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รางฯ ที่พิจารณาแลว
(หลังการประชุมสัมมนาประชาพิจารณ)
ราง
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการใชอํานาจ การดําเนินการ วิธีการปฏิบัติหนาที่
และคุณสมบัติของพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว พ.ศ. ๒๕๕๘
พ.ศ. ....
โดยที่เปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑการแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่
และกําหนดหลักเกณฑการปฏิบัติงานของพนักงานเจาหนาที่ในการกํากับดูแลใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว พ.ศ. ๒๕๕๘
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา ๖ (๑๐)
และมาตรา ๔๑ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว พ.ศ. ๒๕๕๘ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณสุขโดยคําแนะนําของคณะกรรมการเชื้อโรคและพิษจากสัตวออกประกาศไว
ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการใชอํานาจ การดําเนินการ วิธีการปฏิบัติหนาที่ และคุณสมบัติของพนักงาน
เจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ....”
ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับนับแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
หมวด ๑
คุณสมบัติและการแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่

ขอ ๓ พนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว พ.ศ. ๒๕๕๘
ใหมีสามระดับ ดังตอไปนี้
(๑) พนักงานเจาหนาที่ระดับ ๑
(๒) พนักงานเจาหนาที่ระดับ ๒
(๓) พนักงานเจาหนาที่ระดับ ๓
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ขอ ๔ พนักงานเจาหนาที่ระดับ ๑ ใหแตงตั้งจากผูมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
(๑) สําเร็จการศึกษาไมนอยกวาระดับปริญญาตรีทางแพทยศาสตร สัตวแพทยศาสตร
ทันตแพทยศาสตร เภสัชศาสตร เทคนิคการแพทยศาสตร พยาบาลศาสตร วิทยาศาสตรการแพทย
หรือวิทยาศาสตร
(๒) ผานการประเมินความรูความสามารถหรือการทดสอบตามหลักสูตรและหลักเกณฑ
ที่อธิบดีประกาศกําหนด
ขอ ๕ พนักงานเจาหนาที่ระดับ ๑ ตองไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(๑) เปนบุคคลลมละลาย บุคคลไรความสามารถ หรือบุคคลเสมือนไรความสามารถ
(๒) เปนผูอยูระหวางถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน
(๓) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ หนวยงานของรัฐหรือ
รัฐวิสาหกิจ หรือรัฐมนตรีใหออกจากการเปนพนักงานเจาหนาที่ เพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย
บกพรอง หรือไมสุจริตตอหนาที่หรือหยอนความสามารถ
(๔) เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ
ความผิดที่กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๕) มีความขัดแยงในเรื่องผลประโยชนหรือมีสวนเกี่ยวของกับกิจกรรมใด ๆ ที่อาจ
สงผลตอความเปนกลางและความโปรงใสในการปฏิบัติหนาที่
ขอ ๖ พนักงานเจาหนาที่ระดับ ๑ มีวาระการดํารงตําแหนงหนึ่งป
