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                       พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ใหประกาศวา 

 

                       โดยท่ีเปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยความผิดเก่ียวกับสถานท่ีผลิตปโตรเลียมในทะเล 

 

                       จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปน้ี 

 

                       มาตรา 1  พระราชบัญญัติน้ีเรียกวา “พระราชบัญญัติวาดวยความผิดเก่ียวกับสถานท่ีผลิตปโตรเลียมในทะเล 

พ.ศ. 2530” 

 

                       มาตรา 2  พระราชบัญญัติน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

  

                       มาตรา 3  บรรดาบทกฎหมาย กฎ และขอบังคับอ่ืนในสวนท่ีมีบัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัติน้ี หรือซ่ึงขัด

หรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัติน้ี ใหใชพระราชบัญญัติน้ีแทน 

 

                       มาตรา 4  ในพระราชบัญญัติน้ี 

 

                       “ปโตรเลียม” หมายความวา ปโตรเลียมตามกฎหมายวาดวยปโตรเลียม 

 

                       “สถานท่ีผลิตปโตรเลียมในทะเล” หมายความวา ส่ิงติดต้ังเด่ียวหรือมากกวาน้ัน ท่ีสรางข้ึนหรือติดต้ังอยาง

ช่ัวคราวหรือถาวรในเขตเศรษฐกิจจําเพาะหรือไหลทวีปของราชอาณาจักรไทย เพ่ือวัตถุประสงคในการผลิตหรืออํานวยประโยชน

ในการผลิตปโตรเลียมและหมายความรวมถึงเรือ แทนลอย หรือโครงสรางอ่ืนใดท่ีอยูประจําและเปนสวนหน่ึงของการผลิตหรือ

อํานวยประโยชนในการผลิตปโตรเลียมในเขตเศรษฐกิจจําเพาะหรือไหลทวีปดังกลาว 

 

                       “เขตปลอดภัย” หมายความวา เขตรอบสถานท่ีผลิตปโตรเลียมในทะเลมีระยะหารอยเมตร โดยวัดจากแตละจุด

ของขอบดานนอกของสถานท่ีผลิตปโตรเลียมในทะเลตามกฎหมายระหวางประเทศ 

 



                       “สืบสวนสอบสวนเบ้ืองตน” หมายความวา แสวงหาขอเท็จจริงและหลักฐานรวบรวมพยานหลักฐาน หรือ

ดําเนินการท้ังหลายอ่ืนตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติน้ี ซ่ึงเจาหนาท่ีทหารเรือไดทําไปเก่ียวกับความผิดท่ีกลาวหาเพ่ือท่ีจะ

ทราบขอเท็จจริงหรือทราบรายละเอียดแหงความผิดหรือพิสูจนความผิดหรือเพ่ือใหไดตัวผูกระทําความผิดมาสงใหแกพนักงาน

สอบสวนตอไป 

 

                       “การกอวินาศกรรม” หมายความวา การกอวินาศกรรมตามกฎหมายวาดวยการปองกันภัยฝายพลเรือน 

 

                       “เจาหนาท่ีทหารเรือ” หมายความวา นายทหารเรือประจําการช้ันสัญญาบัตร ซ่ึงดํารงตําแหนงผูบังคับการเรือ 

ผูบังคับหมูเรือ ผูบังคับหมวดเรือ ผูบังคับการกองเรือ ผูบัญชาการกรมนาวิกโยธิน ผูบัญชาการกองเรือยุทธการ ผูบัญชาการทหาร

เรือ หรือตําแหนงอ่ืนท่ีผูบัญชาการทหารเรือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาใหเทียบเทากับตําแหนงดังกลาว และนายทหารเรือ

ประจําการช้ันสัญญาบัตรซ่ึงผูบัญชาการทหารเรือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแตงต้ังข้ึนโดยเฉพาะ 

 

                       มาตรา 5  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมมีอํานาจประกาศ 

 

                       (1) กําหนดหรือยกเลิกเขตท่ีต้ังและเขตปลอดภัยของสถานท่ีผลิตปโตรเลียมในทะเล 

 

                       (2) กําหนดหรือยกเลิกเขตทอรวมท้ังอุปกรณของทอท่ีใชในกระบวนการผลิตปโตรเลียมซ่ึงเช่ือมโยงกันระหวาง

สถานท่ีผลิตปโตรเลียมในทะเลท่ีอยูนอกเขตปลอดภัย 

 

                       การประกาศตามวรรคหน่ึง ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  

                       มาตรา 6  สถานท่ีผลิตปโตรเลียมในทะเลและเขตปลอดภัยใหถือวาอยูในราชอาณาจักร 

 

