บัญชีเครือญาติ
(กรณีใช้ตำแหน่งเป็นประกัน)
ผู้ขอประกันเกี่ยวข้องโดยเป็น.........................................................................................ของผู้ต้องหำ/จำเลย

ลงชื่อ.......................................................................ผู้ระบุบญ
ั ชีเครือญำติ/ผู้ขอประกัน
(..................................................................)

แบบแสดงรายการทรัพย์สินของผู้ประกัน (ใช้ตาแหน่งเป็นหลักประกัน)
ที่อยู่ปัจจุบัน
 เจ้ำบ้ำน
 ผู้อำศัย
 บ้ำนเช่ำ
 บ้ำนพัก
รำชกำร
สถานภาพ

ถือกรรมสิทธิ์
ในที่ดิน
กรรมสิทธิ์
หรือสิทธิ
ครอบครอง
รถยนต์/
จักรยานยนต์
บัญชีเงินฝาก
ธนาคาร

เจ้าของ
กิจการ

เลขที่ ..................................หมู่ .................... ซอย ............................................
ถนน ..........................................ตำบล .................................................................
อำเภอ......................................... จังหวัด .............................................................
เบอร์โทรศัพท์ ...............................................มือถือ...............................................
บุคคลที่สำมำรถติดต่อได้ .......................................................................................
เกี่ยวข้องโดยเป็น.....................................................โทร. .......................................
 โสด  สมรส ชื่อ-สกุล คู่สมรส ...................................................................
โทร. .........................................................................................................
 ไม่มี
 มี โฉนดเลขที่ /น.ส.3 /น.ส.3ก เลขที่ ..........................เลขที่ดิน......................
หน้ำสำรวจ ........................ ต. ..........................อ. ......................จ. .....................
 ห้องชุดเลขที่.................................ชื่ออำคำรชุด................................................
ชั้น ............................... บนโฉนดที่ดินเลขที่ ..........................เลขที่ดิน..................
ต. ................................อ. ......................................จ. ........................................
 ไม่มี  มี .........กรรมสิทธิ์ / ...........สิทธิครอบครอง
1.รถยนต์
เลขทะเบียน ................................... จ. .....................................
ยี่ห้อ ........................รุ่น ...................... สี ..................... สภำพ..............................
2.จักรยำนยนต์ เลขทะเบียน .................................... จ. ....................................
ยี่ห้อ .......................รุ่น ...................... สี .......................สภำพ..............................
 ไม่มี
 มี 1.ธนำคำร ............................................... สำขำ ...........................................
เลขที่บัญชี ............................................ ประเภท  ออมทรัพย์  ฝำกประจำ
2.ธนำคำร ............................................... สำขำ ...........................................
เลขที่บัญชี ............................................ ประเภท  ออมทรัพย์  ฝำกประจำ
 ไม่เป็นเจ้ำของกิจกำร
 เป็นเจ้ำของกิจกำร ชื่อกิจกำร .........................................................................
วัตถุประสงค์...........................................................................................................
ที่ตั้งสำนักงำน เลขที่ ....................หมู่ ........................ อำคำร ............................
ซอย ............................. ถนน ......................................ตำบล................................
อำเภอ .................................จังหวัด .................................. โทร. ..........................

ข้ำพเจ้ำ .............................................................................ผู้ขอประกัน ขอรับรองว่ำ ข้อมูลข้ำงต้น
เป็นควำมจริงทุกประกำร พร้อมนี้ข้ำพเจ้ำได้แนบสาเนาหลักทรัพย์ข้ำงต้นมำพร้อมหนังสือนี้แล้ว
.
ลงชื่อ ...............................................ผู้ขอประกัน
(...........................................................)

