
รายงานวิธีหรือแนวทางปฏิบัติท่ีเปนเลิศ 
 

การตรวจคนจับกุมผูกระทําผิดกฎหมายในทะเล 

๑. เกริ่นนํา 

 กระบวนการ/วิธีการดําเนินงานในอดีต   
 การคุมครองและรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล ตลอดจนรักษากฎหมายใหอํานาจทหารเรือ จํานวน 
๒๙ ฉบับ เปนบทบาทหนึ่งของกองทัพเรือท่ีมีความสําคัญ ดั้งนั้นผูปฏิบัติงานในเรือของกองทัพเรือจึงจําเปนตองมี      
องคความรู เรื่อง การตรวจคนจับกุมผูกระทําความผิดกฎหมายในทะเล ดวยรูปแบบของการกระทําความผิดท่ีมี   
หลากหลากหลายมากข้ึน การปฏิบัติมีความเสี่ยงอันตรายตลอดเวลา ประกอบกับมีความเก่ียวของกับกฎหมายท่ีให
อํานาจทหารเรือ ผูปฏิบัติงานจึงตองศึกษาใหเขาใจและฝกฝนข้ันตอนการปฏิบัติในการตรวจคนจับกุมผูกระทําผิด
กฎหมายในทะเลใหเกิดความชํานาญ เพ่ือใหการปฏิบัติงานนั้นเกิดความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ซ่ึงองคความรู
เรื่องการตรวจคนจับกุมผูกระทําผิดกฎหมายในทะเล เดิมเปนการปฏิบัติตามคูมือสถานีเรือ จากนั้นมีการพัฒนา
ปรับปรุงอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน 

 สภาพท่ัวไป   
  เรือท่ีปฏิบัติราชการตามทัพเรือภาคตางๆ เม่ือทําการลาดตระเวนในทะเล การดําเนินการตรวจคนจับกุมนั้น
เริ่มตนจากการสังเกตุพฤติการณท่ีตองสงสัย ซ่ึงข้ึนอยูกับการตัดสินใจจากความรูและประสบการณของผูบังคับการเรือ 
ผูควบคุมเรือ เม่ือพิจารณาวามีเหตุตองสงสัยจึงทําการตรวจคน หากพบการกระทําความผิดตามกฎหมายใหอํานาจ
ทหารเรือ จํานวน ๒๙ ฉบับ จึงดําเนินการจับกุมตอไป  

 ลักษณะสําคัญของวิธีหรือแนวทางการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ   
  เนื่องจากการตรวจคนจับกุมผูกระทําผิดกฎหมายในทะเล เปนการปฏิบัติท่ีเสี่ยงอันตรายตลอดเวลา ดังนั้น  
ผูปฏิบัติตองมีความรัดกุม และปฏิบัติตามข้ันตอนในการตรวจคน อีกท้ังยังมีความเก่ียวของกับการใชอํานาจตาม
กฎหมายใหอํานาจทหารเรือจํานวน ๒๙ ฉบับ หากผูปฏิบัติไมมีความละเอียดรอบคอบในการดําเนินการ อาจถูกฟอง
กลับได จึงมีการดําเนินการจัดทําองคความรู ๓ องคความรูหลัก ไดแก การเตรียมการ การปฏิบัติการตรวจคน และ
การจับกุมและดําเนินคดี 

 วัตถุประสงคของแนวทางปฏิบัติท่ีเปนเลิศ   
  เพ่ือใหกําลังพลในกองทัพเรือท่ีปฏิบัติงานในการตรวจคนจับกุมผูกระทําผิดกฎหมายในทะเล ปฏิบัติงาน
ดวยความปลอดภัย และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 เปาหมาย     
-   ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ผูปฏิบัติการตรวจคนจับกุมมีความเขาใจข้ันตอนการปฏิบัติในการตรวจคน และ    

การดําเนินคดี 
-   ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  

๑.  ไมมีความสูญเสียท่ีเกิดข้ึนในการปฏิบัติการตรวจคนจับกุม  
๒.  ไมมีการฟองกลับทางคดีของผูถูกจับกุม 
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๒. ลําดับข้ันตอนการดําเนินกิจกรรมพัฒนาของแนวทางการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ 

 ข้ันท่ี ๑ ประสบการณ ความรูท่ีไดรับ จากการปฏิบัติการตรวจคนตามคูมือสถานีเรือ 
 ข้ันท่ี ๒ ประสบการณ ความรูท่ีไดรับ จากการฝกตรวจคนฯ กับกองทัพเรือ และหนวยยามฝงของประเทศสหรัฐฯ 
 ข้ันท่ี ๓ พ.ศ.๒๕๒๙ กธน.สบ.ทร. จัดทําคูมือ “กฎหมายท่ีใหอํานาจทหารเรือปราบปรามการกระทําผิดบางอยางทางทะเล” 
 ข้ันท่ี ๔ พ.ศ.๒๕๔๒ ทร.อนุมัติใช อทร.๙๑๐๑ “คูมือการปฏิบัติเก่ียวกับกฎหมายใหอํานาจทหารเรือปฏิบัติการในทะเล” 
 ข้ันท่ี ๕ พ.ศ.๒๕๔๘ กฝร.จัดทํา “รางแนวทางการปฏิบัติในการตรวจคน (เพ่ือพลาง) พ.ศ.๒๕๔๘”  
 ข้ันท่ี 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 
 ข้ันท่ี ๗ พ.ศ.๒๕๕๕ การฝกตรวจคนฯ ในการฝกผสม Ship’s boarding party กับกองทัพเรือประเทศออสเตรเลีย 
 ข้ันท่ี ๘ พ.ศ.๒๕๕๘ กยฝ.จัดทําเอกสารจัดการองคความรูสาขาการปฏิบัติการยามฝง เรื่อง การตรวจคนและ    
การบังคับใชกฎหมายท่ีมอบอํานาจใหทหารเรือปราบปรามผูกระทําผิดบางอยางทางทะเล พ.ศ.๒๕๕๗  
 ข้ันท่ี ๙ พ.ศ.๒๕๕๘ กองเรือยุทธการ จัดทําเอกสารวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ เรื่อง การตรวจคนจับกุมผูกระทําผิด
กฎหมายในทะเล 
 

FLOW CHART 

การปฏิบัติการตรวจคนตามคูมือสถานีเรือ 

 

การฝกตรวจคนฯ กับกองทัพเรือ และหนวยยามฝงของสหรัฐอเมริกา 

 

พ.ศ.๒๕๒๙ กธน.สบ.ทร. จัดทําคูมือ “กฎหมายท่ีใหอํานาจทหารเรือปราบปรามการกระทําผิดบางอยางทางทะเล”  

 

พ.ศ.๒๕๔๒ ทร.อนุมัติใช อทร.๙๑๐๑ “คูมือการปฏิบัติเก่ียวกับกฎหมายใหอํานาจทหารเรือปฏิบัติการในทะเล” 

 

พ.ศ.๒๕๔๘ กฝร.จัดทํา “รางแนวทางการปฏิบัติในการตรวจคน (เพ่ือพลาง) 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 
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พ.ศ.๒๕๕๕ การฝกตรวจคน ฯ ในการฝกผสม Ship’s boarding party กับกองทัพเรือออสเตรเลีย 

 

พ.ศ.๒๕๕๘ กยฝ.จัดทําเอกสารจัดการองคความรูสาขาการปฏิบัติการยามฝง เรื่อง การตรวจคนและการบังคับใช
กฎหมายท่ีมอบอํานาจใหทหารเรือปราบปรามผูกระทําผิดบางอยางทางทะเล พ.ศ.๒๕๕๗  

 
 

พ.ศ.๒๕๕๘ เอกสารวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ เรื่องการตรวจคนจับกุมผูกระทําผิดกฎหมายในทะเล 

 
๓. ผลการดําเนินการ  

 การปฎิบัติในการตรวจคนจับกุมผูกระทําผิดกฎหมายในทะเลและการดําเนินคดีเปนไปดวยความเรียบรอย       
โดยปราศจากการสูญเสียและการฟองกลับทางคดี เม่ือปฏิบัติตามเอกสารวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศแลวทําใหสามารถ
ดําเนินการในการตรวจคนจับกุม มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ การประสานการปฏิบัติกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ
มีความรวดเร็ว มากยิ่งข้ึน 
 
๔. บทเรียนท่ีไดรับ  

 เนื่องจากการปฏิบัติในการตรวจคนจับกุมผูกระทําผิดกฎหมายในทะเล มีความเสี่ยงอันตรายท่ีอาจเกิดข้ึน
ตลอดเวลา เนื่องจากผูกระทําความผิดอาจเกิดการตอสู ขัดขืนการดําเนินการของเจาหนาท่ี ดังนั้นชุดตรวจคนตองทํา
การซักซอมการปฏิบัติใหเกิดความเขาใจ และเกิดความชํานาญ การดําเนินการจึงตองปฏิบัติตามข้ันตอนอยาง
เครงครัด โดยปฏิบัติอยางระมัดระวัง การทําบันทึกจับกุมตองมีความละเอียดรอบคอบ โดยปรึกษากับนายทหาร   
พระธรรมนูญ  
  
๕. ปจจัยความสําเร็จ    

 ๕.๑ การขาวจะตองไดรับจากแหลงขอมูลท่ีเชื่อถือได โดยพิจารณาจากขาวท่ีไดรับจากหนวยขาวของหนวยเฉพาะ
กิจตางๆ เปนอันดับแรก จากนั้นจึงพิจารณาจากขาวในพ้ืนท่ีปฏิบัติการ 
 ๕.๒ การสังเกตพฤติกรรมของเรือตองสงสัย ผูบังคับการเรือ และผูควบคุมเรือ จะตองมีความละเอียดรอบคอบใน
การสังเกตุ ท้ังลักษณะของเรือท่ีผิดปกติไปจากปกติ และพฤติกรรมท่ีผิดปกติ 
 ๕.๓ การปฏิบัติของ จนท.ชุดตรวจคน จําเปนตองมีการฝกซอมจนชํานาญ เขาใจข้ันตอนการปฏิบัติตรงกัน       
เนนความปลอดภัยเปนอันดับแรก 
 ๕.๔ การจับกุมดําเนินคดี มีความเก่ียวของกับกฎหมายใหอํานาจ ตองมีความละเอียดรอบคอบ ระมัดระวังใน    
การตั้งขอกลาวหา รวมท้ังกระบวนการรวบรวมพยานหลักฐานตางๆ เพ่ือมิใหถูกฟองกลับได 
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๖. การเผยแพร/การไดรับการยอมรับ และรางวัลท่ีไดรับ 

 ๖.๑ ผลการปฏิบัติในการจับกุมผูกระทําความผิดกฎหมายทางทะเล ไดรับความสนใจจากประชาชน มีการเผยแพร
ทางสื่อตางๆ อยูอยางตอเนื่อง  
 ๖.๒ การไดรับการยอมรับจากผูบังคับบัญชา รวมถึงประชาชนท่ัวไป ท่ีมีความเชื่อม่ันในการปฏิบัติท่ีมีประสิทธิภาพ 
และความบริสุทธิ์ยุติธรรมของผูปฏิบัติงาน 
 
๗. ภาคผนวก 
 เอกสารวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ เรื่อง “การตรวจคนจับกุมผูกระทําผิดกฎหมายในทะเล” 



 

 

เอกสารการจัดการความรู 

วิธีปฏิบตัิที่เปนเลศิ 

 

กองเรือยุทธการ 

 

เร่ือง 

การตรวจคนจับกุมผูกระทําผิดกฎหมายในทะเล 

 

 

 

 



รายช่ือคณะทํางาน 

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

 



คํานํา 

 
 

  การคุมครองและรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล ตลอดจนรักษากฎหมายใหอํานาจทหารเรือ 
จํานวน ๒๙ ฉบับ เปนบทบาทหนึ่งของกองทัพเรือท่ีมีความสําคัญ ดั้งนั้นผูปฏิบัติงานในเรือของกองทัพเรือจึง
จําเปนตองมีองคความรูเรื่อง การตรวจคนจับกุมผูกระทําความผิดกฎหมายในทะเล  
  เรือท่ีปฏิบัติราชการตามทัพเรือภาคตางๆ เม่ือทําการลาดตระเวนในทะเล การดําเนินการตรวจคน
จับกุมนั้นเริ่มตนจากการสังเกตุพฤติกรมของเรือท่ีตองสงสัย ซ่ึงข้ึนอยูกับการตัดสินใจจากความรูและประสบการณ
ของผูบังคับการเรือ ผูควบคุมเรือ เม่ือพิจารณาวามีเหตุตองสงสัยจึงทําการตรวจคน หากพบการกระทําความผิด
ตามกฎหมายใหอํานาจทหารเรือ จํานวน ๒๙ ฉบับ จึงดําเนินการจับกุมตอไป ดวยรูปแบบของการกระทําความผิด
ท่ีมีหลากหลากหลายมากข้ึน การปฏิบัติมีความเสี่ยงอันตรายตลอดเวลา ประกอบกับมีความเก่ียวของกับกฎหมาย
ท่ีใหอํานาจทหารเรือ ผูปฏิบัติงานจึงตองศึกษาใหเขาใจและฝกฝนข้ันตอนการปฏิบัติในการตรวจคนจับกุมผูกระทํา
ผิดกฎหมายในทะเลใหเกิดความชํานาญ เพ่ือใหการปฏิบัติงานนั้นเกิดความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ   
  องคความรูเรื่อง การตรวจคนจับกุมผูกระทําผิดกฎหมายในทะเล เดิมเปนการปฏิบัติตามคูมือสถานีเรือ 
จากนั้นมีการพัฒนาปรับปรุงอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน เพ่ือใหกําลังพลในกองทัพเรือท่ีปฏิบัติงานในการตรวจคน
จับกุมผูกระทําผิดกฎหมายในทะเล ปฏิบัติงานดวยความปลอดภัย และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เอกสารการปฏิบัติ
ท่ีเปนเลิศ เรื่องการตรวจคนจับกุมผูกระทําผิดกฎหมายในทะเลไดแบงองคความรูออกเปน ๓ องคความรู คือ      
การเตรียมการ การปฏิบัติการตรวจคน และการจับกุมดําเนินคดี ซ่ึงจะเปนแนวทางการปฏิบัติงานของผูบังคับการเรือ 
ผูควบคุมเรือ ตอไป และเม่ือนําเอกสารนี้ไปใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานแลว หากเกิดขอสงสัย ปญหาอุปสรรค
ขอขัดของ ใหนําขอมูลเสนอ กตอ., กยฝ. เพ่ือเปนขอมูลในการปรับปรุงเอกสารฉบับนี้ใหสมบูรณตอไป 
 
          คณะทํางาน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 

                                                                                             หนา 

บทท่ี ๑  การเตรียมการกอนการตรวจคน        ๑ 
๑. การเตรียมการดานองคบุคคลและองควัตถุ              ๑ 

 ๑.๑ การจัดชุดตรวจคน                ๑ 
 ๑.๒ การเตรียมการดานองควัตถุ            ๒ 

  ๒. การเตรียมการดานการขาว         ๕ 
 ๒.๑ นโยบายหนวยเหนือ        ๕ 
   ๒.๒ ลักษณะเรือในพ้ืนท่ีปฏิบัติการ ลักษณะความผิด  ลักษณะเรือท่ีกระทําผิด  
            และพ้ืนท่ีท่ีมักตรวจพบ        ๕ 

  ๒.๒.๑ ลักษณะของเรือประมงไทย      ๕ 
  ๒.๒.๒ ลักษณะความผิด ลักษณะเรือท่ีกระทําผิด พ้ืนท่ีท่ีมักตรวจพบ  ๙ 
        ๒.๓ พ้ืนท่ีท่ีมักพบผูกระทําผิด       ๑๓ 
 ๒.๔ การประสานการปฏิบัติ  ขอรับการสนับสนุนจากหนวยเหนือ     
              และหนวยงานราชการอ่ืนท่ีเก่ียวของ      ๑๗ 

 
บทท่ี ๒  การปฏิบัติการตรวจคน         ๑๘ 

 ๑. การสังเกตการณกอนเขาทําการตรวจคน      ๑๘ 
  ๑.๑ ข้ันตอนตรวจการณระยะไกล       ๑๘ 
  ๑.๒ ข้ันการตรวจการณระยะใกล       ๑๙ 
  ๑.๓ การพิจารณาวาเปนเรือท่ีตองสงสัย      ๑๙ 
  ๑.๔ การพิจารณาระดับของความเสี่ยงภัย      ๒๐ 
  ๑.๕ การถามคําถามกอนเขาทําการตรวจคน      ๒๑ 
 ๒. ข้ันตอนการปฏิบัติในการตรวจคน       ๒๒ 
  ข้ันตอนในการตรวจคนของเรือ       ๒๒ 
   -  ข้ันเตรียมการกอนการเขาตรวจคน      ๒๒ 
   - ข้ันการเขาหาเรือตองสงสัย       ๒๒ 

   - ข้ันการหยุดเรือตองสงสัย       ๒๓ 
   -  ข้ันการข้ึนสูเรือตองสงสัย       ๒๓ 
   - ข้ันการลงจากเรือตองสงสัย       ๒๕ 

  ข้ันตอนการปฏิบัติของชุดตรวจคน                                                             ๒๖ 
   -  ข้ันกอนการข้ึนสูเรือ        ๒๖ 
   -  ข้ันการข้ึนสูเรือ        ๒๗ 
   -  ข้ันการปฏิบัติการและคนหา       ๒๗ 
   -  ข้ันการถอนตัวและลงจากเรือตองสงสัย     ๓๐ 
 ๓. ตารางปฏิบัติในการตรวจคนระดับตางๆ      ๓๒ 

 ๔. การสืบสวน การสอบสวน และการสืบสวนสอบสวนเบื้องตน    ๓๖ 
 
 



 ๕. การคน          ๓๖ 
 ๕.๑ การคนบุคคล         ๓๖ 
 ๕.๒ การคนท่ีรโหฐาน        ๓๘ 
 ๕.๓ การคนยานพาหนะ        ๓๙ 
 ๕.๔ การปฏิบัติในกรณีเจาหนาท่ีทหารเรือตรวจหรือคนเรือแลวไมพบสิ่งผิดกฎหมาย  ๔๐ 
 ๖. ขอระมัดระวังในการตรวจคน        ๔๑ 
 ๗. ประสบการณจากการตรวจคน        ๔๑ 
  ๗.๑ การจับกุมเรือท่ีกระทําผิดกฎหมายในทะเล กรณีเรือประมงเวียดนาม  ๔๑ 

 ๗.๒ การจับกุมเรือท่ีกระทําผิดกฎหมายในทะเล กรณีเรือน้ํามันเถ่ือน   ๔๔ 
 ๗.๓ การจับกุมเรือท่ีกระทําผิดกฎหมายในทะเล กรณีเรือขนของหนีภาษี    
                     หรือของผิดกฎหมาย        ๔๕ 
 ๗.๔ การดําเนินการในการปองกันการคามนุษยในเรือ    ๔๕ 
 

บทท่ี ๓  การจับกุมและดําเนินคดี         ๔๖ 
  ๑. หลักการบังคับใชกฎหมาย        ๔๖ 
  ๑.๑ กฎหมายใหอํานาจ        ๔๖ 
   ๑.๑.๑ การกระทําความผิดกฎหมายใหอํานาจโดยตรง    ๔๖ 
   ๑.๑.๒ กฎหมายท่ีไดรับมอบอํานาจจากหนวยงานอ่ืน    ๔๖ 
   ๑.๑.๓ กฎหมายระหวางประเทศและจารีตประเพณีระหวางประเทศ  ๔๗ 
  ๑.๒. ผูปฏิบัติตองเปนบุคคลหรือผูดํารงตําแหนงตามท่ีกฎหมายกําหนด   ๔๗ 
   ๑.๓. เรือท่ีกระทําผิดตองอยูในพ้ืนท่ีรับผิดชอบตามท่ีกฎหมายกําหนด   ๔๗ 
 ๒. ความสัมพันธระหวางเขตพ้ืนท่ีตางๆทางทะเลกับกฎหมายใหอํานาจเจาหนาท่ีทหารเรือ  
      ปราบปรามผูกระทําผิดบางอยางทางทะเล      ๔๙ 
 ๒.๑ พ้ืนท่ีทะเลอาณาเขต        ๔๙ 
 ๒.๒ พ้ืนท่ีเขตตอเนื่อง        ๕๑ 
 ๒.๓ พ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจจําเพาะ       ๕๒ 
 ๒.๔ พ้ืนท่ีทะเลหลวง         ๕๓ 
 ๓. กฎหมายใหอํานาจเจาหนาท่ีทหารเรือปราบปรามผูกระทําผิดบางอยางทางทะเล  ๕๔ 

  ๑. พระราชบัญญัติใหอํานาจทหารเรือปราบปรามการกระทําความผิดบางอยาง   
    ทางทะเล พ.ศ.๒๔๙๐        ๕๔ 
  ๒. พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย พ.ศ.๒๔๕๖    ๕๙ 
  ๓. พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.๒๔๖๙      ๖๐ 
  ๔. กฎหมายเก่ียวกับการปาไม       ๖๒ 
  ๕. กฎหมายเก่ียวกับแรงงาน       ๖๓ 
  ๖. พระราชบัญญัติโบราณสถานโบราณวัตถุศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ.๒๕๐๔ ๖๔ 
                      ๗. กฎหมายเก่ียวกับประมง        ๖๕ 
  ๘. พระราชบัญญัติเรือไทย พ.ศ. ๒๔๘๑      ๖๗ 
  ๙. พระราชกําหนดควบคุมสินคาตามชายแดน พ.ศ.๒๕๒๔    ๖๘ 
  ๑๐. พระราชบัญญัติวาดวยความผิดเก่ียวกับสถานท่ีผลิตปโตรเลียมในทะเล พ.ศ.๒๕๓๐ ๖๙ 
  ๑๑. พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการกระทําอันเปนโจรสลัด   ๗๐ 



  ๑๒. พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการงาน พ.ศ.๒๕๕๔ ๗๒ 
  ๑๓. กฎอัยการศึก พ.ศ.๒๔๕๗       ๗๒ 
  ๑๔ กฎหมายระหวางประเทศและและจารีตประเพณีระหวางประเทศ   ๗๕ 
  ๑๔.๑ สิทธิการข้ึนตรวจ (Right of Visit)      ๗๕ 
  ๑๔.๒ สิทธิการไลตามติดพัน (Right of Hot Pursuit)    ๗๖ 
 ๔. การจับ          ๗๗ 
  ๔.๑ การจับโดยไมตองมีหมายจับ       ๗๗ 
  ๔.๒ การแจงขอกลาวหาและสิทธิของผูถูกจับ      ๗๗ 
  ๔.๓ การควบคุมตัวผูถูกจับ        ๗๗ 
  ๔.๔ การรวบรวมพยานหลักฐานและดําเนินการกับของกลาง     ๗๘ 
  ๔.๕ การจัดทําบันทึกตรวจคน จับกุม       ๗๘ 
  ๔.๖ การนําสงของกลางและผูถูกจับ       ๗๙ 
  ๔.๗ แบบฟอรมการทําบันทึกการตรวจ คน  จับกุม      ๘๐ 
  ๔.๘ การปฏิบัติอ่ืน  ๆท่ีเก่ียวของกับการใชกฎหมาย     ๘๐ 

๕. การสงตัวผูตองหาให จนท.ตํารวจ       ๘๑ 
๖. การติดตามดําเนินคดี        ๘๑ 
๗. บทเรียนการดําเนินคดี        ๘๒ 

 ๗.๑ กรณี เรือประมงเวียดนาม       ๘๒ 
 ๗.๒ กรณีเรือขนน้ํามันเถ่ือน        ๘๒ 
 ๗.๓ กรณีเรือขนของหนีภาษี/ของผิดกฎหมาย      ๘๓ 
 ๗.๔ กรณีแรงงานผิดกฎหมาย       ๘๓ 

๘. สิทธิของผูตองหา/ผูถูกกลาวหา       ๘๓ 
 
ผนวก ก  รายการตรวจสอบในการตรวจคน 
ผนวก ข  แบบฟอรมการตรวจคน 
ผนวก ค  แบบฟอรมการจับกุม 
ผนวก ง  ตัวอยางการเขียนบันทึกจับกุม 
ผนวก จ  ตัวอยางเอกสารประจําเรือ 

ผนวก ฉ รายการตรวจสอบการจับกุม 

ผนวก ช แผนภูมิข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
ผนวก ซ หนวยงานท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ี 

 
 



๑ 
 

การเตรียมการกอนการตรวจคน 

๑. การเตรียมการดานองคบุคคลและองควัตถุ 

๑.๑ การจัดชุดตรวจคน 

 เนื่องจากสถานการณแตละสถานการณเกิดข้ึนมีปจจัยและสภาพแวดลอมท่ีแตกตางกัน เชน ขนาดและจํานวน
ลูกเรือของเรือตองสงสัยขนาดและกําลังพลของเรือตรวจคน ระดับความเสี่ยงภัยท่ีประเมินคาเบื้องตน  และสภาพ
ภูมิอากาศ  ทองทะเล  เปนตน  ปจจัยดังกลาวจะเปนขอมูลในการตัดสินใจวาจะตองใชชุดตรวจคนจํานวนก่ีนาย  
โดยจะตองคํานึงถึงความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการปฏิบัติการดวย  แตโดยหลักการแลว   ชุดตรวจคน
จะตองประกอบดวยชุดของกําลังพลท่ีทําหนาท่ีหลัก ๆ   ดังนี้ 
  ๑  หัวหนาชุดตรวจคน   จํานวน  ๑  นาย 
  ๒. รองหัวหนาชุดตรวจคน  จํานวน  ๑  นาย 
  ๓. ชุดรักษาความปลอดภัย  จํานวน  ๒  นาย  ( เพ่ิมเติมไดแลวแตสถานการณ )  
  ๔. ชุดคนหาและตรวจสอบ  จํานวน  ๒  นาย  ( เพ่ิมเติมไดแลวแตสถานการณ )  
 

 
 

ภาพตัวอยางชุดตรวจคนบนเรือตรวจการณปน 
 

 คุณสมบัติและหมายเลขของชุดตรวจคน 
  ๑. หน.ชุดตรวจคน ( หมายเลข ๑ )  เปน  นายทหารสัญญาบัตร หรือ ผูท่ี ผบ.เรือ มอบอํานาจ   ซ่ึง
มีความแข็งแรง  คลองตัว และ มีความสามารถในการใชอาวุธหรือการตอสูเปนอยางดี 



๒ 
 

  ๒. รอง หน.ชุดตรวจคน ( หมายเลข๒ ) จัดจากพันจาหรือจาซ่ึงมีความแข็งแรงคลองตัวและมี
ความสามารถในการใชอาวุธหรือการตอสูเปนอยางดี 
 ๓. ชุดรักษาความปลอดภัย 
   ๓.๑ เจาหนาท่ีชุดรักษาความปลอดภัย คนท่ี ๑ ( หมายเลข ๓๑ ) จัดจาก พันจา หรือจา ซ่ึงมี
ความแข็งแรง  คลองตัว  มีความสามารถในการใชอาวุธหรือการตอสู และการควบคุมกลุมคนไดเปนอยางดี 
  ๓.๒ เจาหนาท่ีชุดรักษาความปลอดภัย คนท่ี ๒  (หมายเลข ๓๒)จัดจากพันจา หรือ จา  ซ่ึงมี
ความแข็งแรงคลองตัว มีความสามารถในการใชอาวุธหรือการตอสู และการควบคุมกลุมคนไดเปนอยางดี 
 ๔. ชุดคนหาและตรวจสอบ   จัดจาก   พันจา  หรือ จา    ซ่ึงมีความแข็งแรง  คลองตัว  มี
ความสามารถในการใชอาวุธหรือการตอสู และการคนหาสิ่งผิดกฎหมายเปนอยางดี   
   ๔.๑ เจาหนาท่ีชุดคนหาฯ  คนท่ี ๑  ( หมายเลข ๔๑ ) 
  ๔.๒ เจาหนาท่ีชุดคนหาฯ  คนท่ี ๒  ( หมายเลข ๔๒ ) 
หมายเหต ุ   ในการจัดกําลังพลเพ่ิมเติมเพ่ือใหสอดคลองกับขนาด   และระดับความเสี่ยงของเรือตองสงสัยตาม
สถานการณ การกําหนดหมายเลขใหกําหนดเปนหมายเลขตอทายของชุดท่ีจัด เชน เพ่ิมเจาหนาท่ีในชุด  รปภ. จํานวน  
๑ นาย จะเปนหมายเลข ๓๓ 

ตารางแสดงการจัดชุดตรวจคน 
ตําแหนง / หมายเลข ชั้นยศ คุณสมบัติ หมายเหตุ 

๑. หน.ชุดตรวจคน / ๑ 
 
 
๒. รอง หน.ชุดตรวจคน./ ๒ 
 
 
๓. จนท. รปภ.  / ๓๑, ๓๒ 
๔. จนท.ชุดคนหาฯ / ๔๑ 
๕. จนท.ชุดคนหาฯ / ๔๒ 

นายทหาร  /  ผูท่ี 
ไดรับมอบอํานาจ 
 
นายทหาร / พันจา 
 
 
พันจา / จา  
พันจา / จา  
พันจา / จา  

-มี ค ว า ม แ ข็ ง แ ร ง ค ล อ ง ตั ว มี
ความสามารถในการใชอาวุธหรือการ
ตอสู 
-มี ค ว า ม แ ข็ ง แ ร ง ค ล อ ง ตั ว มี
ความสามารถในการใชอาวุธหรือการ
ตอสูและการควบคุมกลุมคน 
-มีความแ ข็งแรง    คล องตั ว    มี
ความสามารถในการใชอาวุธและการ
คนหาสิ่งผิดกฎหมาย 

กร ณีจั ด กําลั งพล
เพ่ิมเติมใหกําหนด
หมายเลข เปน 
หมายเลขตอทาย
ขอ งชุ ด ท่ี จั ด เ พ่ิ ม
เ รี ย ง ล ง ไ ป
ตามลําดับ 

 

หมายเหตุ    อาจจัดเจาหนาท่ีบันทึกภาพ หรือหนาท่ีอ่ืนๆไดตามความ
เหมาะสม  
 

๑.๒ การเตรียมการดานองควัตถุ 

 อุปกรณประจําตัวของชุดตรวจคน 
  ๑) ชุดแตงกายท่ีรัดกุม 
  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 ( ใชกรณีข้ึน – ลง เรือ ) 
  ๙) กระเปาเครื่องมือกล 
  ๑๐) ลําโพงขยายเสียงแบบมือถือ 
 

ตําแหนง อุปกรณในการตรวจคน 
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. เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย คนท่ี ๑ ๓.๑. เครื่องแบบ หมวก รองเทา 
๓.๒. ปนกลมือ พรอมซองบรรจุกระสุน 
๓.๓. เข็มขัดสนาม  



๔ 
 

ตําแหนง อุปกรณในการตรวจคน 
 ๓.๔. วิทยุสื่อสาร  

๓.๕. เสื้อเกราะ  
๓.๖. กุญแจมือ/ อุปกรณพันธนาการ  
๓.๗. ซองกระสุนสํารอง บรรจุกระสุนพรอม 

๔. เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย คนท่ี ๒ 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. เจาหนาท่ีคนหาตรวจสอบ คนท่ี 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. เจาหนาท่ีคนหาตรวจสอบ คนท่ี 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 

 

หมายเหต ุ    อุปกรณดังกลาวสามารถปรับแตงไดตามความเหมาะสม 
 

 

 



๕ 
 

๒. การเตรียมการดานการขาว  
 การตรวจคนจับกุมผูกระทําผิดในทะเลจะประสบผลสําเร็จได นอกจากจะอาศัยประสบการณ ดุลยพินิจและการ
สังเกตการณแลว คําสั่งท่ีชัดเจน การขาวท่ีแนนอน แมนยํา นับวาเปนปจจัยสําคัญท่ีมีผลตอการปฏิบัติการดวยเชนกัน 
ดังนั้น เพ่ือใหการปฏิบัติการตรวจคนจับกุมผูกระทําผิดในทะเล เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 
จึงควรมีการเตรียมการดานการขาว โดยศึกษาในเรื่องตางๆดังนี้ 

 ๒.๑ นโยบายหนวยเหนือ 
 ๒.๑.๑ ศึกษาเอกสารท่ี ทรภ. แจกจาย ใหในกระเปาเอกสารอยางละเอียด ใหเขาใจอยางถองแท ซ่ึงมี

รายละเอียดปลีกยอยท่ีควรรู เชน คําสั่ง ผบ.ทรภ. , กฎหมายใหอํานาจทหารเรือ ๒๙ ฉบับ และ ฐานขอมูลความผิดท่ีตรวจพบ
ในพ้ืนท่ี เปนตน   

 ๒.๑.๒ รับทราบนโยบายของผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น ตั้งแตนโยบายรัฐบาล นโยบาย ผบ.ทร. นโยบาย 
ผบ.ทรภ. นโยบายผูบังคับหมวดเรือ เปนตน  โดยเฉพาะอยางยิ่ง ควรขอรับทราบนโยบายโดยตรงจากผูบังคับบัญชาลําดับ
สูงข้ึนไปหนึ่งข้ัน เพ่ือใหการปฏิบัติเปนไปอยางสอดคลองกับคําสั่งการ 

 ๒.๒ ลักษณะเรือในพ้ืนท่ีปฏิบัติการ ลักษณะความผิด ลักษณะเรือท่ีกระทําผิด พ้ืนท่ีท่ีมักตรวจพบ 
 เรือในพ้ืนท่ีปฏิบัติการในอาวไทยและทะเลอันดามัน ท่ีมักพบไดนั้นไดแก เรือสินคา เรือแกส/

น้ํามัน เรือโดยสาร เรือประมง เปนตน เรือท่ีมักตรวจพบการกระทําผิดสวนมากแลวจะเปนเรือประมง เนื่องจากมี
อยูเปนจํานวนมาก ยากแกการตรวจสอบ ดังนั้นเพ่ือใหการเตรียมการกอนการตรวจคนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
จึงควรทราบดังนี้ 

๒.๒.๑ ลักษณะของเรือประมงไทย 
เรืออวนลอมจับ 

  
ลักษณะเรือ  :  ขนาดของเรือ ความยาว ๑๕-๒๒ เมตร กวาง ๕-๗ เมตร  มีอวนดํา -ฉลอม อวนลอมชั้ง อวนตังเก 

อวนลอมจับปลาโอ  

จํานวนลูกเรือ  :  ๒๐-๓๐ คน 

เครื่องมือประมง   :  มีลักษณะเปนผืนอวนคลายสี่เหลี่ยมผืนผา วิธีการใชเครื่องมือจับสัตวน้ํา จะปลอยผืนอวน

ลอมรอบสัตวน้ํา แลวทําการปดดานลางของผืนอวน 



๖ 
 

 
ประเภทของการทําประมง  :  ปลากะตักทุกขนาด ปลาผิวน้ําชนิดอ่ืนท่ีปะปนมาดวย 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  :  เครื่องมือประมงท่ีมีลักษณะรูปราง คลายถุงวิธีการใชเครื่องมือจับสัตวน้ําโดยการ ใชเรือลากจูง

อวนใหเคลื่อนท่ีไปขางหนาอยางตอเนื่อง 



๗ 
 

 
ประเภทของการทําประมง  :  สัตวน้ําสวนใหญท่ีจับไดจากอวนลากคู 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  :  เครื่องมือประมงท่ีใชดักจับสัตวน้ํา มีลักษณะเปนโครงรูปทรงตางๆ ใชวัสดุหุมโดยรอบ และมี

สวนท่ีเรียกวา 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 :  เครื่องมือประมงท่ีมีลักษณะคลายตะแกรง ทําการประมงโดยวิธีขูด แซะ เพ่ือจับสัตวน้ํา

ท่ีอยูใตผิวดิน โดยใชแรงคน หรือเครื่องยนต 

ประเภทของการทําประมง  :  หอยเสียบ หอยตลับ หอยลาย 

 

 

 

 

 



๙ 
 

เรือลากเดี่ยว 

 
ลักษณะเรือ  :  ขนาดของเรือ ความยาว ๗-๑๒ เมตร กวาง ๒-๓ เมตร  มีอุปกรณใชลากทายเรือ 

จํานวนลูกเรือ  :  ๔-๑๐ คน 

เครื่องมือประมง  :  เครื่องมือประมงท่ีมีลักษณะรูปราง คลายถุงวิธีการใชเครื่องมือจับสัตวน้ําโดยการ ใชเรือลากจูง

อวนใหเคลื่อนท่ีไปขางหนาอยางตอเนื่อง 

ประเภทของการทําประมง  :  สัตวน้ําสวนใหญท่ีจับไดจากอวนลากคู ไดแก ปลาทู ปลาลัง ปลาสีกุน ปลาอินทรี 

ปลาดาบลาว ปลาทรายแดง ปลาปากคม ปลาตาหวาน ปลาจวด หมึกกลวย หมึกกระดอง และปูมา 

 
๒.๒.๒ ลักษณะความผิด ลักษณะเรือท่ีกระทําผิด พ้ืนท่ีท่ีมักตรวจพบ 

  ๒.๒.๒.๑ เรือประมงตางสัญชาติ 

เรือประมงตางชาติท่ีลักลอบเขามาทําการประมงในพ้ืนท่ีสวนใหญเปนเรือประมงสัญชาติ

เวียดนาม และกัมพูชา โดยจะตรวจพบในพ้ืนท่ี ของ ทรภ.๑ และ ทรภ.๒ เนื่องจากมีพ้ืนท่ีเชื่อมตอทางทะเลกับท้ัง 

๒ ประเทศ ทําใหมีเรือแอบลักลอบทําการประมงในพ้ืนท่ีของประเทศไทย โดยปจจุบันทางรัฐบาลยังไมมีนโยบาย

ในการใหสิทธิ์ในการทําประมงกับเรือท่ีถือสัญญาอ่ืน เรือประมงตางสัญชาติท่ีตรวจพบไดมากในอาวไทย โดยสวน

ใหญคือเรือประมงสัญชาติเวียดนาม ซ่ึงมีอยูหลายประเภทดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 



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  

พ้ืนท่ีตรวจพบ   :  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 ศรชล .เขต ๑  

พ้ืนท่ีตรวจพบ   :  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  

พ้ืนท่ีตรวจพบ  :  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  :   ดัดแปลงตัวเรือเพ่ือใชงานผิดประเภท 

ประเภทของการทําประมง  :   - 

การตรวจพบ :  ไดรับขาวจาก ขว.ทรภ.๒ และสามารถสังเกตไดจากตัวเรือ 



๑๒ 
 

พ้ืนท่ีตรวจพบ  :  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 

พ้ืนท่ีตรวจพบ   :  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 

พ้ืนท่ีตรวจพบ   :  จันทบุรี 



๑๓ 
 

 
๒.๓ พ้ืนท่ีท่ีมักพบผูกระทําผิด 
 ในพ้ืนท่ี ทรภ.ตางๆ จะมีการการกระทําผิดกฎหมายในทะเล ในลักษณะตางๆกัน ซ่ึงการศึกษาสถิติการ

จับกุม จะสงผลใหสามารถเลือกพ้ืนท่ีลาดตระเวนใหมีโอกาสตรวจพบการกระทําความผิดไดมากยิ่งข้ึน และการศึกษาลักษณะ
การกระทําความผิดในแตละพ้ืนท่ี จะสงผลใหสามารถเจาะจงไดวาควรสังเกตเรือประเภทใด ลักษณะใด  เชน 

 พ้ืนท่ี ทรภ.๑ – เรือประมงสัญชาติเวียดนาม การทําประมงผิดประเภท การทําประมงในพ้ืนท่ี
หามทําการประมง การไมปฎิบัติตามกฎ IUU การคาน้ํามันเถ่ือน การลักลอบขนไมพะยูง การลักลอบขนแกสหุงตม 
เปนตน 

 พ้ืนท่ี ทรภ.๒ – เรือประมงสัญชาติเวียดนาม การทําประมงผิดประเภท การทําประมงในพ้ืนท่ี
หามทําการประมง การไมปฎิบัติตามกฎ IUU  การคาน้ํามันเถ่ือน  

 พ้ืนท่ี ทรภ.๒ – เรือบรรทุกผูอพยพชาวโรฮีนจา  การลักลอบขนยาเสพติด การลักลอบขนสินคา
หนีภาษี  การไมปฎิบัติตามกฎ IUU  เปนตน 

 
บริเวณท่ีตรวจพบการกระทําความผิด ในพ้ืนท่ีตางๆ 

 
ทรภ.๑ 

 
พ้ืนท่ีท่ีมักตรวจพบเรือประมงสัญชาติเวียดนาม  

แกส / ไมพะยูง 

รปม.เวียดนาม 



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    

 
พ้ืนท่ีท่ีมักตรวจพบการลักลอบขนสินคาผิดกฎหมาย 

 -  แกสหุงตม บริเวณชายทะเล จ.จันทบุรี ลัดเลาะมาตามชายฝงไปจนถึงเขตชายแดนประเทศ
กัมพูชา 
 -  ไมพะยูง ออกจากบริเวณ จ.ระยอง และ จ.จันทบุรี ลัดเลาะมาตามชายฝงไปจนถึงเขตชายแดน
ประเทศกัมพูชา 
 -  สินคาผิดกฎหมายอ่ืนๆ พบไดบริเวณเขต อ.คลองใหญ จ.ตราด และบริเวณใกลเคียงอันเปน
พ้ืนท่ีเหลื่อมทับกับเขตแดนทางทะเลของประเทศกัมพูชา 

ทรภ.๒ 

 

เกาะกระ 

เกาะสมุย 

เกาะพะงัน 

แหลมตาชี ปากแมน้ําบางนรา 

 
 
 

 

 
  

  
เกาะโลซ่ิน 

 



๑๕ 
 

 
 
พ้ืนท่ีท่ีมักตรวจพบเรือประมงสัญชาติเวียดนาม  
 -  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 

 -  บริเวณเกาะโลซ่ิน  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 

 
 
การกระทําความผิดในพ้ืนท่ีปฏิบัติการทัพเรือภาคท่ี ๓ จําแนกไดตามพ้ืนท่ี ดังนี้ 
 พ้ืนท่ี B ตั้งแตเสนแบงเขตแดนนานน้ําติดตอไทย  -  พมา  เขาไปทางฝงจนถึงปากแมน้ําปากจั่นรวมท้ัง

ทะเลอาณาเขตของท้ังสองประเทศจนถึงฐท.พง. (แลต ๘ องศา ๓๕ ลิปดา น.) รวมพ้ืนท่ีหมูเกาะสิมิลัน 
  -  การรุกล้ําชายแดนทางทะเลของเรือรบเมียนมาร/เรือประมงติดอาวุธเมียนมาร 
  -  รปม.ไทย ลักลอบเขาไปทําประมงในนานน้ําเมียนมาร 
  -  การหลบหนีเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย 
  -  การคามนุษย และโรฮีนจา 
  -  การลักลอบนําเขายาเสพติดจากประเทศเพ่ือนบาน 
 พ้ืนท่ี C ตั้งแต แลต ๘ องศา ๓๕ ลิปดา น.  จนถึงดานใตสุดของเกาะลันตาใหญ (แลต ๗ องศา ๒๘ ลิปดา น.) 

รวมท้ังพ้ืนท่ีอาวพังงาท้ังหมด 
  -  เปนพ้ืนท่ีพัก/ขนถายยาเสพติดจากประเทศเพ่ือนบาน 
  -  จุดพัก/ขนถาย และทางผานของผูอพยพชาวโรฮีนจา 
  -  การลับลอบทําประมงของเรือประมงมาเลเซีย 
  -  การกระทําอันเปนโจรสลัดบริเวณชองแคบมะละกา 
  -  การลักลอบขนสินคาหลีกภาษี 
  -  การลักลอบขนอาวุธสงคราม 
  -  การคาน้ํามันเถ่ือน 
  -  การลักลอบทําประมงในเขตน้ําตื้น/ใกลฝง 



๑๗ 
 

๒.๔ การประสานการปฏิบัติ /ขอรับการสนับสนุนจากหนวยเหนือ /หนวยงานราชการอ่ืนท่ีเกี่ยวของ  
  แหลงขอมูลขาวสารท่ีไดรับในการคนหาผูกระทําผิดกฎหมายในทะเล 
 ในการออกปฏิบัติราชการของเรือใน กยฝ. ในพ้ืนท่ีของ ทรภ. และหนวยเฉพาะกิจตางๆ นั้นภารกิจท่ีไดรับ
มอบสวนใหญจะเปนการลาดตระเวนตรวจการณ บังคับใชกฎหมายในทะเล ซ่ึงในสวนของการดําเนินการเพ่ือให
ภารกิจสําเร็จลุลวงนั้น ขอมูลขาวสารท่ีไดรับเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งสําหรับ ผบ.เรือ ท่ีนําเรือออกปฏิบัติภารกิจ
ดังกลาว จากการรวบรวมขอมูลจากประสบการณในการปฏิบัติราชการของอดีต ผบ.เรือ ใน กยฝ.หลายนายท่ี
ประสบความสําเร็จในการจับกุมผูกระทําผิดกฎหมายในทะเลตางๆ นั้น สามารถสรุปได ดังนี้ 
 ๒.๔.๑ แหลงขอมูลจากหนวยงานราชการ หนวยงานใน ทร. ในข้ันตนนั้น ผบ.เรือ จะตองมีรับทราบ
นโยบาย แนวทางปฏิบัติ รวมท้ังขอกําหนดตางๆ ท่ีชัดเจนจากหนวยเฉพาะกิจท่ีไปปฏิบัติราชการดวย เพ่ือท่ีจะได
ดําเนินการไปในแนวทางเดียวกันกับสิ่งท่ีหนวยเฉพาะกิจนั้นไดกําหนดไว สามารถตรวจสอบขอมูลไดจาก คําสั่ง
ยุทธการ / แผนตางๆ การรับทราบนโยบายจากหนังสือเวียน บันทึกตางๆ จากฝายอํานวยการ โดยเฉพาะฝายขาว
และฝายยุทธการ รวมท้ังจากการสั่งการในการประชุม หรือสั่งการดวยวาจาจากผูบังคับบัญชาของหนวยเฉพาะกิจ 
นอกจากนี้ในขณะท่ีออกเรือลาดตระเวนในพ้ืนท่ีตางๆ ควรดําเนินการการตรวจสอบขอมูลขาวสารความเคลื่อนไหว
ตางๆ จาก ศปก.ทร. หรือ ศปก.ทรภ. รวมท้ังเจาหนาท่ีรวบรวมขาวสารท่ีปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี  
 ๒.๔.๒ หนวยงานนอก ทร. ผบ.เรือ และกําลังพลประจําเรือควรจะมีองคความรูเก่ียวกับการบังคับใช
กฎหมายตามอํานาจหนาท่ีท่ีไดรับ ซ่ึงปจจุบันหนวยเฉพาะกิจตางๆ ไดดําเนินการจัดทําคูมือเอกสารตางๆ สําหรับการ
ปฏิบัติงาน สามารถใชตรวจสอบไดเชนเดียวกัน นอกจากนี้การพบปะหารือกับหนวยงานบังคับใชกฎหมายในพ้ืนท่ี 
เชน สํานักงานจัดหางานจังหวัด องคกรปกครองสวนทองถ่ินตางๆ สํานักงานสรรพสามิตจังหวัด สํานักงานศุลกากร
จังหวัด สํานักงานประมงจังหวัด สถานีตํารวจน้ํา สถานีตํารวจภูธร สํานักงานเจาทา เปนตน ในเรื่องกฎหมายท่ี
เก่ียวของ การดําเนินการเชนนี้ก็จะสงผลให    ผบ.เรือ ไดมีโอกาสทราบขอมูลขาวสารเก่ียวกับแนวโนมการกระทํา
ผิดกฎหมายในพ้ืนท่ีไดเชนเดียวกัน 
 ๒.๔.๓ แหลงขอมูลอ่ืนๆ 
 ๒.๔.๓.๑ เรือในพ้ืนท่ี ไมวาจะเปนเรือประมง เรือสินคา ฯลฯ การติดตอสื่อสารทางวิทยุ ท้ังยาน
ความถ่ี HF/CB หรือ VHF Marine Band ชองตางๆ ก็จะสามารถรวบรวมขอมูลขาวสาร แนวโนมการกระทําผิด
กฎหมายตางๆ ในพ้ืนท่ีท่ีเรือทําการลาดตระเวนอยูไดท้ังสิ้น ผบ.เรือ ควรจะเนนย้ําจนท.งานสื่อสารประจําเรือให
ดําเนินการในการรวบรวมขอมูลขาวสารจากยานความถ่ีวิทยุตางๆ อยูเสมอ ในสวนของเรือประมงในแตละพ้ืนท่ีซ่ึง
ใชวิทยุยานความถ่ี HF/CB ในชองตางๆ ควรจะมีการปรับปรุงขอมูลตางๆ ใหทันสมัยอยูเสมอ  
 ๒.๔.๓.๒ ทาเรือ แพปลา หรือเกาะตางๆ ในการไปจอดเรือตามพ้ืนท่ีตางๆ นั้น ผบ.เรือ สามารถ
ดําเนินกรรมวิธีในการรวบรวมขอมูลขาวสารท้ังจากชาวบานในพ้ืนท่ีทาเรือ แพปลา หรือเกาะตางๆ ไดเชนกัน ใน
พ้ืนท่ีเกาะตางๆ ก็จะมีหนวยงานปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึง ผบ.เรือ สามารถไปพบปะหารือและแลกเปลี่ยนขอมูล
ขาวสารรวมกันไดอีกดวย  
 จากท่ีไดกลาวมาท้ังหมดนั้น จะเห็นไดวา ผบ.เรือ สามารถดําเนินการในการรวบรวมขอมูลขาวสารการ
กระทําผิดกฎหมายในทะเลจากแหลงขาวท่ีไดกลาวถึงในขางตน อยางไรก็ตามควรวิเคราะหความนาเชื่อถือของ
ขาวควรมีการพิจารณาอยางละเอียดรอบคอบ เพ่ือใหการปฏิบัติภารกิจการบังคับใชกฎหมายในทะเลเปนไปตาม
นโยบายของหนวยเฉพาะกิจท่ีไดกําหนดไวตอไป 
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บทท่ี ๒ การปฏิบัติการตรวจคน 

๑. การสังเกตุการณกอนการตรวจคน 

 การสังเกตการณกอนเขาทําการตรวจคนปกติการลาดตระเวนเพ่ือตรวจคนผูกระทําผิดกฎหมายในทะเล โดยท่ี
ไมมีขาวสาร จะปฏิบัติตามข้ันตอน คือ การตรวจการณระยะไกลและการตรวจการณระยะใกล 

๑.๑ ข้ันตอนตรวจการณระยะไกล ใชเรดาร กลองสองกลางคืน กลองสองตา (เฉพาะเวลากลางคืน) มีหลัก
สังเกตแบงเปนหัวขอสําคัญดังนี้ 

 ๑.๑.๑ ตําบลท่ีของเรือเชน  
 -เรือท่ีแลนไปมาอยูในเขตนานน้ําหวงหาม 
 -เรือท่ีปฏิบัติงานอยูนอกยานปฏิบัติตามปกติ 
 -เรือท่ีออกทําการประมงหางจากฝงเกินกวาท่ีเรือชนิดเดียวกันหรือเรือในยานนั้นจะออกกัน

ตามปกติ 
 -เรือท่ีปฏิบัติงานใกลฝง แตออกไปหางฝงมาก ซ่ึงตามปกติเรือชนิดนั้นจะแลน จากตําบลท่ี

หนึ่งไปยังจุดหนึ่งบริเวณใกลฝง 
 -เรือท่ีปฏิบัติงานในทะเลขณะมีคลื่นลมแรง โดยท่ีบรรดาเรือนั้นๆ ในบริเวณนั้นเขาจอดริมฝง 
 -เรือท่ีปฏิบัติงานในบริเวณใกลเรือใหญตลอดเวลา 
 -เรือท่ีทําการประมงในยานท่ีทราบวาไมคอยมีปลา 
 -เรือท่ีแลนไปมาใกลฝงท่ีมีแมน้ําสองสาย โดยเฉพาะเรือสินคา 
 -เรือสินคาท่ีจอดในเสนทางการเดินเรือ 

 ๑.๑.๒ การเคลื่อนไหวของเรือเชน 
 -เรือท่ีมีความเร็วสูงกวาปกติ 
 -เรือท่ีแลนไปมาอยางรวดเร็วตลอดเวลาในขณะท่ีเรือลําอ่ืนทําการประมง โดยจอดลอยลําหรือ

แลนไปมาอยางชาๆ 
 -เรือเล็กท่ีแลนไปมาระหวางเรือใหญกับฝง หรือจอดเทียบกับเรือใหญ 
 -เรือสินคาท่ีเดินเรือออกนอกเสนทางเดินเรือปกติ 
 -เรือท่ีจอดนิ่งในบริเวณท่ีมีขายการลักลอบ จนเปนท่ีผิดสังเกต 

 ๑.๑.๓ ปจจัยท่ีเก่ียวกับเวลาเชน 
 -เรือท่ีแลนในเขตท่ีมีการประกาศหามสัญจรในเวลากลางคืน 
 -เรือท่ีทําการประมงในเวลาหนึ่งเวลาใด ซ่ึงไมใชเวลาปกติท่ีเรือชนิดนั้นจะปฏิบัติงาน 
 -เรือท่ีแลนในเวลากลางคืน แตดับไฟมืด (เรือเฝาอวนลอยจะจอดนิ่งและดับไฟ เม่ือมีเรือเขา

ใกลจะฉายไฟ) 
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 -เรือท่ีแลนไปมาระหวางตําบลท่ีท่ีทําการประมงกับฝงในเวลาใดเวลาหนึ่ง นอกจากตอนเชาตรู
หรือตอนเย็น 

๑.๒ ข้ันการตรวจการณระยะใกล เม่ือเลือกเปาหมายท่ีจะทําการตรวจการณระยะไกลจากขอมูลในขอ 
๒.๑ แลว ผบ.เรือ หรือผูควบคุมเรือ นําเรือปดระยะเขาไปใกลเรือเปาหมายเพ่ือตรวจการณเพ่ิมเติม โดยมีขอสังเกต
แบงเปนหัวขอสําคัญดังนี้ 

 
 ๑.๒.๑ ลักษณะของเรือ 

 -เรือเล็กท่ีมีโครงสรางท่ีงาย ขนาดใหญกวาเรือลากสกีท่ัวไป มีเครื่องยนตติดทายมากเกินกวาท่ี
เรือขนาดนั้นจะมี เชน มีถึง ๔ เครื่อง ไมมีสีสันท่ีสวยงาม เชน ทาสีเทาท้ังลํา ไมมีสิ่งอํานวยความสะดวกในเรือ เชน 
ท่ีพักอาศัย หรือเรดาร ปกติจะอยูบริเวณท่ีมีเรือสินคาจอดทอดสมออยู(ความเร็วกวา ๓๐ นอต) 

 -เรือประมงประเภทตางๆ ท่ีไมมีอุปกรณการประมงเหมือนเรืออ่ืนๆ ประเภทเดียว เชน เรือ
อวนดํา หรือเรืออวนชั้ง ปกติจะมีอวนท่ีหนาระวาง มีไมไผเปนลําๆ บนหลังคาเกง และจะมีเรือเล็ก ๑ ลํา พาดอยู
ทายเรือหรือกลางลํา 

 -เรืออวนลากคูประเภทเรือหู (มีเสาหัวแตไมมีคันเบ็ดเก่ียวอวน) 
 -เรือท่ีมีลักษณะการบรรทุกจนเรือเพียบน้ํากวาปกติ 
 -เรือท่ีบนดาดฟาไมมีรองรอยการทําประมงมากอน 
 -ไมมีชื่อเรือและทะเบียนเรือเขียนไวท่ีขางเรือ 
 -เรือท่ีมีการคลุม ปดบัง สิ่งของท่ีอยูบนดาดฟา 

 ๑.๒.๒ ความเคลื่อนไหวเม่ือเห็นดวยสายตา 
 -เรือท่ีแยกออกจากกลุมเรือทันที 
 -เรือท่ีเพ่ิมความเร็วหรือเปลี่ยนเข็มทันท่ีท่ีเห็นดวยสายตาครั้งแรกและไมมีทีทาวาจะหยุดหรือ

จอดใหทําการตรวจคน 
 -เรือท่ีแลนขนานหรือหรือใหเรือท่ีทําการลาดตระเวนผานพนไปกอน 
 -เรือท่ีขณะกําลังมีความเร็วอยูแลวหยุดลอยลําทันที 

๑.๒.๓ ลักษณะการปฏิบัติงาน 
 -เรืออวนลากท่ีทําการประมง ท้ังลากเดี่ยวหรือลากคู ปกติจะใชความเร็วไมเกิน ๔ นอต ถา

ความเร็วเกินกวานี้อาจจะไมไดทําการประมงจริง 
 -เปนเรือประมงขนาดใหญ แตมีลูกเรือจํานวนนอยและมักจะมีลูกเรือนั่งอยูบนดาดฟาทํา
หนาท่ียามตรวจการณอยูเสมอ 

 ๑.๓ การพิจารณาวาเปนเรือท่ีตองสงสัย  โดยท่ัวไปแลว เรือท่ีแสดงลักษณะผิดปกติหรือกระทําการใดๆ ท่ี
ผิดแผกออกไป  หรือไมอยูในเสนทางเดินเรือท่ีควรเปน หรือมีอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชท่ีไมถูกตองเหมาะสม ก็
อาจจะเปนขอพิจารณาอันดับแรกวาเรือนั้นนาจะเปนเรือท่ีตองสงสัยและใหใชขอมูลดังตอไปนี้ชวยในการตัดสินใจ 
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 ๑.๓.๑ เรือท่ีใชเข็มและการแลนเรือท่ีดูผิดปกติ 
 ๑.๓.๒ เรือท่ีทราบวามีการกระทําผิดกฎหมายมากอน 
 ๑.๓.๓ เรือท่ีหลบหนีออกไปเม่ือพบเห็นเรือตรวจคน 
 ๑.๓.๔ เรือท่ีไมไดแสดงสัญญาณ หรือโคมไฟตามกฎการเดินเรือ 
 ๑.๓.๕ เรือท่ีไมไดแสดงสัญชาติ หรือชื่อเรือ / แสดงเครื่องหมายไมชัดเจน 
 ๑.๓.๖ เรือ   ซ่ึงมีตัวเรือ   สินคา  หรือลูกเรือ  ท่ีดูแลวใหความสนใจเก่ียวกับความปลอดภัยในการเดินเรือ
มากจนเกินไป 
 ๑.๓.๗ เรือท่ีกําลังเดินทางเขาหาเรืออีกลําหนึ่ง    ในลักษณะท่ีจะเทียบกันเพ่ือรับ – สง สิ่งของบางอยาง
เรือท่ีเดินออกจากเสนทางเดินเรือปกติ   เพ่ือท่ีจะเขาไปใกลเกาะตางๆ ในลักษณะท่ีผิดปกติ 
 ๑.๓.๘ เรือท่ีสงสัญญาณไฟผิดปกติในเวลากลางคืน 
 ๑.๓.๙ เรือท่ีมีบุคคลบนเรือแสดงพฤติกรรมนาสงสัย  หรือเรือท่ีเดินทางไปหรือกลับจากทาเรือใด ๆ โดย
ไมมีสินคาบรรทุกอยู 
 ๑.๓.๑๐ เรือท่ีมีตัวเรือจมอยูใตแนวน้ํามากผิดปกติ  หรือมีรองรอยวาเคยมีการบรรทุกสินคาท่ีหนักมากมา
กอน  โดยพิจารณาดูจากแนวน้ําท่ีปรากฏซ่ึงขัดแยงกับประเภทของเรือ 

 ๑.๔ การพิจารณาระดับของความเสี่ยงภัย 
 ๑.๔.๑ ปจจัยท่ีจะตองนํามาพิจารณา 
 ๑.๔.๑.๑ จํานวนของคนบนเรือตองสงสัยและขอมูลตางๆ ท่ีมีอยู เชน มีการบันทึกวา เรือหรือลูกเรือ
เคยมีการกระทําผิดกฎหมายมากอน 
 ๑.๔.๑.๒ รูปรางลักษณะ และระวางขับน้ําของเรือตองสงสัย 
 ๑.๔.๑.๓ อาวุธท่ีมีอยูบนเรือตองสงสัย 
 ๑.๔.๑.๔ สภาพอากาศ ทองทะเล 
 ๑.๔.๑.๕ เรือท่ีใชในการเขาตรวจคน เชน เรือเล็กประจําเรือ   เรือยาง  เปนตน 
 ๑.๔.๑.๖ ลักษณะของการปฏิบัติการตรวจคนท่ีจะกระทําบนเรือตองสงสัยได 

 ๑.๔.๒ การกําหนดระดับของการเสี่ยงภัย หน.ชุดตรวจคน ควรจะตองกําหนดระดับของการเสี่ยงภัยวา 
เปนระดับปกติ  หรือเปนระดับท่ีมีความเสี่ยงกอนท่ีจะทําการข้ึนสูเรือและสรุปสถานการณใหกับลูกทีมทราบ  ซ่ึง
จํานวนของชุดตรวจคนนั้นจะข้ึนอยูกับระดับของการเสี่ยงภัยและ จํานวนของลูกเรือบนเรือตองสงสัยดวย  

 ๑.๕ การถามคําถามกอนเขาทําการตรวจคน 
 ๑.๕.๑ ความมุงหมาย 
  ๑.๕.๑.๑ เพ่ือท่ีจะพิสูจนทราบใหแนชัดจากการตรวจสอบเบื้องตนท่ีไดขอมูลมาแลว 
  ๑.๕.๑.๒ ประเมินสถานการณของเรือตองสงสัย 
  ๑.๕.๑.๓ การวางแผนสําหรับการปฏิบัติตอไป 
  ๑.๕.๑.๔ ปรับปรุงขอมูลใหมีความถูกตองยิ่งข้ึนสําหรับระดับความเสี่ยงภัย 
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  ๑.๕.๑.๕ ชวยตัดสินใจวาจะตองทําการตรวจคนเรือลํานั้นหรือไม 

 ๑.๕.๒ วิธีการถามคําถาม 
  ๑.๕.๒.๑ จะตองถามดวยความสุภาพ 
  ๑.๕.๒.๒ จะตองมีความแนบเนียน 
  ๑.๕.๒.๓ ใชคําถามท่ีทําใหเกิดความเขาใจตรงกัน 
  ๑.๕.๒.๔ พยายามหลีกเลี่ยงคําถามท่ีสามารถตอบคําถามวา “ ใช ” หรือ “ ไมใช ” 

 ๑.๕.๓ คําถามท่ีควรนํามาใชคําถามท่ีถามไปควรจะชวยลดระดับอันตรายในการตรวจคนลง โดยการให
ขอมูลท่ีมีสวนสําคัญท่ีนํามาใชในการวางแผนปฏิบัติการ หรือไมก็สามารถเปนหลักฐานสําคัญภายหลังจากการ
จับกุมแลว สิ่งท่ีพึงระลึกไวเสมอคือ ผูท่ีจะตอบคําถามควรจะตองเปนผูท่ีรับผิดชอบเรือลํานั้น หรือ ผูควบคุมเรือ 
โดยมีตัวอยางคําถามดังนี้ 

  ๑.๕.๓.๑ ผมกําลังพูดอยูกับใคร 
 ๑.๕.๓.๒ เรือของคุณเปนเรือของประเทศอะไร 
 ๑.๕.๓.๓ เรือของคุณจดทะเบียนท่ีไหน 
 ๑.๕.๓.๔ เรือของคุณมาจากเมืองทาใด และกําลังจะไปท่ีไหน 
 ๑.๕.๓.๕ คุณออกเรือมาไดก่ีวัน 
 ๑.๕.๓.๖ วัตถุประสงคในการออกเรือมา 
 ๑.๕.๓.๗ สินคาบนเรือคืออะไร 
 ๑.๕.๓.๘ ใครเปนเจาของเรือ หรือ ผูจัดจําหนายสินคาบนเรือ 
 ๑.๕.๓.๙ มีลูกเรือจํานวนก่ีคน ( รวมท้ังผูควบคุมเรือ) 
 ๑.๕.๓.๑๐ มีอาวุธอยูบนเรือหรือไม ( ถาไดรับคําตอบวา “ ไมมี ”   ก็ยังคงตองใชความระมัดระวังใน

การตรวจคน เชนกัน ) 
 ๑.๕.๓.๑๐ คุณกําลังทําอะไรในขณะนี้ ( คําถามนี้จะใชเม่ือเห็นวา เรือลํานั้นไมไดทําการใดๆ ท่ีตรง

กับประเภทและคุณลักษณะของเรือ ) 
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๒. ข้ันตอนการปฏิบัติในการตรวจคน 