                       การกระทําความผิดตามกฎหมายไทยท่ีเกิดข้ึนบน เหนือ หรือใตสถานท่ีผลิตปโตรเลียมในทะเล หรือในเขต

ปลอดภัย ใหถือวาไดกระทําในราชอาณาจักร 

 

                       ใหพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามีอํานาจสอบสวนคดีอาญาท้ังปวงตามวรรค

สอง พนักงานสอบสวนทองท่ีใดเปนพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบในการสอบสวนใหเปนไปตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวง

มหาดไทยประกาศกําหนด 

 

                       มาตรา 7  ใหเจาหนาท่ีทหารเรือมีอํานาจสืบสวนสอบสวนเบ้ืองตน เพ่ือปองกันและระงับการกระทําท่ีเปนการ

กอวินาศกรรมสถานท่ีผลิตปโตรเลียมในทะเล 

 

  

 



                       มาตรา 8  เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรา 7 ใหเจาหนาท่ีทหารเรือมีอํานาจสืบสวนสอบสวนเบ้ือง

ตนเก่ียวกับการกระทําท่ีเปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาท่ีไดกระทํา บน เหนือ หรือใตสถานท่ีผลิตปโตรเลียมในทะเล 

หรือในเขตปลอดภัยตามความผิดดังตอไปน้ี 

 

                       (1) ความผิดเก่ียวกับการปกครองตามท่ีบัญญัติไวในมาตรา 136 ถึงมาตรา 146 

 

                       (2) ความผิดเก่ียวกับความสงบสุขของประชาชนตามท่ีบัญญัติไวใน 

 

                       มาตรา 209 ถึงมาตรา 216 

 

                       (3) ความผิดเก่ียวกับการกอใหเกิดภยันตรายตอประชาชนตามท่ีบัญญัติไวในมาตรา 217 ถึงมาตรา 226 และ

มาตรา 231 

 

                       (4) ความผิดเก่ียวกับชีวิตและรางกายตามท่ีบัญญัติไวในมาตรา 288 ถึงมาตรา 290 และมาตรา 295 ถึงมาตรา 

298 

 

                       (5) ความผิดเก่ียวกับเสรีภาพและช่ือเสียงตามท่ีบัญญัติไวในมาตรา 309 มาตรา 310 มาตรา 313 ถึงมาตรา 

315 และมาตรา 322 ถึงมาตรา 324 

 

                       (6) ความผิดเก่ียวกับทรัพยตามท่ีบัญญัติไวในมาตรา 334 มาตรา 335 มาตรา 336 ถึงมาตรา 339 มาตรา 340 

มาตรา 340 ตรีมาตรา 357 ถึงมาตรา 360 มาตรา 362 มาตรา 364 และมาตรา 365 

 

                        มาตรา 9  การเดินเรือในเขตปลอดภัยตองไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี หรือผูซ่ึง

อธิบดีกรมทรัพยากรธรณีมอบหมาย เวนแตมีความจําเปนเพราะเหตุสุดวิสัยหรือประสบภยันตรายรายแรง 

 

                       ในการอนุญาตน้ัน จะกําหนดเง่ือนไขอยางใดดวยก็ได 

 

                       ความในวรรคหน่ึงมิใหใชบังคับแกเรือของทางราชการ เรือของผูรับสัมปทานปโตรเลียมในเขตทองท่ีน้ัน และเรือ

ของผูรับจางซ่ึงไดทําสัญญาจางเหมากับผูรับสัมปทานปโตรเลียมในเขตทองท่ีน้ัน 

 

                       มาตรา 10  ในกรณีท่ีมีการประกาศกําหนดเขตทอรวมท้ังอุปกรณของทอท่ีใชในกระบวนการผลิตปโตรเลียม

ตามมาตรา 5 (2) หรือมีการประกาศกําหนดเขตระบบการขนสงปโตรเลียมทางทอตามกฎหมายวาดวยการปโตรเลียมแหง

ประเทศไทย หามมิใหผูใดทอดสมอเรือหรือเกาสมอหรือกระทําการอยางใดอยางหน่ึงอันอาจเปนอันตรายตอทอท่ีใชในกระบวนการ

ผลิตปโตรเลียม หรือทอท่ีใชในระบบการขนสงปโตรเลียมจากสถานท่ีผลิตปโตรเลียมในทะเลมาถึงชายฝงหรือทอท่ีใชหรือเปนสวน

