เรื่องเสร็จที่ ๕๐๔/๒๕๔๙
บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรื่อง การทบทวนความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับอํานาจในการดูแล
รักษาแมน้ํา ลําคลอง ทะเลสาบและทะเลภายในนานน้ําไทย
กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวีไดมีหนังสือ ที่ คค ๐๓๐๕/๑๕๐๕ ลง
วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาความวา ตามที่คณะกรรมการ
กฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ไดเคยมีความเห็นสรุปความไดวา ในกรณีที่ดินริมแหลงน้ําสาธารณะที่น้ํา
ทวมไมถึงอีกตอไปเนื่องจากการตื้นเขินยอมพนสภาพจากการเปน “ที่ชายตลิ่ง” ไมอยูในความ
รับผิดชอบของกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี แตยังคงมีสภาพเปนสาธารณสมบัติของ
แผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกันอยูตอไป และอยูในความรับผิดชอบของนายอําเภอทองที่ตาม
มาตรา ๑๒๒ แหงพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ประกอบกับ
มาตรา ๘ วรรคหนึ่ง แหงประมวลกฎหมายที่ดิน และมาตรา ๖๒ แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และในการระวังชี้และรับรองแนวเขตที่ดินของเอกชนนั้น
เมื่อขอบเขตความรับผิดของกรมฯ จํากัดอยูแตเฉพาะ “ที่ชายตลิ่ง” จึงตองถือตามจุดที่น้ําขึ้น
สูงสุดในปจจุบัน สําหรับการระวังชี้แนวเขตที่ดินสวนที่อยูเหนือ “ที่ชายตลิ่ง” ขึ้นไป หากปรากฏ
วาที่ดินยังคงมีสภาพเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกันก็ยังคงอยูในความ
รับผิดชอบของนายอําเภอ ในกรณีที่ดินริมแหลงน้ําสาธารณะที่เกิดการตื้นเขินเนื่องจากการสราง
เขื่อนกักเก็บน้ําขึ้นทําใหมีที่ดินริมแหลงน้ําสาธารณะที่น้ําทวมไมถึงอีกตอไป กรณีดังกลาวจึงมีผล
เช น เดี ย วกั น กล า วคื อ ที่ ดิ น ดัง กล า วยอ มพ น สภาพจากการเปน “ที่ ชายตลิ่ง ” ไมอ ยูใ นความ
รับผิดชอบของกรมฯ อีกตอไป
กรมการขนส ง ทางน้ํ า และพาณิ ช ยนาวี เ ห็ น ว า ความเห็ น ของคณะกรรมการ
กฤษฎีกาดังกลาว นาจะขัดกับภารกิจและเจตนารมณในการดูแลรักษาทางน้ําสาธารณะตามอํานาจ
หนาที่ในพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ เนื่องจากปญหาที่
เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานของเจาหนาที่กรมฯ ซึ่งมีการอางอิงความเห็นดังกลาวใชเปนแนวทางใน
การพิจารณาเพื่อทําการระวังชี้และรับรองแนวเขตที่ดินซึ่งติดกับทางน้ําสาธารณะไมสามารถบังคับใช
กฎหมายในการดูแลรักษาและปองกันการบุกรุกทางน้ําสาธารณะใหบรรลุวัตถุประสงคอยางเปน
รูป ธรรมตามภารกิจ ของกรมฯ ได กลา วคือ เมื่อ พิจ ารณาตามความในมาตรา ๑๒๐ แหง
พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทยฯ ที่บัญญัติใหกรมฯ มีหนาที่ดูแล รักษา และขุดลอก
ร อ งน้ํ า ทางเรื อ เดิ น แม น้ํา ลํ า คลอง ทะเลสาบและทะเลภายในน า นน้ํ า ไทยประกอบกั บ เมื่ อ
พิจารณาความหมายในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานแลว คําวา “ดูแล” หมายถึง เอาใจใส
