คูมือปฏิบัติงาน
ผูชวยผูใหญบานฝายรักษาความสงบ (ผรส.)
และ
ชุดรักษาความปลอดภัยหมูบาน (ชรบ.)

สวนกิจการมวลชน
สํานักกิจการความมั่นคงภายใน
กรมการปกครอง

คํานํา
พื้ น ที่ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต มี ลั ก ษณะพิ เ ศษที่ มี พื้ น ฐานความเป น มาทางประวั ติ ศ าสตร
การเมือง ชาติพันธุ วัฒนธรรม ภาษา ศาสนาและวิถีชีวิตที่แตกตางไปจากภูมิภาคอื่นของประเทศ อีกทั้งยังมี
ปญหาดานความมั่นคงของชาติที่ทุกรัฐบาลใหความสําคัญในการกําหนดนโยบายและการแกไขปญหา โดยมี
เปาหมายที่จะขจัดอคติ ความหวาดระแวงระหวางขาราชการและประชาชนชาวไทยที่นับถือศาสนาพุทธกับ
พี่นองชาวไทยมุสลิมใหหมดไป กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย มีภารกิจที่สําคัญเกี่ยวกับการรักษา
ความสงบเรียบรอยและความมั่นคงของประเทศ มีวิสัยทัศนในการมุงสรางความมั่นคงภายในแบบพลเรือน
ได พิ จ ารณาสภาพป ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น แล ว เห็ น ว า แนวทางในการแก ไ ขป ญ หาในพื้ น ที่ ร ะดั บ ตํ า บล หมู บ า น
ที่เหมาะสม คือ การเสริมสรางความเขมแข็งใหหมูบานและชุมชน โดยการสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชน
เขามามีสวนรวมในการรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคง ดวยตระหนักดีวากองกําลังประชาชนที่ผาน
การฝกอบรมและจัดตั้งมาจากราษฎรในพื้นที่ ยอมรูขอมูล ขาวสาร ความเคลื่อนไหวตาง ๆ และสภาพปญหา
ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ไดอยางลึกซึ้ง สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจาหนาที่รัฐไดเปนอยางดี
เอกสารคู มื อ นี้ จั ด ทํ า ขึ้ น แบ ง เป น 2 หมวด คื อ หมวดที่ 1 เกี่ ย วกั บ อํ า นาจหน า ที่ ข องผู ช ว ย
ผูใหญบานฝายรักษาความสงบ (ผรส.) และหมวดที่ 2 เกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของชุดรักษาความปลอดภัยหมูบาน
(ชรบ.) เพื่อใชเปนคูมือและแนวทางในการปฏิบัติงานของ ผูชวยผูใหญบานฝายรักษาความสงบ(ผรส.) และชุด
รักษาความปลอดภัยหมูบาน (ชรบ.) รวมทั้งพัฒนาประสิทธิภาพของเจาหนาที่ในการประสานการปฏิบัติกับ
หนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ จึงหวังเปนอยางยิ่งวา เอกสารคูมือนี้จะเปนประโยชนแกผูปฏิบัติงาน สามารถตอบสนอง
ความตองการของประชาชนในทุกระดับใหเกิดความสงบสุขที่ยั่งยืนในทุกพื้นที่ไดเปนอยางดียิ่ง

(นายวงศศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย)
อธิบดีกรมการปกครอง

สารบัญ
หนา

หมวดที่ 1
ภารกิจ/อํานาจหนาที่ของผูชวยผูใหญบานฝายรักษาความสงบ (ผรส.)
ความเปนมา
คุณสมบัติของผูชวยผูใหญบานฝายรักษาความสงบ (ผรส.)
บทบาท ภารกิจ และอํานาจหนาที่
แนวทางการประพฤติปฏิบัติของผูชวยผูใหญบานฝายรักษาความสงบ (ผรส.)
สิทธิประโยชนของกํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน ฯลฯ
ขอเสนอแนะ

1
2
3
9
11
15

หมวดที่ 2
ภารกิจ/อํานาจหนาที่ของชุดรักษาความปลอดภัยหมูบาน (ชรบ.)
ชรบ. คือใคร
ที่มาของชุดรักษาความปลอดภัยหมูบาน (ชรบ.)
คุณสมบัติของชุดรักษาความปลอดภัยหมูบาน (ชรบ.)
หลักเกณฑการคัดเลือกราษฎรเปนชุดรักษาความปลอดภัยหมูบาน (ชรบ.)
โครงสรางและการจัดหนวยชุดรักษาความปลอดภัยหมูบาน (ชรบ.)
อํานาจหนาที่ของชุดรักษาความปลอดภัยหมูบาน (ชรบ.)
การสั่งใชและภารกิจของชุดรักษาความปลอดภัยหมูบาน (ชรบ.)
การสนับสนุนของกรมการปกครอง
ขอควรปฏิบัติในการอยูเวรยามของชุดรักษาความปลอดภัยหมูบาน (ชรบ.)
สวัสดิการของชุดรักษาความปลอดภัยหมูบาน (ชรบ.)
หลักเกณฑและแนวทางการชวยเหลือผูไดรับผลกระทบ
ขั้นตอนการขอรับการชวยเหลือ
ขอเสนอแนะ
ภาคผนวก

16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
22
23
24

หมวดที่ 1
ภารกิจ/อํานาจหนาที่ของผูชวยผูใหญบานฝายรักษาความสงบ (ผรส.)
ความเปนมา
ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ พระพุทธศักราช 2457 กําหนดใหหมูบานใดจะมี
ผูชวยผูใหญบานจํานวนเทาใด ใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูอนุมัติตามจํานวนที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
ซึ่ งบางหมู บ านจะมี 1 คนบ าง 2 คนบ างไม เท ากั น ต อมาได มี มติ คณะรั ฐมนตรี เมื่ อวั นที่ 1 ตุ ลาคม 2545 ให
กระทรวงมหาดไทยพิจารณาโครงสรางอัตรากําลังของตําแหนงกํานัน ผูใหญบาน แพทยประจําตําบล สารวัตร
กํ า นั น และผู ช ว ยผู ใ หญ บ า น โดยให ย กเลิ ก หรื อ ปรั บ ลดตํ า แหน ง ที่ ซ้ํ า ซ อ นหรื อ เกิ น ความจํ า เป น
กระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง) ไดกําหนดแนวทางการปรับลดจํานวนอัตรากําลังใหเปนไปตามมติ
คณะรัฐมนตรี และไมขัดตอพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ พระพุทธศักราช 2457 โดยไดทําการปรับลด
จํานวนตําแหนงผูชวยผูใหญบานฝายรักษาความสงบ (ผรส.) เหลือหมูบานละ 1 คน ทั่วประเทศ
เนื่องจากสถานการณความไมสงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต นับตั้งแตมีการปลนปน
กองพันทหารพัฒนาที่ 2 (คายปเหล็ง) อําเภอเจาะไอรอง จังหวัดนราธิวาส ติดตามมาดวยการกอความไมสงบ
ไมวาเปนการลอบวางระเบิด การซุมโจมตี การลอบสังหาร การเผาบานเรือน สถานที่ราชการ เพื่อสรางความ
หวาดกลัว และผลักดันราษฎรใหออกจากพื้นที่ รวมทั้งการโฆษณาชวนเชื่อ การบิดเบือนขอมูลเพื่อสรางความ
แตกแยก ระหวางราษฎรไทยพุทธกับมุสลิม ซึ่งมีผลทําใหเจาหนาที่ของรัฐไมสามารถปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจที่
ไดรับมอบหมายไดอยางเต็มที่ จึงจําเปนตองอาศัยบุคลากรของรัฐในพื้นที่ ไดแก กํานัน ผูใหญบาน ซึ่งเปนกําลัง
หลักของฝายปกครองทําหนาที่ชวยเหลือประสานการปฏิบัติงานรวมกับทุกหนวยไมวาจะเปนกองกําลังทหาร
ตํารวจ และฝายปกครอง และเปนกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐบาล ในการรวมมือแกไข
ปญหาความไมสงบเรียบรอยที่เกิดขึ้น จากการประชุมรวมกันระหวางกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจั ก ร (กอ.รมน.) ศู น ย อํ านวยการบริ หารจั งหวั ดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) และกรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย มี ค วามเห็ น ว าตํ าแหน งผู ช วยผู ใหญ บ านฝ ายรั กษาความสงบ (ผรส.) เป นตํ าแหน งที่ มี
ความสําคัญในการทําหนาที่ชวยเหลือ กํานัน ผูใหญบาน เกี่ยวกับการดูแลรักษาความสงบเรียบรอย ซึ่งเกี่ยวของกับ
ความมั่นคงและปลอดภัยของ ตําบล หมูบาน จึงเสนอขอเพิ่มอัตรากําลังผูชวยผูใหญบานฝายรักษาความสงบ
(ผรส.) ในพื้นที่จังหวัดยะลา นราธิวาส ปตตานี และ 4 อําเภอของจังหวัดสงขลา (อําเภอเทพา จะนะ นาทวี และ
อําเภอสะบายอย) จากเดิมหมูบานละ 1 คน เพิ่มเปนหมูบานละ 5 คน ใหครบเต็มพื้นที่ ภายในป 2552 ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2550 จํานวน 300 หมูบาน และเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2550 จํานวน 1,750 หมูบาน
(ป 2550 300 หมูบาน ป 2551 900 หมูบาน และป 2552 550 หมูบาน)

-2คุณสมบัติของผูชวยผูใหญบานฝายรักษาความสงบ (ผรส.)
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ พระพุทธศักราช 2457
มาตรา 9 ในหมูบานใด ผูวาราชการจังหวัดเห็นสมควรใหมีผูชวยผูใหญบานฝายรักษาความสงบ
ก็ใหมีไดตามจํานวนที่กระทรวงมหาดไทยจะเห็นสมควร
มาตรา 15 ผูใหญบานและกํานันทองที่ รวมกันพิจารณาคัดเลือกราษฎรซึ่งมีคุณสมบัติ ตาม
มาตรา 16 เปนผูชวยผูใหญบานฝายปกครอง และผูชวยผูใหญบานฝายรักษาความสงบ
มาตรา 16 ผูมีสิทธิจะไดรับเลือกเปนผูชวยผูใหญบานฝายปกครอง หรือผูชวยผูใหญบานฝาย
รักษาความสงบ ตองมีคุณสมบัติ ตามมาตรา 12 ยกเวนคุณสมบัติเปนเจาบาน
มาตรา 12 ผูที่จะไดรับเลือกเปนผูใหญบานตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม
ดังตอไปนี้
(1) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(2) อายุไมต่ํากวายี่สิบหาปบริบูรณในวันรับเลือก
(3) มีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยูเปนประจําและมีชื่อในทะเบียนบานตามกฎหมายวาดวยการทะเบียน
ราษฎรในหมูบานนั้นติดตอกันมาแลวไมนอยกวาสองปจนถึงวันเลือกและเปนผูที่ประกอบอาชีพเปนหลักฐาน
(4) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญดวยความบริสุทธิ์ใจ
(5) ไมเปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(6) ไมเปนผูมีรางกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัตหิ นาที่ได วิกลจริต จิตฟนเฟอน ไม
สมประกอบ ติดยาเสพติดใหโทษ หรือเปนโรคตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยประกาศกําหนดในราช
กิจจานุเบกษา
(7) ไมเปนสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น ขาราชการการเมือง
ขาราชการประจํา พนักงาน เจาหนาที่ หรือลูกจางของหนวยงานของรัฐ หรือของรัฐวิสาหกิจหรือขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น หรือลูกจางของสวนราชการ หรือลูกจางของเอกชนซึ่งมีหนาที่ทาํ งานประจํา
(8) ไมเปนผูมีอิทธิพลหรือเสียชื่อในทางพาลหรือทางทุจริต หรือเสื่อมเสียในทางศีลธรรม
(9) ไมเปนผูเคยถูกใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เพราะทุจริตตอหนาที่ และยังไมพนกําหนดเวลาสิบปนับแตวันถูกใหออก ปลดออก
หรือไลออก
(10) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดเวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ได
กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ และยังไมพนกําหนดเวลาสิบปนับแตวันพนโทษ
(11) ไมเปนผูเคยตองคําพิพากษาถึงที่สุดวากระทําผิดเกี่ยวกับกฎหมายวาดวยปาไม กฎหมายวา
ดวยปาสงวนแหงชาติ กฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา กฎหมายวาดวยอุทยานแหงชาติ กฎหมายวา
ดวยศุลกากร กฎหมายวาดวยอาวุธปน เครื่องกระสุนปน หรือวัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปน ในฐาน

