คำอธิบำยเกณฑ์มำตรฐำนกำรสืบสวนสอบสวนคดีอำญำของพนักงำนฝ่ำยปกครอง
ประจำปี พ.ศ. 2๕๖3 ทีท่ ำกำรปกครองจังหวัด
๑. มีกำรจัดตั้งชุดปฏิบัติกำรพิเศษฝ่ำยปกครองประจำจังหวัด
จังหวัดมีคำสั่งแต่งตั้งชุด ปฏิบัติกำรพิเศษฝ่ำยปกครองประจำจังหวัด เพื่อให้สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่
สืบสวนปรำบปรำมจับกุมกำรกระทำควำมผิดตำมกฎหมำยที่มีโทษทำงอำญำ และดำเนินแก้ไขปัญหำตำม
ข้อร้องเรียน และดำเนินกำรบังคับใช้กฎหมำยตำมนโยบำยของรัฐบำลได้
๒. มีคำสั่งแต่งตั้งพนักงำนสอบสวนฝ่ำยปกครองที่เป็นปัจจุบัน
คำสั่งที่ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดแต่งตั้งปลัดอำเภอผู้ปฏิบัติหน้ำที่ ณ ที่ว่ำกำรกิ่งอำเภอ หรือที่ว่ำกำรอำเภอ
ภำยในเขตของจังหวัดนั้ น ๆ เป็ นพนักงำนสอบสวนส ำหรับกิ่งอำเภอหรืออำเภอนั้น ตำมกฎกระทรวง
กำหนดกำรสอบสวนควำมผิดอำญำบำงประเภทในจังหวัดอื่นนอกจำกกรุงเทพมหำนคร โดยพนักงำนสอบสวน
ฝ่ำยปกครอง พ.ศ. 2554 ข้อ ๔ ที่เป็นปัจจุบัน
๓. มีกฎหมำยที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงกำหนดกำรสอบสวนควำมผิดอำญำบำงประเภทในจังหวัดอื่น
นอกจำกกรุงเทพมหำนคร โดยพนักงำนสอบสวนฝ่ำยปกครอง พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 ระเบียบและข้อสั่งกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรสอบสวน
ให้จัดหำตัวบทกฎหมำย 16 ประเภท ตำมกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2555 และกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้องกับกำรสอบสวน อำทิ ประมวลกฎหมำยอำญำ ประมวลกฎหมำย
วิธีพิจำรณำควำมอำญำ ข้อบังคับที่ 1/2509 เรื่อง ระเบียบกำรสอบสวนคดีอำญำในจังหวัดอื่นนอกจำก
จังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรี ข้อบังคับกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรสอบสวนคดีละเมิด พ.ศ. 2547
และข้อบังคับกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยระเบียบกำรดำเนินคดีอำญำ พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
นำมำประจำไว้ ณ ที่ทำกำรของพนักงำนสอบสวนฝ่ำยปกครองให้มีควำมพร้อมใช้งำนได้ทุกเมื่อ ซึ่งสำมำรถ
ดำวน์โหลดได้จำกเว็บไซต์ส่วนกำรสอบสวนคดีอำญำ สำนักกำรสอบสวนและนิติกำร ตำม OR CODE ด้ำนล่ำงนี้

