








 
ข้อมูลประกอบการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง 

(ต่อคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 32/2560 เรื่อง การบรรเทาความเสียหายให้แก่ประชาชน               
ในกรณีปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอ่ืนใดล่วงล้ำลำน้ำ และอนุบัญญัติที่ออกตามคำสั่งดังกล่าว) 

 
 

1. วัตถุประสงค์ของการมีกฎหมาย  

บรรเทาความเสียหายจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ ๑๗) 
พ.ศ. ๒๕๖๐ แก่ประชาชน ในกรณีการปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำแม่น้ำก่อนวันที่พระราชบัญญัติ             
การเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๖๐ ใช้บังคับ อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๑๑๗ แห่งพระราชบัญญัติ
การเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย                        
(ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือผู้ที่ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๑๑๗ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว แต่ปลูกสร้างอาคาร
หรือสิ่งอื่นใดไม่เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาต โดยให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสิ่งล่วงล้ำลำน้ำแจ้งต่อกรมเจ้าท่าภายใน
วันที่ 1 กันยายน 2560 ได้รับยกเว้นโทษทางอาญาและโทษปรับทางปกครอง               

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
2. มาตรการสำคัญของกฎหมายที่กำหนดขึ้นเพื่อแก้ปัญหา   

ให้เจ ้าของหรือผู ้ครอบครองอาคารหรือสิ ่งอ ื ่นใดล่วงล้ำลำน้ำที่ปลูกสร้างอยู ่ก ่อนว ันที่
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๖๐ ใช้บังคับอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๑๑๗ แห่ง
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือ
ในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือผู้ที่ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๑๑๗ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว               
แต่ปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดไม่เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาต แจ้งให้เจ้าท่าทราบถึงการฝ่าฝืนหรือการปลูกสร้าง  
ซึ่งไม่เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาตดังกล่าว โดยให้ผู้ที่แจ้งภายใน  1 กันยายน 2560 ได้รับยกเว้นโทษทางอาญา 
และโทษปรับทางปกครอง  

 
3. ประโยชน์ที่คาดว่าประชาชนจะได้รับจากการมีกฎหมาย 

เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสิ่งอ่ืนใดล่วงล้ำลำน้ำทีป่ลูกสร้างอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติ
การเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที ่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๖0 ใช้บังคับ โดยให้แจ้งเจ้าท่าทราบถึงการฝ่าฝืนหรือ            
การปลูกสร้างซึ่งไม่เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาตภายในวันที่ 1 กันยายน 2560 จะได้ยกเว้นโทษทางอาญา และ 
โทษปรับทางปกครอง และการพิจารณาอนุญาตสิ่งปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำแม่น้ำที่เข้าเกณฑ์ตามท่ี
กฎหมายกำหนด  

 



4. ปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้กฎหมาย  

1. บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการตรวจสอบสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำลำน้ำ  
๒. งบประมาณสนับสนุนในการดำเนินการมีอย่างจำกัด 
3. ระยะเวลาในการดำเนินการตรวจสอบหรือพิจารณาที่เร่งรัดและมีขอบเขตท่ีจำกัด 
๔. อุปสรรคในการตรวจสอบแนวเขตกรรมสิทธิ์ที่ดินหรือการครอบครองสิทธิ  
๕. ประชาชนบางส่วนมิได้รับข่าวสารจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือมิได้อาศัยอยู่ในพื้นที่ 

รวมถึงระยะเวลาในการประชาสัมพันธ์ค่อนข้างน้อยและอาจไม่ทั่วถึง ทำให้ไม่สามารถยื่นเอกสารหรือหลักฐานได้
ตามระยะเวลาที่กำหนด 

๖. ปัญหาการตีความประเภทสิ่งปลูกสร้างที่พึงอนุญาตได้ตาม ข้อ 5 (2) (ณ) “อาคารหรือ               
ส ิ ่งปล ูกสร ้างเพื ่อใช ้สำหร ับว ิถ ีช ุมชนดั ้งเด ิมการประกอบอาชีพในภาคการเกษตร และศาสนสถาน”                      
โดยมีการตีความคำว่า “วิถีชุมชนดั้งเดิม” ที่แตกต่างกันออกไป 

7. ประชาชนบางกลุ่มไม่ทราบถึงการบังคับใช้ของกฎหมาย ขณะที่บางกลุ่มรับทราบแต่ มิได้         
ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎหมาย                              
   
