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บทที่  3 
สิ่งลวงล้ําลาํน้ํา 

(โรงสูบน้ํา,การวางทอ, สายเคเบ ิล, การปกเสาไฟฟา, กระชังเลี้ยงสัตวน้ํา, เขือ่นกันน้ําเซาะฯลฯ) 
  
 “สิ่งลวงล้ําลําน้ํา” หมายความวา สิ่งท่ีลวงล้ําเขาไปเหนือน้ํา ในน้ํา และใตน้ําของแมน้ํา ลํา
คลอง บึง อางเก็บน้ํา ทะเลสาบ อันเปนทางสัญจรของประชาชนหรือท่ีประชาชนใชประโยชนรวมกัน 
หรือทะเลภายในนานน้ําไทย หรือบนชายหาดของทะเลดังกลาว  

ลักษณะของการกอสรางสิ่งลวงล้ําลําน้ําที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นพึงอนุญาตได มีดังตอไปนี้ 
 1. โรงสูบน้ํา 
  ก.  โรงท่ีติดตั้งเครื่องสูบน้ํา ตองอยูบนฝงหรืออยูใกลฝงมากที่สุด 
  ข.  การตอทอสูบน้ํา เมื่อตอเชื่อมกับเครื่องสูบน้ําแลวตองวางขนานกับแนวเสาของ
โรงสูบน้ําจนถึงพื้นดิน แลวจึงวางนอน ไปตามแนวพื้นดินใตน้ํา และปลายทอตองอยูต่ํากวาระดับน้ําลง
ต่ําสุดไมนอยกวา 1 เมตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพแสดงการติดต้ังโรงสูบน้ํา 
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 2. การวางทอ สายเคเบิล การปกเสาไฟฟา  
  ก.  การวางทอหรือสายเคเบิลผานชายหาดของทะเลหรือชายตลิ่ง ตองฝงทอหรือสาย
เคเบิลใตพื้นดินไมนอยกวา 50 เซนติเมตร โดยมิใหสวนใดสวนหนึ่งของทอ หรือสายเคเบิลพนขึ้นมา
เหนือพื้นดิน 
  ข.  การวางทอไปกับสะพานตองชิดกับตัวสะพานมากที่สุด ระดับใตทองสุดของทอ
ตองอยูไมต่ํากวาระดับทองสะพาน และระหวางชองลอดสะพานตองไมมีสิ่งกอสรางยื่นออกจากแนว
ตอมอสะพาน 
   ค.  การปกเสาไฟฟาพาดสายเพื่อจายกระแสไฟฟา หรือเพื่อการอื่นที่มีลักษณะ 
คลายคลึงกันและการปกเสาวางทอน้ําประปาหรือเพื่อการอื่นที่มีลักษณะคลายคลึงกัน ใหปกเสาใหชิด
แนวขอบฝงมากที่สุด เพื่อมิใหกีดขวางทางเดินเรือ 

 
 
 
 
 
 
 

 