-3ความผิดเกี่ยวกับอาวุธปน เครื่องกระสุนปน หรือวัตถุระเบิดที่นายทะเบียนไมอาจออกใบอนุญาตใหได กฎหมาย
วาดวยที่ดิน ในฐานความผิดเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน กฎหมายวาดวยยาเสพติด กฎหมายวาดวยการเลือกตั้ง
และกฎหมายวาดวยการพนัน ในฐานความผิดเปนเจามือหรือเจาสํานัก
(12) ไมเปนผูเคยถูกใหออกจากตําแหนงตามมาตรา 14(6) หรือ (7) และยังไมพนกําหนดเวลาสิบ
ปนับแตวันถูกใหออก
(13) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากตําแหนงกํานัน ผูใหญบาน แพทย
ประจําตําบล หรือผูชวยผูใหญบาน ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนและยังไมพนกําหนดเวลาสิบป
นับแตวันถูกใหออก ปลดออก หรือไลออก
(14) มีพื้นความรูไมต่ํากวาการศึกษาภาคบังคับ หรือที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบไมต่ํากวา
การศึกษาภาคบังคับเวนแตในทองที่ใดไมอาจเลือกผูมีพื้นความรูดังกลาวไดผูวาราชการจังหวัดโดยอนุมัติ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย อาจประกาศในราชกิจจานุเบกษายกเวนหรือผอนผันได
(15) ไมเปนผูอยูในระหวางเสียสิทธิในกรณีที่ไมไปใชสิทธิเลือกตั้งหรือถูกเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้ง
(ความในมาตรา 12 ยกเลิกและใชความใหมแทนโดย มาตรา 4 พ.ร.บ. ลักษณะปกครองทองที่ (ฉบับที่ 9)พ.ศ. 2535
มาตรา 4 พ.ร.บ. ลักษณะปกครองทองที่ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2542 และใหเพิ่มเติมมาตรา 12(15) โดยมาตรา 4
แหง พ.ร.บ. ลักษณะปกครองทองที่ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2551)

บทบาท ภารกิจ และอํานาจหนาที่
1. ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ พระพุทธศักราช 2457
1.1 อํานาจหนาที่ดานการรักษาความสงบเรียบรอย
มาตรา 28 ทวิ ฯลฯ บัญญัติวา ผูชวยผูใหญบานฝายรักษาความสงบมีอํานาจหนาที่
ดังตอไปนี้
1) ตรวจตรารักษาความสงบเรียบรอยภายในหมูบาน
2) ถารูเห็นหรือทราบวาเหตุการณอันใดเกิดขึ้นในหมูบาน หรือจะเกิดขึ้นในหมูบาน
เกี่ยวกับความไมสงบเรียบรอย ใหนําความแจงตอผูใหญบาน
ถาเหตุการณตามวรรคหนึ่งเกิดขึ้นหรือจะเกิดขึ้นในหมูบานใกลเคียง ใหนําความ
แจงผูใหญบานทองที่นั้น และสงรายงานใหผูใหญบานของตนทราบ
3) ถามีคนจรเขามาในหมูบาน และสงสัยวาไมไดมาโดยสุจริต ใหนําตัวสงผูใหญบาน
4) เมื่อมีเหตุรายเกิดขึ้นในหมูบ าน ตองระงับเหตุปราบปราม ติดตามจับผูร ายโดยเต็มกําลัง
5) เมื่อตรวจพบหรือตามจับไดสิ่งของใดที่มีไวเปนความผิดหรือไดใช หรือมีไวเพื่อใช
ในการกระทําความผิด หรือไดมาโดยการกระทําความผิด ใหรีบนําสงผูใหญบาน

-46) เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยวาผูใดไดกระทําความผิดและกําลังจะหลบหนีใหควบคุมตัว
สงผูใหญบาน
7) ปฏิบัติตามคําสั่งของผูใหญบานซึ่งสั่งการโดยชอบดวยกฎหมาย
1.2. อํานาจหนาที่ในฐานะเปนกรรมการหมูบานโดยตําแหนง
มาตรา 28 ตรี ในหมูบานหนึ่งใหมีคณะกรรมการหมูบาน ประกอบดวย ผูใหญบาน
เปนประธาน ผูชวยผูใหญบาน สมาชิกองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีภูมิลําเนาในหมูบาน ผูนําหรือผูแทนกลุม
องคกรในหมูบาน เปนกรรมการหมูบานโดยตําแหนง และกรรมการหมูบานผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งนายอําเภอแตงตั้ง
จากผูซึ่งราษฎรในหมูบานเลือกเปนกรรมการหมูบานผูทรงคุณวุฒิ จํานวนไมนอยกวาสองคนแตไมเกินสิบคน
โดยมีหนาที่ ดังนี้
1) มีหนาที่ชวยเหลือ แนะนําและใหคําปรึกษาแกผูใหญบานเกี่ยวกับกิจการอันเปน
อํานาจหนาที่ของผูใหญบาน และปฏิบัติหนาที่อื่นตามกฎหมาย หรือระเบียบแบบแผนของทางราชการ หรือที่
นายอําเภอมอบหมาย หรือที่ผูใหญบานรองขอ
2) ใหคณะกรรมการหมูบานเปนองคกรหลักที่รับผิดชอบในการบูรณาการการจัดทํา
แผนพัฒนาหมูบาน และบริหารกิจกรรมที่ดาํ เนินงานในหมูบานรวมกับองคกรอืน่ ทุกภาคสวน
2. ตามประมวลกฎหมายอาญา และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเกี่ยวกับการรักษา
ความสงบเรียบรอยภายในหมูบาน
2.1 ผูชวยผูใหญบานฝายรักษาความสงบ (ผรส.) เปนพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2 (16) หมายความถึงเจาพนักงานซึ่ ง กฎหมายใหมี อํานาจ
และหนาที่รัก ษาความสงบเรีย บร อ ยของประชาชน มีอํา นาจจั บกุ ม ปราบปรามผูกระทําผิดกฎหมาย ฉะนั้น
ผูชวยผูใหญบานฝายรักษาความสงบ (ผรส.) มีอํานาจหนาที่ตรวจตรารักษาความสงบเรียบรอยภายในหมูบาน
เมื่อมีเหตุรายเกิดขึ้นในหมูบา น ตองระงับเหตุปราบปราม ติดตามจับผูร ายโดยเต็มกําลัง ตามพระราชบัญญัติ
ลักษณะปกครองทองที่ พระพุทธศักราช 2457 มาตรา 28 ทวิ วรรคสอง (1) และ (4) จึงเปนพนักงานฝายปกครอง
หรือตํารวจและเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
2.2 ผูชวยผูใหญบานฝายรักษาความสงบ (ผรส.) มีอํานาจทําการสืบสวนคดีอาญา คือ การ
แสวงหาขอเท็จจริงและหลักฐานซึ่งพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจไดปฏิบัติตามอํานาจและหนา ที่ใ นการ
รั ก ษาความสงบเรี ย บร อ ยของประชาชน และเพื่อ จะทราบรายละเอี ย ดแหงความผิดตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2 (10) และมาตรา 17

-52.3 ผูชวยผูใหญบานฝายรักษาความสงบ (ผรส.) มีอํานาจจับกุม ปราบปราบผูกระทําความผิด
อาญา แมรฐั ธรรมนูญจะกําหนดหามมิใหจบั บุคคลใดเวนแต จะมีหมายหรือคําสั่งศาล แตเมือ่ มีเหตุอนื่ ในบางกรณี
ผูชวยผูใหญบานฝายรักษาความสงบ (ผรส.) ซึ่งเปนพนักงานฝา ยปกครองหรือตํา รวจ จั บกุ ม ผูก ระทํา
ความผิด ได ต ามประมวลกฎหมายวิธีพิ จ ารณาความอาญา มาตรา 78 ไดแก
(1) เมื่อบุคคลนั้นกระทําผิดซึ่งหนา ไดแกความผิดซึ่งเห็นกําลังกระทําหรือพบใน
อาการใด ซึ่งแทบจะไมมีความสงสัยเลยวาเขาไดกระทําผิดมาแลวสด ๆ
(2) เมื่อพบบุคคลโดยมีพฤติการณอันควรสงสัยวา ผูนั้นนาจะกอเหตุรายใหเกิดอันตราย
แกบุคคลหรือทรัพยสินของผูอื่นโดยมีเครื่องมือ อาวุธ หรือวัตถุอยางอื่น อันสามารถอาจใชในการกระทําผิด
(3) เมื่อมีเหตุที่ออกหมายจับนั้น ตามมาตรา 66 (2) แตมีความจําเปนเรงดวนที่ไมอาจ
ขอใหศาลออกหมายจับบุคคลนั้นได
(4) จับผูตองหาหรือจําเลยหนีประกัน (นายประกันขอใหจับ)
2.4 ผูชวยผูใหญบานฝายรักษาความสงบ (ผรส.) มีอํานาจคนในที่รโหฐานไดบางกรณี
แม รั ฐ ธรรมนู ญ จะห า มมิ ใ ห ค น ในที่ ร โหฐานเว น แต จ ะมี ห มายค น หรื อ คํา สั่ ง ศาล แต ต ามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 92 ผูชวยผูใหญบานฝายรักษาความสงบ (ผรส.) ซึ่งเปนพนักงานฝาย
ปกครองหรือตํารวจ เมื่อมีเหตุอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้มีอํานาจคนที่รโหฐานได ไดแก
(1) เมื่อมีเสียงรองใหชว ยมาจากขางในที่รโหฐาน หรือมีเสียงหรือพฤติการณอื่นใดอัน
แสดงไดวามีเหตุรายเกิดขึ้นในที่รโหฐานนั้น
(2) เมื่อปรากฏความผิดซึ่งหนากําลังกระทําลงในที่รโหฐาน
(3) เมื่อบุคคลที่ไดกระทําความผิดซึ่งหนา ขณะถูกไลจับหนีเขาไปหรือมีเหตุอัน
แนนแฟนควรสงสัยวาไดเขาไปซุกซอนตัวอยูในที่รโหฐานนั้น
(4) เมื่อมีพยานหลักฐานตามสมควรวาสิ่งของที่มีไวเปนความผิดหรือไดมาโดยการ
กระทําความผิดหรือไดใชหรือมีไวเพื่อจะใชในการกระทําความผิด หรืออาจเปนพยานหลักฐานพิสูจนการกระทํา
ความผิดไดซอนหรืออยูในนั้น ประกอบทั้งตองมีเหตุอันควรเชื่อวาเนื่องจากการเนิ่นชากวาจะเอาหมายคนมา
ไดสิ่งของนัน้ จะถูกโยกยายหรือทําลายเสียกอน
(5) เมื่อที่รโหฐานนั้นผูจะตองถูกจับเปนเจาบาน และการจับนั้นมีหมายจับ หรือ
จับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 78
การใชอํานาจตาม (4) ใหพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจผูคนสงมอบสําเนาบันทึกการ
ตรวจคนและบัญชีทรัพยสินที่ไดจากการตรวจคน รวมทั้งจัดทําบันทึกแสดงเหตุผลที่ทําใหสามารถเขาคนไดเปน
หนังสือใหไวแกผูครอบครองสถานที่ที่ถูกตรวจคน แตถาไมมีผูครอบครองอยู ณ ที่นนั้ ใหสงมอบหนังสือดังกลาว
แกบุคคลเชนวานั้นในทันทีทกี่ ระทําได และรีบรายงานเหตุผลและผลการตรวจคนเปนหนังสือตอผูบังคับบัญชา
เหนือขึ้นไป

