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การปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใด
ล่วงล�้ำล�ำแม่น�้ำ
บทน�ำ
“น�้ำ” สารประกอบซึ่งมีองค์ประกอบเป็นธาตุไฮโดรเจนและออกซิเจนในอัตราส่วน ๑ : ๘

โดยน�้ำหนัก เมื่อบริสุทธิ์มีลักษณะเป็นของเหลว ใส ไม่มีสี กลิ่น รส มีประโยชน์มาก เช่นใช้ดื่ม ช�ำระล้าง
สิ่งสกปรก๑ ถือเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความส�ำคัญต่อการด�ำรงชีวิตของมนุษย์ กล่าวคือ น�้ำเป็น
ปัจจัยส�ำคัญของร่างกาย เป็นแหล่งอาหาร เป็นแหล่งท่องเที่ยว เป็นเส้นทางคมนาคมขนส่ง เป็นบ่อเกิด
ของพลังงานไฟฟ้า และเป็นหัวใจส�ำคัญของการเกษตร โดยแหล่งน�้ำธรรมชาติของประเทศไทยนั้น
มีมากมายทั้งแหล่งน�้ำที่มนุษย์สร้างขึ้นและแหล่งน�้ำตามธรรมชาติ แต่เนื่องจากสังคมไทยในปัจจุบัน
ได้เปลี่ยนจากสังคมเกษตรกรรมไปสู่สังคมอุตสาหกรรมท�ำให้ต้องมีการน�ำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้
เพิม่ มากขึน้ ทัง้ ยังมีการบุกรุกป่าไม้และแหล่งน�ำ้ ไม่วา่ จะเป็นทะเล แม่นำ�้ และล�ำคลอง ก่อให้เกิดปัญหา
มลภาวะต่าง ๆ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล�้ำล�ำแม่น�้ำนั้น เป็นการกระท�ำฝ่าฝืน
กฎหมายที่ส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อความมั่นคง สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมของประเทศ
และภาครัฐต้องใช้งบประมาณเป็นจ�ำนวนมากเพื่อปรับเปลี่ยนทิศทางการไหลของน�้ำ หรือเพื่อแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนทีเ่ กิดจากน�ำ้ ท่วม และการรักษาสภาพแวดล้อมให้กลับสูส่ ภาพเดิม และมีแนวโน้ม
ว่าจะต้องใช้งบประมาณในด้านนี้เพิ่มมากขึ้นทุกปี ส�ำหรับความเสียหายที่เกิดจากการปลูกสร้างอาคาร
หรือสิ่งอื่นใดล่วงล�้ำล�ำแม่น�้ำที่เห็นได้อย่างชัดเจน ได้แก่ การพังทลายของตลิ่งแม่น�้ำและชายฝั่งทะเล
โดยเฉพาะกรณีที่เป็นพรมแดนระหว่างประเทศ การพังทลายของตลิ่งท�ำให้ประเทศไทยสูญเสีย
ดินแดนแบบเสียเปล่าเป็นพื้นที่จ�ำนวนมากในทุกปี การเกิดภัยน�้ำท่วม เกิดมลพิษทางน�้ำ และเกิด
ความหมายของค�ำว่า “น�้ำ” พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔.
