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รของชาติ
างพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน
ทางทะเล พ.ศ. ....
ก. ประวั ติ ความเป น มา และสถานะของร า งพระราชบั ญ ญั ติ ก ารรั ก ษา
ผลประโยชนของชาติทางทะเล พ.ศ. .... ณ ปจจุบัน*

รางพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล พ.ศ. .... เสนอโดย
คณะรัฐมนตรี (ชุดที่มี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา เปนนายกรัฐมนตรี) โดยไดรับการบรรจุเขา
ระเบียบวาระการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ ครั้งที่ ๒๙/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗
พฤษภาคม ๒๕๖๑ ซึ่งที่ประชุมสภานิติบญ
ั ญัติแหงชาติไดพิจารณารางพระราชบัญญัติการรักษา
ผลประโยชนของชาติทางทะเล พ.ศ. .... ในวาระหนึง่ และลงมติรบั หลักการแหงรางพระราชบัญญัติ
ดั ง กล า วไว พิ จ ารณา และตั้ ง คณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ ขึ้ น คณะหนึ่ ง มี จํ า นวน ๒๙ คน
เพื่ อ พิ จ ารณา โดยมี กํ า หนดการแปรญั ต ติ ภ ายใน ๑๕ วั น และที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เ ห็ น ชอบให
คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ พิจารณารางพระราชบัญญัติฉบับนี้ใหแลวเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต
วันที่สภานิติบัญญัติแหงชาติมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ คณะนี้
ปจจุบัน รางพระราชบัญญัติฉบับนี้อยูระหวางการพิจารณาในวาระที่สองของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ

ข. หลักการและเหตุผลประกอบรางพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน
ของชาติทางทะเล พ.ศ. ....
หลักการ
ใหมีกฎหมายวาดวยการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล

เหตุผล

โดยที่ในปจจุบันมีปญหาเกี่ยวกับการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเลทั้งภายใน
และภายนอกราชอาณาจักร ซึ่งปญหาดังกลาวอยูในเขตทางทะเลอันมีลักษณะที่หลากหลาย
*ขอมูล ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑.
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และประเทศไทยมีอาํ นาจอธิปไตยหรือสิทธิอธิปไตยทีจ่ ะตองรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเลไว
รวมทัง้ มีสทิ ธิหนาทีอ่ นื่ ตามหลักกฎหมายระหวางประเทศทีป่ ระเทศไทยมีพนั ธกรณีจะตองปฏิบตั ิ
ตามอีกดวย อันทําใหกฎหมายที่มีอยูในปจจุบันไมสามารถใชบังคับในเขตทางทะเลที่อยูภายนอก
ราชอาณาจั ก ร หรื อ อาจไม ค รอบคลุ ม ถึ ง การรั ก ษาผลประโยชน ข องชาติ ท างทะเลที่ มี อ ยู 
อยางมากมายในทุก ๆ ดาน เชน ดานความมั่นคง ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ดานทรัพยากร หรือดานสิง่ แวดลอม จึงมีความจําเปนทีจ่ ะตองมีหนวยปฏิบตั งิ านหลัก
เพื่อรับผิดชอบดําเนินการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเลไดอยางมีเอกภาพ บูรณาการ
และประสานการปฏิบตั งิ านในเขตทางทะเลไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตนิ ี้

ค. สาระสําคัญโดยสรุป

๑) บทนิยาม (รางมาตรา ๓)
ในพระราชบัญญัตินี้
