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 *ขอมูล ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑.

ก. ประวัติ ความเปนมา และสถานะของรางพระราชบัญญัติการรักษา
ผลประโยชนของชาติทางทะเล พ.ศ. .... ณ ปจจุบัน*           

  รางพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล พ.ศ. .... เสนอโดย
คณะรัฐมนตรี (ชุดที่มี พลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา เปนนายกรัฐมนตรี) โดยไดรับการบรรจุเขา
ระเบียบวาระการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ ครั้งที่ ๒๙/๒๕๖๑ เม่ือวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ 
พฤษภาคม ๒๕๖๑ ซึ่งที่ประชุมสภานิติบญัญัติแหงชาติไดพิจารณารางพระราชบัญญัติการรักษา
ผลประโยชนของชาติทางทะเล พ.ศ. .... ในวาระหนึง่ และลงมติรบัหลกัการแหงรางพระราชบัญญตัิ
ดังกลาวไว พิจารณา และต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นคณะหน่ึง มีจํานวน ๒๙ คน 
เพื่อพิจารณา โดยมีกําหนดการแปรญัตติภายใน ๑๕ วัน และท่ีประชุมมีมติเห็นชอบให
คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ พิจารณารางพระราชบัญญัติฉบับนี้ใหแลวเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต
วันที่สภานิติบัญญัติแหงชาติมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ คณะนี้

  ปจจุบัน รางพระราชบัญญัติฉบับนี้อยู ระหวางการพิจารณาในวาระที่สองของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ

ข. หลักการและเหตุผลประกอบรางพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน
ของชาติทางทะเล พ.ศ. ....

หลักการ
  ใหมีกฎหมายวาดวยการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล

เหตุผล
  โดยที่ในปจจุบันมีปญหาเก่ียวกับการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเลท้ังภายใน                  

และภายนอกราชอาณาจักร ซึ่งปญหาดังกลาวอยูในเขตทางทะเลอันมีลักษณะที่หลากหลาย

รางพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน
ของชาติทางทะเล พ.ศ. ....  
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และประเทศไทยมีอาํนาจอธิปไตยหรือสทิธอิธปิไตยท่ีจะตองรกัษาผลประโยชนของชาติทางทะเลไว 
รวมทัง้มสีทิธหินาทีอ่ืน่ตามหลกักฎหมายระหวางประเทศทีป่ระเทศไทยมพีนัธกรณจีะตองปฏบิตัิ
ตามอีกดวย อันทําใหกฎหมายที่มีอยูในปจจุบันไมสามารถใชบังคับในเขตทางทะเลที่อยูภายนอก
ราชอาณาจักร หรืออาจไมครอบคลุมถึงการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเลที่มีอยู 
อยางมากมายในทุก ๆ ดาน เชน ดานความมั่นคง ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ดานทรัพยากร หรือดานสิง่แวดลอม จงึมีความจาํเปนทีจ่ะตองมหีนวยปฏิบตังิานหลกั
เพื่อรับผิดชอบดําเนินการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเลไดอยางมีเอกภาพ บูรณาการ 
และประสานการปฏบิตังิานในเขตทางทะเลไดอยางมปีระสทิธภิาพ จงึจาํเปนตองตราพระราชบญัญตันิี้

ค. สาระสําคัญโดยสรุป
  ๑)  บทนิยาม (รางมาตรา ๓)
      ในพระราชบัญญัตินี้
    “ผลประโยชนของชาติทางทะเล” หมายความวา ผลประโยชนของประเทศไทย

อนัพงึไดรบัจากกจิกรรมทางทะเล หรอืประโยชนอืน่ใดในเขตทางทะเล ไมวาโดยตรงหรอืโดยออม 
เพือ่ใหเกดิประโยชนในทกุ ๆ  ดาน เชน ดานความมัน่คง ดานเศรษฐกจิ ดานสงัคม ดานวทิยาศาสตร                
และเทคโนโลยี ดานทรัพยากร หรือดานสิ่งแวดลอม

