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อำนาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการค้าปัจจัยการผลิตทางการประมง 
                    

1. พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 
 

เจ้าหน้าที่ตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมประมงได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงวันที่               
16 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์                  
พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ในส่วนที่เกีย่วข้องกับอาหารสัตว์น้ำ ประกอบด้วย 

1. อธิบดีกรมประมง 
2. รองอธิบดีกรมประมง 
3. ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการศูนย์ นักวิชาการประมง นักวิทยาศาสตร์  เจ้าพนักงาน

ประมง สังกัดกองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด กองวิจัยและ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัย
การผลิต (โครงสร้างใหม่ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปลี่ยนชื่อ
หน่วยงานโดยใช้ชื่อเป็น “กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต”) 

4. ประมงพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร นักวิชาการประมง เจ้าพนักงานประมง สังกัดสำนักงาน
ประมงพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

5. ประมงจังหวัด นักวิชาการประมง เจ้าพนักงานประมง สังกดัสำนักงานประมงจังหวัด 
ซ่ึงพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติงานตรวจร้านขายปัจจัยการผลิต ได้แก่ 

พนักงานเจ้าหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการศูนย์ นักวิชาการประมง เจ้าพนักงานประมง ในสังกัด
กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต และพนักงานเจ้าหน้าที่ตำแหน่งประมงพ้ืนที่ 
ประมงจังหวัด ประมงอำเภอ นักวิชาการประมง และเจ้าพนักงานประมง ในสังกัดสำนักงานประมงพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร และสำนักงานประมงจังหวัด 

 
โดยมีอำนาจหน้าที่ ตามมาตราดังต่อไปนี้  
มาตรา 65 เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจ 

ดังตอ่ไปนี้ 
(1) เข้าไปในสถานที่ผลิต นำเข้า ขาย หรือเก็บอาหารสัตว์ ในระหว่างเวลาทำการของ

สถานที่นั้น เข้าไปในสถานที่ เลี้ยงสัตว์ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก หรือเข้าไปใน
ยานพาหนะท่ีบรรทุก อาหารสัตว์ในกรณีที่มีเหตอัุนควรสงสัยว่ามีการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

(2) ตรวจสอบอาหารสัตว์ ภาชนะบรรจุ เอกสาร หรือสิ่งใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาหารสัตว์ 
รวมตลอดท้ังวิธีการผลิตอาหารสัตว์ หรือวิธีการเก็บรักษา 

(3) นำอาหารสัตว์หรือวัตถุที่สงสัยว่าเป็นอาหารสัตว์ในปริมาณพอสมควรไปเป็นตัวอย่าง 
เพ่ือทดสอบ ตรวจ หรือวิเคราะห์ 

(4) ค้น ยึด หรืออายัดอาหารสัตว์ ภาชนะบรรจุ เอกสาร หรือสิ่งใด ๆ เกี่ยวกับอาหารสัตว์ 
ทัง้นี้ ตามระเบียบที่อธิบดีกำหนด 

(5) มีหนังสือเรียกให้บุคคลใด ๆ มาให้ถ้อยคำ หรือส่งเอกสารและหลักฐานที่จำเป็น            
เพ่ือประกอบการพิจารณาของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง              
ผู้รับใบอนุญาต ผู้เลี้ยงสัตว์ และบุคคลที่เกี่ยวข้องต้องอำนวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหนา้ที่ตามสมควร 
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มาตรา 66 ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๖๕ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แสดงบัตรประจำตัว
ต่อผู้รับใบอนุญาต หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง บัตรประจำตัวตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด 

มาตรา 67 ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา 70 เมื่อปรากฏต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ว่า ผู้ผลิต ผู้นำเข้า หรือผู้ขายอาหารสัตว์ ผู้ใด
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจสั่งให้ผู้นั้นระงับการกระทำที่ฝ่าฝืน 
หรือแก้ไข หรือปรับปรุง หรือปฏิบัติให้ถูกต้องได้ ในการนี้หากเป็นกรณีมีเหตุอันสมควร พนักงานเจ้าหน้าที่          
จะสั่งให้ผู้นั้นส่งออกอาหารสัตว์นั้นเพ่ือคืนให้แก่ผู้ผลิตหรือผู้จัดส่งอาหารสัตว์นั้นมาให้ หรือเพ่ือการอ่ืน                 
ตามความเหมาะสมก็ได้โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด 

เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่ง ถ้าปรากฏว่าผู้ผลิต ผู้นำเข้า หรือผู้ขายอาหารสัตว์ดังกล่าว            
ไม่สามารถปฏิบัติให้ถูกต้องได้ ไม่ว่าเพราะไม่มีความสามารถหรือเพราะเหตุอ่ืนใด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจ              
สั่งให้บุคคลดังกล่าวส่งมอบอาหารสัตว์นั้นแก่พนักงานเจ้าหน้าที่  ณ สถานที่ที่กำหนด เพ่ือทำลายหรือจัดการ
ตามควรแก่กรณี 

ในกรณีที่อาหารสัตว์นั้นอาจจำหน่ายได้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการขายทอดตลาด
หรือขายให้แก่หน่วยงานของรัฐภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับมอบ เงินที่ขายได้เมื่อหักค่าใช้จ่ายในการเก็บ
รักษาการจำหน่าย และค่าภาระที่เกี่ยวข้องแล้ว ให้เก็บไว้เพ่ือคืนแก่เจ้าของ แต่ถ้าพ้นกำหนดเก้าสิบวันดังกล่าว
แล้วยังจำหน่ายไม่ได้ และพนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่าการผ่อนเวลาต่อไปจะเป็นอันตรายหรือภาระเกินควร ก็ให้มี
อำนาจสั่งให้ทำลายหรือจัดการตามควรแก่กรณี 

ในกรณีที่ต้องทำลายหรือจัดการตามควรแก่กรณี หากมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นให้เจ้าของอาหาร
สัตว์มีหน้าที่จ่ายหรือชดใช้เงินจำนวนนั้นแก่ทางราชการ 
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2. พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 และทีแ่ก้ไขเพิ่มเติม 
 

เจ้าหน้าที่ตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมประมงได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 
2561 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 พ.ศ. 2561 เฉพาะใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับยา เภสัชเคมีภัณฑ์ และเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปที่มุ่งหมายใช้กับสัตว์ (กรมประมง
รับผิดชอบเฉพาะยาที่ใช้สำหรับสัตว์น้ำ) ประกอบด้วย 

1. อธิบดีกรมประมง 
2. รองอธิบดีกรมประมง. 
3. ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคสัตว์น้ำ และผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารสัตว์น้ำ 
4. ผู้อำนวยการกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต (โครงสร้างใหม่ตาม

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปลี่ยนชื่อหน่วยงานโดยใช้ชื่อเป็น 
“กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต”) กองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนด
มาตรการ กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด 
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ กองวิจัยและพัฒนา
สุขภาพสัตว์น้ำ กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมง                
และหลักฐานเพ่ือการสืบค้น กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง และกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ  

5. นักวิชาการประมง เจ้าพนักงานประมง สังกัดกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการ
ผลิต (โครงสร้างใหม่ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปลี่ยนชื่อ
หน่วยงานโดยใช้ชื่อเป็น “กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต”) กองบริหารจัดการ
ทรัพยากรและกำหนดมาตรการ กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง กองวิจัยและพัฒนา              
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ 
กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐาน
สินค้าประมงและหลักฐานเพ่ือการสืบค้น กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง และกองวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองขึ้นไป 

6. นายสัตวแพทย์ สังกัดกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ ตามที่ได้รับมอบหมายจาก    
ผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองขึน้ไป 

7. นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร สังกัดกองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมง
และหลักฐานเพ่ือการสืบค้น กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง และกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมสัตว์น้ำ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองขึ้นไป 

8. ประมงพ้ืนที ่ประมงจงัหวัด ประมงอำเภอ 
9. นักวิชาการประมง เจ้าพนักงานประมง ประจำสำนักงานประมงพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

สำนักงานประมงจังหวัด สำนักงานประมงอำเภอ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานนั้น 
ซ่ึงพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติงานตรวจร้านขายปัจจัยการผลิต ไดแ้ก่ 

