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พนักงานเจ้าหน้าที่ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง



บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการบังคบัใช้กฎหมายมีใครบ้าง

๑ เจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่

๒ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่หรือผู้ร่วมการปฏิบัติ

๓ ผู้บังคับบัญชาระดับต่างๆ /หน่วยงาน

๔ ผู้ถูกบังคับใช้กฎหมาย 

๕. พนักงานสอบสวน (ต ารวจ)

๖. พนักงานอัยการ

๗. ศาล
การบังคับใช้กฎหมาย

๑. การบังคับใช้ที่เป็นความผิดทางการปกครอง (ค าสั่งต่างๆ) 
๒. การบังคับใช้ที่เป็นความผิดทางอาญา 

(การกระท าหรือละเว้นการกระท า)



การเตรียมการในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่

๑. บทบัญญัติ ข้อกฎหมาย ที่ให้อ านาจ 
(ทช. อ านาจ พ.ร.บ. หลายฉบับ)

๒. ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามที่ก าหนด
(ขอบเขตอ านาจพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายนั้น)

๓. ศึกษาตัวบทบัญญัติและลักษณะพฤติการที่เข้าลักษณะองค์ประกอบ
ความผิดตามข้อกฎหมาย นั้น

๔. การด าเนินการในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ตามตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา 

๕. วิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติในการจับกุมด าเนินคดี (คู่มือ)

๖. การรวบรวมข้อมูลที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน



การเตรียมการในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่

๗. ขั้นตอนการปฏิบัติการเข้าจับกุมด าเนินคดีผู้กระท าผิด (คู่มือ)

๘. ขั้นตอนและวิธีการบันทึกจับกุม

๙. ขั้นตอนและวิธีการควบคุมตัวผู้ต้องหาไปส่งพนักงานสอบสวน (คู่มือ)

๑๐. การด าเนินการระหว่างคดีอยู่ในชั้นพนักงานสอบสวน และอัยการ

๑๑. การด าเนินการระหว่างคดีอยู่ในชั้นการพิจารณาของศาล

๑๒. การด าเนินการหลังคดสีิ้นสุด รางวัลน าจับ ของกลาง (คู่มือ)



การเตรียมความพร้อมในการบังคับใช้กฎหมาย
ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่

๑. ตัวบท/ข้อกฎหมายที่เป็นอกนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่
- บทบัญญัติหลักที่ระบุห้ามหรือการกระท าหรืองดเว้น
ที่เป็นความผิด
- ประกาศ/ระเบียบ/ค าสั่ง ที่เกี่ยวข้องซึ่งออกตามบทบัญญัติหลัก
- แบ่งประเภทมาตราที่ต้องใช้หรือเกิดการกระท าที่เกิดขึ้นบ่อย - วิเคราะห์การ

กระท า ที่เข้าองค์ประกอบความผิดตามกฎหมาย
- รวมเอกสารที่เก่ียวข้องกับกฎหมายนั้นๆ เป้นหมวดหมู่

๒. ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายนั้นๆ 
(ขอบเขตอ านาจพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายนั้น)
- อ านาจทางการปกครอง 
(ค าสั่ง ออกค าสั่ง และอื่นๆ ที่เป็นอ านาจของโดยตรงไม่
ขึ้นอยูก่ับใครของพนักงานเจ้าหน้าที่)
- อ านาจด าเนินการทางอาญา (ด าเนินคดีตามขบวนการ)
- ข้อจ ากัดการใช้อ านาจ (มอบอ านาจเฉพาะหรือบางมาตรา)
- อ านาจในฐานะหัวหน้าหน่วยงานโดยตรง



แนวทางการเตรียมการบังคับใช้กฎหมาย
ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่

๓. ศึกษาตัวบทและลักษณะพฤติกรรม และลักษณะองค์ประกอบความผิดตามที่ก าหนดไว้
ในแต่ละกฎหมาย (ตัวบทแต่ละมาตรา)

