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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการชวยเหลือเจาพนักงานของหนวยกําลังคุมครอง 

และรักษาความสงบเรียบรอยภายในหมูบาน 
พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

 

 

ดวยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตและจังหวัดอื่น ๆ  ที่มีสถานการณดานความมั่นคงและ
ความสงบเรียบรอย  จังหวัดและอําเภอไดมีการจัดต้ังชุดรักษาความปลอดภัยหมูบาน  ทั้งในหมูบานอาสา
พัฒนาและปองกันตนเอง  และหมูบานปกติ  เพื่อปฏิบัติหนาที่ในการรักษาความมั่นคงและความสงบ
เรียบรอยอยางมีประสิทธิภาพ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๐  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  และที่แกไขเพิ่มเติม  ประกอบกับมาตรา  ๙๔  มาตรา  ๙๕  และมาตรา  ๑๐๒  แหง
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่  พระพุทธศักราช  ๒๔๕๗  และมาตรา  ๑๖  และมาตรา  ๑๘  
แหงพระราชบัญญัติจัดระเบียบบริหารหมูบานอาสาพัฒนาและปองกันตนเอง   พ.ศ.  ๒๕๒๒
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการชวยเหลือเจาพนักงานของ
หนวยกําลังคุมครองและรักษาความสงบเรียบรอยภายในหมูบาน  พ.ศ.  ๒๕๕๑” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้  ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
บรรดา  ระเบียบ  ขอบังคับ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่กําหนดไวแลว  หรือซ่ึงขัดแยงกับ

ระเบียบนี้  ใหใชระเบียบนี้แทน 
ขอ ๓ ในระเบียบนี้ 
“หนวยกําลังคุมครองและรักษาความสงบเรียบรอยภายในหมูบาน”  หมายความวา  หนวยกําลัง

คุมครองและรักษาความสงบเรียบรอยภายในหมูบาน  ตามกฎหมายวาดวยจัดระเบียบบริหารหมูบานอาสา
พฒันาและปองกันตนเอง  และใหหมายความรวมถึง  ชุดรักษาความปลอดภัยหมูบานตามระเบียบนี้ 

“ชุดรักษาความปลอดภัยหมูบาน”  หมายความถึง   ราษฎรอาสาสมัครในพื้นที่  ที่ผาน 
การฝกอบรมตามหลักสูตรชุดรักษาความปลอดภัยหมูบาน  ซ่ึงไดรับการแตงต้ังจากนายอําเภอใหปฏิบัติ
หนาที่รักษาความปลอดภัยหมูบาน  และใหเปนผูชวยเหลือเจาพนักงาน  ตามกฎหมายวาดวยลักษณะ
ปกครองทองที่  เรียกโดยยอวา  “ชรบ.” 
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“หลักสูตร  ชรบ.”  หมายความวา  หลักสูตรชุดรักษาความปลอดภัยหมูบาน 

“นายอําเภอ”  ใหหมายความรวมถึง  ปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ 

“ปลัดอําเภอประจําตําบล”  หมายความวา  ปลัดอําเภอซ่ึงที่ไดรับแตงต้ังใหปฏิบัติหนาที่ประจํา

ตําบลหรือเปนปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจําตําบล 

ขอ ๔ ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยเปนผูรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้  มีอํานาจตีความ

วินิจฉัยปญหา  และกําหนดหลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติเพื่อดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบนี้ 
 

หมวด  ๑ 
การฝกอบรมชุดรักษาความปลอดภัยหมูบาน 

 

 

ขอ ๕ ใหกรมการปกครอง  จัดใหมีการฝกอบรมหลักสูตร  ชรบ.  แกราษฎรในพื้นที่  ใหมี

จํานวนเพียงพอในการรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยหมูบาน  ตามความจําเปนและ

เหมาะสมของสถานการณ  โดยในการฝกอบรมจะดําเนินการเองหรือหนวยงานอื่นเปนผูดําเนินการก็ได  

ในกรณีมีความจําเปน  จังหวัดหรืออําเภอจะจัดใหมีการฝกอบรมหลักสูตรดังกลาวในพื้นที่ของตนเองก็ได 

ขอ ๖ ผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตร  ชรบ.  ตองมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย 

