
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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 ิ
วาดวยความผดิเกี่ยวกับสถานที่ผลิตปโตรเลียมในทะเล 

พ.ศ. ๒๕๓๐ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

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

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยความผิดเกี่ยวกับสถานที่ผลิตปโตรเลียม

ในทะเล 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติวาดวยความผิดเกี่ยวกับ

สถานที่ผลิตปโตรเลียมในทะเล พ.ศ. ๒๕๓๐” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  บรรดาบทกฎหมาย กฎ และขอบังคับอื่นในสวนที่มีบัญญัติไวแลวใน

พระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ปโตรเลียม”  หมายความวา ปโตรเลียมตามกฎหมายวาดวยปโตรเลียม 
“สถานที่ผลิตปโตรเลียมในทะเล”  หมายความวา ส่ิงติดตั้งเดี่ยวหรือมากกวานั้น 

ที่สราง ข้ึนหรือติดตั้งอยางช่ัวคราวหรือถาวรในเขตเศรษฐกิจจําเพาะหรือไหลทวีปของ
ราชอาณาจักรไทย เพ่ือวัตถุประสงคในการผลิตหรืออํานวยประโยชนในการผลิตปโตรเลียมและ
หมายความรวมถึงเรือ แทนลอย หรือโครงสรางอ่ืนใดที่อยูประจําและเปนสวนหนึ่งของการผลิต
หรืออํานวยประโยชนในการผลิตปโตรเลียมในเขตเศรษฐกิจจําเพาะหรือไหลทวีปดังกลาว 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๔/ตอนที่ ๒๒๔/ฉบับพิเศษ หนา ๑/๖ พฤศจิกายน ๒๕๓๐ 



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 
 

“เขตปลอดภัย”  หมายความวา เขตรอบสถานที่ผลิตปโตรเลียมในทะเลมีระยะ
หารอยเมตร โดยวัดจากแตละจุดของขอบดานนอกของสถานที่ผลิตปโตรเลียมในทะเลตาม
กฎหมายระหวางประเทศ 

“สืบสวนสอบสวนเบื้องตน”  หมายความวา แสวงหาขอเท็จจริงและหลักฐาน
รวบรวมพยานหลักฐาน หรือดําเนินการทั้งหลายอื่นตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ ซึ่ง
เจาหนาที่ทหารเรือไดทําไปเกี่ยวกับความผิดที่กลาวหาเพ่ือที่จะทราบขอเท็จจริงหรือทราบ
รายละเอียดแหงความผิดหรือพิสูจนความผิดหรือเพ่ือใหไดตัวผูกระทําความผิดมาสงใหแก
พนักงานสอบสวนตอไป 

“การกอวินาศกรรม”  หมายความวา การกอวินาศกรรมตามกฎหมายวาดวยการ
ปองกันภัยฝายพลเรือน 

“เจาหนาที่ทหารเรือ”  หมายความวา นายทหารเรือประจําการชั้นสัญญาบัตร ซึ่ง
ดํารงตําแหนงผูบังคับการเรือ ผูบังคับหมูเรือ ผูบังคับหมวดเรือ ผูบังคับการกองเรือ ผูบัญชาการ
กรมนาวิกโยธิน ผูบัญชาการกองเรือยุทธการ ผูบัญชาการทหารเรือ หรือตําแหนงอ่ืนที่ผูบัญชาการ
ทหารเรือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาใหเทียบเทากับตําแหนงดังกลาว และนายทหารเรือ
ประจําการชั้นสัญญาบัตรซึ่งผูบัญชาการทหารเรือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแตงตั้งข้ึน
โดยเฉพาะ 

 
มาตรา ๕  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน*มีอํานาจประกาศ 
(๑)  กําหนดหรือยกเลิกเขตที่ตั้งและเขตปลอดภัยของสถานที่ผลิตปโตรเลียมใน

