คําสั่งกรมตํารวจ
ที่ 960 / 2537
เรื่อง มาตรการควบคุม ตรวจสอบ เรงรัดการสอบสวนคดีอาญา
------------------------------ตามที่มีพระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการกรมตํารวจกระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ 22) พ.ศ.2536
เปนผลใหมีการเปลี่ยนแปลงราชการในกรมตํารวจ นั้น
เพื่อใหการสอบสวนคดีอาญาโดยพนักงานสอบสวนของกรมตํารวจมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ภายใตการอํานวยการและชวยเหลือจากผูบังคับบัญชาทุกระดับโดยใกลชิด
อาศัยอํานาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 18 วรรคทาย และขอบังคับ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยระเบียบการดําเนินคดีอาญา พ.ศ.2523 ขอ 2.5 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยขอบังคับ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยระเบียบการดําเนินคดีอาญา (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2536 ขอ 3 อธิบดีกรมตํารวจในฐานะ
หัวหนาพนักงานสอบสวนทั่วราชอาณาจักร จึงใหยกเลิกคําสั่งกรมตํารวจที่ 244 / 2532 เรื่องมาตรการควบคุม
ตรวจสอบ เรงรัดการสอบสวนคดีอาญา ลงวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2532 และคําสั่งกรมตํารวจ ที่ 1599 / 2532 ลง
วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2532 เรื่อง มาตรการควบคุม ตรวจสอบ เรงรัดการสอบสวนคดีอาญา (แกไขเพิ่มเติม) และ
ใหใชมาตรการ ควบคุม ตรวจสอบ เรงรัดการสอบสวนคดีอาญา ดังนี้
1. ระยะเวลาสอบสวนคดีอาญา
1.1 คดีที่ไมปรากฏวาผูใดเปนผูกระทําผิด
1.1.1 คดีอาญาทั่วไป ใหพนักงานสอบสวนทําการสืบสวนมีกําหนด 3 เดือน
นับตั้งแตวันที่รับคํารองทุกข หรือคํากลาวโทษ
1.1.2 คดีอุกฉกรรจ ใหพนักงานสอบสวนทําการสืบสวนมีกําหนด 1 ป นับตั้งแต
วันที่รับคํารองทุกข หรือคํากลาวโทษ
เมื่อพนักงานสอบสวนทําการสืบสวนสอบสวนมาเปนระยะเวลาตามที่กําหนดแลว ยังไมปรากฏ
วาผูใดเปนผูกระทําผิด เห็นควรงดการสอบสวนหรือมีความจําเปนตองทําการสืบสวนสอบสวนเกินระยะเวลาที่
กําหนด ใหเสนอสํานวนการสอบสวนพรอมความเห็นตามลําดับชั้นไปยังผูบังคับการหรือหัวหนาตํารวจภูธร
จังหวัดแลวแตกรณีที่รับผิดชอบการสอบสวนในเขตพื้นที่นั้นตรวจพิจารณาและดําเนินการตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 140 ภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันที่ครบกําหนดตาม 1.1.1 หรือ 1.1.2
1.2 คดีที่รูตัวผูกระทําผิดแตเรียกหรือจับกุมตัวยังไมได
