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พระราชบัญญตั ิ
ปองกันและปราบปรามการกระทําอันเปนโจรสลัด 

พ.ศ. ๒๕๓๔ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ 
เปนปที่ ๔๖ ในรัชกาลปจจบุัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการกระทําอัน

เปนโจรสลัด 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการ

กระทําอันเปนโจรสลัด พ.ศ. ๒๕๓๔” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  บรรดาบทกฎหมาย กฎ และขอบังคับอื่นในสวนที่บัญญัติไวแลวใน

พระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“เจาหนาที่ทหารเรือ”  หมายความวา นายทหารเรือประจําการชั้นสัญญาบัตรซึ่ง

ดํารงตําแหนงผูควบคุมเรือ ผูบังคับการเรือ ผูบังคับหมูเรือ ผูบังคับหมวดเรือ ผูบังคับการกองเรือ 
ผูบัญชาการกองเรือ ผูบัญชาการหนวยบัญชาการนาวิกโยธิน ผูบัญชาการกองเรือยุทธการ ผู
บัญชาการทหารเรือ หรือตําแหนงอ่ืนที่ผูบัญชาการทหารเรือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาให
เทียบเทากับตําแหนงดังกลาวและนายทหารเรือประจําการช้ันสัญญาบัตรซึ่งผูบัญชาการทหารเรือ
ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

“กระทําการอันเปนโจรสลัด”  หมายความวา 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๘/ตอนที่ ๑๔๐/ฉบับพิเศษ หนา ๘๙/๒๙ ธันวาคม ๒๕๓๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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(ก)  ยึด หรือเขาควบคุมเรือลําใด โดยใชกําลังหรือโดยขูเข็ญวาจะกระทํา
อันตรายตอเรือ หรือโดยใชกําลังประทุษรายหรือโดยขูเข็ญวาจะใชกําลังประทุษรายตอบุคคลใน
เรือนั้น 

(ข)  ทําลายเรือ ทําใหเกิดความเสียหายแกเรือ หรือกระทําดวยประการใดๆ อัน
นาจะเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกเรือ 

(ค)  หนวงเหนี่ยว กักขัง หรือกระทําดวยประการใดๆ ใหผูอ่ืนปราศจากเสรีภาพ
ในรางกาย หรือ 

(ง)  ชิงทรัพย หรือปลนทรัพย ซึ่งไดกระทําในทะเลหลวงหรือในเขตเศรษฐกิจ
จําเพาะไมวาจะเปนของประเทศใดโดยบุคคลในเรือเอกชนหรืออากาศยานเอกชนลําหนึ่งตอเรือ
บุคคล หรือทรัพยสินในเรืออีกลําหนึ่ง และไดกระทําไปเพื่อประโยชนสวนตัวของผูกระทํานั้น 

“เรือเอกชนหรืออากาศยานเอกชน”  หมายความรวมถึง เรือรบ เรือของรัฐบาล
หรืออากาศยานของรัฐบาล ที่ถูกยึดหรือเขาควบคุมโดยบุคคลประจําเรือหรืออากาศยานนั้นซึ่งกอ
การกําเริบหรือถูกยึดหรือเขาควบคุมโดยบุคคลอื่นดวย 

“สืบสวนสอบสวนเบื้องตน”  หมายความวา แสวงหาขอเท็จจริงและหลักฐาน
รวบรวมพยานหลักฐานหรือดําเนินการทั้งหลายอื่นตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ซึ่ง
เจาหนาที่ทหารเรือไดกระทําไปเกี่ยวกับการกระทําอันเปนโจรสลัด เพ่ือที่จะทราบขอเท็จจริงหรือ
ทราบรายละเอียดแหงความผิดหรือพิสูจนความผิด หรือเพ่ือใหไดตัวผูกระทําความผิดมาสงมอบ
ใหแกพนักงานสอบสวนตอไป 

 
มาตรา ๕  ใหเจาหนาที่ทหารเรือมีอํานาจดําเนินการตามความจําเปนเพื่อปองกัน

และปราบปรามการกระทําอันเปนโจรสลัด รวมทั้งมีอํานาจสืบสวนสอบสวนเบื้องตนเกี่ยวกับการ
กระทําอันเปนโจรสลัด และใหถือวาการสืบสวนสอบสวนเบื้องตนที่ทําไวเปนสวนหนึ่งของการ
สอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 
มาตรา ๖  ใหเจาหนาที่ทหารเรือมีอํานาจตรวจสอบเรือหรืออากาศยานที่มีเหตุ

