
ระเบียบคณะกรรมการบริหารศูนย์อํานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 
ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่  การสืบสวน  และการสอบสวน 

พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 
 

เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่  การสืบสวน  และการสอบสวนของพนักงานเจ้าหน้าที่  เป็นไป 
ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๓  (๗)  แห่งพระราชบัญญัต ิ
การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล  พ.ศ.  ๒๕๖๒  คณะกรรมการบริหารศูนย์อํานวยการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล  จึงได้วางระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการบริหารศูนย์อํานวยการรักษาผลประโยชน์
ของชาติทางทะเลว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่  การสืบสวน  และการสอบสวน  พ.ศ.  ๒๕๖๓” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ผู้อํานวยการสํานักสืบสวนสอบสวนและกฎหมาย  ศูนย์อํานวยการรักษา

ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล  เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้  และให้มีอํานาจประกาศกําหนด 
แบบเอกสารและคู่มือในการปฏิบัติ  ตามระเบียบนี้ 

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
“พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความถึง  พนักงานเจ้าหน้าที่  ตามพระราชบัญญัติการรักษา

ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
“พนักงานสอบสวน”  หมายความถึง  พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ดํารงตําแหน่ง  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ผู้อํานวยการสํานักสืบสวนสอบสวนและกฎหมาย  ศูนย์อํานวยการรักษาผลประโยชน์ 

ของชาติทางทะเล 
(๒) รองผู้อํานวยการสํานักสืบสวนสอบสวนและกฎหมาย  ศูนย์อํานวยการรักษาผลประโยชน์

ของชาติทางทะเล 
(๓) ผู้อํานวยการกองสอบสวนกลาง  สํานักสืบสวนสอบสวนและกฎหมาย  ศูนย์อํานวยการ

รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 
(๔) รองผู้อํานวยการกองสอบสวนกลาง  สํานักสืบสวนสอบสวนและกฎหมาย  ศูนย์อํานวยการ  

รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 
(๕) หัวหน้ากลุ่มงานสอบสวนกลาง  กองสอบสวนกลาง  สํานักสืบสวนสอบสวนและกฎหมาย  

ศูนย์อํานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 
(๖) หัวหน้าชุดสอบสวนกลาง  กลุ่มงานสอบสวนกลาง  กองสอบสวนกลาง  สํานักสืบสวน

สอบสวนและกฎหมาย  ศูนย์อํานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 
(๗) รองหัวหน้าชุดสอบสวนกลาง  กลุ่มงานสอบสวนกลาง  กองสอบสวนกลาง  สํานักสืบสวน

สอบสวนและกฎหมาย  ศูนย์อํานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๖๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   มีนาคม   ๒๕๖๓



(๘) เจ้าหน้าที่สอบสวนกลาง  กลุ่มงานสอบสวนกลาง  กองสอบสวนกลาง  สํานักสืบสวน
สอบสวนและกฎหมาย  ศูนย์อํานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 

(๙) ผู้อํานวยการกองกฎหมายและสอบสวน  สํานักงานฝ่ายอํานวยการ  ศูนย์อํานวยการ 
รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 

(๑๐) รองผู้อํานวยการกองกฎหมายและสอบสวน  สํานักงานฝ่ายอํานวยการ  ศูนย์อํานวยการ  
รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 

(๑๑) หัวหน้ากลุ่มงานสอบสวน  กองกฎหมายและสอบสวน  สํานักงานฝ่ายอํานวยการ 
ศูนย์อํานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 

(๑๒) หัวหน้าชุดสอบสวน  กลุ่มงานสอบสวน  กองกฎหมายและสอบสวน  สํานักงาน 
ฝ่ายอํานวยการ  ศูนย์อํานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 

(๑๓) รองหัวหน้าชุดสอบสวน  กลุ่มงานสอบสวน  กองกฎหมายและสอบสวน  สํานักงาน 
ฝ่ายอํานวยการ  ศูนย์อํานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 

(๑๔) เจ้าหน้าที่สอบสวน  ชุดสอบสวน  กลุ่มงานสอบสวน  กองกฎหมายและสอบสวน 
สํานักงานฝ่ายอํานวยการ  ศูนย์อํานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 

การเป็นพนักงานสอบสวนตามวรรคหน่ึงให้หมายความรวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งผู้อํานวยการ
สํานักสืบสวนสอบสวนและกฎหมาย  ศูนย์อํานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล  หรือ
ผู้อํานวยการกองสอบสวนกลาง  สํานักสืบสวนสอบสวนและกฎหมาย  ศูนย์อํานวยการรักษาผลประโยชน์
ของชาติทางทะเล  หรือผู้อํานวยการกองกฎหมายและสอบสวน  สํานักงานฝ่ายอํานวยการ   
ศูนย์อํานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค  หรือเลขาธิการศูนย์อํานวยการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล  หรือรองผู้อํานวยการศูนย์อํานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาต ิ
ทางทะเล  มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดทําการสอบสวน 

“การสืบสวน”  หมายความถึง  การแสวงหา  รวบรวมข้อเท็จจริงและหลักฐาน  ซึ่งพนักงาน
เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติตามอํานาจหน้าที่เพื่อทราบรายละเอียดแห่งความผิด 

“การสืบสวนเฉพาะกิจ”  หมายความถึง  การสืบสวนตามคําสั่งผู้บังคับบัญชาเป็นการเฉพาะ 
“การสอบสวน”  หมายความถึง  การรวบรวมพยานหลักฐานและการดําเนินการทั้งหลายอื่น

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  และตามพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติ
ทางทะเล  พ.ศ.  ๒๕๖๒  และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง  ซึ่งพนักงานสอบสวนได้ทําไปเก่ียวกับความผิด 
ที่กล่าวหา  เพื่อที่จะทราบข้อเท็จจริง  หรือพิสูจน์ความผิด  และเพื่อจะเอาตัวผู้กระทําผิดมาฟ้องลงโทษ 

“ของกลาง”  หมายความถึง  สิ่งของ  หรือทรัพย์สินใด ๆ  ที่พนักงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงาน
สอบสวน  ได้ใช้อํานาจตามกฎหมาย  ยึด  อายัด  ได้มาหรือรับมาไว้ในการครอบครองเพื่อใช้เป็น
พยานหลักฐานในการดําเนินคดี  เช่น  ยานพาหนะ  เคร่ืองมือประมง  ปะการัง  กัลปังหา  สัตว์น้ํา   
พืชน้ํา  น้ํามัน  เป็นต้น 

้หนา   ๓

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๖๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   มีนาคม   ๒๕๖๓



“ควบคุม”  หมายความถึง  การคุมหรือกักขังผู้ที่ถูกจับโดยพนักงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงาน
สอบสวน  ในระหว่างสืบสวนและสอบสวน 

“ผู้ต้องหา”  หมายความถึง  บุคคลผู้ถูกกล่าวหาว่าได้กระทําความผิด  แต่ยังไม่ได้ถูกฟ้องต่อศาล   
“สถานที่ควบคุมตัวผู้ต้องหา”  หมายความถึง  สถานที่ที่จัดไว้สําหรับควบคุมตัวผู้ต้องหา 

ตามอํานาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ 
หลักทั่วไป 
หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๕ ในการปฏิบัติหน้าที่  การสืบสวนและการสอบสวนของพนักงานเจ้าหน้าที่  ให้ปฏิบัติ
ตามที่พระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล  พ.ศ.  ๒๕๖๒  และระเบียบนี้กําหนด 

ในกรณีพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล  พ.ศ.  ๒๕๖๒  และระเบียบนี้  
มิได้มีบทบัญญัติไว้โดยเฉพาะ  ให้นําบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใช้บังคับ
โดยอนุโลม 

หมวด  ๒ 
การปล่อยชั่วคราว 

 
 

ข้อ ๖ การร้องขอปล่อยชั่วคราวให้ย่ืนคําร้องที่กองกฎหมายและสอบสวน  สํานักงานฝ่าย
อํานวยการ  ศูนย์อํานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค  หรือกองสอบสวนกลาง   
สํานักสืบสวนสอบสวนและกฎหมาย  ศูนย์อํานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล  แล้วแต่กรณี   

