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ระเบียบกรมเจ้าท่า 
ว่าด้วยการควบคุม  ตรวจสอบและเร่งรัดการดําเนินคดีเก่ียวกับสิ่งล่วงล้ําลําน้ํา 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๓๒  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๕   
ที่บัญญัติให้อธิบดีเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์  
และเป็นไปตามเป้าหมาย  แนวทาง  และแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวง  และตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้เสนอคณะรัฐมนตรีให้พิจารณาข้อเสนอของ
คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ที่เสนอมาตรการป้องกันการทุจริตเก่ียวกับสิ่งล่วงล้ําลําน้ําและข้อเสนอแนะต่อรัฐบาล
เก่ียวกับการบริหารจัดการน้ําทั้งระบบ  ดังนั้น  เพื่อให้การปฏิบัติราชการในการดําเนินคดีเก่ียวกับ 
สิ่งล่วงล้ําลําน้ําของกรมเจ้าท่าเป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ําไทยบัญญัติไว้โดยเฉพาะ
และเป็นไปตามมาตรการป้องกันการทุจริตเก่ียวกับสิ่งล่วงล้ําลําน้ําของสํานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติที่เสนอต่อคณะรัฐมนตรี  อธิบดีกรมเจ้าท่าจึงวางระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกรมเจ้าท่า  ว่าด้วยการควบคุม  ตรวจสอบและเร่งรัด
การดําเนินคดีเก่ียวกับสิ่งล่วงล้ําลําน้ํา  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับนับถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  คําสั่ง  และบันทึกอื่นใดที่ได้กําหนดไว้แล้วซึ่งขัด

หรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
“พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  ผู้ซึ่งอธิบดีกรมเจ้าท่ามอบหมายอํานาจ  “เจ้าท่า”   

ตามมาตรา  ๑๑๗  มาตรา  ๑๑๘  และมาตรา  ๑๑๘  ทวิ  แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ําไทย   
พระพุทธศักราช  ๒๔๕๖  แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ําไทย  (ฉบับที่  ๑๔)  
พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“เจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  ข้าราชการ  ลูกจ้างประจํา  พนักงานราชการ  และพนักงานจ้างเหมา  
พนักงานจ้างเหมาบริการ  ลูกจ้างชั่วคราว  ของสํานักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ํา  สํานักงาน
เจ้าท่าภูมิภาค  และสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา  ที่ปฏิบัติหน้าที่ ในการควบคุม  ตรวจตรา   
และปราบปรามการกระทําความผิดเก่ียวกับสิ่งล่วงล้ําลําน้ําตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ําไทย 
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หมวด  ๑ 
ขั้นตอนปฏิบัติในการดําเนินคดีอาญา 
 

 

ข้อ ๕ การดําเนินคดีอาญาเกี่ยวกับสิ่งล่วงล้ําลําน้ําตามระเบียบนี้  เร่ิมตั้งแต่ 
(๑) เม่ือพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่ามีการกระทําความผิดอาญาเกิดขึ้น  หรือ 
(๒) เม่ือมีผู้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ว่ามีการกระทําความผิดอาญาเกิดขึ้น 

ลักษณะ  ๑ 
การตรวจสอบการกระทําความผิด 

 
 

ข้อ ๖ เม่ือพนักงานเจ้าหน้าที่พบว่ามีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระทําความผิดเก่ียวกับ   
สิ่งล่วงล้ําลําน้ําตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ําไทยซึ่งเป็นความผิดซึ่งหน้า  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
แสดงตนว่าเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย  และดําเนินการตรวจสอบการกระทําดังกล่าวทันที   
โดยทําการตรวจสอบให้ละเอียดรอบคอบ  ทั้งนี้  ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จโดยไม่ชักช้า  หากตรวจสอบแล้วปรากฏว่า  
การกระทําดังกล่าวเป็นความผิดเก่ียวกับสิ่งล่วงล้ําลําน้ําตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ําไทย  
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไปร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนในท้องที่
เกิดเหตุเพื่อดําเนินคดีกับผู้กระทําความผิดดังกล่าว 

ข้อ ๗ กรณีที่มีการร้องเรียนเป็นหนังสือหรือด้วยวาจาจากบุคคลอื่นว่ามีการกระทําความผิด
เก่ียวกับสิ่งล่วงล้ําลําน้ําตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ําไทย  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ 
หรือเจ้าหน้าที่  ผู้รับเร่ืองร้องเรียนดังกล่าวรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทันที  เม่ือผู้บังคับบัญชา 
ได้รับรายงานแล้วให้รีบออกไปตรวจสอบหรือสั่งการให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบ
การกระทําดังกล่าวทันที 

กรณีมีเหตุจําเป็นไม่อาจรายงานเก่ียวกับการร้องเรียนให้ผู้บังคับบัญชาทราบได้  หรือหากล่าช้า
ผู้กระทําความผิดจะหลบหนีก็ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการตรวจสอบโดยเร็วแล้วรายงาน 
ให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยทันทีพร้อมทั้งระบุเหตุจําเป็นดังกล่าวด้วย 

เม่ือผู้บังคับบัญชาได้รับรายงานแล้ว  หากผลการตรวจสอบปรากฏว่า  การกระทําตาม 
เร่ืองร้องเรียนเป็นความผิดเก่ียวกับสิ่งล่วงล้ําลําน้ําตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ําไทย   
ให้มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานที่เก่ียวข้องทั้งหมดไปร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน 
ในท้องที่เกิดเหตุเพื่อดําเนินคดีกับผู้กระทําความผิดดังกล่าวภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเร่ืองร้องเรียน 

ข้อ ๘ กรณีพนักงานเจ้าหน้าที่ทราบว่า  มีการกระทําความผิดเก่ียวกับสิ่งล่วงล้ําลําน้ํา 
ตามกฎหมายการเดินเรือในน่านน้ําไทยซึ่งมิใช่ความผิดซึ่งหน้า  ไม่ว่าจะทราบโดยการรับแจ้งเป็นหนังสือ
หรือด้วยวาจาหรือเป็นผลที่ได้จากการตรวจสอบมาแล้ว  หากรู้ตัวผู้กระทําความผิดให้พนักงานเจ้าหน้าที่
รวบรวมพยานหลักฐาน  ที่เก่ียวข้องทั้งหมดไปร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนในท้องที่เกิดเหตุเพื่อดําเนินคดี 
กับผู้กระทําความผิดดังกล่าว 
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กรณีไม่รู้ตัวผู้กระทําความผิดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวม
พยานหลักฐานที่เก่ียวข้องกับการกระทําความผิดดังกล่าวให้ครบถ้วน  พร้อมทั้งเขียนแผนที่สังเขป  แสดง
ตําแหน่งสถานที่เกิดเหตุ  และถ่ายภาพสถานที่เกิดเหตุแล้วให้รีบดําเนินการร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน  
ในท้องที่เกิดเหตุเพื่อที่พนักงานสอบสวนจะได้ดําเนินการสืบสวนสอบสวนและจับกุมผู้กระทําความผิด  
มาดําเนินคดีต่อไป   

