คําสั่งกรมตํารวจ
ที่ 753/2541
เรื่อง การทําสํานวนการสอบสวน
----------------------------------------------------เนื่องจากปรากฎวาการทําสํานวนการสอบสวนของพนักงานสอบสวนในสังกัดกรมตํารวจยังมีการ
ปฏิบัตทิ ี่ไมเปนไปในแนวทางเดียวกัน การจัดทําเอกสารทางคดีบางชนิดขาดสารสําคัญ ไมครบถวนสมบูรณ
ตามกฎหมาย เปนเหตุใหขาดพยานหลักฐานที่จะรับฟงขอเท็จจริงแหงคดีใหเปนที่ยุติได ทั้งอาจมีผลกระทบ
ตอสิทธิเสรีภาพของบุคคล เอกสารบางชนิดไมจําเปนตองรวมไวในสํานวนการสอบสวน จึงควรมีการ
ปรับปรุงแกไขระเบียบปฏิบัตใิ นการสอบสวนบางประการ เพื่อใหการทําลายสํานวนการสอบสวนดําเนินไปโดย
ถูกตองสมบูรณและเปนแนวทางเดียวกันสมความมุงหมายของทางราชการ จึงใหพนักงานสอบสวนถือปฏิบตั ิ
ดังตอไปนี้
1. การบันทึกคําใหการของบุคคล
1.1 การถามปากคําและการบันทึกคําใหการของผูกลาวหา (ผูรองทุกขหรือกลาวโทษ)ผูตองหา
และพยาน ใหถือปฏิบัติตามระเบียบการตํารวจเกี่ยวกับคดีลักษณะ 8 บทที่ 5
1.2 การบันทึกคําใหการเกี่ยวกับทรัพยที่ถูกประทุษราย ใหบันทึกใหปรากฎวาทรัพยที่เสียหายมี
อะไรบาง ราคาเทาใด (บันทึกรูปพรรณและหลักฐานการไดมาแหงกรรมสิทธิ์ของทรัพย โดยละเอียด
ดังกลาวในขอ 1.3 เพื่อประโยชนในการพิจารณาในเมื่อพบทรัพยที่หายในภายหลัง)
1.3 การสอบสวนเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในทรัพยของกลางที่จับไดจากคนราย ใหสอบสวน
เจาทรัพยวาของกลางนั้นเปนของเจาทรัพยหรือไม มีหลักฐานการไดมาแหงกรรมสิทธิ์อยางไร จําไดเพราะ
เหตุใด มีตําหนิรูปพรรณและเครื่องหมายอะไรเปนสําคัญ แลวบันทึกคํายืนยันของเจาทรัพยไวในบันทึก
คําใหการ
ในกรณีที่ผูตองหาไมโตเถียงกรรมสิทธิ์ในทรัพยของกลาง ใหบันทึกไวใหปรากฎในบันทึก
คําใหการผูตองหาดวย
1.4 การบันทึกคําใหการผูตองหา ตรงบรรทัด “เจาพนักงานไดแจงแกขาพเจาวา ขาพเจา
ตองหาวา…………” ใหเติมขอความที่เปนการแจงขอหาใหผูตองหาทราบ โดยระบุเรื่องราวหรือเหตุการณที่
ผูตองหาไดกอขึ้นและยืนยันใหผูตองหาทราบดวยวาการกระทําของผูตองหานั้นเขาขายเปนความผิดฐานใด
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ในกรณีที่ตองแจงเรื่องราวหรือเหตุการณที่ผูตอ งหาไดกอขึ้นและยืนยันใหผูตองหา
ทราบดวยวาการกระทําของผูตองหานั้นเขาขายเปนความผิดฐานใดมีความยาวจนไมสามารถบันทึกลงในแบบ
พิมพตรงบรรทัดดังกลาวขางตนไดหมด ใหใชวิธีบันทึกลงในคําถามแรกของการบันทึกคําใหการ
ผูตองหา ดังตัวอยางตอไปนี้
ตัวอยาง ถาม ตามขอหาที่พนักงานสอบสวนแจงใหทราบวา….(บันทึกเรื่องราวหรือ
เหตุการณที่ผูตองหาไดกอขึ้นและยืนยันใหผูตองหาทราบดวยวาการกระทําของผูตองหานั้นเขาขายเปน
ความผิดฐานใด)…ทราบและเขาใจขอหาที่พนักงานสอบสวนแจงใหทราบหรือไม จะใหการอยางไร
อนึ่ง พึงตองเขาใจวา “ขอหา” มิใชฐานความผิด แตเปนการกระทําหรือขอเท็จจริงที่อางวา
เปนความผิด ในขั้นสอบสวนพนักงานสอบสวนตองแจงขอหาใหผูตองหาทราบ
โดยแจงเรื่องราวหรือ
เหตุ ก ารณ ที่ ผู ต อ งหาได ก อ ขึ้ น และยื น ยั น ให ผู ต อ งหาทราบด ว ยว า การกระทํ า ของผู ต อ งหานั้ น
เขาขายเปนความผิดฐานใด
ฐานความผิด หมายถึง ความผิดฐานที่ ผูต องหาถูก กลา วหา ความผิด ตามประมวล