เม่ือพนักงานสอบสวนรับคําร้องแล้ว  ให้เสนอต่อผู้อํานวยการกองกฎหมายและสอบสวน  
สํานักงานฝ่ายอํานวยการ  ศูนย์อํานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค  หรือผู้อํานวยการ
กองสอบสวนกลาง  สํานักสืบสวนสอบสวนและกฎหมาย  ศูนย์อํานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติ 
ทางทะเล  แล้วแต่กรณีโดยเร็ว  ให้ผู้อํานวยการกองกฎหมายและสอบสวน  สํานักงานฝ่ายอํานวยการ  
ศูนย์อํานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค  หรือผู้อํานวยการกองสอบสวนกลาง   
สํานักสืบสวนสอบสวนและกฎหมาย  ศูนย์อํานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล  แล้วแต่กรณี  
เป็นผู้มีอํานาจพิจารณาสั่งคําร้องให้ปล่อยชั่วคราว  โดยให้พิจารณาสั่งคําร้องให้แล้วเสร็จภายใน   
๑  ชั่วโมงนับแต่ได้รับคําร้อง  เว้นแต่กรณีมีเหตุจําเป็นไม่อาจพิจารณาสั่งได้ภายในกําหนด  ให้บันทึก 
เหตุจําเป็นนั้นไว้ในคําร้อง  หรือบันทึกเสนอสัญญาประกัน  แต่ต้องพิจารณาสั่งคําร้องให้แล้วเสร็จภายใน  
๒๔  ชั่วโมง  นับแต่ได้รับคําร้อง 

้หนา   ๔
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การพิจารณาเรียกประกันหรือหลักประกันในการปล่อยชั่วคราวให้นําข้อบังคับประธานศาลฎีกา  
ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการเรียกประกันหรือหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว
ผู้ต้องหาหรือจําเลยในคดีอาญา  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

หมวด  ๓ 
สถานที่ควบคุมผู้ต้องหา  และการดําเนินการในการควบคุมผู้ต้องหา 

 
 

ข้อ ๗ การควบคุมผู้ต้องหา  ให้ควบคุมไว้  ณ  สถานที่ควบคุมของศูนย์อํานวยการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล  หรือศูนย์อํานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค   
แล้วแต่กรณี 

ในกรณีที่สถานที่ควบคุมของศูนย์อํานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลหรือ 
ศูนย์อํานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาคไม่เพียงพอ  ไม่เหมาะสม  หรือมีเหตุจําเป็นอื่น
ผู้อํานวยการกองกฎหมายและสอบสวน  สํานักงานฝ่ายอํานวยการ  ศูนย์อํานวยการรักษาผลประโยชน์
ของชาติทางทะเลภาค  หรือผู้อํานวยการกองสอบสวนกลาง  สํานักสืบสวนสอบสวนและกฎหมาย   
ศูนย์อํานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล  อาจควบคุมตัวไว้  ณ  สถานที่ควบคุมตัวของหน่วยอื่น  
ซึ่งศูนย์อํานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลได้ประสาน  หรือทําความตกลงไว้ก็ได้ 

ข้อ ๘ ให้ผู้ดูแลสถานที่ควบคุมผู้ต้องหาจัดแยกผู้ต้องหาตามความเหมาะสม  โดยพิจารณา
จากความพร้อมของสถานที่ควบคุมผู้ต้องหา  ลักษณะเฉพาะตัว  และลักษณะคดีของผู้ต้องหา 

ในกรณีผู้ต้องหาเป็นเด็กหรือเยาวชน  ให้พิจารณาตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว 
และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว  พ.ศ.  ๒๕๕๓  และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

ข้อ ๙ ให้ผู้ดูแลสถานที่ควบคุมผู้ต้องหาจัดทําทะเบียนของผู้ต้องหาทุกราย  โดยให้รวบรวม
ข้อมูลที่จําเป็นสําหรับผู้ต้องหาแต่ละรายไว้ในทะเบียนซึ่งอาจระบุชื่อตัว  ชื่อสกุล  รูปพรรณ  อายุ  
หมายเลขประจําตัวประชาชนของผู้ต้องหาเท่าที่ทราบ 

ข้อ ๑๐ ให้ผู้ดูแลสถานที่ควบคุมผู้ต้องหาจัดให้มีเวรยามรักษาการณ์  เพื่อควบคุมดูแลผู้ต้องหา
ตลอดเวลาที่อยู่ในสถานที่ควบคุมผู้ต้องหา 

การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ข้อ ๑๑ ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่จับกุมผู้กระทําผิด  ให้แจ้งสิทธิผู้ถูกจับและดําเนินการอื่น

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาบัญญัติไว้ 
ข้อ ๑๒ ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่พบการกระทําความผิด  ให้รายงานศูนย์อํานวยการรักษา 

ผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาคโดยมิชักช้า  และในกรณีพบผู้กระทําความผิด  ให้ควบคุมผู้กระทําความผิด 
พร้อมของกลางนําส่งพนักงานสอบสวน  ศูนย์อํานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 

หากผู้อํานวยการกองกฎหมายและสอบสวน  สํานักงานฝ่ายอํานวยการ  ศูนย์อํานวยการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค  เห็นเป็นการสมควร  ให้สั่งการให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้พบการกระทํา
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ความผิด  ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา   
พร้อมผู้ถูกจับและของกลาง  โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและการอํานวย 
ความยุติธรรม  ความรวดเร็ว  และการลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ  ความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณ
ของทางราชการและทรัพยากรบุคคล  ทั้งนี้  ไม่ตัดอํานาจผู้อํานวยการศูนย์อํานวยการรักษาผลประโยชน์
ของชาติทางทะเลภาค  ที่จะสั่งให้พนักงานสอบสวนดําเนินการสอบสวนเอง 

การสืบสวน 
หมวด  ๑ 

การสืบสวนทั่วไป 
 
 

ข้อ ๑๓ การสืบสวนทั่วไปให้เป็นไปตามอํานาจหน้าที่ที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  และระเบียบนี้ 

หมวด  ๒ 
การสืบสวนเฉพาะกิจ 

 
 

ข้อ ๑๔ ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ภาคใด  เห็นว่าการสืบสวนตามหน้าที่รับผิดชอบเป็นคดี 
ที่มีความสําคัญ  ให้รวบรวมข้อเท็จจริงและหลักฐานเท่าที่จะหาได้  แล้วรายงานตามลําดับชั้นเพื่อแจ้ง  
ผู้อํานวยการกองกฎหมายและสอบสวน  สํานักงานฝ่ายอํานวยการ  ศูนย์อํานวยการรักษาผลประโยชน์
ของชาติทางทะเลภาค  นั้น  เพื่อพิจารณาจัดตั้งชุดปฏิบัติการสืบสวนเฉพาะกิจ 

เม่ือผู้อํานวยการกองกฎหมายและสอบสวน  สํานักงานฝ่ายอํานวยการ  ศูนย์อํานวยการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค  เห็นเป็นการสมควรให้เสนอผู้อํานวยการกองสืบสวนและการข่าว  
สํานักงานฝ่ายอํานวยการ  ศูนย์อํานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค  พิจารณาจัดตั้ง 
ชุดปฏิบัติการสืบสวนเฉพาะกิจ  โดยการจัดตั้งชุดปฏิบัติการให้พิจารณาถึงความยุ่งยากซับซ้อนและ 
ความสําคัญของคดี 

ทั้งนี้  ผู้อํานวยการกองกฎหมายและสอบสวน  สํานักงานฝ่ายอํานวยการ  ศูนย์อํานวยการ
รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค  อาจเสนอต่อผู้อํานวยการกองสืบสวนและการข่าว  สํานักงาน
ฝ่ายอํานวยการ  ศูนย์อํานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค  ให้พนักงานสอบสวนนายใด
นายหนึ่งหรือหลายนายเข้าร่วมในชุดปฏิบัติการสืบสวนเฉพาะกิจก็ได้  และให้ผู้อํานวยการกองสืบสวน
และการข่าว  สํานักงานฝ่ายอํานวยการ  ศูนย์อํานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค  
ดําเนินการตามที่ผู้อํานวยการกองกฎหมายและสอบสวน  สํานักงานฝ่ายอํานวยการ  ศูนย์อํานวยการ
รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาคเสนอเพื่อเสนอไปยังผู้อํานวยการศูนย์อํานวยการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค  อนุมัติตั้งชุดปฏิบัติการสืบสวนเฉพาะกิจ 
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ข้อ ๑๕ กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าอาจมีการกระทําผิดที่อยู่ในอํานาจพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ตามพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ  
และเป็นคดีที่มีความสําคัญให้ผู้อํานวยการกองกฎหมายและสอบสวน  สํานักงานฝ่ายอํานวยการ   
ศูนย์อํานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค  หรือผู้อํานวยการกองสืบสวนและการข่าว  
สํานักงานฝ่ายอํานวยการศูนย์อํานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค  เสนอผู้อํานวยการ
ศูนย์อํานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค  จัดตั้งชุดปฏิบัติการสืบสวนเฉพาะกิจ 

