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คูมือการสืบสวน
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คำนำ
คูมือเลมนี้ประกอบดวยองคความรูตางๆ ที่จำเปนตอการพัฒนาศักยภาพของขาราชการตำรวจใหเปน
ขาราชการตำรวจที่พึงประสงคของประชาชน เพื่อใหมีความพรอมทั้งดานความรู ความสามารถ กำลังกายและ
จิตใจ จนสามารถเปนขาราชการตำรวจที่ปฏิบัติงานใหบริการสังคมและประชาชนไดอยางตรงตามความ
ตองการอยางแทจริงโดยเฉพาะงานสืบสวนที่จำเปนตองอาศัยเทคโนโลยีตางๆ มาอำนวยการความสะดวกใน
การสืบสวนเพื่อนำผูกระทำความผิดมาดำเนินคดีในกระบวนการยุติธรรม
ขอขอบคุณครู อาจารย ครูฝก และผูทรงคุณวุฒิทุกทาน ที่ไดรวมกันระดมความคิดใหคำปรึกษา
คำแนะนำ ประสบการณที่เปนประโยชน รวมถึงการถายทอดองคความรูที่เปนประโยชน จนทำใหการจัดทำ
คูมือเลมนี้ประสบความสำเร็จบรรลุวัตถุประสงคตามที่สำนักงานตำรวจแหงชาติกำหนด
คณะผูจัดทำ

สารบัญ
หนา
ความหมายการสืบสวน

๑

ผูมีอำนาจในการสืบสวนและเขตอำนาจของการสืบสวน

๒

คุณสมบัติของผูสืบสวน

๓

งานสืบสวนในสถานีตำรวจ
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การสืบสวน
๑ ความหมายการสืบสวน

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๒ (๑๐) การสืบสวน หมายความถึงการแสวงหาขอเท็จจริงและหลักฐานซึ่งพนักงาน
ฝายปกครองหรือตำรวจไดปฏิบัติไปตามอำนาจและหนาที่ เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน และ
เพื่อที่จะทราบรายละเอียดแหงความผิด
จากบทบัญญัติของมาตรา ๒ (๑๐) อาจจำแนกองคประกอบของการสืบสวน ไดดังนี้
๑. เปนการแสวงหาขอเท็จจริง
๒. เปนการแสวงหาหลักฐาน
๓. กระทำโดยเจาพนักงานฝายปกครองหรือตำรวจ
๔. โดยมีอำนาจและหนาที่
๕. เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน
๖. เพื่อทราบรายละเอียดแหงความผิด

จากความหมายของการสืบสวนดังกลาวนั้น จึงอาจสรุปไดวา การสืบสวนเปนการดำเนินการขั้นตน
ของพนักงานฝายปกครองหรือตำรวจ ซึ่งไดปฏิบัติไปตามอำนาจหนาที่เพื่อบรรลุถึงวัตถุประสงคในดานการ
รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน และเพื่อที่จะทราบรายละเอียดแหงความผิดในสาระสำคัญ ๓ ประการ
อันเปนหลักสากล คือ จะตองสืบสวนใหพบไดวามีการกระทำผิดกฎหมายเกิดขึ้นจริงหรือไม ถามีการกระทำผิด
เกิดขึ้นจริงแลว เปนคดีอะไร ใครเปนผูกระทำผิดในคดีนั้น จนกระทั่งเขาสูกระบวนการนำตัว คนร ายมา
ดำเนินคดีตามกฎหมาย

