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 4.1.1 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) เปนหัวหนาหนวยปฏิบัต ิ
การพิเศษ 
 4.2  สถานีตํารวจท่ีมหีัวหนาสถานีตํารวจเปนระดบัตําแหนงผูกํากบัการ ตามโครงสราง 
สถานีตํารวจรูปแบบท่ี 2 กําหนดให 
 4.2.1 รองผูกํากับการปองกันปราบปราม เปนหัวหนางานอํานวยการ งานปองกัน
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 ผูบังคับกองรอย (สบ 2) หรือ ผูบังคับหมวด (สบ 1) เปนหัวหนาหนวย
ปฏิบัติการพิเศษ 
 4.3  สถานีตํารวจที่มีหัวหนาสถานีตํารวจเปนระดับตําแหนง สารวัตรใหญ ตามโครงสราง 
สถานีตํารวจรูปแบบที่ 3 กําหนดให 
 ๔.3.1 สารวัตรปองกันปราบปราม เปนหัวหนางานอํานวยการ และงานปองกัน
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  สถานีตํารวจที่มีหัวหนาสถานีตํารวจเปนระดับตําแหนง สารวัตรใหญ ตามโครงสราง 
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 
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 4.5  สถานีตํารวจที่มีหัวหนาสถานีตํารวจเปนระดับตําแหนงสารวัตร ตามโครงสรางสถานี
ตํารวจรูปแบบท่ี 5 กําหนดให 
 4.5.1 รองสารวัตรปองกันปราบปราม เปนหัวหนางานอํานวยการ 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  สถานีตํารวจที่มีหัวหนาสถานีตํารวจเปนระดับตําแหนง สารวัตร ตามโครงสราง 
สถานีตํารวจรูปแบบที่ 6 กําหนดให 
 ๔.6.1 รองสารวัตรปองกันปราบปราม เปนหัวหนางานอํานวยการ งานปองกัน
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
สถานีตํารวจเปนผูมอบหมายใหขาราชการตํารวจระดับสูงสุดของผูปฏิบัติงานแตละคนปฏิบัติหนาที่ไดตาม
ความเหมาะสม ตามสถานการณหรือสภาพพ้ืนที่แลวแตกรณี และใหอยูภายใตการควบคุม กํากับดูแล ปกครอง
บังคับบัญชาของหัวหนางาน 
 5. หนาที่ของตําแหนงในสถานีตํารวจ มีดังนี้ 
 ๕.๑ หัวหนาสถานีตํารวจ มีหนาที่รับผิดชอบในการวางแผน อํานวยการสั่งการ ควบคุม 
กํากับ ดูแล ปกครองบังคับบัญชา ตรวจสอบติดตาม และประเมินผล ตลอดจนการฝกอบรม โดยปฏิบัติงานตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และกฎหมายอื่นอันเก่ียวกับความผิดในคดีอาญา  ภายในเขตอํานาจ
ความรับผิดชอบหรือเขตพ้ืนที่การปกครอง รวมท้ังความรับผิดชอบในดานการงานและการปกครองบังคับบัญชา
ถัดรองลงไปจากผูบังคับบัญชาในระดับกองบังคับการตํารวจนครบาล  1 – 9 หรือตํารวจภูธรจังหวัด  
เพ่ือพัฒนาการบริหาร 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 พิจารณามอบหมายงานโดยใหมีอํานาจมอบหมายใหผูใตบังคับบัญชา
ปฏิบัติงานในหนาที่อื่นนอกเหนือจากหนาที่การงานประจําไดตามความเหมาะสม 
 5.1.1.4 พิจารณาวินิจฉัยสั่งการในงานที่มีปญหา 
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 5.1.1.5 ควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจทั้งในดานการ
ปฏิบัติงาน ความประพฤติ และระเบียบวินัย 
 5.1.1.6 กําหนดมาตรการในการประสานงานและควบคุม กํากับดูแล ใหมีการ
ประสานกันอยางใกลชิดจริงจังระหวางงานตาง ๆ ในสถานีตํารวจ 
 5.1.1.7 ใหคําปรึกษาแนะนํา ตลอดจนปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานของ
ขาราชการตํารวจในสถานีตํารวจ 
 5.1.1.8 ติดตามประเมินผลการปฏิบัติง านของขาราชการตํ ารวจ ใน 
สถานีตํารวจ 
 5.1.1.9 ติดตอประสานงานกับหนวยงานอื่น 
 5.1.1.10 จัดการฝกอบรมใหกับขาราชการตํารวจในสถานีตํารวจเพ่ือใหมี
ความรู ความสามารถ ความประพฤติ ระเบียบวินัยเหมาะสมกับการปฏิบัติหนาที่ โดยการจัดการฝกอบรมเอง
หรือขอรับการสนับสนุนจากบุคคลหรือหนวยงานอื่น 
 5.1.1.11 เขารวมประชุมคณะกรรมการตาง ๆ ตามที่ไดรับการแตงตั้ง 
 5.1.1.12 รวมประชุมกับหนวยงานอื่นในงานที่เก่ียวของ 
 5.1.1.13 แกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานของสถานีตํารวจ 
 5.1.1.14 ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เก่ียวกับงานในหนาที่ 
 5.1.2 ทําหนาที่หัวหนาพนักงานสอบสวน โดยปฏิบัติตามที่กฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง 
หรือขอบังคับกําหนด 
 5.1.3 ปฏิบัติงานตามที่กฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง หรือขอบังคับ กําหนดใหเปนอํานาจ
หนาที่ของหัวหนาสถานีตํารวจโดยเฉพาะ 
 5.1.4 วางแผน ปฏิบัติและควบคุมการจัดการกําลังในการถวายความปลอดภัยแดองค
พระมหากษัตริย พระราชินี และพระบรมวงศานุวงศ ท่ีเสด็จพระราชดําเนินเขามาในพ้ืนที่ของสถานีตํารวจ 
 ๕.1.5 วางแผน ปฏิบัติและควบคุมการจัดกําลังในการควบคุมความสงบเรียบรอย 
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 รับผิดชอบเกี่ยวกับ
การวางแผน สั่งการ ควบคุม กํากับดูแล ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลงานที่เกี่ยวกับนโยบาย ยุทธศาสตร 
และแผนงานสถานีตํารวจ งานการบริหารบุคลากร การศึกษาการฝกอบรม งานวิชาการ สวัสดิการ การพัฒนา 
การบริหารจัดการ งบประมาณ การเงิน การพัสดุ การพลาธิการและสรรพาวุธ การสงกําลังบํารุง รวมทั้ง
ลักษณะงานที่เกี่ยวของหรือเปนสวนประกอบเพ่ือสงเสริมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานในสถานีตํารวจ 
โดยจําแนกออกเปนงานตางๆ ดังนี้ 
 ๕.2.1 งานนโยบาย ยุทธศาสตร แผนแมบท แผนปฏิบัติการ แผนประจําป และแผน 
ปฏิบัติการประจําของสถานีตํารวจ 
 ๕.2.2 งานธุรการและสารบรรณทั่วไปของสถานีตํารวจ 
 5.2.3 งานกําลังพล รวมทั้งงานพัฒนาขาราชการตํารวจและครอบครัวใหมีความพรอม
ทั้งดานกําลัง ความคิด และจิตใจ เพ่ือปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 5.2.4 งานการศึกษา ฝกอบรม สัมมนา ดูงาน ตลอดจนงานเผยแพรความรู 
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 5.2.5 งานสวัสดิการ 
 5.2.6 งานพัฒนาองคกร และพัฒนาระบบการบริหารจัดการตางๆ 
 5.2.7 งานงบประมาณการเงิน งานพัสดุ พลาธิการและสรรพาวุธ 
 5.2.8 งานการสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.2.9 งานจัดการเร่ืองเงินสินบน เงินรางวัล และเงินคาตอบแทน 
 5.2.10 งานการจัดอาหารเลี้ยงดูผูตองหา 
 5.2.11 งานทะเบียนคนตางดาวและงานการขออนุญาตตาง ๆ 
 5.2.12 งานการประชาสัมพันธ 
 5.2.13 งานตรวจสอบติดตามประเมินผล วิจัยและพัฒนาการปฏิบัติตามนโยบาย 
ยุทธศาสตร แผนงานและโครงการตาง ๆ 
 5.2.14 งานดูแลหองประชุมและจัดการประชุม 
 5.2.15 งานควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจ ทั้งในดานการ
ปฏิบัติงาน ความประพฤติและระเบียบวินัย 
 5.2.16 การปฏิบัติหนาที่หากมีเหตุจําเปนเรงดวน ใหมีอํานาจมอบหมายให
ผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติหนาที่อื่นไดตามความเหมาะสม แตทั้งนี้ตองไมเสียหายตอหนาที่การงานประจํา 
 5.2.17 งานอื่นที่ไมไดกําหนดใหเปนหนาที่ของงานใดในสถานีตํารวจใหเปนหนาที ่
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 ใหคําปรึกษา แนะนํา ตลอดจนปรับปรุงแกไข
การปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาในงานอํานวยการ 
 5.3.1.2 การปฏิบัติหนาที่หากมีเหตุจําเปนเรงดวน ใหมีอํานาจมอบหมายให
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
ผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติหนาที่อืน่ไดตามความเหมาะสม 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 ปฏิบัติงานในหนาที่และความรับผิดชอบของตําแหนงระดับ 
ผูบังคับหมูที่ปฏิบัติอยูเดิม โดยปฏิบัติงานในกลุมงานอํานวยการและสนับสนุน ภายใตการกํากับตรวจสอบ
โดยทั่วไป และอาจไดรับมอบหมายใหควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจจํานวนหนึ่ง 
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 5.3.๓.2 ตัดสินใจ วินิจฉัยสั่งการ แกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบใหเสร็จสิ้น 
ณ จุดเดียว 
 5.3.๓.๓ ปฏิบัติงานดวยตนเองในลักษณะของผูมีประสบการณในงานดาน
อํานวยการและสนับสนุนของหนวยงานนั้น ๆ 
 5.3.๓.๔ ชวยเหลืองานของขาราชการตํารวจระดับตําแหนงสารวัตรหรือ
เทียบเทา 
 5.3.๓.๕ ปฏิบัติหนาที่อื่นที่ เกี่ยวของหรือตามที่ ไดรับมอบหมายจาก
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 งานจัดการเร่ืองเงินสินบน 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 
 เปนหัวหนาผูปฏิบัติงานปองกันปราบปรามรับผิดชอบเก่ียวกับการวางแผนอํานวยการ 
สั่งการ ควบคุม กํากับ ดูแล ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล ตลอดจนปฏิบัติงานในดานการปองกัน 
และปราบปรามอาชญากรรม ซึ่งเปนการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติตาง ๆ ที่มีโทษทางอาญาทุกฉบับ 
งานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตํารวจ งานชุมชนและมวลชนสัมพันธในรูปแบบตาง ๆ 
รวมทั้งงานที่มีลักษณะเกี่ยวของ หรือเปนสวนประกอบของงานนี้ ในเขตพ้ืนที่ของสถานีตํารวจ เพ่ือมิใหเกิด
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
ปองกันและปราบปรามมิใหอาชญากรรมเกิดขึ้น 
 5.4.6 งานจัดสายตรวจทุกประเภท 
 5.4.7 งานควบคุมแหลงอบายมุข และการจัดระเบียบสังคม 
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 5.4.8 งานปราบปรามการกระทําความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาและ
พระราชบัญญัติ ตาง ๆ ที่มีโทษทางอาญาทุกฉบับ 
 5.4.9 งานปราบปรามผูมีอิทธิพลและมือปนรับจาง 
 5.4.10 งานพิทักษเด็ก เยาวชน และสตรี 
 5.4.11 งานปราบปรามผูมีอิทธิพลเกี่ยวกับบอนการพนัน สถานบริการและแหลง
อบายมุข 
 5.4.12 งานปราบปรามผูมีอิทธิพลในการฮั้วประมูล และขัดขวางการเสนอแขงขันราคา
ในการประมูล 
 5.4.13 งานที่ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 5.4.14 งานตามกฎหมายวาดวยการจําหนวยสุรา สถานบริการ โรงแรม ภาพยนตร 
โรงรับจํานํา อาวุธปน การพนัน และคาของเกา การเร่ียไร รวมทั้งงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของตามที่กฎหมายบัญญัติ
ใหอํานาจไว 
 5.4.15 งานฝกอบรมประชาชน อาสาสมัคร เด็ก เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา 
พนักงานรักษาความปลอดภัย ลูกเสือชาวบาน สมาชิกไทยอาสาปองกันชาติ ฯลฯ ที่เกี่ยวกับการปองกัน
อาชญากรรมและรักษาความปลอดภัยเพ่ือชวยเหลือกิจการตํารวจ 
 5.4.16 งานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตํารวจ (กต.ตร.) ระดับ 
สถานีตํารวจ 
 5.4.17 งานประชาสมัพันธ ชุมชนสัมพันธ เพ่ือแสวงหาความรวมมือจากหนวยงานภาครัฐ 
เอกชน ประชาชน ตลอดจนสรางเครือขายการปองกันอาชญากรรมในชุมชนและทุกภาคสวนของสังคมในเขต
พ้ืนที่ของสถานีตํารวจ 
 5.4.18 งานพัฒนากําลังพล งบประมาณ วัสดุอุปกรณ เทคโนโลยี เพ่ือใชในการปองกัน
ปราบปรามอาชญากรรม 
 5.4.19 งานระบบงบประมาณที่เก่ียวกับงานปองกันปราบปราม 
 5.4.20 ตรวจสอบติดสอบและประเมินผล วิจัยและพัฒนาการปฏิบัติตามนโยบาย 
ยุทธศาสตร แผนงานและโครงการตาง ๆ ในการปองกันปราบปรามอาชญากรรม 
 5.4.21 กรณีการกระทําความผิดใหพิจารณาสั่งการใหผูปฏิบัติงานปองกันปราบปราม
ดําเนินการจับกุมหรือดําเนินการจับกุมดวยตนเอง 
 5.4.22 งานการจัดกําลังรวมในการถวายความปลอดภัยแดองคพระมหากษัตริย  
พระราชินี และพระบรมวงศานุวงศ ท่ีเสด็จพระราชดําเนินเขามาในพ้ืนที่ของสถานีตํารวจ 
 5.4.23 การควบคุมความสงบเรียบรอย กรณีมีเหตุพิเศษตางๆ เชน การจัดงานตาม
ประเพณี การชุมนุมประชุม และอื่น ๆ 
 5.4.24 งานควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจทั้งในดานการ
ปฏิบัติงาน ความประพฤติและระเบียบวินัย 
 5.4.25 การปฏิบัติหนาที่หากมีเหตุจําเปนเรงดวน ใหมีอํ านาจมอบหมายให
ผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติหนาที่อื่นไดตามความเหมาะสม แตทั้งนี้ตองไมเสียหายตอหนาที่การงานประจํา 
 5.4.26 ปฏิบัตงิานอื่น ๆ ที่เก่ียวกับงานปองกันปราบปราม 
 5.4.27 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
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 5.5 ผูปฏิบัติงานปองกันปราบปราม 
 5.5.1 สารวัตรปองกันปราบปราม มีหนาที่ดังนี้ 
 5.5.๑.๑ ปฏิบัติงานตามท่ีหัวหนางานปองกันปราบปรามมอบหมาย 
 5.5.๑.๒ ปฏิบัติงานตามขอ 5.4.1 – 5.4.23 
 5.5.1.๓ ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา ตลอดจนปรับปรุงแกไข 
การปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาในงานปองกันปราบปราม 
 5.5.1.๔ การปฏิบัติหนาที่หากมีเหตุจําเปนเรงดวน ใหมีอํานาจมอบหมายให
ผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติหนาที่อื่นไดตามความเหมาะสม แตทั้งนี้ตองไมเสียหายตอหนาที่การงานประจําและ 
ตองรีบรายงานใหหัวหนางานปองกันปราบปรามทราบในทันที 
 5.5.1.๕ ปฏิบัตงิานที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับงานปองกันปราบปราม 
 5.5.1.๖ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 5.5.2 รองสารวัตรปองกันปราบปราม 
 ๕.๕.๒.๑ ทําหนาที่ปฏิบัติการปองกันปราบปราม มีหนาที่ดังนี้ 
 5.5.๒.1(๑) ปฏิบัติงานตามที่หัวหนางานปองกันปราบปรามหรือ
สารวัตรปองกันปราบปรามมอบหมาย 
 5.5.2.๑(๒) ปฏิบัติงานตามขอ 5.4.1 – 5.4.23 และขอ ๕.๕.๑.๓
 