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1.2.1 คดีอาญาทั่วไป ใหพนักงานสอบสวนทําการสืบสวนสอบสวนใหเสร็จสิ้น
ภายในกําหนด 2 เดือน นับตั้งแตวันที่รับคํารองทุกขหรือคํากลาวโทษ
1.2.2 คดีอุกฉกรรจ ใหพนักงานสอบสวนทําการสืบสวนสอบสวนใหเสร็จสิ้นภายใน
กําหนด 3 เดือน นับตั้งแตวันที่รับคํารองทุกขหรือคํากลาวโทษ
เมื่ อ พนั ก งานสอบสวนทํ า การสื บ สวนสอบสวนมาเป น ระยะเวลาตามที่ กํ า หนดแล ว
ยังไมสามารถนําตัวผูกระทําผิดมาดําเนินคดีได โดยไดรวบรวมพยานหลักฐานเสร็จสิ้นแลว หรือมีความจําเปนตอง
สอบสวนเกินระยะเวลาที่กําหนด ใหพนักงานสอบสวนเสนอสํานวนการสอบสวนพรอมความเห็นตามลําดับชั้น
ไปยัง ผูบัง คั บการหรือ หัวหน า ตํา รวจภู ธรจัง หวัด แลวแตกรณี ที่ รับผิด ชอบการสอบสวนในเขตพื้ นที่นั้ น
ตรวจพิจารณาและดําเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 141 ภายในระยะเวลา 10 วัน
นับตั้งแตวันที่ครบกําหนดตาม 1.2.1 หรือ 1.2.2
1.3 คดีที่ผูตองหาไดรับการปลอยชั่วคราว
1.3.1 ใหพนักงานสอบสวนทําการสอบสวนใหเสร็จสิ้นภายในเวลา 1 เดือน สําหรับ
คดีอาญาธรรมดาและภายใน 2 เดือน สําหรับคดีอุกฉกรรจ นับแตวันแรกที่ผูตองหาไดรับการปลอยชั่วคราว
หากมีเหตุจํา เปนไมอาจทําการสอบสวนใหเสร็จ สิ้นในเวลาดังกลา ว ใหพนักงานสอบสวนเสนอสํานวน
การสอบสวนพรอมทั้งเหตุแหงความจําเปนและความเห็น เพื่อขออนุมัติขยายเวลาการสอบสวนไปยังผูบังคับการ
หรือหัวหนาตํารวจภูธรจังหวัดแลวแตกรณีที่รับผิดชอบการสอบสวนในเขตพื้นที่นั้น
1.3.2 ใหผูบังคับการหรือหัวหนาตํารวจภูธรจังหวัดแลวแตกรณี ที่รับผิดชอบการ
สอบสวนในเขตพื้นที่นั้นพิจารณาอนุมัติขยายเวลาการสอบสวนตอไปอีก ตามความจําเปนไดครั้งละ 15 วัน รวม
แลวตองไมเกิน 6 เดือน นับแตวันแรกที่ผูตองหาไดรับการปลอยชั่วคราว โดยใหบันทึกเหตุความจําเปน
ในการอนุมัติแตละครั้งไวในสํานวนการสอบสวน
1.3.3 เมื่อทําการสอบสวนครบกําหนด 6 เดือน นับแตวันแรกที่มีการปลอยชั่วคราว
และยังมีความจําเปนที่จะตองควบคุมผูตองหาไวตอไป ใหผูบังคับการหรือหัวหนาตํารวจภูธรจังหวัดแลวแตกรณี
ที่รับผิดชอบการสอบสวนในเขตพื้นที่นั้น บันทึกเหตุแหงความจําเปนไวในสํานวนการสอบสวน กอนที่จะนําตัว
ผูตองหาไปศาลเพื่อยื่นคํารองขอใหศาลออกหมายขังผูตองหานั้นไว แลวรายงานใหผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น
จนถึงกรมตํารวจทราบ
1.3.4 กรณีที่ทําการสอบสวนครบกําหนด 6 เดือนแลว ยังมีความจําเปนที่จะตอง
ควบคุมผูตองหาไวตอไป ในการยื่นคํารองตอศาลขอหมายขังผูตองหาตามบทบัญญัติ มาตรา 87 วรรคสี่ ถึงวรรคเกา
แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หากศาลไมสั่งอนุญาตใหควบคุมผูตองหาไวอีกตอไป ใหพนักงาน
สอบสวนรีบรายงานใหผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นทราบ เพื่อหาทางแกไขมิใหการสอบสวนตองเสียหาย พรอมทั้ง
พิจารณาวาพนักงานสอบสวนมีขอบกพรองในการสอบสวนจนเปนเหตุใหศาลใชดุลพินิจไมอนุญาตใหควบคุม
ผูตองหาไวอีกตอไป หรือไม แลวรีบรายงานใหกรมตํารวจทราบทันทีดวย
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1.3.5 ในการนําตัวผูตองหาไปยื่นคํารองตอศาลขอหมายขังผูตองหา ใหหัวหนาสถานี
ตํารวจหรือพนักงานสอบสวนชั้นผูใหญตามที่กรมตํารวจมอบหมายใหเปนพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบตามนัย
คําสั่งกรมตํารวจ ที่ 382 / 2530 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2530 ไปศาลดวยเพื่อแถลงใหศาลทราบถึงเหตุผลและความ
จําเปนที่การสอบสวนยังไมเสร็จสิ้น จําเปนตองควบคุมผูตองหาตอไปอีก
1.4 คดีที่ผูตองหาถูกควบคุมหรือถูกฝากขังในระหวางการสอบสวน
พนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบและผูบังคับบัญชาเรงรัดพนักงานสอบสวน เพื่อใหการ
สอบสวนเสร็จสิ้นไปกอนที่จะครบอํานาจผัดฟองหรือฝากขัง ตามที่พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาความอาญาในศาล
แขวง และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ไดใหอํานาจไวการขอผัดฟองหรือฝากขังใหกระทําในกรณีมี
ความจําเปนเพื่อใหการสอบสวนเสร็จสิ้นเทานั้น เมื่อการสอบสวนเสร็จสิ้นแลวใหรีบสรุปสํานวนมีความเห็นเสนอ
ผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจสั่งคดีหรือพนักงานอัยการ แลวแตกรณีพิจารณาตอไปทันที
2. การสอบสวนคดีอาญากรณีพิเศษ
2.1 คดีที่ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผูวาราชการจังหวัด นายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปน
หัวหนาประจํากิ่งอําเภอใชอํานาจเขาควบคุมการสอบสวนขอบังคับกระทรวงมหาดไทย วาดวยระเบียบการดําเนิน
คดีอาญา พ.ศ.2523 ขอ 12 แกไขเพิ่มเติมโดยขอบังคับกระทรวงมหาดไทย วาดวยระเบียบการดําเนินคดีอาญา
(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2536 ขอ 4 ใหพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบรายงานรายละเอียดตามลําดับชั้นจนถึงกรมตํารวจ
ภายใน 7 วัน และหากมีการเปลี่ยนตัวพนักงานสอบสวน ใหพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบรายงานเหตุ
การเปลี่ยนตัวพนักงานสอบสวนพรอมทั้งความเห็นไปดวย
2.2 คดีอาญาที่มีกฎหมายบัญญัติไวโดยเฉพาะ หรือมีขอตกลงพิเศษกับหนวยราชการอื่น
