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ระเบียบกรมประมง 
เร่ือง  การปฏิบัติการของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการค้น 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการค้น  ตามมาตรา  ๑๐๒  (๕)  แห่งพระราชกําหนด 
การประมง  พ.ศ.  ๒๕๕๘  เป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  และเพื่อถือปฏิบัติ 
เป็นแนวเดียวกัน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๐๒  วรรคสี่  แห่งพระราชกําหนดการประมง  พ.ศ.  ๒๕๕๘  
อธิบดีกรมประมงวางระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกรมประมง  เร่ือง  การปฏิบัติการของพนักงานเจ้าหน้าที่
ในการค้น  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้อธิบดีกรมประมงรักษาการตามระเบียบนี้  และให้มีอํานาจออกคําสั่งหรือประกาศ

เพื่อปฏิบัตใิห้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้หรือมิได้กําหนดไว้ในระเบียบนี้  ให้เสนอเร่ือง

ต่ออธิบดีกรมประมงเพื่อวินิจฉัยชี้ขาด  และคําวินิจฉัยของอธิบดีกรมประมงให้เป็นที่สุด 
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
(๑) “พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชกําหนด 

การประมง  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
(๒) “หมายค้น”  หมายความว่า  หนังสือบงการที่ศาลออกตามเหตุของบทบัญญัติกฎหมาย 

เพื่อค้นหาบุคคลหรือสิ่งของในที่รโหฐาน 
(๓) “ที่รโหฐาน”  หมายความว่า  ที่ต่าง ๆ  ซึ่งมิใช่ที่สาธารณสถาน 
(๔) “สาธารณสถาน”  หมายความว่า  สถานที่ใด ๆ  ซึ่งประชาชนมีความชอบธรรมที่จะเข้าไปได้ 
(๕) “ศาล”  หมายความว่า  ศาลที่มีเขตอํานาจเหนือท้องที่ที่จะทําการค้น 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๕ เหตุที่จะออกหมายค้นได้มีดังต่อไปนี้ 
(๑) เพื่อพบและยึดสิ่งของซึ่งจะเป็นพยานหลักฐานประกอบการสอบสวน  ไต่สวนมูลฟ้อง   

หรือพิจารณา 
(๒) เพื่อพบและยึดสิ่งของซึ่งมีไว้เป็นความผิด  หรือได้มาโดยผิดกฎหมาย  หรือมีเหตุอันควรสงสัย

ว่าได้ใช้หรือตั้งใจจะใช้ในการกระทําผิด 
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(๓) เพื่อพบและช่วยบุคคลซึ่งได้ถูกหน่วงเหนี่ยวหรือกักขังโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 
(๔) เพื่อพบบุคคลซึ่งมีหมายให้จับ 
(๕) เพื่อพบและยึดสิ่งของตามคําพิพากษาหรือตามคําสั่งศาล  ในกรณีที่จะพบหรือจะยึดโดยวิธีอื่น

ไม่ได้แล้ว 
ข้อ ๖ ห้ามมิให้พนักงานเจ้าหน้าที่ร้องขอให้ออกหมายค้นซึ่งออกเพื่อพบหรือจับบุคคล   

เว้นแต่จะมีหมายจับบุคคลนั้นด้วย  และพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งจะจัดการตามหมายค้นนั้นต้องมีทั้งหมายค้น
และหมายจับ 

ข้อ ๗ การปฏิบัติการของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการค้น  นอกจากต้องถือปฏิบัติตามระเบียบนี้แล้ว  
จะต้องดําเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  และข้อบังคับของประธานศาลฎีกา 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการออกคําสั่งหรือหมายอาญา  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ด้วย 

หมวด  ๒ 
การร้องขอหมายค้น 

 
 

ข้อ ๘ การร้องขอให้ออกหมายค้น  ให้ร้องขอต่อศาลที่มีเขตอํานาจเหนือท้องที่ที่จะทําการค้น 
ข้อ ๙ พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งร้องขอให้ศาลออกหมายค้น  จะต้องเป็นผู้มีอํานาจหน้าที่เก่ียวข้อง

