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บญัชีรายช่ือกฏหมายดา้นปศุสตัวท่ี์สาํคญั

1.พระราชบัญญัติโรงระบาดสตัว์ พ.ศ.2558

2.พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสตัว์ พ.ศ.2558

3.พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสตัว์และจาํหน่ายเน้ือสตัว์

4.พระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510

5.พระราชบัญญัติสถานพยาบาลสตัว์ พ.ศ.2533 แก้ไขเพ่ิมเติมโดย

พระราชบัญญัติสถานพยาบาลสตัว์

6.พระราชบัญญัติโรคสนัุขบ้า

7.พระพราชบัญญัติป้องกนัทารณุกรรมและจัดสวัสดิภาพสตัว์

พ.ศ.2557

8.พระราชบัญญัติวิชาชีพการสตัวแพทย์ พ.ศ.2545



 มาตรา ๔  ในพระราชบญัญัตนิี้

 “สตัว”์ หมายความว่า สตัวท์ี่มใิช่สตัวป่์า และหมายความเฉพาะโค กระบอื แพะ 

แกะ สกุร และสตัวอ์ื่นตามที่กาํหนดในกฎกระทรวง

 “เนื้อสตัว”์ หมายความว่า เนื้อหรือส่วนอื่นของสตัวท์ี่ตายแล้ว ซ่ึงมไิด้ปรงุแต่งให้

เป็นอาหารหรือมไิด้ปรงุแต่งเพ่ือให้คงอยู่ไม่เป่ือยเน่า  ทั้งนี้ ไม่ว่าจะอยู่ในร่างแห่ง

สตัวน์ั้นหรือชาํแหละแล้ว

 “โรงพักสตัว”์ หมายความว่า สถานที่พักสตัวห์รือกกัสตัวก่์อนทาํการฆ่า

 “โรงฆ่าสตัว”์ หมายความว่า สถานที่ที่กาํหนดให้ทาํการฆ่าสตัวต์ามพระราชบญัญัติ

นี้

พระราชบญัญตัคิวบคุมการฆ่าสตัว์และจาํหน่ายเน ือ้สตัว์



 “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการควบคุมการฆ่าสตัว์

และจาํหน่ายเน้ือสตัว์

 “พนักงานตรวจโรคสตัว์” หมายความว่า สตัวแพทย์หรือบุคคลอื่น 

ผู้ซึ่งอธบิดีหรือราชการส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งให้มอีาํนาจหน้าที่ตรวจ

โรคซึ่งมีในสตัว์หรือเน้ือสตัว์

 “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรี อธบิดี หรือ

ราชการส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งให้ปฏบิตัิการตามพระราชบญัญัติน้ี

 “อธบิดี” หมายความว่า อธบิดีกรมปศสุตัว์*

 “รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบญัญัติ

น้ี



มาตรา ๑๑  ผู้ใดมีความประสงค์จะตั้งโรงฆ่าสตัว์ โรงพัก
สตัว์ และการฆ่าสตัว์ ให้ขอรับใบอนุญาตจากอธบิดหีรือผู้ซึ่ง
อธบิดีมอบหมายตามหลักเกณฑ ์วิธกีารและเงื่อนไขที่
กาํหนดในกฎกระทรวง

 คาํขอรับใบอนุญาตให้เป็นไปตามแบบที่กระทรวงเกษตร
และสหกรณ*์ประกาศกาํหนดในราชกจิจานุเบกษา แต่อย่าง
น้อยต้องมีรายการดงัต่อไปน้ี

 (๑) วัน เดือน ปี ที่ย่ืนคาํขอรับใบอนุญาต



 (๒) ช่ือและที่อยู่ของผู้ขอรับใบอนุญาต ถ้าผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนิตบุิคคลต้องยื่น

เอกสารหลักฐานหรือสาํเนาแสดงการเป็นนิตบุิคคลพร้อมกบัคาํขอด้วย

 (๓) สถานที่ตั้งโรงฆ่าสตัว ์โรงพักสตัว ์และการฆ่าสตัว์

 เมื่ออธบิดหีรือผู้ซ่ึงอธบิดมีอบหมายได้รับคาํขอตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้อธบิดหีรือผู้

ซ่ึงอธบิดมีอบหมายตรวจพิจารณาว่าผู้ขอรับใบอนุญาตได้ปฏบิตัติามหลักเกณฑท์ี่

กาํหนดในกฎกระทรวงหรือไม่ แล้วออกใบอนุญาตหรือมหีนังสอืแจ้งคาํสั่งไม่

อนุญาตพร้อมด้วยเหตผุลให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายในสามสบิวนันบัแต่วนัที่

ได้รับคาํขอ

 มาตรา ๒๗  ผู้ใดไม่ปฏบัิติตามมาตรา ๑๑ ต้องระวางโทษจาํคุกไม่เกนิหน่ึงปี 

หรือปรับไม่เกนิห้าพันบาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ



มาตรา ๑๓  ผู้รับใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสตัว์ โรงพักสตัว์ และ

การฆ่าสตัว์ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ ณ ที่เปิดเผยและเหน็ได้

ง่ายในโรงฆ่าสตัว์และโรงพักสตัว์ของตน



 มาตรา ๑๕  ผู้ใดมคีวามประสงค์จะฆ่าสตัว์ให้แจ้งจาํนวนสตัวท์ี่จะฆ่า วัน
และเวลาที่จะดาํเนนิการฆ่าสตัว์ และช่ือของโรงฆ่าสตัว์ตามแบบที่กระทรวง
เกษตรและสหกรณ*์ประกาศกาํหนดในราชกจิจานุเบกษาต่อพนกังาน
เจ้าหน้าที่ และเสยีอากรการฆ่าสตัว์ตามอตัราที่กาํหนดในกฎกระทรวง

