
   หน้า   ๓ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๓๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กันยายน   ๒๕๕๘ 
 

 
 

ระเบียบกรมปศุสัตว์ 
ว่าด้วยการเข้าไปในสํานักงานหรือสถานประกอบการของผู้รับใบอนุญาต   

ตามมาตรา  ๒๔  หรือมาตรา  ๒๕  แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 
 

เพื่อให้การเข้าไปในสํานักงานหรือสถานประกอบการของผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา  ๒๔   
หรือมาตรา  ๒๕  แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  เพื่อตรวจหรือควบคุมให้การเป็นไป  
ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  เพื่อให้การเฝ้าระวัง  
ป้องกัน  และควบคุมโรคระบาดสัตว์มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๔๑  วรรคสี่  ประกอบมาตรา  ๖  แห่งพระราชบัญญัติ   
โรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  อธิบดีกรมปศุสัตว์จึงวางระเบียบให้ถือปฏิบัติไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกรมปศุสัตว์  ว่าด้วยการเข้าไปในสํานักงานหรือสถาน
ประกอบการของผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา  ๒๔  หรือมาตรา  ๒๕  แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  
พ.ศ.  ๒๕๕๘” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ระเบียบนี้ 
“สารวัตร”  หมายความว่า  สารวัตรตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 
“หมายค้น”  หมายความว่า  หมายค้นที่ออกตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา 
“บันทึกเหตุผลในการเข้าไปในสํานักงานหรือสถานประกอบการ”  หมายความว่า  หนังสือ

แสดงเหตุผลอันชอบธรรมในการเข้าไปเพื่อตรวจหรือควบคุมสํานักงานหรือสถานประกอบการของผู้รับ
ใบอนุญาตตามมาตรา  ๒๔  หรือมาตรา  ๒๕  แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘   

“สํานักงานหรือสถานประกอบการ”  หมายความว่า  สํานักงานหรือสถานประกอบการ   
ของผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา  ๒๔  และมาตรา  ๒๕  แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

“ผู้รับใบอนุญาต”  หมายความว่า  ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา  ๒๔  และมาตรา  ๒๕  แห่งพระราชบัญญัติ
โรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

ข้อ ๔ ให้ผู้อํานวยการสํานักควบคุม  ป้องกัน  และบําบัดโรคสัตว์  รักษาการตามระเบียบนี้   

หมวด  ๑ 
การเข้าไปในสํานักงานหรือสถานประกอบการ 

 
 

ข้อ ๕ การเข้าไปในสํานักงานหรือสถานประกอบการเพื่อตรวจหรือควบคุมการทําการค้าสัตว์
หรือซากสัตว์  ตามมาตรา  ๒๔  หรือการขาย  จําหน่าย  จ่าย  แจก  แลกเปลี่ยน  หรือมีไว้เพื่อขาย 



   หน้า   ๔ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๓๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กันยายน   ๒๕๕๘ 
 

 
 

ซึ่งน้ําเชื้อสําหรับผสมพันธุ์หรือเอ็มบริโอของสัตว์หรือมีพ่อพันธุ์ของสัตว์เพื่อให้บริการผสมพันธุ์แก่สัตว์ 
ของบุคคลอื่น  โดยวิธีธรรมชาติ  ตามมาตรา  ๒๕  แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  
ให้ปฏิบัติตามขั้นตอน  ดังนี้   

(๑) ก่อนเข้าไปในสํานักงานหรือสถานประกอบการให้สารวัตรแสดงความบริสุทธิ์เสียก่อน  
โดยแสดงบัตรประจําตัวสารวัตร  แสดงนาม  ตําแหน่งและหน่วยงานต้นสังกัด  พร้อมมอบบันทึกเหตุผล
ในการเข้าไปในสํานักงานหรือสถานประกอบการ  ให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองสํานักงานหรือสถาน
ประกอบการหรือผู้รับใบอนุญาตหรือผู้แทน  หากมีหมายค้นต้องแสดงหมายค้นด้วย 

(๒) ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสํานักงานหรือสถานประกอบการหรือผู้ รับใบอนุญาต   
หรือผู้แทน  เป็นผู้นําในการเข้าไปในสํานักงานหรือสถานประกอบการเพื่อตรวจและควบคุมการให้เป็น  
ไปตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 

