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พระราชบััญญัติิ
การรักษาผลประโยชน์์ของชาติิทางทะเล

พ.ศ. ๒๕๖๒

สมเด็็จพระเจ้าอยู่่�หััวมหัาวชิิราลงกรณ บด็ินทรเทพยู่วรางก่ร
ใหั้ไว้ ณ วันท่� ๙ ม่นาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เป็็นป็ีท่� ๔ ในรัชิกาลป็ัจจุบัน

 สมเด็็จพระเจ้าอยู่่�หััวมหัาวชิิราลงกรณ บด็ินทรเทพยู่วรางก่ร 
ม่พระราชิโองการโป็รด็เกล้าฯ ใหั้ป็ระกาศว�า
 โด็ยู่ท่�เป็็นการสมควรม่กฎหัมายู่ว�าด้็วยู่การรกัษาผลป็ระโยู่ชิน์ของชิาติ ิ
ทางทะเล
 พระราชิบัญญัติิน่�ม่บทบัญญัติิบางป็ระการเก่�ยู่วกับการจำกัด็สิทธิิ 
และเสรภ่าพของบคุคล ซึ่่�งมาติรา ๒๖ ป็ระกอบกบัมาติรา ๒๘ มาติรา ๓๓ 
มาติรา ๓๗ มาติรา ๓๘ และมาติรา ๔๐ ของรัฐธิรรมน่ญแหั�งราชิอาณาจักรไทยู่ 
บญัญติัิให้ักระทำได้็โด็ยู่อาศยัู่อำนาจติามบทบัญญัติิแหั�งกฎหัมายู่
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NATIONAL MARITIME INTERESTS PROTECTION ACT
B.E. 2562 (2019)

HIS MAJESTY KING MAHA VAJIRALONGKORN
BODINDRADEBAYAVARANGKUN

Given on the 9th Day of March B.E. 2562;
Being the 4th Year of the Present Reign.

 His Majesty King Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun 

is graciously pleased to proclaim that:

 Whereas it is expedient to have the law on the national 

maritime interests protection;

 Whereas this Act contains certain provisions in relation to 

the restriction of rights and liberties of persons, in respect of which 

section 26 in conjunction with section 28, section 33, section 37, 

section 38 and section 40 of the Constitution of the Kingdom 

of Thailand so permits by virtue of the provisions of law;

* This translation has been reviewed by the Off ice of the Council of State based on a prior 
 draft submitted by the Off ice of the National Security Council.

Remark: This translation is provided for information purposes only. Whilst the Off ice 
of the Council of State has made efforts to ensure the accuracy and correctness of the 
translation, the original Thai text as formally adopted and published shall in all events 
remain the sole authoritative text having the force of law.

Translation *
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 เหัติุผลและความจำเป็็นในการจำกัด็สิทธิิและเสร่ภาพของบุคคล 

ติามพระราชิบัญญัติิน่� เพ่�อใหั้การรักษาผลป็ระโยู่ชิน์ของชิาติิทางทะเล 

เป็็นไป็อยู่�างม่ป็ระสิทธิิภาพและเกิด็ป็ระโยู่ชิน์ส่งสุด็ รวมทั�งรักษาไว้ซึ่่�ง 

อำนาจอธิิป็ไติยู่ สิทธิิอธิิป็ไติยู่ และสิทธิิหัน้าท่�อ่�นใด็ติามกฎหัมายู่ 

ระหัว�างป็ระเทศซึ่่�งการติราพระราชิบัญญัติิน่�สอด็คล้องกับเง่�อนไข 

ท่�บัญญัติิไว้ในมาติรา ๒๖ ของรัฐธิรรมน่ญแหั�งราชิอาณาจักรไทยู่แล้ว

 จง่ทรงพระกรุณาโป็รด็เกล้าฯ ให้ัติราพระราชิบัญญตัิขิ่�นไว้โด็ยู่คำแนะนำ 

และยู่ินยู่อมของสภานิติิบัญญัติิแหั�งชิาติิทำหัน้าท่�รัฐสภา ด็ังติ�อไป็น่�

 มาติรา ๑ พระราชิบัญญัติิน่�เร่ยู่กว�า “พระราชิบัญญัติิการรักษา 

ผลป็ระโยู่ชิน์ของชิาติิทางทะเล พ.ศ. ๒๕๖๒”

 มาติรา ๒ พระราชิบัญญัติิน่�ใหั้ใชิ้บังคับติั�งแติ�วันถััด็จากวันป็ระกาศ 

ในราชิกิจจานุเบกษาเป็็นติ้นไป็

 มาติรา ๓ ในพระราชิบัญญัติิน่�

 “ผลป็ระโยู่ชิน์ของชิาติิทางทะเล” หัมายู่ความว�า ผลป็ระโยู่ชิน์ของ 

ป็ระเทศไทยู่อันพ่งได็้รับจากกิจกรรมทางทะเล หัร่อป็ระโยู่ชิน์อ่�นใด็ในเขติ 

ทางทะเลไม�ว�าโด็ยู่ติรงหัร่อโด็ยู่อ้อม เพ่�อให้ัเกิด็ป็ระโยู่ชิน์ในทุก ๆ ด้็าน 

เชิ�น ด้็านความมั�นคงด้็านเศรษฐกิจ ด้็านสังคม ด้็านวทิยู่าศาสติร์และเทคโนโลยู่ ่

ด็้านทรัพยู่ากร หัร่อด็้านสิ�งแวด็ล้อม
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Remark: This translation is provided for information purposes only. Whilst the Off ice 
of the Council of State has made efforts to ensure the accuracy and correctness of the 
translation, the original Thai text as formally adopted and published shall in all events 
remain the sole authoritative text having the force of law.

 Whereas the reasons and need for the restriction of rights 

and liberties of persons under this Act lie in facilitating the protection 

of national maritime interests in an eff icient and optimal manner, 

and maintaining the sovereign power, sovereign right, and any other 

rights and duties under international law, in this regard, the enactment 

of this Act duly complies with the conditions provided in section 26 

of the Constitution of the Kingdom of Thailand;

 Be it, therefore, enacted by the King, by and with the advice 

and consent of the National Legislative Assembly serving as 

the National Assembly, as follows.

 Section 1. This Act is called “National Maritime Interests 

Protection Act, B.E. 2562 (2019)”.

 Section 2. This Act shall come into force as from the day 

following the date of its publication in the Government Gazette.1

 Section 3. In this Act:

 “national maritime interests” means the interests of Thailand 

gained through maritime activities, or any other benef its in the maritime 

zone, whether directly or indirectly, which create benef its in all aspects, 

such as security, economy, society, science and technology, resources, 

or environment;

1 Published in the Government Gazette, Vol. 136, Part 30 a, page 1, dated 12th March 
 B.E. 2562 (2019).
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 “เขติทางทะเล” หัมายู่ความว�า ชิายู่ฝั่ั�งทะเลและพ่�นท่�ทางทะเล 

ท่�ป็ระเทศไทยู่ม่อำนาจอธิิป็ไติยู่หัร่อสิทธิิอธิิป็ไติยู่ หัร่อม่สิทธิิหัร่อเสร่ภาพ 

ในการใช้ิหัรอ่จะใช้ิหัรอ่มห่ัน้าท่�รบัผดิ็ชิอบติามกฎหัมายู่ระหัว�างป็ระเทศ หัรอ่ 

ติามสนธิิสัญญาหัร่อด็้วยู่ป็ระการใด็ ๆ  ได็้แก� น�านน�ำภายู่ใน ทะเลอาณาเขติ 

เขติติ�อเน่�อง เขติเศรษฐกจิจำเพาะ ไหัล�ทว่ป็ และทะเลหัลวง และให้ัหัมายู่ความ 

รวมถ่ังเกาะเท่ยู่ม สิ�งติิด็ติั�งและสิ�งป็ล่กสร้างในทะเล รวมทั�งหั้วงอากาศ 

เหัน่อทะเล พ่�นด็ินท้องทะเล ใต้ิพ่�นด็ินท้องทะเล และพ่�นท่�ทางทะเลอ่�น 

ติามท่�คณะกรรมการป็ระกาศกำหันด็ในราชิกิจจานุเบกษา

 “กิจกรรมทางทะเล” หัมายู่ความว�า การด็ำเนินการเพ่�อใชิ้ป็ระโยู่ชิน์ 

ในเขติทางทะเลในรป่็แบบติ�าง ๆ เชิ�น การพาณชิิยู่นาว ่การป็ระมง การท�องเท่�ยู่ว 

การแสวงป็ระโยู่ชิน์จากทรพัยู่ากรท่�ไม�มช่่ิวิติ การวางสายู่เคเบิลหัรอ่ท�อใต้ิทะเล 

การอนุรักษ์และการจัด็การทรัพยู่ากรธิรรมชิาติิและสิ�งแวด็ล้อมทางทะเล 

และชิายู่ฝั่ั�ง การป็้องกันและบรรเทาสาธิารณภัยู่ หัร่อการสำรวจและวิจัยู่ 

วิทยู่าศาสติร์ทางทะเล

 “ยู่านพาหันะ” หัมายู่ความว�า เรอ่ อากาศยู่าน หัรอ่ยู่านพาหันะใด็ ๆ 

ท่�สามารถับรรทุกคนหัร่อสิ�งของในทะเลได็้

 “จังหัวัด็ชิายู่ทะเล” หัมายู่ความว�า จังหัวัด็ท่�ม่อาณาเขติติิด็ติ�อกับ 

เขติทางทะเลติามท่�ผ่้อำนวยู่การป็ระกาศกำหันด็ในราชิกิจจานุเบกษา

 “หัน�วยู่งานของรฐั” หัมายู่ความว�า ส�วนราชิการ รฐัวสิาหักจิ องค์การ 

มหัาชิน องค์กรป็กครองส�วนท้องถัิ�น และหัน�วยู่งานอ่�นของรฐั แติ�ไม�รวมถัง่ 

ศาล องค์กรอัยู่การ และองค์กรอิสระติามรัฐธิรรมน่ญ
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Remark: This translation is provided for information purposes only. Whilst the Off ice 
of the Council of State has made efforts to ensure the accuracy and correctness of the 
translation, the original Thai text as formally adopted and published shall in all events 
remain the sole authoritative text having the force of law.

 “maritime zone” means coasts and marine areas over which 
Thailand has the sovereign power or sovereign right, or has the right 
or liberty to use or will use, or has the duties to take responsibilities 
under international law or treaties or for any other reasons, namely 
internal water, territorial sea, contiguous zone, exclusive economic zone, 
continental shelf, and high seas, and shall include artif icial islands, 
installations and structures in the sea as well as air space over the sea, 
sea bed, sea subsoil and other marine areas as prescribed by 
the Notif ication of the Committee in the Government Gazette;
 “maritime activity” means an act for utilising the maritime zone 
in various forms, such as merchant marine, f ishery, tourism, exploration 
of non-living resources, submarine cables or pipelines laying, marine 
and coastal environment and natural resource preservation and 
management, disaster prevention and mitigation or marine scientif ic 
survey and research;
 “vehicle” means a vessel, an aircraft or any vehicle which 
can carry people or goods by sea;
 “seaside province” means a province whose borders are adjacent 
to the maritime zone as prescribed by the Notif ication of the Director 
in the Government Gazette;
 “State agency” means a government agency, a state enterprise, 
a public organisation, a local administrative organisation, and other 
State agencies, but does not include the Courts, the State Attorney 
Organ and the Independent Organs under the Constitution;
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 “เจ้าหัน้าท่�ของรัฐ” หัมายู่ความว�า ข้าราชิการ พนักงาน และล่กจ้าง 

ของหัน�วยู่งานของรัฐ

 “คณะกรรมการ” หัมายู่ความว�า คณะกรรมการนโยู่บายู่การรักษา 

ผลป็ระโยู่ชิน์ของชิาติิทางทะเล

 “ศรชิล.” หัมายู่ความว�า ศ่นย์ู่อำนวยู่การรักษาผลป็ระโยู่ชิน์ของชิาติิ 

ทางทะเล

 “ผ่้อำนวยู่การ” หัมายู่ความว�า ผ้่อำนวยู่การศ่นยู่์อำนวยู่การรักษา 

ผลป็ระโยู่ชิน์ของชิาติิทางทะเล

 “พนกังานเจ้าหัน้าท่�” หัมายู่ความว�า ผ่ซ้ึ่่�งผ่อ้ำนวยู่การแติ�งติั�งให้ัป็ฏิบัิติกิาร 

ติามพระราชิบัญญัติิน่� จากบุคคลด็ังติ�อไป็น่�

 (๑) นายู่ทหัารเร่อหัร่อนายู่ติำรวจชัิ�นสญัญาบตัิร หัรอ่ข้าราชิการพลเรอ่น 

สามญัไม�ติ�ำกว�าระด็บัป็ฏิบิตัิกิาร ท่�ด็ำรงติำแหัน�งผ่บั้งคบัการเรอ่ ผ่ค้วบคมุเรอ่ 

ผ่้ควบคุมอากาศยู่าน หัร่อเท่ยู่บเท�า

 (๒) ผ่้ซึ่่�งม่คุณสมบัติิติามระเบ่ยู่บท่�ผ่้อำนวยู่การกำหันด็

 มาติรา ๔ ใหั้นายู่กรัฐมนติร่รักษาการติามพระราชิบัญญัติิน่�
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Remark: This translation is provided for information purposes only. Whilst the Off ice 
of the Council of State has made efforts to ensure the accuracy and correctness of the 
translation, the original Thai text as formally adopted and published shall in all events 
remain the sole authoritative text having the force of law.

 “State off icial” means a government off icial, an off icer and 

employee of a State agency;

 “Committee” means the National Maritime Interests Protection 

Policy Committee;

 “Thai-MECC” means the Thai Maritime Enforcement Command 

Center;

 “Director” means the Director of Thai Maritime Enforcement 

Command Center;

 “competent authority” means a person appointed by the Director 

for the execution of this Act from the following persons:

 (1) a commissioned naval off icer or police off icer or an ordinary 

civil off icer of not less than practitioner level, who holds a position 

of commanding off icer, master of a vessel, operator of an aircraft, 

or equivalent;

 (2) any person who possesses the qualif ications in accordance 

with the Rule prescribed by the Director.

 Section 4. The Prime Minister shall have charge and control 

of the execution of this Act.
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หัมวด็ ๑

คณะกรรมการนโยู่บายู่การรักษาผลป็ระโยู่ชิน์ของชิาติิทางทะเล

 มาติรา ๕ ใหั้ม่คณะกรรมการคณะหัน่�งเร่ยู่กว�า “คณะกรรมการ 

นโยู่บายู่การรักษาผลป็ระโยู่ชิน์ของชิาติทิางทะเล” เรยู่่กโด็ยู่ยู่�อว�า “นป็ท.” 

ป็ระกอบด็้วยู่

 (๑) นายู่กรัฐมนติร่หัร่อรองนายู่กรัฐมนติร่ซึ่่�งนายู่กรัฐมนติร่มอบ

หัมายู่เป็็นป็ระธิานกรรมการ

 (๒) กรรมการโด็ยู่ติำแหัน�ง จำนวนยู่่�สิบเจ็ด็คน ได็้แก� รัฐมนติร่ 

ว�าการกระทรวงกลาโหัม รัฐมนติร่ว�าการกระทรวงการคลัง รัฐมนติร ่

ว�าการกระทรวงการติ�างป็ระเทศ รัฐมนติรว่�าการกระทรวงเกษติรและสหักรณ์ 

รัฐมนติร่ว�าการกระทรวงคมนาคม รัฐมนติร่ว�าการกระทรวงทรัพยู่ากร 

ธิรรมชิาติิและสิ�งแวด็ล้อม รัฐมนติร่ว�าการกระทรวงมหัาด็ไทยู่ รัฐมนติร ่

ว�าการกระทรวงศ่กษาธิิการ ป็ลัด็กระทรวงการท�องเท่�ยู่วและก่ฬา 

ป็ลดั็กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมั�นคงของมนษุย์ู่ ป็ลดั็กระทรวงดิ็จทิลั 

เพ่�อเศรษฐกิจและสังคม ป็ลัด็กระทรวงพลังงาน ป็ลัด็กระทรวงยุู่ติิธิรรม 

ป็ลัด็กระทรวงแรงงาน ป็ลดั็กระทรวงวทิยู่าศาสติร์และเทคโนโลยู่ ่ป็ลดั็กระทรวง 

สาธิารณสุข เลขาธิกิารคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหั�งชิาติ ิ

ผ่้อำนวยู่การสำนักข�าวกรองแหั�งชิาติิ ผ่้อำนวยู่การสำนักงบป็ระมาณ 
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Remark: This translation is provided for information purposes only. Whilst the Off ice 
of the Council of State has made efforts to ensure the accuracy and correctness of the 
translation, the original Thai text as formally adopted and published shall in all events 
remain the sole authoritative text having the force of law.