 ในกรณเีป็นโรงฆ่าสตัว์ของราชการส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยราชการอื่นใดที่
ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรี ให้เสยีค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสตัว์และ
ค่าธรรมเนียมโรงพักสตัว์ตามอตัราที่กาํหนดในกฎกระทรวงด้วย

 เมื่อพนกังานเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งตามวรรคหนึ่ง ให้พนกังานเจ้าหน้าที่ออก
หลักฐานการรับแจ้งเป็นหนงัสอืให้แก่ผู้ที่ประสงค์จะฆ่าสตัว ์โดยกาํหนดวัน
และเวลาในการฆ่าสตัว์ดังกล่าวตามแบบที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ*์
ประกาศกาํหนดในราชกจิจานุเบกษา



มาตรา ๒๙  ผู้ใดไม่ปฏบิตัิตามมาตรา ๑๕ มาตรา ๒๐ 

มาตรา ๒๒ หรือมาตรา ๒๕ ต้องระวางโทษดงัน้ี

 (๑) ถ้าเป็นโคหรือกระบอื จาํคุกไม่เกนิหน่ึงปี หรือปรับตัว

ละไม่เกนิห้าพันบาทเรียงตามรายตัวสตัว์ที่ฆ่า หรือทั้งจาํทั้ง

ปรับ

 (๒) ถ้าเป็นสตัว์นอกจากโคหรือกระบอื จาํคุกไม่เกนิสาม

เดือน หรือปรับตัวละไม่เกนิสองพันห้าร้อยบาทเรียงตามราย

ตัวสตัว์ที่ฆ่า หรือทั้งจาํทั้งปรับ





 มาตรา ๒๐  ภายใต้บังคับมาตรา ๒๒ ให้ผู้ที่ประสงค์จะฆ่าสตัว์นาํสตัว์ไปยังโรงพักสตัว์และจะต้อง
ฆ่าสตัว์น้ันในโรงฆ่าสตัว์ตามวันและเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่กาํหนดตามมาตรา ๑๕ วรรคสาม

 มาตรา ๒๑  ห้ามมิให้ผู้ใดนาํสตัว์ออกจากโรงพักสตัว์หรือโรงฆ่าสตัว์ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก
พนักงานเจ้าหน้าที่

 มาตรา ๒๒  ในกรณต่ีอไปน้ี จะฆ่าสตัว์นอกโรงฆ่าสตัว์ได้แต่ต้องปฏบิัตติามข้อกาํหนดใน
กฎกระทรวง

 (๑) การฆ่าสตัว์ซึ่งต้องฆ่า ณ ที่ใดที่หน่ึงโดยเฉพาะ ตามพิธกีรรมในทางศาสนา

 (๒) การฆ่าสตัว์ในท้องที่ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแห่งท้องที่น้ันประกาศเป็นคร้ังคราวว่าเป็นท้องที่
กนัดาร และจาํเป็นต้องฆ่าสตัว์ในท้องที่น้ัน

 (๓) การฆ่าสตัว์ในกรณทีี่มีเหตสุมควรเป็นพิเศษ

 มาตรา ๓๑  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๔ หรือมาตรา ๒๖ ต้องระวางโทษจาํคุกไม่เกนิสาม
เดอืน หรือปรับไม่เกนิสองพันห้าร้อยบาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ

 มาตรา ๒๙  ผู้ใดไม่ปฏบิัตติามมาตรา ๑๕ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๒ หรือมาตรา ๒๕ ต้องระวาง
โทษดงัน้ี

 (๑) ถ้าเป็นโคหรือกระบือ จาํคุกไม่เกนิหน่ึงปี หรือปรับตวัละไม่เกนิห้าพันบาทเรียงตามรายตวั
สตัว์ที่ฆ่า หรือทั้งจาํทั้งปรับ

 (๒) ถ้าเป็นสตัว์นอกจากโคหรือกระบือ จาํคุกไม่เกนิสามเดอืน หรือปรับตวัละไม่เกนิสองพันห้า
ร้อยบาทเรียงตามรายตวัสตัว์ที่ฆ่า หรือทั้งจาํทั้งปรับ



 มาตรา ๒๔  เมื่อได้ฆ่าสตัวแ์ล้วห้ามมใิห้ผู้ใดนาํเนื้อสตัวอ์อกจากโรงฆ่าสตัวก่์อนที่

พนักงานเจ้าหน้าที่ประทบัตรารับรองให้จาํหน่ายที่เนื้อสตัวน์ั้นแล้ว

 ในกรณทีี่ปรากฏแก่พนักงานตรวจโรคสตัวว่์าเนื้อสตัวข์องสตัวท์ี่ได้ฆ่าเป็นโรคและ

หรือมลัีกษณะตามที่กาํหนดในกฎกระทรวงว่าไม่เหมาะสมที่จะใช้เนื้อสตัวเ์ช่นนั้น

เป็นอาหาร ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มอีาํนาจทาํลายเนื้อสตัวน์ั้นเสยีทั้งตวัหรือบางส่วน 

หรือจัดทาํให้เป็นเนื้อสตัวท์ี่ควรใช้เป็นอาหารเสยีก่อนได้

 มาตรา ๓๑  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๔ หรือมาตรา ๒๖ ต้องระวางโทษ

จาํคุกไม่เกนิสามเดอืน หรือปรับไม่เกนิสองพันห้าร้อยบาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ



มาตรา ๒๖  ห้ามมิให้ผู้ใดจาํหน่ายหรือมีไว้เพ่ือจาํหน่ายซึ่ง

เน้ือสตัว์ที่ถูกฆ่าโดยมิได้มีการแจ้งตามมาตรา ๑๕ วรรคหน่ึง

มาตรา ๒๘  ผู้รับใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสตัว์ โรงพักสตัว์ และ

การฆ่าสตัว์ผู้ใดไม่ปฏบิตัิตามมาตรา ๑๓ หรือมาตรา ๑๔ 

ต้องระวางโทษปรับไม่เกนิหน่ึงพันบาท

 มาตรา ๓๑  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๔ หรือมาตรา

๒๖ ต้องระวางโทษจาํคุกไม่เกนิสามเดือน หรือปรับไม่เกนิ

สองพันห้าร้อยบาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ



มาตรา ๒๙  ผู้ใดไม่ปฏบิตัิตามมาตรา ๑๕ มาตรา ๒๐ 

มาตรา ๒๒ หรือมาตรา ๒๕ ต้องระวางโทษดงัน้ี

 (๑) ถ้าเป็นโคหรือกระบอื จาํคุกไม่เกนิหน่ึงปี หรือปรับตัว

ละไม่เกนิห้าพันบาทเรียงตามรายตัวสตัว์ที่ฆ่า หรือทั้งจาํทั้ง

ปรับ

 (๒) ถ้าเป็นสตัว์นอกจากโคหรือกระบอื จาํคุกไม่เกนิสาม

เดือน หรือปรับตัวละไม่เกนิสองพันห้าร้อยบาทเรียงตามราย

ตัวสตัว์ที่ฆ่า หรือทั้งจาํทั้งปรับ



มาตรา ๓๑  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๔ หรือมาตรา 

๒๖ ต้องระวางโทษจาํคุกไม่เกนิสามเดือน หรือปรับไม่เกนิ

สองพันห้าร้อยบาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ







พระราชบัญญัตป้ิองกนัการทารุณกรรมและการจัดสวสัดภิาพสัตว์พ.ศ. ๒๕๕๗

 มาตรา ๓  ในพระราชบญัญัตนิี้

 “สตัว”์ หมายความว่า สตัวท์ี่โดยปกตเิล้ียงไว้เพ่ือเป็นสตัวบ้์าน สตัวเ์ล้ียงเพ่ือใช้งาน 
สตัวเ์ล้ียงเพ่ือใช้เป็นพาหนะ สตัวเ์ล้ียงเพ่ือใช้เป็นเพ่ือน สตัวเ์ล้ียงเพ่ือใช้เป็นอาหาร 
สตัวเ์ล้ียงเพ่ือใช้ในการแสดง หรือสตัวเ์ล้ียงเพ่ือใช้ในการอื่นใด ทั้งนี้  ไม่ว่าจะมี
เจ้าของหรือไม่กต็าม และให้หมายความรวมถงึสตัวท์ี่อาศยัอยู่ในธรรมชาตติามที่
รัฐมนตรีประกาศกาํหนด

 “การทารณุกรรม” หมายความว่า การกระทาํหรืองดเว้นการกระทาํใด ๆ ที่ทาํให้
สตัวไ์ด้รับความทุกขท์รมานไม่ว่าทางร่างกายหรือจติใจ ได้รับความเจบ็ปวด ความ
เจบ็ป่วย ทุพพลภาพ หรืออาจมผีลทาํให้สตัวน์ั้นตาย และให้หมายความรวมถงึการ
ใช้สตัวพิ์การ สตัวเ์จบ็ป่วย สตัวช์ราหรือสตัวท์ี่กาํลังตั้งท้องเพ่ือแสวงหาประโยชน์ 
ใช้สตัวป์ระกอบกามกจิ ใช้สตัวท์าํงานจนเกนิสมควรหรือใช้ให้ทาํงานอนัไม่สมควร
เพราะเหตทุี่สตัวน์ั้นเจบ็ป่วย ชราหรืออ่อนอายุ



 “การจัดสวสัดภิาพสตัว”์ หมายความว่า การเล้ียงหรือการดูแลให้สตัวม์คีวามเป็นอยู่

ในสภาวะที่เหมาะสม มสีขุภาพอนามยัที่ด ีมทีี่อยู่ อาหาร และนํา้อย่างเพียงพอ

 “เจ้าของสตัว”์ หมายความว่า เจ้าของกรรมสทิธิ์ และให้หมายความรวมถงึผู้

ครอบครองสตัวห์รือผู้ซ่ึงได้รับมอบหมายให้ดูแล ไม่ว่าจะได้รับมอบหมายจาก

เจ้าของกรรมสทิธิ์ หรือผู้ซ่ึงได้รับมอบหมายจากเจ้าของกรรมสทิธิ์ให้ดูแลด้วย

 “องคก์รจัดสวสัดภิาพสตัว”์ หมายความว่า คณะบุคคลหรือนิตบุิคคล ซ่ึงขึ้น

ทะเบยีนเป็นองคก์รจัดสวสัดภิาพสตัวต์ามพระราชบญัญัตนิี้

 “สถานสงเคราะห์สตัว”์ หมายความว่า สถานที่สาํหรับใช้เล้ียงสตัว ์หรือสถานที่

สาํหรับใช้ในการให้ความช่วยเหลือหรืออภบิาลสตัวท์ี่ถูกทอดทิ้ง สตัวท์ี่ไม่มเีจ้าของ 

หรือสตัวท์ี่ถูกกระทาํการทารณุกรรม

 “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการป้องกนัการทารณุกรรมและการ

