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ระเบียบสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
วาดวยการสงเสริมใหประชาชน  ชุมชน  ทองถิ่นและองคกรมีสวนรวมในกิจการตํารวจ 

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 

 

ตามพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  มาตรา  ๗  และมาตรา  ๑๘  (๑)  และ 

มติคณะกรรมการนโยบายตํารวจแหงชาติในการประชุมคร้ังที่  ๖/๒๕๔๘  เมื่อวันที่  ๒๖  ตุลาคม  

๒๕๔๘  ไดออกระเบียบ   ก .ต .ช.   วาดวยหลักเกณฑและวิธีการสงเสริมใหทองถิ่นและชุมชน 

มีสวนรวมในกิจการตํารวจ  พ.ศ.  ๒๕๔๙  ไปแลวนั้น 

เพื่อใหการสงเสริมใหประชาชน  ชุมชนและทองถิ่นมีสวนรวมในกิจการตํารวจเปนไปดวยความ

เรียบรอยและมีประสิทธิภาพ  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๑  (๔)  แหงพระราชบัญญัติตํารวจ

แหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  จึงออกระเบียบสํานักงานตํารวจแหงชาติ  ดังตอไปนี้   

ขอ ๑ ระเบียบนี้ เรียกวา  “ระเบียบสํานักงานตํารวจแหงชาติ  วาดวยการสงเสริมให

ประชาชน  ชุมชน  ทองถิ่น  และองคกรมีสวนรวมในกิจการตํารวจ  พ.ศ.  ๒๕๕๑” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับ  ต้ังแตวันประกาศเปนตนไป 

ขอ ๓ ใหผูบัญชาการตํารวจแหงชาติรักษาการตามระเบียบนี้  และใหมีอํานาจในการ

วินิจฉัยและชี้ขาดปญหาเกี่ยวกับการดําเนินการตามระเบียบนี้   

ขอ ๔ ในระเบียบนี้ 

“การสงเสริม”  หมายความวา  การริเร่ิม  ชักนํา  ผลักดัน  ใหกําลังใจ  กระตุน  เชิญชวน 

และใหหมายรวมถึงการกระทําที่มีลักษณะคลายคลึงกันนั้นดวย   

“ประชาชน”  หมายความวา  บุคคลที่พํานักหรือเขามาทํางานในพื้นที่  (ลักษณะประชากรแฝง)   

รวมตลอดถึง  ชาวตางชาติที่สมรสกับคนไทยและมีถ่ินที่อยูอาศัยในประเทศไทย 

“ชุมชน”  หมายความวา  การอยูรวมกัน  การเกาะเกี่ยวกันของประชาชน 

“ทองถิ่น”  หมายความวา  ชุมชนที่มีการบริหารการจัดการ  และการปกครอง 
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“องคกร”  หมายถึง  หนวยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  ที่มีการรวมตัวกันเพื่อดําเนินภารกิจ 

หรือกิจกรรม  อันนําไปสูเปาหมายหรือวัตถุประสงคที่กําหนดไว 

“เครือขายชุมชนลักษณะปฏิบัติการ”  หมายความวา  การเขามามีสวนรวมในกิจการตํารวจ 

ของประชาชนในลักษณะของการเปดเผยแสดงตัว  มีการกําหนดใหแตงเคร่ืองแบบชัดเจน  มีบัตร

ประจําตัวสมาชิกและรหัสสมาชิก 

“เครือขายชุมชนลักษณะแนวรวม”  หมายความวา  การเขามามีสวนรวมในกิจการตํารวจ 

ของประชาชน   ทั้งในลักษณะของการเปดเผยแสดงตัว  หรือในลักษณะที่ไมตองการเปดเผยตัว   

โดยที่ไมตองกําหนดใหแตงเคร่ืองแบบ  อาจมีหรือไมมีบัตรประจําตัวสมาชิกและรหัสสมาชกิ 

“อาสาสมัครตํารวจบาน”  หมายความวา  แนวรวมประชาชนที่เขามามีสวนรวมในกิจการ

ตํารวจลักษณะปฏิบัติการ  เพื่อการรักษาความสงบเรียบรอยและปองกันปราบปรามอาชญากรรม 

“อาสาจราจร”  หมายความวา  แนวรวมประชาชนที่เขามามีสวนรวมในกิจการตํารวจลักษณะ

ปฏิบัติการ  เพื่อสนับสนุนการจัดการจราจร 

“กต.ตร.สน.”  หมายความวา  คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตํารวจสถานี

ตํ า รวจนครบาล   ตามระ เบี ยบ   ก .ต .ช .   ว า ด ว ยคณะกรรมการตรวจสอบและติ ดตาม 

การบริหารงานตํารวจ 

“กต.ตร.สภ.”  หมายความวา  คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตํารวจ  

สถานีตํารวจภูธร  ตามระเบียบ  ก.ต.ช.  วาดวยคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงาน

ตํารวจ 

หมวด  ๑ 

การมีสวนรวมของประชาชน  ชุมชน  ทองถิ่นและองคกรในกิจการตํารวจ 
 

 

ขอ ๕ รูปแบบการมีสวนรวม 

(๑) การมีสวนรวม  แบงเปน  ๓  รูปแบบที่สําคัญ  คือ 

 (๑.๑) การมีสวนรวมของประชาชนทั่วไป 

   (๑.๑.๑) เครือขายชุมชนลักษณะปฏิบัติการ 
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   (๑.๑.๒) เครือขายชุมชนลักษณะแนวรวม 

 (๑.๒) การมีสวนรวมขององคกร  ไดแก  องคกรหรือมูลนิธิตาง  ๆ 

 (๑.๓) การมีสวนรวมของพนักงานรักษาความปลอดภัยเอกชน 

ขอ ๖ วัตถุประสงค 

(๑) เพื่อสนับสนุนสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน   ชุมชน  ทองถิ่น  และองคกร 

ในกิจการตํารวจ 

(๒) เพื่อกําหนด  ปรับและยกระดับลักษณะการมีสวนรวมตาง  ๆ  ใหเปนรูปแบบและ

มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ  โดยเลือกใชรูปแบบตามสถานการณ 

(๓) เพื่อเสนอใหการมีสวนรวมแตละรูปแบบ  มีกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับรองรับ 

อยางถูกตอง 

(๔) เพื่อใหการมีสวนรวมของสวนตาง  ๆ  ทั้ง  ๓  รูปแบบ  เปนเครือขายโยงใยซึ่งกันและกัน  

สามารถสนับสนุนและเกื้อกูลกันไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

(๕) เพื่อใหสถานีตํารวจนํารูปแบบมาตรฐานที่กําหนดไวไปปรับใชใหเหมาะสมตามสภาพ 

ของสถานีตํารวจ 

ขอ ๗ การมีสวนรวมของประชาชนทั่วไป 

เปนการแสวงหาความรวมมือจากประชาชนของสถานีตํารวจ  แบงเปน  ๒  สวน  ไดแก 

(๑) เครือขายชุมชนลักษณะปฏิบัติการ  เปนการเขามามีสวนรวมของประชาชนในการรวมปฏิบติั

กับตํารวจเพื่อปองกันปราบปรามอาชญากรรม  รักษาความสงบเรียบรอยและรักษาความปลอดภัย 

ใหแกชุมชนและทองถิ่น  ชวยเหลือและสนับสนุนการจัดการจราจร  รวมถึงการเขารวมในการปองกนัภัย  

ระงับเหตุและชวยเหลือหรือกูภัยจากอุบัติภัยตาง  ๆ 

(๒) เครือขายชุมชนลักษณะแนวรวม  เปนการเขามามีสวนรวมในการสงเสริมและสนับสนุน 

การปฏิบัติงานของเจาพนักงานตํารวจ 

ขอ ๘ เครือขายชุมชนลักษณะปฏิบัติการ 

(๑) วัตถุประสงค 
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 (๑.๑) เพื่อแสวงหาความรวมมือจากประชาชน/ชุมชน/ทองถิ่นใหมีสวนรวมในการ

ปฏิบัติงานเพื่อปองกันและปราบปรามอาชญากรรม  คุมครองตนเองและชุมชน 

 (๑.๒) เพื่อเสริมสรางบทบาทของกลุมพลังในการรักษาความปลอดภัยและความสงบ

เรียบรอยของชุมชน/ทองถิ่น 

(๒) ประเด็น/ขอบเขตการดําเนินงาน 

 (๒.๑) อาสาสมัครตํารวจบาน 

   (๑) รูปแบบการจัดแนวรวมเชิงปฏิบติัการ 

    เปนการแสวงหาความรวมมือจากประชาชนให เขามารวมปฏิบัติกับ 

เจาพนักงานตํารวจในการปองกันปราบปรามอาชญากรรม  ยาเสพติด  และอุบัติภัยตาง  ๆ  รวมทั้ง 

การตรวจตราของตํารวจสายตรวจ 

   (๒) กลุมเปาหมาย 

    (๒.๑) ประชาชนทั่วไป  ซ่ึงมีภูมิลําเนาในเขตพื้นที่ของสถานีตํารวจ 

    (๒.๒) ผูนําชุมชน  หรือผูนําทองถิ่น  และสมาชิกอาสาสมัครปองกันภัย 

ฝายพลเรือน  (อปพร.) 

