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กฎกระทรวง
ฉบับที่ 63 (พ.ศ. 2537)
ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย
พระพุทธศักราช 2456
.............................................
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 117 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย
พระพุทธศักราช 2456 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับที่ 14)
พ.ศ. 2535 และมาตรา 14 แหงพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทยแกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2477
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมออกกฎกระทรวงไวดังตอไปนี้
ขอ 1 ในกฎกระทรวงนี้
“ลวงล้ําลําแมน้ํา” หมายความวา ลวงล้ําลําแมน้ําเขาไปเหนือน้ํา ในน้ํา และใตน้ํา ของ
แมน้ํา ลําคลอง บึง อางเก็บน้ํา ทะเลสาบ อันเปนทางสัญจรของประชาชนหรือที่ประชาชนใชประโยชน
รวมกันหรือทะเลภายในนานน้ําไทย หรือบนชายหาดของทะเลดังกลาว
ขอ 2 ผูใดประสงคจะขออนุญาตปลูกสรางอาคารหรือสิ่งลวงล้ําลําแมน้ําใหยื่นคําขอตามแบบ
ที่อธิบดีกรมเจาทากําหนด โดยระบุวัตถุประสงคในการใชอาคารหรือสิ่งอื่นใดที่ขออนุญาตพรอมดวย
หลักฐานและเอกสาร ดังตอไปนี้
(1) ภาพถายสําเนาทะเบียนบาน และภาพถายบัตรประจําตัวประชาชน หรือภาพถาย
บัตรประจําตัวขาราชการ หรือภาพถายบัตรแสดงฐานะอยางอื่นที่ออกโดยสวนราชการ
(2) หลักฐานแสดงความเปนเจาของกรรมสิทธิ์ หรือเปนผูมีสิทธิครอบครอง หรือเปน
ผูมีอํานาจหนาที่ดูแลรักษาที่ดินที่ติดตอกับแมน้ํา ลําคลอง บึง อางเก็บน้ํา ทะเสสาบ อันเปนทางสัญจร
ของประชาชนหรือที่ประชาชนใชประโยชนรวมกัน หรือทะเลภายในนานน้ําไทยหรือบนชายหาดของ
ทะเลดังกลาว
(3) แบบแปลนและรายละเอียดของอาคารหรือสิ่งอื่นใดที่ขออนุญาตปลูกสรางลวงล้ํา
ลําแมน้ําตองมีผูประกอบวิชาชีพวิ ศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธาตามกฎหมายวาดวยวิชาชี พ
วิศวกรรมเปนผูรองรับ เวนแตอาคารหรือสิ่งอื่นใดที่ขออนุญาตปลูกสรางลวงล้ําลําแมน้ํานั้นจะมีขนาด
เล็ก และโครงสรางทําดวยไมหรือวัสดุอื่นที่ไมคงทนถาวรไมจําตองมีผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
สาขาวิศวกรรมโยธารับรอง
(4) แผนผังแสดงบริเวณที่ขออนุญาตและบริเวณใกลเคียง
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(5) หนังสือของจังหวัดที่อาคารหรือสิ่งอื่นใดที่ขออนุญาตปลูกสรางลวงล้ําลําแมน้ํา
ตั้งอยู รับรองวาไมเปนอุปสรรคตอแผนพัฒนาจังหวัด ผังเมือง และการรักษาสภาพแวดลอมของจังหวัด
(6) รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมซึ่งตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ
(7) หลักฐานหรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวของที่อธิบดีกรมเจาทากําหนดโดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา
ในกรณีที่ผูยื่นคําขอเปนนิติบุคคล ใหยื่นคําขอพรอมสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคลที่ระบุชื่อผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล และหลักฐานเอกสารตามวรรคหนึ่ง (2) (3) (4) (5) (6)