ส ง พร อ มหนั ง สื อ ที่ นร ๐๙๐๑/๐๘๙๑ ลงวั น ที่ ๙ ตุ ล าคม ๒๕๔๙ ซึ่ ง สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกฤษฎีกามีถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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ปกปกรักษา ปกครอง และคําวา “รักษา” หมายถึง ระวัง ดูแล ปองกัน เยียวยา พิเคราะหตาม
เจตนารมณของมาตรา ๑๒๐ แหงพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทยฯ มีนัยที่ประสงคให
กรมฯ มีอํานาจหนาที่ในการดูแลรักษาใหทางน้ําสาธารณะคงสภาพเดิมมากที่สุดหรือใหคงสภาพ
ไวไม นอยกวา ที่มีอยูเดิม และระวังป องกั นมิใ หมีการบุกรุกหรือกระทํ าการเปลี่ยนแปลง หรื อ
ทําลายทางน้ําสาธารณะใหเกิดความเสียหาย ตลอดจนใหกรมฯ มีหนาที่ในการขุดลอกรองน้ํา ทาง
เรือเดิน และทางน้ําสาธารณะเพื่อพัฒนาใหมีสภาพที่ดีหรือดีกวาที่เปนอยูเพื่อประโยชนในการ
เดินเรือ ปองกันการเปลี่ยนแปลงทางเดินน้ําและปองกันภัยสาธารณะ อาทิ อุทกภัย ภัยแลง เปนตน
กรณีที่คณะกรรมการกฤษฎีกา มีความเห็นวา ทางน้ําสาธารณะที่เกิดการตื้นเขิน
และน้ําทวมไมถึงอีกตอไปยอมพนสภาพจากการเปน “ที่ชายตลิ่ง” ไมอยูในความรับผิดชอบของ
กรมฯ ตอไป นั้น เมื่อพิจารณาความหมายของคําวา “ที่ชายตลิ่ง” หมายถึง ที่ดินที่ติดอยูกับแมน้ํา
ลําคลอง หรือทะเลซึ่งในฤดูน้ําตามปกติน้ําทวมถึงทุกป “ที่ชายตลิ่ง” จึงเปนสวนหนึ่งในพื้นที่
รับผิดชอบตามอํานาจหนาที่ของกรมฯ ไมนาจะเป นเพียงแค จุดเริ่มตน ของอํานาจหนาที่ตาม
กฎหมาย โดยอํานาจหนาที่ในการดูแลรักษาทางน้ําสาธารณะนาจะหมายความรวมไปถึงทางน้ํา
สาธารณะเดิมที่เกิดการตื้นเขินขึ้นหรือทางน้ําสาธารณะที่พนสภาพจากการเปนทางน้ําสาธารณะ
แลวแตยังมิไดมีการถอนสภาพตามกฎหมายที่ดิน และเมื่อพิจารณาจากสภาพความเปนจริงแลว
โอกาสที่ทางน้ําสาธารณะจะเกิดการตื้นเขินมีอยูตลอดเวลา ไมวาจะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติจากการ
ตกตะกอนของดิน ทราย หรือจากการเปลี่ยนทางเดินน้ําหรือจากการกระทําของมนุษย ปญหาที่
เกิดขึ้นคือ การบุกรุกเพื่อเขามายึดถือหรือครอบครองทางน้ําสาธารณะที่เกิดการตื้นเขินอันเปน
ภาระของกรมฯ ที่ยากจะแกไขปญหา เยียวยา และปองกันในภายหลัง ซึ่งหากยึดตามแนวทางที่
สํานักงานฯ ใหความเห็นโดยไมมีการสงวนที่ทางน้ําสาธารณะที่เกิดการตื้นเขินไวเพื่อทําการขุด
ลอกและพัฒนาทางน้ําสาธารณะแลว อํานาจหนาที่ในการดูแลรักษาทางน้ําสาธารณะและภารกิจ
การขุดลอกรองน้ํา ทางเรือเดินของกรมฯ ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทยฯ ยอม
หมดสภาพบังคับไปโดยปริยาย ฉะนั้น แนวทางในการระวังชี้แนวเขตที่ดินริมทางน้ําสาธารณะ
และแนวทางในการปองกันการบุกรุกทางน้ําสาธารณะของกรมฯ จึงควรยึดถือตามเอกสารสิทธิ์
ที่ดินเปนหลักในการพิจารณาประกอบกับขอเท็จจริงของแตละพื้นที่เปนกรณีไป
ในกรณี ของมาตรการควบคุมสิ่งลวงล้ํา ลํา น้ํา ตามความในมาตรา ๑๑๗ แห ง
พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทยฯ ที่บัญญัติหามปลูกสรางอาคารหรือสิ่งอื่นใดลวงล้ําทาง
น้ําสาธารณะเวนแตไดรับอนุญาตจากกรมฯ ซึ่งเจตนารมณของกฎหมายมีความประสงคใหกรมฯ
ดูแ ล รั ก ษา และป องกั น มิ ใ หมีการบุ ก รุกทางน้ํา สาธารณะในทางออม ตลอดจนเมื่อพิ จ ารณา