กฎหมายอาญาบางอยางกฎหมายใหชื่อฐานไว เชน ฐานลักทรัพย ฐานฉอโกง สวนความผิดบางอยางที่
กฎหมายมิไดใหชื่อฐานไว เชน ความผิดตอชีวิต มีบทมาตราทั้งที่เปนความผิดในการฆาผูอื่น ความผิดใน
การทํารายผูอื่นถึงตายโดยไมมีเจตนาฆา ความผิดในการทําใหผูอื่นตายโดยประมาท เปนตน ในการใหชื่อ
ฐานความผิ ด อาจให ชื่ อ ฐานโดยสรุ ป สารสํ า คั ญ ของความผิ ด ที่ ก ล า วหาได เช น ความผิ ด ฐานฆ า
ผูอื่น ความผิดฐานทําใหผูอื่นตายโดยไมเจตนา ความผิดฐานทําใหผูอื่นตายโดยประมาท เปนตน
1.5 การบันทึกคําใหการผูกลาวหาหรือพยาน ตรงบรรทัด “เกี่ยวของเปนอะไรกับคูกรณี”
ใหพิจารณาวาผูใหถอยคํา (ผูกลาวหาหรือพยาน) เกี่ยวของเปนอะไรกับผูตองหาหรือผูกลาวหาหรือไม ถา
ไมเกี่ยวของใหบันทึกวา ไมเกี่ยวของ แตถาเกี่ยวของตามฐานะของผูใหถอยคําเชน เปนบิดา มารดา คู
สมรส ญาติพี่นองตามสายโลหิตของผูตองหาหรือผูกลาวหา ซึ่งจะทําใหมีผลกับการฟงพยานหรือความรับ
ผิดทางอาญา ใหบันทึกฐานะของผูใหถอยคําตรงบรรทัดเกี่ยวของเปนอะไรกับคูกรณี เชน เปนบิดาของ
ผูตองหาหรือผูกลาวหา หรือเปนสามีของผูตองหาหรือพยาน
2. การทําบัญชีทรัพยตาง ๆ
การกรอกรายการเกี่ยวกับทรัพยที่เสียหายในบัญชีทรัพยถูกประทุษราย บัญชีทรัพยถูก
ประทุษรายไดคืน บัญชีทรัพยถูกประทุษรายไมไดคืน และบัญชีของกลาง ไมตองบันทึกรูปพรรณของ
ทรัพยโดยละเอียด เนื่องจากไดบันทึกไวในคําใหการแลว
3. การทําบันทึกตาง ๆ
3.1 การทําบันทึกตาง ๆ พนักงานสอบสวนจะตองระบุสถานที่ วันเดือนปที่ทําและ
ตําแหนงของเจาพนักงานผูทําทุกครั้งที่ทําบันทึก
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3.2 บันทึกพนักงานสอบสวน ใหบันทึกการปฏิบัติของพนักงานสอบสวนที่เกี่ยวกับการบันทึก
นั้นอยางตอเนื่อง ในคดีที่มีตัวผูตองหาและอางเหตุผลในการขอฝากขังผูตองหาตอศาล จะตองบันทึกให
ปรากฎวาพนักงานสอบสวนไดปฏิบัติตามเหตุผลที่อางไวอยางไรบาง การไดมาซึ่งพยานหลักฐาน พยานหรือ
หลักฐานไดมาอยางไร เชน ผูตองหานํามามอบให
3.3 การทําบันทึกปกติตองทําในขณะที่มีการปฏิบัติในเรื่องนั้น ๆ เชน บันทึกการตรวจคนที่
รโหฐาน การทําแผนที่เกิดเหตุ การทําบันทึกการจับกุม เวนแตกรณีมีความจําเปนไมอาจทําบันทึกไดในทัน
ที่มีการปฏิบัติ อาจรีบทําในภายหลังได เชน ขณะตรวจสถานที่เกิดเหตุมีฝนตกหนัก ขณะจับกุมผูตองหา
ไดหลายคนและจําเปนตองควบคุมผูตองหาไวหากทําบันทึกจับกุมขณะนั้นผูตองหาอาจหลบหนี เปนตน
และในการทําบันทึกจะตองใหผูเกี่ยวของลงลายมือชื่อรับรองไวดวยทุกครั้ง
สําหรับบันทึกที่พนักงานสอบสวนทําขึ้นแตฝายเดียว เชน บันทึกการตรวจสถานที่เกิดเหตุ
ใหพนักงานสอบสวนรีบจัดทําโดยเร็วเมื่อมีการปฏิบัติเรื่องนั้น
3.4 การทําบันทึกการตรวจสถานที่เกิดเหตุคดีอาญา ในหัวขอ “สภาพทั่วไปและรองรอย
หลักฐานที่พบในสถานที่เกิดเหตุ” ใหบันทึกแยกเปนสองสวนคือ สวนแรก ใหบรรยายสภาพทั่วไปของ
สถานที่เกิดเหตุใหละเอียดวาลักษณะของสถานที่เกิดเหตุเปนอยางไร อยูที่ใด เพื่อใหผูที่อานบันทึกเขาใจ
สภาพที่เกิดเหตุไดเปนอยางดี สวนที่สอง ใหบรรยายรองรอยและหลักฐานที่พบในสถานที่เกิดเหตุวามี
รองรอยและหลักฐานใดบางหรือไม
3.5 การทําบันทึกการจับกุม (ตามแบบพิมพ) ตรงบรรทัด “โดยกลาวหาวา…”ใหแจงเรื่องราว
