-๒๓. อํานาจหนาที่ความรับผิดชอบของหัวหนางานสอบสวนและผูปฏิบัติงานสอบสวน
๓.๑ หัวหนา งานสอบสวน มีหนาที่เปนหัวหนาผูปฏิบัติงานสอบสวน มีอํานาจหนาที่และ
ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสอบสวน วางแผน อํานวยการ สั่งการ ควบคุม กํากับ ดูแล ตรวจสอบ
ติ ด ตามและประเมิน ผลตลอดจนการปฏิบัติ ง านสอบสวนที่เ กี่ย วกั บ คดี อ าญาที่เ กิด ขึ้ น รวมทั้ ง งานอื่ น ๆ
ที่มีลักษณะเกี่ยวของหรือเปนสวนประกอบของงานนี้ในขอบเขตความรับผิด ชอบ เพื่ อแสวงหาพยานหลัก ฐาน
และผูกระทําความผิด อัน เปนการอํา นวยความยุ ติธรรมใหแกประชาชน ในการสืบสวนสอบสวนคดี อาญา
ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยจําแนกออกเปนงานตาง ๆ ดังนี้
๓.๑.๑ งานสืบสวนสอบสวนการกระทําความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาหรือการ
กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติที่มีโ ทษทางอาญา การปฏิบัติ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจ ารณาความ
อาญา และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
๓.๑.๒ งานพัฒนากําลังพล งบประมาณ วัสดุอุปกรณ เทคโนโลยี และวิทยาการตาง ๆ
เพื่อใชในการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา
๓.๑.๓ งานวางระบบการงบประมาณที่เกี่ยวกับงานสืบสวนและสอบสวน
๓.๑.๔ งานตรวจสอบติ ด ตามและประเมิน ผล งานวิจัย และพั ฒ นาการปฏิบัติ ต าม
นโยบาย ยุทธศาสตร แผนงานและโครงการตาง ๆ รวมทั้งการศึกษาและการเก็บรวบรวมสถิติขอมูลที่เ กี่ยวของ
กับงานสืบสวนและสอบสวนคดีอาญาที่เกิดขึ้น
๓.๑.๕ การวางแผนสอบสวน
๓.๑.๖ รวมสอบสวนคดีอุกฉกรรจหรือคดีสําคัญ
๓.๑.๗ พิจารณามอบหมายคดีใหพนักงานสอบสวนในสังกัด รับผิดชอบดําเนินการตาม
ความเหมาะสม โดยถาคดีใดสมควรทําการสอบสวนเปนรูปคณะพนักงานสอบสวนก็ใหสั่งการตามสมควร
๓.๑.๘ ใหความคุมครองพยาน
๓.๑.๙ เปรียบเทียบปรับการกระทําความผิดตามกฎหมาย
๓.๑.๑๐ ประสานการปฏิบัติงานกับ งานอื่น ๆ ในสถานีตํา รวจ และหนวยงานอื่น ๆ
ที่เกี่ยวของอยางใกลชิดจริงจัง
๓.๑.๑๑ 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
๓.๑.๑๒ งานควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติ งานของขา ราชการตํา รวจทั้ง ในดานการ
ปฏิบัติงาน ความประพฤติและระเบียบวินัย
๓.๑.๑๓ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับงานสืบสวนและสอบสวน
๓.๑.๑๔ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๓.๒ พนักงานสอบสวนผูเชี่ยวชาญพิเศษ มีอํานาจและหนาที่ความรับผิดชอบดังนี้
๓.๒.๑ ปฏิบัติหนาที่เปนพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
๓.๒.๒ ปฏิบัติ ห น า ที่เ ปน พนั ก งานสอบสวนรั บ ผิด ชอบสอบสวนคดี ค วามผิด อาญา
ทุกประเภท และใหมีหนาที่รับผิดชอบทําการสอบสวนคดีความผิดอาญา ตามประเภทและลักษณะของคดี ดังนี้
(๑) คดีความผิดที่เปนการบอนทําลายเศรษฐกิจและทรัพยากรของชาติที่สําคัญ
เชน คดี ความผิดตามพระราชกํา หนดการกูยืม เงิน ที่เ ปน การฉอ โกงประชาชน คดี ลัก ลอบตัด ไมทําลายปา
คดีลักลอบขนแร เปนตน โดยคํานึงถึงจํานวนผูรวมกระทําผิดหรือพฤติการณแหงการกระทําผิดที่สลับซับ ซอน
หรือเกิดความเสียหายจํานวนมาก
/(๒) คดีความ...

-๓(๒) คดีความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแหงราชอาณาจักร การกอการรายสากล
การกอวินาศกรรม การจลาจล หรือการจารกรรม
(๓) คดีเกี่ยวกับพระบรมวงศานุวงศ ตั้งแตชั้นพระองคเจาขึ้นไปเปนผูตองหา
(๔) คดีที่บุคคลสําคัญหรือผูมีอิทธิพลกอขึ้นหรือเปนผูตองหา
(๕) คดีประทุษรายบุคคลสําคัญ หรือบุคคลสําคัญประสบอุบัติเหตุรายแรง เชน
อากาศยานประสบอุบัติเหตุ เปนตน
(๖) คดีเกี่ยวกับเหตุอันอาจทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือกระทบ กระเทือน
ตอการเมือง การทหาร การเศรษฐกิจและสังคม
(๗) คดีซึ่งกระทบกระเทือน หรืออาจกระทบกระเทือนตอสัมพันธไมตรีระหวาง
ประเทศ
(๘) คดี ที่กลา วหาวา ข าราชการตํ า รวจระดั บ รองผูบัง คั บ การหรือ พนั ก งาน
สอบสวนผูเชี่ยวชาญหรือเทียบเทาขึ้นไป มีสวนเกี่ยวของหรือมีสวนไดเสีย หรือถูกจับหรือตองหาคดีอาญา เวน
แตเปนคดีลหุโทษหรืออัตราโทษไมสูงกวาลหุโทษ หรือคดีที่กระทําโดยประมาท
(๙) คดีที่บุคคลรวมกลุมในลักษณะเปนแกงประกอบมิจฉาชีพในรูปแบบตาง ๆ
เชน กลุมมื อปนรับจาง กลุมอั นธพาล กลุมจับคนไปเรียกคาไถ กลุมขู เข็ญเรียกคาคุ มครอง กลุ มปลอยเงินกู
นอกระบบ กลุ ม ค า อาวุ ธ ผิด กฎหมาย กลุ ม ค า ยาเสพติ ด ให โ ทษ กลุ ม โจรกรรมรถยนต ร ถจั ก รยานยนต
กลุมลักพระพุทธรูป กลุมลักทรัพยในอาคาร กลุมลักโค กระบือ ชาง มา เครื่องมือการเกษตร หรือกลุมบุคคลที่
ประกอบการอั น เปน ภัย ต อ สัง คม เชน กลุม รับ จัด หาโดยหลอกลวงคนไปทํา งานทั้ง ในประเทศและหรื อ