หน่ึงในกระบวนการผลิตปโตรเลียมซ่ึงเช่ือมโยงกันระหวางสถานท่ีผลิตปโตรเลียมในทะเลท่ีอยูนอกเขตปลอดภัยรวมท้ังอุปกรณของ

ทอดังกลาว 



 

                       หามมิใหผูใดเดินเรือขามทอหรืออุปกรณของทอตามวรรคหน่ึง โดยมิไดชักสมอข้ึนพนจากน้ําจนแลเห็นได 

 

                       การกระทําผิดตามมาตราน้ีใหถือวาไดกระทําในราชอาณาจักร 

 

                       ในการสอบสวนการกระทําความผิดตามมาตราน้ี ใหนําความในมาตรา 6 วรรคสาม มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 

                       มาตรา 11  ใหเจาหนาท่ีทหารเรือมีอํานาจสืบสวนสอบสวนเบ้ืองตนเก่ียวกับการกระทําความผิดตามมาตรา 9 

หรือมาตรา 10 

 

                       มาตรา 12  ใหเจาหนาท่ีทหารเรือมีอํานาจส่ังหรือบังคับใหเรือหรืออากาศยานท่ีใชหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาจะ

ใชหรือไดใชในการกอวินาศกรรมสถานท่ีผลิตปโตรเลียมในทะเลหรือเรือหรืออากาศยานท่ีไดใชในการกระทําความผิดหรือมีเหตุอัน

ควรสงสัยวาไดใชในการกระทําความผิดตามมาตรา 8 หรือเรือท่ีฝาฝนหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาไดฝาฝนมาตรา 9 หรือมาตรา 10 

หยุดหรือไปยังท่ีแหงใดแหงหน่ึง หรือลงยังสนามบิน หรือท่ีข้ึนลงช่ัวคราวแหงใดแหงหน่ึง 

 

                       ในกรณีจําเปนเพ่ือดําเนินการตามวรรคหน่ึงใหเจาหนาท่ีทหารเรือมีอํานาจใชอาวุธประจําเรือหรืออากาศยาน

บังคับได 

 

                       มาตรา 13  เม่ือเจาหนาท่ีทหารเรือส่ังหรือบังคับใหเรือหรืออากาศยานหยุดหรือไปยังท่ีแหงใดแหงหน่ึง หรือลง

ยังสนามบินหรือท่ีข้ึนลงช่ัวคราวแหงใดแหงหน่ึงตามมาตรา 12 แลว ใหเจาหนาท่ีทหารเรือมีอํานาจปฏิบัติตอเรือหรืออากาศยาน ผู

ควบคุมเรือหรืออากาศยาน และบุคคลในเรือหรืออากาศยานดังตอไปน้ี 

 

                       (1) ตรวจและคนเรือหรืออากาศยาน 

 

                       (2) สอบสวนผูควบคุมเรือหรืออากาศยานและบุคคลในเรือหรืออากาศยาน 

 

                       (3) ถาการตรวจคนเรือหรืออากาศยานหรือการสอบสวนมีเหตุอันควรสงสัยวาจะมีการกอวินาศกรรม หรือไดมี

การกอวินาศกรรม หรือมีเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทําความผิดตามมาตรา 8 หรือฝาฝนมาตรา 9 หรือมาตรา 10 ใหเจาหนาท่ี

ทหารเรือมีอํานาจควบคุมผูตองหาวากระทําความผิดน้ันไวเพ่ือสอบสวนตลอดจนยึดเรือหรืออากาศยาน และส่ิงของท่ีจะใชหรือได

ใชในการกระทําความผิด 

 

                       หามมิใหควบคุมเรือหรืออากาศยาน ผูควบคุมเรือหรืออากาศยานหรือบุคคลในเรือหรืออากาศยาน เกินความ

จําเปนตามพฤติการณแหงคดี 

 

  

 



                       มาตรา 14  ใหเจาหนาท่ีทหารเรือมีอํานาจไลติดตามเรือตางประเทศได เม่ือมีเหตุอันควรเช่ือไดวาเรือน้ันไดใช

ในการกอวินาศกรรมสถานท่ีผลิตปโตรเลียมในทะเลหรือไดใชในการกระทําความผิดตามมาตรา 8 หรือฝาฝนมาตรา 9 หรือมาตรา 

10 

 

                       เรือรบหรืออากาศยานทหาร หรือเรือหรืออากาศยานท่ีทางราชการนํามาใชในราชการของรัฐบาลท่ีมี

เคร่ืองหมายชัดแจงและไดรับมอบหมายจากผูบัญชาการทหารเรือหรือผูซ่ึงผูบัญชาการทหารเรือมอบหมายเพ่ือการไลติดตาม