หนังสือให้ความยินยอมแนบท้ายสัญญาประกัน
วันที่
ข้ำพเจ้ำ
หมู่ที่ ถนน

เขียนที่ ศำลจังหวัดหัวหิน
เดือน
พ.ศ. 25
วัน/เดือน/ปีเกิด
ตำบล/แขวง
หมำยเลขโทรศัพท์

.
อยู่บ้ำนเลขที่
.
อำเภอ/เขต
จังหวัด
.
เลขบัตรประจำตัวประชำชน/เลขหนังสือเดินทำง
.
ได้ทำสัญญำประกัน
ผู้ ต้ อ ง ห ำ / จ ำ เ ล ย
ในคดีอำญำหมำยเลขดำที่
/25
หมำยเลขแดงที่
/25
ของศำลจั ง หวั ด หั ว หิ น โดยมี
O ที่ดิน O ตำแหน่งตนเอง .O ..............................................................เป็นหลักประกัน
หำกข้ำพเจ้ำผิดสัญญำประกัน ข้ำพเจ้ำยอมรับผิดตำมสัญญำประกันทุกประกำร และยินยอมให้
ตรวจสอบทรัพย์สิน ของข้ำพเจ้ำได้ ดังต่อไปนี้
๑. ข้ ำ พเจ้ ำ ยิ น ยอมให้ ศ ำลยึ ด อำยั ด หลั ก ประกั น ในคดี นี้ ไ ว้ จ นกว่ ำ จะสิ้ น ภำระผู ก พั น
ตำมสัญญำประกันที่มีต่อศำลทุกคดี
๒. ข้ ำ พเจ้ ำ ยิ น ยอมให้ ศ ำลสื บ ทรั พ ย์ แ ละตรวจสอบทรั พ ย์ สิ น ทุ ก อย่ ำ งของข้ ำ พเจ้ ำ ได้
เช่น ตรวจสอบทรัพย์ สิ น ประเภทอสั งหำริ มทรั พย์ สั งหำริมทรัพย์ หลั กทรัพย์ห รือบัญชีเงินฝำกในธนำคำร
หรือสถำบั น กำรเงิน กำรเป็ น สมำชิกของสหกรณ์ห รื อหุ้ น ในบริษัท ตรวจสอบเงินวำงประกัน กำรขอใช้ไฟฟ้ ำ
ประปำ หรือโทรศัพท์ รวมทั้งทรัพย์สินอื่นๆ ทุกประเภทของข้ำพเจ้ำ
๓. ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำไม่ได้เป็นผู้ถูกศำลสั่งพิทักษ์ทรัพย์และถูกฟ้องให้เป็นบุคคลล้มละลำย
แต่หำกข้ำพเจ้ำถูกฟ้องล้มละลำยหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ภำยหลัง ข้ำพเจ้ำจะแจ้งให้ศำลทรำบทันที
๔. กรณีประกันด้วยตำแหน่ง ข้ำพเจ้ำยินยอมให้หักเงินเดือน รวมถึงรำยได้อื่นในลักษณะเดียวกัน
กับเงินเดือนของข้ำพเจ้ำชำระค่ำปรับได้ตำมที่ศำลเห็นสมควร
โดยให้ถือว่ำ คู่ฉบับ และบรรดำสำเนำ ภำพถ่ำย ข้อมูล อิเล็ก ทรอนิกส์ หรือโทรสำรที่ทำสำเนำขึ้ น
จำกหนั ง สื อ ให้ ค ว ำมยิ น ยอมฉบั บ นี ้ โดยกำรถ่ ำ ยส ำเนำ ถ่ ำ ยภ ำพ หรื อ บั น ทึ ก ไว้ ไ ม่ ว ่ ำ ในรู ป แบบใดๆ
เป็นหลักฐำนในกำรให้ควำมยินยอมของข้ำพเจ้ำเช่นเดียวกัน
(ลงชื่อ)
(

ผู้ขอประกัน
)

(ลงชื่อ)
(

พยำน

(ลงชื่อ)
(

)
พยำน
)

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลเครดิตและทรัพย์สิน
ทำที่ ศำลจังหวัดหัวหิน
วันที่.............เดือน .....................พ.ศ. .............

 บุคคลธรรมดา (กรุณาใช้เครื่องพิมพ์หรือเขียนด้วยตัวบรรจง)
ข้ำพเจ้ำ นำย /นำง/นำงสำว .................................................................. นำมสกุล .............................................................
วันเดือนปีเกิด...................................................บัตรประชำชนเลขที่ ..................................................................................
ออกโดย.............................................................................วันหมดอำยุ...............................................................................