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ผลกระทบต่อระบบนิเวศและสิง่ แวดล้อม มีผลท�ำให้สงิ่ แวดล้อมเสือ่ มโทรมมากยิง่ ขึน้ ซึง่ การด�ำเนินการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าวนัน้ พบว่า ในอดีตทีผ่ า่ นมามีปญ
ั หาทัง้ ทางด้านการบริหารจัดการของหน่วยงานที่รับ
ผิดชอบ ปัญหาด้านการตีความกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงปัญหาด้านอื่น ๆ เช่น
ผู้กระท�ำผิดส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้ที่มีอิทธิพลในท้องถิ่นท�ำให้การแก้ไขปัญหากระท�ำได้โดยยาก หรือ
มีการต่อต้านจากกลุม่ ประชาชนหรือองค์กรเอกชนทีเ่ สียผลประโยชน์ เป็นต้น ในปัจจุบนั จึงได้มกี ารตรา
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน�้ำไทย (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๖๐๒ แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ
การเดินเรือในน่านน�ำ้ ไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ เพือ่ ด�ำเนินการกับการปลูกสร้างอาคารหรือสิง่ ล่วงล�ำ้
ล� ำ แม่ น�้ ำ ที่ มี จ� ำ นวนเพิ่ ม มากขึ้ น และแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม บทก� ำ หนดโทษโดยปรั บ ปรุ ง อั ต ราโทษให้ มี
ความเหมาะสม อย่างไรก็ตาม ปรากฏว่ากฎหมายฉบับนี้มีปัญหาในด้านความพร้อมในการบังคับใช้
กฎหมายของเจ้าหน้าที่ รวมทัง้ ปัญหาด้านความรับรูค้ วามเข้าใจในการปฏิบตั ติ ามกฎหมายของประชาชน
ดั ง นั้ น หั ว หน้ า คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ จึ ง ได้ มี ค� ำ สั่ ง หั ว หน้ า คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ
ที่ ๓๒/๒๕๖๐ เรื่อง การบรรเทาความเสียหายให้แก่ประชาชนในกรณีปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใด
ล่วงล�้ำล�ำแม่น�้ำ เพื่อขยายระยะเวลาการด�ำเนินการตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน�้ำไทย
(ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๖๐ ออกไปอีกระยะหนึ่ง เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายกระทบต่อสภาพและวิถี
ในการด�ำรงชีวิตโดยปกติของประชาชนให้น้อยที่สุด เป็นประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจ และการรักษา
ความสงบเรียบร้อยของสังคมโดยรวม
ดังนัน้ เพือ่ ประโยชน์ในการอนุรกั ษ์ ฟืน้ ฟู และพัฒนาแหล่งน�ำ้ ให้เกิดประโยชน์สงู สุดของชุมชน
สังคม และประเทศชาติ คอลัมน์ การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM จึงขอน�ำเสนอบทความเรื่อง
“การปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล�้ำล�ำแม่น�้ำ” ดังนี้

๑. บทบัญญัติของกฎหมาย

พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน�้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน�้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
โดยเฉพาะกรณี ต ามมาตรา ๑๑๗ ที่ ห ้ า มมิ ใ ห้ ป ลู ก สร้ า งอาคารหรื อ สิ่ ง อื่ น ใดล่ ว งล�้ ำ ล� ำ แม่ น�้ ำ นั้ น
มีจุดมุ่งหมายที่จะควบคุมการเดินเรือหรือการสัญจรทางน�้ำอันเป็นทางสัญจรของประชาชนหรือ
ทีป่ ระชาชนใช้ประโยชน์รว่ มกัน หรือทะเลภายในน่านน�ำ้ ไทยหรือบนชายหาดของทะเล ให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อย ตลอดจนควบคุมมิให้มีการกระท�ำใด ๆ ที่อาจจะเป็นการกีดขวางหรือเป็นอันตรายต่อ
การเดินเรือหรือสัญจรในบริเวณดังกล่าว ไม่วา่ การกระท�ำนัน้ จะมีขนึ้ ในบริเวณท้องน�ำ้ หรือบริเวณทีด่ นิ
ที่จมอยู่ใต้น�้ำตลอดเวลา หรือบริเวณที่ดินที่จมอยู่ใต้น�้ำในขณะที่น�้ำขึ้นและอยู่เหนือน�้ำในขณะที่น�้ำลง
โดยมีกรมเจ้าท่าเป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติน๓ี้
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน�้ำไทย (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๑๐ ก
หน้า ๓๖ เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ และมีผลใช้บังคับเมื่อพ้นก�ำหนด ๓๐ วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป กล่าวคือ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เป็นต้นมา.
๓
ทวีศกั ดิ์ กองแพง. การก่อสร้างสิง่ ล่วงล�ำ้ ล�ำน�ำ้ ตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน�ำ้ ไทย (หลักเกณฑ์และวิธกี ารทีต่ อ้ งปฏิบตั )ิ
เอกสารวิจัย หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยส�ำหรับผู้บริหารระดับสูง ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๔๐, หน้า ๔.
