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๒.๑.๒ จัดสายตรวจรถยนต รถจักรยานยนต และสายตรวจเดินเทาใหปรากฏกาย
เพื่อปองกันเหตุ การกอคดีอาชญากรรม หรือการกอคดีประทุษรายตอทรัพยในพื้นที่ ดังนี้
(๑) ธนาคาร รานทอง รานคาอัญมณี สถานประกอบการที่มีเงินทุนหมุนเวียน
จํานวนมาก รานจําหนายสินคา ๒๔ ชม. หรือบริเวณที่เปลี่ยวและมีตูเอทีเอ็มตั้งอยู
(๒) สถานีขนสงผูโดยสาร สถานที่พักผูโดยสาร สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง หรือ
แกส รานคาสะดวกซื้อหรือรานคาที่มีการจําหนายสินคาตลอด ๒๔ ชม. ที่ตั้งอยูในสถานีบริการน้ํามันหรือแกสนั้น
(๓) หมู บ านจั ดสรรที่ ไม มีระบบรั กษาความปลอดภั ย หรื อ รปภ. รักษาการณ
เคหสถาน หรือที่พักอาศัยอื่น ๆ
(๔) พื้ นที่ ที่ เป นแหล งท องเที่ ยวที่ มี ป ระชาชนจํ านวนมากนิ ย มไปท องเที่ ย ว
หรือสถานที่ที่มีการจัดกิจกรรมรื่นเริงและมีคนไปรวมงานเปนจํานวนมาก
2.1.3 ใหตั้งจุดตรวจ (ว.43) ในเขตพื้นที่ที่เปนจุดเสี่ยง จุดลอแหลม โดยพิจารณาให
สอดคลองกับสถานการณอาชญากรรมของแตละพื้นที่ โดยใหปฏิบัติตามแนวทางที่ ตร. กําหนดอยางเครงครัด
๒.๑.4 กวดขั น จับกุมความผิ ด ตาม พ.ร.บ.ควบคุ มเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล และ
เพิ่ มเติ มตามหนั ง สื อแจ ง เวี ย นอนุ บัญ ญั ติ ต าม พ.ร.บ.ควบคุ ม เครื่ องดื่ ม แอลกอฮอล พ.ศ.2551 ของ
คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล ลง 27 ก.พ.58 ที่เปนการฝาฝนกฎหมายปรากฏเปนความผิด
ชัดเจนในเรื่องการหามจําหนาย หามดื่ม ในสถานที่ที่กําหนด วัน เวลา ที่หามจําหนายและบุคคลที่หามจําหนาย
โดยเฉพาะอยางยิ่งการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลบนทาง ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓
ก.ค.๕๕ รวมถึ ง ในสถานที่ จั ด งานของส ว นราชการ พื้ น ที่ ที่ กํ า หนดให เ ป น พื้ น ที่ เ ล น น้ํ า สงกรานต ป ลอด
แอลกอฮอล (Zoning) เนื่องจากการดื่ มสุร าเปนตนเหตุของอุบัติเหตุและยั งกอให เกิดปญหาความรุน แรง
หรือพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม ภัยคุกคามทางเพศ การสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพยสิน
๒.๑.5 กวดขันสถานบริการและสถานประกอบการที่มีลักษณะคลายสถานบริการ
ใหดําเนินการตามที่กฎหมายกําหนด หากพบการกระทําอันเปนความผิดตามคําสั่ง หน.คสช. ที่ ๒๒/๒๕๕๘
ใหดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของอยางเครงครัด
๒.๑.6 ปองกันปราบปราม บุคคล กลุมคน ผูมีอิทธิพล และผูกระทําความผิดเกี่ยวกับ
การปล อ ยเงิ น กู น อกระบบ รวมทั้ งการติ ดตามการทวงหนี้โ ดยการขม ขู หรือ ทําร ายร างกาย และติ ด ตาม