หัวใจของการสืบสวน
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๒ ผูมีอำนาจในการสืบสวนและเขตอำนาจของการสืบสวน
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๒ (๑๖) พนักงานฝายปกครองหรือตำรวจ หมายความถึง เจาพนักงานซึ่งกฎหมาย
ใหมีอำนาจและหนาที่รักษาความสงบ เรียบรอยของประชาชน ใหรวมทั้งพัศดี เจาพนักงานกรมสรรพสามิต
กรมศุลกากร กรมเจาทา พนักงานตรวจคนเขาเมืองและเจาพนักงาน อื่น ๆ ในเมื่อทำการอันเกี่ยวกับการจับกุม
ปราบปรามผูกระทำผิด กฎหมาย ซึ่งตนมีหนาที่ตองจับกุมหรือปราบปราม
มาตรา ๑๗ พนักงานฝายปกครองหรือตำรวจมีอำนาจทำการสืบสวนคดีอาญาได
ผูที่จะมีอำนาจในการสืบสวนคดีอาญาไดนั้น หากดูตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแลว
ผูมีอำนาจในการสืบสวนได คือ พนักงานฝายปกครองหรือตำรวจนั้นเอง ทั้งนี้ไมจำกัดวาเปนชั้นยศใด จะเปน
สิบตำรวจตรีจนถึงพลตำรวจเอก ก็มีอำนาจสืบสวนไดเชนเดียวกัน อีกทั้งเจาพนักงานตำรวจทุกตำแหนง
ทุกสายงาน เชน อำนวยการ จราจร มีอำนาจในการสืบสวนไดทั้งสิ้น ไมจำกัดวาจะตองเปนเจาพนั กงาน
ตำรวจที่ไดรับการแตงตั้งใหดำรงตำแหนงในสายงานสืบสวนเทานั้น
ฎีกาที่ ๒๓๙๐/๒๕๒๗ จาสิบตำรวจประสงค รับราชการเปนตำรวจซึ่งมีหนาที่ปฏิบัติหนาที่ราชการ
โดยไดรับการแตงตั้งตามกฎหมาย ยอมเปนเจาพนักงาน แมขณะเกิดเหตุจะถูกสงตัวไปชวยราชการกอง
อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน มีตำแหนงหนาที่เปนหัวหนาชุดคุมครองตำบลปากหมัน มีหนาที่คุมครอง
หมูบานและตำบล ปองกันการกระทำอันเปนคอมมิวนิสต แตโดยทั่วไปจาสิบตำรวจประสงคยังมีอำนาจ
สืบสวนคดีอาญาไดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 17
ฎีกาที่ ๑๖๗๐/๒๕๐๙ ตำรวจประจำการกองบังคับการตำรวจดับเพลิงจับกุมผูเสียหายฐานขายยา
ผิดประเภท แลวเรียกเงินเพื่อไมใหจับกุม เปนการกระทำที่ทุจริตตอหนาที่ จะอางวาเปนตำรวจดับเพลิงมี
อำนาจดับเพลิงเทานั้น ไมไดมีอำนาจหนาที่ในการสืบสวนจับกุมผูกระทำผิดหาไดไม เพราะหนาที่ดับเพลิงเปน
หนาที่เฉพาะตามที่ทางราชการแตงตั้งใหปฏิบัติ แตโดยทั่วไปแลวจำเลยยอมมีอำนาจทำการสืบสวนคดีอาญาได
ตามกฎหมาย การที่จำเลยเรียกและรับเงินจากผูเสียหายเพื่อไมทำการจับกุมยอมมีความผิดฐานทุจริตตอหนาที่
ในสวนของฝายปกครองนั้นหมายความรวมถึง นายอำเภอ ปลัดอำเภอ กำนัน ผูใหญบาน รวมถึงเจา
พนักงานอื่นๆ ก็มีอำนาจสืบสวนไดทั้งสิ้น เหตุที่เปนเชนดังกลาวก็เพราะพนักงานฝายปกครองหรือตำรวจนั้น
หมายความถึงเจาพนักงาน ซึ่งกฎหมายใหมีอำนาจและหนาที่รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน ทั้งนี้ ให
รวมถึงพัศดี เจาพนักงานสรรพสามิต กรมศุลกากร กรมเจาทา พนักงานตรวจคนเขาเมืองและเจาพนักงาน
อื่น ๆ ในเมื่อทำการเกี่ยวกับการจับกุมปราบปรามผูกระทำผิด ซึ่งตนมีหนาที่ตองจับกุมหรือปราบปราม
สำหรับในเรื่องเขตอำนาจการสืบสวนคดีอาญานั้น ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามิไดมี
บทบัญญัติระบุเรื่องเขตอำนาจการสืบสวนไวโดยเฉพาะ เชน เรื่องเขตอำนาจการสอบสวน ดังนั้น ตำรวจจึงมี
อำนาจและหนาที่สืบสวนคดีอาญา เหตุการณทั้งหลายที่เกี่ยวแกความสงบเรียบรอยไดทั่วราชอาญาจักร
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ประมวลระเบียบการตำรวจเกี่ยวกับคดี ลักษณะ ๒ การสืบสวน บทที่ ๑ หลักทั่วไป
ขอ ๖ เมื่อกฎหมายใหอำนาจพนักงานฝายปกครองและตำรวจ มีหนาที่รักษาความสงบเรียบรอยของ
ประชาชน เชนนี้ ตำรวจจึงมีอำนาจและหนาที่สืบสวนคดีอาญา และเหตุการณทั้งหลายที่เกี่ยวแกความสงบ
เรียบรอยไดทั่วราชอาณาจักร
ฎีกาที่ ๔๗๑๑/๒๕๔๒ จำเลยที ่ 3 เปน เจาพนั ก งานฝ ายปกครองหรื อ ตำรวจ มีอำนาจจั บ กุ ม
ผูกระทำความผิดอาญาไดทั่วราชอาณาจักร แมขณะเกิดเหตุจำเลยที่ 3 จะมีหนาที่ในการบรรเทาสาธารณภัยก็
ไมทำใหอำนาจที่จำเลยที่ 3 มีอยูตามกฎหมายสูญสิ้นไป จำเลยที่ 3 ยังคงมีอำนาจอยูโดยบริบูรณในฐานะเจา
พนักงานฝายปกครองหรือตำรวจผูมีอำนาจหนาที่สืบสวนจับกุมผูกระทำความผิดอาญา ตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญามาตรา 2(16) การที่จำเลยที่ 3 จับกุมโจทกโดยมิไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชากอน
ไมมีผลกระทบกระทั่งตออำนาจที่จำเลยที่ 3 มีอยูแลวตามกฎหมาย
ฎีกาที่ ๑๒๕๙/๒๕๔๒ แมจาสิบตำรวจ ส.เปนเจาพนักงานตำรวจประจำสถานีตำรวจนครบาลบาง
ขุนเทียนก็ตาม แตตาม ป.วิ.อ.มาตรา 2 (16) จาสิบตำรวจ ส.มีอำนาจและหนาที่รักษาความสงบเรียบรอยของ
ประชาชน ทำการจับกุมปราบปรามผูกระทำผิดกฎหมายได และยังมีอำนาจทำการสืบสวนคดีอาญาได ตาม ป.
วิ.อ.มาตรา17 อำนาจจับกุมผูกระทำผิดและสืบสวนคดีอาญาดังกลาวนี้ ไมมีบทบัญญัติกฎหมายใด จำกัดให
ปฏิบัติหนาที่ไดเฉพาะในเขตทองที่ที่เจาพนักงานตำรวจผูนั้นประจำการอยูเทานั้น เจาพนักงานตำรวจดังกลาว
จึงมีอำนาจจับกุมผูกระทำผิดและสืบสวนคดีอาญาไดทั่วราชอาณาจักร ดังนั้น จาสิบตำรวจ ส.ยอมมีอำนาจที่
จะไปจับกุมจำเลยที่ 1 ซึ่งมีที่อยูในเขตทองที่ สถานีตำรวจนครบาลวัดพระยาไกร ได เวนแตลักษณะการจับที่
ไมมีหมายจับเปนไปโดยมิชอบตาม ป.วิ.อ.มาตรา 78, 81 และ 92 หรือไมเทานั้น
แตเขตอำนาจการสืบสวนของพนักงานฝายปกครอง มีอำนาจสืบสวนในเขตอำนาจที่อยูในความ
รับผิดชอบเทานั้น ถาเปนกำนัน ก็เฉพาะในเขตตำบลที่ตนมีเขตพื้นที่รับผิดชอบ ถาเปนผูใหญบาน ก็เฉพาะใน
เขตหมูบานเทานั้น เนื่องจาก พนักงานฝายปกครองมีบทบัญญัติของ พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่
พ.ศ.๒๔๕๗ กำหนดเขตอำนาจหนาที่ไวโดยเฉพาะ
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ พ.ศ.๒๔๕๗
มาตรา ๑๐ ผูใหญบานมีอำนาจหนาที่ปกครองบรรดาราษฎรที่อยูในเขตหมูบาน
ฎีกาที่ ๑๔๐/๒๔๙๐ ตำรวจมีอำนาจสืบสวนคดีอาญาไดทั่วราชอาณาจักร สวนพนักงานฝาย
ปกครองมีอำนาจสืบสวนไดอยางจำกัด เฉพาะในเขตทองที่ที่ตนประจำอยูเทานั้น

