รายงานวิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เปนเลิศ
การตรวจคนจับกุมผูกระทําผิดกฎหมายในทะเล
๑. เกริ่นนํา
กระบวนการ/วิธีการดําเนินงานในอดีต
การคุมครองและรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล ตลอดจนรักษากฎหมายใหอํานาจทหารเรือ จํานวน
๒๙ ฉบับ เปนบทบาทหนึ่งของกองทัพเรือที่มีความสําคัญ ดั้งนั้นผูปฏิบัติงานในเรือของกองทัพเรือจึงจําเปน ตองมี
องคความรู เรื่อง การตรวจคนจับกุมผูกระทําความผิดกฎหมายในทะเล ดวยรูปแบบของการกระทําความผิดที่มี
หลากหลากหลายมากขึ้น การปฏิบัติมีความเสี่ยงอันตรายตลอดเวลา ประกอบกับมีความเกี่ยวของกับกฎหมายที่ให
อํานาจทหารเรือ ผูปฏิบัติงานจึงตองศึกษาใหเขาใจและฝกฝนขั้นตอนการปฏิบัติในการตรวจคนจับกุมผูกระทําผิด
กฎหมายในทะเลใหเกิดความชํานาญ เพื่อใหการปฏิบัติงานนั้นเกิดความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ซึ่งองคความรู
เรื่องการตรวจคนจับ กุมผูกระทําผิดกฎหมายในทะเล เดิมเปน การปฏิบัติตามคูมือสถานีเรือ จากนั้นมีการพัฒนา
ปรับปรุงอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน
สภาพทั่วไป
เรือที่ปฏิบัติราชการตามทัพเรือภาคตางๆ เมื่อทําการลาดตระเวนในทะเล การดําเนินการตรวจคนจับกุมนั้น
เริ่มตนจากการสังเกตุพฤติการณที่ตองสงสัย ซึ่งขึน้ อยูกับการตัดสินใจจากความรูและประสบการณของผูบังคับการเรือ
ผูควบคุมเรือ เมื่อพิจารณาวามีเหตุตองสงสัยจึงทําการตรวจคน หากพบการกระทําความผิดตามกฎหมายใหอํานาจ
ทหารเรือ จํานวน ๒๙ ฉบับ จึงดําเนินการจับกุมตอไป
ลักษณะสําคัญของวิธีหรือแนวทางการปฏิบัติที่เปนเลิศ
เนื่องจากการตรวจคนจับกุมผูกระทําผิดกฎหมายในทะเล เปนการปฏิบัติที่เสี่ยงอันตรายตลอดเวลา ดังนั้น
ผูปฏิบัติตองมีความรัดกุม และปฏิบัติตามขั้นตอนในการตรวจคน อีกทั้งยังมีความเกี่ยวของกับการใชอํานาจตาม
กฎหมายใหอํานาจทหารเรือจํานวน ๒๙ ฉบับ หากผูปฏิบัติไมมีความละเอียดรอบคอบในการดําเนินการ อาจถูกฟอง
กลับได จึงมีการดําเนินการจัดทําองคความรู ๓ องคความรูหลัก ไดแก การเตรียมการ การปฏิบัติการตรวจคน และ
การจับกุมและดําเนินคดี
วัตถุประสงคของแนวทางปฏิบัติที่เปนเลิศ
เพื่อใหกําลังพลในกองทัพเรือที่ปฏิบัติงานในการตรวจคนจับกุมผูกระทําผิดกฎหมายในทะเล ปฏิบัติงาน
ดวยความปลอดภัย และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
เปาหมาย
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ผูปฏิบัติการตรวจคนจับกุมมีความเขาใจขั้นตอนการปฏิบัติในการตรวจคน และ
การดําเนินคดี
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
๑. ไมมีความสูญเสียที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติการตรวจคนจับกุม
๒. ไมมีการฟองกลับทางคดีของผูถูกจับกุม

-๒๒. ลําดับขั้นตอนการดําเนินกิจกรรมพัฒนาของแนวทางการปฏิบัติที่เปนเลิศ
ขั้นที่ ๑ ประสบการณ ความรูที่ไดรับ จากการปฏิบัติการตรวจคนตามคูมือสถานีเรือ
ขั้นที่ ๒ ประสบการณ ความรูที่ไดรับ จากการฝกตรวจคนฯ กับกองทัพเรือ และหนวยยามฝงของประเทศสหรัฐฯ
ขั้นที่ ๓ พ.ศ.๒๕๒๙ กธน.สบ.ทร. จัดทําคูมือ “กฎหมายที่ใหอํานาจทหารเรือปราบปรามการกระทําผิดบางอยางทางทะเล”
ขั้นที่ ๔ พ.ศ.๒๕๔๒ ทร.อนุมัติใช อทร.๙๑๐๑ “คูมือการปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายใหอํานาจทหารเรือปฏิบัติการในทะเล”
ขั้นที่ ๕ พ.ศ.๒๕๔๘ กฝร.จัดทํา “รางแนวทางการปฏิบัติในการตรวจคน (เพื่อพลาง) พ.ศ.๒๕๔๘”
ขั้นที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒ จัดตั้ง กยฝ. ตาม พ.ร.ฎ.จัดสวนราชการ ทร. พ.ศ.๒๕๕๒ และ กร.ไดมอบหมายให กยฝ.
ตั้งคณะทํางานจัดทําเอกสาร “การปฏิบัติการขัดขวางทะเล” โดยแปลมาจาก ATP 71 “Maritime Interdiction
Operation” ผสมกับ แนวทางฯ ป ๔๘ ของ กฝร. และ อทร.๙๑๐๑
ขั้นที่ ๗ พ.ศ.๒๕๕๕ การฝกตรวจคนฯ ในการฝกผสม Ship’s boarding party กับกองทัพเรือประเทศออสเตรเลีย
ขั้นที่ ๘ พ.ศ.๒๕๕๘ กยฝ.จัดทําเอกสารจัดการองคความรูสาขาการปฏิบัติการยามฝง เรื่อง การตรวจคนและ
การบังคับใชกฎหมายที่มอบอํานาจใหทหารเรือปราบปรามผูกระทําผิดบางอยางทางทะเล พ.ศ.๒๕๕๗
ขั้นที่ ๙ พ.ศ.๒๕๕๘ กองเรือยุ ทธการ จัดทําเอกสารวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ เรื่อง การตรวจคน จับกุมผูกระทําผิด
กฎหมายในทะเล
FLOW CHART
การปฏิบัติการตรวจคนตามคูมือสถานีเรือ
การฝกตรวจคนฯ กับกองทัพเรือ และหนวยยามฝงของสหรัฐอเมริกา
พ.ศ.๒๕๒๙ กธน.สบ.ทร. จัดทําคูมือ “กฎหมายที่ใหอํานาจทหารเรือปราบปรามการกระทําผิดบางอยางทางทะเล”
พ.ศ.๒๕๔๒ ทร.อนุมัติใช อทร.๙๑๐๑ “คูมือการปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายใหอํานาจทหารเรือปฏิบัติการในทะเล”
พ.ศ.๒๕๔๘ กฝร.จัดทํา “รางแนวทางการปฏิบัติในการตรวจคน (เพื่อพลาง) พ.ศ.๒๕๔๘”
พ.ศ.๒๕๕๒ จัดตั้ง กยฝ. ตาม พ.ร.ฎ.จัดสวนราชการ ทร. พ.ศ.๒๕๕๒ และ กร. ไดมอบหมายให กยฝ.ตั้งคณะทํางาน
จัดทําเอกสาร “การปฏิบัติการขัดขวางทะเล” โดยแปลมาจาก ATP 71 “Maritime Interdiction Operation”
ผสมกับ แนวทางฯ ป ๔๘ ของ กฝร. และ อทร.๙๑๐๑

-๓พ.ศ.๒๕๕๕ การฝกตรวจคน ฯ ในการฝกผสม Ship’s boarding party กับกองทัพเรือออสเตรเลีย
พ.ศ.๒๕๕๘ กยฝ.จัดทําเอกสารจัดการองคความรูสาขาการปฏิบัติการยามฝง เรื่อง การตรวจคนและการบังคับใช
กฎหมายที่มอบอํานาจใหทหารเรือปราบปรามผูกระทําผิดบางอยางทางทะเล พ.ศ.๒๕๕๗

พ.ศ.๒๕๕๘ เอกสารวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ เรื่องการตรวจคนจับกุมผูกระทําผิดกฎหมายในทะเล
๓. ผลการดําเนินการ
การปฎิ บั ติ ในการตรวจค น จั บ กุ มผู กระทําผิ ดกฎหมายในทะเลและการดําเนิน คดีเปน ไปด ว ยความเรีย บรอ ย
โดยปราศจากการสูญเสียและการฟ องกลั บทางคดี เมื่อปฏิบัติตามเอกสารวิธีป ฏิบัติที่เปนเลิศ แลวทําใหส ามารถ
ดําเนินการในการตรวจคนจับกุม มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ การประสานการปฏิบัติกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
มีความรวดเร็ว มากยิ่งขึ้น
๔. บทเรียนที่ไดรับ
เนื่ องจากการปฏิ บั ติ ในการตรวจค น จั บ กุ ม ผูก ระทํ า ผิด กฎหมายในทะเล มี ค วามเสี่ ย งอั น ตรายที่ อ าจเกิด ขึ้ น
ตลอดเวลา เนื่องจากผูกระทําความผิดอาจเกิดการตอสู ขัดขืนการดําเนินการของเจาหนาที่ ดังนั้นชุดตรวจคนตองทํา
การซั กซ อมการปฏิ บั ติให เ กิ ดความเข า ใจ และเกิดความชํานาญ การดําเนิน การจึงตองปฏิบัติตามขั้น ตอนอยาง
เครงครัด โดยปฏิบัติอยางระมัดระวัง การทําบันทึกจับกุมตองมีความละเอียดรอบคอบ โดยปรึกษากับนายทหาร
พระธรรมนูญ
๕. ปจจัยความสําเร็จ
๕.๑ การขาวจะตองไดรับจากแหลงขอมูลที่เชื่อถือได โดยพิจารณาจากขาวที่ไดรับจากหนวยขาวของหนวยเฉพาะ
กิจตางๆ เปนอันดับแรก จากนั้นจึงพิจารณาจากขาวในพื้นที่ปฏิบัติการ
๕.๒ การสังเกตพฤติกรรมของเรือตองสงสัย ผูบังคับการเรือ และผูควบคุมเรือ จะตองมีความละเอียดรอบคอบใน
การสังเกตุ ทั้งลักษณะของเรือที่ผิดปกติไปจากปกติ และพฤติกรรมที่ผิดปกติ
๕.๓ การปฏิ บั ติของ จนท.ชุ ดตรวจค น จําเปน ตองมีการฝกซอมจนชํานาญ เขาใจขั้น ตอนการปฏิบัติตรงกั น
เนนความปลอดภัยเปนอันดับแรก
๕.๔ การจับกุมดําเนินคดี มีความเกี่ยวของกับกฎหมายใหอํานาจ ตองมีความละเอียดรอบคอบ ระมัดระวังใน
การตั้งขอกลาวหา รวมทั้งกระบวนการรวบรวมพยานหลักฐานตางๆ เพื่อมิใหถูกฟองกลับได

-๔๖. การเผยแพร/การไดรับการยอมรับ และรางวัลที่ไดรับ
๖.๑ ผลการปฏิบัติในการจับกุมผูกระทําความผิดกฎหมายทางทะเล ไดรับความสนใจจากประชาชน มีการเผยแพร
ทางสื่อตางๆ อยูอยางตอเนื่อง
๖.๒ การไดรับการยอมรับจากผูบังคับบัญชา รวมถึงประชาชนทั่วไป ที่มคี วามเชื่อมั่นในการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ
และความบริสุทธิ์ยุติธรรมของผูปฏิบัติงาน
๗. ภาคผนวก
เอกสารวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ เรื่อง “การตรวจคนจับกุมผูกระทําผิดกฎหมายในทะเล”

เอกสารการจัดการความรู
วิธีปฏิบตั ิที่เปนเลิศ

กองเรือยุทธการ
เรื่อง

การตรวจคนจับกุมผูกระทําผิดกฎหมายในทะเล

รายชื่อคณะทํางาน
ชุมชนนักปฏิบัติการตรวจคนจับกุมผูกระทําผิดกฎหมายในทะเล
๑. น.อ.ประวิณ จิตตินันทน
๒. น.ท.ไกรภพ ศรีรัตน
๓. น.ท.วชิรา ขําพลจิต
๔. น.ต.ประภากร สวางอารมณ
๕. น.ต.รัฐพล ขะตะเจริญ
๖. น.ต.พลฉกาจ หริตกุล
๗. ร.อ.กรกช สีหะ
๘. ร.อ.กรวีร จําเนียร
๙. ร.อ.เกริกยศ สุวรรณโณ
๑๐. ร.อ.เจษฎา ตาลลักษมณ
๑๑. ร.อ.วัตรรัตน เชื่อมสามัคคี
๑๒. ร.อ.นพดล กิ่งเกตุ
๑๓. ร.อ.เอกพณ ทํานองนาค
๑๔. ร.อ.ปรีชา แกวมณี
๑๕. ร.ต.พงศพันธ แกวสาร

หัวหนาคณะทํางาน
รองหัวหนาคณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
เลขานุการคณะทํางาน
ผช.เลขานุการคณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน

คํานํา
การคุมครองและรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล ตลอดจนรักษากฎหมายใหอํานาจทหารเรือ
จํานวน ๒๙ ฉบับ เปนบทบาทหนึ่งของกองทัพเรือที่มีความสําคัญ ดั้งนั้นผูปฏิบัติงานในเรือของกองทัพเรือจึง
จําเปนตองมีองคความรูเรื่อง การตรวจคนจับกุมผูกระทําความผิดกฎหมายในทะเล
เรือที่ปฏิบัติราชการตามทัพเรือภาคตางๆ เมื่อทําการลาดตระเวนในทะเล การดําเนินการตรวจคน
จับกุมนั้นเริ่มตนจากการสังเกตุพฤติกรมของเรือที่ตองสงสัย ซึ่งขึ้นอยูกับการตัดสินใจจากความรูและประสบการณ
ของผูบังคับการเรือ ผูควบคุมเรือ เมื่อพิจารณาวามีเหตุตองสงสัยจึงทําการตรวจคน หากพบการกระทําความผิด
ตามกฎหมายใหอํานาจทหารเรือ จํานวน ๒๙ ฉบับ จึงดําเนินการจับกุมตอไป ดวยรูปแบบของการกระทําความผิด
ที่มีหลากหลากหลายมากขึ้น การปฏิบัติมีความเสี่ยงอันตรายตลอดเวลา ประกอบกับมีความเกี่ยวของกับกฎหมาย
ที่ใหอํานาจทหารเรือ ผูปฏิบัติงานจึงตองศึกษาใหเขาใจและฝกฝนขั้นตอนการปฏิบัติในการตรวจคนจับกุมผูกระทํา
ผิดกฎหมายในทะเลใหเกิดความชํานาญ เพื่อใหการปฏิบัติงานนั้นเกิดความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
องคความรูเรื่อง การตรวจคนจับกุมผูกระทําผิดกฎหมายในทะเล เดิมเปนการปฏิบัติตามคูมือสถานีเรือ
จากนั้นมีการพัฒนาปรับปรุงอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน เพื่อใหกําลังพลในกองทัพเรือที่ปฏิบัติงานในการตรวจคน
จับกุมผูกระทําผิดกฎหมายในทะเล ปฏิบัติงานดวยความปลอดภัย และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เอกสารการปฏิบัติ
ที่เปนเลิศ เรื่องการตรวจคนจับกุมผูกระทําผิดกฎหมายในทะเลไดแบงองคความรูออกเปน ๓ องคความรู คื อ
การเตรียมการ การปฏิบัติการตรวจคน และการจับกุมดําเนินคดี ซึ่งจะเปนแนวทางการปฏิบัติงานของผูบังคับการเรือ
ผูควบคุมเรือ ตอไป และเมื่อนําเอกสารนี้ไปใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานแลว หากเกิดขอสงสัย ปญหาอุปสรรค
ขอขัดของ ใหนําขอมูลเสนอ กตอ., กยฝ. เพื่อเปนขอมูลในการปรับปรุงเอกสารฉบับนี้ใหสมบูรณตอไป
คณะทํางาน

สารบัญ
หนา
บทที่ ๑ การเตรียมการกอนการตรวจคน
๑. การเตรียมการดานองคบุคคลและองควัตถุ
๑.๑ การจัดชุดตรวจคน
๑.๒ การเตรียมการดานองควัตถุ
๒. การเตรียมการดานการขาว
๒.๑ นโยบายหนวยเหนือ
๒.๒ ลักษณะเรือในพื้นที่ปฏิบัติการ ลักษณะความผิด ลักษณะเรือที่กระทําผิด
และพื้นที่ที่มักตรวจพบ
๒.๒.๑ ลักษณะของเรือประมงไทย
๒.๒.๒ ลักษณะความผิด ลักษณะเรือที่กระทําผิด พื้นที่ที่มักตรวจพบ
๒.๓ พื้นที่ที่มักพบผูกระทําผิด
๒.๔ การประสานการปฏิบัติ ขอรับการสนับสนุนจากหนวยเหนือ
และหนวยงานราชการอื่นที่เกี่ยวของ

๑
๑
๑
๒
๕
๕

บทที่ ๒ การปฏิบัติการตรวจคน
๑. การสังเกตการณกอนเขาทําการตรวจคน
๑.๑ ขั้นตอนตรวจการณระยะไกล
๑.๒ ขั้นการตรวจการณระยะใกล
๑.๓ การพิจารณาวาเปนเรือที่ตองสงสัย
๑.๔ การพิจารณาระดับของความเสี่ยงภัย
๑.๕ การถามคําถามกอนเขาทําการตรวจคน
๒. ขั้นตอนการปฏิบัติในการตรวจคน
ขั้นตอนในการตรวจคนของเรือ
ขั้นเตรียมการกอนการเขาตรวจคน
- ขั้นการเขาหาเรือตองสงสัย
- ขั้นการหยุดเรือตองสงสัย
ขั้นการขึ้นสูเรือตองสงสัย
- ขั้นการลงจากเรือตองสงสัย
ขั้นตอนการปฏิบัติของชุดตรวจคน
ขั้นกอนการขึ้นสูเรือ
ขั้นการขึ้นสูเรือ
ขั้นการปฏิบัติการและคนหา
ขั้นการถอนตัวและลงจากเรือตองสงสัย
๓. ตารางปฏิบัติในการตรวจคนระดับตางๆ
๔. การสืบสวน การสอบสวน และการสืบสวนสอบสวนเบื้องตน

๑๘
๑๘
๑๘
๑๙
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๒
๒๒

๕
๕
๙
๑๓
๑๗

๒๒

๒๓
๒๓

๒๕

๒๖
๒๖
๒๗
๒๗
๓๐
๓๒
๓๖

๕. การคน
๕.๑ การคนบุคคล
๕.๒ การคนที่รโหฐาน
๕.๓ การคนยานพาหนะ
๕.๔ การปฏิบัติในกรณีเจาหนาที่ทหารเรือตรวจหรือคนเรือแลวไมพบสิ่งผิดกฎหมาย
๖. ขอระมัดระวังในการตรวจคน
๗. ประสบการณจากการตรวจคน
๗.๑ การจับกุมเรือที่กระทําผิดกฎหมายในทะเล กรณีเรือประมงเวียดนาม
๗.๒ การจับกุมเรือที่กระทําผิดกฎหมายในทะเล กรณีเรือน้ํามันเถื่อน
๗.๓ การจับกุมเรือที่กระทําผิดกฎหมายในทะเล กรณีเรือขนของหนีภาษี
หรือของผิดกฎหมาย
๗.๔ การดําเนินการในการปองกันการคามนุษยในเรือ

๓๖
๓๖
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๑
๔๑
๔๔

บทที่ ๓ การจับกุมและดําเนินคดี
๑. หลักการบังคับใชกฎหมาย
๑.๑ กฎหมายใหอํานาจ
๑.๑.๑ การกระทําความผิดกฎหมายใหอํานาจโดยตรง
๑.๑.๒ กฎหมายที่ไดรับมอบอํานาจจากหนวยงานอื่น
๑.๑.๓ กฎหมายระหวางประเทศและจารีตประเพณีระหวางประเทศ
๑.๒. ผูปฏิบัติตองเปนบุคคลหรือผูดํารงตําแหนงตามที่กฎหมายกําหนด
๑.๓. เรือที่กระทําผิดตองอยูในพื้นที่รับผิดชอบตามที่กฎหมายกําหนด
๒. ความสัมพันธระหวางเขตพื้นที่ตางๆทางทะเลกับกฎหมายใหอํานาจเจาหนาที่ทหารเรือ
ปราบปรามผูกระทําผิดบางอยางทางทะเล
๒.๑ พื้นที่ทะเลอาณาเขต
๒.๒ พื้นที่เขตตอเนื่อง
๒.๓ พื้นที่เขตเศรษฐกิจจําเพาะ
๒.๔ พื้นที่ทะเลหลวง
๓. กฎหมายใหอํานาจเจาหนาที่ทหารเรือปราบปรามผูกระทําผิดบางอยางทางทะเล
๑. พระราชบัญญัติใหอํานาจทหารเรือปราบปรามการกระทําความผิดบางอยาง
ทางทะเล พ.ศ.๒๔๙๐
๒. พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย พ.ศ.๒๔๕๖
๓. พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.๒๔๖๙
๔. กฎหมายเกี่ยวกับการปาไม
๕. กฎหมายเกี่ยวกับแรงงาน
๖. พระราชบัญญัติโบราณสถานโบราณวัตถุศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ.๒๕๐๔
๗. กฎหมายเกี่ยวกับประมง
๘. พระราชบัญญัติเรือไทย พ.ศ. ๒๔๘๑
๙. พระราชกําหนดควบคุมสินคาตามชายแดน พ.ศ.๒๕๒๔
๑๐. พระราชบัญญัติวาดวยความผิดเกี่ยวกับสถานที่ผลิตปโตรเลียมในทะเล พ.ศ.๒๕๓๐
๑๑. พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการกระทําอันเปนโจรสลัด

๔๖
๔๖
๔๖
๔๖
๔๖
๔๗
๔๗
๔๗

๔๕
๔๕

๔๙
๔๙
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๔
๕๙
๖๐
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐

๑๒. พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการงาน พ.ศ.๒๕๕๔
๑๓. กฎอัยการศึก พ.ศ.๒๔๕๗
๑๔ กฎหมายระหวางประเทศและและจารีตประเพณีระหวางประเทศ
๑๔.๑ สิทธิการขึ้นตรวจ (Right of Visit)
๑๔.๒ สิทธิการไลตามติดพัน (Right of Hot Pursuit)
๔. การจับ
๔.๑ การจับโดยไมตองมีหมายจับ
๔.๒ การแจงขอกลาวหาและสิทธิของผูถูกจับ
๔.๓ การควบคุมตัวผูถูกจับ
๔.๔ การรวบรวมพยานหลักฐานและดําเนินการกับของกลาง
๔.๕ การจัดทําบันทึกตรวจคน จับกุม
๔.๖ การนําสงของกลางและผูถูกจับ
๔.๗ แบบฟอรมการทําบันทึกการตรวจ คน จับกุม
๔.๘ การปฏิบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการใชกฎหมาย
๕. การสงตัวผูตองหาให จนท.ตํารวจ
๖. การติดตามดําเนินคดี
๗. บทเรียนการดําเนินคดี
๗.๑ กรณี เรือประมงเวียดนาม
๗.๒ กรณีเรือขนน้ํามันเถื่อน
๗.๓ กรณีเรือขนของหนีภาษี/ของผิดกฎหมาย
๗.๔ กรณีแรงงานผิดกฎหมาย
๘. สิทธิของผูตองหา/ผูถูกกลาวหา
ผนวก ก รายการตรวจสอบในการตรวจคน
ผนวก ข แบบฟอรมการตรวจคน
ผนวก ค แบบฟอรมการจับกุม
ผนวก ง ตัวอยางการเขียนบันทึกจับกุม
ผนวก จ ตัวอยางเอกสารประจําเรือ
ผนวก ฉ รายการตรวจสอบการจับกุม
ผนวก ช แผนภูมิขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ผนวก ซ หนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่

๗๒
๗๒
๗๕
๗๕
๗๖
๗๗
๗๗
๗๗
๗๗
๗๘
๗๘
๗๙
๘๐
๘๐
๘๑
๘๑
๘๒
๘๒
๘๒
๘๓
๘๓
๘๓

๑
การเตรียมการกอนการตรวจคน
๑. การเตรียมการดานองคบุคคลและองควัตถุ
๑.๑ การจัดชุดตรวจคน
เนื่องจากสถานการณแตละสถานการณเกิดขึ้นมีปจจัยและสภาพแวดลอมที่แตกตางกัน เชน ขนาดและจํานวน
ลูกเรือของเรือตองสงสัยขนาดและกําลังพลของเรือตรวจคน ระดับความเสี่ยงภัยที่ประเมินคาเบื้องตน และสภาพ
ภูมิอากาศ ทองทะเล เปนตน ปจจัยดังกลาวจะเปนขอมูลในการตัดสินใจวาจะตองใชชุดตรวจคนจํานวนกี่นาย
โดยจะต องคํานึงถึงความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการปฏิบัติการดวย แตโดยหลักการแลว ชุดตรวจคน
จะตองประกอบดวยชุดของกําลังพลที่ทําหนาที่หลัก ๆ ดังนี้
๑ หัวหนาชุดตรวจคน
จํานวน ๑ นาย
๒. รองหัวหนาชุดตรวจคน
จํานวน ๑ นาย
๓. ชุดรักษาความปลอดภัย
จํานวน ๒ นาย ( เพิ่มเติมไดแลวแตสถานการณ )
๔. ชุดคนหาและตรวจสอบ
จํานวน ๒ นาย ( เพิ่มเติมไดแลวแตสถานการณ )

ภาพตัวอยางชุดตรวจคนบนเรือตรวจการณปน
คุณสมบัติและหมายเลขของชุดตรวจคน
๑. หน.ชุดตรวจคน ( หมายเลข ๑ ) เปน นายทหารสัญญาบัตร หรือ ผูที่ ผบ.เรือ มอบอํานาจ ซึ่ง
มีความแข็งแรง คลองตัว และ มีความสามารถในการใชอาวุธหรือการตอสูเปนอยางดี

๒
๒. รอง หน.ชุดตรวจคน ( หมายเลข๒ ) จัดจากพันจาหรือจาซึ่งมีความแข็งแรงคลองตัวและมี
ความสามารถในการใชอาวุธหรือการตอสูเปนอยางดี
๓. ชุดรักษาความปลอดภัย
๓.๑ เจาหนาที่ชุดรักษาความปลอดภัย คนที่ ๑ ( หมายเลข ๓๑ ) จัดจาก พันจา หรือจา ซึ่งมี
ความแข็งแรง คลองตัว มีความสามารถในการใชอาวุธหรือการตอสู และการควบคุมกลุมคนไดเปนอยางดี
๓.๒ เจาหนาที่ชุดรักษาความปลอดภัย คนที่ ๒ (หมายเลข ๓๒)จัดจากพันจา หรือ จา ซึ่งมี
ความแข็งแรงคลองตัว มีความสามารถในการใชอาวุธหรือการตอสู และการควบคุมกลุมคนไดเปนอยางดี
๔. ชุ ด ค น หาและตรวจสอบ จั ด จาก พั น จ า หรื อ จ า ซึ่ ง มี ค วามแข็ ง แรง คล อ งตั ว มี
ความสามารถในการใชอาวุธหรือการตอสู และการคนหาสิ่งผิดกฎหมายเปนอยางดี
๔.๑ เจาหนาที่ชุดคนหาฯ คนที่ ๑ ( หมายเลข ๔๑ )
๔.๒ เจาหนาที่ชุดคนหาฯ คนที่ ๒ ( หมายเลข ๔๒ )
ในการจัดกําลังพลเพิ่มเติมเพื่อใหสอดคลองกับขนาด และระดับความเสี่ยงของเรือตองสงสัยตาม
หมายเหตุ
สถานการณ การกําหนดหมายเลขใหกําหนดเปนหมายเลขตอทายของชุดที่จัด เชน เพิ่มเจาหนาที่ในชุด รปภ. จํานวน
๑ นาย จะเปนหมายเลข ๓๓
ตารางแสดงการจัดชุดตรวจคน
ตําแหนง / หมายเลข
ชั้นยศ
คุณสมบัติ
หมายเหตุ
๑. หน.ชุดตรวจคน / ๑
นายทหาร / ผูที่ -มี ค ว า ม แ ข็ ง แ ร ง ค ล อ ง ตั ว มี กรณี จั ด กํ า ลั ง พล
ไดรับมอบอํานาจ ความสามารถในการใชอาวุธหรือการ เพิ่ ม เติ ม ให กํ า หนด
ตอสู
หมายเลข เปน
๒. รอง หน.ชุดตรวจคน./ ๒ นายทหาร / พันจา -มี ค ว า ม แ ข็ ง แ ร ง ค ล อ ง ตั ว มี หมายเลขต อ ท า ย
ความสามารถในการใชอาวุธหรือการ ขอ ง ชุ ด ที่ จั ด เ พิ่ ม
เ รี ย ง ล ง ไ ป
ตอสูและการควบคุมกลุมคน
๓. จนท. รปภ. / ๓๑, ๓๒ พันจา / จา
-มี ค วามแข็ ง แรง คล อ งตั ว มี ตามลําดับ
๔. จนท.ชุดคนหาฯ / ๔๑ พันจา / จา
ความสามารถในการใชอาวุธและการ
๕. จนท.ชุดคนหาฯ / ๔๒ พันจา / จา
คนหาสิ่งผิดกฎหมาย
หมายเหตุ
เหมาะสม

อาจจั ดเจ า หน า ที่ บั น ทึ กภาพ หรื อหนาที่ อื่น ๆไดตามความ

๑.๒ การเตรียมการดานองควัตถุ
อุปกรณประจําตัวของชุดตรวจคน
๑) ชุดแตงกายที่รัดกุม
๒) เสื้อชูชีพ( เสริมดวยเสื้อเกราะออน )
๓) กุญแจมือ

๓
๔) ไฟฉาย
๕) อาวุธปนประจําตัว ( ปนพก )
๖) ถุงมือ
๗) วิทยุสื่อสาร
อุปกรณรวมของชุดตรวจคน
๑) สมุดจดบันทึก / เครื่องเขียน
๒) รายการตรวจสอบ ( Boarding checklist )
๓) เทปวัดระยะ
๔) เทปวัดปริมาตรของเหลว ( Sounding tape )
๕) กระจกชวยในการคนหา ( Inspection mirror )
๖) กลองบันทึกภาพ
๗) กลองสองตา
๘) บันได ( ใชกรณีขึ้น – ลง เรือ )
๙) กระเปาเครื่องมือกล
๑๐) ลําโพงขยายเสียงแบบมือถือ
ตําแหนง
๑. หัวหนาชุดตรวจคน

๒. รองหัวหนาชุดตรวจคน

๓. เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย คนที่ ๑

อุปกรณในการตรวจคน
๑.๑. เครื่องแบบ หมวก รองเทา
๑.๒. ปนพก พรอมซองบรรจุกระสุน
๒.๓. เข็มขัดสนาม
๒.๔. วิทยุสื่อสาร
๒.๕. เสื้อเกราะ
๒.๖. กุญแจมือ/ อุปกรณพันธนาการ
๒.๗. ซองกระสุนสํารอง บรรจุกระสุนพรอม
๒.๑. เครื่องแบบ หมวก รองเทา
๒.๒. ปนพก พรอมซองบรรจุกระสุน
๒.๓. เข็มขัดสนาม
๒.๔. เสื้อเกราะ
๒.๕. เอกสารบันทึกการตรวจคน/เครื่องเขียน
๒.๖. กลองถายรูป
๒.๗. กุญแจมือ/ อุปกรณพันธนาการ
๒.๘. ซองกระสุนสํารอง บรรจุกระสุนพรอม
๓.๑. เครื่องแบบ หมวก รองเทา
๓.๒. ปนกลมือ พรอมซองบรรจุกระสุน
๓.๓. เข็มขัดสนาม

๔
ตําแหนง

๔. เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย คนที่ ๒

๕. เจาหนาที่คนหาตรวจสอบ คนที่ ๑

๖. เจาหนาที่คนหาตรวจสอบ คนที่ ๒

หมายเหตุ

อุปกรณในการตรวจคน

๓.๔. วิทยุสื่อสาร
๓.๕. เสื้อเกราะ
๓.๖. กุญแจมือ/ อุปกรณพันธนาการ
๓.๗. ซองกระสุนสํารอง บรรจุกระสุนพรอม
๔.๑. เครื่องแบบ หมวก รองเทา
๔.๒. ปนกลมือ พรอมซองบรรจุกระสุน
๔.๓. เข็มขัดสนาม
๔.๔. ไฟฉาย
๔.๕. เสื้อเกราะ
๔.๖. กุญแจมือ/ อุปกรณพันธนาการ
๔.๗. ซองกระสุนสํารอง บรรจุกระสุนพรอม
๕.๑. เครื่องแบบ หมวก รองเทา
๕.๒. ปนพก พรอมซองบรรจุกระสุน
๕.๓. เข็มขัดสนาม
๕.๔. ไฟฉาย
๕.๕. เสื้อเกราะ
๕.๖. อุปกรณคนหา
๕.๗. กุญแจมือ/ อุปกรณพันธนาการ
๕.๘. ซองกระสุนสํารอง บรรจุกระสุนพรอม
๖.๑. เครื่องแบบ หมวก รองเทา
๖.๒. ปนพก พรอมซองบรรจุกระสุน
๖.๓. เข็มขัดสนาม
๖.๔. ไฟฉาย
๖.๕. เสื้อเกราะ
๖.๖. อุปกรณคนหา
๖.๗. กุญแจมือ/ อุปกรณพันธนาการ
๖.๘. ซองกระสุนสํารอง บรรจุกระสุนพรอม

อุปกรณดังกลาวสามารถปรับแตงไดตามความเหมาะสม

๕
๒. การเตรียมการดานการขาว
การตรวจคนจับกุมผูกระทําผิดในทะเลจะประสบผลสําเร็จได นอกจากจะอาศัยประสบการณ ดุลยพินิจและการ
สังเกตการณแลว คําสั่งที่ชัดเจน การขาวที่แนนอน แมนยํา นับวาเปนปจจัยสําคัญที่มีผลตอการปฏิบัติการดวยเชนกัน
ดังนั้น เพื่อใหการปฏิบัติการตรวจคนจับกุมผูกระทําผิดในทะเล เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
จึงควรมีการเตรียมการดานการขาว โดยศึกษาในเรื่องตางๆดังนี้
๒.๑ นโยบายหนวยเหนือ
๒.๑.๑ ศึกษาเอกสารที่ ทรภ. แจกจาย ใหในกระเปาเอกสารอยางละเอียด ใหเขาใจอยางถองแท ซึ่งมี
รายละเอียดปลีกยอยที่ควรรู เชน คําสั่ง ผบ.ทรภ. , กฎหมายใหอํานาจทหารเรือ ๒๙ ฉบับ และ ฐานขอมูลความผิดที่ตรวจพบ
ในพื้นที่ เปนตน
๒.๑.๒ รับทราบนโยบายของผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น ตั้งแตนโยบายรัฐบาล นโยบาย ผบ.ทร. นโยบาย
ผบ.ทรภ. นโยบายผูบังคับหมวดเรือ เปนตน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ควรขอรับทราบนโยบายโดยตรงจากผูบังคับบัญชาลําดับ
สูงขึ้นไปหนึ่งขั้น เพื่อใหการปฏิบัติเปนไปอยางสอดคลองกับคําสั่งการ
๒.๒ ลักษณะเรือในพื้นที่ปฏิบัติการ ลักษณะความผิด ลักษณะเรือที่กระทําผิด พื้นที่ที่มักตรวจพบ
เรือในพื้นที่ปฏิบัติการในอาวไทยและทะเลอันดามัน ที่มักพบไดนั้นไดแก เรือสินคา เรือแกส/
น้ํามัน เรือโดยสาร เรือประมง เปนตน เรือที่มักตรวจพบการกระทําผิดสวนมากแลวจะเปนเรือประมง เนื่องจากมี
อยูเปนจํานวนมาก ยากแกการตรวจสอบ ดังนั้นเพื่อใหการเตรียมการกอนการตรวจคนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
จึงควรทราบดังนี้
๒.๒.๑ ลักษณะของเรือประมงไทย

เรืออวนลอมจับ

ลักษณะเรือ : ขนาดของเรือ ความยาว ๑๕-๒๒ เมตร กวาง ๕-๗ เมตร มีอวนดําฉลอม อวนลอมชั้ง อวนตังเก อวนลอมจับปลาโอ
จํานวนลูกเรือ : ๒๐-๓๐ คน
เครื่องมือประมง : มีลักษณะเปนผืนอวนคลายสี่เหลี่ยมผืนผา วิธีการใชเครื่องมือจับสัตวน้ํา จะปลอยผืนอวน
ลอมรอบสัตวน้ํา แลวทําการปดดานลางของผืนอวน

๖

ประเภทของการทําประมง : ปลากะตักทุกขนาด ปลาผิวน้ําชนิดอื่นที่ปะปนมาดวย เชน ปลาทู ปลาลัง ปลา
หลังเขียว ปลาสีกุนชนิดตางๆ ปลาสาก หมึกกลวย เปนตน
เรือลากคู

ลักษณะเรือ : ขนาดของเรือ ความยาว ๗-๑๒ เมตร กวาง ๒-๓ เมตร อวนลากจะใชเรือสองลําชวยถางปากอวน
จํานวนลูกเรือ : ๕-๑๐ คน
เครื่องมือประมง : เครื่องมือประมงที่มีลักษณะรูปราง คลายถุงวิธีการใชเครื่องมือจับสัตวน้ําโดยการ ใชเรือลากจูง
อวนใหเคลื่อนที่ไปขางหนาอยางตอเนื่อง

๗

ประเภทของการทําประมง : สัตวน้ําสวนใหญที่จับไดจากอวนลากคู ไดแก ปลาทู ปลาลัง ปลาสีกุน ปลาอินทรี
ปลาดาบลาว ปลาทรายแดง ปลาปากคม ปลาตาหวาน ปลาจวด หมึกกลวย หมึกกระดอง และปูมา
เรือลอบ

ลักษณะเรือ : ขนาดของเรือ ความยาว ๗-๑๐ เมตร กวาง ๒-๓ เมตร มีอุปกรณเปนลอบ
เครื่องมือประมง : เครื่องมือประมงที่ใชดักจับสัตวน้ํา มีลักษณะเปนโครงรูปทรงตางๆ ใชวัสดุหุมโดยรอบ และมี
สวนที่เรียกวา งา เปนชองใหสัตวน้ําเขาภายใน
จํานวนลูกเรือ : ๓-๕ คน
ประเภทของการทําประมง : ปลา ปู กุง

๘
เรือไดหมึก

ลักษณะเรือ : ขนาดของเรือ ความยาว ๗-๑๕ เมตร กวาง ๓-๕ เมตร มีหลอดไฟสําหรับไดหมึก
จํานวนลูกเรือ : ๗-๑๐ คน
ประเภทของการทําประมง : ปลาหมึกชนิดตางๆ
เรือคราดหอย

ลักษณะเรือ : ขนาดของเรือ ความยาว ๕-๑๐ เมตร กวาง ๒-๓ เมตร มีอุปกรณคราด
จํานวนลูกเรือ : ๕-๑๐ คน
เครื่องมือทําการประมง : เครื่องมือประมงที่มีลักษณะคลายตะแกรง ทําการประมงโดยวิธีขูด แซะ เพื่อจับสัตวน้ํา
ที่อยูใตผิวดิน โดยใชแรงคน หรือเครื่องยนต
ประเภทของการทําประมง : หอยเสียบ หอยตลับ หอยลาย

๙
เรือลากเดี่ยว

ลักษณะเรือ : ขนาดของเรือ ความยาว ๗-๑๒ เมตร กวาง ๒-๓ เมตร มีอุปกรณใชลากทายเรือ
จํานวนลูกเรือ : ๔-๑๐ คน
เครื่องมือประมง : เครื่องมือประมงที่มีลักษณะรูปราง คลายถุงวิธีการใชเครื่องมือจับสัตวน้ําโดยการ ใชเรือลากจูง
อวนใหเคลื่อนที่ไปขางหนาอยางตอเนื่อง
ประเภทของการทําประมง : สัตวน้ําสวนใหญที่จับไดจากอวนลากคู ไดแก ปลาทู ปลาลัง ปลาสีกุน ปลาอินทรี
ปลาดาบลาว ปลาทรายแดง ปลาปากคม ปลาตาหวาน ปลาจวด หมึกกลวย หมึกกระดอง และปูมา
๒.๒.๒ ลักษณะความผิด ลักษณะเรือที่กระทําผิด พื้นที่ที่มักตรวจพบ
๒.๒.๒.๑ เรือประมงตางสัญชาติ
เรื อ ประมงต า งชาติ ที่ ลั ก ลอบเข า มาทํ า การประมงในพื้ น ที่ ส ว นใหญ เ ป น เรื อ ประมงสั ญ ชาติ
เวียดนาม และกัมพูชา โดยจะตรวจพบในพื้นที่ ของ ทรภ.๑ และ ทรภ.๒ เนื่องจากมีพื้นที่เชื่อมตอทางทะเลกับทั้ง
๒ ประเทศ ทําใหมีเรือแอบลักลอบทําการประมงในพื้นที่ของประเทศไทย โดยปจจุบันทางรัฐบาลยังไมมีนโยบาย
ในการใหสิทธิ์ในการทําประมงกับเรือที่ถือสัญญาอื่น เรือประมงตางสัญชาติที่ตรวจพบไดมากในอาวไทย โดยสวน
ใหญคือเรือประมงสัญชาติเวียดนาม ซึ่งมีอยูหลายประเภทดังนี้

๑๐
เรือคราดปลิง

ลักษณะเรือ : ขนาดของเรือ ความยาว ๗-๑๕ เมตร กวาง ๓-๕ เมตร ทายเรือมีอุปกรณคราดหอย-ปลิง
จํานวนลูกเรือ : ๕-๑๐ คน
ประเภทของการทําประมง : ปลิงทะเล
การตรวจพบ : รปม.ไทย จะรายงานตรวจพบ รปม.เวียดนาม ใหกับ ศรชล. เขต ๒
พื้นที่ตรวจพบ : บริเวณโดยรอบ ก.กระ , แนวเสน KC LINE
เรือไดหมึก

ลักษณะเรือ : เปนเรือไม ขนาดของเรือ ความยาว ๓-๗ เมตร กวาง ๒-๓ เมตร มีเบ็ดทําดวยไมไผอยูรอบตัวเรือ
จํานวนลูกเรือ : ๕-๗ คน
ประเภทของการทําประมง : ปลาหมึก
การตรวจพบ : รปม.ไทย จะรายงานตรวจพบ รปม.เวียดนาม ใหกับ ศรชล. เขต ๒ และ ศรชล๑เขต .
พื้นที่ตรวจพบ : บริเวณกลางอาวไทย หางจาก ฝงประมาณ ๗๐ ไมล

๑๑
เรืออวนลาก

ลักษณะเรือ : ขนาดของเรือ ความยาว ๑๐-๑๕ เมตร กวาง ๕-๗ เมตร หัวเรือมีเครนขนาดใหญ
จํานวนลูกเรือ : ๑๐-๑๕ คน
ประเภทของการทําประมง : ปลา
การตรวจพบ : รปม.ไทย จะรายงานตรวจพบ รปม.เวียดนาม ใหกับ ศรชล. เขต ๒
พื้นที่ตรวจพบ : บริเวณโดยรอบ ก.กระ , แนวเสน KC LINE
๒.๒.๒.๒ เรือลักลอบขนน้ํามันเถื่อน

ลักษณะเรือ : ตัวเรือทําจากไม ขนาดของเรือ ความยาว ๑๐-๒๐ เมตร กวาง ๕-๗ เมตร ไมมีอุปกรณทําประมง
ตัวเรือกินน้ําลึก
จํานวนลูกเรือ : ๔-๙ คน
ลักษณะการกระทําความผิด : ดัดแปลงตัวเรือเพื่อใชงานผิดประเภท
ประเภทของการทําประมง : การตรวจพบ : ไดรับขาวจาก ขว.ทรภ.๒ และสามารถสังเกตไดจากตัวเรือ

๑๒
พื้นที่ตรวจพบ : บริเวณแทนผลิตกาซธรรมชาติ
๒.๒.๒.๓ เรือลักลอบขนไมผิดกฎหมาย

ลักษณะเรือ : ขนาดของเรือ ความยาว ๗-๑๒ เมตร กวาง ๒-๕ เมตร
จํานวนลูกเรือ : ๔-๕ คน
ลักษณะการกระทําความผิด : ลักลอบขนไมไปขายยังตางประเทศ
ประเภทของการทําประมง : การตรวจพบ : ไดรับการขาวจากหนวยลาดตระเวนทางทะเล
พื้นที่ตรวจพบ : อาวจังหวัดระยอง
๒.๒.๒.๔ เรือลักลอบขนแกสหุงตม

ลักษณะเรือ : ขนาดของเรือ ความยาว ๗-๑๒ เมตร กวาง ๓-๕ เมตร ไมมีอุปกรณการทําการประมง
จํานวนลูกเรือ : ๓ - ๕ คน
ลักษณะการกระทําความผิด : ลักลอบนําแกสหุงตมไปขายยังตางประเทศ
ประเภทของการทําประมง : การตรวจพบ : ไดรับการขาวจากไทยอาสาปองกันชาติทางทะเล
พื้นที่ตรวจพบ : จันทบุรี

๑๓
๒.๓ พื้นที่ที่มักพบผูกระทําผิด
ในพื้นที่ ทรภ.ตางๆ จะมีการการกระทําผิดกฎหมายในทะเล ในลักษณะตางๆกัน ซึ่งการศึกษาสถิติการ
จับกุม จะสงผลใหสามารถเลือกพื้นที่ลาดตระเวนใหมีโอกาสตรวจพบการกระทําความผิดไดมากยิ่งขึ้น และการศึกษาลักษณะ
การกระทําความผิดในแตละพื้นที่ จะสงผลใหสามารถเจาะจงไดวาควรสังเกตเรือประเภทใด ลักษณะใด เชน
พื้นที่ ทรภ.๑ – เรือประมงสัญชาติเวียดนาม การทําประมงผิดประเภท การทําประมงในพื้นที่
หามทําการประมง การไมปฎิบัติตามกฎ IUU การคาน้ํามันเถื่อน การลักลอบขนไมพะยูง การลักลอบขนแกสหุงตม
เปนตน
พื้นที่ ทรภ.๒ – เรือประมงสัญชาติเวียดนาม การทําประมงผิดประเภท การทําประมงในพื้นที่
หามทําการประมง การไมปฎิบัติตามกฎ IUU การคาน้ํามันเถื่อน
พื้นที่ ทรภ.๒ – เรือบรรทุกผูอพยพชาวโรฮีนจา การลักลอบขนยาเสพติด การลักลอบขนสินคา
หนีภาษี การไมปฎิบัติตามกฎ IUU เปนตน
บริเวณที่ตรวจพบการกระทําความผิด ในพื้นที่ตางๆ
ทรภ.๑
รปม.เวียดนาม
แกส / ไมพะยูง

พื้นที่ที่มักตรวจพบเรือประมงสัญชาติเวียดนาม

๑๔
- บริเวณทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะเตา แลต ๑๐ องศาเหนือ ลอง ๑๐๐ องศา ๓๐ ลิปดา
ตะวันออก หรือแบริ่ง ๑๘๐ จากเกาะจวง ระยะ ๓๐ - ๗๕ ไมล
- บริเวณทิศใตของเกาะเสม็ด แลต ๑๒ องศา ๒๐ ลิปดาเหนือ ลอง ๑๐๑ องศาตะวันออก และ
รัศมีใกลเคียง หรือ แบริ่ง ๑๖๐ – ๒๐๐ จากเกาะเสม็ด ระยะ ๑๐ – ๓๐ ไมล
- บริเวณทิศใตของเกาะจวง แลต ๑๑ องศาเหนือ ลอง ๑๐๑ องศา ตะวันออก และ แลต ๑๒
องศาเหนือ ลอง ๑๐๑ องศาตะวันออก หรือแบริ่งง ๑๘๐ จากเกาะจวง ระยะ ๓๐ - ๗๕ ไมล
- บริเวณทิศตะวันตกของเกาะชาง หรือเกาะชางนอย แลต ๑๒ องศาเหนือ ลอง ๑๐๒ องศา
ตะวันออก และรัศมีใกลเคียง หรือ แบริ่ง ๒๔๐ – ๓๕๐ จากเกาะชาง ระยะ
๒๐ – ๔๐ ไมล
- บริเวณทิศใตปลายแหลมเทียนเกาะกูด แลต ๑๑ องศา ๓๐ ลิปดาเหนือ ลอง ๑๐๒ องศา
๓๐ ลิปดาตะวันออก และรัศมีใกลเคียง หรือ แบริ่ง ๑๖๐ – ๒๖๐ จากปลายแหลมเทียน ระยะ ๑๐ – ๓๐ ไมล
พื้นที่ที่มักตรวจพบการลักลอบขนสินคาผิดกฎหมาย
แกสหุงตม บริเวณชายทะเล จ.จันทบุรี ลัดเลาะมาตามชายฝงไปจนถึงเขตชายแดนประเทศ

กัมพูชา
ไมพะยูง ออกจากบริเวณ จ.ระยอง และ จ.จันทบุรี ลัดเลาะมาตามชายฝงไปจนถึงเขตชายแดน
ประเทศกัมพูชา
สินคาผิดกฎหมายอื่นๆ พบไดบริเวณเขต อ.คลองใหญ จ.ตราด และบริเวณใกลเคียงอันเปน
พื้นที่เหลื่อมทับกับเขตแดนทางทะเลของประเทศกัมพูชา
ทรภ.๒
เกาะพะงัน
เกาะสมุย

เกาะกระ
เกาะโลซิ่น

แหลมตาชี

ปากแมน้ําบางนรา

๑๕

พื้นที่ที่มักตรวจพบเรือประมงสัญชาติเวียดนาม
บริเวณทิศเหนือของเกาะกระ แลต. ๘ องศา ๕๕ ลิปดา น. ลอง. ๑๐๐ องศา ๔๘ ลิปดา อ. และ บริเวณ
ใกลเคียง หรือแบริ่ง ๐๐๐ ระยะประมาณ ๓๐ ไมล จากเกาะกระ
บริเวณทิศตะวันออกของเกาะกระ แลต. ๘ องศา ๒๑.๔ ลิปดา น. ลอง. ๑๐๑ องศา ๓๘.๔ ลิปดา
อ. และบริเวณใกลเคียง หรือแบริ่ง ๐๙๐ ระยะ ๕๐ ไมล จากเกาะกระ
บริเวณทิศตะวันออกเฉียงใตของเกาะกระ แลต. ๘ องศา ๐๔ ลิปดา น. ลอง. ๑๐๐ องศา ๕๙
ลิปดา อ. และบริเวณใกลเคียง หรือแบริ่งระหวาง ๑๔๘ – ๑๕๕ ระยะระหวาง ๒๘ – ๓๕ ไมล จากเกาะกระ
บริเวณทิศเหนือของแหลมตาชี แลต. ๗ องศา ๑๙ ลิปดา น. ลอง. ๑๐๑ องศา ๐๗ ลิปดา อ.
และบริเวณใกลเคียง หรือแบริ่ง ๓๔๕ ระยะ ๓๐ ไมล จากแหลมตาชี จว.ปตตานี
บริเวณเกาะโลซิ่น แลต. ๗ องศา ๒๐ ลิปดา น. ลอง. ๑๐๑ องศา ๕๗ ลิปดา อ.
บริเวณทิศตะวันออกเฉียงเหนือของปากรองน้ําบางนรา แลต. ๖ องศา ๔๐.๒ ลิปดา น. ลอง.
๑๐๒ องศา ๗.๒ ลิปดา อ. และบริเวณใกลเคียง หรือ แบริ่ง ๐๕๕ ระยะ ๒๕ ไมล จากทุนไฟปากรองแมน้ําบาง
นรา จว.นราธิวาส

๑๖
ทรภ.๓

การกระทําความผิดในพื้นที่ปฏิบัติการทัพเรือภาคที่ ๓ จําแนกไดตามพื้นที่ ดังนี้
พื้นที่ B ตั้งแตเสนแบงเขตแดนนานน้ําติดตอไทย - พมา เขาไปทางฝงจนถึงปากแมน้ําปากจั่นรวมทั้ง
ทะเลอาณาเขตของทั้งสองประเทศจนถึงฐท.พง. (แลต ๘ องศา ๓๕ ลิปดา น.) รวมพื้นที่หมูเกาะสิมิลัน
การรุกล้ําชายแดนทางทะเลของเรือรบเมียนมาร/เรือประมงติดอาวุธเมียนมาร
รปม.ไทย ลักลอบเขาไปทําประมงในนานน้ําเมียนมาร
การหลบหนีเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย
การคามนุษย และโรฮีนจา
การลักลอบนําเขายาเสพติดจากประเทศเพื่อนบาน
พื้นที่ C ตั้งแต แลต ๘ องศา ๓๕ ลิปดา น. จนถึงดานใตสุดของเกาะลันตาใหญ (แลต ๗ องศา ๒๘ ลิปดา น.)
รวมทั้งพื้นที่อาวพังงาทั้งหมด
เปนพื้นที่พัก/ขนถายยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบาน
จุดพัก/ขนถาย และทางผานของผูอพยพชาวโรฮีนจา
การลับลอบทําประมงของเรือประมงมาเลเซีย
การกระทําอันเปนโจรสลัดบริเวณชองแคบมะละกา
การลักลอบขนสินคาหลีกภาษี
การลักลอบขนอาวุธสงคราม
การคาน้ํามันเถื่อน
การลักลอบทําประมงในเขตน้ําตื้น/ใกลฝง

๑๗
๒.๔ การประสานการปฏิบัติ /ขอรับการสนับสนุนจากหนวยเหนือ /หนวยงานราชการอื่นที่เกี่ยวของ
แหลงขอมูลขาวสารที่ไดรับในการคนหาผูกระทําผิดกฎหมายในทะเล
ในการออกปฏิบัติราชการของเรือใน กยฝ. ในพื้นที่ของ ทรภ. และหนวยเฉพาะกิจตางๆ นั้นภารกิจที่ไดรับ
มอบสวนใหญจะเปนการลาดตระเวนตรวจการณ บังคับใชกฎหมายในทะเล ซึ่งในสวนของการดําเนินการเพื่อให
ภารกิจสําเร็จลุลวงนั้น ขอมูลขาวสารที่ไดรับเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งสําหรับ ผบ.เรือ ที่นําเรือออกปฏิบัติภารกิจ
ดังกลาว จากการรวบรวมขอมูลจากประสบการณในการปฏิบัติราชการของอดีต ผบ.เรือ ใน กยฝ.หลายนายที่
ประสบความสําเร็จในการจับกุมผูกระทําผิดกฎหมายในทะเลตางๆ นั้น สามารถสรุปได ดังนี้
๒.๔.๑ แหลงข อมูลจากหนวยงานราชการ หนวยงานใน ทร. ในขั้นตน นั้น ผบ.เรือ จะตองมีรับ ทราบ
นโยบาย แนวทางปฏิบัติ รวมทั้งขอกําหนดตางๆ ที่ชัดเจนจากหนวยเฉพาะกิจที่ไปปฏิบัติราชการดวย เพื่อที่จะได
ดําเนินการไปในแนวทางเดียวกันกับสิ่งที่หนวยเฉพาะกิจนั้นไดกําหนดไว สามารถตรวจสอบขอมูลไดจาก คําสั่ง
ยุทธการ / แผนตางๆ การรับทราบนโยบายจากหนังสือเวียน บันทึกตางๆ จากฝายอํานวยการ โดยเฉพาะฝายขาว
และฝายยุทธการ รวมทั้งจากการสั่งการในการประชุม หรือสั่งการดวยวาจาจากผูบังคับบัญชาของหนวยเฉพาะกิจ
นอกจากนี้ในขณะที่ออกเรือลาดตระเวนในพื้นที่ตางๆ ควรดําเนินการการตรวจสอบขอมูลขาวสารความเคลื่อนไหว
ตางๆ จาก ศปก.ทร. หรือ ศปก.ทรภ. รวมทั้งเจาหนาที่รวบรวมขาวสารที่ปฏิบัติงานในพื้นที่
๒.๔.๒ หนวยงานนอก ทร. ผบ.เรือ และกําลังพลประจําเรือควรจะมีองคความรูเกี่ยวกับการบังคับใช
กฎหมายตามอํานาจหนาที่ที่ไดรับ ซึ่งปจจุบันหนวยเฉพาะกิจตางๆ ไดดําเนินการจัดทําคูมือเอกสารตางๆ สําหรับการ
ปฏิบัติงาน สามารถใชตรวจสอบไดเชนเดียวกัน นอกจากนี้การพบปะหารือกับหนวยงานบังคับใชกฎหมายในพื้นที่
เชน สํานักงานจัดหางานจังหวัด องคกรปกครองสวนทองถิ่นตางๆ สํานักงานสรรพสามิตจังหวัด สํานักงานศุลกากร
จังหวัด สํานักงานประมงจังหวัด สถานีตํารวจน้ํา สถานีตํารวจภูธร สํานักงานเจาทา เปนตน ในเรื่องกฎหมายที่
เกี่ยวของ การดําเนินการเชนนี้ก็จะสงผลให ผบ.เรือ ไดมีโอกาสทราบขอมูลขาวสารเกี่ยวกับแนวโนมการกระทํา
ผิดกฎหมายในพื้นที่ไดเชนเดียวกัน
๒.๔.๓ แหลงขอมูลอื่นๆ
๒.๔.๓.๑ เรือในพื้นที่ ไมวาจะเปนเรือประมง เรือสินคา ฯลฯ การติดตอสื่อสารทางวิทยุ ทั้งยาน
ความถี่ HF/CB หรือ VHF Marine Band ชองตางๆ ก็จะสามารถรวบรวมขอมูลขาวสาร แนวโนมการกระทําผิด
กฎหมายตางๆ ในพื้นที่ที่เรือทําการลาดตระเวนอยูไดทั้งสิ้น ผบ.เรือ ควรจะเนนย้ําจนท.งานสื่อสารประจําเรือให
ดําเนินการในการรวบรวมขอมูลขาวสารจากยานความถี่วิทยุตางๆ อยูเสมอ ในสวนของเรือประมงในแตละพื้นที่ซึ่ง
ใชวิทยุยานความถี่ HF/CB ในชองตางๆ ควรจะมีการปรับปรุงขอมูลตางๆ ใหทันสมัยอยูเสมอ
๒.๔.๓.๒ ทาเรือ แพปลา หรือเกาะตางๆ ในการไปจอดเรือตามพื้นที่ตางๆ นั้น ผบ.เรือ สามารถ
ดําเนินกรรมวิธีในการรวบรวมขอมูลขาวสารทั้งจากชาวบานในพื้นที่ทาเรือ แพปลา หรือเกาะตางๆ ไดเชนกัน ใน
พื้นที่เกาะตางๆ ก็จะมีหนวยงานปกครองสวนทองถิ่น ซึ่ง ผบ.เรือ สามารถไปพบปะหารือและแลกเปลี่ยนขอมูล
ขาวสารรวมกันไดอีกดวย
จากที่ไดกลาวมาทั้งหมดนั้น จะเห็นไดวา ผบ.เรือ สามารถดําเนินการในการรวบรวมขอมูลขาวสารการ
กระทําผิดกฎหมายในทะเลจากแหลงขาวที่ไดกลาวถึงในขางตน อยางไรก็ตามควรวิเคราะหความนาเชื่อถือของ
ขาวควรมีการพิจารณาอยางละเอียดรอบคอบ เพื่อใหการปฏิบัติภารกิจการบังคับใชกฎหมายในทะเลเปนไปตาม
นโยบายของหนวยเฉพาะกิจที่ไดกําหนดไวตอไป

๑๘
บทที่ ๒ การปฏิบัติการตรวจคน
๑. การสังเกตุการณกอนการตรวจคน
การสังเกตการณกอนเขาทําการตรวจคนปกติการลาดตระเวนเพื่อตรวจคนผูกระทําผิดกฎหมายในทะเล โดยที่
ไมมีขาวสาร จะปฏิบัติตามขั้นตอน คือ การตรวจการณระยะไกลและการตรวจการณระยะใกล
๑.๑ ขั้นตอนตรวจการณระยะไกล ใชเรดาร กลองสองกลางคืน กลองสองตา (เฉพาะเวลากลางคืน) มีหลัก
สังเกตแบงเปนหัวขอสําคัญดังนี้

ตามปกติ

๑.๑.๑ ตําบลที่ของเรือเชน
-เรือที่แลนไปมาอยูในเขตนานน้ําหวงหาม
-เรือที่ปฏิบัติงานอยูนอกยานปฏิบัติตามปกติ
-เรือที่ออกทําการประมงหางจากฝงเกินกวาที่เรือชนิดเดียวกันหรือเรือในยานนั้นจะออกกัน

-เรือที่ปฏิบัติงานใกลฝง แตออกไปหางฝงมาก ซึ่งตามปกติเรือชนิดนั้นจะแลน จากตําบลที่
หนึ่งไปยังจุดหนึ่งบริเวณใกลฝง
-เรือที่ปฏิบัติงานในทะเลขณะมีคลื่นลมแรง โดยที่บรรดาเรือนั้นๆ ในบริเวณนั้นเขาจอดริมฝง
-เรือที่ปฏิบัติงานในบริเวณใกลเรือใหญตลอดเวลา
-เรือที่ทําการประมงในยานที่ทราบวาไมคอยมีปลา
-เรือที่แลนไปมาใกลฝงที่มีแมน้ําสองสาย โดยเฉพาะเรือสินคา
-เรือสินคาที่จอดในเสนทางการเดินเรือ
๑.๑.๒ การเคลื่อนไหวของเรือเชน
-เรือที่มีความเร็วสูงกวาปกติ
-เรือที่แลนไปมาอยางรวดเร็วตลอดเวลาในขณะที่เรือลําอื่นทําการประมง โดยจอดลอยลําหรือ
แลนไปมาอยางชาๆ
-เรือเล็กที่แลนไปมาระหวางเรือใหญกับฝง หรือจอดเทียบกับเรือใหญ
-เรือสินคาที่เดินเรือออกนอกเสนทางเดินเรือปกติ
-เรือที่จอดนิ่งในบริเวณที่มีขายการลักลอบ จนเปนที่ผิดสังเกต
๑.๑.๓ ปจจัยที่เกี่ยวกับเวลาเชน
-เรือที่แลนในเขตที่มีการประกาศหามสัญจรในเวลากลางคืน
-เรือที่ทําการประมงในเวลาหนึ่งเวลาใด ซึ่งไมใชเวลาปกติที่เรือชนิดนั้นจะปฏิบัติงาน
-เรือที่แลนในเวลากลางคืน แตดับไฟมืด (เรือเฝาอวนลอยจะจอดนิ่งและดับไฟ เมื่อมีเรือเขา
ใกลจะฉายไฟ)

๑๙
หรือตอนเย็น

-เรือที่แลนไปมาระหวางตําบลที่ที่ทําการประมงกับฝงในเวลาใดเวลาหนึ่ง นอกจากตอนเชาตรู

๑.๒ ขั้นการตรวจการณระยะใกล เมื่อเลือกเปาหมายที่จะทําการตรวจการณระยะไกลจากขอมูลในขอ
๒.๑ แลว ผบ.เรือ หรือผูควบคุมเรือ นําเรือปดระยะเขาไปใกลเรือเปาหมายเพื่อตรวจการณเพิ่มเติม โดยมีขอสังเกต
แบงเปนหัวขอสําคัญดังนี้
๑.๒.๑ ลักษณะของเรือ
-เรือเล็กที่มีโครงสรางที่งาย ขนาดใหญกวาเรือลากสกีทั่วไป มีเครื่องยนตติดทายมากเกินกวาที่
เรือขนาดนั้นจะมี เชน มีถึง ๔ เครื่อง ไมมีสีสันที่สวยงาม เชน ทาสีเทาทั้งลํา ไมมีสิ่งอํานวยความสะดวกในเรือ เชน
ที่พักอาศัย หรือเรดาร ปกติจะอยูบริเวณที่มีเรือสินคาจอดทอดสมออยู(ความเร็วกวา ๓๐ นอต)
-เรือประมงประเภทตางๆ ที่ไมมีอุปกรณการประมงเหมือนเรืออื่นๆ ประเภทเดียว เชน เรือ
อวนดํา หรือเรืออวนชั้ง ปกติจะมีอวนที่หนาระวาง มีไมไผเปนลําๆ บนหลังคาเกง และจะมีเรือเล็ก ๑ ลํา พาดอยู
ทายเรือหรือกลางลํา
-เรืออวนลากคูประเภทเรือหู (มีเสาหัวแตไมมีคันเบ็ดเกี่ยวอวน)
-เรือที่มีลักษณะการบรรทุกจนเรือเพียบน้ํากวาปกติ
-เรือที่บนดาดฟาไมมีรองรอยการทําประมงมากอน
-ไมมีชื่อเรือและทะเบียนเรือเขียนไวที่ขางเรือ
-เรือที่มีการคลุม ปดบัง สิ่งของที่อยูบนดาดฟา
๑.๒.๒ ความเคลื่อนไหวเมื่อเห็นดวยสายตา
-เรือที่แยกออกจากกลุมเรือทันที
-เรือที่เพิ่มความเร็วหรือเปลี่ยนเข็มทันที่ที่เห็นดวยสายตาครั้งแรกและไมมีทีทาวาจะหยุดหรือ
จอดใหทําการตรวจคน
-เรือที่แลนขนานหรือหรือใหเรือที่ทําการลาดตระเวนผานพนไปกอน
-เรือที่ขณะกําลังมีความเร็วอยูแลวหยุดลอยลําทันที
๑.๒.๓ ลักษณะการปฏิบัติงาน
-เรืออวนลากที่ทําการประมง ทั้งลากเดี่ยวหรือลากคู ปกติจะใชความเร็วไมเกิน ๔ นอต ถา
ความเร็วเกินกวานี้อาจจะไมไดทําการประมงจริง
-เปนเรือประมงขนาดใหญ แตมีลูกเรือจํานวนนอยและมักจะมีลูกเรือนั่งอยูบ นดาดฟาทํา
หนาที่ยามตรวจการณอยูเสมอ
๑.๓ การพิจารณาวาเปนเรือที่ตองสงสัย โดยทั่วไปแลว เรือที่แสดงลักษณะผิดปกติหรือกระทําการใดๆ ที่
ผิดแผกออกไป หรือไมอยูในเสนทางเดินเรือที่ควรเปน หรือมีอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชที่ไมถูกตองเหมาะสม ก็
อาจจะเปนขอพิจารณาอันดับแรกวาเรือนั้นนาจะเปนเรือที่ตองสงสัยและใหใชขอมูลดังตอไปนี้ชวยในการตัดสินใจ

๒๐
๑.๓.๑ เรือที่ใชเข็มและการแลนเรือที่ดูผิดปกติ
๑.๓.๒ เรือที่ทราบวามีการกระทําผิดกฎหมายมากอน
๑.๓.๓ เรือที่หลบหนีออกไปเมื่อพบเห็นเรือตรวจคน
๑.๓.๔ เรือที่ไมไดแสดงสัญญาณ หรือโคมไฟตามกฎการเดินเรือ
๑.๓.๕ เรือที่ไมไดแสดงสัญชาติ หรือชื่อเรือ / แสดงเครื่องหมายไมชัดเจน
๑.๓.๖ เรือ ซึ่งมีตัวเรือ สินคา หรือลูกเรือ ที่ดูแลวใหความสนใจเกี่ยวกับความปลอดภัยในการเดินเรือ
มากจนเกินไป
๑.๓.๗ เรือที่กําลังเดินทางเขาหาเรืออีกลําหนึ่ง ในลักษณะที่จะเทียบกันเพื่อรับ – สง สิ่งของบางอยาง
เรือที่เดินออกจากเสนทางเดินเรือปกติ เพื่อที่จะเขาไปใกลเกาะตางๆ ในลักษณะที่ผิดปกติ
๑.๓.๘ เรือที่สงสัญญาณไฟผิดปกติในเวลากลางคืน
๑.๓.๙ เรือที่มีบุคคลบนเรือแสดงพฤติกรรมนาสงสัย หรือเรือที่เดินทางไปหรือกลับจากทาเรือใด ๆ โดย
ไมมีสินคาบรรทุกอยู
๑.๓.๑๐ เรือที่มีตัวเรือจมอยูใตแนวน้ํามากผิดปกติ หรือมีรองรอยวาเคยมีการบรรทุกสินคาที่หนักมากมา
กอน โดยพิจารณาดูจากแนวน้ําที่ปรากฏซึ่งขัดแยงกับประเภทของเรือ
๑.๔ การพิจารณาระดับของความเสี่ยงภัย
๑.๔.๑ ปจจัยที่จะตองนํามาพิจารณา
๑.๔.๑.๑ จํานวนของคนบนเรือตองสงสัยและขอมูลตางๆ ที่มีอยู เชน มีการบันทึกวา เรือหรือลูกเรือ
เคยมีการกระทําผิดกฎหมายมากอน
๑.๔.๑.๒ รูปรางลักษณะ และระวางขับน้ําของเรือตองสงสัย
๑.๔.๑.๓ อาวุธที่มีอยูบนเรือตองสงสัย
๑.๔.๑.๔ สภาพอากาศ ทองทะเล
๑.๔.๑.๕ เรือที่ใชในการเขาตรวจคน เชน เรือเล็กประจําเรือ เรือยาง เปนตน
๑.๔.๑.๖ ลักษณะของการปฏิบัติการตรวจคนที่จะกระทําบนเรือตองสงสัยได
๑.๔.๒ การกําหนดระดับของการเสี่ยงภัย หน.ชุดตรวจคน ควรจะตองกําหนดระดับของการเสี่ยงภัยวา
เปนระดับปกติ หรือเปนระดับที่มีความเสี่ยงกอนที่จะทําการขึ้นสูเรือและสรุปสถานการณใหกับลูกทีมทราบ ซึ่ง
จํานวนของชุดตรวจคนนั้นจะขึ้นอยูกับระดับของการเสี่ยงภัยและ จํานวนของลูกเรือบนเรือตองสงสัยดวย
๑.๕ การถามคําถามกอนเขาทําการตรวจคน
๑.๕.๑ ความมุงหมาย
๑.๕.๑.๑ เพื่อที่จะพิสูจนทราบใหแนชัดจากการตรวจสอบเบื้องตนที่ไดขอมูลมาแลว
๑.๕.๑.๒ ประเมินสถานการณของเรือตองสงสัย
๑.๕.๑.๓ การวางแผนสําหรับการปฏิบัติตอไป
๑.๕.๑.๔ ปรับปรุงขอมูลใหมีความถูกตองยิ่งขึ้นสําหรับระดับความเสี่ยงภัย