เทาน้ันท่ีจะใชสิทธิไลติดตามได 

 

                       การมอบหมายตามวรรคสองจะทําเปนหนังสือหรือดวยวาจา หรือจะกําหนดเง่ือนไขอยางใดก็ได 

 

                       มาตรา 15  การไลติดตามโดยเรือรบหรือเรือตามมาตรา 14 วรรคสอง ตองเปนไปเพ่ือบังคับใหเรือน้ันหยุดหรือ

ไปยังท่ีแหงใดแหงหน่ึงท้ังน้ี ใหเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปน้ี 

 

                       (1) การไลติดตามจะเร่ิมตนไดในเม่ือเรือตางประเทศ หรือเรือเล็กลําใดลําหน่ึงของเรือตางประเทศ หรือเรืออ่ืนท่ี

ทํางานรวมกับเรือตางประเทศโดยใชเรือตางประเทศเปนเรือพ่ีเล้ียงอยูภายในเขตปลอดภัย 

 

                       (2) เรือท่ีไลติดตามไดใหสัญญาณหยุดท่ีเห็นไดดวยตา หรือฟงไดดวยหูในระยะทางท่ีเรือตางประเทศจะสามารถ

เห็นหรือไดยินสัญญาณได แตไมจําเปนวาในขณะท่ีมีคําส่ังใหหยุดเรือท่ีออกคําส่ังจะตองอยูภายในเขตทางทะเลของราชอาณาจักร 

 

                       (3) การไลติดตามสามารถกระทําตอไปไดถึงภายนอกเขตทางทะเลของราชอาณาจักร ถาการไลติดตามน้ันมิได

ขาดตอนลง แตจะตองส้ินสุดลงทันทีท่ีเรือท่ีถูกไลติดตามน้ันเขาไปในทะเลอาณาเขตของประเทศอ่ืน 

 

                       มาตรา 16  การไลติดตามโดยอากาศยานทหารหรืออากาศยานตามมาตรา 14 วรรคสอง ใหเปนไปตามหลัก

เกณฑดังตอไปน้ี 

 

                       (1) ใหนําความในมาตรา 15 มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 

                       (2) อากาศยานท่ีออกคําส่ังใหหยุดตองไลติดตามเรือน้ันเพ่ือบังคับใหเรือน้ันหยุดหรือไปยังท่ีแหงใดแหงหน่ึงดวย

ตนเอง หรือจนกวาจะมีการรับชวงการไลติดตามเพ่ือบังคับใหเรือน้ันหยุดหรือไปยังท่ีแหงใดแหงหน่ึงโดยเรือรบหรืออากาศยาน

ทหาร หรือเรือหรืออากาศยานตามมาตรา 14 วรรคสอง ท่ีอากาศยานท่ีไลติดตามเรียกมา การไลติดตามจะกระทํามิไดถา

อากาศยานท่ีจะไลติดตามเพียงแตเห็นเรือกระทําความผิดหรือสงสัยวาไดกระทําความผิด แตมิไดมีการส่ังใหหยุดและมิไดมีการไล

ติดตามโดยอากาศยานน้ันหรืออากาศยานหรือเรืออ่ืนโดยไมขาดตอน 

 

  

 



                       มาตรา 17  ในกรณีจําเปนเพ่ือประโยชนในการสอบสวน เจาหนาท่ีทหารเรือหรือพนักงานสอบสวนมีอํานาจ

ควบคุมเรือท่ีถูกควบคุมผานเขตเศรษฐกิจจําเพาะไมวาจะเปนของประเทศใด หรือทะเลหลวงไปยังท่ีใดท่ีหน่ึงได โดยไมกอใหเกิด

สิทธิรองขอใหปลอยเรือท่ีถูกควบคุมน้ัน 

 

                       มาตรา 18  เม่ือเจาหนาท่ีทหารเรือไดปฏิบัติการเทาท่ีจําเปนตามมาตรา 13 แลว ใหเจาหนาท่ีทหารเรือสงตัวผู

ตองหาพรอมดวยส่ิงของท่ียึดไวและบันทึกท้ังปวงท่ีเก่ียวของในคดีท่ีทําไวใหแกพนักงานสอบสวนโดยไมชักชา เวนแตส่ิงของน้ันจะ

เปนเรือหรืออากาศยานหรือส่ิงของอ่ืนท่ีพนักงานสอบสวนไมอาจเก็บรักษาไวได ใหเจาหนาท่ีทหารเรือยึดไวแทนพนักงานสอบสวน 

