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คูมือปฏิบัติงานดานการตรวจพิสูจนพยานหลักฐานประเภทเอกสาร
สําหรับผูที่เกี่ยวของกับงานสืบสวนสอบสวน
สิ่งสําคัญของการตรวจพิสูจนเอกสาร : การจัดเตรียมเอกสารให.ครบถ.วนสมบูรณ การแยกประเภท
ของเอกสาร และระบุเอกสารให.มีความชัดเจน จะช"วยให.ผู.ตรวจพิสูจนเข.าใจง"าย สามารถตรวจพิสูจนได.อย"าง
รวดเร็ว สมบูรณ และถูกต.องตามหลักวิชา โดยเอกสารที่เกี่ยวข.องกับการตรวจพิสูจน ได.แก"
๑. เอกสารของกลาง หรือเอกสารป5ญหา หรือเอกสารพิพาท คือ
เอกสารที่สงสัย หรือมีผู.กล"าวหาว"ามีการทําปลอมแปลงหรือใช.เอกสารปลอมหรือเปEนเรื่องที่มีการ
พิพาทกัน
เอกสารของกลางหรือเอกสารปFญหาที่สามารถตรวจพิสูจนได.ทันที เช"น การตรวจ
ร"องรอย ขูดลบ แก.ไข หรือตรวจรอยกดบนกระดาษรองรับการเขียน
เอกสารของกลางหรือเอกสารปFญหาที่ต.องมีเอกสารตัวอย"างที่แท.จริงเพื่อใช.ในการ
ตรวจเปรียบเทียบด.วย เช"น การตรวจพิสูจนลายมือชื่อ ลายมือเขี ยนข.อความ,
ตัวอักษรพิมพดีด, รอยตราประทับ, เครื่องหมายการค.า, แผ"นปHายทะเบียนรถยนต,
โฉนดที่ดิน, ธนบัตร ฯลฯ
๒. เอกสารตัวอยาง คือ
เอกสารที่แท.จริงซึ่งรู.แหล"งที่มาอย"างถูกต.องและใช.ในการตรวจเปรียบเทียบกับเอกสารของกลาง

ลักษณะการตรวจพิสูจนเอกสารของกลาง
- ตรวจลายมือชื่อ ลายมือเขียนข.อความ
- ตรวจหาร"องรอยต"างๆ บนเอกสาร เช"น รอยฉีกขาด ร"องรอยการเปลี่ยนแปลงแก.ไข รอยกดที่เกิด
จากการเขียนหรือการพิมพ เอกสารไหม.ไฟ เปEนต.น
- ตรวจแม"พิมพ รอยตราประทับ เงินตราปลอมแปลง เอกสารหนังสือสําคัญต"างๆ
- ตรวจตัวอักษรพิมพดีด ข.อความตัวพิมพ
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การเก็บรักษาพยานเอกสาร
- สวมถุงมือขณะเก็บเอกสารเพื่อปHองกันการทําลายเอกสาร และการปนเปQRอนต"าง ๆ บนเอกสาร
ของกลาง
- ควรเก็บเอกสารไว.ในซองที่มีขนาดเหมาะสม โดยไม"ต.องพับเอกสาร และห.ามขีดเขียนบนซองที่มี
เอกสารของกลางบรรจุอยู"
- ห.ามขีดเขียน หรือทําเครื่องหมายสัญลักษณใดๆ บนเอกสารของกลาง หากมีความจําเปEนให.ทํา
เครื่องหมายลงบนพื้นที่ว"าง หลีกเลี่ยงการทําเครื่องหมายซ.อนทับข.อความใด ๆ บนเอกสาร
- ห.ามตัด ฉีก เจาะรู เย็บด.วยลวดเย็บกระดาษ เข็ม หรือตัวหนีบกระดาษ หรือพับเอกสารของกลางตรง
-