 5.5.2.๑(๓) กรณีมีการกระทําความผิดเกิดขึ้นใหดําเนินการจับกุม 
โดยพิจารณาใชกําลังตามความเหมาะสม แลวรายงานหัวหนางานปองกันปราบปรามหรือสารวัตรปองกัน
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 แตทั้งนี้ตองไมเสียหายตอหนาที่การงาน
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 ปฏิบัติงานในหนาที่และความรับผิดชอบของตําแหนงระดับ 
ผูบังคับหมูที่ปฏิบัติอยูเดิม โดยปฏิบัติหนาที่ในสายงานปองกนัปราบปราม ภายใตการกํากับตรวจสอบโดยทั่วไป 
และอาจไดรับมอบหมายใหควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจจํานวนหนึ่ง 
 5.๕.๓.2 ตัดสินใจ วินิจฉัยสั่งการ แกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบใหเสร็จสิ้น 
ณ จุดเดียว 
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 5.๕.๓.๓ ปฏิบัติหนาที่รอยเวรบริการบนสถานีตํารวจ หัวหนากลุมสายตรวจ 
หัวหนาชุดมวลชนสัมพันธ หัวหนาชุดปฏิบัติการชายแดน หัวหนาชุดขาว หัวหนาชุดปราบปรามยาเสพติด เปนตน 
 5.๕.๓.๔ ปฏิบัติงานดวยตนเองในลักษณะของผูมีประสบการณในงานดาน
ปองกันปราบปรามของหนวยงานนั้น ๆ เปนตน 
 5.๕.๓.๕ ชวยเหลืองานของขาราชการตํารวจระดับตําแหนงสารวัตรหรือ
เทียบเทา 
 5.๕.๓.๖ ปฏิบัติหนาที่อื่นที่ เกี่ยวของหรือตามที่ ไดรับมอบหมายจาก
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) เก็บรวบรวมสถิติขอมูลเกี่ยวกับการปองกันและ
ปราบปรามตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมายและสั่งการ เกี่ยวกับคดีอาญาทุกประเภทและคดีตามพระราชบัญญัติ
ตาง ๆ ที่มีโทษทางอาญาทุกฉบับ โดยใหเก็บและรายงานตามที่สํานักงานตํารวจแหงชาติกําหนด 
 5.5.๔.2(2) ปองกันเหตุ โดยการตรวจตราทั่วไป หากตองใชกําลัง
ตํารวจไปทําการระงับ ปรามปราบเม่ือพบเหตุที่ตองระงับ ปราบปรามตองดําเนินการดวยตนเองหรือแจงสั่งให
ใชกําลังตํารวจตามความเหมาะสมหรือตามแผนที่กําหนดไว 
 5.5.๔.2(3) การปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา 
 5.5.๔.2(4) ปฏิบัติหนาที่ถวายความปลอดภัยแดองคพระมหากษัตริย 
พระราชินี และพระบรมวงศานุวงศ ที่เสด็จพระราชดําเนินเขามาในพ้ืนที่ของสถานีตํารวจ 
 5.5.๔.2(5) ควบคุมความสงบเรียบรอย กรณีมีเหตุพิเศษตาง ๆ 
เชน การจัดงานตามประเพณี การชุมนุมประทวง และอื่นๆ 
 5.5.๔.2(6) ปฏิบัติหนาที่สิบเวรประจําสถานีตํารวจควบคุมการ
ปฏิบัติหนาที่ของยามสถานีตํารวจ ประชาสัมพันธ ควบคุมผูตองหา พิมพลายนิ้วมือ 
 5.5.๔.2(7) ปฏิบัติหนาที่ยามสถานีตํารวจ รักษาการณรักษาความ
สงบเรียบรอย ความสะอาด พัสดุของหลวง สิ่งของท่ียึดมาประกอบคดี ตลอดจนชวยเหลือควบคุมดูแลผูตองหา
และผูตองขัง 
 5.5.๔.2(๘) ปฏิบัติงานชุมชนสัมพันธ เพ่ือแสวงหาความรวมมือจาก
หนวยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชน ตลอดจนสรางเครือขายการปองกันอาชญากรรมในชุมชนและทุกภาคสวน
ของสังคมในเขตพื้นที่ของสถานีตํารวจ 
 5.5.๔.2(๙) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เก่ียวของกับงานปองกันปราบปราม 
 5.5.๔.2(๑๐) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
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 5.5.๔.3 ทําหนาที่คุมผูตองหาบนสถานี มีหนาที่ดังนี้ 
 5.5.๔.3(1) ควบคุมดูแลผูตองหา ผูถูกกักขังและผูถูกจําขัง โดย
จะตองรายงานใหนายรอยตํารวจเวรทราบ 
 5.5.๔.3(2) การเยี่ยมผูถูกควบคุม โดยจัดใหไดตามกําหนดเวลาที่
กําหนดไวเทานั้น รวมทั้งตรวจตราดูแลสิ่งของและอาหารที่มีผูนํามาเยี่ยม ผูถูกควบคุม เพ่ือปองกันไมใหมี
สิ่งของตองหาม เล็ดลอดเขาไปถึงผูถูกควบคุมในหองควบคุมได 
 5.5.๔.3(3) ดําเนินการเรื่องการใหอาหารผูถูกควบคุม ตรวจตรา 
ดูแลอาหารท่ีทางการจัดเล้ียงไมใหมีส่ิงของตองหาม ปะปนเขาไปในอาหาร และเล้ียงอาหารตามเวลาที่กําหนด
เทานั้น 
 5.5.๔.3(4) ปฏิบัติหนาที่ถวายความปลอดภัยแดองคพระมหากษัตริย 
พระราชินี และพระบรมวงศานุวงศ ที่เสด็จพระราชดําเนินเขามาในพ้ืนที่ของสถานีตํารวจ 
 5.5.๔.3(5) ควบคุมความสงบเรียบรอย กรณีมีเหตุพิเศษตางๆ เชน 
การจัดงานตามประเพณี การชมุนุมประทวง 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) ดําเนินการเก่ียวกับคํารองตาง ๆ 
 5.5.๔.4(๔) ปฏิบัติหนาที่ถวายความปลอดภัยแดองคพระมหากษัตริย 
พระราชินี และพระบรมวงศานุวงศ ที่เสด็จพระราชดําเนินเขามาในพ้ืนที่ของสถานีตํารวจ 
 5.5.๔.4(๕) ควบคุมความสงบเรียบรอย กรณีมีเหตุพิเศษตาง 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) พิมพลายนิ้วมือบุคคลท่ีขอตรวจสอบประวัติ 
 5.5.๔.๕(๒) พิมพลายนิ้วมือผูตองหา และนิ้วมือศพอันเกิดจากการ
ตายโดยผิดธรรมชาติ 
 5.5.๔.๕(๓) พิมพลายนิ้วมือผูตองสงสัย 
 5.5.๔.๕(๔) ปฏิบัติหนาที่ถวายความปลอดภัยแดองคพระมหากษัตริย 
พระราชินี และพระบรมวงศานุวงศ ที่เสด็จพระราชดําเนินเขามาในพ้ืนที่ของสถานีตํารวจ 
 5.5.๔.๕(๕) ควบคุมความสงบเรียบรอย กรณีมีเหตุพิเศษตางๆ เชน 
การจัดงานตามประเพณี การชมุนุมประทวง และอื่น ๆ 
 5.5.๔.๕(๖) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับงานปองกันปราบปราม 
 5.5.๔.๕(๗) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
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 5.5.๔.6 ทําหนาที่เสมียนประจําธุรการ มีหนาที่ดังนี้ 
  5.5.๔.6(1) ลงบันทึกประจําวันการปฏิบัติงานของสถานีตํารวจใน
สวนที่มิไดกําหนดใหลงบันทึกในสมุดประจําวันคดี 
 5.5.๔3.6(2) ลงบันทึกการนําตัวผูตองหาออกนอกหองควบคุม 
ซึ่งพนักงานสอบสวนเปนผูสั่งการ โดยใหผูทําหนาที่ควบคุมผูตองหา ผูรบัตัวผูตองหาจดบันทกึไวเปนหลักฐาน 
 5.5.๔.6(3) ปฏิบัติหนาที่ถวายความปลอดภัยแดองคพระมหากษัตริย 
พระราชินี และพระบรมวงศานุวงศ ทีเ่สดจ็พระราชดําเนินเขามาในพื้นที่ของสถานีตํารวจ 
 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 – สงวิทยุ ระหวางสถานีตํารวจกับหนวยงานอื่นที่
เก่ียวของและผูปฏิบัติหนาที่ตางๆ ของสถานีตํารวจ 
 5.5.๔.7(2) ดูแลรักษาเคร่ืองรับสงวิทยุและวัสดุอุปกรณที่เก่ียวของ 
โดยเปนผูดูแลรักษาเบ้ืองตน ตลอดจนตรวจสอบเครื่องรับสงวิทยุและอุปกรณที่เกี่ยวของเม่ือเกิดการชํารุดเสียหาย
ใหรีบรายงานผูบังคับบัญชาเพ่ือแกไขทันที 
 5.5.๔.7(3) ปฏิบัติหนาที่ถวายความปลอดภัยแดองคพระมหากษัตริย 
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
บังคับใชกฎหมายเก่ียวกับการจราจร รวมท้ังงานจราจรตามโครงการพระราชดําริ และงานที่มีลักษณะเกี่ยวของ 
หรือเปนสวนประกอบของงานนี้ เพ่ือปองกันไมใหเกิดปญหาดานการจราจร ตลอดจนพ้ืนที่ที่มีการจราจร
ตอเนื่องกัน โดยจําแนกออกเปนงานตาง ๆ ดังนี้ 
 ๕.๖.๑ งานควบคุม ดูแล ใหคําปรึกษาแนะนํา ตลอดจนการปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงาน
ของผูใตบังคับบัญชาในงานจราจร 
 ๕.๖.๒ งานวางแผนจัดการและควบคุมการจราจร ตลอดจนจัดทําแผนที่จราจรของพ้ืนที่
รับผิดชอบ และของพ้ืนที่ท่ีมีการจราจรตอเนื่องกัน 
 ๕.๖.๓ งานศึกษาเก็บรวบรวมสถิติขอมูลเก่ียวกับการจราจร และนําวิทยาการตาง ๆ มา
ใชในงานจราจร 
 ๕.๖.๔ งานใหความรูและการศึกษาอบรมผูปฏิบัติหนาที่จราจร 
 ๕.๖.๕ งานสอดสอง ตรวจตรา แนะนํา ใหประชาชนผูใชรถใชถนนปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ คําสั่ง ขอบังคับเกี่ยวกับการจราจร 
 