    (๒.๓) บุคคลในสถาบันตาง   ๆ  ที่สมัครใจในการปฏิบัติหนาที่และ 

อุทิศเวลาใหกับชุมชนที่ตนพักอาศัย  หรือสามารถชวยเหลือทางราชการไดตามสมควร 

   (๓) บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ 

    (๓.๑) เปนผูชวยเหลือเจาพนักงานตํารวจตามประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา 

    (๓.๒) เปนผูชวยเหลือเจาพนักงานตํารวจในการรักษาความสงบเรียบรอย  

การบริการและอํานวยความสะดวกดานการจราจร 

    (๓.๓) แจง เหตุดวนเหตุราย   ขอมูลอาชญากรรม   เบาะแสคนราย   

คดีอาญาทั่วไปและคดียาเสพติด 

    (๓.๔) รวมกับเจาหนาที่ตํารวจต้ังจุดตรวจ  จุดสกัดในพื้นที่ 
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   (๓.๕) ประสานงานระหวางเจาหนาที่ตํารวจกับผูนําชุมชนในหมูบาน  

รวมทั้งเปนเครือขายของฝายเจาหนาที่ตํารวจและเจาหนาที่ฝายปกครองในพื้นที่ 

   (๓.๖) นอกเหนือจาก  (๓.๑)  ถึง  (๓.๕)  อํานาจในการจับกุมผูกระทํา

ความผิดใหเปนไปตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

  (๔) วิธี/ข้ันตอนการดําเนินงาน 

   (๔.๑) ใหสถานี ตํารวจรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น   กํานัน

ผูใหญบาน   ผูนําชุมชนคัดเลือกบุคคลที่สมัครใจเปนสมาชิกอาสาสมัครตํารวจบาน   โดยใช 

หลักเกณฑการคัดเลือกสมาชิกหมูบานละ  ๕  -  ๑๐  คน   

   (๔.๒) ใหสถานีตํารวจจัดทําโครงการฝกอบรมใหมีความรูทั้งภาคทฤษฎี

และภาคปฏิบัติ   

   (๔.๓) อาสาสมัครตํารวจบานที่ผานการฝกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบั ติ   ให หัวหนาสถานีตํารวจมอบวุฒิบัตรและบัตรประจํ าตัวอาสาสมัครตํารวจบาน   

ตามแบบทายระเบียบ  พรอมทั้งออกคําส่ังแตงต้ังเปนผูชวยเหลือเจาพนักงานตํารวจ 

   (๔.๔) ใหสถานี ตํ ารวจจัดฝกทบทวนใน เชิงป ฏิบั ติการแกสมาชิก 

อาสาสมัครตํารวจบาน  ปละ  ๑  คร้ัง  และซักซอมการปฏิบัติอยางตอเนื่องเพื่อเปนผูชวยเหลือ   

เจาพนักงาน 

   (๔.๕) ใหสถานีตํารวจจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน   และ  อุปสรรค  

ปญหา  ขอขัดของทุก  ๖  เดือน 

 (๒.๒) อาสาจราจร 

  (๑) รูปแบบการจัดแนวรวมเชิงปฏิบัติการ 

   เปนการดําเนินการจัดกลุมเยาวชน   ราษฎรอาสาสมัคร  ผูแทนชุมชน  

หนวยงานเอกชน  เปนตน  โดยผานการฝกอบรมอาสาจราจรใหมีความรูเกี่ยวกับระเบียบ  กฎหมาย 

ดานการจราจร  ทักษะและการใชรถใชถนนที่ถูกตอง  เพื่อรวมแกไขปญหาจราจร  โดยใหเปน 

ผูชวยเหลือเจาพนักงาน 
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  (๒) กลุมเปาหมาย 

   (๒.๑) เยาวชนจากสถานศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตํารวจ 

   (๒.๒) พนักงานรักษาความปลอดภัยเอกชนของบริษัท  หางรานตาง  ๆ 

   (๒.๓) เจาหนาที่อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน 

   (๒.๔) หนวยสารวัตรทหารในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตํารวจ 

   (๒.๕) ผูนําชุมชน  หรือผูนําทองถิ่น 

   (๒.๖) บุคคลที่สมัครใจในการปฏิบัติหนาที่และอุทิศเวลาใหแกชุมชน 

ที่ตนพักอาศัย  หรือสามารถชวยเหลือทางราชการไดตามสมควร 

  (๓) บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ 

   เมื่อเปนผูที่ผานการฝกอบรมและทดสอบความรูของหลักสูตรอาสา 

จราจรแลว  จะไดรับการพิจารณาแตงต้ังเปนอาสาจราจร  โดยใหหนวยงานหรือสถานีตํารวจเปน

ผูจัดการฝกอบรม  จัดทําทะเบยีน  ประวัติ  กําหนดหมายเลขประจําตัว  และทําหนาที่ดังนี้ 

   (๓.๑) การตรวจ  ควบคุม  และการจัดการจราจรบริเวณที่มีการจราจร

ติดขัด  คับค่ัง  ในกรณีที่ เกิดเหตุฉุกเฉิน  หรือกรณีพนักงานเจาหนาที่รองขอ  เวนแตกรณีไมมี 

พนักงานเจาหนาที่อยูในที่นั้นก็สามารถปฏิบัติหนาที่ไดโดยลําพัง 

   (๓.๒) ดูแล  การหยุดรถ  จอดรถ  การขามทาง  ในบริเวณที่มีการฝาฝน

กฎหมายจนการจราจรไมสะดวก  เพื่อใหการจราจรมีความสะดวก  และปลอดภัย 

   (๓.๓) ชี้แจง  ตักเตือน  แนะนํา  ตลอดจนประชาสัมพันธใหผูใชรถ 

ใชถนนทราบถึงระเบียบวิธีการที่ถูกตองและปฏิบัติตามวินัยจราจร 

   (๓.๔) รายงานการกระทําผิดของผูขับรถ  การชํารุดเสียหายขอขัดของ

ของเครื่องหมายและสัญญาณจราจรใหเจาหนาที่ตํารวจทราบเพื่อดําเนินการในขั้นตอนตอไป 

   (๓.๕) แจงอุบัติเหตุการจราจรใหพนักงานเจาหนาที่ทราบโดยมิชักชา 



 หนา   ๑๙ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๔๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   มีนาคม   ๒๕๕๑ 
 

 
 

  (๔) วิธี/ข้ันตอนการดําเนินงาน 

   (๔.๑) ใหสถานีตํารวจแตงต้ังคณะทํางานดําเนินการอาสาจราจร  

ประกอบดวย 

    (๔.๑.๑) ที่ ป รึกษา   แบ ง เปน   ๒   ส วน   คื อ   สวนกลาง  

กรุงเทพมหานคร  ไดแก  ผูแทนสถาบันการศึกษา  ผูแทนสํานักงานเขต  ผูแทนผูประกอบธุรกิจ   

กต.ตร.สน .  สวนภูมิภาค  ไดแก  ผูแทนนายอําเภอ  นายกเทศมนตรี   เทศบาล   นายกองคการ 

บริหารสวนตําบล  ผูอํานวยการสถานศึกษา  ภาคเอกชน  กต.ตร.สภ. 

    (๔.๑.๒) คณะทํางาน  ไดแก  เจาหนาที่ตํารวจผูปฏิบัติงานจราจร  

ประชาชนในพื้นที่  และอาสาจราจร 

   (๔.๒) ใหสถานี ตํารวจศึกษาขอมูล   จัดประชุมคณะทํางานเพื่ อ 

วางแผนกําหนดแนวทางดําเนินการ  ระยะเวลาการดําเนินการ  และการประเมินผล 

   (๔.๓) ใหสถานีตํารวจฝกอบรมอาสาจราจร   

   (๔.๔) ใหสถานีตํารวจจัดทําบัตรประจําตัวอาสาจราจรตามแบบทายระเบียบ 

   (๔.๕) ใหสถานีตํารวจจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน  และอุปสรรค  

ปญหา  ขอขัดของทุก  ๖  เดือน 

ขอ ๙ เครือขายชุมชนลักษณะแนวรวม 

(๑) วัตถุประสงค 

 (๑.๑) เพื่อแสวงหาความรวมมือจากประชาชน/ชุมชน /ทองถิ่น   โดยการเขาถึง

ประชาชน  สรางศรัทธา  ใหความรู  แนะนําวิธีการปฏิบัติ 

 (๑.๒) เพื่ อ เสริมสร างความร วมมือในการปองกันปราบปรามอาชญากรรม 

การปองกันตัวเองของประชาชน  และการปองกันอุบัติภัย 

(๒) ประเด็น/ขอบเขตการดําเนินงาน 

 (๒.๑) รูปแบบลักษณะแนวรวม 



 หนา   ๒๐ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๔๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   มีนาคม   ๒๕๕๑ 
 

 
 

   เปนการแสวงหาความรวมมือจากประชาชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบ  เชน  ต้ัง

เครือขายเพื่อติดตอส่ือสารระหวางสมาชิกเพื่อแจงขาวอาชญากรรม   การสรางชุมชนเขมแข็ง   

และความรวมมือในลักษณะเพื่อนบานเตือนภัย  เปนตน 

 (๒.๒) กลุมเปาหมาย 

   (๒.๒.๑) ประชาชนทั่วไป   ที่พักอาศัยในเขตพื้นที่ของสถานีตํารวจหรือ 

พื้นที่ใกลเคียง  หรือประกอบอาชีพในพื้นที่สถานีตํารวจ 

   (๒.๒.๒) ผูนํา/กรรมการชุมชน  หรือผูนํา/กรรมการทองถิ่น 

   (๒.๒.๓) นักเรียน  นิสิต  นักศึกษา  พนักงานรัฐวิสาหกิจที่สมัครใจพรอมที่จะ 

เขารวมกิจกรรมของตํารวจเพื่อปองกันชุมชน/ทองถิ่นของตนเองใหปราศจากอาชญากรรมและยาเสพติด 

   (๒.๒.๔) พนักงานรักษาความปลอดภัยเอกชน 

   (๒.๒.๕) ผูขับข่ีรถยนตสาธารณะและรถจักรยานยนตรับจาง 

 (๒.๓) บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ 

   (๒.๓.๑) ผูผานการอบรมเปนแกนนําใหคําปรึกษา  ใหความรูดานตาง  ๆ   

แกประชาชนในพื้นที่ที่พักอาศัยหรือประกอบอาชีพ 

   (๒.๓.๒) เปนตัวแทนในการประชาสัมพันธ  ขอความรวมมือจากชุมชน/ทองถิ่น 

   (๒.๓.๓) จัดขอมูล เบื้องตนของชุมชน /ทองถิ่นเกี่ ยวกับพฤติการณของ 

บุคคลในพื้นที่  เพื่อใชประกอบการปฏิบัติงานรวมกับเจาหนาที่ตํารวจ 

   (๒.๓.๔) แจงขอมูลเบาะแส  ขาวสารเกี่ยวกับอาชญากรรม  ยาเสพติดและอุบัติภัย 

 (๒.๔) วิธี/ข้ันตอนการดําเนินงาน 

   (๒.๔.๑) กต.ตร.สน./สภ.  พิจารณาคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม  โดยมีที่

