


 บทที่ ๑ 

บททั่วไป 

  ๑. คําสั่งน้ีใชกับ การอํานวยความยุติธรรมในคดีอาญา การทําสํานวนการสอบสวน และ
มาตรการควบคุม ตรวจสอบ และเรงรัดการสอบสวนคดีอาญา 

๒. ใหยกเลิก   

 (๑) คําสั่งกรมตํารวจ ที่ ๙๖๐/๒๕๓๗ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๓๗ เรื่อง มาตรการ

ควบคุม ตรวจสอบ เรงรัดการสอบสวนคดีอาญา 

 (๒) คําสั่งกรมตํารวจ ที่ ๕๗๒/๒๕๓๘ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๓๘ เรื่องการอํานวย

ความยุติธรรมในการสอบสวนคดีอาญา 

 (๓) คําสั่งกรมตํารวจ ที่ ๗๕๓/๒๕๔๑ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๔๑ เรื่อง การทํา

สํานวนการสอบสวน  

 (๔) คําสั่งสํานักงานตํารวจแหงชาติ ที่ ๔๗๒/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๐ 

เรื่อง การทําสํานวนการสอบสวน(เพิ่มเติม) 

   (๕) หนังสือกองคดี กรมตํารวจ ที่ ๐๖๐๓.๓/ว.๑๖๐๙  ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๓๒             

เรื่อง ปญหาขอกฎหมายเกี่ยวกับความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗ และมาตรา ๒๖๗ 

(๖) หนังสือกองคดี กรมตํารวจ ดวนที่สุด ที่ ๐๖๐๓.๒๑/๓๖๙๓ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม 

๒๕๓๓  เรื่อง กําชับการสอบสวนคดีอาญา 

  (๗) หนังสือกรมตํารวจ ที่  ๐๕๐๓.๖/๑๑๙๙๙ ลงวันที่  ๙ กันยายน ๒๕๓๙                  

เรื่อง กําชับและซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการปลอยช่ัวคราว 

  (๘) หนังสือสํานักงานตํารวจแหงชาติ ที่ ๐๐๐๔.๖/๖๑๖๗ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม 

๒๕๔๕ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการสงสํานวนคดีที่ผูตองหาถูกคุมขังอยูในคดีอื่นที่เรือนจําซึ่งอยูในเขต

อํานาจศาลอื่น 

  (๙) หนังสือสํานักงานตํารวจแหงชาติ ที่ ๐๐๐๔.๖/๑๐๖๑๕ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม 

๒๕๔๕  เรื่อง กําหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับสํานวนการสอบสวนที่ผูตองหาหลบหนีประกันและคดีที่

ผูตองหาบางคนถูกจําคุกตามคําพิพากษาถึงที่สุดของศาลอื่น 

   (๑๐) หนังสือกองคดี สํานักงานตํารวจแหงชาติ ที่ ๐๐๐๔.๖/๑๐๙๔๐ ลงวันที่                    

๓ กันยายน ๒๕๔๕ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการทําสํานวนการสอบสวนเพิ่มเติม 

   (๑๑) หนังสือกองคดี สํานักงานตํารวจแหงชาติ ที่ ๐๐๐๔.๓๖/๕๐๖๑ ลงวันที่                  

๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๖ เรื่อง การสอบสวนคดีอาญากรณีผูเสียหายมอบอํานาจผูอื่นใหรองทุกข 

  (๑๒) หนังสือสํานักงานตํารวจแหงชาติ ที่ ๐๐๐๔.๖/๙๗๓๓ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน 

๒๕๔๖ เรื่อง แนวทางการขอขยายเวลาการทําสํานวนชันสูตรพลิกศพ 
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 (๑๓) หนังสือสํานักงานตํารวจแหงชาติ ที่ ๐๐๐๔.๖/๙๙๕๒ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน 

๒๕๔๖ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการพิจารณาโดยตอเน่ือง และการใชหลักประกันในช้ันสอบสวน            

เปนหลักประกัน ในช้ันศาล 

  (๑๔) หนังสือกองคดี สํานักงานตํารวจแหงชาติ ที่ ๐๐๐๔.๖/๑๐๕๐๖ ลงวันที่                 

๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๗  เรื่อง กําชับการปฏิบัติในการสอบสวนคดีอาญา 

   (๑๕) หนังสือกองคดี สํานักงานตํารวจแหงชาติ ที่ ๐๐๐๔.๖/๑๓๗๘ ลงวันที่ ๙ มีนาคม 

๒๕๔๘  เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

(ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ.๒๕๔๗ 

  (๑๖)  หนังสือสํ า นักงานตํารวจแห งชาติ   ที่  ๐๐๓๑.๒๑๒/๔๓๖๐ ลง วันที่                     

๑ สิงหาคม ๒๕๔๙  เรื่อง  กําชับใหตรวจสอบขอมูลบุคคลของผูตองหาหรือผูถูกจับ  

(๑๗)  หนังสือสํานักงานตํารวจแหงชาติ ที่ ๐๐๓๑.๒๑๒/๔๔๕๘ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม 

๒๕๔๙ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการขอออกหมายคน หมายจับ และการดําเนินกระบวนพิจารณาของ           

ศาลอาญา 

  (๑๘) หนังสือสํานักงานตํารวจแหงชาติ ดวนมาก  ที่ ๐๐๓๑.๒๑๒/๔๕๐๑ ลงวันที่                  

๓ ตุลาคม ๒๕๕๐ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการรับคํารองทุกขหรือคํากลาวโทษ การบันทึกคดี(ออกเลขคดี)           

การสอบสวนคดีไมปรากฏวาผูใดเปนผูกระทําความผิด และการรายงานคดี  

 (๑๙) หนังสือสํานักงานตํารวจแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ ๐๐๓๑.๒๑๒/๕๑๘๓ ลงวันที่                     

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติการเรียงเอกสารในสํานวนการสอบสวนคดีอาญา และ            

การออกเลขคดี(เพิ่มเติม)  

(๒๐) หนังสือสํานักงานตํารวจแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ ๐๐๓๑.๒๑๒/๐๙๐๘๖ ลงวันที่                  

๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๑ เรื่อง แกไขแนวทางปฏิบัติในการรับคํารองทุกขหรือคํากลาวโทษ การบันทึกคดี             

(ออกเลขคดี) การสอบสวนคดีไมปรากฏวาผูใดเปนผูกระทําผิดและการรายงานคดี และการกําหนดแนวทาง

ปฏิบัติในการเพิ่มประสิทธิภาพงานสอบสวน 

 (๒๑) หนังสือสํานักงานตํารวจแหงชาติ ที่ ๐๐๑๑.๒๕/๙๖๘ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม 

๒๕๕๔ เรื่อง การอายัดตัวผูตองหาตอเรือนจําหรือทัณฑสถาน 

 (๒๒) หนังสือสํานักงานตํารวจแหงชาติ ที่ ๐๐๑๑.๒๔/ว ๗๓ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม 

๒๕๕๔ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการออกหมายเรียกและขอออกหมายจับผูตองหา 

๓. ระเบียบ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการใดที่ขัด หรือแยงกับคําสั่งน้ีใหใชคําสั่งน้ีแทน  

๔. ในคําสั่งน้ี 

 (๑) “การรับแจงความ” หมายถึง การที่พนักงานสอบสวน หรือเจาหนาที่ซึ่งมีหนาที่

เกี่ยวของไดรับแจงเรื่องราวตางๆ จากผูที่มาแจงยังหนวยงานที่มีอํานาจสอบสวน ทั้งที่ไมเกี่ยวกับคดีอาญา 

และเกี่ยวกับคดีอาญา 
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 (๒) “หนวยงานที่มีอํานาจสอบสวน”  หมายถึง สถานีตํารวจ กลุมงานสอบสวน                     

หรือกองกํากับการที่มีอํานาจหนาที่ในการสืบสวนสอบสวนในสังกัดกองบัญชาการตํารวจนครบาล 

ตํารวจภูธรภาค ๑ – ๙ ศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง 

สํานักงานตรวจคนเขาเมือง และกลุมงานสอบสวนและตรวจสอบทรัพยสินในสังกัดกองบัญชาการตํารวจ

ปราบปรามยาเสพติด 

 (๓) “การแจงความที่ไมเกี่ยวกับคดีอาญา” หมายถึง การที่ผูแจงมาแจงตอเจาหนาทีตํ่ารวจ 

ถึงเหตุการณที่เกิดข้ึนซึ่งไมใชคํารองทุกข หรือคํากลาวโทษเพื่อใหดําเนินการ หรือขอรับบริการในเรื่องอื่นๆ 

ที่ไมเกี่ยวกับคดีอาญา 

 (๔) “การแจงความที่เกี่ยวกับคดีอาญา” หมายถึง การที่ผูแจงมาแจงตอเจาหนาที่

ตํารวจถึงเหตุการณที่เกิดข้ึนซึ่งเกี่ยวกับการรองทุกขหรือกลาวโทษในคดีอาญาทั่วไป หรือคดีจราจรทางบก 

 (๕) “คดีอาญาทั่วไป” หมายถึง คดีที่กลาวหาวาผูใดกระทําความผิดตามประมวล

กฎหมายอาญา และกฎหมายอื่นที่มีโทษทางอาญา  

 (๖) “คดีจราจรทางบก” หมายถึง คดีที่กลาวหาวาผูใดขับรถในทางโดยประมาทเปน

เหตุใหทรัพยสินผูอื่นไดรับความเสียหาย และหรือผูอื่นไดรับอันตรายแกกายหรือจิตใจ และหรืออันตราย

สาหัส และหรือถึงแกความตาย ซึง่เปนความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๔๓(๔),

มาตรา ๑๕๗ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๙๐ มาตรา ๓๐๐ หรือมาตรา ๒๙๑  

 (๗) “การคน” หมายถึง การที่เจาหนาที่ตํารวจไดใชอํานาจและหนาที่ที่มีอยูตาม

กฎหมายทําการตรวจสอบเพื่อคนหาหรือยึดสิ่งของซึ่งจะใชเปนพยานหลักฐานตามกฎหมายได หรือเพื่อพบ

และชวยบุคคลที่ถูกหนวงเหน่ียวกักขังโดยมิชอบดวยกฎหมาย หรือเพื่อพบบุคคลที่มีหมายจับหรือคําสั่ง 

ของศาล เพื่อนํามาดําเนินคดีตามกฎหมาย 

 (๘) “การจับ” หมายถึง  การที่เจาหนาที่ตํารวจไดใชอํานาจและหนาที่ที่มีอยูตาม

กฎหมายทําใหผูถูกจับถูกจํากัดเสรีภาพในรางกาย และทําใหเสรีภาพในการเคลื่อนที่สิ้นสุดลง รวมทั้งกรณีที่            

ผูจับแจงแกผูที่จะถูกจับวา เขาตองถูกจับแลวสั่งใหผูถูกจับไปยังที่ทําการของพนักงานสอบสวน 

 (๙) “ผูถูกจับ” หมายถึง บุคคลที่ถูกจับมาหาเจาพนักงานโดยจะถูกกลาวหาแลวหรือไม              

ก็ตาม 

 (๑๐) “สํานวนการสอบสวน” หมายความวา บรรดาสรรพเอกสารทุกชนิดที่เกี่ยวของ 

กับคดีที่พนักงานสอบสวนไดรวบรวมไว เชน บันทึกคําใหการผูที่พนักงานสอบสวนหรือเจาพนักงานอื่นเปน

ผูทํา เอกสารที่ ย่ืนเปนพยาน คํารองทุกขหรือคํากลาวโทษที่ ย่ืนตอเจาพนักงาน เพื่อประสงคทราบ

ขอเท็จจริง และพฤติการณตางๆ อันเกี่ยวกับความผิดที่ถูกกลาวหาเพื่อที่จะรูตัวผูกระทําความผิดและพิสูจน

ใหเห็นความผิดหรือความบริสุทธ์ิของผูตองหา 

  (๑๑) “สํานวนคดีอาญาทั่วไป” หมายถึง สํานวนการสอบสวนคดีที่กลาวหาวาผูใด

กระทําความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา และกฎหมายอื่นที่มีโทษทางอาญา ยกเวนคดีจราจรทางบก 
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 (๑๒) “สํานวนคดีจราจรทางบก” หมายถึง สํานวนการสอบสวนคดีที่กลาวหาวาผูใดขับ

รถในทางโดยประมาทเปนเหตุใหเกิดอันตรายแกชีวิต และหรือทรัพยสินของผูอื่น ซึ่งเปนความผิดตาม

พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๔๓(๔) และมาตรา ๗๘ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 

๓๙๑ มาตรา ๓๐๐ และมาตรา ๒๙๑  

 (๑๓)  “สํานวนชันสูตรพลิกศพ” หมายถึง สํานวนการสอบสวนชันสูตรพลิกศพ ที่ได

ดําเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๕๐ ซึ่งไมใชสํานวนคดี เพียงแตใหนํา

บทบัญญัติวาดวยการสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใชโดยอนุโลม 

 (๑๔) “สํานวนไมปรากฏวาผูใดเปนผูกระทําความผิด” หมายถึง สํานวนคดีที่ไมปรากฏ   

วาผูใดเปนผูกระทําความผิด ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๔๐(๑) รวมทั้งคดีที่   

ไมรูจักช่ือ ช่ือสกุล และมีตําหนิรูปพรรณไมเพียงพอที่จะเขียนภาพเหมือนผูกระทําความผิดเพื่อขอใหศาล

ออกหมายจับได 

 (๑๕) “สํานวนคดีรูตัวผูกระทําความผิด” หมายถึง สํานวนคดีที่รูจักช่ือ ช่ือสกุล หรือ

รูจักช่ือแตไมรูจักช่ือสกุล หรือไมรูจักช่ือ ช่ือสกุล แตมตํีาหนิรูปพรรณเพียงพอที่จะเขียนภาพเหมือนผูกระทาํ

ความผิดเพื่อขอใหศาลออกหมายจับได  

 (๑๖) “ขอหา” หมายถึง ขอเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทําทั้งหลายที่กลาวหาวาผูตองหา

ไดกระทําผิด รวมทั้งรายละเอียดที่เกี่ยวกับเวลา และสถานที่ซึ่งเกิดการกระทําน้ันๆ อีกทั้งบุคคลหรือสิ่งของ

ที่เกี่ยวของดวยพอสมควรเทาที่จะทําใหผูตองหาเขาใจไดดี  

 (๑๗) “ฐานความผิด” หมายถึง ความผิดที่ผูตองหาถูกกลาวหาตามที่ประมวลกฎหมาย

อาญาหรือกฎหมายอื่นที่มีโทษทางอาญาใหช่ือฐานความผิดไว เชน ฐานลักทรัพย ฐานฉอโกง ฐานทําให  

แทงลูก ฐานทอดทิ้งเด็ก คนปวยเจ็บหรือคนชรา ฐานคามนุษย เปนตน สวนความผิดอื่นใดที่ประมวล

กฎหมายอาญาหรือกฎหมายอื่นที่มีโทษทางอาญาที่มิไดใหช่ือฐานความผิดไว เชน ความผิดตอชีวิต มีบท

มาตราทั้งที่เปนความผิดในการฆาผูอื่น ความผิดในการทํารายผูอื่นถึงตายโดยไมมีเจตนาฆา ความผิด ในการ

ทําใหผูอื่นตายโดยประมาท เปนตน ในการใหช่ือฐานความผิดอาจใชช่ือฐานความผิดโดยสรุปสาระสําคัญ

ขององคประกอบความผิดที่กลาวหาได เชน ความผิดฐานฆาผูอื่น ความผิดฐานทําใหผูอื่นตายโดยไมเจตนา 

ความผิดฐานทําใหผูอื่นตายโดยประมาท  เปนตน 

 (๑๘) “ผูกลาวหา” หมายถึง ผูรองทุกขหรือผูกลาวโทษ ซึ่งจะเปนผูเสียหายหรือมิใช

ผูเสียหายก็ได 

๕. ในคําสั่งน้ี ถาคําใดมีคําอธิบายไวแลวในขอ ๔ ใหถือตามความหมายที่ไดอธิบายไว          

เวนแต ขอความใดในคําสั่งที่แตกตางจากคําอธิบายก็ใหมีความหมายเปนไปตามน้ัน 

 ๖. วิธีปฏิบัติเรื่องใดที่มิไดกําหนดในคําสั่งน้ีไวโดยเฉพาะ ใหปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 

คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ 



 -๕- 

 ๗. คําสั่งน้ีไมมีผลกระทบถึงการดําเนินการใดๆ ที่ไดกระทําไปแลวกอนวันที่คําสั่ง น้ี                 

ใชบังคับ สําหรับการดําเนินการเรื่องใดที่กําหนดไวในคําสั่งน้ีซึ่งยังไมสามารถดําเนินการไดในวันที่คําสั่งน้ี         

ใชบังคับ ใหดําเนินการในเรื่องดังกลาวตอไปจนแลวเสร็จ 

 



 บทที่ ๒   

การอํานวยความยุติธรรมในคดอีาญา 

๑. การรับแจงความ 

   การรับแจงความ ใหผูรับแจงความพึงระลึกไวเสมอวา การรับแจงความเปนหนาที่ที่จะตอง

บริการประชาชน เพื่อใหเปนไปตามหลักการที่วา “เปนตํารวจมืออาชีพ เพื่อความผาสุกของประชาชน”          

จึงตองรับแจงความ และใหบริการทุกเรื่องโดยใหปฏิบัติ ดังน้ี 

                  ๑.๑ การดําเนินการเมื่อไดรับแจงความ 

             ๑.๑.๑ เมื่อมีผูมาติดตอราชการที่หนวยงานที่มีอํานาจสอบสวน ไมวาดวยเรื่องใดๆ  

ใหเจาหนาที่ตํารวจซึ่งปฏิบัติหนาที่อยูในขณะน้ันทุกนาย อํานวยความสะดวกใหคําแนะนําที่ถูกตอง           

อยางรวดเร็ว หามมิใหหลีกเลี่ยงหรือละเลยหรือปดความรับผิดชอบ  

  ๑.๑.๒ เมื่อมีผูมาแจงความที่ไมเกี่ยวกับคดีอาญา และผูแจงมีความประสงคจะแจงไว

เปนหลักฐานเพื่อประกอบการยืนยัน รับรอง หรือตรวจสอบ ใหพนักงานสอบสวนหรือเจาหนาที่ซึ่งมีหนาที่

เกี่ยวของบันทึกคําแจงความน้ัน ในสมุดรายงานประจําวันรับแจงเปนหลักฐาน สวนการแจงเอกสารหาย          

ใหบันทึกการรับแจงไวในสมุดรายงานประจําวันรับแจงเอกสารหาย  

 ๑.๑.๓ เมื่อมีผูมาแจงความที่เกี่ยวกับคดีอาญา ใหพนักงานสอบสวนทุกนายพึงระลึก

อยูเสมอวา ผูเสียหายอาจรองทุกข หรือผูกลาวโทษอาจกลาวโทษตอพนักงานสอบสวนได และพนักงาน

สอบสวนมีหนาที่ตองรับคํารองทุกข หรือคํากลาวโทษตามกฎหมาย ไมวาเหตุจะเกิด หรืออาง หรือเช่ือวา

เกิดภายในเขตอํานาจการสอบสวนของตนหรือไมก็ตาม หามปฏิเสธวาเหตุมิไดเกิดในเขตอํานาจตน และให

ดําเนินการ ดังน้ี 

         ๑.๑.๓.๑ การรับแจงความที่เกี่ยวกับคดีอาญาซึ่งไดเกิด หรืออาง หรือเช่ือวาได

เกิดภายในเขตอํานาจของตน โดยใหพนักงานสอบสวนรับคํารองทุกขหรือคํากลาวโทษตามระเบียบวาดวย

การรับคํารองทุกขหรือคํากลาวโทษ  โดยใหบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการรับคํารองทุกขหรือคํากลาวโทษ

ไวในสมุดสารบบการดําเนินคดีอาญาทั่วไป หรือสมุดสารบบการดําเนินคดีจราจรทางบก ไมวาจะเปนกรณี                

ที่เปรียบเทียบปรับในวันที่รับคํารองทุกขหรือคํากลาวโทษไดหรือไมก็ตาม หรือทําสํานวนการสอบสวน          

และลงรายงานประจําวันเกี่ยวกับคดี แลวรีบดําเนินการสอบสวนโดยไมชักชา  

             กรณีรองทุกข หรือกลาวโทษในความผิดอาญาซึ่งมิไดเกิดในเขต

อํานาจของตนหรือที่เกิดนอกราชอาณาจักร ใหรับแจงความโดยลงรายงานประจําวันเกี่ยวกับคดีไว หลังจาก

น้ันใหสงเรื่องไปยังพนักงานสอบสวนแหงทองที่ที่รับผิดชอบเพื่อดําเนินการสอบสวนตอไป  

 ๑.๑.๓.๒ การรับแจงความที่เกี่ยวกับคดีอาญาซึ่งไดเกิด หรืออาง หรือเช่ือวา            

ไดเกิดภายในเขตอํานาจของตนแตเปนกรณีที่ผูเสียหายขอความชวยเหลือแตไมยอมรองทุกขตามระเบียบ 

หรือคดีความผิดตอสวนตัวซึ่งผูเสียหายมาแจงความตอพนักงานสอบสวน และคูกรณีไดเจรจายอมความกัน



-๗- 
 

โดยถูกตองตามกฎหมายกอนที่จะมีการรับคํารองทุกขตามระเบียบ หรือกรณีอื่นๆ พนักงานสอบสวนไมตอง

ทําการสอบสวน แตใหลงรายงานประจําวันเกี่ยวกับคดี พรอมทั้งบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการรับแจง

ความไวในสมุดสารบบการรับแจงความท่ีเก่ียวกับคดีอาญาโดยไมสอบสวน (แบบ ส ๕๖ – ๗๔ ) 

 ๑.๑.๔ การรับแจงความที่ยังไมแนชัดวาความผิดอาญาไดเกิด หรืออาง หรือเช่ือวา             

ไดเกิดในเขตอํานาจของตน ใหพนักงานสอบสวนดําเนินการดังน้ี 

  (๑) ใหพนักงานสอบสวนดําเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา            

ความอาญา มาตรา ๑๙ 

  (๒) กรณีที่ไมแนวาพนักงานสอบสวนคนใดในจังหวัดเดียวกัน หรือในระหวาง

หลายจังหวัดใหดําเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๑ โดยใหพนักงานสอบสวน            

ที่รับแจงความดําเนินการสอบสวนเบื้องตน แลวเสนอความเห็นไปยังผูบังคับบัญชาตามลาํดับช้ันจนถึงผูมอีาํนาจ

ช้ีขาดวินิจฉัยสั่งการ 

 ๑.๑.๕ การรับแจงความที่ยังไมแนชัดวาเปนคํารองทุกข หรือคํากลาวโทษ หรือเปน

เรื่องทางแพง ใหพนักงานสอบสวนบันทึกการรับแจงความไวในรายงานประจําวันเกี่ยวกับคดี แลวรีบเสนอ

เรื่องใหผูบังคับบัญชาตามลําดับช้ันถึงหัวหนาหนวยงานที่มีอํานาจสอบสวน พิจารณาสั่งภายใน ๒๔ ช่ัวโมง           

นับแตเวลาที่บันทึกการรับแจงความไวในรายงานประจําวันเกี่ยวกับคดี 

กรณีผูบังคับบัญชาหัวหนาหนวยงานพิจารณาวินิจฉัยสั่งการแลวเห็นวา           

เปนเรื่องในทางแพงก็ใหช้ีแจงทําความเขาใจใหผูแจงความทราบและลงประจําวันเกี่ยวกับคดี พรอมให                    

ผูแจงความลงช่ือไวเปนหลักฐาน  

 กรณีผูบังคับบัญชาหัวหนาหนวยงานพิจารณาวินิจฉัยสั่งการแลวเห็นวาเปน

เรื่องในทางอาญา ไมวาจะเปนความผิดอาญาแผนดินหรือความผิดตอสวนตัว ก็ใหพนักงานสอบสวน

พิจารณาตามอํานาจหนาที่ตอไป 

   ๑.๑.๖ ในกรณีเปนความผิดอาญาแผนดิน เมื่อผูเสียหายขอความชวยเหลือแตไมยอม

รองทุกขตามระเบียบ หรือเมื่อผูเสียหายฟองคดีเสียเองโดยมิไดรองทุกขกอน หรือเมื่อมีหนังสือกลาวโทษ

เปนบัตรสนเทห หรือบุคคลที่กลาวโทษดวยปากไมยอมบอกวา เขาคือใคร หรือไมยอมลงลายมือช่ือใน            

คํากลาวโทษหรือบันทึกคํากลาวโทษ พนักงานสอบสวนจะไมทําการสอบสวนก็ได แตตองไดรับความ

เห็นชอบจากผูบังคับการ หรือผูบัญชาการสําหรับหนวยงานที่มีอํานาจสอบสวนซึ่งข้ึนตรงตอกองบัญชาการ

หรือสวนราชการที่มีฐานะเทียบเทากองบัญชาการ  

  ในกรณีผู เสียหายขอความชวยเหลือแตไมยอมรองทุกขตามระเบียบ                  

ใหพนักงานสอบสวนดําเนินการใหความชวยเหลือตามหนาที่โดยมิชักชา หลังจากน้ันจึงรายงานผูบังคับการ 

หรือผูบัญชาการสําหรับหนวยงานที่มีอํานาจสอบสวนซึ่งข้ึนตรงตอกองบัญชาการหรือสวนราชการที่มีฐานะ

เทียบเทากองบัญชาการ เพื่อจะไมทําการสอบสวน  



-๘- 
 

 กรณีดังกลาว หากผูบังคับบัญชามีความเห็นวาไมตองทําการสอบสวน                

ใหบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการรับแจงความไวในสมุดสารบบการรับแจงความท่ีเก่ียวกับคดีอาญา         

โดยไมสอบสวน (แบบ ส.๕๖-๗๔) 

   ในกรณีเปนความผิดอาญาแผนดินและไม เขาหลักเกณฑตามวรรคสอง                    

ใหพนักงานสอบสวนทําการสอบสวนวามีมูลความผิดหรือไม ถาปรากฏเปนความผิดแลวเปนหนาที่ของ

พนักงานสอบสวนที่จะตองดําเนินการสอบสวนตอไป 

  ๑.๒  การแจงผลความคืบหนาการสอบสวน  

   เพื่อเปนการสื่อสารและสรางความเขาใจที่ถูกตองใหกับผูแจงความรองทุกขหรือ

กลาวโทษ รวมทั้งผูที่ไดรับความเสียหายในคดีจราจรทางบกซึ่งมิใชผูตองหา หรือญาติของผูตายในสํานวน

ชันสูตรพลิกศพ ไดรับทราบความคืบหนาผลการดําเนินการของพนักงานสอบสวน ทั้งน้ี เพื่อเปนการ              

ใหเขาถึงกระบวนการยุติธรรมไดอยางเทาเทียมกัน จึงใหพนักงานสอบสวนถือปฏิบัติดังน้ี 

   ๑.๒.๑ คดีทุกประเภทที่มีผูแจงความรองทุกขหรือกลาวโทษตอพนักงานสอบสวน 

ใหแจงความคืบหนาผลการดําเนินการใหผูรองทุกขหรือผูกลาวโทษ รวมทั้งผูที่ไดรับความเสียหายในคดี

จราจรทางบกซึ่งมิใชผูตองหา หรือญาติของผูตายในสํานวนชันสูตรพลิกศพทราบ โดยใหพนักงานสอบสวน

เจาของสํานวนหรือผูที่ไดรับมอบหมายมีหนาที่แจงความคืบหนา 

   ๑.๒.๒ การแจงผลความคืบหนาการสอบสวนใหผูรองทุกขหรือผูกลาวโทษทราบ  

ใหทําเปนหนังสือแจงความคืบหนาการสอบสวน โดยมีระยะเวลาในการแจงความคืบหนาผลการสอบสวน 

ดังน้ี               

     ๑.๒.๒.๑ ครั้งแรก เมื่อครบกําหนด ๓๐ วันนับแตวันรับคํารองทุกข หรือ 

คํากลาวโทษ 

     ๑.๒.๒.๒ ครั้งที่สอง เมื่อครบกําหนด ๖๐ วันนับแตวันที่แจงครั้งแรก 

         ๑.๒.๒.๓ ครั้งที่สาม เมื่อสรุปสํานวนการสอบสวนสงใหพนักงานอัยการ 

    ทั้งน้ี หากมีการออกหมายจับ หรือจับกุมผูตองหาไดก็ใหแจงผูรองทุกขหรือ                   

ผูกลาวโทษทราบดวย   

๒. การคน 

 การคนตัวบุคคลหรือสถานที่ ลวนแลวแตเปนการกระทําที่กระทบกระเทือนตอสิทธิ

เสรีภาพที่กฎหมายคุมครอง เจาพนักงานตํารวจพึงกระทําดวยความระมัดระวังและยึดถือหลักกฎหมาย                 

ที่เกี่ยวของอยางเครงครัด ดังตอไปน้ี 

 ๒.๑  เจาพนักงานตํารวจจะคนในที่รโหฐานโดยไมมีหมายหรือคําสั่งของศาลไมได              

เวนแต 
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                        (๑) เมื่อมีเสียงรองใหชวยมาจากขางในที่รโหฐาน หรือมีเสียง หรือพฤติการณอื่นใด

อันแสดงไดวามีเหตุรายเกิดข้ึนในที่รโหฐานน้ัน 

 (๒) เมื่อปรากฏความผิดซึ่งหนากําลังกระทําลงในที่รโหฐาน 

                        (๓) เมื่อบุคคลที่ไดกระทําความผิดซึ่งหนา ถูกไลจับและหนีเขาไปหรือมีเหตุ           

อันแนนแฟน ควรสงสัยวาไดเขาไปซุกซอนตัวอยูในที่รโหฐานน้ัน 

                        (๔) เมื่อมีพยานหลักฐานตามสมควรวาสิ่งของที่มีไวเปนความผิด หรือไดมาโดยการ

กระทําความผิด หรือไดใชหรือมีไวเพื่อใชในการกระทําความผิด หรืออาจเปนพยานหลักฐานพิสูจน              

การกระทําความผิดไดซอนหรืออยูในน้ัน ประกอบทั้งตองมีเหตุอันควรเช่ือวาหากรอหมายคน สิ่งของน้ัน          

จะถูกโยกยายหรือทําลายเสียกอน 

            การใชอํานาจตรวจคนกรณีน้ี ใหผูตรวจคนจัดทําบันทึกการตรวจคนโดยไมมี

หมายคน (แบบ ส ๕๖ – ๓๑) โดยแสดงเหตุผลที่ทําใหสามารถเขาคนได แลวมอบบันทึกการตรวจคนและ

บัญชีทรัพยประกอบบันทึกการตรวจคนโดยไมมีหมายคน (แบบ ส ๕๖ – ๓๒) ใหไวแกผูครอบครอง

สถานที่ที่ถูกตรวจคน แตถาไมมีผูครอบครองอยู ณ ที่น้ันใหสงมอบบันทึกดังกลาวแกบุคคลเชนวาน้ันในทันที

ที่กระทําได แลวใหรีบรายงานผลการตรวจคนพรอมทั้งเหตุผลเปนหนังสือตอผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไปหน่ึงช้ัน 

  (๕) เมื่อที่รโหฐานน้ัน ผูที่จะตองถูกจับเปนเจาบานและการจับน้ัน มีหมายจับหรือ

เปนการจับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๗๘ 

 ๒.๒  การคนในที่รโหฐานตองกระทําระหวางพระอาทิตยข้ึนและตก มีขอยกเวนดังน้ี 

        (๑) เมื่อลงมือคนแตในเวลากลางวัน ถายังไมเสร็จจะคนตอไปในเวลากลางคืนก็ได 

  (๒) ในกรณีฉุกเฉินอยางย่ิง หรือซึ่งกฎหมายอื่นบัญญัติใหคนไดเปนพิเศษ จะทําการคน

ในเวลากลางคืนก็ได 

   กรณีฉุกเฉินอยางย่ิง หมายถึง กรณีที่จะตองเขาจัดการในทันทีทันใด ถารอชา   

จะไมเปนการเหมาะสมแกพฤติการณ ทั้งน้ีใหพิจารณาจากความรายแรงของความผิด พฤติการณในการ

กระทําความผิดและการไดมาซึ่งพยานหลักฐานในคดี เชน เจาพนักงานตํารวจเห็นเจาของบานกับพวกกําลัง

ตมกลั่นสุราอยูในบานเวลากลางคืน ถาไมจับขณะกําลังกระทําผิดก็จะไมเปนการประจักษแจงวาผูน้ันกระทาํ

ความผิดและจะไมไดพยานหลักฐานของกลางหรือไดไมครบถวนบริบูรณ ดังในเวลากระทําผิด                

ถาปลอยใหเน่ินชาไปโดยไมจับทันที ก็อาจจับกุมผูกระทําผิดไมไดเลยทั้งพยานหลักฐานตางๆ ก็อาจสูญหาย

หรือถูกทําลายไปหมด   จึงเปนกรณีฉุกเฉิน เจาพนักงานมีอํานาจจับ แตถาเปนการกระทําความผิดลหุโทษ 

แมกระทําผิดซึ่งหนา หากเจาพนักงานรูจักหลักแหลงของผูกระทําผิดก็ไมเปนกรณีฉุกเฉินอยางย่ิง 

 (๓) การคนเพื่อจับผูดุรายหรือผูรายสําคัญจะทําในเวลากลางคืนก็ได แตตองไดรับ

อนุญาตพิเศษจากศาลตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในขอบังคับของประธานศาลฎีกา 
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      ผูดุราย หมายถึง ผูที่กระทําอยางโหดเหี้ยม และหมายความรวมถึงบุคคลที่ยัง

ไมใชผูกระทําความผิด เชน คนที่มีจิตไมปกติเคยทํารายผูอื่นมากอน คนบาหรือคนเปนโรคจิตควบคุม

อารมณหรือพฤติกรรมตนเองไมไดอาจเกิดอันตรายตอชีวิต และทรัพยสินของตนเอง หรือผูอื่น เปนตน 

    ผูรายสําคัญ หมายถึง ผูกระทําผิดในคดีที่มีลักษณะรายแรง เชน คดีฆาคนตาย

โดยเจตนา หรือปลนทรัพย หรือเปนผูกระทําผิดติดนิสัยจนมีช่ือเสียงเปนที่หวาดกลัวแกประชาชนทั่วไป 

หรือเปนที่ตองการตัวของทางราชการหรือมีหมายจับหลายคดี เปนตน 

 ๒.๓ การตรวจคนกรณีมีหมายคน หรือคําสั่งของศาลน้ัน หัวหนาในการจัดการให          

เปนไปตามหมายน้ัน คือ เจาพนักงานผูมีช่ือในหมายคนหรือผูรักษาการแทนซึ่งจะตองเปนเจาพนักงาน

ตํารวจที่มียศต้ังแตช้ันรอยตํารวจตรีข้ึนไปเทาน้ัน และเมื่อทําการตรวจคนเสร็จสิ้นแลว ใหดําเนินการตามที่

ศาลสั่งไวดวย 

 ๒.๔ การตรวจคนในที่รโหฐาน ใหเจาพนักงานตํารวจปฏิบัติดังน้ี 

 ๒.๔.๑ เจาพนักงานตํารวจที่จะทําการตรวจคนตองแตงเครื่องแบบ เวนแตมีเหตุ

จําเปน หรือกรณีเรงดวน หรือเปนเจาพนักงานตํารวจที่มีตําแหนงต้ังแตผูกํากับการข้ึนไปจะไมแตง

เครื่องแบบก็ได แตตองแจงยศ ช่ือ ตําแหนงพรอมทั้งแสดงบัตรประจําตัวใหเจาบานหรือผูครอบครอง

สถานที่น้ันทราบ 

                ๒.๔.๒ กอนลงมือตรวจคนใหเจาพนักงานตํารวจที่จะทําหนาที่ในการตรวจคนแสดง

ความบริสุทธ์ิ จนเปนที่พอใจกับเจาบานหรือผูครอบครองสถานที่น้ันแลวจึงลงมือตรวจคนตอหนาเจาบาน

หรือผูครอบครองสถานที่น้ัน หรือถาหาบุคคลเชนวาน้ันไมได หรือสถานที่น้ันไมมีผูใดอยูก็ใหตรวจคน            

ตอหนาบุคคลอื่นอยางนอยสองคนที่เจาพนักงานตํารวจไดขอรองมาเปนพยาน 

 ๒.๔.๓ หากเปนกรณีตรวจคนที่อยูหรือสํานักงานของผูตองหาหรือจําเลย ซึ่งถูก

ควบคุมหรือขังอยูใหทําตอหนาบุคคลน้ัน ถาบุคคลน้ันไมติดใจหรือไมสามารถมากํากับ จะต้ังผูแทนหรือ

พยานมากํากับก็ได ถาผูแทนหรือพยานไมมี ใหตรวจคนตอหนาบุคคลในครอบครัวหรือตอหนาบุคคลอื่น

อยางนอยสองคนที่เจาพนักงานตํารวจไดขอรองมาเปนพยาน 

 ๒.๔.๔ ในการตรวจคนที่รโหฐาน ใหเจาพนักงานตํารวจสั่งเจาของหรือคนที่อยูในน้ัน 

หรือผูรักษาสถานที่ซึ่งจะตรวจคนยอมใหเขาไปโดยมิหวงหาม อีกทั้งใหความสะดวกตามสมควรทุกประการ

ในอันที่จะจัดการตรวจคนน้ัน ถาบุคคลดังกลาวไมยอมใหเขาไป ใหเจาพนักงานตํารวจช้ีแจงเหตุ                 

ความจําเปนกอน ถายังไมยินยอมอีก เจาพนักงานตํารวจมีอํานาจใชกําลังเขาไป ในกรณีจําเปนจะตองเปด

หรือทําลายประตูบาน ประตูเรือน หนาตาง รั้ว หรือสิ่งกีดขวางอยางอื่นๆ ใหทําไดแตจะทําใหเสียหาย           

เกินกวาความจําเปนไมได 

 ๒.๔.๕ ในการตรวจคนตองกระทําดวยความระมัดระวัง และพยายามหลีกเลี่ยงมิใหเกิด

ความเสียหาย เวนแตมีเหตุจําเปนที่ไมอาจหลีกเลี่ยงได 
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  ๒.๔.๖ สิ่ งของใดที่ ยึดได  ตอง ให เจ าของหรือผู ครอบครองสถานที่  บุคคล                    

ในครอบครัว ผูตองหา จําเลย ผูแทน หรือพยาน แลวแตกรณี ดูเพื่อใหรับรองวาถูกตอง ถาบุคคลเชนน้ัน

รับรองหรือไมยินยอมรับรองอยางใด ใหมีรายละเอียดปรากฏไวในบันทึกการตรวจคน 

   ๒.๔.๗ เมื่อเจาพนักงานตํารวจตรวจคนเสร็จสิ้นแลวตองจัดทําบันทึกการตรวจคน                 

โดยใหปรากฏรายละเอียดแหงการตรวจคนและสิ่งของที่ตรวจคน โดยสิ่งของที่ตรวจคนใหหอหรือบรรจุ         

หีบหอ ตีตราไว หรือใหทําเครื่องหมายไวเปนสําคัญ  

 ๒.๔.๘ บันทึกการตรวจคนน้ันใหอานใหเจาของ หรือผูครอบครองสถานที่บุคคล               

ในครอบครัว ผูตองหา จําเลย ผูแทน หรือพยาน แลวแตกรณีฟง แลวใหบุคคลเชนวาน้ันลงลายมือช่ือรับรอง

ไวหากไมยินยอมใหบันทึกเหตุผลไว 

๓. การจับ 

    การจับ เปนการกระทําใหผูถูกจับเสียความเปนอิสรภาพ เจาพนักงานตํารวจจึงควร

ระมัดระวังการใชอํานาจในการจับ และกระทําเมื่อมีความจําเปน โดยใหถูกตองตามที่รัฐธรรมนูญและ

กฎหมายใหอํานาจไว พึงเขาใจวาวัตถุประสงคสวนใหญของการจับ เพื่อประโยชนในการระงับปราบปราม

เหตุอันบังเกิดข้ึนเฉพาะหนา หรืออาจจะเกิดข้ึน หรือเพื่อปองกันมิใหผูกระทําผิดมีโอกาสหลบหนีไดสะดวก

เทาน้ัน และใหปฏิบัติดังน้ี 

 ๓.๑  เจาพนักงานตํารวจจะจับผูใดโดยไมมีหมายจับหรือคําสั่งของศาลไมได เวนแต             

  ๓.๑.๑ เมื่อบุคคลน้ันไดกระทําความผิดซึ่งหนา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา มาตรา ๘๐ ความผิดซึ่งหนาน้ัน ไดแก ความผิดซึ่งเห็นกําลังกระทําหรือพบในอาการซึ่งแทบจะ

ไมมีความสงสัยเลยวาเขาไดกระทําผิดมาแลวสดๆ แตยังมีกรณีที่กฎหมายให ถือวา เปนความผิด            

ซึ่งหนาไดเชนกัน หากเปนความผิดอาญาที่ระบุไวทายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กลาวคือ 

             (๑) เมื่อพบบุคคลหน่ึงถูกไลจับด่ังผูกระทําโดยมีเสียงรองเอะอะ 

 (๒) เมื่อพบบุคคลหน่ึงแทบจะทันทีทันใดหลังจากกระทําผิด ในถ่ินแถว

ใกลเคียงกับที่เกิดเหตุน้ันและมีสิ่งของที่ไดมาจากการกระทําผิด หรือมีเครื่องมือ อาวุธ หรือวัตถุอยางอื่น           

อันสันนิษฐานไดวาไดใชในการกระทําผิดหรือมีรองรอยพิรุธเห็นประจักษที่เสื้อผาหรือเน้ือตัวของผูน้ัน 

 ๓.๑.๒ เมื่อพบบุคคลโดยมีพฤติการณอันควรสงสัยวานาจะกอเหตุรายใหเกิด

ภยันตรายแกบุคคลหรือทรัพยสินของผูอื่นโดยมีเครื่องมือ อาวุธ หรือวัตถุอยางอื่นอันสามารถอาจใชในการ

กระทําผิด 

 ๓.๑.๓ เมื่อมีเหตุที่จะออกหมายจับบุคคลน้ัน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา            

ความอาญา มาตรา ๖๖(๒) แตมีความจําเปนเรงดวนที่ไมอาจขอใหศาลออกหมายจับบุคคลน้ันได 

 การจับกรณีน้ี เจาพนักงานตํารวจผูจับจะตองมีพยานหลักฐานตามสมควร  

วาผู น้ันนาจะไดกระทําความผิดอาญาและมีเหตุอันควรเ ช่ือวาจะหลบหนี หรือจะไปยุงเหยิงกับ

พยานหลักฐาน หรือกอเหตุอันตรายอยางอื่น  และมีความจําเปนเรงดวนที่ไมอาจขอใหศาลออกหมายจับ
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บุคคลน้ันไดทัน เชน กรณีที่มีผูเสียหายช้ีใหจับ หากไดมีการสืบสวนสอบสวนจนปรากฏหลักฐานตามสมควร

วาผูที่จะถูกจับนาจะไดกระทําความผิดอาญา และมีเหตุอันควรเช่ือวาจะหลบหนีหรือจะไปยุงเหยิงกับ

พยานหลักฐานหรือกอเหตุอันตรายประการอื่น  ทั้งเปนกรณีจําเปนเรงดวนที่ไมอาจขอใหศาลออกหมายจับ

ไดทัน  เจาพนักงานตํารวจก็มีอํานาจจับกุมไดทันทีโดยไมตองมีหมายจับหรือคําสั่งของศาล  แตถายังไมได

เริ่มทําการสืบสวนสอบสวนเจาพนักงานตํารวจจะตองตรวจสอบขอมูลหรือหลักฐานจากผูเสียหายเสียกอน 

ถาปรากฏวามีหลักฐานที่เช่ือถือไดตามสมควรวาผูที่จะถูกจับน้ันนาจะไดกระทําความผิดอาญา และกําลังจะ

หลบหนีหรือจะไปยุงเหยิงกับพยานหลักฐานหรือกอเหตุอันตรายประการอื่น และไมมีโอกาสที่จะไปขอให

ศาลออกหมายจับไดทันเจาพนักงานตํารวจก็มีอํานาจจับกุมบุคคลน้ันไดโดยไมตองมหีมายจับเชนเดียวกัน   

 ๓.๑.๔ การจับผูตองหาหรือจําเลยที่หนีหรือจะหลบหนีไประหวางถูกปลอยช่ัวคราว

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๑๗ เปนกรณี เมื่อผูตองหาหรือจําเลยหนีหรือ     

จะหลบหนี กฎหมายใหอํานาจเจาพนักงานตํารวจที่พบการกระทําดังกลาวมีอํานาจจับผูตองหาหรือจําเลย

น้ันได แตในกรณีที่บุคคลซึ่งทําสัญญาประกันหรือเปนหลักประกันเปนผูพบเห็นการกระทําดังกลาว       

อาจขอใหเจาพนักงานตํารวจที่ใกลที่สุดจับผูตองหาหรือจําเลยได ถาไมสามารถขอความชวยเหลือจาก          

เจาพนักงานตํารวจไดทันทวงที ก็ใหมีอํานาจจับผูตองหาหรือจําเลยไดเองแลวสงไปยังพนักงานฝายปกครอง

หรือตํารวจที่ใกลที่สุด และใหเจาพนักงานน้ันรีบจัดสงผูตองหาหรือจําเลยไปยังเจาพนักงานหรือศาล     

โดยคิดคาพาหนะจากบุคคลซึ่งทําสัญญาประกันหรือหลักประกันน้ัน 

 ๓.๒ การจับน้ันเจาพนักงานตํารวจตองแจงแกผูที่จะถูกจับน้ันวา เขาตองถูกจับแลวสั่งให 

ผูถูกจับไปยังที่ทําการของพนักงานสอบสวนแหงทองที่ที่ถูกจับพรอมดวยผูจับทันที  เวนแตสามารถนําไปที่

ทําการพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบไดในขณะน้ันใหนําไปที่ทําการของพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบน้ัน 

แตถาจําเปนก็ใหจบัตัวไป 

 ๓.๓ ตองแจงขอหาใหผูถูกจับทราบ หากมีหมายจับใหแสดงตอผูถูกจับและแจงดวยวา          

ผูถูกจับมีสิทธิที่จะใหการหรือไมใหการก็ได หากใหการถอยคําน้ันอาจใชเปนพยานหลักฐานในการพิจารณา

คดีได และผูถูกจับมีสิทธิที่จะพบและปรึกษาทนายความ หรือผูซึ่งจะเปนทนายความได โดยใหเจาพนักงาน

ตํารวจพูดขอความในลักษณะตอไปน้ี 

 ๓.๓.๑ กรณีเปนการจับโดยไมมีหมายจับ 

 “คุณ(ทาน)ถูกจับแลวในขอหา..............................คุณ(ทาน)มีสิทธิที่จะใหการ

หรือไมใหการก็ได  ถาคุณ(ทาน)ใหการถอยคําน้ันอาจใชเปนพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได         

และคุณ(ทาน)มีสิทธิที่จะพบและปรึกษาทนาย หรือผูซึ่งจะเปนทนายความได” 

 ๓.๓.๒ กรณีเปนการจับโดยมีหมายจับหรือคําสั่งของศาล 

 “คุณ(ทาน)ถูกจับตามหมายจับของศาล .... ..... ... . ..ที่ . . .... ../๒๕.... .... .                

ลงวันที่..................ในขอหา.........................................คุณ(ทาน) มีสิทธิที่จะใหการหรือไมใหการก็ได        
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ถาคุณ(ทาน)ใหการถอยคําน้ันอาจใชเปนพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได คุณ(ทาน)มีสิทธิที่จะพบและ

ปรึกษาทนาย หรือผูซึ่งจะเปนทนายความได” 

 นอกจากน้ี ใหเจาพนักงานผูจับบันทึกเกี่ยวกับการแจงสิทธิดังกลาวขางตนไวใน 

บันทึกการจับกุมดวย โดยใหปรากฏขอความวา “ผูจับไดแจงใหผูถูกจับทราบแลววา ทานตองถูกจับในขอหา

ดังกลาวและมีสิทธิที่จะใหการหรือไมใหการก็ได  ถาใหการถอยคําน้ันอาจใชเปนพยานหลักฐานในการพิจารณา

คดีได  และมีสิทธิที่จะพบและปรึกษาทนายความ หรือผูซึ่งจะเปนทนายความได” จากน้ันจึงบันทึกคําใหการ

ของผูถูกจับลงในบันทึกการจับ 

                   ๓.๔ ถาผูถูกจับประสงคจะแจงใหญาติ หรือผูซึ่งตนไววางใจทราบถึงการจับ หากเปนการ

สะดวกและไมเปนการขัดขวางการจับหรือการควบคุมผูถูกจับหรือทําใหเกิดความไมปลอดภัยแกบุคคลใด 

ใหเจาพนักงานอนุญาตใหผูถูกจับดําเนินการไดตามสมควรแกกรณี 

 ๓.๕ หากบุคคลซึ่งจะถูกจับขัดขวางหรือจะขัดขวางการจับ หรือหลบหนี หรือพยายาม   

จะหลบหนีผูทําการจับมีอํานาจใชวิธีหรือการปองกันที่เหมาะสมแกพฤติการณแหงเรื่องในการจับน้ัน 

 ๓.๖ เจาพนักงานตํารวจ หรือราษฎรผูทําการจับตองเอาตัวผูถูกจับไปยังที่ทําการของ

พนักงานสอบสวนแหงทองที่ที่ถูกจับพรอมดวยผูจับ เวนแตสามารถนําไปที่ทําการของพนักงานสอบสวน

ผูรับผิดชอบไดในขณะน้ัน ใหนําไปที่ทําการของพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบดังกลาว  

  กรณีพนักงานสอบสวนแหงทองที่ที่ถูกจับ เปนคนละทองที่กับพนักงานสอบสวน

ผูรับผิดชอบ ใหหัวหนาหนวยงานที่มีอํานาจสอบสวนแหงทองที่ที่ถูกจับรีบสงตัวผูถูกจับไปยังพนักงาน

สอบสวนทองที่ที่รับผิดชอบโดยทันที และใหคํานึงถึงระยะเวลาในการควบคุมผูถูกจับหรือผูตองหาดวย     

 ๓.๗ กรณีเจาพนักงานตํารวจเปนผูจับใหแจงขอหาและรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณจับ

ใหผูถูกจับทราบ ถามีหมายจับใหแจงใหผูถูกจับทราบและอานใหฟง  โดยบันทึกไวในรายงานประจําวัน

เกี่ยวกับคดีขอรับตัวผูถูกจับไวควบคุมโดยใหผูถูกจับลงลายมือช่ือรับทราบไว และมอบสําเนาบันทึกการจับกุม

แกผูถูกจับน้ัน โดยใหผูถูกจับลงลายมือช่ือรับสําเนาไวในบันทึกการจับกุม 

 ๓.๘ กรณีราษฎรเปนผูจับ ใหเจาพนักงานตํารวจซึ่งรับมอบตัวผูถูกจับจากราษฎรบันทึกช่ือ  

อาชีพ ที่อยูของผูจับ ขอความและพฤติการณแหงการจับน้ัน รวมทั้งแจงขอหาและรายละเอียดแหงการจับ

ใหผูถูกจับทราบและแจงใหผูถูกจับทราบดวยวา ผูถูกจับมีสิทธิจะไมใหการหรือใหการก็ไดและถอยคําของ         

ผูถูกจับอาจใชเปนพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได โดยบันทึกไวในรายงานประจําวันเกี่ยวกับคดีขอรับ

ตัวผูถูกจับไวควบคุมและใหผูถูกจับลงลายมือช่ือรับทราบไว 

 ๓.๙ การปฏิบัติเกี่ยวกับการจับกุมเด็กหรือเยาวชนซึ่งตองหาวากระทําความผิด ใหปฏิบัติ

ตามกฎหมายวาดวยศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 

 สําหรับบันทึกการจับกุมเด็กหรือเยาวชนใหใชตามแบบบันทึกการจับกุมผูตองหาท่ี

เปนเด็กหรือเยาวชน (แบบ ส ๕๖-๒๘) 
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๔. การควบคุม 

 การควบคุม ตองกระทําไปภายใตหลักเกณฑที่กฎหมายกําหนดไวและเทาที่จําเปนเทาน้ัน 

กฎหมายสําคัญที่กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการควบคุมตัวผูถูกจับหรือผูตองหา คือ รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งนอกจากจะเปนกฎหมายที่เกี่ยวกับการ

รักษาความสงบเรียบรอยแลวยังคุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลดวย จึงใหปฏิบัติดังน้ี  

 ๔.๑ ใหเจาพนักงานตํารวจซึ่งรับมอบตัวผูถูกจับหรือผูตองหาไวควบคุม แจงสิทธิของ              

ผูถูกจับหรือผูตองหาซึ่งถูกควบคุม ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๗/๑ ใหผูถูกจับ

หรือผูตองหาทราบในโอกาสแรก รวมทั้งจัดใหผูถูกจับหรือผูตองหาสามารถติดตอกับญาติหรือผูซึ่ง            

ผูถูกจับหรือผูตองหาไววางใจเพื่อแจงใหทราบถึงการจับ และสถานที่ที่ ถูกควบคุม ถาผูถูกจับรองขอให   

เจาพนักงานตํารวจเปนผูแจงตามสิทธิดังกลาว ก็ใหจัดการตามคํารองขอน้ันโดยเร็ว และใหบันทึกการจัดการ

ดังกลาวไวในรายงานประจําวันเกี่ยวกับคดี เปนหลักฐานไวในการน้ีหามไมใหเรียกคาใชจายใดๆจากผูถูกจับ 

 การแจงสิทธิดังกลาวใหบันทึกไวในรายงานประจําวันเกี่ยวกับคดีขอเดียวกับบันทึก

รายงานประจําวันเกี่ยวกับคดีขอที่รับตัวผูถูกจับหรือผูตองหาไวควบคุม โดยไมตองบันทึกเรื่องการแจงสิทธิ

ดังกลาวไวในบันทึกคําใหการ และไมตองจัดทําบันทึกการแจงสิทธิอกี โดยใหมีขอความปรากฏดังน้ี 

            “....................(ยศ ช่ือ สกุล ตําแหนง)................เจาพนักงานตํารวจผูรับตัว            

นาย/นาง/น.ส. .........................ผูถูกจับหรือผูตองหาไวควบคุมไดแจงสิทธิของผูถูกจับหรือผูตองหาตาม

กฎหมายใหทราบแลว ดังน้ี 

                        (๑) มีสิทธิแจงหรือขอใหเจาพนักงานแจงใหญาติ หรือผูซึ่งผูถูกจับ หรือผูตองหา

ไววางใจทราบถึงการจับกุมและสถานที่ที่ถูกควบคุมในโอกาสแรก 

           (๒) มีสทิธิพบและปรึกษาผูซึ่งจะเปนทนายความเปนการเฉพาะตัว 

                         (๓) มีสิทธิใหทนายความหรือผูซึ่งตนไววางใจเขาฟงการสอบสวนปากคําตนในช้ัน

สอบสวน 

           (๔) มีสทิธิไดรับการเย่ียมหรือติดตอกบัญาติไดตามสมควร 

            (๕) มีสทิธิไดรับการรกัษาพยาบาลโดยเร็วเมื่อเกิดการเจ็บปวย 

                     นาย/นาง/น.ส...................................ผูถูกจับหรือผูตองหาซึ่งถูกควบคุมไดทราบ

สิทธิของตนแลว  จึงลงลายมือช่ือรับทราบสิทธิตามกฎหมายไวเปนหลักฐาน 

(ลงช่ือ)............................................ผูถูกจับ/ผูตองหา 

(ลงช่ือ)............................................ผูรับมอบตัว”  

                     หากพนักงานอัยการตองการบันทึกการแจงสิทธิ ใหพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบ

สําเนาบันทึกรายงานประจําวันเกี่ยวกับคดีขอที่แจงสิทธิมอบใหพนักงานอัยการ  

                 ๔.๒ เจาพนักงานตํารวจผูรับตัวผูถูกจับ จะปลอยผูถูกจับช่ัวคราวหรือควบคุมผูถูกจับไว         

ก็ได แตถาเปนการจับโดยมีหมายหรือคําสั่งของศาลใหรีบดําเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
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อาญา มาตรา ๖๔ และในกรณีที่ตองสงผูถูกจับไปยังศาล แตไมสามารถสงไปไดในขณะน้ันเน่ืองจากเปนเวลาที่

ศาลปดหรือใกลจะปดทําการใหเจาพนักงานตํารวจที่รับตัวผูถูกจับไวมีอํานาจปลอยผูถูกจับช่ัวคราว หรือ

ควบคุม   ผูถูกจับไวไดจนกวาจะถึงเวลาศาลเปดทําการ 

               ๔.๓ หามมิใหควบคุมผูถูกจับไวเกินกวาความจําเปนแกพฤติการณแหงคดี และใหพนักงาน

สอบสวนพึงทราบถึงอํานาจการควบคุมของพนักงานสอบสวนและศาล  

 ๔.๔ กรณีที่มีการจับกุมผูถูกจับหรือผูตองหาตามหมายจับหรือคําสั่งของศาล ใหพนักงาน

สอบสวนตรวจสอบหมายจับที่ขอความ “ดวยผูรองย่ืนคํารองวา...” วามีเหตุผลพิเศษในการขอใหศาลออก

หมายจับหรือไม   หากมีเหตุผลพิเศษใหพึงระมัดระวังเกี่ยวกับอํานาจการควบคุมผูถูกจับหรือผูตองหาของ

พนักงานสอบสวน 

 ๔.๕ เมื่อมีการอางวาบุคคลใดตองถูกคุมขังในคดีอาญาหรือในกรณีอื่นใดโดยมิชอบ           

ดวยกฎหมาย ใหพนักงานสอบสวนย่ืนคํารองตอศาลแหงทองที่ที่มีอํานาจพิจารณาคดีอาญาขอใหปลอย          

ผูถูกคุมขังโดยมิชอบได 

กรณีเจาหนาที่ตํารวจ พบวามีการคุมขังผูตองหา หรือผูถูกจับ หรือบุคคลใดโดย             

มิชอบดวยกฎหมาย ใหแจงหัวหนาหนวยงานทราบ และใหเปนหนาที่และความรับผิดชอบของหัวหนา

หนวยงานที่จะตองพิจารณาและวินิจฉัยสั่งการหรือมอบหมายใหพนักงานสอบสวนย่ืนคํารองตอศาล            

แหงทองที่ที่มีอํานาจพิจารณาคดีอาญาขอใหปลอยผูถูกคุมขังโดยมิชอบน้ัน  
 

๕. การปลอยชั่วคราว 

  ในคดีอาญา ตองสันนิษฐานไวกอนวา ผูตองหาเปนผูบริสุทธ์ิหรือไมมีความผิดจนกวา   

ศาลจะไดพิพากษาถึงที่สุดวาบุคคลผูน้ันเปนผูกระทําความผิด การปลอยช่ัวคราวจึงเปนมาตรการที่มี

ความสําคัญย่ิง หากผูตองหาถูกควบคุมตัวอยูในระหวางการสอบสวนของพนักงานสอบสวน ใหดําเนินการ

ดังน้ี 

 ๕.๑ ใหหัวหนาหนวยงานที่มีอํานาจสอบสวน กําหนดลําดับอาวุโสของพนักงานสอบสวนไว

ตามกฎ ก.ตร. วาดวยการกําหนดลําดับอาวุโสของขาราชการตํารวจในการรักษาราชการแทน มีอํานาจเปน 

ผูพิจารณาสั่งปลอยช่ัวคราวแทนได   

 ๕.๒ ใหหัวหนาหนวยงานที่มีอํานาจสอบสวน พิจารณาสั่งคํารองใหปลอยช่ัวคราว              

โดยเร็ว โดยใหพิจารณาสั่งใหเสร็จสิ้นภายใน ๑ ช่ัวโมงนับแตไดรับเรื่อง เวนแตมีกรณีเหตุจําเปนไมอาจ          

พิจารณาสั่งการไดภายในกําหนด ก็ใหบันทึกเหตุจําเปนน้ันไวในคํารองหรือบันทึกเสนอสัญญาประกัน            

แตทั้งน้ี ตองไมเกิน ๒๔ ช่ัวโมงนับแตไดรับคํารอง 

 ๕.๓ การวินิจฉัยคํารองขอปลอยช่ัวคราวตองพิจารณา และสั่ งภายในระยะเวลา                

ที่กําหนด โดยพิจารณาเหตุเหลาน้ีประกอบดวย 

  ๕.๓.๑ ความหนักเบาแหงขอหา โดยพิจารณาจากอัตราโทษของความผิดที่ถูก

กลาวหาน้ัน  มีเพียงใด กรณีมีอัตราโทษสูงหากปลอยช่ัวคราวแลวโอกาสที่ผูตองหาจะหลบหนีมีหรือไม 
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  ๕.๓.๒ พยานหลักฐานที่ปรากฏแลวมีเพียงใด โดยพิจารณาจากพยานหลักฐานที่ได

จากการสอบสวนวา สามารถที่จะพิสูจนความผิดที่ผูตองหาถูกกลาวหาน้ันมีมากนอยเพียงใด หากปลอย

ช่ัวคราวแลวโอกาสที่ผูตองหาจะไปยุงเหยิงกับพยานหลักฐานใหเสียรูปคดีมีหรือไม 

 ๕.๓.๓ พฤติการณตางๆ แหงคดีเปนอยางไร โดยพิจารณาจากขอเท็จจริงในการ

กระทําความผิดของผูตองหาน้ันวา เกิดจากการกระทําโดยเจตนา ไมเจตนา จําเปน ปองกัน ถูกบังคับ หรือ 

ขูเข็ญใหกระทําความผิดหรือกระทําโดยประมาท 

 ๕.๓.๔ เช่ือถือผูรองขอประกันหรือหลักประกันได เพียงใด ผูรองขอประกัน            

มีความนาเช่ือถือเพียงใด โดยใหดูความถูกตองของเอกสาร เชน บัตรประจําตัว หรือหนังสือรับรองตําแหนง

หนาที่วาถูกตองตามระเบียบที่กําหนดไวหรือไม เปนฉบับจริงหรือไม ยศ ช่ือ สกุล ตําแหนงหนาที่ใน            

บัตรประจําตัว กับที่ระบุในหนังสือรับรองถูกตองตรงกันหรือไม หากไมตรงกัน มีหนังสือใดมารับรอง

ประกอบหรือไม กรณีเปนหลักทรัพย ใหตรวจสอบวาผูรองขอประกันเปนเจาของหลักทรัพยหรือไม       

หากไดรบัมอบอํานาจมีหลักฐานการมอบอํานาจถูกตองหรือไม 

  การใชบุคคลเปนประกันหรือหลักประกัน ใหพนักงานสอบสวนสอบถาม

รายละเอียดเกี่ยวกับทรัพยสิน หน้ีสิน หรือภาระผูกพันของผูรองขอประกัน เพื่อประกอบการพิจารณาการ

ใหประกัน 

 ๕.๓.๕ ผูตองหาจะหลบหนีหรือไม 

 ๕.๓.๖ ภัยอันตรายหรือความเสียหายที่จะเกิดจากการปลอยช่ัวคราวมีเพียงใดหรือไม 

 ๕.๔  ในการอนุญาตใหปลอยช่ัวคราวเจาพนักงานผูมีอํานาจสั่งใหปลอยช่ัวคราวจะกําหนด

เงื่อนไขเกี่ยวกับที่อยูของผูที่ถูกปลอยช่ัวคราว หรือกําหนดเงื่อนไขอื่นใดใหผูถูกปลอยช่ัวคราวปฏิบ ัติ      

เพื่อปองกันการหลบหนีหรือเพื่อปองกันภัยอันตราย หรือความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนจากการปลอยช่ัวคราว 