เกี่ยวกับวิธีการสอบสวน พนักงานสอบสวนและระยะเวลาการสอบสวน อาทิ ความผิดตามกฎหมายวาดวยการ
ปองกันการกระทําอันเปนคอมมิวนิสต กฎหมายวาดวยการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
วงราชการ คดีที่จ ะตองปฏิบัติตามขอตกลงระหวา งกระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงพัฒนาการแหงชาติ
(อุตสาหกรรม) ขอตกลงระหวางกระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงกลาโหม ขอตกลงระหวางกระทรวงมหาดไทย
กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนตน ใหพนักงานสอบสวนดําเนินการสอบสวนใหเปนไปตามบทบัญญัติของ
กฎหมาย ขอตกลงและระเบียบนั้น ๆ ที่ไดกําหนดแนวทางการดําเนินการไวโดยเครงครัดดวย
2.3 การทําสํานวนชันสูตรพลิกศพ ในคดีที่มีค วามตายเกิดขึ้นโดยการกระทํา ของ
เจาพนักงาน ซึ่งอางวาปฏิบัติราชการตามหนาที่ หรือตายในระหวางอยูในความควบคุมของเจาพนักงานซึ่งอางวา
ปฏิบัติราชการตามหนาที่ใหรองผูบังคับการหรือรองหัวหนาตํารวจภูธรจังหวัดแลวแตกรณี ทําการสอบสวนดวย
ตนเองใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน นับแตวันเริ่มทําการชันสูตรพลิกศพหากไมเสร็จตามกําหนดระยะเวลาดังกลาว
ใหขอขยายเวลาไปยังผูบังคับการหรือหัวหนาตํารวจภูธรจังหวัดแลวแตกรณีที่รับผิดชอบการสอบสวนในเขตพื้นที่
นั้น โดยใหแสดงเหตุขัดของที่การสอบสวนไมแลวเสร็จไปดวย และใหผูบังคับการหรือหัวหนาตํารวจภูธรจังหวัด
แลวแตกรณีที่รับผิดชอบการสอบสวนในเขตพื้นที่นั้น พิจารณาอนุมัติขยายเวลาไดไมเกิน 30 วัน
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3. การรับคํารองทุกขกลาวโทษและการควบคุมตรวจสอบ เรงรัดการสอบสวน
3.1 ผูรับคํารองทุกขกลาวโทษ
3.1.1 ให พ นั ก งานสอบสวนรั บ แจ ง เหตุ แ ละลงหลั ก ฐานรั บ คํ า ร อ งทุ ก ข ห รื อ คํ า
กลาวโทษและรีบดําเนินการสอบสวนโดยไมชักชา
3.1.2 ใหพนักงานสอบสวนผูรับคํา รอ งทุกขหรือกลาวโทษบันทึกรายละเอีย ดใน
ปกหนาสํานวนการสอบสวน ติดไวหนาสํานวนการสอบสวน โดยระบุขอมูลที่จําเปนตองทําในการสอบสวนและ
กากบาท ( X ) ในขอที่ดําเนินการไปแลวใหเสร็จสิ้นภายใน 48 ชั่วโมง นับตั้งแตเวลาที่รับคํารองทุกขหรือ
กลาวโทษ เพื่อใหตรวจสอบการปฏิบัติงานของตนเอง และเพื่อการตรวจของผูบังคับบัญชา
3.1.3 เมื่ อ ผู บั ง คั บ บั ญ ชาแนะนํ า สั่ ง การอย า งใดไว ใ นบั น ทึ ก การตรวจสํ า นวน
การสอบสวน พนักงานสอบสวนตองดําเนินการโดยเร็ว และบันทึกผลการดําเนินการและเหตุขัดของไวในบันทึก
พนักงานสอบสวน โดยสรุปผลการปฏิบัตินั้นลงในปกหนาสํานวนเปนหลักฐานดวย
3.1.4 พนักงานสอบสวนมีหนาที่เสนอสํานวนการสอบสวนพรอมดวยสมุดบันทึก
