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คูมือการสบืสวน  
หลักการและเหตุผล 
 การสืบสวนคดีอาญามีความสําคัญอยางยิ่งตอความสงบเรียบรอยของสังคมและเปนสิง่ที่ช้ีถึงประสิทธิภาพ
ของเจาหนาทีต่ํารวจที่รับผิดชอบ  ซ่ึงสะทอนถึงภาพพจนและความศรัทธาเชื่อมั่นของประชาชนที่มีตอหนวยงาน
ตํารวจ 
 การสืบสวนเปนการปฏิบัติงานที่นักสืบจะตองประยุกตใชศาสตรที่มีอยูอยางมีศิลปะ  มุงสูความสําเร็จของงาน  
จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการชี้แนะ ใหความรูแกผูปฏิบัติงานดานนี้โดยตรง    ตํารวจภูธรภาค   4    ไดเล็งเห็นสภาพ
ปญหาของผูปฏิบัติ  จึงไดระดมผูปฏิบัติงานที่มีความรูความชํานาญจดัทําคูมือสืบสวนนี้ขึ้น  เพื่อช้ีแนะเปนแนวทางการ
ปฏิบัติแกนักสบืตอไป  ดังนี ้
1.ระบบการบริหารงานสบืสวน 

บุคลากร (MAN) 
การสรรหา 

  - สรรหานักสบื  ใหพิจารณาคุณสมบัตินักสืบและความสามารถพิเศษ 
คุณสมบัตินักสืบ คุณสมบัติพิเศษ 

1. มีความฉลาดรอบรู 
2. มีความอดทน 
3. มีความสามารถในการพรางตัว 
4. มีปฏิภาณไหวพริบ 
5. มีความสามารถดานยุทธวิธี 
6. มีคุณธรรม  จริยธรรม 
7. มีใจรักงานดานสืบสวน 
8. กลาหาญ 

1. มีความสามารถดานการพูด เจรจาตอรอง  หวานลอม  
ประสานงาน 

2. มีความรูศาสตรแขนงพิเศษ เชน  การสื่อสาร เครื่องยนต 
อาวุธ  คอมพิวเตอร  

3. รอบรูสงัคม  พ้ืนที่  ชุมชน  แหลงมั่วสุม  ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ลัทธิตางๆ 

4. ความสามารถพิเศษภาษาตางประเทศ 
5. ความสามารถเฉพาะตัว ชาง นักรอง นักแสดง หลักสูตร

พิเศษ แฮคเกอร ฯลฯ   
  

 - การสรรหานกัสืบ ใหพจิารณาคุณสมบัตนิักสืบและความสามารถพิเศษ  

การจัดกําลัง  
ควรมีการจัดกาํลังตามความเหมาะสมกับสภาพกําลังพลของหนวยงาน  
- สถานีตํารวจขนาดใหญ ควรจัดกําลังเปน 3 ชุดๆ ละ 12 ชม. 
- สถานีตํารวจขนาดเล็ก    ควรจัด 2 ชุด   ปฏิบัติหนาที่  24  ชม.  หมุนกาํลัง  

                               เขาเวร-พักในชดุของตนเอง 
- สถานีตํารวจขนาดเล็ก ควรจดั 1 ชุด หมนุกาํลังเขาเวร – พกัในชดุของตนเอง 
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ตัวอยาง   การจัดเจาหนาท่ีสืบสวนปฏบิัตหินาท่ี (กรณีจัดกําลัง 3 ชุด) 

  
 
 
 
 
 

การพัฒนา  ผูบังคับบัญชาตองใหความสําคัญตอบุคคลากร  ดวยการฝกฝนอบรมเพิม่เติม ดังนี ้
  -  ทางรางกาย   พัฒนาใหแขง็แรง  อดทน  คลองตัวทางยทุธวิธี 
  -  จิตใจ  คุณธรรม มโนธรรม  จิตวิญญาณของผูพิทักษ  ความกลาหาญ มีวินัย 
  -  ปญญา  เพิ่มเติมความรูแขนงใหม  เทคโนโลยีสมัยใหม  ยุทธวิธีการปฏิบัติ 
                               ใหม ๆ 

-  ความรูแขนงใหม  กฎหมายใหม ระเบยีบใหม นิติวิทยาศาสตร ฯลฯ 
- เทคโนโลยีสมัยใหม การสื่อสาร โปรมแกรมใหม วิทยาศาสตร  ฯลฯ 
- ยุทธวิธีการปฏิบัติใหม  ศิลปะการซักถาม การเจรจาตอรอง ฯลฯ 

การบริหารจดัการ (MANAGEMENT) 
การจัดสถานทีห่องปฏิบตัิการสืบสวน   

1. จัดทํานาฬิกาอาชญากรรม และบอรดสถิติคดีอาชญากรรม 
2. แผนที่แสดงเขตรับผิดชอบของหนวยและพื้นที่ใกลเคยีงใหมีรายละเอียดมากที่สุด 
3. เครื่องคอมพิวเตอรและซอรฟแวรที่เกี่ยวของ 
4. จัดทําตูเก็บแฟมขอมูลและเอกสาร และแฟมสืบสวนคดีเฉพาะเรื่อง 
5. จัดทําบอรดตดิเอกสารและเขียนขอความเพื่อใชในการประชุมวางแผน 
6. จัดโตะสําหรับเจาหนาที่รับขอมูลขาวสาร สามารถดัดแปลงเปนที่วางแผนปฏิบัติงานได 
7. จัดตูเก็บอุปกรณและเครื่องมือ  ยุทธภัณฑในการปฏิบัติงานสืบสวน 
8. จัดอุปกรณอํานวยความสะดวกในการอยูปฏิบัติงานในสถานที่ เชน โทรทัศน  ตูเย็น  

เครื่องดื่ม  ฯลฯ  
การจัดเอกสาร  

1. แฟมขอมูลในพื้นที่ ตามคําสั่ง ตร.ที่ 774/2537  ลง  7 กรกฎาคม  2537  จํานวน 11 แฟม  และ
ตามนโยบาย(วาระแหงชาติ) 
2. เอกสารการขอเบิกเงินรางวัลและคาตอบแทนคดีประเภทตาง ๆ  
3. แฟมหนังสือโตตอบประสานงานระหวางหนวยงาน 
4.  แฟมเอกสารของงานธุรการงานสืบสวน เชน การจัดตารางเวร  การเบกิเบี้ยเล้ียง เปนตน 
 
 

                         เวลา 
วัน 00.01 – 12.00 12.01 – 24.00 เวลาสืบสวนหาขาว 

วันที่ 1 ชุดปฏิบัติการที่ 1 ชุดปฏิบัติการที่ 2 ชุดปฏิบัติการที่ 3 
วันที่ 2 ชุดปฏิบัติการที่ 3 ชุดปฏิบัติการที่ 1 ชุดปฏิบัติการที่ 2 
วันที่ 3 ชุดปฏิบัติการที่ 2 ชุดปฏิบัติการที่ 3 ชุดปฏิบัติการที่ 1 
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      งานธุรการงานสืบสวน 

1. การรับสงและการเสนอหนังสือของงานสืบสวน 
2. การรางโตตอบและการรายงานของงานสืบสวน 
3. การจัดเก็บรวบรวมสถิติขอมูลของงานสืบสวน 
4. การเก็บรักษา  คน  และทําลายเอกสารของงานสืบสวน 
5. การจัดทําแผนการสืบสวน 
6. การเบิกจาย  เก็บรักษา  วัสดอุุปกรณที่ใชในการปฏิบัติงาน 
7. การเบิกจายเงนิรางวัล คาตอบแทน ในคดตีาง ๆ ตามสิทธิพึงมีพึงได 

  วัสดุอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช (MATERIAL) 
        1. จดัเบิกวัสดุอุปกรณเครื่องมือ เครื่องใช ตามที่ ตร.อนุมัติใหครบหรือมากที่สุด 
         2. ใชความสามารถจัดหาอุปกรณเครื่องมือที่จําเปนและทันสมัยจากภาคเอกชน  
                                หรือหนวยงานอื่น เชน บริษัท  หางราน  องคการบริหารสวนทองถ่ินตาง ๆ 
การเงินและงบประมาณ (MONEY) 

       1. งบประมาณตามสิทธิที่กําหนดไวตามระเบียบและกฎหมาย หรือตามที่   
  ตร.อนุมัติ 

         2. งบสนับสนุนจากภาคเอกชนและองคการปกครองสวนทองถ่ิน 
2.ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของงานสืบสวน 

2.1 การรวบรวมขอมูลการสืบสวน  -จัดแฟมรวบรวมขอมูลในพื้นที ่ตามคําสั่งตร.ที่ 774/2537  ลง  7 
กรกฎาคม  2537  จํานวน 11 แฟม  และตามนโยบาย(วาระแหงชาต)ิ ซ่ึงเปนแฟมขอมูลที่หนวยสืบสวนจะตองจัดใหมี
ประจําหนวย  (ผนวก 2 หนา 37 ) 

2.2 การขาวและการวเิคราะหขาว 
  2.2.1 ที่มาของขาวและวิธีการหาขาว 

• ขอมูลแหลงขาวของสถาบันที่เกี่ยวของ 
   ขอมูลแหลงขาวเปด  คือขอมูลที่คนทั่วไปสามารถเสาะหาเพื่อทราบได  ไดแก  อินเทอรเนต   
หนังสือ ตํารา ทฤษฎี   ขอมูลทางราชการและเอกชน    
ขอมูลแหลงขาวกึ่งปด คือ ขอมูลที่ตองใชการประสานงานหรือระบบราชการจึงทราบได 
 

ขอมูล รายละเอียด แหลงขาว 
1.ทะเบียนราษฎร ช่ือ  นามสกุล ที่อยู เลขประจําตัวประชาชน 

รูปภาพเครือญาติ ยายเขา-ออก การเปลี่ยนช่ือ 
สกุล ทะเบียนสมรส 

-ที่วาการอําเภอ 
-สํานักทะเบียนราษฎร 



 

จัดทําโดย พล.ต.ต.ศักดา  เตชะเกรียงไกร และคณะ / ไดอนุญาตใหลงในเว็บไซต พล.ต.ท.วุฒิ พัวเวส  www.wutthi.com  

4
2.ทะเบียนรถ 
 
 
 

ช่ือเจาของ ผูครอบครอง ที่อยู 
ยี่หอ รุน สี ประเภท เลขเครื่องยนต  เลขตัวรถ 
ทะเบียน การเปลี่ยนแปลง  
การเสียภาษี 

- ขนสงจังหวัด 
- ขอมูล Polis 
- www.DLT.go.th 
(กรมการขนสงทางบก) 

