คําสั่งกลุมงานสอบสวน
ตํารวจภูธรจังหวัดพัทลุง
ที่
/2551
เรื่อง มอบหมายหนาที่งาน ใหขาราชการในกลุมงานสอบสวน
---------------------------

ตามคําสั่ง กลุมงานสอบสวน ตํารวจภูธรจังหวัดพัทลุง ที่ 6/2550 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน
2550 เรื่อง มอบหมายความรับผิดชอบหนาที่งานใหกับขาราชการตํารวจในกลุมงานสอบสวน นั้น
เนื่องจากมีขาราชการตํารวจไดรับการแตงตั้งโยกยายสับเปลี่ยนตําแหนง/หนาที่ จึงให
ยกเลิกคําสั่ง กลุมงานสอบสวน ตํารวจภูธรจังหวัดพัทลุง ที่ 6/2550 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2550 พรอม
มอบหมายหนาที่งานใหม ดังนี้
พันตํารวจโทจิรพงศ รุจิระยรรยง พนักงานสอบสวน (สบ 2) กลุมงานสอบสวน
ตํารวจภูธรจังหวัดพัทลุง
1.ควบคุมดูแลบัญชีรักษาของกลาง และการจําหนายของกลางในคดีอาญาตามระเบียบ
รับผิดชอบ
และควบคุมดูแลงานธุรการ ระบบงานสารบรรณในกลุมงานสอบสวน ทั้งหมด
2.ตรวจสอบหลักฐาน และความสมบูรณของสํานวนการสอบสวน ที่พนักงานสอบสวน ใน
ปกครอง เสนอมายังตํารวจภูธรจังหวัดพัทลุง
3.พิจารณาขอหารือ หรือใหคําปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ ขอบังคับ
คําสั่ง และ ประกาศตางๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของตํารวจภูธรจังหวัดพัทลุง
4.ดําเนินการสอบสวนคดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และตาม
กฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับความผิดอาญาทั้งหลาย รวมทั้งการดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการคาหญิงและ
เด็ก หรือการคามนุษยในเขตอํานาจความผิดชอบของตํารวจภูธรจังหวัดพัทลุง
5.ปฏิบัติงานรวมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยอื่นที่เกี่ยวของ
ทั้งนี้ตามขอ 3, 4, 5 ใหรบั ผิดชอบงานของสถานีตํารวจ ดังตอไปนี้
- สถานีตํารวจภูธรควนขนุน
- สถานีตํารวจภูธรปาพะยอม
- สถานีตํารวจภูธรตะโหมด
- สถานีตํารวจภูธรกงหรา
- สถานีตํารวจภูธรศรีนครินทร
- สถานีตํารวจภูธรทะเลนอย
- สถานีตํารวจภูธรนาขยาด
- สถานีตํารวจภูธรเกาะนางคํา