5. สถิติการดำเนินคดีและการลงโทษตามกฎหมาย  

ในเบื้องตน้มีการดำเนินคดีประมาณ 4,156 คด ี
 



แบบรับฟังความคิดเห็นต่อคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 32/2560                                       
เรื่อง การบรรเทาความเสียหายให้แก่ประชาชนในกรณีปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอ่ืนใดล่วงล้ำลำน้ำและ                

อนุบัญญัติที่ออกตามคำสั่งดังกล่าว 

 

1. กฎหมายนี้ยังมีความจำเป็นและสอดคล้องกับสภาพการณ์ พัฒนาการของเทคโนโลยี และวิถีชีวิตของ              
ประชาชนหรือไม่ เพียงใด                                                                                               
                                                                                         
                                                                                          
                                                                                         

2. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการมีกฎหมายนี้ คือ                                                                                                                                                
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         

3. กฎหมายนี้ก่อให้เกิดผลดังต่อไปนี้หรือไม่ อย่างไร  
- เป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตหรือการประกอบอาชีพของประชาชน                                                                                                                        
                                                                                                        
- ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมในสังคม                                                      
                                                                                                        
- เป็นอุปสรรคต่อการแข่งขันหรือการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ                            
                                                                                                        
- เป็นการพัฒนากฎหมายให้สอดคล้องกับหลักสากลและพันธกรณีระหว่างประเทศ                         
                                                                                                         
- มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมหรือสุขภาวะ หรือผลกระทบอ่ืนที่สำคัญ                         
                                                                                                        

4. มีปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้กฎหมายนี้หรือไม่ อย่างไร                                            
                                                                                                                         
                                                                                                                      
                                                                                                                      

5. กฎหมายนี้คุ้มค่าหรือได้สัดส่วนเมื่อเทียบประโยชน์ที่ได้รับกับภาระของประชาชนและทรัพยากรที่ใช้ใน             
การบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายหรือไม่ อย่างไร                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                      
                                                                                                                      



- 2 - 

6. สมควรยกเลิก แก้ไข ปรับปรุงกฎหมายหรือกฎหรือไม่ อย่างไร                                               
                                                                                                                         
                                                                                                                      
                                                                                                                      

7. สมควรดำเนินการอ่ืนเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย 
หรือมีข้อเสนออ่ืนหรือไม่ อย่างไร                                                                                     
                                                                                                                         
                                                                                                                      
                                                                                                                      
 

 

ลงชื่อ                                                                                                      
       (               )  
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ประกาศกระทรวงคมนาคม 
เร่ือง  ยกเว้นค่าตอบแทนรายปีสําหรับสิ่งล่วงล้ําลําแม่น้ําบางประเภท 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในข้อ  ๔  แห่งคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่  ๓๒/๒๕๖๐  
สั่ง  ณ  วันที่  ๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๐  เร่ือง  การบรรเทาความเสียหายให้แก่ประชาชนในกรณีปลูกสร้างอาคาร  
หรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ําลําแม่น้ํา  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจึงออกประกาศกําหนดให้ส่ิงล่วงล้ําลําแม่น้ํา  
ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียค่าตอบแทนรายปี  ตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๖๔  (พ.ศ.  ๒๕๓๗)  
ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ําไทย  พระพุทธศักราช  ๒๔๕๖  จนกว่าจะมี
กฎกระทรวงกําหนดวิธีการและอัตราการเสียค่าตอบแทนซ่ึงออกตามความใน  มาตรา  ๑๑๗  ทวิ  วรรคหนึ่ง  
แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ําไทย  พระพุทธศักราช  ๒๔๕๖  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ําไทย  (ฉบับที่  ๑๗)  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ดังนี้   

(๑) กระชังเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา  
(๒) สิ่งล่วงล้ําลําแม่น้ําสําหรับการประกอบอาชีพในภาคการเกษตร 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๔  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
พิชิต  อัคราทิตย์ 

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม  ปฏิบัติราชการแทน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 



 หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๙๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ประกาศกระทรวงคมนาคม 
เร่ือง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขการแจ้งและการพิจารณาอนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ํา 

