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ของกลางที่เกี่ยวกับเอกสาร
๑. เอกสารที่เกี่ยวของกับการตรวจพิสูจน
สิ่งสําคัญของการตรวจพิสูจนเอกสาร : การแยกประเภทของเอกสาร และระบุเอกสารใหมีความชัดเจน
จะชวยใหผูตรวจพิสูจนเขาใจงาย สามารถตรวจพิสูจนไดอยางรวดเร็ว สมบูรณ และถูกตองตามหลักวิชา
โดยเอกสารที่เกี่ยวของกับการตรวจพิสูจน ไดแก
๑.๑. เอกสารของกลาง หรือเอกสารปญหา หรือเอกสารพิพาท คือ เอกสารที่สงสัย หรือมีผูกลาวหาวามี
การทําปลอมหรือใชเอกสารปลอม หรือเปนเรื่องที่มีการพิพาทกัน ซึ่งเอกสารปญหาบางกรณี
สามารถทําการตรวจพิสูจนไดทันที เชนการตรวจรองรอยขูดลบ แกไข หรือตรวจรอยกดบนกระดาษ
รองรับการเขียน แตบางกรณีตองมีเอกสารตัวอยางที่แทจริงเพื่อใชในการตรวจเปรียบเทียบดวย
๑.๒. เอกสารตัวอยาง คือ เอกสารที่แทจริงซึ่งรูแหลงที่มาอยางถูกตองและใชในการตรวจเปรียบเทียบกับ
เอกสารปญหา เปนกรณีที่ตองการตรวจพิสูจนลายมือชื่อ ลายมือเขียนขอความ, ตัวอักษรพิมพดีด,
รอยตราประทับ, เครื่องหมายการคา, แผนปายทะเบียนรถยนต, โฉนดที่ดิน, ธนบัตร ฯลฯ

๒. ลักษณะการตรวจพิสูจนเอกสารของกลาง
๒.๑. ตรวจลายมือชื่อ ลายมือเขียนขอความ
๒.๒. ตรวจตัวอักษรพิมพดีด ขอความตัวพิมพ
๒.๓. ตรวจหารองรอยตางๆ บนเอกสาร เชน รอยฉีกขาด รองรอยการเปลี่ยนแปลงแกไข รอยกดที่เกิด
จากการเขียนหรือการพิมพ เอกสารไหมไฟ เปนตน
๒.๔. ตรวจแมพิมพ รอยตราประทับ เงินตราปลอมแปลง เอกสารหนังสือสําคัญตางๆ

