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 ของประชาชนผู้มารับบริการ 

สถานีต ารวจนครบาลบางนา 

BangNa police station 



ขั้นตอน ความคาดหวัง มาตรฐานการบริการ 

ประชาสัมพันธ์ ความประทับใจ 1.รับรู้การมาของผู้บริการโดยเร็วที่สุด 

2.แนะน าข้ันตอน/ผู้รับผิดชอบ 

ตรวจสอบหลักฐาน ขั้นตอนชัดเจน 1.ทักทาย/สอบถามความประสงค์ 

2.โปร่งใส ใส่ใจในการบริการ 

3.กระตือรือร้น ห่วงใย  

4.ใช้วาจาสุภาพ 

การสอบสวน อธิบายข้อกฎหมาย 1.วางตัวเป็นกลาง 

2.ใส่ใจรับฟัง ไม่คุยเรื่องส่วนตัว/ผู้อื่น 

3.กระชับ รัดกุม 

4.ไม่กล่าวโทษ ต าหนิผู้มารับบริการ 

5.เมื่อต้องให้รอ ควรกล่าวขอโทษ แจ้งเหตุผล จุดมุ่งหมาย ระยะเวลาที่ให้รอ 

ทบทวนรายละเอียด 1.อ่านข้อความค าให้การโดยละเอียด 

2.ทบทวนข้อมูลของผู้รับบริการก่อนให้ลงลายมือชื่อ 

3.ไม่น าความลับของผู้รับบริการไปเปิดเผย 

แนะน าช่องทางการติดต่อสอบถาม ตรวจสอบความคืบหน้าของคดีได้ตลอด 1.แจ้งผลความคืบหน้าในคดีตามก าหนดเวลาที่ก าหนด 



ประเภทของงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ พันธะสัญญา 

1. การขอตรวจสอบประวัติ    

   สมัครงานหรือเข้าศึกษาต่อ 

1. พบเจ้าหน้าที่เพื่อพิมพ์ลายนิ้วมือและกรอกข้อความในเอกสาร 

2. ส่งเรื่องไปตรวจสอบที่กองทะเบียนประวัติอาชญากร 

3. แจ้งผลการตรวจสอบประวัต ิ
 15 วัน 

2. การขอต่ออายุใบส าคัญ 
    ประจ าตัวคนต่างด้าว 

1. พบเจ้าหน้าที่ยื่นค าร้อง   2. ช าระเงินค่าธรรมเนียม 

3. ลงรายการต่ออายุในใบส าคัญ     4. ออกใบเสร็จ 

5. นายทะเบียนลงนาม 

 20 นาที 

3. แจ้งย้ายภูมิล าเนาคนต่างด้าว 1. น าใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าวและส าเนาทะเบียนบ้านมาพบ
เจ้าหน้าที่   2. เขียนค าร้อง  3. เจ้าหน้าที่ลงรายการในใบส าคัญ  
4. นายทะเบียนลงนาม    5. กรณีย้ายเข้า ท าบันทึกขอรับ   
เอกสารต้นเรื่องของคนต่างด้าวจาก สน./สภ.เดิม 

 25 นาที 

4.  ขอปิดรูปถ่ายคนต่างด้าว 
     เมื่อครบระยะ 5 ปี 

1. พบเจ้าหน้าที่พร้อมภาพถ่าย ขนาด 2 นิ้ว  

จ านวน 4 รูป   2. เขียนค าร้อง    3. เจ้าหน้าที่ประทับตรา   
4. นายทะเบียนลงนาม 

 25 วัน 



ประเภทของงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ พันธะสัญญา 

5. การแจ้งการตายของตน 
    ต่างด้าว 

1. น าใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าวและมรณะบัตรพบ
เจ้าหน้าที ่

2. หมายเหตุในเอกสารต้นเรื่องในใบส าคัญประจ าตัวคนต่าง
ด้าว 

3. นายทะเบียนลงนาม 

4. ส่งเรื่องไปยังส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 

 30 นาที 

6. ขอแปลงสัญชาติของ 
    คนต่างด้าว 

1. เมื่อคนต่างด้าวได้รับราชกิจจาฯ ให้แปลงสัญชาติได้แล้ว
มาพบเจ้าหน้าที่   2. หมายเหตุในเอกสารต้นเรื่องใน
ใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว     3. นายทะเบียนลงนาม    
4. ส่งเรื่องไปยังส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 

