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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศ

ว่า 

  
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการกระท าอันเป็นโจรสลัด 

  
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของสภานิติ

บัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้ 
  
มาตรา 1  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการกระท าอันเป็น

โจรสลัด พ.ศ. 2534” 

  
มาตรา 21  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น

ไป 

  
มาตรา 3  บรรดาบทกฎหมาย กฎ และข้อบังคับอ่ืนในส่วนที่บัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้ 

หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน 

  
มาตรา 4  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“เจ้าหน้าที่ทหารเรือ” หมายความว่า นายทหารเรือประจ าการชั้นสัญญาบัตรซึ่งด ารงต าแหน่งผู้

ควบคุมเรือ ผู้บังคับการเรือ ผู้บังคับหมู่เรือ ผู้บังคับหมวดเรือ ผู้บังคับการกองเรือ ผู้บัญชาการกองเรือ ผู้บัญชาการ
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ผู้บัญชาการทหารเรือ หรือต าแหน่งอ่ืนที่ผู้บัญชาการ
                                                           
1 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 108/ตอนที่ 140/ฉบับพิเศษ หน้า 89/29 ธันวาคม 2534 



ทหารเรือได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้เทียบเท่ากับต าแหน่งดังกล่าวและนายทหารเรือประจ าการชั้นสัญญา
บัตรซึ่งผู้บัญชาการทหารเรือได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

“กระท าการอันเป็นโจรสลัด” หมายความว่า 

(ก) ยึด หรือเข้าควบคุมเรือล าใด โดยใช้ก าลังหรือโดยขู่เข็ญว่าจะกระท าอันตรายต่อเรือ หรือโดย
ใช้ก าลังประทุษร้ายหรือโดยขู่เข็ญว่าจะใช้ก าลังประทุษร้ายต่อบุคคลในเรือนั้น 

(ข) ท าลายเรือ ท าให้เกิดความเสียหายแก่เรือ หรือกระท าด้วยประการใด ๆ อันน่าจะเป็นเหตุให้
เกิดความเสียหายแก่เรือ 

(ค) หน่วงเหนี่ยว กักขัง หรือกระท าด้วยประการใด ๆ ให้ผู้อ่ืนปราศจากเสรีภาพในร่างกาย หรือ 

(ง) ชิงทรัพย์ หรือปล้นทรัพย์ 
ซึ่งได้กระท าในทะเลหลวงหรือในเขตเศรษฐกิจจ าเพาะไม่ว่าจะเป็นของประเทศใดโดยบุคคลในเรือเอกชนหรือ
อากาศยานเอกชนล าหนึ่งต่อเรือบุคคล หรือทรัพย์สินในเรืออีกล าหนึ่ง และได้กระท าไปเพ่ือประโยชน์ส่วนตัวของ
ผู้กระท านั้น 

“เรือเอกชนหรืออากาศยานเอกชน” หมายความรวมถึง เรือรบ เรือของรัฐบาลหรืออากาศยาน
ของรัฐบาล ที่ถูกยึดหรือเข้าควบคุมโดยบุคคลประจ าเรือหรืออากาศยานนั้นซึ่งก่อการก าเริบหรือถูกยึดหรือเข้า
ควบคุมโดยบุคคลอื่นด้วย 

“สืบสวนสอบสวนเบื้องต้น” หมายความว่า แสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐานรวบรวม
พยานหลักฐานหรือด าเนินการทั้งหลายอ่ืนตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ซึ่งเจ้าหน้าที่ทหารเรือได้กระท าไป
เกี่ยวกับการกระท าอันเป็นโจรสลัด เพ่ือที่จะทราบข้อเท็จจริงหรือทราบรายละเอียดแห่งความผิดหรือพิสูจน์
ความผิด หรือเพ่ือให้ได้ตัวผู้กระท าความผิดมาส่งมอบให้แก่พนักงานสอบสวนต่อไป 

  
มาตรา 5  ให้เจ้าหน้าที่ทหารเรือมีอ านาจด าเนินการตามความจ าเป็นเพ่ือป้องกันและปราบปราม