จัดสวสัดภิาพสตัว์



 “สตัวแพทย์” หมายความว่า ผู้ประกอบวชิาชีพการสตัวแพทย์ตามกฎหมายว่าด้วย

วชิาชีพการสตัวแพทย์

 “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏบิตักิารตาม

พระราชบญัญัตนิี้

 “นายทะเบยีน” หมายความว่า ผู้ซ่ึงอธบิดแีต่งตั้งให้เป็นนายทะเบยีน

 “อธบิด”ี หมายความว่า อธบิดกีรมปศสุตัว์

 “รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบญัญัตนิี้



หมวด ๕การป้องกนัการทารุณกรรมสตัว์

 มาตรา ๒๐  ห้ามมใิห้ผู้ใดกระทาํการอนัเป็นการทารณุกรรมสตัวโ์ดยไม่มเีหตอุนั

สมควร

 มาตรา ๓๑  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๐ ต้องระวางโทษจาํคุกไม่เกนิสองปี หรือปรับไม่

เกนิสี่หมื่นบาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ





 มาตรา ๒๑  การกระทาํดงัต่อไปนี้  ไม่ถอืว่าเป็นการทารณุกรรมสตัวต์ามมาตรา ๒๐

 (๑) การฆ่าสตัวเ์พ่ือใช้เป็นอาหาร  ทั้งนี้  เฉพาะสตัวเ์ล้ียงเพ่ือใช้เป็นอาหาร

 (๒) การฆ่าสตัวต์ามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสตัวแ์ละจาํหน่ายเนื้อสตัว์

 (๓) การฆ่าสตัวเ์พ่ือควบคุมโรคระบาดตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสตัว์

 (๔) การฆ่าสตัวใ์นกรณทีี่สตัวแพทยเ์หน็ว่าสตัวป่์วย พิการ หรือบาดเจบ็และไม่

สามารถเยียวยาหรือรักษาให้มชีีวติอยู่รอดได้โดยปราศจากความทุกขท์รมาน



 (๕) การฆ่าสตัวต์ามพิธกีรรมหรือความเช่ือทางศาสนา

 (๖) การฆ่าสตัวใ์นกรณทีี่มคีวามจาํเป็นเพ่ือป้องกนัอนัตรายแก่ชีวติหรือร่างกายของ

มนุษย์หรือสตัวอ์ื่น หรือป้องกนัความเสยีหายที่จะเกดิแก่ทรัพย์สนิ

 (๗) การกระทาํใด ๆ ต่อร่างกายสตัวซ่ึ์งเข้าลักษณะของการประกอบวชิาชีพการ

สตัวแพทย์โดยผู้ประกอบวชิาชีพการสตัวแพทย์หรือผู้ซ่ึงได้รับยกเว้นให้กระทาํได้

โดยไม่ต้องขึ้นทะเบยีนและได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวชิาชีพการสตัวแพทย์

จากสตัวแพทยสภาตามกฎหมายว่าด้วยวชิาชีพการสตัวแพทย์



 (๘) การตดั หู หาง ขน เขา หรืองาโดยมเีหตอุนัสมควรและไม่เป็นอนัตรายต่อสตัว์

หรือการดาํรงชีวติของสตัว์

 (๙) การจัดให้มกีารต่อสู้ของสตัวต์ามประเพณท้ีองถิ่น

 (๑๐) การกระทาํอื่นใดที่มกีฎหมายกาํหนดให้สามารถกระทาํได้เป็นการเฉพาะ

 (๑๑) การกระทาํอื่นใดที่รัฐมนตรีประกาศกาํหนดโดยความเหน็ชอบของ

คณะกรรมการ



หมวด ๖การจดัสวสัดิภาพสตัว์

พระราชบญัญติัป้องกนัการทารุณกรรมและการจดัสวสัดิภาพสตัวพ์.ศ. ๒๕๕๗

 มาตรา ๒๒  เจ้าของสตัว์ต้องดาํเนินการจัดสวัสดิภาพสตัว์ให้แก่สตัว์ของตนให้เหมาะสมตามหลักเกณฑ ์
วิธกีาร และเง่ือนไขที่รัฐมนตรีประกาศกาํหนด

 การออกประกาศตามวรรคหน่ึง ให้คาํนึงถึงประเภท ชนิด ลักษณะ สภาพ และอายุของสตัว์



 มาตรา ๒๓  ห้ามมิให้เจ้าของสตัว์ปล่อย ละทิ้ง หรือกระทาํการใด ๆ ให้สตัว์พ้นจากการดูแลของตนโดยไม่มี
เหตุอนัสมควร

 การกระทาํตามวรรคหน่ึง ไม่รวมถึงการโอนกรรมสทิธิ์หรือสทิธคิรอบครองให้แก่ผู้ซ่ึงประสงค์จะนาํสตัว์ไป
ดูแลแทน



 มาตรา ๒๔  การขนส่งสตัว์ หรือการนาํสตัว์ไปใช้งานหรือใช้ในการแสดง เจ้าของสตัว์หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ต้องจัดสวัสดิภาพสตัว์ให้เหมาะสม  ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ ์วิธกีาร และเง่ือนไขที่รัฐมนตรีประกาศกาํหนด

 การออกประกาศตามวรรคหน่ึง ให้คาํนึงถึงประเภท ชนิด ลักษณะ สภาพ และอายุของสตัว์

 มาตรา ๓๒  เจ้าของสตัว์หรือผู้ใดไม่ปฏบิัติตามหลักเกณฑ ์วิธกีาร และเง่ือนไขที่รัฐมนตรีประกาศกาํหนด
ตามมาตรา ๒๒ มาตรา ๒๔ หรือฝ่าฝืนมาตรา ๒๓ ต้องระวางโทษปรับไม่เกนิสี่หม่ืนบาท



