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1. บทน า 

ความเป็นมาของการจัดการองค์ความรู้ 

ด่านตรวจสัตว์น้้าจังหวัดสระแก้ว มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการน้าเข้าส่งออกสินค้าสัตว์น้้า       
ข้ามแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา โดยมีหน้าที่ในการปฏิบัติงานศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ 
ป้องกัน ปราบปราม การน้าเข้า ส่งออก น้าผ่านหรือน้าเคลื่อนที่เพ่ือการค้าสัตว์น้้า ซากของสัตว์น้้าและ
ผลิตภัณฑ์ที่ท้าจากสัตว์น้้า และปัจจัยที่ใช้ในการผลิตสัตว์น้้า ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

การน้าเข้าสินค้าสัตว์น้้าจากประเทศกัมพูชาผ่านทางด่านตรวจสัตว์น้้าจังหวัดสระแก้ว           
มีลักษณะของสินค้าหลากหลายรูปแบบ เช่น สัตว์น้้ามีชีวิต สัตว์น้้าแช่เย็น หมักเกลือ ตากแห้ง และรมควัน ซึ่ง
ด่านตรวจสัตว์น้้าจังหวัดสระแก้วมีการตรวจสอบสินค้าสัตว์น้้า เพ่ือวัตถุประสงค์หลายๆ ด้านตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง เช่น เพ่ือสงวนและคุ้มครองพันธุ์สัตว์น้้าที่หายากและใกล้จะสูญพันธุ์, เพื่อป้องกันมิให้น้าสัตว์น้้าที่เป็น
อันตรายเข้ามาในประเทศ, เพ่ือความร่วมมือระหว่างประเทศ เช่น อนุสัญญาว่าด้วย การค้าระหว่างประเทศ   
ซึ่งชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์ (CITES), เพ่ือความปลอดภัยของผู้บริโภค, เพ่ือป้องกันโรค
สัตว์น้้าเข้ามาระบาดในประเทศไทย และป้องกันผลกระทบต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า  และด้วยกฎหมายที่
เกี่ยวข้องหลายฉบับ มีการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายบางฉบับไปจากเดิม เช่น  พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ 
พ.ศ.2499 แก้ไขเป็น พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 และ พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ.2490 
แก้ไขเป็น พระราชก้าหนดการประมง พ.ศ. 2558 และพระราชก้าหนดการประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560  
รวมถึงขั้นตอนในการออกปฏิบัติงานที่เปลี่ยนแปลงไปตามข้อกฎหมาย  

เมื่อเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้้าจังหวัดสระแก้ว จ้าเป็นต้องบังคับใช้กฎหมาย ก็ท้าให้เกิดการ
สิ้นเปลืองเวลาในการค้นหาข้อมูล หรือสอบถามข้อมูลจากผู้มีความรู้ในหน่วยงาน หรือจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งก่อให้เกิดความล่าช้าในการท้างานและอาจเกิดข้อผิดพลาดขึ้นได้ เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้้า
จังหวัดสระแก้ว ได้ร่วมกันท้าการวิเคราะห์แล้วว่าจุดอ่อนของหน่วยงานเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว จ้าเป็นต้องได้รับ
การแก้ไขเป็นล้าดับแรก ๆ จึงควรจะมีการจัดการองค์ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนในการตรวจยึดและจับกุม กรณี
น้าเข้าและส่งออกสัตว์น้้าที่ผิดกฎหมาย โดยจัดท้าข้ันตอนในการปฏิบัติงานและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวบรวม
เก็บไว้ให้เป็นหมวดหมู่ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการค้นหาข้อมูล และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องของ
ผู้ปฏิบัติงาน 

วัตถุประสงค์ของการจัดการองค์ความรู้ 
1. เพ่ือรวบรวมองค์ความรู้ที่อยู่อย่างกระจัดการะจายให้เป็นหมวดหมู่  
2. เพ่ือใช้องค์ความรู้ที่ได้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้้า

จังหวัดสระแก้ว 
3. เพ่ือให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจ

สัตว์น้้าจังหวัดสระแก้ว 

ขั้นตอนและแผนในการจัดการองค์ความรู้ 
  องค์ความรู้ที่ต้องการจะได้จากการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนี้ 

1. การสัมภาษณ์และถอดความรู้จากผู้ที่มีความรู้ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของ
ด่านตรวจสัตว์น้้าจังหวัดสระแก้ว 

2. การสัมภาษณ์และถอดความรู้จากผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งได้มาจากการปฏิบัติงานและการเข้า
ฝึกอบรมจากกองควบคุมการค้าสัตว์น้้าและปัจจัยการผลิต และการฝึกอบรมจากหน่วยงานอื่น ๆ  
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3. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลมาจากแนวทางการปฏิบัติงานและเอกสารของหน่วยงานอ่ืน ๆ 
ที่มีลักษณะการปฏิบัติงานใกล้เคียงกับการปฏิบัติงานของด่านตรวจสัตว์น้้าจังหวัดสระแก้ว 

4. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากเอกสารข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องและส้าคัญในการปฏิบัติงาน 
ซึ่งการรวบรวมและศึกษาข้อมูลดังกล่าว ได้วางแผนล้าดับขั้นตอนในการรวบรวมข้อมูล         

และตรวจสอบข้อมูล ไว้ดังนี้ 
1. สัมภาษณ์และบันทึกข้อมูลที่ ได้จากผู้ มี ความรู้ และเจ้ าหน้าที่ ผู้ ปฏิบัติ ง านใน                

ด่านตรวจสัตว์น้้าจังหวัดสระแก้ว ตั้งแต่วันที่ 6 – 31 ธันวาคม 2560 
2. ศึกษาข้อมูลและรวบรวมข้อมูลที่ส้าคัญจากเอกสารของหน่วยงานอ่ืน ๆ รวมถึงกฎหมาย

ที่เก่ียวข้องที่ส้าคัญ ตั้งแต่วันที่ 6 - 15 มกราคม 2560 
3. เรียบเรียงและจัดท้ารายงานองค์ความรู้ที่ได้มาทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2560 

ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 
4. เสนอรายงานองค์ความรู้ที่ได้จากการรวบรวมทั้งหมด ให้ผู้มีความรู้ และผู้ที่ได้ท้าการ

สัมภาษณ์เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา หากมีข้อผิดพลาดให้ด้าเนินการแก้ไข ให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 
28 กุมภาพันธ์ 2560 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้้าจังหวัดสระแก้ว มีองค์ความรู้ส้าหรับการตรวจยึดและจับกุม ที่สามารถ

อ่านและเข้าใจได้ง่าย ท้าให้มีความพร้อม และมั่นใจในการปฏิบัติงาน  
2. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้้าจังหวัดสระแก้ว มีเอกสารองค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่ส้าคัญและ

ประกาศที่เกี่ยวข้อง เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการค้นหาข้อมูล เพ่ือการปฏิบัติงานตรวจยึดจับกุม  
3. ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้สนใจ ได้รับข้อมูลองค์ความรู้ ผ่าน website ด่านตรวจสัตว์น้้าจังหวัด

สระแก้ว และสามารถน้าความรู้นั้นไปใช้ประโยชน์ได้ 
4. องค์ความรู้ที่ได้นั้น เป็นเพียงความรู้เฉพาะด่านตรวจสัตว์น้้าจังหวัดสระแก้ว และข้อกฎหมาย

บางอย่างก็ยังขาดความชัดเจนถึงระเบียบและวิธีการปฏิบัติ  ซึ่งหวังว่าต่อไปในอนาคตเมื่อมีแนวทางการปฏิบัติที่
ชัดเจนแล้ว จะมีการน้าองค์ความรู้ที่ได้ไปปรับปรุง เพ่ือจัดท้าเป็นคู่มือ ให้สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ และ
เป็นไปในรูปแบบเดียวกันส้าหรับด่านตรวจสัตว์น้้าที่เป็นด่านพรมแดน 
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2. องค์ความรู้ 

ขั้นตอนในการตรวจยึดและจับกุม กรณีน าเข้าและส่งออกสัตว์น้ าทีผ่ิดกฎหมาย 

1. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
การปฏิบัติงานตรวจสอบและตรวจปูองกันลักลอบ ของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้้าจังหวัด

สระแก้ว สิ่งที่ส้าคัญที่สุด ก่อนการตรวจยึดหรือจับกุม เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องรู้ว่าอ้านาจขอบเขตในการ
ปฏิบัติงานของตนเองคืออะไร และต้องปฏิบัติอย่างไรตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องนั้น ๆ ซึ่งในการปฏิบัติงานที่ผ่าน
มา           มีกฎหมายส้าคัญที่เกี่ยวข้องกับสัตว์น้้าผิดกฎหมาย และถูกใช้บ่อยครั้งในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่         ด่านตรวจสัตว์น้้าจังหวัดสระแก้ว ดังนี้ 

1.1 พระราชก าหนดการประมง พ.ศ.2558 และ พระราชก าหนดการประมง (ฉบับที่ 2)   
พ.ศ.2560  อาศัยอ้านาจตามความในบทนิยามค้าว่า  “พนักงานเจ้าหน้าที่ ” ในมาตรา 5 แห่ ง                     
พระราชก้าหนดการประมง พ.ศ.2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ออกค้าสั่งกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ที่ 907/2559 เรื่องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชก้าหนดการประมง พ.ศ.2558             
ได้ก้าหนดให้ ข้าราชการในต้าแหน่ง หัวหน้าด่าน นักวิชาการประมง และเจ้าพนักงานประมง เป็น          
“พนักงานเจ้าหน้าที่” ตามพระราชก้าหนดการประมง พ.ศ.2558 โดยให้มีอ้านาจหน้าที่ปฏิบัติการตามมาตรา   
ที่ได้รับมอบอ้านาจ ซึ่งในการการน้าเข้าและส่งออกสัตว์น้้า มีมาตราที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบอ้านาจ ดังนี้ 
มาตรา 102 มาตรา 96 มาตรา 95 และมาตรา 92 ซึ่งด่านตรวจสัตว์น้้าจังหวัดสระแก้ว การบังคับใช้
กฎหมายส่วนใหญ่จะอยู่ภายใต้ มาตรา 92 และ มาตรา 102 

 มาตรา 92 ภายใต้บังคับมาตร 96 ห้ามมิให้ผู้ใดน้าเข้าสัตว์น้้าหรือผลิตสัตว์น้้าเว้นแต่
ได้รับอนุญาตจาพนักงานเจ้าหน้าที่   

 ผู้ใดประสงค์จะส่งออกหรือน้าผ่านสัตว์น้้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้้า ต้องแสดงใบรับรองการ
จับสัตว์น้้า หรือเอกสารอ่ืนใดที่แสดงว่าสัตว์น้้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้้านั้นได้มาจากการท้าการประมงโดยชอบ
ด้วยกฎหมายต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบก่อน  

 ในการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้กระท้าได้เฉพาะเมื่อมีใบรับรองการจับสัตว์น้้า หรือ
เอกสารอื่นใดท่ีแสดงว่าสัตว์น้้าหรือผลิตสัตว์น้้านั้นได้มาจากการท้าการประมงโดยชอบด้วยกฎหมาย 

 การขออนุญาตและการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก้าหนด 

 ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับกับการน้าเข้าสัตว์น้้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้้าที่เรือประมงไทย
จับได้จากการท้าประมงโดยชอบด้วยกฎหมายเข้ามาในราชอาณาจักร โดยในกรณีเช่นนั้นมิได้ถือว่าเป็นการ
น้าเข้า  

 มาตรา 102 ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชก้าหนดนี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ้านาจ 
ดังต่อไปนี้   

(1) มีหนังสือเรียกผู้รับอนุญาต กรรมการ ผู้จัดการ บุคคลผู้มีอ้านาจในการจัดการหรือ
พนักงานของผู้รับอนุญาตที่ เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยค้า หรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาด้าเนินการตามพระราชก้าหนดนี้ 
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(2) เข้าไปในสถานที่ประกอบกิจการหรือสถานที่ที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการของผู้รับ
อนุญาต หรือสถานที่ที่เกี่ยวกับการน้าเข้า ส่งออก น้าผ่าน จ้าหน่าย ผลิตหรือแปรรูปสัตว์น้้าหรือผลิตภัณฑ์    
สัตว์น้้าในระหว่างเวลาท้าการ เพ่ือตรวจสอบและควบคุมให้การเป็นไปตามพระราชก้าหนดนี้ 

(3) เข้าไปในสถานที่ประกอบกิจการหรือสถานที่ที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการที่ต้องมี
การควบคุมตามมาตรา ๗๖ ในระหว่างเวลาท้าการ เพ่ือตรวจสอบและควบคุมให้การเป็นไปตามพระราช
ก้าหนดนี้ 

(4) ควบคุมเรือประมง หยุดเรือประมง หยุดท้าการประมงหรือการขนถ่ายสัตว์น้้า หรือ
สั่งให้ผู้ควบคุมเรือประมงน้าเรือประมงเข้าเทียบท่า หรือขึ้นไปบนเรือประมง หรือเข้าไปในที่จับสัตว์น้้าใดเพ่ือ
ตรวจสอบและควบคุมให้การเป็นไปตามพระราชก้าหนดนี้ ทั้งนี้ เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระท้าความผิด
ตามพระราชก าหนดนี้ 

(5) ค้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึง
พระอาทิตย์ตกหรือในระหว่างเวลาท้าการ ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระท้าผิดตามพระราชก้าหนดนี้ 

(6) ยึดหรืออายัดเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการกระท้าความผิดตามพระราช
ก้าหนดนี้เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบหรือด้าเนินคดี 

(7) เก็บตัวอย่างสัตว์น้้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้้า หรือวัตถุใด ๆ เพ่ือน้าไปตรวจสอบหรือ
ตรวจวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบและควบคุมให้การเป็นไปตามพระราชก้าหนดนี้ 

(8) ยึดหรืออายัดสัตว์น้้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้้าที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นสัตว์น้้าหรือ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้้าที่ห้ามมิให้ผู้ใดมีไว้ในครอบครองตามมาตร 64 หรือมาตร 65  

(๙) ยึดหรืออายัดยา เคมีภัณฑ์ หรือสารอันตรายอ่ืนใดที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นยา 
เคมีภัณฑ์หรือสารอันตรายที่ใช้หรือจะใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าโดยฝุาฝืนข้อห้ามตามมาตรา ๗๘ (๔) 

เมื่อได้เข้าไปและท้าการตรวจสอบตาม (๒) หรือ (๓) หรือค้นตาม (๕) แล้ว ถ้ายัง
ด้าเนินการไม่แล้วเสร็จจะกระท้าต่อไปในเวลากลางคืนหรือนอกเวลาท้าการของสถานที่นั้นก็ได้ 

ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้ผู้รับอนุญาต
หรือผู้ซึ่งเกี่ยวข้องอ้านวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามสมควร 

การปฏิบัติงานตาม พระราชก้าหนดนี้ นอกจากมาตราที่กล่าวมาแล้ว ยังมีมาตราอ่ืน ๆ   
ที่ส้าคัญต่อการปฏิบัติงานน้าเข้าและส่งออก เช่น มาตรา 65 เนื่องจากมีแก้ไขข้อความมาตรานี้                     
ในพระราชก้าหนดการประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการด้าเนินการปรับปรุงข้อระเบียบ
และแนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น มาตรา 108 และมาตรา 109 ที่ช่วยสนับสนุนในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และบทก้าหนดโทษ ในมาตรา 144, 158 และ 170 

มาตรา 65 เพ่ือประโยชน์ในการคุ้มครองสัตว์น้้าที่หายาก หรือปูองกันอันตรายมิให้เกิด
แก่สัตว์น้้าและระบบนิเวศ รัฐมนตรีมีอ้านาจประกาศก้าหนดห้ามการน้าเข้า ส่งออก น้าผ่าน เพาะเลี้ยง หรือมี
ไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์น้้าบางชนิดได้  

มาตรา 108 ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชก้าหนดนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดง
บัตรประจ้าตัวต่อผู้รับอนุญาตหรือผู้ซึ่งเกี่ยวข้อง 

 มาตรา 109 ในการปฏิบัติการตามพระราชก้าหนดนี้  พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้า
พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา  
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 เพ่ือประโยชน์ในการจับกุมผู้กระท้าความผิดตามพระราชก้าหนดนี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
เป็นพนักงานฝุายปกครองหรือต้ารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 มาตรา 144 ผู้ใดฝุาฝืนมาตรา 64 หรือ มาตรา 65 วรรคสอง ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่
เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท หรือทั้งจ้าท้ังปรับ 

 มาตรา 158 ผู้ใดฝุาฝืนมาตรา 92 วรรคหนึ่ง หรือแสดงใบรับรองการจับสัตว์น้้าหรือ
เอกสารอ่ืนใดตามมาตรา 92 วรรคสอง อันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษปรับห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้้าที่น้าเข้า 
ส่งออก หรือน้าผ่าน 

1.2 พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 อาศัยอ้านาจตามความในค้านิยามค้าว่า 
“สารวัตร” ตามมาตรา 4 ประกอบมาตร 5 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงออกประกาศ แต่งตั้งสารวัตรตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 
และ พ.ศ.2560 โดยแต่งตั้งให้ผู้ด้ารงต้าแหน่งในหน่วยงานกองควบคุมการค้าสัตว์น้้าและปัจจัยการผลิต ดังนี้ 
ผู้อ้านวยการกองควบคุมการค้าสัตว์น้้าและปัจจัยการผลิต นักวิชาการประมง และเจ้าพนักงานประมง และ
พนักงานราชการซึ่งมีวุฒิการศึกษาไม่ต่้ากว่าระดับปริญญาตรี และผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่กรมประมง
ก้าหนด ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากกรมปศุสัตว์ เป็นสารวัตรตามพระราชบัญญัติโรคระบาด
สัตว์ พ.ศ.2558 โดยให้มีอ้านาจเฉพาะการก้ากับดูแลสัตว์หรือซากสัตว์ประเภทสัตว์น้้าสะเทินน้้าสะเทินบก 
ครัสเตเชียน จระเข้ ตะโขง ตะพาบน้้า เต่า ปลา ปลิงทะเล พะยูน โพลีคีท แมวน้้า โลมา วาฬ สิงโตทะเล หมึก 
หอย และอัลลิเกเตอร์ มีอ้านาจปฏิบัติการได้ทั่วราชอาณาจักร ซึ่งในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจ  
สัตว์น้้าจังหวัดสระแก้ว ตามพระราชบัญญัตินี้ เป็นการปฏิบัติงานโดยอาศัยอ้านาจ ตามมาตราต่าง ๆ ดังนี้ 

มาตรา 31 เพ่ือประโยชน์ในการปูองกันและควบคุมโรคระบาด ผู้ ใดน้าเข้า ส่งออก หรือน้า
ผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์น้้าหรือซากสัตว์ ต้องได้รับใบอนุญาตจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายทุกครั้งที่
น้าเข้า ส่งออกหรือน้าผ่านราชอาณาจักร 

มาตรา ๔๑ ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้สารวัตรมีอ้านาจ ดังต่อไปนี้ 
(๑) เข้าไปในส้านักงานหรือสถานประกอบการของผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๒๔ หรือ

มาตรา ๒๕ เพ่ือตรวจหรือควบคุมให้การเป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๒) เข้าไปในอาคาร หรือสถานที่อ่ืนใด ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีการฝุาฝืน

หรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ เพ่ือตรวจค้นและยึดหรืออายัดสัตว์หรือซากสัตว์ที่เกี่ยวกับการกระท้า
ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  หรือพยานหลักฐานอ่ืนที่ เกี่ยวข้อง หรือจับกุมผู้กระท้าความผิด ตาม
พระราชบัญญัตินี้ โดยไม่ต้องมีหมายค้น ในกรณี ดังต่อไปนี้ 

(ก) เมื่อปรากฏความผิดซึ่งหน้าก้าลังกระท้าในอาคารหรือสถานที่นั้น 
(ข) เมื่อบุคคลที่ได้กระท้าความผิดซึ่งหน้า ขณะที่ถูกไล่จับหนีเข้าไป หรือมีเหตุอัน

แน่นแฟูน ควรสงสัยว่าได้เข้าไปซุกซ่อนตัวอยู่ในอาคารหรือสถานที่นั้น 
(ค) เมื่อมีพยานหลักฐานตามสมควรว่าสัตว์หรือซากสัตว์ที่เกี่ยวกับการกระท้า

ความผิด ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือพยานหลักฐานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ได้ซ่อนหรืออยู่ในอาคารหรือสถานที่นั้น
ประกอบกับต้องมีเหตุอันควรเชื่อว่าเนื่องจากการเนิ่นช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้ สัตว์หรือซากสัตว์ หรือ
พยานหลักฐานนั้นจะถูกโยกย้าย ท้าลาย หรือท้าให้เปลี่ยนสภาพไปจากเดิม 

(ง) เมื่อผู้จะต้องถูกจับเป็นเจ้าของอาคารหรือสถานที่ และการจับนั้นมีหมายจับหรือ
จับได้โดยไม่ต้องมีหมายตามที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาบัญญัติไว้ 
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(๓) สั่งเจ้าของหรือผู้ควบคุมยานพาหนะให้หยุดหรือจอด เพ่ือตรวจหรือควบคุมให้การ
เป็นไป ตามพระราชบัญญัตินี้หรือเพ่ือตรวจค้นยานพาหนะในกรณีท่ีมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีการฝุาฝืนหรือไม่  

(๔) จับกุมผู้กระท้าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้โดยไม่ต้องมีหมายจับ เมื่อปรากฏว่ามี 
การกระท้าความผิดซึ่งหน้า หรือมีเหตุอื่นที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาบัญญัติไว้ เพ่ือส่งพนักงาน
สอบสวนด้าเนินการต่อไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

(๕) ตรวจสัตว์หรือซากสัตว์ เอกสาร หรือพยานหลักฐานอ่ืนที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้การ
เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้  หรือในกรณีที่มี เหตุ อันควรสงสัยว่าจะมีการฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

(๖) ยึดหรืออายัดสัตว์หรือซากสัตว์ ยานพาหนะ เอกสาร หรือพยานหลักฐานอ่ืนที่
เกี่ยวข้องกับการกระท้าความผิดตามพระราชบัญญัติ ทั้งนี้ไม่รวมถึงสัตว์หรือซากสัตว์ตามมาตรา ๔๒วรรคสาม 

ในการนี้ให้สารวัตรมีอ้านาจสอบถามข้อเท็จจริง หรือเรียกเอกสารหรือพยานหลักฐาน
อ่ืนที่เกี่ยวข้องจากเจ้าของอาคารหรือสถานที่ หรือเจ้าของหรือผู้ควบคุมยานพาหนะนั้นได้ปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๔๒ ให้สารวัตรมีอ้านาจยึดหรืออายัดสัตว์หรือซากสัตว์ที่น้าเข้าหรือน้าผ่าน
ราชอาณาจักรเมื่อสัตว์หรือซากสัตว์ดังกล่าวมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคระบาดหรือเป็นพาหะของโรคระบาด  

ในกรณีที่สัตว์หรือซากสัตว์ตามวรรคหนึ่ง เป็นโรคระบาดหรือเป็นพาหะของโรคระบาด        
ให้สัตว์แพทย์ ท้าลายสัตว์หรือซากสัตว์นั้น หรือจัดการโดยวิธีอ่ืนตามระเบียบที่อธิบดีก้าหนด 

ในกรณีที่สัตว์หรือซากสัตว์ตามวรรคหนึ่งได้น้าเข้า หรือน้าผ่านราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับ
ใบอนุญาต ตามมาตรา ๓๑ หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๒ หรือมาตรา ๓๓ ให้ด้าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

(๑) กรณีที่สัตว์หรือซากสัตว์ดังกล่าวมิได้เป็นโรคระบาดหรือมิได้เป็นพาหะของโรคระบาดให้
สารวัตรมีอ้านาจสั่งให้เจ้าของ ผู้น้าเข้าหรือน้าผ่านส่งกลับสัตว์หรือซากสัตว์นั้นไปยังประเทศต้นทาง ทั้งนี้     
การด้าเนินการส่งกลับให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศก้าหนด 

(๒) กรณีที่วิธีการตรวจพิสูจน์ไม่อาจกระท้าได้โดยง่ายหรือไม่คุ้มค่าในอันที่จะพิสูจน์ว่าสัตว์
หรือซากสัตว์ดังกล่าวเป็นโรคระบาดหรือเป็นพาหะของโรคระบาด ให้สัตวแพทย์ท้าลายสัตว์หรือซากสัตว์นั้น
หรือจัดการโดยวิธีอ่ืนตามระเบียบที่อธิบดีก้าหนด 

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการยึด อายัด หรือท้าลาย ให้เจ้าของ ผู้น้าเข้าหรือน้าผ่านสัตว์หรือซากสัตว์
เป็นผู้รับผิดชอบ 

การปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัตินี้ นอกจากอาศัยอ้านาจตามมาตราต่าง ๆ ที่กล่าวแล้ว ยัง
มีมาตราอื่น ๆ ที่ส้าคัญและเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน รวมทั้งบทก้าหนดโทษ ดังนี้ 

มาตรา ๔๔ ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้สารวัตรเป็นพนักงานฝุายปกครองหรือ
ต้ารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

มาตรา ๔๕ ในการปฏิบัติหน้าที่ของสัตวแพทย์หรือสารวัตรตามพระราชบัญญัตินี้ ให้แสดง
บัตรประจ้าตัวต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

มาตรา ๖๘ ผู้ใดน้าเข้า ส่งออกหรือน้าผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์โดยไม่ได้รับ
ใบอนุญาตตามมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาทหรือทั้งจ้า
ทั้งปรับ 
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มาตรา ๗๕ ผู้ใดต่อสู้หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ สารวัตรหรือ     
สัตว์แพทย์ตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ้า   
ทั้งปรับ 

ผู้ใดไม่อ้านวยความสะดวกตามสมควรในการปฏิบัติหน้าที่ของสัตวแพทย์ตามมาตรา ๔๐ 
วรรคสองหรือสารวัตรตามมาตรา ๔๑ วรรคหก หรือไม่ให้ถ้อยค้า ไม่ส่งเอกสารหรือพยานหลักฐานอ่ืนที่
เกี่ยวข้องตามมาตรา ๔๑ วรรคสอง ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือ  
ทั้งจ้าทั้งปรับ 

มาตรา ๗๖ ในกรณีที่ผู้กระท้าความผิดซึ่งต้องรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เป็นนิติบุคคล ถ้า
การกระท้าความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการ หรือการกระท้าของบุคคลใด หรือไม่สั่งการหรือไม่
กระท้าการอันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระท้าของกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการ
ด้าเนินงานของนิติบุคคลนั้น ผู้นั้นต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้ส้าหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย 

มาตรา ๗๗ ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับสถานเดียวหรือโทษจ้าคุกไม่เกินหนึ่งปี
ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอ้านาจเปรียบเทียบได้ และเมื่อผู้ต้องหาได้ช้าระเงินค่าปรับตามจ้านวนที่
เปรียบเทียบภายในระยะเวลาที่ก้าหนดแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา 

1.3 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติสงวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2557 อาศัยอ้านาจตามความในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติสงวนและ
คุ้มครองสัตว์ปุา พ.ศ.2535 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกาศแต่งตั้ง
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ปุา พ.ศ.2535 โดยแต่งตั้งให้ นักวิชาการประมง 
เจ้าพนักงานประมง เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ มีอ้านาจหน้าที่ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ การปฏิบัติงานตาม
พระราชบัญญัตินี้ของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้้าจังหวัดสระแก้ว เป็นการปฏิบัติงานโดยอาศัยอ้านาจตาม
มาตราต่าง ๆ ดังนี้ 

มาตรา 17  ให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ มีอ้านาจก้าหนดชนิดของสัตว์
ปุาคุ้มครองให้เป็นสัตว์ปุาชนิดที่เพาะพันธุ์ได้ โดยก้าหนดเป็นกฎกระทรวง 

มาตรา ๑๙  ห้ามมิให้ผู้ใดมีไว้ครอบครองซึ่งสัตว์ปุาสงวน สัตว์ปุาคุ้มครอง ซากของสัตว์ปุา
สงวน หรือซากของสัตว์ปุาคุ้มครอง เว้นแต่จะเป็นสัตว์ปุาคุ้มครองชนิดที่ก้าหนดตามมาตรา ๑๗ ที่ได้มาจากการ
เพาะพันธุ์ หรือซากของสัตว์ปุาดังกล่าว และโดยต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดี และต้องปฏิบัติตามข้อก้าหนดใน
กฎกระทรวงและเง่ือนไขที่ก้าหนดไว้ในใบอนุญาต 

มาตรา 20  ห้ามมิให้ผู้ ใดค้าสัตว์ปุาสงวน สัตว์ปุาคุ้มครอง ซากของสัตว์ปุาสงวน              
ซากของสัตว์ปุาคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ท้าจากซากของสัตว์ปุาดังกล่าว เว้นแต่เป็นการค้าสัตว์ปุาคุ้มครอง
ชนิดที่ก้าหนดตามมาตรา 17 ที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ ซากของสัตว์ปุาดังกล่าว หรือผลิตภัณฑ์ที่ท้าจากซาก
ของสัตว์ปุาดังกล่าว  ทั้งนี ้โดยได้รับใบอนุญาตจากอธิบดี   

มาตรา  ๒๓  ภายใต้บังคับมาตรา ๒๔ ห้ามมิให้ผู้ใดน้าเข้าหรือส่งออก  ซึ่งสัตว์ปุา ซากของ
สัตว์ปุา หรือผลิตภัณฑ์ที่ท้าจากซากของสัตว์ปุาชนิดที่รัฐมนตรีประกาศก้าหนด หรือน้าผ่านซึ่งสัตว์ปุาสงวน  
สัตว์ปุาคุ้มครอง ซากของสัตว์ปุาสงวน  ซากของสัตว์ปุาคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ ท้าจากซากของสัตว์ปุา 
ดังกล่าว เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากอธิบดี 
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ห้ามมิให้ผู้ใดน้าเข้าหรือส่งออกซึ่งสัตว์ปุาสงวน สัตว์ปุาคุ้มครอง ซากของสัตว์ปุาสงวน       
ซากของสัตว์ปุาคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ท้าจากซากของสัตว์ปุาดังกล่าว เว้นแต่เป็นการน้าเข้าหรือส่งออก     
ซึ่งสัตว์ปุาคุ้มครอง ซากของสัตว์ปุาคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ท้าจากซากของสัตว์ปุาคุ้มครองที่ได้มาจากการ
เพาะพันธุ์ตามมาตรา ๑๘ (๑) หรือได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายตามความตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยการค้า
สัตว์ปุา ซากของสัตว์ปุา หรือผลิตภัณฑ์ที่ท้าจากซากของสัตว์ปุา และโดยได้รับใบอนุญาตจากอธิบดี 

มาตรา  ๒๔  การน้าเข้า ส่งออก หรือน้าผ่านซึ่งสัตว์ปุา ซากของสัตว์ปุา หรือผลิตภัณฑ์ที่ท้า
จาก ซากของสัตว์ปุาชนิดที่ต้องมีใบอนุญาตหรือใบรับรองให้น้าเข้า ส่งออก หรือน้าผ่าน ตามความตกลง
ระหว่างประเทศว่าด้วยการค้าสัตว์ปุา ซากของสัตว์ปุา หรือผลิตภัณฑ์ที่ท้าจากซากของสัตว์ปุาต้องได้รับ 
ใบอนุญาตหรือใบรับรองจากอธิบดี  

มาตรา ๒๕ การน้าสัตว์ปุาคุ้มครองหรือซากของสัตว์ปุาคุ้มครองเคลื่อนที่เพ่ือการค้าของผู้รับ
ใบอนุญาตตามมาตรา ๒๐ ต้องได้รับใบอนุญาตจากอธิบดี และต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ประจ้าด่านตรวจ
สัตว์ปุา โดยแสดงใบอนุญาตให้น้าสัตว์ปุาคุ้มครองหรือซากของสัตว์ปุาคุ้มครองเคลื่อนที่ เพ่ือการค้าต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบและอนุญาตแล้วจึงให้น้าเคลื่อนที่ต่อไปได้  