ทะเล 
(๒)  กําหนดหรือยกเลิกเขตทอรวมทั้งอุปกรณของทอที่ใชในกระบวนการผลิต

ปโตรเลียมซึ่งเช่ือมโยงกันระหวางสถานที่ผลิตปโตรเลียมในทะเลที่อยูนอกเขตปลอดภัย 
การประกาศตามวรรคหนึ่ง ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
มาตรา ๖  สถานที่ผลิตปโตรเลียมในทะเลและเขตปลอดภัยใหถือวาอยูใน

ราชอาณาจักร 
การกระทําความผิดตามกฎหมายไทยที่เกิดขึ้นบน เหนือ หรือใตสถานที่ผลิต

ปโตรเลียมในทะเล หรือในเขตปลอดภัย ใหถือวาไดกระทําในราชอาณาจักร 
ใหพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามีอํานาจ

สอบสวนคดีอาญาทั้งปวงตามวรรคสอง พนักงานสอบสวนทองที่ใดเปนพนักงานสอบสวน
ผูรับผิดชอบในการสอบสวนใหเปนไปตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๗  ใหเจาหนาที่ทหารเรือมีอํานาจสืบสวนสอบสวนเบื้องตน เพ่ือปองกัน

และระงับการกระทําที่เปนการกอวินาศกรรมสถานที่ผลิตปโตรเลียมในทะเล 
 



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  เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๗ ใหเจาหนาที่
ทหารเรือมีอํานาจสืบสวนสอบสวนเบื้องตนเกี่ยวกับการกระทําที่เปนความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญาที่ไดกระทํา บน เหนือ หรือใตสถานที่ผลิตปโตรเลียมในทะเล หรือในเขตปลอดภัย
ตามความผิดดังตอไปนี้ 

(๑)  ความผิดเกี่ยวกับการปกครองตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๑๓๖ ถึงมาตรา 
๑๔๖ 

(๒)  ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชนตามที่บัญญัติไวในมาตรา 
๒๐๙ ถึงมาตรา ๒๑๖ 

(๓)  ความผิดเกี่ยวกับการกอใหเกิดภยันตรายตอประชาชนตามที่บัญญัติไวใน
มาตรา ๒๑๗ ถึงมาตรา ๒๒๖ และมาตรา  ๒๓๑ 

(๔)  ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและรางกายตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๘๘ ถึง
มาตรา ๒๙๐ และมาตรา ๒๙๕ ถึงมาตรา ๒๙๘ 

(๕)  ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและช่ือเสียงตามที่บัญญัติไวในมาตรา 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

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ* หรือผูซึ่งอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ*มอบหมาย เวนแตมีความจําเปน
เพราะเหตุสุดวิสัยหรือประสบภยันตรายรายแรง 

ในการอนุญาตนั้น จะกําหนดเงื่อนไขอยางใดดวยก็ได 
ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับแกเรือของทางราชการ เรือของผูรับสัมปทาน

ปโตรเลียมในเขตทองที่นั้น และเรือของผูรับจางซึ่งไดทําสัญญาจางเหมากับผูรับสัมปทาน
ปโตรเลียมในเขตทองที่นั้น 

 
มาตรา ๑๐  ในกรณีที่มีการประกาศกําหนดเขตทอรวมทั้งอุปกรณของทอที่ใชใน

กระบวนการผลิตปโตรเลียมตามมาตรา ๕ (๒) หรือมีการประกาศกําหนดเขตระบบการขนสง
ปโตรเลียมทางทอตามกฎหมายวาดวยการปโตรเลียมแหงประเทศไทย หามมิใหผูใดทอดสมอเรือ
หรือเกาสมอหรือกระทําการอยางใดอยางหนึ่งอันอาจเปนอันตรายตอทอที่ใชในกระบวนการผลิต
ปโตรเลียม หรือทอที่ใชในระบบการขนสงปโตรเลียมจากสถานที่ผลิตปโตรเลียมในทะเลมาถึง
ชายฝงหรือทอที่ใชหรือเปนสวนหนึ่งในกระบวนการผลิตปโตรเลียมซึ่งเช่ือมโยงกันระหวางสถานที่
ผลิตปโตรเลียมในทะเลที่อยูนอกเขตปลอดภัยรวมทั้งอุปกรณของทอดังกลาว 