หรือเหตุการณที่ผูตองหาไดกอขึ้นและยืนยันใหผูตองหาทราบดวยวการกระทําของผูตองหานั้นเขาขายเปน
ความผิดอันเปนเหตุใหผูตองหาตองถูกจับกุม
ในกรณีที่ตองแจงเรื่องราวหรือเหตุการณที่ที่ผูตองหาไดกอขึ้นและยืนยันใหผูตองหาทราบ
ดวยวาการกระทําของผูตองหาเขาขายเปนความผิดอันเปนเหตุใหผูตองหาตองถูกจับกุม มีความยาวจนไม
สามารถบันทึกลงในแบบพิมพดังกลาวขางตนไดหมด ใหบันทึกไวที่ดานหลังของแบบพิมพแลวใหผูตองหา
ลงชื่อรับทราบไวเปนหลักฐาน
ขณะจับกุมผูตองหานั้น ผูตองหาใหการรับสารภาพ ปฏิเสธ หรือภาคเสธ ใหบันทึกให
ปรากฎในบันทึกการจับกุม และโดยเฉพาะอยางยิ่งกรณีที่ผูตองหาใหการรับสารภาพหรือภาคเสธใหบันทึกให
ปรากฎขอเท็จจริงโดยยอวาผูตองหาใหการรับสารภาพหรือภาคเสธวาอยางไร หามมิใหบันทึกแคเพียงวา
ผูตองหาใหการรับสารภาพหรือใหการภาคเสธเปนอันขาด
3.6 บันทึกการควบคุมผูตองหา เปนเอกสารสําคัญที่สรุปขอเท็จจริงการควบคุมผูตองหา ให
บันทึกเหตุผลและความจําเปนที่ตองควบคุมผูตองหาไวในแบบพิมพ (แบบพิมพบันทึกการควบคุม) ในคดีที่
มีผูตองหาหลายคนใหแยกทําบันทึกคนละฉบับ โดยไมตองคํานึงวาผูตองหาจะถูกควบคุมพรอมกันหรือไม
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4. หมายจับ
การบันทึกขอความลงในหมายจับตรงบรรทัด “เพื่อจัดการตามกฎหมายตอไป…” ใหบันทึกวา
“ภายในอายุความ….ป (ระบุจํานวนปของอายุความ เชน 5 ป 10 ป 15 ป 20 ป) แลวระบุวัน
เดือนปสุดทายของอายุความไวในวงเล็บ” เชน ภายในอายุความ 5 ป (ภายในวันที่ 20 เมษายน
2545)
5. คํารองและสัญญาประกัน
การบันทึกขอความลงในคํารองขอประกัน สําหรับกรณีใชตําแหนงบุคคลเปนประกันหรือ
หลักประกันในการปลอยชั่วคราว ใหพนักงานสอบสวนที่รับคํารองขอประกันบันทึกคํารับรองของบุคคล
ดังกลาวเพิ่มเติมไวในคํารองขอประกันดวยวาไดเคยใชตําแหนงของตนเองประกันผูตองหาอื่นมากอนหรือไม
ที่ใด จํานวนกี่ราย ในวงเงินเทาใด แลวใหผูขอประกันลงชื่อรับรองไวเปนหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา
ตามหลักเกณฑในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 108 (4) ดวย
6. การรองทุกข แก หรือถอนคํารองทุกข
6.1 ใหบันทึกไวในคําใหการหรือคําใหการเพิ่มเติมของผูรองทุกขหรือผูถอนคํารองทุกขโดย
ไมตองแยกทําบันทึกตางหากอีก ขอความที่บันทึกตองมีความชัดเจน อยาใหมีขอความที่อาจทําใหเขาใจวา
ไมเปนการรองทุกขหรือถอนคํารองทุกข
6.2 ใหระบุชื่อผูที่ประสงคจะดําเนินคดีหรือประสงคจะถอนคํารองทุกขไวทุกคน
6.3 กรณีถอนคํารองทุกขหลังจากการสอบสวนเสร็จสิ้น ใหบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการ
ถอนคํารองทุกขไวในคําใหการ แลวสงบันทึกคําใหการนั้นไปรวมเขาไวในสํานวน
7. การบันทึกขอหา/ฐานความคิด
ในบันทึกคําใหการผูตองหาและบันทึกการจับกุม ใหบันทึกขอหาตาม ขอ 1.4 และ ขอ 3.5
ดังกลาวแลวขางตน
สําหรับในเอกสารอื่นที่ระบุคําวา “ขอหา” ไวในแบบพิมพ เชน หนารายงานการสอบสวน
บัญชีตาง ๆ บันทึกการตรวจสถานที่เกิดเหตุคดีอาญา – จราจร แผนที่เกิดเหตุ บันทึกการควบคุมหรือ
บันทึกอื่น ๆ ใหขีดฆาคําวา “ขอหา” ออกและใชคําวา “ฐานความผิด” แทน แลวบันทึกฐานความผิดลง
ในเอกสารดังกลาว
8. การแจงสิทธิผูตองหาหรือผูถูกจับ