ขอ ๗ พนักงานเจาหนาที่ระดับ ๑ พนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก
(๔) ขาดคุณสมบัติตามขอ ๔ หรือมีลักษณะตองหามตามขอ ๕
(๕) รัฐมนตรีใหออกจากการเปนพนักงานเจาหนาที่ เพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย
บกพรอง หรือไมสุจริตตอหนาที่หรือหยอนความสามารถ
(๖) ครบวาระการดํารงตําแหนง
ขอ ๘ พนักงานเจาหนาที่ระดับ ๒ ใหแตงตั้งจากผูมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
(๑) ผูอํานวยการกองในสวนกลางและศูนยวิทยาศาสตรการแพทย
กรมวิทยาศาสตรการแพทย
(๒) นักวิทยาศาสตรการแพทย นักเทคนิคการแพทย เภสัชกร นายแพทย
และนายสัตวแพทย ตําแหนงไมนอยกวาระดับชํานาญการ สังกัดกองในสวนกลาง
กรมวิทยาศาสตรการแพทย ซึ่งผานการประเมินความรูความสามารถหรือการทดสอบตามหลักสูตรและ
หลักเกณฑ ที่อธิบดีประกาศกําหนด
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(๓) นักวิทยาศาสตรการแพทย นักเทคนิคการแพทย เภสัชกร นายแพทย
และนายสัตวแพทย ตําแหนงไมนอยกวาระดับชํานาญการ สังกัดศูนยวิทยาศาสตรการแพทย ซึ่งผาน
การประเมินความรูความสามารถหรือการทดสอบตามหลักสูตรและหลักเกณฑ ที่อธิบดีประกาศกําหนด
(๔) ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว กรมปศุสัตว
(๕) ผูอํานวยการสถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ กรมปศุสัตว
ใหพนักงานเจาหนาที่ซึ่งแตงตั้งจากบุคคลตาม (๑) (๒) (๔) และ (๕) เปนพนักงาน
เจาหนาที่ในราชอาณาจักร และใหพนักงานเจาหนาที่ซึ่งแตงตั้งจากบุคคลตาม (๓) เปนพนักงาน
เจาหนาที่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ขอ ๙ พนักงานเจาหนาที่ระดับ ๓ ใหแตงตั้งจากผูมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
(๑) อธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทย
(๒) รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทย
(๓) นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด
ใหพนักงานเจาหนาที่ซึ่งแตงตั้งจากบุคคลตาม (๑) เปนพนักงานเจาหนาที่
ในราชอาณาจักร และใหพนักงานเจาหนาที่ซึ่งแตงตั้งจากบุคคลตาม (๓) เปนพนักงานเจาหนาที่
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ขอ ๑๐ ใหอธิบดีเปนผูเสนอเรื่องตอรัฐมนตรีเพื่อมีคําสั่งแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่
ระดับ ๑ ระดับ ๒ และระดับ ๓ และการแตงตั้งใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ขอ ๑๑ ในกรณีที่มีความจําเปนตองมีบุคลากรซึ่งมีความรู ความชํานาญ หรือ
ประสบการณสูงรวมในการตรวจสอบและควบคุมใหเปนไปตามพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจาก
สัตว พ.ศ. ๒๕๕๘ รัฐมนตรีอาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ระดับ ๑ ระดับ ๒ หรือระดับ ๓ โดยยกเวน
คุณสมบัติทั้งหมดหรือบางสวนเปนการเฉพาะก็ได
หมวด ๒
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการใชอํานาจ
การดําเนินการ และวิธีปฏิบัติหนาที่

ขอ ๑๒ พนักงานเจาหนาที่ใหมีอํานาจดังตอไปนี้
(๑) พนักงานเจาหนาที่ระดับ ๑ มีอํานาจตามมาตรา ๔๑ (๑) และ (๔) แหง
พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว พ.ศ. ๒๕๕๘
(๒) พนักงานเจาหนาที่ระดับ ๒ และระดับ ๓ มีอํานาจตามมาตรา ๔๑ (๑) (๒) (๓)
และ (๔) แหงพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว พ.ศ. ๒๕๕๘
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ขอ ๑๓ ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเปน หรือเพื่อพิสูจนการกระทําความผิดตาม
พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว พ.ศ. ๒๕๕๘ พนักงานเจาหนาที่อาจเรียกบุคคลใดมาให
ถอยคําหรือใหสงคําชี้แจง เอกสาร ขอมูล หลักฐาน หรือวัตถุใดที่จําเปน เพื่อตรวจสอบหรือ
ประกอบการพิจารณาหรือเพื่อใชเปนพยานหลักฐานก็ได โดยใหรายงานเพื่อขอความเห็นชอบจาก
อธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทยหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย
รายงานตามวรรคหนึ่งจะตองมีรายละเอียดอยางนอย ดังตอไปนี้
(๑) ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ หรือรายละเอียดเกี่ยวกับการกระทําความผิดตาม
พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว พ.ศ. ๒๕๕๘
(๒) เหตุผลและความจําเปนในการมีคําสั่งเรียกใหบุคคลใดมาใหถอยคําหรือใหสงคํา
ชี้แจง เอกสาร ขอมูล หลักฐาน หรือวัตถุใดที่จําเปนมาเพื่อประกอบการพิจารณาหรือเพื่อใชเปน
พยานหลักฐานในการพิสูจนการกระทําความผิด
(๓) สาระสําคัญของคําสั่ง เชน ชื่อของผูรับคําสั่งดังกลาว ประเด็นหรือเรื่องที่
ประสงคจะเรียกมาใหถอยคําหรือชี้แจงขอเท็จจริง หรือรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสาร ขอมูล หลักฐาน
หรือวัตถุใดที่จําเปนที่ประสงคจะใหสง
ดังตอไปนี้

ข อ ๑๔ การมี คํา สั่ งตามข อ ๑๓ ให ทํ าเป น หนั งสื อ โดยมี ร ายละเอี ย ดอยางน อ ย

(๑) ชื่อของผูรับคําสั่งดังกลาว
(๒) ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ หรือรายละเอียดเกี่ยวกับการกระทําความผิดตาม
พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว พ.ศ. ๒๕๕๘
(๓) เหตุ ผ ลที่ ต อ งมี คํ า สั่ ง เรี ย กมาให ถ อ ยคํ า หรื อ ให ส ง คํ า ชี้ แ จง เอกสาร ข อ มู ล
หลักฐาน หรือวัตถุใดที่จําเปนนั้น
(๔) รายละเอียดเกี่ยวกับขอเท็จจริงที่ประสงคจะเรียกมาใหถอยคําหรือใหสงคําชี้แจง
หรือรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสาร ขอมูล หลักฐาน หรือวัตถุใดที่จําเปนที่ประสงคจะใหจัดสง
(๕) รายละเอียดในการปฏิบัติตามคําสั่ง เชน วัน เวลา สถานที่ เปนตน
(๖) ลายมือชื่อและตําแหนงของพนักงานเจาหนาที่
(๗) วันเดือนปที่ทําคําสั่ง
(๘) ผลของการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งดังกลาว

ขอ ๑๕ ผูรับคําสั่งที่พนักงานเจาหนาที่มีคําสั่งเรียกมาใหถอยคําหรือชี้แจงนั้น
อาจใหถอยคําหรือชี้แจงเปนหนังสือหรือดวยวาจาก็ได
การใหถอยคําหรือชี้แจงดวยวาจาใหพนักงานเจาหนาที่จัดทําบันทึกถอยคําไวเปน
ลายลักษณอักษร ตามแบบแนบทายประกาศนี้ และใหผูใหถอยคําหรือผูชี้แจง
ลงลายมือชื่อในบันทึกดังกลาวไวเปนหลักฐาน หากผูใหถอยคําหรือผูชี้แจงไมยินยอมลงลายมือชื่อ