พฤติการณบุคคลพนโทษ หรือปลอยตัวชั่วคราวในคดีเกี่ยวกับทรัพย เพศ และยาเสพติด
๒.๑.7 กวดขันจับกุมผูกระทําความผิดกรณียิงปนขึ้นฟา, การพกพาอาวุธปนเขาไป
ในเมือง หมูบาน หรือที่ชุมชนโดยไมมีเหตุอันควรโดยเครงครัด
2.1.8 กรณีมีการจับกุมผูกระทําความผิดซึ่งเปนเด็กหรือเยาวชน ใหดําเนินการกับ
ผูปกครองตาม พ.ร.บ.คุมครองเด็ก พ.ศ.2546 ทุกราย
2.1.9 กรณีมีการจับกุมผูกระทําความผิดในความผิดมูลฐาน ใหนํา พ.ร.บ.ปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 มาใชในการดําเนินการยึดทรัพยผูเกี่ยวของ โดยเครงครัด
๒.๑.10 จัดกําลังออกตรวจตราดูแลการเลนน้ําสงกรานตใหเปนไปตามนโยบายของ
ครม. ตามมติเมื่อวันที่ ๒๗ มี.ค.๕๘ กลาวคือ การเลนน้ําในประเพณีสงกรานตตองแตงกายใหสุภาพเรียบรอย
ไมใสเสื้อผาที่ลอแหลม โดยรณรงคใหใสผาไทย ผาพื้นเมืองหรือเสื้อลายดอก และกําหนดเวลาการเลนน้ําให
ชัดเจน เพื่อความปลอดภัยในการใชเสนทางสัญจร รณรงคใหเลนน้ําดวยความสุภาพ อุปกรณการเลนน้ําใหใช
ขันน้ํา ตามประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมของไทย งดการใชปนฉีดน้ําแรงดันสูง น้ําแข็ง หรือโฟม ซึ่งอาจเกิด
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อันตรายได กวดขันมิใหมีการแสดงหรือการเตนที่ไมเหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย สนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรม
ที่สอดคลองและสงเสริมประเพณีไทย และหามขับรถกระบะบรรทุกน้ําในการเลนสงกรานตเขาไปในที่ชุมชนหรือ
บริเวณจัดงาน
๒.๑.11 ใหพิจารณาจัดตั้ง ศปก.สน. ในพื้นที่จัดงานสงกรานตที่มีผูเขารวมเปน
จํานวนมาก โดยมีขาราชการตํารวจที่มียศตั้งแต พ.ต.อ. ขึ้นไป เปน ผบ.เหตุการณ จัดชุดบันทึกภาพ ชุดจูโจม
จับกุม ชุดสืบสวน ชุด EOD ใหมีความเหมาะสมกับพื้นที่ รวมทั้งพิจารณาติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV)
ในบริเวณงาน โดยประสาน สทส. (บก.สส.) ในการเชื่อมโยงภาพไปยัง ศปก.ตร. เพื่อใหผูบังคับบัญชาระดับ ตร.
สามารถติดตาม ควบคุม กํากับการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ และใหผูบังคับบัญชาที่รับผิดชอบงานปองกัน
ปราบปรามอาชญากรรม ควบคุมและบริหารเหตุการณดวยตนเอง
๒.๑.12 ใหตั้งจุด ว.๔๓ ชั้นนอก/ชั้นกลาง/ชั้นในพื้นที่จัดงาน เพื่อจัดระเบียบพื้นที่
จํากัดชองทางเขา-ออก ตรวจคนบุคคล ยานพาหนะ อาวุธ ยาเสพติด สิ่งผิดกฎหมาย รถตองสงสัย บันทึกภาพ
เคลื่อนไหวและภาพนิ่ง ทําประวัติวัยรุนกลุมเสี่ยง เพื่อใชเปนแนวทางการสืบสวนหลังเกิดเหตุ ในเสนทางและ
ชวงเวลาที่เหมาะสมเพื่อปองกันเหตุราย
