
 หน้า   ๒๗ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๑๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มกราคม   ๒๕๕๖ 
 

 

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กจิการโทรทัศน์   
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

เรื่อง  หลักเกณฑ์การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่  ตามมาตรา  ๕๓   
แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  พ.ศ.  ๒๕๕๑   

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

 

โดยที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ   
ได้แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และมอบหมายให้ปฏิบัติการแทนในการกํากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์  ดังนั้น  เพื่อให้การปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการกํากับดูแลการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ตามที่ได้รับมอบหมาย  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  รวดเร็ว  และ
มีประสิทธิภาพ  มีขั้นตอนและกรอบการดําเนินงานที่ชัดเจน  สามารถติดตามตรวจสอบได้ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๗  (๖)  (๑๖)  (๒๔)  และมาตรา  ๓๗  แห่งพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคล่ืนความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการ
โทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๕  มาตรา  ๓๖  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๓  มาตรา  ๔๕  
มาตรา  ๔๖  มาตรา  ๔๗  มาตรา  ๖๑  และมาตรา  ๖๔  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้
กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  ประกอบกับมาตรา  ๕  และมาตรา  ๕๓   
แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  อันเป็นกฎหมาย
ที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับ
มาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๕  มาตรา  ๓๖  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๓  มาตรา  ๔๕  มาตรา  ๔๖  
และมาตรา  ๔๗  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจ 
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ  จึงประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา  ๕๓  
แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ในการกํากับดูแล
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์   
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  เรื่อง  หลักเกณฑ์การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา  ๕๓  
แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  พ.ศ.  ๒๕๕๖” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป   
ข้อ ๓ บรรดาประกาศ  ระเบียบ  ข้อบังคับหรือคําส่ังอ่ืนใดในส่วนที่มีกําหนดไว้แล้วในประกาศนี้  

หรือซ่ึงขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ให้ใช้ประกาศนี้แทน   
ข้อ ๔ ในประกาศนี้ 
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“ผู้รับใบอนุญาต”  หมายความว่า  ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์  
และให้หมายความรวมถึงผู้มีสิทธิประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ตามบทเฉพาะกาล 
แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และผู้ได้รับอนุญาต
ทดลองประกอบกิจการตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ  เรื่อง  หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  พ.ศ.  ๒๕๕๕  ด้วย 

“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์   
“เลขาธิการ  กสทช.”  หมายความว่า  เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ   
“สํานักงาน”  หมายความว่า  สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์และ

กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ   
“พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  ผู้ซ่ึงได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพนกังานเจ้าหน้าที่และมอบหมาย

ให้ปฏิบัติการแทนคณะกรรมการ 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๕ การมีคําส่ังตามความในประกาศนี้  หากทําเป็นหนังสือ  ให้ส่งหนังสือดังกล่าวแก่ผู้รับ
ใบอนุญาตหรือบุคคลที่จะต้องปฏิบัติตามคําส่ังดังกล่าวโดยวิธี ให้บุคคลนําไปส่ง  หรือโดยการส่ง 
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้   

ในกรณีที่มีความจําเป็นเร่งดว่น  อาจส่งหนังสือแจ้งคําส่ังดังกล่าวทางโทรสารก็ได้   
ข้อ ๖ คําส่ังให้มีผลตั้งแต่ขณะที่ผู้รับใบอนุญาตหรือบุคคลที่จะต้องปฏิบัติตามคําส่ังได้รับแจ้ง

คําส่ังนั้นเป็นต้นไป   
ในกรณีที่มีการส่งหนังสือแจ้งคําส่ังไปยังภูมิลําเนาของผู้รับใบอนุญาตหรือบุคคลที่จะต้องปฏิบัติ

ตามคําส่ัง  ให้ถือว่าได้รับทราบคําส่ังตั้งแต่ในขณะที่หนังสือแจ้งคําส่ังไปถึง  ทั้งนี้  ในการดําเนินการเรื่องใด
ที่มีการให้ที่อยู่ไว้กับสํานักงาน  หรือพนักงานเจ้าหน้าที่แล้ว  การแจ้งไปยังที่อยู่ดังกล่าวให้ถือว่าเป็นการแจ้ง 
ไปยังภูมิลําเนาของผู้นั้นแล้ว   

