


 
- ๒ - 

 ๓. อํานาจหนาที่ความรับผิดชอบของหัวหนางานสอบสวนและผูปฏิบัติงานสอบสวน 
 ๓.๑ หัวหนางานสอบสวน มีหนาที่เปนหัวหนาผูปฏิบัติงานสอบสวน  มีอํานาจหนาที่และ
ความรับผิดชอบเก่ียวกับการปฏิบัติงานสอบสวน วางแผน อํานวยการ สั่งการ ควบคุม กํากับ ดูแล ตรวจสอบ
ติดตามและประเมินผลตลอดจนการปฏิบัติงานสอบสวนที่เกี่ยวกับคดีอาญาที่เกิดขึ้น รวมทั้งงานอื่น ๆ 
ที่มีลักษณะเกี่ยวของหรือเปนสวนประกอบของงานนี้ในขอบเขตความรับผิดชอบ เพ่ือแสวงหาพยานหลักฐาน
และผูกระทําความผิด อันเปนการอํานวยความยุติธรรมใหแกประชาชน ในการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา 
ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยจําแนกออกเปนงานตาง ๆ ดังนี้ 
 ๓.๑.๑  งานสืบสวนสอบสวนการกระทําความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาหรือการ
กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญา  การปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา และกฎหมายอื่นที่เก่ียวของ 
 ๓.๑.๒  งานพัฒนากําลังพล งบประมาณ วัสดุอุปกรณ เทคโนโลยี และวิทยาการตาง ๆ 
เพ่ือใชในการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา 
 ๓.๑.๓  งานวางระบบการงบประมาณที่เก่ียวกับงานสืบสวนและสอบสวน 
 ๓.๑.๔  งานตรวจสอบติดตามและประเมินผล งานวิจัยและพัฒนาการปฏิบัติตาม
นโยบาย ยุทธศาสตร แผนงานและโครงการตาง ๆ รวมทั้งการศึกษาและการเก็บรวบรวมสถิติขอมูลที่เกี่ยวของ
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 ประสานการปฏิบัติงานกับงานอื่น ๆ ในสถานีตํารวจ  และหนวยงานอื่น ๆ 
ที่เก่ียวของอยางใกลชิดจริงจัง 
 ๓.๑.๑๑  การปฏิบัติหนาที่หากมีเหตุจําเปนเรงดวน  ใหมีอํ านาจมอบหมายให
ผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติหนาที่อื่นไดตามความเหมาะสม แตทั้งนี้ตองไมเสียหายตอหนาที่การงานประจํา 
 ๓.๑.๑๒  งานควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจทั้งในดานการ
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  ปฏิบัติหนาที่เปนพนักงานสอบสวนรับผิดชอบสอบสวนคดีความผิดอาญา 
ทุกประเภท และใหมีหนาที่รับผิดชอบทําการสอบสวนคดีความผิดอาญา ตามประเภทและลักษณะของคดี ดังนี ้
 (๑)  คดีความผิดท่ีเปนการบอนทําลายเศรษฐกจิและทรพัยากรของชาติท่ีสําคญั 
เชน  คดีความผิดตามพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน คดีลักลอบตัดไมทําลายปา 
คดีลักลอบขนแร เปนตน โดยคํานึงถึงจํานวนผูรวมกระทําผิดหรือพฤติการณแหงการกระทําผิดที่สลับซับซอน
หรือเกิดความเสียหายจํานวนมาก 

/(๒)  คดีความ... 
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 (๒)  คดีความผิดเก่ียวกับความมั่นคงแหงราชอาณาจักร การกอการรายสากล 
การกอวินาศกรรม การจลาจล หรือการจารกรรม 
 (๓)  คดีเก่ียวกับพระบรมวงศานุวงศ ตั้งแตชั้นพระองคเจาขึ้นไปเปนผูตองหา 
 (๔)  คดีที่บุคคลสําคัญหรือผูมีอิทธิพลกอขึ้นหรือเปนผูตองหา 
 (๕)  คดีประทุษรายบุคคลสําคัญ หรือบุคคลสําคัญประสบอบุัติเหตุรายแรง เชน 
อากาศยานประสบอุบัติเหตุ เปนตน 
 (๖)  คดีเก่ียวกับเหตุอันอาจทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือกระทบ กระเทือน
ตอการเมือง การทหาร การเศรษฐกิจและสังคม 
 (๗)  คดีซึ่งกระทบกระเทือน หรืออาจกระทบกระเทือนตอสัมพันธไมตรีระหวาง
ประเทศ 
 (๘)  คดีที่กลาวหาวาขาราชการตํารวจระดับรองผูบังคับการหรือพนักงาน
สอบสวนผูเชี่ยวชาญหรือเทียบเทาขึ้นไป มีสวนเก่ียวของหรือมีสวนไดเสีย  หรือถูกจับหรือตองหาคดีอาญา เวน
แตเปนคดีลหุโทษหรืออัตราโทษไมสูงกวาลหุโทษ หรือคดีที่กระทําโดยประมาท 
 (๙)  คดีที่บุคคลรวมกลุมในลักษณะเปนแกงประกอบมิจฉาชีพในรูปแบบตาง ๆ 
เชน กลุมมือปนรับจาง กลุมอันธพาล กลุมจับคนไปเรียกคาไถ กลุมขูเข็ญเรียกคาคุมครอง กลุมปลอยเงินกู 
นอกระบบ กลุมคาอาวุธผิดกฎหมาย กลุมคายาเสพติดใหโทษ กลุมโจรกรรมรถยนตรถจักรยานยนต 
กลุมลักพระพุทธรูป กลุมลักทรัพยในอาคาร กลุมลักโค กระบือ ชาง มา เคร่ืองมือการเกษตร หรือกลุมบุคคลที่
ประกอบการอันเปนภัยตอสังคม เชน กลุมรับจัดหาโดยหลอกลวงคนไปทํางานทั้งในประเทศและหรือ 
ตางประเทศเหลานี้เปนตน เฉพาะที่ เกิดขึ้นหลายทองที่ซึ่ งเปนคดีสําคัญ หรือเสียหายจํานวนมากใน 
เขตอํานาจของกองบัญชาการหรือภาคเดียวกัน 
 (๑๐)  คดีที่ผูบังคับบญัชามอบหมายใหรบัผิดชอบทําการสอบสวน 
 ๓.๒.๓  เขารวมทําการสอบสวนตามที่ผูบัญชาการหรือผูบังคับการเห็นสมควร หรือ 
ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 ๓.๒.๔  สืบสวนหาขอเท็จจริงและพยานหลักฐานเฉพาะในคดีที่รับผิดชอบ เพ่ือทราบ
รายละเอียดของการกระทําความผิดที่เกิดขึ้น 
 ๓.๒.๕  ในกรณีท่ีเปนผูทําหนาที่หัวหนางานสอบสวน มีหนาที่บริหารงานคดี กํากับดูแล 
ตรวจสอบ เรงรัด สั่งการ แนะนํา เขารวมสอบสวน ในการทําสํานวนการสอบสวนของพนักงานสอบสวน 
ถึงพนักงานสอบสวนผูเชี่ยวชาญ 
 ๓.๒.๖  กํากับดูแล ตรวจสอบ เรงรัด สั่งการ แนะนํา การปฏิบัติหนาที่ของขาราชการตํารวจ 
ในสังกัด 
 ๓.๒.๗  เปนที่ปรึกษาเกี่ยวกับปญหาขอกฎหมาย หรือการสอบสวนใหกับขาราชการ
ตํารวจและประชาชน 
 ๓.๒.๘  ปฏิบัตงิานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 ๓.๓ พนักงานสอบสวนผูเชี่ยวชาญ  มีอํานาจและหนาที่ความรับผิดชอบดังนี้ 
 ๓.๓.๑  ปฏิบัติหนาที่เปนพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 
 ๓.๓.๒  ปฏิบัติหนาที่เปนพนักงานสอบสวนรับผิดชอบสอบสวนคดีความผิดอาญา 
ทุกประเภท ยกเวนประเภทและลักษณะของคดีที่อยูในความรับผิดชอบของพนักงานสอบสวนผูเชี่ยวชาญพิเศษ
และใหมีหนาที่รับผิดชอบทําการสอบสวนคดีความผิดอาญา ตามประเภทและลักษณะของคดี ดังนี้ 

