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 *ขอมูล ณ วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๕. 

ก. ประวัติ ความเปนมา และสถานะของรางพระราชบัญญัติสงเสริมการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง พ.ศ. ....  ณ ปจจุบัน

  รางพระราชบัญญัติสงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง พ.ศ. .... 
เสนอโดยคณะรฐัมนตร ี(ชดุท่ีมีนางสาวยิง่ลกัษณ  ชนิวตัร เปนนายกรฐัมนตร)ี ตอประธานสภาผูแทนราษฎร 
เม่ือวนัอังคารที่ ๑๘ กนัยายน  ๒๕๕๕ และไดบรรจุระเบยีบวาระการประชมุสภาผูแทนราษฎร ชดุที ่๒๔ 
ปที ่๒ ครัง้ที ่๑๖ (สมัยสามญัท่ัวไป) เมื่อวนัพธุท่ี ๒๖ กนัยายน ๒๕๕๕ ปจจบุนัอยูระหวางการรอพิจารณา
ในวาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการของสภาผูแทนราษฎร

ข. หลักการและเหตุผลประกอบรางพระราชบัญญัติสงเสริมการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง พ.ศ. ...

หลักการ
ใหมีกฎหมายวาดวยการสงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง

เหตุผล
  โดยที่ในปจจบัุนการบรหิารจัดการทรพัยากรทางทะเลและชายฝงยังไมมคีวามเปนเอกภาพ 

ขาดการบูรณาการและการมีสวนรวมของประชาชนและชุมชนในทองถิ่น ประกอบกับไดมีการบุกรุก
หรือเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นทีเ่พื ่อใชประโยชนจากทรัพยากรทางทะเลและชายฝงเปนจํานวนมาก 
ทําใหทรัพยากรทางทะเลและชายฝ งเปลี ่ยนแปลงและเสื ่อมโทรม ประกอบกับกฎหมายที ่ใช
บังคับอยูในปจจุบันยังไมมีความครอบคลุมเพื่อคุมครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝงในบางพื้นที ่

รางพระราชบัญญัติสงเสริม
การบริหารจัดการทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝง พ.ศ. .... 
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สมควรมกีฎหมายเพือ่กาํหนดหลักเกณฑในการบรหิารจดัการ  การบาํรงุรกัษา การอนรุกัษ และการฟนฟู
ทรพัยากรทางทะเลและชายฝง รวมทัง้ใหประชาชนและชมุชนในทองถิน่ไดมสีวนรวมในการบาํรงุรกัษา 
การอนุรักษ และการฟนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอยางสมดุลและยั่งยืน จึงจําเปนตอง
ตราพระราชบัญญัตินี้

ค. สาระสําคัญโดยสรุป 
  ๑) บทนิยาม

     “ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง” หมายความวา สิ่งที่มีอยูหรือเกิดขึ้นตามธรรมชาติ
ในบริเวณทะเลและชายฝง หรือสิ่งที่มนุษยสรางขึ้นเพื่อประโยชนแกระบบนิเวศทางทะเลและชายฝง

    “เขตอนุรกัษ” หมายความวา เขตอทุยานแหงชาตติามกฎหมายวาดวยอทุยานแหงชาต ิ
เขตรักษาพันธุสัตวปาและเขตหามลาสัตวปาตามกฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา 
เขตปาสงวนแหงชาติตามกฎหมายวาดวยปาสงวนแหงชาติ เขตพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอมตามกฎหมาย
วาดวยการสงเสรมิและรกัษาคณุภาพสิง่แวดลอมแหงชาต ิทีร่กัษาพชืพนัธุตามกฎหมายวาดวยการประมง 
และเขตพื้นที่คุมครองอยางอื่นเพื่อสงวนและรักษาสภาพธรรมชาติตามที่มีกฎหมายกําหนด

    “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงแหงชาติ

    “พนักงานเจาหนาท่ี” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงต้ังใหปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้

    “อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
    “รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ (มาตรา ๓) 
    ๒) ผูรักษาการตามกฎหมาย
     ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรักษาการตาม

พระราชบัญญัตินี้และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ กับออกกฎกระทรวงและประกาศเพ่ือ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

        กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได 
(มาตรา ๔) 

