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คํานํา 

  การจัดทําแนวทางการกําหนดข้ันตอนและระยะเวลาในการดําเนินคดี การประสานงานคดี 

การติดตาม การตรวจสอบและเรงรัด การดําเนินคดี และการบังคับคดี ฉบับนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือเปนแนว

ทางการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ  โดยเฉพาะนิติกรซ่ึงมีหนาท่ีรับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับงาน

กฎหมายและระเบียบ รวมถึงงานท่ีเก่ียวของกับงานนิติกรรมและสัญญา งานความรับผิดทางละเมิด ความแพง 

ความอาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมายท่ีอยูในอํานาจของกรมพัฒนาท่ีดิน               

โดยรวบรวมเนื้อหาแนวทางการปฏิบัติ ซ่ึงอยูภายใตระเบียบกรมพัฒนาท่ีดินวาดวยมาตรการในการควบคุม 

ตรวจสอบ เรงรัดการดําเนินคดี พ.ศ. 2546 เฉพาะหมวด 3, 4, 5  และ 6 มาเพ่ือใชในการปฏิบัติงาน 

  กลุมนิติการหวังเปนอยางยิ่งวาแนวทางการปฏิบัติงานเลมนี้ จะทําใหการปฏิบัติงานของ    

กลุมนิติการ สํานักงานเลขานุการกรม ในดานการดําเนินคดีของกรมพัฒนาท่ีดินมีประสิทธิภาพและประสบ

ผลสําเร็จตามภารกิจและอํานาจหนาท่ี อันเปนไปตามวัตถุประสงค 
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สารบัญ 

 

หนา 

สวนท่ี  1   การกําหนดข้ันตอนและระยะเวลาในการดําเนินคดี  (หมวดท่ี 3) 
 ก  การดําเนินคดีอาญา 
     ขอ  10 
     ขอ  11 
 ข  การดําเนินคดีปกครอง 
     ขอ  12 
     ขอ  13 
 ค  การดําเนินคดีแพง 
     ขอ  14 
     ขอ  15 
 ง  การดําเนินคดีความรับผิดทางละเมิด 
     (1)  กรณี เจาหนาท่ีกระทําละเมิดตอกรม 
  ขอ  16 
  ขอ  17 
  ขอ  18 
   ขอ  19 
  ขอ  20 
  ขอ  21 
  ขอ  22 
  ขอ  23 
     (2)  กรณี เจาหนาท่ีของกรมกระทําละเมิดตอบุคคลภายนอก 
  ขอ  24 
  ขอ  25 
  ขอ  26 
  ขอ  27 
  ขอ  28 
  ขอ  29 
 
 
 
 



สารบัญ (ตอ) 

 

หนา 

 จ  หลักเกณฑวิธีการสอบสวนขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 
  ขอ  30 
  ขอ  31 
  ขอ  32 
   ขอ  33 
  ขอ  34 
  ขอ  35 
  ขอ  36 
  ขอ  37 
  ขอ  38 
 

สวนท่ี  2   การประสานงานคดี  (หมวดท่ี 4) 
     ขอ  39 
 

สวนท่ี  3   การติดตาม การตรวจสอบและเรงรัดการดําเนินคดี  (หมวดท่ี 5) 
     ขอ  40 
     ขอ  41 
 

สวนท่ี  4   การบังคับคดี  (หมวดท่ี 6) 
     ขอ  42 
     ขอ  43 
     ขอ  44 
     ขอ  45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมวด  3 
การกําหนดข้ันตอนและระยะเวลาในการดําเนินคดี 