พนักงานเจ้าหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการกอง นักวิชาการประมง เจ้าพนักงานประมง ในสังกัดกองตรวจสอบ
เรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต และพนักงานเจ้าหน้าที่ตำแหน่งประมงพ้ืนที่ ประมงจังหวัด 
ประมงอำเภอ นักวิชาการประมง และเจ้าพนักงานประมง ในสังกัดสำนักงานประมงพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
สำนักงานประมงจังหวัด และสำนักงานประมงอำเภอ ทีไ่ด้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้าหน่วยงาน 
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โดยมีอำนาจหน้าที่ตามมาตราดังต่อไปนี้  
มาตรา 91 ในการปฏิบัติหน้าทีใ่ห้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจดังนี้ 
(1) เข้าไปในสถานที่ผลิตยา สถานที่ขายยา สถานที่นำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร 

หรือสถานที่เก็บยา ในระหว่างทำการ เพ่ือตรวจสอบควบคุมให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้  
(2) นำยาปริมาณพอสมควรไปเป็นตวัอย่างเพ่ือตรวจสอบหรือวิเคราะห์   
(3) ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ อาจเข้าไปใน

สถานที่ใดๆ เพ่ือตรวจสอบยาและอาจยึดหรืออายัดยา และเครื่องมือเครื่องใช้ที่ เกี่ยวข้องกับการกระทำ
ความผิดตลอดจนภาชนะหรือหีบห่อบรรจุยาและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยาดังกล่าวได้ ทั้งนี้ เฉพาะในส่วนที่
เกีย่วข้องกับยา เภสัชเคมีภัณฑ์ และเภสัชเคมีภัณฑ์ก่ึงสำเร็จรปูที่มุ่งหมายใช้กับสัตว์ 
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3. พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
 

เจ้าหน้าที่ตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมประมงได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่                   
ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535              
ทีก่รมประมงมีอำนาจหน้าที่รบัผิดชอบ ประกอบด้วย 

1. อธิบดีกรมประมง 
2. รองอธิบดีกรมประมง. 
3. ผู้เชี่ยวชาญ 
4. ผู้ตรวจราชการกรม 
5. ผู้อำนวยการกอง หรือเทียบเทา่ 
6. นักวิชาการประมง นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร เจ้าพนักงานประมง และนิติกร สังกัด

ราชการบริหารส่วนกลาง กรมประมง 
7. ประมงจังหวัด ประมงอำเภอ นักวิชาการประมง และเจ้าพนักงานประมง สังกัดราชการ

บริหารส่วนภูมิภาค กรมประมง 
ซ่ึงพนักงานเจ้าหน้าทีผู่้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติงานตรวจร้านขายปัจจัยการผลิต ได้แก่ 

พนักงานเจ้าหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการกอง นักวิชาการประมง เจ้าพนักงานประมง ในสังกัดกองตรวจสอบ
เรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต และสำนักงานประมงพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร และพนักงานเจ้าหน้าที่
ตำแหน่ง ประมงจังหวัด ประมงอำเภอ นักวิชาการประมง และเจ้าพนักงานประมง ในสังกัดสำนักงานประมงจังหวัด  

 
โดยมีอำนาจหน้าที่ตามมาตราดังต่อไปนี้ 
มาตรา 52 เมื่อปรากฏต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ว่าผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก ผู้นำผ่าน ผู้นำกลับ

เข้ามา ผู้ส่งกลับออกไป หรือผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจสั่งให้ผู้นั้นระงบัการกระทำที่ฝ่าฝืน หรือแก้ไข หรือปรับปรุง หรือปฏิบัติให้ถูกต้องได้ 
ในการนี้ หากเป็นกรณีมีเหตุอันสมควร พนักงานเจ้าหน้าที่จะสั่งให้ผู้นั้นส่งออกไปซึ่งวัตถุอันตรายนั้นเพ่ือคืน
ให้แก่ผู้ผลิตหรือผู้จัดส่งวัตถุอันตรายนั้น หรือเพ่ือการอ่ืนตามความเหมาะสมก็ได้ โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการและเงื่อนไขที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ  

เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่ง ถ้าปรากฏว่าผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก ผู้นำผ่าน ผู้นำกลับเข้ามา 
ผู้ส่งกลับออกไป หรือผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติให้ถูกต้องได้ ไมว่่าเพราะไม่มี
ความสามารถหรือเพราะเหตุอ่ืนใด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจสั่งให้บุคคลดังกล่าวส่งมอบวัตถุอันตรายนั้น
แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สถานที่ที่กำหนด เพ่ือทำลายหรือจัดการตามควรแก่กรณี โดยคำนึงถึงอันตราย                         
ที่อาจเกดิขึ้นจากวัตถอัุนตรายดังกล่าวด้วย  

ในกรณีที่วัตถุอันตรายนั้นอาจจำหน่ายได้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการขายทอดตลาด
หรือขายให้แก่หน่วยงานของรัฐภายในสามเดือนนับแต่วันได้รับมอบ เงินที่ขายได้เมื่อหักค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา 
การจำหน่าย และค่าภาระที่เกี่ยวข้องแล้วให้เก็บไว้เพ่ือคืนแก่เจ้าของ แต่ถ้าพ้นกำหนดสามเดือนดังกล่าว     
แล้วยังจำหน่ายไม่ได้หากพนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่าการผ่อนเวลาต่อไปจะเป็นอันตรายหรือภาระเกินควรก็ให้มี
อำนาจสั่งใหท้ำลายหรอืจัดการตามควรแก่กรณี 

ในกรณีที่ต้องทำลายหรือจัดการตามควรแก่กรณีหากมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นให้ เจ้าของ           
วัตถุอันตรายมีหน้าที่จ่ายหรือชดใช้เงินจำนวนนั้นแก่ทางราชการ  
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มาตรา 52/1 เมื่อปรากฏต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ว่าผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่ งออก หรือผู้มี ไว้                    
ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย ประกอบกิจการอันมีสภาพที่อาจก่อให้เกิดอันตราย ความเสียหาย หรือความเดือดร้อน
แก่บุคคลหรือทรัพย์สินที่อยู่ในสถานประกอบการหรือที่อยู่ใกล้เคียงกับสถานประกอบการ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่                
มีอำนาจสั่งให้ผู้นั้นดำเนินการแก้ไขการกระทำดังกล่าว โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขท่ีพนักงาน
เจ้าหน้าที่กำหนด 

มาตรา 54 ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจดังตอ่ไปนี้ 
(1) เข้าไปในสถานที่ประกอบการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย สถานที่ผลิตวัตถุอันตราย สถานที่

เก็บรักษาวัตถุอันตราย หรือสถานที่ที่สงสัยว่าเป็นสถานที่ เช่นว่านั้นในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้น                          
ถึงพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาทำการของสถานที่ดังกล่าว หรือเข้าไปในพาหนะที่บรรทุกวัตถุอันตรายหรือสงสัย
ว่าบรรทุกวัตถุอันตราย เพื่อตรวจสอบวัตถุอันตราย ภาชนะบรรจุวัตถุอันตราย สมุดบัญชี เอกสาร หรือสิ่งใด ๆ                
ที่เกีย่วกับวัตถุอันตราย 

(2) นำวัตถุอันตรายหรือวัตถุที่สงสัยว่าเป็นวัตถุอันตรายในปริมาณพอสมควรไปเป็น
ตัวอย่างเพ่ือตรวจสอบ 

(3) ตรวจค้น กัก ยึด หรืออายัดวัตถุอันตราย ภาชนะบรรจุวัตถุอันตราย สมุดบัญชี 
เอกสารหรอืสิ่งใด ๆ ที่เก่ียวข้อง ในกรณีที่มีเหตุสงสัยว่ามีการกระทำผิดต่อพระราชบัญญัตินี้ 

(4) มีหนังสือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยคำ หรือให้ส่งเอกสารหรือวัตถุใด ๆ มาเ พ่ือ
ประกอบการพจิารณาได ้

ยกเว้นผู้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการประมง นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร นิติกร ระดับปฏิบัติการ 
เจ้าพนักงานประมง ระดับปฏิบัติงานและชำนาญงาน ไม่มีอำนาจตามมาตรา 54 (4) 

 
 