กับการสืบสวนหรือสอบสวนคดีที่ร้องขอออกหมายนั้น  และต้องพร้อมที่จะมาให้ผู้พิพากษาสอบถามก่อน
ออกหมายได้ทันที  และต้องเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตําแหน่งประเภทวิชาการหรือประเภททั่วไป
ตั้งแต่ระดับชํานาญงาน  นายทหารเรือผู้มียศตั้งแต่ชั้นสัญญาบัตร  หรือข้าราชการตํารวจผู้มียศตั้งแต่ร้อย
ตํารวจตรีหรือเทียบเท่า  ขึ้นไป 

ข้อ ๑๐ คําร้องขอให้ศาลออกหมายค้น  ต้องมีรายละเอียดและเอกสารประกอบดังต่อไปนี้ 
(๑) ต้องระบุลักษณะและสิ่งของที่ต้องการหาและยึด  หรือชื่อตัว  ชื่อสกุล  รูปพรรณ  อายุของบุคคล

ที่ต้องการหา  และสถานที่ที่จะค้น  ระบุบ้านเลขที่  ชื่อตัว  ชื่อสกุลและสถานะของเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
เท่าที่ทราบ  หากไม่สามารถระบุบ้านเลขที่ที่จะค้นได้  ให้ทําแผนที่ของสถานที่ที่จะค้นและบริเวณใกล้เคียงแทน 

(๒) ต้องระบุเหตุที่จะออกหมายค้น  ตามข้อ  ๔  พร้อมสําเนาเอกสารซึ่งสนับสนุนเหตุแห่ง 
การออกหมายค้น 

(๓) แนบแบบพิมพ์หมายค้นที่กรอกข้อความครบถ้วนแล้วพร้อมสําเนา  รวมทั้งเอกสารอื่นที่เก่ียวข้อง  
เช่น  บันทึกคําร้องทุกข์  หนังสือมอบอํานาจให้ร้องทุกข์  เป็นต้น  มาท้ายคําร้อง 

ข้อ ๑๑ ให้ผู้ร้องขอหรือเจ้าพนักงานผู้รับมอบหมายจากผู้ร้องขอนําคําร้องพร้อมเอกสารประกอบ
ตามข้อ  ๑๐  ใส่ซองปิดผนึกประทับตรา  “ลับ”  ย่ืนต่อศาลที่ขอให้ออกหมายนั้น 

ข้อ ๑๒ กรณีขอออกหมายนอกเวลาทําการปกติ  ให้ดําเนินการเช่นเดียวกับการร้องขอในเวลาปกติ
ตามข้อ  ๑๐  และข้อ  ๑๑  และหากมีเหตุจําเป็นกรณีผู้พิพากษาที่เป็นผู้รับผิดชอบในการพิจารณาส่ัง 
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ไม่อาจมาอยู่ที่ศาลได้  ผู้ร้องขออาจนําคําร้องไปย่ืนต่อผู้พิพากษานั้นโดยตรงก็ได้  โดยติดต่อประสานงาน
กับเจ้าหน้าที่ศาลที่ประจําอยู่ที่ศาลน้ัน  เพื่อทราบถึงสถานที่ที่จะนําคําร้องไปย่ืน 

ข้อ ๑๓ การร้องขอให้ออกหมายค้น  ผู้ร้องขอต้องเสนอพยานหลักฐานที่น่าเชื่อว่าบุคคล 
หรือสิ่งของที่ค้นหาอยู่ในสถานที่ที่จะค้น  และ 

(๑) กรณีค้นหาสิ่งของ 
 (๑.๑) สิ่งของนั้นจะเป็นพยานหลักฐานประกอบการสอบสวน  ไต่สวนมูลฟ้อง  หรือพิจารณา 
 (๑.๒) สิ่งของนั้นมีไว้เป็นความผิด  หรือได้มาโดยผิดกฎหมายหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าได้ใช้

