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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยความผิดเกี่ยวกับสถานที่ผลิตปโตรเลียมในทะเล
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติวาดวยความผิดเกี่ยวกับสถานที่ผลิตปโตรเลียมในทะเล
พ.ศ. 2530”
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา 3 บรรดาบทกฎหมาย กฎ และขอบังคับอื่นในสวนที่มีบัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัด
หรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้
“ปโตรเลียม” หมายความวา ปโตรเลียมตามกฎหมายวาดวยปโตรเลียม
“สถานที่ผลิตปโตรเลียมในทะเล” หมายความวา สิ่งติดตั้งเดี่ยวหรือมากกวานั้น ที่สรางขึ้นหรือติดตั้งอยาง
ชั่วคราวหรือถาวรในเขตเศรษฐกิจจําเพาะหรือไหลทวีปของราชอาณาจักรไทย เพื่อวัตถุประสงคในการผลิตหรืออํานวยประโยชน
ในการผลิตปโตรเลียมและหมายความรวมถึงเรือ แทนลอย หรือโครงสรางอื่นใดที่อยูประจําและเปนสวนหนึ่งของการผลิตหรือ
อํานวยประโยชนในการผลิตปโตรเลียมในเขตเศรษฐกิจจําเพาะหรือไหลทวีปดังกลาว
“เขตปลอดภัย” หมายความวา เขตรอบสถานที่ผลิตปโตรเลียมในทะเลมีระยะหารอยเมตร โดยวัดจากแตละจุด
ของขอบดานนอกของสถานที่ผลิตปโตรเลียมในทะเลตามกฎหมายระหวางประเทศ

“สืบสวนสอบสวนเบื้องตน” หมายความวา แสวงหาขอเท็จจริงและหลักฐานรวบรวมพยานหลักฐาน หรือ
ดําเนินการทั้งหลายอื่นตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งเจาหนาที่ทหารเรือไดทําไปเกี่ยวกับความผิดที่กลาวหาเพื่อที่จะ
ทราบขอเท็จจริงหรือทราบรายละเอียดแหงความผิดหรือพิสูจนความผิดหรือเพื่อใหไดตัวผูกระทําความผิดมาสงใหแกพนักงาน
สอบสวนตอไป
“การกอวินาศกรรม” หมายความวา การกอวินาศกรรมตามกฎหมายวาดวยการปองกันภัยฝายพลเรือน
“เจาหนาที่ทหารเรือ” หมายความวา นายทหารเรือประจําการชั้นสัญญาบัตร ซึ่งดํารงตําแหนงผูบังคับการเรือ
ผูบังคับหมูเรือ ผูบังคับหมวดเรือ ผูบังคับการกองเรือ ผูบัญชาการกรมนาวิกโยธิน ผูบัญชาการกองเรือยุทธการ ผูบัญชาการทหาร
เรือ หรือตําแหนงอื่นที่ผูบัญชาการทหารเรือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาใหเทียบเทากับตําแหนงดังกลาว และนายทหารเรือ
ประจําการชั้นสัญญาบัตรซึ่งผูบัญชาการทหารเรือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแตงตั้งขึ้นโดยเฉพาะ
มาตรา 5 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมมีอํานาจประกาศ
(1) กําหนดหรือยกเลิกเขตที่ตั้งและเขตปลอดภัยของสถานที่ผลิตปโตรเลียมในทะเล
(2) กําหนดหรือยกเลิกเขตทอรวมทั้งอุปกรณของทอที่ใชในกระบวนการผลิตปโตรเลียมซึ่งเชื่อมโยงกันระหวาง
สถานที่ผลิตปโตรเลียมในทะเลที่อยูนอกเขตปลอดภัย
การประกาศตามวรรคหนึ่ง ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 6 สถานที่ผลิตปโตรเลียมในทะเลและเขตปลอดภัยใหถือวาอยูในราชอาณาจักร
