
พระราชบัญญัติ 

ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับสถานที่ผลิตปิโตรเลียมในทะเล 

พ.ศ. 2530 

 

 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให้ไว้ ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2530 

เป็นปีที่ 42 ในรัชกาลปัจจุบัน 

  
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศ

ว่า 

  
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับสถานที่ผลิตปิโตรเลียมในทะเล 

  
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของรัฐสภา 

ดังต่อไปนี้ 
  
มาตรา 1  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับสถานที่ผลิต

ปิโตรเลียมในทะเล พ.ศ. 2530” 

  
มาตรา 21  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น

ไป 

  
มาตรา 3  บรรดาบทกฎหมาย กฎ และข้อบังคับอ่ืนในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้ 

หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน 

  
มาตรา 4  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ปิโตรเลียม” หมายความว่า ปิโตรเลียมตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม 

“สถานที่ผลิตปิโตรเลียมในทะเล” หมายความว่า สิ่งติดตั้งเดี่ยวหรือมากกว่านั้น ที่สร้างขึ้นหรือ
ติดตั้งอย่างชั่วคราวหรือถาวรในเขตเศรษฐกิจจ าเพาะหรือไหล่ทวีปของราชอาณาจักรไทย เพ่ือวัตถุประสงค์ในการ
                                                           
1 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 104/ตอนที่ 224/ฉบับพิเศษ หน้า 1/6 พฤศจกิายน 2530 



ผลิตหรืออ านวยประโยชน์ในการผลิตปิโตรเลียมและหมายความรวมถึงเรือ แท่นลอย หรือโครงสร้า งอ่ืนใดที่อยู่
ประจ าและเป็นส่วนหนึ่งของการผลิตหรืออ านวยประโยชน์ในการผลิตปิโตรเลียมในเขตเศรษฐกิจจ าเพาะหรือไหล่
ทวีปดังกล่าว 

“เขตปลอดภัย” หมายความว่า เขตรอบสถานที่ผลิตปิโตรเลียมในทะเลมีระยะห้าร้อยเมตร 
โดยวัดจากแต่ละจุดของขอบด้านนอกของสถานที่ผลิตปิโตรเลียมในทะเลตามกฎหมายระหว่างประเทศ 

“สืบสวนสอบสวนเบื้องต้น” หมายความว่า แสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐานรวบรวม
พยานหลักฐาน หรือด าเนินการทั้งหลายอ่ืนตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งเจ้าหน้าที่ทหารเรือได้ท าไป
เกี่ยวกับความผิดที่กล่าวหาเพ่ือที่จะทราบข้อเท็จจริงหรือทราบรายละเอียดแห่งความผิดหรือพิสูจน์ความผิดหรือ
เพ่ือให้ได้ตัวผู้กระท าความผิดมาส่งให้แก่พนักงานสอบสวนต่อไป 

“การก่อวินาศกรรม” หมายความว่า การก่อวินาศกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน 

“เจ้าหน้าที่ทหารเรือ” หมายความว่า นายทหารเรือประจ าการชั้นสัญญาบัตร ซึ่งด ารงต าแหน่งผู้
บังคับการเรือ ผู้บังคับหมู่เรือ ผู้บังคับหมวดเรือ ผู้บังคับการกองเรือ ผู้บัญชาการกรมนาวิกโยธิน ผู้บัญชาการ
กองเรือยุทธการ ผู้บัญชาการทหารเรือ หรือต าแหน่งอ่ืนที่ผู้บัญชาการทหารเรือได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้
เทียบเท่ากับต าแหน่งดังกล่าว และนายทหารเรือประจ าการชั้นสัญญาบัตรซึ่งผู้บัญชาการทหารเรือได้ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาแต่งตั้งข้ึนโดยเฉพาะ 

  
มาตรา 5  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน*มีอ านาจประกาศ 

(1) ก าหนดหรือยกเลิกเขตที่ตั้งและเขตปลอดภัยของสถานที่ผลิตปิโตรเลียมในทะเล 

(2) ก าหนดหรือยกเลิกเขตท่อรวมทั้งอุปกรณ์ของท่อที่ใช้ในกระบวนการผลิตปิโตรเลียมซึ่ง
เชื่อมโยงกันระหว่างสถานที่ผลิตปิโตรเลียมในทะเลที่อยู่นอกเขตปลอดภัย 

การประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  
มาตรา 6  สถานที่ผลิตปิโตรเลียมในทะเลและเขตปลอดภัยให้ถือว่าอยู่ในราชอาณาจักร 

การกระท าความผิดตามกฎหมายไทยที่เกิดขึ้นบน เหนือ หรือใต้สถานที่ผลิตปิโตรเลียมในทะเล 
หรือในเขตปลอดภัย ให้ถือว่าได้กระท าในราชอาณาจักร 

ให้พนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามีอ านาจสอบสวนคดีอาญาทั้ง
ปวงตามวรรคสอง พนักงานสอบสวนท้องที่ใดเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบในการสอบสวนให้เป็นไปตามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศก าหนด 

  



มาตรา 7  ให้เจ้าหน้าที่ทหารเรือมีอ านาจสืบสวนสอบสวนเบื้องต้น เพ่ือป้องกันและระงับการ
กระท าท่ีเป็นการก่อวินาศกรรมสถานที่ผลิตปิโตรเลียมในทะเล 

  
มาตรา 8  เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 7 ให้เจ้าหน้าที่ทหารเรือมีอ านาจสืบสวน

สอบสวนเบื้องต้นเกี่ยวกับการกระท าที่เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาที่ได้กระท า บน เหนือ หรือใต้
สถานที่ผลิตปิโตรเลียมในทะเล หรือในเขตปลอดภัยตามความผิด ดังต่อไปนี้ 

(1) ความผิดเกี่ยวกับการปกครองตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา 136 ถึงมาตรา 146 

(2) ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชนตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 209 ถึงมาตรา 216 

(3) ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชนตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 217 ถึงมาตรา 
226 และมาตรา 231 

(4) ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกายตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 288 ถึงมาตรา 290 และมาตรา 295 
ถึงมาตรา 298 

(5) ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียงตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 309 มาตรา 310 มาตรา 313 
ถึงมาตรา 315 และมาตรา 322 ถึงมาตรา 324 

(6) ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 334 มาตรา 335 มาตรา 336 ถึงมาตรา 339 
มาตรา 340 มาตรา 340 ตรี มาตรา 357 ถึงมาตรา 360 มาตรา 362 มาตรา 364 และมาตรา 365 

  
มาตรา 9  การเดินเรือในเขตปลอดภัยต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีกรมเชื้อเพลิง

ธรรมชาติ* หรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ*มอบหมาย เว้นแต่มีความจ าเป็นเพราะเหตุสุดวิสัยหรือประสบ
ภยันตรายร้ายแรง 

ในการอนุญาตนั้น จะก าหนดเงื่อนไขอย่างใดด้วยก็ได้ 
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่เรือของทางราชการ เรือของผู้รับสัมปทานปิโตรเลียมในเขต

ท้องที่นั้น และเรือของผู้รับจ้างซึ่งได้ท าสัญญาจ้างเหมากับผู้รับสัมปทานปิโตรเลียมในเขตท้องที่นั้น 

  
มาตรา 10  ในกรณีที่มีการประกาศก าหนดเขตท่อรวมทั้งอุปกรณ์ของท่อที่ใช้ในกระบวนการผลิต

ปิโตรเลียมตามมาตรา 5 (2) หรือมีการประกาศก าหนดเขตระบบการขนส่งปิโตรเลียมทางท่อตามกฎหมายว่าด้วย
การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ห้ามมิให้ผู้ใดทอดสมอเรือหรือเกาสมอหรือกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งอันอาจ
เป็นอันตรายต่อท่อที่ใช้ในกระบวนการผลิตปิโตรเลียม หรือท่อที่ใช้ในระบบการขนส่งปิโตรเลียมจากสถานที่ผลิต
ปิโตรเลียมในทะเลมาถึงชายฝั่งหรือท่อที่ใช้หรือเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการผลิตปิโตรเลียมซึ่งเชื่อมโยงกันระหว่าง
สถานที่ผลิตปิโตรเลียมในทะเลที่อยู่นอกเขตปลอดภัยรวมทั้งอุปกรณ์ของท่อดังกล่าว 