“ผลประโยชนของชาติทางทะเล” หมายความวา ผลประโยชนของประเทศไทย
อันพึงไดรบั จากกิจกรรมทางทะเล หรือประโยชนอนื่ ใดในเขตทางทะเล ไมวา โดยตรงหรือโดยออม
เพือ่ ใหเกิดประโยชนในทุก ๆ ดาน เชน ดานความมัน่ คง ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ดานทรัพยากร หรือดานสิ่งแวดลอม
“เขตทางทะเล” หมายความวา ชายฝงทะเลและพื้นที่ทางทะเลที่ประเทศไทย
มีอาํ นาจอธิปไตยหรือสิทธิอธิปไตย หรือมีสทิ ธิหรือเสรีภาพในการใชหรือจะใช หรือมีหนาทีร่ บั ผิดชอบ
ตามกฎหมายระหวางประเทศหรือตามสนธิสัญญาหรือดวยประการใด ๆ ไดแก นานนํ้าภายใน
ทะเลอาณาเขต เขตตอเนื่อง เขตเศรษฐกิจจําเพาะ ไหลทวีป และทะเลหลวง และใหหมายความ
รวมถึงเกาะเทียม สิง่ ติดตัง้ และสิง่ ปลูกสรางในทะเล รวมทัง้ หวงอากาศเหนือทะเล พืน้ ดินทองทะเล
ใตพนื้ ดินทองทะเล และพืน้ ทีท่ างทะเลอืน่ ตามทีค่ ณะกรรมการประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
“กิจกรรมทางทะเล” หมายความวา การดําเนินการเพื่อใชประโยชนในเขต
ทางทะเลในรูปแบบตาง ๆ เชน การพาณิชยนาวี การประมง การทองเที่ยว การแสวงประโยชน
จากทรัพยากรทีไ่ มมชี วี ติ การวางสายเคเบิลหรือทอใตทะเล หรือการสํารวจและวิจยั วิทยาศาสตร
ทางทะเล
“ยานพาหนะ” หมายความวา เรือ อากาศยาน หรือยานพาหนะใด ๆ ที่สามารถ
บรรทุกคนหรือสิ่งของในทะเลได
“เรือตางชาติ” หมายความวา เรือที่ไมไดจดทะเบียนเปนเรือไทยตามกฎหมาย
วาดวยเรือไทย และใหความหมายรวมถึงเรือไรสญ
ั ชาติทไี่ มไดจดทะเบียนตามกฎหมาย เรือไรสญ
ั ชาติ
ที่ไดจดทะเบียนตามกฎหมายตั้งแตสองสัญชาติขึ้นไป หรือเรือไรสัญชาติที่เปลี่ยนธงในระหวาง
การเดินเรือ

๘๒
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“จังหวัดชายทะเล” หมายความวา จังหวัดที่มีอาณาเขตติดตอกับเขตทางทะเล
ตามที่ผูอํานวยการประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
“หนวยงานของรัฐ” หมายความวา สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน
องคกรปกครองสวนทองถิน่ และหนวยงานอืน่ ของรัฐ แตไมรวมถึงศาล องคกรอัยการ และองคกร
อิสระตามรัฐธรรมนูญ
“เจาหนาทีข่ องรัฐ” หมายความวา ขาราชการ พนักงาน และลูกจางของหนวยงาน
ของรัฐ
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชน
ของชาติทางทะเล
“ผูอํานวยการ” หมายความวา ผูอํานวยการศูนยอํานวยการรักษาผลประโยชน
ของชาติทางทะเล
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งผูอํานวยการแตงตั้งใหปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตนิ ี้ จากบุคคลดังตอไปนี้
(๑) นายทหารเรือหรือนายตํารวจชัน้ สัญญาบัตร หรือขาราชการพลเรือนสามัญ
ไมตํ่ากวาระดับปฏิบัติการ ที่ดํารงตําแหนงผูบังคับการเรือ ผูควบคุมเรือ ผูควบคุมอากาศยาน
หรือเทียบเทา
(๒) ผูด าํ รงตําแหนงอืน่ ทีผ่ อู าํ นวยการประกาศในราชกิจจานุเบกษาใหเทียบเทา
กับตําแหนงตาม (๑)
๒) ผูรักษาการตามกฎหมาย (รางมาตรา ๔)
ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
๓) คณะกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล (นปท.)
(รางมาตรา ๕ ถึงรางมาตรา ๑๖)
๓.๑) คณะกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล (นปท.)