และ (7)
ในกรณีที่ผูยื่นคําขอเปนสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐใหยื่นคําขอพรอม
หลักฐานและเอกสารตาม (3) (4) (5) และ (6)
ขอ 3 ผูขออนุญาตปลูกสรางอาคารหรือสิ่งอื่นใดลวงล้ําลําแมน้ําตองเปนเจาของกรรมสิทธิ์
หรือเปนผูมีสิทธิครอบครอง หรือเปนผูมีอํานาจหนาที่ดูแลรักษาที่ดินที่ติดตอกับแมน้ํา ลําคลอง บึง อาง
เก็บน้ํา ทะเลสาบ อันเปนทางสัญจรของประชาชนหรือที่ประชาชนใชประโยชนรวมกัน หรือทะเลภายใน
นานน้ําไทยหรือบนชายหาดของทะเลดังกลาว
ขอ 4 ลักษณะของอาคารและการลวงล้ําที่พึงอนุญาตได มีดังตอไปนี้
(1) ทาเทียบเรือ
ก. ตองมีโครงสรางที่ไมทําใหทิศทางการไหลของน้ําเปลี่ยนแปลงมีชองโปรง
ระหวางเสาไมนอยกวา 3 เมตร
ข. พื้นทาเทีย บเรื อในแมน้ํ า ลํ าคลอง บึง อางเก็บน้ํา ทะเลสาบ อั นเป นทาง
สัญจรของประชาชนหรือที่ประชาชนใชประโยชนรวมกันตองไมมีลักษณะเปนแผนคอนกรีตปดทึบ
ตลอดใหมีชองวางเพื่อใหแสงแดดสองผานถึงพื้นน้ําใตทาได และไมมีสิ่งกอสรางอื่นใดบนพื้นทาเทียบเรือ
นอกจากสิ่งกอสรางที่จําเปนอันเปนสวนประกอบของทาเทียบเรือนั้น
ค. ปลายสุดของทาเทียบเรือตองไมเกินแนวน้ําลึกหนาทาเมื่อน้ําลงต่ําสุดลึกกวา
อัตรากินน้ําลึกเต็มที่ของเรือที่เขาเทียบทาตามความจําเปน โดยคํานึงถึงขนาดเรือและลักษณะภูมิประเทศ
แตทั้งนี้ตองไมเกิน 1 ใน 3 ของความกวางของแมน้ํา
ง. ตองสรางตามแนวเขตที่ดินที่ผูขออนุญาตมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง
เปนแนวตรงยื่นจากฝง
จ. ทาเทียบเรือที่ผานชายหาดตองไมปดกั้นการที่ประชาชนจะใชสอย หรือเดิน
ผานชายหาด
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(2) สะพานปรับระดับและโปะเทียบเรือ
ก. สะพานปรับระดับตองมีขนาดที่เหมาะสมกับโปะเทียบเรือ มีราวลูกกรงที่
แข็งแรงทั้งสองดาน และความลาดชันของสะพานตองไมมากกวา 1:2 เมื่อน้ําลงต่ําสุด
ข. โปะเทียบเรือตองมีโครงสรางที่แข็งแรง ทนทาน และมีความปลอดภัยมี
อัตราการลอยตัวสูงโดยเมื่อรับน้ําหนักสูงสุดแลวพื้นของโปะเทียบเรือตองอยูสูงจากระดับน้ําไมนอยกวา
40 เซนติเมตร และมีราวลูกกรงที่แข็งแรงทุกดาน ยกเวนดานที่เรือเทียบและสวนที่ตอกับสะพานปรับระดับ
(3) สะพานขามแมน้ําหรือสะพานขามคลอง
ก. ตองมีโครงสรางที่ไมทําใหทิศทางการไหลของน้ําเปลี่ยนแปลง
ข. ตองมีความสูงและความกวางของชองลอดใตสะพานตามที่อธิบดีกรมเจาทา
กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(4) ทอหรือสายเคเบิล
ก. การวางทอหรือสายเคเบิลผานชายหาดของทะเลหรือชายตลิ่ง ตองฝงทอ
หรือสายเคเบิลใตพื้นดินไมนอยกวา 50 เซนติเมตร โดยมิใหสวนใดสวนหนึ่งของทอหรือสายเคเบิลพัน
ขึ้นมาเหนือพื้นดิน
ข. การปกเสาไฟฟาพาดสายเพื่อจายกระแสไฟฟาหรือเพื่อการอื่นที่มีลักษณะ
คลายคลึงกัน และการปกเสาวางทอน้ําประปาหรือเพื่อการอื่นที่มีลักษณะคลายคลึงกัน ใหปกเสาใหชิด
แนวขอบฝงมากที่สุด เพื่อมิใหกีดขวางทางเดินเรือ
(5) เขื่อนกันน้ําเซาะ
ก. ตองมีรูปแบบที่ไมกอใหเกิดผลกระทบตอรองน้ํา ตลิ่ง และบริเวณขางเคียง
