ค�ำน�ำ
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ  เป็นหน่วยงานซึง่ มีหน้าที่
ถวายความปลอดภัยส�ำหรับองค์พระมหากษัตริย์
พระราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ รักษาความปลอดภัย
ในชีวติ และทรัพย์สนิ ของประชาชน รักษาความมัน่ คงใน
ราชอาณาจักร อ�ำนวยความยุตธิ รรม ให้บริการประชาชน
ด้วยความเสมอภาคเป็นธรรมอย่างมีมาตรฐาน เพือ่ สร้าง
ความเชือ่ มัน่ ศรัทธาต่อองค์กรและประชาชน ตลอดจน
การส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน และท้องถิน่ มีสว่ นร่วม
ในการป้องกัน ควบคุมและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม
ดังนัน้ เพือ่ ให้ประชาชนได้มคี วามรูค้ วามเข้าใจ
ในการถวายความจงรักภักดีตอ่ สถาบันพระมหากษัตริย์
การป้องกันอาชญากรรม ค�ำแนะน�ำในการติดต่อ  
การขออนุญาต และสิทธิที่ประชาชนพึงมีเมื่อตกเป็น
ผู ้ ถู ก จั บ หรื อ ผู ้ ต ้ อ งหาได้ อ ย่ า งเป็ น รู ป ธรรมและ
มีประสิทธิภาพ  ตลอดจนข้อมูลเกีย่ วกับเรือ่ งกฎหมาย
ใหม่ที่ควรรู้ในสถานการณ์ปัจจุบัน ส�ำนักงานต�ำรวจ
กลุ่มงานการมีส่วนร่วมของประชาชน

(ก)

แห่งชาติ จึงได้จัดท�ำ “คู่มือประชาชน” นี้ขึ้น เพื่อเป็น
แนวทางให้ประชาชนได้ทราบและถือปฏิบตั อิ ย่างถูกต้อง
ในเมื่อมีเหตุหรือติดต่อขอท�ำธุรกรรมในเรื่องต่าง ๆ  
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ  จงึ หวังเป็นอย่างยิง่ ว่า
คู่มือประชาชนเล่มนี้ จะเอื้อประโยชน์แก่ประชาชน
ทุกท่าน ให้ได้รบั ทราบแนวทางการถวายความจงรักภักดี
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ การป้องกันและแก้ไขปัญหา
อาชญากรรมในเบือ้ งต้น และความสะดวกรวดเร็วในการ
ติดต่อขอท�ำธุรกรรมกับหน่วยงานส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ  
ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
กองแผนงานอาชญากรรม
ส�ำนักงานยุทธศาสตร์ต�ำรวจ
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
มีนาคม 2559

(ก)
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การสร้างจิตส�ำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
สถานการณ์ทั่วไป

จากปัจจุบนั พบว่าได้มกี ารกระท�ำความผิดฐาน
หมิ่นพระบรมเดชานุภาพเพิ่มขึ้น โดยมีบุคคลบางกลุ่ม
กระท�ำการอันเป็นการปลุกระดมทางความคิดในทางทีไ่ ม่
ถูกต้อง มุง่ บ่อนท�ำลายความมัน่ คงต่อสถาบันพระมหา
กษัตริย์ ซึง่ มีสาเหตุมาจากหลายปัจจัย โดยเฉพาะปัจจัย
ทางด้านการเมือง พบว่ามีบางฝ่ายพยายามดึงสถาบัน
ลงมาสู่ความขัดแย้งเพื่อน�ำมาใช้เป็นเครื่องมือในการ
ต่อสู้ช่วงชิงอ�ำนาจทางการเมือง ท�ำให้ประชาชนสับสน
กับข่าวสารที่ได้รับ บ้างก็หลงเชื่อตามข้อมูลที่บิดเบือน
โดยมีรูปแบบเป็นขบวนการที่จะจงใจให้เกิดแนวคิด
ต่อต้านหรือเป็นปฏิปักษ์ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
เป็นเหตุให้มีการออกมาเรียกร้องของบุคคลบางกลุ่ม
ให้มกี ารปรับปรุงหรือแก้ไขกฎหมายหมิน่ พระบรมเดชานุภาพ
อันจะส่งผลกระทบเชิงลบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
อั น เป็ น เสาหลั ก และศู น ย์ ร วมจิ ต ใจของคนไทย
ทั้งประเทศ
กลุ่มงานการมีส่วนร่วมของประชาชน

1

การสร้างจิตส�ำนึกเพื่อแสดงความจงรักภักดี
ประเทศไทยด�ำรงความเป็นชาติและรักษาเอกราช
ไว้ได้ ก็เพราะพระปรีชาสามารถแห่งบรรพกษัตราธิราชเจ้า
ทรงกอบกู้เอกราชน�ำทัพออกปราบอริราชศัตรู น�ำ
ชาติให้รอดพ้นจากลัทธิล่าอาณานิคมและผ่านพ้น
วิกฤติการณ์ตา่ ง ๆ นับเป็นคุณปู การอันยิง่ ใหญ่ ตราบจน
รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาล
ปัจจุบนั ทรงทุม่ เทพระวรกายตลอดช่วงระยะเวลาแห่ง
การครองราชย์ เพื่อการพัฒนาประเทศ ให้ประชาชน
อยูด่ มี สี ขุ จนเป็นทีป่ ระจักษ์แก่ชาวโลก สมควรอย่างยิง่
ที่ประชาชนชาวไทยทุกคนจะได้ร่วมกันแสดงพลังแห่ง
ความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเพื่อเป็นการ
เทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่ง
ของเรา ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ จึงขอเชิญชวน
ประชาชนชาวไทยทุกคนมาร่วมกันรณรงค์สร้างจิตส�ำนึก
เพือ่ ถวายความจงรักภักดีดว้ ยวิธงี า่ ย ๆ 9 ประการ ดังนี้
1. ประดับธงชาติและธงสัญลักษณ์พระนามาภิไธย
ย่อในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา และวันส�ำคัญ
ของชาติ ได้แก่ วันจักรี วันฉัตรมงคล วันปิยมหาราช
และวันรัฐธรรมนูญ
2
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2. ประดับภาพถ่ายพระบรมฉายาลักษณ์ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ พระบรมวงศานุวงศ์ เพื่อแสดงความ
จงรักภักดีไว้ในบ้านและที่ส�ำนักงาน
3. ยืนตรงเคารพธงชาติและถวายความจงรัก
ภักดีเมื่อได้ยินเพลงสรรเสริญพระบารมี
4. น้อมน�ำกระแสพระราชด�ำรัสทีพ่ ระราชทาน
ในวโรกาสต่างๆ มาเป็นหลักในการปฏิบตั ติ นหรือในการ
ท�ำงาน
5. เรียนรู้และเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง แล้วน�ำไปประยุกต์ใช้ในการด�ำเนิน
ชีวิต
6. เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริต่าง ๆ ให้บุตร
หลาน ญาติสนิทมิตรสหาย ได้รับรู้รับฟัง เพื่อเป็นการ
เทิดทูนในพระปรีชาสามารถและพระมหากรุณาธิคุณ
ที่ทรงมีต่อประเทศชาติ
7. รู้รักสามัคคีปรองดองและร่วมกันสร้าง
ความสามัคคีในชาติ เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
กลุ่มงานการมีส่วนร่วมของประชาชน
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8. ปฏิ บั ติ ต นตั้ ง มั่ น อยู ่ ใ นศี ล ธรรมตาม
ความเชื่อทางศาสนาที่นับถือศรัทธา
9. ตระหนักในหน้าที่พลเมืองดีใช้สิทธิและ
เสรีภาพของตนเอง โดยไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของ
ผู้อื่น
การมีส่วนร่วมในการปกป้องสถาบัน
พระมหากษัตริย์
เมือ่ พบเห็นพฤติการณ์ใด ๆ อันเป็นการกระท�ำที่
มิบงั ควรหรือเข้าข่ายเป็นการจาบจ้วง เสียดสี พาดพิง หรือ
ล่วงละเมิดด้วยประการใด ๆ ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
ประชาชนพึงยึดถือปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปนี้
1. กรณีพบการเผยแพร่โดยตรง เช่น การพูด
หรือปราศรัยในทีส่ าธารณะ การเผยแพร่บทความ-ใบปลิว
การจ�ำหน่ายหนังสือพิมพ์/สิ่งพิมพ์ การให้ข่าวหรือ
ให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างประเทศ การจัดรายการวิทยุ
การจัดรายการโทรทัศน์ เป็นต้น
ข้อพึงปฏิบัติตามหลัก 2 แจ้ง
1.1 แจ้งเบาะแส
1.2 แจ้งผ่านเว็บไซต์
4
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2. กรณีพบการเผยแพร่ผา่ นระบบอินเทอร์เน็ต โดย
จัดท�ำเว็บไซต์หรือเว็บบอร์ดที่มีข้อความหรือภาพถ่าย
ที่ไม่บังควรหรือเผยแพร่บทความ หนังสือ คลิปวีดีโอ
หรือส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมล์ รวมทั้ง
การจัดรายการวิทยุออนไลน์ รายการโทรทัศน์ออนไลน์
เป็นต้น ข้อพึงละเว้นตามหลัก 3 ไม่ ได้แก่ 1. ไม่ส่งต่อ  
2. ไม่เผยแพร่  3. ไม่ตกเป็นเครื่องมือ
ทัง้ นี้ หากพบเหตุการณ์ทนี่ า่ เชือ่ ว่าเป็นพฤติการณ์
อันมิบังควรหรือน่าจะเข้าข่ายเป็นการล่วงละเมิดต่อ
สถาบันฯ เพือ่ เป็นการระงับยับยัง้ มิให้ขอ้ มูลทีไ่ ม่เหมาะสม
หรือป้องกันมิให้เหตุการณ์ดังกล่าวแพร่กระจายต่อไป
จนเป็นข่าวลือหรือสร้างความเข้าใจผิดในสังคม
ท่านสามารถแจ้งข้อมูลเบาะแสได้ตามช่องทาง ดังต่อไปนี้
1. แจ้งเบาะแสทางเว็บไซต์กองบัญชาการ
ต�ำรวจสันติบาล www.sbpolice.go.th
2. ส่งข้อมูลพร้อมรายละเอียดแห่งพฤติการณ์
ทางไปรษณีย์มายัง ผู้บัญชาการต�ำรวจสันติบาล
ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
หรือที่ e – mail : sb@police.go.th
กลุ่มงานการมีส่วนร่วมของประชาชน
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3. สมัครเป็นสมาชิกสายลับสันติบาล เพื่อ
ขอรับรหัสสมาชิกในการแจ้งข่าว โดยสมาชิกสายลับ
จะได้รับการปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นความลับ
ติดต่อสอบถามเพิม่ เติมได้ทตี่ ำ� รวจสันติบาลใกล้บา้ นท่าน
ข้อพึงระวังมิให้ตกเป็นเครือ่ งมือของฝ่ายหนึง่ ฝ่ายใด
การกระท�ำโดยรูเ้ ท่าไม่ถงึ การณ์ดงั ต่อไปนี้ อาจ
ท�ำให้ท่านตกเป็นเครื่องมือ เป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุน
เป็นผู้มีส่วนร่วมรู้เห็นในการกระท�ำผิดได้
1. ซื้อ รับไว้ มีไว้ในครอบครอง หรือจ�ำหน่าย
จ่ายแจก ซึ่งหนังสือ สิ่งพิมพ์ บทความ ใบปลิว หรือ
สิง่ ของ ซึง่ ปรากฏข้อความอันมิบงั ควร จาบจ้วง เสียดสี
หรือล่วงละเมิดต่อสถาบันฯ
2. เข้ารับฟัง แสดงความเห็น หรือเข้าร่วม
กิจกรรมในการปราศรัยหรือรายการทางวิทยุโทรทัศน์
ซึ่งจัดขึ้นโดยมีพฤติการณ์ซึ่งอาจเข้าข่ายเป็นการล่วง
ละเมิดต่อสถาบันฯ
3. เข้าไปเยี่ยมชมหน้าเว็บไซต์หรือร่วมแสดง
ความคิดเห็นในเว็บบอร์ด หรือส่งต่อข้อความที่ได้รับ
ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งปรากฏข้อความ ภาพ
หรือคลิปวีดีโอที่ไม่เหมาะสม
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1.
ค�ำแนะน�ำ
ในการไปติดต่อที่สถานีต�ำรวจ

กลุ่มงานการมีส่วนร่วมของประชาชน
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1. ค�ำแนะน�ำในการไปติดต่อที่สถานีต�ำรวจ
1.1 เอกสารส�ำคัญที่ต้องน�ำติดตัวไป
(1) บัตรประจ�ำตัวประชาชน หรือใบแทนฯ  
หรือบัตรประจ�ำตัวข้าราชการ  หรือใบส�ำคัญประจ�ำตัว
คนต่างด้าว  หรือหนังสือเดินทาง  (Passport)  ส�ำหรับ
ชาวต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาภายในประเทศ
(2) ส�ำเนาทะเบียนบ้าน
(3) ในกรณีร้องทุกข์ (แจ้งความ) โดยเป็น
ตัวแทนของผู้อื่น ให้น�ำหลักฐานติดตัวไปด้วย คือ
- ใบส� ำ คั ญ แสดงการเป็ น ผู ้ แ ทน
โดยชอบธรรมของผู้เยาว์ หรือ
- ใบส�ำคัญแสดงการเป็นผู้อนุบาลของ
ผู้ไร้ความสามารถ (ตามค�ำสั่งศาล)
- ในกรณีที่ผู้เสียหายถูกท�ำร้ายถึงตาย
หรือบาดเจ็บจนไม่สามารถจัดการเองได้ ให้นำ� หลักฐาน
ซึ่งแสดงว่าเป็นบุพการีหรือผู้สืบสันดานหรือสามีหรือ
ภรรยา (ซึ่งได้จดทะเบียน, สูติบัตร, ใบทะเบียนสมรส
ฯลฯ) มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ
- ใบส�ำคัญแสดงการอนุญาตของสามี
หรือภรรยา แล้วแต่กรณี ให้ร้องทุกข์แทน หรือเป็น
ตัวแทนโดยสมบูรณ์
กลุ่มงานการมีส่วนร่วมของประชาชน
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- ในกรณีที่เป็นผู้แทนของนิติบุคคล
ให้น�ำหนังสือมอบอ�ำนาจของนิติบุคคลเป็นหลักฐาน
รวมทั้งติดอากรแสตมป์ 5 บาท และหนังสือรับรอง
นิติบุคคลนั้นของกระทรวงพาณิชย์
1.2 กรณีบตั รประจ�ำตัวประชาชนหายหรือบัตร
ถูกท�ำลาย
(1) เมื่อบัตรหายหรือถูกท�ำลาย ให้แจ้งต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ส�ำนักงานทะเบียนที่ประสงค์
จะท�ำบัตร (ไม่ต้องแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ)
(2) หลักฐานที่ต้องน�ำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่
ส�ำนักงานทะเบียน
- ส�ำเนาทะเบียนบ้าน
- เอกสารทีม่ รี ปู ถ่ายของผูข้ อมีบตั ร เช่น
ใบอนุญาตขับรถ ใบสุทธิ หนังสือเดินทาง (ถ้ามี) หาก
ไม่มีให้น�ำเจ้าบ้านหรือบุคคลผู้น่าเชื่อถือ เช่น ก�ำนัน
ผู้ใหญ่บ้าน ไปให้การรับรอง
(3) อายุบัตร
บัตรมีอายุใช้ได้ 6 ปี เมื่อบัตรหมดอายุ  
หรือหาย หรือถูกท�ำลาย หรือช�ำรุด หรือเปลี่ยนชื่อ
ตัว-ชือ่ สกุล ต้องยืน่ ค�ำขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ภายใน  
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60   วัน นับแต่วันที่บัตรหมดอายุ หรือหาย หรือถูก
ท�ำลาย  หรือช�ำรุด หรือเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล เว้นแต่
บัตรทีย่ งั ไม่หมดอายุในวันทีผ่ ถู้ อื บัตรมีอายุครบเจ็ดสิบปี
บริบูรณ์ให้ใช้ต่อไปได้ตลอดชีวิต
(4) สถานที่ท�ำบัตรประจ�ำตัวประชาชน
สามารถท�ำได้ที่ที่ว่าการอ�ำเภอ และ
เทศบาลทั่วประเทศ
(5) ความผิด
- ผู้ถือบัตรผู้ใดไม่อาจแสดงบัตรได้        
เมือ่ เจ้าพนักงานขอตรวจ มีโทษปรับไม่เกินหนึง่ ร้อยบาท
- ไม่ยนื่ ค�ำขอมีบตั รภายในก�ำหนดเวลา  
มีโทษปรับไม่เกินสองร้อยบาท
- บัตรหมดอายุไม่ตอ่ บัตรภายในก�ำหนด  
หรือบัตรหายแล้วไม่ขอมีบตั รใหม่ภายในก�ำหนด มีโทษ
ปรับไม่เกินสองร้อยบาท
- เปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล แล้วไม่ขอ
เปลีย่ นบัตรภายในก�ำหนด มีโทษปรับไม่เกินสองร้อยบาท
-  ผู้ไม่มีสัญชาติไทยผู้ใดยื่นค�ำขอมีบัตร
โดยแจ้งข้อความหรือแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จต่อ
พนักงานเจ้าหน้าทีว่ า่ ตนเป็นผูม้ สี ญ
ั ชาติไทย หรือใช้บตั ร
กลุ่มงานการมีส่วนร่วมของประชาชน
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ซึง่ ตนหมดสิทธิใช้  ต้องระวางโทษจ�ำคุกตัง้ แต่หกเดือน
ถึงห้าปีและปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท
1.3 แจ้งความเอกสารส�ำคัญหาย
เช่น  ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์, จักรยานยนต์,  
โฉนดที่ดิน, ใบส�ำคัญประจ�ำตัวคนต่างด้าว ฯลฯ  
มีขั้นตอนด�ำเนินการดังนี้
(1) ยื่นค�ำร้องแจ้งว่าเอกสารดังกล่าวหาย
ต่อสถานีต�ำรวจท้องที่ที่หาย
(2) เจ้ า พนั ก งานต� ำ รวจจะสอบสวนว่ า
หายจริงหรือไม่ แล้วลงบันทึกประจ�ำวันไว้เป็นหลักฐาน
(3) เจ้าพนักงานต�ำรวจจะออกหลักฐาน
การแจ้งความเอกสารหายเพือ่ ให้ทา่ นน�ำไปยังหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อด�ำเนินการต่อไป
1.4 แจ้งความคนหาย
การแจ้งความคนหาย สามารถแจ้งได้ตลอด
เวลา ไม่จ�ำเป็นต้องรอเวลาให้ครบ 24 ชั่วโมง
หลักฐานทีค่ วรน�ำไปแสดงต่อเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจ
หลังจากที่ทราบว่าหาย คือ
(1) บัตรประจ�ำตัวผู้หาย (ถ้ามี)
(2) ส�ำเนาทะเบียนบ้านของผู้หาย (ถ้ามี)
12
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(3) ภาพถ่ายคนหาย (ภาพถ่ายทีเ่ ป็นปัจจุบนั )
(4) ใบส�ำคัญทางราชการ เช่น ใบเกิด,
ใบส�ำคัญทหาร (ใบกองเกิน, กองหนุน) (ถ้ามี)
		 ศู น ย์ ข ้ อ มู ล คนหาย มู ล นิ ธิ ก ระจกเงา
โทร. 08 0775 2673
1.5 แจ้งความรถหรือเรือหาย
แจ้งทาง 191 หรือ แจ้ง 1192  แล้วจึงน�ำหลักฐาน
ไปแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ คือ
(1) ใบทะเบียนรถยนต์ รถจักรยานยนต์  เรือ  
หรือพาหนะอื่น ๆ ที่หาย
(2) ใบเสร็จรับเงินหรือสัญญาซือ้ ขายเท่าทีม่ ี
(3) ถ้ายานพาหนะดังกล่าวเป็นของนิตบิ คุ คล  
เป็นตัวแทนห้างร้าน  บริษทั   ผูไ้ ปแจ้งความควรมีหนังสือ
มอบอ�ำนาจจากเจ้าของหรือผูจ้ ดั การของห้างร้าน บริษทั
นั้นๆ ไป รวมทั้งหนังสือรับรองบริษัทด้วย
(4) หนังสือเกี่ยวกับการติดต่อหรือเอกสาร
ที่จะใช้เป็นพยานหลักฐานได้ (ถ้ามี)
(5) หนังสือคูม่ อื ประจ�ำตัวรถ หรือยานพาหนะ  
(เรือ) ทีท่ างบริษทั ห้างร้านจ่ายให้เป็นคูม่ อื ถ้าไม่มหี นังสือ
คู่มือรถให้จ�ำยี่ห้อ สี แบบ หมายเลขประจ�ำเครื่องและ
ตัวรถไปด้วย (ถ้ามี)
กลุ่มงานการมีส่วนร่วมของประชาชน
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1.6 แจ้งความอาวุธปืนหาย
(1) ทะเบียนใบอนุญาตอาวุธปืน
(2) ใบเสร็จรับเงินที่บริษัทห้างร้านขายปืน
ออกให้  (ถ้ามี)
1.7 แจ้งความทรัพย์สินหาย
(1) ใบเสร็จรับเงินซื้อขาย หรือหลักฐาน
การแสดงการซื้อขายทรัพย์สินนั้น
(2) รูปพรรณทรัพย์สนิ นัน้ ๆ  เช่น  หมายเลข
เครื่อง ฯลฯ (ถ้ามี)
(3) ต�ำหนิหรือลักษณะพิเศษต่าง ๆ
(4) เอกสารส�ำคัญต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเท่าที่มี
		 ในกรณีลักทรัพย์ในบ้านเรือนหรือส�ำนักงาน  
ให้รักษาร่องรอยหลักฐานในที่เกิดเหตุไว้ อย่าให้ผู้ใด
เข้าไปแตะต้องหรือเคลือ่ นย้ายสิง่ ของในทีเ่ กิดเหตุจนกว่า
เจ้าหน้าที่ต�ำรวจจะไปถึง
1.8 แจ้งความถูกปลอมแปลงเอกสาร
(1) ใบส�ำคัญตัวจริง เช่น โฉนด  แบบ น.ส.3  
แบบ ส.ค.1 หนังสือสัญญา ใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น
(2) หนังสือที่ปลอมแปลง
(3) ตัวอย่างตราที่ใช้ประทับหรือลายเซ็น
ในหนังสือ
14
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1.9 แจ้งความถูกฉ้อโกงทรัพย์
(1) หนังสือหรือหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวกับ
การถูกฉ้อโกง
(2) หลักฐานแสดงการเป็นเจ้าของหรือ
ผู้ครอบครองทรัพย์
1.10 แจ้งความถูกยักยอกทรัพย์
(1) หนังสือส�ำคัญหรือหลักฐานที่แสดงว่า
ได้มกี ารมอบหมายทรัพย์ให้ไปจัดการอย่างใดอย่างหนึง่
(2) ใบส�ำคัญแสดงการเป็นเจ้าของทรัพย์สนิ
(3) ส�ำเนาหรือค�ำสั่งศาล หรือพินัยกรรม
ในกรณีผู้กระท�ำผิดเป็นผู้จัดการทรัพย์สินผู้อื่นตาม
ค�ำสั่งของศาลหรือพินัยกรรม
1.11 แจ้งความถูกยักยอกทรัพย์ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับ
การเช่าซื้อ
(1) สั ญ ญาใบเช่ า ซื้ อ หรื อ ส� ำ เนา หรื อ
ใบส�ำคัญติดต่อซื้อ ขาย เช่า ยืม หรือฝาก
(2) ใบส� ำ คั ญ ที่ บ ริ ษั ท ห้ า งร้ า นออกให้
โดยระบุรปู พรรณ ยีห่ อ้ สี ขนาด น�ำ้ หนัก และเลขหมาย
ประจ�ำตัวทรัพย์นั้น
กลุ่มงานการมีส่วนร่วมของประชาชน
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1.12 แจ้งความท�ำให้เสียทรัพย์
(1) หลักฐานต่าง ๆ แสดงการเป็นเจ้าของ
หรือผู้ครอบครองทรัพย์นั้น
(2) หลักฐานหรือสิ่งของที่เสียหายเท่าที่มี
หรือเท่าที่น�ำไปได้
(3) หากเป็นของใหญ่โต หรือทรัพย์ที่
เคลือ่ นทีไ่ ม่ได้  ซึง่ ไม่สามารถน�ำติดตัวไปได้ ให้เก็บรักษา
ไว้อย่าให้เกิดการเสียหายมากขึน้ กว่าเดิม หรือจัดให้คน
เฝ้ารักษาไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการด�ำเนินคดีต่อไป
1.13 แจ้งความพรากผู้เยาว์
(1) ส�ำเนาทะเบียนบ้านของผู้เยาว์
(2) ใบเกิดของผู้เยาว์ (สูติบัตร)
(3) รูปถ่ายของผู้เยาว์
(4) หลักฐานส�ำคัญอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับผู้เยาว์  
(ถ้ามี)
1.14 แจ้งความถูกข่มขืนกระท�ำช�ำเรา
(1) เสื้อผ้าของผู้ที่ถูกข่มขืนฯ ซึ่งมีคราบ
อสุจิหรือรอยเปื้อนอย่างอื่นอันเกิดจากการข่มขืนและ
สิ่งของต่างๆ ของผู้ต้องหาที่ตกอยู่ในสถานที่เกิดเหตุ
(2) บัตรประจ�ำตัวประชาชนและส�ำเนา
ทะเบียนบ้านของผู้เสียหาย
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(3) รูปถ่าย หรือที่อยู่ของผู้ต้องสงสัย  
ตลอดจนหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี)
1.15 แจ้งความถูกท�ำร้ายร่างกายและเหตุฆา่ คนตาย
		 (1) ให้ดแู ลรักษาสถานทีเ่ กิดเหตุไว้ อย่าให้
ผู้ใดเข้าไปแตะต้องหรือเคลื่อนย้ายสิ่งของต่าง ๆ ในที่
เกิดเหตุ จนกว่าเจ้าพนักงานต�ำรวจจะไปถึงที่เกิดเหตุ
(2) เมือ่ พบ มีด ไม้ ปืน ของมีคม หรืออาวุธ
ที่คนร้ายทิ้งไว้ในสถานที่เกิดเหตุ   ตลอดจนพยาน
หลักฐานต่างๆ ที่ตกอยู่ในที่เกิดเหตุหากปล่อยทิ้งไว้จะ
สูญหาย หรือเสียหายให้แจ้งเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจหรือน�ำมามอบ
เจ้าหน้าที่ต�ำรวจ
(3) รายละเอียดต่าง ๆ เท่าที่สามารถบอก
ให้เจ้าหน้าที่ต�ำรวจได้ทราบ
1.16 แจ้งความจ่ายเช็คโดยไม่มีเงิน
(1) เช็คที่ยึดไว้
(2) หนังสือทีธ่ นาคารแจ้งขัดข้องหรือปฏิเสธ
การจ่ายเงิน
(3) หลักฐานหรือเอกสารซึง่ เป็นมูลหนีแ้ หล่ง
ที่มาของการจ่ายเช็ค เช่น หนังสือสัญญาซื้อขาย ฯลฯ
กลุ่มงานการมีส่วนร่วมของประชาชน
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1.17 การประกันตัวผู้ต้องหา
		 1) การปฏิบัติ
(1) ให้ผู้ที่มาขอประกันตัวผู้ต้องหา
ยืน่ ค�ำร้องต่อพนักงานสอบสวนทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีอ่ ยูไ่ ม่วา่
จะเป็นเจ้าของคดีหรือไม่ก็ตาม
(2) หากไม่อาจเขียนค�ำร้องประกัน
ได้เองให้รอ้ งขอต่อพนักงานสอบสวน เพือ่ สัง่ เจ้าหน้าที่
ช่วยเขียนค�ำร้องให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ
(3) เมื่อรับค�ำร้องแล้ว ให้ขอหลักฐาน
การรับสัญญาประกันที่ลงเวลารับค�ำร้องไว้ด้วย
(4) พนั ก งานสอบสวนจะแจ้ ง ผล
การสั่งค�ำร้องให้เสร็จภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่เวลา
ที่รับค�ำร้อง
(5) หากไม่ได้รบั ความสะดวกหรือล่าช้า
ให้รีบเข้าพบหรือแจ้งต่อสารวัตร  สารวัตรหัวหน้างาน
คนใดคนหนึง่ หรือหัวหน้าสถานีตำ� รวจนัน้ ให้ทราบทันที
การประกันตัวผู้ต้องหาซึ่งถูกควบคุมตัวอยู่
ในชั้นสอบสวน ควรมีหลักฐานดังนี้
(1) บัตรประจ�ำตัวประชาชน
(2) หลักทรัพย์ทจี่ ะใช้เป็นหลักประกัน ได้แก่
18
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เท่านั้น)