    “เขตทางทะเล” หมายความวา ชายฝงทะเลและพื้นที่ทางทะเลที่ประเทศไทย
มอีาํนาจอธิปไตยหรือสทิธอิธปิไตย หรอืมสีทิธหิรอืเสรภีาพในการใชหรอืจะใช หรอืมหีนาทีร่บัผดิชอบ
ตามกฎหมายระหวางประเทศหรือตามสนธิสัญญาหรือดวยประการใด ๆ ไดแก นานน้ําภายใน 
ทะเลอาณาเขต เขตตอเนื่อง เขตเศรษฐกิจจําเพาะ ไหลทวีป และทะเลหลวง และใหหมายความ
รวมถงึเกาะเทียม สิง่ตดิตัง้ และสิง่ปลกูสรางในทะเล รวมทัง้หวงอากาศเหนือทะเล พืน้ดนิทองทะเล 
ใตพืน้ดนิทองทะเล และพ้ืนท่ีทางทะเลอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา

   “กิจกรรมทางทะเล” หมายความวา การดําเนินการเพื่อใชประโยชนในเขต
ทางทะเลในรูปแบบตาง ๆ เชน การพาณิชยนาวี การประมง การทองเที่ยว การแสวงประโยชน
จากทรพัยากรทีไ่มมชีวีติ การวางสายเคเบลิหรอืทอใตทะเล หรอืการสาํรวจและวจิยัวทิยาศาสตร
ทางทะเล

    “ยานพาหนะ” หมายความวา เรือ อากาศยาน หรือยานพาหนะใด ๆ ที่สามารถ
บรรทุกคนหรือสิ่งของในทะเลได

    “เรือตางชาติ” หมายความวา เรือที่ไมไดจดทะเบียนเปนเรือไทยตามกฎหมาย
วาดวยเรอืไทย และใหความหมายรวมถงึเรอืไรสญัชาตทิีไ่มไดจดทะเบยีนตามกฎหมาย เรอืไรสญัชาติ
ที่ไดจดทะเบียนตามกฎหมายต้ังแตสองสัญชาติขึ้นไป หรือเรือไรสัญชาติที่เปลี่ยนธงในระหวาง
การเดินเรือ
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     “จังหวัดชายทะเล” หมายความวา จังหวัดที่มีอาณาเขตติดตอกับเขตทางทะเล
ตามที่ผูอํานวยการประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา

     “หนวยงานของรัฐ” หมายความวา สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน 
องคกรปกครองสวนทองถิน่ และหนวยงานอืน่ของรฐั แตไมรวมถงึศาล องคกรอยัการ และองคกร
อิสระตามรัฐธรรมนูญ

     “เจาหนาทีข่องรฐั” หมายความวา ขาราชการ พนกังาน และลกูจางของหนวยงาน
ของรัฐ

     “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชน
ของชาติทางทะเล

     “ผูอํานวยการ” หมายความวา ผูอํานวยการศูนยอํานวยการรักษาผลประโยชน
ของชาติทางทะเล

     “พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งผูอํานวยการแตงตั้งใหปฏิบัติการ                                  
ตามพระราชบัญญัตนิี้ จากบุคคลดังตอไปนี้

     (๑)  นายทหารเรอืหรอืนายตาํรวจชัน้สญัญาบตัร หรอืขาราชการพลเรอืนสามญั
ไมต่ํากวาระดับปฏิบัติการ ที่ดํารงตําแหนงผูบังคับการเรือ ผูควบคุมเรือ ผูควบคุมอากาศยาน 
หรือเทียบเทา

     (๒)  ผูดาํรงตาํแหนงอ่ืนท่ีผูอาํนวยการประกาศในราชกจิจานเุบกษาใหเทยีบเทา
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)  กรรมการโดยตําแหนงจาํนวน ๒๖ คน ไดแก รฐัมนตรีวาการกระทรวง

กลาโหม รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ รัฐมนตรี
วาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีวาการกระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม รฐัมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย รฐัมนตรีวาการกระทรวง
ศกึษาธกิาร ปลัดกระทรวงการทองเทีย่วและกฬีา ปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คง
ของมนุษย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ปลัดกระทรวงพลังงาน ปลัดกระทรวง
แรงงาน ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เลขาธิการ

81-90-MAC6.indd   8381-90-MAC6.indd   83 10/27/18   11:53 AM10/27/18   11:53 AM

creo




ก.ค. - ส.ค. ๖๑๘๔

รางพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล พ.ศ. ....  