๓ คุณสมบัติของผูสืบสวน
การเปนนักสืบนั้นเปนไดทุกคนไมวาจะเปนราษฎรหรือตำรวจทุกชั้นยศแตทุกคนควรรูถึงเทคนิค
วิธีการในการสืบสวน การที่จะเปนนักสืบที่เกงหรือที่ดีมีประสิทธิภาพนั้นเปนเรื่องที่ยาก ตองมีความมานะ
อดทนและใชความพยายามสูง บางคดีตองอดทนบางคดีตองใชเวลาสืบสวนหารองรอยเปนระยะเวลานานมาก
สำหรับคุณสมบัติของนักสืบที่ดีจึงควรยึด หลัก 8 ร. คือ “ รัก รอบรู ริเริ่ม รวดเร็ว รอบคอบ รับผิดชอบ
ไรรองรอย เรื่องรางกาย ” ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
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1 ตองมีใจรัก บุคคลที่จะเขามาเปนสายลับหรือนักสืบที่ดีไดนั้นอันดับแรกตองมีใจรักงาน
สืบสวน กลาวคือ งานใดก็ตามโดยธรรมชาติของมนุษยแลวถาไดทำงานที่ตนเองรักและชอบแลวยอมประสบ
ความสำเร็จ และงานนั้นก็จะบรรลุผลตามที่ตองการ แตถาหากถูกบังคับใหทำงานที่ไมชอบและเปนงานที่ไม
ถนัดและไมมีใจรักแลว ก็อาจกอใหเกิดปญหาในงานนั้น โดยเฉพาะงานดานการสืบสวนเปนงานที่จะตองใช
ความอดทนอดกลั้นและตองมีความขยันหมั่นเพียร จึงจะทำใหผลงานออกมาอยางมีประสิทธิภาพเพราะงาน
สืบสวนเปนงานยากและตอเนื่อง สำหรับผูที่จะปฏิบัติงานในดานนี้คนที่จะมาเปนนักสืบที่ดีนั้นจะตองมี
ความชอบความรักความเสียสละเพื่องาน อีกทั้งตองเต็มไปดวยความอดทนอดกลั้นขยันและกระตือรือรนใน
การทำงานอยูตลอดเวลา
2 ตองมีความรอบรู นักสืบที่ดีตองมีความรอบรูดังนี้
2.1 ตองรูตัวบทกฎหมายระเบียบคำสั่ง กฎขอบังคับระเบียบงานสารบรรณตลอดจนการ
เขียนรายงานการสืบสวน ตองมีการศึกษาคนควาอยูตลอดเวลาเนื่องจากปจจุบันทั้งระเบียบคำสั่งและกฎหมาย
บางอยางไดเปลี่ยนแปลงแกไขใหม ถายึดหลักเกาอยูก็อาจจะผิดพลาดและเกิดปญหากับระบบงานนำความ
เสียหายมาสูหนวยงานและตนเองได
2.2 ตองรูจักวิธีการสืบสวนกอนเกิดเหตุเปนอยางดี นักสืบที่ดีตองรูจักคนทุกวัยทุกอาชีพ
ทุกประเภทและจะตองมีการสังเกตจดจำที่ดี การสืบสวนนั้นแมวาความผิดยังไมเกิดนักสืบตองเสาะแสวงหา
และมีความรูถึงขอมูลตางๆ ใหมากที่สุด เพื่อที่จะใชเปนแนวทางในการสืบสวนและปองกันอาชญากรรมได
ความรูทั่วไปในทองถิ่นตองรูจริงหลับตามองเห็นภาพตรอกซอยตางๆ บานบุคคล
สำคัญ บานนักธุรกิจบานในยานชุมชนแออัด โดยเฉพาะบานในยานที่มีการกระทำผิดกฎหมาย
ความรูเกี่ยวกับประวัติบุคคล ไมวาจะเปนบุคคลตองหาคดีอาญาหรือบุคคลพนโทษ
บุคคลที่เปนภัยตอสังคม เจามือสถานบริการ บอนการพนัน พวกซื้อของเกา มือปน
2.3 รูจักแสวงหาขาวจากแหลงขาวสารจากสถานที่ตางๆเชนรานอินเตอรเน็ตรานตัดผม
อูซอมรถยนตตางๆ ไนตคลับหญิงบริการ หญิงเสิรฟอาหาร พนักงานตอนรับ รานถายรูป รานถายเอกสาร
พนักงานกรรมการบริษัทขนสง บุรุษไปรษณีย เปนตน บุคคลเหลานี้เปนแหลงขาวที่จำเปนสำหรับงานสืบสวน
อยางมาก จึงตองรูจักบุคคลหลากหลายประเภท โดยเฉพาะชาวบานตองสรางความรวมมือใหเกิดขึ้น ตองให
เกียรติและยกยองผูอื่นไมดูถูก
2.4 ตองมีความรูเรื่องยุทธวิธีตำรวจ นักสืบที่ดีจะตองหมั่นฝกฝนหาความรูเรื่องยุทธวิธี
ตำรวจทั้งหลาย ไมวาจะเปนยุทธวิธีการปดลอมตรวจคนการจับกุมการใชอาวุธและควรศึกษาขอมูลของคนราย
ใหดีกอนวาเปนคนรายประเภทใดเมายาบาบาคลั่งจับตัวประกันหรือมือปนรับจาง ขอมูลเหลานี้จะเปนเครื่องบงชี้
ในการตัดสินใจของนักสืบวาจะตองใชวิธีใดเขาทำการจับกุม เพื่อลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นไดตลอดเวลา
3 ตองมีความริเริ่ม นักสืบที่ดีจะตองมีความคิดริเริ่มหาแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา
งานสืบสวนใหเกิด ความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพจึงควรดำเนินการดังนี้
3.1 ปรั บ ปรุ ง ตั ว บุ ค คลฝ า ยสื บ สวนให ม ี จ ำนวนเพี ย งพอและมี ค ุ ณ ภาพ มี ค วามรู
ความสามารถไดรับการฝกอบรมใหทันตอวิทยาการตำรวจแผนใหม ซึ่งมีการพัฒนากาวหนาอยูตลอดเวลา
3.2 ปรับปรุงพัฒนาการเก็บขอมูลทะเบียนประวัติอาชญากรรมตางๆ ภาพถายคนราย
และขอมูลทองถิ่นทุกระดับใหมีระบบการเก็บรวบรวมที่มีประสิทธิภาพ มีการแยกแยะประเภทของการกระทำ
ความผิดงายตอการคนหา เมื่อตองการและใหมีการแลกเปลี่ยนขาวสารประสานงานกันระหวางหนวยงาน
เสมอ
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3.3 นำเทคโนโลยีเขามาชวยในการสืบสวน เชน คอมพิวเตอร กลองซีซีทีวี เครื่องถายวีดีโอ
โทรศัพทมือถือกลองถายรูปเปนตน
4 ตองมีความรวดเร็ว นักสืบที่ดีจะตองยึดหลักรุกรบรวดเร็วทันทีทันใดเมื่อมีเหตุหรือคดี
เกิดขึ้น จะตองปฏิบัติดังนี้
4.1 ตองรีบไปที่เกิดเหตุโดยทันที เพราะถาคนรายหลบหนีไปไมไกลสามารถติดตามจับกุม
ไดทันหรือถาคนรายหลบหนีไปแลวก็จะพบเห็นพยานหลักฐานไดมากที่สุดและทำใหชาวบานเชื่อถือวาตำรวจให
ความสนใจและอาจพบปะพยานที่เห็นเหตุการณอยูบริเวณที่เกิดเหตุ
4.2 ตองรักษาสถานที่เกิดเหตุเพื่อใหวิทยาการมาทำการตรวจสถานที่เกิดเหตุ
4.3 พยายามตรวจค น ที่เกิดเหตุและบริเวณใกลเคีย งใหล ะเอีย ดเพื่อแสวงหาพยาน
หลักฐานที่คนรายทิ้งไว
4.4 สอบถามพยานในที่เกิดเหตุเพื่อหาขอเท็จจริงเบื้องตนใหมากที่สุดสำหรับ ใชเปน
แนวทางในการสืบสวน
5 รอบคอบ ผูสืบสวนจะตองมีความละเอียดรอบคอบในการทำงานไมวาจะเปนการตรวจ
สถานที่เกิดเหตุ การติดตามจับกุมคนราย การหาขาว การสังเกตจดจำมีไหวพริบปฏิภาณในการทำงานไมตกใจ
งาย ไมประมาทกระทำการดวยปญญา ดังนั้นจึงตองมีการเตรียมการณที่ดี ตองมีการวางแผนลวงหนาและตอง
วางแผนภายในขีดจำกัดของหนวยใหเกิดประโยชนสูงสุด
6 รับผิดชอบ นักสืบที่ดีจะตองรับผิดชอบตอตนเอง เชน มีความซื่อสัตย ไมมีนิสัยคิดโกง
ไมสรางความเดือดรอนใหกับผูอื่น ไมเลนการพนัน ไมประพฤติผิดลูกเมียผูอื่น ไมพูดปดหรือโกหก รับผิดชอบตอ
งาน เชน มีการรายงานผลการปฏิบัติ ไมทิ้งงานโดยไมมีเหตุผล รักษาความลับของหนวย มีความจริงใจตองาน
และเพื่อนรวมงานและรับผิดชอบตอสวนรวม เชน มีความสามัคคีในหมูคณะ ชวยเพื่อนทำงาน ไมเอารัดเอาเปรียบ
เห็นแกสวนรวมมากกวาสวนตัว เปนตน
7 ไรรองรอย นักสืบที่ดีตองทำงานโดยไรรองรอย ทั้งกอนหนาและหลังทำงานแลวตอง
วางแผนในการสืบสวนใหรอบคอบ
7.1 กอนทำงานตองมี การพรางตัวหรื อปลอมตัวเขาไปปฏิ บัติงาน โดยไมใหผูใดเห็ น
รองรอยวามาทำอะไร ที่ใด เพื่อเขากับประชาชนและทองถิ่นไดอยางกลมกลืน
7.2 หลังทำงานตองปกปดไมใหผูใดรูวาเปนตำรวจหรือสายสืบเขาไปหาขาว เพื่อความ
ปลอดภัยของตนเองและผูที่เราเขาไปขอขาว
8 เรื่องรางกาย นักสืบที่ดีจะตองมีการฝกฝนออกกำลังกาย เตรียมพรอมในเรื่องกำลังที่จะ
ทำงานไดทุกสถานการณ มีสภาพจิตใจที่เขมแข็งอดทน โดยเฉพาะการติดตามจับกุมคนรายในพื้นที่ทุรกันดาร
หรือพื้นที่ปา
โดยสรุปนักสืบที่มีคุณภาพนั้นตองมีใจรัก มีความวิริยะอุตสาหะ มีความฉลาดไหวพริบและ
มุงมั่น ที่จะทำงานนั้นใหประสพผลสำเร็จไมทอถอยหรือสืบสวนเพียงครึ่งๆ กลางๆ แลวก็หยุด บางครั้งเมื่อพบ
อุปสรรค ก็หมดความพยายามไมทดลองหาวิธีการสืบสวนดานอื่นตอไป จึงตองระลึกเสมอวาอาชญากรรม
ทุกประเภทตองทิ้งรองรอยหรือพยานหลักฐานไวเสมอ พยานหลักฐานนั้นพบไดในที่เกิดเหตุหรือบริเวณ
ใกลเคียงนั่นเอง ขึ้นอยูกับตัวนักสืบวาสามารถที่จะคนพบพยานหลักฐานดังกลาวหรือไม นอกจากนั้นจะตอง
อาศัยความรูทางวิทยาการตำรวจเขามาปรับใชในการสืบสวน การนำพยานหลักฐานที่ไดจากการสืบสวนเขา
มาสูสำนวน ซึ่งมีรายละเอียดในการสืบสวนตั้งแตกอนเกิดเหตุจนสามารถจับกุมคนรายได และสามารถนำ
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พยานบุคคลมาเบิกความยืนยันการกระทำผิดจนศาลพิพากษาคดีลงโทษผูกระทำผิด จึงถือวาไดทำหนาที่โดย
ครบถวนสมบูรณแลว

