ให๎ใช๎สถานที่ที่เหมาะสมโดยให๎มีนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห๑บุคคลที่เด็กร๎องขอ และพนักงาน
อัยการรํวมด๎วย
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6.3 ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จาเลยในคดีอาญา
พ.ศ.2544
โดยที่บทบัญญัติมาตรา 245 และมาตรา 246 ของรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย บัญญัติ
รับรองสิทธิในการได๎รับความชํวยเหลือจากรัฐของบุคคล ซึ่งได๎รับความเสียหายเนื่องจากการกระทา
ความผิดอาญาของผู๎อื่นโดยตนมิได๎มีสํวนเกี่ยวข๎องกับการกระทาความผิดนั้น และไมํมีโอกาสได๎รับการ
บรรเทาความเสียหายโดยทางอื่น รวมทั้งการรังรองสิทธิในการได๎รับคําทดแทนในกรณีของบุคคลซึ่งตกเป็น
จาเลยในคดีอาญา และถูกคุมขังระหวํางการพิจารณาคดี หากปรากฏตามคาพิพากษาอันถึงที่สุดในคดีนั้นวํา
ข๎อเท็จจริงฟังเป็นที่ยุติวําจาเลยมิได๎เป็นผู๎กระทาความผิดหรือการกระทาของจาเลยไมํเป็นความผิด ดังนั้น
เพื่อให๎การรับรองสิทธิดังกลําวเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหํงราชอาญาจักรไทย จึงจาเป็นต๎อง
ตราพระราชบัญญัตินี้
6.4 กฎหมายที่เกี่ยวกับบุหรี่
1) การจาหน่ายบุหรี่
ห๎ามจาหนํายบุหรี่ให๎กับเด็กที่มีอายุต่ากวํา 18 ปี ผู๎ใดฝ่าฝืน ต๎องระวางโทษจาคุกไมํเกินหนึ่ง
เดือน หรือปรับไมํเกินสองพันบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
2) สถานที่ห้ามสูบบุหรี่ แบํงเป็น 3 กลุํม
(1) สถานที่ที่ห้ามสูบบุหรี่ทั้งหมด ได๎แกํ สถานที่สาธารณะทั่วไป ยานพาหนะสาธารณะ
สถานบริการสาธารณสุขและสํงเสริมสุขภาพทั้งหมดของคนและสัตว๑ สถานศึกษา เชํน โรงเรียน อุทยาน
การเรียนรู๎ ศูนย๑การเรียนรู๎ สถาบันกวดวิชา สอนดนตรี กีฬาและศิลปะ หอศิลป์ พิพธิ ภัณฑสถาน สถานที่
สาธารณะที่ใช๎ประโยชน๑รํวมกัน อาทิ ร๎านค๎า สถานบันเทิง สถานที่ออกกาลังกาย ห๎างสรรพสินค๎า และ
บริเวณโถงพักคอยและบริเวณทางเดินทั้งหมดภายในอาคารโรงแรม ห๎องเชํา หอพักคอนโดมิเนียม
ศาสนสถาน ธนาคาร และสถาบันการเงิน
(2) สถานที่ห้ามสูบบุหรี่ในอาคาร ได๎แกํ สถานที่ราชการและรัฐวิสาหกิจ สถานีบริการน้ามัน
และแก๏ส มหาวิทยาลัยและสถานบันการศึกษาตั้งแตํระดับอุดมศึกษา สถานที่ทางานเอกชน สถานีขนสํง
ผู๎โดยสารทางบกทุกประเภท สถานีรถไฟ
(3) สถานที่อนุญาตให้สูบบุหรี่ในอาคาร แตํจะต๎องมีการจัดพื้นที่ไว๎เป็นการเฉพาะ ได๎แกํ
สนามบินนานาชาติ
หมายเหตุ ผู๎ใดฝ่าฝืนมีโทษปรับ ดังนี้
1. เจ๎าของกิจการและสถานที่ มีโทษปรับไมํเกิน 20,000 บาท
2. สํวนประชาชนที่สูบบุหรี่ในเขตห๎ามสูบบุหรี่ จะมีโทษปรับไมํเกิน 2,000 บาท
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6.5 กฎหมายที่เกี่ยวกับสุรา/แอลกอฮอล์
1) กาหนดเวลาขายสุรา
