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กฎกระทรวง
กําหนดการสอบสวนความผิดอาญาบางประเภทในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร
โดยพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง
พ.ศ. ๒๕๕๔
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา พุท ธศัก ราช ๒๔๗๗ ซึ่ ง แก้ ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบั ญ ญัติ ให้ใ ช้ประมวลกฎหมายวิ ธี
พิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับ
การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔
มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๕ และมาตรา ๕๖ ของรั ฐ ธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย นายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดหนึ่งปีนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
ข้อ ๒ ความผิดอาญาตามกฎหมายดังต่อไปนี้ ให้พนักงานสอบสวนฝ่ายปกครองสอบสวนได้
(๑) กฎหมายว่าด้วยกองอาสารักษาดินแดน
(๒) กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า
(๓) กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการเรี่ยไร
(๔) กฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร
(๕) กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๖) กฎหมายว่าด้วยการพนัน
(๗) กฎหมายว่าด้วยการศึกษาภาคบังคับ
(๘) กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
(๙) กฎหมายว่าด้วยบัตรประจําตัวประชาชน
(๑๐) กฎหมายว่าด้วยภาษีบํารุงท้องที่
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(๑๑) กฎหมายว่าด้วยภาษีป้าย
(๑๒) กฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดิน
(๑๓) กฎหมายว่าด้วยยศและเครื่องแบบผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน
(๑๔) กฎหมายว่าด้วยโรงรับจํานํา
(๑๕) กฎหมายว่าด้วยโรงแรม
(๑๖) กฎหมายว่าด้วยสถานบริการ
(๑๗) กฎหมายว่าด้วยสัตว์พาหนะ
(๑๘) กฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
(๑๙) กฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัต ถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทีย ม
อาวุธปืน เว้นแต่ความผิดที่มีโทษตามมาตรา ๗๒ มาตรา ๗๒ ทวิ มาตรา ๗๓ มาตรา ๗๔ และ
มาตรา ๗๘ แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียม
อาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ ให้พนักงานสอบสวนฝ่ายตํารวจเป็นผู้สอบสวน
ข้อ ๓ ในกรณีที่การกระทําความผิดอาญาตามกฎหมายในข้อ ๒ เป็นการกระทํากรรมเดียว
ที่เป็นความผิดตามกฎหมายอื่นด้วย ถ้าความผิดอาญาตามกฎหมายในข้อ ๒ เป็นความผิดที่มีโทษหนักที่สุด
ให้พนักงานสอบสวนฝ่ายปกครองทําการสอบสวนการกระทําความผิดอาญาตามกฎหมายอื่นนั้นด้วย
ข้อ ๔ ให้ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด แต่ ง ตั้ งปลั ด อํ าเภอผู้ ปฏิ บั ติ ห น้า ที่ ณ ที่ ว่ าการกิ่ งอํ า เภอ
หรือที่ว่าการอําเภอ เป็นพนักงานสอบสวนสําหรับกิ่งอําเภอหรืออําเภอนั้น
ให้ปลัด อําเภอผู้เป็น หัวหน้าประจํากิ่งอําเภอหรือนายอําเภอ เป็น หัว หน้าพนักงานสอบสวน
ตามมาตรา ๑๘ วรรคสี่ และเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบตามมาตรา ๑๔๐ แห่งประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา
ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัดหรือปลัดจังหวัดซึ่งผู้ว่า
ราชการจังหวัดมอบหมาย จะเข้ามาเป็น หัวหน้าพนักงานสอบสวนตามมาตรา ๑๘ วรรคสี่ และเป็น
พนั ก งานสอบสวนผู้ รั บ ผิ ด ชอบตามมาตรา ๑๔๐ แห่ งประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความอาญา
ในคดีใดคดีหนึ่งที่อยู่ในท้องที่ก่งิ อําเภอหรืออําเภอที่อยู่ในจังหวัดนั้นก็ได้
ผู้ว่าราชการจังหวัด อาจขอให้อธิบดีกรมการปกครองแต่งตั้งพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง
ในสังกัดกรมการปกครองไปร่วมสอบสวนในคดีใดคดีหนึ่งที่อยู่ในท้องที่กิ่งอําเภอ อําเภอ หรือจังหวัดก็ได้
ข้อ ๕ ในกรณีจําเป็นหรือมีเหตุอันสมควร ผู้ว่าราชการจังหวัดใดอาจประสานขอให้ผู้บังคับ
การตํารวจภูธรจังหวัดแต่งตั้งพนักงานสอบสวนฝ่ายตํารวจซึ่งมีอํานาจสอบสวนในจังหวัดนั้นเข้าทําการ
สอบสวนร่วมกับพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครองในท้องที่กิ่งอําเภอ อําเภอหรือจังหวัดก็ได้
ข้อ ๖ ในการสอบสวนโดยปกติให้ใช้ที่ว่าการกิ่งอําเภอ ที่ว่าการอําเภอ หรือศาลากลางจังหวัด
ที่อ ยู่ ใ นเขตท้อ งที่ กิ่ ง อํ า เภอ อํ า เภอ หรื อ จั ง หวัด นั้ น แล้ ว แต่ ก รณี เป็น สถานที่ ทํ าการสอบสวน
เว้น แต่เมื่อมี เหตุจําเป็น หรือเพื่อความสะดวกจะไปทําการสอบสวนที่ใดก็ไ ด้ต ามที่เห็น สมควร ทั้ง นี้
ให้บันทึกเหตุดังกล่าวไว้ในสํานวนการสอบสวนด้วย
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ข้อ ๗ ในกรณีจําเป็นจะต้องควบคุมผู้ต้องหาไว้ในระหว่างสอบสวน ให้พนักงานสอบสวน
ฝ่ายปกครองควบคุมผู้ต้องหาไว้ ณ ที่ทําการของพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง
ข้อ ๘ การสั่ ง คํ า ร้ อ งขอให้ ป ล่ อ ยชั่ ว คราวให้ เ ป็ น ไปตามประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณา
ความอาญา และให้นําหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราวของสํานักงานอัยการสูงสุดและสํานักงาน
ตํารวจแห่งชาติมาใช้บังคับโดยอนุโลมเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงนี้
ข้อ ๙ ในคดีที่มีผู้ร่วมกระทําความผิดหลายคนและเป็นคดีที่พนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง
ได้พยายามสืบสวนสอบสวนหาพยานหลักฐานอย่างเต็มความสามารถแล้ว แต่ไม่อาจหาพยานหลักฐาน
ในคดีนั้น ได้ หรือพยานหลักฐานที่มีอยู่ไม่เพีย งพอที่จะดําเนิน คดีกับผู้ต้องหาทั้งหมดหรือบางส่ว นได้
พนั ก งานสอบสวนฝ่ า ยปกครองอาจพิ จ ารณากั น ผู้ ต้อ งหาซึ่ ง ไม่ ใช่ ตั ว การสํ า คัญ ไว้ เ ป็น พยาน ทั้ ง นี้
การพิจารณาดังกล่าวให้คํานึงถึงความน่าเชื่อถือของพยานและประโยชน์แห่งคดีด้วย
ในการกันผู้ต้องหาไว้เป็นพยานตามวรรคหนึ่ง ให้พนักงานสอบสวนฝ่ายปกครองทําความเห็น
โดยระบุเหตุผลและความจําเป็นเพื่อขออนุญาตเสนอต่อหัวหน้าพนักงานสอบสวนและผู้ว่าราชการจังหวัด
ตามลําดับ ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัด เห็นควรอนุญาต ให้ทําหนังสือเพื่อขอความเห็นจากพนักงาน
อัย การก่อนที่จะพิจารณาอนุญ าต และเมื่อพนักงานอัย การให้ค วามเห็น แล้ว ให้พ นักงานสอบสวน
ฝ่ายปกครองถือปฏิบัติตามความเห็นของพนักงานอัยการ
ในกรณีที่พนักงานอัย การให้ความเห็น ว่าควรอนุญาต ให้พ นักงานสอบสวนฝ่ายปกครองกัน
ผู้ต้องหาไว้เป็นพยาน และให้สรุปสํานวนมีความเห็นควรสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหานั้น
ข้อ ๑๐ เมื่อพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครองเห็นว่าการสอบสวนเสร็จแล้ว ให้เสนอสํานวน
การสอบสวนพร้อมด้ว ยความเห็น ต่อหัว หน้าพนักงานสอบสวนโดยมิชักช้า และให้หัว หน้าพนักงาน
สอบสวนเป็นผู้ดําเนินการตามมาตรา ๑๔๐ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ข้อ ๑๑ เมื่ อ ไม่ ป รากฏว่ า ผู้ ใ ดเป็ น ผู้ ก ระทํ า ความผิ ด ให้ พ นั ก งานสอบสวนผู้ รั บ ผิ ด ชอบ