ลักษณะ  ๒ 
การร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน 

 
 

ข้อ ๙ การร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเพื่อดําเนินคดีอาญากับผู้กระทําความผิดเก่ียวกับ  
สิ่งล่วงล้ําลําน้ําตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ําไทย  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่รวบรวม
พยานหลักฐานที่เก่ียวข้องไปร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน  โดยพยานหลักฐานอย่างน้อยต้องประกอบด้วย 

(๑) ภาพถ่ายสถานที่เกิดเหตุ 
(๒) แผนที่แสดงสถานที่เกิดเหตุ 
(๓) หนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน  หรือหลักฐานที่ดินตามกฎหมายอื่น 
(๔) ระวางที่ดินและภาพถ่ายทางอากาศ  (ถ้ามี) 
(๕) บันทึกถ้อยคําพยานบุคคล  (ถ้ามี) 
(๖) บันทึกการจับกุม  (ถ้ามี) 
(๗) หนังสือมอบอํานาจให้ร้องทุกข์  (กรณีมอบอํานาจ)  โดยต้องระบุการมอบอํานาจให้ชัดแจ้ง

และลงนามโดยผู้มีอํานาจ   
(๘) เอกสารหลักฐานอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินคดีอาญา 
ข้อ ๑๐ ในกรณีที่การกระทําความผิดเก่ียวกับสิ่งล่วงล้ําลําน้ําตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือ  

ในน่านน้ําไทยเป็นความผิดตามกฎหมายฉบับอื่นที่เป็นความผิดอันยอมความมิได้  เช่น  กฎหมายควบคุมอาคาร  
กฎหมายที่ดิน  กฎหมายส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  กฎหมายป่าไม้  เป็นต้น  ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนเพื่อให้ดําเนินคดีในฐานความผิดตามกฎหมายฉบับอื่นด้วย 

ข้อ ๑๑ เม่ือดําเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนแล้ว  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่  
ขอคัดถ่ายสําเนาบันทึกประจําวันเก็บไว้เป็นหลักฐานโดยให้รายงานการดําเนินคดีอาญาให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้ร้องทุกข์กล่าวโทษ  ในกรณีที่ไม่สามารถคัดถ่ายสําเนาบันทึกประจําวัน 
ได้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่บันทึกถึงข้ออุปสรรคไว้  และให้เสนอบันทึกข้ออุปสรรคมาพร้อมกับรายงานการ
ดําเนินคดีอาญาด้วย 

ลักษณะ  ๓ 
การจับกุม 

 
 

ข้อ ๑๒ ในกรณีมีการจับกุมโดยพนักงานเจ้าหน้าที่  หรือโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ร่วมกับ
เจ้าหน้าที่ตํารวจ  ให้ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  ถ้าบุคคลซึ่งจะถูกจับขัดขวาง
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หรือจะขัดขวางการจับหรือหลบหนีหรือพยายามจะหลบหนี  พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ทําการจับมีอํานาจใช้วิธี
หรือการป้องกันทั้งหลายเท่าที่เหมาะสมแก่พฤติการณ์แห่งเร่ืองในการจับผู้นั้น 

ข้อ ๑๓ การจับกุมผู้กระทําความผิดเก่ียวกับสิ่งล่วงล้ําลําน้ําตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือ  
ในน่านน้ําไทย  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้จับกุมทําบันทึกการจับกุมไว้ทุกคร้ังภายหลังที่ได้มีการจับกุมแล้ว  
เว้นแต่ในกรณีมีเหตุจําเป็นที่ไม่อาจทําบันทึกการจับกุมได้ในขณะนั้นให้จัดทําบันทึกการจับกุมในภายหลัง
ทันทีที่มีโอกาสแรกที่จะกระทําได้ 

การทําบันทึกการจับกุมให้ระบุสถานที่  วัน  เดือน  ปี  ที่ทํา  ชื่อและตําแหน่งของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ผู้ทํา  และข้อเท็จจริงเก่ียวกับการกระทําความผิดให้ละเอียด  ข้อกล่าวหาหรือฐานความผิด 
ให้ครบถ้วน  และระบุพยานหลักฐานที่เก่ียวข้องกับการกระทําความผิดให้ครบถ้วนทั้งพยานบุคคล  
พยานเอกสาร  พยานวัตถุ  ให้จดบันทึกหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนของผู้กระทําความผิด 
พร้อมรายละเอียด  และถ่ายภาพผู้กระทําความผิดไว้ตลอดจนพยานแวดล้อมต่าง ๆ  โดยให้ระบุสถานะ
ของพื้นที่ด้วยว่าเป็นทางน้ําสาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ําไทยประเภทใด  และระบุ
สถานที่เกิดเหตุโดยให้ระบุหมู่บ้าน  ตําบล  อําเภอ  และจังหวัด  รวมทั้งเขียนแผนที่เกิดเหตุ 
พร้อมถ่ายภาพสถานท่ีเกิดเหตุมาให้ชัดเจนด้วย 

ข้อ ๑๔ เม่ือทําการจับกุมแล้ว  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ รีบนําตัวผู้ถูกจับไปยังที่ทําการ 
ของพนักงานสอบสวน  (สถานีตํารวจ)  ในเขตท้องที่ที่มีอํานาจตามกฎหมายโดยเร็ว  แล้วให้ร้องทุกข์
กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนพร้อมส่งตัวผู้ถูกจับ  (ผู้ต้องหา)  ของกลาง  และสําเนาบันทึกการจับกุม  
(ถ้ามี)  ต่อพนักงานสอบสวนเพื่อลงบันทึกประจําวันไว้  และให้พนักงานเจ้าหน้าที่ขอคัดถ่ายสําเนาบันทึก
ประจําวันเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน  ในกรณีที่ไม่สามารถคัดถ่ายสําเนาบันทึกประจําวันได้ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่บันทึกถึงข้ออุปสรรคไว้  และให้เสนอบันทึกข้ออุปสรรคมาพร้อมกับการรายงานการดําเนินคดี
อาญานั้นให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 

ลักษณะ  ๔ 
การควบคุมการดําเนินคดีอาญา 

 
 

ข้อ ๑๕ ให้ผู้อํานวยการสํานักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ํา  หรือผู้อํานวยการ
สํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา  แล้วแต่กรณี  มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ในสังกัดของตนเป็น  
“ผู้รับผิดชอบคดีอาญา”  ในคดีอาญาที่ได้มีการร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนแล้ว  โดยให้ผู้รับผิดชอบ
คดีอาญา  มีหน้าที่  ดังนี้ 

(๑) ติดต่อประสานงานกับพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการผู้รับผิดชอบคดี 
(๒) ชี้แจงข้อเท็จจริง  ข้อกฎหมาย  และรวบรวมเอกสารและพยานหลักฐานที่เก่ียวข้องกับคดี