 1 ชั่วโมง 



ประเภทของงาน ขั้นตอนการปฏิบัต ิ พันธะสัญญา 

7. การรับใบแทนใบส าคัญ 
    ประจ าตัวคนต่างด้าว 
    ช ารุดหรือสูญหาย 

1. น าหลักฐานใบแจ้งความสูญหายหรือช ารุด พร้อม
ภาพถ่าย และส าเนาทะเบียนบ้านพบเจ้าหน้าที่ เพื่อยื่นค า
ร้องและช าระค่าธรรมเนียมตามระเบียบ 

2. เจ้าหน้าที่ออกใบเสร็จ สอบปากค า ตรวจสอบเอกสาร
และออกเล่มใบส าคัญ 

3. นายทะเบียนลงนาม 

30 นาที 

8. ขอรับใบส าคัญประจ าตัว 
    คนต่างด้าวใหม ่

    ( ไม่เกินก าหนด 7 วัน ) 

1. พบเจ้าหน้าที่พร้อมใบส าคัญถิ่นที่อยู่และหนังสือแจ้งนาย
ทะเบียนท้องที่จากส านักงานตรวจคนเข้าเมืองแล้วยื่นค าร้อง
ช าระค่าธรรมเนียม 

2. ตรวจสอบหลักฐานและยืนยันความถูกต้องจากส านักงาน
ตรวจคนเข้าเมือง 

3. ช าระค่าธรรมเนียมตามระเบียบ 

4. เจ้าหน้าที่ออกเล่มใหม่ให้    

5. นายทะเบียนลงนาม 

6. ส่งปลายขั้วไปยังส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 

1 ชั่วโมง 



ประเภทของงาน ขั้นตอนการปฏิบัต ิ พันธะสัญญา 

9. ขอรับใบส าคัญประจ าตัว 
    คนต่างด้าวใหม ่

    ( เกินก าหนด 7 วัน ) 

1.พบเจ้าหน้าที่พร้อมใบส าคัญถิ่นที่อยู่และ 

หนังสือแจ้งนายทะเบียนท้องที่จากส านักงานตรวจคนเข้า
เมือง แล้วยื่นค าร้องช าระค่าธรรมเนียม 

2. ตรวจสอบหลักฐานและยืนยันความถูกต้อง 

จากส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 

3. ช าระค่าธรรมเนียมตามระเบียบ 

4. เจ้าหน้าที่ออกเล่มใหม่ให้ 

5. นายทะเบียนลงนาม 

6. ส่งปลายขั้วไปยังส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 

30 วัน 

10.ขออนุญาตใช้เครื่องขยายเสียง 1.พบเจ้าหน้าที่    2.ยื่นเอกสาร 

3. ตรวจสอบหลักฐานและยืนยันความถูกต้อง 

4.เจ้าหน้าที่มีความเห็น  และลงนาม 

5.น าเอกสารไปยื่นที่ส านักงานเขต 

5 - 10 นาที 



 การติดต่อขอรับบริการฝ่ายอ านวยการ 
สว.อก.สน.บางนา 

1 2 3 4 
พบเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบเอกสาร เสนอผู้มีอ านาจ อนุมัต/ิไม่อนุมัติ  



