






คำนำ 
 

 คู่มือสำหรับนักศึกษาใหม่ในรั้วมหาวิทยาลัย เล่มนี้  ส่วนกิจการ  

นักศึกษา สำนักงานอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบงั ไดจ้ดัขึน้มาเพือ่เปน็การแนะนำและเปน็ขอ้มลูสำหรบันกัศกึษาใหม ่

ในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย เช่น การเตรียมข้อมูลต่างๆ ในการติดต่อ

หน่วยงานราชการและสถานีตำรวจ รวมทั้ง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ   

ที่เกี่ยวข้องและคำแนะนำในการป้องกันตัวเอง และอาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้นได้ 

ตลอดจนหมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญของหน่วยงานภายนอก เป็นต้น 

 นอกจากนี้ ยังได้รวบรวมเนื้อหาสาระ ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัย  

นักศึกษา แห่งข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 และข้อเตือนใจสำหรับน้องใหม่

ในการประพฤติปฏิบัติตนในกรอบของวินัยนักศึกษาและระเบียบ ข้อบังคับ

สถาบัน  

 สุดท้ายนี้  ต้องขอขอบคุณ คณะทำงานที่จัดทำเอกสารคู่มือเล่มนี้   

และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน  ตลอดจนนายสัญญา  สุขพันธ์  นักวิชาการศึกษา  

งานวินัยนักศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา ที่จัดทำคู่มือเล่มนี้ และหวังว่าคู่มือ  

เล่มนี้จะเป็นประโยชน์และเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของนักศึกษาใหม่  

ทุกคนให้สามารถดำเนินชีวิตและศึกษาหาความรู้ในสถาบันแห่งนี้  อย่างมี

ความสุข ปลอดภัย และสามารถศึกษาสำเร็จเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม  

จริยธรรมของประเทศชาติสืบไป 

 

 

  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนชัย พงษ์นาค) 

  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์   
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คำแนะนำในการไปติดต่อที่สถานีตำรวจ (โรงพัก) 

 สถานีตำรวจ หรือ “โรงพักของประชาชน” สถานที่แห่งนี้โดยปกติ
แล้วนักศึกษาจะไม่ค่อยเข้าไปใช้บริการกัน เว้นแต่จะมีเรื่องเดือดร้อน หรือ
ประสบอุบัติเหตุ เพื่อความสะดวกรวดเร็ว และถูกต้องตามกฎหมาย หรือระเบียบ
ของทางราชการ จึงควรเตรียมตัวให้พร้อม 
เอกสารสำคัญที่ต้องนำติดตัวเมื่อไปติดต่อสถานีตำรวจ 
 1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือใบแทนฯ  
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 
 3. ในกรณรีอ้งทกุข ์ (แจง้ความ) โดยเปน็ตวัแทนของผูอ้ืน่ใหน้ำหลกัฐาน 
ติดตัวไปด้วย คือ 
 - ใบสำคัญแสดงการเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เยาว์ หรือ          
 - ใบสำคัญแสดงการเป็นผู้อนุบาลของผู้ไร้ความสามารถ (ตามคำสั่งศาล)  
 - ในกรณีที่ผู้เสียหายถูกทำร้ายถึงตายหรือบาดเจ็บจนไม่สามารถจัดการ
เองไดใ้หน้ำหลกัฐานซึง่แสดงวา่เปน็บพุการหีรอืผูส้บืสนัดานหรอืสามหีรอืภรรยา 
(ซึง่ไดจ้ดทะเบยีน, สตูบิตัร, ใบทะเบยีนสมรส ฯลฯ)  มาแสดงตอ่เจา้หนา้ทีต่ำรวจ 
กรณีบัตรประจำตัวประชาชนหายหรือบัตรถูกทำลาย 
 1. เมื่อบัตรหายหรือถูกทำลาย 
 ให้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงานทะเบียน ที่ประสงค์จะ  
ทำบัตร (ไม่ต้องแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ) 
 2. หลักฐานที่ต้องนำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่สำนักงานทะเบียน         
 - สำเนาทะเบียนบ้าน   
 - เอกสารทีม่รีปูถา่ยของผูข้อมบีตัร เชน่ ใบอนญุาตขบัรถ ใบสทุธหินงัสอื 
เดินทาง  (ถ้ามี)  หากไม่มีให้นำเจ้าบ้าน  หรือบุคคลผู้น่าเชื่อถือ  เช่น  กำนัน
ผู้ใหญ่บ้านไปให้การรับรอง 
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 3. อายุบัตร 

  บัตรมีอายุใช้ได้ 6 ปี เมื่อบัตรหมดอายุ สูญหาย ถูกทำลาย ชำรุด 

หรือเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล ต้องยื่นคำขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ภายใน 60 วัน 

นับแต่วันที่บัตรหมดอายุ หรือหาย หรือถูกทำลาย หรือชำรุด หรือเปลี่ยน

ชื่อตัว-ชื่อสกุล เว้นแต่ บัตรที่ยังไม่หมดอายุในวันที่ผู้ถือบัตรมีอายุครบ 70 ปี  

บริบูรณ์ให้ใช้ต่อไปได้ตลอดชีวิต 

 4. สถานที่ทำบัตรประจำตัวประชาชน 

  สามารถทำได้ที่ที่ว่าการอำเภอ และเทศบาลทั่วประเทศ 

 5. ความผิด 

 - ผู้ถือบัตรผู้ใดไม่อาจแสดงบัตรได้เมื่อเจ้าพนักงานตรวจ มีโทษปรับ  

ไม่เกิน 100 บาท  

 - ไม่ยื่นคำขอมีบัตรภายในกำหนดเวลามีโทษปรับไม่เกิน 200 บาท 

 - บัตรหมดอายุไม่ต่อบัตรภายในกำหนด หรือบัตรหายแล้วไม่ขอมีบัตร

ใหม่ภายในกำหนด มีโทษปรับไม่เกิน 200 บาท 

 - เปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล แล้วไม่ขอเปลี่ยนบัตรภายในกำหนด มีโทษ 

ปรับไม่เกิน 200 บาท  

 - ผู้ไม่มีสัญชาติไทยผู้ใดยื่นคำขอมีบัตรโดยแจ้งข้อความ หรือแสดง

หลักฐานอันเป็นเท็จต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ว่าตนเป็นผู้มีสัญชาติไทย หรือใช้

บัตรซึ่งตนหมดสิทธิใช้ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 5 ปี และปรับ

ตั้งแต่ 10,000 บาท ถึง 100,000 บาท 
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เรื่องที่นักศึกษาส่วนใหญ่ไปแจ้งความ (โรงพัก) ได้แก่ 

แจ้งความเรื่องเอกสารสำคัญหาย 

 เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ใบอนุญาตขับขี่

รถจักรยานยนต์ ใบสำคัญรับเงิน โฉนดที่ดิน ฯลฯ มีขั้นตอนดำเนินการดังนี้ 

 1. ยื่นคำร้องแจ้งว่าเอกสารดังกล่าวที่หายต่อสถานีตำรวจท้องที่ที่หาย   

(สถาบันของเราอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจนครบาลจรเข้น้อย 

หรอืแจง้ความไดท้ีส่ถานตีำรวจชมุชน สจล. ตัง้อยูบ่รเิวณปากซอยคณุหญงิเลีย่ม) 

 2. เจ้าพนักงานตำรวจจะทำการสอบสวนว่าหายจริงหรือไม่แล้วลง  

บันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน 

 3. เจ้าพนักงานตำรวจจะออกหลักฐานยืนยันไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   

เพื่อดำเนินการต่อไป 

แจ้งความคนหาย 

 การแจ้งความคนหายสามารถแจ้งได้ตลอดเวลาไม่จำเป็นต้องรอเวลา

ให้ครบ 24 ชั่วโมง  

 หลักฐานต่างๆ ที่ควรนำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ  คือ 

 1. บัตรประจำตัวผู้หาย (ถ้ามี) 

  2. สำเนาทะเบียนบ้านผู้หาย (ถ้ามี) 

 3. ภาพถ่ายคนหาย (เป็นภาพถ่ายที่เป็นปัจจุบัน) 

 4. ใบสำคัญทางราชการ เช่น ใบเกิด ใบสำคัญทหาร (ใบกองเกิน, 

กองหนุน) (ถ้ามี) 

หมายเหตุ ศูนย์ข้อมูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา โทร. 08-0775-2673 



4 คู่มือ สำหรับนักศึกษาใหม่ในรั้วมหาวิทยาลัย 

แจ้งความรถหรือเรือหาย  
 (แจ้งทาง 191 หรือ แจ้ง 1192 แล้วจึงนำหลักฐานไปแจ้งความต่อ
เจ้าหน้าที่ตำรวจ) 
 หลักฐานต่างๆ ที่ควรนำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ คือ 
 1. ใบทะเบียนรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เรือ หรือพาหนะอื่นๆ ที่หาย 
 2. ใบรับเงินหรือสัญญาซื้อขายเท่าที่มี 
 3. ถ้ายานพาหนะดังกล่าวเป็นของนิติบุคคล เป็นตัวแทนห้างร้าน บริษัท   
ผู้ไปแจ้งความควรมีหนังสือมอบอำนาจจากเจ้าของ หรือผู้จัดการของห้างร้าน/
บริษัทนั้นๆ ไป รวมทั้งหนังสือรับรองของบริษัทด้วย 
 4. หนังสือที่เกี่ยวกับการติดต่อหรือเอกสารที่จะใช้เป็นพยานหลักฐาน  
ได้ (ถ้ามี)  
 5. หนังสือคู่มือประจำตัวรถ หรือยานพาหนะ (เรือ) ที่ทางบริษัท      
ห้างร้านจ่ายให้เป็นคู่มือ ถ้าไม่มีหนังสือคู่มือรถให้จำยี่ห้อรถ สี แบบ หมายเลข
ประจำเครื่องและตัวรถไปด้วย (ถ้ามี) 

แจ้งความอาวุธปืนหาย 
 หลักฐานต่างๆ ที่ควรนำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ คือ 
 1. ทะเบียนใบอนุญาตอาวุธปืน 
 2. ใบเสร็จรับเงินที่ บริษัท/ห้างร้านขายปืนออกให้ (ถ้ามี) 

แจ้งความทรัพย์สินหาย 
 หลักฐานต่างๆ ที่ควรนำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ  คือ 
 1. ใบเสร็จรับเงินซื้อขาย หลักฐานการซื้อขายทรัพย์สินนั้น 
 2. รูปพรรณทรัพย์สินนั้น เช่น หมายเลขเครื่อง ฯลฯ  (ถ้ามี) 
  3. ตำหนิ หรือลักษณะที่พิเศษต่างๆ 
  4. เอกสารสำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเท่าที่มี 
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 ในกรณีลักทรัพย์ในบ้านเรือน หรือสำนักงานให้รักษาร่องรอยหลักฐาน
ที่เกิดเหตุไว้ อย่าให้ผู้ใดเข้าไปแตะต้อง หรือเคลื่อนย้ายสิ่งของในที่เกิดเหตุ
จนกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะไปถึง 