๓. การเก็บรักษาพยานเอกสาร
๓.๑. สวมถุงมือขณะเก็บเอกสารเพื่อปองกันการทําลายเอกสาร และการปนเปอนตาง ๆ บนเอกสาร
ของกลาง
๓.๒. ควรเก็บเอกสารไวในซองที่มีขนาดเหมาะสม โดยไมตองพับเอกสาร และหามขีดเขียนบนซองที่มี
เอกสารของกลางบรรจุอยู
๓.๓. หามขีดเขียน หรือทําเครื่องหมายสัญลักษณใดๆ บนเอกสารของกลาง หากมีความจําเปนใหทํา
เครื่องหมายลงบนพื้นที่วาง หลีกเลี่ยงการทําเครื่องหมายซอนทับขอความๆ ใดบนเอกสาร
๓.๔. หามตัด ฉีก เจาะรู เย็บดวยลวดเย็บกระดาษ เข็ม หรือตัวหนีบกระดาษ หรือพับเอกสาร
ของกลางตรงบริเวณที่ตองการตรวจพิสูจน
รวมถึงหามทําการซอมแซมรอยตัด หรือตัดตกแตง
ขอบกระดาษ
๓.๕. หามขูดลบขอความหรือบริเวณใดๆ บนเอกสารของกลาง
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๓.๖. หามทําใหเกิดรอยกดใดๆ บนเอกสารของกลาง
๓.๗. หามติดเอกสารของกลางที่เปนชิ้นสวนลงบนแผนกระดาษอื่น ควรเก็บไวในซองปดผนึก
๓.๘. ระวังมิใหเอกสารของกลางเปยกน้ํา ถูกความชื้น ความรอน สารเคมี แสงสวางมากเกินไป ตองเก็บ
รักษาเอกสารไวในที่ที่เหมาะสม
๓.๙. ควรถือ หรือจับเอกสารของกลางใหนอยครั้งที่สุด และจับอยางเบามือ เพื่อหลีกเลี่ยงการทําลาย
เอกสาร
๓.๑๐. หามบรรจุเอกสารของกลางที่เปนสําเนาภาพถายในซองพลาสติก
๓.๑๑. หากมีความจําเปนตองถายสําเนาเอกสารของกลาง ตองระวังมิใหเกิดการทําลายเอกสารใดๆ ทั้งสิ้น
๓.๑๒. หามมิใหผูตองสงสัย หรือบุคคลอื่นใดจับตองหรือเห็นเอกสารของกลาง
๓.๑๓. ในกรณีที่ตองตรวจหาลายนิ้วมือแฝง หรือตรวจพิสูจนทางชีววิทยา หรือรอยกดบนเอกสารของกลาง
ใหสวมถุงมือและควรจับอยางเบามือ โดยใชดานขางของนิ้วจับเอกสารใสในซองและระบุหนาซอง
บรรจุเอกสารใหชัดเจนวา ตองการตรวจหาลายนิ้วมือแฝง หรือตรวจพิสูจนทางชีววิทยา หรือรอยกด
๓.๑๔. ในกรณีเอกสารไหมไฟใหเก็บเอกสาร ดังนี้
๑). ถายภาพเอกสารไหมไฟ ที่มีการวางมาตราสวนกํากับไว
๒). สอดกระดาษแข็งลงใตเอกสารไหมไฟดวยความระมัดระวัง
๓). ยกเอกสารไหมไฟขึ้น พรอมทั้งสอดแผนไมหรือโลหะใตกระดาษแข็งอีกชั้นหนึ่ง
๔). ยกแผนไม พรอมกับวางกระดาษและเอกสารไหมไฟลงในกลองกระดาษ หรือวางลง
ตรงกลางแผนกระดาษหอของแผนใหญ แลวนํามุมกระดาษทั้งสี่มุมมากลัดติดกันไว
เพื่อปองกันเอกสารไหมไฟโดนลม และการกระทบกระเทือนอื่น ๆ
๕). นําหีบหอบรรจุเอกสารไหมไฟ มาสงที่หองปฏิบัติการดวยตนเอง
๓.๑๕. ควรจัดเตรียมและหารายละเอียดตางๆ ของเอกสารไวใหครบถวนสมบูรณ เชน
วันที่ และ
แหลงที่มาของเอกสาร เปนตน