ใหพนักงานสอบสวนที่เขาเวรและรับตัวผูตองหา ( แมไมใชผูตองหาในคดีที่ตนเองรับผิด
ชอบสอบสวน) หรือผูถูกจับ (จําเลยตามหมายจับของศาลหรือผูตองหาตามหมายจับทองที่อื่น) เปนผูมี
หนาที่แจงสิทธิใหผูตองหาหรือผูถูกจับทราบ โดยบันทึกเรื่องการแจงสิทธิของผูตองหาหรือผูถูกจับตามที่
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บัญญัติไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 7 ทวิ ไวในบันทึกประจําวันในขอเดียวกันกับ
ที่รับตัว
ผูตองหาหรือผูถูกจับไวควบคุม

โดยไมตองบันทึกเรื่องการแจงสิทธิดังกลาวไวในบันทึกคําใหการผูตองหาและแบบบันทึกสิทธิอีก

9. การสืนสวนในสํานวนคดีที่ไมปรากฎวาผูใดเปนผูกระทําความผิดและสํานวนคดีที่รูตัวผูตองหาร
แตเรียกหรือจับตัวยังไมได (หลบหนี)
9.1 หลังจากพนักงานสอบสวนรับคํารองทุกขหรือคํากลาวโทษในคดีที่ไมปรากฎวาผูใดเปน
ผูกระทําความผิดหรือคดีที่รูตัวผูกระทําผิดแตเรียกหรือจับตัวยังไมได (หลบหนี) ใหพนักงานสอบสวนรีบ
แจงเหตุและพฤติการณแหงคดีที่เกิดขึ้นใหหัวหนางานสืบสวนทราบอีกสวนหนึ่งโดยเร็ว จากนั้นใหหัวหนางาน
สืบสวนจัดการใหมีการสืบสวน แลวสงผลการสืบสวนใหพนักงานสอบสวนเพื่อรวมไวในสํานวนการสอบสวน
กรณีไมมีหัวหนางานสืบสวนใหพนักงานสอบสวนรีบแจงเหตุและพฤติการณแหงคดีที่
เกิดขึ้นใหหัวหนาสถานี/แผนก/งาน ทราบ เพื่อสั่งการใหเจาหนาที่ฝายสืบสวนดําเนินการ แลวสงผลการ
สืบสวนใหพนักงานสอบสวนเพื่อรวมไวในสํานวนการสอบสวน
เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการสั่งการและการปฏิบัติในการสืบสวนใหผูรับผิดชอบการสืบสวน
เก็บรวบรวมไวที่งานสืบสวน
9.2 ในการสอบสวนของพนักงานสอบสวน ไมตองบันทึกคําใหการของผูสืบสวนไวในสํานวน
เวนแตกรณีที่มีเหตุผลพิเศษเพื่อประโยชนแหงการสอบสวนคดีนั้น ๆ
10. สําเนารายงานหรือเอกสารตาง ๆ ตามประมวลระเบียบตํารวจเกี่ยวกับคดี
10.1
ตําหนิรูปพรรณทรัพยหาย รายงานเหตุดวน และรายงานขาราชการผูตองหาคดี
อาญา ใหเก็บไวที่งานสอบสวน ไมตองรวมไวในสํานวนการสอบสวน เวนแตกรณีที่มีเหตุผลพิเศษเพื่อ
ประโยชนแหงการสอบสวนคดีนั้นๆ
10.2
แผนประทุษกรรม ใหจัดทําสารบบและเก็บไวที่งานสืบสวนไมตองรวมไวใน
สํานวนการสอบสวน เวนแตกรณีที่มีเหตุผลพิเศษเพื่อประโยชนในการสอบสวนคดีนั้น ๆ กรณีไมมีงาน
สืบสวนใหเก็บไวที่งานสอบสวนเชนเดียวกับขอ 10.1
11. การเรียงลําดับเอกสาร การใหหมายเลข การลงชื่อในสํานวนการสอบสวน และการรวบรวม
สํานวนการสอบสวนประกอบดวยความเห็น
11.1
เมื่อเสร็จการสอบสวนแลวใหรวบรวมบันทึกและเอกสารตาง ๆ ในการสอบสวน
รวมเข าสํานวนไว ถาเปนสิ่งของอย างอื่ นใหทําบัญชีรายละเอียดรวมไว ดวย โดยปฏิบัติ ตามหลั กเกณฑ
ดังตอไปนี้
11.1.1 การเรียงลําดับเอกสาร (จัดกลุม) ในสํานวนการสอบสวน อาจแยกไดเปน
2 ประเภท
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11.1.1.1 เอกสารคําใหการของบุคคลทุกฐานะรวมทั้งรายงานการสอบสวนซึ่งควร
จัด
เอกสารตามลําดับดังนี้
(1) รายงานการสอบสวน
(2) คําใหการผูกลาวหา (ถามีหลายคนใหเรียงลําดับผูกลาวหา)
(3) คําใหการผูตองหา (ถามีหลายคนใหเรียงลําดับผูตองหา)
(4) คําใหการพยาน เรียงตามลําดับความสําคัญซึ่งอาจแบงยอยลงไปได ดังตอไปนี้