ความหมายของคําวา “ลวงล้ําลําน้ํา” หมายถึง ลวงล้ําเขาไปเหนือน้ํา ในน้ําและใตน้ําของแมน้ํา ลํา
คลอง บึง อางเก็บน้ํา ทะเลสาบ ทะเลหรือบนชายหาดของทะเล ซึ่งหลักเกณฑและวิธีการในการ
อนุญาตกําหนดใหผูขออนุญาตตองเปนเจาของกรรมสิทธิ์หรือเปนผูมีสิทธิครอบครองหรือเปนผูมี
อํานาจหนาที่ดูแลรักษาที่ดินที่ติดกับทางน้ําสาธารณะ โดยตองสรางตามแนวเขตที่ดินยื่นตรงจาก
ฝง การพิจารณาวาการกระทําใดเปนการลวงล้ําทางน้ําสาธารณะที่อยูในขอบเขตที่จะอนุญาตใหได
หรือไมนั้น ยอมตองพิจารณาจากเอกสารสิทธิ์ที่ดิน ซึ่งในหลักการเดียวกันนี้ในการดําเนินคดีกับผู
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ปลู ก สร า งอาคารหรื อ สิ่ ง อื่ น ใดล ว งล้ํ า ทางน้ํ า สาธารณะก อ นได รั บ อนุ ญ าตจากกรมฯ อั น เป น
ความผิดตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทยฯ ในชั้นการพิจารณาของศาลยังคงตองยึด
ตามเอกสารสิทธิ์ที่ดินประกอบการพิจารณา ดังนั้น ความเห็นดังกลาวจึงไมสมกับเจตนารมณของ
กฎหมายที่ ใ ห ก รมฯ มี อํ า นาจหน า ที่ ใ นการดูแ ลรั ก ษาประโยชน ส าธารณะของประเทศ ซึ่ ง ไม
สามารถบังคับใชกฎหมายเพื่อปองกันการบุกรุกทางน้ําสาธารณะอันเปนสาธารณะสมบัติของ
แผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกันอยางเปนรูปธรรม
ดวยเหตุผลที่กลาวมาขางตน กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวีจึงใครขอให
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พิจารณาทบทวนความเห็นในเรื่องดังกลาวเพื่อที่กรมฯ จะได
กําหนดเปนแนวทางในการดูแลรักษาทางน้ําสาธารณะตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ํา
ไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ใหสอดคลองกับอํานาจหนาที่ของกรมฯ ตอไป
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาแลวเห็นวา เนื่องจากขอหารือในเรื่องนี้
เป น กรณี ที่ ก รมการขนส ง ทางน้ํ า และพาณิ ช ยนาวี ข อให ท บทวนความเห็ น ของคณะกรรมการ
กฤษฎีกา จึงอาศัยอํานาจตามขอ ๑๐ วรรคสาม แหงระเบียบคณะกรรมการกฤษฎีกา วาดวยการ
รับปรึกษาใหความเห็นทางกฎหมายของกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๒ จัดใหมีการประชุม
ร ว มกั น ของคณะกรรมการกฤษฎี ก า (คณะที่ ๑ และคณะที่ ๗) เป น การประชุ ม พิ เ ศษ เพื่ อ
พิจารณาประเด็นปญหาที่กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวีขอทบทวนดังกลาว
คณะกรรมการกฤษฎีกา(คณะที่ ๑ และคณะที่ ๗)ไดพิจารณาขอหารือของ
กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี โดยมีผูแทนกระทรวงคมนาคม (สํานักงานปลัดกระทรวง
และกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี) และผูแทนกระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง
และกรมที่ดิน) เปนผูชี้แจงขอเท็จจริง และผูแทนกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวีไดชี้แจง
ขอเท็จจริงสรุปไดวา โดยที่ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖
บัญญัติใหกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวีมีหนาที่ดูแล รักษา และขุดลอกรองน้ํา ทางเรือเดิน