การกระท าอันเป็นโจรสลัด รวมทั้งมีอ านาจสืบสวนสอบสวนเบื้องต้นเกี่ยวกับการกระท าอันเป็นโจรสลัด และให้ถือ
ว่าการสืบสวนสอบสวนเบื้องต้นท่ีท าไว้เป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

  
มาตรา 6  ให้เจ้าหน้าที่ทหารเรือมีอ านาจตรวจสอบเรือหรืออากาศยานที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าจะ

มีหรือได้มีการกระท าอันเป็นโจรสลัด โดยให้มีอ านาจด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
(1) ส่งเรือหรืออากาศยานในบังคับบัญชาไปยังเรือที่ต้องสงสัยนั้นเพ่ือตรวจสอบเอกสารที่แสดง

สิทธิในการชักธง หากยังมีความสงสัยอยู่ ก็ให้ด าเนินการตรวจค้นบนเรือนั้นต่อไปได้เท่าที่จ าเป็น 

(2) สอบถามและตรวจพิสูจน์สัญชาติและทะเบียนของอากาศยานที่ต้องสงสัยรวมทั้งการปฏิบัติ
ตามแผนการบินและรายละเอียดเกี่ยวกับอากาศยานนั้น 



เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการตาม (1) หรือ (2) ให้เจ้าหน้าที่ทหารเรือมีอ านาจสั่งหรือบังคับให้
เรือหรืออากาศยานที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีหรือได้มีการกระท าอันเป็นโจรสลัด หยุดหรือไปยังที่แห่งใดแห่งหนึ่ง 
หรือลงยังสนามบินหรือที่ข้ึนลงชั่วคราวแห่งใดแห่งหนึ่ง และในกรณีจ าเป็นอาจใช้อาวุธบังคับได้ 

การตรวจสอบสิทธิในการชักธงของเรือ การสอบถามและตรวจพิสูจน์สัญชาติและทะเบียนของ
อากาศยาน การสั่งหรือบังคับให้เรือหรืออากาศยานหยุดหรือไปยังที่แห่งใดแห่งหนึ่ง หรือลงยังสนามบินหรือที่ขึ้น
ลงชั่วคราวแห่งใดแห่งหนึ่ง ให้กระท าโดยใช้อาณัติสัญญาณตามที่ผู้บัญชาการทหารเรือประกาศก าหนดในราชกิจจา
นุเบกษา 

  
มาตรา 7  เมื่อเจ้าหน้าที่ทหารเรือสั่งหรือบังคับให้เรือหรืออากาศยานหยุดหรือไปยังที่แห่งใดแห่ง

หนึ่ง หรือลงยังสนามบินหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวแห่งใดแห่งหนึ่งตามมาตรา 6 แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ทหารเรือมีอ านาจ
ปฏิบัติต่อเรือหรืออากาศยานและบุคคลในเรือหรืออากาศยานนั้น ดังต่อไปนี้ 

(1) ตรวจค้นเรือหรืออากาศยาน 

(2) สืบสวนสอบสวนเบื้องต้นผู้ควบคุมเรือหรืออากาศยานและบุคคลในเรือหรืออากาศยาน 

(3) ถ้าการตรวจค้นเรือหรืออากาศยาน หรือการสืบสวนสอบสวนเบื้องต้นมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะ
มีหรือได้มีการกระท าอันเป็นโจรสลัด ให้เจ้าหน้าที่ทหารเรือมีอ านาจจับกุมและควบคุมผู้ต้องสงสัย ตลอดจน
ควบคุมเรือหรืออากาศยานและสิ่งของที่จะใช้หรือได้ใช้ในการกระท าความผิด หรือได้มาจากการกระท าความผิด 

ห้ามมิให้ควบคุมเรือหรืออากาศยาน ผู้ควบคุมเรือหรืออากาศยานหรือบุคคลในเรือหรืออากาศ
ยานไว้เกินความจ าเป็นตามพฤติการณ์แห่งคด ี

  
มาตรา 8  ในกรณีจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ในการสืบสวนสอบสวนเบื้องต้นหรือการสอบสวน 