ข้ันตอนในการตรวจคนของเรือ ประกอบดวย  ๕  ข้ันตอน ดังนี้ 

 ๑. ขั้นเตรียมการกอนเขาตรวจคน  ขั้นตอนนี้เริ่มตั้งแตเรือไดรับขอมูลจากแหลงขอมูลตาง ๆ ท้ังทาง
ทัศนะ เรดาร หรือจากแหลงขาววามีเรือตองสงสัย  และตัดสินใจวาจะตองทําการตรวจสอบใหดําเนินการดังนี้ 
  ๑.๑ ติดตามเปาตลอดเวลาดวยเรดารหรือทางทัศนะ เม่ือเรือตองสงสัยอยูในระยะท่ีสามารถตรวจสอบ
ไดทางทัศนะ  ใหดําเนินการตรวจสอบสถานภาพของเรือตองสงสัย  มีรายการตรวจสอบดังนี้  
    ๑.๑.๑ทางทัศนะ  

   - ประเภทของเรือ ( เรือประมง  เรือสินคา หรือ เรือ ประเภทอ่ืน ๆ ) 
  - สถานภาพและรูปรางลักษณะของเรือ (ปกติหรือไม ตัวเรือ/เกงเรือ สีอะไร เปนตน) 

    - ชื่อเรือหรือหมายเลขประจําเรือ 
    - สัญชาติเรือ 
   - เข็มและความเร็ว 
    - อุปกรณอิเล็กทรอนิกส และเครื่องมืออ่ืน ๆ ท่ีอยูบนดาดฟา 
    - จํานวนลูกเรือท้ังหมด 
   - ปฏิกิริยาของลูกเรือท่ีสังเกตได 

  ๑.๑.๒ ทางวิทยุสื่อสาร(ใหพูดกับผูควบคุมเรือเทานั้น) 
     - ชื่อผูควบคุมเรือ 

 - ชื่อเรือ 
   - จํานวนเจาหนาท่ี และลูกเรือ 

  - สัญชาติของ เรือ เจาหนาท่ีและลูกเรือ 
   เรือมาจากท่ีใด และกําลังจะไปไหน 
   - วัตถุประสงคในการออกเรือมา ( ทําการประมง   ขนสงสินคา ฯ ) 
  - ระวางสินคาเปนสินคาประเภทอะไร 

  ๑.๒ วิเคราะหขอมูลและตัดสินใจ   
    เม่ือไดขอมูลท้ังหมดแลว นํามาประเมินคาวาจะทําการข้ึนตรวจคนเรือตองสงสัยลํานั้นหรือไม 
ถาไมตรวจคนก็ปลอยเรือลํานั้นไป  แตถาคิดวาจะทําการตรวจคนก็จะดําเนินการปฏิบัติในลําดับข้ันตอนตอไป 

  ๒. ข้ันการเขาหาเรือตองสงสัย กอนท่ีจะนําเรือเขาหาเรือตองสงสัย  จะตองปฏิบัติดังนี้ 
 ๒.๑ ในเวลากลางวัน ควรนําเรือเขาในทิศทางใหดวงอาทิตยอยูดานหลังของเรือตรวจคนเพ่ือทําให
เกิดความยากลําบากของเรือตองสงสัยท่ีจะสังเกตพฤติกรรมของเรือตรวจคน 
  ๒.๒ ดํารงตําแหนงของเรือตรวจคนใหอยูทางเหนือลมเพ่ือใหปลอดภัยจากสารเคมีท่ีอาจถูกปลอยมา
จากเรือตองสงสัยได 

 ๒.๓ สั่งการใหผูควบคุมเรือตองสงสัยปฏิบัติดังนี้ 
    ๒.๓.๑ ใหลูกเรือท้ังหมดมารวมท่ีบริเวณดาดฟาเปดท่ีเรือตรวจคนสามารถมองเห็นไดชัดเจน 
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    ๒.๓.๒ ใหเรือตองสงสัย เปดไฟในเกงเรือท้ังหมด ในเวลากลางคืนใหเปดไฟนอกตัวเรือดวยและ
เปดประตูหนาตางใหมากท่ีสุด 
    ๒.๓.๓ เตรียมเอกสารของเรือ และบัตรประจําตัวของลูกเรือท้ังหมดมาไวท่ีสะพานเดินเรือ 
  ๒.๔ แนะนําเข็มและความเร็วของเรือท่ีเหมาะสมใหกับเรือตองสงสัย เพ่ือประโยชนในการข้ึนสูเรือ
หรือสั่งใหหยุดเรือลอยลําแลวแตกรณี 

 ๒.๕ เม่ือเห็นวาสามารถควบคุมสถานการณไดแลวเรือตรวจคนควรเขาไปในระยะใกลเรือตองสงสัย
เทาท่ีสภาพแวดลอมตาง ๆ จะอํานวย โดยจะตองคํานึงถึงระยะยิงของอาวุธปนประจําเรือดวย 

 ๒.๖ หลีกเลี่ยงการเขาหาในพ้ืนท่ีดานทายเรือตองสงสัย เพ่ือปองกันอันตรายท่ีเกิดจากการปลอยทุน
ระเบิดหรือวัตถุลอยน้ํา 
  ๒.๗ บริเวณภายนอกตัวเรือ และดาดฟาของเรือตรวจคนจะตองไมมีผูท่ีไมมีหนาท่ีเก่ียวของอยู
สําหรับผูท่ีมีหนาท่ีจะตองเฝาสังเกตการณ และรายงานความเคลื่อนไหวของลูกเรือของเรือตองสงสัยตลอดเวลา 

 ๓. ข้ันการหยุดเรือตองสงสัย ขั้นตอนนี้ไมไดหมายความวา เรือตองสงสัยจะตองหยุดเครื่องลอยลําแต
เพียงอยางเดียว แตหมายรวมถึงการใชเครื่องท่ีเหมาะสมในความควบคุมของเรือตรวจคน ท้ังนี้ข้ึนอยูกับสภาพ
อากาศ  และสภาพทองทะเลในขณะนั้นเพ่ือใหการปฏิบัติในการตรวจคนสามารถกระทําได สําหรับข้ันตอนการ
หยุดเรือตองสงสัยแบงออกเปน ๒ กรณี   คือ 
  ๓.๑ กรณีเรือตองสงสัยใหความรวมมือในการปฏิบัติตามคําสั่ง   ใหปฏิบัติในข้ันตอนตอไป 
  ๓.๒ กรณีเรือตองสงสัยไมใหความรวมมือ  ในกรณีนี้จะตองมีการใชกําลังบังคับ  ใหปฏิบัติตามลําดับ
จนกวาเรือตองสงสัยจะยอมหยุดเรือ  ดังตอไปนี้ 
  ๓.๒.๑ แสดงธง  LIMA ( L )  หรือ สัญญาณไฟ  สัญญาณหวูด ท่ีเปนไปตามอักษรสากล  หรือ
ติดตอทางวิทยุสื่อสาร 
   ๓.๒.๒ หันอาวุธปนเขาหาเรือตองสงสัย 
   ๓.๒.๓ ยิงลูกปนซอม  พลุ หรือใชระเบิดเสียง 
   ๓.๒.๔ ยิงลูกปนจริงใหไปตกขางหนาเรือตองสงสัยในระยะหางพอสมควร 
   ๓.๒.๕ ใชอาวุธปนทําความเสียหายกับเรือบางสวนโดยไมใหเกิดการบาดเจ็บหรือเสียหาย
อยางรุนแรง 
   ๓.๒.๖ ใชอาวุธปนทําการหยุดเรือโดยการยิงไปท่ีหัวเรือ  ทายเรือ   หรือหองเครื่องยนต 
หมายเหตุ ในขอ ๓.๒.๔  ถึง ขอ ๓.๒.๖ข้ึนอยูกับนโยบายของหนวยเหนือ และกอนการดําเนินการหากสามารถ
กระทําได ใหแจง ศปก.ของหนวยทราบ และขออนุญาตดําเนินการเวนแต  จะไดรับนโยบายใหดําเนินการไดตาม
ข้ันตอนโดยไมตองขออนุญาต 

 ๔. ข้ันการข้ึนสูเรือตองสงสัย ข้ันตอนนี้เปนข้ันตอนท่ีมีความสําคัญ และอันตรายท่ีสุดในการตรวจคน จึง
จําเปนตองใชความระมัดระวังอยางสูงสุดในการปฏิบัติ 
   ๔.๑ เมื่อเห็นทุกอยางเรียบรอยแลวใหนําเรือเขาทําการตรวจสอบความเรียบรอยเพื่อดูความ
ปลอดภัยอีกครั้งหนึ่ง การนําเรือเขาทําการตรวจสอบ ใหเขาในลักษณะเสนทางรูปเกือกมา (Horse shoes ) ( ตาม
รูปภาพท่ี ๑ ) โดยใหเรือคุมกัน วางตัวอยูทางดานลางมุมใดมุมหนึ่งของเรือตองสงสัย ในระยะยิงหวังผลของอาวุธ
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ประจําเรือท่ีไกลท่ีสุด  จากนั้นเรือท่ีเปนเรือเขาตรวจคน เขาทําการตรวจสอบและวางตัวในลักษณะเปนสามเหลี่ยม 
( Triangulation ) 

 
 เรือตองสงสัย 

 
 

 
 
 
 
           
         
    
 
 
 เรือคุมกันเรือท่ีเขาตรวจคน 

รูปภาพท่ี ๑. การเขาทําการตรวจสอบ 
   
  ๔.๒ เม่ือทําการตรวจสอบจนแนใจวาไมมีพิรุธหรืออันตรายใด ๆ แลว ใหเรือท่ีเขาตรวจคนนําเรือเขา
มาเทียบทางดานทายเรือของเรือตองสงสัยโดยเทียบดานเดียวกันกับท่ีเรือคุมกันลอยลําอยู(ตามรูปภาพท่ี ๒) 
เพ่ือใหเรือคุมกันสามารถสังเกตความเคลื่อนไหวท่ีเกิดข้ึนกับเรือท่ีเขาตรวจคนขณะเรือท่ีเขาตรวจคนนําเรือเขา
เทียบใหหลีกเลี่ยงการผานทางหัวเรือตองสงสัย  และในการผานทางทายเรือควรใชความระมัดระวังเก่ียวกับวัตถุ
อันตรายท่ีอาจถูกปลอยลอยน้ํามา  

เรือตองสงสัย 
 
 

 
 
      
        
 
 เรือคุมกัน                   เรือท่ีเขาตรวจคน 
 

รูปภาพท่ี ๒.  การนําเรือเขาเทียบเรือตองสงสัย 
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  ๔.๓ เม่ือเรือท่ีเขาตรวจคน ทําการสงชุดตรวจคนข้ึนสูเรือตองสงสัยเรียบรอยแลว  ใหนําเรือกลับมา
ยังตําแหนงเดิมในลักษณะเปนสามเหลี่ยมโดยวางตําแหนงใหอยูในระยะท่ีเหมาะสมตามสถานการณ    
(รูปภาพท่ี ๓.) 

 
 

เรือตองสงสัย 
 
         
        
 
 
 
 
                  เรือคุมกัน         เรือท่ีเขาตรวจคน 

รูปภาพท่ี ๓.  การวางตัวเม่ือชุดตรวจคนข้ึนสูเรือตองสงสัยแลว 
 
 ๕. ขั้นการลงจากเรือตองสงสัย เมื่อทําการตรวจคนเสร็จเรียบรอยแลว ก็จะเปนการถอนตัวออกจากเรือ
ตองสงสัย ซ่ึงเปนข้ันตอนหนึ่งท่ีมีความสําคัญและมีอันตรายเปนอยางยิ่ง จําเปนตองใชความระมัดระวังในการ
ปองกันและการควบคุมลูกเรือเปนอยางดี จนกระท่ัง เจาหนาท่ีชุดตรวจคนคนสุดทายลงจากเรือในการลงจากเรือ  
หน.ชุดตรวจคน จะตองติดตอกับเรือท่ีเขาตรวจคนใหนําเรือกลับมาเทียบทางดานทายเรือตองสงสัยดานเดียวกัน
กับท่ีมีเรือใหญคอยคุมกันอยู(รูปภาพท่ี ๔) 
 

เรือตองสงสัย 
 
 
        
           ๒. 
 
 
          
   
   เรือคุมกัน     เรือท่ีเขาตรวจคน 

 

รูปภาพท่ี ๔.  การเขารับชุดตรวจคน 
 



๒๖ 
 

 และเม่ือชุดตรวจคนลงเรือท่ีเขาตรวจคนเรียบรอยแลวใหนําเรือกลับมาอยูในตําแหนงลักษณะเปน
สามเหลี่ยมอีกครั้งหนึ่ง(รูปภาพท่ี ๕)เพ่ือทําการควบคุมสถานการณแลวจึงสั่งการใหผูควบคุมเรือตองสงสัยนําเรือ
ออกไปจากพ้ืนท่ีนั้น 
 
 
     เรือตองสงสัย 
 
                  ๒.       
  
 
 
                                    
 เรือคุมกัน                                                              เรือท่ีเขาตรวจคน 

รูปภาพท่ี ๕. การวางตัวหลังจากรับชุดตรวจคนแลว 
 
 ในกรณีท่ีตองมีการควบคุมเรือตองสงสัยเดินทางกลับไปดวย ใหควบคุมตัวลูกเรือท่ีไมมีหนาท่ี
เก่ียวของกับการเดินเรือมาไวบนเรือใหญ  โดยตองทําการตรวจคนรางกายอยางละเอียดเพ่ือปองกันอันตรายจาก
อาวุธท่ีอาจจะซุกซอนมาได    สําหรับเรือตองสงสัยใหผูควบคุมเรือตองสงสัย นําเรือเองในความควบคุมของ
เจาหนาท่ีชุดตรวจคนบนเรือตองสงสัย 
 

 ข้ันตอนการปฏิบัติของชุดตรวจคน ในการปฏิบัติของชุดตรวจคน สามารถแบงไดเปน๔ข้ันตอน ดังนี้ 

 ๑. ข้ันกอนการข้ึนสูเรือ เม่ือมีการประกาศคําสั่ง  “  ประจําสถานีตรวจคน ”  ใหดําเนินการดังนี้ 
 ๑.๑ ชุดตรวจคนท้ังหมด   แถวในบริเวณท่ีทางเรือกําหนดพรอมอาวุธ  และ อุปกรณประจําตัว   
 ๑.๒ หน.ชุดตรวจคน    ดําเนินการซักซอมความเขาใจในการปฏิบัติของชุดตรวจคน  เพ่ือเปนการ
สรางความม่ันใจวาทุกคนในทีมรูวางานท่ีจะปฏิบัตินั้นคืออะไร สิ่งใดท่ีเราคาดวาจะพบและถาเกิดเหตุการณท่ีไม
คาดคิดแลวจะปฏิบัติอยางไรโดยการบรรยายสรุป จะบอกถึงสถานการณ ภารกิจและหนาท่ี ดังตอไปนี้ 
 ๑.๒.๑ แผนการปฏิบัติของการตรวจคน เชน ลําดับข้ันตอนในการปฏิบัติการเขาหาเรือตอง
สงสัยการตรวจสอบ   การควบคุมสถานการณ  เปนตน 
 ๑.๒.๒ เปาหมายของการตรวจคน 
 ๑.๒.๓ หนาท่ีรับผิดชอบของแตละคน 
 ๑.๒.๔ แผนการสื่อสาร 
 ๑.๒.๕ สถานท่ีท่ีควรจะมุงความสนใจเปนพิเศษในการตรวจคน 
 ๑.๒.๖ ระดับของความเสี่ยงภัยท่ีคาดวานาจะเกิดข้ึน 
 ๑.๒.๗ การวางตําแหนงของเรือท่ีจะเขาตรวจคน 
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 ๑.๒.๘ กฎการปะทะ 
 ๑.๒.๙ แผนการถอนตัว 
 ๑.๒.๑๐ การสื่อสารท่ีจะตองมีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารกันตลอดเวลาในระหวางการตรวจคน 
 ๑.๓ เม่ือซักซอมเรียบรอย ขณะท่ีเรือเขาตรวจคนแลนเขาหาเรือตองสงสัยใหชุดตรวจคนหลบหลังสิ่ง
กําบังในเรือเพ่ือปองกันอันตรายจากการโจมตี 

 ๒. ข้ันการข้ึนสูเรือ ข้ันตอนนี้เปนข้ันตอนท่ีมีอันตรายมากท่ีสุดข้ันตอนหนึ่งซ่ึงชุดตรวจคนจะตองไดรับการ
ฝกฝนถึงลําดับการข้ึนสูเรือมาเปนอยางดีโดยหลังจากท่ีทางเรือตรวจคน ไดสั่งการใหลูกเรือท้ังหมดไปรวมกันท่ีบริเวณใด
บริเวณหนึ่งและเรือท่ีเขาตรวจคนแลนเขาเทียบเรือตองสงสัยตามวิธีการแลว ใหข้ึนสูเรือตามลําดับดังนี้ 
  ลําดับท่ี ๑. เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย  คนท่ี ๑ 
  ลําดับท่ี ๒. เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย  คนท่ี ๒ 
  ลําดับท่ี ๓. หน.ชุดตรวจคน 
  ลําดับท่ี ๔. รอง หน.ชุดตรวจคน 
  ลําดับท่ี ๕. เจาหนาท่ีชุดคนหาฯ  คนท่ี ๑ 
  ลําดับท่ี ๖. เจาหนาท่ีชุดคนหาฯ  คนท่ี ๒ 
หมายเหตุ    สําหรับเจาหนาท่ีท่ีจัดเพ่ิมของแตละชุด ใหข้ึนสูเรือตอทายเจาหนาท่ีในชุดของตน และถามีการจัด
ชางภาพหรือเจาหนาท่ีอ่ืนท่ีไมมีสวนเก่ียวของในการตรวจคน ใหข้ึนสูเรือ  เม่ือ หน.ชุดตรวจคน รองขอ 

 ๓. ข้ันการปฏิบัติการและคนหา 
  ๓.๑ เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย 
   ๓.๑.๑ เม่ือเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยข้ึนสูเรือตองสงสัยแลวใหดําเนินการเขาควบคุม
ลูกเรือท้ังหมดใหอยูในความสงบเรียบรอย สํารวจพ้ืนท่ีรอบๆ บริเวณท่ีชุดตรวจคนจะข้ึนวามีสิ่งอันตรายใดๆหรือไม  
สํารวจจํานวนของลูกเรือ วาครบถวนตามท่ีไดรับแจงไวหรือตามท่ีไดทําการสังเกตการณกอนการข้ึนสูเรือหรือไม
และควบคุมลูกเรือใหอยูหางจากจุดท่ีจะตองข้ึนสูเรือรวมถึงพิจารณาถึงอุปสรรคอ่ืนๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนไดและรายงาน
ให  หน.ชุดตรวจคน รับทราบ รวมท้ังเหตุการณตางๆ ท่ีเกิดข้ึนอยางตอเนื่องและชวยเหลือชุดตรวจคนท่ีเหลือใน
การข้ึนสูเรือ 
   ๓.๑.๒ ในระหวางการปฏิบัติการ ใหชุดรักษาความปลอดภัยดําเนินการเพ่ิมเติมดังนี้ 
 (๑) ควบคุมดูแลลูกเรือในระหวางการตรวจคน 
 (๒) รวบรวมขอมูลขาวสารตางๆ จากลูกเรือ เนื่องจากตองใชเวลาสวนหนึ่งอยูกับ
ลูกเรือตลอดเวลาซ่ึงเปนโอกาสอันดีท่ีควรจะสอบถามขอมูล เชน การปฏิบัติงานของเรือ หรือตารางปฏิบัติงาน
ประจําวัน   ถาเกิดตรวจพบวา  มีความผิดปกติเกิดข้ึน เชน  ลูกเรือใหขอมูลท่ีแตกตางกัน ซ่ึงจะเปนตัวชี้บอกวา
นาจะมีขอสังเกตบางอยางท่ีควรจะตองตรวจสอบ ตองรีบรายงานตอ  หน.ชุดตรวจคน โดยทันที 
 (๓) การพูดคุยกับลูกเรือ   จะตองปฏิบัติดวยความเขมแข็งแตแฝงดวยความสุภาพ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งกับเด็ก  สตรี  และคนชรา 
 (๔) ควรวางตําแหนงเจาหนาท่ีคนหนึ่งคนใด ในตําแหนงท่ีสูงกวากลุมของลูกเรือ
เพ่ือสังเกตความเคลื่อนไหวของลูกเรือไดชัดเจน 
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 (๕) พยายามอยูหางจากกลุมลูกเรือในระยะท่ีปลอดภัยจากการเขาแยงอาวุธ    
หรือการเขาทําราย 
 (๖) พยายามใหเกิดความผอนคลายตอกลุมเรือบาง แตพึงระลึกเสมอวาโอกาสท่ี
ลูกเรือจะเปนปฏิปกษกับเรามีไดตลอดเวลา 
   (๗) วิธีการควบคุมลูกเรือเพ่ือท่ีจะทําใหเกิดความปลอดภัยของชุดตรวจคน จะตอง
รูจักใชเทคนิคท่ีเหมาะสมในการท่ีจะควบคุมลูกเรือ ซ่ึงกอนจะพูดถึงข้ันตอนวิธีการนั้น มีปจจัยท่ีเก่ียวของในการ
รักษาความปลอดภัย ดังนี้ 
   ก. การวางตําแหนงของชุดตรวจคนบนเรือตองสงสัยแนวการยิง ( LINE OF FIRE ) 
ตองไมอยูในแนวเดียวกัน 

การวางตําแหนงเปนรูปสามเหลี่ยม ( Triangulation ) 
 
      
     เปาหมาย  
 
 
ชุดตรวจคน            ชุดตรวจคน  
 

การวางตําแหนงท่ีไมเหมาะสม 
 

   ชุดตรวจคน  
 
 
          เปาหมาย 
 
           ชุดตรวจคน 
 
  
    ข. ตําแหนงของเครื่องมือและอุปกรณท่ีใช 
    ค. สภาพของพ้ืนท่ีหรือบริเวณท่ีจะใชในการข้ึนสูเรือและควบคุมลูกเรือ 

   ง. ความนาจะเปนท่ีจะมีอาวุธอยูบนเรือ หรือติดตัวลูกเรือ  
   ช. ระบบการติดตอสื่อสารของชุดตรวจคนระหวางตรวจคน 

 ๓.๒ หน.ชุดตรวจคนและ เจาหนาท่ีชุดคนหาฯ คนท่ี ๑  ไปท่ีสะพานเดินเรือเพ่ือตรวจสอบเอกสาร
สําคัญของเรือและของลูกเรือ โดย  หน.ชุดตรวจคน ดําเนินการดังนี้ 
  ๓.๒.๑ แนะนําตัว และอางถึงกฎหมายท่ีใหอํานาจแกชุดตรวจคน 
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ตัวอยางการแนะนําตัว 
“ สวัสดีครับ ผมเปนเจาหนาท่ีทหารเรือไทย  พวกเรามาท่ีนี่เพ่ือทําการตรวจสอบเอกสาร และ 

คนหาสิ่งผิดกฎหมายเพ่ือใหแนใจวาไมมีสิ่งเหลานั้นบนเรือของคุณ  ไมทราบวาคุณมีอาวุธอยูบนเรือหรือไม และถา
มี กรุณาบอกท่ีเก็บและอยาไดแตะตองอาวุธเหลานั้น ” 
   ๓.๒.๒ สอบถามกับผูควบคุมเรือตองสงสัยถึงอาวุธท่ีมีอยูบนเรือ ถามีใหทําการปลดอาวุธ
หรือนํามาเก็บโดยแยกกระสุนไวหรือทําการใดๆ ท่ีทําใหอาวุธนั้นไมสามารถใชงานไดโดยไมเกิดความเสียหายตอ
อาวุธนั้น 
   ๓.๒.๓ ตรวจสอบเอกสารสําคัญตางๆ ท่ีเรือควรจะมี  เอกสารของลูกเรือ   ตลอดจน
สอบถามถึงขอมูลดังนี้ 

 - เดินทางมาจากท่ีใด 
 - กําลังจะไปท่ีใด 

 - วัตถุประสงคของการออกเรือมา 
 - ระยะเวลาท่ีอยูบนเรือตั้งแตออกเรือมาถึงวันนี้  และจะอยู อีกนานเทาใด 

(ตรวจสอบหลักฐานการเดินเรือควบคูกันดวย  ) 
 - ถาเปนไปไดใหรวบรวมรายละเอียดของหลักฐานสําคัญของลูกเรือ   และสงขอมูล

เหลานั้นทําการตรวจสอบกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ    ซ่ึงผลของการตรวจสอบควรจะถูกสงกลับมาถึงชุดตรวจคนใน
ขณะท่ีอยูบนเรือตองสงสัยเพ่ือท่ีจะไดดําเนินการตอไปในทันที   
   ๓.๒.๔ หน.ชุดตรวจคนจะตองควบคุมการปฏิบัติท้ังหมดบนเรือโดยการรับขอมูลขาวสารมา
จากชุดตรวจคนท่ีกําลังปฏิบัติงานรายงานเหตุการณตางๆ ใหทราบโดยมี เจาหนาท่ีชุดคนหาฯ คนท่ี ๑ เปนผูชวย
เหลือหน.ชุดตรวจคน  ควรจะรายงานเหตุการณใหกับทางเรือคุมกันทราบเปนชวงเวลาตามความเหมาะสม 
  ๓.๓ เจาหนาท่ีชุดคนหาฯ  คนท่ี ๒ และ ๓  ทําหนาท่ีเปนชุดคนหาสิ่งผิดกฎหมายบนเรือโดยการ
คนหา ควรปฏิบัติดังนี้ 
   ๓.๓.๑ การคนหา จะทําการคนหาอาวุธ หรือลูกเรือท่ีซอนตัวอยูในตัวเรือ ตลอดจนสิ่งผิด
กฎหมายตางๆ   ซ่ึงชุดคนหาจะตองกระทําการดวยความระมัดระวัง   ในกรณีท่ีเรือตองสงสัยมีขนาดใหญและมี
หองตางๆ มากมาย  จําเปนตองนําตัวลูกเรือท่ีรูจักเสนทางภายในตัวเรือเปนอยางดีนําทางไป  ซ่ึงจะตองคอยระวัง
พฤติกรรมของลูกเรือท่ีนําทางไปดวย 
   ๓.๓.๒ การตรวจสอบหองหรือระวางสินคา   จะตองดําเนินการดวยความระมัดระวังเปน
อยางยิ่งและขอพึงระวัง คือ การเปดประตูหรือระวางเก็บสินคา ไมควรเปดดวยตัวเอง เนื่องจากอาจมีอันตรายจาก
คนหรือวัตถุอันตรายท่ีซุกซอนอยูภายใน ควรจะสั่งการใหลูกเรือเปนคนดําเนินการ  โดยอยูในความควบคุมอยาง
ใกลชิด 
   ๓.๓.๓ การรายงาน ในการปฏิบัติการตางๆ จะตองมีการรายงานตอ  หน. ชุดตรวจคนอยาง
ตอเนื่องเพ่ือชวยในการตัดสินใจสั่งการตอไป 

 ๓.๔ เม่ือเจาหนาท่ีชุดตรวจคนไดอยูบนเรือแลว ใหชวยเหลือชุดท่ีเหลือหรือคนท่ีเหลือในการข้ึนสู
เรือตอไป 



๓๐ 
 

 ๓.๕ ควบคุมสะพานเดินเรือ และหองวิทยุทันทีท่ีกระทําไดสะพานเดินเรือซ่ึงควบคุมการปฏิบัติของ
เรือ มีแผนท่ีและเอกสารท่ีเปนหลักฐานสําคัญท่ีเราจะยึดไว  หองวิทยุตองควบคุมไวมิใหผูใดภายในเรือพยายาม
ติดตอบุคคลภายนอกใหเขามาชวยเหลือหรือแจงขาวสารใดๆหรือบางทีเครื่องวิทยุอาจจะบันทึกหมายเลขโทรศัพท 
หรือยานความถ่ี ท่ีใชติดตอกับพวกกระทําผิดกฎหมาย 
  ๓.๖ ใหผูควบคุมเรือเปนผูออกคําสั่งแกลูกเรือของเขาเอง 
  ๓.๗ การปฏิบัติตอลูกเรือนั้นข้ึนอยูกับสถานการณ  สําหรับการรักษาความปลอดภัยนั้นบางครั้งการ
ควบคุมลูกเรือใหรวมกันอยูท่ีใดท่ีหนึ่งก็จะเปนการดีถา หน.ชุดตรวจคน ตัดสินใจวาจะควบคุมลูกเรือไวท่ีใดท่ีหนึ่ง เชน  
หองภายในเรือ ก็ควรจะบอกใหผูควบคุมเรือทราบวาเราจะทําการควบคุมตัวลูกเรือไวท่ีใด 

 ๔ ข้ันการถอนตัวและลงจากเรือตองสงสัย ในข้ันตอนนี้ชุดตรวจคนจะตองมีความตื่นตัวและระมัดระวังภัย
ท่ีอาจเกิดข้ึนไดตลอดเวลา  เม่ือ หน.ชุดตรวจคน เห็นวาไดดําเนินการทุกอยางเรียบรอยแลว  ใหแจงการปฏิบัติใน
การถอนกําลังตอกําลังพลทุกนายรับทราบ  และปฏิบัติตามลําดับข้ันตอนดังนี้ 

  ๔.๑ ติดตอกับเรือตรวจคนใหเขามาเทียบเรือตองสงสัยตามวิธีการ 
    ๔.๒ ตรวจสอบเครื่องมืออุปกรณท่ีนําข้ึนมาใหครบถวนและ“ อยาท้ิงเพ่ือนรวมงานไวบนเรือ ” 
  ๔.๓ จะตองแนใจวาผูควบคุมเรือตองสงสัยทราบขอมูลเหลานี้ เชน สถานท่ีท่ีควบคุมตัวลูกเรือเข็ม  
ความเร็วเรือท่ีจะตองถือในขณะท่ีชุดตรวจคนลงจากเรือไปแลว 
  ๔.๔ กอนลงจากเรือ  หน.ชุดตรวจคน คืนอาวุธใหกับผูควบคุมเรือตองสงสัยโดยจะตองแยก
สวนประกอบท่ีทําใหไมสามารถใชอาวุธนั้นไดทันที  โดยอาจจะซอนสวนประกอบนั้นไวท่ีใดท่ีหนึ่งบนเรือ ซ่ึง หน.
ชุดตรวจคน  จะบอกตําแหนงท่ีซอนหลังจากไดถอนกําลังออกไปแลวทางวิทยุสื่อสารหรือเครื่องประกาศคําสั่ง 
  ๔.๕ ควรกลาวคําขอบคุณในความรวมมือ  และในกรณีท่ีไมพบสิ่งผิดกฎหมาย  หน.ชุดตรวจคน 
จะตองกลาวขอโทษ และใหผูควบคุมเรือตองสงสัยลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานในเอกสารการตรวจคน 
  ๔.๖ การลงจากเรือ ใหลงตามลําดับดังนี้ 
   ลําดับท่ี ๑. เจาหนาท่ีชุดคนหาฯ คนท่ี ๒ 
   ลําดับท่ี ๒.  เจาหนาท่ีชุดคนหาฯ คนท่ี ๑ 
   ลําดับท่ี ๓. รอง หน.ชุดตรวจคน 
   ลําดับท่ี ๔.  หน.ชุดตรวจคน 
   ลําดับท่ี ๕.  เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย คนท่ี ๒ 
   ลําดับท่ี ๖.  เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย คนท่ี ๑ 
 
   หมายเหต ุ สําหรับเจาหนาท่ีท่ีจัดเพ่ิมเติม ใหลงจากเรือ เรียงลําดับ  จากหมายเลขมากไปหา
เลขนอยในแตละชุด 
   ๔.๗ เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย จะตองควบคุมลูกเรือใหอยูในบริเวณท่ีควบคุมกอนท่ีจะทําการ
ลงจากเรือเปนลําดับสุดทาย 
   ๔.๘ เรือท่ีเขาตรวจคน ถอนตัวออกมาอยูในตําแหนงเดิมท่ีเปนรูปสามเหลี่ยม   เรือคุมกันและเรือท่ี
เขาตรวจคน จะตองระมัดระวังเพ่ือปองกันอันตรายท่ีอาจเกิดข้ึนได จนกระท่ังเรือตองสงสัยเดินทางออกจากพ้ืนท่ี
ไปแลว 



๓๑ 
 

   ๔.๙ สิ่งสําคัญท่ีควรปฏิบัติหลังจากเสร็จสิ้นการตรวจคน คือ  การบรรยายสรุปหลังการปฏิบัติโดย
กลาวถึง  จุดออน   จุดแข็ง ของแผนท่ีใช การปฏิบัติในการตรวจคนและผลลัพธท่ีออกมา และเนนย้ําถึงการ
เปลี่ยนแปลงท่ีจะตองเกิดข้ึนในการตรวจคนครั้งตอไป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๒ 
 

๓. ตารางปฏิบัติในการตรวจคนระดับตาง ๆ 
ข้ันตอน ระดับท่ี ๑ ระดับท่ี ๒ ระดับท่ี ๓ 

วิเคราะห/ ตรวจสอบ 
พฤติกรรมของเรือ 

ไมมีสิ่งบอกเหตุวาจะกระทําความผิด มีสิ่งบอกเหตุวากระทําความผิด/ไดรับรายงานวา
นาจะกระทําความผิด 

กําลังกระทําความผิด/ม่ันใจวากระทําความผิด 

ข้ันการเขาหาและหยุดเรือ
ตองสงสัย 

การเขาหาและหยุดเรือตองสงสัยตามลําดับ
ข้ันตอน โดยการหยุดเรือทําไดเฉพาะการแสดง
สัญญาณธง ไฟ หวูด และการติดตอสื่อสาร  

การเขาหาและหยุดเรือตองสงสัยตามลําดับ   
ข้ันตอนในบทท่ี ๓ การหยุดเรือทําไดถึงข้ัน   ใช
อาวุธปนทําความเสียหายกับเรือบางสวน  

การเขาหาและหยุดเรือตองสงสัยตามลําดับ
ข้ันตอนในบทท่ี ๓ โดยการหยุดเรือทําไดถึงข้ันใช
อาวุธปนทําการหยุดเรือโดยยิงไปท่ีหัวเรือ ทาย
เรือหรือหองเครื่องยนต  

การปฏิบัติของเรือใหญกอน
สงชุดตรวจคน 

เตรียมอาวุธถึงข้ันเตรียมยิงและใหพลประจําปน
อยูประจําท่ีปน   
ใหลูกเรือท้ังหมดมารวมบริเวณดาดฟาเรือท่ี
สามารถมองเห็นไดชัด 

เตรียมอาวุธถึงข้ันเตรียมยิงและใหพลประจําปน
หันปนไปทางเรือตองสงสัย 
ใหลูกเรือท้ังหมดมารวมบริเวณดาดฟาเรือท่ี
สามารถมองเห็นไดชัด 

เตรียมอาวุธถึงข้ันบรรจุ และใหพลประจําปนหัน
ปนไปทางเรือตองสงสัย 
ใหลูกเรือท้ังหมดมารวมบริเวณดาดฟาเรือท่ี
สามารถมองเห็นไดชัด 

ข้ันการข้ึนสูเรือตองสงสัย นําเรือเขาตรวจสอบในลักษณะเสนทางรูปเกือก
มา ตามข้ันตอนในบทท่ี ๓ จากนั้นสงชุดตรวจคน
ข้ึนเรือตองสงสัย 

นําเรือเขาตรวจสอบในลักษณะเสนทางรูปเกือก
มา ตามข้ันตอนในบทท่ี ๓ จากนั้นสงชุดตรวจ
คนข้ึนเรือตองสงสัย 

นําเรือเขาตรวจสอบในลักษณะเสนทางรูปเกือก
มา ตามข้ันตอนในบทท่ี ๓ จากนั้นสงชุดตรวจคน
ข้ึนเรือตองสงสัย 

การปฏิบัติของชุดตรวจคน 
 

   

การข้ึนเรือ  - ข้ึนเรือตามลําดับท่ีกําหนด  - ข้ึนเรือตามลําดับท่ีกําหนด - ข้ึนเรือตามลําดับท่ีกําหนด 
 
 
 
 



๓๓ 
 

ข้ันตอน ระดับท่ี ๑ ระดับท่ี ๒ ระดับท่ี ๓ 

การควบคุมลูกเรือ  - ชุด รปภ. ทําการยืนสังเกตการณลูกเรือให
รวมอยูในท่ีท่ีกําหนด ในระยะท่ีเหมาะสม โดยไม
ตองใชอาวุธในการควบคุม  

 - ชุด รปภ. ทําการควบคุมลูกเรือใหรวมอยูในท่ี
ท่ีกําหนดและใหอยูในความสงบ โดยเตรียม
อาวุธใหพรอมใชและตองระมัดระวังการตอตาน
จากลูกเรือ 

 - ชุด รปภ. ทําการควบคุมลูกเรือใหรวมอยูในท่ี
ท่ีกําหนดและใหอยูในความสงบโดยใหลูกเรือนํา
มือประสานไวท่ีทายทอยและนั่งรวมกัน เตรียม
อาวุธใหพรอมใชโดยสามารถเล็งอาวุธไปทางกลุม
ลูกเรือถาเห็นวาจําเปนและเตรียมพรอมรับการ
ตอตานจากลูกเรือตลอดเวลา 

การตรวจสอบและคนหา 
 

 - หน.ชุด และ รอง หน.ชุด เขาไปทักทายกับผู
ควบคุมเรือและสอบถามเก่ียวกับการประกอบ
อาชีพ รวมถึงขอตรวจสอบเอกสารตาง ๆ ท่ี
สะพานเดินเรือ        
- ชุดคนหาทําการตรวจสอบตามหองตาง ๆ โดย
ควรมีลูกเรือรวมทําการตรวจสอบดวย และ
รายงานผลการตรวจให หน.ชดุ ทราบทางวิทยุ
อยางตอเนื่อง หากพบสิ่งผิดปกติหน.ชุด อาจสั่ง
ปรับระดับการตรวจคนเปนระดับท่ีสูงกวา   แต
หากไมพบสิ่งผิดปกติ หน.ชุด ควรกลาวขอบคุณ
ในความรวมมือ และใหผูควบคุมเรือลงลายมือชื่อ
ไวในเอกสารการตรวจคน                                  

 - ชุดคนหาทําการคนหาลูกเรือท่ีอาจยังหลบอยู
ในตัวเรือจากนั้นทําการตรวจสอบลูกเรืออยาง
ละเอียด พยายามคนหาอาวุธท่ีอาจซอนอยูตาม
รางกาย โดยตรวจผูควบคุมเรือเปนอันดับแรก  
- หน.ชุด และ รอง หน.ชุด เขาไปทักทายกับผู
ควบคุมเรือและนําไปขอตรวจเอกสารท่ีสะพาน
เดินเรือ พยายามทําการตรวจสอบอาวุธท่ีอาจ
ซอนอยู  รวมท้ังพยายามจับพิรุธในการตอบ
คําถาม                                                   
                                                                 

 - ชุดคนหาทําการคนหาลูกเรือท่ีอาจยังหลบอยู
ในตัวเรือจากนั้นทําการตรวจสอบลูกเรืออยาง
ละเอียด พยายามคนหาอาวุธท่ีอาจซอนอยูตาม
รางกาย โดยตรวจผูควบคุมเรือเปนอันดับแรก  
- หน.ชุด และ รอง หน.ชุด เขาไปทักทายกับผู
ควบคุมเรือและแจงใหผูควบคุมทราบวา
สังเกตเห็นเรือลํานี้กําลังกระทําความผิดในขอหา
ใด และทําการขอตรวจเอกสารท่ีสะพานเดินเรือ 
เผื่ออาจจะพบสิ่งท่ีกระทําผิดกฎหมายเพ่ิมเติม 
พยายามทําการตรวจสอบอาวุธท่ีอาจซอนอยู  
รวมท้ังพยายามจับพิรุธในการตอบคําถาม 
 
 
 
 
                                                                                                                                                       



๓๔ 
 

ข้ันตอน ระดับท่ี ๑ ระดับท่ี ๒ ระดับท่ี ๓ 

การตรวจสอบและคนหา 
( ตอ ) 

  - ชุดคนหาทําการตรวจสอบตามหองตาง ๆ 
อยางละเอียด พยายามหาท่ีซุกซอนของผิด
กฎหมายท่ีอาจซอนไว โดยควรมีลูกเรือรวมทํา
การตรวจสอบดวย และรายงานผลการตรวจให 
หน.ชุด ทราบทางวิทยุอยางตอเนื่อง หากพบสิ่ง
ผิดปกติหน.ชุด อาจสั่งปรับระดับการตรวจคน
เปนระดับท่ีสูงกวา   แตหากไมพบสิ่งผิดปกติ 
หน.ชุด อาจสั่งปรับระดับการตรวจคนเปนระดับ
ท่ีต่ํากวา และหน.ชุด ควรกลาวขอบคุณในความ
รวมมือ และใหผูควบคุมเรือลงลายมือชื่อไวใน
เอกสารการตรวจคน 
 

 - ชุดคนหาทําการตรวจสอบหองหรือสถานท่ีท่ี
เห็นวามีสิ่งผิดกฎหมายหรือการกระทําท่ีผิด
กฎหมาย ซ่ึงสังเกตเห็นกอนการข้ึนเรือเปน
อันดับแรก  จากนั้นจึงดําเนินการตรวจในหองอ่ืน
อยางละเอียดเผื่อจะพบสิ่งผิดกฎหมาย โดยควรมี
ลูกเรือรวมทําการตรวจสอบดวย และรายงานผล
การตรวจให หน.ชุด ทราบทางวิทยุอยางตอเนื่อง   
-  เม่ือตรวจพบสิ่งผิดกฎหมายท้ังหมดแลว หน.
ชุด แจง ผบ.เรือ เพ่ือทําการควบคุมเรือท่ีกระทํา
ผิดไปดําเนินการตามกฎหมายตอไป โดยในการ
ควบคุมควรนําลูกเรือท่ีกระทําความผิดไปควบคุม
บนเรือใหญ ใหคงลูกเรือไวเทาท่ีจําเปนตอการ
เดินเรือ โดยจัดชุดควบคุมการปฏิบัติงานของ
ลูกเรืออยางใกลชิด ตลอดการเดินทาง และใหผู
ควบคุมเรือลงนามในเอกสารการจับกุม 
        
                             
 
 
 
 
 
 
             



๓๕ 
 

ข้ันตอน ระดับท่ี ๑ ระดับท่ี ๒ ระดับท่ี ๓ 

การตรวจสอบและคนหา 
( ตอ ) 

   -  แตหากไมพบสิ่งผิดปกติ หน.ชุด อาจสั่งปรับ
ระดับการตรวจคนเปนระดับท่ีต่ํากวา และหน.
ชุด ควรกลาวคําขอโทษท่ีเขาใจผิด และกลาว
ขอบคุณในความรวมมือ  รวมท้ังใหผูควบคุมเรือ
ลงลายมือชื่อไวในเอกสารการตรวจคน 

การลงจากเรือ ลงจากเรือตามลําดับท่ีกําหนด ลงจากเรือตามลําดับท่ีกําหนด ลงจากเรือตามลําดับท่ีกําหนด 

 
 



๓๖ 
 

๔. การสืบสวน การสอบสวน และการสืบสวนสอบสวนเบ้ืองตน 

  การสืบสวน การสอบสวน และการสืบสวนสอบสวนเบื้องตน  เจาหนาท่ีทหารเรือมีอํานาจสืบสวน และ
สอบสวน โดยมีท่ีมาของอํานาจจากกฎหมายท่ีใหอํานาจไวโดยเฉพาะ เชน พระราชบัญญัติใหอํานาจทหารเรือ
ปราบปรามการกระทําผิดบางอยางทางทะเล พ.ศ.๒๔๙๐ และ พ.ร.บ.สิทธิการประมงในเขตการประมงไทย พ.ศ.
๒๔๘๒ สําหรับการสอบสวนเบื้องตนนั้นเปนไปตาม พ.ร.บ.วาดวยความผิดเก่ียวกับสถานท่ีผลิตปโตรเลียมในทะเล 
พ.ศ.๒๕๓๐ ซ่ึงถือวาเปนการสอบสวนเพ่ือรวบรวมพยานหลักฐานชั้นตน ไมใชการสอบสวนดําเนินคดี อยางไรก็
ตามเขตอํานาจในการสืบสวนและสอบสวน รวมท้ังสืบสวนสอบสวนเบื้องตนของเจาหนาท่ีทหารเรือนั้น จํากัดอยูใน
เฉพาะพ้ืนท่ีตามท่ีกฎหมายนั้นๆกําหนด 
 
๕. การคน 
  การคนเปนมาตรการสําคัญอยางหนึ่ง ท่ีจะใหไดมาซ่ึงขอเท็จจริงและหลักฐาน เพ่ือท่ีจะทราบรายละเอียด
ของการกระทําผิด ในบางกรณีอาจตองทําการคนตัวบุคคล หรือท่ีรโหฐาน อันเปนการกระทําตอสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคลกฎหมายจึงกําหนดวิธีการคนอยางเขมงวดเพ่ือเปนหลักประกันวา บุคคลหรือผูครอบครองท่ีรโหฐานนั้น
จะไมถูกรบกวน หรือแทรกแซง จากการปฏิบัติของเจาพนักงานเกินความจําเปนตามพฤติการณ ซ่ึงในการคนโดย
เจาพนักงานตํารวจหรือเจาหนาท่ีทหารเรือ ตองปฏิบัติใหเปนไปตามข้ันตอนกฎหมายท่ีใหอํานาจในการคนโดย
เครงครัด โดยการปฏิบัติของเจาหนาท่ีทหารเรือในการคน ก็ใชอํานาจตามกฎหมายในทํานองเดียวเชนการบังคับให
ผูควบคุมเรือหรือคนประจําเรือ รื้อหรือคนสวนตัวเรือเพ่ือการตรวจคนกับท่ีใหอํานาจเจาพนักงานฝายปกครองหรือ
ตํารวจ โดยจะปฏิบัติตามท่ีกฎหมายใหอํานาจทหารเรือกอน หากกฎหมายใหอํานาจทหารเรือไมไดกลาวไวจะ
ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เชนเดียวกับเจาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ ดังนั้น 
เพ่ือใหสะดวกแกเจาหนาท่ีทหารเรือในการทําความเขาใจ จึงจําแนกการคนออกเปน ๔ กรณี ดังนี้ 
  ๕.๑ การคนบุคคล แยกได ๓ กรณีดังนี้ 
 ๕.๑.๑ การคนบุคคลในท่ีสาธารณะซ่ึงตามประมวลกฎหมายอาญา ใหคํานิยามวา “สาธารณสถาน” 
หมายความวา สถานท่ีใด ๆ ซ่ึงประชาชนมีความชอบธรรมท่ีจะเขาไปไดโดยหลักแลว หามมิใหพนักงานฝายปกครอง
หรือตํารวจ คนบุคคลใดในท่ีสาธารณสถาน เวนแต 
 -  เม่ือมีเหตุอันควรสงสัยวาบุคคลนั้นมีสิ่งของไวในความครอบครองเพ่ือจะใชในการกระทํา
ความผิด พนักงานฝายปกครอง เชน นายอําเภอหรือปลัดอําเภอหรือเจาหนาท่ีตํารวจ มีอํานาจคนบุคคลท่ีตอง
สงสัยในท่ีสาธารณสถานได 
 -  เม่ือมีเหตุอันควรสงสัยวาบุคคลนั้นมีสิ่งของซ่ึงไดมาโดยการกระทําความผิด 
 -  เม่ือมีเหตุอันควรสงสัยวาบุคคลนั้น มีสิ่งของซ่ึงมีไวเปนความผิดไวในครอบครอง เชน พบ
บุคคลซ่ึงมียาเสพติดไวในครอบครองเดินอยูตามท่ีสาธารณะ เพ่ือจําหนายใหแกผูเสพ พนักงานฝายปกครองหรือ
ตํารวจยังมีอํานาจคนบุคคลนั้นเพ่ือพบยาเสพติด ซ่ึงเปนสิ่งของท่ีมีไวเปนความผิดโดยไมตองมีหมายคน หรือคําสั่ง
ของศาลได  
 ๕.๑.๒ การคนบุคคลในท่ีรโหฐาน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ใหคํานิยามวา 
หมายถึง ท่ีตางๆ ซ่ึงมิใชท่ีสาธารณสถานเม่ือพิจารณาประกอบ กับคําวา “สาธารณสถาน” ดังท่ีไดกลาวไวแลว ท่ี
รโหฐาน จึงเปนสถานท่ีท่ีเจาของหรือผูครอบครองแสดงเจตนาหวงหามกันมิใหบุคคลภายนอกเขาไป การแสดง
เจตนาหวงกันอาจเปนโดยชัดแจง เชน บริเวณเคหสถานบานเรือนของบุคคล สถานท่ีๆ เจาของ ปดปายแสดงวา



๓๗ 
 

หามเขา หรือสรางรั้วรอบ แตสถานท่ีซ่ึงยินยอมใหประชาชนเขาไปแตอยูในบังคับเง่ือนไขอยางใดอยางหนึ่ง ไมถือ
วาเปนท่ีรโหฐาน เชน โรงภาพยนตร ท่ีผูชมตองเสียคาผานประตูเปนตน(กฎหมายหามไมใหคนในท่ีรโหฐานโดยไมมี
หมายคนหรือคําสั่งศาล) 
 ๕.๑.๓ การคนบุคคลผูถูกจับ เจาพนักงานผูจับหรือรับตัวผูถูกจับไว มีอํานาจคนตัวผูตองหาและยึด
สิ่งของตางๆ ท่ีอาจใชเปนพยานหลักฐานได การคนนั้นตองทําโดยสุภาพถาคนผูหญิงตองใหหญิงอ่ืนเปน ผูคน 
 
การปฏิบัติการคนบุคคล 
 กอนเขาทําการตรวจคนบุคคล ใหทําการพิจารณาใหแนใจวา ไดทําการควบคุมสถานการณไดแลว  

๑. ทําการควบคุมการเคลื่อนไหวของลูกเรือ ไมใหตอสูหรือหลบหนี โดยสั่งให นั่ง หรือ ยืน ตามลักษณะท่ี

ตองการตรวจ  

๒. ทําการตรวจคนอาวุธ กอนลงมือตรวจคนอยางละเอียด เม่ือตรวจพบอาวุธแลว อยางวางใจ เนื่องอาจมี

อาวุธสํารอง  

๓. การตรวจตองทําดวยความละมุนละมอม แตเฉียบขาด 

๔. เม่ือพบสิ่งผิดกฎหมายให ควบคุมตัวผูถูกตรวจทันที 

๕. ในระหวางการตรวจตองไมหัน รางกายดานท่ีพกอาวุธใหผูถูกตรวจ เนื่องจากมีความเสี่ยงท่ีผูถูกตรวจ

จะสามารถทําการแยงอาวุธมาทําอันตรายเจาหนาท่ีชุดตรวจคนได  

๖. การตรวจคนตองใชความละเอียดในการดําเนินการคนหาสิ่งท่ีซุกซอนอยูตามรางกาย การตรวจคนให

คนจากบนลงลาง จากดานหนึ่งไปยังอีกดานหนึ่ง อยางเปนระบบ เพ่ือใหสามารถตรวจไดครบทุกตําแหนงของผูถูก

ตรวจ 

๗. การตรวจคน ผูหญิง ดําเนินการโดย  ดึง เสื้อ กระโปรง ใหแนบกับรางกาย หากตรวจพบอาวุธ ใหผูถูก

ตรวจใชปลายนิ้วคอยๆหยิบออกมา ชาๆ 

๘. การตรวจคน ผูหญิง ควรใช จนท. อยางนอย ๒ คน เพ่ือแสดงความบริสุทธิ์ของ จนท. เสมอ 

๙. ระหวางการตรวจคน พยายามจับพิรุธ หรือ สังเกตอาการท่ีอาจแสดงออกถึงความประหมา ตื่นเตน 

หรือ ตื่นกลัว 

 

 

 
 
  
 
 
 



๓๘ 
 

 ๕.๒ การคนท่ีรโหฐาน เพ่ือพบหรือยึดสิ่งของหรือพบบุคคล เหตุท่ีจะขอใหศาลออกหมายคนท่ีรโหฐานซ่ึง
การคนท่ีรโหฐานนั้น หามมิใหเจาพนักงานทําการคน เวนแตจะมีหมายหรือคําสั่งของศาลท้ังนี้ศาลมีอํานาจท่ีจะ
ออกหมายหรือคําสั่งเอง แลวสงไปใหเจาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจจัดการใหเปนไปตามหมาย หรือ 
พนักงานฝายปกครองตั้งแตระดับสามหรือตํารวจซ่ึงมียศตั้งแตชั้นรอยตํารวจตรีหรือเทียบเทาข้ึนไปเปนผูยื่นคํารอง
ขอตอศาลโดยเหตุท่ีจะออกหมายคนไดมีดังตอไปนี้ 
  ๕.๒.๑ เพ่ือพบและยึดสิ่งของซ่ึงจะเปนพยานหลักฐานประกอบการสอบสวน ไตสวนมูลฟองหรือ
พิจารณา 
  ๕.๒.๒ เพ่ือพบและยึดสิ่งของซ่ึงมีไวเปนความผิด หรือไดมาโดยผิดกฎหมายหรือมีเหตุอันควรสงสัยวา
ไดใชหรือตั้งใจจะใชในการกระทําความผิด 
  ๕.๒.๓ เพ่ือพบและชวยบุคคลซ่ึงไดถูกหนวงเหนี่ยวหรือกักขัง โดยมิชอบดวยกฎหมาย 
  ๕.๒.๔ เพ่ือพบบุคคลซ่ึงมีหมายใหจับ 
  ๕.๒.๕ เพ่ือพบและยึดสิ่งของตามคําพิพากษาหรือตามคําสั่งศาลในกรณีท่ีจะพบหรือจะยึดโดยวิธีอ่ืน
ไมไดแลว 
 โดยหลักการแลว การคนในท่ีรโหฐานตองทําในเวลากลางวัน คือระหวางพระอาทิตยข้ึนและตก แต
อยางไรก็ตามมีขอกําหนดยกเวนใหคนในท่ีรโหฐานในเวลากลางคืนได ดังนี้ 
 ๑ ) เม่ือลงมือคนแตในเวลากลางวัน ถายังไมเสร็จจะคนตอไปในเวลากลางคืนก็ได   
 ๒ ) ในกรณีฉุกเฉินอยางยิ่ง หรือซ่ึงมีกฎหมายอ่ืนบัญญัติใหคนไดเปนพิเศษจะทําการคนใน
เวลากลางคืนก็ได  
 ๓ ) การคนเพ่ือจับผูดุรายหรือผูรายสําคัญ จะทําในเวลากลางคืนก็ไดแตตองไดรับอนุญาต
พิเศษจากศาลตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในขอบังคับของประธานศาลฎีกา 
 ๕.๒.๖ ขอยกเวนท่ีจะคนไดโดยไมตองมีหมายหรือคําสั่งของศาล ตามมาตรา ๙๒ ใหอํานาจพนักงาน
ฝายปกครองหรือตํารวจ สามารถคนท่ีรโหฐานโดยไมตองมีหมายหรือคําสั่งของศาลดังนี้ 
 ๑) เม่ือมีเสียงรองใหชวยมาจากขางในท่ีรโหฐานหรือมีเสียงหรือพฤติการณอ่ืนใดอันแสดงได
วามีเหตุรายเกิดข้ึนในท่ีรโหฐานนั้น 
 ๒) เม่ือปรากฏความผิดซ่ึงหนากําลังกระทําลงในท่ีรโหฐาน 
 ๓) เม่ือบุคคลท่ีไดกระทําความผิดซ่ึงหนาขณะท่ีถูกไลจับหนีเขาไปหรือมีเหตุอันแนนแฟน 
ควรสงสัยวาไดเขาไปซุกซอนตัวอยูในท่ีรโหฐานนั้น 
 ๔) เม่ือมีพยานหลักฐานตามสมควรวาสิ่งของท่ีมีไวเปนความผิดหรือไดมาโดยการกระทํา
ความผิดหรือไดใชหรือมีไวเพ่ือจะใชในการกระทําความผิดหรืออาจเปนพยานหลักฐานพิสูจนการกระทําความผิดได
ซอนหรืออยูในนั้นประกอบท้ังตองมีเหตุอันควรเชื่อวาเนื่องจากการเนิ่นชากวาจะเอาหมายคนมาไดสิ่งของนั้นจะถูก
โยกยายหรือทําลายเสียกอน 
 ๕) เม่ือท่ีรโหฐานนั้นผูจะตองถูกจับเปนเจาบาน และการจับนั้นมีหมายจับหรือจับตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา ๗๘ ( จะกลาวตอไปใน เรื่องการจับ )  
 ๕.๒.๗ หลักปฏิบัติในการคนในท่ีรโหฐาน  สําหรับการคนในท่ีรโหฐานดังกลาวผูคนมีอํานาจท่ีจะสั่ง
ใหเจาของหรือคนท่ีอยูในนั้น หรือรักษาท่ีรโหฐานนั้นใหยอมใหเขาไปโดยมิหวงหามและใหอํานวยความสะดวกตาม
สมควรในการคนนั้นท้ังนี้ผูคนจะตองแสดงชื่อและตําแหนงใหเขาทราบกอนดวยถาบุคคลดังกลาวไมยอมใหเขาไปผู



๓๙ 
 

คนมีอํานาจท่ีจะใชกําลังเพ่ือเขาไปไดและถาจําเปนจะเปดหรือทําลายประตูบานประตูเรือนหนาตางรั้วหรือสิ่งกีด
ขวางอยางอ่ืนทํานองเดียวกันก็ไดท้ังนี้เปนไปตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา๙๔และให
ปฏิบัติดังนี้ 

๑) การคนในท่ีรโหฐานนั้นกอนลงมือคนใหผูคนแสดงความบริสุทธิ์เสียกอนและใหคนตอ
หนาผูครอบครองสถานท่ีหรือบุคคลในครอบครัวของผูนั้นหรือถาหาบุคคลเชนกลาวนั้นไมไดก็ใหคนตอหนาผูอ่ืน
อยางนอยสองคนข้ึนไปซ่ึงเจาพนักงานไดขอรองใหมาเปนพยานท้ังนี้เปนไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญามาตรา๑๐๒ 

๒) ในการคนดังกลาวขางตนถามีเหตุอันควรสงสัยวาบุคคลอยูในท่ีซ่ึงคนหรือจะถูกคนจะ
ขัดขวางถึงกับทําใหการคนไรผลผูคนมีอํานาจเอาตัวผูนั้นควบคุมไวหรือใหอยูในความดูแลในขณะท่ีทําการคนเทาท่ี
จําเปนเพ่ือมิใหขัดขวางถึงกับทําใหการคนนั้นไรผลและถามีเหตุอันควรสงสัยวาบุคคลนั้นไดเอาของท่ีตองการพบซุก
ซอนในรางกายผูคนก็มีอํานาจคนตามรางกายไดดังกลาวแลวขางตนท้ังนี้เปนไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญามาตรา๘๕และมาตรา ๑๐๐ 

๓) สิ่งของใดท่ียึดไดจากการคนผูคนตองใหผูครอบครองสถานท่ีบุคคลในครอบครัว
ผูตองหาจําเลยผูแทนหรือพยานดูเพ่ือใหรับรองวาถูกตองถาบุคคลนั้นรับรองก็ใหบันทึกไวถาไมรับรองก็ใหบันทึกไว
เชนกันสิ่งของดังกลาวนี้ใหหอหรือบรรจุหีบหอตีตราไวหรือทําเครื่องหมายไวเปนสําคัญท้ังนี้เปนไปตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา๑๐๑และมาตรา๑๐๒ 

๔) ใหผูคนบันทึกรายละเอียดแหงการคนและทําบัญชีสิ่งของท่ีคนไดโดยละเอียดและให
อานบันทึกและบัญชีดังกลาวใหผูครอบครองสถานท่ีบุคคลในครอบครัวผูตองหาจําเลยผูแทนหรือพยานฟงแลวแต
กรณีแลวใหผูนั้นลงลายมือชื่อรับรองไวตามท่ีกําหนดไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา๑๐๓
แลวใหรีบสงบันทึกและบัญชีดังกลาวนี้ไปยังผูออกหมายหรือเจาพนักงานตามท่ีกําหนดในหมายท้ังนี้เปนไปตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา๑๐๔ 
 ๕.๓ การคนยานพาหนะ  
 ๕.๓.๑ การคนรถยนตรถยนตโดยท่ัวไป ไมเปนท่ีรโหฐาน ดังนั้นการตรวจคนรถยนต จึงไมตองมีหมาย
หรือคําสั่งของศาล แตจะตองมีเหตุอันสมควร เชนมีเหตุอันควรสงสัยวาบุคคลนั้นมีสิ่งของไวในความครอบครอง
เพ่ือจะใชในการกระทําความผิด หรือมีสิ่งของซ่ึงไดมาโดยการกระทําความผิด มีสิ่งของซ่ึงมีไวเปนความผิดไวใน
ครอบครอง เปนตน   
 ๕.๓.๒ การตรวจหรือการคนเรือ มีหลักเกณฑสําคัญท่ีเจาหนาท่ีทหารเรือตองคํานึงในการตรวจหรือการ
คนเรือ ๒ ประการดังนี้  

 ๑) ตองมีกฎหมายใหอํานาจในการตรวจหรือการคนในการตรวจหรือการคนนั้น เจาหนาท่ี
ทหารเรือจะตองมีกฎหมายกําหนดใหมีอํานาจในการตรวจหรือการคน โดยกอนจะทําการตรวจหรือการคน 
จะตองมีเหตุผลอันสมควรหรือเหตุอันควรสงสัย วาจะมีการกระทําความผิดดังนั้นเจาหนาท่ีทหารเรือ จึงควร
ศึกษาใหเขาใจถองแทกอนกระทําการบังคับใชกฎหมายวา ตนมีอํานาจตรวจหรือคน ตามกฎหมายท่ีใหอํานาจ
ทหารเรือฉบับใดบางโดยการปฏิบัติท่ีผานๆ มาพอจะถือเปนแนวทางไดคือ ใชอํานาจเจาหนาท่ีทหารเรือ 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.วาดวยความผิดเก่ียวกับสถานท่ีผลิตปโตรเลียมใน
ทะเล พ.ศ.๒๕๓๐ พ.ร.บ.กฎอัยการศึก พ.ศ.๒๔๕๗ และ พ.ร.บ.ควบคุมสิ้นคาตามแนวชายแดน พ.ศ.๒๕๒๔ ซ่ึง
เปนกฎหมายท่ีไดบัญญัติวิธีการคนไวเฉพาะ ก็สามารถคนไดโดยไมตองมีหมายคนเชนกัน สําหรับการคนตาม
กฎหมายฉบับอ่ืนๆท่ีมีเจตนารมณเพ่ือตรวจเอกสารและความปลอดภัยของตัวเรือหรือตรวจแรงงานหรือ
โบราณวัตถุ เม่ือพบความผิด ก็ใหทําการขยายผลไปยังความผิดอ่ืนๆ ตามกฎหมายใหอํานาจฉบับอ่ืนๆ ตอไป 

 ๒) สัญชาติของเรือและพ้ืนท่ีท่ีจะทําการตรวจหรือคน 
 -  กรณีเรือสัญชาติไทย การตรวจหรือการคน เรือสัญชาติไทย เจาหนาที่ทหารเรือ มี
อํานาจในการตรวจเอกสารและความปลอดภัยของเรือ และคนประจําเรือ หากมีเหตุอันสมควรสงสัยวากระทํา
ความผิดท่ีมีโทษทางอาญา ก็จะมีอํานาจคนได ตั้งแต นานน้ําภายใน ทะเลอาณาเขต เขตตอเนื่อง เขตเศรษฐกิจ
จําเพาะ และทะเลหลวง  ท้ังนี้เปนไปตาม พระราชบัญญัติเรือไทย พ.ศ. ๒๔๘๑ มาตรา ๕๕  และ พระราชบัญญัติ
การเดินเรือในนานน้ําไทย พ.ศ.๒๔๕๖มาตรา ๑๕๘ 
  -  กรณีเรือตางชาติเรือตางชาติท่ีไมใชเรือรบ หรือเรือรัฐบาลท่ีไมใชเพ่ือการพาณิชยท่ีอยูใน
ราชอาณาจักรโดยหลักแลวตองอยูภายใตบังคับของกฎหมายไทย ซ่ึงกฎหมายท่ีใหอํานาจเจาหนาท่ีทหารเรือโดยสวนใหญ
จะเปนกฎหมายท่ีใชบังคับในราชอาณาจักร แตก็มีกฎหมายบางฉบับท่ีใหอํานาจเจาหนาท่ีทหารเรือในการตรวจหรือการคน
นอกราชอาณาจักรได เชน พ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามการกระทําอันเปนโจรสลัด พ.ศ.๒๕๓๔ ใหเจาหนาท่ีทหารเรือ
ตรวจคนเรือท่ีตองสงสัยซ่ึงอยูนอกทะเลอาณาเขตได 
  -  เรือรบตางชาติในทะเลอาณาเขต เจาหนาท่ีทหารเรือไมมีอํานาจทําการตรวจหรือคน
เนื่องจากเรือรบไดรับความคุมกัน แตถาเรือรบตางชาติไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับของรัฐชายฝง รัฐชายฝง
อาจสั่งใหเรือรบนั้นออกจากทะเลอาณาเขตไดโดยทันที สวนเรือรบตางชาติท่ีอยูนอกทะเลอาณาเขตจะไดรับความ
คุมกัน โดยสมบูรณจากการถูกตรวจคนใดๆ 
 ๓.๓ การข้ึนตรวจคนบนบก หรือตามเกาะ ซ่ึงไมใชพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ไมมีอํานาจข้ึนไปตรวจคน เวนแต
เปนท่ีดินท่ีอยูในความดูแลและใชประโยชนของกองทัพเรือเอง สําหรับเปนพ้ืนท่ีอุทยานหรือพ้ืนท่ีปา  ควรประสาน
หนวยงานหรือเจาหนาท่ีทหารท่ีมีท่ีตั้งอยูบนพ้ืนท่ีนั้นดําเนินการ 
 
 ๕.๔ การปฏิบัติในกรณีเจาหนาท่ีทหารเรือตรวจหรือคนเรือแลวไมพบสิ่งผิดกฎหมาย ใหทําบันทึกรับรองผล
การตรวจ เพ่ือเปนหลักฐานวา ไมพบสิ่งผิดกฎหมายหรือการกระทําท่ีผิดกฎหมาย และใหระบุดวยวามิไดทําลาย
ทรัพยสินหรือมีการทํารายขู เข็ญใดๆ แลวใหผูควบคุมเรือลงนามรับรองโดยใหลูกเรือลงนามเปนพยาน 
(ตามผนวก ข ) ท้ังชวยจัดสิ่งของตางๆ ใหกลับคืนสภาพเดิมเทาท่ีจะกระทําได 
 
 

 

 

 



๔๑ 
 

๖. ขอระมัดระวังในการตรวจคน 

 ๖.๑  จนท.ตองปฏิบัติหนาท่ีอยางเครงครัด มีความรับผิดชอบ และยึดหลักความปลอดภัยตลอดเวลา
 ๖.๒  ระหวางการตรวจคน จนท.รักษาความปลอดภัยจะตองทําการควบคุมลูกเรือใหอยูในความ
ควบคุม เพ่ือปองกันการตอสู หลบหนี 
 ๖.๓  ทําการตรวจความปลอดภัยเบื้องตน และ แบบขยายเม่ือจําเปน 

๖.๔  ทําการตรวจคนบุคคลทุกคนบนเรือเพ่ือหาอาวุธ 
๖.๕  การตรวจคนบุคคล ใหเริ่มตรวจคนอยางชาๆ ละเอียด รอบคอบ และ มีระบบ 
๖.๖ กรณีมีพ้ืนท่ีกวาง หรือ แบงเปนหองหลายชั้น ตองนําลูกเรือไปรวมตรวจดวย 
๖.๗  อยาเคลื่อนยายของกลางหรือหลักฐาน กอนท่ีจะทําการบันทึกหรือทําหลักฐานประกอบ 
๖.๘  ของกลางและหลักฐานท่ีคนพบ ใหรวบรวมสง จนท.ท่ีรับผิดชอบ 
๖.๙  ปฏิบัติการดวยความละมุนละมอม แตเฉียบขาด 
๖.๑๐  ดํารงการสื่อสารระหวางเรือกับชุดตรวจคน โดยตองเตรียมสัญญาณกรณีการติดตอทางวิทยุ

ขัดของ 
๖.๑๑  ตองแนใจวาลูกเรือรวมอยูบริเวณหัวเรือหรือบริเวณงายตอการควบคุม 
๖.๑๒  จนท.ตรวจคนข้ึนเรือตามลําดับ   
๖.๑๓  จนท.รปภ.ข้ึนเรือเปนชุดแรก รีบดําเนินการควบคุมลูกเรือใหอยูในความควบคุม 
๖.๑๓ หน.ชุด  รอง หน.ชุด จนท.ตรวจสอบ ข้ึนมาทําการตรวจดูวามีลูกเรือหรือผูอ่ืนซุกซอนอยูในเรือ

อีกหรือไม  
๖.๑๔  เม่ือลูกเรือถูกควบคุมอยูในบริเวณท่ีกําหนดแลวจึงเริ่มทําการคนบุคคลเพ่ือหาอาวุธท่ีอาจซุกซอน

อยูในตัวกอนเปนอันดับแรก 
๖.๑๕ หน.ชุดตรวจสอบเอกสารหลักฐานใบอนุญาตตางๆ สอบถามไตเรือตามแบบฟอรม 
๖.๑๖ รอง หน. ชุด ชวยตรวจสอบเอกสาร แลวจดบันทึกขอมูลท่ีตองการลงในแบบฟอรม 
๖.๑๗ ตรวจคนเรือเสร็จเรียบรอยรายงานให หน.ชุด ทราบ  
๖.๑๘ ตรวจคนเรียบรอย ใหมีการลงนามในการบันทึกใหเรียบรอย 
๖.๑๙ หน.ชุด รายงานการตรวจคนให ผบ.เรือทราบ 

 

๗. ประสบการณจากการตรวจคน 

๗.๑ การจับกุมเรือท่ีกระทําผิดกฎหมายในทะเล กรณีเรือประมงเวียดนาม 

การดําเนินการกับเรือท่ีกระทําความผิด ข้ึนอยูกับนโยบายของกองทัพเรือ (แตละทัพเรือภาค) วาเปนการ

ผลักดันออกนอกพ้ืนท่ีหรือ จับกุมดําเนินคดี  

โดยปกติการทําประมงของเรือประมงเวียดนามจะมีพฤติกรรมในการทําประมงเปนกลุม จํานวนหลายลํา 

จึงพิจารณาแนวทางในการปฏิบัติการจับกุมดังนี้ 

  ๗.๑.๑ การตรวจพบเรือตองสงสัย 

   ๗.๑.๑.๑ การปฏิบัติของเรือใหญ 



๔๒ 
 

   ๗.๑.๑.๑.๑ การพิจารณาเปาในระยะไกล  ทําการตรวจสอบ , พิสูจนทราบเรือท่ีตอง

สงสัย / เรือท่ีสอพิรุธ โดยสังเกตจากลักษณะเปาในจอเรดาร จะเปนกลุมอยูดวยกัน หรืออาจทอดสมออยู  โดย

ลักษณะเรือตองสงสัยนั้นสามารถดูไดในบทท่ี ๑ 

   ๗.๑.๑.๑.๒ ประเมินสถานการณเพ่ือวางแผนการปฏิบัติ เชน ตรวจพบเรือประมง

เวียดนามจํานวน ๑๐ ลํา ทางเรือตองประเมินสถานการณวาสามารถปฏิบัติการกับเรือไดก่ีลํา จะตองจัดชุดตรวจ

คนก่ีชุด ชุดละก่ีคน   

   ๗.๑.๑.๑.๓ แสดงตัวอยางเปดเผยวาเปนเจาหนาท่ีทหารเรือไทย แจงเรือท่ีตองสงสัย 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 เนนย้ําการปฏิบัติหนาท่ีของชุดตรวจคนแตละนายใหเหมาะสมกับสถานการณ 

    ๗.๑.๑.๒.๓ ตรวจสอบความรัดกุมของเครื่องแตงกายและอุปกรณท่ีอาจเปนอุปสรรคตอ

การปฏิบัติ/ไดรับความเสียหายในการปฏิบัติ 

  ๗.๑.๒ การปฏิบัติ 

๗.๑.๒.๑ เรือใหญพิจารณาการใชอาวุธในการควบคุมเรือตองสงสัยใหเหมาะสม  

๗.๑.๒.๒ สั่งการใหลูกเรือตองสงสัยรวมท่ีหัวเรือใหคงเหลือเฉพาะ จนท.ในการเทียบเรือ 

  ๗.๑.๒.๓ แจงใหเรือท่ีตองสงสัยเขามาเทียบเรือ ถาเรือไมปฏิบัติตาม ใหสงสัญญาณมือหรือ

นกหวีด เรียกมาเทียบบริเวณทายเรือ  

  ๗.๑.๒.๔ เม่ือเรือตองสงสัยเขามาเทียบแลว ใหลูกเรือท้ังหมดรวมท้ังไตเรือไปรวมกันท่ีหัวเรือ หน.