   ๓) คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
แหงชาติ

    ๓.๑) กําหนดใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการนโยบายและ
แผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงแหงชาติ” ประกอบดวย 

        (๑) นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 
เปนประธานกรรมการ 

        (๒ )  รัฐมนตรีว าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอม 
เปนรองประธานกรรมการ 

P81-88.indd   82 26/11/2555   19:04:57



พ.ย. - ธ.ค. ๕๕ ๘๓

รางกฎหมายที่นาสนใจ

จุลนิติ

      (๓) กรรมการโดยตําแหนง ไดแก ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง
กลาโหม ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการตางประเทศ ปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ปลัดกระทรวงคมนาคม ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ ่งแวดลอม ปลัดกระทรวงพลังงาน ปลัดกระทรวงพาณิชย ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ
เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 

       (๔) กรรมการผูทรงคณุวฒุ ิซึ่งคณะรฐัมนตรแีตงตั้งจาํนวนไมเกนิ ๘ คน โดยให
คณะรฐัมนตรแีตงตั้งจากผูซึ่งมีความรูและประสบการณดานการบรหิารจัดการทรพัยากรทางทะเลและ
ชายฝง ดานส่ิงแวดลอม ดานทรพัยากรธรณ ีดานสมทุรศาสตร ดานวทิยาศาสตรทางทะเล ดานการประมง 
ดานเศรษฐศาสตร หรือดานนิติศาสตร                      

       ใหอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ งเปนกรรมการและเลขานุการ 
(มาตรา ๕) 

       ๓.๒) อํานาจหนาทีข่องคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝงแหงชาติ มีดังตอไปนี้

         (๑) เสนอนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
แหงชาติตอคณะรัฐมนตรีเพื่อใหความเห็นชอบ

         (๒) ใหความเหน็ ขอเสนอแนะ และคาํปรกึษาแกหนวยงานของรฐั เพื่อดาํเนนิการ
ตามนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงแหงชาติ

         (๓) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของกับ
การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายและแผนการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงแหงชาติ

         (๔) เสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีเพื ่อพิจารณามีมติตามที ่เห็นสมควร 
ในกรณีทีป่รากฏวาหนวยงานของรัฐไมปฏิบัติตามนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝงแหงชาติ

         (๕) พิจารณาใหความเห็นชอบในการออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๑๕ 
และมาตรา ๑๗

         (๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติใหเปน
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ หรือตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย

          ทั้งนี้ ในการจัดทํานโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝงแหงชาตติาม (๑) ใหคาํนึงถงึนโยบายและแผนการสงเสรมิและรกัษาคณุภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ
ตามกฎหมายวาดวยการสงเสรมิและรกัษาคณุภาพสิ่งแวดลอมแหงชาต ิและใหมกีารรบัฟงความคิดเหน็
ของประชาชน ผูประกอบกิจการ หนวยงานภาคเอกชน และหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ เพื่อประกอบ
การพิจารณาในการจัดทํานโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงแหงชาติ
ดังกลาวดวย (มาตรา ๙) 
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     ๓.๓) กาํหนดใหการประชมุคณะกรรมการตองมกีรรมการมาประชมุไมนอยกวากึง่หนึง่
ของจาํนวนกรรมการทัง้หมดจงึจะเปนองคประชมุ โดยในการประชมุคณะกรรมการ ถาประธานกรรมการ
ไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหรองประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม ถาประธาน
กรรมการและรองประธานกรรมการไมมาประชมุหรอืไมอาจปฏบิตัหินาทีไ่ด ใหทีป่ระชมุเลอืกกรรมการ
คนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม

               การวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหน่ึงใหมี
เสยีงหนึง่ในการลงคะแนน ถาคะแนนเสยีงเทากัน ใหประธานในทีป่ระชมุออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึง่
เปนเสียงชี้ขาด (มาตรา ๑๐) 

        ๓.๔) ใหคณะกรรมการมอีาํนาจแตงตัง้คณะอนกุรรมการเพือ่พจิารณาหรอืปฏิบตักิาร
อยางหนึง่อยางใดตามทีค่ณะกรรมการมอบหมายได ทัง้น้ี ในการประชมุคณะอนกุรรมการ ใหนาํขอ ๓.๓) 
มาใชบังคับโดยอนุโลม (มาตรา ๑๑) 