๒.๑.13 จัดระเบียบพื้นที่จอดรถเพื่อปองกันการโจรกรรมรถยนตและรถจักรยานยนต
๒.๑.๑4 ขอความรวมมือเจาของหางสรรพสินคา สถานประกอบการ หมูบานจัดสรร
รานสะดวกซื้อ ธนาคาร รานทอง ใหกําชับ รปภ. ตรวจสอบความพรอมของกลองโทรทัศนวงจรปด(CCTV)
รวมทั้งแนะนําการสังเกตจดจําตําหนิรูปพรรณและยานพาหนะผูตองสงสัย การบันทึกภาพคนราย ผูตองสงสัย
ดวยโทรศัพทมือถือ และการแจงขอมูลบุคคล ยานพาหนะที่มีพิรุธหรือตองสงสัย ให สภ.ทองที่ทราบโดยเร็ว
๒.๑.๑5 จัดทําโครงการ “ประชารัฐรวมใจดูแลความปลอดภัยบานประชาชนชวง
เทศกาลสําคัญ” เพื่อเสริมการปฏิบัติในการปองกันปราบปรามอาชญากรรมในชวงวันที่ ๑1 – ๑7 เม.ย.๖1 (ระยะ
๗ วัน) โดยมอบหมายให รอง ผกก.ที่รับผิดชอบงานปองกันปราบปราม รับผิดชอบควบคุมกํากับดูแลการ
ดําเนินการใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และให หน.สภ. ประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินการของโครงการดังกลาว
เพื่อใหเจาหนาที่ตํารวจในสังกัดทราบและเขาใจวิธีปฏิบัติ สามารถใหคําแนะนําแกประชาชนในพื้นที่ที่จะเขารวม
โครงการไดอยางเหมาะสมเปนไปในแนวทางเดียวกัน
๒.๑.๑6 ใหทุก สภ.นําโครงการแอปพลิเคชัน Police I Lert U มาใชเปนชอง
ทางการติดตอสื่อสารสองทางกับประชาชน เพื่อรวมกันติดตามและเฝาระวังเหตุรายและความเคลื่อนไหวตาง ๆ
ไดอยางต อเนื่องไม มีขอจํ ากัด และจัดกํ าลังเจาหนาที่ตํ ารวจประจําอยู สภ. ใหมีจํา นวนพอเพี ยงสํ าหรั บ
การใหบริการแก ประชาชนทั้งใน สภ. และนอก สภ. เมื่ อได รับการร องขอ ทั้ งนี้ใหผูบั งคับบัญชาทุกระดั บใน
สภ. อยูปฏิบัติหนาที่ภายในเขตทองที่รับผิดชอบ เพื่อกํากับดูแลการปฏิบัติอยางใกลชิด
๒.๒ การรักษาความสงบเรียบรอยในพื้นที่
๒.๒.๑ ให สภ.ในสังกัด กําชับการปฏิบัติใหเขมงวดกวดขันปองกันการฉวยโอกาสของ
ผูไมหวังดีหรือผูเสียผลประโยชนกอเหตุรายในพื้นที่ตางๆ เปนกรณีพิเศษโดยเพิ่มความเขมในการตรวจตรา
รักษาความปลอดภั ยสถานที่ราชการ สถานที่ที่มีชาวตางชาตินิยมเดินทางไปทองเที่ยว สถานที่สําคัญ รวมทั้ ง
สวนสาธารณะ แหลงชุมชน พรอมประสานหนวยงานที่เกี่ยวของในการวางแผนบูรณาการรวมกัน เพื่อดูแลรักษา
ความปลอดภัยและอํานวยความสะดวกใหนักทองเที่ยว โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในแหลงทองเที่ยวสําคัญ ๆ หรือที่นิยม
จัดกิจกรรมเลนน้ํา กิจกรรมรื่นเริงในเทศกาลสงกรานต เพื่อปองกันการหลอกลวงการขายสินคาหรือบริการของกลุม
มิ จ ฉาชี พ แก งต มตุ น ผู มี อิ ทธิ พลหรื อกลุ มผู มี อิ ทธิ พล รวมถึ งการกระทํ าอนาจารที่ อาจเกิ ดขึ้ นได และ
ประชาสัมพันธแจงเตือนใหนักทองเที่ยวทราบโดยจัดกําลังออกตรวจตราใหครอบคลุมพื้นที่สําคัญและพื้นที่รอยตอ