ห้ามมิให้ผู้ใดเดินเรือข้ามท่อหรืออุปกรณ์ของท่อตามวรรคหนึ่ง โดยมิได้ชักสมอขึ้นพ้นจากน้ าจน
แลเห็นได้ 

การกระท าผิดตามมาตรานี้ให้ถือว่าได้กระท าในราชอาณาจักร 

ในการสอบสวนการกระท าความผิดตามมาตรานี้ ให้น าความในมาตรา 6 วรรคสาม มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม 

  
มาตรา 11  ให้เจ้าหน้าที่ทหารเรือมีอ านาจสืบสวนสอบสวนเบื้องต้นเกี่ยวกับการกระท าความผิด

ตามมาตรา 9 หรือมาตรา 10 

  
มาตรา 12  ให้เจ้าหน้าที่ทหารเรือมีอ านาจสั่งหรือบังคับให้เรือหรืออากาศยานที่ใช้หรือมีเหตุอัน

ควรสงสัยว่าจะใช้หรือได้ใช้ในการก่อวินาศกรรมสถานที่ผลิตปิโตรเลียมในทะเลหรือเรือหรืออากาศยานที่ได้ใช้ใน
การกระท าความผิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าได้ใช้ในการกระท าความผิดตามมาตรา 8 หรือเรือที่ฝ่าฝืนหรือมีเหตุ
อันควรสงสัยว่าได้ฝ่าฝืนมาตรา 9 หรือมาตรา 10 หยุดหรือไปยังที่แห่งใดแห่งหนึ่ง หรือลงยังสนามบิน หรือที่ข้ึนลง
ชั่วคราวแห่งใดแห่งหนึ่ง 

ในกรณีจ าเป็นเพื่อด าเนินการตามวรรคหนึ่งให้เจ้าหน้าที่ทหารเรือมีอ านาจใช้อาวุธประจ าเรือหรือ
อากาศยานบังคับได ้

  
มาตรา 13  เมื่อเจ้าหน้าที่ทหารเรือสั่งหรือบังคับให้เรือหรืออากาศยานหยุดหรือไปยังที่แห่งใด

แห่งหนึ่ง หรือลงยังสนามบินหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวแห่งใดแห่งหนึ่งตามมาตรา 12 แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ทหารเรือมี
อ านาจปฏิบัติต่อเรือหรืออากาศยาน ผู้ควบคุมเรือหรืออากาศยาน และบุคคลในเรือหรืออากาศยาน ดังต่อไปนี้ 

(1) ตรวจและค้นเรือหรืออากาศยาน 

(2) สอบสวนผู้ควบคุมเรือหรืออากาศยานและบุคคลในเรือหรืออากาศยาน 

(3) ถ้าการตรวจค้นเรือหรืออากาศยานหรือการสอบสวนมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีการก่อ
วินาศกรรม หรือได้มีการก่อวินาศกรรม หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระท าความผิดตามมาตรา 8 หรือฝ่าฝืน
มาตรา 9 หรือมาตรา 10 ให้เจ้าหน้าที่ทหารเรือมีอ านาจควบคุมผู้ต้องหาว่ากระท าความผิดนั้นไว้เพ่ือสอบสวน
ตลอดจนยึดเรือหรืออากาศยาน และสิ่งของที่จะใช้หรือได้ใช้ในการกระท าความผิด 

ห้ามมิให้ควบคุมเรือหรืออากาศยาน ผู้ควบคุมเรือหรืออากาศยานหรือบุคคลในเรือหรืออากาศ
ยาน เกินความจ าเป็นตามพฤติการณ์แห่งคดี 

  



มาตรา 14  ให้เจ้าหน้าที่ทหารเรือมีอ านาจไล่ติดตามเรือต่างประเทศได้ เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อได้
ว่าเรือนั้นได้ใช้ในการก่อวินาศกรรมสถานที่ผลิตปิโตรเลียมในทะเลหรือได้ใช้ในการกระท าความผิดตามมาตรา 8 
หรือฝ่าฝืนมาตรา 9 หรือมาตรา 10 