************* 
ก. ดําเนินคดีอาญา 
 ขอ 10 เจาหนาท่ีผูใดตกเปนผูตองหาในคดีอาญาใหเจาหนาท่ีผูนั้นรายงานเปนลายลักษณอักษรตอ
ผูบังคับบัญชาทราบทันทีในโอกาสแรกท่ีจะกระทําได ถาตกเปนผูตองหาในความผิดลหุโทษหรือความผิดตาม
กฎหมายอ่ืนท่ีมีอัตราโทษไมสูงกวาความผิดลหุโทษใหรายงานเปนลายลักษณอักษรตอผูบังคับบัญชาภายในสิบ
วันนับตั้งแตวันตกเปนผูตองหา 
 เม่ือกลุมนิติการไดรับเรื่อง ถาพิจารณาเห็นวาการท่ีเจาหนาท่ีถูกกลาวหา หรือถูกฟองในคดีอาญา
เกิดข้ึนเนื่องจากการปฏิบัติงานตามหนาท่ีโดยมิชอบดวยกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนของทางราชการ และ
ทางราชการมิไดเปนผูกลาวหาหรือฟองคดีเองใหกลุมนิติการรีบเสนอกรมฯ เพ่ือชวยเหลือในเรื่องประกันตัว
และคาดําเนินการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของท้ังในชั้นพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการและศาล โดยใหปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการชวยเหลือขาราชการ หรือลูกจางของทางราชการท่ีตองหาคดีอาญา พ.ศ. 
2528 แตถาพิจารณาเห็นวาเรื่องท่ีเจาหนาท่ีถูกกลาวหาหรือถูกฟองในคดีอาญา ไมไดเกิดข้ึนเนื่องจากการ
ปฏิบัติงานตามหนาท่ีก็ใหสงเรื่องไปยังกลุมวินัย กองการเจาหนาท่ี เพ่ือพิจารณาดําเนินการตอไป 
 ขอ 11 ในกรณีท่ีกลุมนิติการไดรับเรื่องท่ีปรากฏขอเท็จจริงเปนท่ีประจักษและหลักฐานเปนท่ีแนชัด 
กลาวหาเจาหนาท่ีวากระทําผิดฐานทุจริตตอหนาท่ีหรือกระทําความผิดอาญา เปนเหตุใหทางราชการไดรับ
ความเสียหายใหกลุมนิติการพิจารณาเสนออธิบดีเพ่ือใหดําเนินการยื่นคํากลาวหาตอ คณะกรรมการ ป.ป.ช.
หรือรองทุกขพนักงานสอบสวนโดยไมชักชา 
 เม่ืออธิบดีไดพิจารณาเห็นชอบตามท่ีกลุมนิติการเสนอในวรรคแรก ใหกลุมนิติการพิจารณาเสนออธิบดี
เพ่ือแตงตั้งหรือมอบหมายเจาหนาท่ีเปนผูแทนคดีดําเนินการสงเรื่องยื่นคํากลาวหาตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
หรือรองทุกข พนักงานสอบสวนภายในสิบหาวัน นับแตวันท่ีอธิบดีสั่งการ 
 

ข. การดําเนินคดีปกครอง 
 ขอ 12 ในกรณีท่ีมีผูฟองคดีตอศาลปกครองเพ่ือดําเนินคดีตอกรมฯ หนวยงานของกรมฯ หรือ
เจาหนาท่ี เนื่องมาจากดวยเหตุคดีพิพาทขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้ 
  (1) พิพาทเก่ียวกับกรณีท่ี กรม หนวยงานของกรม หรือเจาหนาท่ีวากระทําการโดยไมชอบ
ดวยกฎหมายไมวาจะเปนการออกกฎ คําสั่ง หรือการกระทําอ่ืนใด เนื่องจากกระทําโดยไมมีอํานาจหรือ
นอกเหนืออํานาจหนาท่ีหรือไมถูกตองตามกฎหมาย หรือโดยไมถูกตองตามรูปแบบ ข้ันตอน หรือวิธีการอันเปน
สาระสําคัญท่ีกําหนดไวสําหรับการกระทํานั้น หรือโดยไมสุจริตหรือมีลักษณะเปนการเลือกปฏิบัติท่ีไมเปนธรรม 
หรือมีลักษณะเปนการสรางข้ันตอนโดยไมจําเปน หรือสรางภาระใหเกิดกับประชาชนเกินสมควร หรือการใช
ดุลยพินิจโดยมิชอบ 
  (2) พิพาทเก่ียวกับการท่ี กรม หนวยงานของกรม หรือเจาหนาท่ีละเลยตอหนาท่ีตามท่ี
กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ หรือปฏิบัติหนาท่ีดังกลาว ลาชาเกินสมควร 
  (3) พิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิด หรือความรับผิดอยางอ่ืนของกรมหนวยงานของกรม 
หรือเจาหนาท่ีอันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย หรือจากกฎคําสั่งทางปกครอง หรือคําสั่งอ่ืน หรือจาก
การละเลยตอหนาท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ หรือปฏิบัติหนาท่ีดังกลาวลาชาพอสมควร 



