


เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
เร่ือง การกำหนดระยะเวลาดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรม ลงวันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2566 
1. กำหนดระยะเวลาการสอบสวน 
(การดำเนินงานตามคำสั่ง ตร. ที่ 419/2556 ลง 1 ก.ค.56) 

การดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จ 
1. การรบัคำร้องทุกข ์
2. การสอบสวนคดีอาญา 

2.1 สำนวนคดีอาญาทั่วไป และสำนวนคดีจราจรทางบก 
2.1.1คดีไม่ปรากฏว่าผู้ใดเป็นผู้กระทำความผิด 
(1)กรณไีมม่ีข้อเท็จจริง และพยานหลักฐาน 
ก. คดีอาญาทั่วไป และคดีจราจรทางบก 
 
ข. คดีอุกฉกรรจ ์
 
(2)กรณมีีข้อเท็จจริง หรือพยานหลักฐาน ที่ต้องทำการสืบสวนสอบสวนเพ่ิมเติม

เพื่อท่ีจะรู้ตัวผู้กระทำความผดิ 
 
      2.1.2คดรีู้ตัวผู้กระทำความผิดแตเ่รียกหรือจับตัวยังไมไ่ด้ 
(1)กรณไีมม่ีข้อเท็จจริง และพยานหลักฐาน 
ก. คดีอาญาทั่วไป และคดีจราจรทางบก 
ข. คดีอุกฉกรรจ ์
               (2) กรณีมีข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานที่ต้องทำการสืบสวน

สอบสวนเพ่ิมเติม 
 
      2.1.3 คดีทีผู่้ต้องหาถูกควบคุมตัว หรือถูกผดัฟ้อง หรือถูกผัดฟ้องฝากขัง  
หรือฝากขังในระหว่างสอบสวน 
 
2.1.4 คดีทีผู่้ต้องหาได้รับการปลอ่ยตัวช่ัวคราว 
                ก. คดีอาญาทั่วไป และคดจีราจรทางบก 
 
ข. คดีอุกฉกรรจ ์
 
 
      2.1.5 คดีทีผู่้ต้องหาถูกแจ้งข้อหาโดยไม่มีการจับกุม 
               ก. คดีอาญาทั่วไป และคดีจราจรทางบก 
 
ข. คดีอุกฉกรรจ ์
 
2.2 สำนวนชันสูตรพลิกศพ 
 2.2.1 กรณีทีม่ีความตายโดยผิดธรรมชาต ิ
 
 
 

ทันท ี
 
 
 
 

สืบสวนสอบสวนไม่น้อยกว่า 3 เดอืน 
นับแต่รับคำร้องทุกขห์รือกล่าวโทษ* 
สืบสวนสอบสวนไม่น้อยกว่า 1 ป ี

นับแต่รับคำร้องทุกขห์รือกล่าวโทษ** 
ขยายไดค้รั้งละไมเ่กิน 3 เดือน นับแต่ครบ

กำหนดระยะเวลาตาม 2.1.1 (1) 
 
 
 

2 เดือน นับแตร่ับคำร้องทุกข์หรือกล่าวโทษ 
3เดือน นับแตร่ับคำร้องทุกข์หรือกล่าวโทษ 
ขยายไดค้รั้งละไมเ่กิน 3 เดือนนับแต่ครบ

กำหนดระยะเวลาตาม 2.1.2 (1) 
 

ระยะเวลาเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดไว้ใน
เรื่องการผดัฟ้องหรือฝากขัง 

 
 

2 เดือน นับแต่วันท่ีผูต้้องหาได้รับการ 
ปล่อยช่ัวคราว*** 

3เดือน นับแต่วันท่ีผู้ต้องหาได้รับการ 
ปล่อยช่ัวคราว*** 

 
 

2 เดือน นับแต่วันที่ผูต้้องหา 
ถูกแจ้งข้อหา*** 

3เดือน นับแต่วันท่ีผู้ต้องหา 
ถูกแจ้งข้อหา*** 

 
30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง /ขอขยายได ้

ตามความจำเป็น 
 
 



หมายเหตุ *กรณีพนักงานสอบสวนทำการสืบสวนสอบสวนตามกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว หากยังไม่ปรากฏตัวผู้กระทำความผดิ ให้
มีความเห็นงดการสอบสวน 
              **กรณีพนักงานสอบสวนทำการสืบสวนสอบสวนตามกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว หากยังไมป่รากฏตัวผู้กระทำความผิด 
เห็นควรให้งดการสอบสวน 
*** กรณีมีเหตุจำเป็นสามารถขอขยายได้อีก ไม่เกิน 6 เดือน  
 
 
 
2. กำหนดระยะเวลาการส่งสำนวนคดีนอกเขตอำนาจการสอบสวน 
(การดำเนินงานตามคำสั่ง ตร. ที่ 177/2564 ลง 9 เม.ย.64 ) 

การดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จ 
การส่งสำนวนไปยังพนักงานสอบสวนผู้รับผดิชอบและคดีนอกเขตอำนาจการสอบสวน ภายใน 3 วัน นับแต่ได้รับคำร้องทุกข์

หรือกล่าวโทษ 
 

 

 

 

 

การดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จ 
      2.2.2 กรณีที่มีความตายเกดิขึ้นโดยการกระทำของเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่า

ปฏิบัติราชการตามหน้าที่หรือตายในระหว่างอยู่ในความควบคุม 
ของเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที ่

 
2.3 การสอบสวนของพนักงานสอบสวนในสังกัด บช.ก., บช.ปส., บช.สอท.      