ข. ตองมีโครงสรางที่แข็งแรงและอยูในแนวฝงเดิมมากที่สุด หากมีสวนที่ยื่น
เขาไปในน้ําใหมีเฉพาะสวนที่จําเปน
ค. ความลาดชันของเขื่อนกันน้ําเซาะไมเกิน 1:3 โดยแนวสันเขื่อนดานบนตอง
อยูที่แนวกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองที่ดิน สําหรับบริเวณลําน้ําที่แคบหรืออาจเปนอันตรายตอการ
เดินเรือ เขื่อนตองมีลักษณะตั้งตรงและไมมีความลาดชันยื่นออกมา
(6) คานเรือ
แนวรางรองรับเรือตองยาวยื่นจากฝงเพียงพอที่จะชักลากหรือขนาดใหญที่สุดที่
คานเรือนั้นจะสามารถรับซอมทําใหในเวลาน้ําลงต่ําสุด
(7) โรงสูบน้ํา
ก. โรงที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ํา ตองอยูบนฝงหรืออยูใกลฝงมากที่สุด
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ข. การตอทอสูบน้ํา เมื่อตอเชื่อมกับเครื่องสูบน้ําแลวตองวางขนานกับแนวเสา
ของโรงสูบน้ําจนถึงพื้นดิน แลวจึงวางนอนไปตามแนวพื้นดินใตน้ํา และปลายทอตองอยูต่ํากวาระดับน้ําลง
ต่ําสุดไมนอยกวา 1 เมตร
ขอ 5 เจาทาอาจอนุญาตใหปลูกสรางอาคารหรือสิ่งอื่นใดลวงล้ําลําแมน้ําที่ไมมีลักษณะตาม
ขอกําหนดในขอ 4 เปนการเฉพาะรายได และเมื่อเจาทาไดอนุญาตแลวใหประกาศลักษณะของอาคาร
หรือลักษณะของการลวงล้ําลําแมน้ํานั้นในราชกิจจานุเบกษา และใหถือเปนหลักเกณฑในการอนุญาต
ตอไปได
ขอ 6 อาคารและการลวงล้ําลําแมน้ํานอกจากที่กําหนดไวในขอ 4 และขอ 5 จะอนุญาตไมได
เวนแตเปนของทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจและปลูกสรางขึ้นเพื่อประโยชนของทางราชการ
ขอ 7 หลักเกณฑในการพิจารณาอนุญาตใหปลูกสรางอาคารหรือสิ่งอื่นใดลวงล้ําลําแมน้ํามี
ดังตอไปนี้
(1) ลักษณะหรือสภาพของอาคารหรือสิ่งอื่นใดลวงล้ําลําแมน้ําตองไมเปนอันตราย
ตอการเดินเรือ หรือทําใหทางน้ําเปลี่ยนแปลงไป หรือกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
(2) อาคารหรือสิ่งอื่นใดลวงล้ําลําแมน้ําที่จะอนุญาตใหปลูกสรางไดตองมีลักษณะ
ของอาคารและการลวงล้ําที่พึงอนุญาตไดตามขอ 4 หรือขอ 5
(3) อาคารหรือสิ่งอื่นใดลวงล้ําลําแมน้ําที่จะอนุญาตใหปลูกสรางไดตองไมอยูในเขต
พื้นที่ที่มีประกาศของกรมเจาทาหามปลูกสรางอาคารหรือสิ่งอื่นใดลวงล้ําลําแมน้ํา ประกาศดังกลาวตอง
ไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(4) การอนุญาตใหใชพื้นที่ลวงล้ําลําแมน้ํา ใหกระทําไดเพียงเทาที่จําเปน และสมควร
เฉพาะตามวัตถุประสงคในการใชอาคารหรือสิ่งอื่นใดที่ลวงล้ําลําแมน้ํานั้น
(5) การอนุญาตใหใชพื้นที่ลวงล้ําลําแมน้ํา ตองไมเปนการขัดตอกฎหมายวาดวยการ
ควบคุมอาคารหรือกฎหมายวาดวยการผังเมือง
ขอ 8 เมื่อเจาทาไดรับคําขออนุญาตปลูกสรางอาคารหรือสิ่งอื่นใดลวงล้ําลําแมน้ําแลว ใหเจา
ทาตรวจสอบวาผูขออนุญาตยื่นหลักฐานและเอกสารครบถวนและถูกตองหรือมี่ภายในสามสิบวันนับแต
วันที่ไดรับคําขออนุญาต
ในกรณีที่เจาทาเห็นวาผูขออนุญาตยื่นหลักฐานและเอกสารไมครบถวนหรือไมถูกตองและ
เปนกรณีที่อาจอนุญาตใหปลูกสรางได ใหเจาทามีอํานาจสั่งใหผูขออนุญาตสงหลักฐานและเอกสารให
ครบถวนหรือใหถูกตองภายในเวลาที่เจาทากําหนด
ใหเจาทาตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาตภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันที่ไดรับหลักฐาน
และเอกสารครบถวนและถูกตองจากผูขออนุญาต
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ขอ 9 ใหเจาทากําหนดเงื่อนไขใบอนุญาตไดตามที่เห็นวาเหมาะสมและจําเปนเพื่อปองกัน
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมหรือผลประโยชนของประชาชน
ขอ 10 ผูรับอนุญาตตองเริ่มดําเนินการปลูกสรางภายในสิบสองเดือนนับแตวันที่ไดรับอนุญาต
ถาผูรับอนุญาตไมเริ่มดําเนินการปลูกสรางภายในเวลาดังกลาว ใหใบอนุญาตเปนอันสิ้นผล
ในกรณีที่ผูรับอนุญาตไมอาจเริ่มดําเนินการปลูกสรางภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ผูรับ
อนุญาตอาจยื่นคําขอขยายระยะเวลาเริ่มดําเนินการปลูกสรางตอเจาทาตามแบบที่อธิบดีกรมเจาทากําหนดได
เมื่ อ เจ า ท า ได รั บ คํ า ขอตามวรรคสองแล ว ให พิ จ ารณาคํ า ขอพร อ มเหตุ ผ ลในการขอขยาย
ระยะเวลาเมื่อเห็นเปนการสมควร ใหเจาทาอนุญาตใหขยายระยะเวลาไดครั้งละหกเดือนแตไมเกินสองครั้ง
ขอ 11 ผูรับอนุญาตใหปลูกสรางอาคารหรือสิ่งอื่นใดลวงล้ําลําแมน้ําผูใดประสงคจะโอนสิทธิ
ในการปลูกสรางอาคารหรือสิ่งอื่นใดลวงล้ําลําแมน้ํา ใหผูนั้นหรือผูรับโอนแจงใหเจาทาทราบ โดยใหยื่น
หลักฐานการโอนสิทธิและหลักฐานและเอกสารตามขอ 2 (1) และ (2) ตอเจาทาดวย
เมื่อเจาทาไดรับแจงและตรวจสอบหลักฐานเห็นวาถูกตองแลว ใหออกหนังสือรับทราบการ
โอนสิทธิดังกลาว และเพื่อประโยชนในการเรียกเก็บคาตอบแทนใหถือวาผูรับโอนสิทธิเปนผูรับอนุญาต
ใหนําความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมาใชบังคับกับกรณีที่ผูรับอนุญาตตายดวยโดยอนุโลม
ขอ 12 การยื่นคําขออนุญาตปลูกสรางอาคารหรือสิ่งอื่นใดลวงล้ําลําแมน้ําและการแจงการโอน
สิทธิในการปลูกสรางอาคารหรือสิ่งอื่นใดลวงล้ําลําแมน้ํา ใหยื่น ณ กรมเจาทาหรือยื่นที่สํานักงานเจาทา
ภูมิภาคหรือสํานักงานเจาทาภูมิภาคสาขา ซึ่งอาคารหรือสิ่งอื่นใดลวงล้ําลําแมน้ําที่ขออนุญาตปลูกสราง
ตั้งอยูในเขตความรับผิดชอบของสํานักงานเจาทานั้นๆ ก็ได
ขอ 13 ผูใดปลูกสรางอาคารหรือสิ่งอื่นใดลวงล้ําลําแมน้ําอยูกอนวันที่พระราชบัญญัติการ
เดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2535 ใชบังคับ โดยไมไดรับอนุญาตหรือไมเปนไปตามที่ไดรับ
อนุ ญ าต ถ า ได เ สี ย ค า ปรั บ อย า งสู ง ตามกฎหมายและได ยื่ น คํ า ขออนุ ญ าตภายในหนึ่ ง ป นั บ แต วั น ที่
กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ ใหเจาทาพิจารณาอนุญาตไดโดยมิใหนําขอ 6 และขอ 7 (2) มาใชบังคับ แตใน
กรณีที่อาคารหรือสิ่งอื่นใดดังกลาวมีลักษณะหรือสภาพเปนอันตรายตอการเดินเรือ หรืออาจทําใหทางน้ํา
เปลี่ยนแปลงไป หรือเกิดผลกระทบสิ่งแวดลอม เจาทาจะสั่งใหเจาของหรือผูครอบครองรื้อถอน ปรับปรุง
หรือแกไขอาคารหรือสิ่งอื่นใดนั้นกอนก็ได
ใหไว ณ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2537
พันเอก วินัย สมพงษ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
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