
 
 
 
 

ระเบียบกรมสอบสวนคดพิีเศษ 
ว�าด�วยการบริหารงานคดีพิเศษ พ.ศ.๒๕๕๘ 

.................................................... 
 
  ตามที่ได�มีกฎกระทรวงแบ�งส�วนราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ.๒๕๕๔ 
ประกาศใช�ทําให�มีหน�วยงานท่ีมีอํานาจหน�าที่สืบสวนและสอบสวนเก่ียวกับคดีพิเศษเพิ่มข้ึนหลายหน�วยงาน          
จึงจําเป0นต�องมีระเบียบว�าด�วยการบริหารงานคดีพิเศษข้ึนใช�บังคับ เพื่อให�การดําเนินการทางธุรการและการ
มอบหมายหน�าที่เก่ียวกับงานคดีพิเศษของกรมสอบสวนคดีพิเศษเป0นมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๒ และมาตรา ๓๘ แห�งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ�นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ และที่แก�ไขเพิ่มเติม ประกอบพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.๒๕๔๗ 
และที่แก�ไขเพิ่มเติม มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๓/๑ และมาตรา ๓๔ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 
๑๘ วรรคส่ี และพระราชกฤษฎีกาว�าด�วยการมอบอํานาจ พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๓ มาตรา ๕ มาตรา ๗ มาตรา ๑๐ 
และมาตรา ๑๔ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ จึงวางระเบียบไว� ดังต�อไปน้ี 
 

  ข�อ ๑ ระเบียบน้ี เรียกว�า “ระเบียบกรมสอบสวนคดีพิเศษว�าด�วยการบริหารงานคดีพิเศษ           
พ.ศ.๒๕๕๘” 
  ข�อ ๒ ระเบียบน้ี ให�ใช�ต้ังแต�วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ เป0นต�นไป  

ข�อ ๓ ให�ยกเลิกระเบียบกรมสอบสวนคดีพิเศษว�าด�วยการบริหารงานคดีพิเศษ พ.ศ.๒๕๕๔  
และบรรดาระเบียบ คําส่ัง หรือหนังสือเวียนส่ังการใดของกรมสอบสวนคดีพิเศษท่ีขัดหรือแย�งกับระเบียบน้ี และ
ให�ใช�ระเบียบน้ีแทน 

ข�อ ๔ ในระเบียบน้ี 
  “อธิบดี” หมายความว�าอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิ เศษ หรือผู�รักษาราชการแทนอธิบดี         
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
  “รองอธิบดี” หมายความว�า รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษที่ได�รับมอบหมายให�กํากับดูแล
การปฏิบัติงานของสํานัก สํานักคดี ผู�เช่ียวชาญเฉพาะด�านคดีพิเศษ ศูนยB หรือกลุ�มงานที่มีอํานาจและหน�าท่ี
สืบสวนและสอบสวนเก่ียวกับคดีพิเศษ 
  “หน�วยงาน” หมายความว�า สํานัก สํานักคดี ผู�เช่ียวชาญเฉพาะด�านคดีพิเศษ ศูนยB หรือ     
กลุ�มงานท่ีมีอํานาจและหน�าท่ีสืบสวนและสอบสวนเก่ียวกับคดีพิเศษ แล�วแต�กรณี และให�หมายความรวมถึง
หัวหน�าหน�วยงานที่ได�กระทําการแทนหน�วยงานด�วย 
  “สํานวนการสอบสวนคดีพิเศษ” หมายความว�า สํานวนการสอบสวนท่ีพนักงานสอบสวน      
คดีพิเศษดําเนินการสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และพระราชบัญญัติการสอบสวน  
คดีพิเศษ พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก�ไขเพิ่มเติม 



 � 

 
  “สํานวนสืบสวน” หมายความว�า สํานวนการสืบสวนท่ีพนักงานสอบสวนคดีพิเศษดําเนินการ
เพื่อทราบรายละเอียดแห�งความผิด หรือเพื่อทราบตัวผู�กระทําผิด หรือเพื่อติดตามจับกุมผู�กระทําผิดในคดีพิเศษ 
ตามมาตรา ๒๓ และสํานวนการสืบสวนท่ีพนักงานสอบสวนคดีพิเศษดําเนินการเพื่อแสวงหาข�อเท็จจริงและ
พยานหลักฐานก�อนเป0นคดีพิเศษ ตามมาตรา ๒๓/๑  
  “สํานวนตรวจสอบข�อเท็จจริง” หมายความว�า สํานวนที่พนักงานสอบสวนคดีพิเศษหรือ
เจ�าหน�าท่ีคดีพิเศษแสวงหาข�อเท็จจริงเบื้องต�นเก่ียวกับเรื่องที่ได�รับมอบหมายว�ามีเหตุสมควรจะรับไว�ดําเนินการ
ตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก�ไขเพิ่มเติมหรือไม� ด�วยการแสวงหาความร�วมมือ
จากผู�เก่ียวข�องโดยมิได�กระทําในฐานะเจ�าพนักงานฝGายปกครองหรือตํารวจ หรืออาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติ  
การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก�ไขเพิ่มเติม 
  “บัตรสนเท�หB” หมายความว�า เอกสารคํากล�าวโทษในคดีอาญาท่ีมีลักษณะเป0นคดีพิเศษ        
คําร�องขอท่ีประชาชนร�องขอให�กรมสอบสวนคดีพิเศษดําเนินการในเรื่องทางอาญา คําร�องขอความเป0นธรรม     
ในคดีอาญา เอกสารเก่ียวกับการแจ�งเบาะแสอาชญากรรม หรือคําร�องขอให�กรมสอบสวนคดีพิเศษช�วยเหลือ    
ในเรื่องอ่ืน ท่ีไม�มีการลงลายมือช่ือผู�ร�องขอ หรือลงช่ือแต�ไม�สามารถตรวจสอบเพื่อยืนยันตัวผู�ร�องได� 

บรรดามาตราแห�งกฎหมายที่อ�างถึงในระเบียบน้ีโดยมิได�ระบุช่ือกฎหมายไว� ให�หมายความถึง
มาตราแห�งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก�ไขเพิ่มเติม 
  ข�อ ๕ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเป0นผู�รักษาการตามระเบียบน้ี และมีอํานาจวินิจฉัยช้ีขาด
ปHญหาอันเกิดจากการปฏิบัติตามระเบียบน้ี 

กรณีท่ีอธิบดีเห็นสมควรงดการดําเนินการตามข้ันตอนใดในระเบียบน้ีเป0นการช่ัวคราวเพื่อความ
คล�องตัวในการบริหารราชการ ให�ส่ังการเพื่อปฏิบัติเป0นรายกรณี  

กรณีตามวรรคสอง หากเป0นข�อส่ังการให�หน�วยงานสอบสวน สืบสวน หรือตรวจสอบข�อเท็จจริง   
โดยไม�ผ�านการทําความเห็นตามข�อ ๑๗ เมื่ออธิบดีมีคําส่ังแล�ว ให�หน�วยงานสําเนาเรื่องพร�อมคําส่ังของอธิบดี   
แจ�งให�ศูนยBบริหารคดีพิเศษทราบ เพื่อบันทึกลงสารบบตามข�อ ๑๖ ด�วย 

     

หมวด ๑ 
บทท่ัวไป 

 

  ข�อ ๖ ให�ศูนยBบริหารคดีพิเศษเป0นหน�วยงานกลางของกรมสอบสวนคดีพิเศษเก่ียวกับสารบบ
งานคดีพิเศษอันได�แก� งานออกเลขคดี งานติดตามและเร�งรัดงานคดี และการจําหน�ายคดีจากสารบบ มีหน�าท่ีต�อง
จัดให�มีระบบงานเพื่ออํานวยการในการควบคุมและติดตามงานด�านคดีพิเศษท่ีมีประสิทธิภาพ 
  ข�อ ๗ สารบบงานคดีพิเศษตามข�อ ๖ ประกอบด�วย (๑) สารบบสํานวนการสอบสวนคดีพิเศษ 
(๒) สารบบสํานวนสืบสวน และ (๓) สารบบสํานวนตรวจสอบข�อเท็จจริง โดยให�มีรายละเอียด ดังน้ี 

(๑) สารบบสํานวนการสอบสวนคดีพิเศษ อย�างน�อยต�องประกอบด�วยหัวข�อดังต�อไปน้ี 
(๑) เลขลําดับ 
(๒) เลขคดีพิเศษ 
(๓) วันท่ีรับคดีพิเศษ 
(๔) ประเภทคดีพิเศษ 
(๕) พนักงานสอบสวนคดีพิเศษเจ�าของสํานวน หรือหัวหน�าคณะ 
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(๖) ผู�กล�าวหา 
(๗) ผู�ต�องหา 
(๘) วัน เวลา และสถานท่ีเกิดเหตุ และวันครบอายุความฟMองคดี 
(๙) ฐานความผิดท่ีสอบสวน 
(๑๐) มูลค�าความเสียหาย 
(๑๑) ผลการสอบสวน 
(๑๒) วัน เวลาการส�งสํานวนการสอบสวน 
(๑๓) ผลคดีช้ันพนักงานอัยการ  
(๑๔) ผลคดีช้ันศาลช้ันต�น ช้ันศาลอุทธรณB และช้ันศาลฎีกา หรือช้ันศาลท่ีคดีถึงที่สุด 