เจ้าหน้าที่ทหารเรือหรือพนักงานสอบสวนมีอ านาจควบคุมเรือหรืออากาศยานที่ถูกควบคุมผ่านเขตเศรษฐกิจ
จ าเพาะ ไม่ว่าจะเป็นของประเทศใด หรือทะเลหลวงไปยังที่แห่งใดแห่งหนึ่งได้ โดยผู้ใดจะอ้างเหตุดังกล่าวมาร้ อง
ขอให้ปล่อยเรือหรืออากาศยานที่ถูกควบคุมนั้นไม่ได้ 

  
มาตรา 9  ถ้าการสืบสวนสอบสวนเบื้องต้นไม่ปรากฏว่าผู้ควบคุมเรือหรืออากาศยานและบุคคลใน

เรือหรืออากาศยานได้กระท าการอันเป็นโจรสลัดให้เจ้าหน้าที่ทหารเรือปล่อยเรือหรืออากาศยานและผู้ควบคุมเรือ
หรืออากาศยานตลอดจนบุคคลในเรือหรืออากาศยานนั้น 

ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ทหารเรือได้ควบคุมหรือยึดเรือหรืออากาศยานหรือสิ่งของอ่ืนโดยมีเหตุอัน
สมควร ค่าภาระหรือค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการเก็บรักษาเรือหรืออากาศยานหรือสิ่งของดังกล่าวไว้ ถ้าเป็นค่าภาระ



หรือค่าใช้จ่ายที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองต้องจัดให้มีหรือใช้จ่ายอยู่แล้วตามปกติ ให้ผู้ควบคุม ผู้ครอบครองหรือ
เจ้าของเรือหรืออากาศยานเป็นผู้รับผิดชอบ 

  
มาตรา 10  เมื่อเจ้าหน้าที่ทหารเรือได้ปฏิบัติการเท่าที่จ าเป็นตามมาตรา 7 แล้ว ให้เจ้าหน้าที่

ทหารเรือจัดส่งผู้ต้องหาพร้อมด้วยเรือหรืออากาศยานและสิ่งของที่ยึดไว้และบันทึกทั้งปวงที่เกี่ยวข้องในคดีที่ท าไว้
ไปยังพนักงานสอบสวนแห่งท้องที่ที่ผู้บัญชาการทหารเรือและอธิบดีกรมต ารวจร่วมกันก าหนดโดยไม่ชักช้าเว้นแต่
ในกรณีที่เป็นเรือหรืออากาศยานหรือสิ่งของอ่ืนที่พนักงานสอบสวนไม่อาจเก็บรักษาไว้ได้ ให้เจ้าหน้าที่ทหารเรือยึด
ไว้แทนพนักงานสอบสวน 

  
มาตรา 11  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ เจ้าหน้าที่ทหารเรือไม่ต้องรับผิดเป็น

ส่วนตัวในบรรดาความเสียหายที่เกิดขึ้น เว้นแต่จะได้กระท าโดยจงใจให้เกิดความเสียหาย หรือโดยความประมาท
เลินเล่ออย่างร้ายแรง 

  
มาตรา 12  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้เจ้าหน้าที่ทหารเรือมีอ านาจและหน้าที่

เช่นเดียวกับพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจชั้นผู้ใหญ่และพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา 

  
มาตรา 13  ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ทหารเรือจัดส่งผู้ต้องหาให้พนักงานสอบสวนด าเนินการตาม

อ านาจหน้าที่ต่อไป มิให้นับระยะเวลาควบคุมผู้ต้องหาซึ่งได้กระท ามาก่อนนั้นเป็นเวลาควบคุมผู้ต้องหาของ
พนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแต่ระยะเวลาดังกล่าวต้องไม่เกินสามสิบวัน หากมี
ความจ าเป็นต้องใช้เวลาเกินกว่าสามสิบวัน ให้เจ้าหน้าที่ทหารเรือติดต่อขอรับอนุมัติจากผู้บัญชาการทหารเรือ เพ่ือ
ขยายเวลาออกไปอีกได้เท่าท่ีจ าเป็นแก่การเดินทาง 