3.ทะเบียนอาวุธปน ช่ือ ที่อยู เจาของ  ยี่หอ รุน ขนาดอาวุธปน - สํานักทะเบียนกรมการปกครอง  , 
ที่วาการอําเภอ  ,  ขอมูล Polis 

4.คนตางดาว สัญชาติ  เช้ือชาติ การเดินทาง  ที่พัก  เครือญาติ  
 

- ตม.  , สถานฑูต , สายการบิน 
, สันติบาล  , แรงงาน 

5.การเงิน - ธุรกรรมทางการเงิน , บัตรเครดิต - ธนาคาร  , ทรัสต , ไฟแนนท 
6.การเดินทาง วัน  เวลา จุดเริ่มตน  จุดหมาย 

ทางน้ํา  บก  อากาศ 
-  สายการบิน 
- ตัวแทนจําหนายตั๋ว 
- บริษัทที่เกี่ยวของ 

7.ทางการแพทย -วันเวลาที่เขารับการบริการ 
- ขอมูลสุขภาพ ,  บัตรสุขภาพ 

- คลินิก 
- สถาบันทางการแพทย 

8.ทะเบียนประวัติ
อาชญากร 
  แผนประทุษกรรม 

- ประวัติคนรายตาง ๆ 
- รูปแบบการกระทําความผิด 

- กองทะเบียนประวัติอาชญากร 
- ราชทัณฑ 
- วท.เขตตาง ๆ 

9.ประกันสังคม - สถานที่ทํางาน 
- ช่ือ นามสกุล ประวัติคนงาน 

- สํานักงานประกันสังคม 

10. ประกันภัย - มูลคาประกัน 
- ผูเอาประกัน/ผูรับประโยชน 

- กรมการประกันภัย 
- บริษัทประกันภัย 

11.ภาษีอากร -ช่ือ สกุล ที่อยูผูเสียภาษี 
- สถานที่ประกอบการของผูเสียภาษี 
-ลักษณะประเภทธุรกิจ 

- สรรพากรเขต,จังหวัด,อําเภอ 

12.การตรวจพิสูจน
ทางวิทยาศาสตร 

- รองรอยพยานหลักฐานตาง ๆ และความ
เช่ือมโยงคดีที่เกี่ยวของ 

-กองพิสูจนหลักฐาน 
-วท.เขต,จังหวัด 
-ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย 

13.ทางนิติวิทยาศาสตร -สาเหตุการตาย,ขอมูลที่เกี่ยวของ -นิติเวช และโรงพยาบาล 
14.การสื่อสาร -การติดตอสื่อสาร,ขอความ SMS,E-mail,  

  Voice mail 
- ช่ือที่อยู  ตนทาง-ปลายทาง 
 

บริษัทสื่อสารที่เกี่ยวของ 

 

  แหลงขาวปด  ไดแก ขอมูลลับ   ขอมูลสวนบุคคล  ที่ถูกคุมครองโดยถูกกฎหมาย   
ซ่ึงการหาและนํามาใชในรูปแบบ  อาจละเมิดสิทธิผูอ่ืนตามกฎหมายได  แตบางครั้งเปนสิ่งจําเปนสําหรับนักสืบ  จงึ
ตองใชความสามารถพิเศษ ทั้งในรูปแบบและนอกรูปแบบ ที่จะเสาะหาขอมูลเหลานี้ได เชน ขอมูลการสื่อสารในเชิงลึก  
กอนเกดิเหตุ  ขณะเกิดเหตุ หลังเกิดเหตุ  การเจาะขอมูลในคอมพิวเตอร  ความสัมพันธลับ  เอกสารลับ 
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• ขอมูลจากการปฏิบัติการสืบสวน 

- การตรวจสถานที่เกิดเหตุ  ดรูายละเอียดในผนวก 3 หนา 39 
- การซักถามปากคํา  ดูรายละเอียดในผนวก 4 หนา 40 
- การเฝาจุดสะกดรอย 
- การใชสายลับ 
- การใชเทคโนโลยีสมัยใหม  เชน  ลอบถายภาพ  วดีีโอ  ดกัฟง   ดักคลื่น  ตรวจสอบเวป็ไซทที่

เกี่ยวของ  หรือเปดเว็ปไซทเพื่อรับขาวสาร 
  2.2.2 การบูรณาการและวิเคราะหขาว    รวบรวมขาวและเนื้อหาสาระ  ที่มาของขาว มารวมระดม
ความคิดกับทมีงานวาจะใชประโยชนเปนหลักฐานและแนวทางการสืบสวนไดอยางไร  รวมทั้งการตั้งสมมติฐาน
เร่ืองราว  คาดคะเนความนาจะเปนตอไปของเรื่อง  ซ่ึงการระดมความคดินั้นเปนการทํางานแบบทมีที่นักสืบจะตองเปด
กวางในการรบัฟงความคิดเห็นของผูรวมทีมประกอบ 
 2.3 การสืบสวนคดีอาญาในความรับผิดชอบ 

• การสืบสวนหาตัวผูกระทําผิด 
• การสืบสวนตดิตามผูกระทําผิด 
• การสืบสวนขยายผล 

 2.4 การใชวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม  ประสาน  ศึกษา  ใชประโยชน 
• ประสาน  ใชวธีิการประสานงานกับหนวยงานที่เกีย่วของกับเรื่องที่ตองการทราบ ซ่ึงมีทั้งในรูปแบบ

และนอกรูปแบบ 
• ศึกษา   ศึกษาหาความรู   กาวใหทันเทคโนโลยีสมัยใหม  โปรแกรมใหม  สินคาใหม 
• ใชประโยชน   นําเทคโนโลยใีหม ๆ มาใชประโยชนอะไรไดบาง  เชน กลองไฟเบอรออฟติค  แผนที่

ทางอากาศ(GPS,Nevigator) โปรแกรมคอมพิวเตอรตาง ๆ  
2.5 การรายงานการสืบสวน  - ดูภาคผนวก 1 หนา 36 
2.6 การติดตามและคุมครองพยาน - ดูภาคผนวก 6 หนา 47 
2.7 การเปนพยานศาล- ดูภาคผนวก 7 หนา 54 
2.8 การปฏิบัติและประสานงานสื่อมวลชน   

• ใหผูบังคับบัญชาหรือผูที่ไดรับมอบหมายมหีนาที่ในการพูดใหขาวสื่อมวลชน 
• ปกปดชื่อ ที่อยูพยาน  และรายละเอียดของพยาน 
• ใชวาจาสภุาพ ไพเราะ และสรางสัมพันธภาพที่ดีกับสื่อมวลชน 
• คํานึงถึงสิทธิตามกฎหมายของผูตองหา  ผูเสียหาย  พยาน และรูปคด ี

2.9  การทํางานระบบทีมงาน (ผนวก5 หนา 43 ) 
 

3.แนวทางการสืบสวนคดีประเภทตาง ๆ 
 3.1  แนวทางการสืบสวนคดฆีาตกรรม  มือปนรับจาง 
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       ก.  การรับแจงเหตุเบื้องตน  
             1. รีบไปที่เกิดเหตุทนัที 

  2.  บันทึก วนั เวลา การับแจงเหตุ และวิธีการรับแจงเหตไุว                                                  
  3.  ระบุ ผูแจงเหตุ (หากมี) และผูรับแจงเหตุ 

       ข.  สถานที่เกิดเหต ุ   
1.  กันบุคคลอื่น ออกจากทีเ่กิดเหตุ จัดแนวกั้นทีเ่กิดเหตปุฏิบัติตามวิธีการรักษา                                                      
     สถานที่เกิดเหต ุ
2.  ใหผูบังคับบัญชาตรวจที่เกิดเหตุ รวมกบัวิทยาการ หรือนิติวิทยาศาสตร 
3.  จัดทําแผนที่คราว ๆ ของที่เกิดเหตุไว พรอมทั้งถายภาพเก็บไว 
4.  สํารวจสภาพศพ เวลาตาย ลักษณะบาดแผล ลักษณะการเกิดบาดแผล รองรอยการ 

             พันธนาการ อาวุธ ส่ิงของที่ทําใหเกิดบาดแผลลักษณะการตอสูขัดขืน รองรอยตอสูขัดขืน ลักษณะ
เลือด ปริมาณเลือด คราบเลือด การกระจายของเลือด 

5. สืบสวนหาขาวในทีเ่กิดเหตุ เสาะหาพยาน และเกลี้ยกลอมพยานใหความรวมมอื                  
     ใชวิธีการซกัถามปากคํา 
6.  สืบสวนรอบบริเวณทีเกิดเหตุ ถึงเสนทาง บานใกลเคยีง พยานหลักฐานเพิ่มเติม 
      ยานพาหนะ 
7.  ไมใหขาวกบัสื่อมวลชน เปนหนาที่ของผูบังคับบัญชา หรือโฆษก 

         ค.  การสืบสวน   
1.  กําหนดประเด็นของคด ีและสืบหาตัวละคร (ผูเกี่ยวของ) ในแตละประเด็น                                                        
2.  จัดนักสืบอยางนอย 2 นาย  ไปรับผิดชอบตามประเดน็ที่ตั้งไว  ใหรับผิดชอบ 

                                 สืบสวนหาขาว 
                           3.   จัดนักสบืตรวจเช็คขอมูลจากฐานขอมูลที่เกี่ยวของ เชน ทะเบยีนราษฎร  ปน , รถ   

      ขอมูลการสื่อสารฯลฯ ของตัวละคร (ผูเกี่ยวของ)ในคดี  โดยกําหนดวันใหกลับมา  
      รายงานใหชัดเจน       
4.  สําหรับคดีใหญหรืออุกฉกรรจสําคัญ จัดตั้งทมีงาน มกีารนัดหมายระดมมันสมอง 
      และสรรพกําลังเพื่อดําเนนิการอยางตอเนื่อง 
5.  ประสานขอมูลจากหนวยงานที่เกี่ยวของ เร่ืองการตรวจพิสูจนหลักฐาน  เชน    
      กองพิสูจนหลักฐาน ,  วทิยาการ , นิติเวช ฯลฯ 
6.  สืบสวนความเชื่อมโยงจากขอมูลการสื่อสารของตัวละคร  ผูตองสงสัยกอนเกิดเหตุ 

