
 หน้า   ๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๙๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ระเบียบกรมปศุสัตว์ 
ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ 

ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจําหน่ายเนื้อสัตว์   
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

เพื่อให้การเข้าไปในสถานที่ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการฆ่าสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาต  โรงฆ่าสัตว์  
และโรงพักสัตว์ที่ ได้ รับใบอนุญาต  สถานที่ชําแหละและตัดแต่งเนื้อสัตว์หรือจําหน่ายเนื้อสัตว์   
ในยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือเนื้อสัตว์  การส่ังให้หยุดพาหนะเพื่อตรวจสอบ  และการยึด 
หรืออายัดสัตว์  เนื้อสัตว์  เอกสาร  หลักฐาน  ยานพาหนะหรือสิ่งของที่เก่ียวข้องกับการกระทําความผิด
ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจําหน่ายเนื้อสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๙  เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  
เกิดประสทิธิภาพและประสิทธิผล 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕๐  วรรคสาม  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์   
เพื่อการจําหน่ายเนื้อสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๙  อธิบดีกรมปศุสัตว์จึงวางระเบียบให้ถือปฏิบัติไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกรมปศุสัตว์  ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจําหน่ายเนื้อสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ระเบียบนี้ 
“สถานประกอบการ”  หมายความว่า  โรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับใบอนุญาต  โรงฆ่าสัตว์ที่ไม่ได้รับ

ใบอนุญาต  สถานที่ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการฆ่าสัตว์เพื่อการจําหน่ายเนื้อสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาต  
สถานที่ชําแหละและตัดแต่งเนื้อสัตว์  หรือสถานที่จําหน่ายเนื้อสัตว์   

“หมายค้น”  หมายความว่า  หมายค้นที่ออกตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา 

“บันทึกเหตุผลในการเข้าไปในสถานประกอบการหรือยานพาหนะ”  หมายความว่า  หนังสือ
แสดงเหตุผลอันชอบธรรมในการเข้าไปเพื่อตรวจสอบหรือควบคุมสถานประกอบการที่มีเหตุอันควรสงสัย
ว่ามีการฆ่าสัตว์  หรือควบคุมยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือเนื้อสัตว์ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจําหน่ายเนื้อสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

“พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม   
การฆ่าสัตว์เพื่อการจําหน่ายเนื้อสัตว์ 

“เจ้าของหรือผู้ครอบครอง”  หมายความว่า  เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานประกอบการ  
หรือยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือเนื้อสัตว์   



 หน้า   ๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๙๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 
 

หมวด  ๑ 
การเข้าไปในสถานประกอบการหรือยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือเนื้อสัตว์ 

 
 

ข้อ ๔ การเข้าไปในสถานประกอบการ  หรือยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือเนื้อสัตว์  
ให้ปฏิบัติตามขั้นตอน  ดังนี้ 

(๑) ก่อนเข้าไปในสถานประกอบการ  หรือยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือเนื้อสัตว์   
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แสดงความบริสุทธิ์เสียก่อน  โดยแสดงบัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  แสดงนาม  
ตําแหน่งและหน่วยงานต้นสังกัด  พร้อมมอบบันทึกเหตุผลในการเข้าไปในสถานประกอบการเพื่อตรวจสอบ   
และควบคุมให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานประกอบการ  หรือผู้รับใบอนุญาตหรือผู้แทน  หากมีหมายค้น
ต้องแสดงหมายค้นด้วย 

(๒) ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองหรือผู้ รับใบอนุญาตหรือผู้แทน  เป็นผู้นําในการเข้าไป 
ในสถานประกอบการ  หรือยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือเนื้อสัตว์  เพื่อตรวจสอบและควบคุม 
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจําหน่ายเนื้อสัตว์   

(๓) ในการเข้าไปในสถานประกอบการหรือยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือเนื้อสัตว์   
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ถ่ายรูปหรือบันทึกวีดีโอไว้เป็นพยานหลักฐาน  โดยในรูปถ่ายหรือวีดีโอให้มีเจ้าของ  
หรือผู้ครอบครองหรือผู้รับใบอนุญาตหรือผู้แทนอยู่ในรูปถ่ายหรือวีดีโอด้วย 

(๔) ถ้ามีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคลจะเคลื่อนย้ายสัตว์หรือเนื้อสัตว์ออกจากสถานประกอบการ  
หรือยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือเนื้อสัตว์  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งให้หยุดเคล่ือนย้าย 
เพื่อตรวจสอบ 