ในส่วนศูนย์อํานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล  ให้ผู้อํานวยการกองสอบสวนกลาง  
สํานักสืบสวนสอบสวนและกฎหมาย  ศูนย์อํานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล  หรือ
ผู้อํานวยการกองสืบสวนกลางและการข่าว  สํานักสืบสวนสอบสวนและกฎหมาย  ศูนย์อํานวยการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล  เป็นผู้เสนอต่อผู้อํานวยการสํานักสืบสวนสอบสวนและกฎหมาย   
ศูนย์อํานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล  จัดตั้งชุดปฏิบัติการสืบสวนเฉพาะกิจ 

ทั้งนี้  ในกรณีที่ผู้อํานวยการศูนย์อํานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาคหรือ
ผู้อํานวยการสํานักสืบสวนสอบสวนและกฎหมาย  ศูนย์อํานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
เห็นเป็นการสมควร  จะจัดตั้งชุดปฏิบัติการสืบสวนเฉพาะกิจเพื่อดําเนินการสืบสวนในพื้นที่รับผิดชอบก็ได้ 

หมวด  ๓ 
การปฏิบัติการร่วมระหว่าง  กองสืบสวนและการข่าว  กับกองสอบสวน 

 
 

ข้อ ๑๖ เม่ือผู้อํานวยการศูนย์อํานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค  อนุมัติ 
ให้จัดตั้งชุดสืบสวนเฉพาะกิจ  ให้ผู้อํานวยการกองสืบสวนและการข่าว  สํานักงานฝ่ายอํานวยการ   
ศูนย์อํานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค  จัดการประชุมเพื่อกําหนดขอบเขตการสืบสวน
เฉพาะกิจโดยมิชักช้า 

ในกรณีที่ไม่มีพนักงานสอบสวนร่วมในชุดปฏิบัติการสืบสวนเฉพาะกิจ  ให้กองกฎหมายและ
สอบสวน  สํานักงานฝ่ายอํานวยการ  ศูนย์อํานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค  จัดผู้แทน
เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ความเห็นด้านกฎหมาย 

ในการประชุมวางแผนของกองสืบสวนกลางและการข่าว  สํานักงานสืบสวนสอบสวนและ
กฎหมาย  ศูนย์อํานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล  ให้นําความในวรรคสองมาบังคับใช้ 
โดยอนุโลม 

หมวด  ๔ 
การรายงานผลการสืบสวน 

 
 

ข้อ ๑๗ ในการสืบสวนเฉพาะกิจ  ให้กองสืบสวนและการข่าว  สํานักงานฝ่ายอํานวยการ 
ศูนย์อํานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค  รายงานผลการปฏิบัติพร้อมหลักฐานทุกชนิด 
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ที่ได้มาเพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงและพฤติการณ์  รวมทั้งความเห็นในทางคดีเบ้ืองต้น  ไปยังผู้อํานวยการ
กองกฎหมายและสอบสวน  สํานักงานฝ่ายอํานวยการ  ศูนย์อํานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติ 
ทางทะเลภาค  ภายใน  ๙๐  วัน  นับแต่ได้รับคําสั่ง  ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรกําหนดระยะเวลาดังกล่าว
ให้ขยายได้คร้ังละไม่เกิน  ๔๕  วัน  โดยอนุมัติผู้อํานวยการศูนย์อํานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติ 
ทางทะเลภาค 

เม่ือได้รับรายงานผลการสืบสวนแล้ว  ให้ผู้อํานวยการกองกฎหมายและสอบสวน  สํานักงาน
ฝ่ายอํานวยการ  ศูนย์อํานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค  ดําเนินการดังนี้ 

(๑) ในกรณีที่มีข้อเท็จจริงและหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทําความผิดที่อยู่ในอํานาจ
หน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่  ให้ดําเนินการทางคดีต่อไป 

(๒) ในกรณีที่มีข้อเท็จจริงและหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทําความผิดอื่นที่ไม่อยู่ 
ในอํานาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่  ให้จัดพนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษต่อ 
เจ้าพนักงานที่มีอํานาจเพื่อดําเนินการตามกฎหมายต่อไป 

(๓) ในกรณีที่มีข้อเท็จจริงหรือหลักฐานไม่เพียงพอ  ให้แจ้งหัวหน้าชุดปฏิบัติการสืบสวนเฉพาะกิจ 
ดําเนินการสืบสวนเพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐานเพิ่มเติม  และให้รายงานผลให้ทราบภายใน   
๓๐  วัน  นับแต่ได้รับแจ้ง 

(๔) ในกรณีที่ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงและหลักฐานว่ามีการกระทําความผิดเกิดขึ้น  ให้สั่งยุติ 
การสืบสวน 

ให้ผู้อํานวยการกองกฎหมายและสอบสวน  สํานักงานฝ่ายอํานวยการ  ศูนย์อํานวยการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค  ดําเนินการตามวรรคสอง  และรายงานให้ผู้อํานวยการ 
ศูนย์อํานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาคทราบ  ภายใน  ๓๐  วัน  นับแต่รับรายงานผล 
การสืบสวน  ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรให้ขยายเวลาออกไปได้แต่ไม่เกิน  ๓๐  วัน  นับแต่วันครบกําหนด 

การสอบสวน 
หมวด  ๑ 

การสอบสวนท่ัวไป 
 
 

ข้อ ๑๘ เม่ือผู้ถูกจับถูกนําตัวมายังที่ทําการของพนักงานสอบสวน  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ 
ผู้รับมอบตัวแจ้งสิทธิผู้ถูกจับ  ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาบัญญัติไว้ 

ข้อ ๑๙ เม่ือพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน  ให้พนักงาน
สอบสวนเริ่มการสอบสวนโดยมิชักช้า 

ให้พนักงานสอบสวนรวบรวมหลักฐานทุกชนิดเท่าที่สามารถจะทําได้เพื่อประสงค์จะทราบ 
ข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ต่าง ๆ  อันเก่ียวกับความผิดที่ถูกกล่าวหา  เพื่อจะรู้ตัวผู้กระทําผิดและพิสูจน์ 
ให้เห็นความผิดหรือความบริสุทธิ์ของผู้ต้องหา 
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ข้อ ๒๐ การแจ้งสิทธิผู้ต้องหา  ก่อนที่พนักงานสอบสวนจะทําการถามคําให้การ  ให้พนักงาน 
สอบสวนเป็นผู้มีหน้าที่แจ้งสิทธิตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาให้ผู้ต้องหาทราบ 
โดยบันทึกเร่ืองการแจ้งสิทธิของผู้ต้องหาไว้ในสํานวน 

ข้อ ๒๑ การแจ้งข้อกล่าวหา  ให้พนักงานสอบสวนแจ้งให้ผู้ต้องหาทราบถึงการกระทําของ
ผู้ต้องหานั้นว่า  เข้าข่ายความผิดฐานใด  โดยต้องบันทึกรายละเอียดการกล่าวหาว่า  ผู้ต้องหาทําอะไร   
ที่ไหน  เม่ือไร  อย่างไร  อันเป็นเร่ืองราวหรือเหตุการณ์ที่ผู้ต้องหาได้ก่อขึ้น  เม่ือผู้ต้องหาเต็มใจ 
ให้การอย่างใด  ก็ให้จดคําให้การไว้  ถ้าผู้ต้องหาไม่เต็มใจให้การเลยก็ให้บันทึกไว้ 

ทั้งนี้  การปฏิบัติเก่ียวกับการถามคําให้การและบันทึกคําให้การผู้ต้องหาในทุกกรณี  ให้นําความ
ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๒๒ การถามปากคําและการบันทึกคําให้การของผู้เสียหาย  หรือผู้กล่าวหา  หรือพยานน้ัน
เป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนที่จะต้องพิจารณาในการสอบสวนเพื่อถามถ้อยคําที่อาจเป็นประโยชน์
หรือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อคดี 