ต า งประเทศเหลา นี้ เ ปน ต น เฉพาะที่ เ กิ ด ขึ้ น หลายทอ งที่ ซึ่ ง เปน คดี สํา คั ญ หรื อ เสี ย หายจํา นวนมากใน
เขตอํานาจของกองบัญชาการหรือภาคเดียวกัน
(๑๐) คดีที่ผูบังคับบัญชามอบหมายใหรบั ผิดชอบทําการสอบสวน
๓.๒.๓ เขา รวมทํา การสอบสวนตามที่ผูบัญชาการหรือ ผูบัง คับ การเห็นสมควร หรือ
ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๓.๒.๔ สืบสวนหาขอเท็จจริงและพยานหลักฐานเฉพาะในคดีที่รับผิดชอบ เพื่อทราบ
รายละเอียดของการกระทําความผิดที่เกิดขึ้น
๓.๒.๕ ในกรณีที่เปนผูทําหนาที่หัวหนางานสอบสวน มีหนาที่บริหารงานคดี กํากับดูแล
ตรวจสอบ เรง รัด สั่ง การ แนะนํา เขา รวมสอบสวน ในการทํา สํา นวนการสอบสวนของพนัก งานสอบสวน
ถึงพนักงานสอบสวนผูเชี่ยวชาญ
๓.๒.๖ กํากับดูแล ตรวจสอบ เรงรั ด สั่งการ แนะนํ า การปฏิบัติหนาที่ของข าราชการตํ ารวจ
ในสังกัด
๓.๒.๗ เปนที่ปรึกษาเกี่ยวกับปญหาขอกฎหมาย หรือการสอบสวนใหกับขาราชการ
ตํารวจและประชาชน
๓.๒.๘ ปฏิบัตงิ านอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๓.๓ พนักงานสอบสวนผูเชี่ยวชาญ มีอํานาจและหนาที่ความรับผิดชอบดังนี้
๓.๓.๑ ปฏิบัติหนาที่เปนพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
๓.๓.๒ ปฏิบัติ ห น า ที่เ ปน พนั ก งานสอบสวนรั บ ผิด ชอบสอบสวนคดี ค วามผิด อาญา
ทุกประเภท ยกเวนประเภทและลักษณะของคดีที่อยูในความรับผิดชอบของพนักงานสอบสวนผูเชี่ยวชาญพิเศษ
และใหมีหนาที่รับผิดชอบทําการสอบสวนคดีความผิดอาญา ตามประเภทและลักษณะของคดี ดังนี้
/(๑) คดีที่...

-๔(๑) คดีที่มีหรืออาจมีผลกระทบอยางรุนแรงตอความสงบเรียบรอย ศีลธรรม
อันดีของประชาชน ความสัมพันธระหวางประเทศหรือระบบเศรษฐกิจ
(๒) คดีที่มีความตายเกิดขึ้นโดยการกระทําของเจาพนักงานซึ่งอางวาปฏิบัติ
ราชการตามหนาที่ หรือตายในระหวางอยูในความควบคุมของเจาพนักงานซึ่งอางวาปฏิบัติราชการตามหนาที่
(๓) คดีที่มีความสําคัญ ยุงยาก ซับซอน หรือคดีที่ประชาชนใหความสนใจ
(๔) คดีที่ผูก ระทําความผิด ที่มีลัก ษณะเปน กลุม เครือ ขา ย ขบวนการ หรือ
องคกรอาชญากรรมขามชาติ หรือเกี่ยวของกับผูมีอิทธิพล
(๕) คดีที่เกี่ยวของกับขาราชการพลเรือนประเภทบริหารระดับสูงหรือประเภท
วิชาการระดับทรงคุณวุฒิ ขาราชการการเมือง นักการเมือง และสื่อมวลชน
(๖) คดี เ กี่ย วกับ พระบรมวงศานุ ว งศ ากว
ต า ชั้ น พระองค เ จ า เป น ผูต อ งหา
คดีอาญา
(๗) คดีที่กลาวหาวาขาราชการตํารวจระดับผูกํากับการหรือพนักงานสอบสวน
ผูทรงคุณวุฒิหรือเทียบเทา มีสวนเกี่ยวของหรือมีสวนไดเสีย หรือถูกจับหรือตองหาคดีอาญา เวนแตเปนคดีลหุโทษ
หรืออัตราโทษไมสูงกวาลหุโทษ หรือคดีที่กระทําโดยประมาท
(๘) คดีที่ผูบังคับบัญชาเห็นสมควร เพื่อสรางความเชื่อมั่น หรือความพึงพอใจ
ใหกับประชาชน หรือเพื่อประโยชนของทางราชการ และมอบหมายใหรับผิดชอบทําการสอบสวน
๓.๓.๓ เข า ร วมทํ า การสอบสวนตามที่ หั วหน า งานสอบสวน หรื อ ผู บั ง คั บ บั ญ ชา
มอบหมาย
๓.๓.๔ สืบสวนหาขอเท็จจริงและพยานหลักฐานเฉพาะในคดีที่รับผิดชอบ เพื่อทราบ
รายละเอียดของการกระทําความผิดที่เกิดขึ้น
๓.๓.๕ ในกรณี ที่เ ปน พนั ก งานสอบสวนผูเ ชี่ย วชาญทํา หน า ที่หัว หน า งานสอบสวน
มีหนาที่บริหารงานคดี กํากับดูแล ตรวจสอบ เรงรัด สั่งการ แนะนํา เขารวมสอบสวน ในการทําสํานวนการ
สอบสวนของพนักงานสอบสวนถึงพนักงานสอบสวนผูเชี่ยวชาญ
๓.๓.๖ กํากับดูแล ตรวจสอบ เรงรัด สั่งการ แนะนํา การปฏิบัติหนาที่ของขาราชการ
ตํารวจในสังกัด
๓.๓.๗ เปนที่ป รึกษาเกี่ยวกับปญ หาขอกฎหมาย หรือการสอบสวนใหกับขา ราชการ
ตํารวจและประชาชน
๓.๓.๘ ปฏิบัตงิ านอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๓.๔ พนักงานสอบสวนผูทรงคุณวุฒิ มีอํานาจและหนาที่ความรับผิดชอบดังนี้
๓.๔.๑ ปฏิ บั ติ ห น า ที่เ ป น พนั ก งานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณา
ความอาญา และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
๓.๔.๒ ปฏิบัติห น าที่เ ปน พนั กงานสอบสวนรับ ผิดชอบสอบสวนคดี ค วามผิดอาญา
ทุกประเภท ยกเวนประเภทและลักษณะของคดีที่อยูในความรับผิดชอบของพนักงานสอบสวนผูเชี่ยวชาญถึง
พนักงานสอบสวนผูเชี่ยวชาญพิเศษ และใหมีหนาที่รับผิดชอบทําการสอบสวนคดีค วามผิดอาญา ตามประเภท
และลักษณะของคดี ดังนี้
(๑) คดีฆ าผูอื่นและมีผูเสียชีวิตมากกวา ๒ คนขึ้นไป หรือฆาเจา พนักงานซึ่ง
กระทําการตามหนาที่ หรือเพราะเหตุที่จะกระทํา หรือไดกระทําการตามหนาที่
(๒) คดีปลนทรัพยและเปนเหตุใหผอู ื่นไดรับอันตรายสาหัสหรือเปนเหตุใหผอู ื่น
ถึงแกความตาย โดยมีหรือใชอาวุธสงครามและวัตถุระเบิด หรือมีทรัพยสนิ ถูกประทุษรายมากกวาสิบลานบาทขึ้นไป
/(๓) คดีวาง...