หรือตั้งใจจะใช้ในการกระทําความผิด  หรือ 
 (๑.๓) เป็นสิ่งของซึ่งต้องยึดหรือริบตามคําพิพากษาหรือคําสั่งศาล  ในกรณีที่จะพบหรือจะยึด

โดยวิธีอื่นไม่ได้แล้ว 
(๒) กรณีค้นหาบุคคล 
 (๒.๑) บุคคลนั้นถูกหน่วงเหนี่ยวหรือกักขังโดยมิชอบด้วยกฎหมาย  หรือ 
 (๒.๒) มีหมายให้จับบุคคลนั้น 
ข้อ ๑๔ การเสนอพยานหลักฐานต่อผู้พิพากษา  ให้ผู้ร้องขอสาบานหรือปฏิญาณตนและแถลง

ด้วยตนเอง  รวมทั้งตอบคําถามของผู้พิพากษาเก่ียวกับข้อมูลที่ได้จากการสืบสวนสอบสวนหรือพยานหลักฐาน
ที่สนับสนุนถึงเหตุแห่งการขอออกหมายนั้น 

ผู้รู้เห็นเหตุการณ์หรือทราบข้อมูลอันเป็นเหตุแห่งการออกหมายค้นควรมาเบิกความต่อผู้พิพากษา
ด้วยตนเอง  ในกรณีที่บุคคลดังกล่าวไม่สามารถมาเบิกความต่อผู้พิพากษาได้  ผู้ร้องขออาจใช้บันทึกถ้อยคํา
ของบุคคลดังกล่าวที่ได้สาบานตนว่าจะให้ถ้อยคําตามความเป็นจริง  และได้กระทําต่อพนักงานฝ่ายปกครอง
หรือตํารวจชั้นผู้ใหญ่  ซึ่งพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจชั้นผู้ใหญ่นั้นได้ลงลายมือชื่อรับรองว่าได้มีการให้ถ้อยคํา
ตรงตามบันทึก  เสนอเป็นพยานหลักฐานประกอบคําเบิกความของผู้ร้องขอก็ได้ 

ข้อ ๑๕ พยานหลักฐานที่อาจพิสูจน์ได้ว่ามีเหตุสมควรในการออกหมายค้นให้รวมถึง 
(๑) ข้อมูลที่ได้จากการสืบสวนสอบสวน  เช่น  บันทึกการสอบสวน  บันทึกถ้อยคําของสายลับ

หรือข้อมูลที่ได้จากการรายงานของแหล่งข่าวของพนักงานเจ้าหน้าที่  หรือการหาข่าวจากผู้กระทําความผิด
ที่ทําไว้เป็นลายลักษณ์อักษร  และข้อมูลที่ได้จากรายงานการเฝ้าสังเกตการณ์ของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ทําไว้
เป็นลายลักษณ์อักษร  เป็นต้น 

(๒) ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ทางนิติวิทยาศาสตร์  หรือที่ได้จากการใช้เคร่ืองมือทางวิทยาศาสตร์
หรือเทคโนโลยี  เช่น  เคร่ืองมือตรวจพิสูจน์ของกลาง  เคร่ืองมือตรวจพิสูจน์ทางพันธุกรรม  เป็นต้น 

(๓) ข้อมูลที่ได้จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์  เช่น  ข้อมูลที่ได้จากจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  หรืออินเตอร์เน็ต  
เป็นต้น 

(๔) ข้อมูลที่ได้จากหนังสือของพนักงานอัยการเรื่องขอให้จัดการให้ได้ตัวผู้ต้องหา  (อ.ก.  ๒๙) 
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ข้อ ๑๖ พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งจะทําการค้นนอกเขตศาลจะร้องขอให้ออกหมายค้นต่อศาลได้
ต่อเม่ือเป็นกรณีจําเป็นเร่งด่วนอย่างย่ิงและการร้องขอต่อศาลที่มีเขตอํานาจจะเกิดความล่าช้าเสียหาย 
อย่างร้ายแรงต่อการปฏิบัติหน้าที่  เช่น  ผู้จะถูกออกหมายจับกําลังจะหลบหนี  หรือสิ่งของที่ต้องการจะหา
หรือยึดกําลังจะถูกโยกย้ายหรือถูกทําลาย 