(๒) สารบบสํานวนสืบสวน อย�างน�อยต�องประกอบด�วยหัวข�อดังต�อไปน้ี 
(๑) เลขลําดับ 
(๒) เลขสํานวนสืบสวน 
(๓) วันท่ีมีคําส่ังให�สืบสวน 
(๔) ประเภทสํานวนสืบสวน 
(๕) พนักงานสอบสวนคดีพิเศษเจ�าของสํานวน หรือหัวหน�าคณะ 
(๖) ผู�ร�อง (ถ�ามี) 
(๗) ผู�ถูกร�อง (ถ�ามี) 
(๘) ฐานความผิดท่ีสืบสวน 
(๙) วัน เวลา และสถานท่ีเกิดเหตุ 
(๑๐) ผลการสืบสวน 
(๑๑) การแจ�งผลให�ผู�ร�องทราบ (ถ�ามี) 

(๓) สารบบสํานวนตรวจสอบข�อเท็จจริง อย�างน�อยต�องประกอบด�วยหัวข�อดังต�อไปน้ี 
 (๑) เลขลําดับ 

(๒) เลขสํานวนตรวจสอบข�อเท็จจริง 
 (๓) วันท่ีมีคําส่ังให�ตรวจสอบข�อเท็จจริง 
 (๔) ผู�รับผิดชอบตรวจสอบข�อเท็จจริง หรือหัวหน�าคณะ 
 (๕) ช่ือเรื่อง 

(๖) ผู�ร�อง (ถ�ามี) 
(๗) ผู�ถูกร�อง (ถ�ามี) 
(๘) ฐานความผิดท่ีตรวจสอบข�อเท็จจริง 
(๙) วัน เวลา และสถานท่ีเกิดเหตุ 
(๑๐) ผลการตรวจสอบข�อเท็จจริง 
(๑๑) การแจ�งผลให�ผู�ร�องทราบ (ถ�ามี) 

ข�อ ๘ วิธีการออกเลขคดีเพื่อใช�ในการอ�างอิงในการปฏิบัติงาน ให�ออกเป0นเลขลําดับและทับด�วย
ปOปฏิทินของปOน้ัน (..เลขคดี.../...ปO พ.ศ..) 
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เพื่อความสะดวกในการเรียกสํานวนแต�ละประเภท จึงกําหนดอักษรย�อ โดยสํานวนการ
สอบสวนคดีพิเศษ ใช�อักษรย�อ “คพ.”  สํานวนสืบสวน ใช�อักษรย�อ “สส.” และสํานวนตรวจสอบข�อเท็จจริง     
ใช�อักษรย�อ “ตส.” 

ข�อ ๙ ให�ทุกหน�วยงานจัดให�มีสารบบสํานวนการสอบสวนคดีพิเศษ สารบบสํานวนสืบสวน และ
สารบบสํานวนตรวจสอบข�อเท็จจริง ตามข�อ ๗ ในความรับผิดชอบของตน สําหรับควบคุมตรวจสอบการ
ปฏิบัติงาน 

ให�ทุกหน�วยงาน จัดให�มีสมุดควบคุมของกลางในคดีพิเศษเพื่อใช�สําหรับควบคุมตรวจสอบการ
ปฏิบัติงาน โดยรายการในสมุดควบคุมของกลางให�เป0นไปตามแบบที่กําหนด   

ข�อ ๑๐ เรื่องใดที่ระเบียบน้ีกล�าวถึงแบบคําส่ัง แบบการรายงานหรือแบบคําร�อง ให�ใช�แบบ
ตามท่ีกําหนดไว�ท�ายระเบียบน้ี โดยการย่ืนคําร�องและการรายงานให�จัดทําบนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ           
แต�ในระหว�างท่ียังไม�มีระบบดังกล�าว หรือระบบไม�สามารถใช�งานได� ให�ย่ืนคําร�องและรายงานทางเอกสาร 

กรณีที่มีความจําเป0นต�องปรับปรุงแก�ไขแบบหนังสือท�ายระเบียบ ให�ศูนยBบริหารคดีพิเศษ       
มีอํานาจดําเนินการโดยขอความเห็นชอบจากอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษก�อนประกาศใช� 

 
หมวด ๒ 

การรับเร่ือง การรับสํานวนการสอบสวนคดีพิเศษ 
การดําเนินการตามคําสั่งของพนักงานอัยการหรืออัยการทหาร และการทําความเห็นเบ้ืองต�น 

 

การรับเร่ือง 
 

  ข�อ ๑๑ ให�สํานักบริหารกลางส�งคําร�องทุกขB คํากล�าวโทษในคดีอาญาที่มีลักษณะเป0นคดีพิเศษ 
คําร�องขอที่ประชาชนและหน�วยงานร�องขอให�กรมสอบสวนคดีพิเศษดําเนินการในเรื่องทางอาญา คําร�องขอความ
เป0นธรรมในคดีอาญา เอกสารเก่ียวกับการแจ�งเบาะแสอาชญากรรม หรือคําร�องขอให�กรมสอบสวนคดีพิเศษ
ช�วยเหลือในเรื่องอ่ืน ให�ศูนยBบริหารคดีพิเศษเพื่อพิจารณาและทําความเห็นเสนออธิบดีส่ังการ 
  กรณีที่ผู�ร�องมาติดต�อท่ีกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อดําเนินการตามวรรคหน่ึงแต�มิได�จัดทําคําร�อง
หรือเอกสารมาย่ืน ให�ศูนยBบริหารคดีพิเศษจัดให�มีการบันทึกถ�อยคําเป0นคําร�องตามแบบท�ายระเบียบน้ีและ      
ให�ลงช่ือไว�เป0นหลักฐาน หากมีเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาก็ให�รวมไว�ท�ายคําร�องด�วย จากน้ันจึง
พิจารณาและทําความเห็นเสนออธิบดีส่ังการ 
  ข�อ ๑๒ กรณีเ ร่ืองตามข�อ ๑๑ วรรคหน่ึง ถูกย่ืนต�อหน�วยงาน หรือต�อศูนยBปฏิบัติการ           
คดีพิเศษภาค  ให�หน�วยงานหรือศูนยBปฏิบัติการคดีพิเศษภาคที่ได�รับเรื่อง รีบส�งเร่ืองไปยังสํานักบริหารกลาง    
โดยจะมีความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาด�วยก็ได� และให�สํานักบริหารกลางบันทึกเรื่องตามระเบียบงานสาร
บรรณ และส�งเรื่องไปยังศูนยBบริหารคดีพิเศษเพื่อพิจารณาและทําความเห็นเสนออธิบดีส่ังการต�อไป 

กรณีที่ผู�ร�องมาติดต�อท่ีหน�วยงาน หรือท่ีศูนยBปฏิบัติการคดีพิเศษภาค เพื่อดําเนินการตาม     
ข�อ ๑๑ วรรคหน่ึง แต�มิได�จัดทําคําร�องหรือเอกสารมาย่ืนให�หน�วยงานดังกล�าวจัดให�มีการบันทึกถ�อยคําเป0น        
คําร�องตามแบบท�ายระเบียบน้ีและให�ลงช่ือไว�เป0นหลักฐานหากมีเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาก็ให�
รวมไว�ท�ายคําร�องด�วย แล�วส�งเรื่องไปยังสํานักบริหารกลางเพื่อดําเนินการตามวรรคหน่ึงต�อไป 
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  ข�อ ๑๓ ให�ศูนยBบริหารคดีพิเศษมีหนังสือแจ�งการรับเรื่องไว�พิจารณาตามข�อ ๑๑ และตาม     
ข�อ ๑๒ ให�ผู�ร�องทราบด�วย 
 

การรับสํานวนการสอบสวน คําร�องทุกข0 หรือคํากล�าวโทษจากพนักงานสอบสวนอ่ืน 
 

  ข�อ ๑๔ ให�สํานักบริหารกลางส�งสํานวนการสอบสวนคดีอาญา คําร�องทุกขB หรือคํากล�าวโทษ 
และพยานหลักฐานในคดีอาญาที่พนักงานสอบสวนสํานักงานตํารวจแห�งชาติ หรือพนักงานสอบสวนอ่ืน ส�งมายัง
กรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อดําเนินการสืบสวนและสอบสวนตามมาตรา ๒๑ หรือตามมาตรา ๔๔ ให�ศูนยBบริหาร 
คดีพิเศษเพื่อพิจารณาและทําความเห็นเสนออธิบดีโดยเร็ว  ในการน้ีให�ศูนยBบริหารคดีพิเศษมีหนังสือแจ�งการ    
รับเร่ืองไว�พิจารณาให�ทราบด�วย 

กรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ส�งสํานวนการสอบสวนคดีพิเศษคืนมายังกรมสอบสวนคดีพิเศษ
เพื่อดําเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ให�สํานักบริหารกลางส�งเร่ืองมายังศูนยBบริหาร    
คดีพิเศษเพื่อพิจารณาและทําความเห็นเสนออธิบดี 
   

การดําเนินการตามคําส่ังของพนักงานอัยการหรืออัยการทหาร 
 

  ข�อ ๑๕ กรณีที่เป0นการส�งสํานวนการสอบสวนจากพนักงานอัยการหรืออัยการทหารมายังอธิบดี
เพื่อทําความเห็นแย�ง หรือการดําเนินการอย�างอ่ืนตามมาตรา ๓๔ ให�สํานักบริหารกลางส�งสํานวนไปยังกลุ�มคดี
ความเห็นแย�งเพื่อดําเนินการโดยเร็ว ในการน้ีให�กลุ�มความเห็นแย�งบันทึกความเห็นของพนักงานอัยการหรือ
อัยการทหารในระบบฐานข�อมูลด�านคดีของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ภายใน ๓ วันทําการ และให�แจ�งการรับสํานวน
เพื่อทําความเห็นแย�งให�หน�วยงานเจ�าของสํานวนทราบด�วย .และเมื่ออธิบดีมีคําส่ังเป0นประการใดก็ให�บันทึก
ความเห็นของอธิบดีในระบบฐานข�อมูลด�านคดีของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ภายใน ๓ วันทําการด�วย ท้ังน้ี           
ให�กลุ�มคดีความเห็นแย�งมีอํานาจวางระเบียบปฏิบัติงานโดยความเห็นชอบของอธิบดี เพื่อให�การดําเนินการ
เก่ียวกับการทําความเห็นแย�ง หรือการอย�างอ่ืนตามมาตรา ๓๔ เป0นไปอย�างมีประสิทธิภาพ 

กรณีเป0นการแจ�งคําส่ังของพนักงานอัยการหรืออัยการทหารให�สอบสวนเพิ่มเติม หรือให�จัดการ
อย�างใดอย�างหน่ึงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หรือกฎหมายอ่ืน ท่ีมิได�เป0นไปตามมาตรา ๓๔ 
ให�สํานักบริหารกลางรีบส�งเรื่องให�ศูนยBบริหารคดีพิเศษ ในการน้ีให�ศูนยBบริหารคดีพิเศษตรวจเรื่องว�าอยู�ในความ
รับผิดชอบของหน�วยงานใด แล�วรีบส�งเรื่องไปยังหน�วยงานน้ันเพื่อดําเนินการโดยเร็ว 
 

การทําความเห็นเบ้ืองต�น 
 

ข�อ ๑๖ ให�ศูนยBบริหารคดีพิเศษจัดทําสารบบการรับเรื่อง และการรับสํานวนการสอบสวน     
คําร�องทุกขB หรือคํากล�าวโทษจากพนักงานสอบสวนอ่ืนตามหมวดน้ีไว�เพื่อประโยชนBในการควบคุมตรวจสอบและ
เพื่อประกอบการทําความเห็นเบื้องต�น 

ข�อ ๑๗ ในการทําความเห็นเบ้ืองต�นตามหมวดน้ี ให�ศูนยBบริหารคดีพิเศษตรวจเรื่องเดิมจาก    
สารบบตาม ข�อ ๑๖ และจากสารบบงานคดีพิเศษในความรับผิดชอบ จากน้ันให�ทําความเห็นเสนออธิบดีเพื่อ
พิจารณาส่ังการ  โดยบันทึกความเห็นต�องประกอบด�วย (๑) ท่ีมาและข�อส่ังการ (๒) ข�อเท็จจริง (๓) ข�อกฎหมาย 
(๔) ข�อพิจารณา และ (๕) ข�อเสนอ เว�นแต�เรื่องน้ันเป0นบัตรสนเท�หB หรือเป0นเรื่องมีเน้ือหาในการพิจารณาไม�มาก           
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ก็ให�ทําบันทึกสรุปเรื่องพร�อมเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาก็ได� ท้ังน้ี ให�ศูนยBบริหารคดีพิเศษมีอํานาจ
วางระเบียบเพื่อให�การปฏิบัติในเร่ืองการทําความเห็นเบื้องต�นมีประสิทธิภาพ 

เพื่อประสิทธิภาพและลดข้ันตอนในการทําความเห็นเบ้ืองต�น ให�ศูนยBบริหารคดีพิเศษมีอํานาจ
หน�าท่ีดําเนินการดังต�อไปน้ี 

(๑) ให�ผู�อํานวยการศูนยBบริหารคดีพิเศษหรือผู�รักษาราชการแทน มีอํานาจพิจารณาส่ังการ
เก่ียวกับบัตรสนเท�หBแทนอธิบดี และมีหนังสือส�งหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง โดยให�ศูนยBบริหารคดีพิเศษจัดทําบัญชีเรื่อง
ที่ได�ดําเนินการไปแล�ว รายงานเสนออธิบดีเพื่อทราบ ภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป 

(๒) สําหรับคําร�องท่ีศูนยBบริหารคดีพิเศษตรวจพบเร่ืองเดิมว�ากรมสอบสวนคดีพิเศษเคยรับไว�
ดําเนินการแล�วและเรื่องยังอยู�ระหว�างดําเนินการ หรือเป0นการส�งเอกสารเพิ่มเติม ให�ศูนยBบริหารคดีพิเศษส�ง    
ไปรวมเรื่องดําเนินการ และให�สําเนารายงานอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อทราบ 

(๓) สําหรับเรื่องที่ถูกส�งมาจากส�วนราชการ หน�วยงานของรัฐ หรือเป0นสํานวนการสอบสวนหรือ
คําร�องทุกขBหรือคํากล�าวโทษ ท่ีถูกส�งมาจากพนักงานสอบสวนสํานักงานตํารวจแห�งชาติ หรือ ป.ป.ช.              
หรือหน�วยงานอ่ืนท่ีมีอํานาจสอบสวนคดีอาญา ให�ศูนยBบริหารคดีพิเศษตรวจเร่ืองและหน�วยงานท่ีมีหน�าท่ี
รับผิดชอบ และส�งเร่ืองไปยังหน�วยงานน้ันเพื่อดําเนินการตามกฎหมาย และให�สําเนารายงานอธิบดีกรมสอบสวน
คดีพิเศษเพื่อทราบ 

(๔) กรณีท่ีพบว�าเรื่องใดยังมีข�อเท็จจริงไม�ครบถ�วนที่จะพิจารณาทําความเห็นเบ้ืองต�น         
ตามหมวดน้ี และเห็นว�ามีเหตุจําเป0นต�องสอบหาข�อเท็จจริงเพื่ออํานวยความยุติธรรม ให�ผู�อํานวยการศูนยBบริหาร
คดีพิเศษ หรือผู�รักษาราชการแทน มีอํานาจส่ังให�ดําเนินการสอบหาข�อเท็จจริง เช�น การมีหนังสือสอบถาม
หน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง หรือการแสวงหาข�อเท็จจริงด�วยการพบปะผู�ร�อง ผู�เก่ียวข�อง หรืออํานวยการประสานงาน 
และการอย�างอ่ืนตามความจําเป0น ท้ังน้ี ให�ดําเนินการให�เสร็จส้ินภายใน ๑๕ วัน (สิบห�าวัน) นับแต�มีคําส่ัง จากน้ัน
ให�เสนอความเห็นต�ออธิบดีเพื่อดําเนินการตามระเบียบต�อไป 

กรณีที่ไม�สามารถดําเนินการให�เสร็จส้ินภายในระยะเวลาตามวรรคหน่ึง ให�หัวหน�าผู�ได�รับ
มอบหมายให�สอบหาข�อเท็จจริง รายงานเหตุผลความจําเป0นเสนอผู�บังคับบัญชาตามลําดับช้ันจนถึงผู�อํานวยการ
ศูนยBบริหารคดีพิเศษหรือผู�รักษาราชการแทนเพื่อพิจารณา กรณีมีเหตุจําเป0น ให�ผู�อํานวยการศูนยBบริหาร        
คดีพิเศษหรือผู�รักษาราชการแทน อนุญาตให�ขยายเวลาดําเนินการได� แต�นับเวลารวมกันแล�วต�องไม�เกิน ๓๐ วัน    
(สามสิบวัน) 

กรณีมีเหตุต�องเดินทางไปราชการเพื่อดําเนินการตามข�อน้ี ให�เสนอขออนุมัติเดินทางไปราชการ
ตามระเบียบ  