แมน้ํา ลําคลอง ทะเลสาบและทะเลภายในนานน้ําไทย แตปรากฏวาเมื่อทางน้ําสาธารณะเกิดการตื้น
เขินขึ้นน้ําทวมไมถึงอีกตอไปและไมมีสภาพเปน “ที่ชายตลิ่ง” เนื่องจากการตกตะกอนของดิน
ทราย การเปลี่ยนแปลงทางเดินของน้ํา หรือจากการกระทําของบุคคล กรมการขนสงทางน้ําและ
พาณิชยนาวีไมสามารถเขาไปดําเนินการดูแลรักษาได เนื่องจากที่ดินที่น้ําทวมไมถึงดังกลาวไมมี
สภาพเปน“ที่ชายตลิ่ง” ไมอยูในความรับผิดชอบของกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี ตามที่
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ไดเคยวินิจฉัยไว กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวีจึง
จําเปนตองขอทบทวนความเห็นในเรื่องดังกลาว

๔
คณะกรรมการกฤษฎีกา(คณะที่ ๑ และคณะที่ ๗) ไดพิจารณาแลวเห็นดวย
กับความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ที่ไดวินิจฉัยไวแลวในเรื่องอํานาจหนาที่ใน
การดูแลรักษาที่ดินริมแหลงน้ําสาธารณะ (เรื่องเสร็จที่ ๒๖๐/๒๕๓๘)๑ นอกจากนี้ คณะกรรมการ
กฤษฎีกา (คณะที่ ๑ และคณะที่ ๗) ยังมีความเห็นเพิ่มเติมดังตอไปนี้
(๑) คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑ และคณะที่ ๗) เห็นวา ในกรณีที่ดินริม
แหลงน้ําสาธารณะที่น้ําทวมไมถึงอีกตอไปเนื่องจากการตื้นเขินตามธรรมชาติยอมพนสภาพจาก
การเปน “ที่ชายตลิ่ง” ไมอยูในความรับผิดชอบของกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี แตยังคง
มีส ภาพเป น สาธารณสมบั ติข องแผ น ดิ น สํา หรั บ พลเมือ งใช ร ว มกั น อยู ต อ ไป และอยู ใ นความ
รับผิดชอบของนายอําเภอทองที่ตามมาตรา ๑๒๒๒ แหงพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่
พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ประกอบกับมาตรา ๘๓ วรรคหนึ่งแหงประมวลกฎหมายที่ดิน และ
มาตรา ๖๒๔ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ นั้น การพิจารณาวา
ที่ดินนั้นน้ําทวมถึงหรือไม ตองถือหลักเกณฑวาที่ดินนั้นโดยปกติน้ําทวมไมถึงตลอดไป มิใชเฉพาะ
ฤดูใดฤดูหนึ่งหรือเพียงปใดปหนึ่งเทานั้น แตถาหากปรากฏวาที่ดินที่น้ําทวมไมถึงอันเกิดจากการ

๑

บันทึ ก เรื่อง อํานาจหนาที่ในการดูแลรักษาที่ดินริมแหลงน้ํ าสาธารณะ สงพรอมหนั ง สือ
สํ า นั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก า ที่ นร ๐๖๐๑/๒๖๔ ลงวั น ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๓๘ ถึ ง เลขาธิ ก าร
คณะรัฐมนตรี
๒
มาตรา ๑๒๒ ที่อันเปนสาธารณประโยชน คือ ที่เลี้ยงปศุสัต วที่จัดไวสําหรับราษฎรไป
รวมเลี้ยงดวยกัน เปนตน ตลอดจนถนนหนทางและที่อยางอื่นซึ่งเปนของกลางใหราษฎรใชไดดวยกัน เปน
หนาที่ของกรมการอําเภอจะตองคอยตรวจตรารักษาอยาใหผูใดเกียดกันเอาไปเปนอาณาประโยชนแตเฉพาะตัว
๓
มาตรา ๘ บรรดาที่ดินทั้งหลายอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน หรือเปนทรัพยสินของ
แผนดินนั้น ถาไมมีกฎหมายกําหนดไวเปนอยางอื่น ใหอธิบดีมีอํานาจหนาที่ดูแล รักษา และดําเนินการคุมครอง
ปองกันไดตามควรแกกรณี อํานาจหนาที่ดังวานี้ รัฐมนตรีจะมอบหมายใหทบวงการเมืองอื่นเปนผูใชก็ได
ที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกันหรือใชเพื่อประโยชนของ