/๕.๖.๖ งานเก็บ... 
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 ๕.๖.๖ งานเก็บรวบรวมขอมูล ขาวสาร หรือขอเท็จจริงที่เปนประโยชนตอการจัดและ
การควบคุมการจราจร 
 ๕.๖.๗ งานการสงขอมูลขาวสาร หรือขอเท็จจริงที่เปนประโยชนตอการปองกัน
ปราบปราม และสงใหงานปองกันปราบปราม 
 ๕.๖.๘ เม่ือไดรับคําสั่งไมวาจะเปนคําสั่งโดยฉับพลันทันที หรือตามแผนที่ผูบังคับบัญชา
กําหนดใหปฏิบัติอยางหนึ่งอยางใดในการเขาระงับ ปราบปราม จับกุม สกัดจับ ก็ใหปฏิบัติตามคําสั่ง 
 ๕.๖.๙ กรณีมีการกระทําความผิดใหพิจารณาสั่งการใหผูปฏิบัติงานจราจรดําเนินการ
จับกุมหรือดําเนินการจับกุมดวยตนเอง 
 ๕.๖.๑๐ ปฏิบัติหนาที่ถวายความปลอดภัยแดองคพระมหากษัตริย พระราชินี และ 
พระบรมวงศานุวงศ ท่ีเสด็จพระราชดําเนินเขามาในพ้ืนที่ของสถานีตํารวจ 
 ๕.๖.๑๑ ปฏิบัติงานรวมกับงานปองกันปราบปราม ในการควบคุมความสงบเรียบรอย 
กรณีมีเหตุพิเศษตาง ๆ เชน การจัดงานตามประเพณี และอื่น ๆ 
 ๕.๖.๑๒ ปฏิบัติงานรวมกับงานปองกันปราบปราม เพ่ือทําการตรวจคนจับกุม 
 ๕.๖.๑๓ งานควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจ ทั้งในดานการ
ปฏิบัติงาน ความประพฤติและระเบียบวินัย 
 ๕.๖.๑๔ การปฏิบัติหน าที่หากมีเหตุจํ าเปนเร งด วน ใหมีอํ านาจมอบหมาย 
ใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติหนาที่อื่นไดตามความเหมาะสม แตทั้งนี้ตองไมเสียหายตอหนาที่การงานประจํา 
 ๕.๖.๑๕ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับงานจราจร 
 ๕.๖.๑๖ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 ๕.๗ ผูปฏิบัตงิานจราจร 
 ๕.๗.๑ สารวัตรจราจร มีหนาที่ดังนี้ 
 ๕.๗.๑.๑ ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา ตลอดจนปรับปรงุแกไขการ
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 ขอบังคับเก่ียวกับการจราจร 
 ๕.๗.๑.๗ จัดการเบ้ืองตนเมื่อเกิดอุบัติเหตุจราจร 
 ๕.๗.๑.๘ เก็บรวบรวมขอมูล ขาวสาร หรือขอเท็จจริงที่เปนประโยชนตอการ
ปองกันปราบปราม และสงใหฝายปองกันปราบปราม 
 ๕.๗.๑.๙ ปฏิบัติหนาที่ถวายความปลอดภัยแดองคพระมหากษัตริย พระราชิน ี
และพระบรมวงศานุวงศ ที่เสด็จพระราชดําเนินเขามาในพื้นที่ของสถานีตํารวจ 
 ๕.๗.๑.๑๐ ปฏิบัติงานรวมกับงานปองกันปราบปราม ในการควบคุมความสงบ
เรียบรอย กรณีมีเหตุพิเศษตาง ๆ เชน การจัดงานตามประเพณี การชุมนุมประทวง และอื่น ๆ 
 