แจ้งความถูกฉ้อโกงทรัพย์ 
 หลักฐานต่างๆ ที่ควรนำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ คือ 
 1. หนังสือหรือหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวกับการถูกฉ้อโกง 
 2. หลักฐานแสดงการเป็นเจ้าของ หรือผู้ครอบครองทรัพย์ 

แจ้งความถูกยักยอกทรัพย์ 
 หลักฐานต่างๆ ที่ควรนำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ คือ 
 1. หนังสือหรือหลักฐานที่แสดงว่าได้มีการมอบหมายทรัพย์ให้ไป  
จัดการอย่างใดอย่างหนึ่ง 
 2. ใบสำคัญแสดงการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน 
 3. สำเนาหรือคำสั่งศาล หรือพินัยกรรมในกรณีผู้กระทำผิดเป็นผู้จัดการ  
ทรัพย์สินผู้อื่นตามคำสั่งของศาลหรือพินัยกรรม 

แจ้งความถูกปลอมแปลงเอกสาร 
 หลักฐานต่างๆ ที่ควรนำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ คือ 
 1. ใบสำคัญตัวจริง เช่น โฉนด แบบ น.ส.3 แบบ ส.ค.1 หนังสือสัญญา   
ใบเสร็จรับเงิน  เป็นต้น 
 2. หนังสือที่ปลอมแปลง 
 3. ตัวอย่างตราที่ใช้ประทับ  หรือลายเซ็นในหนังสือ 

แจ้งความจ่ายเช็คโดยไม่มีเงิน 
 หลักฐานต่างๆ ที่ควรนำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ  คือ 
 1. เช็คที่ยึดไว้ 
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 2. หนังสือที่ธนาคารแจ้งขัดข้องหรือปฏิเสธการจ่ายเงิน 
  3. หลักฐานหรือเอกสารซึ่งเป็นมูลหนี้แหล่งที่มาของการจ่ายเช็ค เช่น  
หนังสือสัญญาซื้อขาย ฯลฯ 

แจ้งความทำให้เสียทรัพย์ 
 หลักฐานต่างๆ ที่ควรนำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ คือ 
 1. หลักฐานต่างๆ ที่แสดงความเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินนั้น 
 2. หลักฐาน หรือสิ่งของที่เสียหาย เท่าที่มี  หรือเท่าที่นำไปได้ 
 3. หากเป็นของใหญ่โต หรือทรัพย์สินที่เคลื่อนที่ไม่ได้ซึ่งไม่สามารถ  
นำติดตัวไปได้ให้เก็บรักษาไว้อย่าให้เกิดการเสียหายมากขึ้นกว่าเดิม หรือจัดให้
คนเฝ้ารักษาไว้เพื่อเป็นหลักฐาน ในการดำเนินคดีต่อไป 

แจ้งความพรากผู้เยาว์ 
 หลักฐานต่างๆ ที่ควรนำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ  คือ 
 1. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เยาว์ 
 2. ใบเกิดของผู้เยาว์ (สูจิบัตร) 
 3. รูปถ่ายของผู้เยาว์  
 4. หลักฐานสำคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้เยาว์ 

แจ้งความถูกข่มขืนกระทำชำเรา 
 หลักฐานต่างๆ ที่ควรนำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ คือ 
 1. เสื้อผ้าของผู้ที่ถูกข่มขืน ซึ่งคราบอสุจิ หรือรอยเปื้อนอย่างอื่นอันเกิด  
จากการข่มขืน และสิ่งของต่างๆ ของผู้ต้องหาที่ตกอยู่ในสถานที่เกิดเหตุ 
 2. บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เสียหาย 
 3. รูปถ่าย หรือที่อยู่ของผู้ต้องสงสัย ตลอดจนหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) 
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แจ้งความถูกทำร้ายร่างกายและเหตุฆ่าคนตาย 

 ควรดำเนินการดังนี้ 

 1. ให้ดูแลรักษาสถานที่เกิดเหตุไว้อย่าให้ผู้ใดเข้าไปแตะต้อง หรือ  

เคลือ่นยา้ยสิง่ของตา่งๆ ในทีเ่กดิเหตจุนกวา่เจา้หนา้ทีต่ำรวจจะไปถงึทีเ่กดิเหตุ 

 2. เมื่อพบ มีด ไม้ ปืน ของมีคม หรืออาวุธที่คนร้ายทิ้งไว้ในสถานที่  

เกิดเหตุ ตลอดจนพยานหลักฐานต่างๆ ที่ตกอยู่ในที่เกิดเหตุหากปล่อยทิ้งไว้  

อาจจะสญูหาย หรอืเสยีหายใหแ้จง้เจา้หนา้ทีต่ำรวจ หรอืนำมามอบเจา้หนา้ทีต่ำรวจ 

 3. รายละเอียดต่างๆ เท่าที่สามารถบอกให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทราบ 

สิทธิของผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหา  

 โดยมีสิทธิดังต่อไปนี้ 

 1. มีสิทธิแจ้งหรือขอให้เจ้าพนักงานแจ้งให้ญาติ หรือผู้ซึ่งถูกจับหรือ  

ผู้ต้องหาไว้วางใจทราบถึงการถูกจับ และสถานที่ที่ถูกควบคุมในโอกาสแรก 

          2. มีสิทธิพบและปรึกษาผู้ซึ่งจะเป็นทนายความเป็นการเฉพาะตัว 

 3. มีสิทธิให้ทนายความหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจเข้าร่วมฟังการสอบสวน

ปากคำในขั้นสอบสวน      

 4. มีสิทธิได้รับการเยี่ยมเยียนหรือติดต่อกับญาติได้ตามสมควร  

 5. มีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลโดยเร็ว เมื่อเกิดการเจ็บป่วย 

 

การประกันภัย ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 
พ.ศ. 2535 

 เหตุผลในการประกาศใช้กฎหมาย 

 การที่รัฐออกกฎหมายกำหนดให้รถทุกคันต้องจัดให้มีประกันภัยอย่าง

น้อยที่สุด คือ การทำประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 

พ.ศ. 2535 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
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 1.  เพื่อคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บหรือ
เสียชีวิตเพราะเหตุประสบภัยจากรถ โดยให้ได้รับการรักษาพยาบาลอย่าง
ทันท่วงที กรณีบาดเจ็บหรือช่วยเป็นค่าปลงศพ กรณีเสียชีวิต 
 2. เป็นหลักประกันให้โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลว่าจะได้รับค่ารักษา
พยาบาล ในการรักษาพยาบาลผู้ประสบภัยจากรถ               
 3. เป็นสวัสดิการสงเคราะห์ที่รัฐมอบให้แก่ประชาชนผู้ได้รับความ
เสียหายเพราะเหตุประสบภัยจากรถ 
 4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้การประกันภัยเข้ามีส่วนร่วมในการบรรเทา
ความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยและครอบครัว 

ประเภทรถที่ต้องทำประกันภัยตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 
2535 
 รถที่ต้องทำประกันภัยตาม พ.ร.บ.ได้แก่รถทุกชนิดทุกประเภทตาม
กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ กฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก กฎหมายว่าด้วย 
รถยนต์ทหาร เป็นรถที่เจ้าของมีไว้ใช้ ไม่ว่ารถดังกล่าวจะเดินด้วยกำลังเครื่องยนต์
กำลังไฟฟ้า หรือพลังงานอื่น เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถสามล้อเครื่อง 
รถยนต์โดยสาร รถบรรทุก หัวรถลากจูงรถพ่วง รถบดถนน รถอีแต๋น ฯลฯ  
 ดังนั้น การที่มีรถบางประเภท  กรมการขนส่งทางบกไม่รับจดทะเบียน
แต่หากเข้าข่ายว่ารถนั้นเดินด้วยกำลังเครื่องยนต์ กำลังไฟฟ้า หรือพลังงานอื่น
แล้วก็จัดเป็นรถที่ต้องทำประกันภัยตาม พ.ร.บ. ด้วย  

ประเภทรถที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องทำประกันภัย พ.ร.บ. 
 1. รถสำหรับเฉพาะองค์ พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาทและ
รถสำหรับผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระราชวัง กำหนด  
 2. รถของสำนักพระราชวังที่จดทะเบียน และมีเครื่องหมายตามระเบียบ
ที่เลขาธิการพระราชวัง กำหนด 
 3. รถของกระทรวง ทบวงกรม  เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
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สุขาภิบาลกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และส่วนราชการท้องถิ่นที่เรียกชื่ออย่าง
อื่น และรถยนต์ทหารตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ทหาร             
 4. รถของหน่วยงานธุรการขององค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญ และ
หน่วยงานธุรการที่เป็นอิสระขององค์กรใดๆ ที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญ 

ผู้มีหน้าที่ต้องทำประกันภัย พ.ร.บ.  
 ผู้มีหน้าที่ต้องทำประกันภัยรถ ได้แก่ เจ้าของรถ ผู้ครอบครองรถในฐานะ
ผู้เช่าซื้อรถ และผู้นำรถที่จดทะเบียนในต่างประเทศเข้ามาใช้ในประเทศ การ
ฝ่าฝืนไม่จัดให้มีประกันภัย พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 
กฎหมายกำหนดโทษปรับไว้ไม่เกิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาท) 

ผู้ที่ได้รับความคุ้มครองตาม พ.ร.บ.  
 ผู้ประสบภัย หมายถึง ประชาชนทุกคนที่ประสบภัยจากรถ ไม่ว่าจะเป็น
ผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร คนเดินเท้า หากได้รับความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย อนามัย   
อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากรถก็จะได้รับความคุ้มครองตาม พ.ร.บ. นี้ 

ผู้มีหน้าที่รับประกันตาม พ.ร.บ. 
 ผู้มีหน้าที่ต้องรับประกันภัย คือ บริษัทประกันวินาศภัยที่รับอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจประกันภัยรถ ประชาชนสามารถทำประกันภัยตาม พ.ร.บ. ได้ที่ 
บริษัทประกันภัยข้างต้น รวมถึงสาขาของบริษัทนั้นๆ ทั่วประเทศ นอกจากนี้
ยังมีบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ที่รับประกันภัยเฉพาะรถ
จักรยานยนต์มีสาขาให้บริการทุกจังหวัดทั่วประเทศ บริษัทใดฝ่าฝืนไม่รับ 
ประกันภัยรถตาม พ.ร.บ. คุ้มครองฯ ต้องระวางโทษปรับ ตั้งแต่ 50,000 บาท   
(ห้าหมื่นบาท)  ถึง  250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาท) 