  (4) พิพาทเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง 
 เม่ือกลุมนิติการไดรับคําฟองในเรื่องตามวรรคแรก ใหรีบพิจารณาเสนอกรมพรอมท้ังดําเนินการ
รวบรวมหลักฐานและประสานงานไปยังผูท่ีเก่ียวของ เพ่ือสงเรื่องใหพนักงานอัยการคดีปกครองดําเนินการแก
ตางคดีโดยเร็ว หรือภายในระยะเวลาท่ีศาลปกครองมีคําสั่งมา 
 ขอ 13 ในกรณีท่ีคูสัญญาใดไมปฏิบัติตามสัญญาทางปกครองท่ีทําไวกับกรม เม่ือกลุมนิติการไดรับ
เรื่องใหรีบเสนอกรมโดยเร็ว เพ่ือพิจารณาสั่งการแจงใหคูกรณีดําเนินการใหเปนไปตามสัญญา 
 ถาคูกรณียังไมปฏิบัติใหเปนไปตามสัญญาทางปกครองเม่ือกรม หรือหนวยงานของกรมไดมีหนังสือ
แจงเตือนเพ่ือใหคูกรณีดําเนินการตามระยะเวลาท่ีกําหนด ถาคูกรณียังไมดําเนินการใดๆ ภายในระยะเวลาท่ี
กําหนดตามหนังสือแจงเตือนใหกลุมนิติการพิจารณาเสนอกรมเพ่ือสงเรื่องใหพนักงานอัยการคดีปกครอง
ฟองรองบังคับคดีใหเปนไปตามสัญญาทางปกครองหรือเรียกคาเสียหายภายในกําหนดอายุความ 

 
ค. การดําเนินคดีแพง 
 ขอ 14 เม่ือมีกรณีโตแยงเกิดข้ึนเก่ียวกับสิทธิ หรือหนาท่ีของบุคคลใดตามกฎหมายแพง ทําใหกรม
ไดรับความเสียหาย เม่ือกลุมนิติการไดพิจารณาแลวเห็นวาจะตองใชสิทธิทางศาลใหรีบเสนอกรม เพ่ือสงเรื่อง
ใหพนักงานอัยการดําเนินคดีตอไป 
 ในกรณีท่ีคูกรณีใดไมปฏิบัติตามสัญญาหรือขอตกลงท่ีทําไวกับกรม หรือหนวยงานของกรม เม่ือกลุม
นิติการไดรับเรื่องใหพิจารณาเสนอกรม สั่งการแจงใหคูกรณีดําเนินการใหเปนไปตามสัญญาหรือขอตกลง  โดย
ไมชักชา 
 ถาคูกรณียังไมปฏิบัติใหเปนไปตามสัญญาหรือขอตกลง เม่ือกรมหรือหนวยงานของกรมไดมีหนังสือ
แจงเตือนเพ่ือใหคูกรณีดําเนินการตามระยะเวลาท่ีกําหนด หากคูกรณียังไมดําเนินการใดภายในระยะเวลาท่ี
กําหนดตามหนังสือแจงเตือนใหกลุมนิติการพิจารณาเสนอกรม เพ่ือสงเรื่องใหพนักงานอัยการฟองรองบังคับให
เปนไปตามสัญญาหรือขอตกลง หรือเรียกคาเสียหายภายในกําหนดอายุความ 
 ขอ 15 ในกรณีท่ีกรมถูกฟองคดีจากบุคคลภายนอกเพราะเหตุเกิดจากการโตแยงเก่ียวกับสิทธิหรือ
หนาท่ี เม่ือกลุมนิติการไดรับคําฟองและพิจารณาแลว เห็นวาจะตองใชสิทธิทางศาลใหดําเนินการ เสนอกรม
เพ่ือสงเรื่องใหพนักงานอัยการดําเนินการแกตางภายในระยะเวลาตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายวิธีพิจารณาความ 
 

ง. การดําเนินคดีความรับผิดทางละเมิด 
 

  (1) กรณี เจาหนาท่ีกระทําละเมิดตอกรม 
 ขอ 16 เม่ือเกิดความเสียหายหรือสูญหายแกทรัพยสินของกรม ใหเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของแจงตอ
ผูบังคับบัญชาโดยไมชักชาและใหรายงานตามลําดับชั้นจนถึงกรม 
 ขอ 17 ในกรณีท่ีความเสียหายหรือสูญหายเกิดข้ึนกับรถยนตของทางราชการใหพนักงานขับรถยนต 
หรือเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบแจงความตอพนักงานสอบสวนในทองท่ีเกิดเหตุโดยเร็ว 
 ขอ 18 เม่ือกลุมนิติการไดรับเรื่องรายงานความเสียหายหรือสูญหายเกิดข้ึนกับทรัพยสินของกรม         
ถาพิจารณาเห็นวามีเหตุอันควรเชื่อวาเกิดจากการกระทําของเจาหนาท่ีใหกลุมนิติการพิจารณาเสนอกรม         
ตั้งคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดโดยเร็ว 



