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***  รักษนํ้า  *** 
 
 น้ํ า   คือทรัพยากรธรรมชาติ ท่ี สําคัญตอมวลมนุษยชาติและสรรพส่ิงมีชีวิตในโลก                   
น้ํามีคุณอนันตมหาศาลตอการดํารงชีพของมนุษย กลาวคือ น้ําเปนปจจัยสําคัญของรางกาย น้ําเปนเสนทาง
คมนาคม สัญจร น้ําเปนบอเกิดพลังงานไฟฟา น้ําเปนแหลงอาศัยของสัตวน้ํา น้ําเปนหัวใจของเกษตรกร 
แหลงน้ําธรรมชาติของประเทศไทยมีมากมาย ซ่ึงตอมาสังคมมีการเปล่ียนแปลงจากสังคมเกษตรกรรม  
เปนอุตสาหกรรม และทําใหตองนําทรัพยากรธรรมชาติมาใชอยางมากมายและสงผลกระทบตอทรัพยากร 
และส่ิงแวดลอม อันกอใหเกิดปญหามลภาวะตาง ๆ เชน การท้ิงส่ิงปฏิกูลในลําน้ํา น้ําเสีย การตื้นเขินของ    
รองน้ําทางเดินเรือ การพังทลายของตล่ิง การกอสรางส่ิงปลูกสรางลวงลํ้าลําน้ํา 
 

 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงดําริวา “น้ําคือชีวิต” และทรงปลูกจิตสํานึกใหชาวไทย
ตระหนักถึงคุณคาของน้ํา และพระองคทรงเปนผูริเร่ิมการอนุรักษและสรางระบบการจัดการทรัพยากรน้ํา 
ซ่ึงในวโรกาสฉลองสิริราชยสมบัติ 50 ป คณะรัฐมนตรีไดทูลเกลาถวายพญานาคเจ็ดเศียรทองคํา             
อันเปนสัญญลักษณแหงความสมบูรณของน้ํา และถวายสมัญญานามแดพระองควา “บิดาแหงการจัด
ทรัพยากรน้ํา” ซ่ึงพระองคพระราชทานกระแสพระราชดํารัสท่ีมีความสัมพันธเกี่ยวกับความสําคัญของน้ํา
วา “หลักสําคัญวา ตองมีน้ําบริโภค น้ําใช น้ําเพ่ือการเพาะปลูก เพราะวาชีวิตอยูท่ีนั่น ถามีน้ําคนอยูได      
ถาไมมีน้ําคนอยูไมได ไมมีไฟฟาคนอยูได แตถามีไฟฟาไมมีน้ําคนอยูไมได” โดยพระองคไดพระราชทาน 
โครงการพัฒนาแหลงน้ําอันเนื่องมาจากพระราชดําริท่ัวทุกภูมิภาค เพื่อการจัดทรัพยากรน้ําใหกับ     
ประชาชน เพราะนํ้าเปนส่ิงกําเนิดสรรพส่ิงมีชีวิตบนโลก หากไมมีแหลงน้ํา ส่ิงมีชีวิตไมสามารถดํารงชีพ
อยูได น้ําจึงเปนปจจัยสําคัญของส่ิงมีชีวิต 
 

 ดังนั้น การอนุรักษ ระวังรักษา ฟนฟู และพัฒนาแหลงน้ํา ตนน้ํา ลําคลอง แมน้ํา ใหเปนไป
ตามระบบนิเวศ ซ่ึงรวมท้ังการระวังรักษาปลูกปา โดยเฉพาะบริเวณตนน้ํา แหลงน้ํา เพื่อเปนการดูดซับ
ความชุมช่ืนและกักเก็บน้ํา อันเปนการปองกันน้ําทวมและบรรเทาภัยแลง ซ่ึงเปนส่ิงสําคัญท่ีทุกองคกรและ
ชุมชนในทองถ่ินตองใหความรวมมืออยางจริงจังและตอเนื่อง เพื่อรักษาสภาพภูมิทัศน ลําคลอง แมน้ํา 
ทะเล อันเปนประโยชนตอการอุปโภคบริโภค การเกษตร การคมนาคมทางน้ํา การปองกันอุทกภัย และ   
สงเสริมอุตสาหกรรมการทองเท่ียวทางน้ําตอไป 
   
 

*******************
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คํานํา 
 
 การพัฒนาประเทศเปนหัวใจสําคัญในการท่ีจะทําใหประชากรในทองถ่ินนั้นๆ มีความ      
เปนอยูดีจากการประกอบสัมมาอาชีพเปนผลทําใหประเทศชาติมีความมั่นคงตามไปดวย กรมการขนสง
ทางนํ้าและพาณิชยนาวี เปนหนวยงานหนึ่งซ่ึงมีภารกิจในการสนับสนุนพัฒนาการขนสงทางนํ้าในดาน
การขุดลอกและบํารุงรักษารองน้ําทางเดินเรือ และควบคุมส่ิงลวงลํ้าลําน้ําเพ่ือใหประชาชนไดมีโอกาส
ประกอบอาชีพท่ีเกี่ยวกับการขนสงทางน้ํา ตลอดจนการประกอบอาชีพประมงใหสามารถใชรองน้ํา      
ทาง เรือเดินไดสะดวกและปลอดภัย 
 
 ฉะนั้น เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี จึงไดจัดทําเอกสารคูมือการปฏิบัติงาน
เลมนี้ข้ึนเพื่อเปนแหลงขอมูลทางดานการปฏิบัติงาน ไมวาจะเปนการใชงบประมาณ ขอมูลเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงาน กฎหมายการอนุญาตใหกอสรางส่ิงลวงลํ้าลําน้ํา การขุดลอกรองน้ําทางเรือเดิน การซอมบํารุง 
ปญหาและอุปสรรค ซ่ึงคูมือเลมนี้จะเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
ตลอดจนเพ่ือใหผูมีความสนใจเกี่ยวกับงานท่ีกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวีปฏิบัติไดทราบและ  
เขาใจถึงวัตถุประสงคในคูมือฉบับนี้ และอุปสรรคขอขัดของตาง ๆ ไดเปนอยางดี 
 
 
 

 

 
      

กรมการขนสงทางนํ้าและพาณิชยนาว ี
กรกฎาคม 2548 
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การถายโอนภารกิจ 

กรมการขนสงทางนํ้าและพาณิชยนาวี 
ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานนํ้าไทย 

ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

หลักการและเหตุผล 
 

 สืบเนื่องจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 2540 มาตรา 78 และ มาตรา 284 กําหนดให

มีการกระจายอํานาจของหนวยงานรัฐใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และ พระราชบัญญัติกําหนดแผน
และข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542   กําหนดใหถายโอนภารกิจ

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยใหสวนราชการท่ีถายโอนภารกิจเปนพี่เล้ียงและสนับสนุนแนะนํา
ดานบริหารและเทคนิควิชาการ 
 

 ภารกิจท่ีกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี ไดถายโอนอํานาจหนาท่ีใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน   ไดแก   การดูแลรักษาทางน้ํา    การกอสรางส่ิงปลูกสรางลวงลํ้าลําน้ํา   การดูแลการใชทาเรือ 
และอ่ืน ๆ  
 

 ดังนั้น  เพื่อใหการปฏิบัติงานเกี่ยวกับภารกิจท่ีกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี ถายโอน
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนไปทิศทางเดียวกันอยางถูกตอง จึงไดจัดทําคูมือฉบับนี้เพื่อให
หนวยงานท่ีเกี่ยวของใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานใหเกิดความเขาใจ สงเสริมใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน มีความเขมแข็ง สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพตอไป 
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วัตถุประสงค 
 

 1.  เพื่อซักซอมความเขาใจ ใหคําแนะนํา ใหคําปรึกษาทางเทคนิคและวิชาการ ใหความรู

ดานกฎหมาย กฎกระทรวง พระราชบัญญัติ อํานาจหนาท่ี การอนุญาต การอนุมัติ และภารกิจตาง ๆ ท่ี
กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี ไดถายโอนใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามแผนปฏิบัติการ
กําหนดข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 

 2.  เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชเปนคูมือและแนวทางในการดําเนินงานดานการ

อนุญาตใหปลูกสรางส่ิงลวงลํ้าลําน้ํา และการขุดลอกรองน้ําขนาดเล็กไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

 3. เสริมสรางความเขาใจอันดีท่ีจะกอใหเกิดความหวงแหน แมน้ํา ลําคลอง ในการชวย

สอดสองดูแล ตลอดจนเฝาระวัง ตรวจตรา การอนุญาตของหนวยงานตาง ๆ ใหเปนไปอยางถูกตอง เปน
การรักษาสภาพธรรมชาติใหอยูในสภาพสมดุล 
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 หนา 
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ภาคท่ี 1  การอนุญาตใหปลูกสรางส่ิงลวงลํ้าลําน้ํา   
               (โรงสูบน้ํา, การวางทอ สายเคเบลิ การปกเสาไฟฟา กระชังเล้ียงสัตวน้ํา, เขือ่นกันน้ําเซาะ) 

  

 หลักการ 1 
  

 คําจํากัดความ 1 
  

 ลักษณะของส่ิงลวงลํ้าลําน้ําท่ีพึงอนุญาต 1 
  

 หลักเกณฑในการพิจารณาอนุญาตใหปลูกสรางส่ิงลวงลํ้าลําน้ํา 5 
  

 ข้ันตอนการพิจารณา 6 
  

 คาธรรมเนียม 6 
  

 คาตอบแทนส่ิงลวงลํ้าลําน้ํา 7 
  

 เอกสารประกอบการยื่นเร่ืองขออนุญาต 7 
  

 คําแนะนําในการขออนญุาต 8 
  

 ข้ันตอนการดําเนินการอนุญาต 9 
  

 แนวทางการตรวจสภาพโปะเทียบเรือ 10 



การพิจารณาอนุญาตใหปลูกสรางส่ิงลวงลํ้าลําแมน้ํา 
(ทาเทียบเรือขนาดไมเกิน 20 ตันกรอส, โปะเทียบเรือและสะพานปรับระดับ, สะพานขามคลอง, คานเรือ 
 

 บทนํา 11 

 หลักการ 11 

 คําจํากัดความ 12 

 หลักเกณฑท่ัวไปในการพิจารณาอนญุาตใหปลูกสราง 
       อาคารหรือส่ิงลวงลํ้าลําแมน้ํา 13 

 ลักษณะของส่ิงลวงลํ้าลําแมน้ําท่ีพึงอนุญาตได 14 

 เอกสารและหลักฐานประกอบคําขออนุญาต 26 

 ตัวอยางการบันทึกขอมูลเกี่ยวกับส่ิงลวงลํ้าลําแมน้ํา 
       ทางระบบคอมพิวเตอรในเว็บไซดของ 
       กรมการขนสงทางนํ้าและพาณิชยนาว ี 29 
 

ภาคท่ี 2  การขุดลอกรองน้ําขนาดเล็ก 

 การขุดลอกรองน้ํา 35 

 การขออนุญาตขุดลอกรองน้ําทางเรือเดินซ่ึงมีวัตถุประสงคเพื่อขุดลอกหนาทาเทียบเรือ 35 

 การขออนุญาตขุดลอกรองน้ําทางเรือเดินซ่ึงมีวัตถุประสงคเพื่อการเดินเรือ                                
การระบายนํ้า ปองกันอุทกภยั รักษาสภาพแนวลําน้ํา และอ่ืน ๆ 36 

 การขออนุญาตขุดลอกรองน้ําทางเรือเดินซ่ึงมีวัตถุประสงคเพื่อใชประกอบ                                    
การพิจารณาอนุญาต ดูดทรายจากทางจังหวัด 37 

 การขุดลอกรองน้ําขนาดเล็ก 39 

 หลักเกณฑการขุดลอก 39 

 การสํารวจออกแบบรองน้ํา 42 

 การสํารวจกอนงานขุดลอก 44 
 



 เคร่ืองจักรอุปกรณการขุด 55 

 การปฏิบัติงานขุดลอก 56 

 การสํารวจหลังการขุดลอก 66 

 ปญหาอุปสรรคของการปฏิบัติงานและการแกไขปญหา 68 

 การจัดทํางบประมาณ 73 

 การกอสรางเข่ือนปองกันตล่ิงพังในทางน้ําขนาดเล็ก 74 

 หลักเกณฑการกอสราง 75 

 การควบคุมงานกอสราง 79 

 แนวทางการพิจารณาการขออนุญาตกอสรางเข่ือนปองกันตล่ิงพัง 79 

 สรุปขอพิจารณาในการขุดลอกลําน้ํา การสรางเข่ือนปองกันตล่ิง และการถมลําน้ํา 80 
 

ภาคท่ี 3   การบริหารสถานขีนสงทางนํ้า ทาเทียบเรือ ทาเทียบเรือสาธารณะ  

 ลักษณะของทาเรือ 87 

 หลักเกณฑการพิจารณา 88 

 ประเภทการบริหารจัดการ 88 

 เง่ือนไขในการบริหารจัดการ 90 

 การจัดเก็บรายไดจากการบริหารทาเรือ 91 

 ขอตกลงในการเขาเปนผูบริหารจัดการ 91 

 เง่ือนไขการอนุญาตใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดแูลการใชประโยชนทาเรือสาธารณะ   91 
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การอนุญาตใหปลูกสรางสิ่งลวงล้ําลาํนํ้า 



 - 1 - 

การอนุญาตใหปลูกสรางสิ่งลวงล้ําลํานํ้า 
(โรงสูบน้ํา, การวางทอ สายเคเบิล การปกเสาไฟฟา, กระชังเล้ียงสัตวน้ํา, เขื่อนกันน้ําเซาะ) 

 

หลักการ 
 กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการอนุญาตใหปลูกสรางส่ิงลวงลํ้าเขาไปเหนือน้ํา ในน้ํา 
และใตน้ําของแมน้ํา ลําคลอง บึง อางเก็บน้ํา ทะเลสาบ อันเปนทางสัญจรของประชาชนหรือท่ีประชาชน  
ใชประโยชนรวมกัน หรือทะเลภายในนานน้ําไทย หรือบนชายหาดของทะเลดังกลาว และกําหนดลักษณะ
ของอาคารและการลวงลํ้าท่ีพึงอนุญาตได รวมท้ังระยะเวลาที่จะตองพิจารณาอนุญาตใหแลวเสร็จ  
 

4คําจํากัดความ 
 “ลวงลํ้าลําน้ํา”  หมายความวา ลวงลํ้าเขาไปเหนือน้ํา ในน้ํา และใตน้ําของแมน้ํา ลําคลอง 
บึง อางเก็บน้ํา ทะเลสาบ  อันเปนทางสัญจรของประชาชนหรือท่ีประชาชนใชประโยชนรวมกัน หรือทะเล
ภายในนานน้ําไทย หรือบนชายหาดของทะเลดังกลาว 
 
ลักษณะของส่ิงลวงลํ้าลําน้ําท่ีพึงอนุญาตไดมีดังนี้ 
 

 1. โรงสูบน้ํา 
ก. โรงท่ีติดต้ังเคร่ืองสูบน้ําตองอยูบนฝงหรืออยูใกลฝงมากท่ีสุด 
ข. การตอทอสูบน้ําเม่ือตอเช่ือมกับเครื่องสูบน้ําแลวตองวางขนานกับแนวเสาของโรง

สูบน้ําจนถึงพื้นดิน แลวจึงวางนอนไปตามแนวพื้นดินใตน้ํา และปลายทอตองอยูต่ํา
กวาระดับน้ําลงตํ่าสุดไมนอยกวา 1 เมตร 

  

ภาพท่ี 1   โรงสูบนํ้า 
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2.  การวางทอ สายเคเบิล การปกเสาไฟฟา 
ก. การวางทอหรือสายเคเบิลผานชายหาดของทะเลหรือชายตล่ิง ตองฝงทอหรือ         

สายเคเบิลใตพื้นดินไมนอยกวา 50 เซนติเมตร โดยมิใหสวนใดสวนหนึ่งของทอหรือ
สายเคเบิลพนข้ึนมาเหนือพื้นดิน 

ข. การวางทอไปกับสะพานตองชิดกับตัวสะพานมากท่ีสุด ระดับใตทองสุดของทอ  
ตองอยูไมต่ํากวาระดับทองสะพาน และระหวางชองลอดสะพานตองไมมีส่ิงกอสราง
ยื่นออกจากแนวตอมอสะพาน 

ค. การปกเสาไฟฟาพาดสายเพื่อจายกระแสไฟฟาหรือเพื่อการอ่ืนท่ีมีลักษณะคลายคลึง
กัน และการปกเสาวางทอน้ําประปาหรือเพื่อการอ่ืนท่ีมีลักษณะคลายคลึงกัน ใหปก
เสาใหชิดแนวขอบฝงมากท่ีสุดเพื่อมิใหกีดขวางทางเดินเรือ 

ภาพท่ี 2    การวางทอและการปกเสาไฟฟาในนํ้า 

 

ภาพท่ี 3   การวางทอไปกับสะพาน 
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3. กระชังเล้ียงสัตวน้ํา 
ก. ตัวกระชังตองทําดวยอวนหรือวัสดุอ่ืนใดที่มีลักษณะและคุณสมบัติเชนเดียวกับอวน 

และเม่ือน้ําลงตํ่าสุดกนกระชังตองลอยอยูสูงกวาพื้นทองน้ํา 
ข. วัสดุท่ีใชพยุงกระชังตองลอยพนน้ําและสามารถมองเห็นไดชัดเจนตลอดเวลา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค. การปกเสายึดตัวกระชังตองปกหางกันไมนอยกวา 3.00 เมตร หามผูกยึดกระชังกับ
ขอบฝง และหามสรางท่ีพักอาศัยหรือพื้นแผนทึบบนกระชัง 

ง. ตองติดต้ังธงสีแดงและไฟสัญญาณเปนระยะโดยรอบขอบเขตท่ีวางกระชังตามความ
เหมาะสมในแตละพ้ืนท่ี 

ภาพท่ี 4   กระชังเลี้ยงสัตวนํ้า 
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4.  เข่ือนกันน้ําเซาะ 
ก. ตองมีรูปแบบท่ีไมกอใหเกิดผลกระทบตอรองน้ํา ชายตล่ิง และบริเวณขางเคียง 
ข. ตองมีโครงสรางท่ีแข็งแรงและอยูในแนวฝงเดิมมากท่ีสุด หากมีสวนท่ียื่นเขาไปใน

น้ําใหมีเฉพาะสวนท่ีจําเปน 
ค. ความลาดชันของเข่ือนกันน้ําเซาะไมเกิน 1 : 2.5 โดยแนวสันเข่ือนดานบนตองอยูท่ี

แนวกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองท่ีดินบนฝง สําหรับบริเวณลําน้ําท่ีแคบหรือ   
อาจเปนอันตรายตอการเดินเรือ เข่ือนตองมีลักษณะต้ังตรงและไมมีความลาดชันยื่น
ออกมา 

 

 

ภาพท่ี 5     เขื่อนกันนํ้าเซาะ 
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หลักเกณฑในการพิจารณาอนุญาตใหปลูกสรางส่ิงลวงลํ้าลําน้ํามีดังนี้ 
 

1. ลักษณะหรือสภาพของอาคารหรือส่ิงอ่ืนใดลวงลํ้าลําน้ําตองไมเปนอันตราย         
ตอการเดินเรือ ไมทําใหทางนํ้าเปล่ียนแปลงและทําใหทางน้ําแคบ และไมกระทบตอส่ิงแวดลอมตาม   
สภาพธรรมชาติ 
 

2. อาคารหรือส่ิงอ่ืนใดลวงลํ้าลําน้ําท่ีจะอนุญาตใหปลูกสรางไดตองมีลักษณะของ
อาคารและส่ิงลวงลํ้าลําน้ําท่ีพึงอนุญาตได 
 

3. อาคารหรือส่ิงอ่ืนใดลวงลํ้าลําน้ําท่ีจะอนุญาตใหปลูกสรางได ตองไมอยูในเขต   
พื้นที่ท่ีมีประกาศของกรมการขนสงทางนํ้าและพาณิชยนาวีหามปลูกสรางอาคารหรือส่ิงอ่ืนใดลวงลํ้าลําน้ํา 
ประกาศดังกลาวตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 

4. กรณีเข่ือนกันน้ําเซาะท่ีมีความลาดชันมากกวา 1 : 2.5  ใหนําเร่ืองการขออนุญาต
เสนอ กรมการขนสงทางนํ้าและพาณิชยนาวี พิจารณาใหความเห็นชอบกอน 
 

5. การอนุญาตใหใชพื้นท่ีลวงลํ้าลําน้ํา ใหกระทําไดเพียงเทาท่ีจําเปนและสมควร 
เฉพาะตามวัตถุประสงคในการใชอาคารหรือส่ิงอ่ืนใดท่ีลวงลํ้าลําน้ํานั้น 
 

6. การอนุญาตใหใชพื้นท่ีลวงลํ้าลําน้ําตองไมเปนการขัดตอกฎหมายวาดวยการ     
ควบคุมอาคารหรือกฎหมายวาดวยการผังเมือง 
 

ภาพท่ี 6   ภาพตัดขวางเขื่อนกันนํ้าเซาะ (ความลาดชันไมเกิน 1 : 2.5) 
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6ขั้นตอนการพิจารณา 
 

1. เม่ือไดรับคําขออนุญาตปลูกสรางส่ิงลวงลํ้าลําน้ําแลว ใหตรวจสอบวาผูขออนุญาต          
ยื่นหลักฐานและเอกสารครบถวนและถูกตองหรือไมภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีไดรับคําขออนุญาต 

2. กรณีท่ีเห็นวาส่ิงลวงลํ้าลําน้ําท่ีขออนุญาตปลูกสรางเปนกรณีท่ีไมอาจอนุญาตได ใหแจง 
ใหผูขออนุญาตทราบภายใน 60 วัน นับแตวันท่ีไดรับคําขออนุญาต 

3. ในกรณีท่ีเห็นวาผูขออนุญาตยื่นหลักฐานและเอกสารไมครบถวนหรือไมถูกตอง และเปน
กรณีท่ีอาจอนุญาตใหปลูกสรางได ใหแจงใหผูขออนุญาตสงหลักฐานและเอกสารใหครบถวนหรือ         
ใหถูกตองภายในเวลาที่กําหนด 

4. ใหตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาตภายใน 120 วัน นับแตวันท่ีไดรับหลักฐานและ
เอกสารครบถวนและถูกตองจากผูขออนุญาต  

5. ใหกําหนดเงื่อนไขในใบอนุญาตไดตามความเหมาะสมและจําเปนเพื่อปองกันผลกระทบ
ตอสภาวะแวดลอมทางนํ้าและผลประโยชนของประชาชน 

6. ผูรับอนุญาตตองเร่ิมดําเนินการปลูกสรางภายในสิบสองเดือน นับแตวันท่ีไดรับอนุญาต  
ถาผูรับอนุญาตไมเร่ิมดําเนินการปลูกสรางภายในเวลาดังกลาว ใหใบอนุญาตเปนอันส้ินผล 

7. ในกรณีท่ีผูรับอนุญาตไมอาจเร่ิมดําเนินการปลูกสรางภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง    
ผูรับอนุญาตอาจย่ืนคําขอขยายระยะเวลาเร่ิมดําเนินการปลูกสรางตอได เม่ือไดรับคําขอแลวใหพิจารณา   
คําขอพรอมเหตุผลในการขอขยายระยะเวลา เม่ือเห็นเปนการสมควร ใหอนุญาตขยายระยะเวลาไดคร้ังละ  
6 เดือน แตไมเกินสองคร้ัง 

8. ผูรับอนุญาตใหปลูกสรางส่ิงลวงลํ้าลําน้ําประสงคจะโอนสิทธิในการปลูกสรางส่ิงลวงลํ้า
ลําน้ําใหผูใด ใหผูโอนหรือผูรับโอนแจงใหทราบโดยยื่นหลักฐานการโอนสิทธิ และหลักฐานและเอกสาร
ประกอบการขออนุญาต (1) และ (2) ประกอบดวย เม่ือไดรับแจงและตรวจสอบหลักฐานตางๆ โดยถูกตอง
แลว ใหออกหนังสือรับทราบการโอนสิทธิดังกลาวและเพื่อประโยชนในการเรียกเก็บคาตอบแทนการ   
ปลูกส่ิงลวงลํ้าลําน้ํา โดยใหถือวาผูรับโอนสิทธิเปนผูรับอนุญาต 

9. ใหแจงสํานักงานการขนสงทางน้ํา กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี ในเขตพื้นท่ี
ทราบทุกคร้ังท่ีออกใบอนุญาต โดยแนบสําเนาใบอนุญาตพรอมแผนท่ีสังเขปดวย 
 
8คาธรรมเนียมตางๆ 
 

- การตรวจส่ิงลวงลํ้าลําน้ํา คร้ังละ 50 บาท 
- ใบอนุญาตใหปลูกสรางส่ิงลวงลํ้าน้ํา ฉบับละ 100 บาท 
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7คาตอบแทนส่ิงลวงลํ้าลําน้ํา 
 
 ใหผูรับอนุญาตใหปลูกสรางส่ิงลวงลํ้าลําน้ําเสียคาตอบแทนตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 64 
(พ.ศ.2537) 
 
5เอกสารประกอบการยื่นเร่ืองขออนุญาต 
 
 ในกรณีผูยื่นคําขอเปนเอกชนประสงคจะขออนุญาตปลูกสรางส่ิงลวงลํ้าลําน้ํา ใหยื่น      
คําขอตามแบบคํารองขอทําส่ิงลวงลํ้าลําน้ํา (ตัวอยางแบบที่ 1 ในภาคผนวก)  โดยระบุวัตถุประสงคในการ
ใชส่ิงลวงลํ้าลําน้ําท่ีขออนุญาต พรอมดวยหลักฐานและเอกสารดังตอไปนี้ 

(1) สําเนาทะเบียนบานและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือภาพถายบัตร   
ประจําตัวขาราชการ หรือภาพถายบัตรแสดงฐานะอยางอ่ืนท่ีออกโดยสวนราชการ ในกรณีท่ีผูยื่นคําขอเปน
นิติบุคคลตองแนบสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลท่ีระบุช่ือผูมีอํานาจลงนามผูกพัน         
นิติบุคคลดวย 

(2) หลักฐานแสดงความเปนเจาของกรรมสิทธ์ิ หรือเปนผูมีสิทธิครอบครอง หรือ
เปนผูมีอํานาจหนาท่ีดูแลรักษาที่ดินท่ีติดตอกับแมน้ํา ลําคลอง บึง อางเก็บน้ํา ทะเลสาบ อันเปนทางสัญจร
ของประชาชนหรือท่ีประชาชนใชประโยชนรวมกัน หรือทะเลภายในนานน้ําไทยหรือบนชายหาดของ
ทะเลดังกลาว 

(3) แบบแปลนและรายละเอียดของอาคาร หรือส่ิงอ่ืนใดที่ขออนุญาตปลูกสราง    
ลวงลํ้าลําน้ําตองมีผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธาตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพ
วิศวกรรมเปนผูรับรอง เวนแตอาคารหรือส่ิงอ่ืนใดท่ีขออนุญาตปลูกสรางลวงลํ้าลําแมน้ํานั้นจะมีขนาดเล็ก 
และโครงสรางทําดวยไมหรือวัสดุอ่ืนท่ีไมคงทนถาวร ไมจําเปนตองมีผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมฯ 
รับรอง 

(4) แผนผังแสดงบริเวณท่ีขออนุญาตและบริเวณใกลเคียง 
(5) หนังสือของจังหวัดท่ีอาคารหรือส่ิงอ่ืนใดท่ีขออนุญาตปลูกสรางลวงลํ้าลําน้ํา    

ตั้งอยูรับรองวาไมเปนอุปสรรคตอแผนพัฒนาจังหวัด ผังเมือง และการรักษาสภาพแวดลอมของจังหวัด 
(6) รายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมท่ีตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการ

สงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ  
 ในกรณีท่ีผูยื่นคําขอเปนสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ ใหยื่นคําขอ
ตามแบบคํารองขอทําส่ิงลวงลํ้าลําน้ํา (ตัวอยางแบบที่ 2 ในภาคผนวก) พรอมหลักฐานและเอกสารตาม (3) 
(4) (5) และ (6) 
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คําแนะนําในการขออนุญาตและขั้นตอนการดําเนินการอนุญาตใหปลูกสรางส่ิงลวงล้ําลํานํ้า 
 
0คําแนะนําในการขออนุญาต  
 

1. 1ใหผูขออนุญาตเขียนคํารองขออนุญาตปลูกสรางส่ิงลวงลํ้าลําน้ําตามแบบที่ 1 หรือ 2 แลวแต
กรณี พรอมยื่นเอกสารและหลักฐานดังตอไปนี้ 

1.1 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน ในกรณีผูขออนุญาตเปน
บุคคลธรรมดา หรือสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลในกรณีท่ีผูขออนุญาตเปนนิติบุคคล 
หากประสงคใหผู อ่ืนขออนุญาตแทนตองมีหนังสือมอบอํานาจท่ีถูกตองตามกฎหมายพรอมติด             
อากรแสตมป 

1.2 หลักฐานแสดงความเปนเจาของกรรมสิทธ์ิ เชน สําเนาโฉนดท่ีดิน สําเนาหนังสือ      
น.ส. 3 หรือ ส.ค. หรือเปนผูมีสิทธิครอบครอง หรือเปนผูมีอํานาจหนาท่ีดูแลรักษาท่ีดินท่ีติดตอกับแมน้ํา 
ลําคลอง บึง อางเก็บน้ํา ทะเลสาบ อันเปนทางสัญจรของประชาชน หรือท่ีประชาชนใชประโยชนรวมกัน 
หรือทะเลในนานน้ําไทย หรือบนชายหาดของทะเลดังกลาว หรือไดรับความยินยอมจากเจาของกรรมสิทธ์ิ
ท่ีดินหรือผูดูแลรักษาท่ีดินสาธารณะโดยลงนามในหนังสือยินยอมหรือคํารับรอง 

1.3 แผนผังสังเขปแสดงส่ิงท่ีขออนุญาตท่ีมีรายละเอียด เชน ความกวางของหนาท่ีดินดาน
ติดกับแมน้ําขนาดของส่ิงท่ีอนุญาตโดยประมาณ ระยะหางจากขอบฝง สถานท่ีสําคัญท่ีอยูใกลเคียงและ
ระยะหางโดยประมาณ และมีรูปถายบริเวณท่ีขออนุญาตประกอบการพิจารณา 

1.4 แบบรูปและรายละเอียดของส่ิงลวงลํ้าลําน้ําท่ีขอปลูกสรางซ่ึงมีวิศวกรโยธาท่ีไดรับ
อนุญาตตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพวิศวกรรมเปนผูรับรอง เวนแตการปลูกสรางส่ิงลวงลํ้าลําน้ําขนาดเล็ก  
ซ่ึงโครงสรางทําดวยไม หรือวัสดุอ่ืนท่ีไมคงทนถาวร ไมจําเปนตองมีวิศวกรรับรอง 

1.5 วัตถุประสงคในการใชส่ิงลวงลํ้าลําน้ําท่ีขออนุญาต 
1.6 หนังสือใหความเห็นชอบหรือยินยอมจากผูวาราชการจังหวัดของจังหวัดท่ีส่ิงลวงลํ้า

ลําน้ําต้ังอยูวาเปนอุปสรรคตอแผนพัฒนาจังหวัด ผังเมืองรวม และการรักษาสภาพแวดลอมของจังหวัด  
 

2. การพิจารณาจะเร่ิมตอเม่ือผูขออนุญาตยื่นคํารองพรอมเอกสารและหลักฐานตางๆ ในขอ 1 
ครบถวนและถูกตอง ซ่ึงรวมถึงหนังสือและหลักฐานการใหความเห็นชอบหรือยินยอมจากหนวยงานอ่ืนท่ี
เกี่ยวของดวย 
 

3. สําเนาเอกสารและหลักฐานตางๆ ท่ีนํามายื่นผูขออนุญาตหรือผูรับมอบอํานาจตองเซ็นช่ือ      
รับรองสําเนาถูกตองทุกฉบับ 
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2ขั้นตอนการดําเนินการอนุญาต 
 

1. เม่ือเจาหนาท่ีไดรับคํารอง เอกสารและหลักฐานตาง ๆ แลว จะทําการตรวจสอบหาก
ครบถวน และถูกตองก็จะบันทึกหลักฐานรับเร่ืองไวดําเนินการ หากเอกสารไมครบหรือไมอยูในกรณีท่ี
อนุญาตไดใหแจงผูขออนุญาตทราบภายในเวลาท่ีกําหนด 
 

2. ผูขออนุญาตชําระคาธรรมเนียมการตรวจสอบสถานท่ีตามอัตราท่ีกําหนด               
โดยผูขออนุญาตจะตองนัดหมายและนําเจาพนักงานไปตรวจยังสถานท่ีท่ีขออนุญาตดวย 
 

3. เจ าหน า ท่ีไปตรวจสอบสถานท่ี ท่ีจะขออนุญาตปลูกสร าง ส่ิงลวง ลํ้า ลําน้ํ า                 
เพื่อนําขอมูลตางๆ ทางเทคนิคตางๆ พรอมแผนท่ีสังเขปท่ีมีรายละเอียดพอเพียงตอการพิจารณาอนุญาต   
มาจัดทํารายงานเสนอผูบังคับบัญชาเพื่อพิจารณาทบทวนและเสนอขอคิดเห็นเพิ่มเติม กรณีท่ีพิจารณา     
ไมเห็นชอบจะมีหนังสือแจงผูขออนุญาตวาไมอนุญาตพรอมเหตุผล 
 

4. หากส่ิงท่ีขออนุญาตอยูในขายท่ีจะตองพิจารณาดานผลกระทบตอส่ิงแวดลอมหรือ
จะตองมีการขุดลอก หรือกรณีใด ๆ เพิ่มเติม ผูขออนุญาตตองดําเนินการตามท่ีกําหนด 
 

5. เ ม่ือพิจารณาเห็นวาการขออนุญาตถูกตอง  ครบถวนตามข้ันตอนและไมขัด              
ตอหลักเกณฑในการอนุญาตก็จะสงเร่ืองใหคณะกรรมการหรือผูมีอํานาจเพื่อพิจารณาอนุญาต ตามแบบ
ใบอนุญาตใหปลูกสรางส่ิงลวงลํ้าลําน้ํา (แบบท่ี 3 ในภาคผนวก) หลังจากอนุญาตแลวใหแจงหรือติดตอให
ผูขออนุญาตมารับใบอนุญาต และชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาต 
 

6. กรณี ท่ีพิ จ ารณาไม อนุญาต  ให มีหนั ง สือแจ ง ผู ขออ นุญาตว า ไม อนุญาต                
พรอมเหตุผล 
 

7. ผูรับอนุญาตจะตองปฏิบัติตามเง่ือนไขตางๆ ท่ีระบุไวทายใบอนุญาตอยางเครงครัด
และตองเร่ิมดําเนินการปลูกสรางใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในใบอนุญาต หากไมสามารถ
ดําเนินการไดก็ใหขอตออายุใบอนุญาตดังกลาวไดแลวแตกรณีแตตองมีเหตุผลอันสมควร 
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3แนวทางการตรวจสภาพโปะเทียบเรือ 
 

1. โปะเทียบเรือตองอยูในสภาพม่ันคงแข็งแรง และปลอดภัยตอการเขาเทียบทาของเรือ 
 

2. บริเวณท่ีผูโดยสารข้ึน-ลงเรือทุกแหง ตองเขียนปายหรือแสดงจํานวนคนโดยสารท่ีโปะสามารถรับ    
น้ําหนักไดไวในท่ีซ่ึงสามารถเห็นไดชัดเจน และจัดทําเครื่องหมายแสดงแนวการบรรทุกของโปะ      
(Load Line) 

 

3. ตองจัดใหมีเคร่ืองชวยชีวิต เชน พวงชูชีพ แพชูชีพ ใหมีจํานวนพอสมควรและแขวนหรือวางไวใน
บริเวณท่ีสามารถนํามาใชไดทุกขณะโอกาส 

 

4. บริเวณหนาโปะเทียบเรือตองมีอุปกรณกันเรือกระทบกับโปะเทียบเรือ และตองมีพุกผูกเรือท่ีแข็งแรง
สําหรับผูกเชือกเรือหัว-ทาย 

 

5. โปะเทียบเรือตองมีเสาและอุปกรณยึดโปะกับเสาเพ่ือมิใหตัวโปะเทียบเรือเล่ือนไปมา 
 

6. บนโปะตองมีราวจับสําหรับใหผูโดยสารจับยึดทรงตัวในระหวางอยูบนโปะหรือข้ึน-ลงเรือ 
 

7. พื้นโปะตองเปนพื้นท่ีเรียบ ไมล่ืน และตองไมมีส่ิงกีดขวางใด ๆ 
 

8. ตองจัดใหมีทางข้ึนหรือลงโปะแยกออกจากกัน และใหมีเคร่ืองกั้นสําหรับคนโดยสาร เม่ือเห็นวา      
จะมีจํานวนมากเกินไป 

 

9. ตองจัดใหมีแสงสวางเพียงพอในบริเวณทางข้ึนลง และบนโปะ 
 

10. ตองจัดใหมีเจาหนาท่ีหรือผูควบคุมรับผิดชอบ เกี่ยวกับจํานวนคนโดยสารท่ีจะลงโปะโดยปลอดภัย 
เม่ือเห็นวาจะมีจํานวนมากเกินไป 

 

11. จัดใหมีการอบรมเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของ เชน ผูจําหนายต๋ัว ผูควบคุมทา ผูควบคุมเรือหรือ
เคร่ืองจักร ฯลฯ ใหรูถึงความปลอดภัยและหนาท่ีความรับผิดชอบท่ีมีตอผูโดยสาร 

 

12. ออกประกาศขอความรวมมือจากผูโดยสารหรือประชาชนท่ัวไป ใหแจงหรือสงขาวเกี่ยวกับสภาพ
โปะไมปลอดภัย โดยแจงใหกรมการขนสงทางนํ้าและพาณิชยนาวีทราบ 

 
************************************* 
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การพิจารณาอนุญาตใหปลูกสรางส่ิงลวงลํ้าลําแมน้ํา 
 (ทาเทียบเรือขนาดไมเกิน 20 ตันกรอส, โปะเทียบเรือและสะพานปรับระดับ, สะพานขามคลอง, คานเรือ) 
 
บทนํา   
 กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี มีหนาท่ีหลักสําคัญในการควบคุม กํากับ ดูแล รักษา       
ขุดลอกรองนํ้าทางเรือเดินในแมน้ํา ลําคลอง ทะเลสาบและทะเลภายในนานน้ําไทย พัฒนาสงเสริมการ
คมนาคมทางน้ําใหไดรับความปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ตลอดจนดูแลรักษาส่ิงแวดลอม
ทางน้ํา รวมท้ังการพัฒนาเพื่อสนับสนุนกิจการพาณิชยนาวี  

ตามที่กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวีไดมอบอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
ในการอนุญาตใหปลูกสรางส่ิงลวงลํ้าลําน้ําเพิ่มเติมอีก 4 ประเภท เพื่อใหการพิจารณาอนุญาตส่ิงปลูกสราง
ลวงลํ้าลําแมน้ําท่ีถายโอนใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  รวมถึงข้ันตอนการปฏิบัติตางๆ  เปนไป
อยางถูกตองและมีทิศทางเดียวกัน     กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี  จึงไดจัดทําคูมือนี้ข้ึนสําหรับ
สวนราชการท่ีเกี่ยวของใชเปนแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาอนุญาตปลูกสรางส่ิงลวงลํ้าลําน้ําตอไป  

หลักการ 
 หลักสําคัญในการอนุญาตส่ิงปลูกสรางลวงลํ้าลําแมน้ํา เปนการใหใชประโยชนของลําน้ําเพื่อ
พัฒนาและสงเสริมการขนสงทางน้ํา  เพื่อการรักษาเสนทางน้ํา  เพื่อพัฒนาสาธารณูปโภคหรือ
สาธารณประโยชน อยางไรก็ตาม การพัฒนาทางนํ้านั้นจะตองสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด ผังเมือง
และส่ิงแวดลอม ตลอดจน วิถีชีวิตชุมชนและการอนุรักษธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  เพื่อรักษาทางน้ําของ
ประเทศใหคงอยูตลอดไปและการพัฒนาทางน้ําเปนไปอยางคุมคา เหมาะสม และยั่งยืน     

 การอนุญาตส่ิงปลูกสรางลวงลํ้าลําแมน้ํานี้อาศัยบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการเดินเรือใน
นานน้ําไทย พระพุทธศักราช 2456 หมวดที่ 6 ขอบังคับเบ็ดเตล็ด (ง) วาดวยการลวงลํ้าลําแมน้ํา  

 “มาตรา 117 หามมิใหผูใดปลูกสรางอาคารหรือส่ิงอ่ืนใดลวงลํ้าเขาไปเหนือน้ํา ในน้ํา และใต
น้ํา ของแมน้ํา ลําคลอง บึง อางเก็บน้ํา ทะเลสาบ อันเปนทางสัญจรของประชาชนหรือท่ีประชาชน                
ใชประโยชนรวมกัน หรือทะเลภายในนานน้ําไทยหรือบนชายหาดของทะเลดังกลาว เวนแตจะไดรับ
อนุญาตจากเจาทา ... ” 
 สําหรับหลักเกณฑและวิ ธีการในการพิจารณาอนุญาตให เปนไปตามท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวงฉบับท่ี 63 (พ.ศ. 2537) โดยระบุลักษณะของอาคารและการลวงลํ้าท่ีพึงอนุญาตไดไวให      
ชัดแจง พรอมท้ังระยะเวลาที่ตองพิจารณาใหแลวเสร็จดวย  

[จัดทําโดย สวนตรวจทา สํานักความปลอดภัยและส่ิงแวดลอมทางนํ้า (30 มีนาคม 2548)] 
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คําจํากัดความ 
“ลวงลํ้าลําแมน้ํา”  หมายความวา ลวงลํ้าเขาไปเหนือน้ํา ในน้ํา และใตน้ําของแมน้ํา ลําคลอง 