                                 ขณะเกดิเหตุ และหลงัเกิดเหตุ  เพื่อทราบถึงการเดินทาง และเชื่อมโยงไปยังตวั 
      ละครอื่น   หรือหาตัวคนรายจนพบ              
7.  จัดทําแผนผังการเชื่อมโยงและความตอเนื่อง  ทั้งระบบเครือญาติ    การสื่อสาร   
      ความสัมพันธ ไวในแฟมคดี 
8. กรณีสืบสวนรูตัวคนรายหรือกลุมคนราย  ใหสืบสวนถึงจุดออน จดุแข็ง  ปมเดน   
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     ปมดอยของคนราย   ไวเปนแนวทางและขอมูลในการสืบสวนติดตามจับกุม 

-  จุดแขง็   ปมเดน  คือ  สังกัดผูมีอิทธิพล  จบกฎหมาย  อดีตตํารวจ-ทหาร   
                                 ปราดเปรียว  มีความรู  ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมดี  ฯลฯ 

- จุดออน  ปมดอย  คือ ชอบมั่วสุมการพนนั  หวงครอบครัว   เจาชู  มปีญหา 
      ทางการเงิน  การศึกษาต่าํ  ฯลฯ  

  9.  ประชุมสรุป วิเคราะห และประเมินผลจากการสืบสวน เพื่อวางแผนดําเนินงาน  
                                 ตอไป  เชน  วางแผนตรวจคน  วางแผนจับกุม 
  10. การเขียนรายงานการสืบสวนควรทําเปนระยะ  ตามหลักการเขียนรายงานสืบสวน       
                                  (ผนวกที่ 1 หนา 36) 
 

3.2  แนวทางการสืบสวนเกี่ยวกับทรัพย และโจรกรรมรถ 
                     ก.  การรับแจงเหตุเบื้องตน  

1.  รีบไปที่เกิดเหตุ  ปฏิบัติตามหลักการตรวจที่เกิดเหตุ รวมกับวิทยาการ   2.  
แจงตําหนิรูปพรรณคนราย   ยานพาหนะ ทรัพยถูกประทุษราย  หรือใหรายละเอยีด          

                                 แกสายตรวจ  ในการตรวจ และประสานงานหนวยที่เกี่ยวของในการสกัดกัน้                                                    
                                คนรายหลบหนี 

        ข.  สถานที่เกิดเหต ุ   
1.  รวมตรวจที่เกิดเหตุกับพนักงานสอบสวน เจาหนาทีว่ทิยาการ   เก็บและตรวจ 
     หลักฐานทีพ่บ 

                           2.  ศึกษาตําหนิรูปพรรณทรัพย และแผนประทุษกรรมคนราย       
3.  จัดทําแผนที่ที่เกิดเหตุ และถายรูปไวประกอบการสืบสวน     
4.  หาพยานหลักฐานในทีเ่กดิเหตุ  รอบที่เกิดเหตุทุกประเภท  เชนมกีลองวีดีโอ 
     วงจรปดในบริเวณใกลเคยีงหรือไม    มใีครเห็นบาง 
5.  แจงขอมูลเพิ่มเติมเกีย่วกบัทรัพยและตาํหนิรูปพรรณคนราย ใหผูเกีย่วของในการ 
     สกัดกั้นตดิตามจับกุม                

        ค.  การสืบสวน   
1.  ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ ในเรื่องการหาขาว เชน ศูนยปราบปรามการ 
      โจรกรรมรถ , ทางหลวง  เจาหนาที่ชายแดน  แหลงรับซื้อขาย  โรงรับจํานํา   
       ตลาดมืด   
2.  ตรวจสอบพฤติกรรมคนราย , ที่เกิดเหตุ  มีเหตุแอบแฝงนอกเหนือจากประสงค 
     ตอทรัพยอยางอื่นหรือไม 
3.  การสืบสวนแบงเปน 2 แนวทาง  

 -  เร่ิมจากตนทาง คือ ผูตองสงสัย ผูเกี่ยวของ  ผูใกลชิดทรพัย    ผูมีประวตัิที่ 
                                            นาตรวจสอบ  แกงคนราย 
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-  เร่ิมจากปลายทาง คือ สืบสวนจากแหลงรับซื้อ อูซอมรถ  เต็นทขายรถ     
    ผูซ้ือขาย  ตลาดมืด แหลงใชเงิน บอนการพนัน  สถานบันเทิง  แหลงมั่วสุม 

4.  มอบหมายนักสืบตรวจเชค็ขอมูลที่เกี่ยวของ เชน ทะเบียนตาง ๆ  ประกันสังคม 
     ประกันภัย การเงิน การสือ่สาร ฯลฯ  ของผูตองสงสัย  หรือผูเกี่ยวของ โดยกาํหนด 
      เวลาปฏิบัติใหนกัสืบกลบัมารายงานผล      
5.  ระหวางสืบสวน ตองประสานขอมูลเพิ่มเติมกับเจาหนาที่วิทยาการ  ตลอดถึง 
     ความคืบหนาการตรวจพสูิจนตาง ๆ  เพือ่แจงเปนขอมลูที่ทันสมัยเพิม่เติมแก 
     นักสืบในการปฏิบัติ             
6.  สืบสวนพฤติกรรมบุคคลตองสงสัย แหลงตองสงสัย ขยายไปเรื่อย ๆ โดยเช็ค 
      จากขอมูลพยานหลักฐานที่มี  ประวัตอิาชญากร แผนประทุษกรรม การขาว 
      จากทุกแหลง  หากประเมินผลดี ผลเสียแลว ใหตรวจคนจุดตองสงสัยหาของกลาง 

และหลักฐาน 
7.  มีการประชมุประเมินผลการดําเนินการอยางตอเนื่อง   เมื่อพนกําหนดระยะเวลา 
     ของการสอบสวนคดี  ใหมอบหมายเรื่องใหกับนักสืบรับผิดชอบติดตามโดยตรง      
8.  เขียนรายงานการสืบสวนตามหลักการเขียนรายงาน (ผนวก 1 หนา 36) 
 

3.3  แนวทางการสืบสวนอาชญากรรมคอมพิวเตอร 
     สามารถจําแนกออกเปน 2 ประเภท 
       3.3.1. การกระทําใดๆ กต็าม ที่เกี่ยวกบัการใชคอมพิวเตอร อันทําใหเหยื่อไดรับ 

ความเสียหาย และทําใหผูกระทําไดรับผลอบแทน (Computer Related Crime) 
         ขอสังเกต : สวนใหญจะเปนการใชคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือในการกระทําความผิด 

       ในคดีอาชญากรรมทั่วไป 
      3.3.2. การกระทําผิดกฎหมายใด ๆ ซ่ึงจะตองใชความรู เกี่ยวของ กับ คอมพิวเตอร  
                มาประกอบการกระทําผิด ซ่ึงยากแกการสืบสวน ติดตาม จับกุม (Computer  Crime) 

        ขอสังเกต : สวนใหญจะมีการบุกรุก หรือ เจาะ เขาสูระบบคอมพิวเตอร Server (Intrudion) 

 
 

ลักษณะการกระทําความผิดรูปแบบเดิม 
(ผานทาง เว็บไซต, เว็บบอรด, หองสนทนา, ICQ, MSN E-mail, SMS) 

- หมิ่นประมาท 
- กอความเดือดรอนรําคาญใหผูอ่ืน, ขูวางระเบิด 
- ฉองโกงโดยการหลอกวาจะขายสินคาราคาถูก หรือสินคาผิดกฎหมาย เชน CD, ยาสลบ 
- เผยแพรภาพลามกอนาจาร, ภาพลามกเด็ก, ภาพตัดตอ, ภาพแอบถาย 
- ใชเปนชองทางในการเลนการพนัน เชน พนันฟุตบอล, ซ้ือขายบริการทางเพศ 
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- ขโมยขอมูลสําคัญ, บัตรเครดิต, รหัสผานตางๆ 
- แอบอางเปนบคุคลอื่น 
- การละเมิดลิขสิทธิ์ 

 
ลักษณะการกระทําความผิดรูปแบบใหม 

- การดักจับขอมลู หรือ การเจาะระบบเพื่อขโมยขอมูลสําคัญ บัตรเครดิต, รหัสผานตางๆ 
- เปลี่ยนหนาเวบ็เพจ (Web defacing) 

- การโจมตีเครื่องคอมพิวเตอรเปาหมาย 
-    Virus, Worm, Trojan, Backdoor 
- การใหบริการโทรทางไกลระหวางประเทศผานทางเครือขายอินเทอรเน็ต 
- การซุกซอนแอบแฝงขอมูล หรือโปรแกรมไวในไฟลรูปภาพ Steganography 

 
กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. กฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล 
     เพื่อการคุมครองความเปนสวนตวั จากการคุกคามของบุคคลอื่น 
     ที่ฉวยโอกาสนําเอาขอมูลสวนตัวของบคุคลไปใชในทางที่มิพึงปรารถนา 
2. กฎหมายอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร 
     อยูระหวางพิจารณารางกฎหมายของคณะรัฐมนตรี 
3. กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 
     เพื่อรับรองสถานะทางกฎหมายของขอมลูทางอิเล็กทรอนิกสใหเสมอกับหนังสือหรือ หลักฐานที ่     
     เปนหนังสอื และรองรับวิธีการสงและรับขอมลูอิเล็กทรอนิกส ผลของกฎหมายฉบับนี้จะทํา 
     ใหผลของธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสมีความนาเชื่อถือ และ กอใหเกิดความเชื่อมั่น ซ่ึงกฎหมายฉบับ 
     นี้สอดคลองกับมาตรฐานที่ทุกประเทศยอมรับ 
4. กฎหมายลายมือช่ือทางอิเล็กทรอนิกส 
   ใชเทคโนโลยีลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกสใหเสมือนกับการลงลายมือช่ือแบบธรรมดา 
5. กฎหมายการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส 
    เพื่อวางกฎเกณฑใหธุรกรรมทางการเงินสามารถดําเนินไปไดอยางสะดวกคลองตัวและมีความปลอดภัย 
6. กฎหมายลําดับรองของรัฐธรรมนูญ มาตรา 78 
     (วาดวยการจัดทําโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศที่ทั่วถึงและเทาเทยีมกันทั่วประเทศ) 
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ขั้นตอนการปฏิบัติของเจาหนาท่ีตํารวจกรณีมีผูแจงความเบื้องตน 