อันควรสงสัยวาจะมีหรือไดมีการกระทําอันเปนโจรสลัด โดยใหมีอํานาจดําเนินการ ดังตอไปนี ้
(๑)  สงเรือหรืออากาศยานในบังคับบัญชาไปยังเรือที่ตองสงสัยนั้นเพื่อ

ตรวจสอบเอกสารที่แสดงสิทธิในการชักธง หากยังมีความสงสัยอยู ก็ใหดําเนินการตรวจคนบนเรือ
นั้นตอไปไดเทาที่จําเปน 

(๒)  สอบถามและตรวจพิสูจนสัญชาติและทะเบียนของอากาศยานที่ตองสงสัย
รวมทั้งการปฏิบัติตามแผนการบินและรายละเอียดเกี่ยวกับอากาศยานนั้น 

เพ่ือประโยชนในการดําเนินการตาม (๑) หรือ (๒) ใหเจาหนาที่ทหารเรือมี
อํานาจสั่งหรือบังคับใหเรือหรืออากาศยานที่มีเหตุอันควรสงสัยวาจะมีหรือไดมีการกระทําอันเปน
โจรสลัด หยุดหรือไปยังที่แหงใดแหงหนึ่ง หรือลงยังสนามบินหรือที่ข้ึนลงชั่วคราวแหงใดแหงหนึ่ง 
และในกรณีจําเปนอาจใชอาวุธบังคับได 



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 
 

การตรวจสอบสิทธิในการชักธงของเรือ การสอบถามและตรวจพิสูจนสัญชาติและ
ทะเบียนของอากาศยาน การสั่งหรือบังคับใหเรือหรืออากาศยานหยุดหรือไปยังที่แหงใดแหงหนึ่ง 
หรือลงยังสนามบินหรือที่ข้ึนลงชั่วคราวแหงใดแหงหนึ่ง ใหกระทําโดยใชอาณัติสัญญาณตามที่ผู
บัญชาการทหารเรือประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๗  เมื่อเจาหนาที่ทหารเรือส่ังหรือบังคับใหเรือหรืออากาศยานหยุดหรือ

ไปยังที่แหงใดแหงหนึ่ง หรือลงยังสนามบินหรือที่ข้ึนลงชั่วคราวแหงใดแหงหนึ่งตามมาตรา ๖ แลว 
ใหเจาหนาที่ทหารเรือมีอํานาจปฏิบัติตอเรือหรืออากาศยานและบุคคลในเรือหรืออากาศยานนั้น 
ดังตอไปนี้ 

(๑)  ตรวจคนเรือหรืออากาศยาน 
(๒)  สืบสวนสอบสวนเบื้องตนผูควบคุมเรือหรืออากาศยานและบุคคลในเรือ

หรืออากาศยาน 
(๓)  ถาการตรวจคนเรือหรืออากาศยาน หรือการสืบสวนสอบสวนเบื้องตนมี

เหตุอันควรสงสัยวาจะมีหรือไดมีการกระทําอันเปนโจรสลัด ใหเจาหนาที่ทหารเรือมีอํานาจจับกุม
และควบคุมผูตองสงสัย ตลอดจนควบคุมเรือหรืออากาศยานและสิ่งของที่จะใชหรือไดใชในการ
กระทําความผิด หรือไดมาจากการกระทําความผิด 

หามมิใหควบคุมเรือหรืออากาศยาน ผูควบคุมเรือหรืออากาศยานหรือบุคคลใน
เรือหรืออากาศยานไวเกินความจําเปนตามพฤติการณแหงคด ี

 
มาตรา ๘  ในกรณีจําเปนเพื่อประโยชนในการสืบสวนสอบสวนเบื้องตนหรือการ

สอบสวน เจาหนาที่ทหารเรือหรือพนักงานสอบสวนมีอํานาจควบคุมเรือหรืออากาศยานที่ถูก
ควบคุมผานเขตเศรษฐกิจจําเพาะ ไมวาจะเปนของประเทศใด หรือทะเลหลวงไปยังที่แหงใดแหง
หนึ่งได โดยผูใดจะอางเหตุดังกลาวมารองขอใหปลอยเรือหรืออากาศยานที่ถูกควบคุมนั้นไมได 

