พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร.ปป.

พล.ต.ท.ศักดา ชื่ นภักดี ผู้ช่วย ผบ.ตร. ( ปป 1 )
มาตรการ การจัดระเบียบสั งคม เพื่อสนับสนุนการแก้ ไขปัญหาอาชญากรรม

การจัดระเบียบสั งคม เพื่อสนับสนุนการแก้ ไขปัญหาอาชญากรรม
SOCIAL ORGANIZATION TO SUPPORT THE RESOLUTION OF CRIME

เป็ นมาตรการทางสั งคมทีส่ าคัญประการหนึ่ง โดยทางภาครัฐได้ ดาเนินการจัดขึน้ เพื่อควบคุมความประพฤติ
และการดาเนินกิจรรมต่ าง ๆ ของบุคคลในสั งคม ให้ อยู่ในระเบียบ กฎหมาย ข้ อบังคับ เพื่อความเป็ นระเบียบ
เรียบร้ อย และความสงบสุ ขของสั งคมโดยส่ วนรวม
นโยบายเน้ นหนัก ปี พ.ศ.๒๕๖๑ ในการจัดระเบียบสังคม เพื่อสนับสนุนการแก้ ไขปั ญหาอาชญากรรม
๑. มาตรการในการป้ องกันและแก้ ไขปั ญหาแข่ งรถและรถจักรยานยนต์ ในทางสาธารณะ
๒. มาตรการในการควบคุมสถานบริการหรื อสถานประกอบการที่เปิ ดให้ บริการคล้ ายสถานบริการ
๓. จัดระเบียบร้ านเกม อินเตอร์ เน็ต / โต๊ ะสนุกเกอร์
๔. ควบคุมการลักลอบเล่ นการพนัน และอบายมุข อื่น ๆ
๕. สังคมปลอดยาเสพติด

วัตถุประสงค์ และเป้ าหมาย ในการจัดระเบียบสังคม
วัตถุประสงค์

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

เพื่อควบคุมแหล่งมัว่ สุ ม สถานบริ การ สถานบันเทิง ร้านจาหน่ายสุ รา บริ เวณรอบๆ สถานศึกษา และชุมชน
เพื่อควบคุมอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด การพนัน อบายมุขอื่น ๆ ในสถานบริ การ ฯ
ยับยั้งพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของผูท้ ี่อายุต่ากว่า 20 ปี บริ บูรณ์ เข้าไปในสถานบริ การ ฯ
เพื่อให้ผปู ้ ระกอบการ / ผูใ้ ช้บริ การเข้าใจถึง นโยบายของภาครัฐ และปฏิบตั ิตนอยูภ่ ายใต้กรอบของกฎหมาย
เพื่อสร้างจิตสานึกรับผิดชอบให้แก่เด็ก / เยาวชน ผูป้ กครอง สังคมทุกภาคส่ วนให้ตระหนักถึงความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน

เป้าหมาย

๑. แหล่งมัว่ สุ ม สถานที่สุ่มเสี ยง ที่เด็ก / เยาวชน มัว่ สุ ม หรื อ รวมกลุม่ เพื่อจะแข่งรถ ฯ ในทาง
๒. สถานบริ การ สถานประกอบการที่เปิ ดให้บริ การในลักษณะคล้ายสถานบริ การ สถานบันเทิง ร้านจาหน่ายสุ รา
ที่เปิ ดให้บริ การใกล้กบั สถานศึกษา / หอพักนักศึกษาใกล้กบั สถานศึกษา
๓. ร้านเกม อินเตอร์ เน็ต โต๊ะสนุกเกอร์ สถานที่ ลักลอบเปิ ดเป็ นบ่อนการพนัน /โต๊ะพนันบอล ฯ

๑. การจัดระเบียบการป้องกันการแข่ งรถฯ ในทางสาธารณะ
คำสั่ง คสช. ที่ ๒๒/๕๘ ลง ๒๒ ก.ค.๕๘