ประกอบดวย (รางมาตรา ๕)
(๑) นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย
เปนประธานกรรมการ
(๒) กรรมการโดยตําแหนงจํานวน ๒๖ คน ไดแก รัฐมนตรีวา การกระทรวง
กลาโหม รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ รัฐมนตรี
วาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีวาการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม รัฐมนตรีวา การกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีวา การกระทรวง
ศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงการทองเทีย่ วและกีฬา ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คง
ของมนุษย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ปลัดกระทรวงพลังงาน ปลัดกระทรวง
แรงงาน ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เลขาธิการ
ก.ค. - ส.ค. ๖๑
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คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ผูอํานวยการสํานักขาวกรองแหงชาติ
ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ อัยการสูงสุด ผูบัญชาการทหารสูงสุด ผูบัญชาการทหารบก
ผู  บั ญ ชาการทหารเรื อ ผู  บั ญ ชาการทหารอากาศ ผู  บั ญ ชาการตํ า รวจแห ง ชาติ เลขาธิ ก าร
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด และเลขาธิการกองอํานวยการรักษาความมัน่ คง
ภายในราชอาณาจักร
(๓) กรรมการผู  ท รงคุ ณ วุ ฒิ ซึ่ ง คณะรั ฐ มนตรี แ ต ง ตั้ ง จากผู  มี ค วามรู 
ความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณดานกิจกรรมทางทะเล ดานกฎหมาย ดานการทหารเรือ
หรือดานอื่นอันเปนประโยชนตอการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเลจํานวนไมเกิน ๓ คน
๓.๒) คุณสมบัตแิ ละลักษณะตองหามของกรรมการผูท รงคุณวุฒิ (รางมาตรา ๖)
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) ไมเปนบุคคลลมละลายหรือเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต
(๓) ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๔) ไมเคยไดรบั โทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีส่ ดุ ใหจาํ คุก เวนแตเปนโทษ
สําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๕) ไมเปนผูด าํ รงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาทองถิน่ หรือผูบ ริหาร
ท อ งถิ่ น กรรมการหรื อ ผู  ดํ า รงตํ า แหน ง ซึ่ ง รั บ ผิ ด ชอบการบริ ห ารพรรคการเมื อ ง ที่ ป รึ ก ษา
พรรคการเมือง หรือเจาหนาที่พรรคการเมือง
๓.๓) การดํารงตําแหนงของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ (รางมาตรา ๗)
๓.๓.๑) กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ ๓ ป
๓.๓.๒) ในกรณี ที่ ก รรมการผู  ท รงคุ ณ วุ ฒิ พ  น จากตํ า แหน ง ตามวาระ
หากยังมิไดแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิขึ้นใหม ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนง
ตามวาระนัน้ อยูใ นตําแหนงเพือ่ ปฏิบตั หิ นาทีต่ อ ไปจนกวากรรมการผูท รงคุณวุฒซิ งึ่ ไดรบั แตงตัง้ ใหม
เขารับหนาที่
๓.๓.๓) กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระ อาจไดรับ
แตงตั้งอีกได
๓.๓.๔) นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
พนจากตําแหนงเมื่อ (รางมาตรา ๘)
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะรัฐมนตรีใหออก
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใด
ตามมาตรา ๖
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๓.๓.๕) ในกรณี ที่ ก รรมการผู  ท รงคุ ณ วุ ฒิ พ  น จากตํ า แหน ง ก อ นวาระ
หรือมีการแตงตัง้ กรรมการผูท รงคุณวุฒใิ นระหวางทีก่ รรมการผูท รงคุณวุฒทิ แี่ ตงตัง้ ไวแลวยังมีวาระ
อยูในตําแหนง ไมวาจะเปนการแตงตั้งเพิ่มขึ้นหรือแตงตั้งแทนตําแหนงที่วาง ใหผูไดรับแตงตั้งนั้น
ดํารงตําแหนงไดเทากับวาระทีเ่ หลืออยูข องกรรมการผูท รงคุณวุฒทิ แี่ ตงตัง้ ไวแลวนัน้ ทัง้ นี้ ในกรณี
การแตงตัง้ แทนตําแหนงทีว่ า ง หากวาระเหลืออยูไ มถงึ ๙๐ วันจะไมแตงตัง้ กรรมการผูท รงคุณวุฒิ
แทนก็ได โดยใหคณะกรรมการประกอบดวยกรรมการทั้งหมดเทาที่มีอยูจนกวากรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดรับแตงตั้งเขารับหนาที่ (รางมาตรา ๙)
๓.๔) หนาที่และอํานาจของคณะกรรมการ
๓.๔.๑) คณะกรรมการมีหนาที่และอํานาจ ดังตอไปนี้ (รางมาตรา ๑๐)
(๑) กําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร แผนความมั่นคงแหงชาติ
ทางทะเล และมาตรการในการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเลใหสอดคลองกับนโยบายของ
รัฐบาล นโยบายความมัน่ คงแหงชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และยุทธศาสตรชาติ
(๒) อํานวยการ ประสานงาน และกํากับดูแลการดําเนินงานของ
ศรชล. และหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของใหเปนไปตาม (๑)
(๓) ให คํ า แนะนํ า ปรึ ก ษา และสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ห น า ที่
ในการบริหารจัดการการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล
(๔) ติ ด ตามและประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานในเชิ ง นโยบาย
ยุทธศาสตร แผนแมบท มาตรการในการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเลของ ศรชล.
หรือหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ และเสนอผลการดําเนินงานตอสภาความมั่นคงแหงชาติ
และคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ
(๕) ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ใดตามที่ ก ฎหมายกํ า หนดให เ ป น หน า ที่
และอํานาจของคณะกรรมการหรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
๓.๔.๒) คณะกรรมการมีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือเรียกใหหนวยงาน
ของรัฐ และเจาหนาทีข่ องรัฐสงขอมูลหรือเอกสารใด ๆ ทีเ่ กีย่ วของมาเพือ่ ใชประกอบการพิจารณา
หรืออาจเรียกใหบุคคลใด ๆ มาชี้แจงดวยก็ได (รางมาตรา ๑๑)
๓.๔.๓) ในการประชุ ม ของคณะกรรมการ ให นํ า บทบั ญ ญั ติ ว  า ด ว ย
คณะกรรมการที่มีอํานาจดําเนินการพิจารณาทางปกครองตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครองมาใชบังคับโดยอนุโลม (รางมาตรา ๑๒)
๓.๔.๔) คณะกรรมการมีอาํ นาจแตงตัง้ คณะอนุกรรมการเพือ่ ทําการใด ๆ
แทนได ทัง้ นี้ จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธกี ารแตงตัง้ คณะอนุกรรมการ รวมตลอดทัง้ วิธกี าร
ไดมา วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนง ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการประกาศ
กําหนดในราชกิจจานุเบกษา (รางมาตรา ๑๓)
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๓.๔.๕) ใหคณะกรรมการแตงตั้งคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาและจัดการ
ความรูเ พือ่ ผลประโยชนของชาติทางทะเล (อจชล.) ตามจํานวนทีเ่ หมาะสม โดยใหแตงตัง้ กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิคนหนึ่ง เปนประธานอนุกรรมการ เพื่อปฏิบัติหนาที่ในการใหคําปรึกษาและจัดการ
ความรูเกี่ยวกับการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเลใหแกคณะกรรมการและ ศรชล. รวมทั้ง
ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย (รางมาตรา ๑๔)
๓.๔.๖) กํ า หนดให สํ า นั ก งานสภาความมั่ น คงแห ง ชาติ รั บ ผิ ด ชอบ
งานธุรการ และงานประชุมของคณะกรรมการ รวมทั้งการดําเนินงานอื่นที่เกี่ยวของกับหนาที่
และอํานาจของคณะกรรมการ (รางมาตรา ๑๖)
๔) ศูนยอาํ นวยการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล (ศรชล.) (รางมาตรา ๑๗
ถึงรางมาตรา ๒๖)
๔.๑) รูปแบบของศูนยอาํ นวยการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล (ศรชล.)
(รางมาตรา ๑๗)
กําหนดใหจดั ตัง้ ศูนยอาํ นวยการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล (ศรชล.)
ขึน้ ในสํานักนายกรัฐมนตรี มีฐานะเปนสวนราชการรูปแบบเฉพาะ อยูภ ายใตการบังคับบัญชาขึน้ ตรง
ตอนายกรัฐมนตรี โดยมีนายกรัฐมนตรีเปนผูอ าํ นวยการและเปนผูบ งั คับบัญชาขาราชการ พนักงาน
และลูกจางใน ศรชล. และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของ ศรชล. นอกจากนั้น ยังมีภารกิจ
ในการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเลทั้งในภาวะปกติและในภาวะไมปกติ
๔.๒) หนาที่และอํานาจของ ศรชล. (รางมาตรา ๑๙)
(๑) วางแผน อํานวยการ ประสานงาน สัง่ การ และสนับสนุนการปฏิบตั งิ าน
ของหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของในการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล
(๒) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินแนวโนมของสถานการณทอี่ าจกอให
เกิดภัยคุกคามตอผลประโยชนของชาติทางทะเล และรายงานคณะกรรมการบริหาร ศรชล.