 
มาตรา ๙  ถาการสืบสวนสอบสวนเบื้องตนไมปรากฏวาผูควบคุมเรือหรืออากาศ

ยานและบุคคลในเรือหรืออากาศยานไดกระทําการอันเปนโจรสลัดใหเจาหนาที่ทหารเรือปลอยเรือ
หรืออากาศยานและผูควบคุมเรือหรืออากาศยานตลอดจนบุคคลในเรือหรืออากาศยานนั้น 

ในกรณีที่เจาหนาที่ทหารเรือไดควบคุมหรือยึดเรือหรืออากาศยานหรือส่ิงของอื่น
โดยมีเหตุอันสมควร คาภาระหรือคาใชจายอันเกิดจากการเก็บรักษาเรือหรืออากาศยานหรือ
ส่ิงของดังกลาวไว ถาเปนคาภาระหรือคาใชจายที่เจาของหรือผูครอบครองตองจัดใหมีหรือใชจาย
อยูแลวตามปกติ ใหผูควบคุม ผูครอบครองหรือเจาของเรือหรืออากาศยานเปนผูรับผิดชอบ 

 
มาตรา ๑๐  เมื่อเจาหนาที่ทหารเรือไดปฏิบัติการเทาที่จําเปนตามมาตรา ๗ แลว 

ใหเจาหนาที่ทหารเรือจัดสงผูตองหาพรอมดวยเรือหรืออากาศยานและสิ่งของที่ยึดไวและบันทึกทั้ง
ปวงที่เก่ียวของในคดีที่ทําไวไปยังพนักงานสอบสวนแหงทองที่ที่ผูบัญชาการทหารเรือและอธิบดี



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 
 

กรมตํารวจรวมกันกําหนดโดยไมชักชาเวนแตในกรณีที่เปนเรือหรืออากาศยานหรือส่ิงของอื่นที่
พนักงานสอบสวนไมอาจเก็บรักษาไวได ใหเจาหนาที่ทหารเรือยึดไวแทนพนักงานสอบสวน 

 
มาตรา ๑๑  ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ เจาหนาที่ทหารเรือไมตอง

รับผิดเปนสวนตัวในบรรดาความเสียหายที่เกิดขึ้น เวนแตจะไดกระทําโดยจงใจใหเกิดความ
เสียหาย หรือโดยความประมาทเลินเลออยางรายแรง 

 
มาตรา ๑๒  ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหเจาหนาที่ทหารเรือมี

อํานาจและหนาที่เชนเดียวกับพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญและพนักงานสอบสวน
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 
มาตรา ๑๓  ในกรณีที่เจาหนาที่ทหารเรือจัดสงผูตองหาใหพนักงานสอบสวน

ดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตอไป มิใหนับระยะเวลาควบคุมผูตองหาซึ่งไดกระทํามากอนนั้นเปน
เวลาควบคุมผูตองหาของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแต
ระยะเวลาดังกลาวตองไมเกินสามสิบวัน หากมีความจําเปนตองใชเวลาเกินกวาสามสิบวัน ให
เจาหนาที่ทหารเรือติดตอขอรับอนุมัติจากผูบัญชาการทหารเรือ เพ่ือขยายเวลาออกไปอีกไดเทาที่
จําเปนแกการเดินทาง 

ในกรณีที่นําตัวผูตองหามาถึงที่ทําการของเจาหนาที่ทหารเรือแหงใดแหงหนึ่ง
หรือมีการจัดสงผูตองหาใหเจาหนาที่ทหารเรือซึ่งประจําการอยูบนฝงแลว เจาหนาที่ทหารเรือจะ
ควบคุมผูตองหาไวไดอีกไมเกินสิบสองวันนับแตวันที่มาถึงที่ทําการหรือที่ประจําการซึ่งอยูบนฝง 
แตมิใหนับเวลาเดินทางตามปกติที่นําตัวผูตองหาสงใหพนักงานสอบสวนรวมเขาในระยะเวลาสิบ
สองวันดังกลาว 