๒๑
๑.๕.๑.๕ ชวยตัดสินใจวาจะตองทําการตรวจคนเรือลํานั้นหรือไม
๑.๕.๒ วิธีการถามคําถาม
๑.๕.๒.๑ จะตองถามดวยความสุภาพ
๑.๕.๒.๒ จะตองมีความแนบเนียน
๑.๕.๒.๓ ใชคําถามที่ทําใหเกิดความเขาใจตรงกัน
๑.๕.๒.๔ พยายามหลีกเลี่ยงคําถามที่สามารถตอบคําถามวา “ ใช ” หรือ “ ไมใช ”
๑.๕.๓ คําถามที่ควรนํามาใชคําถามที่ถามไปควรจะชวยลดระดับอันตรายในการตรวจคนลง โดยการให
ขอมูลที่มีสวนสําคัญที่นํามาใชในการวางแผนปฏิบัติการ หรือไมก็สามารถเปนหลักฐานสําคัญภายหลังจากการ
จับกุมแลว สิ่งที่พึงระลึกไวเสมอคือ ผูที่จะตอบคําถามควรจะตองเปนผูที่รับผิดชอบเรือลํานั้น หรือ ผูควบคุมเรือ
โดยมีตัวอยางคําถามดังนี้
๑.๕.๓.๑ ผมกําลังพูดอยูกับใคร
๑.๕.๓.๒ เรือของคุณเปนเรือของประเทศอะไร
๑.๕.๓.๓ เรือของคุณจดทะเบียนที่ไหน
๑.๕.๓.๔ เรือของคุณมาจากเมืองทาใด และกําลังจะไปที่ไหน
๑.๕.๓.๕ คุณออกเรือมาไดกี่วัน
๑.๕.๓.๖ วัตถุประสงคในการออกเรือมา
๑.๕.๓.๗ สินคาบนเรือคืออะไร
๑.๕.๓.๘ ใครเปนเจาของเรือ หรือ ผูจัดจําหนายสินคาบนเรือ
๑.๕.๓.๙ มีลูกเรือจํานวนกี่คน ( รวมทั้งผูควบคุมเรือ)
๑.๕.๓.๑๐ มีอาวุธอยูบนเรือหรือไม ( ถาไดรับคําตอบวา “ ไมมี ” ก็ยังคงตองใชความระมัดระวังใน
การตรวจคน เชนกัน )
๑.๕.๓.๑๐ คุณกําลังทําอะไรในขณะนี้ ( คําถามนี้จะใชเมื่อเห็นวา เรือลํานั้นไมไดทําการใดๆ ที่ตรง
กับประเภทและคุณลักษณะของเรือ )

๒๒
๒. ขั้นตอนการปฏิบัติในการตรวจคน
ขั้นตอนในการตรวจคนของเรือ ประกอบดวย ๕ ขั้นตอน ดังนี้
๑. ขั้นเตรียมการกอนเขาตรวจคน ขั้นตอนนี้เริ่มตั้งแตเรือไดรับขอมูลจากแหลงขอมูล ตาง ๆ ทั้งทาง
ทัศนะ เรดาร หรือจากแหลงขาววามีเรือตองสงสัย และตัดสินใจวาจะตองทําการตรวจสอบใหดําเนินการดังนี้
๑.๑ ติดตามเปาตลอดเวลาดวยเรดารหรือทางทัศนะ เมื่อเรือตองสงสัยอยูในระยะที่สามารถตรวจสอบ
ไดทางทัศนะ ใหดําเนินการตรวจสอบสถานภาพของเรือตองสงสัย มีรายการตรวจสอบดังนี้
๑.๑.๑ทางทัศนะ
ประเภทของเรือ ( เรือประมง เรือสินคา หรือ เรือ ประเภทอื่น ๆ )
สถานภาพและรูปรางลักษณะของเรือ (ปกติหรือไม ตัวเรือ/เกงเรือ สีอะไร เปนตน)
ชื่อเรือหรือหมายเลขประจําเรือ
สัญชาติเรือ
เข็มและความเร็ว
อุปกรณอิเล็กทรอนิกส และเครื่องมืออื่น ๆ ที่อยูบนดาดฟา
จํานวนลูกเรือทั้งหมด
ปฏิกิริยาของลูกเรือที่สังเกตได
๑.๑.๒ ทางวิทยุสื่อสาร(ใหพูดกับผูควบคุมเรือเทานั้น)
ชื่อผูควบคุมเรือ
ชื่อเรือ
จํานวนเจาหนาที่ และลูกเรือ
สัญชาติของ เรือ เจาหนาที่และลูกเรือ
เรือมาจากที่ใด และกําลังจะไปไหน
วัตถุประสงคในการออกเรือมา ( ทําการประมง ขนสงสินคา ฯ )
ระวางสินคาเปนสินคาประเภทอะไร
๑.๒ วิเคราะหขอมูลและตัดสินใจ
เมื่อไดขอมูลทั้งหมดแลว นํามาประเมินคาวาจะทําการขึ้นตรวจคนเรือตองสงสัยลํานั้นหรือไม
ถาไมตรวจคนก็ปลอยเรือลํานั้นไป แตถาคิดวาจะทําการตรวจคนก็จะดําเนินการปฏิบัติในลําดับขั้นตอนตอไป
๒. ขั้นการเขาหาเรือตองสงสัย กอนที่จะนําเรือเขาหาเรือตองสงสัย จะตองปฏิบัติดังนี้
๒.๑ ในเวลากลางวัน ควรนําเรือเขาในทิศทางใหดวงอาทิตยอยูดานหลังของเรือตรวจคนเพื่อทําให
เกิดความยากลําบากของเรือตองสงสัยที่จะสังเกตพฤติกรรมของเรือตรวจคน
๒.๒ ดํารงตําแหนงของเรือตรวจคนใหอยูทางเหนือลมเพื่อใหปลอดภัยจากสารเคมีที่อาจถูกปลอยมา
จากเรือตองสงสัยได
๒.๓ สั่งการใหผูควบคุมเรือตองสงสัยปฏิบัติดังนี้
๒.๓.๑ ใหลูกเรือทั้งหมดมารวมที่บริเวณดาดฟาเปดที่เรือตรวจคนสามารถมองเห็นไดชัดเจน

๒๓
๒.๓.๒ ใหเรือตองสงสัย เปดไฟในเกงเรือทั้งหมด ในเวลากลางคืนใหเปดไฟนอกตัวเรือดวยและ
เปดประตูหนาตางใหมากที่สุด
๒.๓.๓ เตรียมเอกสารของเรือ และบัตรประจําตัวของลูกเรือทั้งหมดมาไวที่สะพานเดินเรือ
๒.๔ แนะนําเข็มและความเร็วของเรือที่เหมาะสมใหกับเรือตองสงสัย เพื่อประโยชนในการขึ้นสูเรือ
หรือสั่งใหหยุดเรือลอยลําแลวแตกรณี
๒.๕ เมื่อเห็นวาสามารถควบคุมสถานการณไดแลวเรือตรวจคนควรเขาไปในระยะใกลเรือตองสงสัย
เทาที่สภาพแวดลอมตาง ๆ จะอํานวย โดยจะตองคํานึงถึงระยะยิงของอาวุธปนประจําเรือดวย
๒.๖ หลีกเลี่ยงการเขาหาในพื้นที่ดานทายเรือตองสงสัย เพื่อปองกันอันตรายที่เกิดจากการปลอยทุน
ระเบิดหรือวัตถุลอยน้ํา
๒.๗ บริ เ วณภายนอกตั ว เรื อ และดาดฟาของเรือ ตรวจคน จะตองไมมีผูที่ไมมีห นาที่เกี่ย วของอยู
สําหรับผูที่มีหนาที่จะตองเฝาสังเกตการณ และรายงานความเคลื่อนไหวของลูกเรือของเรือตองสงสัยตลอดเวลา
๓. ขั้นการหยุดเรือตองสงสัย ขั้นตอนนี้ไมไดหมายความวา เรือตองสงสัยจะตองหยุดเครื่องลอยลําแต
เพียงอยางเดียว แตหมายรวมถึงการใชเครื่องที่เหมาะสมในความควบคุมของเรือตรวจคน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพ
อากาศ และสภาพทองทะเลในขณะนั้นเพื่อใหการปฏิบัติในการตรวจคนสามารถกระทําได สําหรับขั้นตอนการ
หยุดเรือตองสงสัยแบงออกเปน ๒ กรณี คือ
๓.๑ กรณีเรือตองสงสัยใหความรวมมือในการปฏิบัติตามคําสั่ง ใหปฏิบัติในขั้นตอนตอไป
๓.๒ กรณีเรือตองสงสัยไมใหความรวมมือ ในกรณีนี้จะตองมีการใชกําลังบังคับ ใหปฏิบัติตามลําดับ
จนกวาเรือตองสงสัยจะยอมหยุดเรือ ดังตอไปนี้
๓.๒.๑ แสดงธง LIMA ( L ) หรือ สัญญาณไฟ สัญญาณหวูด ที่เปนไปตามอักษรสากล หรือ
ติดตอทางวิทยุสื่อสาร
๓.๒.๒ หันอาวุธปนเขาหาเรือตองสงสัย
๓.๒.๓ ยิงลูกปนซอม พลุ หรือใชระเบิดเสียง
๓.๒.๔ ยิงลูกปนจริงใหไปตกขางหนาเรือตองสงสัยในระยะหางพอสมควร
๓.๒.๕ ใชอาวุธปนทําความเสียหายกับเรือบางสวนโดยไมใหเกิดการบาดเจ็บหรือเสียหาย
อยางรุนแรง
๓.๒.๖ ใชอาวุธปนทําการหยุดเรือโดยการยิงไปที่หัวเรือ ทายเรือ หรือหองเครื่องยนต
หมายเหตุ ในขอ ๓.๒.๔ ถึง ขอ ๓.๒.๖ขึ้นอยูกับนโยบายของหนวยเหนือ และกอนการดําเนินการหากสามารถ
กระทําได ใหแจง ศปก.ของหนวยทราบ และขออนุญาตดําเนินการเวนแต จะไดรับนโยบายใหดําเนินการไดตาม
ขั้นตอนโดยไมตองขออนุญาต
๔. ขั้นการขึ้นสูเรือตองสงสัย ขั้นตอนนี้เปนขั้นตอนที่มีความสําคัญ และอันตรายที่สุดในการตรวจคน จึง
จําเปนตองใชความระมัดระวังอยางสูงสุดในการปฏิบัติ
๔.๑ เมื่อ เห็น ทุก อยา งเรีย บรอ ยแลว ใหนํา เรือ เขา ทํา การตรวจสอบความเรีย บรอ ยเพื่อ ดูความ
ปลอดภัยอีกครั้งหนึ่ง การนําเรือเขาทําการตรวจสอบ ใหเขาในลักษณะเสนทางรูปเกือกมา (Horse shoes ) ( ตาม
รูปภาพที่ ๑ ) โดยใหเรือคุมกัน วางตัวอยูทางดานลางมุมใดมุมหนึ่งของเรือตองสงสัย ในระยะยิงหวังผลของอาวุธ

๒๔
ประจําเรือที่ไกลที่สุด จากนั้นเรือที่เปนเรือเขาตรวจคน เขาทําการตรวจสอบและวางตัวในลักษณะเปนสามเหลี่ยม
( Triangulation )
เรือตองสงสัย

เรือคุมกันเรือที่เขาตรวจคน

รูปภาพที่ ๑. การเขาทําการตรวจสอบ

๔.๒ เมื่อทําการตรวจสอบจนแนใจวาไมมีพิรุธหรืออันตรายใด ๆ แลว ใหเรือที่เขาตรวจคนนําเรือเขา
มาเทีย บทางดานทายเรือของเรือตองสงสัยโดยเทีย บดานเดีย วกัน กับ ที่เรือคุมกันลอยลําอยู(ตามรูป ภาพที่ ๒)
เพื่อใหเรือคุมกันสามารถสังเกตความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นกับเรือที่เขาตรวจคนขณะเรือที่เขาตรวจคนนําเรือเขา
เทียบใหหลีกเลี่ยงการผานทางหัวเรือตองสงสัย และในการผานทางทายเรือควรใชความระมัดระวังเกี่ยวกับวัตถุ
อันตรายที่อาจถูกปลอยลอยน้ํามา
เรือตองสงสัย

เรือคุมกัน

เรือที่เขาตรวจคน
รูปภาพที่ ๒. การนําเรือเขาเทียบเรือตองสงสัย

๒๕
๔.๓ เมื่อเรือที่เขาตรวจคน ทําการสงชุดตรวจคนขึ้นสูเรือตองสงสัยเรียบรอยแลว ใหนําเรือกลับมา
ยังตําแหนงเดิมในลักษณะเปนสามเหลี่ยมโดยวางตําแหนงใหอยูในระยะที่เหมาะสมตามสถานการณ
(รูปภาพที่ ๓.)
เรือตองสงสัย

เรือคุมกัน
เรือที่เขาตรวจคน
รูปภาพที่ ๓. การวางตัวเมื่อชุดตรวจคนขึ้นสูเรือตองสงสัยแลว
๕. ขั้น การลงจากเรือตองสงสัย เมื่อทําการตรวจคนเสร็จเรีย บรอยแลว ก็จะเปนการถอนตัว ออกจากเรือ
ตองสงสัย ซึ่งเปนขั้นตอนหนึ่งที่มีความสําคัญและมีอันตรายเปนอยางยิ่ง จําเปนตองใชความระมัดระวังในการ
ปองกันและการควบคุมลูกเรือเปนอยางดี จนกระทั่ง เจาหนาที่ชุดตรวจคนคนสุดทายลงจากเรือในการลงจากเรือ
หน.ชุดตรวจคน จะตองติดตอกับเรือที่เขาตรวจคนใหนําเรือกลับมาเทียบทางดานทายเรือตองสงสัยดานเดียวกัน
กับที่มีเรือใหญคอยคุมกันอยู(รูปภาพที่ ๔)
เรือตองสงสัย

๒.

เรือคุมกัน

เรือที่เขาตรวจคน
รูปภาพที่ ๔. การเขารับชุดตรวจคน

๒๖
และเมื่อชุดตรวจคนลงเรือที่เขาตรวจคนเรียบรอยแลวใหนําเรือกลับมาอยูในตําแหนงลักษณะเปน
สามเหลี่ยมอีกครั้งหนึ่ง(รูปภาพที่ ๕)เพื่อทําการควบคุมสถานการณแลวจึงสั่งการใหผูควบคุมเรือตองสงสัยนําเรือ
ออกไปจากพื้นที่นั้น
เรือตองสงสัย
๒.

เรือคุมกัน

รูปภาพที่ ๕. การวางตัวหลังจากรับชุดตรวจคนแลว

เรือที่เขาตรวจคน

ในกรณีที่ตองมี การควบคุ มเรือตองสงสัย เดิน ทางกลับ ไปดว ย ใหควบคุมตัวลูกเรือที่ไมมีห นาที่
เกี่ยวของกับการเดินเรือมาไวบนเรือใหญ โดยตองทําการตรวจคนรางกายอยางละเอียดเพื่อปองกันอันตรายจาก
อาวุ ธที่ อาจจะซุกซอนมาได สําหรับเรือตองสงสัยใหผูควบคุมเรือตองสงสัย นําเรือเองในความควบคุมของ
เจาหนาที่ชุดตรวจคนบนเรือตองสงสัย
ขั้นตอนการปฏิบัติของชุดตรวจคน ในการปฏิบัติของชุดตรวจคน สามารถแบงไดเปน๔ขั้นตอน ดังนี้
๑. ขั้นกอนการขึ้นสูเรือ เมื่อมีการประกาศคําสั่ง “ ประจําสถานีตรวจคน ” ใหดําเนินการดังนี้
๑.๑ ชุดตรวจคนทั้งหมด แถวในบริเวณที่ทางเรือกําหนดพรอมอาวุธ และ อุปกรณประจําตัว
๑.๒ หน.ชุดตรวจคน ดําเนินการซักซอมความเขาใจในการปฏิบัติของชุดตรวจคน เพื่อเปนการ
สรางความมั่นใจวาทุกคนในทีมรูวางานที่จะปฏิบัตินั้นคืออะไร สิ่งใดที่เราคาดวาจะพบและถาเกิดเหตุการณที่ไม
คาดคิดแลวจะปฏิบัติอยางไรโดยการบรรยายสรุป จะบอกถึงสถานการณ ภารกิจและหนาที่ ดังตอไปนี้
๑.๒.๑ แผนการปฏิบัติของการตรวจคน เชน ลําดับขั้นตอนในการปฏิบัติการเขาหาเรือตอง
สงสัยการตรวจสอบ การควบคุมสถานการณ เปนตน
๑.๒.๒ เปาหมายของการตรวจคน
๑.๒.๓ หนาที่รับผิดชอบของแตละคน
๑.๒.๔ แผนการสื่อสาร
๑.๒.๕ สถานที่ที่ควรจะมุงความสนใจเปนพิเศษในการตรวจคน
๑.๒.๖ ระดับของความเสี่ยงภัยที่คาดวานาจะเกิดขึ้น
๑.๒.๗ การวางตําแหนงของเรือที่จะเขาตรวจคน

๒๗
๑.๒.๘ กฎการปะทะ
๑.๒.๙ แผนการถอนตัว
๑.๒.๑๐ การสื่อสารที่จะตองมีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารกันตลอดเวลาในระหวางการตรวจคน
๑.๓ เมื่อซักซอมเรียบรอย ขณะที่เรือเขาตรวจคนแลนเขาหาเรือตองสงสัยใหชุดตรวจคนหลบหลังสิ่ง
กําบังในเรือเพื่อปองกันอันตรายจากการโจมตี
๒. ขั้นการขึ้นสูเรือ ขั้นตอนนี้เปนขั้นตอนที่มีอันตรายมากที่สุดขั้นตอนหนึ่งซึ่งชุดตรวจคนจะตองไดรับการ
ฝกฝนถึงลําดับการขึ้นสูเรือมาเปนอยางดีโดยหลังจากที่ทางเรือตรวจคน ไดสั่งการใหลูกเรือทั้งหมดไปรวมกันที่บริเวณใด
บริเวณหนึ่งและเรือที่เขาตรวจคนแลนเขาเทียบเรือตองสงสัยตามวิธีการแลว ใหขึ้นสูเรือตามลําดับดังนี้
ลําดับที่ ๑.
เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย คนที่ ๑
ลําดับที่ ๒.
เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย คนที่ ๒
ลําดับที่ ๓.
หน.ชุดตรวจคน
ลําดับที่ ๔.
รอง หน.ชุดตรวจคน
ลําดับที่ ๕.
เจาหนาที่ชุดคนหาฯ คนที่ ๑
ลําดับที่ ๖.
เจาหนาที่ชุดคนหาฯ คนที่ ๒
หมายเหตุ สําหรับเจาหนาที่ที่จัดเพิ่มของแตละชุด ใหขึ้นสูเรือตอทายเจาหนาที่ในชุดของตน และถามีการจัด
ชางภาพหรือเจาหนาที่อื่นที่ไมมีสวนเกี่ยวของในการตรวจคน ใหขึ้นสูเรือ เมื่อ หน.ชุดตรวจคน รองขอ
๓. ขั้นการปฏิบัติการและคนหา
๓.๑ เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย
๓.๑.๑ เมื่อเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยขึ้นสูเรือตองสงสัยแลวใหดําเนินการเขาควบคุม
ลูกเรือทั้งหมดใหอยูในความสงบเรียบรอย สํารวจพื้นที่รอบๆ บริเวณที่ชุดตรวจคนจะขึ้นวามีสิ่งอันตรายใดๆหรือไม
สํารวจจํานวนของลูกเรือ วาครบถวนตามที่ไดรับแจงไวหรือตามที่ไดทําการสังเกตการณกอนการขึ้นสูเรือหรือไม
และควบคุมลูกเรือใหอยูหางจากจุดที่จะตองขึ้นสูเรือรวมถึงพิจารณาถึงอุปสรรคอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นไดและรายงาน
ให หน.ชุดตรวจคน รับทราบ รวมทั้งเหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่องและชวยเหลือชุดตรวจคนที่เหลือใน
การขึ้นสูเรือ
๓.๑.๒ ในระหวางการปฏิบัติการ ใหชุดรักษาความปลอดภัยดําเนินการเพิ่มเติมดังนี้
(๑) ควบคุมดูแลลูกเรือในระหวางการตรวจคน
(๒) รวบรวมขอมูลขาวสารตางๆ จากลูกเรือ เนื่องจากตองใชเวลาสวนหนึ่งอยูกับ
ลูกเรือตลอดเวลาซึ่งเปนโอกาสอันดีที่ควรจะสอบถามขอมูล เชน การปฏิบัติงานของเรือ หรือตารางปฏิบัติงาน
ประจําวัน ถาเกิดตรวจพบวา มีความผิดปกติเกิดขึ้น เชน ลูกเรือใหขอมูลที่แตกตางกัน ซึ่งจะเปนตัวชี้บอกวา
นาจะมีขอสังเกตบางอยางที่ควรจะตองตรวจสอบ ตองรีบรายงานตอ หน.ชุดตรวจคน โดยทันที
(๓) การพูดคุยกับลูกเรือ จะตองปฏิบัติดวยความเขมแข็งแตแฝงดวยความสุภาพ
โดยเฉพาะอยางยิ่งกับเด็ก สตรี และคนชรา
(๔) ควรวางตําแหนงเจาหนาที่คนหนึ่งคนใด ในตําแหนงที่สูงกวากลุมของลูกเรือ
เพื่อสังเกตความเคลื่อนไหวของลูกเรือไดชัดเจน

๒๘
หรือการเขาทําราย

(๕) พยายามอยู ห า งจากกลุ ม ลู ก เรื อ ในระยะที่ ป ลอดภั ย จากการเข า แย ง อาวุ ธ

(๖) พยายามใหเกิดความผอนคลายตอกลุมเรือบาง แตพึงระลึกเสมอวาโอกาสที่
ลูกเรือจะเปนปฏิปกษกับเรามีไดตลอดเวลา
(๗) วิธีการควบคุมลูกเรือเพื่อที่จะทําใหเกิดความปลอดภัยของชุดตรวจคน จะตอง
รูจักใชเทคนิคที่เหมาะสมในการที่จะควบคุมลูกเรือ ซึ่งกอนจะพูดถึงขั้นตอนวิธีการนั้น มีปจจัยที่เกี่ยวของในการ
รักษาความปลอดภัย ดังนี้
ก. การวางตําแหนงของชุดตรวจคนบนเรือตองสงสัยแนวการยิง ( LINE OF FIRE )
ตองไมอยูในแนวเดียวกัน
การวางตําแหนงเปนรูปสามเหลี่ยม ( Triangulation )
เปาหมาย
ชุดตรวจคน

ชุดตรวจคน
การวางตําแหนงที่ไมเหมาะสม
ชุดตรวจคน
เปาหมาย
ชุดตรวจคน

ข. ตําแหนงของเครื่องมือและอุปกรณที่ใช
ค. สภาพของพื้นที่หรือบริเวณที่จะใชในการขึ้นสูเรือและควบคุมลูกเรือ
ง. ความนาจะเปนที่จะมีอาวุธอยูบนเรือ หรือติดตัวลูกเรือ
ช. ระบบการติดตอสื่อสารของชุดตรวจคนระหวางตรวจคน
๓.๒ หน.ชุดตรวจคนและ เจาหนาที่ชุดคนหาฯ คนที่ ๑ ไปที่สะพานเดินเรือเพื่อตรวจสอบเอกสาร
สําคัญของเรือและของลูกเรือ โดย หน.ชุดตรวจคน ดําเนินการดังนี้
๓.๒.๑ แนะนําตัว และอางถึงกฎหมายที่ใหอํานาจแกชุดตรวจคน

๒๙
ตัวอยางการแนะนําตัว
“ สวัสดีครับ ผมเปนเจาหนาที่ทหารเรือไทย พวกเรามาที่นี่เพื่อทําการตรวจสอบเอกสาร และ
คนหาสิ่งผิดกฎหมายเพื่อใหแนใจวาไมมีสิ่งเหลานั้นบนเรือของคุณ ไมทราบวาคุณมีอาวุธอยูบนเรือหรือไม และถา
มี กรุณาบอกที่เก็บและอยาไดแตะตองอาวุธเหลานั้น ”
๓.๒.๒ สอบถามกับผูควบคุมเรือตองสงสัยถึงอาวุธที่มีอยูบนเรือ ถามีใหทําการปลดอาวุธ
หรือนํามาเก็บโดยแยกกระสุนไวหรือทําการใดๆ ที่ทําใหอาวุธนั้นไมสามารถใชงานไดโดยไมเกิดความเสียหายตอ
อาวุธนั้น
๓.๒.๓ ตรวจสอบเอกสารสํ าคั ญ ตา งๆ ที่เ รื อควรจะมี เอกสารของลูก เรื อ ตลอดจน
สอบถามถึงขอมูลดังนี้
- เดินทางมาจากที่ใด
- กําลังจะไปที่ใด
- วัตถุประสงคของการออกเรือมา
- ระยะเวลาที่ อ ยู บ นเรื อ ตั้ ง แต อ อกเรื อ มาถึ ง วั น นี้ และจะอยู อี ก นานเท า ใด
(ตรวจสอบหลักฐานการเดินเรือควบคูกันดวย )
- ถาเปนไปไดใหรวบรวมรายละเอียดของหลักฐานสําคัญของลูกเรือ และสงขอมูล
เหลานั้นทําการตรวจสอบกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ซึ่งผลของการตรวจสอบควรจะถูกสงกลับมาถึงชุดตรวจคนใน
ขณะที่อยูบนเรือตองสงสัยเพื่อที่จะไดดําเนินการตอไปในทันที
๓.๒.๔ หน.ชุดตรวจคนจะตองควบคุมการปฏิบัติทั้งหมดบนเรือโดยการรับขอมูลขาวสารมา
จากชุดตรวจคนที่กําลังปฏิบัติงานรายงานเหตุการณตางๆ ใหทราบโดยมี เจาหนาที่ชุดคนหาฯ คนที่ ๑ เปนผูชวย
เหลือหน.ชุดตรวจคน ควรจะรายงานเหตุการณใหกับทางเรือคุมกันทราบเปนชวงเวลาตามความเหมาะสม
๓.๓ เจาหนาที่ชุดคนหาฯ คนที่ ๒ และ ๓ ทําหนาที่เปนชุดคนหาสิ่งผิดกฎหมายบนเรือโดยการ
คนหา ควรปฏิบัติดังนี้
๓.๓.๑ การคนหา จะทําการคนหาอาวุธ หรือลูกเรือที่ซอนตัวอยูในตัวเรือ ตลอดจนสิ่งผิด
กฎหมายตางๆ ซึ่งชุดคนหาจะตองกระทําการดวยความระมัดระวัง ในกรณีที่เรือตองสงสัยมีขนาดใหญและมี
หองตางๆ มากมาย จําเปนตองนําตัวลูกเรือที่รูจักเสนทางภายในตัวเรือเปนอยางดีนําทางไป ซึ่งจะตองคอยระวัง
พฤติกรรมของลูกเรือที่นําทางไปดวย
๓.๓.๒ การตรวจสอบหองหรือระวางสินคา จะตองดําเนินการดวยความระมัดระวังเปน
อยางยิ่งและขอพึงระวัง คือ การเปดประตูหรือระวางเก็บสินคา ไมควรเปดดวยตัวเอง เนื่องจากอาจมีอันตรายจาก
คนหรือวัตถุอันตรายที่ซุกซอนอยูภายใน ควรจะสั่งการใหลูกเรือเปนคนดําเนินการ โดยอยูในความควบคุมอยาง
ใกลชิด
๓.๓.๓ การรายงาน ในการปฏิบัติการตางๆ จะตองมีการรายงานตอ หน. ชุดตรวจคนอยาง
ตอเนื่องเพื่อชวยในการตัดสินใจสั่งการตอไป
๓.๔ เมื่อเจาหนาที่ชุดตรวจคนไดอยูบนเรือแลว ใหชวยเหลือชุดที่เหลือหรือคนที่เหลือในการขึ้นสู
เรือตอไป

๓๐
๓.๕ ควบคุมสะพานเดินเรือ และหองวิทยุทันทีที่กระทําไดสะพานเดินเรือซึ่งควบคุมการปฏิบัติของ
เรือ มีแผนที่และเอกสารที่เปนหลักฐานสําคัญที่เราจะยึดไว หองวิทยุตองควบคุมไวมิใหผูใดภายในเรือพยายาม
ติดตอบุคคลภายนอกใหเขามาชวยเหลือหรือแจงขาวสารใดๆหรือบางทีเครื่องวิทยุอาจจะบันทึกหมายเลขโทรศัพท
หรือยานความถี่ ที่ใชติดตอกับพวกกระทําผิดกฎหมาย
๓.๖ ใหผูควบคุมเรือเปนผูออกคําสั่งแกลูกเรือของเขาเอง
๓.๗ การปฏิบัติตอลูกเรือนั้นขึ้นอยูกับสถานการณ สําหรับการรักษาความปลอดภัยนั้นบางครั้งการ
ควบคุมลูกเรือใหรวมกันอยูที่ใดที่หนึ่งก็จะเปนการดีถา หน.ชุดตรวจคน ตัดสินใจวาจะควบคุมลูกเรือไวที่ใดที่หนึ่ง เชน
หองภายในเรือ ก็ควรจะบอกใหผูควบคุมเรือทราบวาเราจะทําการควบคุมตัวลูกเรือไวที่ใด
๔ ขั้นการถอนตัวและลงจากเรือตองสงสัย ในขั้นตอนนี้ชุดตรวจคนจะตองมีความตื่นตัวและระมัดระวังภัย
ที่อาจเกิดขึ้นไดตลอดเวลา เมื่อ หน.ชุดตรวจคน เห็นวาไดดําเนินการทุกอยางเรียบรอยแลว ใหแจงการปฏิบัติใน
การถอนกําลังตอกําลังพลทุกนายรับทราบ และปฏิบัติตามลําดับขั้นตอนดังนี้
๔.๑ ติดตอกับเรือตรวจคนใหเขามาเทียบเรือตองสงสัยตามวิธีการ
๔.๒ ตรวจสอบเครื่องมืออุปกรณที่นําขึ้นมาใหครบถวนและ“ อยาทิ้งเพื่อนรวมงานไวบนเรือ ”
๔.๓ จะตองแนใจวาผูควบคุมเรือตองสงสัยทราบขอมูลเหลานี้ เชน สถานที่ที่ควบคุมตัวลูกเรือเข็ม
ความเร็วเรือที่จะตองถือในขณะที่ชุดตรวจคนลงจากเรือไปแลว
๔.๔ ก อนลงจากเรื อ หน.ชุ ด ตรวจค น คื น อาวุ ธ ให กั บ ผู ค วบคุ ม เรื อ ต อ งสงสั ย โดยจะต อ งแยก
สวนประกอบที่ทําใหไมสามารถใชอาวุธนั้นไดทันที โดยอาจจะซอนสวนประกอบนั้นไวที่ใดที่หนึ่งบนเรือ ซึ่ง หน.
ชุดตรวจคน จะบอกตําแหนงที่ซอนหลังจากไดถอนกําลังออกไปแลวทางวิทยุสื่อสารหรือเครื่องประกาศคําสั่ง
๔.๕ ควรกลาวคําขอบคุณในความรวมมือ และในกรณีที่ไมพบสิ่งผิดกฎหมาย หน.ชุดตรวจคน
จะตองกลาวขอโทษ และใหผูควบคุมเรือตองสงสัยลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานในเอกสารการตรวจคน
๔.๖ การลงจากเรือ ใหลงตามลําดับดังนี้
ลําดับที่ ๑. เจาหนาที่ชุดคนหาฯ คนที่ ๒
ลําดับที่ ๒. เจาหนาที่ชุดคนหาฯ คนที่ ๑
ลําดับที่ ๓. รอง หน.ชุดตรวจคน
ลําดับที่ ๔. หน.ชุดตรวจคน
ลําดับที่ ๕. เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย คนที่ ๒
ลําดับที่ ๖. เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย คนที่ ๑
หมายเหตุ สําหรับเจาหนาที่ที่จัดเพิ่มเติม ใหลงจากเรือ เรียงลําดับ จากหมายเลขมากไปหา

เลขนอยในแตละชุด
๔.๗ เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย จะตองควบคุมลูกเรือใหอยูในบริเวณที่ควบคุมกอนที่จะทําการ
ลงจากเรือเปนลําดับสุดทาย
๔.๘ เรือที่เขาตรวจคน ถอนตัวออกมาอยูในตําแหนงเดิมที่เปนรูปสามเหลี่ยม เรือคุมกันและเรือที่
เขาตรวจคน จะตองระมัดระวังเพื่อปองกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได จนกระทั่งเรือตองสงสัยเดินทางออกจากพื้นที่
ไปแลว

๓๑
๔.๙ สิ่งสําคัญที่ควรปฏิบัติหลังจากเสร็จสิ้นการตรวจคน คือ การบรรยายสรุปหลังการปฏิบัติโดย
กลาวถึง จุดออน จุดแข็ง ของแผนที่ใช การปฏิบัติในการตรวจคนและผลลัพธที่ออกมา และเนนย้ําถึงการ
เปลี่ยนแปลงที่จะตองเกิดขึ้นในการตรวจคนครั้งตอไป

๓๒
๓. ตารางปฏิบัติในการตรวจคนระดับตาง ๆ
ขั้นตอน
ระดับที่ ๑
วิเคราะห/ ตรวจสอบ
ไมมีสิ่งบอกเหตุวาจะกระทําความผิด
พฤติกรรมของเรือ

ระดับที่ ๒
ระดับที่ ๓
มีสิ่งบอกเหตุวากระทําความผิด/ไดรับรายงานวา กําลังกระทําความผิด/มั่นใจวากระทําความผิด
นาจะกระทําความผิด

การเขาหาและหยุดเรือตองสงสัยตามลําดับ
ขั้นการเขาหาและหยุดเรือ การเขาหาและหยุดเรือตองสงสัยตามลําดับ
การเขาหาและหยุดเรือตองสงสัยตามลําดับ
ตองสงสัย
ขั้นตอน โดยการหยุดเรือทําไดเฉพาะการแสดง ขั้นตอนในบทที่ ๓ การหยุดเรือทําไดถึงขั้น ใช ขั้นตอนในบทที่ ๓ โดยการหยุดเรือทําไดถึงขั้นใช
อาวุธปนทําความเสียหายกับเรือบางสวน
สัญญาณธง ไฟ หวูด และการติดตอสื่อสาร
อาวุธปนทําการหยุดเรือโดยยิงไปที่หัวเรือ ทาย
เรือหรือหองเครื่องยนต
การปฏิบัติของเรือใหญกอน เตรียมอาวุธถึงขั้นเตรียมยิงและใหพลประจําปน เตรียมอาวุธถึงขั้นเตรียมยิงและใหพลประจําปน เตรียมอาวุธถึงขั้นบรรจุ และใหพลประจําปนหัน
สงชุดตรวจคน
อยูประจําที่ปน
หันปนไปทางเรือตองสงสัย
ปนไปทางเรือตองสงสัย
ใหลูกเรือทั้งหมดมารวมบริเวณดาดฟาเรือที่
ใหลูกเรือทั้งหมดมารวมบริเวณดาดฟาเรือที่ ใหลูกเรือทั้งหมดมารวมบริเวณดาดฟาเรือที่
สามารถมองเห็นไดชัด
สามารถมองเห็นไดชัด
สามารถมองเห็นไดชัด
ขั้นการขึ้นสูเรือตองสงสัย นําเรือเขาตรวจสอบในลักษณะเสนทางรูปเกือก นําเรือเขาตรวจสอบในลักษณะเสนทางรูปเกือก นําเรือเขาตรวจสอบในลักษณะเสนทางรูปเกือก
มา ตามขั้นตอนในบทที่ ๓ จากนั้นสงชุดตรวจคน มา ตามขั้นตอนในบทที่ ๓ จากนั้นสงชุดตรวจ มา ตามขั้นตอนในบทที่ ๓ จากนั้นสงชุดตรวจคน
ขึ้นเรือตองสงสัย
คนขึ้นเรือตองสงสัย
ขึ้นเรือตองสงสัย
การปฏิบัติของชุดตรวจคน
การขึ้นเรือ

- ขึ้นเรือตามลําดับที่กําหนด

- ขึ้นเรือตามลําดับที่กําหนด

- ขึ้นเรือตามลําดับที่กําหนด

๓๓
ขั้นตอน
การควบคุมลูกเรือ

ระดับที่ ๑
ระดับที่ ๒
- ชุด รปภ. ทําการควบคุมลูกเรือใหรวมอยูในที่
- ชุด รปภ. ทําการยืนสังเกตการณลูกเรือให
รวมอยูในที่ที่กําหนด ในระยะที่เหมาะสม โดยไม ที่กาํ หนดและใหอยูในความสงบ โดยเตรียม
อาวุธใหพรอมใชและตองระมัดระวังการตอตาน
ตองใชอาวุธในการควบคุม
จากลูกเรือ

ระดับที่ ๓
- ชุด รปภ. ทําการควบคุมลูกเรือใหรวมอยูในที่
ที่กําหนดและใหอยูในความสงบโดยใหลูกเรือนํา
มือประสานไวที่ทายทอยและนั่งรวมกัน เตรียม
อาวุธใหพรอมใชโดยสามารถเล็งอาวุธไปทางกลุม
ลูกเรือถาเห็นวาจําเปนและเตรียมพรอมรับการ
ตอตานจากลูกเรือตลอดเวลา

การตรวจสอบและคนหา

- หน.ชุด และ รอง หน.ชุด เขาไปทักทายกับผู - ชุดคนหาทําการคนหาลูกเรือที่อาจยังหลบอยู
ควบคุมเรือและสอบถามเกี่ยวกับการประกอบ ในตัวเรือจากนั้นทําการตรวจสอบลูกเรืออยาง
อาชีพ รวมถึงขอตรวจสอบเอกสารตาง ๆ ที่
ละเอียด พยายามคนหาอาวุธที่อาจซอนอยูตาม
สะพานเดินเรือ
รางกาย โดยตรวจผูควบคุมเรือเปนอันดับแรก
- ชุดคนหาทําการตรวจสอบตามหองตาง ๆ โดย - หน.ชุด และ รอง หน.ชุด เขาไปทักทายกับผู
ควรมีลูกเรือรวมทําการตรวจสอบดวย และ
ควบคุมเรือและนําไปขอตรวจเอกสารที่สะพาน
รายงานผลการตรวจให หน.ชุด ทราบทางวิทยุ เดินเรือ พยายามทําการตรวจสอบอาวุธที่อาจ
อยางตอเนื่อง หากพบสิ่งผิดปกติหน.ชุด อาจสั่ง ซอนอยู รวมทั้งพยายามจับพิรุธในการตอบ
ปรับระดับการตรวจคนเปนระดับที่สูงกวา แต คําถาม
หากไมพบสิ่งผิดปกติ หน.ชุด ควรกลาวขอบคุณ
ในความรวมมือ และใหผูควบคุมเรือลงลายมือชื่อ
ไวในเอกสารการตรวจคน

- ชุดคนหาทําการคนหาลูกเรือที่อาจยังหลบอยู
ในตัวเรือจากนั้นทําการตรวจสอบลูกเรืออยาง
ละเอียด พยายามคนหาอาวุธที่อาจซอนอยูตาม
รางกาย โดยตรวจผูควบคุมเรือเปนอันดับแรก
- หน.ชุด และ รอง หน.ชุด เขาไปทักทายกับผู
ควบคุมเรือและแจงใหผูควบคุมทราบวา
สังเกตเห็นเรือลํานี้กําลังกระทําความผิดในขอหา
ใด และทําการขอตรวจเอกสารที่สะพานเดินเรือ
เผื่ออาจจะพบสิ่งที่กระทําผิดกฎหมายเพิ่มเติม
พยายามทําการตรวจสอบอาวุธที่อาจซอนอยู
รวมทั้งพยายามจับพิรุธในการตอบคําถาม

๓๔
ขั้นตอน
การตรวจสอบและคนหา
( ตอ )

ระดับที่ ๑

ระดับที่ ๒
- ชุดคนหาทําการตรวจสอบตามหองตาง ๆ
อยางละเอียด พยายามหาที่ซุกซอนของผิด
กฎหมายที่อาจซอนไว โดยควรมีลูกเรือรวมทํา
การตรวจสอบดวย และรายงานผลการตรวจให
หน.ชุด ทราบทางวิทยุอยางตอเนื่อง หากพบสิ่ง
ผิดปกติหน.ชุด อาจสั่งปรับระดับการตรวจคน
เปนระดับที่สูงกวา แตหากไมพบสิ่งผิดปกติ
หน.ชุด อาจสั่งปรับระดับการตรวจคนเปนระดับ
ที่ต่ํากวา และหน.ชุด ควรกลาวขอบคุณในความ
รวมมือ และใหผูควบคุมเรือลงลายมือชื่อไวใน
เอกสารการตรวจคน

ระดับที่ ๓
- ชุดคนหาทําการตรวจสอบหองหรือสถานที่ที่
เห็นวามีสิ่งผิดกฎหมายหรือการกระทําที่ผิด
กฎหมาย ซึ่งสังเกตเห็นกอนการขึ้นเรือเปน
อันดับแรก จากนั้นจึงดําเนินการตรวจในหองอื่น
อยางละเอียดเผื่อจะพบสิ่งผิดกฎหมาย โดยควรมี
ลูกเรือรวมทําการตรวจสอบดวย และรายงานผล
การตรวจให หน.ชุด ทราบทางวิทยุอยางตอเนื่อง
- เมื่อตรวจพบสิ่งผิดกฎหมายทั้งหมดแลว หน.
ชุด แจง ผบ.เรือ เพื่อทําการควบคุมเรือที่กระทํา
ผิดไปดําเนินการตามกฎหมายตอไป โดยในการ
ควบคุมควรนําลูกเรือที่กระทําความผิดไปควบคุม
บนเรือใหญ ใหคงลูกเรือไวเทาที่จําเปนตอการ
เดินเรือ โดยจัดชุดควบคุมการปฏิบัติงานของ
ลูกเรืออยางใกลชิด ตลอดการเดินทาง และใหผู
ควบคุมเรือลงนามในเอกสารการจับกุม

๓๕
ขั้นตอน
การตรวจสอบและคนหา
( ตอ )

การลงจากเรือ

ระดับที่ ๑

ระดับที่ ๒

ลงจากเรือตามลําดับที่กําหนด

ลงจากเรือตามลําดับที่กําหนด

ระดับที่ ๓
- แตหากไมพบสิ่งผิดปกติ หน.ชุด อาจสั่งปรับ
ระดับการตรวจคนเปนระดับที่ต่ํากวา และหน.
ชุด ควรกลาวคําขอโทษที่เขาใจผิด และกลาว
ขอบคุณในความรวมมือ รวมทั้งใหผูควบคุมเรือ
ลงลายมือชื่อไวในเอกสารการตรวจคน
ลงจากเรือตามลําดับที่กําหนด

๓๖
๔. การสืบสวน การสอบสวน และการสืบสวนสอบสวนเบื้องตน
การสืบสวน การสอบสวน และการสืบสวนสอบสวนเบื้องตน เจาหนาที่ทหารเรือมีอํานาจสืบสวน และ
สอบสวน โดยมีที่มาของอํานาจจากกฎหมายที่ใหอํานาจไวโดยเฉพาะ เชน พระราชบัญญัติใหอํานาจทหารเรือ
ปราบปรามการกระทําผิดบางอยางทางทะเล พ.ศ.๒๔๙๐ และ พ.ร.บ.สิทธิการประมงในเขตการประมงไทย พ.ศ.
๒๔๘๒ สําหรับการสอบสวนเบื้องตนนั้นเปนไปตาม พ.ร.บ.วาดวยความผิดเกี่ยวกับสถานที่ผลิตปโตรเลียมในทะเล
พ.ศ.๒๕๓๐ ซึ่งถือวาเปนการสอบสวนเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานชั้นตน ไมใชการสอบสวนดําเนินคดี อยางไรก็
ตามเขตอํานาจในการสืบสวนและสอบสวน รวมทั้งสืบสวนสอบสวนเบื้องตนของเจาหนาที่ทหารเรือนั้น จํากัดอยูใน
เฉพาะพื้นที่ตามที่กฎหมายนั้นๆกําหนด
๕. การคน
การคนเปนมาตรการสําคัญอยางหนึ่ง ที่จะใหไดมาซึ่งขอเท็จจริงและหลักฐาน เพื่อที่จะทราบรายละเอียด
ของการกระทําผิด ในบางกรณีอาจตองทําการคนตัวบุคคล หรือที่รโหฐาน อันเปนการกระทําตอสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคลกฎหมายจึงกําหนดวิธีการคนอยางเขมงวดเพื่อเปนหลักประกันวา บุคคลหรือผูครอบครองที่รโหฐานนั้น
จะไมถูกรบกวน หรือแทรกแซง จากการปฏิบัติของเจาพนักงานเกินความจําเปนตามพฤติการณ ซึ่งในการคนโดย
เจาพนักงานตํารวจหรือเจาหนาที่ทหารเรือ ตองปฏิบัติใหเปนไปตามขั้นตอนกฎหมายที่ใหอํานาจในการคนโดย
เครงครัด โดยการปฏิบัติของเจาหนาที่ทหารเรือในการคน ก็ใชอํานาจตามกฎหมายในทํานองเดียวเชนการบังคับให
ผูควบคุมเรือหรือคนประจําเรือ รื้อหรือคนสวนตัวเรือเพื่อการตรวจคนกับที่ใหอํานาจเจาพนักงานฝายปกครองหรือ
ตํารวจ โดยจะปฏิบัติตามที่กฎหมายใหอํานาจทหารเรือกอน หากกฎหมายใหอํานาจทหารเรือไมไดกลาวไวจะ
ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เชนเดียวกับเจาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ ดังนั้น
เพื่อใหสะดวกแกเจาหนาที่ทหารเรือในการทําความเขาใจ จึงจําแนกการคนออกเปน ๔ กรณี ดังนี้
๕.๑ การคนบุคคล แยกได ๓ กรณีดังนี้
๕.๑.๑ การคนบุคคลในที่สาธารณะซึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา ใหคํานิยามวา “สาธารณสถาน”
หมายความวา สถานที่ใด ๆ ซึ่งประชาชนมีความชอบธรรมที่จะเขาไปไดโดยหลักแลว หามมิใหพนักงานฝายปกครอง
หรือตํารวจ คนบุคคลใดในที่สาธารณสถาน เวนแต
เมื่ อมี เหตุอันควรสงสัยวาบุคคลนั้นมีสิ่งของไวในความครอบครองเพื่อจะใชในการกระทํา
ความผิด พนักงานฝายปกครอง เชน นายอําเภอหรือปลัดอําเภอหรือเจาหนาที่ตํารวจ มีอํานาจคนบุคคลที่ตอง
สงสัยในที่สาธารณสถานได
เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยวาบุคคลนั้นมีสิ่งของซึ่งไดมาโดยการกระทําความผิด
เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยวาบุคคลนั้น มีสิ่งของซึ่งมีไวเปนความผิดไวในครอบครอง เชน พบ
บุคคลซึ่งมียาเสพติดไวในครอบครองเดินอยูตามที่สาธารณะ เพื่อจําหนายใหแกผูเสพ พนักงานฝายปกครองหรือ
ตํารวจยังมีอํานาจคนบุคคลนั้นเพื่อพบยาเสพติด ซึ่งเปนสิ่งของที่มีไวเปนความผิดโดยไมตองมีหมายคน หรือคําสั่ง
ของศาลได
๕.๑.๒ การคน บุคคลในที่ร โหฐาน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ใหคํานิยามวา
หมายถึง ที่ตางๆ ซึ่งมิใชที่สาธารณสถานเมื่อพิจารณาประกอบ กับคําวา “สาธารณสถาน” ดังที่ไดกลาวไวแลว ที่
รโหฐาน จึงเปนสถานที่ที่เจาของหรือผูครอบครองแสดงเจตนาหวงหามกันมิใหบุคคลภายนอกเขาไป การแสดง
เจตนาหวงกันอาจเปนโดยชัดแจง เชน บริเวณเคหสถานบานเรือนของบุคคล สถานที่ๆ เจาของ ปดปายแสดงวา

๓๗
หามเขา หรือสรางรั้วรอบ แตสถานที่ซึ่งยินยอมใหประชาชนเขาไปแตอยูในบังคับเงื่อนไขอยางใดอยางหนึ่ง ไมถือ
วาเปนที่รโหฐาน เชน โรงภาพยนตร ที่ผูชมตองเสียคาผานประตูเปนตน(กฎหมายหามไมใหคนในที่รโหฐานโดยไมมี
หมายคนหรือคําสั่งศาล)
๕.๑.๓ การคนบุคคลผูถูกจับ เจาพนักงานผูจับหรือรับตัวผูถูกจับไว มีอํานาจคนตัวผูตองหาและยึด
สิ่งของตางๆ ที่อาจใชเปนพยานหลักฐานได การคนนั้นตองทําโดยสุภาพถาคนผูหญิงตองใหหญิงอื่นเปน ผูคน
การปฏิบัติการคนบุคคล
กอนเขาทําการตรวจคนบุคคล ใหทําการพิจารณาใหแนใจวา ไดทําการควบคุมสถานการณไดแลว
๑. ทําการควบคุมการเคลื่อนไหวของลูกเรือ ไมใหตอสูหรือหลบหนี โดยสั่งให นั่ง หรือ ยืน ตามลักษณะที่
ตองการตรวจ
๒. ทําการตรวจคนอาวุธ กอนลงมือตรวจคนอยางละเอียด เมื่อตรวจพบอาวุธแลว อยางวางใจ เนื่องอาจมี
อาวุธสํารอง
๓. การตรวจตองทําดวยความละมุนละมอม แตเฉียบขาด
๔. เมื่อพบสิ่งผิดกฎหมายให ควบคุมตัวผูถูกตรวจทันที
๕. ในระหวางการตรวจตองไมหัน รางกายดานที่พกอาวุธใหผูถูกตรวจ เนื่องจากมีความเสี่ยงที่ผูถูกตรวจ
จะสามารถทําการแยงอาวุธมาทําอันตรายเจาหนาที่ชุดตรวจคนได
๖. การตรวจคนตองใชความละเอียดในการดําเนินการคนหาสิ่งที่ซุกซอนอยูตามรางกาย การตรวจคนให
คนจากบนลงลาง จากดานหนึ่งไปยังอีกดานหนึ่ง อยางเปนระบบ เพื่อใหสามารถตรวจไดครบทุกตําแหนงของผูถูก
ตรวจ
๗. การตรวจคน ผูหญิง ดําเนินการโดย ดึง เสื้อ กระโปรง ใหแนบกับรางกาย หากตรวจพบอาวุธ ใหผูถูก
ตรวจใชปลายนิ้วคอยๆหยิบออกมา ชาๆ
๘. การตรวจคน ผูหญิง ควรใช จนท. อยางนอย ๒ คน เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ของ จนท. เสมอ
๙. ระหวางการตรวจคน พยายามจับพิรุธ หรือ สังเกตอาการที่อาจแสดงออกถึงความประหมา ตื่นเตน
หรือ ตื่นกลัว

๓๘
๕.๒ การคนที่รโหฐาน เพื่อพบหรือยึดสิ่งของหรือพบบุคคล เหตุที่จะขอใหศาลออกหมายคนที่รโหฐานซึ่ง
การคนที่รโหฐานนั้น หามมิใหเจาพนักงานทําการคน เวนแตจะมีหมายหรือคําสั่งของศาลทั้งนี้ศาลมีอํานาจที่จะ
ออกหมายหรื อคํ า สั่ ง เอง แล ว ส ง ไปให เ จ า พนักงานฝ ายปกครองหรือ ตํา รวจจัดการใหเป น ไปตามหมาย หรื อ
พนักงานฝายปกครองตั้งแตระดับสามหรือตํารวจซึ่งมียศตั้งแตชั้นรอยตํารวจตรีหรือเทียบเทาขึ้นไปเปนผูยื่นคํารอง
ขอตอศาลโดยเหตุที่จะออกหมายคนไดมีดังตอไปนี้
๕.๒.๑ เพื่อพบและยึดสิ่งของซึ่งจะเปนพยานหลักฐานประกอบการสอบสวน ไตสวนมูลฟองหรือ
พิจารณา
๕.๒.๒ เพื่อพบและยึดสิ่งของซึ่งมีไวเปนความผิด หรือไดมาโดยผิดกฎหมายหรือมีเหตุอันควรสงสัยวา
ไดใชหรือตั้งใจจะใชในการกระทําความผิด
๕.๒.๓ เพื่อพบและชวยบุคคลซึ่งไดถูกหนวงเหนี่ยวหรือกักขัง โดยมิชอบดวยกฎหมาย
๕.๒.๔ เพื่อพบบุคคลซึ่งมีหมายใหจับ
๕.๒.๕ เพื่อพบและยึดสิ่งของตามคําพิพากษาหรือตามคําสั่งศาลในกรณีที่จะพบหรือจะยึดโดยวิธีอื่น
ไมไดแลว
โดยหลักการแลว การคนในที่รโหฐานตองทําในเวลากลางวัน คือระหวางพระอาทิตยขึ้นและตก แต
อยางไรก็ตามมีขอกําหนดยกเวนใหคนในที่รโหฐานในเวลากลางคืนได ดังนี้
๑ ) เมื่อลงมือคนแตในเวลากลางวัน ถายังไมเสร็จจะคนตอไปในเวลากลางคืนก็ได
๒ ) ในกรณีฉุกเฉินอยางยิ่ง หรือซึ่งมีกฎหมายอื่นบัญญัติใหคนไดเปนพิเศษจะทําการคนใน
เวลากลางคืนก็ได
๓ ) การคนเพื่อจับผูดุรายหรือผูรายสําคัญ จะทําในเวลากลางคืนก็ไดแตตองไดรับอนุญาต
พิเศษจากศาลตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในขอบังคับของประธานศาลฎีกา
๕.๒.๖ ขอยกเวนที่จะคนไดโดยไมตองมีหมายหรือคําสั่งของศาล ตามมาตรา ๙๒ ใหอํานาจพนักงาน
ฝายปกครองหรือตํารวจ สามารถคนที่รโหฐานโดยไมตองมีหมายหรือคําสั่งของศาลดังนี้
๑) เมื่อมีเสียงรองใหชวยมาจากขางในที่รโหฐานหรือมีเสียงหรือพฤติการณอื่นใดอันแสดงได
วามีเหตุรายเกิดขึ้นในที่รโหฐานนั้น
๒) เมื่อปรากฏความผิดซึ่งหนากําลังกระทําลงในที่รโหฐาน
๓) เมื่อบุคคลที่ไดกระทําความผิดซึ่งหนาขณะที่ถูกไลจับหนีเขาไปหรือมีเหตุอันแนนแฟน
ควรสงสัยวาไดเขาไปซุกซอนตัวอยูในที่รโหฐานนั้น
๔) เมื่อมีพยานหลักฐานตามสมควรวาสิ่งของที่มีไวเปนความผิดหรือไดมาโดยการกระทํา
ความผิดหรือไดใชหรือมีไวเพื่อจะใชในการกระทําความผิดหรืออาจเปนพยานหลักฐานพิสูจนการกระทําความผิดได
ซอนหรืออยูในนั้นประกอบทั้งตองมีเหตุอันควรเชื่อวาเนื่องจากการเนิ่นชากวาจะเอาหมายคนมาไดสิ่งของนั้นจะถูก
โยกยายหรือทําลายเสียกอน
๕) เมื่ อที่ ร โหฐานนั้ น ผูจ ะตองถูกจับ เปน เจาบาน และการจับ นั้น มีห มายจับ หรือจับ ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา ๗๘ ( จะกลาวตอไปใน เรื่องการจับ )
๕.๒.๗ หลักปฏิบัติในการคนในที่รโหฐาน สําหรับการคนในที่รโหฐานดังกลาวผูคนมีอํานาจที่จะสั่ง
ใหเจาของหรือคนที่อยูในนั้น หรือรักษาที่รโหฐานนั้นใหยอมใหเขาไปโดยมิหวงหามและใหอํานวยความสะดวกตาม
สมควรในการคนนั้นทั้งนี้ผูคนจะตองแสดงชื่อและตําแหนงใหเขาทราบกอนดวยถาบุคคลดังกลาวไมยอมใหเขาไปผู

๓๙
คนมีอํานาจที่จะใชกําลังเพื่อเขาไปไดและถาจําเปนจะเปดหรือทําลายประตูบานประตูเรือนหนาตางรั้วหรือสิ่งกีด
ขวางอยางอื่นทํานองเดียวกันก็ไดทั้งนี้เปนไปตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา๙๔และให
ปฏิบัติดังนี้
๑) การคนในที่รโหฐานนั้นกอนลงมือคนใหผูคนแสดงความบริสุทธิ์เสียกอนและใหคนตอ
หนาผูครอบครองสถานที่หรือบุคคลในครอบครัวของผูนั้นหรือถาหาบุคคลเชนกลาวนั้นไมไดก็ใหคนตอหนาผูอื่น
อยางนอยสองคนขึ้นไปซึ่งเจาพนักงานไดขอรองใหมาเปนพยานทั้งนี้เปนไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญามาตรา๑๐๒
๒) ในการคนดังกลาวขางตนถามีเหตุอันควรสงสัยวาบุคคลอยูในที่ซึ่งคนหรือจะถูกคนจะ
ขัดขวางถึงกับทําใหการคนไรผลผูคนมีอํานาจเอาตัวผูนั้นควบคุมไวหรือใหอยูในความดูแลในขณะที่ทําการคนเทาที่
จําเปนเพื่อมิใหขัดขวางถึงกับทําใหการคนนั้นไรผลและถามีเหตุอันควรสงสัยวาบุคคลนั้นไดเอาของที่ตองการพบซุก
ซอนในรางกายผูคนก็มีอํานาจคนตามรางกายไดดังกลาวแลวขางตนทั้งนี้เปนไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญามาตรา๘๕และมาตรา ๑๐๐
๓) สิ่ งของใดที่ ยึ ดไดจ ากการคน ผู คน ตองใหผู ครอบครองสถานที่ บุ คคลในครอบครัว
ผูตองหาจําเลยผูแทนหรือพยานดูเพื่อใหรับรองวาถูกตองถาบุคคลนั้นรับรองก็ใหบันทึกไวถาไมรับรองก็ใหบันทึกไว
เชนกันสิ่งของดังกลาวนี้ใหหอหรือบรรจุหีบหอตีตราไวหรือทําเครื่องหมายไวเปนสําคัญทั้งนี้เปนไปตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา๑๐๑และมาตรา๑๐๒
๔) ใหผูคนบันทึกรายละเอียดแหงการคนและทําบัญชีสิ่งของที่คนไดโดยละเอียดและให
อานบันทึกและบัญชีดังกลาวใหผูครอบครองสถานที่บุคคลในครอบครัวผูตองหาจําเลยผูแทนหรือพยานฟงแลวแต
กรณีแลวใหผูนั้นลงลายมือชื่อรับรองไวตามที่กําหนดไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา๑๐๓
แลวใหรีบสงบันทึกและบัญชีดังกลาวนี้ไปยังผูออกหมายหรือเจาพนักงานตามที่กําหนดในหมายทั้งนี้เปนไปตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา๑๐๔
๕.๓ การคนยานพาหนะ
๕.๓.๑ การคนรถยนตรถยนตโดยทั่วไป ไมเปนที่รโหฐาน ดังนั้นการตรวจคนรถยนต จึงไมตองมีหมาย
หรือคําสั่งของศาล แตจะตองมีเหตุอันสมควร เชนมีเหตุอันควรสงสัยวาบุคคลนั้นมีสิ่งของไวในความครอบครอง
เพื่อจะใชในการกระทําความผิด หรือมีสิ่งของซึ่งไดมาโดยการกระทําความผิด มีสิ่งของซึ่งมีไวเปนความผิดไวใน
ครอบครอง เปนตน
๕.๓.๒ การตรวจหรือการคนเรือ มีหลักเกณฑสําคัญที่เจาหนาที่ทหารเรือตองคํานึงในการตรวจหรือการ
คนเรือ ๒ ประการดังนี้
๑) ตองมีกฎหมายใหอํานาจในการตรวจหรือการคนในการตรวจหรือการคนนั้น เจาหนาที่
ทหารเรือจะตองมีกฎหมายกําหนดใหมีอํานาจในการตรวจหรือการคน โดยกอนจะทําการตรวจหรือการค น
จะตองมีเหตุผลอันสมควรหรือเหตุอันควรสงสัย วาจะมีการกระทําความผิดดังนั้นเจาหนาที่ทหารเรือ จึงควร
ศึกษาใหเขาใจถองแทกอนกระทําการบังคับใชกฎหมายวา ตนมีอํานาจตรวจหรือคน ตามกฎหมายที่ใหอํานาจ
ทหารเรือฉบับใดบางโดยการปฏิบัติที่ผานๆ มาพอจะถือเปนแนวทางไดคือ ใชอํานาจเจาหนาที่ทหารเรือ ตาม
พ.ร.บ.ใหอํานาจทหารเรือปราบปรามการกระทําความผิดบางอยางทางทะเล พ.ศ.๒๔๙๐ ตามมาตรา ๔ เปน
กฎหมายหลัก โดยใชหลักในการเขาคนคือมีเหตุอันควรสงสัย การคนตามกฎหมายฉบับนี้ ไมตองมีหมายศาลแต
อยางใด แมจะมีขอจํากัดอยูในกรอบของกฎหมายเองวามีอํานาจ ๑๐ ฉบับ สวนการคนตาม พ.ร.บ.ปองกันและ

๔๐
ปราบปรามการกระทําอันเปนโจรสลัด พ.ศ.๒๕๓๔ พ.ร.บ.วาดวยความผิดเกี่ยวกับสถานที่ผลิตปโตรเลียมใน
ทะเล พ.ศ.๒๕๓๐ พ.ร.บ.กฎอัยการศึก พ.ศ.๒๔๕๗ และ พ.ร.บ.ควบคุมสิ้นคาตามแนวชายแดน พ.ศ.๒๕๒๔ ซึ่ง
เปนกฎหมายที่ไดบัญญัติวิธีการคนไวเฉพาะ ก็สามารถคนไดโดยไมตองมีหมายคนเชนกัน สําหรับการคนตาม
กฎหมายฉบั บ อื่ น ๆที่ มี เ จตนารมณ เ พื่ อ ตรวจเอกสารและความปลอดภั ย ของตั ว เรื อ หรื อ ตรวจแรงงานหรื อ
โบราณวัตถุ เมื่อพบความผิด ก็ใหทําการขยายผลไปยังความผิดอื่นๆ ตามกฎหมายใหอํานาจฉบับอื่นๆ ตอไป
๒) สัญชาติของเรือและพื้นที่ที่จะทําการตรวจหรือคน
กรณีเรือสัญชาติไทย การตรวจหรือการคน เรือสัญชาติไทย เจาหนาที่ทหารเรือ มี
อํานาจในการตรวจเอกสารและความปลอดภัยของเรือ และคนประจําเรือ หากมีเหตุอันสมควรสงสัยวากระทํา
ความผิดที่มีโทษทางอาญา ก็จะมีอํานาจคนได ตั้งแต นานน้ําภายใน ทะเลอาณาเขต เขตตอเนื่อง เขตเศรษฐกิจ
จําเพาะ และทะเลหลวง ทั้งนี้เปนไปตาม พระราชบัญญัติเรือไทย พ.ศ. ๒๔๘๑ มาตรา ๕๕ และ พระราชบัญญัติ
การเดินเรือในนานน้ําไทย พ.ศ.๒๔๕๖มาตรา ๑๕๘
กรณีเรือตางชาติเรือตางชาติที่ไมใชเรือรบ หรือเรือรัฐบาลที่ไมใชเพื่อการพาณิชยที่อยูใน
ราชอาณาจักรโดยหลักแลวตองอยูภายใตบังคับของกฎหมายไทย ซึ่งกฎหมายที่ใหอํานาจเจาหนาที่ทหารเรือโดยสวนใหญ
จะเปนกฎหมายที่ใชบังคับในราชอาณาจักร แตก็มีกฎหมายบางฉบับที่ใหอํานาจเจาหนาที่ทหารเรือในการตรวจหรือการคน
นอกราชอาณาจักรได เชน พ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามการกระทําอันเปนโจรสลัด พ.ศ.๒๕๓๔ ใหเจาหนาที่ทหารเรือ
ตรวจคนเรือที่ตองสงสัยซึ่งอยูนอกทะเลอาณาเขตได
เรือรบตางชาติในทะเลอาณาเขต เจาหนาที่ทหารเรือไมมีอํานาจทําการตรวจหรือคน
เนื่องจากเรือรบไดรับความคุมกัน แตถาเรือรบตางชาติไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับของรัฐชายฝง รัฐชายฝง
อาจสั่งใหเรือรบนั้นออกจากทะเลอาณาเขตไดโดยทันที สวนเรือรบตางชาติที่อยูนอกทะเลอาณาเขตจะไดรับความ
คุมกัน โดยสมบูรณจากการถูกตรวจคนใดๆ
๓.๓ การขึ้นตรวจคนบนบก หรือตามเกาะ ซึ่งไมใชพื้นที่รับผิดชอบ ไมมีอํานาจขึ้นไปตรวจคน เวนแต
เปนที่ดินที่อยูในความดูแลและใชประโยชนของกองทัพเรือเอง สําหรับเปนพื้นที่อุทยานหรือพื้นที่ปา ควรประสาน
หนวยงานหรือเจาหนาที่ทหารที่มีที่ตั้งอยูบนพื้นที่นั้นดําเนินการ
๕.๔ การปฏิบัติในกรณีเจาหนาที่ทหารเรือตรวจหรือคนเรือแลวไมพบสิ่งผิดกฎหมาย ใหทําบันทึกรับรองผล
การตรวจ เพื่อเปนหลักฐานวา ไมพบสิ่งผิดกฎหมายหรือการกระทําที่ผิดกฎหมาย และใหระบุดวยวามิไดทําลาย
ทรั พ ย สิ น หรื อ มี ก ารทํ า ร า ยขู เ ข็ ญ ใดๆ แล ว ให ผู ค วบคุ ม เรื อ ลงนามรั บ รองโดยให ลู ก เรื อ ลงนามเป น พยาน
(ตามผนวก ข ) ทั้งชวยจัดสิ่งของตางๆ ใหกลับคืนสภาพเดิมเทาที่จะกระทําได

๔๑
๖. ขอระมัดระวังในการตรวจคน
๖.๑ จนท.ตองปฏิบัติหนาที่อยางเครงครัด มีความรับผิดชอบ และยึดหลักความปลอดภัยตลอดเวลา
๖.๒ ระหวางการตรวจคน จนท.รักษาความปลอดภัยจะตองทําการควบคุมลูกเรือใหอยูในความ
ควบคุม เพื่อปองกันการตอสู หลบหนี
๖.๓ ทําการตรวจความปลอดภัยเบื้องตน และ แบบขยายเมื่อจําเปน
๖.๔ ทําการตรวจคนบุคคลทุกคนบนเรือเพื่อหาอาวุธ
๖.๕ การตรวจคนบุคคล ใหเริ่มตรวจคนอยางชาๆ ละเอียด รอบคอบ และ มีระบบ
๖.๖ กรณีมีพื้นที่กวาง หรือ แบงเปนหองหลายชั้น ตองนําลูกเรือไปรวมตรวจดวย
๖.๗ อยาเคลื่อนยายของกลางหรือหลักฐาน กอนที่จะทําการบันทึกหรือทําหลักฐานประกอบ
๖.๘ ของกลางและหลักฐานที่คนพบ ใหรวบรวมสง จนท.ที่รับผิดชอบ
๖.๙ ปฏิบัติการดวยความละมุนละมอม แตเฉียบขาด
๖.๑๐ ดํารงการสื่อสารระหวางเรือกับชุดตรวจคน โดยตองเตรียมสัญญาณกรณีการติดตอทางวิทยุ
ขัดของ
๖.๑๑ ตองแนใจวาลูกเรือรวมอยูบริเวณหัวเรือหรือบริเวณงายตอการควบคุม
๖.๑๒ จนท.ตรวจคนขึ้นเรือตามลําดับ
๖.๑๓ จนท.รปภ.ขึ้นเรือเปนชุดแรก รีบดําเนินการควบคุมลูกเรือใหอยูในความควบคุม
๖.๑๓ หน.ชุด รอง หน.ชุด จนท.ตรวจสอบ ขึ้นมาทําการตรวจดูวามีลูกเรือหรือผูอื่นซุกซอนอยูในเรือ
อีกหรือไม
๖.๑๔ เมื่อลูกเรือถูกควบคุมอยูในบริเวณที่กําหนดแลวจึงเริ่มทําการคนบุคคลเพื่อหาอาวุธที่อาจซุกซอน
อยูในตัวกอนเปนอันดับแรก
๖.๑๕ หน.ชุดตรวจสอบเอกสารหลักฐานใบอนุญาตตางๆ สอบถามไตเรือตามแบบฟอรม
๖.๑๖ รอง หน. ชุด ชวยตรวจสอบเอกสาร แลวจดบันทึกขอมูลที่ตองการลงในแบบฟอรม
๖.๑๗ ตรวจคนเรือเสร็จเรียบรอยรายงานให หน.ชุด ทราบ
๖.๑๘ ตรวจคนเรียบรอย ใหมีการลงนามในการบันทึกใหเรียบรอย
๖.๑๙ หน.ชุด รายงานการตรวจคนให ผบ.เรือทราบ
๗. ประสบการณจากการตรวจคน
๗.๑ การจับกุมเรือที่กระทําผิดกฎหมายในทะเล กรณีเรือประมงเวียดนาม
การดําเนินการกับเรือที่กระทําความผิด ขึ้นอยูกับนโยบายของกองทัพเรือ (แตละทัพเรือภาค) วาเปนการ
ผลักดันออกนอกพื้นที่หรือ จับกุมดําเนินคดี
โดยปกติการทําประมงของเรือประมงเวียดนามจะมีพฤติกรรมในการทําประมงเปนกลุม จํานวนหลายลํา
จึงพิจารณาแนวทางในการปฏิบัติการจับกุมดังนี้
๗.๑.๑ การตรวจพบเรือตองสงสัย
๗.๑.๑.๑ การปฏิบัติของเรือใหญ