ให้กับพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการผู้รับผิดชอบคดี 
(๓) ติดตามความเคลื่อนไหวของคดีว่าอยู่ในขั้นตอนใด  และสถานะทางคดีเป็นเช่นไร   



   หน้า   ๖ 
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(๔) รายงานผลการดําเนินการของตนและความเคลื่อนไหวของคดีว่าอยู่ขั้นตอนใด  ตลอดจน
สถานะทางคดีเป็นเช่นไร 

(๕) เม่ือศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งไม่ว่าศาลชั้นต้น  ศาลอุทธรณ์  หรือศาลฎีกา  ให้ดําเนินการ 
คัดถ่ายสําเนาคําพิพากษาหรือคําสั่งดังกล่าวแล้วรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลําดับ 

ข้อ ๑๖ ในกรณทีี่เป็นคดีสําคัญอันอาจส่งผลกระทบต่อกรมเจ้าท่าเป็นอย่างย่ิง  อธิบดีกรมเจ้าท่า
อาจมอบหมายให้รองอธิบดีกรมเจ้าท่า  เป็นผู้ควบคุมการดําเนินคดีอาญาเป็นการเฉพาะคดีได้  โดยอาจ
มอบหมายให้นิติกรของสํานักกฎหมาย  ร่วมเป็นผู้รับผิดชอบคดีอาญาด้วยก็ได้ 

ข้อ ๑๗ กรณีพนักงานอัยการมีคําสั่งไม่ฟ้องคดี  หรือคดีถึงที่สุดโดยศาลพิพากษายกฟ้อง 
ในคดีอาญา  ให้ผู้รับผิดชอบคดีอาญาดําเนินการรวบรวมเอกสารที่เก่ียวข้อง  โดยร้องขอต่อพนักงานอัยการ 
เพื่อขอทราบสรุปพยานหลักฐาน  พร้อมทั้งความเห็นของพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการในการส่ังคดี
หรือขอคัดถ่ายสําเนาคําพิพากษาศาลแล้วแต่กรณี  แล้วจึงเสนอให้ผู้บังคับบัญชาวิเคราะห์ถึงสาเหตุ 
ที่ทําให้พนักงานอัยการมีคําสั่งไม่ฟ้องคดีหรือศาลพิพากษายกฟ้องคดีดังกล่าว  พร้อมเสนอความเห็น 
ให้อธิบดีกรมเจ้าท่าทราบภายในสามสิบวัน  นับแต่ได้ทราบถึงเหตุดังกล่าวโดยให้เสนอผ่านสํานักกฎหมาย 

ข้อ ๑๘ ให้ผู้อํานวยการสํานักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ํา  หรือผู้อํานวยการ
สํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา  แล้วแต่กรณี  รายงานความเคลื่อนไหวในคดีอาญาที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ให้อธิบดีกรมเจ้าท่าทราบภายในสิบห้าวัน  เม่ือได้ดําเนินการตามหมายเรียกหรือคําสั่งของศาล  พนักงานอัยการ  
หรือพนักงานสอบสวน  พร้อมกับแนบสําเนาเอกสารหลักฐานการดําเนินการในเรื่องดังกล่าวมาด้วย   
โดยให้รายงานผ่านสํานักกฎหมาย 

ข้อ ๑๙ ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่  และหรือเจ้าหน้าที่ถูกกล่าวหาหรือตกเป็นผู้ต้องหา 
ในคดีอาญาอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมายตามระเบียบนี้  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่  
และหรือเจ้าหน้าที่รายงานผู้บังคับบัญชาตามลําดับโดยเร่งด่วน  และให้ผู้บังคับบัญชาที่ได้รับรายงาน 
หรือได้ทราบถึงข้อเท็จจริงดังกล่าวดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบ้ืองต้นแล้วให้รายงานตามลําดับชั้น
มายังรองอธิบดีกรมเจ้าท่า  ที่กํากับดูแลทราบ  ก่อนเสนออธิบดีกรมเจ้าท่าเพื่อมอบหมายให้สํานักกฎหมาย
พิจารณาให้ความช่วยเหลือพนักงานเจ้าหน้าที่  และหรือเจ้าหน้าที่ต่อไป 

ข้อ ๒๐ ให้สํานักกฎหมาย  เป็นหน่วยงานรับผิดชอบเก่ียวกับการรวบรวมการรายงาน
คดีอาญาตามระเบียบนี้  รวมทั้งตรวจสอบควบคุม  กํากับดูแล  ให้ความช่วยเหลือพนักงานเจ้าหน้าที่  
และหรือเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ  เช่น  การให้คําปรึกษาแนะนํา 
ข้อกฎหมาย  การประสานคดี  หรือการขอให้พนักงานอัยการเป็นทนายความแก้ต่างคดีอาญา  เป็นต้น   

หมวด  ๒ 
ขั้นตอนการดําเนินการทางปกครอง 

 
 

ข้อ ๒๑ การดําเนินการทางปกครองเก่ียวกับสิ่งล่วงล้ําลําน้ําตามระเบียบนี้  เร่ิมตั้งแต่ 
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(๑) เม่ือพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ทําการตรวจสอบแล้วปรากฏว่ามีการกระทําความผิดเก่ียวกับ   
สิ่งล่วงล้ําลําน้ําตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ําไทย  หรือ 

(๒) เม่ือพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รวบรวมพยานหลักฐานที่เก่ียวข้องไปร้องทุกข์กล่าวโทษต่อ
พนักงานสอบสวนในท้องที่เกิดเหตุเพื่อดําเนินคดีอาญากับผู้กระทําความผิดแล้ว 

ลักษณะ  ๑ 
การออกคําสั่งร้ือถอนและการพิจารณาอุทธรณ์ 

 
 

ข้อ ๒๒ เม่ือพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ทําการตรวจสอบแล้วปรากฏว่ามีการกระทําความผิด
เก่ียวกับสิ่งล่วงล้ําลําน้ําตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ําไทย  หรือกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ 
ได้ร้องทุกข์กล่าวโทษเพื่อดําเนินคดีอาญากับผู้กระทําความผิดแล้ว  ให้ผู้อํานวยการสํานักความปลอดภัย
และสิ่งแวดล้อมทางน้ํา  หรือผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา  แล้วแต่กรณี  ออกคําสั่ง 
ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองร้ือถอน  สิ่งล่วงล้ําลําน้ําเป็นหนังสือ  โดยสาระสําคัญของคําสั่งดังกล่าว 
ต้องจัดให้มีเหตุผลอย่างน้อยต้องประกอบด้วย  ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญ  ข้อกฎหมายที่อ้างอิง  
ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจ  พร้อมทั้งแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์คําสั่งให้ร้ือถอนสิ่งล่วงล้ํา
ลําน้ําต่อผู้อํานวยการสํานักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางนํ้า  หรือผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่า
ภูมิภาคสาขา  แล้วแต่กรณี  ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองสิ่งล่วงล้ําลําน้ําได้รับแจ้ง
คําสั่งดังกล่าว 