-๔–
๒.๒.๒ ใหประสาน บก.ป., ทท., รน. ตชด.,ทล.,ตม.,และ ปคบ.จัดกําลังเปนสาย
ตรวจรวมรักษาความปลอดภัยและใหบริการนักทองเที่ยว ในพื้นที่จัดงานสงกรานตที่เปนที่นิยมของชาวตางชาติ
เสริมตํารวจทองที่ในจํานวนที่เพียงพอและเหมาะสม โดยใหระดมกําลังแตงเครื่องแบบออกปรากฏกายในพื้นที่ใหมาก
ที่สุด
๒.๒.๓ ใหประสาน ศอ.ปส.ภ.จว.ราชบุ รี และ ศอ.ปส.ภ.7 จัดกําลังสนับสนุนการ
ปฏิบัติของตํารวจทองที่ในการรักษาความสงบเรียบรอย ในสถานบันเทิง โดยใหมีการสุมตรวจมิใหมีการใชยาเสพติด
ชนิดตางๆ ในสถานที่ดังกลาวดวย
๒.๒.๔ ใหประสาน บช.ส. ดําเนินการดานการขาว รวบรวมขอมูลขาวสารพรอมทั้ง
ติดตามสถานการณตาง ๆ ที่เกี่ยวของ หากพบวามีสิ่งบอกเหตุหรือมีความเคลื่อนไหวใด ๆ ในการฉวยโอกาสกอ
ความไมสงบ การลําเลียงยาเสพติดเขามายังพื้นที่ตอนใน หรือเหตุอื่นที่อาจมีผลกระทบตอความมั่นคง
๒.๒.๕ ใหประสาน สตม.เพิ่มความเขมในการตรวจสอบเอกสารการเดินทางเขา-ออก
ราชอาณาจั กรด ว ยความละเอี ย ดรอบคอบ รวมทั้ งการตรวจสอบบุค คลต องสงสั ยเป นกรณี พิเศษ สํ าหรั บ
ชาวตางชาติที่มีพฤติการณไมเหมาะสมเขาขอกฎหมายตาม พ.ร.บ.คนเขาเมืองฯ กลุมเครือขายขบวนการในกลุม
ประเทศที่มีพฤติการณการกอการราย การเขามากระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพย และกลุมแรงงานตางชาติผิด
กฎหมายที่ฉวยโอกาสลักลอบเดินทางเขามาในราชอาณาจักรทางชองทางอนุญาตและชองทางธรรมชาติตาม
แนวชายแดน
๒.๒.๖ ให ป ระสาน บช.น., ตชด., สกบ. และหนว ยปฏิบัติที่มีเจาหนาที่ชุด เก็บ กู
และตรวจสอบวัตถุระเบิด เตรียมพรอมใหการสนับสนุนการปฏิบัติเมื่อไดรับการรองขอ
๒.๒.๗ ใหประสาน สพฐ.๗ จัดเตรียมอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติหนาที่
โดยใหสามารถออกตรวจเก็บพยานหลักฐานเมื่อมีเหตุโดยเร็วที่สุด
๒.๒.๘ ให ประสาน บ.ตร. จัดเตรียม ฮ. ไวสนับสนุนการปฏิบัติตามที่ไดรับการรองขอ
2.๓. การประชาสัมพันธ
ให ฝอ.๕.ภ.จว.ราชบุรี , สภ.ในสังกัด ประชาสัมพันธทางเครือขายการสื่อสาร
ทุกชนิดรวมถึงหอกระจายขาวในหมูบาน เพื่อใหความรู ขอมูลขาวสาร แจงเตือน และประสานขอความรวมมือ
จากประชาชนใหชวยกันปองกันภยันตรายที่อาจเกิดขึ้นในชวงเทศกาลสงกรานต ดังนี้
2.๓.๑ ประชาสัมพันธแจงเตือนประชาชน
2.3.๑.1 การปองกันการประทุษรายตอทรัพย
(๑) ใหระมัดระวังการหลอกลวงเอาทรัพย หรือประทุษรายตอทรัพย
