พันธะสัญญาของงานสอบสวน
ประเภทของงาน
1. การแจงเอกสารหาย

2. การเปรียบเทียบปรับ
ตามใบสั่ง

ขั้นตอนการปฏิบัติ
1. พบเจาหนาที่เสมียนประจําวัน
เพื่อเขียนบันทึกประจําวัน
เอกสารหาย
2. พนักงานสอบสวนลงนามใน
บันทึกประจําวันในขอที่รับแจง
3. เจาหนาที่เสมียนประจําวัน
มอบสําเนาบันทึกประจําวันให
ผูแจง
* ประชาชนมีทางเลือกที่
สามารถใชบริการไดที่สถานี
ตํารวจ (สาขายอย) หรือ
รถบริการเคลื่อนที่
1. นําใบสั่งไปพบพนักงาน
สอบสวน เพื่อกําหนดอัตรา
คาปรับ
2. ชําระคาปรับที่เสมียนเปรียบเทียบปรับ รับใบเสร็จ และ
ใบอนุญาตขับขี่ (กรณีที่ไมตอง
บันทึกคะแนน)
* ประชาชนมีทางเลือกที่จะ
สามารถใชบริการชําระคาปรับ
ทางไปรษณีย

พันธะสัญญา
ภายใน
20 นาที

ภายใตกรอบ
นับตั้งแตเวลาที่เจาหนาที่
รับเรื่อง

ภายใน
15 นาที

นับตั้งแตเวลาที่เจาหนาที่
รับเรื่อง

ประเภทของงาน
3. การขอสําเนาบันทึก
ประจําวันเกี่ยวกับคดี

4. การถอนคํารองทุกข

5. การแจงความเปน
หลักฐานกรณีไม
เกี่ยวกับคดี

-2ขั้นตอนการปฏิบัติ
พันธะสัญญา
1. ยื่นคํารองขอคัดสําเนาบันทึก
ภายใน 20
ประจําวันตอพนักงานสอบสวน
นาที
2. เมื่อหัวหนาสถานีพิจารณาแลว
มีความเห็นอนุญาต
3. เจาหนาที่เสมียนประจําวันให
นายตํารวจสัญญาบัตรรับรอง
สําเนาถูกตอง มอบใหกับผูแจง
ภายใน
1. พบพนักงานสอบสวนเจาของคดี
1 ชั่วโมง
2. พนักงานสอบสวนตรวจสอบ
เอกสารและสํานวนการสอบสวน (กรณีผูตองหา
ถูกควบคุมที่
3. สอบปากคําผูถอนคํารองทุกข
สถานีตํารวจ)
4. ลงประจําวันและลงลายมือชื่อ
ภายใน
ในสมุดบัญชียึดทรัพยและ
รักษาทรัพย (กรณียึดของกลาง)
1 ชั่วโมง
ลงบันทึกประจําวัน บันทึก
30 นาที
ถอนคํารองทุกข คดีความผิด
อันยอมความได
ภายใน 1
1. พนักงานสอบสวนซักถาม
ชั่วโมง
รายละเอียดขอเท็จจริง และ
ตรวจสอบหลักฐาน เอกสาร
ที่เกี่ยวของ อธิบายขอกฎหมาย
2. เจาหนาที่เสมียนประจําวันลง
บันทึกประจําวันไวเปนหลัก
ฐานตามแจง

ภายใตกรอบ

-3ประเภทของงาน
ขั้นตอนการปฏิบัติ
6. การขอประกันตัว
1. ผูตองหาหรือผูมีประโยชน
ผูตองหา
เกี่ยวของนําหลักประกันยื่น
คํารองขอปลอยชั่วคราวตอ
พนักงานสอบสวน หรือ
เจาพนักงานตํารวจ
2. พนักงานสอบสวนตรวจสอบ
หลักฐานถูกตองครบถวน
3. บันทึกสัญญาประกัน และมี
ความเห็นควรหรือไมควร
อนุญาตใหประกัน
4. ผูมีอํานาจสั่งอนุญาต หรือไม
อนุญาตใหประกัน
5. ในกรณีทอี่ นุญาตใหออก
หลักฐานรับหลักประกัน และ
สัญญาประกันคูฉบับมอบให
นายประกัน
6. เจาหนาที่เสมียนประจําวัน
ทําการบันทึกประจําวัน เพื่อ
ปลอยตัว หรือไมปลอยตัว
ผูตองหา
7. การคืนหลักทรัพยที่ 1. นําหลักฐานรับหลักประกันตัว
นํามาประกันผูตองหา
ผูตองหาพบ พงส.หรือเจาหนาที่
ธุรการทางคดี
2. พนักงานสอบสวนหรือเจาหนา
ที่ธุรการทางคดีตรวจสอบและ
บันทึกผลคดีถึงที่สุดหรือบันทึก
เหตุที่ถอนคดีได