ลําแม่น้ําตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๓๒/๒๕๖๐ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในข้อ  ๒  แห่งคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๓๒/๒๕๖๐  
สั่ง  ณ  วันที่  ๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๐  เร่ือง  การบรรเทาความเสียหายให้แก่ประชาชนในกรณีปลูกสร้างอาคาร
หรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ําลําแม่น้ํา  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจึงออกประกาศกําหนดหลักเกณฑ์  
วิธีการและเงื่อนไขในการแจ้ง  และการพิจารณาอนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ําลําแม่น้ําไว้  
ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๒ ให้ผู้ประสงค์จะแจ้งการปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ําลําแม่น้ํา  ตามคําสั่ง

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๓๒/๒๕๖๐  แจ้งตามแบบแจ้งการปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ําลําแม่น้ํา
ตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๓๒/๒๕๖๐  แนบท้ายประกาศน้ี  ณ  สํานักความปลอดภัย
และสิ่งแวดล้อมทางน้ํา  กรมเจ้าท่า  หรือสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา  ที่สิ่งล่วงล้ําลําแม่น้ําตั้งอยู่  
พร้อมเอกสาร  ดังต่อไปนี้ 

(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร  หรือสิ่งอื่นใด  ล่วงล้ําลําแม่น้ํา 
(๒) ภาพถ่ายสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ําลําแม่น้ําในปัจจุบัน 
(๓) แผนผังแสดงบริเวณตําแหน่งที่ตั้งอาคารหรือการปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ําลําแม่น้ํา 
ข้อ ๓ เพื่อประโยชน์ในการควบคุมไม่ให้มีการปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ําลําแม่น้ํา

อีกต่อไป  รวมถึงเพื่อเป็นการจัดระเบียบสิ่งล่วงล้ําลําแม่น้ํา  ให้เจ้าท่าดําเนินการ  ดังนี้   
(๑) ให้เจ้าท่าดําเนินการขึ้นทะเบียนสิ่งล่วงล้ําลําแม่น้ํานอกพื้นที่กรุงเทพมหานคร  นนทบุรี  

และสมุทรปราการ  ที่ปลูกสร้างตั้งแต่วันที่  ๑  กันยายน  พ.ศ.  ๒๔๕๖  ถึงวันที่  ๑๗  กุมภาพันธ์   
พ.ศ.  ๒๕๑๕   

(๒) ให้เจ้าท่าพิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาต  ในกรณีดังต่อไปนี้ 
 (ก) สิ่งล่วงล้ําลําแม่น้ําในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  นนทบุรี  และสมุทรปราการ  ที่ปลูกสร้าง

ตั้งแต่วันที่  ๑  กันยายน  พ.ศ.  ๒๔๕๖  ถึงวันที่  ๑๗  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๑๕   
 (ข) สิ่งล่วงล้ําลําแม่น้ําทั่วประเทศ  ที่ปลูกสร้างตั้งแต่วันที่  ๑๘  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๑๕  

ถึงวันที่  ๒๓  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๓๗ 
 (ค) สิ่งล่วงล้ําลําแม่น้ําทั่วประเทศ  ที่ปลูกสร้างตั้งแต่วันที่  ๒๔  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๓๗  

ถึงวันที่  ๒๒  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
ข้อ ๔ เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตการปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ําลําแม่น้ํา  ให้ผู้แจ้งย่ืน

เอกสารหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 



 หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๙๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 
 

(๑) กรณีไม่เคยได้รับอนุญาตมาก่อน   
 (ก) หลักฐานแสดงการครอบครองสิ่งล่วงล้ําลําแม่น้ํา  อย่างใดอย่างหน่ึง  ดังนี้ 
  ๑) สําเนาทะเบียนบ้านกรณีสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ําลําแม่น้ําเป็นประเภทอาคาร  ที่พักอาศัย 
  ๒) เอกสารหลักฐานการขอติดตั้งไฟฟ้า  หรือน้ําประปา  หรือภาษีโรงเรือน 
  ๓) หนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้างจากผู้ว่าราชการจังหวัด  หรือนายอําเภอแห่งท้องที่  

หรือสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่  ที่ระบุปี  พ.ศ.  ที่ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ําลําแม่น้ํานั้นตั้งอยู่ 
  ๔) ภาพถ่ายทางอากาศของปีที่ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ําลําแม่น้ํา 
  ๕) กรณีส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  ให้แสดงหลักฐานเอกสารในปีที่ปลูกสร้าง 

สิ่งล่วงล้ําลําแม่น้ํา 
 (ข) รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม

และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  กรณีที่อยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าต้องจัดทํา   
(๒) กรณีได้รับอนุญาต  แต่ปลูกสร้างไม่เป็นไปตามแบบที่ได้รับอนุญาต  ให้แสดงใบอนุญาต

ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ําลําแม่น้ํา 
ข้อ ๕ หลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ําลําแม่น้ํา   

มีดังต่อไปนี้ 
(๑) สิ่งล่วงล้ําลําแม่น้ําต้องไม่มีลักษณะหรือสภาพที่เป็นอันตรายต่อการเดินเรือหรือทําให้ 

ทางน้ําเปลี่ยนแปลงไป  หรือก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
(๒) การอนุญาตให้ใช้พื้นที่ล่วงล้ําลําแม่น้ํา  ให้กระทําได้เพียงเท่าที่จําเป็นและสมควร 

ตามวัตถุประสงค์   
(๓) การอนุญาตให้ใช้พื้นที่ล่วงล้ําลําแม่น้ําต้องไม่เป็นการขัดต่อกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง

หรือกฎหมายว่าด้วยการประมง 
(๔) สิ่งล่วงล้ําลําแม่น้ําต้องมีสภาพเหมาะสมและปลอดภัยในการใช้งาน 
ข้อ ๖ ประเภทของอาคารและส่ิงล่วงล้ําลําแม่น้ําที่พึงอนุญาตได้  มีดังต่อไปนี้ 
(๑) สิ่งล่วงล้ําลําแม่น้ําในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  นนทบุรี  และสมุทรปราการ  ที่ปลูกสร้าง

ตั้งแต่วันที่  ๑  กันยายน  พ.ศ.  ๒๔๕๖  ถึงวันที่  ๑๗  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๑๕  และสิ่งล่วงล้ําลําแม่น้ํา
ทั่วประเทศ  ที่ปลูกสร้างตั้งแต่วันที่  ๑๘  กุมภาพันธ์  พ .ศ .  ๒๕๑๕  ถึงวันที่  ๒๓  สิงหาคม   
พ.ศ.  ๒๕๓๗  ไม่จํากัดประเภทและลักษณะ 

(๒) สิ่งล่วงล้ําลําแม่น้ําทั่วประเทศ  ที่ปลูกสร้างตั้งแต่วันที่  ๒๔  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๓๗   
ถึงวันที่  ๒๒  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๐  จํานวน  ๑๗  ประเภท 

 (ก) ท่าเทียบเรือ   
 (ข) สะพานปรับระดับและโป๊ะเทียบเรือ   
 (ค) สะพานข้ามแม่น้ําหรือสะพานข้ามคลอง   



 หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๙๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 
 

 (ง) ท่อหรือสายเคเบิล   
 (จ) เขื่อนกันน้ําเซาะ   
 (ฉ) คานเรือ 
 (ช) โรงสูบน้ํา   
 (ซ) กระชังเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา   
 (ฌ) ท่าเทียบเรือชนิดทางลาดในแม่น้ําโขง   
 (ญ) ปะการังเทียม 
 (ฎ) ท่อลอด   
 (ฏ) แพสูบน้ํา 
 (ฐ) เขื่อนกันทรายกันคลื่น 
 (ฑ) ฝายน้ําล้น 
 (ฒ) สะพานทางเดิน 
 (ณ) อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างเพื่อใช้สําหรับวิถีชุมชนดั้งเดิม  การประกอบอาชีพในภาค

การเกษตร  และศาสนสถาน 
 (ด) สิ่งปลูกสร้างสําหรับส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  ที่สร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ 
ข้อ ๗ เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและกํากับดูแลสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ําลําแม่น้ํา  ให้กําหนด

เง่ือนไขแนบท้ายหนังสือแสดงการข้ึนทะเบียน  หรือหนังสืออนุญาต  ดังนี้ 
(๑) หนังสือแสดงการขึ้นทะเบียน  หรือหนังสืออนุญาตมิใช่หลักฐานที่จะใช้โต้แย้งการรอนสิทธิ

ของเจ้าของที่ดินบนฝั่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  หรือประมวลกฎหมายที่ดิน 
(๒) ให้ผู้ได้รับหนังสือแสดงการข้ึนทะเบียน  หรือหนังสืออนุญาตไปดําเนินการตามกฎหมาย  