เร่ืองการกระทําผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมคอมพิวเตอร 
 
1. เมื่อไดรับแจงเหตุเกี่ยวกับอาชญากรรมคอมพิวเตอร ใหรีบติดตอใหผูเสียหาย แจงความรองทุกขตอพนักงาน
สอบสวน เชนเดียวกันกับคดอีาญาปกติ เพราะตองดําเนนิการตามกระบวนการสอบสวน ไมวาจะเปน รองทุกข
กลาวโทษ ขออนุญาตออกหมายคน หมายจับ สงของกลางตรวจพิสูจนยังหนวยวิทยาการของตํารวจปกต ิ
2. กรณีเปนเหตุปจจุบันดวน เชนมีภาพลามกอนาจารปรากฏบนอินเตอรเน็ท ใหรีบจดัเก็บ (save) หนาจอ หรือถายรูป
หนาจอไวเปนหลักฐาน โดยใหปรากฏวนัเวลาบนจอคอมพิวเตอร ซ่ึงมักปรากฏอยูที่มุมลางดานขวามือ 
3. การเก็บหลักฐานเครื่องอปุกรณคอมพวิเตอร ใหทําเหมือนกับการเกบ็หลักฐานทางกายภาพปกต ิเชน อาจมีรอยน้ิว
มือแฝง อยูที่อุปกรณคอมพวิเตอร หรือรหัสลับ (password) ซุกซอนอยูในบริเวณโตะ หรือใตเกาอี ้หรือกระดาษใน
กระเปาสตางค เปนตน 
4. หากพบเว็บไซทที่ผิดกฎหมาย สามารถแจงตรงไดที่ เวบ็ไซทของ สํานักงานตํารวจแหงชาติ www.police.go.th  
หัวขอ แจงเว็บไซทที่ผิดกฎหมาย 
5. หากตองการรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดตอไดที ่
 ศูนยตรวจสอบและวเิคราะหการกระทําผิดทางเทคโนโลยี 
 กองบัญชาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานตํารวจแหงชาต ิ
 หมายเลขโทรศัพท 02-2052627-8 
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ตัวอยางการทําหนังสือสอบถาม IP 

 
เร่ือง  ขอตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท ที่ใชตอเชื่อมอินเทอรเน็ต 
เรียน  ผูจัดการ บริษัท .................................จํากัด 
    
  ดวยปรากฏวา มีผูใชอินเทอรเน็ต ผานทางเครือขายบริษัท.........................จํากัด ซ่ึงเปนผูที่ทางราชการตองการ
ทราบ ช่ือ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพท ซ่ึง ปรากฏหมายเลข IP ตามวนัและเวลา ดังตอไปนี ้
 
  หมายเลข IP 203.113.76.75   วันที่  5  กนัยายน  2547 เวลา  06:40:46  น. 
 
 
  จึงเรียนมายังทาน เพื่อขอความรวมมือโปรดสั่งการใหเจาหนาที่ ตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท ที่ใช
ตอเชื่อม(Caller Id) ช่ือ  ที่อยู  ผูใชงาน รวมทั้งรายละเอียดอื่นๆ ของการใชอินเทอรเน็ต ตามชวงเวลาดังกลาวดวย 
เพื่อประโยชนในการสืบสวนตอไป ผลเปนประการใด ขอไดโปรดแจงใหทราบดวย จักเปนพระคณุยิ่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 

สรุป 
• ตรวจสอบวามกีารกระทําผิดจริงหรือไม 
• คนหา/ขอหมายเลข  IP และวัน เวลา (แปลง TimeZone) จาก website หรือ Email header 
• ตรวจสอบวา IP เปนของ ISP ใด จากเว็บไซตที่ใหขอมูล ไดแก www.checkdomain.com, 

www.geektools.com แลวทําหนังสือไปสอบถาม ISP นั้น ๆ 
• ISP แจงผลการตรวจสอบ จะทราบหมายเลขโทรศัพทในการเชื่อมตออินเตอรเน็ต ตามวันและเวลาที่เกิดเหตุ

ตรวจสอบชื่อและทีอยูของเจาของโทรศัพท เพื่อออกหมายเรียกมาสอบสวนตอไป 
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3.4 การสืบสวนคดีเหตุระเบิด 
 การรับแจงเหตุเบื้อตน 

  1. รีบไปยังที่เกิดเหตุทันที และจัดเตรยีมประสานกําลังปดสถานที่เกิดเหตุ กันผูคน  นักขาว 
  2. ประสานงานหนวยงานเกบ็   กู   ตรวจเกี่ยวกับเหตุระเบิด 
        การตรวจสถานที่เกิดเหตุ 
                      1. รวมเปนกําลังตรวจเก็บกบั  จนท.ผูเชี่ยวชาญดานวัตถุระเบิด 
                      2. หาพยานหลกัฐานอื่นในที่เกิดเหตุและรอบบริเวณที่เกิดเหตุ   เชน  พยานบุคคล             กลองวงจร
ปด    รานคาขางเคียง 
  3. ระมัดระวังกันผูคนใหหางจากที่เกดิเหต ุ   ปองกันการระเบิดซอน 
       การสืบสวน 
  1. ศึกษาขอมูล   เหยื่อ,  สถานที่,  ลักษณะประเภทของระเบิด,  ที่มาของระเบิด  ที่เกิดระเบิดใหมาก
ที่สุด   
  2. หาสาเหตุ   กําหนดประเดน็   การสืบสวนหาตวัละครที่เกี่ยวของ 
  3. จัดนักสืบทาํขอมูลที่เกี่ยวของกับเหตุ   เชน  ทะเบยีน   ฯลฯ   คนรายคดีเกา   กลุมทีเ่คย   ถูก
สืบสวน 
  4. สืบสวนถึงวัตถุระเบิดและสวนประกอบ  วานาจะมาจากแหลงใด   วัตถุอุปกรณทีเ่กี่ยวของมาจาก
แหลงใด   ซ้ือ – ขาย ไดที่ใด  หนวยใดมีและเบิกใช  เชน  ระเบิดของเอกชน  โรงโมหิน ปุยยเูรีย,  โซ,  ตะปู,  แผน
เหล็ก      เพื่อเปนแหลงไปทาํการสืบสวน  โดยแบงแนวทางการสืบสวนดานวัตถุระเบิดดังนี ้

   - ชนิดของระเบิดและดนิระเบิด  เชน  ไดนาไมท  ซีโฟร  ฯลฯ 
   - ชนิดของตวัจุดชนวน  ระบบการจุดชนวนระเบิด  เชน  เชื้อปะทุ  มอืถือ   

นาฬิกา  ชนิดแบตเตอรี่  ฯลฯ 
   - ชนิดของวัสดุอุปกรณประกอบแสวงเครือ่งที่ใชในระเบิด  เชน  ตลับลูกปน   

เศษเหล็ก  โซ  ตะปู  ฯลฯ 
   - ชนิดวัสดุอุปกรณหอหุมหรือภาชนะ  เชน  ชนิดยีห่อเปหรือกระเปาทีใ่ส  ผาเทปที่พนัหรือ
หอ  เอกสารที่หอหุม  ลัง  กลอง  ฯลฯ 

  5. ประสานงานหนวยวิทยาการพิสูจนหลักฐาน   ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม  ตลอดระยะเวลาการ
สืบสวน   เพื่อเปนขอมูลเพิ่มเติมใหกับนักสบื  เชน  ช้ินสวนมือถือหาทางทราบหมายเลขซิมการด    เลขอีมี่เครื่อง   
รายละเอียดวัสดุประกอบแสวงเครื่อง 
  6. ทําผังการเชื่อมโยงกลุมคนราย   ทั้งการสื่อสาร,   เครือญาติ,  ความสัมพันธลับ 
  7. ตรวจสอบขอมูลการสื่อสาร   กอนเกิดเหตุ   ขณะเกิดเหตุ   และหลังเกดิเหตุของ        ตัวละครที่
ตองสงสัย   ขยายผลการตรวจสอบไปสูตวัละครอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 
  8. ประขุมนักสืบ   เพื่อประเมินผลการสืบสวน    วางแผนตรวจคน   จบักุม 
  9. เขียนรายงานการสืบสวนเปนระยะ   ( ผนวกที่ 1  ) 
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ตัวอยางเศษวัตถุระเบิดชนิดตาง ๆ 
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4.ภาคผนวก  
ผนวกท่ี  1 
การเขียนรายงานการสืบสวน 
 

 หลังจากการสบืสวนไดพยานหลักฐานตาง ๆ แลว จะตองมีรายงานการสืบสวนซึ่งสามารถ 
ใชเปนพยานหลักฐานในชัน้ศาลไดและเปนแนวทางให พนักงานสอบสวนดําเนินการสอบสวนตรง 
ตามแนวทางการสืบสวน การเขียนรายงานของนักสืบจึงมีความสําคัญอยางยิ่ง ซ่ึงในรายงานควรจะมีสาระสําคัญ ดังนี ้
 1. ระบุ ช่ือ นามสกุล ตําแหนงของผูสืบสวนหรือผูเขียนรายงาน 
 2. ระบุ ดําเนนิการตามตําแหนงหนาที่ หรือ โดยคําสั่งของผูบังคับบญัชาทานใด 
 3. ระบุวัน เวลา ที่ไดรับมอบหมายใหดําเนนิการ 
 4. ระบุ เร่ือง หรือ คดีที่ไดรับมอบหมายใหดําเนินการใจความของเรื่องสั้น ๆ  
 5. รายงานการปฏิบัติงานสืบสวนเริ่มตนอยางไร พบอะไร ไดรายละเอยีดอยางไร ตามหลักคําถาม 6 ตัว  Who(
ใคร)  What (อะไร)  When (เวลา)  Where (สถานที่)   Why (ทําไม)  How (อยางไร)     การ 
เรียบเรียงเรื่องใหลําดับตามWhen (เวลา)   เปนหลัก  เพือ่ช้ีใหเหน็ความตอเนื่อง แลวสรุปความนาเชื่อ 
บนหลักการของคําวา Why (ทําไม)  ซ่ึงเปนการแสดงเหตุผลการสอดคลองกับเหตุการณและความเชื่อมโยงตลอดจน
แรงจูงใจในการกอเหต ุ
 6. พยานหลักฐานบางอยาง ควรชี้ใหเห็นทีม่าของพยานความเกีย่วของกบัเรื่องที่สืบสวน 
 7. หากมีมากกวา 1 ประเด็น ใหแยกหัวขอตามประเด็น จดัรายงานทีละประเด็นตามขอ 5 , 6 

8. หากการสืบสวนยังไมสามารถสรุปเหตุการณได ใหเขยีนรายงานในสวนที่สืบสวนไดเทานั้น และใหระบุ
เปาหมายวาจะดําเนินการตอไปอยางไร(ถามี)  การรายงานลักษณะนี้ตองระบุวาเปนรายงานครั้งที่เทาใดดวย 

9. บางกรณีควรมีการแสดงผังเชื่อมโยงดวย เชน ผังแสดงการเชื่อมโยง ,การสื่อสาร ,เครือญาติ ,เสนทางการ
หลบหนี หลบซอน , พยานพบเห็นเหตุการณรายทางประกอบรายงานการสืบสวน 
 