 ขอ 19 เม่ือคณะกรรมการสอบสวนไดดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงและรวบรวมหลักฐานเสร็จสิ้น
แลว ใหทํารายงานการสอบสวนเสนอกรม กรรมการสอบสวนผูใดมีความเห็นแยงใหทําความเห็นแยงแนบไวกับ
รายงานการสอบสวน โดยถือเปนสวนหนึ่งของรายงานการสอบสวน 
 ขอ 20 เม่ือกรมไดรับรายงานผลการสอบสวนของคณะกรรมการแลวและไดสั่งการวามีผูใด รับผิด
ชดใชคาสินไหมทดแทนเปนประการใดหรือไมเปนจํานวนเทาใด ก็ยังมิตองแจงการสั่งการใหผูท่ีเก่ียวของทราบ 
 ใหกลุมนิติการรีบทําเรื่องเสนอกรมจัดสงสํานวนการสอบสวนรายงานใหกระทรวงการคลัง  เพ่ือ
ตรวจสอบภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ีกรมสั่งการ เวนแตเปนเรื่องท่ีกระทรวงการคลังประกาศกําหนดวาไมตอง
รายงานใหกระทรวงการคลังตรวจสอบ 
 ขอ 21 ในระหวางรอผลการพิจารณาของกระทรวงการคลัง ใหกลุมนิติการตระเตรียมเรื่องใหพรอม
สําหรับการออกคําสั่ง ใหเจาหนาท่ีชําระคาสินไหนทดแทนหรือดําเนินการฟองคดี เพ่ือมิใหขาดอายุความสองป 
นับแตวันท่ีกรมสั่งการกอนอายุความสองปสิ้นสุดไมนอยกวาหกเดือน  ถากระทรวงการคลังไมแจงผลการ
พิจารณาใหกลุมนิติการเสนอความเห็นกรมเพ่ือสั่งการและแจงใหผูท่ีเก่ียวของทราบ 
 ขอ 22 เม่ือกระทรวงการคลังพิจารณาเสร็จสิ้นแลวเห็นวากรมไดรับความเสียหายจากการกระทําของ
เจาหนาท่ีใหกลุมนิติการรีบดําเนินการเสนอกรม ออกคําสั่งแจงใหเจาหนาท่ีชําระคาสินไหมทดแทน หรือฟอง
คดีอยาใหอายุความขาดหนึ่งปนับแตวันท่ีกรมแจงคําสั่งใหผูรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนทราบ 
 ขอ 23 ในกรณีท่ีเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบตาย และกรมเห็นวาเจาหนาท่ีตองรับผิดชอบชดใชคาสินไหม
ทดแทนแกกรม ใหกลุมนิติการรีบดําเนินการสงเรื่องใหพนักงานอัยการเพ่ือฟองผูจัดการมรดกหรือทายาท
โดยเร็ว  และระมัดระวังอยาใหขาดอายุความ 
  (2) กรณี เจาหนาท่ีของกรมกระทําละเมิดตอบุคคลภายนอก 
 ขอ 24 ในกรณีเจาหนาท่ีในหนวยงานของกรม ทําความเสียหายตอบุคคลภายนอก ถาเจาหนาท่ีผูนั้น
เห็นวาความเสียหายเกิดข้ึนเนื่องจากในการท่ีตนไดกระทําในการปฏิบัติหนาท่ี ใหเจาหนาท่ีผูนั้นรายงานตอ
ผูบังคับบัญชาทราบโดยไมชักชาตามลําดับชั้นจนถึงกรม 
 ขอ 25 ในกรณีท่ีผูเสียหายยื่นคําขอใหกรมชดใชคาสินไหมทดแทน หรือฟองคดีตอศาล เม่ือกลุมนิติ
การไดรับเรื่องใหรีบพิจารณาเสนอกรมแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดโดยเร็ว  
สวนองคประกอบของคณะกรรมการและการดําเนินการใหนําความขอ 30 ขอ 33 ขอ 32 ขอ 35 ขอ 36 
ขอ 37  ขอ 38 แหงระเบียบนี้มาบังคับใช 
 ขอ 26 ในกรณีท่ีผูเสียหายฟองคดีตอศาล  ถากรมไดฟงความเห็นของคณะกรรมการ หรือไดรับทราบ
ผลการพิจารณาของกระทรวงการคลังแลว เห็นวาความเสียหายเกิดจากเจาหนาท่ีมิไดกระทําในการปฏิบัติหนา
ใหกลุมนิติการพิจารณาเสนอกรมเรียกเจาหนาท่ีผูนั้นเขามาเปนคูความในคดีดวย 
 ขอ 27 ถาผลการพิจารณาของกรมฟงยุติเปนท่ีสุดวา ความเสียหายเกิดจากเจาหนาท่ีไดกระทําในการ
ปฏิบัติหนาท่ีจะตองไมมีการเรียกเจาหนาท่ีเขามาเปนคูความในคดี แตถาผูเสียหายไดฟองเจาหนาท่ีตอศาลไว
กอนแลว หรือมีการเรียกเจาหนาท่ีมาเปนคูความในคดีกอนแลว ใหกลุมนิติการเสนอกรมแจงผลการพิจารณา 
ใหพนักงานอัยการเพ่ือแถลงตอศาล เพ่ือใหเจาหนาท่ีมีโอกาสพนจากการเปนคูความในคดีและขอใหพนักงาน
อัยการชวยเหลือทางคดีแกเจาหนาท่ีในระหวางนั้นดวย 
 ขอ 28 ในกรณีท่ีกรมจะตองรับผิดชอบตอบุคคลภายนอก ในความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติ
หนาท่ีของเจาหนาท่ีนั้น ความรับผิดของเจาหนาท่ีจะมีหรือไมและเพียงใด หรือจะพิจารณาไลเบี้ยเอาจาก
เจาหนาท่ีในภายหลังหรือไมเพียงใด เม่ือกลุมนิติการไดรับเรื่องใหพิจารณาเสนอกรมและกระทรวงการคลังเพ่ือ
ดําเนินการตอไป 



