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กฎการทํางานเจาหนาที่ตํารวจ
หมวด

กฎขอบังคับ
ตํารวจจะสามารถเขาตรวจจุดดีลเลอรไดทุก ๆ 30 นาที
ในระหวางการหลบหนี หรือถูกไลลา หามนํารถเขาเก็บที่การาจแลวเบิกใหมเด็ดขาด

ทั่วไป

ในระหวางการหลบหนี หรือถูกไลลา หามเขาพื้นที่ Safezone / Garage / บานหรือคอนโด เด็ดขาด
หากทําการหนีตํารวจจนหลุดพนเกิน 5 นาที จะถือวาคดีนั้นเปนที่สิ้นสุดทันที
ตํารวจจะสามารถใสบิลสูงสุดได 5 บิล ตอการจับกุม 1 ครั้งเทานั้น
การออกหมายเรียก จะตองทราบชื่อ หรือทะเบียนรถที่มีเจาของ เทานั้น

หมายเรียก / หมายจับ

หมายเรียกจะมีอายุ 30 นาที ถาหากประชาชนไมมาตามหมายเรียกจะถูกออกหมายจับ
หมายจับ มีอายุความ 24 ชั่วโมง
พื้นที่สุมเสี่ยง ที่เกิดจากการแจงเตือนวามีเหตุขายยา
- เจาหนาที่ตํารวจทุกนายตองเปดหวอในระยะ 0.5 ไมล ทุกครั้ง
- หากพบเห็น บุคคลหรือประชาชนที่ตองสงสัยอยูในระยะ 0.5 ไมล เจาหนาที่ตํารวจสามารถทําการตรวจคนไดทันที
- หากพบเห็น บุคคลหรือประชาชนที่ตองสงสัยอยูในบริเวณจุดสุมเสียงภายในระยะเวลา 3 นาที เจาหนาที่ตํารวจสามารถทําการตรวจคนไดเลย
- หากประชาชนใหความรวมมือ จะตองคุกเขาทุกครั้งเพื่อใหความรวมมือกับเจาหนาที่ตํารวจ
- หากประชาชนไมใหความรวมมือในการตรวจคน เจาหนาที่ตํารวจสามารถเขาสูขั้นตอนกระบวนการไลลาและจับกุม
- หากประชาชนไมใหความรวมมือในการที่จะลงจากยานพาหนะ เจาหนาที่ตํารวจสามารถนําตัวลงจากยานพาหนะไดทันที
กระบวนการไลลา
- ระดับที่ 1 เจาหนาที่ตํารวจที่ใชรถยนตและจักรยานยนต สามารถเตือนใหประชาชนหยุดรถได
- ระดับที่ 2 ถาหากประชาชนไมใหความรวมมือกับเจาหนาที่ตํารวจเกิน 1 นาที เจาหนาที่ตํารวจสามารถใชมาตราการความรุนแรงโดยการยิงลอไดทันที
- ระดับที่ 3 หากยิงแตก 1 ลอ(มอเตอรไซด) หรือ 3 ลอ(รถยนต)แลว เจาหนาที่ตํารวจสามารถใชมาตรการเพิ่มความรุนแรงขั้นสุด
เจาหนาที่ตํารวจสามารถบั้มและเบียด หรือยิงที่ตัวบุคคลในการจับกุมไดทันที
- ระยะเวลาการหลบหนีการไลลา 5 นาที ถึงจะพนจากการไลลา จับกุมของเจาหนาที่ตํารวจ
(นับหลังจาก หลุดพนการไลลาของเจาหนาที่ตํารวจ)
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(กรณีที่ผูตองหาใชรถจักรยานยนต)
- เจาหนาที่ตํารวจสามารถใชรถจักรยานยนตและรถยนต ในการจับกุมและสามารถตรวจคนไดทันที
- ถาหากมีประชาชนมาขัดขวางการทํางานของเจาหนาที่ตํารวจในระยะ 0.5 ไมล เจาหนาที่ตํารวจสามารถไลลาไดทันที
- เจาหนาที่ตํารวจสามารถใชรถยนตในการจับกุม แตตองยิงแตก 1 ลอ หากประชาชนยังไมใหความรวมมือ
เจาหนาที่ตํารวจสามารถยิงที่ตัวบุคคลได
- ในระยะเวลาการไลลาที่เจาหนาที่จะตองเตือนประชาชนกอน หากเกิน 1 นาที เจาหนาที่ตํารวจสามารถยิงที่ลอไดทันที
- หากประชาชนหลบหนีทางนํ้า เจาหนาที่ตํารวจสามารถสเปยในนํ้าไดทันที แตถาหากประชาชนเกิดสลบระหวาการจับกุม
เจาหนาที่ตํารวจจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึงคารักษาพยาบาลทั้งหมด
- หากประชาชนเกิดอุบัติเหตุระหวางหนีการจับกุม จนทําใหเกิดการสลบ เจาหนาที่ตํารวจจะไมรับผิดใดๆ ทั้งสิน
- หามประชาชน ขับรถจักรยานยนตและรถยนตที่ไมใชประเภท Off Road ขึ้นภูเขา แตเจาหนาที่ตํารวจสามารถใชรถทุกประเภท
ขึ้นเขาไลลาเพื่อจับกุมไดทันที
กรณีขายยา