ผนวกท่ี 2 
 หลักการตรวจสถานที่เกิดเหต ุ
         1.  สํารวจสถานที่เกิดเหต ุ
  -  ทางเขา – ทางออก  ประวตัิของสถานที่เกิดเหต ุและโครงสรางของสถานที่ 
  -  ชองทางเขาออกของคนรายในคด ี
  -  ลักษณะของสถานที่ มีอะไรพิเศษ  เชน ระบบกุญแจ กลอนประตู ระบบน้ํา ไฟฟา 
  -  ลักษณะของอาคาร  หอง  เฟอรนิเจอร  การจัดวาง  ความเปลี่ยนแปลง 
         2.  ตรวจหารอยแตก รองรอยชํารุด  ตําหนิ  ของทกุสรรพสิ่งในที่เกิดเหตุที่มีความผิดปกต ิ
ไปจากเดิม เชน รอยงัด  เศษกระจกที่แตก ของที่ลมหรือตกหลน 
         3.  ตรวจหาคราบตาง ๆ รอยลายนิ้วมอืแฝง รอยเทา คราบเลือด คราบน้ําอสุจิ  สารคัดหล่ัง 
เสนขน  ผม  เปนตน 
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         4.  ตรวจหาสิ่งที่ถูกเอาไป และสิ่งของที่นําเขามาแลวทิ้งไว  เชน  ทรัพยสินที่ถูกเอาไป  
มีอะไรหายบาง  วัตถุรองรอยตาง ๆ ที่ทิ้งไว  มีอะไรเพิ่มเติมเขามา 
         5. ซักถามปากคําพยาน  ผูเสียหายในที่เกิดเหตุดวยตัวเองประกอบ  จะทําใหเหน็รายละเอยีด ขอ
เปรียบเทียบ ขอพิรุธ  หรือส่ิงผิดปกติไดดกีวารับขอมูลจากผูอ่ืนอีกตอหนึ่ง 
         6.  นําสิ่งที่พบมาเรียงลําดับเหตกุารณ วิเคราะหวานาจะมีขั้นตอนอยางไร เร่ิมจากไหน 
ไปจบที่ไหน  มีแบบไหนบาง 
         7.  จินตนาการตัวเองวาอยูในที่เกิดเหตุ  ขณะเกิดเหตุ  จําลองเหตกุารณจากสิ่งที่พบเห็น 
ประกอบพยานหลักฐานตาง ๆ ที่มีอยู และตั้งสมมติฐานวาถาเปนอยางนี้ หรือถาเปนอยางนัน้  จะเปน 
อยางไร  ใหหาเหตุประกอบ แลววเิคราะหวาเกดิอะไรขึน้อยางไร   
         8.  บันทึกเอกสาร  บันทึกเทป ทําแผนที่ แผนผัง ถายรูปไว 
 
ผนวกท่ี  3 
หลักการซักถามปากคําพยาน  ( Principle of  Interrogation )   
 

       1.  รูหลักจติวิทยา สามารถอานจิตใจผูถูกซักถามและทําตัวเปนนักแสดงที่ดีได  ควรศึกษา 
ผูถูกซักถาม และดูตัวกอนทกุครั้ง  เพื่อศึกษาขอมูลภูมิหลังอยางละเอียดพอสมควร  หาจุดออน  จดุแข็ง 
( ยึดหลัก “รูเขา”  “รูเรา”  รบรอยครั้งชนะรอยครั้ง ตามตําราพิชัยสงคราม ) 
      2.  มีความรูทั่วไปกวางขวาง  ตองหมัน่ศึกษาหาความรูในเรื่องทั่ว ๆ ไปเพิ่มเติมอยูเสมอ  
โดยเฉพาะเรื่องที่สามารถประยุกตใชกับงานสืบสวนไดโดยตรง 
      3. จัดทําความเชื่อมโยงสัมพันธ  ผูสืบสวนควรทําความรูจักและใหความสนิทสนมกับ 
ผูถูกซักถามเปนลําดับแรก  เชน  เปนคนบานเดียวกนั  เคยพบกนัมากอน  รูจักประเพณีวัฒนธรรมที่นั่น 
พูดภาษาของผูถูกซักถามได  ใหคําชม  ยกยอ  จุดเดนของผูถูกซักถาม  เปนสิ่งแรกที่เชือ่มโยงเขาหาผูถูกซักถาม  
จากนั้นใชความสนทิสนมคุนเคยเพื่อซักถามใหไดขอเทจ็จริงมากที่สุด รูจักเชื่อมโยงความสัมพันธของตัวละคร  
      4.มีเชาวไว  มีไหวพริบดี  มีปญหาเฉพาะหนาเกิดขึน้มากมายขณะซกัถาม  ผูสืบสวนจะตอง 
วิเคราะหและคนหาเหตุผลอยูเสมอ  ตองสนใจและกระตอืรือรนอยูตลอดเวลา 
      5. มีบุคลิกภาพที่ด ี  ผูสืบสวนควรมีบุคลิกภาพเปนที่ยาํเกรงและใหความเคารพผูถูกซักถาม 
อยูเสมอ  แสดงความออนโยน  เห็นอกเหน็ใจในบางครั้ง  
      6. มคีวามพากเพียรพยายาม  ความมานะบากบั่นในการซักถาม  เปนสิ่งสําคัญอยางยิ่ง  ผูถูก 
ซักถามอาจสับสนวกวน  ควรตองใหเวลาในการพดูคุยพอสมควร 
ศิลปะในการซักถาม  (Art of  Interrogation )   
        1.พยายามดูตัวผูถูกซักถามกอนการซักถาม   สังเกตุรูปพรรณสัณฐานการแตงกาย  จุดเดน  จุดดอย  
รสนิยม  บาดแผล  ตําหนิตาง ๆ  หรือมีขอมูลเบื้องตนเกีย่วกับผูถูกซักถามไวกอน 
       2.  มีวาจาสัตย     ผูสืบสวนจะตองไมรับปากในเรื่องใดที่ปฏิบัติตามไมได  หากไดรับการรองขอจากผูถูก
ซักถาม และบางครั้งตองสงวนความลับบางประการที่ผูถูกซักถามไมตองการใหขอมูลและเปดเผย 
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       3.    การนั่ง หรือยืนซักถาม ใหเผชิญหนาดานตรงไมหางเกินไป  ควรอยูในระยะเอื้อมถึง 
บางครั้งอาจตองสัมผัสมือ หรือไหล  เพื่อกระชับความสัมพันธ หรือกระตุน หรือใหความเห็นอกเห็นใจ 
อาจใหผูถูกซักถามนั่งเกาอี้ไมมีที่พักแขน หรือไมมีที่พิงหลัง 
       4.  เร่ิมตนดวยคําถามที่ตอบงาย และมัน่ใจวาจะเปนคําตอบที่แทจริง ไมโกหก เพื่อเปดทํานบ หรือทาํลาย
ส่ิงกีดขวางทางจิตใจ ใหพดูความจริงตั้งแตเร่ิมตน 
       5.  ควรใชคําพูด  คําถามที่ชัดเจน กระชับ  ไมยาวเกนิไป  ขณะถามใหมองหนา  ดูหนาผูถูกซักถามรอจน
ไดคําตอบ   บางครั้งอาจเปดโอกาสใหผูถูกซักถามพูดลงลึกถึงรายละเอียด  หรือแสดงทาทาง อยาขัดคอ  ฟงแลวคอย
ปอนคําถามที่สงสัยตอไปจนไดคําตอบทีพ่อใจ 
       6.  มีความสามารถในการสังเกตและอานกิริยาทาทีผูถูกซักถาม  รูจักสังเกตปฏิกิริยาของ 
ผูถูกซักถามและสามารถเขาใจความหมายของอากัปกริยานั้น ๆ ไดอยางถูกตอง  

      7  ฉลาดหลักแหลมและมีไหวพริบในการเจรจาตอรอง แลกเปลี่ยน ตอบแทนกบัผูถูก 
ซักถาม 
       8. อยาใหผูถูกซักถาม  ผอนคลายความเครียดในบางจงัหวะที่สําคัญ  เชน ใหสูบบหุร่ี   
ดื่มน้ํา  หรือหยุดพกั  อาจจะทําใหไมไดรับคําตอบที่ตอเนือ่งและเกดิประโยชนตอการซักถามนั้น   
ควรเวนวรรคชวงการถามใหเหมาะสม คือ รูวาชวงไหนควรพัก ชวงไหนไมควรพกั 
       9.เมื่อผูถูกซักถามมีอาการแสดงออก หรือ  ออกอาการ ใหใชคําถามเชิงรุกมุงสูเปาหมายทันทีอยาใหผอน
คลาย  เชน น้ําตาคลอเบา  กลืนน้ําลายถี่ขึ้น  หายใจเรว็  มือส่ัน  ตัวส่ัน  หนาแดง   
กมหนา  หลบสายตาผูซักถาม 
       10.ในการซักถามอยาจดบันทึก  ใหใชความจํา เหมือนการพูดคยุทัว่ไป เพราะการจดบันทึก 
จะเปนการขัดจังหวะ  ทําใหผูถูกถามมีเวลาคิด ตั้งตัวไดทัน  อีกทั้งยังระแวงและเกร็ง  ที่จะตองใหความรวมมือ 
       11. กรณีรวมกันซักถามเกินกวา 2  คน  ควรมีการนัดหมายการแสดงบทบาทในการซักถาม  ไมแยงกนัถาม  
หรือตัดตอนคาํถามกันเอง  เชน  คนหนึ่งขู  คนหนึ่งปลอบ  ดุ กับใจดี  ฯลฯ 
       12.นําอุปกรณที่จําเปนมาประกอบการซกัถามดวย (หากจําเปนตองใช) เชน รูปภาพ พยานหลักฐานที่
สําคัญตางๆ  เทปบันทึกเสียง  กลองถายภาพ  โทรศัพทมือถือที่ถายรูปได ฯลฯ 
      13.การซักถามรายละเอียดเกีย่วกับบุคคล ส่ิงของ ควรใชคําถามที่สามารถตอบไดงาย ในเชิงเปรียบเทียบ  
ลักษณะสําคัญตาง ๆ  เชน เหมือน หรือ คลาย หรือ ใกลเคียง นักรอง นกัแสดง นักการเมือง 
ช่ือดัง บุคคลสําคัญในแวดวงตางๆ หรือ คนที่เคยรูจัก  ผูใด  กลาวคือ ใหผูถูกซักถามระลึกถึงลักษณะเดน ดอย ออกมา
ใหได จะเกิดประโยชนอยางมาก   
      14.หากซักถามไมไดผล ใหลองใหม ปลอยชวงเวลาระยะหนึ่งใหผอนคลาย อยาทอถอยและลมเลิกการ
ซักถาม หรืออารมณรายใสผูถูกซักถาม จะตอง สวมบทบาทเปนนักแสดงที่ดี  แลวแตสถานการณจะเอื้ออํานวย 
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ผนวกท่ี 4 
ระบบทีมงาน 