ใหพนักงานเจาหนาที่บันทึกเหตุดังกลาวไวในบันทึกถอยคําพรอมลงลายมือชื่อกํากับการบันทึก
ดังกลาว
ในการใหถอยคําหรือชี้แจงดวยวาจา พนักงานเจาหนาที่อาจจะบันทึกภาพหรือเสียง
ดวยก็ได
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ข อ ๑๖ ในกรณี ที่ พ นั ก งานเจ าหน าที่ มี คําสั่ งเรี ย กให บุ ค คลใดสงเอกสาร ขอ มู ล
หลักฐาน หรือวัตถุใดที่จําเปนเพื่อประกอบการพิจารณา หรือเพื่อใชเปนพยานหลักฐานในการพิสูจน
การกระทําความผิด เมื่อไดรับมอบสิ่งดังกลาวนั้นแลว ใหพนักงานเจาหนาที่จัดทําบันทึกการรับมอบ
สิ่งดังกลาวทั้งหมดโดยจะตองมีรายละเอียดอยางนอยดังตอไปนี้
(๑) ชื่อและที่อยูของผูจัดสงสิ่งที่ไดรับมอบดังกลาว
(๒) รายละเอียด ลักษณะและสภาพของสิ่งที่ไดรับมอบดังกลาว
(๓) วันเดือนปที่สงมอบ
(๔) ชื่อพนักงานเจาหนาที่ หรือเจาหนาที่อื่นใดที่จัดเก็บสิ่งที่ไดรับมอบดังกลาว
(๕) วิธีการจัดเก็บสิ่งที่ไดรับมอบดังกลาว
ขอ ๑๗ เมื่อพิจารณาแลวเสร็จ หากสิ่งที่ไดรับมอบเพื่อประกอบการพิจารณาหรือ
พิสูจนการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว พ.ศ. ๒๕๕๘ ไมไดนําสงตอ
เจาพนักงานตํารวจหรือศาล ใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการจัดสงสิ่งที่ไดรับมอบคืนใหแก
ผูเปนเจาของ ผูมีสิทธิครอบครอง หรือผูจัดสงภายในสามสิบวัน ดวยวิธีการที่เหมาะสม
ในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่ประสงคจะสําเนาหรือจัดเก็บภาพถายของสิ่งที่ไดรับ
มอบดังกลาวไวเพื่อประกอบการพิจารณาหรือการดําเนินการตามกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวของตอไปใน
ภายหลัง ใหสามารถกระทําได และหากมีเหตุอันสมควรหรือมีความจําเปน ใหจัดเก็บเอกสารตนฉบับ
หรือวัตถุดังกลาวไว โดยแจงตอผูเปนเจาของ ผูมีสิทธิครอบครอง หรือผูจัดสงทราบภายในสามสิบวัน
ขอ ๑๘ ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเปนหรือมีเหตุอันควรสงสัยที่จะตองเขาไปใน
อาคารหรือสถานที่ประกอบการของผูรับหนังสือรับรองการแจงหรือผูรับใบอนุญาตหรือบุคคลใดเพื่อ
ตรวจสอบขอเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทําความผิด คนวัตถุที่ใชในการกระทําความผิด วัตถุที่มีไวเปน
ความผิดหรือวัตถุที่จะนําไปใชกระทําความผิด รวมทั้งการกระทําใดที่อาจเปนการฝาฝนบทบัญญัติ
แหงพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือการไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดใน
การรับหนังสือรับรองการแจงหรือใบอนุญาตผลิต นําเขา สงออก ขาย นําผาน หรือมีไวในครอบครอง
เชื้ อ โรคหรื อ พิ ษ จากสั ต ว ให พ นั ก งานเจ า หน า ที่ ร ายงานเพื่ อ ขอความเห็ น ชอบจากอธิ บ ดี
กรมวิทยาศาสตรการแพทยหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย
รายงานตามวรรคหนึ่งจะตองมีรายละเอียดอยางนอย ดังตอไปนี้
(๑) ขอเท็จจริง รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติ
เชื้อโรคและพิษจากสัตว พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือการฝาฝนเงื่อนไขการรับหนังสือรับรองการแจงหรือ