๒
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โดยพระราชบัญญัตกิ ารเดินเรือในน่านน�ำ้ ไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ได้กำ� หนดหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล�้ำล�ำแม่น�้ำไว้ในหมวดที่ ๖ ข้อบังคับเบ็ดเตล็ด (ฆ/๑)
ว่าด้วยการล่วงล�้ำล�ำแม่น�้ำ มีสาระส�ำคัญโดยสรุป ดังนี้
๑.๑ ก�ำหนดห้ามมิให้ผใู้ ดปลูกสร้างอาคารหรือสิง่ อืน่ ใดล่วงล�ำ้ เข้าไปเหนือน�ำ้ ในน�ำ้ และ
ใต้น�้ำ ของแม่น�้ำ ล�ำคลอง บึง อ่างเก็บน�้ำ ทะเลสาบ อันเป็นทางสัญจรของประชาชนหรือที่ประชาชน
ใช้ประโยชน์ร่วมกัน หรือทะเลภายในน่านน�้ำไทยหรือบนชายหาดของทะเลดังกล่าว เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตจากเจ้าท่า (มาตรา ๑๑๗)
		 ส�ำหรับลักษณะของอาคารและสิง่ ล่วงล�ำ้ ล�ำแม่นำ�้ ทีพ่ งึ อนุญาตได้นนั้ มี ๗ + ๑ ประเภท คือ๔
		 (๑) ท่าเทียบเรือ ซึ่งต้องมีโครงสร้างที่ไม่ท�ำให้ทิศทางการไหลของน�้ำเปลี่ยนแปลง
มีช่องโปร่งระหว่างเสาไม่น้อยกว่า ๓ เมตร พื้นท่าเทียบเรือในแม่น�้ำ ล�ำคลอง บึง อ่างเก็บน�้ำ ทะเลสาบ
อันเป็นทางสัญจรของประชาชนหรือทีป่ ระชาชนใช้ประโยชน์รว่ มกันต้องไม่มลี กั ษณะเป็นแผ่นคอนกรีต
ปิดทึบตลอดให้มีช่องว่างเพื่อให้แสงแดดส่องผ่านถึงพื้นน�้ำใต้ท่าได้ และไม่มีสิ่งก่อสร้างอื่นใดบนพื้น
ท่าเทียบเรือนอกจากสิ่งก่อสร้างที่จ�ำเป็นอันเป็นส่วนประกอบของท่าเทียบเรือนั้น รวมทั้งปลายสุด
ของท่าเทียบเรือต้องไม่เกินแนวน�้ำลึกหน้าท่า ท่าเทียบเรือที่ผ่านชายหาดต้องไม่ปิดกั้นการที่ประชาชน
จะใช้สอยหรือเดินผ่านชายหาด
		 (๒) สะพานปรับระดับและโป๊ะเทียบเรือ สะพานปรับระดับต้องมีขนาดทีเ่ หมาะสม
กับโป๊ะเทียบเรือ มีราวลูกกรงที่แข็งแรงและความลาดชันของสะพานต้องไม่มากกว่า ๑ : ๒ เมื่อน�้ำลง
ต�่ำสุด ส่วนโป๊ะเทียบเรือต้องมีโครงสร้างที่แข็งแรง ทนทาน และมีความปลอดภัย มีอัตราการลอยตัวสูง
พืน้ ของโป๊ะเทียบเรือต้องอยูส่ งู จากระดับน�ำ้ ไม่นอ้ ยกว่า ๔๐ เซนติเมตร และมีราวลูกกรงทีแ่ ข็งแรงทุกด้าน
ประเภทที่ ๑ – ๗ จากกฎกระทรวงฉบับที่ ๖๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) และประเภทที่ ๘ จากประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๒๕๑/๒๕๔๑
ลักษณะของอาคารและการล่วงล�้ำล�ำแม่น�้ำที่พึงอนุญาตได้.