๔๒
๗.๑.๑.๑.๑ การพิจารณาเปาในระยะไกล ทําการตรวจสอบ , พิสูจนทราบเรือที่ตอง
สงสัย / เรือที่สอพิรุธ โดยสังเกตจากลักษณะเปาในจอเรดาร จะเปนกลุมอยูดวยกัน หรืออาจทอดสมออยู โดย
ลักษณะเรือตองสงสัยนั้นสามารถดูไดในบทที่ ๑
๗.๑.๑.๑.๒ ประเมินสถานการณเพื่อวางแผนการปฏิบัติ เชน ตรวจพบเรือประมง
เวียดนามจํานวน ๑๐ ลํา ทางเรือตองประเมินสถานการณวาสามารถปฏิบัติการกับเรือไดกี่ลํา จะตองจัดชุดตรวจ
คนกี่ชุด ชุดละกี่คน
๗.๑.๑.๑.๓ แสดงตัวอยางเปดเผยวาเปนเจาหนาที่ทหารเรือไทย แจงเรือที่ตองสงสัย ให
หยุดเรือและแจงการปฏิบัติ / ทราบ วาเราจะเขาทําการตรวจคน โดยใชคําพูดภาษาตางประเทศ
๗.๑.๑.๑.๔ สังเกตดูอาการตอบสนอง / การรับรู ของเรือตองสงสัย หากเรือตองสงสัยมี
ทาทีหลบหนี ใหใชวิธีตางๆในการปองปรามดวยมาตรการจากเบาไปหาหนัก เชน ใชสัญญาณหวูด ไซเรน หรือหัน
อาวุธเขาหา จนถึงพิจารณาการใชอาวุธหากจําเปน
๗.๑.๑.๒ การปฏิบัติของชุดตรวจคน
๗.๑.๑.๒.๑ รับนโยบายการตรวจคนจากผูบังคับการเรือ
๗.๑.๑.๒.๒ หน.ชุดตรวจคนชี้แจงขอมูลขาวสารและนโยบายในการตรวจคนใหแกชุด
ตรวจคนทราบ เนนย้ําการปฏิบัติหนาที่ของชุดตรวจคนแตละนายใหเหมาะสมกับสถานการณ
๗.๑.๑.๒.๓ ตรวจสอบความรัดกุมของเครื่องแตงกายและอุปกรณที่อาจเปนอุปสรรคตอ
การปฏิบัติ/ไดรับความเสียหายในการปฏิบัติ
๗.๑.๒ การปฏิบัติ
๗.๑.๒.๑ เรือใหญพิจารณาการใชอาวุธในการควบคุมเรือตองสงสัยใหเหมาะสม
๗.๑.๒.๒ สั่งการใหลูกเรือตองสงสัยรวมที่หัวเรือใหคงเหลือเฉพาะ จนท.ในการเทียบเรือ
๗.๑.๒.๓ แจงใหเรือที่ตองสงสัยเขามาเทียบเรือ ถาเรือไมปฏิบัติตาม ใหสงสัญญาณมือหรือ
นกหวีด เรียกมาเทียบบริเวณทายเรือ
๗.๑.๒.๔ เมื่อเรือตองสงสัยเขามาเทียบแลว ใหลูกเรือทั้งหมดรวมทั้งไตเรือไปรวมกันที่หัวเรือ หน.
ชุดตรวจคน นําชุดตรวจคนลงไปตรวจคนบุคคลใหเรียบรอย แลวจึงสงลูกเรือทั้งหมดขึ้นเรือใหญ โดยมีเจาหนาที่
ควบคุมบนเรือใหญ ๒ นาย การพันธนาการขึ้นกับสถานการณและความเหมาะสม
๗.๑.๒.๕ ตรวจสอบสภาพเรือตองสงสัย กรณีตัวเรือรั่วหรือมีน้ํามันรั่วไหนออกจากถังเก็บ
เนื่องจากลูกเรืออาจมีความตั้งใจในการทําใหเรือรั่ว หรือใหเครื่องจักรไมสามารถใชงานไดเพื่อขัดขวางการจับกุม

๔๓
๗.๑.๒.๖ พิจารณาพื้นที่ควบคุมลูกเรือใหเหมาะสมตามหลักมนุษยธรรม
๗.๑.๒.๗ กรณีที่ตรวจคนเรือหลายลําใหทําการแบงแยกลูกเรือหรือทําสัญลักษณบนตัวลูกเรือให
ชัดเจน เชน ใชปากกาเมจิก เขียนบนตัวลูกเรือหรือบนเสื้อใหเห็นชัดเจน
๗.๑.๒.๘ กรณีตรวจพบสิ่งผิดกฎหมาย อาวุธ ยาเสพติด ใหเก็บรวบรวมหลักฐานโดยการถายรูป/
วีดีโอกอนเคลื่อนยาย โดยควรมีไตเรือหรือลูกเรือที่แสดงตัวเปนเจาของสิ่งผิดกฎหมายชี้ของกลางอยูในภาพดวย
๗.๑.๒.๙ ระมัดระวังสัตวมีพิษที่ตรวจพบบนเรือตองสงสัย เชน งูทะเล โดยในการเปดระวางหรือ
ภาชนะปดตางๆควรใหลูกเรือเปนคนเปด
๗.๑.๒.๑๐ เมื่อควบคุมสถานการณบนเรือตองสงสัยไดแลว พิจารณาดําเนินการกับเรือตองสงสัย
อื่นในพื้นที่ ตามแผน
๗.๑.๒.๑๑ ประสานหนวยเหนือใหเตรียมการจัด นธน. และลามเพื่อทําการสอบสวนและทํ า
บันทึกการตรวจคนจับกุม ที่ทาเรือรวมทั้งแจงกําหนดเวลาที่จะเดินทางไปถึง
๗.๑.๒.๑๑ ในการการนําเรือประมงตางชาติกลับเขาฝงเพื่อดําเนินคดี ควรปฏิบัติดังนี้
๗.๑.๒.๑๑.๑ ในการนําเรือกลับควรใหไตเรือตองสงสัยเปนผูนําเรือเอง ไมควรลากเรือ
ตองสงสัยเนื่องจากอาจสรางความเสียหายกับเรือตองสงสัยหรือเรือของ ทร. ได
๗.๑.๒.๑๑.๒ จัดประจําเรือ ๓ นาย เพื่อควบคุมไตเรือ นําเรือไปยังจุดนัดพบ เชนจัดจาก
แผนกอาวุธ ๒ นาย แผนกเดินเรือ ๑ นาย โดยตองสามารถติดตอสื่อสารกับเรือใหญได (มีแบตเตอรี่ของเครื่องมือ
สื่อสารสํารอง หรือใชเครื่องมือสื่อสารบนเรือตองสงสัยเชน วิทยุมดดํา ) ตรวจสอบระบบขับเคลื่อน ระบบไฟฟา
และน้ํามันเชื้อเพลิง รวมทั้งเตรียมเสบียงสําหรับผูที่ควบคุมเรือใหเรียบรอยกอนแยกตัวจากเรือใหญ
๗.๑.๒.๑๑.๓ เตรียมแผนเผชิญเหตุ เชน เครื่องจักรขัดของ ไฟไหม น้ํารั่วเขาเรือ
๗.๑.๒.๑๑.๔ สิ่งใดที่มีในเรือใชเปนอาวุธไดหรืออาจเปนอันตรายตองเก็บหรือกําจัดเสีย
๗.๑.๒.๑๑.๕ การควบคุมไตเรือตองอยูในสายตา จนท. ตลอดเวลา
๗.๑.๒.๑๑.๖ เมื่อเรือที่ถูกจับกุมเดินทางมายังจุดนัดพบเรียบรอยจนครบ ใหเรือใหญทํา
การกําหนดเข็ม ความเร็ว และรูปขบวนเดินทางเพื่อไปยังทาเทียบเรือที่หนวยเหนือกําหนดไว อาจกําหนดเรือตอง
สงสัยที่เหมาะสมเปนเรือนํา ทําหนาที่ควบคุมเรือตองสงสัยลําอื่น และเรือใหญตองสามารถติดตามเรือตองสงสัยได
ตลอดเวลา

๔๔
๗.๒ การจับกุมเรือที่กระทําผิดกฎหมายในทะเล กรณีเรือน้ํามันเถื่อน
๗.๒.๑ เมื่อตรวจพบเรือที่ตองสงสัยวามีพฤติกรรมนาสงสัย โดยสังเกตจากลักษณะของเรือ เชน ไมมี
อุปกรณทําการประมง มีลูกตะเพราเปนจํานวนมาก ตัวเรือมีลักษณะสะอาด ลูกเรือมีจํานวนนอยผิดปกติ ไมมีชื่อ
เรือแสดงบริเวณหัวเรือ มีมิเตอรหัวจายน้ํามันเห็นไดชัดเจน ทําประมงพื้นที่ที่ผิดปกติจากเรือประเภทเดียวกัน เปน
ตน
๗.๒.๒ ผูบังคับการเรือ ผูควบคุมเรือ ควรงดเวนการรับโทรศัทพ เนื่องจากอาจมีผูมีสวนไดสวนเสียเขา
แทรกแซง
๗.๒.๓ เมื่อตรวจสอบแนใจแลว (โดยติดตอหาขอมูลจาก นายทหารพระธรรมนูญ แตล ะพื้นที่เพื่อขอ
คําแนะนํา) ใหติดตอเรือดังกลาวใหหยุดเรือและทําการตรวจคนเรือตองสงสัย โดยมาเทียบทางทายเรือ และปฏิบัติ
ตามขั้นตอนการตรวจคน ใหทําการบันทึกขอมูลพื้นที่ ที่ทําการตรวจคนหรือตรวจพบเปนหลักฐาน (ควรถายรูปจีพี
เอส และแผนที่ โดยวหไตเรือทําการชี้อยูในรูปดวย)
๗.๒.๔ ระมัดระวังเรือตองสงสัย หลีกเลี่ยงการเขาจับกุมโดยการนําเรือเขาเกยตื้นและใชเรือเล็กในการขน
ถายน้ํามัน เรือที่เขาทําการตรวจคนจึงควรมีเรือเล็กประจําเรือในการปฏิบัติงาน โดยสามารถยืมจาก ทรภ. หาก
เกตุเหตุการณเรือตองสงสัยเขาเกยตื้นโดยที่เรือที่เขาตรวจคนไมมีเรือเล็กใหทําการประสานหนวยขางเคียงในการ
ดําเนินการจับกุมตอไป โดยใหทําการบันทึกภาพไวเปนหลักฐาน
๗.๒.๕ ในการตรวจคน เมื่อชุดตรวจคนลงเรือตองสงสัยเรียบรอย ใหทําการบันทึกภาพภายในเรือ ตําบลที่
ของเรือวาอยูในพื้นที่ใด (นานน้ําภายใน ทะเลอาณาเขต เขตตอเนื่อง) ระวางภายในเรือ(จํานวนและชนิดของน้ํามัน
ที่มีอยูในระวาง) อุปกรณสื่อสารตางๆเพิ่มเติม สมุดบันชีจําหนายน้ํามัน รวมทั้งอาจมีสิ่งผิดกฎหมายอื่นๆ เปนตน
๗.๒.๖ กรณีเรือประมงตองสงสัยอางวาบรรทุกน้ํามันเขียว พึงสังเกตวาน้ํามันเขียวที่ถูกกฎหมายจะตองอยู
ในถังใชการเทานั้น หากมีภาชนะอี่นๆเชน ถังน้ํามันขนาด ๒๐๐ ลิตร อยูในระวางถือวามีเจตนาไมบริสุทธิ์ จะตองมี
เอกสารการออกจากทาของกรมเจาทากํากับดวย
๗.๒.๗ กรณีเรือบรรทุกน้ํามันอางวาอยูในโครงการน้ํามันเขียว จะตองมีชื่อเรืออยูในโครงการ จําหนวยอยู
ในตําบลที่ที่กําหนด มีบัญชีการรับจายถูกตองสมบูรณ ตรวจสอบได
๗.๒.๘ เมื่อดําเนินการเก็บหลักฐานเรียบรอย ใหนําตัวลูกเรือขึ้นเรือใหญ และควบคุมไวที่ทายเรือ โดยมี
เจาหนาที่ควบคุมพรอมอาวุธประจํากาย และจัดชุดควบคุมไตในการนําเรือเขาทาเรือที่กําหนด
๗.๒.๙ เมื่อเดินทางถึงทาเรือที่กําหนดแลว ใหติดตอนายทหารพระธรรมนูญ เจาหนาที่สรรพสามิต หรือ
เจาหนาที่ศุลกากร เพื่อดําเนินการตามกฎหมายตอไป
๗.๒.๑๐ เตรียมภาชนะใสน้ํามัน (ขวด ขนาด ๒ ลิตร พรอมลายเซ็นตไตเรือปดปากขวด) ไว ๓ ใบ เพื่อสง
ตรวจสารมารคเกอร ไวตรวจสอบล็อตของน้ํามัน
๗.๒.๑๑ การจัดทําบัญชีของกลางใหทําการจัดทําใหเสร็จสิ้นกอนที่เรือเขาเทียบทา พรอมใหไตเรือลงนาม
กํากับเพื่อไมใหเกิดปญหาเรืองของกลางตอไป

๔๕
๗.๓ การจับกุมเรือที่กระทําผิดกฎหมายในทะเล กรณีเรือขนของหนีภาษี/ของผิดกฎหมาย
๗.๓.๑ ใหสังเกตสินคาหรือหีบหอที่มีลักษณะเรียบรอยเกินไป หรือมีจํานวนมากเกินกวาที่จะใชภายในเรือ
เรือที่มีผาคลุมระวางเรืออยางมิดชิดเกินปกติ
๗.๓.๒ สินคาหนีภาษี ของผิดกฎหมายใหพิจารณาตามมูลคาของสินคาที่อยูในเรือ และใบขนสิ่งสินคา
๗.๓.๓ เรือที่ขนของผิดกฎหมายมักจะใชเสนทางหรือชวงเวลาที่ผิดปกติเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกตรวจสอบ
หรือมีเครื่องยนตตืดทายจํานวนมากกวาปกติ
๗.๓.๔ มักจะมีเครื่องมือติดตอสื่อสารที่ทันสมัย และอาจมีมากกวา ๑ ตัว เนื่องจากเรือชนิดนี้จะมีการ
ติดตอสื่อสารตลอดเวลา
๗.๓.๕ ใหตรวจสอบสมุดบัญชีการติดตอสื่อสาร หรือสมุดโทรศัพท เพื่อการหาขาวในภายหลัง
๗.๓.๖ หากมีขอสงสัย ขอคําแนะนําจากนายทหารพระธรรมนูญ หรือหนวยงานในพื้นที่ (สรรรพสามิตร,
ศุลกากร)
๗.๓.๗ กรณีการนําสินคาเขาประเทศ กรณีเรือตองสงสัยยังไมเขาเทียบทา ทําไดแคตรวจสอบเอกสาร ไม
สามารถกลาวหาได จนกวาเรือตองสงสัยจะเขาเทียบทา
๗.๔ การดําเนินการในการปองกันการคามนุษยในเรือ
การคามนุษย หมายความถึง การแสวงหาประโยชนแรงงานประเภทที่ไมสมัครใจ รวมถึงการใชแรงงาน
บุคคลที่อายุไมถึงเกณฑตามกฎหมาย ทั้งแรงงานไทยและแรงงานตางชาติ
๗.๔.๑ กรณีแรงงานตางชาติ
๗.๔.๑.๑ กรณีพบแรงงานในเรือเปนชาวตางชาติ ใหใชแบบฟอรมสอบถามความสมัครใจในการ
ทํางาน
๗.๔.๑.๒ ถามีลูกเรือที่พูดภาษาไทยไดใหแยกลูกเรือออกจากไตเรือในการสอบสวน เพื่อปองกันไต
เรือขมขูหรือ แปลงสาร ระหวางการสอบสวน
๗.๔.๑.๓ แรงงานต า งขาติ ใ นเรื อ ประมงจะต อ งมี เ อกสารคื อ ๑. ใบผ า นแดน (passport)
๒.ใบอนุญาตแรงงานตางดาว (คลายบัตรประชาชน) ๓. สําเนาทะเบียนบาน
๗.๔.๒.๔ สอบถามย้ําถึงความสมัครใจ การเคยถูกทารุณกรรม การไดรับเงินคาจาง ทั้งนี้อาจ
สังเกตรองรอยบนรางกายที่อาจเกิดจากการทารุณกรรม ระหวางการสอบถาม
๗.๔.๑.๕ เพิ่มการสังเกต การใช หรือการมอมเมาโดยใชยาเสพติด เพื่อใหลูกเรือทํางานให
๗.๔.๑.๖ ใบอนุญาตการทํางานจะมีการระบุนายจา และประเภทงานไว หากพบวาผิดประเภท
เวลาในการทํางาน ใบอนุญาตจะไมมีผล
๗.๔.๒ กรณีแรงงานไทย
๗.๔.๒.๑ ใหแยกสอบถามจากไต โดยถามถึงภูมิลําเนาเดิม และสัญญาการวาจาง
๗.๔.๒.๒ กรณี เ ป น เด็ กอายุต่ํากวา ๑๖ ป แตเปน บุตรหลานของไต เรือ อาจไมผิดกฎหมาย
เนื่องจากเปนอาชีพของครอบครัว โดยเปนการฝกเพื่อสืบตออาชีพ

๔๖

บทที่ ๓ การจับกุมและดําเนินคดี

๑. หลักการบังคับใชกฎหมาย
แนวคิดพื้นฐานในการบังคับใชกฎหมายของเจาหนาที่ทหารเรือตองอยูภายใตเงื่อนไข ๓ ประการ คือ การ
กระทําความผิดที่ตรวจพบตองมีกฎหมายใหอํานาจ ผูปฏิบัติตองเปนบุคคลหรือผูดํารงตําแหนงตามที่กฎหมาย
กําหนด และเรื่องที่กระทําความผิดตองอยูในพื้นที่รับผิดชอบตามที่กฎหมายกําหนด โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑.๑ กฎหมายใหอํานาจ
๑.๑.๑ การกระทําความผิดที่ตรวจพบตองมีกฎหมายใหอํานาจโดยตรง
๑.๑.๑.๑ พ.ร.บ.ใหอํานาจทหารเรือปราบปรามการกระทําความผิดบางอยางทางทะเล พ.ศ.
๒๔๙๐
๑.๑.๑.๒ พ.ร.บ.เรือไทย พ.ศ.๒๔๘๑
๑.๑.๑.๓ พ.ร.บ.วาดวยสิทธิการประมงในเขตการประมงไทย พ.ศ.๒๔๘๒
๑.๑.๑.๔ พ.ร.บ.วาดวยความผิดเกี่ยวกับสถานที่ผลิตปโตรเลียมในทะเล พ.ศ.๒๕๓๐
๑.๑.๑.๕ พ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามการกระทําอันเปนโจรสลัด พ.ศ.๒๕๓๔
๑.๑.๒ กฎหมายที่ไดรับมอบอํานาจจากหนวยงานอื่น
๑.๑.๒.๑ พ.ร.บ.การเดินเรือในนานน้ําไทย พ.ศ.๒๔๕๖
๑.๑.๒.๒ พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.๒๔๖๙
๑.๑.๒.๓ พ.ร.บ.โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ.๒๕๐๔
๑.๑.๒.๔ พ.ร.ก.ควบคุมสินคาชายแดน พ.ศ.๒๕๒๔
๑.๑.๒.๕ พ.ร.บ.ปาไม พ.ศ.๒๔๘๔
๑.๑.๒.๖ พ.ร.บ.ปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.๒๕๐๗
๑.๑.๒.๗ พ.ร.บ.เลื่อยโซยนต พ.ศ.๒๕๔๕
๑.๑.๒.๘ พ.ร.บ.อุทยานแหงชาติ พ.ศ.๒๕๐๔
๑.๑.๒.๙ พ.ร.บ.สงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ.๒๕๓๕
๑.๑.๒.๑๐ พ.ร.บ.จัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ.๒๕๒๘
๑.๑.๒.๑๑ พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑
๑.๑.๒.๑๒ พ.ร.บ.การทํางานของคนตางดาว พ.ศ.๒๕๕๑
๑.๑.๒.๑๓ พ.ร.บ.เงินทดแทน พ.ศ.๒๕๓๗
๑.๑.๒.๑๔ พ.ร.บ.กฎอัยการศึก พ.ศ.๒๔๕๗
๑.๑.๒.๑๕ พ.ร.บ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ.๒๕๕๔
อนึ่ง สําหรับตัวกฎหมาย พ.ร.บ.ใหอํานาจทหารเรือปราบปรามการกระทําความผิดบางอยางทางทะเล
พ.ศ.๒๔๙๐ ตามขอ ๑.๑.๑.๑ นั้น ไดใหอํานาจเจาหนาที่ทหารเรือมีอํานาจในความผิดตอกฎหมายวาดวยการ
สงออกไปนอกและการนําเขามาในราชอาณาจักรซึ่งสินคากฎหมายวาดวยแรกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดกฎหมาย
วาดวยคนเขาเมืองหรือกฎหมายเกี่ยวกับการประมง รวม ๑๐ ฉบับ โดยในสวนของ พ.ร.บ.วาดวยสิทธิการประมง
ในเขตการประมงไทย พ.ศ.๒๔๘๒ บทบัญญัติในตัวกฎหมายฉบับนี้เองก็ไดใหอํานาจไวโดยตรง และพ.ร.บ.การ

๔๗
ประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ ซึ่งกรมประมงไดมอบอํานาจไวเปนอีกสวนหนึ่ง ไดถูกนํามารวมไวในสวนกฎหมายที่เกี่ยวกับ
การประมงดังกลาวดวยแลว กฎหมาย ๑๐ ฉบับ มีดังนี้
พ.ร.บ.การสงออกไปนอกและการนําเขามาในราชอาณาจักรซึ่งสินคา พ.ศ.๒๕๒๒
พ.ร.บ.แร พ.ศ.๒๔๙๐
พ.ร.บ.คนเขาเมือง พ.ศ.๒๕๒๒
พ.ร.บ.วาดวยสิทธิการประมงในเขตการประมงไทย พ.ศ.๒๔๘๒
พ.ร.บ.การประมง พ.ศ.๒๔๙๐
พ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.๒๕๑๙
พ.ร.บ.ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ.๒๕๒๒
พ.ร.บ.วัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท พ.ศ.๒๕๑๘
พ.ร.ก.ปองกันการใชสารระเหย พ.ศ.๒๕๓๓
พ.ร.บ.มาตรการในการปราบปรามผูกระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.๒๕๓๔
๑.๑.๓ กฎหมายระหวางประเทศและจารีตประเพณีระหวางประเทศ
นอกเหนือจากกฎหมายจารีตประเพณีระหวางประเทศซึ่งทุกๆ ประเทศ รวมทั้งประเทศไทย
ยอมรับปฏิบัติตามแลว ประเทศไทยยังไดเขาเปนภาคีในอนุสัญญาวาดวยกฎหมายทะเล ซึ่งกอใหเกิดทั้งสิทธิ และ
หนาที่ กลาวคือ ประเทศไทยมีหนาที่ตองปฏิบัติตามพันธกรณีที่ไดทําไวกับประเทศภาคี และในขณะเดียวกัน ก็มี
สิทธิที่จะเรียกรองใหประเทศภาคีปฏิบัติตามพันธกรณีดวย จึงกอใหเกิดสิทธิตอเรือตางชาติในพื้นที่ทางทะเลที่
กําหนด อันจะทําใหประเทศไทยสามารถบังคับใชกฎหมายในพื้นที่ทางทะเลได รวมทั้งเกิดสิทธิของเรือรบตาม
กฎหมายระหวางประเทศ เชน สิทธิการขึ้นตรวจ (Right of Visit) และสิทธิการไลตามติดพัน (Right of Hot
Pursuit) และอื่นๆ ตามขอกําหนดในอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ.๑๙๘๒ (The United
Nations Convention on the Law of the Sea 1982 , UNCLOS 1982)
๑.๒.ผูปฏิบัติตองเปนบุคคลหรือผูดํารงตําแหนงตามที่กฎหมายกําหนด
ผูบังคับใชกฎหมายจะตองเปนทหารเรือที่ดํารงตําแหนงตามที่กฎหมายฉบับนั้นๆ บัญญัติไวเปน
กรณีเฉพาะใหมีอํานาจหนาที่ เชน ผูบังคับการเรือ ผูควบคุมเรือ เปนตน
๑.๓ เรือที่กระทําความผิดตองอยูภายในพื้นที่รับผิดชอบตามที่กฎหมายกําหนด
โดยทั่ว ไป การบังคับใชกฎหมายในพื้นที่ทางทะเลที่ประเทศไทยมีอํานาจอธิปไตยนั้น หมายถึง
นานน้ําภายในออกไปจนสุดทะเลอาณาเขต (๑๒ ไมลทะเลนับจากเสนฐาน) อยางไรก็ตามในกฎหมายที่ใหอํานาจ
ทหารเรือบางฉบับไดใหอํานาจในการบังคับใชกฎหมาย ในเขตตอเนื่อง และ เขตเศรษฐกิจจําเพาะ จนถึงทะเล
หลวง โดยอาศัยที่มาของอํานาจตามกฎหมายระหวางประเทศ เชน พระราชบัญญัติวาดวยสิทธิการประมงในเขต
การประมงไทย พ.ศ.๒๔๘๒ที่ ส ามารถใช บั ง คั บ ในเขตเศรษฐกิ จ จํ า เพาะ หรื อ พระราชบั ญ ญั ติ ป อ งกั น และ
ปราบปรามการกระทําอันเปนโจรสลัด พ.ศ.๒๕๓๔ ที่ใหอํานาจเจาหนาที่ทหารเรือปราบปรามการกระทําอันเปน
โจรสลัดที่ไดกระทําในทะเลหลวงหรือในเขตเศรษฐกิจจําเพาะไมวาจะเปนของประเทศใด โดยเรือที่กระทําความผิด
ตองอยูในพื้นที่รับผิดชอบตามที่กฎหมายกําหนด ดังนั้น เจาหนาที่ทหารเรือจึงมีความจําเปนที่จะตองศึกษา
กฎหมายที่ใหอํานาจแตละฉบับวา มีอํานาจบังคับใชกฎหมายฉบับนั้นๆ ในพื้นที่ใด

๔๘
สรุปหลักการบังคับใชกฎหมาย

กฎหมาย

พื้นที่

อํานาจ
กระทําการ

ตําแหนง

กฎหมาย การบังคับใชกฎหมายโดยเจาหนาที่ทหารเรือ จะตองมีการกระทําความผิดที่กฎหมาย

บัญญัติให อํานาจ เจาหนาที่ทหารเรือไว และในการปฏิบัติจะตองอยูภายใตกรอบอํานาจที่ไดรับ

ตําแหนง ผูบังคับใชกฎหมายจะตองเปนทหารเรือที่ดํารงตําแหนงตามที่กฎหมายฉบับนั้นๆบัญญัติไว
เปนการเฉพาะ

พื้นที่ พื้นที่บังคับใชกฎหมายกับเรือที่กระทําผิดตองอยูในพื้นที่รับผิดชอบตามที่กฎหมายฉบับนั้นๆ
บัญญัติ เจาหนาที่ทหารเรือจึงตองศึกษากฎหมายที่ใหอํานาจแตละฉบับวา มีอํานาจบังคับใช
ในพื้นที่ใด

๔๙
๒. ความสัมพันธระหวางเขตพื้นที่ตางๆทางทะเลกับกฎหมายใหอํานาจเจาหนาที่ทหารเรือปราบปรามผูกระทําผิด
บางอยางทางทะเล
๒.๑ พื้นที่ทะเลอาณาเขต (๑๒ ไมลทะเล)

๕๐
- พ.ร.บ.ใหอํานาจทหารเรือ ปราบปรามการกระทําความผิดบางอยางทางทะเล พ.ศ.๒๔๙๐
- พ.ร.บ.การสงออกไปนอกและการนําเขามาในราชอาณาจักรซึ่งสินคา พ.ศ.๒๕๒๒
- พ.ร.บ.แร พ.ศ.๒๕๑๐
- พ.ร.บ.คนเขาเมือง พ.ศ.๒๕๒๒
- พ.ร.บ.วาดวยสิทธิการประมงในเขตการประมงไทย พ.ศ.๒๔๘๒
- พ.ร.บ.การประมง พ.ศ.๒๔๙๐
- พ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.๒๕๑๙
- พ.ร.บ.ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ.๒๕๒๒
- พ.ร.บ.วัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท พ.ศ.๒๕๑๘
- พ.ร.ก.ปองกันการใชสารระเหย พ.ศ.๒๕๓๓
- พ.ร.บ.มาตรการในการปราบปรามผูกระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.๒๕๓๔
- พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.๒๔๖๙
- พ.ร.บ.เรือไทย พ.ศ.๒๔๘๑
- พ.ร.บ.การเดินเรือในนานน้ําไทย พ.ศ.๒๔๕๖
- พ.ร.บ.กฎอัยการศึก พ.ศ.๒๔๕๗
- พ.ร.ก.ควบคุมสินคาตามแนวชายแดน พ.ศ.๒๕๒๔
- พ.ร.บ.ปาไม พ.ศ.๒๔๘๔
- พ.ร.บ.สงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ.๒๕๓๕
- พ.ร.บ.ปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.๒๕๐๗
- พ.ร.บ.อุทยานแหงชาติ พ.ศ.๒๕๐๔
- พ.ร.บ.เลื่อยโซยนต พ.ศ.๒๕๔๕
- พ.ร.บ.โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ.๒๕๐๔
- พ.ร.บ.วาดวยความผิดเกี่ยวกับสถานที่ผลิตปโตรเลียมในทะเล พ.ศ.๒๕๓๐ (เฉพาะทอในทะเลอาณาเขต)
- พ.ร.บ.จัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ.๒๕๒๘
- พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑
- พ.ร.บ.การทํางานของคนตางดาว พ.ศ.๒๕๕๑
- พ.ร.บ.เงินทดแทน พ.ศ.๒๕๓๗
- พ.ร.บ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ.๒๕๕๔

๕๑
๒.๒ พื้นที่เขตตอเนื่อง(ถัดออกมาจากทะเลอาณาเขต๑๒ไมลทะเลหรือ ๒๔ ไมลทะเลจากเสนฐาน)

- พ.ร.บ.วาดวยสิทธิการประมงในเขตการประมงไทย พ.ศ.๒๔๘๒
- พ.ร.บ.การประมง พ.ศ.๒๔๙๐
- พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.๒๔๖๙
- พ.ร.บ.เรือไทย พ.ศ.๒๔๘๑
- พ.ร.บ.โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ.๒๕๐๔
- พ.ร.บ.วาดวยความผิดเกี่ยวกับสถานที่ผลิตปโตรเลียมในทะเล พ.ศ.๒๕๓๐
- พ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามการกระทําอันเปนโจรสลัด พ.ศ.๒๕๓๔
สิทธิตามกฎหมายระหวางประเทศ
- Right of Visit / Hot Persuit
- ติดตามเรือเมื่อตองสงสัยกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ขึ้นเรือเมื่อรัฐเจาของอนุญาต
- พ.ร.บ.มาตรการในการปราบปรามผูกระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.๒๕๓๔
(เมื่อมีความเกี่ยวเนื่องกับประเทศไทยหรือคนไทย)

๕๒
๒.๓ พื้นที่เขตเศรษฐกิจจําเพาะ (๒๐๐ ไมลทะเลจากเสนฐาน)
( ระยะทางจากเสนฐานอาวไทย ๑๓๐ ไมลทะเล / อันดามัน ๑๔๐ ไมลทะเล)

- พ.ร.บ.วาดวยสิทธิการประมงในเขตการประมงไทย พ.ศ.๒๔๘๒
- พ.ร.บ.การประมง พ.ศ.๒๔๙๐
- พ.ร.บ.เรือไทย พ.ศ.๒๔๘๑
- พ.ร.บ.โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ.๒๕๐๔
- พ.ร.บ.วาดวยความผิดเกี่ยวกับสถานที่ผลิตปโตรเลียมในทะเล พ.ศ.๒๕๓๐
- พ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามการกระทําอันเปนโจรสลัด พ.ศ.๒๕๓๔
สิทธิตามกฎหมายระหวางประเทศ
- Right of Visit / Hot Persuit
- ติดตามเรือเมื่อตองสงสัยกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ขึ้นเรือเมื่อรัฐเจาของอนุญาต
- พ.ร.บ.มาตรการในการปราบปรามผูกระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.๒๕๓๔
(เมื่อมีความเกี่ยวเนื่องกับประเทศไทยหรือคนไทย)

๕๓
๒.๔ พื้นที่ทะเลหลวง (นอกเหนือจาก๒๐๐ไมลทะเล)

- พ.ร.บ.เรือไทย พ.ศ.๒๔๘๑
- พ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามการกระทําอันเปนโจรสลัด พ.ศ.๒๕๓๔
สิทธิตามกฎหมายระหวางประเทศ
- Right of Visit / Hot Persuit
ติดตามเรือเมื่อตองสงสัยกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ขึ้นเรือเมื่อ รัฐเจาของอนุญาต

๕๔
๓. กฎหมายใหอํานาจเจาหนาที่ทหารเรือปราบปรามผูกระทําผิดบางอยางทางทะเล
๑. พ.ร.บ.ใหอํานาจทหารเรือ ปราบปรามการกระทําความผิดบางอยางทางทะเล พ.ศ.๒๔๙๐
๑.๑ ความผิดที่อยูในอํานาจเมื่อปรากฏวามีการกระทํา/มีเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทําเกี่ยวกับการนําขาว
สิ นค าอื่ น รวมทั้ งยาเสพติ ดออกนอกราชอาณาจั กรหรื อเข ามาในราชอาณาจั กรทางทะเล ทางลํ าน้ํ า ซึ่ งติ ดกั บ
ตางประเทศ/ลําน้ํา ซึ่งออกไปสูทะเลได หรือการทําการประมงทางทะเลอันเปนความผิดตอกฎหมายวาดวยการ
สงออกไปนอกและการนําเขามาในราชอาณาจักรซึ่งสินคากฎหมายวาดวยแรกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดกฎหมาย
วาดวยคนเขาเมืองหรือกฎหมายเกี่ยวกับการประมง(มาตรา ๔)
๑.๒ บุคคลที่มีอํานาจตามกฎหมายนี้
๑.๒.๑ นายทหารเรือประจําการชั้นสัญญาบัตร ซึ่งดํารงตําแหนง ผบ.เรือ, ผบ.หมูเรือ, ผบ.หมวดเรือ, ผบ.
กองเรือ
๑.๒.๒ นายทหารเรือประจําการชั้นสัญญาบัตร ซึ่งดํารงตําแหนงอื่นที่ ผบ.ทร.ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาให
เที ย บเท ากั บ ตํ า แหน ง ดั ง กล า วในข อ ๑.๒.๑ เช น ผบ.กบร.กร.,ผบ.นย.,ผบ.สอ./รฝ.,ผบ.รร.นร.,ผบ.รร.ชุ มพล
ทหารเรือ,นักบิน ทร.ที่เปนนายทหารชั้นสัญญาบัตร, ตนเรือ, ตนหน, สรั่งเรือ ผูควบคุมเรือ เปนตน (รายละเอียด
ปรากฏตามประกาศกองทัพเรือ เรื่องเทียบตําแหนงเจาหนาที่ทหารเรือ ฉบับที่ ๑-๔)
๑.๓ ขอบเขตอํานาจหนาที่ มีอํานาจสืบสวน และสอบสวนได และมีอํานาจทําการ หรือสั่งใหทําเฉพาะหนาที่
เทาที่จําเปนดังตอไปนี้ (มาตรา ๔)
๑.๓.๑ ตรวจคน และบังคับผูควบคุมเรือ และคนประจําเรือใหรื้อหรือขนสิ่งของในเรือเพื่อการตรวจคน
๑.๓.๒ จับเรือ และบังคับผูควบคุมเรือ และคนประจําเรือใหพวงเรือ หรือใหทําการอื่นเพื่อใหเรือนั้นไปยัง
ที่ซึ่งสะดวกแกการตรวจคน การสอบสวน หรือการดําเนินคดี
๑.๓.๓ ยึดเรือที่จับไวจนกวาจะมีคําสั่งเด็ดขาดไมฟองผูตองหา หรือจนกวาศาลจะมีคําสั่งเปนอยางอื่นใน
กรณีที่ฟองผูตองหา
๑.๓.๔ จับและควบคุมผูตองหาวากระทําความผิดไวไดไมเกิน ๗ วัน เมื่อพนกําหนดตองปลอยหรือสงตัวให
พนักงานสอบสวนพรอมดวยสํานวนการสอบสวนเทาที่ทําไว้
๑.๓.๕ สั่ง และบังคับใหผูควบคุมเรือ และคนประจําเรือลําที่ใช หรือสงสัยวาใชในการกระทําความผิด
หรือที่ความผิดเกิดขึ้น หรือสงสัยวาเกิดขึ้นหยุดเรือ หรือนําเรือไปยังที่ใดที่หนึ่ง
๑.๔ โดยขอบเขตอํานาจหนาที่ดังกลาวขางตนยังสามารถบังคับใชกับกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เมื่อปรากฏวามี
การกระทํ า หรื อ มี เ หตุ อั น สมควรสงสั ย ว า มี ก ารกระทํ า ความผิ ด ในพื้ น ที่ ท างทะเล ทางลํ า น้ํ า ที่ ซึ่ ง ติ ด ต อ กั บ
ตางประเทศ หรือทางลําน้ํา ซึ่งออกไปสูทะเลได ตอกฎหมายดังตอไปนี้ (มาตรา ๔)
๑.๔.๑ กฎหมายวาดวยการสงออกไปนอกและการนําเขามาในราชอาณาจักรซึ่งสินคา (พระราชบัญญัติ
การสงออกไปนอกและการนําเขามาในราชอาณาจักรซึ่งสินคา พ.ศ.๒๕๒๒)ความผิดที่อยูในอํานาจกลาวคือ การ
นําเขาหรือสงออกสินคาที่ รมว.พาณิชยประกาศควบคุมเขามาหรือออกนอกราชอาณาจักร โดยไมไดรับอนุญาต
เชน มะพราว น้ําตาล เหล็ก ไม และสุกร เปนตน
๑.๔.๒ กฎหมายวาดวยแร (พระราชบัญญัติแร พ.ศ.๒๕๑๐)ความผิดที่อยูในอํานาจกลาวคือการนําเขาหรือ
สงออกแรไปนอกราชอาณาจักรโดยไมไดรับอนุญาต

๕๕
๑.๔.๓ กฎหมายวาดวยคนเขาเมือง (พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ.๒๕๒๒)ความผิดเกี่ยวกับการลักลอบเขาเมือง
ซึ่งเจาหนาที่ทหารเรือมีอํานาจตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมืองนั้นตองเปนกรณีที่พบบุคคลไมวาจะเปนคนไทยหรือคน
ตางดาว หรือยานพาหนะใด ๆ กําลังเขาสูราชอาณาจักไทย โดยไมเขาตามชองทางตามประกาศกระทรวงมหาดไทย
๑.๔.๔ กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดอํานาจเจาหนาที่ทหารเรือ ในสวนที่เกี่ยวกับกฎหมายยาเสพติดนี้เปน
การใชอํานาจตามที่พระราชบัญญัติใหอํานาจทหารเรือปราบปรามการกระทําความผิดบางอยางทางทะเล พ.ศ.
๒๔๙๐แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๓๔ กลาวคือ เปนกรณีที่เมื่อมีการกระทํา หรือมีเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายยาเสพติดแตละฉบับ เพื่อนําออกไปนอกหรือเขามาในราชอาณาจักรทาง
ทะเล ทางลําน้ําซึ่งติดตอกับตางประเทศ หรือทางลําน้ําซึ่งออกไปสูทะเลได เจาหนาที่ทหารเรือก็สามารถเขา
ตรวจค น จั บ ยึ ด เรื อ และผู ก ระทํ า ผิ ด ตลอดจนควบคุม ตั ว ไว ได ตามที่พ ระราชบั ญ ญัติ ใ หอํ า นาจทหารเรื อ
ปราบปรามการกระทําความผิดบางอยางทางทะเล ฯ ใหอํานาจไว ดังนั้น การใชอํานาจของเจาหนาที่ทหารเรือใน
เรื่องดังกลาวนี้ จึงมีขอบเขตจํากัดกวา พนักงานเจาหนาที่หรือเจาพนักงานปราบปรามยาเสพติด (พนักงาน
ป.ป.ส.) ตามที่กฎหมายยาเสพติดแตละฉบับกําหนด หรือตามที่สํานักงานหรือคณะกรรมการปราบปรามยาเสพติด
แตงตั้ง
๑.๔.๔.๑ พระราชบัญญัติปองกัน และปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.๒๕๑๙ แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๓๔ตาม
มาตรา ๓ ยาเสพติด หมายความวา ยาเสพติดใหโทษตามกฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษ วัตถุออกฤทธิ์ตาม
กฎหมายวาดวยวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท และสารระเหย ตามกฎหมายวาดวยการปองกันการใชสาร
ระเหย
๑.๔.๔.๒พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ.๒๕๒๒ดังนี้
มาตรา ๗ ยาเสพติดใหโทษแบงออกเปน ๕ ประเภท คือ
(๑)ประเภท ๑ ยาเสพติดใหโทษชนิดรายแรง เชน เฮโรอีน
(๒)ประเภท ๒ ยาเสพติดใหโทษทั่วไป เชน มอรฟน โคคาอีนโคเดอีน ฝนยา
(๓) ประเภท ๓ ยาเสพติดใหโทษที่ลักษณะเปนตนตํารับยา และมียาเสพติดให
โทษในประเภทที่ ๒ ผสมอยูดวย ตามหลักเกณฑรัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
(๔) ประเภท ๔ สารเคมีที่ใชในการผลิตยาเสพติดใหโทษ ประเภท ๑หรือ
ประเภท ๒ เชน อาเซติคแอนไฮไดรด อาเซติลคลอไรด
(๕) ประเภท ๕ ยาเสพติดใหโทษที่มิไดเขาอยูในประเภท ๑ ถึง ประเภท ๔
เชน กัญชา พืชกระทอม
มาตรา ๑๕ หามมิใหผูใดผลิต จําหนาย นําเขา สงออก หรือมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติด
ใหโทษในประเภท ๑ เวนแตมีไวครอบครองในกรณีจําเปนเพื่อประโยชนของทางราชการตามที่รัฐมนตรีจะอนุญาต
เปนหนังสือเฉพาะราย หรือเฉพาะกรณีที่เห็นสมควร
การผลิต นําเขา สงออก หรือมี ไว ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให โ ทษใน
ประเภท ๑ คํานวณเปนสารบริสุทธิ์ไดตั้งแตยี่สิบกรัมขึ้นไปใหถือวาผลิต นําเขาสงออก หรือมีไวในครอบครอง
เพื่อจําหนาย
มาตรา ๑๖ หามมิใหผูใดผลิต นําเขา หรือสงออกซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๒

๕๖
มาตรา ๑๗ หามมิใหผูใดจําหนาย หรือมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๒
เวนแตไดรับใบอนุญาต การมียาเสพติดใหโทษประเภท ๒ ไวในครอบครองคํานวณเปนสารบริสุทธิ์ไดตั้งแตหนึ่งรอย
กรัมขึ้นไปใหถือวามีไวในครอบครองเพื่อจําหนาย
การขอรั บ ใบอนุ ญ าตและการออกใบอนุ ญ าต ให เ ป น ไปตามหลั ก เกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๐ หามมิใหผูใดผลิต จําหนาย นําเขา หรือสงออก ซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท
๓ เวนแตไดรับใบอนุญาต ความในวรรคหนึ่งไมใชบังคับแก
(๑) การจําหนายยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ที่ผูประกอบอาชีพเวชกรรมหรือ
ผูประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบันชั้นหนึ่ง ในสาขาทันตกรรมจําหนายเฉพาะผูปวยซึ่งตนเปนผูใหการรักษา
(๒) การจําหนายยาเสพติดใหโทษประเภท ๓ ที่ผูประกอบการบําบัดโรคสัตว
ชั้นหนึ่งจําหนายเฉพาะสัตวที่ตนบําบัด
ทั้งนี้ ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผูประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบัน
ชั้นหนึ่งสาขาทันตกรรม หรือผูประกอบการบําบัดโรคสัตวชั้นหนึ่ง ตองเปนผูมีคุณสมบัติตามที่กําหนดในมาตรา
๑๙(๓) การขอรับใบอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่ กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๖ หามมิใหผูใดผลิต จําหนาย นําเขา สงออก หรือมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติด
ใหโทษประเภท ๔ หรือในประเภท ๕ เวนแตรัฐมนตรีจะไดอนุญาตโดยความเห็นชอบ ของคณะกรรมการเปนราย
ๆ ไป การมียาเสพติดใหโทษในประเภท ๔ หรือในประเภท ๕ ไวในครอบครองมีปริมาณตั้งแตสิบกิโลกรัมขึ้นไป
ใหถือวามีไวในครอบครองเพื่อจําหนาย การขออนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดใน
กฎกระทรวง
๑.๔.๔.๓ พระราชบัญญั ติวั ตถุที่ออกฤทธิ์ ตอจิตและประสาท พ.ศ.๒๕๑๘ ความผิดที่สําคัญตาม
พ.ร.บ.ฯ นี้ มีดังนี้
มาตรา ๔๙ ในการปฏิบัติหนาที่ พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเขาไปในสถานที่ผลิต สถานที่
ขาย สถานที่นํ า เข า หรื อ สถานที่ เ ก็ บ ซึ่ ง วั ต ถุอ อกฤทธิ์ ในระหวา งเวลาทํ า การ เพื่ อตรวจสอบ ให เป น ไปตาม
พระราชบัญญัตินี้ และมีอํานาจนําวัตถุออกฤทธิ์ในปริมาณพอสมควรไปเปนตัวอยางเพื่อตรวจสอบหรือในกรณีมี
เหตุอันควรสงสัยวามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ อาจยึดหรืออายัดวัตถุออกฤทธิ์ที่เกี่ยวของกับการ
กระทําความผิด ตลอดจนภาชนะหรือหีบหอบรรจุวัตถุออกฤทธิ์และเอกสารที่เกี่ยวของดวย เพื่อประโยชนในการ
ดําเนินคดี ในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ตามวรรคหนึ่ง ใหผูรับอนุญาต และบรรดาผูมีหนาที่เกี่ยวของ
กับการผลิต การขาย การนําเขาหรือการเก็บ ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในสถานที่ผลิต สถานที่ขาย สถานที่นําเขา หรือสถานที่
เก็บ อํานวยความสะดวกตามสมควร
มาตรา ๕๐ ในการปฏิบัติหนาที่ พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัว เมื่อผูรับ
อนุญาตหรือบุคคลซึ่งเกี่ยวของรองขอ บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๕๑ วัตถุออกฤทธิ์รวมทั้งภาชนะหรือหีบหอบรรจุวัตถุออกฤทธิ์ และเอกสารที่ยึด
หรืออายัดไวในมาตรา ๔๙ หรือในกรณีมีการสงออกหรือนําผาน ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์โดยฝาฝนพระราชบัญญัตินี้ ถาไม
ปรากฏเจาของหรื อพนั กงานอัย การสั่ งเด็ ด ขาดไมฟองคดีหรือศาลไมพิพากษาใหริบ และผูเปน เจาของหรือ ผู
ครอบครองมิไดรองขอรับคืนภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ยึดหรืออายัด หรือวันที่ทราบคําสั่งเด็ดขาดไมฟองคดี หรือ

๕๗
วันที่ศาลพิพากษาถึงที่สุดใหตกเปนของกระทรวงสาธารณสุข ถาสิ่งที่ยึดหรืออายัดไวนั้นเปนของเสียงาย หรือถา
หนวงชาไวจะเปนการเสี่ยงความเสียหายหรือจะเสียคาใชจายในการเก็บรักษาเกินราคาของวัตถุออกฤทธิ์ พนักงาน
เจาหนาที่จะจัดการขายสิ่งที่ไดยึดหรืออายัดไวกอนถึงกําหนดตามวรรคหนึ่งก็ได ไดเงินจํานวนสุทธิเทาใดใหยึดเงิน
นั้นไวแทน
๑.๔.๔.๔ พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.
๒๕๓๔ มีความผิดที่สําคัญดังนี้
มาตรา ๕ ผูใดกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด แมจะกระทํานอกราชอาณาจักร ผูนั้น
จะตองรับโทษในราชอาณาจักร ถาปรากฏวา
(๑) ผูกระทําความผิด หรือผูรวมกระทําความผิดคนใดคนหนึ่งเปนคนไทย หรือมี
ถิ่นที่อยูในประเทศไทย หรือ
(๒) ผูกระทําความผิดเปนคนตางดาว และไดกระทําโดยประสงคให ความผิด
เกิดขึ้นในราชอาณาจักร หรือรัฐบาลไทยเปนผูเสียหาย หรือ ผูกระทําความผิดเปนคนตางดาวและการกระทํานั้น
เป น ความผิ ด ตามกฎหมายของรั ฐ ที่ การกระทําเกิดขึ้นในเขตอํานาจของรัฐ นั้น หากผูนั้น ไดปรากฏตัว อยูใน
ราชอาณาจักร และมิไดมีการสงตัวผูนั้นออกไปตามกฎหมายวาดวยการสงผูรายขามแดน
มาตรา ๖ ในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ผูใดกระทําการอยางใด อยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
ตองระวางโทษเชนเดียวกับตัวการในความผิดนั้น
(๑) สนั บ สนุ น หรื อ ช ว ยเหลื อ ผู ก ระทํา ความผิ ด ก อ น หรื อ ขณะกระทํา
ความผิ ด
(๒) จัดหาหรือใหเงินหรือทรัพยสิน ยานพาหนะ สถานที่หรือวัตถุใด ๆเพื่อ
ประโยชนหรือใหความสะดวกแกการกระทําความผิด หรือเพื่อมิใหผูกระทําความผิดถูกลงโทษ
(๓) จัดหาหรือใหเงินหรือทรัพยสิน ที่ประชุม ที่พํานัก หรือที่ซอนเรนเพื่อ
ชวยเหลือหรือใหความสะดวกแกผูกระทําความผิด หรือเพื่อชวยใหผูกระทําผิดพนจากการถูกจับกุม
(๔) รับเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดจากผูกระทําความผิดเพื่อประโยชน
หรือใหความสะดวกแกการกระทําความผิด หรือเพื่อมิใหผูกระทําความผิดถูกลงโทษ
(๕) ปกป ด ซ อ นเร น หรื อ เอาไปเสี ย ซึ่ ง ยาเสพติ ด หรื อ วั ต ถุ ใ ด ๆ ที่ ใ ช ใ น
การกระทําผิด เพื่อชวยเหลือผูกระทําความผิด
(๖) ชี้แนะ หรือติดตอบุคคลอื่นเพื่อประโยชนในการกระทําความผิด
ผูใดจัดหาหรือใหเงินหรือทรัพยสิน ที่พํานักหรือที่ซอนเรนเพื่อชวยบิดา มารดา
บุตร สามี หรือ ภริยาของตนใหพนจากการถูกจับกุม ศาลจะไมลงโทษผูนั้นหรือลงโทษผูนั้นนอยกวาที่กฎหมาย
กําหนดไวสําหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได
มาตรา ๗ ผู ใ ดพยายามกระทํ า ความผิด เกี่ย วกับ ยาเสพติด ตอ งระวางโทษตามที่
กําหนดไวสําหรับความผิดนั้นเชนเดียวกับผูกระทําความผิดสําเร็จ
มาตรา ๙ ผูใดกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด โดยแตงเครื่องแบบหรือโดยแตงกายให
เขาใจวาเปนพนักงาน ขาราชการ พนักงานสวนทองถิ่น พนักงานองคการ หรือหนวยงานของรัฐ หรือพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ ตองระวางโทษหนักกวาโทษตามที่กําหนดไวสําหรับความผิดนั้นอีกกึ่งหนึ่ง

๕๘
มาตรา ๑๐ กรรมการหรืออนุกรรมการตามพระราชบัญญัติ หรือ กฎหมายเกี่ยวกับยา
เสพติด เจาพนักงาน สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงรัฐ สมาชิกสภาจังหวัด สมาชิกสภาเทศบาล หรือสภาทองถิ่น
ขาราชการ พนักงานสวนทองถิ่น พนักงานองคการหรือหนวยงานของรัฐหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจผูใด กระทํา
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดหรือกระทําความผิดตามมาตรา ๔๒ ตองระวางโทษเปนสามเทาของโทษที่กําหนดไว
สําหรับความผิดนั้น
มาตรา ๑๒ การกําหนดโทษจําคุกที่จะลงโทษแกผูกระทําความผิดตามมาตรา ๙ มาตรา
๑๐ หรือมาตรา ๑๑ ใหกําหนดโทษจําคุกอยางสูงที่สุดไดไมเกินหาสิบป
มาตรา ๑๔ การจั บกุมหรือการแจงขอหาแกผูกระทําความผิดตามมาตรา ๖ หรือตาม
มาตรา ๘ ตองไดรับอนุมัติจากเลขาธิการกอน และเมื่อดําเนินการตามที่ไดรับอนุมัติแลว ใหรายงานใหเลขาธิการ
ทราบทันที
๑.๔.๖.๕ พระราชกําหนด ปองกันการใชสารระเหย พ.ศ.๒๕๓๓ ความผิดที่สําคัญ มีดังนี้
มาตรา ๑๕ หามมิใหผูใดขายสารระเหยแกผูที่มีอายุไมเกินสิบเจ็ดป เวนแตเปนการขาย
โดยสถานศึกษาเพื่อใชในการเรียนการสอน
มาตรา ๑๖ หามมิใหผูใดขาย จัดหา หรือใหส ารระเหยแกผูซึ่งตนรู หรือควรรูวา เปน ผู
ติดสารระเหย
มาตรา ๑๗ หามมิใหผูใดใชสารระเหยบําบัดความตองการของรางกายหรือจิตใจไมวาโดย
วิธีสูด ดม หรือวิธีอื่นใด
มาตรา ๑๘ หามมิใหผูใดจูงใจ ชักนํา ยุยงสงเสริม หรือใชอุบายหลอกหลวงใหบุคคลอื่นใช
สารระเหยบําบัดความตองการของรางกายหรือจิตใจ ไมวาโดยวิธีสูด ดม หรือวิธีอื่นใด
มาตรา ๑๙ ในการปฏิ บัติห นาที่ ใหพนั กงานเจาหนา ที่มีอํ านาจเขาไปในสถานที่ ผ ลิ ต
สถานที่นําเขา สถานที่ขาย หรือสถานที่เก็บสารระเหยในระหวางเวลาทําการ เพื่อตรวจสอบ การปฏิบัติตามพระ
ราชกําหนดนี้ และในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทําความผิดตามพระราชกําหนดนี้ อาจยึด สารระเหย
ภาชนะบรรจุหรือหีบหอที่บรรจุสารระเหยหรือเอกสารที่เกี่ยวของเพื่อประโยชนในการดําเนินคดีไดในการปฏิบัติ
หนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ ใหผูผลิต ผูนําเขา หรือผูขายสารระเหย และบรรดาผูที่มีหนาที่เกี่ยวของกับการผลิต
การนําเขา หรือการขาย ในสถานที่ผลิต สถานที่นําเขา สถานที่ขายหรือสถานที่เก็บสารระเหย อํานวยความสะดวก
ตามสมควร
มาตรา ๒๐ ในการปฏิบัติหนาที่ พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัวเมื่อบุคคลซึ่ง
เกี่ยวของรองขอ
มาตรา ๒๑ ในการปฏิบ ัต ิห นา ที ่ ใหพ นัก งานเจา หนา ที ่เ ปน เจา พนัก งานตาม
ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๓๑ ให รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงสาธารณสุ ข และรั ฐ มนตรีว า การกระทรวง
อุตสาหกรรมรักษาการตามพระราชกําหนดนี้ และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ ออกกฎกระทรวงและ
ประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชกําหนดนี้
๑.๔.๗ กฎหมายเกี่ยวกับประมง พระราชบัญญัติวาดวยสิทธิการประมงในเขตการประมงไทย พ.ศ. ๒๔๘๒
และพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ.๒๔๙๐ความผิดที่อยูในอํานาจกลาวคือการใชเครื่องมือทําการประมงที่ผิด

๕๙
กฎหมาย ทําการประมงในเขตรักษาพันธุสัตวน้ํา การเททิ้ง ระบายวัตถุมีพิษในที่จับสัตวน้ํา การใชวัตถุระเบิด
ไฟฟา ในการทําประมง สรางเครื่องมือประจําที่ในที่สาธารณะ มีสัตวน้ําตองหามไวในครอบครอง ไมมีใบอนุญาตทํา
การประมง ทําการประมงโดยผิดกฎหมาย
๒. พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย พ.ศ.๒๔๕๖
๒.๑ ความผิดที่อยูในอํานาจเปนกฎหมายควบคุมความปลอดภัยในการใชเรือและสภาวะแวดลอมทางน้ําที่ใชบังคับ
แกเรือทุกลําที่เดินอยูในนานน้ําไทย ตลอดถึงแพ โดยพระราชบัญญัตินี้ไดกําหนดถึงทางเดินเรือเขตทาเรือเขตจอด
เรือ สิ่งกีดขวางการเดินเรือ การปองกันมลพิษขอบังคับใหถือปฏิบัติอื่น ๆ ความผิดที่กฎหมายนี้ไดกลาวไว เชน
๒.๑.๑ บรรทุกผูโดยสารมากกวาจํานวนที่ไดรับอนุญาต (ปรับ ๑๐๐บาท – ๑,๐๐๐บาท)
๒.๑.๒ ใชเรือที่อยูในสภาพไมปลอดภัย(ปรับไมเกิน ๒,๐๐๐บาทจนกวาจะไดแกไขใหเรียบรอย)
๒.๑.๓ ใชเรือผิดไปจากเงื่อนไขใบอนุญาต(ปรับ ๑,๐๐๐ – ๑๐,๐๐๐ บาท)
๒.๑.๔ ผูนํารอง นายเรือ ตนหน สรั่ง ไตกง คนถือทาย ตนกล หรือคนใชเรือ หยอนความสามารถหรือ
ละเลยไมปฏิบัติตามขอบังคับการเดินเรือ(งดใชประกาศนียบัตร/ใบอนุญาตมีกําหนดไมเกิน ๒ ป แตไมเปนการลบ
ลางโทษอยางอื่นซึ่งผูนั้นจะไดรับ)
๒.๑.๕ ใชเรือโดยไมไดรับอนุญาตหรือใบอนุญาตสิ้นอายุแลว(ปรับไมเกิน ๑ หมื่น)
๒.๒ บุคคลที่มีอํานาจตามกฎหมายนี้ ผูมีอํานาจปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้คือ “เจาทา” ซึ่งมาตรา ๕ แหง
พระราชบัญญัตินี้ใหหมายความถึงอธิบดีกรมเจาทา หรือผูซึ่งอธิบดีกรมเจาทามอบหมายใหทําการออกใบอนุญาต ซึ่ง
อธิบดีกรมเจาทาไดมอบหมายอํานาจ “เจาทา” ใหแกเจาหนาที่ทหารเรือชั้นสัญญาบัตรใหมีอํานาจปฏิบัติการเหมือน
“เจาทา” ในตําแหนงดังตอไปนี้.๑. ผูบัญชาการกองเรือยุทธการ
๒. ผูบัญชาการกองเรือภาค
๓. ผูบัญชาการกองเรือ
๔. ผูบังคับหมวดเรือ
๕. ผูบังคับหมูเรือ
๖. ผูบังคับการเรือ
๗. ผูควบคุมเรือ
๘. นายทหารเรือชั้นสัญญาบัตรผูรักษาการ หรือรักษาราชการแทน หรือผูทําการแทนตําแหนงดังกลาว
๒.๓ ขอบเขตอํานาจหนาที่ อํานาจตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทยตามคําสั่งกรม
เจาทา ที่ ๑๕๑/๒๕๓๖ ลง ๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๓๖ เรื่อง มอบหมายอํานาจ “เจาทา” ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือ
ในนานน้ําไทย ฯ สรุปไดดังนี้.๒.๓.๑ ยึดใบอนุญาตใชเรือ ในกรณีเมื่อเจาหนาที่ทหารเรือไดตรวจพบวามีผูใดใชเรือที่มิไดรับอนุญาตหรือ
ใชเรือที่ใบอนุญาตใชเรือสิ้นอายุแลว หรือใชเรือผิดไปจากเขตทาเรือตําบลการเดินเรือที่กําหนดไวในใบอนุญาตใช
เรือ ผูใชเรือดังกลาวนั้นมีความผิด (มาตรา ๙) และเจาหนาที่ทหารเรือที่ไดรับมอบอํานาจใหเปน “เจาทา ”
สามารถที่จะยึดใบอนุญาตใชเรือ และนําใบอนุญาตใชเรือที่ยึดไวจากเรือที่กระทําความผิดสงมอบแกกรมเจาทา
เจาทาเขต หรือเจาหนาที่บานเมืองเพื่อทําการเปรียบเทียบปรับตอไป แมเจาทาจะมอบอํานาจให ทร.ปรับไดแต ทร. สั่ง
การใหชะลอไวกอน

๖๐
๒.๓.๒ มีอํานาจที่จะขึ้นไป ตรวจและจับเรือกําปนเรือลําใด ๆ ไดทุกลําสําหรับการตรวจนั้นคือ การ
ตรวจใหทราบวาเรือลําใด ๆ นั้นไดรับใบอนุญาตสําหรับเรือแลวหรือไม และเพื่อใหทราบวาไดมีความละเมิดตอ
ขอบังคับในพระราชบัญญัตินี้หรือไม โดยตรวจดูใบอนุญาตใหใชเรือ ซึ่งปกติแลวผูควบคุมเรือตองรักษาไวในเรือ
เสมอ และตองสามารถนําออกแสดงแกเจาทาไดดวย ซึ่งในใบอนุญาตใชเรือนั้นจะตองตรวจดูวาชื่อเรือ และชื่อใน
ทะเบียนเรือตรงกันที่ใบอนุญาตใหใชเรือหรือไม ดูวาใบอนุญาตใชเรือสิ้นอายุแลวหรือยัง โดยดูจากวันเดือนปที่
อนุญาตใหใชเรือ และวันเดือนปสิ้นอายุของใบอนุญาต ดูวาเรือลําดังกลาวใชเรือผิดไปจากเขต หรือตําบลการ
เดินเรือที่กําหนดไวในใบอนุญาตใชเรือ
๒.๓.๓ สั่งหามใชเรือในกรณีที่เจาหนาที่ทหารเรือในฐานะ “เจาทา” ไดตรวจพบวาเรือที่ไดรับอนุญาต
ใหบรรทุกคนโยสารบรรทุกสินคา หรือบรรทุกคนโดยสาร หรือสินคาใดอยูในสภาพไมปลอดภัยตอคนโดยสาร หรือไม
เหมาะสมกับสภาพการใชใหเจาหนาที่ทหารเรือในฐานะ “เจาทา” มีคําสั่งหามใชเรือนั้นได และใหนําหลักฐานการหาม
ใช เรื อที่ ดี ได กระทํ ากั บเรื อที่ กระทํ าความผิ ดสงมอบแกกรมเจาทา เจาทาเขต หรือเจาหนาที่บานเมืองเพื่อทําการ
เปรียบเทียบปรับ
๒.๓.๔ สั่งงดใชประกาศนียบัตร หรือใบอนุญาตใชเรือในกรณีที่ตรวจพบวาเรือลําใด ผูนํารอง นาย
เรือ ตนหน สรั่ง ไตกง นายทาย คนถือทาย ตนกล หรือคนใชเครื่องที่ไดรับประกาศนียบัตร หรือใบอนุญาตผูใด
๒.๓.๔.๑ หยอนความสามารถ
๒.๓.๔.๒ ประพฤติตนไมสมควรแกหนาที่เชน ไมใหความสะดวกในการตรวจ หรือใชกิริยาวาจา
ไมเหมาะสม เปนตน
๒.๓.๔.๓ เมื่อพบวาบุคคลผูรับผิดชอบดังกลาวละเลยไมปฏิบัติตามกฎหมาย หรือขอบังคับ
เกี่ยวกับการเดินเรือ หรือหนาที่ของตนหน ใหเจาหนาที่ทหารเรือมีอํานาจที่จะสั่งงดไมใหใชประกาศนียบัตร หรือ
ใบอนุญาตนั้น ๆ ไมเกินสองป แตถาการหยอนความสามารถประพฤติตนไมสมควร หรือละเลยไมปฏิบัติตาม
กฎหมาย หรือขอบังคับเกี่ยวกับการเดินเรือ หรือหนาที่ของตนเปนเหตุใหเปนความผิดตอบทบัญญัติตามกฎหมายนี้
หรือกฎหมายอื่น หรือมีความผิดตอบทบัญญัติตามกฎหมายอื่นรวมอยูดวย ผูถูกสั่งงดใบอนุญาตนี้ก็ยังตองรับผิด
ตามความผิดนั้น ๆ อยู
๓. พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.๒๔๖๙
๓.๑ ความผิดที่อยูในอํานาจ พระราชบัญญัติศุลกากรเปนกฎหมายเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีศุลกากรสําหรับการ
นําเขาสินคาเขามาในประเทศ และการสงสินคาเขา หรือสงออก อํานาจหนาที่ของพนักงานศุลกากร พิธีการศุลกากร
ความผิดและโทษในการฝาฝนกฎหมายดังกลาวสินคาที่มีขอหาม หรือขอบังคับเพื่อควบคุมการนําเขาหรือสงออก ซึ่งมี
กฎหมายฉบับตาง ๆ กําหนดไวภาษาศุลกากรเรียกวา “ของตองหาม” และ “ของตองจํากัด”
๓.๑.๑ ของตองหาม คือ ของที่หามนําเขา หรือสงออกเชนวัตถุลามกของที่มีเครื่องหมายการคาปลอมของที่มี
การแสดงถิ่นกําเนิดอันเปนเท็จ เปนตน
๓.๑.๒ ของต องจํ ากัด คือ ของที่ มีขอบั งคั บเพื่ อควบคุมการนําเขาหรือส งออก เช น สิ นคาบางอยางตองมี
ใบอนุญาตกระทรวงพาณิชยทําคําตองมีใบอนุญาตกระทรวงการคลัง อาวุธปนตองมีใบอนุญาตกรมตํารวจ เปนตน
๓.๑.๒ ลักษณะของความผิดตามกฎหมายนี้ เชน

๖๑
๓.๑.๒.๑ การนําของที่ยังไมไดเสียภาษี ของตองหาม ของตองจํากัด หรือของที่ยังไมผานศุลกากร โดย
ถูกตอง เขามาหรือออกไปนอกราชอาณาจักรรวมไปถึงการชวยซอนเรนการกระทําตามที่กลาวขางตน (ปรับ ๔ เทา
ราคาของซึ่งรวมคาอากรแลว หรือจําคุกไมเกิน๑๐ ป หรือทั้งจําทั้งปรับ)
๓.๑.๒.๒ ไมห ยุดยานพาหนะใด ๆ ตามที่พนักงานศุล กากรสั่งใหห ยุดเพื่อตรวจของลักลอบหนี
ศุลกากร หรือพยายามขัดขวางการตรวจ ฯ(ปรับ ๕ หมื่นบาท)
๓.๑.๒.๓ นํายอมใหผูอื่นนําเกี่ยวของในการนําลงในออกไปจากเรือ ซึ่งของเชนวา อาจเปนการฉอฉล
ประโยชนรายไดแผนดิน หรือการหลีกเลี่ยงขอจํากัดขอหาม(ปรับ ๔ เทาราคาของซึ่งรวมคาอากรแลว หรือจําคุกไม
เกิน๑๐ ป หรือทั้งจําทั้งปรับ)
๓.๑.๒.๔ ไมตอบคําถามใดๆ เกี่ยวกับเรือ คนประจําเรือคนโดยสาร การเดินทาง ลักษณะสินคาใน
เรือสิ่งของที่นํามา และปฏิบัติตามคําสั่งพนักงานเมื่อนําเรือเขามา/หยุดลอยลํา/จอดเรือในเขตตอเนื่อง(ปรับไมเกิน
๑ หมื่น)
๓.๑.๒.๕ ขนถายสิ่งของโดยไมมีเหตุอันสมควร หรือโดยไมไดรับอนุญาตในเขตตอเนื่อง (จําคุกไม
เกิน ๑ ป หรือปรับ๒ เทาของราคาของหรือปรับ๕ หมื่นแลวแตจํานวนใดจะมากกวาหรือทั้งจําทั้งปรับ)
๓.๒ บุคคลที่มีอํานาจตามกฎหมายนี้ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ไดแตงตั้งเจาหนาที่ทหารเรือชั้นสัญญา
บัตรประจําการดังตอไปนี้เปนพนักงานศุลกากรไดแก ผูบังคับการกองเรือผูบังคับหมวดเรือผูบังคับหมูเรือผูบังคับการ
เรือผูควบคุมเรือ
๓.๓ ขอบเขตอํานาจหนาที่
๓.๓.๑ ใหเจาหนาที่ทหารเรือในฐานะพนักงานศุล กากรเปนพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจหนาที่ใน
การปองกัน และปราบปรามลักลอบหนีศุลกากรทางทะเลและลําน้ํา รวมทั้งอํานาจที่จะไลติดตามจับกุมการกระทํา
ผิดขึ้นฝงไดดวย
๓.๓.๒ เมื่อมีการตรวจคน ยึด หรือจับกุมการลักลอบหนีศุลกากรทุกครั้งใหจัดทําบันทึกแสดงรายละเอียด
เกี่ยวกับการตรวจคน ยึด และจับกุมตามแบบทายคําสั่งนี้
๓.๓.๓ ในกรณี ความผิ ดตามพระราชบัญญัตินี้เกิดขึ้นในทะเลอาณาเขต เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดจับ
ผูตองหาและสงตัวผูตองหาใหพนักงานสอบสวนแหงทองที่ใด ใหพนักงานสอบสวนแหงทองที่นั้นเปนพนักงานสอบสวน
ผูรับผิดชอบ ในกรณีนี้ มิใหนับระยะเวลาเดินทางตามปกติที่นําตัวผูตองหาใหพนักงานสอบสวนเปนเวลาควบคุม
ผูตองหาของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (มาตรา ๒๐ ทวิ)
ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวามีการลักลอบหรือจะลักลอบหนีศุลกากรหรือมีการกระทํา
ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ในเขตตอเนื่อง ใหพนักงานศุลกากรมีอํานาจสั่งหรือบังคับใหนายเรือหยุดหรือนําเรือ
ไปยังที่แหงหนึ่งแหงใด เพื่อการตรวจคนจับกุมหรือดําเนินคดีได
เมื่อพนักงานศุลกากรไดจับ ผูตองหาและสงใหพนักงานสอบสวนแหงทองที่ใดแลว ให
พนักงานสอบสวนแหงทองที่นั้นมีอํานาจสอบสวนในระหวางรอคําสั่งแตงตั้งพนักงานสอบสวน ผูรับผิดชอบจาก
อัยการสูงสุด หรือผูรักษาการแทนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ทั้งนี้ มิใหนับเวลาเดินทาง
ตามปกติที่นําตัวผูตองหาสงใหพนักงานสอบสวนดังกลาว เปนเวลาควบคุมผูตองหาของพนักงานสอบสวนตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (มาตรา ๓๗ เบญจ)