ในชวงที่เจาของบานไมอยู หรือมีเด็ก ผูสูงอายุอยูเพียงลําพัง โดยแกงมิจฉาชีพจะใชวิธีการแอบอางในรูปแบบตางๆ
(๒) การออกไปทําธุระ ทองเที่ยวหรือเลนสงกรานต ไมควรสวมใส
เครื่องประดับหรือของมีคา หรือวางทรัพยสินไวในรถยนตอันเปนเหตุจูงใจใหเกิดการประทุษรายตอทรัพย
ไดงายยิ่งขึ้น
(๓) หามพกพาอาวุธไปในที่สาธารณะ
(๔) ชองทางในการติดต อขอความช วยเหลือ/แจ งเหตุที่หมายเลข
โทรศัพท ๑๙๑ สายดวน ๑๕๙๙ และ SMS ๑๙๑
2.๓.๑.๒ การปองกันอุบัติเหตุ ใหผูขับขี่ยานพาหนะเตรียมรางกายใหพรอม
และปฏิบัติตามกฎหมายจราจรโดยเครงครัด และมีการบังคับใชกฎหมายอยางเขมงวด จริงจัง และตอเนื่อง
กับผูฝาฝน พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของใน 10 ขอหาหลัก เขมงวดกวดขัน
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กั บ ผู ใ ช ร ถกระบะที่ บ รรทุ ก น้ํ า หนั ก เกิ น บรรทุ ก คนท า ยกระบะเพื่ อ เล น น้ํ า สงกรานต รณรงค ใ ห ผู ใ ช
รถจักรยานยนตสวมหมวกนิรภัยในขณะขับขี่และโดยสารรถจักรยานยนต หรือคาดเข็มขัดนิรภัยในขณะขับ
รถยนตหรือโดยสารรถสาธารณะทุกครั้ง การใชความเร็วในการขับขี่รถ งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลกอนหรือ
ขณะขับขี่ยานพาหนะ ไมซื้อสินคาบนไหลทางซึ่งอาจเกิดอันตรายขึ้นได พิจารณาเปดชองทางพิเศษ (Reversible
Lane) ในถนนบางสาย ใหความรวมมือกับฝายปกครองและสวนทองถิ่นตามนโยบาย “ประชารัฐ” และการจัดตั้ง
“ด านชุ มชน” ทั้ งนี้ ให หน วยปฏิ บั ติ ใ นพื้ น ที่ ป ระสานขอความร ว มมื อ การปฏิ บั ติ กั บ ส ว นที่ เ กี่ ย วข อ ง เช น
อาสาสมัครจราจร, อปพร., ผูใหญบาน, กํานัน เพื่อรวมกันปฏิบัติงานอยางเต็มกําลัง
2.3.1.3 ขอความรวมมือในการบังคับใชกฎหมาย และแจงใหประชาชน
รับทราบถึงอัตราโทษของการกระทําความผิด พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ.๒๕๕๑ และเพิ่มเติม
ตามหนั งสือแจงเวี ยนอนุ บัญญัติ ตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ.๒๕๕๑ ของคณะกรรมการ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล ลง ๒๗ ก.พ.๕๘ ประกอบดวย
(1) ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่องกําหนดวันหามขายฯ
กําหนดเวลาหามขายฯ, เรื่อง กําหนดสถานที่หรือบริเวณหามขายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลบนทางรถไฟ
ในทาเรือโดยสารสาธารณะ, บนทาง, ในสถานีขนสง พ.ศ.๒๕๕๘