ความคุ้มครองเกี่ยวกับ พ.ร.บ. 
 ค่าเสียหายเบื้องต้น หมายถึง ค่าเสียหายต่อชีวิต-ร่างกายของผู้ประสบ
ภัยอันเนื่องจากการใช้รถที่บริษัทประกันภัยต้องจ่ายโดยไม่ต้องรอพิสูจน์ความ  
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รับผิดและให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าสินไหมทดแทน 
 1. ค่ารักษาพยาบาล ไม่เกิน 30,000 บาท 
 2. ค่าทุพพลภาพ/สูญเสียอวัยวะหรือค่าปลงศพ 35,000 บาท หรือ             
1, 2 รวมกันแล้วไม่เกิน 65,000 บาท ในชั้นต้น 
 หมายเหตุ ค่าเสียหายเบื้องต้น สำหรับค่ารักษาพยาบาลให้เป็นไปตาม
ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองผู้ประสบภัยในการจ่ายค่ารักษาพยาบาล แก่  
ผู้ประสบภัยจากรถเรื่องมาตรฐานกลางของรายการและจำนวนเงินค่ารักษา
พยาบาลและค่าใช้จ่ายอันจำเป็นเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลที่บริษัทประกันภัย 
หรือกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ต้องจ่ายให้กับผู้ประสบภัยจากรถ (ประกาศใช้   
1 ตุลาคม 2547)  
 ค่าสินไหมทดแทนสูงสุด (รวมค่าเสียหายเบื้องต้น) หมายถึง ค่าสินไหม 
ทดแทนสำหรับความเสียหายต่อชีวิต-ร่างกายของผู้ประสบภัยจากรถที่บริษัท
ประกันภัยต้องจ่ายเมื่ออุบัติเหตุจากรถนั้นเป็นความผิดของผู้ขับขี่รถที่เอา
ประกันภัย             
 1. กรณีบาดเจ็บ ไม่เกิน  80,000 บาท  
 2. กรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวร  300,000 บาท 
 3. สูญเสียอวัยวะ 
   - นิ้วขาด  1 ข้อขึ้นไป 200,000  บาท 
   - สูญเสียอวัยวะ  1 ส่วน 250,000  บาท 
   - สูญเสียอวัยวะ  2 ส่วน 300,000  บาท 
 4. ค่าชดเชยการรักษาตัว (ผู้ป่วยใน) 200 บาท ต่อวันไม่เกิน 20 วัน 
4,000 บาท 
             * ยกเว้น ผู้ขับขี่ที่เป็นฝ่ายผิดจะได้รับค่าเสียหายเบื้องต้นเท่านั้น 
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ภาพโครงการเปิดสถานีตำรวจชุมชน สจล. 
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ภาพโครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย 
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คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการป้องกันอาชญากรรม 

การป้องกันการล้วงกระเป๋าและชิงทรัพย์ในที่สาธารณะ 
 1. ไมน่ำทรพัยส์นิมคีา่พกตดิตวัจำนวนมากถา้จำเปน็ควรแยกเปน็หลายๆ ที่ 
 2.  พกกระเป๋าไว้ในที่ปลอดภัย เช่น กระเป๋ากางเกงด้านหน้า  
 3.  กระเป๋าถือสตรีไม่ควรหิ้ว หรือสะพายบ่าควรถือกระชับมือไว้ 
 4.  พึงระลึกไว้ว่า คนร้ายเป็นไปได้ทุกเพศทุกวัย 
 5.  สถานที่ที่มักเกิดเหตุร้าย เช่น ที่รกร้างควรหลีกเลี่ยง หรือที่มีฝูงชน  
  เบียดเสียดควรระมัดระวัง 
 6. เมื่อรู้ตัวว่าถูกล้วงกระเป๋า หรือพบเห็นผู้อื่นถูกล้วงให้รีบส่งเสียงดัง  
  ขอความช่วยเหลือ 
การป้องกันการถูกล่อลวงข่มขืน 
 1. อย่าแต่งตัวล่อแหลม 
 2. อย่าดื่มสุรา และของมึนเมาทุกชนิด 
 3. อย่าหลงเชื่อคนแปลกหน้าที่ไม่รู้จักกันมาก่อน 
 4. ถ้ามีคนมาตีสนิทบอกว่ารู้จัก และจำไม่ได้หรือไม่แน่ใจ ให้หลีกเลี่ยง  
  ด้วยการปฏิเสธ หรือร้องขอความช่วยเหลือจากผู้ใกล้ชิด หรือตำรวจ 
 5.  หลีกเลี่ยงการเดินตามลำพังในที่เปลี่ยวมืด เช่น อาคารจอดรถ  
  สถานที่รกร้าง 
 6. หลีกเลี่ยงการใช้ลิฟต์คนเดียวกับคนแปลกหน้า 
การป้องกันรถหาย 
 1. ซื้อรถใหม่ 
             ควรติดตั้งอุปกรณ์กันขโมยเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนกุญแจใหม่ และการ
ป้องกันรถหายด้วยมือถือ เมื่อต้องจอดรถในบริเวณที่มีความเสี่ยง หรือจอดรถ
ไว้นอกบ้านให้ใช้โทรศัพท์มือถือราคาถูก แต่ใช้งานได้ดี แบตเตอรี่ ที่พร้อมใช้
งานซิมการ์ดระบบใดก็ได้ เปิดเครื่องปิดเสียง ปิดสั่นทิ้งไว้ แล้วซ่อนไว้ในรถใน
จุดที่ลับตาที่คิดว่าคนร้ายจะไม่เห็น และล็อครถตามปกติ 
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 2. ซื้อรถมือสอง 
  ก่อนซื้อรถต้องขอหมายเลขเครื่อง หมายเลขตัวถัง และสำเนา
ทะเบียนรถมาตรวจสอบกับทะเบียนรถ ในท้องถิ่นที่รถนั้นมีทะเบียนไว้เสียก่อน 
เพราะอาจเป็นรถที่ไม่ถูกต้อง หรือขโมยมาสวมทะเบียนเมื่อซื้อรถมาแล้วควร
เปลี่ยนกุญแจ และติดตั้งอุปกรณ์กันขโมย เช่นเดียวกับรถใหม่ 
 3. จอดรถต้องระวัง 
  ไม่ควรจอดไว้ห่างไกล ควรมีคนเฝ้าข้อสำคัญควรตรวจสอบการล็อค  
กุญแจประตูให้แน่ใจก่อนทิ้งรถไป และไม่ควรทิ้งทรัพย์สินสิ่งของมีค่าไว้ในรถ 
     4. จอดในบ้าน 
  จอดรถในบ้านต้องเอาท้ายรถออกนอกบ้านและต้องติดตั้งโคมไฟ  
ให้ส่องสว่างให้มองเห็นทั้งในและนอกรั้วบ้านหากจำเป็นต้องจอดรถนอกบ้าน
การนำรถไปตรวจเช็ค ซ่อมแซม ล้างอัดฉีดควรอยู่ดูแลการซ่อมหรือการบริการ
อื่นๆ อย่างใกล้ชิดและหากจำเป็นต้องทิ้งรถไว้ซ่อมหรือบำรุงรักษา 
 5. รับบริการ 
  การนำรถไปตรวจเช็ค ซ่อมแซม ล้างอัดฉีดควรอยู่ดูแลการซ่อม
หรือการบริการอื่น ๆ อย่างใกล้ชิดและหากจำเป็นต้องทิ้งรถไว้ซ่อม หรือบำรุง
รักษาจะต้องเลือกสถานที่ที่คุ้นเคยไว้ใจได้เท่านั้น 
 6. กุญแจรถ เรื่องสำคัญ 
  รถบางชนิดอาจใช้กุญแจรถดอกเดียวกันสำหรับเปิดประตู ติดเครื่อง 
ยนต์ และฝาน้ำมัน ดังนั้น หากฝาถังน้ำมันหายควรรีบเปลี่ยนกุญแจที่ใช้กับรถ
เสียใหม่ โดยใช้กุญแจที่ใช้เฉพาะเท่านั้น 
 7. ระวัง การใช้อุปกรณ์กันขโมย 
  เมื่อติดตั้งอุปกรณ์กันขโมยแล้ว การใช้อุปกรณ์ต้องเก็บเป็นความ
ลับเฉพาะ เพราะอุปกรณ์บางอย่างใช้รหัสเฉพาะ 
 8. รถคุณถูกติดตามจะทำอย่างไร 
  เมื่อรู้ว่าถูกติดตามจึงควรป้องกัน โดยพยายามขับรถเข้าไปในเขต
ชุมชน ขอความช่วยเหลือและแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ใกล้ที่สุดโดยด่วน 
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 9. จดจำตำหนิรูปพรรณ 
  ควรจดจำข้อมูล รายละเอียดเกี่ยวกับรถของท่านไว้ให้มากที่สุด 
กรณีรถของท่านยังไม่มีตำหนิควรทำขึ้นไว้ในจุดที่ผู้อื่นไม่สามารถสังเกตเห็น
และจดจำไว้ให้แม่นยำ 
 10. รถจักรยานยนต์ต้องล็อคล้อล่าม 
   การจอดรถจักรยานยนต์ นอกจากจะล็อคกุญแจคอ กุญแจล้อแล้ว 
ควรล่ามโซ่ไว้ให้แข็งแรงด้วย และอย่าจอดทิ้งไว้ในที่เปลี่ยว หรือที่ลับตา 
 11. คนแปลกหน้า 
   อย่ารับคนโบกรถข้างถนน หรือคนแปลกหน้าขึ้นมาบนรถ 
 12. การจอดรถในบ้าน 
   ให้เอาท้ายของรถออกนอกบ้าน และล็อกประตูบ้านให้เรียบร้อย 
 