๔. มีคู่มือเกี่ยวกับกำรสืบสวนสอบสวนในหน้ำที่ของพนักงำนฝ่ำยปกครอง
คู่มือต่ำง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อกำรสืบสวนสอบสวนคดีอำญำ อำทิ คู่มือกำรสอบสวนควำมผิดอำญำ
บำงประเภทโดยพนักงำนสอบสวนฝ่ำยปกครอง เล่ม 1 – 2 คู่มือกำรสืบสวนสอบสวนของพนักงำนสอบสวน
ฝ่ำยปกครอง (เล่มสีเหลือง) คู่มือสอบสวนคดีป่ำไม้ และคู่มือกำรทำสำนวนกำรสอบสวนควำมผิดอำญำ
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรทะเบียนรำษฎรและบัตรประจำตัวประชำชน เป็นต้น
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๕. มีแบบพิมพ์ คบ.๑ - คบ.๒9 ตำมที่กรมกำรปกครองกำหนดและมีแบบฟอร์มของศำลที่เกี่ยวข้อง
กับงำนสอบสวน
แบบพิมพ์ คบ. ให้เบิกจำกที่ทำกำรปกครองจังหวัด หรือปริ้นจำก Handy Drive ที่กรมกำรปกครอง
ได้จัดส่งให้แล้ว หรือดำวน์โหลดได้จำกเว็บไซต์ส่วนกำรสอบสวนคดีอำญำ สำนักกำรสอบสวนและนิติกำร
โดยแยกลักษณะกำรใช้ เช่น คบ.1, คบ.2, คบ.5 หรือ คบ.12 ให้ใช้เป็นเล่ม ส่วน คบ. อื่น ๆ ให้ใช้พิมพ์ใน
Handy Drive หรือดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์ข้ำงต้น เพื่อให้พร้อมใช้งำนได้ทันที ส่วนแบบฟอร์มของศำล
เช่น คำร้องขอออกหมำยจับ/หมำยค้น , รำยงำนกระบวนกำรพิจำรณำ, หมำยจับ/หมำยค้น และคำร้อง
ขอผัดฟ้อง/ฝำกขัง ให้ดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์ส่วนกำรสอบสวนคดีอำญำ สำนักกำรสอบสวนและนิติกำร
ตำม QR CODE ด้ำนล่ำงนี้

๖. มีประกำศแสดงสิทธิในกระบวนกำรยุติธรรม ตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 25๖๐
ติดให้ประชำชนเห็นได้อย่ำงชัดเจน
นำข้อควำมตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560 และสิทธิตำมประมวล
กฎหมำยวิ ธี พิ จ ำรณำควำมอำญำหรื อ ระเบี ย บปฏิ บั ติ ต ำมกฎหมำยมำคั ด ลอกแล้ ว แจ้ ง ปิ ด ประกำศ
แสดงให้ประชำชนเห็นและรับรู้ได้อย่ำงชัดเจน ณ ที่ทำกำรพนักงำนสอบสวน ได้แก่
1. สิทธิของผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหำตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ มำตรำ 7/1
2. สิ ท ธิผู้ ต้อ งหำในชั้น สอบสวนตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจ ำรณำควำมอำญำ มำตรำ 134,
134/1, 134/3, 134/4 และมำตรำ 135
3. กำรยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วครำว (ประกันตัวผู้ต้องหำ) ตำมมำตรำ 108 และมำตรำ 108/1
4. กฎกระทรวงกำหนดหลั กเกณฑ์ วิ ธี กำร และเงื่ อนไขในกำรเรีย กประกั น หรื อหลั กประกั น
กำรปล่อยตัวชั่วครำวผู้ต้องหำในชั้นสอบสวน พ.ศ. 2549
5. คำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ 80/2551 เรื่อง กำรกำหนดวงเงินประกัน กำรกำหนด
หลั ก ทรั พ ย์ ที่ อ ำจใช้ เ ป็ น หลั ก ประกั น และกำรใช้ บุ ค คลเป็ น ประกั น ในกำรปล่ อ ยชั่ ว คร ำวผู้ ต้ อ งหำ
ในชั้นสอบสวน
*รำยละเอียดปรำกฏตำมภำคผนวกแนบท้ำยคำอธิบำยเกณฑ์มำตรฐำนกำรสืบสวนสอบสวนคดีอำญำ
ของพนักงำนฝ่ำยปกครองประจำปี พ.ศ. 2๕๖3 ที่ทำกำรปกครองจังหวัด
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๗. มีกำรจัดทำคู่ฉบับรำยงำนกำรสืบสวน บันทึกกำรจับกุม และสำนวนกำรสอบสวนจัดเก็บไว้อย่ำงเป็นระบบ
จัดทำสำรบบบันทึกกำรสืบสวนเพื่อจัดเก็บข้อมูลที่ได้จำกกำรแสวงหำข้อเท็จจริงและหลักฐำน
เพื่ อ ใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล ในกำรรั ก ษำควำมสงบเรี ย บร้ อ ยของประชำชน หรื อ เพื่ อ ที่ จ ะทรำบรำยละเอี ย ด
แห่งควำมผิด ทั้งนี้ ต้องรำยงำนให้ผู้บังคับบัญชำทรำบไว้เป็นลำยลักษณ์อักษร สำมำรถดำวน์โหลดตัวอย่ำง
บันทึกรำยงำนผลกำรสืบสวนตำม QR CODE ด้ำนล่ำงนี้