                ขัน้ตอนการตดิตอ่ขออนุญาตใช้เครือ่งขยายเสียง 

ภายใน 10 
นาท ี

3- 5 นาท ี 3 – 5 นาท ี
ผู้ร้องน าเอกสารไปติดต่อส านักงานเขต 

01.ฝ่ายอ านวยการ  

ขั้นตอนการปฏิบัติ 

1.พบเจ้าหน้าที่/ยื่นเอกสาร 

2. จนท.ตรวจสอบหลักฐานและ
ยืนยันความถูกต้อง 

3.เจ้าหน้าเสนอผู้มีอ านาจมี
ความเห็น/ลงนาม 

4.น าเอกสารไปยื่นที่ส านักงานเขต 

พบเจ้าหน้าที/่ 
ยื่นเอกสาร 

เจ้าหน้าที ่
ตรวจสอบหลกัฐาน 

มีความเห็น/ลงนาม 

จนท.เสนอผู้มีอ านาจ 



          ขัน้ตอนการตดิตอ่เกีย่วกบับุคคลตา่งดา้ว 

พบ จนท.แจ้งรายละเอียด 
ข้อเท็จจริง/สอบปากค า 

มอบหลกัฐาน 
ให้ จนท. 

จนท.ตรวจหลักฐาน 
ด าเนินการตามระเบียบ 

ระยะเวลา 
ตามพนัธสัญญา 

ระยะเวลา 
ตามพนัธสัญญา 

ระยะเวลา 
ตามพนัธสัญญา 

จนท.แจ้งผลคืบหนา้ให้ทราบตามพันธสัญญา 

01.ฝ่ายอ านวยการ 



 การติดต่อขอรับบริการ 
งานป้องกันปราบปราม 

รอง ผกก.ป.สน.บางนา 

1 2 3 4 
พบเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบเอกสาร เสนอผู้มีอ านาจ อนุมัต/ิไม่อนุมัติ  



ประเภทของงาน ขั้นตอนการปฏิบัต ิ พันธะสัญญา 

1. การเยี่ยมผู้ต้องหาในความ
ควบคุมบนสถานีต ารวจ 

1. พบสิบเวร แจ้งรายความประสงค ์

2. ลงบันทึกข้อมูลผู้มาขอเยี่ยม 

3. อนุญาตให้เยี่ยมตรงตามเวลาที่ก านหด ภายใน 5 นาที 

02.ฝ่ายป้องกันปราบปราม  

ขัน้ตอนการเยีย่มผู้ต้องหา 

พบ สิบเวร/แจ้งความ
ประสงค์ 

สิบเวรลงบนัทกึ
หลกัฐานในสมุด

เยีย่ม 

สิบเวรตรวจสอบ
ส่ิงของฝาก

ผู้ต้องหา (ถ้าม)ี 

ประมาณ 1 นาท ี

ประมาณ 2 
นาท ี ประมาณ 2 นาท ี

ระยะเวลา อาจจะขึ้นอยู่กับจ านวนผู้มมาใช้บริการ 



 การติดต่อขอรับบริการฝ่ายจราจร 

1 2 3 4 
พบเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบเอกสาร เสนอผู้มีอ านาจ อนุมัต/ิไม่อนุมัติ  

รอง ผกก.จร.สน.บางนา 



ประเภทของงาน ขั้นตอนการปฏิบัต ิ พันธะสัญญา 

1.การขออ านวยความสะดวก
กรณีต้องขอใช้พ้ืนผิวจราจร 

1.พบ รอง ผกก.จร./หน.ฝ่ายจราจร/แจ้งความประสงค์ 

/มอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

2.จนท.สารบัญลงควบคุมเอกสารในสาระบบ/เสนอ 
ผกก. 

3.ผกก.อนุญาต/เสนอหน่วยงานอ่ืนทีม่ีอ านาจเพ่ือ
พิจารณา 

1. กรณีที่สถานีต ารวจด าเนินการไดเ้อง สามารถ
แจ้งผลให้ทราบได้ภายใน 1 วันท าการ 

2. กรณีต้องเสนอหน่วยเหนือพิจารณาสั่งการหรือ
ต้องประสานกับหน่วยอื่น สามารถแจ้งผลให้ทราบ
ได้ภายใน 5 วันท าการ  