กฎ  ระเบียบ  ที่เก่ียวข้องให้ถูกต้องต่อไปด้วย 
(๓) ในกรณีที่รัฐมีความจําเป็นต้องใช้พื้นที่บริเวณที่ได้รับการข้ึนทะเบียนหรือได้รับอนุญาต 

ให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ําลําน้ําเพื่อประโยชน์สาธารณะ  หรือประโยชน์ของทางราชการ  ให้เจ้าท่ามีอํานาจ
ในการเพิกถอนการขึ้นทะเบียน  หรือการอนุญาต 

(๔) ในกรณีที่ปรากฏว่า  สิ่งล่วงล้ําลําแม่น้ํามีสภาพที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง 
แก่สิ่งแวดล้อม  เป็นอุปสรรคหรือเป็นอันตรายอย่างร้ายแรงต่อการเดินเรือ  ให้เจ้าท่ามีอํานาจในการ 
เพิกถอนการขึ้นทะเบียน  หรือการอนุญาต 

(๕) ในกรณีที่ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณในการแก้ไขปัญหาการปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ําลําน้ํา 
ไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ  ให้เจ้าท่ามีอํานาจในการเพิกถอนการขึ้นทะเบียน  หรือการอนุญาต 

(๖) ห้ามโอนสิทธิในการปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ําลําแม่น้ําโดยทางนิติกรรมสําหรับสิ่งล่วงล้ําลําน้ํา
ประเภทบ้านพักอาศัย  หากฝ่าฝืน  ให้เจ้าท่ามีอํานาจเพิกถอนการขึ้นทะเบียน  หรือการอนุญาต 
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(๗) กรณีที่เจ้าท่าเพิกถอนการข้ึนทะเบียน  หรือเพิกถอนการอนุญาตแล้ว  เจ้าของต้อง
ดําเนินการร้ือถอนสิ่งล่วงล้ําลําน้ําดังกล่าวออกไปด้วย   

(๘) เง่ือนไขอื่น ๆ  ตามความจําเป็นและความเหมาะสม 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๔  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
พิชิต  อัคราทิตย์ 

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม  ปฏิบัติราชการแทน 
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคม 



แบบแจ้งการปลูกสร้างสิ่งล่วงล ้าล้าแม่น ้า  
ตามค้าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 32/2560 

 
เลขรับที่      วันที่        
               ข้าพเจ้า                                          โดย                         .ผู้รับมอบอ านาจ            
อยู่บ้านเลขที่             หมู่ที่           ถนน                                   ต าบล/แขวง                             .         
อ าเภอ/เขต                               จังหวัด                                 โทร                                        . 
⃞ เจ้าของ ⃞ ผู้ครอบครอง สิ่งปลูกสร้างล่วงล  าล าแม่น  า มีลักษณะอาคารหรือการปลูกสร้างที่ล่วงล ้าล้าแม่น ้ า                        
ประเภท                                                     สร้างเมื่อปี     

 พร้อมนี ได้แนบเอกสาร 
 ⃞  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนเจ้าของ/ผู้ครอบครอง 
 ⃞   ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ 
 ⃞  ภาพถ่ายสิ่งปลูกสร้างล่วงล  าล าแมน่  าในปัจจุบัน 
 ⃞   แผนผังแสดงบริเวณต าแหน่งที่ตั งอาคารหรือการปลูกสร้างล่วงล  าล าแม่น  า 
 เอกสารหลักฐานแสดงการครอบครองหรือการได้รับอนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล ้าล้าแม่น ้า 

 ⃞ ไม่เคยได้รับอนุญาตให้ปลูกสร้างที่ล่วงล  าล าแม่น  า และได้แนบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี  
 ⃞ ส าเนาทะเบียนบ้านกรณีสิ่งปลูกสร้างล่วงล  าล าแม่น  าเป็นประเภทอาคารที่พักอาศัย 
 ⃞ เอกสารหลักฐานการขอติดตั งไฟฟ้า หรือน  าประปา หรือภาษีโรงเรือน 
 ⃞ หนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้างจากผู้ว่าราชการจังหวัด หรือนายอ าเภอแห่งท้องที่ หรือสภา