CHAPTER I

NATIONAL MARITIME INTERESTS PROTECTION POLICY COMMITTEE

 Section 5.  There shall be a Committee called “National 
Maritime Interests Protection Policy Committee”, called in brief “MIP”, 
consisting of:
 (1) the Prime Minister or a Deputy Prime Minister entrusted 
by the Prime Minister, as Chairperson;
 (2) twenty seven ex off icio members, viz., the Minister of 
Defence, Minister of Finance, Minister of Foreign Affairs, Minister of 
Agriculture and Cooperatives, Minister of Transport, Minister of Natural 
Resources and Environment, Minister of Interior, Minister of Education, 
Permanent Secretary of Ministry of Tourism and Sports, Permanent 
Secretary of the Ministry of Social Development and Human Security, 
Permanent Secretary of the Ministry of Digital Economy and Society, 
Permanent Secretary of the Ministry of Energy, Permanent Secretary 
of the Ministry of Justice, Permanent Secretary of the Ministry of Labour, 
Permanent Secretary of the Ministry of Science and Technology, 
Permanent Secretary of the Ministry of Public Health, Secretary-General 
of the National Economic and Social Development Board, Director 

of the National Intelligence Agency, Director of the Budget Bureau,
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อัยู่การส่งสุด็ ผ่้บัญชิาการทหัารส่งสุด็ ผ่้บัญชิาการทหัารบก ผ่้บัญชิาการ 

ทหัารเรอ่ ผ่บ้ญัชิาการทหัารอากาศ ผ้่บญัชิาการติำรวจแหั�งชิาติ ิเลขาธิกิาร 

คณะกรรมการป้็องกนัและป็ราบป็รามยู่าเสพติดิ็ และเลขาธิิการกองอำนวยู่การ 

รักษาความมั�นคงภายู่ในราชิอาณาจักร

 (๓) กรรมการผ้่ทรงคุณวุฒิซึ่่�งคณะรัฐมนติร่แติ�งติั�ง จำนวนไม�เกิน 

สามคนจากผ่้ม่ความร่้ ความเชิ่�ยู่วชิาญ หัร่อป็ระสบการณ์ด็้านกิจกรรม 

ทางทะเล ด้็านกฎหัมายู่ ด้็านการทหัารเร่อ หัร่อด้็านอ่�นอันเป็็นป็ระโยู่ชิน์ 

ติ�อการรักษาผลป็ระโยู่ชิน์ของชิาติิทางทะเล

 ใหั้เลขาธิิการสภาความมั�นคงแหั�งชิาติิเป็็นกรรมการและเลขานุการ 

เลขาธิิการ ศรชิล. เป็็นกรรมการและผ่้ชิ�วยู่เลขานุการ เจ้าหัน้าท่�ของ 

สำนักงานสภาความมั�นคงแหั�งชิาติิซึ่่�งเลขาธิิการสภาความมั�นคงแหั�งชิาติ ิ

แติ�งติั�งหัน่�งคน และเจ้าหัน้าท่�ของ ศรชิล. ซึ่่�งผ้่อำนวยู่การแติ�งติั�งอ่กหัน่�งคน 

เป็็นผ่้ชิ�วยู่เลขานุการ

 เพ่�อป็ระโยู่ชิน์ในการด็ำเนินการติามหัน้าท่�และอำนาจของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการอาจมม่ติใิห้ัเชิญิรฐัมนติรห่ัรอ่หัวัหัน้าหัน�วยู่งานของรฐัท่�มห่ัน้าท่� 

และอำนาจโด็ยู่ติรงเก่�ยู่วกบัเร่�องท่�จะพิจารณา หัรอ่ผ่ซ้ึ่่�งมค่วามร่ ้ความเชิ่�ยู่วชิาญ 

หัร่อป็ระสบการณ์เก่�ยู่วกับการรักษาผลป็ระโยู่ชิน์ของชิาติิทางทะเล หัร่อ 

นกัวิชิาการท่�เก่�ยู่วข้องกบัการรกัษาผลป็ระโยู่ชิน์ของชิาติทิางทะเลให้ัเข้าร�วม 

ป็ระชิุมเป็็นครั�งคราวในฐานะกรรมการเฉพาะกิจด็้วยู่ก็ได็้ ในกรณ่เชิ�นนั�น 

ใหั้ผ่้ท่�ได้็รับเชิิญและมาป็ระชิุมม่ฐานะเป็็นกรรมการติามวรรคหัน่�งสำหัรับ 

การป็ระชิุมครั�งท่�ได็้รับเชิิญนั�น
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Remark: This translation is provided for information purposes only. Whilst the Off ice 
of the Council of State has made efforts to ensure the accuracy and correctness of the 
translation, the original Thai text as formally adopted and published shall in all events 
remain the sole authoritative text having the force of law.

Attorney-General, Supreme Commander, Commander-in-Chief 
of the Royal Thai Army, Commander-in-Chief of the Royal Thai Navy, 
Commander-in-Chief of the Royal Thai Air Force, Commissioner 
General of Royal Thai Police, Secretary-General of the Narcotics Control 
Board and Secretary-General of the Internal Security Operations 
Command;
 (3) not more than three qualif ied members appointed by 
the Council of Ministers from persons with knowledge, expertise 
or experience in maritime activities, legal affairs, navy affairs or other 
areas which are benef icial to national maritime interests protection.
 The Secretary-General of the National Security Council shall be 
member and secretary. The Secretary-General of the Thai-MECC 
shall be member and assistant secretary. One off icial of the Off ice 
of the National Security Council appointed by the Secretary-General 
of the National Security Council and one off icial of the Thai-MECC 
appointed by the Director shall be assistant secretaries.
 For the benef it of the performance of duties and powers of 
the Committee, the Committee may resolve to invite a Minister or 
head of a State agency who has duties and powers directly involved 
with the matters to be considered or a person having knowledge, 
expertise or experience in the national maritime interests protection 
or an academic who is involved with the national maritime interests 
protection, to periodically attend the meeting as an ad hoc member. 
In such case, the person who is invited and attends the meeting 
shall have a status of a member under paragraph one for the meeting 
to which he or she is invited.
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 มาติรา ๖ กรรมการผ่้ทรงคุณวุฒิติ้องม่คุณสมบัติิและไม�ม่ลักษณะ 

ติ้องหั้าม ด็ังติ�อไป็น่�

 (๑) ม่สัญชิาติิไทยู่

 (๒) ไม�เป็็นบุคคลล้มละลายู่หัร่อเคยู่เป็็นบุคคลล้มละลายู่ทุจริติ

 (๓) ไม�เป็็นคนไร้ความสามารถัหัร่อคนเสม่อนไร้ความสามารถั

 (๔) ไม�เคยู่ได็้รับโทษจำคุกโด็ยู่คำพิพากษาถั่งท่�สุด็ใหั้จำคุก เว้นแติ� 

เป็็นโทษสำหัรับความผิด็ท่�ได็้กระทำโด็ยู่ป็ระมาทหัร่อความผิด็ลหัุโทษ

 (๕) ไม�เป็็นผ่้ด็ำรงติำแหัน�งทางการเม่อง สมาชิิกสภาท้องถัิ�นหัร่อ 

ผ้่บริหัารท้องถิั�น กรรมการหัร่อผ้่ด็ำรงติำแหัน�งซ่ึ่�งรับผิด็ชิอบการบริหัาร 

พรรคการเม่อง ท่�ป็ร่กษาพรรคการเม่อง หัร่อเจ้าหัน้าท่�พรรคการเม่อง

 มาติรา ๗ กรรมการผ่้ทรงคุณวุฒิม่วาระการด็ำรงติำแหัน�งคราวละ 

สามป็ี

 เม่�อครบกำหันด็ติามวาระในวรรคหัน่�ง หัากยู่ังมิได็้แติ�งติั�งกรรมการ 

ผ่ท้รงคณุวุฒขิ่�นใหัม� ให้ักรรมการผ่ท้รงคุณวุฒซิึ่่�งพ้นจากติำแหัน�งติามวาระนั�น 

อยู่่�ในติำแหัน�งเพ่�อป็ฏิิบัติิหัน้าท่�ติ�อไป็จนกว�ากรรมการผ่้ทรงคุณวุฒ ิ

ซึ่่�งได็้รับแติ�งติั�งใหัม�เข้ารับหัน้าท่�

 กรรมการผ่ท้รงคณุวุฒิซึ่่�งพ้นจากติำแหัน�งติามวาระ อาจได้็รบัแติ�งติั�งอ่กได้็ 

แติ�จะด็ำรงติำแหัน�งติิด็ติ�อกันเกินสองวาระมิได็้
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 Section 6. A qualif ied member shall have the qualif ications 
and not be under the prohibitions, as follows:
 (1) being of Thai nationality; 
 (2) not being bankrupt or having been bankrupt due to 
dishonesty; 
 (3) not being an incompetent person or a quasi-competent 
person;
 (4) not having been imprisoned by a f inal judgment to a term 
of imprisonment, except for an offence committed through negligence 
or a petty offence;
 (5) not being a person holding political position, a member 
of local assembly or local administrator, or a director or person holding 
a position responsible for the administration of a political party, 
an advisor to a political party or an off icial of a political party.
 Section 7. A qualif ied member shall hold off ice for a term 
of three years.
 Upon the expiration of the term of off ice under paragraph one, 
if a new qualif ied member has not yet been appointed, the qualif ied 
member whose term of off ice has expired shall be in off ice to continue 
to perform his or her duties until a new qualif ied member assumes 
the duties.
 A qualif ied member who vacates off ice upon the expiration 
of the term may be reappointed but may not be appointed for 
more than two consecutive terms.
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 มาติรา ๘ นอกจากการพ้นจากติำแหัน�งติามวาระ กรรมการผ่ท้รงคุณวุฒิ 

พ้นจากติำแหัน�งเม่�อ

 (๑) ติายู่

 (๒) ลาออก

 (๓) คณะรัฐมนติร่ใหั้ออก

 (๔) ขาด็คณุสมบติัิหัร่อมล่กัษณะต้ิองห้ัามอยู่�างหัน่�งอยู่�างใด็ติามมาติรา ๖

 มาติรา ๙ ในกรณท่่�กรรมการผ่ท้รงคณุวุฒพ้ินจากติำแหัน�งก�อนวาระ 

หัร่อม่การแติ�งติั�งกรรมการผ่้ทรงคุณวุฒิในระหัว�างท่�กรรมการผ่้ทรงคุณวุฒิ 

ท่�แติ�งตัิ�งไว้แล้วยู่ังม่วาระอยู่่�ในติำแหัน�ง ไม�ว�าจะเป็็นการแติ�งติั�งเพิ�มข่�น 

หัร่อแติ�งติั�งแทนติำแหัน�งท่�ว�าง ใหั้ผ่้ได็้รับแติ�งติั�งนั�นด็ำรงติำแหัน�งได็้เท�ากับ 

วาระท่�เหัล่ออยู่่�ของกรรมการผ่้ทรงคุณวุฒิท่�แติ�งติั�งไว้แล้วนั�น ทั�งน่� ในกรณ่ 

การแติ�งติั�งแทนติำแหัน�งท่�ว�าง หัากวาระเหัลอ่อยู่่�ไม�ถัง่เก้าสบิวันจะไม�แติ�งติั�ง 

กรรมการผ่้ทรงคุณวุฒิแทนก็ได็้

 ในกรณ่ท่�กรรมการผ่้ทรง คุณวุฒิพ้นจากติำแหัน� งก�อนวาระ 

ใหั้คณะกรรมการป็ระกอบด็้วยู่กรรมการทั�งหัมด็เท�าท่�ม่อยู่่�จนกว�า 

กรรมการผ่้ทรงคุณวุฒิซึ่่�งได็้รับแติ�งติั�งติามวรรคหัน่�งเข้ารับหัน้าท่�
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 Section 8. In addition to vacating off ice upon the expiration 

of term, a qualif ied member vacates off ice upon:

 (1) death;

 (2) resignation;

 (3) being dismissed by the Council of Ministers;

 (4) being disqualif ied or being under any of the prohibitions 

under section 6.

 Section 9. In the case where a qualif ied member vacates 

off ice before the expiration of the term or an additional qualif ied 

member is appointed while the appointed qualif ied members remain 

in off ice, whether it be an additional appointment or an appointment 

to replace a vacant position, the appointee shall be in off ice for 

the remaining term of off ice of the qualif ied members already 

appointed. However, in the case of an appointment to replace 

a vacant position where the remaining term of off ice is less than 

ninety days, the appointment for the replacement of a qualif ied 

member is not required.

 In the case where a qualif ied member vacates off ice before 

the expiration of the term, the Committee shall consist of all existing 

members until the qualif ied member appointed under paragraph one 

assumes the duties.
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 มาติรา ๑๐ คณะกรรมการม่หัน้าท่�และอำนาจ ด็ังติ�อไป็น่�

 (๑) กำหันด็นโยู่บายู่ ยุู่ทธิศาสติร์ แผนความมั�นคงแหั�งชิาติิทางทะเล 

และมาติรการในการรักษาผลป็ระโยู่ชิน์ของชิาติิทางทะเลให้ัสอด็คล้องกับ 

นโยู่บายู่ของรฐับาล นโยู่บายู่และแผนระด็บัชิาติวิ�าด้็วยู่ความมั�นคงแหั�งชิาติิ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหั�งชิาติิ และยูุ่ทธิศาสติร์ชิาติิ

 (๒) ให้ัคำแนะนำ ป็รก่ษา และสนบัสนนุการป็ฏิบิตัิหิัน้าท่�ในการบรหิัาร 

จัด็การการรักษาผลป็ระโยู่ชิน์ของชิาติิทางทะเล

 (๓) ติดิ็ติามและป็ระเมินผลการด็ำเนินงานในเชิงินโยู่บายู่ ยุู่ทธิศาสติร์ 

แผนแม�บท มาติรการในการรักษาผลป็ระโยู่ชิน์ของชิาติิทางทะเล 

ของ ศรชิล. หัร่อหัน�วยู่งานของรัฐท่�เก่�ยู่วข้อง และเสนอผลการด็ำเนินงาน 

ติ�อสภาความมั�นคงแหั�งชิาติิและคณะรัฐมนติร่เพ่�อทราบ

 (๔) ป็ฏิิบัติิการอ่�นใด็ติามท่�กฎหัมายู่กำหันด็ให้ัเป็็นหัน้าท่�และอำนาจ 

ของคณะกรรมการหัร่อติามท่�คณะรัฐมนติร่มอบหัมายู่

 มาติรา ๑๑ ในการป็ฏิิบัติิหัน้าท่�ติามพระราชิบัญญตัินิ่� ให้ัคณะกรรมการ 

มอ่ำนาจออกคำสั�งเป็็นหันงัสอ่เรยู่่กให้ัหัน�วยู่งานของรฐัและเจ้าหัน้าท่�ของรฐั 

ส�งข้อมล่หัรอ่เอกสารใด็ ๆ ท่�เก่�ยู่วข้องมาเพ่�อใช้ิป็ระกอบการพิจารณา หัรอ่ 

อาจเร่ยู่กใหั้บุคคลใด็ ๆ มาชิ่�แจงด็้วยู่ก็ได็้
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 Section 10. The Committee has the following duties and powers:
 (1) to prescribe policies, strategies, plans for national maritime 
security, and measures for national maritime interests protection 
so as to correspond with policies of the government, national policies 
and plans on the national security, the National Economic and Social 
Development Plan and the National Strategies;
 (2) to provide advice, consultation and support for the 
performance of duties with respect to the administration and 
management of the national maritime interests protection;
 (3) to monitor and evaluate the results of operation in terms 
of policy, strategy, master plan, measures on the national maritime 
interests protection of Thai-MECC or the relevant State agencies 
and submit them to the National Security Council and the Council 
of Ministers for their acknowledgment;
 (4) to perform any other acts prescribed by law as the duties 
and powers of the Committee or as entrusted by the Council of 
Ministers.
 Section 11. In carrying out the duties under this Act, 
the Committee shall have the power to issue a written order requesting 
a State agency or State off icial to submit any relevant information 
or documents for its consideration, or to summon any person to give 
explanations.
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 มาติรา ๑๒ ใหั้นำบทบัญญัติิว�าด้็วยู่คณะกรรมการท่�ม่อำนาจ 

ด็ำเนินการพิจารณาทางป็กครองติามกฎหัมายู่ว�าด็้วยู่วิธิ่ป็ฏิิบัติิราชิการ 

ทางป็กครองมาใชิ้บังคับแก�การป็ระชิุมของคณะกรรมการโด็ยู่อนุโลม

 มาติรา ๑๓ คณะกรรมการม่อำนาจแติ�งติั�งคณะอนุกรรมการ 

เพ่�อทำการใด็ ๆ แทนได็้

 จำนวน คุณสมบัติิ หัลักเกณฑ์์ และวิธิ่การแติ�งติั�งคณะอนุกรรมการ 

รวมติลอด็ทั�งวธิิก่ารได้็มา วาระการด็ำรงติำแหัน�ง และการพ้นจากติำแหัน�ง 

ใหั้เป็็นไป็ติามท่�คณะกรรมการป็ระกาศกำหันด็ในราชิกิจจานุเบกษา

 การป็ระชิุมคณะอนุกรรมการ ใหั้นำความในมาติรา ๑๒ มาใชิ้บังคับ 

โด็ยู่อนุโลม

 มาติรา ๑๔ ใหั้คณะกรรมการแติ�งติั�งคณะอนุกรรมการท่�ป็ร่กษา 

และจดั็การความร่เ้พ่�อผลป็ระโยู่ชิน์ของชิาติิทางทะเล เรยู่่กโด็ยู่ยู่�อว�า “อจชิล.” 