ใบอนุญาตผลิต นําเขา สงออก ขาย นําผาน หรือมีไวในครอบครองเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว
(๒) เหตุผล และความจําเปนในการเขาไปในอาคาร หรือสถานที่ประกอบการของ
ผูรับหนังสือรับรองการแจงหรือผูรับใบอนุญาตหรือบุคคลใด เชน เพื่อตรวจสอบขอเท็จจริงเกี่ยวกับ
การกระทําความผิด คนวัตถุที่ใชในการกระทําความผิด วัตถุที่มีไวเปนความผิดหรือวัตถุที่จะนําไปใช
กระทําความผิด รวมทั้งการกระทําใดที่อาจเปนการฝาฝนบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติเชื้อโรคและ
พิษจากสัตว พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดในการแจงหรืออนุญาต
(๓) รายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ที่จะเขาไปตรวจคน
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(๔) รายละเอียดเกี่ยวกับผูเปนเจาของ ผูครอบครองสถานที่ หรือผูดูแลอาคาร
สถานที่ที่จะเขาไป (ถามี)
(๕) รายละเอียดเกี่ยวกับขอเท็จจริงที่จะตรวจสอบ หรือวัตถุหรือเอกสารหลักฐาน
ที่จะตรวจสอบ
ขอ ๑๙ ในการจัดการตามหมายคน ใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการ ดังนี้
(๑) กอนเริ่มทําการตรวจคนอาคารหรือสถานที่ประกอบการของผูรับหนังสือรับรอง
การแจงหรือผูรับใบอนุญาตหรือบุคคลใดใหพนักงานเจาหนาที่แสดงหมายคนและแสดงความบริสุทธิ์
ตอผูเปนเจาของ ผูครอบครองสถานที่หรือผูดูแลสถานที่ที่จะเขาทําการตรวจคน พรอมทั้งแสดงบัตร
ประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง
(๒) การตรวจคนจะตองกระทําตอหนาผูเปนเจาของ ผูครอบครองสถานที่ หรือ
ผูดูแลสถานที่หากบุคคลดังกลาวไมยินยอมใหความรวมมือ หรือหาบุคคลดังกลาวนั้นไมได ใหพนักงาน
เจาหนาที่กระทําการคนตอหนาบุคคลอื่นอยางนอยสองคนซึ่งพนักงานเจาหนาที่ไดรองขอใหมาเปน
พยาน
(๓) ในระหวางการตรวจคน ใหพนักงานเจาหนาที่ติดบัตรประจําตัวพนักงาน
เจาหนาที่ตลอดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
(๔) การเขาไปและกระทําการตรวจคน ใหกระทําในระหวางเวลาพระอาทิตยขึ้นถึง
พระอาทิตยตกหรือในเวลาทําการตามปกติของสถานประกอบการนั้น
ในกรณีดังตอไปนี้ พนักงานเจาหนาที่อาจทําการตรวจคนในเวลากลางคืนหรือนอก
เวลาทําการตามปกติของสถานประกอบการนั้นก็ได ทั้งนี้ ใหพนักงานเจาหนาที่บันทึกเหตุผลและการ
ดําเนินการดังกลาวไวในบันทึกการตรวจคนดวย
ก. ในกรณีที่ดําเนินการคนมาตั้งแตเวลากลางวัน หรือนับแตเวลาทําการตามปกติ
ของสถานประกอบการดังกลาวแลวยังไมเสร็จ และมีเหตุผลและความจําเปนอื่นใดอันไมอาจหลีกเลี่ยง
ได
ข. ในกรณีที่ไดรับหมายคนจากศาลซึ่งระบุใหเขาดําเนินการในเวลากลางคืนหรือ
นอกเวลาทําการตามปกติของสถานประกอบการนั้น
(๕) ในการคน ใหพนักงานเจาหนาที่และเจาหนาที่ตํารวจที่เขารวมทําการตรวจคน
ปฏิบัติดังตอไปนี้
ก. ใหดําเนินการตรวจคนเทาที่จําเปน มีความเหมาะสมแกกรณี
ข. ใหดําเนินการดวยความสุภาพ
ค. พยายามมิใหมีการเสียหายและกระจัดกระจายของเอกสารหรือสิ่งของในสถานที่
ดังกลาวเทาที่จะทําได หากมีความเสียหายเกิดขึ้นแกเอกสาร ทรัพยสิน สิ่งของหรือบุคคล ใหพนักงาน
