
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

พระราชบัญญัติ 
ให้อํานาจทหารเรือปราบปรามการกระทําความผิด 

บางอย่างทางทะเล 
พ.ศ. ๒๔๙๐ 

   
 

ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 
คณะอภิรัฐมนตรี ในหน้าที่คณะผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ 

รังสิต กรมขุนชัยนาทนเรนทร 
อลงกฏ 
ธานีนิวัต 
มานวราชเสวี 
อดุลเดชจรัส 

ให้ไว้ ณ วันที ่๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๐ 
เป็นปีที่ ๒ ในรชักาลปัจจุบัน 

 
โดยที่เป็นการสมควรจัดให้การปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการลักลอบ

นําข้าวและสินค้าอ่ืนบางอย่างออกทางทะเลได้ผลดีย่ิงขึ้น 
 
พระมหากษัตริย์โดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา จึงมีพระบรมราชโองการให้

ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้ เรียกว่า “พระราชบัญญัติให้ อํานาจทหารเรือ

ปราบปรามการกระทําความผิดบางอย่างทางทะเล พ.ศ. ๒๔๙๐” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป็นต้นไป 
 
มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้ คําว่า “เจ้าหน้าที่ทหารเรือ” หมายความถึง

นายทหารเรือประจําการชั้นสัญญาบัตรซึ่งดํารงตําแหน่งผู้บังคับการเรือ ผู้บังคับหมู่เรือ ผู้บังคับหมวด
เรือ ผู้บังคับกองเรือ รวมท้ังตําแหน่งอื่นที่ผู้บัญชาการทหารเรือได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้
เทียบเท่ากับตําแหน่งที่กล่าวแล้ว และนายทหารเรือประจําการชั้นสัญญาบัตรที่ผู้บัญชาการทหารเรือ
ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแต่งต้ังขึ้นโดยเฉพาะ 

 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๖๔/ตอนที่ ๖๑/หน้า 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  เมื่อปรากฏว่ามีการกระทําหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระทํา
เกี่ยวกับการนําข้าวหรือสินค้าอ่ืนหรือยาเสพติดออกไปนอกหรือเข้ามาในราชอาณาจักร หรือการที่คน
ต่างด้าวเข้ามาหรือนําคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักร  ทั้งนี้ โดยทางทะเล ทางลําน้ําซึ่งติดต่อกับ
ต่างประเทศ หรือทางลําน้ําซึ่งออกไปสู่ทะเลได้ หรือทําการประมงทางทะเลอันเป็นความผิดต่อ
กฎหมายว่าด้วยการสํารวจและห้ามกักกันข้าว กฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องอุปโภคบริโภคและ
ของอื่น ๆ ในภาวะคับขัน กฎหมายว่าด้วยการส่งออกไปนอกและการนําเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่ง
สินค้า กฎหมายว่าด้วยแร่ กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง หรือกฎหมาย
เกี่ยวกับการประมง ให้เจ้าหน้าที่ทหารเรือมีอํานาจสืบสวนและสอบสวนได้ และมีอํานาจทําการหรือ
สั่งให้ทําการเฉพาะหน้าเท่าที่จําเป็น ดังต่อไปนี้ 

(๑) ตรวจ ค้น และบังคับผู้ควบคุมเรือและคนประจําเรือให้รื้อหรือขนสิ่งของในเรือ
เพื่อการตรวจค้น 

(๒) จับเรือ และบังคับผู้ควบคุมเรือและคนประจําเรือให้พ่วงเรือ หรือให้ทําการอื่น
เพื่อให้เรือนั้นไปยังที่ซึ่งสะดวกแก่การตรวจค้น การสอบสวน หรือการดําเนินคดี 

(๓) ยึดเรือที่จับไว้จนกว่าจะมีคําสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องผู้ต้องหา หรือจนกว่าศาลจะมี
คําสั่งเป็นอย่างอื่นในกรณีที่ฟ้องผู้ต้องหา 

(๔) จับและควบคุมผู้ต้องหาว่ากระทําความผิดไว้ได้ไม่เกินเจ็ดวัน เมื่อพ้นกําหนดต้อง
ปล่อยหรือส่งตัวให้พนักงานสอบสวนพร้อมด้วยสํานวนการสอบสวนเท่าที่ทําไว้ 

 
มาตรา ๕  เพื่อปฏิบัติการตามความในมาตรา ๔ ให้เจ้าหน้าที่ทหารเรือมีอํานาจสั่ง

และบังคับให้ผู้ควบคุมเรือและคนประจําเรือลําที่ใช้หรือสงสัยว่าใช้ในการกระทําความผิดหรือที่
ความผิดเกิดขึ้นหรือสงสัยว่าเกิดขึ้น หยุดเรือหรือนําเรือไปยังที่ใดที่หนึ่ง ถ้าไม่ปฏิบัติตามก็ให้มีอํานาจ
ดําเนินการใด ๆ เพื่อบังคับให้ปฏิบัติตามหรือเพื่อนําเรือไปหรือเพื่อป้องกันการหลบหนี 

การสั่งหรือบังคับให้หยุดเรือหรือให้นําเรือไปยังที่ใดที่หนึ่งตามความในวรรคก่อน 
อาจทําโดยใช้อาณัติสัญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างก็ได้ แต่อาณัติสัญญาณที่จะใช้นั้น 
ผู้บัญชาการทหารเรือต้องประกาศกําหนดไว้ในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๖  นอกจากอํานาจที่ให้ไว้ตามมาตรา ๔ ให้เจ้าหน้าที่ทหารเรือมีอํานาจ

เช่นเดียวกับพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจช้ันผู้ใหญ่ตามความในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา 

 
มาตรา ๗  ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ทหารเรือทําการสอบสวนตามมาตรา ๔ ให้เจ้าหน้าที่

