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ภาพจ าลองอาณาเขตทางทะเล

เส้นฐาน ทะเลอาณาเขต

(12 ไมล์ทะเล)

เขตต่อเนื่อง

(12-24 ไมล์ทะเล) เขตเศรษฐกิจจ าเพาะ 
Exclusive economic zone; EEZ

188 ไมล์ทะเล
ประกาศฯ ปี

พ.ศ. 2509

ประกาศฯ ปี

พ.ศ. 2538

*1 ไมล์ทะเล = 1.855 กม.



เส้นฐานปกติ (Normal baseline)
คือ แนวน  าลดตลอดชายฝั่งทะเล ตามที่รัฐชายฝั่งก าหนดไว้ ในแผน
ที่ของตน





เส้นฐานตรง (Straight baseline)

ก าหนดขึ้นในกรณีที่ชายฝั่งของรัฐมีลักษณะเว้าแหว่ง หรือมีเกาะเรียง
รายอยู่ใกล้ชิดกับแนวชายฝั่ง โดยลากเชื่อมต่อจุดที่เหมาะสมเข้าด้วยกัน
ทั้งนี้ เส้นฐานตรงนั้น จะต้องไม่หันเหไปจากทิศทางโดยทั่วไป ของชายฝั่งทะเล 
จนเกินสมควร และบริ เวณทะเล ซึ่ งอยู่ภายในเส้นฐานตรง ต้องมี
ความสัมพันธ์กับผืนแผ่นดินอย่างใกล้ชิด เพียงพอที่จะอยู่ใต้บังคับแห่งขอบ
น่านน้ าภายในได้







การแบ่งเขตทางทะเล

ตามอนุสัญญาองค์การสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล พ.ศ. ๒๕๒๕ ได้แบ่ง
เขตทางทะเลออกเป็นส่วนต่างๆ รวม ๖ ส่วน ดังนี้

๑) น่านน้ าภายใน 
หมายถึง น่านน้ าที่อยู่ภายในเส้นฐาน เช่น อ่าว ปากแม่น้ า ทะเลสาบ รัฐชายฝั่ง 

มีอ านาจอธิปไตย เหนือน่านน้ าภายใน ท านองเดียวกันกับที่มีเหนือดินแดนซึ่งเป็นพื้น
แผ่นดิน
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น่านน้ าไทย
น่านน้ าของประเทศไทย แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน แบ่งกั้นโดยตอนใต้ ของคาบสมุทรอินโดจีน 
ทางด้านตะวันออกของคาบสมุทร คือ อ่าวไทย เป็นส่วนหนึ่งของทะเลจีนใต้ ส่วนทางด้าน
ตะวันตกของคาบสมุทร คือ ทะเลอันดามัน และช่องแคบมะละกา เป็นส่วนหนึ่งของ
มหาสมุทรอินเดีย ประเทศไทยมีความยาวของฝั่งทะเลรวมทั้งสิ้น ๓,๐๑๐ กิโลเมตร 
ประกอบด้วยฝั่งทะเลด้านตะวันออกของอ่าวไทยยาว ๕๘๑ กิโลเมตร ฝั่งทะเลด้านตะวันตก
ของอ่าวไทยยาว ๑,๓๙๑.๕ กิโลเมตร ฝั่งทะเลด้านทะเลอันดามัน และช่องแคบมะละกา 
ยาว ๑,๐๓๗.๕ กิโลเมตร (รวมความยาวชายฝั่งทะเลประเทศไทยประมาณ 3,148.23
กิโลเมตร หรือ 1,697.16 ไมล์ทะเล)



