(11) รำยงำนผูบ้ งั คับบัญชำทรำบ
(12) กรณี ที่เจ้ำหน้ำที่ผตู ้ รวจยึดไม่ใช่เจ้ำหน้ำที่ในสังกัด อส.
ให้ส่งมอบคดี และของกลำงให้เจ้ำหน้ำที่ อส. ผูร้ ับผิดชอบพื้นที่
รับไปดำเนินกำรตำมอำนำจหน้ำที่
(13) ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ผูต้ รวจยึดดำเนิ นกำรสื บสวนหำ
เบำะแสของผูก้ ระทำควำมผิด และรวบรวมพยำนหลักฐำนส่ งให้
พนัก งำนสอบสวนเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ ให้ไ ด้ต ัว ผูก้ ระทำควำมผิด มำ
ดำเนินคดีตำมกฎหมำยต่อไป
(14) ให้เจ้ำหน้ำที่หรื อหน่วยงำนผูร้ ับผิดชอบคดี ประสำน
พนักงำนสอบสวน หรื อ พนักงำนอัยกำร เพื่อขอทรำบผลกำร
ดำเนินคดี แล้วรำยงำนผูบ้ งั คับบัญชำทรำบเป็ นระยะ ๆ จนกว่ำคดี

2. การตรวจพบการกระทาผิดนอกพืน้ ทีป่ ่ า แบ่งเป็ น 2 กรณี
2.1 กรณีพบตัวผู้กระทาผิด ควรดำเนินกำรดังนี้
(1) แสดงตนเป็ นพนักงำนเจ้ำหน้ำที่
(2) แสดงหมำยค้น (กรณี ตรวจค้นในที่รโหฐำน)
(3) ขอดูเอกสำรหลักฐำนกำรอนุญำตให้ล่ำ หรื อหลักฐำนกำร
อนุญำตให้มีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่ำหรื อซำกของสัตว์ป่ำหรื อ
ผลิตภัณฑ์ที่ทำจำกซำกของสัตว์ป่ำ
(4) ถ่ำยภำพผูล้ ่ำหรื อผูค้ รอบครอง สถำนที่ เกิ ดเหตุ สัตว์ป่ำ
หรื อซำกสัตว์ป่ำ ลักษณะกำรครอบครอง และพฤติกรรมต่ำง ๆ
(5) ตรวจสอบจุดที่ต้ งั บริ เวณที่เกิดเหตุวำ่ อยูพ่ ิกดั ที่เท่ำใด
(6) ดำเนินกำรทำนองเดียวกับ ข้อ 1.1 (5)-(17) ยกเว้น ข้อ 1.1
(7) ให้แจ้งข้อกล่ำวหำ ตำม พ.ร.บ. สงวนและคุ ม้ ครองสัตว์ป่ ำ
พ.ศ. 2535 มำตรำ 16, 19, 20, 21, 22, 36 หรื อมำตรำ 42 ตำมแต่
กรณี
2.2 กรณีไม่ พบตัวผู้กระทาผิด ควรดำเนินกำร ดังนี้
(1) ถ่ำ ยภำพสถำนที่ เ กิ ด เหตุ สัต ว์ป่ ำหรื อ ซำกสัต ว์ป่ ำ หรื อ
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ ท ำจำกซำกของสั ต ว์ป่ ำ และพฤติ ก รรมต่ ำ ง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับกำรกระทำผิด
(2) ตรวจสอบจุดที่ต้ งั บริ เวณที่เกิดเหตุวำ่ อยูพ่ ิกดั ที่เท่ำใด
(3) ดำเนิ นกำรทำนองเดียวกับข้อ 1.2 (3)-(14) ยกเว้น ข้อ 1.1
(4) ให้แจ้งข้อกล่ำวหำ ตำม พ.ร.บ. สงวนและคุม้ ครองสัตว์ป่ำ
พ.ศ. 2535 มำตรำ 16 19 20 21 22 36 หรื อมำตรำ 42 ตำมแต่กรณี

แนวทางปฏิบตั ิ
เกี่ยวกับการดาเนินคดี
กรณีการกระทาความผิด
เกี่ยวกับสัตว์ป่า ซากของสัตว์ปา

และผลิตภัณฑ์ที่ทาจากซาก
ของสัตว์ป่า

จะถึงที่สุด
ส่ วนยุทธการด้ านป้ องกันและปราบปราม
สานักป้ องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่ า
กรมอุทยานแห่ งชาติ สัตว์ ป่า และพันธุ์พชื
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจกั ร
กรุ งเทพมหำนคร 10900 โทร 0-25798892