(๒) มีสุขภาพรางกายแข็งแรงสามารถเขารับการฝกอบรมได 

(๓) มีภูมิลําเนาหรือถ่ินที่อยูในหมูบานนั้นไมนอยกวาสามเดือน 

(๔) เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

(๕) เปนผูมีความประพฤติดี 

ขอ ๗ ผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตร  ชรบ.  ตองไมมีลักษณะตองหาม  ดังนี้ 

(๑) ไมเปนผูมีรางกายทุพพลภาพ  วิกลจริต  หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบอันเปนอุปสรรค

ตอการฝกอบรม 

(๒) ไมเปนผูติดยาเสพติดใหโทษ 

(๓) ไมเปนพระภิกษุ  สามเณร  นักพรต  หรือนักบวช 
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ขอ ๘ ใหหนวยจัดฝกอบรมตามขอ  ๕  จัดทําทะเบียนประวัติผูผานการฝกอบรม  ชรบ.   
ในแตละรุนไวเปนหลักฐาน  และสงใหอําเภอที่ผูผานการฝกอบรมมีภูมิลําเนาหรือถ่ินที่อยู  จํานวนหนึ่งชุด 

 
หมวด  ๒ 

โครงสรางและการจัดหนวย 
 

 

ขอ ๙ ในอําเภอหนึ่งใหมีกองพันหนวยรักษาความปลอดภัยหมูบาน  โดยมีนายอําเภอเปน 
ผูบังคับกองพันหนวยรักษาความปลอดภัยหมูบาน  และมีปลัดอําเภอ  นายตํารวจชั้นสัญญาบัตร  และ
ขาราชการในพื้นที่ตามที่นายอําเภอแตงต้ังเปนรองผูบังคับกองพันหนวยรักษาความปลอดภัยหมูบาน  
ฝายยุทธการและการขาว  ฝายกิจการมวลชน  ฝายกําลังพลและสงกําลังบํารุง  และฝายส่ือสารและ
งบประมาณ 

ขอ ๑๐ ในตําบลหนึ่งใหมีกองรอย  ชรบ.  โดยมีปลัดอําเภอประจําตําบลเปนผูบังคับกองรอย  
ชรบ.  และมีขาราชการอื่นตามที่นายอําเภอแตงต้ัง  เปนรองผูบังคับกองรอย  ชรบ.  ฝายยุทธการและ 
การขาว  ฝายกิจการมวลชน  ฝายกําลังพลและสงกําลังบํารุง  และฝายส่ือสารและงบประมาณ  โดยให
กํานันในตําบลนั้นเปนผูชวยผูบังคับกองรอย  ชรบ. 

ขอ ๑๑ ในหมูบานหนึ่ง  ใหมีหมวด  ชรบ.  โดยมีผูใหญบานเปนผูบังคับหมวด  ชรบ.  ทหาร  
ตํารวจหรือสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน  จํานวนสองคนเปนเจาหนาที่โครง  ทําหนาที่เปนผูชวย 
ผูบังคับหมวด  ชรบ. 

ในหมวด  ชรบ.  ใหแบงการปกครองบังคับบัญชาออกเปนอยางนอยสองหมู  เรียกวา  “หมูชุด
รักษาความปลอดภัยหมูบานที่  ๑  หมูชุดรักษาความปลอดภัยหมูบานที่   ๒  และหมูชุดรักษา 
ความปลอดภัยหมูบานที่  ...  ตามลําดับตอไป”  โดยมีผูชวยผูใหญบานเปนผูบังคับหมู  ชรบ.  และหมู  ชรบ.  
ใหมีจํานวนไมนอยกวาเจ็ดคน  แตไมเกินสิบหาคน  ตามความเหมาะสมโดยพิจารณาจากอัตรากําลังพล
และสถานการณในพื้นที่ 

 
หมวด  ๓ 

การแตงต้ัง  การสั่งใช  และการบังคับบัญชา 
 

 

ขอ ๑๒ ใหผูใหญบานพิจารณาคัดเลือกราษฎรที่ผานการฝกอบรมตาม  ขอ  ๕  ซ่ึงมีคุณสมบัติ  
ตามขอ  ๖  และไมมีลักษณะตองหามตามขอ  ๗  เสนอใหนายอําเภอพิจารณาแตงต้ังเปน  ชรบ. 
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ขอ ๑๓ ใหนายอําเภอจัดทําทะเบียนประวัติ  ชรบ.  ตามแบบทายระเบียบนี้  และแกไข