บึง อางเก็บน้ํา ทะเลสาบ อันเปนทางสัญจรของประชาชนหรือท่ีประชาชนใชประโยชนรวมกันหรือทะเล
ภายในนานน้ําไทย หรือบนชายหาดของทะเลดังกลาว 

“นานน้ําไทย”  หมายความวา บรรดานานน้ําท่ีอยูภายใตอํานาจอธิปไตยของราชอาณาจักร
ไทย และในกรณีตามมาตรา 17 มาตรา 119 มาตรา 119 ทวิ มาตรา 120 มาตรา 121 มาตรา 133 มาตรา 204 
มาตรา 220 แหงพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย พระพุทธศักราช 2456 ใหหมายความรวมถึง
นานน้ําท่ีอยูในเขตตอเน่ืองของราชอาณาจักรไทยดวย 

“การสราง”  หมายความวา การสรางส่ิงลวงลํ้าลําแมน้ําข้ึนใหมหรือการสรางข้ึนทดแทน           
ส่ิงลวงลํ้าลําแมน้ําท่ีมีอยูเดิม และรวมถึงการปรับปรุงเปล่ียนแปลงแบบกอสรางหรือขยายตอเติมส่ิงลวงลํ้า
ลําแมน้ําท่ีมีอยูดวย 

“เรือ”  หมายความวา ยานพาหนะทางนํ้าทุกชนิด ไมวาจะใชเพื่อบรรทุก ลําเลียง โดยสาร 
ลาก จูง ดัน ยก ขุดหรือลอก รวมท้ังยานพาหนะอยางอ่ืนท่ีสามารถใชในนํ้าไดทํานองเดียวกัน 

“ทาเทียบเรือขนาดไมเกิน 20 ตันกรอส”  หมายความวา ทาสําหรับรับสงคนและ/หรือส่ิงของ     
ท่ีมีความยาวหนาทาดานท่ีใชเทียบเรือเหมาะสมในการเทียบ ผูก จอดเรือขนาดไมเกิน 20 ตันกรอส         
ไดคราวละหน่ึงลํา ท้ังนี้ ขนาดเรือโดยสารขนาด 20 ตันกรอส มีความยาว 24 เมตร กวาง 3 เมตร อัตรา    
กินน้ําลึกสูงสุด 0.80 เมตร โดยประมาณ และเรือบรรทุกสินคาขนาด 20 ตันกรอส มีความยาว 14 เมตร 
กวาง 4 เมตร อัตรากินน้ําลึกสูงสุด 1.20 เมตร โดยประมาณ     

“รองน้ําทางเรือเดิน”  หมายความวา สวนของแมน้ําซ่ึงเปนแนวน้ําลึกท่ีเหมาะสมในการ
เดินเรือท้ังท่ีเปนรองน้ําธรรมชาติหรือรองน้ําท่ีเกิดจากการขุดลอก  

“กีดขวางการเดินเรือ”  หมายความวา ลักษณะหรือการกระทําใดๆ ท่ีกอใหเกิดผลกระทบ
หรือทําใหเกิดความเปล่ียนแปลงตอทางน้ําสาธารณะอันเปนอุปสรรคตอการเดินเรือ  

“เจาทา”  หมายความวา อธิบดีกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี หรือผูซ่ึงอธิบดี               
กรมการขนสงทางนํ้าและพาณิชยนาวีมอบหมาย 

“ผูรับอนุญาต”  หมายความวา ผูรับอนุญาตปลูกสรางอาคารหรือส่ิงอ่ืนใดลวงลํ้าเขาไป  
เหนือน้ํา ในน้ํา และใตน้ําของแมน้ํา ลําคลอง บึง อางเก็บน้ํา ทะเลสาบ อันเปนทางสัญจรของประชาชน 
หรือท่ีประชาชนใชประโยชนรวมกันหรือภายในนานน้ําไทยหรือบนชายหาดของทะเลดังกลาว 
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หลักเกณฑท่ัวไปในการพิจารณาอนุญาตใหปลูกสรางอาคารหรือส่ิงลวงลํ้าลําแมน้ํา 
 1. อาคารหรือส่ิงอ่ืนใดลวงลํ้าลําแมน้ําท่ีจะอนุญาตใหปลูกสรางได  

1.1  ตองมีลักษณะท่ีพึงอนุญาตไดตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 63 (พ.ศ. 2537) ไดแก 
 - ทาเทียบเรือขนาดไมเกิน 20 ตันกรอส 
 - โปะเทียบเรือและสะพานปรับระดับ 
 - สะพานขามคลอง 
 - คานเรือ 
1.2  ตองไมอยูในเขตที่กรมการขนสงทางนํ้าและพาณิชยนาวี ประกาศหามปลูกสราง 

2.  การอนุญาตใหใชพื้นที่ลวงลํ้าลําแมน้ํา   
2.1  ใหกระทําไดเทาท่ีจําเปนและสมควรเฉพาะตามวัตถุประสงคในการใชอาคาร เพื่อ    

มิใหมีการสรางส่ิงลวงลํ้าลําแมน้ํายื่นเขาไปในทางนํ้ามากเกินความจําเปน ในการออกแบบอาคารจึงควร
พิจารณาขุดลอกท่ีตื้นออกตามสมควรและเปนไปได  

2.2  ตองไดรับการรับรองเปนหนังสือจากทางจังหวัดวาส่ิงลวงลํ้าลําแมน้ําท่ีขออนุญาต
ไมเปนอุปสรรคตอแผนพัฒนาจังหวัด ผังเมือง และการรักษาสภาพแวดลอมของจังหวัด เพื่อปฏิบัติให
สอดคลองกับนโยบายของจังหวัดเกี่ยวกับการอนุรักษธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม ประวัติศาสตร ภูมิทัศน และ
ความเปนระเบียบเรียบรอยของพื้นท่ี 

2.3  ตองไมเปนการขัดตอกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารหรือกฎหมายวาดวยการ       
ผังเมือง 

3.  ลักษณะหรือสภาพของส่ิงลวงลํ้าลําแมน้ํา 
3.1  ตองไมเปนอันตรายตอการเดินเรือ โดยพิจารณาถึงสภาพตางๆ ของทางน้ํา และ

บริเวณใกลเคียง เกี่ยวกับขนาดความกวาง ความโคง ความลึกของน้ํา ลักษณะของรองน้ํา ระยะหางของ
ขอบรอง ระดับน้ําข้ึนสูงสุดและน้ําลงตํ่าสุด ความลาดชันของขอบฝงหรือชายตล่ิง ท่ีกลับลําเรือ ท่ีจอดเรือ
อ่ืนๆ ความหนาแนนของการจราจรทางน้ํา แนวโนมของเรือท่ีอาจมีเพิ่มข้ึนในอนาคต ความสามารถใน
การบังคับเรือ ระยะหางท่ีเรือจะสวนกันไดโดยปลอดภัย ประกอบตามหลักวิชาการเดินเรือ เพ่ือมิใหเกิด
ปญหาอุปสรรคหรือเปนอันตรายตอการเดินเรือ 

3.2  ตองไมกอให เกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมตามสภาพธรรมชาติ  และการ
เปล่ียนแปลงตามธรรมชาติตามสภาพทางอุทกศาสตรของชายฝงหรือแนวตล่ิง ไมทําใหทางนํ้า
เปล่ียนแปลงไปจนกอใหเกิดผลกระทบตอตล่ิง รองน้ํา ระดับน้ําข้ึน-น้ําลง ความเร็วทิศทางกระแสน้ํา 
ทิศทางของคล่ืน ขบวนการเคล่ือนตัวของตะกอนดินและทราย การเปล่ียนแปลงในรูปของการกัดเซาะ
หรือการตกตะกอน รวมท้ังไมกอใหเกิดผลกระทบบริเวณขางเคียงและไมทําใหทางน้ําแคบลง  
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ภาพท่ี 7  ภาพรองนํ้าธรรมชาติ และรองนํ้าขุดลอก  

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      
ภาพท่ี 8  ภาพตัดขวางของแมนํ้า แสดงพ้ืนที่หนาตัดของแมนํ้าที่ลดลงเน่ืองจากสิ่งลวงลํ้าลําแมน้ํา   
               
 

ทําใหความสามารถในการรับนํ้าของแมนํ้าลดลง  

 

 

 

 

 

 

ลักษณะของส่ิงลวงลํ้าลําแมน้ําท่ีพึงอนุญาตได 
1. ทาเทียบเรือขนาดไมเกิน 20 ตันกรอส 
 วัตถุประสงคการใช  สําหรับเปนทาเทียบ ผูก จอดเรือขนาดไมเกิน 20 ตันกรอส เพื่อรับสงคน
และ/หรือส่ิงของ    โดยใหระบุวัตถุประสงคการใชเปนทาเรือสาธารณะหรือใชขนสงสินคาหรือผูโดยสาร
หรือมีวัตถุประสงคอ่ืน (เพื่อประโยชนในการเรียกเก็บคาตอบแทนตามกฎกระทรวง ฉบับท่ี 64) 
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 1.1  ขอพิจารณาดานการใชพื้นท่ีลวงลํ้าลําแมน้ํา 

  1.1.1  การออกแบบทาเทียบเรือใหสวนที่ยื่นออกจากขอบตลิ่ง/ฝง นอยที่สุดเทาท่ี
จําเปนโดยจะตองพิจารณาขุดลอกที่ตื้นออกตามสมควรและความเปนไปได เพื่อมิใหทาเทียบเรือ
ยื่นออกมามากเกินความจําเปน และมีความลึกของน้ําหนาทาขณะน้ําลงตํ่าสุดเพียงพอใหเรือเขา
เทียบทาโดยปลอดภัย  
  1.1.2  ปลายสุดของทาเทียบเรือตองไมเกินแนวน้ําลึกหนาทาเม่ือน้ําลงตํ่าสุด ลึกกวา
อัตรากินน้ําลึกสูงสุดของเรือที่เขาเทียบทาตามความจําเปน  โดยคํานึงถึงขนาดเรือและลักษณะ     
ภูมิประเทศแตทั้งนี้ตองไมเกิน 1 ใน 5 ของความกวางของแมน้ํา/ลําคลอง โดยคํานึงถึงรองน้ํา     
ทางเดินเรือและพื้นท่ีจอดเรือและพื้นท่ีกลับลําเรือ 

  1.1.3 ต อ งส ร า ง ต า ม แนว เ ข ต ที ่ด ิน ที ่ผู ข อ อน ุญ า ตม ีก ร รมส ิท ธิ ์ หร ือ ส ิท ธิ
ครอบครองเปนแนวตรงยื่นจากฝง โดย 

- ขอบทาเทียบเรือตองมีระยะหางจากแนวเขตท่ีดินขางเคียงไมนอยกวา 1 เมตร 
- ตองไมยื ่น ลํ้ากวาแนวทาเทียบเรือขางเคียงที่สรางอยูกอนแลว  จนเปน
เหตุใหเกิดความไมสะดวกแกการนําเรือเขา-ออกเทียบทาขางเคียงกันนั้น  

- ตองไมยื่นเอนเอียงออกรุกลํ้าหนาแนวเขตท่ีดินหรือหนาอาคารผูอ่ืน หรือ     
หนาทาของผูอ่ืน  

- เรือที่เทียบทาตองไมรุกลํ้าหนาแนวเขตที่ดินหรือหนาอาคารหรือหนาทา
ของผูอ่ืน 

  1.1.4  ใหพิจารณาขนาดความยาวของทาเทียบเรือใหเหมาะสมกับเรือขนาดไมเกิน 
20 ตันกรอส จํานวน 1 ลํา ท่ีใชสําหรับเทียบทารับสงคนและ/หรือส่ิงของ 

1.1.5  ขนาดทาเทียบเรือใหมีความกวางไมเกิน 3.50 เมตร และสะพานเชื่อม
ระหวางฝงกับทาเทียบเรือใหมีความกวางไมเกิน 2.50 เมตร โดยไมใชพื้นที่ทาเทียบเรือสําหรับ
กองเก็บสิ่งของหรือจอดยานพาหนะหรือทํากิจกรรมอื่นที่ไมเกี ่ยวของกับวัตถุประสงคของ        
ทาเทียบเรือ เพื่อปองกันมิใหใชท่ีสาธารณะเกินความจําเปน 
  1.1.6  กรณีทาเรืออยูในเขตโครงการพัฒนาการขนสงทางน้ํา ที่กําหนดแนวรองน้ํา 
หรือมีแผนการขุดลอกไวชัดเจน  ปลายสุดของทาเทียบเรือตองมีระยะหางจากขอบรองน้ําลึก      
ไมนอยกวา 2 เทา ของความกวางเฉล่ียของเรือท่ีเขาเทียบทา 
  1.1.7  กรณีทา เรือยังไมไดกําหนดแนวรองน้ํา  ใหยึดถือขอบรอง นํ้าธรรมชาติ    
เปนหลัก 
  1.1.8  ทาเทียบเรือในทะเลที่ผานชายหาดตองไมปดกั้นการท่ีประชาชนจะใชสอยหรือ
เดินผานชายหาด              
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ภาพท่ี 9  ทาเทียบเรือขนาดไมเกิน 20 ตันกรอส พรอมขนาดที่สําคัญในการพิจารณา  
 
 
 
 

 
                                 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ภาพท่ี 10  แสดงโครงสรางของทาเทียบเรือดานขวางทิศทางการไหลกระแสนํ้า มีชองโปรงระหวางเสาไมนอยกวา 3 เมตร 
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 1.2 ขอพิจารณาดานลักษณะหรือสภาพของส่ิงลวงลํ้าลําแมน้ํา 
  1.2.1 ทาเทียบเรือตองมีโครงสรางแข็งแรง   ความแข็งแรงพื้นทาเทียบเรือสามารถรับ
น้ําหนักไดเทาใด  ทาเทียบจะตองแข็งแรงพอในการรับแรงกระแทกของเรือท่ีเขาเทียบโดยปกติ              
ทาเทียบเรือตองมีพุกผูกเรือ และอุปกรณกันเรือกระทบทาท่ีเหมาะสม   

1.2.2    ตองมีโครงสรางท่ีไมทําใหทิศทางการไหลของน้ําเปล่ียนแปลง มีชองโปรง
ระหวางเสาไมนอยกวา 3 เมตร 

1.2.3   บริเวณที่จะกอสรางทาเทียบเรือเมื่อเรือเทียบทาแลวตองไมบดบังทัศนวิสัย    
ในการเดินเรือ ซ่ึงอาจกอใหเกิดอันตรายแกเรือท่ีแลนผานไปมา 

1.2.4   พื้นทาเทียบเรือในแมน้ํา ลําคลอง บึง อางเก็บน้ํา ทะเลสาบ อันเปนทางสัญจรของ
ประชาชนหรือท่ีประชาชนใชประโยชนรวมกันตองไมมีลักษณะเปนแผนคอนกรีตปดทึบตลอด ใหมี
ชองวางเพื่อใหแสงแดดสองผานถึงพื้นน้ําใตทาได และไมมีส่ิงกอสรางอ่ืนใดบนพื้นทาเทียบเรือ นอกจาก
ส่ิงกอสรางท่ีจําเปนอันเปนสวนประกอบของทาเรือนั้น 
   1 .2.5 มีมาตรการและอุปกรณประจําทาในดานการรักษาความปลอดภัยและ
อํานวยความสะดวกในการนําเ รือเขา-ออกทา เทียบเรือ  
  1.2.6  ทาเทียบเรือตองไมกอใหเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม เชนการพิจารณาจาก  
   - ชนิดของสินคาท่ีขนถาย 
   - วิธีการขนถาย 
   - การปองกันมิใหสินคา ร่ัวไหล หกหลนลงสูแหลงน้ํา 
   - มาตรการควบคุมปองกันแกไข เม่ือเกิดการร่ัวไหล หกหลนลงสูแหลงน้ํา 
    - การเกิดฝุนฟุงกระจาย หรือเสียงรบกวนขณะขนถายสินคา 
   - ผูรับผิดชอบควบคุมในการขนถายสินคา 
   - การทําความสะอาดหนาทาเทียบเรือ 
      1 .2.7 ใหกําหนดเ ง่ือนไขดานการปองกันมลพิษท้ังติดตามตรวจสอบคุณภาพ
ส่ิงแวดลอม  ตามความเหมาะสมกับสภาพทองถ่ินนั้นๆ  

แมน้ํา 

แมน้ํา 
ภาพที่ 12    ทา เทียบเรือ   แสดงรูปแบบการใชพื ้นที่

ก อสรา งทา เท ียบ เร ือ ในบริเ วณที ่ม ีเ กณฑ
ความลึกของน้ําเพียงพอใหเรือเขา-ออกจาก
เทียบ  จากระดับน้ําลง ตํ่าสุด  ทา เทียบ เรือ
กอสรางยาวขนานและชิดกับแนวตลิ่ง 

ภาพที่ 11   ทาเทียบเรือ   แสดงรูปแบบการใชพื้นที่
กอสราง ทาเทียบเรือ ยาวยื่นล้ําลงไปใน
แมน้ํา เพื่อใหเกณฑความลึกของนํ้าจาก
ระด ับน้ํ า ล ง ตํ่า ส ุด  เ พ ีย งพอก ับอ ัต ร า   
กินน้ําลึกของเรือ ที่จะเขาเทียบทา 
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2. โปะเทียบเรือและสะพานปรับระดับ 
 วัตถุประสงคการใช เปนท่ีเทียบเรือสําหรับคนข้ึน-ลงเรือในแมน้ํา ลําคลอง บึง อางเก็บน้ํา 
ทะเลสาบและทะเลในนานน้ําไทย    
 2.1  ขอพิจารณาดานการใชพื้นท่ีลวงลํ้าลําแมน้ํา 
  2.1.1 การออกแบบโปะเทียบเรือใหมีความยาวยื่นออกจากฝงใหนอยที่สุดเทาท่ี
จําเปนโดยจะตองพิจารณาขุดลอกที่ตื้นออกตามสมควรและความเปนไปได เพื่อมิใหโปะเทียบเรือ
ยื่นออกมามาก  
  2.1.2  ปลายสุดของโปะเทียบเรือตองไมเกินแนวน้ําลึก เม่ือน้าํลงตํ่าสุด ลึกกวาอัตรา
กินน้ําลึกเต็มท่ีของเรือท่ีเขาเทียบทาตามความจําเปน โดยคํานึงถึงขนาดเรือและลักษณะภูมิประเทศ
แตทั้งนี้ตองไมเกิน 1 ใน 5 ของความกวางของทางนํ้า โดยคํานึงถึงรองน้ําทางเดินเรือและพื้นท่ี  
จอดเรือและพื้นท่ีกลับลําเรือ 

  2.1.3 ต อ งส ร า ง ต า ม แนว เ ข ต ที ่ด ิน ที ่ผู ข อ อน ุญ า ตม ีก ร รมส ิท ธิ ์ หร ือ ส ิท ธิ
ครอบครองเปนแนวตรงยื่นจากฝง ขอบโปะเทียบเรือตองมีระยะหางจากแนวเขตท่ีดินขางเคียงไมนอย
กวา 1 เมตร และตองไมยื ่น ลํ้ากวาแนวสิ่งลวงลํ้าลําแมน้ําขางเคียงที่ไดรับอนุญาตอยูกอนแลว     
จนเปนเหตุใหเกิดความไมสะดวกแกการนําเรือ เขา-ออก  ในบริเวณขางเคียงกันนั้น  ตองไมยื่น
เอนเอียงออกรุกลํ้าหนาแนวเขตท่ีดินหรือหนาอาคารผูอ่ืน  เรือที่เทียบทาตองไมลํ้าไปกวาหนาแนวเขต
ท่ีดินหรือหนาอาคารหรือหนาทาของผูอ่ืน 
  2.1.4 ใหพิจารณาขนาดของโปะเทียบเรือใหเหมาะสม สําหรับใชประโยชนใน
การเทียบเรือขนสงคนโดยสาร  โดยไมใชพื ้นที่โปะ เทียบเรือสําหรับกองเก็บสินคา  หรือทํา
กิจกรรมอื่นที่ไมเกี่ยวของกับวัตถุประสงคของโปะเทียบเรือ เพื่อปองกันมิใหใชที่สาธารณะเกิน
ความจําเปน 
  2.1.5  กรณีโปะเทียบเรืออยูในเขตโครงการพัฒนาการขนสงทางน้ํา ที่กําหนดแนว
รองน้ํา หรือมีแผนการขุดลอกไวชัดเจน กําหนดใหปลายสุดของโปะเทียบเรือตองมีระยะหางจาก
ขอบรองน้ําลึกไมนอยกวา 2 เทา ของความกวางเฉล่ียของเรือท่ีเขาเทียบทา 
  2.1.6 กรณียังไมไดกําหนดแนวรองน้ํา ใหยึดถือขอบรองน้ําธรรมชาติเปนหลัก 
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ภาพท่ี 14  แบบแสดงตัวอยางโปะเทียบเรือและสะพานปรับระดับ 
                  แสดงภาพขณะที่ระดับนํ้าลงตํ่าสุด ความลาดชันของสะพานตองไมมากกวา 1 : 2 

 
 
 
 
 

 

 

 

                                                             

ภาพท่ี  13   แบบแสดงตัวอยางโปะเทียบเรือ  

แบบแสดงตัวอยางโปะและสะพานทาเทียบเรือ 
แสดงรูปสะพานขณะน้ําลงตํ่าสุด 

 

 

 

 

 

 



 - 20 - 

 2.2 ขอพิจารณาดานลักษณะหรือสภาพของส่ิงลวงลํ้าลําแมน้ํา 
  2.2.1 สะพานปรับระดับตองมีความแข็งแรง ทนทานและมีความปลอดภัย  มีขนาด    
ที ่เหมาะสมกับโปะเทียบเร ือ  มีราวกันตกที่แข็งแรงทั ้งสองดาน  และความลาดชันของสะพาน          
ตองไมมากกวา 1 2 ׃ เม่ือน้ําลงตํ่าสุด 
  2.2.2  โปะเทียบเรือตองมีโครงสรางท่ีแข็งแรง ทนทานเพียงพอในการรับแรงกระแทก
ของเรือท่ีเขาเทียบโดยปกติรวมถึงคล่ืนท่ีเกิดจากเรือ และมีความปลอดภัย มีความสมดุลต้ังตรงและการ
ทรงตัวท่ีดี มีกําลังลอยตัวเพียงพอเม่ือรับน้ําหนักบรรทุกสูงสุดแลวพื้นของโปะเทียบเรือตองอยูสูงจาก
ระดับน้ําไมนอยกวา 40 เซนติเมตร (เสนแนวน้ําบรรทุก) และมีราวกันตกท่ีแข็งแรงทุกดาน ยกเวนดาน     
ท่ีเรือเทียบและสวนท่ีตอกับสะพานปรับระดับพื้นโปะเทียบเรือตองจัดทําใหมีลักษณะปองกันการล่ืน   
และตองไมมีส่ิงกีดขวางทางเดิน 
  2.2.3  โปะเทียบเรือตองมีเสาปกและอุปกรณยึดโปะกับเสาท่ีแข็งแรงเพื่อมิใหตัวโปะ
เล่ือนไปมา โดยคํานึงถึงกระแสน้ําและน้ําหนักของเรือท่ีผูกจอด 
  2.2.4  ภายในตัวโปะเทียบเรือตองแบงกั้นผนังผนึกกั้นน้ําเปนหองๆ อยางนอย 3 หอง 
เฉล่ียตอความยาว และมีชองเปด (Man Hole) สําหรับตรวจสอบการรั่วซึม ทุกหอง พรอมท้ังตัวโปะตอง
แสดงเสนแนวน้ําบรรทุก (Load Line) รอบตัวโปะ  
  2.2.5  ตัวโปะเทียบเรือตองมีขนาดท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงคของการใชงาน โดย
คํานวณจากจํานวนผูโดยสาร 1.20 คนตอพื้นท่ีบนโปะเทียบเรือไมนอยกวา 1 ตารางเมตร และตองมีปาย
แสดงความสามารถรับน้ําหนักบรรทุก มีขอความวา “รับน้ําหนักสูงสุด .... คน”  
  2.2.4  ตัวโปะดานท่ีใชเทียบเรือตองติดต้ังอุปกรณกันเรือกระทบกับโปะเทียบเรือ  มีพุก
ผูกเรือท่ีแข็งแรงสําหรับผูกเรือหัว - ทาย 
  2.2.6  บนโปะเทียบเรือตองมีพวงชูชีพพรอมใชงานไดทันทีติดต้ังไวในแตละมุมของ
โปะเทียบเรือ 
  2.2.9  กรณีเปนโปะเทียบเรือสาธารณะ ควรจัดใหมีทางข้ึนหรือลงโปะเทียบเรือ         
แยกออกจากกัน และใหมีเคร่ืองกั้นสําหรับคนโดยสารเม่ือเห็นวาจะมีจํานวนมากเกินไป 
  2.2.10 การพิจารณาโปะเทียบเรือ ตองคํานึงถึงสภาพการจราจรทางน้ํา สภาพแวดลอม 
ท้ังปจจุบัน และท่ีจะมีการพฒันาในอนาคตดวย 
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3.  สะพานขามคลอง 
 วัตถุประสงคการใช  เปนทางเช่ือมระหวางท่ีดินหรือทางสาธารณะริมฝงคลอง 
 3.1  ขอพิจารณาดานลักษณะหรือสภาพของส่ิงลวงลํ้าลําแมน้ํา  
  3.1.1 ตองมีโครงสรางท่ีไมทําใหทิศทางการไหลของนํ้าเปล่ียนแปลง และไมกอใหเกิด
ความเสียหายแกพื้นท่ีบริเวณใกลเคียง 
  3.1.2  ความสูงของสะพานจากระดับน้ําข้ึนสูงสุด ถึงระดับใตคาน หรือทองสะพาน 
แลวแตวาสวนใดจะตํ่าสุด ตองเพียงพอใหเรือที่มีขนาดใหญที่สุดที่สามารถใชรองน้ําที่เปนอยูใน
สภาพปจจ ุบ ันตลอดจนแนวโนมของการขยายและปรับปรุงร องน้ําทาง เร ือ เด ินในอนาคต           
แลนผานได  กรณีคลองที่ไมมีการเดินเรือ  ใหความสูงของชองลอดสะพานจากระดับน้ําสูงสุด     
ไมนอยกวา 1.0 เมตร 
  3.1.3  ความกวางของชองลอดสะพานตองเพียงพอใหเรือที่มีขนาดใหญที่สุดท่ี
สามารถใชรองน้ําที่เปนอยูในสภาพปจจุบัน ตลอดจนแนวโนมของการขยายและปรับปรุงรองน้ํา
ทางเรือเดินในอนาคต สามารถแลนผานกันไดโดยปลอดภัย    กรณีคลองที่ไมมีการเดินเรือ        
เสาตอมอตองอยูในแนวฝงหรือชิดฝงใหมากท่ีสุด  
  3.1.4  ตองไมเปนเหตุใหเกิดกีดขวางการมองเห็นในการเดินเรือ หรือเปนท่ีนากลัว
อันตรายแกเรือท่ีผานไปมา 
 
 
 

 

ภาพท่ี 15 สะพานขามคลองลักษณะมาตรฐานแสดงขนาดที่สําคัญ 
    ระยะระหวางเสาตอมอ 
    ความสูง 
    ระดับนํ้าสูงสุด 
    แนวขอบตลิ่ง
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ภาพท่ี 16  เสาตอมอและกระแสนํ้า ลักษณะการกีดขวางกระแสนํ้า  
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4.  คานเรือ 
 วัตถุประสงคการใชงานสําหรับเปนทางชักลากเรือเพ่ือนําข้ึนมาเก็บหรือบํารุงรักษา ซอมแซมเรือ 
 4.1  ขอพิจารณาดานการใชพื้นท่ีลวงลํ้าลําแมน้ํา 

4.1.1  การออกแบบคานเรือใหสวนที่ยื ่นออกจากขอบตลิ่ง/ฝงใหนอยที่สุดเทาท่ี
จําเปนโดยจะตองพิจารณาขุดลอกพื้นที่ดินใหไดความลึกตามสมควร เพื่อมิใหคานเรือยื่นออกมา
มากเกินความจําเปน และมีความลึกของน้ําหนาทาขณะน้ําลงตํ่าสุดเพียงพอใหเรือขึ้นคานโดย
ปลอดภัย  

4.1.2 แนวรางรองรับเรือตองยาวยื่นจากฝงเพียงพอที่จะชักลากเรือขนาดใหญที่สุด
ท่ีคานเรือนั้นจะสามารถรับซอมทําไดในเวลาน้ําลงตํ่าสุด 

  4.1.3 ต อ งส ร า ง ต า ม แนว เ ข ต ที ่ด ิน ที ่ผู ข อ อน ุญ า ตม ีก ร ร มส ิท ธิ ์ หร ือ ส ิท ธิ
ครอบครองเปนแนวตรงยื่นจากฝง โดย 

- คานเรือตองมีระยะหางจากแนวเขตท่ีดินขางเคียงไมนอยกวา 1 เมตร 
- ตองไมยื่นลํ้ากวาแนวสิ่งลวงลํ้าลําแมน้ําขางเคียงที่สรางอยูกอนแลว 

จนเปนเหตุใหเกิดความไมสะดวกแกการนําเรือเขา-ออก  ในบริเวณ
ขางเคียง  

- ตองไมยื่นเอนเอียงออกรุกลํ้าหนาแนวเขตท่ีดินหรือหนาอาคารผูอ่ืน หรือ
หนาทาของผูอ่ืน  

 4.2  ขอพิจารณาดานลักษณะหรือสภาพของส่ิงลวงลํ้าลําแมน้ํา  
  4.2.1  ทําเลที่จะสรางคานเรือสําหรับนําเรือขึ้น-ลง  นั้น  ตองเปนตําบลที่เรือผาน   
ไปมา สามารถมองเห็นการนําเรือขึ้นหรือลงจากคานเรือไดในระยะที่พอเพียงแกการหลบหลีก 
เพื่อมิใหมีเหตุอันตรายเกิดข้ึน 

4 .2.2 มีมาตรการและอุปกรณในดานการรักษาความปลอดภัยและ อํานวย
ความสะดวกในการนํา เ รือข้ึน-ลง  จากคานเรือ  รวมถึงความปลอดภัยในการเดินเ รือ   
  4.2.3  คานเรือตองไมกอใหเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม เชนการพิจารณาจาก  
   - ประเภท กิจกรรมการใชคานเรือ 
   - การปองกันมิใหวัสดุ ส่ิงปฏิกูล หรือส่ิงอ่ืนใดหกหลนลงสูแหลงน้ํา 

                                      - มาตรการควบคุมปองกันแกไข เม่ือเกิดการร่ัวไหล หกหลนของวัสดุ ส่ิงปฏิกูล 
หรือส่ิงอ่ืนใดลงสูแหลงน้ํา 

    - การเกิดฝุนฟุงกระจาย หรือเสียงรบกวนขณะประกอบกิจกรรมคานเรือ 
   - ผูรับผิดชอบควบคุมในการดําเนินกิจการคานเรือ 
   - การรักษาความสะอาดบริเวณคานเรือ 
                       4 .2.4 ใหกําหนดเ ง่ือนไขดานการปองกันมลพิษท้ังติดตามตรวจสอบคุณภาพ
ส่ิงแวดลอม  ตามความเหมาะสมกับสภาพทองถ่ินนั้นๆ  
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ภาพที่ 17  แสดงองคประกอบของคานเรือ การวางราง 

 
 
 

 

 

 

                                                                

 

 

 

 

 

ภาพที่ 18 แสดงรายละเอียดโครงสรางโดยทั่วไปของคานเรือ  
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รองน้ําทางเรือเดิน 

 

ภาพท่ี 19  แผนที่รองนํ้า 
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เอกสารและหลักฐานประกอบคําขออนุญาต 

 ผูประสงคจะขออนุญาตปลูกสรางส่ิงลวงลํ้าลําน้ํา ใหยื่นคําขอ (ตัวอยางแบบท่ี 1 หรือแบบท่ี 2  
แลวแตกรณี) โดยระบุวัตถุประสงคในการใชส่ิงลวงลํ้าลําน้ําท่ีขออนุญาตพรอมดวยเอกสารและหลักฐาน
เอกสาร ดังตอไปนี้ 
 (1)  ภาพถายสําเนาทะเบียนบานและภาพถายบัตรประจําตัวประชาชน  หรือภาพถาย
บัตรประจําตัวขาราชการ หรือภาพถายบัตรแสดงฐานะอยางอ่ืนท่ีออกโดยสวนราชการ 
 (2)  หลักฐานแสดงความเปนเจาของกรรมสิทธ์ิ หรือเปนผูมีสิทธิครอบครอง หรือเปนผูมี
อํานาจหนาท่ีดูแลรักษาที่ดินท่ีติดตอกับแมน้ํา ลําคลอง บึง อางเก็บน้ํา ทะเลสาบ อันเปนทางสัญจรของ
ประชาชนหรือท่ีประชาชนใชประโยชนรวมกันหรือทะเลภายในนานน้ําไทยหรือบนชายหาดของทะเล
ดังกลาว 
  ผูขออนุญาตปลูกสรางอาคารหรือส่ิงอ่ืนใดลวงลํ้าลําแมน้ํา ตองเปนเจาของกรรมสิทธ์ิ
หรือเปนผูมีสิทธิครอบครอง หรือเปนผูมีอํานาจหนาท่ีดูแลรักษาที่ดินท่ีติดตอกับแมน้ํา ลําคลอง บึง     
อางเก็บน้ํา ทะเลสาบ อันเปนทางสัญจรของประชาชนหรือท่ีประชาชนใชประโยชนรวมกัน หรือทะเล
ภายในนานน้ําไทยหรือบนชายหาดของทะเลดังกลาว 
              (3)  แบบแปลนแสดงรายละเอียดของอาคาร หรือส่ิงอ่ืนใดท่ีขออนุญาตปลูกสรางลวงลํ้า      
ลําน้ําตองมีผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธาตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพวิศวกรรม
เปนผูรับรอง เวนแตอาคารหรือส่ิงอ่ืนใดที่ขออนุญาตปลูกสรางลวงลํ้าลําน้ํานั้นจะมีขนาดเล็กและ
โครงสรางทําดวยไมหรือวัสดุอ่ืนท่ีไมคงทนถาวร ไมจําเปนตองมีผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
สาขาวิศวกรรมโยธารับรอง 
 (4)  แผนผังแสดงบริเวณท่ีขออนุญาตและบริเวณใกลเคียง 
 (5)  หนังสือของจังหวัดที่อาคารหรือสิ่งอื่นใดที่ขออนุญาตปลูกสรางลวงลํ้าลําน้ําตั้งอยู
รับรองวาไมเปนอุปสรรคตอแผนพัฒนาจังหวัด ผังเมือง และการรักษาสภาพแวดลอมของจังหวัด 
 (6)  รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ซึ่งตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
 (7)  หลักฐานหรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวของที่อธิบดีกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี
กําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ในกรณีท่ีผูยื่นคําขอเปนนิติบุคคล ใหยื่นคําขอพรอมสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน   
นิติบุคคลท่ีระบุช่ือผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล และเอกสารตาม (2) (3) (4) (5) (6) และ (7) 
 ในกรณีท่ีผูคําขอเปนสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ ใหยื่นคําขอพรอม
หลักฐานและเอกสารตาม (3) (4) (5) และ (6) 
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คาธรรมเนียม 
          - การตรวจส่ิงลวงลํ้าลําน้ํา คร้ังละ 50 บาท 
           - การตรวจพิจารณาทาเทียบเรือ สําหรับเรือขนาดไมเกิน 20 ตันกรอส คร้ังแรก คร้ังละ 200 บาท  
           - ใบอนุญาตใหปลูกสรางส่ิงลวงลํ้าลําน้ํา ฉบับละ 100 บาท 
           - ใบอนุญาตใหสรางทาเทียบเรือ ฉบับละ 100 บาท 

คาตอบแทนส่ิงลวงลํ้าลําน้ํา 
 ใหผูรับอนุญาตปลูกสรางอาคารหรือส่ิงอ่ืนใดลวงลํ้าลําน้ํา เสียคาตอบแทนเปนรายปตาม

สภาพและประโยชนที่ผูปลูกสรางหรือผูครอบครองพึงไดรับตามวิธีการและอัตรา หรือไดรับยกเวน
ไมตองเสียคาตอบแทนเปนรายป ตามกฎกระทรวง  ฉบับที่ 64 (พ .ศ .  2537) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานนํ้าไทย พระพุทธศักราช 2456 

ขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินการ 
 1. เม่ือไดรับคําขออนุญาตปลูกสรางส่ิงลวงลํ้าลําน้ําแลวใหตรวจสอบวาผูขออนุญาตยื่นคําขอ
พรอมหลักฐานและเอกสารครบถวนและถูกตองหรือไม ภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดคําขออนุญาต 
 2. ในกรณีที่เห็นวาสิ่งลวงลํ้าลําน้ําที่ขออนุญาตปลูกสรางเปนกรณีที่ไมอาจอนุญาตได  
ใหแจงผูขออนุญาตทราบภายในหกสิบวันนับแตวันท่ีไดรับคําขออนุญาต 
 3. ในกรณีที่เห็นวาผูขออนุญาตยื่นหลักฐานและเอกสารไมครบถวนหรือไมถูกตองและ
เปนกรณีที่อาจอนุญาตได ใหแจงผูขออนุญาตสงหลักฐานและเอกสารใหครบถวนหรือใหถูกตอง
ภายในเวลาที่กําหนด 
 4.  ใหตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาตภายในหนึ่งรอยยี ่สิบวันนับแตวันที่ไดรับ
หลักฐานและเอกสารครบถวนและถูกตองจากผูขออนุญาต  ทั ้งนี ้ การอนุญาตตองจัดทําเปน
ใบอนุญาตแสดงการรับอนุญาตใหปลูกสรางสิ่งลวงลํ้าลําแมน้ํา พรอมเงื่อนไขทายใบอนุญาตและ
แผนท่ีสังเขปแนบทายใบอนุญาตใหครบถวนถูกตอง 
 5.  กําหนดใหผู รับอนุญาตจะตองแจง เจาหนาที่เพื ่อทําการตรวจการกอสราง  ตาม
ข้ันตอนเม่ือจะเร่ิมดําเนินการปลูกสราง ระหวางดําเนินการปลูกสราง และเมื่อดําเนินการปลูกสราง
แลวเสร็จ  เพื่อใหสิ่งลวงลํ้าลําแมน้ําเปนไปตามรูปแบบและขอบเขตที่ไดรับอนุญาต โดยกําหนด
เปนเง่ือนไขไวในใบอนุญาตใหปลูกสรางส่ิงลวงลํ้าลําแมน้ํา   
 6. ในกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีโครงการกอสรางสิ่งลวงลํ้าแมน้ําตาม
รายละเอียดดังกลาวขางตน ตองดําเนินการขออนุญาตและพิจารณาตามหลักเกณฑและขั้นตอนท่ี
กําหนดไวเชนเดียวกัน 
  7. ดําเนินการบันทึกขอมูลเกี่ยวกับส่ิงลวงลํ้าลําแมน้ําทางระบบคอมพิวเตอรในเว็บไซด
ของกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี ในหนาจอบันทึกขอมูลจะตองบันทึกขอมูลภาพถาย
แสดงรายละเอียดส่ิงปลูกสรางลวงลํ้าลําแม และบริเวณท่ีขออนุญาต ตามตัวอยางตอไปนี้ 
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*** ตัวอยาง *** 
การบันทึกขอมูลเกี่ยวกับสิ่งลวงล้าํลําแมนํ้า 
ทางระบบคอมพิวเตอรในเว็บไซดของ 
กรมการขนสงทางนํ้าและพาณิชยนาวี 

Website : www.md.go.th 
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หนาบันทึกขอมูลคํารองผาน Web ( OUR1I010 ) 

 
 



 - 30 - 

เม่ือกดปุม ‘ อางอิงคํารองท่ี ‘ ของ (OUR1I010) หนาจอ popup จะแสดงออกมาเพ่ือคนหาขอมูลในตาราง 

 
 
 

เม่ือกดปุม ‘ กรอกเอกสารเพ่ือพิจารณา ‘ ของ (OUR1I011) หนาจอบันทึกขอมูลคํารองผาน Web      
จะแสดงออกมาเพื่อใหกรอกเพื่อเพ่ิม ขอมูลในตาราง (OUR1I012) 
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เม่ือกดปุม ‘ อางอิงคํารองท่ี ‘ ของ (OUR1I021) หนาจอ popup จะแสดงออกมาเพ่ือคนหาขอมูลในตาราง 

 
 
เม่ือกดปุม ‘ กรอกเอกสารเพ่ือพิจารณา ‘ ของ (OUR1I022) หนาจอบันทึกขอมูลคํารองผาน Web จะแสดง
ออกมาเพื่อใหกรอกเพื่อเพ่ิม ขอมูลในตาราง (OUR1I023) 
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เม่ือกดปุม ‘ รายละเอียดคํารอง‘ ของ (OUR1I031) หนาจอบันทึก/แกไขขอมูลข้ันตอนการดําเนินเร่ืองคํารอง  
จะแสดงออกมาเพื่อใหกรอกเพื่อเพ่ิมขอมูล (OUR1I033) 
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เม่ือกดปุม ‘ กรอกรายละเอียดคํารอง ‘  หนาจอบันทึกขอมูลคํารองผาน Web จะแสดงออกมาเพ่ือ     
ใหกรอกเพ่ือเพิ่มขอมูลในตาราง ( OUR1I011 ) 
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เม่ือกดปุม ‘ + ‘หนาจอบันทึก/แกไขรับเร่ืองคํารอง จะแสดงออกมาเพ่ือใหกรอกเพ่ือเพิ่ม ขอมูลในตาราง 
 ( OUR1I021 ) 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคที่ 2 
 

การขดุลอกรองนํ้าขนาดเล็ก 
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การขุดลอกรองนํ้า 
 
การขออนุญาตขุดลอกรองน้ําทางเรือเดิน แบงออกเปน 3 ประเภท ดังนี้ 

1. การขออนุญาตขุดลอกรองน้ําทางเรือเดิน ซ่ึงมีวัตถุประสงคเพื่อขุดลอกหนาทาเทียบเรือ 

2. การขออนุญาตขุดลอกรองน้ําทางเรือเดิน ซ่ึงมีวัตถุประสงคเพื่อการระบายนํ้า ปองกันอุทกภัย 
รักษาสภาพแนวลําน้ําและอ่ืนๆ 

3. การขออนุญาตขุดลอกรองน้ําทางเรือเดินซ่ึงมีวัตถุประสงคเพื่อใชประกอบการพิจารณา
อนุญาตดูดทรายจากทางจังหวัด 

 
การขออนุญาตขุดลอกรองน้ําทางเรือเดินซ่ึงมีวัตถุประสงคเพื่อขุดลอกหนาทาเทียบเรือ 

การยื่นคํารองและการเตรียมเอกสาร 

- ยื่นคํารองขออนุญาตขุดลอกรองน้ําทางเรือเดินตามแบบ ข.1 (ตัวอยางแบบที่ 4 ในภาคผนวก) 

ของกรมการขนสงทางนํ้าและพาณิชยนาวี พรอมแจงวัตถุประสงคการขุดลอกโดยละเอียด 

- สํารวจและจัดทําแผนที่มาตราสวนตามความเหมาะสม ครอบคลุมบริเวณท่ีขออนุญาตและ
พื้นท่ีใกลเคียง โดยเทียบจากระดับน้ําทะเลปานกลาง (M.S.L.) หรือระดับน้ําลงตํ่าสุด 

(L.L.W.)  