ทหารเรือมีอํานาจและหน้าที่เช่นพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 
มาตรา ๘  การแย้งคําสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอัยการตามความในประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความอาญา ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ทหารเรือเป็นผู้ส่งสํานวนและมีความเห็นควรสั่งฟ้องไปยัง

                                                 
๒ มาตรา ๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติให้อํานาจทหารเรือปราบปรามการกระทําความผิด

บางอย่างทางทะเล (ฉบับท่ี 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 
 
 

พนักงานอัยการนั้น ให้ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นผู้ใช้อํานาจของอธิบดีกรมตํารวจหรือข้าหลวงประจํา
จังหวัด แล้วแต่กรณี 

 
มาตรา ๙  ในกรณีที่ เจ้าหน้าที่ทหารเรือส่งตัวผู้ ต้องหาให้พนักงานสอบสวน

ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ต่อไป มิให้ถือว่าการควบคุมตัวผู้ต้องหาซึ่งได้กระทํามาก่อนที่พนักงาน
สอบสวนได้รับตัวผู้ต้องหานั้น เป็นการควบคุมของพนักงานสอบสวน 

 
มาตรา  ๑๐   ให้ รั ฐมนตรี ว่ าการกระทรวงกลาโหม  และรัฐมนตรี ว่ าการ

กระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
ควง  อภัยวงศ์ 
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 
 
 

พระราชบัญญัติให้อํานาจทหารเรือปราบปรามการกระทําความผิดบางอย่างทางทะเล (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๒๒๓ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีกฎหมายว่าด้วยการให้อํานาจ
ทหารเรือปราบปรามการกระทําความผิดบางอย่างทางทะเลที่ใช้อยู่ในปัจจุบันให้อํานาจทหารเรือ
ปราบปรามการลักลอบนําข้าวหรือสินค้าอ่ืนออกทางทะเลเท่านั้น จึงไม่สามารถปราบปรามการ
ลักลอบนําข้าวหรือสินค้าอ่ืนบางอย่างออกตามทางลําน้ํา สมควรขยายอํานาจทหารเรือออกไป เพื่อให้
มีอํานาจปราบปรามการลักลอบการนําข้าวหรือสินค้าอ่ืนออกทางลําน้ําที่ติดต่อกับต่างประเทศ และ
ทางลําน้ําที่ออกสู่ทะเลได้ด้วย  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น 
 
พระราชบัญญัติให้อํานาจทหารเรือปราบปรามการกระทําความผิดบางอย่างทางทะเล (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๒๕๔ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากปรากฏว่ามีการนําข้าวหรือ
สินค้าอ่ืนเข้ามา หรือการที่คนต่างด้าวเข้ามาหรือนําคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรโดยทางทะเล
มากขึ้น เมื่อเจ้าหน้าที่ทหารเรือตรวจพบก็ไม่มีอํานาจที่จะปราบปราม เพราะกฎหมายว่าด้วยการให้
อํานาจทหารเรือปราบปรามการกระทําความผิดบางอย่างทางทะเลที่ใช้อยู่ในปัจจุบันให้อํานาจ
เจ้าหน้าที่ทหารเรือปราบปรามเฉพาะการลักลอบนําข้าวหรือสินค้าอ่ืนบางอย่างออกทางทะเลหรือทาง
ลําน้ําเท่านั้น หากปล่อยให้เหตุการณ์ยังคงเป็นอยู่เช่นนี้ก็จะกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงและความ
ปลอดภัยของประเทศ สมควรให้อํานาจทหารเรือปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการนําข้าว
หรือสินค้าอ่ืนเข้ามาหรือการที่คนต่างด้าวเข้ามาหรือนําคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรโดยทาง
ทะเลหรือทางลําน้ําด้วย  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติให้อํานาจทหารเรือปราบปรามการกระทําความผิดบางอย่างทางทะเล (ฉบับที่ ๔) 
พ.ศ. ๒๕๓๔๕ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากปรากฏว่าในปัจจุบันมีการ
ลักลอบนําเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งยาเสพติดโดยทางทะเลและทางลําน้ําซึ่งติดต่อ
กับต่างประเทศ หรือทางลําน้ําซึ่งออกไปสู่ทะเลได้และมีการลักลอบทําการประมงทางทะเลอยู่เสมอ 
เจ้าหน้าที่ทหารเรือตรวจพบก็ไม่มีอํานาจที่จะปราบปรามได้ เพราะเจ้าหน้าที่ทหารเรือมิได้เป็น
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด หรือกฎหมายเกี่ยวกับการประมงทางทะเล เมื่อ
เจ้าหน้าที่ทหารเรือตรวจพบและดําเนินการจับกุม ก็ไม่มีอํานาจควบคุมตัวไว้สอบสวนและยึดเรือไว้ได้ 
ต้องนําส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดําเนินการตามกฎหมายโดยทันที สมควรให้อํานาจทหารเรือ

                                                 
๓ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๖/ตอนที่ พิเศษ/ฉบับพิเศษ หน้า ๓๕/๒๒ เมษายน ๒๕๒๒ 
๔ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๙/ตอนที่ ๑๐๘/ฉบับพิเศษ หน้า ๒๐/๖ สิงหาคม ๒๕๒๕ 
๕ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๘/ตอนที่ ๒๔๐/ฉบับพิเศษ หน้า 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 
 
 

ปราบปรามการกระทําความผิดต่อกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดและกฎหมายเกี่ยวกับการประมงทาง
ทะเลได้  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ณัฐพร/แก้ไข 
วศิน/ตรวจ 

๖ ตุลาคม ๒๕๕๓ 
 

สุทธนา/ปรับปรุง 
๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 

วิชพงษ์/ตรวจ 
๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ 

 