03.ฝ่ายจราจร  

ขัน้ตอนการการขออ านวยความสะดวกกรณีต้องขอใช้พื้นผิวจราจร 

พบ หน.จร./แจ้งความ
ประสงค์/ยื่นเอกสาร 

จนท.ลงควบคุม
เอกสาร/เสนอ 
ผกก./อนุญาตฯ 

ผกก.ไมม่อี านาจ/
เสนอหน่วยงาน

อืน่ ฯ 

ประมาณ 5 นาท ี
ภายใน 1 วนั ภายใน 5 วนัท าการ 

ระยะเวลา อาจจะขึ้นอยู่กับจ านวนผู้มาใช้บริการ 



 การติดต่อขอรับบริการฝ่ายสืบสวน 

1 2 3 4 
พบเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบเอกสาร เสนอผู้มีอ านาจ อนุมัต/ิไม่อนุมัติ  

รอง ผกก.สส.สน.บางนา 



ประเภทของงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ พันธะสัญญา 

1.การขอรับรองประวัติบุคคล 

(สืบสวนพฤตกิารณ์บุคคล) 

1.พบ จนท./ยื่นเอกสาร 

2.จนท.สารบัญลงควบคุมเอกสารในสาระบบ/เสนอ ผกก. 

3.สอบปากค าพยาน/เสนอ ผกก.ลงนาม 

4.แจ้งผลให้ผู้ร้อง 

ภายใน 1 วันท าการ 

04.ฝ่ายสืบสวน  

ขัน้ตอนการการขอรับรองประวัติบุคคล 

พบ จนท./แจ้งความ
ประสงค/์ยื่นเอกสาร 

จนท.ลงควบคุมเอกสาร/
เสนอ ผกก./สอบปากค า

พยานฯ 

แจ้งผลให้ผู้
ร้องทราบ 

ภายใน 1 
วนั 

ภายใน 1 วนั ภายใน 1 วนั 

ระยะเวลา อาจจะขึ้นอยู่กับจ านวนผู้มาใช้บริการ 



 การติดต่อขอรับบริการฝ่ายสอบสวน 

1 2 3 4 
พบเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบเอกสาร เสนอผู้มีอ านาจ อนุมัต/ิไม่อนุมัติ  

รอง ผกก.(สอบสวน) สน.บางนา 



ประเภทของงาน ขั้นตอนการปฏิบัต ิ พันธะสัญญา 

1. การแจ้งความร้องทุกข ์ 1. พบพนักงานสอบสวน แจ้งรายละเอียด ข้อเท็จจริง 
สอบปากค า 

2. มอบหลักฐาน ให้กับพนักงานสอบสวน 

3. เจ้าหน้าที่เสมียนคดี/ประจ าวัน ลงบันทึก 

ภายใน 2 ชั่วโมง 

05.ฝ่ายสอบสวน  

  ขัน้ตอนการแจ้งความรอ้งทุกข ์
พบ พงส. แจ้ง

รายละเอียด/ข้อเท็จจริงฯ 
มอบ

หลกัฐานฯ 
จนท.ปจว.ลง

บนัทกึ 

ประมาณ 1.30 ชม. 

ประมาณ 5-10 
นาท ี ประมาณ 5-10 นาท ี

พงส.แจ้งความคืบหน้าในการด าเนินคดีให้กับผู้มารับบริการ 
ตามระยะเวลาที่ก าหนด 



ประเภทของงาน ขั้นตอนการปฏิบัต ิ พันธะสัญญา 

2. การแจ้งเอกสารหาย 1. พบพนักงานสอบสวน แจ้งรายละเอียด ข้อเท็จจริง 
สอบปากค า 

2. มอบหลักฐาน ให้กับพนักงานสอบสวน 

3. เจ้าหน้าที่เสมียนคดี/ประจ าวัน ลงบันทึก 

ภายใน 2 ชั่วโมง 

05.ฝ่ายสอบสวน 

ขัน้ตอนการแจ้งเอกสารหาย 
พบ พงส. แจ้ง

รายละเอียด/ ข้อเท็จจริง 
จนท.ปจว.
ลงบนัทกึ 

พงส.ลงนาม/ 
มอบผู้แจ้ง 

ประมาณ 3 – 5 นาท ี

ประมาณ 5 
นาท ี ตอ่เน่ืองขัน้ตอนที ่ 2 

ระยะเวลา อาจจะขึ้นอยู่กับจ านวนผู้มาใช้บริการ 



ประเภทของงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ พันธะสัญญา 

3. การเปรียบเทียบปรับตามใบสั่ง 1. พบ พงส.เพ่ือก าหนดอัตราเปรียบเทียบปรับ/
เปรียบเทียบปรับ 