การกระทําความผิดตามกฎหมายไทยที่เกิดขึ้นบน เหนือ หรือใตสถานที่ผลิตปโตรเลียมในทะเล หรือในเขต
ปลอดภัย ใหถือวาไดกระทําในราชอาณาจักร
ใหพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามีอํานาจสอบสวนคดีอาญาทั้งปวงตามวรรค
สอง พนักงานสอบสวนทองที่ใดเปนพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบในการสอบสวนใหเปนไปตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
มหาดไทยประกาศกําหนด
มาตรา 7 ใหเจาหนาที่ทหารเรือมีอํานาจสืบสวนสอบสวนเบื้องตน เพื่อปองกันและระงับการกระทําที่เปนการ
กอวินาศกรรมสถานที่ผลิตปโตรเลียมในทะเล

มาตรา 8 เพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา 7 ใหเจาหนาที่ทหารเรือมีอํานาจสืบสวนสอบสวนเบื้อง
ตนเกี่ยวกับการกระทําที่เปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาที่ไดกระทํา บน เหนือ หรือใตสถานที่ผลิตปโตรเลียมในทะเล
หรือในเขตปลอดภัยตามความผิดดังตอไปนี้
(1) ความผิดเกี่ยวกับการปกครองตามที่บัญญัติไวในมาตรา 136 ถึงมาตรา 146
(2) ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชนตามที่บัญญัติไวใน
มาตรา 209 ถึงมาตรา 216
(3) ความผิดเกี่ยวกับการกอใหเกิดภยันตรายตอประชาชนตามที่บัญญัติไวในมาตรา 217 ถึงมาตรา 226 และ
มาตรา 231
(4) ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและรางกายตามที่บัญญัติไวในมาตรา 288 ถึงมาตรา 290 และมาตรา 295 ถึงมาตรา
298
(5) ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียงตามที่บัญญัติไวในมาตรา 309 มาตรา 310 มาตรา 313 ถึงมาตรา
315 และมาตรา 322 ถึงมาตรา 324
(6) ความผิดเกี่ยวกับทรัพยตามที่บัญญัติไวในมาตรา 334 มาตรา 335 มาตรา 336 ถึงมาตรา 339 มาตรา 340
มาตรา 340 ตรีมาตรา 357 ถึงมาตรา 360 มาตรา 362 มาตรา 364 และมาตรา 365
มาตรา 9 การเดินเรือในเขตปลอดภัยตองไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี หรือผูซึ่ง
อธิบดีกรมทรัพยากรธรณีมอบหมาย เวนแตมีความจําเปนเพราะเหตุสุดวิสัยหรือประสบภยันตรายรายแรง
ในการอนุญาตนั้น จะกําหนดเงื่อนไขอยางใดดวยก็ได
ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับแกเรือของทางราชการ เรือของผูรับสัมปทานปโตรเลียมในเขตทองที่นั้น และเรือ
ของผูรับจางซึ่งไดทําสัญญาจางเหมากับผูรับสัมปทานปโตรเลียมในเขตทองที่นั้น
มาตรา 10 ในกรณีที่มีการประกาศกําหนดเขตทอรวมทั้งอุปกรณของทอที่ใชในกระบวนการผลิตปโตรเลียม
ตามมาตรา 5 (2) หรือมีการประกาศกําหนดเขตระบบการขนสงปโตรเลียมทางทอตามกฎหมายวาดวยการปโตรเลียมแหง
ประเทศไทย หามมิใหผูใดทอดสมอเรือหรือเกาสมอหรือกระทําการอยางใดอยางหนึ่งอันอาจเปนอันตรายตอทอที่ใชในกระบวนการ
ผลิตปโตรเลียม หรือทอที่ใชในระบบการขนสงปโตรเลียมจากสถานที่ผลิตปโตรเลียมในทะเลมาถึงชายฝงหรือทอที่ใชหรือเปนสวน