ในกรณีที่น าตัวผู้ต้องหามาถึงที่ท าการของเจ้าหน้าที่ทหารเรือแห่งใดแห่งหนึ่งหรือมีการจัดส่ง
ผู้ต้องหาให้เจ้าหน้าที่ทหารเรือซึ่งประจ าการอยู่บนฝั่งแล้ว เจ้าหน้าที่ทหารเรือจะควบคุมผู้ต้องหาไว้ได้อีกไม่เกินสิบ
สองวันนับแต่วันที่มาถึงที่ท าการหรือที่ประจ าการซึ่งอยู่บนฝั่ง แต่มิให้นับเวลาเดินทางตามปกติที่น าตัวผู้ต้องหาส่ง
ให้พนักงานสอบสวนรวมเข้าในระยะเวลาสิบสองวันดังกล่าว 

  
มาตรา 14  ความผิดตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ให้ช าระที่ศาลอาญาแต่ถ้าการสอบสวน

ได้กระท าในท้องที่ท่ีอยู่ในเขตอ านาจของศาลใด ให้ช าระท่ีศาลนั้นได้ด้วย 



ถ้าเป็นคดีที่อยู่ในเขตอ านาจศาลทหารตามกฎหมายว่าด้วยธรรมนูญศาลทหารให้ช าระที่ศาล
ทหารกรุงเทพ แต่ถ้าการสอบสวนได้กระท าในท้องที่ที่อยู่ในเขตอ านาจของศาลทหารใด ให้ช าระที่ศาลทหารนั้นได้
ด้วย 

  
มาตรา 15  ผู้ใดกระท าการอันเป็นโจรสลัด โดยยึดหรือเข้าควบคุมเรือโดยใช้ก าลังหรือโดยขู่เข็ญ

ว่าจะกระท าอันตรายต่อเรือ หรือโดยใช้ก าลังประทุษร้ายหรือโดยขู่เข็ญว่าจะใช้ก าลังประทุษร้ายต่อบุคคลในเรือนั้น 
ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบปีและปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท 

  
มาตรา 16  ผู้ใดกระท าการอันเป็นโจรสลัด โดยท าลายเรือ ต้องระวางโทษประหารชีวิต จ าคุก

ตลอดชีวิต หรือจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงยี่สิบปี 
  
มาตรา 17  ผู้ใดกระท าการอันเป็นโจรสลัด โดยท าให้เกิดความเสียหายแก่เรือจนเรือนั้นอยู่ใน

ลักษณะอันน่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่บุคคล ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หกเดือนถึงเจ็ดปีและปรับตั้งแต่ห้าพัน
บาทถึงเจ็ดหมื่นบาท 

  
มาตรา 18  ผู้ใดกระท าการอันเป็นโจรสลัด โดยท าให้เกิดความเสียหายแก่เรือ หรือกระท าด้วย

ประการใด ๆ อันน่าจะเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่เรือ ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หกเดือนถึงห้าปี หรือปรับไม่
เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  
มาตรา 19  ผู้ใดกระท าการอันเป็นโจรสลัด โดยหน่วงเหนี่ยว กักขัง หรือกระท าด้วยประการใด ๆ 

ให้ผู้อ่ืนปราศจากเสรีภาพในร่างกายต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบปีและปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถึงหนึ่งแสน
บาท 

  
มาตรา 20  ผู้ใดกระท าการอันเป็นโจรสลัด โดยชิงทรัพย์หรือปล้นทรัพย์ ต้องระวางโทษจ าคุก

ตั้งแต่สิบปีถึงยี่สิบปีและปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสองแสนบาท 

  
มาตรา 21  ถ้าการกระท าความผิดตามมาตรา 15 ถึงมาตรา 20 ได้กระท าโดยข่มขืนกระท า

ช าเราหญิงซึ่งมิใช่ภรรยาของตน โดยขู่เข็ญด้วยประการใด ๆ โดยใช้ก าลังประทุษร้าย โดยหญิงอยู่ในภาวะที่ไม่
สามารถขัดขืนได้ หรือโดยท าให้หญิงเข้าใจผิดว่าตนเป็นบุคคลอื่น ผู้กระท าต้องระวางโทษประหารชีวิต จ าคุกตลอด
ชีวิต หรือจ าคุกตั้งแต่สิบปีถึงยี่สิบปีและปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสองแสนบาท 