ในกรณีที่ไม่ปรากฏตัวเจ้าของหรือผู้ครอบครองให้พนักงานเจ้าหน้าที่  หรือเจ้าหน้าที่ปิดคําสั่งไว้  
ณ  สิ่งปลูกสร้างล่วงล้ําลําน้ําดังกล่าว  โดยให้ทําบันทึกการปิดคําสั่งพร้อมกับถ่ายภาพสถานที่ปิดคําสั่งไว้  
เป็นหลักฐาน 

ข้อ ๒๓ กรณีที่มีการอุทธรณ์คําสั่งให้ร้ือถอนสิ่งล่วงล้ําลําน้ํา  ให้ผู้อํานวยการสํานักความปลอดภัย
และส่ิงแวดล้อมทางน้ํา  หรือผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา  แล้วแต่กรณี  พิจารณาคําอุทธรณ์
และแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบผลภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์   

ในกรณีที่เห็นด้วยกับคําอุทธรณ์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนก็ให้ดําเนินการเปลี่ยนแปลงคําสั่ง   
ให้ร้ือถอนสิ่งล่วงล้ําลําน้ําตามความเห็นของตนภายในกําหนดเวลาดังกล่าวด้วย 

ถ้าไม่เห็นด้วยกับคําอุทธรณ์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนก็ให้เร่งรายงานความเห็นพร้อมเหตุผล 
ไปยังผู้มีอํานาจพิจารณาคําอุทธรณ์ภายในกําหนดเวลาตามวรรคหน่ึง  โดยให้ผู้มีอํานาจพิจารณา 
คําอุทธรณ์พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงาน  หากมีเหตุจําเป็นไม่อาจ
พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว  ให้ผู้มีอํานาจพิจารณาอุทธรณ์มีหนังสือแจ้งให้ผู้อุทธรณ์
ทราบก่อนครบกําหนดเวลาด้วย 
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ข้อ ๒๔ กรณีที่ผู้ มีอํานาจพิจารณาคําอุทธรณ์ตามข้อ  ๒๓  วรรคสาม  ไม่เห็นด้วยกับ 
คําอุทธรณ์และพิจารณายกอุทธรณ์แล้วให้มีหนังสือแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบ  พร้อมทั้งแจ้งสิทธิในการฟ้อง
คดีปกครองภายในเก้าสิบวันตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพจิารณาคดีปกครอง 

ลักษณะ  ๒ 
การฟ้องคดีปกครอง 

 
 

ข้อ ๒๕ การฟ้องคดีปกครองเพื่อบังคับให้มีการร้ือถอนสิ่งล่วงล้ําลําน้ําตามระเบียบนี้  เร่ิมตั้งแต่ 
(๑) เม่ือเจ้าของหรือผู้ครอบครองสิ่งล่วงล้ําลําน้ําไม่ย่ืนอุทธรณ์คําสั่งให้ร้ือถอนภายในกําหนดเวลา  

หรือ 
(๒) เม่ือผู้มีอํานาจพิจารณาคําอุทธรณ์ตามข้อ  ๒๓  วรรคสาม  ไม่เห็นด้วยกับคําอุทธรณ์ 

และพิจารณายกอุทธรณ์แล้ว 
ข้อ ๒๖ การฟ้องคดีต่อศาลปกครองในเขตอํานาจศาลเพื่อบังคับให้มีการรื้อถอนสิ่งล่วงล้ําลําน้ํา  

ให้ผู้อํานวยการสํานักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ํา  หรือผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา  
แล้วแต่กรณี  รวบรวมเอกสารหลักฐาน  จัดทําบันทึกสรุปข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย  จัดทําใบมอบฉันทะ/ 
มอบอํานาจ  พร้อมกับมีหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยังสํานักงานคดีปกครองที่อยู่ในเขตอํานาจ 
การดําเนินคดีปกครองเพื่อจัดพนักงานอัยการว่าต่างคดีแทน  โดยรายละเอียดในหนังสือให้มอบหมายให้
พนักงานเจ้าหน้าที่  หรือเจ้าหน้าที่ผู้ รู้ข้อเท็จจริงในเร่ืองดังกล่าว  ร่วมกับนิติกรของสํานักกฎหมาย 
เป็นผู้ประสานคดีกับพนักงานอัยการด้วย 

ข้อ ๒๗ กรณีที่ผู้อํานวยการสํานักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ํา  หรือผู้อํานวยการ
สํานักงานเจ้าท่าภูมิภาค  หรือผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา  ถูกฟ้องเป็นคดีปกครอง 
อันเนื่องมาจาก  มูลเหตุการออกคําสั่งให้ร้ือถอนสิ่งล่วงล้ําลําน้ํา  ให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้น
โดยเร่งด่วนผ่านมายังสํานักกฎหมาย  เพื่อให้กรมเจ้าท่ามีหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยังสํานักงานคดี
ปกครองที่อยู่ในเขตอํานาจการดําเนินคดีปกครองเพื่อจัดพนักงานอัยการแก้ต่างคดีแทน  โดยการรายงานคดี
ให้จัดส่งสําเนาคําสั่งเรียกให้ทําคําให้การแก้คดี  สําเนาคําฟ้องและเอกสารท้ายฟ้อง  จัดทําบันทึกสรุปข้อเท็จจริง
และข้อกฎหมายพร้อมเอกสารหลักฐานที่อ้างอิงประกอบ  จัดทําใบมอบฉันทะ/มอบอํานาจ  สําเนาบัตร
ประจําตัวพร้อมสําเนาคําสั่งแต่งตั้ง  ผู้ถูกฟ้องคดี  ส่งมาพร้อมกับการรายงานคดีด้วย 

ลักษณะ  ๓ 
การควบคุมการดําเนินคดีปกครอง 

 
 

ข้อ ๒๘ ให้ผู้รับผิดชอบคดีอาญาในมูลคดีเดียวกันกับคดีปกครอง  หรือพนักงานเจ้าหน้าที่  
เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็น  “ผู้ประสานคดีปกครอง”  โดยให้มีหน้าที่  ดังนี้ 

(๑) ติดต่อประสานงานกับพนักงานอัยการผู้รับผิดชอบคดี 



   หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๘๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   สิงหาคม   ๒๕๕๙ 
 

 
 

(๒) ชี้แจงข้อเท็จจริง  ข้อกฎหมาย  และรวบรวมเอกสารและพยานหลักฐานที่เก่ียวข้องกับคดี
ให้พนักงานอัยการผู้รับผิดชอบคดี 

(๓) ติดตามความเคลื่อนไหวของคดีว่าอยู่ในขั้นตอนใด  และสถานะทางคดีเป็นเช่นไร   
(๔) รายงานการดําเนินการของตนและความเคลื่อนไหวของคดีว่าอยู่ขั้นตอนใด  ตลอดจน

สถานะทางคดีเป็นเช่นไร 
(๕) เม่ือศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งไม่ว่าศาลปกครองชั้นต้น  หรือศาลปกครองสูงสุด   