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื นที่ ที่ระบุปี พ.ศ. ที่ปลูกสร้างสิ่งล่วงล  าล าแม่น  านั นตั งอยู่ 
 ⃞ ภาพถ่ายทางอากาศของปีที่ปลูกสร้างสิ่งล่วงล ้าล้าแม่น ้า 
 ⃞ กรณีส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ให้แสดงหลักฐานเอกสารในปีที่ปลูกสร้างสิ่งล่วงล  าล า

แม่น  า 
 กรณีสิ่งล่วงล  าล าแม่น  าที่ต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
   ⃞ รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 ⃞ เคยได้รับอนุญาตปลูกสร้างที่ล่วงล  าล าแม่น  าแต่ปลูกสร้างไม่เป็นไปตามแบบที่ได้รับอนุญาต 
   ⃞ ใบอนุญาตปลูกสร้างที่ล่วงล  าล าแม่น  า 
  ข้าพเจ้ารับทราบแล้วว่าจะต้องส่งเอกสารเพ่ิมเติมประกอบการพิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาตภายใน                      
๑๘๐ วัน นับแต่วันที่แจ้ง โดยหากข้าพเจ้าไม่ส่งเอกสารเพ่ิมเติมภายในเวลาดังกล่าว ขอให้กรมเจ้าท่าพิจารณาเพียงจาก
เอกสารเท่าที่ได้แจ้งไว้แล้วข้างต้นนี      ข้าพเจ้า ประสงค์ส่งเอกสารเพ่ิมประมาณวันที่................................................................ 
 
ลงชื่อ                   . ผู้แจ้ง  ลงชื่อ            . เจ้าหน้าที่ผู้รับแจ้ง 
       (                      )                   (               ) 
                                                                              
(ส่วนนี จัดท ารายละเอียดส่งให้ผู้แจ้งเก็บไว้เป็นหลักฐานการแจ้ง) 
 

ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา   ได้รับแจ้งตามเลขรับที ่  วันที่    
และผู้แจ้ งได้ รับทราบแล้วว่าจะต้องส่งเอกสารเพ่ิมเติมประกอบการพิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาตภายใน                      
๑๘๐ วัน นับแต่วันที่แจ้ง โดยหากผู้แจ้งไม่ส่งเอกสารเพ่ิมเติมภายในเวลาดังกล่าว กรมเจ้าท่าจะพิจารณาเพียงจากเอกสาร
เท่าที่ได้แจ้งไว้แล้วเท่านั น 
     ลงชื่อ                  . เจ้าหน้าที่ผู้รับแจ้ง 
            (                  ) 

 



 
 

 

แผนผังแสดงบริเวณตา้แหน่งที่ตั งอาคารหรือการปลูกสร้างล่วงล ้าลา้แม่น ้า 
                 

ประกอบเลขรับที่                                                      . วันที่            เดือน                          พ.ศ.          . 
บริเวณทีต่ั งของ 

สิ่งปลูกสร้างล่วงล  าล าแม่น  า 
บริเวณริมฝั่งด้านทิศ                         ของทางน  า                           บ้านเลขที ่             . 
หมู่ที ่         ต าบล                      อ าเภอ                        จังหวัด                              . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ                                                        . 
                                                                   . 
                                                                   . 

 
ลงชื่อ                                                   ผู้แจ้ง 

           (                                               )  
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คําส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ที่  ๓๒/๒๕๖๐ 

เร่ือง  การบรรเทาความเสียหายให้แก่ประชาชนในกรณีปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ําลําแม่น้ํา 
 

 