ติามจำนวนท่�เหัมาะสม โด็ยู่ให้ัแติ�งติั�งกรรมการผ่้ทรงคุณวุฒิคนหัน่�ง 

ติามมาติรา ๕ วรรคหัน่�ง (๓) เป็็นป็ระธิานอนุกรรมการ เพ่�อป็ฏิิบัติิหัน้าท่� 

ในการใหั้คำป็ร่กษาและจัด็การความร่้เก่�ยู่วกับการรักษาผลป็ระโยู่ชิน์ 

ของชิาติิทางทะเลใหั้แก�คณะกรรมการและ ศรชิล. รวมทั�งป็ฏิิบัติิงานอ่�น 

ติามท่�คณะกรรมการมอบหัมายู่
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 Section 12. The provisions on committees authorised to carry 
out administrative proceedings under the law on administrative 
procedures shall apply mutatis mutandis to the meetings of the 
Committee.
 Section 13. The Committee has the power to appoint a sub- 
committee to perform any act on its behalf.
 The number, qualif ications, rules, and procedures for the 
appointment of the sub-committee, as well as the recruitment 
procedures, the terms of off ice and the vacation of off ice shall be as 
prescribed by the Notif ication of the Committee in the Government 
Gazette.
 For the sub-committee meetings, the provisions of section 12 
shall apply mutatis mutandis.
 Section 14. The Committee shall appoint a sub-committee 
for advice and knowledge management for the national maritime 
interests, called in brief “SAKM”, in an appropriate number, whereby 
one qualif ied member under section 5 paragraph one (3) shall be 
appointed as the chairperson of the sub-committee, to carry out 
the duty of providing advice and managing knowledge relating to 
the national maritime interests protection for the Committee and 
Thai-MECC as well as to perform other tasks as entrusted by the 
Committee.
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 ใหั้นำความในมาติรา ๑๓ วรรคสอง มาใชิ้บังคับแก� อจชิล. โด็ยู่อนุโลม

 การป็ระชิุม อจชิล. ใหั้นำความในมาติรา ๑๒ มาใชิ้บังคับโด็ยู่อนุโลม

 มาติรา ๑๕ ใหั้กรรมการ กรรมการบริหัาร ศรชิล. อนุกรรมการ 

ท่�ป็ร่กษา ศรชิล. กรรมการท่�ป็ร่กษา ศรชิล.ภาค และกรรมการท่�ป็ร่กษา 

ศรชิล.จงัหัวดั็ ได้็รับเบ่�ยู่ป็ระชุิมและป็ระโยู่ชิน์ติอบแทนอ่�นติามท่�คณะรฐัมนติร่ 

กำหันด็

 มาติรา ๑๖ ให้ัสำนกังานสภาความมั�นคงแหั�งชิาติริบัผดิ็ชิอบงานธิรุการ 

และงานป็ระชิุมของคณะกรรมการ รวมทั�งการด็ำเนินงานอ่�นท่�เก่�ยู่วข้อง 

กับหัน้าท่�และอำนาจของคณะกรรมการ

หัมวด็ ๒

ศ่นยู่์อำนวยู่การรักษาผลป็ระโยู่ชิน์ของชิาติิทางทะเล

 มาติรา ๑๗ ใหั้จัด็ติั�งศ่นย์ู่อำนวยู่การรักษาผลป็ระโยู่ชิน์ของชิาติิ 

ทางทะเล เรยู่่กโด็ยู่ยู่�อว�า “ศรชิล.” ข่�นในสำนกันายู่กรฐัมนติร ่มฐ่านะเป็็น 

ส�วนราชิการร่ป็แบบเฉพาะ ม่หัน้าท่�และอำนาจและรับผิด็ชิอบเก่�ยู่วกับ 

การรักษาผลป็ระโยู่ชิน์ของชิาติิทางทะเล
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 The provision of section 13 paragraph two shall apply mutatis 
mutandis to SAKM.
 For the meetings of SAKM, the provision of section 12 shall apply 
mutatis mutandis.
 Section 15. A member of the Committee, a member of the 
Executive Committee of Thai-MECC, a member of a sub-committee, 
an advisor to the Thai-MECC, a member of the Advisory Committee 
of the Regional Thai-MECC and a member of the Advisory Committee 
of the Provincial Thai-MECC shall receive meeting allowance and 
other benef its as prescribed by the Council of Ministers.
 Section 16. The Off ice of the National Security Council shall be 
responsible for the administrative work and meetings of the Committee, 
including the performance of other tasks in connection with the duties 
and powers of the Committee.

CHAPTER II
THAI MARITIME ENFORCEMENT COMMAND CENTER

 Section 17. There shall be established the Thai Maritime 
Enforcement Command Center, called in brief “Thai-MECC”, in the Off ice 
of the Prime Minister, having the status of a government agency 
in a specif ic form, and having the duties, powers, and responsibilities 
in relation to the national maritime interests protection.
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 ศรชิล. อยู่่�ภายู่ใต้ิการบังคับบัญชิาข่�นติรงติ�อนายู่กรัฐมนติร่ โด็ยู่วิธิ่ 

การป็ฏิิบัติิราชิการและการบริหัารงาน การจัด็โครงสร้าง การแบ�งส�วนงาน 

และหัน้าท่�และอำนาจของส�วนงานและอัติรากำลัง ใหั้เป็็นไป็ติามท่� 

คณะรัฐมนติร่กำหันด็

 ให้ันายู่กรัฐมนติร่เป็็นผ่้อำนวยู่การศ่นยู่์อำนวยู่การรักษาผลป็ระโยู่ชิน์ 

ของชิาติทิางทะเล เรยู่่กโด็ยู่ยู่�อว�า “ผอ.ศรชิล.” เป็็นผ่บ้งัคบับญัชิาข้าราชิการ 

พนกังาน และลก่จ้างใน ศรชิล. และรับผิด็ชิอบในการป็ฏิบิตัิริาชิการของ ศรชิล. 

โด็ยู่ม่ผ่้บัญชิาการทหัารเร่อเป็็นรองผ่้อำนวยู่การ

 ผ่อ้ำนวยู่การอาจแติ�งติั�งผ่ช้ิ�วยู่ผ่อ้ำนวยู่การจากข้าราชิการในสังกัด็ ศรชิล. 

หัร่อเจ้าหัน้าท่�ของรัฐอ่�นได็้ติามความเหัมาะสม โด็ยู่คำน่งถั่งโครงสร้างและ 

การแบ�งส�วนงานภายู่ในของ ศรชิล.

 ใหั้เสนาธิิการทหัารเร่อเป็็นเลขาธิิการ ศรชิล. ม่หัน้าท่�รับผิด็ชิอบงาน 

อำนวยู่การและธิุรการของ ศรชิล.

 รองผ่้อำนวยู่การ ผ่้ชิ�วยู่ผ่้อำนวยู่การ และเลขาธิิการ ศรชิล. ม่อำนาจ 

บังคับบัญชิาข้าราชิการ พนักงาน และล่กจ้างใน ศรชิล. และม่หัน้าท่�และ 

อำนาจอ่�นทั�งน่� ติามท่�ผ่้อำนวยู่การกำหันด็
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 The Thai-MECC is under the direct supervision of the Prime 
Minister, whereby the procedures for the performance of off icial affairs 
and management of work, the structure, the work division of organisation, 
and the duties and powers of divisions, and the manpower shall be 
as prescribed by the Council of the Ministers.
 The Prime Minister shall be the Director of the Thai Maritime 
Enforcement Command Center, called in brief “Director of Thai-MECC”, 
the superior off icial of the government off icials, off icers, and employees 
of Thai-MECC, and shall be responsible for the performance of off icial 
affairs of Thai-MECC, with the Commander-in-Chief of the Royal Thai Navy 
as the Deputy Director.
 The Director may appoint an Assistant Director from among 
the government off icials attached to Thai-MECC or other State off icials, 
as appropriate, taking into consideration the structure and internal 
work division of Thai-MECC.
 The Chief of Staff of the Royal Thai Navy shall be the Secretary- 
General of Thai-MECC and responsible for the managerial and 
administrative work of Thai-MECC.
 The Deputy Director, the Assistant Director, and the Secretary- 
General of Thai-MECC have the power to supervise the government 
off icials, off icers and employees of Thai-MECC and have other duties 
and powers as prescribed by the Director.
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 ให้ัผ่อ้ำนวยู่การมอ่ำนาจทำนิติกิรรม ฟ้้องคด็ ่ถัก่ฟ้้องคด็ ่และด็ำเนินการ 

ทั�งป็วงเก่�ยู่วกับคด็่อันเก่�ยู่วเน่�องกับหัน้าท่�และอำนาจของ ศรชิล. ทั�งน่� 

โด็ยู่กระทำในนามของสำนักนายู่กรัฐมนติร่

 ในการป็ฏิบัิติหิัน้าท่�และการใช้ิอำนาจติามพระราชิบัญญัติน่ิ� ผ่อ้ำนวยู่การ 

จะมอบอำนาจเป็็นหันังส่อใหั้รองผ่้อำนวยู่การเป็็นผ่้ป็ฏิิบัติิหัร่อใชิ้อำนาจ 

แทนก็ได็้

 มาติรา ๑๘ ใหั้ ศรชิล. เป็็นส�วนราชิการติามกฎหัมายู่ว�าด็้วยู่วิธิ่การ 

งบป็ระมาณ และกฎหัมายู่ว�าด็้วยู่เงินคงคลัง

 มาติรา ๑๙ ใหั้ ศรชิล. ม่หัน้าท่�และอำนาจ ด็ังติ�อไป็น่�

 (๑) วางแผน อำนวยู่การ ป็ระสานงาน สั�งการ และสนับสนุน 

การป็ฏิิบัติิงานของหัน�วยู่งานของรัฐท่�เก่�ยู่วข้องในการรักษาผลป็ระโยู่ชิน์ 

ของชิาติิทางทะเล

 (๒) ติิด็ติาม ติรวจสอบ และป็ระเมินแนวโน้มของสถัานการณ์ท่�อาจ 

ก�อใหั้เกิด็ภัยู่คุกคามติ�อผลป็ระโยู่ชิน์ของชิาติิทางทะเล และรายู่งาน 

คณะกรรมการ และคณะรัฐมนติร่ ติามลำด็ับเพ่�อพิจารณาติ�อไป็

 (๓) เสนอแผนและแนวทางในการป็ฏิิบัติิงานและด็ำเนินการติามนโยู่บายู่ 

ยูุ่ทธิศาสติร์ หัร่อแผนความมั�นคงแหั�งชิาติิทางทะเลติ�อคณะรัฐมนติร่ 

เพ่�อพจิารณาให้ัความเหัน็ชิอบ และเม่�อคณะรฐัมนติรใ่ห้ัความเหัน็ชิอบแล้ว 

ใหั้หัน�วยู่งานของรัฐท่�เก่�ยู่วข้องจัด็ทําแผนงานและโครงการเพ่�อป็ฏิิบัติิ 

ใหั้สอด็คล้องกับแผนและแนวทางด็ังกล�าวติ�อไป็
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 The Director shall have the power to perform a juristic act, 
f ile a lawsuit, be sued, and perform any act regarding legal cases 
concerning the duties and powers of Thai-MECC, which shall be on 
behalf of the Off ice of the Prime Minister.
 In carrying out the duties and exercising the powers under 
this Act, the Director may authorise the Deputy Director, in writing, 
to act or exercise the powers on his or her behalf.
 Section 18. The Thai-MECC shall be the government agency 
under the law on budgetary procedures and the law on treasury 
reserves.
 Section 19. The Thai-MECC shall have the following duties 
and powers:
 (1) to plan, administer, coordinate, order and support the 
operation of the State agencies which involve in the national 
maritime interests protection;
 (2) to monitor, inspect, and evaluate the tendency of a situation 
which may inflict the threat to the national maritime interests, and 
to report to the Committee and the Council of Ministers respectively 
for their further consideration;
 (3) to propose plans and guidelines for performance of tasks 
and operations under policies, strategies or plans on the maritime 
national security to the Council of Ministers for approval. Upon the 
approval given by the Council of Ministers, the relevant State agencies 
shall prepare an operational plan and project for the execution in 
accordance with such plans and guidelines;
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 (๔) วางแผน พฒันา และด็ำเนนิการเก่�ยู่วกบัระบบควบคมุบงัคบับญัชิา 

และเทคโนโลยู่่สารสนเทศและการส่�อสารเพ่�อการป็ฏิิบัติิงานของ ศรชิล. 

ให้ัสามารถัติดิ็ติ�อ เชิ่�อมโยู่ง หัรอ่แลกเป็ล่�ยู่นข้อมล่ระหัว�างหัน�วยู่งานของรฐั 

หัร่อหัน�วยู่งานอ่�นทั�งในป็ระเทศและระหัว�างป็ระเทศ

 (๕) เผยู่แพร�ข้อม่ลข�าวสารใหั้ป็ระชิาชินติระหันักร่้ในความสำคัญ 

ของผลป็ระโยู่ชิน์ของชิาติิทางทะเล สิทธิิอธิิป็ไติยู่ เขติอำนาจ และสิทธิ ิ

ในการแสวงป็ระโยู่ชิน์จากทรพัยู่ากรในเขติทางทะเลพ่�นท่�ติ�าง ๆ และหัน้าท่� 

ท่�ติ้องพิทักษ์รักษาไว้ซ่ึ่�งผลป็ระโยู่ชิน์ของชิาติิทางทะเล รวมทั�งส�งเสริม 

ให้ัป็ระชิาชินเข้ามามส่�วนร�วมในการป้็องกนัและแก้ไขปั็ญหัาติ�าง ๆ ท่�กระทบ 

ติ�อผลป็ระโยู่ชิน์ของชิาติิทางทะเล

 (๖) ป็ฏิิบัติิการอ่�นใด็ติามท่�กฎหัมายู่กำหันด็ให้ัเป็็นหัน้าท่�และอำนาจ 

ของ ศรชิล. หัร่อติามท่�คณะรัฐมนติร่มอบหัมายู่

 มาติรา ๒๐ นอกจากการมอบอำนาจติามกฎหัมายู่ว�าด้็วยู่ระเบ่ยู่บ 

บริหัารราชิการแผ�นด็ินแล้ว บรรด็าหัน้าท่�และอำนาจของผ่้อำนวยู่การ 

ติามพระราชิบัญญัติิน่� ผ่้อำนวยู่การจะมอบอำนาจใหั้ ผอ.ศรชิล.ภาค หัร่อ 

ผอ.ศรชิล.จังหัวัด็ หัร่อหััวหัน้าหัน�วยู่งานท่�เร่ยู่กชิ่�ออยู่�างอ่�นป็ฏิิบัติิแทนก็ได็้
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 (4) to plan, develop and operate in regards of command 

and control, and the information and communication technology 

system for the work performance of Thai-MECC in order to enable 

communication, connection or exchange of information among State 

agencies or other agencies domestically and internationally;

 (5) to disseminate information for the public to become 

aware of the importance of national maritime interests, sovereign rights, 

jurisdiction and the right to explore resources in maritime zone of 

various areas and the duty to preserve and protect the national 

maritime interests as well as to encourage the public to participate 

in preventing and solving of any problems affecting the national 

maritime interests;

 (6) to perform any other acts prescribed by law as the duties 

and powers of Thai-MECC or as entrusted by the Council of Ministers.

 Section 20. Apart from the authorisation under the law on 

state administration, the Director may authorise the Director of the 

regional Thai-MECC or the Director of the provincial Thai-MECC or head 

of an agency named otherwise to perform all the duties and powers 

of the Director under this Act on his or her behalf.
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 มาติรา ๒๑ เพ่�อป็ระโยู่ชิน์ในการป็ฏิบิตัิกิารติามหัน้าท่�และอำนาจของ 

ศรชิล. ติามพระราชิบัญญัติิน่� ใหั้หัน�วยู่งานของรัฐจัด็ส�งเจ้าหัน้าท่�ของรัฐ 

ไป็ป็ฏิิบัติิหัน้าท่�ใน ศรชิล. ติามท่�ผ้่อำนวยู่การร้องขอ และใหั้องค์กรกลาง 

บริหัารงานบุคคลหัร่อองค์กรอ่�นท่�ม่หัน้าท่�และอำนาจทำนองเด็่ยู่วกันของ 

หัน�วยู่งานของรัฐนั�น จัด็ใหั้หัน�วยู่งานของรัฐท่�จัด็ส�งเจ้าหัน้าท่�ของรัฐ 

ไป็ป็ฏิิบัติิหัน้าท่�ยู่ัง ศรชิล. ม่อัติรากำลังแทนติามความจำเป็็นแติ�ไม�เกิน 

จำนวนอตัิรากำลงัท่�จดั็ส�งไป็ โด็ยู่การจดั็อตัิรากำลงัแทนด็งักล�าวอาจจดั็เป็็น 

รายู่อัติราหัร่อเป็็นหัน�วยู่ก็ได็้

 ใหั้ เจ้าหัน้าท่�ของรัฐท่� ได้็รับคำสั�งให้ัไป็ป็ฏิิบัติิหัน้าท่� ใน ศรชิล. 

ติามวรรคหัน่�งม่สิทธิิได็้รับเงินป็ระจำติำแหัน�งในอัติราท่�ได็้รับอยู่่�เด็ิมติ�อไป็ 

สำหัรับสิทธิิป็ระโยู่ชิน์อ่�นใหั้เป็็นไป็ติามกฎหัมายู่ว�าด็้วยู่การนั�น

 มาติรา ๒๒ ใหั้ม่คณะกรรมการบริหัารศ่นย์ู่อำนวยู่การรักษา 

ผลป็ระโยู่ชิน์ของชิาติิทางทะเล เร่ยู่กโด็ยู่ยู่�อว�า “คณะกรรมการบริหัาร ศรชิล.” 