1.  การจัดทีมงานสืบสวนคลี่คลายคดีแบบบูรณาการ 
 ทีมงานบูรณาการ คือ การนาํผูที่เกี่ยวของกับการสืบสวนคดีทั้งหมดมาสนธิกําลัง       เพื่อคล่ีคลายคดี  เชน  ใน
ระดับสถานีตํารวจ  อาจจะจดัตั้งทีมงานโดยแตงตั้งจาก ฝายสอบสวน  ฝายสืบสวน  ฝายปองกันปราบปราม  ฝายจราจร  
และฝายอํานวยการ  รวมทั้งประสานงานกบับุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ  เชน  กองพิสูจนหลักฐาน  สํานักงาน
วิทยาการ  แพทยผูชันสูตร   เจาหนาที่ผูเชีย่วชาญ   หรือผูชํานาญการดานเทคนิค  เพื่อรวมกันทํางานเปนทีมงาน
คล่ีคลายคดี 

2.   การประกอบทีมงานบูรณาการ 
เมื่อเกิดเหตุหรือมีคดีเกิดขึ้น    ใหมีการจดัตัง้ประกอบทีมงานแบบบูรณาการโดยให 

ดําเนินการจัดตั้งที่บังคับการเหตุการณ  ณ  จุดเกดิเหตุขณะเกดิเหตหุรือใชหองปฏิบัตกิารสืบสวน  เปนที่บังคับการ
เหตุการณหลังเกิดเหตุ  เพื่อรวมมือกันคลี่คลายคดี  ดังนี ้

- ขณะเกิดเหตุ  ใหจดัตั้งที่บังคับการเหตุการณ  ณ  จดุเกดิเหตุ  และใหผูบังคับบัญชาสูงสุด   
ณ  จุดทีเ่กิดเหตุเปนผูบัญชาการเหตุการณ  ขณะเกิดเหต ุ

-      หลังเกิดเหต ุ
  -  ระดับสถานตีํารวจ  ใหผูกาํกับการสถานีตํารวจ  หรือหวัหนาสถานี   

จัดตั้งที่บังคบัการเหตุการณ  ณ  ที่ทําการ  หรือสถานที่เหมาะสม   โดยใหผูกํากับการสถานีตํารวจหรือหัวหนาสถานี  
หรือผูที่ไดรับมอบหมาย  เปนผูบังคับบัญชาเหตุการณ 

  -  ระดับกองบังคับการ  ใหผูบังคับการจัดตัง้ที่บังคับการเหตุการณ ณ  ที่ทํา 
การสถานีตํารวจ  หรือกองกาํกับการสืบสวนสอบสวน  หรือสถานที่เหมาะสม  ในเขตรับผิดชอบโดยใหผูบังคับการ  
หรือผูที่ไดรับมอบหมายเปนผูบญัชาการเหตุการณ 
   -  ระดับกองบัญชาการ  ใหผูบัญชาการจัดตั้งที่บังคับการเหตุการณ  ณ  ที่ทําการสถานีตํารวจ   
หรือกองกํากับการสืบสวนสอบสวน  หรือสถานที่เหมาะสม  ในเขตรับผิดชอบโดยใหผูบัญชาการ  หรือผูที่ไดรับ
มอบหมายเปนผูบัญชาการเหตุการณ 
 การจัดตั้งที่บังคับการเหตุการณใหพิจารณาจากสถานการณ    ความรุนแรงของเหตุการณ  พฤติการณในการ
กระทําความผดิ   ความเดือดรอน  ความสนใจของประชาชน  การประกอบกําลังและการขอความรวมมือจากหนวยงาน
ตาง ๆ   โดยผูมีหนาที่ดังกลาวขางตนตามลําดับ   เปนผูดําเนินการประสานงาน  และจัดทําคําสั่งแตงตั้ง  โดยกําหนด
หนาที่คล่ีคลายคด ี

3.   ทีมงานบูรณาการในการคลี่คลายคดี  ควรจะประกอบดวย 
 3.1  ผูบัญชาการเหตุการณและเจาหนาที่ฝายอํานวยการ  ทําหนาที่ในการเปนศูนย 

รวบรวมขอมลูส่ังการ  แบงมอบหนาที่  ควบคุมเหตกุารณ รวบรวมและจัดทําเอกสารตาง ๆ  ประสานงาน  รายงานและ
รับคําสั่งจากผูบังคับบัญชาพิจารณาตัดสินใจตาง ๆ   รวบรวมขอมูลจากทีมงานตาง ๆ   แลวสงผานขอมูลที่เปน
ประโยชนใหกับทีมงานอื่น ๆ เพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินการ 

3.2  เจาหนาทีว่ิเคราะหเอกสาร  พยานหลักฐาน ขาว และเจาหนาที่ประมวลผล  ทํา 
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หนาที่ตรวจสอบ  รวบรวมพยานหลักฐาน  การขาว  นาํมาวิเคราะห  ประเมินสถานการณ  และแสวงหาขอมูล
ทางการขาว  เพื่อเปนขอมูลใหกับทีมงานอื่น ๆ  และเพือ่เปนพื้นฐานในการพิจารณาตัดสินใจของผูบัญชาการ
เหตุการณ 
  3.3   เจาหนาทีต่รวจที่เกดิเหตุ  ประกอบดวยบุคคลและหนวยงานตาง ๆ เชน  เจาหนาที่ที่ไดรับแจง
เหตุ   หรือไปถึงที่เกิดเหตุคนแรก    เจาหนาที่รักษาสถานที่เกิดเหตุ    เจาหนาที่ตรวจที่เกิดเหตุ  กองพิสูจนหลักฐาน   
วิทยาการเขต  หรือวิทยาการจังหวดั  แพทยผูทําการชันสตูร   รวมถึงเจาหนาที่ผูชํานาญงานเฉพาะดานในที่เกิดเหตุ   
หรือเจาหนาทีท่างดานเทคนคิ    เชน  เจาหนาที่ฝายเก็บกูวัตถุระเบิด  เพือ่ทําหนาที่ในการใหรายละเอียดเกีย่วกับ
สถานที่เกิดเหตุรายละเอียดขอมูลทางเทคนิค   ขอสังเกตตาง ๆ 
  3.4  เจาหนาทีสั่มภาษณซักถามพยาน  ทําหนาที่ดําเนนิการตามกระบวนการสัมภาษณซักถามขอมูล
วิเคราะห     เพือ่เปนขอมูลใหผูบัญชาการเหตุการณใหประกอบการพจิารณาตัดสินใจ  และสงผานขอมูลใหกับทีมงาน
อ่ืน ๆ เปนขอมูล  แนวทางในการสืบสวนขยายผล 
  3.5  เจาหนาทีสื่บสวนหาขาว  ทําหนาทีแ่ฝงตัว  อําพรางตัว  ช้ีเปาหมายที่มีประโยชนดานการขาว  
ใหกับทีมงานอื่น ๆ 
  3.6  เจาหนาทีเ่ฝาตรวจสถานที่  และสะกดรอยติดตาม  ทาํหนาที่เฝาตรวจสถานที่ ติดตามสะกดรอย
บุคคลหรือพาหนะ  เพื่อเปนขอมูลการวิเคราะหวางแผน 
  3.7   ชุดจับกุม   ทําหนาที่ในการเตรียมพรอมกําลัง  เพื่อเขาทําการจับกมุ  หรือจูโจมอยางมีระบบ  
หรือเพื่อดําเนนิการกดดันตอเปาหมายในการตรวจคน  จับกุม 
  3.8  เจาหนาทีส่อบสวน  ทําหนาที่สอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเพือ่ดําเนินคดตีามกฎหมาย  ให
คําแนะนําในการเก็บรวบรวมพยานหลักฐาน  เพื่อนําไปเปนพยานหลักฐานในคดี  หรือเปนประโยชนดานตาง ๆ  
เกี่ยวกับคด ี
  3.9  เจาหนาทีป่ระชาสัมพันธ   มีหนาที่ในการแถลงขาว  ช้ีแจง   ใหขอเท็จจริงเพื่อมใิหเกิดผลเสียหาย
ในทางการสืบสวนหรือการดําเนินคด ี
  3.10  การจัดกาํลังรักษาความปลอดภัยที่บงัคับการเหตุการณ  ในกรณทีี่มีความจําเปนใหผูบังคับการ
เหตุการณเปนผูพิจารณาสั่งการ  โดยขอเสนอแนะของฝายอํานวยการ 
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ผังแสดงการปฏิบัติหนาท่ีของ  ท่ีบังคบัการเหตุการณ 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
- ทีมตรวจสถานที่เกิดเหตุ 

       - กองพิสูจนหลักฐาน 
ทีมสะกดรอย        ทีมสืบสวนหาขาว             ทีมจับกุม -  วิทยาการเขต-วิทยาการจังหวัด 
   กรณีตองใชคําสั่งเขาจูโจม -  เจาหนาท่ีสายตรวจ,สืบสวน หรือ 

    อยางมีระบบ       จราจรที่ประสบเหตุ 
         -  แพทยชนัสตูร         
              -  เจาหนาท่ีผูชํานาญการตาง ๆ 
            เชน   เจาหนาท่ีเก็บกูวัตถุระเบิด 
 

 
 
 
 
 

 

บก.เหตุการณ 
   -  ผบ.เหตุการณ 
   -  ทีมวิเคราะหเอกสาร 

             และประมวลผล 
          - ทีมสัมภาษณพยาน 

      ผูบังคับบัญชา 

ทีมประชาสัมพันธ 
ทีมสอบสวน 
(พนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบ) 
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ผนวกท่ี   5 