ชุดตรวจคน นําชุดตรวจคนลงไปตรวจคนบุคคลใหเรียบรอย แลวจึงสงลูกเรือท้ังหมดข้ึนเรือใหญ โดยมีเจาหนาท่ี

ควบคุมบนเรือใหญ ๒ นาย การพันธนาการข้ึนกับสถานการณและความเหมาะสม 

  ๗.๑.๒.๕ ตรวจสอบสภาพเรือตองสงสัย กรณีตัวเรือรั่วหรือมีน้ํามันรั่วไหนออกจากถังเก็บ 

เนื่องจากลูกเรืออาจมีความตั้งใจในการทําใหเรือรั่ว หรือใหเครื่องจักรไมสามารถใชงานไดเพ่ือขัดขวางการจับกุม 



๔๓ 
 

๗.๑.๒.๖ พิจารณาพ้ืนท่ีควบคุมลูกเรือใหเหมาะสมตามหลักมนุษยธรรม  

๗.๑.๒.๗ กรณีท่ีตรวจคนเรือหลายลําใหทําการแบงแยกลูกเรือหรือทําสัญลักษณบนตัวลูกเรือให

ชัดเจน เชน ใชปากกาเมจิก เขียนบนตัวลูกเรือหรือบนเสื้อใหเห็นชัดเจน 

  ๗.๑.๒.๘ กรณีตรวจพบสิ่งผิดกฎหมาย อาวุธ ยาเสพติด ใหเก็บรวบรวมหลักฐานโดยการถายรูป/

วีดีโอกอนเคลื่อนยาย โดยควรมีไตเรือหรือลูกเรือท่ีแสดงตัวเปนเจาของสิ่งผิดกฎหมายชี้ของกลางอยูในภาพดวย 

  ๗.๑.๒.๙ ระมัดระวังสัตวมีพิษท่ีตรวจพบบนเรือตองสงสัย เชน งูทะเล โดยในการเปดระวางหรือ

ภาชนะปดตางๆควรใหลูกเรือเปนคนเปด 

  ๗.๑.๒.๑๐ เม่ือควบคุมสถานการณบนเรือตองสงสัยไดแลว พิจารณาดําเนินการกับเรือตองสงสัย

อ่ืนในพ้ืนท่ี ตามแผน 

  ๗.๑.๒.๑๑ ประสานหนวยเหนือใหเตรียมการจัด นธน. และลามเพ่ือทําการสอบสวนและทํา

บันทึกการตรวจคนจับกุม ท่ีทาเรือรวมท้ังแจงกําหนดเวลาท่ีจะเดินทางไปถึง 

  ๗.๑.๒.๑๑ ในการการนําเรือประมงตางชาติกลับเขาฝงเพ่ือดําเนินคดี ควรปฏิบัติดังนี้ 

   ๗.๑.๒.๑๑.๑ ในการนําเรือกลับควรใหไตเรือตองสงสัยเปนผูนําเรือเอง ไมควรลากเรือ

ตองสงสัยเนื่องจากอาจสรางความเสียหายกับเรือตองสงสัยหรือเรือของ ทร. ได 

 ๗.๑.๒.๑๑.๒ จัดประจําเรือ ๓ นาย เพ่ือควบคุมไตเรือ นําเรือไปยังจุดนัดพบ เชนจัดจาก 

แผนกอาวุธ ๒ นาย แผนกเดินเรือ ๑ นาย โดยตองสามารถติดตอสื่อสารกับเรือใหญได (มีแบตเตอรี่ของเครื่องมือ

สื่อสารสํารอง หรือใชเครื่องมือสื่อสารบนเรือตองสงสัยเชน วิทยุมดดํา ) ตรวจสอบระบบขับเคลื่อน ระบบไฟฟา

และน้ํามันเชื้อเพลิง รวมท้ังเตรียมเสบียงสําหรับผูท่ีควบคุมเรือใหเรียบรอยกอนแยกตัวจากเรือใหญ  

    ๗.๑.๒.๑๑.๓ เตรียมแผนเผชิญเหตุ เชน เครื่องจักรขัดของ ไฟไหม น้ํารั่วเขาเรือ 

    ๗.๑.๒.๑๑.๔ สิ่งใดท่ีมีในเรือใชเปนอาวุธไดหรืออาจเปนอันตรายตองเก็บหรือกําจัดเสีย 

   ๗.๑.๒.๑๑.๕ การควบคุมไตเรือตองอยูในสายตา จนท. ตลอดเวลา 

 ๗.๑.๒.๑๑.๖ เม่ือเรือท่ีถูกจับกุมเดินทางมายังจุดนัดพบเรียบรอยจนครบ ใหเรือใหญทํา

การกําหนดเข็ม ความเร็ว  และรูปขบวนเดินทางเพ่ือไปยังทาเทียบเรือท่ีหนวยเหนือกําหนดไว อาจกําหนดเรือตอง

สงสัยท่ีเหมาะสมเปนเรือนํา ทําหนาท่ีควบคุมเรือตองสงสัยลําอ่ืน และเรือใหญตองสามารถติดตามเรือตองสงสัยได

ตลอดเวลา  

 

 



๔๔ 
 

๗.๒ การจับกุมเรือท่ีกระทําผิดกฎหมายในทะเล กรณีเรือน้ํามันเถื่อน 

๗.๒.๑ เม่ือตรวจพบเรือท่ีตองสงสัยวามีพฤติกรรมนาสงสัย โดยสังเกตจากลักษณะของเรือ เชน ไมมี

อุปกรณทําการประมง มีลูกตะเพราเปนจํานวนมาก ตัวเรือมีลักษณะสะอาด ลูกเรือมีจํานวนนอยผิดปกติ ไมมีชื่อ

เรือแสดงบริเวณหัวเรือ มีมิเตอรหัวจายน้ํามันเห็นไดชัดเจน ทําประมงพ้ืนท่ีท่ีผิดปกติจากเรือประเภทเดียวกัน  เปน

ตน  

๗.๒.๒ ผูบังคับการเรือ ผูควบคุมเรือ ควรงดเวนการรับโทรศัทพ เนื่องจากอาจมีผูมีสวนไดสวนเสียเขา

แทรกแซง 

๗.๒.๓ เม่ือตรวจสอบแนใจแลว (โดยติดตอหาขอมูลจาก นายทหารพระธรรมนูญแตละพ้ืนท่ีเพ่ือขอ

คําแนะนํา) ใหติดตอเรือดังกลาวใหหยุดเรือและทําการตรวจคนเรือตองสงสัย โดยมาเทียบทางทายเรือ และปฏิบัติ

ตามข้ันตอนการตรวจคน ใหทําการบันทึกขอมูลพ้ืนท่ี  ท่ีทําการตรวจคนหรือตรวจพบเปนหลักฐาน (ควรถายรูปจีพี

เอส และแผนท่ี โดยวหไตเรือทําการชี้อยูในรูปดวย) 

๗.๒.๔ ระมัดระวังเรือตองสงสัย หลีกเลี่ยงการเขาจับกุมโดยการนําเรือเขาเกยตื้นและใชเรือเล็กในการขน

ถายน้ํามัน เรือท่ีเขาทําการตรวจคนจึงควรมีเรือเล็กประจําเรือในการปฏิบัติงาน โดยสามารถยืมจาก ทรภ.  หาก

เกตุเหตุการณเรือตองสงสัยเขาเกยตื้นโดยท่ีเรือท่ีเขาตรวจคนไมมีเรือเล็กใหทําการประสานหนวยขางเคียงในการ

ดําเนินการจับกุมตอไป  โดยใหทําการบันทึกภาพไวเปนหลักฐาน 

๗.๒.๕ ในการตรวจคน เม่ือชุดตรวจคนลงเรือตองสงสัยเรียบรอย ใหทําการบันทึกภาพภายในเรือ ตําบลท่ี

ของเรือวาอยูในพ้ืนท่ีใด (นานน้ําภายใน ทะเลอาณาเขต เขตตอเนื่อง) ระวางภายในเรือ(จํานวนและชนิดของน้ํามัน

ท่ีมีอยูในระวาง) อุปกรณสื่อสารตางๆเพ่ิมเติม สมุดบันชีจําหนายน้ํามัน รวมท้ังอาจมีสิ่งผิดกฎหมายอ่ืนๆ เปนตน 

๗.๒.๖ กรณีเรือประมงตองสงสัยอางวาบรรทุกน้ํามันเขียว พึงสังเกตวาน้ํามันเขียวท่ีถูกกฎหมายจะตองอยู

ในถังใชการเทานั้น หากมีภาชนะอ่ีนๆเชน ถังน้ํามันขนาด ๒๐๐ ลิตร อยูในระวางถือวามีเจตนาไมบริสุทธิ์ จะตองมี

เอกสารการออกจากทาของกรมเจาทากํากับดวย  

๗.๒.๗ กรณีเรือบรรทุกน้ํามันอางวาอยูในโครงการน้ํามันเขียว จะตองมีชื่อเรืออยูในโครงการ จําหนวยอยู

ในตําบลท่ีท่ีกําหนด มีบัญชีการรับจายถูกตองสมบูรณ ตรวจสอบได 

๗.๒.๘ เม่ือดําเนินการเก็บหลักฐานเรียบรอย ใหนําตัวลูกเรือข้ึนเรือใหญ และควบคุมไวท่ีทายเรือ โดยมี

เจาหนาท่ีควบคุมพรอมอาวุธประจํากาย และจัดชุดควบคุมไตในการนําเรือเขาทาเรือท่ีกําหนด  

๗.๒.๙ เม่ือเดินทางถึงทาเรือท่ีกําหนดแลว ใหติดตอนายทหารพระธรรมนูญ เจาหนาท่ีสรรพสามิต หรือ 

เจาหนาท่ีศุลกากร เพ่ือดําเนินการตามกฎหมายตอไป 

๗.๒.๑๐ เตรียมภาชนะใสน้ํามัน (ขวด ขนาด ๒ ลิตร พรอมลายเซ็นตไตเรือปดปากขวด) ไว ๓ ใบ เพ่ือสง

ตรวจสารมารคเกอร ไวตรวจสอบล็อตของน้ํามัน 

๗.๒.๑๑ การจัดทําบัญชีของกลางใหทําการจัดทําใหเสร็จสิ้นกอนท่ีเรือเขาเทียบทา พรอมใหไตเรือลงนาม

กํากับเพ่ือไมใหเกิดปญหาเรืองของกลางตอไป 

 



๔๕ 
 

๗.๓ การจับกุมเรือท่ีกระทําผิดกฎหมายในทะเล กรณีเรือขนของหนีภาษี/ของผิดกฎหมาย 

๗.๓.๑ ใหสังเกตสินคาหรือหีบหอท่ีมีลักษณะเรียบรอยเกินไป หรือมีจํานวนมากเกินกวาท่ีจะใชภายในเรือ 

เรือท่ีมีผาคลุมระวางเรืออยางมิดชิดเกินปกติ  

๗.๓.๒ สินคาหนีภาษี ของผิดกฎหมายใหพิจารณาตามมูลคาของสินคาท่ีอยูในเรือ และใบขนสิ่งสินคา 

๗.๓.๓ เรือท่ีขนของผิดกฎหมายมักจะใชเสนทางหรือชวงเวลาท่ีผิดปกติเพ่ือหลีกเลี่ยงการถูกตรวจสอบ 

หรือมีเครื่องยนตตืดทายจํานวนมากกวาปกติ 

๗.๓.๔ มักจะมีเครื่องมือติดตอสื่อสารท่ีทันสมัย และอาจมีมากกวา ๑ ตัว เนื่องจากเรือชนิดนี้จะมีการ

ติดตอสื่อสารตลอดเวลา 

๗.๓.๕ ใหตรวจสอบสมุดบัญชีการติดตอสื่อสาร หรือสมุดโทรศัพท เพ่ือการหาขาวในภายหลัง  

๗.๓.๖ หากมีขอสงสัย ขอคําแนะนําจากนายทหารพระธรรมนูญ หรือหนวยงานในพ้ืนท่ี (สรรรพสามิตร, 

ศุลกากร) 

๗.๓.๗ กรณีการนําสินคาเขาประเทศ กรณีเรือตองสงสัยยังไมเขาเทียบทา ทําไดแคตรวจสอบเอกสาร ไม

สามารถกลาวหาได จนกวาเรือตองสงสัยจะเขาเทียบทา 

 

๗.๔ การดําเนินการในการปองกันการคามนุษยในเรือ 

การคามนุษย หมายความถึง การแสวงหาประโยชนแรงงานประเภทท่ีไมสมัครใจ รวมถึงการใชแรงงาน

บุคคลท่ีอายุไมถึงเกณฑตามกฎหมาย ท้ังแรงงานไทยและแรงงานตางชาติ  

๗.๔.๑ กรณีแรงงานตางชาติ 

๗.๔.๑.๑ กรณีพบแรงงานในเรือเปนชาวตางชาติ ใหใชแบบฟอรมสอบถามความสมัครใจในการ

ทํางาน  

๗.๔.๑.๒ ถามีลูกเรือท่ีพูดภาษาไทยไดใหแยกลูกเรือออกจากไตเรือในการสอบสวน เพ่ือปองกันไต

เรือขมขูหรือ แปลงสาร ระหวางการสอบสวน 

๗.๔.๑.๓ แรงงานตางขาติในเรือประมงจะตองมีเอกสารคือ ๑. ใบผานแดน (passport)           

๒.ใบอนุญาตแรงงานตางดาว (คลายบัตรประชาชน) ๓. สําเนาทะเบียนบาน  

๗.๔.๒.๔ สอบถามย้ําถึงความสมัครใจ การเคยถูกทารุณกรรม การไดรับเงินคาจาง ท้ังนี้อาจ

สังเกตรองรอยบนรางกายท่ีอาจเกิดจากการทารุณกรรม ระหวางการสอบถาม 

๗.๔.๑.๕ เพ่ิมการสังเกต การใช หรือการมอมเมาโดยใชยาเสพติด เพ่ือใหลูกเรือทํางานให 

๗.๔.๑.๖ ใบอนุญาตการทํางานจะมีการระบุนายจา และประเภทงานไว หากพบวาผิดประเภท 

เวลาในการทํางาน ใบอนุญาตจะไมมีผล 

๗.๔.๒ กรณีแรงงานไทย 

๗.๔.๒.๑ ใหแยกสอบถามจากไต โดยถามถึงภูมิลําเนาเดิม และสัญญาการวาจาง 

๗.๔.๒.๒ กรณีเปนเด็กอายุต่ํากวา ๑๖ ป แตเปนบุตรหลานของไต เรือ อาจไมผิดกฎหมาย 

เนื่องจากเปนอาชีพของครอบครัว โดยเปนการฝกเพ่ือสืบตออาชีพ 



๔๖ 
 

บทที่ ๓ การจับกุมและดําเนินคดี 

๑. หลักการบังคับใชกฎหมาย 
 แนวคิดพ้ืนฐานในการบังคับใชกฎหมายของเจาหนาท่ีทหารเรือตองอยูภายใตเง่ือนไข ๓ ประการ คือ การ
กระทําความผิดท่ีตรวจพบตองมีกฎหมายใหอํานาจ ผูปฏิบัติตองเปนบุคคลหรือผูดํารงตําแหนงตามท่ีกฎหมาย
กําหนด และเรื่องท่ีกระทําความผิดตองอยูในพ้ืนท่ีรับผิดชอบตามท่ีกฎหมายกําหนด โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 ๑.๑ กฎหมายใหอํานาจ 
  ๑.๑.๑ การกระทําความผิดท่ีตรวจพบตองมีกฎหมายใหอํานาจโดยตรง 
    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.วาดวยความผิดเก่ียวกับสถานท่ีผลิตปโตรเลียมในทะเล พ.ศ.๒๕๓๐ 
    ๑.๑.๑.๕  พ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามการกระทําอันเปนโจรสลัด พ.ศ.๒๕๓๔ 
  ๑.๑.๒  กฎหมายท่ีไดรับมอบอํานาจจากหนวยงานอ่ืน 
    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 ไดใหอํานาจเจาหนาท่ีทหารเรือมีอํานาจในความผิดตอกฎหมายวาดวยการ
สงออกไปนอกและการนําเขามาในราชอาณาจักรซ่ึงสินคากฎหมายวาดวยแรกฎหมายเก่ียวกับยาเสพติดกฎหมาย
วาดวยคนเขาเมืองหรือกฎหมายเก่ียวกับการประมง รวม ๑๐ ฉบับ โดยในสวนของ พ.ร.บ.วาดวยสิทธิการประมง
ในเขตการประมงไทย พ.ศ.๒๔๘๒ บทบัญญัติในตัวกฎหมายฉบับนี้เองก็ไดใหอํานาจไวโดยตรง และพ.ร.บ.การ



๔๗ 
 

ประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ ซ่ึงกรมประมงไดมอบอํานาจไวเปนอีกสวนหนึ่ง ไดถูกนํามารวมไวในสวนกฎหมายท่ีเก่ียวกับ
การประมงดังกลาวดวยแลว กฎหมาย ๑๐ ฉบับ มีดังนี้ 
 -  พ.ร.บ.การสงออกไปนอกและการนําเขามาในราชอาณาจักรซ่ึงสินคา 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.มาตรการในการปราบปรามผูกระทําผิดเก่ียวกับยาเสพติด พ.ศ.๒๕๓๔ 
 ๑.๑.๓ กฎหมายระหวางประเทศและจารีตประเพณีระหวางประเทศ 
  นอกเหนือจากกฎหมายจารีตประเพณีระหวางประเทศซ่ึงทุกๆ ประเทศ รวมท้ังประเทศไทย
ยอมรับปฏิบัติตามแลว ประเทศไทยยังไดเขาเปนภาคีในอนุสัญญาวาดวยกฎหมายทะเล ซ่ึงกอใหเกิดท้ังสิทธิ และ
หนาท่ี กลาวคือ ประเทศไทยมีหนาท่ีตองปฏิบัติตามพันธกรณีท่ีไดทําไวกับประเทศภาคี และในขณะเดียวกัน ก็มี
สิทธิท่ีจะเรียกรองใหประเทศภาคีปฏิบัติตามพันธกรณีดวย จึงกอใหเกิดสิทธิตอเรือตางชาติในพ้ืนท่ีทางทะเลท่ี
กําหนด อันจะทําใหประเทศไทยสามารถบังคับใชกฎหมายในพ้ืนท่ีทางทะเลได รวมท้ังเกิดสิทธิของเรือรบตาม
กฎหมายระหวางประเทศ เชน สิทธิการข้ึนตรวจ (Right of Visit) และสิทธิการไลตามติดพัน (Right of Hot 
Pursuit) และอ่ืนๆ  ตามขอกําหนดในอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ.๑๙๘๒ (The United 
Nations Convention on the Law of the Sea 1982 , UNCLOS 1982) 

๑.๒.ผูปฏิบัติตองเปนบุคคลหรือผูดํารงตําแหนงตามท่ีกฎหมายกําหนด 
 ผูบังคับใชกฎหมายจะตองเปนทหารเรือท่ีดํารงตําแหนงตามท่ีกฎหมายฉบับนั้นๆ บัญญัติไวเปน
กรณีเฉพาะใหมีอํานาจหนาท่ี เชน ผูบังคับการเรือ ผูควบคุมเรือ เปนตน 

๑.๓ เรือท่ีกระทําความผิดตองอยูภายในพ้ืนท่ีรับผิดชอบตามท่ีกฎหมายกําหนด   
 โดยท่ัวไป การบังคับใชกฎหมายในพ้ืนท่ีทางทะเลท่ีประเทศไทยมีอํานาจอธิปไตยนั้น หมายถึง 
นานน้ําภายในออกไปจนสุดทะเลอาณาเขต (๑๒ ไมลทะเลนับจากเสนฐาน) อยางไรก็ตามในกฎหมายท่ีใหอํานาจ
ทหารเรือบางฉบับไดใหอํานาจในการบังคับใชกฎหมาย ในเขตตอเนื่อง และ เขตเศรษฐกิจจําเพาะ จนถึงทะเล
หลวง โดยอาศัยท่ีมาของอํานาจตามกฎหมายระหวางประเทศ เชน พระราชบัญญัติวาดวยสิทธิการประมงในเขต
การประมงไทย พ.ศ.๒๔๘๒ท่ีสามารถใชบังคับในเขตเศรษฐกิจจําเพาะ หรือ พระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามการกระทําอันเปนโจรสลัด พ.ศ.๒๕๓๔ ท่ีใหอํานาจเจาหนาท่ีทหารเรือปราบปรามการกระทําอันเปน
โจรสลัดท่ีไดกระทําในทะเลหลวงหรือในเขตเศรษฐกิจจําเพาะไมวาจะเปนของประเทศใด โดยเรือท่ีกระทําความผิด
ตองอยูในพ้ืนท่ีรับผิดชอบตามท่ีกฎหมายกําหนด ดังนั้น เจาหนาท่ีทหารเรือจึงมีความจําเปนท่ีจะตองศึกษา
กฎหมายท่ีใหอํานาจแตละฉบับวา มีอํานาจบังคับใชกฎหมายฉบับนั้นๆ ในพ้ืนท่ีใด  
 

http://www.mkh.in.th/index.php/2010-03-22-18-03-43/unclos-1982�


๔๘ 
 

สรุปหลักการบังคับใชกฎหมาย 
 
 

 

กฎหมาย การบังคับใชกฎหมายโดยเจาหนาท่ีทหารเรือ จะตองมีการกระทําความผิดท่ีกฎหมาย 
                  บัญญัติให อํานาจ เจาหนาท่ีทหารเรือไว และในการปฏิบัติจะตองอยูภายใตกรอบอํานาจท่ีไดรับ 

ตําแหนง ผูบังคับใชกฎหมายจะตองเปนทหารเรือท่ีดํารงตําแหนงตามท่ีกฎหมายฉบับนั้นๆบัญญัติไว     
                      เปนการเฉพาะ 

  พ้ืนท่ี พ้ืนท่ีบังคับใชกฎหมายกับเรือท่ีกระทําผิดตองอยูในพ้ืนท่ีรับผิดชอบตามท่ีกฎหมายฉบับนั้นๆ  
 บัญญัติ เจาหนาท่ีทหารเรือจึงตองศึกษากฎหมายท่ีใหอํานาจแตละฉบับวา มีอํานาจบังคับใช 
 ในพ้ืนท่ีใด  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 อํานาจ  

กระทําการ 

กฎหมาย 

      ตําแหนง  พ้ืนที่ 



๔๙ 
 

๒. ความสัมพันธระหวางเขตพ้ืนท่ีตางๆทางทะเลกับกฎหมายใหอํานาจเจาหนาท่ีทหารเรือปราบปรามผูกระทําผิด

บางอยางทางทะเล 

 ๒.๑ พ้ืนท่ีทะเลอาณาเขต (๑๒ ไมลทะเล)  

 

 
 

 

 



๕๐ 
 

- พ.ร.บ.ใหอํานาจทหารเรือ ปราบปรามการกระทําความผิดบางอยางทางทะเล พ.ศ.๒๔๙๐ 

- พ.ร.บ.การสงออกไปนอกและการนําเขามาในราชอาณาจักรซ่ึงสินคา 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.มาตรการในการปราบปรามผูกระทําผิดเก่ียวกับยาเสพติด 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.วาดวยความผิดเก่ียวกับสถานท่ีผลิตปโตรเลียมในทะเล 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 พ้ืนท่ีเขตตอเนื่อง(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.วาดวยความผิดเก่ียวกับสถานท่ีผลิตปโตรเลียมในทะเล พ.ศ.๒๕๓๐ 

- พ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามการกระทําอันเปนโจรสลัด พ.ศ.๒๕๓๔ 
สิทธิตามกฎหมายระหวางประเทศ 

- Right of Visit / Hot Persuit 

- ติดตามเรือเม่ือตองสงสัยกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด ข้ึนเรือเม่ือรัฐเจาของอนุญาต 

- พ.ร.บ.มาตรการในการปราบปรามผูกระทําผิดเก่ียวกับยาเสพติด พ.ศ.๒๕๓๔ 
(เม่ือมีความเก่ียวเนื่องกับประเทศไทยหรือคนไทย) 

 



๕๒ 
 

 ๒.๓ พ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจจําเพาะ (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.วาดวยความผิดเก่ียวกับสถานท่ีผลิตปโตรเลียมในทะเล พ.ศ.๒๕๓๐ 

- พ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามการกระทําอันเปนโจรสลัด พ.ศ.๒๕๓๔ 
สิทธิตามกฎหมายระหวางประเทศ 

- Right of Visit / Hot Persuit 

- ติดตามเรือเม่ือตองสงสัยกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด ข้ึนเรือเม่ือรัฐเจาของอนุญาต 

- พ.ร.บ.มาตรการในการปราบปรามผูกระทําผิดเก่ียวกับยาเสพติด พ.ศ.๒๕๓๔ 
(เม่ือมีความเก่ียวเนื่องกับประเทศไทยหรือคนไทย) 
 

 



๕๓ 
 

 ๒.๔ พ้ืนท่ีทะเลหลวง (นอกเหนือจาก๒๐๐ไมลทะเล) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- พ.ร.บ.เรือไทย พ.ศ.๒๔๘๑ 

- พ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามการกระทําอันเปนโจรสลัด พ.ศ.๒๕๓๔ 
สิทธิตามกฎหมายระหวางประเทศ 

- Right of Visit / Hot Persuit 

- ติดตามเรือเม่ือตองสงสัยกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด ข้ึนเรือเม่ือ

รัฐเจาของอนุญาต 
 



๕๔ 
 

๓. กฎหมายใหอํานาจเจาหนาท่ีทหารเรือปราบปรามผูกระทําผิดบางอยางทางทะเล 
 

๑. พ.ร.บ.ใหอํานาจทหารเรือ ปราบปรามการกระทําความผิดบางอยางทางทะเล พ.ศ.๒๔๙๐ 

 ๑.๑ ความผิดท่ีอยูในอํานาจเม่ือปรากฏวามีการกระทํา/มีเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทําเก่ียวกับการนําขาว
สินคาอ่ืนรวมท้ังยาเสพติดออกนอกราชอาณาจักรหรือเขามาในราชอาณาจักรทางทะเล ทางลําน้ํา ซ่ึงติดกับ
ตางประเทศ/ลําน้ํา ซ่ึงออกไปสูทะเลได หรือการทําการประมงทางทะเลอันเปนความผิดตอกฎหมายวาดวยการ
สงออกไปนอกและการนําเขามาในราชอาณาจักรซ่ึงสินคากฎหมายวาดวยแรกฎหมายเก่ียวกับยาเสพติดกฎหมาย
วาดวยคนเขาเมืองหรือกฎหมายเก่ียวกับการประมง(มาตรา ๔) 
 ๑.๒ บุคคลท่ีมีอํานาจตามกฎหมายนี้ 
 ๑.๒.๑ นายทหารเรือประจําการชั้นสัญญาบัตร ซ่ึงดํารงตําแหนง ผบ.เรือ, ผบ.หมูเรือ, ผบ.หมวดเรือ, ผบ.
กองเรือ 
 ๑.๒.๒ นายทหารเรือประจําการชั้นสัญญาบัตร ซ่ึงดํารงตําแหนงอ่ืนท่ี ผบ.ทร.ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาให
เทียบเทากับตําแหนงดังกลาวในขอ ๑.๒.๑ เชน ผบ.กบร.กร.,ผบ.นย.,ผบ.สอ./รฝ.,ผบ.รร.นร.,ผบ.รร.ชุมพล
ทหารเรือ,นักบิน ทร.ท่ีเปนนายทหารชั้นสัญญาบัตร, ตนเรือ, ตนหน, สรั่งเรือ ผูควบคุมเรือ เปนตน (รายละเอียด
ปรากฏตามประกาศกองทัพเรือ เรื่องเทียบตําแหนงเจาหนาท่ีทหารเรือ ฉบับท่ี ๑-๔) 
 ๑.๓ ขอบเขตอํานาจหนาท่ี มีอํานาจสืบสวน และสอบสวนได และมีอํานาจทําการ หรือสั่งใหทําเฉพาะหนาท่ี
เทาท่ีจําเปนดังตอไปนี้ (มาตรา ๔) 
 ๑.๓.๑ ตรวจคน และบังคับผูควบคุมเรือ และคนประจําเรือใหรื้อหรือขนสิ่งของในเรือเพ่ือการตรวจคน 
 ๑.๓.๒ จับเรือ และบังคับผูควบคุมเรือ และคนประจําเรือใหพวงเรือ หรือใหทําการอ่ืนเพ่ือใหเรือนั้นไปยัง
ท่ีซ่ึงสะดวกแกการตรวจคน การสอบสวน หรือการดําเนินคดี 
 ๑.๓.๓ ยึดเรือท่ีจับไวจนกวาจะมีคําสั่งเด็ดขาดไมฟองผูตองหา หรือจนกวาศาลจะมีคําสั่งเปนอยางอ่ืนใน
กรณีท่ีฟองผูตองหา 
 ๑.๓.๔ จับและควบคุมผูตองหาวากระทําความผิดไวไดไมเกิน ๗ วัน เม่ือพนกําหนดตองปลอยหรือสงตัวให
พนักงานสอบสวนพรอมดวยสํานวนการสอบสวนเทาท่ีทําไว้ 
 ๑.๓.๕ สั่ง และบังคับใหผูควบคุมเรือ และคนประจําเรือลําท่ีใช หรือสงสัยวาใชในการกระทําความผิด 
หรือท่ีความผิดเกิดข้ึน หรือสงสัยวาเกิดข้ึนหยุดเรือ หรือนําเรือไปยังท่ีใดท่ีหนึ่ง   
 ๑.๔ โดยขอบเขตอํานาจหนาท่ีดังกลาวขางตนยังสามารถบังคับใชกับกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ เม่ือปรากฏวามี
การกระทํา หรือมีเหตุอันสมควรสงสัยวามีการกระทําความผิดในพ้ืนท่ีทางทะเล ทางลําน้ําท่ีซ่ึงติดตอกับ
ตางประเทศ หรือทางลําน้ํา ซ่ึงออกไปสูทะเลได ตอกฎหมายดังตอไปนี้ (มาตรา ๔) 
  ๑.๔.๑ กฎหมายวาดวยการสงออกไปนอกและการนําเขามาในราชอาณาจักรซ่ึงสินคา (พระราชบัญญัติ
การสงออกไปนอกและการนําเขามาในราชอาณาจักรซ่ึงสินคา พ.ศ.๒๕๒๒)ความผิดท่ีอยูในอํานาจกลาวคือ การ
นําเขาหรือสงออกสินคาท่ี รมว.พาณิชยประกาศควบคุมเขามาหรือออกนอกราชอาณาจักร โดยไมไดรับอนุญาต 
เชน มะพราว น้ําตาล เหล็ก ไม และสุกร เปนตน 
 ๑.๔.๒ กฎหมายวาดวยแร (พระราชบัญญัติแร พ.ศ.๒๕๑๐)ความผิดท่ีอยูในอํานาจกลาวคือการนําเขาหรือ
สงออกแรไปนอกราชอาณาจักรโดยไมไดรับอนุญาต 



๕๕ 
 

 ๑.๔.๓ กฎหมายวาดวยคนเขาเมือง (พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ.๒๕๒๒)ความผิดเก่ียวกับการลักลอบเขาเมือง  
ซ่ึงเจาหนาท่ีทหารเรือมีอํานาจตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมืองนั้นตองเปนกรณีท่ีพบบุคคลไมวาจะเปนคนไทยหรือคน
ตางดาว หรือยานพาหนะใด ๆ กําลังเขาสูราชอาณาจักไทย โดยไมเขาตามชองทางตามประกาศกระทรวงมหาดไทย 
 ๑.๔.๔ กฎหมายเก่ียวกับยาเสพติดอํานาจเจาหนาท่ีทหารเรือ ในสวนท่ีเก่ียวกับกฎหมายยาเสพติดนี้เปน
การใชอํานาจตามท่ีพระราชบัญญัติใหอํานาจทหารเรือปราบปรามการกระทําความผิดบางอยางทางทะเล พ.ศ.
๒๔๙๐แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๓๔ กลาวคือ เปนกรณีท่ีเม่ือมีการกระทํา หรือมีเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทํา
ความผิดเก่ียวกับยาเสพติดตามกฎหมายยาเสพติดแตละฉบับ  เพ่ือนําออกไปนอกหรือเขามาในราชอาณาจักรทาง
ทะเล ทางลําน้ําซ่ึงติดตอกับตางประเทศ  หรือทางลําน้ําซ่ึงออกไปสูทะเลได  เจาหนาท่ีทหารเรือก็สามารถเขา
ตรวจคน  จับ  ยึดเรือและผูกระทําผิด ตลอดจนควบคุมตัวไวได ตามท่ีพระราชบัญญัติใหอํานาจทหารเรือ
ปราบปรามการกระทําความผิดบางอยางทางทะเล ฯ ใหอํานาจไว   ดังนั้น การใชอํานาจของเจาหนาท่ีทหารเรือใน
เรื่องดังกลาวนี้  จึงมีขอบเขตจํากัดกวา   พนักงานเจาหนาท่ีหรือเจาพนักงานปราบปรามยาเสพติด  (พนักงาน 
ป.ป.ส.) ตามท่ีกฎหมายยาเสพติดแตละฉบับกําหนด หรือตามท่ีสํานักงานหรือคณะกรรมการปราบปรามยาเสพติด
แตงตั้ง  
 ๑.๔.๔.๑ พระราชบัญญัติปองกัน และปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.๒๕๑๙ แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๓๔ตาม 
มาตรา ๓   ยาเสพติด  หมายความวา   ยาเสพติดใหโทษตามกฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษ วัตถุออกฤทธิ์ตาม
กฎหมายวาดวยวัตถุท่ีออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท    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 ยาเสพติดใหโทษท่ัวไป เชน มอรฟน โคคาอีนโคเดอีน ฝนยา  
 (๓) ประเภท ๓ ยาเสพติดใหโทษท่ีลักษณะเปนตนตํารับยา และมียาเสพติดให
โทษในประเภทท่ี ๒ ผสมอยูดวย ตามหลักเกณฑรัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
 (๔) ประเภท ๔ สารเคมีท่ีใชในการผลิตยาเสพติดใหโทษ ประเภท ๑หรือ
ประเภท ๒ เชน อาเซติคแอนไฮไดรด อาเซติลคลอไรด 
 (๕) ประเภท ๕ ยาเสพติดใหโทษท่ีมิไดเขาอยูในประเภท ๑ ถึง ประเภท ๔ 
เชน กัญชา พืชกระทอม  
 มาตรา ๑๕ หามมิใหผูใดผลิต จําหนาย นําเขา สงออก หรือมีไวในครอบครองซ่ึงยาเสพติด
ใหโทษในประเภท ๑  เวนแตมีไวครอบครองในกรณีจําเปนเพ่ือประโยชนของทางราชการตามท่ีรัฐมนตรีจะอนุญาต
เปนหนังสือเฉพาะราย หรือเฉพาะกรณีท่ีเห็นสมควร  
 การผลิต นําเขา  สงออก  หรือมีไวในครอบครองซ่ึงยาเสพติดใหโทษใน
ประเภท ๑ คํานวณเปนสารบริสุทธิ์ไดตั้งแตยี่สิบกรัมข้ึนไปใหถือวาผลิต   นําเขาสงออก  หรือมีไวในครอบครอง
เพ่ือจําหนาย  
 มาตรา ๑๖  หามมิใหผูใดผลิต นําเขา หรือสงออกซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท ๒   



๕๖ 
 

 มาตรา ๑๗ หามมิใหผูใดจําหนาย หรือมีไวในครอบครองซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท ๒ 
เวนแตไดรับใบอนุญาต การมียาเสพติดใหโทษประเภท ๒ ไวในครอบครองคํานวณเปนสารบริสุทธิ์ไดตั้งแตหนึ่งรอย
กรัมข้ึนไปใหถือวามีไวในครอบครองเพ่ือจําหนาย  
 การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  
วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  
 มาตรา ๒๐ หามมิใหผูใดผลิต จําหนาย นําเขา หรือสงออก ซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท 
๓ เวนแตไดรับใบอนุญาต ความในวรรคหนึ่งไมใชบังคับแก  
 (๑) การจําหนายยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ท่ีผูประกอบอาชีพเวชกรรมหรือ
ผูประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบันชั้นหนึ่ง ในสาขาทันตกรรมจําหนายเฉพาะผูปวยซ่ึงตนเปนผูใหการรักษา  
 (๒) การจําหนายยาเสพติดใหโทษประเภท ๓ ท่ีผูประกอบการบําบัดโรคสัตว
ชั้นหนึ่งจําหนายเฉพาะสัตวท่ีตนบําบัด  
 ท้ังนี้ ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม    ผูประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบัน
ชั้นหนึ่งสาขาทันตกรรม หรือผูประกอบการบําบัดโรคสัตวชั้นหนึ่ง ตองเปนผูมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดในมาตรา 
๑๙(๓) การขอรับใบอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขท่ี กําหนดในกฎกระทรวง  
 มาตรา ๒๖ หามมิใหผูใดผลิต จําหนาย นําเขา สงออก หรือมีไวในครอบครองซ่ึงยาเสพติด
ใหโทษประเภท ๔  หรือในประเภท ๕  เวนแตรัฐมนตรีจะไดอนุญาตโดยความเห็นชอบ ของคณะกรรมการเปนราย 
ๆ ไป การมียาเสพติดใหโทษในประเภท ๔   หรือในประเภท ๕   ไวในครอบครองมีปริมาณตั้งแตสิบกิโลกรัมข้ึนไป 
ใหถือวามีไวในครอบครองเพ่ือจําหนาย การขออนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการและเง่ือนไขท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง  
 ๑.๔.๔.๓ พระราชบัญญัติวัตถุท่ีออกฤทธิ์ ตอจิตและประสาท พ.ศ.๒๕๑๘  ความผิดท่ีสําคัญตาม 
พ.ร.บ.ฯ นี้ มีดังนี้  
 มาตรา ๔๙ ในการปฏิบัติหนาท่ี  พนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจเขาไปในสถานท่ีผลิต สถานท่ี
ขาย สถานท่ีนําเขาหรือสถานท่ีเก็บ ซ่ึงวัตถุออกฤทธิ์ ในระหวางเวลาทําการ เพ่ือตรวจสอบ ใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัตินี้   และมีอํานาจนําวัตถุออกฤทธิ์ในปริมาณพอสมควรไปเปนตัวอยางเพ่ือตรวจสอบหรือในกรณีมี
เหตุอันควรสงสัยวามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ อาจยึดหรืออายัดวัตถุออกฤทธิ์ท่ีเก่ียวของกับการ
กระทําความผิด ตลอดจนภาชนะหรือหีบหอบรรจุวัตถุออกฤทธิ์และเอกสารท่ีเก่ียวของดวย เพ่ือประโยชนในการ
ดําเนินคดี ในการปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานเจาหนาท่ีตามวรรคหนึ่ง ใหผูรับอนุญาต และบรรดาผูมีหนาท่ีเก่ียวของ
กับการผลิต การขาย การนําเขาหรือการเก็บ ซ่ึงวัตถุออกฤทธิ์ในสถานท่ีผลิต สถานท่ีขาย สถานท่ีนําเขา หรือสถานท่ี
เก็บ อํานวยความสะดวกตามสมควร  
 มาตรา ๕๐ ในการปฏิบัติหนาท่ี  พนักงานเจาหนาท่ีตองแสดงบัตรประจําตัว เม่ือผูรับ
อนุญาตหรือบุคคลซ่ึงเก่ียวของรองขอ บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาท่ีใหเปนไปตามแบบท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  
 มาตรา ๕๑ วัตถุออกฤทธิ์รวมท้ังภาชนะหรือหีบหอบรรจุวัตถุออกฤทธิ์  และเอกสารท่ียึด
หรืออายัดไวในมาตรา ๔๙ หรือในกรณีมีการสงออกหรือนําผาน ซ่ึงวัตถุออกฤทธิ์โดยฝาฝนพระราชบัญญัตินี้ ถาไม
ปรากฏเจาของหรือพนักงานอัยการสั่งเด็ดขาดไมฟองคดีหรือศาลไมพิพากษาใหริบ และผูเปนเจาของหรือผู
ครอบครองมิไดรองขอรับคืนภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ียึดหรืออายัด  หรือวันท่ีทราบคําสั่งเด็ดขาดไมฟองคดี หรือ



๕๗ 
 

วันท่ีศาลพิพากษาถึงท่ีสุดใหตกเปนของกระทรวงสาธารณสุข ถาสิ่งท่ียึดหรืออายัดไวนั้นเปนของเสียงาย หรือถา
หนวงชาไวจะเปนการเสี่ยงความเสียหายหรือจะเสียคาใชจายในการเก็บรักษาเกินราคาของวัตถุออกฤทธิ์  พนักงาน
เจาหนาท่ีจะจัดการขายสิ่งท่ีไดยึดหรืออายัดไวกอนถึงกําหนดตามวรรคหนึ่งก็ได ไดเงินจํานวนสุทธิเทาใดใหยึดเงิน
นั้นไวแทน  
  ๑.๔.๔.๔ พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด พ.ศ.
๒๕๓๔ มีความผิดท่ีสําคัญดังนี้ 
 มาตรา ๕ ผูใดกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด แมจะกระทํานอกราชอาณาจักร ผูนั้น
จะตองรับโทษในราชอาณาจักร ถาปรากฏวา  
  (๑) ผูกระทําความผิด หรือผูรวมกระทําความผิดคนใดคนหนึ่งเปนคนไทย หรือมี
ถ่ินท่ีอยูในประเทศไทย หรือ  
  (๒) ผูกระทําความผิดเปนคนตางดาว และไดกระทําโดยประสงคให ความผิด
เกิดข้ึนในราชอาณาจักร หรือรัฐบาลไทยเปนผูเสียหาย หรือ ผูกระทําความผิดเปนคนตางดาวและการกระทํานั้น
เปนความผิด ตามกฎหมายของรัฐท่ีการกระทําเกิดข้ึนในเขตอํานาจของรัฐนั้น  หากผูนั้นไดปรากฏตัวอยูใน
ราชอาณาจักร  และมิไดมีการสงตัวผูนั้นออกไปตามกฎหมายวาดวยการสงผูรายขามแดน  
 มาตรา ๖ ในความผิดเก่ียวกับยาเสพติด  ผูใดกระทําการอยางใด อยางหนึ่ง ดังตอไปนี้ 
ตองระวางโทษเชนเดียวกับตัวการในความผิดนั้น  
   (๑) สนับสนุน หรือชวยเหลือผูกระทําความผิดกอน  หรือขณะกระทํา
ความผิด  
   (๒) จัดหาหรือใหเงินหรือทรัพยสิน ยานพาหนะ สถานท่ีหรือวัตถุใด ๆเพ่ือ
ประโยชนหรือใหความสะดวกแกการกระทําความผิด  หรือเพ่ือมิใหผูกระทําความผิดถูกลงโทษ 
   (๓) จัดหาหรือใหเงินหรือทรัพยสิน ท่ีประชุม ท่ีพํานัก หรือท่ีซอนเรนเพ่ือ
ชวยเหลือหรือใหความสะดวกแกผูกระทําความผิด หรือเพ่ือชวยใหผูกระทําผิดพนจากการถูกจับกุม  
   (๔) รับเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใดจากผูกระทําความผิดเพ่ือประโยชน
หรือใหความสะดวกแกการกระทําความผิด  หรือเพ่ือมิใหผูกระทําความผิดถูกลงโทษ 
   (๕) ปกปด ซอนเรนหรือเอาไปเสียซ่ึงยาเสพติดหรือวัตถุใด ๆ ท่ีใชใน 
การกระทําผิด เพ่ือชวยเหลือผูกระทําความผิด  
   (๖) ชี้แนะ หรือติดตอบุคคลอ่ืนเพ่ือประโยชนในการกระทําความผิด  
   ผูใดจัดหาหรือใหเงินหรือทรัพยสิน ท่ีพํานักหรือท่ีซอนเรนเพ่ือชวยบิดา  มารดา  
บุตร  สามี  หรือ  ภริยาของตนใหพนจากการถูกจับกุม  ศาลจะไมลงโทษผูนั้นหรือลงโทษผูนั้นนอยกวาท่ีกฎหมาย
กําหนดไวสําหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได  
 มาตรา ๗ ผู ใดพยายามกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด   ตองระวางโทษตามท่ี
กําหนดไวสําหรับความผิดนั้นเชนเดียวกับผูกระทําความผิดสําเร็จ 
 มาตรา ๙ ผูใดกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด  โดยแตงเครื่องแบบหรือโดยแตงกายให
เขาใจวาเปนพนักงาน ขาราชการ  พนักงานสวนทองถ่ิน  พนักงานองคการ  หรือหนวยงานของรัฐ หรือพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ ตองระวางโทษหนักกวาโทษตามท่ีกําหนดไวสําหรับความผิดนั้นอีกก่ึงหนึ่ง  



๕๘ 
 

 มาตรา ๑๐ กรรมการหรืออนุกรรมการตามพระราชบัญญัติ   หรือ กฎหมายเก่ียวกับยา
เสพติด เจาพนักงาน สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงรัฐ สมาชิกสภาจังหวัด สมาชิกสภาเทศบาล หรือสภาทองถ่ิน 
ขาราชการ พนักงานสวนทองถ่ิน พนักงานองคการหรือหนวยงานของรัฐหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจผูใด กระทํา
ความผิดเก่ียวกับยาเสพติดหรือกระทําความผิดตามมาตรา ๔๒ ตองระวางโทษเปนสามเทาของโทษท่ีกําหนดไว
สําหรับความผิดนั้น  
 มาตรา ๑๒ การกําหนดโทษจําคุกท่ีจะลงโทษแกผูกระทําความผิดตามมาตรา ๙ มาตรา 
๑๐ หรือมาตรา ๑๑ ใหกําหนดโทษจําคุกอยางสูงท่ีสุดไดไมเกินหาสิบป  
 มาตรา ๑๔ การจับกุมหรือการแจงขอหาแกผูกระทําความผิดตามมาตรา ๖ หรือตาม
มาตรา ๘ ตองไดรับอนุมัติจากเลขาธิการกอน และเม่ือดําเนินการตามท่ีไดรับอนุมัติแลว  ใหรายงานใหเลขาธิการ
ทราบทันที  
 ๑.๔.๖.๕ พระราชกําหนด ปองกันการใชสารระเหย พ.ศ.๒๕๓๓   ความผิดท่ีสําคัญ มีดังนี้  
 มาตรา ๑๕ หามมิใหผูใดขายสารระเหยแกผูท่ีมีอายุไมเกินสิบเจ็ดป เวนแตเปนการขาย
โดยสถานศึกษาเพ่ือใชในการเรียนการสอน  
 มาตรา ๑๖ หามมิใหผูใดขาย จัดหา หรือใหสารระเหยแกผูซึ่งตนรู หรือควรรูวาเปนผู
ติดสารระเหย  
 มาตรา ๑๗ หามมิใหผูใดใชสารระเหยบําบัดความตองการของรางกายหรือจิตใจไมวาโดย
วิธีสูด ดม หรือวิธีอ่ืนใด  
 มาตรา ๑๘ หามมิใหผูใดจูงใจ ชักนํา ยุยงสงเสริม หรือใชอุบายหลอกหลวงใหบุคคลอ่ืนใช
สารระเหยบําบัดความตองการของรางกายหรือจิตใจ ไมวาโดยวิธีสูด ดม หรือวิธีอ่ืนใด  
 มาตรา ๑๙ ในการปฏิบัติหนาท่ี ใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจเขาไปในสถานท่ีผลิต 
สถานท่ีนําเขา สถานท่ีขาย  หรือสถานท่ีเก็บสารระเหยในระหวางเวลาทําการ เพ่ือตรวจสอบ การปฏิบัติตามพระ
ราชกําหนดนี้ และในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทําความผิดตามพระราชกําหนดนี้ อาจยึด สารระเหย 
ภาชนะบรรจุหรือหีบหอท่ีบรรจุสารระเหยหรือเอกสารท่ีเก่ียวของเพ่ือประโยชนในการดําเนินคดีไดในการปฏิบัติ
หนาท่ีของพนักงานเจาหนาท่ี ใหผูผลิต ผูนําเขา หรือผูขายสารระเหย และบรรดาผูท่ีมีหนาท่ีเก่ียวของกับการผลิต 
การนําเขา หรือการขาย ในสถานท่ีผลิต สถานท่ีนําเขา สถานท่ีขายหรือสถานท่ีเก็บสารระเหย อํานวยความสะดวก
ตามสมควร  
 มาตรา ๒๐ ในการปฏิบัติหนาท่ี พนักงานเจาหนาท่ีตองแสดงบัตรประจําตัวเม่ือบุคคลซ่ึง
เก่ียวของรองขอ  
 มาตรา ๒๑  ในการปฏิบัต ิหน า ที ่ ให พนักงานเจ าหนา ที ่เป น เจ าพนักงานตาม
ประมวลกฎหมายอาญา  
 มาตรา ๓๑  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข และรัฐมนตรีวาการกระทรวง
อุตสาหกรรมรักษาการตามพระราชกําหนดนี้ และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาท่ี ออกกฎกระทรวงและ
ประกาศเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชกําหนดนี้  
 ๑.๔.๗ กฎหมายเก่ียวกับประมง พระราชบัญญัติวาดวยสิทธิการประมงในเขตการประมงไทย พ.ศ. ๒๔๘๒ 
และพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ.๒๔๙๐ความผิดท่ีอยูในอํานาจกลาวคือการใชเครื่องมือทําการประมงท่ีผิด
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กฎหมาย ทําการประมงในเขตรักษาพันธุสัตวน้ํา การเทท้ิง ระบายวัตถุมีพิษในท่ีจับสัตวน้ํา การใชวัตถุระเบิด 
ไฟฟา ในการทําประมง สรางเครื่องมือประจําท่ีในท่ีสาธารณะ มีสัตวน้ําตองหามไวในครอบครอง ไมมีใบอนุญาตทํา
การประมง ทําการประมงโดยผิดกฎหมาย 

๒. พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย พ.ศ.๒๔๕๖ 
 ๒.๑ ความผิดท่ีอยูในอํานาจเปนกฎหมายควบคุมความปลอดภัยในการใชเรือและสภาวะแวดลอมทางน้ําท่ีใชบังคับ
แกเรือทุกลําท่ีเดินอยูในนานน้ําไทย  ตลอดถึงแพ  โดยพระราชบัญญัตินี้ไดกําหนดถึงทางเดินเรือเขตทาเรือเขตจอด
เรือ สิ่งกีดขวางการเดินเรือ การปองกันมลพิษขอบังคับใหถือปฏิบัติอ่ืน ๆ ความผิดท่ีกฎหมายนี้ไดกลาวไว เชน  
 ๒.๑.๑ บรรทุกผูโดยสารมากกวาจํานวนท่ีไดรับอนุญาต (ปรับ ๑๐๐บาท – ๑,๐๐๐บาท) 
 ๒.๑.๒ ใชเรือท่ีอยูในสภาพไมปลอดภัย(ปรับไมเกิน ๒,๐๐๐บาทจนกวาจะไดแกไขใหเรียบรอย) 
 ๒.๑.๓ ใชเรือผิดไปจากเง่ือนไขใบอนุญาต(ปรับ ๑,๐๐๐ – ๑๐,๐๐๐ บาท) 
 ๒.๑.๔ ผูนํารอง นายเรือ  ตนหน  สรั่ง  ไตกง  คนถือทาย  ตนกล หรือคนใชเรือ  หยอนความสามารถหรือ
ละเลยไมปฏิบัติตามขอบังคับการเดินเรือ(งดใชประกาศนียบัตร/ใบอนุญาตมีกําหนดไมเกิน ๒ ป แตไมเปนการลบ
ลางโทษอยางอ่ืนซ่ึงผูนั้นจะไดรับ) 
 ๒.๑.๕ ใชเรือโดยไมไดรับอนุญาตหรือใบอนุญาตสิ้นอายุแลว(ปรับไมเกิน ๑ หม่ืน) 
 ๒.๒ บุคคลท่ีมีอํานาจตามกฎหมายนี้ ผูมีอํานาจปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้คือ “เจาทา” ซ่ึงมาตรา ๕ แหง
พระราชบัญญัตินี้ใหหมายความถึงอธิบดีกรมเจาทา หรือผูซ่ึงอธิบดีกรมเจาทามอบหมายใหทําการออกใบอนุญาต  ซ่ึง
อธิบดีกรมเจาทาไดมอบหมายอํานาจ “เจาทา” ใหแกเจาหนาท่ีทหารเรือชั้นสัญญาบัตรใหมีอํานาจปฏิบัติการเหมือน 
“เจาทา” ในตําแหนงดังตอไปนี้.- 
 ๑. ผูบัญชาการกองเรือยุทธการ 
 ๒. ผูบัญชาการกองเรือภาค 
 ๓. ผูบัญชาการกองเรือ 
 ๔. ผูบังคับหมวดเรือ 
 ๕. ผูบังคับหมูเรือ 
 ๖. ผูบังคับการเรือ 
 ๗. ผูควบคุมเรือ 
 ๘. นายทหารเรือชั้นสัญญาบัตรผูรักษาการ หรือรักษาราชการแทน หรือผูทําการแทนตําแหนงดังกลาว 
 ๒.๓ ขอบเขตอํานาจหนาท่ี อํานาจตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทยตามคําสั่งกรม
เจาทา ท่ี ๑๕๑/๒๕๓๖ ลง ๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๓๖ เรื่อง มอบหมายอํานาจ “เจาทา” ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือ
ในนานน้ําไทย ฯ สรุปไดดังนี้.- 
 ๒.๓.๑ ยึดใบอนุญาตใชเรือ ในกรณีเม่ือเจาหนาท่ีทหารเรือไดตรวจพบวามีผูใดใชเรือท่ีมิไดรับอนุญาตหรือ
ใชเรือท่ีใบอนุญาตใชเรือสิ้นอายุแลว หรือใชเรือผิดไปจากเขตทาเรือตําบลการเดินเรือท่ีกําหนดไวในใบอนุญาตใช
เรือ ผูใชเรือดังกลาวนั้นมีความผิด (มาตรา ๙) และเจาหนาท่ีทหารเรือท่ีไดรับมอบอํานาจใหเปน “เจาทา” 
สามารถท่ีจะยึดใบอนุญาตใชเรือ และนําใบอนุญาตใชเรือท่ียึดไวจากเรือท่ีกระทําความผิดสงมอบแกกรมเจาทา  
เจาทาเขต หรือเจาหนาท่ีบานเมืองเพ่ือทําการเปรียบเทียบปรับตอไป แมเจาทาจะมอบอํานาจให ทร.ปรับไดแต ทร. สั่ง
การใหชะลอไวกอน 
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 ๒.๓.๒ มีอํานาจท่ีจะข้ึนไป ตรวจและจับเรือกําปนเรือลําใด ๆ ไดทุกลําสําหรับการตรวจนั้นคือ การ
ตรวจใหทราบวาเรือลําใด ๆ นั้นไดรับใบอนุญาตสําหรับเรือแลวหรือไม และเพ่ือใหทราบวาไดมีความละเมิดตอ
ขอบังคับในพระราชบัญญัตินี้หรือไม  โดยตรวจดูใบอนุญาตใหใชเรือ ซ่ึงปกติแลวผูควบคุมเรือตองรักษาไวในเรือ
เสมอ  และตองสามารถนําออกแสดงแกเจาทาไดดวย  ซ่ึงในใบอนุญาตใชเรือนั้นจะตองตรวจดูวาชื่อเรือ และชื่อใน
ทะเบียนเรือตรงกันท่ีใบอนุญาตใหใชเรือหรือไม ดูวาใบอนุญาตใชเรือสิ้นอายุแลวหรือยัง  โดยดูจากวันเดือนปท่ี
อนุญาตใหใชเรือ และวันเดือนปสิ้นอายุของใบอนุญาต ดูวาเรือลําดังกลาวใชเรือผิดไปจากเขต หรือตําบลการ
เดินเรือท่ีกําหนดไวในใบอนุญาตใชเรือ 
 ๒.๓.๓ สั่งหามใชเรือในกรณีท่ีเจาหนาท่ีทหารเรือในฐานะ “เจาทา” ไดตรวจพบวาเรือท่ีไดรับอนุญาต
ใหบรรทุกคนโยสารบรรทุกสินคา หรือบรรทุกคนโดยสาร หรือสินคาใดอยูในสภาพไมปลอดภัยตอคนโดยสาร หรือไม
เหมาะสมกับสภาพการใชใหเจาหนาท่ีทหารเรือในฐานะ “เจาทา” มีคําสั่งหามใชเรือนั้นได และใหนําหลักฐานการหาม
ใชเรือท่ีดีไดกระทํากับเรือท่ีกระทําความผิดสงมอบแกกรมเจาทา เจาทาเขต หรือเจาหนาท่ีบานเมืองเพ่ือทําการ
เปรียบเทียบปรับ 
 ๒.๓.๔ สั่งงดใชประกาศนียบัตร หรือใบอนุญาตใชเรือในกรณีท่ีตรวจพบวาเรือลําใด ผูนํารอง นาย
เรือ ตนหน สรั่ง ไตกง นายทาย คนถือทาย ตนกล หรือคนใชเครื่องท่ีไดรับประกาศนียบัตร หรือใบอนุญาตผูใด 
 ๒.๓.๔.๑ หยอนความสามารถ 
 ๒.๓.๔.๒ ประพฤติตนไมสมควรแกหนาท่ีเชน ไมใหความสะดวกในการตรวจ หรือใชกิริยาวาจา
ไมเหมาะสม เปนตน 
 ๒.๓.๔.๓ เม่ือพบวาบุคคลผูรับผิดชอบดังกลาวละเลยไมปฏิบัติตามกฎหมาย หรือขอบังคับ
เก่ียวกับการเดินเรือ หรือหนาท่ีของตนหน ใหเจาหนาท่ีทหารเรือมีอํานาจท่ีจะสั่งงดไมใหใชประกาศนียบัตร หรือ
ใบอนุญาตนั้น ๆ ไมเกินสองป  แตถาการหยอนความสามารถประพฤติตนไมสมควร หรือละเลยไมปฏิบัติตาม
กฎหมาย หรือขอบังคับเก่ียวกับการเดินเรือ หรือหนาท่ีของตนเปนเหตุใหเปนความผิดตอบทบัญญัติตามกฎหมายนี้ 
หรือกฎหมายอ่ืน หรือมีความผิดตอบทบัญญัติตามกฎหมายอ่ืนรวมอยูดวย ผูถูกสั่งงดใบอนุญาตนี้ก็ยังตองรับผิด
ตามความผิดนั้น ๆ อยู 