การเลือกใช้ให้ถูกตามลักษณะของกฎหมายนั้น เช่น  
๑. การกระท าที่ผิดตามกฎหมายหลายฉบับ
๒. การกระท าที่ผิดตามกฎหมายหลายบท
๓. การกระท าที่ผิดตามกฎหมายในเชิงพื้นที่ 
๔. องค์ประกอบความผิดที่ใกล้เคียง เช่น ตัวอย่าง
- การครอบครองปะการัง (พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองฯ )
- การท าประมงปะการัง (พ.ร.บ. การประมง ฯ )
- การท าให้เกิดความเสียหายต่อปะการัง 
(พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองฯ )
- การกระท าที่เป็นความพยายาม



แนวทางการเตรียมการบังคับใช้กฎหมาย
ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่

๔. ศึกษาแนวทางด าเนินการในฐานะพนักงานเจา้หน้าที่ 
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือกฎหมายอาญาทั่วไป (ความหมายต่าง 
ส าคัญมาก)

- พนักงานฝ่ายปกครอง
- ผู้ต้องหา/จ าเลย
- ผู้เสียหาย
- การกล่าวโทษ 
- ค าร้องทุกข์/การแจ้งข้อกล่าวหา
- การจับกุม ควบคุม ขัง ผู้ต้องหา
- การตรวจค้น
- พยานหลักฐาน/สิ่งของ
- สถานที่ หรือที่รโหฐาน
- การสืบสวน/ สอบสวน
-บันทึก 



แนวทางการเตรียมการบังคับใช้กฎหมาย
ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่

๕. ศึกษาวิธีการ ขั้นตอน ขอบเขตอ านาจการปฏิบัติด าเนินการในเชิงพื้นที่ การจับกุม
ด าเนินคดี 

- ขั้นตอนการออกปฏิบัติงานในพื้นที่ตามกฎหมาย ค าสั่งมอบหมายงาน
ความรับผิดชอบจากหน่วยงาน และมอบหมายผู้ใต้บังคับบัญชา

- แนวทางการปฏิบัติของหน่วยงาน การขออนุญาติออกปฏิบัติงาน หลัก
ปฏิบัติในการออกไปปฏิบัติงานแบบปกติ 
(ไปราชการ) หรือแบบไม่ปกติหรือการรับแจ้งเฉพาะเหตุ

- การรายงาน การส่งผลการจับกุมเสนอหน่วยงาน



แนวทางการเตรียมการบังคับใช้กฎหมาย
ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่

๖. การรวบรวมข้อมูลที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน
ก. ข้อมูลพื้นที่ปฏิบัติงานเพื่อวางแผนการท างาน

- พื้นที่ที่เฝ้าระวังและมีแนวโน้มการกระท าผิด
- เขตอ านาจการสอบสวนของพนักงานสอบสวน
- พื้นที่/เส้นทางน าผู้ต้องหา ของกลางส่งพนักงานสอบสวน
- พื้นที่เก็บรักษาของกลางก่อนน าส่งพนักงานสอบสวน
หรือรอพนักงานสอบสวนมารับ พื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่
ปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ ข้อมูลสภาพดินฟ้าอากาศ อื่นๆ

ข. ข้อมูลผู้กระท าผิด/และลักษณะการกระท าผิด
ค. ข้อมูลเครือข่ายที่จะขอความช่วยเหลือ



แนวทางการเตรียมการบังคับใช้กฎหมาย
ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่

๗. ขั้นตอนการปฏิบัติการด าเนินการจับกุมกับผู้กระท าผิด
๗.๑ กรณีความผิดซึ่งหน้า

- การวางแผนการปฏิบัติในพื้นที่ตามปกติหรือการแจ้งข่าว
- การพิสูจน์พฤติกรรมบ่งชี้การกระท าผิดตามกฎหมาย
- การตรวจสอบพฤติการของการกระท าผิด
- การแจ้งข้อกล่าวหา
- การตรวจค้น
- การเข้าควบคุมตัวผู้กระท าผิด

๗.๒ กรณีการขอหมายศาล
- การเตรียมการ/วางแผน จนท การมอบหมายงาน/จ านวน     

- จัดหาพาหนะ อุปกรณ์เก็บรักษาหรือดูแลของกลาง/จ านวน
- พื้นที่สถานที่เข้าตรวจค้น ช่องทางหลบนี้ ช่องทางถอนก าลัง