ในกรณีที่มีการส่งหนังสือแจ้งคําส่ังโดยวิธีให้บุคคลนําไปส่ง  หากผู้รับใบอนุญาตหรือบุคคล 
ที่จะต้องปฏิบัติตามคําส่ังไม่ยอมรับ  หรือถ้าขณะนําไปส่งไม่พบบุคคลดังกล่าว  ให้ส่งหนังสือแจ้งคําส่ัง 
กับบุคคลใด  ซ่ึงบรรลุนติิภาวะที่อยู่หรือทํางานในสถานที่นั้น  และในกรณีที่บุคคลดังกล่าวยังคงไม่ยอมรับ
หนังสือแจ้งคําส่ังให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่นําหนังสือไปส่ง  วางหนังสือนั้น  หรือปิดหนังสือนั้นไว้
ในที่ซ่ึงเห็นได้ง่าย  ณ  สถานที่นั้นต่อหน้าพยานบุคคลอย่างน้อยสองคน  และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตหรือ
บุคคลที่จะต้องปฏิบัติตามคําส่ังได้รับแจ้งคําส่ังตั้งแต่ขณะนั้นเป็นต้นไป   
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การส่งหนังสือแจ้งคําส่ังโดยวิธีส่งทางไปรษณีย์ตอบรับ  ให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตหรือบุคคล 
ที่จะต้องปฏิบัติตามคําส่ังได้รับแจ้งคําส่ังดังกล่าวเม่ือครบกําหนดเจ็ดวันนับแต่วันส่งสําหรับกรณี
ภายในประเทศ  หรือเม่ือครบกําหนดสิบห้าวันนับแต่วันส่งสําหรับกรณีส่งไปยังต่างประเทศ  เว้นแต่จะมี
การพิสูจน์ได้ว่าไม่มีการได้รับหรือได้รับก่อนหรือหลังจากวันนั้น 

ในกรณีที่ไม่รู้ตัวบุคคลที่จะต้องปฏิบัติตามคําส่ัง  หรือรู้ตัวแต่ไม่รู้ภูมิลําเนาหรือรู้ตัวและภูมิลําเนา
แต่มีผู้รับเกินหนึ่งร้อยคน  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งคําส่ังเป็นหนังสือโดยการประกาศในหนังสือพิมพ์ 
ซ่ึงแพร่หลายในท้องถิ่นนั้นก็ได้  ในกรณีนี้ให้ถือว่าบุคคลที่จะต้องปฏิบัติตามคําส่ังได้รับแจ้งคําส่ังเม่ือล่วงพ้น
ระยะเวลาสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้แจ้งโดยวิธีดังกล่าว   

ข้อ ๗ ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตหรือบุคคลใดซ่ึงได้รับคําส่ังของพนักงานเจ้าหน้าที่แล้วกระทํา
การขัดขวางหรือไม่อํานวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าว  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เก่ียวข้องเพื่อแจ้งดําเนินคดีตามมาตรา  ๗๑  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  พ.ศ.  ๒๕๕๑   

ข้อ ๘ การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามประกาศนี้  หากมิได้มีการกําหนดในประกาศนี้ไว้
เป็นการเฉพาะ  ให้นํากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาบังคับใช้โดยอนุโลม   

หมวด  ๒ 
การเรียกให้ผู้ที่เก่ียวข้องมาชี้แจงหรือส่งเอกสารหรือพยานหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา 

 
 

ข้อ ๙ ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเป็น  พนักงานเจ้าหน้าที่อาจเรียกให้ผู้ที่เก่ียวข้องมาชี้แจง
หรือส่งเอกสารหรือพยานหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาก็ได้  โดยให้รายงานเพื่อขอความเห็นชอบ 
จากผู้บังคับบัญชาในระดับรองเลขาธิการ  กสทช.  ที่รับผิดชอบสายงานที่ตนสังกัดขึ้นไป   

รายงานตามวรรคหนึ่งจะต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย  ดังต่อไปนี้   
(๑) ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญ   
(๒) เหตผุลและความจําเป็นในการมีคําส่ังเรียกให้ผู้ที่เก่ียวข้องมาชี้แจงหรือส่งเอกสารหรือพยานหลักฐาน 
(๓) สาระสําคัญของคําสั่ง  เช่น  ช่ือของผู้รับใบอนุญาตหรือบุคคลท่ีจะต้องปฏิบัติตามคําสั่ง

ดังกล่าว  ประเด็นหรือเรื่องที่ประสงค์จะให้ดําเนินการชี้แจงข้อเท็จจริง  หรือรายละเอียดเก่ียวกับหลักฐาน
ที่ประสงค์จะมีคําส่ังเรียก  เป็นต้น   

ข้อ ๑๐ การมีคําส่ังเรียกให้ผู้ที่เก่ียวข้องมาชี้แจงหรือส่งเอกสารหรือพยานหลักฐานเพื่อประกอบ  
การพิจารณาให้ทําเป็นหนังสือ  โดยมีรายละเอียดอย่างน้อย  ดังต่อไปนี้   

(๑) ชื่อของผู้รับใบอนุญาตหรือบุคคลที่จะต้องปฏิบัติตามคําส่ังดังกล่าว   
(๒) ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญ   
(๓) เหตุผลที่จะต้องมีการเรียกให้ดําเนินการชี้แจงหรือส่งเอกสารหรือพยานหลักฐาน   
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(๔) รายละเอียดเก่ียวกับข้อเท็จจริงที่ประสงค์จะให้ชี้แจง  หรือรายละเอียดเก่ียวกับเอกสารหรือ
หลักฐานที่จะให้จัดส่ง   