คณะกรรมการ และคณะรัฐมนตรี ตามลําดับ เพื่อพิจารณาตอไป
(๓) เสนอแผนและแนวทางในการปฏิบตั งิ านและดําเนินการตามนโยบาย
ยุทธศาสตร หรือแผนความมัน่ คงแหงชาติทางทะเลตอคณะกรรมการบริหาร ศรชล. คณะกรรมการ
และคณะรัฐมนตรี ตามลําดับ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
(๔) เผยแพรขอมูลขาวสารใหประชาชนตระหนักรูในความสําคัญของ
ผลประโยชนของชาติทางทะเล สิทธิอธิปไตย เขตอํานาจ และสิทธิในการแสวงประโยชนจาก
ทรัพยากรในเขตทางทะเลพื้นที่ตาง ๆ และหนาที่ที่ตองพิทักษรักษาไวซึ่งผลประโยชนของชาติ
ทางทะเล รวมทั้งสงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการปองกันและแกไขปญหาตาง ๆ
ที่กระทบตอผลประโยชนของชาติทางทะเล
(๕) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนหนาที่และอํานาจของ
ศรชล. หรือตามที่คณะกรรมการหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
๘๖
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๔.๓) คณะกรรมการบริหารศูนยอํานวยการรักษาผลประโยชนของชาติ
ทางทะเล (คณะกรรมการบริหาร ศรชล.) ประกอบดวย (รางมาตรา ๒๒)
(๑) ผูบัญชาการทหารเรือ เปนประธานกรรมการ
(๒) อธิบดีกรมการจัดหางาน อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ อธิบดีกรมเจาทา
อธิบดีกรมเชือ้ เพลิงธรรมชาติ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง อธิบดีกรมประชาสัมพันธ
อธิบดีกรมประมง อธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อธิบดีกรมศุลกากร อธิบดีกรมสนธิสญั ญา
และกฎหมาย อธิ บ ดี ก รมสรรพสามิ ต อธิ บ ดี ก รมสวั ส ดิ ก ารและคุ  ม ครองแรงงาน อธิ บ ดี
กรมสอบสวนคดีพเิ ศษ ผูแ ทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย ผูแ ทนกระทรวง
มหาดไทย ผูแทนสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ ผูแทนสํานักงานตํารวจแหงชาติ ผูแทน
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ผูแ ทนกองอํานวยการรักษาความมัน่ คง
ภายในราชอาณาจักร และ ผอ.ศรชล.ภาค เปนกรรมการ
(๓) ใหรองผูบัญชาการทหารเรือซึ่งผูบัญชาการทหารเรือมอบหมาย
ั ชาการ
เปนกรรมการและเลขานุการ และใหเสนาธิการทหารเรือและเจาหนาทีข่ อง ศรชล. ซึง่ ผูบ ญ
ทหารเรือแตงตั้งอีกหนึ่งคน เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ
๔.๔) หนาที่และอํานาจของคณะกรรมการบริหาร ศรชล. (รางมาตรา ๒๓)
(๑) พิ จ ารณาให ค วามเห็ น ชอบแผนงาน โครงการ และการจั ด ตั้ ง
งบประมาณเพือ่ สนับสนุนการปฏิบตั งิ านของ ศรชล. รวมทัง้ ควบคุมดูแลการปฏิบตั งิ านของ ศรชล.
(๒) เสนอแนะหรือใหคาํ ปรึกษาในการปฏิบตั งิ านในหนาทีแ่ ละอํานาจของ ศรชล.
(๓) วางระเบียบเกี่ยวกับการอํานวยการและประสานงานกับหนวยงาน
ของรัฐที่เกี่ยวของในการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล
(๔) วางระเบี ย บเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ง านของ ศรชล. ศรชล.ภาค
และ ศรชล.จังหวัด
(๕) ออกขอบังคับเกีย่ วกับการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ การเงิน
การคลัง การจัดการทรัพยสินของ ศรชล. ศรชล.ภาค และ ศรชล.จังหวัด และการอื่นใดที่จําเปน
(๖) แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย
(๗) แตงตั้งคณะที่ปรึกษา ศรชล. เพื่อใหการเสนอแนะการแกไขปญหา
หรือปองกันภัยที่จะเกิดขึ้นและใหคําปรึกษาแกคณะกรรมการบริหาร ศรชล. และ ศรชล.