- การดูแลสถานทีก่่อนการเข้าตรวจค้น
- การเข้าตรวจค้น/การรักษาความปลอดภัย
- ข้อระวังในการตรวจค้น
- การประสานขอก าลังเสริม เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน /ต ารวจ



แนวทางการเตรียมการบังคับใช้กฎหมาย
ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่

๘. วิธีการและขั้นตอนบันทึกจับกุม
- วิธีการบันทึกจับกุม
- แบบฟอร์มบันทึกจับกุม
- แบบฟอร์มบันทึกของกลาง
- สถานที่และระยะเวลาในการบันทึกที่เหมาะสม
- ความปลอดภัย และความสะดวกของเจ้าหน้าที่)

๙. วิธีการขั้นตอนการควบคุมตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวน
- เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ จ านวน ความสามารถควบคุมผู้ต้องหา
- การดูแล ความปลอดภัยระหว่างการควบคุมตัว เจ้าหน้าที่
และผู้ต้องหา
- พาหนะในการส่งผู้ต้องหา /สถานที่ ท่าเรือ โรงพักที่จะส่งคดี 
- ระยะทาง (ระยะเวลาในการเดินทาง)
- การประสานงานกับโรงพัก เพื่ออ านวยความสะดวก 

- การขอก าลังสนับสนุน



แนวทางการเตรียมการบังคับใช้กฎหมาย
ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่

๑๐. การด าเนินการระหว่างคดีอยู่ในชั้นพนักงานสอบสวน
และอัยการ

- การติดตามความคืบหน้า
- การหาพยานหลักฐานเพิ่มเติม
- การรายงานต่างๆ ต่อหน่วยงาน

๑๑. การด าเนินการคดีอยู่ในชั้นการพิจารณาของศาล
- การแต่งตั้งทนาย
- กรณีการต่อสู้คดี
- อื่นๆ 

๑๒. การด าเนินการหลังคดีสิ้นสุด (คู่มือ)
- รางวัลน าจับ 
- ของกลาง 



ตัวอย่าง
อ านาจหน้าทีข่องพนักงานเจ้าหน้าที่

พ.ร.บ. ทช. ๒๕๕๘



มาตรา ๒๔ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจ
ดังต่อไปนี้

(๑)  เข้าไปในสถานที่ใดๆ ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาท าการ
ของสถานที่นั้นเพื่อตรวจสอบและควบคุมให้การเป็นเป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้

(๒) ตรวจค้นสถานที่หรือยานพาหนะใดๆ ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก
หรือในเวลาท าการของสถานที่นั้น ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระท าความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้ และมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าหากเนิ่นช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้ จะมีการ 
ยักย้าย ซุกซ่อน ส่ง หรือน าออกนอกราชอาณาจักร หรือท าลายทรัพย์สิน วัตถุ สิ่งของ หรือ
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิด

(๓) ยึดหรืออายัดทรัพย์สิน วัตถุ สิ่งของ หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบหรือด าเนินคดี 



(๔) สั่งให้บุคคลใดๆ ออกจากเขตพื้นที่ตามมาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑ หรือมาตรา ๒๒ 
หรืองดเว้นการกระท าใดอันเป็นการฝ่าฝืนมาตราดังกล่าว

เมื่อตรวจค้น หรือยึดหรืออายัด ตาม (๒) หรือ (๓) แล้ว ถ้ายังด าเนินการไม่แล้วเสร็จจะกระท าต่อไปในเวลา
กลางคืนหรือนอกเวลาท าการของสถานที่นั้นก็ได้

ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้บุคคลซ่ึงเกี่ยวข้องอ านวยความสะดวกแก่
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามสมควร
มาตรา ๒๕ อ านาจหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๒๖ อ านาจหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจ าตัวต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
บัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา



ตัวอย่างอ านาจพนักงานเจ้าหน้าที่
พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ 



มาตรา 43 เมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตผู้ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
นี้ กฎ กระทรวง ข้อก าหนด หรือเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในใบอนุญาต หรือไม่ปฏิบัติ
ตามค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งสั่งตามพระราชบัญญัตินี้ อธิบดีมีอ านาจสั่งพัก
ใช้ใบอนุญาตที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ได้ไม่เกินเก้าสิบวัน หรือถ้ารัฐมนตรี
เห็นสมควรโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ จะสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
นั้นเสียก็ได้

