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พระราชบัญญัติ 
วาดวยความผิดเกี่ยวกับสถานที่ผลิตปโตรเลียมในทะเล 

พ.ศ. ๒๕๓๐ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ 
เปนปที่ ๔๒ ในรัชกาลปจจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลา ฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยความผิดเกี่ยวกับสถานที่ผลิตปโตรเลียม

ในทะเล 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปน้ี 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติวาดวยความผิดเกี่ยวกับ

สถานท่ีผลิตปโตรเลียมในทะเล พ.ศ. ๒๕๓๐” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินีใ้หใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  บรรดาบทกฎหมาย กฎ และขอบังคับอื่นในสวนที่มีบัญญัติไวแลวใน

พระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตนิี้ 
“ปโตรเลียม” หมายความวา ปโตรเลียมตามกฎหมายวาดวยปโตรเลียม 
“สถานที่ผลิตปโตรเลียมในทะเล” หมายความวา สิ่งติดต้ังเดี่ยวหรือมากกวานั้น 

ที่สรางขึ้นหรือติดตั้งอยางชั่วคราวหรือถาวรในเขตเศรษฐกิจจําเพาะหรือไหลทวีปของ
ราชอาณาจักรไทย เพื่อวัตถุประสงคในการผลิตหรืออํานวยประโยชนในการผลิตปโตรเลียมและ
หมายความรวมถึงเรือ แทนลอย หรือโครงสรางอื่นใดที่อยูประจําและเปนสวนหนึ่งของการผลิต
หรืออํานวยประโยชนในการผลิตปโตรเลียมในเขตเศรษฐกิจจําเพาะหรือไหลทวีปดังกลาว 

                                                 
๑ รก.๒๕๓๐/๒๒๔/๑พ/๖ พฤศจกิายน ๒๕๓๐ 
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“เขตปลอดภัย” หมายความวา เขตรอบสถานที่ผลิตปโตรเลียมในทะเลมีระยะหา
รอยเมตร โดยวัดจากแตละจุดของขอบดานนอกของสถานที่ผลิตปโตรเลียมในทะเลตามกฎหมาย
ระหวางประเทศ 

“สืบสวนสอบสวนเบื้องตน” หมายความวา แสวงหาขอเท็จจริงและหลักฐาน
รวบรวมพยานหลักฐาน หรือดําเนินการท้ังหลายอื่นตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ ซ่ึง
เจาหนาที่ทหารเรือไดทําไปเกี่ยวกับความผิดที่กลาวหาเพื่อที่จะทราบขอเท็จจรงิหรอืทราบ
รายละเอียดแหงความผิดหรือพิสูจนความผิดหรือเพื่อใหไดตัวผูกระทําความผิดมาสงใหแก
พนักงานสอบสวนตอไป 

“การกอวินาศกรรม” หมายความวา การกอวินาศกรรมตามกฎหมายวาดวยการ
ปองกันภัยฝายพลเรือน 

“เจาหนาที่ทหารเรือ” หมายความวา นายทหารเรือประจาํการชั้นสัญญาบัตร ซ่ึง
ดํารงตําแหนงผูบังคับการเรือ ผูบังคับหมูเรือ ผูบังคับหมวดเรือ ผูบังคับการกองเรือ ผูบัญชาการ
กรมนาวิกโยธิน ผูบัญชาการกองเรือยุทธการ ผูบัญชาการทหารเรือ หรือตําแหนงอื่นที่ผูบัญชาการ
ทหารเรือไดประกาศในราชกจิจานุเบกษาใหเทียบเทากับตําแหนงดังกลาว และนายทหารเรือ
ประจําการชัน้สัญญาบัตรซึ่งผูบัญชาการทหารเรือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแตงตั้งขึ้น
โดยเฉพาะ 

 
มาตรา ๕  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมมีอํานาจประกาศ 
(๑) กําหนดหรือยกเลิกเขตท่ีต้ังและเขตปลอดภัยของสถานท่ีผลิตปโตรเลียมใน

ทะเล 
(๒) กําหนดหรือยกเลิกเขตทอรวมทั้งอุปกรณของทอท่ีใชในกระบวนการผลิต

ปโตรเลียมซึ่งเชื่อมโยงกันระหวางสถานที่ผลิตปโตรเลียมในทะเลที่อยูนอกเขตปลอดภัย 
การประกาศตามวรรคหนึ่ง ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
มาตรา ๖  สถานท่ีผลิตปโตรเลียมในทะเลและเขตปลอดภัยใหถือวาอยูใน