ผู๎ใดได๎รับอนุญาตขายสุราให๎ขายสุราได๎เฉพาะภายในเวลาตั้งแตํ 11.00 น. – 14.00 น. และตั้งแตํ
17.00 น. – 24.00 น. ผู๎ไดฝ่าฝืนมีความผิดต๎องระวางโทษปรับไมํเกินห๎าสิบบาท
2) การห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ห๎ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล๑ให๎แกํบุคคลซึ่งมีอายุต่ากวํายี่สิบปีบริบูรณ๑ และบุคคลที่มีอาการ
มึนเมาจนครองสติไมํได๎ ผู๎ใดฝ่าฝืนต๎องระวางโทษจาคุกไมํเกินหนึ่งปี หรือปรับไมํเกินสองหมื่นบาท หรือ
ทั้งจาทั้งปรับ
3) สถานที่ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ห๎ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล๑ในสถานที่หรือบริเวณ ดังนี้
(1) วัดหรือสถานที่สาหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา
(2) สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สถานพยาบาลตามกฎหมายวําด๎วยสถานพยาบาลและร๎าน
ขายยาตามกฎหมายวําด๎วยยา
(3) สถานที่ราชการ ยกเว๎นบริเวณที่จัดไว๎เป็นร๎านค๎าหรือสโมสร
(4) หอพักตามกฎหมายวําด๎วยหอพัก
(5) สถานศึกษาตามกฎหมายวําด๎วยการศึกษาแหํงชาติ
(6) สถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิงตามกฎหมายวําด๎วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง หรือร๎านค๎าใน
บริเวณสถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิง
(7) สวนสาธารณะของทางราชการที่จัดไว๎เพื่อการพักผํอนของประชาชนโดยทั่วไป
(8) สถานอื่นที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
หมายเหตุ ผู๎ใดฝ่าฝืนต๎องระวางโทษจาคุกไมํเกินหกเดือน หรือปรับไมํเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
4) อัตราโทษผู้ขับขี่รถในขณะเมาสุรา (ตรวจพบแอลกอฮอล์เกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์)
(1) เมาแล้วขับ อัตราโทษจาคุกไมํเกิน 1 ปี หรือปรับไมํเกินห๎าพันถึงสองหมื่นบาท หรือทั้งจา
ทั้งปรับ และพักใช๎ใบอนุญาตขับขี่ไมํน๎อยกวํา 6 เดือน หรือเพิกถอนใบอนุญาต
(2) เมาแล้วขับเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจ อัตราโทษจาคุก 1 ถึง 5 ปี
และปรับสองหมื่นถึงหนึ่งแสนบาท และพักใช๎ใบอนุญาตขับขี่ไมํน๎อยกวํา 1 ปี หรือเพิกถอนใบอนุญาต
(3) เมาแล้วขับเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส อัตราโทษจาคุก 2 ถึง 6 ปี และปรับสี่
หมื่นถึงหนึ่งแสนสองหมื่นบาท และพักใช๎ใบอนุญาตขับขี่ไมํน๎อยกวํา 2 ปี หรือเพิกถอนใบอนุญาต
6.6 การห้ามใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) ขณะขับขี่รถ
(1) การใช๎โทรศัพท๑เคลื่อนที่ (มือถือ) ขณะขับขี่รถหรือรถติดไฟแดง จะมีความผิดถูกปรับตั้งแตํ
400 – 1,000 บาท
(2) เว๎นแตํใช๎อุปกรณ๑เสริมสาหรับการสนทนา โดยผู๎ขับ ขี่รถไมํต๎องถือหรือจับโทรศัพท๑เคลื่อนที่
(มือถือ) นั้น