ในกรณีที่เพิกถอนใบอนุญาต ถ้าผู้รับใบอนุญาตที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตมี
สัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง หรือซากของสัตว์ป่าดังกล่าวที่มีไว้ในครอบครอง
ภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ถ้าพ้นก าหนดนั้นแล้ว
ยังมิได้จ าหน่ายหรือจ าหน่ายไปบางส่วน ให้สัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่าที่ยังมิได้
จ าหน่ายหรือเหลือจ าหน่ายนั้นตกเป็นของแผ่นดิน และกรมป่าไม้หรือกรมประมง 
แล้วแต่กรณี น าไปด าเนินการตามระเบียบที่อธิบดีก าหนด โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ



มาตรา ๔๕ ในการจับกุมปราบปรามผู้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่เป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา



ตัวอย่างอ านาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามพระราชก าหนดการประมง

พ.ศ. 2558



มาตรา ๑๐๑ บทบัญญัติในหมวดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจเพียงพอในการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชก าหนดนี้ โดยเฉพาะการปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบ ควบคุมและเฝ้าระวัง 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้มั่งใจได้ว่าการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิจการประมงมีความ
ครบถ้วนและถูกต้อง
มาตร ๑๐๒ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชก าหนดนี้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจ ดังต่อไปนี้

(1) มีหนังสือเรียกผู้รับอนุญาต กรรมการ ผู้จัดการ บุคคลผู้มีอ านาจในการจัดการหรือพนักงาน
ของผู้รับอนุญาตที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยค าหรือส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาเพื่อประกอบการ
พิจารณาด าเนินการตามพระราชก าหนดนี้

(2) เข้าไปในสถานที่ประกอบกิจการหรือสถานที่ที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการของผู้รับ
อนุญาตหรือสถานที่ที่เกี่ยวกับการน าเข้า ส่งออก น าผ่าน จ าหน่าย ผลิตหรือแปรรูปสัตว์น้ าหรือ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าในระหว่างเวลาท าการ เพื่อตรวจสอบและควบคุมให้การเป็นไปตามพระราชก าหนด
นี้

(3) เข้าไปในสถานที่ประกอบกิจการหรือสถานที่ที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการที่ต้องมีการ
ควบคุมตามมาตรา 76 ในระหว่างวันและเวลาท าการ เพื่อตรวจสอบและควบคุมให้การเป็นไปตาม
พระราชก าหนดนี้



(4) ควบคุมเรือประมง หยุดเรือประมง หยุดท าการประมงหรือการขนถ่ายสัตว์น้ า หรือสั่งให้ ผู้
ควบคุมเรือประมงน าเรือประมงเข้าเทียบท่า หรือขึ้นไปบนเรือประมง หรือเข้าไปในที่จับสัตว์น้ าใดเพื่อ
ตรวจสอบและควบคุมให้การเป็นไปตามพระราชก าหนดนี้ ทั้งนี้ เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระท า
ความผิดตามพระราชก าหนดนี้

(5) ค้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์
ตกหรือในระหว่างเวลาท าการ ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระท าความผิดตามพระราชก าหนดนี้

(6) ยึดหรืออายัดเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดตามพระราชก าหนดนี้เพื่อ
ประโยชน์ในการตรวจสอบหรือด าเนินคดี

(7) เก็บตัวอย่างสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า หรือวัตถุใด ๆ เพื่อน าไปตรวจสอบ หรือตรวจ
วิเคราะห์เพื่อตรวจสอบและควบคุมให้การเป็นไปตามพระราชก าหนดนี้

(8) ยึดหรืออายัดสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์
สัตว์น้ าที่ห้ามมิให้ผู้ใดมีไว้ในครอบครองตามมาตรา 64 หรือมาตรา 65



(9) ยึดหรืออายัด เคมีภัณฑ์ หรือสารอันตรายอื่นใดที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นยา เคมีภัณฑ์ 
หรือสารอันตรายที่ใช้หรือจะใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าโดยฝ่าฝืนข้อห้ามตามมาตรา 78 (4)