ให้ดําเนินการคัดถ่ายสําเนาคําพิพากษาหรือคําสั่งดังกล่าวแล้วให้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้นทราบ 
ข้อ ๒๙ ให้ผู้อํานวยการสํานักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ํา  หรือผู้อํานวยการ

สํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา  แล้วแต่กรณี  รายงานความเคลื่อนไหวในคดีปกครองที่อยู่ในความ
รับผิดชอบให้อธิบดีกรมเจ้าท่าทราบภายในสิบห้าวัน  เม่ือได้ดําเนินการตามหมายเรียกหรือคําสั่งของศาล  
หรือพนักงานอัยการ  พร้อมกับแนบสําเนาเอกสารหลักฐานการดําเนินการในเรื่องดังกล่าวมาด้วย  โดยให้รายงาน
ผ่านสํานักกฎหมาย 

ข้อ ๓๐ ให้สํานักกฎหมาย  เป็นหน่วยงานรับผิดชอบเก่ียวกับการรวบรวมการรายงาน 
คดีปกครองตามระเบียบนี้  รวมทั้งตรวจสอบควบคุม  กํากับดูแล  ให้ความช่วยเหลือพนักงานเจ้าหน้าที่  
และหรือเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ  เช่น  การให้คําปรึกษาแนะนําข้อกฎหมาย  
การประสานคดี  หรือการขอให้พนักงานอัยการเป็นผู้รับมอบอํานาจแก้ต่างคดีปกครอง  เป็นต้น 

ข้อ ๓๑ การดําเนินการทางปกครองตามหมวดน้ี  ให้ปฏิบัติตามบทบัญญัติในมาตรา  ๑๑๘  ทวิ  
แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ําไทย  พระพุทธศักราช  ๒๔๕๖  แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ  
การเดินเรือในน่านน้ําไทย  (ฉบับที่  ๑๔)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม  กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง  และกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองโดยเคร่งครัด 

หมวด  ๓ 
การตรวจสอบการดําเนินคดีและโทษ 
 

 

ข้อ ๓๒ เม่ือพบว่าพนักงานเจ้าหน้าที่  หรือเจ้าหน้าที่ผู้ใดกระทําการหรืองดเว้นกระทําการ  
ตามระเบียบนี้โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงอันทําให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ  ให้อธิบดี
กรมเจ้าท่าออกคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงโดยทันทีเม่ือได้รับทราบ 

การแต่งตั้งคณะกรรมการและการดําเนินการของคณะกรรมการให้ดําเนินการตามกฎหมาย 
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน  กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  กฎหมายว่าด้วยความรับผิด  
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  และกฎหมายฉบับอื่นที่เก่ียวข้อง 



   หน้า   ๑๐ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๘๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   สิงหาคม   ๒๕๕๙ 
 

 
 

ข้อ ๓๓ หากพบว่าการกระทําของพนักงานเจ้าหน้าที่  หรือเจ้าหน้าที่เป็นการกระทําการ 
หรืองดเว้นกระทําการตามระเบียบนี้  โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงอันเป็นเหตุให้คดีขาดอายุความ  
หรือเกิดความเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง  ให้ถือว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง  ทั้งจะต้องรับผิด
ในทางอาญาหรือในทางแพ่ง  (ถ้ามี)  อีกด้วย 

หมวด  ๔ 
การขอรับเงินสินบนรางวัล 

 
 

ข้อ ๓๔ การย่ืนขอเบิกเงินสินบนรางวัลในคดีอาญาเกี่ยวกับสิ่งล่วงล้ําลําน้ําตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ําไทย  ให้อธิบดีกรมเจ้าท่า  หรือผู้ที่อธิบดีกรมเจ้าท่ามอบหมายให้เป็น 
ผู้มีอํานาจสั่งจ่าย  เงินสินบนรางวัล  สั่งจ่ายเงินสินบนรางวัลดังกล่าวได้ต่อเม่ือศาลยุติธรรมได้มีคําพิพากษา 
ถึงที่สุดให้มีการรื้อถอนส่ิงล่วงล้ําลําน้ํานั้นด้วยโดยได้มีการออกหมายบังคับคดีแล้ว  หรือต่อเม่ือได้มี 
การย่ืนฟ้องคดีปกครองเพื่อบังคับ  ให้มีการร้ือถอนสิ่งล่วงล้ําลําน้ํานั้นแล้ว 

หมวด  ๕ 
บทเฉพาะกาล 

 
 

ข้อ ๓๕ บรรดาการดําเนินคดีอาญาและการดําเนินการทางปกครองที่ได้ดําเนินการก่อนวันที่
ระเบียบนี้ใช้บังคับให้ดําเนินการต่อไปจนเสร็จสิ้น  โดยให้ปฏิบัติตามระเบียบนี้เท่าที่จะปฏิบัติได้ 

ข้อ ๓๖ ในคดีอาญาที่มีคําพิพากษาถึงที่สุดแล้วว่ามีการกระทําความผิดเก่ียวกับสิ่งล่วงล้ําลําน้ํา  
ตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ําไทยอยู่ก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับ  หากมิได้มีคําพิพากษาถึงที่สุด
ให้มีการร้ือถอนสิ่งล่วงล้ําลําน้ํานั้นด้วย  ให้ผู้อํานวยการสํานักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ํา   
หรือผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา  แล้วแต่กรณี  ดําเนินการทางปกครองเพื่อบังคับให้มีการรื้อถอน
สิ่งล่วงล้ําลําน้ําดังกล่าวตามระเบียบนี้ภายในสามร้อยหกสิบวันนับแต่วันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ 

หมวด  ๖ 
ผู้รักษาการ 

 
 

ข้อ ๓๗ ให้อธิบดีกรมเจ้าท่าเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้  และมีอํานาจตีความ  วินิจฉัยปัญหา
เก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้  คําวินิจฉัยของอธิบดีให้ถือเป็นที่สุด 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
ศรศักดิ์  แสนสมบัติ 
อธิบดีกรมเจ้าท่า 



 
 (ตัวอย่าง) 