ก็ได แตจะกําหนดเงื่อนไขใหปฏิบัติเกินความจําเปนแกกรณีมิได 

 ๕.๕ การสั่งไมปลอยช่ัวคราว จะกระทําไดตอเมื่อมีเหตุหน่ึงเหตุใดดังน้ี 

 (๑) ผูตองหาจะหลบหนี 

 (๒) ผูตองหาจะไปยุงเหยิงกับพยานหลักฐาน 

 (๓) ผูตองหาจะไปกอเหตุอันตรายประการอื่น 

 (๔) ผูรองขอประกันหรือหลักประกันไมนาเช่ือถือ 

 (๕) การปลอยช่ัวคราวจะเปนอุปสรรคหรือกอใหเกิดความเสียหายตอการสอบสวน

ของเจาพนักงาน 

 ๕.๖ คําสั่งไมปลอยช่ัวคราวตองแสดงเหตุผล และตองแจงเหตุดังกลาวใหผูตองหา และ    

ผูย่ืนคํารองขอปลอยช่ัวคราวทราบ โดยใหปฏิบัติดังน้ี 

 ๕.๖.๑ ใหพนักงานสอบสวนผูรับคํารองหรือพนักงานสอบสวนเวรแจงคําสั่ ง          

ไมปลอยช่ัวคราวพรอมทั้งเหตุผลใหผูตองหาและผูย่ืนคํารองขอปลอยช่ัวคราวทราบโดยเร็ว โดยบันทึกคําสั่ง

พรอมทั้งเหตุผลไวในรายงานประจําวันเกี่ยวกับคดี โดยใหผูตองหาและผูย่ืนคํารองขอปลอยช่ัวคราวลงลายมือช่ือ

รับทราบไวเปนหลักฐาน และ 
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 ๕.๖.๒ สําเนาบันทึกเสนอสัญญาประกัน ซึ่งปรากฏคําสั่งไมปลอยช่ัวคราวพรอม

เหตุผลหรือหนังสือแจงคําสั่งไมปลอยช่ัวคราวและเหตุผลมอบใหผูตองหา และผูย่ืนคํารองขอปลอยช่ัวคราว 

 ๕.๗ ในคดีมีอัตราโทษจําคุกอยางสูงเกิน ๕ ปข้ึนไป ผูที่ถูกปลอยช่ัวคราวตองมีประกัน 

และจะมีหลักประกันดวยหรือไมก็ได สวนคดีอื่นจะปลอยช่ัวคราวโดยไมมีประกันเลย หรือมีประกัน หรือ           

มีประกันและหลักประกันดวยก็ได 

 ๕.๘  การเรียกประกัน หรือหลักประกัน จะเรียกจนเกินควรแกกรณีไมได ทั้งน้ีใหเปนไป

ตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดไวในกฎกระทรวง และขอบังคับของประธานศาลฎีกา รวมทั้ง

คําสั่งสํานักงานตํารวจแหงชาติที่เกี่ยวของ 

 ๕.๙ กรณีที่มีการจับกุมผูตองหาตามหมายจับหรือคําสั่งของศาล ใหพนักงานสอบสวน

ตรวจสอบหมายจับหรือคําสั่งที่ขอความ “ดวยผูรองย่ืนคํารองวา...” วามีเหตุผลพิเศษในการขอใหศาลออก

หมายจับหรือไม  หากมีเหตุผลพิเศษใหนํามาพิจารณาประกอบการวินิจฉัยคํารองขอปลอยช่ัวคราวดวย 

      ๕.๑๐ ในสัญญาประกันจะกําหนดภาระหนาที่หรือเงื่อนไขใหผู ถูกปลอยช่ัวคราว                             

หรือผูประกันตองปฏิบัติเกินความจําเปนไมได เชน การนัดหมายใหมารายงานตัวกับพนักงานสอบสวน

บอยครั้ง จนผูถูกปลอยช่ัวคราวหรือผูประกันไมสามารถจะทําการงานอยางอื่นไดตามปกติ เปนตน 

 ๕.๑๑ การใชหลักประกันในช้ันสอบสวนเปนหลักประกันในช้ันพนักงานอัยการและช้ันศาล 

   ๕.๑๑.๑ กรณีที่มีการปลอยช่ัวคราวผูตองหาในช้ันสอบสวนโดยมีการวางเงินสด 

หรือหลักทรัพยอื่นเปนประกันและยังไมไดรับคืน ผูตองหาหรือจําเลยหรือผูมีประโยชนเกี่ยวของสามารถ   

ย่ืนคํารองตอพนักงานอัยการหรือศาลขอใหถือเอาทรัพยสินดังกลาวเปนหลักประกันตอไป เมื่อพนักงาน

อัยการหรือศาลเห็นสมควรอนุญาตแลว พนักงานอัยการหรือศาลจะแจงพนักงานสอบสวนใหสงหลักประกนั

ดังกลาว ใหพนักงานสอบสวนรีบดําเนินการสงหลักประกันน้ันใหพนักงานอัยการหรือศาลภายในระยะเวลา

ภายใน  ๓  วัน  เวนแตพนักงานอัยการหรือศาลสั่งเปนอยางอื่นก็ใหดําเนินการตามน้ัน 

   ๕.๑๑.๒ การออกใบรับหลักทรัพยที่พนักงานสอบสวนออกใหแกผูประกัน                   

ใหผูประกันแสดงความจํานงไวใหชัดเจนวา จะใชหลักประกันช้ันสอบสวนเปนหลักประกันในช้ันพนักงาน

อัยการหรือช้ันศาลดวยหรือไม หากมีความประสงคเชนน้ัน ใหบันทึกขอความดังตอไปน้ี ไวที่ทายใบรับ

หลักทรัพย 

 “...ขาพเจา...................................ผูประกันมีความประสงคจะใช

หลักประกันตามใบรับน้ี เปนหลักประกันในการขอปลอยช่ัวคราวผูตองหาหรือจําเลยรายน้ีในช้ันพนักงาน

อัยการ ช้ันศาล และยินยอมใหพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการเก็บรักษาหลักประกัน รวมทั้งหนังสือ

สําคัญแสดงสิทธิฯไวจนกวาจะไดสงมอบตัวผูตองหาตอพนักงานอัยการ หรือตอศาล หรือพนักงานอัยการ

หรือศาลไมอนุญาตใหปลอยช่ัวคราว หรือสั่งใหคืนหลักประกันดังกลาว 

 (ลงช่ือ)……………………………………………ผูประกัน 

 (ลงช่ือ)...................................................ผูรับสัญญา ” 



-๑๘- 
 

 ๕.๑๑.๓ การสงสํานวนการสอบสวนใหพนักงานอัยการ พนักงานสอบสวนตองระบุ

รายละเอียดของหลักประกันใหพนักงานอัยการทราบ 

 ๕.๑๑.๔ การจะขอคืนหลักประกันหลังจากผูตองหาถูกฟองแลว จะตองแสดง

พยานหลักฐานวาศาลมีคําสั่งไมอนุญาตใหปลอยช่ัวคราวผูตองหารายน้ันหรือสั่งใหคืนหลักประกันแก           

ผูขอประกันได   

 ๕.๑๒ หากความปรากฏตอมา หรือเน่ืองจากกลฉอฉลหรือผิดหลง ปรากฏวาสัญญา

ประกันตํ่าไป  หรือหลักประกันไมเพียงพอ หรือเงื่อนไขที่กําหนดไวไมเหมาะสม  ใหเจาพนักงานผูมีอํานาจ

สั่งเปลี่ยนสัญญาประกันใหจํานวนเงินสูงข้ึน หรือเรียกหลักประกันเพิ่ม หรือใหดีกวาเดิม หรือเปลี่ยนแปลง

เงื่อนไขที่กําหนดไวใหมีความเหมาะสมย่ิงข้ึนหรือหากภายหลังมีคําสั่งปลอยช่ัวคราวแลวพฤติการณแหงคดี

เปลี่ยนแปลงไป เชน คดีที่มีการชดใชคาเสียหายจนเปนที่พอใจกับผูเสียหาย และผูเสียหายไมติดใจ

ดําเนินคดีกับผูตองหาแลว เปนตน ใหเจาพนักงานผูมีอํานาจมีอํานาจสั่งลดหลักประกันไดตามที่เห็นสมควร 

๖. การสอบสวน 

          การสอบสวนของพนักงานสอบสวนใหปฏิบัติตามหลักกฎหมายที่เกี่ยวของ ประมวล

ระเบียบการตํารวจเกี่ยวกับคดี ลักษณะ ๘ ตลอดจนระเบียบ และคําสั่งของสํานักงานตํารวจแหงชาติ           

เปนสําคัญ รวมทั้งใหปฏิบัติดังน้ี 

          ๖.๑  กอนรับคํารองทุกขใหตรวจสอบวาผูเสียหายเคยมารองทุกข  ถอนคํารองทุกข ถอนฟอง 

หรือยอมความกันโดยถูกตองตามกฎหมายมากอนหรือไม หากผูเสียหายเคยมีการดําเนินการดังกลาวมากอนแลว 

ก็ใหช้ีแจงใหผูเสียหายทราบวาสิทธินําคดีอาญามาฟองยอมระงับไป ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา           

ความอาญา มาตรา ๓๙(๒)  ไมอาจดําเนินการตามคํารองทุกขได และหากผูเสียหายยังคงยืนยันจะรองทุกข

ใหดําเนินคดีตอไป ก็ใหพนักงานสอบสวนดําเนินการไปตามกฎหมายตอไป  

  ๖.๒ คดีความผิดอันยอมความได  กรณีมีการมอบอํานาจใหตรวจสอบวาหนังสือ                

มอบอํานาจถูกตองหรือไม มอบอํานาจชวงไดหรือไม ขอบเขตของการมอบอํานาจมีเพียงใด ใหพิจารณา    

มีความเห็นไปตามรูปคดี   

  ๖.๓ เพื่อประโยชนในการติดตามพยานใหไปตามกําหนดนัดของศาล ใหพนักงานสอบสวน

บันทึกรายช่ือของพยานบุคคลทั้งหมดพรอมที่อยูหรือสถานที่ติดตอ หมายเลขโทรศัพท หรือชองทางอื่นที่ใช

ในการติดตอพยานเหลาน้ันไวในสมุดคุมพยานสําหรับพนักงานสอบสวน (แบบ ส ๕๖ – ๘๑) และ      

สมุดคุมพยานประจําท่ีทําการพนักงานสอบสวน (แบบ ส ๕๖ – ๘๒) เก็บไว ณ ที่ทําการของพนักงาน

สอบสวน 

  กรณีสอบสวนโดยคณะพนักงานสอบสวน ใหหัวหนาคณะพนักงานสอบสวนจัดการ 

ใหบันทึกรายช่ือของพยานบุคคลทั้งหมด พรอมที่อยูหรือสถานที่ติดตอ หมายเลขโทรศัพท หรือชองทางอื่น

ที่ใชในการติดตอพยานเหลาน้ันไวในสมุดคุมพยานประจําที่ทําการของพนักงานสอบสวนซึ่งรับการรองทุกข

หรือคํากลาวโทษลงในระบบการดําเนินคดีอาญาไวทําการสอบสวนคดีน้ันๆ  



-๑๙- 
 

  ๖.๔ การสอบสวนปากคําผูกลาวหา ผูตองหา หรือพยานใหบันทึกบัตรประจําตัวประชาชน

ใหปรากฏช่ือ ที่อยู เลขหมายประจําตัวประชาชน ออกใหที่ใด เมื่อใด หมดอายุเมื่อใด หากผูน้ันอางวาไมได

นําบัตรประจําตัวประชาชนติดตัวมาหรือไมมี ก็ใหบันทึกจากเอกสารอื่นๆ ที่ทางราชการออกให เชน 

หนังสือเดินทาง ใบอนุญาตขับข่ี หรือตรวจสอบขอมูลจากทะเบียนราษฎร และบันทึกไว  

   ๖.๕ พนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบตองจัดทํารูปถายผูตองหา พรอมระบุช่ือ วัน เดือน ปเกิด, 

อายุ สัญชาติ และลายมือช่ือหรือลายพิมพน้ิวมือของผูตองหา รวมทั้งสําเนาทะเบียนบาน, สําเนาทะเบียน 

สูติบัตรหรือหนังสือสําคัญของทางราชการ ซึ่งยืนยันตัวผูตองหา ประกอบสํานวนการสอบสวนโดยพนักงาน

สอบสวนลงลายมือช่ือกํากับไว  โดยใหพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบกระทําในโอกาสแรกที่เริ่มคดี    

      กรณีที่พนักงานสอบสวนเห็นวาขอมูลอาจมีความคลาดเคลื่อน ใหพนักงานสอบสวน

ทําการสอบสวนบิดามารดาหรือญาติพี่นองของผูตองหา เพื่อยืนยันถึงอายุของผูตองหา  

  ๖.๖ ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยหรือกรณีที่ผูถูกจับหรือผูตองหาไมสามารถนําเอกสาร   

บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวที่ทางราชการออกให ซึ่งมีภาพถายผูถือบัตรมาแสดงได ก็ให

สอบถามขอมูลประวัติของบุคคลน้ันโดยละเอียด พรอมกับทําการตรวจสอบไปยังหนวยงานของทางราชการ

ที่มีฐานขอมูลทะเบียนราษฎร เชน ที่วาการอําเภอหรือสํานักงานเขต หากมีความจําเปนก็ใหนําตัวบุคคลน้ัน

ไปตรวจสอบดวย เพื่อปองกันมิใหผูถูกจับกุมหรือผูตองหาแอบอางใชช่ือและนามสกุลของบุคคลอื่น         

ในการดําเนินคดี จนเปนเหตุใหบุคคลอื่นไดรับความเสียหายจากการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ตํารวจ   

และพนักงานสอบสวน  

 ๖.๗ การสอบสวนปากคําผูเสียหายหรือพยานซึ่งมีอายุไมเกินสิบแปดป ในคดีความผิด

เกี่ยวกับเพศ ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและรางกายอันมิใชความผิดที่เกิดจากการชุลมุนตอสู ความผิดเกี่ยวกับ

เสรีภาพ ความผิดฐานกรรโชก ชิงทรัพยและปลนทรัพย  ความผิดตามกฎหมายวาดวยการปองกัน                 

และปราบปรามการคาประเวณี ความผิดตามกฎหมายวาดวยมาตรการในการปองกันและปราบปราม

การคาหญิงและเด็ก ความผิดตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ หรือคดีความผิดอื่นที่มีอัตราโทษจําคุก             

ซึ่งผูเสียหายหรือพยานที่เปนเด็กอายุไมเกินสิบแปดปรองขอ การถามปากคําผูเสียหายหรือพยานที่เปน    

เด็กอายุไมเกินสิบแปดป ใหพนักงานสอบสวนดําเนินการ โดยแยกทําการสอบสวนใหเปนสวนสัด ในสถานที่

ที่เหมาะสมสําหรับเด็ก และใหมีนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห บุคคลที่เด็กรองขอ และพนักงาน

อัยการรวมอยูดวยในการถามปากคําเด็กน้ัน และในกรณีที่นักจิตวิทยา หรือนักสังคมสงเคราะห เห็นวา  

การถามปากคําเด็กคนใดหรือคําถามใด อาจจะมีผลกระทบกระเทือนตอจิตใจเด็กอยางรุนแรง ใหพนักงาน

สอบสวนถามผานนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะหเปนการเฉพาะตามประเด็นคําถามของพนักงาน

สอบสวน โดยมิใหเด็กไดยินคําถามของพนักงานสอบสวนและหามมิใหถามเด็กซ้ําซอนหลายครั้ง โดยไมมี

เหตุอันสมควรใหเปนหนาที่ของพนักงานสอบสวนที่จะตองแจงใหนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห 

บุคคลที่เด็กรองขอ และพนักงานอัยการทราบ รวมทั้งแจงใหผูเสียหายหรือพยานที่เปนเด็กทราบถึงสิทธิ

ดังตอไปน้ี 



-๒๐- 
 

                       (๑) สิทธิที่จะไดรับการสอบสวนในสถานที่อันเปนสัดสวน และเหมาะสม 

                           (๒) สิทธิในการใหนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะหบุคคลที่เด็กรองขอ และ 

พนักงานอัยการ รวมอยูดวยในการถามปากคํา 

                           (๓) สิทธิในการตอบคําถามผานนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห กรณีที่

นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะหเห็นวาการถามคําถามโดยตรงหรือการถามคําถามบางคําถามอาจมีผล

กระทบกระเทือนตอจิตใจเด็กอยางรุนแรง 

                           (๔) สิทธิที่จะไมตอบคําถามที่ซ้ําซอนกันหลายครั้งโดยไมมีเหตุอันควร 

 ๖.๘ เมื่อผูตองหาถูกเรียก หรือสงตัวมา หรือเขาหาพนักงานสอบสวนเอง หรือปรากฏวา

ผูใดซึ่งมาอยูตอหนาพนักงานสอบสวนเปนผูตองหา ใหถามช่ือตัว ช่ือรอง ช่ือสกุล สัญชาติ บิดามารดา อายุ 

อาชีพ ที่อยู ที่ เกิด กรณีที่มีหลักฐานตามสมควรวาผูตองหานาจะไดกระทําความผิดตามขอหาน้ัน            

ใหพนักงานสอบสวนแจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทําที่กลาวหาวาผูตองหาไดกระทําความผิด แลวบันทึก

คําใหการของผูตองหาไวในบันทึกคําใหการของผูตองหา(แบบ ส ๕๖ – ๕) และตองใหโอกาสผูตองหา    

ที่จะแกขอหาและแสดงขอเท็จจริงอันเปนประโยชนแกตนได  

    กรณีที่ ไมมีหลักฐานตามสมควรวาผูตองหาไดกระทําความผิดตามขอหาน้ัน          

ใหพนักงานสอบสวนระบุการกระทําตามที่ผูกลาวหาไดกลาวหาเทาน้ัน โดยไมตองแจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับ

การกระทําที่กลาวหาวาผูตองหาไดกระทําผิดและฐานความผิดใหผูตองหาทราบแตอยางใด แตถามีหลักฐาน

เพิ่มเติมในภายหลังวาผูตองหาไดกระทําความผิดตามขอหาน้ัน พนักงานสอบสวนจึงจะแจงขอเท็จจริง

เกี่ยวกับการกระทําที่กลาวหาวาผูตองหาไดกระทําความผิดและฐานความผิดใหผูตองหาทราบเพิ่มเติม 

รวมทั้งตองใหโอกาสผูตองหา ที่จะแกขอหาและแสดงขอเท็จจริงอันเปนประโยชนแกตนได  

                 เมื่อมีการแจงขอหาแลว ถาผูตองหาไมใชผู ถูกจับและยังไมมีการออกหมายจับ              

แตพนักงานสอบสวนเห็นวามีเหตุที่ออกหมายขังไดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา  ๗๑ 

พนักงานสอบสวนมีอํานาจสั่งใหผูตองหาไปศาลเพื่อขอใหศาลออกหมายขังทันที ถาขณะน้ันเปนเวลา         

ที่ศาลปดทําการหรือใกลจะปดทําการ พนักงานสอบสวนมีอํานาจสั่งใหผูตองหาไปศาลในโอกาสแรกที่เปด

ทําการ ในการน้ีใหพนักงานสอบสวนลงรายงานบันทึกประจําวันเกี่ยวกับคดีเพื่อเปนหลักฐานโดยใหปรากฏ

รายละเอียดเกี่ยวกับการแจงขอหา หากขณะน้ันเปนเวลาศาลปดทําการหรือใกลจะปดทําการก็ใหมีขอความ

ตอทายดังน้ี “เน่ืองจากขณะน้ีเปนเวลาที่ศาลปดทําการหรือใกลจะปดทําการ พนักงานสอบสวน                   

ไมสามารถนําตัวผูตองหาไปขอใหศาลออกหมายขังไดทัน จึงนัดหมายให นาย /นาง/นางสาว

....................................ผูตองหาในคดีอาญาที.่......../คดีจราจรที.่................ไปศาล..........................เพือ่ขอให

ศาลออกหมายขัง นาย/นาง/นางสาว.................................ในวันที่.............................เวลา.......................น.

นาย/นาง/นางสาว............................ไดรับทราบคําสั่งของพนักงานสอบสวนแลวยืนยันวาจะไปศาลตามที่

พนักงานสอบสวนสั่ง จึงใหลงลายมือช่ือไวเปนหลักฐาน” จากน้ันใหผูตองหาลงลายมือช่ือรับทราบไวเปน

หลักฐาน หากผูตองหาไมปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานสอบสวน ใหพนักงานสอบสวนมีอํานาจขังผูตองหา
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น้ันไดโดยใหถือเปนกรณีจําเปนเรงดวนที่จะจับผูตองหาไดโดยไมมีหมายจับ และมีอํานาจปลอยช่ัวคราวหรอื

ควบคุมตัวผูตองหาน้ันหากกรณีไมใชเวลาศาลปดหรือใกลจะปดทําการ เมื่อพนักงานสอบสวนใหผูตองหาไป

ศาลเพื่อขอใหศาลออกหมายขัง หากผูตองหาไมปฏิบัติตามใหพนักงานสอบสวนมีอํานาจจับผูตองหา

ดําเนินคดีตามขอหาที่ไดแจงขอหาน้ัน โดยถือวาเปนกรณีจําเปนเรงดวนที่สามารถจับไดโดยไมตอง                 

มีหมายจับและมีอํานาจปลอยช่ัวคราวได  

                 แตกรณีดังกลาวขางตนหากพนักงานสอบสวนเห็นวา ไมมีเหตุที่จะออกหมายขัง             

ผูน้ันไดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๗๑ หลังจากแจงขอหาใหผูตองหาทราบแลว

พนักงานสอบสวนจะจับกุมและควบคุมผูตองหาไมได การบันทึกเกี่ยวกับการแจงขอหาในรายงานประจําวัน

เกี่ยวกับคดี บันทึกพนักงานสอบสวน หรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวของกับการสอบสวนใหพนักงานสอบสวน

บันทึกใหปรากฏขอความวา “แจงขอหาหรือฐานความผิดใหผูตองหาทราบแลว จะไดสอบสวนตอไป       

ไมมีการจับกุมและควบคุมผูตองหาแตอยางใด” หามมิใหบันทึกวา “แจงขอหาหรือฐานความผิดใหผูตองหา

ทราบแลวปลอยตัวไป” เพราะจะทําใหเกิดความเขาใจผิดวามีการจับกุมและควบคุมตัวผูตองหา 

นอกจากน้ันในกรณีน้ีพนักงานสอบสวนไมตองแจงสิทธิตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

มาตรา ๗/๑ เพราะผูตองหาที่ถูกแจงขอหาในกรณีน้ี ไมใชผูถูกจับหรือผูตองหาซึ่งถูกควบคุมหรือขัง และ        

ไมตองทําบันทึกการควบคุมผูตองหา ประกอบสํานวนการสอบสวนแตอยางใด   

             การถามคําใหการผูตองหา หามมิใหพนักงานสอบสวนทําหรือจัดใหทําการใดๆ          

ซึ่งเปนการใหคํามั่นสัญญา ขูเข็ญ หลอกลวง ทรมาน ใชกําลังบังคับ หรือกระทําการโดยมิชอบประการใดๆ

เพื่อจูงใจใหเขาใหการอยางใดๆ ในเรื่องที่ตองหาน้ัน กอนถามคําใหการใหพนักงานสอบสวนแจงสิทธิ          

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๓๔/๔ วรรคหน่ึง ใหผูตองหาทราบกอนวา 

“ผูตองหามีสิทธิที่จะใหการหรือไมใหการก็ได ถาผูตองหาใหการ ถอยคําที่ผูตองหาใหการน้ันอาจใชเปน

พยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได และผูตองหามีสิทธิใหทนายความหรือผูซึ่งตนไววางใจเขาฟง        

การสอบสวน”  

                          การแจงสิทธิขางตน ใหปรากฏไวในบันทึกคําใหการผูตองหาตรงบรรทัด “และไดแจง

ใหขาพเจาทราบกอนวาขาพเจามีสิทธิดังตอไปน้ี ............................” ในสวนที่ผูตองหา มีสิทธิใหทนายความ

เขาฟงการสอบสวนน้ัน หลังจากแจงขอหาแลว ใหพนักงานสอบสวนสอบถามผูตองหาวา ผูตองหาประสงค

ใหทนายความหรือผูซึ่งตนไววางใจเขาฟงการสอบสวนหรือไม หากตองการก็ใหทนายความหรือผูซึง่ผูตองหา

ไววางใจมาเขาฟงการสอบสวนดวย หากไมตองการก็ใหบันทึกไวในบันทึกคําใหการผูตองหา 

                        เมื่อไดจัดทนายความใหแกผูตองหาดังกลาวแลว กรณีจําเปนเรงดวน หากทนายความ

ไมอาจมาพบผูตองหาได โดยไมแจงเหตุขัดของใหพนักงานสอบสวนทราบหรือแจงแตไมมาพบผูตองหา

ภายในกําหนดเวลาอันสมควร ใหพนักงานสอบสวนทําการสอบสวนผูตองหาไปได โดยไมตองรอทนายความ 

แตพนักงานสอบสวนตองบันทึกเหตุน้ันไวในสํานวนการสอบสวนดวย 
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                       การสอบสวนผูตองหาอายุไมเกินสิบแปดป ใหนําบทบัญญัติในมาตรา ๑๓๓ ทวิและ

มาตรา ๑๓๓ ตรี มาใชบังคับโดยอนุโลม  

                    ๖.๙ การถามคําใหการผูตองหา หามมิใหพนักงานสอบสวนทํา หรือใหจัดทําการใดๆ                  

ซึ่งเปนการใหคํามั่นสัญญา ขูเข็ญ หลอกลวง ทรมาน ใชกําลังบังคับ หรือกระทําโดยมิชอบประการใดๆ             

เพื่อจูงใจใหเขาใหการอยางใดๆ ในเรื่องที่ตองหาน้ัน   

 ๖.๑๐ การใหผูตองหานําพนักงานสอบสวนไปช้ีที่เกิดเหตุประกอบคํารับสารภาพ  

         ๖.๑๐.๑ หามจัดใหสื่อมวลชนทุกแขนงเขาทําขาว ขณะมีการใหผูตองหานําพนักงาน

สอบสวนไปช้ีที่เกิดเหตุประกอบคํารับสารภาพ และหลีกเลี่ยงการใหสัมภาษณใดๆ ในลักษณะเปนการตอบโต

ระหวางพนักงานสอบสวนกับผูตองหา หรือบุคคลใดๆ โดยมีสื่อมวลชนเปนผูสัมภาษณ เน่ืองจากอาจเปน

เหตุใหรูปคดีเสียหาย   

  ๖.๑๐.๒ พนักงานสอบสวนไมควรใหผูตองหานําไปช้ีที่เกิดเหตุประกอบคํารับสารภาพ

วา ผูตองหากระทําผิดอยางไร แตถาเปนการนําช้ีประกอบคํารับอื่น เชน นําช้ีจุดที่ซอนทรัพยสินซึ่งไดมาจาก

การกระทําผิด สิ่งของที่มีไวเปนความผิด ไดใช หรือจะใชในการกระทําผิด หรือสงสัยวาจะใชในการกระทําผิด 

หรืออาจใชเปนพยานหลักฐาน อาจใหผูตองหานําช้ีก็ได และปองกันมิใหผูไมมีสวนเกี่ยวของเขาไปในที่นําช้ี 

และใหพึงระมัดระวังการใชถอยคํา หรือกิริยาทาทางที่เห็นวาเปนการขมขู หรือการปฏิบัติการที่ไมสมควร 

แกผูตองหา 

   ไมวากรณีใดก็ตาม หามมิใหผูตองหาที่เปนเด็กอายุไมเกินสิบแปดป

บริบูรณไปช้ีที่เกิดเหตุประกอบคํารับสารภาพเพราะจะเปนการประจานเด็ก และอาจเปนการกระทําผิดตาม

กฎหมายเกี่ยวกับเด็ก รวมทั้งหามมิใหนําผูตองหาไปขอขมาศพหรือบิดา มารดา สามี ภรรยา ญาติ มิตรสหาย 

หรือผูปกครองของผูตาย นอกจากน้ีหามนําผูเสียหาย พยาน เขารวมในการนําช้ีที่เกิดเหตุประกอบคํารับสารภาพ

ของผูตองหาเปนอันขาด โดยเฉพาะผูเสียหายที่เปนเด็ก สตรี พระภิกษุ สามเณร นักพรต นักบวช                                                  

 ๖.๑๑ การช้ีตัวผูตองหา 

 ๖.๑๑.๑ ใหพนักงานสอบสวนหรือผูบังคับบัญชา ผูมีหนาที่เกี่ยวของกับการช้ีตัว  

พึงระลึกเสมอวา การช้ีตัวผูตองหาเปนการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อใหเกิดความเปนธรรมแกทุกฝาย    

โดยปราศจากอคติและการบังคับ จึงหามจัดใหมีการช้ีตัวโดยผูช้ีตัวไมเต็มใจหรือไมสมัครใจโดยเด็ดขาด 

 ๖.๑๑.๒ ในการจัดใหมีการช้ีตัวผูตองหาใหกระทําแตเฉพาะวิธีช้ีตัวผูตองหาโดยมิให

ผูตองหาเห็นตัวผูช้ีตัว ทั้งน้ี เพื่อเปนการคุมครองผูกลาวหา และพยานผูทําการช้ีตัวผูตองหา 

 ๖.๑๑.๓ กรณีที่พนักงานสอบสวนมีความจําเปนตองจัดใหผูเสียหายหรือพยาน           

ที่เปนเด็กอายุไมเกินสิบแปดปช้ีตัวบุคคลใด ใหพนักงานสอบสวนจัดใหมีการช้ีตัวบุคคลในสถานที่                    

ที่เหมาะสมสําหรับเด็กและสามารถปองกันมิใหบุคคลซึ่งจะถูกช้ีตัวเห็นตัวเด็ก โดยใหมีนักจิตวิทยาหรือ             

นักสังคมสงเคราะห บุคคลที่เด็กรองขอ พนักงานอัยการรวมอยูดวยในการช้ีตัวบุคคลน้ัน เวนแตมีเหตุ
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จําเปนไมอาจหาหรือรอบุคคลใดบุคคลหน่ึงได และเด็กไมประสงคจะใหมีหรือรอบุคคลดังกลาวตอไป ทั้งน้ี                   

ใหพนักงานสอบสวนบันทึกเหตุดังกลาวไวในบันทึกพนักงานสอบสวนดวย 

   ในกรณีการช้ีตัวผูตองหาที่เปนเด็กอายุไมเกินสิบแปดปใหพนักงานสอบสวน 

จัดใหมีการช้ีตัวในสถานที่ที่เหมาะสมสําหรับเด็กและสามารถปองกันมิใหผูตองหาที่เปนเด็กน้ัน เห็นตัว

บุคคลที่จะทําการช้ีตัว 

 ๖.๑๒ การใหนายตํารวจช้ันผูใหญรับผิดชอบในการสอบสวน ใหถือปฏิบัติตามคําสั่ง

สํานักงานตํารวจแหงชาติ  

 ๖.๑๒.๑ การกําหนดประเภทและลักษณะของคดีใหผูบังคับบัญชาระดับสารวัตร  

ถึงระดับผูบังคับการซึ่งเปนหัวหนาหนวยงานที่มีอํานาจสอบสวน หรือรองผูบังคับการที่ไดรับมอบหมาย             

มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบในการสอบสวน ดังน้ี 

 (๑) คดีที่ผูบังคับบัญชาระดับสารวัตรตองทําการสอบสวนดวยตนเอง คือ 

ประเภทและลักษณะของคดีที่กําหนดใหพนักงานสอบสวนผูชํานาญการมีอํานาจและหนาที่รับผิดชอบ  

      (๒) คดีที่ผูบังคับบัญชาระดับสารวัตรใหญตองทําการสอบสวนดวยตนเอง 

คือ ประเภทและลักษณะของคดีที่กําหนดใหพนักงานสอบสวนผูชํานาญการพิเศษมีอํานาจและหนาที่

รับผิดชอบ 

    (๓) คดีที่ผูบังคับบัญชาระดับผูกํากับการตองทําการสอบสวนดวยตนเอง 

คือ ประเภทและลักษณะของคดีที่กําหนดใหพนักงานสอบสวนผูทรงคุณวุฒิมีอํานาจและหนาที่รับผิดชอบ 

 (๔) คดีที่ผูบังคับบัญชาระดับรองผูบังคับการตองทําการสอบสวนดวย

ตนเอง คือ ประเภทและลักษณะของคดีที่กําหนดใหพนักงานสอบสวนผูเช่ียวชาญมีอํานาจและหนาที่

รับผิดชอบ 

 (๕) คดีที่ผูบังคับบัญชาระดับผูบังคับการตองทําการสอบสวนดวยตนเอง 

คือ ประเภทและลักษณะของคดีที่กําหนดใหพนักงานสอบสวนผูเ ช่ียวชาญพิเศษมีอํานาจและหนาที่

รับผิดชอบ  

 ๖.๑๒.๒ แนวทางปฏิบัติกรณีนายตํารวจช้ันผูใหญ หรือพนักงานสอบสวน

ผูชํานาญการถึงพนักงานสอบสวนผูเช่ียวชาญพิเศษรับผิดชอบการสอบสวน ใหถือปฏิบัติดังน้ี 

                   (๑) เมื่อมีคดีอาญาเกิดข้ึนในเขตทองที่ที่รับผิดชอบเขาเกณฑตามที่

กําหนดใหนายตํารวจช้ันผูใหญหรือพนักงานสอบสวนผูชํานาญการถึงพนักงานสอบสวนผูเช่ียวชาญพิเศษ

รับผิดชอบสอบสวน ใหเปนหนาที่ของพนักงานสอบสวนเวรที่รับแจงรีบรายงานตอผูบังคับบัญชาตามลําดับ

ช้ันจนถึงหัวหนาหนวยงานที่มีอํานาจสอบสวน ผูบังคับการ หรือผูบัญชาการแลวแตกรณี โดยดวน และ            

ใหหัวหนาหนวยงานที่มีอํานาจสอบสวน ผูบังคับการ หรือผูบัญชาการแลวแตกรณี พิจารณามอบหมายให

นายตํารวจช้ันผูใหญหรือพนักงานสอบสวนผูชํานาญการถึงพนักงานสอบสวนผูเช่ียวชาญพิเศษรับผิดชอบ

สอบสวนคดีตามคําสั่งน้ีโดยเร็ว 



-๒๔- 
 

  (๒)  ในระหวางที่ ผูที่ มีหนาที่รับผิดชอบยังมิ ไดทําการสอบสวน                    

ใหพนักงานสอบสวนเวรน้ัน รีบดําเนินการที่จําเปนเบื้องตนไปพลางกอน อยาใหเกิดความบกพรอง              

แลวรวบรวมหลักฐานการสอบสวน สงมอบใหผูรับผิดชอบการสอบสวนน้ันๆ โดยมิชักชา 

  (๓) ใหพนักงานสอบสวนเวร ในทองที่ที่มีหนาที่โดยตรงในการสอบสวน

คดีอาญาน้ันๆ เปนผูชวยนายตํารวจช้ันผูใหญหรือพนักงานสอบสวนผูชํานาญการถึงพนักงานสอบสวน

ผูเช่ียวชาญพิเศษ แลวแตกรณี ในการดําเนินการ เชน การผัดฟองฝากขังผูตองหา การติดตามพยาน และ

อื่นๆ เปนตน แตอยูในความรับผิดชอบของนายตํารวจช้ันผูใหญหรือพนักงานสอบสวนผูชํานาญการถึง

พนักงานสอบสวนผูเช่ียวชาญพิเศษที่รับผิดชอบ 

                  ๖.๑๓ การปฏิบัติเมื่อมีการรองเรียนเกี่ยวกบัการสอบสวน 

     ๖.๑๓.๑ ในกรณีมีผู เสียหาย ผูกลาวโทษ ผูตองหา สามี ภริยาหรือญาติของ

ผูเสียหาย ผูตองหา หรือผูมีประโยชนเกี่ยวของกับคูกรณี รองขอความเปนธรรมตอผูบังคับบัญชาของ

พนักงานสอบสวนเกี่ยวกับการสอบสวนดําเนินคดีอาญา หรือในกรณีที่ผูบังคับบัญชาของพนักงานสอบสวน

เห็นวาคูกรณีอาจจะไมไดรับความเปนธรรม ใหเปนหนาที่ของผูบังคับบัญชาผูน้ันใหความสนใจรีบพิจารณา

สั่งการใหตรวจสอบขอเท็จจริงโดยเร็ว และใหผูบังคับบัญชาผูน้ันรีบรายงานถึงผูบังคับบัญชาเหนือตนข้ึนไป

อีกหน่ึงช้ัน ไดทราบโดยมิชักชาวาไดสั่งการไปประการใดแลว ใหเปนหนาที่ของผูบังคับบัญชาผูรับรายงาน

ดังกลาวติดตามผลการปฏิบัติ และสั่งพิจารณาการแกปญหาเพื่อใหการสอบสวนเปนไปโดยถูกตอง รวดเร็ว

และเปนธรรม   

   ๖.๑๓.๒  เมื่อเห็นวามีเหตุอันสมควรใหผูบังคับบัญชาเรียกสํานวนการสอบสวนมา

ตรวจและพิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควร โดยรับผิดชอบทําการสอบสวนเสียเอง หรือสั่งการใหพนักงาน

สอบสวนช้ันผูใหญรับผิดชอบทําการสอบสวนเสียเอง หรือสั่งใหเขาไปควบคุมการสอบสวนอยางใกลชิด   

โดยมิชักชา เพื่อกํากับดูแลใหการสอบสวนคดีน้ันเปนไปดวยความถูกตอง รวดเร็ว บริสุทธ์ิยุติธรรมแกทุกฝาย 

 ๖.๑๓.๓ ใหผูบังคับบัญชาของพนักงานสอบสวนที่ไดรับการรองเรยีนขอความเปนธรรม 

แจงผลการดําเนินการเบื้องตนใหผูรองเรียนทราบภายใน ๗ วัน นับแตวันที่ไดรับเรื่องรองเรียน และจะแจง

ผลการดําเนินการใหทราบอีกครั้งหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการ  

   



บทที่  ๓ 

การทําสํานวนการสอบสวน 
 

  เนื่องจากการทําสํานวนการสอบสวนของพนักงานสอบสวนในสังกัดสํานักงานตํารวจ

แห่งชาติ ยังไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน การจัดทําเอกสารทางคดี บางชนิดขาดสาระสําคัญ  ไม่ครบถ้วน

สมบูรณ์ตามกฎหมาย เป็นเหตุให้ขาดพยานหลักฐาน ท่ีจะรับฟังข้อเท็จจริงแห่งคดีให้เป็นท่ียุติได้ และอาจมี

ผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคล ตลอดจนเอกสารบางชนิดไม่มีความจําเป็นต้องรวมไว้ในสํานวนการ

สอบสวน เพ่ือให้การทําสํานวนการสอบสวนดําเนินไปโดยถูกต้องสมบูรณ์ และเป็นแนวทางเดียวกัน              

สมความมุ่งหมายของทางราชการ จึงให้ถือปฏิบัติ ดังนี้ 

  ๑. สํานวนการสอบสวน สามารถจําแนกตามสารบบออกได้เป็น ๓ ประเภท 

    ๑.๑ สํานวนคดีอาญาท่ัวไป  

    ๑.๒ สํานวนคดีจราจรทางบก  

    ๑.๓ สํานวนชันสูตรพลิกศพ  

 ๒. สํานวนการสอบสวน สามารถจําแนกตามข้อเท็จจริงเก่ียวกับตัวผู้กระทําความผิดออก

ได้เป็น ๒ ประเภท 

   ๒.๑ สํานวนคดีไม่ปรากฏตัวผู้กระทําความผิด แบ่งเป็น 

    (๑) สํานวนคดีไม่ปรากฏตัวผู้กระทําความผิดแต่ไม่มีข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานท่ี

ต้องทําการสืบสวนสอบสวนเพ่ือรู้ตัวผู้กระทําผิด  

    (๒) สํานวนคดีไม่ปรากฏตัวผู้กระทําความผิดแต่มีข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานท่ี

ต้องทําการสืบสวนสอบสวนเพ่ือรู้ตัวผู้กระทําผิด 

    ๒.๒ สํานวนคดีรู้ตัวผู้กระทําความผิด  

  ๓. การทําสํานวนการสอบสวน 

   ๓.๑ การบันทึกคําให้การของบุคคล 

         การถามปากคําและการบันทึกคําให้การของผู้กล่าวหา ผู้ต้องหาและพยานให้ถือ

ปฏิบัติตามประมวลระเบียบการตํารวจเก่ียวกับคดี ลักษณะ ๘ บทท่ี ๕ และกฎหมายมิได้บังคับว่าจะต้อง

ถามผู้กล่าวหาหรือพยานอย่างไรบ้าง เป็นหน้าท่ีของพนักงานสอบสวนต้องพิจารณาในการสอบสวนถาม

ถ้อยคําของเขาท่ีอาจเป็นประโยชน์หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่คดี  

  ๓.๑.๑ การบันทึกคําให้การผู้กล่าวหา และพยาน  

    ๓.๑.๑.๑ แนวการถามปากคําเพ่ือบันทึกคําให้การผู้กล่าวหา และพยาน มีดังนี้ 

                       (๑) มีภูมิลําเนาและพักอาศัยอยู่ท่ีใด(ท่ีพักอาศัยจริง) สถานท่ีพัก

อาศัยเป็นภูมิลําเนาถาวรหรือชั่วคราว ถ้าเป็นสถานท่ีเช่าควรให้ปรากฏว่ามีภูมิลําเนาเดิมอยู่ ท่ีใด                 



 -๒๖- 

บ้านบิดามารดา ญาติ พ่ีน้องอยู่ท่ีใด และจะย้ายไปท่ีใด เม่ือใดหรือไม่ สถานท่ีทํางานอยู่ท่ีใด นอกจาก

สถานท่ีดังกล่าวแล้วสามารถติดต่อได้ท่ีใดอีกหรือไม่(ถ้ามีให้ระบุ) หมายเลขโทรศัพท์ หรือช่องทางอ่ืนๆ                

ท่ีใช้ในการติดต่อ เช่น บุคคลท่ีสามารถติดต่อได้  

   (๒) เก่ียวข้องกับคดีนี้อย่างไร 

   (๓) เหตุท่ีเกิดข้ึนเป็นอย่างไร ทราบหรือรู้เห็นเหตุการณ์อย่างไร 

(โดยละเอียด) 

   (๔) มีผู้ ใดทราบ หรือรู้ เห็นเหตุการณ์ หรือมีพยานหลักฐาน            

อ่ืนใดอีกหรือไม่  

  (๕) จะอ้างผู้ ใด เอกสารใด หรือ วัตถุใดเป็นพยานหลักฐาน            

ในคดีหรือไม่ ถ้ามีการอ้างให้พนักงานสอบสวนบันทึกไว้ในคําให้การและดําเนินการรวบรวมพยานหลักฐาน

เข้าสํานวนการสอบสวนตามอํานาจหน้าท่ีต่อไป 

   (๖) คําถามอ่ืนๆ เพ่ือให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 

   (๗) เคยรู้จักหรือมีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้หนึ่งผู้ใดในคดีมาก่อนหรือไม่  

 ๓.๑.๑.๒ การบันทึกคําให้การเก่ียวกับทรัพย์ท่ีถูกประทุษร้าย ให้บันทึก        

ให้ปรากฏว่าทรัพย์ท่ีเสียหายมีอะไรบ้าง ราคาเท่าใด (บันทึกรูปพรรณและหลักฐานการได้มาแห่งกรรมสิทธิ์

ของทรัพย์โดยละเอียด เพ่ือประโยชน์ในการพิจารณาในเม่ือพบทรัพย์ท่ีหายในภายหลัง) 

         ๓.๑.๑.๓ การบันทึกปากคําเ ก่ียวกับกรรมสิทธิ์ ในทรัพย์สินของกลาง              

ท่ียึดได้จากคนร้าย ให้บันทึกว่าของกลางนั้นเป็นของเจ้าทรัพย์หรือไม่ มีหลักฐานการได้มาแห่งกรรมสิทธิ์

อย่างไร จําได้เพราะเหตุใด มีตําหนิรูปพรรณและเครื่องหมายอะไรเป็นสําคัญ (ในกรณีท่ีผู้ ต้องหา               

ไม่โต้แย้งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ของกลาง  ให้บันทึกไว้ให้ปรากฏในบันทึกคําให้การผู้ต้องหาด้วย) 

              ๓.๑.๑.๔ การบันทึกปากคําผู้กล่าวหาหรือพยาน ตรงบรรทัด   “เก่ียวข้องเป็น

อะไรกับคู่กรณี” ให้พิจารณาว่าผู้ให้ถ้อยคํา (ผู้กล่าวหาหรือพยาน) เก่ียวข้องเป็นอะไรกับผู้ต้องหาหรือ           

ผู้กล่าวหาหรือไม่ ถ้าไม่เก่ียวข้องให้บันทึกว่าไม่เก่ียวข้อง แต่ถ้าเก่ียวข้องตามฐานะของผู้ให้ถ้อยคํา เช่น           

เป็นบิดา มารดา คู่สมรส ญาติพ่ีน้อง ตามสายโลหิตของผู้ต้องหาหรือผู้กล่าวหา ซ่ึงจะทําให้มีผลกับการฟัง

พยานหรือความรับผิดทางอาญาให้บันทึกฐานะของผู้ให้ถ้อยคําตรงบรรทัดเก่ียวข้องเป็นอะไรกับคู่กรณี เช่น 

เป็นบิดาของผู้ต้องหาหรือผู้กล่าวหา หรือเป็นสามีของผู้ต้องหาหรือพยาน 

  ๓.๑.๑.๕ การบันทึกปากคําและการแจ้งสิทธิผู้เสียหายหรือพยานท่ีเป็นเด็ก

อายุไม่เกินสิบแปดปี ให้ถามปากคําและแจ้งสิทธิตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๓๓ ทวิ    

 ๓.๑.๑.๖ การบันทึกปากคําผู้เสียหายในคดีท่ีผู้เสียหายมีสิทธิท่ีจะเรียกเอา    

ค่าสินไหมทดแทน ให้แจ้งสิทธิตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๔๔/๑  

 ๓.๑.๑.๗ การบันทึกปากคําผู้เสียหายในคดีความผิดเก่ียวกับเพศ การถาม

ปากคําผู้เสียหายซ่ึงเป็นหญิงให้ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๓๓ วรรคสี่ 



 -๒๗- 

 ๓.๑.๑.๗ การบันทึกปากคําพยานผู้ชํานาญการพิเศษ หรือแพทย์ผู้ตรวจ

ชันสูตรบาดแผล หรือศพ  ซ่ึงได้ออกรายงานผลการตรวจไว้แล้ว ไม่ต้องบันทึกปากคําอีก เว้นแต่กรณี              

มีประเด็นท่ีต้องสอบสวนนอกเหนือจากรายงานผลการตรวจ หรือมีประเด็นอ่ืนท่ียังไม่สิ้นสงสัย  

 ๓.๑.๑.๙ การบันทึกปากคําผู้กล่าวหา หรือพยาน กรณีมีผู้ร่วมถามปากคําให้บันทึก

รายละเอียด ชื่อ ชื่อสกุล สถานภาพ ท่ีอยู่ ของผู้เข้าร่วมในการถามปากคําไว้โดยละเอียดชัดเจนเพียงพอท่ีจะ

สามารถติดตามตัวในภายหลังได้  

     ๓.๑.๒ การบันทึกคําให้การผู้ต้องหา 

       ๓.๑.๒.๑ การถามคําให้การเพ่ือบันทึกคําให้การผู้ ต้องหานอกจากถาม

คําให้การตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๓๔ วรรคแรก แล้ว เพ่ือป้องกันการผิดตัว

และเพ่ือทราบความเป็นมาแห่งชีวิต และความประพฤติอันเป็นอาจิณของผู้ต้องหา ให้ใช้แนวการถาม

คําให้การเพ่ิมเติมดังนี้ 

     (๑) มีทนายความหรือไม่(คดีท่ีมีอัตราโทษประหารชีวิตหรือ

ผู้ต้องหามีอายุไม่เกินสิบแปดปี ในวันท่ีพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหา) หรือมีทนายความหรือไม่ ถ้าไม่มี

ต้องการทนายความหรือไม่(คดีท่ีมีอัตราโทษจําคุกนอกจากคดีท่ีมีอัตราโทษประหารชีวิตหรือผู้ต้องหา         

มีอายุไม่เกินสิบแปดปี) 

     (๒) ทราบและเข้าใจข้อหาท่ีพนักงานสอบสวนแจ้งให้ทราบหรือไม่ 

จะให้การอย่างไร 

     (๓) ก่อนคดีนี้เคยต้องโทษคดีอาญามาก่อนหรือไม่ 

     (๔) มีภูมิลําเนาและพักอาศัยอยู่ท่ีใด(ท่ีพักอาศัยจริง)สถานท่ีพัก

อาศัยเป็นภูมิลําเนาถาวรหรือชั่วคราว ถ้าเป็นสถานท่ีเช่าควรให้ปรากฏว่ามีภูมิลําเนาเดิมอยู่ท่ีใด บ้านบิดา

มารดา ญาติ พ่ีน้องอยู่ท่ีใด และจะย้ายไปท่ีใด เม่ือใดหรือไม่ สถานท่ีทํางานอยู่ท่ีใด นอกจากสถานท่ี

ดังกล่าวแล้วสามารถติดต่อได้ท่ีใดอีกหรือไม่(ถ้ามีให้ระบุ) หมายเลขโทรศัพท์ หรือช่องทางอ่ืนๆ ท่ีใช้ในการ

ติดต่อ เช่น บุคคลท่ีสามารถติดต่อได้ 

     (๕) กระทําผิดจริงตามท่ีถูกกล่าวหาหรือไม่ 

     (๖) จะอ้างผู้ใด เอกสารใด หรือ วัตถุใดเป็นพยานหลักฐานในคดี

หรือไม่ ถ้ามีการอ้างให้พนักงานสอบสวนบันทึกไว้ในคําให้การและดําเนินการรวบรวมพยานหลักฐาน              

เข้าสํานวนการสอบสวนตามอํานาจหน้าท่ีต่อไป 

   (๗) คําถามอ่ืนๆ เพ่ือให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 

   (๗) เคยรู้จักหรือมีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้หนึ่งผู้ใดในคดีมาก่อนหรือไม่  

      ๓.๑.๒.๒ การบันทึกคําให้การเก่ียวกับการแจ้งข้อหาจะต้องมีหลักฐานตามสมควร

ว่าผู้นั้นน่าจะได้กระทําความผิดตามข้อหานั้น และการแจ้งข้อหาจะต้องบันทึกรายละเอียดการกล่าวหาว่า



 -๒๘- 

ผู้ต้องหาทําอะไร ท่ีไหน เม่ือไร อย่างไร อันเป็นเรื่องราวหรือเหตุการณ์ท่ีผู้ต้องหาได้ก่อข้ึน และยืนยันให้

ผู้ต้องหาทราบด้วยว่าการกระทําของผู้ต้องหานั้นเข้าข่ายเป็นความผิดฐานใด   

      ๓.๑.๒.๓ การบันทึกคําให้การผู้ต้องหาเก่ียวกับการแจ้งสิทธิ  ในการถาม

คําให้การผู้ต้องหา ให้พนักงานสอบสวนแจ้งให้ผู้ต้องหาทราบก่อนว่า  

     (๑) ผู้ต้องหามีสิทธิท่ีจะให้การหรือไม่ก็ได้ ถ้าผู้ต้องหาให้การ 

ถ้อยคําท่ีผู้ต้องหาให้การนั้นอาจใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได้ 

     (๒) ผู้ต้องหามีสิทธิให้ทนายความหรือผู้ซ่ึงตนไว้วางใจเข้าฟังการ

สอบปากคําตนได้ 

     เม่ือผู้ต้องหาเต็มใจให้การอย่างใดก็ให้ จดคําให้การไว้ ถ้าผู้ต้องหาไม่เต็มใจ

ให้การเลยก็ให้บันทึกไว้ 

    ๓.๑.๒.๔ การบันทึกคําให้การผู้ ต้องหา กรณีมีผู้ ร่วมถามคําให้การ                  

ให้บันทึกรายละเอียด ชื่อ ชื่อสกุล สถานภาพ ท่ีอยู่ ของผู้เข้าร่วมในการถามคําให้การไว้โดยละเอียดชัดเจน 

เพียงพอท่ีจะสามารถติดตามตัวในภายหลังได้  

 ๓.๑.๒.๕ การบันทึกคําให้การและการแจ้งสิทธิผู้ต้องหา ท่ีเป็นเด็กอายุ          

ไม่เกินสิบแปดปี ให้ถามคําให้การและแจ้งสิทธิตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๓๓ ทวิ 

โดยอนุโลม   

              ๓.๒ การทําบัญชีทรัพย์ และบันทึกต่าง ๆ 

      ๓.๒.๑ การทําบัญชีทรัพย์ต่างๆ  

              ๓.๒.๑.๑ การกรอกรายการเ ก่ียวกับทรัพย์ ท่ี เสียหายในบัญชีทรัพย์                     

ถูกประทุษร้าย บัญชีทรัพย์ถูกประทุษร้ายได้คืน บัญชีทรัพย์ถูกประทุษร้ายไม่ได้คืน และบัญชีของกลาง        

ไม่ต้องบันทึกรูปพรรณของทรัพย์โดยละเอียด เนื่องจากได้บันทึกไว้ในคําให้การแล้ว 

    ๓.๒.๑.๒ การปฏิบัติเก่ียวกับแบบพิมพ์บัญชีทรัพย์ถูกประทุษร้าย บัญชีทรัพย์

ถูกประทุษร้ายได้คืนและบัญชีทรัพย์ถูกประทุษร้ายไม่ได้คืน ให้เป็นดุลยพินิจของพนักงานสอบสวน             

หากสามารถบันทึกรวมไว้ในแบบพิมพ์เดียวกันได้ให้บันทึกไว้ในแบบพิมพ์บัญชีเดียวกัน แต่ถ้าบันทึกรวมกัน

ในแบบพิมพ์เดียวกันไม่ได้ก็ให้แยกบันทึก เช่น กรณีได้ทรัพย์คืนขณะสํานวนอยู่ในระหว่างพิจารณาของ

ผู้บังคับบัญชาระดับตํารวจภูธร หรือกองบังคับการ ตํารวจภูธรภาค หรือกองบัญชาการ หรือสํานักงาน

ตํารวจแห่งชาติ รวมท้ังในชั้นพนักงานอัยการ ให้ทําบัญชีทรัพย์ถูกประทุษร้ายได้คืนแยกจากบัญชีทรัพย์ถูก

ประทุษร้าย เป็นต้น  

   ๓.๒.๑.๓ การทําบัญชีของกลาง ท่ีผู้กล่าวหาหรือผู้ต้องหาอ้าง/ส่งมอบ      

ให้พนักงานสอบสวนทําบัญชีของกลางแยกเป็นกลุ่มของแต่ละกลุ่ม โดยเรียงพยานเอกสาร และวัตถุพยาน 

เช่น ภาพถ่ายหรือภาพวาด และเรียงต่อจากบัญชีของกลาง  

               



 -๒๙- 

   ๓.๒.๒ การทําบันทึกต่างๆ 

                  ๓.๒.๒.๑ การทําบันทึกต่างๆ พนักงานสอบสวนจะต้องระบุสถานท่ี วัน เดือน ปี

ท่ีทํา และตําแหน่งของเจ้าพนักงานผู้ทําทุกครั้งท่ีทําบันทึก  

     ๓.๒.๒.๒ การทําบันทึกปกติต้องทําในขณะท่ีมีการปฏิบัติในเรื่องนั้นๆ เช่น 

บันทึกการตรวจค้น แผนท่ีสังเขปแสดงสถานท่ีเกิดเหตุ บันทึกการจับกุม เว้นแต่กรณีมีความจําเป็นไม่อาจ

ทําบันทึกได้ในทันทีท่ีมีการปฏิบัติ อาจรีบทําในภายหลังได้ เช่น ขณะตรวจสถานท่ีเกิดเหตุมีฝนตกหนัก 

ขณะจับกุมผู้ต้องหาได้หลายคนและจําเป็นต้องควบคุมผู้ต้องหาไว้ หากทําบันทึกจับกุมขณะนั้นผู้ต้องหาอาจ

หลบหนี เป็นต้น และในการทําบันทึกจะต้องให้ผู้เก่ียวข้องลงลายมือชื่อรับรองไว้ด้วยทุกครั้ง 

  สําหรับบันทึกท่ีพนักงานสอบสวนทําข้ึนแต่ฝ่ายเดียว เช่น บันทึก

การตรวจสถานท่ีเกิดเหตุให้พนักงานสอบสวนรีบจัดทําโดยเร็วเม่ือมีการปฏิบัติเรื่องนั้น 

                      ๓.๒.๒.๓ บันทึกพนักงานสอบสวน ให้บันทึกรายละเอียดเก่ียวกับข้ันตอน

การปฏิบัติของพนักงานสอบสวนในการสอบสวนคดีนั้น เช่นเดียวกับท่ีพนักงานสอบสวนไปเบิกความในศาล 

โดยเริ่มต้ังแต่การรับคําร้องทุกข์หรือคํากล่าวโทษ (ได้รับคําร้องทุกข์หรือคํากล่าวโทษจากใคร กล่าวหาผู้ใด 

ในเรื่องอะไร หลังจากรับคําร้องทุกข์ หรือคํากล่าวโทษแล้วได้ดําเนินการอย่างไร) การสอบสวนผู้ต้องหา         

(แจ้งข้อหาว่าอย่างไร ผู้ต้องหาให้การอย่างไร ควบคุมหรือปล่อยตัวชั่วคราว การขอผัดฟ้องฝากขัง หรือ           

ขอผัดฟ้องหรือขอฝากขัง) การรวบรวมพยานหลักฐานอ่ืนๆอย่างไร(ให้ระบุถึงการได้มาของพยานหลักฐาน 

แต่ละชนิดว่าได้มาอย่างไร และดําเนินการเก่ียวกับพยานหลักฐานนั้นๆ อย่างไร เช่น การส่งตรวจพิสูจน์   

ผลการตรวจพิสูจน์เป็นอย่างไร เป็นต้น) จนกระท่ังการสอบสวนเสร็จสิ้น (มีความเห็นทางคดีอย่างไร)                

ซ่ึงการบันทึกโดยมีรายละเอียดในบันทึกพนักงานสอบสวนดังกล่าว นอกจากจะแสดงให้เห็นว่าพนักงาน

สอบสวนได้ปฏิบัติในสํานวนนั้นอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วแล้ว ยังจะเป็นประโยชน์ในการพิจารณาคดี

ต่อเนื่อง โดยทนายจําเลย หรือจําเลยและโจทก์ พิจารณาการปฏิบัติของพนักงานสอบสวนจากบันทึก

พนักงานสอบสวนแล้ว  ทราบว่าพนักงานสอบสวนได้ปฏิบัติอะไรบ้างในสํานวนการสอบสวนนั้น ทนาย

จําเลยหรือจําเลยและโจทก์ อาจตกลงรับกันว่าไม่ต้องนําพนักงานสอบสวนไปเบิกความเป็นพยาน                    

ในชั้นศาลได้ 

                ๓.๒.๒.๔ บันทึกการควบคุมผู้ต้องหาเป็นเอกสารสําคัญท่ีสรุปข้อเท็จจริง

เก่ียวกับการควบคุมผู้ต้องหา ให้บันทึกเหตุผลและความจําเป็นท่ีต้องควบคุมผู้ต้องหาไว้ ในกรณีท่ีมีการ

ควบคุมผู้ต้องหาหลายคนและถูกควบคุมพร้อมกันในคดีเดียวกัน หากแยกเป็นบันทึกการควบคุมคนละฉบับ

จะไม่สะดวก อาจบันทึกรวมไว้ในบันทึกการควบคุมฉบับเดียวกันก็ได้ เช่น การควบคุมผู้ต้องหาคดีการพนัน

พร้อมกัน ๒๐ คน ในคดีเดียวกันอาจทําบันทึกการควบคุมฉบับเดียวกันก็ได้ เป็นต้น  

  ๓.๒.๒.๕ บันทึกการนําชี้ท่ีเกิดเหตุประกอบคํารับสารภาพ ให้ทําบันทึก

พร้อมถ่ายภาพการนําชี้ท่ีเกิดเหตุประกอบคํารับสารภาพไว้ โดยไม่ต้องสอบสวนผู้ต้องหาเพ่ิมเติมในเรื่องการ          

นําชี้ท่ีเกิดเหตุประกอบคํารับสารภาพอีกก็ได้ 



 -๓๐- 

กรณีข้างต้น หากเป็นคดีสําคัญหรือพนักงานสอบสวนเห็นว่า            

มีความจําเป็นก็ให้สอบสวนพยานบุคคลท่ีน่าเชื่อถือประกอบด้วย  

   ๓.๒.๒.๖ บันทึกการชี้ตัวผู้ต้องหา ให้จัดทําบันทึกพร้อมถ่ายภาพการชี้ตัว

ผู้ต้องหาไว้ โดยไม่ต้องสอบสวนเพ่ิมเติมในเรื่องการชี้ตัวผู้ต้องหาอีกก็ได้ 

  กรณีมีผู้ต้องหาหลายคนให้จัดทําบันทึกการชี้ตัวผู้ต้องหาพร้อม

ภาพถ่ายของผู้ต้องหาแต่ละราย 

กรณีข้างต้น หากเป็นคดีสําคัญหรือพนักงานสอบสวนเห็นว่า                 

มีความจําเป็นก็ให้สอบสวนพยานบุคคลท่ีน่าเชื่อถือประกอบด้วย  

  ๓.๒.๒.๗ การบันทึกรายละเอียดลงในแผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือของผู้ต้องหาก่อน

ส่งไปตรวจสอบประวัติ ให้พนักงานสอบสวนตรวจสอบว่า มีการกรอกข้อความเก่ียวกับ ชื่อ ท่ีอยู่ อายุ เลข

บัตรประจําตัวประชาชน หรือรายละเอียดต่างๆ ครบถ้วน ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง และตามคําให้การ

ของผู้ต้องหาหรือไม่  

  ๓.๒.๒.๘ การบันทึกประวัติ ต้องโทษของผู้ ต้องหา ถ้าเป็นประวั ติใน

หน่วยงานท่ีพนักงานสอบสวนสังกัดอยู่ ให้พนักงานสอบสวนคัดลอกประวัติต้องโทษของผู้ต้องหาลงใน

รายการประวัติแล้วลงชื่อรับรองไว้ หากเป็นประวัติการต้องโทษต่างสถานีตํารวจหรือหน่วยงานจะต้องมี

หลักฐานโต้ตอบเป็นหนังสือ 

  ในกรณีท่ีพนักงานสอบสวนอ้างประวัติการต้องโทษของผู้ต้องหา            

เพ่ือขอให้บวกโทษตามมาตรา ๕๗ แห่งประมวลกฎหมายอาญา ขอให้เพ่ิมโทษตามมาตรา ๙๒, ๙๓ แห่ง

ประมวลกฎหมายอาญา หรือตามกฎหมายอ่ืน ให้พนักงานสอบสวนตรวจสอบรายการประวัติและผลคดีว่า

เป็นของผู้ต้องหาหรือไม่ด้วย 

 ๓.๓  หมายจับ 

   ๓.๓.๑ การขอให้ศาลออกหมายจับ ให้ปฏิบัติตามระเบียบราชการฝ่ายตุลาการ          

ศาลยุติธรรมว่าด้วยแนวปฏิบัติในการออกหมายจับและหมายค้นในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๕ ข้อบังคับประธาน

ศาลฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการออกคําสั่งหรือหมายอาญา พ.ศ.๒๕๔๗ และแนวทางท่ีศาลขอความ

ร่วมมือให้เจ้าพนักงานตํารวจดําเนินการ  

 การขอให้ศาลออกหมายจับในกรณีท่ีต้องระบุเหตุผลเป็นพิเศษไว้ใน

หมายจับ เช่น พนักงานสอบสวนมีความเห็นควรสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหาท่ีถูกขังอยู่และได้ยื่นคําร้องขอให้ศาล

ปล่อยตัวไปก่อนส่งสํานวนให้พนักงานอัยการ ต่อมาพนักงานอัยการมีคําสั่งฟ้องและให้ส่งตัวผู้ต้องหาไปฟ้อง 

แต่ไม่สามารถส่งตัวได้ เนื่องจากผู้ต้องหาหลบหนี พนักงานสอบสวนจึงต้องไปยื่นคําร้องต่อศาลเพ่ือขอให้

ศาลออกหมายจับ *การขอให้ศาลออกหมายจับในคดีความผิดเก่ียวกับเช็คท่ีต้องระบุจํานวนเช็ค วัน เวลาท่ี

กระทําความผิด และจํานวนเงินท่ีสั่งจ่าย เพ่ือประโยชน์ในการวินิจฉัยคําร้องขอให้ปล่อยชั่วคราว เป็นต้น 



 -๓๑- 

กรณีดังกล่าวนี้  ในหมายจับของศาลท่ีมีข้อความว่า “ด้วยผู้ร้องยื่นคําร้องว่า...” ให้พนักงานสอบสวนระบุ