จุลนิติ

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ผูอํานวยการสํานักขาวกรองแหงชาติ 
ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ อัยการสูงสุด ผูบัญชาการทหารสูงสุด ผูบัญชาการทหารบก 
ผู บัญชาการทหารเรือ ผู บัญชาการทหารอากาศ ผู บัญชาการตํารวจแหงชาติ เลขาธิการ
คณะกรรมการปองกนัและปราบปรามยาเสพตดิ และเลขาธกิารกองอาํนวยการรกัษาความมัน่คง
ภายในราชอาณาจักร

           (๓) กรรมการผู ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากผู มีความรู  
ความเช่ียวชาญ หรือประสบการณดานกิจกรรมทางทะเล ดานกฎหมาย ดานการทหารเรือ 
หรือดานอื่นอันเปนประโยชนตอการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเลจํานวนไมเกิน ๓ คน

     ๓.๒)  คณุสมบัตแิละลักษณะตองหามของกรรมการผูทรงคุณวฒุ ิ(รางมาตรา ๖)
          (๑) มีสัญชาติไทย
           (๒) ไมเปนบุคคลลมละลายหรือเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต
          (๓) ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
           (๔) ไมเคยไดรบัโทษจําคกุโดยคําพพิากษาถึงทีส่ดุใหจาํคกุ เวนแตเปนโทษ

สําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
           (๕) ไมเปนผูดาํรงตาํแหนงทางการเมอืง สมาชกิสภาทองถิน่หรอืผูบรหิาร

ทองถ่ิน กรรมการหรือผู ดํารงตําแหนงซ่ึงรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษา
พรรคการเมือง หรือเจาหนาที่พรรคการเมือง

     ๓.๓)  การดํารงตําแหนงของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ (รางมาตรา ๗)
           ๓.๓.๑) กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ ๓ ป
           ๓.๓.๒)  ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงตามวาระ 

หากยังมิไดแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิขึ้นใหม ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนง
ตามวาระน้ันอยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบตัหินาทีต่อไปจนกวากรรมการผูทรงคุณวฒุซิึง่ไดรบัแตงตัง้ใหม
เขารับหนาที่

           ๓.๓.๓) กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระ อาจไดรับ
แตงตั้งอีกได

           ๓.๓.๔) นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
พนจากตําแหนงเมื่อ (รางมาตรา ๘)

             (๑) ตาย
             (๒) ลาออก
             (๓) คณะรัฐมนตรีใหออก
             (๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอยางหน่ึงอยางใด

ตามมาตรา ๖
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รางกฎหมายที่นาสนใจ

จุลนิติ

           ๓.๓.๕) ในกรณีที่กรรมการผู ทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระ
หรอืมกีารแตงตัง้กรรมการผูทรงคณุวุฒใินระหวางทีก่รรมการผูทรงคณุวุฒทิีแ่ตงตัง้ไวแลวยงัมวีาระ
อยูในตําแหนง ไมวาจะเปนการแตงตั้งเพิ่มขึ้นหรือแตงตั้งแทนตําแหนงที่วาง ใหผูไดรับแตงตั้งนั้น
ดาํรงตาํแหนงไดเทากบัวาระทีเ่หลอือยูของกรรมการผูทรงคณุวฒุทิีแ่ตงตัง้ไวแลวนัน้ ทัง้นี ้ในกรณี                     
การแตงตัง้แทนตาํแหนงทีว่าง หากวาระเหลอือยูไมถงึ ๙๐ วนัจะไมแตงตัง้กรรมการผูทรงคณุวฒุิ
แทนก็ได โดยใหคณะกรรมการประกอบดวยกรรมการท้ังหมดเทาที่มีอยู จนกวากรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดรับแตงตั้งเขารับหนาที่ (รางมาตรา ๙)

    ๓.๔)  หนาที่และอํานาจของคณะกรรมการ
           ๓.๔.๑) คณะกรรมการมีหนาที่และอํานาจ ดังตอไปนี้ (รางมาตรา ๑๐)
              (๑) กําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร แผนความม่ันคงแหงชาติ