โดยท่ีพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ําไทย  (ฉบับที่  ๑๗)  พ.ศ.  ๒๕๖๐  มีผลใช้บังคับ
ตั้งแต่วันที่  ๒๓  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๐  เป็นต้นมา  แต่ข้อเท็จจริงได้ปรากฏให้เห็นถึงปัญหา 
ด้านความพร้อมในการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  รวมท้ังปัญหาด้านความรับรู้ความเข้าใจ 
ในการปฏิบัติตามกฎหมายของประชาชน  เพื่อไม่ให้การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ําไทย 
ส่งผลกระทบที่รุนแรงต่อสังคมโดยรวม  ทั้งในด้านการประกอบอาชีพโดยเฉพาะในภาคการเกษตร   
และการอยู่อาศัยของประชาชนริมน้ําซึ่งเป็นวิถีชุมชนดั้งเดิม  ตลอดจนผลกระทบต่อผู้อยู่ภายใต้การบังคับใช้
กฎหมายที่ตราขึ้นใน  พ.ศ.  ๒๕๑๕  และ  พ.ศ.  ๒๕๓๗  จึงจําเป็นต้องขยายระยะเวลาการดําเนินการ
ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ําไทย  (ฉบับที่  ๑๗)  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ออกไปอีกระยะหนึ่ง  
เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายกระทบต่อสภาพและวิถีในการดํารงชีวิตโดยปกติของประชาชนให้น้อยที่สุด  
อันจะเป็นประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจ  และการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมโดยรวม 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๖๕  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  ประกอบกับ
มาตรา  ๔๔  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั ่วคราว )  พุทธศักราช  ๒๕๕๗   
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  โดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  จึงมีคําสั่ง
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ เพื่อประโยชน์ในการควบคุมไม่ให้มีการปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ําลําแม่น้ํา
อีกต่อไป  ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่คําสั่งนี้ใช้บังคับ  ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสิ่งอื่นใด 
ที่สร้างอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ําไทย  (ฉบับที่  ๑๗)  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ใช้บังคับ  
อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  ๑๑๗  แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ําไทย  พระพุทธศักราช  ๒๔๕๖  
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ําไทย  (ฉบับที่  ๑๔)  พ .ศ .  ๒๕๓๕   
หรือผู้ที่ได้รับอนุญาตตามมาตรา  ๑๑๗  แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว  แต่ปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใด
ไม่เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาต  แจ้งให้เจ้าท่าทราบถึงการฝ่าฝืนหรือการปลูกสร้างซึ่งไม่เป็นไปตามที่
ได้รับอนุญาตดังกล่าว  ทั้งนี้  ให้ผู้ที่แจ้งภายในกําหนดระยะเวลาดังกล่าวได้รับยกเว้นโทษทางอาญาและ
โทษปรับทางปกครองสําหรับความผิดที่เกิดขึ้นก่อนวันที่  ๒๓  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

ข้อ ๒ เม่ือได้ดําเนินการตามข้อ  ๑  แล้ว  ให้บุคคลดังกล่าวย่ืนเอกสารหรือหลักฐานแสดง
การครอบครองหรือการได้รับอนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือส่ิงอื่นใดนั้น  เพื่อประกอบการพิจารณาต่อเจ้าท่า
ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่แจ้ง  และให้เจ้าท่ามีคําสั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาตเป็นหนังสือภายใน
หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน 
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หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการแจ้งตามข้อ  ๑  การยื่นเอกสารหรือหลักฐาน 
เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาต  และขั้นตอนในการพิจารณาตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด  โดยให้คํานึงถึงช่วงเวลาในการก่อสร้างสิ่งล่วงล้ําลําแม่น้ํา  
ผลกระทบและภาระที่เกิดขึ้นต่อเจ้าของหรือผู้ครอบครอง  ลักษณะโดยสภาพและความปลอดภัยของการใช้
สิ่งล่วงล้ําลําแม่น้ํา  สภาพวิถีการดํารงชีวิตของประชาชนและชุมชนในพ้ืนที่  และผลกระทบต่อทางน้ํา  
สิ่งแวดล้อม  หรือประโยชน์สาธารณะในการสัญจรทางน้ํา 

ในการพิจารณาอนุญาตสําหรับอาคารหรือสิ่งอื่นใดท่ีสร้างอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติ 
การเดินเรือในน่านน้ําไทย  (ฉบับที่  ๑๗)  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ใช้บังคับ  และการกําหนดลักษณะของอาคาร
และการล่วงล้ําที่พึงอนุญาตได้ตามข้อ  ๑  ให้เจ้าท่านําหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง  
ฉบับที่   ๖๓   (พ .ศ .   ๒๕๓๗ )   ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเ รือในน่านน้ํ าไทย   
พระพุทธศักราช  ๒๔๕๖  มาใช้บังคับโดยอนุโลม  เว้นแต่กรณีเป็นอาคารหรือสิ่งอื่นใดที่ได้สร้างอยู่ก่อน
กฎกระทรวงมีผลใช้บังคับ  ให้เจ้าท่าเป็นผู้พิจารณาอนุญาตตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศกําหนด 

ในกรณีที่มีปัญหาในการนําหลักเกณฑ์และวิธีการตามวรรคสามมาใช้บังคับและมีความจําเป็น
เพื่อประโยชน์สาธารณะหรือการใช้ประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ  ให้กรมเจ้าท่าเสนอรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมเป็นผู้วินิจฉัยปัญหาหรือสั่งการตามที่เห็นสมควร  คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมให้เป็นที่สุด 