หนึ่งในกระบวนการผลิตปโตรเลียมซึ่งเชื่อมโยงกันระหวางสถานที่ผลิตปโตรเลียมในทะเลที่อยูนอกเขตปลอดภัยรวมทั้งอุปกรณของ
ทอดังกลาว

หามมิใหผูใดเดินเรือขามทอหรืออุปกรณของทอตามวรรคหนึ่ง โดยมิไดชักสมอขึ้นพนจากนํ้าจนแลเห็นได
การกระทําผิดตามมาตรานี้ใหถือวาไดกระทําในราชอาณาจักร
ในการสอบสวนการกระทําความผิดตามมาตรานี้ ใหนําความในมาตรา 6 วรรคสาม มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา 11 ใหเจาหนาที่ทหารเรือมีอํานาจสืบสวนสอบสวนเบื้องตนเกี่ยวกับการกระทําความผิดตามมาตรา 9
หรือมาตรา 10
มาตรา 12 ใหเจาหนาที่ทหารเรือมีอํานาจสั่งหรือบังคับใหเรือหรืออากาศยานที่ใชหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาจะ
ใชหรือไดใชในการกอวินาศกรรมสถานที่ผลิตปโตรเลียมในทะเลหรือเรือหรืออากาศยานที่ไดใชในการกระทําความผิดหรือมีเหตุอัน
ควรสงสัยวาไดใชในการกระทําความผิดตามมาตรา 8 หรือเรือที่ฝาฝนหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาไดฝาฝนมาตรา 9 หรือมาตรา 10
หยุดหรือไปยังที่แหงใดแหงหนึ่ง หรือลงยังสนามบิน หรือที่ขึ้นลงชั่วคราวแหงใดแหงหนึ่ง
ในกรณีจําเปนเพื่อดําเนินการตามวรรคหนึ่งใหเจาหนาที่ทหารเรือมีอํานาจใชอาวุธประจําเรือหรืออากาศยาน
บังคับได
มาตรา 13 เมื่อเจาหนาที่ทหารเรือสั่งหรือบังคับใหเรือหรืออากาศยานหยุดหรือไปยังที่แหงใดแหงหนึ่ง หรือลง
ยังสนามบินหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวแหงใดแหงหนึ่งตามมาตรา 12 แลว ใหเจาหนาที่ทหารเรือมีอํานาจปฏิบัติตอเรือหรืออากาศยาน ผู
ควบคุมเรือหรืออากาศยาน และบุคคลในเรือหรืออากาศยานดังตอไปนี้
(1) ตรวจและคนเรือหรืออากาศยาน
(2) สอบสวนผูควบคุมเรือหรืออากาศยานและบุคคลในเรือหรืออากาศยาน
(3) ถาการตรวจคนเรือหรืออากาศยานหรือการสอบสวนมีเหตุอันควรสงสัยวาจะมีการกอวินาศกรรม หรือไดมี
การกอวินาศกรรม หรือมีเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทําความผิดตามมาตรา 8 หรือฝาฝนมาตรา 9 หรือมาตรา 10 ใหเจาหนาที่
ทหารเรือมีอํานาจควบคุมผูตองหาวากระทําความผิดนั้นไวเพื่อสอบสวนตลอดจนยึดเรือหรืออากาศยาน และสิ่งของที่จะใชหรือได
ใชในการกระทําความผิด
หามมิใหควบคุมเรือหรืออากาศยาน ผูควบคุมเรือหรืออากาศยานหรือบุคคลในเรือหรืออากาศยาน เกินความ
จําเปนตามพฤติการณแหงคดี

มาตรา 14 ใหเจาหนาที่ทหารเรือมีอํานาจไลติดตามเรือตางประเทศได เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อไดวาเรือนั้นไดใช
ในการกอวินาศกรรมสถานที่ผลิตปโตรเลียมในทะเลหรือไดใชในการกระทําความผิดตามมาตรา 8 หรือฝาฝนมาตรา 9 หรือมาตรา
10
เรือรบหรืออากาศยานทหาร หรือเรือหรืออากาศยานที่ทางราชการนํามาใชในราชการของรัฐบาลที่มี
เครื่องหมายชัดแจงและไดรับมอบหมายจากผูบัญชาการทหารเรือหรือผูซึ่งผูบัญชาการทหารเรือมอบหมายเพื่อการไลติดตาม
เทานั้นที่จะใชสิทธิไลติดตามได