(๓) ในการเข้าไปในสํานักงานหรือสถานประกอบการให้สารวัตรถ่ายรูปหรือบันทึกวีดีโอ   
ไว้เป็นพยานหลักฐานโดยในรูปถ่ายหรือวีดีโอให้มีเจ้าของหรือผู้ครอบครองสํานักงานหรือสถานประกอบการ  
หรือผู้รับใบอนุญาตหรือผู้แทนอยู่ในรูปถ่ายหรือวีดีโอด้วย 

(๔) ถ้ามีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคลจะเคลื่อนย้ายสิ่งต้องสงสัยออกจากสํานักงานหรือสถาน
ประกอบการให้สารวัตรสั่งให้หยุดเคลื่อนย้ายสิ่งต้องสงสัยดังกล่าวเสีย 

(๕) ในระหว่างการเข้าไปในสํานักงานหรือสถานประกอบการ  สารวัตรต้องพยายาม   
มิให้ทรัพย์สินสูญหาย  เสียหาย  และกระจัดกระจายเท่าที่จะทําได้ 

หมวด  ๒ 
การตรวจหรือควบคุมการปฏิบัติของผู้รับใบอนุญาต 

 
 

ข้อ ๖ ให้สารวัตรตรวจและควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ รับใบอนุญาตให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด 

ข้อ ๗ หากมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์  
ให้สารวัตรตรวจค้นและยึดหรืออายัดสัตว์หรือซากสัตว์หรือพยานหลักฐานที่เก่ียวข้อง 

ขอ้ ๘ หากพบว่ามีผู้กระทําความผิดกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์  ให้สารวัตรจับกุม 
ส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดําเนินคดีต่อไป 

ข้อ ๙ เม่ือเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานให้สารวัตรทําบันทึกการตรวจสอบ  การเข้าไปใน
สํานักงานหรือสถานประกอบการของผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา  ๒๔  หรือมาตรา  ๒๕  แห่งพระราชบัญญัติ 
โรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  พร้อมอ่านให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสํานักงานหรือสถานประกอบการ
หรือผู้รับใบอนุญาต  หรือผู้แทนฟังพร้อมลงลายมือชื่อ 



   หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๓๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กันยายน   ๒๕๕๘ 
 

 
 

หมวด  ๓ 
การรายงาน 

 
 

ข้อ ๑๐ ให้สารวัตรผู้ซึ่งรับผิดชอบการเข้าไปในสํานักงานหรือสถานประกอบการของผู้รับ
ใบอนุญาตตามมาตรา  ๒๔  หรือมาตรา  ๒๕  แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ทํารายงาน  
การปฏิบัติงาน  ดังนี้ 

(๑) สารวัตรรายงานการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบภายใน  ๗  วัน  หลังจากเข้าดําเนินการ 
(๒) กรณีมีหมายค้น  เม่ือเสร็จสิ้นภารกิจให้สารวัตรทํารายงานการปฏิบัติงานอีกฉบับ   

เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานให้ศาลทราบตามคําสั่งในหมายค้นด้วย 

หมวด  ๔ 
การทําบันทึก 

 
 

ข้อ ๑๑ บันทึกเหตุผลในการเข้าไปในสํานักงานหรือสถานประกอบการของผู้รับใบอนุญาต  
ตามมาตรา  ๒๔  หรือมาตรา  ๒๕  แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  บันทึกการตรวจสอบ  
การเข้าไปในสํานักงานหรือสถานประกอบการตามมาตรา  ๒๔  หรือมาตรา  ๒๕  แห่งพระราชบัญญัติ
โรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  บันทึกการยึดหรืออายัดสัตว์หรือซากสัตว์  ยานพาหนะ  เอกสาร 
หรือหลักฐานที่ เ ก่ียวข้องกับการกระทําผิด  ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ .  ๒๕๕๘   
และบันทึกการจับกุม  ให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายระเบียบนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๔  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
อยุทธ์  หรินทรานนท์ 
อธิบดีกรมปศุสัตว์ 



  