(กรณีที่ผูตองหาใชรถยนต)
- เจาหนาที่ตํารวจสามารถใชรถยนต ในการจับกุมและสามารถตรวจคนไดทันที
- ถาหากมีประชาชนมาขัดขวางการทํางานของเจาหนาที่ตํารวจในระยะ 0.5 ไมล เจาหนาที่ตํารวจสามารถไลลาไดทันที
- เจาหนาที่ตํารวจสามารถใชรถยนตในการจับกุม แตตองยิงแตก 3 ลอ หากประชาชนยังไมใหความรวมมือ เจาหนาที่ตํารวจสามารถบั้มและเบียด
โดยสามารถยิงที่ตัวบุคคลได
- ในระยะเวลาการไลลาที่เจาหนาที่จะตองเตือนประชาชนเกิน 3 นาที เจาหนาที่ตํารวจสามารถยิงที่ลอไดทันที
- ในระยะเวลาการไลลาที่เกิน 10 นาที เจาหนาที่สามารถบั้มและเบียดรถยนต และสามารถยิงที่ตัวบุคคลได
(เริ่มนับจากเจาหนาที่ตํารวจพบประชาชน)
- เจาหนาที่ตํารวจไมสามารถใชรถจักรยานยนตในการจับกุม ตรวจคน และใชอาวุธปนยิงได แตสามารถไลลาประชาชน
เพื่อบอกพิกัดแกหนวยงานใหทราบได
- หากประชาชนหลบหนีทางนํ้า เจาหนาที่ตํารวจสามารถสเปยในนํ้าไดทันที แตถาหากประชาชนเกิดสลบระหวาการจับกุม
เจาหนาที่ตํารวจจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น รวมถึงคารักษาพยาบาลทั้งหมด
- หากประชาชนเกิดอุบัติเหตุระหวางหนีการจับกุม จนทําใหเกิดการสลบ เจาหนาที่ตํารวจจะไมรับผิดใดๆทั้งสิน
- หามประชาชน ขับรถจักรยานยนตและรถยนตที่ไมใชประเภท Off Road ขึ้นภูเขา แตเจาหนาที่ตํารวจสามารถใชรถทุกประเภท
ขึ้นเขาไลลาเพื่อจับกุมไดทันที
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กระบวนการจับกุม
- ถาหากประชาชนสลบขณะจับกุม จะทําการเรียกแพทยมาที่สถานีตํารวจ เพื่อทําการรักษา และดําเนินคดีตามกฎหมาย
หลังจากทําการรักษาเสร็จเทานั้น และจะไมรับผิดชอบคารักษาใหแกประชาชน
- เจาหนาที่ตํารวจสามารถตรวจคนประชาชน ณ จุดที่จับกุมไดทันที
- หามประชาชนสงของกลางใหเจาหนาที่ตํารวจ แตเจาหนาที่ตํารวจสามารถยึดของกลางได ถาหากพบเห็นประชาชนสงของกลางให
เจาหนาที่ตํารวจ จะมีโทษกระทําความผิดทันที
- เจาหนาที่ตํารวจจะตองใสกุญแจมือทุกครั้งในระหวางการจับกุมจนมาถึงที่สถานีตํารวจ
- ประชาชนสามารถขอใชโทรศัพทได 1 ครั้ง
- เจาหนาที่ตํารวจตองพาผูกอเหตุมาสอบสวนที่สถานีตํารวจทุกครั้ง
- ไมอนุญาตใหบุคคลที่ไมเกี่ยวของเขามาในเขตหวงหามของสถานีตํารวจ (ตองอยูแคในสวนของ Lobby) ยกเวนจะไดรับอนุญาต
จากเจาหนาที่ตํารวจ แตถาหากมีประชาชนที่ไมไดรับอนุญาตเขามาที่สถานีตํารวจ เจาหนาที่สามารถตรวจคนไดทันที
และหากพบวามีความผิดสามารถดําเนินคดีตามกฎหมายไดทันที