เหตุผลพิเศษโดยละเอียดไว้ในหมายจับท่ีมีข้อความดังกล่าวด้วย 

            ๓.๓.๒ ให้พนักงานสอบสวนและผู้บังคับบัญชาซ่ึงมีหน้าท่ีในการควบคุม ตรวจสอบ 

เร่งรัดการสอบสวนคดีอาญา ตรวจสอบพยานหลักฐานในสํานวนว่ามีหลักฐานหนักแน่นเพียงพอว่าบุคคล          

ท่ีจะยื่นคําร้องต่อศาลเพ่ือขอออกหมายจับนั้น น่าจะได้กระทําความผิดตามข้อหาหรือไม่ หากผู้บังคับบัญชา

เห็นว่าพยานหลักฐานยังไม่หนักแน่นเพียงพอก็ให้สั่งพนักงานสอบสวนทําการสอบสวนเพ่ิมเติมเสียก่อน 

รวมท้ังตรวจสอบกลั่นกรองตัวบุคคลท่ีจะขอให้ศาลออกหมายจับ เช่น การออกหมายจับบุคคลตามภาพถ่าย

หรือภาพเขียนเหมือนจริง การออกหมายจับบุคคลท่ีมีชื่อและชื่อนามสกุลซํ้ากันว่า บุคคลดังกล่าวเป็น

ผู้ต้องหาท่ีจะขอให้ศาลออกหมายจับหรือไม่ และให้หัวหน้าหน่วยงานท่ีมีอํานาจสอบสวน ผู้บังคับการ หรือ

ผู้บัญชาการ แล้วแต่กรณี ลงนามในคําร้องขอให้ศาลออกหมายจับในฐานะผู้ร้อง ก่อนมอบหมายให้พนักงาน

สอบสวนไปยื่นคําร้องต่อศาล  

  ๓.๓.๓ หลังจากท่ีศาลออกหมายจับแล้ว หากปรากฏพยานหลักฐานชัดเจนว่า 

ผู้ต้องหาท่ีถูกออกหมายจับไม่ใช่ผู้กระทําผิด(ออกหมายจับผิดตัว) หรือการกระทําของผู้ต้องหา ท่ีถูกกล่าวหา

ตามหมายจับไม่เป็นความผิด ให้พนักงานสอบสวนรีบยื่นคําร้องขอให้ศาลถอนหมายจับ และมีความเห็น          

ควรสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหา จากนั้นส่งความเห็นพร้อมสํานวนหรือเอกสารการสอบสวนเพ่ิมเติมแล้วแต่กรณี           

ไปยังพนักงานอัยการต่อไป 

   กรณีมีการจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับ หากปรากฏพยานหลักฐานชัดเจน

ว่า ผู้ต้องหาท่ีถูกออกหมายจับไม่ใช่ผู้กระทําผิด(ออกหมายจับผิดตัว) หรือการกระทําของผู้ ต้องหา                

ท่ีถูกกล่าวหาตามหมายจับไม่เป็นความผิด ให้พนักงานสอบสวนรีบรายงานหัวหน้าหน่วยงานท่ีมีอํานาจ

สอบสวนเพ่ือปล่อยตัวผู้ต้องหา หรือยื่นคําร้องขอให้ศาลปล่อยตัวผู้ต้องหา แล้วรวบรวมพยานหลักฐานมี

ความเห็นควรสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหา จากนั้นส่งความเห็นพร้อมสํานวนหรือเอกสารการสอบสวนเพ่ิมเติมแล้วแต่

กรณีไปยังพนักงานอัยการต่อไป 

         ๓.๔ คําร้องและสัญญาประกัน  

 การบันทึกข้อความลงในคําร้องขอประกัน สําหรับกรณีใช้ตําแหน่งบุคคลเป็นประกัน*

หรือหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว ให้พนักงานสอบสวนท่ีรับคําร้องขอประกัน บันทึกคํารับรองของ

บุคคลดังกล่าวเพ่ิมเติมไว้ในคําร้องขอประกันด้วยว่า ได้เคยใช้ตําแหน่งของตนเองประกันผู้ต้องหาอ่ืนมาก่อน

หรือไม่ ท่ีใด จํานวนก่ีราย ในวงเงินเท่าใด แล้วให้ผู้ขอประกันลงชื่อรับรองไว้เป็นหลักฐาน เพ่ือประกอบการ

พิจารณาตามหลักเกณฑ์ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๐๘ (๔) ด้วย 

         ๓.๕  การร้องทุกข์ แก้ หรือถอนคําร้องทุกข์ 

                ๓.๕.๑ ให้บันทึกไว้ในคําให้การหรือคําให้การเพ่ิมเติมของผู้ร้องทุกข์ หรือผู้ถอน

คําร้องทุกข์โดยไม่ต้องแยกทําบันทึกต่างหากอีก ข้อความท่ีบันทึกต้องมีความชัดเจนอย่าให้มีข้อความท่ีอาจ

ทําให้เข้าใจว่าไม่เป็นการร้องทุกข์หรือถอนคําร้องทุกข์ 



 -๓๒- 

                  ๓.๕.๒ ให้ระบุชื่อผู้ท่ีประสงค์จะดําเนินคดีหรือประสงค์จะถอนคําร้องทุกข์ไว้ทุกคน 

                  ๓.๕.๓ กรณีถอนคําร้องทุกข์หลังจากการสอบสวนเสร็จสิ้นให้บันทึกรายละเอียด

เก่ียวกับการถอนคําร้องทุกข์ไว้ในคําให้การ แล้วส่งบันทึกคําให้การนั้นไปรวมเข้าไว้ในสํานวน 

          ๓.๖  การแจ้งสิทธิผู้ต้องหาหรือผู้ถูกจับ 

              ให้พนักงานสอบสวนเวรซ่ึงรับมอบตัวผู้ต้องหา (แม้ไม่ใช่ผู้ต้องหาในคดีท่ีตนเอง

รับผิดชอบสอบสวน) หรือผู้ถูกจับ เป็นผู้มีหน้าท่ีแจ้งสิทธิตามท่ีบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา มาตรา ๗/๑ ให้ผู้ต้องหาหรือ ผู้ถูกจับทราบ โดยบันทึกเรื่องการแจ้งสิทธิของผู้ต้องหาหรือผู้ถูก

จับไว้ในรายงานประจําวันเก่ียวกับคดี ข้อเดียวกันกับข้อท่ีรับตัวผู้ต้องหาหรือผู้ถูกจับไว้ควบคุม โดยไม่ต้อง

บันทึกเรื่องการแจ้งสิทธิดังกล่าวไว้ในบันทึกคําให้การผู้ต้องหา และไม่ต้องจัดทําบันทึกการแจ้งสิทธิอีก   

   การบันทึกเรื่องการแจ้งสิทธิของผู้ต้องหาหรือผู้ถูกจับไว้ในรายงานประจําวันเก่ียวกับคดี 

ให้ปรากฏข้อความดังนี้ 

 “...............(ยศ ชื่อ สกุล ตําแหน่ง)...................พนักงานสอบสวนซ่ึงรับมอบตัว 

................................ผู้ต้องหา หรือผู้ถูกจับไว้ควบคุม ได้แจ้งสิทธิของผู้ต้องหาหรือผู้ถูกจับให้ทราบดังนี้  

 (๑) มีสิทธิแจ้งหรือขอให้เจ้าพนักงานแจ้งให้ญาติ หรือผู้ซ่ึงผู้ถูกจับ หรือผู้ต้องหา

ไว้วางใจทราบถึงการถูกจับและสถานท่ีท่ีถูกควบคุมในโอกาสแรก 

 (๒) มีสิทธิพบและปรึกษาผู้ซ่ึงจะเป็นทนายความเป็นการเฉพาะตัว 

 (๓)  มีสิทธิให้ทนายความหรือผู้ซ่ึงตนไว้วางใจเข้าฟังการสอบสวนปากคําตนในชั้นสอบสวน 

 (๔) มีสิทธิได้รับการเยี่ยมหรือติดต่อกับญาติได้ตามสมควร 

 (๕) มีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลโดยเร็วเม่ือเกิดการเจ็บป่วย 

   ...........................................ผู้ต้องหาหรือผู้ถูกจับซ่ึงถูกควบคุมได้รับทราบสิทธิของ

ตนแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

 (ลงชื่อ).................................................ผู้ต้องหา/ผู้ถูกจับ 

 (ลงชื่อ).................................................ผู้รับมอบตัว” 

 หากพนักงานอัยการต้องการบันทึกการแจ้งสิทธิ ให้พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ

สําเนาบันทึกรายงานประจําวันเก่ียวกับคดีข้อท่ีแจ้งสิทธิมอบให้พนักงานอัยการ  

     ๓.๗  สําเนารายงานหรือเอกสารต่างๆ ตามประมวลระเบียบตํารวจเก่ียวกับคดี 

                ๓.๗.๑ ตําหนิรูปพรรณทรัพย์หาย รายงานเหตุด่วน และรายงานข้าราชการต้องหา

คดีอาญา ให้แยกเก็บไว้ไม่ต้องรวมในสํานวนการสอบสวน เว้นแต่กรณีท่ีมีเหตุผลพิเศษเพ่ือประโยชน์แห่ง

การสอบสวนคดีนั้น ๆ 

                ๓.๗.๒ แผนประทุษกรรม ให้จัดทําสารบบเก็บไว้ไม่ต้องรวมในสํานวนการสอบสวน 

เว้นแต่กรณีท่ีมีเหตุผลพิเศษเพ่ือประโยชน์ในการสอบสวนคดีนั้น ๆ  

       



 -๓๓- 

 ๓.๘ การเรียงลําดับเอกสาร และการให้หมายเลขเอกสารในสํานวนการสอบสวน  

               ๓.๘.๑ เม่ือได้ทําการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้ว ให้รวบรวมเอกสารต่างๆ ในการสอบสวน

รวมเข้าไว้ในสํานวนการสอบสวน ถ้าเป็นสิ่งของอย่างอ่ืนให้ทําบัญชีรายละเอียดรวมไว้ด้วย โดยเรียงลําดับ

เอกสารในสํานวนการสอบสวน ดังต่อไปนี้ 

       ๓.๗.๑.๑ หนังสือส่งสํานวนให้พนักงานอัยการ 

         ๓.๗.๑.๒ รายงานการสอบสวน  

 ๓.๗.๑.๓ คําให้การผู้กล่าวหา (ถ้ามีหลายคนให้เรียงลําดับผู้กล่าวหา) 

 ๓.๗.๑.๔ คําให้การผู้ต้องหา (ถ้ามีหลายคนให้เรียงลําดับผู้ต้องหา) 

         ๓.๗.๑.๕ คําให้การพยาน เรียงตามลําดับความสําคัญ อาจแบ่งย่อยลงได้ ดังต่อไปนี้ 

  (๑) พยานท่ีรู้เห็นยืนยันการกระทําของผู้ต้องหาโดยตรง(ประจักษ์พยาน) 

 (๒) พยานท่ีช่วยพิสูจน์ความผิด เช่น ผู้ชํานาญการตรวจพิสูจน์ 

แพทย์ นายทะเบียน เจ้าหน้าท่ีธนาคาร เป็นต้น 

 (๓) พยานสนับสนุนหรือช่วยประกอบพยานอ่ืน เช่น พยานผู้พบอาวุธ

หรือของกลาง พยานท่ีช่วยสนับสนุนประจักษ์พยานให้มีน้ําหนักมากข้ึน 

 (๔) พยานพฤติเหตุแวดล้อมกรณี 

 (๕) พยานซ่ึงเป็นเจ้าหน้าท่ีท่ีทําการตรวจค้น จับกุม ยึดหรืออายัด 

       ๓.๗.๑.๖  เอกสารบันทึกต่างๆ ควรเรียงลําดับดังนี้ 

                    (๑) พยานเอกสารของกลาง เช่น เช็ค ต๋ัวเงินปลอม โฉนดปลอม 

เอกสารปลอม เป็นต้น (หากมีหลายฉบับให้เรียงตามลําดับวัน เวลา เกิดเหตุก่อนหลังเป็นลําดับไป) 

 (๒) บัญชีทรัพย์ต่างๆเรียงลําดับดังนี้ 

 ก. บัญชีของกลางคดีอาญา 

 ข. บัญชีทรัพย์ถูกประทุษร้าย 

                                   ค. บัญชีทรัพย์ถูกประทุษร้ายได้คืน 

       ง. บัญชีทรัพย์ถูกประทุษร้ายไม่ได้คืน 

                       (๓)  บันทึกพนักงานสอบสวน 

                      (๔)  เอกสารซ่ึงทําข้ึนเพ่ือแสดงถึงสถานท่ีเกิดเหตุ เรียงลําดับดังนี้                                                                 

                                      ก. บันทึกการตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ 

  ข. แผนท่ีสังเขปแสดงสถานท่ีเกิดเหตุ 

  ค. ภาพถ่ายท่ีเกิดเหตุ 

                                            ง. บันทึก แผนท่ี ภาพถ่ายของกองพิสูจน์หลักฐานท่ีมาร่วม

ตรวจสอบสถานท่ีเกิดเหตุ 



 -๓๔- 

                                      จ. บันทึกการนําชี้ ท่ี เ กิดเหตุประกอบคํารับสารภาพและ

ภาพถ่ายการนําชี้ท่ีเกิดเหตุประกอบคํารับสารภาพ 

                     (๕) เอกสารท่ีทําข้ึนเพ่ือแสดงถึงพยานเอกสารและวัตถุพยาน 

เรียงลําดับดังนี้ 

 ก. สําเนาบันทึกหรือหนังสือท่ีส่งพยานเอกสารและวัตถุพยาน

ไปตรวจและผลการตรวจพิสูจน์พยานเอกสารและวัตถุพยาน เช่น ผลการตรวจเปรียบเทียบลายมือชื่อ     

ผลการตรวจเครื่องอุปกรณ์รถยนต์คันเกิดเหตุ เป็นต้น โดยให้นําผลการตรวจดังกล่าวประกบคู่ไปกับสําเนา

หรือหนังสือท่ีส่งพยานเอกสารและวัตถุพยานไปตรวจ (เรียงคู่ฉบับบันทึกหรือหนังสือท่ีส่งไปตรวจอยู่ข้างบน

ส่วนผลการตรวจอยู่ข้างล่าง) 

                                        ข. ภาพถ่ายพยานเอกสารหรือวัตถุพยาน เช่น ภาพถ่ายทรัพย์

ท่ีถูกประทุษร้ายภาพถ่ายบาดแผลผู้ตายหรือผู้บาดเจ็บ เป็นต้น  

 (๖) เอกสารท่ีแสดงถึงการปฏิบัติในส่วนท่ีเก่ียวกับตัวผู้ต้องหา 

                          ก. บันทึกการชี้ตัวผู้ต้องหาและภาพถ่ายการชี้ตัวผู้ต้องหา 

                                           ข. บันทึกการจับกุม 

                                             ค. หมายจับและตําหนิรูปพรรณผู้ต้องหา 

                                 ง. ภาพถ่ายของผู้ต้องหา 

                                 จ. หมายเรียกผู้ต้องหา 

                                           ฉ. หนังสือหรือบันทึกแจ้งอายัดตัว และถอนอายัดตัวผู้ต้องหา 

                                 ช. บันทึกการตรวจค้น 

                                          ซ. หมายค้น  

 (๗)  เอกสารท่ีเก่ียวกับพยานบุคคลให้เรียงลําดับดังนี้ 

 ก. หมายเรียกพยาน 

 ข. หนังสือแจ้งเหตุขัดข้องของพยาน 

 ค. สําเนาใบมรณะบัตรของพยาน 

 (๗)  สําเนาเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับคดีให้เรียงลําดับดังนี้ 

                                           ก. สําเนาเอกสารเก่ียวข้องกับผู้เสียหาย เช่น สําเนาบัตร

ประจําตัวประชาชน ใบอนุญาตขับข่ี สําเนาทะเบียนบ้าน สําเนาทะเบียนรถคันท่ีผู้เสียหายขับข่ี  

   ข. สําเนาเอกสารเก่ียวข้องกับผู้ ต้องหา เช่น สําเนาบัตร

ประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบ้าน สําเนาใบอนุญาตขับข่ี สําเนาทะเบียนรถคันท่ีผู้ต้องหาขับข่ี สําเนา

ทะเบียนอาวุธปืนของผู้ต้องหา 

   ค.สําเนาเอกสารอ่ืนๆ 



 -๓๕- 

  (๙)  บันทึกอ่ืนๆท่ีพนักงานสอบสวนได้จัดทําข้ึนเก่ียวกับการ

สอบสวน ให้เรียงลําดับดังนี้ 

                      ก. บันทึกการตกลงค่าเสียหาย  

 ข. บันทึกการคืนของกลางและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง  

 ค. บันทึกขออนุ มั ติ คืนของกลางพร้อมคําสั่ งอนุ มั ติหรือ                

ไม่อนุมัติ 

 (๑๐) หนังสือท่ีติดต่อโต้ตอบ สอบถามระหว่างพนักงานสอบสวนกับ

หน่วยงานต่าง ๆ โดยให้นําหนังสือท่ีตอบกลับมาประกบคู่กับสําเนาหนังสือท่ีพนักงานสอบสวนทําไป

สอบถาม เช่น พนักงานสอบสวนมีหนังสือขอใบรับรอง การจดทะเบียนนิติบุคคลจากนายทะเบียน           

นายทะเบียนมีหนังสือตอบพร้อมกับส่งสําเนาใบรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลมาให้ ให้เรียงสําเนาหนังสือ

ท่ีพนักงานสอบสวนทําไปสอบถามอยู่ข้างบน ส่วนหนังสือตอบของนายทะเบียนพร้อมสําเนาใบรับรองการ

จดทะเบียนนิติบุคคลอยู่ข้างล่าง กรณีพนักงานสอบสวนทําหนังสือสอบถามไปหลายแห่ง ให้เรียงลําดับตาม

วันเวลาท่ีพนักงานสอบสวนทําไปสอบถามเป็นหลัก ส่วนหนังสือตอบจะตอบก่อนหลังไม่ต้องคํานึงถึง ถ้าเป็น

การสอบถามในเรื่องเดียวกันหลายครั้งให้เรียงลําดับตามวัน เวลา ท่ีสอบถามและเรียงอยู่ในเรื่องเดียวกัน 

 (๑๑) สําเนาเอกสารต่างๆตามประมวลระเบียบการตํารวจเก่ียวกับคดี 

 ก. ตําหนิรูปพรรณทรัพย์หาย (ในกรณีท่ีมีเหตุผลพิเศษ เพ่ือ

ประโยชน์ในการสอบสวนคดี) 

 ข. แผนประทุษกรรม (ในกรณีท่ีมีเหตุผลพิเศษเพ่ือประโยชน์

ในการสอบสวนคดี) 

 (๑๒) เอกสารท่ีได้มาซ่ึงอํานาจการสอบสวนให้เรียงลําดับ ดังนี้ 

                                        ก. คําสั่งผู้บังคับบัญชาหรือสํานักงานตํารวจแห่งชาติอนุญาต

ให้ทําการสอบสวน (กรณีต้องขออนุญาตทําการสอบสวน) 

                                                   ข. บันทึกของพนักงานสอบสวนและผู้บังคับบัญชาตามลําดับ

ชั้นท่ีขออนุญาตสอบสวน 

                                            ค. สําเนาระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการขออนุญาต

สอบสวน 

                                           ง. หนังสือมอบอํานาจและเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับการมอบ

อํานาจให้มาร้องทุกข์ แก้ หรือ ถอนคําร้องทุกข์หรือการดําเนินการท่ีเก่ียวข้องกับการสอบสวน 

                                           จ .  หนั งสือร้อง ทุกข์  หรือกล่ าวโทษ ซ่ึงผู้ เสี ยหายหรือ             

ผู้กล่าวโทษได้มีถึงพนักงานสอบสวน 

 



 -๓๖- 

  (๑๓)  เอกสารท่ีเก่ียวกับการดําเนินการกับผู้ต้องหาหลังจากถูก

จับกุมให้เรียงลําดับดังนี้ 

 ก. บันทึกการควบคุมผู้ต้องหา 

                                        ข. สําเนาคําร้องขอผัดฟ้องหรือฝากขังเรียงตามลําดับต้ังแต่ครั้ง

ท่ี ๑ เป็นต้นไป(เรียงครั้งท่ี ๑ อยู่ข้างบน ครั้งต่อไปอยู่ข้างล่างตามลําดับ) 

                                     ค.  บันทึกเสนอสัญญาประกันพร้อมคําสั่ งอนุญาตหรือ               

ไม่อนุญาต 

                                       ง. คําร้องและสัญญาประกันพร้อมเอกสารท่ีเก่ียวข้อง เช่น 

หนังสือมอบอํานาจ เป็นต้น  

                                      จ. หนังสือแจ้งให้นายประกันนําตัวผู้ต้องหามาส่ง 

 ฉ. บันทึกการสอบถามเบ้ืองต้น (กรณีเด็กหรือเยาวชนเป็น

ผู้ต้องหา) 

 ช. คําร้องตรวจสอบการจับเด็กหรือเยาวชน 

                                      ซ. หลักฐานการส่งเด็กหรือเยาวชนผู้กระทําผิดไปยังสถานพินิจ 

  ฌ.หลักฐานการแจ้งการจับกุมเด็กหรือเยาวชนให้ผู้อํานวยการ

สถานพินิจและบิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือบุคคลท่ีเด็กหรือเยาวชนนั้นอาศัยอยู่ทราบ 

                                    ญ. รายงานแสดงข้อเท็จจริงเก่ียวกับเด็กและเยาวชน 

                            ๓.๘.๑.๗ พิมพ์ลายนิ้วมือของผู้ต้องหา และผลการตรวจสอบประวัติการ

ต้องโทษ 

                            ๓.๘.๑.๘ บัญชีสํานวนการสอบสวน 

   ๓.๘.๑.๙ สํานวนชันสูตรพลิกศพเฉพาะกรณีท่ีมีความตายอันเป็นผลแห่งการ

กระทําผิดซ่ึงมิใช่เป็นความตายท่ีเกิดข้ึนโดยการกระทําของเจ้าพนักงานซ่ึงอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าท่ี

หรือตายในระหว่างอยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงานซ่ึงอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าท่ี และพนักงาน

สอบสวนผู้รับผิดชอบคดีจะต้องนําสํานวนชันสูตรพลิกศพมาประกอบสํานวนคดีอาญาหรือคดีจราจรทางบก  

            เอกสารนอกเหนือจากท่ีกล่าวไว้แล้ว ให้พนักงานสอบสวนพิจารณาเทียบเคียงว่าควรท่ี

จะจัดอยู่ในลําดับใดแล้วให้จัดเรียงอยู่ในลําดับนั้น ๆ 

  การให้หมายเลขเอกสารในสํานวนการสอบสวน เนื่องจากการทําสํานวนการสอบสวน

บางสํานวนไม่สิ้นสุดอยู่ท่ีพนักงานสอบสวน  จําเป็นต้องเสนอสํานวนการสอบสวนตามลําดับชั้น ข้ึนไปอีก 

และอาจมีการสอบสวนเพ่ิมเติม จึงทําให้สํานวนการสอบสวนมีเอกสารเพ่ิมอยู่เรื่อยๆ การเรียงลําดับจึงควร

เรียงลําดับแรก แผ่นล่างสุดข้ึนมาจนถึงรายงานการสอบสวน เพราะเผื่อไว้เม่ือมีการสอบสวนเพ่ิมเติม  



 -๓๗- 

  กรณีท่ีการสอบสวนบางเรื่องมีคําให้การหรือเอกสารหลายแผ่นให้ใช้เลขลําดับตามบัญชี

สํานวนการสอบสวนเพียงเลขเดียวแล้วใช้ทับ ( / ) ตามจํานวนแผ่น โดยให้ใช้/ในแผ่นท้ายเป็น ๑ ข้ึนมาก่อน 

เพ่ือป้องกันมิให้จํานวนเอกสารมีการเพ่ิมเติมข้ึนมา 

  ๓.๗.๒ การทําสํานวนการสอบสวนในคดีท่ีมีความยุ่งยาก ซับซ้อน มีพยานหลักฐานเป็น

จํานวนมาก การรวบรวมเอกสารต่างๆเข้าไว้ในสํานวนการสอบสวนควรจัดทําแยกเป็นส่วนๆ เพ่ือความ

สะดวกและเป็นประโยชน์ในการพิจารณาพยานหลักฐานของพนักงานสอบสวน  ผู้บังคับบัญชา พนักงาน

อัยการ และการพิจารณาคดีในชั้นศาล  อาจเรียงลําดับเอกสารในสํานวนการสอบสวน ดังต่อไปนี้ 

          ๓.๗.๒.๑ หนังสือเสนอพนักงานอัยการ 

          ๓.๗.๒.๒ บัญชีสํานวนการสอบสวน 

          ๓.๗.๒.๓ รายงานการสอบสวน 

          ๓.๗.๒.๔ พยานหลักฐานฝ่ายผู้กล่าวหา ให้เรียงลําดับดังนี้ 

             (๑) คําให้การผู้กล่าวหา (ถ้ามีหลายคนให้เรียงลําดับผู้กล่าวหา) 

             (๒) คําให้การพยานฝ่ายผู้กล่าวหา ถ้ามีหลายคนให้เรียงตามลําดับ

เหตุการณ์ ก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุ และถ้าแต่ละเหตุการณ์มีพยานหลายคนให้เรียง

ตามลําดับความสําคัญของพยาน 

             (๓) พยานเอกสารฝ่ายผู้กล่าวหา ถ้ามีหลายรายการให้มีหมายเลข

กํากับเป็น ก ๑ , ก ๒ , ก ๓ จนครบทุกรายการ 

             (๔) บัญชีพยานวัตถุฝ่ายผู้กล่าวหา ถ้ามีพยานวัตถุหลายรายการให้มี

หมายเลขกํากับเป็น วก ๑ , วก ๒ , วก ๓ จนครบทุกรายการ 

           การเรียงลําดับพยานเอกสารและบัญชีพยานวัตถุของฝ่ายผู้กล่าวหา 

ให้มีลักษณะเชื่อมโยงสัมพันธ์สอดคล้องกับคําให้การพยานบุคคลหรือตามลําดับเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน และให้

จัดทําบัญชีพยานบุคคล พยานเอกสารและพยานวัตถุปะติดไว้ด้านหน้าของพยานแต่ละประเภทด้วย 

         ๓.๗.๒.๕  พยานหลักฐานฝ่ายผู้ต้องหา ให้เรียงลําดับดังนี้ 

            (๑) คําให้การผู้ต้องหา (ถ้ามีหลายคนให้เรียงลําดับผู้ต้องหา) 

            (๒) คําให้การพยานฝ่ายผู้ต้องหา ถ้ามีหลายคนเรียงลําดับตามลําดับ

เหตุการณ์ ก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุ และถ้าในแต่ละเหตุการณ์มีพยานหลายคนให้เรียง

ตามลําดับความสําคัญของพยาน 

            (๓) พยานคําให้การพยานฝ่ายผู้ต้องหา ถ้ามีหลายรายการก็ให้มี

หมายเลขกํากับเป็น ต ๑ , ต ๒ , ต ๓ จนครบทุกรายการ 

            (๔) บัญชีพยานวัตถุฝ่ายผู้ต้องหา ถ้ามีพยานวัตถุหลายรายการให้มี

หมายเลขกํากับเป็น วต ๑ , วต ๒ , วต ๓ จนครบทุกรายการ 



 -๓๘- 

           การเรียงลําดับพยานเอกสารและบัญชีพยานวัตถุของฝ่ายผู้ต้องหา

ให้มีลักษณะเชื่อมโยงสัมพันธ์สอดคล้องกับคําให้การของพยานบุคคลหรือตามลําดับเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน และ

ให้จัดทําบัญชีพยานบุคคล พยานเอกสาร และพยานวัตถุปะติดไว้ด้านหน้าของพยานแต่ละประเภทด้วย 

          ๓.๗.๒.๖  พยานหลักฐานท่ีพนักงานสอบสวนรวบรวมได้เอง 

            (๑) คําให้การพยานบุคคล ถ้ามีหลายคนให้เรียงลําดับตามลําดับ

เหตุการณ์  ก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุ และถ้าในแต่ละเหตุการณ์ มีพยานหลายคนให้เรียง

ตามลําดับความสําคัญของพยาน 

           (๒) พยานเอกสาร ถ้ามีหลายรายการก็ให้มีหมายเลขกํากับเป็น             

พ ๑ , พ ๒ , พ ๓ จนครบทุกรายการ 

            (๓) บัญชีพยานวัตถุ ถ้ามีหลายรายการให้มีหมายเลขกํากับเป็น           

วพ ๑ , วพ ๒ , วพ ๓ จนครบทุกรายการ 

    การเรียงลําดับพยานเอกสารและบัญชีพยานวัตถุท่ีพนักงาน

สอบสวนรวบรวมได้เอง ให้มีลักษณะเชื่อมโยงสอดคล้องกับคําให้การพยานบุคคลหรือตามลําดับเหตุการณ์ท่ี

เกิดข้ึน และให้จัดทําบัญชีพยานบุคคล พยานเอกสาร และพยานวัตถุปะติดไว้ด้านหน้าของพยานแต่ละ

ประเภทด้วย 

         ๓.๗.๒.๗ เอกสารท่ีพนักงานสอบสวนรวบรวมหรือจัดทําเพ่ือประกอบคดี 

           (๑) บันทึกพนักงานสอบสวน 

           (๒) บัญชีทรัพย์ต่าง ๆ ให้เรียงลําดับดังนี้ 

      ก. บัญชีทรัพย์ถูกประทุษร้าย 

      ข. บัญชีทรัพย์ถูกประทุษร้ายได้คืน 

      ค. บัญชีทรัพย์ถูกประทุษร้ายไม่ได้คืน 

      ง.  ตําหนิรูปพรรณทรัพย์หาย 

  ๓.๗.๒.๗ เอกสารซ่ึงทําข้ึนเพ่ือแสดงถึงสถานท่ีเกิดเหตุ เรียงลําดับดังนี้ 

 (๑) บันทึกการตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ 

 (๒) แผนท่ีสังเขปแสดงสถานท่ีเกิดเหตุ 

 (๓) ภาพถ่ายท่ีเกิดเหตุ 

 (๔) บันทึก แผนท่ี ภาพถ่ายของกองพิสูจน์หลักฐานท่ีมาร่วม

ตรวจสอบสถานท่ีเกิดเหตุ 

 (๕) บันทึกการนําชี้ท่ีเกิดเหตุประกอบคํารับสารภาพและภาพถ่าย

การนําชี้ท่ีเกิดเหตุประกอบคํารับสารภาพ 

 



 -๓๙- 

  ๓.๗.๒.๙ เอกสารท่ีทําข้ึนเพ่ือแสดงถึงพยานเอกสารและพยานวัตถุ เรียงลําดับ

ดังนี้ 

  (๑) สําเนาบันทึกหรือหนังสือท่ีส่งพยานเอกสารและพยานวัตถุไป

ตรวจและผลการตรวจพิสูจน์พยานเอกสารและพยานวัตถุ เช่น ผลการตรวจเปรียบเทียบลายมือชื่อ            

ผลการตรวจพิสูจน์อาวุธปืน รายงานการชันสูตรบาดแผล บันทึกการตรวจพิสูจน์สภาพและเครื่องอุปกรณ์

รถยนต์คันเกิดเหตุเป็นต้น โดยให้นําผลการตรวจดังกล่าวประกบคู่ไปกับสําเนาหรือหนังสือท่ีส่งพยาน

เอกสารและพยานวัตถุไปตรวจ (เรียงคู่ฉบับบันทึกหรือหนังสือท่ีส่งไปตรวจอยู่ข้างบน ส่วนผลการตรวจอยู่

ข้างล่าง) 

 (๒) ภาพถ่ายพยานเอกสารหรือพยานวัตถุ เช่น ภาพถ่ายทรัพย์            

ท่ีถูกประทุษร้าย ภาพถ่ายบาดแผลผู้บาดเจ็บ  เป็นต้น 

๓.๗.๒.๑๐ เอกสารท่ีแสดงถึงการปฏิบัติในส่วนท่ีเ ก่ียวกับตัวผู้ ต้องหา 

เรียงลําดับ ดังนี้  

   (๑) บันทึกการชี้ตัวผู้ต้องหา และภาพถ่ายการชี้ตัวผู้ต้องหา 

                            (๒) บันทึกการจับกุม 

  (๓) หมายจับและตําหนิรูปพรรณผู้ต้องหา 

  (๔) ภาพถ่ายของผู้ต้องหา 

                                    (๕) หมายเรียกผู้ต้องหา 

  (๖) หนังสือหรือบันทึกแจ้งอายัดตัว และถอนอายัดตัวผู้ต้องหา 

      (๗) บันทึกการตรวจค้น 

  (๗) หมายค้น 

  ๓.๗.๒.๑๑ เอกสารท่ีเก่ียวกับพยานบุคคล ให้เรียงตามลําดับ ดังนี้ 

    (๑) หมายเรียกพยาน  

  (๒) หนังสือแจ้งเหตุขัดข้องของพยาน 

  (๓) สําเนาใบมรณะบัตรของพยาน  

๓.๗.๒.๑๒ สําเนาเอกสารเก่ียวข้องกับคดี เรียงลําดับดังนี้ 

   (๑) สําเนาเอกสารเก่ียวข้องกับผู้เสียหาย เช่น สําเนาบัตรประชาชน 

ใบอนุญาตขับข่ี สําเนาทะเบียนบ้าน สําเนาทะเบียนรถ คันท่ีผู้เสียหายขับข่ี  

 (๒) สําเนาเอกสารเก่ียวข้องกับผู้ต้องหา เช่น สําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชน สําเนาทะเบียนบ้าน สําเนาใบอนุญาตขับข่ี สําเนาทะเบียนรถคันท่ีผู้ต้องหาขับข่ี สําเนาทะเบียน

อาวุธปืนของผู้ต้องหา 

 (๓) สําเนาเอกสารอ่ืนๆ 



 -๔๐- 

๓.๗.๒.๑๓ บันทึกอ่ืนๆ ท่ีพนักงานสอบสวนได้ทําข้ึนเก่ียวกับการสอบสวน            

ให้เรียงลําดับดังนี้ 

 (๑) บันทึกการตกลงค่าเสียหาย  

 (๒) บันทึกการคืนของกลางและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง  

 (๓) บันทึกขออนุมัติคืนของกลางพร้อมคําสั่งอนุมัติหรือไม่อนุมัติ  

๓.๗.๒.๑๔ หนังสือท่ีติดต่อโต้ตอบ สอบถาม ระหว่างพนักงานสอบสวนกับ

หน่วยงานต่าง ๆ โดยให้นําหนังสือท่ีตอบกลับมาประกบคู่กับสําเนาหนังสือท่ีพนักงานสอบสวนทําไป

สอบถาม เช่น พนักงานสอบสวนมีหนังสือขอใบรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลจากนายทะเบียน         

นายทะเบียนมีหนังสือตอบพร้อมกับส่งสําเนาใบรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลมาให้ ให้เรียงสําเนาหนังสือ

ท่ีพนักงานสอบสวนทําไปสอบถามอยู่ข้างบน ส่วนหนังสือตอบของนายทะเบียนพร้อมสําเนาใบรับรองการ

จดทะเบียนนิติบุคคลอยู่ข้างล่าง กรณีพนักงานสอบสวนทําหนังสือสอบถามไปหลายแห่งให้เรียงลําดับตาม

วันเวลาท่ีพนักงานสอบสวนทําไปสอบถามเป็นหลัก ส่วนหนังสือตอบจะตอบก่อนหลังไม่ต้องคํานึงถึง ถ้าเป็น

การสอบถามในเรื่องเดียวกันหลายครั้งให้เรียงลําดับตามวันเวลาท่ีสอบถามและเรียงอยู่ในเรื่องเดียวกัน 

 ๓.๗.๒.๑๕ สําเนาเอกสารต่าง ๆ ตามประมวลระเบียบการตํารวจเก่ียวกับคดี 

เช่น แผนประทุษกรรม (ในกรณีท่ีมีเหตุผลพิเศษเพ่ือประโยชน์ในการสอบสวนคดี) 

 ๓.๗.๒.๑๖ เอกสารท่ีได้มาซ่ึงอํานาจการสอบสวนให้เรียงลําดับ ดังนี้  

   (๑) คําสั่งผู้บังคับบัญชาหรือสํานักงานตํารวจแห่งชาติอนุญาต         

ให้ทําการสอบสวน (กรณีต้องขออนุญาตทําการสอบสวน) 

   (๒) บันทึกของพนักงานสอบสวนและผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้น

ท่ีขออนุญาตสอบสวน 

   (๓)  สําเนาระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการขออนุญาต

สอบสวน 

   (๔) หนังสือมอบอํานาจและเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับการมอบ

อํานาจให้มาร้องทุกข์ แก้ หรือ ถอนคําร้องทุกข์หรือการดําเนินการท่ีเก่ียวข้องกับการสอบสวน 

   (๕ )  หนั งสื อร้ อง ทุก ข์  หรื อกล่ าว โทษ ซ่ึ งผู้ เ สี ยหายหรือ                   

ผู้กล่าวโทษได้มีถึงพนักงานสอบสวน 

 ๓.๗.๒.๑๗ เอกสารท่ีเก่ียวกับการดําเนินการกับผู้ต้องหาหลังจากถูกจับกุม          

ให้เรียงลําดับดังนี้  

   (๑) บันทึกการควบคุมผู้ต้องหา 

   (๒) สําเนาคําร้องขอผัดฟ้องหรือฝากขัง เรียงตามลําดับต้ังแต่    

ครั้งท่ี ๑ เป็นต้นไป (เรียงครั้งท่ี ๑ อยู่ข้างบน ครั้งต่อไปอยู่ข้างล่างตามลําดับ) 



 -๔๑- 

   (๓) บันทึกเสนอสัญญาประกันพร้อมคําสั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาต

ให้ประกัน 

   (๔) คําร้องและสัญญาประกันพร้อมเอกสารท่ีเก่ียวข้อง เช่น 

หนังสือมอบอํานาจ เป็นต้น 

   (๕) หนังสือแจ้งให้นายประกันนําตัวผู้ต้องหามาส่ง 

 (๖) บันทึกการสอบถามเบ้ืองต้น (กรณีเด็กหรือเยาวชนเป็น

ผู้ต้องหา) 

   (๗) คําร้องตรวจสอบการจับเด็กหรือเยาวชน 

   (๗) หลักฐานการส่งเด็กหรือเยาวชนผู้กระทําผิดไปยังสถานพินิจ 

   (๙) หลักฐานการแจ้งการจับกุมเด็กหรือเยาวชนให้ผู้อํานวยการ

สถานพินิจและบิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือบุคคลท่ีเด็กหรือเยาวชนนั้นอาศัยอยู่ทราบ  

   (๑๐) รายงานแสดงข้อเท็จจริงเก่ียวกับเด็กและเยาวชน 

   (๑๑) ผลการตรวจสอบประวัติการต้องโทษและพิมพ์ลายนิ้วมือ

ของผู้ต้องหา 

  ๓.๗.๒.๑๗ สํานวนชันสูตรพลิกศพเฉพาะกรณีท่ีมีความตายอันเป็นผลแห่งการ

กระทําผิดซ่ึงมิใช่เป็นความตายท่ีเกิดข้ึนโดยการกระทําของเจ้าพนักงานซ่ึงอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าท่ี

หรือตายในระหว่างอยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงานซ่ึงอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าท่ี และพนักงาน

สอบสวนผู้รับผิดชอบคดีจะต้องนําสํานวนชันสูตรพลิกศพมาประกอบสํานวนคดีอาญาหรือคดีจราจรทางบก 

   สําหรับเอกสารนอกเหนือจากท่ีกล่าวไว้แล้ว ให้พนักงานสอบสวนพิจารณา

เทียบเคียงว่าควรท่ีจะจัดอยู่ในลําดับใด แล้วให้จัดเรียงอยู่ในลําดับนั้น ๆ 

  การให้หมายเลขเอกสารในสํานวนการสอบสวน เนื่องจากการทําสํานวนการ

สอบสวนบางสํานวนไม่สิ้นสุดอยู่ท่ีพนักงานสอบสวน  จําเป็นต้องเสนอสํานวนการสอบสวนตามลําดับชั้นข้ึน

ไปอีก และอาจมีการสอบสวนเพ่ิมเติม ทําให้สํานวนการสอบสวนมีเอกสารเพ่ิมอยู่เรื่อยๆ จึงให้พนักงาน

สอบสวนให้เลขหมายเอกสารในสํานวนการสอบสวนทุกแผ่น จากแผ่นสุดท้ายถึงบัญชีสํานวนซ่ึงอยู่บนสุด

โดยไม่เว้นบัญชีพยานหลักฐานฝ่ายผู้กล่าวหา ฝ่ายผู้ต้องหา และท่ีพนักงานสอบสวนรวบรวมได้เอง  

   สําหรับกรณีท่ีการสอบสวนบางเรื่องมีคําให้การหรือเอกสารหลายแผ่นให้ใช้

เลขลําดับตามบัญชีสํานวนการสอบสวนเพียงเลขเดียวแล้วใช้ทับ ( / ) ตามจํานวนแผ่น โดยให้ใช้ / ในแผ่น

ท้ายเป็น ๑ ข้ึนมาก่อน เพ่ือป้องกันมิให้จํานวนลําดับเอกสารมีการเพ่ิมเติมข้ึนมา   

 ๓.๙  การลงชื่อในสํานวนการสอบสวน และการรวบรวมสํานวนการสอบสวน 

         ๓.๙.๑ เม่ือรวมบันทึกต่าง ๆ เข้าสํานวนเสร็จแล้ว ให้ทํารายงานการสอบสวนติด

หน้าสํานวนตามแบบพิมพ์ท่ีสํานักงานตํารวจแห่งชาติกําหนด รายงานการสอบสวนนี้จะต้องเอาข้อเท็จจริง



 -๔๒- 

ออกมาจากท่ีมีปรากฏอยู่ในสํานวนการสอบสวน สําหรับข้อเท็จจริงและความเห็นจําเป็นต้องกล่าวตาม

หัวข้อ ดังต่อไปนี้ 

           (๑) วัน เวลา ตําบล/แขวงท่ีเกิดเหตุ และข้อหาอันเป็นมูลให้เกิดความผิด 

      (๒) คําให้การผู้กล่าวหา คําให้การผู้ ต้องหา และคําให้การพยาน                  

เรียงตามลําดับเช่นเดียวกับการเรียงเอกสารในสํานวนการสอบสวนตามข้อ ๓.๗.๑ หรือ คําให้การ                

ผู้กล่าวหาและคําให้การพยานฝ่ายผู้กล่าวหา คําให้การผู้ ต้องหาและคําให้การพยานฝ่ายผู้ ต้องหา             

และคําให้การพยานท่ีพนักงานสอบสวนรวบรวมได้เอง เรียงตามลําดับเช่นเดียวกับการเรียงเอกสารใน

สํานวนการสอบสวนตามข้อ ๓.๗.๒ โดยสรุปย่อเอาแต่เฉพาะข้อเท็จจริงท่ีเป็นประเด็นสําคัญ 

       (๓) พยานเอกสารและพยานวัตถุ ถ้ามีหลายรายการให้ระบุเลขลําดับ 

      (๔) หลักฐานทางคดีและการทําความเห็นทางคดีของพนักงานสอบสวนให้

สรุปพยานหลักฐานพร้อมความเห็นในทางคดีของพนักงานสอบสวน ว่าควรเชื่อหรือไม่ เชื่อเพราะเหตุผล

อย่างไร รวมท้ังเหตุผลในการอ้างความเห็นว่าควรสั่งฟ้อง หรือควรสั่งไม่ฟ้อง เพราะเหตุใด โดยความเห็นนั้น 

ให้อ้างข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย (บทกฎหมายและมาตราท่ียกข้ึนปรับ)ประกอบด้วย และวินิจฉัยไปตามเหตุ

และผลท่ีควรจะเป็นแบ่งออกเป็น ๔ ส่วน ดังนี้ 

            ส่วนท่ี ๑ เป็นย่อหน้าท่ีย่อข้อเท็จจริงท้ังหมด เริ่มจากข้อความว่าคดีนี้

สอบสวนเสร็จสิ้นแล้ว ข้อเท็จจริงได้ความว่า... จากนั้นสรุปย่อข้อเท็จจริงต้ังแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดเรียง

ตามลําดับเหตุการณ์ตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุ โดยให้ปรากฏ วัน เดือน ปี เวลาและ

ตําบลท่ีเกิดเหตุ) อาการกิริยาของผู้กระทําผิดนั้น หรือแต่ละคนเป็นอย่างไร ทําอย่างไร ตลอดจนพฤติการณ์

ต่าง ๆ อันเก่ียวกับเหตุการณ์นั้น ๆ ข้อเท็จจริงนี้เป็นข้อเท็จจริงท่ีได้จากคําให้การผู้กล่าวหา ผู้ต้องหา และ

พยาน ซ่ึงแต่ละคนอาจจะให้ข้อเท็จจริงคนละตอนแล้วนํามาผสมผสานเชื่อมโยงเป็นข้อเท็จจริงท่ีต่อเนื่องกัน 

ซ่ึงถ้าได้อ่านข้อเท็จจริงนี้แล้ว สามารถเข้าใจเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในคดีนั้นได้ท้ังหมด 

           ส่วนท่ี ๒ เป็นย่อหน้า ท่ีพิเคราะห์ ถึงพยานหลักฐานทางคดีว่า                   

มีพยานหลักฐานใด (พยานบุคคล พยานเอกสารหรือพยานวัตถุ) ยืนยันว่าผู้ต้องหา เป็นผู้กระทําผิดหรือไม่

เพียงใด ถ้ามีระบุให้ชัดเจน ผู้ต้องหาให้การว่าอย่างไร   รับสารภาพหรือต่อสู้คดีอย่างไร มีเหตุผลน่ารับฟัง

หรือไม่ เช่น หลักฐานทางคดีมีผู้กล่าวหาและพยานยืนยันว่าค้นพบของกลางจากในตัวผู้ต้องหา และ

ผู้ต้องหารับว่าของกลางเป็นของผู้ต้องหาซ่ึงมีไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจริง 

            ส่วนท่ี ๓ ทางคดีมีพยานหลักฐานในการสั่งคดีว่าพอฟ้องหรือไม่พอ

ฟ้องผู้ต้องหา เหตุผลท่ีพนักงานสอบสวนหยิบยกข้ึนอ้าง ควรเชื่อ ไม่เชื่อ เพราะเหตุผลอย่างไรท้ังในปัญหา

ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายรวมท้ังเหตุผลในการอ้างให้ฟ้องหรือไม่ฟ้องในความผิดฐานใด (ตามท่ีได้แจ้ง          

ให้ผู้ต้องหาทราบในบันทึกคําให้การของผู้ต้องหา) ตามบทกฎหมายใด ถ้าบทกฎหมายใดมีการแก้ไขเพ่ิมเติม 

ให้อ้างบทกฎหมายท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมให้ครบถ้วน จากนั้นจึงระบุว่าเห็นควรสั่งฟ้องหรือควรสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหา  

ตามตัวบทกฎหมายท่ีอ้างถึงดังกล่าวข้างต้น 



 -๔๓- 

                 ถ้าเป็นคดีไม่ปรากฏว่าผู้ใดเป็นผู้กระทําความผิด ให้ระบุว่า

พฤติการณ์และการกระทําของคนร้ายเป็นความผิดฐานใด  ตามบทกฎหมายใด (ถ้าบทกฎหมายใด               

มีแก้ไขเพ่ิมเติมให้อ้างบทกฎหมายท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมให้ครบถ้วน) จากนั้นระบุว่าได้ดําเนินการสืบสวนสอบสวน

ตลอดมาเป็นเวลานานพอสมควรแล้ว แต่ยังไม่ทราบว่าคนร้ายเป็นใคร ชั้นนี้เห็นควรงดการสอบสวนหรือ

ควรให้งดการสอบสวน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๔๐ (๑) วรรคแรก หรือ

วรรคสอง แล้วแต่กรณี 

            ส่วนท่ี ๔ ถ้าคดีใดในสํานวนการสอบสวนปรากฏกรณีดังต่อไปนี้      

   (๑) มีใบแดงแจ้งโทษของผู้ต้องหาเข้าหลักเกณฑ์ท่ีจะฟ้อง

คดีขอให้ฟ้องเพ่ิมโทษฐานไม่เข็ดหลาบหรือโทษกักกันหรือผู้มีสันดานเป็นผู้ร้ายอันควรเพ่ิมโทษหรือกักกัน

ผู้ต้องหาต้องหาหลายคดี ให้กล่าวไว้ให้ชัดแจ้งว่าคดีอ่ืนดําเนินการไป ณ ศาลใด  เพ่ือพนักงานอัยการ         

จะได้แถลงต่อศาลได้สะดวก ถ้ามาทราบภายหลังก็แจ้งให้พนักงานอัยการเจ้าของสํานวนแรกทราบ 

            (๒) ผู้ต้องหาถูกควบคุมโดยคําสั่งศาลอยู่แล้วให้กล่าวไว้ให้

ชัดเจนว่า ถูกควบคุมแต่เม่ือใด ครบกําหนดเม่ือใด 

            (๓ ) มี เหตุผลอันสมควร ท่ีจะไม่ปล่อยชั่ วคราว เช่น                

จะหลบหนีหรืออาจจะไปก่อภยันตรายแก่พยานหรือจะไปทําให้คดีเสียหาย ให้เขียนบรรยายเหตุผลใน

สํานวนไว้ เพ่ือพนักงานอัยการจะได้ทราบและอาจอาศัยเหตุผลนั้นแถลงคัดค้านต่อศาล 

            (๔) ผู้ต้องหาเป็นคนต่างด้าวและเข้าหลักเกณฑ์เนรเทศ         

ให้เขียนไว้ให้พนักงานอัยการทราบว่าได้เสนอขอเนรเทศไปทางหนึ่งด้วยแล้ว 

            (๕) มีของกลางก็ต้องให้ปรากฏในสํานวนว่า เก็บรักษาไว้

หรือส่งพนักงานอัยการพร้อมด้วยสํานวนหรือได้คืนให้ใครไป เพราะเหตุใด 

            (๖ )  ค ดี ท่ี ต้ อง ให้ สิ นบนรางวั ล ก็ ให้ กล่ า ว ไว้ ด้ วยว่ า             

ควรขอสินบนรางวัลให้แก่ผู้ใด ตามกฎหมายใด เป็นจํานวนเท่าใด 

            (๗) คดีท่ีเทศบาลได้รับมอบเป็นเจ้าหน้าท่ี อนุวัติตาม

กฎหมายให้เขียนไว้ด้วยว่า “เหตุเกิดในเทศบาล” เพ่ือพนักงานอัยการจะได้กล่าวในฟ้อง 

 ๓.๙.๒ การทําความเห็นทางคดีของพนักงานสอบสวน ในส่วนท่ีเป็นคดีอาญา

แผ่นดิน หากพนักงานสอบสวนเห็นว่าข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานท่ีปรากฏในสํานวนการสอบสวนเป็นไป

ตามหลักเกณฑ์ของระเบียบสํานักงานอัยการสูงสุด ว่าด้วยการสั่งคดีอาญาท่ีจะไม่เป็นประโยชน์แก่

สาธารณชน หรือจะมีผลกระทบต่อความปลอดภัยหรือความม่ันคงของชาติ หรือผลประโยชน์อันสําคัญของ

ประเทศ พ.ศ.๒๕๕๔ พนักงานสอบสวนอาจทําความเห็นควรสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหา และเสนอความเห็นพร้อม

สํานวนการสอบสวนไปยังผู้บังคับการ หรือผู้บัญชาการสําหรับหน่วยงานท่ีมีอํานาจสอบสวนซ่ึงข้ึนตรงต่อ

กองบัญชาการหรือส่วนราชการท่ีมีฐานะเทียบเท่ากองบัญชาการ เพ่ือพิจารณามีความเห็นควรสั่งไม่ฟ้องก็ได้ 



 -๔๔- 

  ในกรณีท่ีพนักงานสอบสวนเห็นว่าการทําความเห็นทางคดีควรสั่งฟ้อง

ผู้ต้องหาจะไม่เป็นประโยชน์แก่สาธารณชน ให้พนักงานสอบสวนพิจารณาโดยแสดงเหตุผลอันสมควร

ประกอบ โดยให้คํานึงถึงปัจจัยต่างๆท่ีเก่ียวข้อง ดังต่อไปนี้ด้วย  

            (๑) สาเหตุหรือมูลเหตุจูงใจในการกระทําความผิด  

            (๒) อายุ ประวัติ ความประพฤติ สติปัญญา การศึกษาอบรม สภาพ

ร่างกาย สภาพจิต ฐานะ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว และประวัติการกระทําผิดของผู้ต้องหา 

 (๓) ลักษณะความร้ายแรงของการกระทําผิด ผลร้ายท่ีเกิดข้ึนจากการ

กระทําผิด การได้รับผลร้ายของผู้ต้องหาอันเนื่องมาจากการกระทําความผิดของผู้ต้องหาเอง  

 (๔) ความสํานึกผิดของผู้ต้องหา การได้รับการบรรเทาผลร้ายของผู้เสียหาย 

ความเห็นของผู้เสียหายต่อการฟ้องผู้ต้องหา ความคาดหมายถึงผลท่ีผู้ต้องหาจะได้รับจากการถูกฟ้อง 

 (๕) ความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

 (๖) ประโยชน์ของรัฐท่ีจะได้จากการฟ้องผู้ต้องหา  

ในกรณีท่ีพนักงานสอบสวนเห็นว่าการทําความเห็นทางคดีควรสั่งฟ้อง

ผู้ต้องหาจะมีผลกระทบต่อความปลอดภัย หรือความม่ันคงของชาติ หรือต่อผลประโยชน์อันสําคัญของ

ประเทศ ให้พนักงานสอบสวนพิจารณาโดยแสดงเหตุผลอันสมควรประกอบ โดยให้คํานึงถึงปัจจัยต่างๆ            

ท่ีเก่ียวข้อง ดังต่อไปนี้ด้วย 

(1) สาเหตุหรือมูลเหตุจูงใจในการกระทําความผิด ลักษณะความร้ายแรง

ของการกระทําความผิด ผลร้ายท่ีเกิดข้ึนจากการกระทําความผิด 

(2) เหตุผลตามความเห็นของกระทรวงต่างประเทศถึงผลกระทบต่อ

นโยบายส่งเสริมความสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศ 

(3) เหตุผลตามความเห็นของสภาความม่ันคงแห่งชาติถึงผลกระทบต่อ

ความปลอดภัยหรือความม่ันคงของชาติ หรือต่อผลประโยชน์อันสําคัญของประเทศ 

(4) เหตุผลตามความเห็นของรัฐบาลโดยมติคณะรัฐมนตรีถึงผลกระทบต่อ

ความปลอดภัย หรือความม่ันคงของชาติ หรือต่อผลประโยชน์อันสําคัญของประเทศ 

(5) ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือความสามัคคี

ของคนในชาติ 

ในการทําความเห็นทางคดีโดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ตามวรรคสอง และ

วรรคสาม นั้น ให้พนักงานสอบสวนพิจารณาความสําคัญของปัจจัยแต่ละเรื่องประกอบข้อเท็จจริงและ

พฤติการณ์แวดล้อมตามรูปคดี โดยไม่จําต้องนําทุกปัจจัยมาประกอบการพิจารณาก็ได้ 

 ๓.๙.๓ ให้พนักงานสอบสวนผู้สอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเป็นผู้ลงนาม           

มีความเห็นทางคดี จากนั้นจึงเสนอความเห็นพร้อมสํานวนการสอบสวนไปยังหัวหน้างานสอบสวน         



 -๔๕- 

และผู้มีอํานาจทําความเห็นทางคดี เพ่ือพิจารณามีความเห็นทางคดีตามลําดับ โดยให้หัวหน้างานสอบสวน

และผู้มีอํานาจทําความเห็นทางคดี มีความเห็นทางคดีเป็นของตนเอง 

    กรณีการสอบสวนโดยคณะพนักงานสอบสวน ให้คณะพนักงานสอบสวน

ผู้รวบรวมพยานหลักฐานเป็นผู้ลงนามมีความเห็นทางคดี จากนั้นจึงเสนอความเห็นพร้อมสํานวนการ

สอบสวนไปยังผู้มีอํานาจทําความเห็นทางคดี  

 ๓.๑๐ การทําสํานวนคดีท่ีไม่ปรากฏว่าผู้ใดเป็นผู้กระทําความผิด และไม่มีข้อเท็จจริงหรือ

พยานหลักฐานท่ีต้องทําการสืบสวนสอบสวนเพ่ือรู้ตัวผู้กระทําผิด ในสํานวนการสอบสวน ควรประกอบด้วย

เอกสาร ดังนี้ 

      ๓.๑๐.๑ หนังสือส่งสํานวนให้พนักงานอัยการ 

      ๓.๑๐.๒ รายงานการสอบสวนสํานวนคดีไม่ปรากฏว่าผู้ใดเป็นผู้กระทํา

ความผิด (แบบ ส ๕๖ – ๓/๒) 

 ๓.๑๐.๓ คําให้การผู้กล่าวหา  

 ๓.๑๐.๔ คําให้การพยาน (ถ้ามี) 

                พนักงานสอบสวนไม่ต้องบันทึกคําให้การของผู้สืบสวนไว้เป็นพยาน            

ในสํานวนการสอบสวน เว้นแต่ กรณีท่ีมีเหตุผลพิเศษเพ่ือประโยชน์แห่งการสอบสวนคดีนั้น ๆ  

     ๓.๑๐.๕ เอกสารบันทึกต่างๆ ดังนี้ 

                  (๑) พยานเอกสารของกลาง(ถ้ามี) เช่น ต๋ัวเงินปลอม โฉนดปลอม เอกสาร

ปลอม เป็นต้น (หากมีหลายฉบับให้เรียงตามลําดับวัน เวลา เกิดเหตุก่อนหลังเป็นลําดับไป) 

               (๒) บัญชีของกลาง (ถ้ามี) 

                        (๓) บันทึกพนักงานสอบสวนให้บันทึกเก่ียวกับการสืบสวน และผลการสืบสวน

ไว้ในบันทึกพนักงานสอบสวนด้วย 

                    (๔) เอกสารซ่ึงทําข้ึนเพ่ือแสดงถึงสถานท่ีเกิดเหตุ (ถ้ามี) เรียงลําดับดังนี้                                                                                                             

                                              ก. บันทึกการตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ 

   ข. แผนท่ีสังเขปแสดงสถานท่ีเกิดเหตุ 

     ค. ภาพถ่ายท่ีเกิดเหตุ 

                                              ง. บันทึก แผนท่ี ภาพถ่ายของกองพิสูจน์หลักฐานท่ีมาร่วมตรวจสอบ

สถานท่ีเกิดเหตุ 

        จ. เอกสารท่ีเก่ียวข้องอ่ืนๆ เช่น สําเนาทะเบียนรถ เอกสารเก่ียวกับ

ทรัพย์ถูกประทุษร้าย เป็นต้น 

  (๕) เอกสารท่ีทําข้ึนเพ่ือแสดงพยานหลักฐาน และวัตถุพยาน (ถ้ามี) เช่น 

สําเนาบันทึก หรือหนังสือท่ีส่งพยานเอกสาร และวัตถุพยานไปตรวจ และผลการตรวจพิสูจน์ ภาพถ่าย

พยานเอกสาร หรือวัตถุพยาน 



 -๔๖- 

  (๖) เอกสารท่ีเก่ียวกับพยานบุคคล (ถ้ามี) เช่น หมายเรียกพยาน  

  (๗) เอกสารท่ีเก่ียวข้องกับคดี (ถ้ามี) เช่น สําเนาเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับ

ผู้เสียหาย  

  (๘) บันทึกอ่ืนๆ ท่ีพนักงานสอบสวนได้จัดทําข้ึนเก่ียวกับการสอบสวน 

(ถ้ามี) เช่น บันทึกแจ้งเหตุและพฤติการณ์แห่งคดีท่ีเกิดข้ึนให้หัวหน้างานสืบสวนทราบและดําเนินการ

สืบสวน บันทึกการคืนของกลาง บันทึกขออนุมัติคืนของกลางพร้อมคําสั่งอนุมัติหรือไม่อนุมัติ  

  (๙) เอกสารท่ีติดต่อ โต้ตอบ สอบถามระหว่างพนักงานสอบสวนกับ

หน่วยงานต่างๆ (ถ้ามี) เช่น การขอหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล การขอคัดสําเนาทะเบียนบ้าน 

  (๑๐) เอกสารท่ีได้มาซ่ึงอํานาจการสอบสวน (ถ้ามี) 

      ๓.๑๐.๖ บัญชีสํานวนการสอบสวน 

 ๓.๑๐.๗ สํานวนชันสูตรพลิกศพเฉพาะกรณีท่ีมีความตายอันเป็นผลแห่งการ

กระทําผิดซ่ึงมิใช่เป็นความตายท่ีเกิดข้ึนโดยการกระทําของเจ้าพนักงานซ่ึงอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าท่ี

หรือตายในระหว่างอยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงานซ่ึงอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าท่ี และพนักงาน

สอบสวนผู้รับผิดชอบคดีจะต้องนําสํานวนชันสูตรพลิกศพมาประกอบสํานวนคดีอาญาหรือคดีจราจรทางบก 

      ๓.๑๑ การทําสํานวนคดีไม่ปรากฏว่าผู้ใดเป็นผู้กระทําความผิดและมีข้อเท็จจริงหรือ

พยานหลักฐานท่ีต้องทําการสืบสวนสอบสวนเพ่ือรู้ตัวผู้กระทําผิด และการทําสํานวนคดีรู้ตัวผู้กระทํา

ความผิด ให้พนักงานสอบสวนทําการสืบสวนสอบสวน แล้วรวบรวมพยานหลักฐานทุกชนิด และดําเนินการ

ท้ังหลายอ่ืนตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เพ่ือจะทราบข้อเท็จจริงและ

พฤติการณ์ต่างๆ อันเก่ียวกับความผิดท่ีถูกกล่าวหา เพ่ือจะรู้ตัวผู้กระทําความผิดและพิสูจน์ให้เห็นความผิด

หรือความบริสุทธิ์ของผู้ต้องหา  

              ให้ทุกหน่วยงานท่ีมีอํานาจสอบสวนจัดพนักงานสอบสวนเพ่ือทําหน้าท่ีสืบสวน

สอบสวนข้ึนโดยเฉพาะอย่างน้อย ๑ นาย  เพ่ือให้รับผิดชอบการสืบสวนสอบสวนและทําสํานวนคดี          

ไม่ปรากฏว่าผู้ใดเป็นผู้กระทําความผิดแต่มีข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานท่ีต้องทําการสืบสวนสอบสวน   

เพ่ือรู้ตัวผู้กระทําผิด และทําสํานวนคดีรู้ตัวผู้กระทําความผิดแต่เรียกหรือยังจับกุมไม่ได้ซ่ึงมีข้อเท็จจริงหรือ

พยานหลักฐานท่ีต้องทําการสืบสวนสอบสวนเพ่ิมเติม โดยไม่ต้องให้ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นพนักงานสอบสวนเวร 

              สําหรับคดีท่ีมีความยุ่งยากซับซ้อนซ่ึงต้องอาศัยความชํานาญและความสามารถใน

การสืบสวนเป็นพิเศษ ให้แจ้งฝ่ายสืบสวนเข้ามามีหน้าท่ีในการแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐานโดย

ประสานงานกับพนักงานสอบสวนอย่างใกล้ชิด 

 ๓.๑๒  การทําสํานวนการสอบสวนเพ่ิมเติม 

   กรณีพนักงานสอบสวนได้ทําการสอบสวน และสรุปสํานวนมีความเห็นทางคดี

เสนอผู้บังคับบัญชา จนถึงผู้มีอํานาจทําความเห็นทางคดี หรือส่งสํานวนให้พนักงานอัยการแล้ว ให้ปฏิบัติ

ดังนี้  



 -๔๗- 

   ๓.๑๒.๑ กรณีผู้บังคับบัญชา หรือผู้มีอํานาจทําความเห็นทางคดีสั่งให้พนักงาน

สอบสวนทําการสอบสวนเพ่ิมเติม  

     (๑ )  ให้พนักงานสอบสวนทําการสอบสวนเ พ่ิมเ ติมตามคําสั่ ง

ผู้บังคับบัญชา หรือผู้มีอํานาจทําความเห็นทางคดี  

  (๒) เอกสารท่ีพนักงานสอบสวนได้จากการสอบสวนเพ่ิมเติม ให้นํามา

เรียงไว้ต่อจากบันทึกสั่งการของผู้บังคับบัญชา หรือผู้มีอํานาจทําความเห็นทางคดี การเรียงเอกสารให้ถือ