-๕(๓) คดีวางเพลิงและเปนเหตุใหบุคคลอื่นถึงแกความตาย
(๔) คดีลักพาตัวไปเรียกคาไถซึ่งมีผูรวมกระทําผิดตั้งแต ๒ คนขึ้นไป หรือเปน
เหตุใหผูถูกเอาตัวไป ผูถูกหนวงเหนี่ยว หรือผูถูกกักขังถึงแกความตาย
(๕) คดีขมขืนกระทําชําเราในลักษณะโทรมหญิงและเปนเหตุใหผูถูกกระทํา
ถึงแกความตาย
(๖) คดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษสําหรับยาเสพติดใหโทษประเภท
ที่ ๑ และ ๒ าหนั
น กมากกวา ๑,๕๐๐ กรัมขึ้นไป ยาเสพติดใหโทษประเภท ๓, ๔ และ ๕ นาหนักมากกวา ๑,๕๐๐
กิโลกรัมขึ้นไป
(๗) คดี ที่บุคคลในคณะรั ฐมนตรี สมาชิกรั ฐสภา เป นผู ต องหา เว นแต เป นคดี
ลหุโทษหรืออัตราโทษไมสูงกวาลหุโทษ หรือคดีที่กระทําโดยประมาท
(๘) คดี ที่บุคคลในคณะทู ต กงสุล และบุคคลในองค การสหประชาชาติ หรื อ
องคการรัฐตางประเทศเขามาชวยเหลือราชการในประเทศไทย เปนผูเสียหายหรือผูตองหา
(๙) คดีที่ผูพิพากษา ขาราชการพลเรือนประเภทบริหารระดับตนหรือประเภท
วิชาการระดับเชี่ยวชาญ หรือเทียบเท าขึ้นไป หรือข าราชการทหาร ตั้ งแตชั้นพลตรี พลเรือตรี พลอากาศตรี
ถู ก จับ หรือ ต อ งหาคดี อ าญา เวน แต เ ปน คดี ล หุ โ ทษหรือ อั ต ราโทษไมสูง กวา ลหุ โ ทษ หรือ คดี ที่ก ระทํา โดย
ประมาท
(๑๐) คดีที่ก ลาวหาวาขาราชการตํารวจระดับ รองผูกํากับการหรือพนักงาน
สอบสวนผูชํานาญการพิเศษหรือเทียบเทา มีสวนเกี่ยวของหรือมีสวนไดเสีย หรือถูกจับหรือตองหาคดีอาญา
เวนแต เปนคดีลหุโทษหรืออัตราโทษไมสูงกวาลหุโทษ หรือคดีที่กระทําโดยประมาท
(๑๑) คดีที่บุคคลรวมกลุม ในลักษณะเปนแกงประกอบมิจฉาชีพในรูปแบบ
ตาง ๆ เชน กลุมมือปนรับจาง กลุมอันธพาล กลุมจับคนไปเรียกคาไถ กลุมขูเข็ญเรียกคาคุมครอง กลุมปลอยเงินกู
นอกระบบ กลุมคาอาวุธผิดกฎหมาย กลุมคายาเสพติดใหโทษ กลุมโจรกรรมรถยนตรถจักรยานยนต กลุมลัก
พระพุทธรูป กลุมลักทรัพยในอาคาร กลุม ลักโค กระบือ ชาง มา เครือ่ งมือการเกษตร หรือกลุมบุคคลที่ประกอบการ
อันเปนภัยตอสังคม เชน กลุมรับจัดหาโดยหลอกลวงคนไปทํางานทั้งในประเทศและหรือตางประเทศเหลานี้เปนตน
(๑๒) คดีที่ผูบังคับบัญชามอบหมายใหรับผิดชอบทําการสอบสวน
๓.๔.๓ เขา รว มทํา การสอบสวนหรือ ปฏิบัติห น า ที่เ ปน พนั ก งานสอบสวนเวรตามที่
หัวหนางานสอบสวน หรือ ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๓.๔.๔ สืบสวนหาขอเท็จจริงและพยานหลักฐานเฉพาะในคดีที่รับผิดชอบ เพื่อทราบ
รายละเอียดของการกระทําความผิดที่เกิดขึ้น
๓.๔.๕ ในกรณีที่ เปน พนั ก งานสอบสวนผูท รงคุ ณวุฒิทํา หน า ที่หัวหน างานสอบสวน
มีหนาที่บริหารงานคดี กํากับดูแล ตรวจสอบ เรงรัด สั่งการ แนะนํา เขารวมสอบสวน ในการทําสํานวนการ
สอบสวนของพนักงานสอบสวนถึงพนักงานสอบสวนผูทรงคุณวุฒิ
๓.๔.๖ กํากับดู แล ตรวจสอบ เรงรัด สั่งการ แนะนํา การปฏิบัติ หนาที่ของข าราชการตํารวจ
ในสังกัด
๓.๔.๗ เปนที่ปรึกษาเกี่ยวกับปญหาขอกฎหมาย หรือการสอบสวนใหกับขาราชการ
ตํารวจและประชาชน
๓.๔.๘ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
/๓.๕ พนักงาน...