มาตรา ๒๘  ผู้ใดน้าสัตว์ปุา ซากของสัตว์ปุา หรือผลิตภัณฑ์ที่ท้าจากซากของสัตว์ปุาชนิดที่ 
รัฐมนตรีประกาศก้าหนดตามมาตรา ๒๓ หรือน้าสัตว์ปุาสงวน สัตว์ปุาคุ้มครอง ซากของสัตว์ปุาสงวน ซากของ
สัตว์ปุาคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ท้าจากซากของสัตว์ปุาดังกล่าวเคลื่อนที่ เพ่ือการน้าเข้า ส่งออก หรือน้าผ่าน   
ผ่านด่านตรวจสัตว์ปุา ต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ประจ้าด่านตรวจสัตว์ปุา โดยแสดงใบอนุญาตให้น้าเข้า ให้
ส่งออก หรือให้น้าผ่าน แล้วแต่กรณี  เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบและ อนุญาตแล้วจึงให้น้าเคลื่อนที่
ต่อไป 

ในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัตินี้ นอกจากอาศัยอ้านาจตามมาตราต่าง ๆ ที่กล่าวแล้ว 
ยังมีมาตราอื่น ๆ ที่ส้าคัญและเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน รวมทั้งบทก้าหนดโทษ ดังนี้ 

มาตรา ๔๕  ในการจับกุมปราบปรามผู้กระท้าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่เป็นพนักงานฝุายปกครองหรือต้ารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

มาตรา ๔๗  ผู้ใดฝุาฝืนมาตรา ๑๖ มาตรา ๑๙  มาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๒๓     
วรรคหนึ่ง  ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินสี่ปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจ้าทั้งปรับ 

มาตรา ๔๘ ผู้ใดฝุาฝืนมาตรา ๑๘  หรือมาตรา ๒๓  วรรคสอง  หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๙ 
ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาทหรือทั้งจ้าทั้งปรับ 

มาตรา ๔๙  ผู้ใดมีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ปุาคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์หรือซากของ
สัตว์ปุาคุ้มครองที่ได้จากการเพาะพันธุ์ โดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๑๙ ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินหนึ่งปี 
หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ้าท้ังปรับ 

มาตรา ๕๒ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๕ หรือ มาตรา ๒๘ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน        
ห้าพันบาท 

มาตรา ๕๕  ผู้ใดช่วยซ่อนเร้น  ช่วยจ้าหน่าย  ช่วยพาเอาไปเสีย  ซื้อ  รับจ้าน้า  หรือรับไว้ 
โดยประการใดซึ่งสัตว์ปุา  ซากของสัตว์ปุา  หรือผลิตภัณฑ์ที่ท้าจากซากของสัตว์ปุาอันได้มาโดยการกระท้า
ความผิด ตามพระราชบัญญัตินี้  ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท  หรือทั้งจ้า
ทั้งปรับ (ความตามมาตรา ๕๕ แก้ไขโดย พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ปุา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗) 
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2. ขั้นตอนในการตรวจยึดและจับกุม 
2.1 อ านาจในการตรวจค้นและจับกุมของพนักงานเจ้าหน้าที่ 

การจะด้าเนินการตรวจค้นหรือจับกุมได้นั้น หากผู้จับไม่มีอ้านาจในการจับกุมหรือตรวจค้น    
ผู้จับหรือผู้ตรวจค้นจะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ซึ่งผู้ปฏิบัติงานในด่านตรวจสัตว์น้้าจังหวัดสระแก้ว 
ตามต้าแหน่งหน้าที่ มีทั้ง ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ้า และจ้างเหมา เพราะฉะนั้น การออก
ปฏิบัติงานควรพ่ึงระวังและตรวจสอบอ้านาจของเจ้าหน้าที่ผู้ออกไปปฏิบัติงานตามกฎหมายที่ เกี่ยวข้องก่อน 
เช่น พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 มาตรา 41 ได้ก้าหนดให้สารวัตรมีอ้านาจในการตรวจค้นและ
จับกุมตามพระราชบัญญัตินี้ 

จากพระราชก้าหนดการประมง พ.ศ.2558 มาตรา 109 พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ 
มาตรา 44 และพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนสัตว์ปุา มาตรา 45 ท้าให้พนักงานเจ้าหน้าที่ เป็นพนักงาน
เจ้าหน้าที ่ตามประมวลกฎหมายอาญาและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  

การจับกุม อาศัยอ้านาจตาม ป.วิ.อาญา ม.78 และ 80 พนักงานเจ้าหน้าที่จะจับผู้ใดโดยไม่มี
หมายจับ หรือค้าสั่งของศาลนั้นไม่ได้ เว้นแต่กรณี ดังต่อไปนี้ 

1. เมื่อมีการกระท้าความผิดซึ่งหน้า หมายถึง ความผิดซึ่งเห็นก้าลังกระท้า หรือพบในอาการ
ใดซึ่งแทบจะไม่มีความสงสัยเลยว่าเขาได้กระท้าผิดมาแล้วสด ๆ โดยความผิดซึ่งหน้านั้น พนักงานเจ้าหน้าที่ต้อง
เห็นหรือพบด้วยตาของตนเอง หากได้รับค้าบอกกล่าวมาอีกทอดหนึ่ง โดยไม่เห็นหรือพบเอง ไม่ถือว่าเป็นการ
กระท้าความผิดซึ่งหน้า  
  2. เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าได้กระท้าความผิด เป็นการจับโดยผู้จับไม่ได้พบหรือเห็นผู้ถูกจับ
กระท้าความผิด แต่ผู้จับมีความสงสัยโดยมีเหตุผลสนับสนุนพอสมควรว่าผู้ถูกจับนั้นได้กระท้าความผิด ซึ่งต้อง
พิจารณาจากข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ในแต่ละกรณีไป 
  การตรวจค้น ศาลเท่านั้นที่มีอ้านาจออกหมายค้นตาม ป.วิ .อาญา ม.59 ซึ่งพนักงาน
เจ้าหน้าที่ที่จะมีอ้านาจร้องขอต่อศาลให้ออกหมายค้นได้ คือ พนักงานเจ้าหน้าที่ตั้งแต่ระดับสามขึ้นไป
เช่นเดียวกับการร้องขอต่อศาลให้ออกหมายจับ 

1. การค้นโดยมีหมายค้น พนักงานเจ้าหน้าที่จะร้องขอต่อศาลให้ออกหมายค้นได้ ตาม           
ป.วิ.อาญา ม.69  เมื่อมีเหตุ ดังนี้ 

- เพ่ือพบและยึดสิ่งของซึ่งเป็นพยานหลักฐานประกอบการสอบสวน ไต่สวนมูลฟูองหรือ
การพิจารณา 

- เพ่ือพบและยึดสิ่งของซึ่งเป็นพยานหลักฐานประกอบการสอบสวน ไต่สวนมูลฟูองอัน
ควรสงสัยว่าได้ใช้หรือตั้งใจจะใช้ในการกระท้าความผิด 

- เมื่อพบบุคคลซึ่งมีหมายให้จับ กล่าวคือ การพบและจับบุคคลในที่รโหฐาน ต้องมี
หมายจับและหมายค้น  

- เมื่อพบและยึดสิ่งของตามค้าพิพากษาหรือค้าสั่งศาล ในกรณีที่จะพบหรือยึดโดยวิธีอ่ืน
ไม่ได้แล้ว 

2. การค้นโดยไม่มีหมายค้น  
การค้นในที่รโหฐาน ตาม ป.วิ.อาญา ม.92 ห้ามมิให้ค้นในที่รโหฐานโดยไม่มีหมายค้นหรือ

ค้าสั่งศาล เว้นแต่ พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้ค้น และในกรณีดังต่อไปนี้ 
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- เมื่อปรากฏว่าความผิดซึ่งหน้ากระท้าลงในที่รโหฐาน กล่าวคือ ต้องปรากฎซึ่งหน้า
พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ค้นซึ่งมิใช่บุคคลอื่น 

- เมื่อบุคคลที่ได้กระท้าความผิดซึ่งหน้าขณะถูกไล่จับหนีเข้าไป หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่า
ได้เข้าไปซุกซ่อนตัวอยู่ในที่รโหฐานนั้น 

- เมื่อมีพยานหลักฐานตามสมควรว่าสิ่งของที่มีไว้เป็นความผิด หรือได้มาโดยการกระท้า
ความผิด หรือได้ใช้หรือมีไว้เพ่ือจะใช้ในการกระท้าความผิด หรืออาจเป็นพยานหลักฐานพิสูจน์การกระท้า
ความผิดได้ซ่อนหรืออยู่ในนั้น ประกอบทั้งต้องมีเหตุอันควรเชื่อว่าเนื่องจากการเนิ่นช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้ 
สิ่งของนั้นจะถูกโยกย้ายหรือท้าลายเสียก่อน 

การค้นในที่รโหฐาน ตาม ป.วิ.อาญา ม.96  พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องกระท้าการค้นในเวลา
ระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตกเท่านั้น ยกเว้น เมื่อลงมือค้นในเวลากลางวันยังไม่เสร็จจะค้นต่อไปในเวลา
กลางคืนได้ หรือในกรณีฉุกเฉินจะท้าการค้นในเวลากลางคืนก็ได้ และ ตาม ป.วิ.อาญา ม.98 การค้นในที่
รโหฐานนั้นค้นได้เฉพาะเพ่ือหาตัวคนหรือสิ่งของที่ต้องการเท่านั้น ยกเว้น ในกรณีที่ค้นหาสิ่งของโดยไม่จ้ากัดสิ่ง 
พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ค้นมีอ้านาจยึดสิ่งของใด ๆ ซึ่งน่าจะใช้เป็นพยานหลักฐานเพ่ือเป็นประโยชน์หรือยัน
ผู้ต้องหาหรือจ้าเลย และพนักงานเจ้าที่ซึ่งท้าการค้นมีอ้านาจจับบุคคลหรือสิ่งของอ่ืนในที่ค้นนั้นได้ เมื่อมีหมาย
อีกต่างหาก หรือในกรณีความผิดซึ่งหน้า 

การค้นในที่สาธารณสถาน ตาม ป.วิ.อาญา ม.93 พนักงานเจ้าหน้าที่จะค้นบุคคลใดในที่
สาธารณสถานได้ เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคลนั้นมีสิ่งของในครองครอง เพ่ือใช้ในการกระท้าความผิด หรือ
ซึ่งได้มาโดยการกระท้าความผิด หรือซึ่งมีไว้เป็นความผิด 

2.2 การเตรียมการก่อนการปฏิบัติงาน 
1. การสืบสวนหาข้อมูล เพ่ือให้การตรวจค้นหรือจับกุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ            