หามมิใหผูใดเดินเรือขามทอหรืออุปกรณของทอตามวรรคหนึ่ง โดยมิไดชักสมอ
ข้ึนพนจากน้ําจนแลเห็นได 

การกระทําผิดตามมาตรานี้ใหถือวาไดกระทําในราชอาณาจักร 



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 
 

ในการสอบสวนการกระทําความผิดตามมาตรานี้ ใหนําความในมาตรา ๖ วรรค
สาม มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๑  ใหเจาหนาที่ทหารเรือมีอํานาจสืบสวนสอบสวนเบื้องตนเกี่ยวกับการ

กระทําความผิดตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ 
 
มาตรา ๑๒  ใหเจาหนาที่ทหารเรือมีอํานาจสั่งหรือบังคับใหเรือหรืออากาศยานที่

ใชหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาจะใชหรือไดใชในการกอวินาศกรรมสถานที่ผลิตปโตรเลียมในทะเล
หรือเรือหรืออากาศยานที่ไดใชในการกระทําความผิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาไดใชในการกระทํา
ความผิดตามมาตรา ๘ หรือเรือที่ฝาฝนหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาไดฝาฝนมาตรา ๙ หรือมาตรา 
๑๐ หยุดหรือไปยังที่แหงใดแหงหนึ่ง หรือลงยังสนามบิน หรือที่ข้ึนลงชั่วคราวแหงใดแหงหนึ่ง 

ในกรณีจําเปนเพื่อดําเนินการตามวรรคหนึ่งใหเจาหนาที่ทหารเรือมีอํานาจใช
อาวุธประจําเรือหรืออากาศยานบังคับได 

 
มาตรา ๑๓  เมื่อเจาหนาที่ทหารเรือส่ังหรือบังคับใหเรือหรืออากาศยานหยุดหรือ

ไปยังที่แหงใดแหงหนึ่ง หรือลงยังสนามบินหรือที่ข้ึนลงชั่วคราวแหงใดแหงหนึ่งตามมาตรา ๑๒ 
แลว ใหเจาหนาที่ทหารเรือมีอํานาจปฏิบัติตอเรือหรืออากาศยาน ผูควบคุมเรือหรืออากาศยาน 
และบุคคลในเรือหรืออากาศยานดังตอไปนี้ 

(๑)  ตรวจและคนเรือหรืออากาศยาน 
(๒)  สอบสวนผูควบคุมเรือหรืออากาศยานและบุคคลในเรือหรืออากาศยาน 
(๓)  ถาการตรวจคนเรือหรืออากาศยานหรือการสอบสวนมีเหตุอันควรสงสัยวา

จะมีการกอวินาศกรรม หรือไดมีการกอวินาศกรรม หรือมีเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทํา
ความผิดตามมาตรา ๘ หรือฝาฝนมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ ใหเจาหนาที่ทหารเรือมีอํานาจ
ควบคุมผูตองหาวากระทําความผิดนั้นไวเพ่ือสอบสวนตลอดจนยึดเรือหรืออากาศยาน และส่ิงของ
ที่จะใชหรือไดใชในการกระทําความผิด 

หามมิใหควบคุมเรือหรืออากาศยาน ผูควบคุมเรือหรืออากาศยานหรือบุคคลใน
เรือหรืออากาศยาน เกินความจําเปนตามพฤติการณแหงคด ี

 
มาตรา ๑๔  ใหเจาหนาที่ทหารเรือมีอํานาจไลติดตามเรือตางประเทศได เมื่อมี

เหตุอันควรเชื่อไดวาเรือนั้นไดใชในการกอวินาศกรรมสถานที่ผลิตปโตรเลียมในทะเลหรือไดใชใน
การกระทําความผิดตามมาตรา ๘ หรือฝาฝนมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ 

