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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เร่ือง  การใช้อํานาจ  การดําเนินการ  วิธีการปฏิบัติหน้าที่  และคุณสมบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่   

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่  และกําหนดหลักเกณฑ์
การปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการกํากับดูแลให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์  
พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหน่ึง  ประกอบกับมาตรา  ๖  (๑๗)  และมาตรา  ๔๑  
วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการเชื้อโรคและพิษจากสัตว์จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เร่ือง  การใช้อํานาจ  การดําเนินการ  
วิธีการปฏิบัติหน้าที่  และคุณสมบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดหน่ึงร้อยย่ีสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

หมวด  ๑ 
คุณสมบัติและการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ 

 
 

ข้อ ๓ ให้มีพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) พนักงานเจ้าหน้าที่ระดับ  ๑ 
(๒) พนักงานเจ้าหน้าที่ระดับ  ๒ 
(๓) พนักงานเจ้าหน้าที่พิเศษ 
ข้อ ๔ พนักงานเจ้าหน้าที่ระดับ  ๑  ให้แต่งตั้งจากข้าราชการระดับปฏิบัติการข้ึนไป 

สังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  กรมควบคุมโรค  หรือสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด  สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โดยต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้   

พนักงานเจ้าหน้าที่ระดับ  ๑  ต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้   
(๑) สําเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่าระดับปริญญาตรีสาขาแพทยศาสตร์  สัตวแพทยศาสตร์   

ทันตแพทยศาสตร์  เภสัชศาสตร์  เทคนิคการแพทย์  เทคนิคการสัตวแพทย์  พยาบาลศาสตร์  
วิทยาศาสตร์การแพทย์  วิทยาศาสตร์  หรือสาขาอื่นที่เก่ียวข้อง 

(๒) ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถหรือการทดสอบตามหลักสูตรและหลักเกณฑ์ที่อธิบดี
ประกาศกําหนด 
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ข้อ ๕ พนักงานเจ้าหน้าที่ระดับ  ๒  ให้แต่งตั้งจากผู้ซึ่งดํารงตําแหน่งหรือมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้   
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ระดับ  ๒  ดังต่อไปนี้  ปฏิบัติหน้าที่ในราชอาณาจักร 
(๑) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
(๒) รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
(๓) อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
(๔) รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
(๕) ผู้อํานวยการกองหรือเทียบเท่าและนิติกรในส่วนกลางของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
(๖) ข้าราชการสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ซึ่งดํารงตําแหน่งตั้งแต่ระดับชํานาญการขึ้นไป  

และผ่านการประเมินความรู้ความสามารถหรือการทดสอบตามหลักสูตรและหลักเกณฑ์ที่อธิบดีประกาศกําหนด 
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ระดับ  ๒  ดังต่อไปนี้  ปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
(๑) ผู้อํานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
(๒) ข้าราชการสังกัดศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ซึ่งดํารงตําแหน่ง 

ตั้งแต่ระดับชํานาญการขึ้นไป  และผ่านการประเมินความรู้ความสามารถหรือการทดสอบตามหลักสูตร
และหลักเกณฑ์ที่อธิบดีประกาศกําหนด 

(๓) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 
(๔) นิติกร  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
การปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคสาม  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตามขอบเขตอํานาจหน้าที่ 

และความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการด้วย 
พนักงานเจ้าหน้าที่ระดับ  ๒  สังกัดส่วนราชการอื่น  ให้แต่งตั้งจากผู้ซึ่งดํารงตําแหน่ง  ดังนี้ 
(๑) ผู้อํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์  กรมปศุสัตว์ 
(๒) ผู้อํานวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ  กรมปศุสัตว์ 
(๓) ผู้อํานวยการสํานักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  กรมปศุสัตว์ 
(๔) ผู้อํานวยการกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ํา  กรมประมง 
ข้อ ๖ ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน  หรือมีเหตุจําเป็น  รัฐมนตรีอาจแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความรู้   

