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จุลนิติ

นางสาวอวิการัตน์  นิยมไทย
นิติกร สำ นักกฎหมาย

บทน�ำ
“น�้ำ” สารประกอบซ่ึงมีองค์ประกอบเป็นธาตุไฮโดรเจนและออกซิเจนในอัตราส่วน ๑ : ๘  

โดยน�้าหนัก เมื่อบริสุทธิ์มีลักษณะเป็นของเหลว ใส ไม่มีสี กลิ่น รส มีประโยชน์มาก เช่นใช้ดื่ม ช�าระล้าง
สิ่งสกปรก๑ ถือเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความส�าคัญต่อการด�ารงชีวิตของมนุษย์ กล่าวคือ น�้าเป็น
ปัจจัยส�าคัญของร่างกาย เป็นแหล่งอาหาร เป็นแหล่งท่องเที่ยว เป็นเส้นทางคมนาคมขนส่ง เป็นบ่อเกิด
ของพลังงานไฟฟ้า และเป็นหัวใจส�าคัญของการเกษตร โดยแหล่งน�้าธรรมชาติของประเทศไทยนั้น 
มีมากมายทั้งแหล่งน�้าที่มนุษย์สร้างขึ้นและแหล่งน�้าตามธรรมชาติ แต่เนื่องจากสังคมไทยในปัจจุบัน 
ได้เปล่ียนจากสังคมเกษตรกรรมไปสู่สังคมอุตสาหกรรมท�าให้ต้องมีการน�าทรัพยากรธรรมชาติมาใช ้
เพิม่มากขึน้ ทัง้ยงัมกีารบกุรกุป่าไม้และแหล่งน�า้ไม่ว่าจะเป็นทะเล แม่น�า้ และล�าคลอง ก่อให้เกิดปัญหา
มลภาวะต่าง ๆ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล�้าล�าแม่น�้านั้น เป็นการกระท�าฝ่าฝืน
กฎหมายที่ส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อความมั่นคง สังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อมของประเทศ  
และภาครัฐต้องใช้งบประมาณเป็นจ�านวนมากเพื่อปรับเปลี่ยนทิศทางการไหลของน�้า หรือเพื่อแก้ไข
ปัญหาความเดอืดร้อนทีเ่กดิจากน�า้ท่วม และการรักษาสภาพแวดล้อมให้กลบัสูส่ภาพเดมิ และมแีนวโน้ม
ว่าจะต้องใช้งบประมาณในด้านนี้เพิ่มมากขึ้นทุกปี ส�าหรับความเสียหายที่เกิดจากการปลูกสร้างอาคาร
หรือสิ่งอื่นใดล่วงล�้าล�าแม่น�้าท่ีเห็นได้อย่างชัดเจน ได้แก่ การพังทลายของตลิ่งแม่น�้าและชายฝั่งทะเล 
โดยเฉพาะกรณีที่เป็นพรมแดนระหว่างประเทศ การพังทลายของตลิ่งท�าให้ประเทศไทยสูญเสีย 
ดินแดนแบบเสียเปล่าเป็นพื้นที่จ�านวนมากในทุกปี การเกิดภัยน�้าท่วม เกิดมลพิษทางน�้า และเกิด 

การปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใด 
ล่วงล�้าล�าแม่น�้า

  ๑ความหมายของค�าว่า “น�้า” พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔.
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จุลนิติ

  ๒พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน�้าไทย (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๑๐ ก 
หน้า ๓๖ เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ และมีผลใช้บังคับเมื่อพ้นก�าหนด ๓๐ วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เป็นต้นไป กล่าวคือ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เป็นต้นมา.
 ๓ทวศัีกดิ ์ กองแพง. การก่อสร้างสิง่ล่วงล�า้ล�าน�า้ตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรอืในน่านน�า้ไทย (หลกัเกณฑ์และวธิกีารท่ีต้องปฏิบตั)ิ 
เอกสารวิจัย หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยส�าหรับผู้บริหารระดับสูง ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๔๐, หน้า ๔.