หากพบวามีการแจงเตือนขายยาบริเวณบานของประชาชนในระยะรอบๆ 0.3 ไมล เจาหนาที่ตํารวจจะทําการตักเตือน
กรณีขายยาหนาบาน

และถาหากถูกตักเตือน 3 ครั้ง ภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมง (นับตั้งแตมีการตักเตือนครั้งแรก) เจาหนาที่ตํารวจมีสิทธิ์ที่จะขอทําการตรวจคน
บานไดทันที แตจะตรวจคนหรือไมตรวจคน ก็อยูที่ดุลยพินิจของเจาหนาที่ตํารวจ

กรณีขายยาไมสวมใส

หากพบเห็นประชาชนที่มีรูปพรรณสัณฐาน เหมือนกับผูตองหาที่ไดรับแจงความที่เกิดจากเหตุการณขายยา เจาหนาที่ตํารวจสามารถเชิญ

หนากากหรือสิ่งปกปด

ประชาชนไปที่สถานีตํารวจไดทันที

ใบหนา
หากประชาชนไมใหความรวมมือในการเชิญไปสถานีตํารวจ เจาหนาที่ตํารวจสามารถเขาสูขั้นตอนกระบวนการไลลาและจับกุมได

หากพบเห็น บุคคลหรือประชาชนที่ตองสงสัยที่สวมใสหนากากหรือสิ่งปกปดใบหนา เจาหนาที่ตํารวจสามารถเปดหวอและตรวจคนไดทันที
กรณีพบเหตุซึ่งหนา

หากพบเห็น บุคคลหรือประชาชนที่ตองสงสัยอยูในบริเวณจุดสุมเสียงภายในระยะเวลา 3 นาที เจาหนาที่ตํารวจสามารถเปดหวอ
และตรวจคนไดทันที
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กรณีพบเหตุซึ่งหนา
หากประชาชนไมใหความรวมมือในการตรวจคน เจาหนาที่ตํารวจสามารถเขาสูขั้นตอนกระบวนการไลลาและจับกุมได

บริเวณ Garage ในระยะ 0.3 ไมล
บริเวณ โรงพยาบาล ในระยะ 0.3 ไมล
บริเวณหามขายยา

บริเวณ สถานีตํารวจ ในระยะ 0.3 ไมล
บริเวณ อูซอมรถGarage Custom ในระยะ 0.3 ไมล
บริเวณ หนาบาน ในระยะ 0.3 ไมล

การปลนรานคา ที่เกิดจากการแจงเตือนวามีเหตุการณปลนรานคา
- เจาหนาที่ตํารวจจะตองประกาศเคอรฟวปลนรานคา เวลา 30 นาที และหามมีการกอเหตุปลนรานคา ภายในระยะเวลา 30 นาที
(หลังจากประกาศเคอรฟว)
- เจาหนาที่ตํารวจตองเปดหวอในระยะ 0.5 ไมล ทุกครั้ง
- หากพบเห็น บุคคลหรือประชาชนที่ตองสงสัยอยูในบริเวณที่เกิดเหตุการณปลนรานคา เจาหนาที่ตํารวจสามารถทําการจับกุมได
- หากประชาชนใหความรวมมือ จะตองคุกเขาทุกครั้งเพื่อใหความรวมมือกับเจาหนาที่ตํารวจ
- หากประชาชมไมใหความรวมมือ เจาหนาที่ตํารวจสามารถเขาสูขั้นตอนกระบวนการไลลาและจับกุม
(กรณีผูกอเหตุมีจํานวน 5 คนขึ้นไปและจับประชาชนมาเปนตัวประกัน) ** สามารถเจรจากับเจาหนาที่ตํารวจได **
- เจาหนาที่ตํารวจสามารถเตือนใหประชาชนมอบตัวได
กรณีการปลนรานคา