-

-

บริเวณที่ต.องการตรวจพิสูจน รวมถึงห.ามทําการซ"อมแซมรอยตัด หรือตัดตกแต"งขอบกระดาษ
ห.ามขูดลบข.อความหรือบริเวณใด ๆ บนเอกสารของกลาง
ห.ามทําให.เกิดรอยกดใดๆ บนเอกสารของกลาง
ห.ามติดเอกสารของกลางที่เปEนชิ้นส"วนลงบนแผ"นกระดาษอื่น ควรเก็บไว.ในซองปSดผนึก
ระวังมิให.เอกสารของกลางเปTยกน้ํา ถูกความชื้น ความร.อน สารเคมี แสงสว"างมากเกินไป ต.องเก็บรักษา
เอกสารไว.ในที่ที่เหมาะสม
ควรถือ หรือจับเอกสารของกลางให.น.อยครั้งที่สุด และจับอย"างเบามือ เพื่อหลีกเลี่ยงการทําลายเอกสาร
ห.ามบรรจุเอกสารของกลางที่เปEนสําเนาภาพถ"ายในซองพลาสติก
หากมีความจําเปEนต.องถ"ายสําเนาเอกสารของกลาง ต.องระวังมิให.เกิดการทําลายเอกสารใดๆ ทั้งสิ้น
ห.ามมิให.ผู.ต.องสงสัย หรือบุคคลอื่นใดจับต.องหรือเห็นเอกสารของกลาง
ในกรณีที่ต.องตรวจหาลายนิ้วมือแฝง หรือตรวจพิสูจนทางชีววิทยา หรือรอยกด บนเอกสารของกลาง ให.
สวมถุงมือและควรจับอย"างเบามือ โดยใช.ด.านข.างของนิ้วจับเอกสารใส"ในซองและระบุหน.าซองบรรจุ
เอกสารให.ชัดเจนว"า ต.องการตรวจหาลายนิ้วมือแฝง หรือตรวจพิสูจนทางชีววิทยา หรือรอยกด
ในกรณีเอกสารไหม.ไฟให.เก็บเอกสาร ดังนี้
ถ"ายภาพเอกสารไหม.ไฟ ที่มีการวางมาตราส"วนกํากับไว.
สอดกระดาษแข็งลงใต.เอกสารไหม.ไฟด.วยความระมัดระวัง
แยกเอกสารไหม.ไฟขึ้น พร.อมทั้งสอดแผ"นไม.หรือโลหะใต.กระดาษแข็งอีกชั้นหนึ่ง
แยกแผ"นไม. พร.อมกับวางกระดาษและเอกสารไหม.ไฟลงในกล"องกระดาษหรือวางลงตรงกลาง
แผ"นกระดาษห"อของแผ"นใหญ" แล.วนํามุมกระดาษทั้งสี่มุมมากลัดติดกันไว. เพื่อปHองกันเอกสาร
ไหม.ไฟโดนลม และการกระทบกระเทือนอื่น ๆ
นําหีบห"อบรรจุเอกสารไหม.ไฟ มาส"งที่ห.องปฏิบัติการด.วยตนเอง
ควรจัดเตรียมและหารายละเอียดต"างๆ ของเอกสารไว.ให.ครบถ.วนสมบูรณ เช"น วันที่ และแหล"งที่มาของ
เอกสาร เปEนต.น
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การจัดเตรียมเอกสารเพื่อสงตรวจพิสูจน
การจัดเตรียมเอกสารเพื่อส"งตรวจพิสูจนให.สมบูรณตามหลักวิชานั้น พนักงานสอบสวนจะต.องดําเนินการ ดังนี้ คือ

เอกสารของกลาง
จัดหาเอกสารของกลางที่เปEนต.นฉบับจริงเพื่อส"งไปตรวจพิสูจน ยกเว.นกรณีที่ไม"สามารถส"งต.นฉบับจริงได.ให.ระบุสาเหตุที่
ไม"สามารถส"งได.ในหนังสือนําส"ง

เอกสารตัวอยาง
จัดหาเอกสารตัวอย"างเพื่อใช.ในการตรวจเปรียบเทียบกับเอกสารของกลางให.ครบถ.วนสมบูรณ ตามแต"กรณีดังนี้