๘. มีกำรรำยงำนกำรสืบสวน จั บกุม และกำรสอบสวนคดีอำญำของพนักงำนฝ่ำยปกครองในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ตำมข้อสั่งกำรของกรมกำรปกครอง
ขอให้รำยงำนผลกำรดำเนินงำนและสถิติกำรสืบสวนสอบสวนคดีอำญำผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์
ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0307.1/613 ลงวันที่ 9 มกรำคม 2563 เพื่อจักได้รวบรวมสถิติ
กำรสืบสวนสอบสวนของทุกจังหวัดและอำเภอรำยงำนเข้ำที่ประชุมกรมกำรปกครองทุกเดือน สำมำรถ
ดำวน์โหลดขั้นตอนกำรใช้งำนระบบรำยงำนอิเล็กทรอนิกส์ได้จำก QR CODE ด้ำนล่ำงนี้

๙. มีกำรควบคุม ตรวจตรำ หรือให้คำแนะนำในทำงคดีแก่พนักงำนสอบสวนฝ่ำยปกครองของที่ทำกำร
ปกครองอำเภอ อยู่เป็นประจำ
ให้ที่ทำกำรปกครองจังหวัดคอยควบคุม ตรวจตรำ หรือให้คำแนะนำในทำงคดีแก่พนักงำนสอบสวน
ฝ่ำยปกครองของที่ทำกำรปกครองอำเภอ อยู่เป็นประจำ

/๑๐. มีช่องทำง...

-4๑๐. มีช่องทำงในกำรติดต่อสื่อสำรกับพนักงำนสอบสวนฝ่ำยปกครองส่วนกลำง ซึ่งผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
อำจขอให้อธิบดีกรมกำรปกครองแต่งตั้งพนักงำนสอบสวนฝ่ำยปกครองในสังกัดกรมกำรปกครอง
ไปร่ ว มสอบสวนในคดี ใ ดคดี หนึ่ ง ที่อ ยู่ ใ นท้อ งที่กิ่ ง อำเภอ อ ำเภอ หรื อจั ง หวั ดก็ ไ ด้ รวมทั้ ง เป็ น
ที่ปรึกษำและให้คำแนะนำเพื่อให้กำรสอบสวนเป็นไปตำมกฎหมำย
โดยจังหวัดต้องมีช่องทำงในกำรติดต่อสื่อสำรกับพนักงำนสอบสวนฝ่ำยปกครองส่วนกลำง เพื่อใช้
ในกำรติดต่อประสำนกำรทำงำนด้ำนกำรสืบสวนสอบสวนคดีอำญำ ดังนี้
- โทรศัพท์/โทรสำร : ๐-๒๓๕๖-๙๕๕๔
- เว็บไซต์ส่วนกำรสอบสวนคดีอำญำ สำนักกำรสอบสวนและนิติกำร ตำม OR CODE ด้ำนล่ำงนี้

- Facebook : ส่วนกำรสอบสวนคดีอำญำ สำนักกำรสอบสวนและนิติกำร ตำม OR CODE
ด้ำนล่ำงนี้