ป็ระกอบด้็วยู่ผ่บ้ญัชิาการทหัารเรอ่ เป็็นป็ระธิานกรรมการ รองผ่บ้ญัชิาการ 

ทหัารเร่อซึ่่�งผ่้บัญชิาการทหัารเร่อมอบหัมายู่ เป็็นรองป็ระธิานกรรมการ 

อธิิบด่็กรมการจัด็หัางาน อธิิบด็่กรมควบคุมมลพิษ อธิิบด็่กรมเจ้าท�า 

อธิิบด่็กรมเชิ่�อเพลิงธิรรมชิาติิ อธิิบด่็กรมทรัพยู่ากรทางทะเลและชิายู่ฝัั่�ง 
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 Section 21. For the benef it of operations in accordance with 
the duties and powers of Thai-MECC under this Act, a State agency 
shall dispatch State off icials to serve at Thai-MECC as requested by 
the Director, and the central personnel administration organisation 
or other organisation having similar duties and powers of that State 
agency shall arrange for the State agency dispatching State off icials 
to serve at Thai-MECC to have a substitute workforce as necessary 
but not exceed the dispatched manpower. The arrangement for the 
substitute workforce may be made on a rate or unit basis.
 A State off icial who is ordered to serve at Thai-MECC under 
paragraph one shall be entitled to the positional allowance at the 
same rate as currently available. Other benef its shall be given in 
accordance with the respective law.
 Section 22. There shall be the Executive Committee of the 
Maritime Enforcement Command Center, called in brief “Executive 
Committee of Thai-MECC”, consisting of the Commander-in-Chief 
of the Royal Thai Navy as Chairperson, a Deputy Commander-in-Chief 
of the Royal Thai Navy who is entrusted by the Commander-in-Chief 
of the Royal Thai Navy as Vice-Chairperson, the Director-General of 
the Department of Employment, the Director-General of the Pollution 
Control Department, the Director-General of the Marine Department, 
the Director-General of the Department of Mineral Fuels, 
the Director-General of the Department of Marine and Coastal Resources, 
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อธิบิด็ก่รมป็ระชิาสัมพันธ์ิ อธิิบด่็กรมป็ระมง อธิิบด็ก่รมป้็องกันและบรรเทา 

สาธิารณภัยู่ อธิิบด็่กรมศุลกากรอธิิบด็่ กรมสนธิิสัญญาและกฎหัมายู่ 

อธิิบด่็กรมสรรพสามิติ อธิิบด็่กรมสวัสด็ิการและคุ้มครองแรงงาน 

อธิิบด็่กรมสอบสวนคด็่พิเศษ ผ่้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและ 

ความมั�นคงของมนุษย์ู่ ผ่้แทนกระทรวงมหัาด็ไทยู่ ผ่้แทนสำนักงาน 

สภาความมั�นคงแหั�งชิาติิ ผ่้แทนสำนักงานอัยู่การส่งสุด็ ผ่้แทนสำนักงาน 

ติำรวจแหั�งชิาติิ ผ่้แทนสำนักงานคณะกรรมการป้็องกันและป็ราบป็ราม 

ยู่าเสพติิด็ ผ่้แทนกองอำนวยู่การรักษาความมั�นคงภายู่ในราชิอาณาจักร 

และ ผอ.ศรชิล. ภาคเป็็นกรรมการ

 ให้ัเสนาธิิการทหัารเร่อเป็็นกรรมการและเลขานุการ และให้ัเจ้าหัน้าท่� 

ของศรชิล. ซึ่่�งผ่้บัญชิาการทหัารเร่อแติ�งติั�งอ่กหัน่�งคน เป็็นผ่้ชิ�วยู่เลขานุการ

 มาติรา ๒๓ คณะกรรมการบริหัาร ศรชิล. ม่หัน้าท่�และอำนาจ 

ด็ังติ�อไป็น่�

 (๑) พจิารณาให้ัความเห็ันหัรอ่ข้อเสนอแนะเก่�ยู่วกบัการจดั็ทำแผนงาน 

โครงการ และงบป็ระมาณเพ่�อเสนอติ�อผ้่อาํนวยู่การพจิารณาให้ัความเหัน็ชิอบ
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the Director-General of the Government Public Relations Department, 
the Director-General of the Department of Fisheries, the Director- 
General of the Department of Disaster Prevention and Mitigation, 
the Director-General of the Customs Department, the Director-General 
of the Department of Treaties and Legal Affairs, the Director-General 
of the Excise Department, the Director-General of the Department of 
Labour Protection and Welfare, the Director-General of the Department 
of Special Investigation, a representative of the Ministry of Social 
Development and Human Security, a representative of the Ministry 
of Interior, a representative of the Off ice of the National Security Council, 
a representative of the Off ice of the Attorney General, a representative 
of the Royal Thai Police, a representative of the Off ice of the Narcotics 
Control Board, a representative of the Internal Security Operations 
Command and the Director of regional Thai-MECC, as members.
 The Chief of Staff of the Royal Thai Navy shall be member 
and secretary. One off icial of Thai-MECC who is appointed by the 
Commander-in-Chief of the Royal Thai Navy shall be assistant 
secretary.
 Section 23. The Executive Committee of Thai-MECC has 
the following duties and powers:
 (1) to consider and render opinion or recommendation on 
preparation of operational plans, projects and budget to be submitted 
to the Director for approval;
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 (๒) เสนอแนะหัรอ่ให้ัคำป็รก่ษาในการป็ฏิิบตัิงิานในหัน้าท่�และอำนาจ 

ของ ศรชิล.

 (๓) วางระเบยู่่บเก่�ยู่วกบัการอำนวยู่การและป็ระสานงานกับหัน�วยู่งาน 

ของรัฐท่�เก่�ยู่วข้องในการรักษาผลป็ระโยู่ชิน์ของชิาติิทางทะเล

 (๔) วางระเบ่ยู่บเก่�ยู่วกับการด็ำเนินการเพ่�อใหั้ม่การบ่รณาการ 

ในการป็ฏิิบัติิงานร�วมกันระหัว�างหัน�วยู่งานของรัฐท่�เก่�ยู่วข้องเพ่�อเฝ้ั่าระวัง 

ติรวจสอบ หัรอ่เติรยู่่มการป้็องกนัเพ่�อไม�ให้ัเกิด็เหัติกุารณ์ หัรอ่สถัานการณ์ใด็ ๆ 

ท่�กระทบหัรอ่อาจส�งผลกระทบติ�อผลป็ระโยู่ชิน์ของชิาติทิางทะเลหัรอ่กจิกรรม 

ทางทะเลเพ่�อป็ระโยู่ชิน์ในการป็ฏิิบัติิภารกิจติามมาติรา ๒๗ ได็้ทันติ�อ 

สถัานการณ์และม่ป็ระสิทธิิภาพ

 (๕) วางระเบยู่่บเก่�ยู่วกบัการรวบรวมและบร่ณาการข้อมล่ของหัน�วยู่งาน 

ของรัฐใหั้สามารถัติิด็ติ�อ เชิ่�อมโยู่ง หัร่อแลกเป็ล่�ยู่นข้อม่ลระหัว�างกันได้็ 

เพ่�อป็ระโยู่ชิน์ในการรักษาผลป็ระโยู่ชิน์ของชิาติิทางทะเลหัร่อกิจกรรม 

ทางทะเล

 (๖) วางระเบ่ยู่บเก่�ยู่วกับการป็ฏิิบัติิงานของ ศรชิล. ศรชิล.ภาค 

และ ศรชิล.จังหัวัด็
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 (2) to recommend or provide advice on the performance 

of tasks in accordance with the duties and powers of Thai-MECC;

 (3) to lay down rules on the administration and coordination 

with the State agencies involved with the protection of national 

maritime interests;

 (4) to lay down rules on actions to be taken to create the 

integration of the joint operation between the relevant State agencies 

for the surveillance, inspection or preparation of precaution to avoid 

any incidents or situations which impact or may impact the national 

maritime interests or maritime activities for the benef its of the 

missions under section 27 in a prompt and eff icient manner;

 (5) to lay down rules on the collection and integration of data 

of State agencies allowing the interconnection or data exchange 

amongst them for the benef its of the protection of national maritime 

interests or maritime activities;

 (6) to lay down rules on the operation of Thai-MECC, the Regional 

Thai-MECC, and the Provincial Thai-MECC;
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 (๗) วางระเบยู่่บเก่�ยู่วกบัการป็ฏิิบัติหิัน้าท่� การสบ่สวน และการสอบสวน 

ติามพระราชิบญัญติัิน่� ซึ่่�งระเบยู่่บด็งักล�าวอยู่�างน้อยู่ต้ิองกำหันด็หัลกัเกณฑ์์ 

และวิธิ่การในการป็ฏิิบัติิหัน้าท่�หัร่อการสอบสวนของพนักงานเจ้าหัน้าท่� 

ร�วมกับพนักงานอัยู่การหัร่อพนักงานสอบสวนติามป็ระมวลกฎหัมายู่ 

วธิิพ่จิารณาความอาญา กำหันด็สถัานท่�ควบคุมติวัผ่ต้้ิองหัา และการเก็บรกัษา 

และการด็ำเนินการเก่�ยู่วกับของกลาง ทั�งน่� ต้ิองสอด็คล้องกับป็ระมวลกฎหัมายู่ 

วิธิ่พิจารณาความอาญา

 (๘) ออกข้อบังคับเก่�ยู่วกับการบริหัารงานบุคคล การงบป็ระมาณ 

การเงิน การคลัง การจัด็การทรัพย์ู่สนิของ ศรชิล. ศรชิล.ภาค และ ศรชิล.จังหัวัด็ 

และการอ่�นใด็ท่�จำเป็็น

 (๙) แติ�งติั�งคณะอนุกรรมการเพ่�อป็ฏิิบัติิหัน้าท่�ติามท่�ได็้รับมอบหัมายู่

 (๑๐) แติ�งตัิ�งคณะท่�ป็รก่ษา ศรชิล. เพ่�อให้ัการเสนอแนะการแก้ไขปั็ญหัา 

หัร่อป็้องกันภัยู่ท่�จะเกิด็ข่�นและใหั้คำป็ร่กษาแก�คณะกรรมการบริหัาร 

ศรชิล. และ ศรชิล.

 (๑๑) ป็ฏิิบัติิการอ่�นใด็ติามท่�กฎหัมายู่กำหันด็ให้ัเป็็นหัน้าท่�และอำนาจ 

ของคณะกรรมการบริหัาร ศรชิล. หัร่อติามท่�คณะกรรมการมอบหัมายู่
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 (7) to lay down rules on the performance of duties, inquiry, 

and investigation under this Act, whereby such rules shall, at least, 

stupulate rules and procedures for the performance of duties or 

investigation of the competent authority in collaboration with the public 

prosecutor or the inquiry off icer under the Criminal Procedure Code 

and designate a place for the detention of suspects, and for the storage 

and actions in connection with the exhibits, which shall be consistent 

with the Criminal Procedure Code;

 (8) to issue by-laws governing the personnel administration, 

budget, f inance, treasury, management of properties of Thai-MECC, 

the Regional Thai-MECC and the Provincial Thai-MECC and other actions 

as necessary;

 (9) to appoint a sub-committee to perform duties as entrusted;

 (10) to appoint a panel of advisors to the Thai-MECC to provide 

recommendation for the solution of problems or precaution against 

upcoming threads and provide consultation to the Executive Committee 

of Thai-MECC and Thai-MECC;

 (11) to perform any other acts prescribed by law as duties 

and powers of the Executive Committee of Thai-MECC or as entrusted 

by the Committee.
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 การแติ�งตัิ�งคณะท่�ป็รก่ษา ศรชิล. ติาม (๑๐) ให้ัมส่�วนร�วมของป็ระชิาชิน 

ในภาคส�วนติ�าง ๆ ท่�เก่�ยู่วข้องกบัภัยู่คุกคามหัรอ่ผลป็ระโยู่ชิน์ของชิาติทิางทะเล 

ในด็้านติ�าง ๆ ติามระเบ่ยู่บท่�คณะกรรมการบริหัาร ศรชิล. กำหันด็

 มาติรา ๒๔ การป็ระชุิมของคณะกรรมการบริหัาร ศรชิล. ให้ันำความ 

ในมาติรา ๑๒ มาใชิ้บังคับโด็ยู่อนุโลม

 มาติรา ๒๕ ใหั้จัด็ติั�งศ่นย์ู่อำนวยู่การรักษาผลป็ระโยู่ชิน์ของชิาติิ 

ทางทะเลภาค เรยู่่กโด็ยู่ยู่�อว�า “ศรชิล.ภาค” ข่�นใน ศรชิล. โด็ยู่มผ่่บั้ญชิาการ 

ทัพเร่อภาคเป็็นผ่้อำนวยู่การศ่นย์ู่อำนวยู่การรักษาผลป็ระโยู่ชิน์ของชิาติ ิ

ทางทะเลภาค เร่ยู่กโด็ยู่ยู่�อว�า “ผอ.ศรชิล.ภาค” ม่หัน้าท่�และอำนาจและ 

รับผิด็ชิอบเก่�ยู่วกับการรักษาผลป็ระโยู่ชิน์ของชิาติิทางทะเลในเขติพ่�นท่� 

รบัผดิ็ชิอบของทพัเรอ่ภาคและจงัหัวัด็ชิายู่ทะเล ติามท่�ผ่อ้ำนวยู่การมอบหัมายู่

 เพ่�อป็ระโยู่ชิน์ในการป็ฏิบิตัิหิัน้าท่�ของ ศรชิล.ภาค ให้ัผ่อ้ำนวยู่การมอ่ำนาจ 

แติ�งติั�งข้าราชิการ พนกังาน และลก่จ้างของทพัเรอ่ภาค รวมติลอด็ทั�งข้าราชิการ 

พนกังาน และลก่จ้างของหัน�วยู่งานของรฐัท่�อยู่่�ในเขติพ่�นท่�ให้ัมาป็ฏิบิตัิงิาน 

ป็ระจำหัร่อเป็็นครั�งคราวใน ศรชิล.ภาค ได็้
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 The appointment of the panel of advisors to Thai-MECC under (10) 

shall allow participation by the public from various sectors that are 

involved with the threat or national maritime interests in various areas 

in accordance with the rules prescribed by the Executive Committee 

of Thai-MECC.

 Section 24. The provision of section 12 shall apply mutatis 

mutandis to the meetings of the Executive Committee of Thai-MECC.

 Section 25. There shall be established the Regional Thai 

Maritime Enforcement Command Center, called in brief “Regional 

Thai-MECC”, under Thai-MECC, having the Commander, Naval Area 

Command as the Director of the Regional Thai Maritime Enforcement 

Command Center, called in brief “Director of Regional Thai-MECC”, 

who has the duties, powers, and responsibilities in relation to the 

protection of national maritime interests within the responsible area 

of the Naval Area Command and seaside provinces as entrusted 

by the Director.

 For the benef it of the performance of duties of the Regional 

Thai-MECC, the Director shall have the power to appoint government 

off icials, off icers, and employees of Naval Area Commands as well as 

government off icials, off icers, and employees of State agencies located 

in the area to serve at the Regional Thai-MECC regularly or periodically.
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 ผอ.ศรชิล.ภาค เป็็นผ่้บังคับบัญชิาข้าราชิการ พนักงาน และล่กจ้าง 

ท่�ได้็รับคำสั�งให้ัมาป็ฏิิบัติิงานใน ศรชิล.ภาค และรับผิด็ชิอบในการป็ฏิิบัติิ 

ราชิการของ ศรชิล.ภาค

 การจัด็โครงสร้าง การแบ�งส�วนงานและหัน้าท่�และอำนาจ อัติรากำลัง 

และการบริหัารงานของส�วนงานภายู่ใน ศรชิล.ภาค ให้ัเป็็นไป็ติามท่�ผ่อ้ำนวยู่การ 

กำหันด็

 เพ่�อป็ระโยู่ชิน์ในการอำนวยู่การและการป็ระสานงานของ ศรชิล.ภาค 

ผ้่อำนวยู่การอาจแติ�งติั�งคณะกรรมการท่�ป็ร่กษาศ่นย์ู่อำนวยู่การรักษา 

ผลป็ระโยู่ชิน์ของชิาติิทางทะเลภาคก็ได็้ เร่ยู่กโด็ยู่ยู่�อว�า “คณะกรรมการ 

ท่�ป็ร่กษา ศรชิล.ภาค” ป็ระกอบด้็วยู่ หััวหัน้าหัร่อผ่้แทนหัน�วยู่งานของรัฐ 

ท่�เก่�ยู่วข้องในการรักษาผลป็ระโยู่ชิน์ของชิาติิทางทะเลท่�อยู่่�ในเขติพ่�นท่� 

ของ ศรชิล.ภาค เพ่�อให้ัคำป็รก่ษาหัรอ่ชิ�วยู่เหัล่อ ศรชิล.ภาค ในการป็ฏิบัิติงิาน 

ในหัน้าท่�และอำนาจของ ศรชิล.ภาค รวมทั�งใหั้คำป็ร่กษาหัร่อชิ�วยู่เหัล่อ 

ผอ.ศรชิล.ภาค ในการรักษาผลป็ระโยู่ชิน์ของชิาติิทางทะเลในเขติพ่�นท่� 

ศรชิล.ภาค ทั�งน่� การป็ระชิมุและการด็ำเนนิงานอ่�นของคณะกรรมการท่�ป็รก่ษา 

ศรชิล.ภาค ใหั้เป็็นไป็ติามระเบ่ยู่บท่�ผ่้อำนวยู่การกำหันด็
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 The Director of Regional Thai-MECC is the superior off icial of 

the government off icials, off icers, and employees who are ordered to 

serve at the Regional Thai-MECC and is responsible for the performance 

of off icial affairs of the Regional Thai-MECC.

 The structure, the work division, the duties and powers, 

the manpower, and the management of internal work divisions within 

the Regional Thai-MECC shall be as prescribed by the Director.