(๕) ในระหว่างการเข้าไปในสถานประกอบการ  หรือยานพาหนะท่ีใช้ในการขนส่งสัตว์   
หรือเนื้อสัตว์  พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องพยายามมิให้ทรัพย์สินสูญหาย  เสียหาย  และกระจัดกระจาย 
เท่าที่จะทําได้ 

หมวด  ๒ 
การตรวจสอบหรือควบคุมการปฏิบัติของผู้รับใบอนุญาต 

 
 

ข้อ ๕ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับใบอนุญาต 
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจําหน่ายเนื้อสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๙   

ข้อ ๖ หากมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม  
การฆ่าสัตว์เพื่อการจําหน่ายเน้ือสัตว์  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจค้นและยึดหรืออายัดสัตว์หรือเนื้อสัตว์  
เอกสาร  ยานพาหนะหรือพยานหลักฐานที่เก่ียวข้องกับการกระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม   
การฆ่าสัตว์เพื่อการจําหน่ายเนื้อสัตว์  เพื่อเป็นพยานหลักฐานในการดําเนินคดี 

การดําเนินการกับของกลางซึ่งถูกยึดหรืออายัดไว้  ให้เป็นไปตามที่กรมปศุสัตว์กําหนด 



 หน้า   ๘ 
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ข้อ ๗ หากพบว่ามีผู้กระทําความผิดกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการ
จําหน่ายเนื้อสัตว์  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จับกุมส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดําเนินคดีต่อไป   

ข้อ ๘ เม่ือเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทําบันทึกการตรวจสอบ  การเข้า
ไปในสถานประกอบการหรือยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือเนื้อสัตว์  พร้อมอ่านให้เจ้าของ 
หรือผู้ครอบครองหรือผู้รับใบอนุญาตหรือผู้แทนฟังพร้อมลงลายมือชื่อ  ถ้าไม่มีบุคคลใดลงลายมือชื่อ   
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่บันทึกเหตุผลไว้ 

หมวด  ๓ 
การรายงาน 

 
 

ข้อ ๙ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ซึ่งรับผิดชอบการเข้าไปในสถานประกอบการ  หรือยานพาหนะ  
ที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือเนื้อสัตว์  ทํารายงานการปฏิบัติงาน  ดังนี้ 

(๑) พนักงานเจ้าหน้าที่รายงานการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบภายใน  ๑๕  วัน  
หลังจากเข้าดําเนินการ 

(๒) กรณีมีหมายค้น  เม่ือเสร็จสิ้นภารกิจให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทํารายงานการปฏิบัติงานอีกฉบับ
เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานให้ศาลทราบตามคําสั่งในหมายค้นด้วย 

หมวด  ๔ 
การทําบันทึก 

 
 

ข้อ ๑๐ บันทึกเหตุผลในการเข้าไปในสถานประกอบการหรือยานพาหนะ  บันทึกการตรวจสอบ
การเข้าไปในสถานประกอบการหรือยานพาหนะ  บันทึกการยึดหรืออายัดสัตว์หรือซากสัตว์  ยานพาหนะ  
เอกสารหรือหลักฐานที่เก่ียวข้องกับการกระทําผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจําหน่าย
เนื้อสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๙  และบันทึกการจับกุม  ให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายระเบียบนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๘  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

อภัย  สุทธิสังข์ 
อธิบดีกรมปศุสัตว์ 



 

   
บนัทกึเหตผุลในการเข้าไปในสถานประกอบการหรือยานพาหนะ 

ตามพระราชบญัญตัคิวบคุมการฆ่าสตัว์เพือ่การจําหน่ายเนื้อสตัว์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพ่ือการจําหน่าย
เน้ือสัตว์พ.ศ. ๒๕๕๙ วันที่.......................................  เวลาประมาณ.............................น. พนักงานเจ้าหน้าที่
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์เพ่ือการจําหน่ายเน้ือสัตว์ ดังมีรายช่ือต่อไปน้ี.................................... 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
ได้เข้าทําการตรวจสอบสถานประกอบการช่ือ................................................................................ต้ังอยู่เลขที่................
หมู่ที่............ถนน...........................ตําบล/แขวง.........................................อําเภอ/เขต........................................
จังหวัด........................................ เบอร์โทร................................................มือถือ.................................................. 
ช่ือเจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานประกอบการหรือผู้แทน............................................................. 
ช่ือผู้รับใบอนุญาต.....................................................................เลขที่ใบอนุญาต.................................................... 