ทางทะเล และมาตรการในการรกัษาผลประโยชนของชาตทิางทะเลใหสอดคลองกบันโยบายของ
รฐับาล นโยบายความม่ันคงแหงชาต ิแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาต ิและยทุธศาสตรชาติ

              (๒) อาํนวยการ ประสานงาน และกาํกบัดแูลการดาํเนนิงานของ 
ศรชล. และหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของใหเปนไปตาม (๑)

              (๓) ใหคําแนะนํา ปรึกษา และสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่
ในการบริหารจัดการการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล

              (๔) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานในเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร แผนแมบท มาตรการในการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเลของ ศรชล. 
หรือหนวยงานของรัฐท่ีเกี่ยวของ และเสนอผลการดําเนินงานตอสภาความมั่นคงแหงชาติ
และคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ

              (๕) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนหนาที่
และอํานาจของคณะกรรมการหรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย

           ๓.๔.๒) คณะกรรมการมีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือเรียกใหหนวยงาน
ของรัฐ และเจาหนาทีข่องรัฐสงขอมูลหรือเอกสารใด ๆ  ทีเ่ก่ียวของมาเพ่ือใชประกอบการพิจารณา 
หรืออาจเรียกใหบุคคลใด ๆ มาชี้แจงดวยก็ได (รางมาตรา ๑๑)

           ๓.๔.๓) ในการประชุมของคณะกรรมการ ใหนําบทบัญญัติวาดวย
คณะกรรมการท่ีมีอํานาจดําเนินการพิจารณาทางปกครองตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครองมาใชบังคับโดยอนุโลม (รางมาตรา ๑๒)

           ๓.๔.๔) คณะกรรมการมีอาํนาจแตงตัง้คณะอนุกรรมการเพ่ือทาํการใด ๆ  
แทนได ทัง้นี ้จาํนวน คณุสมบัต ิหลกัเกณฑ และวิธกีารแตงตัง้คณะอนุกรรมการ รวมตลอดท้ังวธิกีาร
ไดมา วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนง ใหเปนไปตามท่ีคณะกรรมการประกาศ
กําหนดในราชกิจจานุเบกษา (รางมาตรา ๑๓)
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รางพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล พ.ศ. ....  

จุลนิติ

           ๓.๔.๕) ใหคณะกรรมการแตงตั้งคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาและจัดการ
ความรูเพือ่ผลประโยชนของชาตทิางทะเล (อจชล.) ตามจาํนวนทีเ่หมาะสม โดยใหแตงตัง้กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิคนหนึ่ง เปนประธานอนุกรรมการ เพื่อปฏิบัติหนาที่ในการใหคําปรึกษาและจัดการ
ความรูเกี่ยวกับการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเลใหแกคณะกรรมการและ ศรชล. รวมทั้ง
ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย (รางมาตรา ๑๔)

           ๓.๔.๖) กําหนดใหสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติรับผิดชอบ
งานธุรการ และงานประชุมของคณะกรรมการ รวมทั้งการดําเนินงานอื่นที่เกี่ยวของกับหนาที่
และอํานาจของคณะกรรมการ (รางมาตรา ๑๖)

  ๔)  ศนูยอาํนวยการรกัษาผลประโยชนของชาตทิางทะเล (ศรชล.) (รางมาตรา ๑๗                               
ถึงรางมาตรา ๒๖)

     ๔.๑)  รปูแบบของศนูยอาํนวยการรกัษาผลประโยชนของชาตทิางทะเล (ศรชล.) 
(รางมาตรา ๑๗)

             กาํหนดใหจดัตัง้ศนูยอาํนวยการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล (ศรชล.) 
ขึน้ในสํานกันายกรัฐมนตรี มฐีานะเปนสวนราชการรปูแบบเฉพาะ  อยูภายใตการบังคับบญัชาขึน้ตรง 
ตอนายกรัฐมนตรี โดยมีนายกรัฐมนตรีเปนผูอาํนวยการและเปนผูบงัคบับญัชาขาราชการ พนกังาน 
และลูกจางใน ศรชล. และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของ ศรชล. นอกจากนั้น ยังมีภารกิจ
ในการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเลทั้งในภาวะปกติและในภาวะไมปกติ 

