
เรื่องเสร็จท่ี ๒๒/๒๕๖๓ 
 

บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เรื่อง การแต"งตั้งและการใช'อํานาจของพนักงานเจ'าหน'าท่ีตามพระราชบัญญัติป.องกัน

การทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว3 พ.ศ. ๒๕๕๗* 
   

 
กรมปศุสัตว3ได�มีหนังสือ ท่ี กษ ๐๖๐๔/๒๖๒๓๐ ลงวันท่ี ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒  

ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปความได�ว)า  กลุ)มรณรงค*ป+องกันการกระทําทารุณกรรม 
ต)อสัตว*ประสานมายังกรมปศุสัตว* เ พ่ือให� เจ� าหน�า ท่ีกรมปศุสัตว* ซ่ึง เป4นพนักงานเจ�าหน�า ท่ี 
ตามพระราชบัญญัติป+องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว* พ.ศ. ๒๕๕๗ เข�าไปในบ�านของ
ประชาชนหลังหนึ่งท่ีมีกุญแจล็อกป>ดก้ันอยู)และให�ทําลายกุญแจดังกล)าวเพ่ือให�เข�าไปช)วยเหลือสุนัข 
ท่ีถูกขังไว�จนผอมโซโดยไม)ต�องขอหมายค�น และขอให�กรมปศุสัตว* เสนอให�รัฐมนตรีว)าการ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ*แต)งต้ังเจ�าหน�าท่ีตํารวจเป4นพนักงานเจ�าหน�าท่ีตามพระราชบัญญัติ
ป+องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว*ฯ 

เพ่ือประโยชน*ต)อการปฏิบัติงานของกรมปศุสัตว*จึงขอหารือ ดังนี้ 
(๑) โดยท่ีมาตรา ๒๕ (๒) แห)งพระราชบัญญัติป+องกันการทารุณกรรมและการจัด 

สวัสดิภาพสัตว*ฯ กําหนดให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีมีอํานาจหน�าท่ีเข�าไปในสถานท่ีใด ๆ เพ่ือดําเนินการตรวจสอบ
เม่ือได�รับแจ�งหรือมีเหตุอันควรเชื่อได�ว)ามีการทารุณกรรมสัตว*ตามพระราชบัญญัตินี้ และวรรคสอง
กําหนดให�การเข�าไปในสถานท่ีตาม (๒) เพ่ือทําการตรวจค�นต�องมีหมายค�น เว�นแต)มีเหตุอันควรเชื่อว)า
หากเนิ่นช�ากว)าจะเอาหมายค�นมาได� จะมีการยักย�าย ซุกซ)อน หรือทําลายหลักฐานท่ีเก่ียวข�องกับ 
การกระทําความผิด ให�ดําเนินการค�นได�โดยไม)ต�องมีหมายค�น แต)ต�องปฏิบัติตามประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความอาญาว)าด�วยการค�น  ดังนั้น กรณีท่ีกลุ)มรณรงค*ป+องกันการกระทําทารุณกรรมต)อสัตว*
ประสงค*ให�เจ�าหน�าท่ีกรมปศุสัตว*ซ่ึงเป4นพนักงานเจ�าหน�าท่ีตามพระราชบัญญัติป+องกันการทารุณกรรม
และการจัดสวัสดิภาพสัตว*ฯ เข�าไปในบ�านของประชาชนหลังหนึ่ ง ท่ี มี กุญแจล็อกป>ดก้ันอยู) 
และให�ทําลายกุญแจดังกล)าวเพ่ือเข�าไปช)วยเหลือสุนัขท่ีถูกขังไว�จนผอมโซโดยไม)ต�องขอหมายค�น 
พนักงานเจ�าหน�าท่ีมีอํานาจกระทําการดังกล)าวได�หรือไม) 

(๒) หากพบสุนัขผอมโซ พนักงานเจ�าหน�าท่ีสามารถเข�าไปในบ�านหลังดังกล)าว 
เพ่ือยึดหรืออายัดสุนัขได� โดยไม)ต�องมีหมายค�นใช)หรือไม)   ท้ังนี้  เ พ่ือนําสุนัขไปตรวจรักษา 
ตามมาตรา ๒๕ (๔) และ (๕) 

(๓) หากรัฐมนตรีว)าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ*จะออกประกาศแต)งต้ัง
เจ�าหน�าท่ีตํารวจเป4นพนักงานเจ�าหน�าท่ีตามพระราชบัญญัติป+องกันการทารุณกรรมและการจัด 
สวัสดิภาพสัตว*ฯ ได�หรือไม) และจะทําให�อํานาจของเจ�าหน�าท่ีตํารวจซํ้าซ�อนกับอํานาจตาม 
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือไม) 