เรือรบหรืออากาศยานทหาร หรือเรือหรืออากาศยานที่ทางราชการน ามาใช้ในราชการของรัฐบาล
ที่มีเครื่องหมายชัดแจ้งและได้รับมอบหมายจากผู้บัญชาการทหารเรือหรือผู้ซึ่งผู้บัญชาการทหารเรือมอบหมายเพ่ือ
การไล่ติดตามเท่านั้นที่จะใช้สิทธิไล่ติดตามได้ 

การมอบหมายตามวรรคสองจะท าเป็นหนังสือหรือด้วยวาจา หรือจะก าหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได้ 
  
มาตรา 15  การไล่ติดตามโดยเรือรบหรือเรือตามมาตรา 14 วรรคสอง ต้องเป็นไปเพ่ือบังคับให้

เรือนั้นหยุดหรือไปยังที่แห่งใดแห่งหนึ่ง  ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
(1) การไล่ติดตามจะเริ่มต้นได้ในเมื่อเรือต่างประเทศ หรือเรือเล็กล าใดล าหนึ่งของเรือต่างประเทศ 

หรือเรืออ่ืนที่ท างานร่วมกับเรือต่างประเทศโดยใช้เรือต่างประเทศเป็นเรือพ่ีเลี้ยงอยู่ภายในเขตปลอดภัย 

(2) เรือที่ไล่ติดตามได้ให้สัญญาณหยุดที่เห็นได้ด้วยตา หรือฟังได้ด้วยหู ในระยะทางที่เรือ
ต่างประเทศจะสามารถเห็นหรือได้ยินสัญญาณได้ แต่ไม่จ าเป็นว่าในขณะที่มีค าสั่งให้หยุดเรือที่ออกค าสั่งจะต้องอยู่
ภายในเขตทางทะเลของราชอาณาจักร 

(3) การไล่ติดตามสามารถกระท าต่อไปได้ถึงภายนอกเขตทางทะเลของราชอาณาจักร ถ้าการไล่
ติดตามนั้นมิได้ขาดตอนลง แต่จะต้องสิ้นสุดลงทันทีที่เรือที่ถูกไล่ติดตามนั้นเข้าไปในทะเลอาณาเขตของประเทศอ่ืน 

  
มาตรา 16  การไล่ติดตามโดยอากาศยานทหารหรืออากาศยานตามมาตรา 14 วรรคสอง ให้

เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
(1) ให้น าความในมาตรา 15 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

(2) อากาศยานที่ออกค าสั่งให้หยุดต้องไล่ติดตามเรือนั้นเพ่ือบังคับให้เรือนั้นหยุดหรือไปยังที่แห่ง
ใดแห่งหนึ่งด้วยตนเอง หรือจนกว่าจะมีการรับช่วงการไล่ติดตามเพ่ือบังคับให้เรือนั้นหยุดหรือไปยังที่แห่งใดแห่งหนึ่ง
โดยเรือรบหรืออากาศยานทหาร หรือเรือหรืออากาศยานตามมาตรา 14 วรรคสอง ที่อากาศยานที่ไล่ติดตามเรียกมา 
การไล่ติดตามจะกระท ามิได้ถ้าอากาศยานที่จะไล่ติดตามเพียงแต่เห็นเรือกระท าความผิดหรือสงสัยว่าได้กระท า
ความผิด แต่มิได้มีการสั่งให้หยุดและมิได้มีการไล่ติดตามโดยอากาศยานนั้นหรืออากาศยานหรือเรืออ่ืนโดยไม่ขาด
ตอน 

  



มาตรา 17  ในกรณีจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ในการสอบสวน เจ้าหน้าที่ทหารเรือหรือพนักงาน
สอบสวนมีอ านาจควบคุมเรือที่ถูกควบคุมผ่านเขตเศรษฐกิจจ าเพาะไม่ว่าจะเป็นของประเทศใด หรือทะเลหลวงไป
ยังที่ใดท่ีหนึ่งได้ โดยไม่ก่อให้เกิดสิทธิร้องขอให้ปล่อยเรือที่ถูกควบคุมนั้น 

  
มาตรา 18  เมื่อเจ้าหน้าที่ทหารเรือได้ปฏิบัติการเท่าที่จ าเป็นตามมาตรา 13 แล้ว ให้เจ้าหน้าที่