คำแนะนำการจดจำตำหนิรูปพรรณบุคคลและยานพาหนะ 

การจดจำตำหนิรูปพรรณบุคคล 

 1. หลักของการสังเกตจดจำตำหนิรูปพรรณ  มีดังนี้ 
  -  สังเกตจดจำสิ่งที่ใหญ่เห็นง่ายไปสู่สิ่งที่เล็กเห็นยาก 
  - สังเกตจดจำลักษณะเด่น ตำหนิไปสู่ลักษณะปกติธรรมดา 
  - พยายามอย่าจดจำทุกสิ่งทุกอย่างแต่ให้จดจำบางอย่างที่ท่าน 
   จดจำได้อย่างแม่นยำ 
  - เมื่อคนร้ายหลบหนีไปแล้วอย่าถามผู้อื่นว่าเป็นอย่างไร 
   ให้รีบบันทึกลักษณะเด่นเอาไว้ทันที 
  - มอบรายละเอียดให้กับตำรวจผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง 
 2. สิ่งที่สามารถจำได้ง่ายและควรจดจำก่อน              
  - เพศ เป็นชาย หญิง กะเทย 
  - วัยเด็ก วัยรุ่น ผู้ใหญ่ แก่ ฯลฯ อายุประมาณเท่าใด 
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  - รูปร่าง สูง เตี้ย อ้วน ผอม สันทัด ฯลฯ 
  - ผิวเนื้อ ขาว ขาวเหลือง ดำ ซีดเหี่ยวย่น ฯลฯ 
  - เชื้อชาติ ดูจากใบหน้า เป็นคนไทยจีน ลูกครึ่ง แขก ฯลฯ 
  - รูปหน้า รูปไข่  กลม ยาว เหลี่ยม ฯลฯ 
  - ผม สั้น หงอก หนา หยิกตัดทรงอะไร หวีอย่างไร ฯลฯ 
  - ปากกว้าง แคบ ใหญ่ ริมฝีปากหนา ฯลฯ หู กาง ใหญ่ เล็ก ติ่งหู 
   แหลม ฯลฯ 
  - ตา เล็ก โต พอง โปน ตาชั้นเดียวสองชั้น ตาเข สวมแว่นตา   
   แว่นกันแดด ฯลฯ 
 3. สิ่งที่เป็นจุดเด่นผิดปกติ ตำหนิที่อาจจดจำได้ง่าย 
  - ตำหนิ แผลเป็นบนใบหน้า ไฝปาน หูด เนื้อติ่ง มีลักษณะอย่างไร  
   อยู่ส่วนไหนของร่างกาย 
  - แผลเป็น มีลักษณะอย่างไร ขนาดเท่าใด อยู่ที่ส่วนไหนของร่างกาย 
  - ลายสัก สักรูปอะไร สีอะไรอยู่ที่ส่วนไหนของร่างกาย 
  - ความพิการ ตาบอด หูหนวกใบ้ แขนขาด้วน ลีบ ปากเบี้ยว ฯลฯ 
  - ท่าทางการเดิน เดินตัวตรงตัวเอียง ขากะเผลก 
  - สำเนียงการพูด พูดช้า พูดเร็วติดอ่าง สำเนียงเป็นคนไทย จีน   
   ฝรั่ง หรือสำเนียงคนติดอ่าง สำเนียงคนภาคใด 
  - การกระทำบ่อยๆ สูบบุหรี่จัดพูดเอามือปิดปาก ติดยาเสพติด 
   เวลาพูดเอามือล้วงกระเป๋า 
  - การแต่งกาย จดจำเสื้อกางเกง เช่น เสื้อแขนสั้น - ยาว, กางกาง  
   ขาสั้น - ยาวฯลฯ  แบบของเสื้อกางเกง เช่น ยีนส์ เสื้อยืด เสื้อเชิ้ต  
   เครื่องแบบ นักศึกษา สีอะไร ลายแบบไหน มีตัวเลขอะไรหรือไม่  
   รองเท้าที่สวมเป็นชนิดใด สีอะไร แบบใด 
  - เครื่องประดับ มีเครื่องประดับอะไรบ้างที่เห็นได้ชัด เช่น แว่นตา  
   นาฬิกา แหวน สร้อย กระเป๋าถือ ฯลฯ 



คู่มือ สำหรับนักศึกษาใหม่ในรั้วมหาวิทยาลัย 17

ความสูง 
 

ผม (แบบ-สี) 

 

รูปหน้า (องค์ประกอบ-แว่น-เครา-หนวด) 

 

เสื้อ (แบบ - สี) ตำหนิ  

อื่นๆ เชื้อชาติ อายุ 
 
รอยสัก รูปร่าง แผลเป็น 
 
 
 
 
ชนิดอาวุธ 
 
 
 
ส่วนใดพิการ 
 
 
กางเกง (แบบ - สี) 
 
รองเท้า 

การให้รูปพรรณสัณฐานที่ถูกต้องเป็นการช่วยเหลือตำรวจในการจับคนร้าย 

 4. กรณีที่คนร้ายมีการพรางใบหน้า 
   เช่น สวมแว่นตากันแดด สวมหมวก สวมหมวกกันน็อค สวม
หน้ากาก คลุมศีรษะด้วยถุงไอ้โม่ง ให้ท่านคอยสังเกตส่วนอื่น ๆ ของร่างกายที่
มิได้พรางและจดจำได้ง่าย 
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การสังเกตจดจำยานพาหนะของคนร้าย หรือผู้ต้องสงสัย 
 1. หลักของการสังเกตจดจำยานพาหนะ มีดังนี้ 
  - สังเกตจดจำสิ่งที่ใหญ่ เห็นง่ายไปสู่สิ่งที่เล็กเห็นยาก 
  - สังเกตจดจำตำหนิ รอยชนสติ๊กเกอร์ จุดเด่นต่าง ๆ 
  - อย่าจดจำทุกสิ่งทุกอย่าง แต่ให้จดจำบางสิ่งที่ท่านจำได้อย่างแม่นยำ  
  - เมื่อคนร้ายหลบหนีไปแล้วอย่าถามผู้อื่นว่าเป็นอย่างไรให้รีบบันทึก
ลักษณะเด่นเอาไว้ทันที 
  - มอบรายละเอียดให้กับตำรวจผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง 

 2. สิ่งที่สามารถจดจำได้ง่ายและควรจดจำก่อน 
  - ประเภทรถ เป็นรถจักรยานยนต์ รถเก๋งส่วนบุคคล รถยนต์แท็กซี่
สาธารณะ รถบรรทุก รถปิคอัพ รถสามล้อเครื่อง รถจี๊ป ฯลฯ 
  - สีของรถ เป็นรถสีใด บริเวณใด เป็นสีชนิดธรรมดา ลูไซท์ ฯลฯ 
  - ความเก่า - ใหม่ เป็นรถค่อนข้างใหม่หรือเก่า 
  - ยี่ห้อ เป็นรถยี่ห้อใด รุ่นปี พ.ศ. /ค.ศ.ใด (ต้องฝึกดูและจดจำ   
ยี่ห้อต่างๆ) 
  - หมายเลขทะเบียน ดูได้จากแผ่นป้ายทะเบียน ให้จดจำทั้งตัวอักษร
และหมายเลข 
    ถ้าเป็นรถต่างจังหวัดให้จดชื่อจังหวัดไว้ด้วย แผ่นป้ายทะเบียน
ของรถประเภทต่างๆ จะแตกต่างกันไป เช่น รถเก๋งส่วนบุคคลแผ่นป้ายพื้น  
สีขาวตัวเลขและตัวอักษรสีดำ  (เป็นป้ายของทางแตกต่างกันไป  เช่น  รถเก๋ง
ส่วนบุคคล แผ่นป้ายจะเป็นพื้นสีขาวตัวเลขและตัวอักษรสีดำ (เป็นป้ายของ
ทางราชการ) ติดข้างหน้า - หลัง รถแท็กซี่ แผ่นป้ายจะเป็นพื้นสีเหลือง  ตัวเลข
อักษรสีดำติดข้างหน้า - หลัง  แผ่นป้ายรถจักรยานยนต์จะเป็นพื้นสีขาวตัวเลข
อักษรสีดำ ติดข้างหลังเพียงแผ่นเดียว 
    อนึ่ง ในการสังเกตแผ่นป้ายทะเบียนพยายามสังเกตด้วยว่า
เป็นแผ่นป้ายที่ติดไว้อย่างหลวม หรือติดอย่างแน่นหนา หรือมีการพรางเลข
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อักษรของแผ่นป้ายนั้นๆ หรือไม่ด้วยวิธีใด (ปัจจุบันคนร้ายมักใช้แผ่นป้าย
ทะเบียนปลอม หรือมีการพรางหมายเลขทะเบียนและตัวอักษรให้ผิดไปจาก
ความเป็นจริง) 
 3. สิ่งที่เป็นตำหนิรอยชนจุดเด่นที่เห็นได้ชัด 
  - ตำหนิ เช่น กระจกแตก สีลอก มีรอยเจาะที่ตัวถังของรถ ฯลฯ 
  - รอยชน รอยยุบ รถมีรอยถูกชนบริเวณใดมากน้อยอย่างไร มีรอย
บุบที่ใด 
  - จุดเด่น เป็นรถที่แต่งเพื่อใช้แข่งขัน มีเสาอากาศ ติดอุปกรณ์พิเศษ
ต่าง ๆ กับรถ ฯลฯ 
  - ติด สติ๊กเกอร์บริเวณใดเป็นรูป หรือเครื่องหมาย หรือข้อความว่า
อย่างไร ติดฟิล์มกรองแสงทึบมาก - น้อยที่ใดอย่างไร 
  - แผ่นป้ายที่ติดกับกระจกด้านหน้าได้แก่ ป้ายแผ่น ป้ายวงกลม
แสดงการเสียภาษี แผ่นป้ายผ่านเข้า - ออก ของสถานที่ต่างๆ บางครั้งระบุชื่อ
ไว้ที่แผ่นป้าย ถ้าเห็นให้จดจำไว้ด้วย แผ่นป้ายแสดงสิทธิพิเศษต่างๆ เช่น การ
จอดรถ การประกันภัย ฯลฯ 
  - เสียงของเครื่องยนต์ แตร จดจำว่ามีเสียงอย่างไร รถบางประเภท
มีเสียงเครื่องยนต์เสียงแตรเฉพาะตัว เสียงรถแข่ง รถปกติ รถสามล้อรถ
จักรยานยนต์ย่อมแตกต่างกัน บางครั้งไม่เห็นยานพาหนะก็อาจสันนิษฐานได้ว่า 
เป็นยานพาหนะอะไรแต่ต้องอาศัยความชำนาญพอสมควร 

การสังเกตยานพาหนะรถยนต์และรถจักรยานยนต์   
 1. รถยนต์ หมายเลขทะเบียนรถประเภทรถเก่า รถกระบะ รถบรรทุก  
สีรถ สติ๊กเกอร์ที่ตกแต่ง ยี่ห้อรถ และรุ่น ตำแหน่งป้ายวงกลม ป้ายผ่านเข้า-ออก 
สถานที่ส่วนบุคคล ตำแหน่งเสาวิทยุโทรทัศน์และชนิดไฟท้าย รูปลักษณะ   
สิ่งประดับ เช่น สิ่งของที่แขวนหน้ารถ หรือวางหน้ารถ เป็นต้น 
 2. รถจักรยานยนต์ เลขทะเบียนประเภทวิบาก ผู้หญิง สีรถ สติ๊กเกอร์
ที่ตกแต่ง ยี่ห้อรุ่น ไฟท้าย บังโคลน ท่อไอเสีย แบบและเสียง 
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ความรู้เกี่ยวกับการเดินถนน การข้ามถนน และการขึ้นลงรถ
ประจำทางอย่างปลอดภัย 

 การเดินถนน 
 1. ถนนที่มีทางเท้าจัดไว้ ให้เดินบนทางเท้า และอย่าเดินใกล้ทางรถ  
   โดยหันหลังให้รถที่กำลังแล่นมา ก่อนที่จะก้าวไปในทางรถต้องมอง  
  ซ้าย - ขวา ก่อนเสมอ 
 2. ถนนที่ไม่มีทางเท้า ให้เดินชิดริมทางขวาของถนน อย่าเดินคู่กัน ให้  
  เดินเรียงเดี่ยวตามกันไป 
 3. ถ้าจูงเด็ก ให้เด็กเดินด้านในและจับมือเด็กไว้ให้มั่น เพื่อป้องกันเด็กวิ่ง  
  ออกไปในทางรถ 
 4. การเดินถนนในที่มืด ควรสวมเสื้อขาวและถ้าถือไฟฉายส่องติดมือ  
  ไปด้วยก็จะปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 
 5. แถวหรือขบวนทหาร ตำรวจลูกเสือ หรือนักเรียนที่ผู้บังคับบัญชา  
  ควบคุมเดินอย่างเป็นระเบียบ จะเดินบนทางรถยนต์ก็ได้ โดยเดิน  
  ชิดทางรถด้านขวาหรือด้านซ้ายตามความจำเป็น 