๖๒
๓.๓.๔ เรือทุกลําเมื่อมาถึงเขตทาตองหยุดลอยลํา ณ ดานตรวจที่กําหนดไว และตองใหความสะดวก
ทุกอยางแกพนักงานศุลกากร ในการที่จะเขาไปและขึ้นบนเรือ ถาพนักงานศุลกากรสั่งใหเรือนั้นทอดสมอก็ตอง
กระทําตาม นายเรือตองตอบคําถามใด ๆ ของพนักงานอันเกี่ยวแกเรือ คนประจําเรือ คนโดยสาร การเดินทางและ
ลักษณะของสินคาในเรือ ใหนายเรือรายงานถึงอาวุธปน กระสุนปน ดินปน หรือวัตถุระเบิดอันมีอยูในเรือ และเมื่อ
พนักงานเจาหนาที่สั่ง นายเรือตองสงมอบ อาวุธปน และกระสุนปนทั้งหมดใหอยูในความรักษาของพนักงานกํากับ
ดานตรวจ และใหสงวัตถุระเบิดทั้งหมดไปในความควบคุมของเจาหนาที่ ซึ่งไดตั้งแตงขึ้นเพื่อการนี้ นายเรือตอง
ปฏิบัติตามคําสั่งอันควรของพนักงานศุลกากรทุกประการ ใหวางพนักงานศุลกากรลงประจําเรือ เพื่อกํากับไปจนถึง
ที่จอดในทาอันจะไดกําหนดใหสําหรับลําเรือนั้น ใหประพฤติตอพนักงานศุลกากรโดยสุภาพ และใหพนักงานนั้น ๆ
มีที่พักบนเรือโดยสมควร หามมิใหเรือลําใดลวงดานตรวจไปโดยไมมีพนักงานศุลกากรลงประจําบนเรือ เวนแตจะ
ไดรับอนุญาตพิเศษจากพนักงานกํากับดาน ถาและนายเรือหรือบุคคลผูใดซึ่งเปนผูควบคุมเรือ ไมยอมหรือละเลยไม
กระทําตามดังวานี้ ทานวาผูนั้นมีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท (มาตรา ๒๑)
๓.๓.๕ บันทึกการตรวจคน ยึด และจับกุมใหสงไปดังนี้.๓.๓.๕.๑ ในกรณีที่ผูตองหา ใหสงตนฉบับบันทึกแกพนักงานสอบสวนในเวลากลาวโทษ และหากมี
การสงของกลางหรือสิ่งที่เกี่ยวเนื่องหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาจะเกี่ยวเนื่องกับการกระทําผิดใหสงสําเนาบันทึกดังกลาว
กํากับไปดวย ไมวาจะสงใหแกพนักงานเจาหนาที่ศุลกากร หรือพนักงานสอบสวน
๓.๓.๕.๒ ในกรณีไมมีผูตองหา ใหสงตนฉบับบันทึกแกกรมศุลกากร หรือดานศุลกากรแลวแตกรณี
พรอมกับสิ่งที่นําสง
๓.๓.๕.๓ ในกรณีตามขอ ๓.๑.๕.๑ และ ๓.๑.๕.๒ ขางตนใหผูจดบันทึกเก็บสําเนาบันทึกไว
เปนหลักฐาน
๓.๓.๕.๔ ในกรณีที่มีการตรวจคนโดยไมมีการยึดของ หรือจับกุมใหผูทําบันทึกเก็บตนฉบับไวเปน
หลักฐาน และสงสําเนาไปยังกรมศุลกากรเพื่อทราบ
๔. กฎหมายเกี่ยวกับปาไม
๔.๑ กฎหมายเกี่ยวกับปาไมที่ใหอํานาจเจาหนาที่ทหารเรือฯ มี ๓ ฉบับ คือ.๔.๑.๑ พระราชบัญญัติปาไมพ.ศ. ๒๔๘๔
๔.๑.๒ พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.๒๕๐๗
๔.๑.๓ พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ.๒๕๐๔
๔.๑.๔ พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ.๒๕๓๕
๔.๑.๕ พระราชบัญญัติเลื่อยโซยนต พ.ศ.๒๕๔๕
๔.๒ ความผิดที่อยูในอํานาจ ลักษณะของความผิดตามกฎหมายนี้ เชน
๔.๒.๑ การที่บุคลใดบุคลหนึ่งมีไมทอนที่ยังไมไดแปรรูปไวในครอบครอง(จําคุกไมเกิน ๕ ป หรือปรับไมเกิน ๕
หมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับจําคุก ๒ – ๑๕ ปถาเปนไมสัก/ยาง/ไมหวงหาม ข.หรือไมอื่นเปนตน เปนทอนเกิน๒๐
ตน/หรือทอนหรือรวมปริมาตรไมเกิน ๔ ลบ.ม. ปรับ ๑ หมื่นบาท – ๑ แสนบาท)
๔.๒.๒ นําไมหรือของปาเคลื่อนที่โดยไมมีใบเบิกทางกํากับ (จําคุกไมเกิน ๑ ป หรือปรับไมเกิน๑ หมื่นบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ)

๖๓
๔.๒.๓ การเขาไปเก็บของปาหวงหาม หรือทําอันตรายแกของปาหวงหามหรือคาหรือมีไวในครอบครอง ซึ่ง
ของปาหวงหามเกินปริมาณที่กําหนด ตลอดจนทําอันตรายหรือเสียหายแกที่ดินทําลายหลักเขตในปาสงวนแหงชาติ
(จําคุกไมเกิน ๑ ป หรือปรับไมเกิน ๑ หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ)
๔.๒.๓ แผวถาง กนสราง เผา หรือกระทําดวยประการใดๆ อันเปนการทําลายปาหรือเขายึดถือครอบครอง
ปาโดยมิไดรับอนุญาต(จําคุกไมเกิน ๕ ป หรือปรับไมเกิน๕ หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับถาทําในเนื้อที่เกินกวา ๒๕
ไรจําคุก ๒ - ๑๕ ป และปรับ ๑ หมื่นบาท–๑ แสนบาท)
๔.๒.๓ ทําใหเสียหาย/ทําลาย หลักเขต ปาย หรือ เครื่องหมายอื่นใด ที่จัดใหมีตาม พ.ร.บ.ปาสงวนฯ(จําคุกไม
เกิน ๓ ป หรือปรับไมเกิน๓ หมื่น หรือทั้งจําทั้งปรับ)
๔.๓. บุ ค คลที่ มี อํ า นาจตามกฎหมายนี้ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ และประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หลายฉบับไดแตงตั้งใหเจาหนาที่ทหารเรือผูดํารงตําแหนงผูบังคับการเรือ ผู
ควบคุมเรือ และผูบังคับหนวยทหารเรือตามที่กองทัพเรือจะกําหนดเปนพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายเกี่ยวกับปาไม
นี้ ซึ่งตอมา ทร.ไดกําหนดใหผูบังคับหนวยทหารเรือเปนพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายเกี่ยวกับปาไม ตามคําสั่งทร.
(เฉพาะ)ที่ ๗/๒๕๔๐เรื่อง กําหนดใหผูบังคับหนวยทหารเรือเปนพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายเกี่ยวกับการปาไม
ลง ๑๐ ม.ค.๔๐โดยในกองเรือยุทธการพนักงานเจาหนาที่มี ดังนี้
ผูบัญชาการกองเรือยุทธการ
ผูบัญชาการกองเรือภาค
ผูบัญชาการกองเรือปองกันฝง
๔.๔ ขอบเขตอํานาจหนาที่ กฎหมายใหอํานาจพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายเกี่ยวกับปาไม ดังกลาว เปนกฎหมาย
ที่แตงตั้งทหารเรือเปนพนักงานเจาหนาที่เพื่อชวยเสริมใหการปองกัน และปราบปรามการลักลอบทําลายทรัพยากรปา
ไมสามารถทําไดรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อนึ่ง เนื่องจากพื้นที่รับผิดชอบตามกฎหมายของเจาหนาที่ทหารเรือ
อยูในทะเล โอกาสในการตรวจพบจับกุมในพื้นที่ทางทะเลจึงไมคอยปรากฏ ที่ผานมาคงมีการนําไมทอนลักลอบลําเลียง
มาทางทะเล ในสวนนี้หากเปนการนําเขามาหรือนําออกในราชอาณาจักรก็เปนความผิดตามกฎหมายศุลกากรดวย
๕. กฎหมายเกี่ยวกับแรงงาน กฎหมายแรงงานที่ใหอํานาจเจาหนาที่ทหารเรือ ฯ มีจํานวน ๔ ฉบับดวยกันคือ.๑) พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ.๒๕๒๘
๒) พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑
๓) พระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ.๒๕๕๑
๔) พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.๒๕๓๗
๕.๑ บุคคลที่มีอํานาจตามกฎหมายนี้ กระทรวงแรงงานฯ ไดแตงตั้งขาราชการทหารเรือชั้นสัญญาบัตรเปน
“พนักงานเจาหนาที่” มีอํานาจหนาที่ตามที่กําหนดไวในกฎหมายแตละฉบับ เพื่อคุมครองผูใชแรงงาน และปองกัน
ปญหาการหลอกลวงไปทํางานในเรือประมง ซึ่งกฎหมายเกี่ยวกับแรงงาน แตละฉบับใหอํานาจไวดังนี้
๕.๒ ขอบเขตอํานาจหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ ของแตละฉบับมีดังนี้
๕.๒.๑ พ.ร.บ.จั ดหางานและคุ มครองคนหางาน พ.ศ.๒๕๒๘ และที่ แกไขเพิ่มเติมไดมีคําสั่งกระทรวง
แรงงานที่ ๖๖/๕๕ ลง ๒๙ มี . ค.๕๕ เรื่ อง แต งตั้ ง นายทะเบีย นและพนั กงานเจา หน าที่ เ พื่ อ ปฏิ บั ติ การตาม
พระราชบั ญญั ติ จั ด หางานและคุ มครองคนหางาน พ.ศ.๒๕๒๘ ให ข า ราชการทหารชั้ น สั ญ ญาบั ต รสั ง กั ด
กองทัพเรือเปนพนักงานเจาหนาที่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

๖๔
๕.๒.๒ พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ ไดมีคําสั่งกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ที่
๑๕๘/๒๕๔๑ ลง ๑๙ ส.ค.๔๑ เรื่อง แตงตั้งพนักงานตรวจแรงงาน ใหขาราชการทหารสังกัดกองทัพเรือซึ่งมียศ
ตั้งแตนายเรือตรีหรือเทียบเทานายเรือตรีขึ้นไปเปนพนักงานตรวจแรงงานเพื่อปฏิบัติตามขอกําหนดในกฎกระทรวง
วาดวยการคุมครองแรงงานในงานประมงทะเลในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของตนทางทะเล
ทั้ง ๒ ฉบับนี้เจาหนาที่ทหารเรือสามารถระงับการเดินทางออกนอกราชอาณาจักรของผูซึ่งไมมี
หลักฐานเกี่ยวกับการไปทํางาน หรือฝกงานในตางประเทศ โดยสามารถตรวจคน เขาไปตรวจสอบในสํานักงาน/
สถานที่ทํางาน ยึด อายัดสมุดทะเบียน/บัญชี เรียก/สั่งใหผูรับอนุญาตหรือผูจัดการ ตัวแทน ใหถอยคําหรือสง
เอกสาร โดยพื้นที่ที่อยูในอํานาจคือ ทางทะเลทางลําน้ําซึ่งติดตอกับตางประเทศ หรือทางลําน้ําที่ออกสูทะเลได
๕.๒.๓ พระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ.๒๕๕๑ไดมีคําสั่งกระทรวงแรงงานที่ ๑๖/๒๕๕๓ ลง
๑๖ ก.พ.๕๓ เรื่อง แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ.
๒๕๕๑ ใหขาราชการทหารชั้นสัญญาบัตรสังกัดกองทัพเรือเปนพนักงานเจาหนาที่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
๕.๒.๔ พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.๒๕๓๗ ไดมีคําสั่งกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมที่ ๑๓๙/
๒๕๓๙ ลง ๑๖ ก.ค.๓๙ เรื่อง แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทนพ.ศ.๒๕๓๗แตงตั้งให
ข า ร า ช ก า ร ท ห า ร สั ง กั ด ก อ ง ทั พ เ รื อ ซึ่ ง มี ย ศ ตั้ ง แ ต น า ย เ รื อ ต รี ห รื อ เ ที ย บ เ ท า น า ย เ รื อ ต รี ขึ้ น ไ ป
เปนพนักงานเจาหนาที่ตามหมวด ๗ แหงพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.๒๕๓๗ ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของ
ตนทางทะเล โดย พระราชบัญญัตินี้ไดกําหนดหลักเกณฑ เพื่อใหการคุมครองลูกจางที่ประสบอันตราย เจ็บปวย
สูญหายหรือสูญเสียสมรรถภาพ โดยการกําหนดใหมีเงินทดแทน คาทดแทน คารักษาพยาบาล ฯลฯ ตลอดจนการ
จัดตั้งกองทุนเงินทดแทนเพื่อการดําเนินการดังกลาว โดยมีความผิดที่อยูในอํานาจ คือ กรณีนายจางไมจายคาทดแทน
ใหแกลูกจาง นายจางไมจายคารักษาพยาบาลใหแกลูกจางเทาที่จายจริงตามความจําเปนแตไมเกินอัตราที่กําหนดใน
กฎกระทรวงโดยมีขอบเขตที่อยูในอํานาจ กลาวคือสามารถตรวจคน / เขาไปในสถานที่ประกอบการ / มีหนังสือ
สอบถาม /เรีย กบุคคลที่เ กี่ยวของมาชี้แจงใหถอยคํา/ใหสงเอกสารหลักฐานที่เกี่ย วของ/ ยึด อายั ด หรือขาย
ทอดตลาดทรัพยสิน โดยพื้นที่ที่อยูในอํานาจคือ ทางทะเลทางลําน้ําซึ่งติดตอกับตางประเทศ หรือทางลําน้ําที่ออกสู
ทะเลได ( ในเขตรับผิดชอบทางทะเลของแตละ นขต.ทร.)
๕.๓ ในสวนของ ทร.ไดมีคําสั่งทร. (เฉพาะ)ที่ ๕๕/๒๕๔๐ ลง ๒๕ มี.ค.๔๐ เรื่อง กําหนดตําแหนงนายทหารเรือ
ชั้นสัญญาบัตรเปนพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายแรงงาน โดยแตงตั้งนายทหารเรือชั้นสัญญาบัตรผูดํารงตําแหนง
ผบ.กร.,ผบ.กภ.๑,๒,๓, ผบ.กปฝ., ผบ.กปฝ.เขต ๑,๒,๓, ผบ.หนวยเรือ, ผบ.เรือ,ผค.เรือ เปนพนักงานเจาหนาที่
ตามกฎหมายเกี่ยวกับแรงงานดังกลาว
๖.พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ.๒๕๐๔
กฎหมายฉบับนี้ออกมาใหเพื่อคุมครองดูแลรักษาการบูรณะ และการซอมแซมโบราณสถานโบราณวัตถุ
และศิลปวัตถุมิใหถูกลักลอบบุกรุก ขุดคน และทําลายโบราณสถาน ลักลอบนําหรือสงโบราณวัตถุ หรือศิลปวัตถุที่
มีคุณคาทางศิลปะประวัติศาสตร หรือโบราณคดีออกนอกราชอาณาจักร หนวยงานหลักนี้มีหนาที่รับผิดชอบตาม
กฎหมายนี้ไดแก กรมศิ ลปากร กระทรวงวั ฒนธรรม รัฐ มนตรีวาการกระทรวงวัฒ นธรรมไดมี คําสั่งกระทรวง
วัฒนธรรมที่ ๑๕๗/๒๕๔๗ ลง ๒๓ เม.ย.๔๗ แตงตั้งขาราชการทหารเรือสังกัดกระทรวงกลาโหม เปนพนักงาน
เจาหนาที่
๖.๑ ความผิดที่อยูในอํานาจ ลักษณะของความผิดตามกฎหมายนี้ เชน

๖๕
๖.๑.๑ กรณีการลักลอบงมวัตถุโบราณในทะเลหรือบริเวณอาวไทย(จําคุกไมเกิน ๗ ป หรือปรับไมเกิน ๗
แสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ)
๖.๑.๒ คาโบราณวัตถุ/ศิลปวัตถุที่หามทําการคาตามประกาศ(จําคุกไมเกิน ๕ ป หรือปรับไมเกิน ๕ แสน
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ)
๖.๑.๓ สง/นําโบราณวัตถุไมไดขึ้นทะเบียนออกนอกราชอาณาจักร(จําคุกไมเกิน ๗ ป หรือปรับไมเกิน ๗
แสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ)
๖.๑.๔ ขัดขวาง/ไมอํานวยความสะดวกตามสมควรแกพนักงานเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติการตามหนาที่(จําคุกไม
เกิน ๖ เดือน หรือปรับไมเกิน ๑ หมื่น หรือทั้งจําทั้งปรับ)
๖.๒ บุคคลที่มีอํานาจตามกฎหมายนี้ โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการเปนผูดําเนินการใหเปนไปตามที่
บทบัญญัติ เจาหนาที่ทหารเรือที่ไดรับการแตงตั้งใหเปนพนักงานเจาหนาที่ไดแกผูมีตําแหนงดังนี้
๖.๒.๑ ผูบังคับการเรือ
๖.๒.๒ ผูควบคุมเรือ
๖.๒.๓ ผูบังคับหนวยทหารเรือตามที่กองทัพเรือจะกําหนด
๖.๓ ขอบเขตอํานาจหนาที่
๖.๓.๑ ตรวจ ใหกระทําไดระหวางพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก และเมื่อดําเนินการตรวจ ยึด หรือ
อายัดแลวในเขตกรุงเทพมหานครใหรายงานตออธิบดีในเขตจังหวัดอื่นใหรายงานตอผูวาราชการจังหวัดและอธิบดี
เพื่อทราบ
๖.๓.๒ เขาไปในโบราณสถาน เพื่อตรวจดูการซอมแซม/แกไข/เปลี่ยนแปลง/รื้อถอน/ตอเติม
๖.๓.๓ ยึด/อายัด วัตถุที่ไดมาจากการขุดโบราณวัตถุ/ศิลปวัตถุที่ไดมาโดยมิชอบ
๖.๓.๓ เขาไปในสถานที่ผลิต/ทําการคาเพื่อตรวจดูโบราณวัตถุ/ศิลปวัตถุหรือสิ่งเทียมระหวางพระอาทิตย
ขึ้นถึงพระอาทิตยตกหรือระหวางเวลาทําการ
๗. กฎหมายเกี่ยวกับประมง กฎหมายเกี่ยวกับประมงที่เจาหนาที่ทหารเรือมีอํานาจบังคับใชกฎหมาย มีอยู ๒
ฉบับ พ.ร.บ.การประมง พ.ศ.๒๔๙๐ และ พ.ร.บ.วาดวยสิทธิการประมงในเขตการประมงไทย พ.ศ.๒๔๘๒ ซึ่ง พ.ร.บ.ให
อํานาจทหารเรือปราบปรามการกระทําความผิดบางอยางทางทะเลพ.ศ.๒๔๙๐ เปนความผิดที่เจาหนาที่ทหารเรือมี
อํานาจตรวจคน จับกุมและสอบสวนผูกระทําความผิดเกี่ยวกับการทําประมงทางทะเล โดยในสวน พ.ร.บ.การ
ประมง พ.ศ.๒๔๙๐ รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณอาศัยอํานาจตาม มาตรา ๕ แตงตั้งใหผูบังคับการ
เรือหลวงแหงราชนาวี, ผูควบคุมเรือหลวงแหงราชนาวี และผูบังคับบัญชาหนวยทหารแหงราชนาวี เปน พนักงาน
เจาหนาที่ไวดวย สําหรับ พ.ร.บ.วาดวยสิทธิการประมงในเขตการประมงไทย พ.ศ.๒๔๘๒ ในตัวพระราชบัญญัติ
เองก็ไดแตงตั้งใหผูบังคับการเรือหรือผูบังคับบัญชาหนวยทหารแหงราชนาวีเปนพนักงานเจาหนาที่ไวตาม มาตรา ๔
จึงกลาวไดวามีแหลงที่มาของอํานาจที่แตกตางกัน โดย พ.ร.บ.ใหอํานาจทหารเรือ ฯ บัญญัติใหมีอํานาจตรวจคน
จับกุม สอบสวน ทั้งสองฉบับครอบคลุมอยูแลวเพื่อแสดงใหเห็นวา พ.ร.บ.วาดวยสิทธิการประมงในเขตการประมง
ไทย พ.ศ.๒๔๘๒ ก็ใหอํานาจไวโดยตรงดวย จึงไดอธิบายตามขางตนมาใหทราบ

๖๖
๗.๑ พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ.๒๔๙๐
๗.๑.๑ ความผิดที่อยูในอํานาจ โดยมีความผิดที่อยูในอํานาจใชเครื่องมือทําประมงโดยผิดกฎหมาย/ทํา
ประมง ในเขตรักษาพัน ธุสัตว / เททิ้ง ระบายวัตถุพิษในที่จับสัตวน้ํา / ใชวัตถุร ะเบิดทําการประมง / สราง
เครื่องมือประจําที่ ในที่สาธารณะ/มีสัตวน้ําตองหามไวในครอบครอง
๗.๑.๒ บุคคลที่มีอํา นาจตามกฎหมายนี้ ไดมีคําสั่ง กระทรวงเกษตรและสหกรณ ที่ ๕๘๒/๒๕๓๗ ลง
๓๑ ต.ค.๓๗ เรื่อง แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ.๒๔๙๐ โดยไดแตงตั้งเจาหนาที่
ทหารเรือ ดังนี้
๑) ผูบังคับการเรือหลวงแหงราชนาวี
๒) ผูควบคุมเรือหลวงแหงราชนาวี
๓) ผูบังคับบัญชาหนวยทหารแหงราชนาวี
๗.๑.๓ ขอบเขตอํานาจหนาที่ มีอํานาจภายในที่จับสัตวน้ําทุกแหง
๗.๑.๓.๑ ตรวจคนเรือลําหนึ่งลําใดที่ใช หรือมีเหตุอันควรสงสัยวาไดใชในการประมงโดยละเมิดตอ
พระราชบัญญัตินี้
๗.๑.๓.๒ ยึดเครื่องมือที่ใชในการประมง เอกสาร หรือวัตถุพยานอื่นใดอันพึงใชเปนหลักฐานในการ
กระทําความผิดตอพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งสัตวน้ําที่พบอยูในเรืออันควรสงสัยวาไดจับในเขตการประมงไทยดวย
๗.๑.๓.๓ จับและยึดเรือที่ไดกระทําผิด หรือมีเหตุอันควรสงสัยวาไดกระทําผิดตอพระราชบัญญัตินี้
และมีอํานาจที่จะพวงเรือหรือบังคับใหผูควบคุมเรือกระทําอยางใดอยางหนึ่ง เพื่อนําไปยังทาเรือที่ใกลที่สุด ซึ่ง
เหมาะแกการที่จะสอบสวนหรือทําการอยางอื่น เพื่อฟองรองตามกฎหมาย
๗.๒ พระราชบัญญัติวาดวยสิทธิการประมงในเขตการประมงไทย พุทธศักราช ๒๔๘๒
เปนกฎหมายที่บัญญัติขึ้นเพื่อหวงกันทรัพยากรสัตวน้ําไวให มิใหตางชาติเขามาถือสิทธิจับออกไป โดยได
ใหคําจํากัดความ "เขตการประมงไทย” หมายความถึงเขตนานน้ําไทยหรือนานน้ําอื่นใดซึ่งประเทศไทยใชอยูหรือมี
สิทธิที่จะใชตอไปในการจับสัตวน้ําโดยที่นานน้ําเหลานั้นปรากฏโดยทั่วไปวามีขอบเขตตามกฎหมาย ทองถิ่นหรือ
ธรรมเนียมประเพณีหรือตามกฎหมายระหวางประเทศหรือตามสนธิสัญญาหรือดวยประการใดๆ ดังนั้นการเขามา
จับสัตวน้ําในทะเลอาณาเขต หรือในเขตเศรษฐกิจจําเพาะของประเทศไทยจึงถือวาผิดกฎหมาย โดยผูบังคับการเรือ
หรือผูบังคับบัญชาหนวยทหารแหงราชนาวีซึ่งรัฐมนตรีไดแตงตั้งขึ้นเปนพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจตามกฎหมาย
ฉบับนี้
๗.๒.๑ ความผิดที่อยูในอํานาจ เชน ไมมีใบอนุญาตทําการประมงประจําไปกับเรือขณะทําประมงในเขต
การประมงไทยใชเรือทําประมงหรือพยายามทําประมงในเขตการประมงไทยโดยฝาฝน พ.ร.บ.นี้ คนตางดาวเปน
ลูกเรือประมงในเขตการประมงไทยโดยมิไดรับอนุญาต เปนผูควบคุมเรือประมงในเขตการประมงไทยโดยมิไดรับ
อนุญาต เปนตน
๗.๒.๒ บุคคลที่มีอํานาจตามกฎหมายนี้
๑) ผูบังคับการเรือ
๒) ผูบังคับหนวยทหารแหงราชนาวี ซึ่งรัฐมนตรีไดแตงตั้ง

๖๗
๗.๒.๓ ขอบเขตอํานาจหนาที่
๗.๒.๓.๑ ตรวจคนเรือลําหนึ่งลําใดที่ใช หรือมีเหตุอันควรสงสัยวาไดใชในการประมงโดยละเมิดตอ
พระราชบัญญัตินี้
๗.๒.๓.๒ ยึดเครื่องมือที่ใชในการประมง เอกสาร หรือวัตถุพยานอื่นใดอันพึงใชเปนหลักฐานในการ
กระทําความผิดตอพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งสัตวน้ําที่พบอยูในเรืออันควรสงสัยวาไดจับในเขตการประมงไทยดวย
๗.๒.๓.๓ จับและยึดเรือที่ไดกระทําผิด หรือมีเหตุอันควรสงสัยวาไดกระทําผิดตอพระราชบัญญัตินี้
และมีอํานาจที่จะพวงเรือหรือบังคับใหผูควบคุมเรือกระทําอยางใดอยางหนึ่ง เพื่อนําไปยังทาเรือที่ใกลที่สุด ซึ่ง
เหมาะแกการที่จะสอบสวนหรือทําการอยางอื่น เพื่อฟองรองตามกฎหมาย
๗.๒.๓.๔ ถาไมมีตัวเจาของเรือหรือผูควบคุมเรือ หรือไมปรากฎวาผูใดเปนเจาของเรือหรือผูควบคุม
เรือใหถือวาคนประจําเรือทุกคน ซึ่งอยูในเรือขณะที่มีการฝาฝนมีความผิดตองระวางโทษตามที่กําหนด เวนแตจะ
พิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนรูเห็นหรือยินยอมดวยในการกระทํานั้น
๘. พระราชบัญญัติเรือไทยพ.ศ. ๒๔๘๑
๘.๑ ความผิดที่อยูในอํานาจ
๘.๑.๑ เรือที่ขอจดทะเบียนเปนเรือไทยตองมีเครื่องหมายถาวรใหเห็นไดชัดเจนไวที่ตัวเรือ หรือตามที่
กําหนดในกฎกระทรวงฯและเครื่องหมายดังกลาวตองถาวรอยูเสมอจะเปลี่ยนแปลงหรือปดบังไมได
๘.๑.๒ ในระหวางที่คงใชเรือนั้นใบทะเบียนใหใชเปนเอกสารประจําเรือ และควบคุมเรือตองรักษาไวในเรือ
เสมอผูใดเอาไปเสียจากเรือ และเมื่อเจาพนักงานขอตรวจผูควบคุมเรือตองนําออกแสดงทันทีถากรณีดังกลาวแลว
เกิดขึ้นนอกเมืองทาขึ้นทะเบียนของเรือนั้นใหผูควบคุมเรือขอใบทะเบียนชั่วคราวที่เมืองทาแรกที่ถึง ซึ่ง มีน าย
ทะเบียนเรือหรือเจาพนักงานกงสุลไทยแลวแตกรณีโดยกําหนดภายในสิบวันนับตั้งแตเรือถึง เพื่อนายทะเบียน
เรือจะไดออกใบทะเบียนใหมแทนใบเกา
๘.๑.๓ การที่เรือใดเรือหนึ่งมีการแปลงชื่อเรือ หรือเรือใชชื่อเรือผิดไปจากที่จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงตัวเรือ
หรือสวนหนึ่งสวนใดของเรือใหผิดไปจากรายการจดทะเบียน
๘.๑.๔ กรณีเรือตางชาติชักธงไทย
๘.๑.๔.๑ ความผิดตามพระราชบัญญัติเรือไทยที่สําคัญควรทราบคือ มาตรา ๕๕ความผิดที่เกิดขึ้น
ในเรือไทยหมายถึ ง ความผิ ดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา และตามกฎหมายอื่นที่เกิดขึ้น ในเรือไทย
ความผิดทางอาญาซึ่งอาจเกิดขึ้นในเรือไทยมีมากหลายชนิด ความผิดบางอยางที่สําคัญ และอาจเกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ทหารเรือดังนี้.ก) ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
๑) คว ามผิ ด ต อ ความมั่ น คงของรั ฐ ภ ายในและภายนอกราช อาณาจั ก ร
(มาตรา ๑๑๓ - ๑๒๙)
๒) ความผิดตอชีวิต (มาตรา ๒๘๘ - ๒๙๔)
๓) ความผิดตอรางกาย(มาตรา ๒๙๕ - ๓๐๐)
๔) ความผิดตอเสรีภาพ (มาตรา ๓๐๙ - ๓๒๑)
๕) ความผิดฐานลักทรัพย ชิงทรัพย และปลนทรัพย (มาตรา ๓๓๔,๓๓๕,๓๓๙ และ
๓๔๐)

๖๘
ข) ความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปนเครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และ
สิ่งเทียมอาวุธปน พ.ศ.๒๔๙๐
ค) ความผิดตามกฎหมายยาเสพติด (เชน พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ.๒๕๒๒,
พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท พ.ศ.๒๕๑๘)
๘.๒ บุคคลที่มีอํานาจตามกฎหมายนี้ ตามพระราชบัญญัติเรือไทยมาตรา ๕๕ ไดกําหนดใหนายทหารชั้นสัญญาบัตร
ผูทําหนาที่ดังตอไปนี้คือ ผูบังคับบัญชาปอม ผูบังคับการเรือ หรือผูบังคับการกองทหารแหงราชนาวี
๘.๓ ขอบเขตและอํานาจหนาที่
๘.๓.๑ จับ ผูใดที่ทําความผิดตามพระราชบัญญัติเรือไทย ฯ หรือความผิดที่เกิดขึ้นในเรือไทยไดโดยไม
ตองมีหมายจับ แตตองจับดวยตนเอง และตองเปนกรณีที่อาจออกหมายจับหรือจับไดตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญามาตรา ๗๘
๘.๓.๒ คนในที่รโหฐานในกรณีที่มีความผิดตามพระราชบัญญัติเรือไทย ฯ หรือความผิดที่เกิดขึ้นในเรือไทยได
โดยไม ต องมี ห มายค น แต ตองค น ด วยตนเอง และตองเปน ในกรณีอาจออกหมายคน หรือคน ไดตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (มาตรา ๙๒)
๘.๓.๓ กักเรือ หรือยึดเอกสารเกี่ยวกับเรือหรือทั้งสองประการโดยความผิดที่เจาหนาที่ทหารเรือมีอํานาจ
กักเรือ หรือยึดเอกสารเกี่ยวกับเรือหรือทั้งสองประการไดมีดังนี้ ไมมีเครื่องหมายถาวรที่ชัดเจนที่เรือ เรือใชชื่อเรือ
ผิดไปจากที่จดทะเบียน เรือตางชาติชักธงไทย / ระหวางใชเรือไมมีทะเบียนประจําเรือ และไมมีใหตรวจ /เปลี่ยนแปลงตัว
เรือหรือสวนหนึ่งสวนใดของเรือใหผิดไปจากรายการจดทะเบียน และเรือไทยที่ไดจดทะเบียนแลวในระหวางเวลาที่
คงใชเรือตองมีเอกสารดังตอไปนี้ประจําเรือ
๘.๓.๓.๑ ใบทะเบียนหรือใบทะเบียนชั่วคราวแลวแตกรณี
๘.๓.๓.๒ ใบสําคัญรับรองการตรวจเรือตาง ๆ
๘.๓.๓.๓ สัญญาคนประจําเรือ
๘.๓.๓.๔ สัญญาเชาเรือถามี
๘.๓.๓.๕ ใบตราสงถามี
๘.๓.๓.๖ บัญชีสินคาสําหรับเรือถามี
๘.๓.๓.๗ สมุดปูมเรือ
๘.๓.๓.๘ ใบปลอยเรือ และใบอนุญาตออกจากทาถามี
๙. พระราชกําหนดควบคุมสินคาตามชายแดน พ.ศ.๒๕๒๔
๙.๑ ความผิ ด ที่ อ ยู ใ นอํ า นาจ ลั กษณะของความผิ ดตามกฎหมายนี้ เช นกรณี ข นสิ น ค า ที่ ป ระกาศควบคุ ม
เขา - ออก เขตควบคุมโดยไมไดรับอนุญาตไดแกเข็มทิศ แผนที่ อุปกรณทางราชการ ซองกระสุน เปนตน
๙.๒ บุคคลที่มีอํานาจตามกฎหมายนี้ รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมแตงตั้งนายทหารยศตั้งแตพลตรี,พลเรือตรี
,พลอากาศตรีขึ้นไป หรือผูวาราชการจังหวัดเปนผูอํานวยการ (มาตรา ๗(๒) โดยใหผูอํานวยการมีอํานาจดังนี้.๙.๒.๑ กําหนดมาตรการตางๆ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการของแตละจังหวัดที่อยูในเขตควบคุม
ตามประกาศดังตอไปนี้ (มาตรา ๘)
๙.๒.๑.๑ กําหนดจํานวนหรือปริมาณสินคาควบคุม ซึ่งบุคคลจะมีไวในครอบครองหรือมีไวเพื่อใช
หรือจําหนายไดตามความจําเปน และจะกําหนดเงื่อนไขอยางใดดวยก็ได

๖๙
สินคาควบคุม

๙.๒.๑.๒ กําหนดหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขในการจําหนาย การเก็บรักษา และการขนยาย

๙.๒.๑.๓ ดําเนินการอื่นใดเกี่ยวกับสินคาควบคุมเพื่อประโยชนในการปฏิบัติการตามพระราชกําหนดนี้
๙.๒.๒ แตงตั้งนายทหารสัญญาบัตรซึ่งมียศตั้งแตรอยตรี เรือตรี เรืออากาศตรีขึ้นไป หรือขาราชการตํารวจ ซึ่งมี
ยศตั้งแตรอยตํารวจตรีขึ้นไป หรือขาราชการตั้งแตระดับ ๓ ขึ้นไป เปนพนักงานเจาหนาที่ตามความจําเปน
๙.๓ ขอบเขตและอํานาจหนาที่
๙.๓.๑ ผูอํานวยการ
๙.๓.๑.๑ เขาไปตรวจคนในเคหะสถานสถานที่หรือยานพาหนะใดๆไดทุกเวลา เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยวามี
การกระทําความผิดตามพระราชกําหนดนี้
๙.๓.๑.๒ ตรวจคนบุคคลใดๆ เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยวากระทําความผิดตามกฎหมายนี้
๙.๓.๑.๓ ตรวจคนยานพาหนะที่จะเขามาใน หรือออกนอกเขตควบคุมไดทุกเวลา และสั่งเจาของ
หรื อ ผู ควบคุ ม ยานพาหนะให ห ยุ ด จอด หรื อนํ า ยานพาหนะไปยั ง ที่ห นึ่ ง ที่ ใด เพื่อ ตรวจค น และสั่ ง การตามที่
เห็นสมควร
๙.๓.๑.๔ สั่งบุคคลใด ๆ มาใหถอยคํา หรือสงบัญชี เอกสารหรือหลักฐานอื่น เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อ
ไดวาถอยคํา บัญชี เอกสารหรือหลักฐานดังกลาวจะมีประโยชนแกการดําเนินการตามพระราชกําหนดนี้
๙.๓.๑.๕ ยึ ดหรืออายัดสินคา เอกสาร หลั กฐานยานพาหนะหรื อสิ่ งของใดๆ ที่เกี่ยวกั บการกระทํ า
ความผิดตามกฎหมายนี้
๙.๓.๑.๖ จับ ควบคุม และสอบสวน หรือสงผูตองหาไปยังพนักงานสอบสวนเพื่อดําเนินการตอไป
ควบคุมไดไมเกิน ๓๐ วัน
๙.๓.๒ พนักงานเจาหนาที่
๙.๓.๒.๑ สั่งบุคคลใด ๆ มาใหถอยคํา หรือสงบัญชี เอกสารหรือหลักฐานอื่น เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อ
ไดวาถอยคํา บัญชี เอกสารหรือหลักฐานดังกลาวจะมีประโยชนแกการดําเนินการตามพระราชกําหนดนี้
๙.๓.๒.๒ ยึ ดหรื ออายั ดสิ นคา เอกสาร หลักฐานยานพาหนะหรือสิ่งของใดๆ ที่เกี่ยวกับการกระทํา
ความผิดตามกฎหมายนี้
๙.๓.๒.๓ จับ ควบคุม และสอบสวน หรือสงผูตองหาไปยังพนักงานสอบสวนเพื่อดําเนินการตอไป
ควบคุมไดไมเกิน ๓๐ วัน
๙.๔ สําหรับพื้นที่ที่ไดมีการประกาศใหเปนเขตควบคุมตามกฎหมายนี้มีอยูหลายจังหวัดดวยกันตามแนวเขต
ชายแดนของประเทศ รวมถึ งท อ งที่ บ างส ว นของจัง หวัดจั น ทบุรี และจั งหวัด ตราด ซึ่งมีห นว ยกํา ลังของ ทร.
รับ ผิด ชอบอยูในพื้น ที่ดังกลาวดว ย โดยมีก ารแตงตั้งใหผูบัญ ชาการปองกัน ชายแดนจัน ทบุรี และตราด (ผบ.
กปช.จต./ผูบัญชาการหนวยบัญชาการนาวิกโยธิน (ผบ.นย.))เปนผูอํานวยการตามกฎหมายนี้
๑๐. พระราชบัญญัติวาดวยความผิดเกี่ยวกับสถานที่ผลิตปโตรเลียมในทะเล พ.ศ.๒๕๓๐
๑๐.๑ ความผิดที่อยูในอํานาจ ลักษณะของความผิดตามกฎหมายนี้ เชน เดินเรือเขาไปในเขตปลอดภัยโดยไมได
รับอนุญาต/ ทอดสมอหรือเกาสมออันจะเปนอันตรายตอทอสงถึงชายฝง/ การกระทําผิดอาญาตามที่บัญญัติไวทาย
พระราชบัญญัติที่เกิดบน เหนือ ใต สถานที่ผลิตปโตรเลียมและ ในเขตปลอดภัย

๗๐
๑๐.๒ บุคคลที่มีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายนี้ เจาหนาที่ทหารเรือผูมีอํานาจตามกฎหมายนี้คือนายทหารเรือ
ประจําการชั้นสัญญาบัตรซึ่งดํารงตําแหนง
๑) ผูบังคับการเรือ
๒) ผูบังคับหมูเรือ
๓) ผูบังคับหมวดเรือ
๔) ผูบัญชาการกองเรือ
๕) ผูบัญชาการกองเรือยุทธการ
๖) ผูบัญชาการทหารเรือ
๗) ตําแหนงอื่นที่ผูบัญชาการทหารเรือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาใหเทียบเทากับตําแหนง
ที่กลาวมาแลว และ
๘) นายทหารเรือประจําการชั้นสัญญาบัตรที่ผูบัญชาการทหารเรือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา
แตงตั้งขึ้นโดยเฉพาะซึ่งผูบัญชาการทหารเรือไดประกาศราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๔๐ ง ลง ๒๙ ม.ค.๕๓
หนา ๕๔ แตงตั้งผูดํารงตําแหนงตอไปนี้เปนเจาหนาที่ทหารเรือดวยดังนี้
ผูบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑, ๒, ๓
ผูบัญชาการหนวยสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ
ผูบังคับการกรมรบพิเศษ หนวยสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ
ผูบังคับกองรบพิเศษ หนวยสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ
ผูบังคับชุดปฏิบัติการ หนวยสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ
ผูควบคุมเรือ
๑๐.๓ ขอบเขตและอํานาจหนาที่ สามารถตรวจคน จับกุม สืบสวนสอบสวนเบื้องตน บังคับใหเรือ อากาศยานหยุด
หรือใหไปยังที่แหงใดได ไลตามติดพัน ใชอาวุธตอเรือ อากาศยานที่กอวินาศกรรมหรือมีเหตุอันควรสงสัยไดในกรณี
จําเปน
๑๑. พระราชบัญญัติปองกัน และปราบปรามการกระทําอันเปนโจรสลัด พ.ศ.๒๕๓๔
พ.ร.บ.ปองกัน และปรามปรามการกระทําอันเปนโจรสลัด พ.ศ.๒๕๓๔ ไดใหความหมายของการกระทําอัน
เปนโจรสลัดไวดังนี้.“กระทําการอันเปนโจรสลัด”หมายความวา
(ก)
ยึด หรือเขาควบคุมเรือลําใด โดยใชกําลังหรือโดยขูเข็ญวาจะกระทําอันตรายตอเรือหรือ
โดยใชกําลังประทุษราย หรือโดยขูเข็ญวาจะใชกําลังประทุษรายตอบุคคลในเรือนั้น
(ข) ทําลายเรือทําใหเกิดความเสียหายแกเรือ หรือกระทําดวยประการใด ๆ อันนาจะเปน
เหตุใหเกิดความเสียหายแกเรือ
(ค) หนวงเหนี่ยว กักขัง หรือกระทําดวยประการใด ๆ ใหผูอื่นปราศจากเสรีภาพในรางกาย
หรือชิงทรัพย หรือปลนทรัพย ซึ่งไดกระทําในทะเลหลวงหรือในเขตเศรษฐกิจจําเพาะไม
วาจะเปนของประเทศใด โดยบุคคลในเรือเอกชนหรืออากาศยานเอกชนลําหนึ่งตอเรือ
บุคคล หรือทรัพยในเรืออีกลําหนึ่งและไดกระทําไปเพื่อประโยชนสวนตัวของผูกระทํา

๗๑
ตามคํ า จํ า กั ดความของมาตรา ๔ ของ พ.ร.บ.ดังกลาวการกระทําอัน เปน โจรสลัดมีองคป ระกอบ ๓
ประการ คือ
๑) มีการกระทําเพื่อประโยชนสวนตัวของผูกระทํากลาวคือ การกระทําอันเปนโจรสลัดตองมีเหตุ
จูงใจเพื่อประโยชนสวนตัวของผูกระทําผิดนั้นเอง ไมใชเรื่องที่กระทําโดยวัตถุประสงคทางการเมือง เชน การปลน
หรือขมขืนคนในเรือ เพื่อประโยชนสวนตัวของผูกระทําผิด แตถาเปนการเขายึดเรือในเขตเศรษฐกิจจําเพาะทําการ
ตอตานการปฏิวัติ หรือเพื่อกอการรัฐประหารเปนเรื่องทางการเมืองไมใชองคประกอบความผิดฐานโจรสลัดตามที่
พ.ร.บ.ปองกัน และปราบปรามกากรกระทําอันเปนโจรสลัดมุงจะลงโทษ
๒) เปนการกระทําโดยผูอยูในเรือ หรืออากาศยานตางลํากัน แสดงวาการกระทําอันเปนโจรสลัดตอง
เปนเรื่องที่มีเรือโจร และเรือเหยื่อประกอบอยูในขอเท็จจริงดวย ถามีการกระทําผิด เชน การชิงทรัพยโดยลูกเรือ
หรือคนโดยสารในเรือลําเดียวกัน กรณีนี้ไมครบองคประกอบของมาตรา ๔ ของ พ.ร.บ.การที่เรือลําหนึ่งออกทําการ
หาเหยื่อ หรือคอยปลนสะดมอีกลําหนึ่งในทะเลหลวงหรือเขตเศรษฐกิจจําเพาะ โดยในขณะกระทําผิดผูกระทําผิด
อาจจะขึ้นไปกระทําผิดอยูบนเรือเหยื่อเองก็ได ถือเปนความผิดตามนี้
๓) พื้นที่เกิดเหตุตองอยูนอกทะเลอาณาเขต คือ อยูในเขตเศรษฐกิจจําเพาะหรือทะเลหลวง หา
เกิดขึ้นในทะเลอาณาเขตไทย ถือเปนการกระทําผิดตามประมวลกําหมายอาญา
๑๑.๑ ความผิดที่อยูในอํานาจ ยึดเรือ ชิงทรัพย ปลนทรัพย หนวงเหนี่ยว กักขัง ซึ่งกระทํา ตอเรือ หรืออากาศ
ยานลําอื่น โดยมุงประโยชนสวนตัว ซึ่งกรณีในทะเลหลวงหรือนอกอํานาจเขตอธิปไตยของรัฐอื่น
๑๑.๒ บุคคลที่มีอํานาจตามกฎหมายนี้ นายทหารเรือประจําการชั้นสัญญาบัตร ซึ่งดํารงตําแหนงผูควบคุมเรือ ผู
บังคับการเรือ ผูบังคับหมูเรือ ผูบังคับหมวดเรือ ผูบังคับการเรือ ผูบัญชาการกองเรือ ผูบัญชาการหนวยบัญชาการ
นาวิกโยธิน ผูบัญชาการกองเรือยุทธการ ผูบัญชาการทหารเรือ หรือตําแหนงอื่นที่ผูบัญชาการทหารเรือไดประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาใหเทียบเทากับตําแหนงดังกลาว และนายทหารเรือประจําการชั้นสัญญาบัตร ซึ่งผูบัญชาการ
ทหารเรือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา (ตําแหนง “ผูบังคับหนวยเรือและผูบังคับหนวยปฏิบัติการพิเศษ”)
๑๑.๓ ขอบเขตและอํานาจหนาที่
๑๑.๓.๑ สามารถตรวจสอบเอกสารที่แสดงสิทธิในการชักธงในกรณีของการตรวจเรือ และสอบถาม
พิสูจนสัญชาติและทะเบียนในกรณีอากาศยานที่ตองสงสัย รวมทั้งมีอํานาจสั่งเรือหรืออากาศยานหยุด หรือไปยังที่
แหงหนึ่งใด และในกรณีที่จําเปนอาจใชอาวุธบังคับได
๑๑.๓.๒ มีอํานาจในการตรวจค นโดยสั่งใหเรือ หรืออากาศยานหยุด หรือไปยังแหงใดแหงหนึ่งแลว
เจาหนาที่ทหารเรือมีอํานาจในการตรวจคนเรือ หรืออากาศยานได
๑๑.๓.๓ สามารถทําการสืบสวนสอบสวนเบื้องตนผูควบคุมเรือ หรืออากาศยาน และบุคคลในเรือ หรือ
อากาศยานในการสืบสวนสอบสวนเบื้องตนเจาหนาที่ทหารเรืออาจทําการบันทึกถอยคําของผูควบคุมเรือ หรือ
อากาศยาน รวมทั้งผูเกี่ยวของหรือยึดสิ่งของใดเพื่อใชเปนพยานหลักฐานประกอบการดําเนินการ แตตองสงมอบ
สิ่งของที่ยึด และบันทึกทั้งปวงที่ทําไวใหกับพนักงานสอบสวนตอไป
๑๑.๓.๔ มีอํานาจในการควบคุมเรือ หรืออากาศยานผูควบคุมเรือ หรืออากาศยานหรือบุคคลในเรือหรือ
อากาศยาน ระยะเวลาที่ควบคุมตัวไวกอนเจาหนาที่ทหารเรือสงมอบตัวบุคคลดังกลาวใหกับพนักงานสอบสวนไม
ถือวาเปนระยะเวลาการควบคุมผูตองหาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แตระยะดังกลาวตองไมเกิน
๓๐ วัน และถาจําเปนก็ขอรับอนุมัติจากผูบัญชาการทหารเรือขยายระยะเวลาการควบคุมตัวไดเทาที่จําเปนแกการ

๗๒
เดินทางเมื่อนําผูตองหามาถึงที่ทําการของเจาหนาที่ทหารเรือบนฝงแลวเจาหนาที่ทหารเรือบนฝงยังควบคุมตัว
ผูตองหาไดอีกไมเกิน ๑๒ วัน กอนสงมอบตัวแกพนักงานสอบสวน
๑๒.พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ.๒๕๕๔ไดมีคําสั่ง
กระทรวงแรงงานที่๑๒๓/๒๕๕๔ลง๒๐ก.ค.๕๔ แตงตั้งขาราชการสังกัด ทร. ชั้นเรือตรีขึ้นไปเปนพนักงานตรวจ
ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน
๑๒.๑ ความผิดที่อยูในอํานาจลักษณะของความผิดตามกฎหมายนี้ เชน
๑๒.๑.๑ จัดสถานที่เก็บวัสดุสารเคมีหรือสารที่เปนอันตรายตอสุขภาพไวในที่ปลอดภัยหรือไม
๑๒.๑.๒ ขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานตรวจความปลอดภัย
๑๒.๑.๓ นายจางไมดําเนินการดานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานให
เปนไปตามกฎกระทรวง
๑๒.๑.๓ ลูกจางไมปฏิบัติตามหลักเกณฑดานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการ
ทํางานตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
๑๒.๒ บุคคลที่มีอํานาจตามกฎหมายนี้ คือ ผบ.เรือ ผค.เรือ และนายทหารเรือชั้นสัญญาบัตร ยศตั้งแต ร.ต. หรือ
เทียบเทาขึ้นไปที่มีบัตรที่ออกโดย ผูวาราชการจังหวัดนั้นๆ
๑๒.๓ ขอบเขตอํานาจหนาที่
๑๒.๓.๑ ตรวจคน เขาไปตรวจสอบในสํานักงาน/สถานที่ทํางาน
๑๒.๓.๒ ยึด อายัดสมุดทะเบียน/บัญชีสารเคมีหรือสารที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
๑๒.๓.๓ เรียก/สั่งใหผูรับอนุญาตหรือผูจัดการ ตัวแทน ใหถอยคําสงเอกสาร
๑๒.๔ พื้นที่ที่อยูในอํานาจ บนบก และในทะเลภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบของแตละ นขต.ทร. และหนวย
เฉพาะกิจ
๑๓. กฎอัยการศึก พ.ศ. ๒๔๕๗
เจตนารมณของกฎอัยการศึก เปนกฎหมายที่ประกาศใชไดเฉพาะเวลามีสงคราม หรือการจลาจล หรือมีการ
จํ าเป น ที่ จ ะรั ก ษาความเรี ย บร อยให ป ราศจากภั ย ซึ่ งอาจจะมี มาจากภายนอก หรื อซึ่ งอาจจะเกิดภายในพระ
ราชอาณาจักรเทานั้น จะประกาศใชในเวลาอื่นไมไดเปนอันขาด
๑๓.๑ ผูมีอํานาจประกาศใชกฎอัยการศึก
๑๓.๑.๑.ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย กําหนดใหพระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจใน
การประกาศใช และยกเลิ กใช กฎอั ย การศึ กตามลักษณะและวิธีการตามกฎหมายวาดว ยกฎอัย การศึก ซึ่งการ
ประกาศใชกฎอัยการศึกและการยกเลิกใชกฎอัยการศึก ตามกฎอัยการศึก กําหนดไวตามมาตรา ๒ และมาตรา ๕
ดังนี้
มาตรา๒ เมื่อเวลามีเหตุจําเปนเพื่อรักษาความเรียบรอยปราศจากภัยซึ่งจะมีมาจากภายนอก
หรือภายในราชอาณาจักรแลวจะไดมีประกาศพระบรมราชโองการใหใชกฎอัยการศึกทุกมาตราหรือแตบางมาตรา
หรือขอความสวนใดสวนหนึ่งของมาตราตลอดจนการกําหนดเงื่อนไขแหงการใชบทบัญญัตินั้นบังคับในสวนหนึ่ง
สวนใดของราชอาณาจักรหรือตลอดทั่วราชอาณาจักรและถาไดประกาศใชเมื่อใดหรือ ณ ที่ใดแลวบรรดาขอความ
ในพระราชบัญญัติหรือบทกฎหมายใดๆซึ่งขัดกับความของกฎอัยการศึกที่ใหใชบังคับตองระงับและใชบทบัญญัติ
ของกฎอัยการศึกที่ใหใชบังคับนั้นแทน

๗๓
๑๓.๑.๒ ผูบังคับบัญชาทหารมีอํานาจประกาศใชกฎอัยการศึกตามกฎอัยการศึก มาตรา ๔ ดังนี้
มาตรา๔ เมื่อมีสงครามหรือจลาจลขึ้น ณ แหงใดใหผูบังคับบัญชาทหาร ณ ที่นั้นซึ่งมีกําลังอยู
ใตบังคับไมนอยกวาหนึ่งกองพันหรือเปนผูบังคับบัญชาในปอมหรือที่มั่นอยางใดๆของทหารมีอํานาจประกาศใชกฎ
อัยการศึกเฉพาะในเขตอํานาจนาที่ของกองทหารนั้นไดแตจะตองรีบรายงานใหรัฐบาลทราบโดยเร็วที่สุด
๑๓.๑.๓ ยกเลิกใชกฎอัยการศึก
มาตรา๕ การที่จ ะเลิก ใชก ฎอัย การศึก แหง ใดนั้น จะเปน ไปไดตอ มีป ระกาศกระแสพระ
บรมราชโองการเสมอ
๑๓.๒ อํานาจทหารเมื่อประกาศใชกฎอัยการศึก
ในเขตประกาศใชกฎอัยการศึกเจาหนาที่ฝายทหารมีอํานาจเหนือเจาหนาที่ฝายพลเรือน ในเรื่องที่
เกี่ยวกับการยุทธการระงับปราบปรามหรือการรักษาความสงบเรียบรอย (มาตรา ๖) ในการปฏิบัติหนาที่ในเขต
ประกาศใชกฎอัยการศึกเจาหนาที่ฝายทหารมีอํานาจเต็มที่จะตรวจคน เกณฑ หาม ยึด เขาอาศัย ทําลายหรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่และขับ ไล (มาตรา ๘ ถึงมาตรา ๑๕)แตทั้งนี้มิไดหมายความวาทหารทุกคนที่จะมีอํานาจ
ดังกลาวแตหมายถึงเฉพาะแตผูที่มีอํานาจประกาศใหกฎอัยการศึกไดเทานั้นผูที่ไดประกาศใชกฎอัยการศึกกับเจา
หนาฝายทหารที่มีอํานาจ นั้น ไมจําเปนตองเปนคน ๆ เดียวกันเสมอ ซึ่งอํานาจของเจาหนาที่ฝายทหารตามที่
กําหนดไวดังกลาวมีหลักเกณฑ ดังนี้
๑๓.๒.๑ การตรวจคนเจาหนาที่ฝายทหารมีอํานาจในการตรวจคน ดังนี้
๑๓.๒.๑.๑ ตรวจคนบรรดาสิ่งซึ่งจะเกณฑ หรือตองหาม หรือตองยึด หรือตองเขาอาศัยหรือมี
ไวในครอบครองโดยไมชอบกฎหมาย ทั้งมีอํานาจที่จะตรวจคนไดไมวาที่ตัวบุคคลในยายพาหนะ เคหสถานสิ่งปลูก
สราง หรือที่ใดๆ และไมวาเวลาใดๆ ทั้งสิ้น
๑๓.๒.๑.๒ ตรวจขาวสารจดหมาย โทรเลข หีบหอหรือสิ่งอื่นใดที่สงหรือมีไปมาถึงกันในเขตที่
ประกาศใชกฎอัยการศึก
๑๓.๒.๑.๓ ตรวจหนังสือสิ่งพิมพ หนังสือพิมพ ภาพโฆษณา บท หรือคําประพันธ
๑๓.๒.๒ การเกณฑเจาหนาที่ฝายทหารมีอํานาจเกณฑดังนี้
๑๓.๒.๒.๑ เกณฑพลเมืองใหชวยกําลังทหารในกิจการซึ่งเนื่องในการปองกันราชอาณาจักร
หรือชวยเหลือเกื้อหนุนราชการทหารทุกอยางทุกประการ
๑๓.๒.๒.๒ เกณฑยวดยานสัตวพาหนะ เสบียงอาหาร เครื่องศาตราวุธ และเครื่องมือ เครื่องใช
ตางๆจากบุคคลหรือบริษัทใดๆซึ่งราชการทหารจะตองใชเปนกําลังในเวลานั้นทุกอยาง
๑๓.๒.๓ การหามเจาหนาที่ฝายทหารมีอํานาจที่จะหามไดดังนี้
๑๓.๒.๓.๑ หามประชาชนมั่วสุมประชุมกัน
๑๓.๒.๓.๒ หามออก จําหนายจายหรือแจกซึ่งหนังสือ สิ่งพิมพ หนังสือพิมพ ภาพ บทหรือคํา
ประพันธ
๑๓.๒.๓.๓ หามโฆษณาแสดงมหรสพ รับหรือสงซึ่งวิทยุ วิทยุกระจายเสียง หรือวิทยุโทรทัศน
๑๓.๒.๓.๔ หามใชทางสาธารณะเพื่อการจราจรไมวาจะเปนทางบก ทางน้ํา หรือทางอากาศ
รวมถึงทางรถไฟและรถรางที่มีรถเดินดวย

๗๔
๑๓.๒.๓.๕ หามมีหรือใชเครื่องมือสื่อสารหรืออาวุธ เครื่องอุปกรณของอาวุธและเคมีภัณฑหรือ
สิ่งอื่นใดที่มีคุณสมบัติทําใหเกิดอันตรายแกบุคคล สัตว พืช หรือทรัพยสินหรือที่อาจนําไปใชทําเปนเคมีภัณฑหรือสิ่ง
อื่นใดที่มีคุณสมบัติดังกลาวได
๑๓.๒.๓.๖ หามบุคคลออกนอกเคหสถานภายในระยะเวลาที่กําหนด
๑๓.๒.๓.๗ หามบุคคลเขาไปหรืออาศัยอยูในเขตทองที่ใดซึ่งเจาหนาที่ฝายทหารเห็นวาเปนการ
จําเปนเพื่อการยุทธ การระงับปราบปรามหรือการรักษาความสงบเรียบรอยและเมื่อไดประกาศหามเมื่อใดแลวใหผู
ซึ่งอาศัยอยูในเขตนั้นออกไปจากเขตภายในกําหนดเวลาที่ไดประกาศกําหนด
๑๓.๒.๓.๘ ห า มบุ ค คลกระทํ า หรื อ มี ซึ่ ง กิ จ การหรื อ สิ่ ง อื่ น ใดได ต ามที่ รั ฐ มนตรี ว า การ
กระทรวงกลาโหมไดกําหนดไววาควรตองหามในเวลาที่ไดมีการประกาศใชกฎอัยการศึก
๑๓.๒.๔ การยึดยึดบรรดาสิ่งถูกคน เกณฑ หาม หากเจาหนาที่ฝายทหารเห็นเปนการจําเปนจะยึดไว
ชั่วคราวก็ได เพื่อมิใหเปนประโยชนแกราชศัตรู หรือเพื่อเปนประโยชนแกทางราชการ
๑๓.๒.๕ การเขาอาศัยเจาหนาที่ฝายทหารมีอํานาจเขาพักอาศัยในที่อาศัยใดๆที่เห็นวาจําเปนจะใช
ประโยชนในราชการทหารก็ได
๑๓.๒.๖ การทําลายหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่กําหนดไวดังนี้
๑๓.๒.๖.๑ ถาการสงครามหรือการสูรบเปนรองศัตรูใหเจาหนาที่ฝายทหารมีอํานาจเผาทําลาย
บานเรือนและสิ่งของที่เห็นวาจะเปนประโยชนแกศัตรูเมื่อกรมกองทหารถอยไปแลวไดหรือถาสิ่งใดๆ นั้นอยูในที่ซึ่ง
กีดขวางการสูรบก็ใหทําลายไดทั้งสิ้น
๑๓.๒.๖.๒ มีอํานาจที่จะสรางที่มั่น หรือดัดแปลงภูมิประเทศ หรือหมูบาน เมืองสําหรับการ
ตอสูกับศัตรูหรือเตรียมปองกันรักษาไดตามความเห็นชอบของเจาหนาที่ฝายทหาร
๑๓.๒.๗ การขับไลเจาหนาที่ฝายทหารมีอํานาจขับไลบุคคลผูหนึ่งผูใดซึ่งไมมีภูมิลําเนาอาศัยเปนหลักฐานหรือ
เปนผูมาอาศัยในตําบลนั้นชั่วคราวได เมื่อเจาหนาที่ฝายทหารมีความจําเปนหรือสงสัยอยางหนึ่งอยางใด
๑๓.๒.๘ การกักตัวบุคคลเจาหนาที่ฝายทหารมีอํานาจในการกักตัวบุคคลไวไดเมื่อเจาหนาที่ฝายทหารมี
เหตุอันควรสงสัยวาบุคคลนั้นเปนราชศัตรูหรือไดฝาฝนบทบัญญัติของกฎหมายเรื่องกฎอัยการศึกหรือคําสั่งของ
เจาหนาที่ฝายทหาร ทั้งนี้ เพื่อการสอบถามหรือตามความจําเปนของทางราชการทหารได โดยมีระยะเวลากักไดไม
เกิน ๗วัน
๑๓.๓ ขอบเขตอํานาจและการเปนเจาหนาที่ฝายทหารตามกฎอัยการศึกของเจาหนาที่ทหารเรือ
๑๓.๓.๑ ตองมีการประกาศใชกฎอัยการศึกในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เชน เมื่อมีการประกาศใชกฎอัยการศึกทั่ว
ราชอาณาจักร ทั้งนี้หมายความรวมถึง พื้นที่ทางทะเลในบริเวณทะเลอาณาเขต ซึ่งถือไดวาเปน สว นหนึ่งของ
ราชอาณาจักรไทยดวย
๑๓.๓.๒ ต อ งเป น ผู บั ง คั บ บั ญ ชาทหารซึ่ ง มี กํ า ลั ง ในบั ง คั บ บั ญ ชาไม น อ ยกว า ๑ กองพั น หรื อ เป น
ผูบังคับบัญชาในปอม หรือที่มั่นอยางใดๆของทหาร
หมายเหตุ การใชอํานาจของเจาหนาที่ฝายทหารตามกฎอัยการศึก ตองตรวจสอบใหแนชัดเสียกอนวา มี
การประกาศใชกฎอัยการศึกในเขตพื้นที่ที่ตนเองรับผิดชอบ และตองเปนผูบังคับบัญชาที่มีตําแหนงตามหลักเกณฑ
ที่กฎอัยการศึกกําหนดไวเทานั้น นอกจากนั้นแลวในการใชอํานาจจะตองใชเฉพาะกรณีที่มีความจําเปนเพื่อการระงับ

๗๕
ปราบปรามหรือการรักษาความสงบเรียบรอย เทานั้น เนื่องจากการใชอํานาจตามกฎอัยการศึกอาจจะกระทบสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ
๑๓.๔ ขอยกเวนความรับผิดทางแพงใหกับเจาหนาที่ฝายทหารตามกฎอัยการศึก ตามกฎอัยการศึก พ.ศ.๒๔๕๗
มาตรา ๑๖ ไดกําหนดไววา ความเสียหายซึ่งอาจบังเกิดขึ้นอยางหนึ่งอยางใดในเรื่องอํานาจของเจาหนาที่ฝายทหาร
ตามที่ ไ ด ก ล า วมาแล ว ในมาตรา๘ และมาตรา ๑๕ (การตรวจค น เกณฑ ห า ม ยึ ด เข า อาศั ย ทํ า ลายหรื อ
เปลี่ยนแปลงสถานที่และขับไล)บุคคลหรือบริษัทใดๆ จะรองขอเสียหายหรือคาปรับอยางหนึ่งอยางใดแกเจาหนาที่
ฝายทหารไมไดเลย เพราะอํานาจทั้งปวงที่เจาหนาที่ฝายทหารไดปฏิบัติและดําเนินการตามกฎอัยการศึกนี้เปนการ
สําหรับปองกันพระมหากษัตริยชาติศาสนาดวยกําลังทหารใหดํารงคงอยูในความเจริญรุงเรืองเปนอิสรภาพและสงบ
เรียบรอยปราศจากราชศัตรูภายนอกและภายใน แตตองเปนการกระทําภายใตกรอบอํานาจและวัตถุประสงคของ
พระราชบัญญัตินี้
๑๔. กฎหมายระหวางประเทศและจารีตประเพณีระหวางประเทศ โดยในที่นี้จะกลาวเฉพาะสิทธิของเรือรบตาม
กฎหมายระหวางประเทศ
๑๔.๑ สิทธิการขึ้นตรวจ (Right of Visit)เปนสิทธิของเรือรบเหนือเรือตางชาติที่พบในทะเลหลวง
(UNCLOS ขอ ๑๑๐) รวมทั้งในเขตเศรษฐกิจจําเพาะ (UNCLOS ขอ ๕๘ (๒) )โดยเรือตางชาตินั้นตองมิใชเรือรบ
ตางชาติหรือเรือของรัฐตางชาติที่ใชในราชการของรัฐบาลอันมิใชการพาณิชย (UNCLOS ขอ ๙๕ และ ๙๖)ในกรณี
ที่เรือรบมีเหตุอันควรสงสัยวาเรือตางชาติดังกลาวไดกระทําการเฉพาะ ๕ เรื่อง ดังตอไปนี้
๑๔.๑.๑ เรือนั้นไดกระทําการอันเปนโจรสลัด (UNCLOS ขอ ๑๐๑)กลาวคือ ไดกระทําการ
อยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
๑๔.๑.๑.๑ กระทําการใดๆ อันมิชอบดวยกฎหมายโดยการใชกําลังหรือการกักกัน
หรือกระทําการใดๆ อันเปนการปลน ซึ่งกระทําโดยวัตถุประสงคในทางสวนตัว โดยลูกเรือหรือผูโดยสารของเรือ
เอกชนหรืออากาศยานเอกชนและมุงกระทํา
ในทะเลหลวง ตอเรือหรืออากาศยานลําอื่น หรือตอบุคคล หรือทรัพยสิน
ในเรือ หรืออากาศยานเชนวานั้น
ตอเรือ อากาศยาน บุคคล หรือทรัพยสินในบริเวณที่อยูนอกเขตอํานาจ
รัฐใด
๑๔.๑.๑.๒การกระทําอันเปนการเขารวมโดยสมัครใจในการปฏิบัติการของเรือหรือ
ของอากาศยานโดยรูขอเท็จจริงอันทําใหเรือหรืออากาศยานนั้นเปนเรือหรืออากาศยานโจรสลัด
๑๔.๑.๑.๓ การกระทําอันเปนการยุยงหรืออํานวยความสะดวกอยางจงใจแกการ
กระทําที่ระบุไวใน ๑๔.๑.๑.๑
๑๔.๑.๒ เรือนั้นกระทําการคาทาส (UNCLOS ขอ ๙๙ และ ๑๑๐) แตไมหมายรวมถึงการคามนุษยซึ่ง
มีการบังคับใชแรงงานหรือเพียงแตใหคาตอบแทนกับแรงงานทางทะเล ที่ไมเปนธรรมตามกฎหมายการคามนุษย
และกฎหมายแรงงานระหวางประเทศเปนตน เนื่องจากมีกฎหมายควบคุมเฉพาะ แมจะมีสาระสําคัญบางประการที่
ตรงกัน