(๘) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนหนาที่และอํานาจของ
คณะกรรมการบริหาร ศรชล. หรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
ทั้งนี้ ในการแตงตั้งคณะที่ปรึกษา ศรชล. ตาม (๗) ใหมีสวนรวมของ
ประชาชนในภาคสวนตาง ๆ ทีเ่ กีย่ วของกับภัยคุกคามหรือผลประโยชนของชาติทางทะเลในดานตาง ๆ
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(รางมาตรา ๒๕)

๔.๕) ศูนยอาํ นวยการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเลภาค (ศรชล.ภาค)

กําหนดใหจดั ตัง้ ศูนยอาํ นวยการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเลภาค
(ศรชล.ภาค) มีหนาทีแ่ ละอํานาจและรับผิดชอบเกีย่ วกับการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล
ในเขตพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบของทัพเรือภาคและจังหวัดชายทะเลตามทีผ่ อู าํ นวยการ ศรชล. มอบหมาย
โดยมีผูบัญชาการทัพเรือภาค เปนผูอํานวยการ ศรชล.ภาค
๔.๖) ศู น ย อํ า นวยการรั ก ษาผลประโยชน ข องชาติ ท างทะเลจั ง หวั ด
(ศรชล.จังหวัด) (รางมาตรา ๒๖)
กําหนดใหจัดตั้งศูนยอํานวยการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล
จังหวัด (ศรชล.จังหวัด) ในจังหวัดชายทะเล ขึ้นตรงตอ ศรชล.ภาค โดยมีผูวาราชการจังหวัด
เปนผูอ าํ นวยการ ศรชล.จังหวัด มีหนาทีแ่ ละอํานาจและรับผิดชอบเกีย่ วกับการรักษาผลประโยชน
ของชาติทางทะเลในเขตพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัดชายทะเล
๕) ภารกิจการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล (รางมาตรา ๒๗ ถึงรางมาตรา ๒๙)
๕.๑) ระดับภารกิจการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล (รางมาตรา ๒๗)
ระดับทีห่ นึง่ การรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเลโดยทัว่ ไป ใหเปนไป
ตามหนาที่และอํานาจของหนวยงานของรัฐตามขอบเขตของกฎหมายที่ใหหนาที่และอํานาจแก
หนวยงานของรัฐนั้น
ระดับทีส่ อง กรณีภาวะปกติ เมือ่ ปรากฏวาการรักษาผลประโยชนของชาติ
ทางทะเลโดยทัว่ ไป กรณีใดเกินขีดความสามารถของหนวยงานของรัฐ กรณีทไี่ มมหี นวยงานของรัฐใด
รับผิดชอบ กรณีทมี่ คี วามจําเปนตองมีการบูรณาการในการปฏิบตั งิ าน หรือกรณีทมี่ คี วามจําเปนอืน่
ตามที่ นปท. กําหนด ศรชล. จะเปนผูค วบคุมบังคับบัญชาหนวยงานของรัฐเพือ่ กํากับดูแล อํานวยการ
และบูรณาการในการจัดการหรือแกไขปญหา รวมทั้งเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของหนวยงาน
ของรัฐเขาดวยกัน ในการปองกัน ปราบปราม หรือแกไขปญหาเหตุการณ หรือการทําผิดกฎหมาย
ทีก่ ระทบหรืออาจสงผลกระทบตอผลประโยชนของชาติทางทะเลหรือกิจกรรมทางทะเล
ระดับที่สาม กรณีภาวะไมปกติอันเนื่องมาจากสถานการณใด ๆ ที่กระทบ
หรืออาจสงผลกระทบตอผลประโยชนของชาติทางทะเลหรือกิจกรรมทางทะเลอยางกวางขวาง
หรือรุนแรง กรณีที่มีการประกาศสถานการณฉุกเฉินตามกฎหมายวาดวยการบริหารราชการ
ในสถานการณฉุกเฉิน หรือกรณีที่มีความจําเปนอื่นที่ตองประกาศภาวะไมปกติ คณะรัฐมนตรี
จะมีมติมอบหมายให ศรชล. เปนผูควบคุมบังคับบัญชาหนวยงานของรัฐเพื่อกํากับดูแล ปองกัน
ปราบปราม ระงับ ยับยั้ง จัดการ แกไข หรือบรรเทาปญหาที่กระทบหรืออาจสงผลกระทบตอ
ผลประโยชนของชาติทางทะเลหรือกิจกรรมทางทะเลภายในพื้นที่และระยะเวลาที่กําหนด