ผลกระทบต่อระบบนเิวศและส่ิงแวดล้อม มผีลท�าให้สิง่แวดล้อมเสือ่มโทรมมากยิง่ขึน้ ซ่ึงการด�าเนินการ
แก้ไขปัญหาดงักล่าวนัน้พบว่า ในอดตีทีผ่่านมามปัีญหาทัง้ทางด้านการบรหิารจัดการของหน่วยงานที่รับ
ผิดชอบ ปัญหาด้านการตีความกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงปัญหาด้านอื่น ๆ เช่น  
ผู้กระท�าผิดส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้ท่ีมีอิทธิพลในท้องถิ่นท�าให้การแก้ไขปัญหากระท�าได้โดยยาก หรือ 
มกีารต่อต้านจากกลุ่มประชาชนหรอืองค์กรเอกชนทีเ่สยีผลประโยชน์ เป็นต้น ในปัจจุบนัจึงได้มกีารตรา 
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน�้าไทย (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๖๐๒ แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ 
การเดินเรอืในน่านน�า้ไทย พระพุทธศกัราช ๒๔๕๖ เพือ่ด�าเนินการกบัการปลกูสร้างอาคารหรอืสิง่ล่วงล�า้
ล�าแม่น�้าที่มีจ�านวนเพิ่มมากขึ้น และแก้ไขเพ่ิมเติมบทก�าหนดโทษโดยปรับปรุงอัตราโทษให้ม ี
ความเหมาะสม อย่างไรก็ตาม ปรากฏว่ากฎหมายฉบับนี้มีปัญหาในด้านความพร้อมในการบังคับใช้
กฎหมายของเจ้าหน้าที ่รวมทัง้ปัญหาด้านความรบัรูค้วามเข้าใจในการปฏบิตัติามกฎหมายของประชาชน 
ดังนั้น หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงได้มีค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
ที่ ๓๒/๒๕๖๐ เรื่อง การบรรเทาความเสียหายให้แก่ประชาชนในกรณีปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใด 
ล่วงล�้าล�าแม่น�้า เพื่อขยายระยะเวลาการด�าเนินการตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน�้าไทย  
(ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๖๐ ออกไปอีกระยะหนึ่ง เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายกระทบต่อสภาพและวิถ ี
ในการด�ารงชีวิตโดยปกติของประชาชนให้น้อยที่สุด เป็นประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจ และการรักษา
ความสงบเรียบร้อยของสังคมโดยรวม

ดงัน้ัน เพือ่ประโยชน์ในการอนรุกัษ์ ฟ้ืนฟู และพฒันาแหล่งน�า้ ให้เกิดประโยชน์สงูสดุของชมุชน 
สังคม และประเทศชาติ คอลัมน์ การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM จึงขอน�าเสนอบทความเรื่อง 
“การปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล�้าล�าแม่น�้า” ดังนี้

๑.	 บทบัญญัติของกฎหมำย
 พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน�้าไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖
 พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน�้าไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

โดยเฉพาะกรณีตามมาตรา ๑๑๗ ท่ีห้ามมิให้ปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอ่ืนใดล่วงล�้าล�าแม่น�้านั้น  
มีจุดมุ่งหมายที่จะควบคุมการเดินเรือหรือการสัญจรทางน�้าอันเป็นทางสัญจรของประชาชนหรือ 
ทีป่ระชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกนั หรอืทะเลภายในน่านน�า้ไทยหรือบนชายหาดของทะเล ให้เป็นระเบยีบ
เรียบร้อย ตลอดจนควบคุมมิให้มีการกระท�าใด ๆ ที่อาจจะเป็นการกีดขวางหรือเป็นอันตรายต่อ 
การเดินเรอืหรือสัญจรในบรเิวณดงักล่าว ไม่ว่าการกระท�าน้ันจะมขีึน้ในบรเิวณท้องน�า้ หรอืบรเิวณทีด่นิ
ที่จมอยู่ใต้น�้าตลอดเวลา หรือบริเวณที่ดินที่จมอยู่ใต้น�้าในขณะท่ีน�้าขึ้นและอยู่เหนือน�้าในขณะที่น�้าลง 
โดยมีกรมเจ้าท่าเป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้๓
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จุลนิติ