2. เจ้าหน้าที่เสมียนคดี/ประจ าวัน ลงบันทึก 

3.รับใบเสร็จและใบอนุญาตขับขี ่

ภายใน 15 นาที 

05.ฝ่ายสอบสวน 

   ขัน้ตอนการเปรยีบเทยีบปรบัตามใบส่ัง 

พบ พงส. เพื่อก าหนด
อัตราเปรียบเทียบปรับ 

จนท.ปจว.
ลงบนัทกึ 

รบัใบเสร็จ/
ใบอนุญาตขบัขี ่

ประมาณ 3 – 5 นาท ี

ประมาณ 5 
นาท ี ประมาณ 5 นาท ี

ระยะเวลา อาจจะขึ้นอยู่กับจ านวนผู้มาใช้บริการ 



05.ฝ่ายสอบสวน  
ประเภทของงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ พันธะสัญญา 

4.การขอส าเนาบันทึกประจ าวัน
ประจ าวันเกี่ยวกับคดี 

1. ผู้มีความประสงค์ขอคัดส าเนาประจ าวันยื่นค าร้องขอคัดส าเนาบันทึกประจ าวัน ต่อ พงส. 

2. พงส.น าเสนอ ผกก.สน.ทองหล่อ เพ่ือพิจารณา      3. ผกก.ฯ เมื่อมีความเห็นอนุญาต 

3. เจ้าหน้าที่เสมียนประจ าวันส าเนาบันทกึประจ าวัน   4.ให้ พงส.หรือ นายต ารวจช้ันสัญญาบัตร รับรองส าเนาถูกต้อง  