ข้อ ๓ ในกรณีที่เจ้าท่ามีคําสั่งอนุญาตแต่ให้มีการแก้ไข  หรือมีคําสั่งไม่อนุญาตและให้ร้ือถอน
อาคารหรือสิ่งอื่นใดนั้น  ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสิ่งอื่นใดดังกล่าวดําเนินการแก้ไขหรือร้ือถอน
อาคารหรือสิ่งอื่นใดน้ันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่เจ้าท่ากําหนด  ทั้งนี้  ต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
แต่ไม่เกินหนึ่งปี  เว้นแต่ศาลจะส่ังเป็นอย่างอื่น  หากเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสิ่งอื่นใด 
ไม่ดําเนินการแก้ไขหรือร้ือถอนให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่เจ้าท่ากําหนดจะต้องระวางโทษตามที่กําหนด
ในมาตรา  ๑๑๘  แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ําไทย  พระพุทธศักราช  ๒๔๕๖  ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ําไทย  (ฉบับที่  ๑๗)  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

ข้อ ๔ ในกรณีที่อาคารหรือสิ่งอื่นใดเป็นกรณีที่อาจอนุญาตได้ตามมาตรา  ๑๑๘  ทวิ  วรรคห้า  
แห่งพระราชบัญญัติการเดินเ รือในน่านน้ํ าไทย  พระพุทธศักราช   ๒๔๕๖  ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติม 
โดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ําไทย  (ฉบับที่  ๑๔)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  เจ้าท่าจะออกใบอนุญาต 
ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองก็ได้  และเม่ือได้รับอนุญาตแล้วให้ชําระค่าตอบแทนรายปีตามอัตราที่กําหนด
ในกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๖๔  (พ.ศ.  ๒๕๓๗)  ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ําไทย  
พระพุทธศักราช  ๒๔๕๖  ไปพลางก่อน  เว้นแต่กรณีอื่นตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
ประกาศกําหนด  จนกว่าจะมีกฎกระทรวงกําหนดวิธีการและอัตราการเสียค่าตอบแทนซึ่งออกตามความใน



 หน้า   ๒๐ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๗๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กรกฎาคม   ๒๕๖๐ 
 

 
 

มาตรา  ๑๑๗  ทวิ  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ําไทย  พระพุทธศักราช  ๒๔๕๖   
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ําไทย  (ฉบับที่  ๑๗)  พ.ศ.  ๒๕๖๐   

ข้อ ๕ ห้ามมิให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เก่ียวข้องกับการดําเนินการ 
ตามกฎหมายหรือคําสั่งนี้ใช้อํานาจในตําแหน่งโดยมิชอบ  หรือกระทําหรือไม่กระทําการอย่างใด 
ในตําแหน่งโดยเห็นแก่ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด  เพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 
แก่ตนเองหรือผู้อื่น  ในกรณีที่ปรากฏว่ามีการกระทํา  การเพิกเฉยหรือละเลยไม่กระทําการหรืองดเว้น
กระทําการของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใด  ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุ 
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นดําเนินการทางแพ่ง  ทางอาญา  และทางปกครองกับพนักงานเจ้าหน้าที่ 
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นอย่างรวดเร็วและเด็ดขาด 

ข้อ ๖ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสิ่งอื่นใดที่ได้แจ้งเจ้าท่าทราบตามมาตรา  ๑๘  
แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ําไทย  (ฉบับที่  ๑๗)  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และเจ้าของหรือ 
ผู้ครอบครองก่อนวันที่พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ําไทย  (ฉบับที่  ๑๗)  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ใช้บังคับ  
ที่ได้แจ้งก่อนวันที่คําสั่งนี้ใช้บังคับ  ให้ถือว่าเป็นผู้แจ้งตามข้อ  ๑  และให้ดําเนินการตามข้อ  ๒  ของคําสั่งนี้
ต่อไป 

ข้อ ๗ ในกรณีที่เห็นสมควรนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีอาจเสนอให้คณะรักษาความสงบ
แห่งชาติเปลี่ยนแปลงคําสั่งนี้ได้ 

ข้อ ๘ คําสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

สั่ง  ณ  วันที่  ๔  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
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