-24.1.1 รองผูกํากับการปองกันปราบปราม เปนหัวหนางานอํานวยการ และงานปองกัน
ปราบปราม
4.1.2 รองผูกํากับการจราจร เปนหัวหนางานจราจร
๔.๑.๓ รองผูกํากับการสืบสวน เปนหัวหนางานสืบสวน
๔.๑.๔ พนักงานสอบสวนที่มีระดับตําแหนงและอาวุโสสูงสุด ซึ่งไดรับคําสั่งมอบหมาย
จากหัวหนาหนวย หรือหัวหนาหนวยงาน ตามนัยระเบียบ ก.ตร. วาดวยการกําหนดจํานวนในการแตงตั้งและ
อํานาจหนาที่ในการบังคับบัญชาพนักงานสอบสวน พ.ศ. ๒๕๕๕ เปนหัวหนางานสอบสวน
๔.๑.๕ ผูบังคับกองรอย (สบ 2) หรือ ผูบังคับหมวด (สบ 1) เปนหัวหนาหนวยปฏิบัติ
การพิเศษ
4.2 สถานีตํารวจที่มหี ัวหนาสถานีตํารวจเปนระดับตําแหนงผูกํากับการ ตามโครงสราง
สถานีตํารวจรูปแบบที่ 2 กําหนดให
4.2.1 รองผูกํากับ การปอ งกัน ปราบปราม เปน หัวหน า งานอํ า นวยการ งานปอ งกัน
ปราบปราม และงานจราจร
4.2.2 รองผูกํากับการสืบสวน เปนหัวหนางานสืบสวน
4.2.3 พนักงานสอบสวนที่มีระดับตําแหนงและอาวุโสสูงสุด ซึ่งไดรับคําสั่งมอบหมาย
จากหัวหนาหนวย หรือหัวหนาหนวยงาน ตามนัยระเบียบ ก.ตร. วาดวยการกําหนดจํานวนในการแตงตั้งและ
อํานาจหนาที่ในการบังคับบัญชาพนักงานสอบสวน พ.ศ. ๒๕๕๕ เปนหัวหนางานสอบสวน
4.2.4 ผู บั ง คั บ กองร อ ย (สบ 2) หรื อ ผู บั ง คั บ หมวด (สบ 1) เป น หั ว หน า หน ว ย
ปฏิบัติการพิเศษ
4.3 สถานี ตํารวจที่มีหัวหนาสถานีตํ ารวจเปนระดับตํา แหนง สารวัตรใหญ ตามโครงสรา ง
สถานีตํารวจรูปแบบที่ 3 กําหนดให
๔.3.1 สารวั ต รป อ งกัน ปราบปราม เป น หั วหน า งานอํ า นวยการ และงานป อ งกั น
ปราบปราม
4.3.2 สารวัตรจราจร เปนหัวหนางานจราจร
๔.3.3 สารวัตรสืบสวน เปนหัวหนางานสืบสวน
4.3.4 พนักงานสอบสวนที่มีระดับตําแหนงและอาวุโสสูงสุด ซึ่งไดรับคําสั่งมอบหมาย
จากหัวหนาหนวย หรือหัวหนาหนวยงาน ตามนัยระเบียบ ก.ตร. วาดวยการกําหนดจํานวนในการแตงตั้งและ
อํานาจหนาที่ในการบังคับบัญชาพนักงานสอบสวน พ.ศ. ๒๕๕๕ เปนหัวหนางานสอบสวน
4.3.5 ผูบังคับหมวด (สบ 1) เปนหัวหนาหนวยปฏิบัติการพิเศษ
๔.4 สถานี ตํารวจที่มีหัวหนาสถานีตํ ารวจเปนระดับตํา แหนง สารวัตรใหญ ตามโครงสรา ง
สถานีตํารวจรูปแบบที่ 4 กําหนดให
๔.4.1 สารวัตรปองกันปราบปราม เปนหัวหนางานอํานวยการ งานปองกันปราบปราม
และงานจราจร
๔.4.2 สารวัตรสืบสวน เปนหัวหนางานสืบสวน
4.4.3 พนักงานสอบสวนที่มีระดับตําแหนงและอาวุโสสูงสุด ซึ่งไดรับคําสั่งมอบหมาย
จากหัวหนาหนวย หรือหัวหนาหนวยงาน ตามนัยระเบียบ ก.ตร. วาดวยการกําหนดจํานวนในการแตงตั้งและ
อํานาจหนาที่ในการบังคับบัญชาพนักงานสอบสวน พ.ศ. ๒๕๕๕ เปนหัวหนางานสอบสวน
4.4.4 ผูบังคับหมวด (สบ 1) เปนหัวหนาหนวยปฏิบัติการพิเศษ
/4.5 สถานีตํารวจ...

-34.5 สถานีตํารวจที่มีหัวหนาสถานีตํารวจเปนระดั บตําแหนง สารวัตร ตามโครงสรางสถานี
ตํารวจรูปแบบที่ 5 กําหนดให
4.5.1 รองสารวัต รปองกัน ปราบปราม เปน หัวหน างานอํา นวยการ และงานปองกัน
ปราบปราม
๔.5.2 รองสารวัตรสืบสวน เปนหัวหนางานสืบสวน
๔.5.3 รองสารวัตรจราจร เปนหัวหนางานจราจร
4.5.4 พนักงานสอบสวนที่มีระดับตําแหนงและอาวุโสสูงสุด ซึ่งไดรับคําสั่งมอบหมาย
จากหัวหนาหนวย หรือหัวหนาหนวยงาน ตามนัยระเบียบ ก.ตร. วาดวยการกําหนดจํานวนในการแตงตั้งและ
อํานาจหนาที่ในการบังคับบัญชาพนักงานสอบสวน พ.ศ. ๒๕๕๕ เปนหัวหนางานสอบสวน
4.5.5 ผูบังคับหมวด (สบ 1) เปนหัวหนาหนวยปฏิบัติการพิเศษ
4.6 สถานี ตํ า รวจที่ มีหั วหน า สถานี ตํ า รวจเป น ระดั บ ตํ า แหน ง สารวั ต ร ตามโครงสร า ง
สถานีตํารวจรูปแบบที่ 6 กําหนดให
๔.6.1 รองสารวั ต รป อ งกั น ปราบปราม เป น หั ว หน า งานอํ า นวยการ งานป อ งกั น
ปราบปราม และงานจราจร
๔.6.2 รองสารวัตรสืบสวน เปนหัวหนางานสืบสวน
4.6.3 พนักงานสอบสวนที่มีระดับตําแหนงและอาวุโสสูงสุด ซึ่งไดรับคําสั่งมอบหมาย
จากหัวหนาหนวย หรือหัวหนาหนวยงาน ตามนัยระเบียบ ก.ตร. วาดวยการกําหนดจํานวนในการแตงตั้งและ
อํานาจหนาที่ในการบังคับบัญชาพนักงานสอบสวน พ.ศ. ๒๕๕๕ เปนหัวหนางานสอบสวน
4.6.4 ผูบังคับหมวด (สบ 1) เปนหัวหนาหนวยปฏิบัติการพิเศษ
4.7 กรณีที่มีขาราชการตํารวจระดับสูงสุดของผูปฏิบัติงานของแตละงานหลายคนใหหัวหนา
สถานีตํ ารวจเปนผูมอบหมายใหขาราชการตํารวจระดับสูงสุดของผูปฏิบัติ งานแตละคนปฏิบัติห นาที่ไดตาม
ความเหมาะสม ตามสถานการณหรือสภาพพื้นที่แลวแตกรณี และใหอยูภายใตการควบคุม กํากับดูแล ปกครอง
บังคับบัญชาของหัวหนางาน
5. หนาที่ของตําแหนงในสถานีตํารวจ มีดังนี้
๕.๑ หั ว หน า สถานี ตํ า รวจ มีห น าที่รับ ผิดชอบในการวางแผน อํ า นวยการสั่ง การ ควบคุ ม
กํากับ ดูแล ปกครองบังคับบัญชา ตรวจสอบติดตาม และประเมินผล ตลอดจนการฝกอบรม โดยปฏิบัติงานตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับความผิดในคดีอาญา ภายในเขตอํานาจ
ความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง รวมทั้งความรับผิดชอบในดานการงานและการปกครองบั งคับบัญชา
ถั ด รองลงไปจากผู บั ง คั บ บั ญ ชาในระดั บ กองบั ง คั บ การตํ า รวจนครบาล 1 – 9 หรื อ ตํ า รวจภู ธรจั ง หวั ด
เพื่อพัฒนาการบริหาร การปองกันปราบปรามอาชญากรรม การรักษาความสงบเรียบรอย รักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน บริการทางสังคม ชุมชนและมวลชนสัมพันธ งานพิเศษ งานความมั่นคง และงานอื่น ๆ
ดังนี้
๕.1.1 ทําหนาที่หัวหนาผูรับผิดชอบการปฏิบัติของสถานีตํารวจ ดังนี้
5.1.1.1 กําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน
5.1.1.2 วางแผนการปฏิบัติงาน
5.1.1.3 พิจารณามอบหมายงานโดยใหมีอํ านาจมอบหมายใหผูใตบังคั บบัญชา
ปฏิบัติงานในหนาที่อื่นนอกเหนือจากหนาที่การงานประจําไดตามความเหมาะสม
5.1.1.4 พิจารณาวินิจฉัยสั่งการในงานที่มีปญหา
/5.1.1.5 ควบคุม...