ปฏิบัติตามการเรียงเอกสารข้อ ๓.๘ และให้เลขลําดับเอกสารเพ่ิมเติมต่อจากรายงานการสอบสวน โดยห้าม

มิให้นําเอกสารท่ีได้จากการสอบสวนเพ่ิมเติมไปแทรกไว้ในสํานวนเดิม 

  ๓.๑๒.๒ กรณีส่งสํานวนการสอบสวนให้พนักงานอัยการแล้ว พนักงานอัยการมี

คําสั่งให้พนักงานสอบสวนทําการสอบสวนเพ่ิมเติม ให้ปฏิบัติดังนี้  

  (๑) ให้พนักงานสอบสวนทําการสอบสวนเพ่ิมเติมตามนัยคําสั่งของ

พนักงานอัยการอย่างเคร่งครัด แล้วรีบส่งผลการสอบสวนเพ่ิมเติมไปยังพนักงานอัยการตามกําหนด หากมี

ข้อขัดข้องประการใดให้รีบแจ้งพนักงานอัยการทราบ  

   (๒) กรณีพนักงานอัยการส่งสํานวนคืนและมีคําสั่งให้พนักงานสอบสวน

ทําการสอบสวนเพ่ิมเติม หลังจากพนักงานสอบสวนทําการสอบสวนเพ่ิมเติมเสร็จสิ้นแล้ว การปฏิบัติ

เก่ียวกับเอกสารท่ีได้จากการสอบสวนเพ่ิมเติมให้ปฏิบัติตามข้อ ๓.๑๒.๑(๒)  

  ๓.๑๒.๓ กรณีท่ีพนักงานอัยการมีคําสั่งให้งดการสอบสวน และส่งสํานวนคืนมายัง

พนักงานสอบสวน พร้อมกับมีคําสั่งว่าหากต่อมารู้ตัวผู้กระทําความผิด  ให้พนักงานสอบสวนทําการ

สอบสวนต่อไปได้ ถ้าต่อมาทําการสืบสวนสอบสวนจนรู้ตัวผู้กระทําความผิดแต่เรียกหรือจับตัวยังไม่ได้ หรือ

ได้ตัวผู้กระทําความผิด ให้พนักงานสอบสวนนําเอกสารท่ีได้จากการสอบสวนเพ่ิมเติมมารวมไว้ในสํานวนเดิม 

โดยให้ทํารายงานการสอบสวนและมีความเห็นทางคดีด้วย การปฏิบัติเก่ียวกับเอกสารท่ีได้จากการสอบสวน

เพ่ิมเติมให้ปฏิบัติตามข้อ ๓.๑๒.๑(๒)  

  ๓.๑๒.๔ กรณีพนักงานอัยการมีความเห็นควรสั่งฟ้องผู้ ต้องหา แต่ผู้ต้องหา

หลบหนี และให้จัดการให้ได้ตัวผู้ ต้องหามาฟ้องภายในกําหนดอายุความ ต่อมาจับกุมผู้ ต้องหาได้            

ให้พนักงานสอบสวนบันทึกคําให้การของผู้ต้องหา และดําเนินการท้ังหลายอ่ืนท่ีเก่ียวกับผู้ต้องหา พร้อมท้ังมี

หนังสือแจ้งไปยังพนักงานอัยการทราบถึงการได้ตัวผู้ต้องหา รวมท้ังประเด็นท่ีจะทําการสอบสวนเพ่ิมเติม

โดยเร็ว เม่ือพนักงานอัยการมีคําสั่งอย่างใด ให้พนักงานสอบสวนดําเนินการตามนั้น  

  กรณีปรากฏหลักฐานชัดเจนว่า ผู้ต้องหาท่ีหลบหนีซ่ึงถูกจับกุมตัวได้

ไม่ใช่ผู้กระทําผิด หรือการกระทําของผู้ต้องหาตามท่ีถูกกล่าวหาไม่เป็นความผิด ให้พนักงานสอบสวน               

มีความเห็นควรสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหา แล้วส่งความเห็นพร้อมเอกสารการสอบสวนเพ่ิมเติมไปยังพนักงานอัยการ

ต่อไป  



 -๔๘- 

  สําหรับการเรียงเอกสารท่ีพนักงานสอบสวนได้จากการสอบสวน

เพ่ิมเติม ให้ถือปฏิบัติตามการเรียงเอกสารข้อ ๓.๘  

 ๓.๑๓ การทําสํานวนชันสูตรพลิกศพ   

         การทําสํานวนชันสูตรพลิกศพ ให้พนักงานสอบสวนทําสํานวนเช่นเดียวกันกับการ

ทําสํานวนการสอบสวนคดีอาญาท่ัวไป โดยให้นําบทบัญญัติในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา            

อันว่าด้วยการสอบสวนมาใช้โดยอนุโลม และในสํานวนชันสูตรพลิกศพ ควรประกอบด้วยเอกสาร ดังนี้ 

  ๓.๑๓.๑ หนังสือส่งพนักงานอัยการ หรือหนังสือส่งสํานวนชันสูตรพลิกศพจาก

หัวหน้าสถานีตํารวจท่ีรับผิดชอบการสอบสวนชันสูตรพลิกศพไปยังหัวหน้าหน่วยงานท่ีรับผิดชอบสอบสวน

คดีอาญาหรือคดีจราจรทางบก(กรณีพนักงานสอบสวนผู้ชันสูตรพลิกศพเป็นพนักงานสอบสวนคนละท้องท่ี

กับพนักงานสอบสวนผู้มีอํานาจทําการสอบสวนคดีอาญาหรือคดีจราจรทางบก) 

  ๓.๑๓.๒ รายงานการสอบสวนสํานวนชันสูตรพลิกศพ (แบบ ส ๕๖ – ๓/๓) 

  ๓.๑๓.๓ บันทึกคําให้การผู้กล่าวหา (การบันทึกคําให้การผู้กล่าวหาให้ใช้คําว่า   

“ผู้กล่าวหา” ห้ามมิให้ใช้คําว่า “ผู้ร้อง” เนื่องจากการสอบสวนชันสูตรพลิกศพให้ใช้หลักการสอบสวน

คดีอาญาโดยอนุโลม ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๕๕ และในการทําสํานวน

คดีอาญาใช้คําว่า “ผู้กล่าวหา” ไม่ใช้คําว่า “ผู้ร้อง” ส่วนคําว่า “ผู้ร้อง” ใช้เฉพาะการยื่นคําร้องต่อศาล

เท่านั้น เช่น การยื่นคําร้องขอฝากขัง ขอผัดฟ้อง หรือขอผัดฟ้องฝากขัง ในช่องคดีระหว่าง พนักงาน

สอบสวนจะเป็น “ผู้ร้อง”)  

  ๓.๑๓.๔ บันทึกคําให้การพยาน เช่น สามีภรรยา ญาติ มิตรสหายหรือผู้ปกครอง

ของผู้ตายซ่ึงรู้ว่าผู้ตายเป็นใครหรือรู้เรื่องการตาย  ผู้อ่ืนท่ีรู้เรื่องการตาย แพทย์ผู้ชันสูตรพลิกศพ เป็นต้น 

  ๓.๑๓.๕ บันทึกพนักงานสอบสวน 

  ๓.๑๓.๖ รายงานการชันสูตรพลิกศพและรายงานการตรวจศพ 

  ๓.๑๓.๗ บันทึกการตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ (ถ้ามี) 

  ๓.๑๓.๗ แผนท่ีสังเขปแสดงสถานท่ีเกิดเหตุ (ถ้ามี) 

   ๓.๑๓.๙ ภาพถ่ายศพและท่ีเกิดเหตุ (ถ้ามี) 

   ๓.๑๓.๑๐ รายงานการตรวจสถานท่ีเกิดเหตุจากหน่วยงานวิทยาการ (ถ้ามี) 

   ๓.๑๓.๑๑ สําเนาทะเบียนบ้านและใบมรณะบัตร (ถ้ามี) 

   ๓.๑๓.๑๒ พิมพ์ลายนิ้วมือของศพ และผลการตรวจสอบประวัติ (ถ้ามี) 

   ๓.๑๓.๑๓ บัญชีสํานวนการสอบสวน 

    

 

 



 -๔๙- 

  เอกสารนอกเหนือจากท่ีกล่าวไว้แล้ว ให้พนักงานสอบสวนพิจารณาเทียบเคียงว่า

ควรท่ีจะจัดอยู่ในลําดับใดแล้วให้จัดเรียงอยู่ในลําดับนั้น ๆ 

  การเรียงลําดับเอกสาร และการให้หมายเลขเอกสารในสํานวนการสอบสวน การ

ลงชื่อในสํานวนการสอบสวน และการรวบรวมสํานวนการสอบสวนประกอบด้วยความเห็น ให้ปฏิบัติตามข้อ 

๓.๗ และ ๓.๙ โดยอนุโลม  

        ๓.๑๔ การเก็บ และการทําลายสํานวนการสอบสวน  

             สํานวนการสอบสวนต้องมี ๒ ชุด ชุดท่ี ๑ เป็นต้นฉบับ ชุดท่ี ๒ เป็นสําเนาสํานวน

การสอบสวนซ่ึงต้องมีรายละเอียดครบถ้วนเช่นเดียวกันกับสํานวนการสอบสวน การเก็บและการทําลาย

สํานวนการสอบสวน สําเนาสํานวนการสอบสวน ให้ปฏิบัติ ดังนี้ 

              ๓.๑๔.๑ การเก็บสํานวนการสอบสวน และสําเนาสํานวนการสอบสวน                  

ให้หัวหน้างานสอบสวน มีหน้าท่ีเก็บรักษาไว้ในห้องหรือตู้ท่ีจัดทําไว้โดยเฉพาะให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย และ

ระมัดระวังมิให้สูญหาย 

              ๓.๑๔.๒ การจัดเก็บสํานวนการสอบสวน และสําเนาสํานวนการสอบสวน ให้แยก

เป็นสัดส่วน ได้แก่ 

    ๓.๑๔.๒.๑ สํานวนการสอบสวนท่ีอยู่ในระหว่างการสอบสวนของ

พนักงานสอบสวน ให้แยกเก็บตามรายชื่อของพนักงานสอบสวนท่ีรับผิดชอบการทําสํานวน รวมไว้กับ    

สมุดบันทึกคดีของพนักงานสอบสวน 

       ๓.๑๔.๒.๒  สํานวนการสอบสวนท่ีพนักงานอัยการไม่รับไว้พิจารณา 

สํานวนการสอบสวนท่ีพนักงานอัยการมีคําสั่งงดการสอบสวน และสําเนาสํานวนการสอบสวน ให้แยกเก็บ

เรียงลําดับตามหมายเลขคดี  ปี พ.ศ. และจัดทําสมุดเก็บสํานวนการสอบสวนท่ีพนักงานอัยการไม่รับไว้

พิจารณา(แบบ ส ๕๖ – ๗๗) สมุดเก็บสํานวนการสอบสวนท่ีพนักงานอัยการมีคําส่ังงดการสอบสวน

(แบบ  ส ๕๖ – ๗๗) และสมุดเก็บสําเนาสํานวนการสอบสวน(แบบ ส ๕๖ – ๗๙) โดยมีรายละเอียด

เก่ียวกับลําดับ เลขคดี  ชื่อผู้กล่าวหา ชื่อผู้ต้องหา ข้อหา ชื่อพนักงานสอบสวน หมายเหตุ  

   ๓.๑๔.๒.๓ สํานวนชันสูตรพลิกศพท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดส่งมาเก็บ            

ให้แยกเก็บเรียงลําดับตามเลขลําดับการชันสูตรพลิกศพ(ช)  ปี พ.ศ. และจัดทําสมุดเก็บสํานวนชันสูตรพลิกศพ

(แบบ ส ๕๖ – ๗๐) โดยมีรายละเอียดเก่ียวกับลําดับ เลขลําดับการชันสูตรพลิกศพ(ช) ชื่อผู้กล่าวหา               

ชื่อผู้ตาย เหตุท่ีตาย ชื่อพนักงานสอบสวน หมายเหตุ  

  ๓.๑๔.๓ การยืมสํานวนการสอบสวน และสําเนาสํานวนการสอบสวน ให้หัวหน้า

งานสอบสวนมีอํานาจอนุญาต เม่ือนําสํานวนการสอบสวน หรือสําเนาสํานวนการสอบสวนออกจาก           

ท่ีเก็บ ให้ผู้ยืมลงลายมือชื่อผู้ยืม วัน เดือน ปีท่ียืมและส่งคืน ไว้ในช่องหมายเหตุ 

 



 -๕๐- 

  ๓.๑๔.๔ การทําลายสํานวนการสอบสวน และสําเนาสํานวนการสอบสวน            

ให้ปฏิบัติ ดังนี้ 

     ๓.๑๔.๔.๑ การทําลายสํานวนการสอบสวน และสําเนาสํานวน           

การสอบสวน ให้ทําลายเม่ือคดีขาดอายุความ 

 ๓.๑๔.๔.๑ สํานวนชันสูตรพลิกศพท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดส่งมาเก็บ           

ให้ทําลายเม่ือครบกําหนด ๒๐ ปี นับแต่วันท่ีได้รับแจ้งการตาย 

 



บทที่ ๔ 

มาตรการควบคุม ตรวจสอบ และเรงรัดการสอบสวนคดีอาญา 

 

 มาตรการควบคุม ตรวจสอบ และเรงรัดการสอบสวนคดีอาญาเปนมาตรการที่สํานักงาน

ตํารวจแหงชาติกําหนดข้ึน เพื่อใหการสอบสวนคดีอาญาดําเนินการดวยความรวดเร็ว รอบคอบ ตอเน่ือง 

เปนธรรม และมีประสิทธิภาพมากข้ึน ภายใตการอํานวยการและชวยเหลือจากผูบังคับบัญชาทุกระดับโดย

ใกลชิด และใหใชมาตรการควบคุม ตรวจสอบ และเรงรัดการสอบสวนคดีอาญา ดังน้ี 

 ๑. การควบคุม ตรวจสอบหลังจากรับคํารองทุกข หรือคํากลาวโทษ 

                ๑.๑ ใหพนักงานสอบสวนผูรับคํารองทุกข หรือคํากลาวโทษซึ่งรับผิดชอบทําการ

สอบสวน บันทึกขอมูลลงในบันทึกการตรวจสํานวนการสอบสวน ติดไวที่หนาปกสํานวนการสอบสวน และ

ทําเครื่องหมายลงใน (  ) ที่หนาขอซึ่งไดดําเนินการเสร็จสิ้นไปแลว เพื่อใชในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน

ของตนเอง และเพื่อการตรวจสอบของผูบังคับบัญชา แลวเสนอสํานวนการสอบสวนใหหัวหนางานสอบสวน

ตรวจสอบ แนะนํา และสั่งการในเบื้องตน ภายใน ๓ วัน นับแตวันที่รับคํารองทุกข หรือคํากลาวโทษ  

          ๑.๒ เมื่อหัวหนางานสอบสวน แนะนําสั่งการอยางใดไวในบันทึกการตรวจสํานวนการ

สอบสวน พนักงานสอบสวนตองดําเนินการโดยเร็ว พรอมบันทึกผลการดําเนินการและเหตุขัดของไวใน

บันทึกการตรวจสํานวนการสอบสวน รวมทั้งสรุปผลการปฏิบัติน้ันลงในบันทึกพนักงานสอบสวน ไวเปน

หลักฐานดวย 

    กรณีที่มีผูบังคับบัญชาช้ันเหนือข้ึนไป ไดตรวจสอบ แนะนํา และสั่งการเพิ่มเติมให

พนักงานสอบสวนดําเนินการเชนเดียวกับที่กลาวไวแลวขางตน 

     ๑.๓ หัวหนาหนวยงานที่มีอํานาจสอบสวน มีหนาที่จัดทําสมุดสถิติคดีที่ตองทําสํานวน

การสอบสวนภายในเขตอํานาจ ไวประจําที่ทําการ  

        ๑.๔ พนักงานสอบสวนมีหนาที่จัดทําสมุดบันทึกคดีที่ตนสอบสวน และเตรียมสํานวน

การสอบสวนพรอมดวยสมุดบันทึกคดีของตน ใหผูบังคับบัญชาทุกระดับช้ันตรวจไดตลอดเวลา  

 ๒. การควบคุมการสอบสวน 

    ๒.๑ ความผิดอาญาซึ่งไดเกิด หรืออาง หรือเช่ือวาไดเกิด หรือผูตองหามีที่อยู หรือถูกจบั

ภายในเขตอํานาจของพนักงานสอบสวน หากพนักงานสอบสวนฝายตํารวจไดเริ่มทําการสอบสวนไปแลว  

ใหพนักงานสอบสวนผูน้ันเปนพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบในการสอบสวน เวนแตความผิดอาญาตาม

กฎหมายที่กําหนดไวในกฎกระทรวงวาดวยกําหนดการสอบสวนความผิดอาญาบางประเภทในจังหวัดอื่น

นอกจากกรุงเทพมหานครโดยพนักงานสอบสวนฝายปกครอง และพนักงานสอบสวนฝายปกครองไดทําการ

สอบสวนแลว 



 -๕๒-

    สําหรับการสอบสวนของพนักงานสอบสวนตามกฎหมายอื่นใหเปนไปตาม

กฎหมายวาดวยการน้ัน 

    กรณีพนักงานสอบสวนฝายอื่นซึ่งไมใชตํารวจประสงคเขารวมสอบสวนคดี                

ที่พนักงานสอบสวนไดทําการสอบสวนไวแลว ใหหัวหนาหนวยงานที่มีอํานาจสอบสวนรายงานตามลําดับช้ัน

ถึงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติหรือผูรักษาราชการแทนเพื่อขออนุมัติเขารวมสอบสวนและใหพนักงาน

สอบสวนดําเนินการตามที่ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติหรือผูรักษาราชการแทนสั่งการ เวนแตเปนกรณี                

ที่กฎหมายกําหนด  

     ๒.๒ ใหผูบังคับบัญชาจัดการควบคุม ตรวจสอบ แนะนําใหการสอบสวนดําเนินการตาม

กฎหมายและระเบียบแบบแผนโดยเรียบรอยมิชักชา กับใหมีอํานาจตรวจสํานวนและสั่งใหปฏิบัติ หากมี

เหตุผลอันสมควร เพื่อความเรียบรอยในการสอบสวนจะเขาดําเนินการสอบสวนดวยตนเองก็ได 

   ๒.๓ ผูมีหนาที่ควบคุม ตรวจสอบ และเรงรัดการสอบสวน 

           ๒.๓.๑  หัวหนางานสอบสวน  

                        มีหนาที่ตรวจสอบ แนะนําและสั่งการใหเกิดความถูกตองสมบูรณใน

สํานวนการสอบสวนและสมุดบันทึกคดีของพนักงานสอบสวนทุกระยะๆ ละ ไมเกิน ๑๕ วัน จนกวาการ

สอบสวนจะเสร็จสิ้น 

            ๒.๓.๒ หัวหนาหนวยงานที่มีอํานาจสอบสวน 

           มีหนาที่ตรวจสอบ แนะนํา และสั่งการใหเกิดความถูกตองสมบูรณใน

สํานวนการสอบสวนทุกคดีของพนักงานสอบสวนทุกระยะๆ ละไมเกิน ๓๐ วัน จนกวาการสอบสวน          

จะเสร็จสิ้น 

                  ๒.๓.๓ ผูบังคับการ หรือรองผูบังคับการ หรือพนักงานสอบสวนผูเช่ียวชาญที่ไดรับ

มอบหมายใหมีหนาที่ควบคุมการสอบสวน 

           มีหนาที่ตรวจสอบ แนะนํา และสั่งการใหเกิดความถูกตองสมบูรณ           

ในสํานวนการสอบสวนทุกคดีของพนักงานสอบสวนทุกระยะๆ ละไมเกิน ๓ เดือน จนกวาการสอบสวน           

จะเสร็จสิ้น  

    ๒.๓.๔  ใหผูบังคับบัญชาตามขอ ๒.๓.๑ – ๒.๓.๓ บันทึกการตรวจสอบ แนะนํา 

และสั่งการไวเปนหลักฐานในบันทึกการตรวจสํานวนการสอบสวนทุกครั้ง 

               ๒.๔ ใหพนักงานสอบสวนเก็บบันทึกการตรวจสํานวนการสอบสวนรวมไวกับสําเนา

สํานวนการสอบสวนคดีเรื่องน้ัน โดยไมตองสงไปยังพนักงานอัยการ หรือผูเกี่ยวของ และสงมอบใหหัวหนา

หนวยงานที่มีอํานาจสอบสวนเก็บรักษาไวอยางเปนระบบ 

 

 

 



 -๕๓-

   ๒.๕ หัวหนาพนักงานสอบสวน 

    ๒.๕.๑ หัวหนาสถานีตํารวจ หัวหนาหนวยงานที่มีอํานาจสอบสวน หรือผูรักษา

ราชการแทน ที่มีอํานาจสอบสวนความผิดอาญา เปนหัวหนาพนักงานสอบสวนตามมาตรา ๑๘ วรรคสี่ และ

มาตรา ๑๔๐ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ในเขตทองที่รับผิดชอบของตน 

    ๒.๕.๒ ผูบังคับการตํารวจ หรือผูรักษาราชการแทน ที่มีอํานาจสอบสวนความผิด

อาญาเปนหัวหนาพนักงานสอบสวนตามมาตรา ๑๘ วรรคสี่ และมาตรา ๑๔๐ แหงประมวลกฎหมาย       

วิธีพิจารณาความอาญา ในเขตทองทีร่ับผิดชอบของตน 

    ๒.๕.๓ ผูบัญชาการตํารวจ หรือผูรักษาราชการแทน ที่มีอํานาจสอบสวนความผิด

อาญาเปนหัวหนาพนักงานสอบสวนตามมาตรา ๑๘ วรรคสี่ และมาตรา ๑๔๐ แหงประมวลกฎหมาย       

วิธีพิจารณาความอาญา ในเขตทองที่รับผิดชอบของตน 

    ๒.๕.๔ ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ หรือผูรักษาราชการแทน เปนหัวหนาพนักงาน

สอบสวนทั่วราชอาณาจักร และมีอํานาจสั่งการเกี่ยวกับคดีในทุกกรณี 

    ใหหัวหนาพนักงานสอบสวนตาม ๒.๕.๒ – ๒.๕.๔ มีอํานาจมอบหมายขาราชการ

ตํารวจที่มียศต้ังแตรอยตํารวจตรีหรือเทียบเทารอยตํารวจตรีข้ึนไปในสังกัด ทําหนาที่ทําการสอบสวนในเขต

ทองที่รับผิดชอบของตน ทั้งน้ี ตามที่สํานักงานตํารวจแหงชาติกําหนด 

   ๒.๖ อํานาจการควบคุมการสอบสวน 

      ในกรณีที่มีผูเสียหาย ผูตองหา หรือผูกลาวโทษในคดีเรื่องหน่ึงเรื่องใดรองขอ  

ความเปนธรรมเกี่ยวกับการสอบสวนดําเนินคดีอาญา รวมทั้งการอนุญาตหรือไมอนุญาตใหปลอยช่ัวคราว

หรือในกรณีทีผู่บังคับการ ผูบัญชาการ ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ หรือผูรักษาราชการแทนแลวแตกรณีเห็น

เปนการสมควร ใหเรียกหัวหนาหนวยงานที่มีอํานาจสอบสวนมาช้ีแจง พรอมทั้งเรียกสํานวนการสอบสวน 

มาตรวจพิจารณาและใหคําแนะนําเรงรัดการดําเนินการใหเปนผลดีและเปนไปในทางที่ชอบและเหมาะสมได 

    ถาผูบังคับการ ผูบัญชาการ ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ หรือผูรักษาราชการแทน

แลวแตกรณี เห็นวาการดําเนินการตามวรรคหน่ึงไมเปนผล มีอํานาจเขาควบคุมการสอบสวน โดยสั่ง

พนักงานสอบสวนดําเนินการตามที่เห็นสมควร รวมทั้งการสั่งอนุญาตหรือไมอนุญาตใหปลอยช่ัวคราว หรือ   

จะสั่งใหเปลี่ยนตัวพนักงานสอบสวนหรือสั่งใหพนักงานสอบสวนอื่นเขารวมทําการสอบสวนคดีเรื่องน้ันดวย

ก็ได กรณีดังกลาวใหถ ือวาผูบังคับการ ผูบัญชาการ หรือผูบัญชาการตํารวจแหงชาติหรือผูรักษาราชการแทน

แลวแตกรณี เปนหัวหนาพนักงานสอบสวนตามมาตรา ๑๘ วรรคสี่ และมาตรา ๑๔๐ แหงประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความอาญาภายในเขตอํานาจ 

 

 

 

 



 -๕๔-

   ๒.๗ ขอควรปฏิบัติในการตรวจสํานวนการสอบสวน 

          ผูบังคับบัญชาซึ่งมีหนาที่ตรวจสํานวนการสอบสวน พึงทําการตรวจในสาระสาํคัญ 

ดังตอไปน้ี 

   ๒.๗ .๑  ตรวจความสมบู รณ ของการสอบสวนว า  ผู ทํ าการสอบสวน                   

เปนพนักงานสอบสวนหรือไม มีอํานาจหนาที่และเขตอํานาจตลอดจนมีขอจํากัดของอํานาจและหนาที่

อยางไรหรือไม คดีน้ันๆ มีผูเสียหาย ผูรองทุกขหรือผูกลาวโทษหรือไม หากเปนคดีความผิดอันยอมความได 

ผูเสียหายไดรองทุกขไวหรือไม การมอบอํานาจใหรองทุกขเปนไปโดยถูกตองตามกฎหมายหรือไม          

คดีขาดอายุความหรือไม เปนตน 

   ๒.๗.๒ ตรวจพิจารณาพยานหลักฐานตางๆ ในสํานวนการสอบสวนวาคําใหการ

พยานบุคคลขอความในพยานเอกสารตางๆ ตลอดจนบันทึกรายงานของเจาหนาที่ และรองรอยพยานวัตถุ

วาไดแสดงขอเท็จจริงอยางใด รับฟงเปนขอยุติไดแลวหรือไม มีนํ้าหนักนาเช่ือถือมากนอยเพียงใด มีขอพิรุธ 

หรือขอควรโตแยงไดอยางไรเพื่อจะไดแนะนํา สั่งการใหมีการสอบสวนเพิ่มเติมหรือเพื่อปรับกับขอกฎหมาย

วาไดมีการกระทําผิดตามที่กลาวหาหรือไม ผูตองหาเปนผูที่กระทําความผิดหรือผูอื่นเปนผูกระทําความผิด 

ความผิดน้ันๆ เปนความผิดตามบทบัญญัติของกฎหมายใด ผูกระทําผิดน้ันมีเหตุอันควรไมตองรับโทษ 

ยกเวนโทษ  ยกโทษ ลดโทษหรือเพิ่มโทษหรือไม มีเหตุอันควรขอใหริบทรัพยสินตลอดจนขอใหใชวิธีการเพื่อ

ความปลอดภัยหรือไม    

          หากตรวจพบวา การสอบสวนยังมีความบกพรองหรือมีขอสงสัยบาง

ประการยังไมเปนที่กระจางชัด ผูตรวจสํานวนจะตองสั่งใหมีการสอบสวนเพิ่มเติมจนสิ้นกระแสความ 

   ๓.ระยะเวลาการสอบสวน 

     เพื่อมิใหสํานวนการสอบสวนตองตกอยูกับพนักงานสอบสวนนานเกินควร ฉะน้ันคดีใด

ที่ไมปรากฏวาผูใดเปนผูกระทําความผิด หรือคดีที่รูตัวผูกระทําความผิดแตเรียกหรือจับกุมตัวยังไมได             

เมื่อพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบเห็นวาไดสอบสวนมานานพอสมควรที่จะเสนอความเห็นทางคดี                   

ใหปฏิบัติโดยถือตามระยะเวลาที่ดําเนินการสอบสวนมาแลว ดังน้ี 

           ๓.๑ สํานวนคดีอาญาทั่วไป และสํานวนคดีจราจรทางบก  

                     ๓.๑.๑ คดีไมปรากฏวาผูใดเปนผูกระทําความผิด แบงเปน ๒ กรณี 

                        (๑) กรณีที่พนักงานสอบสวนทําการสืบสวนสอบสวนแลวไมมีขอเท็จจริง 

หรือพยานหลักฐานที่ตองทําการสืบสวนสอบสวนตอไป 

                                 ก. คดีอาญาทั่วไป และคดีจราจรทางบก จะตองทําการสืบสวน

สอบสวนติดตอกันมาแลวไมนอยกวา ๓ เดือน นับต้ังแตวันที่รับคํารองทุกขหรือคํากลาวโทษ 

                                      ข. คดีอุกฉกรรจ จะตองทําการสืบสวนสอบสวนติดตอกันมาแลว          

ไมนอยกวา ๑ ป นับต้ังแตวันที่รับคํารองทุกขหรือคํากลาวโทษ 



 -๕๕-

       เมื่อพนักงานสอบสวนทําการสืบสวนสอบสวนมาตามกําหนดระยะเวลา

ดังกลาวขางตนแลว ยังไมปรากฏวาผูใดเปนผูกระทําผิด ใหมีความเห็นงดการสอบสวน หรือเห็นควรให                  

งดการสอบสวน แลวเสนอสํานวนพรอมความเห็นไปยังผูบังคับบัญชาตามลําดับช้ันจนถึงผูบังคับการ หรือ  

ผูบัญชาการสําหรับหนวยงานที่มีอํานาจสอบสวนซึ่งข้ึนตรงตอกองบัญชาการหรือสวนราชการที่มีฐานะ

เทียบเทากองบัญชาการ เพื่อพิจารณาและมีความเห็นทางคดี แลวสงสํานวนไปยังพนักงานอัยการตาม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๔๐(๑) ตอไป 

     (๒) กรณีที่พนักงานสอบสวนทําการสืบสวนสอบสวนแลวมีขอเท็จจริง 

หรือพยานหลักฐานที่ตองทําการสืบสวนสอบสวนเพิ่มเติมเพื่อที่จะรูตัวผูกระทําความผิด ใหพนักงาน

สอบสวนทําการสืบสวนสอบสวนไดภายในอายุความ ทั้งน้ี เมื่อครบระยะเวลาตาม (๑) ก. และ ข. ใหเสนอ

สํานวนการสอบสวนพรอมดวยเหตุผลและความจําเปนไปยังผูบังคับบัญชาตามลําดับช้ันจนถึงผูบังคับการ

หรือผูบัญชาการสําหรับหนวยงานที่มีอํานาจสอบสวนซึ่งข้ึนตรงตอกองบัญชาการหรือสวนราชการที่มีฐานะ

เทียบเทากองบัญชาการ ภายในระยะเวลา ๓๐ วัน ใหผูบังคับการหรือผูบัญชาการสําหรับหนวยงาน        

ที่มีอํานาจสอบสวนซึ่งข้ึนตรงตอกองบัญชาการหรือสวนราชการที่มีฐานะเทียบเทากองบัญชาการมีอํานาจ

พิจารณาอนุมัติขยายเวลาการสอบสวนไดในครั้งแรกไมเกิน ๓ เดือน หลังจากครบกําหนดเวลาตามที่อนุมัติแลว    

แตมีความจําเปนตองทําการสืบสวนสอบสวนตอไป ใหขอขยายระยะเวลาไปยังหัวหนาหนวยงานที่มีอํานาจ

สอบสวนเพื่อพิจารณาอนุมัติใหขยายระยะเวลาไดครั้งละไมเกิน ๓ เดือน  ตามเหตุแหงความจําเปนจนกวา

การสอบสวนจะเสร็จสิ้น เวนแตผูบังคับการหรือผูบัญชาการสําหรับหนวยงานที่มีอํานาจสอบสวนซึ่งข้ึนตรง

ตอกองบัญชาการหรือสวนราชการที่มีฐานะเทียบเทากองบัญชาการจะสั่งการเปนอยางอื่น 

      ๓.๑.๒ คดีรูตัวผูกระทําผิดแตเรียกหรือจับตัวยังไมได แบงเปน ๒ กรณี 

   (๑)  กรณีที่พนักงานสอบสวนทําการสืบสวนสอบสวนแลวไมมีขอเท็จจริง 

หรือพยานหลักฐานที่ตองทําการสืบสวนสอบสวนตอไป 

                  ก. คดีอาญาทั่วไป และคดีจราจรทางบก ใหพนักงานสอบสวน            

ทําการสืบสวนสอบสวนใหเสร็จสิ้นภายในกําหนด ๒ เดือน นับต้ังแตวันที่รับคํารองทุกขหรือคํากลาวโทษ

หรือรูตัวผูกระทําผิด 

                  ข. คดีอุกฉกรรจ ใหพนักงานสอบสวนทําการสืบสวนสอบสวน            

ใหเสร็จสิ้นภายในกําหนด ๓ เดือน นับต้ังแตวันที่รับคํารองทุกขหรือคํากลาวโทษหรือรูตัวผูกระทําผิด 

               เมื่อพนักงานสอบสวนทําการสืบสวนสอบสวนมาเปนระยะเวลา

ตามที่กําหนดแลว ยังไมสามารถนําตัวผูกระทําผิดมาดําเนินคดีได โดยไดรวบรวมพยานหลักฐานเสร็จสิ้น

แลว ใหพนักงานสอบสวนมีความเห็นทางคดีและเสนอสํานวนการสอบสวนพรอมความเห็นไปยัง

ผูบังคับบัญชาตามลําดับช้ันจนถึงผูมีอํานาจทําความเห็นทางคดี แลวสงสํานวนไปยังพนักงานอัยการตาม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๔๑ ตอไป 

     ( ๒ )  ก ร ณีที่ พ นั ก ง านส อบ ส วนทํ า ก า ร สื บ ส วนส อบ ส วนแล ว                   

คดีมีขอเท็จจริง หรือพยานหลักฐานที่ตองทําการสืบสวนสอบสวนเพิ่มเติม ใหพนักงานสอบสวนทําการ



 -๕๖-

สืบสวนสอบสวนไดภายในอายุความ ทั้งน้ี เมื่อครบระยะเวลาตาม (๑) ก. และ ข. ใหเสนอสํานวนการ

สอบสวนพรอมดวยเหตุผลและความจําเปนไปยังผูบังคับบัญชาตามลําดับช้ันจนถึงผูบังคับการหรือ            

ผูบัญชาการสําหรับหนวยงานที่มีอํานาจสอบสวนซึ่งข้ึนตรงตอกองบัญชาการหรือสวนราชการที่มีฐานะ

เทียบเทากองบัญชาการ ภายในระยะเวลา ๑๐ วัน นับต้ังแตวันครบระยะเวลาตาม (๑) ก. และ ข.            

ใหผูบังคับการ หรือผูบัญชาการสําหรับหนวยงานที่มีอํานาจสอบสวนซึ่งข้ึนตรงตอกองบัญชาการหรือสวน

ราชการที่มีฐานะเทียบเทากองบัญชาการ แลวแตกรณี มีอํานาจพิจารณาอนุมัติขยายเวลาการสอบสวนได 

ในครัง้แรกไมเกิน ๓ เดือน หลังจากครบกําหนดเวลาตามที่อนุมัติแลว แตมีความจําเปนตองทําการสืบสวน

สอบสวนตอไป ใหขอขยายระยะเวลาไปยังหัวหนาหนวยงานที่มีอํานาจสอบสวนเพื่อพิจารณาอนุมัติ       

ใหขยายระยะเวลาไดครั้งละไมเกิน ๓ เดือน  ตามเหตุแหงความจําเปนจนกวาการสอบสวนจะเสร็จสิ้น    

เวนแตผูบังคับการหรือผูบัญชาการสําหรับหนวยงานที่มีอํานาจสอบสวนซึ่งข้ึนตรงตอกองบัญชาการหรือ

สวนราชการที่มีฐานะเทียบเทากองบัญชาการจะสั่งการเปนอยางอื่น 

   ๓.๑.๓ คดีที่ผูตองหาถูกควบคุมตัว หรือถูกผัดฟอง หรือถูกผัดฟองฝากขัง หรือ

ฝากขัง ในระหวางการสอบสวน 

                                 (๑) ใหพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบและผูบังคับบัญชาเรงรัดพนักงาน

สอบสวน เพื่อใหการสอบสวนเสร็จสิ้นไปกอนที่จะครบอํานาจผัดฟอง หรือฝากขัง ตามที่กฎหมายไดให

อํานาจไวการขอผัดฟอง หรือฝากขังใหกระทําในกรณีความจําเปนเพื่อใหการสอบสวนเสร็จสิ้นเทาน้ัน             

เมื่อการสอบสวนเสร็จสิ้นแลวใหรีบสรุปสํานวนมีความเห็นทางคดี เสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับช้ันจนถึง                

ผูมีอํานาจทําความเห็นทางคดี แลวสงสํานวนไปยังพนักงานอัยการเพื่อพิจารณาตามกฎหมายตอไป 

                      (๒) กรณีที่ศาลไมอนุญาตใหผัดฟองฝากขัง หรือฝากขัง หรือขาดผัดฟอง 

หรือฝากขัง หรือเมื่อครบกําหนดผัดฟอง หรือฝากขังแลว แตการสอบสวนยังไมเสร็จสิ้น ใหหัวหนา

หนวยงานที่มีอํานาจสอบสวนรีบรายงานผูบังคับการ หรือผูบัญชาการสําหรับหนวยงานที่มีอํานาจสอบสวน

ซึ่งข้ึนตรงตอกองบัญชาการหรือสวนราชการที่มีฐานะเทียบเทากองบัญชาการ ทราบทันที เพื่อหาทางแกไข

มิใหการสอบสวนตองเสียหาย พรอมทั้งพิจารณาวาพนักงานสอบสวนมีขอบกพรองในการสอบสวนหรือไม 

แลวทําการสอบสวนตอไปจนเสร็จสิ้น 

   ๓.๑.๔ คดีที่ผูตองหาไดรับการปลอยช่ัวคราว  

   (๑) ใหพนักงานสอบสวนทําการสอบสวนใหเสร็จสิ้นภายใน ๒ เดือน 

สําหรับคดีอาญาทั่วไป และคดีจราจรทางบก และภายใน ๓ เดือน สําหรับคดีอุกฉกรรจ นับต้ังแตวันที่

ผูตองหาไดรับการปลอยช่ัวคราว หากมีเหตุจําเปนไมอาจทําการสอบสวนใหเสร็จสิ้นภายในเวลาดังกลาว   

ใหพนักงานสอบสวนเสนอสํานวนการสอบสวน พรอมทั้งเหตุแหงความจําเปนเพื่อขออนุมัติขยายเวลาการ

สอบสวนไปยังผูบังคับบัญชาตามลําดับช้ันจนถึงผูบังคับการ หรือผูบัญชาการสําหรับหนวยงานที่มีอํานาจ

สอบสวนซึ่งข้ึนตรงตอกองบัญชาการหรือ สวนราชการที่มีฐานะเทียบเทากองบัญชาการ  



 -๕๗-

   (๒) ใหผูบังคับการ หรือผูบัญชาการสําหรับหนวยงานที่มีอํานาจสอบสวน

ซึ่งข้ึนตรงตอกองบัญชาการหรือสวนราชการที่มีฐานะเทียบเทากองบัญชาการ แลวแตกรณีมีอํานาจ

พิจารณาอนุมัติขยายเวลาการสอบสวนตอไปอีกตามความจําเปนไดครั้งละไมเกิน ๓๐ วัน  รวมแลวตอง        

ไมเกิน ๖ เดือน นับต้ังแตวันที่ผูตองหาไดรับการปลอยช่ัวคราว โดยบันทึกเหตุแหงความจําเปนในการอนุมัติ

แตละครั้งไวในสํานวนการสอบสวนดวย 

          (๓)  เมื่ อทํ าการสอบสวนครบกําหนด ๖ เ ดือน นับ ต้ังแต วันที่                

มีการปลอยช่ัวคราว แตการสอบสวนยังไมเสร็จสิ้นและยังมีความจําเปนที่จะตองควบคุมตัวผูตองหาไวตอไป 

ใหหัวหนาหนวยงานที่มีอํานาจสอบสวนบันทึกเหตุแหงความจําเปนไวในสํานวนการสอบสวน แลวสงตัว

ผูตองหาไปศาลเพื่อย่ืนคํารองขอหมายขังผูตองหาตามบทบัญญัติ มาตรา ๘๗ วรรคสี่  ถึงวรรคเกา       

แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หากศาลสั่งไมอนุญาตใหควบคุมผูตองหาไวอีกตอไป ใหรีบ

รายงานไปยังผูบังคับบัญชาตามลําดับช้ันจนถึงผูบังคับการ หรือผูบัญชาการสําหรับหนวยงานที่มีอํานาจ

สอบสวนซึ่งข้ึนตรงตอกองบัญชาการหรือสวนราชการที่มีฐานะเทียบเทากองบัญชาการทราบเพื่อหาทาง

แกไขมิใหการสอบสวนตองเสียหาย พรอมทั้งพิจารณาวาพนักงานสอบสวนมีขอบกพรองในการสอบสวนจน

เปนเหตุใหศาลใชดุลพินิจไมอนุญาตใหควบคุมผูตองหาไวอีกตอไปหรือไม แลวทําการสอบสวนตอไปจนเสรจ็

สิ้น และรีบรายงานใหสํานักงานตํารวจแหงชาติทราบทันทีดวย 

    ในการนําผูตองหาไปย่ืนคํารองตอศาลขอหมายขังผูตองหา              

ใหหัวหนาหนวยงานที่มีอํานาจสอบสวนไปศาลดวยตนเอง เพื่อแถลงใหศาลทราบถึงเหตุผลและความจาํเปน 

ที่การสอบสวนยังไมเสร็จสิ้น และจําเปนตองควบคุมผูตองหาตอไปอีก สําหรับคดีที่มีคําสั่งแตงต้ังพนักงาน

สืบสวนสอบสวนใหหัวหนาพนักงานสืบสวนสอบสวน เปนผูไปแถลงศาลดวยตนเอง 

   ๓.๑.๕ คดีที่ผูตองหาถูกแจงขอหาโดยไมมีการจับกุม 

    (๑) ใหพนักงานสอบสวนทําการสอบสวนใหเสร็จสิ้นภายใน ๒ เดือน 

สําหรับคดีอาญาทั่วไป และคดีจราจรทางบก และภายใน ๓ เดือน สําหรับคดีอุกฉกรรจ นับต้ังแตวันที่

ผูตองหาถูกแจงขอหาโดยไมมีการจับกุม หากมีเหตุจําเปนไมอาจทําการสอบสวนใหเสร็จสิ้นภายในเวลา

ดังกลาว ใหพนักงานสอบสวนเสนอสํานวนการสอบสวน พรอมทั้งเหตุแหงความจําเปนเพื่อขออนุมัติขยาย

เวลาการสอบสวนไปยังผูบังคับบัญชาตามลําดับช้ันจนถึงผูบังคับการ หรือผูบัญชาการสําหรับหนวยงานที่มี

อํานาจสอบสวนซึ่งข้ึนตรงตอกองบัญชาการหรือ สวนราชการที่มีฐานะเทียบเทากองบัญชาการ  

   (๒) ใหผูบังคับการ หรือผูบัญชาการสําหรับหนวยงานที่มีอํานาจสอบสวน

ซึ่งข้ึนตรงตอกองบัญชาการหรือสวนราชการที่มีฐานะเทียบเทากองบัญชาการ แลวแตกรณีมีอํานาจ

พิจารณาอนุมัติขยายเวลาการสอบสวนตอไปอีกตามความจําเปนไดครั้งละไมเกิน ๓๐ วัน  รวมแลว       

ตองไมเกิน ๖ เดือน นับต้ังแตวันที่แจงขอหาโดยไมมีการจับกุมโดยบันทึกเหตุแหงความจําเปนในการอนุมัติ

แตละครั้งไวในสํานวนการสอบสวนดวย  



 -๕๘-

    กรณีมีความจําเปนตองสอบสวนเกิน ๖ เดือน นับแตวันที่แจงขอหาโดยไมมีการ

จับกุม ใหพนักงานสอบสวนเสนอสํานวนการสอบสวนเพื่อขออนุมัติขยายเวลาไปยังผูบังคับการ หรือ        

ผูบัญชาการสําหรับหนวยงาน  ที่มีอํานาจสอบสวนซึ่งข้ึนตรงตอกองบัญชาการหรือ สวนราชการที่มีฐานะ

เทียบเทากองบัญชาการ พรอมดวยเหตุแหงความจําเปนเพื่อพิจารณาอนุมัติขยายเวลาการสอบสวนไดตาม

เหตุผลและความจําเปน  

   ๓.๒ สํานวนชันสูตรพลิกศพ 

              ๓.๒.๑ ในกรณีที่มีความตายโดยผิดธรรมชาติ  ซึ่งมิใชความตายที่เกิดข้ึนโดยการ

กระทําของเจาพนักงานซึ่งอางวาปฏิบัติราชการตามหนาที่ หรือตายในระหวางอยูในความควบคุมของ     

เจาพนักงานซึ่งอางวาปฏิบัติราชการตามหนาที่  ใหพนักงานสอบสวนแหงทองที่ที่ศพน้ันอยูเปนผูรับผิดชอบ          

ทําสํานวนชันสูตรพลิกศพใหเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับแจง ถามีความจําเปนใหขยายระยะเวลา

ไปได โดยใหขอขยายเวลาออกไปยังผูบังคับการที่รับผิดชอบการสอบสวนในเขตพื้นที่น้ัน พรอมกับแสดง

เหตุขัดของที่การสอบสวนไมแลวเสร็จไปดวย ใหผูบังคับการที่รับผิดชอบการสอบสวนในเขตพื้นที่น้ัน 

พิจารณาอนุมัติขยายเวลาไดตามเหตุผลและความจําเปน และใหพนักงานสอบสวนบันทึกเหตุผลและ    

ความจําเปนในการขยายระยะเวลาทุกครั้งไวในบันทึกพนักงานสอบสวน  

    ๓.๒.๒ ในกรณีที่มีความตายเกิดข้ึนโดยการกระทําของเจาพนักงาน ซึ่งอางวา

ปฏิบัติราชการตามหนาที่ หรือตายในระหวางอยูในความควบคุมของเจาพนักงานซึ่งอางวาปฏิบัติราชการ

ตามหนาที่  ใหรองผูบังคับการ หรือพนักงานสอบสวนผูเช่ียวชาญ ซึ่งไดรับมอบหมายจากผูบังคับการ        

ที่รับผิดชอบในเขตพื้นที่น้ันทําการสอบสวนดวยตนเอง และใหแจงพนักงานอัยการเขารวมกับพนักงาน

สอบสวนในการทําสํานวนชันสูตรพลิกศพใหเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับแจง ถามีความจําเปนให

ขยายระยะเวลาออกไปไดไมเกิน ๒ ครั้ง ครั้งละไมเกิน ๓๐ วัน โดยใหขอขยายเวลาออกไปยังผูบังคับการ   

ที่รับผิดชอบการสอบสวนในเขตพื้นที่น้ัน พรอมกับแสดงเหตุขัดของที่การสอบสวนไมแลวเสร็จไปดวย                

ใหผูบังคับการที่รับผิดชอบการสอบสวนในเขตพื้นที่น้ัน พิจารณาอนุมัติขยายเวลาไดตามเหตุผลและความ

จําเปน และใหพนักงานสอบสวนบันทึกเหตุผลและความจําเปนในการขยายระยะเวลาทุกครั้งไวในบันทึก

พนักงานสอบสวน   

            ๓.๓ คดีอาญาที่สํานักงานตํารวจแหงชาติมีคําสั่งแตงต้ังพนักงานสืบสวนสอบสวน 

ระยะเวลาการสอบสวนใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด และรีบสอบสวนใหเสร็จสิ้นโดยเร็ว 

    ๔. การสอบสวนกรณีพิเศษ 

           ๔.๑ คดีที่ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผูวาราชการจังหวัด นายอําเภอ หรือปลัดอําเภอ          

ผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ ใชอํานาจเขาควบคุมการสอบสวน ตามขอบังคับกระทรวงมหาดไทยวาดวย 

ระเบียบการดําเนินคดีอาญา พ.ศ.๒๕๒๓ ขอ ๑๒ แกไขเพิ่มเติมโดย ขอบังคับกระทรวงมหาดไทยวาดวย

ระเบียบการดําเนินคดีอาญา(ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๓๖ ขอ ๔ ใหพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบรายงาน

รายละเอียดตามลําดับช้ัน ถึงสํานักงานตํารวจแหงชาติ ภายใน ๗ วัน พรอมทั้งความเห็นไปดวย 



 -๕๙-

   ๔.๒ คดีอาญาที่มีกฎหมายบัญญัติไวโดยเฉพาะหรือมีขอตกลงพิเศษกับหนวยงาน

ราชการอื่นเกี่ยวกับวิธีการสอบสวน พนักงานสอบสวนและระยะเวลาการสอบสวน ใหเปนไปตามบทบัญญัติ

ของกฎหมาย ขอตกลงและระเบียบน้ันๆ ที่ไดกําหนดแนวทางการดําเนินการไวโดยเครงครัดดวย 

      ๔.๓ การสอบสวนชันสูตรพลิกศพ   

                           ในกรณีที่มีความตายเกิดข้ึนโดยการกระทําของเจาพนักงานซึ่งอางวาปฏิบัติ

ราชการตามหนาที่ หรือตายในระหวางอยูในความควบคุมของเจาพนักงานซึ่งอางวาปฏิบัติราชการ                 

ตามหนาที่ หรือในกรณีที่ผูตายถูกกลาวหาวาตอสูขัดขวางเจาพนักงานซึ่งอางวาปฏิบัติราชการตามหนาที ่ 

ใหรองผูบังคับการ หรือพนักงานสอบสวนผูเช่ียวชาญที่ไดรับมอบหมายแจงใหพนักงานอัยการเขารวมกับ

พนักงานสอบสวนในการทําสํานวนชันสูตรพลิกศพและสํานวนการสอบสวนดวย การแจงอาจทําเปน               

ลายลักษณอักษรหรือวาจาก็ได ในกรณีที่แจงดวยวาจา ใหพนักงานสอบสวนบันทึกไวในบันทึกพนักงาน

สอบสวนดวย 

            การทําสํานวนชันสูตรพลิกศพและสํานวนการสอบสวน ใหพนักงานสอบสวนเปน

ผูรับผิดชอบ โดยพนักงานอัยการอาจใหคําแนะนํา ตรวจสอบพยานหลักฐาน ถามปากคํา หรือสั่งใหถาม

ปากคําบุคคลที่เกี่ยวของไดต้ังแตเริ่มการทําสํานวนนับแตโอกาสแรกเทาที่จะพึงกระทําได   

     กรณีจําเปนเรงดวนและมีเหตุอันควรไมอาจรอพนักงานอัยการเขารวมในการทํา

สํานวนสอบสวนใหพนักงานสอบสวนทําสํานวนตอไป แตตองบันทึกเหตุที่ไมอาจรอพนักงานอัยการไวใน

บันทึกพนักงานสอบสวนดวย 

             ในการสอบสวน หากพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการมีความเห็นไมตรงกัน 

พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการอาจทําความเห็นของตนรวมไวในสํานวนสอบสวนดวยก็ได 

   ๔.๔ การสอบสวนคดีที่ผูตองหาถูกควบคุมอยูในคดีอื่น (ผูตองหาอายัด) 

         ในกรณีที่ผูตองหากระทําความผิดหลายคดีในทองที่เดียวกัน หรือหลายทองทีแ่ละ

ผูตองหาถูกควบคุมอยูในคดีใดคดีหน่ึง ใหพนักงานสอบสวน ปฏิบัติดังน้ี 

   ๔.๔.๑ กรณีผูตองหาใหการรับสารภาพวา ไดกระทําความผิดในคดีอื่นๆ อีกและ

ตางทองที่ ใหพนักงานสอบสวนที่ผูตองหาถูกจับครั้งแรกรีบดําเนินการแจงใหพนักงานสอบสวนในคดีอื่นๆ 

ทําการอายัดตัวผูตองหาโดยดวน ทั้งน้ี โดยใหผูบังคับบัญชาตามลําดับช้ันควบคุมดูแลอยางใกลชิด 

     ๔.๔.๒ กรณีพนักงานสอบสวนจําเปนตองไดตัวผูตองหาซึ่งถูกคุมขังในคดีอื่นไว

เพื่อสอบสวนดําเนินคดีในอีกคดีหน่ึง ใหรีบมีหนังสือแจงไปยังสถานที่คุมขังผูตองหา เชน เรือนจํา สถานี

ตํารวจ หรือหนวยงานตางๆ ที่คุมขังผูตองหาวาผูตองหาดังกลาวเปนบุคคลที่พนักงานสอบสวนตองการได

ตัวไวเพื่อสอบสวนดําเนินคดี ทั้งน้ี เพื่อเปนขอมูลเบื้องตนสําหรับสถานที่คุมขัง อันจะเปนประโยชนในการ

คุมขังผูตองหา การพิจารณาปลอยช่ัวคราวหรือคัดคานการปลอยช่ัวคราว 



 -๖๐-

             ใหพนักงานสอบสวนที่ตองการไดตัวผูตองหาซึ่งถูกคุมขังในคดีอื่น         

รีบดําเนินการขอใหศาลออกหมายจับ หลังจากศาลออกหมายจับแลว ใหรีบมีหนังสือขออายัดตัวผูตองหา

พรอมกับสงสําเนาหมายจับไปยังสถานที่คุมขังผูตองหาโดยเร็ว 

     ๔.๔.๓ ในกรณีที่ศาลไมออกหมายจับผูตองหาซึ่ ง ถูกคุมขังในคดีอื่นไมวา                

ดวยเหตุใด ๆ พนักงานสอบสวนไมสามารถมีหนังสือขออายัดตัวผูตองหาได หากผูตองหาไดรับการ                

ปลอยจากสถานที่คุมขัง และพนักงานสอบสวนยังมีความจําเปนตองไดตัวผูตองหาดังกลาว ไวเพื่อสอบสวน

ดําเนินคดี ใหพนักงานสอบสวนออกหมายเรียกผูตองหาหากผูตองหาไมมาตามหมายเรียกหรือตามนัด             

โดยไมมีขอแกตัวอันควรก็ดี ไดหนีไปก็ดี จึงรองขอตอศาลใหออกหมายจับตอไป 

    ๔.๔.๔ ใหพนักงานสอบสวนรีบสอบสวนดําเนินคดีกับผูตองหาซึ่งถูกคุมขังในคดี

อื่นใหแลวเสร็จ โดยไมตองรอใหพนโทษในคดีเดิมกอน และสงสํานวนใหพนักงานอัยการโดยเร็ว การสง

สํานวนคดีที่ผูตองหาบางคนถูกจําคุกตามคําพิพากษาถึงที่สุดของศาลอื่น ใหพนักงานสอบสวนแยกสํานวน

ทําความเห็นควรสั่งฟองผูตองหาที่ถูกจําคุกตามคําพิพากษาถึงที่สุดสงไปยังพนักงานอัยการประจําศาลที่มี

เขตอํานาจเหนือเรือนจําที่ผูถูกจําคุกตองโทษอยู แมวาจะอยูคนละเขตทองที่หรือคนละจังหวัดก็ตาม     

สวนผูตองหาที่ถูกคุมขังในคดีอื่นซึ่งคดียังไมถึงที่สุด ใหปฏิบัติดังน้ี 

     (๑) ในกรณีคดีใกลขาดอายุความ ใหหัวหนาพนักงานสอบสวนประสาน

กับพนักงานอัยการเพื่อขอตอศาลใหโอนตัวผูตองหาไปยังศาลที่มีอํานาจพิจารณาคดี 

    (๒)ในคดีอื่นๆ นอกจากกรณี ตาม (๑) ใหพนักงานสอบสวนรีบสอบสวน

และสรุปสํานวนการสอบสวนเสนอผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจทําความเห็นทางคดีเพื่อพิจารณาและมคีวามเหน็

ทางคดี ในกรณีที่เสนอความเห็นควรสั่งฟอง ใหเก็บสํานวนไวที่ทําการของพนักงานสอบสวนโดยใหอยูใน

ความรับผิดชอบของหัวหนาพนักงานสอบสวน เมื่อมีการแตงต้ังโยกยายใหหัวหนาพนักงานสอบสวนสงมอบ

สํานวนเชนเดียวกับการสงมอบสํานวนที่อยูระหวางการสอบสวน และใหหัวหนาพนักงานสอบสวนติดตาม

ผลคดี เมื่อศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกใหขอคัดสําเนาคําพิพากษาถึงที่สุดประกอบสํานวน แลวสง

สํานวนใหพนักงานอัยการตอไป หรือถาตอมาศาลยังไมได มีคําพิพากษาถึงที่สุดแตคดีใกลจะขาดอายุความ

ใหหัวหนาพนักงานสอบสวนรีบดําเนินการตาม (๑) ตอไป  

    ๔.๔.๕  ในระหวางที่ผูตองหาอายัดถูกคุมขังอยู เมื่อพนักงานสอบสวนเห็นวา     

ไมจําเปนตองขังผูตองหาอายัดไวระหวางการสอบสวนในคดีที่ขออายัด เชน ในคดีความผิดตอสวนตัว เมื่อได

ถอนคํารองทุกขหรือยอมความกันโดยถูกตองตามกฎหมายหรือคดีเลิกกัน ตามมาตรา ๓๗ แหงประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ใหพนักงานสอบสวนรีบมีหนังสือขอถอนการอายัดตัวผูตองหาดังกลาวไป

ยังสถานที่ที่ขออายัดไวโดยดวนที่สุด 

      กรณีที่การสอบสวนเสร็จสิ้นและมีความเห็นควรสั่งฟองผูตองหาอายัด 

หลังจากสงสํานวนการสอบสวนใหพนักงานอัยการแลว ใหพนักงานสอบสวนหมั่นติดตามผลการสั่งคดีของ

พนักงานอัยการ จนกระทั่งพนักงานอัยการมีคําสั่งฟองผูตองหาที่ถูกอายัดตอศาล และเรือนจําไดรับ   



 -๖๑-

หมายนัดพิจารณาของศาลน้ันแลว หรือพนักงานอัยการมีคําสั่งเด็ดขาดไมฟองผูตองหาอายัดแลว            

ใหพนักงานสอบสวนรีบมีหนังสือขอถอนอายัดผูตองหาดังกลาวไปยังสถานที่ที่ขออายัดไวโดยดวนที่สุด  

  ๔.๔.๖  ใหหน วยงานที่มีอํ านาจสอบสวนทุกแห งจัดทํ าสมุด คุมคดี ท่ีมี              

การอายัดตัวผูตองหา(แบบ ส ๕๖ – ๘๓) ไวประจําที่หนวยงาน เพื่อใหผูบังคับบัญชาตรวจสอบได

โดยสะดวกตลอดเวลา และใหผูบังคับบัญชาตามลําดับช้ันจนถึงผูบังคับการหรือผูบัญชาการแลวแตกรณี 

ตรวจสอบผลการปฏิบัติของพนักงานสอบสวนทุกระยะ  

   ๕. การควบคุมการสอบสวนของพนักงานสอบสวนในสังกัดกองบัญชาการตํารวจ

สอบสวนกลาง กองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด และสํานักงานตรวจคนเขาเมือง 

               ๕.๑ คดีที่อยูในความรับผิดชอบโดยตรงของหนวยงานตางๆในกองบัญชาการตํารวจ

สอบสวนกลาง กองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด และสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ใหถือปฏิบัติ

ตามขอ ๑ ถึงขอ ๔ ตามอํานาจหนาที่โดยอนุโลม 

       ๕.๒ กรณีที่จะตองทําการสืบสวนเสียกอนแลวจึงรายงานขออนุญาตทําการสอบสวน 

ซึ่งอาจจะเขารวมการสอบสวนกับพนักงานสอบสวนทองที่ หรือขออนุญาตเปนพนักงานสอบสวนแตเพียง

ฝายเดียว ในการสืบสวนใหถือปฏิบัติ  ดังน้ี 

   ๕.๒.๑ เมื่อมีผูรองหรือไดรับคําสั่งจากผูบังคับบัญชาใหทําการสืบสวน ใหผูมี

หนาที่สืบสวนหรือหัวหนาคณะพนักงานสืบสวนทําการสืบสวนใหเสร็จสิ้นภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่ไดรับ 

คํารองหรือรับคําสั่งจากผูบังคับบัญชา หากการสืบสวนไมแลวเสร็จตามกําหนด ใหเสนอสํานวนการสืบสวน

พรอมเหตุผลความจําเปนไปยังผูบังคับบัญชาตามลําดับช้ันจนถึงผูบังคับการภายใน  ๑๐ วันนับแตวันครบ

กําหนด และใหผูบังคับการมีอํานาจสั่งขยายเวลาการสืบสวนได ๒ ครั้ง ครั้งละไมเกิน ๓๐ วันตามเหตุแหง

ความจําเปน พรอมทั้งติดตามเรงรัดใหเสร็จสิ้นภายในกําหนด 

    เมื่อผูบังคับการสั่งขยายเวลาแลว ยังทําการสืบสวนไมเสร็จสิ้น ใหขอ

อนุมัติขยายเวลาไปยังผูบังคับบัญชาตามลําดับช้ันจนถึงผูบัญชาการ และใหผูบัญชาการมีอํานาจสั่งขยาย

เวลาตามความจําเปนไดครั้งละไมเกิน ๓๐ วัน จนกวาการสืบสวนจะเสร็จสิ้น โดยบันทึกเหตุแหงความ

จําเปนในการอนุมัติแตละครั้งไวในสํานวนการสอบสวนดวย 

     ในกรณีที่สํานักงานตํารวจแหงชาติไดสั่งการเกี่ยวกับการสืบสวนไวอยางไร

ใหถือปฏิบัติตามน้ัน 

   ๕.๒.๒ แนวทางในการสืบสวนใหปฏิบัติ ดังน้ี 

       (๑) ใหสืบสวนใหไดความวาผูตองหาในคดีน้ัน ถูกจับกุมตัวมาดําเนินคดี

หรือไมและไดรับการปลอยช่ัวคราวหรือถูกควบคุมอยูในระหวางการสอบสวนหรือไม 

       (๒) ในกรณีที่พนักงานสอบสวนทองที่ไดจับกุมและควบคุมตัวผูตองหาไว 

ใหสืบสวนใหไดความวาคดีอยูในระหวางผัดฟอง ผัดฟองฝากขัง หรือฝากขังเมื่อใด 



 -๖๒-

       (๓) ในกรณีที่ผูตองหาไดรับการปลอยช่ัวคราว ใหทําการสืบสวนใหได

ความวาพนักงานสอบสวนทองที่ไดทําการสืบสวนสอบสวนเพียงใด และจะดําเนินการสอบสวนเสร็จสิ้น

เมื่อใด 

    ทั้งน้ี เพื่อใชเปนหลักฐานขอมูลประกอบรายงานขออนุญาตทําการ

สอบสวนตอผูบังคับบัญชาตอไป การปฏิบัติหนาที่ที่เกี่ยวของในการขออนุญาตทําการสอบสวนของผูที่

เกี่ยวของทุกฝายทุกข้ันตอนถือเปนงานเรงดวน หากดําเนินการลาชาจะไมสามารถเขาไปทําการสอบสวน

ตามคํารองของผูรอง หรือตามคําสั่งของผูบังคับบัญชาได ดวยเหตุที่พนักงานสอบสวนทองที่ไดดําเนินการ

สอบสวนเสร็จสิ้นไปกอนแลว อันเปนการเสียความยุติธรรมและเสียคาใชจายโดยเปลาประโยชน 

        ๕.๒.๓ เมื่อไดรับอนุญาตใหทําการสอบสวนคดีเรื่องใดแลว ใหพนักงานสอบสวน

และผูบังคับบัญชาของพนักงานสอบสวนถือปฏิบัติตามคําสั่งขอ ๑ ถึงขอ ๔ ตามอํานาจหนาที่โดยอนุโลม 

เวนแตเปนคดีที่สํานักงานตํารวจแหงชาติไดกําหนดระยะเวลาไวเปนการเฉพาะ ก็ใหพนักงานสอบสวน

ดําเนินการสอบสวนใหเสร็จสิ้นตามกําหนดระยะเวลาน้ัน 

     ๖. การตรวจสอบและการติดตามผลการปฏิบัติ 

         ๖.๑ ผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค ผูบัญชาการตํารวจนครบาล ผูบัญชาการศูนย

ปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต ผูบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง ผูบัญชาการตํารวจปราบปราม

ยาเสพติด หรือผูบัญชาการสํานักงานตรวจคนเขาเมือง แลวแตกรณี มีหนาที่กําหนดใหรองผูบัญชาการ   

เปนผูตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัติตามคําสั่งน้ีอยางนอย ทุก ๖ เดือน 

               ๖.๒ จเรตํารวจ มีหนาที่ตรวจสอบผลการปฏิบัติวาผูมีหนาที่เกี่ยวของไดปฏิบัติ หรือ

ละเลยการปฏิบัติตอคําสั่งน้ีอยางใดหรือไม แลวสรุปผลการตรวจแยกรายงานเปนการเฉพาะใหสํานักงาน

ตํารวจแหงชาติทราบ  ปละ ๒ ครั้ง ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ และวันที่ ๓๑ สิงหาคม  ของทุกป 

 

              

 

 

    



บทที่ ๕ 

แบบพิมพ์ที่ใช้เกี่ยวกับคด ี
 

  เนื่องจากแบบพิมพ์เก่ียวกับคดีต่างๆ ท่ีใช้อยู่ในปัจจุบันมีบางแบบพิมพ์ท่ีสมควรยกเลิก 
ปรับปรุง แก้ไข หรือทําข้ึนใหม่ให้เหมาะสมกับการใช้ในราชการของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ จึงให้ใช้           
แบบพิมพ์ ดังนี้ 
  ๑. บันทึกการตรวจสํานวนการสอบสวน (แบบ ส ๕๖ - ๑) 
  ๒. หนังสือส่งสํานวนคดีท่ีเห็นควรงดหรือให้งดการสอบสวน (แบบ ส ๕๖ – ๒/๑) 
  ๓. หนังสือส่งสํานวนคดีท่ีเห็นควรสั่งฟ้อง แต่ยังไม่ได้ตัวผู้ต้องหา (แบบ ส ๕๖ – ๒/๒) 
 ๔. หนังสือส่งสํานวนคดีท่ีเห็นควรสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้อง (แบบ ส ๕๖ - ๒/๓) 
  ๕. รายงานการสอบสวน (แบบ ส ๕๖ - ๓/๑) 

 ๖. รายงานการสอบสวนสํานวนคดีไม่ปรากฏว่าผู้ใดเป็นผู้กระทําความผิด (แบบ ส ๕๖ - ๓/๒) 
  ๗. รายงานการสอบสวนสํานวนชันสูตรพลิกศพ (แบบ ส ๕๖ - ๓/๓)   

 ๘. บันทึกคําให้การผู้กล่าวหา หรือพยาน (แบบ ส ๕๖ - ๔) 
 ๙. บันทึกคําให้การผู้ต้องหา (แบบ ส ๕๖ - ๕) 
 ๑๐. ใบต่อคําให้การ (แบบ ส ๕๖ - ๖) 
 ๑๑. บัญชีของกลางคดีอาญา (แบบ ส ๕๖ - ๗) 
 ๑๒. บัญชีทรัพย์ถูกประทุษร้าย (แบบ ส ๕๖ - ๘) 
         ๑๓. บัญชีทรัพย์ถูกประทุษร้ายได้คืน (แบบ ส ๕๖ - ๙) 
        ๑๔. บัญชีทรัพย์ถูกประทุษร้ายไม่ได้คืน (แบบ ส ๕๖ - ๑๐) 
 ๑๕. บัญชีทรัพย์ท่ีถูกเพลิงไหม้ (แบบ ส ๕๖ - ๑๑) 
 ๑๖. บันทึกพนักงานสอบสวน (แบบ ส ๕๖ - ๑๒) 
 ๑๗. บันทึกการตรวจสถานท่ีเกิดเหตุคดีอาญา (แบบ ส ๕๖ - ๑๓) 
 ๑๘. บันทึกการตรวจสถานท่ีเกิดเหตุคดีจราจรทางบก (แบบ ส ๕๖ - ๑๔) 
  ๑๙. แผนท่ีสังเขปแสดงสถานท่ีเกิดเหตุ (แบบ ส ๕๖ - ๑๕) 
  ๒๐. บันทึกการนําชี้ท่ีเกิดเหตุประกอบคํารับสารภาพ (แบบ ส ๕๖ - ๑๖) 
 ๒๑. ใบนําส่งผู้บาดเจ็บหรือศพ (แบบ ส ๕๖ - ๑๗) 
 ๒๒. หนังสือส่งผู้ต้องหาป่วยทางจิตตรวจวินิจฉัย (แบบ ส ๕๖ - ๑๘) 
 ๒๓. รายงานชันสูตรพลิกศพ (แบบ ส ๕๖ - ๑๙) 
 ๒๔. แบบรายงานพบศพไม่ทราบชื่อ (แบบ ส ๕๖ - ๒๐) 

  ๒๕. หนังสือส่งของกลางไปตรวจพิสูจน์ (แบบ ส ๕๖ - ๒๑) 
 ๒๖. หนังสือส่งยาเสพติดของกลางไปตรวจพิสูจน์ (แบบ ส ๕๖ - ๒๒) 
 ๒๗. ฉลากปิดภาชนะบรรจุยาเสพติด (แบบ ส ๕๖ - ๒๓) 
 ๒๘. บันทึกการตรวจสภาพรถยนต์ – รถจักรยานยนต์ (แบบ ส ๕๖ - ๒๔) 



-๖๔- 
 

 ๒๙. บันทึกการชี้ตัวผู้ต้องหา (แบบ ส ๕๖ - ๒๕) 
 ๓๐. บันทึกการชี้รูปผู้ต้องหา (แบบ ส ๕๖ - ๒๖) 
                 ๓๑. บันทึกการจับกุม (แบบ ส ๕๖ - ๒๗) 

      ๓๒. บันทึกการจับกุมผู้ต้องหาท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชน (แบบ ส ๕๖ - ๒๘) 
   ๓๓. บันทึกการตรวจค้น (แบบ ส ๕๖ - ๒๙) 
   ๓๔. บัญชีทรัพย์ประกอบบันทึกการตรวจค้น (แบบ ส ๕๖ – ๓๐) 
   ๓๕. บันทึกการตรวจค้นโดยไม่มีหมายค้น (แบบ ส ๕๖ – ๓๑) 
 ๓๖. บัญชีทรัพย์ประกอบบันทึกการตรวจค้นโดยไม่มีหมายค้น (แบบ ส ๕๖ – ๓๒) 
  ๓๗. ตําหนิรูปพรรณผู้กระทําความผิด (แบบ ส ๕๖ - ๓๓) 
         ๓๘. หมายเรียกผู้ต้องหา (แบบ ส ๕๖ - ๓๔) 
 ๓๙. หมายเรียกพยาน (แบบ ส ๕๖ - ๓๕) 

 ๔๐. บันทึกการแจ้งสิทธิตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและ
ค่าใช้จ่ายแก่จําเลยในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๔ (แบบ ส ๕๖ - ๓๖) 
                  ๔๑. บันทึกการตกลงค่าเสียหาย (แบบ ส ๕๖ - ๓๗) 
 ๔๒. บันทึกคําขอรับชดใช้ค่าใช้จ่ายเบ้ืองต้นอันเกิดจากการขนส่ง (แบบ ส ๕๖ - ๓๘)  
 ๔๓. บันทึกเสนอสัญญาประกันสิ่งของ (แบบ ส ๕๖ - ๓๙) 
 ๔๔. คําร้องขอคืนสิ่งของ (แบบ ส ๕๖ - ๔๐) 
 ๔๕. สัญญาประกันและรับมอบสิ่งของ (แบบ ส ๕๖ - ๔๑) 
 ๔๖. หนังสือแจ้งการขอประกันสิ่งของไปดูแลรักษาหรือใช้ประโยชน์ (แบบ ส ๕๖ -๔๒) 
  ๔๗. หนังสือรายงานคนต่างด้าวเป็นผู้เสียหายในคดีอุกฉกรรจ์หรือแก่ความตายโดยผิด
ธรรมชาติ (แบบ ส ๕๖ – ๔๓/๑)  
 ๔๘. หนังสือรายงานคนต่างด้าวกระทําความผิดและถูกจับกุมตัวดําเนินคดี (แบบ ส ๕๖ – ๔๓/๒)
  ๔๙. หนังสือขอส่งตัวคนต่างด้าวและรายละเอียดเก่ียวกับคนต่างด้าวถูกดําเนินคดีถึงท่ีสุด
แล้วมาเพ่ือดําเนินการ ตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒(แบบ ส ๕๖ – ๔๓/๓) 
 ๕๐. หนังสือขอส่งรายละเอียดเก่ียวกับคนต่างด้าวถูกกักขังหรือกักขังแทนค่าปรับมาเพ่ือ
ดําเนินการ ตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒(แบบ ส ๕๖ - ๔๓/๔)  
 ๕๑. หนังสือขอส่งตัวคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองมาเพ่ือดําเนินการผลักดันออกไปนอก
ราชอาณาจักร(กรณี สัญชาติพม่า ,ลาว หรือกัมพูชา) (แบบ ส ๕๖ – ๔๓/๕)  
 ๕๒. หนังสือขอให้ตรวจสอบหนังสือเดินทางหรือเอกสารท่ีใช้แทนหนังสือเดินทางของ
บุคคลต่างด้าว (แบบ ส ๕๖ – ๔๓/๖)  
  ๕๓. หนังสือแจ้งความคืบหน้าการสอบสวน (แบบ ส ๕๖ - ๔๔) 
 ๕๔. แบบแจ้งรูปพรรณคนหาย (แบบ ส ๕๖ - ๔๕) 
 ๕๕. แบบการสืบสวนติดตามคนหาย (แบบ ส ๕๖ – ๔๖) 
 ๕๖. แบบแจ้งผลการได้ตัวคนหายคืน (แบบ ส ๕๖ – ๔๗) 



-๖๕- 
 

 ๕๗. ตําหนิรูปพรรณทรัพย์หาย (แบบ ส ๕๖ – ๔๘) 
 ๕๘. ตําหนิรูปพรรณทรัพย์หายได้คืน (แบบ ส ๕๖ – ๔๙) 
 ๕๙. แบบรูปพรรณรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ท่ีถูกโจรกรรม (แบบ ส ๕๖ – ๕๐) 
 ๖๐. แบบรายการรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ท่ีได้คืน  (แบบ ส ๕๖ – ๕๑) 
  ๖๑. แผนประทุษกรรม (แบบ ส ๕๖ – ๕๒) 
 ๖๒. บันทึกการควบคุมผู้ต้องหา (แบบ ส ๕๖ – ๕๓) 

 ๖๓.คําร้องขอสืบพยานไว้ก่อน (แบบ ส ๕๖ – ๕๔)  
 ๖๔. บันทึกการพบและปรึกษาทนาย (แบบ ส ๕๖ – ๕๕)  
 ๖๕. คําร้องขอส่งตัวผู้ต้องหาไปควบคุมตัวเพ่ือพิสูจน์การเสพหรือการติดยาเสพติด             
(แบบ ส ๕๖ – ๕๖) 
 ๖๖. คําร้องตรวจสอบการจับ (แบบ ส ๕๖ – ๕๗) 
 ๖๗. คําร้องขอผัดฟ้องหรือผัดฟ้องและฝากขังครั้งท่ี ๑ (แบบ ส ๕๖ – ๕๘) 
 ๖๘. คําร้องขอผัดฟ้องหรือผัดฟ้องและฝากขังครั้งท่ี ... (แบบ ส ๕๖ – ๕๙) 
 ๖๙. คําร้องขอฝากขัง (แบบ ส ๕๖ – ๖๐) 
 ๗๐. บันทึกเสนอสัญญาประกัน (แบบ ส ๕๖ – ๖๑) 
 ๗๑. คําร้องและสัญญาประกัน (แบบ ส ๕๖ – ๖๒) 
  ๗๒. คํายินยอมกรณีผู้ให้สัญญาคํ้าประกันมีคู่สมรส (แบบ ส ๕๖ – ๖๓)  
 ๗๓. บันทึกรับรองการเป็นโสด (แบบ ส ๕๖ – ๖๔) 
 ๗๔. หนังสือแจ้งอายัดต๋ัวสัญญาใช้เงิน ต๋ัวแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล สลากออมสิน            
สิทธิตามใบรับเงินฝากประจํา ฯลฯ(แบบ ส ๕๖ – ๖๕) 
 ๗๕. บันทึกการสอบถามเบ้ืองต้น (กรณีเด็กหรือเยาวชน) (แบบ ส ๕๖ – ๖๖) 
  ๗๖. หนังสือแจ้งการดําเนินคดีเด็กหรือเยาวชนไปยังสถานพินิจ (แบบ ส ๕๖ – ๖๗) 
 ๗๗. หนังสือแจ้งการจับกุมเด็กหรือเยาวชนไปยังสถานพินิจ (แบบ ส ๕๖ – ๖๘) 
 ๗๘.  หนังสือแจ้งการจับกุมเด็กหรือเยาวชนไปยังบิดามารดา หรือผู้ปกครอง (แบบ ส ๕๖ – ๖๙) 
  ๗๙. พิมพ์ลายนิ้วมือของผู้ต้องหา (แบบ ส ๕๖ – ๗๐) 

๘๐. บัญชีสํานวนการสอบสวน (แบบ ส ๕๖ – ๗๑)  
๘๑. สมุดสารบบการดําเนินคดีอาญาท่ัวไป (แบบ ส ๕๖ – ๗๒) 
๘๒. สมุดสารบบการดําเนินคดีจราจรทางบก (แบบ ส ๕๖ – ๗๓) 
๘๓. สมุดสารบบการรับแจ้งความท่ีเก่ียวกับคดีอาญาโดยไม่สอบสวนของหน่วย             

(แบบ ส ๕๖ -๗๔) 
๘๔. สมุดบันทึกสถิติคดีอาญาและคดีจราจรของหน่วย (แบบ ส ๕๖ – ๗๕) 
๘๕. สมุดบันทึกคดีท่ีตนสอบสวน (คดีอาญาและคดีจราจร) ของพนักงานสอบสวน            

(แบบ ส ๕๖ – ๗๖) 
๘๖. สมุดเก็บสํานวนการสอบสวนท่ีพนักงานอัยการไม่รับไว้พิจารณา (แบบ ส ๕๖ – ๗๗) 



-๖๖- 
 

๘๗.  สมุดเก็บสาํนวนการสอบสวนท่ีพนักงานอัยการมีคําสั่งงดการสอบสวน(แบบ ส ๕๖ – ๗๘) 
๘๘. สมุดเก็บสําเนาสํานวนการสอบสวน (แบบ ส ๕๖ – ๗๙) 
๘๙. สมุดเก็บสํานวนชันสูตรพลิกศพ (แบบ ส ๕๖ – ๘๐) 
๙๐. สมุดคุมพยานสําหรับพนักงานสอบสวน (แบบ ส ๕๖ – ๘๑)  
๙๑. สมุดคุมพยานประจําท่ีทําการพนักงานสอบสวน (แบบ ส ๕๖ – ๘๒) 
๙๒. สมุดคุมคดีท่ีมีการอายัดตัวผู้ต้องหา (แบบ ส ๕๖ – ๘๓) 

อนึ่ง เพ่ือเป็นการประหยัด หากแบบพิมพ์แบบใดท่ียังมีเหลืออยู่ ก็ให้เบิกจ่ายไปใช้ให้หมด
เสียก่อน โดยการแก้ไขใช้เท่าท่ีจะแก้ไขได้ 

     
 



แบบบันทึกการตรวจสํานวนการสอบสวน 
 

สถานีตํารวจ/หน่วยงาน............................................. เขต/อําเภอ .............................. จังหวัด .......................................................... 
   .............................................................................................................................. ผู้กล่าวหา 
ข้อ ๑. คดีระหว่าง 
   .............................................................................................................................. ผูต้้องหา 
ข้อ ๒. ข้อหา/ฐานความผิด .................................................................................................................................................................. 
 เหตุเกิด แขวง/ตําบล ....................................เขต/อําเภอ ................................... จังหวัด ...................................................... 
 เมื่อวันท่ี ..................... เดือน ......................................... พ.ศ. ๒๕.............. เวลา ............................. น. 
ข้อ ๓. พนักงานสอบสวน ............................................................................ ตําแหน่ง ........................................................................ 
 ผู้ร่วมสอบสวน      ............................................................................ ตําแหน่ง ..................................................................... 
ข้อ ๔. การรับคําร้องทุกข์ 
 รับแจ้งเหตุ ป.จ.ว. ข้อ ........... เวลา ................. น. เมื่อวันท่ี ........... เดือน ................... พ.ศ. ๒๕ ............... 
 รับคําร้องทุกข์ คดีท่ี .................................... ตาม ป.จ.ว. ข้อ ......... เวลา ........................... น. 
 เมื่อวันท่ี .......... เดือน ................................... พ.ศ. ๒๕...................... 
ข้อ ๕. การดําเนินการของพนักงานสอบสวน 
 ๕.๑ ผู้เสยีหาย     ๕.๔ พยานเอกสาร,วัตถุพยาน 
   บันทึกคําให้การผู้กล่าวหา    บัญชีของกลาง 
 ๕.๒ ผู้ต้องหา      บัญชีทรัพย์หาย ได้คืน, ไม่ได้คืน 
   การช้ีตัวผู้ต้องหา, ดูภาพถ่าย    ผลการตรวจของกลาง, ผลการชันสูตร 
   การทําแผนประทุษกรรม    เอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
   การนําช้ีท่ีเกิดเหตุประกอบคํารับสารภาพ ๕.๕ บันทึกต่างๆ ท่ีพนักงานสอบสวนจัดทํา 
   พิมพ์มือผู้ต้องหา, ผลการตรวจสอบ   บันทึกการตรวจสถานท่ีเกิดเหต ุ
   สัญญาประกันตัว, การคืนหลักทรพัย์   แผนท่ีเกิดเหตุ, ภาพถ่ายท่ีเกิดเหต ุ
   หนังสือแจ้งฝ่ายทหารร่วมฟังการสอบสวน  บันทึกพนักงานสอบสวน 
   หนังสืออายัดตัวผู้ต้องหา    บันทึกการตรวจค้น 
   บันทึกการควบคุมผู้ต้องหา    บันทึกการจับกุม 
   คําร้องผัดฟ้องฝากขัง    หมายจับ, ตาํหนิรูปพรรณ, หมายอาญา 
   เอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง    บันทึกความผิดกรณยีอมความได ้
 ๕.๓  พยานบุคคล     บันทึกการชดใช้ค่าเสียหาย 
   คําให้การพยาน     รายการรูปพรรณทรัพย์หาย 
   พยานผู้ชํานาญการพิเศษ    เอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
ข้อ ๖. เหตุขัดข้องต่างๆ  ......................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................ 
 
       (ลงช่ือ)...............................................พนักงานสอบสวน 

                (............................................) 

       ตําแหน่ง ............................................ 

 
 
 
 

 
(ส ๕๖ – 1) 

๑ 



แบบบันทึกการตรวจสํานวนการสอบสวน 

 

คดีท่ี...................../...............................ของสถานีตํารวจ/หน่วยงาน.............................................................................. 
 

รายการบันทึกการตรวจ รายการแก้ไข/การดําเนินการของพนักงานสอบสวน 
วันท่ี .............. เดือน ............................ พ.ศ. ............ 
ผู้ทําการตรวจ ........................................................... 
ตําแหน่ง .................................................................... 
  ………………………………………………………….... 
ผลการตรวจ .............................................................. 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….. 
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…………………………………………………………………….. 
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…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….. 
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…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….. 
 

 
(ส ๕๖ – 1) 



 

ท่ี  ....................../.............................    สถานีตํารวจ/หน่วยงาน................................. 

             วันท่ี ............... เดือน ......................... พ.ศ. ................... 

เรื่อง  ส่งสํานวนคดีท่ีเห็นควรงดการสอบสวน/ให้งดการสอบสวน 

เรียน  .......................................................................................................................................................................... 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย  สํานวนการสอบสวนคดีท่ี ............/...............  จํานวน ................ แผ่น 

  ด้วยสถานีตํารวจ/หน่วยงาน........................ ขอส่งสํานวนการสอบสวนคดีท่ี ............/....................  
คดีระหว่าง ......................................................................ผู้กล่าวหา  กับ ........................................... ผู้ต้องหา   
ความผิดฐาน................................................................................................................................................................ 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
มายังท่านตามความในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช ๒๔๗๗ มาตรา ๑๔๐ (๑) รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา   
   
 
 
 ขอแสดงความนับถือ 
          ยศ 
             ( ชื่อ - ชื่อสกุล ) 
                         (ตําแหน่ง) 
 
 
 
 
สถานีตํารวจ/หน่วยงาน................................ 
(ชื่อพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ) 
โทร. ............................................................. 
         

(ส ๕๖ – 2/1) 

๒ 



 

ท่ี  ....................../.............................    สถานีตํารวจ/หน่วยงาน................................ 

             วันท่ี .......... เดือน ............................. พ.ศ. ................... 

เรื่อง  ส่งสํานวนคดีท่ีเห็นควรสั่งฟ้อง(ผู้ต้องหาหลบหนี) 

เรียน  ......................................................................................................................................................................... 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย  สํานวนการสอบสวนคดีท่ี ............/...............  จํานวน ................ แผ่น 

  ด้วยสถานีตํารวจ/หน่วยงาน........................ ขอส่งสํานวนการสอบสวนคดีท่ี ............/....................  
คดีระหว่าง ......................................................................ผู้กล่าวหา  กับ ........................................... ผู้ต้องหา   
ความผิดฐาน................................................................................................................................................................ 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
มายังท่านตามความในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช ๒๔๗๗ มาตรา ๑๔๑ รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา   
 
 
          ขอแสดงความนับถือ 
         ยศ 
            ( ชื่อ - ชื่อสกุล ) 
                        (ตําแหน่ง) 
 
 
 
 
 
สถานีตํารวจ/หน่วยงาน.......................... 
(ชื่อพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ) 
โทร. ....................................................... 
 

๓ 

(ส ๕๖ – 2/2) 



 

ท่ี  ....................../.............................    สถานีตํารวจ/หน่วยงาน.................................. 

              วันท่ี .......... เดือน ............................... พ.ศ. ................... 

เรื่อง  ส่งสํานวนคดีท่ีเห็นควรสั่งฟ้อง/สั่งไม่ฟ้อง   

เรียน  ........................................................................................................................................................................... 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย  สํานวนการสอบสวนคดีท่ี ............/...............  จํานวน ................ แผ่น  

  ด้วยสถานีตํารวจ/หน่วยงาน........................ ขอส่งสํานวนการสอบสวนคดีท่ี ............/....................  
คดีระหว่าง ......................................................................ผู้กล่าวหา  กับ ........................................... ผู้ต้องหา   
ความผิดฐาน................................................................................................................................................................ 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
มายังท่านตามความในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช ๒๔๗๗ มาตรา ๑๔๒ รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย  

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา   
 

                      ขอแสดงความนับถือ 
              ยศ 
               ( ชื่อ - ชื่อสกุล ) 
                           (ตําแหน่ง) 
 
 
 
 
 
สถานีตํารวจ/หน่วยงาน........................... 
(ชื่อพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ) 
โทร. ........................................................ 
 

๔ 

(ส ๕๖ – 2/3) 



 

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ 

รายงานการสอบสวน 

คดีท่ี  ................./..........................         

สถานีตํารวจ/หน่วยงาน........................................เขต/อําเภอ .............................. จังหวัด ................................ 

      วันท่ี .......... เดือน .............................. พ.ศ. ............................... 

เสนอ  ........................................................................................................................................................... 

  ........................................................................................................................ ผู้กล่าวหา 

คดีระหว่าง 

  ........................................................................................................................ ผู้ต้องหา 

ข้อหา/ฐานความผิด ............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

วันเวลาท่ีเกิดเหตุ ................................................................................................................................................. 

ตําบลท่ีเกิดเหตุ  ................................................................................................................................................... 

วันเวลาท่ีร้องทุกข์หรือกล่าวโทษ ......................................................................................................................... 

วันเวลาท่ีผู้ต้องหาถูกควบคุมหรือขังและปล่อยตัวชั่วคราวหรือปล่อยชั่วคราว...................................................... 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

 

๕ 

(ส ๕๖ – 3/1) 



ข้อเท็จจริงและความเห็น 
(ข้อเท็จจริงน้ันให้กล่าวถึงคําให้การของผู้กล่าวหา ผู้ต้องหา หลักฐานพยานทุกปาก ส่วนความเห็นน้ันให้อ้างเหตุผลบทกฎหมาย และ
มาตราประกอบด้วย) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
(ส ๕๖ – 3/1) 



   ไม่ปรากฏว่าผู้ใดเป็นผู้กระทําความผิด 

 

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ 

รายงานการสอบสวน 

คดีท่ี  ................./..........................         

สถานีตํารวจ/หน่วยงาน........................................เขต/อําเภอ .............................. จังหวัด ..................................... 

    วันท่ี .......... เดือน ............................................... พ.ศ. .................................... 

เสนอ  ....................................................................................................................................................................... 

  ........................................................................................................................ ผู้กล่าวหา 

คดีระหว่าง  

  ........................................................................................................................ ผู้ต้องหา 

ข้อหา/ฐานความผิด ................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

วันเวลาท่ีเกิดเหตุ ........................................................................................................................................................ 

ตําบลท่ีเกิดเหตุ  .......................................................................................................................................................... 

วันเวลาท่ีร้องทุกข์หรือกล่าวโทษ .................................................................................................................................. 

หลักฐานทางคดีและความเห็นของพนักงานสอบสวน 

  คดีนี้การสอบสวนเสร็จสิ้นแล้ว มีพยานหลักฐานรับฟังได้ว่า การกระทําของคนร้ายเป็นความผิดฐาน 
................................................(ระบุฐานความผิด)........................................................................................................ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

อันเป็นความผิดตาม ............................(อ้างบทกฎหมายและท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมให้ครบถ้วน)............................................. 

.........................................................................................................................................................................................  

 

(ส ๕๖ – 3/2) 

๖ 



(๒) 

พนักงานสอบสวนได้สืบสวนสอบสวนตลอดมาเป็นเวลานานพอสมควรแล้ว ยังไม่ทราบว่าคนร้ายเป็นใคร ในชั้นนี้           
เห็นควรงดการสอบสวน หรือเห็นควรให้งดการสอบสวน  ส่งสํานวนให้พนักงานอัยการพิจารณาตาม ป.วิ.อาญา 
มาตรา ๑๔๐(๑) วรรคแรก หรือวรรคสอง ต่อไป 

  จึงเสนอความเห็นพร้อมสํานวนการสอบสวนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

  (ลงชื่อ)...................................................      (ลงชื่อ)......................................................... 

   (...........................................)  (...........................................) 

  ตําแหน่ง .....................................................      ตําแหน่ง  ..................................................... 

 

     (ลงชื่อ)........................................ หัวหน้าพนักงานสอบสวน 

      ( .................................. )  

     ตําแหน่ง ......................................... 

ความเห็นของผู้มีอํานาจทําความเห็นทางคดี 

- ส่งสํานวน ให้พนักงานอัยการพิจารณาตาม ป.วิ.อาญา มาตรา ๑๔๐ (๑) วรรคแรก หรือวรรคสอง ต่อไป 

 

     (ลงชื่อ) ......................................... 

      ( ................................... ) 

     ตําแหน่ง ........................................ 

      ........./............./................ 

 

      

 

 
 
 
 
 

หมายเหตุ  แบบพิมพ์รายงานการสอบสวนคดีไม่ปรากฏว่าผู้ใดเป็นผู้กระทําความผิด(แบบ ส ๕๖ – ๓/๒)                 

ใช้สําหรับการทําสํานวนคดีไม่ปรากฏว่าผู้ใดเป็นผู้กระทําความผิดและไม่มีข้อเท็จจริงหรือ

พยานหลักฐานท่ีต้องทําการสืบสวนสอบสวนเพ่ือรู้ตัวผู้กระทําผิด 

(ส ๕๖ – 3/2) 



สํานวนชันสูตรพลิกศพ 

 

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ 

รายงานการสอบสวน 

ลําดับท่ี ช. ................./..........................         
สถานีตํารวจ/หน่วยงาน..................................เขต/อําเภอ ............................................ จงัหวัด ................................ 
    วันท่ี .......... เดือน ............................................... พ.ศ. ............................... 
เสนอ  หัวหน้าหน่วยงาน (กรณีความตายเกิดจากผู้อ่ืนทําให้ตาย ยกเว้นกรณีเจ้าพนักงานทําให้ตายโดยอ้างว่าปฏิบัติ

ราชการตามหน้าท่ี)........................................................................................................................................... 
  ........................................................................................................................ ผู้กล่าวหา 
คดีระหว่าง 
  ........................................................................................................................ ผู้ต้องหา 
กรณีท่ีชันสูตร  ตายโดยผิดธรรมชาติเนื่องจาก ......(ฆ่าตัวตาย หรือผู้อ่ืนทําให้ตาย หรือสัตว์ทําให้ตาย หรือตายโดย           
ไม่ปรากฏเหตุ หรือตายโดยอุบัติเหตุ).......................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
วันเวลาท่ีพบศพ ............................................................................................................................................................ 
ตําบลท่ีพบศพ  .............................................................................................................................................................. 
บาดแผล (ปรากฏตามรายงานการตรวจศพของแพทย์ ท่ี ......./........... ลงวันท่ี ....... เดือน ........... พ.ศ. .....................             
วันเวลาท่ีรับแจ้ง ............................................................................................................................................................ 
หลักฐานจากการสอบสวนและความเห็นของพนักงานสอบสวน  

  การสอบสวนชันสูตรพลิกศพเสร็จสิ้นแล้ว ทางการสอบสวนได้ความว่าผู้ตายคือ .............................. 
ตายท่ี ............................ เม่ือวันท่ี ............................................ เหตุและพฤติการณ์ท่ีตาย............................................ 
เนื่องจาก......................................................... การตายของผู้ตายเป็นการตายโดยผิดธรรมชาติ ตาม ป.วิ.อาญา มาตรา 
๑๔๘(๑) หรือ(๓) หรือ(๔) หรือ(๕) ซ่ึงเป็นความตายท่ีมิได้เป็นผลแห่งการกระทําความผิดอาญา เห็นควรส่งสํานวนการ
สอบสวนไปยังพนักงานอัยการ ตาม ป.วิ.อาญา มาตรา ๑๕๐ วรรคแรก ต่อไป หรือการตายของผู้ตายเป็นการตายโดย
ผิดธรรมชาติ ตาม ป.วิ.อาญา มาตรา ๑๔๘(๒) ซ่ึงเป็นความตายท่ีเป็นผลแห่งการกระทําผิดอาญา   เห็นควรส่งสํานวน
ไปรวมกับสํานวนคดีอาญา หรือจราจร ตาม ป.วิ.อาญา มาตรา ๑๒๙ ต่อไป 
 
(ส ๕๖ – 3/3) 

๗ 



(๒) 
 

  จึงเสนอความเห็นพร้อมสํานวนการสอบสวนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
  (ลงชื่อ)...................................................      (ลงชื่อ)......................................................... 
   (...........................................)  (...........................................) 
  ตําแหน่ง .....................................................      ตําแหน่ง  ..................................................... 
 
     (ลงชื่อ)........................................ หัวหน้าพนักงานสอบสวน 
      ( .................................. )  
     ตําแหน่ง ......................................... 
ความเห็นของหัวหน้าหน่วยงาน 

- พิจารณาแล้วเห็นว่า การตายของผู้ตายเป็นการตายโดยผิดธรรมชาติ ตาม ป.วิ.อาญา มาตรา ๑๔๘(๑)หรือ             

(๓)หรือ(๔) หรือ(๕) ซ่ึงเป็นความตายที่มิได้เป็นผลแห่งการกระทําผิดอาญา ให้ส่งสํานวนไปยังพนักงานอัยการตาม ป.วิ.อาญา 
   มาตรา ๑๕๐ วรรคแรก ต่อไป หรือ 

- พิจารณาแล้วเห็นว่า การตายของผู้ตายเป็นการตายโดยผิดธรรมชาติ ตาม ป.วิ.อาญา มาตรา ๑๔๘(๒) 
    ซ่ึงเป็นความตายท่ีเป็นผลแห่งการกระทําผิดอาญา ให้ส่งสํานวนไปรวมกับสํานวนคดีอาญาหรือคดีจราจรทางบก 
    ตาม ป.วิ.อาญา มาตรา ๑๙๒ ต่อไป 

 
     (ลงชื่อ) ......................................... 
      ( ................................... ) 
     ตําแหน่ง ........................................ 
      ........./............./................ 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ส ๕๖ – 3/3) 



 

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ 
บันทึกคําให้การของผู้กล่าวหา หรือพยาน 

คําให้การของ  ....................     สถานีตํารวจ/หน่วยงาน.........................เขต/อําเภอ ........................... จังหวัด.................................... 
............................................       วันท่ี ............  เดือน .................................................... พ.ศ............................. 

เป็น ....................................                                   .............................................................................................. ผูก้ล่าวหา 

    คดีระหว่าง   

 ................................................................................................ ผู้ต้องหา 

บัตรประจําตัวประชาชน  

....................................... ต่อหน้า ..................................................................................................................................... 

ออกเม่ือ .........................  .................................................................................................................................... 

หมดอายุ ........................ สอบสวนท่ี................................................................................................................................ 

ออกให้ ณ .....................  ชื่อ ................................................................................................... อายุ ..........................   ปี 

......................................  เชื้อชาติ ...................................... สัญชาติ ......................................... ศาสนา ......................... 

......................   บันทึก  อาชีพ (ลงให้ชัดเจนว่าอาชีพใด ถ้าเป็นข้าราชการให้ปรากฏว่าในหรือนอกราชการ มีเบ้ียหวัด หรือ 

    มีบําเหน็จ บํานาญ หรือไม่  ให้ลงตามประเภทท่ีรับ) 

                                      ....................................................................................................................................................... 

    อยู่บ้านเลขท่ี ............................ หมู่ท่ี ................................ แขวง/ตําบล ........................................ 

    เขต/อําเภอ ......................................................... จังหวัด ......................................................... 

ชื่อผู้ใหญ่บ้าน .......................................................... ชื่อกํานัน .................................................. 

    ชื่อบิดา ...................................................... ชื่อมารดา ............................................................... 

    เก่ียวข้องเป็นอะไรกับคู่กรณี......................................................................................................... 

    ขอให้ถ้อยคําต่อพนักงานสอบสวนด้วยความสัตย์จริงว่า............................................................... 

             ...................................................................................................................................................... 

                ...................................................................................................................................................... 

               ..................................................................................................................................................... 

(ส ๕๖ – 4) 

๘ 



   ………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………….………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………….…………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………….…………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………….…………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………….…………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………….…………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………….…………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………….…………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………….…………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………….…………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………….…………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………….…………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………….…………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………….…………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………….…………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………….…………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………….…………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………….…………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………….…………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………….…………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………….…………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………….…………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………….…………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………….…………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………….…………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………….…………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………….…………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………….…………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………….…………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 (ส ๕๖ – 4) 



 

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ 

บันทึกคําให้การของผู้ต้องหา 
คําให้การของ  ..................     สถานีตํารวจ/หน่วยงาน............................เขต/อําเภอ ........................ จังหวัด...................................     
…………………………………….     วันท่ี ............  เดือน .................................................... พ.ศ. ................... 

เป็น ....................................                            ............................................................................................................ ผู้กล่าวหา 

    คดีระหว่าง   

           ............................................................................................................ ผู้ต้องหา  
บัตรประจําตัวประชาชน 

....................................... ต่อหน้า  ............................................................................................................................... 

ออกเม่ือ .........................   ............................................................................................................................... 

หมดอายุ ........................ สอบสวนท่ี ............................................................................................................................... 

ออกให้ ณ ...................  ชื่อ ................................................................................................... อายุ ........................ ปี 

......................................  เชื้อชาติ ............................................ สัญชาติ ............................................ ศาสนา ......................... 

......................   บันทึก  อาชีพ(ลงให้ชัดเจนว่าอาชีพใด ถ้าเป็นข้าราชการให้ปรากฏว่าในหรือนอกราชการ มีเบ้ียหวัด หรือ 

    มีบําเหน็จ บํานาญ หรือไม่  ให้ลงตามประเภทท่ีรับ) 

    ............................................................................................................................................................ 

    อยู่บ้านเลขท่ี ................................. หมู่ท่ี .......................... แขวง/ตําบล ........................................... 

    เขต/อําเภอ ........................................................ จังหวัด ................................................................... 

ชื่อผู้ใหญ่บ้าน ................................................................ ชื่อกํานัน .................................................... 

    ชื่อบิดา ............................................................. ชื่อมารดา ............................................................... 

    เกิดแขวง/ตําบล...............................เขต/อําเภอ ................................. จังหวัด ................................. 

และเจ้าพนักงานได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบถึงข้อเท็จจริงเก่ียวกับการกระทําท่ีกล่าวหาว่าข้าพเจ้า กระทําผิดว่า
........................................................................................................................................................... 

    ............................................................................................................................................................ 

    ............................................................................................................................................................ 
        

(ส ๕๖ – 5) 

๙ 



 

 ……………………………………………………………………………………….……………………………………………….…………………………… 

……………………………………………………………………………………….……………………………………………….……………………………
………………………………………………………………………….……………………………………………….………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………….……………………………………………….…………………………… 

แล้วจึงแจ้งข้อหา(ฐานความผิด)ให้ข้าพเจ้าทราบว่า..…………………………………………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………………………………….……………………………………………….…………………………… 

……………………………………………………………………………………….……………………………………………….……………………………
………………………………………………………………………….……………………………………………….………………………………………… 

 และได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบก่อนว่าข้าพเจ้ามีสิทธิดังต่อไปนี้……………….…………………………………………………………….…… 

……………………………………………………………………………………….……………………………………………….……………………………
………………………………………………………………………….……………………………………………….………………………………………… 

 ข้าพเจ้าทราบแล้ว ขอให้ถ้อยคําด้วยความเต็มใจดังต่อไปนี้........……………………………….………….…………………………… 

……………………………………………………………………………………….……………………………………………….……………………………
………………………………………………………………………….……………………………………………….………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………….……………………………………………….…………………………… 

……………………………………………………………………………………….……………………………………………….……………………………
………………………………………………………………………….……………………………………………….………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………….……………………………………………….…………………………… 

……………………………………………………………………………………….……………………………………………….……………………………
………………………………………………………………………….……………………………………………….………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………….……………………………………………….…………………………… 

……………………………………………………………………………………….……………………………………………….……………………………
………………………………………………………………………….……………………………………………….………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………….……………………………………………….…………………………… 

……………………………………………………………………………………….……………………………………………….…………………………… 

หมายเหตุ การบันทึกข้อความในบรรทัด “แล้วจึงแจ้งข้อหา(ฐานความผิด)ให้ข้าพเจ้าทราบว่า...” ให้ระบุฐานความผิด
ตามบทบัญญัติของกฎหมาย เช่น ทําร้ายร่างกาย ลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ รับของโจร ทําให้เสียทรัพย์      
หม่ินประมาท เป็นต้น ถ้าบทบัญญัติของกฎหมายใดไม่ได้ระบุฐานความผิดไว้ ให้ระบุถ้อยคําตามบทบัญญัติของ
กฎหมายท่ีสั้นกะทัดรัด แต่อ่านแล้วได้ใจความ เช่น ฆ่าผู้อ่ืน หน่วงเหนี่ยว หรือกักขังผู้อ่ืน มีอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน
ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นต้น 

 

 

(ส ๕๖ – 5) 



 

ใบต่อคําให้การของ ..…………………………………..….……………………………………………………แผ่นท่ี..............  

……………………………………………………………………...……….…………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………...……….…………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………...……….…………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………...……….…………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………...……….……………………………………………………………...…. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…. 

……………………………………………………………………...……….…………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………...……….…………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………...……….…………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………...……….…………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………...……….…………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………..………….. 

(ส ๕๖ – 6) 

๑๐ 



บัญชีของกลางคดีอาญา 

สมุดยึดทรัพย์ของกลางลําดับท่ี ..........................................................................................................................................
ตามสํานวนการสอบสวนของสถานีตํารวจ/หน่วยงาน......................................................................................................... 

คดีท่ี  ................/....................ลงวันท่ี................................................................................................................................ 

   ..........................................................................................................................  ผู้กล่าวหา 

คดีระหว่าง 

   ..........................................................................................................................  ผู้ต้องหา 

ข้อหา/ฐานความผิด ...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

ลําดับท่ี รายการ จํานวน 
ราคา 

ยึดจากใคร 
วัน เดือน ปี 

ท่ียึด 
หมายเหตุ 

บาท สต. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ.  ๑. ช่องรายการให้ลงรายละเอียดของกลาง ถ้าของกลางมีเลขหมายก็ให้ลงเลขหมายไว้ด้วย 

               ๒. เม่ือลงรายการสิ้นสุดแล้ว ให้ลงชื่อพนักงานสอบสวนกํากับไว้   

(ส ๕๖ – 7) 

๑๑ 



บัญชีทรัพย์ถูกประทุษร้าย 

สถานีตํารวจ/หน่วยงาน.................................................................................................................................................. 

คดีท่ี  ................/....................ลงวันท่ี............................................................................................................................ 

   ..........................................................................................................................  ผู้กล่าวหา 

คดีระหว่าง 

   ..........................................................................................................................  ผู้ต้องหา 

ข้อหา/ฐานความผิด ...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

ลําดับท่ี รายการ จํานวน 
ราคา 

ของใคร 
วัน เดือน ปี 

ท่ีถูกประทุษร้าย 
หมายเหตุ 

บาท สต. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ เม่ือลงรายการสิ้นสุดแล้ว ให้ลงชื่อพนักงานสอบสวนกํากับไว้  

(ส ๕๖ – ๘) 

๑๒ 



บัญชีทรัพย์ถูกประทุษร้ายได้คืน 

บัญชีของกลางลําดับท่ี......................................................................................................................................................... 
ตามสํานวนการสอบสวนของสถานีตํารวจ/หน่วยงาน…........................................................................................................ 
คดีท่ี  ................/....................ลงวันท่ี  ................................................................................................................................. 
   ..........................................................................................................................  ผู้กล่าวหา 
คดีระหว่าง 
   ..........................................................................................................................  ผู้ต้องหา 
ข้อหา/ฐานความผิด  ............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................. 

ลําดับท่ี รายการ จํานวน 
ราคา  

ยึดจากใคร 
วัน เดือน ปี 

ท่ียึด 
หมายเหตุ 

บาท สต. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 
 
 
 

หมายเหตุ เม่ือลงรายการสิ้นสุดแล้ว ให้ลงชื่อพนักงานสอบสวนกํากับไว้   

(ส ๕๖ – 9) 

๑๓ 



บัญชีทรัพย์ถูกประทุษร้ายไม่ได้คืน 

สถานีตํารวจ/หน่วยงาน................................................................................................................................................ 

คดีท่ี  ................/....................ลงวันท่ี............................................................................................................................ 

   ..........................................................................................................................  ผู้กล่าวหา 

คดีระหว่าง 

   ..........................................................................................................................  ผู้ต้องหา 

ข้อหา/ฐานความผิด........................................................................................................................................................ 

...................................................................................................................................................................................... 

ลําดับท่ี รายการ จํานวน 

ราคา 
ของใคร 

วัน เดือน ปี 

ท่ีถูก
ประทุษร้าย 

หมายเหตุ บาท สต. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ เม่ือลงรายการสิ้นสุดแล้ว ให้ลงชื่อพนักงานสอบสวนกํากับไว้ 

(ส ๕๖ – 9) 

(ส ๕๖ – 10) 

๑๔ 



บัญชีทรัพย์ท่ีถูกเพลิงไหม้ 

สถานีตํารวจ/หน่วยงาน.................................................................................................................................................. 

คดีท่ี  ................/....................ลงวันท่ี ........................................................................................................................... 

   ..........................................................................................................................  ผู้กล่าวหา 

คดีระหว่าง 

   ..........................................................................................................................  ผู้ต้องหา 

ข้อหา/ฐานความผิด ...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

ลําดับท่ี รายการ จํานวน 
ราคา 

ของใคร 
วัน เดือน ปี 

ท่ีถูกเพลิงไหม้ 
หมายเหตุ 

บาท สต. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

หมายเหตุ เม่ือลงรายการสิ้นสุดแล้ว ให้ลงชื่อพนักงานสอบสวนกํากับไว้ 

   
(ส ๕๖ – 11) 

๑๕ 



บันทึกพนักงานสอบสวนบันทึกพนักงานสอบสวน  
สถานีตํารวจ/หน่วยงาน  เขต/อําเภอ  จังหวัด  
 

วัน  เดือน  ปี รายการปฏิบัติ ลายมือช่ือ และ 
ตําแหน่งผู้บันทึก 

 

    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

(ส 56 - 12) 

๑๖ 



 
 
 

บันทึกการตรวจสถานท่ีเกิดเหตุคดีอาญาบันทึกการตรวจสถานท่ีเกิดเหตุคดีอาญา 

สถานท่ีบันทึก  

วันท่ี  เดือน  พ.ศ.  

                        เจ้าพนักงานได้ตรวจสถานท่ีเกิดเหตุในคดีนี้    ปรากฏรายละเอียด    ดังนี้ 

ข้อ  ๑ ผู้ตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ  ตําแหน่ง  

ข้อ  ๒ ผู้กล่าวหา  

ข้อ  ๓ ผู้ต้องหา  

ข้อ   ๔ ฐานความผิด  

  

ข้อ   ๕ วันเวลาท่ีเกิดเหตุ   วันท่ี  เดือน  พ.ศ.  เวลา  น. 

ข้อ   ๖ วันเวลารับแจ้งเหตุ   วันท่ี  เดือน  พ.ศ.  เวลา  น. 

 ป.จ.ว ข้อ  

ข้อ   ๗ วัน  เวลาตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ     วันท่ี  เดือน  พ.ศ.  

 เวลาระหว่าง  น. ถึง  น. 

ข้อ   ๘ สถานท่ีเกิดเหตุ  หมู่ท่ี  ตรอก/ซอย  

 ถนน  แขวง/ตําบล  

 เขต/อําเภอ  จังหวัด  

ข้อ  ๙ สภาพท่ัวไป  และร่องรอยหลักฐานท่ีพบในสถานท่ีเกิดเหตุ 

 ๙.๑ 

  

  

 ๙.๒ 

  

  

ข้อ  ๑๐ เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยสังเขป  

  

  

  

  

  
 
 
(ส ๕๖ – ๑๓) 

๑๗ 



 
-  ๒  - 

  
  
  
  
  

ข้อ  ๑๑ ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรือทรัพย์สิน ท่ีเกิดข้ึน  

 ๑๑.๑ 

  

  

  

  

ข้อ  ๑๒ สิ่งของท่ียึดได้จากท่ีเกิดเหตุ  (อธิบายให้ชัดเจนว่า  สิ่งของชิ้นใด ยึดมาจากท่ีใด แยกเป็นข้อย่อยแต่ล่ะชิ้นเพ่ือ 

 มิให้สับสน ) 

  

  

  

  
ข้อ  ๑๓ ข้อสันนิษฐานเบ้ืองต้น  

  
  
  
  
  
                                                (ลงชื่อ)  ................................................. ผู้ตรวจ / บันทึก 
                                                                                     (  )  
                         

ตําแหน่ง 
 

 

(ส 56 – 13) 



บันทึกการตรวจสถานท่ีเกิดเหตุคดีจราจรบันทึกการตรวจสถานท่ีเกิดเหตุคดีจราจรทางบกทางบก  
 

สถานท่ีบันทึก  
วันท่ี  เดือน  พ.ศ.  

 
เจ้าพนักงานได้ตรวจสถานท่ีเกิดเหตุในคดีนี้  ปรากฏรายละเอียด  ดังนี้ 

ข้อ ๑. ผู้ตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ  ตําแหน่ง  

ข้อ ๒. ผู้กล่าวหา  

ข้อ ๓. ผู้ต้องหา  

ข้อ ๔. ฐานความผิด  

ข้อ ๕. วัน เวลาเกิดเหตุ  วันท่ี   เดือน  พ.ศ.  เวลา  น. 

ข้อ ๖. วัน เวลารับแจ้ง วันท่ี  เดือน  พ.ศ.  เวลา  น. 

 ป.จ.ว.ข้อ   

ข้อ ๗. วัน เวลาตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ วันท่ี   เดือน  พ.ศ.  

 เวลาระหว่าง   น.     ถึง  น. 

ข้อ ๘. สถานท่ีเกิดเหตุ   ตรอก/ซอย  ถนน  

 ระหว่าง  กับ  หมู่ท่ี  

 แขวง/ตําบล  เขต/อําเภอ  จังหวัด  

 ๘.๑ สภาพผิวจราจร 

  ๘.๑.๑ วัสดุท่ีใช้ทําผิวจราจร  

  ๘.๑.๒ ลักษณะของผิวจราจร  

  ๘.๑.๓ ความชื้นของผิวจราจร  

   ๘.๑.๓.๑ ขณะเกิดเหตุ (ถนนเปียก  ลื่น  แห้ง)  

   ๘.๑.๓.๒ ขณะตรวจท่ีเกิดเหตุ (ถนนเปียก  ลื่น  แห้ง)  

  ๘.๑.๔ ความกว้างของผิวจราจร  

 ๘.๒ ขอบทาง-ทางเท้า  

 ๘.๓ ระดับของทาง  

 ๘.๔ ทิศทางตรงหรือโค้ง  

 ๘.๕ ทางร่วมทางแยก  

     

                           

 
พลิก 

 (ส ๕๖ – ๑๔) 

๑๘ 



( ๒ ) 
 

 ๘.๖ สภาพทางเอกทางโท  
  
 ๘.๗ เส้นแบ่งช่องทาง  
  
 ๘.๘ เครื่องหมายกําหนดความเร็ว  
 ๘.๙ เขตเทศบาล  
 ๘.๑๐ เครื่องหมาย  หรือคําสั่งอ่ืนๆ ของเจ้าพนักงานจราจร  
  
ข้อ ๙. ร่องรอยหลักฐานในท่ีเกิดเหตุ 
 ๙.๑ รอยห้ามล้อหรือรอยยาง  
  
  
  
  
 ๙.๒ อ่ืน ๆ   
ข้อ ๑๐. เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยสังเขป  
 ๑๐.๑  
  
ข้อ ๑๑. ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน  
 ๑๑.๑  
  
ข้อ ๑๒. สิ่งของท่ียึดได้จากท่ีเกิดเหตุ  
 ๑๒.๑  
  
ข้อ ๑๓. ข้อสันนิษฐานเบ้ืองต้น  
  

            ( ลงชื่อ )  
                  (                                                                       ) 
           ตาํแหน่ง 

 

(ส ๕๖ – ๑๔) 



แผนที่สังเขปแสดงสถานที่เกิดเหตุ 
คดีระหว่าง  ผู้กล่าวหา  ผู้ต้องหา ฐานความผดิ  
ที่เกิดเหต ุ  หมู่ที่  ตรอก / ซอย  ถนน  แขวง/ตําบล  เขต/อําเภอ  จังหวัด  
เมื่อวันที่  เดือน  พ.ศ.  เวลาประมาณ  น.  
                                                                                                                                                                                  คําอธิบายแผนที่ 
                                                                                                                                                                         
เหนือ 

 

  
  
  
  
  
  
  
       
  
 ( ลงชื่อ )  ผู้กล่าวหา 
 ( ลงชื่อ )  ผู้ต้องหา 
 ( ลงชื่อ )  ผู้ต้องหา 
 ( ลงชื่อ )  พยาน 
 ( ลงชื่อ )  พยาน 
 ( ลงชื่อ )  พยาน 
 ( ลงชื่อ )  บันทึก / อ่าน / ผู้จัดทํา 
                        (                                             ) 

                    ตําแหน่ง 
 

(ส 56 – 15) 

๑๙ 



   

บันทึกการนําชี้ท่ีเกิดเหตุประกอบคํารับสารภาพบันทึกการนําชี้ท่ีเกิดเหตุประกอบคํารบัสารภาพ  
สถานที่บันทึก    

 วันท่ี  เดือน  พ.ศ.  
 วันน้ี เวลา  น.      
นามพนักงานสอบสวนท่ีจัดให้ผู้ต้องหานําช้ีที่เกิดเหตุ  
ตําแหน่ง  พร้อมด้วย  
 
ได้จัดให้นาย/นาง  
 
ผู้ต้องหาคดีเรื่อง  
 
 
วัน เดือน ปี ท่ีเกิดเหตุ  
ซึ่งให้การรับสารภาพ นําไปช้ีท่ีเกิดเหตุประกอบคํารับสารภาพที่  
 
 
ปรากฏผลการนําไปช้ีสถานที่เกิดเหตุของผู้ต้องหา ตามลําดับ ดังน้ี คือ.- 
 
 
 
 
 
  

ได้อ่านบันทึกน้ีให้ผู้ต้องหาฟังแล้วรับว่าถูกต้อง จึงให้ลงช่ือไว้เป็นหลักฐาน 
 

  (ลงช่ือ)   ผู้ต้องหา, นําช้ี 
(ลงช่ือ)  ผู้ต้องหา 
(ลงช่ือ)   ผู้ต้องหา 
(ลงช่ือ)   ผู้ต้องหา 
(ลงช่ือ)  พยาน 
(ลงช่ือ)  พยาน 
(ลงช่ือ)  พนักงานสอบสวน/บันทึก/อ่าน 

            ตําแหน่ง   
  
         
(ส 56 – 16) 

๒๐ 



 
 

ใบนําส่งผู้บาดเจ็บหรือศพให้แพทย์ตรวจชันสูตรใบนําส่งผู้บาดเจ็บหรือศพให้แพทย์ตรวจชันสูตร  
คดีท่ี  สถานีตํารวจ/หน่วยงาน  
 วันท่ี  เดือน  พ.ศ.  
 
ส่งท่ี   
ชื่อผู้บาดเจ็บหรือศพ  
วันเวลาท่ีเกิดเหตุ  
วันเวลาส่งผู้บาดเจ็บหรือศพ  
ชื่อผู้นําส่ง  
เหตุท่ีต้องบาดเจ็บหรือตายด้วยประการใดโดยย่อ  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 (ลงชื่อ)   
 (  ) 
 (ตําแหน่ง)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการตรวจชันสูตรบาดแผลหรือศพของแพทย์ 
 

(ส 56 – 17) 

๒๑ 



เลขท่ี   ตําบลท่ีแพทย์ตรวจ  
ชื่อของผู้บาดเจ็บหรือศพ  
สถานีตํารวจท่ีนําส่ง  
รับไว้วันท่ี  เดือน  พ.ศ.  เวลา  น. 
 

รายการที่แพทย์ได้ตรวจและความเห็น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (ลงชื่อ)  นายแพทย์ผู้ตรวจ 
 (  ) 
 

(ส 56 – 17) 



ท่ี ตช............../.................   

 

 ชื่อหน่วยงาน.................................................. 
   ท่ีอยู่............................................................... 
   ....................................................................... 

       

วันท่ี...................เดือน.................................พ.ศ................... 
เรื่อง    ส่งผู้ป่วย/ผู้ต้องหามาตรวจวินิจฉัย 
เรียน ผู้อํานวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์  
สิ่งท่ีส่งมาด้วย   เอกสาร..................... จํานวน ............... ฉบับ (ถ้ามี) 

  ด้วย สถานีตํารวจ...........................................................................................มีความประสงค์ขอส่งตัว 

ผู้ป่วย/ ผู้ต้องหา (ชื่อ-นามสกุล) .........................................................................................ผู้ต้องหาในคดีอาญา
หมายเลขดํา/แดงท่ี..........................................ความผิดฐาน..........................................................................................
(รายละเอียดการก่อคดีพอสังเขป) มาตรวจอาการทางจิตท่ีสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ พร้อมขอให้แพทย์รายงานผล
การตรวจให้ทราบด้วย ความแจ้งตามสําเนาหนังสือฯ ท่ีแนบมาพร้อมนี้ 

  (ชื่อหน่วยงาน)..................................จึงได้มอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีฯ ควบคุมตัวผู้ป่วย/ผู้ต้องหา (ชื่อ-
นามสกุล).......................................................................................................มาเข้ารับการตรวจวินิจฉัยท่ีสถาบัน
กัลยาณ์ราชนครินทร์ ในวันท่ี........................................................พร้อมกับพฤติการณ์แห่งคดี ผลการตรวจวินิจฉัยเป็น
ประการใด ขอได้โปรดแจ้งให้ทราบด้วย เพ่ือจะได้ดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้องต่อไป 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดดําเนินการ 

 

       ขอแสดงความนับถือ 

 

           (ลงชื่อ) 
                        (.........................................) 
             ตําแหน่ง..............(หัวหน้าหน่วยงาน..................... 
ชื่อหน่วยงานนําส่ง 

โทรศัพท์ .................................................. 
โทรสาร  .................................................. 
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ท่ี (รหัสหน่วยงาน)   

 

 ชื่อหน่วยงานนําส่ง 
            ท่ีอยู่ – รหัสไปรษณีย์    

วันท่ี...................เดือน.................................พ.ศ................... 
เรื่อง    ขออายัดตัวผู้ป่วย/ผู้ต้องหา/ผู้ต้องขัง/จําเลย 

เรียน ผู้กํากับการสถานีตํารวจนครบาลศาลาแดง  

สิ่งท่ีส่งมาด้วย   เอกสาร..................... จํานวน ............... ฉบับ (ถ้ามี) 

  ด้วย (ชื่อหน่วยงานนําส่ง)........................................................................................ได้ส่งตัว(ชื่อผู้ป่วย/

ผู้ต้องหา/ผู้ต้องขัง/จําเลย) ...................................................................อายุ.............ปี ท่ีอยู่(ผู้ป่วย/ผู้ต้องหา/ผู้ต้องขัง/

จําเลย).....................................................................................................ผู้ต้องหา/จําเลยในคดีอาญาหมายเลขดํา/          

แดงท่ี....................................ความผิดฐาน........................................................................................................................ 

(และรายละเอียดการก่อคดีพอสังเขป) มาทําการตรวจวินิจฉัยท่ีสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์แล้วในวันท่ี....................... 

เวลา.................................น. นั้น 

  ดังนั้น(ชื่อหน่วยงานนําส่ง).........................................................................................จึงมอบหมายให้ 

เจ้าหน้าท่ีฯควบคุมตัว(ชื่อผู้ป่วย/ผู้ต้องหา/ผู้ต้องขัง/จําเลย).......................................................................................... 

ไปเข้ารับการตรวจวินิจฉัยท่ีสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ในวันท่ี................................................................................. 

จึงแจ้งมายังท่านเพ่ือขออายัดตัวไว้ต่อสถานีตํารวจนครบาลศาลาแดงตามระเบียบต่อไป 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

       ขอแสดงความนับถือ 

 

           (ลงชื่อ) 

                        (.........................................) 

             ตําแหน่ง..............(หัวหน้าหน่วยงาน..................... 

ชื่อหน่วยงานนําส่ง 

โทรศัพท์ .................................................. 

โทรสาร  .................................................. 
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ตัวอย่างหนังสืออายัดตัว 



 
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ 
รายงานการชันสูตรพลิกศพ 

ท่ี  /๒๕   สถานีตํารวจ  เขต/อําเภอ  จังหวัด  
วันท่ี  เดือน  พ.ศ.  
ชื่อผู้ตาย  อายุ  ปี         เพศ  
เชื้อชาติ  สัญชาติ  ศาสนา  
ชื่อบิดา  ชื่อมารดา  
ท่ีอยู่ บ้านเลขท่ี  หมู่  แขวง/ตําบล  เขต/อําเภอ  
จังหวัด  วัน เวลาท่ีตาย  วัน เวลาท่ีพบศพ  
ท่ีท่ีตาย  แขวง/ตําบล  เขต/อําเภอ  
จังหวัด   
ท่ีท่ีพบศพ  แขวง/ตําบล  เขต/อําเภอ  
จังหวัด   
ชื่อผู้ท่ีทําให้ตาย    ถ้ามี  
 
ชื่อผู้พบศพ  
 
ชื่อและตําแหน่งพนักงานผู้ทําการชันสูตรพลิกศพ  
   
 
เหตุและพฤติการณ์ท่ีตาย  
 
 
ได้จัดการแก่ศพนั้นอย่างไร  
 ( ลงชื่อ )  ผู้ชันสูตรพลิกศพ 
 ( ลงชื่อ )          “ 
 ( ลงชื่อ )          “ 
 ( ลงชื่อ )          “ 
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( ๒ ) 
 

ความเห็นของแพทย์หรือพนักงานแยกธาตุ 
๑.   สภาพของศพ หรือส่วนของศพตามท่ีพบเห็นหรือตามท่ีปรากฏจากการตรวจพร้อมความเห็น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒.   แสดงเหตุท่ีตายเท่าทีทําได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 วันท่ี  เดือน  พ.ศ.  
 
 ( ลงชื่อ )  แพทย์ 
   
 
 
** หมายเหตุ **  แต่ถ้ามีรายงานของแพทย์หรือพนักงานแยกธาตุทําไว้ต่างหาก   ก็ไม่ต้องกรอกข้อความข้างบนนี้ 
ให้เอารายงานนั้นติดรายงานนี้ 
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สํานักงานตํารวจแห่งชาติ 

แบบรายงานศพไม่ทราบช่ือ 
 

๑. ป.จ.ว...................................เวลา.........................น. วันท่ี.................เดือน..............................พ.ศ....................... 

๒. สถานีตํารวจ/หน่วยงาน..................................................... ชื่อย่อสถานีตํารวจ..................................................... 

กองกํากับการ.................................กองบังคับการ........................................กองบัญชาการตํารวจนครบาล/

ตํารวจภูธรภาค................................................................. 

๓. วันเดือนปีท่ีส่งรายงาน ............................................วันเดือนปีท่ีพบศพ………………………………………………...…….. 

๔. ชื่อของผู้ตาย(ถ้ารู้) ............................................................................................................................. ................. 

๕. เพศ ............................. อายุ (โดยประมาณ).............................. ปี 

๖. สูง ...............................ฟิต ........................... นิ้ว หรือ ...........................เมตร รูปร่าง .......................................... 

๗. ผิว ................................................... หน้า ........................................... ผม ......................................... ................. 

๘. หนวดเครา..................................................ค้ิว..............................................ตา........................................... 

๙. ศีรษะ.....................................................หน้าผาก..........................................จมูก........................................ 

๑๐. ปาก..............................................................คอ..........................................คาง........................................ 

๑๑. ฟัน...............................................................ห…ู…………………………………..มือ........................................... 

๑๒. แผลเป็นหรือตําหนิท่ีติดตัว......................................................................................................................... 

๑๓. ลายสัก....................................................................................................................................................... 

๑๔. การแต่งกาย............................................................................................................................................... 

๑๕. ลักษณะพิเศษท่ีแปลกประหลาด................................................................................................................. 

๑๖. อาชีพ (ซ่ึงอาจคาดคะเนได้โดยสังเกตรูปพรรณสัณฐานและมือผู้ตาย)........................................................ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

๑๗. มูลเหตุท่ีพบศพ......................................................................................................................................... 

๑๘. ได้จัดการศพนั้นอย่างไร............................................................................................................................. 

๑๙. แสดงเหตุท่ีตายเท่าท่ีทราบ........................................................................................................................ 

 

                                                    ลงชื่อ......................................................พนักงานสอบสวน 

                                                          (.....................................................)          

                                                    ลงชื่อ......................................................หัวหน้าพนักงานสอบสวน 

                                                          (.....................................................)          

                                                    ลงชื่อ......................................................ผู้เขียน 

                                                          (.....................................................)      