มาตรา 22  ถ้าการกระท าความผิดตามมาตรา 15 ถึงมาตรา 20 ได้กระท าโดยแสดงความทารุณ
จนเป็นเหตุให้ผู้อ่ืนได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ ใช้อาวุธ ใช้ปืนยิง ใช้วัตถุระเบิด หรือกระท าทรมาน ผู้กระท า
ต้องระวางโทษประหารชีวิต จ าคุกตลอดชีวิต หรือจ าคุกตั้งแต่สิบห้าปีถึงยี่สิบปีและปรับตั้งแต่หนึ่งแสนห้าหมื่นบาท
ถึงสองแสนบาท 

  
มาตรา 23  ถ้าการกระท าความผิดตามมาตรา 15 ถึงมาตรา 20 ได้กระท าจนเป็นเหตุให้ผู้ อ่ืน

ได้รับอันตรายสาหัส ผู้กระท าต้องระวางโทษประหารชีวิต จ าคุกตลอดชีวิต หรือจ าคุกตั้งแต่สิบห้าปีถึงยี่สิบปีและ
ปรับตั้งแต่หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถึงสองแสนบาท 

  
มาตรา 24  ถ้าการกระท าความผิดตามมาตรา 15 ถึงมาตรา 20 ได้กระท าจนเป็นเหตุให้ผู้อ่ืนถึง

แก่ความตาย ผู้กระท าต้องระวางโทษประหารชีวิต 

  
มาตรา 25  ผู้ใดกระท าการอันเป็นโจรสลัดโดยใช้เรือรบ เรือของรัฐบาลหรืออากาศยานของ

รัฐบาลซึ่งตนได้เข้ายึดหรือเข้าควบคุม หรือโดยกระท าต่อเรือของรัฐบาล ต้องระวางโทษเป็นสองเท่าของโทษที่
บัญญัติไว้ส าหรับความผิดนั้น 

  
มาตรา 26  ผู้ใดเป็นผู้สนับสนุนการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษ

เช่นเดียวกับตัวการในความผิดนั้น 

  
มาตรา 27  ผู้ใดพยายามกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับ

ผู้กระท าความผิดส าเร็จ 

  
มาตรา 28  ผู้ใดกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้นอกราชอาณาจักรจะต้องรับโทษใน

ราชอาณาจักร และให้น ามาตรา 20 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใช้บังคับแก่การสอบสวนคดี
โดยอนุโลม 

ในกรณีจ าเป็น ให้พนักงานสอบสวนแห่งท้องที่ที่เจ้าหน้าที่ทหารเรือน าผู้ต้องหาไปส่งตามมาตรา 
10 มีอ านาจสอบสวนในระหว่างรอค าสั่งจากอัยการสูงสุด 

  
มาตรา 29  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการ

ตามพระราชบัญญัตินี้ในส่วนที่เกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของแต่ละกระทรวง 



  
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

พลต ารวจเอก เภา  สารสิน 

รองนายกรัฐมนตร ี

 
 

หมายเหตุ    เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากกองทัพเรือได้รับมอบหมายให้
ด าเนินการปราบปรามการกระท าอันเป็นโจรสลัดหรือการปล้นทรัพย์ทางทะเลทั้งในน่านน้ าอาณาเขต เขต
เศรษฐกิจจ าเพาะและทะเลหลวง แต่ปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายใดให้อ านาจเจ้าหน้าที่ทหารเรือในการตรวจค้นและ
จับกุมผู้กระท าความผิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าได้กระท าความผิด ตลอดจนการสืบสวนสอบสวนเบื้องต้นเก่ียวกับ
การกระท าความผิดดังกล่าว ประกอบกับตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศและทางปฏิบัติของนานาประเทศ ยอม
ให้ทุกรัฐขยายเขตอ านาจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการกระท าอันเป็นโจรสลัดออกไปในเขตเศรษฐกิจ
จ าเพาะและทะเลหลวงได้ ดังนั้น เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ทหารเรือมีอ านาจในการป้องกันและปราบปรามการกระท าอัน
เป็นโจรสลัด และสอดคล้องกับหลักกฎหมายระหว่างประเทศและทางปฏิบัติของนานาประเทศ  จึงจ าเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้ 
  
 