ปรึกษา  แบงเปน  ๒  สวน  คือ  สวนกลาง  กรุงเทพมหานคร  ไดแก  ผูแทนสํานักงานเขต  ผูแทน

สถาบันการศึกษา   หัวหนาสถานีตํารวจ  กต.ตร .สน.  สวนภูมิภาค  ไดแก  ผูแทนฝายปกครอง   

หัวหนาสถานีตํารวจ  ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ผูแทนภาครัฐ  กต.ตร.สภ.  และเอกชน 



 หนา   ๒๑ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๔๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   มีนาคม   ๒๕๕๑ 
 

 
 

   (๒.๔.๒) ใหสถานี ตํารวจประชุมวางแผนร วมกับผู นํ าชุมชน /ทองถิ่ น  

ประชาชน  และกลุมเปาหมายเครือขายชุมชนลักษณะแนวรวม 

   (๒.๔.๓) ใหสถานีตํารวจจัดใหมีการฝกอบรมสมาชิกอาสาสมัครแนวรวม 

   (๒.๔.๔) ใหสถานีตํารวจจัดทําประวัติสมาชิกอาสาสมัครแนวรวม  ออกบัตร

หมายเลขสมาชิก  บันทึกผลงาน  ควบคุมการตออายุ  การเปลี่ยนแปลงบัตร 

   (๒.๔.๕) ใหสถานีตํารวจกําหนดระบบและแนวทางการประสานงานระหวาง

สมาชิกอาสาสมัครแนวรวมกับเจาหนาที่ตํารวจ 

   (๒.๔.๖) ใหสถานีตํารวจควบคุม  และติดตามผลการปฏิบัติงานของสมาชิก

อาสาสมัครแนวรวมทั้งในและนอกพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตํารวจ 

ขอ ๑๐ การมีสวนรวมขององคกร 

เปนการประสานงาน  ชวยเหลือหรือสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่แกเจาหนาที่ตํารวจ  ขององคกร 

หรือมูลนิธิ  ประกอบดวย  องคกร  ไดแก  ศูนยกูชีพนเรนทร  หนวยกูภัยหรือบรรเทาสาธารณภัย  

อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน  เปนตน  มูลนิธิ  ไดแก  ปอเต็กต๊ึง  รวมกตัญู  เปนตน 

(๑) วัตถุประสงค 

 เพื่อสรางเครือขายและแสวงหาความรวมมือจากองคกรหรือมูลนิธิตาง  ๆ  ใหมีสวนรวมหรือ

สนับสนุนการปองกันปราบปรามอาชญากรรม  รักษาความสงบเรียบรอยและบรรเทาสาธารณภัย 

(๒) ประเด็น/ขอบเขตการดําเนินงาน 

 (๒.๑) รูปแบบลักษณะการมีสวนรวม 

   เปนการแสวงหาความรวมมือจากองคกรหรือมูลนิธิตาง  ๆ   ซ่ึงมีความ 

เกี่ยวของกับงานในภารกิจของตํารวจ  โดยการประสานงาน   กําหนดแนวทางในลักษณะการ 

ปฏิบัติงานรวมกันกับเจาหนาที่ตํารวจหรือการรักษาความสงบเรียบรอยรวมกัน 

 (๒.๒) กลุมเปาหมาย 

   องคกรหรือมูลนิธิของหนวยงานราชการ  เชน  กรมการปกครอง   ทหาร   

ตํารวจ  องคกรปกครองสวนทองถิ่น  เปนตน  รวมทั้งองคกรเอกชน   



 หนา   ๒๒ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๔๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   มีนาคม   ๒๕๕๑ 
 

 
 

 (๒.๓) บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ 

   (๒.๓.๑) ใหความรวมมือและสนับสนุนขาราชการตํารวจในการปองกัน

ปราบปรามอาชญากรรม  การรักษาความสงบเรียบรอยและบรรเทาสาธารณภัย 

   (๒.๓.๒) แจงขอมูลเบาะแส  ขาวสารเกี่ยวกับอาชญากรรมยาเสพติดและอุบัติภัย 

 (๒.๔) วิธี/ข้ันตอนการดําเนินงาน 

   (๒.๔.๑) ใหสถานีตํารวจประสานงานกับองคกรหรือมูลนิธิที่เกี่ยวของใน 

การปฏิบัติหนาที่ปองกันปราบปรามอาชญากรรม  รักษาความสงบเรียบรอย  และบรรเทาสาธารณภัย 

   (๒.๔.๒) ใหสถานีตํารวจประชุมปรึกษาหารือเพื่อวางแผน  กําหนดแนวทาง

การปฏิบัติงานและนําแนวทางที่ไดไปใชในการปฏิบัติงานรวมกัน 

   (๒.๔.๓) ใหสถานีตํารวจนําเสนอปญหา  อุปสรรค  รายงานตอผูมีอํานาจ 

เพื่อส่ังการ  แกไขปญหา  อุปสรรคและขอขัดของตอไป 

ขอ ๑๑ การมีสวนรวมของพนักงานรักษาความปลอดภัยเอกชน 

เปนการแสวงหาความรวมมือจากพนักงานรักษาความปลอดภัยเอกชนที่ทําหนาที่ รักษา 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  รักษาความสงบเรียบรอยใหกับบุคคลและสถานที่ 

(๑) วัตถุประสงค 

 (๑.๑) เพื่อสรางเครือขายแนวรวมสนับสนุนตํารวจในการรักษาความปลอดภัย 

ใหกับประชาชน  ชุมชน  และทองถิ่น 

 (๑.๒) เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมจากภาคเอกชนและธุรกิจการรักษาความปลอดภัย 

ในการเสริมสรางความสงบเรียบรอยในสังคม 

(๒) ประเด็น/ขอบเขตการดําเนินงาน 

 (๒.๑) รูปแบบลักษณะการมีสวนรวม 

   เปนการแสวงหาความรวมมือจากผูประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยและ

พนักงานรักษาความปลอดภัยเอกชน  ใหสนับสนุนกิจการตํารวจในการรักษาความปลอดภัยและ 

รักษาความสงบเรียบรอยในชุมชน/ทองถิ่น 



 หนา   ๒๓ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๔๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   มีนาคม   ๒๕๕๑ 
 

 
 

 (๒.๒) กลุมเปาหมาย 

   ผูประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยและพนักงานรักษาความปลอดภัย 

เอกชนที่ปฏิบัติงานในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตํารวจ 

 (๒.๓) บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ 

   (๒.๓.๑) เปนผูชวยเหลือเจาพนักงานตามกฎหมาย 

   (๒.๓.๒) แจงเหตุดวนเหตุราย  ขอมูลอาชญากรรม  เบาะแสคนราย  คดีอาญา

ทั่วไปและคดียาเสพติด 

   (๒.๓.๓) ประสานงานระหวางเจาหนาที่ตํารวจกับพนักงานรักษาความปลอดภัย

เอกชนที่มีหนาที่รักษาความสงบเรียบรอยใหกับบุคคลและสถานที่   

 (๒.๔) วิธี/ข้ันตอนการดําเนินงาน 

  (๒.๔.๑) ใหสถานีตํารวจเชิญผูประกอบธุรกิจการรักษาความปลอดภัยที่มี

สํานักงานอยูในเขตพื้นที่มารวมประชุมหารือ  แลกเปลี่ยนขอมูลและความรวมมืออยางสม่ําเสมอ 

อยางนอยเดือนละ  ๑  คร้ัง 

  (๒.๔.๒) ใหสถานีตํารวจประสานกับผูประกอบธุรกิจการรักษาความปลอดภัย  

จัดอบรมใหความรูใหกับพนักงานรักษาความปลอดภัยเอกชนในเขตพื้นที่เพื่อใหชวยเหลือสนับสนุน

การปฏิบัติงานของเจาพนักงานตํารวจ 

หมวด  ๒ 

อํานาจหนาที่ของอาสาสมัคร 
 

 

ขอ ๑๒ กฎหมาย  ระเบียบรองรับการดําเนินการ 

(๑) อํานาจหนาที่ของอาสาสมัครตํารวจบาน 

 (๑.๑) ใหใชประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในเรื่องอํานาจการจับกุมกรณี

ความผิดซ่ึงหนา  ในฐานะราษฎรคนหนึ่ง 



 หนา   ๒๔ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๔๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   มีนาคม   ๒๕๕๑ 
 

 
 

 (๑.๒) พระราชบัญญัติสงเคราะหผูประสบภัย   เนื่องจากการชวยเหลือราชการ 

การปฏิบัติงานของชาติ  หรือการปฏิบัติตามหนาที่มนุษยธรรม  พ.ศ.  ๒๕๔๓ 

(๒) อํานาจหนาที่ของอาสาจราจร 

 (๒.๑) พระราชบัญญัติจราจรทางบก  พ.ศ.  ๒๕๒๒  มาตรา  ๔  (๓๙)  มาตรา  ๑๓๖   

และมาตรา  ๑๓๗  

 (๒.๒) ใหใชประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  เกี่ยวกับการจับกุมผูกระทําความผิด 

 (๒.๓) พระราชบัญญัติสงเคราะหผูประสบภัย   เนื่องจากการชวยเหลือราชการ 

การปฏิบัติงานของชาติ  หรือการปฏิบัติตามหนาที่มนุษยธรรม  พ.ศ.  ๒๕๔๓ 

 (๒.๔) ขอกําหนดสํานักงานตํารวจแหงชาติ  เ ร่ือง  กําหนดคุณสมบัติรายละเอียด 

เกี่ยวกับการฝกอบรม  หลักสูตร  หนาที่   เคร่ืองแบบและเครื่องหมายอาสาจราจร  ลงวันที่  ๒   