ของตน ใหผูบังคับบัญชาทุกชั้นตรวจไดตลอดเวลาเมื่อเรียกตรวจ
3.2 สารวัตรซึ่งมีหนาที่ควบคุมงานสอบสวน
มีหนาที่ตรวจสอบ
แนะนําและสั่งการใหเกิดความถูกตองสมบูรณของสํานวน
การสอบสวนและสมุดบันทึกคดีภายใน 48 ชั่วโมง หลังจากรับคํารองทุกขหรือกลาวโทษ และใหทําการตรวจตอไป
ทุกระยะ ๆ ละไมเกิน 15 วัน จนกวาการสอบสวนจะเสร็จสิ้น
3.3 ผูกํากับการและรองผูกํากับการซึ่งมีหนาที่ควบคุมงานสอบสวน
มีหนาที่ตรวจสอบ แนะนํา และสั่งการใหเกิดความถูกตองสมบูรณของสํานวน
การสอบสวนทุกคดีทุกระยะ ๆ ละไมเกิน 30 วัน จนกวาการสอบสวนจะเสร็จสิ้น
3.4 ผูบังคับการและรองผูบังคับการซึ่งมีหนาที่ควบคุมงานสอบสวน
มีหนาที่ตรวจสอบ แนะนํา และสั่งการใหเกิดความถูกตองสมบูรณของสํานวน
การสอบสวนทุกคดีทุกระยะ ๆ ละไมเกิน 3 เดือน จนกวาการสอบสวนจะเสร็จสิ้น
3.5 ปกหนาสํานวนตามขอ 3.1.2 และ 3.1.3
3.5.1 ผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นในขอ 3.2 - 3.4 มีหนาที่บันทึกขอแนะนําและ
สั่งการในการตรวจทุกครั้งไวเปนหลักฐานในปกหนาสํานวน
3.5.2 เมื่อพนักงานสอบสวนไดจัดสงสํานวนการสอบสวนไปใหพนักงานอัยการแลว
ใหหัวหนาสถานีตํารวจลงลายมือชื่อทายปกหนาสํานวนการสอบสวน และใหเห็นปกหนาสํานวนการสอบสวน
ดังกลาวไวกับคูฉบับสํานวนการสอบสวนคดีเรื่องนั้น โดยไมตองสงไปยังพนักงานอัยการ
3.6 ขอควรปฏิบัติในการตรวจสํานวนการสอบสวน
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ผูบังคับบัญชาซึ่งมีหนาที่ตรวจสํานวนการสอบสวนดังกลาวขางตน พึงทําการตรวจ
สาระสําคัญ ดังตอไปนี้
3.6.1 ตรวจความสมบู ร ณ ข องการสอบสวนว า ผู ทํ า การสอบสวนเป น พนั ก งาน
สอบสวนหรือไม มีอํานาจหนาที่และเขตอํานาจตลอดจนมีขอจํากัดของอํานาจและหนาที่อยางไรหรือไม คดีนั้น ๆ
มีผูเสียหาย ผูรองทุกขหรือกลาวโทษหรือไม หากเปนคดีความผิดอันยอมความไดผูเสียหายไดรองทุกขไวแลว
หรือไม คดีขาดอายุความหรือไม เปนตน
3.6.2 ตรวจพิจารณาพยานหลักฐานตาง ๆ ในสํานวนการสอบสวน วาคําใหการพยาน
บุคคลขอความในพยานเอกสารตาง ๆ ตลอดจนบันทึกรายงานของเจาหนาที่ และรองรอยพยานวัตถุวาไดแสดง
ขอเท็จจริงอยางใด รับฟงเปนยุติไดแลวหรือไม มีน้ําหนักนาเชื่อถือมากนอยเพียงใด มีขอพิรุธ หรือขอควรโตแยงได
อยางไรเพื่อจะไดแนะนําสั่งการใหมีการสอบสวนเพิ่มเติมหรือเพื่อปรับกับขอกฎหมายวาไดมีการกระทําผิดตามที่
กลาวหาหรือไม ผูตองหาเปนผูที่กระทําความผิดหรือผูอื่นเปนผูกระทําความผิด ความผิดนั้น ๆ เปนความผิดตาม
บทบัญญัติของกฎหมายใด ผูกระทําผิดนั้นมีเหตุอันสมควรไมตองรับโทษยกเวนโทษ ยกโทษ ลดโทษ หรือ
