แผนที่ต้งั ทรัพย์หลักประกัน
โฉนด /น.ส.3 ก เลขที่..........................เลขที่ดิน ........................หน้าสารวจ.........................
ตาบล..................................อาเภอ........................................จังหวัด

.

ทิศเหนือ

มีสิ่งปลูกสร้าง เลขที่ ................ หมู่......... ต........................... อ. ...........................จ...................................
มีลักษณะ.........................................................................................................................................................
ขนาด ความกว้าง ..................... เมตร ความยาว .................. เมตร อายุสิ่งปลูกสร้าง ...............................ปี
โปรดระบุสถานที่ใกล้เคียง ดังนี้
1. โรงเรียน..........................................................
ระยะประมาณ.......................เมตร/กิโลเมตร
2. วัด..................................................................
ระยะประมาณ.......................เมตร/กิโลเมตร
3. สถานีตารวจ....................................................
ระยะประมาณ.......................เมตร/กิโลเมตร
4. หมู่บ้าน...........................................................
ระยะประมาณ.......................เมตร/กิโลเมตร
5. ถนนสาธารณะ................................................
ระยะประมาณ.......................เมตร/กิโลเมตร
6. มีจุดสังเกตได้ง่าย คือ (ระบุชื่อ)………………………………………………………………………………..………………..
...........................................................................................................................................................
ข้าพเจ้า.................................................................................................ผู้ยื่นคาขอให้ปล่อยชั่ วคราวขอ
รับรองว่าได้จัดทาแผนที่ดังกล่าวจริงและขอยืนยันว่ามีความถูกต้อง
ลงชื่อ.................................................... ผู้ร้องขอประกัน
(........................................................)
ข้าพเจ้า................................................................................................พยาน มีฐานะเกี่ยวข้อง เป็น
(คู่สมรส, ผู้นาชุมชน)....................................................................................................................................
(......................................................)

หมายเหตุ : การให้ข้อมูลอันเป็นเท็จเป็นความผิดทางอาญาและมีความผิดโทษฐานละเมิดอานาจศาล

คดีหมายเลขดาที่......................../25..............

ภาพถ่ายที่ดิน
โฉนดที่ดิน/นส3ก. เลขที่ .....................................................................ตาบล.........................................................
อาเภอ......................................................................จังหวัด....................................................................................

หมายเหตุ : ภาพถ่ายหลักประกันต้องถ่ายไม่เกิน 1 เดือน

แบบแสดงรายการทรัพย์สินของผู้ประกัน
ที่อยู่ปัจจุบัน
 เจ้าบ้าน
 ผู้อาศัย
 บ้านเช่า
 บ้านพัก
ราชการ
สถานภาพ

ถือกรรมสิทธิ์
ในที่ดิน
กรรมสิทธิ์
หรือสิทธิ
ครอบครอง
รถยนต์/
จักรยานยนต์
บัญชีเงินฝาก
ธนาคาร