/๕.๗.๑.๑๑ ปฏิบัตงิาน... 
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 ๕.๗.๑.๑๑ ปฏิบัติงานรวมกับงานปองกันปราบปราม เพ่ือทําการตรวจคน
จับกุม 
 ๕.๗.๑.๑๒ เม่ือไดรับคําสั่งไมวาจะเปนคําสั่งโดยฉับพลันทันที หรือตามแผนที่
ผูบังคับบัญชากําหนดใหปฏิบัติอยางหนึ่งอยางใดในการเขาระงับ ปราบปราม จับกุม สกัดจับ ก็ใหปฏิบัติตาม
คําสั่ง 
 ๕.๗.๑.๑๓ การปฏิบัติหนาที่หากมีเหตุจําเปนเรงดวน 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 รองสารวตัรจราจร 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 ปฏิบัติงานในหนาที่และความรับผิดชอบของตําแหนงระดับ 
ผูบังคับหมูที่ปฏิบัติอยูเดิม โดยปฏิบัติหนาที่ในสายงานจราจร ภายใตการกํากับตรวจสอบโดยทั่วไป และอาจ
ไดรับมอบหมายใหควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจจํานวนหนึ่ง 
 5.๗.๓.2 ตัดสินใจ วินิจฉัยสั่งการ แกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบใหเสร็จสิ้น 
ณ จุดเดียว 
 5.๗.๓.๓ ปฏิบัติหนาที่หัวหนาจราจร 
 5.๗.๓.๔ ปฏิบัติงานดวยตนเองในลักษณะของผูมีประสบการณในงานดาน
จราจรของหนวยงานนั้น ๆ 
 5.๗.๓.๕ ชวยเหลืองานของขาราชการตํารวจระดับตําแหนงสารวัตรหรือ
เทียบเทา 
 5.๗.๓.๖ ปฏิบัติหนาที่อื่นที่ เกี่ยวของหรือตามที่ ไดรับมอบหมายจาก
ผูบังคับบัญชา 
 ๕.๗.๔ ผูบังคับหมู จราจร 
 ๕.๗.๔.๑ ทําหนาที่ธุรการ มีหนาที่ดังนี้ 
 ๕.๗.๔.๑(๑) งานธุรการทั่วไปของงานจราจร 
 ๕.๗.๔.๑(๒) ปฏิบัติหนาที่ถวายความปลอดภัยแดองคพระมหากษัตริย 
พระราชินี และพระบรมวงศานุวงศ ที่เสด็จพระราชดําเนินเขามาในพื้นที่ของสถานีตํารวจ 
 ๕.๗.๔.๑(๓) ปฏิบัติงานรวมกับงานปองกันปราบปราม ในการควบคุม
ความสงบเรียบรอย กรณีมีเหตุพิเศษตาง ๆ เชน การจัดงานตามประเพณี การชุมนุมประทวง และอื่น ๆ 