 

                                                 
*ส)งพร�อมหนังสือ ท่ี นร ๐๙๐๘/๒๑ ลงวันท่ี ๙ มกราคม ๒๕๖๓ ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกามีถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 



 

 

๒ 

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๗) ได�พิจารณาข�อหารือของกรมปศุสัตว*  
โดยมีผู�แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ* (สํานักงานปลัดกระทรวงและกรมปศุสัตว*) เป4นผู�ชี้แจง
ข�อเท็จจริงแล�ว เห็นสมควรกําหนดประเด็นพิจารณาเป4นสองประเด็น โดยมีความเห็นในแต)ละประเด็น 
ดังนี้ 

ประเด็นท่ีหนึ่ง  เจ�าหน�าท่ีกรมปศุสัตว*ซ่ึงได�รับการแต)งต้ังเป4นพนักงานเจ�าหน�าท่ี
ตามพระราชบัญญัติป+องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว* พ.ศ. ๒๕๕๗ มีอํานาจเข�าไปใน
บ�านเรือนของประชาชนท่ีมีกุญแจล็อกป>ดก้ันอยู)เพ่ือช)วยเหลือสุนัขท่ีถูกขังไว�จนผอมโซโดยไม)ต�องมี
หมายค�นตามมาตรา ๒๕ วรรคสอง และดําเนินการยึดหรืออายัดสุนัขดังกล)าวเพ่ือนําไปตรวจรักษา
ตามมาตรา ๒๕ (๔) และ (๕) แห)งพระราชบัญญัติป+องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว*ฯ 
ได�หรือไม)  เห็นว)า  บุคคลย)อมมีเสรีภาพในเคหสถานตามท่ีมาตรา ๓๓๑ ของรัฐธรรมนูญ 
แห)งราชอาณาจักรไทย ได�บัญญัติรับรองไว� การเข�าไปในเคหสถานโดยปราศจากความยินยอมของ 
ผู�ครอบครอง หรือการค�นเคหสถานหรือท่ีรโหฐานจะกระทํามิได� เว�นแต)มีคําสั่งหรือหมายของศาล 
หรือมีเหตุอย)างอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติ และเม่ือพิจารณามาตรา ๒๕๒ (๒) ประกอบกับนิยามคําว)า  
“การทารุณกรรม” ในมาตรา ๓๓ แห)งพระราชบัญญัติป+องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว*ฯ 
ท่ีบัญญัติให�อํานาจพนักงานเจ�าหน�าท่ีในการเข�าไปในสถานท่ีใด ๆ เพ่ือดําเนินการตรวจสอบ เม่ือได�รับแจ�ง

                                                 
๑มาตรา ๓๓  บุคคลย)อมมีเสรีภาพในเคหสถาน 
 การเข�าไปในเคหสถานโดยปราศจากความยินยอมของผู�ครอบครอง หรือการค�นเคหสถาน 

หรือท่ีรโหฐานจะกระทํามิได� เว�นแต)มีคําสั่งหรือหมายของศาลหรือมีเหตุอย)างอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
๒มาตรา ๒๕  ในการปฏิบัติหน�าท่ีตามพระราชบัญญัติน้ี ให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีมีอํานาจหน�าท่ี 

ดังต)อไปน้ี 
 (๑) มีหนังสือเรียกเจ�าของสัตว* ผู�แทนองค*กรจัดสวัสดิภาพสัตว* ผู�ดูแลสถานสงเคราะห*สัตว*  

หรือผู�ซ่ึงเก่ียวข�องมาให�ถ�อยคํา หรือให�ส)งเอกสารหรือหลักฐานท่ีเก่ียวข�องมาเพ่ือประกอบการพิจารณาดําเนินการ
ตามพระราชบัญญัติน้ี 

 (๒) เข�าไปในสถานท่ีใด ๆ เพ่ือดําเนินการตรวจสอบ เมื่อได�รับแจ�งหรือมีเหตุอันควรเช่ือได�ว)า 
มีการทารุณกรรมสัตว*ตามพระราชบัญญัติน้ี 

 (๓) สั่งให�หยุดซ่ึงยานพาหนะเพ่ือดําเนินการตรวจสอบ เมื่อได�รับแจ�งหรือมีเหตุอันควรเช่ือได�ว)า 
มีการทารุณกรรมสัตว*ตามพระราชบัญญัติน้ี 