ข�อ ๑๘ เมื่ออธิบดีมีคําส่ังให�ดําเนินการอย�างใด ให�ศูนยBบริหารคดีพิเศษจัดการให�เป0นไปตาม
คําส่ังและแจ�งผลการพิจารณาของกรมสอบสวนคดีพิเศษพร�อมเหตุผลทางกฎหมายให�ผู�ร�องทราบด�วย  

กรณีที่มีการส�งเรื่องไปยังหน�วยงานภายนอก เม่ือศูนยBบริหารคดีพิเศษได�รับแจ�งผลการ
ดําเนินการแล�ว ให�แจ�งผู�ร�องทราบด�วย 

ข�อ ๑๙ กรณีที่หน�วยงานจะเสนอเรื่องใดให�อธิบดีมีคําส่ังให�สอบสวนเป0นคดีพิเศษ สืบสวน หรือ
ตรวจสอบข�อเท็จจริง และเรื่องน้ันเป0นกรณีที่หน�วยงานริเริ่มดําเนินการเองโดยมิได�มีที่มาจากศูนยBบริหาร       
คดีพิเศษตามข�อ ๑๘  เพื่อปMองกันมิให�ดําเนินการซ้ําซ�อน ให�หน�วยงานประสานขอตรวจสอบเรื่องจากสารบบ   
งานคดีพิเศษและสารบบงานร�องทุกขBท่ีศูนยBบริหารคดีพิเศษเสียก�อนว�าเรื่องดังกล�าวกรมสอบสวนคดีพิเศษเคยมี
การรับเรื่องไว�ดําเนินการหรือไม� ก�อนเสนออธิบดี 



 � 

 

หมวด ๓ 
การมอบหมายหน�าทีแ่ละการแต�งต้ังคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ 

คณะพนักงานสืบสวน และคณะทํางานตรวจสอบข�อเท็จจริง 
   

ข�อ ๒๐ เม่ืออธิบดีมีคําส่ังให�ตรวจสอบข�อเท็จจริง หรือให�สืบสวนตามมาตรา ๒๓ หรือให�สืบสวน
ตามมาตรา ๒๓/๑ วรรคหน่ึง หรือให�สอบสวนคดีพิเศษในเรื่องใดแล�ว ให�หัวหน�าหน�วยงานที่รับผิดชอบ     
มอบหมายงานตามลําดับช้ันเพื่อให�พนักงานสอบสวนคดีพิเศษคนใดคนหน่ึงในหน�วยงานเป0นผู�รับผิดชอบ
ดําเนินการ และสําหรับสํานวนตรวจสอบข�อเท็จจริง อาจมอบหมายเจ�าหน�าท่ีคดีพิเศษคนใดคนหน่ึงในหน�วยงาน
เป0นผู�รับผิดชอบดําเนินการก็ได� 

กรณีท่ีเห็นสมควร หัวหน�าหน�วยงานอาจดําเนินการเพื่อแต�งต้ังคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ          
คณะพนักงานสืบสวน หรือคณะทํางานตรวจสอบข�อเท็จจริงข้ึนดําเนินการก็ได� ภายใต�หลักเกณฑB ดังต�อไปน้ี 

(๑) กรณีเห็นว�าจําเป0นต�องต้ังเป0นคณะโดยใช�บุคลากรในสังกัดหลายคน ก็ให�หัวหน�าหน�วยงาน
เป0นผู�ออกคําส่ังแต�งต้ัง 

(๒) กรณีเห็นว�าจําเป0นต�องต้ังเป0นคณะโดยมีบุคลากรในหน�วยงานอ่ืนที่อยู�ภายใต�การกํากับดูแล
ของรองอธิบดีคนเดียวกัน ก็ให�จัดทําคําส่ังแต�งต้ังคณะเสนอรองอธิบดีท่ีกํากับดูแล ปฏิบัติราชการแทนอธิบดี       
เป0นผู�ออกคําส่ังแต�งต้ัง 

(๓) กรณีเห็นว�าจําเป0นต�องต้ังเป0นคณะโดยมีบุคลากรในหน�วยงานอ่ืนที่อยู�ภายใต�การกํากับดูแล
ของรองอธิบดีหลายคน ก็ให�จัดทําคําส่ังแต�งต้ังคณะเสนออธิบดีเป0นผู�ออกคําส่ังแต�งต้ัง 

ในกรณีท่ีอัยการสูงสุดหรือผู�รักษาการแทน มอบหมายให�พนักงานสอบสวนคดีพิเศษคนหน่ึง  
คนใดในกรมสอบสวนคดีพิเศษทําการสอบสวน และมอบหมายอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือผู�รักษาการแทน
เป0นพนักงานสอบสวนผู�รับผิดชอบ ในความผิดซึ่งมีโทษตามกฎหมายไทยได�กระทําลงนอกราชอาณาจักรไทย 
อธิบดีอาจมอบหมายให�พนักงานสอบสวนคดีพิเศษหน่ึงคนใดทําการสอบสวน หรือจะให�หน�วยงานจัดทําคําส่ัง
แต� ง ต้ังคณะพนักงานสอบสวนคดีพิ เศษสําหรับคดีความผิดซึ่ งมี โทษตามกฎหมายไทยได�กระทําลง                
นอกราชอาณาจักรไทย เสนออธิบดีเป0นผู�ออกคําส่ังแต�งต้ังก็ได� 
  ทั้งน้ี ให�งานด�านธุรการคดีของเรื่องตามวรรคสอง (๒) และ (๓) หรือตามวรรคสาม อยู�ในความ
รับผิดชอบของหน�วยงานท่ีเป0นเจ�าของเรื่อง ไม�ว�าจะมีผู�ใดเป0นหัวหน�าคณะ 
  ข�อ ๒๑ สําหรับกรณีอธิบดีมีคําส่ังให�การสืบสวนตามมาตรา ๒๓/๑ วรรคสอง เมื่ออธิบดีมีคําส่ัง
มอบหมายให�หน�วยงานเป0นผู�ดําเนินการแล�ว ให�หัวหน�าหน�วยงานเสนอช่ือพนักงานสอบสวนคดีพิเศษท่ีจะ
มอบหมายทําการสืบสวนให�อธิบดีส่ังการ แต�หากเห็นว�าจําเป0นต�องต้ังเป0นคณะพนักงานสืบสวน ให�หน�วยงาน
จัดทําคําส่ังแต�งต้ังคณะพนักงานสืบสวน เสนออธิบดีเป0นผู�ออกคําส่ังแต�งต้ัง 
  ข�อ ๒๒ คําส่ังแต�งต้ังคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ และคําส่ังแต�งต้ังคณะพนักงานสืบสวน 
และคณะทํางานตรวจสอบข�อเท็จจริงในหมวดน้ี ให�ใช�แบบท�ายระเบียบน้ี 
 
 
 
 

 



 � 

หมวด ๔ 
เลขคดสํีาหรับงานคดีพิเศษ 

การออกเลขคดีกรณีทั่วไป 
 

  ข�อ ๒๓ ในกรณีท่ีอธิบดีมีคําส่ังให�หน�วยงานสอบสวนคดีพิเศษ หรือสืบสวน หรือตรวจสอบ
ข�อเท็จจริง ในเรื่องใด ให�หน�วยงานเจ�าของเรื่องย่ืนขอออกเลขสํานวนการสอบสวนคดีพิเศษ หรือเลขสํานวน
สืบสวน หรือสํานวนเลขตรวจสอบข�อเท็จจริง แล�วแต�กรณี ต�อศูนยBบริหารคดีพิเศษ ภายใน ๓ วัน (สามวัน)     
นับแต�หน�วยงานรับทราบคําส่ัง เว�นแต�มีเหตุสุดวิสัยที่ไม�สามารถดําเนินการภายในเวลาดังกล�าวได� ก็ให�ดําเนินการ
ในโอกาสแรกท่ีสามารถกระทําได� 
  ในการขอออกเลขคดีตามวรรคก�อน ให�ข�าราชการตําแหน�งไม� ตํ่ากว�าเจ�าหน�าท่ีคดีพิเศษ
ปฏิบัติการที่เป0นเจ�าของเร่ืองหรือมีช่ือเป0นคณะในเร่ืองน้ันแล�วแต�กรณี เป0นผู�ย่ืนคําร�อง และแนบสําเนาบันทึก   
ส่ังการของอธิบดีที่มอบหมายให�เป0นหน�วยงานเจ�าของเร่ือง และสําเนามอบหมายหน�าที่ หรือสําเนาคําส่ังแต�งต้ัง
คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ คณะพนักงานสืบสวน หรือคณะทํางานตรวจสอบข�อเท็จจริง แล�วแต�กรณี      
ประกอบคําร�องด�วย โดยแบบคําร�องขอออกเลขคดีในข�อน้ี ให�ใช�แบบตามที่กําหนดไว�ท�ายระเบียบน้ี 
  ข�อ ๒๔ ให�ศูนยBบริหารคดีพิเศษตรวจสอบความถูกต�องครบถ�วนของเอกสารและมติกรรมการ
คดีพิเศษท่ีเก่ียวข�อง (ถ�ามี) เมื่อเห็นว�าถูกต�องเรียบร�อยก็ให�ออกเลขคดีสําหรับเรื่องดังกล�าวและให�สําเนาแบบ    
คําขอออกเลขคดีท่ีบันทึกเลขคดีแล�วเพื่อเป0นหลักฐานในสํานวนด�วย 
 