ความเชี่ยวชาญ  มีผลงาน  และมีประสบการณ์เฉพาะด้านเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์  เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่พิเศษ
เฉพาะกรณีได้ 

หมวด  ๒ 
หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขการใช้อํานาจ 

การดําเนินการ  และวิธีปฏิบัติหน้าที่ 
 

 

ข้อ ๗ พนักงานเจ้าหน้าที่ให้มีอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) พนักงานเจ้าหน้าที่ระดับ  ๑  มีอํานาจตามมาตรา  ๔๑  (๑)  (๒)  (๓)  และ  (๔)   

แห่งพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ในการกํากับดูแลเฉพาะเชื้อโรค  กลุ่มที่  ๑  
เชื้อโรค  กลุ่มที่  ๒  และพิษจากสัตว์ทุกกลุ่ม 
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(๒) พนักงานเจ้าหน้าที่ระดับ  ๒  มีอํานาจตามมาตรา  ๔๑  (๑)  (๒)  (๓)  และ  (๔)   
แห่งพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ในการกํากับดูแลเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ทุกกลุ่ม 

(๓) พนักงานเจ้าหน้าที่พิเศษ  มีอํานาจตามมาตรา  ๔๑  (๑)  และ  (๒)  แห่งพระราชบัญญัติ  
เชื้อโรคและพิษจากสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ในการกํากับดูแลเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ทุกกลุ่ม 

ข้อ ๘ ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเป็น  หรือเพื่อพิสูจน์การกระทําความผิดตามกฎหมาย 
ว่าด้วยเชื้อโรคและพิษจากสัตว์  พนักงานเจ้าหน้าที่อาจมีหนังสือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยคําหรือให้ส่งคําชี้แจง  
เอกสาร  ข้อมูล  หลักฐาน  หรือวัตถุใดที่จําเป็น  เพื่อตรวจสอบหรือประกอบการพิจารณาหรือเพื่อใช้เป็น
พยานหลักฐานก็ได้  โดยให้รายงานเพื่อขอความเห็นชอบจากอธิบดีตามแบบแนบท้ายประกาศ 

การทําหนังสือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยคําหรือให้ส่งคําชี้แจง  เอกสาร  ข้อมูล  หลักฐาน   
หรือวัตถุใดที่จําเป็น  เพื่อตรวจสอบหรือประกอบการพิจารณาหรือเพื่อใช้เป็นพยานหลักฐานตามวรรคหน่ึง  
ให้มีรายละเอียดตามแบบแนบท้ายประกาศ 

การให้ถ้อยคํา  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดทําบันทึกถ้อยคําไว้เป็นลายลักษณ์อักษรตามแบบ 
แนบท้ายประกาศ  และให้ผู้ให้ถ้อยคําหรือผู้ชี้แจงลงลายมือชื่อในบันทึกดังกล่าวไว้เป็นหลักฐาน  หากผู้ให้ถ้อยคํา
หรือผู้ชี้แจงไม่ยินยอมลงลายมือชื่อ  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่บันทึกเหตุดังกล่าวไว้ในบันทึกถ้อยคําพร้อม 
ลงลายมือชื่อกํากับการบันทึกดังกล่าว   

ในการให้ถ้อยคํา  พนักงานเจ้าหน้าที่อาจจะบันทึกภาพหรือเสียงด้วยก็ได้ 
ข้อ  ๙  ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่มีหนังสือเรียกให้บุคคลใดส่งเอกสาร  ข้อมูล  หลักฐาน   

หรือวัตถุใดที่จําเป็นเพื่อประกอบการพิจารณา  หรือเพื่อใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิสูจน์การกระทําความผิด  
เม่ือได้รับมอบสิ่งดังกล่าวนั้นแล้ว  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดทําบันทึกการรับมอบสิ่งดังกล่าวทั้งหมด 
โดยจะต้องมีรายละเอียดตามแบบแนบท้ายประกาศ 