- 2 อนึ่งในกรณีที่ พันตํารวจโทนาถพล บุญสนิท พนักงานสอบสวน (สบ 2)ฯไมอยูหรือไม
อาจปฏิบัติหนาที่ได ใหพันตํารวจโทจิรพงศ รุจิระยรรยง พนักงานสอบสวน (สบ 2)ฯ เปนผูรับผิดชอบ
งานในความรับผิดชอบของ พันตํารวจโทนาถพล บุญสนิท จนกวาจะกลับมาปฏิบัติหนาที่ไดตามปกติ
พันตํารวจโทนาถพล บุญสนิท พนักงานสอบสวน (สบ 2) สถานีตํารวจภูธรอําเภอเมือง
พัทลุง ปฏิบัติหนาที่ กลุมงานสอบสวน ตํารวจภูธรจังหวัดพัทลุง
1.ตรวจสอบหลักฐาน และความสมบูรณของสํานวนการสอบสวน ที่พนักงานสอบสวน
รับผิดชอบ
เสนอมายังตํารวจภูธรจังหวัดพัทลุง เพื่อพิจารณาตามลําดับชั้น
2.พิจารณาขอหารือ หรือใหคําปรึกษาเกีย่ วกับกฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ ขอบังคับ
คําสั่งและ ประกาศตางๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของตํารวจภูธรจังหวัดพัทลุง
3.ดําเนินการสอบสวนคดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และตาม
กฎหมายอืน่ อันเกี่ยวกับความผิดอาญาทั้งหลาย รวมทัง้ การดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการคาหญิงและ
เด็ก หรือการคามนุษย ในเขตอํานาจของตํารวจภูธรจังหวัดพัทลุง
ทั้งนี้ตามขอ 1,2,3 ใหรับผิดชอบงานของสถานีตํารวจ ดังตอไปนี้
- สถานีตํารวจภูธรเมืองพัทลุง
- สถานีตํารวจภูธรเขาชัยสน
- สถานีตํารวจภูธรปากพะยูน
- สถานีตํารวจภูธรบางแกว
- สถานีตํารวจภูธรปาบอน
- สถานีตํารวจภูธรศรีบรรพต
- สถานีตํารวจภูธรลําปา
- สถานีตํารวจภูธรโคกชะงาย
4.ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยอืน่ ๆที่เกีย่ วของ
5.ควบคุมการรายงานคดีสําคัญๆ ที่หนวยเหนือสั่งการเปนกรณีพเิ ศษ
6.งานอื่นๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
อนึ่งในกรณีที่ พันตํารวจโทจิรพงศ รุจิระยรรยง พนักงานสอบสวน (สบ 2) กลุมงาน
สอบสวน ตํารวจภูธรจังหวัดพัทลุง ไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ให พันตํารวจโทนาถพล บุญสนิท
เปนผูรับผิดชอบ งานของสถานีตํารวจในความรับผิดชอบของพันตํารวจโทจิรพงศ รุจิระยรรยง ทั้งนี้
จนกวาจะกลับมาหรือสามารถปฏิบัติหนาที่ได
ดาบตํารวจมนัส หนูแสง ผูบังคับหมู (ธุรการ) กลุมงานสอบสวน ตํารวจภูธรจังหวัดพัทลุง
รับผิดชอบ
1. รับ - สง หนังสือราชการ
2. ควบคุมการลงเวลาทํางาน และการลาของขาราชการในกลุมงานฯ ทุกประเภทการลา
3. รวบรวมขอบังคับ คําสั่ง และเอกสารอื่น ๆใหเปนหมวด หมู ตามระเบียบงานสารบรรณ