การมอบหมายตามวรรคสองจะทําเปนหนังสือหรือดวยวาจา หรือจะกําหนดเงื่อนไขอยางใดก็ได
มาตรา 15 การไลติดตามโดยเรือรบหรือเรือตามมาตรา 14 วรรคสอง ตองเปนไปเพื่อบังคับใหเรือนั้นหยุดหรือ
ไปยังที่แหงใดแหงหนึ่งทั้งนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
(1) การไลติดตามจะเริ่มตนไดในเมื่อเรือตางประเทศ หรือเรือเล็กลําใดลําหนึ่งของเรือตางประเทศ หรือเรืออื่นที่
ทํางานรวมกับเรือตางประเทศโดยใชเรือตางประเทศเปนเรือพี่เลี้ยงอยูภายในเขตปลอดภัย
(2) เรือที่ไลติดตามไดใหสัญญาณหยุดที่เห็นไดดวยตา หรือฟงไดดวยหูในระยะทางที่เรือตางประเทศจะสามารถ
เห็นหรือไดยินสัญญาณได แตไมจําเปนวาในขณะที่มีคําสั่งใหหยุดเรือที่ออกคําสั่งจะตองอยูภายในเขตทางทะเลของราชอาณาจักร
(3) การไลติดตามสามารถกระทําตอไปไดถึงภายนอกเขตทางทะเลของราชอาณาจักร ถาการไลติดตามนั้นมิได
ขาดตอนลง แตจะตองสิ้นสุดลงทันทีที่เรือที่ถูกไลติดตามนั้นเขาไปในทะเลอาณาเขตของประเทศอื่น
มาตรา 16 การไลติดตามโดยอากาศยานทหารหรืออากาศยานตามมาตรา 14 วรรคสอง ใหเปนไปตามหลัก
เกณฑดังตอไปนี้
(1) ใหนําความในมาตรา 15 มาใชบังคับโดยอนุโลม
(2) อากาศยานที่ออกคําสั่งใหหยุดตองไลติดตามเรือนั้นเพื่อบังคับใหเรือนั้นหยุดหรือไปยังที่แหงใดแหงหนึ่งดวย
ตนเอง หรือจนกวาจะมีการรับชวงการไลติดตามเพื่อบังคับใหเรือนั้นหยุดหรือไปยังที่แหงใดแหงหนึ่งโดยเรือรบหรืออากาศยาน
ทหาร หรือเรือหรืออากาศยานตามมาตรา 14 วรรคสอง ที่อากาศยานที่ไลติดตามเรียกมา การไลติดตามจะกระทํามิไดถา
อากาศยานที่จะไลติดตามเพียงแตเห็นเรือกระทําความผิดหรือสงสัยวาไดกระทําความผิด แตมิไดมีการสั่งใหหยุดและมิไดมีการไล
ติดตามโดยอากาศยานนั้นหรืออากาศยานหรือเรืออื่นโดยไมขาดตอน

มาตรา 17 ในกรณีจําเปนเพื่อประโยชนในการสอบสวน เจาหนาที่ทหารเรือหรือพนักงานสอบสวนมีอํานาจ
ควบคุมเรือที่ถูกควบคุมผานเขตเศรษฐกิจจําเพาะไมวาจะเปนของประเทศใด หรือทะเลหลวงไปยังที่ใดที่หนึ่งได โดยไมกอใหเกิด
สิทธิรองขอใหปลอยเรือที่ถูกควบคุมนั้น
มาตรา 18 เมื่อเจาหนาที่ทหารเรือไดปฏิบัติการเทาที่จําเปนตามมาตรา 13 แลว ใหเจาหนาที่ทหารเรือสงตัวผู
ตองหาพรอมดวยสิ่งของที่ยึดไวและบันทึกทั้งปวงที่เกี่ยวของในคดีที่ทําไวใหแกพนักงานสอบสวนโดยไมชักชา เวนแตสิ่งของนั้นจะ
เปนเรือหรืออากาศยานหรือสิ่งของอื่นที่พนักงานสอบสวนไมอาจเก็บรักษาไวได ใหเจาหนาที่ทหารเรือยึดไวแทนพนักงานสอบสวน
ใหพนักงานสอบสวนหรือเจาหนาที่ทหารเรือยึดสิ่งของตามวรรคหนึ่งไวจนกวาจะมีคําสั่งเด็ดขาดไมฟองคดีหรือ
จนกวาคดีจะถึงที่สุดและถาสิ่งของตามวรรคหนึ่งเปนของเสียงายหรือถาเก็บรักษาไวจะเปนการเสี่ยงความเสียหายหรือจะเสียคาใช
จายในการดูแลเกินสมควร ใหพนักงานสอบสวนหรือเจาหนาที่ทหารเรือแลวแตกรณี ทําบัญชีรายละเอียดไวแลวจัดการขายทอด
ตลาด หรือจัดการโดยวิธีอื่นตามที่เห็นสมควรก็ได เงินที่ไดเมื่อหักคาใชจายในการดําเนินการแลวใหยึดไวแทนสิ่งของ