ข้อ ๑๗ พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ร้องขอตามข้อ  ๑๖  ต้องเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตําแหน่ง
ประเภทอํานวยการตั้งแต่ระดับสูงหรือตําแหน่งประเภทวิชาการตั้งแต่ระดับเชี่ยวชาญ  นายทหารเรือผู้มียศ
ตั้งแต่พลเรือตรี  หรือข้าราชการตํารวจผู้มียศตั้งแต่พลตํารวจตรี  ขึ้นไป 

ข้อ ๑๘ ในกรณีจําเป็นเร่งด่วนและมีเหตุอันควรซึ่งผู้ร้องขอหมายค้นไม่อาจไปพบผู้พิพากษาได้  
ผู้ร้องขออาจร้องขอต่อผู้พิพากษาทางโทรศัพท์  โทรสาร  สื่ออิเล็กทรอนิกส์  หรือสื่อสารสนเทศประเภทอ่ืนที่
เหมาะสม  เพื่อขอให้ศาลออกหมายค้นก็ได้ 

ข้อ ๑๙ พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ร้องขอตามข้อ  ๑๘  ต้องเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตําแหน่ง
ประเภทอํานวยการตั้งแต่ระดับต้นหรือตําแหน่งประเภทวิชาการตั้งแต่ระดับชํานาญการพิเศษหรือตําแหน่ง
ประเภททั่วไปตั้งแต่ระดับอาวุโส  นายทหารเรือผู้มียศตั้งแต่นาวาเอก  หรือข้าราชการตํารวจผู้มียศตั้งแต่
พันตํารวจเอก  ขึ้นไป 

ข้อ ๒๐ การร้องขอตามข้อ  ๑๘  หากสามารถทําให้ปรากฏหลักฐานเป็นหนังสือได้  ให้ผู้ร้องขอ
ทําคําร้องพร้อมแสดงเหตุแห่งความจําเป็นเร่งด่วนและเหตุที่ไม่อาจไปพบผู้พิพากษาได้  ข้อมูลและพยานหลักฐาน  
รวมทั้งเอกสารต่าง ๆ  ตามข้อ  ๑๐  จัดส่งมาให้ผู้พิพากษาทางโทรสาร  สื่ออิเล็กทรอนิกส์  หรือสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศประเภทน้ัน  โดยระบุรหัสประจําหน่วย  หมายเลขโทรศัพท์  โทรสาร  รหัสสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอื่นสําหรับติดต่อผู้ร้องขอ  แล้วให้ผู้ร้องขอโทรศัพท์มายังผู้พิพากษา
เพื่อตอบข้อซักถามและจดบันทึกถ้อยคําของผู้ร้องขอ   

กรณีไม่สามารถทําให้ปรากฏหลักฐานเป็นหนังสือได้  ให้ผู้ ร้องขอให้ถ้อยคําต่อผู้พิพากษา 
เพื่อจดบันทึกถ้อยคําของผู้ร้องขอไวเ้ป็นหลักฐาน 

หมวด  ๓ 
การค้น 

 
 

ข้อ ๒๑ ห้ามมิให้ค้นในท่ีรโหฐานโดยไม่มีหมายค้นหรือคําสั่งของศาล  เว้นแต่พนักงานเจ้าหน้าที่
เป็นผู้ค้น  และในกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) เม่ือมีเสียงร้องให้ช่วยมาจากข้างในที่รโหฐาน  หรือมีเสียงหรือพฤติการณ์อื่นใดอันแสดงได้ว่า 
มีเหตุร้ายเกิดขึ้นในที่รโหฐานนั้น 

(๒) เม่ือปรากฏความผิดซึ่งหน้ากําลังกระทําลงในที่รโหฐาน 
(๓) เม่ือบุคคลที่ได้กระทําความผิดซึ่งหน้า  ขณะที่ถูกไล่จับหนีเข้าไปหรือมีเหตุอันแน่นแฟ้น 