ข้อ  ๑๐  เม่ือพิจารณาแล้วเสร็จ  หากส่ิงที่ได้รับมอบเพื่อประกอบการพิจารณาหรือพิสูจน์   
การกระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้วยเชื้อโรคและพิษจากสัตว์  ไม่ได้ถูกนําส่งต่อเจ้าพนักงานสอบสวน  
หรือศาล  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการจัดส่งสิ่งที่ได้รับมอบคืนให้แก่ผู้เป็นเจ้าของ  ผู้มีสิทธิครอบครอง  
หรือผู้จัดส่งภายในสามสิบวันด้วยวิธีการที่เหมาะสม 

ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ประสงค์จะสําเนาหรือจัดเก็บภาพถ่ายของสิ่งที่ได้รับมอบดังกล่าวไว้
เพื่อประกอบการพิจารณาหรือการดําเนินการตามกฎหมายอื่นใดท่ีเ ก่ียวข้องต่อไปในภายหลัง   
ให้สามารถกระทําได้  และหากมีเหตุอันสมควรหรือมีความจําเป็น  ให้จัดเก็บเอกสารต้นฉบับหรือวัตถุดังกล่าวไว้  
โดยแจ้งต่อผู้เป็นเจ้าของ  ผู้มีสิทธิครอบครอง  หรือผู้จัดส่งทราบภายในสามสิบวัน 

ข้อ ๑๑ ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยที่จะต้องเข้าไปในสถานที่ของ
ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งหรือผู้รับใบอนุญาตหรือบุคคลใดเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเก่ียวกับการกระทําความผิด  
ตรวจสอบวัตถุที่ใช้ในการกระทําความผิด  วัตถุที่มีไว้เป็นความผิด  หรือวัตถุที่จะนําไปใช้กระทําความผิด  
รวมท้ังการกระทําใดท่ีอาจเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยเชื้อโรคและพิษจากสัตว์  หรือการไม่ปฏิบัติ 
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ตามเง่ือนไขที่กําหนดในการรับหนังสือรับรองการแจ้งหรือใบอนุญาตผลิต  นําเข้า  ส่งออก  ขาย  นําผ่าน  
หรือมีไว้ในครอบครองเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่รายงานเพื่อขอความเห็นชอบ 
จากอธิบดีตามแบบ  พนจ.  ๕  ท้ายประกาศนี้ 

เม่ือได้รับความเห็นชอบจากอธิบดีแล้ว  กรณีจําเป็นต้องมีการค้นให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการ
ย่ืนขอหมายค้นจากศาล  และร้องขอต่อเจ้าหน้าที่ตํารวจเพื่อเข้าร่วมทําการตรวจค้นด้วย 

ข้อ ๑๒ ในการจัดการตามหมายค้น  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ตํารวจดําเนินการ 
ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ข้อ ๑๓ ภายหลังดําเนินการตรวจค้นแล้วเสร็จ  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ เ ป็นหัวหน้า 
ในการปฏิบัติการจัดทํารายงานเสนอต่ออธิบดีภายในวันทําการถัดไป  พร้อมทั้งรายงานต่อศาลภายใน
ระยะเวลาที่ศาลกําหนด 

ข้อ ๑๔ ในกรณีที่ค้นพบเอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ในการกระทําความผิด  หรือมีไว้เป็นความผิด  
หรือวัตถุที่จะนําไปใช้กระทําความผิด   ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ใช้อํานาจตามมาตรา  ๔๑  (๔ )   
แห่งพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ในการเรียกให้ผู้ที่ครอบครองเอกสาร 
หรือหลักฐานดังกล่าวส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานนั้นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่โดยพลัน 