 ขอ 29 การดําเนินการในข้ันตอนใดเก่ียวกับการดําเนินคดี ดานความรับผิดทางละเมิดท่ีระเบียบนี้
มิไดกําหนดไว ใหดําเนินการเปนไปตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ. 2539 และ
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ. 
2539 
 

จ. หลกัเกณฑวิธีการสอบสวนขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 
 

 ขอ 30 ในการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดตามขอ 18 ใหแตงตั้ง
จากขาราชการมีจํานวนไมเกินหาคน และตองมีผูดํารงตําแหนงนิติกรหรือผูไดรับปริญญาทางกฎหมาย หรือผูมี
ประสบการณดานการสอบสวนขอเท็จจริง ความรับผิดทางละเมิดอยางนอยหนึ่งคน 
 ขอ 31 ในการประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของกรรมการ
ท้ังหมด จึงจะเปนองคประชุม ถาประธานไมอยูในท่ีประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ใหกรรมการท่ีมา
ประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งข้ึนทําหนาท่ีแทน 
 การลงมติท่ีประชุมใหถือเสียงขางมาก ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในท่ีประชุม ออกเสียงข้ึนอีก
เสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด กรรมการท่ีไมเห็นดวยกับมติท่ีประชุมอาจทําความเห็นแยงมติท่ีประชุมรวมไวใน
ความเห็นของคณะกรรมการได 
 ขอ 32 ใหคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดรีบดําเนินการตรวจสอบ
ขอเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานท้ังปวงท่ีเก่ียวของ รับฟงพยานบุคคลหรือพยานผูเชี่ยวชาญ ตลอดจน
ตรวจสอบเอกสารวัตถุ หรือสถานท่ีรวมท้ังพิจารณาทําความเห็นเสนอกรมฯ ภายในหกสิบวันนับแตประธาน
คณะกรรมการสอบสวนรับทราบคําสั่งแตงตั้ง 
 ในกรณีท่ีคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จ
ภายในระยะเวลาตามวรรคแรก ใหคณะกรรมการสอบสวนรายงานเหตุท่ีทําใหสอบสวนไมแลวเสร็จตอกรมเพ่ือ
ขอขยายระยะเวลาการสอบสวน ในกรณีเชนนี้ใหกรมสั่งขยายระยะเวลาดําเนินการไดครั้งละไมเกินสามสิบวัน 
 ขอ 33 คณะกรรมการตองใหโอกาสแกเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ หรือผูเสียหายไดชี้แจงขอเท็จจริงและ
โตแยงแสดงพยานหลักฐานของตนอยางเพียงพอและเปนธรรม 