งดการสอบสวนหรือทําความเห็นที่ควรให้งดการสอบสวนตามมาตรา ๑๔๐ (๑) แห่งประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ความผิดอาญาที่มีอัตราโทษจําคุกอย่างสูงไม่เกินสามปี และได้สืบสวนสอบสวนติดต่อกัน
มาแล้วไม่น้อยกว่าสามเดือนนับตั้งแต่วันที่รับคําร้องทุกข์หรือกล่าวโทษ ให้พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ
งดการสอบสวนและบันทึกเหตุที่งดนั้นไว้
(๒) ความผิดอาญาที่มีอัตราโทษจําคุกอย่างสูงเกินกว่าสามปี และได้สืบสวนสอบสวนติดต่อกัน
มาแล้วไม่น้อยกว่าหกเดือนนับตั้งแต่วันที่รับคําร้องทุกข์หรือกล่าวโทษ ให้พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ
ทําความเห็นที่ควรให้งดการสอบสวน
ให้ พ นั ก งานสอบสวนผู้ รั บ ผิ ด ชอบตาม (๑) หรื อ (๒) ส่ ง สํ า นวนพร้ อ มด้ ว ยบั น ทึ ก เหตุ
ที่งดการสอบสวนหรือความเห็นที่ควรให้งดการสอบสวน แล้วแต่กรณี ไปยังพนักงานอัยการ
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ข้อ ๑๒ ให้ ป ลั ด กระทรวงมหาดไทย รองปลั ด กระทรวงมหาดไทย ผู้ ต รวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย อธิบดีกรมการปกครอง รองอธิบดีกรมการปกครอง ผู้ตรวจราชการกรมการ
ปกครอง ผู้ อํ านวยการสํา นั ก การสอบสวนและนิ ติ การ กรมการปกครอง และผู้อํ า นวยการส่ ว น
และหัวหน้ากลุ่มงานในสํานักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง มีอํานาจควบคุม ตรวจตรา
หรือแนะนําเพื่อให้การสอบสวนเป็นไปตามกฎหมาย
ในระดับจั งหวั ด ให้ผู้ บังคั บบัญ ชาฝ่ ายปกครองตั้ ง แต่ ปลัด จังหวัด ขึ้ น ไป มี อํานาจควบคุ ม
ตรวจตรา หรือแนะนําเพื่อให้การสอบสวนเป็นไปตามกฎหมาย
ข้อ ๑๓ คดีอาญาใดที่ได้ดําเนินการสอบสวนไปก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้ดําเนินการ
ต่อไปตามข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยระเบียบการสอบสวนคดีอาญาบางประเภทในจังหวัดอื่น
นอกจากกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๐ จนกว่าคดีจะถึงที่สุด
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี
ชวรัตน์ ชาญวีรกูล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๕๐ ก

หน้า ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๔

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช ๒๔๗๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่ม เติม โดยพระราชบัญญัติให้ใช้
ประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความอาญา (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ บัญ ญั ติ ใ ห้ นายกรั ฐ มนตรี แ ละ
รัฐ มนตรีว่า การกระทรวงมหาดไทยมีอํานาจออกกฎกระทรวง เพื่อ วางระเบียบการงานตามหน้าที่ให้การ
ดําเนินคดีอาญาเป็นไปโดยเรียบร้อย ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอํานาจหน้าที่ของตน ประกอบกับมาตรา ๑๘
วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจ ารณาความอาญา (ฉบับ ที่ ๕) พ.ศ. ๒๔๙๖ บัญ ญัติให้พ นัก งานฝ่ายปกครอง
ชั้นผู้ใหญ่และปลัดอําเภอมีอํานาจสอบสวนความผิดอาญาในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานครได้ และเพื่อให้
สอดคล้อ งกับ ภารกิจ ของกระทรวงมหาดไทยในการรักษาความสงบเรียบร้อ ย การอํานวยความเป็นธรรม
และให้การบัง คับ ใช้ก ฎหมายตามภารกิจ เป็นไปอย่างมีประสิท ธิภาพ สมควรกําหนดให้พนัก งานสอบสวน
ฝ่ายปกครองทําการสอบสวนความผิดอาญาบางประเภทในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร รวมทั้งทําการ
สอบสวนร่วมกับพนักงานสอบสวนฝ่ายตํารวจ จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