ตร. ด่ วนทีส่ ุ ด ที่ ๐๐๐๗.๓๔ /๔๐๑๔ ลง ๒๔ ต.ค.๒๕๕๕

มำตรกำรป้องกัน แก้ ไขปัญหำแข่ งรถยนต์ ฯ ในทำง
มำตรกำรป้องกัน ปรำบปรำมกำรแข่ งรถยนต์ ฯ ในทำง
ข้อ ๑. ห้ามมัว่ สุ มกัน รวมกลุ่มกัน ซึ่ งจะนาไปสู่ การแข่งรถ ฯ ๑. แนวทางปฏิบตั ิ มี ๓ ช่วง คือ
ข้อ ๒. ให้ผปู ้ กครองดูแล ควบคุมบุตรหลานไม่ไห้กระทาผิด ๑.๑ ช่วงก่อนการแข่งขัน ออกตรวจตรา และหาข่าว เพื่อป้องกัน
หากปล่อยปละละเลย ผูป้ กครองมีโทษ
๑.๒ ช่วงขณะแข่งขัน บูรณาการ การใช้กาลังเข้าจับกุม
ข้อ ๓. ห้ามดัดแปลงสภาพรถ สาหรับนาไปใช้ในการแข่งขัน
โดยใช้ยทุ ธวิธีที่เหมาะสม
รวมถึงร้านซ่อม ร้านจาหน่ายอุปกรณ์ และดัดแปลง
๑.๓ ช่วงหลังการแข่งขัน สอบสวนขยายผล ถึง ผูส้ นับสนุนร้านซ่อม
ดัดแปลงสภาพรถ / ทาประวัติเป็ นข้อมูล
บุคคลทีต่ ้ องถูกพิจำรณำดำเนินคดี มี ๔ กลุ่ม
กฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้ อง
๑. ผูข้ บั ขี่
 พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ / พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.๒๕๒๒
๒. ผูจ้ ดั ผูส้ นับสนุน หรื อผูส้ ่ งเสริ มให้มีการแข่งขัน
 พ.ร.บ.คุม้ ครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖
๓. บิดา มารดา หรื อผูป้ กครอง
 พ.ร.บ.มาตรฐานอุตสาหกรรม พ.ศ.๒๕๑๑
 พ.ร.บ.รักษาความสะอาดบ้านเมือง พ.ศ.๒๕๓๕
๔. ผูจ้ าหน่าย ดัดแปลง อุปกรณ์แข่งรถการแข่งขัน
 ป.อาญา มาตรา ๓๓(๑) / ป.วิ อาญา มาตรา ๑๓๓ , ๑๓๔

๒. การจัดระเบียบ สถานบริการ ร้ านจาหน่ ายเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์
สรุปคำสั่ง คสช.ที่ ที่ ๒๒/๕๘ ลง ๒๒ ก.ค.๕๘

คำสั่ง คสช. ที่ ๔๖/๕๙ ลง ๒๙ ก.ค.๕๙
(แก้ ไขเพิม่ เติมคำสั่ง คสช.ที่ ๒๒/๕๘)

ข้อ ๔ ห้ามสถานบริ การ
๑. ข้อ ๔ ให้เพิ่มเติมข้อต่อไปนี้
๔.๑ ไม่ให้ผมู ้ ีอายุต่ากว่า ๒๐ ปี เข้าไป
(๖) ปล่อยปละละเลยให้มีการกระทาความผิดฐานค้ามนุษย์
๔.๓ ห้ามขายแอลกอฮอล์แก่ผมู ้ ีอายุต่ากว่า ๒๐ ปี
ในสถานบริ การ
๔.๓ ห้ามเปิ ดเกินเวลาที่กาหนด
(๗) ปล่อยปละละเลยให้มีการเล่นการพนัน อันเป็ นความผิดตาม
๔.๔ ห้ามขายเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์เกินเวลาที่กาหนด
กฎหมายในสถานบริ การ
๔.๕ ห้ามพกพาอาวุธ วัตถุระเบิด หรื อยาเสพติดเข้าไป ๒.ข้อ ๖ ให้เพิ่มเติมข้อต่อไปนี้
ข้อ ๕ ห้ามสถานบริ การเปิ ดเสี ยงดังเกินกาหนด
๖/๑ ผูใ้ ด
ข้อ ๖ ห้ามจาหน่ายสุ รา ใกล้บริ เวณสถานศึกษา
(๑) เปิ ดสถานบริ การ หรื อสถานประกอบการในลักษณะคล้ายกับ
สถานบริ การภายในระยะเวลา ๕ ปี นับแต่วนั ที่มีคาสั่งเพิกถอน
(๒) เปิ ดขายเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ หรื อสถานบริ การ ใกล้กบั
มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ ๒๒ ก.ค.๕๘
สถานศึกษาหรื อหอพักใกล้กบั สถานศึกษา