เรือรบหรืออากาศยานทหาร หรือเรือหรืออากาศยานที่ทางราชการนํามาใชใน
ราชการของรัฐบาลที่มีเครื่องหมายชัดแจงและไดรับมอบหมายจากผูบัญชาการทหารเรือหรือผูซึ่ง
ผูบัญชาการทหารเรือมอบหมายเพื่อการไลติดตามเทานั้นที่จะใชสิทธิไลติดตามได 

การมอบหมายตามวรรคสองจะทําเปนหนังสือหรือดวยวาจา หรือจะกําหนด
เง่ือนไขอยางใดก็ได 

 



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 ๑๕  การไลติดตามโดยเรือรบหรือเรือตามมาตรา ๑๔ วรรคสอง ตอง
เปนไปเพื่อบังคับใหเรือนั้นหยุดหรือไปยังที่แหงใดแหงหนึ่ง ทั้งนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ
ดังตอไปนี ้

(๑)  การไลติดตามจะเริ่มตนไดในเมื่อเรือตางประเทศ หรือเรือเล็กลําใดลําหนึ่ง
ของเรือตางประเทศ หรือเรืออ่ืนที่ทํางานรวมกับเรือตางประเทศโดยใชเรือตางประเทศเปนเรือพ่ี
เล้ียงอยูภายในเขตปลอดภัย 

(๒)  เรือที่ไลติดตามไดใหสัญญาณหยุดที่เห็นไดดวยตา หรือฟงไดดวยหูใน
ระยะทางที่เรือตางประเทศจะสามารถเห็นหรือไดยินสัญญาณได แตไมจําเปนวาในขณะที่มีคําส่ัง
ใหหยุดเรือที่ออกคําส่ังจะตองอยูภายในเขตทางทะเลของราชอาณาจักร 

(๓)  การไลติดตามสามารถกระทําตอไปไดถึงภายนอกเขตทางทะเลของ
ราชอาณาจักร ถาการไลติดตามนั้นมิไดขาดตอนลง แตจะตองส้ินสุดลงทันทีที่เรือที่ถูกไลติด
ตามนั้นเขาไปในทะเลอาณาเขตของประเทศอื่น 

 
มาตรา ๑๖  การไลติดตามโดยอากาศยานทหารหรืออากาศยานตามมาตรา ๑๔ 

วรรคสอง ใหเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี ้
(๑)  ใหนําความในมาตรา ๑๕ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
(๒)  อากาศยานที่ออกคําส่ังใหหยุดตองไลติดตามเรือนั้นเพื่อบังคับใหเรือนั้น

หยุดหรือไปยังที่แหงใดแหงหนึ่งดวยตนเอง หรือจนกวาจะมีการรับชวงการไลติดตามเพื่อบังคับ
ใหเรือนั้นหยุดหรือไปยังที่แหงใดแหงหนึ่งโดยเรือรบหรืออากาศยานทหาร หรือเรือหรืออากาศ
ยานตามมาตรา ๑๔ วรรคสอง ที่อากาศยานที่ไลติดตามเรียกมา การไลติดตามจะกระทํามิไดถา
อากาศยานที่จะไลติดตามเพียงแตเห็นเรือกระทําความผิดหรือสงสัยวาไดกระทําความผิด แตมิได
มีการสั่งใหหยุดและมิไดมีการไลติดตามโดยอากาศยานนั้นหรืออากาศยานหรือเรืออ่ืนโดยไมขาด
ตอน 

 
มาตรา ๑๗  ในกรณีจําเปนเพื่อประโยชนในการสอบสวน เจาหนาที่ทหารเรือ

หรือพนักงานสอบสวนมีอํานาจควบคุมเรือที่ถูกควบคุมผานเขตเศรษฐกิจจําเพาะไมวาจะเปนของ
ประเทศใด หรือทะเลหลวงไปยังที่ใดที่หนึ่งได โดยไมกอใหเกิดสิทธิรองขอใหปลอยเรือที่ถูก
ควบคุมนั้น 