หมวด ๗พนกังานเจา้หนา้ท ี่

 มาตรา ๒๕  ในการปฏบิตัหิน้าที่ตามพระราชบญัญัตนิี้  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มี

อาํนาจหน้าที่ ดงัต่อไปนี้

 (๑) มหีนังสอืเรียกเจ้าของสตัว ์ผู้แทนองคก์รจัดสวสัดภิาพสตัว ์ผู้ดูแลสถาน

สงเคราะห์สตัว ์หรือผู้ซ่ึงเกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคาํ หรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานที่

เกี่ยวข้องมาเพ่ือประกอบการพิจารณาดาํเนินการตามพระราชบญัญัตนิี้

 (๒) เข้าไปในสถานที่ใด ๆ เพ่ือดาํเนินการตรวจสอบ เมื่อได้รับแจ้งหรือมเีหตอุนั

ควรเช่ือได้ว่ามกีารทารณุกรรมสตัวต์ามพระราชบญัญัตนิี้

 (๓) สั่งให้หยุดซ่ึงยานพาหนะเพ่ือดาํเนนิการตรวจสอบ เมื่อได้รับแจ้งหรือมเีหตอุนั

ควรเช่ือได้ว่ามกีารทารณุกรรมสตัวต์ามพระราชบญัญัตนิี้



 (๔) ยึดหรืออายดัสตัวห์รือซากของสตัวท์ี่มเีหตอุนัควรสงสยัว่าถูกฆ่าหรือถูกทารณุ

กรรม รวมทั้งเอกสาร หลักฐาน ยานพาหนะ เคร่ืองมอื อปุกรณ ์หรือสิ่งของที่

เกี่ยวข้องกบัการกระทาํความผดิตามพระราชบญัญัตนิี้  เพ่ือเป็นพยานหลักฐานใน

การดาํเนินคดี

 (๕) นาํสตัวท์ี่ถูกทารณุกรรมไปตรวจรักษาหรือช่วยเหลือสตัวท์ี่ตกอยู่ในภยันตราย 

ในกรณทีี่ปรากฏว่าสตัวน์ั้นไม่มผู้ีใดให้การรักษาหรือช่วยเหลือ

 การเข้าไปในสถานที่ตาม (๒) เพ่ือทาํการตรวจค้นต้องมหีมายค้น เว้นแต่มเีหตอุนั

ควรเช่ือว่าหากเนิ่นช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้ จะมกีารยกัย้าย ซกุซ่อน หรือทาํลาย

หลักฐานที่เกี่ยวข้องกบัการกระทาํความผดิ ให้ดาํเนินการค้นได้โดยไม่ต้องมหีมาย

ค้น แต่ต้องปฏบิตัติามประมวลกฎหมายวธิพิีจารณาความอาญาว่าด้วยการค้น



 มาตรา ๒๙  ในการปฏบิตัหิน้าที่ตามพระราชบญัญัตนิี้  พนักงานเจ้าหน้าที่ต้อง

แสดงบตัรประจาํตวัต่อเจ้าของสตัวห์รือผู้ซ่ึงเกี่ยวข้อง

 บตัรประจาํตวัพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศกาํหนด



 มาตรา ๓๐  ในการปฏบิตัหิน้าที่ตามพระราชบญัญัตนิี้  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็น

เจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา





การค้น ตาม ประมวลกฏหมายวธิพีจิารณาความอาญา

 ส่วนที่ ๒

 หมายจับ

มาตรา ๖๖ เหตทุี่จะออกหมายจบัได้มดีงัต่อไปนี้

 (๑) เมื่อมหีลักฐานตามสมควรว่าบุคคลใดน่าจะได้กระทาํความผดิอาญาซ่ึงมอีตัรา

โทษจาํคุกอย่างสงูเกนิสามปี หรือ

 (๒) เมื่อมหีลักฐานตามสมควรว่าบุคคลใดน่าจะได้กระทาํความผดิอาญาและมเีหตุ

อนัควรเช่ือว่าจะหลบหนี หรือจะไปยุ่งเหยิงกบัพยานหลักฐาน หรือก่อเหตอุนัตราย

ประการอื่น

 ถ้าบุคคลนั้นไม่มทีี่อยู่เป็นหลักแหล่ง หรือไม่มาตามหมายเรียกหรือตามนดัโดยไม่มี

ข้อแก้ตวัอนัควร ให้สนันิษฐานว่าบุคคลนั้นจะหลบหนี



ส่วนที ่๓หมายค้น

 มาตรา ๖๙  เหตุที่จะออกหมายค้นได้มีดังต่อไปน้ี

 (๑) เพ่ือพบและยึดสิ่งของซ่ึงจะเป็นพยานหลักฐานประกอบการ
สอบสวน ไต่สวนมูลฟ้องหรือพิจารณา

 (๒) เพ่ือพบและยึดสิ่งของซ่ึงมีไว้เป็นความผดิ หรือได้มาโดยผดิ
กฎหมาย หรือมีเหตุอนัควรสงสยัว่าได้ใช้หรือตั้งใจจะใช้ในการ
กระทาํความผดิ