 For the benef it of the administration and coordination of 

the Regional Thai-MECC, the Director may appoint the Advisory 

Committee of the Regional Thai Maritime Command Center, called 

in brief “Advisory Committee of Regional Thai-MECC”, consisting 

of the heads or representatives of the State agencies which are 

involved with the protection of national maritime interests within 

the area of the Regional Thai-MECC, to provide advice or assist the 

Regional Thai-MECC with regard to the performance of the duties 

and powers of the Regional Thai-MECC as well as to provide advice 

or assist the Director of Regional Thai-MECC with regard to the protection 

of national maritime interests within the area of the Regional Thai-MECC, 

where by the meetings and other actions of the Advisory Committee 

of Regional Thai-MECC shall be in accordance with the rules prescribed 

by the Director.
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 ให้ั ศรชิล. และหัน�วยู่งานของรัฐพจิารณาให้ัการสนบัสนนุด้็านบคุลากร 

ทรัพยู่์สิน และงบป็ระมาณท่�เก่�ยู่วข้องกับการสนับสนุนด็้านบุคลากรและ 

ทรัพย์ู่สิน ในการป็ฏิิบัติิงานของ ศรชิล.ภาค ติามท่� ผอ.ศรชิล.ภาค ร้องขอ 

และใหั้นำความในมาติรา ๒๐ และมาติรา ๒๑ มาใชิ้บังคับกับ ศรชิล.ภาค 

โด็ยู่อนุโลม

 มาติรา ๒๖ ใหั้จัด็ติั�งศ่นย์ู่อำนวยู่การรักษาผลป็ระโยู่ชิน์ของชิาติิ 

ทางทะเลจังหัวัด็ เร่ยู่กโด็ยู่ยู่�อว�า “ศรชิล.จังหัวัด็” ติามด้็วยู่ชิ่�อจังหัวัด็ข่�น 

ในจังหัวัด็ชิายู่ทะเลทุกจังหัวัด็ท่�อยู่่�ในเขติของ ศรชิล.ภาค เป็็นหัน�วยู่งาน 

ข่�นติรงติ�อ ศรชิล.ภาค โด็ยู่ม่ผ่้ว�าราชิการจังหัวัด็เป็็นผ่้อำนวยู่การ 

ศน่ย์ู่อำนวยู่การรกัษาผลป็ระโยู่ชิน์ของชิาติิทางทะเลจงัหัวดั็ เรยู่่กโด็ยู่ยู่�อว�า 

“ผอ.ศรชิล.จังหัวัด็” ม่หัน้าท่�และอำนาจและรับผิด็ชิอบเก่�ยู่วกับการรักษา 

ผลป็ระโยู่ชิน์ของชิาติิทางทะเลในเขติพ่�นท่�รับผิด็ชิอบของจังหัวัด็ชิายู่ทะเล

 เพ่�อป็ระโยู่ชิน์ในการป็ฏิิบัติิหัน้าท่�ของ ศรชิล.จังหัวัด็ ใหั้ผ่้อำนวยู่การ 

ม่อำนาจแติ�งติั�งข้าราชิการ พนักงาน และล่กจ้างของหัน�วยู่งานของรัฐ 

ท่�อยู่่�ในเขติพ่�นท่�ให้ัมาป็ฏิิบตัิงิานป็ระจำหัรอ่เป็็นครั�งคราวใน ศรชิล.จังหัวดั็ ได้็
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Remark: This translation is provided for information purposes only. Whilst the Off ice 
of the Council of State has made efforts to ensure the accuracy and correctness of the 
translation, the original Thai text as formally adopted and published shall in all events 
remain the sole authoritative text having the force of law.

 The Thai-MECC and State agencies shall consider providing 

support in terms of personnel, properties, and budget in connection 

with personnel and property support for the work performance of 

the Regional Thai-MECC as requested by the Director of Regional 

Thai-MECC. The provisions of section 20 and section 21 shall apply 

mutatis mutandis to the Regional Thai-MECC.

 Section 26. There shall be established the Provincial Thai 

Maritime Enforcement Command Center, called in brief “Provincial 

Thai-MECC” and followed by the province name, in every seaside 

province within the area of the Regional Thai-MECC, as an agency 

directly accountable to the Regional Thai-MECC, having the Governor 

as the Director of the Provincial Thai Maritime Enforcement Command 

Center, called in brief “Director of Provincial Thai-MECC”, who has 

the duties and powers, and responsibilities in relation to the protection 

of national maritime interests within the responsible areas of 

the seaside province.

 For the benef it of the performance of duties of the Provincial 

Thai-MECC, the Director shall have the power to appoint government 

off icials, off icers, and employees of State agencies located in the area 

to serve at the Provincial Thai-MECC regularly or periodically.
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 ผอ.ศรชิล.จังหัวัด็ เป็็นผ่้บังคับบัญชิาข้าราชิการ พนักงาน และล่กจ้าง 

ท่�ได้็รบัคำสั�งให้ัมาป็ฏิิบตัิงิานใน ศรชิล.จงัหัวัด็ และรบัผดิ็ชิอบในการป็ฏิบิตัิิ 

ราชิการของ ศรชิล.จังหัวัด็

 การจัด็โครงสร้าง การแบ�งส�วนงานและหัน้าท่�และอำนาจ อัติรากำลัง 

และการบริหัารงานของส�วนงานภายู่ใน ศรชิล.จังหัวัด็ ใหั้เป็็นไป็ติาม 

ท่�ผ่้อำนวยู่การกำหันด็

 ให้ันำความในมาติรา ๒๕ วรรคห้ัา มาใช้ิบงัคบักบัการแติ�งตัิ�งคณะกรรมการ 

ท่�ป็ร่กษา ศรชิล.จังหัวัด็ โด็ยู่อนุโลม

 ให้ั ศรชิล. และหัน�วยู่งานของรัฐพจิารณาให้ัการสนบัสนนุด้็านบคุลากร 

ทรัพยู่์สิน และงบป็ระมาณท่�เก่�ยู่วข้องกับการสนับสนุนด็้านบุคลากรและ 

ทรัพย์ู่สิน ในการป็ฏิิบัติิงานของ ศรชิล.จังหัวัด็ ติามท่� ผอ.ศรชิล.จังหัวัด็ 

ร้องขอ และใหั้นำความในมาติรา ๒๐ และมาติรา ๒๑ มาใชิ้บังคับกับ 

ศรชิล.จังหัวัด็ โด็ยู่อนุโลม

หัมวด็ ๓

ภารกิจการรักษาผลป็ระโยู่ชิน์ของชิาติิทางทะเล

 มาติรา ๒๗ ในการรักษาผลป็ระโยู่ชิน์ของชิาติิทางทะเลโด็ยู่ทั�วไป็ 

ให้ัเป็็นไป็ติามหัน้าท่�และอำนาจของหัน�วยู่งานของรฐัติามขอบเขติของกฎหัมายู่ 

ท่�ใหั้หัน้าท่�และอำนาจแก�หัน�วยู่งานของรัฐนั�น
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Remark: This translation is provided for information purposes only. Whilst the Off ice 
of the Council of State has made efforts to ensure the accuracy and correctness of the 
translation, the original Thai text as formally adopted and published shall in all events 
remain the sole authoritative text having the force of law.

 The Director of Provincial Thai-MECC is the superior off icial in 
charge of the government off icials, off icers, and employees who 
are ordered to serve at the Provincial Thai-MECC and is responsible 
for the performance of off icial affairs of the Provincial Thai-MECC.
 The structure, the work division, the duties and powers, 
the manpower, and the management of internal work divisions within 
the Provincial Thai-MECC shall be as prescribed by the Director.
 The provision of section 25 paragraph f ive shall apply mutatis 
mutandis to the appointment of the Advisory Committee of the 
Provincial Thai-MECC.
 The Thai-MECC and State Agencies shall consider providing 
support in terms of personnel, properties and budget in connection 
with personnel and property support for the work performance of 
the Provincial Thai-MECC as requested by the Director of Provincial 
Thai-MECC. The provisions of section 20 and section 21 shall apply 
mutatis mutandis to the Regional Thai-MECC.

CHAPTER III
NATIONAL MARITIME INTERESTS PROTECTION MISSION

 Section 27. The general protection of national maritime interests 
shall be conducted in compliance with the duties and powers of 
the State agencies within the scope of the law which confers the duties 
and powers on such State agencies.
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 ในกรณภ่าวะป็กติ ิเม่�อป็รากฏิว�าการรักษาผลป็ระโยู่ชิน์ของชิาติทิางทะเล 

โด็ยู่ทั�วไป็ติามวรรคหัน่�งกรณ่ใด็เกินข่ด็ความสามารถัของหัน�วยู่งานของรัฐ 

กรณ่ท่�ไม�ม่หัน�วยู่งานของรัฐใด็รับผิด็ชิอบ กรณ่ท่�ม่ความจำเป็็นติ้องม่ 

การบร่ณาการในการป็ฏิบัิติงิาน หัรอ่กรณท่่�มค่วามจำเป็็นอ่�นติามท่�คณะกรรมการ 

กำหันด็ ให้ั ศรชิล. เป็็นผ้่ควบคมุบังคบับญัชิาหัน�วยู่งานของรฐัเพ่�อกำกบัด็แ่ล 

อำนวยู่การ และบ่รณาการในการจัด็การหัร่อแก้ไขป็ัญหัา รวมทั�งเพ่�อเพิ�ม 

ขด่็ความสามารถัของหัน�วยู่งานของรฐัเข้าด้็วยู่กันในการป้็องกนั ป็ราบป็ราม 

หัร่อแก้ไขป็ัญหัา เหัติุการณ์ หัร่อการกระทำผิด็กฎหัมายู่ท่�กระทบหัร่ออาจ 

ส�งผลกระทบติ�อผลป็ระโยู่ชิน์ของชิาติิทางทะเลหัร่อกิจกรรมทางทะเล

 ในกรณ่ภาวะไม�ป็กติิอันเน่�องมาจากสถัานการณ์ใด็ ๆ ท่�กระทบหัร่อ 

อาจส�งผลกระทบติ�อผลป็ระโยู่ชิน์ของชิาติิทางทะเลหัร่อกิจกรรมทางทะเล 

อยู่�างกว้างขวางหัร่อรุนแรง กรณ่ท่�ม่การป็ระกาศสถัานการณ์ฉุกเฉิน 

ติามกฎหัมายู่ว�าด็้วยู่การบริหัารราชิการในสถัานการณ์ฉุกเฉิน หัร่อกรณ่ 

ท่�ม่ความจำเป็็นอ่�นท่�ติ้องป็ระกาศภาวะไม�ป็กติิ คณะรัฐมนติร่จะม่มติิ 

มอบหัมายู่ใหั้ ศรชิล. เป็็นผ่้ควบคุมบังคับบัญชิาหัน�วยู่งานของรัฐเพ่�อกำกับ 

ด็่แล ป้็องกัน ป็ราบป็ราม ระงับ ยัู่บยู่ั�ง จัด็การ แก้ไข หัร่อบรรเทาป็ัญหัา 

ท่�กระทบหัร่ออาจส�งผลกระทบติ�อผลป็ระโยู่ชิน์ของชิาติิทางทะเล 

หัร่อกิจกรรมทางทะเลภายู่ในพ่�นท่�และระยู่ะเวลาท่�กำหันด็ก็ได็้
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Remark: This translation is provided for information purposes only. Whilst the Off ice 
of the Council of State has made efforts to ensure the accuracy and correctness of the 
translation, the original Thai text as formally adopted and published shall in all events 
remain the sole authoritative text having the force of law.

 In the case of normality where it appears that the general 
protection of national maritime interests under paragraph one, 
in any case, exceeds the competence of a State agency, in the case 
where there is no State agency in charge, in the case where the 
integration of operation is necessary, or in other cases of necessity 
as stipulated by the Committee, the Thai-MECC shall take control 
and command over State agencies in order to supervise, oversee, 
administer, and integrate the management or solution of problems 
as well as increase the competence of State agencies by aggregation 
in the prevention, suppression, or solution of the problems, incidents 
or commission of unlawful acts which impact or may impact 
the national maritime interests or maritime activities.
 In the case of abnormality due to any situation which impacts 
or may impact the national maritime interests or maritime activities 
expansively or aggressively, in the case where the state of emergency 
under the law on public administration in emergency situation 
is announced, or in other cases of necessity where a state of 
abnormality must be announced, the Council of Ministers may 
resolve to entrust Thai-MECC to take control and command over 
State agencies in order to supervise, oversee, prevent, suppress, 
terminate, withhold, manage, solve or mitigate problems which 
impact or may impact the national maritime interests or maritime 
activities within a determined area and specif ied period.
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ทั�งน่� ใหั้นายู่กรัฐมนติร่โด็ยู่ความเหั็นชิอบของคณะรัฐมนติร่ป็ระกาศ 

ภาวะไม�ป็กติิให้ัทราบโด็ยู่ทั�วไป็ และเม่�อภาวะไม�ป็กติินั�นสิ�นสุด็ลง 

ให้ันายู่กรฐัมนติรป่็ระกาศยู่กเลกิภาวะไม�ป็กติิ และใหั้ภารกิจของ ศรชิล. 

ในภาวะไม�ป็กติินั�นสิ�นสุด็ลง และรายู่งานใหั้คณะรัฐมนติร่ทราบ

 มาติรา ๒๘ ในการป็ฏิิบัติิภารกิจติามมาติรา ๒๗ ใหั้ ศรชิล. ม่หัน้าท่� 

และอำนาจ ด็ังติ�อไป็น่�

 (๑) ควบคุมบังคับบัญชิาหัน�วยู่งานของรัฐเพ่�อกำกับด็่แล ป้็องกัน 

ป็ราบป็ราม ระงับ ยัู่บยู่ั�ง จัด็การ แก้ไข หัร่อบรรเทาปั็ญหัา เหัตุิการณ์ 

สาธิารณภัยู่ หัร่อการกระทำผิด็กฎหัมายู่ท่�กระทบหัร่ออาจส�งผลกระทบ 

ติ�อผลป็ระโยู่ชิน์ของชิาติิทางทะเลหัร่อกิจกรรมทางทะเลติามมาติรา ๒๗ 

วรรคสองหัร่อวรรคสาม ทั�งน่� ในการป็้องกันและบรรเทาสาธิารณภัยู่ 

ใหั้ ศรชิล. ม่อำนาจป็ระกาศเขติการป็้องกันและบรรเทาสาธิารณภัยู่ 

โด็ยู่กำหันด็พ่�นท่� เพ่�อด็ำเนินการดั็งกล�าวกรณ่ฉุกเฉินหัร่อเร�งด็�วน 

ได็้เป็็นการเฉพาะคราวและภายู่ในชิ�วงเวลาท่�กำหันด็ โด็ยู่ป็ระกาศด็ังกล�าว 

ใหั้ เป็็นไป็ติามหัลักเกณฑ์์ วิธิ่การ และเง่�อนไขท่�  ศรชิล. กำหันด็ 

โด็ยู่ความเหั็นชิอบของกระทรวงการคลัง รวมทั�งขอให้ัหัน�วยู่งานของรัฐ 

ท่�เก่�ยู่วข้องจัด็สรรเงินงบป็ระมาณเพ่�อป็้องกันและบรรเทาสาธิารณภัยู่ 

ได็้ติามความจำเป็็นและเหัมาะสม
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Remark: This translation is provided for information purposes only. Whilst the Off ice 
of the Council of State has made efforts to ensure the accuracy and correctness of the 
translation, the original Thai text as formally adopted and published shall in all events 
remain the sole authoritative text having the force of law.

The Prime Minister, upon the approval of the Council of Ministers, 
shall announce the state of abnormality for the public knowledge. 
When the state of abnormality has ended, the Prime Minister 
shall announce the revocation of the state of abnormality and 
the mission of Thai-MECC in the state of abnormality shall end 
and be reported to the Council of Ministers for acknowledgement.
 Section 28. In carrying out the mission under section 27, 
the Thai-MECC shall have the following duties and powers:
 (1) to control and command State agencies as to supervise, 
oversee, prevent, suppress, terminate, withhold, manage, solve, 
or mitigate problems, incidents, disasters, or unlawful acts which 
impact or may impact the national maritime interests or maritime 
activities under section 27 paragraph two or paragraph three. 
For the purpose of the disaster prevention and mitigation, Thai-MECC 
shall have the power to announce the area of disaster prevention 
and mitigation by determining an area to take such action specif ically 
in the emergency or compelling necessity and within the specif ied 
period, whereby such announcement shall be in accordance with 
the rules, procedures, and conditions prescribed by Thai-MECC 
upon the approval of the Ministry of Finance, as well as request 
the relevant State agencies to allocate budget for disaster prevention 
and mitigation as necessary and appropriate;
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 (๒) ด็ำเนนิการเพ่�อให้ัมก่ารบร่ณาการในการป็ฏิบิตัิงิานร�วมกนัระหัว�าง 

หัน�วยู่งานของรัฐท่�เก่�ยู่วข้องเพ่�อเฝ้ั่าระวัง ติรวจสอบ หัรอ่เติรยู่่มการป้็องกัน 