ราชอาณาจักร 
การกระทําความผิดตามกฎหมายไทยที่เกิดขึ้นบน เหนือ หรือใตสถานท่ีผลิต

ปโตรเลียมในทะเล หรือในเขตปลอดภัย ใหถือวาไดกระทําในราชอาณาจักร 
ใหพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามีอํานาจ

สอบสวนคดีอาญาทั้งปวงตามวรรคสอง พนักงานสอบสวนทองที่ใดเปนพนักงานสอบสวน
ผูรับผิดชอบในการสอบสวนใหเปนไปตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๗  ใหเจาหนาท่ีทหารเรือมีอํานาจสืบสวนสอบสวนเบื้องตน เพื่อปองกัน

และระงับการกระทําที่เปนการกอวินาศกรรมสถานที่ผลิตปโตรเลียมในทะเล 
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สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๘  เพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๗ ใหเจาหนาที่ทหารเรือ
มีอํานาจสืบสวนสอบสวนเบื้องตนเกี่ยวกับการกระทําท่ีเปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาท่ี
ไดกระทํา บน เหนือ หรือใตสถานที่ผลิตปโตรเลียมในทะเล หรือในเขตปลอดภัยตามความผิด
ดังตอไปนี้ 

(๑) ความผิดเกี่ยวกับการปกครองตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๑๓๖ ถึงมาตรา 
๑๔๖ 

(๒) ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชนตามที่บัญญัติไวใน 
มาตรา ๒๐๙ ถึงมาตรา ๒๑๖ 

(๓) ความผิดเกี่ยวกับการกอใหเกิดภยันตรายตอประชาชนตามที่บัญญัติไวใน
มาตรา ๒๑๗ ถึงมาตรา ๒๒๖ และมาตรา ๒๓๑ 

(๔) ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและรางกายตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๘๘ ถึงมาตรา 
๒๙๐ และมาตรา ๒๙๕ ถึงมาตรา ๒๙๘ 

(๕) ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียงตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๓๐๙ มาตรา 
๓๑๐ มาตรา ๓๑๓ ถึงมาตรา ๓๑๕ และมาตรา ๓๒๒ ถึงมาตรา ๓๒๔ 

(๖) ความผิดเกี่ยวกับทรัพยตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๓๓๔ มาตรา ๓๓๕ มาตรา 
๓๓๖ ถึงมาตรา ๓๓๙ มาตรา ๓๔๐ มาตรา ๓๔๐ ตรี มาตรา ๓๕๗ ถึงมาตรา ๓๖๐ มาตรา ๓๖๒ 
มาตรา ๓๖๔ และมาตรา ๓๖๕ 

 
มาตรา ๙  การเดินเรือในเขตปลอดภัยตองไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากอธิบดี

กรมทรัพยากรธรณี หรือผูซึ่งอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีมอบหมาย เวนแตมีความจําเปนเพราะเหตุ
สุดวิสัยหรือประสบภยันตรายรายแรง 

ในการอนุญาตนั้น จะกําหนดเง่ือนไขอยางใดดวยก็ได 
ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับแกเรือของทางราชการ เรือของผูรับสัมปทาน

ปโตรเลียมในเขตทองที่นั้น และเรือของผูรับจางซึ่งไดทําสัญญาจางเหมากับผูรับสัมปทาน
ปโตรเลียมในเขตทองที่นั้น 

 
มาตรา ๑๐  ในกรณีที่มีการประกาศกําหนดเขตทอรวมทั้งอุปกรณของทอที่ใชใน

กระบวนการผลิตปโตรเลียมตามมาตรา ๕ (๒) หรือมีการประกาศกําหนดเขตระบบการขนสง
ปโตรเลียมทางทอตามกฎหมายวาดวยการปโตรเลียมแหงประเทศไทย หามมิใหผูใดทอดสมอเรือ
หรือเกาสมอหรือกระทําการอยางใดอยางหนึ่งอันอาจเปนอันตรายตอทอที่ใชในกระบวนการผลิต
ปโตรเลียม หรือทอที่ใชในระบบการขนสงปโตรเลียมจากสถานที่ผลิตปโตรเลียมในทะเลมาถึง
ชายฝงหรือทอที่ใชหรือเปนสวนหนึ่งในกระบวนการผลิตปโตรเลียมซึ่งเชื่อมโยงกันระหวางสถานที่
ผลิตปโตรเลียมในทะเลท่ีอยูนอกเขตปลอดภัยรวมท้ังอุปกรณของทอดังกลาว 