ตุลาคม  ๒๕๒๓ 

 (๒.๕) ระเบียบสํานักงานตํารวจแหงชาติวาดวยการจายเงินรางวัลเจาหนาที่ตํารวจ 

ผูซ่ึงปฏิบัติหนาที่ควบคุมการจราจร  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และหลักเกณฑ  แบบ  หรือวิธีปฏิบัติ 

ในการจายเงินรางวัลแกเจาหนาที่ตํารวจผูซ่ึงปฏิบัติหนาที่ควบคุมการจราจร  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๖ 

(๓) อํานาจหนาที่ของอาสาสมัครแนวรวม 

 (๓.๑) การแจงขาวอาชญากรรม 

  -  พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม  พ.ศ.  ๒๔๙๘  และที่แกไขเพิ่มเติม   

 (๓.๒) การแกไขปญหายาเสพติด 

  (๓.๒.๑) พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ  พ.ศ.  ๒๕๒๒ 

  (๓.๒.๒) พระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด  พ.ศ.  ๒๕๔๕ 

 (๓.๓) การคุมครองเด็ก  เยาวชน 

  (๓.๓.๑) พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก  พ.ศ.  ๒๕๔๖ 

  (๓.๓.๒) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการลงโทษนักเ รียนและ 

นักศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ลงวันที่  ๑๘  มกราคม  ๒๕๔๘ 



 หนา   ๒๕ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๔๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   มีนาคม   ๒๕๕๑ 
 

 
 

  (๓.๓.๓) ระเบียบสํานักงานตํารวจแหงชาติวาดวยการปฏิบั ติตอเด็กและ 

เยาวชน  ในสวนเกี่ยวกับคดี  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ลงวันที่  ๙  กันยายน  ๒๕๔๗ 

(๔) อํานาจหนาที่ขององคกรหรือมูลนิธิ 

 (๔.๑) พระราชบัญญัติสงเคราะหผูประสบภัย   เนื่องจากการชวยเหลือราชการ 

การปฏิบัติงานของชาติ  หรือการปฏิบัติตามหนาที่มนุษยธรรม  พ.ศ.  ๒๕๔๓ 

 (๔.๒) พระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหายและคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลย 

ในคดีอาญา  พ.ศ.  ๒๕๔๔ 

 (๔.๓) พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก  พ.ศ.  ๒๕๔๖ 

 (๔.๔) พระราชบัญญัติ  สถานบริการ  พ.ศ.  ๒๕๐๙ 

      ฯลฯ   

(๕) อํานาจหนาที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัยเอกชน 

 (๕.๑) ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 (๕.๒) พระราชบัญญัติสงเคราะหผูประสบภัย   เนื่องจากการชวยเหลือราชการ 

การปฏิบัติงานของชาติ  หรือการปฏิบัติตามหนาที่มนุษยธรรม  พ.ศ.  ๒๕๔๓ 

หมวด  ๓ 

เกณฑการคัดเลือกและการพนสภาพของสมาชิกอาสาสมัคร 
 

 

ขอ ๑๓ เกณฑการคัดเลือกสมาชิก/การปฏิบัติหนาที่และการพนสภาพ 

(๑) อาสาสมัครตํารวจบาน 

 (๑.๑) เกณฑการคัดเลือก 

  (๑.๑.๑) เปนผู เ ลื่ อมใสในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดวยความบริสุทธิ์ใจ 

  (๑.๑.๒) เปนผูมีภูมิลําเนา  หรือถ่ินที่อยูประจําเขตพื้นที่สถานีตํารวจ 

  (๑.๑.๓) เปนผูมี สัญชาติไทย   และมีอายุไม ตํ่ากวา  ๒๐   ปบริบูรณ   หรือ

ชาวตางชาติที่สมรสกับคนไทย  และมีถ่ินที่อยูอาศัยอันเปนปกติในเขตพื้นที่สถานีตํารวจ 



 หนา   ๒๖ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๔๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   มีนาคม   ๒๕๕๑ 
 

 
 

  (๑.๑.๔) เปนผูที่มีความประพฤติดี  มีอาชีพมั่นคง 

  (๑.๑.๕) ไมเปนผูบกพรองในทางศีลธรรมอันดี  หรือมีพฤติการณอันควร 

สงสัยวาพัวพันเกี่ยวของกับการทําผิดกฎหมาย  หรือมีอิทธิพลสรางความเดือดรอนแกประชาชน   

หรือกอใหเกิดความเสียหายตอสังคมสวนรวม 

  (๑.๑.๖) ได รับการรับรองจากบุคคลที่ เชื่ อถือไดหรือตํารวจรวม   ๓   คน 

วาเปนผูมีความประพฤติเรียบรอยและเชื่อถือได 

  (๑.๑.๗) เปนผูที่มีมนุษยสัมพันธที่ ดี  ไดรับการยกยองหรือเปนที่นับถือของ

ประชาชนในพื้นที่หมูบาน/ชุมชน/ทองถิ่น 

  (๑.๑.๘) สมัครใจและมีความต้ังใจที่จะมีสวนรวมในการชวยเหลือชุมชน/ทองถิ่น 

 (๑.๒) การปฏิบัติหนาที่และการพนสภาพ 

  อาสาสมัครตํารวจบานที่ไดรับการแตงต้ังอยูปฏิบัติหนาที่ไดคราวละ  ๒  ป   

โดยอาจไดรับการแตงต้ังใหมไดอีก  และพนจากหนาที่  เมื่อ 

  (๑.๒.๑) ขาดคุณสมบัติอยางหนึ่งอยางใด  ตามเกณฑการคัดเลือกที่ระบุไว 

ในขอ  (๑.๑)   

  (๑.๒.๒) ลาออก 

  (๑.๒.๓) ครบกําหนดการอยูปฏิบัติหนาที่ 

  (๑.๒.๔) ตาย 

  (๑.๒.๕) หัวหนาสถานีตํารวจมีคําส่ังซ่ึงมีผลทําใหพนจากหนาที่โดยใหถือ

คะแนนเสียงขางมากของ  กต.ตร.  สถานีตํารวจ   

(๒) อาสาจราจร   

 (๒.๑) เกณฑการคัดเลือก 

  -  เปนไปตามเกณฑการคัดเลือกอาสาสมัครตํารวจบาน 

 



 หนา   ๒๗ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๔๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   มีนาคม   ๒๕๕๑ 
 

 
 

 (๒.๒) การปฏิบัติหนาที่และการพนสภาพ 

  อาสาจราจรที่ไดรับการแตงต้ังอยูปฏิบัติหนาที่ไดคราวละ  ๒  ป  โดยอาจ 

ไดรับการแตงต้ังใหมไดอีก  และพนจากหนาที่  เมื่อ 

  (๒.๒.๑) ขาดคุณสมบัติอยางหนึ่งอยางใด  ตามเกณฑการคัดเลือกที่ระบุไว 

ในขอ  (๒.๑) 

  (๒.๒.๒) ลาออก 

  (๒.๒.๓) ครบกําหนดการอยูปฏิบัติหนาที่ 

  (๒.๒.๔) ตาย 

  (๒.๒.๕) คณะทํางานดําเนินการอาสาจราจรมีคําส่ังซ่ึงมีผลทําใหพนจากหนาที่  

โดยใหถือคะแนนเสียงขางมาก 

(๓) อาสาสมัครแนวรวม 

 (๓.๑) คุณสมบัติอาสาสมัครแนวรวมเปนไปตามเกณฑการคัดเลือกอาสาสมัครตํารวจบาน 

 (๓.๒) การปฏิบัติหนาที่และการพนสภาพ 

  อาสาสมัครแนวรวมไดรับการแตงต้ังใหปฏิบัติหนาที่ไดตามระยะเวลาที่ 

สถานีตํารวจกําหนด  โดยอาจไดรับการแตงต้ังใหมไดอีก  และพนจากหนาที่เมื่อ 

  (๓.๒.๑) ขาดคุณสมบัติอยางหนึ่งอยางใด  ตามเกณฑการคัดเลือกที่ระบุไว 

ในขอ  (๓.๑) 

  (๓.๒.๒) ลาออก 

  (๓.๒.๓) ครบกําหนดการอยูปฏิบัติหนาที่ 

  (๓.๒.๔) ตาย 

(๔) พนักงานขององคกรหรือมูลนิธิ   

 (๔.๑) พนักงานขององคกรหรือมูลนิธิตองมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑขององคกร 

หรือมูลนิธินั้น  ๆ 



 หนา   ๒๘ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๔๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   มีนาคม   ๒๕๕๑ 
 

 
 

 (๔.๒) การปฏิบัติหนาที่และการพนสภาพ 

   พนักงานขององคกรหรือมูลนิธิที่ไดรับการแตงต้ัง  ใหปฏิบัติหนาที่ไดตาม

ระยะเวลาที่ระเบียบหรือขอบังคับขององคกรหรือมูลนิธิกําหนด  โดยอาจไดรับการแตงต้ังใหมไดอีก   

และพนจากหนาที่เมื่อ 

   (๔.๒.๑) ขาดคุณสมบัติตามหลักเกณฑในขอ  (๔.๑) 

   (๔.๒.๒) ลาออก 

   (๔.๒.๓) ครบกําหนดการอยูปฏิบัติหนาที่ 

   (๔.๒.๔) ตาย 

(๕) พนักงานรักษาความปลอดภัยเอกชน 

 (๕.๑) พนักงานรักษาความปลอดภัยเอกชนตองมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 

  (๕.๑.๑) มีสัญชาติไทย 

  (๕.๑.๒) เปนผู เลื่ อมใสในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดวยความบริสุทธิ์ใจ   