เพ่�อไม�ให้ัเกดิ็เหัติกุารณ์ หัรอ่สถัานการณ์ใด็ ๆ ท่�กระทบหัรอ่อาจส�งผลกระทบ 

ติ�อผลป็ระโยู่ชิน์ของชิาติิทางทะเลหัร่อกิจกรรมทางทะเลเพ่�อป็ระโยู่ชิน์ 

ในการป็ฏิิบัติิภารกิจติามมาติรา ๒๗ ได้็ทนัติ�อสถัานการณ์และมป่็ระสทิธิภิาพ 

ทั�งน่� ติามระเบ่ยู่บท่�คณะกรรมการบริหัาร ศรชิล. กำหันด็

 (๓) กำกับ ติิด็ติาม และเร�งรัด็หัน�วยู่งานของรัฐและเจ้าหัน้าท่�ของรัฐ 

ท่�เก่�ยู่วข้องให้ัด็ำเนนิการหัรอ่บร่ณาการในการด็ำเนนิการให้ัเป็็นไป็ติามแผน 

เผชิิญเหัติุ หัร่อคำสั�งการของ ศรชิล. ท่�เก่�ยู่วข้อง

 (๔) สั�งการและกำกับด็่แลท�าเท่ยู่บเร่อ กิจการท�าเร่อ ท่�จอด็เร่อ 

ท�ารับส�งสินค้า ท�ารับส�งคนโด็ยู่สาร ท�าเท่ยู่บเร่อป็ระมง กิจการแพป็ลา 

และพ่�นท่�หัร่อสถัานท่�ติามท่�ผ่้อำนวยู่การป็ระกาศกำหันด็ ทั�งน่� ในกรณ่ 

ติามมาติรา ๒๗ วรรคหัน่�ง หัน�วยู่งานของรัฐท่�ม่หัน้าท่�ควบคุมสถัานท่�หัร่อ 

กิจการด็ังกล�าวติ้องร้องขอ

 มาติรา ๒๙ เพ่�อป็ระโยู่ชิน์ในการพิจารณาเก่�ยู่วกับการรักษา 

ผลป็ระโยู่ชิน์ของชิาติิทางทะเลติามพระราชิบัญญัติิน่�หัร่อการรักษา 

ความมั�นคงภายู่ในราชิอาณาจกัรติามกฎหัมายู่ว�าด้็วยู่การรกัษาความมั�นคง 

ภายู่ในราชิอาณาจักร แล้วแติ�กรณ่ ใหั้นายู่กรัฐมนติร่ม่อำนาจเร่ยู่กป็ระชิุม 

ร�วมกันระหัว�างคณะกรรมการติามพระราชิบัญญัติิน่�และคณะกรรมการ 

อำนวยู่การรักษาความมั�นคงภายู่ในราชิอาณาจักรติามกฎหัมายู่ว�าด้็วยู่ 

การรักษาความมั�นคงภายู่ในราชิอาณาจักรเพ่�อพิจารณาเร่�องด็ังกล�าวได็้
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 (2) to take action to create the integration of the joint operation 
among the relevant State agencies for the surveillance, inspection 
or preparation of precaution to avoid any incidents or situations 
which impact or may impact the national maritime interests or 
maritime activities for the benef it of carrying out the missions under 
section 27 in a prompt and eff icient manner under the rules prescribed 
by the Executive Committee of Thai-MECC;
 (3) to supervise, monitor and expedite the relevant State 
agencies and State off icials to take the actions or integrate the actions 
according to the relevant incident action plans or instructions of 
Thai-MECC;
 (4) to instruct, and supervise wharves, port businesses, harbours, 
ports for cargo carriage, ports for passenger carriage, f ishing ports, 
f ish markets, and the areas or places in accordance with the Notif ication 
as prescribed by the Director. In the case under section 27 paragraph one, 
a State agency which has the duty to control such places or businesses 
shall make a request.
 Section 29. For the benef it of consideration concerning the 
national maritime interests protection under this Act or the maintenance 
of internal security within the Kingdom under the law on internal 
security, as the case may be, the Prime Minister shall have the power 
to summon a joint meeting between the Committee under this Act 
and the Committee of Internal Security Operations Command under 
the law on internal security for consideration of such matter.
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หัมวด็ ๔

การป็ฏิิบัติิการและพนักงานเจ้าหัน้าท่�

 มาติรา ๓๐ ในการป็ฏิิบัติิภารกิจติามมาติรา ๒๗ เม่�อป็รากฏิว�า 

ม่การกระทำหัร่อมเ่หัติอุนัควรสงสยัู่ว�ายู่านพาหันะ หัร่อบคุคลในยู่านพาหันะนั�น 

ได็้กระทำความผิด็ติามกฎหัมายู่ของป็ระเทศไทยู่ในเขติทางทะเลเก่�ยู่วกับ 

ผลป็ระโยู่ชิน์ของชิาติิทางทะเลหัร่อกจิกรรมทางทะเลใด็ ๆ  ไม�ว�าจะมก่ารกระทำ 

ความผิด็อ่�นด้็วยู่หัรอ่ไม� ให้ัพนักงานเจ้าหัน้าท่�มอ่ำนาจสบ่สวนและสอบสวน 

และในกรณ่ท่�พนักงานเจ้าหัน้าท่�ทำการสอบสวน ให้ัพนกังานเจ้าหัน้าท่�มห่ัน้าท่� 

และอำนาจเชิ�นเด็ยู่่วกับพนกังานสอบสวนติามป็ระมวลกฎหัมายู่วิธ่ิพจิารณา 

ความอาญา โด็ยู่ใหั้พนักงานเจ้าหัน้าท่�ในเขติทางทะเลท่�เก่�ยู่วข้องดั็งกล�าว 

เป็็นพนกังานสอบสวน ส�วนการกำหันด็พ่�นท่�ในการสอบสวนและการกำหันด็ 

ให้ัเป็็นพนกังานสอบสวนผ้่รบัผิด็ชิอบ ให้ัเป็็นไป็ติามท่�ผ่อ้ำนวยู่การป็ระกาศ 

กำหันด็ในราชิกิจจานุเบกษา รวมทั�งให้ัม่อำนาจกระทำการเท�าท่�จำเป็็น 

ด็ังติ�อไป็น่�
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CHAPTER IV

OPERATION AND COMPETENT AUTHORITY

 Section 30. In carrying out the mission under section 27, 

if it appears that an action has been committed or there is a reasonable 

cause to suspect that a vehicle or a person in that vehicle has 

committed an offence under the laws of Thailand, in the maritime zone, 

concerning the national maritime interests or other maritime activities, 

whether there is another offence committed or not, the competent 

authority shall have the powers to conduct theinvestigation and inquiry. 

In the case where the competent authority conducts the inquiry, 

the competent authority shall have the same duties and powers as 

the inquiry off icer under the Criminal Procedure Code. The competent 

authority within the respective maritime zone shall be deemed 

the inquiry off icer, whereby the determination of the area for 

investigation and the designation of a responsible inquiry off icer 

shall be in accordance with the Notif ication as prescribed by 

the Director in the Government Gazette, and shall have the following 

power to act in so far as it is necessary:
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 (๑) สั�งใหั้ยู่านพาหันะหัยุู่ด็ และใชิ้มาติรการบังคับเท�าท่�จำเป็็น 

เพ่�อใหั้ยู่านพาหันะนั�นหัยูุ่ด็ รวมทั�งสั�งและบังคับให้ัผ่้ควบคุมยู่านพาหันะ 

และคนป็ระจำยู่านพาหันะนำยู่านพาหันะไป็ยู่ังท่�ใด็ท่�หัน่�ง

 (๒) สั�งให้ับคุคลหัรอ่ยู่านพาหันะซึ่่�งขัด็ขวาง กด่็ขวาง หัรอ่เป็็นอุป็สรรค 

ติ�อการป็ฏิิบัติิภารกิจออกจากพ่�นท่�ท่�กำหันด็

 (๓) ข่�นไป็บนยู่านพาหันะนั�น เพ่�อติรวจสอบเอกสารเก่�ยู่วกบัยู่านพาหันะ 

และเอกสารคนป็ระจำยู่านพาหันะนั�น

 (๔) ค้นยู่านพาหันะ และคนป็ระจำยู่านพาหันะท่�ติ้องสงสัยู่นั�น ใหั้ร่�อ 

หัร่อขนสิ�งของในยู่านพาหันะใด็ ๆ เพ่�อการค้น โด็ยู่ไม�ติ้องม่หัมายู่ค้น

 (๕) ควบคุมผ่้ติ้องสงสัยู่ ติลอด็จนควบคุมยู่านพาหันะ และสิ�งของ 

ท่�จะใชิ้หัร่อได็้ใชิ้ในการกระทำความผิด็ หัร่อได็้มาจากการกระทำความผิด็ 

ถั้าการติรวจค้นยู่านพาหันะหัร่อการส่บสวนม่เหัตุิอันควรสงสัยู่ว�าจะม่หัร่อ 

ได้็มก่ารกระทำความผดิ็ ห้ัามมใิห้ัควบคมุยู่านพาหันะ ผ่ค้วบคมุยู่านพาหันะ 

หัร่อบุคคลในยู่านพาหันะไว้เกินความจำเป็็นติามพฤติิการณ์แหั�งคด็่

 (๖) ใหั้พ�วงยู่านพาหันะ หัร่อให้ัทำการอ่�นเพ่�อใหั้ยู่านพาหันะนั�น 

ไป็ยู่ังท่�ซึ่่�งสะด็วกแก�การติรวจค้น การสอบสวน หัร่อการด็ำเนินคด็่
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 (1) to order a vehicle to stop and take an enforcement measure 

in so far as necessary to stop such vehicle as well as order and force 

a master of the vehicle and the members of the crew on board 

to take the vehicle to any place;

 (2) to order a person or a vehicle that prevents, obstructs or 

hinders the performance of mission to leave the designated area;

 (3) to board a vehicle to examine its documentation and 

the documentation of members of the crew on board;

 (4) to search a suspected vehicle and members of the crew 

on board, give an order to dismantle or transfer things on any vehicle 

for the search without a search warrant;

 (5) to detain the suspect as well as detain vehicles and 

things to be used or having been used for a commission of offence 

or obtained from a commission of offence. If the search of vehicles 

or the inquiry shows a reasonable cause to suspect that an offence 

will be committed or has been committed, it shall be prohibited 

to detain the vehicle, the master of vehicle or the persons on board 

in excess of necessity under circumstances of the case;

 (6) to give an order to tow a vehicle or perform other acts 

in order to take such a vehicle to a place where it is convenient 

for search, inquiry, or prosecution;
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 (๗) ไล�ติามยู่านพาหันะใด็ ๆ ท่�กระทำหัร่อม่เหัตุิอันควรสงสัยู่ว�า 

ม่การกระทำความผิด็ติามกฎหัมายู่ท่�ป็ระเทศไทยู่ม่เขติอำนาจ รวมทั�ง 

ไล�ติามจับกุมผ่้ติ้องสงสัยู่ท่�หัน่ข่�นฝั่ั�งได็้ติามความจำเป็็น

 (๘) สอบสวนและควบคุมตัิวผ่้ต้ิองหัาว�ากระทำความผิด็ไว้ได้็ไม�เกิน 

ส่�สิบแป็ด็ชิั�วโมงนับแติ�นำติัวผ่้ต้ิองหัามาถั่งฝัั่�ง ณ ท่�ทำการของพนักงาน 

เจ้าหัน้าท่� และมิให้ันบัเวลาเด็นิทางติามป็กติท่ิ�นำติวัผ่ต้้ิองหัามาถัง่ท่�ทำการ 

ของพนักงานเจ้าหัน้าท่�เป็็นเวลาควบคุมผ่้ติ้องหัาของพนักงานสอบสวน 

ติามป็ระมวลกฎหัมายู่วิธิพ่จิารณาความอาญา ทั�งน่� เม่�อการสอบสวนเสร็จแล้ว 

ให้ัทำความเหัน็ว�าควรสั�งฟ้้องหัรอ่ไม�ฟ้้อง ส�งไป็ยู่งัพนกังานอยัู่การพร้อมสำนวน 

ติามป็ระมวลกฎหัมายู่วธิิพ่จิารณาความอาญา ในกรณท่่�ไม�แน�ชิดั็ว�าควรส�งสำนวน 

ไป็ยู่งัพนกังานอยัู่การพ่�นท่�ใด็ ให้ัส�งไป็ยู่งัพนกังานอยัู่การติามท่�อัยู่การสง่สดุ็ 

กำหันด็
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 (7) to pursue any vehicle which has committed an offence 

or is suspected of a reasonable cause to commit an offence under 

the law over which Thailand has jurisdiction as well as pursue and 

arrest suspects who escape ashore, as necessary;

 (8) to inquire and detain a person suspected of committing 

an offence for no more than forty-eight hours as from the time 

the suspect was brought ashore at the off ice of the competent 

authority; the time taken for an ordinary journey to bring the suspect 

to the off ice of the competent authority shall not be counted 

as the suspect’s detention time by the inquiry off icer under 

the Criminal Procedure Code. After the inquiry is completed, 

the opinion as to the prosecution order shall be made and submitted 

to a public prosecutor together with a case f ile under the Criminal 

Procedure Code. In the case where it is uncertain which area the case 

f ile shall be submitted to the public prosecutor, it shall be submitted 

to the public prosecutor as specif ied by the Attorney-General.
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 การสอบสวนหัร่อการสอบสวนร�วมกันติามพระราชิบัญญัติิน่� ในกรณ่ 

ท่�ม่คำสั�งไม�ฟ้้องและคำสั�งนั�นไม�ใชิ�คำสั�งของอัยู่การส่งสุด็ ใหั้ร่บส�งสำนวน 

การสอบสวนพร้อมคำสั�งเสนอผ่้อำนวยู่การหัร่อรองผ่้อำนวยู่การ ในกรณ ่

ท่�ผ่อ้ำนวยู่การหัรอ่รองผ่อ้ำนวยู่การแยู้่งคำสั�งของพนกังานอยัู่การ ให้ัส�งสำนวน 

พร้อมกับความเห็ันท่�แยู้่งไป็ยู่งัอยัู่การสง่สดุ็เพ่�อชิ่�ขาด็ แติ�ถ้ัาคด็จ่ะขาด็อายู่คุวาม 

หัร่อม่เหัตุิอยู่�างอ่�นอันจำเป็็นจะต้ิองร่บฟ้้อง ก็ให้ัฟ้้องคด็่นั�นติามความเห็ัน 

ของผ่้อำนวยู่การหัร่อรองผ่้อำนวยู่การไป็ก�อน แติ�ทั�งน่� มิได็้ติัด็อำนาจ 

พนักงานอัยู่การท่�จะจัด็การอยู่�างใด็แก�ผ่้ต้ิองหัาด็ังบัญญัติิไว้ในมาติรา ๑๔๓ 

แหั�งป็ระมวลกฎหัมายู่วิธิ่พิจารณาความอาญา

 ให้ันำความในวรรคสองมาใช้ิบงัคับในการท่�พนักงานอยัู่การจะอุทธิรณ์ 

ฎ่กา หัร่อถัอนฟ้้อง ถัอนอุทธิรณ์ และถัอนฎ่กาโด็ยู่อนุโลม
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 As to the inquiry or joint inquiry under this Act, in the case 

where there is a non-prosecution order, and it is not the order issued 

by the Attorney-General, the inquiry case f ile together with the order 

shall be forwarded to the Director or the Deputy Director without delay. 

In the case where the Director or the Deputy Director dissents from 

the order of the public prosecutor,the case f ile, together with 

the dissenting opinion, shall be forwarded to the Attorney-General 

for adjudication. But if the statute of limitations of the case is on 

the verge of expiration, or there is another crucial cause to expedite 

the prosecution, the charge shall be f iled according to the opinion 

of the Director or the Deputy Director. However, this shall not preclude 

the power of the public prosecutor to do any acts towards the accused 

as provided in section 1 of the Criminal Procedure Code.

 The provision of paragraph two shall apply mutatis mutandis 

to cases in which a public prosecutor intends to f ile an appeal and 

a dika appeal, or withdraw the charge, appeal, and dika appeal.
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 ในกรณท่่�มเ่หัติอุนัควรสงสยัู่ว�า ยู่านพาหันะ หัรอ่บคุคลในยู่านพาหันะใด็ 

ได็้กระทำการโด็ยู่ไม�ชิอบด็้วยู่กฎหัมายู่ระหัว�างป็ระเทศในเขติทางทะเล 

ภายู่นอกราชิอาณาจักร เชิ�น การออกอากาศโด็ยู่ส�งวิทยูุ่กระจายู่เส่ยู่ง 

วทิยุู่โทรทศัน์ หัรอ่โทรคมนาคมโด็ยู่ไม�ได้็รบัอนญุาติ ยู่านพาหันะนั�นป็ราศจาก 

สญัชิาติ ิหัรอ่เรอ่ท่�ชิกัธิงของรัฐสองรัฐข่�นไป็ติามความสะด็วก หัรอ่เป็ล่�ยู่นธิง 

ในระหัว�างการเด็ินเร่อท่�อาจถั่กถั่อเสม่อนเป็็นเร่อไร้สัญชิาติิ หัร่อแม้ว�าเป็็น 

เรอ่ท่�ชิกัธิงติ�างชิาติ ิหัรอ่ไม�ยู่อมแสด็งธิงของตินแติ�เรอ่นั�นติามความเป็็นจรงิ 

เป็็นเร่อไทยู่ ใหั้พนักงานเจ้าหัน้าท่�ม่อำนาจสั�งให้ัยู่านพาหันะหัยุู่ด็ 

หัร่อใชิ้มาติรการบังคับเท�าท่�จำเป็็นเพ่�อใหั้ยู่านพาหันะนั�นหัยูุ่ด็และข่�นไป็ 

บนยู่านพาหันะนั�นเพ่�อติรวจสอบเอกสาร รวมทั�งติรวจสอบสิ�งอ่�นใด็ 

บนยู่านพาหันะนั�นเท�าท่�จำเป็็นเพ่�อหัาพยู่านหัลักฐาน หัากป็รากฏิพยู่าน 

หัลักฐาน ใหั้พนักงานเจ้าหัน้าท่�ม่อำนาจสั�งใหั้หัยูุ่ด็กระทำการหัร่อสั�งห้ัาม 

เข้ามาในราชิอาณาจักร แล้วแติ�กรณ่ ในกรณ่ท่�ป็รากฏิพยู่านหัลักฐาน 

ว�าเป็็นเร่อไทยู่ ใหั้พนักงานเจ้าหัน้าท่�ม่อำนาจติามวรรคหัน่�ง
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 In the case where there is a reasonable cause to suspect 

that any vehicle or any person on a vehicle has committed an act 

contrary to international law in a maritime zone outside the Kingdom 

such as unauthorised broadcast of radio, television or telecommunication, 

the vehicle without nationality, or a ship flying a flag of over 

two States for convenience or changing its flag during the voyage, 

which can be treated as a vessel without nationality, or a vessel 

flying a foreign flag or refusing to show its flag, which is in fact 

a Thai vessel, the competent authority shall have the power to order 

such vehicle to stop or take enforcement measures so far as necessary 

to stop such vehicle and board such vehicle to examine 

the documentation and any other things on the vehicle so far as 

necessary to search for evidence. If evidence is found, the competent 

authority shall have the power to order a halt to action or prohibit 

the entry into the Kingdom, as the case may be. In the case where 

there is evidence showing that it is a Thai vessel, the competent 

authority shall have the power under paragraph one.