  โดยพระราชบญัญตักิารเดนิเรอืในน่านน�า้ไทย พระพทุธศกัราช ๒๔๕๖ ได้ก�าหนดหลักเกณฑ์ 
เกี่ยวกับการปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล�้าล�าแม่น�้าไว้ในหมวดที่ ๖ ข้อบังคับเบ็ดเตล็ด (ฆ/๑)  
ว่าด้วยการล่วงล�้าล�าแม่น�้า มีสาระส�าคัญโดยสรุป ดังนี้

 ๑.๑ ก�าหนดห้ามมใิห้ผูใ้ดปลกูสร้างอาคารหรอืสิง่อืน่ใดล่วงล�า้เข้าไปเหนอืน�า้ ในน�า้ และ
ใต้น�้า ของแม่น�้า ล�าคลอง บึง อ่างเก็บน�้า ทะเลสาบ อันเป็นทางสัญจรของประชาชนหรือที่ประชาชน 
ใช้ประโยชน์ร่วมกัน หรือทะเลภายในน่านน�้าไทยหรือบนชายหาดของทะเลดังกล่าว เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตจากเจ้าท่า (มาตรา ๑๑๗)

   ส�าหรบัลักษณะของอาคารและสิง่ล่วงล�า้ล�าแม่น�า้ทีพ่งึอนุญาตได้นัน้ม ี๗ + ๑ ประเภท คอื๔

  (๑) ท่าเทียบเรือ ซึ่งต้องมีโครงสร้างที่ไม่ท�าให้ทิศทางการไหลของน�้าเปลี่ยนแปลง 
มีช่องโปร่งระหว่างเสาไม่น้อยกว่า ๓ เมตร พื้นท่าเทียบเรือในแม่น�้า ล�าคลอง บึง อ่างเก็บน�้า ทะเลสาบ 
อนัเป็นทางสัญจรของประชาชนหรอืทีป่ระชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันต้องไม่มลีกัษณะเป็นแผ่นคอนกรตี
ปิดทึบตลอดให้มีช่องว่างเพ่ือให้แสงแดดส่องผ่านถึงพื้นน�้าใต้ท่าได้ และไม่มีสิ่งก่อสร้างอ่ืนใดบนพื้น 
ท่าเทียบเรือนอกจากสิ่งก่อสร้างที่จ�าเป็นอันเป็นส่วนประกอบของท่าเทียบเรือน้ัน รวมทั้งปลายสุด 
ของท่าเทียบเรือต้องไม่เกินแนวน�้าลึกหน้าท่า ท่าเทียบเรือที่ผ่านชายหาดต้องไม่ปิดกั้นการที่ประชาชน 
จะใช้สอยหรือเดินผ่านชายหาด

  (๒) สะพานปรบัระดบัและโป๊ะเทยีบเรอื สะพานปรบัระดบัต้องมขีนาดทีเ่หมาะสม
กับโป๊ะเทียบเรือ มีราวลูกกรงที่แข็งแรงและความลาดชันของสะพานต้องไม่มากกว่า ๑ : ๒ เมื่อน�้าลง
ต�่าสุด ส่วนโป๊ะเทียบเรือต้องมีโครงสร้างที่แข็งแรง ทนทาน และมีความปลอดภัย มีอัตราการลอยตัวสูง 
พืน้ของโป๊ะเทยีบเรอืต้องอยูสู่งจากระดบัน�า้ไม่น้อยกว่า ๔๐ เซนตเิมตร และมรีาวลกูกรงทีแ่ขง็แรงทกุด้าน 

 ๔ประเภทที่ ๑ – ๗ จากกฎกระทรวงฉบับที่ ๖๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) และประเภทที่ ๘ จากประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๒๕๑/๒๕๔๑  
ลักษณะของอาคารและการล่วงล�้าล�าแม่น�้าที่พึงอนุญาตได้.
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  (๓) สะพานข้ามแม่น�า้หรอืสะพานข้ามคลอง ต้องมโีครงสร้างทีไ่ม่ท�าให้ทศิทางการไหล 
ของน�า้เปลีย่นแปลง และต้องมีความสงูและความกว้างของช่องลอดใต้สะพานตามทีอ่ธบิดกีรมเจ้าท่าก�าหนด