-๖๓.๕ พนักงานสอบสวนผูชํานาญการพิเศษ มีอํานาจและหนาที่ความรับผิดชอบดังนี้
๓.๕.๑ ปฏิบั ติ ห น า ที่ เ ป น พนั ก งานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณา
ความอาญา และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
๓.๕.๒ ปฏิบัติหนาที่เปนพนักงานสอบสวนเวร กรณีมีคดีเกิดขึ้น และลักษณะคดีเกิน
ความรับผิดชอบในระดั บของตนเอง ใหทําการสอบสวนเบื้อ งต น แลวเสนอตอ ผูบังคั บบัญ ชาเพื่ อพิ จารณา
สั่งการตอไป
๓.๕.๓ ปฏิบัติหนาที่เปนพนักงานสอบสวนรับผิด ชอบสอบสวนคดีความผิด อาญาทุก
ประเภท ยกเวนประเภทและลักษณะของคดีที่อ ยูในความรับผิด ชอบของพนักงานสอบสวนผูทรงคุณวุฒิถึ ง
พนักงานสอบสวนผูเชี่ยวชาญพิเศษ และใหมีหนาที่รับผิดชอบทําการสอบสวนคดีค วามผิดอาญา ตามประเภท
และลักษณะของคดี ดังนี้
(๑) คดีฆาผูอื่นและจับกุมตัวผูตองหาได
(๒) คดีชิงทรัพยและเปนเหตุใหผูอื่นถึงแกความตาย
(๓) คดีปลนทรัพยและเปนเหตุใหผูอื่นไดรับอันตรายสาหัสหรือเปนเหตุใหผูอื่น
ถึงแกความตาย
(๔) คดีลักพาตัวเรียกคาไถ
(๕) คดีขมขืนกระทําชําเราและเปนเหตุใหผูถูกกระทําถึงแกความตาย
(๖) คดีกระทําอนาจารและเปนเหตุใหผูถูกกระทําถึงแกความตาย
(๗) คดี ความผิ ดเกี่ ยวกับยาเสพติ ดใหโทษสําหรับยาเสพติ ดใหโทษ ประเภทที่ ๑
และ ๒ นาหนักตั้งแต ๑,๐๐๐ กรัมถึง ๑,๕๐๐ กรัม ยาเสพติดใหโทษประเภทที่ ๓, ๔ และ๕ นาหนักตั้งแต ๑,๐๐๐
กิโลกรัมถึง ๑,๕๐๐ กิโลกรัม
(๘) คดีขาราชการพลเรือนประเภทอํานวยการหรือประเภทวิชาการระดั บไมสูง
กวาชํานาญการ หรือเทียบเทา หรือขา ราชการทหาร ตั้ ง แตชั้น พั น เอก พั น เอก(พิ เ ศษ) นาวาอากาศเอก
นาวาอากาศเอก(พิเศษ) นาวาเอก นาวาเอก(พิเศษ) หรือเทียบเทา ถูกจับหรือตองหาคดีอาญาเวนแตเปนคดีลหุโทษ
หรืออัตราโทษไมสูงกวาลหุโทษ หรือคดีที่กระทําโดยประมาท
(๙) คดี ที่ กล าวหาว าข าราชการตํ ารวจระดั บสารวัตร หรื อพนั กงานสอบสวน
ผูชํานาญการหรือ เทีย บเทา มีสวนเกี่ยวข องหรือมีสวนไดสวนเสีย หรือถู ก จับหรือต อ งหาคดีอ าญา เวน แต
เปนคดีลหุโทษหรืออัตราโทษไมสูงกวาลหุโทษ หรือคดีที่กระทําโดยประมาท
(๑๐) คดีเกี่ยวกับการใชอาวุธสงคราม หรือวัตถุระเบิดในการกออาชญากรรม
(๑๑) คดี ที่ ทํา ใหเ กิ ด ความเสี ย หายตอ สาธารณู ป โภคของประชาชน เชน
ทํา ลายทางรถไฟ ระบบโทรศั พท ไฟฟาหรือประปา เป นต น ถ าการกระทํานั้ นรุนแรง เป นเหตุใหประชาชนขาด
ความสะดวกหรือนาจะเปนเหตุใหเกิดอันตรายแกประชาชน
(๑๒) คดีวางเพลิง หรือทําใหเกิดระเบิด เพื่อหวังเงินประกัน หรือที่กอใหเกิด
ความเสีย หายมีมูล ค า ตั้ ง แต สิบ ลา นบาทขึ้ น ไปหรือ วางเพลิง สาธารณสถาน สถานที่ ร าชการ อากาศยาน
ทาอากาศยาน รถไฟ รถไฟฟา สถานีรถไฟ สถานีรถไฟฟา
(๑๓) คดีที่ผูบังคับบัญชามอบหมายใหรับผิดชอบทําการสอบสวน
๓.๕.๔ เข า ร ว มทํ า การสอบสวนตามที่ หั ว หน า งานสอบสวน หรื อ ผู บั ง คั บ บั ญ ชา
มอบหมาย
๓.๕.๕ สืบสวนหาขอเท็จจริงและพยานหลักฐานเฉพาะในคดีที่รับผิด ชอบ เพื่อทราบ
รายละเอียดของการกระทําความผิดที่เกิดขึ้น
/๓.๕.๖ ในกรณี...