ข้อ ๒๓ การทําบัญชีทรัพย์ถูกประทุษร้าย  บัญชีทรัพย์ถูกประทุษร้ายได้คืน  บัญชีทรัพย์ 
ถูกประทุษร้ายไม่ได้คืน  และบัญชีของกลาง  ให้พนักงานสอบสวนกรอกรายการเก่ียวกับทรัพย์ที่เสียหาย
ในบัญชีทรัพย์ต่าง ๆ  โดยไม่ต้องบันทึกรูปพรรณของทรัพย์โดยละเอียด 

ข้อ ๒๔ การทําบันทึกต่าง ๆ  พนักงานสอบสวนจะต้องระบุสถานที่  วัน  เดือน  ปี  ที่ทําและ
ตําแหน่งของพนักงานสอบสวนผู้ทําทุกคร้ังที่ทําบันทึก  โดยทําในขณะที่มีการปฏิบัติในเร่ืองนั้น ๆ  เว้นแต่
กรณีมีความจําเป็นไม่อาจทําบันทึกได้ในทันทีที่มีการปฏิบัติ  และในการทําบันทึกจะต้องให้ผู้เก่ียวข้อง 
ลงลายมือชื่อรับรองไว้ด้วยทุกคร้ัง  สําหรับบันทึกที่พนักงานสอบสวนทําขึ้นแต่ฝ่ายเดียว  ให้พนักงาน
สอบสวนรีบจัดทําโดยเร็วเม่ือมีการปฏิบัติเร่ืองนั้น  โดยให้พนักงานสอบสวนบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับ
ขั้นตอนการปฏิบัติของพนักงานสอบสวนและสรุปข้อเท็จจริงที่เก่ียวกับการสอบสวนคดีนั้น ๆ 

ในกรณีที่พนักงานสอบสวนอ้างประวัติการต้องโทษของผู้ต้องหาเพื่อขอให้บวกโทษตามประมวล
กฎหมายอาญา  ขอให้เพิ่มโทษตามประมวลกฎหมายอาญา  หรือตามกฎหมายอื่น  ให้พนักงานสอบสวน
ตรวจสอบรายการประวัติและผลคดีว่าเป็นของผู้ต้องหาหรือไม่ไวใ้นบันทึกด้วย 

ข้อ ๒๕ การเรียงลําดับเอกสารและการให้หมายเลขเอกสารในสํานวนการสอบสวน 
เม่ือพนักงานสอบสวนได้ทําการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้ว  ให้รวบรวมเอกสารต่าง ๆ  ในการสอบสวนเข้าไว้
ในสํานวนการสอบสวน  ถ้าเป็นสิ่งของอย่างอื่นให้ทําบัญชีรายละเอียดรวมไว้ด้วย 

ข้อ ๒๖ เม่ือพนักงานสอบสวนทําการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้ว  ให้ทํารายงานการสอบสวน 
ติดหน้าสํานวน  โดยต้องนําขอ้เท็จจริงจากที่ปรากฏอยู่ในสํานวนการสอบสวนตามหัวข้อ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) วัน  เวลา  สถานที่เกิดเหตุ  และข้อหาอันเป็นมูลให้เกิดความผิด 
(๒) คําให้การผู้ต้องหา  คําให้การพยาน  และคําให้การผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษ 
(๓) พยานเอกสารและพยานวัตถุ  ถ้ามีหลายรายการให้ระบุเลขลําดับ 
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(๔) หลักฐานทางคดีและการทําความเห็นทางคดีของพนักงานสอบสวน  ให้สรุปพยานหลักฐาน  
พร้อมความเห็นในทางคดีของพนักงานสอบสวนว่า  ควรเชื่อหรือไม่เชื่อ  เพราะเหตุผลอย่างไร  รวมทั้ง
เหตุผลในการอ้างความเห็นว่าควรสั่งฟ้อง  หรือควรสั่งไม่ฟ้อง  เพราะเหตุใด  โดยความเห็นนั้น   
ให้อ้างข้อเท็จจริงข้อกฎหมายประกอบด้วย  และวินิจฉัยไปตามเหตุและผลที่ควรจะเป็น  แบ่งออกเป็น   
๔  ส่วน  ดังนี้ 

 (ก) ส่วนที่  ๑ เป็นย่อหน้าสรุปข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน 
 (ข) ส่วนที่  ๒ เป็นย่อหน้าพิจารณาความเห็นทางคดี  โดยพิเคราะห์ถึงพยานหลักฐาน

ทางคดีว่า  มีพยานหลักฐานใดยืนยันว่าผู้ต้องหาเป็นผู้กระทําผิดหรือไม่  เพียงใด 
 (ค) สว่นที่  ๓ ทางคดีมีพยานหลักฐานในการสั่งคดีว่าพอฟ้องหรือไม่พอฟ้องผู้ต้องหา  

เหตุผลที่พนักงานสอบสวนหยิบยกขึ้นอ้าง  ควรเชื่อ  ไม่เชื่อ  เพราะเหตุผลอย่างไร  ทั้งในปัญหา
ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย  รวมทั้งเหตุผลในการอ้างให้ฟ้องหรือไม่ฟ้องในความผิดฐานใด  ตามบท
กฎหมายใด  ถ้าบทกฎหมายใดมีการแก้ไขเพิ่มเติม  ให้อ้างบทกฎหมายที่แก้ไขเพิ่มเติมให้ครบถ้วน  
จากนั้นจึงระบุว่าเห็นควรสั่งฟ้องหรือควรสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหาตามตัวบทกฎหมายที่อ้างถึงดังกล่าวข้างต้น  
ถ้าเป็นคดีไม่ปรากฏว่าผู้ใดเป็นผู้กระทําความผิด  ให้ระบุว่าพฤติการณ์และการกระทําของคนร้าย 
เป็นความผิดฐานใด  ตามบทกฎหมายใด  จากนั้นระบุว่าได้ดําเนินการสืบสวนสอบสวนตลอดมา 
เป็นเวลานานพอสมควรแล้ว  แต่ยังไม่ทราบว่าผู้กระทําความผิดเป็นใคร  ชั้นนี้เห็นควรงดการสอบสวน
หรือควรให้งดการสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาบัญญัติไว้  แล้วแต่กรณี 

 (ง) ส่วนที่  ๔ ถ้าคดีใดในสํานวนการสอบสวนปรากฏกรณี  ดังต่อไปนี้ 
  ๑) มีใบแดงแจ้งโทษของผู้ต้องหาเข้าหลักเกณฑ์ที่จะฟ้องคดี  ขอให้ฟ้องเพิ่มโทษฐาน

ไม่เข็ดหลาบ  หรือโทษกักกัน  หรือผู้ มีสันดานเป็นผู้ ร้ายอันควรเพิ่มโทษหรือกักกัน  ผู้ต้องหา 
ต้องหาหลายคดี  ให้กล่าวไว้ให้ชัดแจ้งว่าคดีอื่นดําเนินการไป  ณ  ศาลใด  เพื่อพนักงานอัยการ 
จะได้แถลงต่อศาลได้สะดวกถ้ามาทราบภายหลังก็แจ้งให้พนักงานอัยการเจ้าของสํานวนแรกทราบ 

  ๒) ผู้ต้องหาถูกควบคุมโดยคําสั่งศาลอยู่แล้ว  ให้กล่าวไว้ให้ชัดเจนว่าถูกควบคุม 
แต่เม่ือใด  ครบกําหนดเมื่อใด 

  ๓) มีเหตุผลอันสมควรที่จะไม่ปล่อยชั่วคราว  เช่น  จะหลบหนี  หรืออาจจะไป 
ก่อภยันตรายแก่พยาน  หรือจะไปทําให้คดีเสียหาย  ให้เขียนบรรยายเหตุผลในสํานวนไว้เพื่อพนักงานอัยการ 
จะได้ทราบและอาจอาศัยเหตุผลนั้นแถลงคัดค้านต่อศาล 

  ๔) ผู้ต้องหาเป็นคนต่างด้าวและเข้าหลักเกณฑ์เนรเทศ  ให้เขียนไว้ให้พนักงานอัยการ
ทราบว่าได้เสนอขอเนรเทศไปทางหนึ่งด้วยแล้ว 