กรณีตรวจพิสูจนลายมือชื่อ ลายมือเขียนขอความ
1. จัดหาลายมือชื่อ หรือลายมือเขียนข.อความที่เคยเขียนไว.เดิม
จัดหาลายมือชื่อหรือลายมือเขียนข.อความของบุคคลที่ต.องการตรวจพิสูจนที่มีระยะเวลาของ
การเขียนใกล.เคียงกันกับเอกสารของกลาง
ระบุให.ชัดเจนว"าเปEนลายมือของบุคคลใด และอยู"ตรงบริเวณใดของเอกสาร
จัดให.เจ.าของลายมือหรือบุคคลที่เชื่อถือได. ลงลายมือชื่อรับรองลงบนพื้นที่ว"างของเอกสาร
ตัวอย"างทุกแผ"น
2. จัดให.เขียนตัวอย"างลายมือชื่อหรือลายมือเขียนข.อความต"อหน.าพนักงานสอบสวน
จัดเตรียมอุปกรณและลักษณะการเขียนให.ใกล.เคียงกับเอกสารของกลางให.มากที่สุด เช"น
กระดาษ, ปากกา, ลักษณะการเขียนแบบหวัด แบบบรรจง, ท"าทางการเขียน เปEนต.น
จัดให.บุคคลที่ต.องการตรวจเปรียบเทียบ กรอกข.อมูลส"วนบุคคลด.วยตนเอง ลงใน “แบบ กอส.
ศพฐ.๕ (๐๒)” โดยให.มีรายละเอียด ดังนี้
ชื่อ-ชื่อสกุล
อายุ และ วัน เดือน ปT เกิด
อาชีพ
ประวัติการศึกษา
ถนัดเขียนด.วยมือข.างใด และปFจจุบันใช.มือข.างใดเขียน
สามารถเขียนได.ทั้งมือซ.ายและมือขวาหรือไม"
มีโรคประจําตัวหรือไม"
เคยได.รับบาดเจ็บตรงบริเวณมือข.างที่ถนัดหรือไม" เมื่อใด
ท"านใช.ลายมือชื่อกี่แบบ(ตั้งแต"อดีตถึงปFจจุบัน) และให.เขียนตัวอย"างลายมือชื่อแต"ละ
แบบแบบละ ๓ ตัวอย"าง
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จัดให.บุคคลที่ต.องการตรวจเปรียบเทียบ เขียนตัวอย"างลายมือชื่อแบบเดียวกันกับลายมือชื่อใน
เอกสารของกลาง หรือเขียนข.อความเดียวกันกับข.อความที่ต.องการตรวจพิสูจน ( ให.เขียนตาม
คําบอก อย"าให.เห็นเอกสารของกลาง ) ลงใน “แบบ กอส.ศพฐ.๕ (๐๓)”, “แบบ กอส.ศพฐ.๕
(๐๔)”, “แบบ กอส.ศพฐ.๕ (๐๕)” และ “แบบ กอส.ศพฐ.๕ (๐๖)” ตามแต"ละกรณี ประมาณ ๕ –
๑๐ หน.ากระดาษ
จัดให.บุคคลที่เขียนตัวอย"าง และพนักงานสอบสวน ลงลายมือชื่อรับรองทุกแผ"น

กรณีตรวจพิสูจนตัวอักษรพิมพดีด
-

จัดพิมพข.อความให.ตรงกันกับข.อความในเอกสารของกลางประมาณ ๕ – ๑๐ หน.ากระดาษ
ระบุหมายเลขเครื่อง ยี่ห.อเครื่องพิมพดีดให.ชัดเจน
ให.พนักงานสอบสวน และผู.เกี่ยวข.อง ลงลายมือชื่อรับรองทุกแผ"น
กรณีเอกสารของกลางถูกพิมพมานานแล.ว ให.จัดหาข.อความตัวอักษรพิมพดีดของเครื่องที่ต.องการ
ตรวจเปรียบเทียบที่เคยพิมพไว.ในระยะเวลาเดียวกันไปตรวจเปรียบเทียบด.วย
- ไม"ต.องส"งเครื่องพิมพดีดไปตรวจพิสูจน

กรณีตรวจพิสูจนรอยตราประทับ
- จัดหารอยตราประทับที่แท.จริง ที่ประทับในระยะเวลาเดียวกันกับเอกสารของกลาง
- ประทับตัวอย"างรอยตราประทับที่แท.จริงบนกระดาษ ประมาณ ๕ หน.ากระดาษ
- ให.พนักงานสอบสวน และผู.เกี่ยวข.อง ลงลายมือชื่อรับรองทุกแผ"น