การแบ่งเขตทางทะเล

จังหวัดที่มีอาณาเขตติดต่อกับฝั่งทะเล มีรวมทั้งหมด ๒๓ จังหวัด เป็นจังหวัด ในภาค
ตะวันออก ๕ จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด จังหวัดในภาค
กลาง ๔ จังหวัด คือ สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม 
จังหวัดในภาคตะวันตก ๒ จังหวัด คือ เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดใน
ภาคใต้ ๑๒ จังหวัด คือ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี 
นราธิวาส สตูล ตรัง กระบี่ พังงา ระนอง และภูเก็ต ความยาวชายฝั่งทะเลของแต่ละ
จังหวัด
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๒) ทะเลอาณาเขต 
หมายถึง อาณาเขตทางทะเลของรัฐชายฝั่ง ที่วัดความกว้างออกจากเส้นฐาน 

ตามที่รัฐชายฝั่งได้ก าหนดขึ้น ไม่เกิน ๑๒ ไมล์ทะเล โดยรัฐชายฝั่งมีอ านาจอธิปไตย
เหนือทะเลอาณาเขตของตน และอ านาจอธิปไตยนี้ ครอบคลุมไปถึงห้วงอากาศ 
เหนือพื้นท้องทะเล และใต้ผิวพื้นท้องทะเลของทะเลอาณาเขตนั้นๆ ด้วย
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๓) เขตต่อเนื่อง
เป็นเขตที่อยู่ต่อเนื่องจากเส้นขอบนอกของทะเลอาณาเขต ออกไปอีก ๑๒ ไมล์ทะเล 

ในเขตต่อเนื่องนี้ รัฐชายฝั่งมีอ านาจในการควบคุมเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ดังนี้ 
• ป้องกันมิให้มีการฝ่าฝืนกฎหมาย และข้อบังคับว่าด้วยการศุลกากร (customs) 

การเข้าเมือง (immigration) การคลัง (fiscal) และการสุขาภิบาล (sanitation) อันจะท า
ให้เกิดในดินแดน หรือในทะเลอาณาเขตของตน และลงโทษผู้กระท าฝ่าฝืนกฎหมายและ
ข้อบังคับดังกล่าว

• คุ้มครองวัตถุโบราณหรือวัตถุทางประวัติศาสตร์ที่อยู่บนพื้นทะเลในเขตต่อเนื่อง



อ านาจทางศุลกากรในเขตต่อเนื่อง

ประกาศเขตต่อเนื่อง
ของราชอาณาจักร
ไทย 14 สิงหาคม 

2538

1) - เขตต่อเนื่องมีความกว้าง 24 ไมล์

- วัดจากเส้นฐานท่ีใช้วัดความกว้างของทะเล

อาณาเขต

2) - ในเขตต่อเนื่องราชอาณาจักรไทยด าเนินการ

ท่ีจ าเป็น

* การละเมิดกฎหมาย / ระเบียบข้อบังคับ

- การศุลกากร / การคลัง / การเข้าเมือง

การสาธารณสุข

- ท่ีจะกระท า

- หรืออาจจะกระท า

ลงโทษการละเมิด

- ที่ได้กระท า

- ภายในราชอาณาจักร

- ทะเลอาณาเขตของ

ราชอาณาจักร
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ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๐๒ ถึง พ.ศ. ๒๕๓๘ ประเทศไทยได้มีการประกาศเขตแดนทางทะเล ซึ่ง
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของกฎหมายทะเล เกี่ยวกับอาณาเขตทางทะเลมาโดยล าดับ ทั้งที่
เกี่ยวข้องกับอ่าวประวัติศาสตร์ ในบริเวณอ่าวไทยตอนบน เส้นฐานตรง และน่านน้ าภายใน 
เขตไหล่ทวีปด้านอ่าวไทย เขตเศรษฐกิจจ าเพาะด้านทะเลอันดามัน และเขตต่อเนื่อง ๒๔ 
ไมล์ทะเล
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๔) เขตเศรษฐกิจจ าเพาะ
มีความกว้างไม่เกิน ๒๐๐ ไมล์ทะเลจากเส้นฐาน ซึ่งรัฐชายฝั่งมีสิทธิอธิปไตยในการ