     ๔.๒)  หนาที่และอํานาจของ ศรชล. (รางมาตรา ๑๙)
           (๑) วางแผน อาํนวยการ ประสานงาน สัง่การ และสนับสนนุการปฏิบตังิาน

ของหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของในการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล
           (๒) ตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินแนวโนมของสถานการณทีอ่าจกอให

เกิดภัยคุกคามตอผลประโยชนของชาติทางทะเล และรายงานคณะกรรมการบริหาร ศรชล. 
คณะกรรมการ และคณะรัฐมนตรี ตามลําดับ เพื่อพิจารณาตอไป

           (๓) เสนอแผนและแนวทางในการปฏบิตังิานและดาํเนนิการตามนโยบาย 
ยทุธศาสตร หรอืแผนความมัน่คงแหงชาตทิางทะเลตอคณะกรรมการบรหิาร ศรชล. คณะกรรมการ 
และคณะรัฐมนตรี ตามลําดับ เพื่อพจิารณาใหความเห็นชอบ

           (๔) เผยแพรขอมูลขาวสารใหประชาชนตระหนักรูในความสําคัญของ
ผลประโยชนของชาติทางทะเล สิทธิอธิปไตย เขตอํานาจ และสิทธิในการแสวงประโยชนจาก
ทรัพยากรในเขตทางทะเลพื้นที่ตาง ๆ และหนาที่ที่ตองพิทักษรักษาไวซึ่งผลประโยชนของชาติ
ทางทะเล รวมทั้งสงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการปองกันและแกไขปญหาตาง ๆ 
ที่กระทบตอผลประโยชนของชาติทางทะเล

           (๕) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนหนาที่และอํานาจของ 
ศรชล. หรือตามที่คณะกรรมการหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

81-90-MAC6.indd   8681-90-MAC6.indd   86 10/27/18   11:53 AM10/27/18   11:53 AM



ก.ค. - ส.ค. ๖๑ ๘๗

รางกฎหมายที่นาสนใจ

จุลนิติ

     ๔.๓)  คณะกรรมการบริหารศูนยอํานวยการรักษาผลประโยชนของชาติ
ทางทะเล (คณะกรรมการบริหาร ศรชล.) ประกอบดวย (รางมาตรา ๒๒)

           (๑) ผูบัญชาการทหารเรือ เปนประธานกรรมการ 
           (๒) อธิบดีกรมการจัดหางาน อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ อธิบดีกรมเจาทา 

อธบิดกีรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ อธิบดกีรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง อธบิดกีรมประชาสัมพนัธ 
อธบิดกีรมประมง อธบิดกีรมปองกันและบรรเทาสาธารณภยั อธบิดกีรมศลุกากร อธบิดกีรมสนธสิญัญา 
และกฎหมาย อธิบดีกรมสรรพสามิต อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน อธิบดี
กรมสอบสวนคดพีเิศษ ผูแทนกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย ผูแทนกระทรวง
มหาดไทย ผูแทนสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ ผูแทนสํานักงานตํารวจแหงชาติ ผูแทน
สาํนกังานคณะกรรมการปองกนัและปราบปรามยาเสพตดิ ผูแทนกองอาํนวยการรกัษาความมัน่คง
ภายในราชอาณาจักร และ ผอ.ศรชล.ภาค เปนกรรมการ 

           (๓) ใหรองผูบัญชาการทหารเรือซึ่งผู บัญชาการทหารเรือมอบหมาย
เปนกรรมการและเลขานกุาร และใหเสนาธกิารทหารเรอืและเจาหนาทีข่อง ศรชล. ซึง่ผูบญัชาการ
ทหารเรือแตงตั้งอีกหนึ่งคน เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ

     ๔.๔)  หนาที่และอํานาจของคณะกรรมการบริหาร ศรชล. (รางมาตรา ๒๓)
           (๑)  พิจารณาใหความเห็นชอบแผนงาน โครงการ และการจัดตั้ง

งบประมาณเพ่ือสนบัสนนุการปฏิบัตงิานของ ศรชล. รวมทัง้ควบคมุดแูลการปฏิบัตงิานของ ศรชล.
           (๒)  เสนอแนะหรือใหคาํปรกึษาในการปฏิบตังิานในหนาทีแ่ละอาํนาจของ ศรชล.
           (๓) วางระเบียบเก่ียวกับการอํานวยการและประสานงานกับหนวยงาน