  ๕) มีของกลางก็ต้องให้ปรากฏในสํานวนว่าเก็บรักษาไว้  หรือส่งพนักงานอัยการ
พร้อมด้วยสํานวน  หรือได้คืนให้ใครไป  เพราะเหตุใด 
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  ๖) คดีที่ต้องให้สินบนรางวัล  ก็ให้กล่าวไว้ด้วยว่าควรขอสินบนรางวัลให้แก่ผู้ใด 
ตามกฎหมายใด  เป็นจํานวนเท่าใด 

ข้อ ๒๗ ให้พนักงานสอบสวนผู้สอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเป็นผู้ลงนามและมีความเห็น
ทางคดี  หลังจากนั้นจึงเสนอความเห็นพร้อมสํานวนการสอบสวนไปยังหัวหน้ากลุ่มงานสอบสวน   
กองกฎหมายและสอบสวน  สํานักงานฝ่ายอํานวยการ  ศูนย์อํานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติ 
ทางทะเลภาค  หรือหัวหน้ากลุ่มงานสอบสวนกลาง  กองสอบสวนกลาง  สํานักสืบสวนสอบสวนและ
กฎหมาย  ศูนย์อํานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล  แล้วแต่กรณี  เพื่อทําความเห็นทางคดี  
แล้วให้เสนอไปยังผู้อํานวยการกองกฎหมายและสอบสวน  สํานักงานฝ่ายอํานวยการ  ศูนย์อํานวยการ
รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค  หรือผู้อํานวยการกองสอบสวนกลาง  สํานักสืบสวนสอบสวน
และกฎหมาย  ศูนย์อํานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล  แล้วแต่กรณี  เพื่อพิจารณา 
มีความเห็นทางคดีตามลําดับ 

กรณีการสอบสวนโดยพนักงานสอบสวนมากกว่า  ๑  คน  ให้พนักงานสอบสวนทุกคน 
เป็นผู้ลงนาม  มีความเห็นทางคดี  จากนั้นจึงเสนอความเห็นพร้อมสํานวนการสอบสวนไปยังผู้มีอํานาจ 
ทําความเห็นทางคดี 

ข้อ ๒๘ การทําสํานวนคดีที่ ไม่ปรากฏว่าผู้ ใดเป็นผู้กระทําความผิด  และมีข้อเท็จจริง 
หรือพยานหลักฐานที่ต้องทําการสืบสวนสอบสวนเพื่อรู้ตัวผู้กระทําผิด  และการทําสํานวนคดีรู้ตัวผู้กระทํา 
ความผิด  ให้พนักงานสอบสวนทําการสืบสวนสอบสวน  แล้วรวบรวมพยานหลักฐานทุกชนิด  และ 
ดําเนินการทั้งหลายอื่นเพื่อจะทราบข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ต่าง ๆ  อันเก่ียวกับความผิดที่ถูกกล่าวหา 
เพื่อจะรู้ตัวผู้กระทําความผิดและพิสูจน์ให้เห็นความผิดหรือความบริสุทธิ์ของผู้ต้องหา 

ข้อ ๒๙ กรณีพนักงานสอบสวนได้ทําการสอบสวน  และสรุปสํานวนมีความเห็นทางคดีเสนอ
หัวหน้ากลุ่มงานสอบสวน  กองกฎหมายและสอบสวน  สํานักงานฝ่ายอํานวยการ  ศูนย์อํานวยการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค  หรือหัวหน้ากลุ่มงานสอบสวนกลาง  กองสอบสวนกลาง   
สํานักสืบสวนสอบสวนและกฎหมาย  ศูนย์อํานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล  ผู้มีอํานาจ 
ทําความเห็นทางคดีแล้ว  ผู้มีอํานาจทําความเห็นทางคดีสั่งให้พนักงานสอบสวนทําการสอบสวนเพิ่มเติม  
ให้พนักงานสอบสวนนั้น  ทําการสอบสวนเพิ่มเติมโดยเร็ว  เอกสารหลักฐานที่พนักงานสอบสวนได้จาก
การสอบสวนเพิ่มเติม  ให้นํามาเรียงไว้ต่อจากบันทึกสั่งการให้สอบสวนเพิ่มเติม 

กรณีส่งสํานวนการสอบสวนให้พนักงานอัยการแล้ว  พนักงานอัยการมีคําสั่งให้พนักงาน
สอบสวนทําการสอบสวนเพิ่มเติม  ให้พนักงานสอบสวนทําการสอบสวนเพิ่มเติมตามนัยคําสั่งของ
พนักงานอัยการอย่างเคร่งครัด  แล้วรีบส่งผลการสอบสวนเพิ่มเติมไปยังพนักงานอัยการตามกําหนด   
หากมีข้อขัดข้องประการใดให้รีบแจ้งพนักงานอัยการทราบ 
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ข้อ ๓๐ ระยะเวลาการสอบสวนคดี  กรณีคดีที่ไม่ปรากฏว่าผู้ใดเป็นผู้กระทําผิด  ให้พนักงาน
สอบสวนทําการสืบสวนสอบสวนมีกําหนด  ๖  เดือน  นับแต่วันที่รับคําร้องทุกข์กล่าวโทษ  ในกรณีที่มี
เหตุอันสมควรกําหนดระยะเวลาดังกล่าวให้ขยายได้คร้ังละไม่เกิน  ๖  เดือน 

เม่ือพนักงานสอบสวนขอขยายระยะเวลาการสอบสวนครบ  ๒  คร้ัง  ยังไม่ปรากฏว่าผู้ใด 
เป็นผู้กระทําผิด  เห็นควรงดการสอบสวน  ให้เสนอสํานวนการสอบสวนพร้อมความเห็นตามลําดับชั้น 
ไปยังผู้อํานวยการกองกฎหมายและสอบสวน  สํานักงานฝ่ายอํานวยการ  ศูนย์อํานวยการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค  หรือผู้อํานวยการกองสอบสวนกลาง  สํานักสืบสวนสอบสวนและ
กฎหมาย  ศูนย์อํานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล  ตรวจพิจารณาและดําเนินการ 
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  ภายใน  ๓๐  วัน  นับตั้งแต่วันครบกําหนด 

คดีที่ รู้ตัวผู้กระทําผิดแต่เรียกหรือจับกุมตัวยังไม่ได้  ให้พนักงานสอบสวนทําการสืบสวน
สอบสวน  ให้เสร็จสิ้นภายในกําหนด  ๓  เดือน  นับแต่วันที่รับคําร้องทุกข์กล่าวโทษ  ในกรณีที่มีเหตุ 
อันสมควรกําหนดระยะเวลาดังกล่าวให้ขยายได้คร้ังละไม่เกิน  ๓  เดือน 

เม่ือพนักงานสอบสวนทําการสืบสวนสอบสวนมาเป็นระยะเวลาที่กําหนดแล้วยังไม่สามารถ 
นําตัวผู้กระทําผิดมาดําเนินคดีได้โดยได้รวบรวมพยานหลักฐานเสร็จสิ้นแล้ว  ให้พนักงานสอบสวนเสนอ
สํานวนการสอบสวนพร้อมความเห็นตามลําดับชั้นไปยังผู้อํานวยการกองกฎหมายและสอบสวน  
สํานักงานฝ่ายอํานวยการ  ศูนย์อํานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค  หรือผู้อํานวยการ
กองสอบสวนกลาง  สํานักสืบสวนสอบสวนและกฎหมาย  ศูนย์อํานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติ 
ทางทะเล  ตรวจพิจารณาและดําเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาภายในระยะเวลา  
๑๐  วัน  นับแต่วันครบกําหนด 

ข้อ ๓๑ คดีที่ศาลใช้อํานาจสั่งขังตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  ให้หัวหน้ากลุ่ม
งานสอบสวน  กองกฎหมายและสอบสวน  สํานักงานฝ่ายอํานวยการ  ศูนย์อํานวยการรักษาผลประโยชน์
ของชาติทางทะเลภาค  หรือหัวหน้ากลุ่มงานสอบสวนกลาง  กองสอบสวนกลาง  สํานักสืบสวนสอบสวน
และกฎหมาย  ศูนย์อํานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล  เร่งรัดพนักงานสอบสวนทําการ
สอบสวนให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะครบอํานาจฝากขัง  ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา   
เม่ือการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้วให้สรุปสํานวนและมีความเห็นทางคดี  เสนอผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้น
จนถึงผู้มีอํานาจทําความเห็นทางคดี  แล้วส่งสํานวนไปยังพนักงานอัยการเพื่อพิจารณาตามกฎหมายต่อไป 