เปลี่ยนแปลงใหเปนปจจุบันแลวเก็บรักษาไวที่หมูบาน  อําเภอ  และจังหวัด  แหงละหนึ่งชุด 

ขอ ๑๔ ชรบ.  พนจากการปฏิบัติหนาที่เฉพาะตัว  เมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก  โดยไดรับการอนุมัติจากนายอําเภอ 

(๓) นายอาํเภอส่ังใหพนจากการปฏิบัติหนาที่ตามขอ  ๒๐ 

(๔) นายอําเภอส่ังใหพนจากการปฏิบัติหนาที่  โดยเห็นวาเปนผูขาดคุณสมบัติตามขอ  ๖  หรือ 

มีลักษณะตองหามตามขอ  ๗ 

ขอ ๑๕ การบังคับบัญชา  และส่ังใช  ชรบ.  มีดังตอไปนี้ 

(๑) ผูบังคับกองพันหนวยรักษาความปลอดภัยหมูบาน  มีหนาที่ปกครองบังคับบัญชา  ควบคุม  

กํากับดูแล  และใหการสนับสนุนการปฏิบัติงานของ  ชรบ.  ในเขตพื้นที่อําเภอ  ตามนโยบายของทาง

ราชการ 

(๒) ผูบังคับกองรอย  ชรบ.  มีหนาที่ปกครองบังคับบัญชา  ควบคุม  กํากับดูแล  และให 

การสนับสนุนการปฏิบัติงานของ  ชรบ.  ในเขตพื้นที่ตําบล  ตามนโยบายของทางราชการ  และกองพัน

หนวยรักษาความปลอดภัยหมูบาน 

(๓) ผูบังคับหมวด  ชรบ .   มีหนาที่ปกครองบังคับบัญชา   ควบคุม   กํากับดูแลและให 

การสนับสนุนการปฏิบัติงานของ  ชรบ.  ในเขตพื้นที่หมูบาน  ตามนโยบายของทางราชการ  กองพัน

หนวยรักษาความปลอดภัยหมูบานและกองรอย  ชรบ. 

(๔) ผูบั งคับหมู   ชรบ .   มีหนาที่ปกครองบังคับบัญชา   ควบคุม   กํากับดูแลและให 

การสนับสนุนการปฏิบัติงาน  ชรบ.  ตามนโยบายของทางราชการ  กองพันหนวยรักษาความปลอดภัย

หมูบาน  กองรอย  ชรบ.  และหมวด  ชรบ. 

ขอ ๑๖ ผูบังคับกองพันหนวยรักษาความปลอดภัยหมูบาน  และผูบังคับกองรอย  ชรบ.  อาจ

มอบหมายใหรองผูบังคับกองพันหนวยรักษาความปลอดภัยหมูบาน  และรองผูบังคับกองรอย  ชรบ.  

แลวแตกรณี  ปฏิบัติหนาที่แทนก็ได 
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หมวด  ๔ 
การชวยเหลือพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ 
หรือเจาพนักงานอื่น  ในการปฏิบัติหนาที ่

 

 

ขอ ๑๗ ในกรณีที่พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ  หรือเจาพนักงานอื่น  ไดรองขอให  ชรบ.  
ชวยเหลือ  ให  ชรบ.  ปฏิบัติหนาที่ชวยเหลือไดในเรื่อง  ดังตอไปนี้ 

(๑) อยูเวรยามรักษาความสงบเรียบรอย  และรักษาความปลอดภัยหมูบาน 
(๒) ตรวจตระเวนรักษาความสงบเรียบรอย 
(๓) สืบสวนหาขาวพฤติการณอันอาจเปนภยันตรายตอความมั่นคงหรือความสงบเรียบรอย 
(๔) เฝาระวังรักษาสถานที่สําคัญ  ต้ังจุดตรวจ  จุดสกัด  ตรวจสอบบุคคลและยานพาหนะ 

ที่ผานเขาออกหมูบาน 
(๕) รายงานเหตุการณซ่ึงเกิดข้ึนในพื้นที่ใหผูบังคับบัญชาทราบ 
(๖) ปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดทางอาญา  และการกอความไมสงบเรียบรอย