-๗๓.๕.๖ ในกรณี ที่ เ ป น พนั ก งานสอบสวนผู ชํา นาญการพิ เ ศษทํ า หน า ที่หัว หน า งาน
สอบสวน มีหน าที่บริห ารงานคดี กํากับดูแ ล ตรวจสอบ เรงรัด สั่งการ แนะนํา เขารวมสอบสวน ในการทํา
สํานวนการสอบสวนของพนักงานสอบสวนถึงพนักงานสอบสวนผูชํานาญการพิเศษ
๓.๕.๗ กํากับดู แล ตรวจสอบ เรงรัด สั่งการ แนะนํา การปฏิบัติ หนาที่ของข าราชการตํารวจ
ในสังกัด
๓.๕.๘ เปนที่ปรึกษาเกี่ยวกับปญหาขอกฎหมาย หรือการสอบสวนใหกับขาราชการ
ตํารวจและประชาชน
๓.๕.๙ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๓.๖ พนักงานสอบสวนผูชํานาญการ มีอํานาจและหนาที่ความรับผิดชอบดังนี้
๓.๖.๑ ปฏิบัติหน า ที่เปน พนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิ จารณาความ
อาญาและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
๓.๖.๒ ปฏิบัติหนาที่เปนพนักงานสอบสวนเวร กรณีมีคดีเกิดขึ้น และลักษณะคดีเกิน
ความรับผิดชอบในระดับของตนเอง ใหทําการสอบสวนเบือ้ งตน แลวเสนอตอผูบังคับบัญชาเพื่อพิจารณาสั่งการ
ตอไป
๓.๖.๓ ปฏิบัติ ห น า ที่เปน พนั ก งานสอบสวนรับ ผิด ชอบสอบสวนคดี ค วามผิด อาญา
ทุกประเภท ยกเวนประเภทและลักษณะของคดีที่อยู ในความรับผิดชอบของพนักงานสอบสวนผูชํานาญการ
พิเ ศษถึ งพนั กงานสอบสวนผูเ ชี่ยวชาญพิเ ศษ และใหมีหน า ที่รับ ผิด ชอบทํา การสอบสวนคดี ความผิด อาญา
ตามประเภทและลักษณะของคดี ดังนี้
(๑) คดีทมี่ ีโทษจําคุกตั้งแต ๑๐ ปขึ้นไป
(๒) คดีฆาผูอื่น
(๓) คดีปลนทรัพย
(๔) คดีชิงทรัพยและจับกุมตัวผูตองหาได
(๕) คดีวางเพลิง
(๖) คดีวิ่งราวทรัพย โดยใชยานพาหนะและจับกุมตัวผูตองหาได
(๗) คดีลัก ทรัพ ย ซึ่ง จับ กุม ตั วผูต อ งหาได แ ละมีก ารขยายผลได ตั้ งแต ๒ คดี
ขึ้นไปหรือลักทรัพยในสถานที่ราชการและจับกุมตัวผูตองหาได
(๘) คดียักยอกหรือฉอโกงทรัพยที่มีมูลคาตั้งแตหนึ่งลานบาทขึ้นไป
(๙) คดี ป ระทุ ษ ร า ยต อ ชี วิ ต หรื อ ร า งกาย โดยใช อ าวุ ธ ป น และจั บ กุ ม ตั ว
ผูตองหาได
(๑๐) คดีจราจรทางบกที่ มีผูได รับบาดเจ็บครั้งละ ๑๐ คนขึ้ นไป หรือมี ผูถึ งแก
ความตาย
(๑๑) คดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษสําหรับยาเสพติดใหโทษ ประเภทที่ ๑
และ ๒ นาหนักมากกวา ๕๐๐ กรัมแตไมถึง ๑,๐๐๐ กรัม ยาเสพติดใหโทษประเภทที่ ๓, ๔ และ๕ นาหนักมากกวา
๕๐๐กิโลกรัมแตไมถึง ๑,๐๐๐ กิโลกรัม
(๑๒) คดีที่กลาวหาวาขาราชการตํารวจระดับรองสารวัตร หรือพนักงานสอบสวน
หรือเทียบเทา มีสวนเกี่ยวของหรือมีสวนไดสวนเสีย หรือถูกจับหรือตองหาคดีอาญา เวนแตเปนคดีลหุโทษหรือ
อัตราโทษไมสูงกวาลหุโทษ หรือคดีที่กระทําโดยประมาท
(๑๓) คดีที่ผูบังคับบัญชามอบหมายใหรับผิดชอบทําการสอบสวน
/๓.๖.๔ เขารวม...

-๘๓.๖.๔ เขารวมทําการสอบสวนตามที่หัวหนางานสอบสวนหรือผูบังคับบัญชามอบหมาย
๓.๖.๕ สืบสวนหาขอเท็จจริงและพยานหลักฐานเฉพาะในคดีที่รับผิด ชอบ เพื่อทราบ
รายละเอียดของการกระทําความผิดที่เกิดขึ้น
๓.๖.๖ ในกรณีที่เปนพนักงานสอบสวนผูชํานาญการทํา หนาที่หัวหนางานสอบสวน
มีหนาที่บริหารงานคดี กํากับดูแล ตรวจสอบ เรงรัด สั่งการ แนะนํา เขารวมสอบสวน ในการทําสํานวนการ
สอบสวนของพนักงานสอบสวนถึงพนักงานสอบสวนผูชํานาญการ
๓.๖.๗ กํากับดูแล ตรวจสอบ เรงรัด สั่งการ แนะนํา การปฏิบัติหนาที่ของขาราชการตํารวจ
ในสังกัด
๓.๖.๘ เปนที่ปรึกษาเกี่ยวกั บปญหาขอกฎหมาย หรือการสอบสวนใหกับขา ราชการ
ตํารวจและประชาชน
๓.๖.๙ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๓.๗ พนักงานสอบสวน มีอํานาจและหนาที่ความรับผิดชอบดังนี้
๓.๗.๑ ปฏิบั ติ ห น า ที่ เ ป น พนั ก งานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณา
ความอาญาและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
๓.๗.๒ ปฏิบัติหนาที่เปนพนักงานสอบสวนเวร กรณีมีคดีเกิดขึ้น และลักษณะคดีเกิน
ความรับผิดชอบในระดับของตนเอง ใหทําการสอบสวนเบื้องตน แลวเสนอตอผูบังคับบัญชาเพื่อพิจารณาสั่งการตอไป
๓.๗.๓ ปฏิบัติ หน าที่เป น พนั กงานสอบสวนมีหน าที่ รับผิดชอบทํา การสอบสวนคดี
ความผิดอาญาทุกประเภท ยกเวนประเภทและลัก ษณะของคดี ที่อยูใ นความรับผิดชอบของพนักงานสอบสวน
ผูชํานาญการถึงพนักงานสอบสวนผูเชี่ยวชาญพิเศษ
๓.๗.๔ เข า ร วมทํา การสอบสวนตามที่หั วหน า งานสอบสวน หรือ ผูบั ง คั บ บั ญ ชา
มอบหมาย
๓.๗.๕ สืบสวนหาขอเท็จจริงและพยานหลักฐานเฉพาะในคดีที่รับผิด ชอบ เพื่อทราบ
รายละเอียดของการกระทําความผิดที่เกิดขึ้น
๓.๗.๖ กํากับดูแล ตรวจสอบ เรงรัด สั่งการ แนะนํา การปฏิบัติหนาที่ของขาราชการตํารวจ
ในสังกัด
๓.๗.๗ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๓.๘ พนักงานสอบสวนซึ่งเปนหญิง มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบดังนี้
๓.๘.๑ ปฏิบัติ หนาที่เปนพนั กงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
๓.๘.๒ ปฏิบัติ ห น า ที่เ ป น พนั ก งานสอบสวนมีห น า ที่ รับ ผิด ชอบทํา การสอบสวนคดี
ความผิดอาญาทุกประเภทในแตละระดับ เชนเดียวกับพนักงานสอบสวนถึงพนักงานสอบสวนผูเชี่ยวชาญพิเ ศษ
ตามที่ผูบังคับบัญชาสั่งการ หรือปฏิบัติหนาที่เปนพนักงานสอบสวนเวร
๓.๘.๓ ปฏิบัติ ห น า ที่เ ป น พนั ก งานสอบสวนมีห น า ที่ รับ ผิด ชอบทํา การสอบสวนคดี
ความผิดอาญาหรือรวมสอบสวน ตามประเภทและลักษณะของคดี ดังนี้
(๑) กรณีที่ผูเสียหายหรือผูตองหาเปนหญิงในคดีความผิดตามพระราชบัญญัติ
คุม ครองเด็ ก พ.ศ.๒๕๔๖ พระราชบัญ ญัติคุ ม ครองผูถู กกระทํา ดวยความรุน แรงในครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐
พระราชบัญญัติปอ งกันและปรามปรามการค า มนุ ษย พ.ศ.๒๕๕๑ คดี ความผิด เกี่ย วกับ เพศ คดี ความผิด
เกี่ ยวกับเสรีภาพ
/(๒) คดีที่...