  (๕.๑.๓) เปนบุคคลผูมีอายุ  ๒๐  ปบริบูรณ  แตไมเกิน  ๖๕  ป 

  (๕.๑.๔) ไมเปนโรคพิษสุราเร้ือรังหรือติดยาเสพติดใหโทษ   

  (๕.๑.๕) ไม เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ   

หรือไมเปนบุคคลวิกลจริต  หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ   

   (๕.๑.๖) ไมเปนบุคคลที่เกี่ยวของหรือเคยกระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติดมากอน 

   (๕.๑.๗) เปนผูมีความประพฤติดีและมีศีลธรรมอันดีไมขัดตอความสงบ

เรียบรอย   ความมั่นคงของประเทศ   หรือมีพฤติการณอันควรสงสัยวาพัวพันเกี่ยวของกับการ 

กระทําผิดกฎหมาย  หรือมีอิทธิพล  สรางความเดือดรอนแกประชาชนหรือกอใหเกิดความเสียหาย 

ตอสังคมสวนรวม 

   (๕.๑.๘) เปนบุคคลที่ สําเร็จการศึกษาภาคบังคับตามที่กระทรวงศึกษาธิการ 

กําหนด 



 หนา   ๒๙ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๔๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   มีนาคม   ๒๕๕๑ 
 

 
 

   (๕.๑.๙) ไมเปนพระภิกษุ  สามเณร  นักพรต  หรือนักบวช   

 (๕.๒) การปฏิบัติหนาที่และการพนสภาพ 

   พนักงานรักษาความปลอดภัยเอกชนที่ไดรับแตงต้ัง  ปฏิบัติหนาที่ไดตาม

ระยะเวลาที่สถานีตํารวจกําหนด  โดยอาจไดรับการแตงต้ังใหมไดอีก  และพนจากหนาที่  เมื่อ 

   (๕.๒.๑) ขาดคุณสมบัติอยางหนึ่งอยางใด  ตามเกณฑที่ระบุไวในขอ  (๕.๑) 

   (๕.๒.๒) ลาออก 

   (๕.๒.๓) ครบกําหนดการอยูปฏิบัติหนาที่ 

   (๕.๒.๔) ตาย   

หมวด  ๔ 

การฝกอบรม 
 

 

ขอ ๑๔ การฝกอบรม 

(๑) อาสาสมัครตํารวจบาน 

 (๑.๑) ใหสถานีตํารวจจัดทําแผนการฝกอบรมบุคคลผูสมัครใจเปนอาสาสมัคร 

ตํารวจบานเขารับการฝกอบรม  ณ  ศูนยฝกอบรมหรือสถานที่ที่เหมาะสม  ระยะเวลาการฝกอบรม

จํานวน  ๒  วัน  หรือตามความเหมาะสม 

 (๑.๒) ใหกองบังคับการตํารวจนครบาล/ตํารวจภูธรจังหวัดสนับสนุนวิทยากรจาก

หนวยงานภายในและภายนอกสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

 (๑.๓) หัวขอ วิชา   แบ งออกเปนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบั ติ   โดยเลือกวิชาให 

เหมาะสมกับสภาพพื้นที่  ไดแก 

  (๑.๓.๑) ภาคทฤษฎี 

    (๑) การปองกันและแกไขปญหาการกอวินาศกรรมและความไมสงบ

เรียบรอยในสังคม  จํานวน  ๒  ชั่วโมง  ไดแก  ความสําคัญของปญหาความไมสงบเรียบรอยในสังคม   

ปญหาการกอวินาศกรรมและการจลาจล  ปญหาอาชญากรรม  และแนวทางการแกไขปญหา  เปนตน 



 หนา   ๓๐ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๔๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   มีนาคม   ๒๕๕๑ 
 

 
 

    (๒) การชวยเหลือและสงเคราะหผูประสบภัย  จํานวน  ๓  ชั่วโมง  

ไดแก   หลักการสงเคราะหผูประสบภัย   ระเบียบและหลัก เกณฑการใหการชวยเหลือและ 

สงเคราะหผูประสบภัย  เปนตน 

    (๓) ความรูเกี่ยวกับกฎหมายเบื้องตน  จํานวน  ๓  ชั่วโมง   

    (๔) ภาควิชาการตํารวจ   วิชาทหาร   การบรรเทาสาธารณภั ย 

จํานวน  ๒  ชั่วโมง 

    (๕) ความรูเกี่ยวกับการกูภัยเบื้องตน  จํานวน  ๒  ชั่วโมง  ไดแก   

การคนหาผูประสบภัยและชวยชีวิต  การชวยเหลือผูประสบภัยจากสถานที่สูง  เปนตน 

    (๖) ความรูเกี่ยวกับยาเสพติดและผูมีอิทธิพล  จํานวน  ๒  ชั่วโมง  

ไดแก  สถานการณเกี่ยวกับยาเสพติด  ประเภทและพิษยาเสพติด  มาตรการแกไขปญหายาเสพติด  

มาตรการปราบปรามผูมีอิทธิพล  เปนตน 

    (๗) เทคนิคการสังเกตจดจํา  จํานวน  ๒  ชั่วโมง 

    (๘) ความรูทั่วไป  จํานวน  ๒  ชั่วโมง  ไดแก  การประสานการปฏิบัติ

และการแจงขอมูลขาวสารใหกับเจาหนาที่ตํารวจในพื้นที่  การใหบริการและอํานวยความสะดวก 

ดานการจราจร  การรวมปฏิบัติกับกํานัน  ผูใหญบานไกลเกลี่ยกรณีขอพิพาทเบื้องตนในเขตพื้นที่   

และการปฏิบัติตามนโยบายของหัวหนาสถานีตํารวจที่มอบหมายใหปฏิบัติ  เปนตน 

  (๑.๓.๒) ภาคปฏิบัติ  ไดแก  ฝกยุทธวิธีตํารวจ  ฝกตะบอง  ทดสอบกําลังใจ  

(โรยตัว , โดดหอ)  การตอสูปองกันตัว  เปนตน 

(๒) อาสาจราจร 

 (๒.๑) ใหสถานีตํารวจจัดทําแผนการฝกอบรมบุคคลผูสมัครใจเปนอาสาจราจร 

เพื่อแตงต้ังเปนผูชวยเหลือเจาพนักงานตํารวจ  ณ  ศูนยฝกอบรมหรือสถานที่ที่เหมาะสม  ระยะเวลา 

การฝกอบรม  จํานวน  ๓  วัน 

 (๒.๒) ใหกองบังคับการตํารวจนครบาล/ตํารวจภูธรจังหวัดสนับสนุนวิทยากรจาก

หนวยงานภายในและภายนอกสํานักงานตํารวจแหงชาติ   



 หนา   ๓๑ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๔๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   มีนาคม   ๒๕๕๑ 
 

 
 

 (๒.๓) หัวขอวิชา  แบงออกเปนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  โดยเลือกวิชาใหเหมาะสม

กับสภาพพื้นที่  ไดแก   

  (๒.๓.๑) ภาคทฤษฎี 

    (๑) ความรู เกี่ ยวกับมาตรการในการปองกันอุบั ติ ภัยทางถนน   

ระเบียบที่เกี่ยวของ  และมาตรการในการสรางความปลอดภัย  จํานวน  ๒  ชั่วโมง   

    (๒) การปองกันและแกไขปญหาจราจร   และหนาที่อาสาจราจร  

จํานวน  ๒  ชั่วโมง 

    (๓) ความ รู เ กี่ ย ว กับกฎหมาย   จํ านวน   ๔   ชั่ ว โมง   ได แ ก  

พระราชบัญญัติจราจรทางบก  พ.ศ.  ๒๕๒๒  พระราชบัญญัติสงเคราะหผูประสบภัย  เนื่องจาก 

การชวยเหลือราชการ  การปฏิบัติงานของชาติหรือการปฏิบัติตามหนาที่มนุษยธรรม  พ.ศ.  ๒๕๔๓   

ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการขอรับเงิน  การพิจารณาและขยายระยะเวลาในการขอรับเงิน

สงเคราะห   เนื่องจากชวยเหลือราชการ   การปฏิบั ติงานของชาติ   หรือการปฏิบัติตามหนาที่ 

มนุษยธรรม  พ.ศ.  ๒๕๔๓  กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ  เง่ือนไขและอัตราในการจายเงิน 

สงเคราะห  และกําหนดลักษณะของความพิการทุพพลภาพขนาดหนักจนเปนอุปสรรคสําคัญย่ิงใน 

การประกอบอาชีพ  หรือในการดํารงชีพ  พ.ศ.  ๒๕๔๔  ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจาย

เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลผูประสบภัย  เนื่องจากการชวยเหลือราชการ  การปฏิบัติงานของชาติ   

หรือการปฏิบัติตามหนาที่มนุษยธรรม  พ.ศ.  ๒๕๔๔  ระเบียบวาดวยการรักษาพยาบาล  ตามกฎหมาย 

วาดวยการสงเคราะหผูประสบภัย   เนื่องจากการชวยเหลือราชการ   การปฏิบั ติงานของชาติ 

หรือการปฏิบัติตามหนาที่มนุษยธรรม  พ.ศ.  ๒๕๒๓  ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินชวยเหลือ 

คา จัดการศพผู ประสบภัย เนื่องจากช วย เหลือราชการ   การปฏิบั ติ งานของชาติ   หรือการ 

ปฏิบัติตามหนาที่มนุษยธรรม  พ.ศ.  ๒๕๔๔  เปนตน 

    (๔) ความรูทั่วไป  จํานวน  ๑๐  ชั่วโมง  ไดแก  กฎหมายที่เกี่ยวกับ

การจราจรและหนาที่อาสาจราจร  จํานวน  ๒  ชั่วโมง  การตรวจ  ควบคุมและการจัดการจราจร   



 หนา   ๓๒ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๔๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   มีนาคม   ๒๕๕๑ 
 

 
 

การประชาสัมพันธในหนาที่จราจร   จํานวน   ๒  ชั่วโมง   อุบัติเหตุจราจร  จํานวน   ๒  ชั่วโมง   

