
พระราชบัญญัติ 

ให้อ านาจทหารเรือปราบปรามการกระท าความผิดบางอย่างทางทะเล 

พ.ศ. 2490 

 

 

ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 

คณะอภิรัฐมนตรี ในหน้าที่คณะผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ 
รังสิต กรมขุนชัยนาทนเรนทร 

อลงกฏธานีนิวัตมานวราชเสวีอดุลเดชจรัส 

ให้ไว้ ณ วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2490 

เป็นปีที่ 2 ในรัชกาลปัจจุบัน 

  
โดยที่เป็นการสมควรจัดให้การปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับการลักลอบน าข้าวและ

สินค้าอ่ืนบางอย่างออกทางทะเลได้ผลดียิ่งขึ้น 

  
พระมหากษัตริย์โดยค าแนะน าและยินยอมของรัฐสภา จึงมีพระบรมราชโองการให้ตรา

พระราชบัญญัติขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้ 
  
มาตรา 1  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติให้อ านาจทหารเรือปราบปรามการกระท า

ความผิดบางอย่างทางทะเล พ.ศ. 2490” 

  
มาตรา 21  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น

ไป 

  
มาตรา 3  ในพระราชบัญญัตินี้ ค าว่า “เจ้าหน้าที่ทหารเรือ” หมายความถึงนายทหารเรือ

ประจ าการชั้นสัญญาบัตรซึ่งด ารงต าแหน่งผู้บังคับการเรือ ผู้บังคับหมู่เรือ ผู้บังคับหมวดเรือ ผู้บังคับกองเรือ รวมทั้ง
ต าแหน่งอ่ืนที่ผู้บัญชาการทหารเรือได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้เทียบเท่ากับต าแหน่งที่กล่าวแล้ว และ
นายทหารเรือประจ าการชั้นสัญญาบัตรที่ผู้บัญชาการทหารเรือได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแต่งตั้งขึ้น
โดยเฉพาะ 

                                                           
1 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 64/ตอนที่ 61/หน้า 735/16 ธันวาคม 2490 

 



มาตรา 42  เมื่อปรากฏว่ามีการกระท าหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระท าเกี่ยวกับการน าข้าว
หรือสินค้าอื่นหรือยาเสพติดออกไปนอกหรือเข้ามาในราชอาณาจักร หรือการที่คนต่างด้าวเข้ามาหรือน าคนต่างด้าว
เข้ามาในราชอาณาจักร  ทั้งนี้ โดยทางทะเล ทางล าน้ าซึ่งติดต่อกับต่างประเทศ หรือทางล าน้ าซึ่งออกไปสู่ทะเลได้ 
หรือท าการประมงทางทะเลอันเป็นความผิดต่อกฎหมายว่าด้วยการส ารวจและห้ามกักกันข้าว กฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมเครื่องอุปโภคบริโภคและของอ่ืน ๆ ในภาวะคับขัน กฎหมายว่าด้วยการส่งออกไปนอกและการน าเข้ามาใน
ราชอาณาจักรซึ่งสินค้า กฎหมายว่าด้วยแร่ กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง หรือกฎหมาย
เกี่ยวกับการประมง ให้เจ้าหน้าที่ทหารเรือมีอ านาจสืบสวนและสอบสวนได้ และมีอ านาจท าการหรือสั่งให้ท าการ
เฉพาะหน้าเท่าที่จ าเป็น ดังต่อไปนี้ 

(1) ตรวจ ค้น และบังคับผู้ควบคุมเรือและคนประจ าเรือให้รื้อหรือขนสิ่งของในเรือเพ่ือการตรวจ
ค้น 

(2) จับเรือ และบังคับผู้ควบคุมเรือและคนประจ าเรือให้พ่วงเรือ หรือให้ท าการอ่ืนเพ่ือให้เรือนั้น
ไปยังที่ซึ่งสะดวกแก่การตรวจค้น การสอบสวน หรือการด าเนินคดี 