กรณีตรวจพิสูจนเครื่องหมายการคา แมพิมพ แบบพิมพ
- จัด หาตั ว อย"า งเครื่ องหมายการค. า ที่ แ ท. จ ริง ที่ ผ ลิ ต ในชนิ ด และรุ" นเดี ย วกั น กับ ของกลางไปตรวจ
เปรียบเทียบ
- ให.พนักงานสอบสวน และผู.เกี่ยวข.อง ลงลายมือชื่อรับรอง
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กรณีตรวจพิสูจนแผนป9ายแสดงการเสียภาษี แผนป9ายทะเบียนรถ ใบคูมือจดทะเบียนรถ
บัตรประจําตัวประชาชน ใบอนุญาตขับรถ และหนังสือเดินทาง ฯลฯ
- จัดหาตัวอย"างแผ"นปHายแสดงการเสียภาษี แผ"นปHายทะเบียนรถ ใบคู"มือจดทะเบียน บัตรประจําตัว
ประชาชน ใบอนุญาตขับรถ และหนังสือเดินทาง ฯลฯ ที่ผลิตในรุ"นเดียวกันกับของกลาง ไปตรวจ
เปรียบเทียบ

กรณีตรวจพิสูจนธนบัตร และเหรียญกษาปณ
- กรณีธนบัตร เหรียญกษาปณต"างประเทศ ให.จัดเตรียมตัวอย"างธนบัตร (เหรียญกษาปณ) ที่แท.จริงของ
ประเทศนั้น ชนิดราคาและรุ"นเดียวกันกับของกลาง ไปตรวจเปรียบเทียบ
- กรณีธนบัตร เหรียญกษาปณไทย ที่ผลิตในวาระพิเศษ จะต.องจัดเตรียมตัวอย"างที่แท.จริง ในรุ"นเดียวกัน
กับของกลาง ไปตรวจเปรียบเทียบ
- กรณีธนบัตร เหรียญกษาปณไทย ที่มีใช.ในปFจจุบันไม"ต.องจัดส"งตัวอย"างไปตรวจเปรียบเทียบ

กรณีตรวจพิสูจนรอยตราตะกั่ว มิเตอรไฟฟ9า
- จัดหารอยตราตะกั่วที่แท.จริง ที่มีหมายเลขเดียวกันกับรอยตราตะกั่วของกลาง ไปตรวจเปรียบเทียบ
- จัดให.ผู.เกี่ยวข.องรับรองตัวอย"างรอยตราตะกั่ว

กรณีตรวจพิสูจนรอยตราบนไม
- กรณีที่พนักงานสอบสวนสงเขียงไมไปตรวจพิสูจน
จัดทําบัญชีเขียงไม.ของกลาง
ระบุจํานวนเขียงไม.ของกลางที่ต.องการให.ตรวจพิสูจน
จั ด หาค. อนเหล็ ก รอยตราที่ แ ท. จ ริ ง ของเจ. า หน. า ที่ ที่ เ กี่ ย วข. อง ที่ ต. องการตรวจพิ สู จ นไป
ตรวจเปรียบเทียบ
จัดหาเขียงไม.สําหรับใช.ในการประทับตัวอย"างรอยตราจากค.อนเหล็กที่แท.จริงของเจ.าหน.าที่
ที่เกี่ยวข.อง ต"อหน.าผู.ตรวจพิสูจน
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- กรณีที่ผูตรวจพิสูจนจะตองเดินทางไปตรวจ ณ สถานที่เก็บไมของกลาง ในกรณีที่ไมสามารถ
เคลื่อนยายไมของกลางได
ให.พนักงานสอบสวนทําหนังสือ เพื่อแจ.งและขอให.ผู.ตรวจพิสูจน เดินทางไปตรวจพิสูจน ณ
สถานที่เก็บไม.ของกลาง
จัดทําบัญชีไม.ของกลาง พร.อมทั้งจัดเรียงไม.ตามลําดับบัญชีไม.ของกลาง
ระบุจํานวนไม.ของกลางที่ต.องการให.ตรวจพิสูจน
จัดหาค.อนเหล็กรอยตราที่แท.จริงของเจ.าหน.าที่ที่เกี่ยวข.อง ที่ต.องการตรวจพิสูจนเปรียบเทียบ
จัดหาเขียงไม.สําหรับใช.ในการประทับตัวอย"างรอยตราจากค.อนเหล็กที่แท.จริงของเจ.าหน.าที่
ที่เกี่ยวข.อง ต"อหน.าผู.ตรวจพิสูจน
ประสานงานกับผู.ตรวจพิสูจน เพื่อกําหนดวันและเวลาที่ให.ไปตรวจพิสูจน
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การตั้งประเด็นคําถาม หรือการระบุจุดประสงคในการตรวจพิสูจน
กรณี ตรวจลายมือชื่อ/ลายมือเขียนขอความ เช"น
- ลายมือชื่อ (ระบุบริเวณที่ให.ตรวจพิสูจน) ในเอกสารของกลาง กับเอกสารตัวอย"างลายมือชื่อของ
(ระบุชื่อบุคคล) จะเปEนลายมือชื่อของบุคคลคนเดียวกันใช"หรือไม"
- ลายมื อ เขี ย นข. อ ความ (ระบุ บ ริ เ วณที่ ใ ห. ต รวจพิ สู จ น) ในเอกสารของกลาง กั บ ตั ว อย" า ง
ลายมือเขียนข.อความของ (ระบุชื่อบุคคล) จะเปEนลายมือของบุคคลคนเดียวกันใช"หรือไม"