๓. พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.๒๔๖๙  
 ๓.๑ ความผิดท่ีอยูในอํานาจ พระราชบัญญัติศุลกากรเปนกฎหมายเก่ียวกับการจัดเก็บภาษีศุลกากรสําหรับการ
นําเขาสินคาเขามาในประเทศ และการสงสินคาเขา หรือสงออก อํานาจหนาท่ีของพนักงานศุลกากร  พิธีการศุลกากร 
ความผิดและโทษในการฝาฝนกฎหมายดังกลาวสินคาท่ีมีขอหาม หรือขอบังคับเพ่ือควบคุมการนําเขาหรือสงออก  ซ่ึงมี
กฎหมายฉบับตาง ๆ กําหนดไวภาษาศุลกากรเรียกวา “ของตองหาม” และ “ของตองจํากัด” 
 ๓.๑.๑ ของตองหาม คือ ของท่ีหามนําเขา หรือสงออกเชนวัตถุลามกของท่ีมีเครื่องหมายการคาปลอมของท่ีมี
การแสดงถ่ินกําเนิดอันเปนเท็จ เปนตน 
 ๓.๑.๒ ของตองจํากัด คือ ของท่ีมีขอบังคับเพ่ือควบคุมการนําเขาหรือสงออก เชน สินคาบางอยางตองมี
ใบอนุญาตกระทรวงพาณิชยทําคําตองมีใบอนุญาตกระทรวงการคลัง อาวุธปนตองมีใบอนุญาตกรมตํารวจ เปนตน 

 ๓.๑.๒ ลักษณะของความผิดตามกฎหมายนี้ เชน  
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 ๓.๑.๒.๑ การนําของท่ียังไมไดเสียภาษี ของตองหาม ของตองจํากัด หรือของท่ียังไมผานศุลกากร  โดย
ถูกตอง เขามาหรือออกไปนอกราชอาณาจักรรวมไปถึงการชวยซอนเรนการกระทําตามท่ีกลาวขางตน (ปรับ ๔  เทา
ราคาของซ่ึงรวมคาอากรแลว หรือจําคุกไมเกิน๑๐ ป หรือท้ังจําท้ังปรับ) 

 ๓.๑.๒.๒ ไมหยุดยานพาหนะใด ๆ ตามท่ีพนักงานศุลกากรสั่งใหหยุดเพ่ือตรวจของลักลอบหนี
ศุลกากร หรือพยายามขัดขวางการตรวจ ฯ(ปรับ ๕ หม่ืนบาท) 

 ๓.๑.๒.๓ นํายอมใหผูอ่ืนนําเก่ียวของในการนําลงในออกไปจากเรือ ซ่ึงของเชนวา อาจเปนการฉอฉล
ประโยชนรายไดแผนดิน หรือการหลีกเลี่ยงขอจํากัดขอหาม(ปรับ ๔ เทาราคาของซ่ึงรวมคาอากรแลว หรือจําคุกไม
เกิน๑๐ ป หรือท้ังจําท้ังปรับ) 

 ๓.๑.๒.๔ ไมตอบคําถามใดๆ เก่ียวกับเรือ คนประจําเรือคนโดยสาร การเดินทาง ลักษณะสินคาใน
เรือสิ่งของท่ีนํามา และปฏิบัติตามคําสั่งพนักงานเม่ือนําเรือเขามา/หยุดลอยลํา/จอดเรือในเขตตอเนื่อง(ปรับไมเกิน 
๑ หม่ืน) 

 ๓.๑.๒.๕ ขนถายสิ่งของโดยไมมีเหตุอันสมควร หรือโดยไมไดรับอนุญาตในเขตตอเนื่อง (จําคุกไม
เกิน ๑ ป  หรือปรับ๒  เทาของราคาของหรือปรับ๕ หม่ืนแลวแตจํานวนใดจะมากกวาหรือท้ังจําท้ังปรับ) 
 ๓.๒ บุคคลท่ีมีอํานาจตามกฎหมายนี้ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ไดแตงตั้งเจาหนาท่ีทหารเรือชั้นสัญญา
บัตรประจําการดังตอไปนี้เปนพนักงานศุลกากรไดแก ผูบังคับการกองเรือผูบังคับหมวดเรือผูบังคับหมูเรือผูบังคับการ
เรือผูควบคุมเรือ 
  
 ๓.๓ ขอบเขตอํานาจหนาท่ี  
  ๓.๓.๑ ใหเจาหนาที่ทหารเรือในฐานะพนักงานศุลกากรเปนพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจหนาที่ใน
การปองกัน และปราบปรามลักลอบหนีศุลกากรทางทะเลและลําน้ํา รวมท้ังอํานาจท่ีจะไลติดตามจับกุมการกระทํา
ผิดข้ึนฝงไดดวย 
 ๓.๓.๒ เม่ือมีการตรวจคน ยึด หรือจับกุมการลักลอบหนีศุลกากรทุกครั้งใหจัดทําบันทึกแสดงรายละเอียด
เก่ียวกับการตรวจคน ยึด และจับกุมตามแบบทายคําสั่งนี้ 
 ๓.๓.๓ ในกรณีความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เกิดข้ึนในทะเลอาณาเขต เม่ือพนักงานเจาหนาท่ีไดจับ
ผูตองหาและสงตัวผูตองหาใหพนักงานสอบสวนแหงทองท่ีใด ใหพนักงานสอบสวนแหงทองท่ีนั้นเปนพนักงานสอบสวน
ผูรับผิดชอบ ในกรณีนี้ มิใหนับระยะเวลาเดินทางตามปกติท่ีนําตัวผูตองหาใหพนักงานสอบสวนเปนเวลาควบคุม
ผูตองหาของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (มาตรา ๒๐ ทวิ) 
 -  ในกรณีท่ีมีเหตุอันควรสงสัยวามีการลักลอบหรือจะลักลอบหนีศุลกากรหรือมีการกระทํา
ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ในเขตตอเนื่อง ใหพนักงานศุลกากรมีอํานาจสั่งหรือบังคับใหนายเรือหยุดหรือนําเรือ
ไปยังท่ีแหงหนึ่งแหงใด เพ่ือการตรวจคนจับกุมหรือดําเนินคดีได 
 -  เม่ือพนักงานศุลกากรไดจับผูตองหาและสงใหพนักงานสอบสวนแหงทองท่ีใดแลว ให
พนักงานสอบสวนแหงทองท่ีนั้นมีอํานาจสอบสวนในระหวางรอคําสั่งแตงตั้งพนักงานสอบสวน ผูรับผิดชอบจาก
อัยการสูงสุด หรือผูรักษาการแทนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ท้ังนี้ มิใหนับเวลาเดินทาง
ตามปกติท่ีนําตัวผูตองหาสงใหพนักงานสอบสวนดังกลาว เปนเวลาควบคุมผูตองหาของพนักงานสอบสวนตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา   (มาตรา ๓๗ เบญจ) 



๖๒ 
 

 ๓.๓.๔ เรือทุกลําเม่ือมาถึงเขตทาตองหยุดลอยลํา ณ ดานตรวจท่ีกําหนดไว และตองใหความสะดวก
ทุกอยางแกพนักงานศุลกากร ในการท่ีจะเขาไปและข้ึนบนเรือ ถาพนักงานศุลกากรสั่งใหเรือนั้นทอดสมอก็ตอง
กระทําตาม นายเรือตองตอบคําถามใด ๆ ของพนักงานอันเก่ียวแกเรือ คนประจําเรือ คนโดยสาร การเดินทางและ
ลักษณะของสินคาในเรือ ใหนายเรือรายงานถึงอาวุธปน กระสุนปน ดินปน หรือวัตถุระเบิดอันมีอยูในเรือ และเม่ือ
พนักงานเจาหนาท่ีสั่ง นายเรือตองสงมอบ อาวุธปน และกระสุนปนท้ังหมดใหอยูในความรักษาของพนักงานกํากับ
ดานตรวจ และใหสงวัตถุระเบิดท้ังหมดไปในความควบคุมของเจาหนาท่ี ซ่ึงไดตั้งแตงข้ึนเพ่ือการนี้ นายเรือตอง
ปฏิบัติตามคําสั่งอันควรของพนักงานศุลกากรทุกประการ ใหวางพนักงานศุลกากรลงประจําเรือ เพ่ือกํากับไปจนถึง
ท่ีจอดในทาอันจะไดกําหนดใหสําหรับลําเรือนั้น ใหประพฤติตอพนักงานศุลกากรโดยสุภาพ และใหพนักงานนั้น ๆ 
มีท่ีพักบนเรือโดยสมควร หามมิใหเรือลําใดลวงดานตรวจไปโดยไมมีพนักงานศุลกากรลงประจําบนเรือ เวนแตจะ
ไดรับอนุญาตพิเศษจากพนักงานกํากับดาน ถาและนายเรือหรือบุคคลผูใดซ่ึงเปนผูควบคุมเรือ ไมยอมหรือละเลยไม
กระทําตามดังวานี้ ทานวาผูนั้นมีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท (มาตรา ๒๑) 
 ๓.๓.๕ บันทึกการตรวจคน ยึด และจับกุมใหสงไปดังนี้.- 
 ๓.๓.๕.๑ ในกรณีท่ีผูตองหา ใหสงตนฉบับบันทึกแกพนักงานสอบสวนในเวลากลาวโทษ และหากมี
การสงของกลางหรือสิ่งท่ีเก่ียวเนื่องหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาจะเก่ียวเนื่องกับการกระทําผิดใหสงสําเนาบันทึกดังกลาว
กํากับไปดวย ไมวาจะสงใหแกพนักงานเจาหนาท่ีศุลกากร หรือพนักงานสอบสวน 
 ๓.๓.๕.๒ ในกรณีไมมีผูตองหา ใหสงตนฉบับบันทึกแกกรมศุลกากร หรือดานศุลกากรแลวแตกรณี
พรอมกับสิ่งท่ีนําสง 
 ๓.๓.๕.๓ ในกรณีตามขอ ๓.๑.๕.๑ และ ๓.๑.๕.๒ ขางตนใหผูจดบันทึกเก็บสําเนาบันทึกไว
เปนหลักฐาน 
 ๓.๓.๕.๔ ในกรณีท่ีมีการตรวจคนโดยไมมีการยึดของ หรือจับกุมใหผูทําบันทึกเก็บตนฉบับไวเปน
หลักฐาน และสงสําเนาไปยังกรมศุลกากรเพ่ือทราบ 
๔. กฎหมายเกี่ยวกับปาไม 
 ๔.๑ กฎหมายเก่ียวกับปาไมท่ีใหอํานาจเจาหนาท่ีทหารเรือฯ 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 ความผิดท่ีอยูในอํานาจ ลักษณะของความผิดตามกฎหมายนี้ เชน  
 ๔.๒.๑ การท่ีบุคลใดบุคลหนึ่งมีไมทอนท่ียังไมไดแปรรูปไวในครอบครอง(จําคุกไมเกิน ๕ ป หรือปรับไมเกิน ๕ 
หม่ืนบาทหรือท้ังจําท้ังปรับจําคุก  ๒ – ๑๕ ปถาเปนไมสัก/ยาง/ไมหวงหาม ข.หรือไมอ่ืนเปนตน เปนทอนเกิน๒๐
ตน/หรือทอนหรือรวมปริมาตรไมเกิน ๔ ลบ.ม. ปรับ ๑ หม่ืนบาท – ๑  แสนบาท) 
 ๔.๒.๒ นําไมหรือของปาเคลื่อนท่ีโดยไมมีใบเบิกทางกํากับ (จําคุกไมเกิน ๑ ป หรือปรับไมเกิน๑ หม่ืนบาท 
หรือท้ังจําท้ังปรับ) 



๖๓ 
 

 ๔.๒.๓ การเขาไปเก็บของปาหวงหาม หรือทําอันตรายแกของปาหวงหามหรือคาหรือมีไวในครอบครอง  ซ่ึง
ของปาหวงหามเกินปริมาณท่ีกําหนด ตลอดจนทําอันตรายหรือเสียหายแกท่ีดินทําลายหลักเขตในปาสงวนแหงชาติ
(จําคุกไมเกิน ๑ ป หรือปรับไมเกิน ๑  หม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ) 
 ๔.๒.๓ แผวถาง กนสราง เผา หรือกระทําดวยประการใดๆ อันเปนการทําลายปาหรือเขายึดถือครอบครอง
ปาโดยมิไดรับอนุญาต(จําคุกไมเกิน ๕ ป หรือปรับไมเกิน๕ หม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับถาทําในเนื้อท่ีเกินกวา  ๒๕ 
ไรจําคุก ๒ - ๑๕ ป และปรับ ๑ หม่ืนบาท–๑ แสนบาท) 
 ๔.๒.๓ ทําใหเสียหาย/ทําลาย หลักเขต ปาย หรือ เครื่องหมายอ่ืนใด ท่ีจัดใหมีตาม พ.ร.บ.ปาสงวนฯ(จําคุกไม
เกิน ๓ ป หรือปรับไมเกิน๓ หม่ืน หรือท้ังจําท้ังปรับ) 
 ๔.๓. บุคคลท่ีมีอํานาจตามกฎหมายนี้ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ และประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หลายฉบับไดแตงตั้งใหเจาหนาท่ีทหารเรือผูดํารงตําแหนงผูบังคับการเรือ  ผู
ควบคุมเรือ  และผูบังคับหนวยทหารเรือตามท่ีกองทัพเรือจะกําหนดเปนพนักงานเจาหนาท่ีตามกฎหมายเก่ียวกับปาไม
นี้ ซ่ึงตอมา ทร.ไดกําหนดใหผูบังคับหนวยทหารเรือเปนพนักงานเจาหนาท่ีตามกฎหมายเก่ียวกับปาไม ตามคําสั่งทร. 
(เฉพาะ)ท่ี ๗/๒๕๔๐เรื่อง กําหนดใหผูบังคับหนวยทหารเรือเปนพนักงานเจาหนาท่ีตามกฎหมายเก่ียวกับการปาไม 
ลง ๑๐ ม.ค.๔๐โดยในกองเรือยุทธการพนักงานเจาหนาท่ีมี ดังนี้ 
 -  ผูบัญชาการกองเรือยุทธการ 
 -  ผูบัญชาการกองเรือภาค 
 -  ผูบัญชาการกองเรือปองกันฝง 
 ๔.๔ ขอบเขตอํานาจหนาท่ี กฎหมายใหอํานาจพนักงานเจาหนาท่ีตามกฎหมายเก่ียวกับปาไม ดังกลาว เปนกฎหมาย
ท่ีแตงตั้งทหารเรือเปนพนักงานเจาหนาท่ีเพ่ือชวยเสริมใหการปองกัน และปราบปรามการลักลอบทําลายทรัพยากรปา
ไมสามารถทําไดรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน อนึ่ง เนื่องจากพ้ืนท่ีรับผิดชอบตามกฎหมายของเจาหนาท่ีทหารเรือ
อยูในทะเล โอกาสในการตรวจพบจับกุมในพ้ืนท่ีทางทะเลจึงไมคอยปรากฏ ท่ีผานมาคงมีการนําไมทอนลักลอบลําเลียง
มาทางทะเล ในสวนนี้หากเปนการนําเขามาหรือนําออกในราชอาณาจักรก็เปนความผิดตามกฎหมายศุลกากรดวย 

๕. กฎหมายเกี่ยวกับแรงงาน กฎหมายแรงงานท่ีใหอํานาจเจาหนาท่ีทหารเรือ 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 บุคคลท่ีมีอํานาจตามกฎหมายนี้ กระทรวงแรงงานฯ ไดแตงตั้งขาราชการทหารเรือชั้นสัญญาบัตรเปน 
“พนักงานเจาหนาท่ี” มีอํานาจหนาท่ีตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายแตละฉบับ เพ่ือคุมครองผูใชแรงงาน และปองกัน
ปญหาการหลอกลวงไปทํางานในเรือประมง  ซ่ึงกฎหมายเก่ียวกับแรงงาน   แตละฉบับใหอํานาจไวดังนี้ 
 ๕.๒ ขอบเขตอํานาจหนาท่ีของพนักงานเจาหนาท่ี ของแตละฉบับมีดังนี้ 
 ๕.๒.๑ พ.ร.บ.จัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ.๒๕๒๘ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมไดมีคําสั่งกระทรวง
แรงงานท่ี ๖๖/๕๕ ลง ๒๙ มี.ค.๕๕  เรื่อง แตงตั้งนายทะเบียนและพนักงานเจาหนาท่ีเพ่ือปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน    พ.ศ.๒๕๒๘  ใหขาราชการทหารชั้นสัญญาบัตรสังกัด
กองทัพเรือเปนพนักงานเจาหนาท่ีในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 



๖๔ 
 

 ๕.๒.๒ พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ ไดมีคําสั่งกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ท่ี 
๑๕๘/๒๕๔๑ ลง ๑๙ ส.ค.๔๑  เรื่อง แตงตั้งพนักงานตรวจแรงงาน ใหขาราชการทหารสังกัดกองทัพเรือซ่ึงมียศ
ตั้งแตนายเรือตรีหรือเทียบเทานายเรือตรีข้ึนไปเปนพนักงานตรวจแรงงานเพ่ือปฏิบัติตามขอกําหนดในกฎกระทรวง
วาดวยการคุมครองแรงงานในงานประมงทะเลในเขตพ้ืนท่ีความรับผิดชอบของตนทางทะเล 
 ท้ัง ๒ ฉบับนี้เจาหนาท่ีทหารเรือสามารถระงับการเดินทางออกนอกราชอาณาจักรของผูซ่ึงไมมี
หลักฐานเก่ียวกับการไปทํางาน  หรือฝกงานในตางประเทศ โดยสามารถตรวจคน  เขาไปตรวจสอบในสํานักงาน/
สถานท่ีทํางาน ยึด อายัดสมุดทะเบียน/บัญชี เรียก/สั่งใหผูรับอนุญาตหรือผูจัดการ ตัวแทน ใหถอยคําหรือสง
เอกสาร  โดยพ้ืนท่ีท่ีอยูในอํานาจคือ ทางทะเลทางลําน้ําซ่ึงติดตอกับตางประเทศ หรือทางลําน้ําท่ีออกสูทะเลได   
 ๕.๒.๓ พระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ.๒๕๕๑ไดมีคําสั่งกระทรวงแรงงานท่ี ๑๖/๒๕๕๓ ลง 
๑๖ ก.พ.๕๓  เรื่อง แตงตั้งพนักงานเจาหนาท่ีเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ.
๒๕๕๑  ใหขาราชการทหารชั้นสัญญาบัตรสังกัดกองทัพเรือเปนพนักงานเจาหนาท่ีในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ  
 ๕.๒.๔ พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.๒๕๓๗ ไดมีคําสั่งกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมท่ี ๑๓๙/
๒๕๓๙ ลง ๑๖ ก.ค.๓๙ เรื่อง แตงตั้งพนักงานเจาหนาท่ีตามพระราชบัญญัติเงินทดแทนพ.ศ.๒๕๓๗แตงตั้งให
ข า ร า ช ก า ร ทห า รสั ง กั ด ก อ ง ทั พ เ รื อ  ซ่ึ ง มี ย ศ ตั้ ง แ ต น า ย เ รื อ ต รี ห รื อ เ ที ยบ เท า น า ย เ รื อ ต รี ข้ึ น ไ ป  
เปนพนักงานเจาหนาท่ีตามหมวด ๗ แหงพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.๒๕๓๗ ในเขตพ้ืนท่ีความรับผิดชอบของ
ตนทางทะเล โดย พระราชบัญญัตินี้ไดกําหนดหลักเกณฑ เพ่ือใหการคุมครองลูกจางท่ีประสบอันตราย เจ็บปวย 
สูญหายหรือสูญเสียสมรรถภาพ โดยการกําหนดใหมีเงินทดแทน คาทดแทน คารักษาพยาบาล ฯลฯ ตลอดจนการ
จัดตั้งกองทุนเงินทดแทนเพ่ือการดําเนินการดังกลาว โดยมีความผิดท่ีอยูในอํานาจ คือ กรณีนายจางไมจายคาทดแทน
ใหแกลูกจาง นายจางไมจายคารักษาพยาบาลใหแกลูกจางเทาท่ีจายจริงตามความจําเปนแตไมเกินอัตราท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวงโดยมีขอบเขตท่ีอยูในอํานาจ กลาวคือสามารถตรวจคน / เขาไปในสถานท่ีประกอบการ / มีหนังสือ
สอบถาม /เรียกบุคคลท่ีเก่ียวของมาชี้แจงใหถอยคํา/ใหสงเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวของ/ ยึด  อายัด หรือขาย
ทอดตลาดทรัพยสิน โดยพ้ืนท่ีท่ีอยูในอํานาจคือ ทางทะเลทางลําน้ําซ่ึงติดตอกับตางประเทศ หรือทางลําน้ําท่ีออกสู
ทะเลได  ( ในเขตรับผิดชอบทางทะเลของแตละ นขต.ทร.) 
 ๕.๓ ในสวนของ ทร.ไดมีคําสั่งทร. (เฉพาะ)ท่ี ๕๕/๒๕๔๐ ลง ๒๕ มี.ค.๔๐ เรื่อง  กําหนดตําแหนงนายทหารเรือ
ชั้นสัญญาบัตรเปนพนักงานเจาหนาท่ีตามกฎหมายแรงงาน โดยแตงตั้งนายทหารเรือชั้นสัญญาบัตรผูดํารงตําแหนง 
ผบ.กร.,ผบ.กภ.๑,๒,๓, ผบ.กปฝ., ผบ.กปฝ.เขต ๑,๒,๓, ผบ.หนวยเรือ, ผบ.เรือ,ผค.เรือ  เปนพนักงานเจาหนาท่ี
ตามกฎหมายเก่ียวกับแรงงานดังกลาว 

๖.พระราชบัญญัติโบราณสถาน  โบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ.๒๕๐๔  
กฎหมายฉบับนี้ออกมาใหเพ่ือคุมครองดูแลรักษาการบูรณะ และการซอมแซมโบราณสถานโบราณวัตถุ 

และศิลปวัตถุมิใหถูกลักลอบบุกรุก ขุดคน  และทําลายโบราณสถาน  ลักลอบนําหรือสงโบราณวัตถุ หรือศิลปวัตถุท่ี
มีคุณคาทางศิลปะประวัติศาสตร  หรือโบราณคดีออกนอกราชอาณาจักร หนวยงานหลักนี้มีหนาท่ีรับผิดชอบตาม
กฎหมายนี้ไดแก กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม  รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรมไดมีคําสั่งกระทรวง
วัฒนธรรมท่ี  ๑๕๗/๒๕๔๗ ลง ๒๓ เม.ย.๔๗ แตงตั้งขาราชการทหารเรือสังกัดกระทรวงกลาโหม เปนพนักงาน
เจาหนาท่ี 
 ๖.๑ ความผิดท่ีอยูในอํานาจ ลักษณะของความผิดตามกฎหมายนี้ เชน  



๖๕ 
 

 ๖.๑.๑ กรณีการลักลอบงมวัตถุโบราณในทะเลหรือบริเวณอาวไทย(จําคุกไมเกิน  ๗ ป หรือปรับไมเกิน ๗ 
แสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ) 
 ๖.๑.๒ คาโบราณวัตถุ/ศิลปวัตถุท่ีหามทําการคาตามประกาศ(จําคุกไมเกิน  ๕ ป หรือปรับไมเกิน ๕ แสน
บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ) 
 ๖.๑.๓ สง/นําโบราณวัตถุไมไดข้ึนทะเบียนออกนอกราชอาณาจักร(จําคุกไมเกิน  ๗ ป หรือปรับไมเกิน ๗ 
แสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ) 
 ๖.๑.๔ ขัดขวาง/ไมอํานวยความสะดวกตามสมควรแกพนักงานเจาหนาท่ีซ่ึงปฏิบัติการตามหนาท่ี(จําคุกไม
เกิน ๖  เดือน หรือปรับไมเกิน ๑ หม่ืน หรือท้ังจําท้ังปรับ) 
 ๖.๒ บุคคลท่ีมีอํานาจตามกฎหมายนี้ โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการเปนผูดําเนินการใหเปนไปตามท่ี
บทบัญญัติ  เจาหนาท่ีทหารเรือท่ีไดรับการแตงตั้งใหเปนพนักงานเจาหนาท่ีไดแกผูมีตําแหนงดังนี้ 
 ๖.๒.๑ ผูบังคับการเรือ 
 ๖.๒.๒ ผูควบคุมเรือ 
 ๖.๒.๓ ผูบังคับหนวยทหารเรือตามท่ีกองทัพเรือจะกําหนด 
 ๖.๓ ขอบเขตอํานาจหนาท่ี 
 ๖.๓.๑ ตรวจ ใหกระทําไดระหวางพระอาทิตยข้ึนถึงพระอาทิตยตก และเม่ือดําเนินการตรวจ ยึด หรือ
อายัดแลวในเขตกรุงเทพมหานครใหรายงานตออธิบดีในเขตจังหวัดอ่ืนใหรายงานตอผูวาราชการจังหวัดและอธิบดี
เพ่ือทราบ 
 ๖.๓.๒ เขาไปในโบราณสถาน เพ่ือตรวจดูการซอมแซม/แกไข/เปลี่ยนแปลง/รื้อถอน/ตอเติม 
 ๖.๓.๓ ยึด/อายัด วัตถุท่ีไดมาจากการขุดโบราณวัตถุ/ศิลปวัตถุท่ีไดมาโดยมิชอบ 
 ๖.๓.๓ เขาไปในสถานท่ีผลิต/ทําการคาเพ่ือตรวจดูโบราณวัตถุ/ศิลปวัตถุหรือสิ่งเทียมระหวางพระอาทิตย
ข้ึนถึงพระอาทิตยตกหรือระหวางเวลาทําการ 

๗. กฎหมายเกี่ยวกับประมง กฎหมายเก่ียวกับประมงท่ีเจาหนาท่ีทหารเรือมีอํานาจบังคับใชกฎหมาย มีอยู  ๒ 
ฉบับ พ.ร.บ.การประมง พ.ศ.๒๔๙๐ และ พ.ร.บ.วาดวยสิทธิการประมงในเขตการประมงไทย พ.ศ.๒๔๘๒  ซ่ึง พ.ร.บ.ให
อํานาจทหารเรือปราบปรามการกระทําความผิดบางอยางทางทะเลพ.ศ.๒๔๙๐ เปนความผิดท่ีเจาหนาท่ีทหารเรือมี
อํานาจตรวจคน จับกุมและสอบสวนผูกระทําความผิดเก่ียวกับการทําประมงทางทะเล  โดยในสวน พ.ร.บ.การ
ประมง พ.ศ.๒๔๙๐ รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณอาศัยอํานาจตาม มาตรา ๕ แตงตั้งใหผูบังคับการ
เรือหลวงแหงราชนาวี, ผูควบคุมเรือหลวงแหงราชนาวี และผูบังคับบัญชาหนวยทหารแหงราชนาวี เปนพนักงาน
เจาหนาท่ีไวดวย  สําหรับ พ.ร.บ.วาดวยสิทธิการประมงในเขตการประมงไทย พ.ศ.๒๔๘๒ ในตัวพระราชบัญญัติ
เองก็ไดแตงตั้งใหผูบังคับการเรือหรือผูบังคับบัญชาหนวยทหารแหงราชนาวีเปนพนักงานเจาหนาท่ีไวตาม มาตรา ๔ 
จึงกลาวไดวามีแหลงท่ีมาของอํานาจท่ีแตกตางกัน โดย พ.ร.บ.ใหอํานาจทหารเรือ ฯ บัญญัติใหมีอํานาจตรวจคน 
จับกุม สอบสวน ท้ังสองฉบับครอบคลุมอยูแลวเพ่ือแสดงใหเห็นวา พ.ร.บ.วาดวยสิทธิการประมงในเขตการประมง
ไทย พ.ศ.๒๔๘๒ ก็ใหอํานาจไวโดยตรงดวย จึงไดอธิบายตามขางตนมาใหทราบ  
  
 
 



๖๖ 
 

๗.๑ พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ.๒๔๙๐ 
 ๗.๑.๑ ความผิดท่ีอยูในอํานาจ โดยมีความผิดท่ีอยูในอํานาจใชเครื่องมือทําประมงโดยผิดกฎหมาย/ทํา
ประมง ในเขตรักษาพันธุสัตว / เทท้ิง  ระบายวัตถุพิษในท่ีจับสัตวน้ํา / ใชวัตถุระเบิดทําการประมง  / สราง
เครื่องมือประจําท่ี ในท่ีสาธารณะ/มีสัตวน้ําตองหามไวในครอบครอง 
 ๗.๑.๒ บุคคลที่มีอํานาจตามกฎหมายนี้ ไดมีคําสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ ที่ ๕๘๒/๒๕๓๗ ลง 
๓๑ ต.ค.๓๗ เรื่อง แตงตั้งพนักงานเจาหนาท่ีตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ.๒๔๙๐ โดยไดแตงตั้งเจาหนาท่ี
ทหารเรือ ดังนี้ 

 ๑) ผูบังคับการเรือหลวงแหงราชนาวี 
 ๒) ผูควบคุมเรือหลวงแหงราชนาวี 
 ๓) ผูบังคับบัญชาหนวยทหารแหงราชนาวี  

 ๗.๑.๓ ขอบเขตอํานาจหนาท่ี มีอํานาจภายในท่ีจับสัตวน้ําทุกแหง 
 ๗.๑.๓.๑ ตรวจคนเรือลําหนึ่งลําใดท่ีใช หรือมีเหตุอันควรสงสัยวาไดใชในการประมงโดยละเมิดตอ
พระราชบัญญัตินี้ 

 ๗.๑.๓.๒ ยึดเครื่องมือท่ีใชในการประมง เอกสาร หรือวัตถุพยานอ่ืนใดอันพึงใชเปนหลักฐานในการ
กระทําความผิดตอพระราชบัญญัตินี้ รวมท้ังสัตวน้ําท่ีพบอยูในเรืออันควรสงสัยวาไดจับในเขตการประมงไทยดวย 
 ๗.๑.๓.๓ จับและยึดเรือท่ีไดกระทําผิด หรือมีเหตุอันควรสงสัยวาไดกระทําผิดตอพระราชบัญญัตินี้ 
และมีอํานาจท่ีจะพวงเรือหรือบังคับใหผูควบคุมเรือกระทําอยางใดอยางหนึ่ง เพ่ือนําไปยังทาเรือท่ีใกลท่ีสุด ซ่ึง
เหมาะแกการท่ีจะสอบสวนหรือทําการอยางอ่ืน เพ่ือฟองรองตามกฎหมาย 

๗.๒ พระราชบัญญัติวาดวยสิทธิการประมงในเขตการประมงไทย พุทธศักราช ๒๔๘๒ 
 เปนกฎหมายท่ีบัญญัติข้ึนเพ่ือหวงกันทรัพยากรสัตวน้ําไวให มิใหตางชาติเขามาถือสิทธิจับออกไป โดยได
ใหคําจํากัดความ "เขตการประมงไทย” หมายความถึงเขตนานน้ําไทยหรือนานน้ําอ่ืนใดซ่ึงประเทศไทยใชอยูหรือมี
สิทธิท่ีจะใชตอไปในการจับสัตวน้ําโดยท่ีนานน้ําเหลานั้นปรากฏโดยท่ัวไปวามีขอบเขตตามกฎหมาย ทองถ่ินหรือ
ธรรมเนียมประเพณีหรือตามกฎหมายระหวางประเทศหรือตามสนธิสัญญาหรือดวยประการใดๆ ดังนั้นการเขามา
จับสัตวน้ําในทะเลอาณาเขต หรือในเขตเศรษฐกิจจําเพาะของประเทศไทยจึงถือวาผิดกฎหมาย โดยผูบังคับการเรือ
หรือผูบังคับบัญชาหนวยทหารแหงราชนาวีซ่ึงรัฐมนตรีไดแตงตั้งข้ึนเปนพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจตามกฎหมาย
ฉบับนี้ 
 ๗.๒.๑ ความผิดท่ีอยูในอํานาจ เชน ไมมีใบอนุญาตทําการประมงประจําไปกับเรือขณะทําประมงในเขต

การประมงไทยใชเรือทําประมงหรือพยายามทําประมงในเขตการประมงไทยโดยฝาฝน พ.ร.บ.นี้ คนตางดาวเปน

ลูกเรือประมงในเขตการประมงไทยโดยมิไดรับอนุญาต เปนผูควบคุมเรือประมงในเขตการประมงไทยโดยมิไดรับ

อนุญาต เปนตน  

 ๗.๒.๒ บุคคลท่ีมีอํานาจตามกฎหมายนี้ 
 ๑) ผูบังคับการเรือ 
 ๒) ผูบังคับหนวยทหารแหงราชนาวี ซ่ึงรัฐมนตรีไดแตงตั้ง 
 
 



๖๗ 
 

 ๗.๒.๓ ขอบเขตอํานาจหนาท่ี 
 ๗.๒.๓.๑ ตรวจคนเรือลําหนึ่งลําใดท่ีใช หรือมีเหตุอันควรสงสัยวาไดใชในการประมงโดยละเมิดตอ
พระราชบัญญัตินี้ 

 ๗.๒.๓.๒ ยึดเครื่องมือท่ีใชในการประมง เอกสาร หรือวัตถุพยานอ่ืนใดอันพึงใชเปนหลักฐานในการ
กระทําความผิดตอพระราชบัญญัตินี้ รวมท้ังสัตวน้ําท่ีพบอยูในเรืออันควรสงสัยวาไดจับในเขตการประมงไทยดวย 
 ๗.๒.๓.๓ จับและยึดเรือท่ีไดกระทําผิด หรือมีเหตุอันควรสงสัยวาไดกระทําผิดตอพระราชบัญญัตินี้ 
และมีอํานาจท่ีจะพวงเรือหรือบังคับใหผูควบคุมเรือกระทําอยางใดอยางหนึ่ง เพ่ือนําไปยังทาเรือท่ีใกลท่ีสุด ซ่ึง
เหมาะแกการท่ีจะสอบสวนหรือทําการอยางอ่ืน เพ่ือฟองรองตามกฎหมาย 

  ๗.๒.๓.๔ ถาไมมีตัวเจาของเรือหรือผูควบคุมเรือ หรือไมปรากฎวาผูใดเปนเจาของเรือหรือผูควบคุม
เรือใหถือวาคนประจําเรือทุกคน ซ่ึงอยูในเรือขณะท่ีมีการฝาฝนมีความผิดตองระวางโทษตามท่ีกําหนด เวนแตจะ
พิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนรูเห็นหรือยินยอมดวยในการกระทํานั้น 

๘. พระราชบัญญัติเรือไทยพ.ศ. ๒๔๘๑ 
 ๘.๑ ความผิดท่ีอยูในอํานาจ 
 ๘.๑.๑ เรือท่ีขอจดทะเบียนเปนเรือไทยตองมีเครื่องหมายถาวรใหเห็นไดชัดเจนไวท่ีตัวเรือ หรือตามท่ี
กําหนดในกฎกระทรวงฯและเครื่องหมายดังกลาวตองถาวรอยูเสมอจะเปลี่ยนแปลงหรือปดบังไมได 
 ๘.๑.๒ ในระหวางท่ีคงใชเรือนั้นใบทะเบียนใหใชเปนเอกสารประจําเรือ และควบคุมเรือตองรักษาไวในเรือ
เสมอผูใดเอาไปเสียจากเรือ และเม่ือเจาพนักงานขอตรวจผูควบคุมเรือตองนําออกแสดงทันทีถากรณีดังกลาวแลว
เกิดข้ึนนอกเมืองทาข้ึนทะเบียนของเรือนั้นใหผูควบคุมเรือขอใบทะเบียนชั่วคราวท่ีเมืองทาแรกท่ีถึง ซึ่งมีนาย
ทะเบียนเรือหรือเจาพนักงานกงสุลไทยแลวแตกรณีโดยกําหนดภายในสิบวันนับตั้งแตเรือถึง เพื่อนายทะเบียน
เรือจะไดออกใบทะเบียนใหมแทนใบเกา  
 ๘.๑.๓ การท่ีเรือใดเรือหนึ่งมีการแปลงชื่อเรือ หรือเรือใชชื่อเรือผิดไปจากท่ีจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงตัวเรือ
หรือสวนหนึ่งสวนใดของเรือใหผิดไปจากรายการจดทะเบียน 
 ๘.๑.๔ กรณีเรือตางชาติชักธงไทย 
 ๘.๑.๔.๑ ความผิดตามพระราชบัญญัติเรือไทยท่ีสําคัญควรทราบคือ มาตรา ๕๕ความผิดท่ีเกิดข้ึน
ในเรือไทยหมายถึง ความผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา และตามกฎหมายอ่ืนท่ีเกิดข้ึนในเรือไทย 
ความผิดทางอาญาซ่ึงอาจเกิดข้ึนในเรือไทยมีมากหลายชนิด ความผิดบางอยางท่ีสําคัญ และอาจเก่ียวของกับการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีทหารเรือดังนี้.- 
   ก) ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา 
 ๑ )  ความผิ ดต อความ ม่ันคงของรั ฐภ าย ในและภายนอกราชอาณาจั 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,
พระราชบัญญัติวัตถุท่ีออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท พ.ศ.๒๕๑๘) 
 ๘.๒ บุคคลท่ีมีอํานาจตามกฎหมายนี้ ตามพระราชบัญญัติเรือไทยมาตรา ๕๕ ไดกําหนดใหนายทหารชั้นสัญญาบัตร
ผูทําหนาท่ีดังตอไปนี้คือ ผูบังคับบัญชาปอม ผูบังคับการเรือ หรือผูบังคับการกองทหารแหงราชนาวี 
 ๘.๓ ขอบเขตและอํานาจหนาท่ี 
 ๘.๓.๑ จับผูใดที่ทําความผิดตามพระราชบัญญัติเรือไทย ฯ หรือความผิดที่เกิดขึ้นในเรือไทยไดโดยไม
ตองมีหมายจับ แตตองจับดวยตนเอง และตองเปนกรณีท่ีอาจออกหมายจับหรือจับไดตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญามาตรา ๗๘ 
 ๘.๓.๒ คนในท่ีรโหฐานในกรณีท่ีมีความผิดตามพระราชบัญญัติเรือไทย ฯ หรือความผิดท่ีเกิดข้ึนในเรือไทยได
โดยไมตองมีหมายคน แตตองคนดวยตนเอง และตองเปนในกรณีอาจออกหมายคน หรือคนไดตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (มาตรา ๙๒) 
 ๘.๓.๓ กักเรือ หรือยึดเอกสารเก่ียวกับเรือหรือท้ังสองประการโดยความผิดท่ีเจาหนาท่ีทหารเรือมีอํานาจ
กักเรือ หรือยึดเอกสารเก่ียวกับเรือหรือท้ังสองประการไดมีดังนี้ ไมมีเครื่องหมายถาวรท่ีชัดเจนท่ีเรือ เรือใชชื่อเรือ
ผิดไปจากท่ีจดทะเบียน  เรือตางชาติชักธงไทย / ระหวางใชเรือไมมีทะเบียนประจําเรือ และไมมีใหตรวจ /เปลี่ยนแปลงตัว
เรือหรือสวนหนึ่งสวนใดของเรือใหผิดไปจากรายการจดทะเบียน และเรือไทยท่ีไดจดทะเบียนแลวในระหวางเวลาท่ี
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 ความผิดท่ีอยูในอํานาจ ลักษณะของความผิดตามกฎหมายนี้ เชนกรณีขนสินคาท่ีประกาศควบคุม  
เขา - ออก เขตควบคุมโดยไมไดรับอนุญาตไดแกเข็มทิศ  แผนท่ี  อุปกรณทางราชการ  ซองกระสุน  เปนตน 
 ๙.๒ บุคคลท่ีมีอํานาจตามกฎหมายนี้ รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมแตงตั้งนายทหารยศตั้งแตพลตรี,พลเรือตรี
,พลอากาศตรีข้ึนไป หรือผูวาราชการจังหวัดเปนผูอํานวยการ (มาตรา ๗(๒) โดยใหผูอํานวยการมีอํานาจดังนี้.- 
 ๙.๒.๑ กําหนดมาตรการตางๆ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการของแตละจังหวัดท่ีอยูในเขตควบคุม
ตามประกาศดังตอไปนี้ (มาตรา ๘) 
 ๙.๒.๑.๑ กําหนดจํานวนหรือปริมาณสินคาควบคุม ซ่ึงบุคคลจะมีไวในครอบครองหรือมีไวเพ่ือใช 
หรือจําหนายไดตามความจําเปน และจะกําหนดเง่ือนไขอยางใดดวยก็ได 



๖๙ 
 

 ๙.๒.๑.๒ กําหนดหลักเกณฑวิธีการและเง่ือนไขในการจําหนาย การเก็บรักษา และการขนยาย
สินคาควบคุม 
 ๙.๒.๑.๓ ดําเนินการอ่ืนใดเก่ียวกับสินคาควบคุมเพ่ือประโยชนในการปฏิบัติการตามพระราชกําหนดนี้ 
 ๙.๒.๒ แตงตั้งนายทหารสัญญาบัตรซ่ึงมียศตั้งแตรอยตรี เรือตรี เรืออากาศตรีข้ึนไป หรือขาราชการตํารวจ ซ่ึงมี
ยศตั้งแตรอยตํารวจตรีข้ึนไป หรือขาราชการตั้งแตระดับ ๓ ข้ึนไป เปนพนักงานเจาหนาท่ีตามความจําเปน 
 ๙.๓ ขอบเขตและอํานาจหนาท่ี 
 ๙.๓.๑ ผูอํานวยการ 
  ๙.๓.๑.๑ เขาไปตรวจคนในเคหะสถานสถานท่ีหรือยานพาหนะใดๆไดทุกเวลา เม่ือมีเหตุอันควรสงสัยวามี
การกระทําความผิดตามพระราชกําหนดนี้ 
 ๙.๓.๑.๒ ตรวจคนบุคคลใดๆ เม่ือมีเหตุอันควรสงสัยวากระทําความผิดตามกฎหมายนี้ 
 ๙.๓.๑.๓ ตรวจคนยานพาหนะท่ีจะเขามาใน หรือออกนอกเขตควบคุมไดทุกเวลา และสั่งเจาของ 
หรือผูควบคุมยานพาหนะใหหยุดจอด หรือนํายานพาหนะไปยังท่ีหนึ่งท่ีใด เพ่ือตรวจคน และสั่งการตามท่ี
เห็นสมควร 
 ๙.๓.๑.๔ สั่งบุคคลใด ๆ มาใหถอยคํา หรือสงบัญชี เอกสารหรือหลักฐานอ่ืน เม่ือมีเหตุอันควรเชื่อ
ไดวาถอยคํา บัญชี เอกสารหรือหลักฐานดังกลาวจะมีประโยชนแกการดําเนินการตามพระราชกําหนดนี้ 
 ๙.๓.๑.๕ ยึดหรืออายัดสินคา เอกสาร หลักฐานยานพาหนะหรือสิ่งของใดๆ ท่ีเก่ียวกับการกระทํา
ความผิดตามกฎหมายนี้ 
 ๙.๓.๑.๖ จับ ควบคุม และสอบสวน หรือสงผูตองหาไปยังพนักงานสอบสวนเพ่ือดําเนินการตอไป
ควบคุมไดไมเกิน ๓๐ วัน 
 ๙.๓.๒ พนักงานเจาหนาท่ี 
 ๙.๓.๒.๑ สั่งบุคคลใด ๆ มาใหถอยคํา หรือสงบัญชี เอกสารหรือหลักฐานอ่ืน เม่ือมีเหตุอันควรเชื่อ
ไดวาถอยคํา บัญชี เอกสารหรือหลักฐานดังกลาวจะมีประโยชนแกการดําเนินการตามพระราชกําหนดนี้ 
 ๙.๓.๒.๒ ยึดหรืออายัดสินคา เอกสาร หลักฐานยานพาหนะหรือสิ่งของใดๆ ท่ีเก่ียวกับการกระทํา
ความผิดตามกฎหมายนี้ 
 ๙.๓.๒.๓ จับ ควบคุม และสอบสวน หรือสงผูตองหาไปยังพนักงานสอบสวนเพ่ือดําเนินการตอไป
ควบคุมไดไมเกิน ๓๐ วัน 
 ๙.๔ สําหรับพ้ืนท่ีท่ีไดมีการประกาศใหเปนเขตควบคุมตามกฎหมายนี้มีอยูหลายจังหวัดดวยกันตามแนวเขต
ชายแดนของประเทศ รวมถึงทองท่ีบางสวนของจังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด ซ่ึงมีหนวยกําลังของ ทร .
รับผิดชอบอยูในพื้นที่ดังกลาวดวย โดยมีการแตงตั้งใหผูบัญชาการปองกันชายแดนจันทบุรี และตราด (ผบ.
กปช.จต./ผูบัญชาการหนวยบัญชาการนาวิกโยธิน (ผบ.นย.))เปนผูอํานวยการตามกฎหมายนี้ 

๑๐. พระราชบัญญัติวาดวยความผิดเกี่ยวกับสถานท่ีผลิตปโตรเลียมในทะเล พ.ศ.๒๕๓๐ 
 ๑๐.๑ ความผิดท่ีอยูในอํานาจ ลักษณะของความผิดตามกฎหมายนี้ เชน เดินเรือเขาไปในเขตปลอดภัยโดยไมได
รับอนุญาต/ ทอดสมอหรือเกาสมออันจะเปนอันตรายตอทอสงถึงชายฝง/ การกระทําผิดอาญาตามท่ีบัญญัติไวทาย
พระราชบัญญัติท่ีเกิดบน เหนือ ใต สถานท่ีผลิตปโตรเลียมและ ในเขตปลอดภัย 
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 ๑๐.๒ บุคคลท่ีมีอํานาจหนาท่ีตามกฎหมายนี้ เจาหนาท่ีทหารเรือผูมีอํานาจตามกฎหมายนี้คือนายทหารเรือ
ประจําการชั้นสัญญาบัตรซ่ึงดํารงตําแหนง 

 ๑) ผูบังคับการเรือ 
 ๒) ผูบังคับหมูเรือ 
 ๓) ผูบังคับหมวดเรือ 
 ๔) ผูบัญชาการกองเรือ 
 ๕) ผูบัญชาการกองเรือยุทธการ 
 ๖) ผูบัญชาการทหารเรือ 
 ๗) ตําแหนงอ่ืนท่ีผูบัญชาการทหารเรือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาใหเทียบเทากับตําแหนง
ท่ีกลาวมาแลว และ 
 ๘) นายทหารเรือประจําการชั้นสัญญาบัตรท่ีผูบัญชาการทหารเรือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา
แตงตั้งข้ึนโดยเฉพาะซ่ึงผูบัญชาการทหารเรือไดประกาศราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๔๐ ง ลง ๒๙ ม.ค.๕๓ 
หนา ๕๔ แตงตั้งผูดํารงตําแหนงตอไปนี้เปนเจาหนาท่ีทหารเรือดวยดังนี้ 
  -  ผูบัญชาการทัพเรือภาคท่ี ๑, ๒, ๓ 
  -  ผูบัญชาการหนวยสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ 
  -  ผูบังคับการกรมรบพิเศษ หนวยสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ 
  -  ผูบังคับกองรบพิเศษ หนวยสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ 
  -  ผูบังคับชุดปฏิบัติการ หนวยสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ 
  -  ผูควบคุมเรือ 
 ๑๐.๓ ขอบเขตและอํานาจหนาท่ี สามารถตรวจคน จับกุม สืบสวนสอบสวนเบื้องตน บังคับใหเรือ อากาศยานหยุด
หรือใหไปยังท่ีแหงใดได ไลตามติดพัน ใชอาวุธตอเรือ อากาศยานท่ีกอวินาศกรรมหรือมีเหตุอันควรสงสัยไดในกรณี
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 ใหผูอ่ืนปราศจากเสรีภาพในรางกาย
หรือชิงทรัพย หรือปลนทรัพย ซ่ึงไดกระทําในทะเลหลวงหรือในเขตเศรษฐกิจจําเพาะไม
วาจะเปนของประเทศใด โดยบุคคลในเรือเอกชนหรืออากาศยานเอกชนลําหนึ่งตอเรือ
บุคคล หรือทรัพยในเรืออีกลําหนึ่งและไดกระทําไปเพ่ือประโยชนสวนตัวของผูกระทํา 
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 ตามคําจํากัดความของมาตรา ๔ ของ พ.ร.บ.ดังกลาวการกระทําอันเปนโจรสลัดมีองคประกอบ ๓
ประการ คือ 
  ๑) มีการกระทําเพ่ือประโยชนสวนตัวของผูกระทํากลาวคือ การกระทําอันเปนโจรสลัดตองมีเหตุ
จูงใจเพ่ือประโยชนสวนตัวของผูกระทําผิดนั้นเอง ไมใชเรื่องท่ีกระทําโดยวัตถุประสงคทางการเมือง เชน การปลน
หรือขมขืนคนในเรือ  เพ่ือประโยชนสวนตัวของผูกระทําผิด แตถาเปนการเขายึดเรือในเขตเศรษฐกิจจําเพาะทําการ
ตอตานการปฏิวัติ หรือเพ่ือกอการรัฐประหารเปนเรื่องทางการเมืองไมใชองคประกอบความผิดฐานโจรสลัดตามท่ี 
พ.ร.บ.ปองกัน และปราบปรามกากรกระทําอันเปนโจรสลัดมุงจะลงโทษ 
  ๒) เปนการกระทําโดยผูอยูในเรือ หรืออากาศยานตางลํากัน แสดงวาการกระทําอันเปนโจรสลัดตอง
เปนเรื่องท่ีมีเรือโจร และเรือเหยื่อประกอบอยูในขอเท็จจริงดวย ถามีการกระทําผิด เชน การชิงทรัพยโดยลูกเรือ
หรือคนโดยสารในเรือลําเดียวกัน กรณีนี้ไมครบองคประกอบของมาตรา ๔ ของ พ.ร.บ.การท่ีเรือลําหนึ่งออกทําการ
หาเหยื่อ  หรือคอยปลนสะดมอีกลําหนึ่งในทะเลหลวงหรือเขตเศรษฐกิจจําเพาะ โดยในขณะกระทําผิดผูกระทําผิด
อาจจะข้ึนไปกระทําผิดอยูบนเรือเหยื่อเองก็ได  ถือเปนความผิดตามนี้ 
  ๓) พ้ืนท่ีเกิดเหตุตองอยูนอกทะเลอาณาเขต คือ อยูในเขตเศรษฐกิจจําเพาะหรือทะเลหลวง หา
เกิดข้ึนในทะเลอาณาเขตไทย ถือเปนการกระทําผิดตามประมวลกําหมายอาญา 
 ๑๑.๑ ความผิดท่ีอยูในอํานาจ ยึดเรือ  ชิงทรัพย ปลนทรัพย หนวงเหนี่ยว  กักขัง ซ่ึงกระทํา ตอเรือ หรืออากาศ
ยานลําอ่ืน โดยมุงประโยชนสวนตัว ซ่ึงกรณีในทะเลหลวงหรือนอกอํานาจเขตอธิปไตยของรัฐอ่ืน 
 ๑๑.๒ บุคคลท่ีมีอํานาจตามกฎหมายนี้ นายทหารเรือประจําการชั้นสัญญาบัตร ซ่ึงดํารงตําแหนงผูควบคุมเรือ ผู
บังคับการเรือ ผูบังคับหมูเรือ ผูบังคับหมวดเรือ ผูบังคับการเรือ ผูบัญชาการกองเรือ ผูบัญชาการหนวยบัญชาการ
นาวิกโยธิน ผูบัญชาการกองเรือยุทธการ ผูบัญชาการทหารเรือ หรือตําแหนงอ่ืนท่ีผูบัญชาการทหารเรือไดประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาใหเทียบเทากับตําแหนงดังกลาว และนายทหารเรือประจําการชั้นสัญญาบัตร ซ่ึงผูบัญชาการ
ทหารเรือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา (ตําแหนง “ผูบังคับหนวยเรือและผูบังคับหนวยปฏิบัติการพิเศษ”) 
 ๑๑.๓ ขอบเขตและอํานาจหนาท่ี 
 ๑๑.๓.๑ สามารถตรวจสอบเอกสารท่ีแสดงสิทธิในการชักธงในกรณีของการตรวจเรือ และสอบถาม
พิสูจนสัญชาติและทะเบียนในกรณีอากาศยานท่ีตองสงสัย รวมท้ังมีอํานาจสั่งเรือหรืออากาศยานหยุด หรือไปยังท่ี
แหงหนึ่งใด และในกรณีท่ีจําเปนอาจใชอาวุธบังคับได 
 ๑๑.๓.๒ มีอํานาจในการตรวจคนโดยสั่งใหเรือ หรืออากาศยานหยุด หรือไปยังแหงใดแหงหนึ่งแลว
เจาหนาท่ีทหารเรือมีอํานาจในการตรวจคนเรือ หรืออากาศยานได  
 ๑๑.๓.๓ สามารถทําการสืบสวนสอบสวนเบื้องตนผูควบคุมเรือ หรืออากาศยาน และบุคคลในเรือ หรือ
อากาศยานในการสืบสวนสอบสวนเบื้องตนเจาหนาท่ีทหารเรืออาจทําการบันทึกถอยคําของผูควบคุมเรือ หรือ
อากาศยาน รวมท้ังผูเก่ียวของหรือยึดสิ่งของใดเพ่ือใชเปนพยานหลักฐานประกอบการดําเนินการ แตตองสงมอบ
สิ่งของท่ียึด และบันทึกท้ังปวงท่ีทําไวใหกับพนักงานสอบสวนตอไป 
 ๑๑.๓.๔ มีอํานาจในการควบคุมเรือ หรืออากาศยานผูควบคุมเรือ หรืออากาศยานหรือบุคคลในเรือหรือ
อากาศยาน ระยะเวลาท่ีควบคุมตัวไวกอนเจาหนาท่ีทหารเรือสงมอบตัวบุคคลดังกลาวใหกับพนักงานสอบสวนไม
ถือวาเปนระยะเวลาการควบคุมผูตองหาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แตระยะดังกลาวตองไมเกิน 
๓๐ วัน และถาจําเปนก็ขอรับอนุมัติจากผูบัญชาการทหารเรือขยายระยะเวลาการควบคุมตัวไดเทาท่ีจําเปนแกการ



๗๒ 
 

เดินทางเม่ือนําผูตองหามาถึงท่ีทําการของเจาหนาท่ีทหารเรือบนฝงแลวเจาหนาท่ีทหารเรือบนฝงยังควบคุมตัว
ผูตองหาไดอีกไมเกิน ๑๒ วัน กอนสงมอบตัวแกพนักงานสอบสวน  

๑๒.พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ.๒๕๕๔ไดมีคําสั่ง
กระทรวงแรงงานท่ี๑๒๓/๒๕๕๔ลง๒๐ก.ค.๕๔ แตงตั้งขาราชการสังกัด ทร. ชั้นเรือตรีข้ึนไปเปนพนักงานตรวจ
ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน 
 ๑๒.๑ ความผิดท่ีอยูในอํานาจลักษณะของความผิดตามกฎหมายนี้ เชน 
 ๑๒.๑.๑ จัดสถานท่ีเก็บวัสดุสารเคมีหรือสารท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพไวในท่ีปลอดภัยหรือไม 
 ๑๒.๑.๒ ขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานตรวจความปลอดภัย  
 ๑๒.๑.๓ นายจางไมดําเนินการดานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานให
เปนไปตามกฎกระทรวง 
 ๑๒.๑.๓ ลูกจางไมปฏิบัติตามหลักเกณฑดานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการ
ทํางานตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 ๑๒.๒ บุคคลท่ีมีอํานาจตามกฎหมายนี้ คือ ผบ.เรือ ผค.เรือ และนายทหารเรือชั้นสัญญาบัตร ยศตั้งแต ร.ต. หรือ
เทียบเทาข้ึนไปท่ีมีบัตรท่ีออกโดย ผูวาราชการจังหวัดนั้นๆ 
 ๑๒.๓ ขอบเขตอํานาจหนาท่ี 
 ๑๒.๓.๑ ตรวจคน  เขาไปตรวจสอบในสํานักงาน/สถานท่ีทํางาน  
 ๑๒.๓.๒ ยึด อายัดสมุดทะเบียน/บัญชีสารเคมีหรือสารท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 
 ๑๒.๓.๓ เรียก/สั่งใหผูรับอนุญาตหรือผูจัดการ ตัวแทน ใหถอยคําสงเอกสาร   
 ๑๒.๔ พ้ืนท่ีท่ีอยูในอํานาจ บนบก และในทะเลภายในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของแตละ  นขต.ทร. และหนวย
เฉพาะกิจ 

๑๓. กฎอัยการศึก  พ.ศ. ๒๔๕๗ 
 เจตนารมณของกฎอัยการศึก เปนกฎหมายท่ีประกาศใชไดเฉพาะเวลามีสงคราม หรือการจลาจล หรือมีการ
จําเปนท่ีจะรักษาความเรียบรอยใหปราศจากภัยซ่ึงอาจจะมีมาจากภายนอก หรือซ่ึงอาจจะเกิดภายในพระ
ราชอาณาจักรเทานั้น จะประกาศใชในเวลาอ่ืนไมไดเปนอันขาด  

๑๓.๑ ผูมีอํานาจประกาศใชกฎอัยการศึก 
๑๓.๑.๑.ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย กําหนดใหพระมหากษัตริยทรงไวซ่ึงพระราชอํานาจใน

การประกาศใชและยกเลิกใชกฎอัยการศึกตามลักษณะและวิธีการตามกฎหมายวาดวยกฎอัยการศึก ซ่ึงการ
ประกาศใชกฎอัยการศึกและการยกเลิกใชกฎอัยการศึก ตามกฎอัยการศึก กําหนดไวตามมาตรา ๒ และมาตรา ๕ 
ดังนี้  

มาตรา๒ เม่ือเวลามีเหตุจําเปนเพ่ือรักษาความเรียบรอยปราศจากภัยซ่ึงจะมีมาจากภายนอก
หรือภายในราชอาณาจักรแลวจะไดมีประกาศพระบรมราชโองการใหใชกฎอัยการศึกทุกมาตราหรือแตบางมาตรา
หรือขอความสวนใดสวนหนึ่งของมาตราตลอดจนการกําหนดเง่ือนไขแหงการใชบทบัญญัตินั้นบังคับในสวนหนึ่ง
สวนใดของราชอาณาจักรหรือตลอดท่ัวราชอาณาจักรและถาไดประกาศใชเม่ือใดหรือ ณ ท่ีใดแลวบรรดาขอความ
ในพระราชบัญญัติหรือบทกฎหมายใดๆซ่ึงขัดกับความของกฎอัยการศึกท่ีใหใชบังคับตองระงับและใชบทบัญญัติ
ของกฎอัยการศึกท่ีใหใชบังคับนั้นแทน 
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๑๓.๑.๒ ผูบังคับบัญชาทหารมีอํานาจประกาศใชกฎอัยการศึกตามกฎอัยการศึก มาตรา ๔ ดังนี้ 
มาตรา๔ เม่ือมีสงครามหรือจลาจลข้ึน ณ แหงใดใหผูบังคับบัญชาทหาร ณ ท่ีนั้นซ่ึงมีกําลังอยู

ใตบังคับไมนอยกวาหนึ่งกองพันหรือเปนผูบังคับบัญชาในปอมหรือท่ีม่ันอยางใดๆของทหารมีอํานาจประกาศใชกฎ
อัยการศึกเฉพาะในเขตอํานาจนาท่ีของกองทหารนั้นไดแตจะตองรีบรายงานใหรัฐบาลทราบโดยเร็วท่ีสุด   
 ๑๓.๑.๓ ยกเลิกใชกฎอัยการศึก 

มาตรา๕ การที่จะเลิกใชกฎอัยการศึกแหงใดนั้นจะเปนไปไดตอมีประกาศกระแสพระ
บรมราชโองการเสมอ 
 ๑๓.๒ อํานาจทหารเม่ือประกาศใชกฎอัยการศึก 

ในเขตประกาศใชกฎอัยการศึกเจาหนาท่ีฝายทหารมีอํานาจเหนือเจาหนาท่ีฝายพลเรือน ในเรื่องท่ี
เก่ียวกับการยุทธการระงับปราบปรามหรือการรักษาความสงบเรียบรอย (มาตรา ๖) ในการปฏิบัติหนาท่ีในเขต
ประกาศใชกฎอัยการศึกเจาหนาท่ีฝายทหารมีอํานาจเต็มท่ีจะตรวจคน เกณฑ หาม ยึด เขาอาศัย ทําลายหรือ
เปลี่ยนแปลงสถานท่ีและขับไล (มาตรา ๘ ถึงมาตรา ๑๕)แตท้ังนี้มิไดหมายความวาทหารทุกคนท่ีจะมีอํานาจ
ดังกลาวแตหมายถึงเฉพาะแตผูท่ีมีอํานาจประกาศใหกฎอัยการศึกไดเทานั้นผูท่ีไดประกาศใชกฎอัยการศึกกับเจา
หนาฝายทหารท่ีมีอํานาจ นั้น ไมจําเปนตองเปนคน ๆ เดียวกันเสมอ ซ่ึงอํานาจของเจาหนาท่ีฝายทหารตามท่ี
กําหนดไวดังกลาวมีหลักเกณฑ ดังนี้ 

๑๓.๒.๑ การตรวจคนเจาหนาท่ีฝายทหารมีอํานาจในการตรวจคน ดังนี้ 
 ๑๓.๒.๑.๑ ตรวจคนบรรดาสิ่งซ่ึงจะเกณฑ หรือตองหาม หรือตองยึด หรือตองเขาอาศัยหรือมี

ไวในครอบครองโดยไมชอบกฎหมาย ท้ังมีอํานาจท่ีจะตรวจคนไดไมวาท่ีตัวบุคคลในยายพาหนะ เคหสถานสิ่งปลูก
สราง หรือท่ีใดๆ และไมวาเวลาใดๆ ท้ังสิ้น 

 ๑๓.๒.๑.๒ ตรวจขาวสารจดหมาย โทรเลข หีบหอหรือสิ่งอ่ืนใดท่ีสงหรือมีไปมาถึงกันในเขตท่ี
ประกาศใชกฎอัยการศึก 

 ๑๓.๒.๑.๓ ตรวจหนังสือสิ่งพิมพ หนังสือพิมพ ภาพโฆษณา บท หรือคําประพันธ 
๑๓.๒.๒ การเกณฑเจาหนาท่ีฝายทหารมีอํานาจเกณฑดังนี้ 
 ๑๓.๒.๒.๑ เกณฑพลเมืองใหชวยกําลังทหารในกิจการซ่ึงเนื่องในการปองกันราชอาณาจักร

หรือชวยเหลือเก้ือหนุนราชการทหารทุกอยางทุกประการ 
 ๑๓.๒.๒.๒ เกณฑยวดยานสัตวพาหนะ เสบียงอาหาร เครื่องศาตราวุธ และเครื่องมือ เครื่องใช

ตางๆจากบุคคลหรือบริษัทใดๆซ่ึงราชการทหารจะตองใชเปนกําลังในเวลานั้นทุกอยาง 
๑๓.๒.๓ การหามเจาหนาท่ีฝายทหารมีอํานาจท่ีจะหามไดดังนี้ 
 ๑๓.๒.๓.๑ หามประชาชนม่ัวสุมประชุมกัน 
 ๑๓.๒.๓.๒ หามออก จําหนายจายหรือแจกซ่ึงหนังสือ สิ่งพิมพ หนังสือพิมพ ภาพ บทหรือคํา