 (๔) ยึดหรืออายัดสัตว*หรือซากของสัตว*ท่ีมีเหตุอันควรสงสัยว)าถูกฆ)าหรือถูกทารุณกรรม  
รวมท้ังเอกสาร หลักฐาน ยานพาหนะ เครื่องมือ อุปกรณ* หรือสิ่งของท่ีเก่ียวข�องกับการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี 
เพ่ือเป4นพยานหลักฐานในการดําเนินคดี 

 (๕) นําสัตว*ท่ีถูกทารุณกรรมไปตรวจรักษาหรือช)วยเหลือสัตว*ท่ีตกอยู)ในภยันตราย ในกรณีท่ี
ปรากฏว)าสัตว*น้ันไม)มีผู�ใดให�การรักษาหรือช)วยเหลือ 

 การเข�าไปในสถานท่ีตาม (๒) เพ่ือทําการตรวจค�นต�องมีหมายค�น เว�นแต)มีเหตุอันควรเช่ือว)า 
หากเน่ินช�ากว)าจะเอาหมายค�นมาได� จะมีการยักย�าย ซุกซ)อน หรือทําลายหลักฐานท่ีเก่ียวข�องกับการกระทําความผิด 
ให�ดําเนินการค�นได�โดยไม)ต�องมีหมายค�น แต)ต�องปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาว)าด�วยการค�น 

๓มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัติน้ี 
ฯลฯ   ฯลฯ 

 “การทารุณกรรม” หมายความว)า  การกระทําหรืองดเว�นการกระทําใด ๆ ท่ีทําให�สัตว*ได�รับ
ความทุกข*ทรมานไม)ว)าทางร)างกายหรือจิตใจ ได�รับความเจ็บปวด ความเจ็บปPวย ทุพพลภาพ หรืออาจมีผลทําให�สัตว*น้ันตาย  

(มีต)อหน�าถัดไป) 



 

 

๓ 

หรือมีเหตุอันควรเชื่อได�ว)ามีการทารุณกรรมสัตว* และมาตรา ๒๕ วรรคสอง แห)งพระราชบัญญัตินี้ 
บัญญัติให�การเข�าไปในสถานท่ีใด ๆ ตาม (๒) เพ่ือทําการตรวจค�นต�องมีหมายค�น เว�นแต)มีเหตุอันควรเชื่อว)า
หากเนิ่นช�ากว)าจะเอาหมายค�นมาได� จะมีการยักย�าย ซุกซ)อน หรือทําลายหลักฐานท่ีเก่ียวข�องกับ 
การกระทําความผิด ให�ดําเนินการค�นได�โดยไม)ต�องมีหมายค�น แต)ต�องปฏิบัติตามประมวลกฎหมาย 
วิธี พิจารณาความอาญาว)าด�วยการค�นแล�ว จะเห็นได�ว)า  บทบัญญัติมาตรา ๒๕๔ วรรคสอง  
แห)งพระราชบัญญัติป+องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว*ฯ เป4นกฎหมายท่ีบัญญัติ 
เหตุอย)างอ่ืนท่ีให�อํานาจพนักงานเจ�าหน�าท่ีเข�าไปในสถานท่ีใด ๆ เพ่ือดําเนินการตรวจค�นโดยไม)ต�องมี
หมายค�นตามท่ีมาตรา ๓๓๕ ของรัฐธรรมนูญแห)งราชอาณาจักรไทย บัญญัติรับรองไว� โดยจะต�องปรากฏว)า 
พนักงานเจ�าหน�าท่ีได�รับแจ�งหรือมี “เหตุอันควรเชื่อ” ว)ามีการทารุณกรรมสัตว* และหากเนิ่นช�า 
กว)าจะเอาหมายค�นมาได� จะมีการยักย�าย ซุกซ)อน หรือทําลายหลักฐานท่ีเก่ียวข�องกับการกระทําความผิด 
ซ่ึงจะต�องพิจารณาจากพฤติการณ*และพยานหลักฐานว)ามีเหตุสมควรพอท่ีจะเชื่อได�ว)ามีการกระทํา
หรืองดเว�นการกระทําเช)นนั้นหรือไม)  ท้ังนี้ ตามนัยความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร)างกฎหมาย 
คณะท่ี ๘) ซ่ึงได�เคยวินิจฉัยไว�แล�วในเรื่องเสร็จท่ี ๓๒๘/๒๕๒๒๖  ดังนั้น การท่ีเจ�าหน�าท่ีกรมปศุสัตว* 
ซ่ึงได�รับแต)งต้ังเป4นพนักงานเจ�าหน�าท่ีตามพระราชบัญญัติป+องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว*ฯ 
จะมีอํานาจเข�าไปในบ�านเรือนของประชาชนท่ีมีกุญแจล็อกป>ดก้ันอยู)เพ่ือช)วยเหลือสุนัขท่ีถูกขังไว� 
จนผอมโซโดยไม)ต�องมีหมายค�นตามมาตรา ๒๕ วรรคสอง แห)งพระราชบัญญัติป+องกันการทารุณกรรม
และการจัดสวัสดิภาพสัตว*ฯ ได�หรือไม) นั้น พนักงานเจ�าหน�าท่ีจําเป4นต�องพิจารณาพฤติการณ* 
และพยานหลักฐานเป4นกรณี ๆ ไปว)าพอท่ีจะเชื่อได�ว)ามีการทารุณกรรมสัตว*และมีเหตุแห)งการค�น 
โดยไม)ต�องมีหมายค�นตามมาตรา ๒๕ (๒) และวรรคสอง ประกอบกับนิยามคําว)า “การทารุณกรรม” 
ในมาตรา ๓ แห)งพระราชบัญญัตินี้หรือไม) 