ก. พยานที่รูเห็นยืนยันการกระทําผิดของผูตองหาโดยตรง (ประจักษพยาน)
ข. พยานที่ชวยพิสูจนความผิด เชน ผูชํานาญการ ตรวจพิสูจน แพทย
นายทะเบียน เจาหนาที่ธนาคาร เปนตน
ค. พยานสนับสนุนหรือชวยประกอบพยานอื่น เชน พยานผูพบอาวุธหรือ
ของกลางที่ชวยสนับสนุนประจักษพยานใหมีน้ําหนักมากขึ้น
ง. พยานพฤติเหตุแวดลอม
จ. พยานซึ่งเปนเจาหนาที่ที่ทําการตรวจคน จับกุม ยึดหรืออายัด
11.1.1.2 เอกสารบันทึกตาง ๆ ควรเรียงตามลําดับดังนี้
(1) พยานเอกสารของกลาง เชน เช็ค ตั๋วเงินปลอม โฉนดปลอม เอกสาร
ปลอม เปนตน (หากมีหลายฉบับใหเรียงตามลําดับวันเวลาเกิดเหตุกอนหลังเปนลําดับไป)
(2) บัญชีทรัพยตาง ๆ เรียงลําดับดังนี้
ก. บัญชีของกลางคดีอาญา
ข. บัญชีทรัพยถูกประทุษราย
ค. บัญชีทรัพยถูกประทุษรายไดคืน
ง. บัญชีทรัพยถูกประทุษรายไมไดคืน
(3) บันทึกพนักงานสอบสวน
(4) เอกสารซึ่งทําขึ้นเพื่อแสดงถึงสถานที่เกิดเหตุ เรียงลําดับดังนี้
ก. บันทึกการตรวจสถานที่เกิดเหตุ
ข. แผนที่เกิดเหตุ
ค. ภาพถายที่เกิดเหตุ
ง. บันทึก แผนที่ ภาพถายของพิสูจนหลักฐานที่มารวมตรวจสถานที่เกิดเหตุ
จ. บันทึกการนําชี้ที่เกิดเหตุประกอบคํารับสารภาพ
ฉ. ภาพถายการนําชี้ที่เกิดเหตุประกอบคํารับสารภาพ
(5) เอกสารที่ทําขึ้นเพื่อแสดงถึงพยานเอกสารและวัตถุพยานเรียงลําดับดังนี้
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ก. สําเนาบันทึกหรือหนังสือที่สงพยานเอกสารและวัตถุพยานไปตรวจและผล
การตรวจพิสูจนพยานเอกสารและวัตถุพยาน เชน ผลการตรวจเปรียบเทียบลายมือชื่อ ผลการตรวจเครื่อง
อุปกรณรถยนตคันเกิดเหตุ เปนตน โดยใหนําผลการตรวจดังกลาวประกบคุไปกับสําเนาหรือหนังสือที่สง
พยานเอกสารและวัตถุพยานไปตรวจ (เรียงคูฉบับบันทึกหรือหนังสือที่สงไปตรวจอยูขางบนสวนผลการตรวจ
อยูขางลาง)
ข. ภาพถายพยานเอกสารหรือวัตถุพยาน เชน ภาพถายทรัพยที่ถูกประทุษราย
ภาพถายบาดแผลผูตายหรือผูบาดเจ็บ เปนตน
(6) เอกสารที่แสดงถึงการปฏิบัติในสวนที่เกี่ยวกับตัวผูตองหาเรียงลําดับดังนี้
ก. บันทึกการชี้ตัวผูตองหา
ข. ภาพถายการชี้ตัวผูตองหา
ค. บันทึกการจับกุม
ง. หมายจับ
จ. ตําหนิรูปพรรณผูตองหา
ฉ. รูปถายของผูตองหา
ช. บันทึกขอความเห็นชอบจับกุมหรือออกหมายจับ
ซ. หมายเรียกผูตองหา
ฌ. หนังสือบันทึกแจงอายัดตัวและถอนอายัดตัวผูตองหา
ญ. บันทึกเรียกตัวผูตองหา
ฎ. หมายคน
(7) เอกสารที่เกี่ยวกับพยานบุคคลใหเรียงตามลําดับดังนี้
ก. หมายเรียกพยาน
ข. หนังสือแจงเหตุขัดของของพยาน
ค. สําเนาใบมรณะบัตรของพยาน
(8) สําเนาเอกสารที่เกี่ยวกับคดีเรียงลําดับดังนี้
สําเนาเอกสารเกี่ยวของกับผูตาย เชน ใบมรณะบัตร สําเนาทะเบียนบานผูตาย
สําเนาเอกสารเกี่ยวของกับผูเสียหาย เชน สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ใบอนุญาตขับขี่ สําเนาทะเบียนบาน สําเนาทะเบียนรถคันที่ผูเสียหายขับขี่

สําเนาเอกสารเกี่ยวของกับผูต องหา เชน สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
สําเนาทะเบียนบาน สําเนาใบอนุญาตขับขี่ สําเนาทะเบียนรถคันที่ผูตองหาขับขี่ สําเนาทะเบียนอาวุธปนของ
ผูตองหา
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สําเนาเอกสารอื่น ๆ