กรณี ตรวจรองรอยของการเปลี่ยนแปลงแกไข เช"น
- เอกสารของกลางตรงบริ เ วณ....................จะมี ร" อ งรอยของการเปลี่ ย นแปลงแก. ไ ขหรื อ ไม"
ถ.ามีข.อความเดิมอ"านว"าอย"างไร

กรณี ตรวจชนิดหมึก ชนิดกระดาษ เช"น
- หมึ กที่ ใช. เ ขี ย นข. อ ความ ตรงบริ เ วณ..............ในเอกสาร............กั บ หมึ กที่ ใช. เ ขี ย นข. อความ
ตรงบริเวณ............ในเอกสาร..................จะเปEนหมึกชนิดเดียวกันใช"หรือไม"

กรณี ตรวจแมพิมพ รอยตราประทับ เงินตราปลอมแปลง เช"น
- (ระบุเอกสารสิ่งพิมพ) ของกลาง กับตัวอย"าง (ระบุเอกสารสิ่งพิมพที่แท.จริง) จะพิมพมาจาก
แม"พิมพเดียวกันใช"หรือไม"
- รอยตราประทับตรงบริเวณ..............ในเอกสารของกลาง กับตัวอย"างรอยตราประทับที่แท.จริง
จะเปEนรอยตราที่เกิดจากตราประทับอันเดียวกันใช"หรือไม"
- ธนบัตร(เหรียญกษาปณ)ของกลาง จะเปEนธนบัตร(เหรียญกษาปณ)ที่แท.จริงใช"หรือไม"
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การนําสงเอกสารเพื่อตรวจพิสูจน
๑. จัดทําหนังสือนําส"งของกลางตรวจพิสูจน ให.มีรายละเอียดสําคัญตาม “แบบ กอส.ศพฐ.๕ (๐๑)”
๒. ระบุเอกสารให.ชัดเจนว"า เอกสารใดเปEนเอกสารของกลาง และเอกสารตัวอย"าง และมีจํานวนกี่แผ"น
๓. ระบุตําแหน"งของสิ่งที่ต.องการตรวจพิสูจนในเอกสารของกลาง และจุดประสงคในการตรวจพิสูจนให.
ชัดเจน

๔. หากในคดี ใ ดมี เ อกสารจํ า นวนมากหรื อ ประเด็ น การตรวจพิ สู จ นหลายประเด็ น ให. พ นั ก งาน
สอบสวนพิจารณาส"งตรวจพิสูจนเท"าที่เปEนประโยชนต"อคดี และถ.าสามารถแยกเรื่องส"งตรวจ
พิสูจนได. จะช"วยให.ผู.ตรวจพิสูจนเข.าใจง"าย และสามารถตรวจพิสูจนได.อย"างรวดเร็ว
๕. จัดให.เจ.าหน.าที่นําส"งไปยัง ศพฐ.๕ จังหวัดลําปาง ด.วยตนเอง