-6หมายเหตุ
1. ที่รโหฐานหมายความถึงที่ตาง ๆ ซึ่งไมใชสาธารณสถาน คือ สถานที่ที่ประชาชนไมมีความชอบ
ธรรมที่จะเขาไปได เชน รานคา เวลาเปดขายของเปนสาธารณสถานประชาชนทั่วไปมีความชอบธรรมที่จะเขาไป
ในรานไดไมเปนที่รโหฐาน แตเมื่อรานปดใหบริการแลวถามีคนอยูหลับนอนในรานก็กลายเปนเคหสถานตาม
ประมวลกฎหมายอาญาและเปนที่รโหฐานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
2. กรณีคนโดยมีหมาย ผูชวยผูใหญบานฝายรักษาความสงบ (ผรส.) ไมมีอาํ นาจเปน
หัวหนาจัดการตามหมายคน เนื่องจากตามประมวลกฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญา มาตรา 97 กําหนดใหเปน
พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจตั้งแตระดับสามขึ้นไป
2.5 วิธีการจับกุมผูกระทําผิดของผูชวยผูใหญบานฝายรักษาความสงบ (ผรส.)
ผูชวยผูใหญบานฝายรักษาความสงบ (ผรส.) จะจับบุคคลตามหมายจับหรือจับตามตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 78 ผูชวยผูใหญบานฝายรักษาความสงบ (ผรส.) ตองแสดงตัวโดย
การบอกชื่อและตําแหนงใหผถู ูกจับทราบ โดยไมจําเปนตองแตงเครื่องแบบ และตองปฏิบัติตามกฎหมาย ดังนี้
(1) ตองแจงแกผูที่จะถูกจับวา เขาตองถูกจับ แลวสั่งใหผูถูกจับไปยังที่ทําการของ
พนั ก งานสอบสวนแห งท องที่ ที่ ถูก จั บ พรอมกัน ถ า จํา เปน ก็ใ หจั บตัว ไป แต ถ าผู ถูก จับขัดขวางหรือจะ
ขัดขวาง หรือหลบหนี หรือพยายามจะหลบหนี ผูชวยผูใหญบานฝายรักษาความสงบ (ผรส.) มีอํานาจใช
วิธีหรือการปองกันทั้งหลายเทาที่เหมาะสมแกพฤติการณแหงเรื่องในการจับนั้นเชน อาจใชเครื่องพันธนาการ
ใสกุญแจมือ เพื่อปองกันการหลบหนีเทานั้น
(2) ตองแจงขอกลาวหาใหผูถูกจับทราบ ถาจับตามหมายจับใหแสดงตอผูถูกจับ เชน
ผูถูกจับถูกออกหมายจับวาลักเอายางพาราของผูอื่นไป ตองแสดงหมายใหผูถูกจับทราบ และตองแจง
รายละเอียด ขอเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทําผิดอันเปนขอกลาวหา วาเมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2551 ผูถูกจับลัก
เอายางพาราของนายดําไปจํานวน 200 แผน ราคา 20,000 บาท เหตุเกิดที่ หมูบาน... ตําบล.... อําเภอ......
(3) แจงใหผูถูกจับทราบวาผูถูกจับมีสิทธิจะใหการหรือไมใหการก็ไดและถอยคํา
ของผูถูกจับนั้นอาจใชเปนพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได และผูถูกจับมีสิทธิพบและปรึกษาทนายความ
หรือผูซึ่งจะเปนทนายความ
(4) ตองทําบันทึกการจับกุม โดยการระบุสถานที่ที่ทําบันทึกการจับกุม วัน เดือน ป
เวลา เหตุการณตางๆ ขณะจับกุมหรือพฤติการณแหงการจับกุม ชื่อผูถูกจับกุม ของกลางและสิ่งของตางๆ ที่อาจใช
เปนพยานหลักฐาน และผูจับลงชื่อไวเปน หลักฐาน เมื่อนําตัวผูถูกจับไปที่ทําการพนักงานสอบสวนแลว ใหมอบ
บันทึกการจับกุมใหพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจที่รับตัวผูถูกจับไวควรถายสําเนาบันทึกการจับกุมเก็บไว
เปนหลักฐาน พรอมทั้งหมายเหตุวาบันทึกการจับกุมนี้ ลงบันทึก ปจว.วัน เดือน ป เวลา และลําดับที่เทาไหร
ของ บันทึก ปจว. ของวันนั้น

-72.6 การตรวจคนบุคคลในสาธารณสถาน
ผูชว ยผู ใ หญ บา นฝ า ยรัก ษาความสงบ (ผรส.)มีอํา นาจคน ตั ว บุค คลในที่
สาธารณสถาน แตตองเปนกรณีมีเหตุอันควรสงสัย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 93 คือ
มีเหตุอันควรสงสัยวา
(1) บุคคลนั้นมีสิ่งของในความครอบครองเพื่อจะใชในการกระทําความผิด
(2) บุคคลนั้นมีสิ่งของในความครอบครอง ซึ่งไดมาโดยการกระทําความผิด
(3) บุคคลนั้นมีสิ่งของซึ่งมีไวเปนความผิดไวในความครอบครอง
2.7 การใชอาวุธปนและการพาอาวุธปนติดตัว
ผูชวยผูใหญบานฝายรักษาความสงบ (ผรส.) ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่
พระพุทธศักราช 2457 มาตรา 28 จัตวา กําหนดวา ในการปฏิบัติหนาที่ใหผูชวยผูใหญบานฝายรักษาความสงบ
(ผรส.) มีอํานาจใชอาวุธปนของทางราชการปฏิบัติหนาที่ได และในการปฏิบัติหนาที่ผูชวยผูใหญบานฝายรักษา
ความสงบ (ผรส.) พาอาวุธปนติดตัวไปในหมูบาน ในระหวางปฏิบตั ิหนาที่ไดตามพระราชบัญญัติ อาวุธปน
เครื่องกระสุนปน และวัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง สิ่งเทียมอาวุธปน พ.ศ.2490 มาตรา 8 ทวิ ฉะนั้น ระหวาง
ปฏิบัติหนาที่ผูชวยผูใหญบานฝายรักษาความสงบ (ผรส.) สามารถพาอาวุธปนติดตัวไปในหมูบานของตนเองได
แตตองเปนปนของทางราชการ หรือปนของตนเองทีน่ ายทะเบียนอนุญาตใหมแี ละใชอาวุธปน จะพาติดตัวออก
นอกพื้นที่หมูบานของตนไมได เนื่องจากอํานาจหนาที่ของผูชวยผูใหญบานฝายรักษาความสงบ (ผรส.) จํากัด
อยูเฉพาะในหมูบานของตนเองเทานั้น หากนําอาวุธปนติดตัวเขาไปในเขตหมูบานอื่นจะมีความผิดตามกฎหมาย
2.8 เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
ผูชวยผูใหญบานฝายรักษาความสงบ (ผรส.) กฎหมายกําหนดใหเปนพนักงานฝายปกครอง
หรือตํารวจมีอํานาจหนาที่ในการรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน จึงถือเปนเจาพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา แตเรื่องเจาพนักงานประมวลกฎหมายอาญาไมไดอธิบายเอาไว จึงตองนําแนวคําวินจิ ฉัยจาก
คําพิพากษาศาลฎีกาประกอบ ซึ่งเมื่อผูชวยผูใหญบานฝายรักษาความสงบ (ผรส.) เปนเจาพนักงานตามกฎหมายแลว
ยอมไดรับความคุมครอง และลงโทษความเปนเจาพนักงานตามกฎหมายเอาไว ดังนี้
(1) เจาพนักงานทั่วไป หมายความถึงบุคคลที่ไดรับการแตงตั้งใหปฏิบัติราชการโดยไดรับ
เงินเดือนจากงบประมาณแผนดิน เชนขาราชการที่ไดรับแตงตั้งตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน
และอาจแตงตั้งใหมีตําแหนงและหนาที่ชั่วคราว เชน แตงตั้งใหมีหนาทีต่ รวจรับงานจางของหนวยงานราชการ
(2) เจาพนักงานที่มีตําแหนงหนาที่ตามอํานาจแหงกฎหมายที่บัญญัติไวเปนพิเศษ เชน
พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ ตามประมวลกฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญา กํานัน ผูใ หญบาน ผูชวยผูใหญบาน
ฝายรักษาความสงบ (ผรส.) ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่
(3) ผูซึ่งตองชวยเจาพนักงานตามกฎหมายในการปฏิบัติการตามหนาที่ อาจมีกฎหมาย
บัญญัติใหเจาพนักงานตามกฎหมายที่ปฏิบัติการตามหนาที่ ใหมีผูชวยเหลือในการปฏิบัติหนาที่ได เชน สารวัตร

-8กํานันเปนผูชวยกํานัน ซึ่งเปนเจาพนักงานตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ สารวัตรกํานันถือเปน
เจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาในตัวเอง แตผูชวยเหลือเจาพนักงานตามที่เจาพนักงานผูที่หนาที่โดยตรง
ตามกฎหมายขอใหชวยเหลือ เชน ในการการดูแลความสงบเรียบรอยในการชุมนุมประทวงรัฐบาล พนักงานตํารวจ
ขอใหทหารเปนผูชวยเหลือ เจาพนักงานได และใหถือวาทหารเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา หรือ
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 82 กําหนดให ผูจัดการตามหมายจับ จะขอความ
ชวยเหลือจากบุคคลใกลเคียงเพื่อจัดการตามหมายนัน้ ผูเขามาชวยยอมเปนเจาพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา
ผลของการเปนเจาพนักงาน กฎหมายคุมครองและลงโทษ คือ
ก. ความผิดตอเจาพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา ตั้งแต มาตรา 136 ถึงมาตรา 146
กลาวคือ ความผิดที่บุคคลอื่นกระทําตอเจาพนักงาน เชน ดูหมิ่นเจาพนักงาน ตามมาตรา 136 แจงขอความ
อันเปนเท็จตอเจาพนักงาน มาตรา 137 และผูกระทําอาจไดรับโทษหนักขึ้น เชน ทํารายรางกายเจาพนักงาน
ฆาเจาพนักงานเพราะกระทําการตามหนาที่ ตามมาตรา 296 มาตรา 298 มาตรา 289
ข. ความผิดที่เจาพนักงานกระทําผิดเอง ซึ่งอาจกระทําผิดตอตําแหนง หรือกระทําผิดตอ
หนาที่ราชการ ที่ตนมีหนาที่ ที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติตามหนาที่นั้นๆ เชน เจาพนักงานยักยอกทรัพย ตาม
มาตรา 147 หรือ เปนเจาพนักงานผูมีอํานาจสืบสวนคดีอาญา กระทําการหรือไมกระทําการอยางใด ๆ ใน
ตําแหนงอันเปนการมิชอบเพื่อชวยบุคคลหนึ่งบุคคลใดมิใหตองรับโทษหรือรับโทษนอยลง ตามมาตรา 200
3. ตามขอบังคับกระทรวงมหาดไทย วาดวยการปฏิบัติงานประนีประนอมขอพิพาทของ
คณะกรรมการหมูบาน พ.ศ. 2530
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ พระพุทธศักราช 2457 กําหนดใหผูชวยผูใหญบาน
ทุกคนไมวาจะเปนผูชวยผูใหญบานฝายปกครองหรือผูชวยผูใหญบานฝายรักษาความสงบ ดํารงตําแหนง
กรรมการหมูบาน ทําใหผูชวยผูใหญบานฝายรักษาความสงบ (ผรส.) ตองเขามาเกี่ยวของในฐานะคณะกรรมการ
หมูบานโดยตําแหนง ซึ่งมีหนาที่ประการหนึ่ง คือ ประนีประนอมขอพิพาทตามขอบังคับกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยการปฏิบัติงานประนีประนอมขอพิพาทของคณะกรรมการหมูบานได ในกรณีตอไปนี้
3.1 เปนขอพิพาทเกี่ยวกับความแพงหรือความอาญาที่เปนความผิดอันยอมความได
3.2 คูกรณีทั้งสองฝายตกลงใหคณะกรรมการหมูบานประนีประนอมขอพิพาทและ
3.3 ขอพิพาทดังกลาวเกิดขึ้นในหมูบานหรือคูกรณีฝายใดฝายหนึ่งมีภูมิลําเนาอยูในหมูบาน นั้น
4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการชวยเหลือเจาพนักงานของหนวยกําลังคุมครองและ
รักษาความสงบเรียบรอยภายในหมูบาน พ.ศ. 2551
4.1 เปนผูบังคับหมูชุดรักษาความปลอดภัยหมูบาน (ชรบ.)
4.2 มีหนาที่ปกครองบังคับบัญชา ควบคุม กํากับดูแลและใหการสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ชรบ. ตามนโยบายของทางราชการ กองพัน ชรบ. กองรอย ชรบ. และหมวด ชรบ.