(๕) รายละเอียดในการปฏิบัติตามคําส่ัง  เช่น  วัน  เวลา  สถานที่  เป็นต้น   
(๖) ลายมือชื่อและตําแหน่งของพนักงานเจ้าหน้าที่   
(๗) วันเดือนปีที่ทําคําส่ัง   
(๘) ผลของการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคําส่ังดังกล่าว   
ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นเร่งด่วนจนไม่อาจดําเนินการตามวรรคหนึ่งได้  พนักงานเจ้าหน้าที่อาจมีคําส่ัง

ด้วยวาจาในการเรียกให้ผู้รับใบอนุญาตหรือบุคคลใดให้ชี้แจงหรือส่งเอกสาร  พยานหรือหลักฐาน 
เพื่อประกอบการพิจารณาก็ได้  โดยคําส่ังดังกล่าวจะต้องมีรายละเอียดเพียงพอแก่การที่ผู้รับใบอนุญาตหรือ
บุคคลดังกล่าวจะสามารถปฏิบัติตามได้  และให้พนักงานเจ้าหน้าที่รายงานการมีคําส่ังด้วยวาจาดังกล่าว 
ต่อผู้บังคับบัญชาทันที   

ข้อ ๑๑ ผู้รับใบอนุญาตหรือบุคคลใดที่พนักงานเจ้าหน้าที่มีคําส่ังเรียกให้มาชี้แจงข้อเท็จจริง 
เพื่อประกอบการพิจารณานั้น  อาจชี้แจงเป็นหนังสือหรือด้วยวาจาก็ได้   

การชี้แจงด้วยวาจาให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดทําบันทึกถ้อยคําไว้เป็นลายลักษณ์อักษร  ตามแบบ
แนบท้ายประกาศนี้  (ภาคผนวก  ก)  และให้ผู้ชี้แจงลงลายมือชื่อในบันทึกดังกล่าวไว้เป็นหลักฐาน  หากผู้ชี้แจง
ไม่ยินยอมลงลายมือชื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่บันทึกเหตุดังกล่าวไว้ในบันทึกถ้อยคําพร้อมลงลายมือชื่อกํากับ
การบันทึกดังกล่าว   

ในการช้ีแจงด้วยวาจา  พนักงานเจ้าหน้าที่อาจจะบันทึกภาพหรือเสียงด้วยก็ได้   
ข้อ ๑๒ ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่มีคําส่ังเรียกให้ผู้รับใบอนุญาตหรือบุคคลใดส่งเอกสารหรือ

พยานหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา  เม่ือได้รับเอกสารหรือพยานหลักฐานดังกล่าวแล้ว  ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่จัดทําบันทึกการรับมอบเอกสารหรือพยานหลักฐานทั้งหมดโดยจะต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย  
ดังต่อไปนี้   

(๑) ชื่อและที่อยู่ของผู้จัดส่งเอกสารหรือหลักฐาน   
(๒) รายละเอียด  ลักษณะและสภาพของเอกสารหรือหลักฐานที่ได้รับมอบ   
(๓) วันเดือนปีที่ส่งมอบเอกสารหรือหลักฐาน 
(๔) ชื่อพนักงานเจ้าหน้าที่  หรือเจ้าหน้าที่อ่ืนใดที่จัดเก็บเอกสารหรือหลักฐาน   
(๕) วิธีการจัดเก็บเอกสารหรือหลักฐาน   
ข้อ ๑๓ เม่ือพิจารณาแล้วเสร็จ  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการจัดส่งเอกสารหรือพยานหลักฐาน

คืนให้แก่ผู้เป็นเจ้าของ  ผู้มีสิทธิครอบครอง  หรือผู้จัดส่งภายในสามสิบวัน  ด้วยวิธีการที่เหมาะสม 
ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ประสงค์จะสําเนาเอกสารหรือจัดเก็บภาพถ่ายของพยานหลักฐานดังกล่าวไว้

เพื่อประกอบการพิจารณาต่อไปในภายหลังให้สามารถกระทําได้  และหากมีเหตุอันสมควรและมีความจําเป็น 
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ที่จะต้องดําเนินการพิสูจน์การกระทําความผิดต่อไปตามกฎหมาย  ให้จัดเก็บเอกสารต้นฉบับหรือพยาน  
หลักฐานดังกล่าวไว้  โดยแจ้งต่อผู้เป็นเจ้าของ  ผู้มีสิทธิครอบครอง  หรือผู้จัดส่งทราบภายในสามสิบวัน   

หมวด  ๓ 
การมีหนังสือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยคํา  หรือให้ส่งเอกสารหรือวัตถุใดมาเพื่อประกอบการพิจารณาหรือ