จำคุกไม่ เกิน ๑ ปี หรื อปรั บไม่ เกิน ๒๐,๐๐๐ หรื อทั้งจำทั้งปรั บ

มาตรการในการป้ องกันปราบปรามสถานบริการ ร้ านจาหน่ ายเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์
๑. จัดทาฐานข้อมูล สถานบริ การ สถานประกอบการเป้าหมาย ตรวจสอบใบอนุญาต และบังคับใช้กฎหมายอย่างจริ งจัง
๒. กวดขันจับกุมสถานจาหน่ายเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ ในระยะ ๓๐๐ เมตร / สถานบริ การ ฯ ในระยะ ๑,๐๐๐ เมตร จากแนว
เขตของสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ฯ
๓. จัดประชุมผูป้ ระกอบการ เพื่อให้เข้าใจนโยบายของรัฐบาล และขอความร่ วมมือในการปฏิบตั ิตาม
๔. จัดชุดปฏิบตั ิการให้มีหน้าที่ตรวจสอบ ควบคุมการดาเนินการของสถานบริ การ / ร้านจาหน่ายเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์
๕. สุ่ มตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด / อาวุธปื น /สิ่ งผิดกฎหมาย อย่างจริ งจัง และดาเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด
๖. ประสานแผนการปฏิบตั ิกบั ส่ วนราชการที่เกี่ยวข้อง /ทหาร/ ฝ่ ายปกครอง ฯ เพื่อให้เกิดประสิ ทธิภาพในการป้องกัน
๗. ขอความร่ วมมือ พ่อ แม่ ผูป้ กครอง ครู เฝ้าสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานอย่างใกล้ชิด / ให้คาแนะนาที่ถูกต้อง
๘. ให้ ผบช.น. ภ.๑-๙ ศชต. และ ก. กวดขันการปฏิบตั ิของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา อย่างจริ งจัง
๙. ให้นาคาสัง่ ตร. ที่ ๑๒๑๒/๓๗ ลง ๑ ต.ค.๓๗ มาเป็ นมาตรการในการบังคับบัญชา
๑๐. ให้นาคาสัง่ ตร. ที่ ๒๓๔/๕๘ ลง ๒๗ เม.ย.๕๘ มาบังคับใช้ พิจารณาความบกพร่ องในการปฏิบตั ิหน้าที่

กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ องกับ สถานบริการ ร้ านจาหน่ ายเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์












พ.ร.บ.สถานบริการ พ.ศ.๒๕๐๙ แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔ ) พ.ศ.๒๕๔๖
พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ แก้ ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ ๕ ) พ.ศ.๒๕๕๘
พ.ร.บ.ส่ งเสริมและรั กษาคุณภาพสิ่งแวดล้ อม พ.ศ.๒๕๓๕
พ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕
พ.ร.บ.สุรา พ.ศ.๒๔๙๓
พ.ร.บ.ควบคุมเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.๒๕๕๑
พ.ร.บ.ยาสูบ พ.ศ.๒๕๐๙
พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ ยาสูบ พ.ศ.๒๕๓๕
พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.๒๔๖๙ ( กรณี มีการจาหน่ าย หรื อให้ บริการ บารากุ )
ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๕๓ ลง ๑๖ พ.ย.๒๕๑๕
ประกาศสานักนายกรั ฐมนตรี เรื่ องกาหนดสถานที่หรื อบริเวณห้ ามขายเครื่ องดื่ม
แอลกอฮอล์ รอบสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘ ลง ๒๐ ก.ค.๕๘