- 3 4. เบิกจายพัสดุ และรักษาเครื่องใชสํานักงาน ใหคงสภาพใชงานได
5. พิจารณาขอหารือเกี่ยวกับกฎหมาย ขอบังคับตาง ๆ
5.1 การปฏิบัติเกี่ยวของกรณีคดีวิสามัญฆาตกรรม และคดีชันสูตรพลิกศพ
5.2 การกันตัวผูตองหาไวเพื่อเปนพยานในคดีอาญา เสนอผูวาราชการจังหวัด ฯลฯ
6. สําเนาหนังสือสําคัญจากหนวยเหนือ แจกจายใหสถานีตํารวจภูธรในปกครอง
7. รายงานขาราชการตํารวจตองหาคดีอาญา
8. รายงานคดีเกี่ยวกับความมั่นคง
9. รายงานผลการขอความเปนธรรม (เกี่ยวกับคดีหากมีการรองเรียน)
10. งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
ดาบตํารวจเอกชาติ คงนิล ผูบังคับหมู กลุมงานสอบสวน ตํารวจภูธรจังหวัดพัทลุง
1.รายงานเรื่องอัยการสั่งสอบสวนเพิ่มเติมในสํานวนการสอบสวน คดีอาญา จราจร
รับผิดชอบ
2.รายงานเหตุขัดของที่ขาราชการตํารวจ ไมสามารถไปเปนพยานศาลตามหมายเรียกได
3.จัดทํา หรือพิมพเอกสารที่เกี่ยวของกับ สํานวนการสอบสวนคดีอาญา และจราจร ที่
พนักงานสอบสวนสถานีตํารวจในสังกัด เสนอมายังผูบังคับบัญชาตามระเบีย บ ไม วาจะเสนอมาเพื่ อ
พิจารณาสั่งการ หรือ ผูบังคับบัญชาสั่งการใหสอบสวนเพิ่มเติมเปนรายสํานวนไป ซึ่งรับผิดชอบสํานวน
การสอบสวนของสถานีตํารวจภูธร ดังตอไปนี้
3.1 สถานีตํารวจภูธรเมืองพัทลุง
3.3 สถานีตํารวจภูธรเขาชัยสน
3.2 สถานีตํารวจภูธรปาบอน
4. เจาหนาที่รับผิดชอบ ประสานงาน จดบันทึกรายงานการประชุม คดีอุกฉกรรจและ
สะเทือนขวัญ ที่ไมรูตัวผูกระทําความผิด รายงานผลการประชุมสง ตํารวจภูธรภาค 9
5. งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
ดาบตํารวจวิรัตร รัตนนราพล ผูบังคับหมู (ธุรการ) กลุมงานสอบสวน ตํารวจภูธรพัทลุง
1.จัดทํา หรือพิมพเอกสารที่เกี่ยวของกับ สํานวนการสอบสวนคดีอาญา และจราจร ที่
รับผิดชอบ
พนักงาน สอบสวนสถานีตํารวจในสังกัด เสนอมายังผูบังคับบัญชาตามระเบียบ ไมวาจะเสนอมาเพื่อ
พิจารณาสั่งการ หรือ ผูบังคับบัญชาสั่งการใหสอบสวนเพิ่มเติมเปนรายสํานวนไป ซึ่งรับผิดชอบสํานวน
การสอบสวนของสถานีตํารวจภูธร ดังตอไปนี้
1.1 สถานีตํารวจภูธรควนขนุน 1.3 สถานีตํารวจภูธรปาพะยอม
1.2 สถานีตํารวจภูธรศรีบรรพต
2.จัดทําสมุดบัญชี และบันทึก การสงสํานวนการสอบสวน เขา - ออก ที่พนักงาน
สอบสวนในสังกัด สงมายังผูบังคับบัญชา เพื่อตรวจ และสงกลับคืน รวมถึงบันทึกสํานวนเขา - ออก ที่
เสนอขอขยายเวลาการสอบสวน