- เงินสด (เงินตราของรัฐบาลไทย

- โฉนดที่ ดิ น ซึ่ ง เจ้ า พนั ก งานที่ ดิ น
ได้ประเมินราคาแล้ว หรือพนักงานสอบสวนเชื่อว่า
ที่ดินมีราคาไม่น้อยกว่าสองเท่าของจ�ำนวนเงินที่ระบุ
ไว้ในสัญญาประกัน
- หนังสือรับรองการท�ำประโยชน์  
(น.ส.3 ก) ซึ่งเจ้าพนักงานที่ดินได้ประเมินราคาแล้ว
หรือพนักงานสอบสวนเชื่อว่าที่ดินมีราคาไม่น้อยกว่า
สองเท่าของจ�ำนวนเงินที่ระบุไว้ในสัญญาประกัน
- พันธบัตรรัฐบาล
- สลากออมสินหรือสมุดฝากเงินธนาคาร
ประเภทฝากประจ�ำ
- ใบรับเงินฝากประจ�ำของธนาคาร
- ตัว๋ แลกเงินทีธ่ นาคารเป็นผูจ้ า่ ยและ
ธนาคารผู้จ่ายได้รับรองตลอดไปแล้ว
- ตัว๋ สัญญาใช้เงินทีธ่ นาคารเป็นผูอ้ อกตัว๋
- เช็คทีธ่ นาคารเป็นผูส้ งั่ จ่ายหรือรับรอง
- หนังสือรับรองของธนาคารเพือ่ ช�ำระ
เบี้ยปรับแทนในกรณีที่ผิดสัญญาประกัน
กลุ่มงานการมีส่วนร่วมของประชาชน
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ในกรณีที่ผู้ยื่นขอประกันมีครอบครัว
แล้ว  จะต้องท�ำหนังสือแสดงการอนุญาตจากสามีหรือ
ภรรยาแล้วแต่กรณีไปด้วย
		 2) การใช้บุคคลเป็นประกันหรือหลัก
ประกันในการปล่อยชั่วคราวในชั้นสอบสวน
			 ตามค�ำสั่ง ตร. ที่ 80/2551 เรื่อง
การก�ำหนดวงเงินประกัน การก�ำหนดหลักทรัพย์ที่
อาจใช้เป็นหลักประกัน และการใช้บุคคลเป็นประกัน
ในการปล่อยชัว่ คราวผูต้ อ้ งหาในชัน้ สอบสวน ได้กำ� หนด
การใช้บคุ คลเป็นประกันหรือหลักประกันในการปล่อย
ชั่วคราว ดังนี้
ผู้ขอประกัน
1.  ผู้ขอประกันเป็นบุคคลธรรมดา
1.1 ผูข้ อประกันต้องเป็นผูม้ ตี ำ� แหน่ง
หน้าที่การงานหรือมีรายได้แน่นอน และ
1.2 เป็นผูม้ คี วามสัมพันธ์กบั ผูต้ อ้ งหา
หรือ
1.3 เป็นบุคคลทีเ่ ห็นว่ามีความสัมพันธ์
ใกล้ชดิ เสมือนเป็นญาติพนี่ อ้ งหรือมีความ
สัมพันธ์ในทางอืน่ ทีเ่ ห็นสมควรให้ประกันได้
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วงเงินสัญญาประกัน
- ให้ พิ จ ารณาจาก
เงินเดือน หรือรายได้
โดยให้ท�ำสัญญาไม่เกิน
10 เท่ า ของอั ต รา
เงินเดือนหรือรายได้เฉลีย่
ต่อเดือน
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ผู้ขอประกัน
2. ผู้ขอประกันเป็นนิติบุคคล
- กรณีผตู้ อ้ งหาเป็นกรรมการ ผูแ้ ทน
ตัวแทน หุ้นส่วนพนักงาน ลูกจ้าง ของ
นิติบุคคล
3. ผู้ขอประกันเป็นส่วนราชการ
4. ผู้ต้องหาท�ำสัญญาประกันตนเอง
4.1 ผู้ต้องหาต้องเป็นผู้มีต�ำแหน่ง
หน้าที่การงานหรือมีรายได้แน่นอน
    4.2 ผู ้ ต ้ อ งหาเป็ น พนั ก งานหรื อ
ผู้ประกอบวิชาชีพ เช่น แพทย์ เภสัชกร
พยาบาล วิศวกร สถาปนิก ทนายความ
ผู้สอบบัญชี ครู   ผู้ประกอบวิชาชีพด้าน
สื่อมวลชน หรือผู้ประกอบวิชาชีพอื่น
ทีเ่ ห็นสมควรให้ประกันได้ และการกระท�ำ
ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นความผิดเกิดจาก
การปฏิบัติหน้าที่หรือการปฏิบัติงาน
ในการประกอบวิชาชีพนั้น

กลุ่มงานการมีส่วนร่วมของประชาชน

วงเงินสัญญาประกัน
- ตามทีเ่ ห็นสมควรเป็น
กรณีๆ ไป
- ตามทีเ่ ห็นสมควรเป็น
กรณีๆ ไป
- ให้ พิ จ ารณาจาก
เงินเดือน หรือรายได้
โดยให้ท�ำสัญญาไม่เกิน
10 เท่า ของอัตราเงินเดือน
หรือรายได้เฉลี่ย
- ให้ พิ จ ารณาจาก
เงินเดือน หรือรายได้
โดยให้ท�ำสัญญาไม่เกิน
15   เท่า ของ อัตรา
เงินเดือน หรือรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน
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		 การใช้บคุ คลเป็นประกันหรือหลักประกันใน
การปล่อยชัว่ คราว ตามนัยประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณา
ความอาญา มาตรา 110 และมาตรา 114 วรรคสอง
วางหลักเกณฑ์เป็นแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
-
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บุคคล / ผู้ขอประกัน
วงเงินสัญญาประกัน
ข้าราชการพลเรือนระดับ 3 ถึง 5 หรือ - ท�ำสัญญาประกันผูอ้ นื่
ข้าราชการอื่นที่เทียบเท่า
หรือตนเองได้ในวงเงิน
ข้าราชการทหารหรือต�ำรวจที่มียศ ไม่เกิน 60,000 บาท
ตั้งแต่ร้อยตรี เรือตรี เรืออากาศตรี  
หรือร้อยต�ำรวจตรี ถึงพันตรี นาวาตรี
นาวาอากาศตรีหรือพันต�ำรวจตรี
ข้าราชการบ�ำนาญตั้งแต่ระดับ 6
หรือเทียบเท่าขึ้นไป
พนักงานรัฐวิสาหกิจในระดับเดียว
กับข้าราชการประจ�ำ
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
สมาชิกสภาจังหวัด
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเมืองพัทยา
สมาชิกสภาเขตกรุงเทพมหานคร
กรรมการสุขาภิบาล
ก�ำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน
คู่มือประชาชน

-

-

-

บุคคล / ผู้ขอประกัน
วงเงินสัญญาประกัน
ข้าราชการพลเรือนระดับ 6 ถึง 8 หรือ - ท�ำสัญญาประกันผูอ้ นื่
ข้าราชการอืื่นเทียบเท่า
หรือตนเองได้ในวงเงิน
ข้าราชการทหารหรือต�ำรวจทีม่ ยี ศตัง้ แต่ ไม่เกิน 200,000 บาท
พันโท นาวาโท นาวาอากาศโท หรือ
พันต�ำรวจโท พันเอก นาวาเอก นาวา
อากาศเอก หรือ พันต�ำรวจเอก
ข้าราชการตุลาการ หรือ ข้าราชการ
อัยการตั้งแต่ชั้น 1 ถึง 2
พนักงานรัฐวิสาหกิจในระดับเดียวกับ
ข้าราชการประจ�ำ
ข้าราชการพลเรือนระดับ 9 ถึง 10 - ท�ำสัญญาประกันผูอ้ นื่
หรือ ข้าราชการอื่นเทียบเท่า
หรือตนเองได้ในวงเงิน
ข้าราชการทหารหรือต�ำรวจที่มียศ ไม่เกิน 500,000 บาท
ตัง้ แต่ พันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก
หรือพันต�ำรวจเอกทีไ่ ด้รบั อัตราเงินเดือน
พันเอก (พิเศษ) นาวาเอก (พิเศษ)
นาวาอากาศเอก (พิ เ ศษ) หรื อ
พันต�ำรวจเอก (พิเศษ) ถึง พลเรือตรี
พลอากาศตรี หรือ พลต�ำรวจตรี
ข้าราชการตุลาการ หรือ ข้าราชการ
อัยการตั้งแต่ชั้น 3 ถึง 4
พนักงานรัฐวิสาหกิจในระดับเดียวกับ
ข้าราชการประจ�ำ

กลุ่มงานการมีส่วนร่วมของประชาชน
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-

บุคคล / ผู้ขอประกัน
วงเงินสัญญาประกัน
ข้าราชการพลเรือนระดับ 11 หรือ - ท�ำสัญญาประกันผูอ้ นื่
ข้าราชการอื่นที่เทียบเท่า
หรือตนเองได้ในวงเงิน
ข้าราชการทหารหรือต�ำรวจที่มียศ ไม่เกิน 1,000,000 บาท
ตั้งแต่พลโท พลเรือโท พลอากาศโท
หรือ พลต�ำรวจโท
ข้าราชการตุลาการ หรือ ข้าราชการ
อัยการตั้งแต่ชั้น 5 ขึ้นไป
พนักงานรัฐวิสาหกิจในระดับเดียวกับ
ข้าราชการประจ�ำ
สมาชิกรัฐสภา ข้าราชการการเมือง
หรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

		 3) การพิจารณาการให้ประกันตัวผูต้ อ้ งหา
(1) การพิจารณาการให้ประกันตัว
ผู้ต้องหา เป็นดุลยพินิจของเจ้าพนักงานต�ำรวจที่จะให้
ประกันหรือไม่ให้ประกันก็ได้ โดยจะพิจารณาถึง
- ความหนักเบาแห่งข้อหา
- พยานหลั ก ฐานที่ ส อบสวน
ไปแล้วมีเพียงใด
- พฤติการณ์ต่างๆ แห่งคดีเป็น
อย่างใด
24
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ประกันได้เพียงใด

- เชือ่ ถือผูร้ อ้ งขอประกันหรือหลัก

- ภัยอันตรายหรือความเสียหาย
ที่จะเกิดจากการปล่อยตัวชั่วคราวมีเพียงใด หรือไม่
ผู้ต้องหาน่าจะหลบหนีหรือไม่
(2) หากเจ้าพนักงานต�ำรวจพิจารณา
อนุญาตให้ประกันตัวไปได้ ก็จะน�ำสัญญาประกันลงบันทึก
ประจ�ำวันไว้เป็นหลักฐาน และยึดหลักทรัพย์หรือเงิน
เท่าที่ท่านยื่นประกันไว้โดยออกใบส�ำคัญแสดงการรับ
ไว้ให้ดว้ ย แล้วผูต้ อ้ งหาจะได้รบั การปล่อยตัวชัว่ คราวไป
(3) หากเจ้าพนักงานต�ำรวจไม่อนุญาต
ให้ประกัน  อันสืบเนื่องจากเหตุในข้อ (1) ก็จะแจ้งให้
นายประกันทราบและคืนหลักทรัพย์หรือเงินทีท่ า่ นยืน่
ประกันไว้
1.18 สิทธิของผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหา มีดังนี้
(1) มีสทิ ธิแจ้งหรือขอให้เจ้าพนักงานแจ้งให้
ญาติ  หรือผู้ซึ่งผู้ถูกจับ  หรือผู้ต้องหาไว้วางใจทราบถึง
การถูกจับและสถานที่ที่ถูกควบคุมในโอกาสแรก
(2) มี สิ ท ธิ พ บและปรึ ก ษาผู ้ ซึ่ ง จะเป็ น
ทนายความเป็นการเฉพาะตัว
(3) มีสทิ ธิให้ทนายความหรือผูซ้ งึ่ ตนไว้วางใจ
เข้าร่วมฟังการสอบสวนปากค�ำในชั้นสอบสวน
กลุ่มงานการมีส่วนร่วมของประชาชน
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(4) มีสิทธิได้รับการเยี่ยมเยียนหรือติดต่อ
กับญาติได้ตามสมควร
(5) มีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลโดยเร็ว
เมื่อเกิดการเจ็บป่วย
1.19 การขอหนังสือรับรองความประพฤติสำ� หรับ
บุคคลสัญชาติไทย
ติ ด ต่ อ ศู น ย์ บ ริ ก ารออกหนั ง สื อ รั บ รอง
ความประพฤติ กองบัญชาการต�ำรวจสันติบาล อาคาร 6
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน  
กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0 2205 2168-9 โทรสาร
0 2205 1295, 0 2205 2165 Web Site : pcscenter.
sb.police.go.th, E-mail : pcsc.thaipolice@
gmail.com
1) กรณีพ�ำนักอยู่ในประเทศไทย  ต้อง
มีเอกสารประกอบ  ดังนี้
(1) หนังสือเดินทาง
(2) บัตรประจ�ำตัวประชาชน
(3) ทะเบียนบ้าน
(4) หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล  
(ถ้ามี)
(5) ใบส�ำคัญการสมรส /หย่า  (ถ้ามี)
26
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43 ฯ)
จากผู้ปกครอง

(6) หลักฐานทางการทหาร  (สด.8, 9,
(7) กรณีผเู้ ยาว์ตอ้ งได้รบั ความยินยอม

(8) ยื่นใบค�ำร้องด้วยตนเองพร้อม
ส�ำเนาหลักฐานทุกฉบับและรับรองความถูกต้อง  (ไม่มี
ค่าธรรมเนียมใด ๆ ทั้งสิ้น)  
(9) ผูร้ อ้ งสามารถรับหนังสือด้วยตนเอง
หรือช�ำระค่าไปรษณีย์ลงทะเบียนเพื่อจัดส่งเอกสาร
(10) หนังสือมอบอ�ำนาจแก่ผมู้ ารับแทน  
กรณีไม่สามารถมารับหนังสือได้ด้วยตนเอง
ระยะเวลาด�ำเนินการ  7  วนั ท�ำการ  ยกเว้น  ตรวจสอบ
พบประวัตกิ ารกระท�ำความผิด หรือส่งมอบเอกสารไม่ครบ
		 2) กรณีพ�ำนักอยู่ต่างประเทศ ต้องมี
เอกสารประกอบ  ดังนี้
(1) ส�ำเนาหนังสือเดินทาง
(2) ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน
(3) ส�ำเนาทะเบียนบ้าน
(4) ส�ำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ/
นามสกุล  (ถ้ามี)
กลุ่มงานการมีส่วนร่วมของประชาชน
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(ถ้ามี)