การออกเลขคดีของหน�วยงานภาค 

ข�อ ๒๕  กรณีสํานักปฏิบัติการคดีพิเศษภาคมอบหมายให�ศูนยBปฏิบัติการคดีพิเศษภาคทําการ
สอบสวนคดีพิเศษ สืบสวน หรือตรวจสอบเรื่องใด ตามคําส่ังอธิบดี ในการขอออกเลขสํานวนการสอบสวน      
คดีพิเศษ หรือเลขสํานวนสืบสวน หรือสํานวนเลขตรวจสอบข�อเท็จจริง ให�ศูนยBปฏิบัติการคดีพิเศษภาค       
ดําเนินการตามข�อ ๒๓ และให�สําเนาเรื่องรายงานสํานักปฏิบัติการคดีพิเศษภาคทราบเพื่อควบคุมกํากับดูแลด�วย 

 

การออกเลขสําหรับคดีพิเศษที่มีคําส่ังให�งดการสอบสวนหรือส่ังเด็ดขาดไม�ฟ7อง 
  ข�อ ๒๖ ในกรณีที่คดีพิเศษใดมีคําส่ังของพนักงานอัยการหรืออัยการทหารให�งดการสอบสวน  
หรือส่ังเด็ดขาดไม�ฟMอง ไม�ว�าจะมีการสืบสวนเป0นสํานวนสืบสวนตามมาตรา ๒๓ มาก�อนหรือไม�ก็ตาม หากต�อมา
ทราบตัวผู�กระทําผิด หรือมีพยานหลักฐานใหม�อันสําคัญแก�คดีที่สามารถจะให�ศาลลงโทษได� อันเป0นเหตุที่จะต�อง
สอบสวนต�อไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  ให�หน�วยงานรายงานเหตุท่ีจะสอบสวนต�อไป      
ให�ศูนยBบริหารคดีพิเศษทราบ และให�ศูนยBบริหารคดีพิเศษบันทึกเหตุดังกล�าวในสารบบคดีพิเศษและอนุมัติให�ใช�
เลขคดีพิเศษเดิมเพื่ออ�างอิงในการสอบสวนต�อไปโดยแจ�งให�หน�วยงานท่ีร�องขอทราบ และให�ยกเลิกการจําหน�าย
คดีพิเศษดังกล�าวและนําเลขคดีกลับเข�าสู�ฐานข�อมูลคดีพิเศษระหว�างดําเนินการ 
  การนับระยะเวลาการสอบสวนเพื่อการควบคุม ตรวจสอบ เร�งรัดการสืบสวนสอบสวน       
ตามข�อ ๒๙ ให�ถือวันแจ�งผลอนุมัติของศูนยBบริหารคดีพิเศษให�หน�วยงานทราบตามวรรคหน่ึง เป0นวันเริ่มต�น 
 
 
 



 	 

การออกเลขคดีสําหรับคดีพิเศษที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.ส�งคืนมาดําเนินคดี 
ข�อ ๒๗ ให�หน�วยงานขอออกเลขคดีพิเศษสําหรับคดีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ส�งสํานวนคืนมาให�

พนักงานสอบสวนคดีพิเศษดําเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
ให�ศูนยBบริหารคดีพิเศษออกเลขคดีพิเศษออกเลขคดีพิเศษเป0นเลขคดีใหม�โดยหมายเหตุไว�ว�า

เป0นคดีพิเศษเดิมที่เท�าใดเพื่อประโยชนBในการติดตามตรวจสอบ และหากมีการแต�งต้ังคณะพนักงานสอบสวน       
คดีพิเศษคณะใหม�ข้ึนดําเนินการก็ให�หน�วยงานมีหนังสือแจ�งศูนยBบริหารคดีพิเศษทราบพร�อมส�งสําเนาคําส่ัง
ดังกล�าวมาพร�อมด�วยเพื่อบันทึกลงสารบบคดีต�อไป 

 

หมวด ๕ 
การเปล่ียนหน�วยงานเจ�าของเร่ือง 

 

  ข�อ ๒๘ ห�ามมิให�เปล่ียนแปลงหน�วยงานผู�รับผิดชอบสํานวนการสอบสวนคดีพิเศษ สํานวนการ
สืบสวน หรือสํานวนตรวจสอบข�อเท็จจริง เว�นแต�มีเหตุจําเป0นและมีคําอนุมัติของอธิบดี 

  กรณีตามวรรคหน่ึง ให�หน�วยงานผู�จะโอนสํานวนและหน�วยงานผู�จะรับโอนสํานวน ประชุม
ร�วมกันเพื่อพิจารณาเหตุผลความจําเป0น และให�หน�วยงานผู�จะโอนสํานวนเป0นผู�ทํารายงานเหตุผลความจําเป0น
เสนออธิบดีผ�านศูนยBบริหารคดีพิเศษ เพื่อพิจารณาส่ังการ  

  เมื่ออธิบดีมีคําส่ังให�โอนสํานวนตามวรรคสองแล�ว ให�ศูนยBบริหารคดีพิเศษแจ�งคําส่ังให�หน�วยงาน
ทั้งสองทราบ และให�หน�วยงานท้ังสองจัดการรับส�งสํานวนให�เสร็จส้ินภายใน ๑๕ วัน (สิบห�าวัน) นับแต�ได�รับแจ�ง 
และให�หน�วยงานผู�โอนสํานวนแจ�งให�ศูนยBบริหารคดีพิเศษทราบเพื่อปรับปรุงฐานข�อมูลคดี 

 

หมวด ๖ 
การควบคมุ ตรวจสอบ เร�งรัดงานคดีพิเศษ 

การควบคุม ตรวจสอบ เร�งรัด 
  ข�อ ๒๙ เพื่อประสิทธิภาพในการสอบสวนคดีพิเศษ การสืบสวน และการตรวจสอบข�อเท็จจริง 
ให�หัวหน�าหน�วยงาน รองผู�บัญชาการสํานัก และผู�อํานวยการส�วน มีอํานาจหน�าที่ในการควบคุม ตรวจสอบ 
เร�งรัด การสอบสวนคดีพิเศษ การสืบสวน หรือการตรวจสอบข�อเท็จจริงท่ีอยู�ในกํากับดูแล โดยมีอํานาจเรียก
สํานวนการสอบสวนคดีพิเศษ สํานวนสืบสวน และสํานวนตรวจสอบข�อเท็จจริงท่ีอยู�ระหว�างดําเนินการ มาตรวจ
พิจารณาและมีคําส่ังหรือคําแนะนํา รวมทั้งกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการตามคําส่ังหรือคําแนะนําได�ตาม
สมควร  

เมื่อมีคําส่ังตามวรรคหน่ึงแล�ว ให�ผู�รับผิดชอบสํานวนการสอบสวนคดีพิเศษ สํานวนสืบสวน หรือ
สํานวนตรวจสอบข�อเท็จจริง หรือคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ คณะพนักงานสืบสวน หรือคณะทํางาน
ตรวจสอบข�อเท็จจริง แล�วแต�กรณี ปฏิบัติตามคําส่ังหรือคําแนะนําโดยเคร�งครัด 

ให�อธิบดี และรองอธิบดี มีอํานาจตามวรรคหน่ึงด�วย และเมื่อมีคําส่ังหรือคําแนะนําแล�ว        
ให�หัวหน�าหน�วยงานควบคุม ตรวจสอบ เร�งรัดการดําเนินการให�เป0นไปตามคําส่ังหรือคําแนะนําด�วย 
 

 
 



 
� 

 
 