/(๑)  คดีที่... 
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 (๑)  คดีที่มีหรืออาจมีผลกระทบอยางรุนแรงตอความสงบเรียบรอย ศีลธรรม
อันดีของประชาชน ความสัมพันธระหวางประเทศหรือระบบเศรษฐกิจ 
 (๒)  คดีที่มีความตายเกิดขึ้นโดยการกระทําของเจาพนักงานซึ่งอางวาปฏิบัติ
ราชการตามหนาที่ หรือตายในระหวางอยูในความควบคุมของเจาพนักงานซึ่งอางวาปฏิบัติราชการตามหนาที่ 
 (๓)  คดีที่มีความสําคัญ ยุงยาก ซับซอน หรือคดีที่ประชาชนใหความสนใจ 
 (๔)  คดีที่ผูกระทําความผิดที่มีลักษณะเปนกลุม เครือขาย ขบวนการ หรือ
องคกรอาชญากรรมขามชาติ หรือเกี่ยวของกับผูมีอิทธิพล 
 (๕)  คดีที่เกี่ยวของกับขาราชการพลเรือนประเภทบริหารระดับสูงหรือประเภท
วิชาการระดับทรงคุณวุฒิ ขาราชการการเมือง นักการเมือง และสื่อมวลชน 
 (๖)  คดีเกี่ยวกับพระบรมวงศานุวงศ ตากวาชั้นพระองคเจาเปนผูตองหา
คดีอาญา 
 (๗)  คดีที่กลาวหาวาขาราชการตํารวจระดับผูกํากับการหรือพนักงานสอบสวน
ผูทรงคุณวุฒิหรือเทียบเทา มีสวนเก่ียวของหรือมีสวนไดเสีย หรือถูกจับหรือตองหาคดีอาญา เวนแตเปนคดีลหุโทษ
หรืออัตราโทษไมสูงกวาลหุโทษ หรือคดีที่กระทําโดยประมาท 
 (๘)  คดีที่ผูบังคับบัญชาเห็นสมควร  เพ่ือสรางความเชื่อมั่น หรือความพึงพอใจ
ใหกับประชาชน หรือเพ่ือประโยชนของทางราชการ และมอบหมายใหรับผิดชอบทําการสอบสวน 
 ๓.๓.๓  เขารวมทําการสอบสวนตามที่หัวหนางานสอบสวน  หรือ ผูบังคับบัญชา
มอบหมาย 
 ๓.๓.๔  สืบสวนหาขอเท็จจริงและพยานหลักฐานเฉพาะในคดีที่รับผิดชอบ เพ่ือทราบ
รายละเอียดของการกระทําความผิดที่เกิดขึ้น 
 ๓.๓.๕  ในกรณีที่เปนพนักงานสอบสวนผูเชี่ยวชาญทําหนาที่หัวหนางานสอบสวน 
มีหนาที่บริหารงานคดี กํากับดูแล ตรวจสอบ เรงรัด สั่งการ แนะนํา เขารวมสอบสวน ในการทําสํานวนการ
สอบสวนของพนักงานสอบสวนถึงพนักงานสอบสวนผูเชี่ยวชาญ 
 ๓.๓.๖  กํากับดูแล ตรวจสอบ เรงรัด สั่งการ แนะนํา การปฏิบัติหนาที่ของขาราชการ
ตํารวจในสังกัด 
 ๓.๓.๗  เปนที่ปรึกษาเกี่ยวกับปญหาขอกฎหมาย หรือการสอบสวนใหกับขาราชการ
ตํารวจและประชาชน 
 ๓.๓.๘  ปฏิบัตงิานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 ๓.๔ พนักงานสอบสวนผูทรงคุณวุฒิ มีอํานาจและหนาที่ความรับผิดชอบดังนี้ 
 ๓.๔.๑ ปฏิบัติหนาที่เปนพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 
ความอาญา และกฎหมายอื่นที่เก่ียวของ 
  ๓.๔.๒  ปฏิบัติหนาที่เปนพนักงานสอบสวนรับผิดชอบสอบสวนคดีความผิดอาญา 
ทุกประเภท ยกเวนประเภทและลักษณะของคดีที่อยูในความรับผิดชอบของพนักงานสอบสวนผูเชี่ยวชาญถึง
พนักงานสอบสวนผูเชี่ยวชาญพิเศษ และใหมีหนาที่รับผิดชอบทําการสอบสวนคดีความผิดอาญา ตามประเภท
และลักษณะของคดี ดังนี้ 
 (๑)  คดีฆาผูอื่นและมีผูเสียชีวิตมากกวา ๒ คนขึ้นไป หรือฆาเจาพนักงานซึ่ง
กระทําการตามหนาที่ หรือเพราะเหตุที่จะกระทํา หรือไดกระทําการตามหนาที่ 
 (๒)  คดีปลนทรัพยและเปนเหตุใหผูอื่นไดรับอันตรายสาหัสหรือเปนเหตุใหผูอื่น 
ถึงแกความตาย โดยมีหรือใชอาวุธสงครามและวัตถุระเบิด หรือมีทรัพยสนิถูกประทษุรายมากกวาสิบลานบาทขึ้นไป 