ในกรณีที่สัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า ยา เคมีภัณฑ์ หรือสารอันตรายอื่นใดที่พนักงาน
เจ้าหน้าที่ได้ยึดหรืออายัดไว้ตาม (8) หรือ (9) มีสภาพที่อาจเป็นอันตรายต่อร่างกายมนุษย์หรือต่อสัตว์
น้ าอื่นหรือสิ่งแวดล้อมของสัตว์น้ า หรือต่อทรัพย์สินของบุคคลหรือสาธารณสมบัติ ให้อธิบดีมีอ านาจสั่ง
ท าลายหรือจัดการอย่างอื่นตามที่เห็นสมควร

เมื่อได้เข้าไปและท าการตรวจสอบตาม (2) หรือ (3) หรือค้นตาม (5) แล้ว ถ้ายังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ
จะกระท าต่อไปในเวลากลางคืนหรือนอกเวลาท าการของสถานที่นั้นก็ได้

ให้อธิบดีมีอ านาจวางระเบียบในการปฏิบัติตาม (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) และ (9) ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติ

ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้ผู้รับอนุญาตหรือผู้ซึ่ง
เกี่ยวข้องอ านวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามสมควร



มาตรา 103 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจสั่งให้ผู้ซึ่งติดตั้งเครื่องมือท าการ
ประมง สิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งใด ๆ ลงในที่จับสัตว์น้ าโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือได้รับ
อนุญาตแต่ไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องตามที่ได้รับอนุญาตหรือปฏิบัติผิดไปจากเงื่อนไขที่ก าหนด
ไว้ในใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตรื้อถอน หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามที่ได้รับ
อนุญาตภายในเวลาที่ก าหนดได้
หากผู้ได้รับไม่ปฏิบัติตามภายในเวลาที่ก าหนดตามวรรคหนึ่ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มี
อ านาจด าเนินการรื้อถอนหรือท าลายเครื่องมือท าการประมง สิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งใด ๆ 
นั้นเสียได้ โดยให้ผู้ได้รับค าสั่งเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการด าเนินการนั้น



พนักงานเจ้าหน้าที่ 
พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ

พ.ศ. ๒๕๕๙



หมวด  ๑๓ พนักงานเจ้าหน้าที่ 

มาตรา ๑๐๗ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจดังต่อไปนี้ 

• (๑) เข้าไปในสถานที่ที่ประกอบกิจการหรือที่มีไว้  หรือที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าประกอบกิจการ หรือที่มีไว้
ซึ่งวัสดุกัมมันตรังสี  เครื่องก าเนิดรังสี  วัสดุนิวเคลียร์  กากกัมมันตรังสี  และเช้ือเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว  
หรือสถานประกอบการทางนิวเคลียร์  ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาท า
การ ของสถานที่นั้น  หรือเข้าไปในยานพาหนะที่บรรทุกหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าบรรทุกวัสดุกัมมันตรังสี  
เครื่องก าเนิดรังสี  วัสดุนิวเคลียร์  กากกัมมันตรังสี  หรือเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว  หรือยานพาหนะ ที่
ขับเคลื่อนด้วยพลังงานนิวเคลียร์หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าขับเคลื่อนด้วยพลังงานนิวเคลียร์  เพื่อซักถาม 
ข้อเท็จจริง  ตรวจสอบกิจการ  เอกสารและหลักฐาน  และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งตรวจสอบการ
กระท าใด ๆ  ที่เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้  หรือเพื่อด าเนินการระงับหรือป้องกัน
อันตรายซึ่งอาจมีแก่ บุคคลหรือทรัพย์สิน  เพื่อการคุ้มครองอนามัยของบุคคล  หรือเพื่อปฏิบัติการอย่าง
อื่นตามที่คณะกรรมการ มอบหมาย 



• หมวด  ๑๓ พนักงานเจ้าหน้าที่ 

• (๒) เข้าไปในสถานที่ก่อสร้างสถานประกอบการทางนิวเคลียร์หรือสถานที่ประกอบกิจการให้บริการ 
จัดการกากกัมมันตรังสี  เพื่อตรวจสอบการก่อสร้างสถานประกอบการทางนิวเคลียร์หรือสถานที่
ให้บริการ จัดการกากกัมมันตรังสี  หรือเพื่อตรวจสอบการทดสอบระบบเครื่องจักรและอุปกรณ์ตาม
มาตรา  ๖๒   และตรวจสอบการทดสอบการบรรจุวัสดุนิวเคลียร์หรือการเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ตาม
มาตรา  ๖๓