 (๓) เพ่ือพบและช่วยบุคคลซ่ึงได้ถูกหน่วงเหน่ียวหรือกกัขงัโดยมิ
ชอบด้วยกฎหมาย



 (๔) เพ่ือพบบุคคลซึ่งมีหมายให้จับ

 (๕) เพ่ือพบและยึดสิ่งของตามคาํพิพากษาหรือตามคาํสั่ง

ศาล ในกรณทีี่จะพบหรือจะยึดโดยวิธอีื่นไม่ได้แล้ว

มาตรา ๗๐  หมายค้นซึ่งออกเพ่ือพบและจับบุคคลน้ันห้าม

มิให้ออก เว้นแต่จะมีหมายจับบุคคลน้ันด้วย และเจ้า

พนักงานซึ่งจะจัดการตามหมายค้นน้ันต้องมีทั้งหมายค้น

และหมายจับ



มาตรา ๙๒ ห้ามมิให้ค้นในที่รโหฐานโดยไม่มีหมายค้นหรือ

คาํสั่งของศาล เว้นแต่พนักงานฝ่ายปกครองหรือตาํรวจเป็น

ผู้ค้น และในกรณดีังต่อไปน้ี

 (๑) เมื่อมีเสยีงร้องให้ช่วยมาจากข้างในที่รโหฐาน หรือมี

เสยีงหรือพฤติการณอ์ื่นใดอนัแสดงได้ว่ามีเหตุร้ายเกดิขึ้นใน

ที่รโหฐานน้ัน

 (๒) เมื่อปรากฏความผดิซึ่งหน้ากาํลังกระทาํลงในที่รโหฐาน

 (๓) เมื่อบุคคลที่ได้กระทาํความผดิซึ่งหน้า ขณะที่ถูกไล่จับ

หนีเข้าไปหรือมีเหตุอนัแน่นแฟ้นควรสงสยัว่าได้เข้าไปซกุ

ซ่อนตัวอยู่ในที่รโหฐานน้ัน



 (๔) เมื่อมพียานหลักฐานตามสมควรว่าสิ่งของที่มีไว้เป็นความผดิหรือได้มาโดยการกระทาํ

ความผดิหรือได้ใช้หรือมีไว้เพ่ือจะใช้ในการกระทาํความผดิ หรืออาจเป็นพยานหลักฐาน

พิสจูน์การกระทาํความผดิได้ซ่อนหรืออยู่ในน้ัน ประกอบทั้งต้องมีเหตุอนัควรเช่ือว่า

เน่ืองจากการเน่ินช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้สิ่งของน้ันจะถูกโยกย้ายหรือทาํลายเสยีก่อน

 (๕) เมื่อที่รโหฐานน้ันผู้จะต้องถูกจับเป็นเจ้าบ้าน และการจับน้ันมีหมายจับหรือจับตาม

มาตรา ๗๘

 การใช้อาํนาจตาม (๔) ให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตาํรวจผู้ค้นส่งมอบสาํเนาบันทกึการ

ตรวจค้นและบัญชีทรัพย์ที่ได้จากการตรวจค้น รวมทั้งจัดทาํบันทกึแสดงเหตผุลที่ทาํให้

สามารถเข้าค้นได้เป็นหนังสอืให้ไว้แก่ผู้ครอบครองสถานที่ที่ถูกตรวจค้น แต่ถ้าไม่มีผู้

ครอบครองอยู่ ณ ที่น้ัน ให้ส่งมอบหนังสอืดังกล่าวแก่บุคคลเช่นว่าน้ันในทนัททีี่กระทาํได้ 

และรีบรายงานเหตุผลและผลการตรวจค้นเป็นหนังสอืต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป



 มาตรา ๙๓  ห้ามมิให้ทาํการค้นบุคคลใดในที่สาธารณสถาน เว้นแต่พนักงานฝ่ายปกครอง
หรือตาํรวจเป็นผู้ค้นในเมื่อมีเหตุอนัควรสงสยัว่าบุคคลน้ันมีสิ่งของในความครอบครอง
เพ่ือจะใช้ในการกระทาํความผดิ หรือซ่ึงได้มาโดยการกระทาํความผดิหรือซ่ึงมีไว้เป็น
ความผดิ

 มาตรา ๙๔  ให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตาํรวจที่ทาํการค้นในที่รโหฐาน สั่งเจ้าของหรือ
คนอยู่ในน้ันหรือผู้รักษาสถานที่ซ่ึงจะค้น ให้ยอมให้เข้าไปโดยมิหวงห้าม อกีทั้งให้ความ
สะดวกตามสมควรทุกประการในอนัที่จะจัดการตามหมาย  ทั้งน้ี ให้พนักงานผู้น้ันแสดง
หมายหรือถ้าค้นได้โดยไม่ต้องมีหมายกใ็ห้แสดงนามและตาํแหน่ง

 ถ้าบุคคลดังกล่าวในวรรคต้นมิยอมให้เข้าไป เจ้าพนักงานมีอาํนาจใช้กาํลังเพ่ือเข้าไป ใน
กรณจีาํเป็นจะเปิดหรือทาํลายประตบู้าน ประตูเรือน หน้าต่าง ร้ัวหรือสิ่งกดีขวางอย่างอื่น
ทาํนองเดียวกนัน้ันกไ็ด้





 มาตรา ๙๖ การค้นในที่รโหฐานต้องกระทาํระหว่างพระอาทติยข์ึ้นและตก มี

ข้อยกเว้นดงันี้

 (๑) เมื่อลงมอืค้นแต่ในเวลากลางวนั ถ้ายังไม่เสรจ็จะค้นต่อไปในเวลากลางคนืกไ็ด้

 (๒) ในกรณฉุีกเฉินอย่างยิ่ง หรือซ่ึงมกีฎหมายอื่นบญัญัตใิห้ค้นได้เป็นพิเศษ จะทาํ

การค้นในเวลากลางคนืกไ็ด้

 (๓) การค้นเพ่ือจับผู้ดุร้ายหรือผู้ร้ายสาํคญัจะทาํในเวลากลางคนืกไ็ด้ แต่ต้องได้รับ

อนุญาตพิเศษจากศาลตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารที่กาํหนดในข้อบงัคบัของประธาน