-45.1.1.5 ควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจทั้งในดานการ
ปฏิบัติงาน ความประพฤติ และระเบียบวินัย
5.1.1.6 กําหนดมาตรการในการประสานงานและควบคุม กํากับดูแล ใหมีการ
ประสานกันอยางใกลชิดจริงจังระหวางงานตาง ๆ ในสถานีตํารวจ
5.1.1.7 ใหคํ า ปรึ ก ษาแนะนํ า ตลอดจนปรับ ปรุ ง แกไ ขการปฏิบั ติ ง านของ
ขาราชการตํารวจในสถานีตํารวจ
5.1.1.8 ติ ด ตามประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของข า ราชการตํ า รวจใน
สถานีตํารวจ
5.1.1.9 ติดตอประสานงานกับหนวยงานอื่น
5.1.1.10 จัด การฝก อบรมใหกับ ข า ราชการตํ ารวจในสถานี ตํ า รวจเพื่ อ ใหมี
ความรู ความสามารถ ความประพฤติ ระเบียบวินัยเหมาะสมกับการปฏิบัติห นาที่ โดยการจัดการฝกอบรมเอง
หรือขอรับการสนับสนุนจากบุคคลหรือหนวยงานอื่น
5.1.1.11 เขารวมประชุมคณะกรรมการตาง ๆ ตามที่ไดรับการแตงตั้ง
5.1.1.12 รวมประชุมกับหนวยงานอื่นในงานที่เกี่ยวของ
5.1.1.13 แกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานของสถานีตํารวจ
5.1.1.14 ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่
5.1.2 ทํา หนา ที่หัวหนาพนั กงานสอบสวน โดยปฏิบัติ ตามที่กฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง
หรือขอบังคับกําหนด
5.1.3 ปฏิบัติงานตามที่กฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง หรือขอบังคับ กําหนดใหเปนอํานาจ
หนาที่ของหัวหนาสถานีตํารวจโดยเฉพาะ
5.1.4 วางแผน ปฏิบัติและควบคุมการจัดการกําลังในการถวายความปลอดภัยแดองค
พระมหากษัตริย พระราชินี และพระบรมวงศานุวงศ ที่เสด็จพระราชดําเนินเขามาในพื้นที่ของสถานีตํารวจ
๕.1.5 วางแผน ปฏิบัติ แ ละควบคุ ม การจัด กํา ลัง ในการควบคุ ม ความสงบเรีย บรอ ย
กรณีมีเหตุพิเศษตางๆ เชน การจัดงานตามประเพณี การชุมนุมประทวง และอื่น ๆ
5.1.6 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับงานตามขอ 5.1.1 – 5.1.5
5.1.7 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
5.2 หัวหนางานอํานวยการ มีหนาที่เปนหัวหนาผูปฏิบัติงานอํานวยการ รับผิดชอบเกี่ย วกับ
การวางแผน สั่งการ ควบคุม กํากับดูแล ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลงานที่เกี่ยวกับนโยบาย ยุทธศาสตร
และแผนงานสถานีตํารวจ งานการบริหารบุคลากร การศึกษาการฝกอบรม งานวิชาการ สวัสดิการ การพัฒนา
การบริหารจัด การ งบประมาณ การเงิน การพัส ดุ การพลาธิก ารและสรรพาวุธ การสงกําลัง บํา รุง รวมทั้ง
ลัก ษณะงานที่เ กี่ ย วข อ งหรือ เปน ส วนประกอบเพื่ อ ส ง เสริ ม หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บัติ ง านในสถานี ตํ า รวจ
โดยจําแนกออกเปนงานตางๆ ดังนี้
๕.2.1 งานนโยบาย ยุทธศาสตร แผนแมบท แผนปฏิบัติ การ แผนประจํา ป และแผน
ปฏิบัติการประจําของสถานีตํารวจ
๕.2.2 งานธุรการและสารบรรณทั่วไปของสถานีตํารวจ
5.2.3 งานกําลังพล รวมทั้งงานพัฒนาขาราชการตํารวจและครอบครัวใหมีความพรอม
ทั้งดานกําลัง ความคิด และจิตใจ เพื่อปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ
5.2.4 งานการศึกษา ฝกอบรม สัมมนา ดูงาน ตลอดจนงานเผยแพรความรู
/๕.๒.๕ งานสวัสดิ...

-55.2.5 งานสวัสดิการ
5.2.6 งานพัฒนาองคกร และพัฒนาระบบการบริหารจัดการตางๆ
5.2.7 งานงบประมาณการเงิน งานพัสดุ พลาธิการและสรรพาวุธ
5.2.8 งานการสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.2.9 งานจัดการเรื่องเงินสินบน เงินรางวัล และเงินคาตอบแทน
5.2.10 งานการจัดอาหารเลี้ยงดูผูตองหา
5.2.11 งานทะเบียนคนตางดาวและงานการขออนุญาตตาง ๆ
5.2.12 งานการประชาสัมพันธ
5.2.13 งานตรวจสอบติด ตามประเมิน ผล วิจัยและพั ฒนาการปฏิบัติต ามนโยบาย
ยุทธศาสตร แผนงานและโครงการตาง ๆ
5.2.14 งานดูแลหองประชุมและจัดการประชุม
5.2.15 งานควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจ ทั้งในดานการ
ปฏิบัติงาน ความประพฤติและระเบียบวินัย
5.2.16 การปฏิ บั ติ ห น า ที่ ห ากมี เ หตุ จํ า เป น เร ง ด ว น ให มี อํ า นาจมอบหมายให
ผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติหนาที่อื่นไดตามความเหมาะสม แตทั้งนี้ตองไมเสียหายตอหนาที่การงานประจํา
5.2.17 งานอื่นที่ไมไดกําหนดใหเปนหนาที่ของงานใดในสถานีตํารวจใหเปนหนาที่
ของงานอํานวยการ
5.2.18 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับงานอํานวยการ
5.2.19 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
5.3 ผูปฏิบัติงานอํานวยการ
5.3.1 สารวัตรธุรการหรือสารวัตรอํานวยการ มีหนาที่ดังนี้
5.3.1.1 ควบคุม ตรวจสอบ ใหคํ าปรึก ษา แนะนํา ตลอดจนปรับ ปรุง แกไข
การปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาในงานอํานวยการ
5.3.1.2 การปฏิบัติ หน าที่หากมีเหตุ จําเป นเรงดวน ใหมีอํ านาจมอบหมายให
ผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติหนาที่อื่นไดตามความเหมาะสม แตทั้งนี้ตองไมเสียหายตอหนาที่การงานประจําและตอง
รีบรายงานใหหัวหนางานอํานวยการทราบในทันที
5.3.1.3 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับงานอํานวยการ
5.3.1.4 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๕.3.2 รองสารวัตรธุรการ มีหนาที่ดังนี้
5.3.2.1 ปฏิบัติงานตามขอ 5.2.2 – 5.2.15 และ 5.3.1.1
5.3.2.2 การปฏิบัติหนาที่หากมีเหตุจําเปนเรงดวน ใหมีอํานาจมอบหมายให
ผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติหนาที่อนื่ ไดตามความเหมาะสม แตทั้งนี้ตองไมเสียหายตอหนาที่การงานประจําและตอง
รีบรายงานใหหัวหนางานอํานวยการ หรือสารวัตรธุรการหรือสารวัตรอํานวยการทราบในทันที
5.3.2.3 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับงานอํานวยการ
5.3.2.4 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
5.3.๓ รองสารวัตร (ตําแหนงควบผูบังคับหมู ถึงรองสารวัตร) ธุรการ มีหนาที่ดังนี้
5.3.๓.1 ปฏิ บั ติ ง านในหน า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของตํ า แหน ง ระดั บ
ผูบังคับหมูที่ปฏิบัติอยู เดิม โดยปฏิบัติงานในกลุม งานอํานวยการและสนับสนุน ภายใต การกํากับ ตรวจสอบ
โดยทั่วไป และอาจไดรับมอบหมายใหควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจจํานวนหนึ่ง
/๕.๓.๓.๒ ตัดสินใจ...

-65.3.๓.2 ตัดสินใจ วินิจฉัยสั่งการ แกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบใหเสร็จสิ้น
ณ จุดเดียว
5.3.๓.๓ ปฏิบัติงานด วยตนเองในลักษณะของผูมีป ระสบการณในงานดา น
อํานวยการและสนับสนุนของหนวยงานนั้น ๆ
5.3.๓.๔ ชวยเหลือ งานของข า ราชการตํ า รวจระดั บ ตํา แหน ง สารวัตรหรือ
เทียบเทา
5.3.๓.๕ ปฏิ บั ติ ห น า ที่ อื่ น ที่ เ กี่ ย วข อ งหรื อ ตามที่ ไ ด รั บ มอบหมายจาก
ผูบังคับบัญชา
5.3.๔ ผูบังคับหมู ธุรการ มีหนาที่ดังนี้
5.3.๔.1 งานธุรการและสารบรรณทั่วไปของสถานีตํารวจ
5.3.๔.2 งานกําลังพล ของสถานีตํารวจ
5.3.๔.3 งานสวัสดิการ
5.3.๔.4 งานการสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3.๔.5 งานทะเบียนคนตางดาวและงานการขออนุญาตตางๆ
5.3.๔.6 งานการประชาสัมพันธ
5.3.๔.7 งานดูแลหองประชุมและจัดการประชุม
5.3.๔.8 งานประมาณ การเงิน พัสดุ พลาธิการและสรรพาวุธ
5.3.๔.9 งานจัดการเรื่องเงินสินบน เงินรางวัล และเงินคาตอบแทน
5.3.๔.10 งานการจัดอาหารเลี้ยงดูผูตองหา
5.3.๔.11 งานปฏิบัติหนาที่พลขับ หรืองานนําสาร
5.3.๔.12 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับงานอํานวยการ
5.3.๔.13 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
5.4 หัวหนางานปองกันปราบปราม มีหนาที่ดังนี้
เปนหัวหนาผูปฏิบัติงานปองกันปราบปรามรับผิดชอบเกี่ ยวกับการวางแผนอํ านวยการ
สั่ง การ ควบคุ ม กํา กับ ดู แล ตรวจสอบ ติ ด ตาม และประเมิน ผล ตลอดจนปฏิบัติ ง านในด า นการปอ งกัน
และปราบปรามอาชญากรรม ซึ่งเปนการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติตาง ๆ ที่มีโทษทางอาญาทุกฉบับ
งานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตํารวจ งานชุมชนและมวลชนสัมพันธในรูปแบบตาง ๆ
รวมทั้งงานที่มีลักษณะเกี่ยวของ หรือเปนสวนประกอบของงานนี้ ในเขตพื้นที่ของสถานีตํารวจ เพื่อมิใหเกิด
อาชญากรรมขึ้น โดยจําแนกออกเปนงานตาง ๆ ดังนี้
5.4.1 งานการขาว
5.4.2 งานจัดทําแผนที่ ระบบขอมูลอาชญากรรม รวมทั้งการจัดระบบขอมูลเปาหมายที่
อาจเกิดอาชญากรรม และระบบขอมูลทางสังคม ที่เปนประโยชนตอการปองกันระงับ ปราบปรามอาชญากรรม
5.4.3 งานควบคุมผูตองหาและผูถูกกักขัง
5.4.4 งานควบคุมศูนยวิทยุหรือการรับ – สงวิทยุของสถานีตํารวจ
5.4.5 งานจัดตั้งจุดรับแจงเหตุ จุดตรวจ จุดสกัด และกําหนดมาตรการตางๆ ในการ
ปองกันและปราบปรามมิใหอาชญากรรมเกิดขึ้ น
5.4.6 งานจัดสายตรวจทุกประเภท
5.4.7 งานควบคุมแหลงอบายมุข และการจัดระเบียบสังคม
/5.4.8 งานปราบ...