     ๓.๕) ใหกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงทําหนาที่เปนสํานักงานเลขานุการของ
คณะกรรมการ โดยใหมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้

     (๑) ปฏิบัติงานธุรการทั่วไปของคณะกรรมการ
         (๒) เสนอความเห็นตอคณะกรรมการเพ่ือการจัดทาํนโยบายและแผนการบริหาร

จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงแหงชาติ
        (๓) รวบรวมและจัดเตรียมขอมูล ศึกษา วิเคราะห และริเร่ิมกิจกรรมหรือโครงการใด ๆ  

เพื่อประโยชนในการดําเนินงานของคณะกรรมการ
        (๔) ชวยเหลือและใหคําแนะนําแกหนวยงานของรัฐที่เก่ียวของกับการบริหาร

จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
        (๕) ประสานงานกับหนวยงานของรัฐทีเ่ก่ียวของกับการบริหารจัดการทรัพยากร

ทางทะเลและชายฝง เพื่อใหมีการดําเนินการท่ีสอดคลองกับนโยบายและแผนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงแหงชาติ

        (๖) ศึกษาวิจัย หรือสนับสนุนการศึกษาวิจัยเก่ียวกับการพัฒนา การอนุรักษ 
และการฟนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝง

        (๗) สํารวจ เก็บรวบรวมขอมูล จัดทําแนวเขตและแผนท่ีทรัพยากรทางทะเล
และชายฝง เพื่อประโยชนในการบริหารจัดการ การคุมครอง และการอนุรักษทรัพยากรทางทะเล
และชายฝง

        (๘) เสนอความเห็นตอคณะกรรมการหรือรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง
หรือประกาศตามมาตรา ๑๕ มาตรา ๑๗ และมาตรา ๑๘

        (๙) ปฏิบัติการอ่ืนใดเพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติน้ี หรือตามท่ีคณะกรรมการ
มอบหมาย (มาตรา ๑๒) 
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  ๔) การสงเสริมการมีสวนรวมและสนับสนุนชุมชนชายฝง 
      เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมและสนับสนุนชุมชนในเขตพื้นที่ชายฝงทะเล หรือเกาะ 

ในการบรหิารจดัการ การบาํรงุรกัษา การอนุรกัษ การฟนฟ ูและการใชประโยชนจากทรพัยากรทางทะเล
และชายฝง ใหกรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝงอาจพจิารณาใหความชวยเหลอืหรอืสนับสนุนในเรื่อง
ดังตอไปนี้

     (๑) สนับสนุนการมีสวนรวมของชุมชนในการแสดงความคิดเห็นเพื่อประกอบการ
พิจารณาจัดทํานโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ งแหงชาติตาม
ขอ ๓.๒) (๑)

     (๒) ใหคาํปรกึษาแกชมุชนในการบรหิารจดัการ การบาํรงุรกัษา การอนรุกัษ การฟนฟ ู
และการใชประโยชนจากทรพัยากรทางทะเลและชายฝง รวมทั้งชวยเหลอืและสนับสนุนการดาํเนนิงาน 
โครงการ หรือกิจกรรมของชุมชนในเรื่องดังกลาว

     (๓) เผยแพรความรูหรือขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการบริหารจัดการ การบํารุงรักษา 
การอนุรักษ การฟนฟู และการใชประโยชนจากทรัพยากรทางทะเลและชายฝง (มาตรา ๑๓) 

  ๕) กลไกและมาตรการในการคุมครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
        ๕.๑) มาตรการคุมครองในกรณีบุคคลกอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงตอ

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
             ในกรณทีี่ปรากฏวาบคุคลใดกอใหเกดิความเสยีหายอยางรายแรงตอทรพัยากร

ทางทะเลและชายฝง ใหอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอํานาจสั่งใหบุคคลนัน้ระงับการกระทําหรือ
กิจกรรมที ่กอใหเกิดความเสียหายตอทรัพยากรทางทะเลและชายฝ งนั้นเปนการชั ่วคราวตาม
ความเหมาะสม