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(3) หากมี ค วามจาเป็ น ต๎องใช๎ โทรศัพ ท๑โดยไมํใช๎อุปกรณ๑เสริมในขณะขับขี่รถ ให๎ผู๎ขับขี่รถจอดรถ
บริเวณไหลํทาง
6.7 กฎหมายที่เกี่ยวกับการเล่นเกม อินเทอร์เน็ต
(1) เด็กอายุต่ากวํา 18 ปี ห๎ามเลํนเกม อินเทอร๑เน็ตในร๎านเกม ร๎านอินเทอร๑เน็ต กํอนเวลา 14.00
น.ในวันจันทร๑ – ศุก ร๑ โดยห๎ามเลํนเกินเวลา 22.00 น. และห๎ามเลํนติดตํอกั นเกิ น 3 ชั่วโมง ยกเว๎น
วันหยุดราชการ
(2) ร๎านเกม อินเทอร๑เน็ต หากเปิดโดยไมํได๎รับอนุญาตจะมีโทษจาคุกไมํเกิน 1 ปี ปรับไมํเกิน
20,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ และเกมที่เปิดจะต๎องไมํขัดตํอความสงบเรียบร๎อยและศีลธรรม
7. ระเบียบและคาสั่งสานักงานตารวจแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง
7.1 ความรู้เกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตารวจ (กต.ตร.)
กต.ตร. คืออะไร?
การกาหนดนโยบายการบริหารงานตารวจและกากับดูแลสานักงานตารวจแหํงชาติ ให๎ปฏิบัติ
ตามนโยบาย เป็นอานาจหน๎าที่ของคณะกรรมการนโยบายตารวจแหํงชาติ (ก.ต.ช.) รวมทั้งยังมีหน๎าที่
ตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารราชการตารวจให๎เป็นไปตามพระราชบัญญัติตารวจแหํงชาติ
พ.ศ.2547 และกฎหมายอื่น
การตรวจสอบ ติดตามการบริหารงานตารวจนั้น มีคณะกรรมการตรวจสอบ ติดตามการ
บริหารงานตารวจ (กต.ตร.) ในระดับตํางๆ ได๎แกํ กรุงเทพมหานคร จังหวัดและสถานีตารวจ เรียกโดยยํอ
วํา “กต.ตร.กทม., กต.ตร.จังหวัด และ กต.ตร.สถานีตารวจ” เพื่อตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของข๎าราชการตารวจในเขตพื้นที่ แล๎วรายงาน ก.ต.ช. เพื่อพิจารณา
นอกจากนี้ กต.ตร.กทม., กต.ตร.จังหวัด และ กต.ตร.สถานีตารวจ ยังมีหน๎าที่ในการสํงเสริม
ให๎ท๎องถิ่นมีสํวนรํวมในกิจการตารวจเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทาความผิดทางอาญา รักษาความ
สงบเรียบร๎อยและรักษาความปลอดภัยของประชาชนตามความเหมาะสมและความต๎องการแตํละพื้นที่
7.2 การมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น และองค์กรในกิจการตารวจ
สานักงานตารวจแหํงชาติ ได๎กาหนดระเบียบเกี่ยวกับการสํงเสริมให๎ประชาชน ชุมชน ท๎องถิ่ น
และองค๑กร มีสํวนรํวมในกิจการตารวจ พ.ศ.2551 โดยมีวัตถุประสงค๑เพื่อให๎ประชาชน ชุมชน ท๎องถิ่นและ
องค๑กรตําง ๆ ให๎เข๎ามามีสํวนรํวมในกิจการตารวจ ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมตําง ๆ
การมีส่วนร่วมแบ่งเป็น 3 รูปแบบที่สาคัญ คือ
1) การมีส่วนร่วมของประชาชนทั่วไป
(1) เครือขํายชุมชนลักษณะปฏิบัติการ
- อาสาสมัครตารวจบ้าน เพื่อแสวงหาความรํวมมือจากประชาชนให๎เข๎ามารํวม
ปฏิบัติกับเจ๎าหน๎าที่ตารวจในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ยาเสพติด และอุบัติภัยตําง ๆ รวมทั้งการ