-95. ปฏิบตั ิงานตามนโยบายของรัฐบาลและของกระทรวงมหาดไทย
5.1 ดานการขาวและความมั่นคง
5.2 ดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5.3 ดานการแกไขปญหายาเสพติด
5.4 ดานการจัดระเบียบสังคม
5.5 ดานการพัฒนาตาง ๆ ของหมูบาน
5.6 ดานการปองกันและบรรเทาภัยพิบัติตาง ๆ เชน อุทกภัย วาตภัย โคลนถลม ฯลฯ
แนวทางการประพฤติปฏิบัตขิ องผูชวยผูใหญบานฝายรักษาความสงบ (ผรส.)
เมื่อไดรับการแตงตั้งเปนผูชวยผูใหญบานฝายรักษาความสงบ (ผรส.) แลว จะมีฐานะเปน
เจาหนาที่ของรัฐ มีเครื่องแบบ มีสิทธิ สวัสดิการ และมีวินัยเสมือนขาราชการพลเรือน ดังนั้นในฐานะเปนตัวแทน
ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ผูชวยผูใหญบานฝายรักษาความสงบ (ผรส.) จึงตองวางตน ปฏิบัติงาน
ใหเปนแบบอยางที่ดีแกประชาชนในหมูบาน ดังนี้
1. การประพฤติตอตนเอง
1.1 เปนผูมีศีลธรรมอันดี และประพฤติใหเหมาะสม เชน
- นําคําสอนทางศาสนาที่ตนนับถือ เปนแนวทางในการดําเนินชีวิตและเปนหลักยึด
เหนีย่ วจิตใจ
- ปฏิบัติตนใหเหมาะสมกับการเปนผูชวยผูใหญบาน ดวยการใชชีวิตที่เรียบงาย
ไมฟุงเฟอ
- ดํารงตนเปนคนดี มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี มีหลักการ มีคุณธรรมเปนที่ยอมรับนับถือของ
ผูที่มาติดตอหรือผูที่เกี่ยวของ
1.2 ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย และไมแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ เชน
- ปฏิบัติหนาที่อยางสุจริต ตรงไปตรงมา ไมมุงหวังหรือแสวงหาประโยชนอันมิควรได
จากการปฏิบัติงาน ไมวาดวยการเรียกรอง แสดงทาทีหรือกิริยาอาการอื่นใด
- ใชวิชาความรูและความสามารถในการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบไดอยางถูกตอง
เหมาะสมมีเหตุผล และเกิดประโยชนสูงสุด
1.3 มีทัศนคติที่ดีและพัฒนาตนเองใหมีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเพิม่ พูนความรู
ความสามารถ และทักษะในการทํางานเพื่อใหการปฏิบัติหนาที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลยิ่งขึ้น เชน
- มีความเขาใจ มีความรูสึกที่ดีและความภูมิใจในตําแหนงหนาที่วาเปนหนาที่ที่มีเกียรติ
และมีความสําคัญตอการดํารงอยู และความเจริญรุงเรืองของชาติ
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ความชอบธรรม
- พัฒนาตนใหเปนผูมีความสามารถ และความชํานาญในการปฏิบัติงาน มีความคิดที่
ทันสมัยและรูจักปรับตัวใหทันกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยูเสมอ
2. การประพฤติตอหนวยงาน
2.1 ปฏิบัติหนาที่ดวยความสุจริต เสมอภาค และปราศจากอคติ เชน
- การปฏิบัติหนาที่จะตองกระทําอยางถูกตองบนพื้นฐานของความสุจริต ไมพยายาม
หลีกเลี่ยงหรือแสวงหาชองโหวของกฎหมาย ระเบียบ เพื่อกระทําในสิ่งไมถูกตอง
- ไมเลือกปฏิบตั ิโดยอาศัยความรัก ชอบ ชัง โกรธ กลัว โลภ และหลงเปนเหตุ
2.2 ปฏิบัติหนาที่อยางเต็มกําลังความสามารถ รอบคอบ รวดเร็ว ขยันหมั่นเพียร ถูกตอง
สมเหตุสมผล โดยคํานึงถึงประโยชนของทางราชการและประชาชนเปนสําคัญ เชน
- ทํางานในหนาที่ดวยความรับผิดชอบและทุมเทสติปญญา ความรู ความคิดที่มีอยู
ใหกับงานอยางเต็มที่
- ทํางานในหนาที่ดวยความละเอียดถี่ถวน รวดเร็ว ดวยวิจารณญาณที่ดี
- ทํางานในหนาที่โดยมีจิตสํานึกและหลักการในการรักษาประโยชนของทางราชการ
และเอื้อประโยชนตอประชาชนโดยสวนรวม
2.3 ประพฤติตนเปนผูตรงตอเวลา และใชเวลาราชการใหเปนประโยชนตอทางราชการอยาง
เต็มที่ เชน
- เปนคนตรงตอเวลา รักษาเวลา และอุทิศเวลาในการปฏิบัติหนาที่อยางเสมอตน
เสมอปลาย
- ใหความสําคัญและรักษาเวลานัดหมายโดยเมื่อนัดหมายวาจะกระทําสิ่งใดแลวก็
พยายามทําตามเวลาที่นัดหมายไวนั้นใหได
2.4 ดูแลรักษาและใชทรัพยสินของทางราชการอยางประหยัดคุมคาโดยระมัดระวังมิให
เสียหายหรือสิ้นเปลือง เยี่ยงวิญูชนจะพึ่งปฏิบัติตอทรัพยสินของตนเอง
3. การประพฤติตอผูบังคับบัญชา และผูรวมงาน
3.1 มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน การใหความรวมมือชวยเหลือกลุมงานของตนเอง
ทั้งในดานการใหความคิดเห็น การชวยทํางาน และการแกปญหารวมกัน รวมทั้งการเสนอแนะในสิ่งที่เห็นวาจะมี
ประโยชนตอการพัฒนางานในความรับผิดชอบดวย เชน
- ใหความรวมมือ รวมใจ รักใคร ปรองดอง และชวยกันปฏิบัติงานเพื่อความสําเร็จรวมกัน
- เมื่อมีปญหาในการปฏิบัติงานก็รวมกันคิดรวมกันเผชิญและรวมกันแกไขโดยไม
หลีกเลี่ยงบายเบี่ยง หรือเกี่ยงงอนกัน
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รวมใจในบรรดาผูรวมงานในการปฏิบัติหนาที่เพื่อประโยชนสวนรวม เชน
- ใหความอนุเคราะหและหยิบยื่นความชวยเหลือแกผูปฏิบัติงานที่ตองการสนับสนุน
ดวยความเต็มใจ
- เขารวมกิจกรรมตางๆ ที่จัดขึ้นเพื่อประสานสัมพันธ และสรางสรรคความรักความ
สามัคคีภายในหนวยงาน
- ผนึกกําลังรวมกันปฏิบัติหนาที่การงานเพื่อประโยชนของประเทศชาติและประชาชน
อยางแทจริง
3.3 ปฏิบัติตอผูรวมงานตลอดจนผูเกีย่ วของดวยความสุภาพ มีน้ําใจ และมีมนุษยสัมพันธ เชน
- แสดงออกดวยกิริยาที่สภุ าพเรียบรอยอยูเสมอตอเพื่อนรวมงานและผูมาติดตอเกีย่ วของ
- มีน้ําใจชวยเหลือผูอื่นในเรื่องซึ่งอยูในวิสัยที่ชวยไดโดยไมลังเลหรือตองรอใหรองขอ
- มีความจริงใจและยินดีที่จะคบหาสมาคมกับบุคคลอื่นไดอยางสนิทสนมกลมเกลียว
4. การประพฤติตอประชาชนและสังคม
4.1 จริงใจ ตรงไปตรงมา มีความรับผิดชอบไมปดหรือโยนความผิดใหแกผูอื่น
4.2 รักษาคํามั่นสัญญา ไมรับปากเพียงใหพนตัว โดยไมสนใจวาจะทําไดตามที่รับปาก
หรือไมอันจะทําใหประชาชนขาดความเชื่อถือ
4.3 วางตนเปนผูมีเหตุผล และมีมนุษยสัมพันธ ไมเปนคนเจาอารมณ
สิทธิประโยชนของกํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน ฯลฯ
1. เงินตอบแทนตําแหนง (มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2552)
ลําดับ
ที่

ตําแหนง

เริ่มใช 1 เมษายน 2549 - เริ่มใชปงบประมาณ เริ่มใชปงบประมาณ
30 กันยายน 2552
พ.ศ.2553
พ.ศ.2554

1

กํานัน

5,000

7,500

10,000

2

ผูใหญบาน

4,000

6,000

8,000

3

แพทยประจําตําบล/
สารวัตรกํานัน/
ผูชวยผูใหญบานฝายปกครอง/
ผูชวยผูใหญบานฝายรักษาความสงบ

2,500

3,750

5,000
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กํานัน ผูใหญบาน ฯลฯ มีสิทธิไดรับเงินคาตอบแทนพิเศษรายเดือน ซึ่งปฏิบัติงานประจําในพื้นที่
3 จังหวัดชายแดนภาคใต และ 4 อําเภอของจังหวัดสงขลา เดือนละ 2,500 บาท (มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
11 พฤศจิกายน 2551)
3. เงินเพิ่มพิเศษคาภาษาใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต
กํานัน ผูใหญบาน ฯลฯ ในเขตจังหวัดยะลา ปตตานี นราธิวาส และจังหวัดสตูล ที่สามารถพูดและใช
ภาษาไทยและภาษายาวีไดดที ั้งสองภาษา จะไดรับเงินเพิ่มพิเศษคนละ 50 บาทตอเดือนตามนโยบายความมั่นคง
แหงชาติ เกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต (มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2523)
4. เงินตอบแทนกรณีเสียชีวิต
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทนและเงินอื่นๆ
4.1 ไดรับเงินตอบแทนตําแหนงเดือนที่เสียชีวิตทั้งเดือน