เพื่อใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิสูจน์การกระทําความผิด 
ตามพระราชบัญญัตกิารประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

 
 

ข้อ ๑๔ ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเป็น  เพื่อการรวบรวมเอกสาร  พยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์
การกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  
พนักงานเจ้าหน้าที่อาจเรียกให้บุคคลใดมาให้ถ้อยคํา  หรือให้ส่งเอกสารหรือวัตถุใดมาเพื่อประกอบการพิจารณา
หรือเพื่อใช้เป็นพยานหลักฐานก็ได้  โดยให้รายงานเพื่อขอความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาในระดับ 
รองเลขาธิการ  กสทช.  ที่รับผิดชอบสายงานที่ตนสังกัดขึ้นไป   

รายงานตามวรรคหนึ่งจะต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย  ดังต่อไปนี้   
(๑) ข้อเท็จจริง  รวมถึงรายละเอียดเก่ียวกับการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการประกอบ

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
(๒) เหตุผลและความจําเป็นในการมีหนังสือเรียกให้บุคคลใดมาให้ถ้อยคํา  หรือให้ส่งเอกสาร 

หรือวัตถุใดมาเพื่อประกอบการพิจารณาหรือเพื่อใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิสูจน์การกระทําความผิด   
(๓) สาระสําคัญของคําส่ัง  เช่น  ชื่อของบุคคลที่จะต้องปฏิบัติตามคําส่ัง  ประเด็นหรือเรื่องที่ประสงค์

จะเรียกมาให้ถ้อยคํา  หรือรายละเอียดเก่ียวกับเอกสารหรือวัตถุที่ประสงค์จะให้จัดส่ง   
ข้อ ๑๕ ในการมีคําส่ังตามความในหมวดนี้ให้ทําเป็นหนังสือ  โดยมีรายละเอียดอย่างน้อย

ดังต่อไปนี้   
(๑) ชื่อของผู้ที่จะต้องปฏิบัติตามคําส่ัง   
(๒) ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญและรายละเอียดเก่ียวกับการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติ

การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
(๓) เหตุผลที่ต้องเรียกมาให้ถ้อยคํา  หรือจัดส่งเอกสารหรือวัตถุ   
(๔) รายละเอียดเก่ียวกับขอ้เท็จจริงที่ประสงค์จะเรียกมาให้ถ้อยคําหรือรายละเอียดเก่ียวกับเอกสาร

หรือวัตถุที่ประสงค์จะให้จัดส่ง   
(๕) รายละเอียดในการปฏิบัติตามคําส่ัง  เช่น  วัน  เวลา  สถานที่  เป็นต้น   
(๖) ลายมือชื่อและตําแหน่งของพนักงานเจ้าหน้าที่   
(๗) วันเดือนปีที่ทําคําส่ัง   
(๘) ผลของการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตามคําส่ังดังกล่าว   
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ข้อ ๑๖ ผู้รับใบอนุญาตหรือบุคคลใดที่พนักงานเจ้าหน้าที่มีคําส่ังเรียกมาให้ถ้อยคํานั้น  อาจให้ถ้อยคํา
เป็นหนังสือหรือด้วยวาจาก็ได้   

การให้ถ้อยคําด้วยวาจาให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดทําบันทึกถ้อยคําไว้เป็นลายลักษณ์อักษรตามแบบ
แนบท้ายประกาศนี้  (ภาคผนวก  ก)  และให้ผู้ให้ถ้อยคําลงลายมือชื่อในบันทึกดังกล่าวไว้เป็นหลักฐาน  
หากผู้ให้ถ้อยคําไม่ยินยอมลงลายมือชื่อ  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่บันทึกเหตุดังกล่าวไว้ในบันทึกถ้อยคํา 
พร้อมลงลายมือชื่อกํากับการบันทึกดังกล่าว   

ในการให้ถ้อยคําด้วยวาจา  พนักงานเจ้าหน้าที่อาจจะบันทึกภาพหรือเสียงด้วยก็ได้   
ข้อ ๑๗ ในกรณีมีหนังสือเรียกให้ส่งเอกสารหรือวัตถุเพื่อประกอบการพิจารณาหรือเพื่อใช้เป็น

พยานหลักฐานในการพิสูจน์การกระทําความผิด  เม่ือได้รับเอกสารหรือวัตถุนั้นแล้ว  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
จัดทําบันทึกการรับมอบพยานหลักฐานทั้งหมดซ่ึงจะต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย  ดังต่อไปนี้   