กรมอ ุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธพ
์ ุ ืช

การกระทาความผิดเกีย่ วกับสั ตว์ ป่า
ซากของสั ตว์ ปา และผลิตภัณฑ์ ที่ทาจาก
ซากของสั ตว์ ป่า
1.
ตรวจพบการกระทาผิดในพืน้ ทีป่ ่ า
แบ่งเป็ น 2 กรณี ดังนี้
1.1 กรณีพบตัวผู้กระทาผิด ควรดำเนินกำรดังนี้
(1) แสดงตนเป็ นพนักงำนเจ้ำหน้ำที่
(2) ขอดูเอกสำรหลักฐำนกำรอนุญำตให้ล่ำ หรื อหลักฐำนกำร
อนุญำตให้มีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่ำหรื อซำกของสัตว์ป่ำ
(3) ถ่ำยภำพ ผูล้ ่ำหรื อผูค้ รอบครอง สถำนที่ เกิ ดเหตุ สัตว์ป่ำ
หรื อซำกสัตว์ป่ำ ลักษณะกำรครอบครอง และพฤติกรรมต่ำง ๆ
(4) ตรวจสอบจุดที่ต้ งั บริ เวณที่เกิดเหตุวำ่ อยูบ่ ริ เวณใด
(5) ตรวจสอบชนิ ด จำนวนของสัตว์ป่ำ หรื อซำกของสัตว์ป่ำ
พร้อมจัดทำบัญชีรำยละเอียดให้ครบถ้วน
(6) แจ้งผูถ้ ูกจับว่ำ “เขำต้องถูกจับ”
(7) แจ้งข้อกล่ำวหำตำมฐำนควำมผิดตำมกฎหมำยให้ผถูู ้ กจับทรำบ

(8) แจ้งสิ ทธิ ตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิ จำรณำควำมอำญำ
มำตรำ 83 ให้ผถู ้ ูกจับทรำบ
(9) จัดทำบันทึกกำรตรวจจับกุมไว้เป็ นหลักฐำนในเบื้องต้น
(10) จัดทำแผนที่สงั เขปแสดงบริ เวณที่เกิดเหตุ
(11) รวบรวมเอกสำรหลักฐำนสนับสนุนข้อกล่ำวหำ
(12) ควบคุมตัวผูถ้ ูกจับ พร้อมนำของกลำง บันทึกกำรตรวจ
จับกุม และเอกสำรที่เกี่ยวข้อง ส่งพนักงำนสอบสวนผูร้ ับผิดชอบ
(13) ขอหลักฐำนกำรแจ้งควำมดำเนิ นคดี แล้ว จำกพนักงำน
สอบสวน
(14) ขอรับของกลำงที่ไม่ใช่อำวุธปื น เครื่ องกระสุนปื น และ
วัตถุระเบิดมำเก็บรักษำ ตำมข้อตกลงระหว่ำงกระทรวง มหำดไทย
กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่ อง กำรปฏิ บัติเกี่ ยวกับของ
กลำงในคดีควำมผิดเกี่ยวกับป่ ำไม้
(15) รำยงำนผูบ้ งั คับบัญชำทรำบ
(16) กรณี ที่เจ้ำหน้ำที่ผตู ้ รวจยึดไม่ใช่เจ้ำหน้ำที่ในสังกัด อส.
ให้ส่งมอบคดี และของกลำงให้เจ้ำหน้ำที่ อส. ผูร้ ับผิดชอบพื้นที่
รับไปดำเนินกำรตำมอำนำจหน้ำที่
(17) ให้เจ้ำหน้ำที่ หรื อหน่ วยงำนผูร้ ั บผิดชอบคดี ประสำน
พนักงำนสอบสวน เพื่อ ขอทรำบผลกำรด ำเนิ น คดี แล้วรำยงำน
ผูบ้ งั คับบัญชำทรำบเป็ นระยะๆจนกว่ำคดีจะถึงที่สุด

1.2 กรณีไม่พบตัวผู้กระทาผิด ควรดำเนินกำร ดังนี้
(1) ถ่ำยภำพสถำนที่เกิดเหตุ สัตว์ป่ำหรื อซำกสัตว์ป่ำ
(2) ตรวจสอบจุดที่ต้ งั บริ เวณที่เกิดเหตุวำ่ อยูบ่ ริ เวณใด
(3) ตรวจสอบชนิ ด จำนวนของสัตว์ป่ำ หรื อซำกของสัตว์ป่ำ
พร้อมจัดทำบัญชีรำยละเอียดให้ครบถ้วน
(4) พิจ ำรณำว่ำ กำรกระท ำในครั้ งนี้ เป็ นกำรกระท ำผิ ด ตำม
กฎหมำยเกี่ยวกับ ป่ ำไม้ฉบับใด และฐำนใดบ้ำง
(5) จัดทำบันทึกกำรตรวจยึดไว้เป็ นหลักฐำนในเบื้องต้น
ไว้ในบันทึกกำรตรวจยึดให้ครบถ้วน
(6) จัดทำแผนที่สงั เขปแสดงบริ เวณที่เกิดเหตุ
(7) รวบรวมเอกสำรหลักฐำนสนับสนุนข้อกล่ำวหำ
(8) นำของกลำง บันทึกกำรตรวจยึด และเอกสำรที่เกี่ยวข้องส่ง
พนักงำนสอบสวน ผูร้ ับผิดชอบพื้นที่ เพื่อสื บสวนสอบสวนหำตัว
ผูก้ ระทำควำมผิดมำดำเนินคดีตำมกฎหมำยต่อไป
(9) ขอหลักฐำนกำรแจ้งควำมดำเนินคดีแล้ว จำกพนักงำนสอบสวน
(10) ขอรับของกลำงที่ไม่ใช่อำวุธปื น เครื่ องกระสุนปื น และ
วัตถุระเบิดมำเก็บรักษำ ตำมข้อตกลงระหว่ำงกระทรวง มหำดไทย
กับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่ อง กำรปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ
ของกลำงในคดีควำมผิดเกี่ยวกับป่ ำไม้