4.2 รับเงินอีก 3 เทาของเงินตอบแทนตําแหนงเดือนสุดทาย
5. เงินชวยเหลือการศึกษาของบุตร
กํานัน ผูใหญบาน ฯลฯ จะไดรับเงินชวยเหลือการศึกษาของบุตร สําหรับบุตรที่ชอบดวยกฎหมาย คนที่ 1
ถึง คนที่ 3 ไมสูงกวามัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ (ม.6) และสายอาชีพ (ปวช.) โดยอนุโลมตามพระราช
กฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2523
6. สวัสดิการชวยเหลือในการรักษาพยาบาล
สิทธิพิเศษคารักษาพยาบาล (คาหองพิเศษและคาอาหาร สวนลด 50%) ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข
วาดวยการชวยเหลือในการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550
7. เครื่องราชอิสริยาภรณ
เปนเครื่องหมายแหงเกียรติยศซึ่งพระมหากษัตริยทรงพระราชทานแกผูกระทําความดีความชอบเปน
ประโยชนแกประเทศชาติ กํานัน ผูใหญบาน ฯลฯ ผูปฏิบัติงานตามกฎหมายวาดวยลักษณะปกครองทองที่อาจ
ไดรับการพิจารณาขอพระราชทาน โดยเครื่องราชอิสริยาภรณ เริ่มตนขอ ร.ง.ม. เลื่อนไดสูงสุดถึง ร.ท.ช. ตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณฯ พ.ศ. 2536 โดยมีหลักเกณฑ ดังนี้
7.1 เริ่มตนขอพระราชทานตามตําแหนง (ร.ง.ม.)
7.2 ขอพระราชทานเลื่อนชั้นตรงตามลําดับชั้นตรา โดยมีการเวนระยะเวลา ดังนี้
- ตองดํารงตําแหนงแพทย สารวัตร ผูชวยผูใหญบาน กรรมการสภาตําบล ตําแหนงใดตําแหนงหนึ่ง
หรือหลายตําแหนง ติดตอกันมาไมนอยกวา 3 ปบริบูรณ หรือไดดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่ง หรือหลาย
ตําแหนงมาแลวรวมกันไมนอยกวา 5 ปบริบูรณ
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ผูมีสิทธิไดรับรางวัลตามระเบียบวาดวยการพิจารณารางวัล กํานัน ผูใหญบาน ฯลฯ พ.ศ. 2546 ดังนี้
1) ไมอยูระหวางถูกสอบสวน
2) ดํารงตําแหนงกํานัน ใหพจิ ารณาตําแหนงกํานัน
3) กํานันไดรับรางวัลใดใหสารวัตรกํานันไดรับดวย
4) ผูชวยผูใหญบานฝายปกครอง และผูชวยผูใหญบานฝายรักษาความสงบ ใหพิจารณารวมกัน
5) ดํารงตําแหนงครบรอบปงบประมาณ
6) ไมอยูระหวางถูกสอบสวน
9. การยกยองเชิดชูเกียรติ
รางวัลยกยองเชิดชูเกียรติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการยกยองเชิดชูเกียรติกํานัน
ผูใหญบาน ฯลฯ พ.ศ. 2550
กํานัน ผูใหญบาน ฯลฯ ซึ่งปฏิบัติหนาที่หรือชวยเหลือเจาพนักงานในการปฏิบัติหนาที่อันเปนประโยชน
อยางมากแกราชการ เสี่ยงอันตรายตอชีวิต ดวยความเสียสละ จะไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ มีสิทธิไดรับประดับ
เข็มเครื่องหมาย และประกาศยกยองเชิดชูเกียรติจากกระทรวงมหาดไทย
10. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยบําเหน็จความชอบสําหรับเจาหนาที่ผูปฏิบตั ิงานในจังหวัดชายแดน
ภาคใต พ.ศ. 2550
10.1 กรณีปฏิบัติราชการในพื้นที่
1) เปนผูมีผลงานดีเดน ลดระยะเวลาการขอเครื่องราชอิสริยาภรณจากปกติ ไมเกิน 2 ป
2) มีสิทธิขอพระราชทานเหรียญชายแดน
10.2 กรณีเสียชีวิต หรือทุพพลภาพ
1) ขอเครื่องราชอิสริยาภรณกรณีพิเศษสูงขึ้นไดอีกไมเกิน 2 ขั้น
2) มีสิทธิไดรับการพิจารณาบรรจุทายาทเขารับราชการ
11. การฌาปนกิจสงเคราะหจากมูลนิธิกํานัน ผูใหญบาน (ฌ.ก.น.)
ตามระเบียบกรมการปกครองวาดวยการฌาปนกิจสงเคราะหกํานัน ผูใหญบาน ฯลฯ พ.ศ. 2548
11.1 กํานัน ผูใหญบาน ฯลฯ และคูสมรส สมัครเปนสมาชิก ฌ.ก.น.ไดโดยชําระคาสมัคร 10 บาท สมัครได ณ
ที่วาการอําเภอที่ผูสมัครมีภูมิลําเนา แมจะพนจากตําแหนง กํานัน ผูใหญบาน ฯลฯ ไปแลว สมาชิกภาพของสมาชิก
ฌ.ก.น. ยังคงมีอยูตลอดไป (ถาสมาชิกไมขาดสงเบีย้ คาทําศพติดตอเกิน 3 เดือน หรือไดลาออกจากสมาชิกเสียกอน)
11.2 ชําระเงินสงเคราะหเมื่อสมาชิกคนอื่นเสียชีวิตศพละ 1 บาท
11.3 ปจจุบันมีสมาชิกประมาณ 22,000 คน (กรณีเสียชีวิตจะไดเงินฌาปนกิจสงเคราะห
ประมาณ 22,000 บาท)
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วัตถุประสงค ชวยเหลือ สงเคราะห กํานัน ผูใหญบานที่ไดรับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติหนาที่
หลักเกณฑการจายเงินขึ้นอยูกับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ ดังนี้
12.1 เสียชีวิตเนื่องจากปฏิบัติหนาที่ไมเกินรายละ 10,000 บาท บาดเจ็บจากการปฏิบัติหนาที่ไมเกินรายละ
5,000 บาท ทุพพลภาพไมเกินรายละ 5,000 บาท
12.2 ประสบสาธารณภัยรายละไมเกิน 3,000 บาท
12.3 ใหทุนดานการศึกษาแกบุตร ตั้งแตชั้น ป.1 - ปวส. หรือเทียบเทาที่มีผลการเรียนดี แตขาดทุนทรัพย
12.4 กรณีอื่นตามที่คณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ พิจารณา
13. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการ เพื่อชวยเหลือผูประสบภัย พ.ศ. 2546
13.1 กรณีเสียชีวิต เปนหัวหนาครอบครัวไดรับเงินชวยเหลือ 50,000 บาท เปนสมาชิกไดรับเงินชวยเหลือ
25,000 บาท (เหตุเกิดตั้งแตวนั ที่ 1 ธันวาคม 2551 เปนตนไป)
13.2 กรณีทุพพลภาพ ไดรับการชวยเหลือเบื้องตน 10,000 บาท รายเดือน ๆ ละ 2,000 บาท ไมเกิน 2 ป
13.3 กรณีบาดเจ็บสาหัส ไดรับการชวยเหลือ 3,000 บาท บาดเจ็บไดรับการชวยเหลือ 2,000 บาท
14. เงินชวยเหลือเนื่องจากการปฏิบัติหนาที่ชวยเหลือราชการ
กํานัน ผูใหญบาน ฯลฯ ประสบภัยขณะปฏิบัติหนาที่ชวยเหลือราชการจะไดรับความชวยเหลือ ตาม
พระราชบัญญัติสงเคราะหผูประสบภัย เนื่องจากการชวยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติ หรือการปฏิบัติ
ตามหนาที่มนุษยธรรม พ.ศ. 2543 ตามโครงการเยียวยา ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2548 และ
วันที่ 6 กันยายน 2548 ดังนี้
14.1 สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
1) กรณีเสียชีวิต
ไดรับเงินชวยเหลือ
500,000 บาท
2) กรณีทุพพลภาพ
ไดรับเงินชวยเหลือ
500,000 บาท
3) กรณีบาดเจ็บสาหัส
ไดรับเงินชวยเหลือ
50,000 บาท
4) กรณีบาดเจ็บ
ไดรับเงินชวยเหลือ
30,000 บาท
5) กรณีบาดเจ็บเล็กนอย ไดรับเงินชวยเหลือ
10,000 บาท
14.2 กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
14.2.1 เงินฟนฟูสมรรถภาพ
1) กรณีทุพพลภาพ ไดรับเงินฟนฟูสมรรถภาพ 200,000 บาท เงินยังชีพเดือนละ
1,000 - 3,000 บาท (ตามระดับความพิการ)
2) กรณีบาดเจ็บสาหัส ไดรับเงินฟนฟูสมรรถภาพ 200,000 บาท
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1) กรณีเสียชีวิต/ทุพพลภาพ บาดเจ็บสาหัส/บาดเจ็บ
- บุตรอยูชั้นอนุบาล/ประถมศึกษา ไดรับเบี้ยยังชีพ 1,000 บาท/เดือน
- บุตรอยูชั้นมัธยมศึกษา/กศน.
ไดรับเบี้ยยังชีพ 1,500 บาท/เดือน
- บุตรอยูชั้นอุดมศึกษา
ไดรับเบี้ยยังชีพ 2,500 บาท/เดือน
14.3 กระทรวงศึกษาธิการ (สํานักงานพื้นที่เขตการศึกษา)
14.3.1 ใหความชวยเหลือเด็กกําพราที่ไดรับผลกระทบ กรณีเสียชีวิต
1) เด็กเล็ก/กศน.
ไดรับการชวยเหลือ 5,000 บาท/คน/ป
2) อนุบาล/ประถมศึกษา
ไดรับการชวยเหลือ 6,000 บาท/คน/ป
3) มัธยมศึกษา
ไดรับการชวยเหลือ 10,000 บาท/คน/ป
4) อุดมศึกษา
ไดรับการชวยเหลือ 20,000 บาท/คน/ป
15. สวนลดคาโดยสารรถไฟ
กํานัน ผูใหญบาน ฯลฯ ไดรับสวนลดคาโดยสารรถไฟ ครึ่งราคาทุกชั้น โดยนําบัตรประจําตัวที่
ทางราชการออกใหและหนังสือรับรอง ใชแสดงตอเจาหนาที่จําหนายตัว๋