ทหารเรือส่งตัวผู้ต้องหาพร้อมด้วยสิ่งของที่ยึดไว้และบันทึกทั้งปวงที่เกี่ยวข้องในคดีที่ท าไว้ให้แก่พนักงานสอบสวน
โดยไม่ชักช้า เว้นแต่สิ่งของนั้นจะเป็นเรือหรืออากาศยานหรือสิ่งของอ่ืนที่พนักงานสอบสวนไม่อาจเก็บรักษาไว้ได้ 
ให้เจ้าหน้าที่ทหารเรือยึดไว้แทนพนักงานสอบสวน 

ให้พนักงานสอบสวนหรือเจ้าหน้าที่ทหารเรือยึดสิ่งของตามวรรคหนึ่งไว้จนกว่าจะมีค าสั่งเด็ดขาด
ไม่ฟ้องคดีหรือจนกว่าคดีจะถึงที่สุด และถ้าสิ่งของตามวรรคหนึ่งเป็นของเสียง่ายหรือถ้าเก็บรักษาไว้จะเป็นการ
เสี่ยงความเสียหายหรือจะเสียค่าใช้จ่ายในการดูแลเกินสมควร ให้พนักงานสอบสวนหรือเจ้าหน้าที่ทหารเรือแล้วแต่
กรณี ท าบัญชีรายละเอียดไว้แล้วจัดการขายทอดตลาด หรือจัดการโดยวิธีอ่ืนตามที่เห็นสมควรก็ได้ เงินที่ได้เมื่อหัก
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการแล้วให้ยึดไว้แทนสิ่งของ 

  
มาตรา 19  ถ้าความปรากฏจากการสืบสวนสอบสวนเบื้องต้นว่าผู้ควบคุมเรือหรืออากาศยาน 

และบุคคลในเรือหรืออากาศยานมิได้กระท าการที่เป็นการก่อวินาศกรรมสถานที่ผลิตปิโตรเลียมในทะเล หรือมิได้
กระท าความผิดตามมาตรา 8 หรือมิได้ฝ่าฝืนมาตรา 9 หรือมาตรา 10 ให้เจ้าหน้าที่ทหารเรือปล่อยเรือหรืออากาศ
ยานและผู้ควบคุมเรือหรืออากาศยานตลอดจนบุคคลในเรือหรืออากาศยานนั้นโดยไม่ชักช้า 

ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ทหารเรือได้กระท าไปโดยสุจริต ค่าภาระและค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการเก็บ
รักษาเรือ อากาศยานหรือสิ่งของอ่ืนที่ยึดไว้ให้ผู้ควบคุมเรือหรืออากาศยาน หรือเจ้าของเรือหรืออากาศยานเป็น
ผู้รับผิดชอบ 

  
มาตรา 20  การปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและระงับการกระท าที่เป็นการก่อวินาศกรรมตาม

พระราชบัญญัตินี้ ไม่ก่อให้เกิดสิทธิแก่ผู้ใดที่จะเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าทดแทนได้ 
 

มาตรา 21  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้เจ้าหน้าที่ทหารเรือมีอ านาจและหน้าที่
เช่นเดียวกับพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจชั้นผู้ใหญ่และพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา 

  



มาตรา 22  ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ทหารเรือส่งตัวผู้ต้องหาให้พนักงานสอบสวนด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่ต่อไป มิให้นับระยะเวลาควบคุมผู้ต้องหาซึ่งได้กระท ามาก่อนนั้นเป็นเวลาควบคุมผู้ต้องหาของ
พนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

  
มาตรา 23  ความผิดตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ให้ช าระที่ศาลอาญา แต่ถ้าการสอบสวน

ได้กระท าในท้องที่ซึ่งอยู่ในเขตอ านาจของศาลใดให้ช าระท่ีศาลนั้นได้ด้วย 

  
มาตรา 24  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้รับอนุญาตตาม

มาตรา 9 วรรคสอง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  
มาตรา 25  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 10 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน

หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

ถ้าการกระท าความผิดนั้นเป็นเหตุให้ท่อหรืออุปกรณ์ของท่อถูกท าลายเสียหายเสื่อมค่าหรือไร้
ประโยชน์ ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  
มาตรา 26  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 10 วรรคสอง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกิน

ห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

ถ้าการกระท าความผิดนั้นเป็นเหตุให้ท่อหรืออุปกรณ์ของท่อถูกท าลายเสียหายเสื่อมค่าหรือไร้
ประโยชน์ ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  
มาตรา 27  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  และ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน*รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของแต่ละ
กระทรวง 

  
  

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก ป.  ติณสูลานนท์ 
นายกรัฐมนตรี 

 
 



หมายเหตุ    เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากในปัจจุบันนี้มีการผลิตปิโตรเลียมใน
ทะเล ในเขตเศรษฐกิจจ าเพาะและไหล่ทวีปของราชอาณาจักรไทย สมควรให้เจ้าหน้าที่ทหารเรือไทยมีอ านาจหน้าที่
ในการด าเนินการป้องกันและระงับการกระท าที่เป็นการก่อวินาศกรรมสถานที่ผลิตปิโตรเลียมในทะเล ในเขต
เศรษฐกิจจ าเพาะและไหล่ทวีปดังกล่าว และมีอ านาจสืบสวนสอบสวนเบื้องต้นเพ่ือส่งเรื่องให้พนักงานสอบสวนตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาด าเนินการต่อไป  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
                      
*พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 พ.ศ. 25452 

  
มาตรา 2  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น

ไป 

  
มาตรา 3  เพ่ือให้สอดคล้องกับการโอนกิจการบริหารและอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการตาม

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 และพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอ านาจ
หน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2545 ให้
แก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้สอดคล้องกับการโอนอ านาจหน้าที่และเจตนารมณ์ของกฎหมาย   ทั้งนี้ ตามที่
บัญญัติในพระราชกฤษฎีกานี ้

  
มาตรา 101  ในพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับสถานที่ผลิตปิโตรเลียมในทะเล พ.ศ. 

2530 ให้แก้ไขค าว่า “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม” เป็น “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน” และค า
ว่า “อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี” เป็น “อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ” 

  
หมายเหตุ    เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง 
กรม พ.ศ. 2545 ได้บัญญัติให้จัดตั้งส่วนราชการขึ้นใหม่โดยมีภารกิจใหม่ ซึ่งได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาโอน
กิจการบริหารและอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั้น
แล้ว และเนื่องจากพระราชบัญญัติดังกล่าวได้บัญญัติให้โอนอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการ รัฐมนตรีผู้ด ารงต าแหน่ง
หรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในส่วนราชการเดิมมาเป็นของส่วนราชการใหม่ โดยให้มีการแก้ไขบทบัญญัติต่าง ๆ ให้
สอดคล้องกับอ านาจหน้าที่ที่โอนไปด้วย  ฉะนั้น เพ่ืออนุวัติให้เป็นไปตามหลักการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติและ
พระราชกฤษฎีกาดังกล่าว จึงสมควรแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้สอดคล้องกับการโอนส่วนราชการ เพ่ือให้

                                                           
2 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 119/ตอนที่ 102 ก/หน้า 66/8 ตุลาคม 2545 



ผู้เกี่ยวข้องมีความชัดเจนในการใช้กฎหมายโดยไม่ต้องไปค้นหาในกฎหมายโอนอ านาจหน้าที่ว่าตามกฎหมายใดได้มี
การโอนภารกิจของส่วนราชการหรือผู้รับผิดชอบตามกฎหมายนั้นไปเป็นของหน่วยงานใดหรือผู้ใดแล้ว โดยแก้ไข
บทบัญญัติของกฎหมายให้มีการเปลี่ยนชื่อส่วนราชการ รัฐมนตรี ผู้ด ารงต าแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ของส่วน
ราชการให้ตรงกับการโอนอ านาจหน้าที่ และเพ่ิมผู้แทนส่วนราชการในคณะกรรมการให้ตรงตามภารกิจที่มีการตัด
โอนจากส่วนราชการเดิมมาเป็นของส่วนราชการใหม่รวมทั้งตัดส่วนราชการเดิมที่มีการยุบเลิกแล้ว ซึ่งเป็นการแก้ไข
ให้ตรงตามพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
  
  
  
  
  
 