-43. รายงานเหตุคดีอุกฉกรรจและสะเทือนขวัญตามระเบียบกรมตํารวจวาดวยการรายงาน
เหตุอุกฉกรรจและสะเทือนขวัญ และเหตุที่ตองรายงานดวน (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2541 ทุกสถานีตํารวจภูธร
ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดพัทลุง
4. เรงรัดใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบออกสืบสวน สอบสวนติดตามจับกุมคนรายคดีอุกฉกรรจ
และสะเทือนขวัญ ที่ยังไมรูตัว และยังจับกุมตัวไมได
5.รายงานผลการปราบปรามคดีอุกฉกรรจและสะเทือนขวัญประจําเดือนสง ตํารวจภูธร
ภาค 9 และ ผูบังคับการศูนยขอมูลขอสนเทศกลาง
4.เก็ บ เอกสารที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ คดี อุ ก ฉกรรจ แ ละสะเทื อ นขวั ญ เข า แฟ ม ตามระเบี ย บงาน
สารบรรณ
5.รายงานผลการจับกุมผูตองหาคดีอุกฉกรรจและสะเทือนขวัญ คางเกาทุกระยะ 4 เดือน ตาม
งวดงบประมาณประจําป ซึ่งกําหนดในระเบียบกรมตํารวจวาดวยการรายงานเหตุอุกฉกรรจและสะเทือน
ขวัญ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2541 ลง 10 กรกฎาคม 2541 ตามแบบรายงานที่ 4 ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป
นับแตครบกําหนดระยะ 4 เดือน
6. งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
ดาบตํารวจวัลลภ หนูเอียด ผูบังคับหมู (ธุรการ) ตํารวจภูธรจังหวัดพัทลุง ปฏิบัติงาน
กลุมงานสอบสวน ตํารวจภูธรจังหวัดพัทลุง
1.จัดทํา หรือพิมพเอกสารที่เกี่ยวของกับ สํานวนการสอบสวนคดีอาญา และจราจร ที่
รับผิดชอบ
พนักงาน สอบสวนสถานีตํารวจในสังกัด เสนอมายังผูบังคับบัญชาตามระเบียบไมวาจะเสนอมาเพื่อ
พิจารณาสั่งการ หรือ ผูบังคับบัญชาสั่งการใหสอบสวนเพิ่มเติมเปนรายสํานวน ซึ่งรับผิดชอบสํานวนการ
สอบสวนของสถานีตํารวจภูธร ดังตอไปนี้
1.1 สถานีตํารวจภูธรศรีครินทร
1.3 สถานีตํารวจภูธรนาขยาด
1.2 สถานีตํารวจภูธรทะเลนอย
2.ตรวจสอบความเรียบรอยของสํานวนการสอบสวน การขออนุมัติขยายเวลา
3.รายงานคดีลาชาเกินกําหนด ตามคําสั่ง ตร.ที่ 960/2537 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2537
4.รายงานสํานวนที่อยูระหวางการสอบสวน
5. งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
ดาบตํารวจปญจะ แกวมาก ผูบังคับหมู (ธุรการ) งานเทคโนฯ ปฏิบัติงาน กลุมงาน
สอบสวน ตํารวจภูธรจังหวัดพัทลุง
1.จัดทํา หรือพิมพเอกสารที่เกี่ยวของกับ สํานวนการสอบสวนคดีอาญา และจราจร ที่
รับผิดชอบ
พนักงาน สอบสวนสถานีตํารวจในสังกัด เสนอมายังผูบังคับบัญชาตามระเบียบ ไมวาจะเสนอมาเพื่อ
พิจารณาสั่งการ หรือ ผูบังคับบัญชาสั่งการใหสอบสวนเพิ่มเติมเปนรายสํานวนไป ซึ่งรับผิดชอบสํานวน
การสอบสวนของสถานีตํารวจภูธร ดังตอไปนี้

-51.1 สถานีตํารวจภูธรปากพะยูน
1.3 สถานีตํารวจภูธรกงหรา
1.2 สถานีตํารวจภูธรบางแกว
2.จัดพิมพ บันทึกตรวจสํานวนการสอบสวน (คดีอุกฉกรรจและสะเทือนขวัญ) ซึ่ง
พนักงานสอบสวน ทุกสถานีตํารวจในปกครอง เสนอผูบังคับบัญชาตรวจสั่งการเบื้องตน หลังจากรับคํา
รองทุกข ภาย 15 วัน พรอมทั้ง ลงบันทึกควบคุมในสมุดคุมสารบบ พรอมเก็บ (สําเนา) บันทึกตรวจสั่งการ
ไวเพื่อดําเนินการตอไป
3. เจาหนาที่รับผิดชอบ ประสานงาน จดบันทึกรายงานการประชุม เรงรัดคดีคดีอุกฉกรรจ
และสะเทือนขวัญ(ทุกวันอังคาร)
4.งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ของกลุมงานสอบสวน
5.งานอื่นๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
รับผิดชอบ
จราจร

ดาบตํารวจสุพัฒน เศรษฐสุข ผูบังคับหมู กลุมงานสอบสวน ตํารวจภูธรจังหวัดพัทลุง
1.รับอาวุธปนและกระสุนปนของกลางพรอมจัดทําบัญชีควบคุมของกลางในคดีอาญา-