/(๓)  คดีวาง... 
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 (๓)  คดีวางเพลิงและเปนเหตุใหบุคคลอื่นถึงแกความตาย 
 (๔)  คดีลักพาตัวไปเรียกคาไถซ่ึงมีผูรวมกระทําผิดตั้งแต ๒ คนขึ้นไป หรือเปน
เหตุใหผูถูกเอาตัวไป ผูถูกหนวงเหนี่ยว หรือผูถูกกักขังถึงแกความตาย 
 (๕)  คดีขมขืนกระทําชําเราในลักษณะโทรมหญิงและเปนเหตุใหผูถูกกระทํา 
ถึงแกความตาย 

 (๖)   คดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษสําหรับยาเสพติดใหโทษประเภท 
ที่ ๑ และ ๒ นาหนักมากกวา ๑,๕๐๐ กรัมขึ้นไป ยาเสพติดใหโทษประเภท ๓, ๔ และ ๕ นาหนักมากกวา ๑,๕๐๐ 
กิโลกรัมขึ้นไป 
 (๗)  คดีที่บุคคลในคณะรัฐมนตรี  สมาชิกรัฐสภา เปนผูตองหา เวนแตเปนคด ี
ลหุโทษหรืออัตราโทษไมสูงกวาลหุโทษ หรือคดีที่กระทําโดยประมาท 
 (๘)  คดีที่บุคคลในคณะทูต กงสุล และบุคคลในองคการสหประชาชาติหรือ
องคการรัฐตางประเทศเขามาชวยเหลือราชการในประเทศไทย เปนผูเสียหายหรือผูตองหา 
 (๙)  คดีที่ผูพิพากษา ขาราชการพลเรือนประเภทบริหารระดับตนหรือประเภท
วิชาการระดับเชี่ยวชาญ  หรือเทียบเทาขึ้นไป หรือขาราชการทหาร ตั้งแตชั้นพลตรี  พลเรือตรี พลอากาศตรี 
ถูกจับหรือตองหาคดีอาญา เวนแตเปนคดีลหุโทษหรืออัตราโทษไมสูงกวาลหุโทษ หรือคดีที่กระทําโดย
ประมาท 
 (๑๐)  คดีที่กลาวหาวาขาราชการตํารวจระดับรองผูกํากับการหรือพนักงาน
สอบสวนผูชํานาญการพิเศษหรือเทียบเทา มีสวนเกี่ยวของหรือมีสวนไดเสีย  หรือถูกจับหรือตองหาคดีอาญา 
เวนแต เปนคดีลหุโทษหรืออัตราโทษไมสูงกวาลหุโทษ หรือคดีที่กระทําโดยประมาท 
 (๑๑)  คดีที่บุคคลรวมกลุมในลกัษณะเปนแกงประกอบมิจฉาชีพในรูปแบบ 
ตาง ๆ เชน กลุมมือปนรับจาง กลุมอันธพาล กลุมจับคนไปเรียกคาไถ กลุมขูเข็ญเรียกคาคุมครอง กลุมปลอยเงินกู
นอกระบบ กลุมคาอาวุธผิดกฎหมาย กลุมคายาเสพติดใหโทษ กลุมโจรกรรมรถยนตรถจักรยานยนต กลุมลัก
พระพุทธรปู กลุมลักทรัพยในอาคาร กลุมลักโค กระบอื ชาง มา เครือ่งมือการเกษตร หรอืกลุมบุคคลท่ีประกอบการ
อันเปนภัยตอสังคม เชน กลุมรับจัดหาโดยหลอกลวงคนไปทํางานทั้งในประเทศและหรือตางประเทศเหลานี้เปนตน 
 (๑๒)  คดีที่ผูบังคับบัญชามอบหมายใหรับผิดชอบทําการสอบสวน 
 ๓.๔.๓  เขารวมทําการสอบสวนหรือปฏิบัติหนาที่เปนพนักงานสอบสวนเวรตามที่
หัวหนางานสอบสวน หรือ ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 ๓.๔.๔  สืบสวนหาขอเท็จจริงและพยานหลักฐานเฉพาะในคดีที่รับผิดชอบ เพ่ือทราบ
รายละเอียดของการกระทําความผิดที่เกิดขึ้น 
 ๓.๔.๕  ในกรณีที่เปนพนักงานสอบสวนผูทรงคุณวุฒิทําหนาที่หัวหนางานสอบสวน 
มีหนาที่บริหารงานคดี กํากับดูแล ตรวจสอบ เรงรัด สั่งการ แนะนํา เขารวมสอบสวน ในการทําสํานวนการ
สอบสวนของพนักงานสอบสวนถึงพนักงานสอบสวนผูทรงคุณวุฒิ 
 ๓.๔.๖  กํากับดูแล ตรวจสอบ เรงรัด สั่งการ แนะนํา การปฏิบัติหนาที่ของขาราชการตํารวจ 
ในสังกัด 
 ๓.๔.๗  เปนที่ปรึกษาเกี่ยวกับปญหาขอกฎหมาย หรือการสอบสวนใหกับขาราชการ
ตํารวจและประชาชน 
 ๓.๔.๘  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 