(3) ยึดเรือที่จับไว้จนกว่าจะมีค าสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องผู้ต้องหา หรือจนกว่าศาลจะมีค าสั่งเป็นอย่าง
อ่ืนในกรณีท่ีฟ้องผู้ต้องหา 

(4) จับและควบคุมผู้ต้องหาว่ากระท าความผิดไว้ได้ไม่เกินเจ็ดวัน เมื่อพ้นก าหนดต้องปล่อยหรือส่ง
ตัวให้พนักงานสอบสวนพร้อมด้วยส านวนการสอบสวนเท่าที่ท าไว้ 

  
มาตรา 5  เพ่ือปฏิบัติการตามความในมาตรา 4 ให้เจ้าหน้าที่ทหารเรือมีอ านาจสั่งและบังคับให้ผู้

ควบคุมเรือและคนประจ าเรือล าที่ใช้หรือสงสัยว่าใช้ในการกระท าความผิดหรือที่ความผิดเกิดขึ้นหรือสงสัยว่า
เกิดขึ้น หยุดเรือหรือน าเรือไปยังที่ใดที่หนึ่ง ถ้าไม่ปฏิบัติตามก็ให้มีอ านาจด าเนินการใด ๆ เพ่ือบังคับให้ปฏิบัติตาม
หรือเพ่ือน าเรือไปหรือเพ่ือป้องกันการหลบหนี 

การสั่งหรือบังคับให้หยุดเรือหรือให้น าเรือไปยังที่ใดที่หนึ่งตามความในวรรคก่อน อาจท าโดยใช้
อาณัติสัญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างก็ได้ แต่อาณัติสัญญาณที่จะใช้นั้น ผู้ บัญชาการทหารเรือต้อง
ประกาศก าหนดไว้ในราชกิจจานุเบกษา 

  
มาตรา 6  นอกจากอ านาจที่ให้ไว้ตามมาตรา 4 ให้เจ้าหน้าที่ทหารเรือมีอ านาจเช่นเดียวกับ

พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจชั้นผู้ใหญ่ตามความในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

  

                                                           
2 มาตรา 4 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติให้อ านาจทหารเรือปราบปรามการกระท าความผิดบางอย่างทางทะเล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2534 

 



มาตรา 7  ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ทหารเรือท าการสอบสวนตามมาตรา 4 ให้เจ้าหน้าที่ทหารเรือมี
อ านาจและหน้าที่เช่นพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

  
มาตรา 8  การแย้งค าสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอัยการตามความในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ทหารเรือเป็นผู้ส่งส านวนและมีความเห็นควรสั่งฟ้องไปยังพนักงานอัยการนั้น ให้ผู้
บัญชาการทหารเรือเป็นผู้ใช้อ านาจของอธิบดีกรมต ารวจหรือข้าหลวงประจ าจังหวัด แล้วแต่กรณี 

  
มาตรา 9  ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ทหารเรือส่งตัวผู้ต้องหาให้พนักงานสอบสวนด าเนินการตามอ านาจ

หน้าที่ต่อไป มิให้ถือว่าการควบคุมตัวผู้ต้องหาซึ่งได้กระท ามาก่อนที่พนักงานสอบสวนได้รับตัวผู้ต้องหานั้น เป็นการ
ควบคุมของพนักงานสอบสวน 

  
มาตรา 10  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  
  

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

ควง  อภัยวงศ์ 
นายกรัฐมนตรี 

 
 

                      
พระราชบัญญัติให้อ านาจทหารเรือปราบปรามการกระท าความผิดบางอย่างทางทะเล (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 25223 