(5) ส�ำเนาใบส�ำคัญการสมรส/หย่า  

(6) ส�ำเนาหลักฐานทางการทหาร  
(สด.8, 9, 43 ฯ)
(7) รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว  
จ�ำนวน 2 รูป
(8) แผ่ น พิ ม พ์ ล ายนิ้ ว มื อ จ� ำ นวน
2 แผ่น (สามารถติดต่อขอพิมพ์ลายนิ้วมือได้ที่สถาน
ทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยประจ�ำประเทศนั้น ๆ หรือ
สถานีต�ำรวจในประเทศที่พ�ำนักอยู่)
(9) หนังสือมอบอ�ำนาจให้บุคคลอื่น
ด�ำเนินการแทน
(10) หนังสือแสดงความประสงค์ขอ
หนังสือรับรองความประพฤติ
     ไม่มีค่าธรรมเนียมใด ๆ ทั้งสิ้น หากต้องการให้
จัดส่งทางไปรษณีย์ ให้แนบซองจดหมายพร้อมทีอ่ ยูข่ อง
ผู้ร้องและจัดเตรียมค่าไปรษณีย์เพื่อจัดส่งกลับ  โดยใช้
เป็น International postage voucher จ�ำนวน 5 ใบ  
               ระยะเวลาด�ำเนินการ  7  วันท�ำการ  ยกเว้น  
ตรวจสอบพบประวัตกิ ารกระท�ำความผิด  หรือส่งมอบ
เอกสารไม่ครบ
28
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1.20 การแจ้งที่พักของชาวต่างชาติ
การแจ้งที่พักของชาวต่างชาติ เจ้าของ
หรือผู้ครอบครอง เคหสถาน หรือ ผู้จัดการโรงแรม ซึ่ง
รับคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร
เป็นการชั่วคราวเข้าพักอาศัย จะต้องแจ้งต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ ณ ทีท่ ำ� งานการตรวจคนเข้าเมืองซึง่ ตัง้ อยูใ่ น
ท้องที่ที่บ้าน เคหสถาน หรือโรงแรมนั้นตั้งอยู่ ภายใน
24 ชั่วโมง นับแต่เวลาที่ชาวต่างชาติเข้าพักอาศัย
ถ้าท้องทีใ่ ดไม่มที ที่ ำ� การตรวจคนเข้าเมืองตัง้ อยู่ ให้แจ้ง
ต่อเจ้าพนักงานต�ำรวจ ณ สถานีต�ำรวจในท้องที่นั้น
- กรุงเทพมหานคร : ณ ส�ำนักงานตรวจ
คนเข้าเมือง ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
ถนนแจ้งวัฒนะ ซอย 7 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพฯ 10210 โทร. 0 2141 7881
- ต่างจังหวัด : ณ ทีท่ ำ� การตรวจคนเข้าเมือง
ซึ่งตั้งอยู่ในท้องที่เคหสถานหรือโรงแรมนั้นอยู่
		 การก�ำหนดโทษ : ผู้ใดไม่ปฏิบัติตาม ต้อง
ระวางโทษไม่เกิน 2,000 บาท แต่ถ้าผู้นั้นเป็นผู้จัดการ
โรงแรม ต้องระวางโทษปรับตัง้ แต่ 2,000 ถึง 10,000 บาท
		 ❖ ค�ำสัง่ กระทรวงมหาดไทย ที่ 1/2558
เรือ่ ง การไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวบางจ�ำพวกเข้ามา
กลุ่มงานการมีส่วนร่วมของประชาชน
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ในราชอาณาจักร มีผลบังคับใช้วนั ที่ 20 มีนาคม 2559
มีมาตรการเข้มงวดในการแจ้งทีพ่ กั อาศัยบุคคลต่างด้าว
ตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง เพือ่ ควบคุมและสามารถติดตาม
ตัวชาวต่างชาติ ที่อาจส่งผลกระทบต่อชาวต่างชาติที่
เข้ามาอยูโ่ ดยถูกต้องตามกฎหมาย เพือ่ ให้ประเทศไทย
มั่นคงและปลอดภัยตามนโยบายของรัฐบาล
		 กรณีตา่ งด้าวอยูเ่ กินก�ำหนดระยะเวลาทีไ่ ด้
รับอนุญาต (overstay) ในราชอาณาจักรไทย ดังนี้
1. กรณีคนต่างด้าวเข้ามอบตัว
1.1 อยูเ่ กินกว่า 90 วัน ห้ามเข้ามา 1 ปี
1.2 อยู่เกิน 1 ปี ห้ามเข้ามา 3 ปี
1.3 อยู่เกิน 3 ปี ห้ามเข้ามา 5 ปี
1.4 อยู่เกิน 5 ปี ห้ามเข้ามา 10 ปี
2. กรณีคนต่างด้าวถูกจับกุมด�ำเนินคดี
2.1 อยู่เกินระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต
ต�่ำกว่า 1 ปี ห้ามเข้ามา 5 ปี
2.2 อยู่เกินกว่า 1 ปี ห้ามเข้ามา 10 ปี
		
หมายเหตุ พบเห็นชาวต่างชาติกระท�ำ
ความผิดหรือมีพฤติกรรมต้องสงสัยแจ้งข้อมูลได้ที่ 1178
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2.
ค�ำแนะน�ำ
ในการขออนุญาตต่างๆ

กลุ่มงานการมีส่วนร่วมของประชาชน
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2. ค�ำแนะน�ำในการขออนุญาตต่างๆ
2.1 การขออนุญาตแสดงมหรสพชั่วคราว
		 - กรุงเทพมหานคร :  ยื่นค�ำร้องต่อสถานี
ต�ำรวจท้องที่ที่แสดงมหรสพ
- ต่างจังหวัด :
1) ยื่ น ค� ำ ร้ อ งต่ อ นายอ� ำ เภอท้ อ งที  ่
นายอ�ำเภอเป็นผู้อนุญาต
2) เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว ทางอ�ำเภอ
จะแจ้งให้ต�ำรวจท้องที่ทราบ
3) ต้องมีหนังสือยินยอมจากเจ้าของสถานที่
ที่จัดมหรสพ
4) ต้องขออนุญาตใช้เครื่องขยายเสียง
ด้วย (ถ้ามี)
5) เลิกแสดงมหรสพไม่เกินเวลา 24.00  น.
2.2 การขออนุญาตจุดดอกไม้เพลิง
- กรุงเทพมหานคร : ยื่นค�ำร้องที่สถานี
ต�ำรวจท้องทีเ่ พือ่ เสนอเรือ่ งตามล�ำดับชัน้ ให้ผบู้ ญ
ั ชาการ
ต�ำรวจนครบาลเป็นผู้พิจารณาอนุญาต
		 - ต่างจังหวัด : ยื่นค�ำร้องต่อนายอ�ำเภอ
ท้องที่
กลุ่มงานการมีส่วนร่วมของประชาชน
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2.3 การขออนุญาตมีและใช้อาวุธปืน (แบบ ป.3
และ ป.4 ) การขอรับโอนมรดกอาวุธปืน)
		 - กรุงเทพมหานคร : ยืน่ ค�ำร้องทีศ่ นู ย์บริการ
ประชาชน วังไชยา กรมการปกครอง ถนนนครสวรรค์ เขตดุสติ
กรุงเทพฯ 10300 งานอาวุธปืน โทร. 0 2356 9500 4
		 - ต่างจังหวัด : ยืน่ ค�ำร้องต่อนายอ�ำเภอท้องที  ่
ทางอ�ำเภอยื่นเรื่องต่อไปยังจังหวัด   
2.4 การขออนุญาตแสดงมหรสพงิ้ว
		 - กรุงเทพมหานคร : ยื่นค�ำร้องต่อสถานี
ต�ำรวจท้องทีพ่ ร้อมบทประพันธ์ เครือ่ งแต่งกาย แผนผัง
สถานที่ และค�ำยินยอมของเจ้าของสถานที่ เสนอ
เรื่องตามล�ำดับชั้นให้ผู้บัญชาการต�ำรวจนครบาล
เป็นผู้พิจารณาอนุญาต  
- ต่างจังหวัด : ยื่นค�ำร้องต่อนายอ�ำเภอ
ท้องทีพ่ ร้อมบทประพันธ์  เครือ่ งแต่งกาย  แผนผังสถานที่
และค�ำยินยอมของเจ้าของสถานที่ โดยผู้ว่าราชการ
จังหวัดเป็นผู้พิจารณาอนุญาต
2.5 การขออนุญาตใช้เครื่องขยายเสียง
น�ำค�ำร้องขอใช้เครื่องขยายเสียงจากเขต  
(กรุงเทพมหานคร) หรืออ�ำเภอ (ต่างจังหวัด) แล้วน�ำมา
34
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ยื่นต่อหัวหน้าสถานีต�ำรวจท้องที่ เพื่อพิจารณามีความ
เห็นก่อน แล้วน�ำกลับไปยังเขตหรืออ�ำเภอเพื่ออนุญาต
ต่อไป
2.6 การขออนุญาตเล่นการพนันประเภทต่างๆ
		 - กรุงเทพมหานคร : ยื่นค�ำร้องต่อสถานี
ต�ำรวจท้องที่พร้อมทั้งวาดแผนผังบริเวณที่มีการเล่น
การพนัน
- ต่างจังหวัด : ยื่นค�ำร้องต่อนายอ�ำเภอ
ท้องที่  นายอ�ำเภอเป็นผู้อนุญาต  พร้อมทั้งวาดแผนผัง
บริเวณบ้านที่เล่นการพนัน

กลุ่มงานการมีส่วนร่วมของประชาชน
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3.
ความรู้เกี่ยวกับ
ทฤษฎีสามเหลี่ยมอาชญากรรม
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สร้างความหวาดกลัวให้กับคนร้าย
เฝ้าระวังบุคคลพ้นโทษที่อยู่ในพื้นที่

ทฤษฎีสามเหลี่ยมอาชญากรรม
(Crime Triangle Theory

แผนเผชิญเหตุ
การก้าวสกัดจับคนร้าย

ที่

ตีวงสุรา

ร้าย
คน

อาชญากรรม

ถาน

ยึดรถต้องสงสัย

ต�ำรวจผู้รับใช้ชุมชน (Community Policing)

+ส

จับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับ

วลา
=เ

สมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรม

การจัดการพื้นที่เสี่ยง ตามทฤษฎีหน้าต่างแตก
(Broken Windows Theory)

าส

ระดมกวาดล้างอย่างสม�่ำเสมอ

การปรับสภาพแวดล้อมเพื่อป้องกันอาชญากรรม

โอก

ควบคุมแหล่งมั่วสุม/อบายมุข
ไประงับเหตุด้วยความรวดเร็ว

สร้างความอบอุ่นใจให้กับคนดี

พื้นที่ปลอดภัย (Safety Zone)
เพื่อนบ้านเตือนภัย (Neighborhood Watch)

เหยื่อ/เป้าหมาย
รณรงค์ให้ประชาชนรู้จักการป้องกันตนเอง
ต�ำรวจเยี่ยมเยียนประชาชน (Knock Door)

ต�ำรวจเตือนภัย

การให้ความคุ้มครองเหยื่อ/เป้าหมาย

สร้างวิถีการป้องกันภัยให้กับชุมชน

จัดท�ำโดย พล.ต.ต.ชยพล ฉัตรชัยเดช ผบก.ผอ.

มาตรการในการป้องกันอาชญากรรม
❍
❍
❍
❍
❍
❍

โดยต�ำรวจ
โดยเจ้าของพื้นที่
โดยผู้ใช้พื้นที่
โดยหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
โดยใช้เทคโนโลยี
โดยชุมชน (ชุมชนเข้มแข็ง)

การป้องกันอาชญากรรมโดยทั่วไป มีแนวคิด
หลักการทฤษฎีและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องมากมาย
ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ ในส่วนนี้ ขอเสนอ
แนวคิด “การป้องกันอาชญากรรมเชิงรุกโดยใช้ทฤษฎี
สามเหลีย่ มอาชญากรรม (Proactive Crime Prevention by
Crime Triangle Theory) ซึง่ เป็นแนวคิดทีม่ กี ารบูรณาการ
การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องต�ำรวจและการแสวงหาความร่วมมือ
จากหน่วยงานราชการและภาคประชาชนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ มีเหตุและมีผล ง่ายต่อการเข้าใจสามารถ
น�ำไปใช้ปฏิบตั งิ านได้จริงอันเป็นการส่งเสริมและสนับสนุน
ให้หน่วยงานราชการและภาคประชาชน เข้ามามีสว่ นร่วม
ในการป้องกันอาชญากรรมได้เป็นอย่างดี
ทฤษฎีสามเหลี่ยมอาชญากรรม (Crime Triangle Theory)
เป็นทฤษฎีที่อธิบายถึงสาเหตุหรือองค์ประกอบ
ของการเกิดอาชญากรรมได้อย่างชัดเจน เข้าใจง่าย โดยมี
องค์ประกอบด้านต่าง ๆ ของสามเหลี่ยม 3 ด้าน คือ
1. ผู้กระท�ำผิด/คนร้าย(Offender) หมายถึง
ผู้ที่มีความต้องการ (Desire) จะก่อเหตุหรือลงมือกระท�ำ
ความผิด
2. เหยือ่ (Victim)/เป้าหมาย (Target) หมายถึง
บุคคล สถานที่ หรือวัตถุสิ่งของที่ผู้กระท�ำผิดหรือคนร้าย
มุ่งหมายกระท�ำต่อ หรือเป็นเป้าหมายที่ต้องการ   

ประชุม
วิเคราะห์ข้อมูล
ประมวลผล
ก�ำหนดแผน

การเฝ้าระวังบุคคลพ้นโทษ
ที่อยู่ในพื้นที่
การควบคุมแหล่งอบายมุข
และสถานบริการ
การไประงับเหตุด้วยความรวดเร็ว
- Police i lert u
- Police help me
การระดมกวาดล้างอย่างสม�่ำเสมอ
สมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรม
การจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับ
การยึดรถต้องสงสัย
มาตรการตีวงสุรา
แผนเผชิญเหตุและ
การก้าวสกัดจับคนร้าย

ร้าย

รวบรวมข้อมูล

ขั้นตอนที่ 3
ประเมินผล

ขั้นตอนที่ 2
หลักการสามเหลี่ยมอาชญากรรม

คน

ขั้นตอนที่ 1
การวิเคราะห์สถานภาพอาชญากรรม

ี่)
าส านท
โอก + สถ
ลา

❖❖❖

การป้องกันอาชญากรรมเชิงรุก โดยใช้ทฤษฎีสามเหลี่ยมอาชญากรรม
(เว

ผู้เสียหาย หรือเหยื่อ หรือประชาชนทั่วไป
ต้องรูจ้ กั การป้องกันตนเอง ครอบครัว และชุมชนหรือสังคม
3. โอกาส (Opportunity) หมายถึง ช่วงเวลา
(Time) และสถานที่ (Place) ที่เหมาะสมที่ผู้กระท�ำผิด
หรือคนร้าย มีความสามารถจะลงมือกระท�ำความผิดหรือ
ก่ออาชญากรรม
โอกาสที่ผู้กระท�ำความผิดหรือคนร้ายจะลงมือ
ก่ออาชญากรรมนัน้ จะต้องอาศัย เวลาและสถานทีท่ เี่ หมาะสม
ในการก่อเหตุ
เมื่อเหตุการณ์หรือสถานการณ์ครบองค์ประกอบ
ทั้ง 3 ด้าน ดังกล่าวข้างต้น จะท�ำให้เกิดอาชญากรรมขึ้น
นอกจากนีท้ ฤษฎีดงั กล่าวได้เสนอแนวคิดในการแก้ไขปัญหา
อาชญากรรม หรือการป้องกันไม่ให้เกิดอาชญากรรม โดย
ต้องพยายามท�ำอย่างไรก็ตามที่จะให้องค์ประกอบของ
สามเหลีย่ มอาชญากรรม ด้านใดด้านหนึง่ หายไป ก็จะท�ำให้
อาชญากรรมไม่เกิดขึ้น  
ดังนั้น ประชาชนก็สามารถน�ำทฤษฎีสามเหลี่ยม
อาชญากรรมนี้ ม าป้ อ งกั น ตนเองได้ โ ดยง่ า ย ลด
ความเสี่ยงในการเกิดอาชญากรรมได้ด้วยตัวคุณเอง
คือ ไม่ทำ� ให้ตวั เองเป็นเหยือ่ หรือเป้าหมาย ไม่นำ� พาตนเอง
ไปสูโ่ อกาสหรือสถานการณ์เสีย่ ง ซึง่ เป็นการตัดองค์ประกอบ
ด้านใดด้านหนึง่ ไป ก็สามารถป้องกันการเกิดอาชญากรรมได้

อาชญากรรม

เหยื่อ, เป้าหมาย
รณรงค์ให้ประชาชนรู้จักป้องกันตนเอง
โครงการต�ำรวจเตือนภัย
โครงการต�ำรวจเคาะประตูบ้าน
ตรวจเยี่ยมประชาชน (Knock Door)
โครงการสายสัมพันธ์ต�ำรวจกับประชาชน
(Police miss you)
การให้ความคุ้มครองเหยื่อ/เป้าหมาย
โครงการศูนย์การเรียนรู้
Police Station Learning
โครงการครูต�ำรวจ D.A.R.E.

✯

การปรับสภาพแวดล้อม
เพื่อป้องกันอาชญากรรม
การจัดระเบียบพื้นที่เสี่ยง
ตามทฤษฎีหน้าต่างแตก
โครงการต�ำรวจผู้รับใช้ชุมชน
(Community Policing)
โครงการพื้นที่ปลอดภัย
(Safety Zone)
โครงการเพื่อนบ้านเตือนภัย
(Neighborhood Watch)
มาตรการทิ้งทุ่น
การปรากฏตัวของสายตรวจ
(Show of Force)
การตั้งจุดตรวจค้น

สถิติคดีอาญา
เปรียบเทียบ
ส�ำรวจ
ความหวาดกลัวภัย
ของประชาชน
ส�ำรวจ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน

สร้างความหวาดกลัวให้กับคนร้าย สร้างความอบอุ่นใจให้กับคนดี สร้างวิถีการป้องกันภัยให้กับชุมชน