๔ งานสืบสวนในสถานีตำรวจ
ตามคำสั ่ ง สำนั กงานตำรวจแหงชาติ ที่ ๕๓๗/๒๕๕๕ เรื่อง กำหนดอำนาจหนาที่ของ
ตำแหนงในสถานี ไดกำหนดอำนาจหนาที่ของตำแหนงฝายสืบสวนในสถานีตำรวจไว ดังตอไปนี้

หัวหนางานสืบสวน มีหนาที่ดังนี้

เปนหัวหนาผูปฏิบัติงานสืบสวน รับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผนอำนวยการ สั่งการควบคุม กำกับ
ดูแล ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลตลอดจนการปฏิบัติงานในดานการสืบสวนที่เกี่ยวกับคดีอาญาที่เกิดขึ้น
รวมทั้งงานอื่น ๆ ที่มีลักษณะเกี่ยวของหรือเปนสวนประกอบของงานนี้ในเขตพื้นที่ของสถานีตำรวจ เพื่อ
แสวงหาพยานหลักฐานและผูกระทำความผิดอันเปนการอำนวยความยุติธรรมใหแกประชาชนในการสืบสวน
คดีอาญาใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยจำแนกออกเปนงานตาง ๆ ดังนี้
1 งานสืบสวนการกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา การกระทำความผิดตาม
พระราชบัญญัติตาง ๆ ที่มีโทษทางอาญา และการปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
2 งานพัฒนากำลังพล งบประมาณ วัสดุอุปกรณ เทคโนโลยี และวิทยาการตาง ๆ เพื่อใชใน
การสืบสวน
๓ งานสืบสวนหาขาวและระบบขอมูลอาชญากรรม
๔ งานวางระบบการงบประมาณที่เกี่ยวกับงานสืบสวน
๕ งานตรวจสอบติ ด ตามและประเมิ น ผล งานวิ จ ั ย และพั ฒ นาการปฏิ บ ั ต ิ ต ามนโยบาย
ยุทธศาสตร แผนงานและโครงการตาง ๆ รวมทั้งการศึกษาและเก็บรวบรวมสถิติขอมูลที่เกี่ยวของกั บงาน
สืบสวนคดีอาญาที่เกิดขึ้น
๖ งานวางแผนสืบสวน
๗ งานสืบสวนหาขอเท็จจริง และหลักฐานเพื่อทราบรายละเอียดของการกระทำความผิดที่
เกิดขึ้นแลว
๘ งานสืบสวนภายหลังจากรูตัวผูกระทำความผิด ทั้งที่เปนคดีที่อยูในความรับผิดชอบของ
สถานีตำรวจ และกรณีจับกุมคนรายตามหมายจับของสถานีตำรวจอื่น เพื่อรูแหลงและรายละเอียดเพื่อใหมีการ
จับกุม
๙ ดำเนินการเพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการสืบสวน โดยสรางความสัมพันธกับประชาชน
ในพื้นที่โดยใกลชิดเพื่อประโยชนในการหาขาว
๑๐ กรณีพบการกระทำความผิดใหพิจารณาสั่งการใหผูใตบังคับบัญชาดำเนินการจับกุม หรือ
ดำเนินการจับกุมดวยตนเอง
๑๑ ปฏิบัติหนาที่ถวายความปลอดภัยแดองคพระมหากษัตริย พระราชินี และพระบรมวงศา
นุวงศ ที่เสด็จพระราชดำเนินเขามาในพื้นที่ของสถานีตำรวจ
๑๒ ปฏิบัติงานรวมกับงานปองกันปราบปราม ในการควบคุมความสงบเรียบรอยกรณีมีเหตุ
พิเศษตาง ๆ เชน การจัดงานตามประเพณี การชุมนุมประทวง และอื่น ๆ
๑๓ ปฏิบัติงานรวมกับงานปองกันปราบปราม เพื่อทำการตรวจคนจับกุม

7

๑๔ งานปกปดใหความคุมครองแหลงขาว และพยาน
๑๕ ประสานการปฏิบัติงานกับงานอื่น ๆ ในสถานีตำรวจและหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
อยางใกลชิดจริงจัง เพื่อใหผลในการปองกัน ระงับ ปราบปราม กระทำความผิด
๑๖ ใหคำ ปรึกษาแนะนำ ตลอดจนปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาในงาน
สืบสวน
๑๗ งานควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของขาราชการตำรวจ ทั้งในดานการปฏิบัติงาน
ความประพฤติและระเบียบวินัย
๑๘ การปฏิบัติหนาที่หากมีเหตุจำ เปนเรงดวน ใหมีอำ นาจมอบหมายใหผูใตบังคับบัญชา
ปฏิบัติหนาที่อื่นไดตามความเหมาะสม แตทั้งนี้ตองไมเสียหายตอหนาที่การงานประจำ
๑๙ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับงานสืบสวน
๒๐ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

