
อํานาจหนาท่ีของ สถานีตํารวจนครบาลประชาสําราญ 

ตาม พรบ.ตํารวจแหงชาติ พ.ศ.2547 

 1. ถวายความปลอดภัยสําหรับองคพระมหากษัตริยพระราชินีพระรัช ทายาท ผูสําเร็จราชการ แทน

พระองคพระบรมวงศานุวงศผูแทนพระองคและพระราชอาคันตุกะ ตลอดจนรักษา ความ

ปลอดภัยสถานท่ีสําคัญของทางราชการและของตางประเทศ 

 2. รักษาความสงบเรียบรอย การใหความปลอดภัยแกบุคคลสําคัญ ประชาชน และการ ใหบริการ

ชวยเหลือประชาชน 

 3. ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และ กฎหมายอ่ืนอันเก่ียวกับ ความผิด

ทางอาญา 

 4. ดําเนินการเก่ียวกับการปองกันและปราบปรามการกระทําความผิด ทางอาญา 

 5. ดําเนินการเก่ียวกับการควบคุมการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา 

 6. ดําเนินการเก่ียวกับการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร 

 7. ดําเนินการเก่ียวกับการจราจร 

 8. สงเสริมและสนับสนุนเก่ียวกับการบรรเทาสาธารณภัย 

 9. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ี เก่ียวของหรือท่ีไดรับ 

มอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา : พ.ร.บ.ตํารวจแหงชาติ พ.ศ.2547 



 ตามคําสั่ง สํานักงานตํารวจแหงชาติ เลขท่ี 537/2555 ลงวันท่ี 27 กันยายน 2555 เรื่อง

การกําหนด อํานาจหนาท่ีของตําแหนงในสถานีตํารวจ กําหนดโครงสรางสถานีตํารวจ ลักษณะงานในสถานี

ตํารวจ และ หัวหนางานในสถานีตํารวจ และคําสั่ง สํานักงานตํารวจแหงชาติ เลขท่ี 538/2555 ลงวันท่ี  

2กันยายน 2555 เรื่อง การปฏิบัติและอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบของพนักงานสอบสวนและผูปฏิบัติงาน

สอบสวน นั้น 

 สถานีตํารวจนครบาลประชาสําราญ เปนสถานีตํารวจท่ีมีหัวหนาสถานีตํารวจเปนระดับ

ตําแหนง ผูกํากับการ ตามโครงสรางรูปแบบท่ี 1 จึงมีการกําหนดหัวหนางานและลักษณะงานโดยสรุป ดังนี้ 

1. หัวหนางานในสถานีตํารวจ กําหนดให 
ตําแหนง อํานาจหนาท่ี 
1.1 รองผูกํากับการปองกันปราบปราม เปนหัวหนางานอํานวยการและงานปองกันปราบปราม 
1.2 รองผูกํากับการจราจร เปนหัวหนางานจราจร 

1.3 รองผูกํากับการสืบสวน เปนหัวหนางานสืบสวน 
1.4 รองผู กํา กับการสอบสวนท่ีได รับ
มอบหมายเปนหัวหนางานสอบสวน 

เปนหัวหนางานสอบสวน 

2. หนาท่ีของตําแหนงในสถานีตํารวจ กําหนดให 
ตําแหนง อํานาจหนาท่ี 

2.1 หัวหนาสถานีตํารวจ มีหนาท่ีรับผิดชอบในการวางแผน อํานวยการสั่งการควบคุม 
กํากับ ดูแล ปกครองบังคับบัญชา ตรวจสอบติดตาม และ
ประเมินผล ตลอดจนการฝกอบรม โดยปฏิบัติงานตาม ประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และกฎหมายอ่ืนอันเก่ียวกับ
ความผิดในคดีอาญา ภายในเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขต
พ้ืนท่ีการปกครอง ในภาพรวมของสถานีตํารวจ รวมท้ังความ
รับผิดชอบในดานการงานและการปกครองบังคับบัญชาถัดรอง
ลงไปจากผูบังคับบัญชา กองบังคับการตํารวจนครบาล 3 

2.2 สารวัตรอํานวยการ/หัวหนางานฝาย
อํานวยการ 

- รับผิดชอบการสั่งการ ควบคุม กํากับดูแล ตรวจสอบติดตาม
และประเมินผล ท่ีเ ก่ียวของกับงานอํานวยการไดแก  งาน
นโยบาย ยุทธศาสตร แผนปฏิบัติการ แผนประจําปงานธุรการ 
งานสารบรรณ งานกําลังพล งานอบรมและ วิชาการ งาน
สวัสดิการ งานพัฒนาองคกร งานการเงิน งานพัสดุ  งาน
พลาธิการและสรรพาวุธ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานจัดการ
เรื่องสินบน เงินรางวัลคาตอบแทน งานประชาสัมพันธ งานจัด
อาหารเลี้ยงผูตองหา งานทะเบียน คนตางดาวและการขอ
อนุญาตงานดูแลหองประชุมและ จัดการประชุม เปนตน 