4.
ความรู้เกี่ยวกับ
การป้องกันอาชญากรรม

กลุ่มงานการมีส่วนร่วมของประชาชน
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4. ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอาชญากรรม
4.1 การป้องกันการลักทรัพย์ในที่พักอาศัย
(1) ก่อนออกจากบ้าน
- ควรมีคนไว้วางใจอยู่ดูแลที่พักอาศัย
ตรวจตราลงกลอนประตู  หน้าต่าง  ใส่กญุ แจให้เรียบร้อย
- ถ้าติดสัญญาณเตือนภัย ควรเลือกใช้
สัญญาณไซเรน เพื่อให้เสียงดังและเพื่อนบ้านใกล้เคียง
ทราบจะได้ช่วยโทรแจ้งเหตุได้
- ควรเปิดไฟทิ้งไว้บางห้อง
(2) ก่อนเปิดประตูบ้าน
- ก่อนเปิดประตูบา้ นรับแขก  ควรดูให้
ทราบแน่ชัดว่าเป็นผู้ใดหรือคล้องโซ่ไว้ก่อนเปิดประตู
- ไม่เปิดประตูรับคนแปลกหน้าเข้ามา
ในบ้าน ถ้าจ�ำเป็นพยายามจดจ�ำต�ำหนิ รูปพรรณ หรือ
จดทะเบียนยานพาหนะผู้นั้นไว้
- ตรวจสอบบัตรประจ�ำตัวช่างซ่อมหรือ
ตัวแทนบริษัทต่าง ๆ ที่จะเข้ามาในบ้าน
(3) ก่อนนอนหลับตอนกลางคืน
- เมื่อพลบค�่ำควรรูดม่านปิด ไม่ให้
คนนอกมองเห็นด้านใน
กลุ่มงานการมีส่วนร่วมของประชาชน
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- เวลากลางคืน  เมือ่ มีคนอยูบ่ า้ น ไม่ควร
เปิดไฟทิง้ ไว้ในบ้าน  เพราะคนร้ายจะมองเห็นทรัพย์สนิ
ควรเปิดไฟนอกบ้านหรือรอบบ้าน
(4) การจ้างคนรับใช้
- การจ้างคนงาน คนรับใช้ควรท�ำประวัติ
ส่วนตัว ที่อยู่ ญาติพ่ีน้องและมีส�ำเนาบัตรประจ�ำตัว
ประชาชนไว้
- ควรเล่ากลอุบายต่าง ๆ ของคนร้าย
ให้คนในบ้านทราบ เพื่อเป็นตัวอย่าง ไม่ให้หลงกล
(5) ข้อควรปฏิบัติเสมอเป็นกิจวัตร
- ที่ว่างเปล่าที่ติดอยู่กับที่พักอาศัย
ไม่ควรปล่อยให้ต้นไม้ขึ้นสูง เพราะคนร้ายอาจใช้เป็น
แหล่งก�ำบังหลบซ่อนเพื่อลักทรัพย์หรือหลบหนี  
- บริเวณบ้านควรท�ำรัว้ สูง และแข็งแรง  
หากติดกรงเหล็กดัดต้องเผื่อช่องส�ำหรับหลบหนี
เมื่อเกิดเพลิงไหม้
- ควรผูกมิตรกับเพื่อนบ้าน เมื่อมีเหตุ
เภทภัยจะได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เช่น สามารถฝาก
เพื่อนบ้านช่วยดูแลบ้าน
- เลี้ยงสุนัขหรือสัตว์อื่นที่ส่งเสียงดัง  
เพื่อช่วยเตือนภัย
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- ไม่ควรเก็บทรัพย์สนิ มีคา่   หรือเงินสด
จ�ำนวนมากไว้ในบ้าน
- จดจ�ำรายละเอียดบันทึกทรัพย์สิน
มีค่าและถ่ายรูปเก็บไว้
- ถ้ามีโทรศัพท์ซักถามว่ามีคนอยู่บ้าน
หรือไม่ ให้ตอบว่าอยู่กันหลายคน
- ร่วมกันจัดระบบความปลอดภัยใน
ชุมชนที่ตนอยู่ เช่น จัดเวรยาม เป็นต้น
(6) เมื่อเกิดเหตุร้าย
- ถ้ามีคนร้ายบุกรุก อย่าพยายามจับ
คนร้ายด้วยตนเอง  ควรตะโกนขอความช่วยเหลือจาก
ผู้อื่นหรือโทรแจ้งความ 191
4.2 การป้องกันการลักทรัพย์ ปล้นทรัพย์ และ
วิ่งราวทรัพย์ในสถานประกอบการค้า
(1) ตัวร้านค้า
- ส�ำรวจความแน่นหนาแข็งแรงของ
กลอนประตูร้านค้าอยู่เสมอ
- การจัดสถานประกอบการ ควรให้
สามารถมองเห็นจากด้านนอกได้
กลุ่มงานการมีส่วนร่วมของประชาชน
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- ควรติดสัญญาณแจ้งภัยไว้หลายแห่ง
ในสถานประกอบการ เช่น ใต้โต๊ะท�ำงาน ห้องน�้ำ 
(2) การเปิด – ปิดร้าน
- ไม่ควรเปิดแต่เช้าตรู่เกินไปหรือปิด
จนดึก
- ขณะก�ำลังจะเปิดร้าน  ถา้ มีคนแปลกหน้า
มาติดต่อซือ้ ขายให้ระมัดระวัง  หากเป็นไปได้ควรปฏิเสธ
(3) ขณะอยู่ในร้าน
- ไม่ควรอยูใ่ นร้านเพียงล�ำพัง โดยเฉพาะ
เด็กหรือสตรี ถ้าต้องไปหยิบของหลังร้านควรเรียกคน
มาอยู่ดูแลหน้าร้านกับลูกค้าเสมอ
- ระมัดระวังคนแปลกหน้าที่มักเดิน
วนเวียนมาหลาย ๆ ครัง้ ควรรีบแจ้งให้เจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจ
ทราบ สังเกตจดจ�ำรายละเอียดคนแปลกหน้าที่เข้ามา
ในร้านค้า
- ไม่น�ำสินค้าราคาแพง ๆ มาให้เลือก
หลายชิ้น
- ไม่ควรเก็บเงินสดจ�ำนวนมากหรือ
ทรัพย์สินมีค่าไว้ในร้านค้า
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(4) การรับพนักงาน
- ท�ำทะเบียนประวัติของพนักงาน
โดยละเอียด ทั้งรูปถ่าย บัตรประจ�ำตัวประชาชน
สถานที่ ติดต่อ ที่อยู่ญาติพี่น้อง ฯลฯ
4.3 การป้องกันการล้วงกระเป๋าและชิงทรัพย์
ในที่สาธารณะ
(1) ไม่นำ� ทรัพย์สนิ มีคา่ พกติดตัวจ�ำนวนมาก  
ถ้าจ�ำเป็นควรแยกเป็นหลาย ๆ ที่
(2) พกกระเป๋าไว้ในทีป่ ลอดภัย  เช่น  กระเป๋า
กางเกงด้านหน้า
(3) กระเป๋าถือสตรีไม่ควรหิว้ หรือสะพายบ่า
ควรถือกระชับมือไว้
(4) พึงระลึกไว้ว่า  คนร้ายเป็นไปได้ทุกเพศ
ทุกวัย
(5) สถานที่ที่มักเกิดเหตุร้าย เช่น ที่รกร้าง
ควรหลีกเลีย่ ง หรือทีม่ ฝี งู ชนเบียดเสียดควรระมัดระวัง
(6) เมื่อรู้ตัวว่าถูกล้วงกระเป๋าหรือพบเห็น
ผู้อื่นถูกล้วงให้รีบส่งเสียงดังขอความช่วยเหลือ
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4.4 การป้องกันการถูกล่อลวงข่มขืน
(1) อย่าแต่งตัวล่อแหลม
(2) อย่าดื่มสุรา และของมึนเมาทุกชนิด
(3) อย่าหลงเชือ่ คนแปลกหน้าทีไ่ ม่รจู้ กั มาก่อน
(4) ถ้ามีคนมาตีสนิทบอกว่ารูจ้ กั และจ�ำไม่ได้
หรือไม่แน่ใจ  ให้หลีกเลีย่ งด้วยการปฏิเสธ หรือ ร้องขอ
ความช่วยเหลือจากผู้ใกล้ชิดหรือต�ำรวจ
(5) หลีกเลี่ยงการเดินตามล�ำพังในที่เปลี่ยว  
มืด เช่น อาคารจอดรถ สถานที่รกร้าง
(6) หลีกเลี่ยงการใช้ลิฟต์คนเดียวกับคน
แปลกหน้า
4.5 การป้องกันบุตรหลานถูกลักพาตัว
1) ครอบครัวควรให้การดูแลอย่างใกล้ชิด
เพื่อป้องกันมิให้เกิดความสุ่มเสี่ยงต่อการที่บุตรหลาน
ของท่านถูกลักพาตัวไป
2) สอนให้เด็กๆ ไม่รับขนม หรือไปไหนกับ
คนแปลกหน้า
3) ระมัดระวังคนแปลกหน้าที่อาจเข้ามา
ตีสนิท โดยเฉพาะสุภาพสตรี เมื่อไปโรงพยาบาล
โรงเรียน สถานรับเลี้ยงเด็กอ่อน ฯลฯ โดยเฉพาะ
ในห้วงเวลาเช้าและเย็น
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4) หมั่นสังเกตสิ่งผิดปกติในชุมชน หากมี
คนแปลกหน้าหรือเห็นคนไม่รู้จักพาเด็กๆ ในชุมชน
ออกไปควรสอบถามพูดคุยกันจนกว่าจะแน่ใจว่าไม่ได้
เป็นการลักพาตัวเด็กไป
5) แจ้งเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจเมือ่ พบพฤติการณ์/
เบาะแส ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ส่อไปทางว่า
อาจจะลักพาตัวเด็ก
6) หากต้องการความช่วยเหลือในการติดตาม
บุตรหลานของท่านที่ถูกลักพาตัว ให้แจ้งสถานีต�ำรวจ
ที่ใกล้บ้าน หรือศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัวและ
ป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ ที่มีที่ตั้งอยู่ที่ต�ำรวจ
ภูธรภาค และต�ำรวจภูธรจังหวัดทั่วประเทศ
พื้นที่เสี่ยงที่แก๊งมิจฉาชีพมักก่อเหตุลักพาตัวเด็ก
1. บ้าน ทั้งบริเวณหน้าบ้าน และภายใน
บ้านของเด็กเอง
2. วัด โดยเฉพาะในช่วงที่มีงานวัด
3. โรงพยาบาล
4. สวนสาธารณะ
5. ห้างสรรพสินค้า
6. บริเวณใกล้ที่ท�ำงานของผู้ปกครองเด็ก
กลุ่มงานการมีส่วนร่วมของประชาชน
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4.6 การป้องกันรถหาย
(1) ซื้อรถใหม่
- ควรติดตั้งอุปกรณ์กันขโมยเพิ่มเติม
หรือ เปลี่ยนกุญแจใหม่
- การป้องกันรถหายด้วยมือถือ เมือ่ ต้อง
จอดรถในบริเวณทีม่ คี วามเสีย่ ง หรือจอดรถไว้นอกบ้าน
ให้ใช้โทรศัพท์มือถือราคาถูก แต่ใช้งานได้ดี  แบตเตอรี่
ที่พร้อมใช้งาน ซิมการ์ดระบบใดก็ได้ เปิดเครื่อง
ปิดเสียง ปิดสั่นทิ้งไว้ แล้วซ่อนไว้ในรถในจุดที่ลับตา
ที่คิดว่าคนร้ายจะไม่เห็น และล็อกรถตามปกติ
		 (2) ซื้อรถมือสอง
       ก่อนซือ้ รถต้องขอหมายเลขเครือ่ ง  หมายเลข
ตัวถัง  และส�ำเนาทะเบียนรถ  มาตรวจสอบกับทะเบียนรถ
ในท้องถิน่ ทีร่ ถนัน้ มีทะเบียนไว้เสียก่อน  เพราะอาจเป็น
รถที่ไม่ถูกต้อง  หรือขโมยมาสวมทะเบียน  เมื่อซื้อรถ
มาแล้วควรเปลี่ยนกุญแจ  และติดตั้งอุปกรณ์กันขโมย
เช่นเดียวกับรถใหม่
		 (3) จอดรถต้องระวัง
ไม่ควรจอดไว้ห่างไกล ควรมีคนเฝ้า
ข้อส�ำคัญควรตรวจสอบการล็อกกุญแจประตูให้แน่ใจ
ก่อนทิง้ รถไป และไม่ควรทิง้ ทรัพย์สนิ สิง่ ของมีคา่ ไว้ในรถ
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(4) จอดในบ้าน
จอดรถในบ้านต้องเอาท้ายรถออก
นอกบ้านและต้องติดตั้งโคมไฟให้ส่องสว่างให้มองเห็น
ทัง้ ในและนอกรัว้ บ้านหากจ�ำเป็นต้องจอดรถนอกบ้าน
(5) รับบริการ
การน�ำรถไปตรวจเช็ค ซ่อมแซม ล้างอัดฉีด  
ควรอยูด่ แู ลการซ่อมหรือการบริการอืน่ ๆ อย่างใกล้ชดิ   
และหากจ�ำเป็นต้องทิ้งรถไว้ซ่อม หรือบ�ำรุงรักษา
จะต้องเลือกสถานที่ที่คุ้นเคยไว้ใจได้เท่านั้น
		 (6) กุญแจรถ เรื่องส�ำคัญ
รถบางชนิดอาจใช้กญ
ุ แจรถดอกเดียวกัน  
ส�ำหรับเปิดประตู ติดเครื่องยนต์ และฝาน�้ำมัน ดังนั้น  
หากฝาถังน�้ำมันหายควรรีบเปลี่ยนกุญแจที่ใช้กับ
รถเสียใหม่ โดยใช้กุญแจที่ใช้เฉพาะเท่านั้น
(7) ระวัง การใช้อุปกรณ์กันขโมย
เมื่อติดตั้งอุปกรณ์กันขโมยแล้ว การใช้
อุปกรณ์ต้องเก็บเป็นความลับเฉพาะ เพราะอุปกรณ์
บางอย่างใช้รหัสเฉพาะ
(8) รถคุณถูกติดตามจะท�ำอย่างไร
เมื่อรู้ว่าถูกติดตามจึงควรป้องกัน โดย
กลุ่มงานการมีส่วนร่วมของประชาชน
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พยายามขับรถเข้าไปในเขตชุมชน  ขอความช่วยเหลือ
และแจ้งเจ้าหน้าที่ต�ำรวจที่ใกล้ที่สุดโดยด่วน
(9) จดจ�ำต�ำหนิรูปพรรณ
ควรจดจ�ำข้อมูล รายละเอียดเกีย่ วกับรถ
ของท่านไว้ให้มากที่สุด  กรณีรถของท่านยังไม่มีต�ำหนิ
ควรท�ำขึน้ ไว้ในจุดทีผ่ อู้ นื่ ไม่สามารถสังเกตเห็นและจดจ�ำ
ไว้ให้แม่นย�ำ
(10) รถจักรยานยนต์ต้องล็อกล้อล่าม
การจอดรถจักรยานยนต์ นอกจากจะ
ล็อกกุญแจคอ  กุญแจล้อแล้ว  ควรล่ามโซ่ไว้ให้แข็งแรง
ด้วย และอย่าจอดทิ้งไว้ในที่เปลี่ยว หรือที่ลับตา
(11) คนแปลกหน้า
อย่ารับคนโบกรถข้างถนน หรือคน
แปลกหน้าขึ้นมาบนรถ
		 (12) จอดรถในบ้านให้เอาท้ายออกนอกบ้าน
4.7 การป้องกันการปล้น ชิงทรัพย์ของผูไ้ ปติดต่อ
ธุรกรรมที่ธนาคาร
		 1) การฝาก ถอนเงิน
(1) การเบิ ก ถอนเงิ น จ� ำ นวนมาก
ควรขอก�ำลังเจ้าหน้าที่ไปคุ้มครอง
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(2) ไม่ควรฝากหรือถอนเงินในเวลาใด
เวลาหนึ่งเป็นประจ�ำ
(3) ควรนับเงินจ�ำนวนมากในที่ลับตา
(4) ควรแยกเก็บเงินไว้หลาย ๆ แห่ง
2) คนแปลกหน้า
(1) ระวังคนแปลกหน้าที่เฝ้าตามอยู่
(2) สงสัยว่ายานพาหนะติดตามอย่างผิด
สังเกต อย่าหยุดหรือจอดรถให้รบี เข้าหาเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจ
4.8 การป้องกันการลอบวางระเบิด
(1) ยานพาหนะทีจ่ อดไว้ในบ้านหรือส�ำนักงาน  
ต้องล็อกประตู ฝากระโปรงหลังและถังน�ำ้ มัน เพือ่ ป้องกัน
การลอบวางระเบิด
(2) พบบุคคลมีพริ ธุ พยายามจดจ�ำรายละเอียด
เกีย่ วกับบุคคลนัน้ แล้วรีบแจ้งเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจให้ทราบทันที
(3) พบวัตถุนา่ สงสัยหรือผิดสังเกต  อย่าแตะต้อง  
เปิดดูหรือท�ำให้กระทบกระเทือน  ควรรีบแจ้งเจ้าหน้าที่
ต�ำรวจ   ถ้าเป็นไปได้ก็ควรน�ำยางรถยนต์มาล้อมวัตถุ
ที่ต้องสงสัย
(4) เมือ่ เกิดระเบิดขึน้ อย่าเข้าไปในทีเ่ กิดเหตุ
ประชาชนควรให้ความร่วมมือ โดยไม่เข้าไปมุงดู  ซึง่ จะ
ท�ำให้การปฏิบัติหน้าที่ของต�ำรวจยากยิ่งขึ้น
กลุ่มงานการมีส่วนร่วมของประชาชน
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4.9 การป้องกันแก๊งมิจฉาชีพในรูปแบบต่าง ๆ
		 1) แก๊งของขวัญปีใหม่
        คนร้ายออกส�ำรวจตามบ้านที่เจ้าของบ้าน
ไม่อยู่  มีเพียงคนรับใช้ เด็ก ผู้หญิง ผู้สูงอายุ อยู่ในบ้าน
คนร้ายจะแอบอ้างว่ามีคนใช้ให้มาส่งของขวัญที่บ้าน  
แต่ของขวัญดังกล่าวชิ้นใหญ่ หรือมีน�้ำหนักมากขอให้
คนในบ้านช่วยเปิดประตูเพื่อจะท�ำการยกของเข้าไป
ในบ้าน   เมื่อคนในบ้านเผลอคนร้ายจะท�ำการรื้อค้น
ของมีคา่ แล้วหลบหนีไป หรือบางกรณีคนร้ายจะท�ำการ
ปล้นทรัพย์ หรือชิงทรัพย์
		 2) แก๊งสารพัดช่าง
คนร้ายออกส�ำรวจตามบ้านที่เจ้าบ้าน
ไม่อยู่ มีแต่เพียงคนรับใช้ เด็ก ผูห้ ญิง ผูส้ งู อายุ อยูใ่ นบ้าน
คนร้ายจะแอบอ้างว่าชื่อเจ้าของบ้านว่าได้สั่งให้ช่าง
มาท�ำการซ่อม แอร์ น�้ำประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ ที่บ้าน
โดยใช้ค�ำพูดที่ท�ำให้คนในบ้านเชื่อถือยอมให้เข้ามา
ในบ้าน จากนั้นคนร้ายจะท�ำทีไปซ่อมสิ่งต่าง ๆ ตาม
ที่ได้แอบอ้างโดยหลอกให้คนในบ้านไปดูแผงควบคุม
ไฟฟ้าในบ้าน หรือวาล์ว เปิด – ปิดน�้ำ เมื่อคนในบ้าน
เผลอคนร้ายจะท�ำการรื้อค้นของมีค่าแล้วหลบหนีไป
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หรือบางกรณีถ้าคนร้ายเข้ามาในบ้านได้แล้วจะท�ำการ
ชิงทรัพย์ หรือปล้นทรัพย์
3) แก๊งขายสินค้าราคาถูก
คนร้ายขับรถปิคอัพตระเวนขายสินค้า
ประเภทเครือ่ งใช้ไฟฟ้า ของใช้ประจ�ำวัน เครือ่ งบริโภค
ต่างๆ ไปตามหมู่บ้านที่มีเพียงเด็ก ผู้หญิง ผู้สูงอายุ  
อยู่บ้าน โดยโฆษณาชวนเชื่อว่าช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาล
ปีใหม่ ได้มาบริการจ�ำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ และ
ราคาถูกให้กับชาวบ้าน หรือหากบ้านใดซื้อสินค้าที่
เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้า 1 ชิ้น ซึ่งในความเป็นจริงสินค้า
ที่น�ำมาจ�ำหน่ายนั้นเป็นสินค้าที่ไม่มีคุณภาพ หรือ
หมดอายุ หากเป็นสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าใช้แล้ว
อาจเกิดอันตรายท�ำให้ไฟฟ้าลัดวงจรได้
4) แก๊งเรี่ยไรท�ำบุญ
- คนร้ายออกตระเวนเดินเรี่ยไรรับ
บริจาคเงิน  โดยใช้ขนั พร้อมใบอนุโมทนาบุญมาแอบอ้าง
หลอกลวงประชาชนตามบ้าน ตลาด ชุมชนต่าง ๆ
ให้ร่วมกันท�ำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี
- คนร้ายแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของ
มูลนิธิออกตระเวนเรี่ยไรตามบ้าน ตลาด ชุมชนต่างๆ     
กลุ่มงานการมีส่วนร่วมของประชาชน
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ให้ร่วมกันบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ยากไร้ หรือทหารที่
ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ บางที่มีการน�ำ
รูปภาพ หรือรูปปั้น ซึ่งอ้างว่าผ่านการปลุกเสกแล้ว
มาให้เช่า  หากมีผสู้ นใจขอดูแล้วไม่เช่าคนร้ายจะท�ำการ
ข่มขู่บังคับให้ซื้อ
		 5) แก๊งจัดงานเลี้ยง
คนร้ายมีพฤติกรรมการกระท�ำความผิด  
2 รูปแบบ คือ
1) คนร้ายแอบอ้างว่าจะจัดงานเลี้ยง  
โดยติดต่อร้านค้าต่าง ๆ ให้ส่งของสดไว้ที่สถานที่จะจัด
งานเลี้ยง พร้อมกับอ้างว่าจะน�ำเงินไปจ่ายให้ภายหลัง
เมื่อทางร้านค้าส่งของยังที่นัดหมายแล้วคนร้ายจะไป
ขนของแล้วหลบหนีไป บางกรณีคนร้ายจ่ายเงินมัดจ�ำ
ให้กับทางร้านค้าในรูปของเช็คเงินสดซึ่งเช็คดังกล่าว
ไม่มีเงินในธนาคารแต่อย่างใด
2) คนร้ายแอบอ้างกับผู้ที่ต้องการ
จะจัดงานเลีย้ งว่ารู้จกั กับทางเจ้าของร้านอาหารต่าง ๆ
เป็นจ�ำนวนมาก และสามารถสั่งอาหารได้ในราคาถูก  
ท�ำให้เจ้าของงานหลงเชื่อยอมจ่ายเงินค่าอาหารให้กับ
นายหน้าเพือ่ ไปจ่ายเงินให้กบั ทางร้านอาหาร แต่ปรากฏ
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ว่าเมือ่ งานเลีย้ งเสร็จสิน้ แล้วเจ้าของร้านอาหารไม่ได้รบั
เงินแต่อย่างใด
		 6) แก๊งล้วง/กรีดกระเป๋า
คนร้ายมีพฤติกรรมการกระท�ำความผิด  
2  รูปแบบ คือ     
1) การลักทรัพย์บนรถไฟ รถโดยสาร
ประจ�ำทาง โดยอาศัยช่วงที่ผู้โดยสารหลับแล้วลงมือ
กรีดกระเป๋าหรือยกเอาไปดื้อ ๆ
2) ช่วงเวลาลงมือตั้งแต่ตีห้าไปจนถึง
ประมาณเจ็ดโมงเช้า อีกรอบตั้งแต่สี่โมงเย็นเป็นต้นไป
จนถึงค�ำ  
่ เพราะทัง้ สองช่วงนีม้ คี นพลุกพล่าน  ทุกคนจะ
รีบเดินทางกลับบ้าน  จุดที่มีคนพลุกพล่านจะเป็นป้าย
รถเมล์ หน้าห้างสรรพสินค้า หน้ามหาวิทยาลัย สถานี
รถไฟ สถานีขนส่ง ส�ำหรับอุปกรณ์ที่จะต้องใช้ในการ
ล้วงกระเป๋าก็จะมีกระดาษหนังสือพิมพ์  สมุดเอกสาร
ขนาดใหญ่ ถุงกระดาษ อย่างใดอย่างหนึ่งส�ำหรับใช้
ปิดบังตอนล้วงกระเป๋าเพือ่ ป้องกันไม่ให้คนอืน่ สังเกตเห็น
เป้าหมายจะเน้นผูห้ ญิงแต่งตัวดีสะพายกระเป๋ามีราคา
ดูแล้วมีฐานะ ไม่จำ� กัดอายุวา่ จะต้องเท่าใด  โดยหัวหน้า
จะเป็นคนคอยเล็งดูเหยือ่ ว่าคนไหน ถ้าเจอเหยือ่ แล้วก็จะ
กลุ่มงานการมีส่วนร่วมของประชาชน
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ส่งสัญญาณให้เพือ่ นร่วมทีมปฏิบตั กิ ารรูว้ า่ ผูห้ ญิงคนนัน้
ใส่เสื้อสีอะไร แล้วลูกทีมก็จะเดินทางตามประกบ
ถ้าเหยื่อขึ้นรถเมล์   ลูกทีมก็จะขึ้นตามไปยืนประกบ
ทั้งข้างหน้าข้างหลังเพื่อไม่ให้เหยื่อขยับตัวได้ จากนั้น
หัวหน้าทีมผู้มีความช�ำนาญการล้วงกระเป๋าก็จะเดิน
เข้ามาหาเหยื่อแล้วใช้กระดาษที่เตรียมมายกขึ้นบังมือ
อีกข้างหนึ่งล้วงเข้าไปหยิบกระเป๋าเงินออกมา  คนล้วง
กระเป๋าเป็นคนมือเบาและรวดเร็วมากจนเหยือ่ ไม่รตู้ วั เลย
7) แก๊งมอมยานอนหลับ
คนร้ายจะใช้วิธีผสมยานอนหลับลงใน
กาแฟกระป๋อง โดยใช้เข็มฉีดยาเจาะเข้าไปบริเวณก้น
กระป๋องปิดด้วยสกอตเทป พวกนีจ้ ติ วิทยาสูง ท�ำทีเข้ามา
ตีสนิทชิดเชื้อ พูดคุยส่งภาษาท้องถิ่นบอกว่าเป็นคน
บ้านเดียวกัน ชักชวนให้ดื่มกาแฟ แสดงความมีน�้ำใจ
ซือ้ โน่นนีม่ าแบ่งปัน พอผูโ้ ดยสารหลงเชือ่ คิดว่าเป็นคน
บ้านเดียวกัน  ดื่มเข้าไปสลบ จากนั้นคนร้ายจะท�ำการ
หยิบทรัพย์สินมีค่าแล้วหลบหนีไป
		 8) แก๊งตกทอง
คนร้ายมีพฤติกรรมการกระท�ำความผิด
2 รูปแบบ คือ
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1) คนร้ายจะขับรถออกไปตามหมูบ่ า้ น
ต่าง ๆ  เพือ่ รับล้างทองให้สะอาดและใหม่  แต่ถา้ เจ้าของ
ทองเผลอจะเอาทองปลอมมาเปลีย่ นทันที  โดยเจ้าของ
ทองไม่ได้สงั เกตหรือเอะใจ  ซึง่ แก๊งตกทองนีท้ ำ� มานาน
และกระจายตัวไปยังหลายพืน้ ที  ่ ซึง่ มีเจ้าทุกข์หลายราย
แต่ก็ไม่สามารถจับแก๊งมิจฉาชีพนี้ได้
2) คนร้ายจะท�ำงานกันครัง้ ละ 2 – 3 คน
โดยใช้รถยนต์ตระเวนไปตามห้างสรรพสินค้าหรือย่าน
ชุมชน โดยคนร้ายจะเข้าไปยืนพูดคุยกับเหยื่อที่เป็น
ผู้หญิง วัยรุ่นหรือวัยกลางคนที่มีลักษณะเชื่อง่าย แล้ว
เอ่ยปากถามหาถุงใส่ทอง หรือกระเป๋าเล็ก ๆ ทีท่ ำ� ตกไว้
โดยกลอุบายก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ บางครั้งก็บอก
ว่ามีทองอยู่ 5 บาทบ้าง 10 บาทบ้าง จากนั้นไม่เกิน
15 นาที จะมีคนร้ายคนที่ 2 ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นหญิง
วัยกลางคนเดินเข้ามาหาเหยื่อแล้วพูดว่า “คนเมือ่ กีม้ า
ถามหาถุงนี้ใช่หรือไม่” ก่อนจะชวนเดินเข้าไปในที่ลับ
ตาคน และมีคนร้ายคนที่ 3 จะแนะน�ำให้เอาทองที่
เก็บได้ไปขายแล้วน�ำเงินมาแบ่งกันแต่เหยือ่ ต้องทิง้ ของ
มีคา่ ไว้เป็นหลักประกัน เมือ่ เหยือ่ หลงกลคนร้ายทัง้ หมด
ต่างก็แยกย้ายพากันหลบหนีไปพร้อมของมีค่าซึ่งกว่า
เหยื่อจะรู้ก็สายเกินไป
กลุ่มงานการมีส่วนร่วมของประชาชน
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9) แก๊งใช้ธนบัตรปลอม
คนร้ายน�ำธนบัตรปลอมในราคาต่าง ๆ  
มาจับจ่ายใช้สอยตามตลาด แหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ
ทีม่ ปี ระชาชนมาจับจ่ายใช้สอย และเดินทางมาท่องเทีย่ ว
จ�ำนวนมาก  ท�ำให้ผู้ขายสินค้า หรือให้บริการไม่มีเวลา
หรือไม่ทันสังเกตว่าเป็นธนบัตรปลอมหรือไม่
10) แก๊งปลอมบัตรเครดิต
- คนร้ายจะน�ำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ไปคัดลอกข้อมูลทีต่ กู้ ดเงินสดอัตโนมัติ (เอทีเอ็ม)  มาถ่าย
ข้อมูลลงในบัตรพลาสติกขาวเพื่อท�ำปลอมบัตรเครดิต  
จากนั้นได้น�ำบัตรปลอมที่ท�ำขึ้นไปใช้กดเงินสด  ที่ตู้กด
เงินสดอัตโนมัติ โดยบัตรปลอมอีกส่วนหนึ่งได้ไปให้
เครือข่ายกลุม่ ผูก้ ระท�ำความผิดน�ำไปใช้ในการซือ้ สินค้า
ตามสถานที่ต่าง ๆ โดยรู้เห็นกับพนักงานขาย
- การใช้เครือ่ งปลอมบัตรเครดิต 3 ชนิด
ได้แก่ เครื่องท�ำส�ำเนาแบบแปะติดหรือ Skimmer
Hand heal ไปแปะไว้ที่เครื่องรูดการ์ดหรือบัตรกด
เงินสด การน�ำเครื่องคัดลอกเลขรหัสบัตรเครดิตหรือ
บัตรเอทีเอ็มไปติดไว้ในตู้เอทีเอ็ม และการแอบติดตั้ง
กล้องรูเข็มด้านบนเพื่อแอบดูหมายเลขบัตรเอทีเอ็ม  
โดยท�ำสีกลมกลืนกับตู้เอทีเอ็มของธนาคารต่าง ๆ
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		 11) ข้อควรระวังการหลอกให้โอนเงินทาง
คอมพิวเตอร์
(1) คุณได้รบั ข้อเสนอทีด่ จี นแทบจะเป็น
ไปไม่ได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสัง่ ซือ้ สินค้าราคาแพง
ในราคาถูกเหลือเชื่อ
(2) คุณชนะการประมูลสินค้าออนไลน์  
ซึ่งผู้ขายรับช�ำระเงินผ่านบริการโอนเงินเท่านั้น
(3) คุณได้รับแจ้งว่าคุณถูกลอตเตอรี่
หรือรางวัล แต่ต้องช�ำระภาษีก่อน
(4) คุณได้รับแจ้งว่าได้พบสิ่งที่คุณ
ท�ำหายตามที่คุณลงประกาศไว้ จึงขอค่าน�ำส่งและ
เงินรางวัล
(5) คุณได้ขายสินค้าบางอย่างไป แต่
เช็คทีไ่ ด้รบั นัน้ มากกว่าราคาสินค้าทีเ่ สนอขาย จึงขอให้
คุณโอนเงินส่วนที่เกินคืนกลับไป
(6) คุณได้รับข้อเสนอการกู้เงินด้วย
ดอกเบี้ยอัตราต�่ำ  แต่คุณต้องช�ำระค่าธรรมเนียมก่อน
หรือการโอนเงินไปล่วงหน้า
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(7) คุณได้รับโทรศัพท์โดยอ้างว่าเป็น
ต�ำรวจหรือพนักงานจากโรงพยาบาล เพื่อเรียกร้อง
ค่าประกันตัวหรือค่ารักษาพยาบาลคนที่คุณรัก
(8) คุณอาจได้รับจดหมายหรืออีเมล์
จากคนที่ไม่รู้จักจากต่างประเทศหรือเจ้าหน้าที่รัฐบาล
ในต่างประเทศต้องการความช่วยเหลือโดยการโอนเงิน
จากต่างประเทศเข้ามาในบัญชีของคุณ
		 12) ข้อควรระวังการถูกหลอกให้โอนเงิน
ทางตู้เอทีเอ็ม
โดยมีรปู แบบลักษณะเป็นการโทรศัพท์
เข้ามือถือท่านโดยเป็นการสุ่มโทร แล้วอ้างว่าเป็น
เจ้าหน้าทีส่ รรพากร หรือเจ้าหน้าทีธ่ นาคาร แจ้งให้ทราบ
ว่าท่านจะได้รับเงินภาษีคืนเป็นเงินจ�ำนวนมาก หรือ
เป็นหนีบ้ ตั รเครดิต ซึง่ เมือ่ ท่านหลงเชือ่ หรือมีขอ้ โต้แย้ง  
จะมีการแนะน�ำให้ไปท�ำธุรกรรมที่ตู้เอทีเอ็ม เพื่อจะได้
เงินหรือตรวจสอบข้อมูล โดยจะแจ้งให้ทา่ นท�ำรายการ
เป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งหากท่านไม่เข้าใจและท�ำตาม
จะเป็นการโอนเงินไปยังบัญชีที่แก๊งต้มตุ๋นจ้างคนเปิด
บัญชีไว้ และเมื่อมีการโอนเงินแล้วแก๊งนี้จะไปถอนเงิน
จากตู้เอทีเอ็มในทันที ซึ่งจะท�ำให้ท่านสูญเสียเงินได้  
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ซึง่ เคยมีเหยือ่ สูญเสียเงินจ�ำนวนหลายแสนให้แก่แก๊งต้มตุน๋
เหล่านีแ้ ล้ว ฉะนัน้ เพือ่ จะไม่ให้ถกู หลอกอย่าไปหลงเชือ่ ใน
เรือ่ งดังกล่าว หากมีขอ้ สงสัยให้โทรสอบถามทีห่ น่วยงาน
สรรพากรหรือธนาคารที่แก๊งต้มตุ๋นกล่าวอ้างก่อน
4.10 ค�ำแนะน�ำเพื่อความปลอดภัยอื่น ๆ
		 1) ระวังคนแปลกหน้า
(1) อย่ารับของขวัญหรือของฝากจาก
คนแปลกหน้า เพราะอาจเป็นสิ่งไม่ดี หรือผิดกฎหมาย
(2) ปฏิเสธข้อเสนอของคนแปลกหน้า
ทีจ่ ะให้อาศัยรถโดยสารไปด้วย เพราะอาจถูกพาไปขาย
หรือเรียกค่าไถ่ หรือประทุษร้ายอื่น ๆ
(3) อย่าเข้าไปใกล้รถเพือ่ พูดจากับคนที่
อยู่ในรถ เพราะอาจถูกจับตัวไป
(4) หลีกเลี่ยงการพูดกับคนแปลกหน้า
เพราะอาจถูกล่อลวงไปในทางที่ไม่ดี
(5) บอกครู หรือผู้ปกครองทันทีเมื่อมี
คนแปลกหน้ามาติดต่อ
(6) จดจ�ำต�ำหนิรูปพรรณการแต่งกาย
และจดหมายเลขทะเบี ย นรถของคนแปลกหน้ า
ที่เข้ามาติดต่อ
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2) หลงทางควรท�ำอย่างไร
(1) แจ้งต�ำรวจโดยทันทีพร้อมบอกชือ่ สกุล
ของตนเองและผู้ปกครอง
(2) จดจ�ำบ้านเลขที่ ถนน ต�ำบล อ�ำเภอ  
จังหวัด หรือหมายเลขโทรศัพท์บา้ นของเราหรือหมายเลข
โทรศัพท์มือถือผู้ปกครอง ถ้าจ�ำไม่ได้ควรจดเก็บไว้ใน
กระเป๋า หรือให้ผู้ปกครองจดไว้
(3) หาโทรศัพท์ใกล้ ๆ หมุนเลข 191  
ติดต่อต�ำรวจทันที
(4) อย่าบอกแก่คนแปลกหน้าว่าท่าน
ก�ำลังหลงทาง
(5) เมือ่ พบต�ำรวจจึงขอความช่วยเหลือ
จากเขา
		 3) ความปลอดภัยในบ้าน
(1) เชื่อฟังค�ำสอนของผู้ปกครองเสมอ
(2) จงเก็บของเล่นที่เลิกเล่นแล้วให้
เรียบร้อย
(3) อย่ า เล่ น กั บ สิ่ ง มี ค ม เช่ น มี ด
เศษแก้วแตก กระเบื้อง เพราะอาจท�ำให้ได้รับบาดเจ็บ
(4) อย่าจุดไม้ขดี ไฟเผากระดาษหรือสิง่
อื่นใดเพราะอาจท�ำให้เกิดเพลิงไหม้
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(5) อย่าวิ่งเล่นขึ้น ๆ ลง ๆ บนบันได
เพราะอาจพลาดตกลงมาบาดเจ็บ
(6) อย่าเล่นขว้างปาก้อนหิน ไม้ หรือ
ของหนัก เพราะอาจท�ำให้สิ่งของเสียหาย
(7) เล่นกับสัตว์ตอ้ งระวัง อย่าให้มนั โกรธ
เพราะมันจะท�ำอันตรายเราได้
(8) ควรบอกให้ผปู้ กครองทราบทุกครัง้
ว่าจะไปเล่นอยู่ที่ใด กับใคร
4) ความปลอดภัยนอกบ้าน
(1) อย่าเดินแต่ผเู้ ดียวในทีเ่ ปลีย่ ว  เพราะ
อาจมีอันตรายได้
(2) อย่าเข้าไปเล่นในบริเวณที่ตึกร้าง  
เพราะอาจได้รบั อันตรายจากสิง่ ของหรือสัตว์รา้ ยทีซ่ อ่ น
อยู่ในนั้น
(3) อย่าลงไปเล่นบนถนน รถจะชนเอาได้
(4) อย่าปีนป่ายต้นไม้เล่น  เพราะตกมา
อาจพิการ หรือได้รับบาดเจ็บ
(5) อย่าเล่นหรือแหย่สนุ ขั หรือแมวหรือ
สัตว์อื่น ๆ ที่ไม่รู้จัก เพราะอาจถูกมันท�ำร้าย
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(6) อย่าวิง่ ตามลูกบอล หรือสิง่ ของทีต่ ก
ไปตามถนน เพราะอาจถูกรถเฉี่ยวชนได้
(7) เมื่อพบกล่องหรือวัตถุแปลกไม่ควร
แตะต้อง ควรรีบบอกผูป้ กครองหรือผูใ้ หญ่ทอี่ ยูใ่ กล้เคียง
โดยทันที เพราะอาจจะมีสงิ่ ทีอ่ าจจะเป็นอันตรายอยูข่ า้ งใน
5) การป้องกันยาเสพติดสูต่ นเอง ครอบครัว
และชุมชน
		