62

 มาติรา ๓๑ เพ่�อป็ระสิทธิิภาพในการสอบสวนคด็่ท่�อยู่่�ในหัน้าท่� 

และอำนาจของพนักงานเจ้าหัน้าท่�ติามพระราชิบัญญัติิน่� ผ่้อำนวยู่การ 

จะให้ัความเห็ันชิอบให้ัคด็่ใด็ต้ิองม่พนักงานอัยู่การหัร่อพนักงานสอบสวน 

ติามป็ระมวลกฎหัมายู่วิธิ่พิจารณาความอาญา แล้วแติ�กรณ่ มาสอบสวน 

ร�วมกับพนักงานเจ้าหัน้าท่� หัร่อมาป็ฏิิบัติิหัน้าท่�ร�วมกับพนักงานเจ้าหัน้าท่� 

เพ่�อให้ัคำแนะนำและติรวจสอบพยู่านหัลักฐานติั�งแติ�ชิั�นเริ�มการสอบสวนกไ็ด้็ 

ทั�งน่� การสอบสวนร�วมกันหัรอ่การป็ฏิบัิติหิัน้าท่�ร�วมกันดั็งกล�าวให้ัเป็็นไป็ติาม 

ระเบ่ยู่บท่�คณะกรรมการบริหัาร ศรชิล. กำหันด็

 มาติรา ๓๒ ในการป็ฏิิบัติิหัน้าท่� พนักงานเจ้าหัน้าท่�ต้ิองแสด็งบัติร 

ป็ระจำติวัของ ศรชิล. หัรอ่บัติรป็ระจำตัิวเจ้าหัน้าท่�ของรฐัของหัน�วยู่งานของรฐั 

ติ้นสังกัด็ป็ระกอบกับคำสั�งแติ�งติั�งให้ัเป็็นพนักงานเจ้าหัน้าท่�ของ ศรชิล. 

ติ�อบุคคลท่�เก่�ยู่วข้อง ทั�งน่� บัติรป็ระจำตัิวพนักงานเจ้าหัน้าท่�ของ ศรชิล. 

ใหั้เป็็นไป็ติามแบบท่�ผ่้อำนวยู่การกำหันด็

 ผ่้อำนวยู่การจะกำหันด็ใหั้ใชิ้เคร่�องหัมายู่แทนบัติรป็ระจำติัวพนักงาน 

เจ้าหัน้าท่�ก็ได็้ ทั�งน่� การใชิ้หัร่อแสด็งเคร่�องหัมายู่ใหั้เป็็นไป็ติามระเบ่ยู่บ 

ท่�ผ่้อำนวยู่การกำหันด็
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 Section 31. For the eff iciency of the investigation of cases 

under the duties and powers of the competent authority under 

this Act, the Director may grant approval for a public prosecutor or 

an inquiry off icer under the Criminal Procedure Code, as the case 

may be, to jointly conduct the inquiry with the competent authority 

or to jointly perform duties with the competent authority in order 

to give advice and examine evidence from the beginning stage 

of the inquiry, whereby such joint conduct the inquiry or joint 

performance of duties shall be in accordance with the Rule 

prescribed by the Executive Committee of Thai-MECC.

 Section 32. In carrying out the duties, the competent authority 

must present the identity card of Thai-MECC or the State off icial 

identity card of the State agency to which the State off icial is aff iliated, 

together with the order appointing the competent authority of 

Thai-MECC to relevant person. The identity card of the competent 

authority of Thai-MECC shall be in accordance with the form prescribed 

by the Director.

 The Director may designate a mark to be used in place of the 

identity card of the competent authority. The use or presentation 

of the mark shall be in accordance with the Rule prescribed by 

the Director.
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 มาติรา ๓๓ เม่�อพนักงานเจ้าหัน้าท่�ม่เหัติุผลท่�เชิ่�อได็้ว�า เร่อติ�างชิาติิ 

ได้็กระทำผดิ็ติามกฎหัมายู่ท่�ป็ระเทศไทยู่ม่เขติอำนาจ ให้ัพนกังานเจ้าหัน้าท่� 

ใหั้อาณัติิสัญญาณเพ่�อสั�งใหั้หัยูุ่ด็ในระยู่ะทางท่�เร่อติ�างชิาติิสามารถัเห็ัน 

หัร่อได้็ยู่ินสัญญาณได้็ โด็ยู่ไม�จำเป็็นว�าในขณะท่�ม่คำสั�งให้ัหัยุู่ด็ เร่อของ 

พนกังานเจ้าหัน้าท่�ท่�ออกคำสั�งจะต้ิองอยู่่�ภายู่ในเขติทางทะเลท่�ป็ระเทศไทยู่ 

มเ่ขติอำนาจ หัากเรอ่ติ�างชิาตินิั�นไม�หัยุู่ด็ พนักงานเจ้าหัน้าท่�มส่ทิธิไิล�ติามติดิ็พัน 

เรอ่ติ�างชิาติินั�น เพ่�อบงัคบัให้ัเรอ่ติ�างชิาตินิั�นหัยู่ดุ็หัรอ่ไป็ยู่งัท่�แหั�งใด็แหั�งหัน่�ง 

และสามารถัด็ำเนินการติ�อไป็นอกทะเลอาณาเขติ เขติติ�อเน่�อง หัร่อ 

เขติเศรษฐกิจจำเพาะได็้ หัากการไล�ติามติิด็พันนั�นมิได็้ขาด็ติอนลง แติ�สิทธิิ 

การไล�ติามติิด็พันสิ�นสุด็ลงทันท่เม่�อเร่อติ�างชิาติิท่�ถั่กไล�ติามติิด็พันนั�น 

เข้าส่�ทะเลอาณาเขติของป็ระเทศตินหัร่อป็ระเทศอ่�น

 การไล�ติามติิด็พันในวรรคหัน่�ง อาจกระทำโด็ยู่เร่อหัร่ออากาศยู่านอ่�น 

ของพนักงานเจ้าหัน้าท่�ท่�ป็ฏิิบัติิการร�วมกับ ศรชิล. ก็ได็้
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 Section 33. When the competent authority has a reason 

to believe that a foreign vessel has committed an offence under 

the law over which Thailand has jurisdiction, the competent authority 

shall give a signal within such distance that the foreign vessel can 

see or hear the signal, to order the halt, whereby it is not necessary 

that the vessel of the competent authority who issues the order, 

at the time of issuing the order to halt, stays within the maritime 

zone over which Thailand has jurisdiction. If the foreign vessel does 

not stop, the competent authority has the right to a hot pursuit 

of such foreign vessel to force it to stop or go to any place and 

to continue the action outside the territorial sea, contiguous zone, 

or the exclusive economic zone if the hot pursuit has not been 

interrupted. The right to a hot pursuit is terminated immediately 

when the foreign vessel under the hot pursuit enters the territorial 

sea of its country or another country.

 The hot pursuit under paragraph one may be conducted 

by a vessel or other aircraft of the competent authority who jointly 

operates with Thai-MECC.
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 ในกรณท่่�การไล�ติามติดิ็พนักระทำโด็ยู่อากาศยู่าน ให้ันำความในวรรคหัน่�ง 

มาใช้ิบังคับโด็ยู่อนโุลม โด็ยู่อากาศยู่านซึ่่�งออกคำสั�งให้ัหัยู่ดุ็ต้ิองไล�ติามติดิ็พนั 

เร่อติ�างชิาติินั�นอยู่�างจริงจังด็้วยู่ตินเองจนกระทั�งเร่อหัร่ออากาศยู่านลำอ่�น 

ท่�อากาศยู่านนั�นเร่ยู่กมาได็้มาถั่งเพ่�อรับชิ�วงการไล�ติามติิด็พันแล้ว เว้นแติ� 

อากาศยู่านนั�นจะสามารถัจับกุมเร่อติ�างชิาติินั�นด็้วยู่ตินเองได็้ การไล�ติาม 

ติดิ็พนัจะกระทำมิได้็ถ้ัาอากาศยู่านของพนักงานเจ้าหัน้าท่�ท่�จะไล�ติามติดิ็พัน 

เพ่ยู่งแติ�เหั็นเร่อติ�างชิาติิกระทำความผิด็หัร่อสงสัยู่ว�าได็้กระทำความผิด็ 

แติ�มิได้็ม่การสั�งให้ัหัยุู่ด็และมิได้็ม่การไล�ติามติิด็พันโด็ยู่เร่อหัร่ออากาศยู่าน 

ของพนักงานเจ้าหัน้าท่� หัร่อเร่อหัร่ออากาศยู่านอ่�นของรัฐโด็ยู่ไม�ขาด็ติอน

 การไล�ติามติิด็พันติามวรรคหัน่�ง วรรคสอง และวรรคสาม ใหั้ใชิ้บังคับ 

โด็ยู่อนุโลมกับเร่อติ�างชิาติิท่�กระทำความผิด็ติามกฎหัมายู่ไทยู่ท่�ใชิ้บังคับใน

เขติเศรษฐกิจจำเพาะ ไหัล�ทว่ป็ หัร่อเขติป็ลอด็ภัยู่รอบสิ�งติิด็ติั�งในไหัล�ทว่ป็

 การไล�ติามติิด็พนัในมาติราน่�ให้ัหัมายู่ความรวมถัง่ การไล�ติามเรอ่ติ�างชิาติิ 

ท่�ได้็กระทำความผิด็หัรอ่มเ่หัตุิผลท่�เชิ่�อได้็ว�าเรอ่ติ�างชิาตินิั�นได้็กระทำความผิด็ 

ติามกฎหัมายู่ไทยู่ท่�ได็้กระทำโด็ยู่เร่อเล็กลำใด็ลำหัน่�งของเร่อติ�างชิาติินั�น 

หัร่อทำงานร�วมกันกับยู่านพาหันะอ่�น และใชิ้เร่อติ�างชิาติินั�นเป็็นเร่อแม� 

ซึ่่�งอยู่่�หัร่อเข้ามาในเขติทางทะเลท่�ป็ระเทศไทยู่ม่เขติอำนาจ ไม�ว�าจะเป็็น 

ติวัการร�วมหัรอ่เป็็นผ้่สนบัสนนุกระทำความผดิ็ แม้กระทำนอกราชิอาณาจกัร 

ใหั้ถั่อว�าเป็็นการกระทำในราชิอาณาจักร และใหั้รับโทษในราชิอาณาจักร
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 In the case of a hot pursuit by an aircraft, the provisions of 
paragraph one shall apply mutatis mutandis, whereby the aircraft 
which issues an order to halt must vigorously take a hot pursuit 
of a foreign vessel by itself until another vessel or aircraft which 
is summoned by the former aircraft arrives and takes over the hot 
pursuit unless the former aircraft can arrest the foreign vessel 
by itself. The hot pursuit shall not be conducted if the aircraft 
of the competent authority to take a hot pursuit only sees a foreign 
vessel committing an offence or suspects of committing an offence 
but does not order a halt and no hot pursuit has been 
uninterruptedly conducted by a vessel or aircraft of the competent 
authority or another vessel or aircraft of State.
 The hot pursuit under paragraph one, paragraph two and 
paragraph three shall apply mutatis mutandis to a foreign vessel 
which commits an offence against Thai laws applicable in the exclusive 
economic zone, continental shelf, or the safe zone around installations 
on the continental shelf.
 The hot pursuit under this section shall include a pursuit of 
a foreign vessel which has committed an offence or where there is 
a reason to believe that it has committed an offence under Thai law 
through a small boat of such a foreign vessel or by collaboration 
with other vehicles, using the foreign vessel as the mother vessel 
which stays in or enters the maritime zone over which Thailand has 
jurisdiction, whether it be a co-principal or an accomplice of an offence. 
An offence committed outside of the Kingdom shall be deemed 
as committed in the Kingdom and shall be punished in the Kingdom.
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 มาติรา ๓๔ เพ่�อป็ระโยู่ชิน์ในการป็ฏิิบัติิภารกิจติามมาติรา ๒๗ 

ถั้าม่ความจำเป็็นท่� ศรชิล. ต้ิองใชิ้อำนาจหัร่อหัน้าท่�ติามกฎหัมายู่ใด็ 

ท่�อยู่่�ในหัน้าท่�และอำนาจหัร่อความรับผิด็ชิอบของหัน�วยู่งานของรัฐใด็ 

ให้ัคณะรฐัมนติรม่อ่ำนาจแติ�งติั�งผ่ด้็ำรงติำแหัน�งใด็ ๆ ใน ศรชิล. เป็็นเจ้าพนักงาน 

หัร่อพนักงานเจ้าหัน้าท่�ติามกฎหัมายู่นั�น หัร่อม่มติิให้ัหัน�วยู่งานของรัฐนั�น 

มอบหัน้าท่�และอำนาจและความรับผิด็ชิอบติามกฎหัมายู่ในเร่�องด็ังกล�าว 

ใหั้ ศรชิล. ด็ำเนินการแทนหัร่อม่อำนาจด็ำเนินการด้็วยู่ภายู่ในพ่�นท่� 

และระยู่ะเวลาท่�กำหันด็ ทั�งน่� ติ้องกำหันด็หัลักเกณฑ์์และเง่�อนไขในการใชิ ้

อำนาจนั�นไว้ด็้วยู่

 มาติรา ๓๕ เพ่�อป็ระโยู่ชิน์ในการป็ฏิิบัติิภารกิจติามมาติรา ๒๗ 

ให้ัผ่อ้ำนวยู่การโด็ยู่ความเหัน็ชิอบของคณะรฐัมนติรม่อ่ำนาจออกข้อกำหันด็ 

ด็ังติ�อไป็น่�

 (๑) ให้ัเจ้าหัน้าท่�ของรัฐท่�เก่�ยู่วข้องป็ฏิบัิติกิารหัรอ่งด็เว้นการป็ฏิบัิติกิาร 

อยู่�างหัน่�งอยู่�างใด็

 (๒) หั้ามเข้าหัร่อให้ัออกจากบริเวณเขติทางทะเลหัร่อทางน�ำอ่�น ๆ 

ติลอด็จนพ่�นท่�ทางบก อาคาร หัรอ่สถัานท่�ท่�กำหันด็ ในห้ัวงเวลาท่�ป็ฏิบิตัิกิาร

 (๓) หั้ามการออกเร่อหัร่อนำเร่อเข้าจอด็ในท่�ติ�าง ๆ

 (๔) หั้ามการใชิ้เส้นทางคมนาคมหัร่อการใชิ้ยู่านพาหันะ หัร่อกำหันด็ 

เง่�อนไขการใชิ้เส้นทางคมนาคมหัร่อการใชิ้ยู่านพาหันะ
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 Section 34. For the benef it of the execution of the missions 
under section 27, if there is a necessity for Thai-MECC to exercise 
the powers or duties under any law which is under the duties and 
powers or the responsibility of any State agency, the Council of Ministers 
shall have the power to appoint any person holding any position 
in Thai-MECC to be the off icial or competent authority under such law 
or to resolve that the State agency shall authorise the duties and 
powers and responsibility under the said law to Thai-MECC to act on 
its behalf or to also have the power to take actions within 
a specif ied area and time period; provided that rules and conditions 
for the exercise of such power must be prescribed.
 Section 35. For the benef it of the execution of the missions 
under section 27, the Director, upon approval of the Council of 
Ministers, shall have the power to issue the following Regulations:
 (1) to order relevant State off icials to perform or refrain from 
performing any action;
 (2) to prohibit the entry into or request the departure from 
a maritime zone or other water zone including areas on land, buildings 
or specif ied places during the time of operation;
 (3) to prohibit vessels to leave or to dock at any places;
 (4) to prohibit the use of transportation route or the use 
of vehicle, or to lay down conditions for the use of transportation 
route or the use of vehicle.
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 ข้อกำหันด็ติามวรรคหัน่�งจะกำหันด็หัลักเกณฑ์์ ข้อยู่กเว้น เง่�อนเวลา 

หัร่อเง่�อนไขท่�กำหันด็ไว้ด็้วยู่ก็ได็้ ทั�งน่� การกำหันด็ดั็งกล�าวติ้องไม�ก�อ 

ความเด็่อด็ร้อนแก�ป็ระชิาชินเกินสมควรแก�เหัติุ

 มาติรา ๓๖ ใหั้ผ้่อำนวยู่การและพนักงานเจ้าหัน้าท่�ท่�ผ่้อำนวยู่การ 

มอบหัมายู่ เป็็นพนกังานฝ่ั่ายู่ป็กครองหัรอ่ติำรวจชิั�นผ้่ใหัญ�ติามป็ระมวลกฎหัมายู่ 

วิธิ่พิจารณาความอาญา

 มาติรา ๓๗ ในการป็ฏิิบตัิหิัน้าท่�ติามพระราชิบัญญตัิน่ิ� ให้ัผ่อ้ำนวยู่การ 

รองผ่้อำนวยู่การ ผ่้ชิ�วยู่ผ่้อำนวยู่การ เลขาธิิการ ศรชิล. ผอ.ศรชิล.ภาค 

ผอ.ศรชิล.จงัหัวดั็ และพนักงานเจ้าหัน้าท่�เป็็นเจ้าพนกังานติามป็ระมวลกฎหัมายู่ 

อาญา

 มาติรา ๓๘ ผ้่อำนวยู่การ รองผ่้อำนวยู่การ ผ่้ชิ�วยู่ผ่้อำนวยู่การ 

เลขาธิกิาร ศรชิล. ผอ.ศรชิล.ภาค ผอ.ศรชิล.จงัหัวดั็ และพนกังานเจ้าหัน้าท่� 

ไม�ติ้องรับผิด็ทั�งทางแพ�ง ทางอาญา หัร่อทางป็กครอง เน่�องจากการท่�ติน 

ได็้ป็ฏิิบัติิติามหัน้าท่�และอำนาจโด็ยู่สุจริติติามพระราชิบัญญัติิน่�

 มาติรา ๓๙ ในการใชิ้อำนาจของ ศรชิล. ถั้าก�อใหั้เกิด็ความเส่ยู่หัายู่ 

แก�ป็ระชิาชินผ่้สุจริติ ใหั้ ศรชิล. จัด็ให้ัผ่้นั�นได้็รับการชิด็เชิยู่ค�าเส่ยู่หัายู่ 

ติามควรแก�กรณ่ติามหัลักเกณฑ์์และเง่�อนไขท่�คณะรัฐมนติร่กำหันด็
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 The Regulations under paragraph one may prescribe rules, 

exceptions, time limits or conditions; provided that such prescriptions 

must not cause undue hardship to the public.