ประพันธ 
 ๑๓.๒.๓.๓ หามโฆษณาแสดงมหรสพ รับหรือสงซ่ึงวิทยุ วิทยุกระจายเสียง หรือวิทยุโทรทัศน 
 ๑๓.๒.๓.๔ หามใชทางสาธารณะเพ่ือการจราจรไมวาจะเปนทางบก ทางน้ํา หรือทางอากาศ

รวมถึงทางรถไฟและรถรางท่ีมีรถเดินดวย 
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 ๑๓.๒.๓.๕ หามมีหรือใชเครื่องมือสื่อสารหรืออาวุธ เครื่องอุปกรณของอาวุธและเคมีภัณฑหรือ
สิ่งอ่ืนใดท่ีมีคุณสมบัติทําใหเกิดอันตรายแกบุคคล สัตว พืช หรือทรัพยสินหรือท่ีอาจนําไปใชทําเปนเคมีภัณฑหรือสิ่ง
อ่ืนใดท่ีมีคุณสมบัติดังกลาวได 

 ๑๓.๒.๓.๖ หามบุคคลออกนอกเคหสถานภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
 ๑๓.๒.๓.๗ หามบุคคลเขาไปหรืออาศัยอยูในเขตทองท่ีใดซ่ึงเจาหนาท่ีฝายทหารเห็นวาเปนการ

จําเปนเพ่ือการยุทธ การระงับปราบปรามหรือการรักษาความสงบเรียบรอยและเม่ือไดประกาศหามเม่ือใดแลวใหผู
ซ่ึงอาศัยอยูในเขตนั้นออกไปจากเขตภายในกําหนดเวลาท่ีไดประกาศกําหนด 

 ๑๓ .๒ .๓ .๘ หามบุคคลกระทําหรือมีซ่ึงกิจการหรือสิ่ ง อ่ืนใดไดตามท่ีรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงกลาโหมไดกําหนดไววาควรตองหามในเวลาท่ีไดมีการประกาศใชกฎอัยการศึก 

๑๓.๒.๔ การยึดยึดบรรดาสิ่งถูกคน เกณฑ หาม หากเจาหนาท่ีฝายทหารเห็นเปนการจําเปนจะยึดไว
ชั่วคราวก็ได เพ่ือมิใหเปนประโยชนแกราชศัตรู หรือเพ่ือเปนประโยชนแกทางราชการ 

๑๓.๒.๕ การเขาอาศัยเจาหนาท่ีฝายทหารมีอํานาจเขาพักอาศัยในท่ีอาศัยใดๆท่ีเห็นวาจําเปนจะใช
ประโยชนในราชการทหารก็ได 

๑๓.๒.๖ การทําลายหรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ีกําหนดไวดังนี้ 
 ๑๓.๒.๖.๑ ถาการสงครามหรือการสูรบเปนรองศัตรูใหเจาหนาท่ีฝายทหารมีอํานาจเผาทําลาย

บานเรือนและสิ่งของท่ีเห็นวาจะเปนประโยชนแกศัตรูเม่ือกรมกองทหารถอยไปแลวไดหรือถาสิ่งใดๆ นั้นอยูในท่ีซ่ึง
กีดขวางการสูรบก็ใหทําลายไดท้ังสิ้น 

 ๑๓.๒.๖.๒ มีอํานาจท่ีจะสรางท่ีม่ัน หรือดัดแปลงภูมิประเทศ หรือหมูบาน เมืองสําหรับการ
ตอสูกับศัตรูหรือเตรียมปองกันรักษาไดตามความเห็นชอบของเจาหนาท่ีฝายทหาร 

๑๓.๒.๗ การขับไลเจาหนาท่ีฝายทหารมีอํานาจขับไลบุคคลผูหนึ่งผูใดซ่ึงไมมีภูมิลําเนาอาศัยเปนหลักฐานหรือ
เปนผูมาอาศัยในตําบลนั้นชั่วคราวได เม่ือเจาหนาท่ีฝายทหารมีความจําเปนหรือสงสัยอยางหนึ่งอยางใด 

๑๓.๒.๘ การกักตัวบุคคลเจาหนาท่ีฝายทหารมีอํานาจในการกักตัวบุคคลไวไดเม่ือเจาหนาท่ีฝายทหารมี
เหตุอันควรสงสัยวาบุคคลนั้นเปนราชศัตรูหรือไดฝาฝนบทบัญญัติของกฎหมายเรื่องกฎอัยการศึกหรือคําสั่งของ
เจาหนาท่ีฝายทหาร ท้ังนี้ เพ่ือการสอบถามหรือตามความจําเปนของทางราชการทหารได โดยมีระยะเวลากักไดไม
เกิน ๗วัน 

๑๓.๓ ขอบเขตอํานาจและการเปนเจาหนาท่ีฝายทหารตามกฎอัยการศึกของเจาหนาท่ีทหารเรือ 
๑๓.๓.๑ ตองมีการประกาศใชกฎอัยการศึกในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ เชน เม่ือมีการประกาศใชกฎอัยการศึกท่ัว

ราชอาณาจักร ท้ังนี้หมายความรวมถึง พ้ืนท่ีทางทะเลในบริเวณทะเลอาณาเขต ซ่ึงถือไดวาเปนสวนหนึ่งของ
ราชอาณาจักรไทยดวย 

๑๓.๓.๒ ตองเปนผูบังคับบัญชาทหารซ่ึงมีกําลังในบังคับบัญชาไมนอยกวา ๑ กองพัน หรือเปน
ผูบังคับบัญชาในปอม หรือท่ีม่ันอยางใดๆของทหาร  

หมายเหตุ การใชอํานาจของเจาหนาท่ีฝายทหารตามกฎอัยการศึก ตองตรวจสอบใหแนชัดเสียกอนวา มี
การประกาศใชกฎอัยการศึกในเขตพ้ืนท่ีท่ีตนเองรับผิดชอบ และตองเปนผูบังคับบัญชาท่ีมีตําแหนงตามหลักเกณฑ
ท่ีกฎอัยการศึกกําหนดไวเทานั้น นอกจากนั้นแลวในการใชอํานาจจะตองใชเฉพาะกรณีท่ีมีความจําเปนเพ่ือการระงับ
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ปราบปรามหรือการรักษาความสงบเรียบรอย เทานั้น เนื่องจากการใชอํานาจตามกฎอัยการศึกอาจจะกระทบสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ 

๑๓.๔ ขอยกเวนความรับผิดทางแพงใหกับเจาหนาท่ีฝายทหารตามกฎอัยการศึก ตามกฎอัยการศึก พ.ศ.๒๔๕๗
มาตรา ๑๖ ไดกําหนดไววา ความเสียหายซ่ึงอาจบังเกิดข้ึนอยางหนึ่งอยางใดในเรื่องอํานาจของเจาหนาท่ีฝายทหาร
ตามท่ีไดกลาวมาแลวในมาตรา๘ และมาตรา ๑๕ (การตรวจคน เกณฑ หาม ยึด เขาอาศัย ทําลายหรือ
เปลี่ยนแปลงสถานท่ีและขับไล)บุคคลหรือบริษัทใดๆ จะรองขอเสียหายหรือคาปรับอยางหนึ่งอยางใดแกเจาหนาท่ี
ฝายทหารไมไดเลย เพราะอํานาจท้ังปวงท่ีเจาหนาท่ีฝายทหารไดปฏิบัติและดําเนินการตามกฎอัยการศึกนี้เปนการ
สําหรับปองกันพระมหากษัตริยชาติศาสนาดวยกําลังทหารใหดํารงคงอยูในความเจริญรุงเรืองเปนอิสรภาพและสงบ
เรียบรอยปราศจากราชศัตรูภายนอกและภายใน แตตองเปนการกระทําภายใตกรอบอํานาจและวัตถุประสงคของ
พระราชบัญญัตินี้ 
๑๔. กฎหมายระหวางประเทศและจารีตประเพณีระหวางประเทศ โดยในท่ีนี้จะกลาวเฉพาะสิทธิของเรือรบตาม
กฎหมายระหวางประเทศ  
 ๑๔.๑ สิทธิการข้ึนตรวจ (Right of Visit)เปนสิทธิของเรือรบเหนือเรือตางชาติท่ีพบในทะเลหลวง 
(UNCLOS ขอ ๑๑๐) รวมท้ังในเขตเศรษฐกิจจําเพาะ (UNCLOS ขอ ๕๘ (๒) )โดยเรือตางชาตินั้นตองมิใชเรือรบ
ตางชาติหรือเรือของรัฐตางชาติท่ีใชในราชการของรัฐบาลอันมิใชการพาณิชย (UNCLOS ขอ ๙๕ และ ๙๖)ในกรณี
ท่ีเรือรบมีเหตุอันควรสงสัยวาเรือตางชาติดังกลาวไดกระทําการเฉพาะ ๕ เรื่อง ดังตอไปนี้  
 ๑๔.๑.๑ เรือนั้นไดกระทําการอันเปนโจรสลัด (UNCLOS ขอ ๑๐๑)กลาวคือ ไดกระทําการ
อยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ 
 ๑๔.๑.๑.๑ กระทําการใดๆ อันมิชอบดวยกฎหมายโดยการใชกําลังหรือการกักกัน
หรือกระทําการใดๆ อันเปนการปลน ซ่ึงกระทําโดยวัตถุประสงคในทางสวนตัว โดยลูกเรือหรือผูโดยสารของเรือ
เอกชนหรืออากาศยานเอกชนและมุงกระทํา  
 -  ในทะเลหลวง ตอเรือหรืออากาศยานลําอ่ืน หรือตอบุคคล หรือทรัพยสิน
ในเรือ หรืออากาศยานเชนวานั้น  
 -  ตอเรือ อากาศยาน บุคคล หรือทรัพยสินในบริเวณท่ีอยูนอกเขตอํานาจ
รัฐใด  
 ๑๔.๑.๑.๒การกระทําอันเปนการเขารวมโดยสมัครใจในการปฏิบัติการของเรือหรือ
ของอากาศยานโดยรูขอเท็จจริงอันทําใหเรือหรืออากาศยานนั้นเปนเรือหรืออากาศยานโจรสลัด 
 ๑๔.๑.๑.๓ การกระทําอันเปนการยุยงหรืออํานวยความสะดวกอยางจงใจแกการ
กระทําท่ีระบุไวใน ๑๔.๑.๑.๑ 
 ๑๔.๑.๒ เรือนั้นกระทําการคาทาส (UNCLOS ขอ ๙๙ และ ๑๑๐) แตไมหมายรวมถึงการคามนุษยซ่ึง
มีการบังคับใชแรงงานหรือเพียงแตใหคาตอบแทนกับแรงงานทางทะเล ท่ีไมเปนธรรมตามกฎหมายการคามนุษย 
และกฎหมายแรงงานระหวางประเทศเปนตน เนื่องจากมีกฎหมายควบคุมเฉพาะ แมจะมีสาระสําคัญบางประการท่ี
ตรงกัน 
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 ๑๔.๑.๓ เรือนั้นไดกระทําการออกอากาศในทะเลหลวงโดยมิไดรับอนุญาต กลาวคือ ไดมี 
การสงวิทยุกระจายเสียงหรือ แพรภาพโทรทัศนจากเรือหรือสิ่งติดตั้งในทะเลหลวงโดยมุงหมายใหสาธารณชนรับได
โดยขัดตอขอบังคับระหวางประเทศ แตท้ังนี้ไมรวมถึงการสงสัญญาณขอความชวยเหลือ (UNCLOS ขอ ๑๐๙) 
 ๑๔.๑.๔ เรือนั้นปราศจากสัญชาติ 
 ๑๔.๑.๕ เรือนั้น แมวาจะชักธงตางชาติหรือไมยอมแสดงธงของตนแตตามความเปนจริงแลว เรือ
นั้นมีสัญชาติเดียวกับเรือรบ หากปรากฏวาขอสงสัยในการข้ึนตรวจนั้นไมมีมูลและเรือซ่ึงถูกข้ึนตรวจนั้นมิไดมี
พฤติกรรมใดอันเปนสาเหตุแหงขอสงสัยนั้น รัฐเจาของสัญชาติของเรือรบ ตองรับผิดในความสูญเสียหรือความ
เสียหายใดๆ ท่ีเรือนั้นไดรับ (UNCLOS ขอ ๑๑๐ (๓))  
 ๑๔.๒ สิทธิการไลตามติดพัน (Right of Hot Pursuit) สิทธิการไลตามติดพันเปนสิทธิของรัฐชายฝงตาม
กฎหมายระหวางประเทศ (UNCLOS ขอ ๑๑๑)ที่จะบังคับการใหเปนไปตามกฎหมายภายในของตนในกรณีท่ี
เจาหนาท่ีผูมีอํานาจของรัฐชายฝงมีเหตุผลท่ีเชื่อไดวาเรือตางชาติไดกระทําการฝาฝนกฎหมายและขอบังคับของรัฐ
ชายฝงท่ีใชบังคับในนานน้ําภายใน นานน้ําหมูเกาะ ทะเลอาณาเขต เขตตอเนื่อง เขตเศรษฐกิจจําเพาะ ไหลทวีป หรือเขต
ปลอดภัย (Safety zone) รอบสิ่งติดตั้งหรือสิ่งกอสรางบนไหลทวีป และเรือนั้นหลบหนีเพ่ือใหพนจากเขตอํานาจ
ของรัฐชายฝง โดยการไลตามติดพันดังกลาวมิไดมีการขาดตอนลง ในกรณีเชนนี้เรือรบหรืออากาศยานทางทหาร
หรือเรือในราชการของรัฐชายฝงท่ีมีอํานาจหนาท่ีอาจไลตามเรือท่ีหลบหนีนั้นได 
 สิทธิการไลตามติดพันของรัฐชายฝงเริ่มตนเม่ือเรือตางชาติอยูในนานน้ําภายใน นานน้ําหมูเกาะ 
ทะเลอาณาเขต เขตตอเนื่อง เขตเศรษฐกิจจําเพาะ หรือเขตปลอดภัยรอบสิ่งติดตั้งหรือ สิ่งกอสรางบนไหลทวีป 
และตองใหทัศนสัญญาณหรือโสตสัญญาณใหหยุดในระยะหางจากเรือตางชาติพอท่ีเรือตางชาตินั้นจะเห็นหรือได
ยินสัญญาณได และการเริ่มตนไลติดตามดังกลาวจะสิ้นสุดทันทีท่ีเรือท่ีถูกไลตามเขาทะเลอาณาเขตของรัฐตนหรือของ
รัฐท่ีสาม 
 ในกรณีท่ีสิทธิการไลตามติดพันนั้นใชโดยอากาศยานของรัฐชายฝงท่ีเปนอากาศยานทางทหารหรือ
อากาศยานท่ีใชในราชการของรัฐและไดรับมอบอํานาจเพ่ือการนั้น อากาศยานดังกลาวตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ
ดังกลาวขางตนเชนเดียวกับในกรณีท่ีสิทธิการไลตามติดพันนั้นใชโดยเรือรบหรือเรือท่ีใชในราชการของรัฐชายฝง
เพ่ือการนั้น แตอากาศยานท่ีออกคําสั่งใหเรือตางชาตินั้นหยุดตองไลตามเรือตางชาตินั้นอยางจริงจังดวยตนเอง
จนกระท่ังเรือหรืออากาศยานลําอ่ืนของรัฐชายฝงท่ีอากาศยานนั้นเรียกมา ไดมาถึงเพ่ือรับชวงการไลตามแลวเวน
แตอากาศยานนั้นจะสามารถจับกุมเรือนั้นดวยตนเองได 
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๔. การจับ 
  เม่ือพบการกระทําผิดท่ีเจาหนาท่ีทหารเรือมีหนาท่ีบังคับใชกฎหมาย เจาหนาท่ีทหารเรือจะตองทําการจับ
ผูกระทําผิดและยึดของกลางเพ่ือดําเนินคดี ซ่ึงในการปฏิบัติจะตองดําเนินการใหเปนไปตามข้ันตอนของกฎหมายใน
เรื่องท่ีเก่ียวของกับการจับ การแจงขอกลาวหา สิทธิของผูตองหา และการควบคุมตัว มีหลักกฎหมายท่ีตองปฏิบัติ 
ดังนี้ 
 ๔.๑ การจับโดยไมตองมีหมายจับ ซ่ึงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กําหนดหลักเกณฑการ
จับโดยไมมีหมายจับไวตาม มาตรา ๗๘ ดังนี้  

๔.๑.๑ เม่ือบุคคลนั้นไดกระทําความผิดซ่ึงหนาความผิดซ่ึงหนาไดแกความผิดซ่ึงเห็นกําลังกระทําหรือ
พบในอาการใดซ่ึงแทบจะไมมีความสงสัยวาเขาไดกระทําผิดมาแลว 

 ๔.๑.๒ เม่ือพบบุคคลโดยมีพฤติการณอันควรสงสัยวาผูนั้นนาจะกอเหตุรายใหเกิดภยันตรายแกบุคคล
หรือทรัพยสินของผูอ่ืน โดยมีเครื่องมือ อาวุธ หรือวัตถุอยางอ่ืนอันสามารถอาจใชในการกระทําความผิด 

 ๔.๑.๓ เม่ือมีเหตุท่ีจะออกหมายจับบุคคลนั้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา ๖๖ (๒) 
กลาวคือ มีหลักฐานตามสมควรวา บุคคลใดนาจะกระทําความผิดอาญาและมีเหตุอันควรเชื่อวาจะหลบหนีหรือจะ
ไปยุงเหยิงกับพยานหลักฐาน หรือกอเหตุอันตรายประการอ่ืนแตมีความจําเปนเรงดวนท่ีไมอาจขอใหศาลออก
หมายจับบุคคลนั้นได 

 ๔.๑.๔ เปนการจับผูตองหาหรือจําเลยท่ีหนีหรือจะหลบหนีในระหวางไดรับการปลอยตัวชั่วคราวตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๑๗ 
 ๔.๒ การแจงขอกลาวหาและสิทธิของผูถูกจับ ในการจับกุม ผูจับกุมจะตองแจงแกผูท่ีจะถูกจับกุมนั้นวา
เขาตองถูกจับ และแจงขอกลาวหาพรอมท้ังแจงสิทธิใหผูถูกจับทราบ แลวสั่งใหผูถูกจับไปยังท่ีทําการของผูจับ
พรอมดวยผูถูกจับ ถาเขาไมยอมไปก็มีอํานาจจับตัวไปได ถาบุคคลดังกลาวขัดขวางการจับ หลบหนี หรือพยายาม
หลบหนี ผูทําการจับก็มีอํานาจใชวิธีการท่ีเหมาะสมทําการจับกุมได ซ่ึงอาจใชกําลังเทาท่ีจําเปนและมีอํานาจท่ีจะ
ปองกันตัวไดถาบุคคลนั้นจะทํารายผูจับ สําหรับการแจงสิทธิของผูถูกจับนั้น หากไมมีการแจงสิทธิอาจทําใหถอยคํา
ท่ีผู ถูกจับใหการไว ไมสามารถนํามารับฟงเปนพยานหลักฐานในการพิสูจนความผิดของผู ถูกจับได โดยมี
รายละเอียดการแจงสิทธิใหผูถูกจับทราบดังนี้ 
 ๔ .๔ .๒.๑ผู ถูกจับมีสิทธิ ท่ีจะไมใหการหรือใหการก็ไดและถอยคําของผู ถูกจับนั้นอาจใชเปน
พยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได 
 ๔.๒.๒ผูถูกจับมีสิทธิท่ีจะพบและปรึกษาทนายความ หรือผูซ่ึงจะเปนทนายความ 
 ๔.๒.๓ถาผูถูกจับประสงคจะแจงใหญาติหรือผูซ่ึงตนไววางใจทราบถึงการจับกุมท่ีสามารถดําเนินการได 
  ๔.๓ การควบคุมตัวผูถูกจับ เม่ือจับตัวแลว ผูจับมีอํานาจควบคุมตัวผูถูกจับโดยใชวิธีควบคุมเทาท่ีจําเปน
เพ่ือปองกันมิใหหลบหนีเทานั้น และตองนําตัวผูถูกจับไปยังท่ีทําการของพนักงานเจาหนาท่ีในโอกาสแรก แตใน
กรณีจําเปน ผูจับจะจัดการพยาบาลผูถูกจับเสียกอน กอนนําตัวไปยังท่ีทําการของพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ
ก็ได เม่ือถึงยังท่ีทําการของพนักงานเจาหนาท่ี ใหแจงขอกลาวหา พฤติการณ สถานท่ีเกิดเหตุ วันและเวลา พรอมมอบ
บันทึกการจับและของกลาง ใหแกพนักงานสอบสวน หรือพนักงานเจาหนาท่ีตามกฎหมายฉบับนั้นๆ เพ่ือ
ดําเนินการตามกฎหมายตอไป ท้ังนี้เปนไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๘๔ และมาตรา 
๘๖ ในการควบคุมผูถูกจับนั้น เจาพนักงานตํารวจมีอํานาจควบคุมตามระยะเวลาท่ีประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา



๗๘ 
 

ความอาญา มาตรา ๘๗ กําหนดไว กลาวคือ ควบคุมตัวไดไมเกิน ๔๘ ชั่วโมง ( ไมรวมระยะเวลาเดินทางจากท่ีเกิด
เหตุมายังสถานีตํารวจ)  แลว เจาพนักงานตํารวจตองนําตัวผูตองหาไปขออนุญาตควบคุมตัวตอจากศาล เพ่ือให
ศาลออกหมายขัง แตอยางไรก็ตามในกรณี พ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามการกระทําอันเปนโจรสลัดฯ และ พ.ร.บ.
วาดวยความผิดเก่ียวกับสถานท่ีผลิตปโตรเลียมในทะเลฯ อนุญาตใหควบคุมไวไดภายในระยะเวลาเทาท่ีจําเปน 
 ๔.๔ การรวบรวมพยานหลักฐานและดําเนินการกับของกลางประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๒๒๗ กําหนดวา “ใหศาลใชดุลพินิจวินิจฉัยชั่งน้ําหนักพยานหลักฐานท้ังปวงอยาพิพากษาลงโทษจนกวาจะ
แนใจวามีการกระทําผิดจริงและจําเลยเปนผูกระทําความผิดนั้นเม่ือมีความสงสัยตามสมควรวาจําเลยไดกระทําผิด
หรือไมใหยกประโยชนแหงความสงสัยนั้นใหจําเลย”กลาวคือโจทกจะตองพิสูจนใหศาลเห็นวาจําเลยไดกระทําผิด
จริงโดยปราศจากขอสงสัย ดังนั้นพยานหลักฐาน จึงเปนสิ่งสําคัญในการใชยืนยันการกระทําผิดของผูถูกจับ ซึ่ง
พยานหลักฐานดังกลาวแบงได ๓ ประเภทไดแก พยานวัตถุ พยานเอกสาร และพยานบุคคล ในสวนของพยาน
บุคคลซ่ึงเปนเจาหนาท่ีทหารเรือท่ีทําการจับกุม ตองไปใหถอยคําตอพนักงานสอบสวนนั้นไมพบวาเปนปญหาใน
การปฏิบัติ แตในการรวบรวมพยานวัตถุและพยานเอกสารเพ่ือรวบรวมสงพนักงานสอบสวนมีความสําคัญ ซ่ึงมี
หลักการปฏิบัติ ดังนี้ 

 ๔.๔.๑ พยานหลักฐานในคดีอาญาท่ีสามารถยึดไวเปนของกลางเพ่ือรวบรวมสงพนักงานสอบสวน
ไดแก 
 ๑) สิ่งของซ่ึงมีไวเปนความผิดเชนยาเสพติดเปนตน 
 ๒) สิ่งของซ่ึงไดมาโดยผิดกฎหมายเชนสินคาหนีศุลกากรปลาท่ีไดมาจากการลักลอบทํา
ประมงเปนตน 
 ๓) สิ่งของซ่ึงไดใชหรือตั้งใจจะใชในการกระทําผิดเชนเรือและอวนท่ีใชในการลักลอบจับสัตว
น้ําโดยผิดกฎหมาย อุปกรณ เครื่องมือท่ีจะใชในการระเบิดปลาเปนตน 
 ๔) วัตถุพยานอ่ืนๆ ท่ีใชเปนหลักฐานในการพิสูจนความผิดเชนกลองบันทึกภาพหรือกลองวีดี
ทัศนท่ีเก่ียวของกับการกระทําความผิด โทรศัพทเคลื่อนท่ี และระบบการแสดงตําบลท่ีเรือ เปนตน  

 ๔.๒การดําเนินการกับของกลางผูจับตองตรวจนับ คัดแยกของกลางและทําบัญชี และถายภาพ และ
ปองกันรักษาของกลางท่ียึดไว อยาใหเสียหายหรือสูญหายไป 
 ๔.๕ การจัดทําบันทึกตรวจคนจับกุม(ตามผนวก ค แบบฟอรมท่ี ๑ และตัวอยางตามผนวก ง) 
  ๔.๕.๑ ในบันทึกจะตองระบุถึงสถานท่ีท่ีทําบันทึก วันท่ีท่ีทําบันทึก วันเวลาท่ีตรวจคนและจับ ชื่อ 
และ ตําแหนงเจาหนาท่ี หรือเจาพนักงาน ท่ีทําการตรวจคน และจับ โดยอางถึงกฎหมายท่ีใหอํานาจในการตรวจคน 
และจับ  แตอยางไรก็ดีในกรณีการลงชื่อของเจาหนาท่ีท่ีทําการตรวจ คน และจับ ควรระบุชื่อบุคคลผูไปดําเนินการ
จริง เพ่ือปองกันการฟองกลับในภายหลัง 

 ๔.๕.๒ การบันทึกตองมีขอความปรากฏวากอนจะลงมือตรวจคน และจับ เจาพนักงานไดแสดงวาเปน
เจาหนาท่ี หรือเจาพนักงานผูมีอํานาจท่ีจะทําการตรวจคน และจับ ใหเจาของเรือ ผูควบคุมเรือหรือนายเรือทราบแลว
และจะตองใหปรากฏอีกวา ไดแสดงความบริสุทธิ์ของเจาพนักงานท่ีไปทําการตรวจคน และจับ กับเจาของเรือผู
ควบคุมเรือ หรือนายเรือ พอใจและยินยอมใหตรวจคน  

 ๔.๕.๓ ในบันทึกตองใหปรากฏชื่อ เจาของเรือ ผูควบคุมเรือหรือนายเรือ เปนผูนําเจาหนาท่ีหรือเจา
พนักงานทําการตรวจคน 



๗๙ 
 

 ๔.๕.๔ ในบันทึกตองปรากฏวา เริ่มตรวจคนเม่ือเวลาใดและสิ้นสุดเม่ือใด 
 ๔.๕.๕ หากพบของกลาง ตองบันทึกใหปรากฏวา พบของกลางนั้น ณ ท่ีใดอยูในลักษณะอยางไร 
 ๔.๕.๖ ตองบันทึกใหปรากฏวา เจาพนักงานไดยึดของกลางอะไรไวบาง 
 ๔.๕.๗เม่ือเสร็จสิ้นการตรวจคนแลว ตองใหปรากฏไวในบันทึกวา  เจาพนักงานและผูท่ีไปดวยไดมี

การแสดงความบริสุทธิ์ใหเจาของเรือ ผูควบคุมเรือ หรือนายเรือ ดูอีกครั้งหนึ่งจนเปนท่ีพอใจและเจาพนักงานมิได
ทําใหเกิดความเสียหาย กรณีท่ีมีอะไรเสียหายไปบางก็แจงใหปรากฏในบันทึกนั้นและแจงดวยวา ไดตกลงกัน
อยางไรกับเจาของผูควบคุมเรือหรือนายเรือในเรื่องความเสียหายนั้นๆ รวมท้ังตองมีการแจงสิทธิของผูถูกจับให
ทราบดวย 

 ๔.๕.๘ ในบันทึกตองปรากฏขอความวาไดอานบันทึกนั้นใหผูเก่ียวของฟง  และใหลงลายมือชื่อรับรอง
บันทึกไว หากเห็นควรใหมีผูอ่ืนเปนพยานประกอบในบันทึกดวยก็ใหลงนามไวในฐานะพยาน 

 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
หมายเหตุไวท่ีทายบันทึกวา ผูถูกตรวจ คน หรือจับ ไมยินยอมลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน หลังจากทําบันทึกตรวจ คน 
จับ เสร็จสิ้น มอบสําเนาใหผูถูกตรวจ คน หรือจับ ไวเปนหลักฐาน ๑ ชุด  ท้ังนี้เปนไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา ๘๔( ๑ ) 

 ๔.๕.๑๐ ในกรณีผูตองหาไมสามารถพูดหรือเขาใจภาษาไทยได ใหทําการซักถามโดยผานลาม โดยให
ลามเปนผูแปล ในกรณีท่ีไมสามารถลงลายมือชื่อไดใหพิมพลายนิ้วหัวแมมือขวา ลงในชองลายมือชื่อแทนโดยกอน
ลงลายมือชื่อลามตองอานและแปลขอความในบันทึกใหผูถูกตรวจ คน หรือจับ ทราบและใหลามลงลายมือชื่อไวใน
บันทึกการตรวจ คน หรือจับดวยและมอบสําเนาใหผูถูกจับ ๑ ฉบับ 

 ๔.๖ การนําสงของกลางและผูถูกจับเม่ือจับกุมผูกระทําผิดหรือมีการยึดของกลาง ตามหลักในกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา ตองนําสงยังสถานีตํารวจซ่ึงพนักงานสอบสวนมีเขตอํานาจ อันหมายถึงสถานีตํารวจทองท่ี ซ่ึง
ความผิดไดเกิดข้ึน อางวาไดเกิดข้ึนหรือเชื่อวาไดเกิดข้ึนในทองท่ีของพนักงานสอบสวนนั้นในบางกรณีเปนการยากท่ี
จะทราบวาเหตุเกิดข้ึนในทองท่ีของสถานีตํารวจใด เชนกรณีเหตุเกิดในทะเลและลําน้ํา 

 ดังนั้นหากเปนไปไดควรนําผูถูกจับและของกลางสงสถานีตํารวจทองท่ีเกิดเหตุเปนอันดับแรก แตหาก
ไมสามารถจะกระทําได ใหนําผูถูกจับและของกลางสงยังสถานีตํารวจท่ีใกลท่ีสุด ซ่ึงจะเปนหนาท่ีพนักงานสอบสวน
ท่ีจะตองรับไว  

 ในกรณีท่ีพนักงานสอบสวนของสถานีตํารวจ ท่ีเจาหนาท่ีทหารเรือนําผูถูกจับและของกลางไปสงไมรับ
ดําเนินคดีตามกฎหมายโดยอางวาความผิดท่ีเกิดไมอยูในเขตอํานาจสอบสวนของตน ใหเจาหนาท่ีทหารเรือแจง
ความลงบันทึกประจําวันระบุเหตุท่ีไมรับดําเนินคดีไวเปนหลักฐาน หากพนักงานสอบสวนมีขอแนะนําในการ
ดําเนินคดีอยางไรก็ใหลงไวในบันทึกประจําวันดวย พรอมขอคัดสําเนาบันทึกประจําวันดังกลาว จากนั้นใหประสาน
ตนสังกัดเพ่ือดําเนินการประสานงานกับหนวยงานของสํานักงานตํารวจแหงชาติ เพ่ือดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ
กับการดําเนินคดีตอไป   
  
 



๘๐ 
 

 ๔.๗ สําหรับแบบฟอรมการทําบันทึกการตรวจ คน จับกุม ใหดําเนินการตามตัวอยาง ดังนี้ 
 - บันทึกรับรองผลการตรวจคนในกรณีท่ีมีการตรวจเรือ แตไมพบสิ่งผิดกฎหมาย(ตามผนวก ข 
แบบฟอรมท่ี ๑ ) 
 - บันทึกการจับกุมใชในกรณีท่ีมีการจับเม่ือพบการกระทําผิดกฎหมายทางทะเล(ตามผนวก ค 
แบบฟอรมท่ี ๑ ) 
 - บันทึกการรับแจงความนําจับบันทึกการรับรองผลคดีรายงานการจับกุมคดีท่ีมีผูแจงความนําจับ และ
การขอรับเงินรางวัลนําจับ(ตามผนวก ค แบบฟอรมท่ี ๒– ๕ )  
 ๔.๘ การปฏิบัติอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับการบังคับใชกฎหมาย 

๔.๘.๑ หลักการใชอาวุธ ในการบังคับใชกฎหมายเพ่ือใหเรือหยุด เจาหนาท่ีทหารเรือตองพึงปฏิบัติให
เปนไปตามหลักการของกฎหมายภายในและกฎหมายระหวางประเทศ สําหรับการใชอาวุธเพ่ือปองกันตนเองให
พิจารณาตามหลักความดานสัดสวนและภัยท่ีจะปองกันนั้นเปนภัยท่ีใกลจะถึงอันไมสามารถหลีกเลี่ยงได 

๔.๘.๒ ในการบังคับใชกฎหมายตามขอ ๓.๓.๘.๑ นั้น เจาหนาท่ีทหารเรือ ควรเลือกใชวิธีการอ่ืนๆ
อาทิเชน การแจงเตือนดวยวาจา หรืออาณัติสัญญาณ กอนใชกําลัง และอาวุธเขาบังคับ เจาหนาท่ีทหารเรือ จะใช
อาวุธไดเฉพาะ 

 ๑) การปองกันตนเอง 
 ๒) ปองกันผูอ่ืนใหพนจากภยันตรายรายแรงท่ีใกลจะถึงและมีความรุนแรงท่ีอาจถึงแกชีวิตหรือ

อันตรายสาหัส 
 ๓) เพ่ือปองกันอาชญากรรมท่ีรายแรงท่ีเปนอันตรายตอชีวิต 
 ๔) เพ่ือทําการจับกุมบุคคลท่ีเปนอันตรายและขัดขวางการปฏิบัติหนาท่ีหรือเพ่ือปองกันมิให

บุคคลหรือเรือดังกลาวหลบหนี โดยไมไดมุงหมายหรือเล็งเห็นผลไดวาจะเกิดอันตรายแกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
 ๕) กรณีท่ีจําเปนตองใชอาวุธ ใหใชอยางจํากัดเพียงเหมาะสมแกความจําเปนตามความ

รายแรงของความผิดและวัตถุประสงคตามกฎหมายฉบับนั้นๆ โดยพยายามลดการบาดเจ็บและความเสียหายให
เกิดข้ึนนอยท่ีสุดเทาท่ีจะทําได 

 ๖) กรณีเกิดการบาดเจ็บ ตองใหความชวยเหลือทางการแพทยแกผูบาดเจ็บโดยเร็วท่ีสุดท่ีจะ
ทําได 

 ๗) กรณีท่ีเกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต จากการบังคับใชกฎหมายโดยเจาหนาท่ีทหารเรือ 
จะตองรายงานเหตุนั้นตอผูบังคับบัญชาทันที ท้ังนี้เจาหนาท่ีทหารเรือ พึงแสดงสถานภาพความเปนเจาหนาท่ีของ
ตนกอน และสงสัญญาณเตือนอยางชัดเจนใหทราบวาจะใชอาวุธ เวนแตไมสามารถกระทําไดเนื่องจากสถานการณ
ขณะนั้นมีความเสี่ยงตอชีวิตหรืออันตรายท่ีรายแรงตอเจาหนาท่ีทหารเรือ หรือบุคคลอ่ืน หรือเปนกรณีท่ีเห็นไดชัด
แจงวามิอาจทําเชนนั้นได 

 ๘) การใหอาณัติสัญญาณ เพ่ือสั่งการแกผูควบคุมเรือนั้น ในกรณีการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ให
อํานาจทหารเรือฯ เจาหนาท่ีทหารเรือ จะตองดําเนินการตามท่ีกําหนดไวใน ประกาศกองทัพเรือ ท่ี ๗/๒๕๑๔ ลง 
๒๗ ก.ค.๑๔ เรื่อง อาณัติสัญญาณสําหรับสั่งแกผูควบคุมเรือ สวนการสั่งการในกรณีปฏิบัติตามกฎหมายฉบับอ่ืนซ่ึง 
พ.ร.บ.ใหอํานาจทหารเรือฯ ยังไมไดกําหนดไวนั้นใหอนุโลมตามประกาศกองทัพเรือฉบับนี้หรือตามประมวลสากลท่ี
ใชในการเดินเรือระหวางประเทศ 
 



๘๑ 
 

๕. การสงตัวผูตองหาให จนท.ตํารวจ 
 ๕.๑ ตรวจสอบ ชื่อ-นามสกุล ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อายุ สัญชาติ เพศ ขอหาท่ีกระทําผิด ของกลาง
ใหถูกตองตามเอกสารบันทึกการจับกุม ท่ีจะนําสง จนท.ตํารวจ 
 ๕.๒ เอกสารทุกฉบับท่ีจะนําสง จนท.ตํารวจ ตองรับรองโดยผูมีอํานาจลงนามชั้นสัญญาบัตรเทานั้น 
 ๕.๓ ตรวจคนสิ่งของของผูตองหาอยางละเอียดกอนนําสง จนท.ตํารวจ อยาใหมีการนําสื่งของตองหามเขา
ไปในหองกักขังโดยเด็ดขาด 
 ๕.๔ หามมิใหใชเครื่องพันธนาการแกผูตองหา เวนแต 
  ๕.๔.๑ เปนบุคคลท่ีนาจะทําอันตรายแกชีวิตหรือรางกายของตนเองและผูอ่ืน 
  ๕.๔.๒ เปนบุคคลวิกลจริตหรือจิตไมสมประกอบอันอาจเปนอันตรายตอผูอ่ืน 
  ๕.๔.๓ เปนบุคคลท่ีนาจะพยายามหลบหนีการควบคุม 
  ๕.๔.๔ เม่ือถูกควบคุมตัวออกไปนอกสถานท่ี เจาหนาท่ีทหารเรือท่ีรับผิดชอบใชดุลยพินิจในการ
ใชเครื่องพันธนาการแกผูตองหา 
  ๕.๔.๕ หามใชเครื่องพันธนาการแกเด็กอายุต่ํากวา ๑๔ ปหรือหญิง คนชรา คนพิการและคน
เจ็บปวย ซ่ึงไมสามารถจะหลบหนีดวยตนเองได 
 ๕.๕ เจาหนาท่ีทหารเรือนําตัวผูตองหาและของกลางไปสงยังสถานีตํารวจในทองท่ี  โดยมีเจาหนาท่ีรักษา
ความปลอดภัยดูแลตลอดเสนทางท่ีนําสง 
 ๕.๖ ให จนท.ตํารวจทําบันทึกประจําวันรับตัวผูตองหารวมท้ังทําสํานวนการแจงขอกลาวหากับผูกระทํา
ความผิด และนําเอกสารทุกฉบับท่ี จนท.ตํารวจ ทําไวสําเนาเก็บไวท่ีเจาหนาท่ีทหารเรือดวยเพ่ือใชในการติดตาม
ดําเนินคดีตอไป 
 
๖. การติดตามดําเนินคด ี
 ๖.๑ ประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือขอทราบขอมูลและเอกสารตางๆ โดยติดตอกับเจาหนาท่ีท่ี
รับผิดชอบ เชน ติดตอท่ีสถานีตํารวจท่ีรับเรื่อง พนักงานอัยการหรือศาล เปนตน 
 ๖.๒ รวบรวมและประมวลขอมูลจากเอกสาร สํานวนท่ีไดรับเพ่ิมเติม มาแจงตอผูบังคับบัญชาใหรับทราบ
ความคืบหนาของคดี 
 ๖.๓ เม่ือมีการรองขอจาก จนท.ตํารวจ ในเรื่องตางๆเชน การใหขอมูลเพ่ิมเติม การสงเอกสารหลักฐาน
ตางๆ เปนตน ใหเรงดําเนินการตามวันและเวลาท่ี จนท.ตํารวจไดแจง 
 ๖.๔ ผลจากการติดตามคดี 
  -  กรณีท่ีผลคดียังไมถึงท่ีสุด และจําเปนตองรอผลการดําเนินการจากหนวยงานท่ีเก่ียวของให
ดําเนินการติดตามผลเปนระยะๆ อยางตอเนื่อง 
  -  กรณีท่ีผลคดีถึงท่ีสุด จัดทํารายงานสรุปผลของคดีใหผูบังคับบัญชาไดรับทราบ 
 
 
 
 



๘๒ 
 

๗. บทเรียนการดําเนินคด ี

 ๗.๑ กรณี เรือประมงเวียดนาม 

๗.๑.๑ ตองมีลามแปลภาษาในการสอบสวนเบื้องตนของชุดจับกุม  กอนจะนําสง จนท.ตํารวจ ควร
เรงใหเสร็จสิ้นภายใน ๒๔ ชม.นับตั้งแตเม่ือเรือเทียบทา เพ่ือความสะดวกในการดําเนินคดีจะตองฝากขังผูตองหาให
เสร็จสิ้นกอนเวลาคํ่า (ควรเริ่มดําเนินการสอบสวนตั้งแตชวงเชา) 

๗.๑.๒ ระหวางการสอบสวนเบื้องตนตองจัดใหมีอาหารและน้ํา ดูแลตามหลักมนุษยธรรม 
๗.๑.๓ บัญชผีูตองหาสามารถเขียนชื่อทับศัพทเปนชื่อภาษาไทยได ตองระบุอายุ มีรูปถายประกอบ 

และลงลายมือชื่อหรือประทับลายนิ้วมือเปนหลักฐาน 
๗.๑.๔ การทําบัญชีของกลาง ใหมีความรัดกุม ครบถวน(หากเปนสัตวน้ําใหลงบันทึกวาเนาเสียดวย 

เชน ปลาเนาเสียจํานวน ๑๐ กก.) โดยมีการลงนามของไตเรือไวเปนหลักฐาน 
๗.๑.๕ หลังการทําการจับกุม ใหจัดยามในการดูแลของกลางไมใหสูญหาย จนกระท่ังสงมอบให

เจาหนาท่ีตํารวจเรียบรอย 
๗.๑.๖ เม่ือนําสงผูตองหาใหตํารวจ จะตองมีการลงบันทึกประจําวันไวเปนหลักฐาน โดยระบุชื่อผู

บังคับการเรือ และหัวหนาชุดตรวจคน เพียง ๒ คน (ไมตองใชชื่อชุดตรวจคนท้ัง ๖ คน) 
๗.๑.๗ ในการสอบปากคําในชั้นสอบสวน พนักงานสอบสวนจะเรียน ผูบังคับการเรือ และ หัวหนาชุด

ตรวจคนมาสอบปากคําประกอบการดําเนินคดี 
๗.๑.๘ ใหสอบถามพนักงานสอบสวนถึงจํานวนการฝากขัง เนื่องจากจะมีผลตอระยะเวลาการ

ดําเนินการสงฟอง 
 

  ๗.๒ กรณีเรือขนน้ํามันเถื่อน 

๗.๒.๑ การทําบัญชีของกลางไมระบุจํานวนโดยประมาณ จะตองให จนท.ผูเชี่ยวชาญลงจํานวนตามท่ี
วัดจริง 

๗.๒.๒ ควรเรงดําเนินการรวบรวมหลักฐานใหครบถวน รัดกุมและมีไตเรือลงชื่อรับรอง กอนสงตํารวจ
เพ่ือปองการการเปลี่ยนแปลง 

๗.๒.๓ การดําเนินคดีสามารถดําเนินคดีไดท้ัง กฎหมายของกรมศุลกากรหรือ กฎหมายของกรม
สรรพสามิต (ตามกฎหมายของกรมศุลกากรใชเวลาดําเนินการนาน ของกลางยึดเปนของหลวงท้ังหมด  สวน
กฎหมายของกรมสรรพสามิต เนนเปรียบเทียบปรับ ระยะเวลาดําเนินการสั้นกวา) 

๗.๒.๔ การดําเนินคดี ตองอางอิงพ้ืนท่ีจับกุมใหสอดคลองกับตัวบทกฎหมาย ท้ังนี้ควรปรึกษา
นายทหารพระธรรมนูญ เพ่ือความถูกตอง 

๗.๒.๕ ใชความถ่ีถวนในการตั้งขอกลาวหา เพ่ือปองกันการถูกฟองกลับ 
๗.๒.๖ เม่ือดําเนินการเก่ียวกับ การเปรียบเทียบปรับเรียบรอย และนําบันทึกการจับกุมสงเจาหนาท่ี

ตํารวจเพ่ือดําเนินคดีอาญาตอไป  

 



๘๓ 
 

  ๗.๓ กรณีเรือขนของหนีภาษี/ของผิดกฎหมาย 
๗.๓.๑ การลงรายละเอียดของกลางในบันทึกจับกุมใหลงใหชัดเจน หากสงสัยใหลงรายละเอียดตามท่ี

เห็น เชน กรณีตรวจพบไมแปรรูปท่ีไมสามารถตรวจสอบวาเปนไมประเภทอะไร ใหลงรายละเอียดไววา (เชน ไม
แปรรูปไมทราบชนิด จํานวน... ) 

๗.๓.๒ ใหบันทึกพฤติการณเรือตองสงสัยตั้งแตข้ัน การตรวจพบ และระบุสาเหตุท่ีเขาไปทําการ
ตรวจสอบ  

๗.๓.๓ บัญชีของกลาง ใหระบุจํานวน แตไมตองระบุมูลคา  
๗.๓.๔ ถาเรือตองสงสัยอางวามีใบขนสงสินคา ใหทําการตรวจสอบ ล็อต ยี่หอ จํานวน เพ่ือปเอวกัน

การสวมสิทธิ์  
๗.๓.๕ หากมีพฤติการณการเก็บซอนในหองลับ หรือระวางพิเศษ ใหระบุขอหาดัดแปลงตัวเรือไวใน

สํานวนดวย  
 

 ๗.๔ กรณีแรงงานผิดกฎหมาย 

๗.๔.๑ กรณีพบแรงงานอายุนอย หรือสอบถามแลวอายุต่ํากวา ๑๖ ป จะมีข้ันตอนการข้ึนพิสูจนใน

ศาลเยาวชน  วาข้ันตอนการจับกุมเปนไปตามกฎหมาย 

๗.๔.๒ กรณีมีแรงงานผิดกฎหมายจํานวนมาก ควรเปดโอกาสใหเจาของเรือนําเอกสารท่ีถูกตองมายื่น 

เพ่ือลดจํานวนผูตองหา  

๗.๔.๓ ระมัดระวังการเก็บสิ่งของสวนตัวของแรงงาน อาจตองทําบัญชีสิ่งของไวเปนหลักฐานเพ่ือ

ปองกันการสูญหาย 

๗.๔.๔ กรณีแรงงานตางดาว  ใหตรวจสอบหลักฐานการเขาเมือง หากไมถูกตองใหเพ่ิมขอกลาวหา 

เขาเมืองโดยผิดกฎหมาย  ไตเรือเพ่ิมขอหาใหท่ีพักพิงบุคคลเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย (รายละเอียดใหสอบถาม

นายทหารพระธรรมนูญเพ่ิมเติม) 

๗.๔.๕ การคัดแยกระวางเหยื่อกับแรงงานผิดกฎหมาย ตองใชผูเชี่ยวชาญ (สหวชิาชีพ)  

 

๘. สิทธิของผูตองหา/ผูถูกกลาวหา 
 ๘.๑ ผูถูกจับมีสิทธิท่ีจะไมใหการหรือใหการก็ไดและถอยคําของผูตองหานั้นอาจใชเปนพยานหลักฐาน      
ในการพิจารณาคดีได 
 ๘.๒ มีสิทธิแจงหรือขอใหเจาพนักงานแจงใหญาติหรือผูไววางใจทราบถึงการจับกุมในโอกาสแรก 
 ๘.๓ พบและปรึกษาผูซ่ึงจะมาเปนทนายความไดเปนการเฉพาะตัว 
 ๘.๔ ใหทนายความหรือผูซ่ึงตนไววางใจเขารวมฟงการสอบปากคํา 
 ๘.๕ ไดรับการเยี่ยมเยียนหรือติดตอกับญาติไดตามสมควร 
 ๘.๖ ไดรับการรักษาพยาบาลโดยเร็วเม่ือเกิดการเจ็บปวย 
 



เอกสารอางอิง 

๑. เอกสารอางอิงของกองทัพเรือหมายเลข ๙๑๐๑ คูมือการปฏิบัติเก่ียวกับกฎหมายใหอํานาจทหารเรือ

ปฏิบัติการในทะเล 

๒. รางแนวทางการปฏิบัติในการตรวจคน(เพ่ือพลาง) พ.ศ.๒๕๔๘ กฝร. 

๓. เอกสารการจัดการความรู เรื่อง การตรวจคน และการบังคับใชกฎหมายท่ีมอบอํานาจใหทหารเรือ

ปราบปรามผูกระทําผิดบางอยางทางทะเล  พ.ศ.๒๕๕๗ กยฝ. 

 



ก-๑ 
 

ผนวก ก 

รายการตรวจสอบความพรอมในการตรวจคน 

๑. รายการตรวจสอบความพรอมในการตรวจคนดานองควัตถุ 

หัวขอ รายการ 
ความพรอม 

หมายเหตุ 
พรอม ไมพรอม 

๑. 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. 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. ๓. เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย คนท่ี 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. ๔. เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย คนท่ี ๒ 
๔.๑. เครื่องแบบ หมวก รองเทา 
๔.๒. ปนกลมือ พรอมซองบรรจุกระสุน 
๔.๓. เข็มขัดสนาม  

   



ก-๒ 
 

หัวขอ รายการ 
ความพรอม 

หมายเหตุ 
พรอม ไมพรอม 

 ๔.๔. ไฟฉาย 
๔.๕. เสื้อเกราะ  
๔.๖. กุญแจมือ/ อุปกรณพันธนาการ  
๔.๗. ซองกระสุนสํารอง บรรจุกระสุนพรอม  

   

๕. ๕. เจาหนาท่ีคนหาตรวจสอบ คนท่ี 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. ๖. เจาหนาท่ีคนหาตรวจสอบ คนท่ี 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-๓ 
 

๒. รายการตรวจสอบความพรอมในการตรวจคน(ดานองคยุทธวิธี) 

หัวขอ รายการ 
การดําเนินการ 

หมายเหตุ 
ดําเนินการแลว ไมไดดําเนินการ 

ข้ันการเตรียมการกอนเขาตรวจคน    
๑. มีการติดตามเปาเรือตองสงสัยตลอดเวลา    
๒. การตรวจสอบขอมูลของเรือทางทัศนะ  

๒.๑. ประเภทของเรือ 
๒.๒. สถานภาพและรูปรางลักษณะของเรือ 
๒.๓. ชื่อเรือ หมายเลขประจําเรือ 
๒.๔. สัญชาติเรือ 
๒.๕. เข็ม ความเร็ว 
๒.๖. อุปกรณอิเล็กทรอนิกสและเครื่องมืออ่ืนๆท่ีอยูบนดาดฟา 
๒.๗. จํานวนลูกเรือ 
๒.๘. ปฏิกริยาของลูกเรือท่ีสังเกตได 

   

๓. การสอบถามเรือตองสงสัย  
๓.๑. ชื่อผูควบคุมเรือ 
๓.๒. ชื่อเรือ 
๓.๓. จํานวนเจาหนาท่ีและลูกเรือ 
๓.๔. สัญชาติของเรือ 
๓.๕. สัญชาติของเจาหนาท่ีและลูกเรือ 
๓.๖. เรือมาจากไหน จะไปท่ีไหน  
๓.๗. วัตถุประสงคในการออกเรือมา  
๓.๘. เรือมีอาวุธและสัตวเลี้ยงบนเรือหรือไม 

   

ข้ันการหยุดเรือตองสงสัย    
๑ วิธีการหยุดเรือเปนไปตามลําดับข้ันตอน  

๑.๑. แสดงธงLIMA หรือสัญญาณไฟ สัญญาณหวูดหรือสัญญาณ
ทางทัศนะท่ีเปนไปตามอักษรสากลหรือทางวิทยุสื่อสาร 
๑.๒. หันอาวุธปนเขาหาเรือตองสงสัย  
๑.๓. ยิงลูกปนซอม พลุ หรือใชระเบิดเสียง  
๑.๔. ยิงลูกปนจริงไปตกขางหนาเรือตองสงสัยในระยะหาง  
พอสมควร 
๑.๕. ใชอาวุธปนทําความเสียหายกับเรือบางสวนโดยไมใหเกิด 
การบาดเจ็บ 
 

   



ก-๔ 
 

หัวขอ รายการ 
การดําเนินการ 

หมายเหตุ 
ดําเนินการแลว ไมไดดําเนินการ 

  ๑.๖. ใชอาวุธปนทําการหยุดเรือโดยการยิงไปท่ีหัวเรือ 
ทายเรือ หรือหองเครื่อ 

   

๒. การประจําสถานี  
๒.๑. ประกาศประจําสถานีตรวจคน 
๒.๒. การแตงภายในการประจําสถานี  
๒.๓. การประจําสถานีของเรือในการตรวจคนตามลําดับข้ัน 
ความเสี่ยง 

   

๓. 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. หนาท่ีรับผิดชอบของแตละคน  
๓.๕.๔. แผนการสื่อสารและการปฏิบัติเม่ือสั่งการเปลี่ยน  

ระดับในการตรวจคน 
๓.๕.๕. สถานท่ีท่ีควรจะมุงสนใจเปนพิเศษในการตรวจคน 
๓.๕.๖. ระดับความเสี่ยงภัยท่ีคาดวานาจะเกิดข้ึน๕.๐ 
๓.๕.๗. การวางตําแหนงของเรือท่ีจะเขาตรวจคน๕.๐ 
๓.๕.๘. กฎการปะทะ 
๓.๕.๙. แผนการถอนตัว  
๓.๕.๑๐.แผนการสื่อสารท่ีจะตองมีการแลกเปลี่ยนขอมูล 
ขาวสารกันตลอดเวลาในระหวางการตรวจคน 

   

ข้ันการเขาหาเรือตองสงสัย    
๑. 
๒. 
๓. 
๔. 
 

นําเรือใหดวงอาทิตยอยูดานหลังของเรือตรวจคน  
เรือตรวจคนอยูทางดานเหนือลม  
ไมเขาหาเรือตองสงสัยทางดานทายเรือ 
สั่งการใหเรือตองสงสัยปฏิบัติ  
๔.๑. ใหลูกเรือรวมกันบริเวณดาดฟาเปดของเรือตองสงสัย 

   



ก-๕ 
 

หัวขอ รายการ 
การดําเนินการ 

หมายเหตุ 
ดําเนินการแลว ไมไดดําเนินการ 

 
 
 
 

๕. 
๖. 

๔.๒. ใหเรือตองสงสัยเปดประตู หนาตาง เปดไฟในเกง เปดไฟใน
เกง 
๔.๓. ใหเรือจัดเตรียมเอกสารและรายละเอียดลูกเรือ 
๔.๔. แนะนําเข็มความเร็วของเรือท่ีเหมาะสมใหกับเรือตองสงสัย 
นําเรือใหอยูนอกระยะยิงของเรือท่ีจะทําการตรวจคน 
บริเวณภายนอกตัวเรือและดาดฟาของเรือตรวจคนไมมีผูท่ีไม
เก่ียวของอยู 

   

ข้ันการข้ึนสูเรือตองสงสัย    
๑.        การปฏิบัติของเรือในการตรวจคนดวยเรือสองลํา(เรือเล็ก)  

๑.๑. เรือตรวจคน(เรือเล็ก) นําเรือตรวจสอบความเรียบรอยของ
เรือตองสงสัยเปนรูปเกือกมา 
๑.๒. เรือคุมกันวางตัวอยูทางทายเรือตองสงสัยเปนรูปสามเหลี่ยม 
๑.๓. เรือตรวจคนนําเรือตรวจสอบเรือตองสงสัยเรียบรอยแลวไป
วางตัวทายเรือตองสงสัยทางดานตรงขามกับเรือคุมกัน 
๑.๔. เรือคุมกันเลื่อนตําแหนงคุมกันไปขางหนาขณะท่ีเรือตรวจคน
นําเรือเขาเทียบสงชุดตรวจคนทางดานเดียวกับท่ีเรือคุมกันอยู 
๑.๕. ชุดตรวจคนข้ึนเรือตองสงสัยแลว เรือตรวจคนและเรือคุมกัน
ถอยกลับตําแหนงเดิม 
       การปฏิบัติของเรือในการตรวจคนดวยเรือลําเดียว  
๑.๑. เรือตรวจคนนําเรือตรวจสอบความปลอดภัยของเรือตอง
สงสัย 
๑.๒. เรือตรวจคนเรียกใหเรือตองสงสัยนําเรือเขามาเทียบทางดาน
กราบของเรือท่ีกําหนด 
๑.๓. ชุดตรวจคนข้ึนเรือตองสงสัยเรียบรอยเรือตรวจคนถอยหลัง
ออกมาลอยลําคุมกันชุดตรวจคน 

  กรณีเรือ
สองลํา(เรือ

เล็ก) 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรณีเรือลํา
เดียว 

๒. การปฏิบัติบนเรือตองสงสัย 
๒.๑. ลําดับการข้ึนเรือของชุดตรวจคน 
๒.๒. การปฏิบัติของเจาหนาท่ีชุดตรวจคน 
๒.๒.๑. จนท.รปภ.ควบคุมลูกเรือทันทีท่ีข้ึนบนเรือตองสงสัย 
๒.๒.๒. จนท.คนหาฯ ตรวจสอบปลอดภัยเบื้องตนบริเวณทายเรือ
รายงาน หน.ชุด 
๒.๒.๓. จนท.คนหาฯ ตรวจสอบลูกเรือตองสงสัยถูกตองตาม
วิธีการ(ตรวจสอบผูควบคุมเรือเปนบุคคลแรก) 

   



ก-๖ 
 

หัวขอ รายการ 
การดําเนินการ 

หมายเหตุ 
ดําเนินการแลว ไมไดดําเนินการ 

 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) 

   

๓. การปฏิบัติของชุดตรวจคน 
๓.๑. กรณีท่ีมีของผิดกฎหมาย ดําเนินการแจงขอกลาวหา,  
จับกุมผูกระทําผิดพรอมของกลาง,รวบรวมพยานหลักฐาน,  
ตรวจรางกายโดยละเอียดเคลื่อนยายผูตองหา 
๓.๒. กรณีไมพบสิ่งผิดกฎหมาย ใหผูควบคุมลงลายมือชื่อพรอม
พยานในแบบเอกสารการตรวจเรือรวบรวมพยานหลักฐาน, ตรวจ
รางกายโดยละเอียดเคลื่อนยายผูตองหา 
๓.๓. หน.ชุด พูดคุย ปจว.หลังการตรวจคนเรียบรอย 

  กรณีท่ีมีของ
ผิดกฎหมาย 

 
กรณีไมพบ

สิ่งผิด
กฎหมาย 

ข้ันการลงเรือตองสงสัย    
๑. หน.ชุด ขออนุญาตถอนตัว    
๒. การปฏิบัติของเรือใหญ 

ตรวจคนดวยเรือสองลํา(เรือเล็ก)  
๒.๑. เรือคุมกันเลื่อนตําแหนงคุมกันไปขางหนา 
๒.๒. เรือตรวจคนนําเรือไปรับชุดตรวจคนกราบเดียวกับเรือคุมกัน 
๒.๓. ลําดับการลงเรือของ จนท.ชุดตรวจคน 
๒.๔. กรณีมีอาวุธ หน.ชุดตรวจ แจงท่ีวางอาวุธใหไตทราบ  
๒.๕. เรือตรวจคนถอยหลังไปตําแหนงเดิม 
๒.๖. เรือคุมกันถอยหลังกลับตําแหนงเดิม 
๒.๗. ใหเรือตองสงสัยแลนออกไปตามทิศทางเข็มท่ีเรือคุมกัน
กําหนดให 
กรณีกระทําผิดดําเนินการจับกุม 
๒.๘. การควบคุมตัวลูกเรือท่ีกระทําผิดบนเรือจัด จนท.ควบคุม 
๒.๙. จัด จนท.นําเรือท่ีกระทําผิดไปสง จนท.ตํารวจ 
ตรวจคนดวยเรือลําเดียว  
๒.๑. เรือตรวจคนเตรียมพรอม ใหเรือตองสงสัยนําเรือ 
เขาเทียบรับชุดตรวจคน 
๒.๒. ชุดตรวจคนลงจากเรือตองสงสัยตามลําดับ 

  กรณีเรือ
สองลํา (เรือ

เล็ก) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรณีเรือลํา
เดียว 
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หัวขอ รายการ 
การดําเนินการ หมายเหตุ 

ดําเนินการแลว ไมไดดําเนินการ 
 ๒.๓. ใหเรือตองสงสัยแลนออกไปตามทิศทางเข็มท่ีเรือคุมกัน

กําหนดให 
กรณีกระทําผิดดําเนินการจับกุม 
๒.๔. การควบคุมตัวลูกเรือท่ีกระทําผิดบนเรือจัด จนท.ควบคุม 
๒.๕. จัด จนท.นําเรือท่ีกระทําผิดไปสง จนท.ตํารวจ 

   

๓. การปฏิบัติหลังการตรวจคนเสร็จสิ้น 
๓.๑  หน.ชุดตรวจรายงานผลการปฏิบัติให ผบ.เรือ ทราบ  
๓.๒. ชุดตรวจคนตรวจสอบ อาวุธ เครื่องมือ อุปกรณตรวจคน 
๓.๓. หน.ชุดตรวจคน ชี้แจงการปฏิบัติใหชุดตรวจคน  
ทราบถึงการปฏิบัติท่ีผานมา ขอผิดพลาดตาง ๆ 
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ผนวก ข 
แบบฟอรมการตรวจคน 

 
(แบบฟอรมท่ี ๑) 

บันทึกรับรองผลการตรวจคน 
 

                                                   เขียนท่ี..................................................................... 
                                                             วันท่ี...............เดือน...............................พ.ศ.................... 

  บันทึกไวเพ่ือแสดงวาเม่ือเวลา...................................ขาพเจา....................................................
ตําแหนง.....................................................................ไดนําเรือออกลาดตระเวนตามแผนการลาดตระเวนเพ่ือปฏิบัติ
ภารกิจตามท่ีไดรับมอบหมาย ขณะท่ีเรือแลนมาถึงบริเวณ...................................................ตําบลท่ีเรือ ละติจูด 
................................................................ลองจิจูด...................................................................ไดพบเรือ
................................................................ชื่อและหมายเลขทะเบียนท่ีเห็นได.......................................เรือทาสี
...............................................เกงเรือทาสี.......................................เจาหนาท่ีไดทําการขอตรวจ โดยกอนทําการ
ตรวจไดแสดงความบริสุทธิ์จนเปนท่ีพอใจของนาย.............................................ผูควบคุมเรือ/ผูถูกตรวจ แลว  จึงได
ขอความรวมมือในการตรวจ และ  เริ่มตรวจเม่ือเวลาประมาณ...........................................................เสร็จสิ้นเวลา
ประมาณ..........................................................จากการตรวจเรือไดทราบวา  

๑. ใบอนุญาตใหใชเรือเลขท่ี....................................................ตั้งแต...................ถึง………………................... 
ไดรับอนุญาตใหใชเรือไดบริเวณ.........................................................................ชื่อเรือ......................................... 
เลขทะเบียนเรือ...........................................................ชนิดเครื่องจักร...........................................ยี่หอ................ 
ขนาด.............................................................................หมายเลขเครื่อง............................................................... 
 ๒. ผูควบคุมเรือชื่อ................................................................................อายุ.............................ป 
ท่ีอยู..............................................................................บัตรประจําตัวประชาชนเลขท่ี.......................................... 
ออกให ณ ...................................................วันออกบัตร...........................................บัตรหมดอายุ....................... 
ใบประกาศนียบัตร ฯ เลขท่ี........................................................................................................................... 
 ๓. เจาของเรือผูถือกรรมสิทธิ์ ชื่อ..................................................................................อายุ................ปท่ีอยู
..............................................................................บัตรประจําตัวประชาชนเลขท่ี................................................ 
ออกให ณ .............................................................วันออกบัตร....................................บัตรหมดอายุ................... 
 ๔. ผูควบคุมเครื่องชื่อ..........................................................................อายุ................................ป 
ท่ีอยู...............................................................................บัตรประจําตัวประชาชนเลขท่ี........................................ 
ออกให ณ .............................................................วันออกบัตร......................................บัตรหมดอายุ.................. 
ใบประกาศนียบัตร ฯ เลขท่ี................................................... 
 ๕. จํานวนลูกเรือท้ังหมด............................................นาย ออกเดินทางจาก................................................. 
เม่ือ.................................................................จะเดินทางไป........................................เพ่ือ.................................... 
 ๖. เครื่องมือทําการประมง คือ...................................................................................................................... 
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  ผลการตรวจไมปรากฏสิ่งผิดกฎหมายหรือมีการกระทําท่ีฝาฝนตอกฎหมายแตประการใด ในการ
ตรวจครั้งนี้ผูตรวจไดกระทําการโดยสุภาพ มิไดทําการขูเข็ญ บังคับ หรือกระทําการประการหนึ่งประการใดอันเปน
การประทุษรายแกกายหรือจิตใจตอผูหนึ่งผูใด อีกท้ังมิไดทําใหทรัพยสินอ่ืนใดเสียหาย สูญหาย เสื่อมคา หรือไร
ประโยชนแตประการใด และมิไดเรียกรองเอาทรัพยสินใด ๆ มาเปนประโยชนสวนตัว 
  เพ่ือเปนการรับรองผลการตรวจ เจาหนาท่ีจึงไดบันทึกนี้ตอหนาผูลงนามทายบันทึก ไดอานใหฟง
แลว รับวาถูกตองจึงพรอมกันลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน โดยเจาพนักงานผูตรวจมิไดทํา หรือจัดใหทําการใดๆ ซ่ึง
เปนการใหคําม่ัน 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    
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(แบบฟอรมท่ี ๒) 
แบบการตรวจสอบกอนการเขาตรวจคน 

วัน/เดือน/ป……………… เวลา…………………. ตําบลท่ี…………………………….( แลต./ลอง.)  