-๙(๒) คดีที่ผูตองหาเปนเด็กอายุไมเกินสิบปบริบูรณกระทําความผิด
๓.๘.๔ เขา รวมสอบสวน ในการทํา สํา นวนการสอบสวนของพนั กงานสอบสวนถึ ง
พนั ก งานสอบสวนผูเ ชี่ย วชาญพิ เ ศษที่อ ยู ใ นเขตอํ า นาจการรั บ ผิ ด ชอบหรือ เขตพื้ น ที่ก ารปกครองตามที่
ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๓.๘.๕ สืบสวนหาขอเท็จจริงและพยานหลักฐานเฉพาะในคดีที่รับผิดชอบ เพื่อทราบ
รายละเอียดของการกระทําความผิดที่เกิดขึ้น
๓.๘.๖ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๓.๙ รองสารวัตร (ตําแหนงควบผูบ ังคับหมู ถึงรองสารวัตร) งานสอบสวน มีหนาที่ดังนี้
๓.๙.1 ปฏิบัติงานในหนาที่และความรับผิดชอบของตําแหนงระดับผูบังคับหมูที่ปฏิบัติ
อยูเดิม โดยปฏิบัติหน าที่ในงานสอบสวน ภายใตการกํากับตรวจสอบโดยทั่วไป และอาจไดรับมอบหมายให
ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจจํานวนหนึ่ง
๓.๙.2 ตัดสินใจ วินิจฉัยสั่งการ แกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบใหเสร็จสิ้น ณ จุดเดียว
๓.๙.๓ ปฏิบัติ ง านด วยตนเองในลัก ษณะของผูมีป ระสบการณ ใ นงานสอบสวนของ
หนวยงานนั้น ๆ เปนตน
๓.๙.๔ ชวยเหลืองานพนักงานสอบสวน
๓.๙.๕ ปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา
๓.๑๐ ผูบังคับหมู (ทําหนาที่ธุรการ) มีหนาที่ดังนี้
๓.๑๐.๑ งานธุรการตางๆ ของงานสอบสวน
๓.๑๐.๒ ปฏิบัติ หนา ที่ถ วายความปลอดภัยแดองคพ ระมหากษั ตริย พระราชินี และ
พระบรมวงศานุวงศ ที่เสด็จพระราชดําเนินเขามาในพื้นที่ของสถานีตํารวจ
๓.๑๐.๓ ปฏิ บัติ ง านรว มกั บ งานปอ งกัน และปราบปรามในการควบคุ ม ความสงบ
เรียบรอย กรณีมีเหตุพิเศษตาง ๆ เชน การจัดงานตามประเพณี การชุมนุมประทวง และอื่น ๆ
๓.๑๐.๔ ปฏิบัติงานรวมกับงานปองกันปราบปรามเพื่อทําการตรวจคนจับกุม
๓.๑๐.๕ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับงานสอบสวน
๓.๑๐.๖ ปฏิบัตงิ านอื่นๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๓.๑๑ ผูบังคับหมู (ทําหนาที่ผูชวยพนักงานสอบสวน) มีหนาที่ดังนี้
๓.๑๑.๑ ปฏิบัติ ง านตามที่พ นั ก งานสอบสวนมอบหมายใหทํา แทนได ต ามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
๓.๑๑.๒ เปนผูชวยพนักงานสอบสวน สนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติ
หนาที่พนักงานสอบสวน
๓.๑๑.๓ ตรวจสถานที่เกิดเหตุ ถายภาพ ทําแผนที่ ตรวจ จัดเก็บวัตถุพยานหลักฐาน
ตาง ๆ ทางคดี ตามคําสั่งของพนักงานสอบสวน
๓.๑๑.๔ เปนผูค วบคุม ตารางการนั ดหมายพยานและการผัด ฟอง ฝากขัง ตลอดจน
การทําสัญญาประกันและไกลเกลี่ยคดี
๓.๑๑.๕ ปฏิบัติ หนา ที่ถ วายความปลอดภัยแดองคพ ระมหากษั ตริย พระราชินี และ
พระบรมวงศานุวงศ ที่เสด็จพระราชดําเนินเขามาในพื้นที่ของสถานีตํารวจ
๓.๑๑.๖ ปฏิ บัติ ง านรว มกั บ งานปอ งกัน และปราบปรามในการควบคุ ม ความสงบ
เรียบรอย กรณีมีเหตุพิเศษตาง ๆ เชน การจัดงานตามประเพณี การชุมนุมประทวง และอื่น ๆ
๓.๑๑.๗ ปฏิบัติงานรวมกับงานปองกันปราบปรามเพื่อทําการตรวจคนจับกุม
/๓.๑๑.๘ ปฏิบัติงาน...