(ส 56 – 20) 

๒๔ 



(๒) 
 

คําอธิบายการกรอกแบบรายงานพบศพไม่ทราบช่ือ 
 

๑. ป.จ.ว. ข้อ ๑ ให้ลงข้อรายงานประจําวันรวมท้ัง วัน เดือน ปี และเวลาท่ีมีผู้นําความมาแจ้งว่าได้ พบศพ          
ไม่ทราบชื่อหรือทราบชื่อแต่ไม่แน่ใจว่าผู้นั้นเคยต้องโทษมาแล้วหรือเป็นบุคคลท่ีเคยออกรูปพรรณคนหาย
มาแล้วหรือไม่ 

๒. สถานีตํารวจ ให้ลงชื่อสถานีตํารวจผู้รายงาน พร้อมด้วยชื่อและต้นสังกัดของสถานีตํารวจนั้นตามท่ีกําหนดช่อง
ไว้ให้กรอก 

๓. วันเดือนปีส่งรายงาน ให้ลงวันเดือนปีท่ีส่งรายงานออกจากสถานีตํารวจนั้น และให้ลงวันเดือนปีและเวลาท่ี
พนักงานสอบสวนได้พบศพ และทําการชันสูตรพลิกศพไว้ด้วย 

๔. ชื่อของผู้ตาย ให้ลงเฉพาะในกรณีท่ีทราบชื่อผู้ตาย จะเป็นชื่อจริงหรอชื่อปลอมก็ได้ ถ้าไม่ทราบให้พยายาม
สืบสวนให้ทราบเท่าท่ีจะทําได้หรือสงสัยว่าเป็นใครก็ให้ลงไว้ด้วย 

๕. เพศให้ลงเพศของศพตามท่ีปรากฏ ถ้าศพเหลือแต่โครงกระดูกหรอไม่ปรากฏเครื่องเพศให้เว้นว่างไว้            
ส่วนอายุ ให้ลงอายุโดยประมาณ และให้ประมาณให้ใกล้เคียงกับความจริงมากท่ีสุดเท่าท่ีจะทําได้ 

๖. สูง ให้ลงส่วนสูงของศพเป็นฟิต และนิ้ว และให้ลงอัตราส่วนเทียบเป็นเมตรไว้ด้วย  
    ส่วนรูปร่าง ให้ลงลักษณะท่ัวๆ ไป เช่น สมส่วน ท้วม อ้วนเต้ีย ผอมสูง ลักษณะทหาร ร่างตรง หลังโก่ง  
    สูงใหญ่ เป็นต้น 
๗. ผิว ขาว ขาวเหลือง หรือดําแดง 
    หน้า รูปหน้ากลม รูปไข่ยาว สี่เหลี่ยม หน้ากระดูก โหนกแก้มสูง หน้าอูมแก้มพอง  
    ผม สีดํา สีทอง เริ่มหงอก เริ่มล้าน หยิก ดัด หวีเสย ยาวหรือสั้น ตัดผมทรงอะไร เช่น กระทุ่มยาว กระทุ่มสั้น                 

ใส่น้ํามันใส่ผมหรือเปล่า ใส่น้ํามันชนิดไหน 
๘. หนวดเครา เอาไว้หนวดหรือเคราหรือไม่ ลักษณะและสีอย่างไร ดกหรือไม่ 
    ค้ิว สีอะไร หนาบางเล็ก ดก เขียน โก่ง ค้ิวต่อ หร็อมแหร็ม ถอนและแหว่ง 
    ตา ดี บอด เหล่ เข โบ๋ ใส แหก โปน ลึก ตาปลาดุก สีอะไร ขอบตาแดงหรือไม่ ขนตายาวหรือไม่ 
๙. ศีรษะ ใหญ่ เล็ก แบน เหลี่ยม แฟบ หนุ่ย เบ้ียว โหนก 
    หน้าผาก สูง ตํ่า กว้าง ลาด แคบ ย่น โหนก บุ๋ม 
    จมูก ใหญ่ เล็ก ยาว สั้น รัน้งอ บิด เบ้ียวงอน โค้งแบบนกแก้ว รูจมูกใหญ่ หรือเล็ก บ้ีโหว่ หัก แหลม 
๑๐. ปาก หนา บาง สมส่วน บนยื่น ล่างยื่น ริมฝีปากหนาแหว่ง แหก เจ่อ บานปูด สีแดง ซีดหรือดํา  
      คอ ยาว สั้น ใหญ่ คอพอก เอียง หนอก แข็ง  
      คางใหญ่ เล็ก เสี้ยม ยาน ลักยิ้ม บุ๋ม แหลม กลม ยื่น สั้น สี่เหลี่ยม 
๑๑. ฟัน สะอาด ขาว เสีย ห่าง เหยิน ไม่เรียบ อุดถอน เรียบ ไม่มีฟัน ฟันซ่ีใหญ่ เล็ก ตัด ยื่น เหยิน เลี่ยม หลอ ใส่ฟัน 
      หู ใหญ่ เล็ก กาง ไม่มีติ่ง แหลม หูม้วน 
      มือ ยาว สั้นใหญ่ นิ้วยาว นิ้วสั้น มือหนา หยาบ สะอาด เล็บยาว เล็บสั้น ตัดเล็บ สกปรก แต่งเล็บ 
 ทาสีเล็บ สีอะไร 
      มือกําหรืองอ หรือแบน 
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(๓) 
    
๑๒. แผลเป็นหรือตําหนิท่ีติดตัว ให้ลงแผลเป็นหรือตําหนิหรือความพิการต่างๆ ท่ีจะใช้เป็นเครื่องสังเกตและจดจํา

ได้ดี เช่น เป็นแผล เป็นปาน ไฝ ณ ท่ีใดของร่างกาย แขนคอก นิ้วไหนของมือ ข้างใดด้วน ขาเป๋ เป็นต้น  
       ควรลงแผลเป็นหรือตําหนิอ่ืนๆ ในส่วนของร่างกายท่ีเห็นได้ชัดไม่มี เครื่องนุ่งห่มปกปิด 
๑๓. ลายสัก ให้ลงลายสักต่างๆ ท่ีมีติดท่ีผิวหนังทุกส่วนของร่างกายและถ้าลายสักนั้นมีชื่อเฉพาะ เช่น นะหน้าทอง 

เหาะขัดสมาธิ และสังวาลเพชร เป็นต้น ก็ให้เรียกชื่อเฉพาะนั้นๆ และให้ลงให้ ชัดด้วยว่าสักด้วยหมึกสีอะไร 
ตรงส่วนไหนของร่างกาย 

๑๔. การแต่งกายให้ลงเครื่องแต่งกายตามสภาพท่ีพบเห็นติดอยู่กับศพนั้น ควรลงให้ละเอียดว่าเป็นผ้า ชนิดไหน       
ดอก และสีเป็นอย่างไร ตัดเย็บท่ีร้านไหน ตามท่ีมียี่ห้อปรากฏอยู่กับเสื้อผ้านั้น และถ้าสามารถทําได้ควรเก็บ
เสื้อผ้ามาซักฟอกให้สะอาด แล้วเก็บรักษาไว้เพ่ือประโยชน์ในการพิสูจน์ในภายหลังได้ด้วยก็ยิ่งดี 

๑๕. ลักษณะพิเศษท่ีแปลกประหลาด ให้ลงลักษณะพิเศษท่ีแปลกประหลาดเท่าท่ีสามารถจะสังเกตได้ จากศพ เช่น 
ผิวหนังของศพส่วนใดช้ําบวม กะโหลกศีรษะบริเวณไหนแตกร้าว ส่วนไหนของ ร่างกายแตกเป็นแผลเรื้อรัง 
ซ่ึงรักษาไม่หาย เป็นหูด ปานดํา ปานแดง มีขนข้ึนด้วยหรือไม่ ณ ส่วนใดของร่างกาย เป็นต้น 

๑๖. อาชีพ เม่ือพบศพนั้น ความจริงไม่สามารถจะทราบอาชีพท่ีแท้จริงของบุคคลนั้นก่อนตายได้ แต่อาจคาดคะเนได้ 
โดยการสังเกตรูปพรรณสัณฐานและมือของผู้ตายได้บ้าง เช่น ถ้าเป็นผู้ทํางานกลางแดดผิวกายมักจะคล้ํา    
ถ้าเป็นช่างเหล็กข้อลํามักจะแข็งแรง ถ้าเป็นคนมีอาชีพแบกหาม บ่ามักจะกร้าน ถ้าเป็นกรรมกรฝ่ามือมักจะ
หนาและกร้านตรงโคนนิ้ว ถ้าเป็นชาวประมง หรือประดาน้ํา มักจะมีผมสีแดง เป็นต้น ดังนั้น จึงให้พยายาม
คาดคะเนอาชีพของผู้นั้นเม่ือก่อนตาย เท่าท่ีสามารถจะทําได้เพ่ือได้สะดวกแก่การสืบสวนในข้ันต่อไป 

๑๗. มูลเหตุท่ีพบศพ ให้ลงมูลเหตุท่ีพบศพ เช่น ผู้แจ้งไปทอดแหหาปลาพบศพไหลลอยมาติดอยู่ก่อนหรือผู้แจ้งไป
เท่ียวในป่าและไปพบศพเข้าโดยบังเอิญ เป็นต้น 

๑๘. ได้จัดการแก่ศพนั้นอย่างไร หมายความถึงพนักงานสอบสวนได้ปฏิบัติการอย่างไรแก่ศพนั้น เช่น มอบให้
กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน รับศพไปฝังไว้ท่ีวัด หรือส่งมอบให้ผู้ชํานาญการพิเศษ ณ ท่ีใดทําการพิสูจน์ เป็นต้น 

๑๙. แสดงเหตุท่ีตายเท่าท่ีจะทําได้ ให้ลงข้อสันนิษฐานของพนักงานสอบสวนถึงสาเหตุท่ีผู้นั้นตาย เท่าท่ีจะทําได้ โดย
พิจารณาถึงสภาพของศพตามท่ีพบเห็น เช่น ถูกกดน้ําตาย หรือถูกสัตว์ร้าย ขบกัด หรือถูกทําร้ายตาย เป็นต้น 

 
หมายเหตุ ตําหนิรูปพรรณของศพตามช่องท่ีกําหนดให้กรอกนั้น ต้องการให้คาดคะเนเอาขณะท่ีผู้นั้น มีชีวิตอยู่เป็น
สําคัญ เพ่ือประโยชน์แก่การจะนําตําหนิรูปพรรณนี้ไปเทียบเคียงกับรูปพรรณคนหายและ รูปพรรณผู้กระทําผิด เพ่ือ
ประโยชน์ในการดําเนินการกับผู้นั้นต่อไป ตามหลักวิชาวิทยาการตํารวจ ดังนั้น ให้พยายามกรอกรายการให้
ใกล้เคียงกับสภาพท่ีเป็นอยู่ก่อนผู้นั้นตายให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะทําได้ เช่น หน้าของศพซ่ึงกําลังเน่าพองจําต้องสังเกต
ให้ละเอียดว่า ก่อนท่ีจะเน่าพองนั้นเป็นหน้ากระดูก หรือหน้าอูม แก้มพอง เป็นต้น รูปพรรณอ่ืนๆ ก็ให้คาดคะเนใน
ทํานองเดียวกัน 
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                                                      บันทึกข้อความบันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  โทร  
ท่ี  
เรื่อง  
 

เรียน   

  
พนักงานสอบสวนขอส่งของกลางมาเพ่ือให้ตรวจพิสูจน์ดังนี้ 

 (๑) คดีท่ี  ชื่อผู้ต้องหา  
  อายุ  ปี       สัญชาติ   
 (๒) วัน เดือน ปี ท่ีเกิดเหตุ  
 (๓) สถานท่ีเกิดเหตุ  
  
 (๔)  ชื่อผู้กล่าวหา  อายุ  ปี   สัญชาติ  
 (๕) ฐานความผิด  
    
  
  
  
 (๗) สถานท่ีพบของกลาง  
  
 (๘) รายการของกลางท่ีส่งมาตรวจ 
  (๘.๑)  
  (๘.๒)  
  (๘.๓)  
 (๙) จุดประสงค์ในการตรวจพิสูจน์ 
  (๙.๑)  
  (๙.๒)  
  (๙.๓)  

 (๑๐) ชื่อพนักงานสอบสวน  
 

       (ลงชื่อ)................................................... 
                     
(...................................................) 
       ตําแหน่ง………………………………………. 
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หนังสือนําส่งยาเสพติดของกลางตรวจพิสูจน์ 

ท่ี ............./.........      สถานีตํารวจ/หน่วยงาน............................. 

      วันท่ี....... เดือน .............................. พ.ศ. ............... 

เรื่อง  ส่งวัตถุท่ีสงสัยว่าเป็นยาเสพติดให้โทษตรวจพิสูจน์ 
เรียน  ............................................................................... 
สิ่งท่ีส่งมาด้วย............................................................................................................................................ 
 ๑.  คดีท่ี ........../............. ชื่อผู้ต้องหา............................................................................... 
      อายุ...........................   ปี  สัญชาติ ............................... 
 ๒. วัน เดือน ปี ท่ีเกิดเหตุ  วันท่ี ....... เดือน ...................... พ.ศ. ........... เวลา...........................  น. 
 ๓. สถานท่ีเกิดเหตุ............................................................................................................................. 
 ๔. ชื่อผู้กล่าวหา  ............................................................... อายุ .............. ปี สัญชาติ ............... ปี 

 ๕. ฐานความผิด ................................................................................................................................ 
 ๖. พฤติการณ์และข้อเท็จจริงท่ีเกิดข้ึน............................................................................................... 

....................................................................................................................................................         

....................................................................................................................................................     

.................................................................................................................................................... 
๗.  สถานท่ีพบของกลาง.................................................................................................................. 
๘.  รายการของกลางท่ีส่งตรวจพิสูจน์ 

...................................................................................................................................................         

...................................................................................................................................................    
๙.  จุดประสงค์ในการให้ตรวจพิสูจน์ 
   ...................................................................................................................................................                                   
    ....................................................................................................................................................          
    ...................................................................................................................................................    
๑๐.  พนักงานสอบสวน....................................................................................................................      
      

                    ลงชื่อ………………………………………………  

                         ( ..........................................) 
                          ตําแหน่ง................................... 
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๒๖ 



ฉลากปิดภาชนะยาเสพติด 

๑. วันท่ี        เดือน                      พ.ศ.    

๒. สังกัดพนกังานสอบสวน  

๓. คดีท่ี ๔. ยึดทรัพย์เลขท่ี 

๕. ช่ือผู้ต้องหา ๖. ลายมือช่ือผู้ตอ้งหา 

๗. ช่ือเจ้าพนักงานผู้จับหรอืผู้ยึด  ๘. ลายมือช่ือเจ้าพนกังานผู้จับหรือผู้ยึด 

๙. ลักษณะยาเสพตดิ(ระบ ุผง ก้อน เม็ด สี ฯลฯ) 

๑๐. จํานวนยาเสพติด (ระบปุริมาณ จํานวน น้าํหนัก) 

๑๑. ช่ือพนักงานสอบสวน ๑๒. ลายมือช่ือพนกังานสอบสวน 
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๒๗ 



บันทึกการตรวจสภาพรถยนต์บันทึกการตรวจสภาพรถยนต์--รถจักรยานยนต์รถจักรยานยนต์  
สถานีตํารวจ/หน่วยงาน  

วันท่ี  เดือน  พ.ศ.  
ข้าพเจ้า  ตําแหน่ง  

พนักงานสอบสวน สถานีตํารวจ  จังหวัด  บันทึกไว้เพ่ือแสดงว่า 
วันนี้   (  )  เวลา  น. ตาม ป.จ.ว. ข้อ  ข้าพเจ้า พร้อมด้วย 
นาย  อายุ  ปี  อยู่บ้านเลขท่ี  หมู่ท่ี  
ถนน  แขวง/ตําบล  เขต/อําเภอ  จังหวัด  
นายช่างผู้ชํานาญเก่ียวกับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ได้ร่วมกันตรวจสภาพรถ  
หมายเลขทะเบียน  ยี่ห้อ  ขนาด  สี  
หมายเลขเครื่องยนต์  เลขตัวถัง  ซ่ึงเป็นของกลาง 
หรือรถคันเกิดเหตุในคดีนี้ ไปทําการตรวจและทดลองเครื่องยนต์ ต่าง ๆใน  ถนน  
ตําบล  อําเภอ  จังหวัด  ซ่ึงมีสภาพคล้าย 
กันกับท่ีเกิดเหตุ  ปรากฏผลการตรวจดังนี้ 
 ๑. พวงมาลัย หรือ มือบังคับ  
 ๒. เครื่องจักรกล หรือคลัทช์  
 ๓. ห้ามล้อเท้า  
 ๔. ห้ามล้อมือ  
 ๕. แตรหรือเครื่องสัญญาณเสียง  
 ๖. โคมไฟหน้า  
 ๗. เครื่องสัญญาณไฟเลี้ยว  
 ๘. ยางล้อหน้า  
 ๙. ยางล้อหลัง  
 ๑๐. ท่ีปัดน้ําฝน  
 ๑๑. ความม่ันคงแข็งแรง  
 ๑๒. อุปกรณ์ อ่ืนๆ  
 ๑๓. ความเสียหาย  
 
 
 ค่าเสียหายท่ีเกิดข้ึนประมาณ  บาท 
(  ) 

ขอรับรองว่าบันทึกการตรวจสภาพรถยนต์ รถจักรยานยนต์ท่ีจัดทําข้ึนนี้ถูกต้องตรงกับความจริงทุกประการ 
( ลงชื่อ )  นายช่างผู้ตรวจสภาพ 
( ลงชื่อ )  พนักงานสอบสวน 

หมายเหตุ ให้นําเอกสาร ดังต่อไปน้ี มามอบให้พนักงานสอบสวน เพ่ือประกอบเป็นพยานหลักฐานด้วย 
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน นายช่างผู้ทําการตรวจสภาพรถจักรยานยนต์ หรือรถยนต ์
- สําเนาใบอนุญาตให้เป็นนายช่างทําการตรวจสภาพรถฯ 
- สําเนาใบสาํคัญแสดงคุณวุฒิ ของนายช่างผู้ทําการตรวจสภาพ 
- ใบอนุญาตให้จัดตั้งสถานบริการตรวจสภาพรถฯ 

              สําเนาเอกสารท้ังหมด ให้นายช่างผู้ทําการตรวจ รับรองสําเนาถูกต้องพร้อมท้ังลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐานด้วย 
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บันทึกการช้ีตัวผู้ต้องหาบันทึกการช้ีตัวผู้ต้องหา  
 สถานท่ีบันทึก  
 วันท่ี  เดือน  พ.ศ.  
 ๑.  ช่ือ  และตําแหน่งผู้อํานวยการช้ีตัวผู้ต้องหา   
    ผู้กล่าวหา 
 ๒.  จัดให้มีการช้ีตัวในคดีระหว่าง  ผู้ต้องหา 
    
คดีอาญาท่ี  ข้อหา  
 ๓.  ผู้อํานวยการช้ีตัวไดจั้ดให้มีการช้ีตัวข้าพเจ้าซ่ึงเป็นผู้ต้องหา 
ท่ี   ซ่ึงมีแสงสว่างเป็นอย่างดีและมีท่ีกําบังมิให้ผู้ช้ีตัวท่ียังมิได้ช้ีตัวเห็นผู้ตอ้งหา ก่อนจะเข้าช้ีตัว 
เมื่อวันท่ี  เดือน  พ.ศ.  เวลา  น.  
 ๔.  ก่อนช้ีตัว ผู้อํานวยการช้ีตัวมิได้ให้ผู้ท่ีจะทําการช้ีตัวเห็นตัวผู้ต้องหา รูปภาพหรือตําหนิรูปพรรณของผู้ต้องหา และสถานท่ีน้ัน 
 ผู้ต้องหาไม่เห็นผู้ช้ีตัว ไดจั้ดให้ผูต้อ้งหาแต่งกายลักษณะคลา้ยคลึงกับเวลาท่ีเกิดเหตุ โดยให้ปะปนกับบุคคลอ่ืนเพศเดียวกัน  
 ซ่ึงมีรูปร่าง ขนาด อายุ และแต่งกายคล้ายคลึงกันกับผูต้้องหา  จํานวน   คน  คือ (รวมแล้วต้องไม่น้อยกว่า ๕ คน) 
 ๑  ๕  
 ๒  ๖  
 ๓  ๗  
 ๔  ๘  
 ๕.  ผู้อํานวยการช้ีตัวไดจั้ดให้ช้ีตัว โดยวิธี ยืน/เดิน ฝา่ยทีละคน และได้ถามผู้ต้องหาว่า ตามท่ีจัดให้ช้ีตวัน้ีเป็นท่ีพอใจหรือไม่  
 หรือจะให้จัดการอย่างไร  
  
 ๖.  ผูต้้องหามคีวามพอใจในการจัดให้ช้ีตัว ได้อ่านบันทึกน้ีให้ผู้ต้องหาและพยานในการดตูัวฟังแล้ว รับว่าถูกต้อง จึงให้ลงลายมือช่ือ 
 ไว้เป็นหลักฐาน 
  ( ลงช่ือ )  ผู้ต้องหา 
  (  ) 
  ( ลงช่ือ )  พยาน 
  (  ) 
  ( ลงช่ือ )  พยาน 
  (  ) 
  ( ลงช่ือ )  ผู้อํานวยการช้ีตัว 
  (  ) 
  ( ลงช่ือ )  พนักงานสอบสวน/บันทึก/พิมพ์ 
  (  ) 
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((๒๒))  
บันทึกผลการช้ีตัวผู้ต้องหาบันทึกผลการช้ีตัวผู้ต้องหา  

 สถานท่ีบันทึก  
 วันท่ี  เดือน  พ.ศ.  
 ๑.  ช่ือ ตําแหน่งผู้อํานวยการช้ีตัวผู้ต้องหา  
    ผู้กล่าวหา 
 ๒.   จัดให้มีการช้ีตัวในคดีระหว่าง   
   ผู้ต้องหา 
คดีอาญาท่ี  ข้อหา  
โดยจัดให้ นาย /นาง / นางสาว  ผู้ช้ีตัว 
เข้าทําการช้ีตัว นาย/นาง/นางสาว  ผู้ต้องหา 
ท่ี  ซ่ึงมีแสงสว่างเป็นอย่างดีและมีท่ีกําบังมิให้ผู้ช้ีตัวท่ียังมิได้ช้ีตัวเห็นผู้ตอ้งหาก่อนจะเข้าช้ีตัว 
เมื่อวันท่ี  เดือน  พ.ศ.  เวลา  น. 
 ๓.  ก่อนช้ีตัว ผู้อํานวยการช้ีตัวมไิด้ให้ผู้ท่ีจะทําการช้ีตัวเห็นตัวผู้ต้องหา รูปภาพหรือตําหนิรูปพรรณของผู้ต้องหา และสถานท่ี 
 น้ันผู้ต้องหาไม่เห็นผู้ช้ีตัว ไดจั้ดให้ผู้ต้องหาแต่งกายลักษณะคล้ายคลงึกับเวลาท่ีเกิดเหตุ โดยให้ปะปนกับบุคคลอ่ืน เพศเดียวกัน  
 ซ่ึงมีรูปร่าง ขนาด อายุ และแต่งกายคล้ายคลึงกันกับผูต้้องหา จํานวน  คน 
 ๔. ผู้อํานวยการช้ีตัว จึงได้จดัให้  ผู้กล่าวหา/พยาน ช้ีตัวผู้ต้องหา 
 ๕. ผลการช้ีตัวผู้ต้องหาปรากฏว่า  
  
  
  
 ๖.  ได้อ่านบันทึกน้ีให้ผู้ช้ีตัวและพยานในการช้ีตัวผูต้้องหา ฟังแล้ว รับว่าถูกต้อง จึงให้ลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 
 ( ลงช่ือ )  ผู้ต้องหา 
 (  ) 
 ( ลงช่ือ )  พยาน 
 (  ) 
 ( ลงช่ือ )  พยาน 
 (  ) 
 ( ลงช่ือ )  ผู้อํานวยการช้ีตัว 
 (  ) 
 ( ลงช่ือ )  พนักงานสอบสวน/บันทึก/พิมพ์ 
 (  ) 

    
 

* หมายเหตุ *   ได้ลงหลักฐานการช้ีตัวผู้ต้องหาไว้ตาม ป.จ.ว.ข้อ 

  
 
เวลา 

  
 
น. 

ของวันท่ี  เดือน  พ.ศ.  ของ สภ.  
 

 
 

(ส 56 – 25) 



 

บันทึกการช้ีรูปผู้ต้องหาบันทึกการช้ีรูปผู้ต้องหา  
 สถานท่ีบันทึก  

 วันท่ี  เดือน  พ.ศ.  
 ๑. ชื่อ ตําแหน่งผู้อํานวยการชี้รูป  
 
 ๒. จัดให้มีการชี้รูปผู้ต้องหาในคดีท่ี  /  ข้อหา  
 
 คือ  ผู้ต้องหา 
โดยจัดให้ นาย / นาง / นางสาว  ผู้กล่าวหา , พยาน , เข้าชี้รูป 
ผู้ต้องหาท่ี  
เม่ือวันท่ี  เดือน  พ.ศ.  เวลา  น. 
 ๓. ก่อนทําการชี้รูปได้นํารูปภาพผู้ต้องหามาคละรวมกันกับภาพของบุคคลอ่ืนท่ีเหมือนหรือใกล้ความเป็นจริง 
กับตัวจริงของผู้ต้องหาตามท่ีเห็นอยู่ในเวลาท่ีต้องหานั้น โดยมิได้มีเครื่องหมายใด ๆ ในรูปนั้น 
จํานวน  รูป   คือ.- (รวมแล้วต้องไม่น้อยกว่า  ๕  รูป) 
 ( ๑ )   
 ( ๒ )   
 ( ๓ )   
 ( ๔ )   
 ( ๕ )   
 ( ๖ )   
 ( ๗ )   
 ( ๘ )   
แล้วจึงให้ นาย / นาง / นางสาว  ผู้กล่าวหา , พยาน ดูรูปและให้ชี้ 
ในเวลานั้นว่า รูปใด เป็นรูปของผู้ต้องหา 
 ๔. ผลการชี้รูปปรากฏว่า  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (ส 56 – 26) 

๓๐ 



( ๒ ) 
 

 ได้ลงหลักฐานการชี้รูปผู้ต้องหาไว้ตาม ป.จ.ว.ข้อ   เวลา  น. 
วันท่ี  เดือน  พ.ศ.   
 อ่านบันทึกนี้ให้ผู้กล่าวหาหรือพยานฟังแล้วรับว่าถูกต้อง  จึงให้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 ( ลงชื่อ )  ผู้กล่าวหา ชี้รูป 
 ( ลงชื่อ )  พยาน ชี้รูป 
 ( ลงชื่อ )  พยาน 
 ( ลงชื่อ )  พยาน 
 ( ลงชื่อ )  ผู้อํานวยการชี้รูป 
 ( ลงชื่อ )  พนักงานสอบสวน / บันทึก / อ่าน 
 ( ตําแหน่ง )   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(ส 56 – 26) 



 

 
บันทึกการจับกุม 

สถานท่ีบันทึก ......................................................................................................................................................... 
วัน/เดือน/ปี ท่ีบันทึก............................................................................................................................................... 
วัน/เดือน/ปี ท่ีจับกุม...............................................................................................................................................
สถานท่ีจับกุม ท่ี......................................................................บ้านเลขท่ี.......................................หมู่..................... 
ตรอก/ซอย...............................................แขวง/ตําบล.......................................เขต/อําเภอ................................... 
จังหวัด............................................... นามเจ้าพนักงานตํารวจท่ีทําการจับกุม.....(ระบุยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง 
สังกัด ของเจ้าพนักงานตํารวจท่ีทําการการจับกุม ทุกคน)........................................................................................ 
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
ได้ร่วมกันจับกุมตัว................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................. 
 พร้อมด้วยของกลางมี ............................................................................................................................................ 
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................................. 
 
 

ป.จ.ว.ข้อ...................เวลา........................น. 
คดีอาญาท่ี................................................... 
บัญชีของกลางลําดับท่ี................................ 

๓๑ 

(ส ๕๖ – ๒๗) 



(๒) 
ตําแหน่งท่ีพบของกลาง ........................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
โดยกล่าวหาว่า ..................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
พร้อมท้ังแจ้งให้ผู้ถูกจับทราบด้วยว่า  

๑. ผู้ถูกจับมีสิทธิท่ีจะไม่ให้การหรือให้การก็ได้ 
๒. ถ้อยคําของผู้ถูกจับนั้นอาจใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได้ 
๓. ผู้ถูกจับมีสิทธิจะพบและปรึกษาทนายหรือผู้ซ่ึงจะเป็นทนายความ 
๔. ถ้าผู้ถูกจับประสงค์จะแจ้งให้ญาติ หรือผู้ ซ่ึงตนไว้วางใจทราบถึงการจับกุมท่ีสามารถ

ดําเนินการได้โดยสะดวกและไม่เป็นการขัดขวางการจับหรือการควบคุมถูกจับ หรือทําให้เกิดความไม่ปลอดภัยแก่
บุคคลหนึ่งบุคคลใด เจ้าพนักงานสามารถอนุญาตให้ผู้ถูกจับดําเนินการได้ตามสมควรแก่กรณี 
ขณะจับกุมผู้ถูกจับรับทราบข้อกล่าวหา และสิทธิของผู้ถูกจับดังกล่าวข้างต้นแล้ว และให้การ................................ 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
เหตุเกิดท่ี   .............................................................................................................................................................. 
เม่ือวันท่ี..............................เดือน..................................พ.ศ...........................เวลา.........................น. 
  อนึ่งในการจับกุมครั้งนี้ เจ้าพนักงานตํารวจผู้จับมิได้ทําให้ทรัพย์สินของผู้ใดเสียหาย สูญหาย 
หรือเสื่อมค่าแต่ประการใด และมิได้ทําให้ผู้ใดได้รับอันตรายแก่กาย หรือจิตใจแต่อย่างใด 
  ได้อ่านบันทึกนี้ให้ผู้ถูกจับฟังแล้ว รับว่าถูกต้อง จึงให้ลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
   (ลงชื่อ) ........................................................ผู้ถูกจับ 
   (ลงชื่อ) ........................................................ผู้ถูกจับ 
   (ลงชื่อ).........................................................ผู้จับ  
                       ตําแหน่ง....................................................... 
   (ลงชื่อ).........................................................ผู้จับ  
                        ตําแหน่ง....................................................... 

(ลงชื่อ).........................................................ผู้จับ/บันทึก/อ่าน 
   ตําแหน่ง............................................................... 

(ส ๕๖ – ๒๗) 



บันทึกการจับกุมผู้ต้องหาที่เป็นเด็กหรือเยาวชน 
สถานท่ีทําบันทึก 
.............................................................................................................................................................................. 
วัน/เดือน/ปี ท่ีบันทึก 
.............................................................................................................................................................................. 
วัน/เดือน/ปี ท่ีจับกุม 
............................................................................................................................................................................. 
สถานท่ีจับกุม 
.............................................................................................................................................................................. 
เจ้าหน้าท่ีตํารวจผู้จับ 
………………………………………………..…………………………………………………………….…………………………………………… 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
ได้แจ้งแก่ผู้ท่ีถูกจับตามรายช่ือข้างล่างว่าเขาต้องถูกจับ 
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  
เจ้าหน้าท่ีตํารวจผู้จับได้แจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกจับทราบว่า  
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
ได้แจ้งให้ผู้ถูกจับ ทราบว่า 

๑. ผู้ถูกจับมีสิทธิท่ีจะไม่ให้การหรือให้การก็ได้ 
๒. ถ้อยคําของผู้ถูกจับนั้นอาจใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได้ 
๓. ผู้ถูกจับมีสิทธิจะพบและปรึกษาทนายหรือผู้ซ่ึงจะเป็นทนายความ 
๔. ถ้าผู้ถูกจับประสงค์จะแจ้งให้ญาติ หรือผู้ซ่ึงตนไว้วางใจทราบถึงการจับกุมท่ีสามารถ

ดําเนินการได้โดยสะดวกและไม่เป็นการขัดขวางการจับหรือการควบคุมถูกจับ หรือทําให้เกิดความไม่ปลอดภัย
แก่บุคคลหนึ่งบุคคลใด เจ้าพนักงานสามารถอนุญาตให้ผู้ถูกจับดําเนินการได้ตามสมควรแก่กรณี 

 
 

 
 

๓๒ 

(ส ๕๖ – ๒๘) 



(๒) 
 

ผู้ถูกจับรับทราบสิทธิแล้ว (    ) ไม่ขอดําเนินการตามข้อ ๔ 
 (    ) ขอดําเนินการตามข้อ ๔ และได้ดําเนินการเรียบร้อย 
 (    ) ขอให้การรับว่าเป็นบุคคลตามหมายจับ และยังไม่เคยถูกดําเนินคดีนี้มาก่อน  
ในการจับกุมผู้ต้องหาครั้งนี้ เจ้าหน้าท่ีตํารวจชุดจับกุมได้กระทําไปตามอํานาจและหน้าท่ี โดย 
    มีหมายจับ 

 มีคําสั่งศาล 
 กระทําความผิดซ่ึงหน้าดังได้บัญญัติไว้ในมาตรา ๘๐ 
 มีพฤติการณ์อันควรสงสัยว่าผู้นั้นน่าจะก่อเหตุร้ายให้เกิดภยันตรายแก่บุคคลหรือ

ทรัพย์สินของผู้อ่ืนโดยมีเครื่องมือ อาวุธหรือวัตถุอย่างอ่ืนอันสามารถอาจใช้ในการกระทําความผิด 
 เม่ือมีเหตุท่ีจะออกหมายจับบุคคลนั้นตามมาตรา ๖๖ (๒) แต่มีความจําเป็น

เร่งด่วนท่ีไม่อาจขอให้ศาลออกหมายจับบุคคลนั้นได้ 
 เป็นการจับกุมผู้ต้องหาหรือจําเลยท่ีหนีหรือจะหลบหนีในระหว่างถูกปล่อย

ชั่วคราว ตามมาตรา ๑๑๗ 
การปฏิบัติของเจ้าพนักงานผู้จับต่อเด็กหรือเยาวชนผู้ถูกจับ กระทําโดย (ม.๖๙) 
    แจ้งแก่เด็กหรือเยาวชนว่าเขาต้องถูกจับ 

 แจ้งข้อกล่าวหารวมท้ังสิทธิตามกฎหมายให้ทราบ 
 กรณีมีหมายจับได้แสดงต่อผู้ถูกจับ 
 นําตัวไปยังท่ีทําการของพนักงานสอบสวนแห่งท้องท่ีท่ีถูกจับทันที 
 แจ้งเหตุแห่งการจับกุมให้บิดา มารดา ผู้ปกครอง บุคคลหรือผู้แทนองค์การ               

ซ่ึงเด็กหรือเยาวชนอาศัยอยู่ด้วย กรณีอยู่ด้วยในขณะจับกุม / ในโอกาสแรกเท่าท่ีสามารถทําได้ 
ทําบันทึกการจับกุม  โดยแจ้งข้อกล่าวหาและรายละเอียดเก่ียวกับเหตุแห่งการจับให้ผู้ถูกจับ

ทราบ และได้กระทําต่อหน้า ผู้ปกครอง บุคคลหรือผู้แทนองค์การซ่ึงเด็กหรือเยาวชนอยู่ด้วย  ในกรณีท่ีขณะทํา
บันทึกมีบุคคลดังกล่าวอยู่ด้วย 

ในการจับกุมและควบคุมได้กระทําโดยละมุนละม่อม  โดยคํานึงถึงศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์
และไม่เป็นการประจานมิได้ใช้วิธีการเกินกว่าท่ีจําเป็นเพ่ือป้องกันการหลบหนีหรือเพ่ือความปลอดภัยของเด็ก
หรือเยาวชนผู้ถูกจับหรือบุคคลอ่ืน และมิได้ใช้เครื่องพันธนาการแก่เด็ก 
  เจ้าหน้าท่ีตํารวจผู้จับได้อ่านบันทึกให้ผู้ถูกจับฟังแล้วและผู้ถูกจับได้อ่านด้วยตนเองแล้ว รับว่า
ถูกต้องและได้มอบสําเนาบันทึก  การจับกุมให้แก่ผู้ถูกจับเรียบร้อย จึงให้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 

 (ลงชื่อ)...................................................................ผู้ถูกจับ 
(ลงชื่อ) ..................................................................ผู้ปกครอง (ถ้ามี) 
 

(ลงชื่อ) .............................................ผู้จับกุม  (ลงชื่อ) .........................................ผู้จับกุม 
(ลงชื่อ) .............................................ผู้จับกุม  (ลงชื่อ) .........................................ผู้จับกุม 

      (ลงชื่อ) .............................................ผู้จับกุม  (ลงชื่อ) .........................................ผู้จับกุม/บันทึก 
 

(ส ๕๖ – ๒๘) 



บันทึกการตรวจค้น 
เขียนท่ี................................................................ 

                                                 วันท่ี.............เดือน............................พ.ศ................. 
  บันทึกนี้แสดงว่า วันนี้ ...................................... เวลา.........................น.   พนักงานเจ้ าหน้ า ท่ี  
ประกอบด้วย ........................................................................................................................................................ 
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................. 
ได้มาขอทําการตรวจค้น   บ้านเลขท่ี...................ถนน......................................แขวง/ตําบล.................................... 
เขต/อําเภอ ........................จงัหวัด............................โดยมี (นาย/นาง/นางสาว)...................................................... 
เป็นเจ้าของบ้านหรือผู้ดูแลแทนเจ้าของบ้าน   เนื่องจาก......................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................. 
........................................................................................................................พนักงานเจ้าหน้าท่ีชุดดังกล่าวได้พบ 
(นาย/นาง/นางสาว)..............................................................ซ่ึงเป็น........................................................................ 
พนักงานเจ้าหน้าท่ีได้แสดงตัว และชี้แจงวัตถุประสงค์ต่อ  (นาย/นาง/นางสาว)..................................................... 
เข้าใจในวัตถุประสงค์ของพนักงานเจ้าหน้าท่ีแล้ว จึงเป็นผู้นําทําการตรวจค้น ซ่ึงก่อนลงมือทําการตรวจค้น
พนักงานเจ้าหน้าท่ีทุกคนได้แสดงความบริสุทธิ์ให้  (นาย/นาง/นางสาว)................................................................. 
ดูเป็นท่ีพอใจแล้ว จึงเริ่มทําการตรวจค้น 
  ผลการตรวจค้นปรากฏว่า............................................................................................................ 
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................. 
   เสร็จสิ้นการตรวจค้นเวลา.................................น.  หลังการตรวจค้นพนักงานเจ้าหน้าท่ีได้แสดง
ความบริสุทธิ์ให้ (นาย/นาง/นางสาว).......................................................................ดูจนเป็นท่ีน่าพอใจอีกครั้งหนึ่ง 
  อนึ่ง ในการตรวจค้นครั้งนี้ พนักงานเจ้าหน้าท่ีได้ปฏิบัติอย่างสุภาพ มิได้ทําการขู่เข็ญ บังคับ   
หรือกระทําประการหนึ่งประการใดอันเป็นการประทุษร้ายแก่กายหรือจิตใจต่อผู้หนึ่งผู้ใด อีกท้ังมิได้ทําให้
ทรัพย์สินอ่ืนใดเสียหาย สูญหาย เสื่อมค่าหรือไร้ประโยชน์แต่ประการใด 
  ได้อ่านบันทึกนี้ให้  (นาย/นาง/นางสาว)............................................................ฟังแล้วรับว่า 
เข้าใจข้อความในบันทึกนี้ดีและถูกต้องเป็นความจริงทุกประการ   จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

(ลงชื่อ)...................................................เจ้าบ้านหรือผู้ดูแลแทนเจ้าบ้าน        (ลงชื่อ)...........................................................พนักงานเจ้าหนา้ท่ีผู้ตรวจค้น 
       (.............................)                (..................................) 
(ลงชื่อ)...................................................พนกังานเจ้าหนา้ท่ีผู้ตรวจค้น          (ลงชื่อ)...........................................................พนักงานเจ้าหนา้ท่ี/บันทึก/อ่าน                     
       (.............................)                (..................................) 
 

(ส ๕๖ – ๒๙) 

๓๓ 



บัญชีทรัพย์ประกอบบันทกึการตรวจค้น 

ลําดับ รายการทรัพย์สิน จํานวน/น้ําหนัก ราคา สภาพ/ตําหนิ จุดท่ีพบ หมายเหตุ 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ข้าฯ ขอรับรองว่าทรัพย์ตามรายการดังกล่าวข้างต้น เป็นทรัพย์ท่ีผู้ตรวจค้นพบและยึดไว้ตาม
บันทึกการตรวจค้นและหมายค้นของศาล..................ท่ี............/.............ลงวันท่ี........เดือน........พ.ศ.........จริง 

           อ่านให้ฟังแล้วรับว่าถูกต้อง จึงให้ลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

     (ลงชื่อ)............................................................ผู้ครอบครอง/ผู้นําการตรวจค้น 

     (ลงชื่อ)............................................................ผู้ตรวจค้น/บันทึก/อ่าน 

     (ลงชื่อ)............................................................ผู้ตรวจค้น 

 (ลงชื่อ)......................................................พยาน(ถ้ามี) (ลงชื่อ)........................................................พยาน(ถ้ามี) 

                      
       ได้รับสําเนาบันทึกการตรวจค้นน้ีไว้แล้ว 

    (ลงช่ือ)....................................เจ้าบ้านหรือผู้ครอบครองสถานท่ี 
                (..................................) 
           .........../................./............ 

(ส ๕๖ – ๓๐) 

๓๔ 



 

 
บันทึกการตรวจค้นโดยไม่มีหมายค้น ตาม ป.วิ.อาญา ม.๙๒(๔) 

สถานท่ีบันทึก ......................................................................................................................................................... 
วัน/เดือน/ปี ท่ีบันทึก................................................................................................................................................ 
วัน/เดือน/ปี ท่ีตรวจค้น.............................................................................................................................................
สถานท่ีตรวจค้น....................................................................................................................................................... 
นามเจ้าพนักงานตํารวจท่ีทําการจับกุม.....(ระบุยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง สังกัด ของเจ้าพนักงานตํารวจท่ีทําการ
จับกุม ทุกคน) ................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
ได้ร่วมกันตรวจค้นสถานท่ีดังกล่าวข้างต้น เนื่องจากมีพยานหลักฐานตามสมควรว่าทรัพย์ท่ีมีไว้เป็นความผิด หรือ
ได้มาโดยการกระทําความผิด หรือได้ใช้หรือมีไว้เพ่ือจะใช้ในการกระทําความผิด หรืออาจใช้เป็นพยานหลักฐานพิสูจน์
การกระทําความผิด ได้ซ่อนอยู่หรืออยู่ในนั้น  และมีเหตุอันควรเชื่อว่าหากเนิ่นช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้ ทรัพย์นั้น
จะถูกโยกย้ายหรือทําลายเสียก่อน โดยมี(ระบุชื่อ นามสกุล อายุ ท่ีอยู่ของผู้ครอบครองหรือผู้นําการตรวจค้น) 
.......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... 
ผลการตรวจค้นปรากฎว่า....(พบหรือไม่พบทรัพย์ตามเหตุท่ีเข้าตรวจค้นโดยไม่มีหมายค้น ถ้าพบให้ระบุว่าพบทรัพย์
ตามเหตุท่ีเข้าตรวจค้น ซ่ึงมีรายละเอียดตามบัญชีทรัพย์ท่ีแนบท้ายบันทึกการตรวจค้น)................................................ 
................................................................................................................................................................................. 
เสร็จสิ้นการตรวจค้น เวลา......................... น. 
  อนึ่งในการตรวจค้นครั้งนี้ เจ้าพนักงานตํารวจผู้ตรวจค้นมิได้ทําให้ทรัพย์สินของผู้ใดเสียหาย       
สูญหาย หรือเสื่อมค่าแต่ประการใด และมิได้เอาทรัพย์สินของผู้หนึ่งผู้ใดมาเป็นประโยชน์ของตนเองแต่อย่างใด 
  ได้อ่านบันทึกนี้ให้ผู้นําการตรวจค้นฟังแล้ว รับว่าถูกต้องและได้มอบสําเนาบันทึกการตรวจค้นกับ
บัญชีทรัพย์ (ถ้ามี) ให้ผู้นําการตรวจค้นไว้แล้ว จึงให้ลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
   (ลงชื่อ) ........................................................เจ้าบ้านหรือผู้ครอบครอง/ผู้นําการตรวจค้น 
   (ลงชื่อ).........................................................ผู้ตรวจค้น/บันทึก/อ่าน 
                               ตําแหน่ง...................................................... 
   (ลงชื่อ)........................................................ผู้ตรวจค้น 
   (ลงชื่อ)........................................................ผู้ตรวจค้น 
   (ลงชื่อ)........................................................ผู้ตรวจค้น 
 
 
 

ได้รับสําเนาบันทึกการตรวจค้นน้ีไว้แล้ว 
(ลงช่ือ)....................................เจ้าบ้านหรือผู้ครอบครองสถานท่ี 
         (..................................) 
      .........../................./.............. 

(ส ๕๖ – ๓๑) 

ป.จ.ว.ข้อ...................เวลา........................น. 
คดีท่ี................................................... 
บัญชีของกลางลําดับท่ี................................ 

๓๕ 



บัญชีทรัพย์ประกอบบันทกึการตรวจค้น 

โดยไมม่ีหมายค้น ตาม ป.วิ.อาญา ม.๙๒ (๔) 

ลําดับ รายการทรัพย์สิน จํานวน/น้ําหนัก ราคา สภาพ/ตําหนิ จุดท่ีพบ หมายเหตุ 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  ข้าฯ ขอรับรองว่าทรัพย์ตามรายการดังกล่าวข้างต้น เป็นทรัพย์ท่ีผู้ตรวจค้นพบและยึดไว้ตาม
บันทึกการตรวจค้นจริง 

  อ่านให้ฟังแล้วรับว่าถูกต้อง จึงให้ลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

  (ลงชื่อ)............................................................ผู้ครอบครอง/ผู้นําการตรวจค้น 

  (ลงชื่อ)............................................................ผู้ตรวจค้น/บันทึก/อ่าน 

  (ลงชื่อ)............................................................ผู้ตรวจค้น 

 

 
       ได้รับสําเนาบันทึกการตรวจค้นน้ีไว้แล้ว 

    (ลงช่ือ)....................................เจ้าบ้านหรือผู้ครอบครองสถานท่ี 
                (..................................) 
           .........../................./............ 

(ส ๕๖ – ๓๒) 

๓๖ 



                                                                                                                             
สํานกังานตาํรวจแห่งชาต ิ
ตําหนิรูปพรรณผู้กระทําความผิด       

                       
(เติมข้อความในช่องว่างและกาเครื่องหมาย / ใน         หน้าข้อความท่ีต้องการได้มากกว่าหนึง่รายการ 
ส่วนราชการ สถานีตํารวจ/หน่วยงาน .......................................กก...................................................บก.................................................. 
หมายจับท่ี ..............................................................................คดีที่ .............................................................................................. 
วัน เดือน ป ีส่งรายงาน ..................................................................................... 
ฐานความผิด ...................................................................................................................................................................................... 
วัน เดือน ป ีเวลา และสถานท่ีเกิดเหต ุ ...................................................................................................................................................... 
วันขาดอายุความหรือกําหนดล่วงเลยในการลงอาญา ....................................................................................................................... 
ช่ือนามสกุล(ภาษาไทย) .........................................................................................................เพศ           ชาย          หญิง 
ช่ือนามสกุล(ภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง) ...................................................................................................................................... 
เลขประจําตัวประชาชน/บัตรประจําตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ-พนักงานองค์การของรัฐ/ใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าว/หนงัสือเดินทาง............ 
..........................……………………………ช่ืออ่ืน.............................................................ช่ือสกุลอ่ืน.................................................................... 
วัน เดือนปีเกิด................................................................เช้ือชาติ.............................................สัญชาติ......................................................... 
 

ประวัติ 
ช่ือนามสกุลบิดา ............................................................................ท่ีอยู่................................................................................................... 
ช่ือนามสกุลมารดา ............................................................................ท่ีอยู่................................................................................................... 
ช่ือนามสกุลสามี/ภรรยา ............................................................ท่ีอยู่................................................................................................... 
ญาติ/เพ่ือนสนิท ............................................................................ท่ีอยู่................................................................................................... 
อาชีพ ......................................................................................................................................................................................................  
สถานท่ีทํางาน............................................................................................................................................................................................... 
ท่ีอยู่ครั้งสุดท้าย ......................................................................................................................................................................................  
ภูมิลําเนาเดิม ......................................................................................................................................................................................  
แหล่งท่ีไปเป็นประจํา  …..................................................................................................................................................................  
กลุ่มหรือแก๊งท่ีมั่วสุม ...................................................................................................................................................................... 
รายช่ือบุคคลในกลุ่ม ...................................................................................................................................................................... 
 

ตําหนิรูปพรรณ        สูง.......................................ซม. น้ําหนัก..................................กก.  หมูโ่ลหิต................................ 
รูปร่าง  สูง  สันทัด  เตี้ย  ลํ่าสัน  อ้วน  ผอม 
                        อ่ืนๆ.............................................................................................................................................................................. 
ผิว  ขาว  ขาวเหลือง ดํา  ดําแดง  ตกกระ  ละเอียด 
                        หยาบ  อ่ืนๆ............................................................................................................................................... 
รูปหน้า  กลม  รูปไข่  สามเหล่ียม ส่ีเหล่ียม  แหลมหลิม   
                        อ่ืนๆ............................................................................................................................................................................. 
ผม  เป๋  แสกกลาง  เสย  เส้นผมตรง เป็นคล่ืน  หยิก 
  ผมฟู  หนา  บาง  ดํา  ขาว  หงอก 
  หงอกประปราย แดง  ทอง  
                        อ่ืนๆ............................................................................................................................................................................ 
 
(ส ๕๖ – ๓๓) 

 

รูปผู้ต้องหา 

๓๗ 



(๒) 
 

ศีรษะ  ล้านเถิก  ล้านเล่ียน  ล้านครึ่งศรีษะ ล้านง่ามถ่อ     
                        อ่ืนๆ.............................................................................................................................................................................. 
หน้าผาก  กว้าง  แคบ  โหนก  ตรง  ลาด  ส้ัน 
                        อ่ืนๆ.............................................................................................................................................................................. 
คิ้ว  หนา  บาง  ต่อ  ห่าง  ส้ัน  ช้ี 
  ดํา  ขาว  แดง  หงอกประปราย    
                        อ่ืน................................................................................................................................................................................. 
ตา  โต  เล็ก  ช้ันเดียว  สองช้ัน  โปน  ลึก 
  ปรือ  หยี  เหล่  เข  เอก  ถ่ัว 
                        อ่ืนๆ.............................................................................................................................................................................. 
หู  กาง  ลีบ  กลม  สามเหล่ียม ส่ีเหล่ียม  กะหลํ่าปลี 
  ติ่งหเูหล่ียม ติ่งหรูาบ  ติ่งหยู้อย       
                        อ่ืนๆ.............................................................................................................................................................................. 
จมูก  ดั้งจมูกราบ ดั้งจมูกโค้ง ดั้งจมูกลึก สันจมูกตรง สันจมูกโค้ง สันจมูกเหล่ียม 
  สันจมูกส้ัน จมูกกว้าง  จมูกแคบ  จมูกเชิด   จมูกงุ้ม 
                        อ่ืนๆ.............................................................................................................................................................................. 
ปาก  หนา  บาง  กว้าง  แคบ  รูปกระจับ บนยื่น 
  ล่างยื่น  ไม่มรี่องปาก อ่ืนๆ .............................................................................................................. 
ฟัน  ใหญ่  เล็ก  เรียบ  เก  ห่าง  ยื่น 
  หลอ  ขาว  เหลือง  ดํา  เล่ียม   
                        อ่ืนๆ.............................................................................................................................................................................. 
คาง  ตรง  ส้ัน  ยื่น  ป้าน  บุ๋ม  เหล่ียม 
                        อ่ืนๆ.............................................................................................................................................................................. 
หนวดเครา หนา  บาง  เล็กเรียว  ยาว  ส้ัน  ปลายงอน 
   ดํา  แดง  หงอกขาว  หงอกประปราย    
                        อ่ืนๆ.............................................................................................................................................................................. 
สําเนียง  ภาคกลาง  ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก 
  ภาคใต ้  จีน                    อ่ืนๆ ............................................................................................................. 
เสียง  ดัง  ค่อย  แหบ    แหลม  ทุ้ม 
                        อ่ืนๆ ............................................................................................................................................................................. 
 
ตําหนิ   ไฝ  ปาน  แผลเป็น  อ่ืนๆ............................................................................... 
(สี ขนาด ตําแหนง่) 

ลายสัก ...................................................................................................................................................................................................... 
(รูป สี ตําแหนง่) 

ลักษณะพิการ................................................................................................................................................................................................ 
...................................................................................................................................................................................................................... 
ลักษณะอันน่าสังเกต..................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................................... 
 
 

(ลงช่ือ)................................................................ 

             

(.............................................................) 

(ตําแหน่ง)........................................................... 
(ส ๕๖ – ๓๓) 



 
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ 

     สถานท่ีออกหมาย......................................................................................................................... 
   ออกหมายวันท่ี  .........................เดือน .........................................พ.ศ   .................................................................. 

ความอาญา 
     ............................................................................................................ ผู้กล่าวหา 

   คดีระหว่าง 
     ............................................................................................................ ผู้ต้องหา 
  อาศัยอํานาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช ๒๔๗๗ มาตรา ๕๒ 
      หมายยงั  .................................................................................................................... 
บ้านเลขท่ี  ......................................ถนน  ............................................................แขวง/ตําบล  .............................................................................. 
เขต/อําเภอ  .............................................................................จังหวัด......................................................................................................................
ผู้ใหญ่บ้าน  .....................................................................................กํานัน  ............................................................................................................... 
ด้วยเหตุที่ท่านต้องหาว่า ........................................................................................................................................................................................... 
  ฉะน้ันให้.................................................................................................................................................................................... 
ไป ณ ท่ี   .............................................................................พบ  .................................................................................พนักงานสอบสวนเจ้าของคด ี
ในวันท่ี   ..................... เดือน   ....................................พ.ศ. ...............................เวลา ...............................................นาฬิกา 
 

(ลงช่ือ)  ....................................................ผู้ออกหมาย 
   ตําแหนง่ ...................................................... 

 

 
ใบรับหมายตํารวจ 

วันท่ี  ............เดือน  ................................พ.ศ. .........................เวลา   .............................นาฬิกา 
ข้าพเจ้า..............................................................................................................................ได้รับหมายเรียกของพนักงานตํารวจ 
      ซึ่งกําหนดให้ข้าพเจ้าไปยงั............................................................................................ 
ในวันท่ี...........................เดือน....................................พ.ศ.....................................เวลา...............................................นาฬิกา ไว้แล้ว 
 
       (ลงช่ือ)............................................................ผู้รับหมาย 
       (ลงช่ือ)............................................................ผู้ส่งหมาย 
*หมายเหตุ ในส่วนน้ีให้ผู้นําส่งหมาย นํากลับมาส่งคืนแก่พนักงานสอบสวนผู้ออกหมาย 

      

หมายเรียกผู้ต้องหา 

ครั� งที�......... 

หมายเรียกผู้ต้องหา 
         ครั้งที.่........ 

คําเตือน  หากท่านไม่มาตามหมายเรียก 
พนักงานสอบสวนจะขอให้ศาลออกหมาย 
จับกุมตัวท่านมาดําเนินคดีตามกฎหมาย 
 

๓๘ 

(ส ๕๖ – ๓๔) 



 
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ 

สถานท่ีออกหมาย......................................................................................................................... 
   ออกหมายวันท่ี  .........................เดือน .........................................พ.ศ   .................................................................... 

ความอาญา 
     ............................................................................................................ ผู้กล่าวหา 
   คดีระหว่าง 
     ............................................................................................................ ผู้ต้องหา 
  อาศัยอํานาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช ๒๔๗๗ มาตรา ๕๒ 
      หมายยงั  .................................................................................................................... 
บ้านเลขท่ี  ......................................ถนน  ............................................................แขวง/ตําบล  ............................................................................... 
เขต/อําเภอ .................................................................................จังหวัด.................................................................................................................... 
ผู้ใหญ่บ้าน  .....................................................................................กํานัน  ............................................................................................................... 
ด้วยเหตุ....................................................................................................................................................................................................................... 
  ฉะน้ันให้.................................................................................................................................................................................... 
ไป ณ ท่ี   .............................................................................พบ  .................................................................................พนักงานสอบสวนเจ้าของคด ี
ในวันท่ี   ..................... เดือน   ....................................พ.ศ. ...............................เวลา ...............................................นาฬิกา 
 

(ลงช่ือ)  ....................................................ผู้ออกหมาย 
   ตําแหนง่................................................................................... 

 
ส่วนนี้สําหรับผู้รับหมาย 

 

 
ใบรับหมายตํารวจ 

 
     วันท่ี  ............เดือน  ................................พ.ศ.   ......................เวลา   .............................นาฬิกา 
ข้าพเจ้า..............................................................................................................................ได้รับหมายเรียกของพนักงานตํารวจ 
      ซึ่งกําหนดให้ข้าพเจ้าไปยงั............................................................................................ 
ในวันท่ี...........................เดือน....................................พ.ศ.....................................เวลา...............................................นาฬิกา ไว้แล้ว 
 
       (ลงช่ือ)............................................................ผู้รับหมาย 
       (ลงช่ือ)............................................................ผู้ส่งหมาย 
*หมายเหตุ ในส่วนน้ีให้ผู้นําส่งหมาย นํากลับมาส่งคืนแก่พนักงานสอบสวนผู้ออกหมาย 
         

หมายเรียกผู้ต้องหา 
ครั� งที�......... 

หมายเรียกพยาน 

           

คํ า เ ตื อน   ก า ร ขั ด ขื น ห ลี ก เ ล่ี ย ง ไ ม่ ม า                
ตามหมาย เ รี ยกขอ งพนั ก ง านสอบสวน                 
มีความผิดต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามเดือน 
ปรับไม่เ กินห้าร้อยบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๖๘ 
 

(ส ๕๖ – ๓๕)

๓๙ 



บันทึกการแจ้งสิทธ ิ
ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จําเลยในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๔ 

                                                                      สถานท่ีบันทึก  .................................................................. 
วันท่ี..............เดือน.................................พ.ศ.……………………............. 

ในคดีท่ี...........................ข้าพเจ้า(ยศ,ชื่อ)....................................................................ตําแหน่ง............................................. 
ได้แจ้งให้.................................................ผู้เสียหาย/ทายาทผู้เสียหายท่ีอยู่บ้านเลขท่ี..............หมู่ท่ี........ถนน....................... 
ตรอก/ซอย.........................ตําบล/แขวง.....................................อําเภอ/เขต........................................................................          
จังหวัด............................................หมายเลขโทรศัพท์ท่ีสามารถติดต่อได้............................................................................ 
ซ่ึงเป็นผู้เสียหายหรือทายาทผู้เสียหายในกรณีความผิดฐาน.................................................................................................  
โดยมีพฤติการณ์แห่งคดีโดยย่อดังนี้
............................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
จากการสอบสวนในเบ้ืองต้น พบว่าผู้เสียหาย 
            ไม่มีส่วนเก่ียวข้องกับการกระทําความผิด และหากปรากฏในภายหลังว่าผู้เสียหายมีส่วนเก่ียวข้องกับการกระทํา
ความผิด จะแจ้งให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ หรือสํานักงานยุติธรรมจังหวัดทราบ ต่อไป 
            อาจมีส่วนเก่ียวข้องกับการกระทําความผิด 
โดยได้แจ้งให้ทราบว่า ผู้เสียหาย /ทายาทผู้เสียหาย อาจมีสิทธิดังนี้ 
๑. กรณีได้รับบาดเจ็บหรือกรณีทางเพศ  

๑.๑  ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล  (ไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท) 
๑.๒  ค่าฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ (ไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท) 
๑.๓ ค่าขาดประโยชน์ทํามาหาได้ในระหว่างท่ีไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ (วันละไม่เกิน ๒๐๐ บาท เป็น

ระยะเวลาไม่เกิน ๑ ปี) 
๑.๔ ค่าตอบแทนความเสียหายอ่ืน ตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร (ไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท) 

๒. กรณีถึงแก่ความตาย   
๒.๑ ค่าตอบแทน (ตั้งแต่ ๓๐,๐๐๐ บาท - ๑๐๐,๐๐๐ บาท) 
๒.๒ ค่าจัดการศพ (๒๐,๐๐๐ บาท) 
๒.๓ ค่าขาดอุปการะเลี้ยงดู (ไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท) 
๒.๔ ค่าเสียหายอ่ืน ตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร(ไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท) 

๓. ในการยื่นคําขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหาย ผู้เสียหายไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆ โดยไปยื่นคําขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหาย  
ท่ีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ หรือท่ีสํานักงานยุติธรรมจังหวัด    

.................................................................................................................................................................................................... 
๔. ในการยื่นคําขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหาย ต้องย่ืนภายหนึ่งปี นับแต่วันท่ีได้รู้ถึงการกระทําความผิด 
๕. การยื่นคําขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหาย ตาม พ.ร.บ. นีไ้ม่เป็นการตัดสิทธิหรือประโยชน์ท่ีผู้เสียหายพึงได้รับตามกฎหมายอ่ืน  

พนักงานสอบสวนได้จัดทําบันทึกนี้ข้ึนสองฉบับ และมอบสําเนาให้ผู้เสียหาย/ทายาทผู้เสียหาย รับไว้แล้ว จึงให้ลง
ลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

(ลงชื่อ)................................................................................ผูเ้สียหาย/ทายาทผู้เสียหาย 
    (ลงชื่อ).................................................................................พงส./แจ้งสิทธิ/บันทึก  
 
*** หากมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม โทร. ๑๑๑๑ กด ๗๗ *** 

 
(ส ๕๖ – ๓๖) 

๔๐ 



บันทึกการตกลงค่าเสียหาย 

 

        ทําที่........................................................................ 
      วันที่....................เดือน................................พ.ศ................................. 
  บันทึกฉบับน้ีจัดทําข้ึนเพื่อเป็นหลักฐานแสดงว่า วันน้ี เวลา.............................................น. คู่กรณีตาม
คดีที่........................................ ลงวันท่ี................เดือน.............................พ.ศ.....................ป.จ.ว.ข้อ........................ 
เวลา........................น. อันมีฝ่ายหน่ึง ได้แก่........................................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................................................
และอีกฝ่ายหน่ึงได้แก่............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................. 
  ในวันน้ีพนักงานสอบสวนได้จัดให้คู่กรณีมาตกลงเร่ืองค่าเสียหาย ค่าทดแทน ค่ารักษาพยาบาล และ            
ค่าซ่อมแซมที่เกิดความเสียหายในคดีน้ี โดยมี  ๑. นาย/นาง/นางสาว................................................................................ 
ที่อยู่....................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................  ๒. นาย/นาง/นางสาว..................................................................................
ที่อยู่....................................................................................................................................................................................... 
..................................................................มาเป็นพยานรับทราบข้อตกลงด้วย ดังน้ี 
  ๑................................................................................................................................................................ 
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................. 
  บันทึกการตกลงค่าเสียหายน้ี ทําข้ึนจํานวน ๓ ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกันท้ัง ๓ ฉบับ โดยให้คู่กรณี
เก็บรักษาไว้ฝ่ายละ ๑ ฉบับ และนํามาประกอบสํานวนการสอบสวน จํานวน ๑ ฉบับ 
  อ่านให้ฟังแล้วรับว่าถูกต้อง จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 

   (ลงช่ือ).............................................................คู่กรณี 
    (........................................................) 
   (ลงช่ือ).............................................................คู่กรณี 
    (........................................................) 
   (ลงช่ือ).............................................................พยาน 
    (........................................................) 
   (ลงช่ือ).............................................................พยาน 
    (........................................................) 
   (ลงช่ือ).............................................................สอบสวน/พิมพ์/อ่าน 
    (........................................................)   
 (ส ๕๖ – ๓๗) 

๔๑ 



แบบคําขอรับชดใชค้่าใชจ่้ายเบื้องต้นอันเกิดจากการขนส่ง 
 

เขียนท่ี...................................................... 
วันที่...........เดือน..........................พ.ศ..................... 