1) การป้องกันตนเอง
(1) ระมัดระวังในการใช้ยา หาก
มีความจ�ำเป็นต้องใช้ ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
เพราะยาบางชนิดหากน�ำมาใช้ผดิ ๆ อาจท�ำให้ตดิ ยาได้
(2) ไม่ควรทดลองใช้ยาเสพติดทุกชนิด
(3) หากมีปัญหาไม่ว่าเรื่องใด ๆ
และไม่สามารถแก้ไขด้วยตนเองได้ ควรปรึกษาพ่อ แม่
ญาติ  ผู้ใหญ่ ครู อาจารย์
(4) ใช้เวลาว่างท�ำสิง่ ทีเ่ ป็นประโยชน์
ต่อตัวเอง ครอบครัว ชุมชน เช่น ฝึกอาชีพต่าง ๆ
เพื่อเพิ่มพูนรายได้ อ่านหนังสือ เล่นกีฬา เล่นดนตรี
(5) เลือกคบเพื่อนที่ดี เช่น เพื่อน
ที่ไม่ชักชวนไปสู่อบายมุขและสิ่งเสพติด
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		 2) การป้องกันครอบครัว
(1) สร้างความรัก ความอบอุ่น
ความเข้าใจในครอบครัว เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
(2) รูจ้ กั ปรับตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์  
ยอมรับสภาพที่แท้จริงของตนเองและครอบครัว เช่น  
พ่อแม่ ผู้ปกครอง ควรให้ความสนใจและเอาใจใส่
ลูกหลาน โดยให้ความใกล้ชิดและช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ
ที่เกิดขึ้น อบรมเลี้ยงดูบุตรหลานให้เป็นคนดี
(3) ท�ำตัวให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ลูกๆ  
โดยไม่ประพฤติตนในทางเสื่อมเสีย เช่น ดื่มสุรา
เสพยาเสพติด เป็นต้น
3) การป้องกันชุมชน
(1) แสวงหาความรูเ้ กีย่ วกับการป้องกัน
ยาเสพติดจากบุคคล  หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องและเผยแพร่
ความรู้นั้นให้กับสมาชิกในชุมชน
(2) ให้ความร่วมมือในการป้องกันยาเสพติด  
โดยมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อ
ชุมชน อุทศิ แรงกาย หรือก�ำลังทรัพย์สนับสนุนกิจกรรม
นั้น ๆ เช่น การเล่นกีฬา การฝึกอาชีพ การดูแลความ
ปลอดภัยในชุมชน เป็นต้น
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(3) ช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดให้เข้ารับ
การบ�ำบัดรักษา ยอมรับและเอาใจใส่ผู้ที่สามารถ
เลิกยาเสพติดเข้าสู่ชุมชนเพื่อป้องกันการกลับไปเสพ
ยาเสพติดซ�้ำ
(4) ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ใน
การแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน โดยแจ้งแหล่งผลิต
แหล่งค้า และแหล่งเสพ
4.11 การจดจ� ำ ต� ำ หนิ รู ป พรรณบุ ค คลและ
ยานพาหนะ
		
(1) การจดจ�ำต�ำหนิรูปพรรณบุคคล
1) หลักของการสังเกตจดจ�ำต�ำหนิ
รูปพรรณ มีดังนี้
- สังเกตจดจ�ำสิง่ ทีใ่ หญ่เห็นง่าย
ไปสู่สิ่งที่เล็กเห็นยาก
- สังเกตจดจ�ำลักษณะเด่น ต�ำหนิ
ไปสู่ลักษณะปกติธรรมดา
- พยายามอย่ า จดจ� ำ ทุ ก สิ่ ง
ทุกอย่างแต่ให้จดจ�ำบางอย่างทีท่ า่ นจดจ�ำได้อย่างแม่นย�ำ
- เมื่อคนร้ายหลบหนีไปแล้ว
อย่าถามผู้อื่นว่าเห็นอะไร ให้รีบบันทึกต�ำหนิรูปพรรณ
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ทีท่ า่ นเห็นและจดจ�ำได้ลงในสมุดหรือกระดาษโดยทันที
             
- มอบรายละเอียดให้กบั เจ้าหน้าที่
ต�ำรวจผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
2) สิ่งที่สามารถจ�ำได้ง่ายและควร
จดจ�ำก่อน
- เพศ เป็นชาย หญิง กะเทย
             
- วัยเด็ก วัยรุน่   ผูใ้ หญ่  แก่  ฯลฯ  
อายุประมาณเท่าใด
- รูปร่าง สูง เตี้ย อ้วน ผอม  
สันทัด ฯลฯ
- ผิวเนือ้ ขาว ขาวเหลือง ด�ำ ซีด  
เหี่ยวย่น ฯลฯ
- เชือ้ ชาติ ดูจากใบหน้า เป็นคนไทย
จีน ลูกครึ่ง แขก ฯลฯ
- รูปหน้า รูปไข่ กลม ยาว เหลีย่ ม
ฯลฯ
- ผม สั้น หงอก หนา หยิก
ตัดทรงอะไร หวีอย่างไร ฯลฯ
- ปากกว้าง แคบ ใหญ่ ริมฝีปากหนา
ฯลฯ
กลุ่มงานการมีส่วนร่วมของประชาชน
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ฯลฯ