เจ้าของ
กิจการ

เลขที่ ..................................หมู่ .................... ซอย ............................................
ถนน ..........................................ตาบล .................................................................
อาเภอ......................................... จังหวัด .............................................................
เบอร์โทรศัพท์ ...............................................มือถือ...............................................
บุคคลที่สามารถติดต่อได้ .......................................................................................
เกี่ยวข้องโดยเป็น.....................................................โทร. .......................................
 โสด  สมรส ชื่อ-สกุล คู่สมรส ...................................................................
โทร. .........................................................................................................
 ไม่มี
 มี โฉนดเลขที่ /น.ส.3 /น.ส.3ก เลขที่ ..........................เลขที่ดิน......................
หน้าสารวจ ........................ ต. ..........................อ. ......................จ. .....................
 ห้องชุดเลขที่.................................ชื่ออาคารชุด................................................
ชั้น ............................... บนโฉนดที่ดินเลขที่ ..........................เลขที่ดิน..................
ต. ................................อ. ......................................จ. ........................................
 ไม่มี  มี .........กรรมสิทธิ์ / ...........สิทธิครอบครอง
1.รถยนต์
เลขทะเบียน ................................... จ. .....................................
ยี่ห้อ ........................รุ่น ...................... สี ..................... สภาพ..............................
2.จักรยานยนต์ เลขทะเบียน .................................... จ. ....................................
ยี่ห้อ .......................รุ่น ...................... สี .......................สภาพ..............................
 ไม่มี
 มี 1.ธนาคาร ............................................... สาขา ...........................................
เลขที่บัญชี ............................................ ประเภท  ออมทรัพย์  ฝากประจา
2.ธนาคาร ............................................... สาขา ...........................................
เลขที่บัญชี ............................................ ประเภท  ออมทรัพย์  ฝากประจา
 ไม่เป็นเจ้าของกิจการ
 เป็นเจ้าของกิจการ ชื่อกิจการ .........................................................................
วัตถุประสงค์...........................................................................................................
ที่ตั้งสานักงาน เลขที่ ....................หมู่ ........................ อาคาร ............................
ซอย ............................. ถนน ......................................ตาบล................................
อาเภอ .................................จังหวัด .................................. โทร. ..........................

ข้าพเจ้า .............................................................................ผู้ขอประกัน ขอรับรองว่า ข้อมูลข้างต้น
เป็นความจริงทุกประการ.
ลงชื่อ ...............................................ผู้ขอประกัน
(...........................................................)

หนังสือให้ความยินยอมแนบท้ายสัญญาประกัน
วันที่
ข้าพเจ้า
หมู่ที่ ถนน

เขียนที่ ศาลจังหวัดหัวหิน
เดือน
พ.ศ. 25
วัน/เดือน/ปีเกิด
ตาบล/แขวง
หมายเลขโทรศัพท์

.
อยู่บ้านเลขที่
.
อาเภอ/เขต
จังหวัด
.
เลขบัตรประจาตัวประชาชน/เลขหนังสือเดินทาง
.
ได้ทาสัญญาประกัน
ผู้ ต้ อ ง ห า / จ า เ ล ย
ในคดีอาญาหมายเลขดาที่
/25
หมายเลขแดงที่
/25
ของศาลจั ง หวั ด หั ว หิ น โดยมี
O ที่ดิน O ตาแหน่งตนเอง .O ..............................................................เป็นหลักประกัน
หากข้าพเจ้าผิดสัญญาประกัน ข้าพเจ้ายอมรับผิดตามสัญญาประกันทุกประการ และยินยอมให้
ตรวจสอบทรัพย์สิน ของข้าพเจ้าได้ ดังต่อไปนี้
๑. ข้ า พเจ้ า ยิ น ยอมให้ ศ าลยึ ด อายั ด หลั ก ประกั น ในคดี นี้ ไ ว้ จ นกว่ า จะสิ้ น ภาระผู ก พั น
ตามสัญญาประกันที่มีต่อศาลทุกคดี
๒. ข้ า พเจ้ า ยิ น ยอมให้ ศ าลสื บ ทรั พ ย์ แ ละตรวจสอบทรั พ ย์ สิ น ทุ ก อย่ า งของข้ า พเจ้ า ได้
เช่น ตรวจสอบทรัพย์ สิ น ประเภทอสั งหาริ มทรั พย์ สั งหาริมทรัพย์ หลั กทรัพย์ห รือบัญชีเงินฝากในธนาคาร
หรือสถาบั น การเงิน การเป็ น สมาชิกของสหกรณ์ห รื อหุ้ น ในบริษัท ตรวจสอบเงินวางประกัน การขอใช้ไฟฟ้ า
ประปา หรือโทรศัพท์ รวมทั้งทรัพย์สินอื่นๆ ทุกประเภทของข้าพเจ้า
๓. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่ได้เป็นผู้ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์และถูกฟ้องให้เป็นบุคคลล้มละลาย
แต่หากข้าพเจ้าถูกฟ้องล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ภายหลัง ข้าพเจ้าจะแจ้งให้ศาลทราบทันที
๔. กรณีประกันด้วยตาแหน่ง ข้าพเจ้ายินยอมให้หักเงินเดือน รวมถึงรายได้อื่นในลักษณะเดียวกัน
กับเงินเดือนของข้าพเจ้าชาระค่าปรับได้ตามที่ศาลเห็นสมควร
โดยให้ถือว่า คู่ฉบับ และบรรดาสาเนา ภาพถ่าย ข้อมูล อิเล็ก ทรอนิกส์ หรือโทรสารที่ทาสาเนาขึ้ น
จากหนั ง สื อ ให้ ค ว ามยิ น ยอมฉบั บ นี ้ โดยการถ่ า ยส าเนา ถ่ า ยภ าพ หรื อ บั น ทึ ก ไว้ ไ ม่ ว ่ า ในรู ป แบบใดๆ
เป็นหลักฐานในการให้ความยินยอมของข้าพเจ้าเช่นเดียวกัน
(ลงชื่อ)
(