เมื่อได้รับเบาะแสหรือมีผู้แจ้งข่าว พบการกระท้าความผิด ก่อนด้าเนินการตรวจค้นหรือจับกุม ควรมีการสืบสวน
เกี่ยวกับการกระท้าความผิดนั้น เพ่ือตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าเรื่องดังกล่าวมีมูลความผิดที่น่าเชื่อถือหรือไม่     
โดยวิธีการแสวงหาข้อเท็จจริงนั้น อาจจะได้มาจากการซักถามบุคคล การเฝูาตรวจบุคคล สิ่งของ และสถานที่ 
การรวบรวมข้อมูลข่าวกรอง น้ามาวิเคราะห์ ตีความ เพ่ือประเมินความน่าเชื่อถือ ลักษณะข้อมูลที่ควร
ด้าเนินการสืบสวนและหาข่าว มีดังนี้ 

- ข้อมูลสภาพพ้ืนที่ ที่มีการกระท้าความผิด ช่องทางที่ใช้ในการข้ามแดน อาคาร
สถานที่พักสินค้า  เส้นทางเข้าออก เส้นทางการขนส่ง สถานที่ใกล้เคียงที่สังเกตุง่ายว่าเป็นอย่างไร รวมถึง
ลักษณะภูมิประเทศ เขตพ้ืนที่ของสถานีต้ารวจที่รับผิดชอบ 

- ข้อมูลของบุคคลผู้ต้องสงสัยว่ากระท้าความผิดและบุคคลผู้ต้องสงสัยว่าร่วม
กระท้าความผิด  ชื่อ สกุล รูปพรรณ อายุ พฤติกรรมการกระท้าความผิดหรือข้อสงสัยในการกระท้าความผิด 
กริยาท่าทาง 

- ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการกระท้าความผิด  วัน เวลา สถานที่ สิ่งของต้อง
สงสัย ยาพาหนะ วัตถุ อุปกรณ์ ที่คาดว่าใช้ประกอบการกระท้าความผิดมีอะไรบ้าง ปริมาณมากน้อยเพียงใด 

2. การเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  
- วิเคราะห์การกระท้าผิดหรือการฝุาผืนกฎหมาย โดยการวิเคราะห์พฤติกรรม      

ว่าเป็นกระท้าผิดอย่างไร มีโทษอย่างไร หาข้อมูลเพ่ิมเติม จากข้อกฎหมาย ประกาศ และระเบียบต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ให้ครอบคลุมมากที่สุด เพ่ือให้การบังคับใช้กฎหมายเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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- เตรียมเอกสาร และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น เอกสารกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
แบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการตรวจยึดและจับกุม  สมุด ปากกา กระดาษ  เครื่องบันทึกเสียง กล้องถ่ายรูป 
เครื่องมือสื่อสาร อุปกรณ์ส้าหรับยึดหรืออายัดของกลาง เป็นต้น   

- วางแผนในการตรวจค้นจับกุม ศึกษาวิธีการ จ้านวนผู้กระท้าความผิด ก้าหนด   
จุดเปูาหมาย วัน เวลา สถานที่  

- เตรียมก้าลังเจ้าหน้าที่และยานพาหนะ ประสานงานขอรับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานอ่ืน เช่น ต้ารวจสืบสวนสถานีต้ารวจภูธรจังหวัดหรือต้ารวจสืบสวนสถานีต้ารวจภูธรในท้องที่          
ที่เกิดเหตุ หรือทหาร เป็นต้น แล้วแต่กรณีขึ้นอยู่กับความพร้อม และลักษณะงาน 

2.3 ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน 
1. แสดงตัวให้ผู้กระท้าความผิดทราบว่าเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่  พนักงานเจ้าหน้าที่ต้อง     

แต่งกายเครื่องแบบปฏิบัติงาน หรือถ้ามีความจ้าเป็นอย่างน้อยผู้เป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติงานควรแต่งเครื่องแบบ
และน้าบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่ติดตัวไปด้วย เพ่ือแสดงตนว่าเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่  

2. ด้าเนินการตรวจสอบ ตรวจค้นตามอ้านาจหน้าที่ในแต่ละกฎหมาย หรือด้าเนินการตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดยมีสิ่งที่ควรปฏิบัติในการตรวจค้น ดังนี้ 

- ในกรณีมีหมายค้น ให้แสดงหมายค้นพร้อมอ่านให้ฟังและให้ผู้ด้าเนินการหรือเจ้าของ
กิจการลงนามรับทราบในหมายค้นนั้นด้วย 

- ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แสดงความบริสุทธิ์ เสียก่อน และเท่าที่สามารถจะท้าได้          
ให้ค้นต่อหน้าผู้ด้าเนินกิจการ หรือเจ้าของสถานที่ หรือครอบครัวของบุคคลผู้นั้น หรือถ้าหาบุคคลนั้นไม่ได้ ก็ให้
ค้นต่อหน้าบุคคลอื่นอย่างน้อยสองคนซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ร้องขอมาเป็นพยานในการตรวจค้น  

- ถ้ามีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคลซึ่งอยู่ในที่ซึ่งค้นหรือจะถูกค้น จะขัดขวางถึงกับท้าให้
การค้นไร้ผล พนักเจ้าหน้าที่ผู้ค้นมีอ้านาจเอาตัวผู้นั้นควบคุมไว้ หรือให้อยู่ในความดูแลของพนักงานเจ้าหน้าที่
ในขณะที่ท้าการค้นเท่าที่จ้าเป็น เพ่ือมิให้ขัดขวางถึงกับท้าให้การค้นไร้ผล  

- พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ท้าการค้นต้องพยายามมิให้เกิดความเสียหายและกระจัด
กระจายเท่าที่จะท้าได้  

- ในขณะปฏิบัติงานตรวจค้น ควรมีการบันทึกภาพถ่าย หรือวีดีโอไว้ในระหว่างที่ท้า
การตรวจค้น 

- เมื่อพบสิ่งของที่ผิดกฎหมาย เอกสารที่เกี่ยวข้อง ให้ท้าการยึดหรืออายัด เพ่ือเป็นของ
กลางในการกระท้าความผิด หรือเพ่ือการตรวจสอบของพนักเจ้าหน้าที่ พร้อมท้าบันทึกรายละเอียดของสิ่งของ
ที่ค้นได้นั้น และอ่านให้ผู้ครอบครอง บุคคลในครอบครัว ผู้แทน หรือพยานฟัง แล้วให้บุคคลดังกล่าวลงลายมือ
ชื่อรับรองไว้  

- สิ่งของซึ่งยึดได้ในการค้น ให้ห่อหรือบรรจุหีบต่อตีตราไว้หรือให้ท้าเครื่องหมายไว้เป็น
ส้าคัญ หรือสิ่งของที่อายัดไว้ ให้ใช้สายรัดหรือท้าสัญลักษณ์อ่ืนใด เพื่อปูองกันการขนถ่ายหรือเคลื่อนย้ายสิ่งของ
ดังกล่าว หรืออาจน้าฝากเก็บรักษาไว้กับก้านัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าของ หรือบุคคลที่เห็นสมควร โดยท้าบันทึกการ
รับรักษาของกลางไว้เป็นหลักฐาน และระบุชนิด ขนาด จ้านวน สภาพ รายละเอียดต่าง ๆ ให้ชัดเจนครบถ้วน 

3. กรณีไม่มีการจับกุมให้รวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดที่ใช้ในการกระท้าความผิด          
ของกลางที่ท้าการตรวจยึด หลักฐานเอกสารที่เกี่ยวกับการตรวจยึด ส่งให้พนักงานสอบสวน เพ่ือท้าการร้อง
ทุกข์กล่าวโทษ และลงบันทึกประจ้าวัน 
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4. การด้าเนินการจับกุม ต้องมีเจ้าหน้าที่ต้ารวจหรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอ้านาจจับกุมเข้าร่วม
ปฏิบัติงานด้วย โดยให้ปฏิบัติตามข้ันตอนใน ป.วิ.อาญา ม.83 วรรคแรก และวรรคท้าย ดังนี้  

- ผู้จับต้องแจ้งให้ทราบว่าเขาต้องถูกจับ  
- สั่งให้ผู้ถูกจับไปยังที่ท้าการของพนักงานสอบสวนแห่งท้องที่ที่ถูกจับพร้อมด้วยผู้จับ

(พาไปโดยละม่อม)  
- ถ้าจ้าเป็นก็ให้จับตัวไป(คุมตัวไป) 
- กรณีผู้ถูกจับหลบหนี พยายามหลบหนี ต่อสู้หรือขัดขวางมิให้จับ ไม่ต้องแจ้งว่าเขาจะ

ถูกจับ และอาจใช้วิธีหรือการปูองกันที่เหมาะสมแก่พฤติการณ์แห่งเรื่องในการจับนั้น (ใช้เครื่องพันธนาการ)  
- ห้ามมิให้ใช้วิธีควบคุมผู้ถูกจับเกินกว่าที่จ้าเป็น เพ่ือปูองกันมิให้เขาหลบหนีเท่านั้น          

(ป.วิ.อาญา ม.86) 
- พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้ท้าการจับต้องเอาตัวผู้จับกุม ไปยังที่ท้าการของพนักงาน

สอบสวน (ท้องที่ท่ีจับ) โดยทันที และเมื่อถึงท่ีนั้นแล้วให้ส่งตัวผู้ถูกจับแก่พนักงานฝุายปกครองหรือต้ารวจของที่
ท้าการของพนักงานสอบสวนดังกล่าว  

5. แจ้งข้อกล่าวหาและรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุแห่งการจับให้ผู้ถูกจับทราบ ถ้ามีหมายจับให้
แจ้งผู้ถูกจับทราบและอ่านให้ฟัง และมอบส้าเนาบันทึกการจับแก่ผู้ถูกจับนั้น  พร้อมแจ้งสิทธิ ตาม ป.วิ.อาญา   
ม.๘๓ วรรคสอง ณ สถานที่จับ ดังนี้ 

- ผู้ถูกจับมีสิทธิที่จะไม่ให้การหรือให้การก็ได้และถ้อยค้าของผู้ถูกจับนั้นอาจใช้เป็น
พยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได้ 

- ผู้ถูกจับมีสิทธิที่จะพบและปรึกษาทนายความ หรือผู้ซึ่งจะเป็นทนายความ  
- ถ้าผู้ถูกจับประสงค์จะแจ้งให้ญาติหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจทราบถึงการจับกุม พนักงาน

เจ้าหน้าที่ผู้จับต้องอนุญาตให้ผู้ถูกจับด้าเนินการได้ตามสมควรแก่กรณี เว้นแต่ จะท้าให้ไม่สามารถด้าเนินการได้
โดยสะดวก และเป็นการขัดขวางการจับหรือการควบคุมผู้ถูกจับ หรือท้าให้เกิดความไม่ปลอดภัยแก่บุคคลหนึ่ง
บุคคลใด  

6. รวบรวมของกลางที่ใช้และได้มาจากการกระท้าความผิด เพ่ือใช้เป็นพยานหลักฐานในการ
ด้าเนินคดี พร้อมถ่ายภาพหรือวีดีภาพไว้เป็นหลักฐาน 