ขอเสนอแนะ
ผูชวยผูใหญบา นฝายรักษาความสงบ (ผรส.) มีบทบาท อํานาจ หนาที่ มากมาย ซึ่งเกีย่ วของกับกฎหมาย
ระเบียบตาง ๆ ดังนั้นจึงเปนหนาที่ที่ผูชวยผูใหญบานฝายรักษาความสงบ (ผรส.) จะตองศึกษาทําความเขาใจ
เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ใหเขาใจถองแท สามารถนําไปใชในการปฏิบัติหนาที่รักษาความสงบเรียบรอยภายใน
หมูบาน ขณะเดียวกันจะตองตั้งใจปฏิบัติงานในหนาที่ใหเรียบรอย รูจักวางตน ประพฤติตนใหเปนแบบอยางที่ดี
แกประชาชน ใหสมกับเปนบุคลากรของกรมการปกครอง

- 16 -

หมวดที่ 2
ภารกิจ/อํานาจหนาที่ของชุดรักษาความปลอดภัยหมูบาน (ชรบ.)
ชรบ. คือใคร
ชุดรักษาความปลอดภัยหมูบาน หรือเรียกโดยยอวา “ชรบ.” คือ หนวยกําลังคุมครองและรักษา
ความสงบเรียบรอยภายในหมูบาน ซึ่งประกอบดวยราษฎรอาสาสมัครในพื้นที่ ที่ผานการฝกอบรมตามหลักสูตร
ชุดรักษาความปลอดภัยหมูบาน (ชรบ.) และไดรับการแตงตั้งจากนายอําเภอใหปฏิบัติหนาที่รักษาความปลอดภัย
หมูบาน และมีฐานะเปนผูชวยเหลือเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาและประมวลกฎหมายวิธีพจิ ารณาความ
อาญา ซึ่งกรมการปกครองไดจัดฝกอบรมกํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบานฝายรักษาความสงบ (ผรส.) และ
ราษฎรที่สมัครใจในหมูบาน จํานวนหมูบานละ 30 คน จัดตั้งเปนกองกําลังประชาชนในรูปแบบของราษฎรชุด
รักษาความปลอดภัยหมูบาน (ชรบ.) ครอบคลุมเต็มพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต และ 4 อําเภอของจังหวัดสงขลา
(อําเภอจะนะ เทพา นาทวีและอําเภอสะบายอย) เพื่อใหราษฎรไดรวมกันปกปอง คุมครองชีวิตและทรัพยสิน
ปองกัน ตอตานการกอความไมสงบและรักษาความสงบเรียบรอยในหมูบานของตนเอง ซึ่งเปนการแบงเบาภารกิจ
ของภาครัฐที่ไมสามารถดูแลไดอยางทั่วถึง
ที่มาของชุดรักษาความปลอดภัยหมูบาน (ชรบ.)
1. พระราชบัญญัติจัดระเบียบบริหารหมูบานอาสาพัฒนาและปองกันตนเอง พ.ศ. 2522
มาตรา 16 ในหมูบาน ใหมีคณะกรรมการฝายตาง ๆ เพื่อชวยเหลือปฏิบัติภารกิจของ
คณะกรรมการกลางในแตละสาขางานตามที่ไดรับมอบ คณะกรรมการฝายตาง ๆ จะมีกี่คณะ แลวแต
คณะกรรมการกลางจะพิจารณาเห็นสมควรโดยปกติควรมีคณะกรรมการพัฒนา คณะกรรมการปกครอง
คณะกรรมการปองกันและรักษาความสงบเรียบรอย คณะกรรมการการคลัง คณะกรรมการสาธารณสุข
คณะกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรม คณะกรรมการสวัสดิการและสังคม หรือคณะกรรมการอื่น ๆ ที่
คณะกรรมการกลางพิจารณาเห็นวาจําเปน
มาตรา 18 (3) คณะกรรมการปองกันและรักษาความสงบเรียบรอยมีหนาที่เกี่ยวกับการจัด
หนวยกําลังคุมครองและรักษาความสงบเรียบรอยภายในหมูบาน รวมทั้งจัดกําลังปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการชวยเหลือเจาพนักงานของหนวยกําลังคุมครองและ
รักษาความสงบเรียบรอยภายในหมูบาน พ.ศ. 2551
ขอ 3. “หนวยกําลังคุมครองและรักษาความสงบเรียบรอยภายในหมูบาน” หมายความวา
หนวยกําลังคุมครอง และรักษาความสงบเรียบรอยภายในหมูบาน ตามกฎหมายวาดวยจัดระเบียบบริหารหมูบาน
อาสาพัฒนาและปองกันตนเอง และใหหมายความรวมถึง ชุดรักษาความปลอดภัยหมูบานตามระเบียบนี้
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ตามหลักสูตรชุดรักษาความปลอดภัยหมูบาน ซึ่งไดรับการแตงตั้งจากนายอําเภอใหปฏิบัติหนาที่รักษาความ
ปลอดภัยหมูบานและใหเปนผูชวยเหลือเจาพนักงาน ตามกฎหมายวาดวยลักษณะปกครองทองที่เรียกโดยยอวา
“ชรบ.”
คุณสมบัติของชุดรักษาความปลอดภัยหมูบาน (ชรบ.)
คุณสมบัติของชุดรักษาความปลอดภัยหมูบาน (ชรบ.) อยางนอยตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
1. มีสัญชาติไทย
2. มีสุขภาพรางกายแข็งแรงสามารถเขารับการฝกอบรมได
3. มีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยูในหมูบานนั้นไมนอยกวาสามเดือน
4. เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
5. เปนผูมีความประพฤติดี
ผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตร ชรบ. ตองไมมีลักษณะตองหาม ดังนี้
1. ไมเปนผูมีรางกายทุพพลภาพ วิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบอันเปนอุปสรรค
ตอการฝกอบรม
2. ไมเปนผูติดยาเสพติดใหโทษ
3. ไมเปนพระภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
หลักเกณฑการคัดเลือกราษฎรเปนชุดรักษาความปลอดภัยหมูบาน (ชรบ.)
1. กรณีเปนหมูบ านอาสาพัฒนาและปองกันตนเอง (อพป.)ใหอําเภอพิจารณาจัดตั้งคณะกรรมการฯ
ประกอบดวย นายอําเภอ กํานัน/ผูใหญบาน ผูนําทางศาสนา คณะกรรมการกลางหมูบาน อพป. รวมกับ
เจาหนาที่ฝายตํารวจและฝายทหาร เพื่อทําหนาที่คัดเลือกผูเขารับการฝกอบรมชุดรักษาความปลอดภัยหมูบาน
จํานวน 30 คน ตอ 1 หมูบาน ทั้งนี้ ใหพิจารณาจากราษฎรในชุดรักษาความปลอดภัยหมูบาน (ชรบ.) ซึ่งไดจัดตั้ง
ไวกอนแลว โดยคัดเลือกเฉพาะผูที่มีคุณสมบัติในดานความเขมแข็ง ความเสียสละ มีพัฒนาการทางยุทธวิธี มี
ขีดความสามารถ และมีจิตใจรุกรบพรอมที่จะทําการตอสูกับฝายตรงขาม ไมมีประวัติเกี่ยวของกับยาเสพติดและ
ผูมีอิทธิพล แลวนํามาฝกอบรมและจัดตั้งเปนราษฎรชุดรักษาความปลอดภัยหมูบาน (ชรบ.) เพื่อจะสนับสนุน
การปฏิบัติการเชิงรุก และสามารถปองกันรักษาความสงบเรียบรอยไดอยางมีประสิทธิภาพพรอมทั้งใหหนวยจัด
ฝกอบรม อําเภอ จัดทําประวัติผูเขารับการฝกอบรมฯ เก็บไวเปนหลักฐาน
2. กรณีหมูบานปกติ ใหอําเภอพิจารณาจัดตั้งคณะกรรมการ ฯ ประกอบดวย นายอําเภอ กํานัน
ผูใหญบาน ผูนําทางศาสนา คณะกรรมการหมูบาน ฯ รวมกับเจาหนาที่ฝายตํารวจและฝายทหาร เพื่อทําหนาที่
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พรอมทั้งใหหนวยจัดฝกอบรม อําเภอ จัดทําประวัติผูเขารับการฝกอบรม ฯ เก็บไวเปนหลักฐาน
โครงสรางและการจัดหนวยชุดรักษาความปลอดภัยหมูบาน (ชรบ.)
1.ในอําเภอหนึ่งใหมีกองพันหนวยรักษาความปลอดภัยหมูบาน โดยมีนายอําเภอเปนผูบังคับ
กองพันหนวยรักษาความปลอดภัยหมูบาน และมีปลัดอําเภอ นายตํารวจชั้นสัญญาบัตร และขาราชการในพื้นที่
ตามที่นายอําเภอแตงตั้งเปนรองผูบังคับกองพันหนวยรักษาความปลอดภัยหมูบานฝายยุทธการและการขาว
ฝายกิจการมวลชน ฝายกําลังพลและสงกําลังบํารุง และฝายสื่อสารและงบประมาณ
2. ในตําบลหนึ่งใหมีกองรอย ชรบ. โดยมีปลัดอําเภอประจําตําบลเปนผูบังคับกองรอย ชรบ.
และมีขาราชการอื่นตามที่นายอําเภอแตงตั้ง เปนรองผูบังคับกองรอย ชรบ. ฝายยุทธการและการขาว ฝายกิจการ
มวลชน ฝายกําลังพลและสงกําลังบํารุง และฝายสื่อสารและงบประมาณ โดยใหกํานันในตําบลนั้นเปนผูชวย
ผูบังคับกองรอย ชรบ.
3.ในหมูบานหนึ่ง ใหมีหมวด ชรบ. โดยมีผูใหญบานเปนผูบังคับหมวด ชรบ. ทหาร ตํารวจ
หรือสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จํานวนสองคนเปนเจาหนาที่โครง ทําหนาที่เปนผูชวยผูบังคับหมวด ชรบ.
ในหมวด ชรบ. ใหแบงการปกครองบังคับบัญชาออกเปนอยางนอยสองหมู เรียกวา “หมูชุด
รักษาความปลอดภัยหมูบานที่ 1 หมูชุดรักษาความปลอดภัยหมูบานที่ 2 และหมูชุดรักษาความปลอดภัยหมูบาน
ที่........ ตามลําดับตอไป” โดยมีผูชวยผูใหญบานเปนผูบังคับหมู ชรบ. และหมู ชรบ. ใหมีจํานวนไมนอยกวา
เจ็ดคน แตไมเกินสิบหาคน ตามความเหมาะสมโดยพิจารณาจากอัตรากําลังพลและสถานการณในพื้นที่
อํานาจหนาที่ของชุดรักษาความปลอดภัยหมูบาน (ชรบ.)
ชุดรักษาความปลอดภัยหมูบาน (ชรบ.) มีหนาที่ชวยเหลือพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ
หรือเจาพนักงานอื่นในการปฏิบัติหนาที่ที่พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจหรือเจาพนักงานอื่นไดรองขอ โดยให
ชุดรักษาความปลอดภัยหมูบาน (ชรบ.) ปฏิบัติหนาที่ชวยเหลือไดในเรื่องดังตอไปนี้
1. อยูเวรยามรักษาความสงบเรียบรอย และรักษาความปลอดภัยหมูบาน
2. ตรวจตระเวนรักษาความสงบเรียบรอย
3. สืบสวนหาขาวพฤติการณอันอาจเปนภยันตรายตอความมั่นคงหรือความสงบเรียบรอย
4. เฝาระวังรักษาสถานที่สําคัญ ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ตรวจสอบบุคคลและยานพาหนะที่ผาน
เขาออกหมูบาน
5. รายงานเหตุการณซึ่งเกิดขึ้นในพื้นที่ใหผบู ังคับบัญชาทราบ
6. ปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดทางอาญา และการกอความไมสงบเรียบรอยใน
พื้นที่
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หรือไดมาโดยกระทําความผิด หรือไดใชหรือสงสัยวาไดใช หรือจะใชในการกระทําความผิด หรือซึ่งอาจใชเปน
พยานหลักฐาน แตตองปฏิบัติตามบทบัญญัติกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาวาดวยการคน ยึดสิ่งของหรืออาวุธ
ที่ใช หรือมีไวเพื่อใชในการกระทําความผิด หรือไดมาโดยไดกระทําความผิด หรือซึ่งมีไวเปนความผิดตาม
กฎหมาย ใหรายงานไปยังผูบังคับบัญชาใกลตนโดยเร็ว
8. จับผูกระทําความผิดซึ่งหนาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และควบคุมตัวผูถูก
จับสงผูบังคับบัญชาใกลตนโดยเร็วหรือพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ
9. ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
10. ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
การสั่งใชและภารกิจของชุดรักษาความปลอดภัยหมูบาน (ชรบ.)
การสั่งใชชุดรักษาความปลอดภัยหมูบาน (ชรบ.) ปฏิบัติหนาที่อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติ
จัดระเบียบบริหารหมูบานอาสาพัฒนาและปองกันตนเอง พ.ศ.2522 (กรณีเปนหมูบาน อพป.อยูแลว) หรือ
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ พระพุทธศักราช 2457 (กรณีเปนหมูบานปกติ) โดยหลังจากเสร็จสิ้น
การฝกอบรม อําเภอจะออกคําสั่งใหปฏิบัติหนาที่รองรับการปฏิบัติงานชุดรักษาความปลอดภัยหมูบาน (ชรบ.)
โดยพิจารณาจากผูที่มีความพรอม สมัครใจและพิจารณามอบอาวุธปนลูกซอง 5 นัด ใหใชในการปฏิบัติหนาที่
ภารกิจหลัก
(1) จัดเวรยามเพื่อดูแลรักษาความสงบเรียบรอย และความปลอดภัยหมูบา น จัดตั้งจุดตรวจ
จุดสกัด และการเฝาตรวจติดตามจุดลอแหลมในบริเวณหมูบ าน เฝาระวังรักษาสถานที่สําคัญ ตรวจสอบบุคคล
และยานพาหนะที่ผานเขา-ออกหมูบาน
(2) การสนธิกาํ ลังกับหนวยงานตาง ๆ ที่ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบรอย
(3) การสนับสนุนขอมูลขาวสารของกลุมผูกอความไมสงบใหแกทางราชการ
ภารกิจเสริม
(1) เปนแกนนําหรือผูชวยกํานัน ผูใหญบาน สนับสนุนขับเคลื่อนการดําเนินงานโครงการตาม
นโยบายรัฐบาล
(2) ปฏิบัติการทางจิตวิทยาในการทํางานเชิงรุกในการเขาถึงประชาชนในตําบล/หมูบาน
(3) รวมกิจกรรมตาง ๆ กับหนวยงาน สวนราชการที่ดาํ เนินการในพื้นทีข่ องตําบล/หมูบ าน
การสนับสนุนของกรมการปกครอง
ในการปฏิบัติหนาที่ของชุดรักษาความปลอดภัยหมูบาน (ชรบ.) ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
กรมการปกครองไดสนับสนุนการปฏิบัติงาน ดังนี้