 Section 36. The Director and the competent authority 

entrusted by the Director shall be the administrative off icer or 

senior police off icer under the Criminal Procedure Code.

 Section 37. In carrying out the duties under this Act, 

the Director, the Deputy Director, the Assistant Director, the Secretary- 

General of Thai-MECC, the Director of Regional Thai-MECC, 

the Director of Provincial Thai-MECC and the competent authority 

shall be the competent off icial under the Penal Code.

 Section 38. The Director, the Deputy Director, the Assistant 

Director, the Secretary-General of Thai-MECC, the Director of Regional 

Thai-MECC, the Director of Provincial Thai-MECC and the competent 

authority shall not be subject to civil, criminal or administrative 

liability arising from the performance of duties and exercise 

of powers in good faith under this Act.

 Section 39. If the exercise of powers by Thai-MECC causes 

damage to an honest person, Thai-MECC shall arrange for such 

person to be compensated for damages as appropriate to the case 

under rules and conditions prescribed by the Council of Ministers.
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 มาติรา ๔๐ พนกังานเจ้าหัน้าท่�หัรอ่เจ้าหัน้าท่�ของรฐัซ่ึ่�งป็ฏิบิตัิหิัน้าท่� 

ภายู่ในพ่�นท่�ท่�กำหันด็ติามมาติรา ๒๗ วรรคสาม อาจได้็รับสทิธิแิละค�าติอบแทน 

พิเศษติามท่�คณะรัฐมนติร่กำหันด็

 พนักงานเจ้าหัน้าท่�หัร่อเจ้าหัน้าท่�ของรัฐติามวรรคหัน่�งผ่้ใด็เจ็บป็่วยู่ 

เส่ยู่ชิ่วิติ ทุพพลภาพ พิการ หัร่อส่ญเส่ยู่อวัยู่วะอันเน่�องมาจากการป็ฏิิบัติิ 

หัน้าท่� ใหั้ได็้รับสิทธิิป็ระโยู่ชิน์อ่�นนอกเหัน่อจากท่�ม่กฎหัมายู่กำหันด็ 

ทั�งน่� ติามระเบ่ยู่บท่�คณะรัฐมนติร่กำหันด็

 มาติรา ๔๑ บรรด็าข้อกำหันด็ ป็ระกาศ คำสั�ง หัร่อการกระทำ 

ของพนักงานเจ้าหัน้าท่�หัร่อเจ้าหัน้าท่�ของรัฐติามหัมวด็น่�ไม�อยู่่�ในบังคับ 

ของกฎหัมายู่ว�าด็้วยู่วิธิ่ป็ฏิิบัติิราชิการทางป็กครอง

 การด็ำเนินคด็่ใด็ ๆ อันเน่�องมาจากข้อกำหันด็ ป็ระกาศ คำสั�ง หัร่อ 

การกระทำติามหัมวด็น่�ให้ัอยู่่�ในอำนาจของศาลยุู่ติธิิรรม ทั�งน่� ในกรณท่่�ศาล 

จะติ้องพิจารณาเพ่�อใชิ้มาติรการหัร่อวิธิ่การชิั�วคราวก�อนพิพากษา 

ติามป็ระมวลกฎหัมายู่วิธ่ิพิจารณาความแพ�งหัร่อป็ระมวลกฎหัมายู่ 

วิธิ่พิจารณาความอาญา แล้วแติ�กรณ่ ใหั้ศาลเร่ยู่กพนักงานเจ้าหัน้าท่�หัร่อ 

เจ้าหัน้าท่�ของรัฐซึ่่�งออกข้อกำหันด็ ป็ระกาศหัร่อคำสั�ง หัร่อกระทำการนั�น 

มาเพ่�อชิ่�แจงข้อเทจ็จรงิ รายู่งานหัรอ่แสด็งเหัตุิผล เพ่�อป็ระกอบการพจิารณา 

สั�งใชิ้มาติรการหัร่อวิธิ่การชิั�วคราวด็ังกล�าวด็้วยู่



73

Remark: This translation is provided for information purposes only. Whilst the Off ice 
of the Council of State has made efforts to ensure the accuracy and correctness of the 
translation, the original Thai text as formally adopted and published shall in all events 
remain the sole authoritative text having the force of law.

 Section 40. A competent authority or State off icial who 
performs duties within the area determined under section 27 
paragraph three may be granted with right and special renumeration 
as prescribed by the Council of Ministers.
 A competent authority or State off icial under paragraph one 
who becomes sick, passes away, becomes inf irm, disabled, or loses 
an organ due to the performance of duties shall be entitled 
to benef its in addition to those prescribed by law, in accordance 
with the Rule prescribed by the Council of Ministers.
 Section 41. All Regulations, Notif ications, orders, or actions 
of the competent authority or State off icial under this Chapter 
is not subject to the law on administrative procedures.
 Any legal action due to a Regulation, Notif ication, an order, 
or action under this Chapter shall be under the jurisdiction of 
the Court of Justice. In the case where the court will consider 
a provisional measure or method before delivery of judgment under 
the Civil Procedure Code or the Criminal Procedure Code as 
the case may be, the court shall summon the competent authority 
or State off icial who issued the Regulation, Notif ication, order, 
or took the action to clarify the facts, report, or demonstrate 
the reasons for supplementing the consideration of the provisional 
measure or method.
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หัมวด็ ๕

บทกำหันด็โทษ

 มาติรา ๔๒ ผ่ใ้ด็ฝ่ั่าฝืั่นหัรอ่ไม�ป็ฏิิบตัิติิามคำสั�งของ ศรชิล. ติามมาติรา 

๒๘ (๔) หัรอ่ฝ่ั่าฝืั่นหัรอ่ไม�ป็ฏิบัิติติิามคำสั�งของพนักงานเจ้าหัน้าท่�ติามมาติรา 

๓๐ วรรคหัน่�ง (๑) หัร่อ (๒) หัร่อวรรคส่� หัร่อติ�อส่้หัร่อขัด็ขวางการป็ฏิิบัติ ิ

หัน้าท่�ของพนักงานเจ้าหัน้าท่�ติามพระราชิบัญญัติิน่� ติ้องระวางโทษจำคุก 

ไม�เกินหัน่�งป็ี หัร่อป็รับไม�เกินสองหัม่�นบาทหัร่อทั�งจำทั�งป็รับ

 ถ้ัาการกระทำความผิด็ติามวรรคหัน่�ง เป็็นการติ�อส่้หัร่อขัด็ขวาง 

การป็ฏิิบัติิหัน้าท่�ของพนักงานเจ้าหัน้าท่�ติามพระราชิบัญญัติิน่�ซึ่่�งได้็กระทำ 

ภายู่ในราชิอาณาจักร ผ่้กระทำความผิด็ติ้องรับโทษติามท่�บัญญัติิไว้สำหัรับ 

ความผิด็นั�น ๆ ติามป็ระมวลกฎหัมายู่อาญา

 มาติรา ๔๓ ผ่้ใด็ฝ่ั่าฝืั่นข้อกำหันด็ท่�ออกติามมาติรา ๓๕ วรรคหัน่�ง 

(๒) (๓) หัรอ่ (๔) ต้ิองระวางโทษจำคุกไม�เกนิห้ัาปี็ หัรอ่ป็รบัไม�เกินหัน่�งแสนบาท 

หัร่อทั�งจำทั�งป็รับ เว้นแติ�กรณ่การกระทำความผิด็เก่�ยู่วกับการป็ระมงหัร่อ 

สิ�งแวด็ล้อมในเขติเศรษฐกจิจำเพาะ ต้ิองระวางโทษป็รบัติั�งแติ�หัน่�งแสนบาท 

ถั่งสิบล้านบาท
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Chapter V

Penalties

 Section 42. Any person who violates or fails to comply with 

an order of Thai-MECC under section 28 (4) or violates or fails 

to comply with an order of the competent authority under section 30 

paragraph one (1) or (2) or paragraph four, or resists or obstructs 

the performance of duties of the competent authority under this Act, 

shall be liable to imprisonment for a term not exceeding one year 

or to a f ine not exceeding twenty thousand baht, or to both.

 If the offence under paragraph one is committed by resisting 

or obstructing the performance of duties of the competent authority 

under this Act within the Kingdom, the offender shall be liable 

to the penalties prescribed for such offence under the Penal Code.

 Section 43. Any person who violates the Regulations issued 

under section 35 paragraph one (2), (3) or (4) shall be liable 

to imprisonment for a term not exceeding f ive years or to a f ine 

not exceeding one hundred thousand baht, or to both, except in 

the case of an offence relating to the f ishery or environment in 

the exclusive economic zone, he or she shall be liable to a f ine 

of one hundred thousand baht to ten million baht.
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 มาติรา ๔๔ ผ่ส้นบัสนนุหัรอ่ได้็รบัผลติอบแทนจากการกระทาํความผดิ็ 

ติามพระราชิบัญญัติิน่�ติ้องระวางโทษเชิ�นเด็่ยู่วกับติัวการในความผิด็นั�น 

เว้นแติ�เป็็นกรณ่ท่�ผ่ก้ระทาํการด็งักล�าวเป็็นคนป็ระจําเรอ่ซึ่่�งมิได้็เป็็นเจ้าของ 

เร่อหัร่อผ่้ควบคุมเร่อ และศาลเห็ันว�าเป็็นการกระทําไป็ติามคําสั�งการ 

ของเจ้าของเรอ่หัรอ่ผ่ค้วบคมุเรอ่ ศาลจะไม�ลงโทษหัรอ่ลงโทษผ่นั้�นน้อยู่กว�า 

ท่�กฎหัมายู่กําหันด็ไว้สําหัรับความผิด็นั�นเพ่ยู่งใด็ก็ได็้

บทเฉพาะกาล

 มาติรา ๔๕ ใหั้บรรด็าระเบ่ยู่บหัร่อข้อบังคับในเร่�องใด็ท่�เก่�ยู่วกับ 

วิธิ่ป็ฏิิบัติิงานท่�ออกโด็ยู่ศ่นย์ู่ป็ระสานการป็ฏิิบัติิในการรักษาผลป็ระโยู่ชิน์ 

ของชิาติิทางทะเลซึ่่�งจดั็ติั�งข่�นโด็ยู่มติสิภาความมั�นคงแหั�งชิาติ ิครั�งท่� ๒/๒๕๔๐ 

ลงวันท่� ๑๗ ม่นาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ ป็ระกอบกับมติคิณะรัฐมนติร ่เม่�อวันท่� ๑๗ 

เมษายู่น พ.ศ. ๒๕๔๐ หัร่อศ่นย์ู่อำนวยู่การช่ิ�ออ่�นท่�อาจม่การจัด็ติั�งข่�นมา 

ทำหัน้าท่�แทนศ่นยู่์ป็ระสานการป็ฏิิบัติิในการรักษาผลป็ระโยู่ชิน์ของชิาติิ 

ทางทะเล ยู่งัคงมผ่ลใช้ิบงัคบักบั ศรชิล. ไป็พลางก�อนจนกว�าจะมร่ะเบ่ยู่บ ป็ระกาศ 

หัรอ่ข้อบงัคบัในเร่�องนั�นท่�ออกโด็ยู่คณะกรรมการ คณะกรรมการบรหิัาร ศรชิล. 

หัร่อผ่้อำนวยู่การติามพระราชิบัญญัติิน่�ใชิ้บังคับแทน
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 Section 44. An accomplice or any person who obtains a return 
from the commission of an offence under this Act shall also be 
liable to the same penalty as the principal of such offence, unless 
the person who commits such act is a member of the crew on board 
who is neither the vessel owner nor vessel master, and the court 
deems that such act has been committed pursuant to an instruction 
of the vessel owner or vessel master. The court may not impose 
any punishment or impose a lesser punishment to any extent than 
that provided by law for such offence.

TRANSITORY PROVISIONS

 Section 45. All Rules or Regulations in any matters concerning 
the performance of duties issued by the Thai Maritime Enforcement 
Coordinating Center established by the resolution of the National 
Security Council No. 2/2540 dated 17th March B.E. 2540 (1997) 
in conjunction with the resolution of the Council of Ministers on 
17th April B.E. 2540 (1997) or a coordinating center named otherwise 
which may be established to perform duties in place of the Thai 
Maritime Enforcement Coordinating Center shall apply to the Thai-MECC 
for the time being until Rules, Notif ications or Regulations in those 
matters issued by the Committee or the Executive Committee of 
Thai-MECC or the Director under this Act come into force in their place.
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 การด็ำเนินการออกระเบยู่่บ ป็ระกาศ หัรอ่ข้อบงัคบัติามพระราชิบัญญัติน่ิ� 
ให้ัด็ำเนนิการให้ัแล้วเสร็จภายู่ในหัน่�งปี็นบัแติ�วนัท่�พระราชิบญัญตัิน่ิ�ใช้ิบงัคบั 
หัากไม�สามารถัด็ำเนินการได็้ ใหั้นายู่กรัฐมนติร่รายู่งานเหัติุผลท่�ไม�อาจ 
ด็ำเนินการได็้ติ�อคณะรัฐมนติร่เพ่�อทราบ

ผ่้รับสนองพระราชิโองการ
พลเอก ป็ระยูุ่ทธิ์ จันทร์โอชิา

นายู่กรัฐมนติร่

หัมายู่เหัติ ุ:- เหัติผุลในการป็ระกาศใช้ิพระราชิบญัญตัิฉิบบัน่� คอ่ โด็ยู่ท่�ในปั็จจบุนั 
ม่ปั็ญหัาเก่�ยู่วกบัการรกัษาผลป็ระโยู่ชิน์ของชิาติทิางทะเล ทั�งภายู่ในและภายู่นอก 
ราชิอาณาจักร ซึ่่�งป็ัญหัาด็ังกล�าวอยู่่�ในเขติทางทะเลอันม่ลักษณะท่�หัลากหัลายู่ 
และป็ระเทศไทยู่มอ่ำนาจอธิปิ็ไติยู่หัรอ่สทิธิอิธิปิ็ไติยู่ท่�จะต้ิองรกัษาผลป็ระโยู่ชิน์ 
ของชิาติิทางทะเลไว้ รวมทั�งม่สิทธิิหัน้าท่�อ่�นติามหัลักกฎหัมายู่ระหัว�างป็ระเทศ 
ท่�ป็ระเทศไทยู่ม่พันธิกรณ่จะต้ิองป็ฏิิบัติิติามอ่กด้็วยู่อันทำให้ักฎหัมายู่ท่�ม่อยู่่�ใน 
ป็ัจจุบันไม�สามารถัใชิ้บังคับในเขติทางทะเลท่�อยู่่�ภายู่นอกราชิอาณาจักร หัร่อ 
อาจไม�ครอบคลุมถัง่การรักษาผลป็ระโยู่ชิน์ของชิาติทิางทะเลท่�มอ่ยู่่�อยู่�างมากมายู่ 
ในทุก ๆ ด็้าน เชิ�น ด็้านความมั�นคง ด็้านเศรษฐกิจ ด็้านสังคม ด็้านวิทยู่าศาสติร ์
และเทคโนโลยู่ ่ด้็านทรพัยู่ากร หัรอ่ด้็านสิ�งแวด็ล้อม จง่มค่วามจำเป็็นท่�จะต้ิองม ่
หัน�วยู่ป็ฏิิบตัิงิานหัลักเพ่�อรบัผดิ็ชิอบด็ำเนินการรกัษาผลป็ระโยู่ชิน์ของชิาติทิางทะเล 
ได้็อยู่�างม่เอกภาพ บ่รณาการ และป็ระสานการป็ฏิิบัติิงานในเขติทางทะเล 
ได็้อยู่�างม่ป็ระสิทธิิภาพ จ่งจำเป็็นติ้องติราพระราชิบัญญัติิน่�
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 The issuance of Rules, Notif ications, or Regulations under this Act 

shall be completed within one year from the date this Act comes 

into force. In the case of a failure, the Prime Minister shall report 

the reason for the failure to the Council of Ministers for acknowledgement.

Countersigned by

General Prayut Chan-o-cha

Prime minister

Certif ied Translation

(Mrs. Kanchanapohn Inthapanti Lertloy)

Director of Foreign Law Division

Acting for the Secretary-General of the Council of State
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