(๑) ชื่อและที่อยู่ของผู้จัดส่งเอกสารหรือวัตถุ   
(๒) รายละเอียด  ลักษณะและสภาพของเอกสารหรือวัตถุที่ได้มีการส่ง   
(๓) วันเดือนปีที่ดําเนินการจัดส่ง   
(๔) ชื่อพนักงานเจ้าหน้าที่  หรือเจ้าหน้าที่อ่ืนใดที่จัดเก็บเอกสารหรือวัตถุ   
(๕) วิธีการจัดเก็บเอกสารหรือวัตถุ   
ข้อ ๑๘ เม่ือพิจารณาเรื่องแล้วเสร็จ  หากเอกสาร  พยานหลักฐาน  หรือวัตถุอ่ืนใดที่ได้รับมอบไว้

เพื่อประกอบการพิจารณาหรือพิสูจน์การกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ไม่ได้นําส่งต่อเจ้าพนักงานตํารวจหรือศาล  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ดําเนินการจัดส่งเอกสาร  พยานหลักฐาน  หรือวัตถุคืนให้แก่ผู้เป็นเจ้าของ  ผู้มีสิทธิครอบครอง  หรือผู้จัดส่ง
ภายในสามสิบวันด้วยวิธีการที่เหมาะสม   

ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ประสงค์จะสําเนาเอกสารหรือจัดเก็บภาพถ่ายของวัตถุดังกล่าวไว้  
เพื่อประกอบการพิจารณาหรือการดําเนินการตามกฎหมายอ่ืนใดที่เก่ียวข้องต่อไปในภายหลังก็สามารถกระทําได้  
และหากมีเหตุอันสมควรให้จัดเก็บเอกสารต้นฉบับหรือวัตถุดังกล่าวไว้  ให้แจ้งต่อผู้เป็นเจ้าของ  ผู้มีสิทธิครอบครอง  
หรือผู้จัดส่งทราบ  ภายในสามสิบวัน   

หมวด  ๔ 
การเข้าไปในอาคารหรือสถานที่ประกอบการ 

 
 

ข้อ ๑๙ ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเป็นที่จะต้องเข้าไปในอาคารหรือสถานที่ประกอบการของ
ผู้รับใบอนุญาตหรือบุคคลใดเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเก่ียวกับการกระทําความผิด  ค้นวัตถุที่ใช้ใน 
การกระทําความผิด  วัตถุที่มีไว้เป็นความผิดหรือวัตถุที่จะนําไปใช้กระทําความผิด  รวมทั้งการกระทําใดที่อาจ
เป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  
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หรือการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดในการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์   
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่รายงานเพื่อขอความเห็นชอบจากเลขาธิการ  กสทช.   

รายงานตามวรรคหนึ่งจะต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย  ดังต่อไปนี้   
(๑) ข้อเท็จจริง  รวมถึงรายละเอียดเก่ียวกับการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการประกอบ

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  หรือการฝ่าฝืนเงื่อนไขการอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์   

(๒) เหตุผล  และความจําเป็นในการเข้าไปในอาคาร  หรือสถานที่ประกอบการของผู้รับ
ใบอนุญาตหรือบุคคลใด  เช่น  เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเก่ียวกับการกระทําความผิด  ค้นวัตถุที่ใช้ใน 
การกระทําความผิด  วัตถุที่มีไว้เป็นความผิดหรือวัตถุที่จะนําไปใช้กระทําความผิด  รวมทั้งการกระทําใดที่อาจ
เป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  
หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดในการอนุญาต   

(๓) รายละเอียดเก่ียวกับสถานที่ที่จะเข้าไปตรวจค้น   
(๔) รายละเอียดเก่ียวกับผู้เป็นเจ้าของ  ผู้ครอบครองสถานที่  หรือผู้ดูแลอาคารสถานที่ที่จะเข้าไป  

(ถ้ามี)   
(๕) รายละเอียดเก่ียวกับข้อเท็จจริงที่จะตรวจสอบ  หรือวัตถุหรือเอกสารหลักฐานที่จะตรวจสอบ   
ข้อ ๒๐ เม่ือได้รับความเห็นชอบจากเลขาธิการ  กสทช.  แล้ว  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการ   

ยื่นขอหมายค้นจากศาล   
ข้อ ๒๑ ในการจัดการตามหมายค้น  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการ  ดังนี้   
(๑) ก่อนเริ่มทําการตรวจค้นอาคารหรือสถานที่ประกอบการของผู้รับใบอนุญาตหรือบุคคลใด  

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แสดงหมายค้นและแสดงความบริสุทธิ์ต่อผู้เป็นเจ้าของ  ผู้ครอบครองสถานที่   
หรือผู้ดูแลสถานที่ที่จะเข้าทําการตรวจค้น  พร้อมทั้งแสดงบัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบ 
ที่กําหนดแนบท้ายประกาศนี้  (ภาคผนวก  ข)   

(๒) การตรวจค้นจะต้องกระทําต่อหน้าผู้เป็นเจ้าของ  ผู้ครอบครองสถานที่  หรือผู้ดูแลสถานที่  
หากบุคคลดังกล่าวไม่ยินยอมให้ความร่วมมือ  หรือหาบุคคลดังกล่าวนั้นไม่ได้  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ 
กระทําการค้นต่อหน้าบุคคลอ่ืนอย่างน้อยสองคนซ่ึงพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ร้องขอให้มาเป็นพยาน   