(9) บันทึกอื่น ๆ ที่พนักงานสอบสวนไดทําขึ้นเกี่ยวกับการสอบสวน ให
เรียงลําดับดังนี้
ก. บันทึกการตกลงคาเสียหาย
ข. บันทึกการคืนของกลางและเอกสารที่เกี่ยวของ
ค. บันทึกขออนุมัติคืนของกลางพรอมคําสั่งอนุมัติหรือไมอนุมัติ
(10) หนั ง สื อ ที่ ติ ด ต อ โต ต อบ สอบถาม ระหว า งพนั ก งานสอบสวนกั บ
หนวยงาน
ตาง ๆ โดยใหนําหนังสือที่ตอบกลับมาประกบคูกับสําเนาหนังสือที่พนักงานสอบสวนทําไปสอบถาม เชน
พนักงานสอบสวนมีหนังสือขอใบรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลจากนายทะเบียนฯ นายทะเบียนมีหนังสือ
พรอมกับสงสําเนาใบรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลมาให ใหเรียงสําเนาหนังสือที่พนักงานสอบสวนนําไป
สอบถามอยูขางบน สวนหนังสือตอบของนายทะเบียนฯพรอมสําเนาใบรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลอยู
ขางลาง กรณีพนักงานสอบสวนทําหนังสือสอบถามไปหลายแหงใหเรียงลําดับตามวันเวลาที่พนักงานสอบสวน
ทําไปสอบถามเปนหลัก สวนหนังสือตอบจะตอบกอนหลังไมตองคํานึงถึง ถาเปนการสอบถามในเรื่อง
เดียวกันหลายครั้งใหเรียงลําดับตามวันเวลาที่สอบถามและเรียงอยูในเรื่องเดียวกัน
(11) สําเนาเอกสารตาง ๆ ตามประมวลระเบียบการตํารวจเกี่ยวกับคดี
ก. ตําหนิรูปพรรณทรัพยหาย (ในกรณีที่มีเหตุผลพิเศษเพื่อประโยชนของ
การสอบสวนคดี)
ข. แผนประทุษกรรม (ในกรณีที่มีเหตุผลพิเศษเพื่อประโยชนในการ
สอบสวนคดี)
(12) เอกสารที่ไดมาซึ่งอํานาจการสอบสวนใหเรียงลําดับดังนี้
ก. คําสั่งผูบังคับบัญชาหรือกรมตํารวจอนุญาตใหทําการสอบสวนกรณีตอง
ขออนุญาตทําการสอบสวน)
ข. บันทึกของพนักงานสอบสวนและผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นขออนุญาต
สอบสวน
ค. สําเนาระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการขออนุญาตสอบสวน
ง. หนังสือมอบอํานาจและเอกสารที่เกี่ยวของกับการมอบอํานาจใหมา
รองทุกข แก หรือถอนคํารองทุกขหรือการดําเนินการที่เกี่ยวของกับการสอบสวน
จ. หนังสือรองทุกข แก หรือกลาวโทษซึ่งผูเสียหายหรือผูกลาวโทษรวมถึง
พนักงานสอบสวน
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(13) เอกสารที่เกี่ยวกับการดําเนินการกับผูตองหาหลังจากถูกจับกุมใหเรียงลําดับ
ดังนี้
ก. บันทึกการจับกุม
ข. สําเนาคํารองขอผัดฟองหรือฝากขัง เรียงตามลําดับตั้งแตครั้งที่ 1
เปนตนไป (เรียงครั้งที่ 1 อยูขางบน ครั้งตอไปอยูขางลางตามลําดับ)
ค. บันทึกเสนอสัญญาประกันพรอมคําสั่งอนุญาตหรือไมอนุญาต
ง. คํารองและสัญญาประกันพรอมเอกสารที่เกี่ยวของ เชน หนังสือมอบ
อํานาจ เปนตน
จ. หนังสือแจงใหนายประกันนําตัวผูตองหามาสง
ฉ. หลักฐานการรับ-สงตัวทหารผูกระทําผิด
ช. หลักฐานการสงเด็กหรือเยาวชนผูกระทําผิดไปยังสถานพินิจ
ซ. หลักฐานการแจงการจับกุมเด็กหรือเยาวชนใหผูอํานวยการสถานพินิจและ
บิดา มารดา ผูปกครอง หรือบุคคลที่เด็กหรือเยาวชนนั้นอาศัยอยูทราบ
ฌ. รายงานแสดงขอเท็จจริงเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน
ญ. ผลการตรวจสอบประวัติการตองโทษและพิมพลายนิ้วมือของผูตองหา
(14) ผลการตรวจสอบประวัติและพิมพมือผูตาย
(15) บัญชีสํานวนการสอบสวน
สําหรับเอกสารนอกเหนือจากที่กลาวไวแลว ใหพนักงานสอบสวนพิจารณา
