




https://www.youtube.com/watch?v=0mQncxpw4rY
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https://www.youtube.com/watch?v=USRb2xCEgHU
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ประชาชน ต ารวจสายตรวจ
บนพืน้ที่

เจ้าหน้าที่วิทยุ 
ที่ สน.

ระบบ ilertu

ประชาชน 
แจ้งเหตบุนท้องถนน 
ผ่าน Police ilertu

รับแจ้งเร่ืองด้วย
ilertu mobile

รับแจ้งเร่ืองด้วย
ilertu website

สัง่การ/ประสานงาน 
ต ารวจจราจร 
ทางวิทยส่ืุอสาร

ต ารวจจราจร
เข้าไปยงัพืน้ท่ีเกิดเหตุ

มีเสียงเตือนเม่ือมีการแจ้งขอความ
ช่วยเหลือจาก 

Police ilertu mobile

เปล่ียนสถานะ
ตามการท างาน
และปิดเหตุ

Police ilertu Phase 1 ระบบแจ้งเหตบุนทอ้งถนนผ่าน Police ilertu

Anywhere 2 Go (confidential)

ประสานงาน 
กบัศนูย์วิทย ุสน.



ประชาชนแจ้งเหตผุา่นระบบ police ilertu
โดยการพิมพ์ข้อความท่ีต้องการแจ้ง 
และสามารถถ่ายภาพประกอบได้
และสามารถเลือกกลอ่งข้อความวา่ต้องการแจ้งเหตบุน
ท้องถนน หรือต้องการเรียกรถพยาบาลฉกุเฉินได้ด้วย

ระบบจะสง่ต าแหน่งดาวเทียม ข้อความ ภาพถ่าย วนั
เวลา และข้อมลูผู้แจ้ง
มายงัศนูย์วิทยปุระจ า 88 สน. 
และต ารวจท่ีสงักดั สน. นัน้ในทนัที



ข้อมูลจะปรากฏบนมือถือ
ของต ารวจในพืน้ที่ สน,
นัน้ๆทนัที
ต ารวจสามารถกดปุ่ มให้แผนที่
แสดงเส้นทางน าทางไปยงัจดุ
เกิดเหตไุด้ทนัที



ศูนย์วิทยุที่สถานีต ารวจจะ
ได้รับข้อความผ่านระบบ 
computer internetพร้อม
กับต ารวจพื้นท่ี และจะท า
การประสานงานกับต ารวจ
ที่กระจายอยู่
ในพื้นที่ เพื่อเร่งเข้า
ช่วยเหลือโดยเร็ว และจะท า
การเปลี่ยนแปลงสถานะการ
ท างานทันที



ต ารวจ และผู้บงัคบับญัชา สามารถ
เปิดดขู้อมลูได้แบบ realtime
และสามารถติดตามการท างานได้
ตลอดเวลา ผ่านทาง application 
บนมือถือ
และสามารถติดตอ่กลบัผู้แจ้งทาง
โทรศพัท์ ได้ทนัทีเช่นกนั



ต ารวจในกลุม่ สน. เดียวกนั 
สามารถ chat เพื่อแสดง
ต าแหน่งดาวเทียมได้แบบ 
realtime ไม่สามารถโกหก
ต าแหน่งได้ เพ่ือการดกู าลงัพล 
และรายงานการปฏิบตัิงานได้
ตลอดเวลา



ประชาชน ต ารวจจราจร
บนพืน้ที่

เจ้าหน้าที่วิทยุ 
ที่ สน.