 ขอ 34 ในการบันทึกถอยคําหามมิใหขูดลบ หรือบันทึกขอความทับ ถาจะตองแกไขขอความท่ีได
บันทึกไวแลว ใหใชวิธีขีดฆาหรือตกเติม และใหกรรมการสอบสวนผูรวมสอบสวนอยางนอยหนึ่งคนกับผูให
ถอยคําลงลายมือชื่อกํากับไวทุกแหงท่ีขีดฆา หรือตกเติม 
 ในกรณีท่ีผูใหถอยคําไมยอมลงลายมือชื่อ ใหบันทึกเหตุนั้นไวในบันทึกถอยคําในกรณีท่ีผูใหถอยคําไม
สามารถลงลายมือชื่อไดใหนํามาตรา 9 แหงประมวล กฎหมายแพงและพาณิชยมาใชบังคับโดยอนุโลม 
 ขอ 35 การนําเอาเอกสารหรือวัตถุมาใชเปนพยาน หลักฐานในสํานวนสอบสวนใหคณะกรรมการ
สอบสวนบันทึกไวดวยวาไดมาอยางไร จากผูใด และเม่ือใดเอกสารท่ีใชเปนพยานหลักฐาน 
 ในสํานวนการสอบสวนใหใชตนฉบับ แตถาไมอาจนําตนฉบับมาไดจะใชสําเนาท่ีกรรมการสอบสวน
หรือผูท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบรับรองวาเปนสําเนาถูกตองก็ได ถาหาตนฉบับเอกสารไมไดเพราะสูญหาย หรือถูก
ทําลาย หรือโดยเหตุประการอ่ืนจะนําพยานบุคคลมาสืบก็ได 
 ขอ 36 ในกรณีท่ีคณะกรรมการสอบสวนเรียกเจาหนาท่ีผูใดมาใหถอยคําหรือเปนพยานใหเจาหนาท่ีผู
นั้นมาชี้แจง หรือใหถอยคําตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีคณะกรรมการสอบสวนกําหนด 



 ในกรณีท่ีเจาหนาท่ีมาแตไมใหถอยคํา หรือไมมา หรือคณะกรรมการเรียกเจาหนาท่ีไมไดภายในเวลา
อันควร คณะกรรมการจะไมสอบสวนเจาหนาท่ีผูนั้นก็ได แตตองบันทึกเหตุนั้นไวในบันทึกประจําวันท่ีมีการ
สอบสวน 

ขอ 37 เจาหนาท่ีซ่ึงไดใหถอยคํา หรือยื่นคําชี้แจงตอคณะกรรมการมีสิทธิใหถอยคํา หรือชี้แจง
เพ่ิมเติมตอคณะกรรมการสอบสวนกอนการสอบสวนเสร็จสิ้น 

เม่ือการสอบสวนเสร็จสิ้นและยังอยูการพิจารณาของกรม หรือกลุมนิติการเจาหนาท่ีจะยื่นคําชี้แจงตอ
กรม หรือกลุมนิติการก็ได 

ขอ 38 ในการสอบสวนปากคําเจาหนาท่ีหรือผูท่ีเก่ียวของ หามมิใหคณะกรรมการผูใดกระทําการ
ลอลวง ขูเข็ญ ใหสัญญา หรือกระทําการใด เพ่ือจูงในใหบุคคลนั้นใหถอยคําอยางใดๆ  

 
 

หมวด  4 
การประสานงานคด ี
************* 

 ขอ 39 ใหกลุมนิติการติดตอและประสานงานกับตัวความ พยานบุคคล พนักงานสอบสวน พนักงาน
อัยการ และศาล ตลอดจนรวบรวมพยานเอกสาร วัตถุ และพยานหลักฐานท้ังปวงท่ีเก่ียวของ รวมท้ังสรุป
ขอเท็จจริง เพ่ือใหพนักงานอัยการดําเนินการในคดีท่ีเก่ียวของ 

 