- หู กาง ใหญ่ เล็ก ติ่งหูแหลม   

- ตา เล็ก โต พอง โปน ตาชัน้ เดียว
สองชั้น ตาเข สวมแว่นตา แว่นกันแดด ฯลฯ
3) สิ่งที่เป็นจุดเด่นผิดปกติ ต�ำหนิ
ที่อาจจดจ�ำได้ง่าย
- ต�ำหนิ แผลเป็นบนใบหน้า ไฝ
ปาน หูด เนื้อติ่ง มีลักษณะอย่างไร อยู่ส่วนไหนของ
ร่างกาย
- แผลเป็น มีลักษณะอย่างไร   
ขนาดเท่าใด อยู่ที่ส่วนไหนของร่างกาย
- ลายสัก สักรูปอะไร สีอะไร
อยู่ที่ส่วนไหนของร่างกาย
- ความพิการ  ตาบอด  หูหนวก
ใบ้ แขนขาด้วน ลีบ ปากเบี้ยว ฯลฯ
- ท่าทางการเดิน เดินตัวตรง  
ตัวเอียง ขากะเผลก
- ส�ำเนียงการพูด พูดช้า พูดเร็ว
ติดอ่าง ส�ำเนียงเป็นคนไทย จีน ฝรั่ง หรือส�ำเนียงคน
ภาคใด
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- การกระท�ำบ่อย ๆ สูบบุหรีจ่ ดั
พูดเอามือปิดปาก ติดยาเสพติด เวลาพูดเอามือ
ล้วงกระเป๋า
- การแต่ ง กาย จดจ� ำ เสื้ อ
กางเกง   เช่น เสื้อแขนสั้น-ยาว, กางกางขาสั้น-ยาว
ฯลฯ แบบของเสื้อ กางเกง เช่น  ยีนส์  เสื้อยืด  เสื้อเชิ้ต
เครื่องแบบ  นักศึกษา  สีอะไร  ลายแบบไหน  มีตัวเลข
อะไรหรือไม่  รองเท้าทีส่ วมเป็นชนิดใด  สีอะไร  แบบใด
- เครือ่ งประดับ มีเครือ่ งประดับ
อะไรบ้างทีเ่ ห็นได้ชดั เช่น แว่นตา นาฬิกา แหวน สร้อย  
กระเป๋าถือ ฯลฯ
4) กรณีที่คนร้ายมีการพรางใบหน้า
เช่น สวมแว่นตากันแดด สวมหมวก
กันน็อก สวมหมวก สวมหน้ากาก คลุมศีรษะด้วยถุง
ให้ท่านคอยสังเกตส่วนอื่น ๆ ของร่างกายที่มิได้พราง
และจดจ�ำได้ง่าย

กลุ่มงานการมีส่วนร่วมของประชาชน
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การให้รูปพรรณสัณฐานที่ถูกต้องเป็นการช่วยเหลือ
ต�ำรวจในการจับคนร้าย
ความสูง
ผม (แบบ-สี)
รูปหน้า (องค์ประกอบแว่น-เครา-หนวด)
เสื้อ (แบบ-สี)-ตำ�หนิ
อื่นๆ เชื้อชาติ อายุ
รอยสัก รูปร่าง แผลเป็น

ชนิดอาวุธ
ส่วนใดพิการ
กางเกง (แบบ-สี)
รองเท้า
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(2) การสังเกตจดจ�ำยานพาหนะของ
คนร้าย หรือผู้ต้องสงสัย
			 1) หลักของการสังเกตจดจ�ำยานพาหนะ
มีดังนี้
- สังเกตจดจ�ำสิง่ ทีใ่ หญ่ เห็นง่าย
ไปสู่สิ่งที่เล็กเห็นยาก
- สังเกตจดจ�ำต�ำหนิ รอยชน  
สติ๊กเกอร์ จุดเด่นต่าง ๆ  
- อย่าจดจ�ำทุกสิง่ ทุกอย่างแต่ให้
จดจ�ำบางสิ่งที่ท่านจ�ำได้อย่างแม่นย�ำ
- เมื่อคนร้ายหลบหนีไปแล้ว
อย่าถามผู้อื่นว่าเป็นอย่างไรให้รีบบันทึกลักษณะเด่น
เอาไว้ทันที
- มอบรายละเอียดให้กบั ต�ำรวจ
ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
2) สิง่ ทีส่ ามารถจดจ�ำได้งา่ ยและควร
จดจ�ำก่อน
- ประเภทรถ เป็นรถจักรยานยนต์  
รถเก๋งส่วนบุคคล รถยนต์แท็กซี่สาธารณะ รถบรรทุก  
รถปิคอัพ รถสามล้อเครื่อง รถจี๊ป ฯลฯ
กลุ่มงานการมีส่วนร่วมของประชาชน
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- สีของรถ เป็นรถสีใด บริเวณใด เป็น
สีชนิดธรรมดา ลูไซท์  ฯลฯ
- ความเก่า - ใหม่  เป็นรถค่อนข้าง
ใหม่หรือเก่า
- ยี่ห้อ เป็นรถยี่ห้อใด รุ่นปี พ.ศ./
ค.ศ.ใด (ต้องฝึกดูและจดจ�ำยี่ห้อต่าง ๆ)
- หมายเลขทะเบี ย น ดู ไ ด้ จ าก
แผ่นป้ายทะเบียน ให้จดจ�ำทั้งตัวอักษรและหมายเลข
ถ้าเป็นรถต่างจังหวัด  ให้จดชือ่ จังหวัด
ไว้ด้วย แผ่นป้ายทะเบียนของรถประเภทต่าง ๆ จะ
แตกต่างกันไป เช่น รถเก๋งส่วนบุคคล แผ่นป้ายจะเป็น
พื้นสีขาวตัวเลขและตัวอักษรสีด�ำ  (เป็นป้ายของทาง
ราชการ) ติดข้างหน้า-หลัง รถแท็กซี่ แผ่นป้ายจะเป็น
พืน้ สีเหลือง ตัวเลขอักษรสีดำ� ติดข้างหน้า-หลัง แผ่นป้าย
รถจักรยานยนต์จะเป็นพื้นสีขาวตัวเลขอักษรสีด�ำ 
ติดข้างหลังเพียงแผ่นเดียว
อนึ่ง  ในการสังเกตแผ่นป้ายทะเบียน
พยายามสังเกตด้วยว่าเป็นแผ่นป้ายทีต่ ดิ ไว้อย่างหลวม
หรือติดอย่างแน่นหนา หรือมีการพรางเลขอักษรของ
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แผ่นป้ายนั้น ๆ หรือไม่ด้วยวิธีใด (ปัจจุบันคนร้าย
มักใช้แผ่นป้ายทะเบียนปลอมหรือมีการพรางหมายเลข
ทะเบียนและตัวอักษรให้ผิดไปจากความเป็นจริง)  
3) สิ่งที่เป็นต�ำหนิรอยชนจุดเด่น
ที่เห็นได้ชัด        
- ต�ำหนิ เช่น กระจกแตก สีลอก  
มีรอยเจาะที่ตัวถังของรถ ฯลฯ
- รอยชน รอยยุบ รถมีรอยถูกชน
บริเวณใดมากน้อยอย่างไร มีรอยบุบที่ใด
- จุดเด่น เป็นรถที่แต่งเพื่อใช้
แข่งขัน มีเสาอากาศ ติดอุปกรณ์พิเศษต่าง ๆ กับรถ  
ฯลฯ
- ติดสติก๊ เกอร์บริเวณใดเป็นรูป
หรือเครื่องหมาย   หรือข้อความว่าอย่างไร ติดฟิล์ม
กรองแสงทึบมาก-น้อยที่ใดอย่างไร
- แผ่ น ป้ า ยที่ ติ ด กั บ กระจก
ด้านหน้า ได้แก่ ป้ายแผ่น ป้ายวงกลมแสดงการเสียภาษี
แผ่นป้ายผ่านเข้า-ออก ของสถานทีต่ า่ ง ๆ บางครั้งระบุ
ชือ่ ไว้ทแี่ ผ่นป้าย  ถ้าเห็นให้จดจ�ำไว้ดว้ ย  แผ่นป้ายแสดง
สิทธิพิเศษต่างๆ เช่น การจอดรถ การประกันภัย ฯลฯ
กลุ่มงานการมีส่วนร่วมของประชาชน
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- เสียงของเครื่องยนต์ แตร  
จดจ�ำว่ามีเสียงอย่างไร รถบางประเภทมีเสียงเครือ่ งยนต์
เสียงแตรเฉพาะตัว เสียงรถแข่ง รถปกติ รถสามล้อ  
รถจักรยานยนต์ย่อมแตกต่างกัน บางครั้งไม่เห็น
ยานพาหนะก็อาจสันนิษฐานได้วา่ เป็นยานพาหนะอะไร  
แต่ต้องอาศัยความช�ำนาญพอสมควร
(3) การสังเกตยานพาหนะรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์
			 1) รถยนต์ หมายเลขทะเบี ย น
รถประเภทรถเก่า  รถกระบะ  รถบรรทุก สีรถ  สติก๊ เกอร์
ที่ตกแต่ง  ยี่ห้อรถ  และรุ่น  ต�ำแหน่งป้ายวงกลม  ป้าย
ผ่านเข้าออกสถานทีส่ ว่ นบุคคล ต�ำแหน่งเสาวิทยุโทรทัศน์  
และชนิดไฟท้าย รูปลักษณะ สิ่งประดับ เช่น สิ่งของ
ที่แขวนหน้ารถ หรือวางหน้ารถ เป็นต้น
		
2) รถจักรยานยนต์ เลขทะเบียน  
ประเภทวิบาก  ผู้หญิง  สีรถ  สติ๊กเกอร์ที่ตกแต่ง  ยี่ห้อ  
รุ่น ไฟท้าย บังโคลน ท่อไอเสีย แบบและเสียง
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5.
ความรู้เกี่ยวกับ
การใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย
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5. ความรูเ้ กีย่ วกับการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย
5.1 ท่านจะขับรถให้ปลอดภัยได้อย่างไร?
การขับรถโดยปลอดภัยขึ้นอยู่กับความรู  ้
5 ประการ หรือหลัก “5 ร”
1) รอบรู้เรื่อง “รถ”
2) รอบรู้เรื่อง “ทาง”
3) รอบรู้เรื่อง “วิธีการขับรถ”
4) รอบรู้เรื่อง “กฎจราจร”
5) รอบรู้เรื่อง “มารยาท”
		 1) รอบรู้เรื่องรถ
ต้องรอบรู้เรื่องรถที่ขับขี่เป็นอย่างดี
หมั่นตรวจตราแก้ไขข้อบกพร่องอยู่เสมอ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ก่อนออกเดินทางไกล ต้องตรวจอุปกรณ์สำ� คัญๆ
เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง
- เครื่องยนต์
- ห้ามล้อ
- ยาง
- นอตบังคับล้อ
- พวงมาลัย
-  ที่ปัดน�้ำฝน
- กระจกส่องหลัง
- ไฟหน้า ไฟท้าย ไฟเลีย้ ว และไฟเบรก
กลุ่มงานการมีส่วนร่วมของประชาชน
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2) รอบรู้เรื่องทาง
ทางแต่ละสายย่อมแตกต่างกันโดยสภาพ
ภูมปิ ระเทศและสภาพแวดล้อม ถ้าเป็นเส้นทางไม่เคยไป
ควรศึกษาจากแผนที่ คู่มือการท่องเที่ยว ถามผู้รู้หรือ
เจ้าหน้าทีผ่ เู้ กีย่ วข้อง เช่น กรมทางหลวง ต�ำรวจทางหลวง  
ต�ำรวจท้องที่ ฯลฯ ทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ท่านจะต้องสังเกตและ
ปฏิบัติตามป้ายและเครื่องหมายจราจร
		 3) รอบรู้เรื่องวิธีขับรถ
การขับรถเป็นศิลปะอย่างหนึ่ง ขับรถ
เป็นอย่างเดียวไม่พอต้องรูว้ ธิ แี ก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
โดยฉับพลันและสามารถหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
โดยมิได้คาดคิดเนื่องจากขาดความช�ำนาญ เช่น  
เบรกแตกจะท�ำอย่างไร ฯลฯ
4) รอบรู้เรื่องกฎจราจร
กฎจราจรมีไว้เพือ่ ให้ผใู้ ช้รถใช้ถนนประพฤติ
ปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อความปลอดภัยและ
ความสะดวกรวดเร็ว
5) รอบรู้เรื่องมารยาท
- คนขั บ รถควรที่ มี น�้ ำ ใจให้ แ ก่ กั น
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกัน
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- การขับรถให้ถกู กฎหมาย โดยไม่ฝา่ ฝืน
ข้อห้ามตามมาตรการ  3 ม. 2 ข. 1 ร. ดังนี้
3 ม. 1. ขับขี่รถจักรยานยนต์โดยไม่
สวมหมวกนิรภัย
2. ขับขีร่ ถจักรยานยนต์ทมี่ อี ปุ กรณ์
ส่วนควบไม่ถกู ต้อง  และครบถ้วนตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด
อันอาจจะท�ำให้เกิดอุบัติเหตุ
3. ขับรถขณะเมาสุรา
		 2 ข. 1. ขับรถยนต์ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
2. ขับรถโดยไม่มใี บอนุญาตขับขี่
		 1 ร. ขับรถด้วยความเร็วเกินกว่าทีก่ ฎหมาย
ก�ำหนด
5.2 ความรูเ้ กีย่ วกับการเดินถนน การข้ามถนน
การขึ้นลงรถประจ�ำทางอย่างปลอดภัย
1) การเดินถนน
(1) ถนนที่มีทางเท้าจัดไว้ ให้เดินบน
ทางเท้า และอย่าเดินใกล้ทางรถ โดยหันหลังให้รถที่
ก�ำลังแล่นมา ก่อนที่จะก้าวไปในทางรถต้องมองซ้าย
– ขวาก่อนเสมอ
กลุ่มงานการมีส่วนร่วมของประชาชน
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(2) ถนนที่ไม่มีทางเท้า  ให้เดินชิดริม
ทางขวาของถนน อย่าเดินคู่กัน ให้เดินเรียงเดี่ยวตาม
กันไป
(3) ถ้าจูงเด็ก  ให้เด็กเดินด้านในและ
จับมือเด็กไว้ให้มั่น เพื่อป้องกันเด็กวิ่งออกไปในทางรถ
(4) การเดินถนนในทีม่ ดื ควรสวมเสือ้ ขาว
และถ้าถือไฟฉายส่องติดมือไปด้วยก็จะปลอดภัยมากยิง่ ขึน้
(5) แถวหรือขบวนทหาร ต�ำรวจ  
ลูกเสือหรือนักเรียนทีม่ ผี บู้ งั คับบัญชาควบคุมเดินอย่าง
เป็นระเบียบ  จะเดินบนทางรถยนต์กไ็ ด้โดยเดินชิดทาง
รถด้านขวาหรือด้านซ้ายตามความจ�ำเป็น
2) การข้ามถนน
(1) ก่อนข้ามถนนทุกครั้ง ต้องหยุด
เดินที่ขอบถนน มองขวาซ้าย แล้วมองขวา ให้แน่ใจว่า
ไม่มีรถก�ำลังแล่นมาจึงข้ามได้ แล้วให้รีบข้ามถนนไป
เป็นเส้นตรง  และให้เดินอย่างรวดเร็วอย่าวิ่งข้ามถนน
(2) ถ้าบริเวณที่จะข้ามถนนมีช่องที่
ข้าม (ทางม้าลาย) หรือสะพานลอย ต้องข้ามตรงช่อง
ทางข้ามจะปลอดภัยที่สุด
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(3) อย่าข้ามถนนโดยออกจากทีก่ ำ� บังตัว
เช่น ออกจากซอย รถที่จอดอยู่ หรือท้ายรถประจ�ำทาง
เพราะจะเกิดอันตรายขึ้นได้
(4) การข้ามถนนที่รถเดินทางเดียว  
ต้องหยุดให้แน่ใจเสียก่อนว่ารถแล่นมาจากไหน และ
มีความปลอดภัยพอหรือยัง จึงข้ามได้
(5) ถนนที่มีเกาะกลางถนนต้องข้าม
ทีละครึง่ ถนน  โดยข้ามครัง้ แรกไปพักทีเ่ กาะกลางถนน
เสียก่อน จึงข้ามในครึ่งหลังต่อไป
(6) ในเวลากลางคืนควรไปหาที่ข้าม
ที่มีแสงสว่าง
		 3) ช่องข้ามทางหรือทางม้าลาย
(1) คนเดินเท้าที่ก�ำลังเดินข้ามถนน
ในทางม้าลายมีสทิ ธิไปก่อนรถ เพราะตามกฎหมายต้อง
หยุดให้คนข้ามถนนในทางข้าม แต่จะต้องระวังให้โอกาส
แก่รถที่ชะลอความเร็วและหยุดไม่ทันก่อนที่จะก้าวลง
ไปยังพื้นถนน ยิ่งเวลาฝนตกถนนลื่นต้องระวังให้มาก
(2) ถึงแม้ว่าคนขับรถจะหยุดให้ข้าม
ต้องข้ามด้วยความระมัดระวัง  มองขวา – ซ้าย  ตลอด
เวลา เพราะอาจมีผู้ขับขี่บ้าบิ่นแซงรถที่หยุดรถอยู่
ขึน้ มาก็ได้  และการข้ามถนนต้องรวดเร็วอย่าเดินลอยชาย
กลุ่มงานการมีส่วนร่วมของประชาชน
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(3) การข้ า มถนนในช่ อ งทางข้ า ม
ทีบ่ ริเวณทางแยกให้ระวังรถทีจ่ ะเลีย้ วเข้ามาหาตัวท่านด้วย
(4) ถ้ามีเกาะกลางถนนท�ำไว้ที่ทาง
ม้าลาย ให้ขา้ มถนนไปทีละครึง่ ถนนโดยพักรออยูบ่ นเกาะ
มองขวา – ซ้าย  ปลอดภัยแล้วจึงข้ามไป   
(5) ถ้าท่านก�ำลังข้ามถนนอยู่ ถ้าเห็น
รูปคนสีเขียวกะพริบขึ้นที่สัญญาณไฟ ให้รีบข้ามถนน
โดยเร็ว ข้อส�ำคัญอย่าเริ่มก้าวข้ามถนน เมื่อเห็นรูปคน
สีเขียวกะพริบทีส่ ญั ญาณไฟเป็นอันขาด เพราะจะข้ามถนน
ไปไม่ตลอด  และอาจเกิดอุบัติเหตุได้
4) ทางข้ามที่มีต�ำรวจจราจรควบคุม
อย่าข้ามถนนเมือ่ ต�ำรวจก�ำลังปล่อยรถ
เดินอยู่หรือเมื่อต�ำรวจให้สัญญาณห้ามคนเดินเท้าอยู่
		 5) การข้ามถนนบนสะพานลอย
ถ้ามีสะพานลอยข้ามถนนส�ำหรับคนข้าม
ให้ใช้สะพานลอย จะปลอดภัยกว่า
6) การขึน้ ลงรถประจ�ำทางอย่างปลอดภัย
อย่าขึ้นหรือลงรถประจ�ำทาง จนกว่า
รถจะหยุดสนิททีป่ า้ ยหยุดรถประจ�ำทาง เมือ่ ลงจากรถ
ประจ�ำทางแล้ว จะข้ามถนนควรรอให้รถออกไปให้พ้น
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เสียก่อน จะได้มองเห็นรถอื่น ๆ ที่แล่นเข้ามาได้อย่าง
ชัดเจนและปลอดภัย
5.3 ความรู้เกี่ยวกับรถที่น�ำมาใช้
1) อย่าน�ำรถที่มีสภาพไม่มั่นคงแข็งแรง
ซึ่งอาจเกิดอันตรายหรืออาจท�ำให้เสื่อมเสียสุขภาพ
อนามัยแก่ผู้ใช้ คนโดยสารหรือประชาชนมาใช้ใน
ทางเดินรถ เช่น รถตัวถังผุ ๆ พัง ๆ ยางล้อรถไม่มี
ดอกยาง ควันด�ำ ฯลฯ
2) รถที่น�ำมาใช้ต้องมีโคมไฟหน้า – หลัง
ไฟเลีย้ ว – ไฟจอด – ไฟเบรก – ไฟฉุกเฉิน – แตร – เบรก
และเบรกมือทีใ่ ช้การได้ – ทีป่ ดั น�ำ้ ฝน ฯลฯ ครบถูกต้อง
ตามกฎหมาย
3) รถที่น�ำมาใช้ต้องติดแผ่นป้ายทะเบียน
หน้า – หลัง  (มีไฟส่องป้ายทะเบียนหลัง)  และติดป้าย
วงกลมแสดงการเสียภาษีประจ�ำปีไว้ด้วย
4) รถที่บรรทุกของยื่นเกินความยาวของ
ตัวรถในเวลากลางวันต้องติดธงสีแดง เวลากลางคืน
ต้องติดโคมสีแดงไว้ที่ตอนปลายสุดของสิ่งบรรทุกนั้น  
ให้สามารถมองเห็นได้ในระยะไม่น้อยกว่า  150  เมตร
กลุ่มงานการมีส่วนร่วมของประชาชน
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5) ผู้ขับรถบรรทุกสัตว์และสิ่งของต้องจัด
ให้มีผ้าใบคลุมป้องกันไม่ให้สัตว์หรือสิ่งของที่บรรทุก
ตกหล่นรั่วไหลส่งกลิ่น หรือปลิวไปจากรถ อันก่อให้
เกิดอันตราย หรือความเดือดร้อนร�ำคาญแก่ผู้ใช้รถ
ใช้ถนนหรือท�ำให้ถนนสกปรกเปรอะเปือ้ น อันอาจท�ำให้
เกิดอุบัติเหตุได้
5.4 ความรู้เกี่ยวกับเครื่องหมายจราจร
		 1) เครื่องหมายและสัญญาณจราจร
			 (1) ป้ายบังคับ คือ ป้ายที่มีผลบังคับ
ตามกฎหมายลักษณะทั่วไป เป็นรูปวงกลมสีพื้นใช้
สีขาว,  เส้นของป้าย-เส้นขีดกลางใช้สแี ดง, เครือ่ งหมายสัญลักษณ์บนป้ายใช้สีด�ำ  ยกเว้นป้ายหยุดเป็นรูป
แปดเหลีย่ ม, ป้ายให้ทางเป็นรูปสามเหลีย่ ม, ป้ายห้ามจอด
เป็นรูปวงกลม  พืน้ สีนำ�้ เงิน-ขอบและเส้นขีดกลางสีแดง
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		 (5) ป้ายแนะน�ำทั่วไป มีไว้เพื่อช่วย
แนะน�ำผูข้ บั ขีไ่ ปสูจ่ ดุ หมายปลายทางได้ถกู ต้อง และให้
ข้อมูลต่างๆ ทีจ่ ำ� เป็นในการเดินทางตลอดระยะทางนัน้ ๆ
มี 2 แบบ คือ พื้นสีขาว และพื้นสีน�้ำเงินส�ำหรับป้าย
แนะน�ำบนทางหลวงพิเศษหรือทางด่วนใช้พื้นสีเขียว
ดูภาพตัวอย่างต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
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(6) สัญญาณไฟจราจร : ไฟแดง
ให้หยุดรถหลังเส้นหยุด ไฟเขียว ให้ออกรถไปได้
ถ้าจะเลี้ยวซ้ายหรือขวาต้องระวังคนข้ามถนนและรถ
ทางตรง ไฟเหลือง เตรียมตัวหยุดรถ
ถ้าลูกศรเขียวเปิดคูก่ บั
ไฟแดง หมายถึง ให้รถ
ผ่านไฟแดงไปทางด้าน
ลูกศรชีไ้ ด้ ลูกศรเขียว
จะชี้ไปทางทิศใดก็ได้
		