๑๑. มีกำรรำยงำนสถิติกำรสืบสวน/สอบสวนคดีอำญำให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดทรำบเป็นประจำทุกเดือน
ให้จังหวัดรวบรวมรำยงำนสถิติกำรสืบสวนจับกุม และสถิติกำรสอบสวนคดีอำญำทั้งกำรสอบสวน
ฝ่ำยเดียวตำมกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 และกำรร่วม
กำรสอบสวนหรือควบคุมกำรสอบสวนจำกอำเภอและรำยงำนให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดทรำบเป็นประจำทุกเดือน
๑๒. มีกำรแสดงสถิติกำรสืบสวนจับกุม กำรสอบสวนคดีอำญำบำงประเภท และกำรควบคุมกำรสอบสวน
ณ ที่ทำกำรปกครองจังหวัด
มีกำรจั ดทำป้ ำ ยปิ ดประกำศแสดงสถิติ กำรสื บสวนจับกุม กำรสอบสวนคดีอำญำบำงประเภท
และกำรควบคุมกำรสอบสวน รวมทั้งสถิติกำรบังคับใช้กฎหมำยภำยในเขตของจังหวัด ปิดไว้ อย่ำงชัดเจน
ณ ที่ทำกำรปกครองจังหวัด
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๑๓. มีกำรจัด เก็บรำยงำนกำรร่วมชั นสูตรพลิกศพ ตำมแบบฟอร์ มกำรชันสูตรพลิกศพ (แบบ ชศ.)
และรำยงำนให้กรมกำรปกครองทรำบอย่ำงเป็นระบบ
เมื่อมี เหตุกำรณ์ที่พนั กงำนฝ่ ำยปกครองในเขตจังหวัดต้องปฏิบัติหน้ำที่ชันสูตรพลิ กศพร่ว มกับ
พนั กงำนสอบสวน พนั กงำนอั ย กำร และแพทย์นิติเวช ตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ
มำตรำ ๑๕๐ จังหวัดต้องมีกำรจัดเก็บรำยงำนกำรร่วมชั นสูตรพลิกศพ ตำมแบบฟอร์มกำรชันสูตรพลิกศพ
(แบบ ชศ.) โดยรวบรวมจำกอำเภอที่เหตุเกิดและรำยงำนให้กรมกำรปกครองทรำบอย่ำงเป็นระบบและสำมำรถ
ตรวจสอบได้
๑๔. มีกำรจัดเก็บควำมเห็นของผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดในกำรทำควำมเห็นแย้งคำสั่งไม่ฟ้องฯ ของพนักงำน
อั ย กำรอย่ ำ งเป็ น ระบบ รวมทั้ ง จั ด ท ำสถิ ติ ทั้ ง ควำมเห็ น แย้ ง และที่ เ ห็ น ชอบกั บ ค ำสั่ ง ไม่ ฟ้ อ ง
ของพนักงำนอัยกำร
จั ง หวั ด ต้ อ งมี ก ำร จั ด เก็ บ และท ำสำรบบกำรให้ คว ำมเห็ น ข องผู้ ว่ ำ รำช กำรจั ง หวั ด
ในกำรทำควำมเห็นแย้งคำสั่งไม่ฟ้องของพนักงำนอัยกำรอย่ำงเป็นระบบและติดตำมควำมเห็นของสำนวน
ดังกล่ำวนี้ รวมทั้งให้จัดทำสถิติทั้งควำมเห็นแย้งและที่เห็นชอบกับคำสั่งไม่ฟ้องของพนักงำนอัยกำร
๑๕. มีช่องทำงรับคำร้องขอคุ้มครองพยำนในคดีอำญำ และสำมำรถประสำนงำนกับสำนักงำนคุ้มครองพยำน
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพ หรือสำนักงำนยุติธรรมจังหวัด ได้
จั ง หวั ด ต้ อ งจั ด ให้ มี ช่ อ งทำงในกำรรั บ ค ำร้ อ งขอคุ้ ม ครองพยำนในคดี อ ำญำ และมี ช่ อ งทำง
ให้ประชำชนสำมำรถประสำนงำนกับสำนักงำนคุ้มครองพยำน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพ หรือยุติธรรมจังหวัดได้
*รำยละเอีย ดปรำกฏตำมภำคผนวกแนบท้ำยค ำอธิบำยเกณฑ์ มำตรฐำนกำรสื บสวนสอบสวน
คดีอำญำของพนักงำนฝ่ำยปกครองประจำปี พ.ศ. 2๕๖3 ที่ทำกำรปกครองจังหวัด
16.