๔
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		 (๓) สะพานข้ามแม่นำ�้ หรือสะพานข้ามคลอง ต้องมีโครงสร้างทีไ่ ม่ทำ� ให้ทศิ ทางการไหล
ของน�ำ้ เปลีย่ นแปลง และต้องมีความสูงและความกว้างของช่องลอดใต้สะพานตามทีอ่ ธิบดีกรมเจ้าท่าก�ำหนด
		 (๔) ท่อหรือสายเคเบิล การวางท่อหรือสายเคเบิลผ่านชายหาดของทะเลหรือ
ชายตลิ่งนั้นต้องฝังท่อหรือสายเคเบิลใต้พื้นดินไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร โดยมิให้ส่วนใดส่วนหนึ่ง
พ้นขึน้ มาเหนือพืน้ ดิน ส่วนการปักเสาไฟฟ้าพาดสายเพือ่ จ่ายกระแสไฟฟ้าและการปักเสาวางท่อน�ำ้ ประปา
ให้ปักเสาให้ชิดแนวขอบฝั่งมากที่สุดเพื่อมิให้กีดขวางทางเดินเรือ
		 (๕) เขื่อนกันน�้ำเซาะ ต้องมีรูปแบบที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อร่องน�้ำ ตลิ่ง และ
บริเวณข้างเคียง และต้องมีโครงสร้างทีแ่ ข็งแรงและอยูใ่ นแนวฝัง่ เดิมมากทีส่ ดุ หากมีสว่ นทีย่ นื่ เข้าไปในน�ำ้
ให้มีเฉพาะส่วนที่จ�ำเป็น ความลาดชันของเขื่อนไม่เกิน ๑ : ๓ โดยแนวสันเขื่อนด้านบนต้องอยู่ที่แนว
กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองที่ดิน ส�ำหรับบริเวณล�ำน�้ำที่แคบหรืออาจเป็นอันตรายต่อการเดินเรือ
เขื่อนต้องมีลักษณะตั้งตรงและไม่มีความลาดชันยื่นออกมา
		 (๖) คานเรือ แนวรางรองรับเรือต้องยาวยืน่ จากฝัง่ เพียงพอทีจ่ ะชักลากเรือขนาดใหญ่
ที่สุดที่คานเรือนั้นจะสามารถรับซ่อมท�ำได้ในเวลาน�้ำลงต�่ำสุด
		 (๗) โรงสูบน�้ำ ต้องอยู่บนฝั่งหรืออยู่ใกล้ฝั่งมากที่สุด การต่อท่อสูบน�้ำเมื่อต่อเชื่อม
กับเครื่องสูบน�้ำแล้วต้องวางขนานกับแนวเสาของโรงสูบน�้ำจนถึงพื้นดินแล้วจึงวางนอนไปตามแนว
พื้นดินใต้น�้ำ และปลายท่อต้องอยู่ต�่ำกว่าระดับน�้ำลงต�่ำสุดไม่น้อยกว่า ๑ เมตร
		 (๘) กระชังเลี้ยงสัตว์น�้ำ ตัวกระชังต้องท�ำด้วยอวนหรือวัสดุอื่นใดที่มีลักษณะและ
คุณสมบัตเิ ช่นเดียวกับอวนและเมือ่ น�ำ้ ลงต�ำ่ สุดก้นกระชังต้องลอยสูงกว่าพืน้ ท้องน�ำ้ วัสดุทใี่ ช้พยุงกระชัง
ต้องลอยพ้นน�ำ้ และสามารถมองเห็นได้ชดั เจนตลอดเวลา การปักเสายึดตัวกระชังต้องปักห่างกันไม่นอ้ ยกว่า
๓ เมตร และห้ามผูกยึดกระชังกับขอบฝั่ง ห้ามสร้างที่พักอาศัยหรือพื้นแผ่นทึบบนกระชัง รวมทั้งต้อง
ติดตัง้ ธงสีแดงและไฟสัญญาณเป็นระยะโดยรอบขอบเขตทีว่ างกระชังตามความเหมาะสมในแต่ละพืน้ ที่
๑.๒ ก�ำหนดให้ผู้รับอนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดตามมาตรา ๑๑๗ ต้องเสีย
ค่าตอบแทนเป็นรายปีตามวิธกี ารและอัตราทีก่ าํ หนดในกฎกระทรวง ซึง่ ต้องไม่นอ้ ยกว่าตารางเมตรละ
๕๐ บาท และถ้าเป็นอาคารหรือสิ่งอื่นใดซึ่งมีลักษณะหรือวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ
ให้เสียเป็น ๒ เท่าของอัตราดังกล่าว๕ โดยการก�ำหนดค่าตอบแทนให้ค�ำนึงถึงสภาพของแต่ละท้องที่
และประโยชน์ที่ผู้ปลูกสร้างหรือผู้ครอบครองพึงได้รับ และค่าตอบแทนที่เก็บได้ให้ตกเป็นของ
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด สุขาภิบาล หรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่นซึ่งมีกฎหมายจัดตั้งขึ้น แล้วแต่กรณี ที่อาคารหรือสิ่งอื่นใดนั้นอยู่ในเขต แต่ในกรณีที่มี
เหตุอันสมควร จะออกกฎกระทรวงยกเว้นหรือลดหย่อนค่าตอบแทนให้หน่วยงานหรือบุคคลใดก็ได้
(มาตรา ๑๑๗ ทวิ)

มาตรา ๑๑๗ ทวิ วรรคหนึง่ ของพระราชบัญญัตกิ ารเดินเรือในน่านน�ำ้ ไทย (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๖๐.