   
บันทึกเหตุผลในการเข้าไปในสาํนักงานหรือสถานประกอบการของผู้รบัใบอนญุาต 
ตามมาตรา ๒๔ หรือมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบญัญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๑ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘                   
วันท่ี..................................  เวลาประมาณ.............................น. สารวัตรตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ ดังมีรายชื่อต่อไปน้ี
....................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................................................... 
ได้เข้าทําการตรวจสอบสํานักงานหรือสถานประกอบการชื่อ......................................................................................................... 
ต้ังอยู่เลขท่ี...............................หมู่ท่ี...........ถนน.............................ตําบล/แขวง.........................อําเภอ/เขต................................. 
จังหวัด................................... เบอร์โทรสํานักงาน/สถานประกอบ................................................มือถือ....................................... 
ชื่อเจ้าของหรือผู้ครอบครองสํานกังานหรือสถานประกอบการหรือผู้แทน...................................................................................... 
ชื่อผู้รับใบอนุญาต.....................................................................เลขท่ีใบอนุญาต............................................................................ 
เพ่ือเข้าตรวจสอบตาม   เข้าตรวจตามปกติ เพ่ือให้ดําเนินงานเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 
     ได้รับแจ้ง / ร้องเรียน / ตรวจพบว่าไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่อธิบดี
ประกาศกําหนดตามมาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
      มีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 
      ............................................................................................................................ 
 สารวัตรตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ได้แจ้งข้อความในบันทึกเหตุผลในการเข้าไปในสํานักงานหรือสถาน
ประกอบการให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองสํานักงานหรือสถานประกอบการหรือผู้รับใบอนุญาตหรือผู้แทนทราบและได้มอบ
บันทึกดังกล่าวให้ตรวจสอบแล้ว 
 

 
       ............................................................ 

   (                                           )  
 สารวัตรตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 

 
 
       ............................................................ 
       (                                           )             
เจ้าของหรือผู้ครอบครองสํานักงานหรือสถานประกอบการ 

      หรือผู้รับใบอนุญาตหรือผู้แทน 
 

 
        ลงชื่อ ............................................................ พยาน 
        (                                            )             
 
 

       ลงชื่อ ............................................................ พยาน 

    (                                           )             

เอกสารแนบท่ี  ๑ 



 
บันทึกการตรวจสอบการเขา้ไปในสํานักงานหรือสถานประกอบการ 

ตามมาตรา ๒๔ หรือมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบญัญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๑ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ .ศ . ๒๕๕๘                   
วันท่ี............................................  เวลาประมาณ..........................น. สารวัตรว่าด้วยกฎหมายโรคระบาดสัตว์ ดังมีรายชื่อต่อไปน้ี 
..................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................... 
พร้อมด้วยเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง...................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
ได้ทําการตรวจสอบสํานักงานหรือสถานประกอบการและบันทึกการเข้าตรวจสอบไว้ ดังนี้  
๑. ชื่อสํานักงานหรือสถานประกอบการ........................................................................................................................................ 

ต้ังอยู่เลขท่ี.................หมู่ท่ี.......ถนน........................ตําบล/แขวง......................อําเภอ/เขต.......................จังหวัด.................. 
เบอร์โทรศัพท์สํานักงาน/สถานประกอบการ...........................................................................................................................                    

๒. ชื่อเจ้าของหรือผู้ครอบครองสํานกังานหรือสถานประกอบการหรือผู้แทน................................................................................ 
๓. ชื่อผู้รับใบอนุญาต....................................................................................เลขท่ีใบอนุญาต....................................................... 
๔. ประเภท ค้าสัตว์ ซากสัตว์ ตามมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ขาย จําหน่าย จ่าย แจก แลกเปลี่ยน หรือมีไว้เพ่ือขายซ่ึงน้ําเชื้อสําหรับผสมพันธ์ุหรือเอ็มบริโอของสัตว์ 
หรือมีพ่อพันธ์ุของสัตว์เพ่ือให้บริการผสมพันธ์ุแก่สัตว์ของบุคคลอ่ืนโดยวิธีธรรมชาติตามมาตรา ๒๕           
แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๕. การตรวจสอบ 
๕.๑ ใบอนุญาต  มี เลขท่ี................................................ออกเม่ือ..........................หมดอายุ.............................  
   ไม่มี       รายใหม่       ไม่ต่ออายุใบอนุญาต 