สําหรับประเด็นท่ีว)า พนักงานเจ�าหน�าท่ีจะดําเนินการยึดหรืออายัดสุนัขดังกล)าว 
เพ่ือนําไปตรวจรักษาตามมาตรา ๒๕ (๔) และ (๕) แห)งพระราชบัญญัติป+องกันการทารุณกรรม 
และการจัดสวัสดิภาพสัตว*ฯ ได�หรือไม) นั้น เห็นว)า  อํานาจของพนักงานเจ�าหน�าท่ีตามมาตรา ๒๕ (๔) 
เป4นอํานาจในการยึดหรืออายัดสัตว*หรือซากของสัตว*ท่ีมีเหตุอันควรสงสัยว)าถูกฆ)าหรือถูกทารุณกรรม 
เพ่ือเป4นพยานหลักฐานในการดําเนินคดี ในขณะท่ีอํานาจของพนักงานเจ�าหน�าท่ีตามมาตรา ๒๕ (๕)  
เป4นอํานาจในการนําสัตว*ท่ีถูกทารุณกรรมไปตรวจรักษาหรือช)วยเหลือสัตว*ท่ีตกอยู)ในภยันตราย   
 
 
 
                                                 
(ต)อจากเชิงอรรถท่ี ๓) 
และให�หมายความรวมถึงการใช�สัตว*พิการ สัตว*เจ็บปPวย สัตว*ชราหรือสัตว*ท่ีกําลังตั้งท�องเพ่ือแสวงหาประโยชน*  
ใช�สัตว*ประกอบกามกิจ ใช�สัตว*ทํางานจนเกินสมควรหรือใช�ให�ทํางานอันไม)สมควรเพราะเหตุท่ีสัตว*น้ันเจ็บปPวย  
ชราหรืออ)อนอายุ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
๔โปรดดูเชิงอรรถท่ี ๒, ข�างต�น 
๕โปรดดูเชิงอรรถท่ี ๑, ข�างต�น 
๖บันทึก เรื่อง  การเข�าไปในเคหสถานเวลากลางคืน (มาตรา ๑๔ แห)งพระราชบัญญัติป+องกัน 

และปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๙) ส)งพร�อมหนังสือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ด)วนมาก ท่ี สร ๐๖๐๑/๑๒๖๖ 
ลงวันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๒๒ ถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 



 

 

๔ 

ดังนั้น การนําสัตว*ท่ีถูกทารุณกรรมไปตรวจรักษาจึงเป4นการใช�อํานาจของพนักงานเจ�าหน�าท่ี 
ตามมาตรา ๒๕ (๕) แห)งพระราชบัญญัติป+องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว*ฯ  
และมิใช) การยึดหรืออายัดสั ตว* ตามมาตรา  ๒๕ (๔)  เว�นแต) จะเป4นการยึดหรืออายัดไว� 
เพ่ือเป4นพยานหลักฐานในการดําเนินคดีในขณะเดียวกัน ซ่ึงจําเป4นต�องพิจารณาจากข�อเท็จจริง 
เป4นกรณี ๆ ไป 