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๑.๓ ก�ำหนดให้ผู้ฝ่าฝืนมาตรา ๑๑๗ หรือผู้ที่ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๑๑๗ แล้ว
ปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดไม่เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาต ต้องรับโทษจําคุกไม่เกิน ๓ ปี หรือปรับ
โดยคํานวณตามพื้นที่ของอาคารหรือสิ่งอื่นใดในอัตราไม่น้อยกว่าตารางเมตรละ ๑,๐๐๐ บาท
แต่ไม่เกินตารางเมตรละ ๒๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และต้องรับโทษปรับรายวันวันละไม่เกิน
ตารางเมตรละ ๒๐,๐๐๐ บาท ตลอดเวลาทีฝ่ า่ ฝืนคําสัง่ ของเจ้าท่าหรือจนกว่าจะได้ปฏิบตั ใิ ห้ถกู ต้อง๖
(มาตรา ๑๑๘)
๑.๔ ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนมาตรา ๑๑๗ หรือผู้ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๑๑๗ แล้ว
ปลูกสร้างอาคารหรือสิง่ อืน่ ใดไม่เป็นไปตามทีไ่ ด้รบั อนุญาต ก�ำหนดให้เจ้าท่ามีคาํ สัง่ เป็นหนังสือแจ้ง
ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสิ่งอื่นใดดังกล่าวรื้อถอนหรือแก้ไขอาคารหรือสิ่งอื่นใดนั้น
ให้เสร็จสิน้ โดยถูกต้องภายในระยะเวลาทีก่ าํ หนด ทัง้ นี้ ต้องไม่นอ้ ยกว่า ๓๐ วัน แต่ไม่เกิน ๑ ปี เว้นแต่
ศาลจะสัง่ เป็นอย่างอืน่ ในกรณีทไี่ ม่ปรากฏตัวเจ้าของหรือผูค้ รอบครอง ให้เจ้าท่าปิดคาํ สัง่ ดังกล่าวไว้
ณ อาคารหรือสิ่งอื่นใดนั้น เมื่อพ้นระยะเวลาที่กําหนดแล้วถ้าเจ้าของหรือผู้ครอบครองดังกล่าว
ไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของเจ้าท่า ให้เจ้าท่ามีอํานาจรื้อถอนหรือแก้ไขอาคารหรือสิ่งอื่นใดนั้นได้ทันที
และห้ามมิให้ผใู้ ดใช้อาคารหรือสิง่ อืน่ ใดนัน้ จนกว่าจะได้รอื้ ถอนหรือแก้ไขแล้วเสร็จ โดยเจ้าของหรือ
ผูค้ รอบครองต้องเป็นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยในการดําเนินการทัง้ หมด ในกรณีทตี่ อ้ งรือ้ ถอนเพียงบางส่วน
หากการรือ้ ถอนนัน้ มีผลให้สว่ นทีไ่ ม่ตอ้ งรือ้ ถอนได้รบั ความเสียหายด้วยประการใด ถ้าการรือ้ ถอนนัน้
ได้กระทําตามวิธีที่วิญญูชนพึงกระทําแล้ว เจ้าท่าไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายดังกล่าว
		 ในกรณีที่ไม่ปรากฏตัวเจ้าของหรือผู้ครอบครอง เมื่อเจ้าท่าได้ดําเนินการรื้อถอน
หรือแก้ไขอาคารหรือสิ่งอื่นใดนั้นแล้ว ให้เจ้าท่ามีอํานาจยึดและเก็บรักษาไว้ หรือขายและถือเงินไว้
แทนได้ เมือ่ หักใช้คา่ ใช้จา่ ยแล้วเหลือเท่าใดให้ตกเป็นรายได้ของแผ่นดิน และในการดําเนินการของ
มาตรา ๑๑๘ ของพระราชบัญญัตกิ ารเดินเรือในน่านน�ำ้ ไทย (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๖๐.