เพ่ือเข้าตรวจสอบการดําเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์เพ่ือ 
การจําหน่ายเน้ือสัตว์ 
  ได้รับแจ้ง/ร้องเรียน/ตรวจพบว่าไม่ปฏิบั ติตามพระราชบัญญั ติควบคุมการฆ่าสัตว์                
และจําหน่ายเน้ือสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 มีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์
เพ่ือการจําหน่ายเน้ือสัตว์ 
  อ่ืน ๆ ..................................................................................................................................... 
  พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์เพ่ือการจําหน่ายเน้ือสัตว์     
ได้แจ้งข้อความในบันทึกเหตุผลในการเข้าไปเพ่ือควบคุมและตรวจสอบให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองหรือผู้รับ
ใบอนุญาตหรือผู้แทน ทราบและได้มอบบันทึกดังกล่าวให้ตรวจสอบแล้ว 
 
   ลงช่ือ ........................................................  พนักงานเจ้าหน้าที่        
         (                                           )          

 

   ลงช่ือ ........................................................  เจ้าของหรือผู้ครอบครองหรือผู้รับใบอนุญาตหรือผู้แทน 
         (                                          )             

 

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

  ลงช่ือ ......................................................... พยาน   

         (                                          )             



 
บนัทกึการตรวจสอบการเข้าไปในสถานประกอบการหรอืยานพาหนะ  

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์

เพ่ือการจําหน่ายเน้ือสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙ วันที่................................................  เวลาประมาณ.............................น. 
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าการควบคุมการฆ่าสัตว์เพ่ือการจําหน่ายเน้ือสัตว์ ดังมีรายช่ือต่อไปน้ี 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง............................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
ได้ทําการตรวจสอบสถานประกอบการ และบันทึกการเข้าตรวจสอบไว้ ดังน้ี  
๑. ช่ือสถานประกอบการ.................................................................................................................................... 

ต้ังอยู่เลขที่.....................หมู่ที่.............ถนน.................................ตําบล/แขวง.......................................
อําเภอ/เขต....................................จังหวัด...............................เบอร์โทรศัพท์…………………………………………… 

๒. ช่ือเจ้าของหรือผู้ครอบครองหรือผู้รับใบอนุญาตหรือผู้แทน............................................................................. 
๓. ช่ือผู้รับใบอนุญาต.........................................................................เลขที่ใบอนุญาต......................................... 
๔. การตรวจสอบ 

๔.๑ ใบอนญุาต  มี เลขท่ี..........................................ออกเม่ือ......................หมดอายุ...................... 
   ไม่ม ี      รายใหม่       ไม่ต่ออายุใบอนญุาต 

         ๔.๒ การกระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์เพ่ือการจําหน่ายเน้ือสัตว์ 
    ไม่มีการกระทําความผิด 
    มีการกระทําความผิด 

         ๔.๓ อ่ืน..................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................. 
๕.  สรุปผลการเข้าไปในสถานประกอบการ 

๕.๑ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์เพ่ือการจําหน่ายเนื้อสัตว์ครบถ้วน 
ไม่มีการฝ่าฝืนแต่อย่างใด 

๕.๒ การดําเนินคดี 
  จับกุมผูก้ระทําความผิด 
  ร้องทุกขก์ล่าวโทษ 
๕.๓ เสนอใหม้กีารเปรยีบเทียบปรับ 
๕.๔ ยึดหรืออายัด สัตว์หรือเน้ือสัตว์ เอกสาร ยานพาหนะหรือพยานหลักฐานอ่ืนที่เก่ียวข้อง       

กับการกระทําความผิด 
  ยึด........................................................................................................................... 
  อายัด...................................................................................................................... 

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



-๒- 
 

อน่ึง ในการตรวจสอบสถานประกอบการครั้งน้ี พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมการฆ่าสัตว์เพ่ือการจําหน่ายเนื้อสัตว์ มิได้ทําให้ทรัพย์สินที่มีอยู่ในสถานประกอบการสูญหาย เสียหาย 
หรือกระจัดกระจายแต่อย่างใด เจ้าของหรือผู้ครอบครองหรือผู้รับใบอนุญาตหรือผู้แทน ได้อ่านบันทึกดูแล้ว 
และ/หรือได้รับฟังการอ่านแล้วรับรองว่าถูกต้องจึงลงลายมือช่ือรับรองไว้ต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์เพ่ือการจําหน่ายเน้ือสัตว์ ท้ายบันทึก 

 
 

ลงช่ือ............................................... 