 นิติบุคคล (กรุณาใช้เครื่องพิมพ์หรือเขียนด้วยตัวบรรจง)

นิติบคุ คลชื่อ..........................................................................ประเภททะเบียนนิตบิ ุคคล...........................................
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที.่ ............................................................................วันทีจ่ ะทะเบียน.......................................
โดยมี.........................................................................................................................................................................
เป็นผู้มอี ำนำจกระทำกำรแทนตำมหนังสือรับรอง/ใบสำคัญกำรจดทะเบียนซึ่งออกโดย...........................................
..................................................................................................................................................................................
ที่อยู่/ที่ตั้งสำนักงำนเลขที่ ...............................................หมู่ .................... ซอย.............................................................
ถนน............................................ตำบล/แขวง..............................................อำเภอ/เขต................................................
จังหวัด.........................................................................................รหัสไปรษณีย์..............................................................
ข้ำพเจ้ำตกลงยินยอมให้บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชำติ จำกัด ธนำคำร สถำบันกำรเงินต่ำงๆ หน่วยงำนรำชกำร
รัฐวิสำหกิจ และหน่วยงำนเอกชน เปิดเผยข้อมูลเครดิต หรือ ข้อมูลธุรกรรมทำงกำรเงิน หรือข้อมูลทรัพย์สินทุกอย่ำง
ของข้ ำ พเจ้ ำ แก่ ศำลจั ง หวั ด หั ว หิ น หรื อ เจ้ ำ หนี้ ต ำมค ำพิ พ ำกษำในส่ ว นที่ เ กี่ ย วกั บ หนี้ ต ำมสั ญ ญำประกั น
ในคดี อำญำหมำยเลขที่ . ............................./.................. เพื่ อประโยชน์ ใ นกำรบัง คั บ คดี และให้ ถื อ ว่ ำคู่ ฉ บั บ
บรรดำสำเนำ ภำพถ่ำย ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ โทรสำรที่ทำสำเนำขึ้นจำกหนังสือให้ควำมยินยอมฉบับนี้ไม่ว่ำใน
รูปแบบใดๆ เป็นหลักฐำนในกำรให้ควำมยินยอมของข้ำพเจ้ำ เช่นเดียวกัน
ข้ำพเจ้ำจึงได้ลงลำยมือชื่อไว้เป็นสำคัญ
ลงชื่อ ......................................................ผู้ให้คำยินยอม
(.....................................................)
..........................................

(ประทับตรำนิติบุคคล)

ลงชื่อ......................................................พยำน/เจ้ำพนักงำน
ลงชื่อ......................................................พยำน

หมายเหตุ กำรแก้ไข ขูด ลบ ขีดฆ่ำ ต้องให้ผู้ให้ควำมยินยอมเป็นผูล้ งลำยมือชื่อกำกับเท่ำนั้น

หนังสือให้ความยินยอมของคู่สมรส
คดีอำญำหมำยเลข...........................
ข้ำพเจ้ำนำย/นำง/นำงสำว........................................................................................................
อำยุ................ปี อยู่บ้ำนเลขที่.................. หมู่ที่...........ถนน ........................................................................
ตำบล......................................................................อำเภอ..........................................................................
จังหวัด.....................................................................โทรศัพท์..............................................................................
ยินยอมให้ นำย/นำง/นำงสำว........................................................................ ผู้ขอประกันซึ่งเป็นคู่สมรสของ
ข้ำพเจ้ำประกันตัวนำย/นำง/นำงสำว...........................................................................ผู้ต้องหำ/จำเลย ไปจำก
ศำลจังหวัดหัวหินได้ หำกเกิดควำมเสียหำยและจะต้องชดใช้ค่ำเสียหำยตำมสัญญำประกันต่อศำลจนกว่ำคดี
จะถึงที่สุด ข้ำพเจ้ำสละสิทธิ์ที่จะคัดค้ำนทุกประกำร
ให้ไว้ ณ วันที่.........................เดือน....................................................พ.ศ.25......................
ลงชื่อ..............................................................................ผูใ้ ห้ควำมยินยอม
(............................................................................)
พยานขอรับรองว่าเป็นลายมือชื่อของผู้ให้ความยินยอมจริง
ลงชื่อ..............................................................................พยำน
(............................................................................)
ลงชื่อ.............................................................................พยำน
(............................................................................)