ตรวจตราของตารวจสายตรวจ
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- อาสาจราจร ดาเนินการจัดกลุํมเยาวชน ราษฎรอาสาสมัคร ผู๎แทนชุมชน
หนํวยงานเอกชน โดยผํานการฝึกอบรมอาสาจราจรให๎มีความรู๎เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย ด๎านการจราจร
ทักษะและการใช๎รถใช๎ถนนที่ถูกต๎อง เพื่อรํวมแก๎ไขปัญหาจราจร โดยให๎เป็นผู๎ชํวยเหลือเจ๎าพนักงาน
(2) เครือขํายชุมชนลักษณะแนวรํวม เพื่อแสวงหาความรํวมมือจากประชาชนในการ
ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม การป้องกันตนเองของประชาชนและการป้องกันอุบัติภัย เชํน ตั้งเครือขําย
เพื่อติดตํอสื่อสารระหวํางสมาชิกเพื่อแจ๎งขําวอาชญากรรม การสร๎างชุมชนเข๎มแข็ง และความรํวมมือใน
ลักษณะเพื่อนบ๎านเตือนภัย เป็นต๎น
2) การมีส่วนร่วมขององค์กร เพื่อแสวงหาความรํวมมือจากองค๑กรหรือมูลนิธิตําง ๆ ซึ่งมี
ความเกี่ยวข๎องกับงานในภารกิจของตารวจ โดยการประสานงาน กาหนดแนวทางในลักษณะการปฏิบัติงาน
รํวมกันกับเจ๎าหน๎าที่ตารวจหรือการรักษาความสงบเรียบร๎อยรํวมกัน
3) การมีส่วนร่วมของพนักงานรักษาความปลอดภัยเอกชน เพื่อแสวงหาความรํวมมือจาก
ผู๎ประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยและพนักงานรักษาความปลอดภัยเอกชน ให๎สนับสนุนกิจการตารวจใน
การรักษาความปลอดภัยและรักษาความสงบเรียบร๎อยในชุมชน/ท๎องถิ่น
7.3 ค่าตอบแทนหรือสวัสดิการอื่น ๆ ที่อาสาสมัครฯ จะได้รับตามระเบียบ ตร. ว่าด้วยการส่งเสริมให้
ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่นและองค์กรมีส่วนร่วมในกิจการตารวจ พ.ศ.2551
สวัสดิการ/ประโยชน๑ที่สมาชิกอาสาสมัครตารวจบ๎าน อาสาจราจร และอาสาสมัครแนวรํวม จะ
ได๎รับ
1) ข๎าราชการตารวจและสมาชิกอาสาสมัครอาจได๎รับคําตอบแทนการปฏิบัติงานจากทาง
ราชการ องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นหรือเอกชนแล๎วแตํกรณี
2) มีสิทธิแตํงเครื่องแตํงกายและประดับเครื่องหมายอาสาสมัคร มีบัตรประจาตัวสมาชิก
อาสาสมัคร
3) วุฒิบัตรสาเร็จหลักสูตรการฝึกอบรมอาสาสมัคร ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
4) สิทธิประโยชน๑กรณีประสบภัยจนได๎รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตจากการชํวยเหลือราชการ
ตามกฎหมาย เชํน พ.ร.บ.ผู๎ประสบภัย
(1) พระราชบัญญัติสงเคราะห๑ผู๎ประสบภัย เนื่องจากการชํวยเหลือราชการ การปฏิบัติงาน
ของชาติ หรือการปฏิบัติตามหน๎าที่มนุษยธรรม พ.ศ.2543
(2) ระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วย การขอรับเงิน การพิจารณาและขยายเวลาในการ
ขอรับเงินสงเคราะห๑เนื่องจากชํวยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติหรือการปฏิบัติหน๎าที่ตามหน๎าที่
มนุษยธรรม พ.ศ.2543