มาตรา 19 ถาความปรากฏจากการสืบสวนสอบสวนเบื้องตนวาผูควบคุมเรือหรืออากาศยาน และบุคคลในเรือ
หรืออากาศยานมิไดกระทําการที่เปนการกอวินาศกรรมสถานที่ผลิตปโตรเลียมในทะเล หรือมิไดกระทําความผิดตามมาตรา 8 หรือ
มิไดฝาฝนมาตรา 9 หรือมาตรา10 ใหเจาหนาที่ทหารเรือปลอยเรือหรืออากาศยานและผูควบคุมเรือหรืออากาศยานตลอดจนบุคคล
ในเรือหรืออากาศยานนั้นโดยไมชักชา
ในกรณีที่เจาหนาที่ทหารเรือไดกระทําไปโดยสุจริต คาภาระและคาใชจายอันเกิดจากการเก็บรักษาเรือ
อากาศยานหรือสิ่งของอื่นที่ยึดไวใหผูควบคุมเรือหรืออากาศยาน หรือเจาของเรือหรืออากาศยานเปนผูรับผิดชอบ
มาตรา 20 การปฏิบัติหนาที่ปองกันและระงับการกระทําที่เปนการกอวินาศกรรมตามพระราชบัญญัตินี้ ไมกอ
ใหเกิดสิทธิแกผูใดที่จะเรียกรองคาเสียหายหรือคาทดแทนได
มาตรา 21 ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหเจาหนาที่ทหารเรือมีอํานาจและหนาที่เชนเดียวกับ
พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญและพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 22 ในกรณีที่เจาหนาที่ทหารเรือสงตัวผูตองหาใหพนักงานสอบสวนดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตอไป
มิใหนับระยะเวลาควบคุมผูตองหาซึ่งไดกระทํามากอนนั้นเปนเวลาควบคุมผูตองหาของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา
มาตรา 23 ความผิดตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ใหชําระที่ศาลอาญา แตถาการสอบสวนไดกระทําใน
ทองที่ซึ่งอยูในเขตอํานาจของศาลใดใหชําระที่ศาลนั้นไดดวย

มาตรา 24 ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง หรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ไดรับอนุญาตตามมาตรา 9 วรรค
สอง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 25 ผูใดฝาฝนมาตรา 10 วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
ถาการกระทําความผิดนั้นเปนเหตุใหทอหรืออุปกรณของทอถูกทําลายเสียหายเสื่อมคาหรือไรประโยชน ผูกระทําตองระวางโทษจํา
คุกไมเกินสิบป หรือปรับไมเกินหนึ่งลานบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 26 ผูใดฝาฝนมาตรา 10 วรรคสอง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
ถาการกระทําความผิดนั้นเปนเหตุใหทอหรืออุปกรณของทอถูกทําลายเสียหายเสื่อมคาหรือไรประโยชน ผูกระทําตองระวางโทษจํา
คุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหาแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 27 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงอุตสาหกรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ ในสวนที่เกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของแตละกระทรวง
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