การควบคุมและจัดการจราจร  จํานวน  ๔  ชั่วโมง  เปนตน 

    (๕) ภาคปฏิบัติ   จํานวน   ๖  ชั่วโมง  ไดแก  การฝกใหสัญญาณ 

และเสียงสัญญาณในการควบคุมการจราจร  จํานวน   ๒  ชั่วโมง  การควบคุมและจัดการจราจร   

จํานวน  ๔  ชั่วโมง  เปนตน 

(๓) อาสาสมัครแนวรวม 

 (๓.๑) ใหสถานีตํารวจจัดทําแผนการฝกอบรมสมาชิกอาสาสมัครแนวรวม  รวมทั้ง 

การประเมินผลผูเขารับการฝกอบรมกอนและหลังการฝกอบรม 

 (๓.๒) ใหผูที่ผานการพิจารณาคัดเลือกเขารับการฝกอบรมเพื่อแตงต้ังเปนสมาชิก

อาสาสมัครแนวรวม  ระยะเวลาการฝกอบรม  ๑  วัน   

 (๓.๓) กองบังคับการตํารวจนครบาล /ตํารวจภูธรจังหวัดสนับสนุนวิทยากรจาก

หนวยงานภายในและภายนอกสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

 (๓.๔) หัวขอวิชา  แบงออกเปนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  ไดแก 

  (๓.๔.๑) ภาคทฤษฎี  ไดแกความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ดูแลรักษาความ 

สงบเรียบรอยภายในชุมชน/ทองถิ่นที่ตนเองพักอาศัย  ความรูเกี่ยวกับกฎหมายเบื้องตน  วิชาการ 

ตํารวจที่จะนํามาใชปฏิบัติงาน  แนวทางและการประสานการปฏิบัติกับเจาหนาที่ตํารวจในพื้นที่  

หนวยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  หรือองคกรอื่น ๆ  เปนตน 

  (๓.๔.๒) ภาคปฏิบัติ  ไดแก  ฝกยุทธวิธีตํารวจ  ฝกวิชาการทหาร  เปนตน 

(๔) พนักงานขององคกรหรือมูลนิธิ 

 (๔.๑) ใหสถานีตํารวจจัดทําแผนการฝกอบรมอาสาสมัครขององคกรหรือมูลนิธิที่ 

ผานการเลือกสรรตัวบุคคลใหมีความรู  ความเขาใจในการปฏิบัติงานรวมกับหนวยงานราชการ  เอกชน   

และหนวยงานที่เกี่ยวของ  ระยะเวลาตามความเหมาะสม 

 (๔.๒) หัวขอวิชา  แบงเปนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  ไดแก 

  (๔.๒.๑) ภาคทฤษฎี 



 หนา   ๓๓ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๔๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   มีนาคม   ๒๕๕๑ 
 

 
 

    (๑) ความรูเกี่ยวกับกฎหมายเบื้องตน   

    (๒) พระราชบัญญัติวิทยุโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๔๙๘  และที่แกไข

เพิ่มเติม 

    (๓) พระราชบัญญัติจราจรทางบก  พ.ศ.  ๒๕๒๒   

    (๔) ความรูเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

    (๕) เทคนิคการสัง เกต   จดจํา   ตํ าหนิ รูปพรรณ   คนร ายและ

ยานพาหนะ 

    (๖) การรักษาพยาบาลเบื้องตน 

  (๔.๒.๒) ภาคปฏิบัติ  ไดแก  ฝกยุทธวิธีตํารวจ  ฝกวิชาการทหารเปนตน 

(๕) พนักงานรักษาความปลอดภัยเอกชน 

 (๕.๑) ใหสถานีตํารวจประสานกับผูประกอบธุรกิจการรักษาความปลอดภัยเปน

ผูจัดการอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัยเอกชนและประเมินผลผูรับการอบรมกอนและหลังการอบรม 

 (๕.๒) หัวขอวิชา  แบงออกเปนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  ไดแก 

  (๕.๒.๑) ภาคทฤษฎี  ไดแก   ความรู เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ดูแล   รักษา 

ความสงบเรียบรอยของบุคคลและสถานที่  ความรูเกี่ยวกับกฎหมายเบื้องตน  วิชาการตํารวจที่จะ 

นํามาใชปฏิบัติงาน  แนวทางและการประสานการปฏิบัติกับเจาหนาที่ตํารวจในพื้นที่  หนวยงาน 

ภาครัฐภาคเอกชน  หรือองคกรอื่น ๆ  เปนตน 

  (๕.๒.๒) ภาคปฏิบัติ  ไดแก  ฝกยุทธวิธีตํารวจ  ฝกวิชาการทหาร  เปนตน 

หมวด  ๕ 

งบประมาณ 
 

 

ขอ ๑๕ สํานักงานตํารวจแหงชาติใหการสนับสนุนงบประมาณการฝกอบรมและเบี้ยเลี้ยง  

ใหแกขาราชการตํารวจ  และอาจขอรับการสนับสนุนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น  กรุงเทพมหานคร  



 หนา   ๓๔ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๔๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   มีนาคม   ๒๕๕๑ 
 

 
 

หนวยงานภาครัฐ  และเอกชนที่เกี่ยวของ  เพื่อฝกอบรมและสนับสนุนการมีสวนรวมของเครือขายชุมชน

ลักษณะปฏิบัติการและเครือขายชุมชนลักษณะแนวรวม 

สําหรับพนักงานองคกรหรือมูลนิธิ  และพนักงานรักษาความปลอดภัยเอกชน  ใหองคกร 

หรือมูลนิธิ  และผูประกอบธุรกิจการรักษาความปลอดภัยเปนผูสนับสนุน 

หมวด  ๖ 

เคร่ืองแตงกาย 
 

 

ขอ ๑๖ เคร่ืองแตงกายและเครื่องหมายบอกฝาย 

(๑) อาสาสมัครตํารวจบาน 

 (๑.๑) เส้ือ  เปนเส้ือคอเปด  สีกากีนวล  ตัวเส้ือปลอยยาวถึงสะโพก  ปกเสื้อแบะ   

มุมปกแหลม  ตัวเส้ือดานหนาผาตลอดไมมีสาบ  กระดุม  ๕  ดุม  แขนเสื้อยาว  รูปทรงกระบอก   

มีอินธนูบนไหลทั้ง  ๒  ขาง   ปลายอินธนูรูปสามเหลี่ยม   ขัดดุมสีดํา   ๑  ดุม  ตัวเส้ือดานหนา 

มีกระเปาบนหนาอกขางละ  ๑  กระเปา  กระเปาปะไมมีแถบ  กนกระเปาตัด  ขอบเฉียง  ฝากระเปา

ส่ีเหลี่ยมตัดขอบเฉียง  ขัดดุมสีดําที่ก่ึงกลางฝากระเปาที่เปดแหงละ  ๑  ดุม  ที่อกเส้ือเหนือกระเปาเส้ือ

ดานขวาใหปกชื่อและชื่อสกุล   ดวยไหมสีเหลือง  ตัวอักษรมีความสูงไม เกิน   ๑   เซนติเมตร 

บนพื้นสีดํา  ริมปายชื่อเดินขอบไหมสีดํา  และที่อกเส้ือเหนือกระเปาเส้ือดานซาย  ปกอักษรบอกสังกัด   

ดวยไหมสีเหลือง  ตัวอักษรมีความสูงไมเกิน  ๑  เซนติเมตรบนพื้นสีดํา  ขอความ  “อส.ตร.สภ.  ...”  

ขอบปายบอกสังกัดเดินไหมสีดํา   

 (๑.๒) เคร่ืองหมายบอกฝาย  (อารม)  ดานบนโคง  ดานลางส่ีเหลี่ยมคางหมูติดอารม 

ที่หัวแขนเสื้อดานซายและดานขวาหางจากหัวแขนเสื้อ  ๑.๕  เซนติเมตร  โดยอารมมีพื้นสีแดง 

เลือดหมู   ตัวอักษรสีเหลือง   ขอความดานบน   “อาสาสมัครตํารวจบาน”  ขอความดานลาง   

“บก./ภ.จว.  ... ”  ตรงกลางอารมประดับสัญลักษณพระแสงดาบเขนและโลปกดวยไหมสีขาว   

ขอบอารมเดินไหมสีเลือดหมู  มีลักษณะและสีตามแบบทายระเบียบนี้   



 หนา   ๓๕ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๔๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   มีนาคม   ๒๕๕๑ 
 

 
 

 (๑.๓) กางเกง  เปนกางเกงสีกากีนวล  ขายาวทรงกระบอก  ที่ขอบเอวมีหวงกวาง 

ไมเกิน  ๑  เซนติเมตร  ๗  หวง  ทําดวยผาสีเดียวกับกางเกง  สําหรับสอดเข็มขัด  ที่แนวตะเข็บ 

กางเกงขางมีกระเปาบนเจาะเฉียงขางละ  ๑  กระเปา  ในแนวตะเข็บขากางเกงใตกระเปาบนทั้งสองขาง   

มีกระเปาปะยึดชายดานขางและดานลางเย็บติดกับกางเกง   ชายขางหลังจีบเพื่อใหขยายตัวได   

มีฝากระเปาส่ีเหลี่ยมตัดตรง  ขัดดุมสีดําที่ก่ึงกลางฝากระเปาที่เปดแหงละ  ๑  ดุม  ดานหลังใตแนว 

ตะเข็บขอบกางเกง  มีกระเปา  ๒  กระเปา  เปนกระเปาปะ  ดานบนตัดตรง  ดานลางเปนรูปสามเหลี่ยม  

มีฝากระเปาส่ีเหลี่ยมขัดดุมสีดํา  ๑  ดุม   

  กางเกงนี้  เมื่อสวมประกอบกับรองเทาคอมแบท  ใหสอดปลายกางเกงไวภายในรองเทา   

 (๑.๔) รองเทา  ใชรองเทาคอมแบทสีดํา 

 (๑.๕) เข็มขัด  ใชดายถักสีดํา  ขนาดกวาง  ๓  เซนติเมตร  หัวเข็มขัดทําดวยโลหะ

ส่ีเหลี่ยมผืนผาสีเงิน  ขนาดยาว  ๔   เซนติเมตร  พื้นเกลี้ยง  โปรงไมมีเ ข็มสอดรู  ปลายเข็มขัด 

หุมดวยโลหะสีเงิน  กวาง  ๑  เซนติเมตร 

 (๑.๖) หมวก  ใชหมวกแก็ปทรงออนสีดํา  เคร่ืองหมายหนาหมวก  เปนตราสัญลักษณ

พระแสงดาบเขนและโลปกดวยไหมสีขาวบนพื้นดํา  ดานลางมีขอความ  “อาสาสมัครตํารวจบาน”   

ปกดวยไหมสีขาวบนพื้นดําที่ตรงกึ่งกลางหนาหมวก  ริมขอบเดินไหมสีดํา 

(๒) อาสาจราจร 

 (๒.๑) การแตงกาย  กําหนดเปนรูปแบบเดียวกันกับอาสาสมัครตํารวจบานยกเวน 

ที่อกเ ส้ือ เหนือกระเป าด านซายใหปกอักษรบอกสังกัด   ดวยไหมสีเหลือง   ตัวอักษรไม เกิน   

๑  เซนติเมตรบนพื้นสีดํา  ขอความ  “อส.จร.สภ.  ...” 