       เมือ่ไดมีคําสั ่งดังกลาวแลว หากอธิบดีหรือผู ซึ ่งอธิบดีมอบหมายเห็นวา
การกระทําหรือกิจกรรมที่กอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงตอทรัพยากรทางทะเลและชายฝงนั้น
อยูภายใตความรับผิดชอบหรือเก่ียวของกับหนวยงานของรัฐหนวยงานใด ใหอธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมาย
แจงประสานหนวยงานของรัฐทีร่ับผิดชอบหรือเกี่ยวของนั้นโดยมิชักชาเพื่อดําเนินการแกไขปญหา
ทีเ่กิดขึ้นตามอํานาจหนาทีต่อไป เวนแตในกรณีทีม่ีเหตุจําเปนเรงดวนและหากปลอยใหเนิ่นชาไป
จะทําใหทรพัยากรทางทะเลและชายฝงมคีวามเสยีหายเพิ่มขึ้น หรอืไมมีหนวยงานของรฐัหนวยงานใดที่
รบัผิดชอบหรอืเกี่ยวของในเรื่องดังกลาว ใหกรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝงมอํีานาจดาํเนินการใด ๆ  
เพื่อแกไขหรือบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นตอทรัพยากรทางทะเลและชายฝงในบริเวณดังกลาว 
ในการนี ้ อธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายอาจกําหนดวิธีการและระยะเวลาดําเนินการเทาที่จําเปน
เพื่อใหบุคคลซึ่งกอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงตอทรัพยากรทางทะเลและชายฝงดําเนินการเพื่อ
แกไขหรือบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นตอทรัพยากรทางทะเลและชายฝงในบริเวณนั้นดวยก็ได

       ในกรณีทีห่นวยงานของรัฐทีร่ับผิดชอบหรือเกี่ยวของหรือกรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝงไดดําเนินการเพื่อแกไขหรือบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้น หรือเมื่อความเสียหาย
ทีเ่กิดขึ้นตอทรัพยากรทางทะเลและชายฝงไดระงับสิ้นไปแลว ใหอธิบดีหรือผูซึ ่งอธิบดีมอบหมาย
พิจารณายกเลิกคําสั่งดังกลาว (มาตรา ๑๔)
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        ๕.๒) มาตรการคุมครองพื้นที่ปาชายเลน 
         เพื่อประโยชนในการสงวน การอนุรักษ และการฟนฟูพื้นที่ปาชายเลน

ใหคงสภาพธรรมชาติและมีสภาพแวดลอมและระบบนิเวศนท่ีมีความสมบูรณ ใหรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดใหพื้นที่ปาชายเลนบริเวณหนึ่งบริเวณใดเปนพื้นที่
ปาชายเลนอนุรักษ โดยพ้ืนที่ที่กําหนดใหเปนพื้นที่ปาชายเลนอนุรักษตองเปนพื้นที่ที่มิไดอยูในเขต
อทุยานแหงชาตติามกฎหมายวาดวยอทุยานแหงชาต ิหรอืเขตรกัษาพนัธุสตัวปา หรอืเขตหามลาสตัวปา
ตามกฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา หรือมิไดอยูในกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตาม
ประมวลกฎหมายที่ดินของบุคคลใดซึ่งมิใชหนวยงานของรัฐ

        อนึ่ง การออกกฎกระทรวงดังกลาว ใหกําหนดมาตรการคุมครองตามมาตรา 
๑๙ และใหมีแผนที่แสดงแนวเขตพื้นที่ปาชายเลนอนุรักษแนบทายกฎกระทรวงดวย (มาตรา ๑๕)

     ในกรณพีืน้ทีป่าชายเลนอนุรกัษอยูในในเขตปาสงวนแหงชาต ิใหบรรดาอํานาจ
หนาทีข่องอธิบดกีรมปาไมตามกฎหมายวาดวยปาสงวนแหงชาติ เปนอาํนาจหนาทีข่องอธิบดี โดยกําหนด
ใหอธิบดีเปนผูใชบรรดาอํานาจหนาที่ของอธิบดีกรมปาไมและพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายวาดวย
ปาไมตอการกระทําใด ๆ  อนัเกีย่วกบัไมหวงหามและของปาหวงหามในพ้ืนทีป่าชายเลนอนุรกัษ โดยอาํนาจ
เชนวานี้ใหรวมถึงการเก็บคาภาคหลวงสําหรับการทําไมหวงหามและการเก็บหาของปาหวงหามดวย 
(มาตรา ๑๖)