- แสดงตําแหนงและขนาดของทาเทียบเรือ และบริเวณท่ีจะทําการขุดลอกอยางชัดเจนโดยตอง
เปนแผนท่ีแสดงผลการสํารวจไมเกิน 6 เดือน กอนวันยื่นคํารองขอขุดลอก  

- ท้ังนี้ตองมีวิศวกรผูมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธาตาม
พระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ.2505 หรือพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ.2542 ลงช่ือ

รับรองในแผนท่ีพรอมแนบสําเนาใบอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมมาดวย 

- สํารวจและหรือจัดทําแผนท่ีแสดงบริเวณท่ีท้ิงวัสดุจากการขุดลอกโดยมีรายละเอียดตามท่ี
กําหนดไวขางตนตามควรแกกรณี พรอมแจงปริมาณวัสดุท่ีจะทําการขุดลอกท้ังหมดดวย 

- ยื่นสําเนาใบอนุญาตใหทําส่ิงลวงลํ้าลําน้ํา(ทาเทียบเรือ) พรอมเอกสารแสดงกรรมสิทธ์ิหนา
ท่ีดินบริเวณท่ีขออนุญาตขุดลอก หรือหนังสือแสดงความยินยอมจากเจาของกรรมสิทธ์ิอัน
ชอบดวยกฎหมาย 

- แสดงรายละเอียดการขุดลอก การท้ิงดิน (วิธีการดําเนินการ) 
- ยื่นเอกสารแสดงการจดทะเบียนของหางหุนสวนจํากัดหรือบริษัทฯ  (ถามี) 
- แสดงหนังสือการวาจางผูทําการขุดลอก(ถามี) 
- แสดงรายละเอียดอ่ืนๆ(ถามี) 
- สําเนาใบเสร็จการชําระเงินคาธรรมเนียม การยื่นขออนุญาตขุดลอกฯ 
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หลักเกณฑการพิจารณา 
- ทาเทียบเรือท่ีจะขุดลอกตองไดรับอนุญาตถูกตองตามกฎหมาย 

- สอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีขอขุดลอกหรือไม 
- บริเวณท่ีขอขุดลอก บริเวณที่ท้ิงดิน ตองไมมีผลกระทบเสียหายตอตล่ิงส่ิงกอสรางใกลเคียง    

รองน้ําชายฝง หรือกิจกรรมอ่ืนๆในบริเวณใกลเคียง 
- กรณีท่ีคาดไดวาอาจมีการนํามูลดิน ทราย จากการขุดลอกไปใชประโยชนใหผูขออนุญาต

ดําเนินการตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 
 

การขออนุญาตขุดลอกรองน้ําทางเรือเดินซ่ึงมีวัตถุประสงคเพื่อการเดินเรือ  การระบายน้ํา ปองกันอุทกภัย  
รักษาสภาพแนวลําน้ํา และอ่ืนๆ 
การยื่นคํารองและการเตรียมเอกสาร 

- ยื่นคํารองขออนุญาตขุดลอกรองน้ําทางเรือเดินตามแบบ ข.1  (ตัวอยางแบบท่ี 4 ในภาคผนวก)  

พรอมแจงวัตถุประสงคการขุดลอกโดยละเอียด 

- สํารวจและจัดทําแผนท่ีมาตราสวนตามความเหมาะสม แสดงแนวลําน้ํา ความลึกพื้นทองน้ํา 
ส่ิงกอสรางสําคัญอ่ืนๆตามแนวลําน้ํา ขนาด ขอบเขตท่ีจะขุดและแหลงท้ิงดินเปนตน โดยตอง
เปนแผนท่ีแสดงผลการสํารวจไมเกิน 6 เดือน กอนวันยื่นคํารองขอขุดลอก 

- กรณีเอกชนเปนผูขออนุญาต ตองมีวิศวกรผูมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขา
วิศวกรรมโยธา ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ.2505 หรือพระราชบัญญัติวิศวกร 
พ.ศ.2542 ลงช่ือรับรองในแผนท่ีพรอมแนบสําเนาใบอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม 

- กรณีหนวยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจเปนผูขออนุญาตใหเจาหนาท่ีสายงานโยธาของ
หนวยงานนั้นๆเปนผูสํารวจออกแบบและลงช่ือรับรองในแผนท่ี 

- แสดงรายละเอียด อุปกรณขุดลอก วิธีการขุดลอก ปริมาณดินและการทิ้งดิน 

- กรณีการขุดลอกเปนจํานวนมากหรือท่ีคาดไดวาอาจมีผลกระทบเสียหายตอบริเวณขางเคียง
ในดานตางๆใหแสดงผลการศึกษาและมาตรการปองกันแกไขผลกระทบดังกลาวแนบมาดวย 

- เอกสารหลักฐานอ่ืนๆ(ถามี) 
- สําเนาใบเสร็จการชําระเงินคาธรรมเนียมการยื่นขออนุญาตขุดลอก 
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หลักเกณฑการพิจารณา 
- สอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีขอขุดลอกหรือไม 
- พื้นท่ีท่ีขออนุญาตขุดลอกฯตองไมมีผลกระทบเสียหายตอแนวลําน้ําตล่ิง ระบบนิเวศวิทยา  

ทางน้ํา และกิจกรรมอ่ืนๆในบริเวณใกลเคียง 
- พื้นท่ีท่ีขออนุญาตขุดลอกฯ หากมีส่ิงกอสรางสําคัญ เชน สะพาน เข่ือน ฝาย โบราณสถาน 

จะตองไดรับความยินยอมจากหนวยงานท่ีรับผิดชอบกอนการพิจารณาอนุญาต 

 
การขออนุญาตขุดลอกรองน้ําทางเรือเดินซ่ึงมีวัตถุประสงคเพื่อใชประกอบการพิจารณาอนุญาตดูดทราย
จากทางจังหวัด 

การยื่นคํารองและการเตรียมเอกสาร 

- ยื่นคํารองขออนุญาตขุดลอกรองน้ําทางเรือเดินตามแบบ ข.1 (ตัวอยางแบบที่ 4 ในภาคผนวก)  

ของกรมการขนสงทางนํ้าและพาณิชยนาวี พรอมแจงวัตถุประสงคการขุดลอกใหชัดเจน 

- สํารวจและจัดทําแผนท่ีมาตราสวนตามความเหมาะสม แสดงแนวขอบเขตลําน้ํา ความลึกพื้นทองน้ํา 
(เทียบกับระดับตล่ิงและหมุดหลักฐานท่ีมีความม่ันคง) ส่ิงกอสรางสําคัญอ่ืนๆตามแนวลําน้ํา ขนาด 
ขอบเขตท่ีขออนุญาตขุดลอก ท้ังนี้ตองมีวิศวกรผูมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
สาขาวิศวกรรมโยธา ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ.2505 หรือพระราชบัญญัติวิศวกร 
พ.ศ.2542 ลงชื่อรับรองในแผนท่ีพรอมแนบสําเนาใบอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมมาดวย 

- แสดงรายละเอียดอุปกรณขุดลอก เชน เรือดูดทราย รถแบคโฮ โปะลําเลียง 
- แสดงหลักฐานอ่ืนๆ เชน 

 -  สําเนาแสดงการจดทะเบียนนิติบุคคล กรณีผูขอเปนนิติบุคคล 
 -  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบาน 
 -  สําเนาใบเสร็จการชําระเงินคาธรรมเนียม การยื่นขออนุญาตขุดลอกฯ 
หลักเกณฑการพิจารณา 

- การขออนุญาตขุดลอกเพ่ือการดูดทรายน้ีจะตองสอดคลองกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการอนุญาตใหดูดทราย พ.ศ. 2523 ซ่ึงการจะพิจารณาอนุญาตไดจะตองเปนไปตามมติผล
การพิจารณา ในรูปคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตใหดูดทรายประจําจังหวัด (อพด.) หรือ 
คณะกรรมการพิจารณาอนุญาตใหดูดทรายจากสวนกลาง (กพด.)  แลวแตกรณีโดยมีรายงาน
การประชุมฯเปนหลักฐานประกอบดวย 

- พื้นที่ท่ีขออนุญาตตองไมเปนอุปสรรคและอันตรายตอการเดินเรือและการพัฒนาทางน้ํา 
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- พื้นท่ีท่ีขออนุญาตตองไมกอใหเกิดความเสียหายตอสภาพตล่ิงตอสภาพลําน้ําความเดือดรอน
ของราษฎรและตอเศรษฐกิจของสวนรวม 

- ขนาด ขอบเขตท่ีขออนุญาต ตองมีพื้นท่ีไมเกิน 5 ไร ยกเวนตองมีเหตุผลสมควรประกอบคํา
รองอนุญาต 

- พื้นท่ีท่ีขออนุญาตตองอยูหางจากศูนยกลางสะพานเข่ือนหรือส่ิงกอสรางงานชลประทานเชน 
ประตูระบายนํ้า โรงสูบน้ําไมนอยกวา 1 กิโลเมตร 

- พื้นท่ีท่ีขออนุญาตตองอยูหางจากบานเรือนราษฎร วัด โรงเรียน ทรัพยสินของทางราชการ
และเอกชนในระยะไมนอยกวา 500 เมตร 

- พยายามใหขุดลอกกลางลําน้ําและยาวขนานกับลําน้ํา 
- ระยะท่ีขออนุญาตทําการขุดลอกตองหางจากตล่ิงบนฝงไมนอยกวา 50 เมตร สําหรับลําน้ําท่ีมี

ความกวาง 120 เมตร หรือไมนอยกวา 2/5 ของความกวางลําน้ําท่ีมีความกวางตํ่ากวา 120 
เมตร โดยคิดจากระยะท่ีแคบท่ีสุดจากขอบเขตบริเวณขออนุญาตไปถึงตล่ิงบนฝง 

- ความลึกท่ีขออนุญาตทําการขุดลอกฯจะตองไมเกิน 2 เมตร จากระดับดินเดิมและตอง
พิจารณาจากชนิดของดินขางตล่ิงบนฝง โดยคิดอัตราสวนความลึกจากระดับตล่ิงบนฝงถึง   
พื้นทองน้ําบริเวณท่ีขออนุญาตตอระยะหางจากตล่ิงบนฝงถึงขอบเขตบริเวณขออนุญาตทํา
การขุดลอกเปนดังนี้ 

กรวดทราย   ตองไมมากกวา  1 : 10 

ดินทราย   ตองไมมากกวา  1 : 8 
ดินปนทราย    ตองไมมากกวา 1 : 4 
ดินเหนียว   ตองไมมากกวา  1 : 2 
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การขุดลอกรองนํ้าขนาดเล็ก 
 
 การขุดลอกรองนํ้าของทางนํ้าธรรมชาติเปนการขุดลอกตะกอนท่ีตกสะสมอยูในทางน้ํานั้นๆ 
เปนเวลานานจนเกิดการต้ืนเขิน บางแหงทําใหทางน้ํานั้นๆ ถึงกับหมดสภาพไป กลายเปนทางน้ําท่ีตายแลว 
การขุดลอกจึงมีความจําเปนเพื่อการดํารงสภาพของทางนํ้า ซ่ึงเปนแหลงน้ําตนทุนของหมูบานหรือตําบล
ในการใชเปนทางระบายน้ําและเก็บกักน้ําไวใชอุปโภค-บริโภคและการเกษตรในหนาแลง นอกจากน้ีการ
ขุดลอกทางน้ํายังเปนการกระทําเพื่อการเดินเรือ เพื่อการบํารุงรักษาและปรับปรุงสภาพภูมิทัศน               
แตท้ังหมดนี้การขุดลอกจะตองกระทําโดยมีหลักเกณฑ เพราะการขุดลอกจะมีผลกระทบตอสภาพของ   
ทางน้ํานั้นๆ  ตลอดจนผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 
 
หลักเกณฑการขุดลอก แบงออกเปน 

1. หลักเกณฑดานวิศวกรรม ประกอบดวย 
1.1 พยายามใหขุดลอกรองน้ําตรงบริเวณกลางทางน้ําใหมากท่ีสุด เพ่ือใหมีผลกระทบ

ตอตล่ิงนอยท่ีสุด 
 

 

ภาพท่ี 20  ขุดลอกกลางทางนํ้าใหมาก

 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 ถาบริเวณที่ขุดลอกมีอาคารกีดขวางเชน สะพาน ฝาย ฯลฯ จะตองปฏิบัติตาม
กฎหมายหรือระเบียบของหนวยงานเจาของอาคารนั้นๆ ดวย รวมท้ังกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ 
 

   

ภาพท่ี 21  สิ่งกีดขวางที่ตองปฏิบัติตามกฎหมายอื่น ๆ ที่เก่ียวของ 
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1.3 ขนาดของรองน้ําท่ีจะทําการขุดลอก   ใหคํานึงถึงขนาดและปริมาณเรือท่ีจะมา    
ใชสอย  รวมท้ังอัตราการตกตะกอนเปนสําคัญ  โดยมีความลาดชันขอบรอง ดังนี้ 
  - กรวด ทราย อยางนอย 1 : 8 
  - ดินทราย อยางนอย 1 : 5 
  - ดินปนทราย อยางนอย 1 : 4 
  - ดินเหนียว อยางนอย 1 : 2 

1.4 ในพ้ืนท่ีใกลเคียงในรัศมี 100 เมตร ถามีการพังทลายของตล่ิงอยูแลว ตอง        
ตรวจสอบวาการขุดลอกรองน้ําจะกอใหเกิดการพังทลายของตล่ิงเพิ่มข้ึนหรือไม 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 22 ตรวจสอบการพังทลายของตล่ิงในรัศมี 100 เมตร วามีผลกระทบจากการขุดลอกหรือไม 
 
 

1.5 บริเวณท่ีท้ิงวัสดุท่ีไดจากการขุดลอกจะตองอยูหางจากทางนํ้าเปนระยะทางท่ี    
ไกลพอจนกระทั่งวัสดุเหลานั้นไมไหลกลับมาลงรองน้ําไดอีก 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 23  บริเวณที่ทิ้งวัสดุที่ไดจากการขุดลอกอยูหางจากขอบรองนํ้าพอสมควร  
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1.6 ถาทางน้ําท่ีจะทําการขุดลอก มีความเกี่ยวพันกับทางน้ําอ่ืน เชน เปนทางระบายน้ํา 
เปนทางเช่ือมการเดินเรือ เปนท่ีเก็บกักน้ําสํารอง ฯลฯ จะตองพิจารณาถึงผลกระทบในสวนนี้ดวย 
 
 

 แมน้ําสายรอง 

ทางนํ้าขนาดเล็ก ทางนํ้าสายรอง 

แมน้ําสายหลัก 

ตองพิจารณาผลกระทบ
ทางเชื่อมตอ 

ภาพท่ี 24  การขุดลอกรองนํ้าที่มีความเก่ียวพันกับทางนํ้าอื่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  1.7 ควบคุมการฟุงกระจายของตะกอนท่ีเกิดข้ึนในขณะขุดลอก โดยการเลือกใช   
เคร่ืองมือใหเหมาะสม และเร่ิมตนขุดลอกดานเหนือน้ํากอน 
 2. หลักเกณฑดานระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการอนุญาตใหดูดทราย พ.ศ. 2523 
หมวด 4 ขอ 10 ซ่ึงตองคํานึงถึงส่ิงตางๆ ดังนี้ 

2.1 ดานวิชาการ เชน ความเสียหายแกสภาพตล่ิง สภาพธรรมชาติของทางนํ้า เปนตน 
2.2 ดานการปกครอง เชน ความเดือดรอนของราษฎร ความเสียหายของเศรษฐกิจตอ

สวนรวม เปนตน 
 
 



 -  42 - 

การสํารวจออกแบบรองน้ํา 

 กอนอ่ืนเราตองทราบขอมูลขนาดเรือท่ีใชรองน้ํา มีอยางละกี่ลํา เพื่อหาขนาดและปริมาณเรือ
ท่ีใชรองน้ํานั้นเปนสวนใหญ ซ่ึงจะเปนตัวกําหนดขนาดของรองน้ําท่ีจะขุด ทําใหสามารถกําหนดราคา    
คาลงทุนท่ีจะทําการขุดรองน้ําได นอกจากนี้ยังตองอาศัยขอมูลอ่ืน ๆ  ท่ีจําเปนเพื่อประกอบการพิจารณาใน
การวางแผนกําหนดขนาดและทิศทางของรองน้ําดวย   เชน 
 
 
 
 
 
 
   

 ภาพท่ี 25  หลักเกณฑประกอบการพิจารณาการสํารวจออกแบบรองนํ้า 
 
 

 -  คล่ืน  เปนตัวท่ีนํามาประกอบเพ่ือกําหนดทิศทางรองน้ํา  ซ่ึงทิศทางของรองน้ําตองไมขวาง
ทิศทางของคล่ืน จะทําใหการนํารองเรือลําบาก ทิศทางของคล่ืนทําใหสามารถกําหนดตําแหนงท่ีท้ิงดินได 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 -  กระแสน้ํา   ทําใหเกิดการพัดพาของตะกอนทําใหรองน้ําต้ืนเขิน และท่ีสําคัญทิศทางของ
รองน้ําจะตองไมขวางทิศทางกระแสน้ําเพราะนอกจากจะทําใหการนําเรือเขาออกรองน้ําลําบากแลว        
ยังทําใหรองน้ําต้ืนเขินเร็ว ทําใหเสียคาใชจายในการบํารุงรักษามาก และบริเวณท่ีท้ิงดินท่ีไดจากการ       
ขุดรองน้ํา จะตองคํานึงถึงทิศทางกระแสนํ้าเพราะถาเอาดินไปท้ิงเหนือกระแสน้ําก็จะพัดพาเอาดินท่ีขุด  
ข้ึนไปแลวกลับมาลงรองน้ําอีก 
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 -  น้ําข้ึนน้ําลง    รองน้ําอ่ืน ๆ  ท่ีกรมการขนสงทางนํ้าและพาณิชยนาวีเปนผูขุดใชระดับน้ําลง
ต่ําสุด   เปนระดับมาตรฐานเปนตัวเทียบในการกําหนดความลึกของรองน้ํา 
 -  ลม   ความเร็ว  ทิศทางและระยะเวลาท่ีลมพัดท่ีบันทึกไวอยางนอย  1  ป   เปนตัว
ประกอบการพิจารณาของรองนํ้า เพราะรองน้ําท่ีมีลมแรง ถาเราไปกําหนดทิศทางขวางกับทิศทางลมแลว 
ก็จะทําใหการนําเรือเขาออกยุงยากมากข้ึน 
 -  การเคล่ือนตัวของดินทรายชายฝงและการตกตะกอน การขุดลอกเปนการเปล่ียนแปลง
สภาพแวดลอม เหมือนการขุดหลุมขวางแนวการเคล่ือนตัวของตะกอนจึงมีโอกาสสูงท่ีรองน้ําจะต้ืนเขิน
เร็วกวาปกติ จึงแกปญหาดวยการสรางเข่ือนกันทราย เพื่อปดกั้นทรายตะกอนไวไมใหเคล่ือนมาลงรองน้ํา 
ท่ีขุดไวจะชวยปองกันรองน้ําไมใหตื้นเขินเร็ว ขณะเดียวกันจะตองดูแลรักษาและขุดยายทราย ตะกอน      
ท่ีสะสมท่ีเข่ือนกันทรายไมใหทับถมมากจนถึงปลายเข่ือนออก เพราะทราย  ตะกอนก็จะเคล่ือนตัวลงไปใน
รองน้ําอีก  นอกจากนี้ยังทําใหชายฝงดานใตเข่ือนเกิดการกัดเซาะดวย    
 

 
 
 
 
    
 
 นอกจากนี้ยังตองคํานึงถึงผลกระทบส่ิงแวดลอมอันเปนผลกระทบจากการขุดลอกรองน้ํา   
เชน   การท้ิงดินบริเวณปาชายเลนท่ีจะกระทบถึงระบบนิเวศวิทยา ดินตะกอนท่ีเกิดจากการขุดลอกท่ีจะมี
ผลกระทบท่ีเกิดกับการทําประมงชายฝง   ลวนเปนส่ิงท่ีตองคํานึงถึง 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
ภาพท่ี 26  หลักเกณฑประกอบการพิจารณาสํารวจออกแบบรองนํ้า 
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การสํารวจกอนงานขุดลอก 
 

 1. การสํารวจสภาพพื้นท่ีเบ้ืองตน การสํารวจกอนงานขุดลอกมีสวนสําคัญในการกําหนด
แนวและระยะทางของรองน้ําท่ีจะทําการขุดลอก นอกจากนี้ยังมีคาระดับกอนการขุดลอก สําหรับรองน้ํา
ขนาดเล็กจะใชวิธีหยั่งน้ําวัดความลึกของเนื้อดินท่ี Station ตาง ๆ กอนขุดลอก โดยความลึกใชระดับน้ําลง
ต่ําสุด (Lowest Low Water – LLW) เปนตัวเทียบ โดยการสํารวจข้ันแรกและการตรวจสอบเพ่ือการ
บํารุงรักษา การสํารวจข้ันแรก คือการตรวจเพื่อพิจารณาขุดลอกเปนคร้ังแรก ซ่ึงก็คือเร่ืองท่ีกําลังกลาวถึง
ในขณะนี้ สวนการตรวจสอบเพื่อบํารุงรักษาน้ัน เปนการตรวจสอบรองน้ําท่ีไมไดมีการบํารุงรักษาทุกป
หรือทุกสองปวามีอัตราการต้ืนเขินมากนอยแคไหน เพื่อพิจารณากําหนดเวลาท่ีจะสงรถขุดไดถูกตอง 
 การตรวจสอบกอนการขุด เปนการตรวจสอบกอนท่ีจะขุดลอกเปนการทํา cross section  โดย
ละเอียดเพื่อการคํานวณปริมาณดินท่ีจะขุด กําหนดจุดเร่ิมตนและจุดส้ินสุดการขุด 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 27      Cross Section (ภาพตัดของรองนํ้าสํารวจกอนการขุดลอก) 
 

 
  จากรูป cross sections ดังกลาวจะเห็นวา นอกจากคาความกวางของรองน้ําแลว เราจะตอง
ทราบคาของความลาดเอียง (slope) ของดินในบริเวณท่ีจะขุดนั้นดวย ในทางปฏิบัติเราใชวิธีทํา cross 
section ทุก ๆ ระยะ 50 เมตร บริเวณขอบรองน้ําหลาย ๆ แหงเราก็จะทราบ slope เฉล่ียของดินบริเวณท่ีจะ
ขุดนั้นได slope ของดินแตละแหงยอมแตกตางกันแมกระท่ังแมน้ําสายเดียวกัน slope ของดินฝงขวาและฝง
ซายบางคร้ังยังไมเทากัน ดังนั้น จึงเปนหนาท่ีของผูสํารวจจะตองหาคา slope ของรองน้ําทุกแหงไว 
 

 2. ข้ันตอนและวิธีปฏิบัติงานสํารวจโดยละเอียดกอนงานขุดลอก 
 เราไดกลาวถึงการสํารวจและศึกษากอนลงมือขุดมาแลว ถาผลการศึกษาออกมามี     
ความเปนไปได ก็จําเปนจะตองสงทีมนักสํารวจออกไปสํารวจเพื่อทําแผนท่ี เพื่อใชในการขุดลอกโดย
ละเอียดอีกคร้ังหนึ่ง แผนท่ีสําหรับการขุดลอกท่ีใชกันท่ัว ๆ ไป คือ แผนท่ีมาตราสวนต้ังแต 1 : 5,000 ลงมา 
ซ่ึงอาจจะเปน 1 : 2,000 หรือ 1 : 1,000 ก็ได การจะเลือกใชแผนท่ีมาตราสวนเล็กหรือใหญข้ึนอยูกับรองน้ํา
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ท่ีจะขุดวากวางหรือยาวแคไหน ถารองน้ําท่ีจะขุดเปนรองน้ําท่ีกวางและยาวมาก  แผนท่ีสําหรับการขุดลอก
ท่ีควรจะเลือกใชก็ควรเปนแผนท่ี 1 : 5,000  แตถาเปนรองน้ําแคบ ๆ ก็ควรเลือกใชแผนท่ีมาตราสวน          
1 : 2,000 หรือใช มาตราสวน 1 : 1,000 สําหรับบริเวณทาเรือ, อูเรือ แตสําหรับบริเวณท่ีเปนหินควรใช
มาตราสวน 1 : 500 
 
 การสํารวจและการหยั่งน้ํา (Hydrographic Survey) 

- การตรวจระดับน้ํา (Tide Observation) 
กลาวถึงน้ําข้ึน น้ําลง (Tide) ในแงของการสํารวจและการหยั่งน้ํา (Hydrographic 

Survey) ซ่ึงมีรายละเอียดมากยิ่งข้ึนโดยเราจะสังเกตการเปล่ียนแปลงของระดับน้ําละเอียดลงไปแตละ     
ช่ัวโมงในตําบลท่ีจะขุดลอกโดยเฉพาะ ถามีเจาหนาท่ี เคร่ืองมือ และงบประมาณ วิธีท่ีปฏิบัติในการตรวจ
ระดับน้ําท่ีดีท่ีสุดคือ ใชเคร่ืองจักรตรวจระดับน้ํา (Tide recorder) บันทึกระดับน้ําของตําบลท่ีนั้นเปน
ระยะเวลาติดตอกันอยางนอยท่ีสุดหนึ่งป แตถาไมมีเคร่ืองตรวจระดับน้ําก็ใชบรรทัดน้ํา (Tide gauge) แทน
ก็ได โดยเฉพาะขณะท่ีทีมสํารวจกําลังทํางานอยูจะตองมีคนคอยเฝาจดระดับน้ําท่ีบรรทัดน้ําตลอดเวลาทุก  
ช่ัวโมง กอนท่ีจะตั้งบรรทัดน้ําจะตองต้ังหมุดระดับอยางนอย 2 หมุด ซ่ึงโยงมาจากหมุดระดับมาตรฐานท่ี
ทราบคาระดับแนนอนแลวมายังบริเวณที่จะตั้งบรรทัดน้ํา เพื่อที่จะต้ังระดับศูนยบนบรรทัดน้ําวาจะอยูท่ี
ระดับไหน ตัวบรรทัดน้ําอาจทําดวยวัสดุอะไรก็ไดท่ีคงทนแข็งแรง เชน ไม คอนกรีต แผนสังกะสีเคลือบ 
ฯลฯ แตบรรทัดน้ําท่ีทําดวยไมจะสะดวกและราคาถูกท่ีสุดเพราะการจัดทําและติดต้ังงาย โดยอาจนําไปผูก
ติดกับเสาของทาเรือหรือโครงสรางท่ีแข็งแรงได การแบงขีดระยะบนบรรทัดน้ําควรเซาะไมใหเปนรอง
แลวทาสีดวยสีดําสลับกับสีขาวหรือสีแดงสลับกับสีขาว จะคงทนถาวรและสะดวกในการอานดีกวา
บรรทัดน้ําท่ีทาสีไวเฉย ๆ  

ระดับศูนยบนบรรทัดน้ําควรต้ังไวใหต่ํากวาระดับน้ําลงตํ่าสุด (LLW) ของบริเวณนั้น
ไวเล็กนอย เพื่อความสะดวกในการหักระดับน้ําจากการหยั่งน้ํา ตัวอยางการทําบรรทัดน้ําไดแสดงไว     
ตามภาพท่ี 28 
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จะสังเกตเห็นวาการแบงขีดของบรรทัดน้ําจะทําทุก ๆ ระยะ 10 เซนติเมตร ซ่ึงการแบงขีด

แบบนี้สามารถจะอานละเอียดไดทุก ๆ ระยะ 2 เซนติเมตร  ซ่ึงก็ละเอียดเพียงพอแลวสําหรับงานหยั่งน้ํา 
จากประสบการณท่ีผานมาจะเห็นวาการแบงขีดบนบรรทัดน้ําแบบนี้จะสามารถอานระดับน้ําไดงายมาก 
แมวาผูอานจะอยูในระยะไกล 200 – 300 เมตร  ถาใชกลองสายตาก็อานได  นอกจากนี้บรรทัดน้ําแบบนี้ยัง
เหมาะท่ีจะใชเปนบรรทัดน้ําสําหรับพนักงานขุดในการขุดดวย 

ภาพท่ี 28  ตัวอยางบรรทัดนํ้าที่ใชกับงานขุดลอก 
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- ท่ีหมายท่ีใชในการสํารวจ (Survey Markers) 
ตําบลที่ของเรือสํารวจในขณะหยั่งน้ําขณะใดขณะหนึ่ง ตลอดจนตําบลที่จะ      

ขุดลอก จะทราบวาอยูท่ีใดแนก็ตอเม่ือมีท่ีหมายบนฝงท่ีทราบตําบลท่ีแนนอนแลวอยางนอย 3 แหงข้ึนไป 
ในกรณีท่ีรองน้ําอยูหางจากฝงมาก ๆ และไมสามารถวัดมุมดวยเคร่ืองวัดมุม (sextant) ไดท่ีหมายที่อยู     
บนฝงดังกลาวก็ใชเปนตําบลท่ีของท่ีตั้งเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกสในการหาท่ีเรือ ถารองน้ําอยูไมหางจากฝง
มากนักก็ใชท่ีหมายดังกลาวเปนท่ีสรางกระโจมเพ่ือเปนท่ีหมายในการวัดมุมดวยเคร่ืองวัดมุม (sextant) ใน
การหาท่ีเรือ ท่ีหมายเหลานี้จะตองทําแบบถาวร โดยทําดวยคอนกรีตบนรากฐานท่ีม่ันคงตามตัวอยางดัง
ภาพท่ี 27 
 

ภาพท่ี 29    หมุดหลักฐานท่ีใช ในการสํารวจ 

 

 
 
 
  หมุดท่ีหมายจะทําเปนรูปปรามิดโดยยึดติดกับเหล็กขนาดโต 6–8 ซม.ยาวประมาณ 1.5 ม. 
หลุมท่ีขุดจะขุดเปนรูปวงกลมลึกประมาณ 45 ซม. ในตําบลท่ี ๆ ดินออน ฐานรากคอนกรีตควรทําใหหนา
ประมาณ 30 – 50 ซม. และใชเหล็กยึด 3 – 4 อัน  ท่ีตัวคอนกรีตจะตองเขียนช่ือ หมายเลข และวันท่ีไว     
ตัวหมุดท่ีหมายไมควรอยูสูงจากพื้นดินมากนักยกเวนบริเวณที่น้ําทวมถึง เม่ือสรางหมุดท่ีหมายเรียบรอย
แลวจะตองทํารายละเอียดของหมุดท่ีหมายดังกลาวไว คือ ขนาด วัสดุท่ีใชทํา รายละเอียดท่ีเขียนไวบนหมุด 
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วันท่ีกอสราง ตําบลท่ี วิธีท่ีจะคนหาหมุดท่ีหมาย คาโคออรดิเนต และคาระดับ ขอบขายของหมุดท่ีหมายท่ี
จะใชในการสํารวจ จะตองมีจํานวนมากพอท่ีจะสามารถมองเห็นไดอยางนอย 3 แหงตลอดเวลาไมวาเรือ
สํารวจจะอยูท่ีใด และจะตองมีระยะหางกันพอสมควร ท้ังนี้ เพื่อใหสามารถทําการวัดมุมดวย sextant  ได  
2 มุม ในขณะหยั่งน้ําไดตลอดเวลาและความโตของมุมท่ีวัดออกมาไดจะตองทําใหเกิดจุดตัดท่ีดี สําหรับ
รองน้ําในแมน้ํา ถาเปนตอนท่ีแมน้ํามีความกวางมาก และจําเปนจะตองหาท่ีเรือโดยวิธีลากเสนใหตัดกัน 
(Intersection Method) แลว survey markers ท่ีจะสรางมีหลักงาย ๆ คือ ระยะระหวางหมุดท่ีหมายบนฝง   
ท้ังสองของแมน้ําควรมีระยะใกลเคียงกับความกวางของแมน้ํา 
 

- เสนอางอิงหรือเสนฐาน (Reference Line = RL or  Base  Line = BL) 
เสนอางอิง (RL) หรือเสนฐาน (BL) เปนเสนหลักท่ีสําคัญท่ีสุดของงานขุดลอกที่

จะตองจัดทําข้ึน เพราะจะเปนเสนอางอิงถึงตําบลที่ของรองน้ํา ท่ีท้ิงดิน การหยั่งน้ําตามขวางท้ังกอนขุด 
และหลังขุดการทําเคร่ืองหมายบริเวณท่ีจะตองขุด 

 RL เปนเสนท่ีเกิดข้ึนจากการสํารวจ และจะตองทําขนานไปกับเสนแนวกึ่งกลาง 
(Centerline) รองน้ําตลอดความยาวของรองน้ํา ระยะหางระหวาง RL กับ C ของรองน้ําเราเรียกวาระยะ 
offset ระยะ offset  นี้จะกําหนดข้ึนใหสะดวกตอการปฏิบัติงานและจะมีคามากหรือนอยยังข้ึนอยูกับ
ลักษณะภูมิประเทศและชายฝงท่ีเปล่ียนแปลงไปดวย แตถาเปนไปไดแลวระยะ offset จะกําหนดใหส้ัน    
ท่ีสุดโดยมีองคประกอบท่ีจะตองนํามาพิจารณา คือ 

-  ความยุงยากในการสํารวจเพื่อหา RL และการใช RL ภายหลัง 
- RL ควรหางไกลบริเวณท่ีจะทําการขุดลอกพอสมควร และจะไมเกะกะกีดขวาง

การเคล่ือนไหวของเรือขุด และอุปกรณตาง ๆ ของเรือขุด เชน ทุนน้ํา ทอน้ํา 
-  RL จะตองอยูในตําบลที่ท่ีม่ันคงถาวรไดนานท่ีสุด 

   RL ควรอยูในตําบลท่ีท่ีสามารถเขาถึงไดและสะดวกตอการใช ถาเปนรองน้ําใน
แมน้ําหรือบริเวณปากน้ํา RL ก็ตองทําข้ึนบนฝงใดฝงหนึ่งท่ีสะดวก ถาเปนรองน้ําในทะเลหรือในแมน้ํา
ตอนท่ีมีความกวางมาก ๆ RL ก็จําเปนจะตองกําหนดไวในน้ํา RL ท่ีสรางข้ึนจะตองสรางโดยการเช่ือมโยง
จากท่ีหมายท่ีทราบตําบลที่แนนอนบนแผนท่ี 
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ภาพท่ี 30    REFERENCE LINE  และระยะ  OFFSET 
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จากรูปแสดงการทํา RL ตําบลท่ีของสถานี (stations) ตาง ๆ บน RL ถาอยูบนฝงจะทําดวยไม (อาจเปน
เสาเข็มกลม) ขนาดเสนผาศูนยกลางประมาณ 7 – 10 ซม. ตอกอยูเปนระยะ ๆ เทา ๆ กัน อาจเปนทุกระยะ       
50 เมตร หรือ 100 เมตรก็ได แตถาเปนหลักกิโลเมตรที่จะตองทําปาย กม. บอกระยะทางแกชาวเรือแลว    
จะตองทําเปนหลักชนิดถาวร คือสรางดวยเสาคอนกรีตหรือเสาเข็มตนโต ๆ แตละหลักจะเขียนหมายเลข
สถานีกํากับไวดวย โดยนับจากจุดเร่ิมตนหรือท่ีปากนํ้าเปนสถานี 0 + 000 และมากข้ึนเปน 0 + 050 
(ระยะหางจากสถานีแรก 50 ม.) ไปทางตนน้ําข้ึนไปเร่ือย ๆ สวนสถานีบน RL ท่ีอยูในน้ํา เราไมสามารถจะ
ปกหลักแบบถาวรได จะทําไดเพียงปกหลักหรือวางทุนเพ่ือใชงานช่ัวคราว หรือกําหนดไวในแผนท่ีเทานั้น 

- การหยั่งน้ํา 
  หลังจากท่ีเราไดขอมูลในเร่ืองระดับน้ํา โครงขายท่ีหมายตาง ๆ และเสนอางอิง (RL) 
เรียบรอยแลว เราก็พรอมท่ีจะลงเรือหยั่งน้ําเพื่อหาขอมูลเกี่ยวกับระดับของพื้นทองน้ําได ชุดสํารวจท่ีจะใช
ในการหยั่งน้ําตามปกติจะใชเจาหนาท่ีประมาณ 4 – 5 นาย คือ ถือทายเรือสํารวจ 1 นาย ประจําเคร่ือง     
หยั่งน้ํา 1 นาย ใชเคร่ืองวัดมุด (sextant) หรือประจําเคร่ืองวัดมุมเคร่ืองวัดระยะทางบนฝงอีก 2 นาย แรงงาน        
นอกจากนี้จะใชจางคนงานลูกจางรายวันชวยเหลือ หลักใหญในการหยั่งน้ํามีอยูวา  “ในขณะหยั่งน้าํท่ีจดุใด
จุดหนึ่งจะตองทราบตําบลที่เรือหยั่งน้ําในขณะน้ัน”  ดังนั้น ปญหาท่ีเกิดข้ึนและจะตองแกใหได คือ การหา
ตําบลท่ีเรือ มีวิธีการหาที่เรือดวยวิธีตาง ๆ หลายวิธีแตกตางกันไปแลวแตลักษณะภูมิประเทศ ความถนัด 
เคร่ืองมือ เคร่ืองใชท่ีมีอยู วิธีการดังกลาวท่ีนิยมใชกันท่ัว ๆ ไป คือ 

1. การหาท่ีเรือดวยเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส 
  ในกรณีท่ีรองน้ําอยูหางจากชายฝงมาก ๆ การหาท่ีเรือดวยวิธีนี้เปนวิธีเดียวเทานั้นท่ีไดผล 
อัตราผิดท่ีเกิดจากเคร่ืองมือนอยมากเม่ือเทียบกับวิธีอ่ืน ทําใหการหยั่งน้ําทําไดรวดเร็ว ถูกตอง จะมีขอเสีย
ตรงท่ีเคร่ืองมือมีราคาแพงและตองใชเวลาเตรียมการกอนเร่ิมทําการหยั่งน้ําบาง 

2. โดยการวัดมุมแนวนอน 2 มุมบนเรือหยั่งน้ํา 
  วิธีนี้จะใชไดผลเม่ือรองน้ําอยูไมหางจากฝงมากนัก เพราะวาการหาตําบลท่ีเรือดวยวิธีนี้  
ผูท่ีอยูบนเรือหยั่งน้ําจะตองใชเคร่ืองวัดมุม (sextant) ทําการวัดมุมแนวนอน 2 มุม พรอมกันจากท่ีหมาย  
บนฝง 3 แหง ดังนั้น ท่ีหมายบนฝงดังกลาวตองสรางเปนกระโจมสูงข้ึนไปพรอมกับติดธงเพื่อใหผูท่ีอยู     
ในเรือหยั่งน้ําเห็นไดชัด ความผิดพลาดจากการหาตําบลท่ีเรือดวยวิธีนี้จะอยูภายในวงรัศมีประมาณ 5 เมตร 
เม่ือระยะจากเรือหยั่งน้ําถึงท่ีหมายบนฝงท่ีไกลที่สุดไมเกิน 3,000 เมตร 
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  3. โดยการวัดมุม 2 มุมบนฝง 
      การหาท่ีเรือดวยวิธีนี้ตองใช Transit 2 กลอง ตั้งอยูบนตําบลท่ี ท่ีทราบคาแนนอนแลว
บนฝงและมีระยะหางกันพอสมควรที่จะกอใหเกิดการตัดกันของมุมโตพอสมควร เม่ือจะทําการหยั่งน้ําคน
บนเรือหยั่งน้ําจะตองใหสัญญาณแกผูท่ีจะทําการวัดมุมบนฝงท้ังสองแหงทราบ เพื่อทําการวัดมุดพรอมกัน
ในขณะหยั่งน้ํา 

ภาพท่ี 31    วัดมุมแนวนอน 2 มุม  บนเรือหยั่งนํ้า 

ภาพท่ี 32    วัดมุม 2 มุมบนฝง 
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  4.  โดยใหเรือหยั่งน้ําว่ิงตามแนวท่ีกําหนดแลวทําการวัดมุมบนฝง 
 วิธีนี้จะตองปกธง 2 ธง เปนแนวใหเรือหยั่งน้ําวิ่ง แลวต้ัง plane  table บนตําบลท่ีท่ี
ทราบคาแนนอนแลวบนฝง เม่ือเรือหยั่งน้ําวิ่งถึงตําบลท่ี ๆ กําหนด คนท่ีอยูท่ี plane table บนฝงจะตองให
สัญญาณใหเรือทําการหยั่งน้ําใหตรงตามจุดท่ีกําหนดไวบนแผนท่ี 
 
 

 

 
   