ในกรณีที่ผู้ครอบครองเอกสารหรือหลักฐานดังกล่าวไม่ปฏิบัติตามคําสั่งตามมาตรา  ๔๑  (๔)  
แห่งพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดทําบันทึกรายละเอียด
ของเอกสารหรือหลักฐานดังกล่าวโดยระบุสถานที่อยู่  สภาพ  และผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครอง 
หรือผู้ควบคุมดูแลเอกสารหรือหลักฐานดังกล่าวให้ชัดเจน  เพื่อใช้ประกอบการดําเนินการตามมาตรา  ๕๗  
แห่งพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ต่อไป 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๘  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

ปิยะสกล  สกลสัตยาทร 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 



แบบ พนจ. ๑ 

 

 

แบบรายงานเพื่อขอความเห็นชอบเรียกบุคคลมาให้ถ้อยค าหรือส่งค าชี้แจง 
 

       เขียนที…่…………………………………………  
             ................................................... 

    วันที่......... เดือน ........................ พ.ศ. .............  

เรื่อง รายงานเพื่อขอความเห็นชอบเรียกบุคคลมาให้ถ้อยค าหรือส่งค าชี้แจง  

เรียน อธิบดกีรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์

 ด้วย ข้าพเจ้า ................................................ ต าแหน่ง .................................................... ได้ตรวจสอบ 
สถานที่ของ ...................................................... สถานประกอบการชื่อ ............................................................... 
ประกอบกิจการ ...................................... ตั้งอยู่เลขที่ .................. หมู่ที่ .......... ถนน ........................................ 
ต าบล/แขวง ........................ อ าเภอ/เขต .......................... จังหวัด ............................... โทร. ...........................  

(ข้อเท็จจริงหรอืการกระท าความผิด) 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
 (เหตุผลและความจ าเป็น)  
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
 (สาระส าคัญของหนังสือ) 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 

      ลงชื่อ ………………………………………………  
                 (                                      )  

       พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ/รายงาน 



แบบ พนจ. ๒ 

 

 
 

 

ที่.............        เขียนที…่………………….....……………………
                .................................................... 

    วันที่ ....... เดือน ........................ พ.ศ. .............  

เรื่อง (ขอเชิญมาให้ถ้อยค าหรือส่งค าชี้แจง) 

เรียน 

   (ข้อเท็จจริงหรือการกระท าความผิด) ...................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………. 
…………..................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 

(เหตุผลที่ต้องมีหนังสือเรียกมาให้ถ้อยค าหรือส่งค าชี้แจง) ....................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………. 
…………..................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................  

จึงขอให ้(ชื่อผูร้ับหนังสือ) ........................................................................................................ 
ไปพบพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ................................................................................................................................. 
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ........ เดือน .......................... พ.ศ. ........... ในวันราชการก่อนเวลา ๑๕.๐๐ น. 
หรือส่งค าชี้แจงไปยัง ............................................................................................................................................
ภายในวันที่ ........ เดือน ........................... พ.ศ................... หากไม่ไปพบหรือไม่ส่งค าชี้แจงภายในวันและเวลา  
ที่ก าหนดไว้ข้างต้น ทางราชการจะส่งเรื่องให้พนักงานสอบสวนด าเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยเชื้อโรคและ        
พิษจากสัตว์ต่อไป 
  จึงเรียนมาเพื่อเข้าให้ถ้อยค าหรือส่งค าชี้แจงตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวด้วย  

     ขอแสดงความนับถือ  

 

      ลงชื่อ ………………………………………………  
                 (            )  

       พนักงานเจ้าหน้าทีต่ามพระราชบัญญัติ 
        เชื้อโรคและพิษจากสตัว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 



แบบ พนจ. ๓ 

 

บันทึกถ้อยค ำ 
 
 

เขียนที่................................................................... 
วันที่......... เดือน................................ พ.ศ............. 