 การข้ามถนน 
 1. ก่อนข้ามถนนทุกครั้ง ต้องหยุดเดินที่ขอบถนน มองขวา - ซ้าย   
  แล้วมองขวา ให้แน่ใจว่าไม่มีรถกำลังแล่นมาจึงข้ามได้ แล้วให้รีบ  
  ข้ามถนนไปเป็นเส้นตรง และให้เดินอย่างรวดเร็วอย่าวิ่งข้ามถนน 
 2. ถ้าบริเวณที่จะข้ามถนนมีช่องที่ข้าม (ทางม้าลาย) หรือสะพานลอย  
  ต้องข้ามตรงช่องทางข้ามจะปลอดภัยที่สุด 
 3. อย่าข้ามถนนโดยออกจากที่กำบัง เช่น ออกจากซอย รถที่จอดอยู่   
  หรือท้ายรถประจำทางเพราะจะเกิดอันตรายขึ้นได้ 
 4. การข้ามถนนที่รถเดินทางเดียวต้องหยุดให้แน่ใจเสียก่อนว่ารถแล่นมา  
  จากไหน และมีความปลอดภัยพอหรือยัง จึงข้ามได้ 
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 5. ถนนที่มีเกาะกลางถนนต้องข้ามทีละครึ่งถนน โดยข้ามครั้งแรกไปพัก  
  ที่เกาะกลางถนนเสียก่อน จึงข้ามในครึ่งหลังต่อไป 
 6. ในเวลากลางคืนควรไปหาที่ข้ามที่มีแสงสว่าง  

 ช่องข้ามทางหรือทางม้าลาย 
 1. คนเดินเท้าที่กำลังเดินข้ามถนนในทางม้าลายมีสิทธิไปก่อนรถ เพราะ   
  ตามกฎหมายต้องหยุดให้คนข้ามถนนในทางข้าม แต่จะต้องระวัง  
  ให้โอกาสแก่รถที่ชะลอความเร็วและหยุดไม่ทันก่อนที่จะก้าวลงไป  
  ยังพื้นถนน ยิ่งเวลาฝนตกถนนลื่นต้องระวังให้มาก 
 2. ถึงแม้ว่าคนขับรถจะหยุดให้ข้ามต้องข้ามด้วยความระมัดระวัง มอง  
  ขวา - ซ้าย ตลอดเวลา เพราะอาจมีผู้ขับขี่บ้าบิ่นแซงรถที่หยุดรถ  
  อยู่ขึ้นมาก็ได้ และการข้ามถนนต้องรวดเร็วอย่าเดินลอยชาย 
 3. การข้ามถนนในช่องทางข้ามที่บริเวณทางแยกให้ระวังรถที่จะเลี้ยว  
  เข้ามาหาตัวท่านด้วยถนนโดยพักรออยู่บนเกาะกลางถนน 
 4. ถ้ามีเกาะกลางถนนทำไว้ที่ทางม้าลาย ให้ข้ามถนนไปทีละครึ่งถนน  
  โดยพักรออยู่บนเกาะมองขวา - ซ้าย ปลอดภัยแล้วจึงข้ามไป 
 5. ถ้าท่านกำลังข้ามถนนอยู่ ถ้าเห็นรูปคนสีเขียวกะพริบขึ้นที่ สัญญาณไฟ   
  ให้รีบข้ามถนนโดยเร็ว ข้อสำคัญอย่าเริ่มก้าวข้ามถนน เมื่อเห็นรูป  
  คนสีเขียวกะพริบที่สัญญาณไฟเป็นอันขาด เพราะจะข้ามถนนไปไม่  
  ตลอด และอาจเกิดอุบัติเหตุได้   

 ทางข้ามที่มีตำรวจจราจรควบคุม 
  อย่าข้ามถนนเมื่อตำรวจกำลังปล่อยรถเดินอยู่หรือเมื่อตำรวจให้
สัญญาณห้ามคนเดินเท้าอยู่ 

 การข้ามถนนบนสะพานลอย 
  ถ้ามีสะพานลอยข้ามถนนสำหรับคนข้ามให้ใช้สะพานลอย ข้ามถนน  
จะปลอดภัยกว่าทางข้ามโดยทั่วไป 
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 การขึ้นลงรถประจำทางอย่างปลอดภัย 
  อย่าขึ้นหรือลงรถประจำทาง จนกว่ารถจะหยุดสนิทที่ป้ายหยุดรถ
ประจำทาง เมื่อลงจากรถประจำทางแล้ว จะข้ามถนนควรรอให้รถออกไปให้
พ้นเสียก่อนจะได้มองเห็นรถอื่นๆ ที่แล่นเข้ามาได้อย่างชัดเจนและปลอดภัย 
 
กฎหมายที่เกี่ยวกับสุรา/แอลกอฮอล์ 

 สถานที่ห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
 1. วัด หรือสถานที่สำหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา เว้นแต่เป็นส่วนหนึ่ง  
ของพิธีกรรมทางศาสนา 
 2. สถานบริการสาธารณสุขของรัฐสถานพยาบาล และร้านขายยา 
ยกเว้น บริเวณที่จัดไว้เป็นที่พักส่วนบุคคล 
 3. สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ยกเว้นบริเวณ  
ที่จัดไว้เป็นที่พักส่วนบุคคล หรือสโมสร หรือการจัดเลี้ยงตามประเพณี 
 4. สถานศึกษา ยกเว้น บริเวณที่จัดไว้เป็นที่พักส่วนบุคคล หรือสโมสร 
หรือการจัดเลี้ยงตามประเพณี หรือสถานศึกษาที่สอนการผสมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ที่ได้รับอนุญาต 
 5. สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง หรือร้านค้าในสถานีบริการน้ำมัน 
 6. สวนสาธารณะของทางราชการรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
ที่จัดไว้เพื่อการพักผ่อนของประชาชนโดยทั่วไป 
 7. พื้นที่ประกอบกิจการโรงงานยกเว้น การบริโภคที่เป็นขั้นตอนของ
การผลิต หรือรักษามาตรฐานของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
 8. บนทางในขณะขับขี่ หรือในขณะโดยสารอยู่ในรถหรือในขณะอยู่  
บนรถ 
  9. พื้นที่ที่อยู่ในกำกับดูแลและใช้ประโยชน์ของราชการ รัฐวิสาหกิจ 
หรือหน่วยงานอื่นของ (10) (11) และบนเรือโดยสารประจำทางหากฝ่าฝืน   
มีโทษจำคุกไม่เกิน  6  เดือนของรัฐยกเว้นบริเวณที่จัดไว้เป็นที่พักส่วนบุคคล 
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หรือสโมสร หรือการจัดเลี้ยงตามประเพณี 
 10. สถานีรถไฟ หรือในขบวนรถที่อยู่บนทางรถไฟ 
 11. สถานีขนส่ง 
 12. ท่าเรือโดยสารสาธารณะ และบนเรือโดยสารประจำทางหากฝ่าฝืน   
มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 
 
ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทางในขณะขับขี่ หรือในขณะ
โดยสารอยู่ในรถหรือบนรถ 
 1. ความหมาย  
  “ทาง” หมายถงึ ทางเดนิรถชอ่งทางเดนิรถ ชอ่งทางเดินรถประจำทาง
ไหล่ทาง ทางเท้า ทางข้าม ทางร่วม ทางแยก ทางลาด ทางโค้งสะพาน และ
ลานที่ประชาชนใช้ในการจราจร รวมทั้งทางส่วนบุคคลที่เจ้าของยินยอมให้
ประชาชนใช้ในการจราจร แต่ไม่รวมถึงทางรถไฟ 
  “รถ” หมายถึง ยานพาหนะทางบกทุกชนิด ไม่รวมรถไฟ และรถราง 
 2. ห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (สุราฯลฯ) ในขณะขับขี่หรือใน
ขณะโดยสารอยู่บนรถหรือในรถ ในขณะที่อยู่บนทางไม่ว่ารถนั้น จอดอยู่ หรือ
เคลื่อนที่  ผู้ฝ่าฝืนมีความผิดต้องโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 
10,000 บาท  หรือทั้งจำทั้งปรับ 

 อัตราโทษผู้ขับขี่รถในขณะเมาสุรา (ตรวจพบแอลกอฮอล์เกิน 50 
มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์) 
 1. เมาแล้วขับ อัตราโทษจำคุไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 5,000 ถึง  
  20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ ไม่น้อย  
  กว่า 6 เดือน หรือเพิกถอนใบอนุญาต 
          2. เมาแล้วขับเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจ   
  อัตราโทษจำคุก 1 ถึง 5 ปี  และปรับ 20,000 ถึง 100,000  บาท   
  และพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือเพิกถอนใบอนุญาต 
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 3. เมาแล้วขับเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส  อัตราโทษจำคุก  
  2 ถึง 6 ปี และปรับ 40,000 ถึง 120,000 บาท และพักใช้   
  ใบอนุญาตขับขี่ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือเพิกถอนใบอนุญาต 
 4. เมาแล้วขับเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย อัตราโทษจำคุก 3          
  ถึง 10 ปี และปรับ 60,000 ถึง 200,000 บาท และให้ศาลสั่ง  
  เพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ 
 
การห้ามใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) ขณะขับขี่รถ 
 1. การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) ขณะขับขี่รถหรือรถติดไฟแดง   
  จะมีความผิดถูกปรับ ตั้งแต่ 400 - 1,000 บาท 
 2. เว้นแต่ ใช้อุปกรณ์เสริมสำหรับการสนทนา โดยผู้ขับขี่รถไม่ต้องถือ  
  หรือจับโทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) นั้น 
 3. หากมีความจำเป็นต้องใช้โทรศัพท์โดยไม่ใช้อุปกรณ์เสริมในขณะ  
  ขับขี่รถ ให้ผู้ขับขี่รถจอดรถบริเวณไหล่ทาง 