ภาพท่ี 33   เรือหยั่งนํ้าว่ิงตามแนวท่ีกําหนดแลวทําการวัดมุมบนฝง 
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  5.  โดยใหเรือหยั่งน้ําว่ิงตามแนวท่ีกําหนดแลวทําการวัดระยะทาง 
  วิธีนี้ก็ดําเนินการใหเรือหยั่งน้ําวิ่งตามแนวท่ีกําหนดเชนเดียวกับวิธีท่ี 4 แตการที่จะ
ทราบวาตําบลที่เรือหยั่งน้ําอยูท่ีใดนั้นจะทราบไดโดยการวัดระยะทางจากจุดบนตําบลที่ท่ีทราบคา          
แนนอนแลวบนฝงไปยังเรือหยั่งน้ําวามีระยะทางหางเทาไรจากจุดนี้ การวัดระยะทางทําไดโดยใชเคร่ือง   
วัดระยะทางหรือใชเชือกระยะหรือลวดระยะก็ได ซ่ึงท้ังสองวิธีมีขอดีและเสียคือ 
 

ภาพท่ี 34    เรือหยั่งนํ้าว่ิงตามแนวที่กําหนดแลวทําการวัดระยะทาง 
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 - เคร่ืองวัดระยะทาง มีขอดี คือ ใชงาย สะดวก แตยังมีขอเสีย คือ ตองใหสัญญาณ     
คนบนเรือหยั่งน้ํา ใหหยั่งน้ําตรงกันกับตําบลท่ีท่ีกําหนด และตองยายตําบลท่ีของเคร่ืองวัดทุกคร้ังท่ี
เปล่ียนแปลงแนวว่ิง 
 - เชือกระยะหรือลวดระยะ มีขอดี คือ ติดต้ังอยูในเรือหยั่งน้ํา ตําบลท่ีท่ีหยั่งน้ําและการ
ใหสัญญาณการหย่ังน้ําทําไดสะดวก แตมีขอเสีย คือ ใชวัดระยะทางไกล ๆ เกินกวา 300 เมตร ไมสะดวก
เนื่องจากตองมวนเชือกหรือลวดระยะกลับเขารน เพื่อจะเร่ิมตนหยั่งน้ําตามแนวว่ิงใหมทุกคร้ัง 
  การหาที่เรือดวยวิธีท่ี 1 – 3 เปนการหาท่ีเรือแบบท่ัว ๆ ไปใชไดกับงานหยั่งน้ําทุกชนิด แต
การหาท่ีเรือดวยวิธีท่ี 4 – 5 จะเปนการหาท่ีเรือในกรณีหยั่งน้ําหา cross section เพื่อการขุดลอกโดยเฉพาะ
ตัวเลขของระดับน้ําท่ีไดมาจากการหยั่งน้ําดวยเคร่ืองจักรหยั่งน้ําควรจะไดทําการตรวจสอบดวยดิ่งน้ําต้ืน
ดวย อยาเช่ือเคร่ืองจักรหย่ังน้ํามากนัก เพราะรองน้ําบางแหงมีโคลนเหลวท่ีกนรองน้ํามากทําใหเคร่ืองจักร
หยั่งน้ําวัดระดับของพื้นทองน้ําต้ืนกวาความเปนจริง ตัวเลขระดับน้ําจะตองนําไปหักเพื่อหาระดับลึกท่ีเรา
ตองการใชใหเหมาะสมกับงานนั้น ๆ ยกตัวอยาง เชน ในการหยั่งน้ําเพื่อการเดินเรือเรานิยมหักระดับน้ําลง
ถึง “ระดับน้ําลงตํ่าสุด” (Lowest Low Water-LLW) สวนในการหยั่งน้ําเพื่อการกอสราง เรานิยมหักระดับ
น้ําลงถึง “ระดับทะเลปานกลาง” (Mean Sea  Level-MSL) ตัวเลขระดับน้ําหลังจากหักแลว ก็นําไปเขียนใน
แผนท่ีหรือไปพลอตเปน Cross section 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 35     Cross Sections (ภาพตัดของรองนํ้า) 

 
  ในการวางแผนและควบคุมการขุดลอกใหไดผล กอนทําการขุดลอกเราจะวิ่งเรือหยั่งน้ํา
ตามความยาวของรองนํ้า (Long Profile) กอน เพ่ือตรวจสอบดูวามีตําบลท่ีตื้นท่ีไหนบางท่ีจําเปนจะตอง 
ขุดลอก เม่ือพบท่ีตื้นวาอยูท่ีไหนก็ทําเคร่ืองหมายไว อาจใชไมไผปก ทิ้งทุน หรือสังเกตภูมิประเทศบนฝง
ไวก็ได ตอจากนั้นเราจึงจะกลับมาหยั่งน้ําหา cross section โดยละเอียดอีกคร้ังหนึ่ง 
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เคร่ืองจักรอุปกรณการขุด 
กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวีไดทําการแบงรองน้ําออกเปน  3  ขนาดดังนี้  

1. รองน้ําขนาดใหญ 
2. รองน้ําขนาดกลาง 
3. รองน้ําขนาดเล็ก 

รองน้ําขนาดใหญ    คือ  รองน้ําท่ีมีขนาดความกวางต้ังแต        60        เมตร  ข้ึนไป 
รองน้ําขนาดกลาง   คือ  รองน้ําท่ีมีขนาดความกวางต้ังแต       30-60   เมตร 
รองน้ําขนาดเล็ก      คือ  รองน้ําท่ีมีขนาดความกวางไมเกิน      30         เมตร 

 ในท่ีนี้จะอธิบายถึงภารกิจท่ีถายโอนให  อปท.  คือ  รองน้ําขนาดเล็ก   สภาพพื้นท่ีสวนมากจะ
เปนรองน้ําขนาดเล็กท่ีเรือขุดไมสามารถเขาไปปฏิบัติงานขุดลอกได  สวนใหญจึงใชรถขุดตักดินไฮดรอลิก   
(รถแบคโฮ)  ในบางพ้ืนท่ีถาไมมีท่ียืนรถกจ็ะใชวิธีนํารถแบคโฮบรรทุกอยูบนโปะเพ่ือทําการขุดลอก 

  
                                                                                                                                                                     เคร่ืองจักรและอุปกรณ 
 

-   รถขุดตักดนิไฮดรอลิก   (รถแบคโฮ) 
-   โปะสําหรับรองรับรถขุด 

 

ภาพท่ี 36     รถขุดตัดดินไฮดรอลิค (รถแบคโฮ)   และ   โปะสําหรับรองรับรถขุด 
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การปฏิบัติงานขุดลอก 

 1.  การปฏิบตังิานขุดลอกรองน้ําขนาดเล็ก 
 
 กอนท่ีจะสงรถขุดตักดินไฮดรอลิกออกไปขุดลอก จําเปนจะตองวางแผนการใชรถขุดประจําป
ไวลวงหนาวาจะสงรถขุดคันใดออกไปขุดรองน้ําไหน เพื่อเปนขอมูลในการไปคํานวณคาใชจาย เพื่อขอ 
งบประมาณคาใชจายในการขุดลอกประจําป สําหรับรองน้ําท่ียังไมเคยทําการขุดลอกมากอนจําเปนจะตอง
สงชุดสํารวจออกไปทําการหยั่งน้ําทํา CROSS SECTION ของรองน้ําท่ีจะขุดตลอดท้ังรองน้ําเพื่อ
คํานวณหาปริมาณดินท่ีจะตองทําการขุดหาความลาดเอียง SLOPE ของขางรอง และลักษณะของดินท่ี
จะตองขุดสวนรองน้ําท่ีเคยขุดมาแลวและจะตองไปขุดเพ่ือบํารุงรักษา อาจจะตองสงชุดสํารวจออกไป
ตรวจสอบหลังจากการขุดคร้ังแรกไปแลวหนึ่งปวา มีอัตราการตกตะกอนหรือต้ืนเขินข้ึนมามากนอย
เพียงใด ซ่ึงจะใชเปนขอมูลของรองนํ้าดังกลาวจําเปนจะตองสงรถขุดแบคโฮกลับไปขุดใหมเม่ือใด เพ่ือ
บํารุงรักษารองน้ําไวใหใชไดตลอดป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาพท่ี 37  การวางแผนการปฏิบัติงานขุดลอกรองนํ้าขนาดเล็ก 
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 2.   การวางแผนการใชรถขดุแบคโฮประจําป 
 
 หลักเกณฑกวาง ๆ ท่ีควรนํามาพิจารณา ในการวางแผนกําหนดเวลาการทํางานของรถขุดให
เหมาะสม  ควรจะอยูในชวงเวลาดังตอไปนี้ 
 2.1   ในชวงเวลาท่ีคล่ืนลมในทะเลสงบเหมาะในการทํางาน   ซ่ึงก็คือหมดฤดูมรสุมนั่นเอง 
 2.2   ในชวงเวลาที่ระดับน้ําในแมน้ําเร่ิมลดตํ่าลง  และความเร็วของกระแสน้ําออน ซ่ึงก็คือ
ปลายฤดูฝนนั่นเอง 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 38  ภาพประกอบการพิจารณาในการวางแผนใชรถขุดประจําป 

 
2.3 ในชวงเวลาท่ีมีการสัญจรของเรือตาง ๆ  ผานตําบลที่จะขุดนอยท่ีสุด 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 39  ภาพประกอบการพิจารณาในการวางแผนใชรถขุดประจําป 

 
 การพิจารณาวางแผนสงรถขุดไปขุดท่ีรองน้ําใดรองน้ําหนึ่ง จําเปนจะตองพิจารณาถึง      
ขีดจํากัดในการปฏิบัติงานขุด  และขีดจํากัดในการนํารถไปขุดมารวมพิจารณาประกอบ นอกจากนี้ยัง
จะตองนําองคประกอบเหลานี้มาพิจารณาดวย  คือ 
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 -  ความพรอมของรถขุด จะตองตรวจสอบวาในชวงเวลาท่ีจะสงรถคันใดคันหนึ่ง         
ไปขุดนั้น รถคันนั้นอยูในสภาพท่ีพรอมจะออกทํางานหรือไม มีสวนประกอบหรือเคร่ืองมือเคร่ืองจักร
อะไรท่ีจําเปนจะตองซอมทํากอนท่ีรถขุดจะออกปฏิบัติงาน และการซอมทํานั้นจะเสร็จทันกับกําหนดเวลา
ท่ีเราวางแผนไวหรือไม 
 -  ความเหมาะสมระหวางรถขุดและรองน้ํา เพื่อใหการขุดมีประสิทธิภาพสูงสุดจะตอง
พิจารณาถึงความเหมาะสมของรถขุดและรองน้ําวาจะใชเฉพาะรถขุดหรือตองใชโปะบรรทุกรถขุดดวย   
เพื่อใหมีความสัมพันธกับสภาพรองน้ําท่ีจะไปขุดหรือไม โดยพิจารณาคือ 
 ก.   สภาพพื้นท่ี  ตรวจสภาพพื้นท่ีวาจะใชรถขุดเพียงอยางเดียว หรือตองใชโปะบรรทุกรถ
ดวย  ตองดูสภาพพื้นที่วาสามารถรับน้ําหนักรถขุดพอหรือไม 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 40  ภาพประกอบการพิจารณาในการวางแผนใชรถขุดประจําป 

 
 ข. ความกวางของรองน้ําท่ีขุด ถาสงโปะไปดวยตองคํานึงถึงความกวางของรองน้ําดวย   
นอกจากนี้ยังตองพิจารณาถึงสภาพภูมิประเทศของรองน้ําหรือแมน้ําบริเวณท่ีแคบท่ีสุดดวยวามีความกวาง
พอท่ีโปะและอุปกรณในการชวยการขุดจะปฏิบัติงานไดอยางสะดวก 
 ค.   ตําบลท่ีทิ้งดิน รองนํ้าท่ีไปขุดมีท่ีท้ิงดินอยูใกลในรัศมีท่ีแขนของรถขุดสามารถทิ้งดิน
ไดหรือไม   หรือจําเปนตองขุดใสเรือบาชแลวลากเอาไปทิ้งดานนอกของรองน้ํา 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 41  ภาพสถานที่ทิ้งดิน 
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 ง.   การจราจรในรองนํ้า ถามีจํานวนเรือผานเขา-ออก รองน้ํานั้นมากการขุดลอกตองระวัง
ใหมาก จะทําใหเกะกะกีดขวางและเปนอันตรายตอการเดินเรือ 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี  42  ขอควรระวังในการขุดลอก 

 
 จ.  ปริมาณดินและลักษณะดินท่ีขุด ปริมาณดินท่ีไดจากการขุดลอกถาตล่ิงมีความสูงมาก
จะพบกับปญหาดินพังทลายลงมาบริเวณท่ีขุดไปแลว ซ่ึงบางครั้งเปนอันตรายตออุปกรณการขุดและ         
ผูปฏิบัติงานและดินท่ีพังทลายลงมา จะทําใหตื้นเขินจนโปะกาวไปขางหนาไมได บางคร้ังถาตล่ิงสูงมาก ๆ  
อาจจะตองใชรถแทรกเตอรชวยไถดินเพื่อชวยลดความสูงของท่ีท้ิงดินใหนอยลง ดินท่ีไดจากการขุดลอก
ทําการขายทอดตลาดนําเงินเขาคลังจังหวัดตอไป 
 
 
 
 
 
 ฉ.   สภาพลมฟาอากาศของรองน้ํา ถามีคล่ืนจนทําใหโปะเคล่ือนไหว จะมีผลทําใหรถ     
ตักดินไมตอเนื่องกัน ทําใหการขุดลอกมีประสิทธิภาพตํ่า และจะมีผลกระทบตออุปกรณการขุดทําใหชํารุด
เสียหายได ตองนําโปะเขาหลบคล่ืนลมกอนจนกวาคล่ืนลมจะสงบการขุดลอกจึงตองคํานึงถึงชวงฤดูกาล 
ท่ีเหมาะสมดวย 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 43  ภาพประกอบการพิจารณาในการวางแผนใชรถขุดประจําป 
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 3.   การเร่ิมปฏิบัตงิาน 
   

 การบริหารในการปฏิบัติงานของรถขุดใหมีประสิทธิภาพสูงไดยึดหลักใหญ ๆ ดังนี ้
- รักษาระดับปริมาณดินท่ีขุดใหสูงท่ีสุด 
- รักษาเปอรเซนตช่ัวโมงการทํางานใหสูงท่ีสุด 
- เจาหนาท่ีประจํารถขุดพรอมโปะท้ังหมด ตองทํางานอยางมีประสิทธิภาพและภูมิใจใน

รถขุดของตน ขวัญและวินัยของคนประจํารถขุดสงผลสําเร็จของการทํางาน ตองใหคนประจํารถขุดมี
ความรูสึกวาตนเองจะมีความกาวหนา  โดยการรักษาช่ัวโมงการทํางานไดสูงกวามาตรฐานท่ีกําหนด 
 เม่ือทราบแนนอนแลววาจะสงรถขุดออกไปขุดรองน้ําไหนแนนอนแลว กอนท่ีรถขุดจะเร่ิม
ปฏิบัติงานจะตองทําเร่ืองแจงใหชาวเรือท่ีจะใชรองน้ํานั้นในชวงเวลานั้นไดทราบเสียกอน รวมท้ัง          
ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกับผูประกอบอาชีพประมงเล้ียงสัตวน้ําจะทําการขุดลอกต้ังแตเดือนอะไรถึงเดือน
อะไร จะทําการขุดบริเวณไหน บริเวณท่ีท้ิงดินท่ีแนนอน 
 

หลักไมสําหรับเลี้ยงหอยนางรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 44  ขอควรระวังในการขุดลอก 
 

 3.1  งานของหนวยขุดลอก  
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 45  การปฏิบัติงานของเรือขุด 
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ผูท่ีไดรับแตงตั้งใหเปนหัวหนาหนวยหรือหัวหนาชุดขุดลอก จะเปนผูพิจารณาเลือก
สถานท่ีท่ีจะใชเปนท่ีตั้งสํานักงานช่ัวคราวของหนวยขุดลอก ในทางปฏิบัติท่ีทํามาก็คือ หัวหนาหนวยหรือ
หัวหนาชุดจะไปพบกับนายกสมาคมประมง หรือคนรูจักในทองถ่ินท่ีสามารถรับผิดชอบในทองถ่ินท่ีจะสง
รถขุดไปชวยหาสถานท่ีให เม่ือเชาสํานักงานไดแลวก็ตรวจดูสถานท่ีท้ิงดิน และส่ิงสนับสนุนตาง ๆ  เชน  
น้ําจืด น้ํามันเช้ือเพลิง ตลอดจนวัสดุท่ีจะใชกับรถขุดและในสํานักงาน ติดตอรถ-เรือ สําหรับรับ-สง            
เจาหนาท่ีไปทํางานและรับกลับ   ส่ิงท่ีตองทําคือ 
 -   เตรียมจัดเจาหนาท่ีสํานักงาน   เจาหนาท่ีชุดสํารวจ   เจาหนาท่ีประจํารถขุดพรอมโปะ 

-   เตรียมเอกสารตาง ๆ  และแบบฟอรมรายงานการขุดลอก 

งานของหัวหนาหนวยหรือหัวหนาชุดท่ีตองทําเม่ือตั้งหนวย 
- ติดตอประสานงานกับสมาคมประมงหรือผูแทนชาวเรือไดทราบกําหนดการทํางาน

พรอมท้ังตําบลท่ีท้ิงดินและความเดือดรอนของชาวบานท่ีไดรับ 
-   แจงผูเกีย่วของหรือเจาของพืน้ท่ีทราบ  เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน 
-   ส่ังการใหเจาหนาท่ีสํารวจปฏิบัติงาน 
-   ติดประกาศสมัครคนงาน  เพื่อชวยงานทีสํ่านักงานและที่รถขุดพรอมโปะ 
-   แจงจังหวดัทราบเพ่ือรายงานการมาปฏิบัติงานของหนวยขุดลอก 
-   พื้นที่ท้ิงดิน  ตองทําหนังสือขออนุมัติตอเจาหนาท่ีของสถานท่ี   ซ่ึงอาจเปนผูวาราชการ 

จังหวดั  เอกชนเจาของพื้นท่ี หรือหนวยงานที่ดูแลรับผิดชอบสถานท่ีนั้น 
-   วางแผนการขุดลอก แลวแจงใหผูปฏิบัติงานขุดลอกท้ังรถขุดและโปะทราบถึงแผนงาน  

และรายละเอียดวัตถุประสงคในการขุด 
-   ในขณะปฏิบัติงานถาอุปกรณการขุดชํารุด หัวหนาหนวยตองประสานงาน จัดซอมหรือ

จัดหาอะไหลมาทดแทนโดยรวดเร็ว  เพื่อจะไดไมเสียเวลาในการขุด 
-   บันทึกขอมูลและจัดทํารายงานของรถขุดพรอมโปะ เพื่อประโยชนในการกําหนด     

วันทํางานในการวางแผนการทํางานและคํานวณคาใชจายของรถขุดในปตอ ๆ  ไป 
 

 
 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 46  การติดตอประสานงานกอนวางแผนงานขุดลอก 
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การควบคุมการขุดลอกของรถขุดพรอมโปะ 
 เม่ือวางแผนการขุดลอกจะเร่ิมขุดท่ีจุดไหน ก็ส่ังการใหรถขุดเร่ิมปฏิบัติได และหัวหนาตอง
ควบคุมการขุดใหเปนไปตามแผนท่ีกําหนดคือ บรรลุเปาหมายที่ตั้งไวท้ังความกวาง และความลึกของ    
รองน้ํา  โดยการหยั่งน้ําดูเกณฑความลึกตลอดระยะการขุด 
 

3.2  การขุดลอกรองน้ําขนาดเลก็โดยรถขุดตักไฮดรอลิค (รถแบคโฮ) 
 
วัตถุประสงค 
                 ทําการขุดลอกรองน้ําขนาดเล็กท่ีมีขนาดความกวางของรองน้ําไมมากนัก  หรือการขุดตัดหาดซ่ึง
เปนทางนํ้าขนาดเล็กใหสําเร็จตามเปาหมายตามแผนงานท่ีวางไว 
 
เคร่ืองมือ 
รถขุดตักดินไฮดรอลิค (รถแบคโฮ) ชนิดแขนยาว 
 

ทะเล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
                                                                   บริเวณชายฝง 

ภาพท่ี 47   การขุดตัดหาดทรายโดยรถขุดตักไฮดรอลิค (รถแบคโฮ) 
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 การขุดลอกรองน้ํ าขนาดเล็กโดยรถขุดแบคโฮ  การขุดลอกลักษณะน้ีตองคํานึงถึง               
องคประกอบดังนี้ 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 48  ภาพรองน้ําขนาดเล็ก 
 

ส่ิงท่ีตองทําการสํารวจลวงหนากอนการขดุลอก 
1. ตองทําการสํารวจพื้นท่ีท่ีจะทําการขุดลอกวามีเสนทางคมนาคมเขาไปยังพื้นขุดลอกได

อยางไร 
2. ถนนเขาพื้นท่ีขุดลอกมีความกวางพอสําหรับรถเทเลอรบรรทุกรถแบคโฮตองสามารถเขา

ไปยังพื้นท่ีได 
3. สํารวจลักษณะส่ิงกีดขวางและทางลอด  เชน  สายไฟฟา  สะพานตองสามารถรับ              

น้ําหนักรถได 
4. ตองสํารวจหาท่ีนํารถแบคโฮลงจากรถเทเลอร 
5. สํารวจวัสดุพื้นทองน้ํา เพื่อเตรียมอุปกรณการขุดใหพรอมและตรงกับวัสดุชนิดนั้นๆ    

เชน  ฟนบุงกี๋  ขนาดบุงกี๋  เปนตน 
6. ขนาดความกวางของรองน้ํา  ตองมีความกวางไมเกินกวารัศมีของแขนรถแบคโฮท่ีสามารถ

ทํางานได 
7. พื้นท่ีท่ีกองวัสดุท่ีไดจากการขุดลอก ตองไมหางจากรองน้ํามากเพราะรัศมีของแขนรถ  

แบคโฮมีระยะทางท่ีจํากัด  และตองระวังวัสดุจะไหลกลับมาลงรองน้ําท่ีขุดลอกแลว 
8. ตองคํานึงถึงท่ียืนรถตองสามารถรับน้ําหนักรถแบคโฮไดไมยุบตัว 

 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 49  ภาพรองน้ําขนาดเล็ก 
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ขั้นตอนการขดุลอก 

1. นํารถขุดเขาพื้นท่ีขุดลอก 
2. ทําการขุดลอกโดยท้ิงดินบริเวณดานขางของขอบรอง 
3. ทําการปรับแตงกองวัสดุท่ีไดจากการขุดลอกเพ่ือไมกีดขวางทางและไมไหลกลับลง      

รองน้ําท่ีขุดลอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 51  การขุดลอกรองนํ้าและที่ทิ้งดิน 

ภาพท่ี 50    การสํารวจกอนการขุดลอก 

 

วัส
ดุจ

าก
กา
รข
ุดล

อก
 

ทางเดินรถ 

วัส
ดุจ

าก
กา
รข
ุดล

อก
 

ทางเดินรถ 

รองนํ้า 
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ขอควรระวัง 
1. ดานส่ิงแวดลอมตองไมกอมลพิษตอสภาพแวดลอม 
2. ตองคํานึงถึงพื้นท่ีปาชายเลนและระบบนิเวศ 
3. ตองไมเปนพืน้ท่ีของเอกชนเวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาของท่ีเปนลายลักษณอักษร 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                                                                      
 

ภาพท่ี  52     ขอควรระวังในการปฏิบัติงานขุดลอก 

บริเวณชายฝง 

ระวังผลกระทบตอสภาพแวดลอมและปาชายเลน 

กองวัสดุที่ขุดลอกได 
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การสํารวจหลังการขุดลอก 
  ภายหลังการขุดลอกเสร็จ  จะทําการสํารวจคาระดับ  เพื่อทํา  Cross Section เพื่อตรวจสอบการ
ทํางานวาผลงานหลังขุดไดปริมาณดินเทาไร เพื่อไปเปรียบเทียบปริมาณดินกอนขุด และประเมินวาการ  
ขุดลอกแลวเสร็จ และเปนไปตามเปาหมายหรือไม โดยจะขอยกตัวอยาง Cross Section และการคิดปริมาณ
ดิน  ดังตอไปนี้    

                        
 

ภาพท่ี 53     Cross section พรอมดวยคา coordinate 

 
  การคํานวณจะใชวิธีเขียนคา  Coordinates  ของจุดเร่ิมตน  แลวตอดวยคาของจุดอ่ืน ๆ  จน
ครบรอบ  แลวตอทายดวยคาของจุดเร่ิมตน  ซํ้าอีกคร้ังหนึ่ง  โดยมีวิธีคํานวณ  ดังน้ี 

1.   กําหนดใหจุดใดจุดหนึ่งเปนจุดเร่ิมตนโดยใชจุดไหนก็ได 
1.4      2.   เขียนจดุเร่ิมตนโดยใหคาระดับเปนตัวตัง้   สวนตัวลางเปนระยะ  เชน    5 

      เขียนจดุเรียงกันในทิศทางตามเข็มนาฬิกาจนครบรอบ  และตอทายดวยจดุเร่ิมตน 
        3.   คูณไขวคา  Coordinates  ท้ังหมดตลอด 
             สมมติวา    ผลรวมของการคูณไขวจากลางข้ึนบนเปน  X  และ 
             ผลรวมของการคูณไขวจากบนลงลางเปน   Y   
    4.   นําผลตางของ  X  และ  Y  มาหารดวย  2  จะไดคาพืน้ท่ีหนาตัดนัน้ 
         1.4     1.5     1.6     2.2     2.4     2.5     2.4     2.3     2.2     2.0     1.7    1.5    1.3    
        5       10      15      20      25      30      35      40      45      50      55     60     65 
 

          1.3     4.0     4.0     1.4 
                                          68      55      15       5 
 

   A  =  (5x1.5)  +  (10x1.6)  +  (15x2.2)  +  (20x2.4)  +  (25x2.5)  +  (30x2.4)  
+(35x2.3)  +  (40x2.2)  +  (45x2.0)  +  (50x1.7)  +  (55x1.5)  +  (60x1.3)  +  (65x1.3)  +  (68x4.0)  
+(55x4.0)  +  (15x1.4)  =  1340.5 
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     B  =  (1.4x10)  +   (1.5x15)  +  (1.6x20)  +  (2.2x25)  +  (2.4x30)  +  (2.5x35) + 
(2.4x40)  +  (2.3x45)  +  (2.2x50)  +  (2.0x55) +  (1.7x60)  +  (1.5x65)  +  (1.3x68)  +  (1.3x55)  +  
(4.0x15) +  (4.0x5)  =  1141.9 
 
  พื้นที่หนาตัด   A-B      =    99.3   ตร.ม. 
                                                     2     
   เม่ือไดคาพื้นท่ีหนาตัดของ  Cross   Section  ของแตละสถานีมาแลว  กน็ํามาคํานวณหา
เนื้อดินดวยวิธีหาคาเฉล่ีย   ตามตัวอยาง 

ตัวอยาง  

พ.ท.หนาตัด (ม.2) คา พ.ท. หนาตัดเฉลี่ย (ม.2) สถานี ระยะทาง  (ม.)  จํานวนเน้ือดิน  (ม.3) 

223+150 
 

223+200 
 

223+250 
 

223+300 
 

223+342 
 

223+400 

78.5 
 

92.3 
 

105.6 
 

63.7 
 

45.9 
 

12.4 

 
85.4 

 
98.95 

 
84.65 

 
54.8 

 
29.15 

 
50 
 

50 
 

50 
 

42 
 

58 

 
4,270.0 

 
4,947.5 

 
4,232.5 

 
2,301.6 

 
1,690.7 

17,442.3 รวม 

 
    โดยการนําคาพื้นท่ีหนาตัดระหวางสถานีท้ังสองมาบวกกันแลวหารดวย 2 จะเปนคา
พื้นที่หนาตัดเฉล่ียในชองท่ี  3  จากนั้นนําคาในชอง  3  คูณระยะทางระหวางสถานีท้ังสองในชองท่ี  4  ก็จะ
ไดจํานวนเนื้อดินในชองท่ี  5 
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ปญหาอุปสรรคของการปฏิบัติงานและการแกไขปญหา 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 54  ขอควรระวังในการขุดลอก 
 
 

  
 1.  การขนยายรถขุดทางบก  เนื่องจากรถขุดมีความกวางของฐานลอและความยาวของแขน   
ท่ียาวกวารถขุดท่ัวไป ทําใหเปนปญหาในการขนยาย เนื่องจากหารถขุดเทเลอรสําหรับขนยายท่ีมีขนาด 
ใหญมาก จึงเปนอุปสรรคในการขนยาย อีกท้ังตําบลท่ีขุดลอกยังมีถนนท่ีแคบและถูกจํากัดดวยความสูง
ของสายไฟ  และวัสดุอ่ืน ๆ  จึงยากลําบากในการขนยาย 

ปญหาและอุปสรรคของการปฏิบตัิงาน 

 2.   การขนยายรถขุดทางน้ํา  (พรอมโปะ)   การขนยายรถขุดพรอมโปะจะกระทําเฉพาะพื้นท่ี
ขุดลอกมีระยะทางใกล ๆ  เทานั้น เพราะมีอันตรายในการลากจูงโปะซ่ึงมีรถขุดบรรทุกอยูดวย จึงพยายาม
หลีกเล่ียงการลากจูงโดยวิธีนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 55  การขนยายรถขุดทางนํ้า 
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 3.  ปญหาความแตกแยกในชุมชน ทําใหการปฏิบัติงานขุดลอกเปนไปดวยความยากลําบาก  
เพราะความตองการของกลุมคนแตละกลุมไมเหมือนกัน 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพท่ี 56  ปญหาและอุปสรรคของการปฏิบัติงานและแกไขปญหา 

 
 4.   ปญหาท่ีท้ิงดิน โดยเฉพาะรองน้ําท่ีอยูใกลกับสถานท่ีทองเท่ียวหรือบานพักตากอากาศ  
จะมีการทําเข่ือนกันดินติดกับรองน้ําทําใหเกิดปญหาไมมีท่ีท้ิงดิน การปฏิบัติงานขุดลอกทําไดไมเต็มท่ี  
เกิดปญหาท้ิงดินลํ้าท่ีเอกชน การขุดลอกทําใหขอบรองน้ําพังทลายกระทบกับท่ีเอกชนเนื่องจากขอบรองมี
พื้นที่จํากัดหลายดานท้ังบานเรือนส่ิงปลูกสราง  ถนน  ฯลฯ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาพท่ี 57  สถานท่ีทิ้งดิน 

 
 5.   ปญหาเร่ืองซอมทําอุปกรณการขุด  (รถขุดและโปะ)  การซอมทํารถขุดและโปะรวมท้ัง
การจัดหาอะไหลเปนไปดวยความยากลําบาก เนื่องจากการขนยายวัสดุและอะไหลท่ีมีขนาดใหญและ     
น้ําหนักมากเปนไปดวยความยากลําบาก 
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ภาพท่ี 58  ปญหาและอุปสรรคของการปฏิบัติงานและการแกไขปญหา 

 
 6.   ปญหาการนํารถขุดขึ้นลงจากโปะ   บางพืน้ท่ีไมมีชายหาดหรือตล่ิงท่ีจะนํารถข้ึนลงจาก
โปะได ทําใหเสียเวลา 
 
 
 

 1.   การขนยายรถขุดทางบก  จะจัดหารถเทเลอรขนาดใหญชนิดตํ่า ขนาดใหญจากจังหวัด
ใกลเคียงหรือกรุงเทพโดยใชรถของ  ร.ส.พ.  ในการขนยาย  เพื่อใหเกิดความปลอดภัยมากท่ีสุด 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 59  การขนยายอุปกรณการขุดทางบก 

การแกไขปญหาท่ีเกิดจากการขุดลอก 

การบํารุงรักษาอุปกรณการขุด 
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 2.   การลากจูงทางน้ํา ทําการลากจูงโปะบรรทุกรถขุดโดยเรือลากจูงดวยความเร็วต่ํา          
เพื่อปองกันโปะมุดน้ํา  หรือพลิกคว่ําได 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 60  การขนยายอุปกรณการขุดทางนํ้า 
 

 
 3.   กอนการขุดลอกจะตองมีการนัดทําประชาพิจารณ  ของชาวประมงและคนท่ีเกี่ยวของใน
พื้นท่ีท่ีใชรองนํ้ามาทําความเขาใจเพื่อกําหนดแนวทางในการขุดลอก  จัดหาที่ท้ิงดิน บางคร้ังมีส่ิงกีดขวาง
ตาง ๆ ท่ีตองร้ือถอนออก 
 4.   ในการซอมทําเคร่ืองจักร บางคร้ังตองจางตัวแทนบริษัทมาซอมทําเนื่องจากมีเคร่ืองมือ
พิเศษในการซอมเฉพาะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 61  ปญหาอุปสรรคของการปฏิบัติงานและการแกไขปญหา
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  5.   ปญหาการนํารถขุดขึ้นลงจากโปะ ตองตรวจดูบริเวณใกลเคียงท่ีดินมีความแข็ง
พอรับ    น้ําหนักรถได  ขุดเปนเนินใหมีความสูงรับกับตัวโปะ  เพื่อความปลอดภัยในการนํารถลงจากโปะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปญหาการนํารถขุดขึ้น-ลงจากโปะ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 62  อุปสรรคในการขนยายอุปกรณการขุด 
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การจัดทํางบประมาณ 
 

 ในการดําเนินงานขุดลอกรองน้ําขนาดเล็ก โดยใชรถขุดไฮดรอลิค และโปะบรรทุกรถขุด   
ไฮดรอลิค ของกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี ไดมีการประมาณการคาใชจายในการทํางาน 30 วัน 
ดังนี้ 
 
รายละเอียดคาใชจาย 
- คาเบ้ียเล้ียง 

เจาหนาท่ีระดบั 4     จํานวน 2 คน  อัตราวนัละ 180 บาท  จํานวน 30 วัน  เปนเงิน 10,800.-บาท 
เจาหนาท่ีระดบั 1-2  จํานวน 5 คน  อัตราวนัละ 120 บาท  จํานวน 30 วัน เปนเงิน 18,000.-บาท 

- คาท่ีพักเหมาจาย 
เจาหนาท่ีระดบั 1-4  จํานวน   คน  อัตราวนัละ 100 บาท  จํานวน 30 วัน  เปนเงิน 21,000.-บาท 

- คาจางเหมาบริการ เปนเงิน 20,000.-บาท  
- คาจางเหมาซอมบํารุง เปนเงิน 10,200.-บาท 
- คาน้ํามันเช้ือเพลิง เปนเงิน 75,000.-บาท 
- คาวัสด ุ เปนเงิน 35,000.-บาท 
 รวมเปนเงิน  190,000.-บาท 
 ในการดําเนินงานขุดลอกโดยใชรถขุดไฮดรอลิค พรอมโปะบรรทุกรถขุดไฮดรอลิคมีความ
ส้ินเปลืองน้ํามันเช้ือเพลิงและวัสดุหลอล่ืนในการทํางาน 10 ชม. ตอวันจะส้ินเปลืองดังนี้ 
 - น้ํามันเช้ือเพลิง โดยประมาณ  240 ลิตร 
 - น้ํามันหลอล่ืน โดยประมาณ    10 ลิตร 
 - น้ํามันไฮดรอลิค โดยประมาณ    -   ลิตร 
 - จารบี โดยประมาณ   0.5 ลิตร 
 โดยปกติจะเติมน้ํามันไฮดรอลิคก็ตอเม่ือระดับน้ํามันตํ่ากวาระดับปกติท่ีใชงานอยู หรือใน
กรณีท่ีมีการร่ัวของน้ํามันไฮดรอลิคในระบบ 
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การกอสรางเขื่อนปองกันตล่ิงพังในทางน้ําขนาดเล็ก 
 

 ทางน้ําขนาดเล็กโดยท่ัวไปประสบกับปญหาของตล่ิงพังดวยสาเหตุหลักก็คือ สภาพของ     
ดินริมตล่ิงเปนดินทราย หรือดินรวนปนทราย ในฤดูฝนซ่ึงเปนหนาน้ําหลากจึงถูกกัดเซาะเสียหายจาก    
กระแสน้ําในทางน้ํานั้น ๆ เอง และจากน้ําฝนทําใหสาธารณะสมบัติของทางราชการ เชน ถนน โรงเรียน 
วัด ฯลฯ ตลอดจนอาคารบานเรือนและพ้ืนท่ีทํากินของราษฎรพังทลาย การกอสรางเข่ือนปองกันตล่ิงพัง  
จึงมีความจําเปน นอกจากนี้เข่ือนปองกันตล่ิงพังยังสามารถชวยปรับปรุงสภาพภูมิทัศนของทางน้ํา         
เม่ือสรางเสร็จแลว ใชเปนท่ีพักผอนหยอนใจไดอีกดวย 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 63  ภาพการพังทลายของตลิ่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 64  ตัวอยางของเขื่อนปองกันตล่ิงพัง 
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หลักเกณฑการกอสราง 
 

 1. ชนิดของเข่ือนปองกันตล่ิงท่ีจะทําการกอสราง ข้ึนอยูกับสภาพภูมิประเทศของทางน้ํา  
นั้น ๆ เชน ถาตล่ิงมีความลาดชันมาก (1 : 2 ข้ึนไป) ใชแบบเรียงหินหรือเรียงหินยาแนวหรือหินเรียงใน
กลองลวดตาขาย แตถาตล่ิงท่ีพังมีความชันมาก (ความลาดชันนอยกวา 1 : 2) ใชแบบกําแพงดินคอนกรีต
เสริมเหล็กหรือแบบดินเสริมแรงดึง (Reinforced Soil) 
 

 
 
 
 

ภาพท่ี 65  ตัวอยางของเขื่อนประเภทเรียงหิน 

ภาพท่ี 66  ตัวอยางของเขื่อนประเภทเรียงหินยาแนว 
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ภาพท่ี 67  ตัวอยางของเขื่อนประเภทหินเรียงในกลองลวดตาขาย

เข่ือนแบบหินเรียงในกลองลวดตาขาย 

กลองแกเบียนเคลอืบสังกะสีหุมดวยพีวีซี 
ปองกันการกัดกรอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

การรถไฟหัวหิน แมน้ําเจาพระยา -นครสวรรค 

รูปแบบตาง ๆ ของเขื่อนปองกันตล่ิงพัง 
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ภาพท่ี  68  ตัวอยางของเขื่อนประเภทหินเรียงในกลองลวดตาขาย 

 
 2. เข่ือนปองกันตล่ิงพังจะตองไมลํ้าเขาไปในรองน้ําของทางน้ําจนทําใหกีดขวางทางเดินเรือ
หรือขวางทางการไหลของนํ้า 
 
        

 
 
 

 
ภาพท่ี 69  แนวเขื่อนปองกันตล่ิง 

 

 3. ดินเดิมท่ีเปนดินออน ไมสามารถรับน้ําหนักไดตองร้ือออกแลวบดอัดใหมดวยดินท่ีมี  
คุณสมบัติบดอัดแนนได เชน ทราย เปนตน หรือโดยการทิ้งหินใหญ การตรวจสอบดินเดิมตองทําการเจาะ
สํารวจช้ันดินบริเวณท่ีจะทําการกอสราง 
 

    

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 70  ตัวอยางการบดอัดดิน 
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 4. การออกแบบเข่ือนปองกันตล่ิงพัง ตองคํานึงถึงปญหาท่ีเกิดจากน้ําใตดินท่ีจะกอสรางดวย 
เพราะอาจเกิดแรงดันทําใหเข่ือนยุบพังได วิธีการแกไขตองฝงทอระบายน้ําใตดินเหลานี้ออกมาทาง         
ดานหนาของเข่ือนฯ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 71  ภาพจําลองการฝงทอระบายนํ้าใตดินออกมาทางดานหนาเขื่อน 

 

 5. วัสดุท่ีนํามาใชในการกอสราง ตองมีคุณสมบัติตรงตามท่ีระบุไวในแบบโดยวิศวกร         
ผูออกแบบ ท้ังนี้แบบเข่ือนปองกันตล่ิงจะตองมีวิศวกรโยธาท่ีมีใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ประเภทภาคีวิศวกรเปนอยางนอยเปนผูรับรอง 
 6. การสํารวจออกแบบเข่ือนปองกันตล่ิงพัง จะตองเก็บรายละเอียดในพื้นท่ีบริเวณท่ีจะ     
กอสรางใหมากท่ีสุด รวมขอมูลดินและขอมูลระดับน้ํา และจะตองดําเนินการโดยวิศวกรโยธาท่ีมี     
ประสบการณ 

                       

 
 
 
 
 
 

ภาพจําลองการฝงทอระบายน้ําใตดิน
ออกมาทางดานหนาเข่ือน 

 

ภาพท่ี 72  ภาพเขื่อนปองกันตล่ิงดานบนเปนทางเดินและปรับภูมิทัศน 
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การควบคุมงานกอสราง 
 

 1. ผูควบคุมงานกอสรางเข่ือนปองกันตล่ิงพัง จะตองมีวุฒิไมต่ํากวา ปวช. และมี         
ประสบการณในการควบคุมงานกอสรางมาแลว 
 2. ผูควบคุมงานจะตองอยูควบคุมงานเปนประจํา และอยูหนางานตลอดเวลาท่ีมีการ    
ปฏิบัติงาน 
 3. ผูควบคุมงานจะตองเก็บตัวอยางวัสดุท่ีใชในการกอสรางเพื่อทดสอบตามขอกําหนดใน
รายการประกอบแบบอยางเครงครัด และถาผลการทดสอบไมเปนไปตามขอกําหนดใหยกเลิกการใชวัสดุ
นั้น ๆ ทันที และหากจําเปนตองใชวัสดุอ่ืนท่ีมีคุณภาพเทียบเทาจะตองไดรับการยินยอมจากวิศวกร           
ผูออกแบบเสียกอน 
 4. ผูควบคุมงานจะตองตรวจสอบผลการสํารวจของผูรับจางกอนทําการกอสรางเข่ือนฯ     
วาระดับและแนวของเข่ือนฯ ท่ีจะกอสรางถูกตองตามแบบหรือไม ถาไมถูกตองใหรีบแกไขโดยทันที 
 

 5. ผูควบคุมงานจะตองจัดทํารายงานผลการกอสรางประจําวัน (Daily Report) เสนอ      
คณะกรรมการตรวจการจาง เพื่อเปนขอมูลและตรวจสอบติดตามความกาวหนาของงาน (รวบรวมเสนอ  
ทุก 15 วัน) 
 
แนวทางการพจิารณาการขออนุญาตกอสรางเขื่อนปองกันตล่ิงพัง 

- ตองมีรูปแบบท่ีไมกอใหเกิดผลกระทบกับรองน้ํา กระแสน้ํา ตล่ิงและบริเวณขางเคียง 
- ตองมีโครงสรางท่ีแข็งแรงและอยูในแนวฝงเดิมมากท่ีสุด หากมีสวนท่ียื่นเขาไปในน้ําใหมี

เฉพาะสวนท่ีจําเปน 
- ความลาดชันของเข่ือนฯไมเกิน 1 : 2.5 โดยแนวสันเข่ือนดานบนตองอยูท่ีแนวกรรมสิทธ์ิหรือ

สิทธิครอบครองท่ีดิน สําหรับบริเวณรองน้ําท่ีแคบหรืออาจเปนอันตรายตอการเดินเรือ เข่ือน
ตองมีลักษณะต้ังตรงและไมมีความลาดชันยื่นออกมาในแนวนํ้า 

- กรณีการกอสรางอยูในเขตโครงการพัฒนาการขนสงทางนํ้าท่ีกําหนดแนวรองน้ําทางเรือเดิน
หรือมีแผนการขุดลอกไว สวนปลายสุดของเข่ือนฯท่ีมีลักษณะลาดเอียงตองอยูหางจากขอบ
รองน้ําทางเรือเดินไมนอยกวา 15 เมตร 

- สวนปลายสุดของเข่ือนฯตองไมยื่นเกิน 1 ใน 8 ของความกวางลําน้ํา โดยกําหนดจากตลิ่งถึง
ตล่ิงบริเวณท่ีขออนุญาต 

- ลําน้ําท่ีกวางไมเกิน 15 เมตร ในบริเวณท่ีขออนุญาต ใหตัวเข่ือนมีลักษณะต้ังตรงและไมมี
ความลาดชันยื่นออกมา 
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สรุปขอพิจารณาในการขุดลอกลําน้ํา 
การสรางเข่ือนปองกันตล่ิง และการถมลําน้ํา 

------------------ 
 

การขุดลอกลําน้ํา 1. 
 