  
หมายเหตุ    เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่กฎหมายว่าด้วยการให้อ านาจทหารเรือ
ปราบปรามการกระท าความผิดบางอย่างทางทะเลที่ใช้อยู่ในปัจจุบันให้อ านาจทหารเรือปราบปรามการลักลอบน า
ข้าวหรือสินค้าอ่ืนออกทางทะเลเท่านั้น จึงไม่สามารถปราบปรามการลักลอบน าข้าวหรือสินค้าอ่ืนบางอย่างออก
ตามทางล าน้ า สมควรขยายอ านาจทหารเรือออกไป เพ่ือให้มีอ านาจปราบปรามการลักลอบการน าข้าวหรือสินค้า
อ่ืนออกทางล าน้ าที่ติดต่อกับต่างประเทศ และทางล าน้ าที่ออกสู่ทะเลได้ด้วย   จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
ขึ้น 

                                                           
3 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 96/ตอนที่ พิเศษ/ฉบับพิเศษ หนา้ 35/22 เมษายน 2522 



  
พระราชบัญญัติให้อ านาจทหารเรือปราบปรามการกระท าความผิดบางอย่างทางทะเล (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 25254 

  
หมายเหตุ    เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากปรากฏว่ามีการน าข้าวหรือสินค้าอ่ืนเข้า
มา หรือการที่คนต่างด้าวเข้ามาหรือน าคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรโดยทางทะเลมากขึ้น เมื่อเจ้าหน้าที่
ทหารเรือตรวจพบก็ไม่มีอ านาจที่จะปราบปราม เพราะกฎหมายว่าด้วยการให้อ านาจทหารเรือปราบปรามการ
กระท าความผิดบางอย่างทางทะเลที่ใช้อยู่ในปัจจุบันให้อ านาจเจ้าหน้าที่ทหารเรือปราบปรามเฉพาะการลักลอบน า
ข้าวหรือสินค้าอ่ืนบางอย่างออกทางทะเลหรือทางล าน้ าเท่านั้น หากปล่อยให้เหตุการณ์ยังคงเป็นอยู่เช่นนี้ก็จะ
กระทบกระเทือนต่อความม่ันคงและความปลอดภัยของประเทศ สมควรให้อ านาจทหารเรือปราบปรามการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับการน าข้าวหรือสินค้าอ่ืนเข้ามาหรือการที่คนต่างด้าวเข้ามาหรือน า คนต่างด้าวเข้ามาใน
ราชอาณาจักรโดยทางทะเลหรือทางล าน้ าด้วย  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
พระราชบัญญัติให้อ านาจทหารเรือปราบปรามการกระท าความผิดบางอย่างทางทะเล (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 25345 

  
หมายเหตุ    เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากปรากฏว่าในปัจจุบันมีการลักลอบน าเข้า
มาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งยาเสพติดโดยทางทะเลและทางล าน้ าซึ่งติดต่อกับต่างประเทศ หรือทาง
ล าน้ าซึ่งออกไปสู่ทะเลได้และมีการลักลอบท าการประมงทางทะเลอยู่เสมอ เจ้าหน้าที่ทหารเรือตรวจพบก็ไม่มี
อ านาจที่จะปราบปรามได้ เพราะเจ้าหน้าที่ทหารเรือมิได้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด 
หรือกฎหมายเกี่ยวกับการประมงทางทะเล เมื่อเจ้าหน้าที่ทหารเรือตรวจพบและด าเนินการจับกุม ก็ไม่มีอ านาจ
ควบคุมตัวไว้สอบสวนและยึดเรือไว้ได้ ต้องน าส่งพนักงานสอบสวนเพ่ือด าเนินการตามกฎหมายโดยทันที สมควรให้
อ านาจทหารเรือปราบปรามการกระท าความผิดต่อกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดและกฎหมายเกี่ยวกับการประมง
ทางทะเลได ้ จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
 

                                                           
4 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 99/ตอนที่ 108/ฉบับพิเศษ หนา้ 20/6 สิงหาคม 2525 
5 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 108/ตอนที่ 240/ฉบับพิเศษ หน้า 73/29 ธันวาคม 2534 