          (..................................................)  
   เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานประกอบการหรือผู้รับใบอนุญาตหรือผู้แทน 

  
 

ลงช่ือ.............................................. 

          (..................................................)  
พนักงานเจ้าหน้าที่ 

 
   ลงช่ือ.............................................. 

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

 ลงช่ือ..............................................      

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บนัทกึยึดหรืออายัดสตัว์หรอืเนื้อสตัว์ ยานพาหนะเอกสารหรือหลักฐานทีเ่กีย่วข้องกบัการกระทําผดิ 

ตามพระราชบญัญตัคิวบคุมการฆ่าสตัว์เพือ่การจําหน่ายเนื้อสตัว์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
   

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

วันที่..............เดอืน............................................. พ.ศ. .............. 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจําหน่ายเนื้อสัตว์           
พ.ศ. ๒๕๕๙ วันนี้ เวลา . . . . . . . . . .น .  พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจําหน่าย
เนื้อสัตว์ ดังมีรายชื่อต่อไปน้ี................................ .................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
........................................ .................................... ................... ............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
ได้เข้าไปตรวจสอบสถานประกอบการ ชื่อ..................................................................................................................
ตั้งอยู่เลขที่................................หมู่ที่..........ซอย............................ถนน..............................ตําบล/แขวง...........................
อําเภอ/เขต.........................................จังหวัด........................................เบอร์โทรศัพท์..................................................... 
เข้าตรวจยานพาหนะหมายเลขทะเบียน...............................................สถานทีเ่กิดเหตุ..................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
แล้วได้ทําการ    ยึด.................................................................................................................................................... 
              อายัด................................................................................................................................................. 
ไว้เพื่อส่งพนักงานสอบสวนเพื่อเป็นพยานหลักฐานในการดําเนินคดีตามกฎหมาย โดยมีบัญชียึดหรืออายัดตามรายการ
ดังต่อไปนี้ 
ลําดับ รายการ จํานวน หมายเหต ุ
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

อนึ่ง ในการยึดหรืออายัดครั้งนี้  พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ทําการยึดหรืออายัด มิได้ทําให้ทรัพย์สินที่มีอยู่ในสถาน
ที่นี้สูญหายหรือเสียหายแต่อย่างใด เจ้าของหรือผู้ครอบครองหรือผู้รับใบอนุญาตหรือผู้แทน ได้อ่านดูแล้ว และ/หรือ
ได้รับฟังการอ่านให้ฟังแล้วรับรองว่าถูกต้องจึงลงลายมือช่ือรับรองไว้ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ท้ายบันทึก 
 

ลงชือ่.......................................................ผู้ยินยอมให้ยึดหรอือายัด ลงชือ่.........................................................พนกังานเจ้าหน้าที ่
  (................................................)                  (................................................) 
                 
ลงชื่อ.......................................................พยาน   ลงชื่อ..........................................................พยาน 
  (................................................)                        (................................................) 



บัญชีแนบท้ายการอายัด 
 

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

  
ตามบันทึกการอายัด............................................................................................................................ 

ลงวันที.่...............................ข้าพเจ้า...........................................................................อายุ...........ปี เชื้อชาต.ิ.................... 
สัญชาติ...........................อยู่บ้านเลขที.่.......................หมูท่ี่........ซอย..........................ถนน.............................................. 
ตําบล/แขวง.........................................อําเภอ/เขต.........................................จังหวัด....................................................... 
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน......................................................เบอร์โทรศัพท์........................................................ 
จะเป็นผู้เก็บรักษาทรัพย์สินที่อายัดดังกล่าว จํานวน........................................ให้อยู่ในสภาพเดิมไม่ทําให้เสียหาย 
ทําลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย หรือทําให้สูญหาย หรือไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินหรือเอกสารใดๆ หรือถอน ทําให้เสียหาย 
ทําลายหรือทําให้ไร้ประโยชน์ซึ่งตราหรือเครื่องหมายอันได้ประทับหรือหมายไว้ที่ส่ิงใดๆ ในการปฏิบัติตามหน้าที่เพื่อเป็น
หลักฐานในการอายัด ทั้งนี้จนกว่าจะได้รับคําส่ังให้เปล่ียนแปลงเป็นอย่างอื่น 
  โดยเก็บทรัพย์สินที่ถกูอายัดไว้ทีส่ถานที่.............................................................................................. 
เลขที.่................หมู่ที.่............ซอย..................................ถนน...................................ตําบล/แขวง.....................................
อําเภอ/เขต..........................................จงัหวดั...........................................เบอร์โทรศัพท์............................................................... 
 