1.1 กรณีท่ีตองขุดลอกลําน้ํา 
 
การขุดลอกลําน้ํามีความจําเปนในหลายกรณี ดังนี้ 
 

(1) ชวงท่ีลําน้ําต้ืนเขินกวาปกติ (ภาพท่ี 73) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) ชวงลําน้ําแคบและลึกไมเพียงพอและอาจมีน้ําจํานวนมากระบายมาจากลําน้ําสาขา (ภาพท่ี 74) 

 
  

ภาพท่ี 73   การขุดลอกกรณตีื้นเขินท่ัว ๆ ไป 

  บริเวณท่ีขุดลอก 

บริเวณท่ีทําการขุดลอก 

 

 

ภาพท่ี 74   การขุดลอกกรณีหนาตัดแมน้ําไมเพียงพอตอการระบายน้ํา 

 

  แนวขุดลอกขยายแมน้าํ 
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(3) ชวงลําน้ําท่ีมีเกาะแกงกลางแมน้ํา ซ่ึงเกิดจากการตกทับถมของตะกอน (ภาพท่ี 75) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(4) ชวงคุงน้ําดานในท่ีดินงอกออกมาจากแนวฝงเดิม ทําใหฝงตรงขามถูกกัดเซาะ (ภาพท่ี 76ก- 76ค) 
 

 
 

  

 

ภาพท่ี 76 ก   การขดุลอกบริเวณคุงแมน้ําบริเวณท่ีมีดินงอก 

ดเซา  กัดเซาะ 

 

ภาพท่ี 76 ข   การขดุลอกบริเวณคุงแมน้ําท่ีมีดินงอก 

  
  

ขุดลอกบริเวณดินงอก 
กอสรางเข่ือนปองกันตลิ่ง

บริเวณถูกกัดเซาะ 

ภาพท่ี 75    การขุดลอกกรณีเกิดสันดอนทรายกลางแมน้ํา 

  ขุดลอกสันดอนทราบออก 
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(5) ชวงลําน้ําท่ีมีความคดเค้ียวหลายคุงติดตอกัน (ภาพท่ี 77ก) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 ขอพิจารณาในการขุดลอกลําน้ําท่ัว ๆ ไป 
 

ในการขุดลอกลําน้ําชวงตาง ๆ  รวมทั้งการขุดลอกเกาะแกง ควรมีการพิจารณาความกวาง ความลึก
และความยาวของการขุดลอก ดังนี้ 

(1) ความกวางเขตทางของแมน้ําในชวงท่ีจะขุด (พิจารณาปญหาการเวนคืนท่ีดิน) 
ระดับทองน้ําทางดานตนน้ําและดานทายน้ํา ซ่ึงมีระยะทางอยางนอย 1 กม. จากปลายของชวงท่ี
จะขุดลอก (โดยท่ัวไปควรพิจารณาในระยะยาวกวานั้น เพื่อใหแนใจวาเม่ือขุดลอกแลวการ 
ระบายน้ําทางทายน้ําจะเพียงพอและไมเกิดปญหาอุปสรรคดานการระบายนํ้าเปนลูกโซตอเนื่อง
ไปทางทายน้ํา) 

 

ภาพท่ี 76 ค    การขุดลอกบริเวณคุงแมน้ําท่ีมีดินงอก 

ถม/บดอดั 
 โดยไมสรางเข่ือน ขุดลอกบริเวณดินงอก 

 

 

ภาพท่ี 77 ก   การแกปญหาความคดเคีย้วของลําน้ํา 

แนวตล่ิงเดิม 

 

(2) 
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(3) ปญหานํ้าทวมทางดานเหนือน้ําซ่ึงเกิดจากการตื้นเขินของลําน้ําชวงท่ีจะขุดลอก (ระดับน้ําและ
ปริมาณนํ้าทวมท่ีจะตองแกไข) 

(4) การกําหนดขนาดและลักษณะของการขุดลอก ตองวิเคราะหโดยใชแบบจําลองทางคณิตศาสตร 
ซ่ึงปกติมักมีขอพิจารณา ดังนี้ 

1) ควรมีความกวางไมเกินเขตทางของลําน้ํา เพื่อปองกันปญหาการเวนคืนท่ีดิน 
2) มีความสามารถในการระบายนํ้าทวมในฤดูฝนไดตามเกณฑท่ีกําหนด (ปกติควร    

ระบายน้ําไดเทากับความสามารถของชวงของลําน้ําดานเหนือน้ําและทายน้ําซ่ึงไมมี
ปญหาการต้ืนเขิน) 

3) มีระดับของทองน้ําเม่ือขุดลอกแลวสอดคลองกับระดับน้ําทางดานเหนือน้ําและทายน้ํา 
(ปกติจะตองสอดรับกับความลาดชันของลําน้ําท้ังทางดานเหนือน้ําและทางทายน้ําเพื่อ
ปองกันการไหลเออยอนของกระแสนํ้าข้ึนมายังบริเวณท่ีขุดลอก) 

4) มีความยาวของการขุดลอกเพียงพอท่ีจะไมทําใหเกิดการไหลเออยอนของนํ้าข้ึนมายัง
บริเวณขุดลอก (เนื่องจากระยะทางท่ีขุดลอกยาวไมเพียงพอ) 

 
1.3 การขุดลอกลําน้ําท่ีมีปญหาคดเค้ียวของลําน้ําหลายชวงตอเนื่องกัน (ภาพท่ี 77ข-77ค) 
 

(1) ปกติจะมีขอพิจารณาดานตาง ๆ เชนเดียวกับท่ีกลาวในขอ 1.1 
(2) ความพยายามท่ีจะตัดลําน้ําใหคอนขางตรงจะทําใหลําน้ําท่ีขุดลอกแลวกวางกวาท่ีควรจะเปน มี

คาขุดลอกสูงเกินไป และอาจตองขุดลอกเลยออกไปจากเขตทางของลําน้ํา ดังภาพท่ี 77ข          
(มีปญหาการเวนคืนท่ีดิน) 

 

  ภาพท่ี 77 ข   การแกปญหาความคดเคี้ยวของลํานํ้า 

แนวตล่ิงภายหลงัการขุดลอก 
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(3) ควรพยายามขุดลอกคุงน้ําดานในเฉพาะเทาท่ีจําเปน ทําใหคุงน้ํามนข้ึนเพื่อลดการกีดขวางการ
ไหลของน้ํา (ภาพท่ี 77 ค) ท้ังนี้เพื่อลดปญหาการเวนคืนท่ีดิน ลดคาใชจายในการขุดลอก และ
ปองกันการระบายนํ้าท่ีมากเกินจําเปน ซ่ึงอาจเกิดปญหาดังในขอ (4) ตามมาได 

 
 

 

ภาพท่ี 77 ค   การแกปญหาความคดเคีย้วของลําน้ํา 

  

แนวตลิงภายหลงั 
การขุดลอก 

บริเวณท่ีขุดลอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(4) มีหลายกรณีสําหรับแมน้ําชวงท่ีอยูใกลทะเลซ่ึงมีการเดินเรือหรือการประมงในลําน้ํามาก การ
ขุดลอกแบบตัดคุงน้ําหลายคุงตอเนื่องกันและขุดลอกมากเกินไป จะทําใหการระบายน้ําในชวง
น้ําลงเกิดข้ึนอยางรวดเร็วเกินไปและทําใหน้ําในลําน้ําตื้นมากเกินไป จนอาจเปนอุปสรรคมาก
ตอการเดินเรือหรือการประมงได สาเหตุของปญหาดังกลาวอาจมี ดังนี้ 

 (ก) ระดับน้ําในชวงน้ําข้ึนและน้ําลงมีความแตกตางกันมาก เม่ือระดับน้ําลดลงมากตอน
ชวงน้ําลงจึงเปนอุปสรรคตอการเดินเรือและการประมง 

(ข) การขุดลอกทําลึกเกินไปหรือกวางเกินไป และมีการตัดคุงน้ําหลายคุงเกินกวาความ
จําเปน ทําใหน้ําระบายออกไดมากกวาท่ีควรจะเปน 

• การแกไขปญหานี้คือ จะตองศึกษารายละเอียดของลักษณะทองน้ํา ระดับน้ํา  
ข้ึนลง และความเร็วของกระแสน้ํา ความเสียดทานของลําน้ํา และวิเคราะห
ปริมาณ  และลักษณะการขุดลอกดวยแบบจําลองทางคณิตศาสตรอยาง
ระมัดระวังวาควรขุดลอกกวางและลึกเทาไร และควรทํากี่คุงน้ําจึงจะเหมาะสม 
สามารถแกไขปญหาการระบายนํ้าไดโดยไมทําใหเกิด ปญหาขางเคียงตามมา 
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2. การสรางเข่ือนปองกันตล่ิงพัง 
 การสรางเข่ือนปองกันตล่ิงพังอาจพิจารณาแบงออกไดเปน 2 กรณีสําคัญ คือ (1) กรณีไมมีดินงอก
บริเวณคุงน้ําดานใน รวมท้ังกรณีของการกัดเซาะในชวงลําน้ําท่ีตรงและไมเปนคุงน้ํา (การกัดเซาะเกิดจาก
คล่ืน การลดระดับน้ําท่ีรวดเร็วทางทายน้ําจากอางเก็บน้ํา หรือตล่ิงเปนดินกรวดทรายท่ีถูกกัดเซาะงาย กับ 
(2) กรณีท่ีมีดินงอกที่คุงน้ําดานใน 

(1) กรณีแรกมักตองสรางเข่ือนปองกันตล่ิงพังเพื่อรักษาเสถียรภาพของตล่ิง (ภาพท่ี 78) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) กรณีท่ี 2 (เกิดจากดินงอก) อาจแกไขได 2 วิธี คือ 
 (ก) การขุดลอกบริเวณดินงอกท่ีคุงน้ําดานในออก สวนคุงดานนอกท่ีมีการกัดเซาะแกไข
โดยถมดินกลับเขาไปแลวบดอัดใหแนนจนมีเสถียรภาพเพียงพอ (ภาพท่ี 76ค) 

(ข) วิธี (ก) อาจไดผลดีไมเทาท่ีควรหากการอัดดินทําไดไมดีพอ หรืออัดแลวไมเกิดสภาพท่ี
เสถียร กรณีดังกลาวตองแกไขดวยการสรางเข่ือนปองกันตล่ิงที่คุงดานนอกไปพรอม ๆ 
กับการขุดลอกดินงอกท่ีคุงดานในดวย (ภาพท่ี 79) 

 

ภาพท่ี 78    การสรางเขื่อนปองกันตลิง่กรณีปกต ิ

ภาพท่ี 79    การสรางเขื่อนปองกันตลิง่กรณีมีดินงอกฝงตรงขาม 

 

ขุดลอกบริเวณดินงอก 
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   ขอพิจารณาในการกําหนด ขนาด ลักษณะ และวิธีการกอสรางเข่ือนปองกันตล่ิงมีหลาย    
ตัวแปร ท่ีสําคัญมีดังนี้ 

1) ความแรงของกระแสน้ําในฤดูท่ีมีการกัดเซาะมาก (ปกติหากกระแสน้ําแรงมากมักมีการ
กัดเซาะมาก) 

2) ความสูงของตล่ิงจากทองน้ํา (ปกติหากตล่ิงท่ีสูงมากมักมีการกัดเซาะมาก) 
3) ความลาดชันของลําน้ําในชวงดังกลาว (ปกติหากลาดชันมากมักมีการกัดเซาะมาก) 
4) ปญหาคล่ืนในลําน้ําวามีมากนอยเพียงใด (ปกติหากมีคล่ืนมากและ/หรือคล่ืนแรงมักมี

การกัดเซาะมาก) 
5) ลักษณะดินของตล่ิง (ปกติหากเปนดินกรวดทรายหรือดินปนทรายมักมีการกัดเซาะมาก) 
6) ความลาดชันของตล่ิง (ปกติหากตล่ิงชันมากมักมีการกัดเซาะมาก) 
7) รัศมีความโคงของคุงน้ํา (ปกติหากมีรัศมีนอยมักมีการกัดเซาะมาก) 
8) ปญหาดินงอก (เทียบกับสภาพธรรมชาติกอนมีการงอก ปกติหากดินงอกออกมามากมัก

มีการกัดเซาะฝงตรงขามเยื้องไปทางทายน้ํามาก) 
การวิเคราะหตองใชแบบจําลองทางคณิตศาสตรดวยเชนกัน เพราะการกอสรางเขื่อนท่ีมี

ความยาวไมเหมาะสม หรือมีลักษณะไมเหมาะสม หรือมีการสรางยื่นเขาไปในลําน้ํามากจนไมเหมาะสม 
จะทําใหเกิดผลกระทบตอการกัดเซาะตล่ิงมากข้ึนทางดานทายน้ําหรือดานเหนือน้ําได 
 

3. การถมลําน้ํา 
 กรณีท่ีตองการถมลําน้ําบางชวงเพ่ือวัตถุประสงคตาง ๆ เชน การพัฒนาสวนสาธารณะ หรือเพื่อ
กอสรางอาคารในลําน้ํา จะทําใหลําน้ําแคบลง ความสามารถในการระบายนํ้าจะลดลง และอาจทําใหเกิด
ปญหาน้ําทวมทางดานเหนือน้ําได  ขณะเดียวกันความเร็วของกระแสน้ําในชวงท่ีมีการถมลําน้ําจะสูงกวา
ปกติ จนอาจทําใหมีการกัดเซาะตล่ิงในบริเวณนั้น และบริเวณทางดานทายน้ําชวงท่ีอยูตอเนื่องกันได  
 การจะกําหนดวาจะสามารถถมลําน้ําออกไปไดมากนอยเพียงใดจึงไมเกิดปญหาจะตองศึกษาอยาง
ละเอียดและใชแบบจําลองทางคณิตศาสตรเขาชวย โดยมีขอพิจารณาตาง ๆ ดังนี้ 

(1) เม่ือถมแลวระดับน้ําทางเหนือน้ําในชวงฤดูน้ําหลากจะตองไมสูงข้ึนจนทําใหเกิดน้ําทวม 
(2) อาจจําเปนตองขุดลอกลําน้ําชวงท่ีจะถมใหลึกลง รวมท้ังขุดลอกชวงเหนือน้ําและชวงทายน้ํา

ดวย โดยมีความยาวของการขุดลอกท่ีเหมาะสม เพื่อเพ่ิมหนาตัดของการไหล  ทําใหระดับน้ํา
ดานเหนือลดลงสูสภาพปกติ และทําใหกระแสน้ําในชวงท่ีถมและทางทายน้ําลงไปมีความเร็ว
ไมมากเกินไปจนกระท่ังทําใหเกิดการกัดเซาะตล่ิง 

(3) อาจจําเปนตองสรางเข่ือนปองกันตล่ิงในลําน้ําชวงท่ีมีการถมและชวงตอเนื่องไปทางทายน้ําดวย 
เพื่อปองกันการกัดเซาะ หากการขุดลอกในขอ (2) ยังไมสามารถลดความเร็วของกระแสน้ําลงสู
สภาพปกติได 

 



 
 
 
 
 
 
 

ภาคที่ 3 
 

การบริหารสถานีขนสงทางนํ้า  
ทาเทยีบเรือ  

ทาเทยีบเรือสาธารณะ 
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การบริหารสถานีขนสงทางน้ํา ทาเทียบเรือ ทาเทียบเรือสาธารณะ 

 

ลักษณะของทาเรือ 

ประเภทของทาเรือท่ีกรมการขนสงทางนํ้าและพาณิชยนาวีกอสราง มี 2 ประเภท ดังนี้ 

       ประเภทท่ี 1  ทาเรือระหวางประเทศ หมายถึงทาเรือท่ีมีการขนถายท้ังสินคา        

ผูโดยสาร ฯลฯ ระหวางประเทศไทยกับตางประเทศเปนหลัก เชน ทาเรือน้ําลึกสงขลา ทาเรือน้ําลึกภูเก็ต 
ทาเรือเชียงแสน ทาเรือระนอง เปนตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 80  ทาเรือเชยีงแสน จังหวัดเชียงราย  
ภายใตการบริหารจัดการของการทาเรือแหงประเทศไทย 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 81  ทาเรือระนอง จังหวัดระนอง    

มอบใหการทาเรือแหงประเทศไทยเปนผูบริหาร 
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        ประเภทที่ 2 ทาเรือภายในประเทศ หมายถึงทาเรือท่ีมีการขนถายสินคาท่ัวไป สินคา

ประมง ผูโดยสาร หรือทาเรืออเนกประสงค ระหวางทาเรือตางๆ ภายในประเทศ เชน ทาเรือโดยสารใน
แมน้ําเจาพระยา  ทาเรือเกาะลอยและเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี ทาเรือเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏรธานี ทาเรือ
นครพนม จังหวัดนครพนม ฯลฯ 
 

หลักเกณฑการพิจารณา 
  1.  การพิจารณาผูบริหารจัดการทาเทียบเรือ สําหรับทาเรือภายในประเทศ จะสอดคลอง
กับพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน         
พ.ศ. 2542 ดังนี้ 
 -  มาตรา 16 (3) การจัดใหมีและควบคุม ทาเทียบเรือ ทาขาม เปนอํานาจหนาท่ีของ 
เทศบาล   เมืองพัทยา   องคการบริหารสวนตําบล 
 -  มาตรา 17 (13) การจัดการและดูแลสถานีขนสงท้ังทางบกและทางน้ํา เปนอํานาจ
หนาท่ีของ องคการบริหารสวนจังหวัด 
  2.  การพิจารณามอบหมายใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใดเปนผูบริหารจัดการ จะเปน
การพิจารณารวมกันระหวางกรมธนารักษ  จังหวัด  และ กรมการขนสงทางนํ้าและพาณิชยนาวี 
 
ประเภทการบริหารจัดการ 

  การพิจารณาผูบริหารจัดการทา เทียบเรือ  สําหรับเฉพาะทา เ รือภายในประเทศ                  
จะสอดคลองกับพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง       
สวนทองถ่ิน พ.ศ.2542   การบริหารจัดการทาเรือภายในประเทศท่ีทางกรมการขนสงทางน้ําและ     
พาณิชยนาวี ไดกอสรางนั้น เปนการพิจารณารวมกันระหวางกรมธนารักษ และกรมการขนสงทางน้ําและ
พาณิชยนาวี สอดคลองกับศักยภาพและกิจกรรมของทาเรือนั้นๆ สามารถแบงไดเปน 2 ประเภทดังนี้ 

1. ทาเรือที่ใหบริการเปนทาเรือสาธารณะ หมายถึงทาเทียบเรือที่ใหบริการโดยไมเรียก

เก็บคาใชบริการผานทา แตไมรวมการจัดเก็บตามพระราชบัญญัติของทองถ่ิน อันไดแก  คาสาธารณูปโภค
ตาง ๆ  คาน้ํา คาไฟ คารักษาความสะอาด คารักษาความปลอดภัย ท่ีทองถ่ินสามารถจัดเก็บไดตามอํานาจ   
ท่ีมีอยู  

 ทาเรือท่ีจัดเปนทาเรือสาธารณะเชน ทาเรือโดยสารในแมน้ําเจาพระยา ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (ทาเรือดวนเลียบฝงแมน้ําเจาพระยา ทาเรือขามฟาก ทาเรือหางยาว) หรือ

ทาเรือสาธารณะท่ีไดกอสรางในตางจังหวัดเชน ทาเรือเกาะลอยและเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี ทาเรือเจาไหม 
จังหวัดตรัง ทาเรือเกาะปู จังหวัดกระบ่ี ทาเรือศรีบอยา จังหวัดกระบ่ี ทาเรือเกาะฮ่ัง จังหวัดกระบ่ี 
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ทาเรือเกาะฮ่ัง จังหวัดกระบ่ี ในความดูแลขององคการบริหารสวนตําบลเกาะฮัง 

 

ภาพท่ี 82  ทาเรือเกาะฮ่ัง จังหวัดกระบ่ี  
ในความดูแลขององคการบริหารสวนตําบลเกาะฮ่ัง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ทาเรือท่ีใหบริการเปนทาเรือเชิงพาณิชย  หมายถึงทาเทียบเรือท่ีใหบริการโดยมีการ
เรียกเก็บอัตราคาภาระและคาตอบแทนการใชประโยชนทาเรือได เชนทาเรือเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี  
ทาเรือโดยสารแหลมงอบ จังหวัดตราด ทาเรือนครพนม จังหวัดนครพนม ทาเรือโดยสาร-ทองเที่ยว      
ปากคลองจิหลาด จังหวัดกระบ่ี  ทาเรือตํามะลัง จังหวัดสตูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 83

 

 

 

  ทาเรือโดยสาร-ทองเท่ียวปากคลองจิหลาด จังหวัดกระบ่ี 
บริหารจัดการโดยองคการบริหารสวนจังหวัดกระบ่ี 
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ภาพท่ี 84  ทาเรือตํามะลัง จังหวัดสตูล 
บริหารจัดการโดยองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เงื่อนไขในการบริหารจัดการ 
  การบริหารจัดการตองดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคในการกอสรางโดยท่ีทาเรือ
เปนโครงสรางสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานท่ีรัฐพึงจัดใหกับประชาชนแลว การใชทาเรือตองไมเปนการ
ผูกขาดสําหรับผูหนึ่งผูใด โดยมีเง่ือนไขสรุปไดวา  

ทาเรือสาธารณะ   
ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนผูดูแลการใชประโยชน - 

-  ตองไมมีการเรียกเก็บคาบริการการใชทาเรือ  

- สําหรับ การจัดเก็บตามอํานาจหนาท่ีของทองถ่ินสามารถกระทําได ตามอํานาจหนาท่ี 

ทาเรือเชิงพาณิชย  
- ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนผูบริหารจัดการ เพ่ือประโยชนในการดูแลรักษา

ความสะอาดและความเรียบรอยตามอํานาจหนาท่ี 

- การจัดเก็บประโยชนเพื่อนํารายไดมาบริหารทองถ่ินให เกิดความเจริญตาม
วัตถุประสงคของการจัดสรางทาเรือ  

- การใชทาเทียบเรือตองไมเปนการอนุญาตใหเอกชนรายใดรายหนึ่งเขาใช เปนการ
ผูกขาด  

- พื้นท่ีบริเวณนอกจากทาเรือท่ีใชเพื่อประโยชนตอเนื่องกับทาเรือ เชนลานจอดรถ      
อาคารประกอบ การจัดใหเชาจะดําเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง 

- เรือของทางราชการสามารถเขาจอดเทียบทาไดโดยไมตองเสียคาใชจาย 
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การจัดเก็บรายไดจากการบริหารทาเรือ 
โดยที่ทาเรือเชิงพาณิชยผูบริหารจัดการสามารถเรียกเก็บอัตราคาภาระและคาตอบแทน

การใชทาเรือได กระทรวงการคลังจึงไดกําหนดหลักเกณฑในการเขาใชประโยชนท่ีราชพัสดุจากการเปน
ผูบริหารจัดการเปน  2 กรณี 

กรณีท่ี 1 องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนผูดําเนินการบริหารจัดการเอง 

-  เรียกเก็บคาเชา 50 % ของรายไดจากการบริหารจัดการกอนหักคาใชจายเขาเปน     

รายไดแผนดิน 
- ไมเรียกเก็บคาธรรมเนียมการจัดใหเชา  

กรณีท่ี 2 องคกรปกครองสวนทองถ่ินนําไปเปดประมูลหาผูบริหารจัดการแทน 

      -  เรียกเก็บคาธรรมเนียมการจัดใหเชา และ คาเชา 50 % จากคาเชาท่ีทางราชการ

กําหนดใหเรียกเก็บจากเอกชนผูประมูลได เขาเปนรายไดแผนดิน 
            

ขอตกลงในการเขาเปนผูบริหารจัดการ 

  ภายหลังจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดรับการพิจารณาเขาเปนผูบริหารจัดการทาเรือ
ตางๆ แลว จะไดมีการลงนามในขอตกลงระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินกับกรมธนารักษ ซ่ึงมี
เง่ือนไขเกี่ยวกับขอตกลงตางๆ โดยสรุปดังนี้ 

 

เงื่อนไขการอนุญาตใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดูแลการใชประโยชนทาเรือสาธารณะ 
 1. ตองไมเรียกเก็บคาจอดเรือและหรือคาผูโดยสารผานทาเรือจากผูใชบริการทาเรือและ
ตองไมดําเนินการจัดหาประโยชนในเชิงพาณิชยในพ้ืนท่ีของทาเรือ 
 2. ตองรับภาระคาใชจาย คาสาธารณูปโภคท่ีเกิดข้ึนจากการดูแลบริหารทาเรือท้ังหมด 
 3.  ตองใชทาเรือซ่ึงรวมท้ังสวนประกอบของทาเรือตามประเพณีนิยมปกติ และตอง
ระมัดระวังในการใชทรัพยสินดังกลาวเสมอกับท่ีวิญูชนจะพึงใชทรัพยสินของตน 
 4. ตองดูแลบํารุงรักษาและซอมแซมทาเรือ รวมท้ังสวนประกอบของทาเรือใหอยูในสภาพ
เรียบรอยสมบูรณม่ันคงแข็งแรงโดยสมํ่าเสมอเพื่อใหทาเรือสามารถใชงานไดเปนปกติและมีความ
ปลอดภัยตอผูใชบริการ และตองรักษาความสะอาดเรียบรอยปราศจากส่ิงสกปรกรกรุงรังในบริเวณทาเรือ 
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 5. ในกรณีทาเรือและสวนควบของทาเรือชํารุดเสียหายเน่ืองจากการเส่ือมสภาพตามอายุ
การใชงานใหผูดูแลบริหารทาเรือแจงขอทําความตกลงกับกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี เพื่อทํา
การบูรณะซอมแซม 
 6. ถาจะดัดแปลง ตอเติม ร้ือถอนทาเรือ หรือทําการปลูกสรางส่ิงใด ๆ ลงในท่ีดินบริเวณ
ทาเรือจะตองไดรับความเห็นชอบจากกรมธนารักษเปนหนังสือกอนจึงจะทําได โดยการดําเนินการจะตอง
ประสานและตรวจสอบ รวมท้ังปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของสวนราชการท่ีเกี่ยวของดวย และให
ถือวาบรรดาส่ิงปลูกสรางท่ีทําลงไปในท่ีดินบริเวณทาเรือก็ดีหรือดัดแปลงตอเติมในทาเรือก็ดี ใหถือเปนท่ี
ราชพัสดุ  ท้ังนี้ในการดัดแปลงตอเติมจะตองไมกอใหเกิดการกีดขวางสําหรับกิจการคมนาคมทางน้ํา และ
จะตองแจงใหกรมธนารักษทราบตามแบบท่ีกรมธนารักษกําหนดภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีดําเนินการ  
แลวเสร็จเพื่อจะไดดําเนินการข้ึนทะเบียนท่ีราชพัสดุตอไป 
 7.  กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี และหรือกรมธนารักษ จะเขาตรวจสอบ
ทรัพยสินท่ีอนุญาตใหดูแลบริหารเปนคร้ังคราวในเวลาและระยะอันควร 
 8. เม่ือเลิกใชประโยชนในท่ีราชพัสดุดังกลาวจะตองสงคืนกรมธนารักษภายใน 30 วัน   
นับแตวันท่ีเลิกใชประโยชนในที่ราชพัสดุนั้น 
 9. หากมิไดใชประโยชนในท่ีราชพัสดุดังกลาวหรือใชประโยชนไมครบถวนตามท่ีไดรับ
อนุญาตภายในกําหนด 3 ป นับแตวันท่ีไดรับอนุญาตใหใชหรือครอบครองท่ีราชพัสดุ จะถือวาสละสิทธ์ิ
การใชท่ีราชพัสดุท่ีไดรับอนุญาตท้ังหมดหรือบางสวนท่ียังมิไดใชประโยชน  นับแตวันท่ีครบกําหนด   
โดยกรมธนารักษจะนําท่ีราชพัสดุดังกลาวไปใชประโยชนของทางราชการในกรณีอ่ืนตอไป 
 10. หากมีการใชท่ีราชพัสดุดังกลาวผิดไปจากท่ีไดรับอนุญาตหรือเขาครอบครองใช
ประโยชนโดยมิไดรับอนุญาตจากกรมธนารักษกอน จะตองสงคืนภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีไดรับแจงให
สงคืนท่ีราชพัสดุนั้นจากกรมธนารักษ 
 11. นอกจากเง่ือนไขในขอ 1 ถึงขอ 10 ดังกลาวขางตน จะตองปฏิบัติตามกฎหมายและ
ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับท่ีราชพัสดุและกฎหมายของกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวีโดยเครงครัด  
ทุกประการ 
 

เงื่อนไขการอนุญาตใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดูแลการใชประโยชนทาเรือเชิงพาณิชย 
 1. ชําระคาเชาใหแกทางราชการในอัตรารอยละ 50 (หาสิบ) ของผลประโยชนท่ีจัดเก็บได
จากการบริหารจัดการทาเรือท้ังหมดกอนหักคาใชจาย ภายในวันท่ี 5 ของทุกเดือน พรอมกับยื่นบัญชีแสดง
รายรับของเดือนนั้นดวย และจะจัดสงบัญชีรายรับในการบริหารจัดการทาเรือในแตละปงบประมาณให
กรมธนารักษเพื่อตรวจสอบอยางชาไมเกินเดือนธันวาคมของทุกป ตลอดอายุสัญญาเชา 
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 2. ในการบริหารจัดการทาเรือจะไมดําเนินการในลักษณะจัดใหเอกชนรายใดไดรับสิทธิ
ผูกขาดในการใชทาเรือเพียงรายเดียว และจะไมนําทาเรือท้ังหมดไปใหผูอ่ืนเชาชวงหรือบริหารจัดการโดย
เด็ดขาด 
  ในกรณีท่ีประสงคจะนําท่ีราชพัสดุท่ีใชประโยชนเกี่ยวกับกิจการทาเรือ เชน ลานจอด
รถยนต หรืออาคารประกอบไปใหผูอ่ืนเชาชวงหรือบริหารจัดการจะตองไดรับอนุญาตเปนลายลักษณ
อักษรจากกรมธนารักษกอน จึงจะดําเนินการได ถาฝาฝนกรมธนารักษมีสิทธิบอกเลิกสัญญาเชาไดทันที 
 3.  ยินยอมใหเรือของทางราชการเขาใชทาเรือไดตลอดเวลาโดยไมเสียคาใชจายใด ๆ 
ท้ังส้ิน 
 4. ตองใชทาเรือตามประเพณีนิยมปกติ และระมัดระวังเสมอดวยวิญูชนพึงสงวน
ทรัพยสินของตนเอง และจะไมยินยอมใหผูอ่ืนใชทาเรือเพื่อการใด ๆ อันเปนท่ีนารังเกียจ หรือกอใหเกิด
ความเดือดรอนรําคาญแกประชาชนหรือในประการที่นาจะกอใหเกิดความเสียหายแกทาเรือและจะไม
กระทําการใด ๆ ในลักษณะท่ีกอใหเกิดการกีดขวางการคมนาคมทางนํ้าโดยเด็ดขาด 
 5. จัดใหมีการดูแลบํารุงรักษาทาเรือใหมีสภาพม่ันคงแข็งแรงและใชการไดตลอดอายุ
สัญญาเชา และเปนผูรับผิดชอบซอมแซมบํารุงรักษา ท้ังการซอมแซมเล็กนอยและการซอมแซมใหญเพ่ือ
รักษาทาเรือตลอดจนเคร่ืองมืออุปกรณตาง ๆ ใหคงอยูในสภาพเรียบรอย ม่ันคงปลอดภัย และสามารถ     
ใชงานไดเปนปกติตลอดอายุสัญญาเชา โดยผูเชาตองเปนผูออกคาใชจายในการดูแลบํารุงรักษาและ
ซอมแซมเองท้ังส้ิน 
 6. ยินยอมใหกรมธนารักษ และหรือกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี เขาตรวจสอบ
ทาเรือในเวลาและระยะอันสมควร และหากตรวจพบความเสียหายหรือความชํารุดบกพรองผูเชาตอง
ซอมแซมใหอยูในสภาพดีดังเดิมภายใตเง่ือนไขและระยะเวลาท่ีกรมธนารักษกําหนด ท้ังนี้ การซอมแซม
เชนวานั้นไมคํานึงวาจะเปนการซอมแซมเล็กนอยหรือซอมแซมใหญ และจะตองเปนผูออกคาใชจายใน
การซอมแซมเองท้ังส้ิน 
  ในกรณีท่ีไมไดดําเนินการซอมแซมภายในระยะเวลาและเง่ือนไขท่ีกรมธนารักษกําหนด 
ใหกรมธนารักษและหรือบุคคลที่กรมธนารักษกําหนดเขาดําเนินการซอมแซมไดทันทีโดยจะเปนผูออก
คาใชจายในการซอมแซมดังกลาวเองทั้งส้ิน 
 7. จัดใหมีการควบคุมดูแลการใชทาเรือและรักษาความสะอาดเรียบรอยปราศจาก           
ส่ิงสกปรก รกรุงรังตลอดอายุสัญญาเชา โดยมุงเนนถึงความปลอดภัยและประโยชนของผูใชทาเรือ        
เปนหลัก 
 8. ตองรับผิดชอบตออุปทวเหตุหรือภยันตรายหรือความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนกับ
บุคคลภายนอกเพราะการบริหารจัดการทาเรือ และรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนกับเครื่องมือ
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อุปกรณตาง ๆ หรือทรัพยสินของกรมธนารักษหรือกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวีท่ีมีอยูในบริเวณ
ทาเรือ 
 9. ตองนําทาเรือพรอมอาคารและเครื่องมืออุปกรณตาง ๆ ไปประกันวินาศภัยทุกชนิดไว
กับบริษัทประกันภัยท่ีกรมธนารักษเห็นชอบ โดยยินยอมชําระเบ้ียประกันภัยในนามกระทรวงการคลังเปน
ผูเอาประกันและผูรับประโยชนมีวงเงินเอาประกันไมต่ํากวามูลคาของทาเรือและเคร่ืองมืออุปกรณตาง ๆ 
ตลอดอายุสัญญาเชา ท้ังนี้ โดยจะดําเนินการประกันวินาศภัยใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน นับแตวันท่ี         
ทําสัญญาเชา เปนตนไป 
 10.  บรรดาทรัพยสินใด ๆ ท่ีนํามาใชในการบํารุงรักษา ซอมแซม หรือตอเติมดัดแปลง       
ใหตกเปนกรรมสิทธ์ิของกระทรวงการคลังท้ังส้ิน 
 

------------------------------------------- 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ภาคผนวก 
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พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย พระพุทธศักราช 2456 
 
 

  มาตรา 3  ในพระราชบัญญัตินี้ 
 
     ฯลฯ 
 
  “เจาทา”  หมายความวา อธิบดีกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี หรือผูซ่ึงอธิบดี
กรมการขนสงทางนํ้าและพาณิชยนาวีมอบหมาย 
 
     ฯลฯ 
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(สําเนา) 
คําส่ังกรมการขนสงทางนํ้าและพาณิชยนาว ี

ท่ี  442/2547 
เร่ือง  มอบอํานาจ “เจาทา” ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย 

            ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
----------------------------- 

 
 ตามท่ีกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี (กรมเจาทาเดิม) ไดมีคําส่ังกรมเจาทา                  
ท่ี 718/2545 ลงวันท่ี 1 ตุลาคม 2545 เร่ือง มอบอํานาจ “เจาทา” ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือใน    
นานน้ําไทยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และคําส่ังกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี ท่ี 319/2457  
ลงวันท่ี 8 มิถุนายน พ.ศ. 2547 เร่ือง มอบอํานาจ “เจาทา” ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย 
ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินไปแลว นั้น 
 เพื่อใหการดําเนินการเปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 แผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2543 และแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน       
ในสวนท่ีเกี่ยวของกับการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนไปดวยความถูกตอง ชัดเจน
และเหมาะสมยิ่งข้ึน อธิบดีกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี จึงใหยกเลิกคําส่ังกรมเจาทา ท่ี 718/2545 
ลงวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2545 และคําส่ังกรมการขนสงทางนํ้าและพาณิชยนาวี ท่ี 319/2547 ลงวันท่ี 8 
มิถุนายน พ.ศ. 2547 และใหใชคําส่ังดังตอไปนี้แทน 
 อธิบดีกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี ในฐานะ “เจาทา” ตามพระราชบัญญัติการ
เดินเรือในนานน้ําไทย พระพุทธศักราช 2456 มอบอํานาจ “เจาทา” ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ดังตอไปนี้ 
 1. การพิจารณาและอนุญาตใหปลูกสร าง ส่ิงล วง ลํ้ า ลํ าน้ํ า  ตามมาตรา  117 แห ง
พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานนํ้าไทย พระพุทธศักราช 2456 ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ  
การเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2535 ประกอบกับกฎกระทรวง ฉบับท่ี 63 (พ.ศ. 2537) ออก
ตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย พระพุทธศักราช 2456 เฉพาะส่ิงปลูกสราง              
4 รายการ ดังนี้ 
  1.1 โรงสูบน้ํา 
  1.2 การวางทอ สายเคเบิล การปกเสาไฟฟา 
  1.3  กระชังเล้ียงสัตวน้ํา 
  1.4 เข่ือนกันน้ําเซาะ 
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2. การอนุญาตใหขุดลอก  ดูแลรักษารองน้ําทางเรือเดิน  และงานติดตั้งบํารุงรักษา
เคร่ืองหมายการเดินเรือ รวมถึงการดําเนินคดีกับผูกระทําความผิด ตามมาตรา 120 แหงพระราชบัญญัติการ
เดินเรือในนานน้ําไทย พระพุทธศักราช 2456 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ํา
ไทย (ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2535 ดังนี้ 
  2.1 รองน้ําภายในประเทศท่ีเปนบึง ลําคลอง แมน้ํา ขนาดเล็กท่ีมีพื้นท่ีอยูในองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินนั้น ๆ เพียงแหงเดียว 
  2.2 รองน้ําชายฝงทะเลขนาดเล็ก 
 3. การบริหาร ดูแลรักษาสถานีขนสงทางน้ํา (ทาเทียบเรือสาธารณะ) และดําเนินการในสวน
เกี่ยวของตามมาตรา 46 ทวิ แหงพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานนํ้าไทย พระพุทธศักราช 2456 ซ่ึงแกไข
เพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ (ฉบับท่ี 50) พ.ศ. 2515 และวรรค 4 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
การเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2535 
 4. การจัดเก็บคาธรรมเนียมดังตอไปนี้ เพื่อเปนเงินไดแผนดินตอไป 
  4.1 คาธรรมเนียมการตรวจส่ิงลวงลํ้าลําน้ํา ตามขอ 2 (14) แหงกฎกระทรวง ฉบับท่ี 19 
(พ.ศ. 2510) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับท่ี 6) พุทธศักราช 2481 
  4.2 คาใบอนุญาตปลูกสรางส่ิงลวงลํ้าลําน้ํา และคาใบอนุญาตใหขุดลอกรองน้ํา ตาม   
ขอ 2 (6) และขอ 2 (8) – (10) ตามลําดับ แหงกฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2534) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับท่ี 16) พุทธศักราช 2481 
  4.3 คาธรรมเนียมการตรวจและสํารวจการขุดลอกแกไขเปล่ียนแปลงรองน้ําทางเรือเดิน 
และคาธรรมเนียมการตรวจพิจารณาสําหรับการขุดลอกหนาทาเทียบเรือ แหงกฎกระทรวง ฉบับท่ี 69    
(พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับท่ี 6) พุทธศักราช 2481  
 5. หลักเกณฑการพิจารณาดําเนินการตามอํานาจ “เจาทา” ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ตามคําส่ังนี้ใหเปนไปตาม “คูมือการอนุญาตใหปลูกสรางส่ิงลวงลํ้าลําน้ําและการขุดลอกรองน้ําขนาดเล็ก” 
 6. คําส่ังนี้ไมมีผลกระทบหรือมีผลเปนการยกเลิกการดําเนินการขององคกรปกครอง       
สวนทองถ่ินในฐานะ “เจาทา” ท่ีไดกระทําไปแลว ตามคำส่ังกรมเจาทา ท่ี 718/2545 ลงวันท่ี 1 ตุลาคม   
พ.ศ. 2545 และคําส่ังกรมการขนสงทางนํ้าและพาณิชยนาวี ท่ี 319/2547 ลงวันท่ี 8 มิถุนายน พ.ศ. 2547 
 ท้ังนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
   ส่ัง  ณ  วันท่ี  29  กรกฎาคม  พ.ศ. 2547 
      (ลงช่ือ)      วันชัย  ศารทูลทัต 
       (นายวันชัย ศารทูลทัต) 
        อธิบดี 
          กรมการขนสงทางนํ้าและพาณิชยนาวี 