๗๖
๑๔.๑.๓ เรื อนั้ น ได กระทํ าการออกอากาศในทะเลหลวงโดยมิได รับ อนุญ าต กลาวคือ ได มี
การสงวิทยุกระจายเสียงหรือ แพรภาพโทรทัศนจากเรือหรือสิ่งติดตั้งในทะเลหลวงโดยมุงหมายใหสาธารณชนรับได
โดยขัดตอขอบังคับระหวางประเทศ แตทั้งนี้ไมรวมถึงการสงสัญญาณขอความชวยเหลือ (UNCLOS ขอ ๑๐๙)
๑๔.๑.๔ เรือนั้นปราศจากสัญชาติ
๑๔.๑.๕ เรือนั้น แมวาจะชักธงตางชาติหรือไมยอมแสดงธงของตนแตตามความเปนจริงแลว เรือ
นั้นมีสัญชาติเดียวกับเรือรบ หากปรากฏวาขอสงสัยในการขึ้นตรวจนั้นไมมีมูลและเรือซึ่งถูกขึ้นตรวจนั้นมิไดมี
พฤติกรรมใดอั น เป นสาเหตุ แห งขอสงสัยนั้น รั ฐเจ าของสัญชาติ ของเรือรบ ต องรั บผิ ดในความสูญ เสียหรือความ
เสียหายใดๆ ที่เรือนั้นไดรับ (UNCLOS ขอ ๑๑๐ (๓))
๑๔.๒ สิทธิการไลตามติดพัน (Right of Hot Pursuit) สิทธิการไลตามติดพันเปนสิทธิของรัฐชายฝงตาม
กฎหมายระหวางประเทศ (UNCLOS ขอ ๑๑๑)ที่จะบังคับการใหเปนไปตามกฎหมายภายในของตนในกรณีที่
เจาหนาที่ผูมีอํานาจของรัฐชายฝงมีเหตุผลที่เชื่อไดวาเรือตางชาติไดกระทําการฝาฝนกฎหมายและขอบังคับของรัฐ
ชายฝงที่ใชบังคับในนานน้ําภายใน นานน้ําหมูเกาะ ทะเลอาณาเขต เขตตอเนื่อง เขตเศรษฐกิจจําเพาะ ไหลทวีป หรือเขต
ปลอดภัย (Safety zone) รอบสิ่งติดตั้งหรือสิ่งกอสรางบนไหลทวีป และเรือนั้นหลบหนีเพื่อใหพนจากเขตอํานาจ
ของรัฐชายฝง โดยการไลตามติดพันดังกลาวมิไดมีการขาดตอนลง ในกรณีเชนนี้เรือรบหรืออากาศยานทางทหาร
หรือเรือในราชการของรัฐชายฝงที่มีอํานาจหนาที่อาจไลตามเรือที่หลบหนีนั้นได
สิทธิการไลตามติดพันของรัฐชายฝงเริ่มตนเมื่อเรือตางชาติอยูในนานน้ําภายใน นานน้ําหมูเกาะ
ทะเลอาณาเขต เขตตอเนื่อง เขตเศรษฐกิจจําเพาะ หรือเขตปลอดภัยรอบสิ่งติดตั้งหรือ สิ่งกอสรางบนไหลทวีป
และตองใหทัศนสัญญาณหรือโสตสัญญาณใหหยุดในระยะหางจากเรือตางชาติพอที่เรือตางชาตินั้นจะเห็นหรือได
ยินสัญญาณได และการเริ่มตนไลติดตามดังกลาวจะสิ้นสุดทันทีที่เรือที่ถูกไลตามเขาทะเลอาณาเขตของรัฐตนหรือของ
รัฐที่สาม
ในกรณีที่สิทธิการไลตามติดพันนั้นใชโดยอากาศยานของรัฐชายฝงที่เปนอากาศยานทางทหารหรือ
อากาศยานที่ใชในราชการของรัฐและไดรับมอบอํานาจเพื่อการนั้น อากาศยานดังกลาวตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ
ดังกลาวขางตนเชนเดียวกับในกรณีที่สิทธิการไลตามติดพันนั้นใชโดยเรือรบหรือเรือที่ใชในราชการของรัฐชายฝง
เพื่อการนั้น แตอากาศยานที่ออกคําสั่งใหเรือตางชาตินั้นหยุดตองไลตามเรือตางชาตินั้นอยางจริงจังดวยตนเอง
จนกระทั่งเรือหรืออากาศยานลําอื่นของรัฐชายฝงที่อากาศยานนั้นเรียกมา ไดมาถึงเพื่อรับชวงการไลตามแลวเวน
แตอากาศยานนั้นจะสามารถจับกุมเรือนั้นดวยตนเองได
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๔. การจับ
เมื่อพบการกระทําผิดที่เจาหนาที่ทหารเรือมีหนาที่บังคับใชกฎหมาย เจาหนาที่ทหารเรือจะตองทําการจับ
ผูกระทําผิดและยึดของกลางเพื่อดําเนินคดี ซึ่งในการปฏิบัติจะตองดําเนินการใหเปนไปตามขั้นตอนของกฎหมายใน
เรื่องที่เกี่ยวของกับการจับ การแจงขอกลาวหา สิทธิของผูตองหา และการควบคุมตัว มีหลักกฎหมายที่ตองปฏิบัติ
ดังนี้
๔.๑ การจับโดยไมตองมีหมายจับ ซึ่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กําหนดหลักเกณฑการ
จับโดยไมมีหมายจับไวตาม มาตรา ๗๘ ดังนี้
๔.๑.๑ เมื่อบุคคลนั้นไดกระทําความผิดซึ่งหนาความผิดซึ่งหนาไดแกความผิดซึ่งเห็นกําลังกระทําหรือ
พบในอาการใดซึ่งแทบจะไมมีความสงสัยวาเขาไดกระทําผิดมาแลว
๔.๑.๒ เมื่อพบบุคคลโดยมีพฤติการณอันควรสงสัยวาผูนั้นนาจะกอเหตุรายใหเกิดภยันตรายแกบุคคล
หรือทรัพยสินของผูอื่น โดยมีเครื่องมือ อาวุธ หรือวัตถุอยางอื่นอันสามารถอาจใชในการกระทําความผิด
๔.๑.๓ เมื่อมีเหตุที่จะออกหมายจับบุคคลนั้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา ๖๖ (๒)
กลาวคือ มีหลักฐานตามสมควรวา บุคคลใดนาจะกระทําความผิดอาญาและมีเหตุอันควรเชื่อวาจะหลบหนีหรือจะ
ไปยุงเหยิงกับพยานหลักฐาน หรือกอเหตุอันตรายประการอื่นแตมีความจําเปนเรงดวนที่ไมอาจขอใหศาลออก
หมายจับบุคคลนั้นได
๔.๑.๔ เปนการจับผูตองหาหรือจําเลยที่หนีหรือจะหลบหนีในระหวางไดรับการปลอยตัวชั่วคราวตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๑๗
๔.๒ การแจงขอกลาวหาและสิทธิของผูถูกจับ ในการจับกุม ผูจับกุมจะตองแจงแกผูที่จะถูกจับกุมนั้นวา
เขาตองถูกจับ และแจงขอกลาวหาพรอมทั้งแจงสิทธิใหผูถูกจับทราบ แลวสั่งใหผูถูกจับไปยังที่ทําการของผูจับ
พรอมดวยผูถูกจับ ถาเขาไมยอมไปก็มีอํานาจจับตัวไปได ถาบุคคลดังกลาวขัดขวางการจับ หลบหนี หรือพยายาม
หลบหนี ผูทําการจับก็มีอํานาจใชวิธีการที่เหมาะสมทําการจับกุมได ซึ่งอาจใชกําลังเทาที่จําเปนและมีอํานาจที่จะ
ปองกันตัวไดถาบุคคลนั้นจะทํารายผูจับ สําหรับการแจงสิทธิของผูถูกจับนั้น หากไมมีการแจงสิทธิอาจทําใหถอยคํา
ที่ ผู ถู ก จั บ ให ก ารไว ไม ส ามารถนํ า มารั บ ฟ ง เป น พยานหลั ก ฐานในการพิ สู จ น ค วามผิ ด ของผู ถู ก จั บ ได โดยมี
รายละเอียดการแจงสิทธิใหผูถูกจับทราบดังนี้
๔.๔. ๒.๑ผู ถู ก จั บ มี สิ ท ธิ ที่ จ ะไม ใ ห ก ารหรื อ ให ก ารก็ ไ ด แ ละถ อ ยคํ า ของผู ถู ก จั บ นั้ น อาจใช เ ป น
พยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได
๔.๒.๒ผูถูกจับมีสิทธิที่จะพบและปรึกษาทนายความ หรือผูซึ่งจะเปนทนายความ
๔.๒.๓ถาผูถูกจับประสงคจะแจงใหญาติหรือผูซึ่งตนไววางใจทราบถึงการจับกุมที่สามารถดําเนินการได
๔.๓ การควบคุมตัวผูถูกจับ เมื่อจับตัวแลว ผูจับมีอํานาจควบคุมตัวผูถูกจับโดยใชวิธีควบคุมเทาที่จําเปน
เพื่อปองกันมิใหหลบหนีเทานั้น และตองนําตัวผูถูกจับไปยังที่ทําการของพนักงานเจาหนาที่ในโอกาสแรก แตใน
กรณีจําเปน ผูจับจะจัดการพยาบาลผูถูกจับเสียกอน กอนนําตัวไปยังที่ทําการของพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ
ก็ได เมื่อถึงยังที่ทําการของพนักงานเจาหนาที่ ใหแจงขอกลาวหา พฤติการณ สถานที่เกิดเหตุ วันและเวลา พรอมมอบ
บั น ทึ ก การจั บ และของกลาง ให แ ก พ นั ก งานสอบสวน หรื อ พนั ก งานเจ า หน า ที่ ต ามกฎหมายฉบั บ นั้ น ๆ เพื่ อ
ดําเนินการตามกฎหมายตอไป ทั้งนี้เปนไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๘๔ และมาตรา
๘๖ ในการควบคุมผูถูกจับนั้น เจาพนักงานตํารวจมีอํานาจควบคุมตามระยะเวลาที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
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ความอาญา มาตรา ๘๗ กําหนดไว กลาวคือ ควบคุมตัวไดไมเกิน ๔๘ ชั่วโมง ( ไมรวมระยะเวลาเดินทางจากที่เกิด
เหตุมายังสถานีตํารวจ) แลว เจาพนักงานตํารวจตองนําตัวผูตองหาไปขออนุญาตควบคุมตัวตอจากศาล เพื่อให
ศาลออกหมายขัง แตอยางไรก็ตามในกรณี พ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามการกระทําอันเปนโจรสลัดฯ และ พ.ร.บ.
วาดวยความผิดเกี่ยวกับสถานที่ผลิตปโตรเลียมในทะเลฯ อนุญาตใหควบคุมไวไดภายในระยะเวลาเทาที่จําเปน
๔.๔ การรวบรวมพยานหลักฐานและดําเนินการกับของกลางประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๒๒๗ กําหนดวา “ใหศาลใชดุลพินิจวินิจฉัยชั่งน้ําหนักพยานหลักฐานทั้งปวงอยาพิพากษาลงโทษจนกวาจะ
แนใจวามีการกระทําผิดจริงและจําเลยเปนผูกระทําความผิดนั้นเมื่อมีความสงสัยตามสมควรวาจําเลยไดกระทําผิด
หรือไมใหยกประโยชนแหงความสงสัยนั้นใหจําเลย”กลาวคือโจทกจะตองพิสูจนใหศาลเห็นวาจําเลยไดกระทําผิด
จริงโดยปราศจากขอสงสัย ดังนั้นพยานหลักฐาน จึงเปนสิ่งสําคัญในการใชยืนยันการกระทําผิดของผูถูกจับ ซึ่ง
พยานหลักฐานดังกลาวแบงได ๓ ประเภทไดแก พยานวัตถุ พยานเอกสาร และพยานบุคคล ในสวนของพยาน
บุคคลซึ่งเปนเจาหนาที่ทหารเรือที่ทําการจับกุม ตองไปใหถอยคําตอพนักงานสอบสวนนั้นไมพบวาเปนปญหาใน
การปฏิบัติ แตในการรวบรวมพยานวัตถุและพยานเอกสารเพื่อรวบรวมสงพนักงานสอบสวนมีความสําคัญ ซึ่งมี
หลักการปฏิบัติ ดังนี้
๔.๔.๑ พยานหลักฐานในคดีอาญาที่สามารถยึดไวเปนของกลางเพื่อรวบรวมสงพนักงานสอบสวน
ไดแก
๑) สิ่งของซึ่งมีไวเปนความผิดเชนยาเสพติดเปนตน
๒) สิ่ งของซึ่งได มาโดยผิดกฎหมายเชน สิน คาหนีศุล กากรปลาที่ไดมาจากการลักลอบทํา
ประมงเปนตน
๓) สิ่งของซึ่งไดใชหรือตั้งใจจะใชในการกระทําผิดเชนเรือและอวนที่ใชในการลักลอบจับสัตว
น้ําโดยผิดกฎหมาย อุปกรณ เครื่องมือที่จะใชในการระเบิดปลาเปนตน
๔) วัตถุพยานอื่นๆ ที่ใชเปนหลักฐานในการพิสูจนความผิดเชนกลองบันทึกภาพหรือกลองวีดี
ทัศนที่เกี่ยวของกับการกระทําความผิด โทรศัพทเคลื่อนที่ และระบบการแสดงตําบลที่เรือ เปนตน
๔.๒การดําเนินการกับของกลางผูจับตองตรวจนับ คัดแยกของกลางและทําบัญชี และถายภาพ และ
ปองกันรักษาของกลางที่ยึดไว อยาใหเสียหายหรือสูญหายไป
๔.๕ การจัดทําบันทึกตรวจคนจับกุม(ตามผนวก ค แบบฟอรมที่ ๑ และตัวอยางตามผนวก ง)
๔.๕.๑ ในบันทึกจะตองระบุถึงสถานที่ที่ทําบันทึก วันที่ที่ทําบันทึก วันเวลาที่ตรวจคนและจับ ชื่อ
และ ตําแหนงเจาหนาที่ หรือเจาพนักงาน ที่ทําการตรวจคน และจับ โดยอางถึงกฎหมายที่ใหอํานาจในการตรวจคน
และจับ แตอยางไรก็ดีในกรณีการลงชื่อของเจาหนาที่ที่ทําการตรวจ คน และจับ ควรระบุชื่อบุคคลผูไปดําเนินการ
จริง เพื่อปองกันการฟองกลับในภายหลัง
๔.๕.๒ การบันทึกตองมีขอความปรากฏวากอนจะลงมือตรวจคน และจับ เจาพนักงานไดแสดงวาเปน
เจาหนาที่ หรือเจาพนักงานผูมีอํานาจที่จะทําการตรวจคน และจับ ใหเจาของเรือ ผูควบคุมเรือหรือนายเรือทราบแลว
และจะตองใหปรากฏอีกวา ไดแสดงความบริสุทธิ์ของเจาพนักงานที่ไปทําการตรวจคน และจับ กับเจาของเรือผู
ควบคุมเรือ หรือนายเรือ พอใจและยินยอมใหตรวจคน
๔.๕.๓ ในบันทึกตองใหปรากฏชื่อ เจาของเรือ ผูควบคุมเรือหรือนายเรือ เปนผูนําเจาหนาที่หรือเจา
พนักงานทําการตรวจคน

๗๙
๔.๕.๔ ในบันทึกตองปรากฏวา เริ่มตรวจคนเมื่อเวลาใดและสิ้นสุดเมื่อใด
๔.๕.๕ หากพบของกลาง ตองบันทึกใหปรากฏวา พบของกลางนั้น ณ ที่ใดอยูในลักษณะอยางไร
๔.๕.๖ ตองบันทึกใหปรากฏวา เจาพนักงานไดยึดของกลางอะไรไวบาง
๔.๕.๗เมื่อเสร็จสิ้นการตรวจคนแลว ตองใหปรากฏไวในบันทึกวา เจาพนักงานและผูที่ไปดวยไดมี
การแสดงความบริสุทธิ์ใหเจาของเรือ ผูควบคุมเรือ หรือนายเรือ ดูอีกครั้งหนึ่งจนเปนที่พอใจและเจาพนักงานมิได
ทําให เกิดความเสียหาย กรณีที่มีอะไรเสียหายไปบางก็แจงใหปรากฏในบันทึกนั้นและแจงดวยวา ไดตกลงกัน
อยางไรกับเจาของผูควบคุมเรือหรือนายเรือในเรื่องความเสียหายนั้นๆ รวมทั้งตองมีการแจงสิทธิของผูถูกจับให
ทราบดวย
๔.๕.๘ ในบันทึกตองปรากฏขอความวาไดอานบันทึกนั้นใหผูเกี่ยวของฟง และใหลงลายมือชื่อรับรอง
บันทึกไว หากเห็นควรใหมีผูอื่นเปนพยานประกอบในบันทึกดวยก็ใหลงนามไวในฐานะพยาน
๔.๕.๙ ในการบันทึกการตรวจคน จับ ใหทําเปน ๒ ชุด แตละชุดบันทึกใหจบภายใน ๑ หนา หากไม
สามารถบันทึกใหเสร็จสิ้นได ควรบันทึกตอในหนาหลังหากจําเปนตองใชกระดาษมากกวา ๑ แผน ใหผูถูกตรวจ คน หรือ
จับ ลงลายมือชื่อกํากับรับรองความถูกตองไวทุกหนา หากผูถูกตรวจ คน หรือจับ ไมยินยอมลงลายมือชื่อในบันทึก ก็ให
หมายเหตุไวที่ทายบันทึกวา ผูถูกตรวจ คน หรือจับ ไมยินยอมลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน หลังจากทําบันทึกตรวจ คน
จับ เสร็ จสิ้น มอบสํ าเนาใหผูถูกตรวจ คน หรื อจับ ไวเป นหลั กฐาน ๑ ชุ ด ทั้งนี้เป นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา ๘๔( ๑ )
๔.๕.๑๐ ในกรณีผูตองหาไมสามารถพูดหรือเขาใจภาษาไทยได ใหทําการซักถามโดยผานลาม โดยให
ลามเปนผูแปล ในกรณีที่ไมสามารถลงลายมือชื่อไดใหพิมพลายนิ้วหัวแมมือขวา ลงในชองลายมือชื่อแทนโดยกอน
ลงลายมือชื่อลามตองอานและแปลขอความในบันทึกใหผูถูกตรวจ คน หรือจับ ทราบและใหลามลงลายมือชื่อไวใน
บันทึกการตรวจ คน หรือจับดวยและมอบสําเนาใหผูถูกจับ ๑ ฉบับ
๔.๖ การนําสงของกลางและผูถูกจับเมื่อจับกุมผูกระทําผิดหรือมีการยึดของกลาง ตามหลักในกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา ตองนําสงยังสถานีตํารวจซึ่งพนักงานสอบสวนมีเขตอํานาจ อันหมายถึงสถานีตํารวจทองที่ ซึ่ง
ความผิดไดเกิดขึ้น อางวาไดเกิดขึ้นหรือเชื่อวาไดเกิดขึ้นในทองที่ของพนักงานสอบสวนนั้นในบางกรณีเปนการยากที่
จะทราบวาเหตุเกิดขึ้นในทองที่ของสถานีตํารวจใด เชนกรณีเหตุเกิดในทะเลและลําน้ํา
ดังนั้นหากเปนไปไดควรนําผูถูกจับและของกลางสงสถานีตํารวจทองที่เกิดเหตุเปนอันดับแรก แตหาก
ไมสามารถจะกระทําได ใหนําผูถูกจับและของกลางสงยังสถานีตํารวจที่ใกลที่สุด ซึ่งจะเปนหนาที่พนักงานสอบสวน
ที่จะตองรับไว
ในกรณีที่พนักงานสอบสวนของสถานีตํารวจ ที่เจาหนาที่ทหารเรือนําผูถูกจับและของกลางไปสงไมรับ
ดําเนินคดีตามกฎหมายโดยอางวาความผิดที่เกิดไมอยูในเขตอํานาจสอบสวนของตน ใหเจาหนาที่ทหารเรือแจง
ความลงบั นทึกประจําวัน ระบุเ หตุที่ไมรับ ดําเนิน คดีไวเปน หลักฐาน หากพนักงานสอบสวนมีขอแนะนําในการ
ดําเนินคดีอยางไรก็ใหลงไวในบันทึกประจําวันดวย พรอมขอคัดสําเนาบันทึกประจําวันดังกลาว จากนั้นใหประสาน
ตนสังกัดเพื่อดําเนินการประสานงานกับหนวยงานของสํานักงานตํารวจแหงชาติ เพื่อดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ
กับการดําเนินคดีตอไป

๘๐
๔.๗ สําหรับแบบฟอรมการทําบันทึกการตรวจ คน จับกุม ใหดําเนินการตามตัวอยาง ดังนี้
- บั น ทึ ก รั บ รองผลการตรวจค น ในกรณีที่มี การตรวจเรื อ แตไ มพบสิ่ง ผิดกฎหมาย(ตามผนวก ข
แบบฟอรมที่ ๑ )
- บั น ทึ กการจั บกุ ม ใช ในกรณี ที่มี ก ารจั บ เมื่ อ พบการกระทํ าผิ ด กฎหมายทางทะเล(ตามผนวก ค
แบบฟอรมที่ ๑ )
- บันทึกการรับแจงความนําจับบันทึกการรับรองผลคดีรายงานการจับกุมคดีที่มีผูแจงความนําจับ และ
การขอรับเงินรางวัลนําจับ(ตามผนวก ค แบบฟอรมที่ ๒– ๕ )
๔.๘ การปฏิบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการบังคับใชกฎหมาย
๔.๘.๑ หลักการใชอาวุธ ในการบังคับใชกฎหมายเพื่อใหเรือหยุด เจาหนาที่ทหารเรือตองพึงปฏิบัติให
เปนไปตามหลักการของกฎหมายภายในและกฎหมายระหวางประเทศ สําหรับการใชอาวุธเพื่อปองกันตนเองให
พิจารณาตามหลักความดานสัดสวนและภัยที่จะปองกันนั้นเปนภัยที่ใกลจะถึงอันไมสามารถหลีกเลี่ยงได
๔.๘.๒ ในการบังคับใชกฎหมายตามขอ ๓.๓.๘.๑ นั้น เจาหนาที่ทหารเรือ ควรเลือกใชวิธีการอื่นๆ
อาทิเชน การแจงเตือนดวยวาจา หรืออาณัติสัญญาณ กอนใชกําลัง และอาวุธเขาบังคับ เจาหนาที่ทหารเรือ จะใช
อาวุธไดเฉพาะ
๑) การปองกันตนเอง
๒) ปองกันผูอื่นใหพนจากภยันตรายรายแรงที่ใกลจะถึงและมีความรุนแรงที่อาจถึงแกชีวิตหรือ
อันตรายสาหัส
๓) เพื่อปองกันอาชญากรรมที่รายแรงที่เปนอันตรายตอชีวิต
๔) เพื่อทําการจับกุมบุคคลที่เปนอันตรายและขัดขวางการปฏิบัติหนาที่หรือเพื่อปองกันมิให
บุคคลหรือเรือดังกลาวหลบหนี โดยไมไดมุงหมายหรือเล็งเห็นผลไดวาจะเกิดอันตรายแกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
๕) กรณีที่จําเปนตองใชอาวุธ ใหใชอยางจํากัดเพียงเหมาะสมแกความจําเปนตามความ
รายแรงของความผิดและวัตถุประสงคตามกฎหมายฉบับนั้นๆ โดยพยายามลดการบาดเจ็บและความเสียหายให
เกิดขึ้นนอยที่สุดเทาที่จะทําได
๖) กรณีเกิดการบาดเจ็บ ตองใหความชวยเหลือทางการแพทยแกผูบาดเจ็บโดยเร็วที่สุดที่จะ
ทําได
๗) กรณีที่เกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต จากการบังคับใชกฎหมายโดยเจาหนาที่ทหารเรือ
จะตองรายงานเหตุนั้นตอผูบังคับบัญชาทันที ทั้งนี้เจาหนาที่ทหารเรือ พึงแสดงสถานภาพความเปนเจาหนาที่ของ
ตนกอน และสงสัญญาณเตือนอยางชัดเจนใหทราบวาจะใชอาวุธ เวนแตไมสามารถกระทําไดเนื่องจากสถานการณ
ขณะนั้นมีความเสี่ยงตอชีวิตหรืออันตรายที่รายแรงตอเจาหนาที่ทหารเรือ หรือบุคคลอื่น หรือเปนกรณีที่เห็นไดชัด
แจงวามิอาจทําเชนนั้นได
๘) การใหอาณัติสัญญาณ เพื่อสั่งการแกผูควบคุมเรือนั้น ในกรณีการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ให
อํานาจทหารเรือฯ เจาหนาที่ทหารเรือ จะตองดําเนินการตามที่กําหนดไวใน ประกาศกองทัพเรือ ที่ ๗/๒๕๑๔ ลง
๒๗ ก.ค.๑๔ เรื่อง อาณัติสัญญาณสําหรับสั่งแกผูควบคุมเรือ สวนการสั่งการในกรณีปฏิบัติตามกฎหมายฉบับอื่นซึ่ง
พ.ร.บ.ใหอํานาจทหารเรือฯ ยังไมไดกําหนดไวนั้นใหอนุโลมตามประกาศกองทัพเรือฉบับนี้หรือตามประมวลสากลที่
ใชในการเดินเรือระหวางประเทศ

๘๑
๕. การสงตัวผูตองหาให จนท.ตํารวจ
๕.๑ ตรวจสอบ ชื่อ-นามสกุล ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อายุ สัญชาติ เพศ ขอหาที่กระทําผิด ของกลาง
ใหถูกตองตามเอกสารบันทึกการจับกุม ที่จะนําสง จนท.ตํารวจ
๕.๒ เอกสารทุกฉบับที่จะนําสง จนท.ตํารวจ ตองรับรองโดยผูมีอํานาจลงนามชั้นสัญญาบัตรเทานั้น
๕.๓ ตรวจคนสิ่งของของผูตองหาอยางละเอียดกอนนําสง จนท.ตํารวจ อยาใหมีการนําสื่งของตองหามเขา
ไปในหองกักขังโดยเด็ดขาด
๕.๔ หามมิใหใชเครื่องพันธนาการแกผูตองหา เวนแต
๕.๔.๑ เปนบุคคลที่นาจะทําอันตรายแกชีวิตหรือรางกายของตนเองและผูอื่น
๕.๔.๒ เปนบุคคลวิกลจริตหรือจิตไมสมประกอบอันอาจเปนอันตรายตอผูอื่น
๕.๔.๓ เปนบุคคลที่นาจะพยายามหลบหนีการควบคุม
๕.๔.๔ เมื่อถูกควบคุมตัวออกไปนอกสถานที่ เจาหนาที่ทหารเรือที่รับผิดชอบใชดุลยพินิจในการ
ใชเครื่องพันธนาการแกผูตองหา
๕.๔.๕ หามใชเครื่องพันธนาการแกเด็กอายุต่ํากวา ๑๔ ปหรือหญิง คนชรา คนพิการและคน
เจ็บปวย ซึ่งไมสามารถจะหลบหนีดวยตนเองได
๕.๕ เจาหนาที่ทหารเรือนําตัวผูตองหาและของกลางไปสงยังสถานีตํารวจในทองที่ โดยมีเจาหนาที่รักษา
ความปลอดภัยดูแลตลอดเสนทางที่นําสง
๕.๖ ให จนท.ตํารวจทําบันทึกประจําวันรับตัวผูตองหารวมทั้งทําสํานวนการแจงขอกลาวหากับผูกระทํา
ความผิด และนําเอกสารทุกฉบับที่ จนท.ตํารวจ ทําไวสําเนาเก็บไวที่เจาหนาที่ทหารเรือดวยเพื่อใชในการติดตาม
ดําเนินคดีตอไป
๖. การติดตามดําเนินคดี
๖.๑ ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อขอทราบขอมูลและเอกสารตางๆ โดยติดตอกับเจาหนาที่ที่
รับผิดชอบ เชน ติดตอที่สถานีตํารวจที่รับเรื่อง พนักงานอัยการหรือศาล เปนตน
๖.๒ รวบรวมและประมวลขอมูลจากเอกสาร สํานวนที่ไดรับเพิ่มเติม มาแจงตอผูบังคับบัญชาใหรับทราบ
ความคืบหนาของคดี
๖.๓ เมื่อมีการรองขอจาก จนท.ตํารวจ ในเรื่องตางๆเชน การใหขอมูลเพิ่มเติม การสงเอกสารหลักฐาน
ตางๆ เปนตน ใหเรงดําเนินการตามวันและเวลาที่ จนท.ตํารวจไดแจง
๖.๔ ผลจากการติดตามคดี
กรณีที่ผลคดียังไมถึงที่สุด และจําเปนตองรอผลการดําเนินการจากหนวยงานที่เกี่ยวของให
ดําเนินการติดตามผลเปนระยะๆ อยางตอเนื่อง
กรณีที่ผลคดีถึงที่สุด จัดทํารายงานสรุปผลของคดีใหผูบังคับบัญชาไดรับทราบ

๘๒
๗. บทเรียนการดําเนินคดี
๗.๑ กรณี เรือประมงเวียดนาม
๗.๑.๑ ตองมีลามแปลภาษาในการสอบสวนเบื้องตนของชุดจับกุม กอนจะนําสง จนท.ตํารวจ ควร
เรงใหเสร็จสิ้นภายใน ๒๔ ชม.นับตั้งแตเมื่อเรือเทียบทา เพื่อความสะดวกในการดําเนินคดีจะตองฝากขังผูตองหาให
เสร็จสิ้นกอนเวลาค่ํา (ควรเริ่มดําเนินการสอบสวนตั้งแตชวงเชา)
๗.๑.๒ ระหวางการสอบสวนเบื้องตนตองจัดใหมีอาหารและน้ํา ดูแลตามหลักมนุษยธรรม
๗.๑.๓ บัญชีผูตองหาสามารถเขียนชื่อทับศัพทเปนชื่อภาษาไทยได ตองระบุอายุ มีรูปถายประกอบ
และลงลายมือชื่อหรือประทับลายนิ้วมือเปนหลักฐาน
๗.๑.๔ การทําบัญชีของกลาง ใหมีความรัดกุม ครบถวน(หากเปนสัตวน้ําใหลงบันทึกวาเนาเสียดวย
เชน ปลาเนาเสียจํานวน ๑๐ กก.) โดยมีการลงนามของไตเรือไวเปนหลักฐาน
๗.๑.๕ หลังการทําการจับกุม ใหจัดยามในการดูแลของกลางไมใหสูญหาย จนกระทั่งสงมอบให
เจาหนาที่ตํารวจเรียบรอย
๗.๑.๖ เมื่อนําสงผูตองหาใหตํารวจ จะตองมีการลงบันทึกประจําวันไวเปนหลักฐาน โดยระบุชื่อผู
บังคับการเรือ และหัวหนาชุดตรวจคน เพียง ๒ คน (ไมตองใชชื่อชุดตรวจคนทั้ง ๖ คน)
๗.๑.๗ ในการสอบปากคําในชั้นสอบสวน พนักงานสอบสวนจะเรียน ผูบังคับการเรือ และ หัวหนาชุด
ตรวจคนมาสอบปากคําประกอบการดําเนินคดี
๗.๑.๘ ใหสอบถามพนักงานสอบสวนถึงจํานวนการฝากขัง เนื่องจากจะมีผลตอระยะเวลาการ
ดําเนินการสงฟอง

วัดจริง

๗.๒ กรณีเรือขนน้ํามันเถื่อน
๗.๒.๑ การทําบัญชีของกลางไมระบุจํานวนโดยประมาณ จะตองให จนท.ผูเชี่ยวชาญลงจํานวนตามที่

๗.๒.๒ ควรเรงดําเนินการรวบรวมหลักฐานใหครบถวน รัดกุมและมีไตเรือลงชื่อรับรอง กอนสงตํารวจ
เพื่อปองการการเปลี่ยนแปลง
๗.๒.๓ การดําเนินคดีสามารถดําเนินคดีไดทั้ง กฎหมายของกรมศุลกากรหรือ กฎหมายของกรม
สรรพสามิต (ตามกฎหมายของกรมศุลกากรใชเวลาดําเนินการนาน ของกลางยึดเปนของหลวงทั้งหมด สวน
กฎหมายของกรมสรรพสามิต เนนเปรียบเทียบปรับ ระยะเวลาดําเนินการสั้นกวา)
๗.๒.๔ การดําเนินคดี ตองอางอิงพื้นที่จับกุมใหสอดคลองกับตัวบทกฎหมาย ทั้งนี้ควรปรึกษา
นายทหารพระธรรมนูญ เพื่อความถูกตอง
๗.๒.๕ ใชความถี่ถวนในการตั้งขอกลาวหา เพื่อปองกันการถูกฟองกลับ
๗.๒.๖ เมื่อดําเนินการเกี่ยวกับ การเปรียบเทียบปรับเรียบรอย และนําบันทึกการจับกุมสงเจาหนาที่
ตํารวจเพื่อดําเนินคดีอาญาตอไป

๘๓
๗.๓ กรณีเรือขนของหนีภาษี/ของผิดกฎหมาย
๗.๓.๑ การลงรายละเอียดของกลางในบันทึกจับกุมใหลงใหชัดเจน หากสงสัยใหลงรายละเอียดตามที่
เห็น เชน กรณีตรวจพบไมแปรรูปที่ไมสามารถตรวจสอบวาเปนไมประเภทอะไร ใหลงรายละเอียดไววา (เชน ไม
แปรรูปไมทราบชนิด จํานวน... )
๗.๓.๒ ใหบันทึกพฤติการณเรือตองสงสัยตั้งแตขั้น การตรวจพบ และระบุสาเหตุที่เขาไปทําการ
ตรวจสอบ
๗.๓.๓ บัญชีของกลาง ใหระบุจํานวน แตไมตองระบุมูลคา
๗.๓.๔ ถาเรือตองสงสัยอางวามีใบขนสงสินคา ใหทําการตรวจสอบ ล็อต ยี่หอ จํานวน เพื่อปเอวกัน
การสวมสิทธิ์
๗.๓.๕ หากมีพฤติการณการเก็บซอนในหองลับ หรือระวางพิเศษ ใหระบุขอหาดัดแปลงตัวเรือไวใน
สํานวนดวย
๗.๔ กรณีแรงงานผิดกฎหมาย
๗.๔.๑ กรณีพบแรงงานอายุนอย หรือสอบถามแลวอายุต่ํากวา ๑๖ ป จะมีขั้นตอนการขึ้นพิสูจนใน
ศาลเยาวชน วาขั้นตอนการจับกุมเปนไปตามกฎหมาย
๗.๔.๒ กรณีมีแรงงานผิดกฎหมายจํานวนมาก ควรเปดโอกาสใหเจาของเรือนําเอกสารที่ถูกตองมายื่น
เพื่อลดจํานวนผูตองหา
๗.๔.๓ ระมัดระวังการเก็บสิ่งของสวนตัวของแรงงาน อาจตองทําบัญชีสิ่งของไวเปนหลักฐานเพื่อ
ปองกันการสูญหาย
๗.๔.๔ กรณีแรงงานตางดาว ใหตรวจสอบหลักฐานการเขาเมือง หากไมถูกตองใหเพิ่มขอกลาวหา
เขาเมืองโดยผิดกฎหมาย ไตเรือเพิ่มขอหาใหที่พักพิงบุคคลเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย (รายละเอียดใหสอบถาม
นายทหารพระธรรมนูญเพิ่มเติม)
๗.๔.๕ การคัดแยกระวางเหยื่อกับแรงงานผิดกฎหมาย ตองใชผูเชี่ยวชาญ (สหวิชาชีพ)
๘. สิทธิของผูตองหา/ผูถูกกลาวหา
๘.๑ ผูถูกจับมีสิทธิที่จะไมใหการหรือใหการก็ไดและถอยคําของผูตองหานั้นอาจใชเปนพยานหลักฐาน
ในการพิจารณาคดีได
๘.๒ มีสิทธิแจงหรือขอใหเจาพนักงานแจงใหญาติหรือผูไววางใจทราบถึงการจับกุมในโอกาสแรก
๘.๓ พบและปรึกษาผูซึ่งจะมาเปนทนายความไดเปนการเฉพาะตัว
๘.๔ ใหทนายความหรือผูซึ่งตนไววางใจเขารวมฟงการสอบปากคํา
๘.๕ ไดรับการเยี่ยมเยียนหรือติดตอกับญาติไดตามสมควร
๘.๖ ไดรับการรักษาพยาบาลโดยเร็วเมื่อเกิดการเจ็บปวย

เอกสารอางอิง
๑. เอกสารอางอิงของกองทัพเรือหมายเลข ๙๑๐๑ คูมือการปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายใหอํานาจทหารเรือ
ปฏิบัติการในทะเล
๒. รางแนวทางการปฏิบัติในการตรวจคน(เพื่อพลาง) พ.ศ.๒๕๔๘ กฝร.
๓. เอกสารการจัดการความรู เรื่อง การตรวจคน และการบังคับใชกฎหมายที่มอบอํานาจใหทหารเรือ
ปราบปรามผูกระทําผิดบางอยางทางทะเล พ.ศ.๒๕๕๗ กยฝ.

ผนวก ก
รายการตรวจสอบความพรอมในการตรวจคน
๑. รายการตรวจสอบความพรอมในการตรวจคนดานองควัตถุ
หัวขอ
๑.

๒.

๓.

๔.

ความพรอม
พรอม
ไมพรอม

รายการ
๑. หัวหนาชุดตรวจคน
๑.๑. เครื่องแบบ หมวก รองเทา
๑.๒. ปนพก พรอมซองบรรจุกระสุน
๒.๓. เข็มขัดสนาม
๒.๔. วิทยุสื่อสาร
๒.๕. เสื้อเกราะ
๒.๖. กุญแจมือ/ อุปกรณพันธนาการ
๒.๗. ซองกระสุนสํารอง บรรจุกระสุนพรอม
๒. รองหัวหนาชุดตรวจคน
๒.๑. เครื่องแบบ หมวก รองเทา
๒.๒. ปนพก พรอมซองบรรจุกระสุน
๒.๓. เข็มขัดสนาม
๒.๔. เสื้อเกราะ
๒.๕. เอกสารบันทึกการตรวจคน/เครื่องเขียน
๒.๖. กลองถายรูป
๒.๗. กุญแจมือ/ อุปกรณพันธนาการ
๒.๘. ซองกระสุนสํารอง บรรจุกระสุนพรอม
๓. เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย คนที่ ๑
๓.๑. เครื่องแบบ หมวก รองเทา
๓.๒. ปนกลมือ พรอมซองบรรจุกระสุน
๓.๓. เข็มขัดสนาม
๓.๔. วิทยุสื่อสาร
๓.๕. เสื้อเกราะ
๓.๖. กุญแจมือ/ อุปกรณพันธนาการ
๓.๗. ซองกระสุนสํารอง บรรจุกระสุนพรอม
๔. เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย คนที่ ๒
๔.๑. เครื่องแบบ หมวก รองเทา
๔.๒. ปนกลมือ พรอมซองบรรจุกระสุน
๔.๓. เข็มขัดสนาม
ก-๑

หมายเหตุ

หัวขอ

๕.

๖.

ความพรอม
พรอม
ไมพรอม

รายการ
๔.๔. ไฟฉาย
๔.๕. เสื้อเกราะ
๔.๖. กุญแจมือ/ อุปกรณพันธนาการ
๔.๗. ซองกระสุนสํารอง บรรจุกระสุนพรอม
๕. เจาหนาที่คนหาตรวจสอบ คนที่ ๑
๕.๑. เครื่องแบบ หมวก รองเทา
๕.๒. ปนพก พรอมซองบรรจุกระสุน
๕.๓. เข็มขัดสนาม
๕.๔. ไฟฉาย
๕.๕. เสื้อเกราะ
๕.๖. อุปกรณคนหา
๕.๗. กุญแจมือ/ อุปกรณพันธนาการ
๕.๘. ซองกระสุนสํารอง บรรจุกระสุนพรอม
๖. เจาหนาที่คนหาตรวจสอบ คนที่ ๒
๖.๑. เครื่องแบบ หมวก รองเทา
๖.๒. ปนพก พรอมซองบรรจุกระสุน
๖.๓. เข็มขัดสนาม
๖.๔. ไฟฉาย
๖.๕. เสื้อเกราะ
๖.๖. อุปกรณคนหา
๖.๗. กุญแจมือ/ อุปกรณพันธนาการ
๖.๘. ซองกระสุนสํารอง บรรจุกระสุนพรอม

ก-๒

หมายเหตุ

๒. รายการตรวจสอบความพรอมในการตรวจคน(ดานองคยุทธวิธี)
หัวขอ
๑.
๒.

๓.

๑

รายการ
ขั้นการเตรียมการกอนเขาตรวจคน
มีการติดตามเปาเรือตองสงสัยตลอดเวลา
การตรวจสอบขอมูลของเรือทางทัศนะ
๒.๑. ประเภทของเรือ
๒.๒. สถานภาพและรูปรางลักษณะของเรือ
๒.๓. ชื่อเรือ หมายเลขประจําเรือ
๒.๔. สัญชาติเรือ
๒.๕. เข็ม ความเร็ว
๒.๖. อุปกรณอิเล็กทรอนิกสและเครื่องมืออื่นๆที่อยูบนดาดฟา
๒.๗. จํานวนลูกเรือ
๒.๘. ปฏิกริยาของลูกเรือที่สังเกตได
การสอบถามเรือตองสงสัย
๓.๑. ชื่อผูควบคุมเรือ
๓.๒. ชื่อเรือ
๓.๓. จํานวนเจาหนาที่และลูกเรือ
๓.๔. สัญชาติของเรือ
๓.๕. สัญชาติของเจาหนาที่และลูกเรือ
๓.๖. เรือมาจากไหน จะไปที่ไหน
๓.๗. วัตถุประสงคในการออกเรือมา
๓.๘. เรือมีอาวุธและสัตวเลี้ยงบนเรือหรือไม
ขั้นการหยุดเรือตองสงสัย
วิธีการหยุดเรือเปนไปตามลําดับขั้นตอน
๑.๑. แสดงธงLIMA หรือสัญญาณไฟ สัญญาณหวูดหรือสัญญาณ
ทางทัศนะที่เปนไปตามอักษรสากลหรือทางวิทยุสื่อสาร
๑.๒. หันอาวุธปนเขาหาเรือตองสงสัย
๑.๓. ยิงลูกปนซอม พลุ หรือใชระเบิดเสียง
๑.๔. ยิงลูกปนจริงไปตกขางหนาเรือตองสงสัยในระยะหาง
พอสมควร
๑.๕. ใชอาวุธปนทําความเสียหายกับเรือบางสวนโดยไมใหเกิด
การบาดเจ็บ
ก-๓

การดําเนินการ
ดําเนินการแลว ไมไดดําเนินการ

หมายเหตุ

หัวขอ

๒.

๓.

๑.
๒.
๓.
๔.

รายการ
๑.๖. ใชอาวุธปนทําการหยุดเรือโดยการยิงไปที่หัวเรือ
ทายเรือ หรือหองเครื่อ
การประจําสถานี
๒.๑. ประกาศประจําสถานีตรวจคน
๒.๒. การแตงภายในการประจําสถานี
๒.๓. การประจําสถานีของเรือในการตรวจคนตามลําดับขั้น
ความเสี่ยง
การเตรียมการของชุดตรวจคน
๓.๑. การจัดกําลังพลของชุดตรวจคน
๓.๒. การแตงกายของชุดตรวจคน
๓.๓. อาวุธ เครื่องมือ อุปกรณชุดตรวจคน และการตรวจสอบ
ความพรอม
๓.๔. หน.ชุดตรวจไปรายงานความพรอมของชุดตรวจคนพรอมรับ
นโยบายการตรวจคนกับ ผบ.เรือ
๓.๕. หน.ตรวจคน มีการบรรยายสรุปขอมูลใหชุดตรวจคน
๓.๕.๑. ระดับการตรวจคนแผนการปฏิบัติของการตรวจคน
๓.๕.๒. เปาหมายของการตรวจคน
๓.๕.๓. หนาที่รับผิดชอบของแตละคน
๓.๕.๔. แผนการสื่อสารและการปฏิบัติเมื่อสั่งการเปลี่ยน
ระดับในการตรวจคน
๓.๕.๕. สถานที่ที่ควรจะมุงสนใจเปนพิเศษในการตรวจคน
๓.๕.๖. ระดับความเสี่ยงภัยที่คาดวานาจะเกิดขึ้น๕.๐
๓.๕.๗. การวางตําแหนงของเรือที่จะเขาตรวจคน๕.๐
๓.๕.๘. กฎการปะทะ
๓.๕.๙. แผนการถอนตัว
๓.๕.๑๐.แผนการสื่อสารที่จะตองมีการแลกเปลี่ยนขอมูล
ขาวสารกันตลอดเวลาในระหวางการตรวจคน
ขั้นการเขาหาเรือตองสงสัย
นําเรือใหดวงอาทิตยอยูดานหลังของเรือตรวจคน
เรือตรวจคนอยูทางดานเหนือลม
ไมเขาหาเรือตองสงสัยทางดานทายเรือ
สั่งการใหเรือตองสงสัยปฏิบัติ
๔.๑. ใหลูกเรือรวมกันบริเวณดาดฟาเปดของเรือตองสงสัย
ก-๔

การดําเนินการ
ดําเนินการแลว ไมไดดําเนินการ

หมายเหตุ

หัวขอ

๕.
๖.
๑.

๒.

รายการ
๔.๒. ใหเรือตองสงสัยเปดประตู หนาตาง เปดไฟในเกง เปดไฟใน
เกง
๔.๓. ใหเรือจัดเตรียมเอกสารและรายละเอียดลูกเรือ
๔.๔. แนะนําเข็มความเร็วของเรือที่เหมาะสมใหกับเรือตองสงสัย
นําเรือใหอยูนอกระยะยิงของเรือที่จะทําการตรวจคน
บริเวณภายนอกตัวเรือและดาดฟาของเรือตรวจคนไมมีผูที่ไม
เกี่ยวของอยู
ขั้นการขึ้นสูเรือตองสงสัย
การปฏิบัติของเรือในการตรวจคนดวยเรือสองลํา(เรือเล็ก)
๑.๑. เรือตรวจคน(เรือเล็ก) นําเรือตรวจสอบความเรียบรอยของ
เรือตองสงสัยเปนรูปเกือกมา
๑.๒. เรือคุมกันวางตัวอยูทางทายเรือตองสงสัยเปนรูปสามเหลี่ยม
๑.๓. เรือตรวจคนนําเรือตรวจสอบเรือตองสงสัยเรียบรอยแลวไป
วางตัวทายเรือตองสงสัยทางดานตรงขามกับเรือคุมกัน
๑.๔. เรือคุมกันเลื่อนตําแหนงคุมกันไปขางหนาขณะที่เรือตรวจคน
นําเรือเขาเทียบสงชุดตรวจคนทางดานเดียวกับที่เรือคุมกันอยู
๑.๕. ชุดตรวจคนขึ้นเรือตองสงสัยแลว เรือตรวจคนและเรือคุมกัน
ถอยกลับตําแหนงเดิม
การปฏิบัติของเรือในการตรวจคนดวยเรือลําเดียว
๑.๑. เรือตรวจคนนําเรือตรวจสอบความปลอดภัยของเรือตอง
สงสัย
๑.๒. เรือตรวจคนเรียกใหเรือตองสงสัยนําเรือเขามาเทียบทางดาน
กราบของเรือที่กําหนด
๑.๓. ชุดตรวจคนขึ้นเรือตองสงสัยเรียบรอยเรือตรวจคนถอยหลัง
ออกมาลอยลําคุมกันชุดตรวจคน
การปฏิบัติบนเรือตองสงสัย
๒.๑. ลําดับการขึ้นเรือของชุดตรวจคน
๒.๒. การปฏิบัติของเจาหนาที่ชุดตรวจคน
๒.๒.๑. จนท.รปภ.ควบคุมลูกเรือทันทีที่ขึ้นบนเรือตองสงสัย
๒.๒.๒. จนท.คนหาฯ ตรวจสอบปลอดภัยเบื้องตนบริเวณทายเรือ
รายงาน หน.ชุด
๒.๒.๓. จนท.คนหาฯ ตรวจสอบลูกเรือตองสงสัยถูกตองตาม
วิธีการ(ตรวจสอบผูควบคุมเรือเปนบุคคลแรก)
ก-๕

การดําเนินการ
ดําเนินการแลว ไมไดดําเนินการ

หมายเหตุ

กรณีเรือ
สองลํา(เรือ
เล็ก)

กรณีเรือลํา
เดียว

หัวขอ

๓.

๑.
๒.

รายการ
๒.๒.๔. จนท.คนหาฯ นําลูกเรือไปตรวจคนเรือหลังทําการ
ตรวจสอบลูกเรือเรียบรอย
๒.๒.๕. หน.ชุด สอบถามอาวุธกับไต กรณีมีอาวุธให จนท.ไปนํา
อาวุธออกมาทําอาวุธใหปลอดภัย
๒.๒.๖. หน.ชุด และ รอง หน.ชุด ตรวจสอบเอกสาร(รอง หน.ชุด
จดบันทึกลงในแบบรายการตรวจคน)
การปฏิบัติของชุดตรวจคน
๓.๑. กรณีที่มีของผิดกฎหมาย ดําเนินการแจงขอกลาวหา,
จับกุมผูกระทําผิดพรอมของกลาง,รวบรวมพยานหลักฐาน,
ตรวจรางกายโดยละเอียดเคลื่อนยายผูตองหา
๓.๒. กรณีไมพบสิ่งผิดกฎหมาย ใหผูควบคุมลงลายมือชื่อพรอม
พยานในแบบเอกสารการตรวจเรือรวบรวมพยานหลักฐาน, ตรวจ
รางกายโดยละเอียดเคลื่อนยายผูตองหา
๓.๓. หน.ชุด พูดคุย ปจว.หลังการตรวจคนเรียบรอย
ขั้นการลงเรือตองสงสัย
หน.ชุด ขออนุญาตถอนตัว
การปฏิบัติของเรือใหญ
ตรวจคนดวยเรือสองลํา(เรือเล็ก)
๒.๑. เรือคุมกันเลื่อนตําแหนงคุมกันไปขางหนา
๒.๒. เรือตรวจคนนําเรือไปรับชุดตรวจคนกราบเดียวกับเรือคุมกัน
๒.๓. ลําดับการลงเรือของ จนท.ชุดตรวจคน
๒.๔. กรณีมีอาวุธ หน.ชุดตรวจ แจงที่วางอาวุธใหไตทราบ
๒.๕. เรือตรวจคนถอยหลังไปตําแหนงเดิม
๒.๖. เรือคุมกันถอยหลังกลับตําแหนงเดิม
๒.๗. ใหเรือตองสงสัยแลนออกไปตามทิศทางเข็มที่เรือคุมกัน
กําหนดให
กรณีกระทําผิดดําเนินการจับกุม
๒.๘. การควบคุมตัวลูกเรือที่กระทําผิดบนเรือจัด จนท.ควบคุม
๒.๙. จัด จนท.นําเรือที่กระทําผิดไปสง จนท.ตํารวจ
ตรวจคนดวยเรือลําเดียว
๒.๑. เรือตรวจคนเตรียมพรอม ใหเรือตองสงสัยนําเรือ
เขาเทียบรับชุดตรวจคน
๒.๒. ชุดตรวจคนลงจากเรือตองสงสัยตามลําดับ
ก-๖

การดําเนินการ
ดําเนินการแลว ไมไดดําเนินการ

หมายเหตุ

กรณีที่มีของ
ผิดกฎหมาย
กรณีไมพบ
สิ่งผิด
กฎหมาย

กรณีเรือ
สองลํา (เรือ
เล็ก)

กรณีเรือลํา
เดียว

หัวขอ

๓.

รายการ
๒.๓. ใหเรือตองสงสัยแลนออกไปตามทิศทางเข็มที่เรือคุมกัน
กําหนดให
กรณีกระทําผิดดําเนินการจับกุม
๒.๔. การควบคุมตัวลูกเรือที่กระทําผิดบนเรือจัด จนท.ควบคุม
๒.๕. จัด จนท.นําเรือที่กระทําผิดไปสง จนท.ตํารวจ
การปฏิบัติหลังการตรวจคนเสร็จสิ้น
๓.๑ หน.ชุดตรวจรายงานผลการปฏิบัติให ผบ.เรือ ทราบ
๓.๒. ชุดตรวจคนตรวจสอบ อาวุธ เครื่องมือ อุปกรณตรวจคน
๓.๓. หน.ชุดตรวจคน ชี้แจงการปฏิบัติใหชุดตรวจคน
ทราบถึงการปฏิบัติที่ผานมา ขอผิดพลาดตาง ๆ

ก-๗

การดําเนินการ
ดําเนินการแลว ไมไดดําเนินการ

หมายเหตุ

ผนวก ข
แบบฟอรมการตรวจคน
(แบบฟอรมที่ ๑)
บันทึกรับรองผลการตรวจคน
เขียนที่.....................................................................
วันที่...............เดือน...............................พ.ศ....................
บันทึกไวเพื่อแสดงวาเมื่อเวลา...................................ขาพเจา....................................................
ตําแหนง.....................................................................ไดนําเรือออกลาดตระเวนตามแผนการลาดตระเวนเพื่อปฏิบัติ
ภารกิจตามที่ไดรับมอบหมาย ขณะที่เรือแลนมาถึงบริเวณ...................................................ตําบลที่เรือ ละติจูด
................................................................ลองจิจูด...................................................................ไดพบเรือ
................................................................ชื่อและหมายเลขทะเบียนที่เห็นได .......................................เรือทาสี
...............................................เกงเรือทาสี .......................................เจาหนาที่ไดทําการขอตรวจ โดยกอนทําการ
ตรวจไดแสดงความบริสุทธิ์จนเปนที่พอใจของนาย.............................................ผูควบคุมเรือ/ผูถูกตรวจ แลว จึงได
ขอความรวมมือในการตรวจ และ เริ่มตรวจเมื่อเวลาประมาณ...........................................................เสร็จสิ้น เวลา
ประมาณ..........................................................จากการตรวจเรือไดทราบวา
๑. ใบอนุญาตใหใชเรือเลขที่....................................................ตั้งแต...................ถึง ………………...................
ไดรับอนุญาตใหใชเรือไดบริเวณ.........................................................................ชื่อเรือ.........................................
เลขทะเบียนเรือ...........................................................ชนิดเครื่องจักร...........................................ยี่หอ................
ขนาด.............................................................................หมายเลขเครื่อง...............................................................
๒. ผูควบคุมเรือชื่อ................................................................................อายุ .............................ป
ที่อยู..............................................................................บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่..........................................
ออกให ณ ...................................................วันออกบัตร...........................................บัตรหมดอายุ.......................
ใบประกาศนียบัตร ฯ เลขที่...........................................................................................................................
๓. เจาของเรือผูถือกรรมสิทธิ์ ชื่อ..................................................................................อายุ ................ปที่อยู
..............................................................................บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่................................................
ออกให ณ .............................................................วันออกบัตร....................................บัตรหมดอายุ...................
๔. ผูควบคุมเครื่องชื่อ..........................................................................อายุ ................................ป
ที่อยู...............................................................................บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่........................................
ออกให ณ .............................................................วันออกบัตร......................................บัตรหมดอายุ..................
ใบประกาศนียบัตร ฯ เลขที่...................................................
๕. จํานวนลูกเรือทั้งหมด............................................นาย ออกเดินทางจาก.................................................
เมื่อ.................................................................จะเดินทางไป........................................เพื่อ....................................
๖. เครื่องมือทําการประมง คือ......................................................................................................................
ข-๑

ผลการตรวจไมปรากฏสิ่งผิดกฎหมายหรือมีการกระทําที่ฝาฝนตอกฎหมายแตประการใด ในการ
ตรวจครั้งนี้ผูตรวจไดกระทําการโดยสุภาพ มิไดทําการขูเข็ญ บังคับ หรือกระทําการประการหนึ่งประการใดอันเปน
การประทุษรายแกกายหรือจิตใจตอผูหนึ่งผูใด อีกทั้งมิไดทําใหทรัพยสินอื่นใดเสียหาย สูญหาย เสื่อมคา หรือไร
ประโยชนแตประการใด และมิไดเรียกรองเอาทรัพยสินใด ๆ มาเปนประโยชนสวนตัว
เพื่อเปนการรับรองผลการตรวจ เจาหนาที่จึงไดบันทึกนี้ตอหนาผูลงนามทายบันทึก ไดอานใหฟง
แลว รับวาถูกตองจึงพรอมกันลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน โดยเจาพนักงานผูตรวจมิไดทํา หรือจัดใหทําการใดๆ ซึ่ง
เปนการใหคํามั่น สัญญา ขูเข็ญ หลอกลวง ทรมาน ใชกําลังบังคับ หรือกระทําการโดยมิชอบประการใดๆ และได
มอบสําเนาใหไว ๑ ชุด
(ลงชื่อ) ........................................................ผูควบคุมเรือ/ผูถูกตรวจ/ผูรับรองผลการตรวจ
(ลงชื่อ) ........................................................ผูตรวจ
(ลงชื่อ) ........................................................ผูรวมตรวจ
(ลงชื่อ) ........................................................พยาน
(ลงชื่อ) ........................................................พยาน
ไดรับสําเนาบันทึกรับรองผลการตรวจไวแลว

(ลงชื่อ) .......................................................
……………/ …………………… / ……………….

หมายเหตุ : ในการจัดทําบันทึกการ ตรวจ คน จับกุม ใหนําตัวอยางแบบฟอรมดังกลาวขางตนไปปรับใช
ในการจัดทําบันทึกเทานั้น ไมควรทําบันทึกโดยการนําสําเนาแบบฟอรมมากรอกขอความ

ข-๒

(แบบฟอรมที่ ๒)
แบบการตรวจสอบกอนการเขาตรวจคน
วัน/เดือน/ป……………… เวลา…………………. ตําบลที่…………………………….( แลต./ลอง.)
๑. การตรวจสอบทางทัศนะ
ประเภทของเรือ………………………………….. ชื่อ………………………………………........
เรือ………………………………………
สัญชาติ/ ธง…………………………………….........เข็ม/ ความเร็ว……………………………
อุปกรณ …………………………………………………………………………………....................
อิเล็กทรอนิกส………………………………………………………………………………..............
อุปกรณอื่นๆ บนดาดฟา…………………………………………………………………………….
จํานวนลูกเรือ…………………………… อากัปกิริยาโดยทั่วไปของลูกเรือ……………………
๒. การตรวจสอบทางวิทยุ สื่อสาร
ชื่อผูควบคุ มเรือ…………………………………. ชื่อบริษัท/ เจาของเรือ…………………….
ชื่อเรือ……………………………………………..... สัญชาติของเรือ…………………………......
ประเภทของเรื อ………………………………….
เรือเดินทางมาจาก………………………………. เดินทางไปยัง……………………………......
เวลาที่อยูในทะเล……………………………….. สินคาบนเรือ……………………………........
จํานวนลูกเรือ…………………………………..... สัญชาติ………………………………….........
อาวุธบนเรือ( อาจใชถามเวลาขึ้นสูเรือ) ………………………………………………………….
๓. ขอมูลขาวสารที่ไดรับเพิ่มเติม
………………………………………………………………………………………………………….........
………………………………………………………………………………………………………….........
๔. ระดับความเสี่ยง
ระดับความเสี่ยงสูง/ ระดับปกติ………………………………………………….....................
สภาพทองทะเล คลื่นลม………………………………………………………….......................
๕. กําหนดระดับการตรวจคน ระดับ...........................
๖. สิ่งที่ไดปฏิบัติไปแลว( / )
………… การตรวจสอบทางทัศนะ
………… การตรวจสอบทางวิทยุสื่อสาร
………… ขอมูลขาวสารที่ไดรับเพิ่มเติม
………… ประเมินคาระดับความเสี่ยง
ข-๓

………… กําหนดระดับการตรวจคน
………… ความพรอมของชุดตรวจคน( องคบุคคล/ องควัตถุ)
……….. ระบบการติดตอสื่อสาร
……….. แผนฉุกเฉิน

ข-๔

ผนวก ค
แบบฟอรมการจับกุม
(ใชในกรณีที่มีการจับเมื่อพบการกระทําผิดกฎหมาย)
(แบบฟอรมที่ ๑)
บันทึกการตรวจคนจับกุม
เขียนที่.....................................................................
วันที่...............เดือน...............................พ.ศ....................
บันทึกไวเพื่อแสดงวาเมื่อเวลา................ขาพเจา.....................................................................
ตําแหนง.....................................................................ไดนําเรือออกลาดตระเวนตามแผนการลาดตระเวนเพื่อปฏิบัติ
ภารกิ จ ตามที่ ไ ด รั บ มอบหมาย ขณะที่ เ รื อ แล น มาถึ ง บริ เ วณ...................................................ตํ า บลที่ เ รื อ
ละติจูด ....................................................................... ลองจิจูด...........................................................................
ไดพบเรือ................................................................ชื่อและหมายเลขทะเบียนที่เห็นได .......................................
เรือทาสี...............................................เกงเรือทาสี.......................................ที่ ..เจาหนาที่ไดทําการขอตรวจ โดยกอน
ทําการตรวจไดแสดงความบริสุทธิ์จนเปนที่พอใจของนาย.............................................................................ผู
ควบคุ ม เรื อ /ผู ถู ก ตรวจ แล ว จึ ง ได ข อความร ว มมื อ ในการตรวจ และ เริ่ ม ตรวจเมื่ อ เวลาประมาณ
...........................................................เสร็จสิ้นเวลาประมาณ..........................................................จากการตรวจเรือ
ไดทราบวา
๑. ใบอนุญาตใหใชเรือเลขที่....................................................ตั้งแต...................ถึง………………...................
ไดรับอนุญาตใหใชเรือไดบริเวณ.........................................................................ชื่อเรือ.........................................
เลขทะเบียนเรือ...........................................................ชนิดเครื่องจักร...........................................ยี่หอ................
ขนาด.............................................................................หมายเลขเครื่อง...............................................................
๒. ผูควบคุมเรือชื่อ................................................................................อายุ .............................ป
ที่อยู..............................................................................บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่..........................................
ออกให ณ ...................................................วันออกบัตร...........................................บัตรหมดอายุ.......................
ใบประกาศนียบัตร ฯ เลขที่...................................................................................................................................
๓. เจาของเรือผูถือกรรมสิทธิ์ ชื่อ...................อายุ................ปที่อยู..................บัตรประจําตัวประชาชน
เลขที่..............ออกให ณ ........................................วันออกบัตร....................................บัตรหมดอายุ...................
๔. ผูควบคุมเครื่องชื่อ..........................................................................อายุ ................................ป
ที่อยู...............................................................................บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่........................................
ออกให ณ .............................................................วันออกบัตร......................................บัตรหมดอายุ..................
ใบประกาศนียบัตร ฯ เลขที่...................................................
๕. จํานวนลูกเรือทั้งหมด....................................นาย ออกเดินทางจาก.................................................
เมื่อ.................................................................จะเดินทางไป........................................เพื่อ....................................
๖. เครื่องมือทําการประมง คือ.....................................................................(ตามรูปภาพที่แนบ)
ค-๑

ผลการตรวจคน
๑............................................................................................................................................(ตามรูปภาพที่แนบ)
๒............................................................................................................................................(ตามรูปภาพที่แนบ)
๓............................................................................................................................................(ตามรูปภาพที่แนบ)
โดยกลาวหาวาไดกระทําความผิดดังนี้

๑....................................................................................................................................................
๒....................................................................................................................................................
๓....................................................................................................................................................

เหตุเกิดในทะเลบริเวณ แลตติจูด .............................. ลองจิจูด .......................................... ตําบล....................
อําเภอ.................... จังหวัด......................เมื่อวันที่ ...................................... เวลาประมาณ ...................
จากการสอบสวนเบื้องตนในชั้นการจับกุมปรากฏวาผูตองหาทั้งหมด จํานวน ๑๒ คน ใหการรับสารภาพตลอดขอ
กลาวหา พรอมกันนี้ไดดําเนินการแจงสิทธิใหผูตองหาทราบดังตอไปนี้
๑. ผูถูกจับมีสิทธิที่จะไมใหการหรือใหการก็ไดและถอยคําของผูตองหานั้นอาจใชเปนพยานหลักฐาน
ในการพิจารณาคดีได
๒. มีสิทธิแจงหรือขอใหเจาพนักงานแจงใหญาติหรือผูไววางใจทราบถึงการจับกุมในโอกาสแรก
๓. พบและปรึกษาผูซึ่งจะมาเปนทนายความไดเปนการเฉพาะตัว
๔. ใหทนายความหรือผูซึ่งตนไววางใจเขารวมฟงการสอบปากคํา
๕. ไดรับการเยี่ยมเยียนหรือติดตอกับญาติไดตามสมควร
๖. ไดรับการรักษาพยาบาลโดยเร็วเมื่อเกิดการเจ็บปวย
เจาพนักงานผูทําการจับกุม จึงไดนําตัวผูตองหาพรอมดวยของกลางทั้งหมดสงพนักงานสอบสวน
....................... เพื่อดําเนินคดีตามขอกลาวหาดังกลาวขางตนตอไป(กรณีมีการจับกุมรวมกันกับหนวยงานอื่นให
เขียนเพิ่มตอทายจากสงมอบพนักงานสอบสวนดวยแลวแตกรณี)
อนึ่ง ในการตรวจคนจับกุมของเจาหนาที่ในครั้งนี้ เจาหนาที่ทั้งหมดไดปฏิบัติอยางสุภาพ มิไดลอลวง
บังคับ ขูเข็ญ หรือใหสัญญาเพื่อจูงใจผูหนึ่งผูใดแตประการใด หรือกระทําดวยประการใด ๆ อันเปนการประทุษราย
แกกายหรือจิตใจตอผูหนึ่งผูใดในเรือ หรือทําใหทรัพยสินของผูหนึ่งผูใดเสียหาย สูญหาย เสื่อมคา หรือไรประโยชน
แตประการใด หรือมีการเรียกรองเอาทรัพยสินใด ๆ มาเปนประโยชนสวนตัวแตอยางใด
เพื่ อ เป น การรั บ รองผลการตรวจค น เจ า หน า ที่ จึ ง ได ทํ า บั น ทึ ก นี้ ต อ หน า ผู ล งนามในบั น ทึ ก และ
ผูเกี่ยวของอีกทั้งไดอานขอความในบันทึกฉบับนี้ใหผูเกี่ยวของทุกคนฟง และผูเกี่ยวของทั้งหมดไดเขาใจขอความดี
โดยละเอียดตลอดแลว ประกอบกับผูเกี่ยวของทั้งหมดเห็นวาถูกตองตรงตามความจริงทุกประการ จึงไดลงลายมือ
ชื่อไวเปนหลักฐานรวมกัน
(ลงชื่อ)............................................................ผูควบคุมเรือ .........................
(
)
(ลงชื่อ)..............................................................ลูกเรือ ......................../ลามแปล(ถามี)
(
)
ค-๒

(ลงชื่อ)..............................................................ลูกเรือ ...........................
(
)
(ลงชื่อ)..............................................................ลูกเรือ ......................
(
)
(ลงชื่อ)...............................................................ลูกเรือ .......................
(
)
(ลงชื่อ) (ยศ)..............................................................(ตําแหนง/ผูตรวจคนจับกุม)
(
)
(ลงชื่อ) ยศ...............................................................หน.ชุดตรวจคนจับกุม
(
)
แผนที่สังเขปแสดงสถานที่เกิดเหตุ

เหตุเกิดในทะเลบริเวณ แลตติจูด .............................. ลองจิจูด ............................................. ตําบล
............... อําเภอ............. จังหวัด...........เมื่อวันที่ ................................... เวลาประมาณ ......................
ผูตองหาไดทําการตรวจสอบแผนที่สังเขปแสดงสถานที่เกิดเหตุแลว ปรากฏวาถูกตองตรงกับความเปน
จริงทุกประการ จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน โดยไมมีผูใดบังคับ ลอลวง ขูเข็ญ หรือใหสัญญา ผูหนึ่งผูใดแต
อยางใด
(ลงชื่อ)............................................................ผูควบคุมเรือ .........................
(
)
(ลงชื่อ)..............................................................ลูกเรือ ......................../ลามแปล(ถามี)
(
)
(ลงชื่อ)..............................................................ลูกเรือ ...........................
(
)
ค-๓

(ลงชื่อ)..............................................................ลูกเรือ ......................
(
)
(ลงชื่อ)..............................................................ลูกเรือ .......................
(
)
(ลงชื่อ) (ยศ)..............................................................(ตําแหนง/ผูตรวจคนจับกุม)
(
)
(ลงชื่อ) (ยศ)..............................................................(ผูรวมตรวจคนจับกุม)
(
)
(ลงชื่อ) (ยศ)..............................................................(/ผูรวมตรวจคนจับกุม)
(
)
ไดรับสําเนาบันทึกการจับไวแลว
(ลงชื่อ) .......................................................
……………/ …………………… / ……………….
( ในกรณีที่มีผูตองหามากกวา ๑ คน ตองมอบสําเนาบันทึกการจับใหกับผูถูกจับทุกคน และใหลงลายมือชื่อรับ
สําเนาไว ทั้งนี้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๘๔ )
หมายเหตุ : ในการจัดทําบันทึกการ ตรวจ คน จับกุม ใหนําตัวอยางแบบฟอรมดังกลาวขางตนไปปรับใช
ในการจัดทําบันทึกเทานั้น ไมควรทําบันทึกโดยการนําสําเนาแบบฟอรมมากรอกขอความ
สําหรับในการลงลายมือชื่อพยานใหลงจํานวน ๒ คนเปนอยางนอย
ในกรณี มีการจับกุมรวมกับหนวยงานราชการอื่นใหลงรายละเอียดการจับกุมและการสง
มอบของกลางดวย เชน กรณีรวมจับกุมน้ํามันเถื่อนกับเจาหนาที่สรรพสามิตใหเขียนใหชัดเจนวาสงมอบของ
กลางไวที่ไหน อยางไร

ค-๔

(แบบฟอรมที่ ๒)
บันทึกการรับแจงความนําจับ

เขียนที่................................
วันที่.................เดือน...............................พ.ศ.....................
ขาพเจา..............................................อายุ.....................ป ตั้งบานเรือนอยูที่...........................................
แขวง/ตําบล................................................เขต/อําเภอ............................................จังหวัด.................................
ขอแจงความตอ...................................................ตําแหนง.........................................................วาไดมีการกระทํา
ความผิดตามกฎหมายวาดวย.........................................................ฐาน................................................................
เหตุเกิดที่...............................................แขวง/ตําบล...................................เขต/อําเภอ.......................................
จังหวัด..............................................โดยมี................................................................เปนผูกระทําความผิด กลาวคือ
เมื่อวันทึ่........................เดือน......................................พ.ศ..........................เวลา.....................น
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
จึงขอใหไปจับกุมตอไป
ลายมือชื่อหรือลายพิมพนิ้วมือผูแจงความนําจับ...........................................................................................
(........................................................................................)
เรียน...............................................................
ดวยไดมีผูแจงความนําจับไวกับขาพเจาดังรายละเอียดขางตน เนื่องจากเปนเหตุปจจุบันทันดวน ขาพเจา
ผูรับแจงความ จึงไดรับแจงความไวแลว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ.
ขาพเจา...............................................................
........................................
เปนผูมีอํานาจรับแจงความ ขอรับรองการแจงความ
(.......................................)
ตามบันทึกการแจงความขางตน
ลายมือชื่อผูรับแจงความ
.....................................................
(....................................................)
ลายมือชื่อผูรับรอง
ขาพเจา.........................................................ตําแหนง............................................................................
ไดรับแจงความนําจับของ................................ไวเรียบรอยแลว เมื่อวันที่................เดือน.....................พ.ศ..........
ลงชื่อ.......................................................ผูรับแจงความ
(.....................................................)