พันธะสัญญา
- ภายใน45นาที
นับแตเวลาที่ยื่น
คํารองตอ
พนักงานสอบสวนหรือเจา
พนักงานตํารวจ
- กรณีมีเหตุ
จําเปนไมอาจ
สั่งปลอย
ชั่วคราวไดให
พิจารณาให
เสร็จสิ้น
ภายใน 24 ชม.
นับแตเวลาที่
ยื่นคํารองขอ
ปลอยตัว
ชั่วคราว

ภายใตกรอบ
1. พนักงานสอบสวนได
ทําการสอบสวนพิมพ
ลายนิ้วมือผูตองหาแลว
2. หลักฐานเกี่ยวกับผู
ประกันครบถวน
3. หลักฐานเกี่ยวกับหลัก
ประกันครบถวน
4. พนักงานสอบสวน
เปนผูมีอํานาจวินิจฉัย
คํารอง ยกเวนกรณี
- คดีความผิดตอ
พระมหากษัตริย
พระราชินี รัชทายาท
ผูสําเร็จราชการแทน
- คดีความผิดความมั่น
คงของรัฐภายใน
ราชอาณาจักร
- คดีอุกฉกรรจสะเทือน
ขวัญ

ภายใน 50 นาที 1. หลักทรัพยเก็บรักษาอยู
ในวันเวลา
ที่สถานีตํารวจ
ราชการนับแต 2. พนักงานสอบสวน เปน
เวลาที่ยื่นหลักผูมีอํานาจวินิจฉัยคืน
ฐานประกันตัวผู
ตองตอพนักงาน
สอบสวน

-4ประเภทของงาน
ขั้นตอนการปฏิบัติ
พันธะสัญญา
3. พนักงานสอบสวนมีความเห็น
ใหถอนสัญญาประกัน
4. เจาหนาที่เสมียนประจําวันลง
บันทึกประจําวันและมอบหลัก
ทรัพยคืนใหนายประกัน
8. การตรวจสอบสภาพ พนักงานสอบสวนรวมกับ
ภายใน
รถในคดีจราจร
ผูชํานาญการตรวจสภาพรถ แต
1 วัน
ตองสอบสวนใหปรากฏความรู
ความชํานาญในเรื่องนั้นไวดวย
ภายใน 1
9. การคืนของกลางกรณี 1. นําหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์และ
ศาลมีคําพิพากษาหรือ เอกสารที่เกี่ยวของ พบ พงส.
ชั่วโมง
คําสั่งถึงที่สุดไมริบ
2. พนักงานสอบสวนตรวจสอบ
หลักฐาน และพิจารณามีความ
หรือพนักงานอัยการ
แจงใหคืน
เห็นเสนอผูมีอํานาจสั่งคืนของ
กลาง
3. ลงบันทึกประจําวันคืนของกลาง
และลงลายมือชื่อรับในสมุด
บัญชียึด และรักษาทรัพย
10. การแจงความ
พนักงานสอบสวนแจงเปน
ภายใน 1 เดือน
คืบหนาของคดี
หนังสือถึงผูเสียหาย
จนกวาการ
สอบสวนจะ
เสร็จสิ้น
11. การแจงใหญาติหรือ เจาพนักงานตํารวจผูควบคุม
บุคคลที่ผูตองหาไว ผูตองหาเปนผูแจงหรือ
วางใจทราบการ
ประสานงานตํารวจทองที่ ที่ญาติ
จับกุม เมือ่ ผูถูกจับ หรือบุคคลที่ผูตองหาไววางใจมี
รองขอ
ภูมิลําเนาอยูเปนผูแจง

ภายใตกรอบ

-5ประเภทของงาน
ขั้นตอนการปฏิบัติ
12. การคืนรถกรณีที่ยึด 1.นําหลักฐานที่ไดมาหรือมีไวใน
ไวตรวจสอบหลักฐาน ครอบครองยื่นตอพนักงาน
สอบสวน
2. พนักงานสอบสวนตรวจสอบ
ความถูกตอง
3. ลงประจําวันคืนรถ

พันธะสัญญา
ภายใน
30 นาที

ภายใตกรอบ

-6ประเภทของงาน
ขั้นตอนการปฏิบัติ
13. การแจงการตายเพื่อ 1.นําบัตรประจําตัวประชาชนของ
นําไปทําใบมรณบัตร ผูมาแจงการตายพบพนักงาน
สอบสวน
2. นําบัตรประจําตัวประชาชน หรือ
ทะเบียนบานของผูตายยื่นตอ
พนักงานสอบสวน
3. ลงบันทึกประจําวันการแจง
การตาย
4. พนักงานสอบสวนสําเนา
ใบชันสูตรพลิกศพใหกับ
ผูมาแจง

พันธะสัญญา
ภายใน
15 นาที

ภายใตกรอบ