-๗5.4.8 งานปราบปรามการกระทําความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาและ
พระราชบัญญัติ ตาง ๆ ที่มีโทษทางอาญาทุกฉบับ
5.4.9 งานปราบปรามผูมีอิทธิพลและมือปนรับจาง
5.4.10 งานพิทักษเด็ก เยาวชน และสตรี
5.4.11 งานปราบปรามผูมีอิ ท ธิพ ลเกี่ย วกับ บอ นการพนั น สถานบริก ารและแหลง
อบายมุข
5.4.12 งานปราบปรามผูมีอิทธิพลในการฮั้วประมูล และขัดขวางการเสนอแขงขันราคา
ในการประมูล
5.4.13 งานที่ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
5.4.14 งานตามกฎหมายวาด วยการจําหนา ยสุรา สถานบริการ โรงแรม ภาพยนตร
โรงรับจํานํา อาวุธปน การพนัน และคาของเกา การเรี่ยไร รวมทั้งงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของตามที่กฎหมายบัญญัติ
ใหอํานาจไว
5.4.15 งานฝก อบรมประชาชน อาสาสมัค ร เด็ก เยาวชน นักเรียน นิ สิต นักศึ กษา
พนั ก งานรัก ษาความปลอดภัย ลูก เสือ ชาวบา น สมาชิก ไทยอาสาปอ งกัน ชาติ ฯลฯ ที่เ กี่ย วกับการปอ งกัน
อาชญากรรมและรักษาความปลอดภัยเพื่อชวยเหลือกิจการตํารวจ
5.4.16 งานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตํารวจ (กต.ตร.) ระดับ
สถานีตํารวจ
5.4.17 งานประชาสัมพันธ ชุมชนสัมพันธ เพื่อแสวงหาความรวมมือจากหนวยงานภาครัฐ
เอกชน ประชาชน ตลอดจนสรางเครือขายการปองกันอาชญากรรมในชุมชนและทุกภาคสวนของสังคมในเขต
พื้นที่ของสถานีตํารวจ
5.4.18 งานพัฒนากําลังพล งบประมาณ วัสดุอุปกรณ เทคโนโลยี เพื่อใชในการปองกัน
ปราบปรามอาชญากรรม
5.4.19 งานระบบงบประมาณที่เกี่ยวกับงานปองกันปราบปราม
5.4.20 ตรวจสอบติดตามและประเมินผล วิจัยและพัฒนาการปฏิบัติตามนโยบาย
ยุทธศาสตร แผนงานและโครงการตาง ๆ ในการปองกันปราบปรามอาชญากรรม
5.4.21 กรณีการกระทําความผิดใหพิจารณาสั่งการใหผูปฏิบัติ งานปองกันปราบปราม
ดําเนินการจับกุมหรือดําเนินการจับกุมดวยตนเอง
5.4.22 งานการจัด กํา ลั ง รว มในการถวายความปลอดภัย แด อ งค พ ระมหากษั ต ริ ย
พระราชินี และพระบรมวงศานุวงศ ที่เสด็จพระราชดําเนินเขามาในพื้นที่ของสถานีตํารวจ
5.4.23 การควบคุม ความสงบเรีย บรอย กรณีมีเ หตุพิเศษตางๆ เชน การจัด งานตาม
ประเพณี การชุมนุมประชุม และอื่น ๆ
5.4.24 งานควบคุ ม ตรวจสอบการปฏิบัติง านของข า ราชการตํ า รวจทั้ง ในดา นการ
ปฏิบัติงาน ความประพฤติและระเบียบวินัย
5.4.25 การปฏิ บั ติ ห น า ที่ ห ากมี เ หตุ จํ า เป น เร ง ด ว น ให มี อํ า นาจมอบหมายให
ผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติหนาที่อื่นไดตามความเหมาะสม แตทั้งนี้ตองไมเสียหายตอหนาที่การงานประจํา
5.4.26 ปฏิบัตงิ านอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับงานปองกันปราบปราม
5.4.27 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
/๕.๕ ผูปฏิบัติ...

-๘5.5 ผูปฏิบัติงานปองกันปราบปราม
5.5.1 สารวัตรปองกันปราบปราม มีหนาที่ดังนี้
5.5.๑.๑ ปฏิบัติงานตามที่หัวหนางานปองกันปราบปรามมอบหมาย
5.5.๑.๒ ปฏิบัติงานตามขอ 5.4.1 – 5.4.23
5.5.1.๓ ควบคุม ตรวจสอบ ใหคํา ปรึกษา แนะนํา ตลอดจนปรับปรุง แกไข
การปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาในงานปองกันปราบปราม
5.5.1.๔ การปฏิบัติหนาที่หากมีเหตุจําเปนเรงดวน ใหมีอํานาจมอบหมายให
ผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติหนาที่อื่นไดตามความเหมาะสม แตทั้งนี้ตองไมเสียหายตอหนาที่การงานประจําและ
ตองรีบรายงานใหหัวหนางานปองกันปราบปรามทราบในทันที
5.5.1.๕ ปฏิบัตงิ านที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับงานปองกันปราบปราม
5.5.1.๖ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
5.5.2 รองสารวัตรปองกันปราบปราม
๕.๕.๒.๑ ทําหนาที่ปฏิบัติการปองกันปราบปราม มีหนาที่ดังนี้
5.5.๒.1(๑) ปฏิบัติ ง านตามที่หัวหน างานปอ งกัน ปราบปรามหรือ
สารวัตรปองกันปราบปรามมอบหมาย
5.5.2.๑(๒) ปฏิบัติงานตามขอ 5.4.1 – 5.4.23 และขอ ๕.๕.๑.๓
5.5.2.๑(๓) กรณี มีก ารกระทํา ความผิดเกิด ขึ้น ใหดํ าเนิน การจับ กุม
โดยพิจารณาใชกําลังตามความเหมาะสม แลวรายงานหัวหนา งานปอ งกัน ปราบปรามหรือ สารวัต รปอ งกัน
ปราบปรามทราบ
5.5.2.๑(4) ปฏิบัติหนาที่นายรอยตํารวจเวร
5.5.2.๑(5) ปฏิบัติหนาที่หัวหนาสายตรวจ
5.5.2.๑(6) ขณะปฏิบัติหนาที่นายรอยตํารวจเวร และหัวหนาสาย
ตรวจในคราวเดียวกัน ใหปฏิบัติหนาที่ในดานปองกันเปนหลัก สวนการปฏิบัติหนาที่ในดานระงับปราบปราม
ใหเปนไปตามแผนที่กําหนดไวหรือตามความเหมาะสม
5.5.2.๑(7) ควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจ
ทั้งในดานการปฏิบัติงาน ความประพฤติและระเบียบวินัย
5.5.2.๑(8) การปฏิบัติหนาที่หากมีเหตุจําเปนเรงดวน ใหมีอํานาจ
มอบหมายใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติหนาที่อื่นไดตามความเหมาะสม แตทั้ง นี้ตองไมเสียหายตอหนาที่การงาน
ประจําและตองรีบรายงานใหหัวหนางานปองกันปราบปรามหรือสารวัตรปองกันปราบปรามทราบในทันที
5.5.2.๑(9) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับงานปองกันปราบปราม
5.5.2.๑(1๐) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
5.๕.๓ รองสารวัตร (ตําแหนงควบผูบังคับหมู ถึงรองสารวัตร) งานปองกันปราบปราม
มีหนาที่ดังนี้
5.๕.๓.1 ปฏิ บั ติ ง านในหน า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของตํ า แหน ง ระดั บ
ผูบังคับหมูที่ปฏิบัติอยูเดิม โดยปฏิบัติหนาที่ในสายงานปองกันปราบปราม ภายใตการกํากับตรวจสอบโดยทั่วไป
และอาจไดรับมอบหมายใหควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจจํานวนหนึ่ง
5.๕.๓.2 ตัดสินใจ วินิจฉัยสั่งการ แกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบใหเสร็จสิ้น
ณ จุดเดียว
/๕.๕.๓.๓ ปฏิบัติหนาที.่ ..

-๙5.๕.๓.๓ ปฏิบัติหนาที่รอยเวรบริการบนสถานีตํารวจ หัวหนากลุมสายตรวจ
หัวหนาชุดมวลชนสัมพันธ หัวหนาชุดปฏิบัติการชายแดน หัวหนาชุดขาว หัวหนาชุดปราบปรามยาเสพติด เปนตน
5.๕.๓.๔ ปฏิบัติง านดวยตนเองในลักษณะของผูมีประสบการณใ นงานดา น
ปองกันปราบปรามของหนวยงานนั้น ๆ เปนตน
5.๕.๓.๕ ชวยเหลือ งานของข า ราชการตํ า รวจระดั บ ตํ า แหน ง สารวัต รหรือ
เทียบเทา
5.๕.๓.๖ ปฏิ บั ติ ห น า ที่ อื่ น ที่ เ กี่ ย วข อ งหรื อ ตามที่ ไ ด รั บ มอบหมายจาก
ผูบังคับบัญชา
5.5.๔ ผูบังคับหมู ปองกันปราบปราม
5.5.๔.1 ทําหนาที่ธุรการ มีหนาที่ดังนี้
5.5.๔.1(1) งานรับ – สง และการเสนอหนังสือ
5.5.๔.1(2) งานรางโตตอบงาน
5.5.๔.1(3) งานเก็บรักษา คน และทําลายเอกสาร
5.5.๔.1(4) งานจัดเก็บและรวบรวมสถิติงานปองกันปราบปราม
5.5.๔.1(5) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับงานปองกันปราบปราม
5.5.๔.1.(6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
5.5.๔.2 ทําหนาที่ปฏิบัติการปองกันปราบปราม มีหนาที่ดังนี้
5.5.๔.2(1) เก็ บ รวบรวมสถิ ติ ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ การป อ งกั น และ
ปราบปรามตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมายและสั่งการ เกี่ยวกับคดีอาญาทุกประเภทและคดีตามพระราชบัญญัติ
ตาง ๆ ที่มีโทษทางอาญาทุกฉบับ โดยใหเก็บและรายงานตามที่สํานักงานตํารวจแหงชาติกําหนด
5.5.๔.2(2) ปองกันเหตุ โดยการตรวจตราทั่วไป หากตองใชกําลัง
ตํารวจไปทําการระงับ ปรามปราบเมื่อพบเหตุที่ตองระงับ ปราบปรามตองดําเนินการดวยตนเองหรือแจงสั่งให
ใชกําลังตํารวจตามความเหมาะสมหรือตามแผนที่กําหนดไว
5.5.๔.2(3) การปฏิบัติต ามประมวลกฎหมายวิธีพิจ ารณาความ
อาญา
5.5.๔.2(4) ปฏิบัติหนาที่ถวายความปลอดภัยแดองคพระมหากษัตริย
พระราชินี และพระบรมวงศานุวงศ ที่เสด็จพระราชดําเนินเขามาในพื้นที่ของสถานีตํารวจ
5.5.๔.2(5) ควบคุม ความสงบเรียบรอย กรณี มีเ หตุพิเ ศษต าง ๆ
เชน การจัดงานตามประเพณี การชุมนุมประทวง และอื่นๆ
5.5.๔.2(6) ปฏิบัติ หน า ที่สิบ เวรประจํา สถานี ตํ ารวจควบคุ มการ
ปฏิบัติหนาที่ของยามสถานีตํารวจ ประชาสัมพันธ ควบคุมผูตองหา พิมพลายนิ้วมือ
5.5.๔.2(7) ปฏิบัติหนาที่ยามสถานีตํารวจ รักษาการณรักษาความ
สงบเรียบรอย ความสะอาด พัสดุของหลวง สิ่งของที่ยึดมาประกอบคดี ตลอดจนชวยเหลือควบคุมดูแลผูตองหา
และผูตองขัง
5.5.๔.2(๘) ปฏิบัติงานชุมชนสัมพั นธ เพื่อแสวงหาความรวมมือจาก
หนวยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชน ตลอดจนสรางเครือขายการปองกันอาชญากรรมในชุมชนและทุกภาคสวน
ของสังคมในเขตพื้นที่ของสถานีตํารวจ
5.5.๔.2(๙) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับงานปองกันปราบปราม
5.5.๔.2(๑๐) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
/5.5.๔.3 ทําหนาที่...