ที่............................................     ส่วนราชการ........................................... 
    วันที่.................................................... 
เรื่อง  มอบอํานาจให้ร้องทุกข์กล่าวโทษกับผู้กระทําความผิดเก่ียวกับสิ่งล่วงล้ําลํานํ้า  
เรียน  ผู้กํากับการสถานีตํารวจ................................. 
อ้างถึง  (ถ้ามี) 
สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. สําเนาบัตรประจําตัวของผู้มอบอํานาจ  จํานวน  ๑  ฉบับ 
 ๒. สําเนาบัตรประจําตัวของผู้รับมอบอํานาจ  จํานวน  ๑  ฉบับ 
 ๓. 
 ๔. 
  ด้วยเมื่อวันที่....................สํานักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางนํ้า/สํานักงานเจ้าท่า
ภูมิภาคท่ี..../สํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา....................... ได้ตรวจสอบพบว่า มีการกระทําความผิดเก่ียวกับ  
สิ่งล่วงล้ําลํานํ้าตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านนํ้าไทย เหตุเกิดบริเวณ................................................... 
มีพ้ืนที่การล่วงล้ําลํานํ้ารวม...................ตารางเมตร โดยมี....................................... เป็นผู้กระทําความผิด 
  ผู้อํานวยการสํานักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ํา/ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่า
ภูมิภาคที่..../ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา....................... ในฐานะเป็นผู้เสียหาย มีความประสงค์
จะร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเพ่ือให้ดําเนินคดีในฐานความผิดตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านนํ้าไทย 
พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ รวมถึงกล่าวโทษตามกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้องเพ่ือให้ผู้กระทําความผิดได้รับโทษตาม
กฎหมายจนคดีถึงที่สุด โดยการน้ี ได้มอบอํานาจให้................................................................................. 
ตําแหน่ง........................................... เป็นผู้มาดําเนินการร้องทุกข์และกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนเพ่ือ
ดําเนินคดีผู้กระทําความผิดจนคดีถึงที่สุดต่อไป 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินคดีกับผู้กระทําความผิดต่อไป 
    ขอแสดงความนับถือ 
     
 
 
 
 
 
 
ส่วนราชการ...................................... 
โทร. ................................................. 
โทรสาร ............................................ 



(ตัวอย่าง) 

ที่............................................     ส่วนราชการ........................................... 
    วันที่.................................................... 
เรื่อง  ติดตามผลการดําเนินคดีอาญากับผู้กระทําความผิดเก่ียวกับสิ่งล่วงล้ําลํานํ้า  
เรียน  ผู้กํากับการสถานีตํารวจ................................. 
อ้างถึง หนังสือสํานักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ํา/สํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคท่ี..../สํานักงานเจ้าท่า       
         ภูมิภาคสาขา....................... ที่............................ ลงวันที่....................................... 
  ตามหนังสือที่ อ้างถึง ผู้ อํานวยการสํานักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ํา/
ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคท่ี..../ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา....................................... 
ได้มอบอํานาจให้................................................................................. ตําแหน่ง.............................................. 
เ ป็ น ผู้ ม า ดํ า เ นิ น ก า ร ร้ อ ง ทุ ก ข์ แ ล ะ ก ล่ า ว โ ท ษ ต่ อ พ นั ก ง า น ส อ บ ส ว น เ พ่ื อ ดํ า เ นิ น ค ดี กั บ
..........................................................ในข้อหาความผิดเก่ียวกับสิ่งล่วงล้ําลํานํ้าตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือ
ในน่านนํ้าไทย เหตุเกิดบริเวณ................................................... ซึ่งพนักงานสอบสวนได้รับคําร้องทุกข์ไว้เป็น
คดีอาญา เลขที่...................... ความละเอียดทราบแล้ว น้ัน 
  สํานักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ํา/สํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่........./สํานักงาน
เจ้าท่าภูมิภาคสาขา....................... ใคร่ขอความอนุเคราะห์ติดตามความเคลื่อนไหวในการดําเนินคดีของท่าน
เพ่ือจะได้ดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป ผลการดําเนินคดีเป็นประการใดโปรดแจ้งให้ทราบด้วย จักขอบคุณย่ิง 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาต่อไป 
    ขอแสดงความนับถือ 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส่วนราชการ...................................... 
โทร. ................................................. 
โทรสาร ............................................ 



(ตัวอย่าง) 

ที่............................................     ส่วนราชการ........................................... 
    วันที่.................................................... 
เรื่อง  แจ้งเหตุอันควรกล่าวหาว่ามีการกระทําความผิดเก่ียวกับสิ่งล่วงล้ําลํานํ้า 
เรียน  ............................................ 
อ้างถึง  (ถ้ามี) 
สิ่งที่ส่งมาด้วย  (ถ้ามี)  
  ด้วยเมื่อวันที่....................สํานักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางนํ้า/สํานักงานเจ้าท่า
ภูมิภาคท่ี..../สํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา....................... ได้ตรวจพบ/ได้รับเร่ืองร้องเรียนว่ามีการกระทํา
ค ว ามผิ ด เ ก่ี ย ว กั บสิ่ ง ล่ ว ง ล้ํ า ลํ า นํ้ า ต ามกฎหมาย ว่ า ด้ ว ยก า ร เ ดิ น เ รื อ ใ นน่ า น นํ้ า ไ ทย  บริ เ วณ
................................................ จากการตรวจสอบปรากฏว่า ท่านได้กระทําการปลูกสร้าง...............................
ล่วงล้ําลงไปใน......................................พ้ืนที่การล่วงล้ําลํานํ้าจํานวน...............ตารางเมตร อันมีเหตุอันควร
กล่าวหาว่า ท่านได้กระทําความผิดตามมาตรา ๑๑๗ มาตรา ๑๑๘ และมาตรา ๑๑๘ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติ
การเดินเรือในน่านนํ้าไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านนํ้าไทย 
(ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๓๕ 
  สํานักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ํา/สํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่..../สํานักงาน     
เจ้าท่าภูมิภาคสาขา............................. พิจารณาแล้วเห็นว่า เพ่ือเป็นการป้องกันมิให้มีการกระทําที่ขัดต่อ
กฎหมายที่มีโทษทางอาญาและมิให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะภายในขอบเขตอํานาจหน้าที่ของ
กรมเจ้าท่า อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ.๒๕๓๙ จึงให้ท่านระงับการปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ําลํานํ้าไว้ก่อน ทั้งน้ี เพ่ือให้การดําเนินการในเร่ืองดังกล่าว
เป็นไปตามนัยของมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ จึงแจ้งข้อเท็จจริง
ของเหตุอันควรกล่าวหาว่าท่านได้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านนํ้าไทย  
พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ เพ่ือให้โอกาสท่านได้ช้ีแจงโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานแก้ข้อกล่าวหา โดยขอให้ส่ง     
คําช้ีแจงโต้แย้งข้อกล่าวหาพร้อมกับพยานหลักฐาน มายังสํานักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ํา/
สํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคท่ี..../สํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา....................... ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับ
หนังสือฉบับน้ี  
  จึงเรียนมาเพ่ือให้ระงับการปลูกสร้างและช้ีแจงโต้แย้งข้อกล่าวหาภายในกําหนดเวลาต่อไป 
    ขอแสดงความนับถือ 
     
 

 
ส่วนราชการ...................................... 
โทร. ................................................. 
โทรสาร ............................................ 