2.ขออนุมัติจําหนายของกลางออกจากบัญชียึดทรัพย ที่ศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุดแลว และ
เรื่องใหนําของกลางเขาเปนพิพิธภัณฑ
3.การจัดตารางเวร และควบคุมดูแลการจัดเวรรถยนตสงของกลางไปตรวจที่ กก.วท.43
จว.นครศรีธรรมราช
4.จัดทํา หรือพิมพเอกสารที่เกี่ยวของกับ สํานวนการสอบสวนคดีอาญา และจราจร ที่
พนักงาน สอบสวนสถานีตํารวจในสังกัด เสนอมายังผูบังคับบัญชาตามระเบียบไมวาจะเสนอมาเพื่อ
พิจารณาสั่งการ หรือ ผูบังคับบัญชาสั่งการใหสอบสวนเพิ่มเติมเปนรายสํานวน ซึ่งรับผิดชอบสํานวนการ
สอบสวนของสถานีตํารวจภูธร ดังตอไปนี้
4.1.สถานีตํารวจภูธรตะโหมด 4.3.สถานีตํารวจภูธรลําปา
4.2 สถานีตํารวจภูธรเกาะนางคํา 4.4. สถานีตํารวจภูธรโคกชะงาย
5.ตรวจสอบเอกสารและประสานการปฏิบัติเกี่ยวกับการฟองนายประกันผิดสัญญา
6.การตรวจสอบและประสานการปฏิบัติเมื่อมีขอหารือเกี่ยวกับของกลางในคดีอาญาจราจร ทุกคดี
6.1 ตรวจสอบลายนิ้วมือแฝง 6.4 ตรวจเขมาดินปน
6.2 ตรวจสอบอาวุธปนที่ถูกยึด 6.5 ตรวจสอบพิมพลายนิ้วมือ
6.3 สงยาเสพติดเพื่อตรวจพิสูจน 6.6 แจงงดการตรวจพิสูจนยาเสพติด ฯลฯ
7.รายงานผล - การปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการฟอกเงินนอกระบบ
8.รายงานเหตุที่นาสนใจ
8.1 รายงานเหตุพยายามฆา กรณีคนรายใชอาวุธปนในการกระทําผิด
8.2 รายงานคดีที่คนรายโจรกรรมทรัพยสินที่มีราคา 100,000 บาท ขึ้นไป
8.3 รายงานผลการจับกุมผูกระทําผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปน

-69.จัดทําคําสั่งไปราชการ เบิก-จาย เงินเบี้ยเลี้ยง กรณีขาราชการตํารวจในกลุมงานฯ
เดินทางไปราชการ และจัดทําเอกสารคาสวัสดิการทางการเงินของผูบังคับบัญชาทุกประเภท
10.รวบรวมและส ง ข อ มู ล สํ า นวนล า ช า และจํ า นวนรถของกลาง เพื่ อ ประชุ ม บริ ห าร
ประจําเดือน
11.งานอื่นๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
โดยให พันตํารวจโท จิรพงศ รุจิระยรรยง พนักงานสอบสวน (สบ 2) กลุมงานสอบสวน
ตํารวจภูธรจังหวัดพัทลุง เปนหัวหนาควบคุมดูแล เจาหนาที่ตํารวจในกลุมงานสอบสวนฯ และหากมี
งานเรงดวน ใหเจาหนาที่ตํารวจในกลุมงานสอบสวน ทุกนาย ระดมกําลังรวมกันปฏิบัติงานใหสําเร็จลุลวง
ไปโดยเร็ว
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป.
สั่ง ณ. วันที่

1

มิถุนายน พ.ศ. 2551

พันตํารวจโทสมพร โสะหาบ
รองผูกํากับการ (กลุมงานสอบสวน) ตํารวจภูธรจังหวัดพัทลุง