รูปภาพแสดงการวางทอขนานไปกับทางเดิน 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพแสดงการวางทอขนานไปกับสะพาน 
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 3. กระชังเลี้ยงสัตวน้ํา   
  ก.  ตัวกระชังตองทําดวยอวนหรือวัสดุอื่นใด ท่ีมีลักษณะและมีคุณสมบัติ  เชนเดียวกับ
อวนและเมื่อน้ําลงต่ําสุดกนกระชังตองลอยอยูสูงกวาพื้นทองน้ํา 
  ข.  วัสดุท่ีใชพยุงกระชังตองลอยพนน้ําและสามารถมองเห็นไดชัดเจนตลอดเวลา 
  ค.  การปกเสายึดตัวกระชังตองปกหางกันไมนอยกวา 3.00 เมตร หามผูกยึดกระชังกับ
ขอบฝงและหามสรางที่พักอาศัยหรือพ้ืนแผนทึบบนกระชัง 
  ง.  ตองติดตั้งธงสีแดงและไฟสัญญาณเปนระยะ โดยรอบขอบเขตที่วางกระชังตาม 
ความเหมาะสมในแตละที่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปภาพการปลูกสรางกระชังเลี้ยงสัตวน้ํา 
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 4. เขื่อนกันน้ําเซาะ  
  ก.  ตองมีรูปแบบที่ไมกอใหเกิดผลกระทบตอรองน้ํา ชายตลิ่ง และบริเวณขางเคียง 
  ข.  ตองมีโครงสรางที่แข็งแรงและอยูในแนวฝงเดิมมากที่สุด หากมีสวนที่ยื่นเขาไปใน
น้ําใหมีเฉพาะสวนที่จําเปน 
  ค.  ความลาดชันของเขื่อนกันน้ําเซาะไมเกิน 1 : 2.5 โดยแนวสันเขื่อนดานบนตองอยูท่ี
แนวกรรมสิทธิ์ครอบครองที่ดินบนฝง เขื่อนตองมีลักษณะตั้งตรง และไมมีความลาดชันสําหรับบริเวณลํา
น้ําท่ีแคบ หรืออาจเปนอันตรายตอการเดินเรือ  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปภาพแสดงภาพตัดขวางเขื่อนกันน้ําเซาะ (ความลาดชันไมเกิน 1 : 2.5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพแสดงเขื่อนกันน้ําเซาะ 
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 5. สะพานขามแมน้ําหรือสะพานขามคลอง  
  ก.  ตองมีโครงสรางที่ไมทําใหทิศทางการไหลของน้ําเปลี่ยนแปลง และไม กอใหเกิด
ความเสียหายแกพื้นที่บริเวณใกลเคียง 
  ข.  ความสูงของสะพานจากระดับน้ําข้ึนสูงสุดถึงระดับใตคาน หรือทองสะพาน 
แลวแตวาสวนใดจะต่ําสุด ตองเพียงพอใหเรือท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดท่ีสามารถใชรองน้ําท่ีเปนอยูในสภาพ
ปจจุบัน ตลอดจนแนวโนมของการขยายและปรับปรุงรองน้ําทางเดินเรือในอนาคตแลนผานได กรณีท่ี
ไมมีการเดินเรือใหความสูงของชองลอดสะพานจากระดับสูงสุดไมนอยกวา 1.0 เมตร 
  ค.  ความกวางของชองลอดสะพานตองเพียงพอใหเรือท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดท่ีสามารถใช
รองน้ําท่ีเปนอยูในสภาพปจจุบัน ตลอดจนแนวโนมของการขยายและปรับปรุงรองน้ําทางเดินเรือใน
อนาคตสามารถแลนผานกันไดโดยปลอดภัย กรณีคลองที่ไมมีการเดินเรือเสาตอมอตองอยูในแนวฝงหรือ
ชิดฝง ใหมากที่สุด 
  ง.  ตองไมเปนเหตุใหเกิดการกีดขวางการมองเห็นในการเดินเรือ หรือเปนที่นากลัว
อันตรายแกเรือท่ีผานไปมา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพแสดงสะพานขามคลอง 
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 6. คานเรือ 
  วัตถุประสงคการใชงาน  สําหรับเปนทางชักลากเรือเพื่อนําข้ึนมาเก็บบํารุงรักษา 
ซอมแซมเรือ  
ขอพิจารณาดานการใชพ้ืนที่ลวงล้ําลําแมน้ํา  
 ก. การออกแบบคานเรือ ใหสวนที่ยื่นออกจากขอบตลิ่ง/ฝง ใหนอยท่ีสุดเทาท่ีจําเปน โดย
จะตองพิจารณาขุดลอกพื้นที่ดินใหไดความลึกตามสมควร เพื่อมิใหคานเรือยื่นออกมามากเกินความ
จําเปน และมีความลึกของน้ําหนาทาขณะน้ําลงต่ําสุดเพียงพอใหเรือข้ึนคานโดยปลอดภัย 
 ข. แนวรางรองรับเรือ ตองยาวยื่นจากฝงเพียงพอท่ีจะชักลากเรือขนาดใหญท่ีสุดท่ีคานเรือ
นั้นสามารถรับซอมทําไดในเวลาน้ําลงต่ําสุด 
 ค. ตองสรางตามแนวเขตที่ดินที่ผูขออนุญาตมีกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองเปนแนวตรง
ยื่นจากฝง โดย 
   -  คานเรือตองมีระยะหางจากแนวเขตที่ดินขางเคียงไมนอยกวา 1 เมตร 
   -  ตองไมยื่นล้ํากวาแนวสิ่งลวงล้ําลําแมน้ําขางเคียงท่ีสรางอยูกอนแลว จนเปนเหตุให
เกิดความไมสะดวกแกการนําเขา-ออก ในบริเวณขางเคียง 
   -  ตองไมยื่นเอนเอียงออกแนวรุกล้ําหนาแนวเขตที่ดิน หรือหนาอาคารผูอื่น หรือหนา
ทาของผูอื่น  