 
มาตรา ๑๔  ความผิดตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ใหชําระที่ศาลอาญาแต

ถาการสอบสวนไดกระทําในทองที่ที่อยูในเขตอํานาจของศาลใด ใหชําระที่ศาลนั้นไดดวย 
ถาเปนคดีที่อยูในเขตอํานาจศาลทหารตามกฎหมายวาดวยธรรมนูญศาลทหารให

ชําระที่ศาลทหารกรุงเทพ แตถาการสอบสวนไดกระทําในทองที่ที่อยูในเขตอํานาจของศาลทหารใด 
ใหชําระที่ศาลทหารนั้นไดดวย 

 
มาตรา ๑๕  ผูใดกระทําการอันเปนโจรสลัด โดยยึดหรือเขาควบคุมเรือโดยใช

กําลังหรือโดยขูเข็ญวาจะกระทําอันตรายตอเรือ หรือโดยใชกําลังประทุษรายหรือโดยขูเข็ญวาจะใช
กําลังประทุษรายตอบุคคลในเรือนั้น ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงสิบปและปรับตั้งแตหา
หมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท 

 
มาตรา ๑๖  ผูใดกระทําการอันเปนโจรสลัด โดยทําลายเรือ ตองระวางโทษ

ประหารชีวิต จําคุกตลอดชีวิต หรือจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงย่ีสิบป 
 



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 
 

มาตรา ๑๗  ผูใดกระทําการอันเปนโจรสลัด โดยทําใหเกิดความเสียหายแกเรือ
จนเรือนั้นอยูในลักษณะอันนาจะเปนเหตุใหเกิดอันตรายแกบุคคล ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหก
เดือนถึงเจ็ดปและปรับตั้งแตหาพันบาทถึงเจ็ดหมื่นบาท 

 
มาตรา ๑๘  ผูใดกระทําการอันเปนโจรสลัด โดยทําใหเกิดความเสียหายแกเรือ 

หรือกระทําดวยประการใดๆ อันนาจะเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกเรือ ตองระวางโทษจําคุก
ตั้งแตหกเดือนถึงหาป หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๑๙  ผูใดกระทําการอันเปนโจรสลัด โดยหนวงเหนี่ยว กักขัง หรือกระทํา

ดวยประการใดๆ ใหผูอ่ืนปราศจากเสรีภาพในรางกายตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงสิบปและ
ปรับตั้งแตหาหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท 

 
มาตรา ๒๐  ผูใดกระทําการอันเปนโจรสลัด โดยชิงทรัพยหรือปลนทรัพย ตอง

ระวางโทษจําคุกตั้งแตสิบปถึงย่ีสิบปและปรับตั้งแตหนึ่งแสนบาทถึงสองแสนบาท 
 
มาตรา ๒๑  ถาการกระทําความผิดตามมาตรา ๑๕ ถึงมาตรา ๒๐ ไดกระทําโดย

ขมขืนกระทําชําเราหญิงซึ่งมิใชภรรยาของตน โดยขูเข็ญดวยประการใดๆ โดยใชกําลังประทุษราย 
โดยหญิงอยูในภาวะที่ไมสามารถขัดขืนได หรือโดยทําใหหญิงเขาใจผิดวาตนเปนบุคคลอื่น 
ผูกระทําตองระวางโทษประหารชีวิต จําคุกตลอดชีวิต หรือจําคุกตั้งแตสิบปถึงย่ีสิบปและปรับตั้ง
แตหนึ่งแสนบาทถึงสองแสนบาท 

 
มาตรา ๒๒  ถาการกระทําความผิดตามมาตรา ๑๕ ถึงมาตรา ๒๐ ไดกระทําโดย

แสดงความทารุณจนเปนเหตุใหผูอ่ืนไดรับอันตรายแกกายหรือจิตใจ ใชอาวุธ ใชปนยิง ใชวัตถุ
ระเบิด หรือกระทําทรมาน ผูกระทําตองระวางโทษประหารชีวิต จําคุกตลอดชีวิต หรือจําคุกตั้งแต
สิบหาปถึงย่ีสิบปและปรับตั้งแตหนึ่งแสนหาหมื่นบาทถึงสองแสนบาท 