(2) ประกาศคณะกรรมการควบคุ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล
เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ วิ ธี ก ารและเงื่ อนไขเกี่ ย วกั บ ฉลากของเครื่ องดื่ ม แอลกอฮอล ฯ , เรื่ อง คํ า เตื อนประกอบ
ภาพลักษณฯ, พ.ร.บ.สุรา, พ.ร.บ.คุมครองเด็ก และ พ.ร.บ.สถานบริการ เปนตน
2.๓.๒ ประชาสัมพันธขอความรวมมือจากประชาชน
2.๓.๒.๑ ใหเลนน้ําสงกรานตดวยความสุภาพตามประเพณีของไทย ไมใช
อุปกรณการเลนน้ําในลักษณะที่อาจเกิดอันตรายแกผูอื่น เชน ปนฉีดน้ําหรือกระบอกฉีดน้ําแรงดันสูง ไมใชน้ํา
ผสมแป งสี น้ํ าแข็ง หรื อน้ํ าสกปรก ตลอดจนไมเลนน้ําสงกรานตบ นท องถนนหรื อบนรถโดยสารสาธารณะ
หากพื้ น ที่ ใดมี ก ารจั ด โซนนิ่ ง ให เ ล น น้ํ า ขอใหเ ลน น้ํา เฉพาะพื้น ที่ที่ กํา หนดไวเ ทา นั้ น ทั้ง นี้ ให สภ.ประสาน
หน ว ยงานที่ เกี่ ยวข อง เช น อํ าเภอ ฝ า ยปกครองส วนท องถิ่น เพื่อขอทราบสถานที่จั ดโซนนิ่งในการเลนน้ํ า
สงกรานตและประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ
2.๓.๒.๒ แตงกายอยางสุภาพ เรียบรอย มิดชิด โดยไมแตงกายในลักษณะ
ที่ลอแหลม หรือยั่วยุทางกามอารมณ ซึ่งอาจเปนสาเหตุของการเกิดอาชญากรรมขึ้นได การเตนโชวเปลือย
ทั ้ง ชายและหญิง หากพบใหร ีบ ดํ า เนิน การตามกฎหมาย หรือ ประสานหนว ยงานที ่เ กี ่ย วขอ งเพื ่อ แกไ ข
สถานการณอยางทันทวงที
2.๓.๒.๓ หามรานคาจําหนายสุร าแกบุคคลที่มีอาการมึน เมาจนครองสติ
ไม ได และบุ คคลอายุ ต่ํา กว า ๒๐ ป บ ริ บูร ณ โดยเฉพาะอยางยิ่งในบริเวณใกลเ คีย งพื้น ที่เลน น้ําสงกรานต
(Zoning)รวมถึงการจําหนายสุราในลักษณะลดราคาเพื่อประโยชนในการสงเสริมการขาย ใหหรือเสนอชิงโชค
ชิงรางวัล อันเปนการตอบแทนแกผูซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล การแถมหรือแลกเปลี่ยนกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล
การแจกจายในลักษณะเปนตัวอยางของเครื่องดื่มแอลกอฮอล เพื่อเปนการจูงใจใหบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล
2.๓.๒.๔ ประชาสัมพันธใหประชาชนไดทราบกําหนดเขตพื้นที่และหวงเวลา
การเลนและเลิกเลนน้ําสงกรานต โดยใหเลนน้ําในบริเวณที่จัดไวใหเทานั้น ใหนํายานพาหนะมาจอดในสถานที่
ที่ จั ด ไว ใ ห แล วเดิ นเท าเข ามาเล นน้ํ าสงกรานต ในเขตพื้ นที่ เล นน้ํ าสงกรานต เพื่ อลดอั ตราการเกิ ดอุ บั ติ เหตุ
การทะเลาะวิวาท และสามารถควบคุมปญหาการจราจรไดอยางมีประสิทธิภาพ และหามผูประกอบการรานคา