๑.  การตรวจสอบทางทัศนะ 

ประเภทของเรือ…………………………………..  ชื่อ………………………………………........  

เรือ………………………………………  

สัญชาติ/ ธง…………………………………….........เข็ม/ ความเร็ว……………………………  

อุปกรณ ………………………………………………………………………………….................... 

อิเล็กทรอนิกส………………………………………………………………………………..............  

อุปกรณอ่ืนๆ บนดาดฟา…………………………………………………………………………….  

จํานวนลูกเรือ…………………………… อากัปกิริยาโดยท่ัวไปของลูกเรือ……………………  

๒.  การตรวจสอบทางวิทยุ สื่อสาร 

ชื่อผูควบคุ มเรือ………………………………….  ชื่อบริษัท/ เจาของเรือ…………………….  

ชื่อเรือ…………………………………………….....  สัญชาติของเรือ…………………………......  

ประเภทของเรื อ………………………………….   

เรือเดินทางมาจาก……………………………….  เดินทางไปยัง……………………………......  

เวลาท่ีอยูในทะเล………………………………..  สินคาบนเรือ……………………………........  

จํานวนลูกเรือ………………………………….....  สัญชาติ………………………………….........  

อาวุธบนเรือ( อาจใชถามเวลาข้ึนสูเรือ) ………………………………………………………….  

๓.  ขอมูลขาวสารท่ีไดรับเพ่ิมเติม 

………………………………………………………………………………………………………….........  

………………………………………………………………………………………………………….........  

๔. ระดับความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยงสูง/ ระดับปกติ………………………………………………….....................  

สภาพทองทะเล คลื่นลม………………………………………………………….......................  

๕. กําหนดระดับการตรวจคน ระดับ...........................  

๖.  สิ่งท่ีไดปฏิบัติไปแลว( / )  

………… การตรวจสอบทางทัศนะ 

………… การตรวจสอบทางวิทยุสื่อสาร 

………… ขอมูลขาวสารท่ีไดรับเพ่ิมเติม  

………… ประเมินคาระดับความเสี่ยง 
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………… กําหนดระดับการตรวจคน 

 ………… ความพรอมของชุดตรวจคน( องคบุคคล/ องควัตถุ)  

 ……….. ระบบการติดตอสื่อสาร 

 ……….. แผนฉุกเฉิน 
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ผนวก ค 
แบบฟอรมการจับกุม 

(ใชในกรณีท่ีมีการจับเม่ือพบการกระทําผิดกฎหมาย) 
 

(แบบฟอรมท่ี ๑) 
บันทึกการตรวจคนจับกุม 

                                                   เขียนท่ี..................................................................... 
                                                             วันท่ี...............เดือน...............................พ.ศ.................... 

   บันทึกไวเพ่ือแสดงวาเม่ือเวลา................ขาพเจา.....................................................................
ตําแหนง.....................................................................ไดนําเรือออกลาดตระเวนตามแผนการลาดตระเวนเพ่ือปฏิบัติ
ภารกิจตามท่ีไดรับมอบหมาย ขณะท่ีเรือแลนมาถึงบริ เวณ ..... . . . . . . . .......................................ตําบลท่ีเรือ         
ละติจูด ....................................................................... ลองจิจูด...........................................................................   
ไดพบเรือ................................................................ชื่อและหมายเลขทะเบียนท่ีเห็นได.......................................   
เรือทาสี...............................................เกงเรือทาสี.......................................ท่ี..เจาหนาท่ีไดทําการขอตรวจ โดยกอน
ทําการตรวจไดแสดงความบริสุทธิ์จนเปนท่ีพอใจของนาย..................................................................... ........ผู
ควบคุมเรือ/ผู ถูกตรวจ แลว   จึ งไดขอความรวมมือในการตรวจ และ  เริ่มตรวจเ ม่ือเวลาประมาณ
...........................................................เสร็จสิ้นเวลาประมาณ..........................................................จากการตรวจเรอื
ไดทราบวา  

๑. ใบอนุญาตใหใชเรือเลขท่ี....................................................ตั้งแต...................ถึง………………................... 
ไดรับอนุญาตใหใชเรือไดบริเวณ.........................................................................ชื่อเรือ......................................... 
เลขทะเบียนเรือ...........................................................ชนิดเครื่องจักร...........................................ยี่หอ................ 
ขนาด.............................................................................หมายเลขเครื่อง............................................................... 
 ๒. ผูควบคุมเรือชื่อ................................................................................อายุ.............................ป 
ท่ีอยู..............................................................................บัตรประจําตัวประชาชนเลขท่ี.......................................... 
ออกให ณ ...................................................วันออกบัตร...........................................บัตรหมดอายุ....................... 
ใบประกาศนียบัตร ฯ เลขท่ี................................................................................................................................... 
 ๓. เจาของเรือผูถือกรรมสิทธิ์ ชื่อ...................อายุ................ปท่ีอยู..................บัตรประจําตัวประชาชน      
เลขท่ี..............ออกให ณ ........................................วันออกบัตร....................................บัตรหมดอายุ................... 
 ๔. ผูควบคุมเครื่องชื่อ..........................................................................อายุ................................ป 
ท่ีอยู...............................................................................บัตรประจําตัวประชาชนเลขท่ี........................................ 
ออกให ณ .............................................................วันออกบัตร......................................บัตรหมดอายุ.................. 
ใบประกาศนียบัตร ฯ เลขท่ี................................................... 
 ๕. จํานวนลูกเรือท้ังหมด....................................นาย ออกเดินทางจาก................................................. 
เม่ือ.................................................................จะเดินทางไป........................................เพ่ือ.................................... 
 ๖. เครื่องมือทําการประมง คือ.....................................................................(ตามรูปภาพท่ีแนบ) 
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ผลการตรวจคน 
๑............................................................................................................................................(ตามรูปภาพท่ีแนบ) 
๒............................................................................................................................................(ตามรูปภาพท่ีแนบ) 
๓............................................................................................................................................(ตามรูปภาพท่ีแนบ) 
โดยกลาวหาวาไดกระทําความผิดดังนี้   

๑.................................................................................................................................................... 
๒.................................................................................................................................................... 
๓.................................................................................................................................................... 
เหตุเกิดในทะเลบริเวณ แลตติจูด .............................. ลองจิจูด .......................................... ตําบล.................... 
อําเภอ.................... จังหวัด......................เม่ือวันท่ี ...................................... เวลาประมาณ ...................   
จากการสอบสวนเบื้องตนในชั้นการจับกุมปรากฏวาผูตองหาท้ังหมด จํานวน ๑๒ คน   ใหการรับสารภาพตลอดขอ
กลาวหา พรอมกันนี้ไดดําเนินการแจงสิทธิใหผูตองหาทราบดังตอไปนี้ 
 ๑. ผูถูกจับมีสิทธิท่ีจะไมใหการหรือใหการก็ไดและถอยคําของผูตองหานั้นอาจใชเปนพยานหลักฐาน 
ในการพิจารณาคดีได 
 ๒. มีสิทธิแจงหรือขอใหเจาพนักงานแจงใหญาติหรือผูไววางใจทราบถึงการจับกุมในโอกาสแรก 
 ๓. พบและปรึกษาผูซ่ึงจะมาเปนทนายความไดเปนการเฉพาะตัว 
 ๔. ใหทนายความหรือผูซ่ึงตนไววางใจเขารวมฟงการสอบปากคํา 
 ๕. ไดรับการเยี่ยมเยียนหรือติดตอกับญาติไดตามสมควร 
 ๖. ไดรับการรักษาพยาบาลโดยเร็วเม่ือเกิดการเจ็บปวย 
 เจาพนักงานผูทําการจับกุม จึงไดนําตัวผูตองหาพรอมดวยของกลางท้ังหมดสงพนักงานสอบสวน
....................... เพ่ือดําเนินคดีตามขอกลาวหาดังกลาวขางตนตอไป(กรณีมีการจับกุมรวมกันกับหนวยงานอ่ืนให
เขียนเพ่ิมตอทายจากสงมอบพนักงานสอบสวนดวยแลวแตกรณี) 
 อนึ่ง ในการตรวจคนจับกุมของเจาหนาท่ีในครั้งนี้ เจาหนาท่ีท้ังหมดไดปฏิบัติอยางสุภาพ มิไดลอลวง 
บังคับ ขูเข็ญ หรือใหสัญญาเพ่ือจูงใจผูหนึ่งผูใดแตประการใด หรือกระทําดวยประการใด ๆ อันเปนการประทุษราย
แกกายหรือจิตใจตอผูหนึ่งผูใดในเรือ หรือทําใหทรัพยสินของผูหนึ่งผูใดเสียหาย สูญหาย เสื่อมคา หรือไรประโยชน       
แตประการใด หรือมีการเรียกรองเอาทรัพยสินใด ๆ มาเปนประโยชนสวนตัวแตอยางใด 
 เพ่ือเปนการรับรองผลการตรวจคน เจาหนาท่ีจึงไดทําบันทึกนี้ตอหนาผูลงนามในบันทึก และ
ผูเก่ียวของอีกท้ังไดอานขอความในบันทึกฉบับนี้ใหผูเก่ียวของทุกคนฟง และผูเก่ียวของท้ังหมดไดเขาใจขอความดี
โดยละเอียดตลอดแลว ประกอบกับผูเก่ียวของท้ังหมดเห็นวาถูกตองตรงตามความจริงทุกประการ จึงไดลงลายมือ
ชื่อไวเปนหลักฐานรวมกัน 
 

(ลงชื่อ)............................................................ผูควบคุมเรือ ......................... 
   (                                        ) 
  (ลงชื่อ)..............................................................ลูกเรือ ......................../ลามแปล(ถามี) 
   (                                        ) 



ค-๓ 
 

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

แผนท่ีสังเขปแสดงสถานท่ีเกิดเหตุ 

 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 เหตุเกิดในทะเลบริเวณ แลตติจูด .............................. ลองจิจูด ............................................. ตําบล
............... อําเภอ............. จังหวัด...........เม่ือวันท่ี ................................... เวลาประมาณ ...................... 
 ผูตองหาไดทําการตรวจสอบแผนท่ีสังเขปแสดงสถานท่ีเกิดเหตุแลว ปรากฏวาถูกตองตรงกับความเปน
จริงทุกประการ จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน โดยไมมีผูใดบังคับ ลอลวง ขูเข็ญ หรือใหสัญญา   ผูหนึ่งผูใดแต
อยางใด 

(ลงชื่อ)............................................................ผูควบคุมเรือ ......................... 
   (                                        ) 
  (ลงชื่อ)..............................................................ลูกเรือ ......................../ลามแปล(ถามี) 
   (                                        ) 
   (ลงชื่อ)..............................................................ลูกเรือ ........................... 
   (                                        ) 
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 (ลงชื่อ)..............................................................ลูกเรือ ...................... 
   (                                        ) 
 (ลงชื่อ)..............................................................ลูกเรือ ....................... 
   (                                        ) 
 (ลงชื่อ) (ยศ)..............................................................(ตําแหนง/ผูตรวจคนจับกุม) 
   (                                        ) 
 (ลงชื่อ) (ยศ)..............................................................(ผูรวมตรวจคนจับกุม) 
   (                                        ) 
 (ลงชื่อ) (ยศ)..............................................................(/ผูรวมตรวจคนจับกุม) 
   (                                        ) 
 
         ไดรับสําเนาบันทึกการจับไวแลว 
(ลงชื่อ) ....................................................... 
 

         ……………/ …………………… / ………………. 
 
 ( ในกรณีท่ีมีผูตองหามากกวา ๑ คน ตองมอบสําเนาบันทึกการจับใหกับผูถูกจับทุกคน และใหลงลายมือชื่อรับ
สําเนาไว ท้ังนี้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๘๔ ) 
 
     หมายเหตุ :  ในการจัดทําบันทึกการ ตรวจ คน จับกุม ใหนําตัวอยางแบบฟอรมดังกลาวขางตนไปปรับใช
ในการจัดทําบันทึกเทานั้น   ไมควรทําบันทึกโดยการนําสําเนาแบบฟอรมมากรอกขอความ  
  -  สําหรับในการลงลายมือช่ือพยานใหลงจํานวน ๒ คนเปนอยางนอย 
  -  ในกรณี มีการจับกุมรวมกับหนวยงานราชการอ่ืนใหลงรายละเอียดการจับกุมและการสง
มอบของกลางดวย เชน กรณีรวมจับกุมน้ํามันเถื่อนกับเจาหนาท่ีสรรพสามิตใหเขียนใหชัดเจนวาสงมอบของ
กลางไวท่ีไหน อยางไร   
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(แบบฟอรมท่ี ๒) 
บันทึกการรับแจงความนําจับ 

เขียนท่ี................................ 
วันท่ี.................เดือน...............................พ.ศ..................... 

 ขาพเจา..............................................อายุ.....................ป ตั้งบานเรือนอยูท่ี........................................... 
แขวง/ตําบล................................................เขต/อําเภอ............................................จังหวัด................................. 
ขอแจงความตอ...................................................ตําแหนง.........................................................วาไดมีการกระทํา
ความผิดตามกฎหมายวาดวย.........................................................ฐาน................................................................ 
เหตุเกิดท่ี...............................................แขวง/ตําบล...................................เขต/อําเภอ....................................... 
จังหวัด..............................................โดยมี................................................................เปนผูกระทําความผิด กลาวคือ
เม่ือวันท่ึ........................เดือน......................................พ.ศ..........................เวลา.....................น 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 จึงขอใหไปจับกุมตอไป 
 ลายมือชื่อหรือลายพิมพนิ้วมือผูแจงความนําจับ........................................................................................... 
                                                                                    
(........................................................................................) 
เรียน............................................................... 
 ดวยไดมีผูแจงความนําจับไวกับขาพเจาดังรายละเอียดขางตน  เนื่องจากเปนเหตุปจจุบันทันดวน  ขาพเจา
ผูรับแจงความ จึงไดรับแจงความไวแลว 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ.                                     ขาพเจา............................................................... 
            ........................................          เปนผูมีอํานาจรับแจงความ ขอรับรองการแจงความ 
           (.......................................)                                     ตามบันทึกการแจงความขางตน 
             ลายมือชื่อผูรับแจงความ                                                       
.....................................................                                                                                              
(....................................................) 
            ลายมือชื่อผูรับรอง 
 ขาพเจา.........................................................ตําแหนง............................................................................ 
ไดรับแจงความนําจับของ................................ไวเรียบรอยแลว เม่ือวันท่ี................เดือน.....................พ.ศ.......... 
                                                           ลงชื่อ.......................................................ผูรับแจงความ 
                                                                    (.....................................................) 
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(แบบฟอรมท่ี ๓) 
บันทึกการรับรองผลคดี 

   
  ขาพเจา...........................................................................ตําแหนง............................................ 
สังกัด.........................................................................ขอรับรองวา ตามท่ี............................................................. 
ไดแจงความนําจับ....................................................................................ฐาน...................................................... 
....................................................................ไวนั้น  ไดทําการจับกุมผูกระทําความผิดดังกลาว 
 
  จึงขอรับรองไวเปนหลักฐาน 
 
                                                                                 ........................................................... 
                                                                                 (.........................................................) 
                                                                                               ผูรับรองผลคดี 

 
 

หมายเหตุ แบบฟอรมท่ี ๔-๖ จนท.รักษากฎหมายบานเมืองจะเปนผูดําเนินการจัดทําภายหลังจากท่ี จน
ท.ทหารเรือ ฯ นําสงผูตองหาและของกลางแลว 
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 (แบบฟอรมท่ี ๔) 
รายงานการจับกุมคดีท่ีมีผูแจงความนําจับ 

เขียนท่ี......................................................... 
วันท่ี...................เดือน..................................พ.ศ.................... 

เรียน.................................................... 
  ขาพเจา.....................................................................ตําแหนง................................................... 
พรอมดวย.......................................................................................ตําแหนง......................................................... 
ไดทําการจับกุม......................................................................ความผิดฐาน............................................................ 
เหตุเกิดท่ี...................................................................แขวง / ตําบล ..................................................................... 
เขต / อําเภอ ...................................................จังหวัด........................................เม่ือวันท่ี..................................... 
เดือน........................................พ.ศ............................ โดยมี................................................................................. 
เปนผูแจงความนําจับ 
  ขาพเจาไดทําการจับกุมผูกระทําความผิดโดย........................................................................... 
สงเจาพนักงานสอบสวนดําเนินคดี สถานีตํารวจ.................................................................................................. 
บัดนี้คดีถึงท่ีสุดแลว โดย....................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

                                                                          (ลงชื่อ) ...................................................... ผูจับ 
                                                                                     (....................................................) 
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(แบบฟอรมท่ี ๕) 
ขอรับเงินรางวัลนําจับ 

เขียนท่ี...................................................... 
วันท่ี...........เดือน..............................พ.ศ...................... 

เรื่อง   ขอรับเงินรางวัลนําจับ 
เรียน................................................... 
 ตามท่ีขาพเจา.................................................... แจงความนําจับ/ทําการจับกุม  ผูกระทําความผิดตาม
กฎหมายวาดวย.....................................ไว  เม่ือวันท่ี.................เดือน.........................พ.ศ...................นั้น 
 ขาพเจาขอรับเงินรางวัลนําจับตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจายเงินรางวัล    ในคดีจับกุม
ผูกระทําผิดตามกฎหมายเก่ียวกับ..................................... 
 ขอไดโปรดพิจารณาจายเงินรางวัลนําจับใหขาพเจาดวย 
                                                                        ขอแสดงความนับถือ 
ลายมือชื่อหรือลายพิมพนิ้วมือ   
ผูแจงความนําจับหรือผูจับกุม                                    .................................................................. 
                                                                    (.................................................................)     
 
เงินรางวัล................................................................บาท 
นําสงกองการเงินกรมตํารวจ....................................บาท 
ลงชื่อ.................................................................ผูรับเงิน 
           ................/.................../........................ 
ลงชื่อ................................................................ผูนําจับ 
          ............../................/.................. 
 
รอยละ ๕๐ ของเงินคาปรับ...................................บาท 
ลงชื่อ......................................................................... 
        (........................................................................) 
                         ผูแจงความนําจับ 
รอยละ ๒๐ ของเงินคาปรับ...................................บาท 
ลงชื่อ......................................................................... 
         (.......................................................................) 
                           เจาหนาท่ีผูจับ 
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ผนวก ง 
ตัวอยางการเขียนบันทึกจับกุม 

(ตัวอยางที่ ๑ ) 
ทัพเรือภาคที่ ๑ กองทัพเรือ 

เรือ ต.๙๙ 
บันทึกการตรวจคนจับกุม 

เขียนท่ี เรือ ต.๙๙ 

วันท่ี ๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๔ 

 บันทึกฉบับนี้ทําข้ึนไวเปนหลักฐานแสดงวาเม่ือเวลา ๐๘.๐๐ น. เจาหนาท่ีทหารเรือ ทัพเรือภาคท่ี ๑ 
กองทัพเรือ นําโดยขาพเจา ร.อ.ปราบ   ไหมแดง ตําแหนง ผบ.เรือ ต.๙๙ กับพวกไดนําเรือออกลาดตระเวน
ตามแผนการลาดตระเวนเพ่ือปฏิบัติภารกิจตามท่ีไดรับมอบหมาย ขณะท่ีเรือแลนมาถึงบริเวณ.แลตติจูด ๑๑ 
องศา ๕๑ ลิปดาเหนือ ลองจิจูด ๑๐๑ องศา ๑๘.๕ ลิปดา ตะวันออก (แบริ่ง๑๙๑ ระยะ ๔๐ ไมล จากทิศใต
ของเกาะเสม็ด)   ตามแนวเขตเศรษฐกิจจําเพาะของราชอาณาจักรไทยไดตรวจพบเรือประมงหมายเลข 
CM ๙๙๖๔๔ ts บริเวณหัวเรือ ตัวเรือทาสีเขียว เกงเรือทาสีเขียว โดยมีเหตุอันควรสงสัยวาจะมีการกระทํา
ความผิดกฎหมายเกิดข้ึนในเรือ หรือมีสิ่งของผิดกฎหมาย หรือมีสิ่งของไวใชในการกระทําผิดกฎหมาย ซุกซอน
อยูบนเรือ เจาหนาท่ีจึงไดสงอาณัติสัญญาณใหเรือลําดังกลาวหยุดลอยลํา จากนั้นขาพเจาจึงไดสั่งการใหนําเรือ
เขาไปเทียบใหทําการตรวจคนแลวแจงเหตุอันควรสงสัยให ผูควบคุมเรือ และบุคลประจําเรือ ทราบแลว โดย
กอนทําการตรวจคน เจาหนาท่ีไดแสดงความบริสุทธิ์จนเปนท่ีพอใจของผูควบคุมเรือและบุคคลประจําเรือแลว 
และผูควบคุมเรือตลอดจนบุคลประจําเรือยินยอมใหเจาหนาท่ีทําการตรวจคนได เจาหนาท่ีจึงไดเริ่มทําการ
ตรวจคน จากการตรวจคนเรือ CM ๙๙๖๔๔ ts สัญชาติเวียดนามในขณะทําการประมงทราบวา  

 ๑. ผูควบคุมเรือ/ไตเรือ ชื่อ นายเจิ่น วัน เหี่ยน อายุ ๓๘ ป อยูท่ีจังหวัดกาเมา ประเทศเวียดนาม  
 ๒. ลูกเรือ ดังมีรายชื่อดังตอไปนี้ 
  ๒.๑  นาย ฟน วัน เติม อายุ ๓๐ ป อยูท่ีจังหวัดกาเมา ประเทศเวียดนาม 
  ๒.๒ นาย โด กวก ซูย อายุ ๔๑ ป อยูท่ีจังหวัดกาเมา ประเทศเวียดนาม 
  ๒.๓ นาย เล วัน เวียด อายุ ๓๘ ป อยูท่ีจังหวัดกาเมา ประเทศเวียดนาม 
  ๒.๔ นาย วอ วัน จูง อายุ ๓๐ ป อยูท่ีจังหวัดกาเมา ประเทศเวียดนาม 
  ๒.๕ นาย ดิง วัน เก่ือง อายุ ๓๑ ป อยูท่ีจังหวัดกาเมา ประเทศเวียดนาม 
  ๒.๖ นาย เล ฮวาง อัน อายุ ๒๐ ป อยูท่ีจังหวัดกาเมา ประเทศเวียดนาม 
  ๒.๗ นาย วอ มิง ญี๊  อายุ ๒๐ ป อยูท่ีจังหวัดกาเมา ประเทศเวียดนาม 
  ๒.๘ นาย เหง๋ียน วัน เหี่ยน อายุ ๓๖ ป อยูท่ีจังหวัดกาเมา ประเทศเวียดนาม   

 - จํานวนลูกเรือท้ังหมดรวมท้ังผูควบคุมเรือ 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 
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 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           ซ่ึงประกอบติดตั้งอยูภายในเรือของกลาง  
 หมายเหตุ ของกลางจํานวน ๙ รายการไมสามารถนําสงใหพนักงานสอบสวนไดจึงไดสงใหศูนย
อนุรักษ   กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนผูดูแลเก็บ
รักษาไวชั่วคราวระหวางท่ีพนักงานสอบสวนจัดเตรียมสถานท่ีเพ่ือเก็บรักษาของกลาง 
 โดยกลาวหาวาไดกระทําความผิดดังนี้   

๑. นายเจิ่น วัน เหี่ยน อายุ ๓๘ ป มีความผิดฐานเปนผูควบคุมเรือใชเรือสัญชาติตางประเทศหรือ
เรือท่ีเปนของคนตางดาวทําการประมงหรือพยายามทําการประมงในเขตการประมงไทยโดย
ฝาฝน พ.ร.บ.วาดวยการประมงไทยในเขตการประมงไทย พ.ศ.๒๔๘๒ 

๒. ลูกเรือจํานวน ๘ คน ตามขอ ๒. มีความผิดฐานเปนคนตางดาวทําหนาท่ีเปนลูกเรือใน
เรือประมงในเขตการประมงไทยโดยฝาฝน พ.ร.บ.วาดวยการประมงไทยในเขตการประมงไทย 
พ.ศ.๒๔๘๒ 

 เหตุเกิดในทะเลบริเวณ แลตติจูด ๑๑ องศา ๕๑ ลิปดาเหนือ ลองจิจูด ๑๐๑ องศา ๑๘.๕ ลิปดา 
ตะวันออก (แบริ่ง๑๙๑ ระยะ ๔๐ ไมล จากทิศใตของเกาะเสม็ด) ตามแนวเขตเศรษฐกิจจําเพาะของ
ราชอาณาจักรไทย เม่ือวันท่ี ๕ มิถุนายน ๒๕๕๔ เวลาประมาณ ๐๘.๐๐ น.   
 จากการสอบสวนเบื้องตนในชั้นการจับกุมปรากฏวาผูตองหาสัญชาติเวียดนามท้ังหมด จํานวน ๙ 
คน    ใหการรับสารภาพตลอดจนขอกลาวหา 
 พรอมกันนี้ไดดําเนินการแจงสิทธิใหผูตองหาทราบดังตอไปนี้ 
 ๑ .  ผู ถูกจับมีสิทธิ ท่ีจะไม ใหการหรือใหการก็ไดและถอยคําของผูตองหานั้นอาจใช เปน
พยานหลักฐาน      ในการพิจารณาคดีได 
 ๒. มีสิทธิแจงหรือขอใหเจาพนักงานแจงใหญาติหรือผูไววางใจทราบถึงการจับกุมในโอกาสแรก 
 ๓. พบและปรึกษาผูซ่ึงจะมาเปนทนายความไดเปนการเฉพาะตัว 
 ๔. ใหทนายความหรือผูซ่ึงตนไววางใจเขารวมฟงการสอบปากคํา 
 ๕. ไดรับการเยี่ยมเยียนหรือติดตอกับญาติไดตามสมควร 
 ๖. ไดรับการรักษาพยาบาลโดยเร็วเม่ือเกิดการเจ็บปวย 

 ผูตองหาไดรับทราบสิทธิดังกลาวตามขางตนแลว  
 เจาพนักงานผูทําการจับกุม จึงไดนําตัวผูตองหาพรอมดวยของกลางท้ังหมดสง พนักงานสอบสวน        
สภ.เพ จังหวัดระยอง เพ่ือดําเนินคดีตามขอกลาวหาดังกลาวขางตนตอไป  
 อนึ่ง ในการตรวจคนจับกุมของเจาหนาท่ีในครั้งนี้ เจาหนาท่ีท้ังหมดไดปฏิบัติอยางสุภาพ มิได
ลอลวง บังคับ ขูเข็ญ หรือใหสัญญาเพ่ือจูงใจผูหนึ่งผูใดแตประการใด หรือกระทําดวยประการใด ๆ อันเปนการ
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ประทุษรายแกกายหรือจิตใจตอผูหนึ่งผูใดในเรือ หรือทําใหทรัพยสินของผูหนึ่งผูใดเสียหาย สูญหาย เสื่อมคา 
หรือไรประโยชนแตประการใด หรือมีการเรียกรองเอาทรัพยสินใด ๆ มาเปนประโยชนสวนตัวแตอยางใด 

 เพ่ือเปนการรับรองผลการตรวจคน เจาหนาท่ีจึงไดทําบันทึกนี้ตอหนาผูลงนามในบันทึก และ
ผูเก่ียวของอีกท้ังไดอานขอความในบันทึกฉบับนี้ใหผูเก่ียวของทุกคนฟง และผูเก่ียวของท้ังหมดไดเขาใจขอความ
ดีโดยละเอียดตลอดแลว ประกอบกับผูเก่ียวของท้ังหมดเห็นวาถูกตองตรงตามความจริงทุกประการ จึงไดลง
ลายมือชื่อไวเปนหลักฐานรวมกัน 

 

                (ลงชื่อ)..............................................................ผูควบคุมเรือสัญชาติเวียดนาม/ผูตองหาท่ี ๑ 
                       (      นายเจิ่น      วัน      เหี่ยน     ) 
       (ลงชื่อ)..............................................................ลูกเรือสัญชาติเวียดนาม/ผูตองหาท่ี ๒ 
      (      นายฟน     วัน       เติม       ) 
        (ลงชื่อ)..............................................................ลูกเรือสัญชาติเวียดนาม/ผูตองหาท่ี ๓ 
      (      นายโด     กวก      ซูย        ) 
         (ลงชื่อ)..............................................................ลูกเรือสัญชาติเวียดนาม/ผูตองหาท่ี ๔ 
      (      นายเล     วัน     เวียด        ) 
                           (ลงชื่อ)..............................................................ลูกเรือสัญชาติเวียดนาม/ผูตองหาท่ี ๕ 
      (      นายวอ      วัน      จูง         ) 
        (ลงชื่อ)..............................................................ลูกเรือสัญชาติเวียดนาม/ผูตองหาท่ี ๖ 
      (      นายดิง       วัน     เก่ือง       ) 
         (ลงชื่อ)..............................................................ลูกเรือสัญชาติเวียดนาม/ผูตองหาท่ี ๗ 
      (      นายเล      ฮวาง      อัน       ) 
                           (ลงชื่อ)..............................................................ลูกเรือสัญชาติเวียดนาม/ผูตองหาท่ี ๘ 
      (      นายวอ      มิง      ญี๊           ) 
                            (ลงชื่อ)..............................................................ลูกเรือสัญชาติเวียดนาม/ผูตองหาท่ี ๙ 
      (      นายเหง๋ียน   วัน    เหี่ยน       ) 
                            (ลงชื่อ)..น.ต............................................................ผบ.เรือ ต.๙๙/ผูตรวจคนจับกุม 
               (       ปราบ   ไหมแดง        ) 
                            (ลงชื่อ)..ร.ท............................................................ผูรวมตรวจคนจับกุม 
               (       รัฐกรณ   พงสง         )  
          (ลงชื่อ).............................................................เจาหนาท่ีลามแปล 
      (       อานัฐ   ปอชื่น         ) 
          (ลงชื่อ).............................................................นายชางกลเรือ ๕/เก็บรักษาของกลาง 
      (       กฤต   ชํานาญ  ) 
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แผนท่ีสังเขปแสดงสถานท่ีเกิดเหตุ 

 

 
  
 เหตุเกิดในทะเลบริเวณ แลตติจูด ๑๑ องศา ๕๑ ลิปดาเหนือ ลองจิจูด ๑๐๑ องศา ๑๘.๕ ลิปดา 
ตะวันออก (แบริ่ง๑๙๑ ระยะ ๔๐ ไมล จากทิศใตของเกาะเสม็ด) ตามแนวเขตเศรษฐกิจจําเพาะของ
ราชอาณาจักรไทย เม่ือวันท่ี ๕ มิถุนายน ๒๕๕๔ เวลาประมาณ ๐๘.๐๐ น.   
 ผูตองหาไดทําการตรวจสอบแผนท่ีสังเขปแสดงสถานท่ีเกิดเหตุแลว ปรากฏวาถูกตองตรงกับความ
เปนจริงทุกประการ จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน โดยไมมีผูใดบังคับ ลอลวง ขูเข็ญ หรือใหสัญญาผูหนึ่ง
ผูใดแตอยางใด 
 
  (ลงชื่อ)..............................................................ผูควบคุมเรือสัญชาติเวียดนาม/ผูตองหาท่ี ๑ 

                             (      นายเจิ่น วัน เหี่ยน     ) 
       (ลงชื่อ)..............................................................ลูกเรือสัญชาติเวียดนาม/ผูตองหาท่ี ๒ 
            (      นายฟน วัน เติม       ) 
 

บริเวณจุดตรวจคนจับกุมเรือประมงเรือประมงสัญชาติ
เวียดนามหมายเลข CM ๙๙๖๔๔ ts ตัวเรือทาสีเขียว เกง
เรือทาสีเขียว ทาสี พรอมผูตองหาอยูบนเรือ จํานวน ๙ คน 
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        (ลงชื่อ)..............................................................ลูกเรือสัญชาติเวียดนาม/ผูตองหาท่ี ๓ 
            (      นายโด กวก ซูย        ) 
         (ลงชื่อ)..............................................................ลูกเรือสัญชาติเวียดนาม/ผูตองหาท่ี ๔ 
            (      นายเล วัน เวียด        ) 
                           (ลงชื่อ)..............................................................ลูกเรือสัญชาติเวียดนาม/ผูตองหาท่ี ๕ 
            (      นายวอ วัน จูง         ) 
        (ลงชื่อ)..............................................................ลูกเรือสัญชาติเวียดนาม/ผูตองหาท่ี ๖ 
           (      นายดิง วัน เก่ือง       ) 
         (ลงชื่อ)..............................................................ลูกเรือสัญชาติเวียดนาม/ผูตองหาท่ี ๗ 
            (      นายเล ฮวาง อัน       ) 
                           (ลงชื่อ)..............................................................ลูกเรือสัญชาติเวียดนาม/ผูตองหาท่ี ๘ 
            (      นายวอ มิง ญี๊           ) 
                            (ลงชื่อ)..............................................................ลูกเรือสัญชาติเวียดนาม/ผูตองหาท่ี ๙ 
            (      นายเหง๋ียน วัน เหี่ยน   ) 
                            (ลงชื่อ)..น.ต............................................................ผบ.เรือ ต.๙๙/ผูตรวจคนจับกุม 
               (       ปราบ   ไหมแดง        ) 
                            (ลงชื่อ)..ร.ท............................................................ผูรวมตรวจคนจับกุม 
               (       รัฐกรณ   พงสง         )  
          (ลงชื่อ).............................................................เจาหนาท่ีลามแปล 
      (       อานัฐ   ปอชื่น         ) 
          (ลงชื่อ).............................................................นายชางกลเรือ ๕/เก็บรักษาของกลาง 
      (       กฤต   ชํานาญ  ) 
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(ตัวอยางที่ ๒ ) 
ทัพเรือภาคที่ ๑ กองทัพเรือ 

เรือ ต.๒๒๐ 
บันทึกการตรวจคนจับกุม 

เขียนท่ี เรือ ต.๒๒๐ 

วันท่ี ๑๕ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๔๙ 

 บันทึกฉบับนี้ทําข้ึนไวเปนหลักฐานแสดงวาเม่ือเวลา ๐๗.๓๐ น. เจาหนาท่ีทหารเรือ กองเรือ
ปองกันฝงเขต ๑ กองทัพเรือ นําโดยขาพเจา ร.ท.ณัฐ   นภา ตําแหนง ผูควบคุมเรือ ต.๒๒๐ กับพวกไดนําเรือ
ออกลาดตระเวนตามแผนการลาดตระเวนเพ่ือปฏิบัติภารกิจตามท่ีไดรับมอบหมาย ขณะท่ีเรือแลนมาถึงบริเวณ 
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  ซ่ึงเปนเรือประมงประเภทอวนลากคู โดยมีเหตุอันควรสงสัยวาจะมีการกระทําความผิด
กฎหมายเกิดข้ึนในเรือ หรือมีสิ่งของผิดกฎหมาย หรือมีสิ่งของไวใชในการกระทําผิดกฎหมายซุกซอนอยูบนเรือ 
เจาหนาท่ีจึงไดสงอาณัติสัญญาณใหเรือลําดังกลาว หยุดลอยลํา จากนั้นขาพเจาจึงไดสั่งการใหนําเรือเขาไป
เทียบใหทําการตรวจคนแลวแจงเหตุอันควรสงสัยให   ผูควบคุมเรือ และบุคลประจําเรือ ทราบแลว โดยกอนทํา
การตรวจคน เจาหนาท่ีไดแสดงความบริสุทธิ์จนเปนท่ีพอใจของผูควบคุมเรือและบุคคลประจําเรือแลว และผู
ควบคุมเรือและบุคคลประจําเรือยินยอมใหเจาหนาท่ีทําการตรวจคนได เจาหนาท่ีจึงไดเริ่มทําการตรวจคน 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 อยูท่ีบานเลขท่ี ๑๐๔ หมู 
๙ ตําบลคลองดาน  อําเภอบางบอ  จังหวัดสมุทรปาการ 
 - ผูควบคุมเรือ/ไตเรือ  ส.รุงทวีทรัพย ๑๐ ชื่อ นาย สมพงษ  มณีโชติ อายุ ๔๙ ป อยูท่ีบานเลขท่ี ๘๘๘ 
หมู ๑๑ ตําบลคลองดาน  อําเภอบางบอ  จังหวัดสมุทรปราการ 
 -  เจาของเรือ/นายจาง ของเรือ ส.รุงทวีทรัพย ๙ และ ส.รุงทวีทรัพย ๑๐ ชื่อ นาย สมพงษ  มณี
โชติ                  อายุ ๔๙ ป อยูท่ีบานเลขท่ี ๘๘๘ หมู ๑๑ ตําบลคลองดาน  อําเภอบางบอ  จังหวัดสมุทรปาการ 
 - จํานวนลูกเรือท้ังหมดรวมท้ังผูควบคุมเรือ  จํานวน ๑๒ คน ไดนําเรือประมงจํานวน ๒ ลํา มีชื่อ
ดังกลาวตามขางตนออกเดินทางจากทาเทียบเรือคลองดาน จังหวัดสมุทรปราการ จะไปหาปลาท่ีบริเวณ
ระหวางเกาะไผกับเกาะลานในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดชลบุรี 
 -  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   
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 ๖. เรือประมงทําดวยไม ชื่อ ส.รุงทวีทรัพย ๑๐  ตัวเรือทาสีเขียวคาดขาว เกงเรือทาสีขาว 
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 หรืออวนถุงทุกชนิดและทุกขนาดท่ีใชกับเรือยนต
ทําการประมงไมวาดวยวิธีใดๆ ในพ้ืนท่ีกําหนดเขตหามใชอวนลากมีถุงและอวนรุนทําการประมงในทองท่ี
จังหวัดชลบุรี  โดยฝาฝนประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
  -  รับคนตางดาวเขาทํางานโดยฝาฝน พ.ร.บ. การทํางานของคนตางดาว พ.ศ.๒๕๕๑ 
  - ใหคนตางดาวเขาพักอาศัย ซอนเรน หรือชวยดวยประการใดๆ เพ่ือใหคนตางดาวนั้นพนจาก
การจับกุม โดยรูวาเปนคนตางดาวเขามาในราชอาณาจักรโดยฝาฝน พ.ร.บ.คนเขาเมือง พ.ศ.๒๕๒๒ 
 ๒. นาย เปยก , นาย สม , นาย ลี และ นาย รัน สัญชาติพมา จํานวน ๔ คน ซ่ึงเปนลูกเรือ ส.รุงทวีทรัพย ๙ 
มีความผิดฐาน 
  -  เปนบุคคลตางดาวไมเขาเมืองตามชองทาง ดานตรวจคนเขาเมือง เขตทา สถานี หรือทองท่ีท่ี
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 หรืออวนถุงทุกชนิดและทุกขนาดท่ีใชกับเรือยนต
ทําการประมงไมวาดวยวิธีใดๆ ในพ้ืนท่ีกําหนดเขตหามใชอวนลากมีถุงและอวนรุนทําการประมงในทองท่ี
จังหวัดชลบุรี  โดยฝาฝนประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
  -  รับคนตางดาวเขาทํางานโดยฝาฝน พ.ร.บ. การทํางานของคนตางดาว พ.ศ.๒๕๕๑ 
  - ใหคนตางดาวเขาพักอาศัย ซอนเรน หรือชวยดวยประการใดๆ เพ่ือใหคนตางดาวนั้นพนจาก
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 ซ่ึงเปน
ลูกเรือ  ส.รุงทวีทรัพย ๑๐ มีความผิดฐาน 
  -  เปนบุคคลตางดาวไมเขาเมืองตามชองทาง ดานตรวจคนเขาเมือง เขตทา สถานี หรือทองท่ีท่ี
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      เม่ือวันท่ี ๑๕ กันยายน ๒๕๔๙ เวลาประมาณ ๐๗.๓๐ น.   
 จากการสอบสวนเบื้องตนในชั้นการจับกุมปรากฏวาผูตองหาท้ังหมด จํานวน ๑๒ คน   ใหการรับ
สารภาพตลอดขอกลาวหา 
 พรอมกันนี้ไดดําเนินการแจงสิทธิใหผูตองหาทราบดังตอไปนี้ 
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 ๑ .  ผู ถูกจับมีสิทธิ ท่ีจะไม ใหการหรือใหการก็ไดและถอยคําของผูตองหานั้นอาจใช เปน
พยานหลักฐาน  ในการพิจารณาคดีได 
 ๒. มีสิทธิแจงหรือขอใหเจาพนักงานแจงใหญาติหรือผูไววางใจทราบถึงการจับกุมในโอกาสแรก 
 ๓. พบและปรึกษาผูซ่ึงจะมาเปนทนายความไดเปนการเฉพาะตัว 
 ๔. ใหทนายความหรือผูซ่ึงตนไววางใจเขารวมฟงการสอบปากคํา 
 ๕. ไดรับการเยี่ยมเยียนหรือติดตอกับญาติไดตามสมควร 
 ๖. ไดรับการรักษาพยาบาลโดยเร็วเม่ือเกิดการเจ็บปวย 
 ผูตองหาไดรับทราบสิทธิดังกลาวตามขางตนแลว ไมประสงคจะใชสิทธิแตอยางใด 
 เจาพนักงานผูทําการจับกุม จึงไดนําตัวผูตองหาพรอมดวยของกลางท้ังหมดสงพนักงานสอบสวน 
สภ.พัทยา จังหวัดชลบุรี เพ่ือดําเนินคดีตามขอกลาวหาดังกลาวขางตนตอไป  

 อนึ่ง ในการตรวจคนจับกุมของเจาหนาท่ีในครั้งนี้ เจาหนาท่ีท้ังหมดไดปฏิบัติอยางสุภาพ มิได
ลอลวง บังคับ ขูเข็ญ หรือใหสัญญาเพ่ือจูงใจผูหนึ่งผูใดแตประการใด หรือกระทําดวยประการใด ๆ อันเปนการ
ประทุษรายแกกายหรือจิตใจตอผูหนึ่งผูใดในเรือ หรือทําใหทรัพยสินของผูหนึ่งผูใดเสียหาย สูญหาย เสื่อมคา 
หรือไรประโยชน  แตประการใด หรือมีการเรียกรองเอาทรัพยสินใด ๆ มาเปนประโยชนสวนตัวแตอยางใด 

 เพ่ือเปนการรับรองผลการตรวจคน เจาหนาท่ีจึงไดทําบันทึกนี้ตอหนาผูลงนามในบันทึก และ
ผูเก่ียวของอีกท้ังไดอานขอความในบันทึกฉบับนี้ใหผูเก่ียวของทุกคนฟง และผูเก่ียวของท้ังหมดไดเขาใจขอความ
ดีโดยละเอียดตลอดแลว ประกอบกับผูเก่ียวของท้ังหมดเห็นวาถูกตองตรงตามความจริงทุกประการ จึงไดลง
ลายมือชื่อไวเปนหลักฐานรวมกัน 

   (ลงชื่อ)............................................................ผูควบคุมเรอื 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-๙ 
 

           (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         ) 

 
แผนท่ีสังเขปแสดงสถานท่ีเกิดเหตุ 

 

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

จุดตรวจคนจับกุมเรือประมง ส.รุงทวีทรัพย ๙ และ 
ส.รุงทวีทรัพย ๑๐ พรอมผูตองหารวม ๑๒ คน  
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 (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        ) 
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(ตัวอยางที่ ๓ ) 
ทัพเรือภาคที่ ๑ กองทัพเรือ 

เรือ ต.๒๑๑ 
บันทึกการตรวจคนจับกุม 

เขียนท่ี เรือ ต.๒๑๑ 

วันท่ี ๑๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๕ 

 บันทึกฉบับนี้ทําข้ึนไวเปนหลักฐานแสดงวาเม่ือเวลา ๑๐.๐๐ น. เจาหนาท่ีทหารเรือ ทัพเรือภาคท่ี ๑ 
กองทัพเรือ นําโดยขาพเจา ร.อ.พัน เดชสังข ตําแหนง ผูควบคุมเรือ ต.๒๑๑ กับพวกไดนําเรือออกลาดตระเวน
ตามแผนการลาดตระเวนเพ่ือปฏิบัติภารกิจตามท่ีไดรับมอบหมาย ขณะท่ีเรือแลนมาถึงบริเวณ บริเวณ แลตติจูด 
๑๒ องศา ๔๗.๑๓ ลิปดาเหนือ ลองจิจูด ๑๐๐ องศา ๕๒.๑๗ ลิปดา ตะวันออก หางจากทาเทียบเรือประมง
บางเสร ระยะประมาณ ๑.๔ ไมล ตําบลบางเสร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ซ่ึงเปนทะเลอาณาเขตของประเทศไทย  
ไดตรวจพบเรือประมงชื่อเปรียวธารา ๓ ทําดวยไม ตัวเรือทาสีฟา-น้ําเงิน ราโทสีแดง เกงเรือทาสีฟา-น้ําเงิน 
หมายเลขทะเบียน 526280341  โดยมีเหตุอันควรสงสัยวาจะมีการกระทําความผิดกฎหมายเกิดข้ึนในเรือ หรือ
มีสิ่งของผิดกฎหมาย หรือมีสิ่งของไวใชในการกระทําผิดกฎหมายซุกซอนอยูบนเรือ เจาหนาท่ีจึงไดสงอาณัติ
สัญญาณใหเรือลําดังกลาว หยุดลอยลํา จากนั้นขาพเจาจึงไดสั่งการใหนําเรือเขาไปเทียบใหทําการตรวจคนแลว
แจงเหตุอันควรสงสัยให   ผูควบคุมเรือ และบุคลประจําเรือ ทราบแลว โดยกอนทําการตรวจคน เจาหนาท่ีได
แสดงความบริสุทธิ์จนเปนท่ีพอใจของผูควบคุมเรือและบุคคลประจําเรือแลว และผูควบคุมเรือและบุคคล
ประจําเรือยินยอมใหเจาหนาท่ีทําการตรวจคนได เจาหนาท่ีจึงไดเริ่มทําการตรวจคน จากการตรวจคน
เรือประมงชื่อเปรียวธารา ๓ พรอมกับสอบถาม นาย เทง สวน   ผูควบคุมเรือ/ไตเรือ ซ่ึงเปนลูกจาง สามารถฟง
และพูดภาษาไทยได ทราบวา 
 - ผูควบคุมเรือ/ไตเรือ ชื่อ นาย เทง สวน อายุ ๒๘ ป อาชีพรับจาง อยูท่ีนครวัด ประเทศกัมพูชา บิดา
ชื่อ   นาย เอ้ือน เทา มารดาชื่อ นาง เจียม ทวน 
 -  เจาของเรือ/นายจาง ชื่อ นางสาว ทิพวรรณ   นาคสุทธิ์ อายุ ๓๓ ป อยูบานเลขท่ี ๑๕/๒๐ หมูท่ี ๕ 
ตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 
 - จํานวนลูกเรือท้ังหมดรวมท้ังผูควบคุมเรือ ซ่ึงเปนลูกจาง จํานวน ๖ คน ไดรับคําสั่งจาก นางสาว 
ทิพวรรณ   นาคสุทธิ์ นายจางใหนําเรือประมงออกเดินทางจากทาเทียบเรือเกาะลานไปหาปูท่ีบริเวณเกาะไผ
และกวานซ่ึงติดตั้งอยูบนเรือเกิดเสียจึงไดนําเรือเดินทางไปท่ีสะพานทาเทียบเรือบางเสรเพ่ือซอมทํา ขณะท่ีเรือ
จะเขาทาก็ไดถูกเจาหนาท่ีทหารเรือเขาตรวจสอบและเรือลําดังกลาวท่ีถูกจับกุมนี้ก็ไมไดมีสัญญาเชาเรือแตอยางใด 
 -  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 
  -  ทําการในเรือในตําแหนงท่ีกําหนดใหตองมีใบประกาศนียบัตรรับรองความรูความสามารถ
โดยมิไดรับประกาศนียบัตรโดยฝาฝน พ.ร.บ.การเดินเรือในนานน้ําไทย พ.ศ.๒๔๕๖  
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  -  เปนผูควบคุมเรือใชเรือสยามซ่ึงมีคนประจําเรือเปนคนตางดาวรวมอยูดวยรวมกันทําการประมง   
โดยฝาฝน พ.ร.บ.วาดวยสิทธิการประมงในเขตการประมงไทย พ.ศ.๒๔๘๒ 
  -  เปนบุคคลตางดาวไมเขาเมืองตามชองทาง ดานตรวจคนเขาเมือง เขตทา สถานี หรือทองท่ี
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 เข่ือน อายุ ๒๕ ป อาชีพรับจาง  
    บิดาชื่อ นาย เอ้ือน เลื่อน  มารดาชื่อ นาง เลื่อน เข่ือน 
  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 
  -  เปนคนตางดาวทําหนาท่ีเปนลูกเรือในเรือประมงในเขตการประมงไทยโดยฝาฝน พ.ร.บ.วาดวย
สิทธิการประมงในเขตการประมงไทย พ.ศ.๒๔๘๒ 
  -  เปนบุคคลตางดาวไมเขาเมืองตามชองทาง ดานตรวจคนเขาเมือง เขตทา สถานี หรือทองท่ี
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 อยูบานเลขท่ี ๑๕/๒๐ หมูท่ี ๕ ตําบลหนองปรือ 
อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ซ่ึงเปนเจาของเรือและนายจางมีความผิดฐาน 
  -  ใหคนตางดาวเขาพักอาศัย ซอนเรน หรือชวยดวยประการใดๆ เพ่ือใหคนตางดาวพนจาก
การจับกุมโดยรูวาเปนคนตางดาวเขามาในราชอาณาจักรโดยฝาฝน พ.ร.บ.คนเขาเมือง พ.ศ.๒๕๒๒ 
  -  รับคนตางดาวเขาทํางานโดยมิไดรับอนุญาตโดยฝาฝน พ.ร.บ.การทํางานของคนตางดาว พ.ศ.๒๕๕๑ 
  - ใชชื่อเรือไทยเปนอยางอ่ืนผิดไปจากท่ีไดจดทะเบียนไวโดยฝาฝน พ.ร.บ. เรือไทย พ.ศ.๒๔๘๑ 
  -  ไมแจงการเปลี่ยนแปลงตัวเรือหรือสวนอ่ืนซ่ึงผิดไปจากรายการในใบทะเบียนตอนายทะเบียนเรือ 
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   เม่ือวันท่ี ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๑๐.๐๐ น.   

 จากการสอบสวนเบื้องตนในชั้นการจับกุมปรากฏวาผูตองหาสัญชาติกัมพูชาท้ังหมด จํานวน๖ คน        
ใหการรับสารภาพตลอดขอกลาวหา 
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 พรอมกันนี้ไดดําเนินการแจงสิทธิใหผูตองหาทราบดังตอไปนี้ 
 ๑ .  ผู ถูกจับมีสิทธิ ท่ีจะไม ใหการหรือใหการก็ไดและถอยคําของผูตองหานั้นอาจใช เปน
พยานหลักฐาน ในการพิจารณาคดีได 
 ๒. มีสิทธิแจงหรือขอใหเจาพนักงานแจงใหญาติหรือผูไววางใจทราบถึงการจับกุมในโอกาสแรก 
 ๓. พบและปรึกษาผูซ่ึงจะมาเปนทนายความไดเปนการเฉพาะตัว 
 ๔. ใหทนายความหรือผูซ่ึงตนไววางใจเขารวมฟงการสอบปากคํา 
 ๕. ไดรับการเยี่ยมเยียนหรือติดตอกับญาติไดตามสมควร 
 ๖. ไดรับการรักษาพยาบาลโดยเร็วเม่ือเกิดการเจ็บปวย 
 ผูตองหาไดรับทราบสิทธิดังกลาวตามขางตนแลว  
 เจาพนักงานผูทําการจับกุม จึงไดนําตัวผูตองหาพรอมดวยของกลางท้ังหมดสงพนักงานสอบสวน 
สภ.สัตหีบ จังหวัดชลบุรี เพ่ือดําเนินคดีตามขอกลาวหาดังกลาวขางตนตอไป  
 อนึ่ง ในการตรวจคนจับกุมของเจาหนาท่ีในครั้งนี้ เจาหนาท่ีท้ังหมดไดปฏิบัติอยางสุภาพ มิได
ลอลวง บังคับ ขูเข็ญ หรือใหสัญญาเพ่ือจูงใจผูหนึ่งผูใดแตประการใด หรือกระทําดวยประการใด ๆ อันเปนการ
ประทุษรายแกกายหรือจิตใจตอผูหนึ่งผูใดในเรือ หรือทําใหทรัพยสินของผูหนึ่งผูใดเสียหาย สูญหาย เสื่อมคา 
หรือไรประโยชน แตประการใด หรือมีการเรียกรองเอาทรัพยสินใด ๆ มาเปนประโยชนสวนตัวแตอยางใด 

 เพ่ือเปนการรับรองผลการตรวจคน เจาหนาท่ีจึงไดทําบันทึกนี้ตอหนาผูลงนามในบันทึก และ
ผูเก่ียวของอีกท้ังไดอานขอความในบันทึกฉบับนี้ใหผูเก่ียวของทุกคนฟง และผูเก่ียวของท้ังหมดไดเขาใจขอความ
ดีโดยละเอียดตลอดแลว ประกอบกับผูเก่ียวของท้ังหมดเห็นวาถูกตองตรงตามความจริงทุกประการ 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  เข่ือน         ) 
                        (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      ) 
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แผนท่ีสังเขปแสดงสถานท่ีเกิดเหตุ 

 

 เหตุเกิดในทะเลบริเวณ แลตติจูด ๑๒ องศา ๔๗.๑๓ ลิปดาเหนือ ลองจิจูด ๑๐๐ องศา ๕๒.๑๗ 
ลิปดา ตะวันออก หางจากทาเทียบเรือประมงบางเสรระยะประมาณ ๑.๔ ไมล ตําบลบางเสร อําเภอสัตหีบ 
จังหวัดชลบุรี เม่ือวันท่ี ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๑๐.๐๐ น.   
 ผูตองหาไดทําการตรวจสอบแผนท่ีสังเขปแสดงสถานท่ีเกิดเหตุแลว 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    เข่ือน       ) 
   (ลงชื่อ)..............................................................ลูกเรือสัญชาติกัมพูชา/ลูกจาง 
  (     นาย    ชาย     รีน         ) 

จุดตรวจคนจับกุมเรือประมงเปรยีวธารา๓ ทําดวยไม ตัว
เรือทาสีฟา-นํ้าเงิน ราโทสีแดง เกงเรือทาสีฟา-นํ้าเงิน 
หมายเลขทะเบียน 526280341 พรอมผูตองหารวม ๖ คน 
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 (ลงชื่อ)..............................................................ลูกเรือสัญชาติกัมพูชา/ลูกจาง 
            (     นาย    แจม     เซง        ) 
               (ลงชื่อ) ร.อ. .....................................................ผูควบคุมเรือ ต.๒๑๑/ผูตรวจคนจับกุม 
                       (    พัน   เดชสังข     ) 
               (ลงชื่อ) พ.จ.อ. ................................................ผูรวมตรวจคนจับกุม 
                          (     สมพงษ      วิปสียา        ) 
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(ตัวอยางที่ ๔ ) 
ทัพเรือภาคที่ ๑ กองทัพเรือ 

เรือ ต.๒๒๒ 

บันทึกการตรวจคนจับกุม 

เขียนท่ี เรือ ต.๒๒๒ 

วันท่ี ๑๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๐ 

 บันทึกฉบับนี้ทําข้ึนไวเปนหลักฐานแสดงวาเม่ือเวลา ๑๐.๐๐ น. เจาหนาท่ีทหารเรือ กองเรือปองกัน
ฝงเขต ๑ กองทัพเรือ นําโดยขาพเจา เรือโท รุง มาเรือง ตําแหนง ผูควบคุมเรือ ต.๒๒๒ กับพวก รวมกับ 
นาย ณัฐชัย  แสงแดด ตําแหนง เจาหนาท่ีตรวจสรรพสามิต ๗ สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีชลบุรี ๒  ไดนําเรือ
ออกลาดตระเวนตามแผนการลาดตระเวนเพ่ือปฏิบัติภารกิจตามท่ีไดรับมอบหมาย ขณะท่ีเรือแลนมาถึงบริเวณชอง
เกาะคราม  แลตติจูด ๑๒ องศา ๔๓.๙ ลิปดาเหนือ ลองจิจูด ๑๐๐ องศา ๔๙.๗ ลิปดา ตะวันออก (ระยะหาง
จากฝงประมาณ ๗๐๐ เมตร ตําบลบางเสร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี) ซ่ึงเปนนานน้ําภายในของประเทศไทย 
ไดตรวจพบเรือประมงทําดวยไมชื่อและหมายเลขทะเบียนท่ีสังเกตุเห็นไดจากบริเวณหัวเรือ ชื่อสุทธิมงคล ๓ 
หมายเลขทะเบียน ๔๙๖๑๐๐๗๔๕  ตัวเรือทาสีเทา เกงเรือทาสีขาวคาดเทา ตามท่ีไดรับแจงจากสายลับวาเรือ
ลําดังกลาวจะมีการลักลอบนําน้ํามันดีเซล (น้ํามันเขียว) เขามาโดยฝาฝน พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.๒๕๒๗ 
ไดพบเรือผิดสังเกตเนื่องจากมีลูกเรือนอยซ่ึงปกติแลวถาเปนเรือประมงทําการประมงจะมีลูกเรือประมาณ ๕-๑๐ คน 
จึงนําเรือเขาไปเพ่ือขอทําการตรวจสอบโดยมีเหตุอันควรสงสัยวาจะมีการกระทําความผิดกฎหมายเกิดข้ึนในเรือ 
หรือมีสิ่งของผิดกฎหมาย หรือมีสิ่งของไวใชในการกระทําผิดกฎหมายซุกซอนอยูบนเรือ เจาหนาท่ีจึงไดสง
อาณัติสัญญาณใหเรือลําดังกลาวหยุดลอยลํา จากนั้นขาพเจาจึงไดสั่งการใหนําเรือเขาไปเทียบใหทําการตรวจ
คนแลวแจงเหตุอันควรสงสัยให นาย ศักดา  ลาพรม ผูควบคุมเรือ  และบุคคลประจําเรือทราบแลว โดยกอนทํา
การตรวจคน เจาหนาท่ีไดแสดงความบริสุทธิ์จนเปนท่ีพอใจของ  นาย ศักดา  ลาพรม ผูควบคุมเรือและบุคคล
ประจําเรือแลว และ นาย ศักดา  ลาพรม ผูควบคุมเรือ ยินยอมใหเจาหนาท่ีทําการตรวจคนได เจาหนาท่ีจึงได
เริ่มทําการตรวจคน จากการตรวจคนเรือ สุทธิมงคล ๓ สัญชาติไทย ทราบวา  

 - ผูควบคุมเรือ/ไตเรือ ชื่อ นาย ศักดา  ลาพรม อายุ ๒๕ ป ท่ีอยูบานเลขท่ี ๑๑ หมู ๗ ตําบลกุตาโก 
อําเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม    

 - ลูกเรือชื่อ นาย ณัฐพงษ  ลาพรม อายุ ๒๐ ป ท่ีอยูบานเลขท่ี ๑๑ หมู ๗ ตําบลกุตาโก อําเภอ
ปลาปาก จังหวัดนครพนม    

 - ใบอนุญาตใหใชเรือ  เลขท่ี 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 ท่ีอยูบานเลขท่ี ๒๕/๑๒ ถนนบางแสนลาง 
ตําบลแสนสุข อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 

 - จํานวนลูกเรือท้ังหมดรวมท้ังผูควบคุมเรือ จํานวน ๒ คน ออกเดินทางจากทาเทียบเรือจรินทร 
อําเภอ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี ไดนําเรือ สุทธิมงคล ๓ เดินทางไปรับน้ํามันดีเซล (น้ํามันเขียว) ท่ีเรือจําหนาย
น้ํามันชื่อวีนัส ๒ หลังจากรับน้ํามันเสร็จสิ้นก็ไดนําเรือเดินทางกลับไปท่ีบริเวณทิศเหนือของเกาะสีชัง ขณะนําเรือ
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ผานมาทางบริเวณชองเกาะครามก็ไดถูกเจาหนาท่ีทหารเรือรวมกับเจาหนาท่ีสรรพสามิตตรวจคนพบสิ่งของ
ดังกลาว 
 -  ผลการตรวจคนพบ  
 ๑. น้ํามันดีเซล (น้ํามันเขียว) บรรจุอยูในถังพลาสติกสีฟา ขนาดบรรจุ ๒๐๐ ลิตร จํานวน ๔๒ ถัง 
ซุกซอนอยูในระวางเรือของเรือสุทธิมงคล ๓ รวม ๘,๔๐๐ ลิตร 
 ๒. น้ํามันดีเซล (น้ํามันเขียว) บรรจุอยูในถังเชื้อเพลิงท่ีใชสําหรับเดินเรือ ๒,๐๖๓ ลิตร 
 หมายเหตุ ของกลางลําดับท่ี ๑ และ ลําดับท่ี ๒ รวมเปนน้ํามันดีเซล (๘,๔๐๐ ลิตร + ๒,๐๖๓ ลิตร) 
ท้ังสิ้น 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 
  -  ทําการในเรือในตําแหนงท่ีกําหนดใหตองมีใบประกาศนียบัตรรับรองความรูความสามารถ 
โดยมิไดรับประกาศนียบัตรโดยฝาฝน พ.ร.บ.การเดินเรือในนานน้ําไทย พ.ศ.๒๔๕๖  
  -  เปนผูควบคุมเรือไมแจงการเปลี่ยนแปลงตัวเรือหรือสวนอ่ืนซ่ึงผิดไปจากรายการในใบ
ทะเบียนโดยฝาฝน พ.ร.บ.เรือไทย พ.ศ.๒๔๘๑ 
  - ใชชื่อเรือไทยเปนอยางอ่ืนผิดไปจากท่ีไดจดทะเบียนไวโดยฝาฝน พ.ร.บ.เรือไทย พ.ศ.๒๔๘๑ 
  -  รวมกันมีไวในครอบครอง (น้ํามันดีเซลชนิดสีเขียว) โดยไมมีสิทธิโดยชอบดวยกฎหมายซ่ึง
สินคาท่ีไดรับยกเวนภาษีโดยฝาฝน พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.๒๕๒๗ 
 ๒. นายณัฐพงษ  ลาพรม ลูกเรือ มีความผิดฐาน 
  - รวมกันมีไวในครอบครอง (น้ํามันดีเซลชนิดสีเขียว) โดยไมมีสิทธิโดยชอบดวยกฎหมายซ่ึง
สินคาท่ีไดรับยกเวนภาษีโดยฝาฝน 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) ซ่ึงเปนนานน้ําภายในของประเทศไทย เม่ือวันท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ เวลาประมาณ ๑๐.๐๐ น.   
 จากการสอบสวนเบื้องตนในชั้นการจับกุมปรากฏวาผูตองหาจํานวน ๒ คน   ใหการรับสารภาพ
ตลอดขอกลาวหา 

 พรอมกันนี้ไดดําเนินการแจงสิทธิใหผูตองหาทราบดังตอไปนี้ 
 ๑ .  ผู ถูกจับมีสิทธิ ท่ีจะไม ใหการหรือใหการก็ไดและถอยคําของผูตองหานั้นอาจใช เปน
พยานหลักฐาน ในการพิจารณาคดีได 
 ๒. มีสิทธิแจงหรือขอใหเจาพนักงานแจงใหญาติหรือผูไววางใจทราบถึงการจับกุมในโอกาสแรก 
 ๓. พบและปรึกษาผูซ่ึงจะมาเปนทนายความไดเปนการเฉพาะตัว 
 ๔. ใหทนายความหรือผูซ่ึงตนไววางใจเขารวมฟงการสอบปากคํา 
 ๕. ไดรับการเยี่ยมเยียนหรือติดตอกับญาติไดตามสมควร 
 ๖. ไดรับการรักษาพยาบาลโดยเร็วเม่ือเกิดการเจ็บปวย 
 ผูตองหาไดรับทราบสิทธิดังกลาวตามขางตนและไดรับสําเนาบันทึกนี้ไวเรียบรอยแลว  
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 เจาพนักงานผูทําการจับกุม จึงไดนําตัวผูตองหาพรอมดวยของกลางท้ังหมดสงพนักงานสอบสวน
สภ.สัตหีบ จังหวัดชลบุรี และเจาพนักงานสรรพสามิต สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีชลบุรี ๒ เพ่ือดําเนินคดีตาม 
ขอกลาวหาดังกลาวขางตนตอไป  

 อนึ่ง ในการตรวจคนจับกุมของเจาหนาท่ีในครั้งนี้ เจาหนาท่ีท้ังหมดไดปฏิบัติอยางสุภาพ มิได
ลอลวง บังคับ ขูเข็ญ หรือใหสัญญาเพ่ือจูงใจผูหนึ่งผูใดแตประการใด หรือกระทําดวยประการใด ๆ อันเปน
การประทุษรายแกกายหรือจิตใจตอผูหนึ่งผูใดในเรือ หรือทําใหทรัพยสินของผูหนึ่งผูใดเสียหาย สูญหาย เสื่อม
คา หรือไรประโยชน  แตประการใด หรือมีการเรียกรองเอาทรัพยสินใด ๆ มาเปนประโยชนสวนตัวแตอยางใด 

 เพ่ือเปนการรับรองผลการตรวจคน เจาหนาท่ีจึงไดทําบันทึกนี้ตอหนาผูลงนามในบันทึก และ
ผูเก่ียวของอีกท้ังไดอานขอความในบันทึกฉบับนี้ใหผูเก่ียวของทุกคนฟง และผูเก่ียวของท้ังหมดไดเขาใจขอความ
ดีโดยละเอียดตลอดแลว ประกอบกับผูเก่ียวของท้ังหมดเห็นวาถูกตองตรงตามความจริงทุกประการ จึงไดลง
ลายมือชื่อไวเปนหลักฐานรวมกัน 

  (ลงชื่อ).............................................................ผูควบคุมเรือ/ผูตองหาท่ี ๑ 
                               (     นาย ศักดา  ลาพรม    ) 
  (ลงชื่อ)..............................................................ลูกเรือ/ผูตองหาท่ี ๒ 
              (     นาย ณัฐพงษ  ลาพรม  )                                
                          (ลงชื่อ) ร.ท. .....................................................ผูควบคุมเรือ ต.๒๒๒/ผูตรวจคนจับกุม 
               (    รุง    มาเรือง       ) 
                          (ลงชื่อ) พ.จ.อ. ...................... .........................หัวหนาชุดตรวจคนจับกุม 
                        (   คมทัน   รัตนพล       ) 
  (ลงชื่อ) นาย ..........................................เจาหนาท่ีตรวจสรรพสามิต/รวมตรวจคนจับกุม 
               (    ณัฐชัย   แสงแดด     ) 
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แผนท่ีสังเขปแสดงสถานท่ีเกิด

เหตุ  

 

 เหตุเกิดในทะเล บริเวณชองเกาะคราม  แลตติจูด ๑๒ องศา ๔๓.๙ ลิปดาเหนือ ลองจิจูด ๑๐๐ 
องศา ๔๙.๗ ลิปดา ตะวันออก (ระยะหางจากฝงประมาณ ๗๐๐ เมตร ตําบลบางเสร อําเภอสัตหีบ จังหวัด
ชลบุรี) ซ่ึงเปนนานน้ําภายในของประเทศไทย เม่ือวันท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ เวลาประมาณ ๑๐.๐๐ น.   