- 20 1. คาใชจายในการปฏิบัติหนาที่ของ กํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน และชุดรักษาความ
ปลอดภัยหมูบาน โดยไดจัดสรรงบประมาณใหหมูบานละ 20,000 บาท/เดือน เพื่อเปนคาประกอบเลี้ยง
คาเครื่องอุปโภค บริโภค และคาใชจายในการจัดซื้ออุปกรณการอยูเวรยาม เชน ถานไฟฉาย วิทยุสื่อสาร แผงกั้นจราจร
2. สนับสนุนเครื่องแบบปฏิบัติงาน เสื้อกัก๊ รองเทาผาใบ และรองเทาจังเกิ้ลบูท เพือ่ ใชในการ
ปฏิบัติหนาที่และเปนการแสดงสัญลักษณใหเห็นวาเปนชุดรักษาความปลอดภัยหมูบาน (ชรบ.) ที่ปฏิบัติงาน
ในขณะนั้น เพื่อประโยชนในการพิสูจนตัวบุคคลและปฏิบัติงานรวมกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของในพื้นที่
3. อาวุธปนที่ใชในการปฏิบัติหนาที่เปนอาวุธปนลูกซองตามโครงการ อพป. แหงชาติ
ที่กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) จายใหกระทรวงมหาดไทย ในลักษณะ
การใหยืมไวใชในราชการ ระหวางป พ.ศ. 2520 – 2535 โดยปกติทางราชการแจกจายอาวุธปน ใหหมูบานละ
15 กระบอก กระสุนปนกระบอกละ 15 นัด แตเนื่องจากสถานการณในแตละพื้นที่มีความแตกตางกัน จึงใหอยูใ น
ดุลยพินิจของนายอําเภอ ทีจ่ ะเปนผูพจิ ารณาแจกจายอยางละเอียดรอบคอบ
ขอควรปฏิบตั ิในการอยูเวรยามของชุดรักษาความปลอดภัยหมูบาน (ชรบ.)
1. ไมควรใหมกี ารอยูเ วรยามในจุดใดจุดหนึง่ เปนประจํา เพื่อปองกันไมใหฝายตรงขามสามารถ
กําหนดเปาหมายทีจ่ ะกอเหตุรายได แตหากเห็นวาเปนชัยภูมิที่เหมาะสมไดเปรียบทางยุทธวิธี จําเปนตองอยูป ระจํา
ก็ใหจดั แบงกําลังสําหรับลาดตระเวนในบริเวณใกลเคียงดวย
2. ใหชุดรักษาความปลอดภัยหมูบาน (ชรบ.) คํานึงถึงความปลอดภัย พรอมทั้งเพิ่มความระมัดระวัง
ในการเก็บรักษาอาวุธปนของทางราชการ โดยใหนําอาวุธปนติดตัวอยูตลอดเวลา รวมทั้งขณะประกอบศาสนกิจดวย
หากมีความจําเปนไมสามารถนําอาวุธปนติดตัวไปดวย ไมวากรณีใดๆ ใหนําฝากกับหนวยทหาร หรือตํารวจใน
พื้นที่
3. ใหชุดรักษาความปลอดภัยหมูบาน (ชรบ.) ที่ปฏิบัตหิ นาที่อยูเวรยาม รายงานสถานการณทาง
วิทยุสื่อสาร ใหสํานักงานบริหารราชการตําบล หรือศูนยวทิ ยุสื่อสารของที่ทําการปกครองอําเภอ ทราบเปนระยะ
ทุก 4 ชัว่ โมง เพื่อกระตุน ใหเกิดการตืน่ ตัวอยูตลอดเวลา
4. หลังจากชุดรักษาความปลอดภัยหมูบา น (ชรบ.) พนจากการปฏิบัตหิ นาที่ ใหสงมอบอาวุธปน
ใหกับผูมหี นาที่อยูเวรถัดไป ณ จุดที่มกี ารอยูเวรยาม หากมีกองกําลังในพื้นที่กใ็ หฝากเก็บไวกบั กองกําลังดังกลาว
สวัสดิการของชุดรักษาความปลอดภัยหมูบาน (ชรบ.)
ชุดรักษาความปลอดภัยหมูบา น (ชรบ.) ไมมีเงินเดือน ไมมีเบี้ยเลี้ยง คาตอบแทน คาลวงเวลา
แตอยางใด เวนแตนายอําเภอออกคําสั่งใช ชรบ. ปฏิบัติหนาที่ตามแผนยุทธการของอําเภอ ซึ่งเมื่อเกิดการ
ปะทะตอสูกับกลุมผูกอความไมสงบ อาจไดรับบาดเจ็บสาหัส หรือ ทุพพลภาพ และเสียชีวิต จะไดรับสวัสดิการ
(ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2548, 6 กันยายน 2548 และวันที่ 6 พฤศจิกายน 2550) ดังนี้
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1.1 กรณีเสียชีวิต
จะไดรับเงินชวยเหลือ
200,000 บาท
1.2 กรณีทุพพลภาพ
จะไดรับเงินชวยเหลือ
80,000 บาท
1.3 กรณีบาดเจ็บ
บาดเจ็บเล็กนอย
จะไดรับเงินชวยเหลือ
10,000 บาท
บาดเจ็บ
จะไดรับเงินชวยเหลือ
30,000 บาท
(รักษาตัวในโรงพยาบาลไมเกิน 20 วัน)
50,000 บาท
บาดเจ็บสาหัส
จะไดรับเงินชวยเหลือ
(รักษาตัวในโรงพยาบาลเกิน 20 วัน)
1.4 เงินทุนประกอบอาชีพ
รายละไมเกิน
15,000 บาท
2. สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
2.1 กรณีเสียชีวิต (เหตุเกิดหลังวันที่ 1 ธันวาคม 2551 เปนตนไป)
เปนหัวหนาครอบครัว
จะไดรับเงินชวยเหลือ
50,000 บาท
สมาชิกในครอบครัว
จะไดรับเงินชวยเหลือ
25,000 บาท
2.2 กรณีบาดเจ็บ
บาดเจ็บเล็กนอย
จะไดรับเงินชวยเหลือ
2,000 บาท
บาดเจ็บ
จะไดรับเงินชวยเหลือ
3,000 บาท
(รักษาตัวในโรงพยาบาลเกิน 3 วัน)
บาดเจ็บสาหัส
จะไดรับเงินชวยเหลือ
2,000 บาท/เดือน
จนกวาจะออกจากโรงพยาบาล (รักษาตัวในโรงพยาบาลเกิน 30 วัน)
3. สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
3.1 กรณีเสียชีวิต
จะไดรับเงินชวยเหลือ
6,000 บาท
200,000 บาท
3.2 กรณีพิการ – ทุพพลภาพ
ไดรับเงินชวยเหลือ
3.3 กรณีบาดเจ็บ – บาดเจ็บสาหัส ไดรับเงินชวยเหลือ
3,000 บาท
3.4 ตามขอ 3.1, 3.2, และ 3.3 บุตรจะไดรับเงินยังชีพรายเดือน ดังนี้
1) อนุบาล – ประถมศึกษา 1,000 บาท/เดือน
2) มัธยมศึกษา – ปวช.
1,500 บาท/เดือน
3) ปวส. – ปริญญาตรี
2,500 บาท/เดือน
3.5 เงินชวยเหลือผูพิการจายเปนรายเดือน 1,000 - 3,000 บาท (ตามระดับความพิการ)
3.6 เงินครอบครัวอุปถัมภ
ครอบครัวที่อุปการะเด็กกําพรา เนื่องจากบิดา – มารดา เสียชีวิตทั้งคูจ ากเหตุการณ
ความไมสงบ
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2) อุปการะ 3 คนขึ้นไปเหมาจายเดือนละ 5,000 บาท
4. กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
4.1 กรณีเสียชีวิต
ประชาชนชวยเหลือทางราชการ ไดรับเงินชวยเหลือ 150,000 บาท
ประชาชนทั่วไป
ไดรับเงินชวยเหลือ 130,000 บาท
4.2 กรณีบาดเจ็บ
คารักษาพยาบาล
จายใหตามจริงไมเกิน 30,000 บาท
คาฟนฟูสภาพ
จายใหตามจริงไมเกิน 20,000 บาท
ขาดประโยชนจากการประกอบอาชีพ วันละไมเกิน 200 บาท (ภายใน 1 ป)
รักษาตัวในโรงพยาบาลนอยกวา 20 วัน ไดรับการชวยเหลือ
10,000 บาท
รักษาตัวในโรงพยาบาลตั้งแต 20 วันขึ้นไป ไดรับการชวยเหลือ
20,000 บาท
พิการ/ทุพพลภาพ
ไดรับการชวยเหลือ
30,000 บาท
5. กระทรวงศึกษาธิการ
5.1 กรณีเสียชีวิต/บาดเจ็บสาหัส มอบทุนการศึกษาแกบุตร ดังนี้
- เด็กเล็ก - กศน.
ไดรับทุนการศึกษา
5,000 บาท/คน/ป
- อนุบาล – ประถมศึกษา
ไดรับทุนการศึกษา
6,000 บาท/คน/ป
- มัธยมศึกษา
ไดรับทุนการศึกษา 10,000 บาท/คน/ป
- ปวช. - ปริญญาตรี
ไดรับทุนการศึกษา 20,000 บาท/คน/ป
6. องคกรปกครองสวนทองถิ่น
สนับสนุนเงินทุนประกอบอาชีพไมเกินรายละ 20,000 บาท
หลักเกณฑและแนวทางการรับรองวาผูขอรับการชวยเหลือเปนผูไดรับผลกระทบจากสถานการณความไมสงบ
จากคณะกรรมการ 3 ฝาย (ทหาร ตํารวจ ปกครอง) (ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2550)
1. กรณีคณะกรรมการ 3 ฝายรับรองวา ผูขอรับการชวยเหลือ “เปนผูไดรับผลกระทบ” ให
จังหวัดจายเงินชวยเหลือ รอยละ 100
2. กรณีคณะกรรมการ 3 ฝาย มีความเห็นเสียงสวนใหญ 2 ใน 3 รับรองวาผูขอรับการชวยเหลือ
“เปนผูไดรับผลกระทบ”
2.1 ใหจังหวัดจายเงินชวยเหลือผูไดรับผลกระทบไปกอนรอยละ 25
2.2 ภายหลังผลสอบสวนคดีของพนักงานสอบสวน ระบุวาบุคคลดังกลาวเปนผูไดรับ
ผลกระทบ ใหจังหวัดจายเงินชวยเหลือเพิ่มเติมอีก รอยละ 75
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ผูรับผลกระทบ ใหจังหวัดยุติการพิจารณาใหความชวยเหลือทันที
3. กรณีคณะกรรมการ 3 ฝาย มีความเห็นดวยเสียงสวนใหญ 2 ใน 3 รับรองวาผูขอรับการ
ชวยเหลือ “ไมเปนผูไดรับผลกระทบ”
3.1 ใหงดการพิจารณาไวกอน
3.2 ภายหลังผลสอบสวนคดีของพนักงานสอบสวนระบุวา บุคคลดังกลาวไดรับผลกระทบ
ใหจังหวัดจายเงินชวยเหลือใหครบถวน รอยละ 100
3.3 หากภายหลังผลสอบสวนคดีของพนักงานสอบสวนระบุวา บุคคลดังกลาวไมเปนผู
ไดรับผลกระทบ ใหจังหวัดยุติการพิจารณาใหความชวยเหลือทันที
4. กรณีคณะกรรมการ 3 ฝาย มีความเห็นเปนเอกฉันทรับรองวาผูขอรับการชวยเหลือ
“ไมเปนผูไดรับผลกระทบ” ใหถือวาผูขอรับการชวยเหลือไมเขาหลักเกณฑ เงื่อนไขในการใหความชวยเหลือ
เยียวยา โดยไมตองนําผลสอบสวนคดีของพนักงานสอบสวนมาพิจารณา
5. กรณียุติการพิจารณาใหความชวยเหลือเยียวยา ตามขอ 2.3, 3.3 และขอ 4 หากตอมาภายหลัง
ศาลมีคําพิพากษาคดีถึงที่สุด และคําพิพากษาระบุชัดเจนวาเปนคดีที่ผูขอรับการชวยเหลือ “เปนผูไดรับผลกระทบ”
และผูไดรับผลกระทบ รองขอนําคําพิพากษาคดีถึงที่สุดแลวนั้น มาใหเจาหนาที่รับผิดชอบ พิจารณาใหความ
ชวยเหลือเยียวยาตามหลักเกณฑที่กําหนด ใหจังหวัดจายเงินชวยเหลือใหครบถวน รอยละ 100
6. ใหคณะกรรมการ 3 ฝาย พิจารณาใหความเห็นวาผูขอรับการชวยเหลือ “เปนผูไดรับ
ผลกระทบ” จากสถานการณความไมสงบ โดยไมชักชาทั้งนี้ไมควรเกิน 5 วันทําการ
ขั้นตอนการขอรับการชวยเหลือ
1. เมื่อไดรับผลกระทบใหไปแจงเหตุที่อําเภอ
2. นําหลักฐานไปยื่นหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ ดังนี้
2.1 สําเนารายงานประจําวันเกี่ยวกับคดีของตํารวจ หรือรายงานของอําเภอ
2.2 สําเนาสรุปสาเหตุคดีของพนักงานสอบสวน
2.3 ใบมรณบัตร
2.4 ทะเบียนสมรส
2.5 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (ผูยื่นและผูไดรับผลกระทบ)
2.6 สําเนาทะเบียนสมรส (ผูยื่นและผูไดรับผลกระทบ)
2.7 ใบรับรองทายาท
2.8 ใบรับรองแพทย
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ภารกิจของชุดรักษาความปลอดภัยหมูบาน (ชรบ.) เปนการปฏิบัติหนาที่ของประชาชนผูเสียสละ
อาสาเขามาชวยงานของทางราชการ โดยไมมีคาตอบแทนแตอยางใด และอาวุธประจํากายเปนเพียงอาวุธปน
ลูกซอง 5 นัด ตามโครงการอาสาพัฒนาและปองกันตนเอง (อพป.) ซึ่งเปนอาวุธปนที่แจกจายตั้งแตป พ.ศ.2520 2535 ซึ่งมีสภาพเกาและชํารุด ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับอาวุธของฝายตรงขาม
อีกทั้งชุดรักษาความปลอดภัยหมูบาน (ชรบ.) ยังขาดประสบการณ หรือภาวะผูนําในทางยุทธวิธีในการตอสูแบบ
เบ็ดเสร็จ จึงจําเปนตองมีหัวหนาหรือผูนําที่เปนทหาร ตํารวจ หรือ อส. ทําหนาที่เปนพี่เลี้ยง หากรัฐบาลสนับสนุน
กําลังอาสาสมัครรักษาดินแดน เจาหนาที่ทหาร หรือตํารวจ ใหเปน เจาหนาที่โครงประจําชุด ชรบ.ในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต โดยมีผูชวยผูใหญบานฝายรักษาความสงบ(ผรส.) และปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจําตําบล
ชวยกํากับดูแล สงเสริมสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ของ ชรบ. จะทําใหการควบคุมพื้นที่ในตําบล หมูบาน มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ฝายตรงขามไมสามารถเคลื่อนไหวกอการรายไดอยางอิสระ สถานการณความไมสงบ
เรียบรอย ที่ทําใหประชาชนผูบริสุทธิ์ตองถูกเขนฆาทํารายรายวัน อาจสงบยุติและนําสันติสุขกลับคืนมาไดโดยเร็ว

ภาคผนวก

1. พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ พระพุทธศักราช 2457
2. พระราชบัญญัติจัดระเบียบบริหารหมูบานอาสาพัฒนาและปองกันตนเอง พ.ศ.2522
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการชวยเหลือเจาพนักงานของหนวยกําลังคุมครอง
และรักษาความสงบเรียบรอยภายในหมูบาน พ.ศ. 2551
4. ขอบังคับกระทรวงมหาดไทย วาดวยการปฏิบัติงานประนีประนอมขอพิพาทของ
คณะกรรมการหมูบาน พ.ศ.2530
5. โครงสรางการจัดหนวยชุดรักษาความปลอดภัยหมูบาน (ชรบ.)
6. บันทึกการตรวจคน
7. บันทึกการจับกุม
8. หมายจับ
9. คําพิพากษาฎีกาที่ 1037/2503, 572/2506 และ 1025/2518

คําพิพากษาฎีกาที่ 1037/2503
สารวัตรกํานันเปนผูชวยกํานัน เมื่อกํานันมีหนาที่และอํานาจจับผูกระทําผิด สารวัตรกํานัน
ก็ยอมชวยกํานันทําการจับผูกระทําผิดได และการชวยทําการจับกุมผูกระทําผิดนี้ ไมจาํ เปนจะตองใหกํานัน
เรียกรองใหชวยหรือตองมีกํานันอยูด วย เพราะกฎหมายใหมีหนาที่ชวยกํานันอยูใ นตัวเปนปกติอยูแ ลว เมื่อจําเลย
ตอสูและทํารายสารวัตรกํานันในการจับกุม ยอมไดชื่อวา จําเลยตอสูผูตองชวยเจาพนักงานตามกฎหมาย
ในการปฏิบัติการตามหนาที่ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 138 และทํารายเจาพนักงานตามมาตรา 289
อันเปนความผิดตามมาตรา 296
คําพิพากษาฎีกาที่ 572/2506
จําเลยที่ 1 เปนผูใหญบานกับลูกบานอีก 3 คน ไดติดตามคนรายออกไปนอกทองที่ของตนแลว
ไปทําการจับกุมผูเสียหายกับพวกใสกุญแจมือหาวาเปนผูรายลักโคและเรียกเอาเงิน 2,500 บาท จึงปลอยตัวไป
แมจําเลยที่ 1 จะเปนผูใหญบาน เปนเจาพนักงานตามกฎหมายมีหนาทีจ่ ับกุมผูกระทําผิดไดก็ตาม แตขณะกระทําผิด
ไมใชกระทําตามตําแหนงหนาที่เ พราะนอกทองที่ ข องตน จึง ไมใ ชก ระทํา ในฐานะเจาพนั ก งาน ถือวา เปน
การกระทํา ของราษฎรธรรมดาเทานั้น
คําพิพากษาฎีกาที่ 1025/2518
ผูใหญบานและผูชวยผูใหญบานรวมกันจับจําเลยขอหาทํารายรางกายที่ใตถุนบานของ นาย ก. โดยไมมี
หมายจับ หมายคน อันเปนที่รโหฐาน เปนการจับโดยไมชอบดวยกฎหมาย จําเลยตอสูขัดขวางไมเปนความผิดฐาน
ตอสูขัดขวางเจาพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 138

บันทึกการจับกุม
สถานที่ทําบันทึก……………………………..………………………………………………………………
วันเดือนปที่บนั ทึก…………………………………..……………………………………………………….
วันเดือนปที่จบั กุม…………………………………………..………………………………………………..
สถานที่จับกุมที่………………………..บานเลขที่……………….ตรอก/ซอย………………………………
ตําบล/แขวง………………………..อําเภอ………………………….จังหวัด………………….……………
ชื่อผูจับกุม……………………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………………………………………
………………………..……………………………………………………………………………..………
ไดรวมกันจับกุมตัว

1.……………………………………………………
2.…………………………………………………...
3.…………………………………………………..
4.…………………………………………………..
5.…………………………………………………..