ค-๕

(แบบฟอรมที่ ๓)
บันทึกการรับรองผลคดี
ขาพเจา...........................................................................ตําแหนง............................................
สังกัด.........................................................................ขอรับรองวา ตามที่.............................................................
ไดแจงความนําจับ....................................................................................ฐาน......................................................
....................................................................ไวนั้น ไดทําการจับกุมผูกระทําความผิดดังกลาว
จึงขอรับรองไวเปนหลักฐาน
...........................................................
(.........................................................)
ผูรับรองผลคดี
หมายเหตุ แบบฟอรมที่ ๔-๖ จนท.รักษากฎหมายบานเมืองจะเปนผูดําเนินการจัดทําภายหลังจากที่ จน
ท.ทหารเรือ ฯ นําสงผูตองหาและของกลางแลว

ค-๖

(แบบฟอรมที่ ๔)
รายงานการจับกุมคดีที่มีผูแจงความนําจับ
เขียนที่.........................................................
วันที่...................เดือน..................................พ.ศ....................
เรียน....................................................
ขาพเจา.....................................................................ตําแหนง...................................................
พรอมดวย.......................................................................................ตําแหนง.........................................................
ไดทําการจับกุม......................................................................ความผิดฐาน............................................................
เหตุเกิดที่...................................................................แขวง / ตําบล .....................................................................
เขต / อําเภอ ...................................................จังหวัด........................................เมื่อวันที่.....................................
เดือน........................................พ.ศ............................ โดยมี.................................................................................
เปนผูแจงความนําจับ
ขาพเจาไดทําการจับกุมผูกระทําความผิดโดย...........................................................................
สงเจาพนักงานสอบสวนดําเนินคดี สถานีตํารวจ..................................................................................................
บัดนี้คดีถึงที่สุดแลว โดย.......................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
(ลงชื่อ) ...................................................... ผูจับ
(....................................................)

ค-๗

(แบบฟอรมที่ ๕)
ขอรับเงินรางวัลนําจับ

เขียนที่......................................................
วันที่...........เดือน..............................พ.ศ......................

เรื่อง ขอรับเงินรางวัลนําจับ
เรียน...................................................
ตามที่ขาพเจา.................................................... แจงความนําจับ/ทําการจับกุม ผูกระทําความผิดตาม
กฎหมายวาดวย.....................................ไว เมื่อวันที่.................เดือน.........................พ.ศ...................นั้น
ขาพเจาขอรับเงินรางวัลนําจับตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจายเงินรางวัล
ในคดีจับกุม
ผูกระทําผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับ.....................................
ขอไดโปรดพิจารณาจายเงินรางวัลนําจับใหขาพเจาดวย
ขอแสดงความนับถือ
ลายมือชื่อหรือลายพิมพนิ้วมือ
ผูแจงความนําจับหรือผูจับกุม
..................................................................
(.................................................................)
เงินรางวัล................................................................บาท
นําสงกองการเงินกรมตํารวจ....................................บาท
ลงชื่อ.................................................................ผูรับเงิน
................/.................../........................
ลงชื่อ................................................................ผูนําจับ
............../................/..................
รอยละ ๕๐ ของเงินคาปรับ...................................บาท
ลงชื่อ.........................................................................
(........................................................................)
ผูแจงความนําจับ
รอยละ ๒๐ ของเงินคาปรับ...................................บาท
ลงชื่อ.........................................................................
(.......................................................................)
เจาหนาที่ผูจับ

ค-๘

ผนวก ง
ตัวอยางการเขียนบันทึกจับกุม
(ตัวอยางที่ ๑ )
ทัพเรือภาคที่ ๑ กองทัพเรือ
เรือ ต.๙๙
บันทึกการตรวจคนจับกุม

เขียนที่ เรือ ต.๙๙
วันที่ ๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๔
บันทึกฉบับนี้ทําขึ้นไวเปนหลักฐานแสดงวาเมื่อเวลา ๐๘.๐๐ น. เจาหนาที่ทหารเรือ ทัพเรือภาคที่ ๑
กองทัพเรือ นําโดยขาพเจา ร.อ.ปราบ ไหมแดง ตําแหนง ผบ.เรือ ต.๙๙ กับพวกไดนําเรือออกลาดตระเวน
ตามแผนการลาดตระเวนเพื่อปฏิบัติภารกิจตามที่ไดรับมอบหมาย ขณะที่เรือแลนมาถึงบริเวณ.แลตติจูด ๑๑
องศา ๕๑ ลิปดาเหนือ ลองจิจูด ๑๐๑ องศา ๑๘.๕ ลิปดา ตะวันออก (แบริ่ง๑๙๑ ระยะ ๔๐ ไมล จากทิศใต
ของเกาะเสม็ด) ตามแนวเขตเศรษฐกิจ จําเพาะของราชอาณาจักรไทยไดตรวจพบเรือประมงหมายเลข
CM ๙๙๖๔๔ ts บริเวณหัวเรือ ตัวเรือทาสีเขียว เกงเรือทาสีเขียว โดยมีเหตุอันควรสงสัยวาจะมีการกระทํา
ความผิดกฎหมายเกิดขึ้นในเรือ หรือมีสิ่งของผิดกฎหมาย หรือมีสิ่งของไวใชในการกระทําผิดกฎหมาย ซุกซอน
อยูบนเรือ เจาหนาที่จึงไดสงอาณัติสัญญาณใหเรือลําดังกลาวหยุดลอยลํา จากนั้นขาพเจาจึงไดสั่งการใหนําเรือ
เขาไปเทียบใหทําการตรวจคนแลวแจงเหตุอันควรสงสัยให ผูควบคุมเรือ และบุคลประจําเรือ ทราบแลว โดย
กอนทําการตรวจคน เจาหนาที่ไดแสดงความบริสุทธิ์จนเปนที่พอใจของผูควบคุมเรือและบุคคลประจําเรือแลว
และผูควบคุมเรือตลอดจนบุคลประจําเรือยินยอมใหเจาหนาที่ทําการตรวจคนได เจาหนาที่จึงไดเริ่มทําการ
ตรวจคน จากการตรวจคนเรือ CM ๙๙๖๔๔ ts สัญชาติเวียดนามในขณะทําการประมงทราบวา
๑. ผูควบคุมเรือ/ไตเรือ ชื่อ นายเจิ่น วัน เหี่ยน อายุ ๓๘ ป อยูที่จังหวัดกาเมา ประเทศเวียดนาม
๒. ลูกเรือ ดังมีรายชื่อดังตอไปนี้
๒.๑ นาย ฟน วัน เติม อายุ ๓๐ ป อยูที่จังหวัดกาเมา ประเทศเวียดนาม
๒.๒ นาย โด กวก ซูย อายุ ๔๑ ป อยูที่จังหวัดกาเมา ประเทศเวียดนาม
๒.๓ นาย เล วัน เวียด อายุ ๓๘ ป อยูที่จังหวัดกาเมา ประเทศเวียดนาม
๒.๔ นาย วอ วัน จูง อายุ ๓๐ ป อยูที่จังหวัดกาเมา ประเทศเวียดนาม
๒.๕ นาย ดิง วัน เกื่อง อายุ ๓๑ ป อยูที่จังหวัดกาเมา ประเทศเวียดนาม
๒.๖ นาย เล ฮวาง อัน อายุ ๒๐ ป อยูที่จังหวัดกาเมา ประเทศเวียดนาม
๒.๗ นาย วอ มิง ญี๊ อายุ ๒๐ ป อยูที่จังหวัดกาเมา ประเทศเวียดนาม
๒.๘ นาย เหงี๋ยน วัน เหี่ยน อายุ ๓๖ ป อยูที่จังหวัดกาเมา ประเทศเวียดนาม
- จํานวนลูกเรือทั้งหมดรวมทั้งผูควบคุมเรือ จํานวน ๙ คน ออกเดินทางจาก แหลมกาเมา จะ
เดินทางไปหาปลาในเขตนานน้ําไทยราชอาณาจักรไทย
ผลการตรวจคนพบ การกระทําความผิดตาม พ.ร.บ.วาดวยการประมงไทยในเขตการประมงไทย
พ.ศ.๒๔๘๒ ขาพเจากับพวกจึงไดรวมกันทําการจับกุม นาย เจิ่น วัน เหี่ยน กับพวก รวม ๙ คน พรอมดวยของ
กลางคือ
๑. สัตวทะเล (ปลาหมึกเนาเสีย) จํานวนประมาณ ๒๐ กิโลกรัม
ง-๑

๒. สัตวทะเล (ปลาเนาเสีย) จํานวนประมาณ ๓๐ กิโลกรัม
๓. เบ็ดตกปลาทําดวยไมไผ จํานวนประมาณ ๓๐ คัน
๔. อวนไดหมึก จํานวน ๑ ปาก
๕. หลอดไฟฟาลอปลาหมึก จํานวน ๕ หลอด
๖. เตาแกสหุงตม จํานวน ๑ เตา
๗. ถังแกส จํานวน ๒ ถัง
๘. ตะแกรงลวดใชสําหรับตากปลาหมึก จํานวนประมาณ ๒๐ อัน
๙. เรือประมงสัญชาติเวียดนาม หมายเลข CM 99644 ตัวเรือทาสีเขียว เกงเรือทาสีขาวทําดวยไม
ชนิดเครื่องยนตดีเซล ๖ สูบ ตราอักษร COMMINS หมายเลขเครื่อง ๒๗๑๔๐๓๔๙ จํานวน ๑ ลํา พรอมดวย
เครื่องขับเครื่องกําเนิดไฟฟา MITZUBISHI ๖ สูบ GENERIOR ๖๐ KV. และแบตเตอรี่สตาทร ๒๔ V. จํานวน ๒
ลูก
ซึ่งประกอบติดตั้งอยูภายในเรือของกลาง
หมายเหตุ ของกลางจํานวน ๙ รายการไมสามารถนําสงใหพนักงานสอบสวนไดจึงไดสงใหศูน ย
อนุรักษ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนผูดูแลเก็บ
รักษาไวชั่วคราวระหวางที่พนักงานสอบสวนจัดเตรียมสถานที่เพื่อเก็บรักษาของกลาง
โดยกลาวหาวาไดกระทําความผิดดังนี้
๑. นายเจิ่น วัน เหี่ยน อายุ ๓๘ ป มีความผิดฐานเปนผูควบคุมเรือใชเรือสัญชาติตางประเทศหรือ
เรือที่เปนของคนตางดาวทําการประมงหรือพยายามทําการประมงในเขตการประมงไทยโดย
ฝาฝน พ.ร.บ.วาดวยการประมงไทยในเขตการประมงไทย พ.ศ.๒๔๘๒
๒. ลู ก เรื อจํ า นวน ๘ คน ตามข อ ๒. มี ค วามผิ ด ฐานเป น คนต า งด า วทํา หน า ที่เ ป น ลู กเรื อ ใน
เรือประมงในเขตการประมงไทยโดยฝาฝน พ.ร.บ.วาดวยการประมงไทยในเขตการประมงไทย
พ.ศ.๒๔๘๒
เหตุเกิดในทะเลบริเวณ แลตติจูด ๑๑ องศา ๕๑ ลิปดาเหนือ ลองจิจูด ๑๐๑ องศา ๑๘.๕ ลิปดา
ตะวั น ออก (แบริ่ ง ๑๙๑ ระยะ ๔๐ ไมล จากทิ ศ ใต ข องเกาะเสม็ ด ) ตามแนวเขตเศรษฐกิ จ จํ า เพาะของ
ราชอาณาจักรไทย เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๔ เวลาประมาณ ๐๘.๐๐ น.
จากการสอบสวนเบื้องตนในชั้นการจับกุมปรากฏวาผูตองหาสัญชาติเวียดนามทั้งหมด จํานวน ๙
คน ใหการรับสารภาพตลอดจนขอกลาวหา
พรอมกันนี้ไดดําเนินการแจงสิทธิใหผูตองหาทราบดังตอไปนี้
๑. ผู ถู ก จั บ มี สิ ท ธิ ที่ จ ะไม ใ ห ก ารหรื อ ให ก ารก็ ไ ด แ ละถ อ ยคํ า ของผู ต อ งหานั้ น อาจใช เ ป น
พยานหลักฐาน ในการพิจารณาคดีได
๒. มีสิทธิแจงหรือขอใหเจาพนักงานแจงใหญาติหรือผูไววางใจทราบถึงการจับกุมในโอกาสแรก
๓. พบและปรึกษาผูซึ่งจะมาเปนทนายความไดเปนการเฉพาะตัว
๔. ใหทนายความหรือผูซึ่งตนไววางใจเขารวมฟงการสอบปากคํา
๕. ไดรับการเยี่ยมเยียนหรือติดตอกับญาติไดตามสมควร
๖. ไดรับการรักษาพยาบาลโดยเร็วเมื่อเกิดการเจ็บปวย
ผูตองหาไดรับทราบสิทธิดังกลาวตามขางตนแลว
เจาพนักงานผูทําการจับกุม จึงไดนําตัวผูตองหาพรอมดวยของกลางทั้งหมดสง พนักงานสอบสวน
สภ.เพ จังหวัดระยอง เพื่อดําเนินคดีตามขอกลาวหาดังกลาวขางตนตอไป
อนึ่ง ในการตรวจคนจับกุมของเจาหนาที่ในครั้งนี้ เจาหนาที่ทั้งหมดไดปฏิบัติอยางสุภาพ มิได
ลอลวง บังคับ ขูเข็ญ หรือใหสัญญาเพื่อจูงใจผูหนึ่งผูใดแตประการใด หรือกระทําดวยประการใด ๆ อันเปนการ
ง-๒

ประทุษรายแกกายหรือจิตใจตอผูหนึ่งผูใดในเรือ หรือทําใหทรัพยสินของผูหนึ่งผูใดเสียหาย สูญหาย เสื่อมคา
หรือไรประโยชนแตประการใด หรือมีการเรียกรองเอาทรัพยสินใด ๆ มาเปนประโยชนสวนตัวแตอยางใด
เพื่อเปนการรับรองผลการตรวจคน เจาหนาที่จึงไดทําบันทึกนี้ตอหนาผูล งนามในบันทึก และ
ผูเกี่ยวของอีกทั้งไดอานขอความในบันทึกฉบับนี้ใหผูเกี่ยวของทุกคนฟง และผูเกี่ยวของทั้งหมดไดเขาใจขอความ
ดีโดยละเอียดตลอดแลว ประกอบกับผูเกี่ยวของทั้งหมดเห็นวาถูกตองตรงตามความจริงทุกประการ จึงไดลง
ลายมือชื่อไวเปนหลักฐานรวมกัน
(ลงชื่อ)..............................................................ผูควบคุมเรือสัญชาติเวียดนาม/ผูตองหาที่ ๑
( นายเจิ่น วัน เหี่ยน )
(ลงชื่อ)..............................................................ลูกเรือสัญชาติเวียดนาม/ผูตองหาที่ ๒
( นายฟน วัน
เติม
)
(ลงชื่อ)..............................................................ลูกเรือสัญชาติเวียดนาม/ผูตองหาที่ ๓
( นายโด กวก ซูย
)
(ลงชื่อ)..............................................................ลูกเรือสัญชาติเวียดนาม/ผูตองหาที่ ๔
( นายเล วัน เวียด
)
(ลงชื่อ)..............................................................ลูกเรือสัญชาติเวียดนาม/ผูตองหาที่ ๕
( นายวอ วัน จูง
)
(ลงชื่อ)..............................................................ลูกเรือสัญชาติเวียดนาม/ผูตองหาที่ ๖
( นายดิง
วัน เกื่อง
)
(ลงชื่อ)..............................................................ลูกเรือสัญชาติเวียดนาม/ผูตองหาที่ ๗
( นายเล ฮวาง อัน
)
(ลงชื่อ)..............................................................ลูกเรือสัญชาติเวียดนาม/ผูตองหาที่ ๘
( นายวอ มิง ญี๊
)
(ลงชื่อ)..............................................................ลูกเรือสัญชาติเวียดนาม/ผูตองหาที่ ๙
( นายเหงี๋ยน วัน เหี่ยน
)
(ลงชื่อ)..น.ต............................................................ผบ.เรือ ต.๙๙/ผูตรวจคนจับกุม
(
ปราบ ไหมแดง
)
(ลงชื่อ)..ร.ท............................................................ผูรวมตรวจคนจับกุม
(
รัฐกรณ พงสง
)
(ลงชื่อ).............................................................เจาหนาที่ลามแปล
(
อานัฐ ปอชื่น
)
(ลงชื่อ).............................................................นายชางกลเรือ ๕/เก็บรักษาของกลาง
(
กฤต ชํานาญ )
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แผนที่สังเขปแสดงสถานที่เกิดเหตุ

บริเวณจุดตรวจคนจับกุมเรือประมงเรือประมงสัญชาติ
เวียดนามหมายเลข CM ๙๙๖๔๔ ts ตัวเรือทาสีเขียว เกง
เรือทาสีเขียว ทาสี พรอมผูตองหาอยูบนเรือ จํานวน ๙ คน

เหตุเกิดในทะเลบริเวณ แลตติจูด ๑๑ องศา ๕๑ ลิปดาเหนือ ลองจิจูด ๑๐๑ องศา ๑๘.๕ ลิปดา
ตะวั น ออก (แบริ่ ง ๑๙๑ ระยะ ๔๐ ไมล จากทิ ศ ใต ข องเกาะเสม็ ด ) ตามแนวเขตเศรษฐกิ จ จํ า เพาะของ
ราชอาณาจักรไทย เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๔ เวลาประมาณ ๐๘.๐๐ น.
ผูตองหาไดทําการตรวจสอบแผนที่สังเขปแสดงสถานที่เกิดเหตุแลว ปรากฏวาถูกตองตรงกับความ
เปนจริงทุกประการ จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน โดยไมมีผูใดบังคับ ลอลวง ขูเข็ญ หรือใหสัญญาผูหนึ่ง
ผูใดแตอยางใด
(ลงชื่อ)..............................................................ผูควบคุมเรือสัญชาติเวียดนาม/ผูตองหาที่ ๑
( นายเจิ่น วัน เหี่ยน )
(ลงชื่อ)..............................................................ลูกเรือสัญชาติเวียดนาม/ผูตองหาที่ ๒
( นายฟน วัน เติม
)
ง-๔

(ลงชื่อ)..............................................................ลูกเรือสัญชาติเวียดนาม/ผูตองหาที่ ๓
( นายโด กวก ซูย
)
(ลงชื่อ)..............................................................ลูกเรือสัญชาติเวียดนาม/ผูตองหาที่ ๔
( นายเล วัน เวียด
)
(ลงชื่อ)..............................................................ลูกเรือสัญชาติเวียดนาม/ผูตองหาที่ ๕
( นายวอ วัน จูง
)
(ลงชื่อ)..............................................................ลูกเรือสัญชาติเวียดนาม/ผูตองหาที่ ๖
( นายดิง วัน เกื่อง
)
(ลงชื่อ)..............................................................ลูกเรือสัญชาติเวียดนาม/ผูตองหาที่ ๗
( นายเล ฮวาง อัน
)
(ลงชื่อ)..............................................................ลูกเรือสัญชาติเวียดนาม/ผูตองหาที่ ๘
( นายวอ มิง ญี๊
)
(ลงชื่อ)..............................................................ลูกเรือสัญชาติเวียดนาม/ผูตองหาที่ ๙
( นายเหงี๋ยน วัน เหี่ยน )
(ลงชื่อ)..น.ต............................................................ผบ.เรือ ต.๙๙/ผูตรวจคนจับกุม
(
ปราบ ไหมแดง
)
(ลงชื่อ)..ร.ท............................................................ผูรวมตรวจคนจับกุม
(
รัฐกรณ พงสง
)
(ลงชื่อ).............................................................เจาหนาที่ลามแปล
(
อานัฐ ปอชื่น
)
(ลงชื่อ).............................................................นายชางกลเรือ ๕/เก็บรักษาของกลาง
(
กฤต ชํานาญ )

ง-๕

(ตัวอยางที่ ๒ )
ทัพเรือภาคที่ ๑ กองทัพเรือ
เรือ ต.๒๒๐
บันทึกการตรวจคนจับกุม

เขียนที่ เรือ ต.๒๒๐
วันที่ ๑๕ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๔๙
บันทึกฉบับนี้ทําขึ้น ไวเ ปนหลักฐานแสดงวาเมื่อเวลา ๐๗.๓๐ น. เจาหนาที่ทหารเรือ กองเรือ
ปองกันฝงเขต ๑ กองทัพเรือ นําโดยขาพเจา ร.ท.ณัฐ นภา ตําแหนง ผูควบคุมเรือ ต.๒๒๐ กับพวกไดนําเรือ
ออกลาดตระเวนตามแผนการลาดตระเวนเพื่อปฏิบัติภารกิจตามที่ไดรับมอบหมาย ขณะที่เรือแลนมาถึงบริเวณ
แลตติจูด ๑๒ องศา ๕๙ ลิปดาเหนือ ลองจิจูด ๑๐๐ องศา ๔๕ ลิปดา ตะวันออก ระหวางเกาะไผกับเกาะลาน
ระยะหางจากฝงประมาณ ๖.๕ ไมล ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ไดตรวจพบเรือประมงชื่อ ส.
รุงทวีทรัพย ๙ ทําดวยไม ตัวเรือทาสีเขียวคาดขาว เกงเรือทาสีขาว หมายเลขทะเบียน 320901279 และ
เรือประมงชื่อ ส.รุงทวีทรัพย ๑๐
ทําดวยไม ตัวเรือทาสีเขียวคาดขาว เกงเรือทาสีขาว หมายเลข
ทะเบียน 320901261 ซึ่งเปนเรือประมงประเภทอวนลากคู โดยมีเหตุอันควรสงสัยวาจะมีการกระทําความผิด
กฎหมายเกิดขึ้นในเรือ หรือมีสิ่งของผิดกฎหมาย หรือมีสิ่งของไวใชในการกระทําผิดกฎหมายซุกซอนอยูบนเรือ
เจาหนาที่จึงไดสงอาณัติสัญญาณใหเรือลําดังกลาว หยุดลอยลํา จากนั้นขาพเจาจึงไดสั่งการใหนําเรือเขาไป
เทียบใหทําการตรวจคนแลวแจงเหตุอันควรสงสัยให ผูควบคุมเรือ และบุคลประจําเรือ ทราบแลว โดยกอนทํา
การตรวจคน เจาหนาที่ไดแสดงความบริสุทธิ์จนเปนที่พอใจของผูควบคุมเรือและบุคคลประจําเรือแลว และผู
ควบคุมเรือและบุคคลประจําเรือยินยอมใหเจาหนาที่ทําการตรวจคนได เจาหนาที่จึงไดเริ่มทําการตรวจคน จาก
การตรวจคนเรือประมงชื่อ ส.รุงทวีทรัพย ๙ และ ส.รุงทวีทรัพย ๑๐ พรอมกับสอบถาม
นาย กําธร
มณีโชติ ผูควบคุมเรือ/ไตเรือ ทราบวา
- ผูควบคุมเรือ/ไตเรือ ส.รุงทวีทรัพย ๙ ชื่อ นาย กําธร มณีโชติ อายุ ๔๑ ป อยูที่บานเลขที่ ๑๐๔ หมู
๙ ตําบลคลองดาน อําเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปาการ
- ผูควบคุมเรือ/ไตเรือ ส.รุงทวีทรัพย ๑๐ ชื่อ นาย สมพงษ มณีโชติ อายุ ๔๙ ป อยูที่บานเลขที่ ๘๘๘
หมู ๑๑ ตําบลคลองดาน อําเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ
เจาของเรือ/นายจาง ของเรือ ส.รุงทวีทรัพย ๙ และ ส.รุงทวีทรัพย ๑๐ ชื่อ นาย สมพงษ มณี
โชติ
อายุ ๔๙ ป อยูที่บานเลขที่ ๘๘๘ หมู ๑๑ ตําบลคลองดาน อําเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปาการ
- จํานวนลูกเรือทั้งหมดรวมทั้งผูควบคุมเรือ จํานวน ๑๒ คน ไดนําเรือประมงจํานวน ๒ ลํา มีชื่อ
ดังกล าวตามข า งตน ออกเดิ น ทางจากท า เทียบเรือคลองดาน จังหวัดสมุทรปราการ จะไปหาปลาที่บ ริเวณ
ระหวางเกาะไผกับเกาะลานในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี
ผลการตรวจคนพบ
๑. อวนลากจํานวน ๑ ผืน
๒. สัตวน้ําเบญจพรรณ (เนาเสีย) จํานวนประมาณ ๔๐๐ กิโลกรัม
๓. แรงงานตางดาวสัญชาติพมาอยูบนเรือ ส.รุงทวีทรัพย ๙ จํานวน ๔ คน
๔. แรงงานตางดาวสัญชาติพมาอยูบนเรือ ส.รุงทวีทรัพย ๑๐ จํานวน ๖ คน
๕. เรือประมงทําดวยไม ชื่อ ส.รุงทวีทรัพย ๙ ตัวเรือทาสีเขียวคาดขาว เกงเรือทาสีขาว หมายเลข
ทะเบียน 320901279 จํานวนเครื่องจักร 1 เครื่อง ชนิดดีเซล จํานวน ๑๐ สูบ ตราอักษรนิสสัน อารดี ๑๐ ยาว
๒๐.๑๕ เมตร กวาง ๕.๕๐ เมตร ลึก ๒.๘๐ เมตร
ง-๖

๖. เรื อ ประมงทํ า ด ว ยไม ชื่อ ส.รุ ง ทวี ท รั พ ย ๑๐ ตั ว เรื อ ทาสี เ ขี ย วคาดขาว เก ง เรื อ ทาสี ข าว
หมายเลขทะเบียน 320901261 จํานวนเครื่องจักร 1 เครื่อง ชนิดดีเซล จํานวน ๑๐ สูบ ตราอักษรนิสสัน อารดี
๑๐ ยาว ๑๘.๕๐ เมตร กวาง ๕.๑๐ เมตร ลึก ๒.๑๐ เมตร
โดยกลาวหาวาไดกระทําความผิดดังนี้
๑. นาย กําธร มณีโชติ ผูควบคุมเรือ/ไตเรือ ส.รุงทวีทรัพย ๙ มีความผิดฐาน
- รวมกันใชเครื่องมืออวนลากมีถุง อวนรุน หรืออวนถุงทุกชนิดและทุกขนาดที่ใชกับเรือยนต
ทําการประมงไมวา ดวยวิธี ใดๆ ในพื้นที่ กําหนดเขตหามใชอวนลากมีถุงและอวนรุนทําการประมงในทองที่
จังหวัดชลบุรี โดยฝาฝนประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ
รับคนตางดาวเขาทํางานโดยฝาฝน พ.ร.บ. การทํางานของคนตางดาว พ.ศ.๒๕๕๑
- ใหคนตางดาวเขาพักอาศัย ซอนเรน หรือชวยดวยประการใดๆ เพื่อใหคนตางดาวนั้นพนจาก
การจับกุม โดยรูวาเปนคนตางดาวเขามาในราชอาณาจักรโดยฝาฝน พ.ร.บ.คนเขาเมือง พ.ศ.๒๕๒๒
๒. นาย เปยก , นาย สม , นาย ลี และ นาย รัน สัญชาติพมา จํานวน ๔ คน ซึ่งเปนลูกเรือ ส.รุงทวีทรัพย ๙
มีความผิดฐาน
เปนบุคคลตางดาวไมเขาเมืองตามชองทาง ดานตรวจคนเขาเมือง เขตทา สถานี หรือทองที่ที่
กําหนดไว โดยฝาฝน พ.ร.บ.คนเขาเมือง พ.ศ.๒๕๒๒
- เปนคนตางดาวเขามาและอยูในราชอาณาจักรไทยโดยไมไดรับอนุญาต โดยฝาฝน พ.ร.บ.คนเขาเมือง
พ.ศ.๒๕๒๒
- เปนคนตางดาวเขาทํางานโดยมิไดรับอนุญาตโดยฝาฝน พ.ร.บ.การทํางานของคนตางดาว พ.ศ.๒๕๕๑
๓. นาย สมพงษ มณีโชติ ผูควบคุมเรือ/ไตเรือ ส.รุงทวีทรัพย ๑๐ มีความผิดฐาน
- รวมกันใชเครื่องมืออวนลากมีถุง อวนรุน หรืออวนถุงทุกชนิดและทุกขนาดที่ใชกับเรือยนต
ทําการประมงไมวาดวยวิธีใดๆ ในพื้นที่กําหนดเขตหามใชอวนลากมีถุงและอวนรุนทําการประมงในท องที่
จังหวัดชลบุรี โดยฝาฝนประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ
รับคนตางดาวเขาทํางานโดยฝาฝน พ.ร.บ. การทํางานของคนตางดาว พ.ศ.๒๕๕๑
- ใหคนตางดาวเขาพักอาศัย ซอนเรน หรือชวยดวยประการใดๆ เพื่อใหคนตางดาวนั้นพนจาก
การจับกุม โดยรูวาเปนคนตางดาวเขามาในราชอาณาจักรโดยฝาฝน พ.ร.บ.คนเขาเมือง พ.ศ.๒๕๒๒
๒. นาย ชิด , นาย กุง , นาย ขาว , นาย คาน , นาย มน และ นาย ดาม สัญชาติพมา จํานวน ๖ คน ซึ่งเปน
ลูกเรือ ส.รุงทวีทรัพย ๑๐ มีความผิดฐาน
เปนบุคคลตางดาวไมเขาเมืองตามชองทาง ดานตรวจคนเขาเมือง เขตทา สถานี หรือทองที่ที่
กําหนดไว โดยฝาฝน พ.ร.บ.คนเขาเมือง พ.ศ.๒๕๒๒
- เปนคนตางดาวเขามาและอยูในราชอาณาจักรไทยโดยไมไดรับอนุญาต โดยฝาฝน พ.ร.บ.คนเขาเมือง
พ.ศ.๒๕๒๒
- เปนคนตางดาวเขาทํางานโดยมิไดรับอนุญาตโดยฝาฝน พ.ร.บ.การทํางานของคนตางดาว พ.ศ.๒๕๕๑
เหตุเกิดในทะเลบริเวณ แลตติจูด ๑๒ องศา ๕๙ ลิปดาเหนือ ลองจิจูด ๑๐๐ องศา ๔๕ ลิปดา
ตะวันออก ระหวางเกาะไผกับเกาะลาน ระยะหางจากฝงประมาณ ๖.๕ ไมล ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๙ เวลาประมาณ ๐๗.๓๐ น.
จากการสอบสวนเบื้องตนในชั้นการจับกุมปรากฏวาผูตองหาทั้งหมด จํานวน ๑๒ คน ใหการรับ
สารภาพตลอดขอกลาวหา
พรอมกันนี้ไดดําเนินการแจงสิทธิใหผูตองหาทราบดังตอไปนี้
ง-๗

๑. ผู ถู ก จั บ มี สิ ท ธิ ที่ จ ะไม ใ ห ก ารหรื อ ให ก ารก็ ไ ด แ ละถ อ ยคํ า ของผู ต อ งหานั้ น อาจใช เ ป น
พยานหลักฐาน ในการพิจารณาคดีได
๒. มีสิทธิแจงหรือขอใหเจาพนักงานแจงใหญาติหรือผูไววางใจทราบถึงการจับกุมในโอกาสแรก
๓. พบและปรึกษาผูซึ่งจะมาเปนทนายความไดเปนการเฉพาะตัว
๔. ใหทนายความหรือผูซึ่งตนไววางใจเขารวมฟงการสอบปากคํา
๕. ไดรับการเยี่ยมเยียนหรือติดตอกับญาติไดตามสมควร
๖. ไดรับการรักษาพยาบาลโดยเร็วเมื่อเกิดการเจ็บปวย
ผูตองหาไดรับทราบสิทธิดังกลาวตามขางตนแลว ไมประสงคจะใชสิทธิแตอยางใด
เจาพนักงานผูทําการจับกุม จึงไดนําตัวผูตองหาพรอมดวยของกลางทั้งหมดสงพนักงานสอบสวน
สภ.พัทยา จังหวัดชลบุรี เพื่อดําเนินคดีตามขอกลาวหาดังกลาวขางตนตอไป
อนึ่ง ในการตรวจคนจับกุมของเจาหนาที่ในครั้งนี้ เจาหนาที่ทั้งหมดไดปฏิบัติอยางสุภาพ มิได
ลอลวง บังคับ ขูเข็ญ หรือใหสัญญาเพื่อจูงใจผูหนึ่งผูใดแตประการใด หรือกระทําดวยประการใด ๆ อันเปนการ
ประทุษรายแกกายหรือจิตใจตอผูหนึ่งผูใดในเรือ หรือทําใหทรัพยสินของผูหนึ่งผูใดเสียหาย สูญหาย เสื่อมคา
หรือไรประโยชน แตประการใด หรือมีการเรียกรองเอาทรัพยสินใด ๆ มาเปนประโยชนสวนตัวแตอยางใด
เพื่อเปนการรับรองผลการตรวจคน เจาหนาที่จึงไดทําบันทึกนี้ตอหนาผูล งนามในบันทึก และ
ผูเกี่ยวของอีกทั้งไดอานขอความในบันทึกฉบับนี้ใหผูเกี่ยวของทุกคนฟง และผูเกี่ยวของทั้งหมดไดเขาใจขอความ
ดีโดยละเอียดตลอดแลว ประกอบกับผูเกี่ยวของทั้งหมดเห็นวาถูกตองตรงตามความจริงทุกประการ จึงไดลง
ลายมือชื่อไวเปนหลักฐานรวมกัน
(ลงชื่อ)............................................................ผูควบคุมเรือ ส.รุงทวีทรัพย ๙
(
นาย กําธร มณีโชติ
)
(ลงชื่อ)..............................................................ลูกเรือ ส.รุงทวีทรัพย ๙/ลามแปล
(
นาย เปยก/สัญชาติพมา )
(ลงชื่อ)..............................................................ลูกเรือ ส.รุงทวีทรัพย ๙
(
นาย สม/สัญชาติพมา
)
(ลงชื่อ)..............................................................ลูกเรือ ส.รุงทวีทรัพย ๙
(
นาย ลี/สัญชาติพมา
)
(ลงชื่อ)..............................................................ลูกเรือ ส.รุงทวีทรัพย ๙
(
นาย รัน/สัญชาติพมา
)
(ลงชื่อ)..............................................................ผูควบคุมเรือ ส.รุงทวีทรัพย ๑๐
(
นาย สมพงษ มณีโชติ )
(ลงชื่อ)..............................................................ลูกเรือ ส.รุงทวีทรัพย ๑๐/ลามแปล
(
นาย ชิด/สัญชาติพมา
)
(ลงชื่อ)..............................................................ลูกเรือ ส.รุงทวีทรัพย ๑๐
(
นาย กุง/สัญชาติพมา
)
(ลงชื่อ)..............................................................ลูกเรือ ส.รุงทวีทรัพย ๑๐
(
นาย ขาว/สัญชาติพมา
)
(ลงชื่อ)..............................................................ลูกเรือ ส.รุงทวีทรัพย ๑๐
(
นาย คาน/สัญชาติพมา )
ง-๘

(ลงชื่อ)..............................................................ลูกเรือ ส.รุงทวีทรัพย ๑๐
(
นาย มน/สัญชาติพมา
)
(ลงชื่อ)..............................................................ลูกเรือ ส.รุงทวีทรัพย ๑๐
(
นาย ดาม/สัญชาติพมา )
(ลงชื่อ) ร.ท...............................................................ผค.เรือ ต.๒๒๐/ผูตรวจคนจับกุม
(
ณัฐ นภา
)
(ลงชื่อ) จ.อ...............................................................หน.ชุดตรวจคนจับกุม
(
สมหวัง ตังเยอะ
)
แผนที่สังเขปแสดงสถานที่เกิดเหตุ
จุดตรวจคนจับกุมเรือประมง ส.รุงทวีทรัพย ๙ และ
ส.รุงทวีทรัพย ๑๐ พรอมผูตองหารวม ๑๒ คน

เหตุเกิดในทะเลบริเวณ แลตติจูด ๑๒ องศา ๕๙ ลิปดาเหนือ ลองจิจูด ๑๐๐ องศา ๔๕ ลิปดา
ตะวันออก ระหวางเกาะไผกับเกาะลาน ระยะหางจากฝงประมาณ ๖.๕ ไมล ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๙ เวลาประมาณ ๐๗.๓๐ น.
ผูตองหาไดทําการตรวจสอบแผนที่สังเขปแสดงสถานที่เกิดเหตุแลว ปรากฏวาถูกตองตรงกับความ
เปนจริงทุกประการ จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน โดยไมมีผูใดบังคับ ลอลวง ขูเข็ญ หรือใหสัญญา ผูหนึ่ง
ผูใดแตอยางใด
ง-๙

(ลงชื่อ)............................................................ผูควบคุมเรือ ส.รุงทวีทรัพย ๙
(
นาย กําธร มณีโชติ
)
(ลงชื่อ)..............................................................ลูกเรือ ส.รุงทวีทรัพย ๙/ลามแปล
(
นาย เปยก/สัญชาติพมา )
(ลงชื่อ)..............................................................ลูกเรือ ส.รุงทวีทรัพย ๙
(
นาย สม/สัญชาติพมา
)
(ลงชื่อ)..............................................................ลูกเรือ ส.รุงทวีทรัพย ๙
(
นาย ลี/สัญชาติพมา
)
(ลงชื่อ)..............................................................ลูกเรือ ส.รุงทวีทรัพย ๙
(
นาย รัน/สัญชาติพมา
)
(ลงชื่อ)..............................................................ผูควบคุมเรือ ส.รุงทวีทรัพย ๑๐
(
นาย สมพงษ มณีโชติ )
(ลงชื่อ)..............................................................ลูกเรือ ส.รุงทวีทรัพย ๑๐/ลามแปล
(
นาย ชิด/สัญชาติพมา
)
(ลงชื่อ)..............................................................ลูกเรือ ส.รุงทวีทรัพย ๑๐
(
นาย กุง/สัญชาติพมา
)
(ลงชื่อ)..............................................................ลูกเรือ ส.รุงทวีทรัพย ๑๐
(
นาย ขาว/สัญชาติพมา
)
(ลงชื่อ)..............................................................ลูกเรือ ส.รุงทวีทรัพย ๑๐
(
นาย คาน/สัญชาติพมา )
(ลงชื่อ)..............................................................ลูกเรือ ส.รุงทวีทรัพย ๑๐
(
นาย มน/สัญชาติพมา
)
(ลงชื่อ)..............................................................ลูกเรือ ส.รุงทวีทรัพย ๑๐
(
นาย ดาม/สัญชาติพมา )
(ลงชื่อ) ร.ท...............................................................ผค.เรือ ต.๒๒๐/ผูตรวจคนจับกุม
(
ณัฐ นภา
)
(ลงชื่อ) จ.อ...............................................................หน.ชุดตรวจคนจับกุม
(
สมหวัง ตังเยอะ
)

ง-๑๐

(ตัวอยางที่ ๓ )
ทัพเรือภาคที่ ๑ กองทัพเรือ
เรือ ต.๒๑๑
บันทึกการตรวจคนจับกุม

เขียนที่ เรือ ต.๒๑๑
วันที่ ๑๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๕
บันทึกฉบับนี้ทําขึ้นไวเปนหลักฐานแสดงวาเมื่อเวลา ๑๐.๐๐ น. เจาหนาที่ทหารเรือ ทัพเรือภาคที่ ๑
กองทัพเรือ นําโดยขาพเจา ร.อ.พัน เดชสังข ตําแหนง ผูควบคุมเรือ ต.๒๑๑ กับพวกไดนําเรือออกลาดตระเวน
ตามแผนการลาดตระเวนเพื่อปฏิบัติภารกิจตามที่ไดรับมอบหมาย ขณะที่เรือแลนมาถึงบริเวณ บริเวณ แลตติจูด
๑๒ องศา ๔๗.๑๓ ลิปดาเหนือ ลองจิจูด ๑๐๐ องศา ๕๒.๑๗ ลิปดา ตะวันออก หางจากทาเทียบเรือประมง
บางเสร ระยะประมาณ ๑.๔ ไมล ตําบลบางเสร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ซึ่งเปนทะเลอาณาเขตของประเทศไทย
ไดตรวจพบเรือประมงชื่อเปรียวธารา ๓ ทําดวยไม ตัวเรือทาสีฟา-น้ําเงิน ราโทสีแดง เกงเรือทาสีฟา-น้ําเงิน
หมายเลขทะเบียน 526280341 โดยมีเหตุอันควรสงสัยวาจะมีการกระทําความผิดกฎหมายเกิดขึ้นในเรือ หรือ
มีสิ่งของผิดกฎหมาย หรือมีสิ่งของไวใชในการกระทําผิดกฎหมายซุกซอนอยูบนเรือ เจาหนาที่จึงไดสงอาณัติ
สัญญาณใหเรือลําดังกลาว หยุดลอยลํา จากนั้นขาพเจาจึงไดสั่งการใหนําเรือเขาไปเทียบใหทําการตรวจคนแลว
แจงเหตุอันควรสงสัยให ผูควบคุมเรือ และบุคลประจําเรือ ทราบแลว โดยกอนทําการตรวจคน เจาหนาที่ได
แสดงความบริสุทธิ์จนเปนที่พอใจของผูควบคุมเรือและบุคคลประจําเรือแลว และผูควบคุมเรือและบุคคล
ประจํ า เรื อยิ น ยอมให เ จ า หน า ที่ ทํา การตรวจค น ได เจา หนา ที่จึ ง ได เริ่ ม ทํา การตรวจค น จากการตรวจค น
เรือประมงชื่อเปรียวธารา ๓ พรอมกับสอบถาม นาย เทง สวน ผูควบคุมเรือ/ไตเรือ ซึ่งเปนลูกจาง สามารถฟง
และพูดภาษาไทยได ทราบวา
- ผูควบคุมเรือ/ไตเรือ ชื่อ นาย เทง สวน อายุ ๒๘ ป อาชีพรับจาง อยูที่นครวัด ประเทศกัมพูชา บิดา
ชื่อ นาย เอื้อน เทา มารดาชื่อ นาง เจียม ทวน
เจาของเรือ/นายจาง ชื่อ นางสาว ทิพวรรณ นาคสุทธิ์ อายุ ๓๓ ป อยูบานเลขที่ ๑๕/๒๐ หมูที่ ๕
ตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
- จํานวนลูกเรือทั้งหมดรวมทั้งผูควบคุมเรือ ซึ่งเปนลูกจาง จํานวน ๖ คน ไดรับคําสั่งจาก นางสาว
ทิพวรรณ นาคสุทธิ์ นายจางใหนําเรือประมงออกเดินทางจากทาเทียบเรือเกาะลานไปหาปูที่บริเวณเกาะไผ
และกวานซึ่งติดตั้งอยูบนเรือเกิดเสียจึงไดนําเรือเดินทางไปที่สะพานทาเทียบเรือบางเสรเพื่อซอมทํา ขณะที่เรือ
จะเขาทาก็ไดถูกเจาหนาที่ทหารเรือเขาตรวจสอบและเรือลําดังกลาวที่ถูกจับกุมนี้ก็ไมไดมีสัญญาเชาเรือแตอยางใด
ผลการตรวจคนพบ
๑. อวน ๑ ผืน
๒. เรือประมงทําดวยไม ชื่อเปรียวธารา๓ ตัวเรือทาสีฟา-น้ําเงิน ราโทสีแดง เกงเรือทาสีฟา-น้ําเงิน
หมายเลขทะเบียน 526280341 จํานวนเครื่องจักร 1 เครื่อง ชนิดดีเซล จํานวน 6 สูบ ตราอักษรฮีโน ยาว ๑๒ เมตร
กวาง ๓.๕ เมตร ลึก ๑.๓๕ เมตร
โดยกลาวหาวาไดกระทําความผิดดังนี้
๑. นาย เทง สวน อายุ ๒๘ ป ผูควบคุมเรือ/ไตเรือ มีความผิดฐาน
ทําการในเรือในตําแหนงที่กําหนดใหตองมีใบประกาศนียบัตรรับรองความรูความสามารถ
โดยมิไดรับประกาศนียบัตรโดยฝาฝน พ.ร.บ.การเดินเรือในนานน้ําไทย พ.ศ.๒๔๕๖
ง-๑๑

เปนผูควบคุมเรือใชเรือสยามซึ่งมีคนประจําเรือเปนคนตางดาวรวมอยูดวยรวมกันทําการประมง
โดยฝาฝน พ.ร.บ.วาดวยสิทธิการประมงในเขตการประมงไทย พ.ศ.๒๔๘๒
เปนบุคคลตางดาวไมเขาเมืองตามชองทาง ดานตรวจคนเขาเมือง เขตทา สถานี หรือทองที่
กําหนดไว โดยฝาฝน พ.ร.บ.คนเขาเมือง พ.ศ.๒๕๒๒
- เปนคนตางดาวเขามาและอยูในราชอาณาจักรไทยโดยไมไดรับอนุญาต โดยฝาฝน พ.ร.บ.คนเขาเมือง
พ.ศ.๒๕๒๒
- เปนคนตางดาวเขาทํางานโดยมิไดรับอนุญาตโดยฝาฝน พ.ร.บ.การทํางานของคนตางดาว พ.ศ.๒๕๕๑
๒. ลูกเรือ จํานวน ๕ คน มีรายชื่อดังตอไปนี้
๒.๑ นาย หรี่ ตัน อายุ ๕๕ ป อาชีพรับจาง
บิดาชื่อ นาย เยือน โซะ
มารดาชื่อ นาง ลี่ ยี
๒.๒ นาย นี เซ็ง อายุ ๒๓ ป อาชีพรับจาง
บิดาชื่อ นาย เน แม
มารดาชื่อ นาง ลี่ แอว
๒.๓ นาย แมน เขื่อน อายุ ๒๕ ป อาชีพรับจาง
บิดาชื่อ นาย เอื้อน เลื่อน
มารดาชื่อ นาง เลื่อน เขื่อน
๒.๔ นาย ชาย รีน อายุ ๒๓ ป
อาชีพรับจาง
บิดาชื่อ นาย ลิน โพน
มารดาชื่อ นาง หยา หลาย
๒.๕ นาย แจม เซง อายุ ๒๒ ป
อาชีพรับจาง
บิดาชื่อ นาย อวด เซง
มารดาชื่อ นาง ใน เนน
มีความผิดฐาน
เปนคนตางดาวทําหนาที่เปนลูกเรือในเรือประมงในเขตการประมงไทยโดยฝาฝน พ.ร.บ.วาดวย
สิทธิการประมงในเขตการประมงไทย พ.ศ.๒๔๘๒
เปนบุคคลตางดาวไมเขาเมืองตามชองทาง ดานตรวจคนเขาเมือง เขตทา สถานี หรือทองที่
กําหนดไว โดยฝาฝน พ.ร.บ.คนเขาเมือง พ.ศ.๒๕๒๒
- เปนคนตางดาวเขามาและอยูในราชอาณาจักรไทยโดยไมไดรับอนุญาต โดยฝาฝน พ.ร.บ.
คนเขาเมือง พ.ศ.๒๕๒๒
- เปนคนตางดาวเขาทํางานโดยมิไดรับอนุญาตโดยฝาฝน พ.ร.บ.การทํางานของคนตางดาว พ.ศ.๒๕๕๑
๓. สวนนางสาว ทิพวรรณ นาคสุทธิ์ อายุ ๓๓ ป อยูบานเลขที่ ๑๕/๒๐ หมูที่ ๕ ตําบลหนองปรือ
อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ซึ่งเปนเจาของเรือและนายจางมีความผิดฐาน
ใหคนตางดาวเขาพักอาศัย ซอนเรน หรือชวยดวยประการใดๆ เพื่อใหคนตางดาวพน จาก
การจับกุมโดยรูวาเปนคนตางดาวเขามาในราชอาณาจักรโดยฝาฝน พ.ร.บ.คนเขาเมือง พ.ศ.๒๕๒๒
รับคนตางดาวเขาทํางานโดยมิไดรับอนุญาตโดยฝาฝน พ.ร.บ.การทํางานของคนตางดาว พ.ศ.๒๕๕๑
- ใชชื่อเรือไทยเปนอยางอื่นผิดไปจากที่ไดจดทะเบียนไวโดยฝาฝน พ.ร.บ. เรือไทย พ.ศ.๒๔๘๑
ไมแจงการเปลี่ยนแปลงตัวเรือหรือสวนอื่นซึ่งผิดไปจากรายการในใบทะเบียนตอนายทะเบียนเรือ
โดยฝาฝน พ.ร.บ. เรือไทย พ.ศ.๒๔๘๑
เหตุเกิดในทะเลบริเวณ แลตติจูด ๑๒ องศา ๔๗.๑๓ ลิปดาเหนือ ลองจิจูด ๑๐๐ องศา ๕๒.๑๗
ลิปดา ตะวันออก หางจากทาเทียบเรือประมงบางเสรระยะประมาณ ๑.๔ ไมล ตําบลบางเสร อําเภอสัตหีบ
จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๑๐.๐๐ น.
จากการสอบสวนเบื้องตนในชั้นการจับกุมปรากฏวาผูตองหาสัญชาติกัมพูชาทั้งหมด จํานวน๖ คน
ใหการรับสารภาพตลอดขอกลาวหา
ง-๑๒

พรอมกันนี้ไดดําเนินการแจงสิทธิใหผูตองหาทราบดังตอไปนี้
๑. ผู ถู ก จั บ มี สิ ท ธิ ที่ จ ะไม ใ ห ก ารหรื อ ให ก ารก็ ไ ด แ ละถ อ ยคํ า ของผู ต อ งหานั้ น อาจใช เ ป น
พยานหลักฐาน ในการพิจารณาคดีได
๒. มีสิทธิแจงหรือขอใหเจาพนักงานแจงใหญาติหรือผูไววางใจทราบถึงการจับกุมในโอกาสแรก
๓. พบและปรึกษาผูซึ่งจะมาเปนทนายความไดเปนการเฉพาะตัว
๔. ใหทนายความหรือผูซึ่งตนไววางใจเขารวมฟงการสอบปากคํา
๕. ไดรับการเยี่ยมเยียนหรือติดตอกับญาติไดตามสมควร
๖. ไดรับการรักษาพยาบาลโดยเร็วเมื่อเกิดการเจ็บปวย
ผูตองหาไดรับทราบสิทธิดังกลาวตามขางตนแลว
เจาพนักงานผูทําการจับกุม จึงไดนําตัวผูตองหาพรอมดวยของกลางทั้งหมดสงพนักงานสอบสวน
สภ.สัตหีบ จังหวัดชลบุรี เพื่อดําเนินคดีตามขอกลาวหาดังกลาวขางตนตอไป
อนึ่ง ในการตรวจคนจับกุมของเจาหนาที่ในครั้งนี้ เจาหนาที่ทั้งหมดไดปฏิบัติอยางสุภาพ มิได
ลอลวง บังคับ ขูเข็ญ หรือใหสัญญาเพื่อจูงใจผูหนึ่งผูใดแตประการใด หรือกระทําดวยประการใด ๆ อันเปนการ
ประทุษรายแกกายหรือจิตใจตอผูหนึ่งผูใดในเรือ หรือทําใหทรัพยสินของผูหนึ่งผูใดเสียหาย สูญหาย เสื่อมคา
หรือไรประโยชน แตประการใด หรือมีการเรียกรองเอาทรัพยสินใด ๆ มาเปนประโยชนสวนตัวแตอยางใด
เพื่อเปนการรับรองผลการตรวจคน เจาหนาที่จึงไดทําบันทึกนี้ตอหนาผูล งนามในบันทึก และ
ผูเกี่ยวของอีกทั้งไดอานขอความในบันทึกฉบับนี้ใหผูเกี่ยวของทุกคนฟง และผูเกี่ยวของทั้งหมดไดเขาใจขอความ
ดีโดยละเอียดตลอดแลว ประกอบกับผูเกี่ยวของทั้งหมดเห็นวาถูกตองตรงตามความจริงทุกประการ จึงไดลง
ลายมือชื่อไวเปนหลักฐานรวมกัน
(ลงชื่อ)............................................................ผูควบคุมเรือสัญชาติกัมพูชา/ลูกจาง/ลามแปล
(
นาย เทง สวน
)
(ลงชื่อ)..............................................................ลูกเรือสัญชาติกัมพูชา/ลูกจาง
(
นาย หรี่ ตัน
)
(ลงชื่อ)..............................................................ลูกเรือสัญชาติกัมพูชา/ลูกจาง
(
นาย นี เซ็ง
)
(ลงชื่อ)..............................................................ลูกเรือสัญชาติกัมพูชา/ลูกจาง
(
นาย แมน เขื่อน
)
(ลงชื่อ)..............................................................ลูกเรือสัญชาติกัมพูชา/ลูกจาง
(
นาย ชาย รีน
)
(ลงชื่อ)..............................................................ลูกเรือสัญชาติกัมพูชา/ลูกจาง
(
นาย แจม เซง
)
(ลงชื่อ) ร.อ. .....................................................ผูควบคุมเรือ ต.๒๑๑/ผูตรวจคนจับกุม
( พัน เดชสังข )
(ลงชื่อ) พ.จ.อ. .....................................................ผูรวมตรวจคนจับกุม
( สมพงษ วิปสียา )

ง-๑๓

แผนที่สังเขปแสดงสถานที่เกิดเหตุ

จุดตรวจคนจับกุมเรือประมงเปรียวธารา๓ ทําดวยไม ตัว
เรือทาสีฟา-น้ําเงิน ราโทสีแดง เกงเรือทาสีฟา-น้ําเงิน
หมายเลขทะเบียน 526280341 พรอมผูตองหารวม ๖ คน

เหตุเกิดในทะเลบริเวณ แลตติจูด ๑๒ องศา ๔๗.๑๓ ลิปดาเหนือ ลองจิจูด ๑๐๐ องศา ๕๒.๑๗
ลิปดา ตะวันออก หางจากทาเทียบเรือประมงบางเสรระยะประมาณ ๑.๔ ไมล ตําบลบางเสร อําเภอสัตหีบ
จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๑๐.๐๐ น.
ผูตองหาไดทําการตรวจสอบแผนที่สังเขปแสดงสถานที่เกิดเหตุแลว ปรากฏวาถูกตองตรงกับความ
เปนจริงทุกประการ จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน โดยไมมีผูใดบังคับ ลอลวง ขูเข็ญ หรือใหสัญญา ผูหนึ่ง
ผูใดแตอยางใด
(ลงชื่อ)............................................................ผูควบคุมเรือสัญชาติกัมพูชา/ลูกจาง/ลามแปล
( นาย เทง
สวน
)
(ลงชื่อ)..............................................................ลูกเรือสัญชาติกัมพูชา/ลูกจาง
( นาย หรี่
ตัน
)
(ลงชื่อ)..............................................................ลูกเรือสัญชาติกัมพูชา/ลูกจาง
( นาย นี
เซ็ง
)
(ลงชื่อ)..............................................................ลูกเรือสัญชาติกัมพูชา/ลูกจาง
( นาย แมน เขื่อน
)
(ลงชื่อ)..............................................................ลูกเรือสัญชาติกัมพูชา/ลูกจาง
( นาย ชาย รีน
)
ง-๑๔

(ลงชื่อ)..............................................................ลูกเรือสัญชาติกัมพูชา/ลูกจาง
( นาย แจม เซง
)
(ลงชื่อ) ร.อ. .....................................................ผูควบคุมเรือ ต.๒๑๑/ผูตรวจคนจับกุม
( พัน เดชสังข )
(ลงชื่อ) พ.จ.อ. ................................................ผูรวมตรวจคนจับกุม
( สมพงษ วิปสียา
)

ง-๑๕

(ตัวอยางที่ ๔ )
ทัพเรือภาคที่ ๑ กองทัพเรือ
เรือ ต.๒๒๒
บันทึกการตรวจคนจับกุม
เขียนที่ เรือ ต.๒๒๒
วันที่ ๑๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๐
บันทึกฉบับนี้ทําขึ้นไวเปนหลักฐานแสดงวาเมื่อเวลา ๑๐.๐๐ น. เจาหนาที่ทหารเรือ กองเรือปองกัน
ฝงเขต ๑ กองทัพเรือ นําโดยขาพเจา เรือโท รุง มาเรือง ตําแหนง ผูควบคุมเรือ ต.๒๒๒ กับ พวก รว มกับ
นาย ณัฐชัย แสงแดด ตําแหนง เจาหนาที่ตรวจสรรพสามิต ๗ สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี ๒ ไดนําเรือ
ออกลาดตระเวนตามแผนการลาดตระเวนเพื่อปฏิบัติภารกิจตามที่ไดรับมอบหมาย ขณะที่เรือแลนมาถึงบริเวณชอง
เกาะคราม แลตติจูด ๑๒ องศา ๔๓.๙ ลิปดาเหนือ ลองจิจูด ๑๐๐ องศา ๔๙.๗ ลิปดา ตะวันออก (ระยะหาง
จากฝงประมาณ ๗๐๐ เมตร ตําบลบางเสร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี) ซึ่งเปนนานน้ําภายในของประเทศไทย
ไดตรวจพบเรือประมงทําดวยไมชื่อและหมายเลขทะเบียนที่สังเกตุเห็นไดจากบริเวณหัวเรือ ชื่อสุทธิมงคล ๓
หมายเลขทะเบียน ๔๙๖๑๐๐๗๔๕ ตัวเรือทาสีเทา เกงเรือทาสีขาวคาดเทา ตามที่ไดรับแจงจากสายลับวาเรือ
ลําดังกลาวจะมีการลักลอบนําน้ํามันดีเซล (น้ํามันเขียว) เขามาโดยฝาฝน พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.๒๕๒๗
ไดพบเรือผิดสังเกตเนื่องจากมีลูกเรือนอยซึ่งปกติแลวถาเปนเรือประมงทําการประมงจะมีลูกเรือประมาณ ๕-๑๐ คน
จึงนําเรือเขาไปเพื่อขอทําการตรวจสอบโดยมีเหตุอันควรสงสัยวาจะมีการกระทําความผิดกฎหมายเกิดขึ้นในเรือ
หรือมีสิ่งของผิดกฎหมาย หรือมีสิ่งของไวใชในการกระทําผิดกฎหมายซุกซอนอยูบนเรือ เจาหนาที่จึงไดสง
อาณัติสัญญาณใหเรือลําดังกลาวหยุดลอยลํา จากนั้นขาพเจาจึงไดสั่งการใหนําเรือเขาไปเทียบใหทําการตรวจ
คนแลวแจงเหตุอันควรสงสัยให นาย ศักดา ลาพรม ผูควบคุมเรือ และบุคคลประจําเรือทราบแลว โดยกอนทํา
การตรวจคน เจาหนาที่ไดแสดงความบริสุทธิ์จนเปนที่พอใจของ นาย ศักดา ลาพรม ผูควบคุมเรือและบุคคล
ประจําเรือแลว และ นาย ศักดา ลาพรม ผูควบคุมเรือ ยินยอมใหเจาหนาที่ทําการตรวจคนได เจาหนาที่จึงได
เริ่มทําการตรวจคน จากการตรวจคนเรือ สุทธิมงคล ๓ สัญชาติไทย ทราบวา
- ผูควบคุมเรือ/ไตเรือ ชื่อ นาย ศักดา ลาพรม อายุ ๒๕ ป ที่อยูบานเลขที่ ๑๑ หมู ๗ ตําบลกุตาโก
อําเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
- ลูกเรือชื่อ นาย ณัฐพงษ ลาพรม อายุ ๒๐ ป ที่อยูบานเลขที่ ๑๑ หมู ๗ ตําบลกุตาโก อําเภอ
ปลาปาก จังหวัดนครพนม
- ใบอนุญาตใหใชเรือ เลขที่ ๔๙๖๑๐๐๗๔๕ ใชเรือไดตั้งแต ๑๑ ต.ค.๕๐ ถึง ๑๐ ต.ค.๕๑ ไดรับ
อนุญาตใหใชเรือบริเวณ ตามแนวเขตเศรษฐกิจจําเพาะของประเทศไทย ชื่อเรือสุทธิมงคล ๓ เลขทะเบียนเรือ
๔๙๖๑๐๐๗๔๕ ชนิดเครื่องจักร ดีเซล จํานวน ๖ สูบ ๒๑.๔๗ ตันกรอสส ตราอักษร ฮีโน หมายเลขเครื่อง
๙๒๘๓๑ ยาว ๑๒.๗๐ เมตร ลึก ๒.๐๐ เมตร กวาง ๔.๐๐ เมตร
- เจาของเรือผูถือกรรมสิทธิ์ ชื่อ นาง ภาวี หงสสงา อายุ ๔๒ ป ที่อยูบานเลขที่ ๒๕/๑๒ ถนนบางแสนลาง
ตําบลแสนสุข อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
- จํานวนลูกเรือทั้งหมดรวมทั้งผูควบคุมเรือ จํานวน ๒ คน ออกเดินทางจากทาเทียบเรือจรินทร
อําเภอ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี ไดนําเรือ สุทธิมงคล ๓ เดินทางไปรับน้ํามันดีเซล (น้ํามันเขียว) ที่เรือจําหนาย
น้ํามันชื่อวีนัส ๒ หลังจากรับน้ํามันเสร็จสิ้นก็ไดนําเรือเดินทางกลับไปที่บริเวณทิศเหนือของเกาะสีชัง ขณะนําเรือ
ง-๑๖

ผานมาทางบริเวณชองเกาะครามก็ไดถูกเจาหนาที่ทหารเรือรวมกับเจาหนาที่สรรพสามิตตรวจคนพบสิ่งของ
ดังกลาว
ผลการตรวจคนพบ
๑. น้ํามันดีเซล (น้ํามันเขียว) บรรจุอยูในถังพลาสติกสีฟา ขนาดบรรจุ ๒๐๐ ลิตร จํานวน ๔๒ ถัง
ซุกซอนอยูในระวางเรือของเรือสุทธิมงคล ๓ รวม ๘,๔๐๐ ลิตร
๒. น้ํามันดีเซล (น้ํามันเขียว) บรรจุอยูในถังเชื้อเพลิงที่ใชสําหรับเดินเรือ ๒,๐๖๓ ลิตร
หมายเหตุ ของกลางลําดับที่ ๑ และ ลําดับที่ ๒ รวมเปนน้ํามันดีเซล (๘,๔๐๐ ลิตร + ๒,๐๖๓ ลิตร)
ทั้งสิ้น ๑๐,๔๖๓ ลิตร
๓. เรือสุทธิมงคล ๓ ทําดวยไม ตัวเรือทาสีเทา เกงเรือทาสีขาวคาดเทา หมายเลขทะเบียนเรือ
๔๙๖๑๐๐๗๔๕ ชนิดเครื่องจักร ดีเซล จํานวน ๖ สูบ ๒๑.๔๗ ตันกรอสส ตราอักษร ฮีโน หมายเลขเครื่อง
๙๒๘๓๑ ยาว ๑๒.๗๐ เมตร ลึก ๒.๐๐ เมตร กวาง ๔.๐๐ เมตร จํานวน ๑ ลํา
โดยกลาวหาวาไดกระทําความผิดดังนี้
๑. นายศักดา ลาพรม ผูควบคุมเรือ มีความผิดฐาน
ทําการในเรือในตําแหนงที่กําหนดใหตองมีใบประกาศนียบัตรรับรองความรูความสามารถ
โดยมิไดรับประกาศนียบัตรโดยฝาฝน พ.ร.บ.การเดินเรือในนานน้ําไทย พ.ศ.๒๔๕๖
เป น ผู ควบคุ มเรื อ ไม แจงการเปลี่ย นแปลงตั ว เรือหรื อสว นอื่น ซึ่งผิดไปจากรายการในใบ
ทะเบียนโดยฝาฝน พ.ร.บ.เรือไทย พ.ศ.๒๔๘๑
- ใชชื่อเรือไทยเปนอยางอื่นผิดไปจากที่ไดจดทะเบียนไวโดยฝาฝน พ.ร.บ.เรือไทย พ.ศ.๒๔๘๑
รวมกันมีไวในครอบครอง (น้ํามันดีเซลชนิดสีเขียว) โดยไมมีสิทธิโดยชอบดวยกฎหมายซึ่ง
สินคาที่ไดรับยกเวนภาษีโดยฝาฝน พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.๒๕๒๗
๒. นายณัฐพงษ ลาพรม ลูกเรือ มีความผิดฐาน
- รวมกันมีไวในครอบครอง (น้ํามันดีเซลชนิดสีเขียว) โดยไมมีสิทธิโดยชอบดวยกฎหมายซึ่ง
สินคาที่ไดรับยกเวนภาษีโดยฝาฝน พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.๒๕๒๗
เหตุเกิดในทะเล บริเวณชองเกาะคราม แลตติจูด ๑๒ องศา ๔๓.๙ ลิปดาเหนือ ลองจิจูด ๑๐๐
องศา ๔๙.๗ ลิปดา ตะวันออก (ระยะหางจากฝงประมาณ ๗๐๐ เมตร ตําบลบางเสร อําเภอสัตหีบ จังหวัด
ชลบุรี) ซึ่งเปนนานน้ําภายในของประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ เวลาประมาณ ๑๐.๐๐ น.
จากการสอบสวนเบื้องตนในชั้นการจับกุมปรากฏวาผูตองหาจํานวน ๒ คน ใหการรับสารภาพ
ตลอดขอกลาวหา
พรอมกันนี้ไดดําเนินการแจงสิทธิใหผูตองหาทราบดังตอไปนี้
๑. ผู ถู ก จั บ มี สิ ท ธิ ที่ จ ะไม ใ ห ก ารหรื อ ให ก ารก็ ไ ด แ ละถ อ ยคํ า ของผู ต อ งหานั้ น อาจใช เ ป น
พยานหลักฐาน ในการพิจารณาคดีได
๒. มีสิทธิแจงหรือขอใหเจาพนักงานแจงใหญาติหรือผูไววางใจทราบถึงการจับกุมในโอกาสแรก
๓. พบและปรึกษาผูซึ่งจะมาเปนทนายความไดเปนการเฉพาะตัว
๔. ใหทนายความหรือผูซึ่งตนไววางใจเขารวมฟงการสอบปากคํา
๕. ไดรับการเยี่ยมเยียนหรือติดตอกับญาติไดตามสมควร
๖. ไดรับการรักษาพยาบาลโดยเร็วเมื่อเกิดการเจ็บปวย
ผูตองหาไดรับทราบสิทธิดังกลาวตามขางตนและไดรับสําเนาบันทึกนี้ไวเรียบรอยแลว
ง-๑๗

เจาพนักงานผูทําการจับกุม จึงไดนําตัวผูตองหาพรอมดวยของกลางทั้งหมดสงพนักงานสอบสวน
สภ.สัตหีบ จังหวัดชลบุรี และเจาพนักงานสรรพสามิต สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี ๒ เพื่อดําเนินคดีตาม
ขอกลาวหาดังกลาวขางตนตอไป
อนึ่ง ในการตรวจคนจับกุมของเจาหนาที่ในครั้งนี้ เจาหนาที่ทั้งหมดไดปฏิบัติอยางสุภาพ มิได
ลอลวง บังคับ ขูเข็ญ หรือใหสัญญาเพื่อจูงใจผูหนึ่งผูใดแตประการใด หรือกระทําดวยประการใด ๆ อันเปน
การประทุษรายแกกายหรือจิตใจตอผูหนึ่งผูใดในเรือ หรือทําใหทรัพยสินของผูหนึ่งผูใดเสียหาย สูญหาย เสื่อม
คา หรือไรประโยชน แตประการใด หรือมีการเรียกรองเอาทรัพยสินใด ๆ มาเปนประโยชนสวนตัวแตอยางใด
เพื่อเปนการรับรองผลการตรวจคน เจาหนาที่จึงไดทําบันทึกนี้ตอหนาผูล งนามในบันทึก และ
ผูเกี่ยวของอีกทั้งไดอานขอความในบันทึกฉบับนี้ใหผูเกี่ยวของทุกคนฟง และผูเกี่ยวของทั้งหมดไดเขาใจขอความ
ดีโดยละเอียดตลอดแลว ประกอบกับผูเกี่ยวของทั้งหมดเห็นวาถูกตองตรงตามความจริงทุกประการ จึงไดลง
ลายมือชื่อไวเปนหลักฐานรวมกัน
(ลงชื่อ).............................................................ผูควบคุมเรือ/ผูตองหาที่ ๑
( นาย ศักดา ลาพรม )
(ลงชื่อ)..............................................................ลูกเรือ/ผูตองหาที่ ๒
( นาย ณัฐพงษ ลาพรม )
(ลงชื่อ) ร.ท. .....................................................ผูควบคุมเรือ ต.๒๒๒/ผูตรวจคนจับกุม
( รุง มาเรือง
)
(ลงชื่อ) พ.จ.อ. ...................... .........................หัวหนาชุดตรวจคนจับกุม
( คมทัน รัตนพล
)
(ลงชื่อ) นาย ..........................................เจาหนาที่ตรวจสรรพสามิต/รวมตรวจคนจับกุม
( ณัฐชัย แสงแดด )

ง-๑๘

แผนที่สังเขปแสดงสถานที่เกิด

จุดตรวจคนจับกุมเรือประมงสุทธิมงคล ๓ พรอมดวย
น้ํามันดีเซลบรรจุอยูในถังพลาสติกสีฟาขนาดบรรจุ
๒๐๐ ลิตรจํานวน ๔๒ ถังซุกซอนอยูในระวางจํานวน
๘,๔๐๐ ลิตร และในถังเชื้อเพลิงจํานวน ๒,๐๖๓ ลิตร
รวมผูตองหาจํานวน ๒ คน

เหตุ
เหตุเกิดในทะเล บริเวณชองเกาะคราม แลตติจูด ๑๒ องศา ๔๓.๙ ลิปดาเหนือ ลองจิจูด ๑๐๐
องศา ๔๙.๗ ลิปดา ตะวันออก (ระยะหางจากฝงประมาณ ๗๐๐ เมตร ตําบลบางเสร อําเภอสัตหีบ จังหวัด
ชลบุรี) ซึ่งเปนนานน้ําภายในของประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ เวลาประมาณ ๑๐.๐๐ น.
ผูตองหาไดทําการตรวจสอบแผนที่สังเขปแสดงสถานที่เกิดเหตุแลว ปรากฏวาถูกตองตรงกับ
ความเปนจริงทุกประการ จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน โดยไมมีผูใดบังคับ ลอลวง ขูเข็ญ หรือใหสัญญาผูหนึ่ง
ผูใดแตอยางใด
(ลงชื่อ).............................................................ผูควบคุมเรือ/ผูตองหาที่ ๑
( นาย ศักดา ลาพรม )
(ลงชื่อ)..............................................................ลูกเรือ/ผูตองหาที่ ๒
( นาย ณัฐพงษ ลาพรม )
(ลงชื่อ) ร.ท. .....................................................ผูควบคุมเรือ ต.๒๒๒/ผูตรวจคนจับกุม
( รุง มาเรือง
)
(ลงชื่อ) พ.จ.อ. ...................... .........................หัวหนาชุดตรวจคนจับกุม
( คมทัน รัตนพล
)
(ลงชื่อ) นาย ..........................................เจาหนาที่ตรวจสรรพสามิต/รวมตรวจคนจับกุม
( ณัฐชัย แสงแดด )