 
มาตรา ๑๘  เมื่อเจาหนาที่ทหารเรือไดปฏิบัติการเทาที่จําเปนตามมาตรา ๑๓ 

แลว ใหเจาหนาที่ทหารเรือสงตัวผูตองหาพรอมดวยสิ่งของที่ยึดไวและบันทึกทั้งปวงที่เก่ียวของใน
คดีที่ทําไวใหแกพนักงานสอบสวนโดยไมชักชา เวนแตส่ิงของนั้นจะเปนเรือหรืออากาศยานหรือ
ส่ิงของอื่นที่พนักงานสอบสวนไมอาจเก็บรักษาไวได ใหเจาหนาที่ทหารเรือยึดไวแทนพนักงาน
สอบสวน 

ใหพนักงานสอบสวนหรือเจาหนาที่ทหารเรือยึดสิ่งของตามวรรคหนึ่งไวจนกวาจะ
มีคําส่ังเด็ดขาดไมฟองคดีหรือจนกวาคดีจะถึงที่สุด และถาส่ิงของตามวรรคหนึ่งเปนของเสียงาย



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 
 

หรือถาเก็บรักษาไวจะเปนการเสี่ยงความเสียหายหรือจะเสียคาใชจายในการดูแลเกินสมควร ให
พนักงานสอบสวนหรือเจาหนาที่ทหารเรือแลวแตกรณี ทําบัญชีรายละเอียดไวแลวจัดการขาย
ทอดตลาด หรือจัดการโดยวิธีอ่ืนตามที่เห็นสมควรก็ได เงินที่ไดเมื่อหักคาใชจายในการดําเนินการ
แลวใหยึดไวแทนสิ่งของ 

 
มาตรา ๑๙  ถาความปรากฏจากการสืบสวนสอบสวนเบื้องตนวาผูควบคุมเรือ

หรืออากาศยาน และบุคคลในเรือหรืออากาศยานมิไดกระทําการที่เปนการกอวินาศกรรมสถานที่
ผลิตปโตรเลียมในทะเล หรือมิไดกระทําความผิดตามมาตรา ๘ หรือมิไดฝาฝนมาตรา ๙ หรือ
มาตรา ๑๐ ใหเจาหนาที่ทหารเรือปลอยเรือหรืออากาศยานและผูควบคุมเรือหรืออากาศยาน
ตลอดจนบุคคลในเรือหรืออากาศยานนั้นโดยไมชักชา 

ในกรณีที่เจาหนาที่ทหารเรือไดกระทําไปโดยสุจริต คาภาระและคาใชจายอันเกิด
จากการเก็บรักษาเรือ อากาศยานหรือส่ิงของอื่นที่ยึดไวใหผูควบคุมเรือหรืออากาศยาน หรือ
เจาของเรือหรืออากาศยานเปนผูรับผิดชอบ 

 
มาตรา ๒๐  การปฏิบัติหนาที่ปองกันและระงับการกระทําที่ เปนการกอ

วินาศกรรมตามพระราชบัญญัตินี้ ไมกอใหเกิดสิทธิแกผูใดที่จะเรียกรองคาเสียหายหรือคาทดแทน
ได 

 
มาตรา ๒๑  ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหเจาหนาที่ทหารเรือมี

อํานาจและหนาที่เชนเดียวกับพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญและพนักงานสอบสวน
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 
มาตรา ๒๒  ในกรณีที่เจาหนาที่ทหารเรือสงตัวผูตองหาใหพนักงานสอบสวน

ดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตอไป มิใหนับระยะเวลาควบคุมผูตองหาซึ่งไดกระทํามากอนนั้นเปน
เวลาควบคุมผูตองหาของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 
มาตรา ๒๓  ความผิดตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ใหชําระที่ศาลอาญา 

แตถาการสอบสวนไดกระทําในทองที่ซึ่งอยูในเขตอํานาจของศาลใดใหชําระที่ศาลนั้นไดดวย 
 
มาตรา ๒๔  ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง หรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่

ไดรับอนุญาตตามมาตรา ๙ วรรคสอง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหา
หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๒๕  ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป 

หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 



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 
 

ถาการกระทําความผิดนั้นเปนเหตุใหทอหรืออุปกรณของทอถูกทําลายเสียหาย
เส่ือมคาหรือไรประโยชน ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบป หรือปรับไมเกินหนึ่งลานบาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๒๖  ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๐ วรรคสอง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหก

เดือน หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
ถาการกระทําความผิดนั้นเปนเหตุใหทอหรืออุปกรณของทอถูกทําลายเสียหาย

เส่ือมคาหรือไรประโยชน ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหาแสนบาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา  ๒๗   ให รั ฐมนตรี ว าการกระทรวงกลาโหม  รั ฐมนตรี ว าการ

กระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน*รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ ใน
สวนที่เก่ียวกับอํานาจหนาที่ของแตละกระทรวง 
 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก ป. ตณิสูลานนท 

นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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 เนื่องจากในปจจุบันนี้มีการผลติ
ปโตรเลียมในทะเล ในเขตเศรษฐกิจจําเพาะและไหลทวีปของราชอาณาจักรไทย สมควรให
เจาหนาที่ทหารเรือไทยมีอํานาจหนาที่ในการดําเนินการปองกันและระงับการกระทําที่เปนการกอ
วินาศกรรมสถานที่ผลิตปโตรเลียมในทะเล ในเขตเศรษฐกิจจําเพาะและไหลทวีปดังกลาว และมี
อํานาจสืบสวนสอบสวนเบื้องตนเพื่อสงเร่ืองใหพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาดําเนินการตอไป จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
ศุภสรณ / อภสิิทธิ์  ผูจัดทาํ 

๑๙/๐๓/๒๕๔๖ 
 

*พระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการให
เปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕๒ 

 
มาตรา ๑๐๑  ในพระราชบัญญัติวาดวยความผิดเกี่ยวกับสถานที่ผลิตปโตรเลียม

ในทะเล  พ .ศ .  ๒๕๓๐  ใหแก ไขคํ าว า  “รัฐมนตรีว าการกระทรวงอุตสาหกรรม” เปน 
“รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน” และคําวา “อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี” เปน “อธิบดีกรม
เช้ือเพลิงธรรมชาต”ิ 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติปรับปรงุ
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดบัญญัติใหจัดตั้งสวนราชการขึ้นใหมโดยมีภารกิจใหม ซึ่งได
มีการตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั้นแลว และเนื่องจากพระราชบัญญัติดังกลาวได
บัญญัติใหโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการ รัฐมนตรีผูดํารงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ในสวน
ราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหม โดยใหมีการแกไขบทบัญญัติตางๆ ใหสอดคลองกับ
อํานาจหนาที่ที่โอนไปดวย ฉะนั้น เพ่ืออนุวัติใหเปนไปตามหลักการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติ
และพระราชกฤษฎีกาดังกลาว จึงสมควรแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหสอดคลองกับการโอน
สวนราชการ เพ่ือใหผูเก่ียวของมีความชัดเจนในการใชกฎหมายโดยไมตองไปคนหาในกฎหมาย
โอนอํานาจหนาที่วาตามกฎหมายใดไดมีการโอนภารกิจของสวนราชการหรือผูรับผิดชอบตาม
กฎหมายนั้นไปเปนของหนวยงานใดหรือผูใดแลว โดยแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหมีการ
เปลี่ยนชื่อสวนราชการ รัฐมนตรี ผูดํารงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการใหตรงกับ
การโอนอํานาจหนาที่ และเพ่ิมผูแทนสวนราชการในคณะกรรมการใหตรงตามภารกิจที่มีการตัด
โอนจากสวนราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหมรวมทั้งตัดสวนราชการเดิมที่มีการยุบเลิกแลว 
ซึ่งเปนการแกไขใหตรงตามพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกลาวจึง จําเปนตองตราพระ
ราชกฤษฎีกานี้ 

 
                                                 

๒ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๙/ตอนที่ ๑๐๒ ก/หนา ๖๖/๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พชร/อรดา/จัดทํา 
๒๕/๐๗/๒๕๔๖ 

 
สัญชัย/ปรับปรุง 

๗ สิงหาคม ๒๕๔๙ 

 