- 1๐ 5.5.๔.3 ทําหนาที่คุมผูตองหาบนสถานี มีหนาที่ดังนี้
5.5.๔.3(1) ควบคุ ม ดู แลผูต อ งหา ผูถู กกัก ขั ง และผูถู กจําขั ง โดย
จะตองรายงานใหนายรอยตํารวจเวรทราบ
5.5.๔.3(2) การเยี่ยมผูถูกควบคุม โดยจัดใหไดตามกําหนดเวลาที่
กําหนดไวเทา นั้น รวมทั้งตรวจตราดู แลสิ่งของและอาหารที่มีผูนํา มาเยี่ยม ผูถู กควบคุม เพื่อ ปองกันไมใหมี
สิ่งของตองหาม เล็ดลอดเขาไปถึงผูถูกควบคุมในหองควบคุมได
5.5.๔.3(3) ดําเนินการเรื่องการใหอาหารผูถู กควบคุม ตรวจตรา
ดูแลอาหารที่ทางการจัดเลี้ยงไมใหมีสิ่งของตองหาม ปะปนเขาไปในอาหาร และเลี้ยงอาหารตามเวลาที่กําหนด
เทานั้น
5.5.๔.3(4) ปฏิบัติหนาที่ถวายความปลอดภัยแดองคพระมหากษัตริย
พระราชินี และพระบรมวงศานุวงศ ที่เสด็จพระราชดําเนินเขามาในพื้นที่ของสถานีตํารวจ
5.5.๔.3(5) ควบคุมความสงบเรียบรอย กรณีมีเหตุพิเศษตางๆ เชน
การจัดงานตามประเพณี การชุมนุมประทวง และอื่น ๆ
5.5.๔.3(6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับงานปองกันปราบปราม
5.5.๔.3(7) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
5.5.๔.4 ทําหนาที่ประชาสัมพันธ มีหนาที่ดังนี้
5.5.๔.4(1) สอบถามและใหคําแนะนําประชาชนผูมาติดตอ
5.5.๔.4(2) รับโทรศัพท ถาเปนการแจงขาวเกี่ยวกับคดีใหรีบแจง
ใหนายรอยตํารวจเวรรับสาย
5.5.๔.4(3) ดําเนินการเกี่ยวกับคํารองตาง ๆ
5.5.๔.4(๔) ปฏิบัติหนาที่ถวายความปลอดภัยแดองคพระมหากษัตริย
พระราชินี และพระบรมวงศานุวงศ ที่เสด็จพระราชดําเนินเขามาในพื้นที่ของสถานีตํารวจ
5.5.๔.4(๕) ควบคุม ความสงบเรียบรอย กรณี มีเ หตุพิเ ศษต าง ๆ
เชน การจัดงานตามประเพณี การชุมนุมประทวง และอื่น ๆ
5.5.๔.4(๖) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับงานปองกันปราบปราม
5.5.๔.4(๗) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
5.5.๔.๕ ทําหนาที่พิมพลายนิ้วมือ มีหนาที่ดังนี้
5.5.๔.๕(๑) พิมพลายนิ้วมือบุคคลที่ขอตรวจสอบประวัติ
5.5.๔.๕(๒) พิมพลายนิ้วมือผูตองหา และนิ้วมือศพอันเกิดจากการ
ตายโดยผิดธรรมชาติ
5.5.๔.๕(๓) พิมพลายนิ้วมือผูตองสงสัย
5.5.๔.๕(๔) ปฏิบัติหนาที่ถวายความปลอดภัยแดองคพระมหากษัตริย
พระราชินี และพระบรมวงศานุวงศ ที่เสด็จพระราชดําเนินเขามาในพื้นที่ของสถานีตํารวจ
5.5.๔.๕(๕) ควบคุมความสงบเรียบรอย กรณีมีเหตุพิเศษตางๆ เชน
การจัดงานตามประเพณี การชุมนุมประทวง และอื่น ๆ
5.5.๔.๕(๖) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับงานปองกันปราบปราม
5.5.๔.๕(๗) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
/๕.๕.๔.๖ ทําหนาที่...

- 1๑ 5.5.๔.6 ทําหนาที่เสมียนประจําธุรการ มีหนาที่ดังนี้
5.5.๔.6(1) ลงบันทึกประจําวันการปฏิบัติงานของสถานีตํารวจใน
สวนที่มิไดกําหนดใหลงบันทึกในสมุดประจําวันคดี
5.5.๔3.6(2) ลงบันทึกการนําตัวผูตองหาออกนอกหองควบคุม
ซึ่งพนักงานสอบสวนเปนผูสั่งการ โดยใหผทู ําหนาที่ควบคุมผูตองหา ผูรบั ตัวผูตองหาจดบันทึกไวเปนหลักฐาน
5.5.๔.6(3) ปฏิบัติหนาที่ถวายความปลอดภัยแดองคพระมหากษัตริย
พระราชินี และพระบรมวงศานุวงศ ทีเ่ สด็จพระราชดําเนินเขามาในพื้นที่ของสถานีตํารวจ
5.5.๔.6(๔) ควบคุมความสงบเรียบรอย กรณีมีเหตุพิเศษตาง ๆ เชน
การจัดงานตามประเพณี การชุมนุมประทวง และอื่นๆ
5.5.๔.6(๕) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับงานปองกันปราบปราม
5.5.๔.6(๖) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
5.5.๔.7 ทําหนาที่พนักงานวิทยุ มีหนาที่ดังนี้
5.5.๔.7(1) รับ – สงวิท ยุ ระหวา งสถานีตํ ารวจกับ หนวยงานอื่น ที่
เกี่ยวของและผูปฏิบัติหนาที่ตางๆ ของสถานีตํารวจ
5.5.๔.7(2) ดูแลรักษาเครื่ องรับสงวิทยุและวั สดุอุปกรณที่เกี่ ยวของ
โดยเปนผูดูแลรักษาเบื้องตน ตลอดจนตรวจสอบเครื่องรับสงวิทยุและอุปกรณที่เกี่ยวของเมื่อเกิดการชํารุดเสียหาย
ใหรีบรายงานผูบังคับบัญชาเพื่อแกไขทันที
5.5.๔.7(3) ปฏิบัติหนาที่ถวายความปลอดภัยแดองค พระมหากษัตริย
พระราชินี และพระบรมวงศานุวงศ ที่เสด็จพระราชดําเนินเขามาในพื้นที่ของสถานีตํารวจ
5.5.๔.7(4) ควบคุมความสงบเรียบรอย กรณีมีเหตุพิเศษตาง ๆ เชน
การจัดงานตามประเพณี การชุมนุมประทวง และอื่นๆ
5.5.๔.7(5) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับงานปองกันปราบปราม
5.5.๔.7(6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
5.6 หัวหนางานจราจร มีหนาที่ดังนี้
เปนหัวหนาผูปฏิบัติงานจราจร รับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานดานจราจร วางแผน
อํานวยการ สั่งการ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลงานดานการควบคุมจราจร จัดการ และ
บังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับการจราจร รวมทั้งงานจราจรตามโครงการพระราชดําริ และงานที่มีลักษณะเกี่ยวของ
หรือ เปนสวนประกอบของงานนี้ เพื่ อปองกันไมใ หเ กิดปญหาด านการจราจร ตลอดจนพื้ นที่ที่มีก ารจราจร
ตอเนื่องกัน โดยจําแนกออกเปนงานตาง ๆ ดังนี้
๕.๖.๑ งานควบคุม ดูแล ใหคําปรึกษาแนะนํา ตลอดจนการปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงาน
ของผูใตบังคับบัญชาในงานจราจร
๕.๖.๒ งานวางแผนจัดการและควบคุมการจราจร ตลอดจนจัดทําแผนที่จราจรของพื้ นที่
รับผิดชอบ และของพื้นที่ที่มีการจราจรตอเนื่องกัน
๕.๖.๓ งานศึกษาเก็บรวบรวมสถิติขอมูลเกี่ยวกับการจราจร และนําวิทยาการตาง ๆ มา
ใชในงานจราจร
๕.๖.๔ งานใหความรูและการศึกษาอบรมผูปฏิบัติหนาที่จราจร
๕.๖.๕ งานสอดสอง ตรวจตรา แนะนํา ใหประชาชนผูใชรถใชถนนปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ คําสั่ง ขอบังคับเกี่ยวกับการจราจร
/๕.๖.๖ งานเก็บ...