• (๓) ตรวจค้น  กัก  ยึด  หรืออายัดวัสดุกัมมันตรังสี  เครื่องก าเนิดรังสี  วัสดุนิวเคลียร์  สถานประกอบการ 
ทางนิวเคลียร์  กากกัมมันตรังสี  เช้ือเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว  และเอกสารหรือสิ่งใด ๆ  ที่เกี่ยวข้อง  ในกรณี
ที่ในกรณีที่มี การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๑๙  มาตรา  ๒๖  มาตรา  ๓๖  มาตรา  ๔๕  มาตรา  
๖๓  มาตรา  ๗๕  มาตรา  ๗๖  มาตรา  ๘๐  มาตรา  ๘๔  หรือมาตรา  ๘๕



• หมวด  ๑๓ พนักงานเจ้าหน้าที่ 
•

• (๔) น าวัสดุกัมมันตรังสี  วัสดุนิวเคลียร์  กากกัมมันตรังสี  เช้ือเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว  หรือสิ่งอื่นใด  
ที่สงสัยว่าเป็นวัสดุกัมมันตรังสี  วัสดุนิวเคลียร์  กากกัมมันตรังสี  หรือเช้ือเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว  
ในปริมาณ พอสมควร ไปเป็นตัวอย่างเพื่อตรวจสอบ 

• (๕) ติดตั้งอุปกรณ์หรือเครื่องมือเพื่อประโยชน์แก่การตรวจสอบตดิตามวัสดุกัมมันตรังสี  วัสดุ
นิวเคลียร์  กากกัมมันตรังสี  หรือเช้ือเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว

• (๖) มีหนังสือเรียกให้บุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยค าหรือส่งเอกสารและหลักฐานที่จ าเป็น เพื่อ
ประกอบการพิจารณาของพนักงานเจ้าหน้าที่ 

• (๗) ออกค าสั่งใด ๆ เพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้หรือผู้มีหน้าที่ด าเนินการ ตาม
พระราชบัญญัตินี้กระท าการหรืองดเว้นกระท าการเพื่อความปลอดภัยหรือความมั่นคงปลอดภัย 
ทางนิวเคลียร์และรังสี 

• (๘) ให้ผู้แทนของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศปฏิบัตงิานร่วมกบัพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ภายใต้พันธกรณีระหว่างประเทศตามมาตรา  ๑๑๓ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปในสถานที่ตาม
วรรคหนึ่ง  (๑)  หรือ  (๒)  และได้กระท าการ ตามวรรคหนึ่ง 



• มาตรา ๑๐๘ เมื่อปรากฏต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ว่าผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้  ให้พนักงานเจ้าหน้าทีม่ีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นระงับการกระท าที่
ฝ่าฝืน  หรือแก้ไข  หรือปรับปรุง  หรือปฏิบัติ ให้ถูกต้องได้  ในการนี้หากเป็น
กรณีมีเหตุอันสมควร  พนักงานเจ้าหน้าที่จะสั่งให้บุคคลดังกล่าวส่งออกไป

• มาตรา ๑๑๒ในการปฏิบัติหน้าที่  พนักงานเจ้าหนา้ทีต่้องแสดงบัตรประจ าตัว
แก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง  และให้บุคคลที่เกี่ยวข้องอ านวยความสะดวกตามสมควร 

• มาตรา ๑๑๔ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา 



การพิสูจน์ทราบ
และตรวจค้น



ตรวจสอบควบคุมการก่อสร้างที่มีผลกระทบต่อแนวปะการัง

จะท าอย่างไรเมื่อมีคดี
ใครคือผู้กระท าผิด
ของกลางที่ปริมาณ/ลักษณะของของกลาง
ของกลางแบบนี้จะท าอย่างไร อะไรที่ต้อง
ส่งพนักงานสอบสวนบ้าง