หามมิใหผูใดเดินเรือขามทอหรืออุปกรณของทอตามวรรคหนึ่ง โดยมิไดชักสมอ
ขึ้นพนจากน้ําจนแลเห็นได 

การกระทําผิดตามมาตรานี้ใหถือวาไดกระทําในราชอาณาจักร 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในการสอบสวนการกระทําความผิดตามมาตรานี้ ใหนําความในมาตรา ๖ วรรค
สาม มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๑  ใหเจาหนาท่ีทหารเรือมีอํานาจสืบสวนสอบสวนเบื้องตนเกี่ยวกับการ

กระทําความผิดตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ 
 
มาตรา ๑๒  ใหเจาหนาท่ีทหารเรือมีอํานาจส่ังหรือบังคับใหเรือหรืออากาศยานท่ี

ใชหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาจะใชหรือไดใชในการกอวินาศกรรมสถานท่ีผลิตปโตรเลียมในทะเล
หรือเรือหรืออากาศยานที่ไดใชในการกระทําความผิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาไดใชในการกระทํา
ความผิดตามมาตรา ๘ หรือเรือที่ฝาฝนหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาไดฝาฝนมาตรา ๙ หรือมาตรา 
๑๐ หยุดหรือไปยังท่ีแหงใดแหงหน่ึง หรือลงยังสนามบิน หรือที่ขึ้นลงชั่วคราวแหงใดแหงหนึ่ง 

ในกรณีจําเปนเพื่อดําเนินการตามวรรคหนึ่งใหเจาหนาที่ทหารเรือมีอํานาจใช
อาวุธประจําเรือหรืออากาศยานบังคับได 

 
มาตรา ๑๓  เมื่อเจาหนาที่ทหารเรือสั่งหรือบังคับใหเรือหรืออากาศยานหยุดหรือ

ไปยังท่ีแหงใดแหงหน่ึง หรือลงยังสนามบินหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวแหงใดแหงหนึ่งตามมาตรา ๑๒ 
แลว ใหเจาหนาท่ีทหารเรือมีอํานาจปฏิบัติตอเรือหรืออากาศยาน ผูควบคุมเรือหรืออากาศยาน 
และบุคคลในเรือหรืออากาศยานดังตอไปนี้ 

(๑) ตรวจและคนเรือหรืออากาศยาน 
(๒) สอบสวนผูควบคุมเรือหรืออากาศยานและบุคคลในเรือหรืออากาศยาน 
(๓) ถาการตรวจคนเรือหรืออากาศยานหรือการสอบสวนมีเหตุอันควรสงสัยวาจะ

มีการกอวินาศกรรม หรือไดมีการกอวินาศกรรม หรอืมีเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทําความผิด
ตามมาตรา ๘ หรือฝาฝนมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ ใหเจาหนาท่ีทหารเรือมีอํานาจควบคุมผูตองหา
วากระทําความผิดนั้นไวเพื่อสอบสวนตลอดจนยึดเรือหรืออากาศยาน และส่ิงของท่ีจะใชหรือไดใช
ในการกระทําความผิด 

หามมิใหควบคุมเรือหรืออากาศยาน ผูควบคุมเรือหรืออากาศยานหรือบุคคลใน
เรือหรืออากาศยาน เกินความจําเปนตามพฤติการณแหงคดี 

 
มาตรา ๑๔  ใหเจาหนาท่ีทหารเรือมีอํานาจไลติดตามเรือตางประเทศได เม่ือมี

เหตุอันควรเชื่อไดวาเรือนั้นไดใชในการกอวินาศกรรมสถานที่ผลิตปโตรเลียมในทะเลหรือไดใชใน
การกระทําความผิดตามมาตรา ๘ หรือฝาฝนมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ 

เรือรบหรืออากาศยานทหาร หรือเรือหรืออากาศยานที่ทางราชการนํามาใชใน
ราชการของรัฐบาลที่มีเครื่องหมายชัดแจงและไดรับมอบหมายจากผูบัญชาการทหารเรือหรือผูซ่ึง
ผูบัญชาการทหารเรือมอบหมายเพื่อการไลติดตามเทานั้นที่จะใชสิทธไิลติดตามได 

การมอบหมายตามวรรคสองจะทําเปนหนังสือหรือดวยวาจา หรือจะกําหนด
เง่ือนไขอยางใดก็ได 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๕  การไลติดตามโดยเรือรบหรือเรือตามมาตรา ๑๔ วรรคสอง ตอง
เปนไปเพื่อบังคับใหเรือนั้นหยุดหรือไปยังที่แหงใดแหงหนึ่ง ท้ังนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ
ดังตอไปนี้ 