/๓.๕  พนักงาน... 
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 ๓.๕  พนักงานสอบสวนผูชํานาญการพิเศษ มีอํานาจและหนาที่ความรับผิดชอบดังนี้ 
 ๓.๕.๑  ปฏิบัติหนาที่เปนพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 
ความอาญา และกฎหมายอื่นที่เก่ียวของ 
 ๓.๕.๒  ปฏิบัติหนาที่เปนพนักงานสอบสวนเวร กรณีมีคดีเกิดขึ้น และลักษณะคดีเกิน
ความรับผิดชอบในระดับของตนเอง ใหทําการสอบสวนเบื้องตน แลวเสนอตอผูบังคับบัญชาเพ่ือพิจารณา 
สั่งการตอไป 
 ๓.๕.๓  ปฏิบัติหนาที่เปนพนักงานสอบสวนรับผิดชอบสอบสวนคดีความผิดอาญาทุก
ประเภท ยกเวนประเภทและลักษณะของคดีที่อยูในความรับผิดชอบของพนักงานสอบสวนผูทรงคุณวุฒิถึง
พนักงานสอบสวนผูเชี่ยวชาญพิเศษ และใหมีหนาที่รับผิดชอบทําการสอบสวนคดีความผิดอาญา ตามประเภท
และลักษณะของคดี ดังนี้ 
 (๑)  คดีฆาผูอื่นและจับกุมตัวผูตองหาได 
 (๒)  คดีชิงทรัพยและเปนเหตุใหผูอื่นถึงแกความตาย 

 (๓)  คดีปลนทรัพยและเปนเหตุใหผูอื่นไดรับอันตรายสาหัสหรือเปนเหตุใหผูอื่น
ถึงแกความตาย 

 (๔)  คดีลักพาตัวเรียกคาไถ 
 (๕)  คดีขมขืนกระทําชําเราและเปนเหตุใหผูถูกกระทําถึงแกความตาย 

 (๖)  คดีกระทําอนาจารและเปนเหตุใหผูถูกกระทําถึงแกความตาย 

 (๗)   คดีความผิดเก่ียวกับยาเสพติดใหโทษสําหรับยาเสพติดใหโทษ ประเภทที่ ๑ 
และ ๒ นาหนักตั้งแต ๑,๐๐๐ กรัมถึง ๑,๕๐๐ กรัม  ยาเสพติดใหโทษประเภทที่ ๓, ๔ และ๕ นาหนักตั้งแต ๑,๐๐๐
กิโลกรัมถึง ๑,๕๐๐ กิโลกรัม  
 (๘)  คดีขาราชการพลเรือนประเภทอํานวยการหรือประเภทวิชาการระดับไมสูง
กวาชํานาญการ  หรือเทียบเทา หรือขาราชการทหาร  ตั้งแตชั้น พันเอก พันเอก(พิเศษ) นาวาอากาศเอก 
นาวาอากาศเอก(พิเศษ)  นาวาเอก  นาวาเอก(พิเศษ)  หรือเทียบเทา ถูกจับหรือตองหาคดีอาญาเวนแตเปนคดีลหุโทษ
หรืออัตราโทษไมสูงกวาลหุโทษ หรือคดีที่กระทําโดยประมาท 

 (๙)  คดีที่กลาวหาวาขาราชการตํารวจระดับสารวัตร หรือพนักงานสอบสวน
ผูชํานาญการหรือเทียบเทา มีสวนเกี่ยวของหรือมีสวนไดสวนเสีย หรือถูกจับหรือตองหาคดีอาญา เวนแต 
เปนคดีลหุโทษหรืออัตราโทษไมสูงกวาลหุโทษ หรือคดีที่กระทําโดยประมาท 

 (๑๐)  คดีเก่ียวกับการใชอาวุธสงคราม หรือวัตถุระเบิดในการกออาชญากรรม 

 (๑๑)  คดีที่ทําใหเกิดความเสียหายตอสาธารณูปโภคของประชาชน เชน 
ทําลายทางรถไฟ ระบบโทรศัพท ไฟฟาหรือประปา เปนตน ถาการกระทํานั้นรุนแรง เปนเหตุใหประชาชนขาด 
ความสะดวกหรือนาจะเปนเหตุใหเกิดอันตรายแกประชาชน 

 (๑๒)  คดีวางเพลิง หรือทําใหเกิดระเบิด เพ่ือหวังเงินประกัน หรือที่กอใหเกิด
ความเสียหายมีมูลคาตั้งแตสิบลานบาทขึ้นไปหรือวางเพลิงสาธารณสถาน สถานที่ราชการ อากาศยาน  
ทาอากาศยาน รถไฟ  รถไฟฟา  สถานีรถไฟ  สถานีรถไฟฟา 
 (๑๓)  คดีที่ผูบังคับบัญชามอบหมายใหรับผิดชอบทําการสอบสวน 
 ๓.๕.๔ เขารวมทําการสอบสวนตามที่หัวหนางานสอบสวน หรือผูบังคับบัญชา
มอบหมาย 
 ๓.๕.๕  สืบสวนหาขอเท็จจริงและพยานหลักฐานเฉพาะในคดีที่รับผิดชอบ เพ่ือทราบ
รายละเอียดของการกระทําความผิดที่เกิดขึ้น 