ส ารวจ แสวงประโยชน์ อนุรักษ์ และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งที่มีชีวิตและไม่มี
ชีวิต ส่วนกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับทางเศรษฐกิจ เช่น การเดินเรือ การบิน ไม่ตกอยู่ในสิทธิ
อธิปไตย ของรัฐชายฝั่ง
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๕) ไหล่ทวีป
ประกอบด้วยพื้นทะเล และใต้ผิวพื้นของพื้นที่ใต้น้ า ซึ่งยืดขยายจากทะเลอาณาเขตไป

จนถึงขอบ ไม่เกิน 350 ไมล์ทะเล (648 กิโลเมตร) นับจากเส้นฐานชายฝั่ง 
ตามกฎหมายทะเล รัฐชายฝั่งมีสิทธิอธิปไตยเหนือทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งบน และใต้

ผิวพื้นไหล่ทวีป ไม่ว่าจะมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต ส่วนรัฐอื่นๆ ยังมีสิทธิ ที่จะวางสายเคเบิล หรือ
ท่อทางใต้ทะเลบนไหล่ทวีปนั้นได้ โดยต้องได้รับความยินยอม      จากรัฐชายฝั่งก่อน
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๖) ทะเลหลวง
หมายถึง ส่วนของทะเลที่มิใช่ส่วนหนึ่งของเขตเศรษฐกิจจ าเพาะ ทะเลอาณาเขต 

หรือน่านน้ าภายใน โดยทุกรัฐมีเสรีภาพในการใช้ทะเลหลวง เพื่อการเดินเรือ การบิน 
การวางสายเคเบิลและท่อทางใต้ทะเล การประมง การสร้างเกาะเทียม และสิ่งติดตั้ง
อื่นๆ รวมทั้งการค้นคว้าวิจัยทางวิทยาศาสตร์
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ภาพจ าลองการบงัคบัใช้ พ.ร.บ.ศุลกากร ในพื นทีท่างทะเลโดยสรปุ

- ม.242 พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2560 ลักลอบหนีศุลกากร /  
ปรับ 4 เท่าของราคาของ รวมค่าอากรจ าคุกไม่เกิน 10 ปี 
ทั งจ าทั งปรับ

- ม.246 พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2560 ปรับ 4 เท่าของราคา
ของรวมค่าอากร จ าคุกไม่เกิน 5 ปี ทั งจ าทั งปรับ
- ม.202 (ส าแดงเท็จ) ปรับไม่เกิน 500,000 บาท

- ม. 189 ห้ามขนถ่ายของโดยไม่มีเหตอุันควร หรือไม่ได้รับอนุญาต
จากพนักงานเจ้าหน้าที ่ปรับ 2 เท่าของราคาของ หรือจ าคุก     
ไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท ของให้ริบ
- อ านาจสอบถาม ม. 188
ม. 190 ให้น ามาใช้บังคับกับการกระท าในเขตต่อเนื่อง
- เปิดหีบห่อของที่นายเรือไม่รู้สิ่งของภายใน (ม. 66)
- หยุดลอยล า ณ ด่านตรวจ (ม .67) 
- จับกุมการกระท าผิดซึง่หนา้ (ม. 157 (2))
- สั่งหยุดยานพาหนะเพ่ือตรวจหรือค้น (ม.160) 
- สั่งให้เรือที่พึงถูกยึดไปยังที่ใดทีห่นึ่ง (ม.164)
- ริบเรือ (ม.165)
- ยึดหรืออายัด ของอันพึงต้องริบ (ม.167)
- มีของอันพึงต้องริบไว้ในครอบครอง (ม.169)
- น าส่งของที่ยึดแก่พนักงานศลุกากร (ม.170)
- พนักงานสอบสวนทอ้งที่ที่น าส่ง มีอ านาจสอบสวน (ม.191)

ทะเลอาณาเขต (12 ไมล์ทะเล) เขตต่อเนื่อง 24 ไมล์ทะเลจากเส้นฐาน