  ข้าพเจ้า..........................................ผู้เสียหายหรือทายาทของ นาย, นาง........................................ 
ซึ่งได้รับอันตรายแก่กายหรือชีวิตอันเน่ืองจากการท่ี นาย, นาง...................................................เป็นผู้ขับข่ีรถยนต์ 
หมายเลขทะเบียน.......................................................ของผู้ได้รับอนุญาตประกอบการขนส่งเลขทะเบียนขนส่งท่ี 
............................สาเหตุเน่ืองจาก............................................................................................................................ 
เป็นเหตุให้ นาย, นาง.......................................................ได้รับอันตราย................................................................. 
เหตุเกิดเมื่อวันท่ี............เดือน.............................พ.ศ..................เวลา..............น. แขวง/ตําบล................................ 
เขต/อําเภอ ......................................................จังหวัด.............................................. 
  ข้าพเจ้า.....................................................................จึงขอรับชดใช้ค่าใช้จ่ายเบื้องต้นตามนัยแห่ง 
พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๕๖, ๕๗ เพื่อนําไปใช้จ่ายในการพยาบาล และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 
ต่อไป 
  พร้อมน้ีได้แนบหลักฐานต่างๆ มาด้วยแล้ว จํานวน...................ฉบับ 
      (ลงช่ือ)......................................................ผู้ย่ืนคําขอ 
 
 

 

คําส่ัง 
       สถานีตํารวจ………………………………………………………. 
      วันที่.................เดือน..........................พ.ศ............................... 
  ข้าพเจ้า......................................................พนักงานสอบสวนได้พิจารณาจากสํานวนการสอบสวน 
แล้วเห็นว่าความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกับ นาย, นาง.................................................................................จากรถยนต์ของ
ผู้ได้รับอนุญาตประกอบการขนส่ง เลขทะเบียนการขนส่งท่ี.....................................................แล้ว อาศัยอํานาจตาม
ความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๕๗  จึงให้ นาย, นาง............................................ 
.......................................................................ซึ่งเป็นผู้ได้รับอนุญาตประกอบการขนส่ง ชดใช้ค่าเสียหายเบื้องต้น 
ให้แก่ นาย, นาง.............................................................เป็นเงิน....................บาท(................................................)
ภายในกําหนด ๗ วัน นับแต่วันท่ีได้รับคําส่ังจากพนักงานสอบสวนน้ี 
      (ลงช่ือ)......................................................ผู้ย่ืนคําขอ 
 
(ระเบียบกรมตํารวจว่าด้วยการชดใช้ค่าใช้จ่ายเบ้ืองต้นตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ.๒๕๒๘ ลงวันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๒๘) 

(ส ๕๖ – ๓๘) 

๔๒ 



บันทึกเสนอสัญญาประกันสิ่งของ 

เรียน...................................... 

  ด้วยเม่ือวันท่ี.....................เดือน.........................................พ.ศ....................พนักงานสอบสวนได้ 

ยึดสิ่งของ ดังนี้ 
๑. ................................................................................................................... 
๒. ................................................................................................................... 

ฯลฯ 

ไว้ประกอบการสอบสวนตามบัญชียึดทรัพย์................................................คดีท่ี ............................................................ 
คดีระหว่าง...................................ผู้กล่าวหา............................................ผู้ต้องหา ฐานความผิด..................................... 
เหตุเกิดเม่ือวันท่ี..........................เดือน............................................พ.ศ............................เวลา.......................................
ท่ีแขวง/ตําบล..............................เขต/อําเภอ...................................จังหวัด.................................................................... 
  บัดนี้.....................................................................อายุ......................ปี เชื้อชาติ................................... 
สัญชาติ......................อยู่บ้านเลขท่ี....................แขวง/ตําบล ................................ เขต/อําเภอ..................................... 
จังหวัด............................................................ได้ยื่นคําร้องขอคืนสิ่งของดังกล่าวข้างต้นไปดูแลรักษาหรือใช้ประโยชน์ 
ซ่ึงมีข้อพิจารณาดังนี้ 

๑. ความผิดท่ีต้องหาเป็นความผิดตาม............................................................................................................ 
มีโทษจําคุก...........................................ปรับ....................................หรือ....................................................................... 

๒. เหตุผลความจําเป็น และความเร่งด่วนท่ีต้องนําสิ่งของไปดูแลรักษาหรือใช้ประโยชน์.............................. 
.................................................................................................................................................................................... 

๓. ความเสี่ยงภัยหรือเสี่ยงต่อความเสียหาย สูญหาย ถูกทําลาย ปลอมหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงท่ีอาจเกิดข้ึน 
กับสิ่งท่ีจะนําไปดูแลรักษาหรือใช้ประโยชน์................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 

๔. ผู้ยื่นคําร้องได้วางหลักประกันคือ............................................................................................................. 
ความน่าเชื่อถือเป็นหลักประกัน................................................................................................................................... 

๕. ความน่าเชื่อถือของผู้ท่ีจะนําไปดูแลรักษาหรือใช้ประโยชน์...................................................................... 
........................................................................................................................................................................................ 

๖. คําคัดค้านของผู้มีสิทธิยื่นคําร้องขอคืนสิ่งของท่ีเจ้าพนักงานยึดไว้.............................................................. 
........................................................................................................................................................................................ 

๗. การดําเนินการตรวจพิสูจน์ บันทึกรายละเอียด ร่องรอย หรือตําหนิรูปพรรณของภาพถ่าย หรือ
ดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด เพ่ือเป็นหลักฐานยืนยันความถูกต้องแท้จริงของสิ่งเหล่านั้น เพ่ือใช้ในการพิสูจน์ทางคดี
......................................................................................................................................................................................... 

๘. พฤติการณ์แห่งคดี................................................................................................................................. 
๙. ความเห็น.............................................................................................................................................. 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

ลงชื่อ.......................................................... 
       (.......................................................) 
ตําแหน่ง.................................................... 
          .............../................/.................. (ส ๕๖ – ๓๙) 

๔๓ 



 

คําร้องขอคืนส่ิงของ 

        สถานีตํารวจ/หน่วยงาน................................. 
       วันท่ี.................เดือน............................พ.ศ................. 
 ข้าพเจ้า..................................................................................................................อายุ................................ปี 
อยู่บ้านเลขท่ี.................................................................................................................................................................. 
มีความประสงค์ขอคืนสิ่งของ ซ่ึงเจ้าพนักงานยึดไว้ไปดูแลรักษาหรือใช้ประโยชน์ตามคดีท่ี................./..................ดังนี้ 

๑. สิ่งของท่ีประสงค์จะขอคืน 
๑.๑ ......................................................................................................................................................... 
๑.๒ ......................................................................................................................................................... 
๑.๓ ......................................................................................................................................................... 

๒. เหตุผล ความจําเป็นและความเร่งด่วน ท่ีร้องขอคืนสิ่งของไปดูแลรักษาหรือใช้ประโยชน์........................ 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 

๓. ระยะเวลาท่ีนําสิ่งของไปดูแลรักษาหรือใช้ประโยชน์................................................................................ 
๔. ผู้ท่ีจะดูแลรักษาหรือใช้ประโยชน์จากสิ่งของ คือ..................................................................................... 
๕. สถานท่ีท่ีนําสิ่งของไปดูแลรักษาหรือใช้ประโยชน์.................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 
๖. หลักฐานในการแสดงสิทธิในสิ่งของท่ีขอคืน............................................................................................ 

.................................................................................................................................................................................... 
โดยข้าพเจ้ามีหลักทรัพย์ตามบัญชีท้ายสัญญานี้ 
 

ลงชื่อ..........................................ผู้ยื่นคําร้อง 
      (........................................) 

 
 

(ส ๕๖ – ๔๐) 

๔๔ 



สัญญาประกันและรับมอบสิ่งของ 

        เขียนท่ี........................................................... 
        วันท่ี..............เดือน.....................พ.ศ............. 
 ข้าพเจ้า...........................................................อายุ................ปี เชื้อชาติ.....................สัญชาติ....................... 
อยู่ท่ีบ้านเลขท่ี......................แขวง/ตําบล .......................เขต/อําเภอ .............................จังหวัด................................ 
ทําสัญญาประกันให้ไว้แก่พนักงานสอบสวน (สถานี)....................................................................................มีข้อความ 

ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ ๑ ข้าพเจ้าได้รับประกัน.........................................................................................................ซ่ึง 

เป็นของท่ีเจ้าพนักงานยึดไว้ประกอบการสอบสวนคดีท่ี ............................................................................................ 
ไปจากเจ้าพนักงานสอบสวนและสัญญาว่า จะดําเนินการดังนี้ 
   ๑.๑ ส่งคืนสิ่งของท่ีประกันไปเม่ือครบกําหนดระยะเวลาท่ีได้รับอนุญาตหรือตามกําหนดท่ี
พนักงานสอบสวนแจ้งให้ส่งคืน 

   ๑.๒ ไม่จําหน่าย จ่าย โอน กรรมสิทธิ์สิ่งของท่ีประกันในระหว่างสัญญาประกัน 

   ๑.๓ ไม่ทําให้สิ่งของท่ีประกันไปเกิดความเสียหาย สูญหาย ชํารุด บกพร่อง ถูกทําลาย 
หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง อันจะทําให้การใช้พยานหลักฐานเพ่ือพิสูจน์ทางคดีเปลี่ยนแปลงไป 

   ๑.๔ ไม่นําสิ่งของท่ีประกันไปใช้ในการกระทําความผิดใดๆ อีก 

  ข้อ ๒ ข้าพเจ้าขอประกันสิ่งของเป็นเวลา...............................................................................และจะ 

นําสิ่งของท่ีประกันไปดูแลรักษาหรือใช้ประโยชน์ท่ี..............................................................................................โดยมี 

..................................................................................................................................เป็นผู้ดแูลรักษาหรือใช้ประโยชน์ 
  ข้อ ๓ ถ้าข้าพเจ้าผิดสัญญาตามข้อ ๑ ข้าพเจ้ายินยอมใช้เงิน (ตัวเลข)............................................ 
(ตัวหนังสือ)................................................................................................................................................................. 
  ข้อ ๔ เพ่ือเป็นหลักประกันข้าพเจ้าได้นํา.......................................................................(หลกัทรัพย์ 
ท่ีนํามาประกัน) ให้พนักงานสอบสวนไว้ และรับรองว่าทรัพย์สินเหล่านี้เป็นกรรมสิทธิ์ของข้าพเจ้า/ได้รับมอบอํานาจ 

จากเจ้าของกรรมสิทธิ์ และไม่ได้อยู่ในภาระติดพันใดๆ  
   ข้าพเจ้าเข้าใจข้อความในสัญญานี้ดีตลอดแล้ว 

ลงชื่อ.................................................................................................ผู้ประกัน/ผู้รับสิ่งของ 

ลงชื่อ.................................................................................................ผู้รับสัญญา 
ลงชื่อ.................................................................................................พยาน 

ลงชื่อ.................................................................................................พยาน/บันทึก 

 
 
 
 
 

 

(ส ๕๖ – ๔๑) 

๔๕ 



(๒) 

 

กําหนดวันเวลาให้ผู้ประกันส่งส่ิงของต่อผู้ให้ประกัน 

ครั้งท่ี วันเดือนปี เวลา สถานีท่ีส่ง ลายมือชื่อ ผู้ท่ีประกัน   
ทราบวันนัด 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บัญชีทรัพย์สินของผู้ประกันซ่ึงรับรองว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ประกันแต่เพียงผู้เดียว 

และไม่อยู่ในภาระติดพันใด ๆ 

ลําดับ 
รายการ
ทรัพย์สิน จํานวน 

ราคา รวมราคา 
หมายเหตุ 

บาท สต. บาท สต. 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 
ลงชื่อ................................................ผู้ประกัน 

(ส ๕๖ – ๔๑) 



ท่ี ตช............../.................   

 

 สถานีตํารวจ.................................................. 
   ....................................................................... 
   ....................................................................... 

      วันท่ี...................เดือน.................................พ.ศ................... 
เรื่อง แจ้งการขอประกันสิ่งของไปดูแลรักษาหรือใช้ประโยชน์ 
เรียน ...........................(เจ้าของหรือผู้มีกรรมสิทธิ์ ผู้ซ่ึงมีสิทธิในการใช้ ครอบครอง ยึดหน่วง หรือสิทธิเรียกร้องอ่ืน
ตามท่ีกฎหมายรับรอง รวมถึงผู้เช่าซ้ือ ทายาทผู้มีสิทธิรับมรดก หรือผู้จัดการมรดก ผู้ต้องหา หรือผู้หาย) 
  ด้วยพนักงานสอบสวน สถานีตํารวจ.................................................................................................. 
ได้ยึด..............................................ไว้ประกอบการสอบสวนคดีท่ี   ................................./.......................... 
  บัดนี้.....................(ผู้ยื่นคําร้องขอประกัน).........................ได้ยื่นคําร้องขอคืนสิ่งของท่ีเจ้าพนักงาน
ยึดไว้ไปดูแลรักษาหรือใช้ประโยชน์ระหว่างสอบสวน จากพนักงานสอบสวน หากท่านประสงค์จะคัดค้านขอให้ท่าน
ยื่นคําคัดค้านพร้อมเอกสารท่ีเก่ียวข้องต่อพนักงานสอบสวนภายใน ๗ วัน นับแต่วันท่ีได้รับหนังสือนี้ 

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
 
       ขอแสดงความนับถือ 
 
           (ลงชื่อ) 
                        (.........................................) 
             ตําแหน่ง ...................................................................... 
 
 
 
 
 
โทร. ..................................................  
โทรสาร. ............................................ 
 ลงชื่อ..................................ผูป้ระกัน 

 

(ส ๕๖ – ๔๒) 

๔๖ 



 บันทึกข้อความ                        
ส่วนราชการ    (สถานีตํารวจ/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบการสอบสวน)      โทร. ......................                        
ที่  ..........................                        วันที่ ....................................   
เร่ือง  รายงานคนต่างด้าวเป็นผู้เสียหายในคดีอุกฉกรรจ์หรือถึงแก่ความตายโดยผิดธรรมชาติ 

เรียน  ผบก.ตท. 

  ด้วย ........( สถานีตํารวจหรือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบการสอบสวน) .......................................
ได้รับแจ้งเหตุคนต่างด้าวเป็นผู้เสียหายในคดีอุกฉกรรจ์หรือถึงแก่ความตายโดยผิดธรรมชาติ 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๑. ชื่อ-ชื่อสกุล  ของผู้เสียหายหรือผู้ตาย..................................ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
............................................................................................................................................................................ 

๒. วันเดือนปีเกิด ............................. อายุ ...............ปี  สัญชาติ..................เชื้อชาติ............ 
เพศ..........................  หมายเลขหนังสือเดินทาง................................................................................................ 

๓. ภูมิลําเนา.......................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 

๔. เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร  วันท่ี............................โดย........................................... 
เท่ียวบิน........................................................... 

๕.  วันเดือนปีท่ีเกิดเหตุหรือสาเหตุ....................................................................................... 
๖. พฤติการณ์แห่งคดีหรือสาเหตุแห่งการตาย....................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 
๗. เอกสารท่ีส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ 

� ภาพถ่ายศพ จํานวน ๓ ภาพ � พิมพ์ลายนิ้วมือศพ จํานวน ๓ ชุด 
� สําเนาหนังสือเดินทาง จํานวน ๑ ชุด 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดดําเนินการต่อไป 
 
     (ลงชื่อ) ....................................................... 
              (......................................................) 
     ตําแหน่ง...................................................... 

 
 

 

(ส ๕๖ – ๔๓/๑) 

๔๗ 



 บันทึกข้อความ                             
ส่วนราชการ    (สถานีตํารวจ/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบการสอบสวน)      โทร. .............................................                        
ที่  ..................................................................            วันที่ ........................................................................   
เร่ือง  รายงานคนต่างด้าวกระทําความผิดและถูกจับกุมตัวดําเนินคดี 

เรียน  ผบช.สตม./ผบก.ตท. 

  ด้วย ........( สถานีตํารวจหรือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบการสอบสวน) .......................................
ได้รับแจ้งเหตุคนต่างด้าวกระทําความผิดอาญา  ปรากฏรายละเอียดดังนี้ 

๑. ชื่อ-ชื่อสกุล  ของผู้เสียหายหรือผู้ตาย.............................................................ภาษาไทย 
และภาษาอังกฤษ.............................................................................................................................................. 

๒. วันเดือนปีเกิด ........................................... อายุ ...............ปี  สัญชาติ........................... 
เชื้อชาติ............เพศ..........................  หมายเลขหนังสือเดินทาง...................................................................... 

๓. ภูมิลําเนา.......................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 

๔. เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร  วันท่ี............................โดย........................................... 
เท่ียวบิน........................................................... 

๕. วันเดือนปีท่ีถูกจับกุม...................................................................................................... 
๖. ฐานความผิด.................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 
๗. สถานท่ีจับกุม................................................................................................................... 
๘. พฤติการณ์แห่งคดี............................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................... 
๙. เอกสารท่ีส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ 

� ภาพถ่ายผู้ต้องหา  จํานวน ๓ ภาพ  � พิมพ์ลายนิ้วมือผู้ต้องหา  จํานวน ๑ ชุด 
� สําเนาหนังสือเดินทาง  จํานวน ๑ ชุด � สําเนาบันทึกจับกุม  จํานวน ๑ ชุด 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดดําเนินการต่อไป 
 
     (ลงชื่อ) ....................................................... 
              (......................................................) 
      ตําแหน่ง ..................................................... 

 

(ส ๕๖ – ๔๓/๒) 

๔๘ 



 บันทึกข้อความ                        
ส่วนราชการ    (สถานีตํารวจ/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบการสอบสวน)      โทร. ...............................................                        
ที่  ..............................................................            วันที่ .........................................................................   
เร่ือง  ขอส่งตัวคนต่างด้าวและรายละเอียดเก่ียวกับคนต่างด้าวถูกดําเนินคดีถึงท่ีสุดแล้วมาเพ่ือดําเนินการ         
       ตาม พ.ร.บ. คนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒ 

เรียน  ...........(ผบก.สส.สตม. หรือ หน.ด่าน ตม.).............  

  ด้วย ........( สถานีตํารวจหรือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบการสอบสวน) .......................................
ขอแจ้งข้อมูลรายละเอียดเก่ียวกับคนต่างด้าวถูกดําเนินคดีอาญา ดังนี้ 

๑. ชื่อ-ชื่อสกุล  ของผู้เสียหายหรือผู้ตาย.............................................................................. 
(ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)...................................................................................................อายุ ...............ปี  
สัญชาติ..........................เชื้อชาติ............เพศ..........................   

๒. ผลคดี ศาล......................................................................พิพากษาตามคดีหมายเลขดําท่ี 
……………./…………………..คดีหมายเลขแดงท่ี...................../..................วันเดือนปีท่ีพิพากษา........................... 
ฐานความผิดและโทษท่ีได้รับ...........................................................(ระบุฐานความผิดท่ีได้รับ และโทษท่ีได้รับ 
เช่น จําคุก , ปรับ , กักขัง ฯลฯ โดยละเอียด) ................................................................................................... 

๓.  (สถานีตํารวจหรือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบการสอบสวน) ................................................ 
ขอส่งตัวคนต่างด้าว ตามข้อ ๑. มายังท่านเพ่ือพิจารณาดําเนินการต่อไป  พร้อมนี้ได้แนบเอกสารท่ีเก่ียวข้อง
มาด้วยแล้ว ดังนี้ 
   ๓.๑  หนังสือเดินทาง/สําเนาหนังสือเดินทาง  ประเทศ............................................ 
หมายเลข................................. 
   ๓.๒  สําเนาหมายจําคุกเม่ือคดีถึงท่ีสุด/สําเนาหมายปล่อย/สําเนาหมายกักขัง/
สําเนาคําฟ้อง/สําเนาคําสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอัยการพร้อมความเห็นทางคดี/สําเนาใบเสร็จการเสียค่าปรับ
ชั้นศาลหรือชั้นพนักงานสอบสวน/สําเนาประจําวันของพนักงานสอบสวนกรณีผู้เสียหายถอนคําร้องทุกข์ 
(แล้วแต่กรณี) 
   ๓.๓  ใบราชทัณฑ์ ๒๕ (ร.พ.๒๕) 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดดําเนินการต่อไป 
 
     (ลงชื่อ) ....................................................... 
              (......................................................) 
      ตําแหน่ง ..................................................... 
 
 

(ส ๕๖ – ๔๓/๓) 

๔๙ 



 บันทึกข้อความ                            
ส่วนราชการ    (สถานีตํารวจ/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบการสอบสวน)      โทร. ...............................................                        
ที่  .................................................................................. วนัที่ .......................................................................   
เร่ือง  ขอส่งรายละเอียดเก่ียวกับคนต่างด้าวถูกกักขังหรือกักขังแทนค่าปรับมาเพ่ือดําเนินการ ตาม พ.ร.บ.  
         คนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒ 

เรียน  ........... (หัวหน้าสถานตํีารวจท่ีสถานกักขังของกรมราชทัณฑ์ตั้งอยู่) .............  

  ด้วย ........( สถานีตํารวจหรือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบการสอบสวน) .......................................
ขอแจ้งข้อมูลรายละเอียดเก่ียวกับคนต่างด้าวถูกดําเนินคดีอาญา ดังนี้ 

๑. ชื่อ-ชื่อสกุล  ของผู้เสียหายหรือผู้ตาย.............................................................................. 
(ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)...................................................................................................อายุ ...............ปี  
สัญชาติ..........................เชื้อชาติ............เพศ..........................   

๒. ผลคดี ศาล......................................................................พิพากษาตามคดีหมายเลขดําท่ี 
……………./…………………..คดีหมายเลขแดงท่ี...................../..................วันเดือนปีท่ีพิพากษา........................... 
ฐานความผิดและโทษท่ีได้รับ...........................................................(ระบุฐานความผิดท่ีได้รับ และโทษท่ีได้รับ 
เช่น จําคุก , ปรับ , กักขัง ฯลฯ โดยละเอียด) ................................................................................................... 

๓.  (สถานีตํารวจหรือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบการสอบสวน) ................................................ 
ขอส่งตัวคนต่างด้าว ตามข้อ ๑. มายังท่านเพ่ือพิจารณาดําเนินการต่อไป  พร้อมนี้ได้แนบเอกสารท่ีเก่ียวข้อง
มาด้วยแล้ว ดังนี้ 
   ๓.๑  หนังสือเดินทาง/สําเนาหนังสือเดินทาง  ประเทศ............................................ 
หมายเลข................................. 
   ๓.๒  สําเนาหมายจําคุกเม่ือคดีถึงท่ีสุด/สําเนาหมายปล่อย/สําเนาหมายกักขัง/
สําเนาคําฟ้อง/สําเนาคําสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอัยการพร้อมความเห็นทางคดี/สําเนาใบเสร็จการเสียค่าปรับ
ชั้นศาลหรือชั้นพนักงานสอบสวน/สําเนาประจําวันของพนักงานสอบสวนกรณีผู้เสียหายถอนคําร้องทุกข์ 
(แล้วแต่กรณี) 
   ๓.๓  ใบราชทัณฑ์ ๒๕ (ร.พ.๒๕) 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการ 
 
     (ลงชื่อ) ....................................................... 
              (......................................................) 
      ตําแหน่ง....................................................... 
 
 

(ส ๕๖ – ๔๓/๔) 

๕๐ 



         บันทึกข้อความ                                 
ส่วนราชการ    (สถานีตํารวจ/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบการสอบสวน)      โทร. ...............................................                        
ที่  .................................................................................. วนัที่ .......................................................................   
เร่ือง  ขอส่งตัวคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองมาเพ่ือดําเนินการผลักดันออกไปนอกราชอาณาจักร  
         (กรณี สัญชาติพม่า , ลาว หรือกัมพูชา) 

เรียน  ........... (ผบก.สส.สตม. หรือ หน.ด่าน ตม.) ......................... 

  ด้วย.........(สถานีตํารวจ/หน่วยงานท่ีจับกุม) ........................................................................... 
ได้จับกุมบุคคลต่างด้าวเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต  จํานวน ..................................คน 
ดังนี้ 

๑. ชื่อ ......................................... ชื่อสกุล.......................................... อายุ ..................... ปี 
สัญชาติ................................ 

๒. ......................................... ชื่อสกุล.......................................... อายุ ..................... ปี 
สัญชาติ................................ 

๓. ......................................... ชื่อสกุล.......................................... อายุ ..................... ปี 
สัญชาติ................................ 

๔. ......................................... ชื่อสกุล.......................................... อายุ ..................... ปี 
สัญชาติ................................ 

๕. ......................................... ชื่อสกุล.......................................... อายุ ..................... ปี 
สัญชาติ................................ 
  .......... (สถานีตํารวจ/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบการสอบสวน)................ขอส่งตัวคนต่างด้าว
ดังกล่าวข้างต้น มายังท่านเพ่ือดําเนินการผลักดันออกไปนอกราชอาณาจักร พร้อมนี้ได้แนบสําเนาบันทึก
จับกุมของคนต่างด้าวท่ีถูกจับกุมมาด้วยแล้ว  จํานวน..........แผ่น 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการตามอํานาจหน้าท่ีต่อไป 

 
(ลงชื่อ) ....................................................... 

              (......................................................) 
      ตําแหน่ง...................................................... 
 
 
 
 

(ส ๕๖ – ๔๓/๕) 

๕๑ 



 

 
No. (เลขท่ีหนังสือ)             (ชื่อและท่ีอยู่หน่วยงาน ผู้ส่ง)  
 
            (วัน  เดือน  ปี  ท่ีออกหนังสือ) 
 
The Consul 
(ท่ีอยู่สถานทูต  ผู้รับ) 
 
Dear  Sir/Madam, 
 
  Please be informed that on …………………… (วัน เดือน ปี ท่ีจับกุม) ............................ 
(ชื่อ-ชื่อสกุล ของผู้ต้องหา) ...................... (สัญชาติ) ......................... passport no ………………………………… 
(เลขท่ีหนังสือเดินทาง) ..................... was arrested on charge of ……………………………………………………… 
(ข้อหา) ............................................................................................................................................................ 
  We would like to request your assistance to verify the a/m passport whether 
it is genuine or not 
  Please accept the renewed assurances of my high consideration. 
 
      Sincerely yours, 
 
     (ลงชื่อ) ….……………………………. 
            ( ...................................... ) 
     (ตําแหน่ง) ................................ 
 

(ส ๕๖ – ๔๓/6) 

๕๒ 



หนังสือแจ้งความคืบหน้าการสอบสวน 

ท่ี...................................      สถานท่ี...................................................... 

      วันท่ี.............เดือน..................................พ.ศ....................... 

เรียน............................................................... 

  ตามท่ีท่านได้แจ้งความร้องทุกข์หรือกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนในความผิดฐาน................ 
.........................................................................................................คดีท่ี............./................ปจว.ข้อ.................... 
ลงวันท่ี.................................................และพนักงานสอบสวนได้รับคําร้องทุกข์หรือกล่าวโทษไว้แล้ว นั้น 
  ขอแจ้งความคืบหน้าผลดําเนินการของพนักงานสอบสวน ให้ทราบ ดังนี้ 
  ๑.ผลดําเนินการ............................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................. 
  ๒.สิ่งท่ีจะดําเนินการต่อไป.......................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................ 
  ๓.ข้อเสนอแนะ(ถ้ามี)................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................ 
       ขอแสดงความนับถือ 
      
     (ลงชื่อ) 
      (............................................................) 
     ตําแหน่ง...................................................................... 
หมายเหตุ.- 
  หากท่านประสงค์จะแจ้งข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อการสอบสวนเพ่ิมเติมหรือมีข้อสงสัย
เก่ียวกับผลการดําเนินการตามท่ีแจ้งข้างต้น ท่านสามารถติดต่อกับ 
  ๑.ยศ............................ชื่อ..............................................นามสกุล............................................... 
ตําแหน่ง..............................................................................(พนักงานสอบสวนเจ้าของสํานวน) 
หมายเลขโทรศัพท์ท่ีทํางาน.......................................................มือถือ..................................................................... 
  ๒.ยศ............................ชื่อ.............................................นามสกุล................................................ 
ตําแหน่ง.............................................................................(ผู้บังคับบัญชาพนักงานสอบสวนเจ้าของสํานวน) 
หมายเลขโทรศัพท์ท่ีทํางาน.......................................................มือถือ................................................................... 
 
 
 
 
 

(ส ๕๖ – ๔๔) 

๕๓ 



 
คําอธิบายหนังสือแจ้งความคืบหน้าการสอบสวน 

“ข้อ ๑ ผลการดําเนินการ...............” ให้ระบุข้อความ ดังนี้  
 ๑.๑ กรณีการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้ว ให้กรอกข้อความว่า การสอบสวนเสร็จสิ้นแล้ว ผลการสอบสวนเป็น
อย่างไร และได้ดําเนินการต่อไปอย่างไร  เช่น 
  - ได้ส่งสํานวนไปยังพนักงานอัยการ...................เพ่ือพิจารณาต่อไปพร้อมความเห็นของพนักงาน
สอบสวน สําหรับคดีท่ีไม่ปรากฏว่าผู้ใดเป็นผู้กระทําความผิดให้ระบุเก่ียวกับการสืบสวนติดตามจับกุมตัวคนร้าย
และทรัพย์ท่ีถูกประทุษร้าย ส่วนในคดีท่ียังเรียกหรือจับกุมตัวไม่ได้และได้ออกหมายจับไว้ก็ให้ระบุรายละเอียด
เก่ียวกับหมายจับ 
  - ได้ฟ้องคดีต่อศาลแขวงแล้ว พร้อมกับแจ้งผลคดีให้ผู้ร้องทุกข์หรือกล่าวโทษทราบ 
  - กรณีอ่ืนๆ 
 ๑.๒ กรณีการสอบสวนยังไม่เสร็จสิ้น ให้กรอกข้อความว่า อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนในข้ันตอนใด 
พร้อมกับระบุเหตุท่ีการสอบสวนไม่เสร็จสิ้น เช่น  
  - ในคดีท่ีไม่ปรากฏว่าผู้ใดเป็นผู้กระทําความผิด ให้ระบุว่าอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนติดตาม
จับกุมตัวคนร้าย หรือทรัพย์ท่ีถูกประทุษร้าย 
  - รอผลการตรวจพิสูจน์ต่างๆ เช่น ตรวจพิสูจน์ของกลาง พิมพ์ลายนิ้วมือผู้ต้องหา เป็นต้น 
  - รอการสอบสวนพยานบุคคล 
  - เหตุอ่ืนๆ 
“ข้อ ๒ สิ่งท่ีจะดําเนินการต่อไป.......” 
 ให้ระบุเรื่องท่ีจะต้องทําการสืบสวนสอบสวนต่อไปให้พอเข้าใจถึงข้ันตอนการดําเนินการของพนักงาน
สอบสวน รวมถึงการดําเนินการในชั้นอัยการ และศาลด้วย 
“ข้อ ๓ ข้อเสนอแนะ.......” 
 ให้ระบุคําแนะนําท่ีจะเป็นประโยชน์กับผู้ร้องทุกข์หรือกล่าวโทษ เช่น ขอให้ติดตามผลคดีต่อไปกับ
พนักงานอัยการท่ีใด หรือกรณีการสอบสวนยังไม่เสร็จสิ้น ควรระบุว่าหากมีข้อมูลใด หรือเบาะแสคนร้ายอย่างไร ท่ี
เป็นประโยชน์ต่อรูปคดี ก็ให้แจ้งพนักงานสอบสวนทราบด้วย เป็นต้น 

(ส ๕๖ – ๔๔) 



สํานักงานตํารวจแห่งชาติ                                                                                                                             
แบบแจ้งรูปพรรณคนหาย                                                                                                            

สถานีตํารวจ........................................เขต/อําเภอ..................................จังหวัด.............................                                     
คนหายเลขท่ี...........................ปจว. ข้อ........ รับแจ้งวันท่ี ..... เดือน ................................ พ.ศ. .............. เวลา .................น. 
ช่ือผู้นําความแจ้ง ...................................... เลขท่ี ...................... หมู่ ท่ี .................. ถนน,ซอย .........................               
แขวง/ตําบล ..............................................เขต/อําเภอ .............................................. จังหวัด ............................................                                            
เก่ียวข้องกับผู้หายโดยเป็น  �บิดา  �มารดา  �พ่ีน้อง  �ญาติ  �เพ่ือน  �นายจ้าง  �บุคคลอ่ืน 

รายละเอียด ชาติ การศึกษา อาชีพ 
เป็น  �นาย  �นาง �น.ส.   �ด.ญ.
�ด.ช. 

� ไทย                              
� จีน 

�ป.๑ - ป.๔                       
�ป.๕ - ป.๗ 

�นักเรียน,นักศึกษา     
� ค้าขาย 

ช่ือจริง.............................อายุ .......ปี �อ่ืนๆ �ม.ศ. ๑-๕ � พนักงาน,ลูกจ้าง 
ช่ือแฝง............................................. � �เกิน ม.ศ.๕ � พนักงาน,ลูกจ้าง 
วัน เดือน ปี เกิด............................... � �ไม่ม ี � 

                                                                                                                                                   
ช่ือบิดา,มารดาผู้หาย..........................................ช่ือญาติ......................................ช่ือเพ่ือนสนิท..........................................
ภูมิลําเนาเดิมก่อนหาย เลขท่ี............หมู่ท่ี ... ถนน,ซอย......แขวง/ตําบล................เขต/อําเภอ.................จังหวัด........................
ภูมิลําเนาขณะหาย เลขท่ี........หมู่ท่ี......ถนน,ซอย..............แขวง/ตําบล..............เขต/อําเภอ..................จังหวัด......................
รูปพรรณคนหาย 

รูปร่าง ส่วนสูง ผิวเนื้อ ใบหน้า ศรีษะ ผม 
� เตี้ย � ไม่ถึง ๑๐๐ ชม. � ขาว �กลม �โต �ดํา 
� สูง � ๑๐๐-๑๒๐ �ขาวเหลือง �รูปไข่ �เล็ก �แดง 
� สันทัด � ๑๒๑-๑๔๐ � ดํา �ยาว �ทุย �สั้น 
� อ้วน � ๑๔๑-๑๖๐ � ดําแดง �สามเหลี่ยม �โหนก �ยาว 
� ผอม � เกิน ๑๖๐ � �สี่เหลี่ยม �แหลม �ดัด  

 

หู ค้ิว ตา จมูก ริมฝีปาก คาง 
�กลม �ดก �โต �เชิด,รั้น �หนา �ยื่น 
�สามเหลี่ยม �บาง �พอง �เล็ก �บาง �สั้น 
�สี่เหลี่ยม �ค้ิวต่อ �เล็ก �ใหญ่ �ยื่นบน,เชิด �ป้าน 
�กาง �โกน �ลึก � �ยื่นล่าง,แบะ �เหลี่ยม 
�ยาน � �ช้ันเดียว � � �บุ๋ม 

 

 

 

 

 

 

 

(ส ๕๖ – 45)

๕๔ 



- ๒ - 

สําเนียง   � เหนือ   � ใต้   � อีสาน  � กลาง                                                                                                                
ตํานิ............................................................................................................................................................................................ 
แผลเป็น..............................................................................................................................................................
ลายสัก ...............................................................................................................................................................        
ลักษณะพิกลและนิสัยท่ีเห็นได้ชัด.......................................................................................................................                       
ก่อนหายมีสาเหตุ .............................................  สถานท่ีควรสืบ .......................................................................  
เครื่องแต่งกายเม่ือวันท่ีหาย ..............................  ทรัพย์สิ่งของท่ีนําติดตัวไป ....................................................  
สันนิษฐานว่าหายไปโดย  �สมัครใจ  �ถูกล่อลวง  �เป็นอันตราย  �หลงทาง  �ลักพา  �การเมือง                         
พบตัวแล้วให้ส่งตัวไปท่ี ..............................................  ผู้รับผิดชอบในการสืบสวนติดตาม ………………………….. 

 

ลงชื่อพนักงานสอบสวน……………………………………………………… 

 

 

(ส ๕๖ – ๔5) 



สํานักงานตํารวจแห่งชาติ                                                                                                                             

แบบการสืบสวนติดตามคนหาย 

สถานีตํารวจ/หน่วยงาน .............................เขต/อําเภอ ............................ จังหวัด...............................
คนหายเลขท่ี ...................... ชื่อ .................................. รับแจ้งเม่ือวันท่ี ......... เดือน .................... พ.ศ. ...........
ผู้รับผิดชอบในการสืบสวนติดตาม.......................................................................................................................  
เยี่ยมผู้ปกครองคนหาย.........................................................................................................................................                  

ครั้งท่ี ๑ เม่ือวันท่ี ..............เดือน .......................... พ.ศ. ............. ปจว. ข้อไป ............. ข้อ ................                                            
ครั้งท่ี ๒ เม่ือวันท่ี ..............เดือน .......................... พ.ศ. ............. ปจว. ข้อไป ............. ข้อ ................                                            
ครั้งท่ี ๓ เม่ือวันท่ี ..............เดือน .......................... พ.ศ. ............. ปจว. ข้อไป ............. ข้อ ................                                           
ครั้งท่ี ๔ เม่ือวันท่ี ..............เดือน .......................... พ.ศ. ............. ปจว. ข้อไป ............. ข้อ ................                                     
ครั้งท่ี ๕ เม่ือวันท่ี ..............เดือน .......................... พ.ศ. ............. ปจว. ข้อไป ............. ข้อ ................                   

รายละเอียดในการสืบสวนติดตาม........................................................................................................................                           
 ครั้งท่ี ๑ .................................................................................................................................................
 ...............................................................................................................................................................             
ครั้งท่ี ๒ ..................................................................................................................................................            
 ................................................................................................................................................................          
ครั้งท่ี ๓ ..................................................................................................................................................            
...............................................................................................................................................................              
ครั้งท่ี ๔ ..................................................................................................................................................            
 ...............................................................................................................................................................            
ครั้งท่ี ๕ ..................................................................................................................................................            
 ................................................................................................................................................................                    
หมายเหตุ ..............................................................................................................................................                                
................................................................................................................................................................ 

ลงชื่อ .............................................                                 
(.............................................)                                                                           

หัวหน้าพนักงานสอบสวน                         
วันท่ี.........เดือน ............... พ.ศ. ................ 

 

(ส ๕๖ – ๔๖) 

๕๕ 



สํานักงานตํารวจแห่งชาติ                                                                                                                             

แบบแจ้งผลการได้ตัวคนหายคืน 

สถานีตํารวจ .............................................เขต/อําเภอ ............................... จังหวัด ..........................                                
คนได้คืนเลขท่ี ...................... ปจว .................. รับแจ้งวันท่ี ........ เดือน ................ พ.ศ. ๒๕........ เวลา.........                              
ชื่อคนได้คืน .................................................. ได้คืนเม่ือวันท่ี ............... เดือน .................... พ.ศ. ๒๕.............. 
คนได้คืนรายนี้ได้แจ้งความหมายไว้ท่ีสถานีตํารวจ/หน่วยงาน ..............เขต/อําเภอ ........... จังหวัด ............... 
ตามทะเบียนคนหายเลขท่ี ........................... เม่ือวันท่ี ....... เดือน ..................... พ.ศ. ๒๕........ เวลา ............ 
ชื่อผู้นําความแจ้ง .................................................บ้านเลขท่ี ......................ถนน, ซอย .......... หมู่ท่ี ................ 
แขวง/ตําบล .......................................เขต/อําเภอ............................. จังหวัด .................................................   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ให้แจ้งถึงพฤติการณ์รายละเอียดของเหตุท่ีหายจนได้พบตัวคืนมา ......................................................                           
พนักงานสอบสวนได้ดําเนินการในเรื่องนี้ไปแล้วอย่างไร กับใคร และในข้อหาอะไร .........................................                                            
...........................................................................................................................................................................                                    
ได้อบรมสั่งสอนคนได้คืนอย่างใดบ้าง ................................................................................................................                                
หมายเหตุ .......................................................................................................................................................... 

(ลงชื่อ) ................................. พนักงานสอบสวน                                                    
(........................................)       

 

เหตุท่ีได้พบตัว �เจ้าหน้าท่ีตามพบ  �กลับมาเอง                                                                               
�ผู้ปกครองตามพบ  �คนหายแจ้งข่าวมา                               
�มีผู้นําส่ง 

สถานท่ีพบตัว �โรงแรม   �บ้านญาติ                                                                               
�สถานบริการ   �บ้านเพ่ือน                   
�สถานโสเภณี         �บ้านผู้แจ้ง                                                       
�วัด    �เร่ร่อน                                                                               
�โรงพยาบาล   �อ่ืนๆ          

 
เหตุท่ีหายไปเน่ืองจาก �ถูกล่อลวง   �คับแค้นในครอบครัว                          

�ได้รับอันตราย   �ไปหางานทํา                              
�หลงทาง, พลัดหลง         �ไปต่างจังหวัด                                                       
�ลักพา    �กลับไปอยู่บ้านเดมิ                                                                               
�ต้องคดี   �ไปมีครอบครัว                                                      
�สติฟ่ันเฟือน   �เหตุอ่ืนๆ         

 

(ส ๕๖ – ๔๗) 

๕๖ 



แบบรายการตําหนิรูปพรรณทรัพย์ถูกประทุษร้ายหรือหายแบบรายการตําหนิรูปพรรณทรัพย์ถูกประทุษร้ายหรือหาย  
 
ส่วนราชการ  สถานีตํารวจ/หน่วยงาน  กก.  บก.  
ท่ี     วันท่ี  เดือน  พ.ศ.  
เรียน      
สิ่งท่ีส่งมาด้วย บัญชีทรัพย์ถูกประทุษร้ายหรือหาย 
 
 

รายละเอียดการหาย  เก่ียวกับคดี  ไม่เก่ียวกับคดี 
 

ผู้เสียหาย  
ท่ีอยู่  
ผู้แจ้งหาย  
ท่ีอยู่  
ฐาน/เหตุท่ีหาย  
สถานท่ีเกิดเหตุ  
 
วันท่ีเกิดเหตุ  
ได้รับคําร้องทุกข์ไว้ตามเลขคดีท่ี   วันท่ี  เดือน  พ.ศ.  ป.จ.ว.ข้อ  
รายการและตําหนิรูปพรรณทรัพย์ถูกประทุษร้ายหรือหาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวม  รายการ                          มูลค่า

ท้ังสิ้น 
 บาท 

 (ลงชื่อ)  
 (  )  

ตําแหน่ง   
 

(ส ๕๖ – ๔๘ ) 

 

๕๗ 



แบบรายการตําหนิรูปพรรณทรัพย์ถูกประทุษร้ายหรือหายได้คืนแบบรายการตําหนิรูปพรรณทรัพย์ถูกประทุษร้ายหรือหายได้คืน  
 
ส่วนราชการ  สถานีตํารวจ/หน่วยงาน  กก.  บก.  
ท่ี     วันท่ี  เดือน  พ.ศ.  
เรียน      
สิ่งท่ีส่งมาด้วย บัญชีทรัพย์ถูกประทุษร้ายหรือหายได้คืน 
 
 

รายละเอียดการหาย  เก่ียวกับคดี  ไม่เก่ียวกับคดี 
 

ผู้เสียหาย  
ท่ีอยู่  
ผู้แจ้งหาย  
ท่ีอยู่  
ฐาน/เหตุท่ีหาย  
สถานท่ีเกิดเหตุ  
 
วันท่ีเกิดเหตุ  
ได้รับคําร้องทุกข์ไว้ตามเลขคดีท่ี   วันท่ี  เดือน  พ.ศ.  ป.จ.ว.ข้อ  
รายละเอียดการได้คืน จับกุมผู้ต้องหาได้  คน 
สถานท่ีได้คืน  
วันท่ีได้คืน  ป.จ.ว.ข้อ  
วิธีการได้คืน  
รายการและตําหนิรูปพรรณทรัพย์ได้คืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวม  รายการ                          มูลค่า

ท้ังสิ้น 
 บาท 

 (ลงชื่อ)  
 (  )  

ตําแหน่ง   
 
(ส ๕๖ – ๔๙) 

๕๘ 



แบบตําหนิรูปพรรณรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ถูกโจรกรรมแบบตําหนิรูปพรรณรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ถูกโจรกรรม  
 

ส่วนราชการ สถานีตํารวจ/หน่วยงาน  กก.  บก.  
ท่ี   วันท่ี  
เรียน  
สิ่งท่ีส่งมาด้วย   สําเนาคู่มือจดทะเบียนรถ  ...............  ฉบับ 
                                   รถยนต์                                 รถจักรยานยนต์                          
เลขทะเบียน  จังหวัด  
ช่ือรถ  แบบ  รุ่น ปี ค.ศ.  ส ี  
ช่ือเครื่องยนต ์  ชนิดเช้ือเพลิง  
เลขหมายเครื่องยนต ์    สูบ  ซีซี 
เลขหมายตัวรถ    เพลา  ล้อ 
ลักษณะของรถ  ประเภทของรถ  (รย. ๑๒  ) 
ตําหนิหรือลักษณะพิเศษ  
ราคาประเมินขณะท่ีถูกโจรกรรม  
ช่ือเจ้าของ  
 บ้านเลขท่ี  หมู่ท่ี  ตรอก/ซอย  ถนน  
 แขวง/ตําบล  เขต/อําเภอ  จังหวัด  
รายละเอียดการถูกโจรกรรม 
 สถานท่ีเกิดเหต ุ  
 วันท่ีเกิดเหต ุ  
 ได้รับคําร้องทุกข์ไว้ตามเลขคดีท่ี  วันท่ี  เดือน  พ.ศ.  ปจว.ข้อ  
 พฤติการณ์ท่ีถูกโจรกรรม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                 (  ลงช่ือ  )  
 (  )  

 ตําแหน่ง  
 
(ส ๕๖ – ๕๐) 

๕๙ 



แบบตําหนิรูปพรรณรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ถูกโจรกรรมได้คืนแบบตําหนิรูปพรรณรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ถูกโจรกรรมได้คืน  
 

ส่วนราชการ สถานีตํารวจ/หน่วยงาน  กก.  บก.  
ท่ี   วันท่ี  
เรียน  
สิ่งท่ีส่งมาด้วย   สําเนาคู่มือจดทะเบียนรถ  ๑  ฉบับ 
                                        รถยนต์                                   รถจักรยานยนต์                           
เลขทะเบียน  จังหวัด  
ช่ือรถ  แบบ  รุ่น ปี ค.ศ.  ส ี  
ช่ือเครื่องยนต ์  ชนิดเช้ือเพลิง  
เลขหมายเครื่องยนต ์    สูบ  ซีซี 
เลขหมายตัวรถ    เพลา  ล้อ 
ลักษณะของรถ  ประเภทของรถ  (รย. ๑๒  ) 
ตําหนิหรือลักษณะพิเศษ  
ราคาประเมินขณะท่ีถูกโจรกรรม  
ช่ือเจ้าของ  
 บ้านเลขท่ี  หมู่ท่ี  ตรอก/ซอย  ถนน  
 แขวง/ตําบล  เขต/อําเภอ  จังหวัด  
รายละเอียดการถูกโจรกรรม 
 สถานท่ีเกิดเหต ุ  
 วันท่ีเกิดเหต ุ  
 ได้รับคําร้องทุกข์ไว้ตามเลขคดีท่ี  วันท่ี  เดือน  พ.ศ.  ปจว.ข้อ 
 พฤติการณ์ท่ีถูกโจรกรรม  
 

 
รายละเอียดการได้คืน 
 สถานท่ีได้คืน  
 วันท่ีได้คืน  
 วิธีการได้คืน  
 สภาพของรถท่ีไดคื้น  
 
 
                                                                                                                 (  ลงช่ือ )  
 (  )  

 ตําแหน่ง  
 

(ส ๕๖ – ๕๑) 

๖๐ 



แบบรายงานแผนประทุษกรรม 
 (เติมข้อความในช่องว่าง และกาเครื่องหมาย / ลงใน   หน้าข้อความท่ีต้องการได้มากกว่า ๑ รายการ) 
ส่วนราชการ สถานีตํารวจ/หน่วยงาน  กก.  บก.  
ท่ี  บัญชีของกลางท่ี  
เรียน          
เลขคดีท่ี  ข้อหา  
ช่ือผู้ต้องหา  ช่ือผู้เสียหาย  
สถานท่ีเกิดเหตุ  ตรอก / ซอย  ถนน  
หมู่บ้าน/หมู่ท่ี  แขวง/ตําบล  เขต/อําเภอ  จังหวัด  
วัน เดือน ปี ท่ีเกิดเหตุ  วันรับคําร้องทุกข์  
จํานวนคนร้าย  ( ผู้ใหญ่ ชาย  คน หญิง  คน )   ( เด็ก/เยาวชน ชาย  คน หญิง  คน )
จับกุมผู้ต้องหาได้  คน  ยังหลบหนีอยู่  คน      
            
ผู้เสียหายเป็น   �  ผู้ใหญ่ อายุ  ปี � ชาย   � คนไทย จํานวนผู้เสียหาย  คน 

   � เด็ก/เยาวชน อายุ  ปี  � หญิง   � ชาวต่างประเทศ (� นักท่องเท่ียว    � ไม่ใช่ ) 
            
จุดเกิดเหตุ   � เคหสถาน   � ร้านค้า   � ศูนย์การค้า   � โรงงาน   � โกดัง 
   � ตลาด   � ลานจอดรถ   � ธนาคาร   � ตู้เอทีเอ็ม   � ร้านเพชร/ทอง 
   � ร้านเสริมสวย   � ห้องอาหาร   � สถานบริการ   � โรงแรม   � โรงมหรสพ 
   � สํานักงานธุรกิจ   � สถานพยาบาล   �  สถานศึกษา   � สถานท่ีราชการ   �  ศาสนสถาน 
   � ถนน/ตรอก/ซอย   � สะพานลอยคนข้าม   � ตู้โทรศัพท์   � ป้ายรถประจําทาง   �  สวนสาธารณะ 
   � สวน/ไร่/นา   � ป่า   � ท่ีรกร้างว่างเปล่า   � สถานีรถไฟ   � สถานีขนส่ง 
   � ท่าเรือ   � บนรถไฟ   � รถยนต์ประจําทาง   � รถยนต์ส่วนบุคคล   � รถยนต์รับจ้าง 
   � อื่นๆ     

ทรัพย์สินท่ี   � รถยนต์   (  ล้อ  ประเภท  )   � รถจักรยานยนต์   � เครื่องประดับ 
ถูกประทุษร้าย   � โบราณวัตถุ  �  พระพุทธรูป   � พระเครื่อง   � เครื่องจักร/เครื่องยนต์   �  หัวจักร 
   �  เครื่องมือการเกษตร  �  วัว/ควาย   � ปืน   � กล้องถ่ายรูป   � นาฬิกา 
   � เส้ือผ้า  �  เงินสด   �  เครื่องใช้ไฟฟ้า (ระบุ)  

   � อื่นๆ  

  � รวมมูลค่า  บาท   

ยานพาหนะท่ีใช้ � รถยนต์ � รถจักรยานยนต์ � เรือ � อื่นๆ  
 ( ประเภท  ) 

อาวุธท่ีใช้ � ปืนพกลูกโม่ � ปืนพกอัตโนมัติ � ปืนลูกซอง � ปืนพกไม่ทราบชนิด � ปืนยาว 
 � ปืนสงครามชนิด  ขนาดกระสุนปืน  น้ิว/  มม./เบอร์ � ปืนปลอม 
 � ระเบิดชนิด  � ระเบิดปลอม � มีด � ของแหลม/มีคม 
 � ท่อนเหล็ก/ไม้ � ค้อน อื่นๆ  

อุปกรณ์ท่ีใช้ � ไขควง � คีม � แม่แรง � ส่ิว � ตะไบ � ชะแลง � กุญแจผี 
 � นํ้ากรด � กุญแจมือ � มีด � ของแหลม/มีคม � ท่อนเหล็ก/ไม้ � ค้อน � ท่ีตัดกระจก 
 � วิทยุส่ือสาร � อื่นๆ  
 
 
 

    

(ส ๕๖ – ๕๒) 

๖๑ 



  (๒) 
 

  

วิธีการของคนร้าย � ล้วงกระเป๋า � กรีดกระเป๋า � ตกทอง/ตกพระ � หลอกเล่นการพนัน 
 � สมัครเป็นคนรับใช้ � แอบอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าท่ี/เจ้าพนักงาน � แอบอ้างตัวเป็นญาติมิตร 
 � แอบอ้างติดต่อธุรกิจซ้ือขาย/รับบริการ/สมัครงาน � แอบอ้างเป็นพนักงานซ่อมแซมของใช้ 
  � เปิดร้านส่ังสินค้า   � ปลอมแปลงบัตรเครดิต  �  ขายแปลงเป็นหญิง 
  � ชักชวนไปร่วมเพศ   � มอมเมา/วางยา ผู้เสียหาย  �  ใช้กําลังกาย 
  � ใช้อาวุธ   � ใช้วาจาข่มขู่   ใช้วาจาหลอกล่อ  � หลอกให้เงิน/ส่ิงของ 
  � วางยาเบ่ือสุนัข   � งัดแงะเข้าทางประตู/หน้าต่าง/ช่องลม  � งัดแงะเข้าทางหลังคา/เพดาน 
  � กระทําผิดและถ่ายอุจจาระ   �  กระทําผิดและรับประทานอาหาร  � กระทําผิดและข่มขืนผู้เสียหาย 
  � กระทําผิดและกระทําอนาจาร   � พันธนาการผู้เสียหาย  � ขังผู้เสียหายในห้องนํ้า ฯลฯ 
  � ฉวยโอกาสขณะชุลมุน   � ฉวยโอกาสขณะผู้เสียหายเผลอ  �  ฉวยโอกาสขณะผู้เสียหายนอนหลับ 
  � ว่าจ้างให้ไปส่ง   � รับจ้างให้ไปส่ง  �  ชักชวนให้ไปด้วยกัน 
  � ติดตามผู้เสียหาย   � ดักรอผู้เสียหาย  � ติดตามผู้เสียหายจากธนาคาร 
  � อื่นๆ  

 
ร่อยรอย/พยานหลักฐาน   � ลายน้ิวมือแฝง   � เส้นผม/เส้นขน  �  ปลอกกระสุน    จํานวน  

ในท่ีเกิดเหตุ   � อื่นๆ    

 
มูลเหตุ (สําหรับคดี
ประทุษร้ายต่อชีวิต) 

  � ไม่ทราบสาเหตุ   � ขัดแย้งผลประโยชน์   � ขัดแย้งทางการเมือง   � พิพาททางคดี 

  � ปกปิดความผิดอื่น   � ชู้สาว   � แก้แค้น   � ทะเลาะวิวาท 

  � เข้าใจผิด   � เมาสุรา   � ติดยาเสพติด   � จิตวิปริต 

  � อื่นๆ    

   � เป็นการใช้จ้างวาน   � มือปืนรับจ้าง   

 
พฤติการณ์แห่งคด ี   
 
 
 
 

( ลงช่ือ )  
  (                                                ) 
( ตําแหน่ง )    

 
ท่ี……………………………../……………………………….. 
เรียน  พนักงานสอบสวน………………………………………. 
   พบประ วัติหรือวิธีการท่ีคล้ายคลึงกับคดีท่ีเกิดขึ้น ปรากฏตามรายการท่ีแนบมาพร้อมน้ี 

   ไม่พบประวัติหรือวิธีการตรงกับแผนประทุษกรรมคนร้ายรายใด 
                ( ลงช่ือ ) 
             (…………………………………………………) 
                ( ตําแหน่ง )…………………………………………………… 
                ……………………../………………………/……………….. 

(ส ๕๖ – ๕๒) 



 

 

 

      บันทึกการควบคมุผู้ต้องหาบันทึกการควบคมุผู้ต้องหา  
คดีท่ี   สถานีตํารวจ/หน่วยงาน  

  ผู้กล่าวหา 

คดีระหว่าง   
  ผู้ต้องหา 

ฐานความผิด  

วันและเวลาเริ่มการควบคุม  
 

วัน  เดือน  ปี รายการกระทําเฉพาะวัน ลงช่ือพนักงานสอบสวน   

ผู้สอบสวน 

ลงช่ือหัวหน้า 

พนักงานสอบสวน 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
 
 
 
 
 

(ส ๕๖ – ๕๓) 

๖๒ 



(๒) 
 

วัน  เดือน  ปี รายการกระทําเฉพาะวัน ลงช่ือพนักงานสอบสวน   

ผู้สอบสวน 

ลงช่ือหัวหน้า 

พนักงานสอบสวน 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

๑.  รายการควบคุมนี้ต้องลงทุกวัน ถ้าต่อมาได้ขอให้ศาลขัง ก็ให้ขีดเส้นแดงข้ึนไว้คนละตอนกับการควบคุมแล้วลงรายการ 

      ชั้นศาลขังต่อไป 

๒. การลงชื่อของพนักงานสอบสวนและหัวหน้าพนักงานสอบสวน   ต้องลงทุกวันท่ีมีการแสดงรายการ 

 
 (ส ๕๖ – ๕๓) 



 

 
      สถานีตํารวจ/ท่ีทําการ ..................................................... 

     ……………………………………………………………………………   
…………………………………………………………………………… 

                                วันท่ี ........ เดือน ........................... พ.ศ. ............... 

เรื่อง  ขอสืบพยานในคดีอาญาก่อนฟ้อง 

เรียน พนักงานอัยการ ........................................................... 

  ด้วยพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจ ............................................................................................... 
มีความประสงค์ขอให้พนักงานอัยการยื่นคําร้องต่อศาล  เพ่ือขอให้สืบพยานในคดีอาญาก่อนฟ้องผู้ต้องหา  โดยมีเหตุผล
และความจําเป็น ดังต่อไปนี้ 

๑. ด้วยปรากฏว่า (โดยระบุการกระทําท้ังหลายท่ีอ้างว่าผู้ต้องหาได้กระทําผิด) 
........................................................................................................................................................................................................... 

๒. (เหตุผลและความจําเป็นท่ีต้องสืบพยานไว้ก่อน) 
........................................................................................................................................................................................................... 

๓. รายชื่อพยานท่ีจะต้องนําสืบไว้ก่อน 
๓.๑ ชื่อ ...................................................................................................... อายุ ................. ปี 

อยู่บ้านเลขท่ี .................. แขวง/ตําบล ................................... เขต/อําเภอ ................................ จังหวัด ................................ 
๓.๒ ชื่อ ...................................................................................................... อายุ ................. ปี 

อยู่บ้านเลขท่ี .................. แขวง/ตําบล ................................... เขต/อําเภอ ................................ จังหวัด ................................ 
๓.๓ ชื่อ ...................................................................................................... อายุ ................. ปี 

อยู่บ้านเลขท่ี .................. แขวง/ตําบล ................................... เขต/อําเภอ ................................ จังหวัด ................................ 
๔. พนักงานสอบสวนได้ส่งหลักฐานการสอบสวนเบ้ืองต้น  และนําตัวผู้ต้องหามายังพนักงาน 

อัยการพร้อมกับคําร้องนี้  จํานวน ............................... คน คือ 
  ๔.๑ .............................................................................................................................................. 
  ๔.๒ .............................................................................................................................................. 
  ๔.๓ .............................................................................................................................................. 

 จึงเรียนมาเพ่ือขอให้พนักงานอัยการพิจารณาดําเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา ๒๓๗ ทวิ ต่อไป 

  (ลงชื่อ) .................................................................................... หัวหน้าพนักงานสอบสวน 
 
 
(ส ๕๖ – ๕๔) 

๖๓ 



บันทึกการพบและปรึกษาทนาย 

       สถานีตํารวจ/หน่วยงาน ........................................... 
      วันท่ี.....................เดือน..............................พ.ศ....................... 
 

  บันทึกนี้เป็นหลักฐานแสดงว่า (นาย, นาง, นางสาว)....................................................................... 
อายุ.....................ปี ทนายความตามใบอนุญาตเลขท่ี.................ลงวันท่ี..............เดือน.......................พ.ศ................. 
เป็นผู้ท่ีต้องหา (นาย, นาง, นางสาว)......................................................................................................................... 
ต้องหาว่า ................................................................................................................................................................... 
เหตุเกิดเม่ือวันท่ี....................เดือน..............................พ.ศ...........................ท่ี........................................................... 
แขวง/ตําบล......................................เขต/อําเภอ.........................................จังหวัด................................................... 
ร้องขอพบและปรึกษาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๗ ทวิ (๑) ซ่ึงเจ้าหน้าท่ีตํารวจจะได้
ดําเนินการให้ต่อไป 

 

 ลงชื่อ..............................................................ทนายความ 

 ลงชื่อ................................................................พนักงานสอบสวน 
 
 

 

(ส ๕๖ – ๕๕) 

๖๔ 



คําร้องขอให้ศาลมีคําสั่งส่งตัวผู้ต้องหาไปควบคุม 

    ศาล..................... 

 
เพ่ือตรวจพิสูจน์การเสพหรือการติดยาเสพติด ฟ. ............................../..................... 
    
     

     
   วันท่ี     เดือน   พ.ศ.    

      พนักงานสอบสวนสถานีตํารวจ................................ (                                                   )                                          ผู้ร้อง 
ระหว่าง            
   ผู้ต้องหา 
 ข้าพเจ้า พนักงานสอบสวน.........................   
ขอยื่นคําร้องมีข้อความตามท่ีจะกล่าวต่อไปนี้  
     ข้อ ๑   เจ้าพนักงานตํารวจสถานีตํารวจ  
ได้ทําการจับกุม นาย/นาง/นางสาว  อายุ   ปี -  เดือน 
เชื้อชาติ  สัญชาติ    ศาสนา  อยู่บ้านเลขท่ี     หมู่ท่ี    
ตรอก/ซอย            แขวง/ตําบล          เขต/อําเภอ            
จังหวัด       การศึกษา   อาชีพ  
    ข้อ ๒ ผู้ต้องหาถูกจับกุมเม่ือวันท่ี  เดือน    พ.ศ.  เวลา  น. 
โดยมีพฤติการณ์แห่งคดี ดังนี้……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
.................................................................................................................................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 
 
 
 

คําสั่งศาล 
   ส่งตัวไปควบคุมเพ่ือตรวจพิสจูน์ฯ 
          และแจ้งคณะอนุกรรมการฟ้ืนฟู 
    ยกคําร้อง  
    ….…………………………… 

(ส ๕๖ – ๕๖) 

๖๕ 



(๒) 
                        ข้อ ๓ พนักงานสอบสวนได้ทําการสอบสวนแล้วปรากฏว่าผู้ต้องหาได้กระทําความผิดฐาน 
  เสพ   เสพและมีไว้ในครอบครองเพ่ือจําหน่าย  เสพและจําหน่าย 
ยาเสพติดให้โทษประเภท ๑  เฮโรอีน มีน้ําหนักสุทธิ  มิลลิกรัม 
  เมทแอมเฟตามีน มีปริมาณ   หน่วยการใช้หรือมีน้ําหนักสุทธิ - มิลลิกรัม 
  แอมเฟตามีน มีปริมาณ   หน่วยการใช้หรือมีน้ําหนักสุทธิ  มิลลิกรัม 
  ๓,๔-เมทิลลีนไดออกซีเมทแอมเฟตามีน มีปริมาณ   หน่วยการใช้หรือมีน้ําหนักสุทธิ  มิลลิกรัม 
  เมทิลลีนไอออกซีแอมเฟตามีน มีปริมาณ   หน่วยการใช้หรือมีน้ําหนักสุทธิ  มิลลิกรัม 
  เอ็น เอทิล เอ็มดีเอ หรือเอ็มดีอี มีปริมาณ   หน่วยการใช้หรือมีน้ําหนักสุทธิ  มิลลิกรัม 
ยาเสพติดให้โทษประเภท ๒  โคคาอีน มีน้ําหนักสุทธิ  มิลลิกรัม 
   ฝิ่น มีน้ําหนักสุทธิ  มิลลิกรัม 
ยาเสพติดให้โทษประเภท ๕  กัญชา มีน้ําหนักสุทธิ - มิลลิกรัม 

จากการสอบสวนผู้ต้องหาให้การ  รับสารภาพ  ปฏิเสธ 
ข้อ ๔ จากการสอบสวนเบ้ืองต้นปรากฏว่าผู้ต้องหานี้ไม่อยู่ในระหว่างรับโทษจําคุกตามคําพิพากษาของศาลและ 

ไม่ได้ต้องหาหรืออยู่ระหว่างถูกดําเนินคดีในความผิดฐานอ่ืน ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลการตรวจประวัติของผู้ต้องหา 
ข้อ ๕ ขอศาลได้โปรดพิจารณามีคําสั่งให้ส่งตัวผู้ต้องหานี้ไปควบคุมตัว เพ่ือรับการตรวจพิสูจน์การเสพหรือ 

การติดยาเสพติด ตามมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.๒๕๔๕ ท่ี 
 ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  
 สถานท่ีเพ่ือการควบคุมตัวและสถานท่ีเพ่ือการตรวจพิสูจน์  

หากศาลพิจารณาไม่ส่งตัวผู้ต้องหาน้ีไปควบคุมตัวเพื่อรับการตรวจพิสูจน์การเสพติดยาเสพติดตามพระราชบัญญัติ 
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.๒๕๔๕ ขอศาลได้โปรดพิจารณาสั่งคําร้องขอฝากขัง ผัดฟ้อง ท่ีเสนอมาพร้อมคําร้องนี้ 
     ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด 
             (ลงชื่อ)         ผู้ร้อง 
คําร้องฉบับนี้ ข้าพเจ้า..........................................................  พนักงานสอบสวนสถานีตํารวจ...................... เป็นผู้เรียง/พิมพ์ 
             (ลงชื่อ) .................................................................................................ผู้เรียงพิมพ์ 
  ท่ี ศย.๓๐๐.๐๐๔/ฟ…............../…………………….    ศาล.....................................  