 ผูตองหาไดทําการตรวจสอบแผนท่ีสังเขปแสดงสถานที่เกิดเหตุแลว ปรากฏวาถูกตองตรงกับ
ความเปนจริงทุกประการ จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน โดยไมมีผูใดบังคับ ลอลวง ขูเข็ญ หรือใหสัญญาผูหนึ่ง
ผูใดแตอยางใด 

                   (ลงชื่อ).............................................................ผูควบคุมเรือ/ผูตองหาท่ี ๑ 
                         (     นาย ศักดา  ลาพรม    ) 
          (ลงชื่อ)..............................................................ลูกเรือ/ผูตองหาท่ี ๒ 
        (     นาย ณัฐพงษ  ลาพรม  )                                
                      (ลงชื่อ) ร.ท. .....................................................ผูควบคุมเรือ ต.๒๒๒/ผูตรวจคนจับกุม 
               (    รุง    มาเรือง       ) 
                          (ลงชื่อ) พ.จ.อ. ...................... .........................หัวหนาชุดตรวจคนจับกุม 
                        (   คมทัน   รัตนพล       ) 
  (ลงชื่อ) นาย ..........................................เจาหนาท่ีตรวจสรรพสามิต/รวมตรวจคนจับกุม 
               (    ณัฐชัย   แสงแดด     ) 
 

 

 

จุดตรวจคนจับกุมเรือประมงสุทธิมงคล ๓ พรอมดวย
นํ้ามันดีเซลบรรจุอยูในถังพลาสติกสีฟาขนาดบรรจุ 
๒๐๐ ลิตรจํานวน ๔๒ ถังซุกซอนอยูในระวางจํานวน 
๘,๔๐๐ ลิตร และในถังเช้ือเพลิงจํานวน ๒,๐๖๓ ลิตร  
รวมผูตองหาจํานวน ๒ คน 
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(ตัวอยางที่ ๕ ) 
 

ทัพเรือภาคท่ี ๑ กองทัพเรือ 

เรือ ต.๙๗ 

บันทึกการตรวจคนจับกุม 

เขียนท่ี เรือ ต.๙๗ 

วันท่ี ๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๓ 

 บันทึกฉบับนี้ทําข้ึนไวเปนหลักฐานแสดงวาเม่ือเวลา ๐๒.๐๐ น. เจาหนาท่ีทหารเรือ ทัพเรือภาคท่ี ๑ 
กองทัพเรือ นําโดยขาพเจา ร.อ.เดช   พัฒนา ตําแหนง ผูบังคับการเรือ ต. ๙๗ กับพวกไดนําเรือออก
ลาดตระเวนตามแผนการลาดตระเวนเพ่ือปฏิบัติภารกิจตามท่ีไดรับมอบหมาย ขณะท่ีเรือจอดลอยลําบริเวณ 
ทาเรือแหลมฉบังไดรับแจงจากสายลับ(ขอปกปดนามและท่ีอยู) แจงใหทราบวาท่ีพิกัด แลตติจูด ๑๓ องศา 
๐๕.๙๐๒ ลิปดาเหนือ ลองจิจูด ๑๐๐ องศา ๔๙.๓๗๓ ลิปดาตะวันออก วามีเรือบรรทุกน้ํามันจํานวน ๒ ลํา 
กําลังขนถายน้ํามันจากเรือบรรทุกน้ํามันตางประเทศจึงขอใหเรือ ต.๙๗ ไปดําเนินการตรวจคนจับกุม ท้ังนี้เพ่ือ
หวังเงินรางวัลนําจับเม่ือคดีสิ้นสุด หลังจากไดรับแจงจึงไดนํา เรือ ต. ๙๗ ออกไปตรวจสอบตามท่ีไดรับแจง 
ขณะท่ีเรือแลนมาถึงบริเวณทิศตะวันออกเฉียงใตของเกาะคางคาว ระยะหางจากฝงประมาณ ๓.๓ ไมล อําเภอ
ศรีราชา จังหวัดชลบุรี  ไดตรวจพบเรือบรรทุกคนโดยสาร (เรือเร็ว) ชื่อขาวฟราง ,เรือบรรทุกผลิตภัณฑน้ํามัน
ชื่อบีพีพี ๕ และเรือบรรทุกผลิตภัณฑน้ํามัน ชื่อเฉลิมชัย จอดเทียบติดกันจํานวน ๓ ลํา ซ่ึงในขณะนั้นเรือบีบีพี 
๕ กําลังตอสายรับน้ํามันกับเรือตางประเทศขนาดใหญ จึงแสดงตัวเขาตรวจคนเนื่องจากมีเหตุอันควรสงสัยวา
จะมีการกระทําผิดกฎหมายเกิดข้ึนในเรือหรือมีสิ่งของผิดกฎหมาย หรือมีสิ่งของไวใชในการกระทําผิดกฎหมาย
ซุกซอนอยูบนเรือจึงไดนําเรือเขาไปเทียบเพ่ือทําการตรวจคนและแจงเหตุอันควรสงสัยให นายรุง   โลหะศาสตร 
ผูควบคุมเรือบีพีพี ๕ และ นายเดชา   เกษมปุระ ผูควบคุมเรือเฉลิมชัย อีกท้ัง นายไพลิน   ทองอยู ผูควบคุมเรือ
บรรทุกคนโดยสาร (เรือเร็ว) ไดรับทราบแลว          โดยกอนทําการตรวจคนไดแสดงความบริสุทธิ์จนเปนท่ี
พอใจของผูควบคุมเรือแลว และผูควบคุมเรือยินยอมใหเจาหนาท่ีทําการตรวจคน จากการตรวจคนเรือและ
เอกสารประจําเรือทราบวา  

 เรือลําท่ี ๑ ชื่อเรือ บีพีพี ๕ 
 - ผูควบคุมเรือ/ไตเรือ บีพีพี ๕  ชื่อ นายรุง   โลหะศาสตร อายุ ๔๔ ป อยูบานเลขท่ี ๓๒ หมู ๒ 
ต.บางขัน อ.ขลุง  จ.จันทบุรี   
 -  เจาของเรือผูถือกรรมสิทธิ์ ชื่อ บริษัท บีพีพี ซัพพลาย จํากัด เลขที่ ๙๓๘ ถ.พระราม ๓ 
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพ ฯ 
 -  ใบอนุญาตใชเรือของเรือ บีพีพี ๕ ใบอนุญาตเลขท่ี ๒๘๑๐๓๖๘๔๐ ไดรับอนุญาตใหใชเรือตั้งแต 
๑ พ .ย .๕๓ – ๒๘ มี .ค .๕๔ ไดรับอนุญาตใหใช เรือไดในเขตลําน้ํ า ชื่อเรือบี พีพี ๕ เลขทะเบียนเรือ 
๒๘๑๐๓๖๘๔๐ชนิดเครื่องจักรดีเซล ตราอักษรนิสสัน หมายเลขเครื่อง อารดี ๑๐-๐๒๕๓๑ ประเภทการใช
บรรทุกผลิตภัณฑน้ํามัน  ท่ีมีจุดวาบไฟสูงกวา ๖๐ องศาเซลเซียส  
 -  จากการสอบถามผูควบคุมเรือ บีพีพี ๕  ทราบวา นายรุง   โลหะศาสตร ผูควบคุมเรือพรอมดวย 
ลูกเรือชื่อ นายอภินันท  แดงประเสริฐ, นายสุบิน   ทาวคํา และ นายเกรียงไกร  วงศจริต รวม ๔ คน ออกเดินทาง
จากจังหวัดสมุทรปราการเม่ือวันท่ี ๑ ธ.ค.๕๓ เวลาประมาณ ๑๓.๐๐ น. ไดนําเรือออกเดินทางมารับของเสียจาก 
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เรือตางประเทศท่ีบริเวณดานทิศตะวันออกเฉียงใตของเกาะคางคาว ต.แหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ใน ๒ ธ.ค.๕๓ 
เวลาประมาณ ๐๑.๓๐ น.  
 เรือลําท่ี ๒ ชื่อเรือเฉลิมชัย 
 - ผูควบคุมเรือ/ไตเรือเฉลิมชัย ชื่อ นายเดชา   เกษมปุระ อายุ ๓๓ ป อยูบานเลขที่ ๕๔ หมู ๓ 
ต.ผักไห  อ.ผักไห จ.พระนครศรีอยุธยา 
 - เจาของเรือผูถือกรรมสิทธิ์ ชื่อ บริษัท ส.ทิพาพร จํากัด เลขที่ ๘ แขวงสามวาตะวันออก 
เขตคลองสามวา กรุงเทพ ฯ 
 -  ใบอนุญาตใชเรือของเรือเฉลิมชัย ใบอนุญาตเลขท่ี ๓๙๑๐๐๑๓๗๗ ไดรับอนุญาตใหใชเรือตั้งแต 
๒๓ มี.ค.๕๓ – ๒๒ มี.ค.๕๔ ไดรับอนุญาตใหใชเรือไดในเขตลําน้ําและทะเลระหวางจังหวัดตราดกับจังหวัด
นราธิวาส ชื่อเรือเฉลิมชัย เลขทะเบียนเรือ ๓๙๑๐๐๑๓๗๗ ชนิดเครื่องจักรดีเซล ตราอักษรคัมมินส หมายเลข
เครื่อง ซี.ดับเบิ้ลยู.ซี ๑๐๔๕๑๔๕๖ ประเภทการใชบรรทุกผลิตภัณฑน้ํามันท่ีมีจุดวาบไฟสูงกวา ๖๐ องศา
เซลเซียส  
 -  จากการสอบถามผูควบคุมเรือเฉลิมชัย  ทราบวา นายเดชา   เกษมปุระ ผูควบคุมเรือพรอมดวย 
ลูกเรือชื่อ นายอานนท   แดงประเสริฐ, นายปรีชา   สะพฤกษ, นายทศพล   ปนะทะโน, นายประทีป   ยกยอง 
และ    นายวัฒนชัย   สงาเนตร รวม ๖ คน ออกเดินทางจากจังหวัดสมุทรปราการเม่ือวันท่ี ๑ ธ.ค.๕๓ เวลา
ประมาณ ๑๔.๐๐ น. ไดนําเรือออกเดินทางมารับของเสียจากเรือตางประเทศท่ีบริเวณดานทิศตะวันออกเฉียงใต
ของเกาะคางคาว ต.แหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ใน ๒ ธ.ค.๕๓ เวลาประมาณ ๐๑.๓๐ น.  
 เรือลําท่ี 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 อยูบานเลขท่ี ๒/๑ หมู ๑ ต.ทุงสุขลา อ.ศรีราชา 
จ.ชลบุรี 
 -  ใบอนุญาตใชเรือของเรือขาวฟราง ใบอนุญาตเลขท่ี ๕๒๖๑๘๐๒๓๙ ไดรับอนุญาตใหใชเรือตั้งแต 
๑๘ พ.ค.๕๓ – ๒๔ เม.ย.๕๔ ไดรับอนุญาตใหใชเรือไดในเขตภายในจังหวัดชลบุรีหางจากฝงหรือเกาะไมเกิน ๓ 
ไมลทะเลในเวลาคลื่นลมสงบ ชื่อเรือขาวฟราง เลขทะเบียนเรือ ๕๒๖๑๘๐๒๓๙ ชนิดเครื่องจักรเบนซิน 
ตราอักษรซูซูกิ หมายเลขเครื่อง ๑๗๕๐๑๒-๙๘๐๑๙๘ ประเภทการใชบรรทุกคนโดยสาร(เรือเร็ว) 
 -  จากการสอบถามผูควบคุมเรือขาวฟราง ทราบวา นายไพลิน  ทองอยู ผูควบคุมเรือพรอมดวย 
ลูกเรือชื่อ นายไพรัช   ทองอยู และนายไทยลิขิต   พิมสอน รวม ๓ คน ออกเดินทางจากอาวอุดม อําเภอศรี
ราชา จังหวัดชลบุรีเม่ือวันท่ี ๒ ธ.ค.๕๓ เวลาประมาณ ๐๑.๐๐ น. ไดนําเรือออกเดินทางไปตรวจสอบน้ํามันเสีย
เพ่ือนําไปบําบัดท่ีเรือตางประเทศกอนท่ีเรือตางประเทศจะปลอยน้ํามันลงมาที่เรือบีพีพี ๕ และเรือเฉลิมชัย 
ท่ีบริเวณดานทิศตะวันออกเฉียงใตของเกาะคางคาว 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 
 ผูตองหาของเรือลําท่ี ๑ ชื่อเรือ บีพีพี ๕ หมายเลขทะเบียน ๒๘๑๐๓๖๘๔๐  
๑. นายรุง   โลหะศาสตร ผูควบคุมเรือ อายุ ๔๔ ป อยูบานเลขท่ี ๓๒ ม.๒ ต.บางขัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี 
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๒. นายอภินันท   แดงประเสริฐ ลูกเรือ อายุ ๓๕ ป อยูบานเลขท่ี ๖๖ ม.๔ ต.บางแกว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 
๓. นายสุบิน   ทาวคํา ลูกเรือ อายุ ๓๕ ป อยูบานเลขท่ี ๑๓ ม.๖ ต.ทุงแวง อ.ลอง จ.แพร 
๔. นายปรีชา   สะพฤกษ ลูกเรือ อายุ ๓๖ ป อยูบานเลขท่ี ๒๔๔/๑ ม.๔ ต.ทายาง อ.เมือง จ.ชุมพร 
 ผูตองหาของเรือลําท่ี ๒ ชื่อเรือเฉลิมชัย หมายเลขทะเบียน ๓๙๑๐๐๑๓๗๗ 
๑. นายเดชา   เกษมปุระ ผูควบคุมเรือ อายุ ๓๓ ป อยูบานเลขท่ี ๕๔ ม.๓ ต.ผักไห อ.ผักไห จ.พระนครศรีอยุธยา 
๒. นายอานนท   แดงประเสริฐ ลูกเรือ อายุ ๓๐ ป อยูบานเลขท่ี ๖๖ ม.๔ ต.บางแกว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 
๓. นายเกรียงไกร   วงศจริต ลูกเรือ อายุ ๓๖ ป อยูบานเลขท่ี ๒๐๐ ม.๓ ต.ทายบาน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
๔. นายทศพล   ปนะทะโน ลูกเรือ อายุ ๑๗ ป อยูบานเลขท่ี ๔๑/๑ ม.๔ ต.ปากคลองบางปรากฏ อ.พระสมุทรเจดีย  
จ.สมุทรปราการ 
๕. นายประทีป   ยกยอง ลูกเรือ อายุ ๒๖ ป อยูบานเลขท่ี ๒๖๒/๒๗ ม.๑ ต.ปากคลองบางปรากฏ อ.พระสมุทรเจดีย 
จ.สมุทรปราการ 
๖. นายวัฒนชัย   สงาเนตร ลูกเรือ อายุ ๓๙ ป อยูบานเลขท่ี ๒๓๒ ม.๑๓ ต.โดนดินแดง อ.โดนดินแดง จ.บุรีรัมย 
 ผูตองหาของเรือลําท่ี ๓ ชื่อเรือขาวฟราง(เรือเร็ว) หมายเลขทะเบียน ๕๒๖๑๘๐๒๓๙ 
๑. นายไพลิน   ทองอยู ผูควบคุมเรือ อายุ ๓๘ ป อยูบานเลขท่ี ๒/๒๙ ม.๑ ต.ทุงสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 
๒. นายไพรัช   ทองอยู ลูกเรือ อายุ ๓๒ ป อยูบานเลขท่ี ๑๖/๑๐๒ ม.๘ ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 
๓. นายไทยลิขิต   พิมสอน ลูกเรือ อายุ ๔๐ ป อยูบานเลขท่ี ๑๓/๒ ม.๑ ต.ทุงสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 
 โดยกลาวหาวาไดกระทําความผิดดังนี้ 
- นายรุง   โลหะศาสตร ผูควบคุมเรือ บีพีพี ๕ มีความผิดฐานทําการในเรือในตําแหนงท่ีกําหนดใหตองมี 
ใบประกาศนียบัตรรับรองความรูความสามารถโดยไมไดรับใบประกาศนียบัตร, ใชเรือผิดไปจากเขตหรือตําบลท่ี
การเดินเรือท่ีกําหนดไวในใบอนุญาตใชเรือและใชเรือผิดเง่ือนไขและขอกําหนดในใบอนุญาตใชเรือโดยฝาฝน 
พ.ร.บ. การเดินเรือในนานน้ําไทย พ.ศ.๒๔๕๖ 
- นายเดชา   เกษมปุระ ผูควบคุมเรือเฉลิมชัย มีความผิดฐานทําการในเรือในตําแหนงท่ีกําหนดใหตองมี 
ใบประกาศนียบัตรรับรองความรูความสามารถโดยไมไดรับใบประกาศนียบัตร, ใชเรือผิดไปจากเขตหรือตําบลท่ี
การเดินเรือท่ีกําหนดไวในใบอนุญาตใชเรือและใชเรือผิดเง่ือนไขและขอกําหนดในใบอนุญาตใชเรือโดยฝาฝน 
พ.ร.บ. การเดินเรือในนานน้ําไทย พ.ศ.๒๔๕๖ 
- นายไพลิน   ทองอยู ผูควบคุมเรือขาวฟราง(เรือเร็ว) มีความผิดฐานใชเรือผิดไปจากเขตหรือตําบลท่ี 
การเดินเรือท่ีกําหนดไวในใบอนุญาตใชเรือโดยฝาฝน พ.ร.บ. การเดินเรือในนานน้ําไทย พ.ศ.๒๔๕๖ 
 และนอกจากนี้ผูตองหาท้ังหมดจํานวน 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  
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๑๒. นายไพรัช   ทองอยู  
๑๓. นายไทยลิขิต   พิมสอน  
 มีความผิดฐานรวมกันมีไวในครอบครอง(ของเหลวหนืดสีดําลักษณะคลายน้ํามัน จํานวน ๑,๒๐๐ 
ลิตร)โดยไมมีสิทธิโดยชอบดวยกฎหมายซ่ึงเปนการฝาฝน พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.๒๕๒๗ มาตรา ๑๖๑ 
 เหตุเกิดท่ีบริเวณ ในทะเลดานทิศตะวันออกเฉียงใตของเกาะคางคาว ระยะหางจากฝงประมาณ 
๓.๓ ไมล แลตติจูด ๑๓ องศา ๐๕.๙๐๒ ลิปดาเหนือ ลองจิจูด ๑๐๐ องศา ๔๙.๓๗๓ ลิปดาตะวันออก ต.แหลมฉบัง  
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  
 จากการสอบสวนเบื้องตนในชั้นการจับกุมปรากฏวาผูตองหาของเรือบีพีพี ๕ จํานวน ๔ คน 
ผูตองหาของเรือเฉลิมชัย จํานวน ๖ คน และผูตองหาของเรือขาวฟราง(เรือเร็ว) จํานวน ๓ คน รวมท้ังหมด ๑๓ คน 
ใหการรับสารภาพตามขอกลาวหา 
 พรอมกันนี้ไดดําเนินการแจงสิทธิใหผูตองหาทราบดังตอไปนี้ 
 ๑ .  ผู ถูกจับมีสิทธิ ท่ีจะไม ใหการหรือใหการก็ไดและถอยคําของผูตองหานั้นอาจใช เปน
พยานหลักฐาน  ในการพิจารณาคดีได 
 ๒. มีสิทธิแจงหรือขอใหเจาพนักงานแจงใหญาติหรือผูไววางใจทราบถึงการจับกุมในโอกาสแรก 
 ๓. พบและปรึกษาผูซ่ึงจะมาเปนทนายความไดเปนการเฉพาะตัว 
 ๔. ใหทนายความหรือผูซ่ึงตนไววางใจเขารวมฟงการสอบปากคํา 
 ๕. ไดรับการเยี่ยมเยียนหรือติดตอกับญาติไดตามสมควร 
 ๖. ไดรับการรักษาพยาบาลโดยเร็วเม่ือเกิดการเจ็บปวย 

 ผูตองหาไดรับทราบสิทธิดังกลาวตามขางตนแลวแตไมประสงคจะใชสิทธิแตอยางใด  
 เจาพนักงานผูทําการจับกุม จึงไดนําตัวผูตองหาพรอมดวยของกลางท้ังหมดสง พนักงานสอบสวน 
สภ.แหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี และสํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีชลบุรี ๒ เพ่ือดําเนินคดีตามขอกลาวหาดังกลาว
ขางตนตอไป 
 อนึ่ง ในการตรวจคนจับกุมของเจาหนาท่ีในครั้งนี้ เจาหนาท่ีท้ังหมดไดปฏิบัติอยางสุภาพ มิได
ลอลวง บังคับ ขูเข็ญ หรือใหสัญญาเพ่ือจูงใจผูหนึ่งผูใดแตประการใด หรือกระทําดวยประการใด ๆ อันเปนการ
ประทุษราย    แกกายหรือจิตใจตอผูหนึ่งผูใดในเรือ หรือทําใหทรัพยสินของผูหนึ่งผูใดเสียหาย สูญหาย เสื่อม
คา หรือไรประโยชน   แตประการใด หรือมีการเรียกรองเอาทรัพยสินใด ๆ มาเปนประโยชนสวนตัวแตอยางใด 

 เพ่ือเปนการรับรองผลการตรวจคน เจาหนาท่ีจึงไดทําบันทึกนี้ตอหนาผูลงนามในบันทึก และ
ผูเก่ียวของอีกท้ังไดอานขอความในบันทึกฉบับนี้ใหผูเก่ียวของทุกคนฟง และผูเก่ียวของท้ังหมดไดเขาใจขอความ
ดีโดยละเอียดตลอดแลว ประกอบกับผูเก่ียวของท้ังหมดเห็นวาถูกตองตรงตามความจริงทุกประการ จึงไดลง
ลายมือชื่อไวเปนหลักฐานรวมกัน 

 (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 
   (        ปรชีา   สะพฤกษ ) 
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(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 ) 
 (ลงชื่อ) นาย     ผูตองหา/ลูกเรือ เฉลิมชัย 
   (          ประทีป   ยกยอง ) 
  (ลงชื่อ) นาย     ผูตองหา/ลูกเรือ เฉลิมชัย 
   (     วัฒนชัย   สงาเนตร ) 
  (ลงชื่อ) นาย     ผูตองหา/ผูควบคุมเรือขาวฟราง 
   (        ไพลิน   ทองอยู ) 
 (ลงชื่อ) นาย     ผูตองหา/ลูกเรือ ขาวฟราง 
   (          ไพรัช   ทองอยู ) 
 (ลงชื่อ) นาย     ผูตองหา/ลูกเรือ ขาวฟราง 
   (      ไทยลิขิต   พิมสอน ) 
  (ลงชื่อ) ร.อ.     ผบ.เรือ ต.๙๗/ผูตรวจคนจับกุม 
   (  เดช   พัฒนา ) 
 (ลงชื่อ) ร.อ.     ผูรวมตรวจคนจับกุม 
   (    มนัส   สวสัดิ ์) 
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แผนท่ีสังเขปแสดงสถานท่ีเกิดเหตุ 

 
 เหตุเกิดท่ีบริเวณ ในทะเลดานทิศตะวันออกเฉียงใตของเกาะคางคาว ระยะหางจากฝงประมาณ 
๓.๓ ไมล แลตติจูด ๑๓ องศา ๐๕.๙๐๒ ลิปดาเหนือ ลองจิจูด ๑๐๐ องศา ๔๙.๓๗๓ ลิปดาตะวันออก ต.แหลมฉบัง 
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 
 ผูตองหาไดทําการตรวจสอบแผนท่ีสังเขปแสดงสถานท่ีเกิดเหตุแลว 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 
   (        ปรชีา   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 ) 

บริเวณจุดตรวจคนจับกุมเรือบีพีพี ๕ พรอมผูตองหา
จํานวน ๔ คน เรือเฉลิมชัย พรอมผูตองหา จํานวน ๖ คน 
และเรือขาวฟราง(เรือเร็ว) พรอมผูตองหา จํานวน ๓ คน 
รวมท้ังหมด ๑๓ คน 
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 (ลงชื่อ) นาย     ผูตองหา/ลูกเรือ เฉลิมชัย 
   (          ประทีป   ยกยอง ) 
  (ลงชื่อ) นาย     ผูตองหา/ลูกเรือ เฉลิมชัย 
   (     วัฒนชัย   สงาเนตร ) 
  (ลงชื่อ) นาย     ผูตองหา/ผูควบคุมเรือขาวฟราง 
   (        ไพลิน   ทองอยู ) 
 (ลงชื่อ) นาย     ผูตองหา/ลูกเรือ ขาวฟราง 
   (          ไพรัช   ทองอยู ) 
 (ลงชื่อ) นาย     ผูตองหา/ลูกเรือ ขาวฟราง 
   (      ไทยลิขิต   พิมสอน ) 
   (ลงชื่อ) ร.อ.     ผบ.เรือ ต.๙๗/ผูตรวจคนจับกุม 
   (  เดช   พัฒนา ) 
 (ลงชื่อ) ร.อ.     ผูรวมตรวจคนจับกุม 
   (    มนัส   สวสัดิ ์) 
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(ตัวอยางที่ ๖ ) 
หมวดเรือลาดตระเวนชายแดน  กองทัพเรือ 

เรือ ต.๑๗ 

บันทึกการตรวจคนจับกุม 

เขียนท่ี เรือ ต.๑๗ 

วันท่ี ๒๖ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๕๕ 

 บันทึกฉบับนี้ทําข้ึนไวเปนหลักฐานแสดงวาเม่ือวันท่ี ๒๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๕ เวลา ๐๑.๓๐ น. 
เจาหนาท่ีทหารเรือ หมวดเรือลาดตระเวนชายแดนสวนท่ี ๑ กองทัพเรือ นําโดยขาพเจา ร.อ.วิทย จันทกูร 
ตําแหนง ผบ.เรือ ต.๑๗ รวมกับ เรือ ต.๒๒๒ และ เรือ ต.๒๒๖ ไดนําเรือออกลาดตระเวนตามแผนการ
ลาดตระเวนเพ่ือปฏิบัติภารกิจตามท่ีไดรับมอบหมาย ขณะท่ีเรือแลนมาถึงบริเวณแลตติจูด 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 ตรงตามท่ีไดรับแจงจากสายลับวาเรือลําดังกลาว
จะทําการลักลอบขนยายกาซหุงตมออกนอกราชอาณาจักรไทยทางทะเล โดยนําไปสงท่ีประเทศกัมพูชา กําลัง
เดินเรือโดยท่ีหัวเรือมีทิศทางท่ีกําลังจะเดินทางออกจากเขตนานน้ําไทยเขาสูเขตนานน้ําประเทศกัมพูชา จึงนํา
เรือเขาทําการตรวจสอบ โดยมีเหตุอันควรสงสัยวาจะมีการกระทําความผิดกฎหมายเกิดข้ึนในเรือ หรือ 
มีสิ่งของผิดกฎหมาย หรือมีสิ่งของไวใชในการกระทําผิดกฎหมายซุกซอนอยูบนเรือ เจาหนาท่ีจึงไดสงอาณัติ
สัญญาณใหเรือลําดังกลาวหยุดลอยลํา จากนั้นขาพเจาจึงไดสั่งการใหนําเรือเขาไปเทียบเพ่ือทําการตรวจคนแลว
แจงเหตุอันควรสงสัยให ผูควบคุมเรือและบุคคลประจําเรือทราบแลว โดยกอนทําการตรวจคนเจาหนาท่ีได
แสดงความบริสุทธิ์จนเปนท่ีพอใจของผูควบคุมเรือและบุคคลประจําเรือแลว และผูควบคุมเรือและบุคคล
ประจําเรือยินยอมใหเจาหนาท่ีทําการตรวจคนได เจาหนาท่ีจึงไดเริ่มทําการตรวจคน จากการตรวจคน
เรือประมง ลําดังกลาว พรอมกับสอบถามผูควบคุมเรือซ่ึงเปนชาวกัมพูชา สามารถฟงและพูดไทยได ทราบวา
 -  ผูควบคุมเรือ/ไตเรือ ชื่อ นาย บู ซา เวือน สัญชาติ กัมพูชา อายุ ๓๗ ป ท่ีอยู จังหวัดเกาะกง 
ประเทศกัมพูชา 
 -  ลูกเรือ ชื่อ 
   ๑. นาย เลี๊ยะ  ซึม  สัญชาติ  กัมพูชา  อายุ  ๔๗ ป   
   ๒. นาย มุน ซา เมน  สัญชาติ  กัมพูชา  อายุ  ๓๙ ป   
 - สอบถามผูควบคุมเรือ  เก่ียวกับเอกสารการสงออกของกาซปโตเลี่ยมซ่ึงบรรจุอยูในถังเหล็กและ
สอบถามเก่ียวกับใบกํากับการขนสงวามีการสงมอบสิ่งของอยางไร เพ่ือตรวจสอบเก่ียวกับชื่อผูรับและสถานท่ีสง
มอบ  ชื่อผูคาและสถานท่ีจาย วันเวลาท่ีออกเดินทางจากสถานท่ีตนทาง และประมาณวันและเวลาท่ีถึงปลายทาง
เม่ือ  นาย บู ซา เวือน รับทราบก็ไมสามารถท่ีจะแสดงเอกสารหลักฐานดังกลาวได และ นาย บู ซา เวือน ไดแจงให
ทราบวาไดรับจางนําเรือออกเดินทางจากทาเทียบเรือจังหวัดจันทบุรี ในวันท่ี ๒๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๕ เวลา
ประมาณ ๒๑.๓๐ น. เพ่ือนํากาซหุงตมออกจากประเทศไทยทางทะเลเดินทางไปเพ่ือสงสิ่งของ ท่ีปลายทาง 
จังหวัดกัมปงโสม ประเทศกัมพูชา จนกระท่ังถึงเวลาประมาณ ๐๑.๓๐ น. ของวันท่ี ๒๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๕ 
กอนท่ีจะนําเรือเขาสูเขตนานน้ําประเทศกัมพูชา  ก็ไดถูกเจาหนาท่ีทหารเรือตรวจคนพบสิ่งของดังกลาว      
 -  ผลการตรวจคนพบ  
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 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. เครื่องมือหาท่ีเรือดาวเทียม (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 
  - ทําการในเรือในตําแหนงท่ีกําหนดใหตองมีใบประกาศนียบัตรรับรองความรูความสามารถ 
โดยมิไดรับประกาศนียบัตรโดยฝาฝน พ.ร.บ.การเดินเรือในนานน้ําไทย พ.ศ.๒๔๕๖  
  - เปนบุคคลตางดาวไมเขาเมืองตามชองทาง ดานตรวจคนเขาเมือง เขตทา สถานีหรือทองท่ีท่ี
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 
  - รวมกันพยายามลักลอบนําสินคากาซหุงตมซ่ึงเปนสินคาควบคุมท่ียังไมผานพิธีการทาง
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 สถานีหรือทองท่ี
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 
  - รวมกันพยายามลักลอบนําสินคากาซหุงตมซ่ึงเปนสินคาควบคุมท่ียังไมผานพิธีการทาง
ศุลกากรโดยถูกตอง ออกนอกราชอาณาจักรโดยฝาฝน พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.๒๔๙๖  
 เหตุเกิดเม่ือวันท่ี ๒๖ มกราคม ๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๐๑.๓๐ น. ท่ีแลตติจูด ๑๑ องศา ๓๓.๒๗ 
ลิปดาเหนือ ลองจิจูด ๑๐๒ องศา ๔๔.๗๓ ลิปดาตะวันออก (แบริ่ง ๐๙๓ ระยะ ๘.๘ ไมล จากปลายแหลมเทียน
ของเกาะกูด ตําบลเกาะกูด อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด) ซ่ึงเปนบริเวณเขตนานน้ําไทยจะเขาสูเขตนานน้ํา
ประเทศกัมพูชา 
 จากการสอบสวนเบื้องตนในชั้นการจับกุมผูตองหาสัญชาติกัมพูชา จํานวน ๓ คน   ใหการรับ
สารภาพตลอดจนขอกลาวหา 
 พรอมกันนี้ไดดําเนินการแจงสิทธิใหผูตองหาท้ังหมดจํานวน ๓ คน ทราบดังตอไปนี้ 
 ๑ .  ผู ถูกจับมีสิทธิ ท่ีจะไม ใหการหรือใหการก็ไดและถอยคําของผูตองหานั้นอาจใช เปน
พยานหลักฐาน ในการพิจารณาคดีได 
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 ๒. มีสิทธิแจงหรือขอใหเจาพนักงานแจงใหญาติหรือผูไววางใจทราบถึงการจับกุมในโอกาสแรก 
 ๓. พบและปรึกษาผูซ่ึงจะมาเปนทนายความไดเปนการเฉพาะตัว 
 ๔. ใหทนายความหรือผูซ่ึงตนไววางใจเขารวมฟงการสอบปากคํา 
 ๕. ไดรับการเยี่ยมเยียนหรือติดตอกับญาติไดตามสมควร  
 ๖. ไดรับการรักษาพยาบาลโดยเร็วเม่ือเกิดการเจ็บปวย 

 ผูตองหาไดรับทราบสิทธิดังกลาวตามขางตนแลวแตไมประสงคจะใชสิทธิแตอยางใด เจาพนักงาน
ผูทําการจับกุม จึงไดนําตัวผูตองหาพรอมดวยของกลางท้ังหมดสงพนักงานสถานีตํารวจภูธรเกาะกูด จังหวัดตราด เพ่ือ
ดําเนินคดี ตามขอกลาวหาดังกลาวขางตนตอไป  
 อนึ่ง ในการตรวจคนจับกุมของเจาหนาท่ีในครั้งนี้ เจาหนาท่ีท้ังหมดไดปฏิบัติอยางสุภาพ มิได
ลอลวง บังคับ ขูเข็ญ หรือใหสัญญาเพ่ือจูงใจผูหนึ่งผูใดแตประการใด หรือกระทําดวยประการใด ๆ อันเปนการ
ประทุษราย    แกรางกายหรือจิตใจตอผูหนึ่งผูใดในเรือ หรือทําใหทรัพยสินของผูหนึ่งผูใดเสียหาย สูญหาย 
เสื่อมคา หรือไรประโยชน   แตประการใด หรือมีการเรียกรองเอาทรัพยสินใดๆ มาเปนประโยชนสวนตัวแต
อยางใด 

 เพ่ือเปนการรับรองผลการตรวจคน เจาหนาท่ีจึงไดทําบันทึกนี้ตอหนาผูลงนามในบันทึก และ
ผูเก่ียวของอีกท้ังไดอานขอความในบันทึกฉบับนี้ใหผูเก่ียวของทุกคนฟง และผูเก่ียวของท้ังหมดไดเขาใจขอความ
ดีโดยละเอียดตลอดแลว ประกอบกับผูเก่ียวของท้ังหมดเห็นวาถูกตองตรงตามความจริงทุกประการ จึงไดลง
ลายมือชื่อไวเปนหลักฐานรวมกัน 

                          (ลงชื่อ).......................................................................ผูควบคุมเรือ/ผูตองหาท่ี ๑/ลามแปล 
                          (      นาย     บู    ซา    เวือน ) 
       (ลงชื่อ).....................................................................ลูกเรือ/ผูตองหาท่ี ๒ 
        (      นาย    เลี๊ยะ      ซึม               )  
        (ลงชื่อ).....................................................................ลูกเรือ/ผูตองหาท่ี ๓ 
       (       นาย     มุน      ซา      เมน     )    

                                (ลงชื่อ) ร.อ. .....................................................ผบ.เรือ ต.๑๗/ผูตรวจคนจับกุม 

        (     วิทย     จันทกูร    )  
                          (ลงชื่อ)..ร.อ.................................................... ผค.เรือ ต.๒๒๒/ผูรวมตรวจคนจับกุม 
             (      เสริม          มุงม่ัน         )  
          (ลงชื่อ)....ร.อ................................................ ผค.เรือ ต.๒๒๖/ผูรวมตรวจคนจับกุม 
             (     นาวี         หงสเหิร       )  
          (ลงชื่อ) .....ร.ท.............................................หัวหนาชุดตรวจคนจับกุม 
               (       พิชัย       ใจกลา        ) 
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แผนท่ีสังเขปแสดงสถานท่ีเกิดเหตุ  
  

 
 เหตุเกิดท่ีบริเวณ แลตติจูด ๑๑ องศา ๓๓.๒๗ ลิปดาเหนือ ลองจิจูด ๑๐๒ องศา ๔๔.๗๓ ลิปดา
ตะวันออก (แบริ่ง ๐๙๓ ระยะ ๘.๘ ไมล จากปลายแหลมเทียนของเกาะกูด จังหวัดตราด)  ซ่ึงเปนบริเวณเขต
นานน้ําไทยจะเขาสูเขตนานน้ําประเทศกัมพูชา  เม่ือวันท่ี ๒๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๐๑.๓๐ น. 
 ผูตองหาไดทําการตรวจสอบแผนท่ีสังเขปแสดงสถานท่ีเกิดเหตุแลว ปรากฏวาถูกตองตรงกับความ
เปนจริงทุกประการ จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน โดยไมมีผูใดบังคับ ลอลวง ขูเข็ญ หรือใหสัญญาผูหนึ่ง
ผูใดแตอยางใด 
                          (ลงชื่อ).......................................................................ผูควบคุมเรือ/ผูตองหาท่ี ๑/ลามแปล 
                          (      นาย     บู    ซา    เวือน ) 
       (ลงชื่อ).....................................................................ลูกเรือ/ผูตองหาท่ี ๒ 
        (      นาย    เลี๊ยะ      ซึม               )  
        (ลงชื่อ).....................................................................ลูกเรือ/ผูตองหาท่ี ๓ 
      (     นาย     มุน      ซา      เมน  ) 

                                (ลงชื่อ) ร.อ. .....................................................ผบ.เรือ ต.๑๗/ผูตรวจคนจับกุม 

        (     วิทย     จันทกูร    )  
                          (ลงชื่อ)..ร.อ.................................................... ผค.เรือ ต.๒๒๒/ผูรวมตรวจคนจับกุม 
             (      เสริม          มุงม่ัน         )  
          (ลงชื่อ)....ร.อ................................................ ผค.เรือ ต.๒๒๖/ผูรวมตรวจคนจับกุม 
             (     นาวี         หงสเหิร       )  
          (ลงชื่อ) .....ร.ท.............................................หัวหนาชุดตรวจคนจับกุม 
               (       พิชัย       ใจกลา        ) 
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(ตัวอยางที่ ๗ ) 
หมวดเรือลาดตระเวนชายแดน  กองทัพเรือ 

เรือ ต.๑๗ 

บันทึกการตรวจคนจับกุม 

เขียนท่ี เรือ ต.๑๗ 

วันท่ี ๒๖ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๕๕ 

 บันทึกฉบับนี้ทําข้ึนไวเปนหลักฐานแสดงวาเม่ือวันท่ี ๒๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๕ เวลา ๐๑.๓๐ น. 
เจาหนาท่ีทหารเรือ หมวดเรือลาดตระเวนชายแดนสวนท่ี ๑ กองทัพเรือ นําโดยขาพเจา ร.อ.วิทย จันทา 
ตําแหนง ผบ.เรือ ต.๑๗ รวมกับ เรือ ต.๒๒๒ และ เรือ ต.๒๒๖ ไดนําเรือออกลาดตระเวนตามแผนการ
ลาดตระเวนเพ่ือปฏิบัติภารกิจตามท่ีไดรับมอบหมาย ขณะท่ีเรือแลนมาถึงบริเวณแลตติจูด 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 ตรงตามท่ีไดรับแจงจากสายลับวาเรือลําดังกลาวจะทํา
การลักลอบนําไมออกนอกราชอาณาจักรไทยทางทะเล โดยนําไปสงท่ีประเทศกัมพูชา กําลังเดินเรือโดยท่ีหัวเรือ
มีทิศทางท่ีกําลังจะเดินทางออกจากเขตนานน้ําไทยเขาสูเขตนานน้ําประเทศกัมพูชา จึงนําเรือเขาทําการ
ตรวจสอบ โดยมีเหตุอันควรสงสัยวาจะมีการกระทําความผิดกฎหมายเกิดข้ึนในเรือ หรือมีสิ่งของผิดกฎหมาย 
หรือมีสิ่งของไวใชในการกระทําผิดกฎหมายซุกซอนอยูบนเรือ เจาหนาท่ีจึงไดสงอาณัติสัญญาณใหเรือลํา
ดังกลาวหยุดลอยลํา จากนั้นขาพเจาจึงไดสั่งการใหนําเรือเขาไปเทียบเพ่ือทําการตรวจคนแลวแจงเหตุอันควร
สงสัยให ผูควบคุมเรือและบุคคลประจําเรือทราบแลว โดยกอนทําการตรวจคนเจาหนาท่ีไดแสดงความบริสุทธิ์
จนเปนท่ีพอใจของผูควบคุมเรือและบุคคลประจําเรือแลว และผูควบคุมเรือและบุคคลประจําเรือยินยอมให
เจาหนาท่ีทําการตรวจคนได เจาหนาท่ีจึงไดเริ่มทําการตรวจคน จากการตรวจคนเรือประมงลําดังกลาว พรอม
กับสอบถามผูควบคุมเรือซ่ึงเปนชาวกัมพูชา สามารถฟงและพูดไทยได ทราบวา  
 -  ผูควบคุมเรือ/ไตเรือ ชื่อ นาย บู ซา เวือน สัญชาติ กัมพูชา อายุ ๓๗ ป ท่ีอยู 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  เก่ียวกับเอกสารการสงออกของไมท่ีอยูบนเรือและสอบถามเก่ียวกับ
ใบกํากับการขนสงวามีการสงมอบสิ่งของอยางไร เพ่ือตรวจสอบเก่ียวกับชื่อผูรับและสถานท่ีสงมอบ  ชื่อผูคา
และสถานท่ีจาย วันเวลาท่ีออกเดินทางจากสถานท่ีตนทาง และประมาณวันและเวลาท่ีถึงปลายทาง ตลอดจน
เอกสารอนุญาตของศุลกากรเม่ือ นาย บู ซา เวือน รับทราบก็ไมสามารถท่ีจะแสดงเอกสารหลักฐานดังกลาวได 
และ นาย บู ซา เวือน ไดแจงใหทราบวาไดรับจางนําเรือออกเดินทางจากทาเทียบเรือบริเวณแมน้ําเวฬุจังหวัด
ตราด ในวันท่ี ๒๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๕           เวลาประมาณ ๒๑.๓๐ น.  เพ่ือนําไมออกจากประเทศไทยทางทะเล
เดินทางไปเพ่ือสงสิ่งของ ท่ีปลายทาง จังหวัดกัมปงโสม ประเทศกัมพูชา จนกระท่ังถึงเวลาประมาณ ๐๑.๓๐ น. ของวันท่ี ๒๖ 
มกราคม พ.ศ.๒๕๕๕ กอนท่ีจะนําเรือเขาสูเขตนานน้ําประเทศกัมพูชา ก็ไดถูกเจาหนาท่ีทหารเรือตรวจคนพบ
สิ่งของดังกลาว      
 -  ผลการตรวจคนพบ  
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 ๑. ไมพะยูงซ่ึงเปนไมหวงหามประเภท ก ยังมิไดแปรรูป จํานวน ๓๒ ทอน  
 ๒. ไมพะยูงซ่ึงเปนไมหวงหามประเภท ก แปรรูป (ลักษณะเปนทอนสี่เหลี่ยม) จํานวน ๒๒๐ ทอน 
 ๓. เครื่องมือหาท่ีเรือดาวเทียม (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 สถานีหรือทองท่ี
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 
  - รวมกันมีไมพะยูงซ่ึงเปนไมหวงหามประเภท ก ยังมิไดแปรรูปไวในครอบครองโดยไมไดรับ
อนุญาตและรวมกันมีไมพะยูงซ่ึงเปนไมหวงหามประเภท ก แปรรูป ไวในครอบครองเกิน ๒๐ ตน หรือทอน 
หรือรวมปริมาตรไมเกิน ๔ ลูกบาศกเมตร โดยฝาฝน พ.ร.บ.ปาไม พ.ศ.๒๔๘๔ 
  - นําไมหรือของปาเคลื่อนท่ีโดยไมมีใบเบิกทางกํากับ โดยฝาฝน พ.ร.บ.ปาไม พ.ศ.๒๔๘๔ 
  -  รวมกันนําหรือพาของท่ีมิไดเสียภาษีหรือของตองจํากัด หรือของตองหาม หรือของท่ียังมิได
ผานศุลกากรโดยถูกตองเขามาหรือออกไปนอกราชอาณาจักรโดยฝาฝน พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.๒๔๖๙ 
 เหตุเกิดเม่ือวันท่ี ๒๖ มกราคม ๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๐๑.๓๐ น. ท่ีแลตติจูด ๑๑ องศา ๓๓.๒๗ 
ลิปดาเหนือ ลองจิจูด ๑๐๒ องศา ๔๔.๗๓ ลิปดาตะวันออก (แบริ่ง ๐๙๓ ระยะ ๘.๘ ไมล จากปลายแหลม
เทียนของเกาะกูด ตําบลเกาะกูด อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด) ซ่ึงเปนบริเวณเขตนานน้ําไทยจะเขาสูเขต
นานน้ําประเทศกัมพูชา 
 จากการสอบสวนเบื้องตนในชั้นการจับกุมผูตองหาสัญชาติกัมพูชา จํานวน ๓ คน ใหการรับสารภาพ
ตลอดจนขอกลาวหา 
 พรอมกันนี้ไดดําเนินการแจงสิทธิใหผูตองหาท้ังหมดจํานวน ๓ คน ทราบดังตอไปนี้ 
 ๑ .  ผู ถูกจับมีสิทธิ ท่ีจะไม ใหการหรือใหการก็ไดและถอยคําของผูตองหานั้นอาจใช เปน
พยานหลักฐาน ในการพิจารณาคดีได 
 ๒. มีสิทธิแจงหรือขอใหเจาพนักงานแจงใหญาติหรือผูไววางใจทราบถึงการจับกุมในโอกาสแรก 
 ๓. พบและปรึกษาผูซ่ึงจะมาเปนทนายความไดเปนการเฉพาะตัว 
 ๔. ใหทนายความหรือผูซ่ึงตนไววางใจเขารวมฟงการสอบปากคํา 
 ๕. ไดรับการเยี่ยมเยียนหรือติดตอกับญาติไดตามสมควร  
 ๖. ไดรับการรักษาพยาบาลโดยเร็วเม่ือเกิดการเจ็บปวย 
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 ผูตองหาไดรับทราบสิทธิดังกลาวตามขางตนแลวแตไมประสงคจะใชสิทธิแตอยางใด เจาพนักงาน
ผูทําการจับกุม จึงไดนําตัวผูตองหาพรอมดวยของกลางท้ังหมดสงพนักงานสถานีตํารวจภูธรเกาะกูด จังหวัดตราด 
เพ่ือดําเนินคดี   ตามขอกลาวหาดังกลาวขางตนตอไป  
 อนึ่ง ในการตรวจคนจับกุมของเจาหนาท่ีในครั้งนี้ เจาหนาท่ีท้ังหมดไดปฏิบัติอยางสุภาพ มิได
ลอลวง บังคับ ขูเข็ญ หรือใหสัญญาเพ่ือจูงใจผูหนึ่งผูใดแตประการใด หรือกระทําดวยประการใด ๆ อันเปนการ
ประทุษราย    แกรางกายหรือจิตใจตอผูหนึ่งผูใดในเรือ หรือทําใหทรัพยสินของผูหนึ่งผูใดเสียหาย สูญหาย 
เสื่อมคา หรือไรประโยชน   แตประการใด หรือมีการเรียกรองเอาทรัพยสินใดๆ มาเปนประโยชนสวนตัวแต
อยางใด 

 เพ่ือเปนการรับรองผลการตรวจคน เจาหนาท่ีจึงไดทําบันทึกนี้ตอหนาผูลงนามในบันทึก และ
ผูเก่ียวของอีกท้ังไดอานขอความในบันทึกฉบับนี้ใหผูเก่ียวของทุกคนฟง และผูเก่ียวของท้ังหมดไดเขาใจขอความ
ดีโดยละเอียดตลอดแลว ประกอบกับผูเก่ียวของท้ังหมดเห็นวาถูกตองตรงตามความจริงทุกประการ จึงไดลง
ลายมือชื่อไวเปนหลักฐานรวมกัน 

                          (ลงชื่อ).......................................................................ผูควบคุมเรือ/ผูตองหาท่ี ๑/ลามแปล 
                          (      นาย     บู    ซา    เวือน ) 
       (ลงชื่อ).....................................................................ลูกเรือ/ผูตองหาท่ี ๒ 
        (      นาย    เลี๊ยะ      ซึม               )  
        (ลงชื่อ).....................................................................ลูกเรือ/ผูตองหาท่ี ๓ 
       (       นาย     มุน      ซา      เมน     )    

                                (ลงชื่อ) ร.อ. .....................................................ผบ.เรือ ต.๑๗/ผูตรวจคนจับกุม 

        (     วิทย     จันทา    )  
                          (ลงชื่อ)..ร.อ.................................................... ผค.เรือ ต.๒๒๒/ผูรวมตรวจคนจับกุม 
             (      เสริม          มุงม่ัน         )  
          (ลงชื่อ)....ร.อ................................................ ผค.เรือ ต.๒๒๖/ผูรวมตรวจคนจับกุม 
             (     นาวี         หงสเหิร                 )  
          (ลงชื่อ) .....ร.ท.............................................หัวหนาชุดตรวจคนจับกุม 
               (       พิชัย       ใจกลา                     ) 
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แผนท่ีสังเขปแสดงสถานท่ีเกิดเหตุ  
  

 
 
 เหตุเกิดท่ีบริเวณ แลตติจูด ๑๑ องศา ๓๓.๒๗ ลิปดาเหนือ ลองจิจูด ๑๐๒ องศา ๔๔.๗๓ ลิปดา
ตะวันออก (แบริ่ง ๐๙๓ ระยะ ๘.๘ ไมล จากปลายแหลมเทียนของเกาะกูด จังหวัดตราด)  ซ่ึงเปนบริเวณเขต
นานน้ําไทยจะเขาสูเขตนานน้ําประเทศกัมพูชา  เม่ือวันท่ี ๒๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๐๑.๓๐ น. 
 ผูตองหาไดทําการตรวจสอบแผนที่สังเขปแสดงสถานที่เกิดเหตุแลว ปรากฏวาถูกตองตรงกับ
ความเปนจริงทุกประการ จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน โดยไมมีผูใดบังคับ ลอลวง ขูเข็ญ หรือใหสัญญาผูหนึ่ง
ผูใดแตอยางใด 
                          (ลงชื่อ).......................................................................ผูควบคุมเรือ/ผูตองหาท่ี ๑/ลามแปล 
                          (      นาย     บู    ซา    เวือน ) 
       (ลงชื่อ).....................................................................ลูกเรือ/ผูตองหาท่ี ๒ 
        (      นาย    เลี๊ยะ      ซึม               )  
        (ลงชื่อ).....................................................................ลูกเรือ/ผูตองหาท่ี ๓ 
      (     นาย     มุน      ซา      เมน  )    

                                (ลงชื่อ) ร.อ. .....................................................ผบ.เรือ ต.๑๗/ผูตรวจคนจับกุม 

        (     วิทย     จันทา    ) 
                          (ลงชื่อ)..ร.อ.................................................... ผค.เรือ ต.๒๒๒/ผูรวมตรวจคนจับกุม 
             (      เสริม          มุงม่ัน         )  
          (ลงชื่อ)....ร.อ................................................ ผค.เรือ ต.๒๒๖/ผูรวมตรวจคนจับกุม 
             (     นาวี         หงสเหิร                 )  
          (ลงชื่อ) .....ร.ท.............................................หัวหนาชุดตรวจคนจับกุม 
               (       พิชัย       ใจกลา                     ) 
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(ตัวอยางที่ ๘ ) 
ทัพเรือภาคท่ี ๑ กองทัพเรือ 

เรือ ต.๙๒ 

บันทึกการตรวจคนจับกุม 

เขียนท่ี เรือ ต.๙๒ 

วันท่ี ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๓ 

 บันทึกฉบับนี้ทําข้ึนไวเปนหลักฐานแสดงวาเม่ือเวลา ๐๗.๐๐ น. เจาหนาท่ีทหารเรือ ทัพเรือภาคท่ี ๑ 
กองทัพเรือ นําโดยขาพเจา ร.อ.สุทธิ   เหล็กทอง ตําแหนง ผูบังคับการเรือตรวจการณใกลฝง ๙๒ กับพวกไดนํา
เรือออกลาดตระเวนตามแผนการลาดตระเวนเพ่ือปฏิบัติภารกิจตามท่ีไดรับมอบหมาย ขณะท่ีเรือแลนมาถึง
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 ซ่ึงเรือท้ังสองลํา ตัวเรือทาสีเทาคาดเหลือง เกงเรือทาสีเทาคาดเหลือง โดยมี
เหตุอันควรสงสัยวาจะมีการกระทําความผิดกฎหมายเกิดข้ึนในเรือ หรือมีสิ่งของผิดกฎหมาย หรือมีสิ่งของไวใช
ในการกระทําผิดกฎหมาย ซุกซอนอยูบนเรือ เจาหนาท่ีจึงไดสงอาณัติสัญญาณใหเรือลําดังกลาวทราบ จากนั้น
ขาพเจาจึงไดสั่งการใหนําเรือเขาไปเทียบใหทําการตรวจคนแลวแจงเหตุอันควรสงสัยให ผูควบคุมเรือและบุคคล
ประจําเรือทราบแลว โดยกอนทําการตรวจคนเจาหนาท่ีไดแสดงความบริสุทธิ์จนเปนท่ีพอใจของผูควบคุมเรือ
และบุคคลประจําเรือแลว และผูควบคุมเรือและบุคคลประจําเรือยินยอมใหเจาหนาท่ีทําการตรวจคนได 
เจาหนาท่ีจึงไดเริ่มทําการตรวจคนทราบวา  

 -  ผูควบคุมเรือ/ไตเรือของเรือ ส.สมบูรณเจริญพร ๑๒ ชื่อ นายวิจิตร แสงภู อายุ ๓๐ ป  
อยูบานเลขท่ี ๕๘ หมู ๔ ต.แหลมใหญ อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม  
 -  เจาของเรือผูถือกรรมสิทธิ์ ชื่อ นางสาวสุนีย   แดงถนอม อยูบานเลขท่ี ๑/๒๙ ม.๓ ต.ทายบาน 
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
 -  ใบอนุญาตใชเรือของเรือประมง ส.สมบูรณเจริญพร ๑๒ เลขท่ี 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  
 - จํานวนลูกเรือท้ังหมดรวมท้ังผูควบคุมเรือ ส.สมบูรณเจริญพร ๑๒ จํานวน ๑๕ คน เดินทางมาจาก
จังหวัดสมุทรปราการ จะเดินทางมาเทียบทาท่ีทาเทียบเรือ ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี  
 -  ผูควบคุมเรือ/ไตเรือของเรือ ส.สมบูรณเจริญพร ๗ ชื่อ นายทัตกร   ผองผลา อายุ ๓๕ ป อยู
บานเลขท่ี ๙๕ หมู ๖ ต.คําพ้ี อ.นาแก จ.นครพนม 
 -  เจาของเรือผูถือกรรมสิทธิ์ ชื่อ นางสาวสุนีย   แดงถนอม อยูบานเลขท่ี ๑/๒๙ ม.๓ ต.ทายบาน 
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
 -  ใบอนุญาตใชเรือของเรือประมง ส.สมบูรณเจริญพร ๗ เลขท่ี ๓๙๐๙๐๐๔๘๙ ไดรับอนุญาต
ตั้งแต    ๒๔ มิ.ย.๕๓ – ๒๓ มิ.ย.๕๔ ไดรับอนุญาตใหใชเรือบริเวณตามเขตการเดินเรือสําหรับเรือกลประมง
ทะเลลึกชั้น ๒ เลขทะเบียนเรือ ๓๙๐๙๐๐๔๘๙ ชนิดเครื่องจักร ดีเซล จํานวน ๖ สูบ ชื่อเครื่อง คัมมินส 
หมายเลขเครื่อง ๓๗๑๗๐๔๐๒  
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 - จํานวนลูกเรือท้ังหมดรวมท้ังผูควบคุมเรือ ส.สมบูรณเจริญพร ๗ จํานวน ๓ คน เดินทางมาจาก
จังหวัดสมุทรปราการ จะเดินทางมาเทียบทาท่ีทาเทียบเรือ 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 จึงนําเรือประมงท้ังสองลํามาทําการตรวจสอบเพ่ิมเติมท่ีบริเวณทาเทียบเรือกลางอาว
กองเรือยุทธการ อีกท้ังไดประสานกับทัพเรือภาคท่ี ๑, ชุดปฏิบัติการพิเศษทัพเรือภาคท่ี 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 เพ่ือไวปองกันตัว สวนเรือ ส.สมบูรณเจริญพร ๗ ไม
พบสิ่งของผิดกฎหมายอ่ืนใดซุกซอนอยูบนเรือ หลังจากนั้นจึงไดรวมกันทําการจับกุม นายวิจิตร   แสงภู ผู
ควบคุมเรือ ส.สมบูรณเจริญพร ๑๒ พรอมบุคคลตางดาวสัญชาติพมาจํานวน ๑๒ คน และบุคคลตางดาว
สัญชาติกัมพูชาจํานวน ๒ คน ซ่ึงอยูบนเรือ 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. ทําการในเรือในตําแหนงท่ีกําหนดใหตองมีใบประกาศนียบัตรรับรองความรูความสามารถโดยมิไดรับ
ประกาศนียบัตร โดยฝาฝน พ.ร.บ. การเดินเรือในนานน้ําไทย พ.ศ.๒๔๕๖  
 ๒. ใหคนตางดาวเขาพักอาศัย ซอนเรน หรือชวยดวยประการใดๆ เพ่ือใหคนตางดาวนั้นพนจากการ
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 

 - ๒ - 
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  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 
พ.ศ.๒๕๒๒  
 ๒. เปนคนตางดาวไมเขาเมืองตามชองทาง ดานตรวจคนเขาเมือง เขตทา สถานี หรือทองท่ี
กําหนดไวโดยฝาฝน พ.ร.บ. คนเขาเมือง พ.ศ.๒๕๒๒ 
 ๓. เปนคนตางดาวเขาทํางานโดยมิไดรับอนุญาต โดยฝาฝน พ.ร.บ. การทํางานของคนตางดาว 
พ.ศ.๒๕๕๑ 
 ๔. สวนนายเมน สัญชาติพมา อายุ ๒๑ ป ผูตองหาลําดับท่ี ๔. ไดรับวาวัตถุชนิดเม็ดกลมแบนสีแดง
ตราอักษร WY จํานวน ๔ เม็ด บรรจุอยูในหลอดกาแฟซุกซอนในลังปลาสีเหลืองบนเกงเรือนั้นเปนของตนเอง 
ซ่ึงไดแอบลักลอบนําข้ึนมาซุกซอนไวบนเกงเรือเพ่ือนํามาเสพ จึงไดแจงขอกลาวหาเพ่ิมเติมใหทราบวา นายเมน 
มีความผิดฐานมียาเสพติดใหโทษประเภท ๑ (ยาบา) ไวในครอบครองโดยไมไดรับอนุญาต 
 ผลการตรวจคนเรือ ส.สมบูรณเจริญพร ๗ พบบุคคลตางดาวสัญชาติกัมพูชาจํานวน ๒ คน ไมพบ
สิ่งของผิดกฎหมายอ่ืนซุกซอนอยูบนเรือแตอยางใด จึงแจงขอกลาวหาวาไดกระทําผิดดังนี้ 
 - นาย ทัตกร   ผองผลา ผูควบคุมเรือ ส.สมบูรณเจริญพร ๗ มีความผิดฐาน 
 ๑. ทําการในเรือในตําแหนงท่ีกําหนดใหตองมีใบประกาศนียบัตรรับรองความรูความสามารถโดยมิไดรับ
ประกาศนียบัตร โดยฝาฝน พ.ร.บ. การเดินเรือในนานน้ําไทย พ.ศ.๒๔๕๖  
 ๒. ใหคนตางดาวเขาพักอาศัย ซอนเรน หรือชวยดวยประการใดๆ เพ่ือใหคนตางดาวนั้นพนจากการ
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. เปนคนตางดาวไมเขาเมืองตามชองทาง ดานตรวจคนเขาเมือง เขตทา สถานี หรือทองท่ีท่ี
กําหนดไวโดยฝาฝน พ.ร.บ. คนเขาเมือง พ.ศ.๒๕๒๒ 
 ๓. เปนคนตางดาวเขาทํางานโดยมิไดรับอนุญาต โดยฝาฝน พ.ร.บ. การทํางานของคนตางดาว 
พ.ศ.๒๕๕๑ 
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 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
สอบสวนเพ่ือดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป      
 เหตุเกิดท่ีบริเวณในทะเลบริเวณชองแสมสารระยะหางจากฝงประมาณ ๑,๕๐๐ หลา ระหวาง  
เกาะแสมสารและเขาหมาจอ แลตติจูด ๑๒ องศา ๓๕.๕ ลิปดาเหนือ ลองจิจูด ๑๐๐ องศา ๕๖.๙ ลิปดา
ตะวันออก      ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เม่ือ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ เวลาประมาณ ๐๗๐๐  
 จากการสอบสวนเบื้องตนในชั้นการจับกุมปรากฏวาผูตองหาของเรือ ส.สมบูรณเจริญพร ๑๒ 
จํานวน ๑๕ คน และผูตองหาของเรือ ส.สมบูรณเจริญพร ๗ จํานวน ๓ คน รวมผูตองหาท้ังหมด จํานวน ๑๘ คน 
ใหการรับสารภาพตลอดขอกลาวหา 
 พรอมกันนี้ไดดําเนินการแจงสิทธิใหผูตองหาทราบดังตอไปนี้ 
 ๑ .  ผู ถูกจับมีสิทธิ ท่ีจะไม ใหการหรือใหการก็ไดและถอยคําของผูตองหานั้นอาจใช เปน
พยานหลักฐาน      ในการพิจารณาคดีได 
 ๒. มีสิทธิแจงหรือขอใหเจาพนักงานแจงใหญาติหรือผูไววางใจทราบถึงการจับกุมในโอกาสแรก 
 ๓. พบและปรึกษาผูซ่ึงจะมาเปนทนายความไดเปนการเฉพาะตัว 
 ๔. ใหทนายความหรือผูซ่ึงตนไววางใจเขารวมฟงการสอบปากคํา 
 ๕. ไดรับการเยี่ยมเยียนหรือติดตอกับญาติไดตามสมควร 
 ๖. ไดรับการรักษาพยาบาลโดยเร็วเม่ือเกิดการเจ็บปวย 