(๓) ในระหว่างการตรวจค้น  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ติดบัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ตลอดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน   

(๔) การเข้าไปและกระทําการตรวจค้น  ให้กระทําในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก  
หรือในเวลาทําการตามปกติของสถานประกอบการนั้น   

ในกรณีดังต่อไปนี้  พนักงานเจ้าหน้าที่อาจทําการตรวจค้นในเวลากลางคืนหรือนอกเวลาทําการ
ตามปกติของสถานประกอบการนั้นก็ได้  ทั้งนี้  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่บันทึกเหตุผลและการดําเนินการดังกล่าว 
ไว้ในบันทึกการตรวจค้นด้วย   



 หน้า   ๓๔ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๑๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มกราคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ก. ในกรณีที่ดําเนินการค้นมาตั้งแต่เวลากลางวัน  หรือนับแต่เวลาทําการตามปกติของ 
สถานประกอบการดังกล่าวแล้วยังไม่เสร็จ  และมีเหตุผลและความจําเป็นอ่ืนใดอันไม่อาจหลีกเล่ียงได้   

 ข. ในกรณีที่ได้รับหมายค้นจากศาลซ่ึงระบุให้เข้าดําเนินการในเวลากลางคืนหรือนอกเวลาทําการ
ตามปกติของสถานประกอบการนั้น   

(๕) ในการค้น  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ของสํานักงานที่เข้าร่วมทําการตรวจค้น
ปฏิบัติดังต่อไปนี้   

 ก. ให้ดําเนินการตรวจค้นเท่าที่จําเป็น  มีความเหมาะสมแก่กรณี   
 ข. ให้ดําเนินการด้วยความสุภาพ   
 ค. พยายามมิให้มีการเสียหายและกระจัดกระจายของเอกสารหรือส่ิงของในสถานที่ดังกล่าว

เท่าที่จะทําได้  หากมีความเสียหายเกิดขึ้นแก่เอกสาร  ทรัพย์สิน  ส่ิงของหรือบุคคล  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
บันทึกเหตุการณ์ดังกล่าวโดยละเอียดไว้ในบันทึกการตรวจค้นด้วย   

(๖) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่บันทึกภาพไว้ในขณะทําการตรวจค้น 
(๗) ในกรณีที่ผู้เป็นเจ้าของ  ผู้ครอบครอง  ผู้ดูแล  หรือบุคคลที่อยู่ในอาคารหรือสถานที่ดังกล่าว  

ไม่ยินยอมให้เข้าทําการค้น  หรือขัดขวางการค้น  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ยุติการปฏิบัติหน้าที่นั้นแล้ว
ดําเนินการแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเพื่อดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไป   

(๘) เม่ือดําเนินการค้นแล้วเสร็จ  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้เป็นหัวหน้าการตรวจค้นจัดทําบันทึก 
การตรวจค้นตามแบบแนบท้ายประกาศนี้  (ภาคผนวก  ค)  ณ  สถานที่ตรวจค้น  โดยจะต้องระบุรายละเอียด 
และส่ิงของที่พบในการตรวจค้น  เช่น  วัตถุหรือเอกสารที่ค้นพบอย่างละเอียดและอ่านให้ผู้เป็นเจ้าของ   
ผู้ครอบครอง  ผู้ดูแลอาคารหรือสถานที่  หรือผู้ที่เข้าร่วมเป็นพยานในการตรวจค้นฟัง  พร้อมลงนามในบันทึก
การตรวจค้นดังกล่าว 

ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเป็นอันมิอาจหลีกเล่ียงได้  หรือมีเหตุที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต  
ร่างกาย  หรือทรัพย์สิน  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ทําการตรวจค้นร้องขอต่อเจ้าหน้าที่ตํารวจเพื่อเข้าร่วมทํา 
การตรวจค้นด้วยก็ได้   

ในกรณีที่บุคคลดังกล่าวประสงค์จะขอแก้ไขข้อความในบันทึกตามวรรคหนึ่ง  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
บันทึกรายละเอียดที่จะขอทําการแก้ไขพร้อมเหตุผล   

ในกรณีที่บุคคลดังกล่าวไม่อยู่ในเวลาที่จะอ่านบันทึกการตรวจค้น  หรือขัดขวางไม่ให้อ่านบันทึก
การตรวจค้น  หรือปฏิเสธ  ไม่รับฟังบันทึกการตรวจค้น  หรือไม่ยินยอมลงลายมือชื่อ  ให้บันทึกเหตุการณ์ดังกล่าว
ไว้ในบันทึกการตรวจค้น   

