
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

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 

 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๖๔/ตอนที่ ๖๑/หนา ๗๓๕/๑๖ ธันวาคม ๒๔๙๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๔๒  เมื่อปรากฏวามีการกระทําหรือมีเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทํา
เก่ียวกับการนําขาวหรือสินคาอ่ืนหรือยาเสพติดออกไปนอกหรือเขามาในราชอาณาจักร หรือการที่
คนตางดาวเขามาหรือนําคนตางดาวเขามาในราชอาณาจักร ทั้งนี้ โดยทางทะเล ทางลําน้ําซึ่งติดตอ
กับตางประเทศ หรือทางลําน้ําซึ่งออกไปสูทะเลได หรือทําการประมงทางทะเลอันเปนความผิดตอ
กฎหมายวาดวยการสํารวจและหามกักกันขาว กฎหมายวาดวยการควบคุมเครื่องอุปโภคบริโภค
และของอื่น ๆ ในภาวะคับขัน กฎหมายวาดวยการสงออกไปนอกและการนําเขามาใน
ราชอาณาจักรซึ่งสินคา กฎหมายวาดวยแร กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด กฎหมายวาดวยคนเขา
เมือง หรือกฎหมายเกี่ยวกับการประมง ใหเจาหนาที่ทหารเรือมีอํานาจสืบสวนและสอบสวนได 
และมีอํานาจทําการหรือส่ังใหทําการเฉพาะหนาเทาที่จําเปนดังตอไปนี้ 

(๑) ตรวจ คน และบังคับผูควบคุมเรือและคนประจําเรือใหร้ือหรือขนสิ่งของใน
เรือเพ่ือการตรวจคน 

(๒) จับเรือ และบังคับผูควบคุมเรือและคนประจําเรือใหพวงเรือ หรือใหทําการ
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 

 
                                                 

๒ มาตรา ๔ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติใหอํานาจทหารเรือปราบปรามการกระทํา
ความผิดบางอยางทางทะเล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๘  การแยงคําส่ังไมฟองของพนักงานอัยการตามความในประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ในกรณีที่เจาหนาที่ทหารเรือเปนผูสงสํานวนและมีความเห็นควร
ส่ังฟองไปยังพนักงานอัยการนั้น ใหผูบัญชาการทหารเรือเปนผูใชอํานาจของอธิบดีกรมตํารวจหรือ
ขาหลวงประจําจังหวัดแลวแตกรณี 

 
มาตรา ๙  ในกรณีที่เจาหนาที่ทหารเรือสงตัวผูตองหาใหพนักงานสอบสวน

ดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตอไป มิใหถือวาการควบคุมตัวผูตองหาซึ่งไดกระทํามากอนที่
พนักงานสอบสวนไดรับตัวผูตองหานั้น เปนการควบคุมของพนักงานสอบสวน 

 
มาตรา  ๑๐  ให รัฐมนตรีว าการกระทรวงกลาโหม  และรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
ควง  อภัยวงศ 
นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญัติใหอํานาจทหารเรือปราบปรามการกระทําความผิดบางอยางทางทะเล (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๒๒๓ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่กฎหมายวาดวยการให
อํานาจทหารเรือปราบปรามการกระทําความผิดบางอยางทางทะเลที่ใชอยูในปจจุบันใหอํานาจ
ทหารเรือปราบปรามการลักลอบนําขาวหรือสินคาอ่ืนออกทางทะเลเทานั้น จึงไมสามารถ
ปราบปรามการลักลอบนําขาวหรือสินคาอ่ืนบางอยางออกตามทางลําน้ํา สมควรขยายอํานาจ
ทหารเรือออกไป เพ่ือใหมีอํานาจปราบปรามการลักลอบการนําขาวหรือสินคาอ่ืนออกทางลําน้ําที่
ติดตอกับตางประเทศ และทางลําน้ําที่ออกสูทะเลไดดวย จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ข้ึน 
 
พระราชบัญญัติใหอํานาจทหารเรือปราบปรามการกระทําความผิดบางอยางทางทะเล (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๒๕๔ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากปรากฏวามีการนําขาว
หรือสินคาอ่ืนเขามา หรือการที่คนตางดาวเขามาหรือนําคนตางดาวเขามาในราชอาณาจักรโดยทาง
ทะเลมากขึ้น เมื่อเจาหนาที่ทหารเรือตรวจพบก็ไมมีอํานาจที่จะปราบปราม เพราะกฎหมายวาดวย
การใหอํานาจทหารเรือปราบปรามการกระทําความผิดบางอยางทางทะเลที่ใชอยูในปจจุบันให
อํานาจเจาหนาที่ทหารเรือปราบปรามเฉพาะการลักลอบนําขาวหรือสินคาอ่ืนบางอยางออกทาง
ทะเลหรือทางลําน้ําเทานั้น หากปลอยใหเหตุการณยังคงเปนอยูเชนนี้ก็จะกระทบกระเทือนตอ
ความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ สมควรใหอํานาจทหารเรือปราบปรามการกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับการนําขาวหรือสินคาอ่ืนเขามาหรือการที่คนตางดาวเขามาหรือนําคนตางดาวเขา
มาในราชอาณาจักรโดยทางทะเลหรือทางลําน้ําดวย จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติใหอํานาจทหารเรือปราบปรามการกระทําความผิดบางอยางทางทะเล (ฉบับที่ ๔) 
พ.ศ. ๒๕๓๔๕ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากปรากฏวาในปจจุบันมี
การลักลอบนําเขามาในหรือสงออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งยาเสพติดโดยทางทะเลและทางลําน้ํา
ซึ่งติดตอกับตางประเทศ หรือทางลําน้ําซึ่งออกไปสูทะเลไดและมีการลักลอบทําการประมงทาง
ทะเลอยูเสมอ เจาหนาที่ทหารเรือตรวจพบก็ไมมีอํานาจที่จะปราบปรามได เพราะเจาหนาที่
ทหารเรือมิไดเปนพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด หรือกฎหมายเกี่ยวกับการ
ประมงทางทะเล เมื่อเจาหนาที่ทหารเรือตรวจพบและดําเนินการจับกุม ก็ไมมีอํานาจควบคุมตัวไว
สอบสวนและยึดเรือไวได ตองนําสงพนักงานสอบสวนเพื่อดําเนินการตามกฎหมายโดยทันที 
                                                 

๓ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๖/ตอนที่ พิเศษ/ฉบับพิเศษ หนา ๓๕/๒๒ เมษายน ๒๕๒๒ 
๔ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๙/ตอนที่ ๑๐๘/ฉบับพิเศษ หนา ๒๐/๖ สิงหาคม ๒๕๒๕ 
๕ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๘/ตอนที่ ๒๔๐/ฉบับพิเศษ หนา ๗๓/๒๙ ธันวาคม ๒๕๓๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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