(ตัวอย่าง) 

ที่............................................     ส่วนราชการ........................................... 
    วันที่.................................................... 
เรื่อง  คําสั่งให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ําลํานํ้า 
เรียน  ............................................................   
อ้างถึง  (ถ้ามี) 
สิ่งที่ส่งมาด้วย (ถ้ามี) 
  ด้วยเมื่อวันที่....................สํานักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางนํ้า/สํานักงานเจ้าท่า
ภูมิภาคท่ี..../สํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา....................... ได้ตรวจพบ/ได้รับเร่ืองร้องเรียนว่ามีการกระทํา
ค ว ามผิ ด เ ก่ี ย ว กั บสิ่ ง ล่ ว ง ล้ํ า ลํ า นํ้ า ต ามกฎหมาย ว่ า ด้ ว ยก า ร เ ดิ น เ รื อ ใ นน่ า น นํ้ า ไ ทย  บริ เ วณ
................................................ จากการตรวจสอบปรากฏว่า ท่านได้กระทําการปลูกสร้าง...............................
ล่วงล้ําลงไปใน...................................... พ้ืนที่การล่วงล้ําลํานํ้าจํานวน...............ตารางเมตร  อันเป็นความผิด
ตามมาตรา ๑๑๗ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านนํ้าไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านนํ้าไทย (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๓๕  
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑๘ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านนํ้าไทย 
พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านนํ้าไทย (ฉบับที่ ๑๔)         
พ.ศ.๒๕๓๕ ผู้อํานวยการสํานักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางนํ้า/ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาค    
ที่..../ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา....................... จึงมีคําสั่งให้ท่านดําเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง
ล่วงล้ําลํานํ้าดังกล่าวออกไปจาก..............................ให้แล้วเสร็จภายใน.......วัน นับแต่วันที่ท่านได้รับคําสั่งน้ี 
  อน่ึง คําสั่งน้ีเป็นคําสั่งทางปกครอง หากท่านประสงค์จะอุทธรณ์หรือโต้แย้งคําสั่งน้ีให้ย่ืน
อุทธรณ์หรือโต้แย้งคําสั่งดังกล่าวต่อผู้อํานวยการสํานักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางนํ้า/ผู้อํานวยการ
สํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคท่ี..../ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา....................... ภายใน ๑๕ วัน นับแต่
วันที่รับทราบคําสั่งน้ี 
    จึงเรียนมาเพ่ือดําเนินการร้ือถอนสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ําลํานํ้าภายในกําหนดเวลาต่อไป 

    ขอแสดงความนับถือ 
     
 
 
 
 
 
ส่วนราชการ...................................... 
โทร. ................................................. 
โทรสาร ............................................ 



(ตัวอย่าง) 

ที่............................................     ส่วนราชการ........................................... 
    วันที่.................................................... 
เรื่อง  แจ้งผลการพิจารณาคําอุทธรณ์คําสั่งให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ําลํานํ้า 
เรียน  ............................................... 
อ้างถึง คําอุทธรณ์ของท่าน ฉบับลงวันที่........................................ 
สิ่งที่ส่งมาด้วย (ถ้ามี) 
  ตามคําอุทธรณ์ที่อ้างถึง ท่านได้ย่ืนอุทธรณ์โต้แย้งคําสั่งให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ําลํานํ้า
ต่อผู้อํานวยการสํานักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ํา/ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคท่ี..../
ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา....................... ความละเอียดทราบแล้ว น้ัน 
  ผู้อํานวยการสํานักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ํา/ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่า
ภูมิภาคท่ี..../ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา....................... ในฐานะเจ้าหน้าที่ผู้ทําคําสั่งทางปกครอง
ได้พิจารณาคําอุทธรณ์ของท่านแล้ว มีความเห็นว่า                   (การพิจารณาอุทธรณ์ให้พิจารณาทบทวน
คําสั่งทางปกครองได้ไม่ว่าจะเป็นข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย หรือความเหมาะสมของการทําคําสั่งทางปกครอง)                     
                                   จากเหตุผลที่ได้วินิจฉัยคําอุทธรณ์ตามข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายมาแล้วข้างต้น 
จึงเห็นสมควรยกคําอุทธรณ์ของท่าน ทั้งน้ี เพ่ือให้การพิจารณาคําอุทธรณ์เป็นไปตามนัยของมาตรา ๔๕ วรรคสอง 
และวรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ จึงได้รายงานความเห็นพร้อม
เหตุผลไปยังผู้มีอํานาจพิจารณาอุทธรณ์เพ่ือให้พิจารณาคําอุทธรณ์แล้ว ผลการพิจารณาเป็นประการใดจะได้
แจ้งให้ท่านทราบต่อไป  
  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
    ขอแสดงความนับถือ 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส่วนราชการ...................................... 
โทร. ................................................. 
โทรสาร ............................................ 



(ตัวอย่าง) 

ที่............................................     ส่วนราชการ........................................... 
    วันที่.................................................... 
เรื่อง  แจ้งผลการพิจารณาคําอุทธรณ์คําสั่งให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ําลํานํ้า 
เรียน  ........................................................ 
อ้างถึง  ๑. คําอุทธรณ์ของท่าน ฉบับลงวันที่....................................... 
 ๒. หนังสือสํานักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ํา/สํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคท่ี..../สํานักงานเจ้าท่า
     ภูมิภาคสาขา....................... ที่...............ลงวันที่................................ 
สิ่งที่ส่งมาด้วย  (ถ้ามี) 
  ตามคําอุทธรณ์ที่อ้างถึง ท่านได้ย่ืนอุทธรณ์โต้แย้งคําสั่งให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ําลํานํ้า
และผู้อํานวยการสํานักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางนํ้า/ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคท่ี..../
ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา................ เจ้าหน้าที่ผู้ทําคําสั่งทางปกครองได้พิจารณายกคําอุทธรณ์
ของท่านโดยได้แจ้งให้ท่านทราบด้วยว่าได้รายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยัง.................................................
ซึ่งเป็นผู้มีอํานาจพิจารณาอุทธรณ์เพ่ือให้พิจารณาคําอุทธรณ์ต่อไป ความละเอียดทราบแล้ว น้ัน 
  บัดน้ี ................................................................................... ผู้มีอํานาจพิจารณาอุทธรณ์
ตามนัยของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้พิจารณาคําอุทธรณ์แล้วมีความเห็นว่า     (การพิจารณาอุทธรณ์ให้พิจารณาทบทวน
คําสั่งทางปกครองได้ไม่ว่าจะเป็นข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย หรือความเหมาะสมของการทําคําสั่งทางปกครอง)             
จึงเห็นสมควรยกคําอุทธรณ์ของท่าน  
  ทั้งน้ี หากท่านไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาอุทธรณ์ สามารถย่ืนฟ้องคดีต่อศาลปกครอง
ในเขตอํานาจศาลภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับน้ี ตามนัยมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดต้ัง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
    ขอแสดงความนับถือ 
     
 
 
 
 
 
 
ส่วนราชการ...................................... 
โทร. ................................................. 
โทรสาร ............................................ 
  