กําหนดแนวทางปฏิบัตใินการคุมครองพยานในคดีอาญา    
 
1. คดีอาญาที่พยานนาจะไมไดรับความปลอดภัย ซ่ึงเจาหนาที่ตํารวจจะใหความคุมครองไดแก 
 1.1 คดีอาญาที่มีอัตราโทษอยางต่ําตั้งแตหาปขึ้นไป 
 1.2 คดีอาญาที่มีอัตราโทษอยางต่ําจําคุกตั้งแตสามปขึ้นไป ผูกระทําผิดหลักผูถูกกลาวหาวากระทําผิดหรือผู
ตองสงสัยเปนผูมีอิทธิพลเกี่ยวกับคดีอาญาสิบหาประเภท ที่กําหนดไวทายหนังสือนี้ หรือ 
 1.3 คดีอาญาที่เห็นวาพยานอาจไมไดรับความปลอดภัย และ ผบช. หรือผูที่ไดรับมอบหมายเห็นสมควรให
คุมครองปลอดภัย 
2. คํารองขอรับการคุมครองพยานใหทําเปนหนังสือตามแบบที่กําหนดไวทายหนังสอื 
3. ผูมีอํานาจอนุมัติการคุมครองพยาน 
 3.1 พยานในคดีอาญาตามขอ 1.1 และขอ 1.2 ใหพนกังานผูมีอํานาจสืบสวนหรือสอบสวนคดีอาญา รายงานขอ
อนุมัติตามลําดับชั้นถึง ผบก. หรือผูรักษาราชการแทนเปนผูอนุมัติการคุมครอง เปนระยะเวลาไมเกินเจด็วนั สําหรับขอ 
1.3 ใหรีบรายงานและขออนมุัติการคุมครองพยานตอ ผบช. โดยเร็ว 
 3.2 หากมีความจําเปนจะคุมครองพยานเกนิกวาเจ็ดวัน ให ผบก. หรือ ผูรักษาราชการแทนเปนผูอนุมัติตอไป
ไดอีกไมเกินสบิสี่วัน 
 3.3 หากมีความจําเปนตองใหความคุมครองเกินกวาขอ 3.2 ให ผบช.หรือ ผูรักษาราชการแทนเปนผูอนุมัติได
ไมเกินหกสิบวัน หากตองใหความคุมครองเกินกวาหกสิบวันใหขออนุมัติตอ ผบ.ตร. หรือผูที่ไดรับมอบหมาย 
 3.4 กรณีตองใหความคุมครองพยานตามมาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติคุมครองพานในคดีอาญา พ.ศ.2546 ให
ดําเนินการตามขอ 3.1-3.3 ไปพลางกอน แลวใหพนักงาสอบสวนผูรับผิดชอบรายงานตามลําดับชัน้ถึง ตร. เพื่อขอ
อนุมัติตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม 
 3.5 ในกรณีจําเปนเรงดวนเพือ่การคุมครองพยาน ใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการขออนุมัติใหความ
คุมครองตอผูมีอํานาจทางโทรศัพท โทรสาร หรือเครื่องมือส่ือสารอื่นใดก็ได แลวรายงานเปนหนังสือตอผูบังคับบัญชา
ตามลําดับชั้นจนถึงผูมีอํานาจขออนุมัต ิ
4. เมื่อผูมีอํานาจอนุมัติตามขอ 3. อนุมัติการคุมครองพยานใหพนักงานผูรับผิดชอบแจงใหผูรับการคุมครองทราบ
โดยเร็วและรบีดําเนินการคุมครองทันที 
5. ผูมีหนาที่ใหความคุมครองพยาน 
 5.1 ใหหวัหนาสถานีตํารวจทีรั่บผิดชอบคดีอาญาที่มีการรองขอใหความคุมครองจัดเจาหนาที่ตํารวจไปให
ความคุมครอง ณ สถานที่ที่พยานอยูหรือสถานที่อ่ืนใดที่เห็นสมควร 
 หากพยานมีทีอ่ยูหรือพักอาศัยอยูนอกเขตพื้นที่รับผิดชอบใหหวัหนาสถานีตํารวจที่รับผิดชอบพื้นที่ที่พยานอยู
หรือพักอาศัยจดัเจาหนาที่ตํารวจไปใหความคุมครองแกพยานเมื่อมกีารรองขอจากหวัหนาสถานีตํารวจที่รับผิดชอบใน
คดีอาญาที่ตองใหความคุมครองพยาน 
 ในกรณีจําเปนหรือพิจารณาแลวเหน็วา หากพยานพักอาศัยอยูที่ที่พกัอาศัยของตนเองอาจไมไดรับความ
ปลอดภัย กใ็หจัดสถานที่ที่ปลอดภัยใหพยานอยูก็ได 
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 5.2 หากกําลังเจาหนาที่ตํารวจไมเพยีงพอในการคุมครองพยาน ใหรายงานเหตุผลและความจําเปนใหผู
บังคับการทราบและใหผูบังคับการใชดุลยพินิจในการจดัเจาหนาทีต่ํารวจเพื่อคุมครองพยานดังกลาวหรืออาจรองขอตอ
สํานักงานตํารวจแหงชาติเพือ่ดําเนินการตามขอ 5.4 
 5.3 กรณีที่หนวยงานที่ตองการใหคุมครองพยานไมไดเปนสถานีตํารวจภูธรหรือสถานีตํารวจนครบาล ให
หัวหนาหนวยงานพิจารณาจดัเจาหนาที่ตํารวจภายในหนวยงานของตนเองไปคุมครองพยานหรืออาจดําเนนิการตามขอ 
5.1 วรรคสองก็ได โดยใหคํานึงถึงพฤติการณทางคดีและความผิดที่เกีย่วของเปนสําคัญ 
 5.4 ในกรณีทีห่นวยงานอืน่นอกสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติรองขอให ตร. คุมครองพยานหรือให ตร. เปน
ผูพิจารณามอบหมายหนวยงานตามขอ 5.1, 5.2 และ 5.3 เปนหนวยงานใหความคุมครองพยาน ในกรณนีอกเหนือขีด
ความสามารถของหนวยงานตามขอ 5.1, 5.2 และ 5.3 ที่จะสามารถใหความคุมครองได จะสั่งใหหนวยงานหนึ่ง
หนวยงานใดเปนหนวยงานกลางสําหรับทําหนาที่คุมครองพยานกไ็ด ระยะเวลาการคุมครองพยานใหเปนไปตามขอ 
3.1, 3.2 และ 3.3  
6. ใหหวัหนาสถานีตํารวจหรือหัวหนาหนวยงานที่พยานไดมาใหขอเทจ็จริง และมีช่ือระบุไวในสํานวนการสอบสวน
เปนผูส่ังจาย คาตอบแทนแกพยาน ตามระเบียบกระทรวงยุติธรรมวาดวยคาตอบแทนและคาใชจายแกพยาน สามี ภริยา 
ผูบุพการี ผูสืบสันดารของพยานหรือบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธใกลชิดกับพยานในคดีอาญา พ.ศ.2547 
7. ใหหวัหนาสถานีตํารวจหรือหัวหนาหนวยงานที่พยานไดมาใหขอเทจ็จริง เปนผูส่ังจายคาใชจายในการคุมครอง
พยานตามระเบียบกระทรวงยุติธรรมวาดวยคาตอบแทนและคาใชจายแกพยาน สาม ี
 ภริยา ผูบุพการี ผูสืบสันดานของพยานหรอืบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธใกลชิดกับพยานในคดีอาญา พ.ศ.2547 
8. ตามขอ 6 และขอ 7 ใหหวัหนาสถานีตํารวจหรือหัวหนาหนวยงานทีส่ั่งจายคาตอบแทนแกพยานหรือคาใชจายใน
การคุมครองพยานไปแลวเบกิจายงบประมาณตามระเบยีบของทางราชการ 
9. กอนดําเนินการใหความคุมครอง ใหพนกังานสอบสวนหรือเจาหนาที่ผูใหความคุมครองแจงแกพยานหรือบุคคล
ตามมาตรา 7 วา ในกรณีเกิดความเสียหายแกชีวติ รางกาย อนามัย เสรีภาพ ช่ือเสียง ทรัพยสิน หรือสิทธิอยางหนึ่งอยาง
ใดของพยาน สามี ภริยา ผูบุพการี ผูสืบสันดานของพยาน หรือบุคคลอื่นที่มคีวามสมัพันธใกลชิดกับพยานเพราะมีการ
กระทําผิดอาญาโดยเจตนา เนือ่งจากการที่พยานจะมา หรือไดมาเปนพยานบุคคลนั้นมสิีทธิไดรับคาตอบแทนที่จําเปน
และสมควรตามระเบียบกระทรวงยุติธรรมวาดวยคาตอบแทนและคาใชจายแกพยาน สามี ภริยา ผูบุพการี ผูสืบสันดาน
ของพยานหรอืบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธใกลชิดกับพยานในคดีอาญา พ.ศ.2547 
10. การควบคมุและกํากับดแูลการคุมครองพยาน 
 10.1 ใหทุกหนวยงานที่เกี่ยวกบัการคุมครองพยานจดัทําทะเบียนการคุมครองพยานตามแบบ 
ที่กําหนดทายหนังสือนี้และเก็บรักษาไวทีห่นวยงานระดบั บก และ รายงานตามลําดบัชั้นจน ถึง บช. 
 10.2 ให บช. ทําการตรวจสอบและประเมนิผลการคุมครองพยานของหนวยงานในสังกัด 
และรายงานผลให ตร. ทราบทุกวันที่ 31 มีนาคม และ 31 สิงหาคม ของทุกป 
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(ตัวอยาง) คํารองขอรับการคุมครองพยาน และใหความยินยอม 

ขอมูลเก่ียวกับผูขอรับการคุมครอง 
 1. ช่ือ..............................................................ช่ือสกุล............................................................ 
 2. อายุ...........................ป 

3. ที่อยู................................................................................................................................... 
......................................................โทรศัพท………………………..……..…..…………... 
4. บุคคลใกลชิดที่สามรถติดตอได 
 ช่ือ..................................................................ช่ือสกุล............................................................... 
 ที่อยู.......................................................................................................................................... 
 ...............................................................................โทรศัพท................................................... 
5. วิธีที่ขอรับการคุมครอง. 
  จัดเจาหนาที่ไปใหความปลอดภัยแกพยาน 

         จัดใหพยานอยูในสถานที่ที่ปลอดภัย 
                         อื่น ๆ (ระบุ)............................................... 
พฤติการณที่อาจไมไดรับความปลอดภัย (โดยยอ)...................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
ความเห็นของพนักงานสอบสวน / เจาหนาที่ ............................................................................................. 
.................................................................................................................................................................... 
หากปรากฏในภายหลังวาพยานไมมา ไมใหถอยคําหรือไมเบิกความเปนพยานโดยไมมีเหตุสมควร หรือมีคําพิพากษาถึงที่สุด

ใหลงโทษพยานในความผิดฐานแจงขอความอันเปนเท็จ ความผิดฐานเบิกความอันเปนเท็จในการพิจารณาคดีตอศาล หรือความผิดฐาน
ทําพยานหลักฐานอันเปนเท็จในคดีที่บุคคลนั้นเปนพยาน ใหบุคคลนั้นคืนหรือชดใชคาตอบแทน หรือชดใชคาใชจายในการคุมครอง
พยานและบุคคลอื่นแลวแตกรณี ที่รัฐไดจายไปจริงภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําสั่งจากสํานักงานคุมครองพยาน 

   ลงช่ือ.....................................................ผูขอรับการคุมครองและใหความยินยอม 
           (....................................................) 
   ลงช่ือ.....................................................ผูบันทึก 
           (....................................................) 
   ตําแหนง............................................. 
   ลงช่ือ....................................................พยาน 
           (....................................................) 
   ลงช่ือ.....................................................พยาน 
           (....................................................) 

