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หลักสูตรการฝึกอบรมเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ
และข้าราชการตารวจซึ่งปฏิบัติหน้าที่ดูแลการชุมนุมสาธารณะ
------------------------------------------------------------------------------------------พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 กาหนดหลักเกณฑ์วิ ธีการปฏิบัติในการชุมนุมสาธารณะ
โดยเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ และข้าราชการตารวจซึ่งได้รับมอบหมายให้ดูแลการชุมนุมสาธารณะต้อง
ผ่านการฝึกอบรมให้มีทักษะ ความเข้าใจ และอดทนต่อสถานการณ์การชุมนุมสาธารณะ สานักงานตารวจแห่งชาติ
จึงกาหนดหลักสูตรการฝึกอบรมไว้ให้ถือปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม
1.1 เพื่อให้เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ และข้าราชการตารวจซึ่ง ปฏิบัติหน้าที่ ดูแลการ
ชุมนุมสาธารณะมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และสามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องเป็นไปตามพระราชบัญ ญัติการ
ชุมนุมสาธารณะพ.ศ.2558
1.๒ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ฝึกยุทธวิธีและเทคนิคในการดูแลการชุมนุมสาธารณะพื้นฐานตาม
แนวทางหลักการใช้กาลัง (Use of force) สอดคล้องกับหลักสากลและแผนหรือแนวทางการดูแลการชุมนุมสาธารณะ
ที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ
ข้อ 2 การฝึกอบรมแบ่งออกเป็น 2 หลักสูตร ดังนี้
2.๑ หลักสูตรการฝึกอบรมเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ
2.๒ หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตารวจซึ่งปฏิบัติหน้าที่ดูแลการชุมนุมสาธารณะ
ข้อ 3 คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
3.1 หลักสูตรการฝึกอบรมเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะตามข้อ ๒.๑
เป็นข้าราชการตารวจชั้นสัญ ญาบัตร ซึ่งดารงตาแหน่งหัวหน้าสถานีตารวจขึ้นไปที่รับผิดชอบ
การปฏิบัติงานในพื้นที่ หรือข้าราชการตารวจอื่นที่ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติอาจแต่งตั้งให้เป็นเจ้าพนักงานเพิ่มหรือ
แทนเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ
3.2 หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตารวจซึ่งปฏิบัติหน้าที่ดูแลการชุมนุมสาธารณะ ตามข้อ ๒.๒
เป็ น ข้ า ราชการต ารวจชั้ น สั ญ ญาบั ต รระดั บ รองผู้ ก ากั บ การลงมาและข้ า ราชการต ารวจ
ชั้นประทวนที่ดารงตาแหน่งในกลุ่มสายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปราม หรือข้าราชการตารวจอื่นที่ผู้บัญ ชาการ
ตารวจแห่งชาติเห็นสมควรให้เข้ารับการฝึกอบรม
ข้อ 4 การคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรม
ให้หัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัดพิจารณาจัดส่งรายชื่อข้าราชการตารวจที่มีคุณสมบัติตามข้อ 3 ไปยัง
หน่วยงานที่รับผิดชอบการฝึกอบรมทั้งนี้ ให้พิจารณาคัดเลือกผู้ที่ยังไม่เคยเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสู ตรการฝึกอบรม
นี้มาก่อนเป็นอันดับแรก หรือผู้ที่เคยได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรนี้แล้วแต่ไม่ผ่านการประเมินหรือถูกตัดสิทธิออกจาก
การฝึกอบรมไม่ว่ากรณีใดๆ และอาจพิจารณาคัดเลือกผู้ที่เคยผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรนี้มาแล้วเพื่อเข้ารับการ
ฝึกอบรมทบทวนความรู้ได้ตามความเหมาะสม
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ข้อ 5 กาหนดการฝึกอบรม สถานที่ฝึกอบรม และจานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม
กาหนดการ สถานที่ และจานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม ให้เป็นตามทีส่ านักงานตารวจแห่งชาติกาหนด