การแจงผลการตรวจพิสูจน
กลุ"มงานตรวจเอกสาร ศพฐ.๕ แจ.งผลการตรวจพิสูจน ผ"านทางเว็บไซดของศูนยพิสูจนหลักฐาน ๕

“http://www.scdc5.forensic.police.go.th/”

การติดตอขอรับเรื่องและเอกสารกลับคืน
เมื่อได.รับการแจ.งผลการตรวจพิสูจนจาก ศพฐ.๕ แล.วให.ดําเนินการ ดังนี้
๑. จัดทําหนังสือขอรับผลการตรวจพิสูจนพร.อมกับระบุชื่อเจ.าหน.าที่ที่จะไปรับเรื่องไว.ด.วย
๒. จัดให.เจ.าหน.าที่เดินทางไปรับเรื่องและเอกสารกลับคืนโดยเร็ว
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ติดตอ หรือสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่
กลุ" ม งานตรวจเอกสาร ศู น ยพิ สู จ นหลั ก ฐาน ๕ ถนนวั ง เหนื อ ตํ า บลเวี ย งเหนื อ อํ า เภอเมื อ ง
จังหวัดลําปาง รหัสไปรษณีย ๕๒๐๐๐ โทรศัพทกลาง ๐ ๕๔๒๑ ๘๓๓๒ ต"อ ๓๐๗
พ.ต.ท. อัครเดช นิมาลา
หัวหน.ากลุ"มงาน/ผู.ชํานาญการ
ร.ต.อ.หญิง นิ่มนวล เลี้ยงประยูร
ผู.ชํานาญการ
ร.ต.อ.หญิง ขวัญใจ บุญริ้ว
ผู.ชํานาญการ

โทร. ๐๙ ๐๙๑๘ ๓๑๘๑
โทร. ๐๘ ๕๕๕๕ ๑๒๕๒
โทร. ๐๘ ๙๔๗๙ ๑๓๒๓

หมายเหตุ
ศาล หรือหนวยงานอื่น ๆ ของรัฐ
จัดทํ าหนังสือถึง ผู. บังคั บการศูน ยพิ สูจ นหลั กฐาน ๕ ให. มีรายละเอีย ดสํ าคั ญตามแบบที่แนบท.า ย
แล.วจัดส"งไปยัง ศูนยพิสูจนหลักฐาน ๕ จังหวัดลําปาง

จัดทําขอมูล
2 มีนาคม 2558
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แบบ กอส.ศพฐ.๕ (๐๑)

บันทึกขอความ
สวนราชการ............(หน"
หน"วยงานที่ส"งของกลาง)...................................................................................
ของกลาง).....................................................................................................
ที่ ...................................................................................วั
.......................................................................
นที่.....................................................................
........................................
เรื่อง.................................................................................
....................................................................................................................
............................................................
เรียน ผบก.ศพฐ.๕
๑. เลขคดี.......(ถ.ามี)..……ชื่อผู.ต.องหา……………………….……………อายุ……..……ปTปT สัญชาติ………………..
๒. สถานที่เกิดเหตุ………………………..……………………………………………………………………………
………………………..……………………………………………………………………………………..
๓. ชื่อผู.เสียหาย…………………………………………………
………………………………………………………..อายุ…………..ปT สัญชาติ……………………..
๔. วัน เดือน ปTที่เกิดเหตุ…………………………….……………………………………………………………
…………………………………………………………………..
๕. ข.อกล"าวหา…………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….
๖. ผู.ต.องหาให.การอย"างไร…………………………………………………………………………………………
งไร
………………………………………………………………
๗. พฤติการณและข.อเท็จจริงที่เกิดขึ้นโดยละเอียด……...……………………………
ด
……………………………………………………..
………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
..............................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
๘. สถานที่พบเอกสารหรือวัตถุของกลาง……………………………………………………………………….
องกลาง
……………………………………………………...........
๙. รายการของเอกสารหรือวัตถุของกลางที่ส"งตรวจพิสูจน
๙.๑. เอกสารของกลาง คือ………………………………………….……………จํานวน …………….แผ"น
๙.๒. เอกสารตัวอย"าง คือ………………………………………………….……จํานวน …………….แผ"น
๑๐. จุดประสงคในการตรวจพิ
ประสงคในการ
ส ูจ น
๑๐.๑. ………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
๑๐.๒. …………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….................
.
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)...........................................
(.........พิมพชื่อเต็ม..............)
ตําแหน"ง……………………………………
ชื่อพนักงานสอบสวน............................................
.............................โทรศัพท...............................
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แบบ กอส.ศพฐ.๕ (๐๒)

แบบขอมูลสวนบุคคล (ของบุคคลที่ตองการตรวจเปรียบเทียบ)
วัน ............ เดือน .........................พ.ศ. .................