ควรสงสัยว่าได้เข้าไปซุกซ่อนตัวอยู่ในที่รโหฐานนั้น 
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(๔) เม่ือมีพยานหลักฐานตามสมควรว่าสิ่งของที่มีไว้เป็นความผิดหรือได้มาโดยการกระทําความผิด  
หรือได้ใช้หรือมีไว้เพี่อจะใช้ในการกระทําความผิด  หรืออาจเป็นพยานหลักฐานพิสูจน์การกระทําความผิด
ได้ซ่อนหรืออยู่ในนั้น  ประกอบกับทั้งต้องมีเหตุอันควรเชื่อว่าเนื่องจากการเนิ่นช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้
สิ่งของนั้นจะถูกโยกย้ายหรือทําลายเสียก่อน 

(๕) เม่ือที่รโหฐานนั้นผู้จะต้องถูกจับเป็นเจ้าบ้าน  และการจับนั้นมีหมายจับหรือจับตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา  ๗๘ 

การใช้อํานาจตาม  (๔)  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ค้นส่งมอบสําเนาบันทึกการตรวจค้นและบัญชีทรัพย์สิน
ที่ได้จากการตรวจค้น  รวมทั้งจัดทําบันทึกแสดงเหตุผลที่ทําให้สามารถเข้าค้นได้เป็นหนังสือให้ไว้แก่ผู้ครอบครอง
สถานที่ที่ถูกตรวจค้น  แต่ถ้าไม่มีผู้ครอบครองอยู่  ณ  ที่นั้น  ให้ส่งมอบหนังสือดังกล่าวแก่บุคคลเช่นว่านั้น
ในทันทีที่กระทําได้  และรีบรายงานเหตุผลและผลการตรวจค้นเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 

ข้อ ๒๒ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ทําการค้นในที่รโหฐาน  สั่งให้เจ้าของหรือคนอยู่ในนั้นหรือผู้รักษา
สถานที่ซึ่งจะค้น  ให้ยอมเข้าไปโดยมิหวงห้าม  อีกทั้งให้ความสะดวกตามสมควรทุกประการในอันที่จะจัดการ
ตามหมาย  ทั้งนี้  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้นั้นแสดงหมาย  หรือถ้าค้นได้โดยไม่ต้องมีหมายก็ให้แสดงนาม
และตําแหน่ง 

ถ้าบุคคลดังกล่าวในวรรคหน่ึงมิยอมให้เข้าไป  พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจใช้กําลังเพื่อเข้าไป   
ในกรณีจําเป็นจะเปิดหรือทําลายประตูบ้าน  ประตูเรือน  หน้าต่าง  ร้ัวหรือสิ่งกีดขวางอย่างอื่นทํานองเดียวกัน
นั้นก็ได้ 

ข้อ ๒๓ การค้นในที่รโหฐานต้องกระทําระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตก  หรือในระหว่างเวลา
ทําการในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระทําความผิดตามพระราชกําหนดการประมง  พ.ศ.  ๒๕๕๘  
มีข้อยกเว้นดังนี้ 

(๑) เม่ือลงมือค้นแต่ในเวลากลางวัน  ถ้ายังไม่เสร็จจะค้นต่อไปในเวลากลางคืนก็ได้ 
(๒) ในกรณีฉุกเฉินอย่างย่ิง  จะทําการค้นในเวลากลางคืนก็ได้ 
(๓) การค้นเพื่อจับผู้ดุร้ายหรือผู้ร้ายสําคัญจะทําการค้นในเวลากลางคืนก็ได้  แต่ต้องได้รับ

อนุญาตพิเศษจากศาลตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการเก่ียวกับการออกคําสั่งหรือหมายอาญา  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