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การปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล�้ำล�ำแม่น�้ำ

เจ้าท่านี้ หากเจ้าท่าได้ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต เจ้าของหรือผู้ครอบครองจะเรียกร้องค่าเสียหายจาก
เจ้าท่ามิได้ และเจ้าท่าไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่ง ทางอาญา หรือทางวินัย แต่ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิผู้ได้รับ
ความเสียหายที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากทางราชการตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที๗่ (มาตรา ๑๑๘ ทวิ)
๑.๕ ในกรณีทไี่ ม่ชำ� ระค่าตอบแทนตามทีก่ ำ� หนดในกฎกระทรวงทีอ่ อกตามมาตรา ๑๑๗ ทวิ
ก�ำหนดให้เสียเบี้ยปรับอีก ๑ เท่าของเงินค่าตอบแทนที่ค้างช�ำระ (มาตรา ๑๑๘ ตรี)
๑.๖ เจ้าท่า เจ้าพนักงานออกใบอนุญาต หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ของกรมเจ้าท่า
ผู้ใดได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากบุคคลใด ๆ ว่ามีผู้ฝ่าฝืนมาตรา ๑๑๗ ถ้ามิได้ดําเนินการให้เป็นไปตาม
มาตรา ๑๑๘ ทวิ ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ก�ำหนดให้สันนิษฐานว่าผู้นั้นกระทําผิดวินัย
อย่างร้ายแรง เว้นแต่มีเหตุจําเป็นอันไม่อาจดําเนินการได้และได้รายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมเพื่อสั่งการ หรือแก้ไขปัญหาแล้ว ในกรณีเช่นนั้นให้รัฐมนตรีประกาศถึงเหตุดังกล่าว
ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปทุก ๓ เดือน จนกว่าจะดําเนินการแล้วเสร็จ๘ (มาตรา ๑๑๘ จัตวา)

๒. ข้อควรพิจารณาที่ส�ำคัญ

พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน�้ำไทย (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้รับการตราขึ้น
เพื่อแก้ไขปัญหาการปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งล่วงล�้ำล�ำแม่น�้ำ ให้เจ้าท่ามีอ�ำนาจในการด�ำเนินการเกี่ยว
กับอาคารหรือสิง่ อืน่ ใดดังกล่าว และปรับปรุงอัตราโทษส�ำหรับผูท้ กี่ ระท�ำความผิดให้มคี วามเหมาะสมยิง่ ขึน้
โดยการก�ำหนดให้ผู้รับอนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล�้ำล�ำแม่น�้ำต้องเสียค่าตอบแทน
เป็นรายปี แก้ไขเพิม่ เติมบทก�ำหนดโทษส�ำหรับผูท้ ฝี่ า่ ฝืนปลูกสร้างอาคารหรือสิง่ อืน่ ใดโดยไม่ได้รบั อนุญาต
หรือไม่เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาต แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติส�ำหรับเจ้าท่าในการด�ำเนินการเกี่ยวกับ
อาคารหรือสิ่งอื่นใดที่ปลูกสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาต และก�ำหนด
บทบัญญัติส�ำหรับเจ้าท่า เจ้าพนักงานออกใบอนุญาต หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ของกรมเจ้าท่าในการ
ด�ำเนินการเมื่อได้รับแจ้งเกี่ยวกับการฝ่าฝืนหรือไม่ได้รับอนุญาตให้ปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใด
อย่างไรก็ดี นับแต่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่ในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
เป็นต้นมา ได้ปรากฏว่ามีปัญหาด้านความพร้อมในการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้ง
ปัญหาด้านความรับรูค้ วามเข้าใจในการปฏิบตั ติ ามกฎหมายของประชาชน ดังนัน้ เพือ่ ไม่ให้การบังคับใช้
กฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน�ำ้ ไทยส่งผลกระทบทีร่ นุ แรงต่อสังคมโดยรวม ทัง้ ในด้านการประกอบ
อาชีพ โดยเฉพาะในภาคการเกษตรและการอยู่อาศัยของประชาชนริมน�้ำซึ่งเป็นวิถีชุมชนดั้งเดิม
ตลอดจนผลกระทบต่อผู้อยู่ภายใต้การบังคับใช้กฎหมาย จ�ำเป็นต้องขยายระยะเวลาการด�ำเนินการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ออกไปอีกระยะหนึ่ง หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงได้มีค�ำสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๒/๒๕๖๐ เรื่อง การบรรเทาความเสียหายให้แก่ประชาชนในกรณี
ปลูกสร้างอาคารหรือสิง่ อืน่ ใดล่วงล�ำ้ ล�ำแม่นำ�้ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ โดยอาศัยอ�ำนาจ
๘
		
มาตรา ๑๑๘ จัตวา ของพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน�้ำไทย (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๖๐.
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ตามความในมาตรา ๒๖๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกอบกับ
มาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗
๒.๑ ก�ำหนดให้ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วนั ทีค่ ำ� สัง่ นีใ้ ช้บงั คับ ให้เจ้าของหรือผูค้ รอบครอง
อาคารหรือสิง่ อืน่ ใดทีส่ ร้างอยูก่ อ่ นวันทีพ่ ระราชบัญญัตกิ ารเดินเรือในน่านน�ำ้ ไทย (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๖๐
ใช้บงั คับ อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๑๑๗ แห่งพระราชบัญญัตกิ ารเดินเรือในน่านน�ำ้ ไทย พระพุทธศักราช
๒๔๕๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน�้ำไทย (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือ
ผู้ท่ีได้รับอนุญาตตามมาตรา ๑๑๗ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว แต่ปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใด
ไม่เป็นไปตามทีไ่ ด้รบั อนุญาต แจ้งให้เจ้าท่าทราบถึงการฝ่าฝืนหรือการปลูกสร้างซึง่ ไม่เป็นไปตามทีไ่ ด้รบั
อนุญาตดังกล่าว ทั้งนี้ ให้ผู้ที่แจ้งได้รับยกเว้นโทษทางอาญาและโทษปรับทางปกครองส�ำหรับความผิด
ที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
๒.๒ เมือ่ ได้ดำ� เนินการตามข้อ ๒.๑ แล้ว ให้บคุ คลดังกล่าวยืน่ เอกสารหรือหลักฐานแสดง
การครอบครองหรือการได้รบั อนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือสิง่ อืน่ ใดนัน้ เพือ่ ประกอบการพิจารณาต่อเจ้าท่า
ภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่แจ้ง และให้เจ้าท่ามีค�ำสั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาตเป็นหนังสือภายใน
๑๘๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน
๒.๓ ในกรณีทเี่ จ้าท่ามีคำ� สัง่ อนุญาตแต่ให้มกี ารแก้ไข หรือมีคำ� สัง่ ไม่อนุญาตและให้รอื้ ถอน
อาคารหรือสิ่งอื่นใดนั้น ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสิ่งอื่นใดดังกล่าวด�ำเนินการแก้ไขหรือ
รือ้ ถอนอาคารหรือสิง่ อืน่ ใดนัน้ ให้เสร็จสิน้ ภายในระยะเวลาทีเ่ จ้าท่าก�ำหนด หากเจ้าของหรือผูค้ รอบครอง
อาคารหรือสิง่ อืน่ ใดไม่ดำ� เนินการแก้ไขหรือรือ้ ถอนให้ถกู ต้องภายในระยะเวลาทีก่ ำ� หนด จะต้องรับโทษ