  (๔) ท่อหรือสายเคเบิล การวางท่อหรือสายเคเบิลผ่านชายหาดของทะเลหรือ 
ชายตลิ่งน้ันต้องฝังท่อหรือสายเคเบิลใต้พื้นดินไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร โดยมิให้ส่วนใดส่วนหนึ่ง 
พ้นข้ึนมาเหนอืพืน้ดนิ ส่วนการปักเสาไฟฟ้าพาดสายเพือ่จ่ายกระแสไฟฟ้าและการปักเสาวางท่อน�า้ประปา
ให้ปักเสาให้ชิดแนวขอบฝั่งมากที่สุดเพื่อมิให้กีดขวางทางเดินเรือ

  (๕) เขื่อนกันน�้าเซาะ ต้องมีรูปแบบที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อร่องน�้า ตลิ่ง และ
บรเิวณข้างเคียง และต้องมโีครงสร้างทีแ่ขง็แรงและอยูใ่นแนวฝ่ังเดิมมากทีสุ่ด หากมส่ีวนทีย่ืน่เข้าไปในน�า้ 
ให้มีเฉพาะส่วนที่จ�าเป็น ความลาดชันของเขื่อนไม่เกิน ๑ : ๓ โดยแนวสันเขื่อนด้านบนต้องอยู่ที่แนว
กรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองที่ดิน ส�าหรับบริเวณล�าน�้าที่แคบหรืออาจเป็นอันตรายต่อการเดินเรือ
เขื่อนต้องมีลักษณะตั้งตรงและไม่มีความลาดชันยื่นออกมา

  (๖) คานเรอื แนวรางรองรบัเรอืต้องยาวยืน่จากฝ่ังเพยีงพอทีจ่ะชกัลากเรอืขนาดใหญ่ 
ที่สุดที่คานเรือนั้นจะสามารถรับซ่อมท�าได้ในเวลาน�้าลงต�่าสุด

  (๗) โรงสูบน�้า ต้องอยู่บนฝั่งหรืออยู่ใกล้ฝั่งมากที่สุด การต่อท่อสูบน�้าเมื่อต่อเชื่อม
กับเครื่องสูบน�้าแล้วต้องวางขนานกับแนวเสาของโรงสูบน�้าจนถึงพื้นดินแล้วจึงวางนอนไปตามแนว 
พื้นดินใต้น�้า และปลายท่อต้องอยู่ต�่ากว่าระดับน�้าลงต�่าสุดไม่น้อยกว่า ๑ เมตร

  (๘) กระชังเลี้ยงสัตว์น�้า ตัวกระชังต้องท�าด้วยอวนหรือวัสดุอื่นใดท่ีมีลักษณะและ
คณุสมบติัเช่นเดียวกบัอวนและเม่ือน�า้ลงต�า่สดุก้นกระชงัต้องลอยสงูกว่าพืน้ท้องน�า้ วสัดทุีใ่ช้พยงุกระชงั
ต้องลอยพ้นน�า้ และสามารถมองเหน็ได้ชดัเจนตลอดเวลา การปักเสายดึตวักระชังต้องปักห่างกนัไม่น้อยกว่า 
๓ เมตร และห้ามผูกยึดกระชังกับขอบฝั่ง ห้ามสร้างที่พักอาศัยหรือพื้นแผ่นทึบบนกระชัง รวมทั้งต้อง
ติดต้ังธงสีแดงและไฟสัญญาณเป็นระยะโดยรอบขอบเขตทีว่างกระชังตามความเหมาะสมในแต่ละพืน้ที่

 ๑.๒ ก�าหนดให้ผู้รับอนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดตามมาตรา ๑๑๗ ต้องเสีย
ค่าตอบแทนเป็นรายปีตามวธิกีารและอตัราทีก่�าหนดในกฎกระทรวง ซึง่ต้องไม่น้อยกว่าตารางเมตรละ 
๕๐ บาท และถ้าเป็นอาคารหรือสิ่งอื่นใดซึ่งมีลักษณะหรือวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ
ให้เสียเป็น ๒ เท่าของอัตราดังกล่าว๕ โดยการก�าหนดค่าตอบแทนให้ค�านึงถึงสภาพของแต่ละท้องที่
และประโยชน์ที่ผู ้ปลูกสร้างหรือผู ้ครอบครองพึงได้รับ และค่าตอบแทนที่เก็บได้ให้ตกเป็นของ
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด สุขาภิบาล หรือองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นอ่ืนซึ่งมีกฎหมายจัดตั้งขึ้น แล้วแต่กรณี ที่อาคารหรือส่ิงอื่นใดนั้นอยู่ในเขต แต่ในกรณีที่มี
เหตุอันสมควร จะออกกฎกระทรวงยกเว้นหรือลดหย่อนค่าตอบแทนให้หน่วยงานหรือบุคคลใดก็ได้  
(มาตรา ๑๑๗ ทวิ)