จําหนายสุราในบริเวณจัดงาน โดยเนนการใชสื่อประชาสัมพันธทุกประเภทเพื่อความปลอดภัยของผูมารวมงาน
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ผนวก ก.
แบบรายงานผลการระดมกวาดลางอาชญากรรมระหวางวันที่ ๑ – ๑๐ เม.ย. 61
ประจําวันที่……………………………ของ ................................................
๑. คดีกลุมที่ ๑ (ความผิดเกี่ยวกับชีวิต รางกาย)........เกิด....../จับ.......หากมีระบุรายละเอียดคดี
๒. คดีกลุมที่ ๒ (ความผิดเกี่ยวกับทรัพย) เกิด....../จับ......... (หากมีใหระบุวาเปนคดีอะไร)
๓. คดีกลุมที่ ๓ (ความผิดพิเศษ)
เกิด....../จับ......... (หากมีใหระบุวาเปนคดีอะไร)
๔. คดีกลุมที่ ๔ (คดีที่รัฐเปนผูเสียหาย)
๔.๑ อาวุธปน มีทะเบียน/ไมมีทะเบียน(ระบุยี่หอ , หมายเลขทะเบียน) ขนาด.............. มม.
จํานวน ................. กระบอก , กระสุน............ นัด ผูตองหาชื่อ...................................
ขอหา................................................................................
๔.๒ ยาเสพติด
- ยาบา (จําหนาย...............ราย , ครอบครอง .................ราย เสพ .................ราย
ของกลาง .................เม็ด
- ยาเสพติดอื่น ระบุ กัญชา , ยาไอซ (จําหนาย......ราย,ครอบครอง .....ราย เสพ ......ราย
ของกลาง..................กรัม/ใบ
๔.๓ การพนัน ............... ราย ............... คน ขอหา ...........................................................
๔.๔ ความผิดอื่นๆ เชน – พ.ร.บ.คามนุษย , คาประเวณี , พ.ร.บ.คุมครองเด็ก,
พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล ฯลฯ (ระบุรายละเอียด)
๕. จับกุมคดีคางเกา .................. ราย..................คน
ระบุรายละเอียดคดี ...................................ตามหมายจับ/ขอหา .................................................
รับแจง/เหตุเกิดวันเดือนป .........................................
ตรวจแลวถูกตอง
(ลงชื่อ) ................................................
( ...............................................)
(ตําแหนง) ................................................. หน.สภ.
ยศ/ชื่อ/ชื่อสกุล................................................. เบอรโทร........................................ จนท.การรายงาน