ขอ้ ๒๒ ภายหลังดําเนินการค้นแล้วเสร็จ  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้เป็นหัวหน้าในการปฏิบัติการ  
จัดทํารายงานผลการปฏิบัติการเสนอต่อเลขาธิการ  กสทช.  ภายในวันทําการถัดไป  พร้อมทั้งรายงานผลต่อศาล
ภายในระยะเวลาที่ศาลกําหนด 



 หน้า   ๓๕ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๑๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มกราคม   ๒๕๕๖ 
 

 

ข้อ ๒๓ ในกรณีที่ค้นพบเอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ในการกระทําความผิด  มีไว้เป็นความผิด 
หรือวัตถุที่จะนําไปใช้กระทําความผิดที่อาจเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  หรือการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดในการอนุญาต
ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์  ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ใช้อํานาจตามมาตรา  ๕๓  (๒)  แห่งพระราชบัญญัติ
ฉบับดังกล่าวในการเรียกให้ผู้ที่ครอบครองเอกสารหรือหลักฐานดังกล่าวส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานดังกล่าว 
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่โดยพลัน   

ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่สามารถมีคําส่ังตามมาตรา  ๕๓  (๒)  แห่งพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ได้  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการจัดทําบันทึก
รายละเอียดของเอกสารหรือหลักฐานดังกล่าวพร้อมระบุสถานที่อยู่  สภาพ  และผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
หรือผู้ควบคุมดูแลเอกสารหรือหลักฐานดังกล่าวให้ชัดเจน  เพื่อใช้ประกอบการดําเนินการตามกฎหมายต่อไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
พันเอก  นที  ศุกลรัตน์ 

ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ 
ปฏิบัติหน้าที่แทน  ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 



-๑- 

ภาคผนวก ก 
บันทกึถ้อยคาํ 

 

เร่ือง......................................................................................................................................................................   
ให้ถ้อยคําที.่................................................................................................................................................................ 
วันท่ี .....................................................................................................................................................................  
ต่อหน้า ................................................................................................................................ พนักงานเจา้หน้าท่ี 
 

         ข้าพเจ้า ...............................................................อายุ .............. สัญชาติ.................................           
เช้ือชาติ...................ศาสนา................................... อาชีพ.......................................................................................................... 
ข้าพเจา้ขอช้ีแจงข้อเท็จจริงเก่ียวกบั.................................................................................................ดังน้ี  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

อ่านให้ฟังแล้วรับว่าถูกต้อง จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 
  

ลงชื่อ        ผู้ให้ถ้อยคํา 
          (.......................................................) 

ลงชื่อ       ผู้บันทึกถ้อยคํา 
           (.......................................................) 

 
 
 
 



-๒- 

ภาคผนวก ข 
แบบบัตรประจําตวัพนักงานเจา้หน้าท่ี 

 

             ๘.๕ เซ็นติเมตร 
            (ด้านหน้า) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-๓- 

ภาคผนวก ค 
 
 

                                                         พนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๕๓  
                                  แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง 
                                             และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑               
 
                                ชือ่.......................................................................... 

                            ตําแหน่ง......................................................... 
                                             สํานกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  
                                           กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแหง่ชาติ    
 
          ............................................................ 
..............................                                 (                                              ) 
ลายมือช่ือผู้ถือบัตร     เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง         
    กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
       

รูปถ่าย 
ขนาด ๑นิ้ว 

   
 
 

บตัรประจําตวัพนกังานเจ้าหน้าทีต่ามมาตรา ๕๓  
แห่งพระราชบัญญตักิารประกอบกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์  

ผู้ถือบัตรนี้เป็นผู้ได้รับการแต่งต้ังให้ปฏิบัติการแทนคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ตามมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ และมีอํานาจดังต่อไปนี้  

(๑ )  เ รียกให้ ผู้ที่ เ ก่ียวข้องมาชี้แจงห รือส่งเอกสารหรือพยานหลักฐาน เพ่ือประกอบ    
การพิจารณา 

(๒) มีหนังสือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยคํา หรือให้ส่งเอกสารหรือวัตถุใดมาเพ่ือประกอบการ
พิจารณาหรือเพ่ือใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิสูจน์การกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๓) เข้าไปในอาคารหรือสถานที่ประกอบการของผู้รับใบอนุญาตหรือบุคคลใดในระหว่าง
เวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาทําการของสถานท่ีนั้น เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง
เก่ียวกับการกระทําความผิด ค้นวัตถุที่ใช้ในการกระทําความผิด วัตถุท่ีมีไว้เป็นความผิดหรือวัตถุท่ีจะ
นําไปใช้กระทําความผิด รวมทั้งการกระทําใดท่ีอาจเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ หรือไม่
ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่กําหนดในการอนุญาต 
 (๔) ผู้ถือบัตรนี้เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
วันออกบัตร....../........./........                 บัตรหมดอายุ...../......./......... 