/๓.๕.๖  ในกรณี... 
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 ๓.๕.๖  ในกรณีที่เปนพนักงานสอบสวนผูชํานาญการพิเศษทําหนาที่หัวหนางาน
สอบสวน มีหนาที่บริหารงานคดี กํากับดูแล ตรวจสอบ เรงรัด สั่งการ แนะนํา เขารวมสอบสวน ในการทํา
สํานวนการสอบสวนของพนักงานสอบสวนถึงพนักงานสอบสวนผูชํานาญการพิเศษ 
 ๓.๕.๗  กํากับดูแล ตรวจสอบ เรงรัด สั่งการ แนะนํา การปฏิบัติหนาที่ของขาราชการตํารวจ 
ในสังกัด 
 ๓.๕.๘  เปนที่ปรึกษาเกี่ยวกับปญหาขอกฎหมาย หรือการสอบสวนใหกับขาราชการ
ตํารวจและประชาชน 
 ๓.๕.๙  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 ๓.๖ พนักงานสอบสวนผูชํานาญการ มีอํานาจและหนาที่ความรับผิดชอบดังนี้ 
 ๓.๖.๑  ปฏิบัติหนาที่เปนพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 
 ๓.๖.๒  ปฏิบัติหนาที่เปนพนักงานสอบสวนเวร กรณีมีคดีเกิดขึ้น และลักษณะคดีเกิน 
ความรับผิดชอบในระดับของตนเอง ใหทําการสอบสวนเบ้ืองตน แลวเสนอตอผูบังคับบัญชาเพื่อพิจารณาสั่งการ
ตอไป 
 ๓.๖.๓  ปฏิบัติหนาที่เปนพนักงานสอบสวนรับผิดชอบสอบสวนคดีความผิดอาญา 
ทุกประเภท ยกเวนประเภทและลักษณะของคดีที่อยูในความรับผิดชอบของพนักงานสอบสวนผูชํานาญการ
พิเศษถึงพนักงานสอบสวนผูเชี่ยวชาญพิเศษ และใหมีหนาที่รับผิดชอบทําการสอบสวนคดีความผิดอาญา 
ตามประเภทและลักษณะของคดี ดังนี้ 
 (๑)  คดีทีม่ีโทษจําคุกตั้งแต ๑๐ ปขึ้นไป 
 (๒)  คดีฆาผูอื่น 
 (๓)  คดีปลนทรัพย 
 (๔)  คดีชิงทรัพยและจับกุมตัวผูตองหาได 
 (๕)  คดีวางเพลิง 
 (๖)  คดีวิ่งราวทรัพย โดยใชยานพาหนะและจับกุมตัวผูตองหาได 
 (๗)  คดีลักทรัพยซึ่งจับกุมตัวผูตองหาไดและมีการขยายผลไดตั้งแต ๒ คด ี
ขึ้นไปหรือลักทรัพยในสถานที่ราชการและจับกุมตัวผูตองหาได 
 (๘)  คดียักยอกหรือฉอโกงทรัพยที่มีมูลคาตั้งแตหนึ่งลานบาทขึ้นไป 
 (๙)  คดีประทุษรายตอชีวิต หรือรางกาย โดยใชอาวุธปนและจับกุมตัว 
ผูตองหาได 
 (๑๐)  คดีจราจรทางบกท่ีมีผูไดรับบาดเจ็บครั้งละ ๑๐ คนขึ้นไป หรือมีผูถึงแก 
ความตาย 
 (๑๑)  คดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษสําหรับยาเสพติดใหโทษ ประเภทท่ี ๑ 
และ ๒ นาหนักมากกวา ๕๐๐ กรัมแตไมถึง ๑,๐๐๐ กรัม ยาเสพติดใหโทษประเภทท่ี ๓, ๔ และ๕ นาหนักมากกวา 
๕๐๐กิโลกรัมแตไมถึง ๑,๐๐๐ กิโลกรัม 
 (๑๒)  คดีที่กลาวหาวาขาราชการตํารวจระดับรองสารวัตร หรือพนักงานสอบสวน 
หรือเทียบเทา มีสวนเก่ียวของหรือมีสวนไดสวนเสีย หรือถูกจับหรือตองหาคดีอาญา เวนแตเปนคดีลหุโทษหรือ
อัตราโทษไมสูงกวาลหุโทษ หรือคดีที่กระทําโดยประมาท 
 (๑๓)  คดีที่ผูบังคับบัญชามอบหมายใหรับผิดชอบทําการสอบสวน 
 

/๓.๖.๔  เขารวม... 
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 ๓.๖.๔  เขารวมทําการสอบสวนตามท่ีหัวหนางานสอบสวนหรือผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 ๓.๖.๕  สืบสวนหาขอเท็จจริงและพยานหลักฐานเฉพาะในคดีที่รับผิดชอบ เพ่ือทราบ
รายละเอียดของการกระทําความผิดที่เกิดขึ้น 
 ๓.๖.๖  ในกรณีที่เปนพนักงานสอบสวนผูชํานาญการทําหนาที่หัวหนางานสอบสวน 
มีหนาที่บริหารงานคดี กํากับดูแล ตรวจสอบ เรงรัด สั่งการ แนะนํา เขารวมสอบสวน ในการทําสํานวนการ
สอบสวนของพนักงานสอบสวนถึงพนักงานสอบสวนผูชํานาญการ 
 ๓.๖.๗  กํากับดูแล ตรวจสอบ เรงรัด สั่งการ แนะนํา การปฏิบัติหนาที่ของขาราชการตํารวจ 
ในสังกัด 
 ๓.๖.๘  เปนที่ปรึกษาเกี่ยวกับปญหาขอกฎหมาย หรือการสอบสวนใหกับขาราชการ
ตํารวจและประชาชน 
 ๓.๖.๙  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 ๓.๗ พนักงานสอบสวน มีอํานาจและหนาที่ความรับผิดชอบดังนี้ 
 ๓.๗.๑  ปฏิบัติหนาที่เปนพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 
ความอาญาและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 
 ๓.๗.๒  ปฏิบัติหนาที่เปนพนักงานสอบสวนเวร กรณีมีคดีเกิดขึ้น และลักษณะคดีเกิน
ความรับผิดชอบในระดับของตนเอง ใหทําการสอบสวนเบื้องตน แลวเสนอตอผูบังคับบัญชาเพ่ือพิจารณาสั่งการตอไป 
 ๓.๗.๓  ปฏิบัติหนาที่เปนพนักงานสอบสวนมีหนาที่รับผิดชอบทําการสอบสวนคดี
ความผิดอาญาทุกประเภท ยกเวนประเภทและลักษณะของคดีที่อยูในความรับผิดชอบของพนักงานสอบสวน
ผูชํานาญการถึงพนักงานสอบสวนผูเชี่ยวชาญพิเศษ 
 ๓.๗.๔  เขารวมทําการสอบสวนตามที่หัวหนางานสอบสวน หรือผูบังคับบัญชา
มอบหมาย 
 ๓.๗.๕  สืบสวนหาขอเท็จจริงและพยานหลักฐานเฉพาะในคดีที่รับผิดชอบ เพ่ือทราบ
รายละเอียดของการกระทําความผิดที่เกิดขึ้น 
 ๓.๗.๖  กํากับดูแล ตรวจสอบ เรงรัด สั่งการ แนะนํา การปฏิบัติหนาที่ของขาราชการตํารวจ 
ในสังกัด 
 ๓.๗.๗  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 ๓.๘  พนักงานสอบสวนซึ่งเปนหญิง มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบดังนี้ 
 ๓.๘.๑  ปฏิบัติหนาที่เปนพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 
 ๓.๘.๒  ปฏิบัติหนาที่เปนพนักงานสอบสวนมีหนาที่รับผิดชอบทําการสอบสวนคดี
ความผิดอาญาทุกประเภทในแตละระดับ เชนเดียวกับพนักงานสอบสวนถึงพนักงานสอบสวนผูเชี่ยวชาญพิเศษ 
ตามท่ีผูบังคับบัญชาสั่งการ หรือปฏิบัติหนาที่เปนพนักงานสอบสวนเวร 
 ๓.๘.๓  ปฏิบัติหนาที่เปนพนักงานสอบสวนมีหนาที่รับผิดชอบทําการสอบสวนคดี
ความผิดอาญาหรือรวมสอบสวน ตามประเภทและลักษณะของคดี ดังนี้ 
 (๑)  กรณีที่ผูเสียหายหรือผูตองหาเปนหญิงในคดีความผิดตามพระราชบัญญัติ
คุมครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖ พระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐ 
พระราชบัญญัติปองกันและปรามปรามการคามนุษย พ.ศ.๒๕๕๑  คดีความผิดเกี่ยวกับเพศ  คดีความผิด
เก่ียวกับเสรีภาพ 
 