7. ท้าบันทึกการจับกุมและให้ผู้ถูกจับทุกคนลงชื่อ (กรณีได้ตัวผู้กระท้าความผิด) ถ้าลงชื่อ
ไม่ได้ให้พิมพ์ลายนิ้วมือแทน กรณีผู้ถูกจับไม่ยอมลงชื่อให้หมายเหตุไว้ท้ายบันทึก พร้อมจัดท้าบัญชีรายละเอียด
ของกลางทั้งหมด และแผนที่สังเขปแสดงที่เกิดเหตุ 

8. น้าผู้ต้องหา ของกลาง และบันทึกการจับกุม ส่งพนักงานฝุายปกครองหรือพนักงาน
สอบสวนสถานีต้ารวจท้องที่เกิดเหตุ 

2.4 การเขียนบันทึกจับกุม 
บันทึกการจับกุม  คือ หนังสือที่เจ้าพนักงานได้บันทึกไว้ในการจับกุมผู้กระท้าความผิดอาญา     

โดยรวบรวมข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการกระท้าความผิด ทั้งนี้เพ่ือเป็น
พยานหลักฐานในการพิจารณาคดี  
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หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบันทึกการจับกุมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 มาตรา 2(20) “บันทึก” หมายความถึง หนังสือที่เจ้าพนักงานฝุายปกครองหรือต้ารวจจดไว้
เป็นหลักฐานในการสอบสวนความผิดอาญา รวมทั้งบันทึกค้าร้องทุกข์และค้ากล่าวโทษด้วย 

มาตรา 9 บันทึกต้องระบุสถานที่ วันเดือนปีที่ท้า นาม และต้าแหน่ง ของเจ้าพนักงานผู้ท้า 
เมื่อเจ้าพนักงานท้าบันทึกโดยรับค้าสั่งจากศาลหรือโดยค้าสั่งหรือค้าขอของเจ้าพนักงานอ่ืน ให้เจ้าพนักงานนั้น
กล่าวไว้ด้วยว่าได้รับค้าสั่งหรือค้าขอเช่นนั้น และแสดงด้วยว่าได้ท้าไปอย่างใด  

ให้เจ้าพนักงานผู้ท้าบันทึกลงลายมือชื่อของตนในบันทึกนั้น 
มาตรา 11 บันทึกหรือถ้อยค้าส้านวนนั้น ให้เจ้าพนักงานหรือศาล อ่านให้ผู้ให้ถ้อยค้าฟัง ถ้ามี

ข้อความแก้ไข ทักท้วง หรือเพ่ิมเติม ให้ แก้ให้ถูกต้องหรือมิฉะนั้นก็ให้บันทึกไว้ และให้ผู้ให้ถ้อยค้าลงลายมือชื่อ 
รับรองว่าถูกตอ้งแล้ว 

ถ้าบุคคลที่ต้องลงลายมือชื่อในบันทึกหรือถ้อยค้าส้านวนไม่สามารถ หรือไม่ยอมลงให้บันทึก
หรือรายงานเหตุนั้นไว้  

มาตรา 12 เอกสารซึ่งศาลหรือเจ้าพนักงานเป็นผู้ท้า ค้าร้องทุกข์ ค้ากล่าวโทษ ค้าให้การ
จ้าเลยหรือค้าร้องซึ่งยื่นต่อเจ้าพนักงานหรือ ศาลจักต้องเขียนด้วยน้้าหมึกหรือพิมพ์ดีดหรือพิมพ์ถ้ามีผิดที่ใดห้าม
มิให้ลบออก ให้เพียงแต่ขีดฆ่าค้าผิดนั้นแล้วเขียนใหม่ ผู้พิพากษา เจ้าพนักงานหรือบุคคลผู้แก้ไขเช่นนั้นต้องลง
นามย่อรับรองไว้ที่ข้างกระดาษ 

ถ้อยค้าตกเติมในเอกสารดังบรรยายในมาตรานี้ ต้องลงนามย่อของผู้พิพากษา เจ้าพนักงาน
หรือบคุคลผู้ซึ่งตกเติมนั้นก้ากับไว้  

มาตรา 13 การสอบสวน ไต่สวนมูลฟูอง หรือพิจารณา ให้ใช้ภาษาไทย แต่ถ้ามีความ
จ้าเป็นต้องแปลภาษาไทยท้องถิ่นหรือภาษาถ่ินหรือภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทยหรือต้องแปลภาษาไทยเป็น
ภาษาไทยท้องถิ่นหรือภาษาถ่ินหรือภาษาต่างประเทศให้ใช้ล่ามแปล 

เมื่อล่ามแปลค้าให้การ ค้าพยานหรืออ่ืน ๆ ล่ามต้องแปลให้ถูกต้อง ล่ามต้องสาบานหรือ
ปฏิญาณตนว่าจะท้าหน้าที่โดยสุจริตใจ จะไม่เพ่ิมเติมหรือตัดทอนสิ่งที่แปล และให้ลงลายมือชื่อในค้าแปลนั้น 

จากหลักเกณฑ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า    
บันทึกท่ีพนักงานเจ้าพนักงานท้าข้ึนต้องมีสาระส้าคัญและหลักเกณฑ์ดังนี้ 

1. สถานที่ท้าบันทึก 
2. วัน เดือน ปี ที่ท้าบันทึก 
3. ชื่อ และต้าแหน่งเจ้าพนักงานผู้ท้าบันทึก 
4. ลายมือชื่อเจ้าพนักงานผู้ท้าบันทึก 
5. ต้องเขียนด้วยหมึก หรือพิมพ์ดีด หรือพิมพ์ จะใช้วิธีเขียนด้วยดินสอไม่ได้ 
6. ถ้ามีผิดที่ใด ห้ามมิให้ขูดลบ แต่ให้ขีดฆ่าค้าผิดนั้นแล้วเขียนใหม่ แล้วให้เจ้าพนักงานผู้แก้ไข

นั้นลงนามย่อรับรองไว้ที่ข้างกระดาษ 
7. ถ้ามีถ้อยค้าตกเติม เมื่อเติมข้อความแล้วเจ้าพนักงานผู้เติมข้อความต้องลงนามย่อก้ากับไว้ 
8. บันทึกที่ท้าต้องใช้ภาษาไทย 
9. บันทึกที่ท้าขึ้น เจ้าพนักงานต้องอ่านให้ผู้ให้ถ้อยค้าฟัง ถ้ามีข้อความแก้ไข ทักท้วงหรือ

เพ่ิมเติม ให้แก้ให้ถูกต้อง หรือมิฉะนั้นก็ให้บันทึกไว้ และให้ผู้ให้ถ้อยค้าลงลายมือชื่อรับรองว่าถูกต้องแล้ว        
ถ้าบุคคลที่ต้องลงลายมือชื่อในบันทึกไม่สามารถหรือไม่ยอมลงให้บันทึกหรือรายงานเหตุนั้นไว้ 
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 สาระส าคัญท่ีต้องระบุ ในบันทึกการจับกุม 

1. สถานที่ท้าบันทึกการจับกุม  
 จะต้องระบุสถานที่ท้าบันทึกการจับกุมให้ชัดเจน โดยระบุเลขที่ หรือสถานที่ ถนน หมู่ที่ 

ต้าบล อ้าเภอ จังหวัด เช่น จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก ต้าบลอรัญประเทศ อ้าเภออรัญประเทศ         
จังหวัดสระแก้ว 

2. วันเดือนปี ที่ท้าบันทึกการจับกุม  
 จะต้องระบุวันที่ เดือน ปี พ.ศ. ที่ท้าบันทึกการจับกุมให้ชัดเจน เช่น วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 

2548 ไม่ควรใช้เดือน ปี ย่อ เช่น 2 เม.ย. หรือ 2/4/48 
3. วัน เดือน ปี  และเวลา  ตลอดจนสถานที่ซ่ึงเกิดการกระท้าความผิดและจับกุม 

 ต้องระบุ วัน เดือน ปี และเวลา ตลอดจนสถานที่ท่ีเกิดการกระท้าให้ชัดเจน ดังนี้ 
- ในเรื่องเวลานั้น หากทราบว่าเป็นเวลากี่นาฬิกา ก็ให้ระบุลงไป เช่น เวลา 09.30 น. 

หากไม่ทราบเวลาแน่ชัด ก็อาจระบุช่วงเวลา เช่น เวลา 09.00-10.00 น.  
- แต่ถ้าช่วงเวลาก็ไม่ทราบ ก็อาจระบุกว้างๆ เช่น เวลากลางวัน เวลากลางคืน  เวลา

กลางวันก่อนเที่ยง เวลากลางคืนหลังเที่ยง  
- สถานที่กระท้าความผิดก็ต้องระบุให้ชัดเจน เช่น ความผิดเกิดที่ จุดผ่านแดนถาวร

บ้านคลองลึก ต้าบลอรัญประเทศ อ้าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว  ดังรายละเอียดตามแผนที่เกิดเหตุที่ 
แนบท้ายบันทึกนี ้ 

- ส้าหรับวันเดือนปี เวลา และสถานที่ท้าการจับกุม หากต่างกับวันเดือนปีเวลา และ
สถานที่กระท้าความผิด ก็ต้องระบุให้ชัดเจนในท้านองเดียวกัน 

4. ชื่อ และต้าแหน่งเจ้าพนักงานผู้จับกุม  
 ต้องระบุชื่อ นามสกุล และต้าแหน่งของเจ้าพนักงานผู้จับทุกคน ให้ชัดเจน และพ่ึงระวังใน

การลงชื่อผู้ร่วมจับกุม ไม่ควรลงชื่อบุคคลที่ไม่ได้เข้าร่วมจับกุมจริง มาลงชื่อในการบันทึกจับกุม เพราะทนาย
อาจเรียกทุกคนที่ลงชื่อในบันทึกการจับกุมมาเป็นพยาน เมื่อไม่ได้จับจริงก็เบิกความขัดแย้งกันเองจนเป็นเหตุให้
ศาลยกฟูองได้ 

5. ชื่อ อายุ สัญชาติ และภูมิล้าเนาของผู้ถูกจับกุม  
ต้องระบุ ชื่อ นามสกุล อายุ สัญชาติ และภูมิล้าเนาของผู้ถูกจับ ทุกคนให้ชัดเจน โดย

ภูมิล้าเนาจะต้องระบุ เลขที่ หมู่ที่ ถนน ต้าบล อ้าเภอ จังหวัด ให้ถูกต้อง ในทางปฏิบัติ เจ้าพนักงานผู้ท้าการ
บันทึกจับกุมมักจะใช้วิธีสอบถาม ชื่อ นามสกุล อายุ และภูมิล้าเนา ซึ่งผู้ถูกจับอาจจะแจ้ง ชื่อ นามสกุล อายุ 
และภูมิล้าเนาไม่ตรงตามความเป็นจริง ดังนั้นเจ้าพนักงานควรจะขอดูบัตรประจ้าประชาชนหรือบัตรอ่ืน ๆ ของ
ผู้ถูกจับ เพ่ือให้ทราบ ชื่อ นามสกุล อายุ และภูมิล้าเนา ที่ถูกต้อง และควรถ่ายส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชน
หรือบัตรอื่นดังกล่าวไว้ด้วย และในกรณีผู้ต้องหาจ้านวนมากก็ให้ท้าบัญชีรายชื่อแนบท้ายบันทึกการจับกุม  