(ตัวอย่าง) 

ที่............................................     ส่วนราชการ........................................... 
    วันที่.................................................... 
เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ให้พนักงานอัยการแก้ต่างคดีแทน  
เรียน  อธิบดีอัยการ สํานักงานคดีปกครอง...................... 
สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. สําเนาคําสัง่เรียกให้ทําคําให้การ คําฟ้องและเอกสารท้ายฟ้องของศาลปกครอง.............................   

  คดีหมายเลขดําที่............................. 
          ๒. ใบมอบอํานาจพร้อมสําเนาบัตรประจําตัวของผู้ถูกฟ้องคดีที่......  จํานวน  ๒  ชุด 
 

  ด้วยสํานักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ํา/สํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคท่ี..../สํานักงาน   
เจ้าท่าภูมิภาคสาขา....................... ได้รับคําสั่งเรียกให้ทําคําให้การของศาลปกครอง....................ในคดีหมายเลขดํา
ที่.................. ระหว่าง ................................ ผู้ฟ้องคดี  ............................... ผู้ถูกฟ้องคดี โดยศาลมีคําสั่งให้     
ผู้ถูกฟ้องคดีที่......ทําคําให้การย่ืนต่อศาลภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับคําสั่ง รายละเอียดตามส่ิงที่ส่งมาด้วย ๑ 

สํานักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางนํ้า/สํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่..../สํานักงานเจ้าท่า
ภูมิภาคสาขา....................... ขอเรียนว่า มูลเหตุแห่งคดีน้ีสืบเน่ืองมาจากการออกคําสั่งทางปกครองเพ่ือบังคับให้มี
การร้ือถอนสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ําลํานํ้าตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านนํ้าไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ซึ่ง
เป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการไปตามอํานาจหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมาย ดังน้ัน จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่าน
ให้จัดพนักงานอัยการแก้ต่างคดีแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่.... โดยการน้ี เพ่ือประโยชน์ต่อการประสานคดี ได้มอบหมาย
ให้...................................โทร. ................... เป็นผู้ประสานคดีกับพนักงานอัยการ พร้อมน้ี ได้จัดส่งใบมอบ
อํานาจและสําเนาบัตรประจําตัวของผู้ถูกฟ้องคดีที่.... รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ มาเพ่ือประกอบการ
พิจารณาด้วยแล้ว  
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ต่อไป 
    ขอแสดงความนับถือ 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
ส่วนราชการ...................................... 
โทร. ................................................. 
โทรสาร ............................................ 
 



(ตัวอย่าง) 

ที่............................................     ส่วนราชการ........................................... 
    วันที่.................................................... 
เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ให้พนักงานอัยการว่าต่างคดีแทน  
เรียน  อธิบดีอัยการ สํานักงานคดีปกครอง...................... 
สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. บันทึกสรุปข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายประกอบการจัดทําคําฟ้องพร้อมสําเนาเอกสารหลักฐาน 
    จํานวน ๓ ชุด  
          ๒. ใบมอบอํานาจพร้อมสําเนาบัตรประจําตัวของ..........................................  จํานวน  ๒  ชุด 
 

  ด้วยผู้อํานวยการสํานักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางนํ้า/ผู้อํานวยการสํานักงาน   
เจ้าท่าภูมิภาคที่..../ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา.............................. ได้อาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา ๑๑๘ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านนํ้าไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม    
โ ด ยพ ร ะ ร า ชบั ญญั ติ ก า ร เ ดิ น เ รื อ ใ น น่ า น นํ้ า ไ ท ย  ( ฉ บั บที่  ๑๔ )  พ .ศ .๒๕๓๕  ออก คํ า สั่ ง ใ ห้
.................................................. ดําเนินการรื้อถอน.........................ที่ปลูกสร้างล่วงล้ํา................................... 
โดย................................................................................... ผู้มีอํานาจพิจารณาอุทธรณ์ตามนัยของกฎกระทรวง 
ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้
พิจารณายกอุทธรณ์แล้ว รายละเอียดตามบันทึกสรุปข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายประกอบการจัดทําคําฟ้องพร้อม
สําเนาเอกสารหลักฐานตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ 

 สํานักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ํา/สํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่..../สํานักงาน    
เจ้าท่าภูมิภาคสาขา....................... พิจารณาแล้วเห็นว่า การออกคําสั่งทางปกครองเพื่อบังคับให้มีการร้ือถอน  
สิ่งปลูกสร้างล่วงล้ําลํานํ้าดังกล่าว ตามความในมาตรา ๑๑๘ ทวิ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือ        
ในน่านนํ้าไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านนํ้าไทย (ฉบับที่ ๑๔) 
พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติให้อํานาจ “เจ้าท่า” ร้องขอต่อศาลเพ่ือมีคําสั่งให้มีการร้ือถอนสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ําลํานํ้าน้ันด้วย 
ดังน้ัน เพ่ือประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการในการบังคับให้มีการร้ือถอนสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ําลํานํ้าสาธารณะอัน
เป็นไปเพ่ือมิให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านให้จัดพนักงานอัยการ
ว่าต่างคดีแทน โดยการน้ี เพ่ือประโยชน์ต่อการประสานคดี ได้มอบหมายให้..................................................
โทร. ................... เป็นผู้ประสานคดีกับพนักงานอัยการ พร้อมน้ี ได้จัดส่งใบมอบอํานาจและสําเนาบัตรประจําตัว 
รายละเอียดตามส่ิงที่ส่งมาด้วย ๒ มาเพ่ือประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว  
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ต่อไป 
    ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
ส่วนราชการ...................................... 
โทร. ................................................. 
โทรสาร ............................................ 



(ตัวอย่าง) 
     ใบมอบฉันทะ/ใบมอบอํานาจ 
 
            คดีหมายเลขดําที ่                    /๒๕  
            คดีหมายเลขแดงท่ี        /๒๕   
 
               ศาลปกครอง           
 
          วันที่        เดือน                              พุทธศกัราช ๒๕๕๙ 
 
                                      ผูฟ้้องคดี 
   
      
 
                                                                                             ผู้ถูกฟ้องคดี     
         
     ข้าพเจ้า       
       
ขอมอบฉันทะ/มอบอํานาจให้         
   
อยู่ที่                                  หมู่ที ่         
ถนน                         ตรอก/ซอย         ตําบล/แขวง      
อําเภอ/เขต                      จังหวัด      โทรศัพท ์  
ทําการแทนโดยข้าพเจ้ายอมรับผิดชอบในการที่ผู้รับมอบฉันทะ/ผู้รับมอบอํานาจของข้าพเจ้าได้ทําการไปนั้น  
ทุกประการ ในกิจการดังจะกล่าวต่อไปน้ี 
                  
 
 
 
 ลงช่ือ      ผู้มอบฉันทะ/ผู้มอบอํานาจ 
         (           ) 
 
  ลงช่ือ      ผู้รับมอบฉันทะ/ผู้รับมอบอํานาจ 
         (      ) 
 
  ลงช่ือ      พยาน 
         (           ) 
 
  ลงช่ือ      พยาน/ผู้พิมพ์ 
         (               ) 

ระหว่าง 