ผนวก ข.

คดีเกี่ยวกับการแขงรถในทางสาธารณะ
ประจําวันที่ ........
ประเภทความผิด

จํานวนคดี
(ราย)

ก.การดําเนินการกับผูขับขี่และผูสนับสนุน ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522
1) ม.134 วรรคแรก แขงรถในทางสาธารณะ
2) ม.6 นํารถที่ไมมั่นคงอาจเกิดอันตราย/เสื่อมเสียสุขภาพมาใชในทาง
3) ม.7 ความผิดเกี่ยวกับปายทะเบียน
4) ม.10 ความผิดเกี่ยวกับกอใหเกิดเสียงดัง
5) ม.43(3) ขับรถในลักษณะกีดขวางการจราจร
6) ม.43(4) ขับรถประมาทนาหวาดเสียว
7) ม.43(8) ขับรถโดยไมคํานึงถึงความปลอดภัย
8) ม.134 วรรค 2 เกี่ยวกับผูจัด สนับสนุน สงเสริม ใหมีการแขงรถ
ข. การดําเนินการกับบิกา มารดา หรือผูปกครอง ตาม พ.ร.บ.คุมครองเด็ก พ.ศ.2546
ม.26 การดําเนินคดีกับผูปกครอง
ค. การดําเนินการกับรานคารับแกไข ดัดแปลง ตกแตง ตามกฎหมายอื่น
1) พ.ร.บ.มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ.2511 : ม.36
2) พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ.2535
ม. 16 ใชถนนเปนสถานที่ซอม
ม. 18 ทิ้ง วาง หรือกองซากยานยนตบนถนนหรือสถานสาธารณะ
ง. ความผิดฐานอื่นที่เกี่ยวของ ตาม พ.ร.บ.รถยนต พ.ศ. 2522
ม.24 การเปลี่ยนแปลงตัวรถหรือสวนใดสวนหนึ่งของรถใหผิดไปจากรายการที่จดทะเบียน

ตรวจราง
พล.ต.ต...................................................ผบก.อก.ภ.๗
พ.ต.อ......................................................รอง ผบก.อก.ภ.๗
พ.ต.อ......................................................ผกก.ฝอ.๓ บก.อก.ภ.๗
พ.ต.ท.หญิง.............................................รอง.ผกก.ฝอ.๓ บก.อก.ภ.๗
พ.ต.ท......................................................สว.งาน 5 ฝอ.๓ บก.อก.ภ.๗
ร.ต.ท.หญิง..............................................รอง สว.งาน 5 ฝอ.๓ บก.อก.ภ.๗

วันที่ ........./...มี.ค../..61...
วันที่ ........./...มี.ค../..61...
วันที่ ........./...มี.ค../..61...
วันที่ ........./...มี.ค../..61...
วันที่ ........./...มี.ค../..61...
วันที่ ........./...มี.ค../..61...

ผูตองหา
(คน)

ผนวก ค.
แบบรายงาน”โครงการประชารัฐรวมใจดูแลความปลอดภัยบานประชาชนชวงเทศกาลสําคัญ”
ระหวางวันที่ ๑๑ – ๑๗ เม.ย. ๒๕๖๑ (ระยะเวลา ๗ วัน)
วัน/เดือน/ป
๑๑ เม.ย. ๒๕๖๑
๑๒ เม.ย. ๒๕๖๑
๑๓ เม.ย. ๒๕๖๑
๑๔ เม.ย. ๒๕๖๑
๑๕ เม.ย. ๒๕๖๑
๑๖ เม.ย. ๒๕๖๑
๑๗ เม.ย. ๒๕๖๑

สภ.

จํานวนฝาก/คืนบาน (หลัง)
ฝากบาน
คืนบาน
คงเหลือ

จํานวนกลองวงจรปด
(ตัว)

จํานวนคดีที่เกิดขึ้นกับ
บานที่เขารวมโครงการ

ขอหา/ผลการดําเนินคดี
-

-

ตรวจแลวถูกตอง
(ลงชื่อ) ................................................
( ...............................................)
(ตําแหนง) ................................................. หน.สภ.

ผนวก ง.

แบบรายงานพื้นที่จัดงานเทศกาลสงกรานต ประจําป ๒๕๖๑
ของ ...............................................
ลําดับ

สภ.

ชื่องานและสถานที่จัดงานสําคัญ ที่ตั้ง

หวงเวลาจัดงาน

ประมาณการ
ผูเขารวมงาน/วัน

ตรวจแลวถูกตอง
(ลงชื่อ) ................................................
( ...............................................)
(ตําแหนง) ................................................. หน.สภ

ผบ.เหตุการณ (หน.ศปก.สน. ,
เบอรโทรศัพท)

หมายเหตุ