ตราสัญลักษณ์ 

สํานักงาน กสทช. 

(ด้านหลัง) 

๕.๓ เซ็นติเมตร 

    ๕.๓ เซ็นติเมตร 

๘.๕ เซน็ติเมตร 



 
-๓- 

ภาคผนวก  ค 
บันทึกการตรวจค้น 

 
สถานที่บันทึก.............................................................................................................................................................. 
วัน/เดือน/ปี ท่ีบันทึก................................................................................................................................................... 
วัน/เดือน/ปี ท่ีตรวจค้น............................................................................................................................................... 
สถานที่ตรวจค้น.......................................................................................................................................................... 
พนักงานเจา้หน้าที่ท่ีทําการตรวจค้นตามหมายค้น (ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง สังกัด)..................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
ได้ร่วมกันตรวจค้นสถานที่ดังกลา่วขา้งตน้  เน่ืองจากมีพยานหลักฐานตามสมควรวา่วัตถุน้ันใช้ในการกระทาํความผดิ 
หรือมีไว้เป็นความผิด หรือจะนําไปใช้กระทําความผิด โดยมี(ระบชุื่อ นามสกุล อายุ ที่อยู่ของผูค้รอบครองหรอืผู้นํา
การตรวจค้น) ............................................................................................................................................................ 
...................................................................................................................................................เป็นผู้นําการตรวจคน้  
ผลการตรวจค้นปรากฏว่า (พบหรือไม่พบวัตถุตามเหตุท่ีเข้าตรวจค้น ถ้าพบให้ระบุว่าพบวัตถุตามท่ีเข้าตรวจค้น    
ซ่ึงมีรายละเอียดตามบัญชีวัตถุท่ีแนบท้ายบันทึกการตรวจค้นน้ี) 
เสร็จสิ้นการตรวจค้น เวลา..................................น. 
 อนึ่ง ในการตรวจค้นครั้งน้ี  พนักงานเจา้หน้าท่ีมิได้ทําให้ทรพัย์สินของผู้ใดเสียหาย  สูญหาย  หรือเสือ่มคา่
แต่ประการใด  และมิได้เอาทรัพยส์ินของผู้หน่ึงผู้ใดมาเป็นประโยชน์ของตนเองแต่อยา่งใด 
 อนึ่ง ในการตรวจค้นครั้งน้ี  ปรากฏความเสียหายแก่ (ระบุรายละเอียด)....................................................... 
....................................................................................................................................................................................  
ได้อ่านบันทึกใหผู้้นําการตรวจค้นฟังแลว้ รับวา่ถูกต้อง และได้มอบสําเนาการตรวจค้นและบัญชวีัตถุ (ถ้ามี) ให้ผู้นํา
การตรวจค้นไวแ้ลว้ จึงให้ลงชือ่ไว้เป็นหลักฐาน 
 

                   (ลงชื่อ)........................................................ผู้นําการตรวจค้น 
         (ลงชื่อ)........................................................ผู้ตรวจค้น 
         ตําแหน่ง....................................................... 
         (ลงชื่อ)........................................................ผู้ตรวจค้น/บันทึก/อ่าน 
              

 
 
 
 

    ได้รับสําเนาบันทึกการตรวจค้นนี้ไว้แลว้ 
(ลงช่ือ)..............................................ผู้นําการตรวจค้น 
        (                                  ) 
        ............../.............../............... 



 
-๔- 

บัญชีวัตถุประกอบบันทึกการตรวจค้น 

๑. กรณีวัตถุท่ีค้นพบเป็นพยานวัตถุ 

 
๒. กรณีวัตถุท่ีค้นพบเป็นพยานเอกสาร 
ลาํดับ รายการเอกสาร จํานวน สภาพ จุดท่ีพบ หมายเหตุ 

      

  
   ข้า ฯ ขอรับรองว่าวัตถุตามรายการดังกล่าวข้างต้น  เป็นวัตถุท่ีพนักงานเจ้าหน้าท่ีตรวจค้นพบตามบันทึก
การตรวจค้นจริง 
 อ่านให้ฟังแล้วรับวา่ถูกต้อง  จึงใหล้งชื่อไว้เป็นหลกัฐาน 
 
 (ลงชื่อ)........................................................ผู้นําการตรวจค้น 
           (ลงชื่อ)........................................................ผู้ตรวจค้น 
 (ลงชื่อ)........................................................ผู้ตรวจค้น/บันทึก/อ่าน 
 
              
      

ลาํดับ รายการวัตถ ุ จํานวน/
นํ้าหนัก 

สภาพ/ตําหนิ จุดท่ีพบ หมายเหตุ 

      

     ได้รับสําเนาบันทึกการตรวจค้นนี้ไว้แล้ว 
(ลงชื่อ)..............................................ผู้นําการตรวจค้น 
        (                                  ) 
        ............../.............../............... 