กรณีศาลไม่ได้ใช้อํานาจสั่งขังตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  แต่การสอบสวน 
ยังไม่เสร็จสิ้น  ให้หัวหน้ากลุ่มงานสอบสวน  กองกฎหมายและสอบสวน  สํานักงานฝ่ายอํานวยการ   
ศูนย์อํานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค  หรือหัวหน้ากลุ่มงานสอบสวนกลาง   
กองสอบสวนกลาง  สํานักสืบสวนสอบสวนและกฎหมาย  ศูนย์อํานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติ 
ทางทะเล   รีบรายงานผู้อํ านวยการกองกฎหมายและสอบสวน   สํานักงานฝ่ายอํานวยการ   
ศูนย์อํานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค  หรือผู้อํานวยการกองสอบสวนกลาง   
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สํานักสืบสวนสอบสวนและกฎหมาย  ศูนย์อํานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล  แล้วแต่กรณี
ทราบทันที  เพื่อหาทางแก้ไขมิให้การสอบสวนต้องเสียหาย  พร้อมทั้งพิจารณาว่า  พนักงานสอบสวน 
มีข้อบกพร่องในการสอบสวนหรือไม่  แล้วทําการสอบสวนต่อไปจนเสร็จสิ้น 

ข้อ ๓๒ คดีที่ผู้ต้องหาได้รับการปล่อยชั่วคราว  ให้พนักงานสอบสวนทําการสอบสวนให้เสร็จสิ้น
ภายในเวลา  ๓  เดือน  นับแต่วันแรกที่ผู้ต้องหาได้รับการปล่อยชั่วคราว  หากมีเหตุจําเป็นไม่อาจทําการ
สอบสวนให้เสร็จสิ้นภายในเวลาดังกล่าว  ให้พนักงานสอบสวนเสนอสํานวนการสอบสวนพร้อมทั้ง 
เหตุแห่งความจําเป็นและความเห็น  เพื่อขออนุมัติขยายเวลาสอบสวนไปยังหัวหน้ากลุ่มงานสอบสวน  
กองกฎหมายและสอบสวน  สํานักงานฝ่ายอํานวยการ  ศูนย์อํานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติ 
ทางทะเลภาค  หรือหัวหน้ากลุ่มงานสอบสวนกลาง  กองสอบสวนกลาง  สํานักสืบสวนสอบสวนและ
กฎหมาย  ศูนย์อํานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 

ให้หัวหน้ากลุ่มงานสอบสวน  กองกฎหมายและสอบสวน  สํานักงานฝ่ายอํานวยการ   
ศูนย์อํานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค  หรือหัวหน้ากลุ่มงานสอบสวนกลาง   
กองสอบสวนกลาง  สํานักสืบสวนสอบสวนและกฎหมาย  ศูนย์อํานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติ 
ทางทะเล  พิจารณาอนุมัติขยายเวลาการสอบสวนต่อไปอีกตามความจําเป็นได้คร้ังละ  ๓๐  วัน  รวมแล้ว
ต้องไม่เกิน  ๖  เดือน  นับแต่วันแรกที่ผู้ต้องหาได้รับการปล่อยชั่วคราว  โดยบันทึกเหตุความจําเป็น 
ในการอนุมัติแต่ละครั้งไว้ในสํานวนการสอบสวน 

เม่ือทําการสอบสวนครบกําหนด  ๖  เดือน  นับแต่วันแรกที่มีการปล่อยชั่วคราวและยังมี 
ความจําเป็นที่จะต้องควบคุมผู้ต้องหาไว้ต่อไป  ให้หัวหน้ากลุ่มงานสอบสวน  กองกฎหมายและสอบสวน  
สํานักงานฝ่ายอํานวยการ  ศูนย์อํานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค  หรือหัวหน้า 
กลุ่มงานสอบสวนกลาง  กองสอบสวนกลาง  สํานักสืบสวนสอบสวนและกฎหมาย  ศูนย์อํานวยการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล  บันทึกเหตุแห่งความจําเป็นไว้ในการสํานวนการสอบสวน  ก่อนที่จะนํา
ตัวผู้ต้องหาไปศาลเพื่อย่ืนคําร้องขอให้ศาลออกหมายขังผู้ต้องหานั้นไว้  แล้วรายงานให้ผู้บังคับบัญชา
ตามลําดับชั้นจนถึงผู้อํานวยการกองกฎหมายและสอบสวน  สํานักงานฝ่ายอํานวยการ  ศูนย์อํานวยการ
รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค  หรือผู้อํานวยกองสอบสวนกลาง  สํานักสืบสวนสอบสวนและ
กฎหมาย  ศูนย์อํานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล  แล้วแต่กรณีเพื่อทราบ 

กรณีที่ทําการสอบสวนครบกําหนด  ๖  เดือน  แล้วยังมีความจําเป็นที่จะต้องควบคุมผู้ต้องหาไว้
ต่อไป  ในการย่ืนคําร้องต่อศาลขอหมายขังผู้ต้องหาตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา  หากศาลไม่สั่งอนุญาตให้ควบคุมผู้ต้องหาไว้อีกต่อไป  ให้พนักงานสอบสวนรีบรายงาน 
ให้ผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้นทราบเพื่อหาทางแก้ไขมิให้การสอบสวนต้องเสียหาย  พร้อมทั้งพิจารณา 
ว่าพนักงานสอบสวนมีข้อบกพร่องในการสอบสวนจนเป็นเหตุให้ศาลใช้ดุลพินิจไม่อนุญาตให้ควบคุม 
ผู้ต้องหาไว้อีกต่อไปหรือไม่  แล้วรีบรายงานให้ผู้อํานวยการกองกฎหมายและสอบสวน  สํานักงาน 
ฝ่ายอํานวยการ  ศูนย์อํานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค  หรือผู้อํานวยการ 
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กองสอบสวนกลาง  สํานักสืบสวนสอบสวนและกฎหมาย  ศูนย์อํานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติ 
ทางทะเล  แล้วแต่กรณีทราบทันทีด้วย 

ข้อ ๓๓ ในการนําผู้ต้องหาไปย่ืนคําร้องต่อศาลขอหมายขังผู้ต้องหา  ให้พนักงานสอบสวน 
ไปศาลด้วยเพื่อแถลงให้ศาลทราบถึงเหตุผลและความจําเป็นที่การสอบสวนยังไม่เสร็จสิ้น  จําเป็นต้อง
ควบคุมผู้ต้องหาต่อไปอีก 

คดีที่ผู้ต้องหาถูกควบคุมหรือถูกฝากขังในระหว่างการสอบสวน  ให้หัวหน้ากลุ่มงานสอบสวน
กองกฎหมายและสอบสวน  สํานักงานฝ่ายอํานวยการ  ศูนย์อํานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติ 
ทางทะเลภาค  เร่งรัดพนักงานสอบสวน  เพื่อให้การสอบสวนเสร็จสิ้นไปก่อนที่จะครบอํานาจผัดฟ้องฝากขัง   
ตามที่พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง  พ.ศ.  ๒๔๙๙  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  และ 
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญากําหนด 

หมวด  ๒ 
การสอบสวนหรือการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับพนักงานอัยการ  หรือพนักงานสอบสวน 

 
 

ข้อ ๓๔ เ ม่ือผู้ อํ านวยการกองกฎหมายและสอบสวน   สํ านักงานฝ่ ายอํ านวยการ   
ศูนย์อํานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค  หรือผู้อํานวยการกองสอบสวนกลาง   
สํานักสืบสวนสอบสวนและกฎหมาย  ศูนย์อํานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล  เห็นว่า 
เพื่อประสิทธิภาพในการสอบสวนคดี  ให้คดีใดต้องมีพนักงานอัยการหรือพนักงานสอบสวนตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาสอบสวนร่วมกับพนักงานสอบสวน  หรือมาปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับ
พนักงานสอบสวน  ให้เสนอไปยังผู้อํานวยการศูนย์อํานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล  หรือ
ผู้ที่ผู้อํานวยการศูนย์อํานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลมอบหมาย  เพื่อให้ความเห็นชอบ 