ศาลฎกีา



มาตรา ๙๗ในกรณทีี่ค้นโดยมหีมาย เจ้าพนักงานผู้มช่ืีอในหมายค้นหรือผู้

รักษาการแทนซ่ึงต้องเป็นพนักงานฝ่ายปกครองตั้งแต่ระดบัสามหรือตาํรวจซ่ึงมยีศ

ตั้งแต่ช้ันร้อยตาํรวจตรีขึ้นไปเท่านั้นมอีาํนาจเป็นหัวหน้าไปจัดการให้เป็นไปตาม

หมายนั้น

 มาตรา ๙๘  การค้นในที่รโหฐานนั้นจะค้นได้แต่เฉพาะเพ่ือหาตวัคนหรือสิ่งของที่

ต้องการค้นเท่านั้น แต่มข้ีอยกเว้นดงันี้

 (๑) ในกรณทีี่ค้นหาสิ่งของโดยไม่จาํกดัสิ่ง เจ้าพนักงานผู้ค้นมอีาํนาจยดึสิ่งของใด 

ๆ ซ่ึงน่าจะใช้เป็นพยานหลักฐานเพ่ือเป็นประโยชน์หรือยนัผู้ต้องหาหรือจาํเลย

 (๒) เจ้าพนักงานซ่ึงทาํการค้นมอีาํนาจจบับุคคลหรือสิ่งของอื่นในที่ค้นนั้นได้ เมื่อมี

หมายอกีต่างหาก หรือในกรณคีวามผดิซ่ึงหน้า

 มาตรา ๙๙  ในการค้นนั้น เจ้าพนักงานต้องพยายามมใิห้มกีารเสยีหายและกระจดั

กระจายเท่าที่จะทาํได้



 มาตรา ๑๐๐  ถ้ามีเหตอุนัควรสงสยัว่าบุคคลซึ่งอยู่ในที่ซึ่งค้นหรือจะถูกค้น จะขัดขวางถงึกบัทาํ

ให้การค้นไร้ผล เจ้าพนักงานผู้ค้นมีอาํนาจเอาตวัผู้น้ันควบคุมไว้หรือให้อยู่ในความดูแลของเจ้า
พนักงานในขณะที่ทาํการค้นเท่าที่จาํเป็น เพ่ือมิให้ขัดขวางถงึกบัทาํให้การค้นน้ันไร้ผล

 ถ้ามีเหตอุนัควรสงสยัว่าบุคคลน้ันได้เอาสิ่งของที่ต้องการพบซุกซ่อนในร่างกายเจ้าพนักงานผู้ค้นมี
อาํนาจค้นตวัผู้น้ันได้ดงับัญญัตไิว้ตามมาตรา ๘๕

 มาตรา ๑๐๑  สิ่งของซึ่งยึดได้ในการค้น ให้ห่อหรือบรรจุหีบห่อตตีราไว้หรือให้ทาํเคร่ืองหมายไว้
เป็นสาํคัญ

 มาตรา ๑๐๒  การค้นในที่รโหฐานน้ัน ก่อนลงมือค้นให้เจ้าพนักงานผู้ค้นแสดงความบริสทุธิ์

เสยีก่อน และเท่าที่สามารถจะทาํได้ให้ค้นต่อหน้าผู้ครอบครองสถานที่หรือบุคคลในครอบครัวของ
ผู้น้ัน หรือถ้าหาบุคคลเช่นกล่าวน้ันไม่ได้ กใ็ห้ค้นต่อหน้าบุคคลอื่นอย่างน้อยสองคนซึ่งเจ้าพนักงาน
ได้ขอร้องมาเป็นพยาน

 การค้นที่อยู่หรือสาํนักงานของผู้ต้องหาหรือจาํเลยซึ่งถูกควบคุมหรือขังอยู่ให้ทาํต่อหน้าผู้น้ัน ถ้าผู้
น้ันไม่สามารถหรือไม่ตดิใจมากาํกบัจะตั้งผู้แทน หรือให้พยานมากาํกบักไ็ด้ ถ้าผู้แทนหรือพยานไม่
มี ให้ค้นต่อหน้าบุคคลในครอบครัวหรือต่อหน้าพยานดงักล่าวในวรรคก่อน

 สิ่งของใดที่ยึดได้ต้องให้ผู้ครอบครองสถานที่ บุคคลในครอบครัว ผู้ต้องหา จาํเลยผู้แทนหรือ
พยานดูเพ่ือให้รับรองว่าถูกต้อง ถ้าบุคคลเช่นกล่าวน้ันรับรองหรือไม่ยอมรับรองกใ็ห้บันทกึไว้