ข้อ ๒๔ ในกรณีที่ค้นโดยมีหมาย  พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีชื่อในหมายค้นซึ่งต้องเป็นข้าราชการ
พลเรือนสามัญตําแหน่งประเภทวิชาการหรือประเภททั่วไปตั้งแต่ระดับชํานาญงาน  นายทหารเรือผู้มียศตั้งแต่
ชั้นสัญญาบัตร  หรือข้าราชการตํารวจผู้มียศตั้งแต่ร้อยตํารวจตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไปเท่านั้น  มีอํานาจเป็น
หัวหน้าไปจัดการให้เป็นไปตามหมายนั้น 

ข้อ ๒๕ การค้นในที่รโหฐานนั้นจะค้นได้แต่เฉพาะเพื่อหาตัวคนหรือสิ่งของที่ต้องการค้นเท่านั้น  
แต่มีข้อยกเว้นดังนี้ 
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(๑) ในกรณีที่ค้นหาสิ่งของโดยไม่จํากัดสิ่ง  พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ค้นมีอํานาจยึดสิ่งของใด ๆ   
ซึ่งน่าจะใช้เป็นพยานหลักฐานเพื่อเป็นประโยชน์หรือยันผู้ต้องหาหรือจําเลย 

(๒) พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งทําการค้นมีอํานาจจับบุคคลหรือสิ่งของอื่นในที่ค้นนั้นได้  เม่ือมีหมาย
อีกต่างหาก  หรือในกรณีความผิดซึ่งหน้า 

ข้อ ๒๖ ในการค้นนั้น  พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องพยายามมิให้มีการเสียหายและกระจัดกระจาย
เท่าที่ทําได้ 

ข้อ ๒๗ ถ้ามีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคลซึ่งอยู่ในที่ซึ่งค้นหรือจะถูกค้น  จะขัดขวางถึงกับทําให้
การค้นไร้ผล  พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ค้นมีอํานาจเอาตัวผู้นั้นควบคุมไว้หรือให้อยู่ในความดูแลของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ในขณะที่ทําการค้นเท่าที่จําเป็น  เพื่อมิให้ขัดขวางถึงกับทําให้การค้นนั้นไร้ผล 

ถ้ามีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคลนั้นได้เอาสิ่งของที่ต้องการพบซุกซ่อนในร่างกาย  พนักงานเจ้าหน้าที่
ผู้ค้นมีอํานาจค้นตัวผู้นั้น  และยึดสิ่งของต่าง ๆ  ที่อาจใช้เป็นพยานหลักฐานได้  และการค้นนั้นจักต้องกระทํา
โดยสุภาพ  ถ้าค้นผู้หญิงต้องให้หญิงอื่นเป็นผู้ค้น 

ข้อ ๒๘ สิ่งของซึ่งยึดได้ในการค้น  ให้ห่อหรือบรรจุหีบห่อตีตราไว้  หรือให้ทําเครื่องหมายไว้
เป็นสําคัญ 

ข้อ ๒๙ การค้นในที่รโหฐานนั้น  ก่อนลงมือค้นให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ค้นแสดงความบริสุทธิ์
เสียก่อน  และเท่าที่สามารถจะทําได้ให้ค้นต่อหน้าผู้ครอบครองสถานที่หรือบุคคลในครอบครัวของผู้นั้น  
หรือถ้าหาบุคคลเช่นกล่าวนั้นไม่ได้  ก็ให้ค้นต่อหน้าบุคคลอื่นอย่างน้อยสองคนซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ขอร้อง
มาเป็นพยาน 

การค้นที่อยู่หรือสํานักงานของผู้ต้องหาหรือจําเลยซึ่งถูกควบคุมหรือขังอยู่ให้ทําต่อหน้าผู้นั้น   
ถ้าผู้นั้นไม่สามารถหรือไม่ติดใจมากํากับจะตั้งผู้แทนหรือให้พยานมากํากับก็ได้  ถ้าผู้แทนหรือพยานไม่มีให้ค้น
ต่อหน้าบุคคลในครอบครัวหรือต่อหน้าพยานดังกล่าวในวรรคก่อน 