ผู้ขอประกัน
)

(ลงชื่อ)
(

พยาน

(ลงชื่อ)
(

)
พยาน
)

คดีอาญาหมายเลขดาที่........................../25.............

หนังสือยืนยันหลักทรัพย์
ทาที่ สานักงานประจาศาลจังหวัดหัวหิน
วันที่................เดือน............................................พ.ศ.25..............
ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว...............................................นามสกุล........................................อายุ..............
ปี อยู่บ้านเลขที่........................หมู่ที่............ถนน ................................................ตาบล.........................................
อาเภอ..........................................จังหวัด.........................................
ขอยืนยันว่าที่ดิน O โฉนด O น.ส. 3 ก. เลขที่...................................................................
ตาบล......................................อาเภอ....................................จังหวัด..................................................ที่ข้าพเจ้าได้
วางไว้ต่อศาลจังหวัดหัวหิน เพื่อเป็นหลักประกันในการปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจาเลย ข้าพเจ้าเป็นผู้มี
กรรมสิทธิต์ ามกฎหมาย และไม่มีกรณีพิพาทหรือมีนิติกรรมใดๆเกี่ยวกับที่ดิน แปลงนี้ อันเป็นเหตุให้รอนสิทธิ
หรือ เสื่อมราคา รวมทั้ง ต่อไปนี้ ข้าพเจ้าจะไม่ทาให้ที่ดินแปลงนี้ ถูกรอนสิทธิ หรือเสื่อมราคาด้วยประการใด ๆ
จากราคาตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในบัญชีทรัพย์
ลงชื่อ.....................................................................ผู้ยืนยัน
(...................................................................)
ลงชื่อ.....................................................................พยาน
(...................................................................)
ลงชื่อ.....................................................................พยาน
(...................................................................)

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลเครดิตและทรัพย์สิน
ทาที่ ศาลจังหวัดหัวหิน
วันที่.............เดือน .....................พ.ศ. .............

 บุคคลธรรมดา (กรุณาใช้เครื่องพิมพ์หรือเขียนด้วยตัวบรรจง)
ข้าพเจ้า นาย /นาง/นางสาว .................................................................. นามสกุล .............................................................
วันเดือนปีเกิด...................................................บัตรประชาชนเลขที่ ..................................................................................
ออกโดย.............................................................................วันหมดอายุ...............................................................................

 นิติบุคคล (กรุณาใช้เครื่องพิมพ์หรือเขียนด้วยตัวบรรจง)