  ข�อ ๓๐ ให�หัวหน�าหน�วยงานควบคุม ตรวจสอบ และเร�งรัดการสอบสวนคดีพิเศษในความ
รับผิดชอบ โดยให�ถือปฏิบัติตามระเบียบกรมสอบสวนคดีพิเศษว�าด�วยมาตรการควบคุม ตรวจสอบ เร�งรัดการ
สอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.๒๕๕๐ โดยเคร�งครัด 
  ข�อ ๓๑ ให�หัวหน�าหน�วยงานควบคุม ตรวจสอบ และเร�งรัดเรื่องที่มีคําส่ังให�สืบสวนในความ
รับผิดชอบให�แล�วเสร็จและเสนออธิบดีส่ังการภายใน ๖ เดือน (หกเดือน) นับแต�วันที่ออกเลขสํานวนสืบสวน    
เว�นแต�จะมีคําส่ังของอธิบดีเป0นอย�างอ่ืน 
  กรณีที่ครบกําหนดเวลาตามวรรคหน่ึงแล�ว แต�การสืบสวนยังไม�เสร็จส้ินและมีเหตุจําเป0นต�อง
สืบสวนต�อไป ให�พนักงานสอบสวนคดีพิเศษผู�รับผิดชอบการสืบสวน หรือหัวหน�าคณะพนักงานสืบสวน       
แล�วแต�กรณี เสนอสํานวนสืบสวนพร�อมเหตุผลจําเป0นต�อผู�บังคับบัญชาตามลําดับช้ันจนถึงหัวหน�าหน�วยงาน และ
ให�หัวหน�าหน�วยงานมีอํานาจขยายเวลาสืบสวนได�อีกไม�เกิน ๓ เดือน (สามเดือน) นับแต�ครบกําหนดเวลาตาม
วรรคหน่ึง  
  เมื่อครบกําหนดเวลาตามวรรคสองแล�ว แต�การสืบสวนยังไม�เสร็จส้ินและมีเหตุจําเป0นต�อง
สืบสวนต�อไป ให�พนักงานสอบสวนคดีพิเศษผู�รับผิดชอบการสืบสวน หรือหัวหน�าคณะพนักงานสืบสวน     
แล�วแต�กรณี เสนอสํานวนสืบสวนพร�อมเหตุผลจําเป0นต�อผู�บังคับบัญชาตามลําดับช้ันจนถึงรองอธิบดีเพื่อพิจารณา 
และให�รองอธิบดีมีอํานาจขยายเวลาสืบสวนได�อีกไม�เกิน ๓ เดือน (สามเดือน) นับแต�ครบกําหนดเวลาตาม     
วรรคสอง 
  เมื่อครบกําหนดเวลาตามวรรคสามแล�วแต�การสืบสวนยังไม�เสร็จส้ินและมีเหตุจําเป0นต�อง
สืบสวนต�อไป ให�เสนอสํานวนสืบสวนพร�อมเหตุผลจําเป0นต�อผู�บังคับบัญชาตามลําดับช้ันจนถึงอธิบดีเพื่อพิจารณา
ส่ังการ 
  ข�อ ๓๒ ให�หัวหน�าหน�วยงานควบคุม ตรวจสอบ และเร�งรัดเรื่องที่มีคําส่ังให�ตรวจสอบข�อเท็จจริง
ในความรับผิดชอบให�แล�วเสร็จและเสนออธิบดีส่ังการภายใน ๓ เดือน (สามเดือน) นับแต�วันที่อธิบดีส่ังการให�
ตรวจสอบข�อเท็จจริง เว�นแต�จะมีคําส่ังของอธิบดีเป0นอย�างอ่ืน 
  กรณีที่ครบกําหนดเวลาตามวรรคหน่ึงแล�ว แต�การตรวจสอบข�อเท็จจริงไม�เสร็จส้ินและมีเหตุ
จําเป0นต�องตรวจสอบข�อเท็จจริงต�อไป ให�พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ หรือเจ�าหน�าท่ีคดีพิเศษผู�รับผิดชอบ      
การตรวจสอบข�อเท็จจริง หรือหัวหน�าคณะทํางานตรวจสอบข�อเท็จจริง แล�วแต�กรณี เสนอสํานวนตรวจสอบ
ข�อเท็จจริงพร�อมเหตุผลจําเป0นต�อผู�บังคับบัญชาตามลําดับช้ันจนถึงหัวหน�าหน�วยงาน และให�หัวหน�าหน�วยงานมี
อํานาจขยายเวลาตรวจสอบข�อเท็จจริงได�อีกไม�เกิน ๑ เดือน (หน่ึงเดือน) นับแต�ครบกําหนดเวลาตามวรรคหน่ึง 
  เมื่อครบกําหนดเวลาตามวรรคสองแล�ว แต�การตรวจสอบข�อเท็จจริงยังไม�เสร็จส้ินและมีเหตุ
จําเป0นต�องตรวจสอบข�อเท็จจริงต�อไป ให�เสนอเรื่องตรวจสอบข�อเท็จจริงพร�อมเหตุผลจําเป0นต�อผู�บังคับบัญชา
ตามลําดับช้ันจนถึงรองอธิบดีเพื่อพิจารณา และให�รองอธิบดีมีอํานาจขยายเวลาตรวจสอบข�อเท็จจริงได�อีกไม�เกิน 
๑ เดือน (หน่ึงเดือน) นับแต�ครบกําหนดเวลาตามวรรคสอง 
  เมื่อครบกําหนดเวลาตามวรรคสามแล�วแต�การตรวจสอบข�อเท็จจริงยังไม�เสร็จส้ินและมีเหตุ
จําเป0นต�องตรวจสอบข�อเท็จจริงต�อไป ให�เสนอเรื่องตรวจสอบข�อเท็จจริงพร�อมเหตุผลจําเป0นต�อผู�บังคับบัญชา
ตามลําดับช้ันจนถึงอธิบดีเพื่อพิจารณาส่ังการ 
 
 
 
 



 

 

การมอบหมายหน�าที่แทนผู�ที่ย�ายหรือไปปฏิบัติหน�าที่นอกหน�วยงาน 
 

  ข�อ ๓๓ เพื่อประสิทธิภาพในการควบคุม ตรวจสอบ เร�งรัด งานคดีพิเศษเป0นไปอย�างมี
ประสิทธิภาพ ในกรณีที่ผู�ได�รับมอบหมายให�สอบสวน สืบสวน หรือตรวจสอบข�อเท็จจริง ย�ายหรือมีคําส่ังให�      
ไปปฏิบัติราชการที่หน�วยงานอ่ืนโดยขาดจากหน�วยงานเดิม ให�บุคคลน้ันรีบรายงานให�ผู�บังคับบัญชาทราบจนถึง
หัวหน�าหน�วยงาน และส�งมอบสํานวนและพยานหลักฐานท่ีอยู�ระหว�างดําเนินการต�อผู�บังคับบัญชาระดับต�นท่ีตน
สังกัด หรือต�อหัวหน�าคณะ กรณีที่เป0นผู�ปฏิบัติงานในคณะ แล�วแต�กรณี ภายใน ๗ วัน (เจ็ดวัน) นับแต�รับทราบ
คําส่ัง 
  เมื่อรับรายงานตามวรรคหน่ึง ให�หัวหน�าหน�วยงานดําเนินการอย�างใดอย�างหน่ึง ภายในเวลา 
๑๕ วัน (สิบห�าวัน) นับแต�ได�รับรายงาน ดังต�อไปน้ี 
  (๑) กรณีท่ีเป0นการมอบหมายพนักงานสอบสวนคดีพิเศษให�รับผิดชอบสํานวนสอบสวนคดีพิเศษ 
หรือสํานวนสืบสวนเป0นการเฉพาะตัวโดยที่มิได�แต�งต้ังเป0นคณะ ให�พิจารณามอบหมายพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ
คนอ่ืนดําเนินการต�อไป 
  หากเป0นเรื่องตรวจสอบข�อเท็จจริง และเป0นการมอบหมายให�เจ�าหน�าท่ีคดีพิเศษดําเนินการ  
เป0นการเฉพาะตัว ให�พิจารณามอบหมายพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ หรือเจ�าหน�าที่คดีพิเศษคนอ่ืนดําเนินการ
ต�อไป 
  (๒) กรณีท่ีเป0นการมอบหมายให�เจ�าหน�าท่ีคดีพิเศษช�วยเหลือในการสอบสวนคดีพิเศษ          
การสืบสวนหรือการตรวจสอบข�อเท็จจริงโดยที่มิได�มีคําส่ังแต�งต้ังเป0นคณะ ให�พิจารณามอบหมายพนักงาน
สอบสวนคดีพิเศษ หรือเจ�าหน�าท่ีคดีพิเศษคนอ่ืนดําเนินการต�อไป 
  (๓) กรณีท่ีมีการแต�งต้ังเป0นคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ คณะพนักงานสืบสวน หรือ
คณะทํางานตรวจสอบข�อเท็จจริง ให�พิจารณาแต�งต้ังบุคคลอ่ืนทดแทน โดยดําเนินการตามข�อ ๒๐ หรือข�อ ๒๑ 
โดยอนุโลม 

การรายงานความคืบหน�า 

ข�อ ๓๔ ให�หน�วยงานรายงานความคืบหน�าการสอบสวนคดีพิเศษ ความคืบหน�าการสืบสวน 
และความคืบหน�าการตรวจสอบข�อเท็จจริงในความรับผิดชอบ ภายในวันท่ีห�าของเดือนถัดไป โดยให�ปรากฎ
ข�อเท็จจริงและรายละเอียดผลการดําเนินการ ท้ังน้ี ตามแบบรายงานของแต�ละประเภทท่ีแนบท�ายระเบียบน้ี 