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รางกฎหมายที่นาสนใจ

๕.๒) หน า ที่ แ ละอํ า นาจของ ศรชล. ในการปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ การรั ก ษา
ผลประโยชนของชาติทางทะเล (รางมาตรา ๒๘)
(๑) ควบคุ ม บั ง คั บ บั ญ ชาหน ว ยงานของรั ฐ เพื่ อ กํ า กั บ ดู แ ล ป อ งกั น
ปราบปราม ระงับ ยับยัง้ จัดการ แกไข หรือบรรเทาปญหา เหตุการณ หรือการกระทําผิดกฎหมาย
ที่กระทบหรืออาจสงผลกระทบตอผลประโยชนของชาติทางทะเลหรือกิจกรรมทางทะเล
(๒) กํากับ ติดตาม และเรงรัดหนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐ
ทีเ่ กีย่ วของใหดาํ เนินการหรือบูรณาการในการดําเนินการใหเปนไปตามแผนเผชิญเหตุ หรือคําสัง่ การ
ของ ศรชล. ที่เกี่ยวของ
(๓) สั่งการและกํากับดูแลทาเทียบเรือ กิจการทาเรือ ที่จอดเรือ ทารับสง
สินคา ทารับสงคนโดยสาร ทาเทียบเรือประมง กิจการแพปลา และพื้นที่หรือสถานที่ตามที่
คณะกรรมการประกาศกําหนด
๕.๓) อํ า นาจนายกรั ฐ มนตรี ใ นการเรี ย กประชุ ม ร ว มกั น ระหว า ง นปท.
และคณะกรรมการอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (รางมาตรา ๒๙)
กําหนดใหนายกรัฐมนตรีมีอํานาจเรียกประชุมรวมกันระหวาง นปท.
และคณะกรรมการอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรตามกฎหมายวาดวย
การรักษาความมัน่ คงภายในราชอาณาจักรเพือ่ พิจารณากรณีเกีย่ วกับการรักษาผลประโยชนของชาติ
ทางทะเลตามพระราชบัญญัตินี้หรือการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรตามกฎหมาย
วาดวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
๖) การปฏิบัติการและพนักงานเจาหนาที่ (รางมาตรา ๓๐ ถึงรางมาตรา ๓๘)
๖.๑) ในการปฏิบตั ภิ ารกิจการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล เมือ่ ปรากฏวา
มีการกระทําหรือมีเหตุอนั ควรสงสัยวายานพาหนะ หรือบุคคลในยานพาหนะนัน้ ไดกระทําความผิด
ตามกฎหมายของประเทศไทยในเขตทางทะเลเกีย่ วกับกิจกรรมทางทะเลใด ๆ กําหนดใหพนักงาน
เจาหนาทีม่ อี าํ นาจสืบสวนสอบสวน และในกรณีทพี่ นักงานเจาหนาทีท่ าํ การสอบสวน ใหพนักงาน
เจาหนาที่มีอํานาจและหนาที่เชนเดียวกับพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา รวมทั้งใหมีอํานาจกระทําการอื่นเทาที่จําเปน (รางมาตรา ๓๐)
๖.๒) กําหนดใหพนักงานเจาหนาที่มีสิทธิในการไลตามติดพัน ในกรณีที่มีเหตุ
ที่เชื่อไดวา เรือตางชาติไดกระทําผิดตามกฎหมายที่ประเทศไทยมีเขตอํานาจ เพื่อบังคับใหเรือ
ตางชาตินั้นหยุดหรือไปยังที่แหงใดแหงหนึ่ง รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑการไลตามติดพันที่กระทํา
โดยอากาศยาน (รางมาตรา ๓๒)
๖.๓) กําหนดใหคณะรัฐมนตรีมีอํานาจแตงตั้งผูดํารงตําแหนงใด ๆ ใน ศรชล.
เปนเจาพนักงานหรือพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายนั้น หรือมีมติใหหนวยงานของรัฐนั้นมอบ
หนาที่และอํานาจ และความรับผิดชอบตามกฎหมายในเรื่องดังกลาวให ศรชล. ดําเนินการแทน
หรือมีอํานาจดําเนินการดวย ในกรณีที่มีความจําเปนที่ ศรชล. ตองใชอํานาจหรือหนาที่ตาม
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รางพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล พ.ศ. ....