7.4 รูปแบบเครื่องแต่งกายของอาสาสมัครตารวจบ้าน และอาสาจราจร
สามารถเปิดดูได๎จากราชกิจจานุเบกษา เลํม 125 ตอนพิเศษ 45 ง 3 มีนาคม 2551
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หมายเลขโทรศัพท์ที่ควรรู้
แจ๎งเหตุดํวนเหตุร๎าย
ตารวจกองปราบปราม
ตารวจทางหลวง
ตารวจทํองเที่ยว
ตารวจจราจร
ตารวจน้า (รับแจ๎งเหตุทางน้า)
ศูนย๑ปราบปรามรถที่ถูกโจรกรรม (Lost Car)
กองบัญชาการปราบปรามยาเสพติด
ศูนย๑สํงกลับและรถพยาบาล โรงพยาบาลตารวจ
การกระทาความผิดเกี่ยวกับการค๎ามนุษย๑
การกระทาความผิดเกี่ยวกับการคุ๎มครองผู๎บริโภค
สถานีวิทยุชุมชน รํวมด๎วยชํวยกัน
สถานีวิทยุ จส.100
สถานีวิทยุตารวจ สวพ.91
สอบถามหมายเลขโทรศัพท๑

191
1195
1193
1155
1197 / 0 2515 3108
1196 / 0 2384 2342
1599
1688
1691 / 0 2255 1133-6
0 2511 0124, 0 2512 2678
0 2513 0051-3
1677 / 0 8360 9900
1137 / 0 2369 3864
1644, 0 2562 0033
1133
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ข้อมูลอ้างอิงที่สาคัญ
1. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับปรับปรุงใหมํลําสุด ปี 2548)
2. พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522
3. พระราชบัญญัติคําตอบแทนผู๎เสียหายและคําทดแทนและคําใช๎จํายแกํจาเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544
4. พระราชบัญญัติคุ๎มครองเด็ก พ.ศ.2546
5. พระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2546
6 พระราชบัญญัติตารวจแหํงชาติ พ.ศ.2547
7. พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2550
8. พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2551
9. พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล๑ พ.ศ.2551
10 กฎกระทรวง กาหนดเวลาขายสุราสาหรับผู๎ได๎รับใบอนุญาตขายสุรา ประเภทที่ 3 และประเภทที่ 4 พ.ศ.
2548
11. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 18) พ.ศ.2550 เรื่อง การคุ๎มครองสุขภาพของผู๎ไมํสูบบุหรี่ และ
กาหนดสํวนหนึ่งสํวนใดหรือทั้งหมดของสถานที่สาธารณะเป็นเขตสูบบุหรี่หรือเขตปลอดบุหรี่
12. ระเบียบ สานักงานตารวจแหํงชาติ วําด๎วยการสํงเสริมให๎ประชาชน ชุมชน ท๎องถิ่นและองค๑กรมีสํวน
รํวมในกิจการตารวจ พ.ศ.2551
13. หนังสือแบบป้ายมาตรฐานกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม
14. หนังสือคูํมือประชาชนในการเตรียมตัวให๎รอดปลอดภัยพิบัติ ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กระทรวงมหาดไทย 2552

หมายเหตุ : ข้อความในหนังสือเล่มนี้ เป็นการย่อความเฉพาะประเด็นสาคัญเท่านั้น หากนาไปใช้อ้างอิง
กรุณาตรวจสอบข้อมูลกับเอกสารฉบับนี้ หรือหน่วยงานเจ้าของระเบียบก่อนคาสั่ง

การ
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