เทียบเคียงวาควรที่จะจัดอยูในลําดับใดแลวใหจัดเรียงอยูในลําดับนั้น ๆ
11.1.2 การใหหมายเลขเอกสารในสํานวนการสอบสวน เนื่องจากการทําสํานวนการ
สอบสวนบางสํานวนไมสิ้นสุดอยูทีพนักงานสอบสวน จําเปนตองเสนอสํานวนการสอบสวนตามลําดับชั้นขึ้น
ไปอีกและอาจมีการสอบสวนเพิ่มเติม จึงทําใหสํานวนการสอบสวนมีเอกสารเพิ่มอยูเรื่อย ๆ การเรียงลําดับ
จึงควรเรียงลําดับแรกแผนลางสุดขึ้นมา เพราะเผื่อไวเมื่อมีการสอบสวนเพิ่มเติม
สําหรับกรณีที่การสอบสวนบางเรื่องมีคําใหการหรือเอกสารหลายแผนใหใช
เลขลําดับตามบัญชีสํานวนการสอบสวนเพียงเลขเดียวแลวใชทับ( / ) ตามจํานวนแผน โดยใหใช / ในแผน
ทายเปน 1 ขึ้นมากอน เพื่อปองกันมิใหจํานวนเอกสารมีการเพิ่มเติมขึ้นมา
11.1.3 การลงชื่อในทายรายงานการสอบสวน ใหพนักงานสอบสวนผูสอบสวนรวบรวม
พยานหลักฐานทางคดีเปนผูลงนามมีความเห็นเพียงคนเดียว จากนั้นเสนอสํานวนใหหัวหนางานสอบสวน
และหัวหนาพนักงานสอบสวนพิจารณามีความเห็นคดีตามลําดับ โดยใหหัวหนางานสอบสวนและหัวหนา
พนักงานสอบสวนมีความเห็นคดีเปนของตนเอง
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11.2
เมื่อรวมบันทึกตาง ๆ เขาสํานวนแลว ใหทํารายงานการสอบสวนติดหนาสํานวน
ตามแบบพิมพที่กรมตํารวจกําหนด (ค. 147-ต.85) รายงานการสอบสวนนี้จะตองเอาขอเท็จจริงออกมาจาก
ที่มีปรากฎอยูในสํานวน ขอเท็จจริงและความเห็นจําเปนตองกลาวตามหัวขอดังตอไปนี้
11.2.1 วัน เวลา ตําบลที่เกิดเหตุ และขอหาอันเปนมูลใหเกิดความผิด
11.2.2 คําใหการผูกลาวหา ผูตองหา และพยานทุกปาก โดยยอเอาแตเฉพาะขอเท็จจริง
ที่เ ป น ประเด็ นสํ า คัญ และเรี ย งตามลํ า ดับ เชน เดีย วกับ การเรีย งเอกสารในสํ า นวนการสอบสวนตามข อ
11.1.1 (2) – (4)
11.2.3 วัตถุพยานและพยานเอกสาร ถามีหลายรายการใหระบุเลขลําดับวัตถุพยานและ
พยานเอกสาร หมายถึง วัตถุพยานและพยานเอกสารของกลางในคดี เชน ยาเสพติด อาวุธปน เช็ค ตั๋ว
เงินปลอม โฉนดปลอม เอกสารปลอม เปนตน
11.2.4 หลักฐานทางคดีและการทําความเห็นทางคดีของพนักงานสอบสวนใหสรุปพยาน
หลักฐานพรอมความเห็นในทางคดีของพนักงานสบสวนวาควรเชื่อหรือไมเพราะเหตุผลอยางไร รวมทั้ง
เหตุผลการอางควรสั่งฟองหรือควรสั่งไมฟองเพราะเหตุใด โดยความเห็นนั้นใหอางขอเท็จจริง ขอกฎหมาย
(บทกฎหมายและมาตราที่ยกขึ้นปรับ) ประกอบดวย และวินิจฉัยไปตามเหตุและผลที่ควรจะเปน แบง
ออกเปน 4 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 เปนยอหนาที่ยอขอเท็จจริง เริ่มจากขอความวา คดีสอบสวนเสร็จสิ้น
แลว ขอเท็จจริงฟงไดความวา ….จากนั้นยอขอเท็จจริงตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุดเรียงตามลําดับเหตุการณตั้งแต
กอนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุ โดยใหปรากฎวัน เดือน ป เวลาและตําบลที่เกิดเหตุ (ถา
กระทําผิดวันเดือนป เวลาและสถานที่เดียว ใหระบุวาตามวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุ) อาการกิริยาของ
ผูกระทําผิดนั้นหรือแตละคนเปนอยางไร ทําอยางไร ตลอดจนพฤติการณตาง ๆอันเกี่ยวแกเหตุการณ
นั้น ๆ ขอเท็จจริงนี้เปนขอเท็จจริงที่ไดจากคําใหการผูกลาวหา ผูตองหา และพยาน ซึ่งแตละคนอาจจะให