นิติบคุ คลชื่อ..........................................................................ประเภททะเบียนนิตบิ ุคคล...........................................
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที.่ ............................................................................วันทีจ่ ะทะเบียน.......................................
โดยมี.........................................................................................................................................................................
เป็นผู้มอี านาจกระทาการแทนตามหนังสือรับรอง/ใบสาคัญการจดทะเบียนซึ่งออกโดย...........................................
..................................................................................................................................................................................
ที่อยู่/ที่ตั้งสานักงานเลขที่ ...............................................หมู่ .................... ซอย.............................................................
ถนน............................................ตาบล/แขวง..............................................อาเภอ/เขต................................................
จังหวัด.........................................................................................รหัสไปรษณีย์..............................................................
ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จากัด ธนาคาร สถาบันการเงินต่างๆ หน่วยงานราชการ
รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน เปิดเผยข้อมูลเครดิต หรือ ข้อมูลธุรกรรมทางการเงิน หรือข้อมูลทรัพย์สินทุกอย่าง
ของข้ า พเจ้ า แก่ ศาลจั ง หวั ด หั ว หิ น หรื อ เจ้ า หนี้ ต ามค าพิ พ ากษาในส่ ว นที่ เ กี่ ย วกั บ หนี้ ต ามสั ญ ญาประกั น
ในคดี อาญาหมายเลขที่ . ............................./.................. เพื่ อประโยชน์ ใ นการบัง คั บ คดี และให้ ถื อ ว่ าคู่ ฉ บั บ
บรรดาสาเนา ภาพถ่าย ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ โทรสารที่ทาสาเนาขึ้นจากหนังสือให้ความยินยอมฉบับนี้ไม่ว่าใน
รูปแบบใดๆ เป็นหลักฐานในการให้ความยินยอมของข้าพเจ้า เช่นเดียวกัน
ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญ
ลงชื่อ ......................................................ผู้ให้คายินยอม
(.....................................................)
..........................................

(ประทับตรานิติบุคคล)

ลงชื่อ......................................................พยาน/เจ้าพนักงาน
ลงชือ่ ......................................................พยาน

หมายเหตุ การแก้ไข ขูด ลบ ขีดฆ่า ต้องให้ผู้ให้ความยินยอมเป็นผูล้ งลายมือชื่อกากับเท่านั้น

ผู้รับรอง- ผู้ใหญ่บ้าน, กานัน, ผู้นาชุมชน

คดีอาญาหมายเลขดาที่........................../25.............

หนังสือรับรองการทาประโยชน์ในที่ดิน
เขียนทีบ่ ้านเลขที่.............หมู่ที่...............ถนน.....................................
ตาบล...........................อาเภอ......................จังหวัด............................
ตามที่ นาย/นาง/นางสาว.......................................................................................ได้ใช้ที่ดินมีเอกสารสิทธิ์
เป็น O โฉนดที่ดิน O น.ส.3 ก เลขที่.........................ตาบล..............................................อาเภอ..........................................
จังหวัด................................................................เนื้อที่.............ไร่.............งาน.............ตารางวา วางไว้ต่อศาลจังหวัดหัวหิน
เพื่อเป็นหลักประกันในการขอปล่อยตัว นาย/นาง/นางสาว ...........................................................................ไปชั่วคราว นั้น
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว....................................................................เป็นผู้ใหญ่บ้าน/กานัน/ผู้นาชุมชน หมู่ท.ี่ ................
ตาบล...........................................อาเภอ.............................................จังหวัด................................................
ขอรับรองต่อศาลจังหวัดหัวหินว่า ที่ดินตาม โฉนดที่ดิน/น.ส.3 ก ฉบับดังกล่าวข้างต้นเป็นกรรมสิทธิ์ของ
นาย/นาง/นางสาว.................................................................................ผู้ขอประกัน ได้ทาประโยชน์เต็มพื้นที่อยู่ในปัจจุบัน
และไม่มีผู้ใดโต้แย้งคัดค้านสิทธิของผู้ประกันแต่อย่างใด อีกทั้งที่ดินแปลงดังกล่าวอยู่ในสภาพปกติ ไม่มีการทาลายสภาพ
พื้นที่ดิน เช่น การขุดหน้าดิน การทานากุ้ง และที่ติดทางสารธารณะ เป็นต้น หรือได้ทาประโยชน์ในที่ดินแปลงดังกล่าว
โดย .......................................................................................................................................................................................
(การทาประโยชน์ในที่ดินคือ การใช้เป็นที่อยู่อาศัย หรือปลูกพืชชนิดใด หรือทาประโยชน์อื่นใด)