ในพื้นที่ 
(๗) ตรวจคนบุคคลหรือยานพาหนะ  ซ่ึงมีเหตุสงสัยตามสมควรวาเกี่ยวของกับการกระทํา

ความผิด  หรือไดมาโดยกระทําความผิด  หรือไดใชหรือสงสัยวาไดใชหรือจะใชในการกระทําความผิด  
หรือซ่ึงอาจใชเปนพยานหลักฐาน  แตตองปฏิบัติตามบทบัญญัติกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาวาดวย
การคน  ยึดส่ิงของหรืออาวุธที่ใช  หรือมีไวเพื่อใชในการกระทําความผิด  หรือไดมาโดยไดกระทํา
ความผิด  หรือซ่ึงมีไวเปนความผิดตามกฎหมาย  ใหรายงานไปยังผูบังคับบัญชาใกลตนโดยเร็ว 

(๘) จับผูกระทําความผิดซ่ึงหนาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  และควบคุมตัว
ผูถูกจับสงผูบังคับบัญชาใกลตนโดยเร็วหรือพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ 

(๙) ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(๑๐) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

หมวด  ๕ 
สิทธิ 

 

 

ขอ ๑๘ ชรบ.  มีสิทธิ  ดังตอไปนี้ 



 หนา   ๑๖ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๔๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   กันยายน   ๒๕๕๑ 
 

 

(๑) แตงเคร่ืองแตงกาย  และประดับเครื่องหมาย  ชรบ. 
(๒) ใชอาวุธของทางราชการในการปฏิบัติหนาที่ตามที่ได รับมอบหมายตามคําส่ังเปน 

ลายลักษณอักษร 
(๓) ไดรับสิทธิประโยชนอื่นใดตามที่กฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  หรือคําส่ังที่กําหนดไว 
 

หมวด  ๖ 
วินัย  และการรักษาวินัย 

 

 

ขอ ๑๙ ชรบ.  ตองรักษาวินัยตามที่กําหนดไวเปนขอหามและขอปฏิบัติโดยเครงครัด  
ดังตอไปนี้ 

(๑) สนับสนุนและดํารงรักษาไวซ่ึงการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข 

(๒) ปฏิบัติตามคําส่ังของผูบังคับบัญชาโดยเครงครัด  และสนับสนุนการปฏิบัติงานหนวย  
ชรบ.  ตนสังกัด 

(๓) รักษาความสามัคคีในหมูคณะและเสียสละเพื่อสวนรวม 
(๔) เปนผูประพฤติดี 
(๕) ไมเสพสุราของมึนเมาในขณะปฏิบัติหนาที่ 
(๖) ไมเปดเผยความลับของทางราชการ 
(๗) ไมแสวงหาผลประโยชนอันมิชอบเพื่อตนเองหรือผูอื่นจากการปฏิบัติหนาที่ 
(๘) ไมเปนผูผลิต  ผูคา  ผูเสพ  หรือผูสนับสนุนเกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษ 
ขอ ๒๐ ชรบ.  ผูใดกระทําผิดวินัยตามที่กําหนดไวในขอ  ๑๙  ใหผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจ

เหนือตนวากลาวตักเตือนเปนหนังสือได 
กรณีการกระทําความผิดวินัยตามวรรคหนึ่งมีลักษณะรายแรง  ใหนายอําเภอส่ังใหพนจาก 

การปฏิบัติหนาที่ได 
 

หมวด  ๗ 
วุฒิบัตร  บัตรประจําตัว  เคร่ืองแตงกาย  และเครื่องหมาย 

 

 

ขอ ๒๑ ใหกรมการปกครอง  จังหวัด  หรือหนวยที่จัดการฝกอบรมตามหลักสูตร  ชรบ.  
จัดทําวุฒิบัตรมอบใหแกผูสําเร็จการฝกอบรมหลักสูตร  ชรบ.  ตามแบบทายระเบียบนี้ 



 หนา   ๑๗ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๔๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   กันยายน   ๒๕๕๑ 
 

 

ขอ ๒๒ ใหนายอําเภอผูส่ังใหปฏิบัติหนาที่ออกบัตรประจําตัวใหแก  ชรบ.  ตามแบบทาย
ระเบียบนี้ 

