
ข้อส่ังการ พทิักษ์ 11
   ประชุม ศปม.ตร. วนัที่ 16 ม.ิย.๖๓ เวลา 13.30 น.

 ๑ . ก า ชั บ ใ ห้ ทุ ก ห น่ ว ย ถื อ ป ฏิ บั ติ  ค า ส่ั ง  ศ ปม . 
ที่  ๑๘/๒๕๖๓ เ ร่ืองการปฏิบัติตามข้อก าหนดออกตามความ
ในมาตรา ๙ แห่งพ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
พ.ศ.๒๕๔๘ ฉบับที่ ๔ ซ่ึงก าหนดแนวทางการปฏิบัติ

    1.1 ให้ปรับการตั้งจุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาด
โรคโควิด-19 และจัดตั้งคณะตรวจกิจกรรมตามมาตรการผ่อนคลาย 
โดย ใ ห้ เพิ่ ม คว าม เ ข้ม งวด  เพื่ อ ใ ห้ มี ก า ร ป้ องกันก ารแพ ร่
เช้ือโรค

    1.2 ให้ด ารงความต่อเน่ืองในการตั้งจุดตรวจร่วม 
และ ชุ ดส ายตรวจ ร่ วม  เพื่ อ ป้ อ งกันก า ร ก่ ออ าชญากรรม 
การรวมกลุ่มชุมนุมหรือมั่วสุมในลักษณะที่เส่ียงต่อการแพร่เช้ือโรค 
หรือการกระท าอนัเป็นการฉวยโอกาสซ ้าเตมิประชาชน
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๒.ก าชับให้ทุกหน่วยถือปฏิบัติ ตาม ว.ตร. ด่วนที่สุด

ที่ ๐๐๐๗.๓๕/๑๖๘๐ ลง ๑๒ มิ.ย.๖๓ ผบ.ตร. ส่ังการให้ทุกหน่วย
ด าเนินการอย่างเคร่งครัด 

    ๒.๑ ด ารงความต่อเน่ืองการบังคับใช้กฎหมาย
เพื่อป้องกันอาชญากรรมทุกรูปแบบ เช่น การประทุษร้ายต่อชีวิต
และทรัพย์สิน การกู้ยืมโดยมีอัตราดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมาย
ก าหนด 

    ๒.๒ เพิ่มความเข้มในการตั้ ง จุดตรวจจุดสกัด
และกวดขันอาชญากรรมที่กระทบความสงบสุขของประชาชน เช่น 
การแข่งรถในทาง ขับรถขณะเมาสุรา ยาเสพติด การหลบหนี
เข้าเมือง สถานบริการ ความผดิอนัฝ่าฝืนข้อก าหนดฯ

    ๒.๓ ร่วมกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกตรวจกิจการ/
กจิกรรมที่ได้รับการผ่อนคลายให้เป็นไปตามาตรการป้องกนัโรค 
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๓.ก าชับให้ทุกหน่วยถือปฏิบัติ ตาม ว.ตร.ด่วนที่สุดที่ ศปม
๕.๓๑/๓๒๗ ลง ๑๔ มิ.ย.๖๓ ส่ังการให้ทุกหน่วยด าเนินการอย่างเคร่งครัด 

   ๓.๑ ให้จัดชุดเคลื่อนที่เร็วและฝ่ายสืบสวน เพื่อออกตรวจ
ตรวจพื้นที่กวดขันจับกุมผู้กระท าความผิดที่เป็นการซ ้าเติมประชาชน
และความสงบสุขของประชาชนตามที่ ผบ.ตร. ได้ก าชับไว้แล้ว 

   ๓.๒ ให้ออกค าส่ังมอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ในการ
ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ชุดเคลื่อนที่เร็ว ชุดสืบสวนหาข่าวไว้โดยก าหนด
จ านวนเวลาการปฏิบัติหน้าที่ให้ชัดเจน เพื่อใช้ในการเบิกจ่ายค่าตอบแทน
ของราชการ

   ๓.๓ ให้ร่วมกบัเจ้าหน้าที่เกีย่วข้องออกตรวจกจิกรรมต่างๆ
ที่ได้รับการผ่อนคลายระยะที่ ๔ หากพบว่ายังมีการฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตาม
ข้อก าหนด ให้พจิารณาด าเนินการตามอ านาจหน้าที่
    ๓.๔ ก าชับให้รายงานผลจ านวนจุดตรวจ ชุดเคลื่อนที่เร็ว
ในแต่ละวันและผลการจับกุมให้ตร.ทราบทุกวัน (ผ่าน สยศ.ตร.) 
ก่อน ๐๙.๐๐ น. โดยให้สยศ.รอบรวมการรายงานเสนอให้ ตร. ทราบ ก่อน 
๑๑.๐๐ น. 
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4. ด้วยส่ือมวลชนให้ความสนใจในการป้องกันปราบปรามการแข่งรถในทางของ ตร. เน่ืองจาก 

ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ได้ให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์ของเด็กแว้นต่อการประกาศยกเลิกเคอร์ฟิว เมื่อวันที่ 
15 มิ.ย.63 
         จึงให้ทุกหน่วยให้ความส าคัญและเพิ่มความเข้มในการปฏิบัติ โดยเฉพาะการตั้งจุดตรวจจุดสกัด
ตามถนนและสถานที่ เ ส่ียงที่จะมีการรวมตัวกันแข่งรถในทาง และการใช้ชุด ปะ ฉะ ดะ เข้าด าเนินการ
ตามจุดเส่ียงและเวลาเส่ียงดังกล่าว อย่าให้มีข่าวการรวมตัวแข่งรถในทางปรากฏต่อส่ือมวลชน และส่ือโซ เชียล
มี เดีย ต่างๆ  โดย เด็ดขาด ตลอดจนใช้มาตรการข้างต้นในการสกัดกั้ น บุคคลต่างด้าว  ลักลอบเ ข้ามา
ในราชอาณาจักร 
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 5. เน่ืองจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด ๑๙ ในต่างประเทศมีการระบาดระลอกที่ ๒ จึงให้ทุกหน่วยยังคง

เข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมาย และให้ศึกษาข้อก าหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ ฉบับที่  ๑๐ และประกาศของคณะกรรมการควบคุมโรคของแต่ล่ะจังหวัด โดยเฉพาะ
ชุดสายตรวจร่วมที่ต้องออกตรวจสถานประกอบ/กิจกรรมที่ได้รับการผ่อนปรนในระยะที่ ๔ ว่าปฏิบัติมาตรการหลักและเสริม 
ได้ครบถ้วนหรือไม่ และเน้นให้การปฏิบัตดิงันี้

     ๕.๑ ในกรุงเทพมหานคร พบข้อมูลมีการกวดวิชาที่มีลักษณะเป็นห้องเช่า ไม่ได้เป็นสถาบันกวดวิชา 
ซ่ึงไม่ได้อยู่ในค าจ ากัดความ อาคารสถานที่ของโรงเรียน หรือสถาบันการศึกษา ตามประกาศของ กทม. ก็จ าเป็นต้องตรวจ
ให้ปฏิบัตติามมาตรการควบคุมโรคด้วย หากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัตติาม ให้เสนอปิดไปยงัคณะกรรมการควบคุมโรคของจงัหวดั

     ๕ .๒  ใ ห้กวดขันจับกุม  สถานบริการ  สถานประกอบการที่ มี ลั กษณะคล้ ายสถานบริการ  ผับ  บา ร์ 
คาราโอเกะ สถานบันเทิง และสถานที่อื่นๆ ที่ข้อก าหนดฯ ยังไม่อนุญาต หากพบว่ามีการฝ่าฝืนหรือลักลอบเปิดสถานที่ดังกล่าว 
ให้จับกุมด าเนินคดีอย่างเด็ดขาด มีข้อมูลพบว่าสถานบริการบางประเภทที่มีลักษณะคล้าย ผับ บาร์ คาราโอเกะ ลักลอบ
เปิดให้บริการ โดยจัดท าหรือแอบแฝงเป็นร้านอาหาร หรือเคร่ืองดื่ม เพื่อให้เข้าประเภทที่ได้รับการผ่อนผัน ตามข้อก าหนดฯ 
ฉบับที่ 10 หากพบว่าพืน้ที่ใดปล่อยปละละเลย จะพิจารณาข้อบกพร่องเจ้าหน้าที่ผู้รับผดิชอบและผู้บังคับบัญชาผู้มีหน้าที่ควบคุม 
ก ากับ  ดู แล  โดย เฉพาะการโฆษณา ชักชวน  ห รือ เ ปิดจ าหน่ าย สุรา เกิน  24 . 00  น .  ห รือ น่ั งรวมกลุ่ ม ในลักษณะ
อาจก่อให้เกดิการแพร่กระจายเช้ือโรคโควดิ 19