กฎหมายใดที่อยูในหนาที่และอํานาจ หรือความรับผิดชอบของหนวยงานของรัฐใดเพื่อประโยชน
ในการปฏิบัติภารกิจการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล (รางมาตรา ๓๓)
๖.๔) กําหนดใหผอู าํ นวยการ ศรชล. โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมอี าํ นาจ
ออกขอกําหนดเกี่ยวกับการใหเจาหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวของปฏิบัติการหรืองดเวนการปฏิบัติการ
การหามเขาหรือใหออกจากบริเวณเขตทางทะเลหรือทางนํ้าอื่น ๆ ตลอดจนพื้นที่ทางบก อาคาร
หรือสถานที่ ทีก่ าํ หนดในหวงเวลาทีป่ ฏิบตั กิ าร การหามการออกเรือหรือนําเรือเขาจอดในทีต่ า ง ๆ
และการหามการใชเสนทางคมนาคมหรือการใชยานพาหนะหรือกําหนดเงื่อนไขการใชเสนทาง
คมนาคมหรือการใชยานพาหนะ (รางมาตรา ๓๔)
๖.๕) กําหนดให ศรชล. ชดเชยคาเสียหายตามควรแกกรณี ในกรณีทกี่ ารใชอาํ นาจ
ของ ศรชล. กอใหเกิดความเสียหายแกประชาชนผูสุจริต (รางมาตรา ๓๖)
๖.๖) กําหนดใหพนักงานเจาหนาที่หรือเจาหนาที่ของรัฐซึ่งปฏิบัติหนาที่ภายใน
พื้ น ที่ ที่ เ กิ ด ภาวะไม ป กติ อ าจได รั บ สิ ท ธิ แ ละค า ตอบแทนพิ เ ศษตามที่ ค ณะรั ฐ มนตรี กํ า หนด
และในกรณีเจ็บปวย เสียชีวติ ทุพพลภาพ พิการ หรือสูญเสียอวัยวะอันเนือ่ งมาจากการปฏิบตั หิ นาที่
ใหไดรับสิทธิประโยชนอื่นนอกเหนือจากที่มีกฎหมายกําหนด (รางมาตรา ๓๗)
๖.๗) กําหนดใหบรรดาขอกําหนด ประกาศ คําสั่ง หรือการกระทําของพนักงาน
เจาหนาที่หรือเจาหนาที่ของรัฐตามหมวดนี้ไมอยูในบังคับของกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง และการดําเนินคดีใด ๆ อันเนื่องมาจากขอกําหนด ประกาศ คําสั่ง หรือการกระทํา
ตามหมวดนี้ ใหอยูในอํานาจของศาลยุติธรรม (รางมาตรา ๓๘)
๗) บทกําหนดโทษ (รางมาตรา ๓๙ ถึงรางมาตรา ๔๐)
๗.๑) กํ า หนดโทษสํ า หรั บ ผู  ที่ ฝ  า ฝ น หรื อ ไม ป ฏิ บั ติ ต ามคํ า สั่ ง ของ ศรชล.
ตามมาตรา ๒๘ (๓) หรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๓๐ (๑)
หรือ (๒) หรือตอสู หรือขัดขวางการปฏิบตั หิ นาทีข่ องพนักงานเจาหนาทีต่ ามพระราชบัญญัตนิ ี้ (รางมาตรา ๓๙)
๗.๒) กําหนดโทษสําหรับผูที่ฝาฝนขอกําหนดที่ออกตามมาตรา ๓๔ (๒) (๓)
หรือ (๔) และระวางโทษหนักขึ้นในกรณีการกระทําความผิดเกี่ยวกับการประมงหรือสิ่งแวดลอม
ในเขตเศรษฐกิจจําเพาะ (รางมาตรา ๔๐)
๘) บทเฉพาะกาล (รางมาตรา ๔๑)
กําหนดใหบรรดาระเบียบหรือขอบังคับในเรือ่ งใดทีเ่ กีย่ วกับวิธปี ฏิบตั งิ านทีอ่ อกโดย
ศูนยประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเลซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยมติสภา
ความมั่นคงแหงชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๔๐ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ ประกอบกับมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๐ หรือศูนยอํานวยการชื่ออื่นที่อาจมีการจัดตั้ง
ขึ้นมาทําหนาที่แทนศูนยประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล ยังคงมี
ผลใชบังคับกับ ศรชล. ไปพลางกอนจนกวาจะมีระเบียบหรือขอบังคับในเรื่องนั้นที่ออกโดย
คณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร ศรชล. หรือผูอ าํ นวยการ ตามพระราชบัญญัตนิ ใี้ ชบงั คับแทน
๙๐
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