ผูปฏิบัติงานสืบสวน
สารวัตรสืบสวน มีหนาที่ดังนี้

๑ ควบคุม ตรวจสอบ ใหคำปรึกษา แนะนำ ตลอดจนปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงาน
ของผูใตบังคับบัญชาในงานสืบสวน
๒ ศึกษาเก็บขอมูลในสวนที่เกี่ยวของ และนำวิทยาการตางๆ มาใชในการสืบสวน
๓ งานวางแผนสืบสวน
๔ สืบสวนหาขาวและรวบรวมขอมูล ขอเท็จจริงหลักฐานรวมทั้งประสานการปฏิบัติ
กับงานอื่นในสถานีตำรวจหรือหนวยงานอื่น เพื่อประโยชนในการรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน อัน
ไดแก การปองกันเหตุราย เหตุรุนแรง การกระทำผิดตาง ๆ ทั้งจากแหลงขาวทั่วไปและแหลงขาวที่จัดตั้งขึ้น
๕ สืบสวนหาขอเท็จจริง และหลักฐานเพื่อทราบรายละเอียดของการกระทำความผิด
ที่เกิดขึ้นแลว
๖ สืบสวนภายหลังจากรูตัวผูกระทำความผิด ทั้งที่เปนคดีที่อยูความรับผิดชอบของ
สถานีตำรวจ และกรณีจับกุมคนรายตามหมายจับของสถานี ตำรวจอื่นหรื อหนวยงานอื่นเพื่ อรูแหลงและ
รายละเอียดเพื่อใหมีการจับกุม
๗ ดำเนินการเพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการสืบสวน โดยสรางความสัมพันธกับ
ประชาชนในพื้นที่อยางใกลชิดเพื่อประโยชนในการหาขาว
๘ กรณีการกระทำความผิดใหดำเนินการจับกุม โดยพิจารณาใชกำลังตำรวจตาม
ความเหมาะสมแลวรายงานหัวหนางานสืบสวนทราบ
๙ ปฏิบัติหนาที่ถวายความปลอดภัยแดองคพระมหากษัตริย พระราชินีและพระบรม
วงศานุวงศ ที่เสด็จพระราชดำเนินเขามาในพื้นที่ของสถานีตำรวจ
๑๐ ปฏิบัติงานรวมกับงานปองกันปราบปราม ในการควบคุมความสงบเรียบร อย
กรณีมีเหตุพิเศษตาง ๆ เชน การจัดงานตามประเพณี การชุมนุมประทวง และอื่น ๆ
๑๑ ปฏิบัติงานรวมกับงานปองกันปราบปราม เพื่อทำการตรวจคนจับกุม
๑๒ เมื่อไดรับคำสั่งไมวาจะเปนคำสั่งโดยฉับพลันทันทีหรือตามแผนที่ผูบังคับบัญชา
กำหนดใหปฏิบัติอยางหนึ่งอยางใดในการเขาระงับ ปราบปราม จับกุม สกัดจับ ก็ใหปฏิบัติตามคำสั่ง
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๑๓ งานควบคุ ม ตรวจสอบการปฏิ บ ั ติ งานของขาราชการตำรวจทั้งในดานการ
ปฏิบัติงาน ความประพฤติและระเบียบวินัย
๑๔ การปฏิ บ ั ต ิ ห น า ที ่ ห ากมี เ หตุ จ ำเป น เร ง ด ว น ให ม ี อ ำนาจมอบหมายให
ผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติหนาที่อื่นไดตามความเหมาะสม แตทั้งนี้ตองไมเสียหายตอหนาที่การงานประจำและ
ตองรีบรายงานใหหัวหนางานสืบสวนทราบในทันที
๑๕ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับงานสืบสวน
๑๖ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

รองสารวัตรสืบสวน มีหนาที่ดังนี้

๑ ปฏิบัติงานตามที่หัวหนางานสืบสวน หรือสารวัตรสืบสวนมอบหมาย
๒ ปฏิบัติงานเชนเดียวกับสารวัตรสืบสวนตามขอ 1 – 13
๓ การปฏิ บ ั ต ิ ห น า ที ่ ห ากมี เ หตุ จ ำเป น เร ง ด ว น ให ม ี อ ำนาจมอบหมายให
ผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติหนาที่อื่นไดตามความเหมาะสม แตทั้งนี้ตองไมเสียหายตอหนาที่การงานประจำและ
ตองรีบรายงานใหหัวหนางานสืบสวนหรือสารวัตรสืบสวนทราบในทันที
4 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับงานสืบสวน
5 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

รองสารวัตร (ตำแหนงควบผูบังคับหมู ถึงรองสารวัตร) งานสืบสวน มีหนาที่ดังนี้
1 ปฏิบัติงานในหนาที่และความรับผิดชอบของตำ แหนงระดับผูบังคับหมูที่ปฏิบัติ
อยูเดิม โดยปฏิบัติหนาที่ในสายงานสืบสวน ภายใตการกำกับตรวจสอบโดยทั่วไป และอาจไดรับมอบหมายให
ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของขาราชการตำรวจจำนวนหนึ่ง
2 ตัดสินใจ วินิจฉัยสั่งการ แกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบใหเสร็จสิ้น ณ จุดเดียว
๓ ปฏิบัติหนาที่หัวหนาสายสืบ
๔ ปฏิบัติงานดวยตนเองในลักษณะของผูมีประสบการณในงานดานสืบสวนของ
หนวยงานนั้น ๆ
๕ ชวยเหลืองานของขาราชการตำรวจระดับตำแหนงสารวัตรหรือเทียบเทา
๖ ปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา

ผูบังคับหมู สืบสวน
ทำหนาที่ธุรการ มีหนาที่ดังนี้
(1) งานธุรการทั่วไปของงานสืบสวน
(2) ปฏิบัติหนาที่ถวายความปลอดภัยแดองคพระมหากษัตริย พระราชินี และพระ
บรมวานุวงศ ที่เสด็จพระราชดำเนินเขามาในพื้นที่ของสถานีตำรวจ
(3) ปฏิบัติงานรวมกับงานปองกันปราบปราม ในการควบคุมความสงบเรียบร อย
กรณีมีเหตุพิเศษตาง ๆ เชน การจัดงานตามประเพณี การชุมนุมประทวง และอื่น ๆ
(4) ปฏิบัติงานรวมกับงานปองกันปราบปราม เพื่อทำการตรวจคนจับกุม
(5) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับงานสืบสวน
(6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
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ทำหนาที่สืบสวน มีหนาที่ดังนี้
(1) สืบสวนการกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาและการปฏิบัติต าม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
(2) เก็บรวบรวมสถิติขอมูลในสวนที่เกี่ยวของกับงานสืบสวนรายงานขอมูลสืบสวน
ตอรองสารวัตรสืบสวน หรือสารวัตรสืบสวน หรือหัวหนางานสืบสวน
(3) สืบสวนหาขาวและรวบรวมขอมูล ขอเท็จจริงหลักฐานรวมทั้งประสานการ
ปฏิ บ ั ต ิ กั บ งานอื ่ น ในสถานี ตำรวจหรื อหน ว ยงานอื่น เพื่อประโยชนในการรักษาความสงบเรีย บรอยของ
ประชาชน อันไดแก การปองกันเหตุราย เหตุรุนแรงการกระทำผิดตางๆ ทั้งจากแหลงขาวทั่วไปและแหลงขาวที่
จัดตั้งขึ้น
(4) สืบสวนหาข อเท็จ จริ ง และหลักฐานเพื่อทราบรายละเอีย ดของการกระทำ
ความผิดที่เกิดขึ้นแลว
(5) สืบสวนภายหลังจากรูตัวผูกระทำความผิดทั้งที่เปนคดีที่อยูในความรับผิดชอบ
ของสถานีตำรวจ และกรณีจับกุมคนรายตามหมายจับของสถานีตำรวจอื่นหรือหนวยงานอื่น เพื่อรูแหลงและ
รายละเอียดเพื่อใหมีการจับกุม
(6) ดำเนินการเพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการสืบสวนโดยสรางความสัมพันธกับ
ประชาชนในพื้นที่อยางใกลชิดเพื่อประโยชนในการหาขาว
(7) ปฏิบัติหนาที่ถวายความปลอดภัยแดองคพระมหากษัตริยพระราชินี และพระ
บรมวงศานุวงศ ที่เสด็จพระราชดำเนินเขามาในพื้นที่ของสถานีตำรวจ
(8) ปฏิบัติงานรวมกับงานปองกันปราบปราม ในการควบคุมความสงบเรียบรอย
กรณีมีเหตุพิเศษตาง ๆ เชน การจัดงานตามประเพณี การชุมนุมประทวง และอื่น ๆ
(9) ปฏิบัติงานรวมกับงานปองกันปราบปราม เพื่อทำการตรวจคนจับกุม
(10) ปฏิ บ ั ต ิ ก ารจั บ กุ ม เมื ่ อ พบการกระทำความผิ ด หรื อ ได ร ั บ คำสั ่ ง จาก
ผูบังคับบัญชา
(11) เมื ่ อ ได ร ั บ คำสั ่ ง ไม ว  า จะเป น คำสั ่ ง โดยฉั บ พลั น ทั น ที ห รื อ ตามแผนที่
ผูบังคับบัญชากำหนดใหปฏิบัติอยางหนึ่งอยางใดในการเขาระงับ ปราบปรามจับกุมสกัดจับ ก็ใหปฏิบัติตาม
คำสั่ง
(12) งานที่ปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบคำสั่งขอบังคับวาดวยเรื่องนั้นๆ
หรือตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(13) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับงานสืบสวน
(14) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

๕ ประเภทและวิธีการสืบสวน
1 การสืบสวนทั่วไป หรือการสืบสวนกอนเกิดเหตุ คือ การสืบสวนรวบรวมขอมูลตางๆ อัน
เปนประโยชนในทางที่จะนำมาใชเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน การสืบสวนประเภทนี้
เจาพนักงานตำรวจทุกคนตองกระทำเปนปกติเพื่อหาทางระงับหรือหาทางปองกันมิใหมีเหตุรายเกิดขึ้น โดยถือ
หลักดำเนินการสืบสวน ดังนี้
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1.1 ภูมิประเทศ ตองรูจักสภาพพื้นที่ในเขตที่ตนรับผิดชอบ ตลอดจนพื้นที่ใกลเคียง
เสนทางคมนาคมทั้งทางบก และทางน้ำ เสนทางสัญจรของประชาชน ทั้งเสนทางหลัก ตรอกซอกซอยเสนทาง
ลัด การเชื่อมตอกันของเสนทางตางๆ รวมทั้งพื้นที่หรือเสนทางที่ลอแหลมตอการเกิดอาชญากรรมหรือเหตุราย
ตาง ๆ โดยใหหมั่นไปตรวจตราและหาทางปองกันเหตุ
1.2 สถานที่ ตองรูจักอาคารสถานที่สำคัญที่ควรสนใจเปนพิเศษ เชน สถานทูต
ที่พักอาศัยของบุคคลสำคัญ สถานศึกษา โรงงาน โรงมหรสพ โรงแรม สถานบริการ ธนาคาร สถานที่ราชการ
หรือสถานที่อื่น ซึ่งลอแหลมตอการกอความไมสงบ วาอยูที่ใด มีทางเขาออกอยางไร และใครเปนผูดูแล
รับผิดชอบ เปนตน โดยใหสถานีตำรวจทุกแหงทำแผนที่แสดงที่ตั้งอาคารและสถานที่ตางๆ ไวประจำสถานี
และตองตรวจตราแกไขแผนที่ใหตรงกับความเปนจริงเสมอ
1.3 ประเภทและความประพฤติของบุคคล เจาพนักงานตำรวจตองรูวาประชาชน
ในพื้นที่รับผิดชอบผูใดประกอบอาชีพใด ผูใดเปนผูมีอิทธิพล ผูมีประวัติทางโจรกรรม เปนซองโจรรับของโจร
ผูที่เคยตองโทษ ผูเสพสุรา ยาเสพติดเปนอาจิณ ผูประพฤติเที่ยวเตรไมประกอบอาชีพและไมมีที่อยูเปนหลัก
แหลงคนเหลานี้ทุกสถานีตำรวจตองทำบัญชีไวโดยทางลับและสืบสวนอยางใกลชิดวาคนจำพวกนี้ยังประพฤติ
ชั่วหรือกลับตนเปนคนดีประการใด แกไขเพิ่มเติมบัญชีใหตรงตามความเปนจริงอยูเสมอ และควรสืบสวนให
รูจักบุคคลที่ควรสนใจเปนพิเศษ เชน บุคคลสำคัญ ทูตานุทูต สมาชิกรัฐสภา เปนตนนอกจากนี้ควรสืบสวนถึง
กิริยาเปนพิรุธหรือนาสงสัยของบุคคลอีกดวย เชน มั่วสุมประชุมเลี้ยงสุรากัน หรือมีอาวุธเที่ยวเตร ไปมาไมมีที่
อยูเปนหลักแหลง เพื่อเปนแนวทางการสืบสวนขั้นตอไปวาบุคคลเหลานั้นจะไปกระทำผิด หรือไดกระทำผิด
ในทางอาญาแลวหลบหนีมาหรือไม
1.4 บุ ค คลหรื อ สิ ่ ง ของที ่ ค วรสงสั ย โดยมี เ หตุ แ ละรายละเอี ย ดตามสมควร
เจาพนักงานตำรวจตองสืบสวนและตรวจคน เชน คนที่มีอาวุธเปอนคราบโลหิต และทำกิริยาซอนเรนเปนพิรุธ
หรือคนที่มีสิ่งของเกินกวาฐานะซึ่งบุคคลธรรมดาไมอาจจะมีไดหรือมีขอพิรุธอื่นๆ ที่นาสงสัยวาไดมาโดยไมสุจริต
ตองพยายามสืบสวนใหไดทราบและเก็บไวเปนขอมูล เพื่อดำเนินการตามควรแกกรณีตอไป
2 การสื บสวนตามเหตุการณที่เ กิด ขึ้น หรือการสืบสวนหลังเกิด เหตุ คือ การสืบสวน
ในเมื่อมีเหตุเกิดขึ้นแลว เพื่อแสวงหาขอเท็จจริงและหลักฐานประกอบคดี เพื่อใหไดรายละเอียดวาความผิด
เกิดขึ้นที่ใด เมื่อใด ใครเปนผูกระทำผิด วิธีการกระทำความผิดเปนเชนใด ตลอดจนสืบสวนถึงมูลเหตุจูงใจใน
การกระทำผิดและใหไดตัวผูกระทำความผิด
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ขั้นตอนของการสืบสวน 15 ขั้นตอน