ประเด็นท่ีสอง  รัฐมนตรีว)าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ*มีอํานาจแต)งต้ัง
เจ�าหน�าท่ีตํารวจเป4นพนักงานเจ�าหน�าท่ีตามพระราชบัญญัติป+องกันการทารุณกรรมและการจัด 
สวัสดิภาพสัตว*ฯ ได�หรือไม)  และกรณีจะเป4นการแต)ง ต้ังให� มี อํานาจซํ้าซ�อนกับอํานาจตาม 
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือไม) เห็นว)า  นิยามคําว)า “พนักงานเจ�าหน�าท่ี” ในมาตรา ๓๗ 
แห)งพระราชบัญญัติป+องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว*ฯ ได�บัญญัติให�หมายความว)า   
ผู� ซ่ึงรัฐมนตรีแต)งต้ังให�ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  ซ่ึงจะเห็นได�ว)ากฎหมายได�ใช�ถ�อยคํา 
ท่ีมีความหมายกว�างโดยมิได�ระบุเฉพาะเจาะจงว)าจะต�องแต)งต้ังจากบุคคลหรือเจ�าหน�าท่ีของรัฐ
ประเภทใด กรณีจึงเป4นการให�ดุลพินิจแก)รัฐมนตรีว)าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ*สามารถแต)งต้ัง
พนักงานเจ�าหน�าท่ีได�ไม)ว)าจะเป4นเจ�าหน�าท่ีของกรมปศุสัตว*หรือเจ�าหน�าท่ีของส)วนราชการอ่ืน 
เพ่ือปฏิบัติการให�เป4นไปตามพระราชบัญญัติป+องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว*ฯ  
ดังนั้น การแต)งต้ังเจ�าหน�าท่ีตํารวจเป4นพนักงานเจ�าหน�าท่ีตามพระราชบัญญัตินี้จึงอยู)ในอํานาจของ
รัฐมนตรีว)าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ*ท่ีจะพิจารณาได�ตามท่ีเห็นสมควร  ท้ังนี้  ตามท่ี
คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร)างกฎหมาย คณะท่ี ๕) เคยให�ความเห็นไว�ในเรื่องเสร็จท่ี ๒๗๕/๒๕๓๘๘ 
และเม่ือเจ�าหน�าท่ีตํารวจได�รับแต)งต้ังเป4นพนักงานเจ�าหน�าท่ีตามพระราชบัญญัติป+องกันการทารุณกรรม
และการจัดสวัสดิภาพสัตว*ฯ แล�ว ย)อมมีอํานาจและต�องปฏิบัติการต)าง ๆ ตามท่ีพระราชบัญญัติ
ป+องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว*ฯ บัญญัติไว�ในหมวด ๗ พนักงานเจ�าหน�าท่ี  
เช)น การเรียกบุคคลมาให�ถ�อยคําหรือให�ส)งเอกสารหรือหลักฐาน การเข�าไปในสถานท่ีใด ๆ  
เพ่ือดําเนินการตรวจสอบ การสั่งให�หยุดซ่ึงยานพาหนะเพ่ือดําเนินการตรวจสอบ การยึดหรืออายัดสัตว*
หรือซากของสัตว* ท่ีมีเหตุอันควรสงสัยว)าถูกฆ)าหรือถูกทารุณกรรม รวมท้ังเอกสาร หลักฐาน 
ยานพาหนะ เครื่องมือ อุปกรณ*หรือสิ่งของท่ีเก่ียวข�องกับการกระทําความผิด เป4นต�น  ส)วนกรณี 
การใช�อํานาจของเจ�าหน�าท่ีตํารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานั้นได�กําหนดหลักเกณฑ*
และเง่ือนไขการใช�อํานาจของเจ�าหน�าท่ีตํารวจไว�แตกต)างไปจากอํานาจของพนักงานเจ�าหน�าท่ี 
ตามพระราชบัญญัติป+องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว*ฯ  ดังนั้น การแต)งต้ังเจ�าหน�าท่ีตํารวจ 
 
 
 

                                                 
๗มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัติน้ี 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 “พนักงานเจ�าหน�าท่ี” หมายความว)า  ผู�ซึ่งรัฐมนตรีแต)งตั้งให�ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี 

ฯลฯ   ฯลฯ 
๘บันทึก เรื่อง  การออกประทานบัตรตามพระราชบัญญัติแร) พ.ศ. ๒๕๑๐ ส)งพร�อมหนังสือ

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ท่ี นร ๐๖๐๑/๒๙๒ ลงวันท่ี ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๓๘ ถึงสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี 



 

 

๕ 

เป4นพนักงานเจ�าหน�าท่ีตามพระราชบัญญัติดังกล)าวจึงไม)มีผลทําให�การใช�อํานาจในการปฏิบัติหน�าท่ี
ตามพระราชบัญญัติป+องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว*ฯ ซ่ึงเป4นอํานาจตามกฎหมายเฉพาะ 
ซํ้าซ�อนกับอํานาจของเจ�าหน�าท่ีตํารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแต)อย)างใด 

 
 

(นางพงษ*สวาท  กายอรุณสุทธิ์) 
รองเลขาธิการฯ รักษาราชการแทน 
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
         มกราคม ๒๕๖๓ 