ข้อ 6 การดาเนินการฝึกอบรม
6.1 ให้ผู้บัญชาการหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากสานักงานตารวจแห่งชาติ เป็นผู้อานวยการ
ฝึกอบรมมีอานาจหน้าที่บริหารการฝึกอบรม ควบคุม กากับ ดูแล พิจารณาสั่งการเกี่ยวกับการดาเนินการฝึกอบรม
รวมถึ ง แต่ ง ตั้ง ครู -อาจารย์ กองอ านวยการฝึ กอบรมและเจ้ าหน้ า ที่ ช่ วยเหลื อการฝึ ก อบรม เพื่ อ ให้ บ รรลุ ผลตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
6.2 ให้ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากสานักงานตารวจแห่งชาติ เป็นผู้อานวยการ
สถานฝึ กอบรมมี อ านาจออกระเบี ยบภายใน โดยไม่ ขั ดแย้ งต่อระเบี ยบของส านั กงานต ารวจแห่ งชาติ และที่ กาหนดไว้ ใน
หลักสูตรรวมถึงวางแผนการฝึกอบรม เช่น การจัดตารางการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จัดหาวัสดุอุปกรณ์
ที่ใช้ในการฝึกอบรม สถานที่พัก สถานที่ศึกษา จัดหาครู- อาจารย์ผู้สอน เป็นต้น
6.3 ระหว่ างการฝึ ก อบรมหากพบว่ า ผู้ เข้ า รั บ การฝึ ก อบรมมี ร่ า งกายไม่ ส มบู ร ณ์ ห รื อ มี โรคซึ่ ง
ผู้อานวยการสถานฝึกอบรมและแพทย์โรงพยาบาลของทางราชการ มีความเห็นว่าจะเป็นอุปสรรคต่ อการฝึกอบรม
ตามปกติ ให้ผู้อานวยการสถานฝึกอบรมพิจารณาส่งตัวกลับหน่วยงานต้นสังกัด
ข้อ 7 การปกครองบังคับบัญชา
7.1 ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม อยู่ภายใต้การควบคุม กากับ ดูแล หรือการปกครองบังคับบัญชาของ
ผู้อานวยการฝึกอบรม และ ผู้อานวยการสถานฝึกอบรม
7.2 ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จะต้องพักอยู่ประจาในสถานฝึกอบรม หรือในสถานที่ซึ่งผู้อานวยการ
สถานฝึกอบรมกาหนด
ข้อ 8 ความประพฤติและระเบียบวินัยในระหว่างการฝึกอบรม
8.1 ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ต้องประพฤติ และปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของสถานฝึกอบรม และ
สานักงานตารวจแห่งชาติ ที่กาหนดโดยเคร่งครัด ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ประพฤติตามระเบียบแบบแผนของสถานฝึกอบรม
และสานักงานตารวจแห่งชาติ ให้ผู้อานวยการสถานฝึกอบรม พิจารณาดาเนินการ ดังนี้
8.1.1 ดาเนินการตามข้อบังคับและระเบียบของสถานฝึกอบรม
8.1.2 ดาเนินการทางวินัยตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติตารวจแห่งชาติพ.ศ.2547
8.1.3 กรณีเป็นการกระทาความผิดวินัยร้ายแรงให้ผู้อานวยการสถานฝึกอบรมส่งตัวกลับต้น
สังกัดและต้นสังกัดเป็นผู้ดาเนินการทางวินัย
8.1.4 ตัดสิทธิออกจากการฝึกอบรม และส่งตัวกลับต้นสังกัด
8.2 ให้ ผู้ เข้ ารั บ การฝึ ก อบรมทุ ก คน มี ค ะแนนความประพฤติ ค นละ 100 คะแนน และให้ ผู้ มี
ตาแหน่งหน้าที่ต่อไปนี้มีอานาจสั่งตัดคะแนนได้ คือ
8.2.1 ผู้บังคับหมู่ทาหน้าที่ฝ่ายปกครอง ครู และครูผู้ช่วยที่ไม่ใช่ชั้นสัญญาบัตรครั้งละ ไม่เกิน
5 คะแนน
8.2.2 ผู้บังคับหมวด และครูผู้ช่วยชั้นสัญญาบัตร ครั้งละไม่เกิน 10 คะแนน
8.2.3 ผู้บังคับกองร้อย อาจารย์หรือผู้บรรยายพิเศษ ครั้งละไม่เกิน 15 คะแนน
8.2.4 รองผู้กากับการ ครั้งละไม่เกิน 20 คะแนน
8.2.5 ผู้กากับการ ครั้งละไม่เกิน 25 คะแนน
8.2.6 รองผู้บังคับการ ครั้งละไม่เกิน 30 คะแนน
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8.2.7 ผู้บังคับการ ครั้งละไม่เกิน 35 คะแนน
8.3 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมคนใด ถูกตัดคะแนนความประพฤติ จนเหลือไม่ถึง 60 คะแนน หรือมี
เวลาการฝึกอบรมไม่ถึงร้อยละ 80 ของระยะเวลาการฝึกอบรม ให้ดาเนินการตามข้อ 8.1.4
ข้อ 9 หลักสูตรและขอบเขตรายวิชา
9.1 หลักสูตรการฝึกอบรมเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ ตามข้อ 2.1 มี ระยะเวลาการ
ฝึกอบรม จานวน ๓ วัน
วันที่
๑