ขั้นตอนการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตขับขี่จักรยานยนต์ 
เกณฑ์อายุของผู้สอบใบขับขี่จักรยานยนต์ 
 1. ใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว ต้องไม่ต่ำกว่า 
อายุ 18 ปีบริบูรณ์ (แต่ถ้าเป็นผู้ขอใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล
ชั่วคราว สำหรับรถจักรยานยนต์ที่มีกระบอกสูบรวมกันไม่เกิน 110 ลูกบาศก์
เซนติเมตร ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์) 
 2. ใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ 
คุณสมบัติของผู้ทำใบอนุญาตขับขี่จักรยานยนต์ 
 1. มีความรู้ความสามารถในการขับรถ 
 2. มีความรู้ในข้อบังคับการเดินรถ ตาม พ.ร.บ. รถยนต์และตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการจราจรทางบก 
 3. ไม่เป็นผู้มีร่างกายพิการจนเป็นที่เห็นได้ว่าไม่สามารถขับขี่รถได้ 
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 4. ไม่มีโรคประจำตัวที่ผู้ประกอบวิชาชีเวชกรรมเห็นว่าอาจเป็น
อันตรายขณะขับรถ 
 5. ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน 
 6. ไม่มีใบขับขี่รถชนิดเดียวกันอยู่แล้ว 
 7. ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกยึดหรือเพิกถอนใบขับขี่รถ 

หลักฐานประกอบคำขอใบอนุญาตขับขี่  
 1. ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือภาพถ่ายใบสำคัญประจำตัว
คนต่างด้าว หรือภาพถ่ายหนังสือเดินทางหรือภาพถ่ายหนังสือ สำคัญประจำตัว 
อย่างอื่น 
 2. สำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้าน (กรณีที่อยู่ไม่ตรงกันที่อยู่ในทะเบียน 
ราษฎร์) หรือเอกสารแสดงถิ่นที่อยู่  
 3. รูปถ่ายครึ่งตัวหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นดำ ขนาด 1 นิ้ว ซึ่ง
ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป ในกรณีการขอใบอนุญาตแบบกระดาษ /
ส่วนการขอใบอนุญาตแบบพลาสติกไม่ต้องใช้ 
 4. ใบรับรองแพทย์ ออกก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 1 เดือน  

การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย 
 1. ทดสอบการมองเห็นสี ที่จำเป็นต่อการขับรถ 
 2. ทดสอบสายตาทางลึก 
 3. ทดสอบสายตาทางกว้าง 
 4. ทดสอบปฏิกริยาทางเท้า (ความสามารถในการใช้เบรคเท้า) 

การทดสอบการขับขี่จักรยานยนต์ 
 1. ท่าที่ 1 การขับรถโดยปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจร 
 2. ท่าที่ 2 การขับรถทรงตัวบนทางแคบ 
 3. ท่าที่ 3 การขับรถผ่านทางโค้งรัศมีแคบรูปตัวแซด (Z) 
 4. ท่าที่ 4 การขับรถโค้งซ้ายโค้งขวารูปตัวเอส (S) 
 5. ท่าที่  5 การขับรถหลบหลีกสิ่งกีดขวาง 
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ขั้นตอนการดำเนินการขับขี่จักรยานยนต์             
 1.  จองคิวอบรมด้วยตนเองพร้อมหลักฐานประกอบคำขอ 
 2. จองคิวอบรมทางโทรศัพท์ 

 กรมการขนส่งทางบกเปิดให้ประชาชนสามารถจองคิวเพื่อเข้ารับการ
อบรมได้ล่วงหน้า โดยสามารถจองคิวด้วยตนเองพร้อมหลักฐานประกอบคำขอ 
หรือทางโทรศัพท์ ดังนี้ 

 1. สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 (ถนนบางขุนเทียน-
ชายทะเล) โทร. 0-2415-7337 ต่อ 204-205 (เปิดรับคำขอรับใบขับขี่ได้ไม่เกิน 
120 คน/วัน) 
 2. สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 (ถนนสวนผัก) 
โทร. 0-2433-4773   (เปิดรับคำขอรับใบขับขี่ได้ไม่เกิน 85 คน/วัน)           
 3. สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 (ถนนสุขุมวิท) 
โทร. 0-2333-0035  (เปิดรับคำขอรับใบขับขี่ได้ไม่เกิน 100 คน/วัน) 
 4. สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 (ถนนร่วมพัฒนา) 
โทร. 0-2543-5512  (เปิดรับคำขอรับใบขับขี่ได้ไม่เกิน 100 คน/วัน) 
 5. สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกจังหวัด สำหรับส่วนภูมิภาคสำนักงาน
ขนส่งจังหวัด ซึ่งสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดนั้นๆ 
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ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการศึกษา 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 

(ข้อ 42 - ข้อ 48 หมวด 13 วินัยนักศึกษา)          

 วัตถุประสงค์หลักในการนำเสนอหัวข้อนี้  งานวินัยนักศึกษาสถาบัน
ต้องการให้นักศึกษาที่ก้าวเข้ามาใหม่ในรั้วมหาวิทยาลัยแห่งนี้  ได้มีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับสถาบันโดยเฉพาะหมวด ว่าด้วยวินัยนักศึกษา 
ทั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติ ปฏิบัติตาม และอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัย
แห่งนี้ อย่างมีความสุขตลอดจบการศึกษา 
 ดังนั้น  เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้มีความรู้  ความเข้าใจ  และง่ายต่อการ
จดจำ และนำไปปฏิบัติต่อไป งานวินัยนักศึกษา จึงขออนุญาตดำเนินการแยก
รายละเอียดในเนื้อหาของหมวดนี้ ในแต่ละข้อออกเป็นข้อย่อยๆ ดังนี้ 

 ข้อ 42 นักศึกษาต้องรักษาวินัยนักศึกษา ตามข้อบังคับนี้อย่าง
เคร่งครัดเสมอ  กล่าวคือ 
 1. ต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย (ด้วยชุดนักศึกษา) 
 2. ต้องแสดงความเคารพ ต่ออาจารย์ หรือบุคลากรของสถาบัน 
 3. เป็นผู้ที่มีกิริยามารยาทเรียบร้อย และประพฤติหรือ วางตนให้
เหมาะสมและไม่ประพฤติตนในสิ่งที่อาจนำมาซึ่งความเสื่อมเสียชื่อเสียง  หรือ
เกียรติศักดิ์  แก่ตนเองหรือสถาบัน 
 4. ต้องไม่สูบบุหรี่ในระหว่างที่มีการเรียน การสอน การสอบ หรือ
ภายในสถาบัน 
 5. ต้องไม่เสพสุรา หรือของมึนเมาภายในสถาบัน    

 สำหรับความผิดวินัยอย่างร้ายแรง มีดังนี้  
  1. การกลั่นแกล้งเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย 
  2. การยุยงส่งเสริม  หรือสนับสนุน  หรือเป็นตัวการในการก่อ
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เหตุการณ์ไม่สงบขึ้นภายในสถาบัน  เช่น  การก่อเหตุวิวาทหรือการทำลาย
ทรัพย์สินทางราชการ  การประพฤติตนเป็นอันธพาล เป็นต้น 
   3. การเสพสุราของมึนเมาทุกชนิดในสถาบัน  
   4. การเสพยาเสพติดให้โทษที่ผิดกฎหมาย 
   5. การพกพาอาวุธ  หรือสิ่งที่ผิดกฎหมาย 
   6. การทุจริตในการสอบ 
   7. การมีพฤติกรรมที่แสดงออกว่าไม่เคารพนับถืออาจารย์ หรือ
บุคลากรของสถาบันที่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย หรือข้อบังคับหรือระเบียบ
ของสถาบัน ซึ่งคณะกรรมการรักษาวินัยวินิจฉัยแล้วว่าผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
   8. การปลอมแปลงลายมือชื่อผู้ปกครอง หรือลายมือชื่อบุคคลอื่น
เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการติดต่อกับสถาบัน อันเป็นเหตุที่ทำให้สถาบันได้รับ
ความเสียหาย 
   9. เล่นการพนันทุกประเภทในสถาบัน 
  10. การกระทำใดๆ ที่ทำให้สถาบันได้รับความเสียหาย หรือเสีย 
ชื่อเสียง เช่น รับจ้างสอบแทนผู้อื่นทั้งในและนอกสถาบัน การคัดลอกปริญญา
นิพนธ์ หรือผลงานวิชาการ จ้างวานให้ผู้อื่นทำปริญญานิพนธ์หรือผลงาน
วิชาการ เป็นต้น 
  11. โทษอื่นๆ ที่คณะกรรมการรักษาวินัยนักศึกษาวินิจฉัย ว่าเป็น
โทษร้ายแรง และเสนออธิการบดีพิจารณาเห็นชอบว่าร้ายแรง 

 ข้อ 43   โทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรงมี  3  สถาน  คือ 
   1. ว่ากล่าวตักเตือน 
   2. ภาคทัณฑ์ 
   3. การชดใช้ค่าเสียหาย 
 ข้อ 44  โทษทางวินัยอย่างร้ายแรงมี  3  สถาน  คือ 
   1. พักการเรียน 
   2. ให้ออก 
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   3. ไล่ออก 

 ข้อ 45 นักศึกษาผู้ใดกระทำผิดวินัยนักศึกษา ตามข้อ 42 ยกเว้น 
ข้อ 42. 6.5 ให้ดำเนินการดังนี้ 
  1. ให้อธิการบดีสั่งลงโทษ ตามควรแก่กรณีให้เหมาะสมกับความผิด 
  2. ถ้ามีเหตุอันควรให้ลดหย่อนโทษ จะนำเหตุดังกล่าว มาประกอบ 
การพิจารณา สำหรับการลดโทษด้วยก็ได้ 

 ข้อ 46  กรณีนักศึกษากระทำการทุจริตในการสอบ ให้ดำเนินการ 
ดังนี้ (ทางหัวหน้าส่วนงานวิชาการของคณะเป็นผู้ดำเนินการพิจารณา) 
  1. โดยมีหลักฐานแห่งการทุจริตชัดแจ้ง 
  2. ให้หัวหน้าส่วนงานวิชาการทำหน้าที่พิจารณา หรือสอบสวน
การกระทำผิดของนักศึกษา 
  3. ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว นับตั้งแต่วันที่ตรวจพบการ
ทุจริตการสอบ 
  4. หัวหน้าส่วนงานวิชาการได้ดำเนินการตามข้อ 3 เสร็จสิ้น แล้ว
จะต้องนำเสนออธิการบดี ให้ลงโทษตาม ข้อ 23 (หมวด 8 การวัดและประมวล
ผลการศึกษา) แห่งข้อบังคับสถาบันดังกล่าว                               
  สำหรับโทษที่จะลงแก่นักศึกษาผู้กระทำการทุจริตในการสอบ            
ตามข้อ 23 ในหมวด 8 การวัดและประมวลผลการศึกษา มีดังนี้ 
  1. สถาบันจะไม่ได้รับการพิจารณาผลการเรียนในภาคการศึกษาที่
นักศึกษาทำการทุจริตนั้น และ 
  2. ให้พักการเรียนในภาคการศึกษาปกติถัดไปอีก 1 ภาคการศึกษา  
  3. หากภาคการศึกษาถัดไป คือ ภาคการศึกษาพิเศษให้พักการเรียน
ในภาคการศึกษาพิเศษ  และภาคการศึกษาปกติถัดไปอีก 1 ภาค การศึกษา 