ของรัฐที่เกี่ยวของในการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล
           (๔) วางระเบียบเก่ียวกับการปฏิบัติงานของ ศรชล . ศรชล .ภาค 

และ ศรชล.จังหวัด
           (๕) ออกขอบังคับเกีย่วกบัการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ การเงิน 

การคลัง การจัดการทรัพยสินของ ศรชล. ศรชล.ภาค และ ศรชล.จังหวัด และการอื่นใดที่จําเปน
           (๖) แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย
           (๗) แตงต้ังคณะท่ีปรึกษา ศรชล. เพ่ือใหการเสนอแนะการแกไขปญหา

หรือปองกันภัยที่จะเกิดขึ้นและใหคําปรึกษาแกคณะกรรมการบริหาร ศรชล. และ ศรชล.
           (๘) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนหนาที่และอํานาจของ

คณะกรรมการบริหาร ศรชล. หรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
           ทั้งนี้ ในการแตงตั้งคณะที่ปรึกษา ศรชล. ตาม (๗) ใหมีสวนรวมของ

ประชาชนในภาคสวนตาง ๆ  ทีเ่กีย่วของกบัภยัคกุคามหรือผลประโยชนของชาติทางทะเลในดานตาง ๆ
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     ๔.๕)  ศนูยอาํนวยการรกัษาผลประโยชนของชาตทิางทะเลภาค (ศรชล.ภาค)                 
(รางมาตรา ๒๕)

           กาํหนดใหจดัต้ังศูนยอาํนวยการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเลภาค                
(ศรชล.ภาค) มหีนาทีแ่ละอาํนาจและรบัผดิชอบเกีย่วกบัการรกัษาผลประโยชนของชาตทิางทะเล
ในเขตพืน้ทีร่บัผิดชอบของทพัเรือภาคและจงัหวดัชายทะเลตามทีผู่อาํนวยการ ศรชล. มอบหมาย 
โดยมีผูบัญชาการทัพเรือภาค เปนผูอํานวยการ ศรชล.ภาค 

     ๔ .๖) ศูนย อํานวยการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเลจังหวัด 
(ศรชล.จังหวัด) (รางมาตรา ๒๖)

           กําหนดใหจัดต้ังศูนยอํานวยการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล
จังหวัด (ศรชล.จังหวัด) ในจังหวัดชายทะเล ขึ้นตรงตอ ศรชล.ภาค โดยมีผูวาราชการจังหวัด
เปนผูอาํนวยการ ศรชล.จงัหวดั มหีนาทีแ่ละอาํนาจและรับผดิชอบเก่ียวกับการรักษาผลประโยชน
ของชาติทางทะเลในเขตพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัดชายทะเล 

  ๕)  ภารกจิการรกัษาผลประโยชนของชาตทิางทะเล (รางมาตรา ๒๗ ถงึรางมาตรา ๒๙)
     ๕.๑)  ระดับภารกิจการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล (รางมาตรา ๒๗)
           ระดับทีห่น่ึง การรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเลโดยท่ัวไป ใหเปนไป

ตามหนาที่และอํานาจของหนวยงานของรัฐตามขอบเขตของกฎหมายที่ใหหนาที่และอํานาจแก
หนวยงานของรัฐนั้น

           ระดบัทีส่อง กรณีภาวะปกติ เมือ่ปรากฏวาการรักษาผลประโยชนของชาติ
ทางทะเลโดยท่ัวไป กรณีใดเกินขีดความสามารถของหนวยงานของรัฐ กรณทีีไ่มมหีนวยงานของรัฐใด
รบัผดิชอบ กรณทีีม่คีวามจาํเปนตองมีการบรูณาการในการปฏิบตังิาน หรอืกรณทีีม่คีวามจาํเปนอืน่
ตามท่ี นปท. กาํหนด ศรชล. จะเปนผูควบคมุบงัคบับญัชาหนวยงานของรัฐเพือ่กาํกบัดแูล อาํนวยการ 
และบูรณาการในการจัดการหรือแกไขปญหา รวมทั้งเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของหนวยงาน
ของรัฐเขาดวยกัน ในการปองกัน ปราบปราม หรือแกไขปญหาเหตุการณ หรือการทําผดิกฎหมาย 
ทีก่ระทบหรืออาจสงผลกระทบตอผลประโยชนของชาติทางทะเลหรือกจิกรรมทางทะเล