วิชา

ขอบเขตวิชา

1. สภาพปัญหาและธรรมชาติ ๑. ธรรมชาติของการชุมนุม
ของการชุมนุมสาธารณะ
สาธารณะ
๒. ผลกระทบ และความเสี่ยงของ
การชุมนุมสาธารณะ
๓. การเคลื่อนไหวของฝูงชน
๔. การปฏิบัติงานของตารวจกับการ
ชุมนุมสาธารณะ การวิเคราะห์
สถานการณ์
2. สาระสาคัญ พ.ร.บ.
1. การบังคับใช้ พ.ร.บ.การชุมนุม
การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘ สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘
2. พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.

จานวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ รวม
๒
๒

4

4

3

3

๒๕๕๘

2

3. กฎหมายต่างประเทศและ
แนวคาพิพากษาศาลที่น่าสนใจ
3. จิตวิทยาและหลักสากลใน 1. สิทธิ เสรีภาพในการชุมนุม
การดูแลการชุมนุมสาธารณะ
ลักษณะของฝูงชน
2. ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
3. กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ
พลเมืองและสิทธิทางการเมือง

4. หลักการพื้นฐานในการใช้กาลังและ
อาวุธปืนโดยเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้
กฎหมาย(Havana,1990)
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วันที่

วิชา

ขอบเขตวิชา

จานวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ รวม

5. ประมวลหลักการประพฤติปฏิบัติ
สาหรับเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย
(CCLEO,1979)
6. จิตวิทยากลุ่มและการแพร่ระบาดทาง
อารมณ์
4. แผนหรือแนวทางการดูแล
การชุมนุมสาธารณะ

3

1. การเขียนแผน คาสั่ง และ
การวางแผน
2. หลักการ นโยบาย กรอบ
ยุทธศาสตร์การดูแลการชุมนุม
สาธารณะ
3. การเขียนแผนปฏิบัติการระดับ
สน./สภ.
4. แบ่งกลุ่มกรณีศึกษาแผนการดูแล
การชุมนุมตามสถานการณ์

3

3

5. แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติตาม
1. แบ่งกลุ่มฝึกสถานการณ์
บทบาท/ขั้นตอนการปฏิบัติตาม
สมมติตั้งแต่ขั้นเตรียมการ ขั้น
พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.
ก่อนการชุมนุม การรับแจ้งการ
2558
ชุมนุม ขั้นการชุมนุมโดยสงบ
จนถึงขั้นตอนการปฏิบัติที่มีความ
รุนแรง และขั้นตอนการฟื้นฟู
เยียวยา
๒. สรุปผล/ตอบข้อซักถาม
รวมทั้งสิ้น (ชั่วโมง)

6

6

9

๑๘

9
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9.2 หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตารวจซึ่งปฏิบัติหน้าที่ดูแลการชุมนุมสาธารณะตามข้อ 2.2
มีระยะเวลาการฝึกอบรม จานวน ๔ วัน
วันที่