 ข้อ 47 นักศึกษาผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดทางวินัยตาม 
ข้อ 42 ยกเว้น กรณีการทุจริตการสอบ ตามข้อ 42.6.5 ให้ดำเนินการดังนี้ 
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  1. ให้คณะกรรมการรักษาวินัยนักศึกษาที่สถาบันตั้งขึ้นมีอำนาจ
ดำเนินการสอบสวนทางวินัยต่อนักศึกษาที่กระทำผิดวินัย  
  2. ต้องดำเนินการสอบสวนนักศึกษาผู้ถูกกล่าวหานั้นได้ โดยทันที
เพื่อให้ได้ความจริง ด้วยยุติธรรม โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
  3. เสนออธิการบดีให้ลงโทษตามควรแก่ความผิด                          
  4. เมื่ออธิการบดีสั่งลงโทษและลงนามในคำสั่งเรียบร้อยแล้วให้
คณะกรรมการฯ แจ้งคำสั่งลงโทษแก่นักศึกษาโดยไม่ชักช้า พร้อมทั้งแจ้งให้
หัวหน้าส่วนงานวิชาการที่นักศึกษาสังกัด และแจ้งสำนักทะเบียนและประมวล
ผลด้วย 
 ข้อ 48 การอุทธรณ์ 
  นักศึกษาผู้ใดถูกสั่งลงโทษตามข้อ 46 หรือข้อ 47 ให้ผู้นั้นมีสิทธิ
อุทธรณ์โดยดำเนินการดังต่อไปนี้ 
  1. ให้อุทธรณ์ต่ออธิการบดี ภายใน 30 วันนับแต่วันทราบคำสั่งทุก
กรณี และ 
  2. ต้องอุทธรณ์เป็นหนังสือ และลงลายมือชื่อของผู้อุทธรณ์ด้วย   
(นักศึกษาผู้กระทำผิด) 
  3. เมื่ออธิการบดีได้วินิจฉัยแล้ว ให้คณะกรรมการฯ ที่สถาบันตั้งขึ้น 
หรือหัวหน้าส่วนงานวิชาการแล้วแต่กรณี ดำเนินการตามที่อธิการบดีสั่งการต่อ
ไปโดยไม่ชักช้า 

สาระฝากไว้เป็นข้อคิดสำหรับนักศึกษาใหม่ในรั้วมหาวิทยาลัย 

ปัญหาอาชญากรรมในสถาบัน 
 ด้วยปัจจุบันนี้  ทั้งภายในและบริเวณโดยรอบสถาบันเทคโนโลยี             
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้มีมิจฉาชีพเข้ามาก่ออาชญากรรม  
มีทั้ง ฉก ชิง วิ่งราว หรือลักทรัพย์สินอันมีค่าของนักศึกษา โดยเฉพาะโทรศัพท์
มือถือ โน๊ตบุ๊ค (Notebook) แท็บเล็ต (Tablet) คอมพิวเตอร์ รถจักรยาน 
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เป็นต้น ซึ่งเกิดขึ้นบ่อย และนับวันทรัพย์สินดังกล่าวสูญหายมากขึ้น เป็นเหตุให้
นักศึกษาและผู้ปกครอง ได้รับความเดือดร้อนบางรายนักศึกษาถึงขั้นได้รับ
บาดเจ็บจากการกระทำดังกล่าวของมิจฉาชีพ และแม้ว่าสำนักงานตำรวจแห่ง
ชาติ หรือเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องพื้นที่ที่รับผิดชอบ พยายามสืบสวนติดตาม
จับกุมพวกเหล่ามิจฉาชีพดังกล่าว มาดำเนินคดีก็ตาม แต่ก็ไม่สามารถทำให้
พวกเหล่ามิจฉาชีพหมดไปจากสังคมและชีวิตประจำวันของเราได้   
 อย่างไรก็ตาม นักศึกษาสามารถที่จะช่วยตำรวจได้อีกทางโดยการ  
ช่วยกันเป็นหูเป็นตาด้วยการสอดส่องดูแล และการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา
อาชญากรรมในบริเวณสถาบันได้ โดยช่วยกันปฏิบัติตนดังนี้ 
 1. อย่าเดินไปในสถานที่เปลี่ยว มืด คนเดียว โดยเฉพาะลานจอดรถ  
สนามกีฬาสถาบัน บนท้องถนน หน้าคณะ/วิทยาลัย /สำนักต่างๆ หรือป้าย
จอดรถประจำทาง เป็นต้น 
 2. อย่าใช้โทรศัพท์มือถือ หรือพกพาทรัพย์สินมีค่าติดตัว ขณะเดินใน
เวลากลางคืน เพราะอาจตกเป็นเป้าสายตาของเหล่ามิจฉาชีพได้  
 3. นักศึกษาผู้หญิง อย่าแต่งตัวเสื้อผ้าสายเดี่ยว คับ สั้น และรัดจนปริ
ให้เห็นหรือโชว์สัดส่วนร่างกาย โดยเฉพาะเวลากลางคืน เพราะอาจตกเป็นเป้า
สายตาและอาจทำให้มิจฉาชีพก่อเหตุการณ์ข่มขืนหรืออนาจารได้เช่นกัน               
 4. หากพบเห็นคนร้ายกำลังกระทำความผิด  หรือกระทำความผิดแล้ว
กำลังหลบหนีให้พยายามจดจำตำหนิ รูปพรรณ การแต่งกาย ยานพาหนะ และ
เส้นทางหลบหนีของคนร้าย และรีบแจ้งตำรวจโดยเร็วที่สุด (สถาบันเราอยู่ใน
ท้องที่รับผิดชอบของ  สน. จรเข้น้อย หรือโทร. 0 - 2326 - 9056) 
 
ปัญหาการนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาใช้ในทางผิดกฎหมาย 
 การนำเอา ipad/iphone หรือโทรศัพท์มือถือชนิดถ่ายภาพได้นำมา
ถ่ายภาพที่ไม่เหมาะไม่ควร ซึ่งทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย 
 ในโลกปัจจุบันโทรศัพท์มือถือ ipad/iphoneได้กลายมาเป็นเครื่องมือ
ติดต่อสื่อสารขั้นพื้นฐานหรือจะเรียกว่าเป็นปัจจัยอย่างที่ห้าก็ว่าได้ซึ่งพบเห็นได้
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ทั่วไป ซึ่งไม่เพียงแต่ใช้เป็นโทรศัพท์สำหรับสื่อสารเท่านั้น แต่ยังใช้งานสำหรับ
การถ่ายรูปภาพ อัดเสียง ถ่ายคลิปวีดีโอ อินเทอร์เน็ต การส่งข้อความ ฯลฯ 
และโทรศัพท์รุ่นใหม่ๆ ทันสมัย สามารถทำอะไรได้หลายอย่างในเครื่องเดียวกัน 
หากนักศึกษานำโทรศัพท์มือถือ ipad/iphoneไปใช้ในทางที่ถูกต้อง (ไม่ผิด
ศีลธรรมอันดีของประชาชน) ก็เกิดประโยชน์แก่นักศึกษา แต่หากนักศึกษา  
นำไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง (ผิดกฎหมาย) และทำให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อน
หรือเสียหาย ตัวนักศึกษาเองก็ย่อมได้รับความเดือดร้อนเช่นเดียวกัน 

 งานวินัยนักศึกษาจึงขอเตือนนักศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษาใหม่ที่เพิ่ง
จะเข้ามาในรั้วมหาวิทยาลัยแห่งนี้ อย่าได้นำเอาโทรศัพท์ ipad/ iphone   
ดังกล่าว ไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมาย หรือทำให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อน/
เสียหาย ซึ่งทางสถาบันได้มีข้อบังคับเกี่ยวกับบทลงโทษในเรื่องนี้อยู่ด้วย หาก
นักศึกษาน้องใหม่ทำการฝ่าฝืนถือว่าผิดวินัยนักศึกษาอย่างร้ายแรง กล่าวคือ 
ถึงขั้น “ให้พักการเรียน” และผลที่ตามมาทำให้เสียเวลาเรียน และจบการ
ศึกษาล่าช้าออกไป ดังนั้น จึงควรจดจำไว้  

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดภายในสถาบัน 
 ในสังคมปัจจุบันนิสิต นักศึกษาส่วนใหญ่นิยมดื่มสุรา เบียร์ ไวท์ หรือ
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ กันมากขึ้นทุกวันอาจเป็นความนิยมที่ผิดๆ ในหมู่นิสิต 
นักศึกษา สำหรับสถานที่ที่ไปนั่งดื่มกัน ได้แก่ ผับ บาร์ หรือห้องอาหาร เป็นต้น 
แต่ยังมีนิสิต นักศึกษาบางกลุ่ม บางพวก หรือเป็นกลุ่มที่ชอบความท้าทาย 
หรือเพราะชอบสนุก จึงชอบชวนกันดื่มสุราฯ ในสถาบันการศึกษาในช่วงที่มี
งานจัดกิจกรรมกัน หรือร่วมกันฉลองความสำเร็จที่งานหรือกิจกรรมที่จัดขึ้นได้
บรรลุเป้าหมาย ตามที่ได้ตั้งเอาไว้ ซึ่งการกระทำในเรื่องเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่ควร
กระทำเป็นอย่างยิ่ง นอกจากทำให้สถาบันที่เรารักและหวงแหนต้องเสื่อมเสีย
ชื่อเสียง และนิสิต นักศึกษา ที่ดื่มสุราฯ จะต้องถูกลงโทษตามข้อบังคับสถาบัน
อีกด้วย 
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 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  ก็มี
ข้อบังคับ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (หมวด 13) ห้าม
นักศึกษาเสพสุราหรือของมึนเมาทุกชนิดในสถาบัน และหากพบว่านักศึกษา
นำสุราหรือของมึนเมาเข้ามาดื่มในสถาบัน ถือว่า นักศึกษาได้กระทำผิดวินัย
อย่างร้ายแรง และจะถูกพิจารณาโทษ “ให้พักการเรียน”  ตามข้อบังคับ
สถาบัน โดยไม่มีข้อยกเว้นแต่อย่างใด ฉะนั้น เมื่อนักศึกษาได้ทราบข้อห้าม
และโทษในการดื่มสุรา หรือของมึนเมาทุกชนิดแล้ว ซึ่งงานวินัยนักศึกษา ส่วน
กิจการนักศึกษา หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษาจะประพฤติปฏิบัติตนตามข้อ 
บังคับสถาบันดังกล่าว อย่างเคร่งครัด 

การกระทำการทุจริตในการสอบ  
 การกระทำการทุจริตในการสอบ เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่งานวินัยนักศึกษา
จะขอฝากไว้กับนักศึกษาน้องใหม่ทุกคน เพื่อเป็นข้อเตือนใจและอย่าได้กระทำ
การดังเช่นที่เคยผ่านมา และสำหรับเรื่องนี้ส่วนกิจการนักศึกษา โดยงานวินัย
นักศึกษาได้ทำการการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาได้รับทราบถึง
โทษของการทุจริตในการสอบมาโดยตลอด และอย่างต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตาม
ยังมีนักศึกษาที่กระทำการทุจริตในการสอบโดยไม่เว้นในแต่ละภาคการศึกษา 