- 1๒ ๕.๖.๖ งานเก็บรวบรวมขอมูล ขาวสาร หรือขอเท็จจริงที่เปนประโยชนตอการจัดและ
การควบคุมการจราจร
๕.๖.๗ งานการส ง ข อ มู ล ข า วสาร หรื อ ข อ เท็ จ จริ ง ที่ เ ป น ประโยชน ต อ การป อ งกั น
ปราบปราม และสงใหงานปองกันปราบปราม
๕.๖.๘ เมื่อไดรับคําสั่งไมวาจะเปนคําสั่งโดยฉับพลันทันที หรือตามแผนที่ผูบังคับบัญชา
กําหนดใหปฏิบัติอยางหนึ่งอยางใดในการเขาระงับ ปราบปราม จับกุม สกัดจับ ก็ใหปฏิบัติตามคําสั่ง
๕.๖.๙ กรณีมีการกระทําความผิดใหพิจารณาสั่งการใหผูปฏิบัติงานจราจรดํ าเนินการ
จับกุมหรือดําเนินการจับกุมดวยตนเอง
๕.๖.๑๐ ปฏิบัติ ห นา ที่ถ วายความปลอดภัย แด องค พระมหากษัต ริย พระราชินี และ
พระบรมวงศานุวงศ ที่เสด็จพระราชดําเนินเขามาในพื้นที่ของสถานีตํารวจ
๕.๖.๑๑ ปฏิบัติงานรวมกับงานปองกันปราบปราม ในการควบคุมความสงบเรียบรอย
กรณีมีเหตุพิเศษตาง ๆ เชน การจัดงานตามประเพณี และอื่น ๆ
๕.๖.๑๒ ปฏิบัติงานรวมกับงานปองกันปราบปราม เพื่อทําการตรวจคนจับกุม
๕.๖.๑๓ งานควบคุ ม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของขาราชการตํา รวจ ทั้งในดา นการ
ปฏิบัติงาน ความประพฤติและระเบียบวินัย
๕.๖.๑๔ การปฏิ บั ติ ห น า ที่ ห ากมี เ หตุ จํ า เป น เร ง ด ว น ให มี อํ า นาจมอบหมาย
ใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติหนาที่อื่นไดตามความเหมาะสม แตทั้งนี้ตองไมเสียหายตอหนาที่การงานประจํา
๕.๖.๑๕ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับงานจราจร
๕.๖.๑๖ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๕.๗ ผูปฏิบัตงิ านจราจร
๕.๗.๑ สารวัตรจราจร มีหนาที่ดังนี้
๕.๗.๑.๑ ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา ตลอดจนปรับปรุงแกไขการ
ปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาในงานจราจร
๕.๗.๑.๒ จัดและควบคุมการจราจร
๕.๗.๑.๓ ศึกษาเก็บรวบรวมสถิติขอมูลเกี่ยวกับการจราจร และนําวิทยาการ
ตาง ๆ มาใชในงานจราจร
๕.๗.๑.๔ ใหความรูและการศึกษาอบรมแกขาราชการตํารวจ
๕.๗.๑.๕ สอดสอง ตรวจตรา แนะนํา ใหประชาชนผูใชรถใชถนนปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง ขอบังคับเกี่ยวกับการจราจร
๕.๗.๑.๖ วากลาวตักเตือนกอนออกใบสั่งเจาพนักงานจราจร หรือออกใบสั่ง
เจาพนักงานจราจร หรือจับกุมผูละเมิดกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง ขอบังคับเกี่ยวกับการจราจร
๕.๗.๑.๗ จัดการเบื้องตนเมื่อเกิดอุบัติเหตุจราจร
๕.๗.๑.๘ เก็บรวบรวมขอมูล ขาวสาร หรือขอเท็จจริงที่เปนประโยชนตอการ
ปองกันปราบปราม และสงใหฝายปองกันปราบปราม
๕.๗.๑.๙ ปฏิบัติหนาที่ถวายความปลอดภัยแด องคพระมหากษั ตริย พระราชิ นี
และพระบรมวงศานุวงศ ที่เสด็จพระราชดําเนินเขามาในพื้นที่ของสถานีตํารวจ
๕.๗.๑.๑๐ ปฏิบัติงานรวมกับงานปองกันปราบปราม ในการควบคุม ความสงบ
เรียบรอย กรณีมีเหตุพิเศษตาง ๆ เชน การจัดงานตามประเพณี การชุมนุมประทวง และอื่น ๆ
/๕.๗.๑.๑๑ ปฏิบัตงิ าน...

- 1๓ ๕.๗.๑.๑๑ ปฏิบัติ ง านรวมกับ งานปองกัน ปราบปราม เพื่ อทํา การตรวจค น
จับกุม
๕.๗.๑.๑๒ เมื่อไดรับคําสั่งไมวาจะเปนคําสั่งโดยฉับพลันทันที หรือตามแผนที่
ผูบังคับบัญชากําหนดใหปฏิบัติอยางหนึ่งอยางใดในการเขาระงับ ปราบปราม จับกุม สกัดจับ ก็ใหปฏิบัติตาม
คําสั่ง
๕.๗.๑.๑๓ การปฏิบัติหนาที่หากมี เหตุจําเปนเรงดวน ใหมีอํานาจมอบหมาย
ใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติหนาที่อื่นไดตามความเหมาะสม แตทั้งนี้ตองไมเสียหายตอหนาที่การงานประจําและตอง
รีบรายงานใหหัวหนางานจราจรทราบในทันที
๕.๗.๑.๑๔ งานควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจทั้งใน
ดานการปฏิบัติงาน ความประพฤติและระเบียบวินัย
๕.๗.๑.๑๕ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับงานจราจร
๕.๗.๑.๑๖ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๕.๗.๒ รองสารวัตรจราจร มีหนาที่ดังนี้
๕.๗.๒.๑ ปฏิบัติงานตามขอ ๕.๗.๑.๑ – ๕.๗.๑.๑๒
๕.๗.๒.๒ การปฏิบัติหนาที่หากมีเหตุจําเปนเรงดวน ใหมีอํานาจมอบหมายให
ผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติหนาที่อื่นไดตามความเหมาะสม แตทั้งนี้ตองไมเสียหายตอหนาที่การงานประจําและ
ตองรีบรายงานใหหัวหนางานจราจรหรือสารวัตรจราจรทราบในทันที
๕.๗.๒.๓ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับงานจราจร
๕.๗.๒.๔ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
5.๗.๓ รองสารวัตร (ตําแหนงควบผูบังคับหมู ถึงรองสารวัตร) งานจราจร มีหนาที่ดังนี้
5.๗.๓.1 ปฏิ บั ติ ง านในหน า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของตํ า แหน ง ระดั บ
ผูบังคับหมูที่ปฏิบัติอยูเดิม โดยปฏิบัติหนาที่ในสายงานจราจร ภายใตการกํากับตรวจสอบโดยทั่วไป และอาจ
ไดรับมอบหมายใหควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจจํานวนหนึ่ง
5.๗.๓.2 ตัดสินใจ วินิจฉัยสั่งการ แกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบใหเสร็จสิ้น
ณ จุดเดียว
5.๗.๓.๓ ปฏิบัติหนาที่หัวหนาจราจร
5.๗.๓.๔ ปฏิบัติงานด วยตนเองในลักษณะของผูมีป ระสบการณในงานดา น
จราจรของหนวยงานนั้น ๆ
5.๗.๓.๕ ชวยเหลือ งานของข า ราชการตํ า รวจระดั บ ตํา แหน ง สารวัตรหรือ
เทียบเทา
5.๗.๓.๖ ปฏิ บั ติ ห น า ที่ อื่ น ที่ เ กี่ ย วข อ งหรื อ ตามที่ ไ ด รั บ มอบหมายจาก
ผูบังคับบัญชา
๕.๗.๔ ผูบังคับหมู จราจร
๕.๗.๔.๑ ทําหนาที่ธุรการ มีหนาที่ดังนี้
๕.๗.๔.๑(๑) งานธุรการทั่วไปของงานจราจร
๕.๗.๔.๑(๒) ปฏิบัติหนาที่ถวายความปลอดภัยแด องค พระมหากษัตริย
พระราชินี และพระบรมวงศานุวงศ ที่เสด็จพระราชดําเนินเขามาในพื้นที่ของสถานีตํารวจ
๕.๗.๔.๑(๓) ปฏิบัติงานรวมกับงานปองกันปราบปราม ในการควบคุม
ความสงบเรียบรอย กรณีมีเหตุพิเศษตาง ๆ เชน การจัดงานตามประเพณี การชุมนุมประทวง และอื่น ๆ
/๕.๗.๔.๑(๔) ปฏิบัติงาน...

- ๑๔ ๕.๗.๔.๑(๔) ปฏิบัติงานรวมกับงานปองกัน ปราบปราม เพื่อทําการ
ตรวจคนจับกุม
๕.๗.๔.๑(๕) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับงานจราจร
๕.๗.๔.๑(๖) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๕.๗.๔.2 ทําหนาที่จราจร มีหนาที่ดังนี้
๕.๗.๔.๒(๑) เก็บรวบรวมสถิติขอมูลเกี่ยวกับการจราจร ตลอดจนนํา
วิทยาการตาง ๆ มาใชในงานจราจร
๕.๗.๔.๒(๒) จัดและควบคุมการจราจรตามที่รองสารวัตรจราจร หรือ
สารวัตรจราจร หรือหัวหนางานจราจรมอบหมายสั่งการ
๕.๗.๔.๒(๓) จัดและควบคุมการจราจร โดยจัดและควบคุมการจราจร
ตามที่รองสารวัตรจราจร หรือสารวัตรจราจร หรือหัวหนางานจราจร
๕.๗.๔.๒(๔) สอดสอง ตรวจตรา แนะนํา ใหประชาชนผูใชรถใชถนน
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง ขอบังคับเกี่ยวกับการจราจร
๕.๗.๔.๒(๕) วากลาวตักเตือนกอนออกใบสั่งเจาพนักงานจราจร หรือ
ออกใบสั่งเจาพนักงานจราจร
๕.๗.๔.๒(๖) การจัดการเบื้องตนเมื่อเกิดอุบัติเหตุจราจร
๕.๗.๔.๒(๗) เก็ บ รวบรวมข อ มู ล ข า วสารหรื อ ข อ เท็ จ จริ ง ที่ เ ป น
ประโยชนตอการปองกันปราบปราม โดยรายงานขอมูลขาวสาร หรือขอเท็จจริงที่เก็บรวบรวมไดตอรองสารวัตร
จราจรหรือสารวัตรจราจร หัวหนางานจราจร หรือกรณีเรง ดวนใหแจงโดยตรงตอผูมีหนา ที่รับ ผิดชอบในเรื่อง
นั้น ๆ กอน แลวรายงานรองสารวัตรจราจรหรือสารวัตรจราจร หรือหัวหนางานจราจร ทั้งนี้ตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่หัวหนาสถานีตํารวจกําหนด
5.7.๔.2(8) ปฏิบัติหนาที่ถวายความปลอดภัยแดองคพระมหากษั ตริย
พระราชินี และพระบรมวงศานุวงศ ที่เสด็จพระราชดําเนินเขามาในพื้นที่ของสถานีตํารวจ
5.7.๔.2(9) ปฏิบัติงานรวมกับงานปองกันปราบปราม ในการควบคุม
ความสงบเรียบรอย กรณีมีเหตุพิเศษตาง ๆ เชน การจัดงานตามประเพณี การชุมนุมประทวง และอื่น ๆ
5.7.๔.2(10) ปฏิบัติงานรวมกับงานปองกันปราบปราม เพื่อทําการ
ตรวจคนจับกุม
5.7.๔.2(11) เมื่อไดรับคําสั่งไมวาจะเปนคําสั่งโดยฉับพลันทันทีหรือ
ตามแผนที่ผูบังคับบัญชากําหนดใหปฏิบัติอยางหนึ่งอยางใดในการเขาระงับ ปราบปรามจับกุมสกัดจับ ก็ให
ปฏิบัติตามคําสั่ง
5.7.๔.2(13) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับงานจราจร
5.๗.๔.2(14) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
5.8 หัวหนางานสืบสวน มีหนาที่ดังนี้
เปน หัวหน า ผูป ฏิบัติ ง านสืบ สวน รับ ผิด ชอบเกี่ย วกับ การวางแผนอํ า นวยการ สั่ง การ
ควบคุม กํากับ ดูแล ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลตลอดจนการปฏิบัติงานในดานการสืบสวนที่เกี่ยวกับ
คดีอาญาที่เกิดขึ้น รวมทั้งงานอื่น ๆ ที่มีลักษณะเกี่ยวของหรือเปนสวนประกอบของงานนี้ในเขตพื้นที่ของ
สถานีตํารวจ เพื่อแสวงหาพยานหลักฐานและผูกระทําความผิดอันเปนการอํานวยความยุติธรรมใหแกประชาชน
ในการสืบสวนคดีอาญาใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยจําแนกออกเปนงานตาง ๆ ดังนี้
/5.8.1 งานสืบสวน...