สําหรั บเจ้ าของลายมือ

ชื่อ-ชื่อสกุล............................................................อายุ........................ปT วัน/เดือน/ปT เกิด.................................
อาชีพ....................................................................................................................................................................
ประวัติการศึกษา...................................................................................................................................................
ถนัดเขียนด.วยมือข.างใด........................................สามารถเขียนได.ทั้งมือซ.ายและมือขวาหรือไม"..........................
เคยได.รับบาดเจ็บตรงบริเวณมือข.างที่ถนัดหรือไม".................................เมื่อใด.....................................................
เคยได.รับบาดเจ็บอย"างรุนแรง ตรงบริเวณอวัยวะ เช"น สมอง, ตา, แขน เปEนต.น หรือไม"......................................
...................................................................................เมื่อใด.................................................................................
ปFจจุบันใช.มือข.างใดเขียน......................................................................................................................................
โรคประจําตัว........................................................................................................................................................
ท"านใช.ลายมือชื่อทั้งหมดกี่แบบ(อดีตถึงปFจจุบัน)................แบบ เขียนตัวอย"างลายมือชื่อ (แบบละ ๓ ตัวอย"าง)
แบบที่ ๑ .................................................. .................................................. ..................................................
แบบที่ ๒ .................................................. .................................................. ..................................................
แบบที่ ๓ .................................................. .................................................. ..................................................
แบบที่ ๔ .................................................. .................................................. ..................................................
ข.าพเจ.าขอรับรองว"าข.อมูลดังกล"าวเปEนความจริงทุกประการ
ลงชื่อ.............................................................ผู.ให.ข.อมูล
(...........................................................)

ข.าพเจ.าขอรับรองว"าข.อมูลดังกล"าวข.างต.นเปEนของ.....................................................ที่เขียนต"อหน.าข.าพเจ.าจริง

สําหรั บพนักงาน

ลงชื่อ..............................................................พนักงานสอบสวน
(...........................................................)
ตําแหน"ง.........................................................
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แบบ กอส.ศพฐ.๕ (๐๓)

แบบฟอรมตัวอยางลายมือชื่อที่เขียนตอหนาพนักงานสอบสวน
(แบบชนิดมีเสนบรรทัด)
ข.าพเจ.า..........................................................................อายุ....................ปT ขอเขียนตัวอย"างลายมือชื่อ
ของตนเองด.วยมือข.าง.......................ต"อหน.าพนักงานสอบสวน สถานีตํารวจภูธร...............................................
วันที่ .......... เดือน ....................... พ.ศ. ............. เวลา .............นาฬิกา เพื่อใช.เปEนหลักฐานในการตรวจพิสูจน

สําหรั บเจ้ าของลายมือ

ข.าพเจ.าขอรับรองว"าลายมือชื่อดังกล"าวข.างต.นเปEนลายมือของข.าพเจ.าจริง
ลงชื่อ.............................................................เจ.าของลายมือ
(...........................................................)

ลงชื่อ..............................................................พนักงานสอบสวน
(...........................................................)
ตําแหน"ง.........................................................
หมายเหตุ ให.เขียนต"อหน.าพนักงานสอบสวน จํานวน ๕-๑๐ แผ"น/แบบ/คน

สําหรั บพนักงาน

ข.าพเจ.าขอรับรองว"าลายมือดังกล"าวข.างต.นเปEนของ.......................................................ที่เขียนต"อหน.าข.าพเจ.า
จริง
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แบบ กอส.ศพฐ.๕ (๐๔)