/๕.๗.๔.๑(๔) ปฏิบัติงาน... 
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 ๕.๗.๔.๑(๔) ปฏิบัติงานรวมกับงานปองกันปราบปราม เพ่ือทําการ
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) จัดและควบคุมการจราจรตามท่ีรองสารวัตรจราจร หรือ
สารวัตรจราจร หรือหัวหนางานจราจรมอบหมายสั่งการ 
 ๕.๗.๔.๒(๓) จัดและควบคุมการจราจร โดยจัดและควบคุมการจราจร
ตามท่ีรองสารวัตรจราจร 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) เก็บรวบรวมขอมูล ขาวสารหรือขอเท็จจริงที่เปน
ประโยชนตอการปองกันปราบปราม โดยรายงานขอมูลขาวสาร หรือขอเท็จจริงท่ีเก็บรวบรวมไดตอรองสารวัตร
จราจรหรือสารวัตรจราจร หัวหนางานจราจร หรือกรณีเรงดวนใหแจงโดยตรงตอผูมีหนาที่รับผิดชอบในเรื่อง 
นั้น ๆ กอน แลวรายงานรองสารวัตรจราจรหรือสารวัตรจราจร หรือหวัหนางานจราจร ทั้งนี้ตามหลักเกณฑและ
วิธีการท่ีหัวหนาสถานีตํารวจกําหนด 
 5.7.๔.2(8) ปฏิบัติหนาที่ถวายความปลอดภัยแดองคพระมหากษัตริย 
พระราชินี และพระบรมวงศานุวงศ ที่เสด็จพระราชดําเนินเขามาในพื้นท่ีของสถานีตํารวจ 
 5.7.๔.2(9) ปฏิบัติงานรวมกับงานปองกันปราบปราม ในการควบคุม
ความสงบเรียบรอย กรณีมีเหตุพิเศษตาง ๆ เชน การจัดงานตามประเพณี การชุมนุมประทวง และอื่น ๆ 
 5.7.๔.2(10) ปฏิบัติงานรวมกับงานปองกันปราบปราม เพ่ือทําการ
ตรวจคนจับกุม 
 5.7.๔.2(11) เม่ือไดรับคําสั่งไมวาจะเปนคําสั่งโดยฉับพลันทันทีหรือ
ตามแผนที่ผูบังคับบัญชากําหนดใหปฏิบัติอยางหนึ่งอยางใดในการเขาระงับ ปราบปรามจับกุมสกัดจับ ก็ให
ปฏิบัติตามคําสั่ง 
 5.7.๔.2(13) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับงานจราจร 
 5.๗.๔.2(14) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 5.8 หัวหนางานสืบสวน มีหนาที่ดังนี้ 
 เปนหัวหนาผูปฏิบัติงานสืบสวน รับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผนอํานวยการ สั่งการ 
ควบคุม กํากับ ดูแล ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลตลอดจนการปฏิบัติงานในดานการสืบสวนที่เกี่ยวกับ
คดีอาญาที่เกิดขึ้น รวมทั้งงานอื่น ๆ ที่มีลักษณะเกี่ยวของหรือเปนสวนประกอบของงานนี้ในเขตพ้ืนที่ของ 
สถานีตํารวจ เพ่ือแสวงหาพยานหลักฐานและผูกระทําความผิดอันเปนการอํานวยความยุติธรรมใหแกประชาชน
ในการสืบสวนคดีอาญาใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยจําแนกออกเปนงานตาง ๆ ดังนี้ 
 