เม่ือได้รับความเห็นชอบตามวรรคหนึ่งแล้วผู้อํานวยการกองกฎหมายและสอบสวน  สํานักงาน
ฝ่ายอํานวยการ  ศูนย์อํานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค  หรือผู้อํานวยการ 
กองสอบสวนกลาง  สํานักสืบสวนสอบสวนและกฎหมาย  ศูนย์อํานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติ 
ทางทะเล  ประสานขอให้อัยการจังหวัด  หรือผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดแห่งท้องที่ที่ทําการสอบสวน  
หรืออัยการสูงสุด  หรือผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง  แห่งท้องที่ที่ทําการสอบสวน  แต่งตั้งพนักงาน
อัยการ  หรือพนักงานสอบสวน  ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาซึ่งมีอํานาจสอบสวน 
แห่งท้องที่นั้น  เข้าทําการสอบสวนร่วมกับพนักงานสอบสวนหรือปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับพนักงานสอบสวน 

ข้อ ๓๕ ในการสอบสวนร่วมกัน  ให้พนักงานสอบสวน  และพนักงานอัยการหรือพนักงาน
สอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  ดําเนินการดังต่อไปนี้   

(๑) ให้พนักงานสอบสวน  แจ้งพนักงานอัยการหรือพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความอาญาเพื่อหารือร่วมกันตั้งแต่ชั้นเร่ิมคดี  ในการวางแนวทางหรือแผนงานเก่ียวกับ 
การสอบสวน 

้หนา   ๑๔

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๖๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   มีนาคม   ๒๕๖๓



(๒) ในการสอบปากคําพยาน  หรือผู้ต้องหา  และการตรวจสอบพยานหลักฐาน  ให้ดําเนินการ
ร่วมกัน  โดยพนักงานอัยการ  หรือพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
ต้องลงลายมือชื่อร่วมในบันทึกคําให้การพยานบุคคลหรือผู้ต้องหา  หรือบันทึกการเข้าร่วมตรวจสอบ 
การรวบรวมพยานหลักฐานอื่นด้วย 

ในกรณีที่ มีความจําเป็นเร่งด่วน  และเพื่อประโยชน์ในการสอบสวน  หรือกรณีที่ เป็น 
เร่ืองเล็กน้อย  พนักงานอัยการหรือพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา   
อาจมอบหมายให้พนักงาน  สอบสวนดําเนินการโดยกระทําเป็นหนังสือหรือทางวาจาก็ได้  และให้บันทึกไว้ 
ในสํานวนการสอบสวน 

(๓) ในกรณีที่พนักงานสอบสวน  จะต้องใช้มาตรการบังคับแก่บุคคล  โดยจะขอหมายค้นหรือ
หมายจับ  ให้พนักงานสอบสวน  และพนักงานอัยการหรือพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความอาญา  เห็นชอบร่วมกันก่อนดําเนินการตามกฎหมาย   

ข้อ ๓๖ ในการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกัน  ให้พนักงานสอบสวน  เป็นผู้รับผิดชอบในการสอบสวน
โดยพนักงานอัยการหรือพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาให้คําแนะนําและ
ตรวจสอบพยานหลักฐานตั้งแต่ชั้นเร่ิมการสอบสวน  เว้นแต่กรณีจําเป็นเร่งด่วนที่อาจเกิดความเสียหาย 
แก่การสอบสวน  พนักงานสอบสวนจะดําเนินการไปก่อน  แล้วแจ้งให้พนักงานอัยการหรือพนักงาน
สอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาทราบโดยเร็ว 

ในกรณีที่ต้องดําเนินการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อใช้ในการสอบสวนหรือฟ้องคดี  ให้พนักงาน   
สอบสวนแจ้งให้พนักงานอัยการหรือพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาทราบ 
เพื่อให้ความช่วยเหลือในการพิจารณาและตรวจสอบว่าพยานหลักฐานเหล่านั้นเป็นประโยชน ์
ในการสอบสวนหรือการฟ้องคดีหรือไม่  ในการนี้  พนักงานอัยการหรือพนักงานสอบสวนตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  จะทําความเห็นเก่ียวกับพยานหลักฐานเสนอไปพร้อมกับสํานวน 
การสอบสวนน้ันด้วยก็ได้ 

ข้อ ๓๗ ในการดําเนินการตามข้อ  ๓๕  และข้อ  ๓๖  ให้พนักงานสอบสวนบันทึกไว้ในสํานวน
การสอบสวนด้วยทุกคร้ัง 

ข้อ ๓๘ ให้พนักงานสอบสวน  เป็นผู้ทําความเห็นในรายงานความเห็นทางคดี  และลงลายมือชื่อ 
เม่ือการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้ว  ให้พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบทําความเห็นและส่งสํานวน  

การสอบสวนไปยังพนักงานอัยการในท้องที่ที่มีเขตอํานาจเพื่อพิจารณาสั่งคดีต่อไป 
หมวด  ๓ 

การทําความเห็นแย้ง 
 
 

ข้อ ๓๙ ในกรณีที่มีคําสั่งไม่ฟ้องและคําสั่งนั้นไม่ใช่คําสั่งของอัยการสูงสุด  ให้ผู้อํานวยการ 
กองกฎหมายและสอบสวน  สํานักงานฝ่ายอํานวยการ  ศูนย์อํานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติ 

้หนา   ๑๕

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๖๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   มีนาคม   ๒๕๖๓



ทางทะเลภาค   หรือผู้อํ านวยการกองสอบสวนกลาง   สํานักสืบสวนสอบสวนและกฎหมาย   
ศูนย์อํานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล  แล้วแต่กรณี  รีบส่งสํานวนการสอบสวนพร้อมคําสั่ง
เสนอไปยังผู้อํานวยการสํานักสืบสวนสอบสวนและกฎหมาย  เพื่อให้ความเห็นทางคดีประกอบ 
การพิจารณาของผู้อํานวยการหรือรองผู้อํานวยการศูนย์อํานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 

หากผู้อํานวยการหรือรองผู้อํานวยการศูนย์อํานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 
มีความเห็นแย้งคําสั่งของพนักงานอัยการ  ก็ให้ส่งสํานวนพร้อมกับความเห็นที่แย้งไปยังอัยการสูงสุด 
เพื่อชี้ขาด 

หมวด  ๔ 
การทําประวัติผู้ต้องหา 

 
 

ข้อ ๔๐ เม่ือได้ทําการสอบสวนผู้ต้องหาแล้วให้ถ่ายรูปผู้ต้องหา  จัดทําประวัติผู้ต้องหาและ
พิมพ์ลายนิ้วมือผู้ต้องหาลงในแบบพิมพ์  เสร็จแล้วนําส่งกองทะเบียนประวัติอาชญากร  สํานักงานตํารวจ
แห่งชาติ  ติดตามผลการตรวจสอบประวัติเพื่อนํามาประกอบในสํานวน  หากพบว่าเป็นผู้มีหมายจับค้างอยู่
หรือเคยต้องคดีมาแล้วให้ดําเนินการทางคดีต่อไป 

ข้อ ๔๑ พนักงานสอบสวนมีหน้าที่จัดให้มีการพิมพ์ลายนิ้วมือผู้ต้องหาที่กระทําผิดอาญา 
ทุกประเภทและศพซ่ึงตายผิดธรรมชาติ  หรือตายในระหว่างอยู่ในความควบคุมของพนักงานเจ้าหน้าที่
หรือตายเนื่องจากถูกพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่ฆ่าตาย  เว้นแต่คดีความผิด 
ลหุโทษ  คดีที่มีอัตราโทษไม่สูงกว่าความผิดลหุโทษ  หรือความผิดตามกฎหมายอื่น ๆ  ซึ่งได้เปรียบเทียบ
ปรับแล้ว 

หมวด  ๕ 
การเก็บรักษาของกลาง 

 
 

ข้อ ๔๒ บรรดาของกลางในคดีที่อยู่ในอํานาจการสอบสวนของศูนย์อํานวยการรักษาผลประโยชน์
ของชาติทางทะเลภาค  หรือศูนย์อํานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล  ให้พนักงานสอบสวน
นําของกลางนั้นรวมไว้ในสํานวน  เว้นแต่ของกลางนั้นไม่สามารถรวมไว้ในสํานวนได้  ให้ส่งมอบให้หน่วย
เก็บรักษาของกลางที่รับผิดชอบเก็บรักษาไว้ยังสถานที่ที่ศูนย์อํานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาต ิ
ทางทะเลภาค  หรือศูนย์อํานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลกําหนด  หรือสถานที่อื่นตามที่
กฎหมายกําหนด 