สิ่งของใดที่ยึดได้ต้องให้ผู้ครอบครองสถานที่  บุคคลในครอบครัว  ผู้ต้องหา  จําเลย  ผู้แทน 
หรือพยานดูเพื่อให้รับรองว่าถูกต้อง  ถ้าบุคคลเช่นกล่าวนั้นรับรองหรือไม่ยอมรับรองก็ให้บันทึกไว้ 

ข้อ ๓๐ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ค้นบันทึกรายละเอียดแห่งการค้น  และสิ่งของที่ค้นได้นั้นต้องมี
บัญชีรายละเอียดไว้ 

บันทึกการค้นและบัญชีสิ่งของนั้นให้อ่านให้ผู้ครอบครองสถานที่  บุคคลในครอบครัว  ผู้ต้องหา  
จําเลย  ผู้แทนหรือพยานฟัง  แล้วแต่กรณี  แล้วให้ผู้นั้นลงลายมือรับรองไว้ 

ข้อ ๓๑ พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ค้นโดยมีหมาย  ต้องรีบส่งบันทึกและบัญชีดังกล่าวในข้อก่อน
พร้อมด้วยสิ่งของที่ยึดมา  ถ้าพอจะส่งได้  ไปยังผู้ออกหมายหรือเจ้าพนักงานอื่นตามที่กําหนดไว้ในหมาย 

ในกรณีที่ค้นโดยไม่มีหมายโดยพนักงานเจ้าหน้าที่อื่นซึ่งไม่ใช่พนักงานสอบสวน  ให้ส่งบันทึก  บัญชี
และสิ่งของไปยังพนักงานสอบสวนหรือเจ้าหน้าที่ใดซึ่งต้องการสิ่งเหล่านั้น 

ข้อ ๓๒ ห้ามมิให้ทําการค้นบุคคลใดในที่สาธารณสถาน  เว้นแต่พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้ค้น   
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ในเม่ือมีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคลนั้นมีสิ่งของในความครอบครองเพื่อจะใช้ในการกระทําความผิด   
หรือซึ่งได้มาโดยการกระทําความผิดหรือซึ่งมีไว้เป็นความผิด 

ข้อ ๓๓ เม่ือพนักงานเจ้าหน้าที่ได้จัดการตามหมายค้นแล้ว  ให้บันทึกรายละเอียดในการจัดการนั้น
ว่าจัดการตามหมายได้หรือไม่  แล้วให้ส่งบันทึกไปยังศาลที่ออกหมายโดยเร็วแต่ต้องไม่ช้ากว่า  ๑๕  วัน  
นับแต่วันจัดการตามหมาย   

ข้อ ๓๔ เม่ือมีเหตุที่จะเพิกถอนหมายค้น  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องรายงาน
หรือแจ้งให้ศาลที่ออกหมายทราบโดยเร็ว  เพื่อให้ผู้พิพากษาไต่สวนและมีคําสั่งเป็นการด่วน   

เม่ือผู้พิพากษามีคําสั่งให้เพิกถอนหมายค้นแล้ว  บุคคลท่ีเก่ียวข้องอาจร้องขอให้ผู้พิพากษา 
ออกหลักฐานการเพิกถอนหมายค้นนั้นให้ก็ได้ 

ข้อ ๓๕ บันทึกการตรวจค้นและบัญชีทรัพย์สินที่ได้จากการตรวจค้น  ให้ใช้ตามแบบท่ีกําหนด
ท้ายระเบียบนี้ 
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วิมล  จันทรโรทัย 
อธิบดีกรมประมง 



บนัทกึการตรวจค้น 

เขียนที่......................................................... 

วันที่...........เดือน............................พ.ศ. ................. 
 