 ผูตองหาไดรับทราบสิทธิดังกลาวตามขางตนแลวแตไมประสงคจะใชสิทธิแตอยางใด  
 เจาพนักงานผูทําการจับกุม จึงไดนําตัวผูตองหาพรอมดวยของกลางท้ังหมดสง พนักงานสอบสวน        
สภ.สัตหีบ จังหวัดชลบุรี เพ่ือดําเนินคดีตามขอกลาวหาดังกลาวขางตนตอไป 
 อนึ่ง ในการตรวจคนจับกุมของเจาหนาท่ีในครั้งนี้ เจาหนาท่ีท้ังหมดไดปฏิบัติอยางสุภาพ มิได
ลอลวง บังคับ ขูเข็ญ หรือใหสัญญาเพ่ือจูงใจผูหนึ่งผูใดแตประการใด หรือกระทําดวยประการใด ๆ อันเปน
การประทุษราย  แกกายหรือจิตใจตอผูหนึ่งผูใดในเรือ หรือทําใหทรัพยสินของผูหนึ่งผูใดเสียหาย สูญหาย เสื่อมคา 
หรือไรประโยชน   แตประการใด หรือมีการเรียกรองเอาทรัพยสินใด ๆ มาเปนประโยชนสวนตัวแตอยางใด 

 เพ่ือเปนการรับรองผลการตรวจคน เจาหนาท่ีจึงไดทําบันทึกนี้ตอหนาผูลงนามในบันทึก และ
ผูเก่ียวของอีกท้ังไดอานขอความในบันทึกฉบับนี้ใหผูเก่ียวของทุกคนฟง และผูเก่ียวของท้ังหมดไดเขาใจขอความดี
โดยละเอียดตลอดแลว ประกอบกับผูเก่ียวของท้ังหมดเห็นวาถูกตองตรงตามความจริงทุกประการ จึงไดลง
ลายมือชื่อไวเปนหลักฐานรวมกัน 

 (ลงชื่อ) นาย     ผูตองหา/ผูควบคุมเรือ ส.สมบูรณเจริญพร ๑๒ 
   (  วิจิตร แสงภู ) 
  (ลงชื่อ) นาย        ผูตองหา/ลูกเรือ ส.สมบูรณเจริญพร ๑๒/ลามแปล 
   (     บาง/สัญชาติพมา ) 
  (ลงชื่อ) นาย     ผูตองหา/ลูกเรือ ส.สมบูรณเจริญพร ๑๒ 
   (     จอ/สัญชาติพมา ) 
 (ลงชื่อ) นาย     ผูตองหา/ลูกเรือ ส.สมบูรณเจริญพร ๑๒ 
   ( ดอ/สัญชาติพมา ) 
 

 - ๕ - 
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 (ลงชื่อ) นาย     ผูตองหา/ลูกเรือ ส.สมบูรณเจริญพร ๑๒ 
   (  เมน/สัญชาติพมา ) 
  (ลงชื่อ) นาย     ผูตองหา/ลูกเรือ ส.สมบูรณเจริญพร ๑๒ 
   (     เม็ก/สัญชาติพมา ) 
  (ลงชื่อ) นาย     ผูตองหา/ลูกเรือ ส.สมบูรณเจริญพร ๑๒ 
   (  ออ/สัญชาติพมา ) 
 (ลงชื่อ) นาย     ผูตองหา/ลูกเรือ ส.สมบูรณเจริญพร ๑๒ 
   ( จอ/สัญชาติพมา ) 
 (ลงชื่อ) นาย     ผูตองหา/ลูกเรือ ส.สมบูรณเจริญพร ๑๒ 
   (  นัย/สัญชาติพมา ) 
  (ลงชื่อ) นาย     ผูตองหา/ลูกเรือ ส.สมบูรณเจริญพร ๑๒ 
   (     ขาว/สัญชาติพมา ) 
  (ลงชื่อ) นาย     ผูตองหา/ลูกเรือ ส.สมบูรณเจริญพร ๑๒ 
   (  เมน/สัญชาติพมา ) 
 (ลงชื่อ) นาย     ผูตองหา/ลูกเรือ ส.สมบูรณเจริญพร ๑๒ 
   ( สอ/สัญชาติพมา ) 
 (ลงชื่อ) นาย     ผูตองหา/ลูกเรือ ส.สมบูรณเจริญพร ๑๒ 
   (  แง/สัญชาติพมา ) 
  (ลงชื่อ) นาย     ผูตองหา/ลูกเรือ ส.สมบูรณเจริญพร ๑๒ 
   (     วุฒิ/สัญชาติกัมพูชา ) 
  (ลงชื่อ) นาย     ผูตองหา/ลูกเรือ ส.สมบูรณเจริญพร ๑๒ 
   ( โรจน/สัญชาติกัมพูชา ) 
 (ลงชื่อ) นาย     ผูตองหา/ผูควบคุมเรือ ส.สมบูรณเจริญพร ๗ 
   ( ทัตกร   ผองผลา ) 
 (ลงชื่อ) นาย     ผูตองหา/ลูกเรือ ส.สมบูรณเจริญพร ๗/ลามแปล 
   (   แพน/สัญชาติกัมพูชา ) 
  (ลงชื่อ) นาย     ผูตองหา/ลูกเรือ ส.สมบูรณเจริญพร ๗ 
   (     นอง/สัญชาติกัมพูชา ) 
  (ลงชื่อ) ร.อ.     ผบ.เรือ ต.๙๒/ผูตรวจคนจับกุม 
   (  สุทธิ   เหล็กทอง ) 
 (ลงชื่อ) ร.อ.     หน.ชุดปฏิบัติการพิเศษ/ผูรวมตรวจคนจับกุม 
   ( พุทธิ   ศรีจันทร ) 
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แผนท่ีสังเขปแสดงสถานท่ีเกิดเหตุ 
 

 
 เหตุเกิดท่ีบริเวณ ในทะเลบริเวณชองแสมสารระยะหางจากฝงประมาณ ๑,๕๐๐ หลา ระหวาง
เกาะแสมสารและเขาหมาจอ แลตติจูด ๑๒ องศา ๓๕.๕ ลิปดาเหนือ ลองจิจูด ๑๐๐ องศา ๕๖.๙ ลิปดา
ตะวันออก      ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เม่ือ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ เวลาประมาณ ๐๗๐๐ 
 ผูตองหาไดทําการตรวจสอบแผนท่ีสังเขปแสดงสถานท่ีเกิดเหตุแลว ปรากฏวาถูกตองตรงกับความ
เปนจริงทุกประการ จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน โดยไมมีผูใดบังคับ ลอลวง ขูเข็ญ หรือใหสัญญาผูหนึ่ง
ผูใดแตอยางใด 
 
 (ลงชื่อ) นาย     ผูตองหา/ผูควบคุมเรือ ส.สมบูรณเจริญพร ๑๒ 
   (  วิจิตร แสงภู ) 
  (ลงชื่อ) นาย           ผูตองหา/ลูกเรือ ส.สมบูรณเจริญพร ๑๒/ลามแปล 
   (      บาง/สัญชาติพมา ) 
  (ลงชื่อ) นาย     ผูตองหา/ลูกเรือ ส.สมบูรณเจริญพร ๑๒ 
   (      จอ/สัญชาติพมา ) 
 (ลงชื่อ) นาย     ผูตองหา/ลูกเรือ ส.สมบูรณเจริญพร ๑๒ 
   ( ดอ/สัญชาติพมา ) 
 (ลงชื่อ) นาย     ผูตองหา/ลูกเรือ ส.สมบูรณเจริญพร ๑๒ 
   (  เมน/สัญชาติพมา ) 
  (ลงชื่อ) นาย     ผูตองหา/ลูกเรือ ส.สมบูรณเจริญพร ๑๒ 

   (      เม็ก/สัญชาติพมา ) 
 (ลงชื่อ) นาย     ผูตองหา/ลูกเรือ ส.สมบูรณเจริญพร ๑๒ 

   (  ออ/สัญชาติพมา ) 

บริเวณจุดตรวจคนจับกุมเรือประมง ส.สมบูรณเจรญิพร ๑๒ 
กับเรือ ส.สมบูรณเจริญพร ๗  
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 (ลงชื่อ) นาย     ผูตองหา/ลูกเรือ ส.สมบูรณเจริญพร ๑๒ 
   ( จอ/สัญชาติพมา ) 
 (ลงชื่อ) นาย     ผูตองหา/ลูกเรือ ส.สมบูรณเจริญพร ๑๒ 
   (  นัย/สัญชาติพมา ) 
  (ลงชื่อ) นาย     ผูตองหา/ลูกเรือ ส.สมบูรณเจริญพร ๑๒ 
   (      ขาว/สัญชาติพมา ) 
  (ลงชื่อ) นาย     ผูตองหา/ลูกเรือ ส.สมบูรณเจริญพร ๑๒ 
   (  เมน/สัญชาติพมา ) 
 (ลงชื่อ) นาย     ผูตองหา/ลูกเรือ ส.สมบูรณเจริญพร ๑๒ 
   ( สอ/สัญชาติพมา ) 
 (ลงชื่อ) นาย     ผูตองหา/ลูกเรือ ส.สมบูรณเจริญพร ๑๒ 
   (  แง/สัญชาติพมา ) 
  (ลงชื่อ) นาย     ผูตองหา/ลูกเรือ ส.สมบูรณเจริญพร ๑๒ 
   (     วุฒิ/สัญชาติกัมพูชา ) 
  (ลงชื่อ) นาย     ผูตองหา/ลูกเรือ ส.สมบูรณเจริญพร ๑๒ 
   (     โรจน/สัญชาติกัมพูชา ) 
 (ลงชื่อ) นาย     ผูตองหา/ผูควบคุมเรือ ส.สมบูรณเจริญพร ๗ 
   ( ทัตกร   ผองผลา ) 
 (ลงชื่อ) นาย     ผูตองหา/ลูกเรือ ส.สมบูรณเจริญพร ๗/ลามแปล 
   (     แพน/สัญชาติกัมพูชา ) 
  (ลงชื่อ) นาย     ผูตองหา/ลูกเรือ ส.สมบูรณเจริญพร ๗ 
   (     นอง/สัญชาติกัมพูชา ) 
(ลงชื่อ) ร.อ.     ผบ.เรือ ต.๙๒/ผูตรวจคนจับกุม 
   (  สุทธิ   เหล็กทอง ) 
 (ลงชื่อ) ร.อ.     หน.ชุดปฏิบัติการพิเศษ/ผูรวมตรวจคนจับกุม 
   ( พุทธิ   ศรีจันทร ) 
 



จ-๑ 
 

ผนวก จ 
ตัวอยางเอกสารประจําเรือ 

 
๑.ใบอนุญาตใชเรือ 

 
 

๒.ประกาศนียบัตรนายทาย 

 



จ-๒ 
 

๓.ประกาศนียบัตรคนใชเครื่องจักรยนต 

 
 

๔.seaman book 

 
 

 



จ-๓ 
 

๕.อาชญาบัตร 

 
 

 
๖.สมุดบันทึกการทําการประมง(log book) 

 
 
 



จ-๔ 
 

๗.สัญญาจางการทํางานในเรือประมง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



จ-๕ 
 

๘.ทะเบียนลูกจาง 

 
๙.บัญชีรายชิ่อแรงงานตางดาวในกิจการประมงทะเล 

 
 



จ-๖ 
 

๑๐.ใบอนุญาตทํางาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผนวก ฉ 
รายการตรวจสอบการจับกุมรายการตรวจสอบตางๆตามกฎหมายใหอํานาจเจาหนาท่ีทหารเรือในทะเล 

 

ลําดับ รายการตรวจสอบ 
Check lists 
มี ไมมี 

๑. กฎหมายศุลกากร  
(รวมถึงการลักลอบคาน้ํามันเชื้อเพลิง ยาเสพติด และลักลอบนําไมแปรรูปเขามาในราชอาณาจักร) 

  

๑.๑ ตําแหนง มีฐานะเปนเจาหนาท่ีทหารเรือหรือไม ?   
๑.๒ พ้ืนท่ี พ้ืนท่ีท่ีตรวจพบ (ตําบลท่ีเกิดเหตุ) อยูในอํานาจหรือไม ?  
        - กรณีเปนเรือไทยตองอยูในทะเลอาณาเขต หรือเขตตอเนื่อง       
        - กรณีเปนเรือตางชาติตองอยูในทะเลอาณาเขต หรือเขตตอเนื่อง 

  

๑.๓ ความผิด อยูในอํานาจหรือไม ?   
๑.๔  ตรวจเอกสารท่ีใชเปนพยานหลักฐาน    
         - บัญชีสินคา   
         - ใบกํากับสินคา   
         - ใบรับรองการขนสินคาจากทาตนทาง    
         - ใบรับรองสินคาตนทาง   
         - บัญชีราคาสินคา   
๑.๕ เอกสารท่ีตองตรวจ   
        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 เครื่องหาท่ีเรือดวยดาวเทียม   
       เอกสารอ่ืน ๆ (ถามี) เชน    
         - บัตรประจําตัวประชาชน หรือเอกสารแสดงตนอยางอ่ืนท่ีทางราชการออกใหของคนใน
เรือ 

  

         - บัตรหรือเอกสารอนุญาตใหทํางานในราชอาณาจักรไทย กรณีเปนบุคคลตางดาวท่ีไดรับ
การผอนผัน 

  

         - ใบอนุญาตใหมีและใชอาวุธปน    
๑.๖ ถายภาพการตรวจคนและของกลางและสิ่งท่ีเก่ียวเนื่องกับการกระทําความผิดไวเปน
พยานหลักฐานประกอบ 

  

๑.๗ ทําบัญชีของกลางท่ีตรวจยึดได   
๑.๘ ทําบัญชีรายชื่อผูตองหา   
๑.๙ ทําบันทึกการตรวจคนและบันทึกการจับกุม (รับสารภาพ, ปฏิเสธ, ภาคเสธหรือซัดทอด)   
๑.๑๐ ถายภาพใบหนาของผูกระทําความผิด   

 

 
ฉ-๑ 



ฉ-๒ 
 

ลําดับ รายการตรวจสอบ 
Check lists 
มี ไมมี 

๒. กฎหมายยาเสพติด    
๒.๑ ตําแหนง มีฐานะเปนเจาหนาท่ีทหารเรือหรือไม ?   
๒.๒ พ้ืนท่ี พ้ืนท่ีท่ีตรวจพบ (ตําบลท่ีเกิดเหตุ) อยูในอํานาจหรือไม ?     
       - กรณีเปนเรือไทยพบอยูในเขต (ทะเลอาณาเขต, เขตตอเนื่อง, เขตเศรษฐกิจจําเพาะ) 
       - กรณีเปนเรือตางชาติพบอยูในเขต (ทะเลอาณาเขต, เขตตอเนื่อง, เขตเศรษฐกิจจําเพาะ) 

  

๒.๓ ความผิด อยูในอํานาจหรือไม ?   
๒.๔ พยานหลักฐาน    
        - ยาเสพติดของกลาง (ประเภท, จํานวน)   
        - อุปกรณหรือสิ่งของท่ีเก่ียวกับการบรรจุ/เสพ   
        - สมุดบัญชีตางๆ ท่ีเก่ียวกับการสั่งซ้ือ/โอนเงิน    
        - โทรศัพท และหมายเลขท่ีใชติดตอในการกระทําผิด   
        - หลักฐานการโอนเงินตางๆ   
        - เงินสดท่ีใชในการซ้ือขาย   
๒.๕ เอกสารท่ีตองตรวจ   
       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 เครื่องหาท่ีเรือดวยดาวเทียม   
       เอกสารอ่ืน ๆ (ถามี) เชน    
         - บัตรประจําตัวประชาชน หรือเอกสารแสดงตนอยางอ่ืนท่ีทางราชการออกใหของคนใน
เรือ 

  

         - บัตรหรือเอกสารอนุญาตใหทํางานในราชอาณาจักรไทย กรณีเปนบุคคลตางดาวท่ี
ไดรับการผอนผัน 

  

         - ใบอนุญาตใหมีและใชอาวุธปน    

๒.๖  การตรวจเรือตางชาติในเขตเศรษฐกิจจําเพาะ หากตรวจตองใชความระมัดอยางยิ่ง  
(เพราะเรือท่ีถูกตรวจเยี่ยม จะไดรับคาทดแทนความเสียหายท่ีเกิดจาการกระทําโดยไมมีเหตุ  
อันควรสงสัย) 

  

๒.๗ ถายภาพการตรวจคนและของกลางและสิ่งท่ีเก่ียวเนื่องกับการกระทําความผิดไวเปน
พยานหลักฐานประกอบ 

  

๒.๘ ทําบัญชีของกลางท่ีตรวจยึดได   
๒.๙ ทําบัญชีรายชื่อผูตองหา   
๒.๑๐ ทําบันทึกการตรวจคนและบันทึกการจับกุม (รับสารภาพ, ปฏิเสธ, ภาคเสธหรือซัดทอด)   
๒.๑๑ ถายภาพใบหนาของผูกระทําความผิด   



ฉ-๓ 
 

 

ลําดับ รายการตรวจสอบ 
Check lists 
มี ไมมี 

๓. กฎหมายคนเขาเมือง  (ไมรวมผูหลบหนีเขาเมืองชาวโรฮิงญา และกฎหมายเก่ียวกับแรงงาน)   
๓.๑ ตําแหนง มีฐานะเปนเจาหนาท่ีทหารเรือหรือไม ?   
๓.๒ พ้ืนท่ี พ้ืนท่ีท่ีตรวจพบ (ตําบลท่ีเกิดเหตุ) อยูในอํานาจหรือไม ?   
       - กรณีเปนเรือไทยอยูใน (ทะเลอาณาเขต)     
       - กรณีเปนเรือตางชาติอยูใน (ทะเลอาณาเขต) 

  

๓.๓ ความผิด อยูในอํานาจหรือไม ?   
๓.๔ พยานหลักฐาน    
       - เอกสารของผูหลบหนีเขาเมืองทุกคน   
๓.๕ เอกสารท่ีตองตรวจ   
       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 เครื่องหาท่ีเรือดวยดาวเทียม   
       เอกสารอ่ืน ๆ (ถามี) เชน    
         - บัตรประจําตัวประชาชน หรือเอกสารแสดงตนอยางอ่ืนท่ีทางราชการออกใหของคนใน
เรือ 

  

         - บัตรหรือเอกสารอนุญาตใหทํางานในราชอาณาจักรไทย กรณีเปนบุคคลตางดาวท่ี
ไดรับการผอนผัน 

  

         - ใบอนุญาตใหมีและใชอาวุธปน    
๓.๖ ถายภาพการตรวจคนและของกลางและสิ่งท่ีเก่ียวเนื่องกับการกระทําความผิดไวเปน
พยานหลักฐานประกอบ 

  

๓.๗ ทําบัญชีของกลางท่ีตรวจยึดได   
๓.๘ ทําบัญชีรายชื่อผูตองหา   
๓.๙ ทําบันทึกการตรวจคนและบันทึกการจับกุม (รับสารภาพ, ปฏิเสธ, ภาคเสธหรือซัดทอด)   
๓.๑๐ ถายภาพใบหนาของผูกระทําความผิด   

 

           หมายเหตุ 
 กฎหมายเก่ียวกับแรงงาน 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 เจาหนาท่ีทหารเรือไดรบัแตงตั้งเปนพนักงานตรวจแรงงาน 
 การเขาตรวจเรือประมงทะเล 
 ๑. แสดงบัตรประจําตัวพนักงานตรวจแรงงานตอนายจางหรือผูเก่ียวของเพ่ือตรวจสภาพการจาง สภาพการทํางานของลูกจางท่ีทํางาน 
บนเรือ 
 ๒. สอบถามขอเท็จจริงเก่ียวกับการปฏิบัตติามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานในงานประมงทะเลดังน้ี 
                - ช่ือนายจาง เจาของเรือ ช่ือเรือ ช่ือไตกงเรือ 



ฉ-๔ 
 

     - จํานวนลูกจางท้ังหมดโดยแยกเปนลูกจางไทย ลูกจางตางดาวแยกตามสัญชาติ และการจางแรงงานเด็ก 
                - การจายคาจางและคาทํางานในวันหยุด 
     - กําหนดระยะเวลาการจายคาจาง และคาทํางานในวันหยุด 
     - การเรียก รับหลักประกัน 
     - วันหยุดประจําป และวันลาปวย 
     หากมีความจําเปนเพ่ือใหไดขอเท็จจริงในการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานในงานประมงทะเล ใหถายภาพการ
ทํางานของลูกจางบนเรือไวเปนหลักฐาน 
     บันทึกผลการตรวจโดยละเอียดตามแบบรายงานการตรวจแรงงานในงานประมงทะเล (แบบ ตร.ปม.๑) 
     ใหคําแนะนําแกนายจางหรือผูเก่ียวของในการปฏิบัติตามกฎหมายใหถูกตอง 
     เมื่อไดดําเนินการตรวจแรงงานแลว ใหประสานสงขอมลูและแบบรายงานใหนํานักคุมครองแรงงาน กรมสวัสดิการและคุมครอง
แรงงาน เวนแตในกรณเีรงดวนใหสงขอมูลใหหนวยงานในสังกัดกรมฯ ในทองท่ีท่ีเรือเขาเทียบทาโดยเรว็ 
 ๓.  กรณีการเขาตรวจแรงงานในเรือประมงแลวพบวามีพฤติการณขมขืนใจใหทํางาน โดยทําใหกลั้ววาจะเกิดอันตรายตอชีวิต รางกาย 
เสรภีาพ ช่ือเสียง หรือทรัพยสิน โดยการขูเข็ญใชกําลังประทุษราย ทําใหบุคคลน้ันไมสามารถขัดขืนได หลอกลวง หรือลักพาตัว ใหดําเนินการ
ชวยเหลือลูกจางทันที และใหสงตวัลูกจางน้ันใหตํารวจนํ้า หรือศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการคามนุษยจังหวัด (ศปคม.จังหวัด)   
เพ่ือใหการชวยเหลืออยางรีบดวนตอไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ฉ-๕ 
 

ลําดับ รายการตรวจสอบ 
Check lists 
มี ไมมี 

๔. กฎหมายประมง (พ.ร.บ.การประมง พ.ศ.๒๔๙๐ และ พ.ร.บ.วาดวยสิทธิการประมงในเขตการ
ประมงไทย พ.ศ.๒๔๘๒) 

  

๔.๑ ตําแหนง มีฐานะเปนเจาหนาท่ีทหารเรือหรือไม ?   
๔.๒ พ้ืนท่ี พ้ืนท่ีท่ีตรวจพบ (ตําบลท่ีเกิดเหตุ) อยูในอํานาจหรือไม ?   
      - กรณีเปนเรือไทยอยูใน (ทะเลอาณาเขต, เขตเศรษฐกิจจําเพาะ)  
      - กรณีเปนเรือตางชาติอยูใน (ทะเลอาณาเขต, เขตเศรษฐกิจจําเพาะ) 

  

๔.๓ ความผิด อยูในอํานาจหรือไม ?   
๔.๔  พยานหลักฐาน    
       - เครื่องมือทําประมง   
       - สัตวน้ํา   
       - เรือของกลาง    
๔.๕ เอกสารท่ีตองตรวจ   
      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 เครื่องหาท่ีเรือดวยดาวเทียม   
      เอกสารอ่ืน ๆ (ถามี) เชน    
       - บัตรประจําตัวประชาชน หรือเอกสารแสดงตนอยางอ่ืนท่ีทางราชการออกใหของคนใน
เรือ 

  

       - บัตรหรือเอกสารอนุญาตใหทํางานในราชอาณาจักรไทย กรณีเปนบุคคลตางดาวท่ีไดรับ
การผอนผัน 

  

       - ใบอนุญาตใหมีและใชอาวุธปน    
๔.๖  กรณีเปนเรือตางชาติ ตรวจตามขอ ๔.๔ และตรวจเอกสารของคนในเรือดวย   
๔.๗ ถายภาพการตรวจคนและของกลางและสิ่งท่ีเก่ียวเนื่องกับการกระทําความผิดไวเปน
พยานหลักฐานประกอบ 

  

๔.๘ ทําบัญชีของกลางท่ีตรวจยึดได   

๔.๙ ทําบัญชีรายชื่อผูตองหา   

๔.๑๐ ทําบันทึกการตรวจคน บันทึกการจับกุม (รับสารภาพ, ปฏิเสธ, ภาคเสธหรือซัดทอด)   
๔.๑๑ ถายภาพใบหนาของผูกระทําความผิด   
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ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 

หามการทําประมงในฤดูสัตวน้ํามไีข 
จังหวัดภูเก็ต พังงา กระบ่ี ตรัง 
ระยะเวลา        ๑  เม.ย.  -  ๓๐ มิ.ย. ของทุกป 
เคร่ืองมือท่ีหาม  ๑. อวนลากทุกประเภท/ทุกขนาดใชประกอบเรือกล เวน อวนลากคานถาง/อวนลากแคระ  
                        ใชเชือกเสนใยประดิษฐ  เปนสายลากอวนทําประมงเวลากลางคืน 
                     ๒. อวนประเภทลอมจับ เวน อวนลอมจบัปลากะตกัในเวลากลางวันและอวนโปะ 
                     ๓. อวนติดตาท่ีขนาดชองตาเล็กกวา ๔.๗ เซนติเมตร 
หามทําประมงปูมีไขนอกกระดอง 
ระยะเวลา        ต.ค. – ธ.ค. ของทุกป 
พ้ืนท่ี              ท่ีจับสัตวนํ้าในทะเลทุกพ้ืนท่ี 
ขอหาม           หามทําประมงปูทะเล ปูมา ปูลาย ท่ีมไีขนอกกระดอง 
หามทําประมงแมงดาทะเล 
อาวพังงา อําเภอเมือง ตะกั่วทุง/ทับปุด/กิ่ง อ.เกาะยาว 
ระยะเวลา        ๑ ธ.ค. – สิ้น ก.พ. ของทุกป 
พ้ืนท่ี              อาวพังงา รวมท้ังแมนํ้า ลําคลอง ลําปาง ปากแมนํ้าในทองท่ีอําเภอเมือง/ตะก่ัวทุง/ทับปุด/ ก่ิง อ.เกาะยาว                     

ควบคุมอวนลาก/อวนรุน/เคร่ืองมือปลากะตัก/อวนลอมจับ/เคร่ืองมือคราดหอย 
ระยะเวลา        ตลอดท้ังป 
เคร่ืองมือท่ีหาม  ๑. อวนลากชนิดมีถุง/อวนถุงทุกชนิด/ขนาดท่ีใชเรือยนตทุกชนิดทําประมงไมวาวิธีใดๆ 
                     ๒. อวนรุน ละวะ ชิบ รุนกุง รุนเคย อวนถุงทุกชนิด/ขนาดทําประมงไมวาวิธีใดๆ 
พ้ืนท่ี              ระยะ ๓,๐๐๐ เมตรนับจากขอบนํ้าตามชายฝงขณะทําประมงและภายในรัศมี ๔๐๐ เมตร   
                    นับออกไปจากเขตท่ีตั้งเครื่องมือประจําทุกชนิดท่ีอนุญาตในทะเล/อาวทุกจังหวัด 

เคร่ืองมือท่ีหาม  ๑. อวนลาก/อวนถุงทุกชนิด/ขนาด/เครื่องมืออ่ืนๆท่ีคลายกันประกอบกับเรือยนตทําประมง 
                     ๒. อวนรุน/อวนถุงทุกชนิด/ขนาด/เครื่องมืออ่ืนๆท่ีคลายกันประกอบเรือยนตทําประมง 
พ้ืนท่ี              ๑. อาวพังงาในทองท่ีพังงา ภูเก็ต กระบ่ี 
                     ๒. ภายใน ๕,๔๐๐ เมตร นับจากขอบตามชายฝงขณะทําประมงในทะเลจังหวัดตรัง (แผนท่ี) 
                     ๓. ภายใน ๕,๔๐๐ เมตร นับจากขอบตามชายฝงขณะทําประมงในทะเลจังหวัดกระบ่ี (แผนท่ี) 
                     ๔. ภายใน ๕,๔๐๐ เมตร นับจากขอบตามชายฝงและ ๓๐๐๐ เมตรนับจากชายฝงเกาะทําประมงในทะเล  
                         จังหวัดสตูล (แผนท่ี) 

เคร่ืองมือท่ีหาม  - อวนลอมจับขนาดชองตาเล็กกวา ๒.๕ เซนติเมตร/ในเวลากลางคืน 
พ้ืนท่ี                 ในทะเล/อาวในทองท่ีจังหวัดชายทะเลทุกจังหวัด 
เคร่ืองมือท่ีหาม   - อวนครอบ/อวนชอน/อวนยกประกอบเครื่องกําเนิดไฟฟาทําประมงปลากะตัก 
                      - อวนลอมจับปลากะตักในเวลากลางวันชองตา ๐.๖ เซนตเิมตร ลงมา 
พ้ืนท่ี                 ท่ีนํ้าในทะเล/อาว ในทองท่ีจังหวัดชายทะเลทุกจังหวัด 
เคร่ืองมือท่ีหาม   - อวน/เครื่องมือใด ท่ีขนาดชองตาเล็กกวา ๒.๕ เซนติเมตรประกอบเครื่องกําเนิดไฟฟา  เวนอวนครอบ/ 
                       ชอน/ยก ท่ีใชเครื่องกําเนิดไฟฟา 
                      - บริเวณเขต ๑ (ตามแผนท่ี) เปนเขตอนุรักษ หามใชอวนประกอบเครื่องกําเนิดไฟฟา ทําประมงปลากะตัก  
                         โดยเด็ดขาด 
                      - บริเวณเขต ๒ (ตามแผนท่ี) เปนจุดกันชน หามใชอวนประกอบเครื่องกําเนิดไฟฟา ทําประมงปลากะตัก  
                         โดยเด็ดขาด 
                      - บริเวณเขต ๓ (ตามแผนท่ี)  หามใชอวนประกอบเครื่องกําเนิดไฟฟา ทําประมงปลากะตักโดยเดด็ขาด  
                         เวนอวนครอบ/อวนชอน/อวนยก  ประกอบเครื่องกําเนิดไฟฟาประกอบเรือ ๑๔ เมตร ลงมา 
พ้ืนท่ี                ท่ีจับสัตวนํ้าในทะเล/อาว ในทองท่ีจังหวัดชายทะเลทุกจังหวัด 



ฉ-๗ 
 

 
 
 

เคร่ืองมือท่ีหาม    - เครื่องมือคราดหอยหรือท่ีคลายคลึงกัน ทุกชนิด/ขนาดท่ีใชกับเรือยนตทําประมงไมวาวิธีการใดๆ 
พ้ืนท่ี                ระยะ ๓,๐๐๐ เมตร  นับจากขอบนํ้าตามชายฝงในทะเลทุกจังหวัด 

เคร่ืองมือท่ีหาม    - เครื่องมือทําประมงทุกชนิดไมวาวิธีการใดๆ 
พ้ืนท่ี                ระยะ ๓,๐๐๐ เมตร  นับจากขอบนํ้าตามชายฝงในทะเลทุกจังหวัด 

เคร่ืองมือท่ีหาม     - เครื่องมือทําประมงทุกชนิดประกอบกับเรือกลทําประมงหอยแครงไมวาวิธีการใดๆ 
                        - หามทําประมงหอยแครงท่ีมีขนาดความยาวต่าํกวา ๖ มิลลิเมตร 
พ้ืนท่ี                  ในท่ีจับสัตวนํ้าในพ้ืนท่ีทะเลทุกพ้ืนท่ี 

ขอกําหนด   เครื่องมือคราดหอยท่ีอนุญาตใหใชประกอบเรือกลทําประมงหอยลายในทะเลตองมีขนาด/ชนิด/จํานวน/ 
                สวนประกอบดังน้ี 
      -  กวางปากตองไมเกิน ๓.๕ เซนตเิมตร 
 -  ชองซี่คราดไมนอยกวา ๑.๒ เซนติเมตร 
 -  เรือกลตองยาวไมเกิน ๑๘ เมตร 
 -  เครื่องมือราดหอยตองไมเกิน ๓ อัน/ลํา 
พ้ืนท่ี              ในท่ีจับสัตวนํ้าในพ้ืนท่ีทะเลทุกพ้ืนท่ี 
เคร่ืองมือท่ีหาม   -  อวน/เครื่องมือใดขนาดชองตาเลก็กวา ๓.๒ ซม.ประกอบเครื่องกําเนิดไฟฟาทําประมงหมึก เด็ดขาด 
พ้ืนท่ี          ในท่ีจับสัตวนํ้าในพ้ืนท่ีทะเลทุกพ้ืนท่ี 

เคร่ืองมือท่ีหาม   -  เครื่องมือสําหรับดูดแร/เครื่องมอืท่ีมีลักษณะหรือวิธีคลายคลึงกัน 
พ้ืนท่ี          ในท่ีจับสัตวนํ้าในพ้ืนท่ีทะเลทุกพ้ืนท่ี 
เคร่ืองมือท่ีหาม        - อวนลาก/อวนรุนทุกชนิด/ขนาด ใชประกอบเรือยนตทําประมง อวนทับตลิ่ง อวนลอยปลาทราย 
                            ประกอบกับเครื่องมือกระทุงนํ้า อวนถวงหรอืจมกะเบนทําประมง 
พ้ืนท่ี                    ในท่ีจับสัตวนํ้าในจังหวัดตรังภายใน ๓,๐๐๐ เมตร จากเกาะสุกร อ.ปะเหลยีน จ.ตรัง 

 
 

ควบคุมการทําประมง 
๑. หามจับ/ดัก/ลอ/ ทําอันตราย เตาทะเล/กระทะเลทุกชนิด 
๒.  หามเก็บ/ทําอันตราย ไขเตา/ไขกระทะเลทุกชนิด 
๓.  หามจับ/ดัก/ลอ/ทําอันตราย/ฆา ปลาพยูน/หมูนํ้าโดยเด็ดขาด 
๔.  หามทําประมงปะการัง/หินปะการังทุกชนิด/ขนาด ไมวาวิธีใดๆ 
๕.  หามทําประมงปลาโลมา 
๖.  หามจับ/ดัก/ลอ/ทําอันตราย/ฆา ปลาฉลามวาฬ 
๗.  หามทําประมงโดยใชอวนรัง/เฝอกรัง 
๘.  หามทําประมงโดยใชโพงพาง/รั้วไซมาน/ก้ันซูรั้วไซมาน/ลี่/เครื่องมือท่ีมีลักษณะคลายคลึงกัน 
๙.  หามทําประมงโดยใชอวนลากกุงประกอบเรือกลทุกชนิดท่ีไมตดิเครื่องมือแยกเตาทะเลตามตัวอยาง 
๑๐. หามทําประมงโดยใชอวนญี่ปุน/อวนตอนปลา/ตอนปลาหลังกองหิน/วางอวนลอมแนวปะการัง 

 

 
 
 
 



ฉ-๘ 
 

ลําดับ รายการตรวจสอบ 
Check lists 
มี ไมมี 

๕. กฎหมายปาไม  (เฉพาะการอนุรักษ)   
๕.๑ ตําแหนง มีฐานะเปนเจาหนาท่ีทหารเรือหรือไม ?   
๕.๒ พ้ืนท่ี พ้ืนท่ีท่ีตรวจพบ (ตําบลท่ีเกิดเหตุ) อยูในอํานาจหรือไม ?  
      - ตองเปนพ้ืนท่ีประกาศเปนเขตอุทยานแหงชาติ (ใช พ.ร.บ.อุทยานแหงชาติ พ.ศ.๒๕๐๔ 
เปนกฎหมายท่ีนํามาบังคับใช)     
      - กรณีจับไมแปรรูปในทะเล กฎหมายท่ีนํามาบังคับใชคือกฎหมายศุลกากร 

  

๕.๓ ความผิด อยูในอํานาจหรือไม ?   
๕.๔  พยานหลักฐาน    
        - เครื่องมือ, อุปกรณท่ีใชในการกระทําความผิด เชน เลื่อย, รถยนต   
        - ทรัพยากรธรรมชาติท่ีนําออกไป หรือทําใหเสื่อมสภาพ   
        - ภาพถายแสดงหลักฐานการเขายึดถือ กนสราง แผวถาง    
        - ภาพถายการทําลายหลักเขต ปาย หรือเครื่องหมายท่ีเจาหนาท่ีจัดทําข้ึน   
๕.๕ เอกสารท่ีตองตรวจ   
        - บัตรประจําตัวประชาชน หรือเอกสารแสดงตนอยางอ่ืนท่ีทางราชการออกให   
        - บัตรหรือเอกสารอนุญาตใหทํางานในราชอาณาจักรไทย กรณีเปนบุคคลตางดาวท่ีไดรับ
การผอนผัน 

  

         - ใบอนุญาตใหมีและใชอาวุธปน    
-  ใบอนุญาตอ่ืนๆ (ถามี)   

๕.๖ ถายภาพการตรวจคนและของกลางและสิ่งท่ีเก่ียวเนื่องกับการกระทําความผิดไวเปน
พยานหลักฐานประกอบ 

  

๕.๗ ทําบัญชีของกลางท่ีตรวจยึดได   
๕.๘ ทําบัญชีรายชื่อผูตองหา   
๕.๙ ทําบันทึกการตรวจคนและบันทึกการจับกุม (รับสารภาพ, ปฏิเสธ, ภาคเสธหรือซัดทอด)   
๕.๑๐ ถายภาพใบหนาของผูกระทําความผิด   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ฉ-๙ 
 

ลําดับ รายการตรวจสอบ 
Check lists 
มี ไมมี 

๖. พ.ร.บ.เรือสยาม พระพุทธศักราช ๒๔๘๑ (ปจจุบันเรียกวา พ.ร.บ.เรือไทย)   
๖.๑ ตําแหนง มีฐานะเปนเจาหนาท่ีทหารเรือหรือไม ?   
๖.๒ พ้ืนท่ี ท่ีตรวจพบ (ตําบลท่ีเกิดเหตุ) อยูในอํานาจหรือไม ?      
       - ตรวจไดเฉพาะเรือไทย ตรวจไดทุกเขตทางทะเล 

  

๖.๓ ความผิด อยูในอํานาจหรือไม ?    
๖.๔  เอกสารท่ีตองตรวจ    
       - ใบทะเบียนเรือ (ใบอนุญาตใชเรือ) หรือใบทะเบียนชั่วคราว (แลวแตกรณี)   
       - ใบสําคัญรับรองการตรวจเรือตางๆ   
       - สัญญาคนประจําเรือ, สมุดปูมเรือ, ใบปลอยเรือและใบอนุญาตออกจากทา (ถามี)    
       - เอกสารสัญญาเชาเรือ (ถามี)   
       - ประกาศนียบัตรตาง ๆ (ผูนํารอง, นายเรือ, ตนหน, สรั่ง, ไตกง, นายทาย, คนถือทาย  
ตนกลหรือคนใชเครื่อง) 

  

       - ใบอนุญาตใหมีและใชเครื่องรับ – สงวิทยุ เครื่องเรดาร เครื่องหาท่ีเรือดวยดาวเทียม   
     เอกสารอ่ืน ๆ (ถามี) เชน    
       - บัตรประจําตัวประชาชน หรือเอกสารแสดงตนอยางอ่ืนท่ีทางราชการออกใหของคนใน
เรือ 

  

       - บัตรหรือเอกสารอนุญาตใหทํางานในราชอาณาจักรไทย กรณีเปนบุคคลตางดาวท่ีไดรับ
การผอนผัน 

  

       - ใบอนุญาตใหมีและใชอาวุธปน    
๖.๕ ถายภาพการตรวจคนและของกลางและสิ่งท่ีเก่ียวเนื่องกับการกระทําความผิดไวเปน
พยานหลักฐานประกอบ 

  

๖.๖ ทําบัญชีของกลางท่ีตรวจยึดได   
๖.๗ ทําบัญชีรายชื่อผูตองหา   
๖.๘ ทําบันทึกการตรวจคนและบันทึกการจับกุม (รับสารภาพ, ปฏิเสธ, ภาคเสธหรือซัดทอด)   
๖.๙ ถายภาพใบหนาของผูกระทําความผิด   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ฉ-๑๐ 
 

ลําดับ รายการตรวจสอบ 
Check lists 
มี ไมมี 

๗. พ.ร.บ.การเดินเรือในนานน้ําไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖   
๗.๑ ตําแหนง มีฐานะเปนเจาหนาท่ีทหารเรือหรือไม ?   
๗.๒ พ้ืนท่ี พ้ืนท่ีท่ีตรวจพบ (ตําบลท่ีเกิดเหตุ) อยูในอํานาจหรือไม ?  
         - ตรวจไดเฉพาะเรือไทย ในนานน้ําไทย (ทะเลอาณาเขต) 

  

๗.๓ ความผิด อยูในอํานาจหรือไม ?   
๗.๔  เอกสารท่ีตองตรวจ (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 เครื่องหาท่ีเรือดวยดาวเทียม   
            เอกสารอ่ืน ๆ (ถามี) เชน    
        - บัตรประจําตัวประชาชน หรือเอกสารแสดงตนอยางอ่ืนท่ีทางราชการออกใหของคนใน
เรือ 

  

        - บัตรหรือเอกสารอนุญาตใหทํางานในราชอาณาจักรไทย กรณีเปนบุคคลตางดาวท่ีไดรับ
การผอนผัน 

  

        - ใบอนุญาตใหมีและใชอาวุธปน    
๗.๕ ถายภาพการตรวจคนและของกลางและสิ่งท่ีเก่ียวเนื่องกับการกระทําความผิดไวเปน
พยานหลักฐานประกอบ 

  

๗.๖ ทําบัญชีของกลางท่ีตรวจยึดได   
๗.๗ ทําบัญชีรายชื่อผูตองหา   
๗.๘ ทําบันทึกการตรวจคนและบันทึกการจับกุม (รับสารภาพ, ปฏิเสธ, ภาคเสธหรือซัดทอด)   
๗.๙ ถายภาพใบหนาของผูกระทําความผิด   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



ฉ-๑๑ 
 

ลําดับ รายการตรวจสอบ 
Check lists 
มี ไมมี 

๘. พ.ร.บ.โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ.๒๕๐๔   
๘.๑ ตําแหนง มีฐานะเปนเจาหนาท่ีทหารเรือหรือไม ?   
๘.๒ พ้ืนท่ี พ้ืนท่ีท่ีตรวจพบ (ตําบลท่ีเกิดเหตุ) อยูในอํานาจหรือไม ?  
      (ทะเลอาณาเขต เขตตอเนื่อง และเขตเศรษฐกิจจําเพาะ โดยโบราณวัตถุนั้นไมมีผูใด
สามารถอางเปนเจาของได) 

  

๘.๓ ความผิด อยูในอํานาจหรือไม ?    
๘.๔  พยานหลักฐาน    
        - เครื่องมือ, อุปกรณท่ีใชในการกระทําความผิด   
        - โบราณวัตถุตางๆ   
        - ภาพถายแสดงหลักฐานตางๆ    
๘.๕ เอกสารท่ีตองตรวจ   
        - บัตรประจําตัวประชาชน หรือเอกสารแสดงตนอยางอ่ืนท่ีทางราชการออกให   
        - บัตรหรือเอกสารอนุญาตใหทํางานในราชอาณาจักรไทย กรณีเปนบุคคลตางดาวท่ีไดรับ
การผอนผัน 

  

         - ใบอนุญาตใหมีและใชอาวุธปน    
-  ใบอนุญาตอ่ืนๆ (ถามี)   

๘.๖ ถายภาพการตรวจคนและของกลางและสิ่งท่ีเก่ียวเนื่องกับการกระทําความผิดไวเปน
พยานหลักฐานประกอบ 

  

๘.๗ ทําบัญชีของกลางท่ีตรวจยึดได   
๘.๘ ทําบัญชีรายชื่อผูตองหา   
๘.๙ ทําบันทึกการตรวจคนและบันทึกการจับกุม (รับสารภาพ, ปฏิเสธ, ภาคเสธหรือซัดทอด)   
๘.๑๐ ถายภาพใบหนาของผูกระทําความผิด   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ฉ-๑๒ 
 

ลําดับ รายการตรวจสอบ 
Check lists 
มี ไมมี 

๙.  พ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามการกระทําอันเปนโจรสลัด พ.ศ.๒๕๓๔   
๙.๑ ตําแหนง มีฐานะเปนเจาหนาท่ีทหารเรือหรือไม ?   
๙.๒ พ้ืนท่ี พ้ืนท่ีท่ีตรวจพบ (ตําบลท่ีเกิดเหตุ) อยูในอํานาจหรือไม ?       
    - พ้ืนท่ีเกิดเหตุตองอยูในเขตเศรษฐกิจจําเพาะ หรือในทะเลหลวง เทานั้น 

  

๙.๓ ความผิด อยูในอํานาจหรือไม ?   
๙.๔ พยานหลักฐาน   
       - อาวุธ   
       - เรือของกลาง   
       - สิ่งของประจําตัวอ่ืนๆ เชน โทรศัพท   
๙.๕  เอกสารท่ีตองตรวจ    
       เอกสารอ่ืน ๆ (ถามี) เชน    
        - บัตรประจําตัวประชาชน หรือเอกสารแสดงตนอยางอ่ืนท่ีทางราชการออกใหของคนใน
เรือ 

  

        - บัตรหรือเอกสารอนุญาตใหทํางานในราชอาณาจักรไทย กรณีเปนบุคคลตางดาวท่ีไดรับ
การผอนผัน 

  

        - ใบอนุญาตใหมีและใชเครื่องรับ – สงวิทยุ เครื่องเรดาร เครื่องหาท่ีเรือดวยดาวเทียม   
        - ใบอนุญาตใหมีและใชอาวุธปน    
๙.๖  การตรวจเรือตางชาติในเขตเศรษฐกิจจําเพาะ หากตรวจตองใชความระมัดอยางยิ่ง  
(เพราะเรือท่ีถูกตรวจเยี่ยม จะไดรับคาทดแทนความเสียหายท่ีเกิดจาการกระทําโดยไมมีเหตุ  
อันควรสงสัย) 

  

๙.๗ ถายภาพการตรวจคนและของกลางและสิ่งท่ีเก่ียวเนื่องกับการกระทําความผิดไวเปน
พยานหลักฐานประกอบ 

  

๙.๘ ทําบัญชีของกลางท่ีตรวจยึดได   
๙.๙ ทําบัญชีรายชื่อผูตองหา   
๙.๑๐ ทําบันทึกการตรวจคนและบันทึกการจับกุม (รับสารภาพ, ปฏิเสธ, ภาคเสธหรือซัดทอด)   
๙.๑๑ ถายภาพใบหนาของผูกระทําความผิด   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ช-๑ 
 

ผนวก ช 
แผนภูมิแสดงข้ันตอนการปฏิบัติงานของเรือเมื่อบังคับใชกฎหมายในทะเล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานตามกฎหมายท่ีใหอํานาจ 

ตรวจสอบ วิเคราะห สังเคราะห ขอมูล 

รวบรวมขอเท็จจริงและพยานหลักฐานเบื้องตน 

ตรวจพบวามีการกระทําความผิด เหตุอันควรสงสัยวามีการกระทําผิด 

การรายงาน การขาว 

ตรวจสอบการจดทะเบียนเรือหรือสัญชาติของเรือ 

สั่งหรือใหอาณัติสัญญาณ บังคับใหหยุดเรือ 

ข้ึนตรวจเรือ 

จับเรือ/บังคับผูควบคุมเรือใหพวงเรือ 
เพ่ือไปยังท่ีอ่ืนท่ีสะดวกแกการตรวจคน 

บันทึกภาพเหตุการณไวประกอบหลักฐาน กรณีไมพบการกระทําผิด 
ปลอยเรือไป 

ทําบันทึกการตรวจคน 
บันทึกคํารับรองผลการตรวจคน 

 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.วาดวยความผิดเก่ียวกับสถานท่ีผลิตปโตรเลียมในทะเล พ.ศ.๒๕๓๐  
- พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.๒๔๖๙  
- พ.ร.บ.โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ.๒๕๐๔  
- กฎหมายเก่ียวกับประมง  
- กฎหมายเก่ียวกับปาไม  
- กฎหมายเก่ียวกับแรงงาน 

สงตัวผูตองหา ของกลาง และบันทึกการจับกุม ใหพนักงานสอบสวน เพ่ือดําเนินการทางคดีตอไป 

รวบรวมสําเนาหลักฐานตาง ๆ/สําเนาบันทึกประจําวัน/ภาพเหตุการณเสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น 

ทําบันทึกการตรวจคนจับกุม/ตรวจยึด 

เรือไทย 

เรือตางชาติ 



ซ-๑ 
 

ผนวก ซ 

หนวยงานท่ีเกี่ยวของในพ้ืนท่ี 

หนวยงาน หมายเลขโทรศัพท 
หนวยงานระดับ ทร.  
ศปก.ทร. 

 
0 - 2472 – 2368, 0 - 2465 - 5356, 0 - 2472 - 2368      
FAX. 0 - 2465 – 5356  HOTLINE  1696    

ศปก.กร. TEL. 0 - 3843 - 8005     FAX. 0 - 3843 – 8005    
ทรภ.๑  
ศปก.ทรภ.๑ 0 - 3843 - 8592     FAX. 0 - 3843 - 8008  
มชด. 0 - 3843 - 8008     FAX. 0 - 3843 - 8008   
มวบ.ทรภ.๑ 0 - 3824 - 5186 ตอ 35037     
กปช.จต. หมายเลขภายใน ทร. 37829 
ฉก.นย.๑๘๒   08-6545-4516 
นปก. ก.กูด   039-521748, 08-9923-8964 
กองบังคับการตํารวจน้ํา    
กก. ๔ บก.รน. (คลองเตย)   0 - 2249 - 7739-40     
- ส.รน.๑ กก.๔ บก.รน.(บางประอิน)   0 - 3537 - 1831    
- ส.รน.๑ กก.๔ บก.รน. (บางรัก) 0 - 2235 - 7187      
- ส.รน.๓ กก.๔ บก.รน. (สมุทรปราการ)   0 - 2384 - 5313     
- ส.รน.๔ กก.๔ บก.รน. (มหาชัย) 0 - 3441 - 1016     
- ส.รน.๕ กก.๔ บก.รน. (ปราณบุรี) 0 - 3263 - 1243     
- ส.รน.๖ กก.๔ บก.รน. (บางสะพาน) 0 - 3269 - 0058    
กก. ๕ บก.รน. (ศรีราชา)   0 - 3832 - 1422        FAX. 0 - 3831 - 2748   
- ส.รน.๑ กก.๕ บก.รน. (ศรีราชา)   0 - 3831 - 1285    
- ส.รน.๑ กก.๕ บก.รน. (เกาะสีชัง) 0 - 3821 – 6192 
- ส.รน.๓ กก.๕ บก.รน. (สัตหบี) 0 - 3843 - 7056    
- ส.รน.๔ กก.๕ บก.รน. (จันทบุร)ี 0 - 3939 - 1018     
- ส.รน.๕ กก.๕ บก.รน. (แหลมงอบ) 0 - 3959 - 7209     
- ส.รน.๖ กก.๕ บก.รน. (คลองใหญ) 0 - 3958 - 1505    
ส.รน. ๑ กก. ๖ บก.รน. (ชุมพร) 0 - 7755 - 3091      FAX. 0 - 7755 - 3090      
กรมกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง            
ศูนยอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝงท่ี ๑  
จ.ระยอง 

0 - 3865 - 3722     
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ศูนยอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝงท่ี ๒ 
 จ.สมุทรสาคร 

08 - 1777 -  1502     
 

ศูนยอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝงท่ี ๓ 
จ.ชุมพร 

0 - 7751 - 0988-9    

กรมประมง    
ศูนยบริหารจัดการประมงทะเลอาวไทยตอนใน
สมุทรปราการ 

0 - 2462 - 6157     

ศูนยบริหารจัดการประมงทะเลอาวไทยฝงตะวันออก
ระยอง 

0 - 3865 - 2138     

ศูนยบริหารจัดการประมงทะเลภาคใตตอนบนชุมพร 0 - 7742 - 1540     
หนวยบริหารจัดการประมงทะเลเกาะชาง 0 - 3958 – 6151     
กรมเจาทา  
สํานักงานเจาทาภูมิภาคท่ี ๓ สาขาประจวบคีรีขันธ 0 - 3260 - 3929    
สํานักงานเจาทาภูมิภาคท่ี ๓ สมุทรสงคราม 0 - 3471 - 1270     
สํานักงานเจาทาภูมิภาคท่ี ๓ สาขาสมุทรสาคร 0 - 3441 - 2688     
สํานักงานเจาทาภูมิภาคท่ี ๓ สาขาเพชรบุรี  0 - 3242 – 4107,  0 - 3242 - 8942     
สํานักงานเจาทาภูมิภาคท่ี ๔ สาขาชุมพร  0 - 7755 - 3255    
สํานักงานเจาทาภูมิภาคท่ี ๖ ชลบุร ี  0 - 3827 - 8346     
สํานักงานเจาทาภูมิภาคท่ี ๖ สาขาพัทยา  0 - 3841 - 1441     
สํานักงานเจาทาภูมิภาคท่ี ๖ สาขาระยอง  0 -3868 - 7456     
สํานักงานเจาทาภูมิภาคท่ี ๖ สาขาจันทบุรี  0 - 3931 – 1755 
สํานักงานเจาทาภูมิภาคท่ี ๖ สาขาตราด  0 - 3959 - 7595-6     
สํานักงานเจาทาภูมิภาคท่ี ๖ สาขาสมุทรปราการ  0 - 2395 - 2566-7     
สํานักงานเจาทาภูมิภาคท่ี ๖ สาขาฉะเชิงเทรา  0 - 3851 - 1101    
กรมศุลกากร     
หนวยสืบสวนปราบปรามชลบรุี กรมศุลกากร 0 - 3832 - 2788     
หนวยสืบสวนปราบปรามสมุทรสงคราม กรมศุลกากร 0 - 3471 - 1190     
หนวยสืบสวนปราบปรามสมุทรปราการ กรมศุลกากร 0 - 3263 - 2225    
หนวยสืบสวนปราบปรามจันทบุรี-ตราด กรมศุลกากร    0 - 2702 - 6606       
ทรภ.๒  
ทรภ.๒ / ศรชล.เขต ๒   0-7432-5798    , 0-7432-5804 
สํานักงานอัยการภาค ๘ 077-223176  ,077-419320 
สํานักงานอัยการภาค ๙ 074-311349  ,FAX 074-312186 
กองบังคับการตํารวจน้ํา  



ซ-๓ 
 

กองกํากับการ ๖ กองบังคับการตํารวจน้ํา 077-272245  ,FAX 077-273955 
กองกํากับการ ๗ กองบังคับการตํารวจน้ํา 074-311140  ,FAX 074-314515 
กรมเจาทา  
สํานักงานเจาทาภูมิภาคสาขาสงขลา 074-311615  ,FAX 074-324937 
สํานักงานเจาทาภูมิภาคสาขาสุราษฎรธานี 077-272587 
สํานักงานเจาทาภูมิภาคสาขานครศรีธรรมราช 075-518257  ,FAX 075-518258 
สํานักงานเจาทาภูมิภาคสาขาปตตานี 073-460167 
สํานักงานเจาทาภูมิภาคสาขานราธิวาส 073-532074-5  ,FAX 073-516516 
สํานักงานเจาทาภูมิภาคสาขาเกาะสมุย 077-426157 
สํานักงานเจาทาภูมิภาคสาขาเกาะพะงัน 077-377783 
กรมศุลกากร  
หนวยสืบสวนปราบปรามสงขลา กรมศุลกากร 074-440342 
สํานักงานศุลกากรภาคท่ี ๔ กรมศุลกากร 074-311014  ,FAX 074-307042 
กรมประมง  
ศูนยบริหารจัดการประมงทะเลสงขลา 074-440899 
ศูนยบริหารจัดการประมงทะเลปตตานี 073-460160 
งานอนุรักษทรัพยากรประมงทะเลหมูเกาะอางทอง 077-286588 
กรมสรรพสามิต  
สรรพสามิตพ้ืนท่ีจังหวัดสงขลา 074-440098  ,FAX 074-311301 
สรรพสามิตพ้ืนท่ีจังหวัดสุราษฎรธาน ี 077-272225  ,FAX 074-272390 
สรรพสามิตพ้ืนท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช 075-356152  ,FAX 075-356171 
สรรพสามิตพ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี 073-349041,349892  ,FAX 073-332853 
สรรพสามิตพ้ืนท่ีจังหวัดนราธิวาส 073-258750 
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน  
สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดสงขลา 074-313056-7 
สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดสุราษฎรธานี 077-355414  ,FAX 077-355415 
สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช 075-356534 
สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดปตตาน ี 073-460126 
สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดนราธิวาส 073-532101 
สํานักงานตรวจคนเขาเมือง  
ดานตรวจคนเขาเมืองสุราษฎรธานี 077-273217 
ดานตรวจคนเขาเมืองสมุย 077-421069  ,FAX 077-426152 
ดานตรวจคนเขาเมืองตากใบ 073-581239  ,FAX 073-642441 
ดานตรวจคนเขาเมืองนครศรีธรรมราช 075-320727 
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ดานตรวจคนเขาเมืองจังหวัดสงขลา 074-257019 
ดานตรวจคนเขาเมืองสงขลา 074-313480 
ดานตรวจคนเขาเมืองทาเรือปตตานี 073-349320  ,FAX 073-460202 
หัวหนาสวนราชการตางๆ  
ผูวาราชการจังหวัดสงขลา 074-321198  ,FAX 074-323874 
ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 075-342803 
ผูวาราชการจังหวัดปตตานี 073-335917 
ผูวาราชการจังหวัดนราธิวาส 073-642616  ,073-642637 
ผูวาราชการจังหวัดสุราษฎรธานี 077-272176  ,FAX 077-272176 
นายอําเภอเกาะสมุย 077-420372-3 
นายอําเภอเกาะพะงั 077-377064 
นายอําเภอตากใบ 073-581421 
นายอําเภอสายบุรี 073-411405 
นายอําเภอปะนาเระ 073-499015 
นายอําเภอ ปากพนัง 075-517821 
นายอําเภอหัวไทร 075-389635 
นายอําเภอขนอม 075-529013 
สมาคมประมงจังหวัดตางๆ  
สมาคมการประมงแหงประเทศไทย 02-4520572 
สมาคมประมงจังหวัดสงขลา 074-313516 
สมาคมประมงจังหวัดสุราษฎรธานี 077-282545 
สมาคมประมงจังหวัดปตตานี 073-414214  ,FAX 073-310685 
สมาคมประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช 081-4976134 
สมาคมประมงนอกนานน้ําไทย 02-4521264  ,FAX 02-4521265 
สมาคมเจาของเรือไทย 02-6811010  ,FAX 02-6811011 
ชมรมปลากะตักจังหวัดสงขลา 074-314549 
สถานีวิทยุประมงตางๆ  
สถานีวิทยุประมงชายฝงจังหวัดสงขลา 074-321142 
สถานีวิทยุประมงชายฝงจังหวัดปตตานี 073-414213 
สถานีวิทยุประมงชายฝงปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราช 075-444350 
สถานีวิทยุประมงชายฝงจังหวัดสุราษฎรธานี 077-289055  ,FAX 077-521906 
สํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติดภาค ๙ สวน
อํานวยการประสานพ้ืนท่ี สน .ปปส.ภาคใต  

074-312088  ,074-321514 

หนวยสืบสวนปราบปรามบานดอน กรมศุลกากร 077-212062 
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หนวยสืบสวนปราบปรามนราธิวาส กรมศุลกากร 073-642291 
บริษัทนิวคอสตอล ฯ 074-331027-8 
บริษัท ปตท .สผ.ประเทศไทย จํากัด )มหาชน (โทร.  074-338888  ,FAX 074-338890 
บริษัท เชพรอน ประเทศไทย จํากัด 074-331778  ,FAX 074-331781 
ศูนยอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝงท่ี ๔ สงขลา 074-591727 
ศูนยปองกันและปราบปรามประมงภาคใตตอนลาง จังหวัด
ปตตาน ี

073-460160 

ทรภ.๓  
ศาลากลางจังหวัดพังงา 0-7641-1168,0-7641-2140 (Fax) 
ท่ีวาการอําเภอทายเหมือง 0-7657-11521 
ท่ีวาการอําเภอตะก่ัวปา 0-7642-1328,0-7642-1123 (Fax) 
องคการบริหารสวนตําบลลําแกน 0-7659-5062,0-7659-5084 
เทศบาลเมืองตะก่ัวปา 0-7642-1322,0-7642-1010 (Fax) 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา 0-7641-1169,0-7644-0622-5 
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอทายเหมือง 0-7657-1492,0-7657-1127 
โรงพยาบาลพังงา 0-7641-1616-9,0-7641-2032 
โรงพยาบาลทายเหมือง 0-7657-1505-6,0-7657-2124-5 
โรงพยาบาลตะก่ัวปา 0-7643-1513-6,0-7642-4444-8 
สถานีอนามัยลําแกน 0-7644-3280 
ตํารวจทางหลวง 0-7641-1350 
ตํารวจภูธรจังหวัดพังงา 0-7641-2075,0-7641-1328 
สถานีตํารวจภูธรอําเภอทายเหมือง 0-7657-1799 
สถานีตํารวจภูธรอําเภอตะก่ัวปา 0-7641-1116,0-7641-1113 
ดานตรวจคนเขาเมืองพังงา 0-7641-2011 
ดานศุลกากรพังงา 0-7641-534 
ดานศุลการกรตะก่ัวปา 0-7642-1151 
สํานักงานสรรพมิตจังหวัดพังงา 0-7641-2131 
สํานักงานสรรพากรจังหวัดพังงา 0-7641-1986,0-7641-1807 
สํานักงานสรรพากรอําเภอทายเหมือง 0-7657-1520,0-7657-1125 
ศาลจังหวัดพังงา 0-7641-2103,0-7641-1301 
ศาลจังหวัดตะก่ัวปา 0-7642-1659,0-7642-1130 
ท่ีทําการอัยการจังหวัดพังงา 0-7641-2054,0-7641-2023 
ประชาสัมพันธจังหวัดพังงา 0-7644-0694,0-7641-1388 
สถานีวิทยุประมงชายฝงจังหวัดพังงา 0-7644-3062 
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สถานีประมงทะเลจังหวัดพังงา 0-7641-3407 
สถานีอุตุนิยมวิทยาพังงาอําเภอตะก่ัวปา 0-7642-0494 
สํานักงานเจาทาภูมิภาค ๕ สาขาพังงา 0-7641-1066,0-7659-3181 
ประมงจังหวัดพังงา 0-7641-215 
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช  
อุทยานแหงชาติเขาหลักลํารู  0-7642-0243,0-7641-2661 
อุทยานแหงชาติหมูเกาะสิมิลัน )ฝง(  0-7659-5045 
อุทยานแหงชาติหมูเกาะสิมิลัน )เกาะ(  0-7642-1365 
อุทยานแหงชาติหมูเกาะสุรินทร )ฝง(  0-7641-9028 
อุทยานแหงชาติหมูเกาะสุรินทร )เกาะ(  0-7649-1378 
อุทยานแหงชาติอาวพังงา 0-7641-2188 
อุทยานแหงชาติสิรินาถ 0-7632-7152,0-7632-8226 
ส่ือมวลชน  
สถานีโทรทัศน อสมท. 0-7642-2527 
สถานีโทรทัศน อสมท .จังหวัดพังงา  0-7641-3599 
สถานีวิทยุกระจายเสียงกองบัญชาการตํารวจภูธร ๔ 0-7659-9114 
สถานีวิทยุกระจายเสียงทหารเรือ ๑๔ 0-7658-1401 
สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยจังหวัดพังงา 0-7641-1312,0-7641-1245 
สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยอําเภอตะก่ัวปา 0-7642-1055,0-7643-1501 
สถานีวิทยุกระจายเสียง )เสียงสามยอด(  0-7621-6891-2 
สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต 0-7621-5604 
สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย 0-7621-1555-6,0-7621-4948 
สถานีวิทยุ สอต ภูเก็ต 0-7621-6549,0-7635-5338 
สถานีวิทยุโทรทัศนชอง ๑๑ 0-7621-2952 
สถานีวิทยุโทรทัศนชอง ๙ 0-7621-3516 
สถานีโทรทัศนกองทัพบกชอง ๕ 0-7621-4209 
สถานีวิทยุกระจายเสียง ๑ ปณ เอฟเอ็ม 0-7621-3513,0-7621-3532 
สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมการรักษาดินแดน 0-7621-2994,0-7621-3484 
สถานีวิทยุกระจายเสียงทหารเรือ ๓ 0-7621-2008,0-7621-2883-5  
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