ขอเท็จจริงคนละตอนแลวนํามาผสมผสานเชื่อมโยงเปนขอเท็จจริงที่ตอเนื่องกัน ซึ่งถาไดอานขอเท็จจริงนี้แลว
สามารถเขาใจเหตุการณที่เกิดเหตุขึ้นในคดีนั้นไดทั้งหมด
สวนที่ 2 เปนยอหนาที่พิเคราะหถึงพยานหลักฐานทางคดี วามีพยานหลักฐานใด
(พยานบุคคล วัตถุพยานหรือพยานเอกสาร) ยืนยันวาผูตองหาเปนผูกระทําผิดหรือไม เพียงใด ถามีระบุ
ใหชัดเจน
ผูตองหาใหการวาอยางไร
รับสารภาพหรือตอสูคดีอยางไร
มีเหตุผลนาฟงหรือไม
เชน
หลักฐานทางคดีมีผูกลาวหาและพยานยืนยันวาคนพบของกลางจากในตัวผูตองหาและผูตองหารับวาของกลางเปนของผูตองหาซึ่งมีไว
ในครอบครองโดยมไดรับอนุญาตจริง

สวนที่ 3 ทางคดีมีพยานหลักฐานในการสงคดีพอฟองหรือไมพอฟองผูตองหา
เหตุผลที่พนักงานสอบสวนหยิบยกขึ้นอาง ควรเชื่อไมเชื่อเพราะเหตุผลอยางไร ทั้งในปญหาขอเท็จจริงและ
ขอกฎหมายรวมทั้ง เหตุผลในการอางใหฟองหรือไมฟองในความผิดฐานใด (ตามที่ไดแจงใหผูตองหาทราบ
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ในบันทึกคําใหการผูตองหา) ตามบทกฎหมายใด ถาบทกฎหมายใดมีการแกไขเพิ่มเติมใหอางบทกฎหมายที่
แกไขเพิ่มเติมใหครบถวน จากนั้นจึงระบุวาเห็นควรสั่งฟองหรือควรสั่งไมฟองผูตองหาตามตัวบทกฎหมายที่
อางถึงดังกลาวขางตน
ถาเปนคดีไมปรากฎวาผูใดเปนผูกระทําความผิด ใหระบุวาพฤติการณและการ
กระทําของคนรายเปนความผิดฐานใด ตามบทกฎหมายใด (ถาบทกฎหมายใดมีการแกไขเพิ่มเติมใหอางบท
กฎหมายที่แกไขเพิ่มเติมใหครบถวน) จากนั้นระบุวาไดดําเนินการสืบสวนสอบสวนตลอดมาเปนเวลานาน
พอสมควรแลว แตยังไมทราบวาคนรายเปนใคร ในชั้นนี้เห็นควรงดการสอบสวนหรือควรใหงดการสอบสวน
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 140 (1) วรรคแรกหรือวรรคสอง แลวแตกรณี
สวนที่ 4 ถาคดีใดในสํานวนการสอบสวนปรากฎกรณีดังตอไปนี้ เชน
มีใบแดงแจงโทษของผูตองหาเขาหลักเกณฑที่จะฟองคดีขอใหฟองเพิ่มโทษ
ฐานไมเข็ดหลาบหรือโทษกักกันผูมีสันดานเปนผูรายอันควรเพิ่มโทษหรือกักกัน
ผูตองหาตองหาหลายคดี ใหกลาวไวใหชัดแจงวาคดีอื่นดําเนินการไปศาลใด
เพื่อพนักงานอัยการจะไดแถลงตอศาลไดสะดวก ถามาทราบภายหลังก็แจงใหพนักงานอัยการของสํานวน
แรกทราบ
ในกรณีที่ผูตองหาถูกควบคุมโดยคําสั่งศาลอยูแลว ใหกลาวไวใหชัดเจนวาถูก
ควบคุมแตเมื่อใด ครบกําหนดเมื่อใด
ในกรณีที่มีเหตุผลอันสมควรที่จะไมปลอยชั่วคราว เชน จะหลบหนีหรืออาจ
จะไปกอภยันตรายแกพยานหรือจะไปทําใหคดีเสียหาย ใหเขียนบรรยายเหตุผลในสํานวนไวเพื่อพนักงาน
อัยการจะไดทราบและอาจอาศัยเหตุผลนั้นแถลงคัดคานตอศาล
ผูตองหาเปนคนตางดาวและเขาหลักเกณฑเนรเทศ ใหเขียนไวใหพนักงาน
อัยการทราบวาไดเสนอขอเนรเทศไปทางหนึ่งดวยแลว
ถามีของกลางก็ตองใหปรากฎในสํานวนวา เก็บรักษาไวหรือสงพนักงาน
อัยการพรอมดวยสํานวนหรือไดคืนใหใครไปเพราะเหตุใด

ในคดีที่ตองใหสินบนรางวัลก็ใหกลาวไวดวยวา

ควรขอสินบนรางวัลแกผูใด

“เหตุเกิดในเขตเทศบาล” เพื่อพนักงานอัยการจะไดกลาวในฟอง
ดังนั้น จึงใหเขียนเหตุผลนั้น ๆ ลงในทายรายงานดวยบรรดาระเบียบหรือ
คําสั่งใดที่ขัดหรือแยงกับคําสั่งนี้ ใหเปนอันยกเลิกและใหถือปฏิบัติตามคําสั่งนี้โดยเครงครัด
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2541
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