 (๒.๒) เคร่ืองหมายอารมบอกฝาย  กําหนดเปนรูปแบบเดียวกันกับอาสาสมัครตํารวจบาน  

ยกเวนขอความบนอารมดานบนเปน  “อาสาจราจร”  มีลักษณะและสีตามแบบทายระเบียบนี้   

 (๒.๓) กางเกง  กําหนดเปนรูปแบบเดียวกันกับอาสาสมัครตํารวจบาน 



 หนา   ๓๖ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๔๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   มีนาคม   ๒๕๕๑ 
 

 
 

 (๒.๔) หมวก   ใชหมวกแก็ปทรงออนสีสม   มีเคร่ืองหมายหนาหมวก   เปนตรา

สัญลักษณพระแสงดาบเขนและโลปกดวยไหมสีขาวบนพื้นดํา  และขอความดานลาง  “อาสาจราจร”  

ปกดวยไหมสีขาวบนพื้นดําที่ตรงกึ่งกลางหนาหมวก  ริมขอบเดินไหมสีดํา 

 (๒.๕) ปลอกแขน   ใชปลอกแขนสีสม  กวาง  ๑๐  เซนติเมตร  ปกอักษรขอความ   

“อาสาจราจร”  ดวยไหมสีดํา  ตัวอักษรมีความสูงไมเกิน   ๒.๕  เซนติเมตร   สวมทับแขนเสื้อ 

ขางขวาเหนือขอศอก 

 (๒.๖) สายนกหวีด   ใชสายนกหวีดดายถักสีขาว   ๑   เสน   คลองแขนดานซาย 

ปลายสายนกหวีดใหเก็บสายไวในกระเปาเส้ือขางซาย 

 (๒.๗) ถุงมือ  ใชถุงมือสีขาว 

 (๒.๘) เข็มขัด  ใหกําหนดเปนรูปแบบเดียวกันกับอาสาสมัครตํารวจบาน 

 (๒.๙) รองเทา  ใชรองเทาคอมแบทสีดํา 

หมวด  ๗ 

สวัสดิการที่จะไดรับ 
 

 

ขอ ๑๗ สวัสดิการ/ประโยชนที่จะไดรับ 

(๑) สมาชิกอาสาสมัครตํารวจบาน  อาสาจราจร  และอาสาสมัครแนวรวม 

 (๑.๑) ขาราชการตํารวจและสมาชิกอาสาสมัครอาจไดรับคาตอบแทนการปฏิบัติงาน

จากทางราชการ  องคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือเอกชนแลวแตกรณี 

 (๑.๒) มีสิทธิแตงเคร่ืองแตงกายและประดับเคร่ืองหมายอาสาสมัคร  มีบัตรประจําตัว

สมาชิกอาสาสมัคร 

 (๑.๓) วุฒิบัตรสําเร็จหลักสูตรการฝกอบรมอาสาสมัครทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

 (๑.๔) สิทธิประโยชนกรณีประสบภัยจนได รับบาดเจ็บหรือเ สียชี วิตจากการ 

ชวยเหลือราชการตามกฎหมาย  ดังนี้ 



 หนา   ๓๗ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๔๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   มีนาคม   ๒๕๕๑ 
 

 
 

  (๑.๔.๑) พระราชบัญญัติสงเคราะหผูประสบภัย  เนื่องจากการชวยเหลือ

ราชการ  การปฏิบัติงานของชาติ  หรือการปฏิบัติตามหนาที่มนุษยธรรม  พ.ศ  ๒๔๔๓ 

  (๑.๔.๒) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย  การขอรับเงิน  การพิจารณา 

และขยายระยะเวลาในการขอรับเงินสงเคราะหเนื่องจากชวยเหลือราชการ  การปฏิบัติงานของชาติ 

หรือการปฏิบัติตามหนาที่มนุษยธรรม  พ.ศ.  ๒๕๔๓ 

  (๑.๔.๓) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ  เง่ือนไขและอัตราในการจายเงิน

สงเคราะหและกําหนดลักษณะของความพิการทุพพลภาพขนาดหนัก  จนเปนอุปสรรคสําคัญย่ิง 

ในการประกอบอาชีพ  หรือในการดํารงชีพ  พ.ศ.  ๒๕๔๔ 

  (๑.๔.๔) ระ เบี ยบกระทรวงการคลั ง ว า ด ว ย   ค า ใช จ า ย เกี่ ยว กับการ

รักษาพยาบาลผูประสบภัย  เนื่องจากชวยเหลือราชการ  การปฏิบัติงานของชาติ  หรือการปฏิบัติ 

ตามหนาที่มนุษยธรรม  พ.ศ.  ๒๕๔๔ 

  (๑.๔.๕) ระเบียบวาดวยการรักษาพยาบาล  ตามกฎหมายวาดวยการสงเคราะห

ผูประสบภัยเนื่องจากชวยเหลือราชการ   การปฏิบั ติงานของชาติหรือการปฏิบั ติตามหนาที่ 

มนุษยธรรม  พ.ศ.  ๒๕๒๓ 

  (๑.๔.๖) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย   เ งินชวยเหลือคาจัดการศพ

ผูประสบภัย   เนื่องจากชวยเหลือราชการ   การปฏิบั ติงานของชาติ   หรือการปฏิบั ติตามหนาที่ 

มนุษยธรรม  พ.ศ.  ๒๕๔๔ 

  (๑.๔.๗) สมาชิกอาสาสมัครที่ปฏิบั ติงานชวยเหลือราชการตามที่ได รับ

มอบหมายเปนคําส่ังของทางราชการ  หรือชวยเหลือบุคคลอื่นตามหนาที่ที่กฎหมายกําหนดหรือ

ปฏิบัติการตามหนาที่มนุษยธรรม  ซ่ึงพลเมืองดีพึงปฏิบัติในเมื่อการปฏิบัติการนั้นไมขัดกับคําส่ัง 

โดยชอบของเจาพนักงานตํารวจได รับบาดเจ็บหรือเสียชี วิตจะได รับเงินสงเคราะหและสิทธิ 

ประโยชนอื่นตามกฎหมายขางตน  โดยสมาชิกอาสาสมัครตํารวจบานหรือทายาทสามารถยื่นเร่ือง 

ขอรับเงินชวยเหลือตอหัวหนาสถานีตํารวจที่สมาชิกอาสาสมัครตํารวจบานนั้นสังกัดอยู 



 หนา   ๓๘ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๔๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   มีนาคม   ๒๕๕๑ 
 

 
 

(๒) พนักงานขององคกรหรือมูลนิธิ  และพนักงานรักษาความปลอดภัยเอกชนไดรับ

สวัสดิการตามขอ  (๑)  ยกเวนขอ  (๑.๑) 

หมวด  ๘ 

การบริหารจัดการ  การบังคับบัญชา 
 

 

ขอ ๑๘ การบริหารจัดการ/การควบคุม/บังคับบัญชา 

(๑) อาสาสมัครตํารวจบาน  อาสาจราจร  และอาสาสมัครแนวรวม 

 (๑.๑) ใหหัวหนาสถานีตํารวจเปนผูบริหารงาน   ควบคุม  ปกครองบังคับบัญชา 

สมาชิกอาสาสมัคร  และเชิญนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  หรือ  กต.ตร.  สถานีตํารวจเปนที่ปรึกษา 

 (๑.๒) ใหหัวหนาสถานีตํารวจพิจารณามอบหมายใหนายตํารวจระดับรองหัวหนา 

สถานี ตํารวจ   ควบคุมกํ ากับ ดูแลการปฏิบั ติหนาที่   และออกแผนการปฏิบั ติภายในพื้นที่ 

ที่รับผิดชอบ   

 (๑.๓) ใหสมาชิกอาสาสมัครพิจารณาคัดเลือกสมาชิกเปนประธานและเลขานุการ 

 (๑.๔) เมื่ออาสาสมัครคัดเลือกประธานและเลขานุการแลว  ใหจัดทําคําส่ังระเบียบ   

สิทธิ  หนาที่และสายการบังคับบัญชา 

 (๑.๕) กําหนดใหมีการประชุมเพื่อรวมวางแผน  กําหนดอํานาจหนาที่  ระเบียบตาง  ๆ   

ที่เกี่ยวของใหสมาชิกทราบ  เดือนละ  ๑  คร้ัง 

 (๑.๖) การปฏิบัติงานสมาชิกอาสาสมัครรวมกับเจาหนาที่ตํารวจใหลงประจําวัน 

ในการออกปฏิบัติงานทุกคร้ัง  และมอบหมายหนาที่การปฏิบัติงานของสมาชิกอาสาสมัครใหชัดเจน   