 ด้วยความห่วงใยนักศึกษาน้องใหม่ทุกคน หากนักศึกษาน้องใหม่คนใด
คิดที่จะกระทำการทุจริตในการสอบไม่ว่าด้วยวิธีการใดๆ อธิ จดเป็นโน้ตย่อ
เล็กๆ หรือจดไว้ที่ตัวเครื่อง /ฝาเครื่องคิดเลข หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ 
หรือถ่ายรูปภาพ /เนื้อหาวิชาที่สอบ เก็บไว้ในโทรศัพท์มือถือ ฯลฯ แล้ว  
นำเข้าห้องสอบ ให้ล้มเลิกความคิดในเรื่องดังกล่าว ตั้งแต่วันนี้  มิฉะนั้น   
นักศึกษาจะเสียใจไปตลอดชีวิตการศึกษา  

 สำหรับโทษของการกระทำการทุจริตในการสอบ ซึ่งระบุไว้ในข้อบังคับ
สถาบันดังที่กล่าวมาแล้ว ก็คือ  “จะไม่พิจารณาผลการเรียนในภาคการศึกษา
ที่นักศึกษากระทำการทุจริตนั้น และให้พักการเรียนในภาคการการศึกษา
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ปกติถัดไปอีก 1 ภาคการศึกษา หากภาคการศึกษาถัดไป คือภาคการศึกษา
พิเศษให้พักการเรียนในภาคการศึกษาพิเศษ และภาคการศึกษาปกติถัดไป
อีก 1 ภาคการศึกษา” นั่นก็หมายความว่า นักศึกษาจะถูกลงโทษเป็นเวลา 1 ปี 
หรือ 2 ภาคการศึกษาเป็นอย่างน้อย (กล่าวคือ จบการศึกษาภายหลังเพื่อนๆ 
ช้าไปอีก 1 ปี) 

 ส่วนการกระทำการอย่างไรที่ถือว่า “เป็นการทุจริตในการสอบ” งาน
วินัยนักศึกษา ขอทำความข้าใจ ดังนี้ คือ การห้ามมิให้นักศึกษา นำเครื่องมือ
สื่อสารใดๆ ตลอดอุปกรณ์ช่วยคำนวณ เช่น เครื่องคิดเลขนาฬิกาที่ใช้คำนวณ /
บันทึกข้อมูลได้ โทรศัพท์ถ่ายรูปได้ หรือไม้บรรทัดที่มีสูตรคำนวณต่างๆ และ
รวมถึงกระดาษที่จดโน้ตย่อเล็กๆ หรือจดลงบนกล่องปากกา/ดินสอ จดลงบน
ไม้บรรทัด จดลงบนเครื่องคิดเลข เป็นต้น เข้าในห้องสอบโดยเด็ดขาด ทั้งนี้ 
หากกรรมการคุมสอบตรวจพบขณะทำการสอบ ซึ่งเจตนาหรือไม่เจตนา /ตั้งใจ
หรือไม่ตั้งใจ นำเข้าในห้องสอบก็ดี หรืออ้างว่าเป็นของเพื่อน/เป็นของรุ่นพี่ 
หรือจดเพื่อเอาไว้อ่านก่อนสอบ แต่เผอิญติดตัวเข้ามาก็ดี การกล่าวอ้างเช่นนี้
กรรมการคุมสอบจะไม่รับฟังข้อกล่าวอ้างใดๆ และสถาบันให้ถือว่า “นักศึกษา
มีเจตนากระทำการทุจริตในการสอบ” และความผิดสำเร็จแล้ว 

 สุดท้ายนี้ หากนักศึกษาน้องใหม่ทุกคน ต้องการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย
แห่งนี้อย่างมีความสุข และสนุกกับการเรียน จงอย่าได้ประมาทกับชีวิต และ
อย่าได้ไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ดังที่ได้กล่าวมา โดยเด็ดขาด 
 
 
        สัญญา  สุขพันธ์ 
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ภาพโครงการรณรงค์เกียรติยศและศักดิ์ศรีลูกพระจอมเกล้า 
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ภาพโครงการรณรงค์เกียรติยศและศักดิ์ศรีลูกพระจอมเกล้า 
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ภาพโครงการรณรงค์เกียรติยศและศักดิ์ศรีลูกพระจอมเกล้า 
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เบอร์โทรศัพท์ที่สำคัญ
เหตุฉุกเฉิน 

สถานที่ หมายเลขโทรศัพท์ 
• แจ้งเหตุด่วน-เหตุร้าย 191 
• แจ้งเหตุเพลิงไหม้ 199 
• สายด่วนรัฐบาล 1111 
• แจ้งเหตุประปาขัดข้อง 1125 
• แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง 1130 
• แจ้งรถหาย /ถูกขโมย 1192 
• ตำรวจทางหลวง  1193 
• กองปราบปราม 1195 
• ศูนย์ควบคุมฯ การจราจร 1197 
• กรมเจ้าท่า /เหตุด่วนทางน้ำ  1199 
• อุบัติเหตุบนทางด่วน  (การทางพิเศษ) 1543 
• กู้ชีพวชิรพยาบาล 1554 
• ศูนย์/รับเรื่องราว ร้องทุกข์ กทม. 1555 
• สายด่วนผู้บริโภค กับ อย.  1556 
• แพทย์ฉุกเฉิน 1669 
• สอบถามเด็กหาย 0-2282-1815 
• กู้ชีพนเรนทร 0-2354-8222 

หน่วยบริการต่างๆ 
สถานที่ หมายเลขโทรศัพท์ 
• สอบถามหมายเลขโทรศัพท์นครหลวง 1133 
• ข่าว จส. 100 1137 
• ตำรวจท่องเที่ยว 1155 
• ขสมก. 1348 
• ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม 1356 
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สถานที่ หมายเลขโทรศัพท์ 
• ศูนย์ช่วยเหลือเร่งด่วน กรมประชาสงเคราะห์ 1507,1578 
• แจ้งเรื่องราว ร้องทุกข์ บริษัทขนส่ง จำกัด (บขส.) 1508 
• ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ ขสมก. 1584 
• สายด่วนกรมทางหลวง 1586 
• สวพ. 91 MRT 1644 
• สภากาชาดไทย 1664 
• ร่วมด้วยช่วยกัน 1677 
• การรถไฟแห่งประเทศไทย 1690 
• ศูนย์เตือนภัยแห่งชาติ 1860 
• ศูนย์ข้อมูลคนหาย (มูลนิธิกระจกเงา) 08-0775-2673 
• ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม (สำนักการระบายน้ำ) 0-2248-5115 
• รถไฟฟ้า BTS 0-2617-6000                     
• รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT 0-2624-5200 

สถานีตำรวจ 
สถานที่ หมายเลขโทรศัพท์ 
• สน.จรเข้น้อย 0-2326-9056 
• สน.ลาดกระบัง 0-2326-8390-2 
• สน.ลำผักชี  0-2186-0123-4 
• สน.หนองจอก 0-2543-1155-7 
• สน.นิมิตรใหม่ 0-2569-1930-1 
• สน.ฉลองกรุง 0-2326-1742-6 
• สน.ร่มเกล้า 0-2557-1100-7 
• สน.มีนบุรี 0-2540-7311-4 
• สน.บางนา 0-2396-1656-8 
• สน.ประเวศ 0-2328-6971-2 
• สน.อุดมสุข 0-2337-5544-6 
• สน.หัวหมาก 0-2314-0696  
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สถานที่ หมายเลขโทรศัพท์ 
• สน. คลองตัน 0-2314-0041-3 
• สน.พระโขนง 0-2332-2361-6 

โรงพยาบาล 
สถานที่ หมายเลขโทรศัพท์ 
• จุฬารัตน์ 8 (ลาดกระบัง) 0-2326-7993 
• ลาดกระบัง 0-2739-0640, 7711 
• สิรินธร (ประเวศ) 0-2328-6900-19  
• เวชการุณย์รัชมิ์ (หนองจอก) 0-2988-4097-101 
• นวมินทร์ (มีนบุรี) 0-2918-7604-8 
• หัวเฉียว 0-2223-1351 
• โรงพยาบาลกลาง 0-2225-1352  
• นพรัตราชธานี (รามอินทรา) 0-2517-4270-9  
• สินแพทย์  0-2948-5380-90 
• เสรีรักษ์ 0-2918-9888 
• สมิติเวชศรีนครินทร์ 0-2731-7000 
• กรุงเทพ พระประแดง 0-2425-0029-42 
• ไทยนครินทร์ 0-2361-2727 
• สงฆ์  0-2248-3773 
• ราชวิถี (กรุงเทพฯ) 0-2248-3213-4  
• พระมงกุฎเกล้า (ราชวิถี) 0-2746-7567-9 
• สมเด็จพระปิ่นเกล้า  0-2460-0000 
• รามคำแหง (รามคำแหง) 0-2374-0200-16 
• จุฬาลงกรณ์ 0-2256-5193-4 
• ศิริราช 0-2411-4230-3,3405 
• ภูมิพลอดุลยเดช 0-2534-7000 
• ตำรวจ (สำนักงานตำรวจแห่งชาติ) 0-2252-8111-25 
• เจ้าพระยา 0-2434-1111 
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สถานที่ หมายเลขโทรศัพท์ 
• พระนั่งเกล้า  (นนทบุรี) 0-2527-0246                       
• บำรุงราษฎร์ (สุขุมวิท 3) 0-2667-1000 

สถานีขนส่ง 
สถานที่ หมายเลขโทรศัพท์ 
• สอบถามตารางการเดินรถ สายตะวันออก (เอกมัย) 0-2391-6846 
• สายตะวันออกเฉียงเหนือ (หมอชิต) 0-2936-0657 
• สายใต้ (ปิ่นเกล้า-นครชัยศรี) 0-2435-1199 
• สอบถามตารางการเดินรถสายเหนือ 0-2936-2841-48 

ธนาคาร 
สถานที่  หมายเลขโทรศัพท์ 
• กรุงเทพ (มหาชน)  1333, 0-26455-5555 
• กรุงศรีอยุธยา (มหาชน)  1572, 0-2296-2000 
• ทหารไทย (มหาชน)  1558, 0-2299-1111 
• ซิตี้แบงก์   1588, 0-2232-2848 
• ธนชาต   1770, 0-2217-8000 
• ออมสิน 1115, 0-2299-8000 ต่อ 02152 
• กรุงไทย (ชหาชน)  0-2255-2222 
• กสิกรไทย (มหาชน)  0-2888-8888 
• ไทยพาณิชย์ (มหาชน)  0-2777-7777 
• นครหลวงไทย (มหาชน)  0-2202-5000 
• อาคารสงเคราะห์  0-2645-9000 
• อิสลามแห่งประเทศไทย  0-2260-1751-5            
• ยูโอบี   0-2285-1555 
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