ระบบ ilertu

ได้รับแจ้งเตือนการเกิด
เหตบุนพืน้ท่ี

แตล่ะ สน. สามารถก าหนดเวลา
และสถานท่ี ท่ีเกิดเหตเุพื่อแจ้งเป็น
ข้อมลูให้ประชาชนทัว่ไป และ
ต ารวจจราจรในพืน้ท่ีทราบได้
ผ่านทาง Police ilertu

Mobile Application 

Police ilertu Phase 2 ระบบแจ้งเตือนเหตบุนทอ้งถนนแบบแจ้งโดยเจ้าหน้าที่ต ารวจจราจร

Anywhere 2 Go (confidential)

ได้รับแจ้งเตือน การเกิด
เหตบุนพืน้ท่ี



ประชาชน ต ารวจจราจร
บนพืน้ที่

เจ้าหน้าที่วิทยุ 
ที่ สน.

ระบบ ilertu

ได้รับแจ้งเตือนการเกิด
เหตบุนพืน้ท่ี

ระบบเช่ือมตอ่กบั ประกนัภยั และ
หน่วยงานตา่งๆ เพื่อแจ้งเป็น
ข้อมลูให้ประชาชนทัว่ไป และ
ต ารวจจราจรในพืน้ท่ีทราบได้
ผ่านทาง Police ilertu

Mobile Application 

Police ilertu Phase 3ระบบแจ้งเตือนเหตบุนทอ้งถนนแบบอัตโนมัติ

Anywhere 2 Go (confidential)

ได้รับแจ้งเตือน การเกิด
เหตบุนพืน้ท่ี

เกิดเหตทุ่อประปาแตกหน้าโรงพยาบาลกรุงเทพ ถนนเพชรบรีุตดัใหม่

ต ารวจจราจร

ต ารวจจราจร

ต ารวจจราจร

ต ารวจจราจร

เกิดเหตรุถชนบริเวณซอยรางน า้ การจราจรติดขดัมาก

เกิดเหตทุ่อประปาแตกหน้าโรงพยาบาลกรุงเทพ ถนน
เพชรบรีุตดัใหม่

เกิดเหตฝุนตกมาก น า้ท่วมถนนแจ้งวฒันะ



สามารถเพิ่มจุดเตือนต่างๆได้ เช่น จุดกล้องวงจรปิด จุดซ่อมถนน จุดเกิดอุบัตเิหตุ



ข้อมูลการเกดิอุบัตเิหตุทีต้่องการน ามาแสดงผลบน Police ilertu

• หมายเลขอ้างอิง Reference Number เพื่ออ้างอิงเหตทุี่เกิด
• ช่ือบริษัทประกนัที่สง่ข้อมลูมา ช่ือเบอร์โทร email ผู้ติดต่อที่สามารถให้ต ารวจประสานงานได้
• วนั เวลา ที่เกิดเหตุ
• สถานที่เกิดเหตแุสดงเป็น พิกดัดาวเทียมมาตรฐาน Google MAP
• ข้อมลูแสดงระดบัความเสียหายของอบุตัิเหต ุ(ข้อมลูเป็น free text ได้) เช่น

• รถยนต์ ชน รถยนต์
• รถชนกนัจ านวน X คนั
• มีผู้บาดเจ็บ (ถ้ามี)
• อื่นๆ ถ้ามี

• วนั เวลา ที่ปิดเหตุ
• ขอข้อมลู realtime เทา่ที่จะสามารถท าได้ กรณีปิดเหตแุล้วสง่มา ข้อมลูจะไมม่ีประโยชน์กบัประชาชน



การติดต่อประสานงาน

• ด้านข้อมูลการปฏิบัตงิาน 
• พ.ต.ท.เศรษฐหาญ เศรษฐภากรณ์
สารวตัรป้องกนัปราบปรามสถานีต ารวจนครบาลบางกอกใหญ่ 
(โทร 081-4444783) sethaharn@hotmail.com

• ด้านข้อมูลทางเทคโนโลยี นายกิตตินนัท ์อนุพนัธ์
• บริษทัเอนน่ีแวร์ ทู โก จ ากดั ผูพ้ฒันาระบบงาน Police ilertu
(โทร 083- 8992987) kittinan@anywheretogo.com