             ๕.๒ การกระทําความผิดตามกฎหมายวา่ด้วยโรคระบาดสัตว์ (โทษทางอาญา) 
    ไม่มีการกระทําความผิด 
    มีการกระทําความผิด 

๕.๓ การดําเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่นไข ตามท่ีอธิบดีประกาศกาํหนด 
   ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 
   ไม่ปฏิบัติตาม ดังนี้..................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................................... 
         ๕.๔ อ่ืน............................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................................... 
๖.  สรุปผลการเข้าไปในสํานกังานหรือสถานประกอบการเพื่อตรวจสอบและควบคุมให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 

๖.๑ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ครบถ้วน ไม่มีการฝา่ฝนืแต่อย่างใด 
๖.๒ การดําเนินคดี 
  จับกุมผู้กระทําความผิด 
  ร้องทุกข์กล่าวโทษ 
๖.๓ เสนอให้มีการเปรียบเทียบปรับ 
๖.๔ ยึดหรืออายัด สัตว์หรือซากสัตว์ ยานพาหนะ เอกสารหรือพยานหลักฐานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องกับการกระทําความผิด 
  ยึด................................................................................................................................................ 
  อายัด........................................................................................................................................... 

เสร็จสิ้นการตรวจสอบฯ เวลา....................................น. 

เอกสารแนบท่ี  ๒ 



-๒- 

 

อนึ่ง ในการตรวจสอบสํานักงานหรือสถานประกอบการครั้งนี้ สารวัตรตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์
มิได้ทําให้ทรัพย์สินท่ีมีอยู่ในสํานักงานหรือสถานประกอบการ  สูญหาย เสียหาย หรือกระจัดกระจายแต่อย่างใด เจ้าของ     
หรือผู้ครอบครองสํานักงานหรือสถานประกอบการหรือผู้รับใบอนุญาตหรือผู้แทน ได้อ่านบันทึกดูแล้ว และ/หรือได้รับฟัง    
การอ่านแล้วรับรองว่าถูกต้องจึงลงลายมือชื่อรับรองไว้ต่อหน้าสารวัตรตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ท้ายบันทึก 

 
 

ลงชื่อ...............................................เจ้าของหรือผู้ครอบครองสํานักงานหรือสถานประกอบการหรือผู้รับใบอนุญาต 
  (..................................................) หรือผู้แทน                     

      
ลงชื่อ..............................................สารวัตรตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 

             (..................................................) 
 

ลงชื่อ..............................................สารวัตรตามกฎหมายวา่ด้วยโรคระบาดสัตว์ / พยาน    
             (....................................................)  
        

ลงชื่อ..............................................พยาน      
  (....................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บันทึกยึดหรืออายัดสัตว์หรอืซากสัตว์ ยานพาหนะ เอกสารหรือหลักฐานทีเ่ก่ียวข้องกับการกระทําผิด 

ตามพระราชบญัญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   

เขียนท่ี......................................................... 

วันท่ี..............เดือน............................................. พ.ศ. .............. 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๑ (๖) หรือมาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
วันนี ้ เ วลา . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .น .   สารวัตรตามกฎหมายว่าด้วย โรคระบาดสัตว์ ดังมีร ายชื ่อต่อ ไป น้ี
....................................................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................................................................  
ได้เข้าไปตรวจสอบสํานักงานหรือสถานประกอบการชื่อ.................................................................................................................
ต้ังอยู่เลขท่ี...........................หมู่ท่ี...........ซอย.................................ถนน..........................................ตําบล/แขวง...........................
อําเภอ/เขต.........................................จังหวัด........................................เบอร์โทรศัพท์................................................................... 
เข้าตรวจยานพาหนะหมายเลขทะเบียน........................................................สถานท่ีเกิดเหตุ......................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
แล้วได้ทําการ         ยึด......................................................................................................................................................... 
                    อายัด..................................................................................................................................................... 
 