 ให�ศูนยBบริหารคดีพิเศษเป0นหน�วยงานรับรายงานตามวรรคหน่ึง และรวบรวมพร�อมมีความเห็น
เสนออธิบดีเพื่อทราบและส่ังการในการติดตามเร�งรัดการดําเนินการ 

 

หมวด ๗ 
การส�งสํานวนการสอบสวนและจําหน�ายเร่ืองออกจากสารบบคด ี

สํานวนการสอบสวนคดีพิเศษ 

  ข�อ ๓๕ เม่ือมีการสอบสวนคดีพิเศษเสร็จส้ินและเสนออธิบดีมีความเห็นทางคดีในฐานะพนักงาน
สอบสวนผู�รับผิดชอบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๔๐ แล�ว ให�เป0นอํานาจหน�าท่ีของ
หัวหน�าหน�วยงานที่จะลงนามในหนังสือส�งความเห็นของอธิบดีพร�อมสํานวนไปยังพนักงานอัยการ หรืออัยการ
ทหาร เว�นแต�สํานวนการสอบสวนในเรื่องน้ันมีเหตุจะต�องส�งให�คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือหน�วยงานอ่ืนที่มี



 
� 

อํานาจหน�าที่ตามกฎหมาย ก็ให�สรุปเรื่องพร�อมเหตุผลเสนออธิบดีส่ังการ เมื่ออธิบดีส่ังการแล�ว ให�เป0นอํานาจ
หน�าท่ีของหัวหน�าหน�วยงานที่จะลงนามในหนังสือส�งความเห็นของอธิบดีพร�อมสํานวนไปยังพนักงานอัยการ 
อัยการทหาร หรือหน�วยงานดังกล�าว  

  เมื่อหน�วยงานดําเนินการตามวรรคหน่ึงเสร็จส้ินแล�ว ให�มีบันทึกแจ�งศูนยBบริหารคดีพิเศษทราบ
เพื่อขอจําหน�ายคดีจากสารบบ พร�อมแนบสําเนาเอกสารประกอบด�วยสําเนาหนังสือส�งสํานวนฉบับท่ีมีลายมือช่ือ
การรับสํานวนการสอบสวนจากหน�วยงานผู�รับ และสําเนารายงานการสอบสวนจนถึงความเห็นคดีของอธิบดี 
(กรณีสํานวนการสอบสวนส�งพนักงานอัยการ) หรือสําเนาหนังสือสรุปเร่ืองส�งไปยังหน�วยงานอ่ืนที่มีลายมือช่ือการ
รับเร่ืองจากหน�วยงานผู�รับ แล�วแต�กรณี เป0นหลักฐาน 
  ข�อ ๓๖ ในระหว�างการสอบสวนคดีพิเศษ หากมีเหตุอันควรเช่ือว�าผู�ต�องหาเป0นผู�วิกลจริตและ     
ไม�สามารถต�อสู�คดีได�และมีเหตุตามมาตรา ๑๔ แห�งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่จะงดการ 
สอบสวนได� เมื่อได�เสนอและอธิบดีมีคําส่ังให�งดการสอบสวนแล�ว ให�สําเนาคําส่ังดังกล�าวแจ�งศูนยBบริหารคดีพิเศษ
ทราบ และให�ศูนยBบริหารคดีพิเศษจําหน�ายเลขสํานวนการสอบสวนคดีพิเศษดังกล�าวออกจากสารบบช่ัวคราว  
โดยระบุเหตุผลไว�  

กรณีที่คดีพิเศษในเรื่องใดได�รับอนุมัติจากอธิบดีให�จําหน�ายคดีจากสารบบเป0นการช่ัวคราว    
ตามระเบียบกรมสอบสวนคดีพิเศษ ว�าด�วยการจําหน�ายคดีพิเศษท่ีอยู�ระหว�างการสอบสวนท่ีมีเหตุผลความ
จําเป0นต�องนําออกจากฐานในการคํานวณตัวช้ีวัดความสําเร็จของการสอบสวนคดีพิเศษเป0นการช่ัวคราว พ.ศ.
๒๕๕๖ ให�ศูนยBบริหารคดีพิเศษจําหน�ายเลขสํานวนการสอบสวนคดีพิเศษดังกล�าวออกจากสารบบช่ัวคราว     
โดยระบุเหตุผลไว�  

ระหว�างท่ีมีการจําหน�ายคดีช่ัวคราวตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง ห�ามมิให�นําคดีพิเศษดังกล�าว
มาคํานวณเป0นงานคดีพิเศษค�างดําเนินการ 

ข�อ ๓๗ เม่ือหมดเหตุงดการสอบสวนตามข�อ ๓๖ วรรคหน่ึง ให�หน�วยงานเสนออธิบดีส่ังให�มีการ
สอบสวนคดีพิเศษต�อไป และเมื่ออธิบดีมีคําส่ังดังกล�าวแล�ว ให�หน�วยงานแจ�งศูนยBบริหารคดีพิเศษทราบเพื่อ
ยกเลิกการจําหน�ายคดีช่ัวคราว 

 ส�วนกรณีตามข�อ ๓๖ วรรคสอง เมื่อหน�วยงานเห็นว�าเหตุแห�งการจําหน�ายคดีพิเศษออกจาก
ฐานคํานวณในตัวช้ีวัดการปฏิบัติงาน ตามระเบียบกรมสอบสวนคดีพิเศษ ว�าด�วยการจําหน�ายคดีพิเศษท่ีอยู�
ระหว�างการสอบสวนที่มีเหตุผลความจําเป0นต�องนําออกจากฐานในการคํานวณตัวช้ีวัดความสําเร็จของการ
สอบสวนคดีพิเศษเป0นการช่ัวคราว พ.ศ.๒๕๕๖ ส้ินสุดลง ให�หน�วยงานแจ�งศูนยBบริหารคดีพิเศษทราบเพื่อยกเลิก
การจําหน�ายคดีช่ัวคราวด�วย 

สํานวนสืบสวนและสํานวนตรวจสอบข�อเท็จจริง 

  ข�อ ๓๘ เมื่อการสืบสวนหรือการตรวจสอบข�อเท็จจริงเสร็จส้ิน และอธิบดีมีคําส่ังอย�างหน่ึง  
อย�างใด ดังต�อไปน้ี 

(๑) ให�ยุติการดําเนินการ 

(๒) ให�ส�งเรื่องให�หน�วยงานอ่ืนดําเนินการตามกฎหมายต�อไป  
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(๓) ให�รับหรือจัดให�มีคําร�องทุกขB/คํากล�าวโทษเพื่อสอบสวนเป0นคดีพิเศษ ตามมาตรา 
๒๑ วรรคหน่ึง (๑) หรือ 

(๔) ให�เสนอเรื่องต�อคณะกรรมการคดีพิเศษเพื่อพิจารณามีมติให�เป0นคดีพิเศษหรือ     
ให�เป0นอํานาจหน�าท่ีของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ตามมาตรา ๒๑ วรรคหน่ึง (๒) หรือตามมาตรา ๔๔        
แล�วแต�กรณี 

ให�หน�วยงานแจ�งคําส่ังดังกล�าวให�ศูนยBบริหารคดีพิเศษทราบ โดยแนบสําเนาบันทึกส่ังการของ
อธิบดีดังกล�าวพร�อมรับรองสําเนาเป0นหลักฐาน และให�ศูนยBบริหารคดีพิเศษจําหน�ายเรื่องจากสารบบสํานวน
สืบสวน หรือสารบบเรื่องตรวจสอบข�อเท็จจริง แล�วแต�กรณี 

 

หมวด ๘ 
การเก็บสํานวนและของกลางในคดี 

 
  ข�อ ๓๙ ให�หน�วยงานดําเนินการเพื่อจัดเก็บคู�ฉบับสํานวนการสอบสวนคดีพิเศษ ต�นฉบับและ/
หรือคู�ฉบับสํานวนสืบสวน และต�นฉบับและ/หรือคู�ฉบับสํานวนตรวจสอบข�อเท็จจริง ท่ีดําเนินการเสร็จส้ินแล�ว     
โดยปฏิบัติตามคําส่ังกรมสอบสวนคดีพิเศษที่ ๔๘๒/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๒ เร่ือง มาตรการ      
การเก็บรักษาสํานวนการตรวจสอบข�อเท็จจริง สํานวนการสืบสวน และสํานวนการสอบสวนคดีพิเศษ              
ที่ดําเนินการเสร็จส้ิน หรือตามระเบียบ/คําส่ังที่เก่ียวข�อง 
  สําหรับของกลางในคดี ให�หน�วยงานดําเนินการให�เป0นไปตามระเบียบกรมสอบสวนคดีพิเศษ    
ว�าด�วยการเก็บรักษาของกลางคดีพิเศษ พ.ศ.๒๕๕๓ หรือตามระเบียบ/คําส่ังท่ีเก่ียวข�อง 
 

หมวด ๙ 
การติดตามผลคดีพิเศษ 

 