(7) เส้นแบ่งช่องจราจร
1. เส้ น ทึ บ สี ข าว หรื อ
สีเหลือง จะเป็นเส้นเดี่ยว
หรือคู่ก็ตาม หมายความว่า
“ห้ามแซง”
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2. เส้นประสีขาว หรือ
สีเหลือง หมายความว่า  
“ให้ แซงได้ ถ้ า ข้ า งหน้ า
ปลอดภัย”
3. เส้นทึบคู่กับเส้นประ
หมายความว่า “รถที่ขับ
ทางซ้ายของเส้นทึบห้ามแซง
แต่รถที่ขับทางซ้ายของ
เส้นประสามารถแซงได้
หมายเหตุ (1) ในกรุงเทพฯ เส้นทึบและเส้นประ
สีเหลืองใช้เฉพาะช่องเดินรถประจำ�ทาง ในต่าง
จังหวัดบนเส้นทางหลวงแผ่นดินบางแห่งใช้สีเหลือง
เป็นเส้นแบ่งช่องจราจร หรือแบ่งกลางถนนในบริเวณ
ทีอ่ าจเกิดอันตรายได้งา่ ย เช่น บริเวณทางแยก, ทางโค้ง
(2) ห้ามขับรถทับหรือคร่อมเส้นแบ่ง
ช่องจราจร
กลุ่มงานการมีส่วนร่วมของประชาชน
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(8) เส้นขวางแนวจราจร

1. เส้นหยุด (รถ)

2. เส้นให้ทาง

3. (ก) ทางม้าลาย
3. (ข) แนวคนข้าม
3.  เส้นทางข้าม

หยดุ

2) เครื่องหมายและข้อความบนพื้นทาง

1. เครื่องหมายลูกศร
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ลดความเร็ว ขับช้าๆ
3. ข้อความอื่นๆ บนผิวทาง

3) เครื่องหมายบนขอบทาง

1. เครื่องหมายห้ามจอดรถเว้นแต่หยุดรับ - ส่ง
ชั่วขณะ (เหลือง-ขาว)

2. เครื่องหมายห้ามหยุดหรือจอดรถ (แดง-ขาว)
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6.
ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายทั่วไป
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6. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
6.1 การฟ้องคดีต่อศาลปกครอง
- คดีทจี่ ะฟ้องต่อศาลปกครอง  ได้แก่  คดี
พิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐกับเอกชน  หรือระหว่างหน่วยงานทางปกครอง  
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกัน  อันเนื่องมาจากการออก
กฎ ค�ำสั่ง หรือการกระท�ำทางปกครองที่ไม่ชอบด้วย
กฎหมาย การละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า
เกินสมควร การกระท�ำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอืน่
อันเกิดจากการใช้อ�ำนาจตามกฎหมาย กฎ ค�ำสั่งทาง
ปกครอง หรือค�ำสั่งอื่น การละเลยหน้าที่หรือปฏิบัติ
หน้าที่ล่าช้า และสัญญาทางปกครอง เป็นต้น
- ระยะเวลาในการฟ้องคดีปกครอง
การฟ้องคดีปกครองจะต้องฟ้องภายใน  
90 วัน นับตั้งแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุการณ์ฟ้องคดี
หรือนับแต่วนั ทีพ่ น้ ก�ำหนด 90 วัน นับแต่วนั ทีผ่ ฟู้ อ้ งคดี
มีหนังสือร้องขอให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามทีก่ ฎหมายก�ำหนดและไม่ได้รบั
หนังสือชี้แจง หรือได้รับแต่เป็นค�ำชี้แจงที่ไม่มีเหตุผล
กลุ่มงานการมีส่วนร่วมของประชาชน
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6.2 ความรูเ้ กีย่ วกับกฎหมายทีล่ งโทษผูก้ ระท�ำผิด
ต่อเด็ก
1) การกระท�ำทีห่ า้ มกระท�ำต่อเด็กภายใต้
บทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายอืน่ ทีไ่ ม่วา่ เด็กจะยินยอมหรือไม่
(1) กระท�ำหรือละเว้นการกระท�ำ
อันเป็นการทารุณกรรมต่อร่างกายหรือจิตใจของเด็ก
(2) จงใจหรือละเลยไม่ให้สิ่งจ�ำเป็น
แก่การด�ำรงชีวิตหรือการรักษาพยาบาลแก่เด็กที่อยู่
ในความดูแลของตน จนน่าจะเกิดอันตรายแก่ร่างกาย
หรือจิตใจของเด็ก
(3) บังคับ ขู่เข็ญ ชักจูง ส่งเสริมหรือ
ยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควรหรือน่าจะท�ำให้
เด็กมีความประพฤติเสี่ยงต่อการกระท�ำผิด
(4) โฆษณาทางสือ่ มวลชนหรือเผยแพร่
ด้วยประการใด เพื่อรับเด็กหรือยกเด็กให้แก่บุคคลอื่น
ที่ไม่ใช่ญาติของเด็ก เว้นแต่เป็นการกระท�ำของทาง
ราชการหรือได้รับอนุญาตจากทางราชการแล้ว
(5) ขู่เข็ญ ชักจูง ส่งเสริม ยินยอม
หรือกระท�ำด้วยประการใดให้เด็กไปเป็นขอทาน เด็ก
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เร่รอ่ น หรือใช้เด็กเป็นเครือ่ งมือในการขอทานหรือการ
กระท�ำผิด หรือกระท�ำด้วยประการใดอันเป็นการแสวงหา
ประโยชน์โดยมิชอบจากเด็ก
(6) ใช้ จ้าง หรือวานเด็กให้ทำ� งานหรือ
กระท�ำการอันอาจเป็นอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจ
(7) บังคับ ขู่เข็ญ ใช้ ชักจูง ยุยง
ส่งเสริม หรือยินยอมให้เด็กเล่นกีฬาหรือให้กระท�ำการใด
เพือ่ แสวงหาประโยชน์ทางการค้าอันมีลกั ษณะเป็นการ
ขัดขวางต่อการเจริญเติบโตหรือพัฒนาของเด็ก  หรือมี
ลักษณะเป็นการทารุณกรรมต่อเด็ก
(8) ใช้    หรื อ ยิ น ยอมให้ เ ด็ ก เล่ น
การพนันไม่วา่ ชนิดใดหรือเข้าไปในสถานทีเ่ ล่นการพนัน  
สถานค้าประเวณี หรือสถานที่ที่ห้ามมิให้เด็กเข้า
(9) บังคับ ขู่เข็ญ ใช้ ชักจูง ยุยง
ส่งเสริม หรือยินยอมให้เด็กแสดงหรือกระท�ำการ
อันมีลกั ษณะลามกอนาจาร ไม่วา่ จะเป็นไปเพือ่ ให้ได้มา
ซึ่งค่าตอบแทนเพื่อการใด
(10) จ�ำหน่าย แลกเปลี่ยน หรือให้
สุรา  หรือบุหรี่แก่เด็ก เว้นแต่การปฏิบัติทางการแพทย์
กลุ่มงานการมีส่วนร่วมของประชาชน
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“ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินสามเดือนหรือ
ปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ”
2) ห้ามโฆษณา (ประจาน) ให้เสียหาย
ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาหรือเผยแพร่ทางสื่อมวลชนหรือ
สื่อสารสนเทศประเภทใดซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับตัวเด็กหรือ
ผูป้ กครองโดยเจตนาทีจ่ ะท�ำให้เกิดความเสียหายแก่จติ ใจ
ชือ่ เสียงเกียรติคณ
ุ   หรือสิทธิประโยชน์อนื่ ใดของเด็ก  หรือ
เพื่อแสวงหาประโยชน์ส�ำหรับตนเอง “ผู้ใดฝ่าฝืน
ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกิน
หกหมื่นบาท  หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ”
3) การสอบปากค�ำเด็กอายุไม่เกินสิบแปดปี
การสอบปากค�ำเด็กไว้ในฐานะเป็นผูเ้ สียหายหรือพยาน
ให้ใช้สถานที่ที่เหมาะสมโดยให้มีนักจิตวิทยาหรือ
นักสังคมสงเคราะห์บุคคลที่เด็กร้องขอ และพนักงาน
อัยการร่วมด้วย
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6.3 ความรูเ้ กีย่ วกับ พ.ร.บ. ค่าตอบแทนผูเ้ สียหาย
และค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จ�ำเลยในคดีอาญา
พ.ศ.2544
โดยที่บทบัญญัติมาตรา 245 และมาตรา  
246 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติ   
รับรองสิทธิในการได้รบั ความช่วยเหลือจากรัฐของบุคคล  
ซึ่งได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระท�ำความผิด
อาญาของผู้อื่นโดยตนมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
กระท�ำความผิดนั้น  และไม่มีโอกาสได้รับการบรรเทา
ความเสียหายโดยทางอืน่ รวมทัง้ การรับรองสิทธิในการ
ได้รับค่าทดแทนในกรณีของบุคคลซึ่งตกเป็นจ�ำเลยใน
คดีอาญา และถูกคุมขังระหว่างการพิจารณาคดี  หาก
ปรากฏตามค�ำพิพากษาอันถึงทีส่ ดุ ในคดีนนั้ ว่าข้อเท็จจริง
ฟังเป็นทีย่ ตุ วิ า่ จ�ำเลยมิได้เป็นผูก้ ระท�ำความผิดหรือการ
กระท�ำของจ�ำเลยไม่เป็นความผิด ดังนัน้ เพือ่ ให้การรับรอง
สิทธิดงั กล่าวเป็นไปตามบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย  จึงจ�ำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตนิ ี้
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6.4 กฎหมายที่เกี่ยวกับบุหรี่
		 1) การจ�ำหน่ายบุหรี่
   