/(๒)  คดีที่... 
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 (๒)  คดีที่ผูตองหาเปนเด็กอายุไมเกินสิบปบริบูรณกระทําความผิด 
 ๓.๘.๔  เขารวมสอบสวน ในการทําสํานวนการสอบสวนของพนักงานสอบสวนถึง
พนักงานสอบสวนผูเชี่ยวชาญพิเศษที่อยูในเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพ้ืนที่การปกครองตามที่
ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 ๓.๘.๕  สืบสวนหาขอเท็จจริงและพยานหลักฐานเฉพาะในคดีที่รับผิดชอบ เพ่ือทราบ
รายละเอียดของการกระทําความผิดที่เกิดขึ้น 
 ๓.๘.๖  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 ๓.๙  รองสารวตัร (ตําแหนงควบผูบังคับหมู ถึงรองสารวัตร) งานสอบสวน มีหนาที่ดังนี้ 
 ๓.๙.1 ปฏิบัติงานในหนาที่และความรับผิดชอบของตําแหนงระดับผูบังคับหมูที่ปฏิบัติ
อยูเดิม โดยปฏิบัติหนาที่ในงานสอบสวน ภายใตการกํากับตรวจสอบโดยทั่วไป และอาจไดรับมอบหมายให
ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจจํานวนหนึ่ง 
 ๓.๙.2 ตัดสินใจ วินิจฉัยสั่งการ แกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบใหเสร็จสิ้น ณ จุดเดียว 
 ๓.๙.๓ ปฏิบัติงานดวยตนเองในลักษณะของผูมีประสบการณในงานสอบสวนของ
หนวยงานนั้น ๆ เปนตน 
 ๓.๙.๔ ชวยเหลืองานพนักงานสอบสวน 
 ๓.๙.๕ ปฏิบัติหนาที่อื่นที่เก่ียวของหรือตามที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา 
 ๓.๑๐  ผูบังคับหมู (ทําหนาที่ธุรการ) มีหนาที่ดังนี้ 
 ๓.๑๐.๑  งานธุรการตางๆ ของงานสอบสวน 
 ๓.๑๐.๒  ปฏิบัติหนาที่ถวายความปลอดภัยแดองคพระมหากษัตริย พระราชินี และ 
พระบรมวงศานุวงศ ที่เสด็จพระราชดําเนินเขามาในพ้ืนที่ของสถานีตํารวจ 
 ๓.๑๐.๓  ปฏิบัติงานรวมกับงานปองกันและปราบปรามในการควบคุมความสงบ
เรียบรอย กรณีมีเหตุพิเศษตาง ๆ  เชน  การจัดงานตามประเพณี  การชุมนุมประทวง และอื่น ๆ 
 ๓.๑๐.๔  ปฏิบัติงานรวมกับงานปองกันปราบปรามเพ่ือทําการตรวจคนจับกุม 
 ๓.๑๐.๕  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับงานสอบสวน 
 ๓.๑๐.๖  ปฏิบัตงิานอื่นๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 ๓.๑๑  ผูบังคับหมู (ทําหนาที่ผูชวยพนักงานสอบสวน) มีหนาที่ดังนี้ 
 ๓.๑๑.๑  ปฏิบัติงานตามที่พนักงานสอบสวนมอบหมายใหทําแทนไดตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 ๓.๑๑.๒  เปนผูชวยพนักงานสอบสวน สนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการปฏิบัต ิ
หนาที่พนักงานสอบสวน 
 ๓.๑๑.๓  ตรวจสถานที่เกิดเหตุ ถายภาพ ทําแผนที่ ตรวจ จัดเก็บวัตถุพยานหลักฐาน
ตาง ๆ ทางคดี ตามคําสั่งของพนักงานสอบสวน 
 ๓.๑๑.๔  เปนผูควบคุมตารางการนัดหมายพยานและการผัดฟอง  ฝากขัง ตลอดจน 
การทําสัญญาประกันและไกลเกล่ียคดี 
 ๓.๑๑.๕  ปฏิบัติหนาที่ถวายความปลอดภัยแดองคพระมหากษัตริย พระราชินี และ 
พระบรมวงศานุวงศ ที่เสด็จพระราชดําเนินเขามาในพ้ืนที่ของสถานีตํารวจ 
 ๓.๑๑.๖  ปฏิบัติงานรวมกับงานปองกันและปราบปรามในการควบคุมความสงบ
เรียบรอย กรณีมีเหตุพิเศษตาง ๆ  เชน การจัดงานตามประเพณี การชุมนุมประทวง และอื่น ๆ 
 ๓.๑๑.๗  ปฏิบัติงานรวมกับงานปองกันปราบปรามเพ่ือทําการตรวจคนจับกุม 