บัตรประจําตัว  ชรบ.  มีอายุหกป  เมื่อบัตรประจําตัวชํารุด  สูญหาย  หมดอายุ  หรือมี 
การเปลี่ยนแปลงในสาระสําคัญ  เชน  ชื่อตัว  ชื่อสกุล  เปนตน  ใหผูขอมีบัตรย่ืนคําขอตามแบบทาย
ระเบียบนี้ตอนายอําเภอ  เพื่อออกบัตรประจําตัวใหม 

ในกรณีที่  ชรบ.  พนจากการปฏิบัติหนาที่กอนหกป  ใหคืนบัตรประจําตัว  ชรบ.  ตอ
ผูบังคับบัญชาเหนือตนภายในเจ็ดวัน 

ใหนายอําเภอ  จัดใหมีทะเบียนควบคุมบัตรประจําตัวตามแบบทะเบียนควบคุมทายระเบียบนี้  
โดยใหใชเลขลําดับในทะเบียนบัตรเปนเลขที่บัตรตามลําดับ  เมื่อส้ินปปฏิทินใหเร่ิมเลขที่ใหม  เมื่อออก
บัตรประจําตัวใหแกผูใดแลว  ใหสําเนารายการบัตรประจําตัวไว  แลวจัดเก็บพรอมแบบคําขอมีบัตรและ
หลักฐานประกอบอื่น ๆ  (ถามี)  ของแตละคน  เพื่อเปนหลักฐาน  และแกไขเปลี่ยนแปลงใหเปนปจจุบัน
อยูเสมอ 

ขอ ๒๓ เคร่ืองแตงกายและเครื่องหมาย   ชรบ .   ให เปนไปตามแบบทายระเบียบนี้  
ประกอบดวย 

(๑) หมวกแกปทรงออนสีน้ําเงิน 
(๒) เส้ือคอเปดแขนยาวสีน้ําเงิน 
(๓) กางเกงขายาวสีน้ําเงิน 
(๔) เข็มขัดดายถักสีน้ําเงิน 
(๕) รองเทาหุมสนสีดํา 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๒  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
พลตํารวจเอก  โกวิท  วัฒนะ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 



เลขประจําตัว

ประชาชน

 ลงช่ือ                               ผูจัดทําทะเบียนประวัติ

      ( .......................................................)

            ปลัดอําเภอ .................

ทะเบียนประวัติชุดรักษาความปลอดภัยหมูบาน (ชรบ.)

 บาน ......................หมูที่ ............. ตําบล ................ อําเภอ ...................  จังหวัด ..................

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล อายุ บานเลขที่ แตงต้ังเปน ชรบ. เม่ือ ตามคําสั่งท่ี ลงวันท่ี หมายเหตุ



       

คําขอมีบัตรประจําตัวชุดรักษาความปลอดภัยหมูบาน (ชรบ.) 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการชวยเหลือเจาพนักงานของหนวยกําลังคุมครองและรักษาความสงบเรียบรอยภายในหมูบาน 

พ.ศ. 2551 

         เขียนท่ี ..................................................... 
       วันท่ี...............เดือน................................พ.ศ......................... 
 ขาพเจาชื่อ..................................................ชื่อสกุล....................................................................................................... 
เกิดวันท่ี................เดือน...............................................พ.ศ.................อายุ.............ป  .หมูโลหิต............................................... 
มีชื่ออยูในทะเบียนบานเลขท่ี................................ตรอก/ซอย.......................................ถนน....................................................... 
หมูท่ี......................ตําบล...................................อําภอ/ก่ิงอําเภอ................................จังหวัด...................................................... 
รหัสไปรณีย..........................................โทรศัพท (บาน).............................................(มือถือ)..................................................... 
เลขหมายประจําตัวประชาชนของผูย่ืนคําขอ        -                         -                              -             -           

 ไดรับการแตงต้ังใหปฏิบัติหนาท่ีรักษาความปลอดภัยหมูบานตามคําสัง่อําเภอ.............................................................. 
ท่ี.........../..................ลงวันท่ี.................เดือน...............................................................พ.ศ........................................................ 