       ๕.๓) กําหนดพื้นที่คุมครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
               ภายใตบังคับมาตรา ๑๕ ใหรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

มีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดใหพื้นที่ที่มีลักษณะดังตอไปน้ี เปนพื้นที่คุมครองทรัพยากรทางทะเล
และชายฝง

        (๑) พื้นที่ที่มีทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอยูในสภาพสมบูรณอันสมควร
สงวนไวใหคงอยูในสภาพทางธรรมชาติเดิม

        (๒) พ้ืนท่ีท่ีเปนถ่ินท่ีอยูอาศัยของสัตวและพืชตามสภาพทางธรรมชาติท่ีสมบูรณ
       (๓) พื้นที่ที่มีความสําคัญดานระบบนิเวศนทางทะเลและชายฝงอันควร

แกการอนุรักษ
     ทั้งนี้ พื้นที่ที่กําหนดใหเปนพื้นที่คุมครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝง

ดังกลาวนั้นตองเปนพื้นที่ที่มิไดอยูในเขตอนุรักษ
        อน่ึง การออกกฎกระทรวงดงักลาว ใหกาํหนดมาตรการคุมครองตามมาตรา ๑๙ 

และใหมีแผนที่แสดงแนวเขตพ้ืนที่คุมครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝงแนบทายกฎกระทรวงดวย
(มาตรา ๑๗)

     ๕.๔) กําหนดมาตรการคุมครองในกรณีทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาจถูก
ทําลายหรือไดรับความเสียหายอยางรายแรงเขาขั้นวิกฤติ 

                   ในกรณีที่ปรากฏวาทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาจถูกทําลายหรือไดรับ
ความเสียหายอยางรายแรงเขาขั้นวิกฤติ ใหรัฐมนตรีเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติใชมาตรการ
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คุมครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝงตามมาตรา ๑๙ และกําหนดหนวยงานของรัฐทีจ่ะเปน
ผูดาํเนนิการตามมาตรการดังกลาวตามความจําเปนและเหมาะสมเพื่อควบคมุและแกไขปญหาที่เกดิขึ้น
หรืออาจจะเกิดขึ้นนั้น

       เมือ่ไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแลว ใหรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุ
เบกษากําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการคุมครอง และกําหนดระยะเวลาที่จะใชมาตรการคุมครอง
ดังกลาว ในกรณีทีม่คีวามจําเปนอาจกําหนดใหมีแผนทีแ่สดงแนวเขตพืน้ทีท่ีจ่ะใชมาตรการคุมครอง
ดวยก็ได

       ทั้งนี้ การขยายระยะเวลาตามประกาศดังกลาว ใหกระทําไดเมื่อไดรับความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี โดยทําเปนประกาศในราชกิจจานุเบกษา (มาตรา ๑๘)

          นอกจากนี ้ ในการกําหนดมาตรการคุมครองตามมาตรา ๑๕ มาตรา ๑๗ 
และมาตรา ๑๘ ใหกําหนดในเรื่องหนึ่งเรื่องใดดังตอไปนี้

          (๑) หามดาํเนนิกจิกรรมหรอืกระทาํการใด ๆ  ท่ีอาจเปนอนัตรายหรอืกอใหเกดิ
ผลกระทบตอทรัพยากรทางทะเลและชายฝง

           (๒) กาํหนดมาตรการในการสงวน การอนรุกัษ การฟนฟ ูและการใชประโยชน
จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝงตามความเหมาะสมแกสภาพพื้นที่นั้น

           (๓) กาํหนดการใชประโยชนท่ีดนิเพือ่รกัษาสภาพธรรมชาตหิรอืมิใหกระทบ
กระเทือนตอระบบนิเวศนตามธรรมชาติ

          (๔) กําหนดมาตรการคุมครองอืน่ ๆ ตามทีเ่ห็นสมควรและเหมาะสมแก
สภาพพื้นที่นั้น (มาตรา ๑๙)