           ระดับที่สาม กรณีภาวะไมปกติอันเนื่องมาจากสถานการณใด ๆ  ที่กระทบ
หรืออาจสงผลกระทบตอผลประโยชนของชาติทางทะเลหรือกิจกรรมทางทะเลอยางกวางขวาง
หรือรุนแรง กรณีที่มีการประกาศสถานการณฉุกเฉินตามกฎหมายวาดวยการบริหารราชการ
ในสถานการณฉุกเฉิน หรือกรณีที่มีความจําเปนอ่ืนที่ตองประกาศภาวะไมปกติ คณะรัฐมนตรี
จะมีมติมอบหมายให ศรชล. เปนผูควบคุมบังคับบัญชาหนวยงานของรัฐเพื่อกํากับดูแล ปองกัน 
ปราบปราม ระงับ ยับยั้ง จัดการ แกไข หรือบรรเทาปญหาท่ีกระทบหรืออาจสงผลกระทบตอ
ผลประโยชนของชาติทางทะเลหรือกิจกรรมทางทะเลภายในพื้นที่และระยะเวลาที่กําหนด
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รางกฎหมายที่นาสนใจ

จุลนิติ

    ๕.๒)  หนาที่และอํานาจของ ศรชล . ในการปฏิบัติภารกิจการรักษา
ผลประโยชนของชาติทางทะเล (รางมาตรา ๒๘)

           (๑) ควบคุมบังคับบัญชาหนวยงานของรัฐเพื่อกํากับดูแล ปองกัน 
ปราบปราม ระงับ ยบัยัง้ จดัการ แกไข หรอืบรรเทาปญหา เหตุการณ หรือการกระทําผดิกฎหมาย
ที่กระทบหรืออาจสงผลกระทบตอผลประโยชนของชาติทางทะเลหรือกิจกรรมทางทะเล

           (๒) กํากับ ติดตาม และเรงรัดหนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐ
ทีเ่กีย่วของใหดาํเนนิการหรอืบรูณาการในการดาํเนนิการใหเปนไปตามแผนเผชญิเหต ุหรอืคาํสัง่การ
ของ ศรชล. ที่เกี่ยวของ

           (๓) สั่งการและกํากับดูแลทาเทียบเรือ กิจการทาเรือ ที่จอดเรือ ทารับสง
สินคา ทารับสงคนโดยสาร ทาเทียบเรือประมง กิจการแพปลา และพื้นที่หรือสถานที่ตามที่
คณะกรรมการประกาศกําหนด 

     ๕.๓)  อํานาจนายกรัฐมนตรีในการเรียกประชุมรวมกันระหวาง นปท. 
และคณะกรรมการอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (รางมาตรา ๒๙)

           กําหนดใหนายกรัฐมนตรีมีอํานาจเรียกประชุมรวมกันระหวาง นปท. 
และคณะกรรมการอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักรตามกฎหมายวาดวย
การรกัษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักรเพือ่พจิารณากรณีเกีย่วกบัการรกัษาผลประโยชนของชาติ
ทางทะเลตามพระราชบัญญัตินี้หรือการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักรตามกฎหมาย
วาดวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 

  ๖)  การปฏิบัติการและพนักงานเจาหนาที่ (รางมาตรา ๓๐ ถึงรางมาตรา ๓๘)
     ๖.๑)  ในการปฏบิตัภิารกจิการรกัษาผลประโยชนของชาตทิางทะเล เมือ่ปรากฏวา

มกีารกระทาํหรอืมเีหตอุนัควรสงสยัวายานพาหนะ หรอืบุคคลในยานพาหนะนัน้ ไดกระทาํความผดิ
ตามกฎหมายของประเทศไทยในเขตทางทะเลเก่ียวกบักจิกรรมทางทะเลใด ๆ  กาํหนดใหพนกังาน
เจาหนาท่ีมอํีานาจสืบสวนสอบสวน และในกรณีทีพ่นกังานเจาหนาทีท่าํการสอบสวน ใหพนกังาน
เจาหนาท่ีมีอํานาจและหนาท่ีเชนเดียวกับพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
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. ....  