ตามที่ก�ำหนดในมาตรา ๑๑๘ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน�้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน�้ำไทย (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๖๐
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การปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล�้ำล�ำแม่น�้ำ

๒.๔ ในกรณีทอี่ าคารหรือสิง่ อืน่ ใดเป็นกรณีทอี่ าจอนุญาตได้ตามมาตรา ๑๑๘ ทวิ วรรคห้า
แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารเดิ น เรื อ ในน่ า นน�้ำ ไทย พระพุ ท ธศั ก ราช ๒๔๕๖ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดย
พระราชบัญญัตกิ ารเดินเรือในน่านน�ำ้ ไทย (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ เจ้าท่าจะออกใบอนุญาตให้เจ้าของ
หรือผู้ครอบครองก็ได้ และเมื่อได้รับอนุญาตแล้วให้ช�ำระค่าตอบแทนรายปี
๒.๕ ห้ามมิให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินการตาม
กฎหมายหรือค�ำสั่งนี้ใช้อ�ำนาจในต�ำแหน่งโดยมิชอบ หรือกระท�ำหรือไม่กระท�ำการอย่างใดในต�ำแหน่ง
โดยเห็นแก่ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อนื่ ใด เพือ่ ให้ได้มาซึง่ ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อนื่ ใดแก่ตนเองหรือผูอ้ นื่
ในกรณีทปี่ รากฏว่ามีการกระท�ำ การเพิกเฉยหรือละเลยไม่กระท�ำการหรืองดเว้นกระท�ำการของพนักงาน
เจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใด ให้ผู้บังคับบัญชาด�ำเนินการทางแพ่ง ทางอาญา และทางปกครอง
กับพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นอย่างรวดเร็วและเด็ดขาด
๒.๖ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสิ่งอื่นใดที่ได้แจ้งเจ้าท่าทราบตามมาตรา ๑๘
แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน�้ำไทย (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๖๐ และเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
ก่อนวันที่พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน�้ำไทย (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๖๐ ใช้บังคับ ที่ได้แจ้งก่อน
วันที่ค�ำสั่งนี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นผู้แจ้งตามข้อ ๒.๑ และให้ด�ำเนินการตามข้อ ๒.๒ ต่อไป

๓. บทสรุป

การพัฒนาบ้านเมืองโดยเฉพาะการพัฒนาด้านเศรษฐกิจเพือ่ ความมุง่ หมายทีจ่ ะเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนคนไทยในอดีตที่ผ่านมานั้น ท�ำให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อมไปเป็นจ�ำนวนมาก ส�ำหรับด้านทรัพยากรน�ำ้ นัน้ ปัจจัยจากการพัฒนาเศรษฐกิจนอกจากจะท�ำให้
เกิดมลพิษทางน�้ำแล้ว ยังท�ำให้เกิดปัญหาการบุกรุกแหล่งน�้ำอีกด้วย ซึ่งปัญหาการบุกรุกแหล่งน�้ำนี้
เป็นปัญหาทีส่ ะสมมาช้านานโดยไม่ได้รบั การแก้ไขอย่างจริงจัง บัดนี้ ถึงเวลาแล้วทีท่ กุ ภาคส่วนจะต้อง
ร่วมมือร่วมใจกันเร่งด�ำเนินการแก้ไขปัญหาการบุกรุกและท�ำลายแหล่งน�้ำด้วยการก�ำหนดมาตราการ
ทางกฎหมายโดยค�ำนึงถึงความสมดุลระหว่างประโยชน์ของชุมชน ประชาชน และประโยชน์ของรัฐ
และการก�ำหนดมาตรการทางสังคม ให้สังคมช่วยกันผลักดันให้เกิดการแก้ไขปัญหาการบุกรุกและ
ท�ำลายแหล่งน�้ำอย่างจริงจัง ทั้งนี้ เพื่อรักษาทรัพยากรน�้ำเอาไว้ให้เป็นมรดกของลูกหลานไทยต่อไป
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