เพิ่มโทษหรือไมมีเหตุอันควรขอใหริบทรัพยสินตลอดจนขอใหใชวิธีการเพื่อความปลอดภัยหรือไม
หากตรวจพบวา การสอบสวนยังมีความบกพรองหรือมีขอสงสัยบางประการยังไมเปนที่
กระจางชัดผูตรวจสํานวนจะตองสั่งใหมีการสอบสวนเพิ่มเติมจนสิ้นกระแสความ
4. การตรวจและการติดตามผลการปฏิบัติ
4.1 ผูชวยอธิบดีกรมตํารวจทําหนาที่หัวหนาภาคหรือผูบัญชาการตํารวจนครบาลแลวแต
กรณีมีหนาที่กําหนดใหผูบัญชาการ รองผูบัญชาการและผูชวยผูบัญชาการ เปนผูตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัติ
ตามคําสั่งนี้อยางนอยทุกระยะ 6 เดือน
4.2 จเรตํารวจ มีหนาที่ตรวจสอบผลการปฏิบัติวาผูมีหนาที่เกี่ยวของไดปฏิบัติตอคําสั่งนี้
อยางใดหรือไม แลวสรุปผลการตรวจแยกรายงานเปนการเฉพาะใหกรมตํารวจทราบภายใน 30 วัน นับแตไดตรวจ
เสร็จสิ้นแลว
5. การสอบสวนของพนักงานสอบสวนกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง สํานักงานตรวจคน
เขาเมือง สํานักงานตํารวจสันติบาล และกองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด
5.1 คดีที่อยูในความรับผิดชอบโดยตรงของหนวยงานตาง ๆ ในกองบัญชาการตํารวจ
สอบสวนกลาง สํานักงานตรวจคนเขาเมือง สํานักงานตํารวจสันติบาล และกองบัญชาการตํารวจปราบปราม
ยาเสพติด ใหถือปฏิบัติตามขอ 1.3 ดวยเชนเดียวกัน
5.2 คดีที่จะตองทําการสืบสวนเสียกอนแลวจึงรายงานขออนุมัติทําการสอบสวนซึ่งอาจจะ
เขา รวมทําการสอบสวนกับพนักงานสอบสวนทองที่ หรืออนุมัติเปนพนักงานสอบสวนแตเพียงฝายเดีย ว
ในการสืบสวนใหถือปฏิบัติดังนี้
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5.2.1 เมื่อไดรับคํารองทุกขหรือกลาวโทษหรือไดรับคําสั่งจากผูบังคับบัญชาใหทํา
การสืบสวน ใหผูมีหนาที่ทําการสืบสวนใหเสร็จสิ้นภายใน 30 วัน หากไมแลวเสร็จตามกําหนดใหขออนุมัติขยาย
เวลาตอผูบังคับการและใหผูบังคับการมีอํานาจสั่งขยายเวลาการสืบสวนไดไมเกิน 30 วัน พรอมทั้งคอยติดตาม
เรงรัดใหเสร็จสิ้นภายในกําหนด
เมื่อผูบังคับการสั่งขยายเวลาแลว ยังทําการสืบสวนไมเสร็จ ใหขออนุมัติขยายเวลา
ตามลําดับชั้นไปยังผูบังคับบัญชา และใหผูบัญชาการมีอํานาจสั่งขยายเวลาตามความจําเปนได 2 ครั้ง ๆ ละไมเกิน
30 วัน โดยใหรายงานเหตุผลความจําเปนในการขยายเวลาทุกครั้งไปยังกรมตํารวจ การขออนุมัติขยายเวลาเกินกวา
ระยะเวลาที่กลาวมาใหขออนุมัติกรมตํารวจ
ทั้งนี้ยกเวนในคดีที่กรมตํารวจไดสั่งการไวโดยเฉพาะเปนอยางยิ่ง
5.2.2 แนวทางในการออกไปสืบสวนใหปฏิบัติ ดังนี้
5.2.2.1 ใหสืบสวนใหไดความวาผูตองหาในคดีนั้น ถูกจับกุมตัวมาดําเนินคดี
หรือไมและไดรับการปลอยตัวชั่วคราวหรือถูกควบคุมอยูระหวางการสอบสวนหรือไม