๔. การเตรียมเอกสารสงตรวจพิสูจน
การจัดเตรียมเอกสารสงตรวจพิสูจนใหสมบูรณตามหลักวิชานั้น พนักงานสอบสวนจะตองดําเนินการ ดังนี้
๔.๑. จัดสงเอกสารของกลาง และเอกสารตัวอยางที่เปนตนฉบับจริง ยกเวนกรณีที่ไมสามารถสงตนฉบับ
จริงได ใหระบุสาเหตุที่ไมสามารถสงไดในหนังสือนําสง (หนังสือนําสงของกลางตรวจพิสูจนใหทํา
ตาม “แบบ กอส. ๐๑” )
๔.๒. ระบุเอกสารใหชัดเจนวา เอกสารใดเปนเอกสารของกลาง และเอกสารตัวอยาง และมีจํานวนกี่ฉบับ
๔.๓. ระบุตําแหนงของสิ่งที่ตองการตรวจพิสูจนในเอกสารปญหาและจุดประสงคในการตรวจพิสูจนให
ชัดเจน เชน กรณีการตรวจพิสูจนลายมือชื่อ /ลายมือเขียนขอความ ใหระบุวา “ ลายมือชื่อ /
ลายมือเขียนขอความ ตรงบริเวณ............ในเอกสารของกลางกับตัวอยางลายมือชื่อ /ลายมือเขียน
ขอความของ…………จะเปนลายมือชื่อ /ลายมือเขียนขอความของบุคคลคนเดียวกันใชหรือไม ” หรือ
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กรณีการตรวจรองรอยการเปลี่ยนแปลงแกไข ใหระบุวา “ เอกสารของกลางตรงบริเวณ............จะมี
รองรอยของการเปลี่ยนแปลงแกไขหรือไม ถามีขอความเดิมอานไดวาอยางไร ”
๔.๔. จัดสงเอกสารตัวอยางเพื่อใชในการตรวจเปรียบเทียบกับเอกสารของกลาง ดังนี้
กรณีตรวจพิสูจนลายมือชื่อ ลายมือเขียนขอความ
๑. จัดหาลายมือชื่อ หรือลายมือเขียนขอความที่เคยเขียนไวเดิม
๑.๑. จัดหาลายมือชื่อหรือลายมือเขียนขอความของบุคคลที่ตองการตรวจพิสูจนที่มีระยะเวลาของ
การเขียนใกลเคียงกันกับเอกสารของกลาง
๑.๒. ระบุใหชัดเจนวาเปนลายมือของบุคคลใด และอยูตรงบริเวณใดของเอกสาร
๑.๓. จัดใหเจาของลายมือหรือบุคคลที่เชื่อถือได ลงลายมือชื่อรับรอง ลงบนพื้นที่วางของเอกสาร
ตัวอยางทุกแผน
๒. จัดใหเขียนตัวอยางลายมือชื่อหรือลายมือเขียนขอความตอหนาพนักงานสอบสวน
๒.๑. จัดเตรียมอุปกรณและลักษณะการเขียนใหใกลเคียงกับเอกสารของกลางใหมากที่สุด
เชน กระดาษ, ปากกา, ลักษณะการเขียนแบบหวัด แบบบรรจง, ทาทางการเขียน เปนตน
๒.๒. จัดให บุคคลที่ตองการตรวจเปรียบเทียบ
กรอกขอมูลสวนบุคคลดวยตนเอง ลงใน
“แบบ กอส.๐๒” โดยใหมีรายละเอียด ดังนี้
- ชื่อ-ชื่อสกุล
- อายุ และ วัน เดือน ป เกิด
- อาชีพ
- ประวัติการศึกษา
- ถนัดเขียนดวยมือขางใด และปจจุบันใชมือขางใดเขียน
- สามารถเขียนไดทั้งมือซายและมือขวาหรือไม
- มีโรคประจําตัวหรือไม
- เคยไดรับบาดเจ็บตรงบริเวณมือขางที่ถนัดหรือไม เมื่อใด
- ทานใชลายมือชื่อกี่แบบ(ตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน) และใหเขียนตัวอยางลายมือชื่อแตละแบบ
แบบละ ๓ ตัวอยาง
๒.๓. จัดใหบุคคลที่ตองการตรวจเปรียบเทียบ เขียนตัวอยางลายมือชื่อแบบเดียวกันกับลายมือชื่อ
ในเอกสารของกลาง หรือเขียนขอความเดียวกันกับขอความที่ตองการตรวจพิสูจน
(ใหเขียนตามคําบอก อยาใหเห็นเอกสารของกลาง) ลงใน “แบบ กอส.๐๓” ประมาณ ๕-๑๐
หนากระดาษ
๒.๔. จัดใหบุคคลที่เขียนตัวอยาง และพนักงานสอบสวน ลงลายมือชื่อรับรองทุกแผน
กรณีตรวจพิสูจนตัวอักษรพิมพดีด
๑. จัดพิมพขอความใหตรงกันกับขอความในเอกสารของกลาง ประมาณ ๕-๑๐ หนากระดาษ
๒. ระบุหมายเลขเครื่อง ยี่หอเครื่องพิมพดีดใหชัดเจน
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๓. ใหพนักงานสอบสวน และผูเกี่ยวของ ลงลายมือชื่อรับรองทุกแผน
๔. กรณีเอกสารของกลางถูกพิมพมานานแลว ใหจัดหาขอความตัวอักษรพิมพดีดของเครื่องที่
ตองการตรวจเปรียบเทียบที่เคยพิมพไวในระยะเวลาเดียวกันไปตรวจเปรียบเทียบดวย
๕. ไมตองสงเครื่องพิมพดีดไปตรวจพิสูจน
กรณีตรวจพิสูจนรอยตราประทับ
๑. จัดหารอยตราประทับที่แทจริง ที่ประทับในระยะเวลาเดียวกันกับเอกสารของกลาง
๒. ประทับตัวอยางรอยตราประทับที่แทจริงบนกระดาษ ประมาณ ๕ หนากระดาษ
๓. ใหพนักงานสอบสวน และผูเกี่ยวของ ลงลายมือชื่อรับรองทุกแผน
กรณีตรวจพิสูจนเครื่องหมายการคา แมพิมพ แบบพิมพ
๑. จัดหาตัวอยางเครื่องหมายการคาที่แทจริง ที่ผลิตในชนิดและรุนเดียวกัน
กับของกลาง
ไปตรวจเปรียบเทียบ
๒. ใหพนักงานสอบสวน และผูเกี่ยวของ ลงลายมือชื่อรับรอง
กรณีตรวจพิสูจนแผนปายแสดงการเสียภาษี แผนปายทะเบียนรถ
ใบคูมือจดทะเบียนรถ
บัตรประจําตัวประชาชน ใบอนุญาตขับรถ และหนังสือเดินทาง ฯลฯ
จัดหาตัวอยางแผนปายแสดงการเสียภาษี แผนปายทะเบียนรถ
ใบคูมือจดทะเบียนรถ
บัตรประจําตัวประชาชน ใบอนุญาตขับรถ และหนังสือเดินทาง ฯลฯ
ที่ผลิตในรุนเดียวกัน กับ
ของกลาง ไปตรวจเปรียบเทียบ
กรณีตรวจพิสูจนธนบัตร และเหรียญกษาปณ
๑. กรณีธนบัตร เหรียญกษาปณตางประเทศ ใหจัดเตรียมตัวอยางธนบัตร (เหรียญกษาปณ ) ที่แทจริง
ของประเทศนั้น ชนิดราคาและรุนเดียวกันกับของกลาง ไปตรวจเปรียบเทียบ
๒. กรณีธนบัตร เหรียญกษาปณไทย ที่ผลิตในวาระพิเศษ จะตองจัดเตรียมตัวอยาง ที่แทจริง ในรุน
เดียวกันกับของกลาง ไปตรวจเปรียบเทียบ
๓. กรณีธนบัตร เหรียญกษาปณไทย ที่มีใชในปจจุบัน ไมตองจัดสงตัวอยางไปตรวจปรียบเทียบ
กรณีตรวจพิสูจนรอยตราตะกั่ว มิเตอรไฟฟา
๑. จัดหารอยตราตะกั่วที่แทจริง ที่มีหมายเลขเดียวกัน
กับรอยตราตะกั่วของกลาง ไปตรวจ
เปรียบเทียบ
๒. จัดใหผูเกี่ยวของรับรองตัวอยางรอยตราตะกั่ว
กรณีตรวจพิสูจนรอยตราบนไม
๑. กรณีที่พนักงานสอบสวนสงเขียงไมไปตรวจพิสูจน
๑.๑. จัดทําบัญชีเขียงไมของกลาง
๑.๒. ระบุจํานวนเขียงไมของกลางที่ตองการใหตรวจพิสูจน
๑.๓. จัดหาคอนเหล็กรอยตรา ที่แทจริง ของเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ ที่ตองการตรวจพิสูจน ไปตรวจ
เปรียบเทียบ