และ บช.สตม. 
 
2.4 คดีอาญาที่ ตร. มีคำสั่งแต่งตัง้พนักงานสอบสวน 

 
 
3. แจ้งความคืบหน้าการสอบสวน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. การปล่อยช่ัวคราว 

30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง /ขอขยายได ้
ครั้งละไม่เกิน 30 วัน ไม่เกิน 2 ครั้ง 

 
 

อนุโลมให้เป็นไปตามระยะเวลาตาม  
2.1 – 2.2แล้วแต่กรณ ี

 
ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด 

 
 
    ครั้งแรกเมื่อครบกำหนด 30 วัน นับแต่วัน
รับคำร้องทุกข์หรือคำกล่าวโทษ 
    ครั้งที่สอง เมื่อครบกำหนด 60 วันนับแต่
วันท่ีแจ้งครั้งแรก 
    ครั้งท่ีสาม เมื่อสรุปสำนวนการสอบสวนส่ง
ให้พนักงานอัยการ 

หากมี การออกหมายจับ  หรือจับกุ ม
ผู้ต้องหาได้ก็ให้แจ้งผู้ร้องทุกข์หรือผู้กล่าวโทษ
ทราบด้วย 

 
พิจารณาสั่งคำร้องภาย 1 ช่ัวโมง นับแต่

ได้รับเรื่อง เว้นแต่มีเหตุจำเป็นต้องไม่เกิน 24 
ช่ัวโมง นับแต่ได้รับคำร้อง 



3. กำหนดระยะเวลาการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐาน 

การดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จ 
1. ตรวจชีววิทยาและดเีอ็นเอ 
2. ตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสนุปืน 
3. ตรวจสถานท่ีเกิดเหต ุ
4. ตรวจพิสูจน์อาชญากรรมคอมพิวเตอร ์
5. ตรวจยาเสพติด 
    - ตรวจหาความบรสิุทธ์ิและรายละเอยีดอื่นๆ 
    - ยาเสพติดประเภท 1, 2 
- ยาเสพติดประเภท 4, 5 หรือวัตถุออกฤทธิ์ หรือสารระเหย 
6. ตรวจพิสูจน์รอยลายนิ้วมือแฝง 
7. ตรวจเอกสาร  
    - คดีอาญากรณีทีไ่ม่ขอพยานเอกสารของกลางหรือตัวอย่างเอกสารเพิม่เตมิ 
    - คดีอาญา กรณีที่ขอพยานเอกสารของกลางหรือตัวอย่างเอกสารเพิ่มเติม 
    - คดีแพ่งกรณีที่ไม่ขอพยานเอกสารของกลางหรือตัวอย่างเอกสารเพิ่มเติม 
    - คดีแพ่ง กรณีที่ขอพยานเอกสารของกลางหรือตัวอย่างเอกสารเพิ่มเตมิ 
9.  ตรวจทางเคมี ฟิสิกส ์

   30 วันทำการ  
30 วันทำการ 

    30 วันทำการ* 
  30 วันทำการ 
  20 วันทำการ 

  30 วัน 
  30 วัน 
  20 วัน 

30 วันทำการ 
30 วันทำการ 

30 วันทำการ** 
 30 วันทำการ*** 

  45 วันทำการ**** 
   45 วันทำการ***** 

30 วันทำการ 
หมายเหตุ   *กรณีมีเหตุจำเป็นหรอืมีเหตสุมควรสามารถขอขยายไดอ้ีกไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งละ 15 วัน  
 **นับแต่วันที่ผู้ตรวจพสิูจน์รับงาน และสามารถขอขยายไดไ้มเ่กิน 4 ครั้ง ครั้งละ 15 วัน 
 ***นับแต่วันที่ผู้ตรวจพิสูจนร์ับเอกสารเพิม่เตมิและสามารถขอขยายไดไ้ม่เกิน 4 ครั้ง ครั้งละ15 วัน 
           ****นับแต่วันที่ผู้ตรวจพิสูจน์รับงาน และสามารถขอขยายได้ไม่เกิน 3 ครั้ง ครั้งละ 15 วัน 
          ***** นับแต่วันที่ผู้ตรวจพิสูจน์รับเอกสารเพิ่มเตมิและสามารถขอขยายได้ไม่เกิน 3 ครั้ง ครั้งละ 15 วัน 
 
4.กำหนดระยะเวลาเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียนข้าราชการตำรวจ 
(การดำเนินงานตามหนังสือ ตร. ที ่0013.151/2008 ลง 9 ก.ค.64) 

การดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จ 
1. พิจารณาเรื่องร้องเรียนข้าราชการตำรวจ 
2. พิจารณาเรื่องร้องทุกข์ขอความช่วยเหลือ แจ้งเบาะแสการกระทำผิดกฎหมาย 
3. แจ้งความคืบหน้าใหผู้้ร้องทราบ 

  30 วัน * 
   15 วัน ** 

30 วัน 
หมายเหตุ   * ในกรณีมีเหตุผลความจำเป็นหรือมีเหตุอันสมควร ใหข้ยายระยะเวลาดำเนินการได้อีก 1 ครั้ง ไมเ่กิน 15 วัน 
** ในกรณีมีเหตุผลความจำเป็นหรือมีเหตุอันสมควร ให้ขยายระยะเวลาดำเนินการได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 7 วัน 
 

 

 

5.กำหนดระยะเวลาการอุทธรณ์ การร้องทุกข์ของข้าราชการตำรวจ  
 (การดำเนินงานตาม พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2565มาตรา 141,148 และ 149) 

การดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จ 
1. การพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งลงโทษหรือให้ออกจากราชการ 
2. ระยะเวลาการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ 
3. ระยะเวลาการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องการอุทธรณ ์
 

ภายใน 120 วัน* 
เป็นไปตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.ค.ตร. 
เป็นไปตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.ค.ตร. 

 
หมายเหตุ   * กรณีมีเหตุจำเป็นหรือมีเหตสุมควรสามารถขอขยายได้อีกไม่เกิน 2 ครั้ง โดยแตล่ะครั้งต้องไม่เกิน 60 วัน 



 
6. กำหนดระยะเวลาการทำความเห็นทางคดีกรณีพนักงานอัยการมีคำสั่งไม่ฟ้อง 
(การดำเนินงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 145/1* ) 

การดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จ 
ในกรุงเทพมหานคร 
1. ระดับกองบังคับการ 
1.1 สำนวนการสอบสวนท่ัวไป 
1.2 สำนวนการสอบสวนท่ีมีความสลับซับซ้อน 
 
2. ระดับกองบัญชาการ 
 
 
3. ระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  
    3.1 ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ 
 
 
    3.2 รองผู้บัญชาการตำรวจแหง่ชาติ  
 
 
    3.3 ผู้ช่วยผู้บญัชาการตำรวจแห่งชาติ 
 
 
ในจังหวัดอื่น 
1. ระดับกองบังคับการ 
    1.1 สำนวนการสอบสวนท่ัวไป 
    1.2 สำนวนการสอบสวนท่ีมีความสลบัซับซ้อน 
 
2. ระดับกองบัญชาการ 
 

 
 

30 วัน นับแต่วันที่ได้รับสำนวน** 
45วัน นับแต่วันทีไ่ด้รบัสำนวน*** 

 
15 วัน นับแต่วันที่ได้รับสำนวน 

จากกองบังคับการ** 
 
 

30 วัน นับแต่วันที่ได้รับสำนวนจาก
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ 

 
15 วัน นับแต่วันที่ได้รับสำนวนจาก
ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ** 

 
15 วัน นับแต่วันที่ได้รับสำนวน 

จากกองบัญชาการ** 
 
 
 

30 วัน นับแต่วันที่ได้รับสำนวน** 
45วัน นับแต่วันทีไ่ด้รบัสำนวน*** 

 
15 วัน นับแต่วันที่ได้รับสำนวน 

จากกองบังคับการ** 

หมายเหตุ    * กรณีคดีใกล้ขาดอายุความ หรือมเีหตเุร่งด่วนอ่ืนๆ ให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนครบกำหนดระยะเวลานั้นๆ 
               **กรณีมีเหตุจำเป็นสามารถขอขยายได้อีก ไม่เกิน 30 วัน 
              *** กรณีมีเหตจุำเป็นสามารถขอขยายได้อีก ไม่เกิน 60 วัน 
 
 
 
7. กำหนดระยะเวลากรณีพนักงานอัยการมีคำสั่งไม่อุทธรณ์ หรือไม่ฎีกา 
(การดำเนินงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 145/1) 

การดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จ 
1. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  

2. พระราชบัญญตัิจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ.2499 

1 เดือน* 

1 เดือน* 
หมายเหตุ    * นับแต่วันอ่าน หรือถือว่าได้อ่านคำพิพากษา หรือคำสั่ง ให้คู่ความฝ่ายที่อุทธรณ์ หรือฎกีาฟัง 