แบบฟอรมตัวอยางลายมือชื่อที่เขียนตอหนาพนักงานสอบสวน
(แบบชนิดไมมีเสนบรรทัด)
ข.าพเจ.า..........................................................................อายุ....................ปT ขอเขียนตัวอย"างลายมือชื่อ
ของตนเองด.วยมือข.าง.......................ต"อหน.าพนักงานสอบสวน สถานีตํารวจภูธร...............................................
วันที่ .......... เดือน ....................... พ.ศ. ............... เวลา .............นาฬิกา เพื่อใช.เปEนหลักฐานในการตรวจพิสูจน

สําหรั บเจ้ าของลายมือ

ข.าพเจ.าขอรับรองว"าลายมือชื่อดังกล"าวข.างต.นเปEนลายมือของข.าพเจ.าจริง
ลงชื่อ.............................................................เจ.าของลายมือ
(...........................................................)
ข.าพเจ.าขอรับรองว"าลายมือดังกล"าวข.างต.นเปEนของ...................................................ที่เขียนต"อหน.าข.าพเจ.าจริง

หมายเหตุ ให.เขียนต"อหน.าพนักงานสอบสวน จํานวน ๕-๑๐ แผ"น/แบบ/คน

สําหรั บพนักงาน

ลงชื่อ..............................................................พนักงานสอบสวน
(...........................................................)
ตําแหน"ง.........................................................

~ 14 ~

แบบ กอส.ศพฐ.๕ (๐๕)

แบบฟอรมตัวอยางลายมือเขียนขอความที่เขียนตอหนาพนักงานสอบสวน
(แบบชนิดมีเสนบรรทัด)
ข.าพเจ.า..........................................................อายุ..................ปT ขอเขียนตัวอย"างลายมือเขียนข.อความ
ของตนเองด.วยมือข.าง.........................ต"อหน.าพนักงานสอบสวน สถานีตํารวจภูธร.............................................
วันที่ .......... เดือน .................... พ.ศ. ............... เวลา .............นาฬิกา เพื่อใช.เปEนหลักฐานในการตรวจพิสูจน

สําหรั บเจ้ าของลายมือ

ข.าพเจ.าขอรับรองว"าลายมือเขียนข.อความดังกล"าวข.างต.นเปEนลายมือของข.าพเจ.าจริง
ลงชื่อ.............................................................เจ.าของลายมือ
(...........................................................)
ข.าพเจ.าขอรับรองว"าลายมือดังกล"าวข.างต.นเปEนของ..................................................ที่เขียนต"อหน.าข.าพเจ.าจริง

หมายเหตุ ให.เ ขียนข.อความตรงกั นกับข. อความในเอกสารปF ญหา เขี ยนต"อหน.า พนักงานสอบสวน จํ านวน
๕-๑๐ แผ"น/แบบ/คน

สําหรั บพนักงาน

ลงชื่อ..............................................................พนักงานสอบสวน
(...........................................................)
ตําแหน"ง.........................................................

~ 15 ~

แบบ กอส.ศพฐ.๕ (๐๖)

แบบฟอรมตัวอยางลายมือเขียนขอความที่เขียนตอหนาพนักงานสอบสวน
(แบบชนิดไมมีเสนบรรทัด)
ข.าพเจ.า..........................................................อายุ..................ปT ขอเขียนตัวอย"างลายมือเขียนข.อความ
ของตนเองด.วยมือข.าง.........................ต"อหน.าพนักงานสอบสวน สถานีตํารวจภูธร.............................................
วันที่ .......... เดือน ...................... พ.ศ. ............... เวลา .............นาฬิกา เพื่อใช.เปEนหลักฐานในการตรวจพิสูจน

สําหรั บเจ้ าของลายมือ

ข.าพเจ.าขอรับรองว"าลายมือเขียนข.อความดังกล"าวข.างต.นเปEนลายมือของข.าพเจ.าจริง
ลงชื่อ.............................................................เจ.าของลายมือ
(...........................................................)
ข.าพเจ.าขอรับรองว"าลายมือดังกล"าวข.างต.นเปEนของ...................................................ที่เขียนต"อหน.าข.าพเจ.าจริง

หมายเหตุ เขีย นข.อความให.ต รงกั นกับข. อความในเอกสารปF ญหา เขี ยนต"อหน.า พนักงานสอบสวน จํ านวน
๕-๑๐ แผ"น/แบบ/คน

สําหรั บพนักงาน

ลงชื่อ..............................................................พนักงานสอบสวน
(...........................................................)
ตําแหน"ง.........................................................