ผูถูกจับ
ผูถูกจับ
ผูถูกจับ
ผูถูกจับ
ผูถูกจับ

พรอมดวยของกลางมี………………………………………………………………………………..………..
…………………………………………………………………………………………………………..……
ตําแหนงที่พบของกลาง (ระบุใหชัดเจน)……………………………………………………….…..................
……………………………………………………………………………………………………..…………
…………………………………………………………………………………………………………..……
โดยแจงขอกลาวหาใหผูถูกจับทราบวา (ระบุขอเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทําที่กลาวหาวาผูถูกจับได
กระทําความผิด) เมื่อ วัน เดือน ป ที่เกิดเหตุ……………………………………………………….............…
……………………………..………………………………………………………………………….……..
……………………………………………………………………………………………………..............…
……………………………………………………………………………………………………..............…
อันเปนความผิดฐาน…………………………………………………………………………………………..
พรอมทั้งไดแจงใหผูถูกจับทราบแลววาผูถูกจับมีสิทธิที่จะไมใหการหรือใหการก็ได และถอยคําของผูถูกจับนั้น
อาจใชเปนพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได และผูถูกจับมีสิทธิที่จะพบและปรึกษาทนายความ หรือผูซึ่งจะ
เปนทนายความ มีสิทธิแจงใหญาติหรือผูซึ่งตนไววางใจทราบถึงการจับกุมขณะจับกุมผูถูกจับกุมไดรับทราบ
ขอหาและสิทธิดังกลาวขางตนแลวใหการ (ถารับสารภาพใหระบุวาไดกระทําผิดอยางไร)……………………

-2…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
อนึ่ง ในการจับกุมครั้งนี้ เจาพนักงานตํารวจผูจับมิไดทําใหทรัพยสินของผูใดเสียหาย สูญหาย หรือเสื่อมคาแต
ประการใด และมิไดทําใหผูใดไดรับอันตรายแกกายหรือจิตใจแตอยางใด ไดอานบันทึกนี้ใหผูตองหาฟงแลว
รับรองวาถูกตอง จึงใหลงชื่อไวเปนหลักฐาน พรอมไดมอบสําเนาบันทึกการจับกุมใหผูถูกจับแลว
ลงชื่อ ………………………………………… ผูถูกจับ
(……………………………………..)
ลงชื่อ ………………………………………… ผูถูกจับ
(…………………………………….)
ลงชื่อ …………………………………..…… ผูถูกจับ
(…………………………………….)
ลงชื่อ………………………………………….. ผูถูกจับ
(……………………………………)
ลงชื่อ……………………………………………ผูถูกจับ
(……………………………………)
ลงชื่อ …………………………………………. ผูจับกุม/บันทึก/อาน
(……………………………………)
ตําแหนง………………………………………..
ลงชื่อ……………………………………….......พยาน
(……………………………………)
ลงชื่อ…………………………………………….พยาน
(……………………………………)

บันทึกการตรวจคน
สถานที่บันทึก……(บานที่ตรวจคน…………)
วันที่………….เดือน…………...………..พ.ศ………………….

ขาพเจา (ยศ นาม นามสกุล) ………………………..……………ตําแหนง…………………..……………
บันทึกไวเปนหลักฐานเพื่อแสดงวา
วันนี้ (วัน เดือน ป ยอ) เวลาประมาณ…………..น. ขาฯ พรอมดวย…………………………
(บอกชื่อ หรือเจาพนักงานผูมีนามขางทายก็ได)………………………………………………………………..
ไดรวมกันนําหมายคนของ ศาลจังหวัด…………………….…. ที่ ………..……. ลงวันที่…………………….
มาทําการตรวจบานเรือนของ นาย………..………………………………………. เพื่อพบและยึดสิ่งของที่มีไว
หรือ ไดมาโดยผิดกฎหมาย
กอนตรวจคนขาฯ กับพวกไดนําหมายคนออกมาแสดงให นาย……………………………..…
เจาของบาน (หรือผูดูแลบาน) ตรวจดู และเมื่อยินยอมใหตรวจคนแลวขาฯ กับพวกจึงไดแสดงความบริสุทธิ์
ภายในกายใหเจาของหรือผูครอบครอง/ ดูแล บานจนเปนที่นาพอใจแลว โดยมี…………………….…………..
เปนผูตรวจคน เริ่มลงมือตรวจคนเวลา………….……………… น. สวนผูอื่นทําหนาที่ดูแลการตรวจคน และได
ตรวจคนเสร็จสิ้นเวลา………………….. น. ของวันเดียวกัน ผลการตรวจคนปรากฏพบสิ่งของ ดังนี้
1. พบ………………………… ซุกซอนอยูที่……………………………………………..
2. พบ………………………… ซุกซอนอยูที่……………………………………………….
โดยนาย………………….…เจาของหรือผูครอบครองบานใหการรับสารภาพวาเปนของ……...................(ตนเอง
หรือผูอื่นนํามาฝาก แตเมื่อใด ใหบันทึกใหละเอียด)…………………………………
ขาฯ กับพวกจึงไดแจง นาย…………………………… เจาของบานหรือผูครอบครองดูแลบาน
ทราบวา…(มีความผิดฐาน)………………….………และตองยึดสิ่งของที่ตรวจพบไปเปนของกลางประกอบคดี
เรื่อง……….….…………….พรอมนําตัวนาย............………………..ผูตองหา และของกลางดังกลาวสงสถานี
ตํารวจดําเนินคดี
ขาฯ กับพวกเลิกตรวจคนเวลา……………….……… น. ของวันเดียวกันและหลังจากเลิกตรวจ
คนแลวไดใหทุกคนแสดงความบริสุทธิ์ภายในกายใหเจาของบานหรือผูครอบครองดูแลบานดูอีกครั้งหนึ่ง ซึ่ง
เจาของบานรับวาเจาพนักงานตํารวจไมไดเอาทรัพยสินอืน่ ใดนอกจากของกลางดังกลาวไป และมิไดทําให
ทรัพยสินอื่นใดที่อยูภายในบานเสียหายหรือสูญหาย อีกทั้งมิไดเรียกรองทรัพยสินใด ๆ และมิไดบังคับ ขูเข็ญ
หรือทํารายรางกายผูหนึง่ ผูใดดวย

-2ขาฯ จึงไดทําบันทึกนี้ขึ้นไวเปนหลักฐาน โดยอานใหเจาของหรือผูครอบครองบานและพยาน
ที่รวมรูเห็นฟงแลวรับวาถูกตอง จึงลงชื่อไว
ลงชื่อ…………………………………เจาของ/ ผูครอบครองดูแลบาน
ลงชื่อ…………………………………ผูตรวจคน
ลงชื่อ…………………………………พยาน
ลงชื่อ…………………………………พยาน
ลงชื่อ…………………………………พยาน
ลงชื่อ…………………………………ผูตรวจคน /บันทึก
(………………………………..)
ตําแหนง ………………………………...

ที่………………./ 2547

หมายจับ
ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริยย
ศาล
วันที่

เดือน

พุทธศักราช

ความอาญา
ผูรอง
หมายถึง
ดวยผูรองยื่นคํารองวา

ซึ่งตองหาวากระทําผิดฐาน

เพราะฉะนั้นใหทานจับตัว

เชื้อชาติ
ใกลเคียง

สัญชาติ

อาชีพ

ตําบล

อยูบานเลขที่
อําเภอ

หมูที่

ถนน

จังหวัด

ไปสงที่

โทรศัพท

ภายในอายุความ

นับตั้งแตวันที่

เดือน

แตไมเกินวันที่

เดือน

พ.ศ.

ป
เพื่อจะไดดําเนินการตามกฎหมาย

พ.ศ.

ผูพิพากษา

หมายเหตุ: ใหระบุชื่อหรือรูปพรรณ และแบบตําหนิรูปพรรณผูกระทําผิดไปพรอมกับหมายนี้ดวย

โครงสรางสายบังคับบัญชาของชุดรักษาความปลอดภัยหมูบาน (ชรบ.)
*************************

* ตํารวจชั้นสัญบัตร/ชั้นประทวน ในพื้นที่

นายอําเภอ

รอง ผบ.รอย ชรบ.ต.ฝายยุทธการและการขาว

ผบ.พัน ชรบ. อําเภอ

* เกษตรตําบล/สาธารณสุข ประจําตําบล
รอง ผบ.รอย ชรบ.ต.ฝายกําลังพลและสงกําลังบํารุง
ป.หน.ต.
* พัฒนากรประจําตําบล

ผบ.รอย ชรบ. ตําบล

รอง ผบ.รอย ชรบ.ต.ฝายกิจการมวลชน
กํานัน

* จนท.ปค. สนง. ตําบล

ผช.ผบ.รอย ชรบ. ตําบล

รอง ผบ.รอย ชรบ.ต.ฝายสื่อสารและงบประมาณ

ผูใหญบาน

* ทหาร/ตํารวจ/อส. จํานวน 2 นาย
เปนเจาหนาที่โครงประจํา มว.

ผบ.มว.ชรบ. หมูบาน

ผช.ผญบ.

ผช.ผญบ.

ผบ.หมู ชรบ. ที่ 1

ผบ.หมู ชรบ. ที่ 2

ชรบ.

ชรบ.

7-15 คน

7-15 คน

หมายเหตุ : * ใหพิจารณาตามอัตรากําลังพล
ที่มีอยูและความเหมาะสมของ
สถานการณในพื้นที่

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

ที่ปรึกษา
1. นายวงศศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย
2. นายนิรันดร กัลยาณมิตร
3. นายกองเอกวิลาศ รุจิวัฒนพงศ
4. นายวันชัย อุดมสิน

อธิบดีกรมการปกครอง
รองอธิบดีกรมการปกครอง
(กลุมภารกิจดานสนับสนุนการบริหารงานแบบบูรณาการ)
รองอธิบดีกรมการปกครอง
(กลุมภารกิจดานการบริหารงานปกครอง)
รองอธิบดีกรมการปกครอง
(กลุมภารกิจดานความมั่นคง)

คณะผูจัดทํา
1. นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์
2. นายสมคิด ใจยิ้ม
3. นายนาวิน สินธุสอาด
4. นายรณภพ เหลืองไพโรจน

ผูอํานวยการสํานักกิจการความมั่นคงภายใน
ผูอํานวยการสํานักการสอบสวนและนิติการ
ผูอํานวยการสํานักบริหารการปกครองทองที่
ผูอํานวยการสวนกิจการมวลชน
สํานักกิจการความมั่นคงภายใน
5. นายคันชล ผองใส
หัวหนากลุมพัฒนาระบบงานมวลชน
6. นายณัฐธร ไชยศรี
หัวหนาฝายกิจการมวลชน
หัวหนาฝายแผนงานมวลชน
7. นายวิทยา ชพานนท
8. นายจิรศักดิ์ ติณสุวรรณ
เจาพนักงานปกครองชํานาญการ
9. นางฤดี เข็มเงิน
เจาพนักงานปกครองชํานาญการ
10. นายวรรธนชัย โตสวัสดิ์
นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ
11. นางสาวสุภาพร นาคแท
เจาพนักงานปกครองชํานาญการ
12. นางอัมไพวรรณ ชมภูพนื้
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
13. นางสาวสุชาดา พิมพอกั ษร
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
ผูใหขอมูลการแปลภาษามลายู (อักษรยาวี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
คณะศิลปศาสตร ภาควิชาภาษาและภาษาศาสตร (สาขาวิชาภาษามลายู)