4. มอบให้กับผู้แจ้ง 

ภายใน  20  นาที 

ขัน้ตอนการขอส าเนาบนัทกึประจ าวนัเกีย่วกบัคด ี

พบ พงส. เพื่อยื่นค าขอฯ พงส.
ตรวจสอบ 

จนท.ปจว.ส าเนา
บนัทกึ 

ประมาณ 5 นาท ี
ประมาณ 5 

นาท ี
ประมาณ 5-10 นาท ี

ระยะเวลา อาจจะขึ้นอยู่กับจ านวนผู้มาใช้บริการ 

พงส.น าเสนอ 
ผกก.พจิารณา 

พงส.หรอืระดบั
สัญญาบตัรรบัรอง

ส าเนา 

พงส./จนท. 
มอบให้ผู้แจ้ง 



ประเภทของงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ พันธะสัญญา 

5.การขอถอนค าร้องทุกข ์ 1.พบ พงส.เจ้าของคดี /ตรวจสอบเอกสาร 

2.จนท.ลงบันทึกถอนค าร้องทุกข ์

3.พงส.ตรวจสอบ/มอบเอกสารให้กับผู้มาขอรับบริการ ภายใน  1  ชั่วโมง 

05.ฝ่ายสอบสวน  

  ขัน้ตอนการขอถอนค าร้องทกุข ์

พบ พงส. เพื่อยื่นค าขอฯ/
พงส.ตรวจเอกสาร/สอบฯ 

จนท. 
ลงบนัทกึ 

ประมาณ 40 นาท ี

ประมาณ 15 
นาท ี ประมาณ 5 นาท ี

ระยะเวลา อาจจะขึ้นอยู่กับจ านวนผู้มาใช้บริการ 

พงส.ตรวจสอบ/
มอบเอกสาร 



ประเภทของงาน ขั้นตอนการปฏิบัต ิ พันธะสัญญา 

6.การแจ้งความเป็นหลักฐาน
กรณีที่ไม่เกี่ยวกับคดี 

1.พบ พงส.เจ้าของคดี /ตรวจสอบเอกสาร 

2.จนท.ลงบันทึกถอนค าร้องทุกข์ 

3.พงส.ตรวจสอบ/มอบเอกสารให้กับผู้มาขอรับบริการ ภายใน  30  นาที 

05.ฝ่ายสอบสวน 

 
  ขัน้ตอนการแจ้งความเป็นหลกัฐานกรณทีีไ่มเ่กีย่วกบัคด ี

 
พบ พงส. /แจ้งความ

ประสงค ์

พงส.
อธบิายขอ้
กฎหมาย 

ประมาณ 20 นาท ี

ประมาณ 5 
นาท ี ประมาณ 5 นาท ี

ระยะเวลา อาจจะขึ้นอยู่กับจ านวนผู้มาใช้บริการ 

จนท.บนัทกึ/ 
มอบเอกสาร 



ประเภทของงาน ขั้นตอนการปฏิบัต ิ พันธะสัญญา 
7.การการขอประกันตวั
ผู้ต้องหา 

1. นายประกันน าหลักประกันยื่นค าร้องขอปล่อยชั่วคราวต่อ พงส.หรือเจ้าพนักงานต ารวจ 

2.พงส.ตรวจสอบหลักฐานถูกต้องครบถ้วน บันทึกสัญญาประกันและมีความเห็นควรหรือไม่ควรอนุญาตให้ประกัน  

3.ผู้มีอ านาจสั่งการ  ในกรณีที่อนุญาตให้ออกหลักฐานรับหลักประกัน  

4.เจ้าหน้าที่เสมียนประจ าวัน ท าการบันทึกประจ าวัน เพ่ือปล่อยตัวผู้ต้องหา ซึ่งสามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จ 

ภายใน 30 นาที    5..กรณีมีเหตุจ าเป็นไม่สามารถปล่อยช่ัวคราวได้ สามารถด าเนินการได้ภายใน 20 นาที 

ภายใน  30  นาที 

05.ฝ่ายสอบสวน  

 
  ขัน้ตอนการการขอประกนัตวัผู้ต้องหา 

 พบ พงส. /แจ้งความ
ประสงค์/ยื่นค าร้องฯ 

พงส.ตรวจ
หลกัฐาน/กรณี
หลกัฐานครบ/

ถูกต้อง 

ประมาณ 20 นาที ประมาณ 5 
นาท ี ประมาณ 5 นาท ี

ระยะเวลา อาจจะขึ้นอยู่กับจ านวนผู้มมาใช้บริการ 

พงส.ท าบนัทกึ
สัญญา/มคีวามเห็น
เสนอผู้มอี านาจ 

ในกรณีอนุญาต/
ออกหลกัฐานรบั
หลกัประกนั 

จนท.ลงบนัทกึ 
ปลอ่ยตวัผู้ต้องหา 

กรณีไมอ่นุญาต 
ใช้เวลาด าเนนิการ 
ประมาณ 20 

นาท ี



ประเภทของงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ พันธะสัญญา 

8.การคืนหลักทรพัย์ที่น ามาประกนัผู้ต้องหา 1.นายประกันน าหลกัฐานรับหลกัประกันตัวผู้ต้องหาพบพงส.หรือเจ้าหน้าที่คดี /พงส./เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบผลคดีถึงที่สุดหรือบันทึกเหตทุี่ถอนคดีได ้ 

2.พงส.มีความเห็นให้ถอนสัญญาประกนั  

3.เจ้าหน้าที่เสมียนประจ าวันลงบันทึกประจ าวันและมอบหลกัทรัพย์คืนให้นายประกัน  

ภายใน  1  ชั่วโมง 

05.ฝ่ายสอบสวน  

 
ขัน้ตอนการการคนืหลกัทรพัยท์ีน่ ามาประกนัผู้ต้องหา 

 
พบ พงส. /จนท.คดี/ 
ยื่นเอกสาร/ตรวจสอบ 

เอกสารถูกต้อง/พงส. 
มคีวามเห็นให้ถอนฯ 

ประมาณ 30 นาท ี

ประมาณ 20 
นาท ี ประมาณ 1 นาท ี

ระยะเวลา อาจจะขึ้นอยู่กับจ านวนผู้มาใช้บริการ 

จนท.บนัทกึ/ 
มอบคนืหลกัทรพัย์

ฯ 