(๑) การไลติดตามจะเริ่มตนไดในเมื่อเรือตางประเทศ หรือเรือเล็กลําใดลําหนึ่ง
ของเรือตางประเทศ หรือเรืออื่นที่ทํางานรวมกับเรือตางประเทศโดยใชเรือตางประเทศเปนเรือพี่
เล้ียงอยูภายในเขตปลอดภัย 

(๒) เรือท่ีไลติดตามไดใหสัญญาณหยุดท่ีเห็นไดดวยตา หรือฟงไดดวยหูใน
ระยะทางที่เรือตางประเทศจะสามารถเห็นหรือไดยินสัญญาณได แตไมจําเปนวาในขณะที่มีคําสั่ง
ใหหยุดเรือที่ออกคําสั่งจะตองอยูภายในเขตทางทะเลของราชอาณาจักร 

(๓) การไลติดตามสามารถกระทําตอไปไดถึงภายนอกเขตทางทะเลของ
ราชอาณาจักร ถาการไลติดตามนั้นมิไดขาดตอนลง แตจะตองส้ินสุดลงทันทีท่ีเรือท่ีถูกไลติด
ตามนั้นเขาไปในทะเลอาณาเขตของประเทศอื่น 

มาตรา ๑๖  การไลติดตามโดยอากาศยานทหารหรืออากาศยานตามมาตรา ๑๔ 
วรรคสอง ใหเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

(๑) ใหนําความในมาตรา ๑๕ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
(๒) อากาศยานที่ออกคําสั่งใหหยุดตองไลติดตามเรือนั้นเพื่อบังคับใหเรือนั้น

หยุดหรือไปยังท่ีแหงใดแหงหน่ึงดวยตนเอง หรือจนกวาจะมีการรับชวงการไลติดตามเพื่อบังคับ
ใหเรือน้ันหยุดหรือไปยังท่ีแหงใดแหงหน่ึงโดยเรือรบหรืออากาศยานทหาร หรือเรือหรืออากาศ
ยานตามมาตรา ๑๔ วรรคสอง ท่ีอากาศยานท่ีไลติดตามเรียกมา การไลติดตามจะกระทํามิไดถา
อากาศยานที่จะไลติดตามเพียงแตเห็นเรือกระทําความผิดหรือสงสัยวาไดกระทําความผิด แตมิได
มีการส่ังใหหยุดและมิไดมีการไลติดตามโดยอากาศยานนั้นหรืออากาศยานหรือเรืออื่นโดยไมขาด
ตอน 

 
มาตรา ๑๗  ในกรณีจําเปนเพื่อประโยชนในการสอบสวน เจาหนาที่ทหารเรือหรือ

พนักงานสอบสวนมีอํานาจควบคุมเรือท่ีถูกควบคุมผานเขตเศรษฐกิจจําเพาะไมวาจะเปนของ
ประเทศใด หรือทะเลหลวงไปยังท่ีใดท่ีหน่ึงได โดยไมกอใหเกิดสิทธิรองขอใหปลอยเรือท่ีถูก
ควบคุมนั้น 

 
มาตรา ๑๘  เมื่อเจาหนาที่ทหารเรือไดปฏิบัติการเทาที่จําเปนตามมาตรา ๑๓ 

แลว ใหเจาหนาท่ีทหารเรือสงตัวผูตองหาพรอมดวยส่ิงของท่ียึดไวและบันทึกท้ังปวงท่ีเก่ียวของใน
คดีท่ีทําไวใหแกพนักงานสอบสวนโดยไมชักชา เวนแตสิ่งของนั้นจะเปนเรือหรืออากาศยานหรือ
สิ่งของอื่นที่พนักงานสอบสวนไมอาจเก็บรักษาไวได ใหเจาหนาที่ทหารเรือยึดไวแทนพนักงาน
สอบสวน 

ใหพนักงานสอบสวนหรือเจาหนาท่ีทหารเรือยึดส่ิงของตามวรรคหนึ่งไวจนกวาจะ
มีคําส่ังเด็ดขาดไมฟองคดีหรือจนกวาคดีจะถึงท่ีสุด และถาส่ิงของตามวรรคหน่ึงเปนของเสียงาย
หรือถาเก็บรักษาไวจะเปนการเสี่ยงความเสียหายหรือจะเสียคาใชจายในการดูแลเกินสมควร ให