 ๕มาตรา ๑๑๗ ทว ิวรรคหนึง่ ของพระราชบัญญตักิารเดนิเรอืในน่านน�า้ไทย (ฉบบัท่ี ๑๗) พ.ศ. ๒๕๖๐.
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 ๑.๓ ก�าหนดให้ผู้ฝ่าฝืนมาตรา ๑๑๗ หรือผู้ที่ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๑๑๗ แล้ว 
ปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดไม่เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาต ต้องรับโทษจ�าคุกไม่เกิน ๓ ปี หรือปรับ
โดยค�านวณตามพื้นที่ของอาคารหรือสิ่งอื่นใดในอัตราไม่น้อยกว่าตารางเมตรละ ๑,๐๐๐ บาท  
แต่ไม่เกินตารางเมตรละ ๒๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ และต้องรับโทษปรับรายวันวันละไม่เกิน
ตารางเมตรละ ๒๐,๐๐๐ บาท ตลอดเวลาท่ีฝ่าฝืนค�าสัง่ของเจ้าท่าหรอืจนกว่าจะได้ปฏบิติัให้ถกูต้อง๖ 
(มาตรา ๑๑๘)

 ๑.๔ ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนมาตรา ๑๑๗ หรือผู้ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๑๑๗ แล้ว
ปลกูสร้างอาคารหรอืสิง่อืน่ใดไม่เป็นไปตามท่ีได้รบัอนญุาต ก�าหนดให้เจ้าท่ามคี�าสัง่เป็นหนงัสือแจ้ง
ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสิ่งอื่นใดดังกล่าวรื้อถอนหรือแก้ไขอาคารหรือสิ่งอ่ืนใดน้ัน 
ให้เสรจ็สิน้โดยถกูต้องภายในระยะเวลาทีก่�าหนด ท้ังนี ้ต้องไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน แต่ไม่เกนิ ๑ ปี เว้นแต่
ศาลจะสัง่เป็นอย่างอืน่ ในกรณีทีไ่ม่ปรากฏตวัเจ้าของหรอืผูค้รอบครอง ให้เจ้าท่าปิดค�าสัง่ดงักล่าวไว้ 
ณ อาคารหรือสิ่งอื่นใดน้ัน เมื่อพ้นระยะเวลาท่ีก�าหนดแล้วถ้าเจ้าของหรือผู้ครอบครองดังกล่าว 
ไม่ปฏิบัติตามค�าส่ังของเจ้าท่า ให้เจ้าท่ามีอ�านาจรื้อถอนหรือแก้ไขอาคารหรือสิ่งอื่นใดนั้นได้ทันที 
และห้ามมิให้ผู้ใดใช้อาคารหรอืส่ิงอืน่ใดนัน้จนกว่าจะได้รือ้ถอนหรอืแก้ไขแล้วเสรจ็ โดยเจ้าของหรอื 
ผู้ครอบครองต้องเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใช้จ่ายในการด�าเนนิการท้ังหมด ในกรณท่ีีต้องรือ้ถอนเพยีงบางส่วน 
หากการรือ้ถอนนัน้มผีลให้ส่วนทีไ่ม่ต้องรือ้ถอนได้รบัความเสยีหายด้วยประการใด ถ้าการรือ้ถอนนัน้
ได้กระท�าตามวิธีที่วิญญูชนพึงกระท�าแล้ว เจ้าท่าไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายดังกล่าว