 

                       ใหพนักงานสอบสวนหรือเจาหนาท่ีทหารเรือยึดส่ิงของตามวรรคหน่ึงไวจนกวาจะมีคําส่ังเด็ดขาดไมฟองคดีหรือ

จนกวาคดีจะถึงท่ีสุดและถาส่ิงของตามวรรคหน่ึงเปนของเสียงายหรือถาเก็บรักษาไวจะเปนการเส่ียงความเสียหายหรือจะเสียคาใช

จายในการดูแลเกินสมควร ใหพนักงานสอบสวนหรือเจาหนาท่ีทหารเรือแลวแตกรณี ทําบัญชีรายละเอียดไวแลวจัดการขายทอด

ตลาด หรือจัดการโดยวิธีอ่ืนตามท่ีเห็นสมควรก็ได เงินท่ีไดเม่ือหักคาใชจายในการดําเนินการแลวใหยึดไวแทนส่ิงของ 

 

                       มาตรา 19  ถาความปรากฏจากการสืบสวนสอบสวนเบ้ืองตนวาผูควบคุมเรือหรืออากาศยาน และบุคคลในเรือ

หรืออากาศยานมิไดกระทําการท่ีเปนการกอวินาศกรรมสถานท่ีผลิตปโตรเลียมในทะเล หรือมิไดกระทําความผิดตามมาตรา 8 หรือ

มิไดฝาฝนมาตรา 9 หรือมาตรา10 ใหเจาหนาท่ีทหารเรือปลอยเรือหรืออากาศยานและผูควบคุมเรือหรืออากาศยานตลอดจนบุคคล

ในเรือหรืออากาศยานน้ันโดยไมชักชา 

 

                       ในกรณีท่ีเจาหนาท่ีทหารเรือไดกระทําไปโดยสุจริต คาภาระและคาใชจายอันเกิดจากการเก็บรักษาเรือ 

อากาศยานหรือส่ิงของอ่ืนท่ียึดไวใหผูควบคุมเรือหรืออากาศยาน หรือเจาของเรือหรืออากาศยานเปนผูรับผิดชอบ 

 

                       มาตรา 20  การปฏิบัติหนาท่ีปองกันและระงับการกระทําท่ีเปนการกอวินาศกรรมตามพระราชบัญญัติน้ี ไมกอ

ใหเกิดสิทธิแกผูใดท่ีจะเรียกรองคาเสียหายหรือคาทดแทนได 

 

                       มาตรา 21  ในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัติน้ี ใหเจาหนาท่ีทหารเรือมีอํานาจและหนาท่ีเชนเดียวกับ

พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจช้ันผูใหญและพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 

                       มาตรา 22  ในกรณีท่ีเจาหนาท่ีทหารเรือสงตัวผูตองหาใหพนักงานสอบสวนดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีตอไป 

มิใหนับระยะเวลาควบคุมผูตองหาซ่ึงไดกระทํามากอนน้ันเปนเวลาควบคุมผูตองหาของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา 

 

                       มาตรา 23  ความผิดตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติน้ีใหชําระท่ีศาลอาญา แตถาการสอบสวนไดกระทําใน

ทองท่ีซ่ึงอยูในเขตอํานาจของศาลใดใหชําระท่ีศาลน้ันไดดวย 

 

  

 



                       มาตรา 24  ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 9 วรรคหน่ึง หรือไมปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีไดรับอนุญาตตามมาตรา 9 วรรค

สอง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 

                       มาตรา 25  ผูใดฝาฝนมาตรา 10 วรรคหน่ึง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหน่ึงป หรือปรับไมเกินหน่ึงแสนบาท 

หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 

ถาการกระทําความผิดน้ันเปนเหตุใหทอหรืออุปกรณของทอถูกทําลายเสียหายเส่ือมคาหรือไรประโยชน ผูกระทําตองระวางโทษจํา

คุกไมเกินสิบป หรือปรับไมเกินหน่ึงลานบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 

                       มาตรา 26  ผูใดฝาฝนมาตรา 10 วรรคสอง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาหม่ืนบาท 

หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 

ถาการกระทําความผิดน้ันเปนเหตุใหทอหรืออุปกรณของทอถูกทําลายเสียหายเส่ือมคาหรือไรประโยชน ผูกระทําตองระวางโทษจํา

คุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหาแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 

                       มาตรา 27  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงอุตสาหกรรมรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี ในสวนท่ีเก่ียวกับอํานาจหนาท่ีของแตละกระทรวง 
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