- ๑๐ ๓.๑๑.๘ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับงานสอบสวน
๓.๑๑.๙ ปฏิบัตงิ านอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๓.๑๒ ผูบังคับหมู (ทําหนาที่คุมผูตองหาไปศาล) มีหนาที่ดังนี้
๓.๑๒.๑ ควบคุมผูตองหาไปศาล เพื่อนําตัวไปทําการผัดฟอง ฝากขัง ทําแผนประทุษกรรม
และควบคุมผูตองหาไปฟองศาลแขวง สงตัวเด็กไปยังสถานพินิจและคุมครองเด็ก
๓.๑๒.๒ ควบคุมผูตองหา หรือบุคคล เพื่อสงตรวจพิสูจน และสงหมาย
๓.๑๒.๓ ปฏิบัติ หนา ที่ถ วายความปลอดภัยแดองคพ ระมหากษั ตริย พระราชินี และ
พระบรมวงศานุวงศ ที่เสด็จพระราชดําเนินเขามาในพื้นที่ของสถานีตํารวจ
๓.๑๒.๔ ปฏิ บัติ ง านรว มกั บ งานปอ งกัน และปราบปรามในการควบคุ ม ความสงบ
เรียบรอยกรณีมีเหตุพิเศษตาง ๆ เชน การจัดงานตามประเพณี การชุมนุมประทวง และอื่น ๆ
๓.๑๒.๕ ปฏิบัติงานรวมกับงานปองกันปราบปรามเพื่อทําการตรวจคนจับกุม
๓.๑๒.๖ ปฏิบัตงิ านอื่นๆที่เกี่ยวของกับงานสอบสวน
๓.๑๒.๗ ปฏิบัตงิ านอื่นๆที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๓.๑๓ ผูบังคับหมู (ทําหนาที่ธุรการทางคดี) มีหนาที่ดังนี้
๓.๑๓.๑ การรายงานคดีตาง ๆ
๓.๑๓.๒ ควบคุ ม เก็บ รักษา ทํา บัญชี และจําหน า ยของกลาง และวัต ถุพ ยานในคดี
ตลอดจนถึง การจัดสง และติดตามของกลาง หรือวัตถุพยานที่สงไปตรวจพิสูจน การประสานงานกับหนวยงาน
นิติวิทยาศาสตรที่เกี่ยวของ
๓.๑๓.๓ งานจัดเวร พนักงานสอบสวน
๓.๑๓.๔ งานธุรการ งานประชาสัมพันธ
๓.๑๓.๕ สงหมาย
๓.๑๓.๖ ติดตอกับหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการตรวจพิสูจน
๓.๑๓.๗ ติดตองานธุรการกับศาลและอัยการ
๓.๑๓.๘ ปฏิบัติ หนา ที่ถ วายความปลอดภัยแดองคพ ระมหากษั ตริย พระราชินี และ
พระบรมวงศานุวงศ ที่เสด็จพระราชดําเนินเขามาในพื้นที่ของสถานีตํารวจ
๓.๑๓.๙ ปฏิ บัติ ง านรว มกั บ งานปอ งกัน และปราบปรามในการควบคุ ม ความสงบ
เรียบรอยกรณีมีเหตุพิเศษตาง ๆ เชน การจัดงานตามประเพณี การชุมนุมประทวง และอื่น ๆ
๓.๑๓.๑๐ ปฏิบัติงานรวมกับงานปองกันปราบปรามเพื่อทําการตรวจคนจับกุม
๓.๑๓.๑๑ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับงานสอบสวน
๓.๑๓.๑๒ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๓.๑๔ ผูบังคับหมู (ทําหนาที่เสมียนเปรียบเทียบ) มีหนาที่ดังนี้
๓.๑๔.๑ ปฏิบัติหนาที่เสมียนเปรียบเทียบคดีอาญาทุกประเภท
๓.๑๔.๒ ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการเงินเปรียบเทียบปรับคดีอาญาทุกประเภท
๓.๑๔.๓ งานควบคุม บันทึก ประจําวันคดี ประจําวันธุรการ
๓.๑๔.๔ ปฏิบัติหนาที่ถวายความปลอดภัยแดองคพระมหากษัตริย พระราชินี และ
พระบรมวงศานุวงศ ที่เสด็จพระราชดําเนินเขามาในพื้นที่ของสถานีตํารวจ
๓.๑๔.๕ ปฏิ บัติ ง านรว มกั บ งานปอ งกัน และปราบปรามในการควบคุ ม ความสงบ
เรียบรอยกรณีมีเหตุพิเศษตาง ๆ เชน การจัดงานตามประเพณี การชุมนุมประทวง และอื่น ๆ
๓.๑๔.๖ ปฏิบัติงานรวมกับงานปองกันปราบปรามเพื่อทําการตรวจคนจับกุม
/๓.๑๔.๗ ปฏิบัติงาน...

- ๑๑ ๓.๑๔.๗ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับงานสอบสวน
๓.๑๔.๘ ปฏิบัตงิ านอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๓.๑๕ ผูบังคับหมู (ทําหนาที่เสมียนคดี) มีหนาที่ดังนี้
๓.๑๕.๑ พิมพสํานวนการสอบสวน
๓.๑๕.๒ พิมพ หมายเรียก หมายจับ หมายคน
๓.๑๕.๓ คั ด สํ าเนาข อ มูล ทะเบีย นราษฎร ทะเบีย นอาวุธป น ทะเบี ย นยานพาหนะ
และอื่น ๆ
๓.๑๕.๔ ปฏิบัติ หนา ที่ถ วายความปลอดภัยแดองคพ ระมหากษั ตริย พระราชินี และ
พระบรมวงศานุวงศ ที่เสด็จพระราชดําเนินเขามาในพื้นที่ของสถานีตํารวจ
๓.๑๕.๕ ปฏิ บัติ ง านรว มกั บ งานปอ งกัน และปราบปรามในการควบคุ ม ความสงบ
เรียบรอยกรณีมีเหตุพิเศษตาง ๆ เชน การจัดงานตามประเพณี การชุมนุมประทวง และอื่น ๆ
๓.๑๕.๖ ปฏิบัติงานรวมกับงานปองกันปราบปรามเพื่อทําการตรวจคนจับกุม
๓.๑๕.๗ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับงานสอบสวน
๓.๑๕.๘ ปฏิบัตงิ านอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๓.๑๖ ผูบังคับหมู (ทําหนาที่บันทึกขอมูลเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวน) มีหนาที่ดังนี้
๓.๑๖.๑ จัดทําบันทึกการสอบสวนตามที่พนักงานสอบสวนสั่งการ
๓.๑๖.๒ ตรวจสอบประวัติการตองโทษของผูตองหา
๓.๑๖.๓ จดบันทึกถอยคําที่ถอดจากเครื่องบันทึกเสียงที่พนักงานสอบสวนสอบปากคํา
๓.๑๖.๔ บันทึกภาพวีดีทัศนในการสอบสวน
๓.๑๖.๕ ปฏิบัติหนาที่ถวายความปลอดภัยแดองคพระมหากษัตริย พระราชินี และ
พระบรมวงศานุวงศ ที่เสด็จพระราชดําเนินเขามาในพื้นที่ของสถานีตํารวจ
๓.๑๖.๖ ปฏิ บัติ ง านรว มกั บ งานปอ งกัน และปราบปรามในการควบคุ ม ความสงบ
เรียบรอย กรณีมีเหตุพิเศษตาง ๆ เชน การจัดงานตามประเพณี การชุมนุมประทวง และอื่นๆ
๓.๑๖.๗ ปฏิบัติงานรวมกับงานปองกันปราบปรามเพื่อทําการตรวจคนจับกุม
๓.๑๖.๘ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับงานสอบสวน
๓.๑๖.๙ ปฏิบัตงิ านอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๓.๑๗ ผูบังคับหมู (ทําหนาที่สืบสวน) มีหนาที่ดังนี้
๓.๑๗.๑ สืบสวนการกระทําความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา และกฎหมายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวของ และการปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
๓.๑๗.๒ การสังเกตติด ตามความเคลื่อ นไหวของบุค คลหรือ กลุมบุค คล รวมถึง การ
แสวงหาขาวสารขอมูลจากแหลงขาวตาง ๆ
๓.๑๗.๓ การระงับ แกไข การกระทําความผิดในเหตุรายหรือเหตุรุนแรงที่จะเกิดขึ้น
๓.๑๗.๔ การเก็บรวบรวมสถิติและขอมูลทางคดีอาญา
๓.๑๗.๕ สืบสวนตามคําสั่งของพนักงานสอบสวนในคดีอาญา
๓.๑๗.๖ คุมครองพยาน
๓.๑๗.๗ จับกุมผูตอ งหาตามหมายจับและสงตั วผูต องหาตามหมายจับไปยังทองที่ที่
ออกหมายจับ
๓.๑๗.๘ ปฏิบัติ หนา ที่ถ วายความปลอดภัยแดองคพ ระมหากษั ตริย พระราชินี และ
พระบรมวงศานุวงศ ที่เสด็จพระราชดําเนินเขามาในพื้นที่ของสถานีตํารวจ
/๓.๑๗.๙ ปฏิบัติงาน...