  ในกรณีที่ไม่ปรากฏตัวเจ้าของหรือผู้ครอบครอง เมื่อเจ้าท่าได้ด�าเนินการรื้อถอน
หรือแก้ไขอาคารหรือสิ่งอื่นใดนั้นแล้ว ให้เจ้าท่ามีอ�านาจยึดและเก็บรักษาไว้ หรือขายและถือเงินไว้
แทนได้ เมือ่หกัใช้ค่าใช้จ่ายแล้วเหลอืเท่าใดให้ตกเป็นรายได้ของแผ่นดนิ และในการด�าเนนิการของ

 ๖มาตรา ๑๑๘ ของพระราชบญัญตักิารเดนิเรือในน่านน�า้ไทย (ฉบบัที ่๑๗) พ.ศ. ๒๕๖๐.

143-150-MAC6.indd   147 10/27/17   1:38 PM



ก.ย. - ต.ค. ๖๐148

การปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล�้าล�าแม่น�้า

จุลนิติ

  ๘มาตรา ๑๑๘ จัตวา ของพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน�้าไทย (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๖๐.

เจ้าท่านี้ หากเจ้าท่าได้ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต เจ้าของหรือผู้ครอบครองจะเรียกร้องค่าเสียหายจาก
เจ้าท่ามิได้ และเจ้าท่าไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่ง ทางอาญา หรือทางวินัย แต่ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิผู้ได้รับ
ความเสียหายที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากทางราชการตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่๗ (มาตรา ๑๑๘ ทวิ)

 ๑.๕ ในกรณทีีไ่ม่ช�าระค่าตอบแทนตามทีก่�าหนดในกฎกระทรวงทีอ่อกตามมาตรา ๑๑๗ ทว ิ
ก�าหนดให้เสียเบี้ยปรับอีก ๑ เท่าของเงินค่าตอบแทนที่ค้างช�าระ (มาตรา ๑๑๘ ตรี)

 ๑.๖ เจ้าท่า เจ้าพนักงานออกใบอนุญาต หรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีของกรมเจ้าท่า  
ผู้ใดได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากบุคคลใด ๆ  ว่ามีผู้ฝ่าฝืนมาตรา ๑๑๗ ถ้ามิได้ด�าเนินการให้เป็นไปตาม
มาตรา ๑๑๘ ทวิ ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ก�าหนดให้สันนิษฐานว่าผู้นั้นกระท�าผิดวินัย
อย่างร้ายแรง เว้นแต่มีเหตุจ�าเป็นอันไม่อาจด�าเนินการได้และได้รายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมเพื่อส่ังการ หรือแก้ไขปัญหาแล้ว ในกรณีเช่นนั้นให้รัฐมนตรีประกาศถึงเหตุดังกล่าว 
ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปทุก ๓ เดือน จนกว่าจะด�าเนินการแล้วเสร็จ๘ (มาตรา ๑๑๘ จัตวา)

๒.	ข้อควรพิจำรณำที่ส�ำคัญ
 พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน�้าไทย (ฉบับท่ี ๑๗) พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้รับการตราข้ึน 

เพื่อแก้ไขปัญหาการปลูกสร้างอาคารหรือส่ิงล่วงล�้าล�าแม่น�้า ให้เจ้าท่ามีอ�านาจในการด�าเนินการเกี่ยว
กบัอาคารหรือสิง่อืน่ใดดงักล่าว และปรบัปรุงอตัราโทษส�าหรบัผูท้ีก่ระท�าความผดิให้มคีวามเหมาะสมยิง่ขึน้ 
โดยการก�าหนดให้ผู้รับอนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล�้าล�าแม่น�้าต้องเสียค่าตอบแทน 
เป็นรายปี แก้ไขเพิม่เตมิบทก�าหนดโทษส�าหรบัผูท้ีฝ่่าฝืนปลกูสร้างอาคารหรอืสิง่อืน่ใดโดยไม่ได้รบัอนญุาต 
หรือไม่เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาต แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติส�าหรับเจ้าท่าในการด�าเนินการเก่ียวกับ 
อาคารหรือส่ิงอ่ืนใดที่ปลูกสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่เป็นไปตามท่ีได้รับอนุญาต และก�าหนด
บทบัญญัติส�าหรับเจ้าท่า เจ้าพนักงานออกใบอนุญาต หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ของกรมเจ้าท่าในการ
ด�าเนินการเมื่อได้รับแจ้งเกี่ยวกับการฝ่าฝืนหรือไม่ได้รับอนุญาตให้ปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใด 