สําเนาถูกตอง 
 

 
 (นางศากุล สงคปรีดา) 

 

เจาหนาที่บริหารงานธุรการ 6 ศากุล/พิมพ/ทาน 
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(สําเนา) 
คําส่ังกรมการขนสงทางนํ้าและพาณิชยนาว ี

ท่ี  185/2548 
เร่ือง  มอบอํานาจ “เจาทา” ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

--------------------------------- 
 
 เพื่อเปนการรองรับการดําเนินการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542  อาศัยอํานาจ
ตามความในมาตรา 38 (7) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534  อธิบดี    
กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี ในฐานะ “เจาทา” ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย 
พระพุทธศักราช 2456 จึงมอบอํานาจ “เจาทา” ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย พ.ศ. 2456 
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดังนี้ 
 1. การอนุญาตใหปลูกสรางส่ิงลวงลํ้าลําน้ํา ตามมาตรา 117  ประกอบกับกฎกระทรวง   
ฉบับท่ี 63 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย พระพุทธศักราช 2456 
  1.1 ทาเทียบเรือขนาดไมเกิน 20 ตันกรอส 
  1.2 โปะเทียบเรือและสะพานปรับระดับ 
  1.3 สะพานขามคลอง 
  1.4 คานเรือ 
 2. การจัดเก็บคาธรรมเนียมการตรวจสิ่งลวงลํ้าลําน้ํา ตามขอ 2 (14) แหงกฎกระทรวง     
ฉบับท่ี 19 (พ.ศ. 2510) คาธรรมเนียมใบอนุญาตใหปลูกสรางส่ิงลวงลํ้าลําน้ํา ตามขอ 2 (6) แหง
กฎกระทรวงฉบับท่ี 55 (พ.ศ. 2534) เพื่อเปนเงินไดแผนดินตอไป 
 3. เม่ือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดดําเนินการตามท่ีไดรับมอบอํานาจตามคําส่ังนี้ ภายใต
การกํากับดูแลของกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวีแลว ใหสําเนาหนังสืออนุญาตและรายงานการ
พิจารณาใหกรมการขนสงทางนํ้าและพาณิชยนาวีทราบทุกคร้ังดวย 
 ท้ังนี้  ตั้งแตวันท่ี 25 เมษายน 2548 
   ส่ัง  ณ  วันท่ี  25  เมษายน  พ.ศ. 2548 
       (ลงช่ือ)        ถวัลยรัฐ ออนศิระ 
          (นายถวัลยรัฐ ออนศิระ) 
       อธิบดีกรมการขนสงทางนํ้าและพาณิชยนาวี 

ศากุล/พิมพ/ทาน 

สําเนาถูกตอง 
 

 

(นางศากุล สงคปรีดา) 
 

เจาหนาที่บริหารงานธุรการ 6 
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(สําเนา) 
คําส่ังกรมการขนสงทางนํ้าและพาณิชยนาว ี

ท่ี  186/2548 
เร่ือง  แนวทางการพิจารณาส่ิงลวงลํ้าลําน้ํา 

------------------------- 
 เพื่อใหการดําเนินการเปนไปตามขอ 1 ของคําส่ังกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี         
ท่ี 185/2548 ลงวันท่ี 25 เมษายน 2548 เร่ือง  มอบอํานาจ “เจาทา” ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือใน
นานน้ําไทยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในการพิจารณาอนุญาตใหปลูกสรางส่ิงลวงลํ้าลําแมน้ํา       
ตามมาตรา 117 ประกอบกับกฎกระทรวง ฉบับท่ี 63 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติ        
การเดินเรือในนานน้ําไทย พระพุทธศักราช 2456 อธิบดีกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี จึงกําหนด
แนวทางการพิจารณาอนุญาตส่ิงลวงลํ้าลําแมน้ํา  4  ประเภทไวดังนี้ 
 1. ทาเทียบเรือขนาดไมเกิน 20 ตันกรอส 
  วัตถุประสงคการใช สําหรับเปนทาเทียบ ผูก จอดเรือขนาดไมเกิน 20 ตันกรอส เพื่อรับสง
คนและ/หรือส่ิงของ โดยใหระบุวัตถุประสงคการใชเปนทาเรือสาธารณะหรือใชขนสินคาหรือผูโดยสาร
หรือมีวัตถุประสงคอ่ืน (เพื่อประโยชนในการเรียกเก็บคาตอบแทนตามกฎกระทรวง ฉบับท่ี 64) 

1.1 ขอพิจารณาดานการใชพื้นที่ลวงลํ้าลําแมน้ํา 
1.1.1 การออกแบบทาเทียบเรือใหสวนท่ียื่นออกจากขอบตล่ิง/ฝง นอยท่ีสุดเทาท่ี

จําเปนโดยจะตองพิจารณาขุดลอกท่ีตื้นออกตามสมควรและความเปนไปได เพื่อมิใหทาเทียบเรือยืน่ออกมา
มากเกินความจําเปน และมีความลึกของน้ําหนาทาขณะนํ้าลงตํ่าสุดเพียงพอใหเรือเขาเทียบทาโดยปลอดภัย 

1.1.2 ปลายสุดของทาเทียบเรือตองไมเกินแนวน้ําลึกหนาทาเม่ือน้ําลงตํ่าสุดลึกกวา
อัตรากินน้ําลึกสูงสุดของเรือท่ีเขาเทียบทาตามความจําเปน โดยคํานึงถึงขนาดเรือและลักษณะภูมิประเทศ
แตท้ังนี้ตองไมเกิน 1 ใน 5 ของความกวางของแมน้ํา/ลําคลอง โดยคํานึงถึงรองน้ําทางเดินเรือและพื้นท่ี  
จอดเรือและพื้นท่ีกลับลําเรือ 

1.1.3 ตองสรางตามแนวเขตที่ดินท่ีผูขออนุญาตมีกรรมสิทธ์ิ หรือสิทธิครอบครอง
เปนแนวตรงยื่นจากฝง โดย 

 -  ขอบทาเทียบเรือตองมีระยะหางจากแนวเขตท่ีดินขางเคียงไมนอยกวา 1 เมตร 
 -  ตองไมยื่นลํ้ากวาแนวทาเทียบเรือขางเคียงท่ีสรางอยูกอนแลว จนเปนเหตุให

เกิดความไมสะดวกแกการนําเรือเขา-ออกเทียบทาขางเคียงกันนั้น 
 -  ตองไมยื่นเอนเอียงออกรุกลํ้าหนาแนวเขตท่ีดินหรือหนาอาคารผูอ่ืน หรือ

หนาทาของผูอ่ืน 
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-  เรือท่ีเทียบทาตองไมรุกลํ้าหนาแนวเขตท่ีดินหรือหนาอาคารหรือหนาทาของผูอ่ืน 
   1.1.4 ใหพิจารณาขนาดความยาวของทาเทียบเรือใหเหมาะสมกับเรือขนาดไมเกิน 
20 ตันกรอส จํานวน 1 ลํา ท่ีใชสําหรับเทียบทารับสงคนและ/หรือส่ิงของ 
   1.1.5  ขนาดทาเทียบเรือใหมีความกวางไมเกิน 3.50 เมตร และสะพานเช่ือมระหวาง
ฝงกับทาเทียบเรือใหมีความกวางไมเกิน 2.50 เมตร โดยไมใชพื้นท่ีทาเทียบเรือสําหรับกองเก็บส่ิงของหรือ
จอดยานพาหนะหรือทํากิจกรรมอ่ืนท่ีไมเกี่ยวของกับวัตถุประสงคของทาเทียบเรือ เพื่อปองกันมิใหใช      
ท่ีสาธารณะเกินความจําเปน 
   1.1.6 กรณีทาเรืออยูในเขตโครงการพัฒนาการขนสงทางน้ํา ท่ีกําหนดแนวรองน้ํา 
หรือมีแผนการขุดลอกไวชัดเจน ปลายสุดของทาเทียบเรือตองมีระยะหางจากขอบรองน้ําลึกไมนอยกวา     
2 เทา ของความกวางเฉล่ียของเรือท่ีเขาเทียบทา 
   1.1.7 กรณีทาเรือยังไมไดกําหนดแนวรองน้ํา ใหยึดถือขอบรองน้ําธรรมชาติเปนหลัก 
   1.1.8 ทาเทียบเรือในทะเลที่ผานชายหาดตองไมปดกั้นการท่ีประชาชนจะใชสอย
หรือเดินผานชายหาด 
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1.2 ขอพิจารณาดานลักษณะหรือสภาพของส่ิงลวงลํ้าลําแมน้ํา 
1.2.1 ทาเทียบเรือตองมีโครงสรางแข็งแรง ความแข็งแรงพื้นทาเทียบเรือสามารถ 

รับน้ําหนักไดเทาใด  ทาเทียบจะตองแข็งแรงพอในการรับแรงกระแทกของเรือท่ีเขาเทียบโดยปกติ          
ทาเทียบเรือตองมีพุกผูกเรือ และอุปกรณกันเรือกระทบทาท่ีเหมาะสม 

1.2.2 ตองมีโครงสรางท่ีไมทําใหทิศทางการไหลของนํ้าเปล่ียนแปลง มีชองโปรง
ระหวางเสาไมนอยกวา 3 เมตร 

1.2.3 บริเวณท่ีจะกอสรางทาเทียบเรือเม่ือเรือเทียบทาแลวตองไมบดบังทัศนวิสัย   
ในการเดินเรือ ซ่ึงอาจกอใหเกิดอันตรายแกเรือท่ีแลนผานไปมา 

1.2.4 พื้นทาเทียบเรือในแมน้ํา ลําคลอง บึง อางเก็บน้ํา ทะเลสาบ อันเปนทางสัญจร
ของประชาชนหรือท่ีประชาชนใชประโยชนรวมกันตองไมมีลักษณะเปนแผนคอนกรีตปดทึบตลอด ใหมี
ชองวางเพ่ือใหแสงแดดสองผานถึงพื้นน้ําใตทาได และไมมีส่ิงกอสรางอ่ืนใดบนพ้ืนทาเทียบเรือ นอกจาก
ส่ิงกอสรางท่ีจําเปนอันเปนสวนประกอบของทาเรือนั้น 

1.2.5 มีมาตรการและอุปกรณประจําทาในดานการรักษาความปลอดภัยและอํานวย
ความสะดวกในการนําเรือเขา-ออกทาเทียบเรือ 

1.2.6 ทาเทียบเรือตองไมกอใหเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม เชนการพิจารณาจาก 
 -  ชนิดของสินคาท่ีขนถาย 
 -  วิธีการขนถาย 
 -  การปองกันมิใหสินคา ร่ัวไหล หกหลนลงสูแหลงน้ํา 
 -  มาตรการควบคุมปองกันแกไข เม่ือเกิดการร่ัวไหล หกหลนลงสูแหลงน้ํา 
 -  การเกิดฝุนฟุงกระจาย หรือเสียงรบกวนขณะขนถายสินคา 
 -  ผูรับผิดชอบควบคุมในการขนถายสินคา 
 -  การทําความสะอาดหนาทาเทียบเรือ 

   1.2.7 ใหกําหนดเง่ือนไขดานการปองกันมลพิษท้ังติดตามตรวจสอบคุณภาพ
ส่ิงแวดลอม ตามความเหมาะสมกับสภาพทองถ่ินนั้น ๆ 
 2. โปะเทียบเรือและสะพานปรับระดับ 
  วัตถุประสงคการใช เปนท่ีเทียบเรือสําหรับคนข้ึน-ลงเรือในแมน้ํา ลําคลอง บึง อางเก็บน้ํา
ทะเลสาบ และทะเลในนานน้ําไทย 

2.1 ขอพิจารณาดานการใชพื้นที่ลวงลํ้าลําแมน้ํา 
2.1.1 การออกแบบโปะเทียบเรือใหมีความยาวยื่นออกจากฝงใหนอยท่ีสุดเทาท่ี

จําเปนโดยจะตองพิจารณาขุดลอกท่ีตื้นออกตามสมควรและความเปนไปได เพื่อมิใหโปะเทียบเรือยื่น
ออกมามาก 
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2.1.2 ปลายสุดของโปะเทียบเรือตองไมเกินแนวน้ําลึก เม่ือน้ําลงตํ่าสุด ลึกกวาอัตรา
กินน้ําลึกเต็มท่ีของเรือท่ีเขาเทียบทาตามความจําเปน โดยคํานึงถึงขนาดเรือและลักษณะภูมิประเทศแตท้ังนี้
ตองไมเกิน 1 ใน 5 ของความกวางของทางน้ํา โดยคํานึงถึงรองน้ําทางเดินเรือและพ้ืนท่ีจอดเรือและพื้นท่ี
กลับลําเรือ 

2.1.3 ตองสรางตามแนวเขตที่ดินท่ีผูขออนุญาตมีกรรมสิทธ์ิ  หรือสิทธิครอบครอง
เปนแนวตรงยื่นจากฝง ขอบโปะเทียบเรือตองมีระยะหางจากแนวเขตท่ีดินขางเคียงไมนอยกวา 1 เมตร และ
ตองไมยื่นลํ้ากวาแนวส่ิงลวงลํ้าลําแมน้ําขางเคียงท่ีไดรับอนุญาตอยูกอนแลว จนเปนเหตุใหเกิดความ        
ไมสะดวกแกการนําเรือเขา-ออก ในบริเวณขางเคียงกันนั้น ตองไมยื่นเอนเอียงออกรุกลํ้าหนาแนวเขตท่ีดิน
หรือหนาอาคารผูอ่ืน เรือท่ีเทียบทาตองไมลํ้าไปกวาหนาแนวเขตท่ีดินหรือหนาอาคารหรือหนาทาของผูอ่ืน 

2.1.4 ใหพิจารณาขนาดของโปะเทียบเรือใหเหมาะสม สําหรับใชประโยชนในการ
เทียบเรือขนสงคนโดยสาร โดยไมใชพื้นท่ีโปะเทียบเรือสําหรับกองเก็บสินคา หรือทํากิจกรรมอ่ืนท่ีไม
เกี่ยวของกับวัตถุประสงคของโปะเทียบเรือ เพื่อปองกันมิใหใชท่ีสาธารณะเกินความจําเปน 

2.1.5 กรณีโปะเทียบเรืออยูในเขตโครงการพัฒนาการขนสงทางน้ํา ท่ีกําหนดแนว
รองน้ํา หรือมีแผนการขุดลอกไวชัดเจน กําหนดใหปลายสุดของโปะเทียบเรือตองมีระยะหางจากขอบรอง
น้ําลึกไมนอยกวา 2 เทา ของความกวางเฉล่ียของเรือท่ีเขาเทียบทา 

2.1.6 กรณียังไมไดกําหนดแนวรองน้ํา ใหยึดถือขอบรองน้ําธรรมชาติเปนหลัก 
  2.2 ขอพิจารณาดานลักษณะหรือสภาพของส่ิงลวงลํ้าลําแมน้ํา 
   2.2.1 สะพานปรับระดับตองมีความแข็งแรง ทนทานและมีความปลอดภัย มีขนาดท่ี
เหมาะสมกับโปะเทียบเรือ มีราวกันตกท่ีแข็งแรงท้ังสองดาน และความลาดชันของสะพานตองไมมากกวา 
1 : 2 เม่ือน้ําลงตํ่าสุด 
   2.2.2 โปะเทียบเรือตองมีโครงสรางท่ีแข็งแรง ทนทานเพียงพอในการรับแรง
กระแทกของเรือท่ีเขาเทียบโดยปกติรวมถึงคล่ืนท่ีเกิดจากเรือ และมีความปลอดภัย มีความสมดุลต้ังตรง
และการทรงตัวท่ีดี มีกําลังลอยตัวเพียงพอเม่ือรับน้ําหนักบรรทุกสูงสุดแลวพื้นของโปะเทียบเรือตองอยูสูง
จากระดับน้ําไมนอยกวา 40 เซนติเมตร (เสนแนวน้ําบรรทุก) และมีราวกันตกท่ีแข็งแรงทุกดาน ยกเวนดาน
ท่ีเรือเทียบและสวนท่ีตอกับสะพานปรับระดับพื้นโปะเทียบเรือตองจัดทําใหมีลักษณะปองกันการล่ืน และ
ตองไมมีส่ิงกีดขวางทางเดิน 
   2.2.3 โปะเทียบเรือตองมีเสาปกและอุปกรณยึดโปะกับเสาท่ีแข็งแรงเพ่ือมิให       
ตัวโปะเล่ือนไปมา โดยคํานึงถึงกระแสน้ําและน้ําหนักของเรือท่ีผูกจอด 
   2.2.4 ภายในตัวโปะเทียบเรือตองแบงกั้นผนังผนึกกั้นน้ําเปนหอง ๆ อยางนอย        
3 หอง เฉล่ียตอความยาว และมีชองเปด (Man Hole) สําหรับตรวจสอบการร่ัวซึม ทุกหอง พรอมท้ังตัวโปะ
ตองแสดงเสนแนวน้ําบรรทุก (Load Line) รอบตัวโปะ 
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   2.2.5 ตัวโปะเทียบเรือตองมีขนาดท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงคของการใชงาน โดย
คํานวณจากจํานวนผูโดยสาร 1.20 คนตอพื้นท่ีบนโปะเทียบเรือไมนอยกวา 1 ตารางเมตร และตองมีปาย
แสดงความสามารถรับน้ําหนักบรรทุก มีขอความวา “รับน้ําหนักสูงสุด..........คน” 
   2.2.6 ตัวโปะดานท่ีใชเทียบเรือตองติดต้ังอุปกรณกันเรือกระทบกับโปะเทียบเรือ     
มีพุกผูกเรือท่ีแข็งแรงสําหรับผูกเรือหัว-ทาย 
   2.2.7 บนโปะเทียบเรือตองมีพวงชูชีพพรอมใชงานไดทันทีติดต้ังไวในแตละมุม
ของโปะเทียบเรือ 
   2.2.8 กรณีเปนโปะเทียบเรือสาธารณะ ควรจัดใหมีทางข้ึนหรือลงโปะเทียบเรือแยก
ออกจากกัน และใหมีเคร่ืองกั้นสําหรับคนโดยสารเม่ือเห็นวาจะมีจํานวนมากเกินไป 
   2.2.9 การพิจารณาโปะเทียบเรือ ตองคํานึงถึงสภาพการจราจรทางน้ําสภาพแวดลอม
ท้ังปจจุบัน และท่ีจะมีการพัฒนาในอนาคตดวย 
 3. สะพานขามคลอง 
  วัตถุประสงคการใช เปนทางเช่ือมระหวางท่ีดินหรือทางสาธารณะริมฝงคลอง 
  3.1 ขอพิจารณาดานลักษณะหรือสภาพของส่ิงลวงลํ้าลําแมน้ํา 
   3.1.1 ตองมีโครงสรางท่ีไมทําใหทิศทางการไหลของน้ําเปล่ียนแปลง และไม
กอใหเกิดความเสียหายแกพื้นท่ีบริเวณใกลเคียง 
   3.1.2 ความสูงของสะพานจากระดับน้ําข้ึนสูงสุด ถึงระดับใตคาน หรือทองสะพาน 
แลวแตวาสวนใดจะตํ่าสุด ตองเพียงพอใหเรือท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดท่ีสามารถใชรองน้ําท่ีเปนอยูในสภาพ
ปจจุบัน ตลอดจนแนวโนมของการขยายและปรับปรุงรองน้ําทางเรือเดินในอนาคต แลนผานได กรณีคลอง
ท่ีไมมีการเดินเรือ ใหความสูงของชองลอดสะพานจากระดับน้ําสูงสุด ไมนอยกวา 1.0 เมตร 
   3.1.3 ความกวางของชองลอดสะพานตองเพียงพอใหเรือท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดท่ี
สามารถใชรองน้ําท่ีเปนอยูในสภาพปจจุบัน ตลอดจนแนวโนมของการขยายปรับปรุงรองน้ําทางเรือเดนิใน
อนาคต สามารถแลนผานกันไดโดยปลอดภัย กรณีคลองท่ีไมมีการเดินเรือ เสาตอมอตองอยูในแนวฝงหรือ
ชิดฝงใหมากท่ีสุด 
   3.1.4 ตองไมเปนเหตุใหเกิดกีดขวางการมองเห็นในการเดินเรือ หรือเปนท่ีนากลัว
อันตรายแกเรือท่ีผานไปมา 
 4. คานเรือ 
  วัตถุประสงคการใชงานสําหรับเปนทางชักลากเรือเพื่อนําข้ึนมาเก็บหรือบํารุงรักษา 
ซอมแซมเรือ 

 



 - 104 - 

4.1 ขอพิจารณาดานการใชพื้นที่ลวงลํ้าลําแมน้ํา 
4.1.1 การออกแบบคานเรือใหสวนท่ียื่นออกจากขอบตล่ิง/ฝงใหนอยท่ีสุดเทาท่ี

จําเปนโดยจะตองพิจารณาขุดลอกพื้นท่ีดินใหไดความลึกตามสมควร เพ่ือมิใหคานเรือยื่นออกมามากเกิน
ความจําเปน และมีความลึกของน้ําหนาทาขณะนํ้าลงตํ่าสุดเพียงพอใหเรือข้ึนคานโดยปลอดภัย 

4.1.2 แนวรางรองรับเรือตองยาวยื่นจากฝงเพียงพอท่ีจะชักลากเรือขนาดใหญท่ีสุดท่ี
คานเรือนั้นจะสามารถรับซอมทําไดในเวลาน้ําลงตํ่าสุด 

4.1.3 ตองสรางตามแนวเขตที่ดินท่ีผูขออนุญาตมีกรรมสิทธ์ิ หรือสิทธิครอบครอง
เปนแนวตรงยื่นจากฝง โดย 

 -  คานเรือตองมีระยะหางจากแนวเขตท่ีดินขางเคียงไมนอยกวา 1 เมตร 
 -  ตองไมยื่นลํ้ากวาแนวส่ิงลวงลํ้าลําแมน้ําขางเคียงท่ีสรางอยูกอนแลว จนเปน

เหตุใหเกิดความไมสะดวกแกการนําเรือเขา-ออก ในบริเวณขางเคียง 
 -  ตองไมยื่นเอนเอียงออกรุกลํ้าหนาแนวเขตท่ีดินหรือหนาอาคารผูอ่ืน หรือ

หนาทาของผูอ่ืน 
  4.2 ขอพิจารณาดานลักษณะหรือสภาพของส่ิงลวงลํ้าลําแมน้ํา 
   4.2.1 ทําเลที่จะสรางคานเรือสําหรับนําเรือข้ึน-ลงนั้น ตองเปนตําบลท่ีเรือผานไปมา 
สามารถมองเห็นการนําเรือข้ึนหรือลงจากคานเรือไดในระยะท่ีพอเพียงแกการหลบหลีกเพื่อมิใหมีเหตุ
อันตรายเกิดข้ึน 
   4.2.2 มีมาตรการและอุปกรณในดานการรักษาความปลอดภัยและอํานวยความ
สะดวกในการนําเรือข้ึน-ลงจากคานเรือ รวมถึงความปลอดภัยในการเดินเรือ 
   4.2.3 คานเรือตองไมกอใหเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม เชน การพิจารณาจาก 
    -  ประเภทกิจกรรมการใชคานเรือ 
    -  การปองกันมิใหวัสดุ ส่ิงปฏิกูล หรือส่ิงอ่ืนใดหกหลนลงสูแหลงน้ํา 
    -  มาตรการควบคุมปองกันแกไข เม่ือเกิดการร่ัวไหล หกหลนของวัสดุ        

ส่ิงปฏิกูล หรือส่ิงอ่ืนใดลงสูแหลงน้ํา 
    -  การเกิดฝุนฟุงกระจาย หรือเสียงรบกวนขณะประกอบกิจกรรมคานเรือ 
    -  ผูรับผิดชอบควบคุมในการดําเนินกิจกรรมคานเรือ 
    -  การรักษาความสะอาดบริเวณคานเรือ 
   4.2.4 ใหกําหนดเง่ือนไขดานการปองกันมลพิษท้ังติดตามตรวจสอบคุณภาพ
ส่ิงแวดลอม ตามความเหมาะสมกับสภาพทองถ่ินนั้น ๆ 
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 5. ใหรองอธิบดีกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี สวนตรวจทา สํานักความปลอดภัย
และส่ิงแวดลอมทางน้ํา สํานักงานการขนสงทางน้ํา และสํานักงานการขนสงทางน้ําสาขา เปนผูรับผิดชอบ
กํากับ ดูแล ติดตามการปฏิบัติงานใหเปนไปตามคําส่ังนี้ 
 
 ท้ังนี้ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
    ส่ัง  ณ  วันท่ี  25  เมษายน  พ.ศ. 2548 
 
       (ลงช่ือ)        ถวัลยรัฐ ออนศิระ 
          (นายถวัลยรัฐ ออนศิระ) 
       อธิบดีกรมการขนสงทางนํ้าและพาณิชยนาวี 

ศากุล/พิมพ/ทาน 

สําเนาถูกตอง 
 

 

(นางศากุล สงคปรีดา) 
 

เจาหนาที่บริหารงานธุรการ 6 
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พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย พระพุทธศักราช 2456 
 
 

(ง) วาดวยการลวงลํ้าลําแมน้ํา 
 

“มาตรา 117  หามมิใหผูใดปลูกสรางอาคารหรือส่ิงอ่ืนใดลวงลํ้าเขาไปเหนือน้ํา      ในน้ํา 
และใตน้ํา ของแมน้ํา ลําคลอง บึง อางเก็บน้ํา ทะเลสาบ อันเปนทางสัญจรของประชาชนหรือท่ีประชาชน
ใชประโยชนรวมกัน หรือทะเลภายในนานน้ําไทยหรือบนชายหาดของทะเลดังกลาว เวนแตจะไดรับ
อนุญาตจากเจาทา 

หลักเกณฑและวิธีการในการอนุญาตใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง โดย
กฎกระทรวงดังกลาวจะตองระบุลักษณะของอาคารและการลวงลํ้าท่ีพึงอนุญาตได ไวใหชัดแจงพรอมท้ัง
ระยะเวลาที่จะตองพิจารณาอนุญาตใหแลวเสร็จดวย 

เม่ือผูขออนุญาตยื่นคําขอถูกตองตามหลักเกณฑ วิธีการและลักษณะท่ีกําหนดไวใน
กฎกระทรวงตามวรรคสองแลว เจาทาตองอนุญาตภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในกฎกระทรวงดังกลาว” 
 
       ฯลฯ 
 
 

“มาตรา 120 ใหเจาทามีหนาท่ีดูแลรักษาและขุดลอกรองน้ําทางเรือเดิน แมน้ํา ลําคลอง 
ทะเลสาบและทะเลภายในนานน้ําไทย 

หามมิใหผูใดขุดลอก แกไขหรือทําดวยประการใด ๆ อันเปนการเปล่ียนแปลงรองน้ํา  
ทางเรือเดิน แมน้ํา ลําคลอง ทะเลทะเลสาบและทะเลภายในนานนํ้าไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาทา 
ผูใดฝาฝนตองระวางโทษปรับต้ังแตหาพันบาทถึงหาหม่ืนบาทและใหเจาทาส่ังใหหยุดกระทําการดังกลาว”  
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พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย พระพุทธศักราช 2456 
 
 

 “มาตรา 46 ทวิ ใหเจาทามีอํานาจส่ังหามใช และใหแกไขทารับสงคนโดยสาร ทารับสงสินคา 
ทาเทียบเรือ และแพ ในแมน้ํา ลําคลอง บึง อางเก็บน้ํา ทะเลสาบ อันเปนทางสัญจรของประชาชน หรือท่ี
ประชาชนใชประโยชนรวมกันหรือทะเลภายในนานนํ้าไทย ซ่ึงมีสภาพไมปลอดภัยในการใช หรืออาจเกิด
อันตรายแกประชาชนหรือแกการเดินเรือ โดยแจงใหเจาของหรือผูครอบครองทราบเปนหนังสือ ในกรณีท่ี
ไมปรากฏตัวเจาของหรือผูครอบครอง ใหปดคําส่ังไว ณ ทารับสงคนโดยสาร ทารับสงสินคา ทาเทียบเรือ 
หรือแพนั้น และใหถือวาเจาของหรือผูครอบครองไดรับคําส่ังนั้นแลว 
 เจาของหรือผูครอบครองซ่ึงไดรับคําส่ังจากเจาทาตามความในวรรคหน่ึง มีสิทธิอุทธรณตอ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับคําส่ัง คําชี้ขาดของรัฐมนตรีเปนท่ีสุด 
แตในระหวางท่ีรัฐมนตรียังมิไดช้ีขาด  คําส่ังหามใชนั้นมีผลบังคับได ในกรณีไมมีอุทธรณคําส่ัง หรือมี
อุทธรณแตรัฐมนตรีส่ังใหยกอุทธรณ และเจาของหรือผูครอบครองไมปฏิบัติตามคําส่ังภายในเวลาท่ีเจาทา
กําหนด หรือภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับทราบคําวินิจฉัยอุทธรณใหเจาทามีอํานาจจัดการแกไขให
เปนไปตามคําส่ังโดยคิดคาใชจายจากเจาของหรือผูครอบครอง 
 เม่ือเจาของหรือผูครอบครองไดแกไขเสร็จเรียบรอยตามคําส่ังแลว ใหเจาทาเพิกถอนคําส่ัง
หามใช ในกรณีท่ีเจาทาจัดการแกไขเอง จะรอการเพิกถอนคําส่ังหามใชไวจนกวาเจาของหรือผูครอบครอง
จะชําระคาใชจายใหเจาทาก็ได 
 “เจาของหรือผูครอบครองคนใดใชเอง หรือยินยอมใหผูอ่ืนใชทารับสงคนโดยสาร ทารับสง
สินคา ทาเทียบเรือ หรือแพ ซ่ึงเจาทามีคําส่ังหามใช และยังไมไดเพิกถอนคําส่ังนั้นตองระวางโทษปรับตั้ง
แตสามพันบาทถึงสามหม่ืนบาท และปรับเปนรายวัน วันละหนึ่งพันบาทจนกวาจะปฏิบัติใหถูกตอง” 
 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรา 46 ทวิ เพิ่มใหม โดยประกาศคณะปฏิวัติ (ฉ.50) พ.ศ.2515 ขอ 3 
มาตรา 46 ทวิ วรรค  4 แกไขโดย พ.ร.บ.ฯ (ฉ.14) พ.ศ.2535 ม.5 
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กฎกระทรวง 
ฉบับท่ี 19 (พ.ศ. 2510) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับท่ี 6) พุทธศักราช 2481 
------------- 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 10 แหงพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานนํ้าไทย (ฉบับท่ี 6) 
พุทธศักราช 2481 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับท่ี 10) พ.ศ. 2510 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้ 
 ขอ 1  ใหยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับท่ี 7 (พ.ศ.2490) ออกตามความในพระราชบัญญัติการ
เดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับท่ี 6) พุทธศักราช 2481 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือใน
นานน้ําไทย (ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2490 
 ขอ 2  ใหเจาทาเรียกเก็บคาธรรมเนียมตามอัตรา ดังตอไปนี้ 
  (1) การทําสัญญาวาจางลูกเรือสําหรับเรือเดินทะเล 
   (ก) ณ ท่ีทําการ คนละ    10  บาท 
   (ข) นอกท่ีทําการ คนละ    15  บาท 
  (2) การประทับตรารับรองเอกสาร ฉบับละ   20  บาท 
  (3) การวัดตรวจสอบเรือเล็ก  
   (ก) ณ ท่ีทําการ คนละ    20  บาท 
   (ข) นอกท่ีทําการ คนละ    50  บาท 
  (4) การแกไขใบอนุญาตสําหรับเรือเพ่ือเปล่ียนประเภท 
   (ก) สําหรับเรือเดินทะเล คร้ังละ 100  บาท 
   (ข) สําหรับเรืออ่ืน คร้ังละ    50  บาท 
  (5) การแกไขใบอนุญาตสําหรับเรือเพ่ือเปล่ียนแปลงรายการอ่ืน 
   (ก) สําหรับเรือเดินทะเล คร้ังละ   50  บาท 
   (ข) สําหรับเรืออ่ืน คร้ังละ    20  บาท 
  (6) การแกประกาศนียบัตร ใบอนุญาตอ่ืน ๆ หรือใบแทนเพื่อเปล่ียนแปลงรายการ 
   (นอกจากการแกตําบลท่ีอยู) แตละฉบับ คร้ังละ   20  บาท 
  (7) การออกใบแทนประกาศนียบัตร ฉบับละ   20  บาท 
  (8) การออกใบแทนประกาศนียบัตรสําหรับคนถือทาย ฉบับละ   20  บาท 
  (9) การเปล่ียนผูควบคุมเรือ หรือผูควบคุมเคร่ืองจักรเรือท่ีมิไดจดทะเบียนเรือไทย 
   (ก) ต่ํากวา 10 ตันกรอส คร้ังละ     5  บาท 
   (ข) ตั้งแต 10 ตันกรอสขึ้นไป แตไมเกิน 100 ตันกรอส คร้ังละ   20  บาท 
   (ค) เกินกวา 100 ตันกรอสข้ึนไป คร้ังละ 100  บาท 
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 (10) การตรวจพิจารณาทาเทียบเรือ สําหรับเรือขนาดตํ่ากวา 20 ตันกรอส 
(ก) ตรวจคร้ังแรก คร้ังละ 200  บาท 

  (ข) ตรวจประจําป คร้ังละ 100  บาท 
   (เฉพาะทาเทียบเรือสําหรับการขนสงสาธารณะ) 
  (ค) ตรวจซอมแซม ตอเติม หรือร้ือถอน คร้ังละ 400  บาท 
 (11) การตรวจพิจารณาทาเทียบเรือ สําหรับเรือขนาดต้ังแต 20 ตันกรอส  
  แตไมเกิน 500 ตันกรอส 
  (ก) ตรวจคร้ังแรก คร้ังละ  1,000  บาท 
  (ข) ตรวจประจําป คร้ังละ 300  บาท 
  (ค) ตรวจซอมแซม ตอเติม หรือร้ือถอน คร้ังละ   60  บาท 
 (12) การตรวจพิจารณาทาเทียบเรือ สําหรับเรือขนาดต้ังแต 500 ตันกรอส ข้ึนไป 
  (ก) ตรวจคร้ังแรก คร้ังละ  2,000  บาท 
  (ข) ตรวจประจําป คร้ังละ 500  บาท 
  (ค) ตรวจซอมแซม ตอเติม หรือร้ือถอน คร้ังละ 100  บาท 
 (13) การตรวจพิจารณา ทุน เคร่ืองผูกเรือ หรือท่ีทอดสมอ 

(ก) ตรวจคร้ังแรก คร้ังละ 100  บาท 
  (ข) ตรวจประจําป คร้ังละ   50  บาท 
 (14) การตรวจส่ิงลวงลํ้าลําน้ํา คร้ังละ   50  บาท 
 (15) การตรวจสอบสารบบทะเบียน คร้ังละ     10  บาท 
 (16) การวัดเรือและตรวจสภาพเรือเล็กนอกท่ีทําการ คร้ังละ   50  บาท 
 (17) การออกใบแทนใบอนุญาตใหเรือเดินประทําทาง คร้ังละ   25  บาท 
 (18) การแกใบอนุญาตสําหรับเรือ เพื่อเปล่ียนเขตการเดินเรือ 
  (ก) สําหรับเรือเดินทะเล คร้ังละ 100  บาท 
  (ข) สําหรับเรืออ่ืน คร้ังละ   50  บาท 
 
    ใหไว  ณ  วันท่ี  26  กันยายน  พ.ศ. 2510 
     พลโท  พ. ปุณณกันต 
           รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม 
 
 
รจ.84/93 
(10) ถึง (12) แกไขโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 34 (พ.ศ. 2521) ขอ 1 
(16) ถึง (18) เพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 34 (พ.ศ. 2521) ขอ 2 
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กฎกระทรวง 
ฉบับท่ี  55  (พ.ศ.2534) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย พระพุทธศักราช 2456 
--------- 

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  8 แหงพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย พระ

พุทธศักราช 2456 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับท่ี 10) พ.ศ.2510  
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้ 

ขอ 1   ใหยกเลิก 
 (1)  กฎกระทรวงฉบับท่ี 18 (พ.ศ.2510)  ออกตามความในพระราชบัญญัติการ

เดินเรือในนานน้ําไทย พระพุทธศักราช 2456 
 (2)  กฎกระทรวงฉบับท่ี 22 (พ.ศ.2515) ออกตามความในพระราชบัญญัติการ

เดินเรือในนานน้ําไทย พระพุทธศักราช 2456 
 (3)  กฎกระทรวงฉบับท่ี 39 (พ.ศ.2523)  ออกตามความในพระราชบัญญัติการ

เดินเรือในนานน้ําไทย พระพุทธศักราช 2456 
ขอ 2 ใหเจาทาเรียกเก็บคาธรรมเนียมสําหรับใบอนุญาตท่ีตองออกเปนหนังสือตามอัตรา 

ดังตอไปนี้ 
(1)   ใบอนุญาตใหเรือกลท่ีเปนเรือเดินทะเลออกจากเขตทาเรือใดในนานนํ้าไทย

ไปยังเมืองทาตางประเทศ ฉบับละ 100  บาท   
(2)   ใบอนุญาตใหเรือท่ีมาจากตางประเทศเขาจอดหรือเทียบนอกท่ีจอดหรือทา

เทียบเรือของการทาเรือแหงประเทศไทย ฉบับละ 100  บาท   
(3)  ใบอนุญาตใหวางทุนหรือเคร่ืองสําหรับผูกเรือ ฉบับละ 100  บาท   
(4)   ใบอนุญาตใหทอดสมอเปนการประจําในนานน้ํา  ลําแมน้ํา  หรือทําเล

ทอดสมอจอดเรือตําบลใด ๆ ฉบับละ 100  บาท   
(5)   ใบอนุญาตใหสรางทาเทียบเรือ ฉบับละ 100  บาท   
(6)   ใบอนุญาตใหปลูกสรางอาคารหรือส่ิงใดลวงลํ้าเขาไปเหนือน้ํา ในนํ้าและใต

น้ํา ของแมน้ํา ลําคลอง บึง อางเก็บน้ําทะเลสาบ หรือทะเลภายในนานน้ําไทย ฉบับละ 100  บาท   
(7)   ใบอนุญาตใหท้ิงหิน  กรวด  อับเฉา  โคลนดิน หรือของใดๆ ในรองน้ํา

ใกลเคียงรองน้ําท่ีสันดอนปากแมน้ํา แมน้ํา เขตทาเรือ หรือทําเลทอดสมอจอดเรือ  ฉบับละ 100  บาท   
(8)   ใบอนุญาตใหขุดดินในลําน้ําในเขตทาเรือ  หรือทําเลทอดสมอจอดเรือ     

ฉบับละ 100  บาท   
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(9)    ใบอนุญาตใหขุดลอก แกไขหรือเปล่ียนแปลงรองน้ําทางเดินเรือ  ฉบับละ 
100  บาท   

(10)    ใบอนุญาตใหขุดลอกหนาทาเทียบเรือ  ฉบับละ 100  บาท   
(11)    ใบอนุญาตใหเรือเดินประจําทาง  ฉบับละ 100  บาท   
(12)  ใบอนุญาตใหถายส่ิงของท่ีอาจทําใหเกิดอันตรายข้ึนได  ออกจากเรือ

ระหวางเวลาพระอาทิตยตกถึงพระอาทิตยข้ึน ฉบับละ 100  บาท   
(13)    ใบอนุญาตกําหนดท่ีจอดเรือบรรทุกส่ิงของท่ีอาจทําใหเกิดอันตรายข้ึนได 

ฉบับละ 100  บาท   
(14)    ใบอนุญาตใหเคล่ือนยายเรือบรรทุกส่ิงของท่ีอาจทําใหเกิดอันตรายข้ึนได  

ฉบับละ 100  บาท   
(15)   ใบอนุญาตใหขนถายน้ํ า มันปโตรเลียมออกจากเรือระหวางเวลา             

พระอาทิตยข้ึนถึงพระอาทิตยตก ฉบับละ 100  บาท   
 
ใหไว  ณ  วันท่ี   22       มีนาคม  พ.ศ.2534 
    นุกูล ประจวบเหมาะ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม 
 
 
หมายเหตุ   เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากการเก็บคาธรรมเนียมสําหรับ
ใบอนุญาตท่ีตองออกเปนหนังสือและอัตราคาธรรมเนียมสําหรับใบอนุญาตดังกลาว ตามท่ีกําหนดไวใน
กฎกระทรวง ฉบับท่ี 18 (พ.ศ. 2510)  ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย พระ
พุทธศักราช 2456 และกฎกระทรวงฉบับที่  39  (พ.ศ.2523) ยังไมเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน 
สมควรปรับปรุงใหเหมาะสมยิ่งข้ึน และสมควรนําอัตราคาธรรมเนียมสําหรับใบอนุญาตที่ตองออกเปน
หนังสือตามท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวงฉบับท่ี  22 (พ.ศ.2515)ฯ  มาบัญญัติรวมไวในกฎกระทรวงฉบับ
เดียวกันเพื่อความสะดวกในการใชกฎหมาย จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 
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กฎกระทรวง 
ฉบับท่ี   69   (พ.ศ.2542) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย   (ฉบับท่ี  6) พุทธศักราช 2481 
---------- 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 10  ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือใน
นานน้ําไทย (ฉบับท่ี  6) พุทธศักราช 2481  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานนํ้าไทย   
(ฉบับท่ี  10) พ.ศ.  2510  รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม ออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้  