- ๑๒ ๓.๑๗.๙ ปฏิ บัติ ง านรว มกั บ งานปอ งกัน และปราบปรามในการควบคุ ม ความสงบ
เรียบรอย กรณีมีเหตุพิเศษตาง ๆ เชน การจัดงานตามประเพณี การชุมนุมประทวง และอื่นๆ
๓.๑๗.๑๐ ปฏิบัติงานรวมกับงานปองกันปราบปรามเพื่อทําการตรวจคนจับกุม
๓.๑๗.๑๑ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับงานสอบสวน
๓.๑๗.๑๒ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๓.๑๘ ผูบังคับหมู (ทําหนาที่เสมียนประจําวันคดี) มีหนาที่ดังนี้
๓.๑๘.๑ งานควบคุม ลงบันทึกประจําวันเกี่ยวกับคดี
๓.๑๘.๒ การคัดสําเนาประจําวันคดี
๓.๑๘.๓ ใหทําหนาที่เสมียนเปรียบเทียบไปพรอมกัน ในชวงเวลาที่ไมไดจัดขาราชการ
ตํารวจทําหนาที่เสมียนเปรียบเทียบไว
๓.๑๘.๔ ปฏิบัติ หนา ที่ถ วายความปลอดภัยแดองคพ ระมหากษั ตริย พระราชินี และ
พระบรมวงศานุวงศ ที่เสด็จพระราชดําเนินเขามาในพื้นที่ของสถานีตํารวจ
๓.๑๘.๕ ปฏิ บัติ ง านรว มกั บ งานปอ งกัน และปราบปรามในการควบคุ ม ความสงบ
เรียบรอย กรณีมีเหตุพิเศษตาง ๆ เชน การจัดงานตามประเพณี การชุมนุมประทวง และอื่นๆ
๓.๑๘.๖ ปฏิบัติงานรวมกับงานปองกันปราบปรามเพื่อทําการตรวจคนจับกุม
๓.๑๘.๗ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับงานสอบสวน
๓.๑๘.๘ ปฏิบัตงิ านอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๓.๑๙ กรณี ที่ ยั ง ไม มี ก ารแต ง ตั้ ง ข า ราชการตํ า รวจให ดํ า รงตํ า แหน ง พนั ก งานสอบสวน
ผูเชี่ยวชาญ หรือ พนั กงานสอบสวนผูเชี่ยวชาญพิเ ศษ ใหรองผูบัง คับการหรือผูบังคั บการซึ่ง รับผิดชอบงาน
สอบสวนมีอํานาจหน าที่รับผิดชอบทําการสอบสวนคดีอาญาตามประเภทและลักษณะของคดีซึ่งอยูใ นความ
รับผิดชอบของพนักงานสอบสวนผูเชี่ยวชาญหรือพนักงานสอบสวนผูเชี่ยวชาญพิเศษ ในเขตอํานาจของตน เวน
แตผูบังคับบัญชาจะสั่งการหรือมอบหมายเปนอยางอื่ น
๓.๒๐ กรณีไมมีการแตงตั้งขาราชการตํารวจใหดํารงตําแหนงพนักงานสอบสวนผูทรงคุณวุฒิใน
หนวยงานใด ใหพนักงานสอบสวนผูชํานาญการพิเศษมีอํ านาจหนาที่รับผิดชอบทําการสอบสวนคดี อาญาตาม
ประเภทและลักษณะของคดีซึ่งอยูในความรับผิดชอบของพนักงานสอบสวนผูทรงคุณวุฒิ ในเขตอํานาจของตน
เวนแตผูบังคับบัญชาจะสั่งการหรือมอบหมายเปนอยางอื่น
๓.๒๑ กรณีไมมีการแตงตั้งขาราชการตํารวจใหดํารงตําแหนงพนักงานสอบสวนผูชํานาญการ
พิเศษในหนวยงานใด ใหพนักงานสอบสวนผูช ํานาญการมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบทําการสอบสวนคดีอาญาตาม
ประเภทและลักษณะของคดีซึ่งอยูในความรับผิด ชอบของพนักงานสอบสวนผูชํานาญการพิเศษในเขตอํา นาจ
ของตน เวนแตผูบังคับบัญชาจะสั่งการหรือมอบหมายเปนอยางอื่น
๓.๒๒ พนักงานสอบสวนในสังกัดกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง กองบัญชาการตํารวจ
ปราบปรามยาเสพติด และสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ใหมีอํานาจหนาที่ค วามรับผิดชอบทําการสอบสวนคดี
ความผิดอาญาตามประเภทและลักษณะคดีที่อยู ในอํานาจและหนาที่ของหนวยนั้น ๆ รวมทั้งใหปฏิบัติ ตาม
ระเบียบ คําสั่งที่วาดวยการสอบสวนของหนวยดังกลาว สวนการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนางานสอบสวนและ
ผูปฏิบัติงานสอบสวนใหถือปฏิบัติตามคําสั่งนี้เฉพาะในสวนที่เกี่ยวของโดยอนุโลม
๔. หน ว ยงานในสั ง กั ด กองบั ญ ชาการ หรื อ กองบั ง คั บ การ หรื อ ตํ า รวจภู ธ รจั ง หวั ด หรื อ
สถานีตํ ารวจ ที่ยัง ไมไดมีการแต งตั้ งขา ราชการตํ ารวจใหดํ ารงตํา แหน งพนักงานสอบสวนผูเ ชี่ย วชาญพิ เศษ
หรือพนักงานสอบสวนผูเชี่ยวชาญ หรือพนักงานสอบสวนผูทรงคุณวุฒิ หากมีคดีอาญาที่อยูในอํานาจหนาที่
/ความรับ...