 อย่างไรก็ดี นับแต่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่ในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  
เป็นต้นมา ได้ปรากฏว่ามีปัญหาด้านความพร้อมในการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้ง
ปัญหาด้านความรบัรู้ความเข้าใจในการปฏิบติัตามกฎหมายของประชาชน ดังน้ัน เพือ่ไม่ให้การบงัคบัใช้ 
กฎหมายว่าด้วยการเดนิเรอืในน่านน�า้ไทยส่งผลกระทบทีรุ่นแรงต่อสงัคมโดยรวม ทัง้ในด้านการประกอบ
อาชีพ  โดยเฉพาะในภาคการเกษตรและการอยู่อาศัยของประชาชนริมน�้าซึ่งเป็นวิถีชุมชนดั้งเดิม  
ตลอดจนผลกระทบต่อผู้อยู่ภายใต้การบังคับใช้กฎหมาย จ�าเป็นต้องขยายระยะเวลาการด�าเนินการ 
ตามพระราชบัญญัตินี้ออกไปอีกระยะหนึ่ง หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงได้มีค�าสั่งหัวหน้า 
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๒/๒๕๖๐ เรื่อง การบรรเทาความเสียหายให้แก่ประชาชนในกรณี
ปลกูสร้างอาคารหรือสิง่อืน่ใดล่วงล�า้ล�าแม่น�า้ ลงวันที ่๔ กรกฎาคม พทุธศกัราช ๒๕๖๐ โดยอาศยัอ�านาจ
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ตามความในมาตรา ๒๖๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกอบกับ 
มาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ 

 ๒.๑ ก�าหนดให้ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันทีค่�าสัง่น้ีใช้บงัคบั ให้เจ้าของหรอืผูค้รอบครอง 
อาคารหรอืสิง่อืน่ใดทีส่ร้างอยูก่่อนวนัท่ีพระราชบญัญตักิารเดนิเรอืในน่านน�า้ไทย (ฉบบัที ่๑๗) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ใช้บังคบั อนัเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๑๑๗ แห่งพระราชบญัญติัการเดนิเรอืในน่านน�า้ไทย พระพทุธศักราช 
๒๔๕๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน�้าไทย (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือ
ผู้ที่ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๑๑๗ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว แต่ปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอ่ืนใด 
ไม่เป็นไปตามทีไ่ด้รบัอนญุาต แจ้งให้เจ้าท่าทราบถงึการฝ่าฝืนหรอืการปลกูสร้างซึง่ไม่เป็นไปตามทีไ่ด้รบั
อนุญาตดังกล่าว ทั้งนี้ ให้ผู้ที่แจ้งได้รับยกเว้นโทษทางอาญาและโทษปรับทางปกครองส�าหรับความผิด 
ที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

  ๒.๒ เมือ่ได้ด�าเนนิการตามข้อ ๒.๑ แล้ว ให้บคุคลดงักล่าวยืน่เอกสารหรอืหลกัฐานแสดง 
การครอบครองหรอืการได้รบัอนญุาตปลกูสร้างอาคารหรอืสิง่อืน่ใดนัน้เพือ่ประกอบการพจิารณาต่อเจ้าท่า 
ภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันท่ีแจ้ง และให้เจ้าท่ามีค�าสั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาตเป็นหนังสือภายใน  
๑๘๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน

  ๒.๓ ในกรณีทีเ่จ้าท่ามคี�าสัง่อนญุาตแต่ให้มกีารแก้ไข หรอืมีค�าสัง่ไม่อนญุาตและให้รือ้ถอน 
อาคารหรือสิ่งอื่นใดนั้น ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสิ่งอื่นใดดังกล่าวด�าเนินการแก้ไขหรือ 
รือ้ถอนอาคารหรือสิง่อืน่ใดนัน้ให้เสรจ็สิน้ภายในระยะเวลาทีเ่จ้าท่าก�าหนด หากเจ้าของหรอืผูค้รอบครอง
อาคารหรอืสิง่อืน่ใดไม่ด�าเนนิการแก้ไขหรอืรือ้ถอนให้ถกูต้องภายในระยะเวลาทีก่�าหนด จะต้องรบัโทษ
ตามที่ก�าหนดในมาตรา ๑๑๘ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน�้าไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ 
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน�้าไทย (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๖๐
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การปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล�้าล�าแม่น�้า