ขอพิจารณาดานลักษณะหรือสภาพของสิ่งลวงล้ําลําแมน้ํา 
 ก. ทําเลท่ีจะสรางคานเรือสําหรับนําเรือข้ึน-ลงนั้น ตองเปนตําบลที่เรือผานไปมา สามารถ
มองเห็นการนําเรือข้ึนหรือลงจากคานเรือไดในระยะที่พอเพียงแกการหลบหลีก เพื่อมิใหมีเหตุอันตราย
เกิดข้ึน 
 ข. มีมาตรการและอุปกรณในดานการรักษาความปลอดภัย และอํานวยความสะดวกในการ
นําเรือข้ึน-ลง จากคานเรือ รวมถึงความปลอดภัยในการเดินเรือ 
 ค.  คานเรือตองไมกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เชน การพิจารณาจาก 
  -  ประเภท กิจกรรมการใชคานเรือ 
  -  การปองกันมิใหวัสดุ สิ่งปฏิกูล หรือสิ่งอื่นใดหกหลนลงสูแหลงน้ํา 
  -  มาตรการควบคุมปองกันแกไข เมื่อเกิดการรั่วไหล หกหลนของวัสดุ สิ่งปฏิกูล 
หรือสิ่งอื่นใดลงสูแหลงน้ํา 
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  -  การเกิดฝุนฟุงกระจาย หรือเสียงรบกวนขณะประกอบกิจกรรมคานเรือ 
  -  ผูรับผิดชอบควบคุมในการดําเนินกิจการคานเรือ 
  -  การรักษาความสะอาดบริเวณคานเรือ 
 ง.  ใหกําหนดเงื่อนไขดานการปองกันมลพิษ ท้ังติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม ตาม
ความเหมาะสมกับสภาพทองถิ่นนั้นๆ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพแสดงองคประกอบของคานเรือ และการวางราง 
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รูปภาพแสดงรายละเอยีดโครงสรางโดยทั่วไปของคานเรือ 
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 7.  การขออนุญาต  
  ในสวนการขออนุญาตและขั้นตอนในการพิจารณาอนุญาตใหปลูกสรางสิ่งลวงล้ําลําน้ํา            
ซึ่งเปนอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มีข้ันตอนดังนี้ 
  ผูขออนุญาตเขียนคํารองขออนุญาตการกอสรางสิ่งลวงล้ําลําน้ําตามแบบขออนุญาตของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พรอมยื่นเอกสารและหลักฐานสรุปไดดังตารางตอไปนี้ 

ลําดับ เอกสาร หมายเหตุ 
(1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน ในกรณีผูขอ

อนุญาตเปนบุคคลธรรมดาหรอืสําเนาหนังสอืสําคัญแสดงการจด
ทะเบียนนิติบุคคล และหนังสือบริคณหสนธิ (ถามี) ในกรณีท่ีผูขอ
อนุญาตเปนนิติบุคคล หากประสงคใหผูอื่นขออนุญาตแทน ตองมี
หนังสือมอบอํานาจที่ถูกตองตามกฎหมาย 