เจาหนาที่บันทึกเหตุการณดังกลาวโดยละเอียดไวในบันทึกการตรวจคนดวย
(๖) ใหพนักงานเจาหนาที่บันทึกภาพไวในขณะทําการตรวจคน
(๗) ในกรณีที่ผูเปนเจาของ ผูครอบครอง ผูดูแล หรือบุคคลที่อยูในอาคารหรือ
สถานที่ดังกลาวไมยินยอมใหเขาทําการคน หรือขัดขวางการคน ใหพนักงานเจาหนาที่ยุติการปฏิบัติ
หนาที่นั้นแลวดําเนินการแจงความรองทุกขตอพนักงานสอบสวนเพื่อดําเนินคดีตามกฎหมายตอไป
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(๘) เมื่อดําเนินการคนแลวเสร็จ ใหพนักงานเจาหนาที่ผูเปนหัวหนาการตรวจคน
จัดทําบันทึกการตรวจคนตามแบบแนบทายประกาศนี้ ณ สถานที่ตรวจคน โดยจะตองระบุ
รายละเอียดและสิ่งของที่พบในการตรวจคน เชน วัตถุหรือเอกสารที่คนพบอยางละเอียดและอาน
ใหผูเปนเจาของ ผูครอบครอง ผูดูแลอาคารหรือสถานที่ หรือผูที่เขารวมเปนพยานในการตรวจคนฟง
พรอมลงนามในบันทึกการตรวจคนดังกลาว
ในกรณีที่บุคคลดังกลาวประสงคจะขอแกไขขอความในบันทึกตามวรรคหนึ่ง
ใหพนักงานเจาหนาที่บันทึกรายละเอียดที่จะขอทําการแกไขพรอมเหตุผล
ในกรณีที่บุคคลดังกลาวไมอยูในเวลาที่จะอานบันทึกการตรวจคน หรือขัดขวางไมให
อานบันทึกการตรวจคน หรือปฏิเสธ ไมรับฟงบันทึกการตรวจคน หรือไมยินยอมลงลายมือชื่อ
ใหบันทึกเหตุการณดังกลาวไวในบันทึกการตรวจคน
ขอ ๒๐ ภายหลังดําเนินการคนแลวเสร็จ ใหพนักงานเจาหนาที่ผูเปนหัวหนาในการ
ปฏิบัติการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติการเสนอตออธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทยหรือผูซึ่งอธิบดี
มอบหมาย ภายในวันทําการถัดไป พรอมทั้งรายงานผลตอศาลภายในระยะเวลาที่ศาลกําหนด
ขอ ๒๑ ในกรณีที่คนพบเอกสารหรือหลักฐานที่ใชในการกระทําความผิดมีไวเปน
ความผิด หรือวัตถุที่จะนําไปใชกระทําความผิดที่อาจเปนการฝาฝนบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติ
เชื้อโรคและพิษจากสัตว พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือการไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดในการรับหนังสือรับรอง
การแจงหรือใบอนุญาต ตามพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว พ.ศ. ๒๕๕๘ ใหพนักงาน
เจาหนาที่ใชอํานาจตามมาตรา ๔๑ (๔) แหงพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว พ.ศ. ๒๕๕๘
ในการเรียกใหผูที่ครอบครองเอกสารหรือหลักฐานดังกลาวสงมอบเอกสารหรือหลักฐานดังกลาวตอ
พนักงานเจาหนาที่โดยพลัน
ในกรณีที่ผูที่ครอบครองเอกสารหรือหลักฐานดังกลาวไมปฏิบัติตามคําสั่งตาม
มาตรา ๔๑ (๔) แหงพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว พ.ศ. ๒๕๕๘ ใหพนักงานเจาหนาที่
ดําเนินการจัดทําบันทึกรายละเอียดของเอกสารหรือหลักฐานดังกลาวพรอมระบุสถานที่อยู สภาพ
และผูเปนเจาของหรือผูครอบครองหรือผูควบคุมดูแลเอกสารหรือหลักฐานดังกลาวใหชัดเจน
เพื่อใชประกอบการดําเนินการตามมาตรา ๕๗ แหงพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว
พ.ศ. ๒๕๕๘ ตอไป
ประกาศ ณ วันที่
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