มีกำรให้ควำมช่วยเหลือพนักงำนฝ่ำยปกครองปฏิบัติหน้ำที่แล้วตกเป็นผู้ต้องหำในคดีอำญำ
หรือถูกฟ้องคดีอำญำ อันเนื่องมำจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรโดยชอบด้วยกฎหมำย

มีก ำรให้ ค วำมช่ ว ยเหลื อพนั กงำนฝ่ ำ ยปกครองปฏิบั ติห น้ ำที่ แล้ ว ตกเป็ นผู้ ต้ องหำ ในคดี อำญำ
หรือถูกฟ้องคดีอำญำอันเนื่องมำจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร โดยชอบด้วยกฎหมำย คือ ให้ถือปฏิบัติตำม
ขั้นตอนที่กำหนดไว้ในหนังสือกรมกำรปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท 0307.1/ว 14076 ลงวันที่ 3 กรกฎำคม 2561
เรื่อง ขั้นตอนกำรให้ควำมช่วยเหลือพนักงำนฝ่ำยปกครองปฏิบัติหน้ำที่แล้วตกเป็นผู้ต้องหำในคดีอำญำ
หรือถูกฟ้องคดีอำญำ โดยเมื่อเกิดกรณีที่พนักงำนฝ่ำยปกครองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรโดยชอบด้วยกฎหมำย
แล้วตกเป็นผู้ต้องหำในคดีอำญำหรือถูกฟ้องคดีอำญำ ทั้งจำกรำษฎรเป็นโจทก์ฟ้องคดีเอง หรือมีกำรร้องทุกข์
กล่ำวโทษต่อพนักงำนสอบสวน หรือในกรณีอื่น ๆ และพนักงำนฝ่ำยปกครองผู้นั้นมีควำมประสงค์จะขอรับ
ควำมช่วยเหลือทำงคดี ให้ เร่งรำยงำนเหตุนั้นให้ผู้บังคับบัญชำชั้นต้นทรำบโดยเร็ว และเมื่อเข้ำเงื่อนไข
ที่จะให้ควำมช่วยเหลือ ให้เร่งรำยงำนต่อไปให้จังหวัดทรำบ โดยให้จังหวัดมอบหมำยนิติกรหรือบุคลำกร
ที่เชี่ย วชำญด้ำนกฎหมำยไปตรวจสอบข้อเท็จจริงและเป็นที่ปรึกษำให้ ควำมช่ว ยเหลื อในเบื้องต้น หรือ
ประสำนกรมกำรปกครอง (ส ำนั กกำรสอบสวนและนิติกำร) เพื่อขอสนับสนุนบุคลำกรผู้ เชี่ยวชำญมำเป็น
ที่ปรึกษำกฎหมำยในกำรต่อสู้คดี เป็นต้น
/17. มีกำร...
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มี ก ำรจั ด เก็ บ สำรบบกำรควบคุ ม กำรสอบสวนคดี อ ำญำของผู้ ว่ ำ รำชกำรจั ง หวั ด ในกรณี
เข้ำควบคุมกำรสอบสวน

ให้จัดทำแฟ้มสำหรับจัดเก็บคำสั่งเข้ำควบคุมกำรสอบสวนของผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด คำสั่งแต่งตั้ง
พนักงำนสอบสวนฝ่ำยปกครองที่เข้ำร่วมสอบสวน และหนังสือแจ้งพนักงำนอัยกำร กรณีแจ้งกำรเข้ำควบคุม
กำรสอบสวนไว้ ณ ที่ทำกำรปกครองจังหวัด
18. มีแนวทำงกำรปฏิบัติงำนของศำลนอกเวลำรำชกำร และปฏิทินวันหยุดรำชกำรศำลยุติธรรมไว้
ณ ที่ทำกำรปกครองจังหวัด
ให้จัดหำแนวทำงกำรปฏิบัติงำนของศำลนอกเวลำรำชกำรและปฏิทินวันหยุดรำชกำรศำลยุติธรรม
ไว้ ณ ที่ ท ำกำรปกครองจั ง หวั ด โดยแนวทำงดั ง กล่ ำ วกรมกำรปกครองได้ จั ด ส่ ง ให้ แ ล้ ว ตำมหนั ง สื อ
กรมกำรปกครอง ที่ มท 0307.0/ว10135 ลงวันที่ 15 เมษำยน 2563 สำมำรถดำวน์โหลดหนังสือ
ดังกล่ำวได้ตำม QR CODE ด้ำนล่ำงนี้
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