เพื่อใชเปนหลักฐานในการเรียกรับสิทธิประโยชนของสมาชิกอาสาสมัคร  กรณีประสบภัยไดรับ 

บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการชวยเหลือราชการ 

(๒) พนักงานขององคกรหรือมูลนธิิ 

 (๒.๑) กอนการปฏิบัติงานใหประสานการปฏิบัติกับเจาหนาที่ตํารวจในพื้นที่เพื่อให

ความชวยเหลือหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน 



 หนา   ๓๙ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๔๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   มีนาคม   ๒๕๕๑ 
 

 
 

 (๒.๒) การปฏิบัติงานแตละคร้ังควรมีการวางแผนใหมีความรัดกุมเพื่อมิใหเกิดความ

เสียหาย 

 (๒.๓) หลังการปฏิบัติงานควรจัดทํารายงานการปฏิบัติงานเสนอผูบังคับบัญชาของ

หนวยงานเพื่อเปนขอมูลการปฏิบัติงานและนําไปประเมินผลการปฏิบั ติงานของเจาหนาที่ของ 

องคกรหรือมูลนิธิได 

(๓) พนักงานรักษาความปลอดภัยเอกชน 

 (๓.๑) กําหนดใหมีการพิจารณาคัดเลือกหัวหนาเจาหนาที่ รักษาความปลอดภัย 

เพื่อการปกครอง  กํากับดูแลการปฏิบัติงานของผูรวมงาน 

 (๓.๒) จัดใหมีการประชุมวางแผน  เสนอแนะความเห็นการปฏิบัติงานกําหนดแนวทาง

การปฏิบัติงานในแตละคร้ัง  เสนอปญหาอุปสรรคขอขัดของของการใหบริการ  การรักษาความปลอดภัย

ใหที่ประชุมไดทราบและหาแนวทางแกไขปญหา 

หมวด  ๙ 

การติดตามประเมินผล 
 

 

ขอ ๑๙ การติดตามประเมินผล 

(๑) การติดตามประเมินผล 

 (๑.๑) การประเมินผลระยะสั้น 

  ใหสถานีตํารวจจัดทําแบบทดสอบการปฏิบัติงานของสมาชิกอาสาสมัคร   

เพื่อตรวจสอบความรู  ความเขาใจของสมาชิกกอนและหลังการฝกอบรม 

 (๑.๒) การประเมินผลระยะยาว 

  (๑.๒.๑) ใหสถานี ตํารวจเปนผู ติดตามประเมินผลการปฏิบั ติงานของ 

สมาชิกอาสาสมัครในสังกัดตามแบบรายงานติดตามประเมินผลที่สํานักงานตํารวจแหงชาติกําหนด  

 และรายงานทุก  ๖  เดือนไปยังกองบังคับการตํารวจนครบาล/ตํารวจภูธรจังหวัด 



 หนา   ๔๐ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๔๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   มีนาคม   ๒๕๕๑ 
 

 
 

  (๑.๒.๒) กองบังคับการตํารวจนครบาล/ตํารวจภูธรจังหวัดวิเคราะหผลการ

ติดตามประเมินผลของสถานีตํารวจในสังกัดเสนอกองบัญชาการตํารวจนครบาล/ตํารวจภูธรภาค 

เพื่อรวบรวม   และวิ เคราะหผลการติดตามประเมินผลของกองบังคับการตํารวจนครบาล / 

ตํารวจภูธรจังหวัดในสังกัด  แลวรายงานใหสํานักงานตํารวจแหงชาติผานกองพัฒนาการปองกัน 

และควบคุมอาชญากรรม 

  (๑.๒.๓) ใหกองวิ จัยและพัฒนา   กําหนดรูปแบบการประเมินผลในการ 

สงเสริมใหประชาชน  ชุมชน  และทองถิ่นมีสวนรวมในกิจการตํารวจใหเปนมาตรฐานเดียวกัน 

  (๑.๒.๔) ใหทุกสถานีตํารวจพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครที่มีผลงานเปน

รูปธรรมและสม่ําเสมอใหเปนอาสาสมัครดีเดนอยางนอยปละ  ๑  คร้ัง  เพื่อยกยองและเสริมสราง 

ขวัญกําลังใจ   

บทเฉพาะกาล 
 

 

ขอ ๒๐ เคร่ืองแตงกาย   เคร่ืองหมายบอกฝาย   และบัตรประจําตัวของอาสาสมัคร 

ที่มีอยูแลวและขัดตอระเบียบนี้  ใหสามารถใชไดมีกําหนด  ๑  ป  นับแตระเบียบนี้ใชบังคับ 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๐  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

พลตํารวจเอก  เสรีพิศุทธ  เตมียาเวส 

ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ 

 

 



 
แบบบัตรประจําตัวอาสาสมัครตํารวจบาน 

 
ดานหนา 

เลขประจําตัวประชาชน 
      ………………………………………….. 
      (ช่ือ, นามสกุล)......................................... 
      อาสาสมัครตํารวจบานสังกัดสถานีตํารวจ 
๕.๕ เซนติเมตร     ................................................................. 
         (ลายมือช่ือ)...............           ................................................................ 
             หมูโลหิต  ................ ผูบังคับการ .................................................. 
                  (ตราประทับ) 
    
      ๘.๕  เซนติเมตร  
ดานหลัง 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปถาย 
(ขนาด ๒.๕x๒.๕) 

เซนติเมตร 
 

บัตรประจําตัว 
อาสาสมัครตํารวจบาน 

เลขที่............................................. 
 

..........(ตํารวจนครบาล/ตํารวจภูธรจังหวดั)......... 
วันออกบัตร.................................บัตรหมดอายุ................... 

(นครบาล/ภูธร) 

(ลงช่ือ) 

(ตํารวจนครบาล/ตํารวจภูธรจังหวัด) 



 

แบบบัตรประจําตัวอาสาจราจร 
 
ดานหนา 

เลขประจําตัวประชาชน 
      ……………………………………….. 
      (ช่ือ, นามสกุล)...................................... 
      อาสาจราจรสังกัดสถานีตํารวจ 
๕.๕ เซนติเมตร     ............................................................... 
         (ลายมือช่ือ)...............           .............................................................. 
             หมูโลหิต  ................      ผูบังคับการ…………………............... 
                    (ตราประทับ) 
 

๘.๕  เซนติเมตร  
     

ดานหลัง 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปถาย 
(ขนาด ๒.๕x๒.๕) 

เซนติเมตร 

บัตรประจําตัว 
อาสาจราจร 

เลขที่............................................. 
 

..........(ตํารวจนครบาล/ตํารวจภูธรจังหวดั)......... 
วันออกบัตร.................................บัตรหมดอายุ................... 

(นครบาล/ภูธร) 

(ลงช่ือ) 

(ตํารวจนครบาล/ตํารวจภูธรจังหวัด) 



 

แบบบัตรประจําตัวอาสาสมัครแนวรวม 
 
ดานหนา 

เลขประจําตัวประชาชน 
      ……………………………………….. 
      (ช่ือ, นามสกุล)...................................... 
      อาสาสมัครแนวรวมสังกดัสถานีตํารวจ 
๕.๕ เซนติเมตร     ............................................................. 
         (ลายมือช่ือ)...............           ............................................................. 
             หมูโลหิต  ................      ผูบังคับการ................................................ 
                   (ตราประทับ) 
 

๘.๕  เซนติเมตร  
     

ดานหลัง 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปถาย 
(ขนาด ๒.๕x๒.๕) 

เซนติเมตร 

บัตรประจําตัว 
อาสาสมัครแนวรวม 

เลขที่............................................. 
 

..........(ตํารวจนครบาล/ตํารวจภูธรจังหวดั)......... 
วันออกบัตร.................................บัตรหมดอายุ................... 

(ลงช่ือ) 

(ตํารวจนครบาล/ตํารวจภูธรจังหวัด) 

(นครบาล/ภูธร) 



 

แบบบัตรประจําตัวพนักงานขององคการหรือมูลนิธ ิ
 
ดานหนา 

เลขประจําตัวประชาชน 
      ……………………………………….. 
      (ช่ือ, นามสกุล)...................................... 
      พนักงานของ(องคกรหรือมูลนิธิ)สังกัดสถานีตํารวจ.. 

๕.๕ เซนติเมตร     .............................................................. 
         (ลายมือช่ือ)...............           ............................................................. 
             หมูโลหิต  ................   ผูบังคับการ................................................... 
                 (ตราประทับ) 
 

๘.๕  เซนติเมตร  
    

ดานหลัง 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปถาย 
(ขนาด ๒.๕x๒.๕) 

เซนติเมตร 

บัตรประจําตัว 
พนักงานของ.........(องคกรหรือมูลนิธิ)............ 

เลขที่............................................. 
 

..........(ตํารวจนครบาล/ตํารวจภูธรจังหวดั)......... 
วันออกบัตร.................................บัตรหมดอายุ................... 

(นครบาล/ภูธร) 

(ลงช่ือ) 
(ตํารวจนครบาล/ตํารวจภธูรจังหวัด) 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบเสื้ออาสาสมัคร 

  

ดานหนา ดานหลัง 

 

ดานหนา 
(พับแขน) 

ดานขาง 

 

 

ดานขาง 

 

ดานหนา 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบกางเกงอาสาสมัคร 

ดานหนา 

ดานหลัง 

ดานขาง 

 

 

 







 
 
 
 
 
 
 
 

(กองบงัคับการตํารวจนครบาล/ตํารวจภูธรจังหวัด) 
 

ขอมอบวุฒิบัตรนี้แก 
 

................................................................... 

เพื่อแสดงวาไดผานการฝกอบรม....................................... 
ณ วันที่ ...............เดือน .........................พุทธศักราช ............. 
ขอใหยึดมั่นดํารงรักษาคุณธรรม   ในการปฏิบัติหนาที่ตลอดไป 

 
พันตํารวจเอก/โท ...........................................     พลตํารวจตรี .................................................... 

                      ( ........................................ )              ( ................................................... )  
      ผูกํากับการ/สารวัตรใหญสถานีตํารวจนครบาล/ภูธร...............                    ผูบังคับการตํารวจนครบาล/ตํารวจภูธรจังหวัด 
 

 