ขอ  1  ใหยกเลิกกฎกระทรวงฉบับท่ี  35  (พ.ศ.2521)  ออกตามความในพระราชบัญญัติ
การเดินเรือในนานน้ําไทย   (ฉบับท่ี  6) พุทธศักราช 2481 

ขอ  2   ใหกําหนดคาธรรมเนียมตามอัตรา ดังตอไปนี้ 
(1)  การตรวจพิจารณาและสํารวจการขุดลอก แกไขหรือเปล่ียนแปลงรองน้ํา    
       ทางเรือเดิน คร้ังละ  3,000  บาท 
(2) การตรวจพิจารณาสําหรับการขุดลอกหนาทาเทียบเรือ  คร้ังละ  1,000  บาท 
 

ใหไว  ณ  วันท่ี    29   กรกฎาคม  พ.ศ.  2542 
   ไชยา  สะสมทรัพย 

รัฐมนตรีชวยวาการ ปฏิบัติราชการแทน 
      รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม 

 
 
หมายเหตุ.-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากการเก็บคาธรรมเนียมการตรวจ
พิจารณาและสํารวจการขุดลอกแกไขหรือเปล่ียนแปลงรองน้ําทางเรือเดิน และอัตราคาธรรมเนียมการ
ตรวจพิจารณาสําหรับการขุดลอกหนาทาเทียบเรือตามกฎกระทรวง ฉบับท่ี 35 (พ.ศ.2521) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับท่ี 6)  พุทธศักราช 2481 ไดใชบังคับมาเปนเวลานาน
แลว ไมสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจในปจจุบัน สมควรปรับปรุงอัตราคาธรรมเนียมดังกลาวใหเหมาะสม
ยิ่งข้ึน  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบกฎกระทรวง ฉบับท่ี 63 (พ.ศ. 2537) 

ออกตามความในพระราชบญัญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย 
พระพุทธศักราช 2456 

 
--------------- 

 
หลักการ 
 
 กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการอนุญาตใหปลูกสรางอาคาร หรือส่ิงอ่ืนใดลวงลํ้า  
เขาไปเหนือน้ํา ในน้ํา และใตน้ําของแมน้ํา ลําคลอง บึง อางเก็บน้ํา ทะเลสาบ อันเปนทางสัญจรของ
ประชาชนหรือท่ีประชาชนใชประโยชนรวมกัน หรือทะเลภายในนานน้ําไทย หรือบนชายหาดของทะเล
ดังกลาว และกําหนดลักษณะของอาคารและการลวงลํ้าท่ีพึงอนุญาตได รวมท้ังระยะเวลาที่จะตองพิจารณา
อนุญาตใหแลวเสร็จ 
 
เหตุผล 
 
 เนื่องจากมาตรา  117 วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย             
พระพุทธศักราช 2456 ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับท่ี 14)        
พ.ศ. 2535 บัญญัติใหการกําหนดหลักเกณฑ   และวิธีการในการอนุญาตใหปลูกสรางอาคาร  หรือส่ิงอ่ืนใด
ลวงลํ้าเขาไปเหนือน้ํา ในน้ํา และใตน้ําของแมน้ํา ลําคลอง บึง อางเก็บน้ํา ทะเลสาบ อันเปนทางสัญจรของ
ประชาชน หรือท่ีประชาชนใชประโยชนรวมกัน  หรือทะเลภายในนานนํ้าไทย  หรือบนชายหาดของทะเล
ดังกลาว  และการกําหนดลักษณะของอาคารและการลวงลํ้าท่ีพึงอนุญาตได   รวมท้ังระยะเวลาท่ีจะตอง
พิจารณาอนุญาตใหแลวเสร็จตองกระทําโดยกฎกระทรวง  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 
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6กฎกระทรวง 
ฉบับท่ี 63 (พ.ศ. 2537) 

ออกตามความในพระราชบญัญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย 
พระพุทธศักราช 2456 

 
--------------- 

 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 117 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติการเดินเรือใน   
นานน้ําไทย พระพุทธศักราช 2456 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย     
(ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2535 และมาตรา 14 แหงพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย แกไขเพิ่มเติม
พุทธศักราช 2477 รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมออกกฎกระทรวงไวดังตอไปนี้ 
 
 ขอ  1  ในกฎกระทรวงนี้ 
 “ลวงลํ้าลําแมน้ํา”  หมายความวา ลวงลํ้าเขาไปเหนือน้ํา ในน้ํา และใตน้ําของแมน้ํา        
ลําคลอง บึง อางเก็บน้ํา ทะเลสาบ อันเปนทางสัญจรของประชาชนหรือท่ีประชาชนใชประโยชนรวมกัน 
หรือทะเลภายในนานน้ําไทย หรือบนชายหาดของทะเลดังกลาว 
 
 ขอ  2  ผูใดประสงคจะขออนุญาตปลูกสรางอาคารหรือส่ิงอ่ืนใดลวงลํ้าลําแมน้ํา ใหยื่น   
คําขอตามแบบท่ีอธิบดีกรมเจาทากําหนด โดยระบุวัตถุประสงคในการใชอาคารหรือส่ิงอ่ืนใดท่ีขออนุญาต 
พรอมดวยหลักฐานและเอกสาร ดังตอไปนี้ 

(1) ภาพถายสําเนาทะเบียนบานและภาพถายบัตรประจําตัวประชาชน หรือภาพถาย
บัตรประจําตัวขาราชการ หรือภาพถายบัตรแสดงฐานะอยางอ่ืนท่ีออกโดยสวนราชการ  

(2) หลักฐานแสดงความเปนเจาของกรรมสิทธ์ิ  หรือเปนผูมีสิทธิครอบครอง  หรือ
เปนผูมีอํานาจหนาท่ีดูแลรักษาที่ดินท่ีติดตอกับแมน้ํา ลําคลอง บึง อางเก็บน้ํา ทะเลสาบ อันเปนทางสัญจร
ของประชาชนหรือท่ีประชาชนใชประโยชนรวมกันหรือทะเลภายในนานน้ําไทยหรือบนชายหาดของ
ทะเลดังกลาว 

(3) แบบแปลนและรายละเอียดของอาคาร หรือส่ิงอ่ืนใดที่ขออนุญาตปลูกสราง
ลวงลํ้าลําแมน้ําตองมีผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธาตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพ
วิศวกรรมเปนผูรับรองเวนแตอาคารหรือส่ิงอ่ืนใดที่ขออนุญาตปลูกสรางลวงลํ้าลําแมน้ํานั้นจะมีขนาดเล็ก 
และโครงสรางทําดวยไมหรือวัสดุอ่ืนท่ีไมคงทนถาวร ไมจําเปนตองมีผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
สาขาวิศวกรรมโยธารับรอง 

(4) แผนผังแสดงบริเวณท่ีขออนุญาตและบริเวณใกลเคียง 
(5) หนังสือของจังหวัดท่ีอาคารหรือส่ิงอ่ืนใดท่ีขออนุญาตปลูกสรางลวงลํ้าลําแมน้ํา

ตั้งอยูรับรองวาไมเปนอุปสรรคตอแผนพัฒนาจังหวัด ผังเมือง และการรักษาสภาพแวดลอมของจังหวัด 
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(6) รายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม ซ่ึงตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวย
การสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ 

(7) หลักฐานหรือเอกสารอื่นท่ีเกี่ยวของท่ีอธิบดีกรมเจาทากําหนด โดยประกาศใน       
ราชกิจจานุเบกษา 
 ในกรณีท่ีผูยื่นคําขอเปนนิติบุคคล ใหยื่นคําขอพรอมสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน      
นิติบุคคลท่ีระบุช่ือผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล และหลักฐานเอกสารตามวรรคหนึ่ง  (2) (3) (4) (5) 
(6) และ (7) 
 ในกรณีท่ีผูยื่นคําขอเปนสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ ใหยื่นคําขอ
พรอมหลักฐานและเอกสารตาม (3) (4) (5) และ (6) 
 
 ขอ  3  ผูขออนุญาตปลูกสรางอาคารหรือส่ิงอ่ืนใดลวงลํ้าลําแมน้ําตองเปนเจาของ
กรรมสิทธ์ิหรือเปนผูมีสิทธิครอบครอง หรือเปนผูมีอํานาจหนาท่ีดูแลรักษาท่ีดินท่ีติดตอกับแมน้ํา ลําคลอง 
บึง อางเก็บน้ํา ทะเลสาบ อันเปนทางสัญจรของประชาชนหรือท่ีประชาชนใชประโยชนรวมกัน หรือทะเล
ภายในนานน้ําไทยหรือบนชายหาดของทะเลดังกลาว 
 
 ขอ  4  ลักษณะของอาคารและการลวงลํ้าท่ีพึงอนุญาตได มีดังตอไปนี้ 
 (1)  ทาเทียบเรือ 
 ก. ตองมีโครงสรางท่ีไมทําใหทิศทางการไหลของนํ้าเปล่ียนแปลง มีชองโปรง
ระหวางเสาไมนอยกวา 3 เมตร 
  ข.  พื้นทาเทียบเรือในแมน้ํา ลําคลอง บึง อางเก็บน้ํา ทะเลสาบ  อันเปนทางสัญจร
ของประชาชนหรือท่ีประชาชนใชประโยชนรวมกันตองไมมีลักษณะเปนแผนคอนกรีตปดทับตลอด ใหมี
ชองวางเพ่ือใหแสงแดดสองผานถึงพื้นน้ําใตทาได และไมมีส่ิงกอสรางอ่ืนใดบนพื้นทาเทียบเรือ นอกจาก
ส่ิงกอสรางท่ีจําเปนอันเปนสวนประกอบของทาเทียบเรือนั้น 
  ค. ปลายสุดของทาเทียบเรือตองไมเกินแนวน้ําลึกหนาทาเม่ือน้ําลงตํ่าสุด ลึกกวา
อัตรากินน้ําลึกเต็มท่ีของเรือท่ีเขาเทียบทาตามความจําเปน โดยคํานึงถึงขนาดเรือและลักษณะภูมิประเทศ 
แตท้ังนี้ตองไมเกิน 1 ใน 3 ของความกวางของแมน้ํา 
  ง.  ตองสรางตามแนวเขตท่ีดินท่ีผูขออนุญาตมีกรรมสิทธ์ิ หรือสิทธิครอบครองเปน
แนวตรงยื่นจากฝง 
         จ. ทาเทียบเรือท่ีผานชายหาดตองไมปดกั้นการท่ีประชาชนจะใชสอยหรือเดินผาน    
ชายหาด 
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 (2)  สะพานปรับระดับและโปะเทียบเรือ 
10       ก.   สะพานปรับระดับตองมีขนาดท่ีเหมาะสมกับโปะเทียบเรือ มีราวลูกกรงท่ีแข็งแรง      
ท้ังสองดาน และความลาดชันของสะพานตองไมมากกวา 1:2 เม่ือน้ําลงตํ่าสุด 
       ข.   โปะเทียบเรือตองมีโครงสรางท่ีแข็งแรง ทนทาน และมีความปลอดภัย มีอัตราการ   
ลอยตัวสูง โดยเม่ือรับน้ําหนักสูงสุดแลวพื้นของโปะเทียบเรือตองอยูสูงจากระดับน้ําไมนอยกวา              
40 เซนติเมตร  และมีราวลูกกรงที่แข็งแรงทุกดาน ยกเวนดานท่ีเรือเทียบและสวนท่ีตอกับสะพาน          
ปรับระดับ 
 (3)  สะพานขามแมน้ําหรือสะพานขามคลอง 
11        ก. ตองมีโครงสรางท่ีไมทําใหทิศทางการไหลของนํ้าเปลี่ยนแปลง 

ข. ตองมีความสูงและความกวางของชองลอดใตสะพานตามท่ีอธิบดีกรมเจาทา
กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 (4)  ทอหรือสายเคเบิล 
    ก. การวางทอหรือสายเคเบิลผานชายหาดของทะเลหรือชายตล่ิง ตองฝงทอหรือสาย
เคเบิลใตพื้นดินไมนอยกวา 50 เซนติเมตรโดยมิใหสวนใดสวนหนึ่งของทอหรือสายเคเบิลพนข้ึนมาเหนือ
พื้นดิน 
        ข.   การปกเสาไฟฟาพาดสายเพื่อจายกระแสไฟฟา หรือเพื่อการอ่ืนท่ีมีลักษณะ
คลายคลึงกัน และการปกเสาวางทอน้ําประปาหรือเพื่อการอ่ืนท่ีมีลักษณะคลายคลึงกันใหปกเสาใหชิด  
แนวขอบฝงมากท่ีสุด เพื่อมิใหกีดขวางทางเดินเรือ 
 (5)  เข่ือนกันน้ําเซาะ 
12        ก.   ตองมีรูปแบบท่ีไมกอใหเกิดผลกระทบตอรองน้ํา ตล่ิง และบริเวณขางเคียง 
       ข.  ตองมีโครงสรางท่ีแข็งแรงและอยูในแนวฝงเดิมมากท่ีสุด หากมีสวนท่ียื่นเขาไป
ในน้ําใหมีเฉพาะสวนท่ีจําเปน 
     ค. ความลาดชันของเข่ือนกันน้ําเซาะไมเกิน 1 : 3 โดยแนวสันเข่ือนดานบนตองอยู
ท่ีแนวกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองท่ีดิน สําหรับบริเวณลําน้ําท่ีแคบหรืออาจเปนอันตรายตอการเดินเรือ 
เข่ือนตองมีลักษณะต้ังตรงและไมมีความลาดชันยื่นออกมา 
 (6)  คานเรือ 
 แนวรางรองรับเรือตองยาวยื่นจากฝงเพียงพอท่ีจะชักลากเรือขนาดใหญท่ีสุด            
ท่ีคานเรือนั้นจะสามารถรับซอมทําไดในเวลาน้ําลงตํ่าสุด 
 (7)  โรงสูบน้ํา 
        ก.   โรงท่ีติดต้ังเคร่ืองสูบน้ํา ตองอยูบนฝงหรืออยูใกลฝงมากท่ีสุด 
        ข.   การตอทอสูบน้ํา เม่ือตอเช่ือมกับเคร่ืองสูบน้ําแลวตองวางขนานกับแนวเสาของ      
โรงสูบน้ําจนถึงพื้นดิน แลวจึงวางนอนไปตามแนวพ้ืนดินใตน้ํา และปลายทอตองอยูต่ํากวาระดับน้ําลง
ต่ําสุด ไมนอยกวา 1 เมตร 



 - 117 - 

 

 ขอ  5  เจาทาอนุญาตใหปลูกสรางอาคารหรือส่ิงอ่ืนใดลวงลํ้าลําแมน้ําท่ีไมมีลักษณะตาม
ขอกําหนดในขอ 4 เปนการเฉพาะรายได และเม่ือเจาทาไดอนุญาตแลว ใหประกาศลักษณะของอาคารหรือ
ลักษณะของการลวงลํ้าลําแมน้ํานั้นในราชกิจจานุเบกษาและใหถือเปนหลักเกณฑในการอนุญาตตอไปได 
 
 ขอ  6  อาคารและการลวงลํ้าลําแมน้ํานอกจากท่ีกําหนดไวในขอ 4 และขอ 5 จะอนุญาต
ไมได เวนแตเปนของทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจและปลูกสรางข้ึนเพื่อประโยชนของทางราชการ 
 
13 ขอ  7  หลักเกณฑในการพิจารณาอนุญาตใหปลูกสรางอาคารหรือส่ิงอ่ืนใดลวงลํ้าลําแมน้ํา  
มีดังตอไปนี้ 
 (1) ลักษณะหรือสภาพของอาคารหรือส่ิงอ่ืนใดลวงลํ้าลําแมน้ําตองไมเปนอันตรายตอการ
เดินเรือ หรือทําใหทางน้ําเปล่ียนแปลงไป หรือกอใหเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 
 (2)  อาคารหรือส่ิงอ่ืนใดลวงลํ้าลําแมน้ําท่ีจะอนุญาตใหปลูกสรางได  ตองมีลักษณะของ
อาคารและการลวงลํ้าท่ีพึงอนุญาตไดตามขอ 4 และขอ 5 
 (3)  อาคารหรือส่ิงอ่ืนใดลวงลํ้าลําแมน้ําท่ีจะอนุญาตใหปลูกสรางได ตองไมอยูในเขต
พื้นท่ีท่ีมีประกาศของกรมเจาทาหามปลูกสรางอาคารหรือส่ิงอ่ืนใดลวงลํ้าลําแมน้ํา ประกาศดังกลาว      
ตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 (4)  การอนุญาตใหใชพื้นท่ีลวงลํ้าลําแมน้ํา ใหกระทําไดเพียงเทาท่ีจําเปนและสมควร
เฉพาะตามวัตถุประสงคในการใชอาคารหรือส่ิงอ่ืนใดท่ีลวงลํ้าลําแมน้ํานั้น 
 (5)  การอนุญาตใหใชพื้นท่ีลวงลํ้าลําแมน้ําตองไมเปนการขัดตอกฎหมายวาดวยการ
ควบคุมอาคารหรือกฎหมายวาดวยการผังเมือง 
 
 ขอ 8  เม่ือเจาทาไดรับคําขออนุญาตปลูกสรางอาคารหรือส่ิงอ่ืนใดลวงลํ้าลําแมน้ําแลว         
ใหเจาทาตรวจสอบวาผูขออนุญาตยื่นหลักฐานและเอกสารครบถวนและถูกตองหรือไม ภายในสามสิบวัน  
นับแตวันท่ีไดรับคําขออนุญาต 
 ในกรณีท่ีเจาทาเห็นวาอาคารหรือส่ิงอ่ืนใดลวงลํ้าลําแมน้ําท่ีขออนุญาตปลูกสรางเปนกรณี
ท่ีไมอาจอนุญาตได ใหเจาทาแจงใหผูขออนุญาตทราบภายในหกสิบวันนับแตวันท่ีไดรับคําขออนุญาต 
 ในกรณีท่ีเจาทาเห็นวาผูขออนุญาตยื่นหลักฐานและเอกสารไมครบถวนหรือ     ไมถูกตอง 
และเปนกรณีท่ีอาจอนุญาตใหปลูกสรางได ใหเจาทามีอํานาจส่ังใหผูขออนุญาตสงหลักฐานและเอกสารให
ครบถวนหรือใหถูกตองภายในเวลาที่เจาทากําหนด 
 ใหเจาทาตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาตภายในหน่ึงรอยยี่สิบวันนับแตวันท่ีไดรับ
หลักฐานและเอกสารครบถวนและถูกตองจากผูขออนุญาต 
 
 ขอ  9   ใหเจาทากําหนดเง่ือนไขในใบอนุญาตไดตามท่ีเห็นวาเหมาะสมและจําเปน เพื่อ
ปองกันผลกระทบตอส่ิงแวดลอมหรือผลประโยชนของประชาชน 
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 ขอ 10   ผูรับอนุญาตตองเร่ิมดําเนินการปลูกสรางภายในสิบสองเดือน นับแตวันท่ีไดรับ
อนุญาต ถาผูรับอนุญาตไมเร่ิมดําเนินการปลูกสรางภายในเวลาดังกลาว ใหใบอนุญาตเปนอันส้ินผล 
 ในกรณีท่ีผูรับอนุญาตไมอาจเร่ิมดําเนินการปลูกสรางภายในกําหนดเวลาตามวรรคหน่ึง  
ผูรับอนุญาตอาจยื่นคําขอขยายระยะเวลาเร่ิมดําเนินการปลูกสราง ตอเจาทาตามแบบที่อธิบดีกรมเจาทา
กําหนดได 
 เม่ือเจาทาไดรับคําขอตามวรรคสองแลว ใหพิจารณาคําขอพรอมเหตุผลในการขอขยาย
ระยะเวลา เม่ือเห็นเปนการสมควรใหเจาทาอนุญาตใหขยายระยะเวลาไดคร้ังละหกเดือนแตไมเกินสองคร้ัง 
 
 ขอ 11   ผูรับอนุญาตใหปลูกสรางอาคารหรือส่ิงอ่ืนใดลวงลํ้าลําแมน้ํา ผูใดประสงคจะ
โอนสิทธิในการปลูกสรางอาคารหรือส่ิงอ่ืนใดลวงลํ้าลําแมน้ํา ใหผูนั้นหรือผูรับโอนแจงใหเจาทาทราบ 
โดยยื่นหลักฐานการโอนสิทธิและหลักฐานและเอกสารตามขอ 2 (1) และ (2) ตอเจาทาดวย 
 0เม่ือเจาทาไดรับแจง  และตรวจสอบหลักฐานเห็นวาถูกตองแลว   ใหออกหนังสือ
รับทราบการโอนสิทธิดังกลาว และเพื่อประโยชนในการเรียกเก็บคาตอบแทนใหถือวาผูรับโอนสิทธิเปน
ผูรับอนุญาต 
 ใหนําความในวรรคหน่ึงและวรรคสองมาใชบังคับกับกรณีท่ีผูรับอนุญาตตายดวยโดย
อนุโลม 
 
 ขอ 12   การยื่นคําขออนุญาตปลูกสรางอาคารหรือส่ิงอ่ืนใดลวงลํ้าลําแมน้ําและการแจง
การโอนสิทธิในการปลูกสรางอาคารหรือส่ิงอ่ืนใดลวงลํ้าลําแมน้ํา ใหยื่น ณ กรมเจาทา หรือยื่นท่ีสํานักงาน
เจาทาภูมิภาค หรือสํานักงานเจาทาภูมิภาคสาขา ซ่ึงอาคารหรือส่ิงอ่ืนใดลวงลํ้าลําแมน้ําท่ีขออนุญาต      
ปลูกสรางต้ังอยูในเขตความรับผิดชอบของสํานักงานเจาทานั้น ๆ ก็ได 
 
 ขอ 13   ผูใดปลูกสรางอาคารหรือส่ิงอ่ืนใดลวงลํ้าลําแมน้ําอยูกอนวันท่ีพระราชบัญญัติการ
เดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2535 ใชบังคับ โดยไมไดรับอนุญาตหรือไมเปนไปตามท่ีไดรับ
อนุญาต ถาไดเสียคาปรับอยางสูงตามกฎหมายและไดยื่นคําขออนุญาตภายในหนึ่งปนับแตวันท่ีกฎกระทรวง
นี้ใชบังคับ ใหเจาทาพิจารณาอนุญาตไดโดยมิใหนําขอ 6 และขอ 7 (2) มาใชบังคับ แตในกรณีท่ีอาคารหรือ
ส่ิงอ่ืนใดดังกลาวมีลักษณะหรือสภาพเปนอันตรายตอการเดินเรือ หรืออาจทําใหทางน้ําเปล่ียนแปลงไปหรือ
เกิดผลกระทบส่ิงแวดลอม เจาทาจะส่ังใหเจาของหรือผูครอบครองร้ือถอน ปรับปรุงหรือแกไขอาคารหรือ
ส่ิงอ่ืนใดนั้นกอนก็ได 
 

ใหไว     ณ     วันท่ี   10   สิงหาคม   พ.ศ.   2537 
 (ลงช่ือ)  พันเอก วินยั  สมพงษ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม 

 ราชกิจจานุเบกษา เลม 111 ตอน 36 ก ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2537 
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 (สําเนา) 
ประกาศกรมเจาทา 

ท่ี  251/2541 
เร่ือง  ลักษณะของอาคารและการลวงลํ้าลําแมน้ําท่ีพึงอนญุาตได 

---------------- 
 อาศัยอํานาจตามความในขอ 5 แหงกฎกระทรวง ฉบับท่ี 63 (พ.ศ. 2537) ออกตามความใน     
พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย พระพุทธศักราช 2456 อธิบดีกรมเจาทา ขอประกาศลักษณะของ
อาคารและการลวงลํ้าลําแมน้ําท่ีจะใชเปนหลักเกณฑในการพิจารณาอนุญาตดังตอไปนี้ 
  
  กระชังเล้ียงสัตวน้ํา 
 ก.  ตัวกระชังตองทําดวยอวนหรือวัสดุอ่ืนใดท่ีมีลักษณะและคุณสมบัติเชนเดียวกับอวน 
และเม่ือน้ําลงตํ่าสุดกนกระชังตองลอยสูงกวาพื้นทองน้ํา 
 ข.  วัสดุท่ีใชพยุงกระชังตองลอยพนน้ํา และสามารถมองเห็นไดชัดเจนตลอดเวลา 
 ค. การปกเสายึดตัวกระชัง ตองปกหางกันไมนอยกวา 3.00 เมตร และหามผูกยึดกระชัง
กับขอบฝง 
 ง.    หามสรางท่ีพักอาศัยหรือพื้นแผนทึบบนกระชัง 
 จ. ตองติดต้ังธงสีแดงและไฟสัญญาณเปนระยะโดยรอบขอบเขตท่ีวางกระชัง ตามความ
เหมาะสมในแตละพ้ืนที ่

 
  ประกาศ  ณ  วันท่ี  22  มิถุนายน  2541 
 
   (ลงช่ือ)     จงอาชว  โพธิสุนทร 
    (นายจงอาชว โพธิสุนทร) 
           อธิบดีกรมเจาทา 
 
 
 
           สําเนาถูกตอง 
 
 

     (นางศากุล สงคปรีดา) 
 

เจาหนาที่บริหารงานธุรการ 6                  ศากุล/พิมพ/ทาน 
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แบบที่ 4   คํารองขอทําการขุดลอกรองนํ้าทางเรือเดิน 

แบบที่ 3   ใบอนุญาตใหปลูกสรางสิ่งลวงล้ําลํานํ้า 

แบบที่ 2   คํารองขอทาํสิ่งลวงล้ําลํานํ้า (กรณีเฉพาะสวนราชการ) 

แบบที่ 1   คํารองขอทาํสิ่งลวงล้ําลํานํ้า (กรณีเอกชน) - 
 

- 
 

- 
 

- 

ตัวอยาง 
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ตัวอยางแบบท่ี 1 คํารองขอทําส่ิงลวงล้ําลํานํ้า (กรณเีอกชน) 
 แบบ ท. ๒๘ 

 

 
 
 
 
 

กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี 
คํารองขอทําส่ิงลวงล้ําลํานํ้า 

 
        เขียนท่ี.......................................................... 

      วันท่ี....................เดือน...........................พ.ศ. ............................. 
ขาพเจา.......................................................นามสกุล.............................................................................................  

อายุ.................ป สัญชาติ......................อยูบานเลขท่ี.............................หมูท่ี.....................ซอย............................................. 

ถนน......................................ตําบล...................................อําเภอ...............................................จังหวัด................................... 

ขอยื่นคํารองขออนุญาต............................................................................................................................................................ 

....................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................... 
 

โดยจะกระทําท่ีบริเวณริมฝง.................................................................................................................................................... 

หนาท่ีดินของ.............................................................................................โฉนดเลขท่ี........................................................... 

ตําบล.......................................................อําเภอ...........................................................จังหวัด................................................. 

ตามแผนผังสังเขปทายคํารองนี้ 
 ฉะนั้น ขอไดโปรดดําเนินการพิจารณาคําขอของขาพเจา และขาพเจายินดีท่ีจะปฏิบัติตาม
ระเบียบของกรมการขนสงทางน้ําแลพาณิชยนาวี ทุกประการ เม่ือไมขัดของประการใดแลว โปรดออก
ใบอนุญาตใหขาพเจาดวย 
 
      ลงช่ือ............................................................................. 

               (.............................................................................) 

             ผูขออนุญาต 

 
 

ราคา ๒ บาท 
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สําหรับเจาพนักงานบันทึก 
 

๑.  เสนอ..................................................................................... 

  ไดตรวจคํารองและเอกสารตาง ๆ แลว เห็นควรดําเนินการตามระเบียบไดตอไป 
 
       (ลงช่ือ).............................................................................. 

         เจาพนักงานตรวจทา 
           ..................../…………………./………….. 
 

๒. - สง…………………………………………………………………. 

  ดําเนินการเร่ืองคาธรรมเนียมการตรวจ 
- สง…………………………………………………………………. 

  ตรวจและพิจารณาตามระเบียบแลวรายงาน 
 
       (ลงช่ือ).............................................................................. 

       (ตําแหนง)........................................................................ 

                 ..................../…………………./………….. 

๓. รายละเอียด 
 ๓.๑ - ใบส่ังเก็บเงนิคาธรรมเนียมการตรวจ   เลมท่ี........................เลขท่ี.........................วันท่ี..................................... 

  - ใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียมการตรวจ เลมท่ี........................เลขท่ี.........................วันท่ี..................................... 
 
       (ลงช่ือ).............................................................................. 
 

           ..................../…………………./………….. 
 

 ๓.๒ - ใบส่ังเก็บเงนิคาใบอนุญาต     เลมท่ี........................เลขท่ี.........................วันท่ี...................................................... 

  - ใบเสร็จรับเงินคาใบอนุญาต   เลมท่ี........................เลขท่ี.........................วันท่ี...................................................... 

 ๓.๓ - ใบอนุญาต เลขท่ี................................................................................................................................................................... 

 
       (ลงช่ือ).............................................................................. 
 

           ..................../…………………./………….. 
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1แผนผังสังเขปแสดงส่ิงท่ีขออนุญาต 
 

7รายละเอียดจําเปนท่ีตองแสดงไว 
 

๑. ความกวางของหนาท่ีดินดานติดกับขอบฝง 
๒. ขนาดของส่ิงท่ีขออนุญาตโดยประมาณ 
๓. ระยะหางจากขอบฝงของส่ิงท่ีขออนุญาต 
๔. สถานท่ีสําคัญท่ีอยูใกลเคียง และระยะหางโดยประมาณ 
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2เอกสารท่ีสงมาดวย 
 

 สําเนาบัตรประจําตัว และทะเบียนบานของผูขออนุญาต 
 

 สําเนาโฉนดท่ีดิน 
 

 หนังสือมอบอํานาจ 
 

 สําเนาบัตรประจําตัว และทะเบียนบานของผูรับมอบอํานาจ 
 

 หนังสือยินยอมของเจาของท่ีดิน 
 

 สําเนาบัตรประจําตัว และทะเบียนบานของผูใหความยินยอม 
 

 หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
 

 แบบพิมพเขียว 
 

 อ่ืน ๆ 
 
 ๑.                                                                                                         . 
.  ๒.                                                                                                         . 
 ๓.                                                                                                         . 
 ๔.                                                                                                         . 
 ๕.                                                                                                         . 
 
 
 
 
 
 
 
พ.ศ. ๒๕๓๙
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หนังสือใหความยินยอม 
 
 ขาพเจ า………………………. . . . . . ………………….นามสกุล………………………………. . . . . . . . . . …………

สัญชาติ…….....……ท่ีอยูบานเลขท่ี ………......…….ซอย……………………….....…..ถนน……………………….............

ตําบล……………...........……………..อําเภอ………………………………….จังหวัด…………………………...............................

ขอรับรองวาส่ิงลวงลํ้าลําน้ําท่ีขออนุญาตปลูกสราง ซอมแซม หรือดัดแปลง ตามคํารองขางบนนี้ ตั้งอยูใน
เขตลําน้ําหรือชายทะเล………………..……ตําบล……………….........……..อําเภอ…………………................………….

จังหวัด…………................…........…หนาท่ีดินบนฝงของขาพเจาซ่ึงขาพเจามีกรรมสิทธ์ิตามโฉนดเลขท่ี……….......

และผูขออนุญาตคือ…………………….....................………………………..ไดรับอนุญาตจากขาพเจาใหทําการใน
หนาท่ีดินของขาพเจาเพื่อกระทําการดังกลาวขางตนตามเง่ือนไขท่ีกรมการขนสงทาน้ําและพาณิชยนาวี
อนุญาตได  โดยขาพเจาในฐานะเจาของกรรมสิทธ์ิหนาท่ีดินยอมรับภาระตามกฎหมายและระเบียบของ
ทางราชการในการท่ีผูขออนุญาตไดยื่นคํารองขอทําส่ิงลวงลํ้าลําน้ําฯ และภายหลังไดรับอนุญาตแลวไมวา
กรณีใด ๆ 
 ถามีขอโตแยงเกิดข้ึนเกี่ยวกับสิทธิหรือหนาท่ีของบุคคลใดในหนาท่ีดินบนฝงของขาพเจา
เกี่ยวกับการดําเนินการในคร้ังนี้ ขาพเจาจะเปนผูรับผิดชอบตามกฎหมายและตามเง่ือนไขท่ีทางราชการ
กําหนดทุกกรณี 
 อนึ่ง หากมีการเปล่ียนแปลงกรรมสิทธ์ิในท่ีดินของขาพเจาไปไมวาดวยประการใด ๆ ขาพเจา
จะไดแจงใหกรมการขนสงทางนํ้าและพาณิชยนาวีทราบโดยพลัน หากขาพเจาไมแจงใหถือวาขาพเจายังคง
ยินยอมรับผิดชอบตามกฎหมายและเง่ือนไขท่ีทางราชการกําหนดทุกกรณี 
 
 
 
                                                                          เจาของกรรมสิทธ์ิท่ีดิน 
 

ราคา ๑ บาท
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ตัวอยางแบบท่ี 2 คํารองขอทําส่ิงลวงล้ําลํานํ้า (เฉพาะของสวนราชการ)  
 

 
 
 

 

กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี 
คํารองขอทําส่ิงลวงล้ําลํานํ้า 

(เฉพาะของสวนราชการ) 
 

        เขียนท่ี.......................................................... 

      วันท่ี....................เดือน...........................พ.ศ. ............................. 
 ขาพเจา.......................................................นามสกุล............................................................................................. 
อายุ.................ป สัญชาติ......................อยูบานเลขท่ี.............................หมูท่ี.....................ซอย............................................. 

ถนน......................................ตําบล...................................อําเภอ...............................................จังหวัด................................... 

ขอยื่นคํารองขออนุญาต............................................................................................................................................................ 

....................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................... 
 

โดยจะกระทําท่ีบริเวณริมฝง.................................................................................................................................................... 

หนาท่ีดินของ.............................................................................................โฉนดเลขท่ี........................................................... 

ตําบล.......................................................อําเภอ...........................................................จังหวัด................................................. 

ตามแผนผังสังเขปทายคํารองนี้ 
 ฉะนั้น ขอไดโปรดดําเนินการพิจารณาคําขอของขาพเจา และขาพเจายินดีท่ีจะปฏิบัติตาม
ระเบียบของกรมการขนสงทางน้ําแลพาณิชยนาวี ทุกประการ เม่ือไมขัดของประการใดแลว โปรดออก
ใบอนุญาตใหขาพเจาดวย 
 
      ลงช่ือ............................................................................. 

               (.............................................................................) 

             ผูขออนุญาต 
 

ราคา ๒ บาท 
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สําหรับเจาพนักงานบันทึก 
 

๑.  เสนอ..................................................................................... 

  ไดตรวจคํารองและเอกสารตาง ๆ แลว เห็นควรดําเนินการตามระเบียบไดตอไป 
 
       (ลงช่ือ).............................................................................. 

         เจาพนักงานตรวจทา 
           ..................../…………………./………….. 
 

๒. - สง…………………………………………………………………. 

  ดําเนินการเร่ืองคาธรรมเนียมการตรวจ 
- สง…………………………………………………………………. 

  ตรวจและพิจารณาตามระเบียบแลวรายงาน 
 
       (ลงช่ือ).............................................................................. 

       (ตําแหนง)........................................................................ 

                 ..................../…………………./………….. 

๓. รายละเอียด 
 ๓.๑ - ใบส่ังเก็บเงนิคาธรรมเนียมการตรวจ   เลมท่ี........................เลขท่ี.........................วันท่ี..................................... 

  - ใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียมการตรวจ เลมท่ี........................เลขท่ี.........................วันท่ี..................................... 
 
       (ลงช่ือ).............................................................................. 
 

           ..................../…………………./………….. 
 

 ๓.๒ - ใบส่ังเก็บเงนิคาใบอนุญาต     เลมท่ี........................เลขท่ี.........................วันท่ี...................................................... 

  - ใบเสร็จรับเงินคาใบอนุญาต   เลมท่ี........................เลขท่ี.........................วันท่ี...................................................... 

 ๓.๓ - ใบอนุญาต เลขท่ี................................................................................................................................................................... 

 
       (ลงช่ือ).............................................................................. 
 

           ..................../…………………./………….. 
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3แผนผงัสังเขปแสดงส่ิงท่ีขออนุญาต 
 

8รายละเอียดจําเปนท่ีตองแสดงไว 
 

๑. ความกวางของหนาท่ีดินดานติดกับขอบฝง 
๒. ขนาดของส่ิงท่ีขออนุญาตโดยประมาณ 
๓. ระยะหางจากขอบฝงของส่ิงท่ีขออนุญาต 
๔. สถานท่ีสําคัญท่ีอยูใกลเคียง และระยะหางโดยประมาณ 
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4เอกสารท่ีสงมาดวย 
 

 สําเนาบัตรประจําตัว และทะเบียนบานของผูขออนุญาต 
 

 สําเนาโฉนดท่ีดิน 
 

 หนังสือมอบอํานาจ 
 

 สําเนาบัตรประจําตัว และทะเบียนบานของผูรับมอบอํานาจ 
 

 หนังสือยินยอมของเจาของท่ีดิน 
 

 สําเนาบัตรประจําตัว และทะเบียนบานของผูใหความยินยอม 
 

 หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
 

 แบบพิมพเขียว 
 

 อ่ืน ๆ 
 
 ๑.                                                                                                         . 
.  ๒.                                                                                                         . 
 ๓.                                                                                                         . 
 ๔.                                                                                                         . 
 ๕.                                                                                                         . 
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คํารับรอง 
 

9 ขาพเจา…………………………..................…นามสกุล……………………………………...............................… 

สัญชาติ…………….ท่ีอยูบานเลขท่ี………………..ซอย……………………...........……..ถนน……………………….......………. 
ตําบล………………………………..อําเภอ………………....................……จังหวดั……………………..........……………………....... 

ขอรับรองวาส่ิงลวงลํ้าลําน้ําท่ีขออนุญาตปลูกสราง ซอมแซม หรือดัดแปลง ตามคํารองขางบนน้ี ตั้งอยูใน
เขตลําน้ําหรือชายทะเล………………………ตําบล……………........…………อําเภอ………………………...................

จังหวัด…………………....................................…...หนาท่ีดินบนฝงในขอบเขตความรับผิดชอบดูแลรักษาท่ี
สาธารณะสมบัติของแผนดินตามกฎหมายของขาพเจา และผูขออนุญาตคือ…………………………………………...

ไดรับอนุญาตจากขาพเจาใหทําการบริเวณหนาท่ีดินดังกลาวเพ่ือปลูกสราง ซอมแซม หรือดัดแปลงตาม
เง่ือนไขท่ีกรมการขนสงทางนํ้าและพาณิชยนาวีกําหนด และถามีขอโตแยง  เกิดข้ึนเกี่ยวกับสิทธิหรือหนาท่ี
ของบุคคลใดในหนาท่ีดินบนฝงอันอยูในเขตรับผิดชอบดูแลของขาพเจาเกี่ยวกับการ  ดําเนินการครั้งนี้ 
ขาพเจาจะเปนผูรับผิดชอบดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายทุกประการ 

 

 
 
 
 
            
     ………………………………………………………………... 
            ผูดูแลรักษาท่ีสาธารณะสมบัติของแผนดิน 
 
 

ราคา   ๑  บาท
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ตัวอยางแบบท่ี 3  ใบอนุญาตใหปลูกสรางส่ิงลวงลํ้าลําน้ํา  
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   แผนที่สังเขปแนบทายใบอนุญาตเลขท่ี                          / 25…. 
 
รายการอนุญาต  …………………………………………………............................………….. 
 

ผูขออนุญาต  …………………………………………………………….. .......................... 
 

บริเวณท่ีอนุญาต  ริมฝง…………..ตําบล…..................…อําเภอ…..................………...จังหวัด……………............... 
 

มาตราสวน  1: ……….ตัวเลขเปนเมตร พืน้ท่ีลวงลํ้าลําน้ํา……….....................................…..ตารางเมตร 
 

วันท่ีสํารวจ  ………………………..........................................….. 

 
       (…………….....................................…………….) 
              เจาหนาท่ีผูสํารวจ 
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ตัวอยางแบบท่ี 4   คํารองขอทําการขุดลอกรองน้ําทางเรือเดิน 
(แบบ  ข.1) 

 

 

 
 
 

 
กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี 

คํารองขอทาํการขุดลอกรองนํ้าทางเรือเดิน 
        เขียนท่ี................................................
      วันท่ี.............เดือน.............................พ.ศ..................... 
. ขาพเจา....................................................นามสกุล....................................................................
อายุ......................ป  สัญชาติ...................................อยูบานเลขท่ี...................................................................
ถนน......................................................ตําบล.......................................................อําเภอ...............................
จังหวัด.............................................................................ขอยื่นคํารองเพ่ือทําการขุดลอกรองน้ําทางเรือเดิน
บริเวณ.........................................................................................หมูท่ี.......................ตําบล...........................
อําเภอ...........................................จังหวัด................................ขนาด กวาง..................ยาว............................
ลึก........................ระยะหางจากฝง..................................................ตามแผนท่ีสังเขปท่ีแนบทาย 
 โดยใช 1. เรือ...................................เลขทะเบียน............................................................... 

2. เรือ...................................เลขทะเบียน............................................................... 
3. เรือ...................................เลขทะเบียน............................................................... 
4. เรือ...................................เลขทะเบียน............................................................... 
4.  