/5.8.1  งานสืบสวน... 
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 5.8.1 งานสืบสวนการกระทําความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา การกระทําความผิด
ตามพระราชบัญญัติตาง ๆ ที่มีโทษทางอาญา และการปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 5.8.2 งานพัฒนากําลังพล งบประมาณ วัสดุอุปกรณ เทคโนโลยี และวิทยาการตาง ๆ 
เพ่ือใชในการสืบสวน 
 5.8.3 งานสืบสวนหาขาวและระบบขอมูลอาชญากรรม 
 5.8.4 งานวางระบบการงบประมาณที่เกี่ยวกับงานสืบสวน 
 5.8.5 งานตรวจสอบติดตามและประเมินผล งานวิจัยและพัฒนาการปฏิบัติตามนโยบาย 
ยุทธศาสตร แผนงานและโครงการตาง ๆ รวมทั้งการศึกษาและเก็บรวบรวมสถิติขอมูลที่เกี่ยวของกับงาน
สืบสวนคดีอาญาที่เกิดขึ้น 
 5.8.6 งานวางแผนสืบสวน 
 5.8.7 งานสืบสวนหาขอเท็จจริง และหลักฐานเพ่ือทราบรายละเอียดของการกระทํา
ความผิดที่เกิดขึ้นแลว 
 5.8.8 งานสืบสวนภายหลังจากรูตัวผูกระทําความผิด ทั้งที่เปนคดีที่อยู ในความ
รับผิดชอบของสถานีตํารวจ และกรณีจับกุมคนรายตามหมายจับของสถานีตํารวจอื่น เพ่ือรูแหลงและ
รายละเอียดเพ่ือใหมีการจับกุม 
 5.8.9 ดําเนินการเพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการสืบสวน โดยสรางความสัมพันธกับ
ประชาชนในพื้นที่โดยใกลชิดเพ่ือประโยชนในการหาขาว 
 5.8.10 กรณีพบการกระทําความผิดใหพิจารณาสั่งการใหผูใตบังคับบัญชาดําเนินการ
จับกุม หรือดําเนินการจับกุมดวยตนเอง 
 5.8.11  ปฏิบัติหนาที่ถวายความปลอดภัยแดองคพระมหากษัตริย พระราชินี และ 
พระบรมวงศานุวงศ ที่เสด็จพระราชดําเนินเขามาในพ้ืนที่ของสถานีตํารวจ 
 5.8.12 ปฏิบัติงานรวมกับงานปองกันปราบปราม ในการควบคุมความสงบเรียบรอย 
กรณีมีเหตุพิเศษตาง ๆ เชน การจัดงานตามประเพณี การชุมนุมประทวง และอื่น ๆ 
 5.8.13 ปฏิบัติงานรวมกับงานปองกันปราบปราม เพ่ือทําการตรวจคนจับกุม 
 5.8.14 งานปกปดใหความคุมครองแหลงขาว และพยาน 
 5.8.15 ประสานการปฏิบัติงานกับงานอื่น ๆ ในสถานีตํารวจและหนวยงานอื่น ๆ ที่
เก่ียวของอยางใกลชิดจริงจัง เพ่ือใหผลในการปองกัน ระงับ ปราบปราม กระทําความผิด 
 5 .8 .16 ใหคํ าปรึ กษาแนะนํ า  ตลอดจนปรับปรุ งแก ไขการปฏิบัติ ง านของ
ผูใตบังคับบัญชาในงานสืบสวน 
 5.8.17 งานควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจ ทั้งในดานการ
ปฏิบัติงาน ความประพฤติและระเบียบวินัย 
 5.8.18 การปฏิบัติหนาที่หากมีเหตุจําเปนเรงดวน ใหมีอํ านาจมอบหมายให
ผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติหนาที่อื่นไดตามความเหมาะสม แตทั้งนี้ตองไมเสียหายตอหนาที่การงานประจํา 
 5.8.19 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับงานสืบสวน 
 5.8.20 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
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 5.9 ผูปฏบิัติงานสืบสวน 
 5.9.1  สารวัตรสืบสวน มีหนาที่ดังนี้ 
 5.9.1.1 ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา ตลอดจนปรับปรงุแกไขการ
ปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาในงานสืบสวน 
 5.9.1.2 ศึกษาเก็บขอมูลในสวนที่เกี่ยวของ และนําวิทยาการตางๆ มาใชใน
การสืบสวน 
 5.9.1.3 งานวางแผนสืบสวน 
 5.9.1.4 สืบสวนหาขาวและรวบรวมขอมูล ขอเท็จจริงหลักฐานรวมทั้ง
ประสานการปฏิบัติกับงานอื่นในสถานีตํารวจหรือหนวยงานอื่น เพ่ือประโยชนในการรักษาความสงบเรียบรอย
ของประชาชน อันไดแก การปองกันเหตุราย เหตุรุนแรง การกระทําผิดตาง ๆ ทั้งจากแหลงขาวทั่วไปและ
แหลงขาวที่จัดตั้งขึ้น 
 5.9.1.๕ สืบสวนหาขอเท็จจริง และหลักฐานเพ่ือทราบรายละเอียดของการ
กระทําความผิดที่เกิดขึ้นแลว 
 5.9.1.๖ สืบสวนภายหลังจากรูตัวผูกระทําความผิด ทั้งที่เปนคดีที่อยู 
ความรับผิดชอบของสถานีตํารวจ และกรณีจับกุมคนรายตามหมายจับของสถานีตํารวจอื่นหรือหนวยงานอื่น 
เพ่ือรูแหลงและรายละเอียดเพ่ือใหมีการจับกุม 
 5.9.1.๗ ดําเนินการเพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการสืบสวน โดยสราง
ความสัมพันธกับประชาชนในพ้ืนที่อยางใกลชิดเพ่ือประโยชนในการหาขาว 
 5.9.1.๘ กรณีการกระทําความผิดใหดําเนินการจับกุม โดยพิจารณาใชกําลัง
ตํารวจตามความเหมาะสมแลวรายงานหัวหนางานสืบสวนทราบ 
 5.9.1.๙ ปฏิบัติหนาที่ถวายความปลอดภัยแดองคพระมหากษัตริย พระราชิน ี
และพระบรมวงศานุวงศ ที่เสด็จพระราชดําเนินเขามาในพื้นที่ของสถานีตํารวจ 
 5.9.1.1๐ ปฏิบัติงานรวมกับงานปองกันปราบปราม ในการควบคุมความสงบ
เรียบรอย กรณีมีเหตุพิเศษตาง ๆ เชน การจัดงานตามประเพณี การชุมนุมประทวง และอื่น ๆ 
 5.9.1.1๑ ปฏิบัติงานรวมกับงานปองกันปราบปราม เพ่ือทําการตรวจคน
จับกุม 
 5.9.1.1๒ เม่ือไดรับคําสั่งไมวาจะเปนคําสั่งโดยฉับพลันทันทีหรือตามแผนที่
ผูบังคับบัญชากําหนดใหปฏิบัติอยางหนึ่งอยางใดในการเขาระงับ ปราบปราม จับกุม สกัดจับ ก็ใหปฏิบัติตาม
คําสั่ง 
 5.9.1.1๓ งานควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจทั้งใน
ดานการปฏิบัติงาน ความประพฤติและระเบียบวินัย 
 5.9.1.1๔ การปฏิบัติหนาที่หากมีเหตุจําเปนเรงดวน ใหมีอํานาจมอบหมาย 
ใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติหนาที่อื่นไดตามความเหมาะสม แตทั้งนี้ตองไมเสียหายตอหนาที่การงานประจําและ
ตองรีบรายงานใหหัวหนางานสืบสวนทราบในทันที 
 5.9.1.1๕ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับงานสืบสวน 
 5.9.1.1๖ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 5.9.2 รองสารวัตรสืบสวน มีหนาที่ดังนี้ 
 5.9.๒.๑ ปฏิบัติงานตามท่ีหัวหนางานสืบสวน หรือสารวัตรสืบสวนมอบหมาย 
 5.9.2.2 ปฏิบัติงานตามขอ 5.9.1.1 – 5.9.1.13 
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 5.9.2.3 การปฏิบัติหนาที่หากมีเหตุจําเปนเรงดวน ใหมีอํานาจมอบหมาย 
ใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติหนาที่อื่นไดตามความเหมาะสม แตทั้งนี้ตองไมเสียหายตอหนาที่การงานประจําและ
ตองรีบรายงานใหหัวหนางานสืบสวนหรือสารวัตรสืบสวนทราบในทันที 
 5.9.2.4 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับงานสืบสวน 
 5.9.2.5  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 5.๙.๓ รองสารวตัร (ตําแหนงควบผูบังคับหมู ถึงรองสารวัตร) งานสืบสวน มีหนาที่ดังนี้ 
 5.๙.๓.1 ปฏิบัติงานในหนาที่และความรับผิดชอบของตําแหนงระดับ 
ผูบังคับหมูที่ปฏิบัติอยูเดิม โดยปฏิบัติหนาที่ในสายงานสืบสวน ภายใตการกํากับตรวจสอบโดยทั่วไป และอาจ
ไดรับมอบหมายใหควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจจํานวนหนึ่ง 
 5.๙.๓.2 ตัดสินใจ วินิจฉัยสั่งการ แกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบใหเสร็จสิ้น 
ณ จุดเดียว 
 5.๙.๓.๓ ปฏิบัติหนาที่หัวหนาสายสืบ 
 5.๙.๓.๔ ปฏิบัติงานดวยตนเองในลักษณะของผูมีประสบการณในงานดาน
สืบสวนของหนวยงานนั้น ๆ 
 5.๙.๓.๕ ชวยเหลืองานของขาราชการตํารวจระดับตําแหนงสารวัตรหรือ
เทียบเทา 
 5.๙.๓.๖ ปฏิบัติหนาที่อื่นที่ เกี่ยวของหรือตามที่ ไดรับมอบหมายจาก
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 แด อ ง ค
พระมหากษัตริย พระราชินี และพระบรมวานุวงศ ท่ีเสด็จพระราชดําเนินเขามาในพ้ืนที่ของสถานีตํารวจ 
 5.9.๔.1(3) ปฏิบัติงานรวมกับงานปองกันปราบปราม ในการ
ควบคุมความสงบเรียบรอย กรณีมีเหตุพิเศษตาง ๆ เชน การจัดงานตามประเพณี การชุมนุมประทวง และอื่น ๆ 
 5.9.๔.1(4) ปฏิบัติงานรวมกับงานปองกันปราบปราม เพ่ือทําการ
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) เก็บรวบรวมสถิติขอมูลในสวนที่เก่ียวของกับงานสืบสวน
รายงานขอมูลสืบสวนตอรองสารวัตรสืบสวน หรือสารวัตรสืบสวน หรือหัวหนางานสืบสวน 
 5.9.๔.2(3) สืบสวนหาขาวและรวบรวมขอมูล ขอเท็จจริงหลักฐาน 
รวมทั้งประสานการปฏิบัติกับงานอื่นในสถานีตํารวจหรือหนวยงานอื่น เพ่ือประโยชนในการรักษาความสงบ
เรียบรอยของประชาชน อันไดแก การปองกันเหตุราย เหตุรุนแรงการกระทําผิดตางๆ ทั้งจากแหลงขาวทั่วไป
และแหลงขาวที่จัดตั้งขึ้น 