        วันท่ี ……… เดือน...............พ.ศ...............  
เรื่อง    ขอส่งตัวผูต้้องหา 
เรียน     
             จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณาดําเนินการตามคําสั่งศาลต่อไป 
      ขอแสดงความนับถือ 
     ………………………………………… 
     (…………………………………………) 
     ตําแหน่ง  …………………………………………)แทนผู้อํานวยการฯ 

(ส ๕๖ – ๕๖) 



 

ตรวจสอบการจับ           คดีหมายเลขดําท่ี ตจ........../๒๕........ 

 
ศาล..................................................... 

วันท่ี...............เดือน.........................พ.ศ..................... 
ความอาญา 

  พนักงานสอบสวนสถานีตํารวจ........................................................................................ผู้รอ้ง 
ระหว่าง 
  ........................................................................................................................................ผู้ตอ้งหา 
  เลขประจําตัวประชาชนหมายเลข...................................... 
  ข้าพเจ้า...........................................พนักงานสอบสวนสถานีตํารวจ................................................ 
ขอยื่นคําร้องมีข้อความตามท่ีจะกล่าวต่อไปนี้ คือ 
  ข้อ ๑ ด้วยเม่ือวันท่ี..............เดือน........................พ.ศ.๒๕...........เวลา.............................น. 
เจ้าหน้าท่ีตํารวจประจําสถานีตํารวจ.........................................ประกอบด้วย............................................................ 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
ได้ร่วมกันจับกุม    เด็ก   เยาวชน ชื่อ..........................................สกุล............................................................ 
อายุ.................ปี..........................เดือน   สัญชาติ...................................................................................................... 
ท่ีอยู่............................................................................................................................................................................ 
อาชีพ...................................หมายเลขโทรศัพท์......................................................................................................... 
บิดาชื่อ.....................................................สกุล...........................................................................อายุ.......................ปี 
อาชีพ..........................................เลขประจําตัวประชาชนหมายเลข.......................................................................... 
ท่ีอยู่............................................................................................................................................................................ 
หมายเลขโทรศัพท์...................................................................................................................................................... 
มารดาชื่อ...................................................สกุล..........................................................................อายุ.......................ปี 
อาชีพ..........................................เลขประจําตัวประชาชนหมายเลข.......................................................................... 
ท่ีอยู่............................................................................................................................................................................ 
หมายเลขโทรศัพท์...................................................................................................................................................... 
ผู้ปกครองชื่อ..................................................สกุล.....................................................................อายุ.......................ปี 
อาชีพ..........................................เลขประจําตัวประชาชนหมายเลข.......................................................................... 
ท่ีอยู่............................................................................................................................................................................ 
 
 
 
 

คําร้อง 

 

(ส ๕๖ – ๕๗) 

๖๖ 



(๒) 
หมายเลขโทรศัพท์...................................................................................................................................................... 
พร้อมของกลางคือ..................................................................................................................................................... 
โดยกล่าวหาว่า........................................................................................................................................................... 
นําส่งพนักงานสอบสวนดําเนินคดี ส่งถึงท่ีทําการของพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจ............................................... 
เม่ือวันท่ี........................เดือน..........................................พ.ศ......................เวลา........................น. 
  พฤติการณ์แห่งคดีนี้ คือ.................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................... 
  เหตุเกิดท่ี........................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................... 
  การกระทําของผู้ต้องหานี้เป็นความผิดตาม.................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
   พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบได้รับตัวผู้ต้องหา 
เม่ือ ………………………………………………………………………………………………………….เวลา ....................................... น. 
โดยใช้เวลาเดินทางมาศาลระหว่างเวลา......................น. ถึงเวลา......................น. รวม..............ชั่วโมง..............นาที 
  ในกรณีผู้ต้องหา         ถูกเรียกมา             ส่งตัวมา           เข้าหาพนักงาน 
สอบสวนเองและมีผู้ปกครอง ข้าพเจ้าได้มอบตัวให้แก่ผู้ปกครองไปปกครองดูแลและได้สั่งให้นําตัวผู้ถูกจับมายัง
ศาล ภายในวันท่ี...........................................................เวลา.......................................น. 
  ข้อ ๒ พนักงานสอบสวนได้สอบถามเบ้ืองต้นและแจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกจับทราบและสอบถาม
เจ้าพนักงานผู้จับแล้ว มีรายละเอียดตามเอกสารท่ีแนบมาพร้อมคําร้อง ดังนี้ 
การจับกุม 
 ผู้ถูกจับยอมรับว่าเป็นบุคคลผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทําความผิดฐาน...............................................................จริง 
 การจับกุมเด็ก (ม.๖๖)    กระทําความผิดซ่ึงหน้าดังได้บัญญัติไว้ในมาตรา ๘๐ 
     มีหมายจับ   มีคําสั่งศาล 
การจับกุมเยาวชน   มีพฤติการณ์อันควรสงสัยว่าเยาวชนน่าจะก่อเหตุร้ายให้เกิดภยันตรายแก่ 
     (ตาม ป.วิอาญา ม.๗๘)      บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อ่ืน โดยมีเครื่องมือ อาวุธ หรือวัตถุอย่างอ่ืน 
         อันสามารถอาจใช้ในการกระทําความผิด 
     เม่ือมีเหตุท่ีจะออกหมายจับตามมาตรา ๖๒(๒) แต่มีความจําเป็นเร่งด่วน 
         ท่ีไม่อาจขอให้ศาลออกหมายจับบุคคลนั้นได้ 
     เป็นการจับกุมผู้ต้องหาหรือจําเลยท่ีหนีหรือจะหลบหนี ในระหว่างถูก 
         ปล่อยชั่วคราว ตามมาตรา ๑๑๗ 
 
 
 
 
 
(ส ๕๖ – ๕๗) 



(๓) 
การปฏิบัติของเจ้าพนักงานผู้จับต่อเด็กหรือเยาวชนผู้ถูกจับ (ม.๖๙) 
 กระทําโดยละมุนละม่อม และคํานึงถึงศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ 
 แจ้งเหตุการณ์จับแก่บิดา มารดา ผู้ปกครอง บุคคลหรือผู้แทนองค์การซ่ึงเด็กหรือเยาวชนอาศัยอยู่ด้วย 
 แสดงตนเป็นเจ้าพนักงาน และแจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ต้องหาทราบโดยชัดแจ้ง 
 แสดงหมายจับต่อผู้ถูกจับ/ผู้ปกครอง/บุคคล หรือผู้แทนองค์กรซ่ึงเด็กหรือเยาวชนอาศัยอยู่ด้วย 
 แจ้งสิทธิให้ผู้ถูกจับทราบแล้วตามกฎหมาย 
 บันทึกการจับกุม โดยแจ้งข้อกล่าวหาและรายละเอียด หน้าผู้ปกครอง บุคคลหรือผู้แทนองค์การ 
  ซ่ึงเด็กหรือเยาวชนอยู่ด้วย กรณีมีผู้ปกครองบุคคลหรือผู้แทนองค์การซ่ึงเด็กหรือเยาวชนอาศัยอยู่ด้วย 
 ขณะจัดทําบันทึกการจับกุม 
 มิได้ใช้วิธีการเกินกว่าท่ีจําเป็นเพ่ือป้องกันการหลบหนี/เพ่ือความปลอดภัยของเด็ก/เยาวชนผู้ถูกจับ/บุคคลอ่ืน 
เอกสารแนบท้ายคําร้อง 
 สําเนาภาพถ่ายบันทึกการจับกุมของเจ้าพนักงานผู้จับ 
 สําเนาหมายจับ 
 สําเนาภาพถ่ายผู้ถูกจับรับรองสําเนาถูกต้องโดยเจ้าพนักงานผู้จับ 
 สําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชนผู้ถูกจับ 
 สําเนาภาพถ่ายทะเบียนราษฎร์ผู้ถูกจับ 
 สําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชนผู้ปกครอง 
 สําเนาภาพถ่ายทะเบียนราษฎร์ผู้ปกครอง 
 เอกสารอ่ืน ๆ (โปรดระบุ)..................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
 บันทึกคําให้การพนักงานสอบสวน 
   ขอศาลได้โปรดพิจารณาตรวจสอบการจับและมีคําสั่ง ตามมาตรา ๗๓ แห่งพระราชบัญญัติศาล
เยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๓ 

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด 
 

      (ลงชื่อ)................................................ผู้ร้อง 
             (................................................) 

  คําร้องฉบับนี้ ข้าพเจ้า..................................................เป็นผู้เรียง/พิมพ์ 
      (ลงชื่อ)................................................ผู้เรียง/พิมพ์ 
             (................................................) 

(ส ๕๖ – ๕๗) 



 
 

คํารองขอผัดฟองหรือผัดฟองและ
ฝากขัง  
(คดีศาลแขวง) 
         
     คร้ังท่ี   ๑ 

 
 

 
 
 

 

     คํารองท่ี   

 ศาล  

 วันท่ี    เดือน   พุทธศักราช  

  ผูรอง 
คดีระหวาง   

  ผูตองหา 
 ขาพเจา  ผูรอง  ขอย่ืนคํารองตอ 
ศาล  มีขอความตามจะกลาวตอไปน้ี 
  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

๖๗ 

(ส ๕๖ – ๕๘) 



 
 
 
 
 

(๒) 
 

เหตุเกิดที่  ตําบล  อําเภอ  

จังหวัด  และไดนําตัวผูตองหาสงถึง  

เม่ือเวลา  นาฬิกา แหงวันท่ี   เดือน  

พุทธศักราช  ซึ่งไดดําเนินการ  

 บัดน้ีได  มา  ช่ัวโมงแลว 
และยังไมสามารถจะฟองได โดยจะตอง  

 

ฉะน้ันจึงขอไดโปรด 
 ๑. อนุญาตใหผัดฟอง  

 ไวมีกําหนด  วัน 
 ๒. และฝากขัง  

นับแตบัดน้ีเปนตนไป  

 อน่ึง ขาพเจาไดนําตัว  มาสงศาลดวยแลว 
และไดย่ืนสําเนาโดยมีขอความอยางเดียวกันมาดวย  ฉบับ กับกําลังรอฟงคําสั่งอยูดวยแลว 

         
ควรมิควรแลวแตจะโปรด 

 
 (ลงช่ือ)  ผูรองและผูเรียงคํารอง 
 

คํารองน้ีขาพเจา  ตําแหนง  

เปนผูเขียนหรือพิมพ 
 
 (ลงช่ือ)  ผูเขียนหรือผูพิมพ 
 
 

(ส ๕๖ – ๕๘) 



 

 

 
(คําร้อง)          

     

ขอผัดฟ้องหรือผัดฟ้องและฝากขังผู้ต้องหา 
ครั้งท่ี...........                                        คดีหมายเลขดําท่ี ผ........./...........   

 
(คดีศาลแขวง)        
                         ศาล.......................................... 
                      วันท่ี.................เดือน...............................พ.ศ............................    
 
                                                                                                       ผู้ร้อง 

ระหว่าง 

    
                                                                                                                                   ผู้ต้องหา                           
    

ข้าพเจ้าพนักงานสอบสวน  
ขอยื่นคําร้องมีข้อความตามท่ีจะกล่าวต่อไปนี้   คือ.- 

ข้อ ๑. ตามคําร้องขอผัดฟ้อง ท่ี ผ...................../.............................ลงวันท่ี................เดือน
............................พ.ศ.............................ซ่ึงศาลได้อนุญาตให้ผัดฟ้องผู้ต้องหา ไว้ระหว่างการสอบสวน มีกําหนด ๖ วัน   
โดยจะครบกําหนดในวันท่ี................................................................     

ข้อ ๒. พนักงานสอบสวนได้ทําการสอบสวน และรวบรวมพยานหลักฐานตลอดมา แต่การ
สอบสวนยังไม่ เสร็จสิ้นโดยมีความจําเ ป็นจะต้องสอบสวนปากคําพยานอีก. . . . . . . . . . . . . . . . .ปาก,  และรอผล
....................................ด้วยความจําเป็นดังกล่าว จึงขอประทานศาลได้โปรดอนุญาตให้ผัดฟ้องผู้ต้องหานี้ไว้ระหว่างการ
สอบสวนต่อไปอีกมีกําหนด  ๖ วัน นับแต่วันท่ี. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ถึงวันท่ี
.........................................................................ขอศาลโปรดอนุญาตตามขอนี้ด้วย  

 อนึ่ง ผู้ต้องหาให้การปฏิเสธ ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นสอบสวนโดยมีประกันและ
หลักประกัน จึงไม่ได้นําตัวมาศาลด้วย  

  
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด 

(ลงชื่อ)...............................................................................................ผู้ร้อง 
คําร้องฉบับนี้ข้าพเจ้า.............................................พนักงานสอบสวนสถานีตํารวจ....................................เป็นผู้เรียงและพิมพ์ 
                             (ลงชือ่) ..............................................................................................ผู้เรียง,พิมพ์ 
 
 

๖๘ 

(ส ๕๖ – ๕๙) 



( คําร้อง ) 
ขอฝากขัง  

 

 

คดีหมายเลขดําท่ี   
  

คดีหมายเลขแดงท่ี  
 ศาล  
 วันท่ี  เดือน  พ.ศ.  

ความอาญาความอาญา  
 
   ผู้ร้อง 
คดีระหว่าง   
  ผู้ต้องหา 
 

ข้าพเจ้าพนักงานสอบสวน  
ขอยื่นคําร้องมีข้อความตามท่ีจะกล่าวต่อไปนี้ คือ.- 
 ข้อ ๑.  
 
 ข้อ ๒.  
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖๙ 

(ส ๕๖ – ๖๐) 



 
บันทึกเสนอสัญญาประกนับันทึกเสนอสัญญาประกนั  

 

เรียน ผกก.  
เมื่อวันท่ี  เดือน  พ.ศ.  เวลา  น. ตาม ป.จ.ว.ข้อ  คดีท่ี  

 พนักงานสอบสวน  ได้ควบคุมตัวผูต้้องหาไว้ทําการสอบสวนดังน้ี 
๑.  ๒.  ๓.  
โดยกลา่วหาว่า  
เหตุเกิดเมื่อวันท่ี  ท่ี  ถนน  
แขวง/ตําบล  เขต/อําเภอ  จังหวัด  
บัดน้ี  ได้ม ี  อายุ  ปี เช้ือชาติ/สัญชาต ิ ไทย-ไทย บ้านเลขท่ี  
หมู่ท่ี  ซอย  ตําบล/แขวง  อําเภอ/เขต  จังหวัด  
ยื่นคําร้องขอประกันตัวผู้ต้องหามข้ีอควรพิจารณาดังน้ี 
๑.  ความผดิท่ีต้องหาเป็นความผดิตาม  
 อัตราโทษจําคุก  ปรับ  หรือท้ังจําท้ังปรับ 
๒.  นอกจากคดีน้ีแล้วผู้ต้องหาไมม่ีอายัดในคดีอ่ืนอีกหรือไม ่  
๓.  ผู้ขอประกันวางหลักทรัพย์ ( อะไร ประเมินราคาอยา่งไร สมควรหรือไม่ เช่ือถือหลักทรัพยผ์ู้ขอประกันไดเ้พียงใด ) 
 
 
๔.  เมื่อให้ประกันตัวไปแล้วผูต้้องหาน่าจะหลบหนีหรือไม่ ภยัอันตรายหรือความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนจากการปล่อยตัวช่ัวคราวมีอย่างไร หรือไม ่
 
๕.  สอบสวนผู้ต้องหาแล้ว  ให้การ  พยานหลักฐานท่ีได้สอบสวนแล้ว มีอย่างไรบ้าง เพียงพอ 
๖.  พฤติการณ์แห่งคด ี เมื่อวันท่ี  เวลาประมาณ  น.  
ผู้ต้องหาน้ีถูกเจ้าหน้าท่ีตํารวจ  จับกุมตัวนําส่งพนักงานสอบสวนดาํเนินคด ี
๗.  มีนโยบายหรือมคํีาสั่งเก่ียวกับการให้ประกันตัวอย่างใด  จะทําให้เสียรูปคดีหรือไม ่ ไม่ทําให้เสียรูปคด ี
๘.  ความเห็นและข้อเสนอแนะประกอบการพิจารณา เห็นควรอนุญาตให้ประกัน 

 
                                                                      (ลงช่ือ)     

 (  )  
                                                                      ตําแหน่ง                  

  วันท่ี......../ ................/ ..................   
 

ความเห็น/คําสั่ง  
(ลงช่ือ)                                              

 (                                                         ) 
   ตําแหน่ง                    

       วันท่ี............/................../................... 
  
 
 
 

 

๗๐ 

(ส ๕๖ – ๖๑) 



 
 
 
 

(ด้านหน้า) 
 
 
                                                      คําร้องขอประกัน 
                                                                                           สถานีตํารวจ/หน่วยงาน........................ 
                                                               วันท่ี..............เดือน...........................พ.ศ. ................................. 
                   ข้าพเจ้า................................................................อายุ.........ปี  ขอประกันตัว.............................. 
...........................................................................ต้องหาว่า.......................................................................... 
โดยข้าพเจ้ามีหลักประกันตามบัญชีท้ายสัญญานี้ 
                                                      ลงชื่อ....................................................................................ผู้ยื่นคําร้อง 
กรณีการใช้เป็นบุคคลเป็นประกันหรือหลักประกัน พนักงานสอบสวนได้สอบถามนายประกันแล้วว่า 
๑.มีสถานภาพท่ีจะใช้สิทธิได้หรือไม่  
ตอบ............................................................................. 
๒.ในขณะทําสัญญาอยู่ในระหว่างประกันตัวบุคคลใดหรือไม่ อย่างไร 
ตอบ............................................................................... 
ได้แจ้งให้นายประกันทราบแล้วว่า ถ้าไม่เป็นความจริงตามนี้จะต้องถูกดําเนินคดีฐานแจ้งความเท็จ 
                                                   ลงชื่อ..............................................................................นายประกัน 
                                                  ลงชื่อ................................................................................พนักงานสอบสวน 
 
                                                       สัญญาประกัน 
                                                                                  เขียนท่ี................................................................ 
                                                                      วันท่ี.............เดือน..................พ.ศ...................................... 
ข้าพเจ้า.......................................................................อายุ.............ปี เชื้อชาติ......................................... 
สัญชาติ............................อยูบ้่านเลขท่ี.................................แขวง/ตําบล ..................................................................... 
เขต/อําเภอ ............................จังหวัด ...............................................................................ทําสัญญาประกัน 
ให้ไว้แก่พนักงานสอบสวน(สถานี)...................................................................................มีข้อความดังต่อไปนี้ 
                      ข้อ๑.ข้าพเจ้าได้รับประกันตัว...................................................................................ต้องหาว่า 
..................................................................................................................................ไปจากความควบคุม 
ของเจ้าพนักงานตํารวจ และสัญญาว่าจะส่งตัวผู้ต้องหาให้ตามกําหนดนัดของเจ้าพนักงาน 
                     ข้อ๒. ถ้าข้าพเจ้าผิดสัญญาข้อ ๑.ข้าพเจ้ายินยอมใช้เงิน(ตัวเลข)....................................บาท 
(ตัวหนังสือ)....................................................................................บาท นับแต่วันท่ีผิดนัดส่งตัวผู้ต้องหา 
                     ข้อ๓.เพ่ือเป็นหลักฐานประกันข้าพเจ้าได้........................................................................... 
.........................................................ให้พนักงานไว้เป็นหลักฐานและรับรองว่า หลักประกันเหล่านี้เป็นสิทธิของ 
ข้าพเจ้าแต่ผู้เดียว และไม่ได้อยู่ในภาระติดพันใดๆ 
                                                             ข้าพเจ้าเข้าใจข้อความในสัญญานี้ดีตลอดแล้ว 
                                                ลงชื่อ........................................................................นายประกัน 
                                                ลงชื่อ.........................................................................ผู้รับสัญญา 
                                                ลงชื่อ.........................................................................พยาน 
                                                ลงชื่อ.........................................................................พยาน/ผู้เขียน 
 
 
                                               

))rrrrr                        ๗๑ 

(ส ๕๖ – ๖๒) 



 
                                                          (ด้านหลัง) 
 
                                     กําหนดวันเวลาให้ผู้ประกันส่งผู้ต้องหาต่อผู้ให้ประกัน 
 

ครั้งท่ี 
 
           วัน  เดือน  ปี  

 
    เวลา  

 
      สถานท่ีส่งตัว 

 
ลายมือช่ือผู้ประกันทราบวันนัด 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

บัญชีทรัพย์สินของผู้ประกันซ่ึงผู้ประกันรับรองว่าเป็นกรรมสิทธิ์ 
ของผู้ประกันแต่เพียงผู้เดียว  และไม่อยู่ในภาระติดพันใดๆ 

 
   ลําดับท่ี 

 
รายการทรัพย์สิน 

 
   จํานวน 

      ราคา    รวมราคา   
    หมายเหตุ  บาท     บาท   ส.ต. 

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
                                                          ลงช่ือ.................................................................ผู้ประกัน 

(ส ๕๖ – ๖๒) 



คํายินยอมกรณีผู้ให้สัญญาคํ้าประกันมีคู่สมรส 

 
  ข้าพเจ้า นาย/นาง....................................................คู่สมรสของ..................................................... 
ผู้คํ้าประกัน ได้ทราบข้อความในสัญญาคํ้าประกันแล้วและยินยอมให้........................................................................ 
ทําสัญญาคํ้าประกันฉบับนี้ได้ การใดท่ีผู้คํ้าประกันกระทําลงไปแล้วก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการก็ดี หรือ
ผู้ต้องหากระทําลงไปแล้วก่อให้เกิดการผิดสัญญาประกันก็ดี หรือทรัพย์สินท่ีคํ้าประกันไม่เพียงพอท่ีจะชําระหนี้เม่ือ
เกิดการผิดสัญญาประกันก็ดี ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันรับผิดร่วมกับผู้คํ้าประกันในอันท่ีจะชําระหนี้ให้แก่ทางราชการ
จนครบจํานวน 
 
 (ลงชื่อ)  คู่สมรสยินยอม 
        ( ) 
 (ลงชื่อ) พยาน 
        ( ) 
 (ลงชื่อ) พยาน 
        ( ) 
 
   ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีคู่สมรส (เป็นโสด/คู่สมรสตาย/หย่า) ในขณะทําสัญญานี้ 
 (ลงชื่อ) ผู้คํ้าประกัน 
        ( ) 
 

(ส ๕๖ – ๖๓) 

๗๒ 



บันทึกรับรองการเป็นโสด 

    
                          วันท่ี .......................... เดือน .................................. พ.ศ. 

........................... 
 ข้าพเจ้า ....................................................... อายุ.................ปี  อยู่บ้านเลขท่ี..........................หมู่ท่ี............ 
ซอย .......................................... ถนน .................................................. แขวง/ตําบล .............................................. 
เขต/อําเภอ ............................................... จังหวัด .......................................... บิดาชื่อ .......................................... 
มารดาชื่อ .............................................................. ขอให้ถ้อยคําต่อหน้า ................................................................. 
ตําแหน่ง .................................................................................... ว่าขณะนี้ข้าพเจ้ายังเป็นโสดไม่มีคู่สมรสแต่อย่างใด 
จึงขอรับรองและยืนยันมาเพ่ือขอทํานิติกรรมด้วยตนเอง  หากเกิดการเสียหายหรือเป็นเท็จเนื่องจากการนี้  ข้าพเจ้า
ขอรับผิดชอบเองท้ังสิ้น 
  อ่านให้ฟังแล้วรับรองว่าถูกต้อง  จึงลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

   (ลงชื่อ)     ........................................................................... ผู้ให้ถ้อยคํา 
          (                                                ) 

(ลงชื่อ)     ........................................................................... พนักงานสอบสวน 
        (                                                ) 

(ลงชื่อ)      ........................................................................... บันทึก/อ่าน  
        (                                                ) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

(ส ๕๖ – ๖๔) 

๗๓ 



 
 
 

 
ท่ี ............................................         

 
       

วันท่ี.......เดือน...................พ.ศ
........................ 

 
เรื่อง    แจ้งอายัด................................................................................(หลักทรัพย์ประกัน)                          

เรียน   ................................................................................................   

                      ด้วยพนักงานสอบสวน.....................................................ได้รับ.......................................เลขท่ี............  
ฉบับท่ี.........................ลงวันท่ี.....................................ซ่ึงธนาคารออกให้แก่............................................................ไว้
เป็นหลักประกันในการยื่นคําร้องขอให้ปล่อยตัวชั่วคราว................................................................ผู้ต้องหาในคดีอาญา
ท่ี.. .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . ./.. .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ระหว่าง.. .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ผู้กล่าวหา
.................................................................ผู้ต้องหา ซ่ึงต้องหาว่ากระทําความผิดฐาน.........................................โดยมี
....................................................................เป็นผู้ยื่นคําร้องขอประกัน ขณะนี้คดีอยู่ระหว่างสอบสวน  พนักงาน
สอบสวนจําเป็นต้องอายัดหลักทรัพย์ประกันดังกล่าวไว้ 

  

                       จึงเรียนมายังท่านเพ่ือขอให้ระงับการจําหน่าย จ่าย โอน และเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์
ดังกล่าวข้างต้นไว้ตามคําสั่งของพนักงานสอบสวนจนกว่าจะได้รับแจ้งการถอนอายัดเป็นหนังสือจากพนักงานสอบสวน       
 

     ขอแสดงความนับถือ 
 
   ลงชื่อ     
     (............................................................) 
    ตําแหน่ง.......................................................................   

  
 
 
 
หน่วยงาน..................................................... 
โทร..............................................  
 

ท่ีทําการหรือสถานีตํารวจ............. 

๗๔ 

(ส ๕๖ – ๖๕) 



บันทึกการสอบถามเบื้องต้น 
 สถานท่ีบันทึก...................................................... 

     วัน เดือน ปี ท่ีบันทึก     ....................................................................... 
 บันทึกนี้ทําข้ึนเพ่ือแสดงว่า ....................................................................พนักงานสอบสวน  ได้สอบถาม      
ด.ช. ....................................................   ในเบ้ืองต้น โดยมี.........................................................................................     
ท่ีอยู่.....................ซอย........................................ถนน.............................แขวง/ตําบล...................................          
เขต/อําเภอ........................จังหวัด....................................เป็นล่ามแปล หรือได้จัดหาเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก 
หรือความช่วยเหลืออ่ืนใด ให้ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแล้ว ปรากฏ
รายละเอียดเก่ียวกับเด็ก หรือเยาวชน ผู้ต้องหา  ดังนี้.- 
 ๑. ชื่อตัว.......................................ชื่อสกุล....................................อายุ........ปี    สัญชาติ................. 
 ๒. ถ่ินท่ีอยู่ เลขท่ี........................ซอย............................................ถนน......................................         
หมู่ท่ี............แขวง/ตําบล........................ เขต/อําเภอ.................................จังหวัด.................................. 
 ๓. สถานท่ีเกิด เลขท่ี........................ซอย............................................ถนน.....................................          
หมู่ท่ี............แขวง/ตําบล..........................เขต/อําเภอ................................จังหวัด.................................. 
 ๔. อาชีพของเด็กหรือเยาวชน ผู้ต้องหา.................................................................................................  
 ๕. รายละเอียดเก่ียวกับบิดาของเด็ก หรือเยาวชน ผู้ต้องหา    
 ชื่อตัว..................................................................ชื่อสกุล..................................................................ท่ีอยู่      
เลขท่ี...........................ซอย......................................ถนน...........................................หมู่ท่ี....................               
แขวง/ตําบล.....................................เขต/อําเภอ...............................................จังหวัด..........................................      
อาชีพ..............................................หมายเลขโทรศัพท์........................................ 
 ๖.รายละเอียดเก่ียวกับมารดาของเด็ก หรือเยาวชน ผู้ต้องหา    
 ชื่อตัว..................................................................ชื่อสกุล..................................................................ท่ีอยู่      
เลขท่ี...........................ซอย......................................ถนน...........................................หมู่ท่ี....................               
แขวง/ตําบล.........................................เขต/อําเภอ...............................................จังหวัด..........................................
อาชีพ..............................................หมายเลขโทรศัพท์........................................ 
 ๗.รายละเอียดเก่ียวกับมารดาของเด็ก หรือเยาวชน ผู้ต้องหา    
 ชื่อตัว..................................................................ชื่อสกุล..................................................................ท่ีอยู่เลขท่ี
........ ... .... ... .... .... .ซอย.......... ... .... .... ... .... ... .... ...ถนน............ ... .... .... ... .... ... .... ... ...หมู่ท่ี......... ... .... ... .                    
แขวง/ตําบล.............................................เขต/อําเภอ...............................................จังหวัด..........................................
อาชีพ..............................................หมายเลขโทรศัพท์........................................ 
 ๘.รายละเอียดเก่ียวกับบุคคลท่ีเด็ก หรือเยาวชน ผู้ต้องหา อาศัยอยู่ด้วย    
 ชื่อตัว..................................................................ชื่อสกุล..................................................................ท่ีอยู่      
เลขท่ี...........................ซอย......................................ถนน...........................................หมู่ท่ี....................              
แขวง/ตําบล.............................................เขต/อําเภอ...............................................จังหวัด..........................................
อาชีพ..............................................หมายเลขโทรศัพท์........................................ 
 ๙.รายละเอียดองค์กรท่ีเด็ก หรือเยาวชน ผู้ต้องหา อาศัยอยู่ด้วย    
 ชื่อองค์กร.......................................................................................................................ท่ีอยู่เลขท่ี
...........................ซอย......................................ถนน...........................................หมู่ท่ี.................ตําบล.........................
อําเภอ.............................................จังหวัด................................................................หมายเลขโทรศัพท์
.................................................................... 
 

๗๕ 

(ส ๕๖ – ๖๖) 



(๒) 
 และได้แจ้งข้อหาให้เด็ก หรือเยาวชนผู้ต้องหาทราบว่า............................................................................ 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
 ได้อ่านบันทึกนี้ให้เด็กหรือเยาวชน ผู้ต้องหาฟังแล้วรับว่าถูกต้อง จึงให้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
 (ลงชื่อ)............................................................................................เด็กหรือเยาวชน ผู้ต้องหา 
 (ลงชื่อ)............................................................................................ล่ามแปล 
 (ลงชื่อ)............................................................................................พยาน/ผู้ปกครอง 
 (ลงชื่อ)............................................................................................พนักงานสอบสวน/บันทึก/อ่าน 
  
 
 
 

(ส ๕๖ – ๖๖) 



    
                  ท่ี................................                                                              สถานีตํารวจ............................................ 
                                                                            วันท่ี ...............เดือน...............................พ.ศ. ............................ 
             เรื่อง   แจ้งการดําเนินคดีกับ....................................................................................................................... 
                      (แจ้งข้อหาโดยไม่มีการจับกุมและควบคุมตัว) 
             เรียน   ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน................................................................. 

   ด้วยพนักงานสอบสวน.....(หน่วยงานพนักงานสอบสวน )...ได้สอบถามปากคําเบ้ืองต้นและสอบสวน
ดําเนินคดีกับเด็กหรือเยาวชนดังรายละเอียดข้างล่างนี้แล้ว  และเด็กหรือเยาวชนนี้เป็นผู้ท่ีจะต้องได้รับการพิจารณา
พิพากษาในศาลเยาวชนและครอบครัว จึงแจ้งมาเพ่ือทราบถึงการดําเนินคดีกับเด็กหรือเยาวชน ดังนี้ 

๑. ชื่อเด็กหรือเยาวชน............................................................................เพศ............................................. 
๒. เกิดเม่ือวันท่ี..................................................................อายุ.............................ปี  
๓. เชื้อชาติ.......................สัญชาติ...........................ศาสนา................................ 
๔. ชื่อบิดามารดา.................................................................................................. 
๕. เวลานี้อยู่ในความปกครองของใคร และเก่ียวข้องกับเด็กหรือเยาวชนอย่างไร....................................... 

............................................................................................................................................................... 
                           ๖. ท่ีอยู่ปัจจุบัน............................................................................................................................................. 
                           ๗. อาชีพของเด็กหรือเยาวชน และ ของบิดามารดาหรือผู้ปกครอง ............................................................. 
                           ๘.การศึกษาอบรม ยังศึกษาอยู่ในโรงเรียนใดหรือออกจากโรงเรียนแล้ว....................................................... 
                           ๙. ครั้งนี้ต้องหาว่ากระทําผิดในความผิดฐานใด เม่ือใด ท่ีไหน ..................................................................... 
                           ๑๐. ครั้งนี้กระทําผิดร่วมกับใครหรือไม่ ....................................................................................................... 
                           ๑๑. พฤติการณ์แห่งคดี ............................................................................................................................... 
                         .............................................................................................................................................................. 
                           ๑๒. ถูกดําเนินคดีโดยแจ้งข้อหาให้ทราบ เม่ือวัน เวลาใด และท่ีไหน .......................................................... 

 
                                   (ลงชื่อ)............................................................พนักงานสอบสวน/บันทึก 
                                               (..............................................................) 
                                   ตําแหน่ง................................................................... 
 

 
 
 
 
 
 

๗๖ 

(ส ๕๖ – ๖๗) 



 
 

( ด้านหลัง) 
 
 
                      พฤติการณ์แห่งคดีโดยละเอียด............................................................................................................................ 
                      ............................................................................................................................................................................ 
                      ............................................................................................................................................................................ 
                      การกระทําของผู้ต้องหาเป็นความผิดตามกฎหมายใด......................................................................................... 
 
                                                             (ลงชื่อ)....................................................................พนักงานสอบสวน/บันทึก 
                                                                      (..............................................................) 
                                                              ตําแหน่ง...................................................................... 
                                                                              
 
 
 
 
 
 

 (ส ๕๖ – ๖๗) 



ท่ี.........................    

 

 สถานีตํารวจ/หน่วยงาน ................................... 

        วันท่ี..............เดือน.................พ.ศ. ................... 
เรื่อง แจ้งการจับกุม..................................................................................................................................................... 
เสนอ ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน........................................................................................ 
  ด้วย..............................................................................ได้ทําการจับกุมและพนักงานสอบสวนได้
สอบถามปากคําเด็กหรือเยาวชนดังรายการละเอียดข้างล่างนี้แล้ว และเด็กหรือเยาวชนนี้เป็นผู้ท่ีจะต้องได้รับการ
พิจารณาพิพากษาในศาลเยาวชนและครอบครัว จึงแจ้งมาเพ่ือจัดการรับตัวเด็กหรือเยาวชนผู้ต้องหามาควบคุมไว้     
ยังสถานพินิจต่อไป 

๑. ชื่อเด็กหรือเยาวชน..................................................................................................เพศ........................... 
๒. เกิดเม่ือวันท่ี..................................................................................................อายุ...................................ปี 

๓. เชื้อชาติ.....................................สัญชาติ.................................ศาสนา....................................................... 
๔. ชื่อบิดามารดา........................................................................................................................................... 
๕. เวลานี้อยู่ในความปกครองของใคร และเก่ียวข้องกับเด็กหรือเยาวชนอย่างไร

................................................................................................................................................................. 
๖. ท่ีอยู่ปัจจุบัน............................................................................................................................................. 
๗. อาชีพของเด็กหรือเยาวชนและของบิดามารดาหรือผู้ปกครอง................................................................. 
๘. การศึกษาอบรม ยังศึกษาอยู่ในโรงเรียนใดหรือออกจากโรงเรียนแล้ว..................................................... 
๙. ครั้งนี้ต้องหาว่ากระทําผิดในข้อหาใด เม่ือใด ท่ีไหน................................................................................. 
๑๐. ครั้งนี้กระทําผิดร่วมกับใครหรือไม่........................................................................................................... 
๑๑. พฤติการณ์แห่งการจับกุม กล่าวคือ......................................................................................................... 

ถามปากคําในเบ้ืองต้นแล้วผู้ต้องหาให้การ ............................................................................................. 
๑๒. ถูกควบคุมแต่วันเวลาใด และท่ีไหน........................................................................................................ 

 

ลงชื่อ.........................................................พนักงานสอบสวน/บันทึก 

        (....................................................) 
ตําแหน่ง.................................................... 
 

(ส ๕๖ – ๖๘) 

๗๗ 



 

 

ท่ี..................................      สถานีตํารวจ/หน่วยงาน............................ 
           .................................................................. 
เรื่อง  แจ้งการจับกุม........................................... 
แจ้งความมายัง.............................................................. 
  ด้วย...........................................................ซ่ึงเป็น ...................................................................... 
ได้ถูกจับกุมโดยต้องหาว่า....................................................................................................................................... 
เหตุเกิดท่ี ................................................................................. เม่ือวันท่ี .............................................................. 
เวลา........................นาฬิกา  เวลานี้ถูกควบคุมตัวอยู่ท่ี........................................................................................... 
  ฉะนั้น  จึงแจ้งมาให้ทราบ 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 
 

( พนักงานผู้จับกุมหรือพนักงานสอบสวน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  แบบนี้เป็นแบบพนักงานผู้จับกุมหรือพนักงานสอบสวนแจ้งไปยังบิดามารดาผู้ปกครอง หรือ ผู้ท่ีเด็ก
หรือเยาวชนอาศัยอยู่ตามความในมาตรา ๒๔ พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีเด็กฯ 
 

(ส ๕๖ – ๖๙) 

๗๘ 



แบบพิมพ์ลายน้ิวมือ ผู้ต้องหา ฯลฯ 

วัน เดือน ปี ท่ีพิมพ์ลายนิ้วมือ................................................ส่วนราชการ....................................................................... 
ผู้ถูกพิมพ์ลายนิ้วมือ  เพศ         ชาย           หญิง    เกิด พ.ศ........................................................................ 

ชื่อ นามสกุล (ภาษาไทย)................................................................... 
ชื่อ นามสกุล (ภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง)............................... 

หมายเลขสารบบ 
ลายพิมพ์นิ้วมือ 

........................................................................................................... 
ลายมือชื่อ........................................................................................... 

หมายเลขบัญชีประวัติ 
การกระทําความผิด 

เจ้าหน้าท่ีผู้พิมพ์ลายนิ้วมือ 
ชื่อ นามสกุล....................................................................................... 
ลายมือชื่อ........................................................................................... 

รหัสลายพิมพ์นิ้วมือ......................................... 
แยกรหัสอ่ืน..................................................... 

   
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

๑.นิ้วหัวแม่มือขวา ๒.นิ้วชี้ขวา ๓.นิ้วกลางขวา ๔.นิ้วนางขวา ๕.นิ้วก้อยขวา 
 
 
 
 

  
 
 
 

  

๖.นิ้วหัวแม่มือซ้าย ๗.นิ้วชี้ซ้าย ๘.นิ้วกลางซ้าย ๙.นิ้วนางซ้าย ๑๐.นิ้วก้อยซ้าย 
 
 
 
 
 

มือซ้ายพิมพ์กดพร้อมกัน ๔ นิ้ว 

 
 
 
 
 

นิ้วหัวแม่มือซ้าย 

 
 
 
 
 

นิ้วหัวแม่มือขวา 

 
 
 
 
 

มือขวาพิมพ์พร้อมกัน ๔ นิ้ว 
 

 

                    

 

 

 

  

(ส ๕๖ – ๗๐) 

๗๙ 



(๒) 

คดีท่ี ................................../๒๕............ 
ฐานความผิด ............................................................................................................................................................................. 
วัน  เดือน  ปี  ท่ีเกิดเหตุ ....................................................... วัน  เดือน  ปี  ท่ีถูกจับกุม .................................................. 
 
                ประวัติและตําหนิรูปพรรณ            ผลการตรวจสอบประวัติ 

เลขประจําตัวประชาชน 
 -     -      -   -  

 
บัตรประจําตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ/พนักงานองค์กรของรัฐ 
สังกัด ................................................. เลขท่ี ............................... 
ใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าว เลขท่ี ........................................ 
หนังสือเดินทาง ประเทศ .............................. เลขท่ี ..................  
เพศ                    ชาย                    หญิง            (ลงช่ือ) ....................................  (ลงช่ือ) 
........................................  
ช่ือ นามสกุล ..........................................,....................................                        (......................................)                             
(....................................................................................................)  
เกิดวันท่ี ................... เดือน ................................ พ.ศ. .............        ........../.........../..............             ........../.........../............         
เช้ือชาติ ....................................... สัญชาติ ................................                 เจ้าหน้าท่ีผู้ตรวจสอบ                         เจ้าหน้าท่ีผู้ตรวจเก็บ   
สูง ................................ ซม. นํ้าหนัก .................................. กก.                                               
รูปร่าง ...................................... สีผิว ..........................................                                    ผลคดี 
ตําหนิ/พิการ/ลายสัก .................................................................    ช้ันพนักงานสอบสวน 
....................................................................................................... 
.......................................................................................................     .................................................................................................................... 
ลักษณะและนิสัยอันเป็นท่ีน่าสังเกต ........................................    ช้ันพนักงานอัยการ................................................................................... 
ภูมิลําเนา......................................................................................    ศาล ....................................................................................................... 
.......................................................................................................    คดีดํา ......................................... คดีแดง ...................................... 
....................................................................................................... 
อาชีพ ...........................................................................................    คําพิพากษา .................................................................................... 
สถานท่ีทํางาน ............................................................................     ฐาน ............................................................................................ 
ช่ือบิดา ....................................... ช่ือมารดา ...................................         ต้องตามกฎหมาย .................................................................... 
ช่ือภรรยา/สามี ................................................................................         วันพิพากษา ............................................................................. 
      กําหนดวันพ้นโทษ ................................................................... 
                  เรือนจํา............................................................................................... 
ลงช่ือ ..........................................  ลงช่ือ ........................................                  ลงช่ือ ..................................................... ผู้บันทึก 
        (........................................)          (.....................................)                          (...............................................) 
                  ผู้บันทึก              พนักงานสอบสวน     ตําแหน่ง .........................................................  

 

  

(ส ๕๖ – ๗๐) 



 

 

บัญชีสํานวนการสอบสวน  

คดีท่ี.........../...........สถานีตํารวจ...........................เขต/อําเภอ.........................จังหวัด.......................... 

ลําดับท่ี รายการ ของ ถึง จํานวน(แผ่น) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

 

หมายเหตุ สําหรับการเรียงสํานวนการสอบสวนสํานวนในคดีท่ีมีความยุ่งยาก ซับซ้อน มีพยานหลักฐานเป็น
จํานวนมาก ซ่ึงมีบัญชีพยานหลักฐานฝ่ายผู้กล่าวหา บัญชีพยานหลักฐานฝ่ายผู้ต้องหา และบัญชีพยานหลักฐาน
ท่ีพนักงานสอบสวนรวบรวมได้เอง ให้ใช้บัญชีสํานวนตามแบบดังกล่าวข้างต้น โดยให้เปลี่ยนชื่อจาก       
“บัญชีสํานวนการสอบสวน” เป็น “บัญชีพยานหลักฐานฝ่ายผู้กล่าวหา” “บัญชีพยานหลักฐานฝ่ายผู้ต้องหา” 
หรือ “บัญชีพยานหลักฐานท่ีพนักงานสอบสวนสอบสวนรวบรวมได้เอง”แล้วแต่กรณี 

 
(ส ๕๖ – ๗๑) 

 ๘๐ 



สํานักงานตํารวจแห่งชาติ                                                                                                        
การดําเนินคดีอาญาท่ัวไป 

เลขคดีอาญาท่ี........./........เลขคดีอุกฉกรรจ์ท่ี........../.........สถานีตํารวจ/แผนก/งาน........กองบังคับการ/ตํารวจภูธรจังหวัด.........กองบัญชาการ/ภาค ...............       

  ส่วนที่ ๑   การรับคําร้องทุกข์หรือคํากล่าวโทษ          
      ข้าพเจ้า................................  อายุ................  ปี  เชื้อชาติ.............  สัญชาติ.............  ศาสนา.............  อาชีพ..............                  
อยู่บ้านเลขท่ี.............หมู่ท่ี.........ตรอก/ซอย............ถนน......................แขวง/ตําบล.........................เขต/อําเภอ..................จังหวัด.................  
รหัสไปรษณีย์.............โทรศัพท์.............บัตรประจําตัวเลขท่ี................ประเภท...........ออกให้ท่ี..............ชื่อบิดา...............ชื่อมารดา............... 

ขอร้องทุกข์หรือกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนดังต่อไปนี้                       
 ลักษณะความผิดและพฤติการณ์ต่างๆท่ีความผิดนั้นได้กระทําลง……………………………………………………………………………………………. 
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................           
 ความเสียหายท่ีได้รับ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
....................................................................................................................................................................................…………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ชื่อและรูปพรรณของผู้กระทําผิด………………………………………………………………………………………………………………………………… 
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................... 

 ข้าพเจ้าขอมอบคดีให้พนักงานสอบสวนดําเนินคดีต่อไปจนถึงท่ีสุด                              
เหตุท่ีเกิด............................................................................................................................................................................................................................................  
ข้าพเจ้า............................................ตําแหน่ง.................................. พนักงานสอบสวน ไดร้ับคําร้องทุกข์หรือคํากล่าวโทษไว้แล้ว จะไดส้อบสวนดําเนินการต่อไป 
และอ่านให้ผูร้้องทุกข์หรือผู้กล่าวโทษฟังแล้ว รับว่าถูกต้องจึงให้ลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน                                                                                                                 

ลงช่ือ ................................................. ผู้ร้องทุกข์หรือผู้กล่าวโทษ   ลงช่ือ ................................................ผู้รับคําร้องทุกข์หรือคํากล่าวโทษ  
      (                                    )                     (                                    )   
                                                        
ลงช่ือ ..................................................... ผู้บันทึก          
      (                                       ) 

 

 

 

 

เล่มท่ี ........................                                  
เลขท่ี ........................ 

๘๑ 

(ส ๕๖ – ๗๒) 



(๒) 

ส่วนท่ี ๒ การดาํเนินคดี  

                            ............................................................................................................................................................................ผู้กล่าวหา           

 คดีระหว่าง              
     ..............................................................................................................................................................................ผูต้้องหา                            
ข้อหา..................................................................................................................................................................................................................................................
วัน เดือน ปี และเวลาท่ีเกิดเหตุ......................................................................สถานท่ีเกิดเหตุ....................................................................................................                         
ผู้ต้องหา 

 

 

 

ลําดับ 
ช่ือ - ช่ือสกุล

ผู้ต้องหา 
อาย ุ สัญชาติ 

วัน เดือน ปี 

สถานท่ี
อายัด  

ตัวผู้ต้องหา 

วัน 
เดือน ปี  
ถอน
อายัด 

จับกุม ควบคุม 
ปล่อย

ช่ัวคราว ผัดฟ้อง/ฝากขัง 
ออก

หมายจบั 
อายัดผู้ต้องหา และ  
เลขหนังสืออายัดตัว   

คร้ังแรก 

๑ …………….         เวลา       น.             

๒           เวลา       น.             

๒           เวลา       น.             

๔           เวลา       น.             

๕           เวลา       น.             

(ส ๕๖ – ๗๒) 



สํานักงานตํารวจแห่งชาติ                                                                                                        
การดําเนินคดีจราจรทางบก 

เลขคดีอาญาท่ี............./............สถานีตํารวจ/แผนก/งาน.............................กองบังคับการ/ตํารวจภูธรจังหวัด........................กองบัญชาการ/ภาค ......................       

ส่วนท่ี ๑   การรับคําร้องทุกข์หรือคํากล่าวโทษ           
  ข้าพเจ้า.............................................อายุ....................  ปี  เช้ือชาติ.................  สัญชาติ.................  ศาสนา...............  อาชีพ...................................  
อยู่บ้านเลขท่ี.............หมู่ท่ี.........ตรอก/ซอย............ถนน.............................แขวง/ตําบล..............................เขต/อําเภอ.........................จังหวัด........................
รหัสไปรษณีย์.............โทรศัพท์.............บัตรประจําตัวเลขท่ี....................ประเภท...........ออกให้ท่ี..............ช่ือบิดา...........................ช่ือมารดา................................. 

ขอร้องทุกข์หรือกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน...............................................................โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี                           

          ลักษณะความผดิและพฤติการณ์ต่างๆท่ีความผิดน้ันได้กระทําลง......................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................           

 ความเสยีหายท่ีได้รับ........................................................................................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………. 

 ช่ือและรูปพรรณของผู้กระทําผิด................................................................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................... 
เหตุเกิดท่ี....................................................................................................................................................................................................................................... 
ข้าพเจ้า............................................ตําแหน่ง.................................. พนักงานสอบสวน ไดร้ับคําร้องทุกข์หรือคํากล่าวโทษไว้แล้ว จะไดส้อบสวนดําเนินการ
ต่อไป และอ่านให้ผู้ร้องทุกข์หรือผูก้ล่าวโทษฟังแล้ว รับว่าถูกต้องจึงให้ลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน                                                                                                         

ลงช่ือ ................................................. ผู้เสียหาย/คู่กรณี    ลงช่ือ ................................................ผู้เสียหาย/คู่กรณ ี

       (                                    )            (                                    )                                                         

ลงช่ือ ................................................. ผู้เสียหาย/คู่กรณี    ลงช่ือ ................................................ผู้เสียหาย/คู่กรณ ี

      (                                    )            (                                    )                                  

ลงช่ือ ................................................. ผู้เสียหาย/คู่กรณี    ลงช่ือ ................................................ผู้รบัคําร้องทุกข์หรือคํากล่าวโทษ                           
(                                    )            (                                    )                                  

ลงช่ือ ................................................. ผู้บันทึก/อ่าน    ลงช่ือ ................................................หัวหน้างานสอบสวน/ตรวจ                        
(                                    )                   (                                    )      

 

 
 
 
 
 
 
 
 

เล่มที่ ........................                                  
เลขที่ ........................ 

๘๒ 

(ส ๕๖ – ๗๓) 



(ส ๕๖ – ๗๓) 

(๒) 
ส่วนท่ี ๒ การดําเนินคดี  
                              ..............................................................................................................................................................................................................ผู้กล่าวหา           
 คดีระหว่าง              
  .................................................................................................................................................................................................................ผู้ต้องหา                            
ข้อหา.............................................................................................................................................................................................................................................................................................
วัน เดือน ป ีและเวลาท่ีเกิดเหตุ.......................................................................................................สถานท่ีเกิดเหตุ....................................................................................................................                         
ผู้ต้องหา 

การปฏิบัติกับผู้ต้องหา (ขีดเคร่ืองหมาย � หรือ × ลงในวงเล็บแล้วกรอกข้อมูล)              
( ) ๑. คดีนี้ไม่ปรากฎว่าผู้ใดเป็นผู้กระทําความผิด                                                                                                                                                                           
( ) ๒. คดีนี้ผู้ต้องหาหลบหนีได้ออกหมายจับผู้ต้องหาท่ี................... ไว้ตามหมายจับ ลําดับท่ี........./........ลงวันท่ี......................เดือน............................พ.ศ....................                                      
ส่วนท่ี ๓ ผลการดําเนินคดี (ขีดเคร่ืองหมาย � หรือ × ลงในวงเล็บแล้วกรอกขอ้มูล)         
 ช้ันพนักงานสอบสวน                                                         
( ) ๑. มีความเห็นควรงดการสอบสวน หรือให้งดการสอบสวน ส่งสําเนาให้พนักงานอัยการ กอง/จังหวัด....................ตามหนังสือ.........../......... ลงวันท่ี.........เดือน......................พ.ศ.............       
( ) ๒. มีความเห็นส่ังฟ้องผู้ต้องหาทุกคน ส่งสําเนาให้พนักงานอยัการ กอง/จังหวัด.....................................................ตามหนังสือ........./.......... ลงวันท่ี..........เดือน......................พ.ศ..............                                                 
( ) ๓. มีความเห็นไม่ส่ังฟ้องผู้ต้องหาทุกคนส่งสําเนาให้พนักงานอัยการ กอง/จังหวัด...................................................ตามหนังสือ........./.......... ลงวันท่ี..........เดือน......................พ.ศ.............                                   
( ) ๔. มีความเห้นส่ังฟ้องผู้ต้องหาท่ี.........และส่ังไม่ฟ้องผู้ต้องหาท่ี.........ส่งสําเนาให้พนักงานอยัการ กอง/จังหวัด.........................ตามหนังสือ........../........ลงวันท่ี.......เดือน...........พ.ศ..........                                                 
( ) ๕. เปรียบเทียบปรับคดีนี้ตามบันทึกการเปรียบเทียบปรับท่ี........../......... และส่งสํานวนการเปรียบเทียบปรับคดีอาญาไปให้พนักงานอยัการ กอง/จังหวัด..................................................                           
ตามหนังสือ........./......... ลงวันท่ี.........เดือน...................พ.ศ...............                                                              
( ) ๖. อื่นๆ 
(ระบุ)..................................................................................................................................................................................................................................................................................                        
ช้ันพนักงานอัยการ                    
( ) ๑. พนักงานอยัการ กอง/จังหวัด.......................................มีคําส่ังงดหรือให้งดการสอบสวน ตามหนังสือท่ี.............../.................ลงวันท่ี................เดือน.............................พ.ศ....................                                                   
( ) ๒. พนักงานอยัการ กอง/จังหวัด......................................มีคําส่ังฟ้องผู้ต้องหาท่ี...........................แต่ผู้ต้องหาท่ี...................หลบหนี จึงให้ออกหมายจับผู้ต้องหาท่ี......................................
ตามหนังสือ................./..............ลงวันท่ี......................................พ.ศ..........................                                                                                                 
( ) ๓. พนักงานอยัการ กอง/จังหวัด.....................................มีคําส่ังฟ้องผู้ต้องหาท่ี...............ต่อศาล................ตามหมายเลขคดีดําท่ี........./........ลงวันท่ี.........เดือน...................พ.ศ................                                                  
( ) ๔. พนักงานอยัการ กอง/จังหวัด......................................มีคําส่ังเด็ดขาดไม่ฟ้องผู้ต้องหาท่ี..........................ตามหนังสือท่ี.........../.......... ลงวันท่ี...........เดือน........................พ.ศ................                                                          
( ) ๕. อื่นๆ 
(ระบุ)...................................................................................................................................................................................................................................................................................         
ช้ันศาล                                                                       
ผู้ต้องหาท่ี.....................................ศาลช้ันต้นพิพากษา...........................................  หมายเลขคดีดําท่ี......./........หมายเลขคดีแดงท่ี......./......ลงวันท่ี............เดือน................พ.ศ.....................
 ศาลอุทธรณ์พิพากษา...................................ลงวันท่ี...............เดือน................พ.ศ......................ศาลฎีกาตัดสิน.....................ลงวันท่ี...........เดือน.........................พ.ศ.....................          
ผู้ต้องหาท่ี.....................................ศาลช้ันต้นพิพากษา...........................................  หมายเลขคดีดําท่ี......./........หมายเลขคดีแดงท่ี......./......ลงวันท่ี............เดือน................พ.ศ.....................
 ศาลอุทธรณ์พิพากษา..................................ลงวันท่ี...............เดือน................พ.ศ......................ศาลฎีกาตัดสิน.....................ลงวันท่ี...........เดือน.........................พ.ศ.....................   
ผู้ต้องหาท่ี............................ศาลช้ันต้นพิพากษา....................................................  หมายเลขคดีดําท่ี......./........หมายเลขคดีแดงท่ี......./......ลงวันท่ี............เดือน................พ.ศ.....................
 ศาลอุทธรณ์พิพากษา.................................ลงวันท่ี...............เดือน................พ.ศ......................ศาลฎีกาตัดสิน.....................ลงวันท่ี...........เดือน.........................พ.ศ..................... 

ลงช่ือ...........................................หัวหน้างานสอบสวน   ลงช่ือ.................................................หัวหน้าพนักงานสอบสวน  
        (                                )             (                                    ) 

ลําดับ 
ช่ือ - ช่ือสกุล

ผู้ต้องหา 
อาย ุ สัญชาติ 

วัน เดือน ปี 

สถานท่ี
อายัด  

ตัวผู้ต้องหา 

วัน 
เดือน ปี  
ถอน
อายัด 

จับกุม ควบคุม 
ปล่อย

ช่ัวคราว ผัดฟ้อง/ฝากขัง 
ออก

หมายจบั 
อายัดผู้ต้องหา และ  
เลขหนังสืออายัดตัว   

คร้ังแรก 

๑ ………………………  ……  ………...  ……… ....เวลา……..น.  ……………  ……………………...  ……………  ……………………………  ……………… …………  

๒ ………………………  ……  ………... ……… ....เวลา……..น.  ……………  ……………………...  ……………  …………………………… ……………… …………  

๓ ………………………  ……  ………... ……… ....เวลา……..น.  ……………  ……………………...  ……………  …………………………… ……………… …………  



สมุดสารบบการรับแจ้งความที่เก่ียวกับคดีอาญา 

ของ ............. (สถานีตํารวจ...../หน่วยงานที่มีอํานาจสอบสวน)......... 

ลําดับ วันเดือนปี 
ช่ือผู้แจ้ง 

ท่ีอยู่ 
ช่องทางติดต่อ 

เร่ืองท่ีแจ้ง ผลดําเนินการ หมายเหตุ 

      

      
      
      
      

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 

 

 

หมายเหตุ-. สมุดสารบบการรับแจ้งความท่ีเก่ียวกับคดีอาญาของหน่วย ให้ใช้สมุดสีน้ําเงิน และมีหน้าปก ดังนี้ 

 

(ส ๕๖ -๗๔) 

๘๓ 



 

 

 สมุดสารบบการรับแจ้งความท่ีเก่ียวกับคดีอาญา 

สถานท่ีทําการ....................................... 

เล่มที่................../พ.ศ.............. 

ต้ังแต่ลําดับที่.........../พ.ศ........วันที่...........เดือน................พ.ศ........ 

ถึงลําดับที่.........../พ.ศ........วันที่...........เดือน................พ.ศ............ 



สมุดบันทึกคดีอาญา คดีจราจร 

ของ ............(สถานีตํารวจ....../หน่วยงานที่มีอํานาจสอบสวน)............. 
คดีที่ ชื่อ 

ผู้กล่าวหา 
ชื่อ 

ผู้ต้องหา 
ชื่อ 
ผู้จับ 

 
ข้อหา 

วันเดือนปี 
สถานที่
เกิดเหตุ 

วันเวลา 
ที่ถูก 

ควบคุม 

วันครบ 
กําหนด 
ควบคุม 

การ 
ปล่อย 
ชั่วคราว 

การเสนอ 
ขอฝากขัง 
ต่อศาล 

ผลการ 
สอบสวน 

เสนอต่อ 
หน.พงส. 
เมื่อใด 

หน.พงส. 
สั่ง 

อย่างใด 

เสนอ 
อัยการ 
เมื่อใด 

ผลคดีชั้น 
อัยการ 

ผลคดี 
ชั้นศาล 

พงส. 
เจ้าของ 

คดี 

หมาย 
เหตุ 

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 
(ส ๕๖ – ๗๕) 

๘๔ 



สมุดบันทึกคดีอาญา คดีจราจร 

ของ ชื่อ.....................................................พนักงานสอบสวน 
คดีที่ ชื่อ 

ผู้กล่าวหา 
ชื่อ 

ผู้ต้องหา 
ชื่อ 
ผู้จับ 

 
ข้อหา 

วันเดือนปี 
สถานที่
เกิดเหตุ 

วันเวลา 
ที่ถูก 

ควบคุม 

วันครบ 
กําหนด 
ควบคุม 

การ 
ปล่อย 
ชั่วคราว 

การเสนอ 
ขอฝากขัง 
ต่อศาล 

ผลการ 
สอบสวน 

เสนอต่อ 
หน.พงส. 
เมื่อใด 

หน.พงส. 
สั่ง 

อย่างใด 

เสนอ 
อัยการ 
เมื่อใด 

ผลคดีชั้น 
อัยการ 

ผลคดี 
ชั้นศาล 

หมาย 
เหตุ 

                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

 

(ส ๕๖ – ๗๖) 

๘๕ 



สมุดเก็บสํานวนการสอบสวน 
ที่พนักงานอัยการไม่รับไวพิ้จารณา 

ของ .........(สถานีตํารวจ...../หน่วยงานทีม่ีอํานาจสอบสวน)................ 

ลําดับ 
เลข
คดี 

ช่ือ 
ผู้กล่าวหา 

ช่ือ 
ผู้ต้องหา 

ฐานความผิด 
ช่ือพนักงาน 
สอบสวน 
เจ้าของคดี 

วันท่ีส่งสํานวน 
ไปยัง 

พนักงานอัยการ 

วันท่ีรับสํานวน 
คืนจาก 

พนักงานอัยการ 
หมายเหตุ 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 (ส ๕๖ – ๗๗) 

๘๖ 



สมุดเก็บสํานวนการสอบสวน 
ที่พนักงานอัยการมีคําสั่งงดการสอบสวน 

ของ .........(สถานีตํารวจ...../หน่วยงานทีม่ีอํานาจสอบสวน)................ 

ลําดับ 
เลข
คดี 

ช่ือ 
ผู้กล่าวหา 

ช่ือ 
ผู้ต้องหา 

ฐานความผิด 
ช่ือพนักงาน 
สอบสวน 
เจ้าของคดี 

วันท่ีรับสํานวน
คืนจาก 

พนักงานอัยการ 
หมายเหตุ 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 

 

(ส ๕๖ – ๗๘) 

๘๗ 



สมุดเก็บสําเนาสํานวนการสอบสวน 
ของ .........(สถานีตํารวจ...../หน่วยงานทีม่ีอํานาจสอบสวน)................ 

ลําดับ คดีท่ี ช่ือ 
ผู้กล่าวหา 

ช่ือ 
ผู้ต้องหา 

 
ฐานความผิด 

ช่ือพนักงานสอบสวน
เจ้าของคดี 

วันท่ีส่ง 
พนักงาน
อัยการ 

หมายเหตุ 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 (ส ๕๖ – ๗๙) 

๘๘ 



สมุดเก็บสํานวนชันสูตรพลิกศพ 
ของ ............................(สถานีตํารวจ.....).............................. 

ลําดับ เลข  
ชันสูตร 
พลิกศพ 

ช่ือ 
ผู้กล่าวหา 

ช่ือ 
ผู้ตาย 

 
เหตุท่ีตาย 

ช่ือพนักงาน
สอบสวน 
เจ้าของคดี 

วันท่ีส่ง 
สํานวนให้ 

ผู้ว่าราชการจังหวัด 

หมายเหตุ 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 (ส ๕๖ – ๘๐) 

๘๙ 



บัญชีคุมพยานสําหรับพนักงานสอบสวน 

 

ลําดับ 

 

คดีที่ 

 

ฐานความผิด 

 

ชื่อ ชื่อสกุล พยาน ที่อยู่ตามทะเบียนและปัจจุบัน หรือ
ชั่วคราวและหมายเลขโทรศัพท์ 

ที่ทํางาน หรือที่ติดต่อแห่งอื่น
และหมายเลขโทรศัพท์ 

ว.ด.ป. 
ปจว. ข้อ 
ไป-กลับ 

ผลการไป
พบพยาน 

 

หมายเหตุ 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

(ส ๕๖ – ๘1) 

๙๐ 



บัญชีคุมพยานประจําที่ทําการพนักงานสอบสวน 

 

ลําดับ 

 

คดีที่ 

 

ฐานความผิด 

 

ชื่อ ชื่อสกุล พยาน ที่อยู่ตามทะเบียนและปัจจุบัน หรือ
ชั่วคราวและหมายเลขโทรศัพท์ 

ที่ทํางาน หรือที่ติดต่อ         
แห่งอื่น และหมายเลข

โทรศัพท์ 

ว.ด.ป. 
ปจว. ข้อ 
ไป-กลับ 

ผลการไป
พบพยาน 

ชื่อพนักงาน
สอบสวน 

 

หมายเหตุ 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

(ส ๕๖ – ๘2) 

๙๑ 



สมุดเก็บสํานวนการสอบสวน 
ที่มีการอายัดตัวผู้ต้องหา 

ของ .........(สถานีตํารวจ...../หน่วยงานทีม่ีอํานาจสอบสวน)................ 

ลําดับ 
เลข
คดี 

ช่ือ 
ผู้กล่าวหา 

ช่ือ 
ผู้ต้องหา 

ฐานความผิด 
ช่ือพนักงาน 
สอบสวน 
เจ้าของคดี 

สถานท่ีท่ีทําการ 
อายัดตัว 
ผู้ต้องหา 

วันท่ี 
อายัดตัว 
ผู้ต้องหา 

หมายเหตุ 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 (ส ๕๖ – 83) 

92 