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พนักงานสอบสวนหรือเจาหนาท่ีทหารเรือแลวแตกรณี ทําบัญชีรายละเอียดไวแลวจัดการขาย
ทอดตลาด หรือจัดการโดยวิธีอื่นตามที่เห็นสมควรก็ได เงินที่ไดเม่ือหักคาใชจายในการดําเนินการ
แลวใหยึดไวแทนส่ิงของ 

 
มาตรา ๑๙  ถาความปรากฏจากการสืบสวนสอบสวนเบื้องตนวาผูควบคุมเรือ

หรืออากาศยาน และบุคคลในเรือหรืออากาศยานมิไดกระทําการที่เปนการกอวินาศกรรมสถานท่ี
ผลิตปโตรเลียมในทะเล หรือมิไดกระทําความผิดตามมาตรา ๘ หรือมิไดฝาฝนมาตรา ๙ หรอื
มาตรา ๑๐ ใหเจาหนาที่ทหารเรือปลอยเรือหรืออากาศยานและผูควบคุมเรือหรืออากาศยาน
ตลอดจนบุคคลในเรือหรืออากาศยานนั้นโดยไมชักชา 

ในกรณีที่เจาหนาที่ทหารเรือไดกระทําไปโดยสุจริต คาภาระและคาใชจายอันเกิด
จากการเก็บรักษาเรือ อากาศยานหรือสิ่งของอื่นที่ยึดไวใหผูควบคุมเรือหรืออากาศยาน หรอื
เจาของเรือหรืออากาศยานเปนผูรับผิดชอบ 

 
มาตรา ๒๐  การปฏิบัติหนาที่ปองกันและระงับการกระทําที่เปนการกอ

วินาศกรรมตามพระราชบญัญัตินี้ ไมกอใหเกิดสิทธิแกผูใดท่ีจะเรียกรองคาเสียหายหรือคาทดแทน
ได 

 
มาตรา ๒๑  ในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ ใหเจาหนาที่ทหารเรือมี

อํานาจและหนาที่เชนเดียวกับพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญและพนักงานสอบสวน
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 
มาตรา ๒๒  ในกรณีที่เจาหนาที่ทหารเรือสงตัวผูตองหาใหพนักงานสอบสวน

ดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีตอไป มิใหนับระยะเวลาควบคุมผูตองหาซึ่งไดกระทํามากอนนั้นเปน
เวลาควบคุมผูตองหาของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 
มาตรา ๒๓  ความผิดตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ใหชําระที่ศาลอาญา แต

ถาการสอบสวนไดกระทําในทองที่ซึ่งอยูในเขตอํานาจของศาลใดใหชําระที่ศาลนั้นไดดวย 
 
มาตรา ๒๔  ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง หรือไมปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ี

ไดรับอนุญาตตามมาตรา ๙ วรรคสอง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหา
หมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๒๕  ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป 

หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
ถาการกระทําความผิดนั้นเปนเหตุใหทอหรืออุปกรณของทอถูกทําลายเสียหาย

เสื่อมคาหรือไรประโยชน ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบป หรือปรับไมเกินหนึ่งลานบาท 
หรือท้ังจําท้ังปรับ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๒๖  ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๐ วรรคสอง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน 

หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
ถาการกระทําความผิดนั้นเปนเหตุใหทอหรืออุปกรณของทอถูกทําลายเสียหาย

เสื่อมคาหรือไรประโยชน ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหาแสนบาท 
หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๒๗  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ ใน
สวนที่เกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของแตละกระทรวง 

 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก ป. ติณสูลานนท 
นายกรัฐมนตรี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากในปจจุบนันี้มีการผลิต
ปโตรเลียมในทะเล ในเขตเศรษฐกิจจําเพาะและไหลทวีปของราชอาณาจักรไทย สมควรให
เจาหนาท่ีทหารเรือไทยมีอํานาจหนาท่ีในการดําเนินการปองกันและระงับการกระทําที่เปนการกอ
วินาศกรรมสถานที่ผลิตปโตรเลียมในทะเล ในเขตเศรษฐกิจจําเพาะและไหลทวปีดังกลาว และมี
อํานาจสืบสวนสอบสวนเบื้องตนเพื่อสงเรื่องใหพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาดําเนินการตอไป  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 

ศุภสรณ / อภิสิทธิ์  ผูจัดทํา 
๑๙/๐๓/๒๕๔๖ 
สุนันทา/แกไข 

๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๘ 
 