  บันทึกน้ีแสดงว่า วันน้ีเวลา.......................................................น. พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชกําหนด 
การประมง พ.ศ. 2558 ประกอบด้วย.................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................. 
ได้มาขอทําการตรวจค้น....................................................................เลขที่...................ถนน....................................
ซอย.......................................หมู่ที่...............ตําบล/แขวง..................................อําเภอ/เขต....................................
จังหวัด............................โดยมี (นาย/นาง/นางสาว)............................................................................................... 
เป็นเจ้าของหรือผู้ดูแลแทนเจ้าของ เน่ืองจาก......................................................................................................... 
........................................................................................................................พนักงานเจ้าหน้าที่ชุดดังกล่าวได้พบ 
(นาย/นาง/นางสาว)..............................................................ซึ่งเป็น........................................................................ 
พนักงานเจ้าหน้าที่ได้แสดงตัว และช้ีแจงวัตถุประสงค์ต่อ (นาย/นาง/นางสาว)...................................................... 
…………………………………………………………………………….....................เข้าใจในวัตถุประสงค์ของพนักงานเจ้าหน้าที่  
แล้วจึงเป็นผู้นําทําการตรวจค้น  ซึ่งก่อนลงมือทําการตรวจค้นพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกคนได้แสดงความบรสิุทธ์ิให ้
(นาย/นาง/นางสาว)................................................................................................................................................. 
ดูเป็นที่พอใจแล้ว จึงเริ่มทําการตรวจค้น 
  ผลการตรวจคน้ปรากฏว่า............................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
   เสร็จสิ้นการตรวจค้นเวลา.................................น.  หลังการตรวจค้นพนักงานเจ้าหน้าที่ได้แสดง
ความบริสุทธ์ิให้  (นาย/นาง/นางสาว).....................................................................ดูจนเป็นที่น่าพอใจอีกคร้ังหน่ึง 
  อน่ึง ในการตรวจคน้คร้ังน้ีพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติอย่างสุภาพ มิได้ทําการขู่เข็ญ บังคับ หรือ
กระทําประการหน่ึงประการใดอันเป็นการประทุษร้ายแก่กายหรือจิตใจต่อผู้หน่ึงผู้ใด อีกทั้งมิได้ทําใหท้รัพย์สิน 
อ่ืนใดเสียหาย สูญหาย เสื่อมค่า หรือไร้ประโยชน์แต่ประการใด 
  ได้อ่านบันทึกน้ีให้  (นาย/นาง/นางสาว)..................................................................ฟังแล้วรับว่า 
เข้าใจข้อความในบันทึกน้ีดีและถูกต้องเป็นความจริงทุกประการ จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 

(ลงช่ือ)............................................เจ้าของ/ผู้ดูแลแทนเจ้าของ      (ลงช่ือ)...................................................พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจคน้ 
(....................................................)           (.....................................................) 
 
(ลงช่ือ)..............................................................พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจค้น       (ลงช่ือ)................................................................พนักงานเจ้าหน้าที่/บันทึก/อ่าน     
(....................................................)                    (.....................................................) 
 
(ลงช่ือ)................................................................พยาน                       (ลงช่ือ)...............................................................พยาน
(.................................................)             (.....................................................) 
 
 



 
บญัชทีรพัย์สนิที่ได้จากการตรวจค้น 

ลําดบั รายการทรพัย์สิน จํานวน หมายเหต ุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าทรัพย์สินตามรายการดังกล่าวข้างต้น เป็นทรัพย์สนิที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้จากการ

ตรวจค้นตามบันทึกการยึด ลงวันที่................เดือน.......................................พ.ศ. ................. จริง 
 อ่านให้ฟังแล้วรับว่าถูกต้อง จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 
 

(ลงช่ือ).........................................................เจ้าของ/ผู้ดูแลแทนเจ้าของ 
(.....................................................) 
 

(ลงช่ือ) ........................................................พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจค้น 
(.....................................................) 
 

 (ลงช่ือ) ........................................................พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจค้น 
(.....................................................) 
 

 (ลงช่ือ) ........................................................พนักงานเจ้าหน้าที่/บันทึก/อ่าน 
(.....................................................) 
 

(ลงช่ือ)........................................................พยาน  
(.....................................................) 
 

(ลงช่ือ)........................................................พยาน  
(.....................................................) 