๓. การจัดระเบียบร้ านเกม อินเตอร์ เน็ต
มาตรการควบคุมร้ านเกม อินเตอร์ เน็ต

ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง

๑. ร้ านเกม ฯ ต้ องได้ รับอนุญาตให้ ประกอบกิจการร้ านเกมหรื อ
อินเตอร์ เน็ต ที่ถูกต้ องตามกฎหมาย
๒. ต้ องไม่ ยนิ ยอมให้ เด็กอายุต่ากว่ า ๑๘ ปี ใช้ บริการก่ อน
เวลา ๑๔.๐๐ น. ในวันทาการ หรื อ ใช้ บริการหลัง ๒๒.๐๐ น.
๓. ต้ องไม่ ยนิ ยอมให้ เด็กอายุต่ากว่ า ๑๘ ปี เล่ นเกม ติดต่ อกัน
เกิน ๓ ชั่วโมง ต่ อวัน
๔. ต้ องไม่ จาหน่ ายหรื อให้ สุรา บุหรี่ แก่ ผู้ที่มอี ายุไม่ เกิน ๑๘ ปี
๕. ต้ องไม่ จัดให้ มีการเล่ นการพนัน หรื อ เข้ าพนัน
๖. ต้ องไม่ มีการกระทาผิดกฎหมายหรื อความสงบเรียบร้ อย
๗. ห้ ามมีสื่อลามกอนาจารภายในร้ าน ห้ ามฉายภาพยนตร์
ประเภท ฉ๒๐+ และภาพยนตร์ ที่ห้ามเผยแพร่ ฯ
๙. ภายในร้ านเกม ต้ องมีแสงสว่ างเพียงพอ และถูกสุ ขลักษณะ

พ.ร.บ. ภาพยนตร์ และวีดีทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑
พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.๒๔๙
พ.ร.ฏ. กาหนดกิจการเป็ นพาณิชย์ พ.ศ.๒๕๔๖
พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก ฯ พ.ศ.๒๕๔๖
พ.ร.บ. การพนัน พ.ศ.๒๔๗๘
พ.ร.บ. ควบคุมเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.๒๕๕๑
ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับ ที่ ๕๐
กฎกระทรวงว่ าด้ วยการอนุญาต และประกอบกิจการ
ร้ านวีดีทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๒

๔. การจัดระเบียบ การป้องกันปราบปรามการพนัน / อบายมุข อื่นๆ
แนวทางในการปฏิบัติ
๑. สารวจจัดทาข้ อมูล พื้นที่เป้าหมาย สถานทีส่ ่ ุ มเสี่ ยง
แหล่ งมัว่ สุ ม สถานที่ ที่อาจจะมีการลักลอบเล่ นการ
พนันทุกประเภท เช่ น บ่ อนพนัน โต๊ ะสนุกเกอร์ โต๊ ะ
รับพนันบอล ตู้เกมส์ ตู้ไฟฟ้ า
รวมถึงการพนันออนไลน์
๒. ออกกวดขัน ตรวจตรา จับกุม เป็ นระยะ ต่ อเนื่อง
๓. ต้ องบังคับใช้ กฎหมายอย่ างเคร่ งครัด

ระเบียบกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
 พ.ร.บ. การพนัน พ.ศ.๒๔๗๘
 พ.ร.บ. การกระทาความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐

๕. การจัดระเบียบ การแก้ ไขปัญหายาเสพติด
โครงการที่ ตร. ต้ องดาเนินการตามแผนประชารัฐร่ วมใจปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ.2561
ในการจัดระเบียบสั งคม เพื่อสร้ างภูมคิ ุ้มกันให้ แก่ เด็กและเยาวชน / ประชาชนทัว่ ไป
1. โครงการครู D.A.R.E.
2. โครงการตารวจประสานโรงเรียน ( 1 ตารวจ 1 โรงเรียน )
Police Officer Co-Ordinated School ( pocs )
3. โครงการจัดระเบียบรอบสถาบันการศึกษา
Campus Safety Zone
4. จัดเจ้ าหน้ าที่ตารวจเข้ าร่ วมดาเนินการร่ วมกับ ศอ.ปส.อาเภอ
- การสนับสนุนกาลังร่ วมเป็ นหน่ วยเฉพาะกิจตามแผนของ ศอ.ปส.อาเภอ
5. โครงการหมู่บ้าน / ชุ มชนเข้ มแข็ง เอาชนะยาเสพติด