 
 ข้าพเจ้า ........................................................... หมายเลขบัตรประชาชน .............................................. 
อายุ .......... ปี  อยู่บ้านเลขที ่..................... หมู่ที่ ............. ต าบล/แขวง ............................................................. 
อ าเภอ/เขต .................................................................. จังหวัด .......................................................................... 
 ขอให้ถ้อยค าต่อ ...................................................................................... ตามความสัตย์จริง ดังต่อไปนี้ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
 ถ้อยค าข้างบนนี้  ข้าพเจ้ายอมรับว่า ถูกต้องตามเจตนารมย์ทุกประการ จึงลงลายมือชื่อต่อหน้า
พนักงานเจ้าหน้าที่ ไว้เป็นหลักฐาน 
 
 
ลงชื่อ ............................................... ผู้ให้ถ้อยค า      ลงชื่อ ................................................ พนักงานเจ้าหน้าที ่
       (                                   )                   (                                    ) ผู้บันทึก 
 
ลงชื่อ ............................................... พยาน             ลงช่ือ ................................................ พยาน 
       (                                   )           (                                    ) 



แบบ พนจ. ๔ 

 

บันทึกการรับมอบ 
 

       เขียนที่  ......................................................... 
        ……………………………………………………... 

      วันที่ ......... เดือน ....................... พ.ศ. ..............  

  ผู้ส่งมอบ................................................ .................................................................... 
บ้านเลขที่ ……….……… หมู่ที่ ........ ซอย/ตรอก ................................ ถนน ................ ............................... 
ตําบล/แขวง ……………………..………. อําเภอ/เขต ................................... จังหวัด ........................................... 
โทร. …………………………………………...  

  ผู้ส่งมอบยินยอมมอบเอกสาร ข้อมูล หลักฐาน หรือวัตถุใดที่จําเป็นเพื่อประกอบการพิจารณา 
หรือ เพื่ อ ใช้ เป็นหลักฐานในการพิสูจน์การกระทํ าความผิดตามที่ พนักงานเจ้าหน้ าที่ เห็นสมควร  
ดังรายการต่อไปนี ้

ลําดับที ่ รายการ จํานวน/ปริมาณ สภาพสิ่งที่ได้รบัมอบ วิธีการจัดเกบ็สิ่งที่ได้รับมอบ 

     

     

     

 

 

    ลงชื่อ…………………………………………. ผู้ส่งมอบ  
          (      )  

    ลงชื่อ…………………………………………. พนักงานเจ้าหน้าที่  
          (      )  

    ลงชื่อ…………………………………………. พยาน  
          (      )  

ลงชื่อ…………………………………………. พยาน  
          (      )  



แบบ พนจ. ๕ 

 

แบบรายงานเพื่อขอความเห็นชอบเข้าตรวจสอบสถานที่ 
 

       เขียนที…่………………………………………………………  
                ................................................................  

    วันที่......... เดือน ........................ พ.ศ. .............  

เรื่อง รายงานขอความเห็นชอบเข้าไปในสถานที่เพ่ือตรวจสอบความผิด  

เรียน อธิบดกีรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์

 ด้วย ข้าพเจ้า ................................................ ตําแหน่ง .................................................... ได้ตรวจสอบ 
สถานที่ของ .............................................. สถานประกอบการชื่อ ....................................................................... 
ประกอบกิจการ .......................................... ตั้งอยู่เลขที่ ............... หมู่ที่ ......... ถนน ........................................ 
ตําบล/แขวง ......................... อําเภอ/เขต ........................... จังหวัด ............................ โทร. ............................ 

(ข้อเท็จจริงหรอืการกระทําความผิด เหตุผลและความจําเป็นในการเข้าไปในสถานที่) 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

(รายละเอียดสถานที่และผู้เปน็เจ้าของสถานที่ที่จะเข้าไปตรวจสอบ)  
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

(ข้อเท็จจริงที่จะตรวจสอบ) 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 

      ลงชื่อ ………………………………………………  
                 (           )  

   พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ/รายงาน  