 ฉะนั้น ขอไดโปรดสงใหเจาพนักงานไปตรวจ เม่ือไมเปนการขัดของประการใดแลวขอได
โปรดออกใบอนุญาตใหขาพเจาดวย 

  
 

     ........................................................................................ 
       ผูขออนุญาต 
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สําหรับเจาพนักงานบันทึก 
 

1. สง............................................................................... 
   เก็บเงินคาธรรมเนียมการขุดลอกรองน้ําทางเรือเดินตามกฎกระทรวง 
       (ลงช่ือ).......................................................................... 
        ........................................................................ 
        ........................................................................ 
2.  เสนอ......................................................................... 
   ไดเก็บเงินคาธรรมเนียมเปนเงิน...................................................บาท ตามใบเสร็จรับเงิน
เลมท่ี..........................................เลขท่ี.......................................ลงวันท่ี......................................................... 
       (ลงช่ือ).......................................................................... 
        ........................................................................ 
        ........................................................................ 
3. สง.......................................................................... 
   ตรวจและพิจารณาแลวรายงาน 
       (ลงช่ือ).......................................................................... 
        ........................................................................ 
        ........................................................................ 
4. เสนอ................................................................... 
   ขอรายงานการตรวจดังนี้ 
     
     

 

  
 
 
 
 
 
 

        

รายการขออนญุาต...............................................................................................
ผูขออนุญาต.........................................................................................................
ตําบลท่ีขออนุญาต...............................................................................................
ความเหน็เจาพนักงาน........................................................................................ 
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................ 

       (ลงช่ือ).......................................................................... 
        ........................................................................ 
        ........................................................................ 
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แบบรายละเอียดแนบคําขออนุญาตขุดลอกรองน้ําทางเรือเดิน 
 

 เนื่องจากการขุดลอกรองน้ําทางเรือเดินในแมน้ํา จําเปนตองมีการควบคุมการขุดลอก
อยางใกลชิด  เพื่อมิใหเกิดความเส่ือมสภาพของแมน้ํา จึงจําเปนตองขอทราบรายละเอียดในการ
ประกอบการขุดลอกรองน้ําทางเรือเดิน ตามรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 1.  แมน้ําท่ีจะขอขุดลอก คือ แมน้ํา........................................................................................................ 

2.  ตําบลท่ีจะขอขุดลอกโดยละเอียด......................................................หมูท่ี..................................... 
3.  ความลึกท่ีจะขุดลงไป..........................................เมตร 
4.  ขนาด  ความกวาง  ยาว ของพ้ืนท่ีท่ีขออนุญาต ............................................เมตร  
5.  ระยะหางจากฝง ........................................................................................... เมตร 
6.  ถามีสะพานหรือส่ิงกอสรางของสวนราชการใหบอกระยะหางจากบริเวณท่ีจะ     
     ขุดลอกดวย หาง ......................................................... เมตร 
7.  แนบแผนท่ีบริเวณท่ีจะขออนุญาตขุดลอกและลงตําแหนงบริเวณท่ีจะขุดใหชัดเจน 
8. รายละเอียดบริเวณท่ีท้ิงวัสดุท่ีขุดลอกได 

- ตําบลที่ท้ิงวัสดุท่ีขุดลอกได.................................................................... 
- ขนาด ความกวาง ยาว ลึก ของพ้ืนท่ีท่ีขออนุญาตท้ิงวัสดุท่ีขุดลอกได 

............................................................................................................... 

- ระยะหางจากฝง..................................................................................... 
- แนบแผนท่ีบริเวณท่ีจะขออนุญาตท้ิงวัสดุท่ีขุดลอกได 
- แนบหนังสือยินยอมใหกองวัสดุท่ีขุดลอกไดจากเจาของท่ีดิน (ถามี) 
 
 

ลงช่ือ 
(..................................................................................) 

   เจาของหรือผูจัดการ 
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หนังสือรับรอง 
ของ 

ผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
 

เขียนท่ี................................................................................ 
วันท่ี.......................เดือน.............................................พ.ศ..................... 

 
โดยหนงัสือฉบับนี้ ขาพเจา........................................................................................................อายุ..............ป 

เช้ือชาติ........................สัญชาติ...........................อยูบานเลขท่ี..........................หมูท่ี....................ถนน............................................. 
ตรอก,ซอย.........................ตําบล............................อําเภอ...................................................จังหวดั....................................................... 
ท่ีทํางาน..................................................................โทรศัพทท่ีบาน...............................โทรศัพทท่ีทํางาน...................................... 
ไดรับอนุญาตใหประกอบวชิาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภท.....................................สาขา................................................. 
ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน.....................................................และขณะน้ีมิไดถูกเพิกถอนใบอนุญาตหรือขาดอายุให
ประกอบวิชาชีพวิศวกร 
 
  ขอรับรองวา  ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ.2505  
หรือ  2542  โดยขาพเจาเปนผูสํารวจสภาพพื้นทองน้ํา คํานวณโครงสราง ควบคุมงาน วางผัง ออกแบบและ
ทํารายงานการปฏิบัติงาน 
เปนงานขุดลอกรองน้ําทางเรือเดินชนดิ............................................................................................................................................ 
ขนาดกวาง......................................................ม.  ยาว..........................................................ม.  ลึก......................................................ม. 
เปนส่ิงลวงลํ้าลําน้ําชนิด..........................................................................จํานวน.................................................................................... 
วัตถุประสงคของงานเพ่ือ.......................................................................................................................................................................... 
ของ....................................................................................................................................................................................................................... 

กรรมสิทธ์ิของท่ีดินบนฝงหรือส่ิงกอสรางท่ีขออนุญาตอยูในโฉนดท่ีดนิเลขท่ี............................................................. 
เลม..............................หนา...........................ตําบล...............................................................อําเภอ............................................................

จังหวัด..................................................................................................................ตามแผนผังบริเวณแบบงานขุดลอก/ กอสราง 
รายการคํานวณและรายการปฏิบัติงาน ท่ีขาพเจาไดลงนามรับรองไวแลว ซ่ึงแนบมาพรอมกับเร่ืองราว     
ดด 
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ขออนุญาตทําการขุดลอกรองน้ําทางเรือเดนิ / ทําส่ิงลวงลํ้าลําน้ํา ดังน้ัน เพื่อเปนหลักฐาน ขาพเจาจึงไดลง
ลายมือช่ือไวเปนสําคัญ 
 

(ลงช่ือ).................................................................................................วิศวกร 
(..........................................................................................) 

 
(ลงช่ือ)...............................................................................................ผูขออนุญาต 

(..........................................................................................) 
 
(ลงช่ือ)..............................................................................................พยาน 

 (.........................................................................................) 
 
(ลงช่ือ).............................................................................................พยาน 

(........................................................................................) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
คําเตือน 
1. ใหขีดฆาขอความท่ีไมใชออก 
2. ใหวิศวกรแนบภาพถายใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพ หรือภาพถายบัตรประจําตัวแสดงวาไดรับ 
    ใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพวิศวกร 
3.  หากมีการเปล่ียนแปลงวศิวกรตามหนังสือรับรองฉบับนี้ใหวิศวกรรีบแจงใหกรมการขนสงทางนํ้า 
     และพาณิชยนาวีทราบเปนหนังสือ 
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พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย พระพุทธศักราช 2456 
 

 “มาตรา 117 ทวิ ผูรับอนุญาตปลูกสรางอาคารหรือส่ิงอ่ืนใดตามมาตรา 117 ตองเสีย
คาตอบแทนเปนรายปตามวิธีการและอัตราท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ซ่ึงตองไมนอยกวาตารางเมตรละ    
หาสิบบาท และถาเปนอาคารหรือส่ิงอ่ืนใดซ่ึงมีลักษณะหรือวัตถุประสงคเพ่ือใชในการประกอบธุรกิจให
เสียเปนสองเทาของอัตราดังกลาว ในกรณีท่ีอาคารหรือส่ิงอ่ืนใดดังกลาวถูกปลูกสรางข้ึนโดยมิไดรับ
อนุญาตหรือไมเปนไปตามท่ีไดรับอนุญาตใหเสียคาตอบแทนเปนสามเทาของอัตราดังกลาว 

การกําหนดคาตอบแทนตามวรรคหน่ึงใหคํานึงถึงสภาพแตละทองท่ีและประโยชนท่ี      
ผูปลูกสรางหรือผูครอบครองพึงไดรับ  

คาตอบแทนท่ีเก็บไดตามวรรคหนึ่ง ใหตกเปนของกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เทศบาล 
องคการบริหารสวนจังหวัด สุขาภิบาล หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน ซ่ึงมีกฎหมายจัดต้ังข้ึน แลวแต
กรณีท่ีอาคารหรือส่ิงอ่ืนใดนั้นอยูในเขต 

ในกรณีท่ีมีเหตุอันสมควร จะออกกฎกระทรวงยกเวนหรือหักลดหยอนคาตอบแทนให
หนวยงานหรือบุคคลใดก็ได” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรา 117 แกไขและเพิ่มเติม มาตรา 117 ทวิ  โดย พ.ร.บ.ฯ (ฉ.14) พ.ศ.2535 ม. 22-24 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบกฎกระทรวง ฉบับท่ี 64 (พ.ศ.2537) 

ออกตามความในพระราชบญัญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย 
พระพุทธศักราช 2456 

----------------- 
 
 
 

หลักการ 
 

  กําหนดวิธีการเสียคาตอบแทน  อัตราคาตอบแทน  และการยกเวนหรือลดหยอน              
คาตอบแทนใหผูรับอนุญาตปลูกสรางอาคารหรือส่ิงอ่ืนใดลวงลํ้าลําแมน้ํา 
 
 
 

5เหตุผล 
 
 เนื่องจากมาตรา 117 ทวิ วรรคหนึ่งและวรรคส่ี แหงพระราชบัญญัติการเดินเรือใน           
นานน้ําไทย พระพุทธศักราช 2456 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย       
(ฉบับท่ี 14) พ.ศ.2535 บัญญัติใหวิธีการเสียคาตอบแทน อัตราคาตอบแทน และการยกเวนหรือลดหยอน
คาตอบแทนใหผูรับอนุญาตปลูกสรางอาคารหรือส่ิงอ่ืนใดลวงลํ้าเขาไปเหนือน้ํา ในน้ํา และใตน้ําของ
แมน้ําลําคลอง บึง อางเก็บน้ํา ทะเลสาบ อันเปนทางสัญจรของประชาชนหรือท่ีประชาชนใชประโยชน
รวมกัน หรือทะเลภายในนานน้ําไทยหรือบนชายหาดของทะเลดังกลาว ตองกระทําโดยกฎกระทรวง        
จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 
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กฎกระทรวง 
ฉบับท่ี 64 (พ.ศ.2537) 

ออกตามความในพระราชบญัญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย 
พระพุทธศักราช 2456 
------------------------- 

 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 117 ทวิ วรรคหนึ่งและวรรคส่ี แหงพระราชบัญญัติ    
การเดินเรือในนานน้ําไทย พระพุทธศักราช 2456 ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือ           
ในนานน้ําไทย (ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2535 และมาตรา 14 แหงพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานนํ้าไทย แกไข
เพิ่มเติม พุทธศักราช 2477 รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปน้ี  
 

  ขอ 1 ในกฎกระทรวงนี ้
 "ผูรับอนุญาต" หมายความวา ผูรับอนุญาตปลูกสรางอาคารหรือส่ิงอ่ืนใดลวงลํ้าเขาไป
เหนือน้ํา ในน้ํา และใตน้ําของแมน้ํา ลําคลอง บึง อางเก็บน้ํา ทะเลสาบ อันเปนทางสัญจรของประชาชน
หรือท่ีประชาชนใชประโยชนรวมกันหรือทะเลภายในนานน้ําไทยหรือบนชายหาดของทะเลดังกลาว 
 

  ขอ  2  ใหผูรับอนุญาตเสียคาตอบแทนเปนรายปทุกปตามวิธีการ ดังตอไปน้ี 
(1) ผูรับอนุญาตซ่ึงปลูกสรางอาคารหรือส่ิงอ่ืนใดลวงลํ้าลําแมน้ํากอนวันท่ีกฎกระทรวงนี้ 

มีผลใชบังคับ ใหเสียคาตอบแทนสําหรับปแรกภายในหกสิบวันนับแตวันท่ีกฎกระทรวงนี้มีผลใชบังคับ 
สําหรับปตอไปใหเสียคาตอบแทนไมเกินวันท่ีครบกําหนดรอบปนับแตวันท่ีเสียคาตอบแทนในปแรก 

(2) ผู รับอนุญาตซ่ึงปลูกสรางอาคารหรือส่ิงอ่ืนใดลวงลํ้าลําแมน้ํ าภายหลังวันท่ี  
กฎกระทรวงนี้มีผลใชบังคับ ใหเสียคาตอบแทนในวันท่ีไดรับอนุญาต สําหรับปตอไปใหเสียคาตอบแทน
ไมเกินวันท่ีครบกําหนดรอบปนับแตวันดังกลาว 

การยื่นคําขอเสียคาตอบแทนเปนรายป ใหใชแบบท่ีอธิบดีกรมเจาทากําหนด 
 

                           ขอ 3 ใหผูรับอนุญาตย่ืนคําขอเสียคาตอบแทนเปนรายปตอกรุงเทพมหานคร หรือ      
สํานักงานเขตเมืองพัทยา เทศบาล องคการบริหารสวนจังหวัด สุขาภิบาล หรือองคกรปกครองสวน      
ทองถ่ินอ่ืนซ่ึงมีกฎหมายจัดตั้งข้ึน แลวแตกรณี ท่ีอาคารหรือส่ิงอ่ืนใดนั้นอยูในเขต 
 

 ขอ 4 ใหผูรับอนุญาตเสียคาตอบแทนเปนรายปตามสภาพและประโยชนท่ีผูปลูกสราง
หรือผูครอบครองพึงไดรับตามอัตรา ดังตอไปนี้ 



 - 142 - 

 

  (1)  ทุนหรือหลักผูกเรือสําราญและกีฬา     ตารางเมตรละ 1,000  บาท 
(2) อาคารหรือส่ิงอ่ืนใดลวงลํ้าลําแมน้ําซ่ึงมิไดใช 

ประโยชนในการขนสงทางนํ้าโดยตรง      ตารางเมตรละ    300  บาท 
(3)  ทาเทียบเรือสําราญและกีฬา      ตารางเมตรละ    250  บาท 
(4)  ทุนหรือหลักผูกเรือขนาดต้ังแต 

 500 ตันกรอสสข้ึนไป      ตารางเมตรละ    200  บาท 
(5)  ทุนหรือหลักผูกเรือขนาดตํ่ากวา   

 500  ตันกรอสส        ตารางเมตรละ    100  บาท 
(6)  สถานท่ีสําหรับจอดและเทียบเรือ 

สําราญและกีฬา       ตารางเมตรละ      50  บาท 
(7)  อาคารหรือส่ิงอ่ืนใดลวงลํ้าลําแมน้ํา 

นอกเหนือจาก (1) (2) (3) (4) (5) และ (6)    ตารางเมตรละ      50  บาท 
 ในกรณีท่ีอาคารหรือส่ิงอ่ืนใดตามวรรคหนึ่งท่ีมีลักษณะหรือวัตถุประสงคเพื่อใชในการ
ประกอบธุรกจิ ใหผูรับอนญุาตเสียคาตอบแทนเปนสองเทาของอัตราในวรรคหนึ่ง 
 ในกรณีท่ีอาคารหรือส่ิงอ่ืนใดตามวรรคหน่ึงถูกปลูกสรางข้ึนโดยไมไดรับอนุญาต 
หรือไมเปนไปตามท่ีไดรับอนุญาต ใหผูปลูกสรางหรือผูครอบครองเสียคาตอบแทนเปนสามเทาของอัตรา
ในวรรคหนึ่ง 
 

 ขอ 5 ใหผูรับอนุญาตไดรับยกเวนไมตองเสียคาตอบแทนเปนรายปสําหรับอาคารหรือ   
ส่ิงอ่ืนใดดังตอไปนี้ 

(1) อาคารหรือส่ิงอ่ืนใดลวงลํ้าลําแมน้ําท่ีกระทรวง ทบวง กรม กรุงเทพมหานคร    
เมืองพัทยา เทศบาล องคการบริหารสวนจังหวัด สุขาภิบาล หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินซ่ึงมีกฎหมาย
จัดต้ังข้ึน แลวแตกรณี ปลูกสรางข้ึนเพื่อประโยชนของทางราชการ 

(2) อาคารหรือส่ิงอ่ืนใดลวง ลํ้าลําแมน้ํ า ท่ี รัฐวิสาหกิจหรือองคการอื่นของรัฐ            
ปลูกสรางข้ึนโดยมิไดมีวัตถุประสงคในการหารายได 

(3) หลักผูกเรือหรือทาเทียบเรือท่ีปลูกสรางข้ึนเพื่อประกอบกิจการประมงโดยเฉพาะ 
ตลอดจนเคร่ืองมือทําประมงทุกชนิด 

(4) ทอสูบน้ําเขา- ออกท่ีปลูกสรางข้ึนเพื่อการเกษตรหรือใชในท่ีอยูอาศัย 
(5) อาคารหรือส่ิงอ่ืนใดลวงลํ้าลําแมน้ําท่ีปลูกสรางข้ึนเพื่อใชประกอบศาสนกิจ   

โดยเฉพาะ 
(6) อาคารหรือส่ิงอ่ืนใดลวงลํ้าลําแมน้ําท่ีปลูกสรางข้ึนเพื่อการสาธารณูปโภค 
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 ขอ  6  ใหผูรับอนุญาตไดรับลดหยอนคาตอบแทนโดยเสียคาตอบแทนเปนรายป ตาราง 
เมตรละ 5 บาท สําหรับการปลูกสรางอาคารหรือส่ิงอ่ืนใดลวงลํ้าลําแมน้ํา ดังตอไปน้ี 

(1) ท่ีพักอาศัย สะพานทางเดิน หรือศาลาทาน้ํา 
(2) อาคารหรือส่ิงอ่ืนใดลวงลํ้าลําน้ําท่ีปลูกสรางข้ึนเพื่อใชในการขนสงสินคาหรือ     

คนโดยสารทางน้ํา 
(3) อาคารหรือส่ิงอ่ืนใดลวงลํ้าลําแมน้ําท่ีรัฐวิสาหกิจปลูกสรางข้ึนเพื่อหารายได 

 

 ขอ  7  การคํานวณพื้นท่ีของอาคารหรือส่ิงอ่ืนใดลวงลํ้าลําแมน้ํา ใหคํานวณตามพื้นท่ี      
ท่ีลวงลํ้าเขาไปตามความเปนจริง  เศษของพ้ืนท่ีไมถึง  1  ตารางเมตร  ใหคิดเปน  1  ตารางเมตร 
 ในกรณีท่ีการปลูกสรางอาคารหรือส่ิงอ่ืนใดลวงลํ้าลําแมน้ําไดกระทําข้ึนครอบคลุมพื้นท่ี
สาธารณะซ่ึงบุคคลอ่ืนไมสามารถเขาไปใชประโยชนในท่ีสาธารณะน้ันได ใหคํานวณพื้นท่ีตามขอบเขตท่ี
อาคารหรือส่ิงอ่ืนใดลวงลํ้าลําแมน้ํานั้นครอบคลุมท้ังหมด 

 
ใหไว  ณ  วันท่ี  10  สิงหาคม  พ.ศ.  2537 

(ลงช่ือ)   พันเอก วินยั สมพงษ 
       รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ราชกิจจานุเบกษา เลม 111  ตอน  36  ก  ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2537 
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พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย พระพุทธศักราช 2456 
 

 
 
 “มาตรา  118 ตรี   ในกรณีท่ีไมชําระคาตอบแทนตามท่ีกําหนดในกฎหมายท่ีออกตามมาตรา 
117 ทวิ  ใหเสียเบ้ียปรับอีกหนึ่งเทาของเงินคาตอบแทนท่ีคางชําระ 
 
 
 
 

ฯลฯ
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(สําเนา) 
 

คําส่ังกรมการขนสงทางนํ้าและพาณิชยนาว ี
ท่ี   320/2547 

เร่ือง   มอบอํานาจ “เจาทา” ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย 
            ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

------------------------ 
 

 ตามท่ีมีคําส่ังกรมเจาทาท่ี 7/2544 ลงวันท่ี 5 มกราคม พ.ศ. 2544  เร่ือง มอบหมายอํานาจ   
“เจาทา” ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทยไปแลว นั้น 
 เ พ่ือใหการดําเนินการกระจายอํานาจใหแกองคปกครองสวนทองถ่ินเปนไปตาม
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
เปนไปดวยความชัดเจนและเหมาะสมยิ่งข้ึน จึงใหยกเลิกคําส่ังกรมเจาทาท่ี 7/2544 ลงวันท่ี 5 มกราคม พ.ศ. 
2544 และใหใชคําส่ังดังตอไปนี้แทน 
 อธิบดีกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี ในฐานะ “เจาทา” ตามพระราชบัญญัติ            
การเดินเรือในนานน้ําไทย พระพุทธศักราช 2456 มอบอํานาจ “เจาทา” ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ดังตอไปนี้ 
 1. มาตรา 118 แหงพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย พระพุทธศักราช 2456         
ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2535 
 2. มาตรา 118 ทวิ แหงพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานนํ้าไทย พระพุทธศักราช 2456    
ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 26 แหงพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับท่ี 14)  พ.ศ. 2535    
เวนแตในสวนท่ีบัญญัติไว เกี่ยวกับการอนุญาตตามมาตราดังกลาว  ซ่ึงกรมการขนสงทางนํ้าและ        
พาณิชยนาวี สงวนไวโดยจะเปนผูอนุญาตเอง 
 3. มอบหมายให มี อํานาจแจงความรองทุกขตอพนักงานสอบสวน  กรณีมี ผูฝ าฝน
พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย ซ่ึงจะตองถูกลงโทษตามมาตรา ดังน้ี 
  3.1 มาตรา 119 แหงพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย พระพุทธศักราช 2456 
ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 27 แหงพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2535 
  3.2 มาตรา 119 ทวิ แหงพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย พระพุทธศักราช 
2456 ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 28 แหงพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2535 
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  3.3 มาตรา 120 แหงพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย พระพุทธศักราช 2456 
ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 29 แหงพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2535 
  3.4 มาตรา 204 แหงพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย พระพุทธศักราช 2456 
ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 42 แหงพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2535 
 4. ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการเกี่ยวกับการเปรียบเทียบปรับใหเปนไปตาม
มาตรา 13 แหงพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย พระพุทธศักราช 2477 แกไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2535 
 
 ท้ังนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
   ส่ัง  ณ  วันท่ี  8  มิถุนายน  พ.ศ. 2547 
 
    (ลงช่ือ)      วันชัย  ศารทูลทัต 
     (นายวันชัย  ศารทูลทัต) 
      อธิบดี 
        กรมการขนสงทางนํ้าและพาณิชยนาวี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           สําเนาถูกตอง 
 
 

     (นางศากุล สงคปรีดา) 
 

เจาหนาที่บริหารงานธุรการ 6                  ศากุล/พิมพ/ทาน 
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พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย พระพุทธศักราช 2456 
 

“มาตรา 118 ผูใดฝาฝนมาตรา 117  หรือผูใดไดรับอนุญาตตามมาตรา 117  แลว  ปลูก
สรางอาคารหรือส่ิงอ่ืนใดไมเปนไปตามท่ีไดรับอนุญาต ตองระวางโทษปรับโดยคํานวณตามพ้ืนท่ีของ
อาคารหรือส่ิงอ่ืนใดในอัตราไมนอยกวาตารางเมตรละหารอยบาท แตไมเกินตารางเมตรละหน่ึงหม่ืนบาท”  

“มาตรา 118  ทวิ ในกรณีท่ีมีการฝาฝน มาตรา 117 หรือผูรับอนุญาตตามมาตรา 117   
ปลูกสรางอาคารหรือส่ิงอ่ืนใดไมเปนไปตามท่ีไดรับอนุญาต ใหเจาทามีคําส่ังเปนหนังสือแจงใหเจาของ
หรือผูครอบครองอาคารหรือส่ิงอ่ืนใดดังกลาวร้ือถอนหรือแกไขอาคารหรือส่ิงอ่ืนใดนั้นใหเสร็จส้ินโดย
ถูกตองภายในระยะเวลา ที่กําหนด แตตองไมนอยกวาสามสิบวัน ในกรณีท่ีไมปรากฏตัวเจาของหรือ          
ผูครอบครอง ใหเจาทาปดคําส่ังไว ณ อาคารหรือส่ิงอ่ืนใดนั้น และจะหามมิใหเจาของหรือผูครอบครองนั้น
ใชหรือยินยอมใหผูใดใชอาคารหรือส่ิงอ่ืนใดนั้นท้ังหมด หรือแตบางสวนจนกวาจะไดร้ือถอนหรือแกไข
เสร็จดวยก็ได 

ถาไมมีการปฏิบัติตามคําส่ังของเจาทาตามวรรคหน่ึงหรือในกรณีท่ีไมปรากฎตัวเจาของ
หรือผูครอบครองและเจาทาปดคําส่ังไว ณ อาคารหรือส่ิงอ่ืนใดน้ันครบสิบหาวันแลวใหเจาทารองขอตอ
ศาลเพื่อมีคําส่ังใหมีการร้ือถอนอาคารหรือส่ิงอ่ืนใดนั้น ถาขอเท็จจริงในทางพิจารณาฟงไดวามีการฝาฝน
มาตรา 117  จริง  ในกรณีท่ีปรากฏตัวเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือส่ิงอ่ืนใด ใหศาลมีคําส่ังให
เจาของหรือผูครอบครองเปนผูร้ือถอน ในกรณีท่ีเจาของหรือผูครอบครองไมร้ือถอนตามกําหนดเวลาใน
คําส่ังศาล หรือในกรณีท่ีไมปรากฏตัวเจาของหรือผูครอบครองใหศาลมีคําส่ังใหเจาทาเปนผูจัดการใหมี
การร้ือถอน 

ในกรณีท่ีเจาทาเปนผูจัดการใหมีการร้ือถอนตามคําส่ังตามวรรคสามใหเจาทาใชความ
ระมัดระวังตามควรแกพฤติการณ  โดยเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือส่ิงอ่ืนใดจะเรียกรองคาเสียหาย
ใด ๆ จากเจาทามิไดและเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือส่ิงอ่ืนใดตองเปนผูเสียคาใชจายในการนั้น 

ในกรณีท่ีเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือส่ิงอ่ืนใดไมยอมชดใชคาใชจายตาม    
วรรคสาม ภายในระยะเวลาที่เจาทากําหนดตามควรแกกรณีหรือในกรณีท่ีไมปรากฏตัวเจาของหรือ           
ผูครอบครองอาคาร  ใหเจาทาโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม นําวัสดุท่ี            
ถูกร้ือถอนรวมท้ังส่ิงของท่ีขนออกจากอาคารหรือส่ิงอ่ืนใดสวนท่ีมีการรื้อถอนออกขายทอดตลาดหรือขาย
โดยวิธีอ่ืน เงินท่ีไดจากการขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีอ่ืนใหนําไปชดใชคาใชจายท่ีเจาทาไดจายไปใน
การจัดการร้ือถอนและคาตอบแทนตามมาตรา 118 และถามีเงินเหลือจากการชดใชคาใชจายดังกลาว        
ใหเจาทาเก็บรักษาไว เพื่อคืนใหเจาของหรือผูครอบครอง ในกรณีท่ีไมปรากฏตัวเจาของหรือผูครอบครอง  
หรือเจาของหรือผูครอบครองไมมารับคืนภายในหน่ึงปใหตกเปนของแผนดิน 
  ในกรณีท่ีเจาทาจะดําเนินการตามวรรคหนึ่ง และอาคารหรือส่ิงอ่ืนใดดังกลาวมีลักษณะ
ซ่ึงอาจอนุญาตไดและเจาของหรือผูครอบครองยอมชําระคาปรับตามท่ีเจาทากําหนดตามอัตราในมาตรา 
118 แลว เจาทาจะออกใบอนุญาตใหเจาของหรือผูครอบครองก็ได และเม่ือไดรับอนุญาตแลวให            
เสียคาตอบแทนเปนสองเทาของมาตรา 117 ทวิ” 

 มาตรา  118 แกไขและเพิ่มเติม มาตรา 118 ทวิ  โดย พ.ร.บ.ฯ (ฉ.14) พ.ศ.2535 ม. 25-26 
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พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย พระพุทธศักราช 2456 
 

 (จ)  วาดวยการทิ้งอับเฉาลงในลําแมน้ํา เขตทา หรือในทําเลทอดสมอจอดเรือ 
 
 “มาตรา 119  หามมิใหผูใดเท ท้ิง หรือทําดวยประการใด ๆ ใหหิน กรวด ทราย ดิน โคลน 
อับเฉา ส่ิงของปฏิกูลใด ๆ ยกเวนน้ํามันและเคมีภัณฑลงในแมน้ําลําคลอง บึง อางเก็บน้ํา หรือทะเลสาบ 
อันเปนทางสัญจรของประชาชน หรือท่ีประชาชนใชประโยชนรวมกัน หรือทะเลภายในนานน้ําไทย อันจะ
เปนเหตุใหเกิดการตื้นเขิน ตกตะกอน หรือสกปรก เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาทา ผูใดฝาฝนตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ และตองชดใชเงินคาใชจายท่ี
ตองเสียในการขจัดส่ิงเหลานั้นดวย” 
 “มาตรา 119 ทวิ  หามมิใหเท ท้ิง หรือทําดวยประการใด ๆ น้ํามันและเคมีภัณฑหรือส่ิง 
ใด ๆ ลงในแมน้ํา ลําคลอง บึง อางเก็บน้ํา หรือทะเลสาบอันเปนทางสัญจรของประชาชนหรือท่ีประชาชน
ใชประโยชนรวมกัน หรือทะเลภายในนานน้ําไทย อันอาจจะเปนเหตุใหเกิดเปนพิษตอส่ิงมีชีวิต หรือ      
ตอส่ิงแวดลอมหรือเปนอันตรายตอการเดินเรือในแมน้ํา ลําคลอง บึง อางเก็บน้ํา หรือทะเลสาบดังกลาว 
ผูใดฝาฝนตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ และตอง
ชดใชเงินคาใชจายท่ีตองเสียไปในการแกไขส่ิงเปนพิษหรือชดใชคาเสียหายเหลานั้นดวย” 

 
 

ฯลฯ 
 

 “มาตรา 204  ผูใดเท ท้ิง หรือปลอยใหน้ํามันปโตรเลียม หรือน้ํามันท่ีปนกับน้ํา รั่วไหล
ดวยประการใด ๆ ลงในเขตทา แมน้ํา ลําคลอง ทะเลสาบ หรือทะเลภายในนานน้ําไทย ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับต้ังแตสองพันบาทถึงสองหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรา  119  ทวิ เพิ่มและแก มาตรา 120  โดย พ.ร.บ.ฯ (ฉ.14) พ.ศ.2535 ม. 28,29  
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พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําสยาม แกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2477 
 
 

 “มาตรา 13  บรรดาความผิดตามกฎหมายวาดวยการเดินเรือในนานนํ้าไทย ท่ีมีโทษปรับ
สถานเดียวไมเกินหนึ่งหม่ืนบาท  ใหเจาทามีอํานาจเปรียบเทียบผูตองหาไดเม่ือผูเสียหายยินยอมและ
ผูตองหาไดชําระคาปรับตามคําเปรียบเทียบของเจาทาแลว ใหถือวาคดีเลิกกันตามกฎหมายวาดวยวิธี
พิจารณาความอาญา” 
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แนวทางการพจิารณาอนุญาตใหระบายนํ้าท้ิงลงสูแหลงน้ําสาธารณะ 
 
1. การยื่นขออนุญาต 
  ผูท่ีมีความประสงคจะขอระบายนํ้าท้ิงลงสูแหลงน้ําสาธารณะยื่นหนังสือขออนุญาตตอผูมี
อํานาจอนุญาต โดยมีเอกสารหลักฐานประกอบการขออนุญาต ดังนี้ 

1.1 สําเนาโฉนดท่ีดิน หนังสือมอบอํานาจทําการแทน หนังสือรับรอง หนังสือบริคณหสนธิ 
1.2 แผนผังโครงการแสดงรายละเอียดพื้นท่ีจัดสรร ระบบระบายน้ํา 
1.3 แบบระบบบําบัดน้ําเสียพรอมรายการคํานวณ ซ่ึงรับรองโดยวิศวกรประเภทภาคีสมาชิก 

เปนอยางนอย 
1.4 ผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําของแหลงน้ําธรรมชาติซ่ึงจะใชเปนท่ีระบายนํ้าท้ิง โดย

ตรวจวัด 
1.4.1 อุณหภูมิ 
1.4.2 ความเปนกรด – ดาง 
1.4.3 ปริมาณนํ้ามันและไขมัน 
1.4.4 ปริมาณออกซิเจนท่ีละลายในน้ํา 
1.4.5 ปริมาณความสกปรก (คา บี โอ ดี) 

1.5 ภาพถายสถานท่ีตั้งโครงการ ท่ีตั้งระบบบําบัดน้ําเสีย และบริเวณท่ีจะระบายนํ้าท้ิง 
1.6 รายงานการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอมท่ีไดรับความเห็นชอบแลว (ในกรณีท่ีเปน

โครงการตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม) 
 
2. การพิจารณา 
  2.1 พิจารณารายการคํานวณระบบบําบัดน้ําเสียของโครงการ วามีวิศวกรลงนามรับรอง
ถูกตองและมีหลักฐานแสดงวาวิศวกรผูรับรองเปนวิศวกรประเภทภาคีสมาชิกเปนอยางนอย 
  2.2 พิจารณาระบบบําบัดน้ํ า เ สีย ท่ี ผูขออนุญาตเสนอจะติดต้ัง  วา มีขนาดและขีด
ความสามารถเหมาะสมกับรายการคํานวณของวิศวกรหรือไม 
  2.3 ในกรณีท่ีโครงการท่ีขออนุญาตเปนหมูบานจัดสรรท่ีมีพื้นมากกวา 100 ไร หรือมี
จํานวนพื้นท่ีจัดสรรมากกวา 500 แปลง นอกจากจะมีระบบบําบัดน้ําเสียประจําบานแลว ตองมีระบบบําบัด
น้ําเสียรวมดวย สวนโครงการที่มีพื้นท่ีหรือจํานวนแปลงนอยกวาท่ีกําหนดใหมีเฉพาะระบบบําบัดน้ําเสีย
ประจําบานได 



 - 151 - 

 

  2.4 โครงการตองจัดใหมีบอดักน้ําสุดทายกอนระบายน้ําลงท่ีสาธารณะ เพื่อใชเปนท่ีเก็บ
ตัวอยางน้ําสําหรับการตรวจสอบ 
  2.5 คุณภาพน้ําท้ิงท่ีระบายท้ิงลงสูท่ีสาธารณะตองเปนไปตามเกณฑมาตรฐานท่ีทางราชการ
กําหนด ซ่ึงสามารถตรวจสอบไดจากประกาศกรมเจาทา เร่ืองการกําหนดคุณภาพน้ําท้ิงประเภทตาง ๆ หรือ
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม หรือประกาศกระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม แลวแต
กรณี 
  2.6 พิจารณาใหอนุญาตไดคร้ังละ 12 เดือน 
 
3. การกําหนดเงื่อนไขในการอนุญาต 
  ใหผูอนุญาตกําหนดเง่ือนไขในการอนุญาต ดังนี้ 
  3.1 หามระบายนํ้าท้ิงท่ีคุณภาพไมเปนไปตามมาตรฐาน หรือน้ําท้ิงท่ีไมผานระบบบําบัด  
น้ําเสียท้ิงโดยตรงสูแหลงน้ํา 
  3.2 ตองมีระบบบําบัดน้ําเสียท่ีเปนไปตามแบบที่ยื่นขออนุญาตหรือเปนแบบท่ีปรับปรุงให
ดีกวาแบบเดิม 
  3.3 มีระบบตรวจสอบคุณภาพน้ําท้ิงเปนของตนเองเพื่อใหสามารถแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนได
ทันทวงที 
  3.4 หากน้ําท่ีระบายท้ิงกอใหเกิดความเดือดรอนตอประชาชน หรือเปนพิษตอส่ิงมีชีวิตหรือ
ส่ิงแวดลอม ผูขออนุญาตตองรับผิดชอบในความเสียหายท่ีเกิดข้ึน 
  3.5 ตองยินยอมใหเจาหนาท่ีผูมีอํานาจเขาตรวจสอบดานส่ิงแวดลอมไดตามความจําเปน 
  3.6 หากผูขออนุญาตไมปฏิบัติตามเง่ือนไข ผูอนุญาตสงวนสิทธิในการระงับหนังสือ
อนุญาตนี้ 
  ในกรณีท่ีผูขออนุญาตเปนผูประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม ใหกําหนดเงื่อนไขเพิ่มเติม 
ดังนี้ 

  - ใหผูขออนุญาตตรวจสอบคุณภาพน้ําท้ิง สัปดาหละ 1 คร้ัง โดยตรวจวดัคา ความเปน    
กรด-ดาง (pH) ปริมาณสารแขวนลอย (SS) ปริมาณสารท่ีละลายในน้ํา (DS) ปริมาณนํ้าและไขมัน (FOG) 
ปริมาณความสกปรก (BOD และ COD) และรวบรวมผลการตรวจสอบใหผูออกใบอนุญาตทุกสามเดือน 
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รายชื่อแมน้าํสายหลักในประเทศไทย 
 
1. แมน้ําชี จังหวดัชัยภูมิ , นครราชสีมา, ขอนแกน, มหาสารคาม, กาฬสินธุ, รอยเอ็ด, ยโสธร, 

อุบลราชธานี 
2. แมน้ํามูล  จังหวดันครราชสีมา, บุรีรัมย, สุรินทร, ศรีสะเกษ, อุบลราชธานี 
3. แมน้ํายม  จังหวดัพะเยา, แพร, สุโขทัย, พิษณุโลก, พจิิตร, นครสวรรค 
4. แมน้ําปาสัก  จังหวดัเลย, เพชรบูรณ, ลพบุรี, สระบุรี, พระนครศรีอยุธยา 
5. แมน้ํานาน  จังหวดันาน, อุตรดิตถ, พิษณโุลก, พิจิตร, นครสวรรค 
6. แมน้ําปง  จังหวดัเชียงใหม, ลําพูน, ตาก, กําแพงเพชร, นครสวรรค 
7. แมน้ําแมกลอง  จังหวดัตาก, กาญจนบุรี, ราชบุรี, สมุทรสงคราม 
8. แมน้ําวัง  จังหวดัลําปาง, ตาก 
9. แมน้ํายวม  จังหวดัแมฮองสอน, ตาก 
10. แมน้ําเจาพระยา    จังหวดันครสวรรค, ชัยนาท, สิงหบุรี, อางทอง, พระนครศรีอยุธยา, ปทุมธานี, 

นนทบุรี, กรุงเทพฯ, สมุทรปราการ, กาญจนบุรี 
11. แมน้ําทาจีน  จังหวดัชัยนาท, สุพรรณบุรี, นครปฐม, สมุทรสาคร 
12. แมน้ําอิง  จังหวดัเชียงราย, พะเยา 
13. แมน้ําสงคราม  จังหวดันครพนม, หนองคาย, สกลนคร 
14. แมน้ําตาป  จังหวดัสุราษฎรธานี, นครศรีธรรมราช 
15. แมน้ําสายบุรี  จังหวดัปตตานี, ยะลา, นราธิวาส 
16. แมน้ําเลย  จังหวดัเลย 
17. แมน้ํานอย  จังหวดัปทุมธานี, พระนครศรีอยุธยา, อางทอง, สิงหบุรี, ชัยนาท 
18. แมน้ําปตตานี  จังหวดัปตตานี, ยะลา 
19. แมน้ําเพชรบุรี  จังหวดัเพชรบรีุ 
20. แมน้ํากก  จังหวดัเชียงราย, เชียงใหม 
21. แมน้ําปราณบุรี  จังหวดัประจวบคีรีขันธ 
22. แมน้ําบางปะกง  จังหวดัฉะเชิงเทรา, ปราจีนบุรี 
23. แมน้ําตรัง  จังหวดัตรัง 
24. แมน้ําปราจีนบุรี  จังหวดัฉะเชิงเทรา, ปราจีนบุรี 
25. แมน้ํานครนายก  จังหวดัฉะเชิงเทรา, นครนายก 
26. แมน้ําชุมพร  จังหวดัชุมพร 
27. แมน้ําปากพนัง จังหวดันครศรีธรรมราช, สงขลา 
28. แมน้ําลพบุรี จังหวดัสิงหบุรี, ลพบุรี, พระนครศรีอยุธยา 
29. แมน้ําหลังสวน จังหวดัชุมพร 
30. แมน้ําตากแดด จังหวดัอุทัยธานี, นครสวรรค 
31. แมน้ําประแสร จังหวดัระยอง 
32. แมน้ําบางนรา จังหวดันราธิวาส 
33. แมน้ําสะแกกรัง จังหวดันครสวรรค, อุทัยธานี 
34. แมน้ําระยอง จังหวดัระยอง 
35. แมน้ําปาว จังหวดักาฬสินธุ 

------------------------------------- 



พิมพคร้ังท่ี 3  (กรกฎาคม 2548) 

 
 

โทรสาร 0 2234 3593 
โทร. 0 2234 3593 , 0 2233 1311-8 ตอ 268, 291 
ติดตอ สํานักสํารวจและวิศวกรรม 
โทรสาร 0 2266 7990 
โทร. 0 2266 7990 , 0 2233 1311-8 ตอ 340, 346 

E-mail Address : hm@md.go.th 
 

สอบถามเรื่อง การขุดลอกรองนํ้าขนาดเล็ก 
ติดตอ สํานักพัฒนาและบํารุงรักษาทางนํ้า 

โทรสาร 0 2238 2309 
โทร. 0 2233 3780 , 0 2234 1070, 0 2233 1311-8 ตอ 227, 228, 283 

 

สอบถามเรื่อง การอนุญาตใหปลูกสรางสิ่งลวงล้ําลําแมนํ้า 
ติดตอ สํานักความปลอดภัยและสิ่งแวดลอมทางนํ้า 

โทรสาร 0 2234 7630 
โทร. 0 2235 7630 , 0 2233 1311-8 ตอ 292, 252 

โทรสาร 0 2238 3017, 0 2235 7632 
E-mail Address : marine@md.go.th 
Website : www.md.go.th 
 

สอบถามเรื่อง การกระจายอํานาจ  
ติดตอ กองนิติการ 

โทร. 0 2233 1311-8  
1278 ถนนโยธา  แขวงตลาดนอย  เขตสัมพันธวงศ  กรุงเทพมหานคร 
กรมการขนสงทางนํ้าและพาณิชยนาวี 
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