6. ของกลาง 
จะต้องระบุของกลางในการกระท้าความผิดให้ชัดเจน โดยระบุ ชนิด จ้านวน ขนาด และ

รายละเอียดเกี่ยวกับของกลาง ในกรณีที่มีของกลางมีเป็นจ้านวนมาก ไม่สะดวกต่อการระบุไว้ในบันทึกการ
จับกุม ก็ให้ท้าเป็นบัญชีของกลางแนบท้ายบันทึกการจับกุม ซึ่งในการจัดท้าบัญชีของกลางจะต้อง ระบุ
รายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องชัดเจน (ชนิด จ้านวน ขนาด ปริมาตร และอ่ืน ๆ) และหากมีการด้าเนินการกับ
ของกลางก็ให้ระบุไว้ด้วย 
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7. แจ้งว่าเขาต้องถูกจับ ข้อกล่าวหา และแจ้งสิทธิแก่ผู้ถูกจับ 
ตาม ป.วิ.อาญา ม. 83 ได้บัญญัติเก่ียวกับวิธีปฏิบัติในการจับ โดยให้เจ้าพนักงานผู้จับต้อง

แจ้งแก่ผู้ที่จะถูกจับว่าเขาต้องถูกจับ แล้วให้เจ้าพนักงาน ผู้จับต้องแจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกจับทราบ หากมี
หมายจับให้แสดงต่อผู้ถูกจับ พร้อมแจ้งสิทธิแก่ผู้ถูกจับ ดังนั้นบันทึกการจับกุม จึงต้องควรระบุสาระส้าคัญ ดังนี้ 

ตัวอย่าง  
“เจ้าพนักงานผู้จับได้แสดงตนเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมาย และได้แจ้งแก่ผู้ที่จะถูกจับ 

(ทราบชื่อภายหลังว่า นายปลา น้้าดี) ว่าท่านต้องถูกจับ และเจ้าพนักงานผู้จับได้แจ้ง ข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกจับ
ทราบว่า ผู้ถูกจับได้กระท้าความผิดฐานมีไว้ในครอบครอง และน้าเข้า ซากหนังจระเข้น้้าจืด ซึ่งเป็นสัตว์น้้าที่
ซากสัตว์ปุาคุ้มครองตามความตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยการค้าสัตว์ปุา โดยไม่มีใบอนุญาต ไม่และไม่ได้รับ
อนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนสัตว์ปุา มาตรา 19 มาตรา 23 มาตรา 
24 และมาตรา 28 พระราชก้าหนดการประมง พ.ศ.2558 มาตรา 92 และมาตรา 65 และพระราชบัญญัติ           
โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558  มาตรา 31 ซ่ึงเจ้าพนักงานผู้จับได้แจ้งให้ผู้ถูกจับทราบว่า ผู้ถูกจับมีสิทธิที่จะไม่ให้
การหรือให้การก็ได้ และถ้อยค้าของผู้ถูกจับนั้นอาจใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได้ และผู้ถูกจับมี
สิทธิที่จะพบและปรึกษาทนายความหรือผู้ซึ่งจะเป็นทนายความ ถ้าผู้ถูกจับประสงค์จะแจ้งให้ญาติหรือผู้ซึ่งตน
ไว้วางใจทราบถึงการจับที่สามารถด้าเนินได้โดยสะดวกและไม่เป็นการขัดขวางการจับหรือการควบคุมผู้ถูกจับ 
หรือท้าให้เกิดความไม่ปลอดภัยแก่บุคคลหนึ่งบุคคลใด เจ้าพนักงานผู้จับอนุญาตให้ผู้ถูกจับด้าเนินการได้ตาม
สมควรแก่กรณ”ี 

 ในการแจ้งข้อกล่าวหาทุกครั้ง พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแจ้งให้ครบทุกข้อกล่าวหา หากแจ้ง
ไม่ครบทุกข้อกล่าวหา และพนักงานสอบสวนไม่ได้ท้าการสอบสวน ถึงข้อหาดังกล่าวที่พนักงานเจ้าหน้าที่     
ไม่ได้แจ้ง เนื่องจากการกระท้าความผิดกฎหมายเกี่ยวกับการสัตว์น้้า เป็นกฎหมายเฉพาะ แม้ว่ามีความผิด
อาญาแผ่นดินก็ตาม พนักงานสอบสวนอาจไม่ทราบว่าการกระท้าของผู้ถูกจับเป็นความผิดข้อหาใดบ้าง เพราะ
เมื่อพนักงานสอบสวนไม่ได้ท้าการสอบสวนข้อหาใด พนักงานอัยการย่อมไม่มีอ้านาจฟูองผู้ถูกจับในข้อหานั้น       
(ป.วิ.อาญา ม.120) 

8. การกระท้าทั้งหลายที่อ้างว่าผู้ถูกจับได้กระท้าความผิด 
 การกระท้าทั้ งหลายที่ อ้างว่าผู้ถูกจับได้กระท้าความผิด ก็คือ การกระท้าที่ครบ

องค์ประกอบความผิดตามที่กฎหมายได้บัญญัติไว้ เช่น 
 ผู้ถูกจับได้กระท้าความผิดฐานมีไว้ในครอบครอง และน้าเข้า ซากหนังจระเข้น้้าจืด          

ซึ่งเป็นซากสัตว์ปุาคุ้มครองตามความตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยการค้าสัตว์ปุา โดยไม่มีใบอนุญาต และไม่ได้
รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนสัตว์ปุา มาตรา 19 มาตรา 23 
มาตรา 24 และมาตรา 28 พระราชก้าหนดการประมง พ.ศ. 2558 มาตรา 92 และมาตรา 65 และ
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558  มาตรา 31 

องค์ประกอบความผิด มีดังนี้ 
- ซากหนังจระเข้น้้าจืด เป็นสัตว์น้้าที่เป็นสัตว์ปุาคุ้มครองตามความตกลงระหว่าง

ประเทศว่าด้วยการค้าสัตว์ปุา 
- มีซากหนังจระเข้น้้าจืด ไว้ในครอบครอง  
- น้าเข้าซากหนังจระเข้น้้าจืด 
- โดยไม่มีใบอนุญาต และไม่ได้รับอนุญาติจากพนักงานเจ้าหน้าที่ 
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9. ถ้อยค้าของผู้ถูกจับ  (ค้าให้การของผู้ถูกจับ) 
 ตาม ป.วิ.อาญา ม.84 วรรคสี่ ระบุไว้ว่า ถ้อยค้าใด ๆ ที่ผู้ถูกจับให้ไว้ต่อเจ้าพนักงานผู้จับ 

หรือพนักงานฝุายปกครองหรือ ต้ารวจในชั้นจับกุมหรือรับมอบตัวผู้ถูกจับ ถ้าถ้อยค้านั้นเป็นค้ารับสารภาพของ
ผู้ถูกจับว่า ตนได้กระท้าความผิด ห้ามมิให้รับฟังเป็นพยานหลักฐาน แต่ถ้าเป็นถ้อยค้าอ่ืน จะรับฟังเป็น
พยานหลักฐานในการพิสูจน์ความผิดของผู้ถูกจับได้ต่อเมื่อได้มีการแจ้งสิทธิตามวรรคหนึ่ง  หรือตามมาตรา 83 
วรรคสอง แก่ผู้ถูกจับ แล้วแต่กรณี 

ดังนั้น แม้ว่าผู้ถูกจับจะให้ถ้อยค้ารับสารภาพ หรือปฏิเสธว่าตนได้กระท้าความผิดตามที่ 
เจ้าพนักงานผู้จับกุมได้แจ้งข้อกล่าวหาหรือไม ่ ก็ไม่ได้ถือเป็นพยานหลักฐานที่ส้าคัญในการสอบสวน 

10. พยานหลักฐาน 
        พยานหลักฐาน แบ่งออกได้ 3 ประเภท คือ 

- พยานบุคคล พยานบุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น บุคคลที่พบเห็นการกระท้าผิด บุคคลที่อยู่
ใกล้ที่ เกิดเหตุ ให้ระบุชื่อ นามสกุล อายุ ภูมิล้าเนา และถ้อยค้าเป็นพยานลงในบันทึกการจับกุม หากถ้อยค้า
ของพยานที่ให้การนั้นยาวมาก ไม่สะดวกในการระบุไว้ในบันทึกการจับกุม ก็ให้บันทึกถ้อยค้าพยานไว้อีกแผ่น
หนึ่งก็ได ้

- พยานเอกสาร เช่น ใบอนุญาต ข้อระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเอกสาร        
ทางราชการต่าง ๆ  ให้แนบรวมไว้กับบันทึกการจับกุม 

- พยานวัตถุ ได้แก่ ของกลาง และบรรดาสิ่งของต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกระท้า
ความผิด ให้ระบุไว้ในบันทึกการจับกุมให้ครบถ้วนชัดเจน และหากพยานวัตถุบางอย่าง ไม่สามารถที่จะน้ามา
เก็บรักษาไว้ ให้เจ้าพนักงานผู้จับกุมท้าการถ่ายรูป และบันทึกรายละเอียดที่ตรวจสอบได้ไว้เป็นหลักฐาน 

11. ข้อเท็จจริงและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ข้อเท็จจริงและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกระท้าความผิด และการจับกุม ให้ 

ระบุในบันทึกการจับกุม เช่น รถยนต์ได้คลุมผ้าใบมิดชิด เจ้าพนักงานผู้จับได้ส่งสัญญาณมือ ให้รถยนต์ที่ถูกจับ
ขับขี่มาหยุด แต่ผู้ถูกจับไม่ยอมหยุดกลับเร่งความเร็ว เป็นต้น และในตอนท้ายของบันทึกการจับกุม (ย่อหน้า
สุดท้าย) ควรระบุไว้ด้วยว่า  

“ในการจับกุมครั้งนี้ เจ้าพนักงานผู้จับได้กระท้าโดยสุภาพเรียบร้อย มิได้บังคับ ขู่เข็ญ ชัก
จูงใจ หรือท้าร้ายร่างกายผู้ถูกจับ และมิได้เรียกร้องทรัพย์สินเงินทองจากผู้ถูกจับ หรือจากผู้หนึ่งผู้ใด รวมทั้ง
มิได้ท้าให้ทรัพย์สินของผู้ถูกจับช้ารุดเสียหายหรือสูญหายแต่อย่างใด ได้อ่านบันทึกการจับกุมนี้ให้ผู้ถูกจับ      
ทุกคนฟัง และให้ผู้ถูกจับทุกคนอ่านด้วยตนเองแล้ว รับว่าถูกต้องเป็นความจริง และให้ใช้เป็นพยานหลักฐานใน
ชั้นพนักงานสอบสวนและชั้นศาลได้ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าเจ้าพนักงานผู้จับกุม (และพยาน)” 