5.2.2.2 ในกรณีที่พนักงานสอบสวนทองที่ไดจับกุมและควบคุมตัวผูตองหา
ไว ใหสืบสวนใหไดความวาคดีอยูในระหวางผัดฟองฝากขังหรือไม ถาอยูในระหวางผัดฟองฝากขังจะครบกําหนด
ผัดฟองฝากขังเมื่อใด
5.2.2.3 ในกรณีที่ผูตองหาไดรับการปลอยชั่วคราว ใหทําการสืบสวนใหได
ความวาพนักงานสอบสวนทองที่ไดทําการสืบสวนสอบสวนเพียงใด และจะดําเนินการสอบสวนเสร็จสิ้นเมื่อใด
ทั้งนี้ เพื่อใชเปนหลักฐานขอมูลประมวลประกอบการรายงานขออนุมัติทําการ
สอบสวนตอผูบังคับบัญชาตอไปการปฏิบัติที่เกี่ยวของในการขออนุมัติทําการสอบสวนของผูที่เกี่ยวของทุกฝาย
ทุกขั้นตอนถือเปนงานดวน ดวนมาก หรือดวนที่สุด เนื่องจากหากดําเนินการลาชาจะไมสามารถทําการสอบสวน
ตามรองขอของผูรอง หรือตามคําสั่งของผูบังคับบัญชาได ดวยเหตุที่พนักงานสอบสวนทองที่ไดดําเนินการ
สอบสวนเสร็จสิ้นไปกอนแลว อันเปนการเสียความยุติธรรมและเสียคาใชจายเปลาประโยชน
5.3 เมื่อพนักงานสอบสวนของหนวยตาง ๆ ในกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง
สํานักงานตรวจคนเขาเมือง สํานักงานตํารวจสันติบาล และกองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด ไดรับอนุมัติ
ใหทําการสอบสวนคดีเรื่องใดแลวใหพนักงานสอบสวนและผูบังคับบัญชาของพนักงานสอบสวนถือปฏิบัติตาม
คําสั่ง ขอ 1 ถึงขอ 3 เชนเดียวกัน เวนแตเปนคดีที่ผูบังคับบัญชาไดกําหนดระยะเวลาไวเปนการเฉพาะ ก็ใหพนักงาน
สอบสวนดําเนินการสอบสวนใหเสร็จสิ้นตามกําหนดระยะเวลานั้น
ในกรณีที่ไมสามารถทําการสอบสวนใหเสร็จสิ้นภายในเวลาที่กําหนด ใหผูสอบสวนรายงาน
เหตุผลและความจําเปนพรอมกับการขออนุมัติขยายเวลาการสอบสวนไปยังผูบัญชาการใหผูบัญชาการพิจารณา
อนุมัติใหขยายเวลาการสอบสวนออกไปไดตามความจําเปน และติดตามเรงรัดการสอบสวนใหเสร็จสิ้นโดยเร็ว
โดยใหรายงานกรมตํารวจทุกครั้งดวย
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5.4 ใหผูบัญชาการตํา รวจสอบสวนกลาง ผูบัญชาการสํา นักงานตรวจคนเขาเมือ ง
ผูบัญชาการสํานักงานตํารวจสันติบาล และผูบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด ตรวจและติดตามผลการปฏิบัติ
ของพนักงานสอบสวนและผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นของพนักงานสอบสวน ตามนัยขอ 4.1 และ 4.3 ของคําสั่งนี้
เสร็จแลวใหรายงานผลไปใหกรมตํารวจทราบทุกระยะ 6 เดือน
5.5 บรรดาระเบียบ คําสั่งใดที่ขัดหรือแยงกับคําสั่งนี้ ใหยกเลิกและใหถือปฏิบัติตามคําสั่งนี้
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2537
(ลงชื่อ) พลตํารวจเอก ประทิน สันติประภพ
(ประทิน สันติประภพ)
อธิบดีกรมตํารวจ