-๕-

๑.๔. จัดหาเขียงไมสําหรับใชในการประทับตัวอยางรอยตราจากคอนเหล็กที่แทจริงของ เจาหนาที่
ที่เกี่ยวของ ตอหนาผูตรวจพิสูจน
๒. กรณีที่ผู ตรวจพิสูจน จะตองเดินทางไปตรวจ ณ สถานที่เก็บไมของกลาง ในกรณีที่ไมสามารถ
เคลื่อนยายไมของกลางได
๒.๑. ใหพนักงานสอบสวนทําหนังสือ เพื่อแจงและขอใหผู ตรวจพิสูจน เดินทางไปตรวจพิสูจน ณ
สถานที่เก็บไมของกลาง
๒.๒. จัดทําบัญชีไมของกลาง พรอมทั้งจัดเรียงไมตามลําดับบัญชีไมของกลาง
๒.๓. ระบุจํานวนไมของกลางที่ตองการใหตรวจพิสูจน
๒.๔. จัดหาคอนเหล็กรอยตราที่แทจริงของเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ ที่ตองการตรวจพิสูจเปรี
น ยบเทียบ
๒.๕. จัดหาเขียงไมสําหรับใชในการประทับตัวอยางรอยตราจากคอนเหล็กที่แทจริงของ เจาหนาที่
ที่เกี่ยวของ ตอหนาผูตรวจพิสูจน
๒.๖. ประสานงานกับผูตรวจพิสูจน เพื่อกําหนดวันและเวลาที่ใหไปตรวจพิสูจน