/๓.๑๑.๘  ปฏิบัติงาน... 
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 ๓.๑๑.๘  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับงานสอบสวน 
 ๓.๑๑.๙  ปฏิบัตงิานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 ๓.๑๒  ผูบังคับหมู (ทําหนาที่คุมผูตองหาไปศาล) มีหนาที่ดังนี้ 
 ๓.๑๒.๑  ควบคุมผูตองหาไปศาล เพ่ือนําตัวไปทําการผัดฟอง ฝากขัง  ทําแผนประทุษกรรม 
และควบคุมผูตองหาไปฟองศาลแขวง สงตัวเด็กไปยังสถานพินิจและคุมครองเด็ก 
 ๓.๑๒.๒  ควบคุมผูตองหา หรือบุคคล เพ่ือสงตรวจพิสูจน และสงหมาย 
 ๓.๑๒.๓  ปฏิบัติหนาที่ถวายความปลอดภัยแดองคพระมหากษัตริย พระราชินี และ 
พระบรมวงศานุวงศ ที่เสด็จพระราชดําเนินเขามาในพ้ืนที่ของสถานีตํารวจ 
 ๓.๑๒.๔  ปฏิบัติงานรวมกับงานปองกันและปราบปรามในการควบคุมความสงบ
เรียบรอยกรณีมีเหตุพิเศษตาง ๆ  เชน  การจัดงานตามประเพณี การชุมนุมประทวง และอื่น ๆ 
 ๓.๑๒.๕  ปฏิบัติงานรวมกับงานปองกันปราบปรามเพ่ือทําการตรวจคนจับกุม 
 ๓.๑๒.๖  ปฏิบัตงิานอื่นๆที่เก่ียวของกับงานสอบสวน 
 ๓.๑๒.๗  ปฏิบัตงิานอื่นๆท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 ๓.๑๓  ผูบังคับหมู (ทําหนาที่ธุรการทางคดี) มีหนาที่ดังนี้ 
 ๓.๑๓.๑  การรายงานคดีตาง ๆ 
 ๓.๑๓.๒  ควบคุม เก็บรักษา ทําบัญชี และจําหนายของกลาง และวัตถุพยานในคด ี
ตลอดจนถึง การจัดสง และติดตามของกลาง หรือวัตถุพยานที่สงไปตรวจพิสูจน การประสานงานกับหนวยงาน
นิติวิทยาศาสตรที่เก่ียวของ 
 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  ปฏิบัติหนาที่ถวายความปลอดภัยแดองคพระมหากษัตริย พระราชินี และ 
พระบรมวงศานุวงศ ที่เสด็จพระราชดําเนินเขามาในพ้ืนที่ของสถานีตํารวจ 
 ๓.๑๓.๙  ปฏิบัติงานรวมกับงานปองกันและปราบปรามในการควบคุมความสงบ
เรียบรอยกรณีมีเหตุพิเศษตาง ๆ  เชน การจัดงานตามประเพณี การชุมนุมประทวง และอื่น ๆ 
 ๓.๑๓.๑๐  ปฏิบัติงานรวมกับงานปองกันปราบปรามเพ่ือทําการตรวจคนจับกุม 
 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 ที่เสด็จพระราชดําเนินเขามาในพ้ืนที่ของสถานีตํารวจ 
 ๓.๑๔.๕  ปฏิบัติงานรวมกับงานปองกันและปราบปรามในการควบคุมความสงบ
เรียบรอยกรณีมีเหตุพิเศษตาง ๆ  เชน การจัดงานตามประเพณี การชุมนุมประทวง และอื่น ๆ 
 ๓.๑๔.๖  ปฏิบัติงานรวมกับงานปองกันปราบปรามเพ่ือทําการตรวจคนจับกุม 

/๓.๑๔.๗  ปฏิบัติงาน... 
 



 
- ๑๑ - 

 ๓.๑๔.๗  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับงานสอบสวน 
 ๓.๑๔.๘  ปฏิบัตงิานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 ๓.๑๕  ผูบังคับหมู (ทําหนาที่เสมียนคดี) มีหนาที่ดังนี้ 
 ๓.๑๕.๑  พิมพสํานวนการสอบสวน 
 ๓.๑๕.๒  พิมพ หมายเรียก หมายจับ  หมายคน 
 ๓.๑๕.๓  คัดสําเนาขอมูลทะเบียนราษฎร ทะเบียนอาวุธปน ทะเบียนยานพาหนะ 
และอื่น ๆ 
 ๓.๑๕.๔  ปฏิบัติหนาที่ถวายความปลอดภัยแดองคพระมหากษัตริย พระราชินี และ
พระบรมวงศานุวงศ ที่เสด็จพระราชดําเนินเขามาในพื้นที่ของสถานีตํารวจ 
 ๓.๑๕.๕  ปฏิบัติงานรวมกับงานปองกันและปราบปรามในการควบคุมความสงบ
เรียบรอยกรณีมีเหตุพิเศษตาง ๆ  เชน การจัดงานตามประเพณี การชุมนุมประทวง และอื่น ๆ 
 ๓.๑๕.๖  ปฏิบัติงานรวมกับงานปองกันปราบปรามเพ่ือทําการตรวจคนจับกุม 
 ๓.๑๕.๗  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับงานสอบสวน 
 ๓.๑๕.๘  ปฏิบัตงิานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 ๓.๑๖  ผูบังคับหมู (ทําหนาที่บันทึกขอมูลเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวน) มีหนาที่ดังนี้ 
 ๓.๑๖.๑  จัดทําบันทึกการสอบสวนตามท่ีพนักงานสอบสวนสั่งการ 
 ๓.๑๖.๒  ตรวจสอบประวัติการตองโทษของผูตองหา 
 ๓.๑๖.๓  จดบันทึกถอยคําที่ถอดจากเครื่องบันทึกเสียงท่ีพนักงานสอบสวนสอบปากคํา 
 ๓.๑๖.๔  บันทึกภาพวีดีทัศนในการสอบสวน 
 ๓.๑๖.๕  ปฏิบัติหนาที่ถวายความปลอดภัยแดองคพระมหากษัตริย พระราชินี และ 
พระบรมวงศานุวงศ ที่เสด็จพระราชดําเนินเขามาในพ้ืนที่ของสถานีตํารวจ 
 ๓.๑๖.๖  ปฏิบัติงานรวมกับงานปองกันและปราบปรามในการควบคุมความสงบ
เรียบรอย กรณีมีเหตุพิเศษตาง ๆ เชน การจัดงานตามประเพณี การชุมนุมประทวง และอื่นๆ 
 ๓.๑๖.๗  ปฏิบัติงานรวมกับงานปองกันปราบปรามเพ่ือทําการตรวจคนจับกุม 
 ๓.๑๖.๘  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับงานสอบสวน 
 ๓.๑๖.๙  ปฏิบัตงิานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 ๓.๑๗  ผูบังคับหมู (ทําหนาที่สืบสวน) มีหนาที่ดังนี้ 
 ๓.๑๗.๑  สืบสวนการกระทําความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา และกฎหมายอื่น ๆ 
ที่เก่ียวของ และการปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 ๓.๑๗.๒  การสังเกตติดตามความเคลื่อนไหวของบุคคลหรือกลุมบุคคล รวมถึงการ
แสวงหาขาวสารขอมูลจากแหลงขาวตาง ๆ 
 ๓.๑๗.๓  การระงับ แกไข การกระทําความผิดในเหตุรายหรือเหตุรุนแรงท่ีจะเกิดขึ้น 
 ๓.๑๗.๔  การเก็บรวบรวมสถติิและขอมูลทางคดีอาญา 
 ๓.๑๗.๕  สืบสวนตามคําสั่งของพนักงานสอบสวนในคดีอาญา 
 ๓.๑๗.๖  คุมครองพยาน 
 ๓.๑๗.๗  จับกุมผูตองหาตามหมายจับและสงตัวผูตองหาตามหมายจับไปยังทองที่ที ่
ออกหมายจับ 
 ๓.๑๗.๘  ปฏิบัติหนาที่ถวายความปลอดภัยแดองคพระมหากษัตริย พระราชินี และ 
พระบรมวงศานุวงศ ที่เสด็จพระราชดําเนินเขามาในพ้ืนที่ของสถานีตํารวจ 

/๓.๑๗.๙  ปฏิบัติงาน... 
 