หนังสือให้ควำมยินยอมนี้จะสมบูรณ์เมื่อประกอบด้วยเอกสำรดังต่อไปนี้
1. สำเนำบัตรประชำชน ของผู้ให้ควำมยินยอม
2. สำเนำทะเบียนบ้ำน ของผู้ให้ควำมยินยอม
3. สำเนำใบสำคัญแสดงกำรสมรส
และผู้ให้ควำมยินยอม ต้องรับรองสำเนำเอกสำรทุกฉบับ

หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน
คดีอำญำหมำยเลข...........................
เขียนที่...........................................
วันที่............เดือน.............................พ.ศ. ................
เรื่อง ยินยอมให้หักเงินเดือน
เรียน ผู้พิพำกษำหัวหน้ำศำลจังหวัดหัวหิน
ข้ำพเจ้ำ......................................................................ตำแหน่ง.....................................
หน่วยงำน/สังกัด............................................................................................................................................
อัตรำเงินเดือน..............................บำท (......................................................................................................)
ขอรับประกันตัวผู้ต้องหำ/จำเลยในคดีอำญำหมำยเลขคดีดำที่.........................../.....................
ระหว่ำง..........................................................................โจทก์....................................................................จำเลย
โดยใช้ตำแหน่งหน้ำที่รำชกำรเป็นหลักประกันและศำลตีรำคำหลักประกันในวงเงิน.....................................บำท
(................................................................) ถ้ำมีกรณีผู้ต้องหำ/จำเลยหลบหนีและศำลมีคำสั่งปรับผู้ประกัน
ข้ำพเจ้ำยินยอมให้ทำงต้นสังกัดปัจจุบันและ/หรือต้นสังกัดใหม่ที่ข้ำพเจ้ำย้ำยเข้ำ หักเงินเดือนของข้ำพเจ้ำ เพื่อ
ส่งศำลเป็นรำยเดือน เดือนละ.......................บำท (...............................................................................) จนกว่ำ
จะครบจำนวนตำมที่ศำลมีคำสั่งปรับตำมสัญญำประกัน
ขอรับรองว่ำข้อควำมข้ำงต้นเป็นควำมจริงทุกประกำร จึงลงลำยมือชื่อไว้เป็นสำคัญ
ลงชื่อ..............................................................ผู้ประกัน
(..............................................................)
ข้ำพเจ้ำ..............................................................ตำแหน่ง...........................................................
หน่วยงำน/สังกัด......................................................ยินยอมที่จะหักเงินเดือนของ...........................................
เพื่อนำส่งศำลจังหวัดหัวหินในกรณีที่ผู้ตอ้ งหำ/จำเลย หลบหนีคดีให้ครบตำมจำนวนที่ศำลมีคำสั่งปรับตำมสัญญำประกัน
ลงชื่อ..............................................................................
(............................................................................)
ตำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน...........................................
ข้ำพเจ้ำ..............................................................ตำแหน่ง....................................................
หน่วยงำน/สังกัด......................................................อนุมัติให้หักเงินเดือนของ............................... .................
เพื่อนำส่งศำลจังหวัดหัวหินในกรณีที่ผู้ต้องหำ/จำเลย หลบหนีโดยขอรับรองว่ ำจะนำเงินส่งศำลตำมคำสั่งศำล
อย่ำงเคร่งครัด ให้ครบตำมจำนวนที่ศำลมีคำสั่งปรับตำมสัญญำประกัน
ลงชื่อ..............................................................................
(............................................................................)
ตำแหน่ง.........................................................................

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
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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