- 1๕ 5.8.1 งานสืบสวนการกระทําความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา การกระทําความผิด
ตามพระราชบัญญัติตาง ๆ ที่มีโทษทางอาญา และการปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
5.8.2 งานพัฒนากําลังพล งบประมาณ วัส ดุอุปกรณ เทคโนโลยี และวิทยาการตาง ๆ
เพื่อใชในการสืบสวน
5.8.3 งานสืบสวนหาขาวและระบบขอมูลอาชญากรรม
5.8.4 งานวางระบบการงบประมาณที่เกี่ยวกับงานสืบสวน
5.8.5 งานตรวจสอบติดตามและประเมินผล งานวิจัยและพัฒนาการปฏิบัติตามนโยบาย
ยุทธศาสตร แผนงานและโครงการตา ง ๆ รวมทั้งการศึ กษาและเก็บรวบรวมสถิติ ขอ มูล ที่เ กี่ย วข องกับ งาน
สืบสวนคดีอาญาที่เกิดขึ้น
5.8.6 งานวางแผนสืบสวน
5.8.7 งานสืบสวนหาขอเท็จจริง และหลักฐานเพื่อทราบรายละเอียดของการกระทํา
ความผิดที่เกิดขึ้นแลว
5.8.8 งานสื บ สวนภายหลั ง จากรูตั ว ผู ก ระทํ า ความผิ ด ทั้ง ที่ เ ป น คดี ที่อ ยู ใ นความ
รับ ผิ ด ชอบของสถานี ตํ า รวจ และกรณี จับ กุม คนร า ยตามหมายจับ ของสถานี ตํ า รวจอื่ น เพื่ อ รูแ หลง และ
รายละเอียดเพื่อใหมีการจับกุม
5.8.9 ดําเนินการเพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการสืบสวน โดยสรางความสัมพันธกับ
ประชาชนในพื้นที่โดยใกลชิดเพื่อประโยชนในการหาขาว
5.8.10 กรณีพบการกระทําความผิดใหพิจารณาสั่งการใหผูใต บังคับบัญ ชาดําเนิ นการ
จับกุม หรือดําเนินการจับกุมดวยตนเอง
5.8.11 ปฏิบัติห นา ที่ถ วายความปลอดภัยแดอ งคพ ระมหากษั ตริย พระราชินี และ
พระบรมวงศานุวงศ ที่เสด็จพระราชดําเนินเขามาในพื้นที่ของสถานีตํารวจ
5.8.12 ปฏิบัติงานรวมกับงานปองกันปราบปราม ในการควบคุมความสงบเรียบรอย
กรณีมีเหตุพิเศษตาง ๆ เชน การจัดงานตามประเพณี การชุมนุมประทวง และอื่น ๆ
5.8.13 ปฏิบัติงานรวมกับงานปองกันปราบปราม เพื่อทําการตรวจคนจับกุม
5.8.14 งานปกปดใหความคุมครองแหลงขาว และพยาน
5.8.15 ประสานการปฏิบัติ งานกับ งานอื่น ๆ ในสถานีตํ ารวจและหนวยงานอื่ น ๆ ที่
เกี่ยวของอยางใกลชิดจริงจัง เพื่อใหผลในการปองกัน ระงับ ปราบปราม กระทําความผิด
5.8.16 ให คํ า ปรึ ก ษาแนะนํ า ตลอดจนปรั บ ปรุ ง แก ไ ขการปฏิ บั ติ ง านของ
ผูใตบังคับบัญชาในงานสืบสวน
5.8.17 งานควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติง านของข าราชการตํ ารวจ ทั้ง ในด า นการ
ปฏิบัติงาน ความประพฤติและระเบียบวินัย
5.8.18 การปฏิ บั ติ ห น า ที่ ห ากมี เ หตุ จํ า เป น เร ง ด ว น ให มี อํ า นาจมอบหมายให
ผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติหนาที่อื่นไดตามความเหมาะสม แตทั้งนี้ตองไมเสียหายตอหนาที่การงานประจํา
5.8.19 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับงานสืบสวน
5.8.20 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

/๕.๙ ผูปฏิบัติ...

- 1๖ 5.9 ผูปฏิบัติงานสืบสวน
5.9.1 สารวัตรสืบสวน มีหนาที่ดังนี้
5.9.1.1 ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา ตลอดจนปรับปรุงแกไขการ
ปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาในงานสืบสวน
5.9.1.2 ศึกษาเก็บขอมูลในสวนที่เกี่ยวของ และนําวิทยาการตางๆ มาใชใน
การสืบสวน
5.9.1.3 งานวางแผนสืบสวน
5.9.1.4 สื บ สวนหาข า วและรวบรวมข อ มู ล ข อ เท็จ จริ ง หลั ก ฐานรวมทั้ ง
ประสานการปฏิบัติกับงานอื่นในสถานีตํารวจหรือหนวยงานอื่น เพื่อประโยชนในการรักษาความสงบเรียบรอย
ของประชาชน อั นไดแ ก การปอ งกันเหตุรา ย เหตุรุน แรง การกระทํา ผิดตา ง ๆ ทั้งจากแหลงขา วทั่วไปและ
แหลงขาวที่จัดตั้งขึ้น
5.9.1.๕ สืบสวนหาขอเท็จจริง และหลักฐานเพื่อทราบรายละเอียดของการ
กระทําความผิดที่เกิดขึ้นแลว
5.9.1.๖ สื บ สวนภายหลั ง จากรู ตั ว ผู ก ระทํ า ความผิ ด ทั้ ง ที่ เ ป น คดี ที่ อ ยู
ความรับผิดชอบของสถานีตํารวจ และกรณีจับกุมคนรา ยตามหมายจับของสถานี ตํารวจอื่นหรือหน วยงานอื่น
เพื่ อรูแหลงและรายละเอียดเพื่ อใหมีการจับกุม
5.9.1.๗ ดํ า เนิ น การเพื่ อ ใหป ระชาชนมีสวนร วมในการสืบ สวน โดยสรา ง
ความสัมพันธกับประชาชนในพื้นที่อยางใกลชิดเพื่อประโยชนในการหาขาว
5.9.1.๘ กรณีการกระทําความผิดใหดําเนินการจับกุม โดยพิจารณาใชกําลัง
ตํารวจตามความเหมาะสมแลวรายงานหัวหนางานสืบสวนทราบ
5.9.1.๙ ปฏิบัติหนาที่ถวายความปลอดภัยแดองคพระมหากษัตริย พระราชินี
และพระบรมวงศานุวงศ ที่เสด็จพระราชดําเนินเขามาในพื้นที่ของสถานีตํารวจ
5.9.1.1๐ ปฏิบัติงานรวมกับงานปองกันปราบปราม ในการควบคุม ความสงบ
เรียบรอย กรณีมีเหตุพิเศษตาง ๆ เชน การจัดงานตามประเพณี การชุมนุมประทวง และอื่น ๆ
5.9.1.1๑ ปฏิบัติ ง านรวมกับ งานปองกัน ปราบปราม เพื่ อทํา การตรวจค น
จับกุม
5.9.1.1๒ เมื่อไดรับคําสั่งไมวาจะเปนคําสั่งโดยฉับพลันทันทีห รือตามแผนที่
ผูบังคับบัญชากําหนดใหปฏิบัติอยางหนึ่งอยางใดในการเขาระงับ ปราบปราม จับกุม สกัดจับ ก็ใหปฏิบัติตาม
คําสั่ง
5.9.1.1๓ งานควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจทั้งใน
ดานการปฏิบัติงาน ความประพฤติและระเบียบวินัย
5.9.1.1๔ การปฏิบัติหนาที่หากมีเหตุจําเปนเรงดวน ใหมีอํานาจมอบหมาย
ใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติหนาที่อื่นไดตามความเหมาะสม แตทั้งนี้ ตองไมเสียหายตอ หนาที่การงานประจํา และ
ตองรีบรายงานใหหัวหนางานสืบสวนทราบในทันที
5.9.1.1๕ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับงานสืบสวน
5.9.1.1๖ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
5.9.2 รองสารวัตรสืบสวน มีหนาที่ดังนี้
5.9.๒.๑ ปฏิบัติงานตามที่หัวหนางานสืบสวน หรือสารวัตรสืบสวนมอบหมาย
5.9.2.2 ปฏิบัติงานตามขอ 5.9.1.1 – 5.9.1.13
๕.๙.๒.๓ การปฏิบัต.ิ ..