ห้ามจ�ำหน่ายบุหรี่ให้กับเด็กที่มีอายุ
ต�่ำกว่า  18  ปี ผู้ใดฝ่าฝืน ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกิน
หนึง่ เดือน หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทัง้ จ�ำทัง้ ปรับ
2) สถานที่ห้ามสูบบุหรี่ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม
			(1) สถานทีห่ า้ มสูบบุหรีท่ งั้ หมด ได้แก่  
สถานที่สาธารณะทั่วไป  ยานพาหนะสาธารณะ สถาน
บริการสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพทั้งหมดของคน
และสัตว์ สถานศึกษา เช่น โรงเรียน อุทยานการเรียนรู้  
ศูนย์การเรียนรู้  สถาบันกวดวิชา สอนดนตรี กีฬาและ
ศิลปะ หอศิลป์ พิพิธภัณฑสถาน สถานที่สาธารณะ
ทีใ่ ช้ประโยชน์รว่ มกัน อาทิ ร้านค้า สถานบันเทิง สถานที่
ออกก�ำลังกาย ห้างสรรพสินค้า และบริเวณโถงพักคอย
และบริเวณทางเดินทั้งหมดภายในอาคารโรงแรม  
ห้องเช่า หอพัก คอนโดมิเนียม ศาสนสถาน ธนาคาร
และสถาบันการเงิน
		 (2) สถานที่ห้ามสูบบุหรี่ในอาคาร
ได้แก่ สถานที่ราชการและรัฐวิสาหกิจ สถานีบริการ
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น�้ำมันและแก๊ส มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอุดมศึกษา สถานที่ท�ำงานเอกชน สถานี
ขนส่งผู้โดยสารทางบกทุกประเภท สถานีรถไฟ
			(3) สถานที่อนุญาตให้สูบบุหรี่ใน
อาคาร แต่จะต้องมีการจัดพืน้ ทีไ่ ว้เป็นการเฉพาะ  ได้แก่
สนามบินนานาชาติ  
หมายเหตุ ผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษปรับ  ดังนี้
1. เจ้าของกิจการและสถานที  ่ มีโทษ
ปรับไม่เกิน 20,000 บาท  
2. ส่วนประชาชนที่สูบบุหรี่ในเขต
ห้ามสูบบุหรี่ จะมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท  
6.5 กฎหมายเกี่ยวกับ บารากู่ บารากู่ไฟฟ้า
หรือบุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทย
ประกาศกระทรวงพาณิชย์กำ� หนดให้ บารากู่
(baraku) และบารากู่ไฟฟ้า หรือบุหรี่ไฟฟ้า เป็นสินค้า
ทีต่ อ้ งห้ามในการน�ำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ.2557  
คือ ห้ามน�ำเข้าประเทศ ห้ามขาย ห้ามให้บริการ
(1) ห้ามน�ำเข้า บารากู่ และบารากู่ไฟฟ้า
หรือบุหรี่ไฟฟ้า เข้ามาในประเทศ และห้ามให้สาร
กลุ่มงานการมีส่วนร่วมของประชาชน
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สารสกัด หรือสิ่งอื่นใด ที่ใช้เป็นแหล่งกําเนิดควัน
หรือละอองไอน�้ำ  เพื่อการสูบแบบบารากู่และบารากู่
ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งนําเข้ามาเพื่อใช้ร่วมกันใน
ราชอาณาจักร มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม
พ.ศ.2557 เป็นต้นไป
ผู้ฝ่าฝืน ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกิน 10 ปี
หรือปรับเป็นเงิน 5 เท่าของสินค้าที่ส่งออกหรือน�ำเข้า
หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ และริบสินค้า รวมทั้งสิ่งที่ใช้บรรจุ
และพาหนะใด ๆ ทีใ่ ช้ในการบรรทุกสินค้าซึง่ เกีย่ วเนือ่ ง
กับความผิด รวมทั้งพาหนะที่ใช้ลากจูงพาหนะบรรทุก
สินค้านั้น  
(2) ห้ามขายสินค้าบารากู่ บารากู่ไฟฟ้า
หรือบุหรี่ไฟฟ้า หรือตัวยาบารากู่ น�้ำยาส�ำหรับเติม
บารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า ทั้งนี้ ให้รวมถึงการให้เช่า
ให้เช่าซือ้ หรือจัดหาให้ ไม่วา่ ด้วยประการใดๆ โดยเรียก
ค่ า ตอบแทนเป็ น เงิ น หรื อ ผลประโยชน์ อ ย่ า งอื่ น
ตลอดจนการเสนอหรือการชักชวนเพื่อการดังกล่าว
ผูป้ ระกอบธุรกิจ ผูใ้ ด ฝ่าฝืน ต้องระวางโทษ
จ�ำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือ
ทั้งจ�ำทั้งปรับ
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ถ้าผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิต หรือน�ำเข้า
มาในประเทศเพื่อขาย หรือฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตาม
เป็นเหตุให้ผอู้ นื่ ได้รบั อันตรายต้องมีโทษจ�ำคุกไม่เกิน 10 ปี
หรือปรับไม่เกิน 1,000,000 บาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
(3) ห้ามให้บริการสินค้าบารากู่ บารากูไ่ ฟฟ้า
หรือบุหรีไ่ ฟฟ้า หรือตัวยาบารากู่ น�ำ้ ยาส�ำหรับเติมบารากู่
ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า ทั้งนี้ ให้รวมถึงการรับจัดท�ำ
การงาน การให้สทิ ธิใด ๆ หรือการให้ใช้หรือให้ประโยชน์
ในทรัพย์สนิ หรือกิจการใด ๆ โดยเรียกค่าตอบแทนเป็นเงิน
หรือผลประโยชน์อื่น แต่ไม่รวมถึงการจ้างแรงงานตาม
กฎหมายแรงงาน
ผู้ประกอบการผู้ใด ฝ่าฝืนต้องระวางโทษ
จ�ำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 500,000 บาท
หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ ถ้าการฝ่าฝืนเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับ
อันตราย ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับ
ไม่เกิน 1,000,000 บาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
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6.6 กฎหมายที่เกี่ยวกับสุรา/แอลกอฮอล์
		 1) ก�ำหนดเวลาขายสุรา
ผูใ้ ดได้รบั อนุญาตขายสุราให้ขายสุราได้
เฉพาะภายในเวลาตั้งแต่  11.00 น. – 14.00 น.  และ
ตั้งแต่ 17.00 น. – 24.00 น.  ยกเว้นในกรณี  การขาย
ในอาคารท่าอากาศยานนานาชาติ และการขายในสถาน
บริการ ซึ่งเป็นไปตามก�ำหนดเวลาเปิดปิดของสถาน
บริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ
2) การห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
(1) ห้ า มมิ ใ ห้ ผู ้ ใ ดขายเครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ในวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา  วนั อาสาฬหบูชา
วันเข้าพรรษา และวันออกพรรษา ยกเว้นการขายเฉพาะ
ร้านค้าปลอดอากรภายในอาคารท่าอากาศยานนานาชาติ
(2) ห้ามผูใ้ ดขายเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
แก่บคุ คลทีม่ อี ายุตำ�่ กว่า 20 ปีบริบรู ณ์ และผูท้ มี่ อี าการ
มึนเมาจนครองสติไม่ได้
หากฝ่าฝืน มีโทษจ�ำคุกไม่เกิน 1 ปี
หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
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(3) ห้ามมิให้ผใู้ ดขายเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
โดยวิธีการหรือลักษณะดังต่อไปนี้
1. ใช้เครื่องขายอัตโนมัติ
หากฝ่าฝืน มีโทษจ�ำคุกไม่เกิน
1 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
2. การเร่ขาย
3. การลดราคาเพื่อประโยชน์ใน
การส่งเสริมการขาย
4. ให้หรือเสนอให้สทิ ธิในการเข้า
ชมการแข่งขัน การแสดง การให้บริการ การชิงโชค การ
ชิงรางวัลหรือสิทธิประโยชน์อื่นใด เป็นการตอบแทน
แก่ผู้ซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือแก่ผู้น�ำหีบห่อหรือ
สลากหรือสิ่งอื่นใดเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
มาแลกเปลี่ยนหรือแลกซื้อ
5. โดยแจก แถม ให้ หรือแลกเปลีย่ น
กับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือกับสินค้าอื่น หรือการ
ให้บริการอย่างอื่นแล้วแต่กรณี หรือแจกจ่ายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ในลักษณะเป็นตัวอย่างของเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ หรือเป็นการจูงใจสาธารณชนให้บริโภค
กลุ่มงานการมีส่วนร่วมของประชาชน
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เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงการก�ำหนดเงื่อนไข
การขายในลักษณะที่เป็นการบังคับซื้อเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์โดยทางตรงหรือทางอ้อม
หากฝ่าฝืนมีโทษจ�ำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือ
ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
3) สถานทีห่ า้ มขายเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
(1) วั ด หรื อ สถานที่ ส� ำ หรั บ ปฏิ บั ติ
พิธีกรรมทางศาสนา
(2) สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ  
สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลและ
ร้านขายยาตามกฎหมายว่าด้วยยา
(3) สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ ยกเว้นบริเวณที่จัดไว้เป็นร้านค้า
หรือสโมสร
(4) หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก
(5) สถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วย
การศึกษาแห่งชาติ
(6) สถานีบริการน�้ำมันเชื้อเพลิงตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมน�ำ้ มันเชือ้ เพลิง หรือร้านค้า
ในบริเวณสถานีบริการน�้ำมันเชื้อเพลิง
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(7) สวนสาธารณะของทางราชการ
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ที่จัดไว้เพื่อการ
พักผ่อนของประชาชนโดยทั่วไป
(8) พืน้ ทีป่ ระกอบกิจการโรงงาน ยกเว้น
การขายของโรงงานผลิตเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ทดี่ ำ� เนินการ
เป็นปกติธุระในทางการค้าของโรงงาน
(9) บนทางตามกฎหมายว่าด้วยการ
จราจรทางบก
(10) พื้นที่ที่อยู่ในก�ำกับดูแลและใช้
ประโยชน์ของราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐ ยกเว้นบริเวณที่จัดไว้เป็นร้านค้าหรือสโมสร
(11) สถานีรถไฟ หรือในขบวนที่อยู่
ในทางรถไฟ
(12) สถานีขนส่ง
(13) ท่าเรือโดยสารสาธารณะ และ
บนเรือโดยสารสาธารณะประจ�ำทาง
(14) สถานที่อื่น ที่รัฐมนตรีประกาศ
ก�ำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
กลุ่มงานการมีส่วนร่วมของประชาชน
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       ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกิน
6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทัง้ จ�ำทัง้ ปรับ
		 4) สถานทีห่ า้ มบริโภคเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
(1) วัด หรือสถานที่ส�ำหรับปฏิบัติ
พิธีกรรมทางศาสนา เว้นแต่เป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรม
ทางศาสนา
(2) สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ
สถานพยาบาล และร้านขายยา ยกเว้นบริเวณที่จัดไว้
เป็นที่พักส่วนบุคคล
(3) สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ ยกเว้นบริเวณที่จัดไว้เป็นที่พัก
ส่วนบุคคล หรือสโมสร หรือการจัดเลี้ยงตามประเพณี
(4) สถานศึกษา ยกเว้นบริเวณทีจ่ ดั ไว้
เป็นที่พักส่วนบุคคล หรือสโมสร หรือการจัดเลี้ยงตาม
ประเพณี หรือสถานศึกษาที่สอนการผสมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ที่ได้รับอนุญาต
(5) สถานีบริการน�้ำมันเชื้อเพลิงหรือ
ร้านค้าในสถานีบริการน�้ำมันเชื้อเพลิง
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(6) สวนสาธารณะของทางราชการ
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ที่จัดไว้เพื่อการ
พักผ่อนของประชาชนโดยทั่วไป
(7) พื้ น ที่ ป ระกอบกิ จ การโรงงาน
ยกเว้น การบริโภคที่เป็นขั้นตอนของการผลิต หรือ
รักษามาตรฐานของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
(8) บนทางในขณะขับขี่ หรือในขณะ
โดยสารอยู่ในรถหรือในขณะอยู่บนรถ
(9) พื้นที่ที่อยู่ในก�ำกับดูแลและใช้
ประโยชน์ของราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐ ยกเว้นบริเวณที่จัดไว้เป็นที่พักส่วนบุคคล หรือ
สโมสร หรือการจัดเลี้ยงตามประเพณี
(10) สถานีรถไฟ หรือในขบวนรถที่
อยู่บนทางรถไฟ
(11) สถานีขนส่ง
(12) ท่าเรือโดยสารสาธารณะ และ
บนเรือโดยสารประจ�ำทาง
หากฝ่าฝืน  มีโทษจ�ำคุกไม่เกิน 6 เดือน  
หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
กลุ่มงานการมีส่วนร่วมของประชาชน
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		 5) ห้ามดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์บนทางใน
ขณะขับขี่ หรือในขณะโดยสารอยู่ในรถหรือบนรถ
(1) ความหมาย
				 “ทาง” หมายถึง ทางเดินรถ
ช่องทางเดินรถ ช่องทางเดินรถประจ�ำทาง ไหล่ทาง
ทางเท้า ทางข้าม ทางร่วม ทางแยก ทางลาด ทางโค้ง
สะพาน และลานที่ประชาชนใช้ในการจราจร รวมทั้ง
ทางส่วนบุคคลที่เจ้าของยินยอมให้ประชาชนใช้ในการ
จราจร แต่ไม่รวมถึงทางรถไฟ  
				 “รถ” หมายถึง ยานพาหนะทางบก
ทุกชนิด ไม่รวมรถไฟและรถราง
(2) ห้ามบริโภคเครื่องดืม่ แอลกอฮอล์
(สุรา ฯลฯ) ในขณะขับขี่หรือในขณะโดยสารอยู่บนรถ
หรือในรถ ในขณะทีอ่ ยูบ่ นทางไม่วา่ รถนัน้ จอดอยู่ หรือ
เคลือ่ นที่ ผูฝ้ า่ ฝืนมีความผิดต้องโทษจ�ำคุกไม่เกิน 6 เดือน  
หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
6) อัตราโทษผู้ขับขี่รถในขณะเมาสุรา
(ตรวจพบแอลกอฮอล์เกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์)
			(1) เมาแล้ ว ขั บ อั ต ราโทษจ� ำ คุ ก
ไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 5,000 ถึง 20,000 บาท
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หรือทัง้ จ�ำทัง้ ปรับ และพักใช้ใบอนุญาตขับขีไ่ ม่นอ้ ยกว่า
6  เดือน หรือเพิกถอนใบอนุญาต
			(2) เมาแล้วขับเป็นเหตุให้ผอู้ นื่ ได้รบั
อันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจ อัตราโทษจ�ำคุก 1 ถึง
5 ปี และปรับ 20,000 ถึง 100,000 บาท และพักใช้ใบ
อนุญาตขับขี่ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือเพิกถอนใบอนุญาต
			(3) เมาแล้วขับเป็นเหตุให้ผอู้ นื่ ได้รบั
อันตรายสาหัส อัตราโทษจ�ำคุก 2 ถึง 6 ปี และปรับ
40,000 ถึง 120,000 บาท และพักใช้ใบอนุญาตขับขี่
ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือเพิกถอนใบอนุญาต
			 (4) เมาแล้วขับเป็นเหตุให้ผอู้ นื่ ถึงแก่
ความตาย อัตราโทษจ�ำคุก 3 ถึง 10 ปี และปรับ
60,000 ถึง 200,000 บาท และให้ศาลสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาตขับขี่
6.7 กฎหมายการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558
สาระส�ำคัญของกฎหมายทวงหนี้ฉบับใหม่
ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 6 มีนาคม 2558
มีดังนี้
(1) คนทวงหนี้ทั้งในระบบและนอก
ระบบ หากฝ่าฝืนมีโทษจ�ำคุกสูงสุดไม่เกิน 5 ปี ปรับ
ไม่เกิน 500,000 บาท
กลุ่มงานการมีส่วนร่วมของประชาชน
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(2) นักทวงหนี้ต้องขออนุญาตต่อ
คณะกรรมการก� ำ กั บ การทวงหนี้ โ ดยต้ อ งมี ก าร
จดทะเบียนต่อทางราชการ หากฝ่าฝืนมีโทษจ�ำคุก
ไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท
(3) นักทวงหนีท้ วงได้เฉพาะลูกหนีแ้ ละ
ผูค้ ำ�้ ประกันเท่านัน้ จะไปทวงกับบุคคลในครอบครัวหรือ
บุคคลอื่นไม่ได้ ฝ่าฝืนจ�ำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน
100,000 บาท
(4) ทวงหนี้ได้ เฉพาะสถานที่ที่ลูกหนี้
ให้ไว้เท่านั้น ยกเว้นติดต่อไม่ได้ เวลาจันทร์-ศุกร์
8.00-20.00 น. วันหยุดราชการ 8.00-18.00 น.
นอกนั้นทวงไม่ได้
(5) จ�ำนวนครั้งต้องเหมาะสม ไม่ใช่
ทวงทั้งวัน
(6) ผูร้ บั มอบอ�ำนาจทวงหนีต้ อ้ งแสดง
หนังสือมอบอ�ำนาจ รับช�ำระหนี้ต้องออกหลักฐาน
การช�ำระหนี้
(7) ห้ามข่มขู่ ดูหมิน่ เปิดเผย เกีย่ วกับ
ความเป็นหนี้ ทวงโดยใช้ไปรษณียบัตร เอกสารเปิดผนึก
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โทรสาร  ซองจดหมายทีม่ ขี อ้ ความหรือสัญลักษณ์วา่ ส่งมา
ทวงหนี้ ฝ่าฝืนจ�ำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 500,000 บาท
(8) ห้ามทวงหนีใ้ นลักษณะหลอกลวง
แสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือท�ำให้เกิดความเข้าใจผิด
เช่น อ้างตัวเป็น ทหาร ต�ำรวจ ทนายความ หรือขู่ว่า
ถ้าไม่จา่ ย จะถูกยึดหรืออายัดทรัพย์หรืออายัดเงินเดือน
หรืออ้างว่า ด�ำเนินการให้แก่บริษัทข้อมูลเครดิตหรือ
รับจ้างจากบริษัทข้อมูลเครดิต
(9) ห้ามเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าใช้จ่ายเกินกว่าอัตราที่คณะกรรมการประกาศ เช่น
ค่ า ทวงหนี้ ค่ า ปรั บ ต้ อ งมี ก ารก� ำ หนดกั น ใหม่
หลังกฎหมายใหม่ใช้บังคับ
(10) ห้ามเจ้าหน้าทีข่ องรัฐเกีย่ วข้องกับ
การทวงหนี้ ฝ่าฝืนมีบทลงโทษจ�ำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับ
ไม่เกิน 500,000 บาท
6.8 กฎหมายทีเ่ กีย่ วกับการเล่นเกม อินเทอร์เน็ต
(1) เด็กอายุต�่ำกว่า 18 ปี ห้ามเล่นเกม  
อินเทอร์เน็ตในร้านเกม ร้านอินเทอร์เน็ต ก่อนเวลา
14.00 น. ในวันจันทร์ – ศุกร์   โดยห้ามเล่นเกินเวลา  
กลุ่มงานการมีส่วนร่วมของประชาชน
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22.00  น. และห้ามเล่นติดต่อกันเกิน 3 ชั่วโมง  ยกเว้น
วันหยุดราชการ   
(2) ร้านเกม อินเทอร์เน็ต หากเปิดโดย
ไม่ได้รับอนุญาตจะมีโทษจ�ำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน
20,000 บาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ และเกมที่เปิดจะต้อง
ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรม
6.9 การห้ามใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ)
ขณะขับขี่รถ
(1) การใช้โทรศัพท์เคลือ่ นที  ่ (มือถือ)  ขณะ
ขับขี่รถหรือรถติดไฟแดง จะมีความผิดถูกปรับตั้งแต่
400 – 1,000 บาท  
(2) เว้นแต่ใช้อุปกรณ์เสริมส�ำหรับการ
สนทนา  โดยผูข้ บั ขีร่ ถไม่ตอ้ งถือหรือจับโทรศัพท์เคลือ่ นที่
(มือถือ) นั้น
(3) หากมีความจ�ำเป็นต้องใช้โทรศัพท์
โดยไม่ใช้อุปกรณ์เสริมในขณะขับขี่รถ ให้ผู้ขับขี่รถ
จอดรถบริเวณไหล่ทาง
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7.
ระเบียบและค�ำสั่ง
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง
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7. ระเบียบและค�ำสั่งส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
ที่เกี่ยวข้อง
7.1 ความรู้เกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบ
และติดตามการบริหารงานต�ำรวจ (กต.ตร.)
การก�ำหนดนโยบายการบริหารงานต�ำรวจ
และก�ำกับดูแลส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ  ให้ปฏิบตั ติ าม
นโยบาย  เป็นอ�ำนาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการนโยบาย
ต�ำรวจแห่งชาติ  (ก.ต.ช.)  รวมทั้งยังมีหน้าที่ตรวจสอบ
การปฏิบัติตามนโยบายการบริหารราชการต�ำรวจ
ให้ เ ป็ น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ ต� ำ รวจแห่ ง ชาติ
พ.ศ.2547  และกฎหมายอื่น  
การตรวจสอบ ติดตามการบริหารงานต�ำรวจ
นัน้ มีคณะกรรมการตรวจสอบ ติดตามการบริหารงาน
ต�ำรวจ (กต.ตร.) ในระดับต่างๆ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร  
จังหวัดและสถานีตำ� รวจ เรียกโดยย่อว่า  “กต.ตร.กทม.,  
กต.ตร.จังหวัด  และ  กต.ตร.สถานีตำ� รวจ” เพือ่ ตรวจสอบ  
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ
ต�ำรวจในเขตพื้นที่ แล้วรายงาน ก.ต.ช. เพื่อพิจารณา  
กลุ่มงานการมีส่วนร่วมของประชาชน
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นอกจากนี้ กต.ตร.กทม., กต.ตร.จังหวัด  
และ กต.ตร.สถานีต�ำรวจ ยังมีหน้าที่ในการส่งเสริม
ให้ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในกิจการต�ำรวจเพื่อป้องกันและ
ปราบปรามการกระท�ำความผิดทางอาญา  รักษาความ
สงบเรียบร้อยและรักษาความปลอดภัยของประชาชน
ตามความเหมาะสมและความต้องการแต่ละพื้นที่  
7.2 การมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน
ท้องถิ่น และองค์กรในกิจการต�ำรวจ
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ได้กำ� หนดระเบียบ
เกี่ยวกับการส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น
และองค์กร มีส่วนร่วมในกิจการต�ำรวจ พ.ศ.2551
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น
และองค์กรต่าง ๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจการต�ำรวจ
ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมต่าง ๆ
		 การมีสว่ นร่วมแบ่งเป็น 3 รูปแบบทีส่ ำ� คัญ
คือ
		 1) การมีส่วนร่วมของประชาชนทั่วไป
(1) เครือข่ายชุมชนลักษณะปฏิบตั กิ าร
- อาสาสมัครต�ำรวจบ้าน เพื่อ
แสวงหาความร่วมมือจากประชาชนให้เข้ามาร่วม
ปฏิบัติกับเจ้าหน้าที่ต�ำรวจในการป้องกันปราบปราม
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อาชญากรรม ยาเสพติด และอุบัติภัยต่าง ๆ รวมทั้ง
การตรวจตราของต�ำรวจสายตรวจ
- อาสาจราจร  ดำ� เนินการจัดกลุม่
เยาวชน  ราษฎรอาสาสมัคร  ผู้แทนชุมชน  หน่วยงาน
เอกชน  โดยผ่านการฝึกอบรมอาสาจราจรให้มีความรู้
เกีย่ วกับระเบียบ  กฎหมาย  ด้านการจราจร ทักษะและ
การใช้รถใช้ถนนที่ถูกต้อง  เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาจราจร  
โดยให้เป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน
(2) เครือข่ายชุมชนลักษณะแนวร่วม
เพือ่ แสวงหาความร่วมมือจากประชาชนในการป้องกัน
ปราบปรามอาชญากรรม การป้องกันตนเองของ
ประชาชนและการป้องกันอุบัติภัย เช่น ตั้งเครือข่าย
เพือ่ ติดต่อสือ่ สารระหว่างสมาชิกเพือ่ แจ้งข่าวอาชญากรรม  
การสร้างชุมชนเข้มแข็ง  และความร่วมมือในลักษณะ
เพื่อนบ้านเตือนภัย เป็นต้น
				 2) การมีส่วนร่วมขององค์กร
เพื่อแสวงหาความร่วมมือจากองค์กรหรือมูลนิธิต่าง ๆ
ซึง่ มีความเกีย่ วข้องกับงานในภารกิจของต�ำรวจ โดยการ
ประสานงาน ก�ำหนดแนวทางในลักษณะการปฏิบตั งิ าน
ร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ต�ำรวจหรือการรักษาความสงบ
เรียบร้อยร่วมกัน
กลุ่มงานการมีส่วนร่วมของประชาชน
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			 3) การมีสว่ นร่วมของพนักงาน
รักษาความปลอดภัยเอกชน เพือ่ แสวงหาความร่วมมือ
จากผูป้ ระกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยและพนักงาน
รักษาความปลอดภัยเอกชน  ให้สนับสนุนกิจการต�ำรวจ
ในการรักษาความปลอดภัยและรักษาความสงบเรียบร้อย
ในชุมชน/ท้องถิ่น  
7.3 ค่ า ตอบแทนหรื อ สวั ส ดิ ก ารอื่ น ๆ ที่
อาสาสมัครฯ จะได้รบั ตามระเบียบ ตร. ว่าด้วยการส่งเสริม
ให้ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่นและองค์กรมีส่วนร่วม
ในกิจการต�ำรวจ พ.ศ.2551
สวัสดิการ/ประโยชน์ที่สมาชิกอาสาสมัคร
ต�ำรวจบ้าน อาสาจราจร   และอาสาสมัครแนวร่วม  
จะได้รับ
1) ข้าราชการต�ำรวจและสมาชิกอาสาสมัคร
อาจได้รับค่าตอบแทนการปฏิบัติงานจากทางราชการ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเอกชนแล้วแต่กรณี
2) มีสิทธิแต่งเครื่องแต่งกายและประดับ
เครื่องหมายอาสาสมัคร มีบัตรประจ�ำตัวสมาชิก
อาสาสมัคร
3) วุฒิบัตรส�ำเร็จหลักสูตรการฝึกอบรม
อาสาสมัคร  ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
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4) สิทธิประโยชน์กรณีประสบภัยจนได้รบั
บาดเจ็บ หรือเสียชีวิตจากการช่วยเหลือราชการ  
ตามกฎหมาย  เช่น  พ.ร.บ.ผู้ประสบภัย
(1) พระราชบัญญัตสิ งเคราะห์ผปู้ ระสบภัย  
เนือ่ งจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบตั งิ านของชาติ  
หรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม  พ.ศ.2543
(2) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย  
การขอรับเงิน  การพิจารณาและขยายเวลาในการขอรับ
เงินสงเคราะห์เนือ่ งจากช่วยเหลือราชการ  การปฏิบตั งิ าน
ของชาติหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามหน้าที่มนุษยธรรม  
พ.ศ.2543
7.4 รูปแบบเครื่องแต่งกายของอาสาสมัคร
ต�ำรวจบ้าน และอาสาจราจร
สามารถเปิดดูได้จากราชกิจจานุเบกษา  
เล่ม 125 ตอนพิเศษ 45 ง 3 มีนาคม 2551
ระเบียบส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการส่งเสริม
ให้ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น และองค์กรมีส่วนร่วม
ในกิจการต�ำรวจ พ.ศ.2551
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ข้อมูลอ้างอิงที่ส�ำคัญ
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ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522
พระราชบัญญัตคิ วบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2535
พระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองสุขภาพของผูไ้ มสบู บุหรี่
พ.ศ.2535
พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและ
ค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ�ำเลยในคดีอาญา
พ.ศ.2544
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
พระราชบั ญ ญั ติ ส ถานบริ ก าร (ฉบั บ ที่ 4)
พ.ศ.2546
พระราชบัญญัติต�ำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547
พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 7)
พ.ศ.2550
พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 8)
พ.ศ.2551
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
พ.ศ.2551
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12. พระราชบัญญัติ การทวงถามหนี้ พ.ศ.2558
13. กฎกระทรวง ก�ำหนดเวลาขายสุราส�ำหรับผู้ได้
รับใบอนุญาตขายสุรา ประเภทที่ 3 และประเภท
ที่ 4  พ.ศ.2548
14. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 18)
พ.ศ.2550 เรื่อง การคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่
สูบบุหรี่ และก�ำหนดส่วนหนึง่ ส่วนใดหรือทัง้ หมด
ของสถานที่สาธารณะเป็นเขตสูบบุหรี่หรือเขต
ปลอดบุหรี่
15. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 19)
พ.ศ.2535  เรือ่ ง ก�ำหนดชือ่ ประเภทของสถานที่
สาธารณะที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ที่
ไม่สบู บุหรี่ และก�ำหนดส่วนหนึง่ ส่วนใดหรือทัง้ หมด
ของสถานที่สาธารณะดังกล่าวเป็นเขตสูบบุหรี่
หรือเขตปลอดบุหรี่
16. ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรือ่ ง ก�ำหนดให้บารากู่
และบารากูไ่ ฟฟ้าหรือบุหรีไ่ ฟฟ้าเป็นสินค้าทีต่ อ้ งห้าม
ในการน�ำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ.2557
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17. ระเบียบ ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการ
ส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่นและองค์กร
มีส่วนร่วมในกิจการต�ำรวจ พ.ศ.2551
18. ค�ำสัง่ คณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค ที่ 9/2558
เรือ่ ง ห้ามขาย หรือ ห้ามให้บริการสินค้า “บารากู่
บารากู่ไฟฟ้า หรือบุหรี่ไฟฟ้า หรือตัวยาบารากู่
น�้ำยาส�ำหรับเติมบารากู่ไฟฟ้า หรือบุหรี่ไฟฟ้า”
19. หนังสือแบบป้ายมาตรฐานกรมทางหลวง กระทรวง
คมนาคม
หมายเหตุ : ข้อความในหนังสือเล่มนี้ เป็นการ
ย่อความเฉพาะประเด็นส�ำคัญเท่านั้น
หากน�ำไปใช้อา้ งอิง กรุณาตรวจสอบข้อมูล
กับเอกสารฉบับนี้ หรือหน่วยงานเจ้าของ
ระเบียบก่อน

128

คู่มือประชาชน

พิมพ์ที่โรงพิมพ์ตำ�รวจ ถนนเศรษฐศิริ ดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 0-2668-2811-3 โทรสาร 0-2241-4658
มีนาคม  2559

กลุ่มงานการมีส่วนร่วมของประชาชน

129