บรรดาของกลางที่อยู่ในอํานาจการจัดการของหน่วยงานอื่นตามกฎหมาย  ให้ส่งมอบของกลางนั้น
ให้หน่วยงานที่มีอํานาจตามกฎหมายดูแลจัดการเก็บรักษาของกลาง 

บรรดาของกลางประเภทวัตถุพยาน  ให้พนักงานสอบสวนบันทึกภาพของกลางก่อนส่งมอบให ้
ผู้มีหน้าที่เก็บรักษาของกลาง 

้หนา   ๑๖

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๖๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   มีนาคม   ๒๕๖๓



ข้อ ๔๓ ให้ผู้มีหน้าที่เก็บรักษาของกลางมีหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ตรวจสอบความถูกต้องและสภาพของกลาง  และถ่ายภาพก่อนที่จะเก็บรักษา 
(๒) จัดทําบัญชีของกลางที่เก็บรักษา 
(๓) จัดทําหลักฐานการรับและส่งมอบของกลาง 
(๔) ตรวจสอบสภาพของกลางทุกระยะ  ๖  เดือน  หรือตามสภาพของกลาง  และบันทึก

รายงานผลการตรวจสอบให้หัวหน้างานเก็บของกลางและพยานหลักฐานทราบ 
(๕) เก็บรักษากุญแจหรือรหัสของสถานที่เก็บรักษาของกลาง 
(๖) ส่งมอบของกลางให้แก่พนักงานสอบสวนตามที่ร้องขอหรือตามคําสั่งศาล 
ข้อ ๔๔ ในกรณีที่ของกลางรายใดที่มีเจ้าของหรือผู้มีกรรมสิทธิ์เป็นคนไทยหรือนิติบุคคล 

ที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย  หรือคนไทยหรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทยเป็นผู้ซึ่งมีสิทธิ
เรียกร้องและเจ้าของหรือผู้ซึ่งมีสิทธิเรียกร้องประสงค์จะนําของกลางไปเก็บรักษาเอง  พนักงานสอบสวน
จะให้เจ้าของหรือผู้ซึ่งมีสิทธิเรียกร้อง  ขอคืนของกลางไปเก็บรักษาเองโดยไม่มีประกันหรือมีประกัน  หรือ
มีประกันและหลักประกันก็ได้  ทั้งนี้  หากมีกฎหมายอื่นบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะให้ดําเนินการไปตาม
กฎหมายนั้น 

ข้อ ๔๕ ในการเก็บหรือตรวจพิสูจน์หลักฐาน  หากจําเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานอื่น
เช่น  กองพิสูจน์หลักฐาน  สํานักงานตํารวจแห่งชาติ  สถาบันนิติวิทยาศาสตร์  ให้พนักงานสอบสวน
ประสานหน่วยงานที่เก่ียวข้องดังกล่าวในการเข้าเก็บหรือตรวจพิสูจน์หลักฐานโดยเร็ว  โดยแจ้งวัตถุประสงค์ 
ในการเก็บหรือตรวจพิสูจน์หลักฐาน 

ข้อ ๔๖ พยานหลักฐานซึ่งพนักงานสอบสวนจําเป็นจะต้องส่งไปตรวจที่หน่วยงานอื่น  ให้ส่งไป
ตรวจพิสูจน์โดยเร็วและติดตามผลการตรวจพิสูจน์เพื่อนํามาประกอบในสํานวนการสอบสวน 

ข้อ ๔๗ ให้พนักงานสอบสวนจัดทําบัญชีของกลางรวบรวมไว้ในสํานวน 
หมวด  ๖ 

การคืนของกลาง 
 
 

ข้อ ๔๘ ภายใต้บังคับการขอรับของกลางระหว่างการสอบสวนไปดูแลรักษา  ให้เก็บรักษา 
ของกลางไว้จนกว่าคดีจะถึงที่สุด  เว้นแต่พนักงานอัยการมีคําสั่งให้จัดการของกลางตามประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความอาญา  หรือหมดความจําเป็นที่จะยึดไว้ 

หากของกลางที่ยึดไว้มิใช่ทรัพย์สินที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่าผู้ใดทําหรือมีไว้เป็นความผิดหรือ 
ศาลมีคําสั่งเป็นอย่างอื่น  ให้คืนแก่เจ้าของหรือผู้มีกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิเรียกร้อง  ทั้งนี้  ให้พนักงานสอบสวน 
หรือผู้มีหน้าที่เก็บรักษาของกลางดําเนินการแจ้งเจ้าของหรือผู้มีกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิเรียกร้อง  หรือ 
ประกาศกรณีไม่ทราบเจ้าของ  หรือผู้มีกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิเรียกร้องภายใน  ๓๐  วัน  นับแต่วันที่มีเหตุ 
ให้คืนของกลางเพื่อให้เจ้าของหรือผู้มีกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิเรียกร้องมาย่ืนคําร้องขอรับของกลางคืนต่อ 

้หนา   ๑๗
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ผู้อํานวยการกองกฎหมายและสอบสวน  สํานักงานฝ่ายอํานวยการ  ศูนย์อํานวยการรักษาผลประโยชน์
ของชาติทางทะเลภาค  หรือผู้อํานวยการกองสอบสวนกลาง  สํานักสืบสวนสอบสวนและกฎหมาย   
ศูนย์อํานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล  แล้วแต่กรณี 

ในกรณีที่เจ้าของหรือผู้มีกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิเรียกร้องไม่มารับของกลางคืนภายในระยะเวลา 
๑  ปี  นับแต่วันที่แจ้ง  หรือถ้าได้มีการฟ้องคดีต่อศาลแล้วนับแต่วันที่คําพิพากษาถึงที่สุด  หากไม่ทราบ
เจ้าของหรือผู้มีกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิเรียกร้อง  ให้ผ่อนเวลาออกไปเป็น  ๕  ปี  นับแต่วันที่ประกาศ   
ของกลางดังกล่าวย่อมตกเป็นของแผ่นดินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  แล้วแต่กรณี  ทั้งนี้   
เม่ือครบกําหนดเวลาดังกล่าวให้ดําเนินการตามที่กฎหมายกําหนด 

ในกรณีมีผู้รับของกลางคืน  ให้ผู้รับของกลางแนบหลักฐานประจําตัวผู้รับของกลาง  ลงลายมือชื่อ  
พร้อมทั้งวัน  เดือน  ปี  ที่รับของกลางไว้ในใบรับของกลาง  แล้วติดไว้กับสํานวนคดีและบัญชีของกลาง
นั้นด้วย 

หมวด  ๗ 
การชันสูตรพลิกศพ 

 
 

ข้อ ๔๙ เม่ือปรากฏเหตุที่จะต้องมีการชันสูตรพลิกศพตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 
ความอาญา  ให้พนักงานสอบสวนดําเนินการชันสูตรพลิกศพและทําสํานวนความเห็นไปตามหลักเกณฑ์ 
ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  และให้พนักงานสอบสวนผู้นั้นเป็นผู้รับผิดชอบทําสํานวน
ชันสูตรพลิกศพ 

ข้อ ๕๐ การทําสํานวนการชันสูตรพลิกศพ  ในคดีที่ความตายเกิดขึ้นโดยการกระทําของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่  หรือตายในระหว่างอยู่ในความควบคุม 
ของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่  ให้พนักงานสอบสวนในเขตพื้นที่นั้นทําการ
สอบสวนด้วยตนเองให้เสร็จภายใน  ๓๐  วัน  นับแต่วันเร่ิมทําการชันสูตรพลิกศพ  หากไม่เสร็จ 
ตามกําหนดระยะเวลาดังกล่าวให้ขอขยายเวลาไปยังผู้อํานวยการกองกฎหมายและสอบสวน  สํานักงาน
ฝ่ายอํานวยการ  ศูนย์อํานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค  โดยให้แสดงเหตุขัดข้อง 
ที่การสอบสวนไม่แล้วเสร็จไปด้วย  และให้อนุมัติขยายเวลาได้ไม่เกิน  ๒  คร้ัง  คร้ังละไม่เกิน  ๓๐  วัน 
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พลเรือเอก ลือชัย  รุดดิษฐ์ 
ประธานกรรมการบริหาร 

ศูนย์อํานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 

้หนา   ๑๘

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๖๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   มีนาคม   ๒๕๖๓