ง-๑๙

(ตัวอยางที่ ๕ )
ทัพเรือภาคที่ ๑ กองทัพเรือ
เรือ ต.๙๗
บันทึกการตรวจคนจับกุม
เขียนที่ เรือ ต.๙๗
วันที่ ๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๓
บันทึกฉบับนี้ทําขึ้นไวเปนหลักฐานแสดงวาเมื่อเวลา ๐๒.๐๐ น. เจาหนาที่ทหารเรือ ทัพเรือภาคที่ ๑
กองทั พเรื อ นํา โดยข าพเจ า ร.อ.เดช พัฒ นา ตําแหนง ผูบังคับการเรือ ต. ๙๗ กั บ พวกได นํ าเรือออก
ลาดตระเวนตามแผนการลาดตระเวนเพื่อปฏิบัติภารกิจตามที่ไดรับมอบหมาย ขณะที่เรือจอดลอยลําบริเวณ
ทาเรือแหลมฉบังไดรับแจงจากสายลับ(ขอปกปดนามและที่อยู) แจงใหทราบวาที่พิกัด แลตติจูด ๑๓ องศา
๐๕.๙๐๒ ลิปดาเหนือ ลองจิจูด ๑๐๐ องศา ๔๙.๓๗๓ ลิปดาตะวันออก วามีเรือบรรทุกน้ํามันจํานวน ๒ ลํา
กําลังขนถายน้ํามันจากเรือบรรทุกน้ํามันตางประเทศจึงขอใหเรือ ต.๙๗ ไปดําเนินการตรวจคนจับกุม ทั้งนี้เพื่อ
หวังเงินรางวัลนําจับเมื่อคดีสิ้นสุด หลังจากไดรับแจงจึงไดนํา เรือ ต. ๙๗ ออกไปตรวจสอบตามที่ไดรับแจง
ขณะที่เรือแลนมาถึงบริเวณทิศตะวันออกเฉียงใตของเกาะคางคาว ระยะหางจากฝงประมาณ ๓.๓ ไมล อําเภอ
ศรีราชา จังหวัดชลบุรี ไดตรวจพบเรือบรรทุกคนโดยสาร (เรือเร็ว) ชื่อขาวฟราง ,เรือบรรทุกผลิตภัณฑน้ํามัน
ชื่อบีพีพี ๕ และเรือบรรทุกผลิตภัณฑน้ํามัน ชื่อเฉลิมชัย จอดเทียบติดกันจํานวน ๓ ลํา ซึ่งในขณะนั้นเรือบีบีพี
๕ กําลังตอสายรับน้ํามันกับเรือตางประเทศขนาดใหญ จึงแสดงตัวเขาตรวจคนเนื่องจากมีเหตุอันควรสงสัยวา
จะมีการกระทําผิดกฎหมายเกิดขึ้นในเรือหรือมีสิ่งของผิดกฎหมาย หรือมีสิ่งของไวใชในการกระทําผิดกฎหมาย
ซุกซอนอยูบนเรือจึงไดนําเรือเขาไปเทียบเพื่อทําการตรวจคนและแจงเหตุอันควรสงสัยให นายรุง โลหะศาสตร
ผูควบคุมเรือบีพีพี ๕ และ นายเดชา เกษมปุระ ผูควบคุมเรือเฉลิมชัย อีกทั้ง นายไพลิน ทองอยู ผูควบคุมเรือ
บรรทุกคนโดยสาร (เรือเร็ว) ไดรับทราบแลว
โดยกอนทําการตรวจคนไดแสดงความบริสุทธิ์จนเปนที่
พอใจของผูควบคุมเรือแลว และผูควบคุมเรือยินยอมใหเจาหนาที่ทําการตรวจคน จากการตรวจคนเรือและ
เอกสารประจําเรือทราบวา
เรือลําที่ ๑ ชื่อเรือ บีพีพี ๕
- ผูควบคุมเรือ/ไตเรือ บีพีพี ๕ ชื่อ นายรุง โลหะศาสตร อายุ ๔๔ ป อยูบานเลขที่ ๓๒ หมู ๒
ต.บางขัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี
เจา ของเรือผูถือ กรรมสิท ธิ์ ชื่อ บริษัท บีพีพี ซัพ พลาย จํา กัด เลขที่ ๙๓๘ ถ.พระราม ๓
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพ ฯ
ใบอนุญาตใชเรือของเรือ บีพีพี ๕ ใบอนุญาตเลขที่ ๒๘๑๐๓๖๘๔๐ ไดรับอนุญาตใหใชเรือตั้งแต
๑ พ.ย.๕๓ – ๒๘ มี . ค.๕๔ ได รั บ อนุ ญ าตให ใ ช เ รื อ ได ใ นเขตลํ า น้ํ า ชื่ อ เรื อ บี พี พี ๕ เลขทะเบี ย นเรื อ
๒๘๑๐๓๖๘๔๐ชนิดเครื่องจักรดีเซล ตราอักษรนิสสัน หมายเลขเครื่อง อารดี ๑๐-๐๒๕๓๑ ประเภทการใช
บรรทุกผลิตภัณฑน้ํามัน ที่มีจุดวาบไฟสูงกวา ๖๐ องศาเซลเซียส
จากการสอบถามผูควบคุมเรือ บีพีพี ๕ ทราบวา นายรุง โลหะศาสตร ผูควบคุมเรือพรอมดวย
ลูกเรือชื่อ นายอภินันท แดงประเสริฐ, นายสุบิน ทาวคํา และ นายเกรียงไกร วงศจริต รวม ๔ คน ออกเดินทาง
จากจังหวัดสมุทรปราการเมื่อวันที่ ๑ ธ.ค.๕๓ เวลาประมาณ ๑๓.๐๐ น. ไดนําเรือออกเดินทางมารับของเสียจาก
ง-๒๐

เรือตางประเทศที่บริเวณดานทิศตะวันออกเฉียงใตของเกาะคางคาว ต.แหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ใน ๒ ธ.ค.๕๓
เวลาประมาณ ๐๑.๓๐ น.
เรือลําที่ ๒ ชื่อเรือเฉลิมชัย
- ผูควบคุมเรือ/ไตเรือเฉลิมชัย ชื่อ นายเดชา เกษมปุระ อายุ ๓๓ ป อยูบานเลขที่ ๕๔ หมู ๓
ต.ผักไห อ.ผักไห จ.พระนครศรีอยุธยา
- เจาของเรือผูถือ กรรมสิท ธิ์ ชื่อ บริษัท ส.ทิพาพร จํากัด เลขที่ ๘ แขวงสามวาตะวัน ออก
เขตคลองสามวา กรุงเทพ ฯ
ใบอนุญาตใชเรือของเรือเฉลิมชัย ใบอนุญาตเลขที่ ๓๙๑๐๐๑๓๗๗ ไดรับอนุญาตใหใชเรือตั้งแต
๒๓ มี.ค.๕๓ – ๒๒ มี.ค.๕๔ ไดรับอนุญาตใหใชเรือไดในเขตลําน้ําและทะเลระหวางจังหวัดตราดกับจังหวัด
นราธิวาส ชื่อเรือเฉลิมชัย เลขทะเบียนเรือ ๓๙๑๐๐๑๓๗๗ ชนิดเครื่องจักรดีเซล ตราอักษรคัมมินส หมายเลข
เครื่อง ซี.ดับเบิ้ลยู.ซี ๑๐๔๕๑๔๕๖ ประเภทการใชบรรทุกผลิตภัณฑน้ํามันที่มีจุดวาบไฟสูงกวา ๖๐ องศา
เซลเซียส
จากการสอบถามผูควบคุมเรือเฉลิมชัย ทราบวา นายเดชา เกษมปุระ ผูควบคุมเรือพรอมดวย
ลูกเรือชื่อ นายอานนท แดงประเสริฐ, นายปรีชา สะพฤกษ, นายทศพล ปนะทะโน, นายประทีป ยกยอง
และ นายวัฒนชัย สงาเนตร รวม ๖ คน ออกเดินทางจากจังหวัดสมุทรปราการเมื่อวันที่ ๑ ธ.ค.๕๓ เวลา
ประมาณ ๑๔.๐๐ น. ไดนําเรือออกเดินทางมารับของเสียจากเรือตางประเทศที่บริเวณดานทิศตะวันออกเฉียงใต
ของเกาะคางคาว ต.แหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ใน ๒ ธ.ค.๕๓ เวลาประมาณ ๐๑.๓๐ น.
เรือลําที่ ๓ ชื่อเรือขาวฟราง
- ผูควบคุมเรือ/ไตเรือขาวฟราง ชื่อ นายไพลิน ทองอยู อายุ ๓๘ ป อยูบานเลขที่ ๒/๒๙ หมู ๑
ต.ทุงสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
เจาของเรือผูถือกรรมสิทธิ์ ชื่อ นายวันชัย ทองอยู อยูบานเลขที่ ๒/๑ หมู ๑ ต.ทุงสุขลา อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี
ใบอนุญาตใชเรือของเรือขาวฟราง ใบอนุญาตเลขที่ ๕๒๖๑๘๐๒๓๙ ไดรับอนุญาตใหใชเรือตั้งแต
๑๘ พ.ค.๕๓ – ๒๔ เม.ย.๕๔ ไดรับอนุญาตใหใชเรือไดในเขตภายในจังหวัดชลบุรีหางจากฝงหรือเกาะไมเกิน ๓
ไมลทะเลในเวลาคลื่น ลมสงบ ชื่อเรือขา วฟราง เลขทะเบีย นเรือ ๕๒๖๑๘๐๒๓๙ ชนิดเครื่องจักรเบนซิน
ตราอักษรซูซูกิ หมายเลขเครื่อง ๑๗๕๐๑๒-๙๘๐๑๙๘ ประเภทการใชบรรทุกคนโดยสาร(เรือเร็ว)
จากการสอบถามผูควบคุมเรือขาวฟราง ทราบวา นายไพลิน ทองอยู ผูควบคุมเรือพรอมดวย
ลูกเรือชื่อ นายไพรัช ทองอยู และนายไทยลิขิต พิมสอน รวม ๓ คน ออกเดินทางจากอาวอุดม อําเภอศรี
ราชา จังหวัดชลบุรีเมื่อวันที่ ๒ ธ.ค.๕๓ เวลาประมาณ ๐๑.๐๐ น. ไดนําเรือออกเดินทางไปตรวจสอบน้ํามันเสีย
เพื่อนําไปบําบัดที่เรือตางประเทศกอนที่เรือตางประเทศจะปลอยน้ํามันลงมาที่เรือบีพีพี ๕ และเรือเฉลิมชัย
ที่บริเวณดานทิศตะวันออกเฉียงใตของเกาะคางคาว ต.แหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ใน ๒ ธ.ค.๕๓ เวลา
ประมาณ ๐๑.๓๐ น.
ผลการตรวจคนพบ ของเหลวหนืดสีดําลักษณะคลายน้ํามันปะปนอยูกับน้ําในระวางใตทองเรือ
บีพีพี ๕ รวมจํานวน ๓๒,๒๐๐ ลิตร แยกเปนน้ําจํานวน ๓๑,๐๐๐ ลิตร และของเหลวหนืดสีดําลักษณะคลาย
น้ํามันจํานวน ๑,๒๐๐ ลิตร
ขาพเจากับพวกจึงไดรวมกันทําการจับกุม ผูตองหาจํานวน ๑๓ คน ดังมีรายชื่อของเรือแตละลํา
ดังตอไปนี้
ผูตองหาของเรือลําที่ ๑ ชื่อเรือ บีพีพี ๕ หมายเลขทะเบียน ๒๘๑๐๓๖๘๔๐
๑. นายรุง โลหะศาสตร ผูควบคุมเรือ อายุ ๔๔ ป อยูบานเลขที่ ๓๒ ม.๒ ต.บางขัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี
ง-๒๑

๒. นายอภินันท แดงประเสริฐ ลูกเรือ อายุ ๓๕ ป อยูบานเลขที่ ๖๖ ม.๔ ต.บางแกว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
๓. นายสุบิน ทาวคํา ลูกเรือ อายุ ๓๕ ป อยูบานเลขที่ ๑๓ ม.๖ ต.ทุงแวง อ.ลอง จ.แพร
๔. นายปรีชา สะพฤกษ ลูกเรือ อายุ ๓๖ ป อยูบานเลขที่ ๒๔๔/๑ ม.๔ ต.ทายาง อ.เมือง จ.ชุมพร
ผูตองหาของเรือลําที่ ๒ ชื่อเรือเฉลิมชัย หมายเลขทะเบียน ๓๙๑๐๐๑๓๗๗
๑. นายเดชา เกษมปุระ ผูควบคุมเรือ อายุ ๓๓ ป อยูบานเลขที่ ๕๔ ม.๓ ต.ผักไห อ.ผักไห จ.พระนครศรีอยุธยา
๒. นายอานนท แดงประเสริฐ ลูกเรือ อายุ ๓๐ ป อยูบานเลขที่ ๖๖ ม.๔ ต.บางแกว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
๓. นายเกรียงไกร วงศจริต ลูกเรือ อายุ ๓๖ ป อยูบานเลขที่ ๒๐๐ ม.๓ ต.ทายบาน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
๔. นายทศพล ปนะทะโน ลูกเรือ อายุ ๑๗ ป อยูบานเลขที่ ๔๑/๑ ม.๔ ต.ปากคลองบางปรากฏ อ.พระสมุทรเจดีย
จ.สมุทรปราการ
๕. นายประทีป ยกยอง ลูกเรือ อายุ ๒๖ ป อยูบานเลขที่ ๒๖๒/๒๗ ม.๑ ต.ปากคลองบางปรากฏ อ.พระสมุทรเจดีย
จ.สมุทรปราการ
๖. นายวัฒนชัย สงาเนตร ลูกเรือ อายุ ๓๙ ป อยูบานเลขที่ ๒๓๒ ม.๑๓ ต.โดนดินแดง อ.โดนดินแดง จ.บุรีรัมย
ผูตองหาของเรือลําที่ ๓ ชื่อเรือขาวฟราง(เรือเร็ว) หมายเลขทะเบียน ๕๒๖๑๘๐๒๓๙
๑. นายไพลิน ทองอยู ผูควบคุมเรือ อายุ ๓๘ ป อยูบานเลขที่ ๒/๒๙ ม.๑ ต.ทุงสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
๒. นายไพรัช ทองอยู ลูกเรือ อายุ ๓๒ ป อยูบานเลขที่ ๑๖/๑๐๒ ม.๘ ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
๓. นายไทยลิขิต พิมสอน ลูกเรือ อายุ ๔๐ ป อยูบานเลขที่ ๑๓/๒ ม.๑ ต.ทุงสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
โดยกลาวหาวาไดกระทําความผิดดังนี้
- นายรุ ง โลหะศาสตร ผูควบคุมเรื อ บีพีพี ๕ มีความผิดฐานทําการในเรือในตําแหนงที่กําหนดใหตองมี
ใบประกาศนียบัตรรับรองความรูความสามารถโดยไมไดรับใบประกาศนียบัตร, ใชเรือผิดไปจากเขตหรือตําบลที่
การเดินเรือที่กําหนดไวในใบอนุญาตใชเรือและใชเรือผิดเงื่อนไขและขอกําหนดในใบอนุญาตใชเรือโดยฝาฝน
พ.ร.บ. การเดินเรือในนานน้ําไทย พ.ศ.๒๔๕๖
- นายเดชา เกษมปุ ร ะ ผู ควบคุ มเรื อเฉลิมชัย มีความผิดฐานทําการในเรือในตําแหนงที่กําหนดใหตองมี
ใบประกาศนียบัตรรับรองความรูความสามารถโดยไมไดรับใบประกาศนียบัตร, ใชเรือผิดไปจากเขตหรือตําบลที่
การเดินเรือที่กําหนดไวในใบอนุญาตใชเรือและใชเรือผิดเงื่อนไขและขอกําหนดในใบอนุญาตใชเรือโดยฝาฝน
พ.ร.บ. การเดินเรือในนานน้ําไทย พ.ศ.๒๔๕๖
- นายไพลิ น ทองอยู ผู ค วบคุ ม เรื อ ข า วฟร า ง(เรื อ เร็ ว ) มี ค วามผิ ด ฐานใช เ รื อ ผิ ด ไปจากเขตหรื อ ตํ า บลที่
การเดินเรือที่กําหนดไวในใบอนุญาตใชเรือโดยฝาฝน พ.ร.บ. การเดินเรือในนานน้ําไทย พ.ศ.๒๔๕๖
และนอกจากนี้ผูตองหาทั้งหมดจํานวน ๑๓ คน ดังมีรายชื่อตอไปนี้
๑. นายรุง โลหะศาสตร
๒. นายอภินันท แดงประเสริฐ
๓. นายสุบิน ทาวคํา
๔. นายปรีชา สะพฤกษ
๕. นายเดชา เกษมปุระ
๖. นายอานนท แดงประเสริฐ
๗. นายเกรียงไกร วงศจริต
๘. นายทศพล ปนะทะโน
๙. นายประทีป ยกยอง
๑๐. นายวัฒนชัย สงาเนตร
๑๑. นายไพลิน ทองอยู
ง-๒๒

๑๒. นายไพรัช ทองอยู
๑๓. นายไทยลิขิต พิมสอน
มีความผิดฐานรวมกันมีไวในครอบครอง(ของเหลวหนืดสีดําลักษณะคลายน้ํามัน จํานวน ๑,๒๐๐
ลิตร)โดยไมมีสิทธิโดยชอบดวยกฎหมายซึ่งเปนการฝาฝน พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.๒๕๒๗ มาตรา ๑๖๑
เหตุเกิดที่บริเวณ ในทะเลดานทิศตะวันออกเฉียงใตของเกาะคางคาว ระยะหางจากฝงประมาณ
๓.๓ ไมล แลตติจูด ๑๓ องศา ๐๕.๙๐๒ ลิปดาเหนือ ลองจิจูด ๑๐๐ องศา ๔๙.๓๗๓ ลิปดาตะวันออก ต.แหลมฉบัง
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
จากการสอบสวนเบื้ องต น ในชั้ น การจับ กุ มปรากฏว าผูตองหาของเรือบี พีพี ๕ จํา นวน ๔ คน
ผูตองหาของเรือเฉลิมชัย จํานวน ๖ คน และผูตองหาของเรือขาวฟราง(เรือเร็ว) จํานวน ๓ คน รวมทั้งหมด ๑๓ คน
ใหการรับสารภาพตามขอกลาวหา
พรอมกันนี้ไดดําเนินการแจงสิทธิใหผูตองหาทราบดังตอไปนี้
๑. ผู ถู ก จั บ มี สิ ท ธิ ที่ จ ะไม ใ ห ก ารหรื อ ให ก ารก็ ไ ด แ ละถ อ ยคํ า ของผู ต อ งหานั้ น อาจใช เ ป น
พยานหลักฐาน ในการพิจารณาคดีได
๒. มีสิทธิแจงหรือขอใหเจาพนักงานแจงใหญาติหรือผูไววางใจทราบถึงการจับกุมในโอกาสแรก
๓. พบและปรึกษาผูซึ่งจะมาเปนทนายความไดเปนการเฉพาะตัว
๔. ใหทนายความหรือผูซึ่งตนไววางใจเขารวมฟงการสอบปากคํา
๕. ไดรับการเยี่ยมเยียนหรือติดตอกับญาติไดตามสมควร
๖. ไดรับการรักษาพยาบาลโดยเร็วเมื่อเกิดการเจ็บปวย
ผูตองหาไดรับทราบสิทธิดังกลาวตามขางตนแลวแตไมประสงคจะใชสิทธิแตอยางใด
เจาพนักงานผูทําการจับกุม จึงไดนําตัวผูตองหาพรอมดวยของกลางทั้งหมดสง พนักงานสอบสวน
สภ.แหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี และสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี ๒ เพื่อดําเนินคดีตามขอกลาวหาดังกลาว
ขางตนตอไป
อนึ่ง ในการตรวจคนจับกุมของเจาหนาที่ในครั้งนี้ เจาหนาที่ทั้งหมดไดปฏิบัติอยางสุภาพ มิได
ลอลวง บังคับ ขูเข็ญ หรือใหสัญญาเพื่อจูงใจผูหนึ่งผูใดแตประการใด หรือกระทําดวยประการใด ๆ อันเปนการ
ประทุษราย แกกายหรือจิตใจตอผูหนึ่งผูใดในเรือ หรือทําใหทรัพยสินของผูหนึ่งผูใดเสียหาย สูญหาย เสื่อม
คา หรือไรประโยชน แตประการใด หรือมีการเรียกรองเอาทรัพยสินใด ๆ มาเปนประโยชนสวนตัวแตอยางใด
เพื่อเปนการรับรองผลการตรวจคน เจาหนาที่จึงไดทําบันทึกนี้ตอหนาผูล งนามในบันทึก และ
ผูเกี่ยวของอีกทั้งไดอานขอความในบันทึกฉบับนี้ใหผูเกี่ยวของทุกคนฟง และผูเกี่ยวของทั้งหมดไดเขาใจขอความ
ดีโดยละเอียดตลอดแลว ประกอบกับผูเกี่ยวของทั้งหมดเห็นวาถูกตองตรงตามความจริงทุกประการ จึงไดลง
ลายมือชื่อไวเปนหลักฐานรวมกัน
(ลงชื่อ) นาย
(ลงชื่อ) นาย
(ลงชื่อ) นาย
(ลงชื่อ) นาย

(

รุง โลหะศาสตร )

(

อภินันท แดงประเสริฐ

(

สุบิน

ทาวคํา )

(

ปรีชา สะพฤกษ )
ง-๒๓

ผูตองหา/ผูควบคุมเรือ บีพีพี ๕
ผูตองหา/ลูกเรือ บีพีพี ๕
)
ผูตองหา/ลูกเรือ บีพีพี ๕
ผูตองหา/ลูกเรือ บีพีพี ๕

(ลงชื่อ) นาย
(ลงชื่อ) นาย
(ลงชื่อ) นาย
(ลงชื่อ) นาย
(ลงชื่อ) นาย
(ลงชื่อ) นาย
(ลงชื่อ) นาย
(ลงชื่อ) นาย
(ลงชื่อ) นาย
(ลงชื่อ) ร.อ.
(ลงชื่อ) ร.อ.

(

เดชา เกษมปุระ )

(

อานนท แดงประเสริฐ

(

เกรียงไกร วงศจริต

(

ทศพล ปนะทะโน )

(

ประทีป ยกยอง

(

วัฒนชัย สงาเนตร )

(

ไพลิน ทองอยู )

(

ไพรัช ทองอยู )

(

ไทยลิขิต พิมสอน )

( เดช พัฒนา )

ผูตองหา/ผูควบคุมเรือเฉลิมชัย
ผูตองหา/ลูกเรือ เฉลิมชัย
)
ผูตองหา/ลูกเรือ เฉลิมชัย
)
ผูตองหา/ลูกเรือ เฉลิมชัย
ผูตองหา/ลูกเรือ เฉลิมชัย
)
ผูตองหา/ลูกเรือ เฉลิมชัย
ผูตองหา/ผูควบคุมเรือขาวฟราง
ผูตองหา/ลูกเรือ ขาวฟราง
ผูตองหา/ลูกเรือ ขาวฟราง
ผบ.เรือ ต.๙๗/ผูตรวจคนจับกุม
ผูรวมตรวจคนจับกุม

( มนัส สวัสดิ์ )

ง-๒๔

แผนที่สังเขปแสดงสถานที่เกิดเหตุ

บริเวณจุดตรวจคนจับกุมเรือบีพีพี ๕ พรอมผูต องหา
จํานวน ๔ คน เรือเฉลิมชัย พรอมผูตองหา จํานวน ๖ คน
และเรือขาวฟราง(เรือเร็ว) พรอมผูต องหา จํานวน ๓ คน
รวมทั้งหมด ๑๓ คน

เหตุเกิดที่บริเวณ ในทะเลดานทิศตะวันออกเฉียงใตของเกาะคางคาว ระยะหางจากฝงประมาณ
๓.๓ ไมล แลตติจูด ๑๓ องศา ๐๕.๙๐๒ ลิปดาเหนือ ลองจิจูด ๑๐๐ องศา ๔๙.๓๗๓ ลิปดาตะวันออก ต.แหลมฉบัง
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
ผูตองหาไดทําการตรวจสอบแผนที่สังเขปแสดงสถานที่เกิดเหตุแลว ปรากฏวาถูกตองตรงกับความ
เปนจริงทุกประการ จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน โดยไมมีผูใดบังคับ ลอลวง ขูเข็ญ หรือใหสัญญาผูหนึ่ง
ผูใดแตอยางใด
(ลงชื่อ) นาย
ผูตองหา/ผูควบคุมเรือ บีพีพี ๕
(
รุง โลหะศาสตร )
(ลงชื่อ) นาย
ผูตองหา/ลูกเรือ บีพีพี ๕
( อภินันท แดงประเสริฐ
)
(ลงชื่อ) นาย
ผูตองหา/ลูกเรือ บีพีพี ๕
(
สุบิน ทาวคํา )
(ลงชื่อ) นาย
ผูตองหา/ลูกเรือ บีพีพี ๕
(
ปรีชา สะพฤกษ )
(ลงชื่อ) นาย
ผูตองหา/ผูควบคุมเรือเฉลิมชัย
(
เดชา เกษมปุระ )
(ลงชื่อ) นาย
ผูตองหา/ลูกเรือ เฉลิมชัย
( อานนท แดงประเสริฐ
)
(ลงชื่อ) นาย
ผูตองหา/ลูกเรือ เฉลิมชัย
( เกรียงไกร วงศจริต
)
(ลงชื่อ) นาย
ผูตองหา/ลูกเรือ เฉลิมชัย
(
ทศพล ปนะทะโน )
ง-๒๕

(ลงชื่อ) นาย
(ลงชื่อ) นาย
(ลงชื่อ) นาย
(ลงชื่อ) นาย
(ลงชื่อ) นาย
(ลงชื่อ) ร.อ.
(ลงชื่อ) ร.อ.

(

ประทีป ยกยอง

(

วัฒนชัย สงาเนตร )

(

ไพลิน ทองอยู )

(

ไพรัช ทองอยู )

(

ไทยลิขิต พิมสอน )

( เดช พัฒนา )

ผูตองหา/ลูกเรือ เฉลิมชัย
)
ผูตองหา/ลูกเรือ เฉลิมชัย
ผูตองหา/ผูควบคุมเรือขาวฟราง
ผูตองหา/ลูกเรือ ขาวฟราง
ผูตองหา/ลูกเรือ ขาวฟราง
ผบ.เรือ ต.๙๗/ผูตรวจคนจับกุม
ผูรวมตรวจคนจับกุม

( มนัส สวัสดิ์ )

ง-๒๖

(ตัวอยางที่ ๖ )
หมวดเรือลาดตระเวนชายแดน กองทัพเรือ
เรือ ต.๑๗
บันทึกการตรวจคนจับกุม
เขียนที่ เรือ ต.๑๗
วันที่ ๒๖ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๕๕
บันทึกฉบับนี้ทําขึ้นไวเปนหลักฐานแสดงวาเมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๕ เวลา ๐๑.๓๐ น.
เจาหนาที่ทหารเรือ หมวดเรือลาดตระเวนชายแดนสวนที่ ๑ กองทัพเรือ นําโดยขาพเจา ร.อ.วิทย จันทกูร
ตํ า แหน ง ผบ.เรื อ ต.๑๗ ร ว มกั บ เรื อ ต.๒๒๒ และ เรือ ต.๒๒๖ ไดนํา เรือออกลาดตระเวนตามแผนการ
ลาดตระเวนเพื่อปฏิบัติภารกิจตามที่ไดรับมอบหมาย ขณะที่เรือแลนมาถึงบริเวณแลตติจูด ๑๑ องศา ๓๓.๒๗
ลิปดาเหนือ ลองจิจูด ๑๐๒ องศา ๔๔.๗๓ ลิปดาตะวันออก (แบริ่ง ๐๙๓ ระยะ ๘.๘ ไมล จากปลายแหลมเทียน
ของเกาะกูด ตําบลเกาะกูด อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด) ไดตรวจพบเรือชื่อ NAMCHOK หมายเลขทะเบียน
17-09-54 ตัวเรือสีเขียดคาดขาว เกงเรือ สีเขียวคาดขาว ตรงตามที่ไดรับแจงจากสายลับวาเรือลําดังกลาว
จะทําการลักลอบขนยายกาซหุงตมออกนอกราชอาณาจักรไทยทางทะเล โดยนําไปสงที่ประเทศกัมพูชา กําลัง
เดินเรือโดยที่หัวเรือมีทิศทางที่กําลังจะเดินทางออกจากเขตนานน้ําไทยเขาสูเขตนานน้ําประเทศกัมพูชา จึงนํา
เรือเข าทําการตรวจสอบ โดยมีเหตุอัน ควรสงสัยวาจะมีการกระทําความผิดกฎหมายเกิดขึ้นในเรือ หรือ
มีสิ่งของผิดกฎหมาย หรือมีสิ่งของไวใชในการกระทําผิดกฎหมายซุกซอนอยูบนเรือ เจาหนาที่จึงไดสงอาณัติ
สัญญาณใหเรือลําดังกลาวหยุดลอยลํา จากนั้นขาพเจาจึงไดสั่งการใหนําเรือเขาไปเทียบเพื่อทําการตรวจคนแลว
แจงเหตุอันควรสงสัยให ผูควบคุมเรือและบุคคลประจําเรือทราบแลว โดยกอนทําการตรวจคนเจาหนาที่ได
แสดงความบริสุทธิ์จนเป นที่พอใจของผูควบคุมเรือและบุคคลประจําเรือแลว และผูควบคุมเรือและบุคคล
ประจํ า เรื อยิ น ยอมให เ จ า หน า ที่ ทํา การตรวจค น ได เจา หนา ที่จึ ง ได เริ่ ม ทํา การตรวจค น จากการตรวจค น
เรือประมง ลําดังกลาว พรอมกับสอบถามผูควบคุมเรือซึ่งเปนชาวกัมพูชา สามารถฟงและพูดไทยได ทราบวา
ผูควบคุมเรือ/ไตเรือ ชื่อ นาย บู ซา เวือน สัญชาติ กัมพูชา อายุ ๓๗ ป ที่อยู จังหวัดเกาะกง
ประเทศกัมพูชา
ลูกเรือ ชื่อ
๑. นาย เลี๊ยะ ซึม
สัญชาติ กัมพูชา
อายุ ๔๗ ป
๒. นาย มุน ซา เมน
สัญชาติ กัมพูชา
อายุ ๓๙ ป
- สอบถามผูควบคุมเรือ เกี่ยวกับเอกสารการสงออกของกาซปโตเลี่ยมซึ่งบรรจุอยูในถังเหล็กและ
สอบถามเกี่ยวกับใบกํากับการขนสงวามีการสงมอบสิ่งของอยางไร เพื่อตรวจสอบเกี่ยวกับชื่อผูรับและสถานที่สง
มอบ ชื่อผูคาและสถานที่จาย วันเวลาที่ออกเดินทางจากสถานที่ตนทาง และประมาณวันและเวลาที่ถึงปลายทาง
เมื่อ นาย บู ซา เวือน รับทราบก็ไมสามารถที่จะแสดงเอกสารหลักฐานดังกลาวได และ นาย บู ซา เวือน ไดแจงให
ทราบวาไดรับจางนําเรือออกเดินทางจากทาเทียบเรือจังหวัดจันทบุรี ในวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๕ เวลา
ประมาณ ๒๑.๓๐ น. เพื่ อนํ าก าซหุ งต มออกจากประเทศไทยทางทะเลเดินทางไปเพื่ อสงสิ่งของ ที่ ปลายทาง
จังหวัดกัมปงโสม ประเทศกัมพูชา จนกระทั่งถึงเวลาประมาณ ๐๑.๓๐ น. ของวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๕
กอนที่จะนําเรือเขาสูเขตนานน้ําประเทศกัมพูชา ก็ไดถูกเจาหนาที่ทหารเรือตรวจคนพบสิ่งของดังกลาว
ผลการตรวจคนพบ
ง-๒๗

๑. ถังเหล็กบรรจุกาซหุงตมตราอักษร ปตท.สีเขียว (บรรจุกาซเต็ม) ขนาดบรรจุ ๔๘ กิโลกรัม
จํานวนประมาณ ๗๐๐ ถัง น้ําหนักกาซรวมประมาณ ๓๓,๖๐๐ กิโลกรัม
๒. ถังเหล็กบรรจุกาซหุงตมตราอักษรเวิลดแกสสีสม (บรรจุกาซเต็ม) ขนาดบรรจุ ๑๕ กิโลกรัม
จํานวนประมาณ ๑๐๐ ถัง น้ําหนักกาซรวมประมาณ ๑,๕๐๐ กิโลกรัม
๓. เครื่องมือหาที่เรือดาวเทียม (GPS) ตราอักษร ONWA PLOTTER/GPS จํานวน ๑ เครื่อง
๔. เข็มทิศ TOKYO COMPASS จํานวน ๑ เครื่อง
๕. เรือ ชื่อ NUMCHOK หมายเลขทะเบียน 17-09-54 ตัวเรือสีเขียวคาดขาว เกงเรือสีเขียวคาดขาว
ทําดวยไม เครื่องยนตดีเซล ตราอักษร NISSAN จํานวน ๑๐ สูบ หมายเลขเครื่อง RE10 370/2200 RPM
จํานวน ๑ ลํา
โดยกลาวหาวาไดกระทําความผิดดังนี้
๑. นาย บู ซา เวือน ผูควบคุมเรือ มีความผิดฐาน
- ทําการในเรือในตําแหนงที่กําหนดใหตองมีใบประกาศนียบัตรรับรองความรูความสามารถ
โดยมิไดรับประกาศนียบัตรโดยฝาฝน พ.ร.บ.การเดินเรือในนานน้ําไทย พ.ศ.๒๔๕๖
- เปนบุคคลตางดาวไมเขาเมืองตามชองทาง ดานตรวจคนเขาเมือง เขตทา สถานีหรือทองที่ที่
กําหนดไว โดยฝาฝน พ.ร.บ.คนเขาเมือง พ.ศ.๒๕๒๒
เปนคนตางดาวเขามาและอยูในราชอาณาจักรไทยโดยไมไดรับอนุญาต โดยฝาฝน พ.ร.บ.
คนเขาเมือง พ.ศ.๒๕๒๒
- เปนคนตางดาวเขาทํางานโดยมิไดรับอนุญาตโดยฝาฝน พ.ร.บ.การทํางานของคนตางดาว
พ.ศ.๒๕๕๑
- รวมกันพยายามลักลอบนําสินคากาซหุงตมซึ่งเปนสินคาควบคุมที่ยังไมผานพิธีการทาง
ศุลกากรโดยถูกตอง ออกนอกราชอาณาจักรโดยฝาฝน พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.๒๔๙๖
๒. นาย เลี๊ยะ ซึม และ นาย มุน ซา เมน ลูกเรือ จํานวน ๒ คน กระทําความผิดฐาน
- เปนบุคคลตางดาวไมเขาเมืองตามชองทาง ดานตรวจคนเขาเมือง เขตทา สถานีหรือทองที่
กําหนดไว โดยฝาฝน พ.ร.บ.คนเขาเมือง พ.ศ.๒๕๒๒
เปนคนตางดาวเขามาและอยูในราชอาณาจักรไทยโดยไมไดรับอนุญาต โดยฝาฝน พ.ร.บ.
คนเขาเมือง พ.ศ.๒๕๒๒
- เปนคนตางดาวเขาทํางานโดยมิไดรับอนุญาตโดยฝาฝน พ.ร.บ.การทํางานของคนตางดาว
พ.ศ.๒๕๕๑
- รวมกันพยายามลักลอบนําสินคากาซหุงตมซึ่งเปนสินคาควบคุมที่ยังไมผานพิธีการทาง
ศุลกากรโดยถูกตอง ออกนอกราชอาณาจักรโดยฝาฝน พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.๒๔๙๖
เหตุเกิดเมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๐๑.๓๐ น. ที่แลตติจูด ๑๑ องศา ๓๓.๒๗
ลิปดาเหนือ ลองจิจูด ๑๐๒ องศา ๔๔.๗๓ ลิปดาตะวันออก (แบริ่ง ๐๙๓ ระยะ ๘.๘ ไมล จากปลายแหลมเทียน
ของเกาะกูด ตําบลเกาะกูด อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด) ซึ่งเปนบริเวณเขตนานน้ําไทยจะเขาสูเขตนานน้ํา
ประเทศกัมพูชา
จากการสอบสวนเบื้องตนในชั้นการจับกุมผูตองหาสัญชาติกัมพูชา จํานวน ๓ คน ใหการรับ
สารภาพตลอดจนขอกลาวหา
พรอมกันนี้ไดดําเนินการแจงสิทธิใหผูตองหาทั้งหมดจํานวน ๓ คน ทราบดังตอไปนี้
๑. ผู ถู ก จั บ มี สิ ท ธิ ที่ จ ะไม ใ ห ก ารหรื อ ให ก ารก็ ไ ด แ ละถ อ ยคํ า ของผู ต อ งหานั้ น อาจใช เ ป น
พยานหลักฐาน ในการพิจารณาคดีได
ง-๒๘

๒. มีสิทธิแจงหรือขอใหเจาพนักงานแจงใหญาติหรือผูไววางใจทราบถึงการจับกุมในโอกาสแรก
๓. พบและปรึกษาผูซึ่งจะมาเปนทนายความไดเปนการเฉพาะตัว
๔. ใหทนายความหรือผูซึ่งตนไววางใจเขารวมฟงการสอบปากคํา
๕. ไดรับการเยี่ยมเยียนหรือติดตอกับญาติไดตามสมควร
๖. ไดรับการรักษาพยาบาลโดยเร็วเมื่อเกิดการเจ็บปวย
ผูตองหาไดรับทราบสิทธิดังกลาวตามขางตนแลวแตไมประสงคจะใชสิทธิแตอยางใด เจาพนักงาน
ผูทําการจับกุม จึงไดนําตัวผูตองหาพรอมดวยของกลางทั้งหมดสงพนักงานสถานีตํารวจภูธรเกาะกูด จังหวัดตราด เพื่อ
ดําเนินคดี ตามขอกลาวหาดังกลาวขางตนตอไป
อนึ่ง ในการตรวจคนจับกุมของเจาหนาที่ในครั้งนี้ เจาหนาที่ทั้งหมดไดปฏิบัติอยางสุภาพ มิได
ลอลวง บังคับ ขูเข็ญ หรือใหสัญญาเพื่อจูงใจผูหนึ่งผูใดแตประการใด หรือกระทําดวยประการใด ๆ อันเปนการ
ประทุษราย แกรางกายหรือจิตใจตอผูหนึ่งผูใดในเรือ หรือทําใหทรัพยสินของผูหนึ่งผูใดเสียหาย สูญหาย
เสื่อมคา หรือไรประโยชน แตประการใด หรือมีการเรียกรองเอาทรัพยสินใดๆ มาเปนประโยชนสวนตัวแต
อยางใด
เพื่อเปนการรับรองผลการตรวจคน เจาหนาที่จึงไดทําบันทึกนี้ตอหนาผูล งนามในบันทึก และ
ผูเกี่ยวของอีกทั้งไดอานขอความในบันทึกฉบับนี้ใหผูเกี่ยวของทุกคนฟง และผูเกี่ยวของทั้งหมดไดเขาใจขอความ
ดีโดยละเอียดตลอดแลว ประกอบกับผูเกี่ยวของทั้งหมดเห็นวาถูกตองตรงตามความจริงทุกประการ จึงไดลง
ลายมือชื่อไวเปนหลักฐานรวมกัน
(ลงชื่อ).......................................................................ผูควบคุมเรือ/ผูตองหาที่ ๑/ลามแปล
( นาย บู ซา เวือน
)
(ลงชื่อ).....................................................................ลูกเรือ/ผูตองหาที่ ๒
( นาย เลี๊ยะ ซึม
)
(ลงชื่อ).....................................................................ลูกเรือ/ผูตองหาที่ ๓
(
นาย มุน ซา เมน )
(ลงชื่อ) ร.อ. .....................................................ผบ.เรือ ต.๑๗/ผูตรวจคนจับกุม
( วิทย จันทกูร )
(ลงชื่อ)..ร.อ.................................................... ผค.เรือ ต.๒๒๒/ผูรวมตรวจคนจับกุม
( เสริม
มุงมั่น
)
(ลงชื่อ)....ร.อ................................................ ผค.เรือ ต.๒๒๖/ผูรวมตรวจคนจับกุม
( นาวี
หงสเหิร
)
(ลงชื่อ) .....ร.ท.............................................หัวหนาชุดตรวจคนจับกุม
(
พิชัย
ใจกลา
)

ง-๒๙

แผนที่สังเขปแสดงสถานที่เกิดเหตุ

เหตุเกิดที่บริเวณ แลตติจูด ๑๑ องศา ๓๓.๒๗ ลิปดาเหนือ ลองจิจูด ๑๐๒ องศา ๔๔.๗๓ ลิปดา
ตะวันออก (แบริ่ง ๐๙๓ ระยะ ๘.๘ ไมล จากปลายแหลมเทียนของเกาะกูด จังหวัดตราด) ซึ่งเปนบริเวณเขต
นานน้ําไทยจะเขาสูเขตนานน้ําประเทศกัมพูชา เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๐๑.๓๐ น.
ผูตองหาไดทําการตรวจสอบแผนที่สังเขปแสดงสถานที่เกิดเหตุแลว ปรากฏวาถูกตองตรงกับความ
เปนจริงทุกประการ จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน โดยไมมีผูใดบังคับ ลอลวง ขูเข็ญ หรือใหสัญญาผูหนึ่ง
ผูใดแตอยางใด
(ลงชื่อ).......................................................................ผูควบคุมเรือ/ผูตองหาที่ ๑/ลามแปล
( นาย บู ซา เวือน
)
(ลงชื่อ).....................................................................ลูกเรือ/ผูตองหาที่ ๒
( นาย เลี๊ยะ ซึม
)
(ลงชื่อ).....................................................................ลูกเรือ/ผูตองหาที่ ๓
( นาย มุน ซา เมน )
(ลงชื่อ) ร.อ. .....................................................ผบ.เรือ ต.๑๗/ผูตรวจคนจับกุม
( วิทย จันทกูร )
(ลงชื่อ)..ร.อ.................................................... ผค.เรือ ต.๒๒๒/ผูรวมตรวจคนจับกุม
( เสริม
มุงมั่น
)
(ลงชื่อ)....ร.อ................................................ ผค.เรือ ต.๒๒๖/ผูรวมตรวจคนจับกุม
( นาวี
หงสเหิร
)
(ลงชื่อ) .....ร.ท.............................................หัวหนาชุดตรวจคนจับกุม
(
พิชัย
ใจกลา
)

ง-๓๐

(ตัวอยางที่ ๗ )
หมวดเรือลาดตระเวนชายแดน กองทัพเรือ
เรือ ต.๑๗
บันทึกการตรวจคนจับกุม
เขียนที่ เรือ ต.๑๗
วันที่ ๒๖ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๕๕
บันทึกฉบับนี้ทําขึ้นไวเปนหลักฐานแสดงวาเมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๕ เวลา ๐๑.๓๐ น.
เจ าหนา ที่ทหารเรื อ หมวดเรือลาดตระเวนชายแดนสวนที่ ๑ กองทัพเรือ นําโดยขาพเจา ร.อ.วิทย จัน ทา
ตํ า แหน ง ผบ.เรื อ ต.๑๗ ร ว มกั บ เรื อ ต.๒๒๒ และ เรือ ต.๒๒๖ ไดนํา เรือออกลาดตระเวนตามแผนการ
ลาดตระเวนเพื่อปฏิบัติภารกิจตามที่ไดรับมอบหมาย ขณะที่เรือแลนมาถึงบริเวณแลตติจูด ๑๑ องศา ๓๓.๒๗
ลิปดาเหนือ ลองจิจูด ๑๐๒ องศา ๔๔.๗๓ ลิปดาตะวันออก (แบริ่ง ๐๙๓ ระยะ ๘.๘ ไมล จากปลายแหลม
เทียนของเกาะกูด ตําบลเกาะกูด อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด) ไดตรวจพบเรือประมงสัญชาติกัมพูชาไมทราบ
หมายเลขทะเบียน ตัวเรือสีฟาขาว เกงเรือ สีขาวเหลือง ตรงตามที่ไดรับแจงจากสายลับวาเรือลําดังกลาวจะทํา
การลักลอบนําไมออกนอกราชอาณาจักรไทยทางทะเล โดยนําไปสงที่ประเทศกัมพูชา กําลังเดินเรือโดยที่หัวเรือ
มีทิศทางที่ กํา ลั งจะเดิน ทางออกจากเขตนานน้ําไทยเขาสูเขตนานน้ําประเทศกัมพูช า จึงนําเรือเขาทําการ
ตรวจสอบ โดยมีเหตุอันควรสงสัยวาจะมีการกระทําความผิดกฎหมายเกิดขึ้นในเรือ หรือมีสิ่งของผิดกฎหมาย
หรื อมี สิ่งของไว ใชในการกระทํ า ผิ ดกฎหมายซุกซอนอยูบ นเรือ เจาหนาที่จึงไดสงอาณัติสัญ ญาณใหเรือลํา
ดังกลาวหยุดลอยลํา จากนั้นขาพเจาจึงไดสั่งการใหนําเรือเขาไปเทียบเพื่อทําการตรวจคนแลวแจงเหตุอันควร
สงสัยให ผูควบคุมเรือและบุคคลประจําเรือทราบแลว โดยกอนทําการตรวจคนเจาหนาที่ไดแสดงความบริสุทธิ์
จนเปนที่พอใจของผูควบคุมเรือและบุคคลประจําเรือแลว และผู ควบคุมเรือและบุคคลประจําเรือยินยอมให
เจาหนาที่ทําการตรวจคนได เจาหนาที่จึงไดเริ่มทําการตรวจคน จากการตรวจคนเรือประมงลําดังกลาว พรอม
กับสอบถามผูควบคุมเรือซึ่งเปนชาวกัมพูชา สามารถฟงและพูดไทยได ทราบวา
ผูควบคุมเรือ/ไตเรือ ชื่อ นาย บู ซา เวือน สัญชาติ กัมพูชา อายุ ๓๗ ป ที่อยู จังหวัดเกาะกง ประเทศ
กัมพูชา
ลูกเรือ ชื่อ
๑. นาย เลี๊ยะ ซึม
สัญชาติ กัมพูชา
อายุ ๔๗ ป
๒. นาย มุน ซา เมน
สัญชาติ กัมพูชา
อายุ ๓๙ ป
- สอบถามผูควบคุมเรือ เกี่ยวกับเอกสารการสงออกของไมที่อยูบนเรือและสอบถามเกี่ยวกับ
ใบกํากับการขนสงวามีการสงมอบสิ่งของอยางไร เพื่อตรวจสอบเกี่ยวกับชื่อผูรับและสถานที่สงมอบ ชื่อผูคา
และสถานที่จาย วันเวลาที่ออกเดินทางจากสถานที่ตนทาง และประมาณวันและเวลาที่ถึงปลายทาง ตลอดจน
เอกสารอนุญาตของศุลกากรเมื่อ นาย บู ซา เวือน รับทราบก็ไมสามารถที่จะแสดงเอกสารหลักฐานดังกลาวได
และ นาย บู ซา เวือน ไดแจงใหทราบวาไดรับจางนําเรือออกเดินทางจากทาเทียบเรือบริเวณแมน้ําเวฬุจังหวัด
ตราด ในวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๕
เวลาประมาณ ๒๑.๓๐ น. เพื่อนําไมออกจากประเทศไทยทางทะเล
เดินทางไปเพื่อสงสิ่งของ ที่ปลายทาง จังหวัดกัมปงโสม ประเทศกัมพูชา จนกระทั่งถึงเวลาประมาณ ๐๑.๓๐ น. ของวันที่ ๒๖
มกราคม พ.ศ.๒๕๕๕ กอนที่จะนําเรือเขาสูเขตนานน้ําประเทศกัมพูชา ก็ไดถูกเจาหนาที่ทหารเรือตรวจคนพบ
สิ่งของดังกลาว
ผลการตรวจคนพบ
ง-๓๑

๑. ไมพะยูงซึ่งเปนไมหวงหามประเภท ก ยังมิไดแปรรูป จํานวน ๓๒ ทอน
๒. ไมพะยูงซึ่งเปนไมหวงหามประเภท ก แปรรูป (ลักษณะเปนทอนสี่เหลี่ยม) จํานวน ๒๒๐ ทอน
๓. เครื่องมือหาที่เรือดาวเทียม (GPS) ตราอักษร ONWA PLOTTER/GPS จํานวน ๑ เครื่อง
๔. เข็มทิศ TOKYO COMPASS จํานวน ๑ เครื่อง
๕. เรือ ชื่อ พลลือเพชร หมายเลขทะเบียน PP2-0050KK ตัวเรือสีฟาขาว เกงเรือสีขาวเหลือง ทําดวยไม
เครื่องยนตดีเซล ตราอักษร HINO หมายเลขเครื่อง KBDA10397275HP RPM1500 จํานวน ๑ ลํา
โดยกลาวหาวาไดกระทําความผิดดังนี้
๑. นาย บู ซา เวือน ผูควบคุมเรือ
๒. นาย เลี๊ยะ ซึม ลูกเรือ
๓. นาย มุน ซา เมน ลูกเรือ
มีความผิดฐาน
- เปนบุคคลตางดาวไมเขาเมืองตามชองทาง ดานตรวจคนเขาเมือง เขตทา สถานีหรือทองที่
กําหนดไว โดยฝาฝน พ.ร.บ.คนเขาเมือง พ.ศ.๒๕๒๒
เปนคนตางดาวเขามาและอยูในราชอาณาจักรไทยโดยไมไดรับอนุญาต โดยฝาฝน พ.ร.บ.
คนเขาเมือง พ.ศ.๒๕๒๒
- เปนคนตางดาวเขาทํางานโดยมิไดรับอนุญาตโดยฝาฝน พ.ร.บ.การทํางานของคนตางดาว
พ.ศ.๒๕๕๑
- รวมกันมีไมพะยูงซึ่งเปนไมหวงหามประเภท ก ยังมิไดแปรรูปไวในครอบครองโดยไมไดรับ
อนุญาตและรวมกันมีไมพะยูงซึ่งเปนไมหวงหามประเภท ก แปรรูป ไวในครอบครองเกิน ๒๐ ตน หรือทอน
หรือรวมปริมาตรไมเกิน ๔ ลูกบาศกเมตร โดยฝาฝน พ.ร.บ.ปาไม พ.ศ.๒๔๘๔
- นําไมหรือของปาเคลื่อนที่โดยไมมีใบเบิกทางกํากับ โดยฝาฝน พ.ร.บ.ปาไม พ.ศ.๒๔๘๔
รวมกันนําหรือพาของที่มิไดเสียภาษีหรือของตองจํากัด หรือของตองหาม หรือของที่ยังมิได
ผานศุลกากรโดยถูกตองเขามาหรือออกไปนอกราชอาณาจักรโดยฝาฝน พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.๒๔๖๙
เหตุเกิดเมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๐๑.๓๐ น. ที่แลตติจูด ๑๑ องศา ๓๓.๒๗
ลิปดาเหนือ ลองจิจูด ๑๐๒ องศา ๔๔.๗๓ ลิปดาตะวันออก (แบริ่ง ๐๙๓ ระยะ ๘.๘ ไมล จากปลายแหลม
เทียนของเกาะกูด ตําบลเกาะกูด อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด) ซึ่งเปนบริเวณเขตนานน้ําไทยจะเขาสูเขต
นานน้ําประเทศกัมพูชา
จากการสอบสวนเบื้องตนในชั้นการจับกุมผูตองหาสัญชาติกัมพูชา จํานวน ๓ คน ใหการรับสารภาพ
ตลอดจนขอกลาวหา
พรอมกันนี้ไดดําเนินการแจงสิทธิใหผูตองหาทั้งหมดจํานวน ๓ คน ทราบดังตอไปนี้
๑. ผู ถู ก จั บ มี สิ ท ธิ ที่ จ ะไม ใ ห ก ารหรื อ ให ก ารก็ ไ ด แ ละถ อ ยคํ า ของผู ต อ งหานั้ น อาจใช เ ป น
พยานหลักฐาน ในการพิจารณาคดีได
๒. มีสิทธิแจงหรือขอใหเจาพนักงานแจงใหญาติหรือผูไววางใจทราบถึงการจับกุมในโอกาสแรก
๓. พบและปรึกษาผูซึ่งจะมาเปนทนายความไดเปนการเฉพาะตัว
๔. ใหทนายความหรือผูซึ่งตนไววางใจเขารวมฟงการสอบปากคํา
๕. ไดรับการเยี่ยมเยียนหรือติดตอกับญาติไดตามสมควร
๖. ไดรับการรักษาพยาบาลโดยเร็วเมื่อเกิดการเจ็บปวย
ง-๓๒

ผูตองหาไดรับทราบสิทธิดังกลาวตามขางตนแลวแตไมประสงคจะใชสิทธิแตอยางใด เจาพนักงาน
ผูทําการจับกุม จึงไดนําตัวผูตองหาพรอมดวยของกลางทั้งหมดสงพนักงานสถานีตํารวจภูธรเกาะกูด จังหวัดตราด
เพื่อดําเนินคดี ตามขอกลาวหาดังกลาวขางตนตอไป
อนึ่ง ในการตรวจคนจับกุมของเจาหนาที่ในครั้งนี้ เจาหนาที่ทั้งหมดไดปฏิบัติอยางสุภาพ มิได
ลอลวง บังคับ ขูเข็ญ หรือใหสัญญาเพื่อจูงใจผูหนึ่งผูใดแตประการใด หรือกระทําดวยประการใด ๆ อันเปนการ
ประทุษราย แกรางกายหรือจิตใจตอผูหนึ่งผูใดในเรือ หรือทําใหทรัพยสินของผูหนึ่งผูใดเสียหาย สูญหาย
เสื่อมคา หรือไรประโยชน แตประการใด หรือมีการเรียกรองเอาทรัพยสินใดๆ มาเปนประโยชนสวนตัวแต
อยางใด
เพื่อเปนการรับรองผลการตรวจคน เจาหนาที่จึงไดทําบันทึกนี้ตอหนาผูล งนามในบันทึก และ
ผูเกี่ยวของอีกทั้งไดอานขอความในบันทึกฉบับนี้ใหผูเกี่ยวของทุกคนฟง และผูเกี่ยวของทั้งหมดไดเขาใจขอความ
ดีโดยละเอียดตลอดแลว ประกอบกับผูเกี่ยวของทั้งหมดเห็นวาถูกตองตรงตามความจริงทุกประการ จึงไดลง
ลายมือชื่อไวเปนหลักฐานรวมกัน
(ลงชื่อ).......................................................................ผูควบคุมเรือ/ผูตองหาที่ ๑/ลามแปล
( นาย บู ซา เวือน
)
(ลงชื่อ).....................................................................ลูกเรือ/ผูตองหาที่ ๒
( นาย เลี๊ยะ ซึม
)
(ลงชื่อ).....................................................................ลูกเรือ/ผูตองหาที่ ๓
(
นาย มุน ซา เมน )
(ลงชื่อ) ร.อ. .....................................................ผบ.เรือ ต.๑๗/ผูตรวจคนจับกุม
( วิทย จันทา )
(ลงชื่อ)..ร.อ.................................................... ผค.เรือ ต.๒๒๒/ผูรวมตรวจคนจับกุม
( เสริม
มุงมั่น
)
(ลงชื่อ)....ร.อ................................................ ผค.เรือ ต.๒๒๖/ผูรวมตรวจคนจับกุม
( นาวี
หงสเหิร
)
(ลงชื่อ) .....ร.ท.............................................หัวหนาชุดตรวจคนจับกุม
(
พิชัย
ใจกลา
)

ง-๓๓

แผนที่สังเขปแสดงสถานที่เกิดเหตุ

เหตุเกิดที่บริเวณ แลตติจูด ๑๑ องศา ๓๓.๒๗ ลิปดาเหนือ ลองจิจูด ๑๐๒ องศา ๔๔.๗๓ ลิปดา
ตะวันออก (แบริ่ง ๐๙๓ ระยะ ๘.๘ ไมล จากปลายแหลมเทียนของเกาะกูด จังหวัดตราด) ซึ่งเปนบริเวณเขต
นานน้ําไทยจะเขาสูเขตนานน้ําประเทศกัมพูชา เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๐๑.๓๐ น.
ผูตองหาไดทําการตรวจสอบแผนที่สังเขปแสดงสถานที่เกิดเหตุแลว ปรากฏวาถูกตองตรงกับ
ความเปนจริงทุกประการ จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน โดยไมมีผูใดบังคับ ลอลวง ขูเข็ญ หรือใหสัญญาผูหนึ่ง
ผูใดแตอยางใด
(ลงชื่อ).......................................................................ผูควบคุมเรือ/ผูตองหาที่ ๑/ลามแปล
( นาย บู ซา เวือน
)
(ลงชื่อ).....................................................................ลูกเรือ/ผูตองหาที่ ๒
( นาย เลี๊ยะ ซึม
)
(ลงชื่อ).....................................................................ลูกเรือ/ผูตองหาที่ ๓
( นาย มุน ซา เมน )
(ลงชื่อ) ร.อ. .....................................................ผบ.เรือ ต.๑๗/ผูตรวจคนจับกุม
( วิทย จันทา )
(ลงชื่อ)..ร.อ.................................................... ผค.เรือ ต.๒๒๒/ผูรวมตรวจคนจับกุม
( เสริม
มุงมั่น
)
(ลงชื่อ)....ร.อ................................................ ผค.เรือ ต.๒๒๖/ผูรวมตรวจคนจับกุม
( นาวี
หงสเหิร
)
(ลงชื่อ) .....ร.ท.............................................หัวหนาชุดตรวจคนจับกุม
(
พิชัย
ใจกลา
)
ง-๓๔

(ตัวอยางที่ ๘ )

ทัพเรือภาคที่ ๑ กองทัพเรือ
เรือ ต.๙๒
บันทึกการตรวจคนจับกุม
เขียนที่ เรือ ต.๙๒
วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๓
บันทึกฉบับนี้ทําขึ้นไวเปนหลักฐานแสดงวาเมื่อเวลา ๐๗.๐๐ น. เจาหนาที่ทหารเรือ ทัพเรือภาคที่ ๑
กองทัพเรือ นําโดยขาพเจา ร.อ.สุทธิ เหล็กทอง ตําแหนง ผูบังคับการเรือตรวจการณใกลฝง ๙๒ กับพวกไดนํา
เรือออกลาดตระเวนตามแผนการลาดตระเวนเพื่อปฏิบัติภารกิจตามที่ไดรับมอบหมาย ขณะที่เรือแลนมาถึง
บริเวณ ชองแสมสารระหวางเกาะแสมสารและเขาหมาจอ ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี แลตติจูด ๑๒ องศา
๓๕.๕ ลิปดาเหนือ ลองจิจูด ๑๐๐ องศา ๕๖.๙ ลิปดาตะวันออก ไดตรวจพบเรือประมงชื่อ ส.สมบูรณ จริญพร
๗ และ ส.สมบูรณเจริญพร ๑๒ ซึ่งเรือทั้งสองลํา ตัวเรือทาสีเทาคาดเหลือง เกงเรือทาสีเทาคาดเหลือง โดยมี
เหตุอันควรสงสัยวาจะมีการกระทําความผิดกฎหมายเกิดขึ้นในเรือ หรือมีสิ่งของผิดกฎหมาย หรือมีสิ่งของไวใช
ในการกระทําผิดกฎหมาย ซุกซอนอยูบนเรือ เจาหนาที่จึงไดสงอาณัติสัญญาณใหเรือลําดังกลาวทราบ จากนั้น
ขาพเจาจึงไดสั่งการใหนําเรือเขาไปเทียบใหทําการตรวจคนแลวแจงเหตุอันควรสงสัยให ผูควบคุมเรือและบุคคล
ประจําเรือทราบแลว โดยกอนทําการตรวจคนเจาหนาที่ไดแสดงความบริสุทธิ์จนเปนที่พอใจของผูควบคุมเรือ
และบุ คคลประจํ า เรื อ แล ว และผู ควบคุ มเรือและบุคคลประจําเรือยิน ยอมใหเจาหน าที่ทําการตรวจคน ได
เจาหนาที่จึงไดเริ่มทําการตรวจคนทราบวา
ผู ค วบคุ ม เรื อ /ไต เ รื อ ของเรื อ ส.สมบู ร ณ เ จริ ญ พร ๑๒ ชื่ อ นายวิ จิ ต ร แสงภู อายุ ๓๐ ป
อยูบานเลขที่ ๕๘ หมู ๔ ต.แหลมใหญ อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม
เจาของเรือผูถือกรรมสิทธิ์ ชื่อ นางสาวสุนีย แดงถนอม อยูบานเลขที่ ๑/๒๙ ม.๓ ต.ทายบาน
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
ใบอนุญาตใชเรือของเรือประมง ส.สมบูรณเจริญพร ๑๒ เลขที่ ๔๔๐๙๐๐๑๔๗ ไดรับอนุญาต
ตั้งแต ๒๔ มิ.ย.๕๓ – ๒๓ มิ.ย.๕๔ ไดรับอนุญาตใหใชเรือบริเวณตามเขตการเดินเรือสําหรับเรือกลประมงทะเลลึก
ชั้น ๒ เลขทะเบียนเรือ ๔๔๐๙๐๐๑๔๗ ชนิดเครื่องจักร ดีเซล จํานวน ๖ สูบ ชื่อเครื่อง คัมมินส เค.ที.เอ.๑๙๗
หมายเลขเครื่อง ๓๓๑๐๖๒๘๑
- จํานวนลูกเรือทั้งหมดรวมทั้งผูควบคุมเรือ ส.สมบูรณเจริญพร ๑๒ จํานวน ๑๕ คน เดินทางมาจาก
จังหวัดสมุทรปราการ จะเดินทางมาเทียบทาที่ทาเทียบเรือ ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
ผู ควบคุ มเรื อ/ไต เรื อของเรื อ ส.สมบูรณเจริญพร ๗ ชื่อ นายทัตกร ผองผลา อายุ ๓๕ ป อยู
บานเลขที่ ๙๕ หมู ๖ ต.คําพี้ อ.นาแก จ.นครพนม
เจาของเรือผูถือกรรมสิทธิ์ ชื่อ นางสาวสุนีย แดงถนอม อยูบานเลขที่ ๑/๒๙ ม.๓ ต.ทายบาน
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
ใบอนุญาตใชเรือของเรือประมง ส.สมบูรณเจริญพร ๗ เลขที่ ๓๙๐๙๐๐๔๘๙ ไดรับอนุญาต
ตั้งแต ๒๔ มิ.ย.๕๓ – ๒๓ มิ.ย.๕๔ ไดรับอนุญาตใหใชเรือบริเวณตามเขตการเดินเรือสําหรับเรือกลประมง
ทะเลลึกชั้น ๒ เลขทะเบีย นเรื อ ๓๙๐๙๐๐๔๘๙ ชนิดเครื่องจักร ดีเซล จํานวน ๖ สูบ ชื่อเครื่อง คัมมิน ส
หมายเลขเครื่อง ๓๗๑๗๐๔๐๒
ง-๓๕

-๒-

- จํานวนลูกเรือทั้งหมดรวมทั้งผูควบคุมเรือ ส.สมบูรณเจริญพร ๗ จํานวน ๓ คน เดินทางมาจาก
จังหวัดสมุทรปราการ จะเดินทางมาเทียบทาที่ทาเทียบเรือ ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
ผลการตรวจคนเรือ ส.สมบูรณเจริญพร ๑๒ พบบุคคลตางดาวสัญชาติพมาจํานวน ๑๒ คน และ
บุคคลตางดาวสัญชาติกัมพูชาจํานวน ๒ คน สวนการตรวจคนบนเรือ ส.สมบูรณเจริญพร ๗ พบบุคคลตางดาว
สัญชาติกัมพูชาจํานวน ๒ คน จึงนําเรือประมงทั้งสองลํามาทําการตรวจสอบเพิ่มเติมที่บริเวณทาเทียบเรือกลางอาว
กองเรือยุทธการ อีกทั้งไดประสานกับทัพเรือภาคที่ ๑, ชุดปฏิบัติการพิเศษทัพเรือภาคที่ ๑ และชุดสุนัขตรวจ
คนยาเสพติดหนวยบัญชาการนาวิกโยธิน รวมกันตรวจคนโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่งปรากฏวาพบวัตถุชนิดเม็ด
กลมแบนสีแดงตราอักษร WY จํานวน ๔ เม็ด บรรจุอยูในหลอดกาแฟซุกซอนในลังปลาสีเหลืองบนเกงเรือของ
เรือ ส.สมบูรณเจริญพร ๑๒ สอบถามบุคคลประจําเรือ ส.สมบูรณเจริญพร ๑๒ ทราบวานายเมน สัญชาติพมา
อายุ ๒๑ ป รับวาเปนของตนเองไดแอบลักลอบนําขึ้นมาซุกซอนไวบนเกงเรือเพื่อนํามาเสพและพบอุปกรณ
การเสพทําดวยขวดแกวชนิดใสพันดวยเทปสีดําจํานวน ๓ ชุด และนอกจากนี้ยังพบอาวุธปนชนิดสงคราม AK-47
(อากา) ไมทราบหมายเลขทะเบียนพรอมเครื่องกระสุนปนจํานวน ๑๖ นัด พรอมซองบรรจุกระสุนของปนชนิด
ดังกลาวจํานวน ๑ ซอง บริเวณภายในหองเครื่องของเรือ ส.สมบูรณเจริญพร ๑๒ สอบถามบุคคลประจําเรือ
ส.สมบูรณเจริญพร ๑๒ ทราบวานายวิจิตร แสงภู ผูควบคุมเรือ ส.สมบูรณเจริญพร ๑๒ เปนผูนํามาซุกซอนไว
บริเวณภายในหองเครื่องของเรือ ส.สมบูรณเจริญพร ๑๒ เพื่อไวปองกันตัว สวนเรือ ส.สมบูรณเจริญพร ๗ ไม
พบสิ่งของผิดกฎหมายอื่นใดซุกซอนอยูบนเรือ หลังจากนั้นจึงไดรวมกันทําการจับกุม นายวิจิตร แสงภู ผู
ควบคุมเรื อ ส.สมบูร ณเ จริญพร ๑๒ พร อมบุคคลตางดาวสัญชาติพมาจํานวน ๑๒ คน และบุคคลตางดาว
สัญชาติกัมพูชาจํานวน ๒ คน ซึ่งอยูบนเรือ ส.สมบูรณเจริญพร ๑๒ รวม ๑๕ คน พรอมดวยของกลางคือ
๑. วัตถุชนิดเม็ดกลมแบนสีแดงตราอักษร WY บรรจุอยูในหลอดกาแฟจํานวน ๔ เม็ด
๒. อุปกรณการเสพทําดวยขวดแกวชนิดใสพันดวยเทปสีดําจํานวน ๓ ชุด
๓. อาวุธปนชนิดสงคราม AK-47 (อากา) ไมทราบหมายเลขทะเบียนจํานวน ๑ กระบอก
๔. เครื่องกระสุนปน AK-47 (อากา) จํานวน ๑๖ นัด
๕. ซองบรรจุกระสุน AK-47 (อากา) จํานวน ๑ ซอง
๖. เรือ ส.สมบูรณเจริญพร ๑๒ ตัวเรือทาสีเทาคาดเหลือง เกงเรือทาสีเทาคาดเหลือง หมายเลข
ทะเบียน ๔๔๐๙๐๐๑๔๗ ทําดวยไม ยาว ๒๑.๕๐ เมตร กวาง ๖.๐๐ เมตร ลึก ๒.๙๐ เมตร ชนิดเครื่องจักร
ดีเซลจํานวน ๖ สูบ ชื่อเครื่อง คัมมินส เค.ที.เอ.๑๙๗ หมายเลขเครื่อง ๓๓๑๐๖๒๘๑ จํานวน ๑ ลํา
โดยกลาวหาไดกระทําความผิดดังนี้
- นาย วิจิตร แสงภู ผูควบคุมเรือ ส.สมบูรณเจริญพร ๑๒ มีความผิดฐาน
๑. ทําการในเรือในตําแหนงที่กําหนดใหตองมีใบประกาศนียบัตรรับรองความรูความสามารถโดยมิไดรับ
ประกาศนียบัตร โดยฝาฝน พ.ร.บ. การเดินเรือในนานน้ําไทย พ.ศ.๒๔๕๖
๒. ใหคนตางดาวเขาพักอาศัย ซอนเรน หรือชวยดวยประการใดๆ เพื่อใหคนตางดาวนั้นพนจากการ
จับกุมโดยรูวาเปนคนตางดาวเขามาในราชอาณาจักร โดยฝาฝน พ.ร.บ. คนเขาเมือง พ.ศ.๒๕๒๒
๓. รับคนตางดาวเขาทํางานโดยมิไดรับอนุญาต โดยฝาฝน พ.ร.บ. การทํางานของคนตางดาว พ.ศ.๒๕๕๑
๔. มีอาวุธปนและเครื่องกระสุนปนสงครามไวในครอบครอง โดยฝาฝนกฎหมาย
- ลูกเรือ ส.สมบูรณเจริญพร ๑๒ จํานวน ๑๔ คน ดังมีรายชื่อดังตอไปนี้
๑. นายบาง
สัญชาติพมา อายุ ๒๔ ป
๒. นายจอ
สัญชาติพมา อายุ ๒๐ ป
๓. นายดอ
สัญชาติพมา อายุ ๒๖ ป
๔. นายเมน
สัญชาติพมา อายุ ๒๑ ป
ง-๓๖

พ.ศ.๒๕๒๒

๕. นายเม็ก
สัญชาติพมา อายุ ๓๐ ป
๖. นายออ
สัญชาติพมา อายุ ๑๙ ป
๗. นายจอ
สัญชาติพมา อายุ ๑๙ ป
๘. นายนัย
สัญชาติพมา อายุ ๒๓ ป
๙. นายขาว
สัญชาติพมา อายุ ๒๒ ป
๑๐. นายเมน
สัญชาติพมา อายุ ๒๒ ป
๑๑. นายสอ
สัญชาติพมา อายุ ๒๒ ป
๑๒. นายแง
สัญชาติพมา อายุ ๒๕ ป
๑๓. นายวุฒิ
สัญชาติกัมพูชา อายุ ๒๙ ป
๑๔. นายโรจน สัญชาติกัมพูชา อายุ ๑๙ ป
มีความผิดฐาน
๑. เปนคนตางดาวเขามาและอยูในราชอาณาจักรไทยโดยมิไดรับอนุญาต โดยฝาฝน พ.ร.บ. คนเขาเมือง

๒. เป น คนต า งด า วไม เ ข า เมืองตามชองทาง ดานตรวจคนเขาเมือง เขตทา สถานี หรือทองที่
กําหนดไวโดยฝาฝน พ.ร.บ. คนเขาเมือง พ.ศ.๒๕๒๒
๓. เปนคนตางดาวเขาทํางานโดยมิไดรับอนุญาต โดยฝาฝน พ.ร.บ. การทํางานของคนตางดาว
พ.ศ.๒๕๕๑
๔. สวนนายเมน สัญชาติพมา อายุ ๒๑ ป ผูตองหาลําดับที่ ๔. ไดรับวาวัตถุชนิดเม็ดกลมแบนสีแดง
ตราอักษร WY จํานวน ๔ เม็ด บรรจุอยูในหลอดกาแฟซุกซอนในลังปลาสีเหลืองบนเกงเรือนั้นเปนของตนเอง
ซึ่งไดแอบลักลอบนําขึ้นมาซุกซอนไวบนเกงเรือเพื่อนํามาเสพ จึงไดแจงขอกลาวหาเพิ่มเติมใหทราบวา นายเมน
มีความผิดฐานมียาเสพติดใหโทษประเภท ๑ (ยาบา) ไวในครอบครองโดยไมไดรับอนุญาต
ผลการตรวจคนเรือ ส.สมบูรณเจริญพร ๗ พบบุคคลตางดาวสัญชาติกัมพูชาจํานวน ๒ คน ไมพบ
สิ่งของผิดกฎหมายอื่นซุกซอนอยูบนเรือแตอยางใด จึงแจงขอกลาวหาวาไดกระทําผิดดังนี้
- นาย ทัตกร ผองผลา ผูควบคุมเรือ ส.สมบูรณเจริญพร ๗ มีความผิดฐาน
๑. ทําการในเรือในตําแหนงที่กําหนดใหตองมีใบประกาศนียบัตรรับรองความรูความสามารถโดยมิไดรับ
ประกาศนียบัตร โดยฝาฝน พ.ร.บ. การเดินเรือในนานน้ําไทย พ.ศ.๒๔๕๖
๒. ใหคนตางดาวเขาพักอาศัย ซอนเรน หรือชวยดวยประการใดๆ เพื่อใหคนตางดาวนั้นพนจากการ
จับกุมโดยรูวาเปนคนตางดาวเขามาในราชอาณาจักร โดยฝาฝน พ.ร.บ. คนเขาเมือง พ.ศ.๒๕๒๒
๓. รับคนตางดาวเขาทํางานโดยมิไดรับอนุญาต โดยฝาฝน พ.ร.บ. การทํางานของคนตางดาว พ.ศ.๒๕๕๑
- ลูกเรือ ส.สมบูรณเจริญพร ๗ จํานวน ๒ คน ดังมีรายชื่อดังตอไปนี้
๑. นายแพน
สัญชาติกัมพูชา อายุ ๓๕ ป
๒. นายนอง
สัญชาติกัมพูชา อายุ ๑๙ ป
มีความผิดฐาน
๑. เปนคนตางดาวเขามาและอยูในราชอาณาจักรไทยโดยมิไดรับอนุญาต โดยฝาฝน พ.ร.บ. คนเขาเมือง
พ.ศ.๒๕๒๒
๒. เปนคนตางดาวไมเ ขาเมืองตามชองทาง ดานตรวจคนเขาเมือง เขตทา สถานี หรือทองที่ที่
กําหนดไวโดยฝาฝน พ.ร.บ. คนเขาเมือง พ.ศ.๒๕๒๒
๓. เปนคนตางดาวเขาทํางานโดยมิไดรับอนุญาต โดยฝาฝน พ.ร.บ. การทํางานของคนตางดาว
พ.ศ.๒๕๕๑
ง-๓๗

หมายเหตุ สวนเรือ ส.สมบูรณเจริญพร ๗ ตัวเรือทาสีเทาคาดเหลือง เกงเรือทาสีเทาคาดเหลือง
หมายเลขทะเบียน ๓๙๐๙๐๐๔๘๙ ทําดวยไม ยาว ๒๑.๐๐ เมตร กวาง ๗.๐๐ เมตร ลึก ๓.๐๐ เมตร ชนิด
เครื่องจักรดีเซลจํานวน ๖ สูบ ชื่อเครื่อง คัมมินส หมายเลขเครื่อง ๓๗๑๗๐๔๐๒ จํานวน ๑ ลํา นําสงพนักงาน
สอบสวนเพื่อดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป
เหตุเกิดที่บริเวณในทะเลบริเวณชองแสมสารระยะหางจากฝงประมาณ ๑,๕๐๐ หลา ระหวาง
เกาะแสมสารและเขาหมาจอ แลตติจู ด ๑๒ องศา ๓๕.๕ ลิปดาเหนือ ลองจิจูด ๑๐๐ องศา ๕๖.๙ ลิปดา
ตะวันออก ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ เวลาประมาณ ๐๗๐๐
จากการสอบสวนเบื้องตนในชั้นการจับ กุมปรากฏวาผูตองหาของเรือ ส.สมบูรณเจริญพร ๑๒
จํานวน ๑๕ คน และผูตองหาของเรือ ส.สมบูรณเจริญพร ๗ จํานวน ๓ คน รวมผูตองหาทั้งหมด จํานวน ๑๘ คน
ใหการรับสารภาพตลอดขอกลาวหา
พรอมกันนี้ไดดําเนินการแจงสิทธิใหผูตองหาทราบดังตอไปนี้
๑. ผู ถู ก จั บ มี สิ ท ธิ ที่ จ ะไม ใ ห ก ารหรื อ ให ก ารก็ ไ ด แ ละถ อ ยคํ า ของผู ต อ งหานั้ น อาจใช เ ป น
พยานหลักฐาน ในการพิจารณาคดีได
๒. มีสิทธิแจงหรือขอใหเจาพนักงานแจงใหญาติหรือผูไววางใจทราบถึงการจับกุมในโอกาสแรก
๓. พบและปรึกษาผูซึ่งจะมาเปนทนายความไดเปนการเฉพาะตัว
๔. ใหทนายความหรือผูซึ่งตนไววางใจเขารวมฟงการสอบปากคํา
๕. ไดรับการเยี่ยมเยียนหรือติดตอกับญาติไดตามสมควร
๖. ไดรับการรักษาพยาบาลโดยเร็วเมื่อเกิดการเจ็บปวย
ผูตองหาไดรับทราบสิทธิดังกลาวตามขางตนแลวแตไมประสงคจะใชสิทธิแตอยางใด
เจาพนักงานผูทําการจับกุม จึงไดนําตัวผูตองหาพรอมดวยของกลางทั้งหมดสง พนักงานสอบสวน
สภ.สัตหีบ จังหวัดชลบุรี เพื่อดําเนินคดีตามขอกลาวหาดังกลาวขางตนตอไป
อนึ่ง ในการตรวจคนจับกุมของเจาหนาที่ในครั้งนี้ เจาหนาที่ทั้งหมดไดปฏิบัติอยางสุภาพ มิได
ลอลวง บังคับ ขูเข็ญ หรือใหสัญญาเพื่อจูงใจผูหนึ่งผูใดแตประการใด หรือกระทําดวยประการใด ๆ อันเปน
การประทุษราย แกกายหรือจิตใจตอผูหนึ่งผูใดในเรือ หรือทําใหทรัพยสินของผูหนึ่งผูใดเสียหาย สูญหาย เสื่อมคา
- พยสินใด ๆ มาเปนประโยชนสวนตัวแตอยางใด
หรือไรประโยชน แตประการใด หรือมีการเรียกร-อ๕งเอาทรั
เพื่อเปนการรับรองผลการตรวจคน เจาหนาที่จึงไดทําบันทึกนี้ตอหนาผูล งนามในบันทึก และ
ผูเกี่ยวของอีกทั้งไดอานขอความในบันทึกฉบับนี้ใหผูเกี่ยวของทุกคนฟง และผูเกี่ยวของทั้งหมดไดเขาใจขอความดี
โดยละเอียดตลอดแลว ประกอบกับผูเกี่ยวของทั้งหมดเห็นวาถูกตองตรงตามความจริงทุกประการ จึงไดลง
ลายมือชื่อไวเปนหลักฐานรวมกัน
(ลงชื่อ) นาย
(ลงชื่อ) นาย
(ลงชื่อ) นาย
(ลงชื่อ) นาย

(

วิจิตร แสงภู )

(

บาง/สัญชาติพมา

)

(

จอ/สัญชาติพมา

)

(

ผูตองหา/ผูควบคุมเรือ ส.สมบูรณเจริญพร ๑๒
ผูตองหา/ลูกเรือ ส.สมบูรณเจริญพร ๑๒/ลามแปล

ดอ/สัญชาติพมา )
ง-๓๘

ผูตองหา/ลูกเรือ ส.สมบูรณเจริญพร ๑๒
ผูตองหา/ลูกเรือ ส.สมบูรณเจริญพร ๑๒

(ลงชื่อ) นาย
(ลงชื่อ) นาย
(ลงชื่อ) นาย
(ลงชื่อ) นาย
(ลงชื่อ) นาย
(ลงชื่อ) นาย
(ลงชื่อ) นาย
(ลงชื่อ) นาย
(ลงชื่อ) นาย
(ลงชื่อ) นาย
(ลงชื่อ) นาย
(ลงชื่อ) นาย
(ลงชื่อ) นาย
(ลงชื่อ) นาย
(ลงชื่อ) ร.อ.
(ลงชื่อ) ร.อ.