  ๖) พนักงานเจาหนาที่
        ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจดังตอไปนี้
        (๑) เขาไปในสถานที่ใด ๆ ในเวลาระหวางพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก หรือ

ในเวลาทําการของสถานที่นั้นเพื่อตรวจสอบและควบคุมใหการเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้
       (๒) ตรวจคนสถานทีห่รือยานพาหนะใด ๆ ในเวลาระหวางพระอาทิตยขึ ้นถึง

พระอาทิตยตก หรอืในเวลาทาํการของสถานทีน่ัน้ ในกรณท่ีีมเีหตอัุนสมควรสงสยัวามกีารกระทําความผดิ
ตามพระราชบัญญัตินี้ และมีเหตุอันควรเชื่อไดวาหากเนิ่นชากวาจะเอาหมายคนมาไดจะมีการยักยาย
ซุกซอน สง หรือนําออกนอกราชอาณาจักร หรือทําลายทรัพยสิน วัตถุ สิ่งของหรือเอกสารที่เกี่ยวของ
กับการกระทําความผิด

        (๓) ยึดหรอือายดัทรพัยสนิ วตัถ ุสิ่งของ หรอืเอกสารที่เกี่ยวของกบัการกระทาํความผดิ
ตามพระราชบัญญัตินี้เพื่อประโยชนในการตรวจสอบหรือดําเนินคดี

        (๔) ส่ังใหบุคคลใด ๆ  ออกจากเขตพืน้ท่ีตามมาตรา ๑๕ มาตรา ๑๗ หรอืมาตรา ๑๘ หรอื
งดเวนการกระทําใดอันเปนการฝาฝนมาตราดังกลาว

           เมื่อตรวจคน หรือยึดหรืออายัด ตาม (๒) หรือ (๓) แลว ถายังดําเนินการไมแลวเสร็จ 
จะกระทําตอไปในเวลากลางคืนหรือนอกเวลาทําการของสถานที่นั้นก็ได

P81-88.indd  87 26/11/2555  19:04:28

creo




พ.ย. - ธ.ค. ๕๕๘๘

รางพระราชบัญญัติสงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง พ.ศ. .... 

จุลนิติ

          ในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ ใหบุคคลซึ่งเกี่ยวของอํานวยความสะดวก
แกพนักงานเจาหนาที่ตามสมควร (มาตรา ๒๐) 

        ทั้งนี้ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาที่เปนพนักงาน
ฝายปกครองหรือตํารวจ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (มาตรา ๒๑) 

      อนึ่ง ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ พนักงานเจาหนาที่ตองแสดง
บัตรประจําตัวตอบุคคลที่เกี่ยวของ โดยบัตรประจําพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบท่ีรัฐมนตรี
กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา (มาตรา ๒๒) 

  ๗)  บทกําหนดโทษ
        (๑) ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งที่ออกตามมาตรา ๑๔ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๑ ป 

หรือปรับไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ (มาตรา ๒๓) 
        (๒) ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรการคุมครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝง

ทีก่าํหนดตามมาตรา ๑๕ มาตรา ๑๗ หรอืมาตรา ๑๘ หรอืไมปฏบิตัติามคาํสัง่ของพนกังานเจาหนาทีต่าม
มาตรา ๒๐ (๔) ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๑ ป หรือปรับไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
(มาตรา ๒๔)

        (๓) ในกรณีที่ผูกระทําความผิดซ่ึงจะตองรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เปนนิติบุคคล 
กรรมการผูจดัการ หุนสวนผูจดัการ ผูจดัการ หรอืบคุคลใดซึง่รบัผดิชอบในการดาํเนนิงานของนติบิคุคลนัน้ 
ตองรับโทษตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้น ๆ ดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวน
ในการกระทําความผิดนั้น (มาตรา ๒๕)

ทานผูอานวารสาร “จลุนติ”ิ ผูใดมคีวามประสงคตองการท่ีจะแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบั
รางพระราชบัญญัติฉบับดังกลาว สามารถเสนอความเห็นได โดยผานทางเว็บไซต ดังน้ี 

สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร    www.parliament.go.th
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา     www.senate.go.th
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา   www.krisdika.go.th
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี          www.cabinet.thaigov.go.th
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