อะไรคือการกระท า อะไรคือผลของการกระท า
ที่เข้าองค์ประกอบความผิด



พิสูจน์หลักฐานอย่างไรจึงจะเชื่อมการกระท า
เก็บหลักฐานจ านวนเท่าไหร่จึงจะมีเหตุผล
ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญหรือข้อมูลวิชาการไหม



อธิบายพฤติการณ์
ของการกระท าผิดอย่างไร
การกระท าและผลของการกระท า
คืออะไร



จะตัดสินใจเมื่อเจอแบบนี้
จะจับใครดี
แล้วจับอย่างไร



หลักฐานและของกลางคืออะไร



ใครคือผู้กระท าผิด และองค์ประกอบความผิดคืออะไร
การพิสูจน์และเก็บหลักฐานอย่างไร



เมื่อได้รับแจ้งว่าในพื้นที่มีการกระท าผิด
เราจะไปด าเนินการกับเขาอย่างไร
ใครคือผู้ต้องหา จะจับอย่างไร
และพิสูจน์อย่างไร 
หลักฐานคืออะไร



ถ้าเจอแบบซึ่งหน้าแบบนี้จะตัดสินใจอย่างไร
ความเสี่ยงในการเข้าด าเนินการจับกุม



จะนับจ านวนหรือเอาหลักฐานไปอย่างไร 
เราจึงจะไม่เข้าข่ายการกระท าความผิดด้วย



อะไรคือเหตุอันสงสัย ก่อนขอหมายดูอย่างไร 
การเข้าจับกุมจะต้องท าอย่างไร
การเตรียมการย้ายของกลาง
สถานที่เก็บรักษาของกลาง เก็บอย่างไร
การน าของกลางไปคืนเมื่อไหร่



ความเสี่ยงและข้อควรระวัง
- ความไม่พร้อม /เจ้าหน้าที่ ก าลัง ยานพาหนะ เครื่องมืออุปกรณ์ปฏิบัติงาน เจ้านาย
- ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (ต้องมี ใคร /ท าอะไร/อย่างไร /ท่ีไหน/จะด าเนินการอย่างไร)
- การวางแผน (ต้องรอบครอบ/มีแผนส ารอง)
- ผู้ร่วมปฏิบัติงาน (ต้องเข้าใจและควบคุมได้/การใช้อาวุธ)
- การตัดสินใจ (ต้องไม่ลังเล และอยู่บนความถูกต้อง)
- ผู้กระท าผิด (ต้องระวังทุกฝีเก้า/ต้องไม่เจรจา/รู้ทัน และไม่ใจอ่อน)
- การควบคุมตัวผู้ต้องหา (ไม่ประมาท/รู้ทัน)
- การดูแลรักษาของกลาง (ต้องครบถ้วน/ท าหลักฐาน)
- การบันทึกจับกุม (ละเอียด/ตรงไปตรงมา/ครอบคุมพฤติการ)
- พนักงานสอบสวน (
- เจ้าหน้าที่ผู้ร่วมปฏิบัติงานหลัก (ต้องฝึกฝนซักซ้อมตลอดเวลา 
ดูแลอย่างใกล้ชิด ให้ก าลังใจ มั่นสังเกต ต้องรู้ทัน แต่ระวังเกลือเป็น
หนอน 



เทคนิคของเจ้าหน้าที่ปราบปราม

ตัวเรา จิตใจ
- ฝึกการตัดสินใจ
- ความมุ่งมั่นที่จะท างานให้ส าเร็จ
- ความกล้าที่จะท า ดีกว่าละเลย
- มั่นคงแน่วแน่ไม่หวั่นไหว
- กลัวความผิดแต่ไม่กลัวตาย

งาน/ทักษะ
- ทบทวนประสบการณ์/กับความรู้
- แก้ไขปรับปรุงทันทีอย่าปล่อยเวลาให้ผ่านไป
- ต้องฝึกใช้ไวพริบ
- ข้อมูล/ข่าวสารต้องมีและรวดเร็ว
- ไม่ประมาทและรอบครอบ
- ฝึกผนเมื่อมีโอกาศ
- หาความรู้และปรึกษาผู้รู้/ผู้มีประสบการณ์