วิชา

๑

1. ทบทวนกรณีศึกษาการปฏิบัติ
ของกองร้อยควบคุมฝูงชน

๒

ขอบเขตวิชา

๑. พื้นฐานความรับผิดชอบ
๒. ระบบการสั่งการบังคับ
บัญชา
๓. ข้อจากัดในการปฏิบัติงาน
ของกองร้อยควบคุมฝูงชน
2. บรรยายความรู้ตาม พ.ร.บ.
๑. พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ
การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘
พ.ศ.๒๕๕๘
๒. แผนหรือแนวทางการดูแล
การชุมนุมสาธารณะ
3. พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ
พ.ศ.๒๕๕๘กับคู่มือการฝึก
และการปฏิบัติการควบคุม
ฝูงชน
3. ฝึ ก ปฏิ บั ติ ยุ ท ธวิ ธี พื้ น ฐานการ ๑. การประกอบกาลังเป็นหมู่
รั ก ษาความปลอดภั ย และการ ๒. การประกอบกาลังเป็นหมวด
ควบคุมฝูงชน
๓. การจัดกาลังคัดกรอง
๔. การจัดวงล้อมเคลื่อนที่และ
อยู่กับที่
๕. การจัดแถว ยึดเข็มขัด
๖. การจับกุม
4. ฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารควบคุ ม ฝู ง ชน ๑. การประกอบกาลังเป็น
ขนาดเล็กและขนาดกลาง
คู่ตรวจ
๒. การประกอบกาลังเป็นชุด
๓. การประกอบกาลังเป็นหมู่
๔. การประกอบกาลังเป็นหมวด
๕. การใช้ยุทธวิธีเคลื่อนไหว
กดดัน
๖. การจับกุมในฝูงชน

จานวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ รวม
๑
๑

๒

๒

4

4

๖

๖

-๖-

วันที่
3

๔

วิชา

ขอบเขตวิชา

5. ฝึกปฏิบัติรูปขบวนและอุปกรณ์ ๑. บุคคลประกอบกระบองและ
ควบคุมฝูงชน
การใช้กระบอง
๒. บุคคลประกอบโล่และการใช้โล่
๓. การประกอบกาลังเป็น
กองร้อย
๔. การเคลื่อนที่และการแปรรูป
ขบวน
5. การใช้อุปกรณ์พิเศษ
6. การจับกุมขนาดใหญ่
6 .ฝึ ก ปฏิ บั ติ ชุ ด ควบคุ ม ฝู ง ชน ๑. รูปขบวนแถวตอน
เคลื่อนที่เร็ว
๒. รูปขบวนหน้ากระดาน
๓. การใช้อาวุธ
๔. การเคลื่อนที่และการแปรรูป
ขบวน
๕. เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ
๖. การจับกุม
7. การฝึกตามสถานการณ์สมมติ ๑. กรณีการชุมนุม ตาม พ.ร.บ
การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.
๒๕๕๘
๒. กรณีการชุมนุมรุนแรง
ละเมิด พ.ร.บ.การชุมนุม
สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘
๓. กรณีกลุ่มผู้ชุมนุมขัด
คาสั่งศาลกรณีเกิดการจลาจล
รวมทัง้ สิ้น

จานวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ รวม
3
3

๓

๖

๖

6

6

25

28

9.3 ผู้อานวยการฝึกอบรมอาจจัดวิชาหรือการฝึกเพิ่มเติมจากที่กาหนดได้ตามที่เห็นสมควร
ข้อ 10 วิธีการฝึกอบรม
การฝึกอบรมจะใช้วิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้ขึ้นอยู่กับลักษณะของวิชาที่สอน ประกอบด้วย
10.1 ภาคทฤษฎี ใช้วิธีการบรรยาย การสอนโดยครู – อาจารย์ผู้สอน เป็นผู้บรรยาย
10.2 ภาคปฏิ บั ติ ใช้ วิ ธี ให้ ผู้ เข้ า รั บ การฝึ ก อบรมได้ ฝึ ก ปฏิ บั ติ ในสถานฝึ ก อบรมหรื อ สถานที่
ที่ผู้อานวยการสถานฝึกอบรมเห็นสมควร
10.3 นากรณีศึกษามาเป็นบทเรียนในการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ดูแล
การชุมนุมสาธารณะ