จุลนิติ

  ๒.๔ ในกรณีทีอ่าคารหรอืสิง่อ่ืนใดเป็นกรณทีีอ่าจอนญุาตได้ตามมาตรา ๑๑๘ ทว ิวรรคห้า 
แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน�้าไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดย 
พระราชบญัญติัการเดนิเรอืในน่านน�า้ไทย (ฉบบัที ่๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ เจ้าท่าจะออกใบอนุญาตให้เจ้าของ
หรือผู้ครอบครองก็ได้ และเมื่อได้รับอนุญาตแล้วให้ช�าระค่าตอบแทนรายปี 

  ๒.๕ ห้ามมิให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินการตาม
กฎหมายหรือค�าสั่งนี้ใช้อ�านาจในต�าแหน่งโดยมิชอบ หรือกระท�าหรือไม่กระท�าการอย่างใดในต�าแหน่ง
โดยเหน็แก่ทรพัย์สนิหรอืประโยชน์อืน่ใด เพือ่ให้ได้มาซึง่ทรัพย์สนิหรอืประโยชน์อืน่ใดแก่ตนเองหรอืผูอ้ืน่ 
ในกรณทีีป่รากฏว่ามกีารกระท�า การเพกิเฉยหรอืละเลยไม่กระท�าการหรอืงดเว้นกระท�าการของพนกังาน
เจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใด ให้ผู้บังคับบัญชาด�าเนินการทางแพ่ง ทางอาญา และทางปกครอง
กับพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นอย่างรวดเร็วและเด็ดขาด

  ๒.๖ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสิ่งอ่ืนใดที่ได้แจ้งเจ้าท่าทราบตามมาตรา ๑๘  
แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน�้าไทย (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๖๐ และเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
ก่อนวันที่พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน�้าไทย (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๖๐ ใช้บังคับ ที่ได้แจ้งก่อน
วันที่ค�าสั่งนี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นผู้แจ้งตามข้อ ๒.๑ และให้ด�าเนินการตามข้อ ๒.๒ ต่อไป

๓.	บทสรุป
  การพฒันาบ้านเมืองโดยเฉพาะการพัฒนาด้านเศรษฐกิจเพือ่ความมุง่หมายท่ีจะเสรมิสร้าง

คุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนคนไทยในอดีตที่ผ่านมาน้ัน ท�าให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิง่แวดล้อมไปเป็นจ�านวนมาก ส�าหรบัด้านทรพัยากรน�า้น้ัน ปัจจัยจากการพฒันาเศรษฐกจินอกจากจะท�าให้
เกิดมลพิษทางน�้าแล้ว ยังท�าให้เกิดปัญหาการบุกรุกแหล่งน�้าอีกด้วย ซึ่งปัญหาการบุกรุกแหล่งน�้านี้ 
เป็นปัญหาทีส่ะสมมาช้านานโดยไม่ได้รบัการแก้ไขอย่างจริงจงั บดัน้ี ถงึเวลาแล้วทีท่กุภาคส่วนจะต้อง 
ร่วมมือร่วมใจกันเร่งด�าเนินการแก้ไขปัญหาการบุกรุกและท�าลายแหล่งน�้าด้วยการก�าหนดมาตราการ
ทางกฎหมายโดยค�านึงถึงความสมดุลระหว่างประโยชน์ของชุมชน ประชาชน และประโยชน์ของรัฐ  
และการก�าหนดมาตรการทางสังคม ให้สังคมช่วยกันผลักดันให้เกิดการแก้ไขปัญหาการบุกรุกและ 
ท�าลายแหล่งน�้าอย่างจริงจัง ทั้งนี้ เพื่อรักษาทรัพยากรน�้าเอาไว้ให้เป็นมรดกของลูกหลานไทยต่อไป
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