 
มาตรา ๒๓  ถาการกระทําความผิดตามมาตรา ๑๕ ถึงมาตรา ๒๐ ไดกระทําจน

เปนเหตุใหผูอ่ืนไดรับอันตรายสาหัส ผูกระทําตองระวางโทษประหารชีวิต จําคุกตลอดชีวิต หรือ
จําคุกตั้งแตสิบหาปถึงย่ีสิบปและปรับตั้งแตหนึ่งแสนหาหมื่นบาทถึงสองแสนบาท 

 
มาตรา ๒๔  ถาการกระทําความผิดตามมาตรา ๑๕ ถึงมาตรา ๒๐ ไดกระทําจน

เปนเหตุใหผูอ่ืนถึงแกความตาย ผูกระทําตองระวางโทษประหารชีวิต 
 
มาตรา ๒๕  ผูใดกระทําการอันเปนโจรสลัดโดยใชเรือรบ เรือของรัฐบาลหรือ

อากาศยานของรัฐบาลซึ่งตนไดเขายึดหรือเขาควบคุม หรือโดยกระทําตอเรือของรัฐบาล  ตอง
ระวางโทษเปนสองเทาของโทษที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้น 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

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 ๒๖  ผูใดเปนผูสนับสนุนการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ตอง
ระวางโทษเชนเดียวกับตัวการในความผิดนั้น 

 
มาตรา ๒๗  ผูใดพยายามกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ตองระวางโทษ

เชนเดียวกับผูกระทําความผิดสําเร็จ 
 
มาตรา ๒๘  ผูใดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้นอกราชอาณาจักรจะตอง

รับโทษในราชอาณาจักร และใหนํามาตรา ๒๐ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใช
บังคับแกการสอบสวนคดีโดยอนุโลม 

ในกรณีจําเปน ใหพนักงานสอบสวนแหงทองที่ที่เจาหนาที่ทหารเรือนําผูตองหา
ไปสงตามมาตรา ๑๐ มีอํานาจสอบสวนในระหวางรอคําส่ังจากอัยการสูงสุด 

 
มาตรา  ๒๙   ให รัฐมนตรีว าการกระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีว าการ

กระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ในสวนที่เก่ียวกับอํานาจหนาที่ของแตละ
กระทรวง 
 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลตํารวจเอก เภา สารสิน 

รองนายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

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 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากกองทัพเรือไดรับ
มอบหมายใหดําเนินการปราบปรามการกระทําอันเปนโจรสลัดหรือการปลนทรัพยทางทะเลทั้งใน
นานน้ําอาณาเขต เขตเศรษฐกิจจําเพาะและทะเลหลวง แตปจจุบันยังไมมีกฎหมายใดใหอํานาจ
เจาหนาที่ทหารเรือในการตรวจคนและจับกุมผูกระทําความผิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาไดกระทํา
ความผิด ตลอดจนการสืบสวนสอบสวนเบื้องตนเกี่ยวกับการกระทําความผิดดังกลาว ประกอบกับ
ตามหลักกฎหมายระหวางประเทศและทางปฏิบัติของนานาประเทศ ยอมใหทุกรัฐขยายเขตอํานาจ
เก่ียวกับการปองกันและปราบปรามการกระทําอันเปนโจรสลัดออกไปในเขตเศรษฐกิจจําเพาะและ
ทะเลหลวงได ดังนั้น เพ่ือใหเจาหนาที่ทหารเรือมีอํานาจในการปองกันและปราบปรามการกระทํา
อันเปนโจรสลัด และสอดคลองกับหลักกฎหมายระหวางประเทศและทางปฏิบัติของนานาประเทศ 
จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 

ปรียนันท/แกไข 
๑  /  ๓  /  ๔๕ 

A+B (C) 
 

พชร  สุขสุเมฆ 
อรดา เชาวนวโรดม 
หทัยชนก ทรัพยัย 

จัดทํา 
๒๑/๐๕/๔๖ 

 
วาทินี/รัมภา/ปรับปรุง 
๖ กรกฎาคม ๒๕๔๙ 

 