/5.9.๔.2(4) สบืสวน... 
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 5.9.๔.2(4) สืบสวนหาขอเท็จจริง และหลักฐานเพ่ือทราบรายละเอียด
ของการกระทําความผิดที่เกิดขึ้นแลว 
 5.9.๔.2(5) สืบสวนภายหลังจากรูตัวผูกระทําความผิดทั้งท่ีเปนคดีที่
อยู ในความรับผิดชอบของสถานีตํารวจ และกรณีจับกุมคนรายตามหมายจับของสถานีตํารวจอื่นหรือ 
หนวยงานอื่น เพ่ือรูแหลงและรายละเอียดเพ่ือใหมีการจับกุม 
 5.9.๔.2(6) ดําเนินการเพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการสืบสวน 
โดยสรางความสัมพันธกับประชาชนในพื้นที่อยางใกลชิดเพ่ือประโยชนในการหาขาว 
 5.9.๔.2(7) ปฏิบัติหนาที่ถวายความปลอดภัยแดองคพระมหากษัตริย 
พระราชินี และพระบรมวงศานุวงศ ที่เสด็จพระราชดําเนินเขามาในพ้ืนที่ของสถานีตํารวจ 
 5.9.๔.2(8) ปฏิบัติงานรวมกับงานปองกันปราบปราม ในการควบคุม
ความสงบเรียบรอย กรณีมีเหตุพิเศษตาง ๆ เชน การจัดงานตามประเพณี การชุมนุมประทวง และอื่น ๆ 
 5.9.๔.2(9) ปฏิบัติงานรวมกับงานปองกันปราบปราม เพ่ือทําการ
ตรวจคนจับกุม 
 5.9.๔.2(10) ปฏิบัติการจับกุม เมื่อพบการกระทําความผิดหรือ
ไดรับคําสั่งจากผูบังคับบัญชา 
 5.9.๔.2(11) เม่ือไดรับคําสั่งไมวาจะเปนคําสั่งโดยฉับพลันทันทีหรือ
ตามแผนที่ผูบังคับบัญชากําหนดใหปฏิบัติอยางหนึ่งอยางใดในการเขาระงับ ปราบปรามจับกุมสกัดจับ ก็ให
ปฏิบัติตามคําสั่ง 
 5.9.๔.2(12) งานที่ปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบคําสั่ง 
ขอบังคับวาดวยเร่ืองนั้นๆ 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 ในเขตพ้ืนที่ของสถานีตํารวจเพ่ือประโยชนในการ 
ปองกันปราบปรามอาชญากรรมท่ีเก่ียวกับความม่ันคงของชาติ โดยจําแนกออกเปนงานตาง ๆ ดังนี้ 
 5.10.1 หาขาวความเคลื่อนไหว และดําเนินการปราบปรามผูกระทําความผิด หรือ
ผูกอการราย 
 5.10.2 ปองกันปราบปรามการกอความวุนวายในบานเมือง ไดแก การเดินขบวน  
กอวินาศกรรม และการจลาจล 
 5.10.3 ปราบปรามโจรผูรายสําคัญ ผูมีอิทธิพล หรือที่มีกําลังเปนกลุมบุคคล ตาม
โอกาสและความจําเปน 
 5.10.4 ลาดตระเวน สํารวจตรวจตรา ตรวจสอบทองที่ในสวนที่เกี่ยวกับภูมิประเทศ
และตัวบุคคล เพ่ือความชํานาญ และเพื่อประโยชนในการหาขาว 
 5.10.5 ประชาสัมพันธ ชุมชนและมวลชนสัมพันธ เพ่ือแสวงหาความรวมมือจาก
หนวยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชน ตลอดจนสรางเครือขายการปองกันปราบปรามอาชญากรรมในชุมชนและ
ทุกภาคสวนของสังคมในเขตพ้ืนที่ของสถานีตํารวจ 
 
 

/5.10.6 งานพัฒนา... 
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 5.10.6 งานพัฒนากําลังพล งบประมาณ วัสดุอุปกรณ เทคโนโลยี เพ่ือใชในการปองกัน
ปราบปรามอาชญากรรม 
 5.10.7 ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล วิจัยและพัฒนา การปฏิบัติตามนโยบาย 
ยุทธศาสตรตาง ๆ 
 5.10.8 พิจารณาสั่งการใหผูปฏิบัติงานในหนวยงานปฏิบัติการพิเศษ ดําเนินการจับกุม
หรือดําเนินการจับกุมดวยตนเอง 
 5.10.9 ปฏิบัติหนาที่ถวายความปลอดภัยแดองคพระมหากษัตริย พระราชินี และ 
พระบรมวงศานุวงศ ท่ีเสด็จพระราชดําเนินเขามาในพ้ืนที่ของสถานีตํารวจ 
 5.10.10 ปฏิบัติงานรวมกับงานปองกันปราบปราม ในการควบคุมความสงบเรียบรอย 
กรณีมีเหตุพิเศษตาง ๆ เชน การจัดงานตามประเพณี การชุมนุมประทวง และอื่น ๆ 
 5.10.11 ปฏิบัติงานรวมกับงานปองกันปราบปราม เพ่ือทําการตรวจคนจับกุม 
 5.10.12 งานควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจทั้งในดานการ
ปฏิบัติงาน ความประพฤติและระเบียบวินัย 
 5.10.13 การปฏิบัติหนาที่หากมีเหตุจําเปนเรงดวน ใหมีอํานาจมอบหมายให
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 พระราชิน ี
และพระบรมวงศานุวงศ ที่เสด็จพระราชดําเนินเขามาในพื้นที่ของสถานีตํารวจ 
 5.11.1.3 ปฏิบัติงานรวมกับงานปองกันปราบปรามในการควบคุมความสงบ
เรียบรอย กรณีมีเหตุพิเศษตาง ๆ เชน การจัดงานตามประเพณี การชุมนุมประทวง และอื่น ๆ 
 5.11.1.4 ปฏิบัติงานรวมกับงานปองกันปราบปราม เพ่ือทําการตรวจคน
จับกุม 
 5.11.1.5 ปฏิบัติหนาที่หากมีเหตุจําเปนเรงดวน ใหปฏิบัติหนาที่อื่นไดตาม 
ความเหมาะสม แตทั้งนี้ตองไมเสียหายตอหนาที่การงานประจํา 
 5.11.1.6 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคบับัญชามอบหมาย 
 5.๑๑.๒ รองสารวัตร (ตําแหนงควบผูบังคับหมู ถึงรองสารวัตร) หนวยปฏิบัติการพิเศษ 
มีหนาที่ดังนี ้
 5.๑๑.๒.1 ปฏิบัติงานในหนาที่และความรับผิดชอบของตําแหนงระดับ 
ผูบังคับหมูที่ปฏิบัติอยูเดิม โดยปฏิบัติหนาที่ในสายงานปองกนัปราบปราม 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... 





สถานีตาํรวจ (ผกก.)

ดานปองกันปราบปราม 
(รอง ผกก.ป.) 

ดานสืบสวน 
(รอง ผกก.สส.)

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

งานอํานวยการ

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

- สวป.
- รอง สวป.
- ผบ.หมู

- สว.จร.
- รอง สว.จร.
- ผบ.หมู

- สว.สส.
- รอง สว.สส.
- ผบ.หมู

- พงส. – พงส.ผูเชี่ยวชาญ
- ผบ.หมู

- ผบ.หมวด (สบ 1)
- ผบ.หมู 

งานปองกัน
ปราบปราม งานสืบสวน

งานสอบสวน
(พงส.-พงส.ผูเชี่ยวชาญ)

ดานจราจร 
(รอง ผกก.จร.) 

งานจราจร

ผนวก   ก.
โครงสรางสถานตีาํรวจ   (รูปแบบที ่1)

หมายเหตุ 1)  รองผูกํากับการปองกันปราบปราม เปนหัวหนางานอํานวยการ และงานปองกันปราบปราม
 2)  รองผูกํากับการจราจร เปนหัวหนางานจราจร

3)  รองผูกํากับการสืบสวน เปนหัวหนางานสืบสวน 
 4)  พนักงานสอบสวนที่อาวุโสสงูสุดเปนหัวหนางาน 
 5)  หนวยปฏิบัติการพิเศษ จะกําหนดใหตามสถานการณและความจาํเปน



โครงสรางสถานีตาํรวจ   (รูปแบบที่ 2)   ผนวก ก. 

สถานีตาํรวจ (ผกก.)

ดานปองกันปราบปราม 
(รอง ผกก.ป.) 

ดานสืบสวน 
(รอง ผกก.สส.)