แผนดินโดยเฉพาะ หรือเปนที่ดินที่ไดหวงหามหรือสงวนไวตามความตองการของทบวงการเมืองอาจถูกถอนสภาพ
หรือโอนไปเพื่อใชประโยชนอยางอื่นหรือนําไปจัดเพื่อประชาชนได ในกรณีดังตอไปนี้
(๑) ที่ดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน ถาทบวงการเมือง รัฐวิสาหกิจหรือเอกชนจัดหาที่ดิน
มาใหพลเมืองใชรวมกันแทนแลว การถอนสภาพหรือโอนใหกระทําโดยพระราชบัญญัติ แตถาพลเมืองไดเลิกใช
ประโยชนในที่ดินนั้น หรือที่ดินนั้นไดเปลี่ยนสภาพไปจากการเปนที่ดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน และมิไดตกไป
เปนกรรมสิทธิ์ของผูใดตามอํานาจกฎหมายอื่นแลว การถอนสภาพใหกระทําโดยพระราชกฤษฎีกา
ฯลฯ
ฯลฯ
๔
มาตรา ๖๒ ในอําเภอหนึ่ง มีนายอําเภอคนหนึ่งเปนหัวหนาปกครองบังคับบัญชาบรรดา
ขาราชการในอําเภอ และรับผิดชอบงานบริหารราชการของอําเภอ
นายอําเภอสังกัดกระทรวงมหาดไทย
บรรดาอํานาจและหนาที่เกี่ยวกับราชการของกรมการอําเภอหรือนายอําเภอซึ่งกฎหมาย
กําหนดใหกรมการอําเภอและนายอําเภอมีอยู ใหโอนไปเปนอํานาจและหนาที่ของนายอําเภอ

๕
กระทําของบุคคล กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวีก็ตองใชอํานาจตามมาตรา ๑๒๐๕ แหง
พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ในการเขาดําเนินการดูแลรักษา
และขุดลอกรองน้ํานั้น และแมจะมีการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน ก็
เปนการออกโดยมิชอบ ซึ่งกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวีมีหนาที่ดําเนินการขอใหเพิกถอน
หนังสือแสดงสิทธิในที่ดินนั้นตอไป
(๒) ในการใชอํานาจของกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวีเพื่อดูแล รักษา
และขุดลอกรองน้ํา ทางเรือเดิน แมน้ํา ลําคลอง ทะเลสาบและทะเลภายในนานน้ําไทย ตามมาตรา
๑๒๐ แหงพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ กรมการขนสงทางน้ํา
และพาณิชยนาวีจะตองดําเนินการประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของตามกฎหมายอื่นดวยเพื่อให
ภารกิจที่กําหนดไวในกฎหมายบรรลุผล แตหากกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวีเห็นวาอํานาจ
ในการดูแลรักษาแหลงน้ําสาธารณะตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย
พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ไม เอื้อตอการปฏิบัติตามภารกิจ ก็สมควรดําเนิน การปรับปรุงแกไ ข
กฎหมายใหครอบคลุมถึงภารกิจของกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวีตอไป
(ลงชื่อ) พรทิพย จาละ
(คุณพรทิพย จาละ)
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตุลาคม ๒๕๔๙

๕

มาตรา ๑๒๐ ใหเจ าทามี หนาที่ ดู แล รั กษาและขุ ดลอกร องน้ํ า ทางเรื อเดิน แมน้ํ า ลําคลอง
ทะเลสาบ และทะเลภายในนานน้ําไทย
หามมิใหผูใดขุดลอก แกไข หรือทําดวยประการใดๆ อันเปนการเปลี่ยนแปลงรองน้ําทาง
เรือเดิน แมน้ํา ลําคลอง ทะเลสาบหรือทะเลภายในนานน้ําไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาทา ผูใดฝาฝนตอง
ระวางโทษปรับตั้งแตหาพันบาทถึงหาหมื่นบาทและใหเจาทาสั่งใหหยุดกระทําการดังกลาว