ให้ไว้ ณ วันที่.............เดือน..................................................พ.ศ. 25...............
ลงชื่อ.................................................................ผู้รับรอง
(................................................................)
ลงชื่อ..................................................................พยาน
(................................................................)
ลงชื่อ.................................................................พยาน
(................................................................)
หมายเหตุ
หนังสือรับรองการทาประโยชน์ในที่ดินฉบับนี้จะสมบูรณ์ เมื่อปฏิบัติดังนี้
1.กรอกรายละเอียดทุกช่องว่างครบถ้วน
2.พยานผู้มีอายุไม่น้อยกว่า 20 ปีบริบูรณ์ จานวน 2 คน ลงชื่อครบถ้วน
3.แนบสาเนาบัตรประจาตัวผู้รับรอง โดยผู้รับรองได้รับรองสาเนาถูกต้องแล้ว

หนังสือให้ความยินยอมของคู่สมรส
คดีอาญาหมายเลข...........................
ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว........................................................................................................
อายุ................ปี อยู่บ้านเลขที่.................. หมู่ที่...........ถนน ........................................................................
ตาบล......................................................................อาเภอ..........................................................................
จังหวัด.....................................................................โทรศัพท์..............................................................................
ยินยอมให้ นาย/นาง/นางสาว........................................................................ ผู้ขอประกันซึ่งเป็นคู่สมรสของ
ข้าพเจ้าประกันตัวนาย/นาง/นางสาว...........................................................................ผู้ต้องหา/จาเลย ไปจาก
ศาลจังหวัดหัวหินได้ หากเกิดความเสียหายและจะต้องชดใช้ค่าเสียหายตามสัญญาประกันต่อศาลจนกว่าคดี
จะถึงที่สุด ข้าพเจ้าสละสิทธิ์ที่จะคัดค้านทุกประการ
ให้ไว้ ณ วันที่.........................เดือน....................................................พ.ศ.25......................
ลงชื่อ..............................................................................ผูใ้ ห้ความยินยอม
(............................................................................)
พยานขอรับรองว่าเป็นลายมือชื่อของผู้ให้ความยินยอมจริง
ลงชื่อ..............................................................................พยาน
(............................................................................)
ลงชื่อ.............................................................................พยาน
(............................................................................)

หนังสือให้ความยินยอมนี้จะสมบูรณ์เมื่อประกอบด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
1. สาเนาบัตรประชาชน ของผู้ให้ความยินยอม
2. สาเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ให้ความยินยอม
3. สาเนาใบสาคัญแสดงการสมรส
และผู้ให้ความยินยอม ต้องรับรองสาเนาเอกสารทุกฉบับ

แผนที่ทางไปบ้านผูต้ อ้ งหา/จาเลย
( ต้องระบุ ถนนสายหลัก เช่น เพชรเกษม ฯลฯ และ สถานที่สาคัญ เช่น วัด โรงเรี ยน อบต. หรื อสถานที่ราชการ )

ทิศเหนือ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า แผนที่น้ ีเป็ นความจริ งทุกประการ
ลงชื่อ.......................................................................................... ผูต้ อ้ งหา/จาเลย

แผนที่ต้งั ทรัพย์พอสังเขปของ นายมงคล ทรัพย์ เจริญ นายประกัน
ไป อ.หัวหิ น

ไป อ.หัวหิ น

ที่ต้ งั โฉนดเลขที่
5640
1 กม.
ไป จ.
เพชรบุรี


ถ.เพชรเกษม (เลี่ยงเมือง
หัวหิ น)
 
แม็คโครสาขา
ปราณบุรี
ค่ายธนะ
รัชต์
ศูนย์ราชการ อ.
ปราณบุรี

วัดห้วย
มงคล
ไปน้ าตกป่ าละอู

แยกวังก์
พง





ตลาดสด
ปราณบุรี

แยก
ปราณบุรี
ไป อ.กุยบุรี