คาสั่ ง คสช.และคาสั่ ง ตร.ที่เกีย่ วข้ องในการจัดระเบียบสั งคม
คาสั่ ง หัวหน้ าคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ ที่ ๒๒/๕๘ ลง ๒๒ ก.ค.๕๘
เรื่ อง มาตรการในการป้องกันและแก้ ไขปัญหาการแข่ งรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ในทางและควบคุมสถานบริการหรื อสถาน
ประกอบการทีเ่ ปิ ดให้ บริการในลักษณะคล้ ายกับสถานบริการ
คาสั่ ง หัวหน้ ารักษาความสงบแห่ งชาติ ที่ ๔๖/๕๙ ลง ๒๙ ก.ค. ๕๙
เรื่ อง มาตรการในการป้องกันและแก้ ไขปัญหาการแข่ งรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ในทางและควบคุมสถานบริการหรื อสถาน
ประกอบการทีเ่ ปิ ดให้ บริการในลักษณะคล้ ายกับสถานบริการ ( แก้ไขเพิ่มเติมคาสัง่ หน. คสช. ที่ ๒๒/๕๘ )
หนังสื อ ตร. ด่วนที่สุด ที่ ๐๐๐๗.๓๔/๔๐๑๑ ลง ๒๔ ต.ค.๕๕
เรื่ อง มาตรการป้องกันและปราบปรามการแข่งรถจักรยานยนต์ใสทางสาธารณะ
วิทยุ ตร. ด่วนที่สุด ที่ ๐๐๐๑(ศปก.ตร.)/๑๒๖ ลง ๒๔ ก.ค.๕๘
เรื่ อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปั ญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทางและควบคุมสถานบริ การหรื อ
สถานประกอบการที่เปิ ดให้บริ การในลักษณะคล้ายกับสถานบริ การ ตามคาสัง่ หน.คสช.
วิทยุ ตร. ด่วนที่สุด ที่ ๐๐๐๗.๒๒/๒๑๑๓ ลง ๗ ส.ค.๕๘
เรื่ อง แบบรายงานผลการปฏิบตั ิมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปั ญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทางและ
ควบคุมสถานบริ การหรื อสถานประกอบการที่เปิ ดให้บริ การในลักษณะคล้ายกับสถานบริ การ ตามคาสัง่ หน.คสช.

การรายงานผลการปฏิบัติ มี ๔ แบบ
๑. แบบรายงานตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการแข่งรถในทางสาธารณะ
๒. แบบรายงานสถิติการป้องกันสถานบริ การ ตามคาสัง่ ตร. ที่ ๒๓๔/๒๕๕๘ ลง ๒๗ เม.ย.๕๘ แบบ ( อบ.๑ )
และตามวิทยุ ตร. ด่วนที่สุด ที่๐๐๐๑(ศปก.ตร.)/๑๒๖ ลง ๒๔ ก.ค.๕๘
๓. แบบรายงานตามมาตรการป้องกันสถานบริ การ หรื อสถานประกอบการที่เปิ ดให้บริ การคล้ายสถานบริ การ
๔. แบบรายงานปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข การดาเนินการเกี่ยวกับสถานบริ การ ฯ
ตามคาสัง่ หน.คสช. ที่ ๒๒/๕๘ และ ๔๖/๕๙
หมายเหตุ ให้รายงานผลการปฏิบตั ิ มายัง ผอ.สยศ.ตร. ตามแบบรายงาน ทุกวันที่ ๑ ของเดือน
โทรสาร ๐๒-๒๕๒๗๔๔๔ หรื อช่องทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ccpd_07@hotmail.co.th
ยกเว้นการรายงานตามข้ อ 1 ให้รายงานผลการปฏิบตั ิ ไปยัง ผก.สยศ.ตร. ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
cop.bkk@hotmail.com
สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://thaicrimes.org/download-category/

เพื่อให้ บรรลุวสิ ัยทัศน์ ประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๓

“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