หมวด  5 
การติดตาม  การตรวจสอบ และเรงรัดการดําเนินคด ี

************* 
 ขอ 40 ใหผูอํานวยการกลุมนิติการดําเนินการติดตามและตรวจสอบดานการดําเนินคดีวามีคดี
ประเภทใดบางท่ีคางอยูระหวางการพิจารณาของศาล หรืออัยการแลวรายงานความเคลื่อนไหวใหกรมทราบ 
 ขอ 41 ในกรณีท่ีปรากฏวา การดําเนินการในข้ันตอนใดของการดําเนินคดีไมเปนไปตามระยะเวลาท่ี
กําหนดไวในระเบียบนี้ หรือดําเนินการลาชาใหผูอํานวยการกลุมนิติการตรวจสอบเพ่ือหาทางเรงรัด หรือ
กําหนดแนวทางแกไขตามท่ีเห็นสมควรและพิจารณาเสนอกรมฯ เพ่ือเรงรัดการดําเนินคดีใหแลวเสร็จโดยเร็ว 
ระมัดระวังอยาใหการดําเนินคดีขาดอายุความ 
 

หมวด  6 
การบังคับคด ี

************* 
 ขอ 42 เม่ือมีการดําเนินคดีถึงท่ีสุดแลว ใหกลุมนิติการพิจารณาเสนอกรมเพ่ือดําเนินการบังคับคดี
ตามกระบวนการกฎหมาย  ดังนี้ 
  (1) ขอใหพนักงานอัยการยื่นคํารองตอศาล ขอหมายบังคับคดีภายในเจ็ดวัน นับแตวันท่ีไดรับ
แจงผลคดีถึงท่ีสุดจากสํานักงานอัยการสูงสุด 
  (2) เม่ือมีหมายบังคับคดี ใหรีบเสนอกรมแตงตั้งคณะกรรมการสืบหาหลักทรัพย หรือ
ทรัพยสินของลูกหนี้ 



 ขอ 43 ใหคณะกรรมการสืบหาหลักทรัพย หรือทรัพยสินของลูกหนี้ดําเนินการตามแนวทาง 
ดังตอไปนี้ 
  (1) ประสานงานกับกรมท่ีดิน เพ่ือตรวจสอบหลักทรัพยประเภทอสังหาริมทรัพยท่ีปรากฏ
รายชื่อลูกหนี้ ครอบครัวของลูกหนี้ ตลอดจนผูท่ีเก่ียวของกับลูกหนี้เปนผูถือกรรมสิทธิ์ ซ่ึงอาจนํามายึดบังคับ
คดีได โดยใหตรวจสอบตามภูมิลําเนาเดิมท่ีเคยอยูอาศัย สถานท่ีท่ีเคยยายไปดํารงตําแหนงและภูมิลําเนา
ปจจุบันดวย 
  (2) ตรวจสอบทรัพยสินประเภทสังหาริมทรัพยของลูกหนี้ เชน รถยนต รถจักรยานยนต เรือ 
หุนสวนในบริษัท หรือหลักประกันการขอใชไฟฟา น้ําประปา โทรศัพท โดยประสานงานกับสวนราชการ หรือ
หนวยงานท่ีจัดทําทะเบียน ควบคุมสังหาริมทรัพยดังกลาว 
  (3) สืบหาทรัพยสินอ่ืนของลูกหนี้ในสํานักงาน บานพักของลูกหนี้ หรือจากครอบครัว หรือผูท่ี
เก่ียวของ อันอาจมีทรัพยสินของลูกหนี้ไวในครอบครอง 
  (4) ขอความรวมมือจากธนาคาร หรือสถาบันการเงิน เพ่ือตรวจสอบหลักทรัพย หรือบัญชี
ฝากในธนาคารและสถาบันการเงินนั้นๆ 
 ขอ 44 ใหกลุมนิติการติดตามและประสานงานคณะกรรมการสืบหาหลักทรัพย หรือทรัพยสินของ
ลูกหนี้ แลวรายงานใหผลการดําเนินการใหกรม และกรมบัญชีกลางทราบทุกระยะสามเดือน 
 ขอ 45 เม่ือกลุมนิติการไดรับทราบผลการสืบหาหลักทรัพย หรือทรัพยสินของลูกหนี้วามีทรัพยสินท่ี
สามารถบังคับคดีได ใหรีบเสนอกรมเพ่ือมอบหมายใหเจาหนาท่ีไปดําเนินการตั้งเรื่องขอบังคับคดีจากกรม
บังคับคดีตอไป 
 
 