12. ลายมือชื่อผู้ถูกจับ 
- ให้ผู้ถูกจับลงลายมือชื่อในบันทึกการจับกุมทุกคน โดยวงเล็บชื่อ นามสกุล ของผู้ถูก

จับไว้ด้านล่างของลายมือชื่อผู้ถูกจับ หากผู้ถูกจับไม่ยอมลงลายมือชื่อ ก็ให้บันทึกไว้เป็นหลักฐาน 
- ในกรณีที่ผู้ถูกจับไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ เช่น เขียนหนังสือไม่ได้เช่นนี้ ก็ให้ผู้ถูก 

จับพิมพ์ลายนิ้วมือโดยใช้นิ้วหัวแม่มือซ้ายหรือขวาก็ได้ แทนการลงลายมือชื่อ แล้วบันทึกไว้ด้านล่าง  ลายพิมพ์
นิ้วมือดังกล่าวว่า ลายพิมพ์นิ้วหัวแม่มือซ้าย/ขวา ของ (นาย นาง นางสาว) ผู้ถูกจับ  
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- การลงลายมือชื่อ ควรลงให้ถูกช่องที่ก้าหนดในแบบฟอร์ม หรือถ้าไม่มีช่องลงชื่อ ให้
เซ็นชื่อต่อจากบรรทัดสุดท้ายของข้อความ เพ่ือปูองกันเหตุน่าสงสัยว่าเป็นการเซ็นต์กระดาษเปล่าก่อนการเขียน
ข้อความหรือไม ่

13. ลายมือชื่อเจ้าพนักงานผู้จับ  ผู้บันทึก และพยาน 
เจ้าพนักงานผู้จับกุม ผู้บันทึก ผู้อ่าน และพยาน ต้องลงลายมือชื่อในบันทึกการจับกุม 

ผู้เขียนบันทึกจะต้องเขียนบันทึกด้วยหมึก หรือพิมพ์ดีด หรือพิมพ์ จะเขียนบันทึกการจับกุมด้วยดินสอไม่ได้    
ถ้ามีผิดที่ใดห้ามมิให้ขูดลบ แต่ให้ขีดฆ่า ค้าผิดนั้นแล้วเขียนใหม่แล้วให้เจ้าพนักงานผู้แก้ไขนั้นลงนามย่อรับรอง
ไว้ที่ข้างกระดาษบันทึก ดังกล่าว และหากมีถ้อยค้าตกเติม เมื่อเติมข้อความแล้ว เจ้าพนักงานผู้เติมข้อความต้อง 
ลงนามย่อก้ากับไว้  

14. การเขียนแผนที่เกิดเหตุ 
แผนที่เกิดเหตุนั้นถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการบันทึกการจับกุม ทั้งนี้เพ่ือให้ทราบถึง

สถานที่ หรือต้าแหน่งของการกระท้าความผิด (ที่เกิดเหตุ) และสถานที่หรือต้าแหน่งที่จับกุมดังนั้นการเขียน
แผนที่เกิดเหตุจึงต้องเขียนให้ชัดเจน และต้องมีรายละเอียดเพียงพอที่จะทราบได้ว่า สถานที่ หรือต้าแหน่งของ
การกระท้าความผิดหรือจับกุมอยู่ที่ใด  

2.5 การร้องทุกข์กล่าวโทษ 
กรณีที่มีการจับกุมผู้กระท าความผิด 
ในการปฏิบัติงานตรวจสอบหรือตรวจค้น ถ้ามีพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีอ้านาจในการจับกุม หรือมี

เจ้าหน้าที่ต้ารวจเข้าร่วมด้วย เมื่อด้าเนินการเสร็จสิ้นแล้วให้มอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ เช่น บันทึกยึด อายัด  
บันทึกถ้อยค้า บัญชีของกลางพร้อมของกลาง รูปถ่าย ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้มีอ้านาจในการจับกุมหรือเจ้าหน้าที่
ต้ารวจ โดยให้ผู้จับกุมแจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้ถูกจับกุมพร้อมชี้แจงพฤติการณ์แห่งคดี พร้อมสิทธิที่ผู้ถูกจับกุม      
จะได้รับ จากนั้นผู้จับกุมจะน้าตัวผู้ถูกกล่าวหาส่งพนักงานสอบสวนเพ่ือด้าเนินการต่อไป 

กรณีที่ไม่มีการจับกุมผู้กระท าความผิด(ตรวจยึด อายัด) 
พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบตามภารกิจงานปกติ และไม่มีเจ้าหน้าที่ต้ารวจหรือเจ้าหน้าที่     

ผู้มีอ้านาจจับกุมร่วมปฏิบัติงานอยู่ด้วย หรือในกรณีที่ไม่พบตัวผู้กระท้าผิดอยู่ในที่เกิดเหตุ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
น้าหลักฐานบันทึกต่าง ๆ พร้อมยึดหรืออายัดของกลางในการกระท้าความผิด รูปถ่ายขณะด้าเนินการตรวจค้น 
หรือหลักฐานอื่น ๆ ไปแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษกับพนักงานสอบสวนให้ด้าเนินการตามกฎหมาย 

เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ได้น้าผู้ต้องหา ของกลาง และหลักฐานต่าง ๆ มาส่งมอบให้พนักงาน
สอบสวนแล้ว พนักงานสอบสวนจะด้าเนินการดังนี้ 

1. ขั้นตอนเกี่ยวกับ ผู้กล่าวหา พยาน และผู้ต้องหา 
ในขั้นตอนนี้พนักงานสอบสวนจะท้าการสอบสวนและบันทึกค้าให้การของผู้ร้องทุกข์

กล่าวโทษพยานผู้เข้าท้าการตรวจสอบ ฉะนั้นผู้ร้องทุกข์และพยานในคดีจะต้องให้การต่อพนักงานสอบสวนตาม
ความเป็นจริงและกล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกขั้นตอนให้สอดคล้องกัน โดยพนักงานผู้เข้าท้าการตรวจสอบ
ต้องให้ถ้อยค้าต่อพนักงานสอบสวน ซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ ที่อยู่ ต้าแหน่งหน้าที่ของ ผู้จับกุม วัน เวลา 
สถานที่เกิดเหตุ ชื่อ ที่อยู่ของผู้กระท้าความผิด พฤติการณ์ในการกระท้าความผิด บุคคลหรือสิ่งของที่เกี่ยวข้อง
กับการกระท้าความผิดบทบัญญัติของกฎหมายที่บัญญัติว่าการกระท้าเช่นนั้นเป็นความผิด และในกรณีไม่ได้ตัว
หรือไม่พบตัวก็ให้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับผู้กระท้าความผิดเท่าท่ีทราบ 
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ในส่วนของผู้ต้องหา พนักงานสอบสวนจะด้าเนินการควบคุมตัวผู้ต้องหาตามกฎหมาย 
สอบสวนปากค้า พิมพ์ลายนิ้วมือ และส่งตรวจสอบประวัติการต้องโทษของผู้ต้องหา 

2. การด้าเนินการเก่ียวกับของกลาง 
- พนักงานสอบสวน ตรวจสอบของกลาง นับจ้านวน วัดขนาดของกลาง  
- พนักงานสอบสวน ส่งของกลางไปตรวจพิสูจน์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (สอบถามของ

กลางว่าเป็นประเภท ชนิด ที่อนุญาตให้มีไว้ในครอบครอง หรืออนุญาตให้ น้าเข้า หรือส่งออกได้ จากนาย
ทะเบียนตามกฎหมาย ได้หรือไม่) 

- พนักงานสอบสวน สรุปส้านวนการสอบสวน เสนอผู้บังคับบัญชา ตามล้าดับชั้น          
เสนออัยการจังหวัดที่รับผิดชอบ 

ข้อควรปฏิบัติภายหลังจากส่งตัวผู้ถูกจับแก่พนักงานสอบสวน 
- หากในบันทึกการจับกุมหรือค้ากล่าวโทษ ได้แจ้งข้อกล่าวหาไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง 

เจ้าพนักงานผู้จับก็ด้าเนินการกล่าวโทษเพ่ิมเติมให้ครบถ้วนทุกข้อกล่าวหา 
- หากมีพยานหลักฐานที่จะอ้างอิงเพ่ิมเติม ไม่ว่าจะเป็นพยานบุคคลหรือพยาน เอกสาร 

หรือพยานวัตถ ุก็ด้าเนินการอ้างอิงส่งให้พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ(กรณีคดีอยู่ในชั้นอัยการ) 
- ส่งส้าเนากฎหมาย ระเบียบหลักเกณฑ์ของทางราชการ และส้าเนาค้าพิพากษาศาลฎีกา 

ที่เก่ียวข้องกับคดีให้พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ พร้อมทั้งติดต่อประสานงานด้วย 
- น้าพยานบุคคลไปพบและให้การต่อพนักงานสอบสวน 
- ในกรณีมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสัตว์น้้านั้น เช่น ชนิดของสัตว์น้้า ถ้าไม่สามารถจ้าแนก  

ชนิดพันธ์ของสัตว์น้้านั้นได้ ควรปรึกษาผู้มีความเชี่ยวชาญช่วยเหลือในการจ้าแนกดังกล่าว 

การเป็นพยานในศาล 

- เมื่อพนักงานสอบสวนส่งตัวผู้ต้องหาให้พนักงานอัยการยื่นฟูองเป็นจ้าเลยต่อศาลแล้ว 
พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ท้าการจับกุมอาจต้องไปให้การเป็นพยานต่อศาลตามหมายเรียก ตามวันเวลาที่นัด 

ก่อนไปให้การ ควรทบทวนความจ้า รายละเอียดเกี่ยวกับ วัน เวลา สถานที่ พฤติการณ์ของการ
กระท้าความผิด ตัวผู้กระท้าความผิด และไปพบพนักงานอัยการเจ้าของคดี เพ่ือซักซ้อมความ      
เข้าใจก่อน 
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2.6 แผนภาพสรุปขั้นตอนการท างาน ตัวอย่างเอกสาร และแบบฟอร์ม 
แผนภาพแสดงข้ันตอนการจับกุมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
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แผนภาพขั้นตอนการร้องทุกข์กล่าวโทษ กรณีที่มีการจับกุมผู้กระท าความผิด 

 
 

แผนภาพขั้นตอนการร้องทุกข์กล่าวโทษ กรณีที่ไม่มีการจับกุมผู้กระท าความผิด  
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3. กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 
ตรวจยึดและจับกุม กรณีน าเข้าและส่งออก สตัว์น้ าที่ผิดกฎหมาย 

 
 
 

 












































































































































































