(
(

เมน/สัญชาติพมา )
เม็ก/สัญชาติพมา

)

(

ออ/สัญชาติพมา )

(

จอ/สัญชาติพมา )

(

นัย/สัญชาติพมา )

(

ขาว/สัญชาติพมา

)

(

เมน/สัญชาติพมา )

(

สอ/สัญชาติพมา )

(

แง/สัญชาติพมา )

(

วุฒิ/สัญชาติกัมพูชา )

( โรจน/สัญชาติกัมพูชา )
(

ทัตกร ผองผลา )

( แพน/สัญชาติกัมพูชา )
(

นอง/สัญชาติกัมพูชา )

( สุทธิ เหล็กทอง

)

( พุทธิ ศรีจันทร

)

ง-๓๙

ผูตองหา/ลูกเรือ ส.สมบูรณเจริญพร ๑๒
ผูตองหา/ลูกเรือ ส.สมบูรณเจริญพร ๑๒
ผูตองหา/ลูกเรือ ส.สมบูรณเจริญพร ๑๒
ผูตองหา/ลูกเรือ ส.สมบูรณเจริญพร ๑๒
ผูตองหา/ลูกเรือ ส.สมบูรณเจริญพร ๑๒
ผูตองหา/ลูกเรือ ส.สมบูรณเจริญพร ๑๒
ผูตองหา/ลูกเรือ ส.สมบูรณเจริญพร ๑๒
ผูตองหา/ลูกเรือ ส.สมบูรณเจริญพร ๑๒
ผูตองหา/ลูกเรือ ส.สมบูรณเจริญพร ๑๒
ผูตองหา/ลูกเรือ ส.สมบูรณเจริญพร ๑๒
ผูตองหา/ลูกเรือ ส.สมบูรณเจริญพร ๑๒
ผูตองหา/ผูควบคุมเรือ ส.สมบูรณเจริญพร ๗
ผูตองหา/ลูกเรือ ส.สมบูรณเจริญพร ๗/ลามแปล
ผูตองหา/ลูกเรือ ส.สมบูรณเจริญพร ๗
ผบ.เรือ ต.๙๒/ผูตรวจคนจับกุม
หน.ชุดปฏิบัติการพิเศษ/ผูรวมตรวจคนจับกุม

แผนที่สังเขปแสดงสถานที่เกิดเหตุ

บริเวณจุดตรวจคนจับกุมเรือประมง ส.สมบูรณเจริญพร ๑๒
กับเรือ ส.สมบูรณเจริญพร ๗

เหตุเกิดที่บริเวณ ในทะเลบริเวณชองแสมสารระยะหางจากฝงประมาณ ๑,๕๐๐ หลา ระหวาง
เกาะแสมสารและเขาหมาจอ แลตติจู ด ๑๒ องศา ๓๕.๕ ลิปดาเหนือ ลองจิจูด ๑๐๐ องศา ๕๖.๙ ลิปดา
ตะวันออก ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ เวลาประมาณ ๐๗๐๐
ผูตองหาไดทําการตรวจสอบแผนที่สังเขปแสดงสถานที่เกิดเหตุแลว ปรากฏวาถูกตองตรงกับความ
เปนจริงทุกประการ จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน โดยไมมีผูใดบังคับ ลอลวง ขูเข็ญ หรือใหสัญญาผูหนึ่ง
ผูใดแตอยางใด
(ลงชื่อ) นาย
(ลงชื่อ) นาย
(ลงชื่อ) นาย
(ลงชื่อ) นาย
(ลงชื่อ) นาย
(ลงชื่อ) นาย
(ลงชื่อ) นาย

(

วิจิตร แสงภู )

(

บาง/สัญชาติพมา )

(

จอ/สัญชาติพมา )

(

ดอ/สัญชาติพมา )

(

เมน/สัญชาติพมา )

(

เม็ก/สัญชาติพมา )

(

ออ/สัญชาติพมา )
ง-๔๐

ผูตองหา/ผูควบคุมเรือ ส.สมบูรณเจริญพร ๑๒
ผูตองหา/ลูกเรือ ส.สมบูรณเจริญพร ๑๒/ลามแปล
ผูตองหา/ลูกเรือ ส.สมบูรณเจริญพร ๑๒
ผูตองหา/ลูกเรือ ส.สมบูรณเจริญพร ๑๒
ผูตองหา/ลูกเรือ ส.สมบูรณเจริญพร ๑๒
ผูตองหา/ลูกเรือ ส.สมบูรณเจริญพร ๑๒
ผูตองหา/ลูกเรือ ส.สมบูรณเจริญพร ๑๒

(ลงชื่อ) นาย
(ลงชื่อ) นาย
(ลงชื่อ) นาย
(ลงชื่อ) นาย
(ลงชื่อ) นาย
(ลงชื่อ) นาย
(ลงชื่อ) นาย
(ลงชื่อ) นาย
(ลงชื่อ) นาย
(ลงชื่อ) นาย
(ลงชื่อ) นาย
(ลงชื่อ) ร.อ.
(ลงชื่อ) ร.อ.

(

จอ/สัญชาติพมา )

(

นัย/สัญชาติพมา )

(

ขาว/สัญชาติพมา )

(

เมน/สัญชาติพมา )

(

สอ/สัญชาติพมา )

(

แง/สัญชาติพมา )

(

วุฒิ/สัญชาติกัมพูชา )

(

โรจน/สัญชาติกัมพูชา

(

ทัตกร ผองผลา )

(

แพน/สัญชาติกัมพูชา )

(

ผูตองหา/ลูกเรือ ส.สมบูรณเจริญพร ๑๒
ผูตองหา/ลูกเรือ ส.สมบูรณเจริญพร ๑๒
ผูตองหา/ลูกเรือ ส.สมบูรณเจริญพร ๑๒
ผูตองหา/ลูกเรือ ส.สมบูรณเจริญพร ๑๒
ผูตองหา/ลูกเรือ ส.สมบูรณเจริญพร ๑๒
ผูตองหา/ลูกเรือ ส.สมบูรณเจริญพร ๑๒
ผูตองหา/ลูกเรือ ส.สมบูรณเจริญพร ๑๒
ผูตองหา/ลูกเรือ ส.สมบูรณเจริญพร ๑๒
)
ผูตองหา/ผูควบคุมเรือ ส.สมบูรณเจริญพร ๗
ผูตองหา/ลูกเรือ ส.สมบูรณเจริญพร ๗/ลามแปล
ผูตองหา/ลูกเรือ ส.สมบูรณเจริญพร ๗

นอง/สัญชาติกัมพูชา )
ผบ.เรือ ต.๙๒/ผูตรวจคนจับกุม
( สุทธิ เหล็กทอง
)
หน.ชุดปฏิบัติการพิเศษ/ผูรวมตรวจคนจับกุม
( พุทธิ ศรีจันทร
)

ง-๔๑

ผนวก จ
ตัวอยางเอกสารประจําเรือ
๑.ใบอนุญาตใชเรือ

๒.ประกาศนียบัตรนายทาย

จ-๑

๓.ประกาศนียบัตรคนใชเครื่องจักรยนต

๔.seaman book

จ-๒

๕.อาชญาบัตร

๖.สมุดบันทึกการทําการประมง(log book)

จ-๓

๗.สัญญาจางการทํางานในเรือประมง

จ-๔

๘.ทะเบียนลูกจาง

๙.บัญชีรายชิ่อแรงงานตางดาวในกิจการประมงทะเล

จ-๕

๑๐.ใบอนุญาตทํางาน

จ-๖

ผนวก ฉ
รายการตรวจสอบการจับกุมรายการตรวจสอบตางๆตามกฎหมายใหอํานาจเจาหนาที่ทหารเรือในทะเล
ลําดับ

รายการตรวจสอบ

๑.

กฎหมายศุลกากร
(รวมถึงการลักลอบคาน้ํามันเชื้อเพลิง ยาเสพติด และลักลอบนําไมแปรรูปเขามาในราชอาณาจักร)
๑.๑ ตําแหนง มีฐานะเปนเจาหนาที่ทหารเรือหรือไม ?
๑.๒ พื้นที่ พื้นที่ที่ตรวจพบ (ตําบลที่เกิดเหตุ) อยูในอํานาจหรือไม ?
- กรณีเปนเรือไทยตองอยูในทะเลอาณาเขต หรือเขตตอเนื่อง
- กรณีเปนเรือตางชาติตองอยูในทะเลอาณาเขต หรือเขตตอเนื่อง
๑.๓ ความผิด อยูในอํานาจหรือไม ?
๑.๔ ตรวจเอกสารที่ใชเปนพยานหลักฐาน
- บัญชีสินคา
- ใบกํากับสินคา
- ใบรับรองการขนสินคาจากทาตนทาง
- ใบรับรองสินคาตนทาง
- บัญชีราคาสินคา
๑.๕ เอกสารที่ตองตรวจ
กรณีเปนเรือไทยตรวจตาม พ.ร.บ.เรือไทย และ พ.ร.บ.การเดินเรือในนานน้ําไทยดวยดังนี้
- ใบทะเบียนเรือ (ใบอนุญาตใชเรือ) หรือใบทะเบียนชั่วคราว (แลวแตกรณี)
- ใบสําคัญรับรองการตรวจเรือตางๆ
- สัญญาคนประจําเรือ, สมุดปูมเรือ, ใบปลอยเรือและใบอนุญาตออกจากทา (ถามี)
- เอกสารสัญญาเชาเรือ (ถามี)
- ประกาศนียบัตรตาง ๆ (ผูนํารอง, นายเรือ, ตนหน, สรั่ง, ไตกง, นายทาย, คนถือทาย ตน
กลหรือคนใชเครื่อง)
- ใบอนุญาตใหมีและใชเครื่องรับ – สงวิทยุ เครื่องเรดาร เครื่องหาที่เรือดวยดาวเทียม
เอกสารอื่น ๆ (ถามี) เชน
- บัตรประจําตัวประชาชน หรือเอกสารแสดงตนอยางอื่นที่ทางราชการออกใหของคนใน
เรือ
- บัตรหรือเอกสารอนุญาตใหทํางานในราชอาณาจักรไทย กรณีเปนบุคคลตางดาวที่ไดรับ
การผอนผัน
- ใบอนุญาตใหมีและใชอาวุธปน
๑.๖ ถายภาพการตรวจคนและของกลางและสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทําความผิดไวเปน
พยานหลักฐานประกอบ
๑.๗ ทําบัญชีของกลางที่ตรวจยึดได
๑.๘ ทําบัญชีรายชื่อผูตองหา
๑.๙ ทําบันทึกการตรวจคนและบันทึกการจับกุม (รับสารภาพ, ปฏิเสธ, ภาคเสธหรือซัดทอด)
๑.๑๐ ถายภาพใบหนาของผูกระทําความผิด
ฉ-๑

Check lists
มี
ไมมี

ลําดับ

รายการตรวจสอบ

๒.

กฎหมายยาเสพติด
๒.๑ ตําแหนง มีฐานะเปนเจาหนาที่ทหารเรือหรือไม ?
๒.๒ พื้นที่ พื้นที่ที่ตรวจพบ (ตําบลที่เกิดเหตุ) อยูในอํานาจหรือไม ?
- กรณีเปนเรือไทยพบอยูในเขต (ทะเลอาณาเขต, เขตตอเนื่อง, เขตเศรษฐกิจจําเพาะ)
- กรณีเปนเรือตางชาติพบอยูในเขต (ทะเลอาณาเขต, เขตตอเนื่อง, เขตเศรษฐกิจจําเพาะ)
๒.๓ ความผิด อยูในอํานาจหรือไม ?
๒.๔ พยานหลักฐาน
- ยาเสพติดของกลาง (ประเภท, จํานวน)
- อุปกรณหรือสิ่งของที่เกี่ยวกับการบรรจุ/เสพ
- สมุดบัญชีตางๆ ที่เกี่ยวกับการสั่งซื้อ/โอนเงิน
- โทรศัพท และหมายเลขที่ใชติดตอในการกระทําผิด
- หลักฐานการโอนเงินตางๆ
- เงินสดที่ใชในการซื้อขาย
๒.๕ เอกสารที่ตองตรวจ
กรณีเปนเรือไทยตรวจตาม พ.ร.บ.เรือไทย และ พ.ร.บ.การเดินเรือในนานน้ําไทย ดวยดังนี้
- ใบทะเบียนเรือ (ใบอนุญาตใชเรือ) หรือใบทะเบียนชั่วคราว (แลวแตกรณี)
- ใบสําคัญรับรองการตรวจเรือตางๆ
- สัญญาคนประจําเรือ, สมุดปูมเรือ, ใบปลอยเรือและใบอนุญาตออกจากทา (ถามี)
- เอกสารสัญญาเชาเรือ (ถามี)
- ประกาศนียบัตรตาง ๆ (ผูนํารอง, นายเรือ, ตนหน, สรั่ง, ไตกง, นายทาย, คนถือทาย
ตนกลหรือคนใชเครื่อง)
- ใบอนุญาตใหมีและใชเครื่องรับ – สงวิทยุ เครื่องเรดาร เครื่องหาที่เรือดวยดาวเทียม
เอกสารอื่น ๆ (ถามี) เชน
- บัตรประจําตัวประชาชน หรือเอกสารแสดงตนอยางอื่นที่ทางราชการออกใหของคนใน
เรือ
- บัตรหรือเอกสารอนุญาตใหทํางานในราชอาณาจักรไทย กรณีเปนบุคคลตางดาวที่
ไดรับการผอนผัน
- ใบอนุญาตใหมีและใชอาวุธปน
๒.๖ การตรวจเรือตางชาติในเขตเศรษฐกิจจําเพาะ หากตรวจตองใชความระมัดอยางยิ่ง
(เพราะเรือที่ถูกตรวจเยี่ยม จะไดรับคาทดแทนความเสียหายที่เกิดจาการกระทําโดยไมมีเหตุ
อันควรสงสัย)
๒.๗ ถายภาพการตรวจคนและของกลางและสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทําความผิดไวเปน
พยานหลักฐานประกอบ
๒.๘ ทําบัญชีของกลางที่ตรวจยึดได
๒.๙ ทําบัญชีรายชื่อผูตองหา
๒.๑๐ ทําบันทึกการตรวจคนและบันทึกการจับกุม (รับสารภาพ, ปฏิเสธ, ภาคเสธหรือซัดทอด)
๒.๑๑ ถายภาพใบหนาของผูกระทําความผิด
ฉ-๒

Check lists
มี
ไมมี

ลําดับ

รายการตรวจสอบ

๓.

กฎหมายคนเขาเมือง (ไมรวมผูหลบหนีเขาเมืองชาวโรฮิงญา และกฎหมายเกี่ยวกับแรงงาน)
๓.๑ ตําแหนง มีฐานะเปนเจาหนาที่ทหารเรือหรือไม ?
๓.๒ พื้นที่ พื้นที่ที่ตรวจพบ (ตําบลที่เกิดเหตุ) อยูในอํานาจหรือไม ?
- กรณีเปนเรือไทยอยูใน (ทะเลอาณาเขต)
- กรณีเปนเรือตางชาติอยูใน (ทะเลอาณาเขต)
๓.๓ ความผิด อยูในอํานาจหรือไม ?
๓.๔ พยานหลักฐาน
- เอกสารของผูหลบหนีเขาเมืองทุกคน
๓.๕ เอกสารที่ตองตรวจ
กรณีเปนเรือไทยตรวจตาม พ.ร.บ.เรือไทย และ พ.ร.บ.การเดินเรือในนานน้ําไทย
- ใบทะเบียนเรือ (ใบอนุญาตใชเรือ) หรือใบทะเบียนชั่วคราว (แลวแตกรณี)
- ใบสําคัญรับรองการตรวจเรือตางๆ
- สัญญาคนประจําเรือ, สมุดปูมเรือ, ใบปลอยเรือและใบอนุญาตออกจากทา (ถามี)
- เอกสารสัญญาเชาเรือ (ถามี)
- ประกาศนียบัตรตาง ๆ (ผูนํารอง, นายเรือ, ตนหน, สรั่ง, ไตกง, นายทาย, คนถือทาย
ตนกลหรือคนใชเครื่อง)
- ใบอนุญาตใหมีและใชเครื่องรับ – สงวิทยุ เครื่องเรดาร เครื่องหาที่เรือดวยดาวเทียม
เอกสารอื่น ๆ (ถามี) เชน
- บัตรประจําตัวประชาชน หรือเอกสารแสดงตนอยางอื่นที่ทางราชการออกใหของคนใน
เรือ
- บัตรหรือเอกสารอนุญาตใหทํางานในราชอาณาจักรไทย กรณีเปนบุคคลตางดาวที่
ไดรับการผอนผัน
- ใบอนุญาตใหมีและใชอาวุธปน
๓.๖ ถายภาพการตรวจคนและของกลางและสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทําความผิดไวเปน
พยานหลักฐานประกอบ
๓.๗ ทําบัญชีของกลางที่ตรวจยึดได
๓.๘ ทําบัญชีรายชื่อผูตองหา
๓.๙ ทําบันทึกการตรวจคนและบันทึกการจับกุม (รับสารภาพ, ปฏิเสธ, ภาคเสธหรือซัดทอด)
๓.๑๐ ถายภาพใบหนาของผูกระทําความผิด

Check lists
มี
ไมมี

หมายเหตุ
กฎหมายเกี่ยวกับแรงงาน ๔ ฉบับ คือ พ.ร.บ.การทํางานของคนตางดาว พ.ศ.๒๕๕๑ พ.ร.บ.เงินทดแทน พ.ศ.๒๕๓๗ พ.ร.บ.จัดหางาน
และคุมครองคนหางาน พ.ศ.๒๕๒๘ และ พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ เจาหนาที่ทหารเรือไดรบั แตงตั้งเปนพนักงานตรวจแรงงาน
การเขาตรวจเรือประมงทะเล
๑. แสดงบัตรประจําตัวพนักงานตรวจแรงงานตอนายจางหรือผูเกีย่ วของเพื่อตรวจสภาพการจาง สภาพการทํางานของลูกจางที่ทํางาน
บนเรือ
๒. สอบถามขอเท็จจริงเกี่ยวกับการปฏิบัตติ ามกฎหมายวาดวยการคุม ครองแรงงานในงานประมงทะเลดังนี้
- ชื่อนายจาง เจาของเรือ ชื่อเรือ ชื่อไตกงเรือ
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- จํานวนลูกจางทั้งหมดโดยแยกเปนลูกจางไทย ลูกจางตางดาวแยกตามสัญชาติ และการจางแรงงานเด็ก
- การจายคาจางและคาทํางานในวันหยุด
- กําหนดระยะเวลาการจายคาจาง และคาทํางานในวันหยุด
- การเรียก รับหลักประกัน
- วันหยุดประจําป และวันลาปวย
หากมีความจําเปนเพื่อใหไดขอเท็จจริงในการปฏิบตั ิตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานในงานประมงทะเล ใหถายภาพการ
ทํางานของลูกจางบนเรือไวเปนหลักฐาน
บันทึกผลการตรวจโดยละเอียดตามแบบรายงานการตรวจแรงงานในงานประมงทะเล (แบบ ตร.ปม.๑)
ใหคําแนะนําแกนายจางหรือผูเ กี่ยวของในการปฏิบัติตามกฎหมายใหถูกตอง
เมื่อไดดําเนินการตรวจแรงงานแลว ใหประสานสงขอมูลและแบบรายงานใหนํานักคุมครองแรงงาน กรมสวัสดิการและคุมครอง
แรงงาน เวนแตในกรณีเรงดวนใหสงขอมูลใหหนวยงานในสังกัดกรมฯ ในทองที่ที่เรือเขาเทียบทาโดยเร็ว
๓. กรณีการเขาตรวจแรงงานในเรือประมงแลวพบวามีพฤติการณขม ขืนใจใหทํางาน โดยทําใหกลั้ววาจะเกิดอันตรายตอชีวิต รางกาย
เสรีภาพ ชื่อเสียง หรือทรัพยสิน โดยการขูเข็ญใชกําลังประทุษราย ทําใหบุคคลนั้นไมสามารถขัดขืนได หลอกลวง หรือลักพาตัว ใหดําเนินการ
ชวยเหลือลูกจางทันที และใหสงตัวลูกจางนั้นใหตํารวจน้าํ หรือศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการคามนุษยจังหวัด (ศปคม.จังหวัด)
เพื่อใหการชวยเหลืออยางรีบดวนตอไป
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ลําดับ

รายการตรวจสอบ

๔.

กฎหมายประมง (พ.ร.บ.การประมง พ.ศ.๒๔๙๐ และ พ.ร.บ.วาดวยสิทธิการประมงในเขตการ
ประมงไทย พ.ศ.๒๔๘๒)
๔.๑ ตําแหนง มีฐานะเปนเจาหนาที่ทหารเรือหรือไม ?
๔.๒ พื้นที่ พื้นที่ที่ตรวจพบ (ตําบลที่เกิดเหตุ) อยูในอํานาจหรือไม ?
- กรณีเปนเรือไทยอยูใน (ทะเลอาณาเขต, เขตเศรษฐกิจจําเพาะ)
- กรณีเปนเรือตางชาติอยูใน (ทะเลอาณาเขต, เขตเศรษฐกิจจําเพาะ)
๔.๓ ความผิด อยูในอํานาจหรือไม ?
๔.๔ พยานหลักฐาน
- เครื่องมือทําประมง
- สัตวน้ํา
- เรือของกลาง
๔.๕ เอกสารที่ตองตรวจ
กรณีเปนเรือไทยตรวจตาม พ.ร.บ.เรือไทย และ พ.ร.บ.การเดินเรือในนานน้ําไทยดวยดังนี้
- ใบทะเบียนเรือ (ใบอนุญาตใชเรือ) หรือใบทะเบียนชั่วคราว (แลวแตกรณี)
- ใบสําคัญรับรองการตรวจเรือตางๆ
- สัญญาคนประจําเรือ, สมุดปูมเรือ, ใบปลอยเรือและใบอนุญาตออกจากทา (ถามี)
- เอกสารสัญญาเชาเรือ (ถามี)
- ประกาศนียบัตรตาง ๆ (ผูนํารอง, นายเรือ, ตนหน, สรั่ง, ไตกง, นายทาย, คนถือทาย
ตนกลหรือคนใชเครื่อง)
- ใบอนุญาตใหมีและใชเครื่องรับ – สงวิทยุ เครื่องเรดาร เครื่องหาที่เรือดวยดาวเทียม
เอกสารอื่น ๆ (ถามี) เชน
- บัตรประจําตัวประชาชน หรือเอกสารแสดงตนอยางอื่นที่ทางราชการออกใหของคนใน
เรือ
- บัตรหรือเอกสารอนุญาตใหทํางานในราชอาณาจักรไทย กรณีเปนบุคคลตางดาวที่ไดรับ
การผอนผัน
- ใบอนุญาตใหมีและใชอาวุธปน
๔.๖ กรณีเปนเรือตางชาติ ตรวจตามขอ ๔.๔ และตรวจเอกสารของคนในเรือดวย
๔.๗ ถายภาพการตรวจคนและของกลางและสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทําความผิดไวเปน
พยานหลักฐานประกอบ
๔.๘ ทําบัญชีของกลางที่ตรวจยึดได
๔.๙ ทําบัญชีรายชื่อผูตองหา
๔.๑๐ ทําบันทึกการตรวจคน บันทึกการจับกุม (รับสารภาพ, ปฏิเสธ, ภาคเสธหรือซัดทอด)
๔.๑๑ ถายภาพใบหนาของผูกระทําความผิด
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ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ
หามการทําประมงในฤดูสัตวน้ํามีไข
จังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ ตรัง
ระยะเวลา
๑ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย. ของทุกป
เครื่องมือที่หาม ๑. อวนลากทุกประเภท/ทุกขนาดใชประกอบเรือกล เวน อวนลากคานถาง/อวนลากแคระ
ใชเชือกเสนใยประดิษฐ เปนสายลากอวนทําประมงเวลากลางคืน
๒. อวนประเภทลอมจับ เวน อวนลอมจับปลากะตักในเวลากลางวันและอวนโปะ
๓. อวนติดตาที่ขนาดชองตาเล็กกวา ๔.๗ เซนติเมตร
หามทําประมงปูมีไขนอกกระดอง
ระยะเวลา
ต.ค. – ธ.ค. ของทุกป
พื้นที่
ที่จับสัตวน้ําในทะเลทุกพื้นที่
ขอหาม
หามทําประมงปูทะเล ปูมา ปูลาย ที่มไี ขนอกกระดอง
หามทําประมงแมงดาทะเล
อาวพังงา อําเภอเมือง ตะกั่วทุง/ทับปุด/กิ่ง อ.เกาะยาว
ระยะเวลา
๑ ธ.ค. – สิ้น ก.พ. ของทุกป
พื้นที่
อาวพังงา รวมทั้งแมน้ํา ลําคลอง ลําปาง ปากแมนา้ํ ในทองที่อําเภอเมือง/ตะกั่วทุง/ทับปุด/ กิ่ง อ.เกาะยาว
ควบคุมอวนลาก/อวนรุน/เครื่องมือปลากะตัก/อวนลอมจับ/เครื่องมือคราดหอย
ระยะเวลา
ตลอดทั้งป
เครื่องมือที่หาม ๑. อวนลากชนิดมีถุง/อวนถุงทุกชนิด/ขนาดที่ใชเรือยนตทุกชนิดทําประมงไมวาวิธีใดๆ
๒. อวนรุน ละวะ ชิบ รุนกุง รุนเคย อวนถุงทุกชนิด/ขนาดทําประมงไมวาวิธีใดๆ
พื้นที่
ระยะ ๓,๐๐๐ เมตรนับจากขอบน้ําตามชายฝงขณะทําประมงและภายในรัศมี ๔๐๐ เมตร
นับออกไปจากเขตที่ตั้งเครื่องมือประจําทุกชนิดทีอ่ นุญาตในทะเล/อาวทุกจังหวัด
เครื่องมือที่หาม ๑. อวนลาก/อวนถุงทุกชนิด/ขนาด/เครื่องมืออื่นๆที่คลายกันประกอบกับเรือยนตทําประมง
๒. อวนรุน/อวนถุงทุกชนิด/ขนาด/เครื่องมืออื่นๆทีค่ ลายกันประกอบเรือยนตทําประมง
พื้นที่
๑. อาวพังงาในทองที่พังงา ภูเก็ต กระบี่
๒. ภายใน ๕,๔๐๐ เมตร นับจากขอบตามชายฝงขณะทําประมงในทะเลจังหวัดตรัง (แผนที)่
๓. ภายใน ๕,๔๐๐ เมตร นับจากขอบตามชายฝงขณะทําประมงในทะเลจังหวัดกระบี่ (แผนที)่
๔. ภายใน ๕,๔๐๐ เมตร นับจากขอบตามชายฝงและ ๓๐๐๐ เมตรนับจากชายฝงเกาะทําประมงในทะเล
จังหวัดสตูล (แผนที่)
เครื่องมือที่หาม - อวนลอมจับขนาดชองตาเล็กกวา ๒.๕ เซนติเมตร/ในเวลากลางคืน
พื้นที่
ในทะเล/อาวในทองที่จังหวัดชายทะเลทุกจังหวัด
เครื่องมือที่หาม - อวนครอบ/อวนชอน/อวนยกประกอบเครื่องกําเนิดไฟฟาทําประมงปลากะตัก
- อวนลอมจับปลากะตักในเวลากลางวันชองตา ๐.๖ เซนติเมตร ลงมา
พื้นที่
ที่น้ําในทะเล/อาว ในทองที่จังหวัดชายทะเลทุกจังหวัด
เครื่องมือที่หาม - อวน/เครื่องมือใด ที่ขนาดชองตาเล็กกวา ๒.๕ เซนติเมตรประกอบเครื่องกําเนิดไฟฟา เวนอวนครอบ/
ชอน/ยก ที่ใชเครื่องกําเนิดไฟฟา
- บริเวณเขต ๑ (ตามแผนที่) เปนเขตอนุรักษ หามใชอวนประกอบเครื่องกําเนิดไฟฟา ทําประมงปลากะตัก
โดยเด็ดขาด
- บริเวณเขต ๒ (ตามแผนที่) เปนจุดกันชน หามใชอวนประกอบเครื่องกําเนิดไฟฟา ทําประมงปลากะตัก
โดยเด็ดขาด
- บริเวณเขต ๓ (ตามแผนที่) หามใชอวนประกอบเครื่องกําเนิดไฟฟา ทําประมงปลากะตักโดยเด็ดขาด
เวนอวนครอบ/อวนชอน/อวนยก ประกอบเครื่องกําเนิดไฟฟาประกอบเรือ ๑๔ เมตร ลงมา
พื้นที่
ที่จับสัตวน้ําในทะเล/อาว ในทองที่จังหวัดชายทะเลทุกจังหวัด
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เครื่องมือที่หาม - เครื่องมือคราดหอยหรือที่คลายคลึงกัน ทุกชนิด/ขนาดที่ใชกับเรือยนตทําประมงไมวาวิธีการใดๆ
พื้นที่
ระยะ ๓,๐๐๐ เมตร นับจากขอบน้ําตามชายฝงในทะเลทุกจังหวัด
เครื่องมือที่หาม - เครื่องมือทําประมงทุกชนิดไมวาวิธีการใดๆ
พื้นที่
ระยะ ๓,๐๐๐ เมตร นับจากขอบน้ําตามชายฝงในทะเลทุกจังหวัด
เครื่องมือที่หาม
พื้นที่

- เครื่องมือทําประมงทุกชนิดประกอบกับเรือกลทําประมงหอยแครงไมวาวิธีการใดๆ
- หามทําประมงหอยแครงที่มีขนาดความยาวต่าํ กวา ๖ มิลลิเมตร
ในที่จับสัตวน้ําในพื้นที่ทะเลทุกพื้นที่

ขอกําหนด เครื่องมือคราดหอยที่อนุญาตใหใชประกอบเรือกลทําประมงหอยลายในทะเลตองมีขนาด/ชนิด/จํานวน/
สวนประกอบดังนี้
กวางปากตองไมเกิน ๓.๕ เซนติเมตร
ชองซี่คราดไมนอยกวา ๑.๒ เซนติเมตร
เรือกลตองยาวไมเกิน ๑๘ เมตร
เครื่องมือราดหอยตองไมเกิน ๓ อัน/ลํา
พื้นที่
ในที่จับสัตวน้ําในพื้นที่ทะเลทุกพื้นที่
เครื่องมือที่หาม - อวน/เครื่องมือใดขนาดชองตาเล็กกวา ๓.๒ ซม.ประกอบเครื่องกําเนิดไฟฟาทําประมงหมึก เด็ดขาด
พื้นที่
ในที่จับสัตวน้ําในพื้นที่ทะเลทุกพื้นที่
เครื่องมือที่หาม - เครื่องมือสําหรับดูดแร/เครื่องมือที่มีลักษณะหรือวิธีคลายคลึงกัน
พื้นที่
ในที่จับสัตวน้ําในพื้นที่ทะเลทุกพื้นที่
เครื่องมือที่หาม
- อวนลาก/อวนรุนทุกชนิด/ขนาด ใชประกอบเรือยนตทําประมง อวนทับตลิ่ง อวนลอยปลาทราย
ประกอบกับเครื่องมือกระทุงน้ํา อวนถวงหรือจมกะเบนทําประมง
พื้นที่
ในที่จับสัตวน้ําในจังหวัดตรังภายใน ๓,๐๐๐ เมตร จากเกาะสุกร อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
ควบคุมการทําประมง
๑. หามจับ/ดัก/ลอ/ ทําอันตราย เตาทะเล/กระทะเลทุกชนิด
๒. หามเก็บ/ทําอันตราย ไขเตา/ไขกระทะเลทุกชนิด
๓. หามจับ/ดัก/ลอ/ทําอันตราย/ฆา ปลาพยูน/หมูน้ําโดยเด็ดขาด
๔. หามทําประมงปะการัง/หินปะการังทุกชนิด/ขนาด ไมวาวิธีใดๆ
๕. หามทําประมงปลาโลมา
๖. หามจับ/ดัก/ลอ/ทําอันตราย/ฆา ปลาฉลามวาฬ
๗. หามทําประมงโดยใชอวนรัง/เฝอกรัง
๘. หามทําประมงโดยใชโพงพาง/รั้วไซมาน/กั้นซูร ั้วไซมาน/ลี่/เครื่องมือที่มีลักษณะคลายคลึงกัน
๙. หามทําประมงโดยใชอวนลากกุงประกอบเรือกลทุกชนิดทีไ่ มตดิ เครื่องมือแยกเตาทะเลตามตัวอยาง
๑๐. หามทําประมงโดยใชอวนญี่ปุน/อวนตอนปลา/ตอนปลาหลังกองหิน/วางอวนลอมแนวปะการัง

ฉ-๗
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๕.

กฎหมายปาไม (เฉพาะการอนุรักษ)
๕.๑ ตําแหนง มีฐานะเปนเจาหนาที่ทหารเรือหรือไม ?
๕.๒ พื้นที่ พื้นที่ที่ตรวจพบ (ตําบลที่เกิดเหตุ) อยูในอํานาจหรือไม ?
- ตองเปนพื้นที่ประกาศเปนเขตอุทยานแหงชาติ (ใช พ.ร.บ.อุทยานแหงชาติ พ.ศ.๒๕๐๔
เปนกฎหมายที่นํามาบังคับใช)
- กรณีจับไมแปรรูปในทะเล กฎหมายที่นํามาบังคับใชคือกฎหมายศุลกากร
๕.๓ ความผิด อยูในอํานาจหรือไม ?
๕.๔ พยานหลักฐาน
- เครื่องมือ, อุปกรณที่ใชในการกระทําความผิด เชน เลื่อย, รถยนต
- ทรัพยากรธรรมชาติที่นําออกไป หรือทําใหเสื่อมสภาพ
- ภาพถายแสดงหลักฐานการเขายึดถือ กนสราง แผวถาง
- ภาพถายการทําลายหลักเขต ปาย หรือเครื่องหมายที่เจาหนาที่จัดทําขึ้น
๕.๕ เอกสารที่ตองตรวจ
- บัตรประจําตัวประชาชน หรือเอกสารแสดงตนอยางอื่นที่ทางราชการออกให
- บัตรหรือเอกสารอนุญาตใหทํางานในราชอาณาจักรไทย กรณีเปนบุคคลตางดาวที่ไดรับ
การผอนผัน
- ใบอนุญาตใหมีและใชอาวุธปน
- ใบอนุญาตอื่นๆ (ถามี)
๕.๖ ถายภาพการตรวจคนและของกลางและสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทําความผิดไวเปน
พยานหลักฐานประกอบ
๕.๗ ทําบัญชีของกลางที่ตรวจยึดได
๕.๘ ทําบัญชีรายชื่อผูตองหา
๕.๙ ทําบันทึกการตรวจคนและบันทึกการจับกุม (รับสารภาพ, ปฏิเสธ, ภาคเสธหรือซัดทอด)
๕.๑๐ ถายภาพใบหนาของผูกระทําความผิด
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๖.

พ.ร.บ.เรือสยาม พระพุทธศักราช ๒๔๘๑ (ปจจุบันเรียกวา พ.ร.บ.เรือไทย)
๖.๑ ตําแหนง มีฐานะเปนเจาหนาที่ทหารเรือหรือไม ?
๖.๒ พื้นที่ ที่ตรวจพบ (ตําบลที่เกิดเหตุ) อยูในอํานาจหรือไม ?
- ตรวจไดเฉพาะเรือไทย ตรวจไดทุกเขตทางทะเล
๖.๓ ความผิด อยูในอํานาจหรือไม ?
๖.๔ เอกสารที่ตองตรวจ
- ใบทะเบียนเรือ (ใบอนุญาตใชเรือ) หรือใบทะเบียนชั่วคราว (แลวแตกรณี)
- ใบสําคัญรับรองการตรวจเรือตางๆ
- สัญญาคนประจําเรือ, สมุดปูมเรือ, ใบปลอยเรือและใบอนุญาตออกจากทา (ถามี)
- เอกสารสัญญาเชาเรือ (ถามี)
- ประกาศนียบัตรตาง ๆ (ผูนํารอง, นายเรือ, ตนหน, สรั่ง, ไตกง, นายทาย, คนถือทาย
ตนกลหรือคนใชเครื่อง)
- ใบอนุญาตใหมีและใชเครื่องรับ – สงวิทยุ เครื่องเรดาร เครื่องหาที่เรือดวยดาวเทียม
เอกสารอื่น ๆ (ถามี) เชน
- บัตรประจําตัวประชาชน หรือเอกสารแสดงตนอยางอื่นที่ทางราชการออกใหของคนใน
เรือ
- บัตรหรือเอกสารอนุญาตใหทํางานในราชอาณาจักรไทย กรณีเปนบุคคลตางดาวที่ไดรับ
การผอนผัน
- ใบอนุญาตใหมีและใชอาวุธปน
๖.๕ ถายภาพการตรวจคนและของกลางและสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทําความผิดไวเปน
พยานหลักฐานประกอบ
๖.๖ ทําบัญชีของกลางที่ตรวจยึดได
๖.๗ ทําบัญชีรายชื่อผูตองหา
๖.๘ ทําบันทึกการตรวจคนและบันทึกการจับกุม (รับสารภาพ, ปฏิเสธ, ภาคเสธหรือซัดทอด)
๖.๙ ถายภาพใบหนาของผูกระทําความผิด
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๗.

พ.ร.บ.การเดินเรือในนานน้ําไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖
๗.๑ ตําแหนง มีฐานะเปนเจาหนาที่ทหารเรือหรือไม ?
๗.๒ พื้นที่ พื้นที่ที่ตรวจพบ (ตําบลที่เกิดเหตุ) อยูในอํานาจหรือไม ?
- ตรวจไดเฉพาะเรือไทย ในนานน้ําไทย (ทะเลอาณาเขต)
๗.๓ ความผิด อยูในอํานาจหรือไม ?
๗.๔ เอกสารที่ตองตรวจ (เชนเดียวกับ พ.ร.บ.เรือไทย) ดังนี้
- ใบทะเบียนเรือ (ใบอนุญาตใชเรือ) หรือใบทะเบียนชั่วคราว (แลวแตกรณี)
- ใบสําคัญรับรองการตรวจเรือตางๆ
- สัญญาคนประจําเรือ, สมุดปูมเรือ, ใบปลอยเรือและใบอนุญาตออกจากทา (ถามี)
- เอกสารสัญญาเชาเรือ (ถามี)
- ประกาศนียบัตรตาง ๆ (ผูนํารอง, นายเรือ, ตนหน, สรั่ง, ไตกง, นายทาย, คนถือทาย
ตนกลหรือคนใชเครื่อง)
- ใบอนุญาตใหมีและใชเครื่องรับ – สงวิทยุ เครื่องเรดาร เครื่องหาที่เรือดวยดาวเทียม
เอกสารอื่น ๆ (ถามี) เชน
- บัตรประจําตัวประชาชน หรือเอกสารแสดงตนอยางอื่นที่ทางราชการออกใหของคนใน
เรือ
- บัตรหรือเอกสารอนุญาตใหทํางานในราชอาณาจักรไทย กรณีเปนบุคคลตางดาวที่ไดรับ
การผอนผัน
- ใบอนุญาตใหมีและใชอาวุธปน
๗.๕ ถายภาพการตรวจคนและของกลางและสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทําความผิดไวเปน
พยานหลักฐานประกอบ
๗.๖ ทําบัญชีของกลางที่ตรวจยึดได
๗.๗ ทําบัญชีรายชื่อผูตองหา
๗.๘ ทําบันทึกการตรวจคนและบันทึกการจับกุม (รับสารภาพ, ปฏิเสธ, ภาคเสธหรือซัดทอด)
๗.๙ ถายภาพใบหนาของผูกระทําความผิด
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๘.

พ.ร.บ.โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ.๒๕๐๔
๘.๑ ตําแหนง มีฐานะเปนเจาหนาที่ทหารเรือหรือไม ?
๘.๒ พื้นที่ พื้นที่ที่ตรวจพบ (ตําบลที่เกิดเหตุ) อยูในอํานาจหรือไม ?
(ทะเลอาณาเขต เขตตอเนื่อง และเขตเศรษฐกิจจําเพาะ โดยโบราณวัตถุนั้นไมมีผูใด
สามารถอางเปนเจาของได)
๘.๓ ความผิด อยูในอํานาจหรือไม ?
๘.๔ พยานหลักฐาน
- เครื่องมือ, อุปกรณที่ใชในการกระทําความผิด
- โบราณวัตถุตางๆ
- ภาพถายแสดงหลักฐานตางๆ
๘.๕ เอกสารที่ตองตรวจ
- บัตรประจําตัวประชาชน หรือเอกสารแสดงตนอยางอื่นที่ทางราชการออกให
- บัตรหรือเอกสารอนุญาตใหทํางานในราชอาณาจักรไทย กรณีเปนบุคคลตางดาวที่ไดรับ
การผอนผัน
- ใบอนุญาตใหมีและใชอาวุธปน
- ใบอนุญาตอื่นๆ (ถามี)
๘.๖ ถายภาพการตรวจคนและของกลางและสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทําความผิดไวเปน
พยานหลักฐานประกอบ
๘.๗ ทําบัญชีของกลางที่ตรวจยึดได
๘.๘ ทําบัญชีรายชื่อผูตองหา
๘.๙ ทําบันทึกการตรวจคนและบันทึกการจับกุม (รับสารภาพ, ปฏิเสธ, ภาคเสธหรือซัดทอด)
๘.๑๐ ถายภาพใบหนาของผูกระทําความผิด
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๙.

พ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามการกระทําอันเปนโจรสลัด พ.ศ.๒๕๓๔
๙.๑ ตําแหนง มีฐานะเปนเจาหนาที่ทหารเรือหรือไม ?
๙.๒ พื้นที่ พื้นที่ที่ตรวจพบ (ตําบลที่เกิดเหตุ) อยูในอํานาจหรือไม ?
- พื้นที่เกิดเหตุตองอยูในเขตเศรษฐกิจจําเพาะ หรือในทะเลหลวง เทานั้น
๙.๓ ความผิด อยูในอํานาจหรือไม ?
๙.๔ พยานหลักฐาน
- อาวุธ
- เรือของกลาง
- สิ่งของประจําตัวอื่นๆ เชน โทรศัพท
๙.๕ เอกสารที่ตองตรวจ
เอกสารอื่น ๆ (ถามี) เชน
- บัตรประจําตัวประชาชน หรือเอกสารแสดงตนอยางอื่นที่ทางราชการออกใหของคนใน
เรือ
- บัตรหรือเอกสารอนุญาตใหทํางานในราชอาณาจักรไทย กรณีเปนบุคคลตางดาวที่ไดรับ
การผอนผัน
- ใบอนุญาตใหมีและใชเครื่องรับ – สงวิทยุ เครื่องเรดาร เครื่องหาที่เรือดวยดาวเทียม
- ใบอนุญาตใหมีและใชอาวุธปน
๙.๖ การตรวจเรือตางชาติในเขตเศรษฐกิจจําเพาะ หากตรวจตองใชความระมัดอยางยิ่ง
(เพราะเรือที่ถูกตรวจเยี่ยม จะไดรับคาทดแทนความเสียหายที่เกิดจาการกระทําโดยไมมีเหตุ
อันควรสงสัย)
๙.๗ ถายภาพการตรวจคนและของกลางและสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทําความผิดไวเปน
พยานหลักฐานประกอบ
๙.๘ ทําบัญชีของกลางที่ตรวจยึดได
๙.๙ ทําบัญชีรายชื่อผูตองหา
๙.๑๐ ทําบันทึกการตรวจคนและบันทึกการจับกุม (รับสารภาพ, ปฏิเสธ, ภาคเสธหรือซัดทอด)
๙.๑๑ ถายภาพใบหนาของผูกระทําความผิด

ฉ-๑๒

Check lists
มี
ไมมี

ผนวก ช
แผนภูมิแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานของเรือเมื่อบังคับใชกฎหมายในทะเล
ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกฎหมายที่ใหอํานาจ
การขาว

รวบรวมขอเท็จจริงและพยานหลักฐานเบื้องตน

การรายงาน

ตรวจสอบ วิเคราะห สังเคราะห ขอมูล
ตรวจพบวามีการกระทําความผิด เหตุอันควรสงสัยวามีการกระทําผิด

เรือไทย

ตรวจสอบการจดทะเบียนเรือหรือสัญชาติของเรือ
สั่งหรือใหอาณัติสัญญาณ

เรือตางชาติ

บังคับใหหยุดเรือ

จับเรือ/บังคับผูควบคุมเรือใหพวงเรือ
เพื่อไปยังที่อื่นที่สะดวกแกการตรวจคน
กรณีไมพบการกระทําผิด
ปลอยเรือไป

ทําบันทึกการตรวจคน
บันทึกคํารับรองผลการตรวจคน

ขึ้นตรวจเรือ

บันทึกภาพเหตุการณไวประกอบหลักฐาน

กรณีพบความผิดตามกฎหมาย ๒๙ ฉบับ
- พ.ร.บ.ใหอํานาจทหารเรือปราบปรามการกระทําผิดบางอยางทางทะเล พ.ศ.๒๔๙๐
- พ.ร.บ.เรือไทย พ.ศ.๒๔๘๑
- พ.ร.บ.การเดินเรือในนานน้ําไทย พ.ศ.๒๔๕๖
- พ.ร.บ.คนเขาเมือง พ.ศ.๒๕๒๒
- พ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามการกระทําอันเปนโจรสลัด พ.ศ.๒๕๓๔
- พ.ร.บ.วาดวยความผิดเกี่ยวกับสถานที่ผลิตปโตรเลียมในทะเล พ.ศ.๒๕๓๐
- พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.๒๔๖๙
- พ.ร.บ.โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ.๒๕๐๔
- กฎหมายเกี่ยวกับประมง
- กฎหมายเกี่ยวกับปาไม
- กฎหมายเกี่ยวกับแรงงาน
ทําบันทึกการตรวจคนจับกุม/ตรวจยึด

สงตัวผูตองหา ของกลาง และบันทึกการจับกุม ใหพนักงานสอบสวน เพื่อดําเนินการทางคดีตอไป
รวบรวมสําเนาหลักฐานตาง ๆ/สําเนาบันทึกประจําวัน/ภาพเหตุการณเสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น
ช-๑

ผนวก ซ
หนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่
หนวยงานระดับ ทร.
ศปก.ทร.

หนวยงาน

หมายเลขโทรศัพท
0 - 2472 – 2368, 0 - 2465 - 5356, 0 - 2472 - 2368
FAX. 0 - 2465 – 5356 HOTLINE 1696
TEL. 0 - 3843 - 8005 FAX. 0 - 3843 – 8005

ศปก.กร.
ทรภ.๑
ศปก.ทรภ.๑
มชด.
มวบ.ทรภ.๑
กปช.จต.
ฉก.นย.๑๘๒
นปก. ก.กูด
กองบังคับการตํารวจน้ํา
กก. ๔ บก.รน. (คลองเตย)
- ส.รน.๑ กก.๔ บก.รน.(บางประอิน)
- ส.รน.๑ กก.๔ บก.รน. (บางรัก)
- ส.รน.๓ กก.๔ บก.รน. (สมุทรปราการ)
- ส.รน.๔ กก.๔ บก.รน. (มหาชัย)
- ส.รน.๕ กก.๔ บก.รน. (ปราณบุรี)
- ส.รน.๖ กก.๔ บก.รน. (บางสะพาน)
กก. ๕ บก.รน. (ศรีราชา)
- ส.รน.๑ กก.๕ บก.รน. (ศรีราชา)
- ส.รน.๑ กก.๕ บก.รน. (เกาะสีชัง)
- ส.รน.๓ กก.๕ บก.รน. (สัตหีบ)
- ส.รน.๔ กก.๕ บก.รน. (จันทบุร)ี
- ส.รน.๕ กก.๕ บก.รน. (แหลมงอบ)
- ส.รน.๖ กก.๕ บก.รน. (คลองใหญ)
ส.รน. ๑ กก. ๖ บก.รน. (ชุมพร)
กรมกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
ศูนยอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ ๑
จ.ระยอง

0 - 3843 - 8592 FAX. 0 - 3843 - 8008
0 - 3843 - 8008 FAX. 0 - 3843 - 8008
0 - 3824 - 5186 ตอ 35037
หมายเลขภายใน ทร. 37829
08-6545-4516
039-521748, 08-9923-8964
0 - 2249 - 7739-40
0 - 3537 - 1831
0 - 2235 - 7187
0 - 2384 - 5313
0 - 3441 - 1016
0 - 3263 - 1243
0 - 3269 - 0058
0 - 3832 - 1422
FAX. 0 - 3831 - 2748
0 - 3831 - 1285
0 - 3821 – 6192
0 - 3843 - 7056
0 - 3939 - 1018
0 - 3959 - 7209
0 - 3958 - 1505
0 - 7755 - 3091 FAX. 0 - 7755 - 3090
0 - 3865 - 3722
ซ-๑

ศูนยอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ ๒
จ.สมุทรสาคร
ศูนยอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ ๓
จ.ชุมพร
กรมประมง
ศูนยบริหารจัดการประมงทะเลอาวไทยตอนใน
สมุทรปราการ
ศูนยบริหารจัดการประมงทะเลอาวไทยฝงตะวันออก
ระยอง
ศูนยบริหารจัดการประมงทะเลภาคใตตอนบนชุมพร
หนวยบริหารจัดการประมงทะเลเกาะชาง
กรมเจาทา
สํานักงานเจาทาภูมิภาคที่ ๓ สาขาประจวบคีรีขันธ
สํานักงานเจาทาภูมิภาคที่ ๓ สมุทรสงคราม
สํานักงานเจาทาภูมิภาคที่ ๓ สาขาสมุทรสาคร
สํานักงานเจาทาภูมิภาคที่ ๓ สาขาเพชรบุรี
สํานักงานเจาทาภูมิภาคที่ ๔ สาขาชุมพร
สํานักงานเจาทาภูมิภาคที่ ๖ ชลบุรี
สํานักงานเจาทาภูมิภาคที่ ๖ สาขาพัทยา
สํานักงานเจาทาภูมิภาคที่ ๖ สาขาระยอง
สํานักงานเจาทาภูมิภาคที่ ๖ สาขาจันทบุรี
สํานักงานเจาทาภูมิภาคที่ ๖ สาขาตราด
สํานักงานเจาทาภูมิภาคที่ ๖ สาขาสมุทรปราการ
สํานักงานเจาทาภูมิภาคที่ ๖ สาขาฉะเชิงเทรา
กรมศุลกากร
หนวยสืบสวนปราบปรามชลบุรี กรมศุลกากร
หนวยสืบสวนปราบปรามสมุทรสงคราม กรมศุลกากร
หนวยสืบสวนปราบปรามสมุทรปราการ กรมศุลกากร
หนวยสืบสวนปราบปรามจันทบุรี-ตราด กรมศุลกากร
ทรภ.๒
ทรภ.๒ / ศรชล.เขต ๒
สํานักงานอัยการภาค ๘
สํานักงานอัยการภาค ๙
กองบังคับการตํารวจน้ํา

08 - 1777 - 1502
0 - 7751 - 0988-9
0 - 2462 - 6157
0 - 3865 - 2138
0 - 7742 - 1540
0 - 3958 – 6151
0 - 3260 - 3929
0 - 3471 - 1270
0 - 3441 - 2688
0 - 3242 – 4107, 0 - 3242 - 8942
0 - 7755 - 3255
0 - 3827 - 8346
0 - 3841 - 1441
0 -3868 - 7456
0 - 3931 – 1755
0 - 3959 - 7595-6
0 - 2395 - 2566-7
0 - 3851 - 1101
0 - 3832 - 2788
0 - 3471 - 1190
0 - 3263 - 2225
0 - 2702 - 6606
0-7432-5798 , 0-7432-5804
077-223176 ,077-419320
074-311349 ,FAX 074-312186
ซ-๒

กองกํากับการ ๖ กองบังคับการตํารวจน้ํา
กองกํากับการ ๗ กองบังคับการตํารวจน้ํา
กรมเจาทา
สํานักงานเจาทาภูมิภาคสาขาสงขลา
สํานักงานเจาทาภูมิภาคสาขาสุราษฎรธานี
สํานักงานเจาทาภูมิภาคสาขานครศรีธรรมราช
สํานักงานเจาทาภูมิภาคสาขาปตตานี
สํานักงานเจาทาภูมิภาคสาขานราธิวาส
สํานักงานเจาทาภูมิภาคสาขาเกาะสมุย
สํานักงานเจาทาภูมิภาคสาขาเกาะพะงัน
กรมศุลกากร
หนวยสืบสวนปราบปรามสงขลา กรมศุลกากร
สํานักงานศุลกากรภาคที่ ๔ กรมศุลกากร
กรมประมง
ศูนยบริหารจัดการประมงทะเลสงขลา
ศูนยบริหารจัดการประมงทะเลปตตานี
งานอนุรักษทรัพยากรประมงทะเลหมูเกาะอางทอง
กรมสรรพสามิต
สรรพสามิตพื้นที่จังหวัดสงขลา
สรรพสามิตพื้นที่จังหวัดสุราษฎรธานี
สรรพสามิตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
สรรพสามิตพื้นที่จังหวัดปตตานี
สรรพสามิตพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดสงขลา
สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดสุราษฎรธานี
สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช
สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดปตตานี
สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดนราธิวาส
สํานักงานตรวจคนเขาเมือง
ดานตรวจคนเขาเมืองสุราษฎรธานี
ดานตรวจคนเขาเมืองสมุย
ดานตรวจคนเขาเมืองตากใบ
ดานตรวจคนเขาเมืองนครศรีธรรมราช

077-272245 ,FAX 077-273955
074-311140 ,FAX 074-314515
074-311615 ,FAX 074-324937
077-272587
075-518257 ,FAX 075-518258
073-460167
073-532074-5 ,FAX 073-516516
077-426157
077-377783
074-440342
074-311014 ,FAX 074-307042
074-440899
073-460160
077-286588
074-440098 ,FAX 074-311301
077-272225 ,FAX 074-272390
075-356152 ,FAX 075-356171
073-349041,349892 ,FAX 073-332853
073-258750
074-313056-7
077-355414 ,FAX 077-355415
075-356534
073-460126
073-532101
077-273217
077-421069 ,FAX 077-426152
073-581239 ,FAX 073-642441
075-320727
ซ-๓

ดานตรวจคนเขาเมืองจังหวัดสงขลา
ดานตรวจคนเขาเมืองสงขลา
ดานตรวจคนเขาเมืองทาเรือปตตานี
หัวหนาสวนราชการตางๆ
ผูวาราชการจังหวัดสงขลา
ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผูวาราชการจังหวัดปตตานี
ผูวาราชการจังหวัดนราธิวาส
ผูวาราชการจังหวัดสุราษฎรธานี
นายอําเภอเกาะสมุย
นายอําเภอเกาะพะงั
นายอําเภอตากใบ
นายอําเภอสายบุรี
นายอําเภอปะนาเระ
นายอําเภอ ปากพนัง
นายอําเภอหัวไทร
นายอําเภอขนอม
สมาคมประมงจังหวัดตางๆ
สมาคมการประมงแหงประเทศไทย
สมาคมประมงจังหวัดสงขลา
สมาคมประมงจังหวัดสุราษฎรธานี
สมาคมประมงจังหวัดปตตานี
สมาคมประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช
สมาคมประมงนอกนานน้ําไทย
สมาคมเจาของเรือไทย
ชมรมปลากะตักจังหวัดสงขลา
สถานีวิทยุประมงตางๆ
สถานีวิทยุประมงชายฝงจังหวัดสงขลา
สถานีวิทยุประมงชายฝงจังหวัดปตตานี
สถานีวิทยุประมงชายฝงปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราช
สถานีวิทยุประมงชายฝงจังหวัดสุราษฎรธานี
สํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติดภาค ๙ สวน
อํานวยการประสานพื้นที่ สนภาคใต.ปปส.
หนวยสืบสวนปราบปรามบานดอน กรมศุลกากร
ซ-๔

074-257019
074-313480
073-349320 ,FAX 073-460202
074-321198 ,FAX 074-323874
075-342803
073-335917
073-642616 ,073-642637
077-272176 ,FAX 077-272176
077-420372-3
077-377064
073-581421
073-411405
073-499015
075-517821
075-389635
075-529013
02-4520572
074-313516
077-282545
073-414214 ,FAX 073-310685
081-4976134
02-4521264 ,FAX 02-4521265
02-6811010 ,FAX 02-6811011
074-314549
074-321142
073-414213
075-444350
077-289055 ,FAX 077-521906
074-312088 ,074-321514
077-212062

หนวยสืบสวนปราบปรามนราธิวาส กรมศุลกากร
บริษัทนิวคอสตอล ฯ
บริษัท ปตท.โทร (มหาชน)ประเทศไทย จํากัด .สผ.
บริษัท เชพรอน ประเทศไทย จํากัด
ศูนยอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ ๔ สงขลา
ศูนยปองกันและปราบปรามประมงภาคใตตอนลาง จังหวัด
ปตตานี
ทรภ.๓
ศาลากลางจังหวัดพังงา
ที่วาการอําเภอทายเหมือง
ที่วาการอําเภอตะกั่วปา
องคการบริหารสวนตําบลลําแกน
เทศบาลเมืองตะกั่วปา
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอทายเหมือง
โรงพยาบาลพังงา
โรงพยาบาลทายเหมือง
โรงพยาบาลตะกั่วปา
สถานีอนามัยลําแกน
ตํารวจทางหลวง
ตํารวจภูธรจังหวัดพังงา
สถานีตํารวจภูธรอําเภอทายเหมือง
สถานีตํารวจภูธรอําเภอตะกั่วปา
ดานตรวจคนเขาเมืองพังงา
ดานศุลกากรพังงา
ดานศุลการกรตะกั่วปา
สํานักงานสรรพมิตจังหวัดพังงา
สํานักงานสรรพากรจังหวัดพังงา
สํานักงานสรรพากรอําเภอทายเหมือง
ศาลจังหวัดพังงา
ศาลจังหวัดตะกั่วปา
ที่ทําการอัยการจังหวัดพังงา
ประชาสัมพันธจังหวัดพังงา
สถานีวิทยุประมงชายฝงจังหวัดพังงา
ซ-๕

073-642291
074-331027-8
074-338888 ,FAX 074-338890
074-331778 ,FAX 074-331781
074-591727
073-460160
0-7641-1168,0-7641-2140 (Fax)
0-7657-11521
0-7642-1328,0-7642-1123 (Fax)
0-7659-5062,0-7659-5084
0-7642-1322,0-7642-1010 (Fax)
0-7641-1169,0-7644-0622-5
0-7657-1492,0-7657-1127
0-7641-1616-9,0-7641-2032
0-7657-1505-6,0-7657-2124-5
0-7643-1513-6,0-7642-4444-8
0-7644-3280
0-7641-1350
0-7641-2075,0-7641-1328
0-7657-1799
0-7641-1116,0-7641-1113
0-7641-2011
0-7641-534
0-7642-1151
0-7641-2131
0-7641-1986,0-7641-1807
0-7657-1520,0-7657-1125
0-7641-2103,0-7641-1301
0-7642-1659,0-7642-1130
0-7641-2054,0-7641-2023
0-7644-0694,0-7641-1388
0-7644-3062

สถานีประมงทะเลจังหวัดพังงา
สถานีอุตุนิยมวิทยาพังงาอําเภอตะกั่วปา
สํานักงานเจาทาภูมิภาค ๕ สาขาพังงา
ประมงจังหวัดพังงา
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช
อุทยานแหงชาติเขาหลักลํารู
อุทยานแหงชาติหมูเกาะสิมิลัน(ฝง)
อุทยานแหงชาติหมูเกาะสิมิลัน(เกาะ)
อุทยานแหงชาติหมูเกาะสุรินทร(ฝง)
อุทยานแหงชาติหมูเกาะสุรินทร(เกาะ)
อุทยานแหงชาติอาวพังงา
อุทยานแหงชาติสิรินาถ
สื่อมวลชน
สถานีโทรทัศน อสมท.
สถานีโทรทัศน อสมทจังหวัดพังงา.
สถานีวิทยุกระจายเสียงกองบัญชาการตํารวจภูธร ๔
สถานีวิทยุกระจายเสียงทหารเรือ ๑๔
สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยจังหวัดพังงา
สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยอําเภอตะกั่วปา
สถานีวิทยุกระจายเสียง(เสียงสามยอด)
สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต
สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย
สถานีวิทยุ สอต ภูเก็ต
สถานีวิทยุโทรทัศนชอง ๑๑
สถานีวิทยุโทรทัศนชอง ๙
สถานีโทรทัศนกองทัพบกชอง ๕
สถานีวิทยุกระจายเสียง ๑ ปณ เอฟเอ็ม
สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมการรักษาดินแดน
สถานีวิทยุกระจายเสียงทหารเรือ ๓

ซ-๖

0-7641-3407
0-7642-0494
0-7641-1066,0-7659-3181
0-7641-215
0-7642-0243,0-7641-2661
0-7659-5045
0-7642-1365
0-7641-9028
0-7649-1378
0-7641-2188
0-7632-7152,0-7632-8226
0-7642-2527
0-7641-3599
0-7659-9114
0-7658-1401
0-7641-1312,0-7641-1245
0-7642-1055,0-7643-1501
0-7621-6891-2
0-7621-5604
0-7621-1555-6,0-7621-4948
0-7621-6549,0-7635-5338
0-7621-2952
0-7621-3516
0-7621-4209
0-7621-3513,0-7621-3532
0-7621-2994,0-7621-3484
0-7621-2008,0-7621-2883-5