 
   ลงชื่อ............................................................ผู้เก็บรักษาทรพัย์สิน           ลงชื่อ............................................................พนักงานเจ้าหน้าที่       
       (.................................................)                               (...............................................) 
                                                                                                       
                                                               
    ลงชื่อ..............................................พยาน                   ลงช่ือ.................................................พยาน 
       (.................................................)                (.................................................) 
 

แผนผงัที่เกบ็ทรัพย์สนิทีถ่กูอายัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 ............................................................................................................................................................... 
นามพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ร่วมจับกุม………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………....................................................................................................................
ได้ร่วมกันจับกุมตัวผู้ต้องหา คือ 

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

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

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



ได้รับสําเนาบันทึกการจับกุมน้ีไว้แล้ว 

 

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

-๒- 
 

  ขณะกระทําการจับกุม เจ้าพนักงานที่จับกุมได้แจ้งให้ผู้ถูกจับกุมทราบด้วยว่า ผู้ถูกจับกุมมีสิทธิ  
ที่จะให้การหรือไม่ให้การ และถ้อยคําของผู้ถูกจับกุมน้ันอาจใช้พยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได้ และมีสิทธิที่
จะพบและปรึกษาทนายความ และมีสิทธิแจ้งให้ญาติหรือผู้ที่วางใจทราบถึงการถูกจับกุม ผู้ถูกจับกุมรับทราบ 
ข้อกล่าวหา และสิทธิของผู้ถูกจับกุม ดังกล่าวข้างต้นแล้ว 
  ในช้ันการจับกุม ผู้ต้องหาให้การ.............................................................................................. 
ที่เกิดเหตุ ............................................................................................................................................................ 
วัน/เดือน/ปี ที่เกิดเหตุ ................................................................................................เวลาประมาณ.............. น.
  อน่ึง ในการจับกุมผู้ต้องหาในครั้งน้ีพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยควบคุมการฆ่าสัตว์ 
เพ่ือการจําหน่ายเนื้อสัตว์ หรือผู้ทําการจับกุมไม่ได้บังคับขู่เข็ญ หลอกลวง หรือให้สัญญา มิได้เอาทรัพย์สินหรือ
เรียกร้องเอาทรัพย์สินของผู้ต้องหาผู้หน่ึงผู้ใดมาเป็นประโยชน์ส่วนตนหรือพวกแต่อย่างใด อีกทั้งมิได้ทําให้
ทรัพย์สินของผู้ใดเสียหายสูญหาย หรือเสื่อมค่าแต่ประการใด และมิได้ทําให้ผู้ถูกจับกุมได้รับอันตรายต่อกาย 
หรือจิตใจแต่อย่างใด ได้อ่านบันทึกการจับกุมน้ีให้ผู้ถูกจับกุมฟังแล้ว รับรองว่าถูกต้องจึงให้ลงลายมือช่ือไว้เป็น
หลักฐาน 
 
 
(ลงช่ือ)……….…..……………………...........ผู้ต้องหาที่ ๑       (ลงช่ือ)……….…..…….………………….......ผู้ต้องหาที่ ๒ 
        (.................................................)          (...................................................) 
 
(ลงช่ือ)……….…..…………………………......ผู้ต้องหาที่ ๓       (ลงช่ือ)……….…..………………………........ผู้ต้องหาที่ ๔ 
        (.................................................)         (......................................................) 
 
(ลงช่ือ)……….…..………………………..........พนักงานเจ้าหน้าที่ 
       (....................................................)  
 
(ลงช่ือ)……….…..………………………........ผู้ร่วมจับกุม      (ลงช่ือ)……….…..……………………...........ผู้ร่วมจับกุม 
       (..................................................)                            (...................................................)        
 
(ลงช่ือ)……….…..………………................ผู้ร่วมจับกุม      (ลงช่ือ)……….…..……………………...........ผู้ร่วมจับกุม 
       (..................................................)                   (....................................................) 
 
 

(ลงช่ือ)....................................................ผู้ร่วมจับกุม/บันทกึ/อ่าน 

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

 

 
 
 
 