1 การแสวงหาขอเท็จจริง
2 การแสวงหาพยานหลักฐานมาพิสูจนยืนยันขอเท็จจริง ตามขอ 4.1
3 การวิเคราะหขอเท็จจริงและพยานหลักฐาน
4 การสรุปขอเท็จจริงและพยานหลักฐาน เพื่อพิสูจนความผิดและคนผิด
5 การสงมอบพยานหลักฐานใหพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบ
6 การติดตามผูกระทำผิดเพื่อจับกุมมาดำเนินคดี
7 การเลือกใชวิธีการจับกุมที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย
8 การซักถามปากคำผูตองหาและพยานที่เกี่ยวของเพื่อทราบขอเท็จจริงอีกครั้งหนึ่ง
9 การแสวงหาขอเท็จจริงและพยานหลักฐานเพิ่มเติม
10 การตรวจสอบและสรุปขอเท็จจริงพยานหลักฐานเพื่อพิสูจนความผิดคนผิด กอนสงฟองศาล
11 การใหความคุมครองและดูแลพยานบุคคล
12 การใหการเปนพยานในกระบวนการยุตธิ รรม นับแตชนั้ พนักงานสอบสวน อัยการ และศาล
13 การสืบสวนขยายผลใหถึงที่สุด
14 การเก็บรวบรวมขอมูล ของการกระทำผิ ด คนผิด การสืบสวน สอบสวน ไวเปนแฟ มคดี
สืบสวนอยางเปนระบบ
15 การนำขอมูลอาชญากรรมจากแฟมคดีสืบสวนไปใชประโยชน

๑.การแสวงหาขอเท็จจริงที่เกี่ยวกับการกระทำผิด
เปนการแสวงหาขอเท็จจริงและพยานหลักฐานตาง ๆ ทุกชนิดของนักสืบทั้งกอนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ
และหลังเกิดเหตุ เพื่อนำไปใชในการรักษาความสงบเรียบรอย วางแผนการปองกันปราบปรามอาชญากรรม
และการคลี่คลายคดี
ซึ ่ ง นั ก สื บ จะต อ งมี ค วามรู  เ รื ่ อ งพยานหลั ก ฐานในกระบวนการยุ ต ิ ธ รรม ได แ ก พยานบุ ค คล
พยานวัตถุ พยานเอกสาร และพยานพฤติกรรมขอเท็จจริง อีกทั้งนักสืบยังจะตองรูลึกไปอีกวา พยานหลักฐาน
ที ่ ส ามารถใช ไ ด ใ นกระบวนพิ จ ารณาชั ้ น ศาล พยานหลั ก ฐานที ่ ใ ช ไ ม ไ ด ใ นกระบวนพิ จ ารณาชั ้ น ศาล
พยานหลักฐานใดมีน้ำหนัก ไมมีน้ำหนัก การกระทำใดของเจาหนาที่ที่จะทำใหศาลตัดพยานหลักฐานออกจาก
สำนวนคดี เปนตนเพราะ การสืบสวนมิไดจบอยูแคนักสืบ จะตองนำขอเท็จจริงและหลักฐานที่แสวงหาไดไป
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ดำเนินการออกหมายจั บ และสงให พนั กงานสอบสวนรวบรวม เพื่อใหพนั กงานอั ย การสงฟ องและนำตั ว
ผูตองหาไปสืบพยานดำเนินคดีชั้นศาลอีกตอไป
ขอเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เกี่ยวกับการกระทำผิด แบงออกเปน

เท่ าทีเ่ ห็น
เท่าทีร่ ู้

ให้
ครบถ้ วน
สมบูรณ์

มากกว่ าทีร่ ับรู้

การแสวงหาขอเท็จจริงที่เกี่ยวกับการกระทำผิด เทาที่เห็นเทาที่รู ไดแก การสืบสวนกอนเกิด
เหตุ (ขอมูลทองถิ่น ,ฐานขอมูลการสืบสวน เปนตน) การสืบสวนหลังเกิดเหตุ (สิ่งที่พบเห็น ในที่เกิดเหตุจากการ
ตรวจสถานที่เกิดเหตุ เปนตน) ซึ่งเปนขอเท็จจริงและพยานหลั กฐานที่นักสืบหาได ในวงรอบแรกในการ
สืบสวนคดี สวนขอเท็จจริงที่เกี่ยวกับการกระทำผิดขณะเกิดเหตุนั้น เปนขอเท็จจริงที่นักสืบไมรูซึ่งนักสืบ
จะตองหาวิธีการใหรับรูในวงรอบการสืบสวนตอๆ ไป
การแสวงหาขอเท็จจริงที่เกี่ยวกับการกระทำผิด มากกวาที่รับรู ไดแก สวนขอเท็จจริงที่
เกี่ยวกับการกระทำผิดกอนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ หลังเกิดเหตุ และขอเท็จจริงและพยานแวดลอมกรณี ที่
นักสืบยังไมรูซึ่งนักสืบจะตองหาวิธีการใหรับรูตอไป เชน
1.จุดที่พบศพเปนที่เกิดเหตุจริงหรือไม ที่เกิดเหตุหลัก (first crime scene) ที่เกิดเหตุรอง
(secondary crime scene)
2.ผูตาย เปนใคร
3.ผูตายตายเมื่อไหร
4.ผูตายมาจากไหน จะไปไหน เปนตน
การแสวงหาขอเท็จจริงที่เกี่ยวกับการกระทำผิด ใหครบถวนสมบูรณ คือ การหาขอเท็จจริง
และพยานหลักฐานในสวนจิ๊กซอวที่ขาดหายไปใหครบถวนสมบูรณ เชน
1.ประวัติภูมิหลังผูตาย
2.มูลเหตุการณฆาตกรรม เหตุขัดแยงของผูตาย
3.ขอมูลการใชโทรศัพทเปรียบเทียบยืนยันคำใหการของผูตองหา พยาน เปนตน
4.ผลการตรวจพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตรจากกองพิสูจนหลักฐาน นิติเวชวิทยา เปนตน

2. แสวงหาพยานหลักฐานพิสูจนยืนยันขอเท็จจริง

เปนการหาขอเท็จจริงและพยานหลักฐานมายืนยันกับขอเท็จจริงที่รูที่เห็น (เทาที่เห็นเทาที่รู)
มากกวาที่รับรูของนักสืบ เชน การสอบพยานยืนยันประวัติภูมิหลังของผูตาย เปนตน
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3. วิเคราะหขอเท็จจริงและพยานหลักฐานประกอบกัน เพื่อทราบวาพฤติการณแหงการ