- ๑๗ 5.9.2.3 การปฏิบัติห นาที่หากมีเหตุจํา เปนเรง ดวน ใหมีอํา นาจมอบหมาย
ใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติหนาที่อื่นไดตามความเหมาะสม แตทั้งนี้ตองไมเสียหายตอหนาที่การงานประจํา และ
ตองรีบรายงานใหหัวหนางานสืบสวนหรือสารวัตรสืบสวนทราบในทันที
5.9.2.4 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับงานสืบสวน
5.9.2.5 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
5.๙.๓ รองสารวัตร (ตําแหนงควบผูบังคับหมู ถึงรองสารวัตร) งานสืบสวน มีหนาที่ดังนี้
5.๙.๓.1 ปฏิ บั ติ ง านในหน า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของตํ า แหน ง ระดั บ
ผูบังคับหมูที่ปฏิบัติอยูเดิม โดยปฏิบัติหนาที่ในสายงานสืบสวน ภายใตการกํากับตรวจสอบโดยทั่วไป และอาจ
ไดรับมอบหมายใหควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจจํานวนหนึ่ง
5.๙.๓.2 ตัดสินใจ วินิจฉัยสั่งการ แกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบใหเสร็จสิ้น
ณ จุดเดียว
5.๙.๓.๓ ปฏิบัติหนาที่หัวหนาสายสืบ
5.๙.๓.๔ ปฏิบัติง านดวยตนเองในลักษณะของผูมีประสบการณใ นงานดา น
สืบสวนของหนวยงานนั้น ๆ
5.๙.๓.๕ ชวยเหลือ งานของข า ราชการตํ า รวจระดั บ ตํ า แหน ง สารวัต รหรือ
เทียบเทา
5.๙.๓.๖ ปฏิ บั ติ ห น า ที่ อื่ น ที่ เ กี่ ย วข อ งหรื อ ตามที่ ไ ด รั บ มอบหมายจาก
ผูบังคับบัญชา
5.9.๔ ผูบังคับหมู สืบสวน
5.9.๔.1 ทําหนาที่ธุรการ มีหนาที่ดังนี้
5.9.๔.1(1) งานธุรการทั่วไปของงานสืบสวน
5 . 9 . ๔ . 1 ( 2 ) ป ฏิ บั ติ ห น า ที่ ถ ว า ย ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย แ ด อ ง ค
พระมหากษัตริย พระราชินี และพระบรมวานุวงศ ที่เสด็จพระราชดําเนินเขามาในพื้นที่ของสถานีตํารวจ
5.9.๔.1(3) ปฏิ บั ติ ง านร วมกั บ งานป อ งกัน ปราบปราม ในการ
ควบคุมความสงบเรียบรอย กรณีมีเหตุพิเศษตาง ๆ เชน การจัดงานตามประเพณี การชุมนุมประทวง และอื่น ๆ
5.9.๔.1(4) ปฏิบัติงานรวมกับงานปองกันปราบปราม เพื่อทําการ
ตรวจคนจับกุม
5.9.๔.1(5) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับงานสืบสวน
5.9.๔.1(6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
5.9.๔.2 ทําหนาที่สืบสวน มีหนาที่ดังนี้
5.9.๔.2(1) สืบสวนการกระทําความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
และการปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
5.9.๔.2(2) เก็บรวบรวมสถิติขอมูลในสวนที่เกี่ยวของกับงานสืบสวน
รายงานขอมูลสืบสวนตอรองสารวัตรสืบสวน หรือสารวัตรสืบสวน หรือหัวหนางานสืบสวน
5.9.๔.2(3) สืบสวนหาขาวและรวบรวมขอมูล ขอเท็จจริงหลักฐาน
รวมทั้งประสานการปฏิบัติกับงานอื่นในสถานีตํารวจหรือหนวยงานอื่ น เพื่อประโยชนในการรักษาความสงบ
เรียบรอยของประชาชน อันไดแก การปองกันเหตุราย เหตุรุนแรงการกระทําผิดตางๆ ทั้งจากแหลงขาวทั่วไป
และแหลงขาวที่จัดตั้งขึ้น
/5.9.๔.2(4) สืบสวน...

- ๑8 5.9.๔.2(4) สืบสวนหาขอเท็จจริง และหลักฐานเพื่อทราบรายละเอียด
ของการกระทําความผิดที่เกิดขึ้นแลว
5.9.๔.2(5) สืบสวนภายหลังจากรูตัวผูกระทําความผิดทั้งที่เปนคดีที่
อยู ใ นความรับ ผิด ชอบของสถานี ตํ า รวจ และกรณี จั บ กุ ม คนรา ยตามหมายจั บ ของสถานี ตํ า รวจอื่ น หรื อ
หนวยงานอื่น เพื่อรูแหลงและรายละเอียดเพื่อใหมีการจับกุม
5.9.๔.2(6) ดํ าเนิ นการเพื่ อให ประชาชนมีสวนร วมในการสืบสวน
โดยสรางความสัมพันธกับประชาชนในพื้นที่อยางใกลชิดเพื่อประโยชนในการหาขาว
5.9.๔.2(7) ปฏิบัติหนาที่ถวายความปลอดภัยแดองคพระมหากษัตริย
พระราชินี และพระบรมวงศานุวงศ ที่เสด็จพระราชดําเนินเขามาในพื้นที่ของสถานีตํารวจ
5.9.๔.2(8) ปฏิบัติงานรวมกับงานปองกันปราบปราม ในการควบคุม
ความสงบเรียบรอย กรณีมีเหตุพิเศษตาง ๆ เชน การจัดงานตามประเพณี การชุมนุมประทวง และอื่น ๆ
5.9.๔.2(9) ปฏิบัติงานรวมกับงานปองกันปราบปราม เพื่อทําการ
ตรวจคนจับกุม
5.9.๔.2(10) ปฏิบัติก ารจับกุม เมื่อ พบการกระทํา ความผิด หรือ
ไดรับคําสั่งจากผูบังคับบัญชา
5.9.๔.2(11) เมื่อไดรับคําสั่งไมวาจะเปนคําสั่งโดยฉับพลันทันทีหรือ
ตามแผนที่ผูบังคับบัญชากําหนดใหปฏิบัติอยางหนึ่งอยางใดในการเขาระงับ ปราบปรามจับกุมสกัดจับ ก็ให
ปฏิบัติตามคําสั่ง
5.9.๔.2(12) งานที่ปฏิบัติ ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบีย บคํ าสั่ง
ขอบังคับวาดวยเรื่องนั้นๆ หรือตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
5.9.๔.2(13) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับงานสืบสวน
5.9.๔.2(14) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
5.10 หัวหนาหนวยปฏิบัติการพิเศษ มีหนาที่ดังนี้
ปฏิบัติงานสืบสวน วางแผน อํานวยการ สั่งการ ควบคุม กํากับ ดูแลตรวจสอบ ติดตาม
และประเมินผลตลอดจนการปฏิบัติงานสืบสวนหาขาว ในเขตพื้นที่ของสถานีตํารวจเพื่อประโยชนในการ
ปองกันปราบปรามอาชญากรรมที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ โดยจําแนกออกเปนงานตาง ๆ ดังนี้
5.10.1 หาขา วความเคลื่อ นไหว และดํา เนิ น การปราบปรามผูก ระทําความผิด หรือ
ผูกอการราย
5.10.2 ปอ งกัน ปราบปรามการก อ ความวุน วายในบา นเมือ ง ได แ ก การเดิ น ขบวน
กอวินาศกรรม และการจลาจล
5.10.3 ปราบปรามโจรผูรา ยสํา คั ญ ผูมีอิ ทธิพ ล หรือ ที่มีกํา ลัง เปน กลุม บุคคล ตาม
โอกาสและความจําเปน
5.10.4 ลาดตระเวน สํารวจตรวจตรา ตรวจสอบทองที่ในสวนที่เกี่ยวกับภูมิประเทศ
และตัวบุคคล เพื่อความชํานาญ และเพื่อประโยชนในการหาขาว
5.10.5 ประชาสัม พั น ธ ชุม ชนและมวลชนสัม พั น ธ เพื่ อ แสวงหาความรวมมื อ จาก
หนวยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชน ตลอดจนสรางเครือขายการปองกันปราบปรามอาชญากรรมในชุมชนและ
ทุกภาคสวนของสังคมในเขตพื้นที่ของสถานีตํารวจ
/5.10.6 งานพัฒนา...

- 19 5.10.6 งานพัฒนากําลังพล งบประมาณ วัสดุอุปกรณ เทคโนโลยี เพื่อใชในการปองกัน
ปราบปรามอาชญากรรม
5.10.7 ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล วิจัยและพัฒนา การปฏิบัติตามนโยบาย
ยุทธศาสตรตาง ๆ
5.10.8 พิจารณาสั่งการใหผูปฏิบัติงานในหนวยงานปฏิบัติการพิเ ศษ ดําเนินการจับกุม
หรือดําเนินการจับกุมดวยตนเอง
5.10.9 ปฏิบัติหนาที่ถวายความปลอดภัยแดองคพระมหากษัตริย พระราชินี และ
พระบรมวงศานุวงศ ที่เสด็จพระราชดําเนินเขามาในพื้นที่ของสถานีตํารวจ
5.10.10 ปฏิบัติงานรวมกับงานปองกันปราบปราม ในการควบคุมความสงบเรียบรอย
กรณีมีเหตุพิเศษตาง ๆ เชน การจัดงานตามประเพณี การชุมนุมประทวง และอื่น ๆ
5.10.11 ปฏิบัติงานรวมกับงานปองกันปราบปราม เพื่อทําการตรวจคนจับกุม
5.10.12 งานควบคุ ม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของขา ราชการตํ ารวจทั้งในด านการ
ปฏิบัติงาน ความประพฤติและระเบียบวินัย
5.10.13 การปฏิ บั ติ ห น า ที่ ห ากมี เ หตุ จํ า เป น เร ง ด ว น ให มี อํ า นาจมอบหมายให
ผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติหนาที่อื่นไดตามความเหมาะสม แตทั้งนี้ตองไมเสียหายตอหนาที่การงานประจํา
5.10.14 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
5.11 ผูปฏิบัติงานหนวยปฏิบัติการพิเศษ
5.11.1 ผูบังคับหมวด (สบ 1) มีหนาที่ดังนี้
5.11.1.1 ปฏิบัติงานตามขอ 5.10.1 - 5.10.5
5.11.1.2 ปฏิบัติหนาที่ถวายความปลอดภัยแดองคพระมหากษัตริย พระราชินี
และพระบรมวงศานุวงศ ที่เสด็จพระราชดําเนินเขามาในพื้นที่ของสถานีตํารวจ
5.11.1.3 ปฏิบัติงานรวมกับงานปองกันปราบปรามในการควบคุ มความสงบ
เรียบรอย กรณีมีเหตุพิเศษตาง ๆ เชน การจัดงานตามประเพณี การชุมนุมประทวง และอื่น ๆ
5.11.1.4 ปฏิบัติง านรวมกับงานปองกัน ปราบปราม เพื่ อทํา การตรวจค น
จับกุม
5.11.1.5 ปฏิบัติหนาที่หากมีเหตุจําเปนเรงดวน ใหปฏิบัติหนาที่อื่นไดตาม
ความเหมาะสม แตทั้งนี้ตองไมเสียหายตอหนาที่การงานประจํา
5.11.1.6 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
5.๑๑.๒ รองสารวัตร (ตําแหนงควบผูบังคับหมู ถึงรองสารวัตร) หนวยปฏิบัติการพิเศษ
มีหนาที่ดังนี้
5.๑๑.๒.1 ปฏิ บั ติ ง านในหน า ที่แ ละความรั บ ผิด ชอบของตํ า แหน ง ระดั บ
ผูบังคับหมูที่ปฏิบัติอยูเดิม โดยปฏิบัติหนาที่ในสายงานปองกันปราบปราม ภายใตการกํากับตรวจสอบโดยทั่วไป
และอาจไดรับมอบหมายใหควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจจํานวนหนึ่ง
5.๑๑.๒.2 ตัดสินใจ วินิจฉัยสั่งการ แกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบใหเสร็จสิ้น
ณ จุดเดียว
5.๑๑.๒.๓ ปฏิบัติหนาที่หัวหนาชุดปฏิบัติการพิเศษ
5.๑๑.๒.๔ ปฏิบัติงานดวยตนเองในลักษณะของผูมีประสบการณในงานดาน
ปองกันปราบปรามของหนวยงานนั้น ๆ
/5.๑๑.๒.๕ ชวยเหลือ...

