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พระราชบัญญตั ิ
ใหอํานาจทหารเรือปราบปรามการกระทําความผดิ 

บางอยางทางทะเล 
พ.ศ. ๒๔๙๐ 

   
 

ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจาอยูหัวภมูิพลอดุลยเดช 
คณะอภิรัฐมนตรี ในหนาทีค่ณะผูสําเร็จราชการแทนพระองค 

รังสิต กรมขุนชัยนาทนเรนทร 
อลงกฏ 
ธานนีิวัต 
มานวราชเสวี 
อดุลเดชจรัส 

ใหไว ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๐ 
เปนปที่ ๒ ในรัชกาลปจจุบนั 

 
โดยที่เปนการสมควรจัดใหการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการ

ลักลอบนําขาวและสินคาอ่ืนบางอยางออกทางทะเลไดผลดีย่ิงข้ึน 
 
พระมหากษัตริยโดยความเห็นชอบของรัฐสภา จึงมีพระบรมราชโองการใหตรา

พระราชบัญญัติข้ึนไวดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้ เรียกวา “พระราชบัญญัติใหอํานาจทหารเรือ

ปราบปรามการกระทําความผิดบางอยางทางทะเล พ.ศ. ๒๔๙๐” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้ คําวา “เจาหนาที่ทหารเรือ” หมายความถึง

นายทหารเรือประจําการชั้นสัญญาบัตรซึ่งดํารงตําแหนงผูบังคับการเรือ ผูบังคับหมูเรือ ผูบังคับ
หมวดเรือ ผูบังคับกองเรือ รวมทั้งตําแหนงอ่ืนที่ผูบัญชาการทหารเรือไดประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาใหเทียบเทากับตําแหนงที่กลาวแลว และนายทหารเรือประจําการช้ันสัญญาบัตรที่ผู
บัญชาการทหารเรือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแตงตั้งข้ึนโดยเฉพาะ 

 
มาตรา ๔  เมื่อปรากฏวามีการกระทําความผิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยวามีการ

กระทําความผิดเกี่ยวกับการลักลอบนําขาวหรือสินคาอ่ืนบางอยางออกทางทะเล อันเปนความผิด
                                                 

๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๖๔/ตอนที่ ๖๑/หนา ๗๓๕/๑๖ ธันวาคม ๒๔๙๐ 
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ตอกฎหมายวาดวยการสํารวจและหามกักกันขาว กฎหมายวาดวยการควบคุมเครื่องอุปโภค
บริโภคและของอื่น ๆ ในภาวะคับขัน หรือกฎหมายวาดวยการควบคุมการสงออกไปนอกและการ
นําเขามาในราชอาณาจักรซึ่งสินคาบางอยาง ใหเจาหนาที่ทหารเรือมีอํานาจสืบสวนและสอบสวน
ไดและมีอํานาจทําการหรือส่ังใหทําการเฉพาะหนาเทาที่จําเปนดังตอไปนี้ 

(๑) ตรวจ คน และบังคับผูควบคุมเรือและคนประจําเรือใหร้ือหรือขนสิ่งของใน
เรือเพ่ือการตรวจคน 

(๒) จับเรือ และบังคับผูควบคุมเรือและคนประจําเรือใหพวงเรือหรือใหทําการ
อ่ืนเพื่อใหเรือนั้นไปยังที่ซึ่งสะดวกแกการตรวจคน การสอบสวน หรือการดําเนินคดี 

(๓) ยึดเรือที่จับไวจนกวาจะมีคําส่ังเด็ดขาดไมฟองผูตองหา หรือจนกวาศาลจะมี
คําส่ังเปนอยางอ่ืนในกรณีที่ฟองผูตองหา 

(๔) จับและควบคุมผูตองหาวากระทําความผิดไวไดไมเกินเจ็ดวัน เมื่อพน
กําหนดตองปลอยหรือสงตัวใหพนักงานสอบสวนพรอมดวยสํานวนการสอบสวนเทาที่ทําไว 

 
มาตรา ๕  เพ่ือปฏิบัติการตามความในมาตรา ๔ ใหเจาหนาที่ทหารเรือมีอํานาจ

ส่ังและบังคับใหผูควบคุมเรือและคนประจําเรือลําที่ใชหรือสงสัยวาใชในการกระทําความผิดหรือที่
ความผิดเกิดขึ้นหรือสงสัยวาเกิดขึ้น หยุดเรือหรือนําเรือไปยังที่ใดที่หนึ่ง ถาไมปฏิบัติตามก็ใหมี
อํานาจดําเนินการใด ๆ เพ่ือบังคับใหปฏิบัติตามหรือเพ่ือนําเรือไปหรือเพ่ือปองกันการหลบหนี 

การสั่งหรือบังคับใหหยุดเรือหรือใหนําเรือไปยังที่ใดที่หนึ่งตามความในวรรค
กอน อาจทําโดยใชอาณัติสัญญาณอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางก็ได แตอาณัติสัญญาณที่จะใช
นั้น ผูบัญชาการทหารเรือตองประกาศกําหนดไวในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๖  นอกจากอํานาจที่ใหไวตามมาตรา ๔ ใหเจาหนาที่ทหารเรือมีอํานาจ

เชนเดียวกับพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญตามความในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา 

 
มาตรา ๗  ในกรณีที่เจาหนาที่ทหารเรือทําการสอบสวนตามมาตรา ๔ ให

เจาหนาที่ทหารเรือมีอํานาจและหนาที่เชนพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา 

 
มาตรา ๘  การแยงคําส่ังไมฟองของพนักงานอัยการตามความในประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ในกรณีที่เจาหนาที่ทหารเรือเปนผูสงสํานวนและมีความเห็นควร
ส่ังฟองไปยังพนักงานอัยการนั้น ใหผูบัญชาการทหารเรือเปนผูใชอํานาจของอธิบดีกรมตํารวจหรือ
ขาหลวงประจําจังหวัดแลวแตกรณี 

 
มาตรา ๙  ในกรณีที่เจาหนาที่ทหารเรือสงตัวผูตองหาใหพนักงานสอบสวน

ดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตอไป มิใหถือวาการควบคุมตัวผูตองหาซึ่งไดกระทํามากอนที่
พนักงานสอบสวนไดรับตัวผูตองหานั้น เปนการควบคุมของพนักงานสอบสวน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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มาตรา  ๑๐  ให รัฐมนตรีว าการกระทรวงกลาโหม  และรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
ควง  อภัยวงศ 
นายกรัฐมนตร ี

 
 
 
 

วสุ สรรกําเนิด/ผูปรับปรุง 
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