กระทำความผิดที่แทจริง เปนอยางไร คือ การประชุมวิเคราะหขอเท็จจริงทางคดี มีหลักปฏิบัติดังนี้
1.ตองรับฟงเหตุผลของผูรวมประชุมวิเคราะห
2.หลักและเหตุผลการประชุมวิเคราะหขอเท็จจริง ตองอาศัยพยานหลักฐานประกอบ จึงจะ
ไดขอเท็จจริงทางคดี
4. สรุปขอเท็จจริงและพยานหลักฐาน เพื่อพิสูจนความผิด คนผิด เปนการสรุปขอเท็จจริง
ทางคดี ซึ่งมีพยานหลักฐานประกอบ เพื่อพิสูจนความผิด และเพื่อทราบตัวคนราย
1.ไดขอเท็จจริง
2.มีพยานหลักฐานประกอบพรอม
3.ทราบตัวผูกระทำผิด
5. สงมอบพยานหลักฐานใหพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบ หลักงานสืบสวนตองทำควบคู
ไปกับงานสอบสวน ดังนี้
1.เปนการนำพยานหลักฐานเขาสูสำนวนการสอบสวน
2.รายงานการสื บ สวน ประกอบเอกสารที่เกี่ย วข อง เชน เอกสารการตรวจสอบการใช
โทรศัพทของผูตาย ผูตองสงสัย ขอมูลการวิเคราะหการใชโทรศัพทของผูตองหาจากโปรแกรม Analysis link
notebook (I2) เปนตน
3.พนักงานสอบสวนขออนุมัติศาลออกหมายจับ
6. สืบสวนติดตามผูกระทำผิดเพื่อจับกุมมาดำเนินคดี ตรวจสอบตามแนวทางตอไปนี้
1.ตรวจสอบจากการใชโทรศัพทเคลื่อน (Cell Side Mobile Phone) วาผูใชอยูจุดใด
2.ตรวจสอบจากประกันสังคม เพื่อทราบวาทำงานที่ไหน
3.ตรวจสอบประกันสุขภาพ
4.ตรวจสอบจากเครือญาติ
5.ตรวจสอบจากบุคคลผูกวางขวาง
6.ใชสายลับ
7.ตั้งรางวัลนำจับ เปนตน
7. เลือกใชวิธีการจับกุมที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย เชน กดดันใหมอบตัว เรียกมาแจงขอ
กลาวหา เจรจาผานบุคคลผูกวางขวางในพื้นที่ เปนตน
8. ซักถามปากคำผูตองหาและพยานที่เกี่ยวของเพื่อทราบขอเท็จจริงอีกครั้งหนึ่ง ในการ
สืบสวน ผูสืบสวนตองมีทักษะและความชำนาญในการซักถาม ไดแก
1.การซักถามผูตองสงสัย ตามหลักวิชาเพื่อใหไดขอเท็จจริงและพยานหลักฐานครบถวน
สมบูรณ เพื่อจับขอพิรุธ หรือเพื่อขยายผลคดี เปนตน
2.การซักถามประจักษพยาน ตามประเด็นเพื่อใหไดประโยชนแกรูปคดี การซักถามนั้น
ผูซักถามจะวางตัวอยางไร ใหพยานเชื่อถือและวางใจที่จะใหขอเท็จจริง เปนไปตามหลักวิชา
3.การซักถามพยานแวดลอม เพื่อกำชับขอเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เปนประจักษพยาน
หรือพยานนิติวิทยาศาสตร ใหมีความแนนแฟนมากยิ่งขึ้น เพื่อเปนประโยชนตอรูปคดี
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การซักถามเพิ่มเติมเพื่อประโยชน ดังนี้
-เพื่อทราบขอเท็จจริงเพิ่มเติม ใหไดรายละเอียด
-เพื่ออุดชองวางรายละเอียดใหสมบูรณ
-เพื่อหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมใหละเอียด

9. แสวงหาขอเท็จจริงและพยานหลักฐานเพิ่มเติม

1.เพื่อใหคดีสมบูรณ
2.เพื่อใหหลักฐานทางคดีพรอมในการดำเนินคดีกับผูตองหา

10. ตรวจสอบและสรุปขอเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อพิสูจนความผิด คนผิด กอน

สงฟองศาล

1.ชุดสืบสวนและพนักงานสอบสวน ชวยกันตรวจสอบ
2.หัวหนาสถานีตำรวจควบคุมตรวจสอบกอนมีคำสั่งทางคดี

11. ใหความคุมครองและดูแลพยานบุคคล

มาเปนพยาน

ศาล

1.ศึกษาดูระเบียบการคุมครองพยาน
2.เพื่อความปลอดภัยของพยานที่จะเบิกความตอศาล
3.เพื่อไมใหพยานถูกขมขูและกลับคำใหการ โดยเฉพาะพยานที่ถูกกันตัวมาจากผูต องหา

12. ใหการเปนพยานในกระบวนการยุติธรรม นับแตชั้นพนักงานสอบสวน อัยการ และ

1.นักสืบตองอานและตรวจคำใหการอยางละเอียดก อนลงชื่อในคำใหการ เพราะสวนใหญ
พนักงานสอบสวนไมไดสอบตอหนา จะสอบอางอิงบันทึกการจับกุมและรายงานการสืบสวน เพราะบางประเด็นซึ่ง
เปนประเด็นสำคัญจะขาดหายไป
2.นักสืบที่จะเบิกความตอศาล ตองเตรียมตัวกอนเบิกความ โดยเฉพาะพยานคู ตองเบิกความ
สอดคลองตรงกัน หากเบิกความขัดแยงกันในขอเท็จจริง อาจทำใหศาลยกฟองเสียรูปคดีไดในคดีสำคัญนักสืบ
ควรไปดูสถานที่เกิดเหตุอีกครั้ง เพราะที่เกิดเหตุทนายจำเลยจะใชประโยชนในการถามคาน
3.พยานซึ่งเปนบุคคลธรรมดา นักสืบและพนักงานสอบสวน ควรนัดมาซอมคำใหการกอนเบิก
ความ เพราะปจจุบันทางอัยการจะไมคอยซอมพยาน ไมใชไมเชื่อถืออัยการแตระยะหลังฝายผูตองหาจะมีการ
วิ่งเตนอัยการ หรือวิ่งผานทนายความ
13. สืบสวนขยายผลใหถึงที่สุด โดยดูวา
1.สามารถจับกุมขยายผลผูรวมกระทำผิดทั้งหมด ครบถวนไหมหากไมครบถวนดำเนินการขยาย
ผลใหครบถวน
2.เครื่องมือเครื่องใช อาวุธ หรือพยานหลักฐานอื่นๆที่นาจะมีเหลืออยูเพิ่มเติม ดำเนินการ
ตรวจสอบใหครบถวน
3.ทรัพยสินของผูเสียหายที่ถูกประทุษรายยังไมไดคืน ติดตามมาเปนของกลางและคืนแกเจา
ทรัพย ซึ่งจะเปนประโยชนแกรูปคดี และสรางความศรัทธาแกประชาชนผูไดรับความเสียหาย
4.สรุปสาเหตุหรือแรงจูงใจในการกระทำผิดสุดทายที่แทจริงอีกครั้งหนึ่ง
5.การกระทำผิดในคดีอื่นกอนเกิดเหตุและกอนจับกุม เพื่อฟองลงโทษผูตองหาใหมากที่สุด
เทาที่จะทำได
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14.เก็บรวบรวมขอมูลของการกระทำผิด คนผิด การสืบสวนสอบสวน ไวเปนแฟมคดี
สืบสวนอยางเปนระบบ

1.เพื่อสืบสวนคดีตอใหสำเร็จ
2.เพื่อศึกษาวิเคราะหคดีอาชญากรรมและบันทึกแนวทางสืบสวนไวเปนกรณีศึกษาตอไป
15.นำขอมูลอาชญากรรมจากแฟมคดีสืบสวนไปใชประโยชน ในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การปองกันปราบปรามอาชญากรรม และการรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชนใหมากยิ่งขึ้นตอไป