ไว้เพ่ือส่งพนักงานสอบสวนเพื่อเป็นพยานหลักฐานในการดําเนินคดีตามกฎหมาย โดยมีบัญชียึดหรืออายัดตามรายการดังต่อไปนี้ 
 
ลําดับ รายการ จํานวน หมายเหตุ 

    
    
    
    
    
    
    

 
อนึ่ง ในการยึดหรืออายัดคร้ังนี้  สารวัตรตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ผู้ทําการยึดหรืออายัด มิได้ทําให้ทรัพย์สิน 

ท่ีมีอยู่ในสถานท่ีนี้สูญหายหรือเสียหายแต่อย่างใด ผู้ดําเนินกิจการ เจ้าของ หรือผู้แทน ได้อ่านดูแล้ว และ/หรือ ได้รับฟังการอ่าน
ให้ฟังแล้วรับรองว่าถูกต้องจึงลงลายมือชื่อรับรองไว้ต่อสารวัตรตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ท้ายบันทึก 
ลงชื่อ........................................................ผู้ยินยอมให้ยึดหรืออายัด    ลงชื่อ.....................................................สารวัตรตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์   

      (......................................................)             (..................................................)      ผู้ยึดหรืออายัด 
               ตําแหน่ง.................................................. 

ลงชื่อ.......................................................พยาน            ลงชื่อ......................................................พยาน 
     (........................................................)      (...................................................) 

 
 
 
 

เอกสารแนบท่ี  ๓ 



บัญชีแนบท้ายการอายัด 
 

เขียนที่................................................................ 
วันที่...........เดือน........................ พ.ศ........... 

 ตามบันทึกการอายัด................................................................................................................................ 
ลงวันที่................................ข้าพเจ้า................................................................อายุ.........ปี  เช้ือชาติ..................... 
สัญชาติ....................... อยู่บ้านเลขที่........................ หมู่ที่........ ซอย.......................... ถนน................................. 
ตําบล/แขวง......................................... อําเภอ/เขต......................................... จังหวัด......................................... 
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน...................................................... เบอร์โทรศัพท์........................................... 
จะเป็นผู้เก็บรักษาทรัพย์สินที่อายัดดังกล่าว จํานวน...........................ให้อยู่ในสภาพเดิมไม่ทําให้เสียหาย ทําลาย 
ซ่อนเร้น เอาไปเสีย หรือทําให้สูญหาย หรือไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินหรือเอกสารใดๆ หรือถอน ทําให้เสียหาย 
ทําลายหรือทําให้ไร้ประโยชน์ซึ่งตราหรือเคร่ืองหมายอันได้ประทับหรือหมายไว้ที่สิ่งใดๆ ในการปฏิบัติตามหน้าที่    
เพ่ือเป็นหลักฐานในการอายัด ทั้งน้ีจนกว่าจะได้รับคําสั่งให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอ่ืน 
 โดยเก็บทรัพย์สินที่ถูกอายัดไว้ที่สถานที่..........................................................เลขที่.................หมู่ที่........ 
ซอย......................... ถนน.............................ตําบล/แขวง..............................อําเภอ/เขต..................................... 
จังหวัด..............................เบอร์โทรศัพท์สํานักงาน/สถานประกอบการ........................................มือถือ.............................. 
 
     
 
ลงช่ือ......................................ผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน     ลงช่ือ.................................สารวัตรตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์  
  (................................................)           (.................................................)           ผู้อายัด  
 
ลงช่ือ.........................................พยาน      ลงช่ือ...............................................พยาน 
  (.................................................)           (.................................................) 
 

แผนผงัที่เก็บทรัพย์สินที่ถูกอายัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกการจับกุม 
 
คดีดําที่......................./......................           ปจว.ข้อ…..............…............เวลา………….. 
คดีแดงที่..................../.......................           คดีอาญาที่……….......……............................                 
                                                              บัญชีของกลางลําดับที่...............................        
   