 มาตรา ๑๐๓  ให้เจ้าพนกังานผู้ค้นบนัทกึรายละเอยีดแห่งการค้น และสิ่งของที่ค้น

ได้นั้นต้องมบีญัชีรายละเอยีดไว้

 บนัทกึการค้นและบญัชีสิ่งของนั้นให้อ่านให้ผู้ครอบครองสถานที่ บุคคลใน

ครอบครัว ผู้ต้องหา จาํเลย ผู้แทนหรือพยานฟัง แล้วแต่กรณ ีแล้วให้ผู้นั้นลง

ลายมอืช่ือรับรองไว้

 มาตรา ๑๐๔  เจ้าพนักงานที่ค้นโดยมหีมาย ต้องรีบส่งบนัทกึและบญัชีดงักล่าวใน

มาตราก่อนพร้อมด้วยสิ่งของที่ยึดมา ถ้าพอจะส่งได้ ไปยังผู้ออกหมายหรือเจ้า

พนักงานอื่นตามที่กาํหนดไว้ในหมาย

 ในกรณทีี่ค้นโดยไม่มหีมายโดยเจ้าพนักงานอื่นซ่ึงไม่ใช่พนักงานสอบสวน ให้ส่ง

บนัทกึ บญัชีและสิ่งของไปยังพนักงานสอบสวนหรือเจ้าหน้าที่ใดซ่ึงต้องการสิ่ง

เหล่านั้น





การจบักุม

 มาตรา ๗๘ พนักงานฝ่ายปกครองหรือตาํรวจจะจบัผู้ใดโดยไม่มหีมายจับหรือคาํสั่ง

ของศาลนั้นไม่ได้ เว้นแต่

 (๑) เมื่อบุคคลนั้นได้กระทาํความผดิซ่ึงหน้าดงัได้บญัญัตไิว้ในมาตรา ๘๐

 (๒) เมื่อพบบุคคลโดยมพีฤตกิารณอ์นัควรสงสยัว่าผู้นั้นน่าจะก่อเหตรุ้ายให้เกดิ

ภยันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สนิของผู้อื่นโดยมเีคร่ืองมอื อาวธุ หรือวตัถุอย่างอื่น

อนัสามารถอาจใช้ในการกระทาํความผดิ



 (๓) เมื่อมเีหตทุี่จะออกหมายจบับุคคลนั้นตามมาตรา ๖๖ (๒) แต่มคีวามจาํเป็น

เร่งด่วนที่ไม่อาจขอให้ศาลออกหมายจบับุคคลนั้นได้

 (๔) เป็นการจับผู้ต้องหาหรือจาํเลยที่หนหีรือจะหลบหนีในระหว่างถูกปล่อย

ช่ัวคราวตามมาตรา ๑๑๗



 มาตรา ๘๐  ที่เรียกว่าความผดิซ่ึงหน้านั้น ได้แก่ความผดิซ่ึงเหน็กาํลังกระทาํ หรือ

พบในอาการใดซ่ึงแทบจะไม่มคีวามสงสยัเลยว่าเขาได้กระทาํผดิมาแล้วสด ๆ

 อย่างไรกด็ ีความผดิอาญาดงัระบุไว้ในบญัชีท้ายประมวลกฎหมายนี้  ให้ถอืว่า

ความผดินั้นเป็นความผดิซ่ึงหน้าในกรณดีงันี้

 (๑) เมื่อบุคคลหนึ่งถูกไล่จบัดงัผู้กระทาํโดยมเีสยีงร้องเอะอะ

 (๒) เมื่อพบบุคคลหนึ่งแทบจะทนัททีนัใดหลังจากการกระทาํผดิในถิ่นแถว

ใกล้เคยีงกบัที่เกดิเหตนุั้นและมสีิ่งของที่ได้มาจากการกระทาํผดิ หรือมเีคร่ืองมอื 

อาวธุหรือวตัถุอย่างอื่นอนัสนันษิฐานได้ว่าได้ใช้ในการกระทาํผดิ หรือมร่ีองรอยพิรธุ

เหน็ประจักษ์ที่เสื้อผ้าหรือเนื้อตวัของผู้นั้น





มาตรา ๘๓ ในการจับนั้น เจ้าพนักงานหรือราษฎรซ่ึงทาํการจบัต้องแจ้งแก่ผู้ที่

จะถูกจับนั้นว่าเขาต้องถูกจบั แล้วสั่งให้ผู้ถูกจบัไปยังที่ทาํการของพนักงานสอบสวน

แห่งท้องที่ที่ถูกจบัพร้อมด้วยผู้จบั เว้นแต่สามารถนาํไปที่ทาํการของพนกังาน

สอบสวนผู้รับผดิชอบได้ในขณะนั้น ให้นาํไปที่ทาํการของพนกังานสอบสวน

ผู้รับผดิชอบดงักล่าว แต่ถ้าจาํเป็นกใ็ห้จบัตวัไป



 ในกรณทีี่เจ้าพนักงานเป็นผู้จบั ต้องแจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกจบัทราบ หากมหีมายจบั

ให้แสดงต่อผู้ถูกจบั พร้อมทั้งแจ้งด้วยว่า ผู้ถูกจับมสีทิธทิี่จะไม่ให้การหรือให้การก็

ได้และถ้อยคาํของผู้ถูกจบันั้นอาจใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดไีด้และผู้

ถูกจับมสีทิธทิี่จะพบและปรึกษาทนายความ หรือผู้ซ่ึงจะเป็นทนายความ ถ้าผู้ถูกจับ

ประสงคจ์ะแจ้งให้ญาตหิรือผู้ซ่ึงตนไว้วางใจทราบถงึการจบักุมที่สามารถดาํเนินการ

ได้โดยสะดวกและไม่เป็นการขดัขวางการจบัหรือการควบคุมผู้ถูกจบัหรือทาํให้เกดิ

ความไม่ปลอดภยัแก่บุคคลหนึ่งบุคคลใด กใ็ห้เจ้าพนักงานอนุญาตให้ผู้ถูกจบั

ดาํเนินการได้ตามสมควรแก่กรณ ีในการนี้ ให้เจ้าพนักงานผู้จบันั้นบนัทกึการจบั

ดงักล่าวไว้ด้วย

 ถ้าบุคคลซ่ึงจะถูกจบัขดัขวางหรือจะขดัขวางการจบั หรือหลบหนีหรือพยายามจะ

หลบหนี ผู้ทาํการจับมอีาํนาจใช้วธิหีรือการป้องกนัทั้งหลายเท่าที่เหมาะสมแก่

พฤตกิารณแ์ห่งเร่ืองในการจบันั้น



จบการนาํเสนอ
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