ผนวก ก.

โครงสรางสถานีตาํ รวจ (รูปแบบที่ 1)
สถานีตาํ รวจ (ผกก.)

ดานปองกันปราบปราม
(รอง ผกก.ป.)

งานอํานวยการ

- สว.ธร. หรือ
สว.อก.
- รอง สว.ธร.
- ผบ.หมู
หมายเหตุ 1)
2)
3)
4)
5)

งานปองกัน
ปราบปราม

- สวป.
- รอง สวป.
- ผบ.หมู

ดานจราจร
(รอง ผกก.จร.)

ดานสืบสวน
(รอง ผกก.สส.)

งานจราจร

งานสืบสวน

- สว.จร.
- รอง สว.จร.
- ผบ.หมู

- สว.สส.
- รอง สว.สส.
- ผบ.หมู

งานสอบสวน
(พงส.-พงส.ผูเชี่ยวชาญ)

- พงส. – พงส.ผูเชี่ยวชาญ
- ผบ.หมู

รองผูกํากับการปองกันปราบปราม เปนหัวหนางานอํานวยการ และงานปองกันปราบปราม
รองผูกํากับการจราจร เปนหัวหนางานจราจร
รองผูกํากับการสืบสวน เปนหัวหนางานสืบสวน
พนักงานสอบสวนที่อาวุโสสูงสุดเปนหัวหนางาน
หนวยปฏิบัติการพิเศษ จะกําหนดใหตามสถานการณและความจําเปน

หนวยปฏิบัติการพิเศษ
(ผบ.รอย (สบ 2)/
ผบ.หมวด (สบ1))

- ผบ.หมวด (สบ 1)
- ผบ.หมู

โครงสรางสถานีตาํ รวจ (รูปแบบที่ 2) ผนวก ก.
สถานีตาํ รวจ (ผกก.)
ดานสืบสวน
(รอง ผกก.สส.)

ดานปองกันปราบปราม
(รอง ผกก.ป.)
งานอํานวยการ

งานปองกันปราบปราม

- สว.ธร. หรือ สว.อก.
- รอง สว.ธร.
- ผบ.หมู

- สวป.
- รอง สวป.
- ผบ.หมู

หมายเหตุ 1)
2)
๓)
๔)

งานจราจร

งานสืบสวน

- สว.จร.
- รอง สว.จร.
- ผบ.หมู

- สว.สส.
- รอง สว.สส.
- ผบ.หมู

งานสอบสวน
(พงส.-พงส.ผูเชี่ยวชาญ)

- พงส. – พงส.ผูเชี่ยวชาญ
- ผบ.หมู

รองผูกํากับการปองกันปราบปราม เปนหัวหนางานอํานวยการ งานปองกันปราบปราม และงานจราจร
รองผูกํากับการสืบสวน เปนหัวหนางานสืบสวน
พนักงานสอบสวนที่อาวุโสสูงสุดเปนหัวหนางาน
หนวยปฏิบัติการพิเศษ จะกําหนดใหตามสถานการณและความจําเปน

หนวยปฏิบัติการพิเศษ
(ผบ.รอย (สบ 2)/
ผบ.หมวด (สบ1))

- ผบ.หมวด (สบ 1)
- ผบ.หมู

โครงสรางสถานีตาํ รวจ (รูปแบบที่ 3)

ผนวก ก.

สถานีตาํ รวจ (สวญ.)
ดานปองกันปราบปราม
(สวป.)

งานอํานวยการ
- รอง สว.ธร.
- ผบ.หมู

หมายเหตุ

งานปองกันปราบปราม
- รอง สวป.
- ผบ.หมู

ดานจราจร
(สว.จร.)

ดานสืบสวน
(สว.สส.)

งานจราจร

งานสืบสวน

- รอง สว.จร.
- ผบ.หมู

- รอง สว.สส.
- ผบ.หมู

งานสอบสวน
(พงส.-พงส.ผูเชี่ยวชาญ)

หนวยปฏิบัติการพิเศษ
(ผบ.หมวด (สบ1))

- ผบ.หมู
- พงส. – พงส.ผูเชี่ยวชาญ
- ผบ.หมู

1) สารวัตรปองกันปราบปราม เปนหัวหนางานอํานวยการ และงานปองกันปราบปราม
๒) พนักงานสอบสวนที่อาวุโสสูงสุดเปนหัวหนางาน
๓) หนวยปฏิบัติการพิเศษ จะกําหนดใหตามสถานการณและความจําเปน

โครงสรางสถานีตาํ รวจ (รูปแบบที่ 4)

ผนวก ก.

สถานีตาํ รวจ (สวญ.)

ดานปองกันปราบปราม
(สวป.)

งานอํานวยการ
- รอง สว.ธร.
- ผบ.หมู

หมายเหตุ

งานปองกันปราบปราม
- รอง สวป.
- ผบ.หมู

ดานสืบสวน
(สว.สส.)

งานจราจร

งานสืบสวน

- รอง สวป.
- ผบ.หมู

- รอง สว.สส.
- ผบ.หมู

งานสอบสวน
(พงส.-พงส.ผูเชี่ยวชาญ)

- พงส. – พงส.ผูเชี่ยวชาญ
- ผบ.หมู

1) สารวัตรปองกันปราบปราม เปนหัวหนางานอํานวยการ งานปองกันปราบปราม และงานจราจร
๒) พนักงานสอบสวนที่อาวุโสสูงสุดเปนหัวหนางาน
๓) หนวยปฏิบัติการพิเศษ จะกําหนดใหตามสถานการณและความจําเปน

หนวยปฏิบัติการพิเศษ
(ผบ.หมวด (สบ1))

- ผบ.หมู

โครงสรางสถานีตาํ รวจ (รูปแบบที่ ๕)

ผนวก ก.

สถานีตาํ รวจ (สว.)

ดานปองกันปราบปราม
(รอง สวป.)

งานอํานวยการ
- ผบ.หมู

หมายเหตุ

งานปองกันปราบปราม
- ผบ.หมู

ดานจราจร
(รอง สว.จร.)

ดานสืบสวน
(รอง สว.สส.)

งานจราจร

งานสืบสวน

- ผบ.หมู

- ผบ.หมู

งานสอบสวน
(พงส.-พงส.ผูเชี่ยวชาญ)

หนวยปฏิบัติการพิเศษ
(ผบ.หมวด (สบ1))

- ผบ.หมู
- พงส. – พงส.ผูเชี่ยวชาญ
- ผบ.หมู

1) รองสารวัตรปองกันปราบปราม เปนหัวหนางานอํานวยการ และงานปองกันปราบปราม
๒) พนักงานสอบสวนที่อาวุโสสูงสุดเปนหัวหนางาน
๓) หนวยปฏิบัติการพิเศษ จะกําหนดใหตามสถานการณและความจําเปน

โครงสรางสถานีตาํ รวจ (รูปแบบที่ ๖)

ผนวก ก.

สถานีตํารวจ (สว.)

ดานปองกันปราบปราม
(รอง สวป.)
งานอํานวยการ
- ผบ.หมู

หมายเหตุ

งานปองกันปราบปราม
- ผบ.หมู

ดานสืบสวน
(รอง สว.สส.)
งานจราจร
- ผบ.หมู

งานสอบสวน
(พงส.-พงส.ผูเชี่ยวชาญ)

งานสืบสวน
- ผบ.หมู

หนวยปฏิบัติการพิเศษ
(ผบ.หมวด (สบ1))

- ผบ.หมู
- พงส. – พงส.ผูเชี่ยวชาญ
- ผบ.หมู

1) รองสารวัตรปองกันปราบปราม เปนหัวหนางานอํานวยการ งานปองกันปราบปราม และงานจราจร
๒) พนักงานสอบสวนที่อาวุโสสูงสุดเปนหัวหนางาน
๓) หนวยปฏิบัติการพิเศษ จะกําหนดใหตามสถานการณและความจําเปน

ผนวก ข.
การเรียกชื่อ หนาที่และคํายอของตําแหนงในสถานีตํารวจ
(แนบทายคําสัง่ ตร.ที่ 537 /๒๕๕๕ ลงวันที่
27 กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕)
ชื่อตําแหนง
หัวหนาสถานีตาํ รวจ
ผูกํากับการ สถานีตํารวจนครบาล...
ผูกํากับการ สถานีตํารวจภูธร...

คํายอ
ผกก.สน. ...
ผกก.สภ. ...

สารวัตรใหญ สถานีตํารวจนครบาล...
สารวัตรใหญ สถานีตํารวจภูธร...

สวญ.สน. ...
สวญ.สภ. ...

สารวัตร สถานีตํารวจภูธร...

สว.สภ. ...

งานอํานวยการ
สารวัตรธุรการ
สารวัตรอํานวยการ
รองสารวัตรธุรการ
รองสารวัตร (ตําแหนงควบผูบังคับหมูถึงรองสารวัตร)
ธุรการ
รองสารวัตรการเงินและบัญชี
ผูบังคับหมู (ทําหนาที่ธุรการ)
งานปองกันปราบปราม
รองผูกํากับการปองกันปราบปราม
สารวัตรปองกันปราบปราม
รองสารวัตรปองกันปราบปราม
รองสารวัตร (ตําแหนงควบผูบังคับหมูถึงรองสารวัตร)
งานปองกันปราบปราม
ผูบังคับหมู (ทําหนาที่ธุรการ)
ผูบังคับหมู (ทําหนาที่ปฏิบัติการปองกันปราบปราม)
ผูบังคับหมู (ทําหนาที่ชุมชนสัมพันธ)
ผูบังคับหมู (ทําหนาที่คุมผูตอ งหาบนสถานี)
ผูบังคับหมู (ทําหนาที่ประชาสัมพันธ)
ผูบังคับหมู (ทําหนาที่พิมพลายนิ้วมือ)
ผูบังคับหมู (ทําหนาที่เสมียนประจําวันธุรการ)
ผูบังคับหมู (ทําหนาที่พนักงานวิทยุ)

สว.ธร.
สว.อก.
รอง สว.ธร.
รอง สว. (ตําแหนงควบ ผบ.หมู ถึง รอง สว) (ธร.)
รอง สว.กง.
ผบ.หมู (ธร.)
รอง ผกก.ป.
สวป.
รอง สวป.
รอง สว. (ตําแหนงควบ ผบ.หมู ถึง รอง สว.) (ป.)
ผบ.หมู (ธร.)
ผบ.หมู (ป.)
ผบ.หมู (ชส.)
ผบ.หมู (คตส.)
ผบ.หมู (ปชส.)
ผบ.หมู (พม.)
ผบ.หมู (ปจว.ธร.)
ผบ.หมู (พงว.)