   
 
 
 
 
 
 

ความเห็นผูอนุมัติ 
........................................................
........................................................
....................................... 
ลงช่ือ..................................ผูอนุมัติ 
        (................................) 
ตําแหนง......................................... 



 

จัดทําโดย พล.ต.ต.ศักดา  เตชะเกรียงไกร และคณะ / ไดอนุญาตใหลงในเว็บไซต พล.ต.ท.วุฒิ พัวเวส  www.wutthi.com  

29
ผนวกท่ี   6 
การเปนพยานศาล 
 1. ประสานงานพนักงานสอบสวนตั้งแตเร่ิมวานักสืบผูใดพรอมที่จะขึน้ศาล ใหรายละเอียดสอบสวนใหถูกตวั
คนที่ปฏิบัติจริง   รูรายละเอียดจริงเพื่อเปนพยานศาล 
 2.  การแตงกาย    ควรแตงเครื่องแบบ  หรือเปนชุดสุภาพ  ตองประสานขออนุญาตศาลกอน 
 3.  กอนขึ้นศาล  ตองประสานงานพนกังานสอบสวนเจาของคดี  หรืออัยการ  ดูรายละเอียด ทบทวนเรื่อง  และ
ปรึกษาแนวทางการใหปากคํา 
 4.  ไปกอนเวลา  ดูพยานปากอื่น ๆ  ใครเปนทนาย  ดูจําเลยหนาตาเปลีย่นไปหรือไม 
 5.  อยาตื่นเตน  พูดชัดถอยชัดคํา   บางครั้งเจอผูพิพากษาดุ  ทนายดุ  ใหนิ่ง  มีสมาธิ  ไมตองกลัว   ตอบไปตาม
ขอเท็จจริง  และความจํา 
 6.  ทุกครั้งที่ทนายซักถาม  ใหพยายามคิดหาเหตุผลวา  ถามปญหานี้  ทนายมวีัตถุประสงคตองการอะไร   คิด
แลวคอยตอบ   ถาจําเปนตองอธิบาย  ขออนุญาตอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมที่เปนประโยชนตอคด ี
 7.  อยาใชคําพูดวา “ จําไมได ”  หากไมจาํเปน   พยายามอางตามเอกสารที่มีในสํานวน  เชน  คําใหการ   หรือ
รายงานการสบืสวน, ผลการตรวจพิสูจน ฯ ล ฯ 
 8.  ทนายชอบซักถามเกี่ยวกบัระยะเวลา  ใกล – ไกล     แสงสวาง  สภาพที่เกดิเหตุ   การแจงขอหาที่ถูกตอง   
และการแจงสิทธิของผูตองหา  ตองรูจริง   ตอบใหเปนประโยชนตอคดี 
 9.  การยืนยันเอกสาร  กอนยนืยันตองตรวจดูใหแนชัดกอน 
 10.  พยานหลักฐานดานการสืบสวน  มีผลตอการรับฟงของศาลไมมาก  นักสืบตองใหปากคําตอศาลที่แสดง
ใหเห็นความเชื่อมโยง  แรงจูงใจ  ของพยานหลักฐานตาง ๆ  ใหตอเนือ่งและชัดเจน  บางครั้งตองอธิบายรายละเอียด  
พยายามใหฟงงาย  เขาใจงาย 
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ผนวกท่ี 7 
การติดตามพยาน 
 
 ตามที่ไดมีการแกไขประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา ( ฉบับที่ 22) พุทธศักราช 2547 ในมาตรา 55/1 
ซ่ึงเปนบทบัญญัติใหหวัหนาพนักงานสอบสวนแหงทองที่เปนผูจัดสงหมายเรยีกและเจาพนักงานผูสงหมายมีสิทธิ
ไดรับคาใชจายตามระเบยีบที่กระทรวงยุตธิรรมกําหนด และตอมาสาํนักงานตํารวจแหงชาตไิดมกีารกําชับแนวทางให
เจาพนกังานตาํรวจถือปฏิบัติไมวาการจะไปเปนพยานศาล การสงหมายเรียกพยาน การควบคุมพยาน การตดิตามพยาน 
ตลอดจนการรายงานผลการสงหมายเรียกพยาน ตอศาลผูออกหมายเรียก การประสานกับพนักงานอยัการขอให
สืบพยานไวกอน รวมถึงใหสถานีตํารวจ 
แตละแหงกําหนดบุคคลในหนวยงานเปนผูรับผิดชอบในการติดตามพยานและประสานงานกับศาลชั้นตนแตละศาล
โดยตรงและหนังสือสํานักงานตํารวจแหงชาติที่ 0004.6/9952 ลง 24 กนัยายน 2546 กําหนดแนวทางปฏิบัติใหหวัหนา
พนักงานสอบสวนจัดใหมกีารบันทึกชื่อพยานแตละสํานวนพรอมที่อยูหรือชองทางที่สามารถติดตอพยานไดไวในสมุด
คุมพยานประจําสถานีตํารวจ เพื่อใชตรวจสอบเมื่อตองมีการสงหมายเรยีกใหมีหนาทีรั่บผิดชอบในการจัดสงหมายเรียก
ใหพยานแลวรายงานผลการสงไปยังศาลและพนักงานอยัการแลวแตกรณี ถามีเหตุขดัของตองแจงใหศาลทราบหรือหา
ชองทางแกไขปญหาใหสามารถไปเบิกความตอศาลเพื่อไมใหการพิจารณาคดีตองเล่ือนออกไปเปนเวลานานเกดิผลเสีย
ตอการพิจารณาคดี  ดังนั้นในแตละสถานีตํารวจจะตองจัดตั้งศูนยตดิตามพยานขึน้มา โดยศูนยติดตามพยานนี้จะมี
หนาที่คือ 

1) รวบรวมขอมลูเกี่ยวกับพยานที่ตองเบิกความที่ศาลจากพนักงานสอบสวน 
2) รายงานผลการสงหมายตอพนักงานอยัการ/ศาล 
3) ประสานขอมูลเกี่ยวกับพยานระหวางพนกังานสอบสวนและพนักงานอัยการในกรณีมีเหตุขดัของ

เพื่อมีการแถลงศาลแกไขขอขัดของตอไป 
4) ดําเนินการใหมีการติดตามพยานมาเบกิความในวนันัดถัดไป กรณีศาลออกหมายจับ 

ซ่ึงคาตอบแทนแกพยานที่มาใหขอเท็จจริงหรือเบิกความในคดีอาญานัน้ ไดกําหนดไวในระเบยีบกระทรวง
ยุติธรรม วาดวยคาตอบแทนและคาใชจายแกพยาน สามี ภริยา ผูบุพการี ผูสืบสันดานของพยานหรือบุคคลอื่นที่มี
ความสัมพันธใกลชิดกับพยานในคดีอาญา ในลักษณะที่ 1 หมวด 1   

 ขอ 6 พยานที่ไดใหขอเท็จจริงตอพนักงานผูมีอํานาจสืบสวนคดีอาญา พนักงานผูมีอํานาจสอบสวน
คดีอาญา พนักงานผูมีอํานาจฟองคดีอาญาหรือเบิกความตอศาลแลว มีสิทธิไดรับคาตอบแทนที่จําเปนและสมควร 
ตามที่กําหนดในระเบยีบนี ้

 ในสวนของพยานที่ไดใหขอเท็จจริงตอพนักงานผูมีอํานาจสืบสวนคดีอาญาและพนักงานผูมีอํานาจ
สอบสวนคดีอาญา จะมีสิทธิไดรับคาตอบแทนเฉพาะพยานที่ระบุไวในสํานวนการสอบสวน 

 ขอ 7  ในคดีความผิดตอสวนตัว ซ่ึงผูเสียหายเปนโจทก พยานโจทกหรือพยานจําเลย อาจไดรับ
คาตอบแทนตามอัตราที่กําหนดในระเบยีบนี้ ทั้งนี้ใหอยูในดุลยพนิิจของศาล 
  ขอ 8 คาตอบแทนตามขอ 6 และ ขอ 7  ใหจายในอัตราดงัตอไปนี ้
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  (1) พยานผูมีที่พักอาศยัอยูในเขตจังหวัดที่มาใหขอเท็จจริงยังทีท่ําการของพนกังานผูมีอํานาจ
สืบสวนคดีอาญา พนักงานผูมีอํานาจสอบสวนคดีอาญา พนักงานผูมีอํานาจฟองคดีอาญาหรือศาล ไดรับคาตอบแทน
คร้ังละสองรอยบาท 
  (2) พยานผูที่มีที่พักอาศัยอยูนอกเขตจงัหวัดทีเ่ดินทางมาใหขอเท็จจริงยังที่ทําการของพนักงานผูมี
อํานาจสืบสวนคดีอาญา พนักงานผูมีอํานาจสอบสวนคดีอาญา พนักงานผูมีอํานาจฟองคดีอาญาหรอืศาล ไดรับ
คาตอบแทนครั้งละหารอยบาท 

 ขอ 9 พยานทีพ่นักงานผูมีอํานาจสืบสวนคดีอาญา พนักงานผูมีอํานาจสอบสวนคดีอาญา พนักงานผูมี
อํานาจฟองคดอีาญาหรือศาล เห็นวาสามารถใหขอเท็จจรงิที่เปนประโยชนแกคดใีหหวัหนาสวนราชการของพนกังานผู
มีอํานาจสืบสวนหรือสอบสวนคดีอาญาหรือพนักงานผูมีอํานาจฟองคดีอาญาหรือผูที่ไดรับมอบหมายหรือศาลแลวแต
กรณี เปนผูใชดุลพินจิสั่งจายคาตอบแทน ทัง้นี้ใหเปนไปตามอัตราที่กําหนดไวในขอ 8 
  การจายเงนิตองมีหลักฐานการจายเงินตามระเบียบของทางราชการไว เพื่อสํานักงานการตรวจเงิน
แผนดินสามารถตรวจสอบได 
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