สถานที่บันทึก........................................................................................................................................................ 
วัน/เดือน/ปี ที่บันทึก วันที่............... เดือน...................................พ.ศ. ...................................... 
วัน/เดือน/ปี ที่จับกุม วันที่.............. เดือน.....................................พ.ศ. ................... เวลาประมาณ.................น. 
สถานที่จับกุม  ที่ ............................................................................................................................................................... 
นามสารวัตรตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์หรือเจ้าพนักงานที่ร่วมจับกุม ........................................ 
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
ได้ร่วมกันจับกุมตัวผู้ต้องหา คือ 

๑. ...................................................................................................................................... ผู้ต้องหาที่ ๑  
๒. ...................................................................................................................................... ผู้ต้องหาที่ ๒ 
๓. ...................................................................................................................................... ผู้ต้องหาที่ ๓ 
๔. ...................................................................................................................................... ผู้ต้องหาที่ ๔ 
พร้อมด้วยของกลาง มี............................................................................................................................. 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................
 ตําแหน่งที่พบของกลาง........................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................               
           โดยกล่าวหาว่า....................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................  
 พฤติการณ์แห่งคดี โดยย่อ ..................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................  

เอกสารแนบท่ี  ๔ 



          ได้รับสําเนาบันทึกการจับกุมน้ีไว้แล้ว 
 

(ลงช่ือ)................................................ผู้ต้องหา 

      (.....................................................) 
 

-๒- 
 

 ขณะกระทําการจับกุม เจ้าพนักงานที่จับกุมได้แจ้งให้ผู้ถูกจับกุมทราบด้วยว่า ผู้ถูกจับกุมมีสิทธิที่จะให้การ 
หรือไม่ให้การ และถ้อยคําของผู้ถูกจับกุมน้ันอาจใช้พยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได้ และมีสิทธิที่จะพบ 
และปรึกษาทนายความ และมีสิทธิแจ้งให้ญาติหรือผู้ที่วางใจทราบถึงการถูกจับกุม ผู้ถูกจับกุมรับทราบ         
ข้อกล่าวหา และสิทธิของผู้ถูกจับกุม ดังกล่าวข้างต้นแล้ว 
 ในช้ันการจับกุม ผู้ต้องหาให้การ............................................................................................................ 
ที่เกิดเหตุ ............................................................................................................................................................ 
วัน/เดือน/ปี ที่เกิดเหตุ ......................................................................เวลาประมาณ..................................... น.
 อน่ึง ในการจับกุมผู้ต้องหาในครั้งน้ี สารวัตรตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์หรือผู้ทําการจับกุม          
ไม่ได้บังคับขู่เข็ญ หลอกลวง หรือให้สัญญา มิได้เอาทรัพย์สินหรือเรียกร้องเอาทรัพย์สินของผู้ต้องหาผู้หน่ึงผู้ใด                 
มาเป็นประโยชน์ส่วนตนหรือพวกแต่อย่างใด อีกทั้งมิได้ทําให้ทรัพย์สินของผู้ใดเสียหาย สูญหาย หรือเสื่อมค่า        
แต่ประการใด และมิได้ทําให้ผู้ถูกจับกุมได้รับอันตรายต่อกายหรือจิตใจแต่อย่างใด ได้อ่านบันทึกการจับกุมน้ี   
ให้ผู้ถูกจับกุมฟังแล้ว รับรองว่าถูกต้องจึงให้ลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 
  
 
(ลงช่ือ)……….…..……………………...........ผู้ต้องหาที่ ๑        (ลงช่ือ)……….…..…….…………………....... ผู้ต้องหาที่ ๒ 
        (...................................................)          (........................................................)  
 
(ลงช่ือ)……….…..…………………………......ผู้ต้องหาที่ ๓        (ลงช่ือ)……….…..………………………........ ผู้ต้องหาที่ ๔ 
        (..................................................)          (.........................................................) 
 
(ลงช่ือ)……….…..………………………....... สารวัตรตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ผู้จับกุม        
      (.....................................................) 
 
(ลงช่ือ)……….…..………………………........ ผู้ร่วมจับกุม      (ลงช่ือ)……….…..……………………........... ผู้ร่วมจับกุม 
       (...................................................)           (...................................................)        
 
(ลงช่ือ)……….…..………………................ ผู้ร่วมจับกุม       (ลงช่ือ)……….…..……………………........... ผู้ร่วมจับกุม 
       (...................................................)          (.....................................................) 
 
 

(ลงช่ือ).................................................... ผู้ร่วมจับกุม / บันทึก / อ่าน 

          (...........................................................) 

 

 
 
 

 
 

 