- หากผูกอเหตุจับประชาชนเปนตัวประกัน จะตองใหเจาหนาที่ตํารวจเห็นหนาประชาชนที่เปนตัวประกันทุกครั้ง และถาจบการเจรจา
เจาหนาที่ตํารวจสามารถเขาสูขั้นตอนกระบวนการไลลาเพื่อจับกุมไดทันที
(กรณีผูกอเหตุมีจํานวนไมถึง 5 คน) ** เจาหนาที่ตํารวจสามารถจับกุมไดทันที **
- เจาหนาที่ตํารวจสามารถเตือนใหประชาชนมอบตัวได
- หากผูกอเหตุจับประชาชนเปนตัวประกัน จะตองใหเจาหนาที่ตํารวจเห็นหนาประชาชนที่เปนตัวประกันทุกครั้ง
และเจาหนาที่ตํารวจสามารถเขาสูขั้นตอนกระบวนการจับกุมไดทันที
(กรณีที่ผูกอเหตุไมไดจับประชาชนมาเปนตัวประกัน) ** เจาหนาที่ตํารวจสามารถจับกุมไดทันที **

4

กฎการทํางานเจาหนาที่ตํารวจ

- เจาหนาที่ตํารวจสามารถเตือนใหประชาชนมอบตัวได
- หากผูกอเหตุไมไดจับประชาชนเปนตัวประกัน เจาหนาที่ตํารวจสามารถตักเตือนและเขาสูขั้นตอนกระบวนการจับกุมไดทันที

กรณีขอเทค 2 ตองขอ ณ ตรงจุดเกิดเหตุทันที หากมีการขับรถหลบหนีไปกอนระยะนึงแลวขอเทค 2 จะถือวาเปนโมฆะ ตํารวจสามารถจับกุมไดทันทีโดยไมมีขอยกเวน
กรณีการขอTake 2

จะตองมีการคนตัวและถายรูปไวเปนหลักฐานกอนจะเริ่มดําเนินเทค 2 ทุกครั้ง เพื่อปองกันการทําลายหลักฐาน
กอนจะเริ่มหลบหนีในเทค 2 จะตองนัดแนะเตรียมความพรอมทั้งสองฝาย และเมื่อตํารวจเปดหวอแลวจึงเริ่มทําการหลบหนีตอได
หากมีการฝาฝน ทําการยิงลอไดทันที

ของผิดกฎหมายที่เจาหนาที่ตํารวจ ตรวจเจอและสามารถยึดได แตจะไมมีโทษทางกฎหมายใดๆ
Bit Coin
กลองกลึงเหล็กสําเร็จรูป
ลํากลองปน Pistol
กรณีของผิดกฎหมาย

เหล็กแทง
แพลนปน Pistol
เฟรมปน Pistol
Diligent Medicine #1
โตะผลิตสาร
Weld Torch

หากพบเห็นประชาชนอยูในบริเวณจุดสุมเสี่ยงในระยะ 0.5 ไมล เจาหนาที่ตํารวจสามารถตรวจคนไดทันที
- บริเวณที่เกิดจากการแจงเตือนวามีเหตุขายยา
- จุด Dealer
- จุดทํายา Diligent Medicine
กรณีพื้นที่สุมเสียง

- จุดแลกเงินแดง
- บริเวณชายหาด Fish Selling
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กรณีพื้นที่สุมเสียง

กฎการทํางานเจาหนาที่ตํารวจ

- จุดตกเตาทะเล และฉลาม (เวนระยะการเขาตรวจพื้นที่ 30 นาที)
- จุดขายเตาทะเล และฉลาม
- จุดคราฟอาวุธ

กรณีการขอหลักฐาน

กรณีกลองGopro

ประชาชนสามารถขอเจาหนาที่ตํารวจดูหลักฐานได แตถาหากตรวจสอบและพบวามีความผิดจริง จะไดรับโทษคูณ 2 ของคดีทั้งหมด

ประชาชนสามารถขอดุกลองGoproได แตถาหากตรวจสอบและพบวามีความผิดจริง จะไดรับโทษคูณ 2 ของคดีทั้งหมด
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