มีความประสงคขอมีบัตรประจําตัวชุดรักษาความปลอดภัยหมูบาน (ชรบ.) 
โดยย่ืนตอนายอําเภอ/ปลัดอาํเภอผูเปนหัวหนาประจําก่ิงอําเภอ........................................จังหวัด...................................... 
 กรณี       1. ขอมีบัตรครั้งแรก 
             2. ขอมีบัตรใหม เนื่องจาก บัตรหมดอายุ        บัตรหายหรือถูกทําลาย 
        หมายเลขของบัตรเดิม.............................................................................................................(ถาทราบ) 
     3. ขอเปลี่ยนบัตร เนื่องจาก  
   เปลี่ยนชื่อตัว          เปลี่ยนชื่อสกุล           
   ชํารุด      อื่น ๆ  ........................................................................................................ 
      ไดแนบรูปถายสองใบมาพรอมกับคําขอนี้แลว  และ      หลักฐานอื่น ๆ  (ถาม)ี 
 ขาพเจาขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 

(ลงชื่อ)...................................................................ผูย่ืนคําขอ 
           (........................................................) 

 

 

หมายเหตุ  ใหขีดฆาขอความท่ีไมตองการออกแลวขีดเครื่องหมาย  ในชอง     หนาขอความท่ีใช 
 



บัตรประจําตัวชุดรักษาความปลอดภัยหมูบาน 

(ชรบ.) 

   

 

 

เลขที่................/.......................... 
วันออกบัตร.............................. บัตรหมดอาย.ุ........................... 

ตัวอยางบัตรประจําตัวชุดรักษาความปลอดภัยหมูบาน (ชรบ.) 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการชวยเหลือเจาพนักงานของหนวยกําลังคุมครองและรักษาความสงบเรียบรอยภายในหมูบาน 

พ.ศ. 2551 

                                                     ดานหนา 

 

 

 

             5.4 ชม. 

                     

     

          8.4 ชม. 

            ดานหลัง 

 

 

  

 

 

 

 

  หมายเหตุ -ใชกระดาษการด 150 แกรม ขนาดกวาง 5.4 ซม ขนาดความยาว 8.4 ซม.  
 -พิมพดานหนาหนึ่งสี (ดํา) 

 -พิมพเครื่องหมายดานหลังสี่สี (ตัวหนังสือ ชรบ. สีเหลือง และพิมพสัญลักษณสามมือประสาน 

  พ้ืนสีขาว บนพ้ืนธงชาติ ขนาดความสูง 1.5 ซม.) 

          เลขประจําตัวประชาชนของผูถือบัตร
                    .................................................. 

                               ช่ือ - สกุล ...................................... 

        ที่อยู.................................................. 
                             ................................................................ 

       .........................      ตําแหนง........................................... 
      ลายมือช่ือผูถือบัตร               (ผูออกบัตร) 

หมูโลหิต ...................... 

รูปถาย 
2.5 x 3 ซม. 



 

 

 
 
 

วุฒิบัตรนี้ใหไวเพื่อแสดงวา 
------------------------------------------------------------- 

ไดสําเร็จการฝกอบรมหลักสูตร  ชุดรักษาความปลอดภัยหมูบาน  รุนที่ .......... 
ระหวางวันที่ ..... เดือน .................. ถึง วันที่ ..... เดือน .................. พ.ศ. .... 

ณ  ...............  อําเภอ ..................... จังหวัด .......................... 
ขอใหมีสุขภาพรางกายที่แข็งแรง  และมีจิตใจที่เขมแข็ง  เปนกําลังในการรักษาความสงบเรียบรอย  

และความปลอดภัยหมูบานตอไป 
ใหไว ณ วันที่ ....... เดือน .................... พ.ศ. .... 

 
 

อธิบดีกรมการปกครอง/ผูวาราชการจังหวัด .... 

 

 



แบบทะเบียนควบคุมบัตรประจําตัวชุดรักษาความปลอดภัยหมูบาน (ชรบ.) 

อําเภอ..................................จังหวัด...................................... 

ประจําป  พ.ศ. 25........ 

ภูมิลําเนา เลขที่ ชื่อ - สกุล เลขประจําตัว

ประชาชน บานเลขที่ หมูที่ ตําบล 

วันออกบัตร วันบัตรหมดอายุ รูปถายผูขอมีบัตร 

         

 

 

 

         

 

 

 

         

 

 

 

 