จุลนิติ

กฎหมายใดที่อยูในหนาที่และอํานาจ หรือความรับผิดชอบของหนวยงานของรัฐใดเพื่อประโยชน
ในการปฏิบัติภารกิจการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล (รางมาตรา ๓๓) 

    ๖.๔) กาํหนดใหผูอาํนวยการ ศรชล. โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมอีาํนาจ
ออกขอกําหนดเก่ียวกับการใหเจาหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวของปฏิบัติการหรืองดเวนการปฏิบัติการ 
การหามเขาหรือใหออกจากบริเวณเขตทางทะเลหรือทางนํ้าอื่น ๆ ตลอดจนพื้นที่ทางบก อาคาร 
หรอืสถานที ่ทีก่าํหนดในหวงเวลาทีป่ฏบิตักิาร การหามการออกเรอืหรอืนําเรอืเขาจอดในทีต่าง ๆ 
และการหามการใชเสนทางคมนาคมหรือการใชยานพาหนะหรือกําหนดเงื่อนไขการใชเสนทาง
คมนาคมหรือการใชยานพาหนะ (รางมาตรา ๓๔)

    ๖.๕) กาํหนดให ศรชล. ชดเชยคาเสยีหายตามควรแกกรณ ีในกรณทีีก่ารใชอาํนาจ
ของ ศรชล. กอใหเกิดความเสียหายแกประชาชนผูสุจริต (รางมาตรา ๓๖) 

    ๖.๖) กําหนดใหพนักงานเจาหนาที่หรือเจาหนาที่ของรัฐซึ่งปฏิบัติหนาที่ภายใน
พื้นท่ีที่เกิดภาวะไมปกติอาจไดรับสิทธิและคาตอบแทนพิเศษตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 
และในกรณเีจบ็ปวย เสยีชวีติ ทพุพลภาพ พกิาร หรอืสญูเสยีอวยัวะอนัเนือ่งมาจากการปฏบิตัหินาที่ 
ใหไดรับสิทธิประโยชนอื่นนอกเหนือจากที่มีกฎหมายกําหนด (รางมาตรา ๓๗)

    ๖.๗) กําหนดใหบรรดาขอกําหนด ประกาศ คําสั่ง หรือการกระทําของพนักงาน
เจาหนาที่หรือเจาหนาที่ของรัฐตามหมวดน้ีไมอยูในบังคับของกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง และการดําเนินคดีใด ๆ อันเนื่องมาจากขอกําหนด ประกาศ คําสั่ง หรือการกระทํา
ตามหมวดนี้ ใหอยูในอํานาจของศาลยุติธรรม (รางมาตรา ๓๘)

  ๗) บทกําหนดโทษ (รางมาตรา ๓๙ ถึงรางมาตรา ๔๐)
     ๗.๑) กําหนดโทษสําหรับผู ที่ฝ าฝนหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของ ศรชล. 

ตามมาตรา ๒๘ (๓) หรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๓๐ (๑) 
หรอื (๒) หรือตอสู  หรือขัดขวางการปฏบิตัหินาทีข่องพนกังานเจาหนาทีต่ามพระราชบัญญตันิี ้(รางมาตรา ๓๙)

     ๗.๒) กําหนดโทษสําหรับผูที่ฝาฝนขอกําหนดท่ีออกตามมาตรา ๓๔ (๒) (๓) 
หรือ (๔) และระวางโทษหนักขึ้นในกรณีการกระทําความผิดเกี่ยวกับการประมงหรือสิ่งแวดลอม
ในเขตเศรษฐกิจจําเพาะ (รางมาตรา ๔๐)

  ๘) บทเฉพาะกาล (รางมาตรา ๔๑)
   กาํหนดใหบรรดาระเบียบหรอืขอบงัคบัในเรือ่งใดทีเ่กีย่วกบัวธิปีฏบิตังิานท่ีออกโดย

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. หรอืผูอาํนวยการ ตามพระราชบัญญตันิีใ้ชบงัคบัแทน
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