2.2.1 รองสารวัตรปฏิบัติงาน อํานวยการ ปฏิบัติงานเก่ียวของกับงานอํานวยการตามอํานาจหนาท่ี 
2.2.2 ผูบังคับหมูปฏิบัติงาน อํานวยการ ปฏิบัติงานเก่ียวของกับงานอํานวยการตามอํานาจหนาท่ี 

 

 

 



ตําแหนง อํานาจหนาท่ี 
2.3 หัวหนางานปองกันปราบปราม รับผิดชอบการสั่งการ ควบคุม กํากับดูแล ตรวจสอบติดตามและ

ประเมินผล ท่ีเก่ียวของกับงานปองกันปราบปราม ไดแก งาน
การขาว งานจัดทําแผนท่ี ระบบขอมูลอาชญากรรม งานควบคุม
ผูตองหาและผูถูกกักขังงานควบคุมศูนยวิทยุหรือการรับ-สงวิทยุ
ของสถานีตํารวจงานจัดตั้งจุดรับแจงเหตุ จุดตรวจ จุดสกัด งาน
พิทักษเด็กเยาวชน และสตรีงานคณะกรรมการตรวจสอบและ
ติดตามการบริหารงานตํารวจ (กต.ตร.) เปนตน 

2.3.1 สารวัตรปองกันปราบปราม ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา ปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงาน 
ของผูใตบังคับบัญชา เก่ียวของกับงานปองกันปราบปราม ตาม
อํานาจหนาท่ี 

2.3.2 รองสารวัตรปองกันปราบปราม ปฏิบัติงานเก่ียวของกับงานปองกันปราบปรามตามอํานาจหนาท่ี 

2.3.3 ผูบังคับหมูงานปองกันปราบปราม ปฏิบัติงานเก่ียวของกับงานปองกันปราบปรามตามอํานาจหนาท่ี 

2.4 หัวหนางานจราจร รับผิดชอบการสั่งการ ควบคุม กํากับดูแล ตรวจสอบติดตามและ
ประเมินผล ท่ีเ ก่ียวของกับงานจราจร ไดแกงานบังคับใช
กฎหมายจราจร งานจราจรตามโครงการพระราชดําริ เปนตน 

2.4.1 สารวัตรจราจร ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา ปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงาน 
ของผูใตบังคับบัญชา เก่ียวของกับงานจราจรตามอํานาจ หนาท่ี 

2.4.2 รองสารวัตรจราจร ปฏิบัติงานเก่ียวของกับงานจราจรตามอํานาจหนาท่ี 
2.4.3 ผูบังคับหมูงานจราจร ปฏิบัติงานเก่ียวของกับงานจราจรตามอํานาจหนาท่ี 
2.5 หัวหนางานสืบสวน รับผิดชอบการสั่งการ ควบคุม กํากับดูแล ตรวจสอบติดตามและ

ประเมินผล ท่ีเ ก่ียวของกับงานจราจร ไดแกการ แสวงหา
พยานหลักฐาน และผูกระทําผิด เปนตน 

2.5.1 สารวัตรสืบสวน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา ปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงาน 
ของผูใตบังคับบัญชา เก่ียวของกับงานสืบสวนตามอํานาจ หนาท่ี 

2.5.2 รองสารวัตรสืบสวน ปฏิบัติงานเก่ียวของกับงานสืบสวนตามอํานาจหนาท่ี 
2.5.3 ผูบังคับหมูงานสืบสวน ปฏิบัติงานเก่ียวของกับงานสืบสวนตามอํานาจหนาท่ี 
2.6 หัวหนางานสอบสวน รับผิดชอบการสั่งการ ควบคุม กํากับดูแล ตรวจสอบติดตามและ

ประเมินผล ท่ีเก่ียวของกับงานสอบสวน ไดแกการวางแผน
สอบสวน การรวมสอบสวนคดีอุกฉกรรจ หรือคดีสําคัญพิจารณา
มอบหมายคดีใหพนักงานสอบสวน เปนตน 

2.6.1 พนักงานสอบสวน ผูชํานาญการ ปฏิบัติหนาท่ีเปนพนักงานสอบสวนคดีความผิดอาญาทุกประเภท
ยกเวนประเภทและลักษณะของคดีท่ีอยูใน ความรับผิดชอบของ
พนักงานสอบสวนชํานาญการพิเศษ ถึงพนักงานสอบสวน
ผูเชี่ยวชาญพิเศษ 

2.6.2 พนักงานสอบสวน ปฏิบัติหนา ท่ีเปนพนักงานสอบสวนคดีความผิดอาญา ทุก
ประเภท ยกเวนประเภทและลักษณะของคดีท่ีอยูใน ความ
รับผิดชอบของพนักงานสอบสวนชํานาญการถึง พนักงาน
สอบสวนผูเชี่ยวชาญพิเศษ 

2.6.3 ผูบังคับหมูงานสอบสวน ปฏิบัติงานเก่ียวของกับงานจราจรตามอํานาจหนาท่ี 



 



 



 



 





 















































 


	อำนาจหน้าที่
	ของ
	แต่ละตำแหน่งในสถานีตำรวจ