  ข�อ ๔๐ ให�หน�วยงานจัดเจ�าหน�าท่ีประจําเพื่อทําหน�าท่ีประสานงานและติดตามผลคดีสําหรับ
สํานวนการสอบสวนคดีพิเศษท่ีส�งไปยังพนักงานอัยการ และหน�วยงานอ่ืน ท้ังในช้ันพนักงานอัยการหรืออัยการ
ทหารและช้ันศาลจนกว�าคดีจะถึงท่ีสุด ทุก ๑๕ วัน (สิบห�าวัน) และเมื่อมีคําส่ังคดีเด็ดขาดของพนักงานอัยการ
หรืออัยการทหาร หรือมีคําพิพากษาในแต�ละช้ันแล�ว ให�หน�วยงานสําเนาคําส่ังพนักงานอัยการหรืออัยการทหาร
หรือคําพิพากษาของศาลดังกล�าว และนําเข�าสารบบสํานวนการสอบสวนคดีพิเศษ ในระบบฐานข�อมูลด�านคดีของ
กรมสอบสวนคดีพิเศษด�วย 

  ระหว�างท่ีระบบฐานข�อมูลด�านคดีของกรมสอบสวนคดีพิเศษยังไม�มีความพร�อมดําเนินการตาม
วรรคหน่ึง ให�หน�วยงานรายงานทางเอกสารต�อศูนยBบริหารคดีพิเศษเพื่อรวมเข�าสารบบคดีต�อไป 

 

   ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ 
 
 

       นางสุวณา  สุวรรณจูฑะ 

(นางสุวณา  สุวรรณจูฑะ)                    
               อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 



 
� 

บัญชีแบบหนังสือแนบท�าย 
ระเบียบกรมสอบสวนคดีพิเศษว�าด�วยการบริหารงานคดีพิเศษ พ.ศ.๒๕๕๘ 

 
ช่ือ ประเภท การใช�งาน 

ศบพ.๑ แบบคําร�องให�กรมสอบสวนคดีพิเศษดําเนินการในเรื่อง
ทางอาญา 

สําหรับศูนยBบริหารคดีพิเศษ หรือหน�วยงานใช�     
ในการรับเร่ืองร�องขอจากประชาชน 

ศบพ.๒ แบบคําส่ังแต�งต้ังพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ สําหรับหน�วยงานในการออกคําส่ังแต�งต้ังคณะ
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ 

ศบพ.๓ แบบคําส่ังแต�ง ต้ังคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ
สําหรับคดีความผิดซึ่งมีโทษตามกฎหมายไทยได�กระทํา
ลงนอกราชอาณาจักรไทย 

สําหรับหน�วยงานในการออกคําส่ังแต�งต้ังคณะ
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษสําหรับคดีความผิดซ่ึงมี
โ ท ษ ต า ม ก ฎ ห ม า ย ไ ท ย ไ ด� ก ร ะ ทํ า ล ง น อ ก
ราชอาณาจักรไทยท่ีอัยการสูงสุดมอบหมายตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 
๒๐ 

ศบพ.๔ แบบคําส่ังแต�งต้ังคณะพนักงานสืบสวนตามมาตรา  ๒๓ สําหรับหน�วยงานในการออกคําส่ังแต�งต้ังคณะ
พนักงานสืบสวน สําหรับการสืบสวนหาตัวผู�กระทํา
ผิดในคดีพิเศษท่ีไม�รู� ตัวผู�กระทําผิดและพนักงาน
อัยการหรืออัยการทหารมีคําส่ังให�งดการสอบสวน 

ศบพ.๕ แบบคําส่ังแต�งต้ังคณะพนักงานสืบสวนตามมาตรา  ๒๓ สําหรับหน�วยงานในการออกคําส่ังแต�งต้ังคณะ
พนักงานสืบสวน สําหรับการสืบสวนเพื่อติดตาม
จับกุมบุคคลตามหมายจับในคดีพิเศษ ไม�ว�าคดี
ดังกล�าวจะสอบสวนเสร็จส้ินแล�วหรือไม�ก็ตาม 

ศบพ.๖ แบบคําส่ังแต�งต้ังคณะพนักงานสืบสวนตามมาตรา  
๒๓/๑ วรรคหน่ึง 

สําหรับหน�วยงานในการออกคําส่ังแต�งต้ังคณะ
พนักงานสืบสวนตามมาตรา ๒๓/๑ วรรคหน่ึง 

ศบพ.๗ แบบคําส่ังแต�งต้ังคณะพนักงานสืบสวนตามมาตรา  
๒๓/๑ วรรคสอง 

สําหรับหน�วยงานในการออกคําส่ังแต�งต้ังคณะ
พนักงานสืบสวนตามมาตรา ๒๓/๑ วรรคสอง 

ศบพ.๘ แบบคําส่ังแต�งต้ังคณะทํางานตรวจสอบข�อเท็จจริง สํ า หรั บหน� วย ง าน ในกา รออก คํ า ส่ั ง แต� ง ต้ั ง
คณะทํางานตรวจสอบข�อเท็จจริง 

ศบพ.๙  แบบคําร�องขอออกเลขคดีพิเศษ สําหรับหน�วยงานใช�ในการขอออกเลขคดีสําหรับคดี
พิเศษต�อศูนยBบริหารคดีพิเศษ 
หมายเหตุ ปHจจุบันเป0นการออกผ�านระบบบันทึกคดี
และผลคดี 

ศบพ.๑๐ แบบคําร�องขอออกเลขสํานวนสืบสวน สําหรับหน�วยงานใช�ในการขอออกเลขคดีสําหรับ
เรื่องสืบสวนต�อศูนยBบริหารคดีพิเศษ 
หมายเหตุ ปHจจุบันเป0นการออกผ�านระบบบันทึกคดี
และผลคดี  
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ช่ือ ประเภท ใช�สําหรับ 
ศบพ.๑๑ แบบคําร�องขอออกเลขสํานวนตรวจสอบข�อเท็จจริง สําหรับหน�วยงานใช�ในการขอออกเลขคดีสําหรับ

เรื่องตรวจสอบข�อเท็จจริงต�อศูนยBบริหารคดีพิเศษ 
หมายเหตุ ปHจจุบันเป0นการออกผ�านระบบบันทึกคดี
และผลคดี  

ศบพ.๑๒ แบบรายงานความคืบหน�าการสอบสวนคดีพิเศษ สําหรับหน�วยงานใช�ในการรายงานความคืบหน�าใน
การสอบสวนทุกวันที่ ๕ ของเดือนของเดือนถัดไป 
หมายเหตุ ปHจจุบันเป0นการรายงานผ�านระบบ
บริหารจัดการเอกสาร (ช่ัวคราว) 

ศบพ.๑๓ แบบรายงานความคืบหน�าการสืบสวน สําหรับหน�วยงานใช�ในการรายงานความคืบหน�าใน
การสืบสวนทุกวันท่ี ๕ ของเดือนของเดือนถัดไป 
หมายเหตุ ปHจจุบันเป0นการรายงานผ�านระบบ
บริหารจัดการเอกสาร (ช่ัวคราว) 

ศบพ.๑๔ แบบรายงานความคืบหน�าการตรวจสอบข�อเท็จจริง สําหรับหน�วยงานใช�ในการรายงานความคืบหน�าใน
การตรวจสอบข�อเท็จจริงทุกวันท่ี ๕ ของเดือนของ
เดือนถัดไป 
หมายเหตุ ปHจจุบันเป0นการรายงานผ�านระบบ
บริหารจัดการเอกสาร (ช่ัวคราว) 

ศบพ.๑๕ แบบขอจําหน�ายคดีพิเศษออกจากสารบบคดี สําหรับหน�วยงานใช�ในการจําหน�ายคดีพิเศษที่
สอบสวนเสร็จส้ินและส�งสํานวนไปยังพนักงาน
อัยการ หรือคดีพิเศษท่ีส�งไปยังคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. หรือส�งไปยังหน�วยงานอ่ืนเพื่อดําเนินคดี 

ศบพ.๑๖ แบบขอจําหน�ายสํานวนสืบสวน/สํานวนตรวจสอบ
ข�อเท็จจริงออกจากสารบบคดี 

สําหรับหน�วยงานใช�ในการจําหน�ายสํานวนสืบสวน 
หรือสํานวนตรวจสอบข�อเท็จจริงท่ีดําเนินการ   
เสร็จส้ิน 

ศบพ.๑๗ แบบแจ�งผลคดีพิเศษหลังการสอบสวน สําหรับหน�วยงานใช�ในการแจ�งผลคดีพิเศษช้ัน
พนักงานอัยการและช้ันการพิจารณาพิพากษาของ
ศาลมายังศูนยBบริหารคดีพิเศษ 

ศบพ.๑๘ แบบบัญชีควบคุมของกลาง สําหรับหน�วยงานใช�ในการจัดทําบัญชีคุมของกลาง
ตามข�อ ๙ วรรคสอง 

 