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

งานอํานวยการ

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

- สวป.
- รอง สวป.
- ผบ.หมู

- สว.จร.
- รอง สว.จร.
- ผบ.หมู

- สว.สส.
- รอง สว.สส.
- ผบ.หมู

- ผบ.หมวด (สบ 1)
- ผบ.หมู 

งานปองกันปราบปราม งานจราจร งานสืบสวน

งานสอบสวน
(พงส.-พงส.ผูเชี่ยวชาญ)

- พงส. – พงส.ผูเชี่ยวชาญ
- ผบ.หมู

หมายเหตุ 1)  รองผูกํากับการปองกันปราบปราม เปนหัวหนางานอํานวยการ งานปองกันปราบปราม และงานจราจร 
2)  รองผูกํากับการสืบสวน เปนหัวหนางานสืบสวน 

 ๓)  พนักงานสอบสวนที่อาวโุสสงูสุดเปนหัวหนางาน 
 ๔)  หนวยปฏิบัติการพิเศษ จะกําหนดใหตามสถานการณและความจาํเปน



โครงสรางสถานีตาํรวจ   (รูปแบบที่ 3)      ผนวก ก.

สถานีตาํรวจ (สวญ.)

ดานปองกันปราบปราม 
(สวป.) 

ดานสืบสวน 
(สว.สส.)

หนวยปฏิบัติการพิเศษ
(ผบ.หมวด (สบ1))

- รอง สว.ธร.
- ผบ.หมู

- รอง สวป.
- ผบ.หมู

- รอง สว.จร.
- ผบ.หมู

- รอง สว.สส.
- ผบ.หมู

- ผบ.หมู งานอํานวยการ งานปองกันปราบปราม

ดานจราจร
(สว.จร.) 

งานสอบสวน
(พงส.-พงส.ผูเชี่ยวชาญ)

งานจราจร งานสืบสวน

- พงส. – พงส.ผูเชี่ยวชาญ
- ผบ.หมู

หมายเหตุ  1) สารวัตรปองกันปราบปราม เปนหัวหนางานอํานวยการ และงานปองกันปราบปราม 
๒)  พนักงานสอบสวนที่อาวโุสสูงสุดเปนหัวหนางาน 
๓)  หนวยปฏิบัติการพิเศษ จะกําหนดใหตามสถานการณและความจําเปน



โครงสรางสถานีตาํรวจ   (รูปแบบที่ 4)      ผนวก ก.

สถานีตาํรวจ (สวญ.)

ดานปองกันปราบปราม 
(สวป.) 

ดานสืบสวน 
(สว.สส.)

หนวยปฏิบัติการพิเศษ
(ผบ.หมวด (สบ1))

- รอง สว.ธร.
- ผบ.หมู

- รอง สวป.
- ผบ.หมู

- รอง สวป.
- ผบ.หมู

- รอง สว.สส.
- ผบ.หมู

- ผบ.หมู 

งานจราจรงานอํานวยการ งานปองกันปราบปราม งานสืบสวน

งานสอบสวน
(พงส.-พงส.ผูเชี่ยวชาญ)

- พงส. – พงส.ผูเชี่ยวชาญ
- ผบ.หมู

หมายเหต ุ 1)  สารวัตรปองกันปราบปราม เปนหัวหนางานอํานวยการ งานปองกันปราบปราม และงานจราจร
๒)  พนักงานสอบสวนที่อาวโุสสูงสดุเปนหัวหนางาน 
๓)  หนวยปฏิบัติการพิเศษ จะกําหนดใหตามสถานการณและความจาํเปน 



โครงสรางสถานีตาํรวจ   (รูปแบบที่ ๕)      ผนวก ก.

สถานีตาํรวจ (สว.)

ดานปองกันปราบปราม 
(รอง สวป.) 

ดานสืบสวน 
(รอง สว.สส.)

หนวยปฏิบัติการพิเศษ
(ผบ.หมวด (สบ1))

- ผบ.หมู - ผบ.หมู - ผบ.หมู - ผบ.หมู

- ผบ.หมู งานอํานวยการ งานปองกันปราบปราม

ดานจราจร
(รอง สว.จร.) 

งานสอบสวน
(พงส.-พงส.ผูเชี่ยวชาญ)

งานจราจร งานสืบสวน

- พงส. – พงส.ผูเชี่ยวชาญ
- ผบ.หมู

หมายเหตุ  1) รองสารวัตรปองกันปราบปราม เปนหัวหนางานอํานวยการ และงานปองกันปราบปราม 
๒)  พนักงานสอบสวนที่อาวโุสสูงสุดเปนหัวหนางาน 
๓)  หนวยปฏิบัติการพิเศษ จะกําหนดใหตามสถานการณและความจําเปน



โครงสรางสถานีตาํรวจ   (รูปแบบที่ ๖)      ผนวก ก.

สถานีตํารวจ (สว.)

ดานปองกันปราบปราม 
(รอง สวป.) 

ดานสืบสวน 
(รอง สว.สส.)

หนวยปฏิบัติการพิเศษ
(ผบ.หมวด (สบ1))

- ผบ.หมู - ผบ.หมู - ผบ.หมู - ผบ.หมู

- ผบ.หมู 
งานจราจรงานอํานวยการ งานปองกันปราบปราม งานสืบสวน

งานสอบสวน
(พงส.-พงส.ผูเชี่ยวชาญ)

- พงส. – พงส.ผูเชี่ยวชาญ
- ผบ.หมู

 หมายเหต ุ 1)  รองสารวัตรปองกันปราบปราม เปนหัวหนางานอํานวยการ งานปองกันปราบปราม และงานจราจร
๒)  พนักงานสอบสวนที่อาวโุสสูงสุดเปนหัวหนางาน 
๓)  หนวยปฏิบัติการพิเศษ จะกําหนดใหตามสถานการณและความจาํเปน 



ผนวก ข. 
การเรียกช่ือ หนาที่และคํายอของตําแหนงในสถานีตํารวจ 

(แนบทายคําสัง่ ตร.ที่ 537/๒๕๕๕  ลงวันที่ 27  กนัยายน  พ.ศ. ๒๕๕๕) 
 

ชื่อตําแหนง คํายอ 
หวัหนาสถานตีาํรวจ 

ผูกํากบัการ สถานีตํารวจนครบาล... 
ผูกํากับการ สถานีตํารวจภูธร... 

 
ผกก.สน. ... 
ผกก.สภ. ... 
 

สารวัตรใหญ สถานีตํารวจนครบาล... 
สารวัตรใหญ สถานีตํารวจภูธร... 

สวญ.สน. ... 
สวญ.สภ. ... 
 

สารวัตร สถานีตํารวจภูธร... สว.สภ. ... 
 

งานอาํนวยการ 
สารวัตรธุรการ 
สารวัตรอํานวยการ 
รองสารวัตรธรุการ 
รองสารวัตร (ตําแหนงควบผูบังคบัหมูถึงรองสารวัตร) 
ธุรการ 
รองสารวัตรการเงินและบญัชี 
ผูบังคบัหมู (ทําหนาที่ธุรการ) 

 
สว.ธร. 
สว.อก. 
รอง สว.ธร. 
รอง สว. (ตําแหนงควบ ผบ.หมู ถึง รอง สว) (ธร.) 
 
รอง สว.กง. 
ผบ.หมู (ธร.) 
 

งานปองกนัปราบปราม 
รองผูกํากบัการปองกันปราบปราม 
สารวัตรปองกันปราบปราม 
รองสารวัตรปองกันปราบปราม 
รองสารวัตร (ตําแหนงควบผูบังคับหมูถึงรองสารวัตร) 
งานปองกันปราบปราม 
ผูบังคบัหมู (ทําหนาที่ธุรการ) 
ผูบังคับหมู (ทําหนาที่ปฏิบัติการปองกันปราบปราม) 
ผูบังคบัหมู (ทําหนาที่ชุมชนสัมพันธ) 
ผูบังคบัหมู (ทําหนาที่คุมผูตองหาบนสถานี) 
ผูบังคับหมู (ทําหนาที่ประชาสัมพันธ) 
ผูบังคบัหมู (ทําหนาที่พิมพลายนิ้วมือ) 
ผูบังคบัหมู (ทําหนาที่เสมียนประจําวันธุรการ) 
ผูบังคับหมู (ทําหนาที่พนักงานวิทยุ) 

 
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.) 
 

 
 
 
 