-๗-

ข้อ 11 หลักเกณฑ์การวัดผลและประเมินผลการฝึกอบรม
11.1 การวัดผลการฝึก อบรม เพื่ อทดสอบผู้เข้ารับการฝึ กอบรมในด้านความรู้และการปฏิบั ติ
ทั้งเป็ นการกระตุ้นให้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความตื่นตัวและสนใจในการเรียน และเพื่อวิเคราะห์ ประเมินผลการ
ฝึกอบรม มีหลักเกณฑ์การวัดผล ดังนี้
11.1.1 ใช้ การประเมิ นผลโดยครู – อาจารย์ และฝ่ ายปกครอง หรื อผู้ ควบคุ มการฝึ กปฏิ บั ติ
ร่วมกัน ประเมินผลของผู้เข้ ารับการฝึกอบรมแต่ละวิชา โดยผู้เข้ารับการฝึ กอบรมจะต้องได้รับคะแนนรวมในการ
ฝึกอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 จึงจะถือว่าผ่านการฝึกอบรม
11.1.2 ให้ผู้อานวยการสถานฝึกอบรมเป็นผู้กาหนดแบบประเมินผล
11.1.3 หากผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับการประเมินผลไม่ผ่านตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด ให้
ผู้อานวยการสถานฝึกอบรมแจ้งหน่วยงานต้นสังกัดทราบ และให้ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดพิจารณาส่งข้าราชการตารวจ
ดังกล่าวเข้ารับการฝึกอบรมตามความเหมาะสมในคราวต่อไป
ข้อ 12 ประกาศนียบัตร
ผู้ที่ผ่านการประเมินผลการฝึกอบรม จะได้รับประกาศนียบัตรตามแบบที่แนบท้ายหลักสูตรนี้
ข้อ 13 การรายงานผลการฝึกอบรม
เมื่อเสร็จสิ้นการฝึกอบรมให้ผู้อานวยการสถานฝึกอบรม ดาเนินการ ดังนี้
13.1 รายงานผลการฝึกอบรมให้ สานักงานตารวจแห่งชาติ ทราบ
13.2 ส่งทะเบียนข้อมูลผู้สาเร็จการฝึกอบรมให้ สานักงานกาลังพล จานวน 1 ชุด กองบัญชาการ
ศึกษา จานวน 1 ชุด และเก็บรักษาไว้ที่สถานฝึกอบรม เพื่อเป็นหลักฐาน จานวน 1 ชุด
ข้อ 14 การสนับสนุนการฝึกอบรม
ให้หน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดสานักงานตารวจแห่ง ชาติให้การสนับสนุนการฝึกอบรม เพื่ อให้การ
ดาเนินการฝึกอบรมบรรลุตามวัตถุประสงค์
ข้อ 15 บทเฉพาะกาล
ข้าราชการตารวจผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ และ
โครงการฝึกอบรมข้าราชการตารวจเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ ตาม พระราชบัญ ญัติการชุมนุมสาธารณะ
พ.ศ.2558 ตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 เป็นต้นมา รวมทั้งผู้ที่สาเร็จการศึกษาหลักสูตร นักเรียนนายสิบ ตารวจ (ภาคการฝึก
พิทักษ์สันติ) และหลักสูตรชัยยะขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2559 เป็นต้น มา ให้ถือว่าเป็นผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร
การฝึกอบรมเจ้าพนักงานดูการชุมนุ มสาธารณะและข้าราชการตารวจซึ่งปฏิบัติหน้ าที่ดูแลการชุมนุมสาธารณะนี้

กองบัญชาการ...................................สานักงานตารวจแห่งชาติ
ประกาศนียบัตรนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า
…………………………………………..................……………….

ได้สาเร็จการฝึกอบรม

หลักสูตรการฝึกอบรมเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ณ ................................................................
ระหว่างวันที่..........เดือน...........................พุทธศักราช .......................
มีศักดิ์และสิทธิ์แห่งประกาศนี้ทุกประการ
ให้ไว้ ณ วันที่……....…เดือน………………………...พุทธศักราช………………
พลตารวจโท

พลตารวจตรี
(

)
ผูบ้ ัญชาการ......................

(

)
ผู้บังคับการ.........................

กองบัญชาการ...................................สานักงานตารวจแห่งชาติ
ประกาศนียบัตรนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า
…………………………………………..................……………….

ได้สาเร็จการฝึกอบรม

หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตารวจซึ่งปฏิบัตหิ น้าที่ดูแลการชุมนุมสาธารณะ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ณ ................................................................
ระหว่างวันที่..........เดือน...........................พุทธศักราช .......................
มีศักดิ์และสิทธิ์แห่งประกาศนี้ทุกประการ
ให้ไว้ ณ วันที่……....…เดือน………………………...พุทธศักราช………………
พลตารวจโท

พลตารวจตรี
(
)
ผู้บัญชาการ......................

(

)
ผู้บังคับการ.........................