 
- ๑๒ - 

 ๓.๑๗.๙  ปฏิบัติงานรวมกับงานปองกันและปราบปรามในการควบคุมความสงบ
เรียบรอย กรณีมีเหตุพิเศษตาง ๆ  เชน การจัดงานตามประเพณี การชุมนุมประทวง และอื่นๆ 
 ๓.๑๗.๑๐  ปฏิบัติงานรวมกับงานปองกันปราบปรามเพ่ือทําการตรวจคนจับกุม 
 ๓.๑๗.๑๑  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับงานสอบสวน 
 ๓.๑๗.๑๒  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 ๓.๑๘  ผูบังคับหมู (ทําหนาที่เสมียนประจําวันคดี) มีหนาที่ดังนี้ 
 ๓.๑๘.๑  งานควบคุม ลงบันทึกประจําวันเก่ียวกับคด ี
 ๓.๑๘.๒  การคัดสําเนาประจําวันคดี 
 ๓.๑๘.๓  ใหทําหนาที่เสมียนเปรียบเทียบไปพรอมกัน ในชวงเวลาที่ไมไดจัดขาราชการ
ตํารวจทําหนาที่เสมียนเปรียบเทียบไว 
 ๓.๑๘.๔  ปฏิบัติหนาที่ถวายความปลอดภัยแดองคพระมหากษัตริย พระราชินี และ
พระบรมวงศานุวงศ ที่เสด็จพระราชดําเนินเขามาในพ้ืนที่ของสถานีตํารวจ 
 ๓.๑๘.๕  ปฏิบัติงานรวมกับงานปองกันและปราบปรามในการควบคุมความสงบ
เรียบรอย กรณีมีเหตุพิเศษตาง ๆ  เชน การจัดงานตามประเพณี การชุมนุมประทวง และอื่นๆ 
 ๓.๑๘.๖  ปฏิบัติงานรวมกับงานปองกันปราบปรามเพ่ือทําการตรวจคนจับกุม 
 ๓.๑๘.๗  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับงานสอบสวน 
 ๓.๑๘.๘  ปฏิบัตงิานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 ๓.๑๙  กรณีที่ยังไมมีการแตงตั้งขาราชการตํารวจใหดํารงตําแหนงพนักงานสอบสวน
ผูเชี่ยวชาญ หรือพนักงานสอบสวนผูเชี่ยวชาญพิเศษ ใหรองผูบังคับการหรือผูบังคับการซึ่งรับผิดชอบงาน
สอบสวนมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบทําการสอบสวนคดีอาญาตามประเภทและลักษณะของคดีซึ่งอยูในความ
รับผิดชอบของพนักงานสอบสวนผูเชี่ยวชาญหรือพนักงานสอบสวนผูเชี่ยวชาญพิเศษ ในเขตอํานาจของตน เวน
แตผูบังคับบัญชาจะสั่งการหรือมอบหมายเปนอยางอื่น 
 ๓.๒๐  กรณีไมมีการแตงตั้งขาราชการตํารวจใหดํารงตําแหนงพนักงานสอบสวนผูทรงคุณวุฒิใน
หนวยงานใด ใหพนักงานสอบสวนผูชํานาญการพิเศษมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบทําการสอบสวนคดีอาญาตาม
ประเภทและลักษณะของคดีซึ่งอยูในความรับผิดชอบของพนักงานสอบสวนผูทรงคุณวุฒิ ในเขตอํานาจของตน 
เวนแตผูบังคับบัญชาจะสั่งการหรือมอบหมายเปนอยางอื่น 
 ๓.๒๑  กรณีไมมีการแตงตั้งขาราชการตํารวจใหดํารงตําแหนงพนักงานสอบสวนผูชํานาญการ
พิเศษในหนวยงานใด ใหพนักงานสอบสวนผูชํานาญการมอีํานาจหนาที่รับผิดชอบทําการสอบสวนคดีอาญาตาม
ประเภทและลักษณะของคดีซึ่งอยูในความรับผิดชอบของพนักงานสอบสวนผูชํานาญการพิเศษในเขตอํานาจ
ของตน เวนแตผูบังคับบัญชาจะสั่งการหรือมอบหมายเปนอยางอื่น 
 ๓.๒๒ พนักงานสอบสวนในสังกัดกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง กองบัญชาการตํารวจ
ปราบปรามยาเสพติด และสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ใหมีอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบทําการสอบสวนคดี
ความผิดอาญาตามประเภทและลักษณะคดีที่อยูในอํานาจและหนาที่ของหนวยนั้นๆ รวมทั้งใหปฏิบัติตาม
ระเบียบ คําสั่งที่วาดวยการสอบสวนของหนวยดังกลาว สวนการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนางานสอบสวนและ
ผูปฏิบัติงานสอบสวนใหถือปฏิบัติตามคําสั่งนี้เฉพาะในสวนที่เก่ียวของโดยอนุโลม 
 ๔.  หนวยงานในสังกัดกองบัญชาการ หรือกองบังคับการ หรือตํารวจภูธรจังหวัด หรือ 
สถานีตํารวจ ที่ยังไมไดมีการแตงตั้งขาราชการตํารวจใหดํารงตําแหนงพนักงานสอบสวนผูเชี่ยวชาญพิเศษ 
หรือพนักงานสอบสวนผูเชี่ยวชาญ หรือพนักงานสอบสวนผูทรงคุณวุฒิ หากมีคดีอาญาที่อยูในอํานาจหนาที่ 
 

/ความรับ... 
 