-๖-

ตัวอยางหนังสือนําสงตรวจพิสูจนเอกสาร

แบบ กอส. ๐๑

ใหเจาหนาที่นําสงเอกสารไปตรวจพิสูจนดวยตนเอง โดยทําหนังสือถึง ผบก.พฐก. ใหแบบบันทึกขอความสง
เอกสารตรวจพิสูจน มีรายละเอียดสําคัญ ดังนี้
๑. ชื่อผูตองหา................................................ อายุ...............................
๒. คดีอาญาที่............................../ปจว. ..................................
๓. ชื่อผูเสียหาย............................................... อายุ..............................
๔. วัน เวลา ที่เกิดเหตุ....................................
๕. ขอกลาวหา, ผูตองหาใหการอยางไร (รับสารภาพ,ปฏิเสธ)
๖. พฤติการณและขอเท็จจริงโดยสังเขป
๗. สถานที่พบของกลาง
๘. รายละเอียดเอกสารที่สงตรวจพิสูจน เชน
๘.๑. เอกสารของกลาง คือ ..........................................................จํานวน......................แผน
๘.๒. เอกสารตัวอยาง คือ
- ตัวอยางลายมือชื่อ/ลายมือเขียนขอความของ (ระบุชื่อบุคคล) ที่เขียนไวเดิมใน (ระบุเอกสาร) .
จํานวน..............แผน
- ตัวอยางลายมือชื่อ/ลายมือเขียนขอความของ (ระบุชื่อบุคคล) ที่เขียนตอหนาพนักงานสอบสวน
จํานวน..............แผน
- ตัวอยางรอยตราประทับที่แทจริงของ (ระบุเจาของรอยตราประทับ) ที่ประทับตอหนาพนักงาน
สอบสวน จํานวน................แผน
๙. จุดประสงคในการตรวจพิสูจน เชน
๙.๑. กรณีตรวจพิสูจนลายมือชื่อ ลายมือเขียนขอความ
- ลายมือชื่อ/ลายมือเขียนขอความของ (ระบุบริเวณที่ตองการตรวจ) ในเอกสารของกลางกับ
ตัวอยางลายมือชื่อ/ลายมือเขียนขอความของ (ระบุชื่อบุคคล) จะเปนลายมือของบุคคลคน
เดียวกันใชหรือไม.
๙.๒ กรณีตรวจหารองรอยของการเปลี่ยนแปลงแกไข
เอกสารของกลางตรงบริเวณ........................จะมีรองรอยของการเปลี่ยนแปลงแกไขหรือไม
ถามีขอความเดิมอานวาอยางไร
๙.๓ กรณีตรวจแมพิมพ รอยตราประทับ เงินตราปลอมแปลง เชน
- (ระบุเอกสารสิ่งพิมพ) ของกลาง กับตัวอยาง (ระบุเอกสารสิ่งพิมพที่แทจริง) จะพิมพมาจาก
แมพิมพเดียวกันใชหรือไม
- รอยตราประทับตรงบริเวณ............................ในเอกสาร............................กับตัวอยางรอยตรา
ประทับที่แทจริงของ.............................. จะเปนรอยตราที่ประทับจากตราประทับอันเดียวกันใช
หรือไม
- ธนบัตร (เหรียญกษาปณ) ของกลาง จะเปนธนบัตร (เหรียญกษาปณ) ที่แทจริงใชหรือไม
๑๐. ชื่อพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบ....................................................................โทร...........................................

-๗-

ตัวอยางแบบขอมูลสวนบุคคล (ของบุคคลที่ตองการตรวจเปรียบเทียบ)

แบบ กอส. ๐๒

วันที่...............เดือน...........................พ.ศ.......................
อายุ

ชื่อ-ชื่อสกุล

ป วัน/เดือน/ป เกิด

.

อาชีพ
ประวัติการศึกษา
สามารถเขียนไดทั้งมือซายและมือขวาหรือไม

ถนัดเขียนดวยมือขางใด

เมื่อใด

เคยไดรับบาดเจ็บตรงบริเวณมือขางที่ถนัดหรือไม

เคยไดรับบาดเจ็บอยางรุนแรง ตรงบริเวณอวัยวะ เชน สมอง, ตา, แขน เปนตน หรือไม
เมื่อใด
ปจจุบันใชมือขางใดเขียน
โรคประจําตัว
ทานใชลายมือชื่อทั้งหมดกี่แบบ(อดีตถึงปจจุบัน)

แบบ

ตัวอยางลายมือชื่อ (แบบละ ๓ ตัวอยาง)
แบบที่ ๑
แบบที่ ๒
แบบที่ ๓
ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลดังกลาวเปนความจริงทุกประการ
ลงชื่อ............................................................ผูใหขอมูล
(
ขาฯ

)

ขอรับรองวาขอมูลดังกลาวขางตนเปนของ
ลงชื่อ

ที่เขียนตอหนาขาฯจริง
พนักงานสอบสวน

(

)

ตําแหนง....................................................

-๘-

แบบ กอส. ๐๓

แบบตัวอยางลายมือชื่อที่เขียนตอหนาพนักงานสอบสวน

ขาพเจาขอรับรองวาลายมือชื่อดังกลาวขางตน เปนลายมือชื่อของขาพเจาจริง
ลงชื่อ............................................................เจาของลายมือชื่อ
(
ขาฯ

)

ขอรับรองวาลายมือชื่อดังกลาวขางตนเปนของ

ที่เขียนตอหนาขาฯจริง
พนักงานสอบสวน

ลงชื่อ
(

)

ตําแหนง....................................................