 

(2) หลักฐานแสดงความเปนเจาของกรรมสิทธิ์ เชน สําเนาโฉนดที่ดิน 
สําเนาหนังสือ น.ส. 3 ส.ค. เปนผูมีสิทธิครอบครองหรอืหนงัสือยินยอม 
หรือเปนผูมอีํานาจหนาท่ีดูแลรักษาที่ดินที่ติดตอกับแมน้ํา ลําคลอง อัน
เปนทางสัญจรของประชาชน หรือท่ีประชาชนใชประโยชนรวมกัน 
หรือทะเลในนานน้ําไทย หรอืบนชายหาดของทะเล  

 

(3) แผนผังสังเขปแสดงสิ่งท่ีขออนญุาตที่มีรายละเอียด เชน ความกวางของ
หนาท่ีดินดานติดกับแมน้ํา ขนาดของสิ่งท่ีอนุญาตโดยประมาณ 
ระยะหางจากขอบฝง สถานที่สําคัญที่อยูใกลเคียงและระยะหาง
โดยประมาณพรอมสําเนา 

 

(4) แบบรูปและรายละเอียดของสิง่ลวงล้ําลําน้ําท่ีขอปลูกสราง ซึ่งมีวิศวกร
โยธาที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพวิศวกรรมเปนผูรับรอง
จํานวน 3 ชุด เวนแตการปลูกสรางชั่วคราว และที่ไมคงทนถาวร             
ไมจําเปนตองมีวิศวกรรับรอง 

 

(5) สําเนาเอกสารและหลักฐานตางๆ ท่ีนํามายื่นผูขออนุญาตหรือผูรับมอบ
อํานาจตองเซ็นชื่อรับรองสําเนาถูกตองทุกฉบับ 
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 8. ขั้นตอนในการพิจารณาอนุญาตของเจาหนาที่ 
  การพิจารณาอนุญาตของพนักงานเจาหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการ
กอสรางสิ่งลวงล้ําลําน้ํา สรุปไดดังตารางตอไปนี้ 
ลําดับ ขั้นตอนในการพิจารณา ระยะเวลา 

(1) เมื่อเจาหนาท่ีไดรับคํารอง เอกสารและหลักฐานตางๆ แลว ตองทําการ
ตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร และบันทึกหลักฐานรับเรื่องไว
ดําเนินการภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับคําขออนุญาต ท้ังนี้ ให
คํานึงถึงแนวทางการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานราชการ 

30 วัน 

(2) ผูขออนุญาตชําระคาธรรมเนียมการตรวจสอบสถานที่ตามอัตราที่
กําหนดไวในกฎกระทรวง ข้ึนอยูกับประเภท ลักษณะ และขนาดของ
สิ่งลวงล้ําลําน้ํานั้นๆ โดยมีอัตราตั้งแต 50 บาท – 2,000 บาท โดยผูขอ
อนุญาตจะตองนัดหมายและนําเจาพนักงานไปตรวจยังสถานที่ท่ีขอ
อนุญาตดวย 

 

(3) พนักงานเจาหนาท่ีไปตรวจสอบสถานที่ท่ีจะขออนุญาตปลูกสรางสิ่ง
ลวงล้ําลําน้ําเพือ่ทําขอมูลตางๆ แผนที่สังเขปที่มีรายละเอียดพอเพียงตอ
การพิจารณาอนุญาต จัดทํารายงานเสนอเจาทาภูมิภาคหรือเจาทา
ภูมิภาคสาขา 

 

(4) นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่นพิจารณาเหน็วาการขออนญุาต
ถูกตอง ครบถวนตามขั้นตอนและไมขัดตอหลักเกณฑในการอนุญาต
จึงพิจารณาใหความเห็นชอบ 

 

(5) เมื่อนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหความเห็นชอบแลว ให
ดําเนินการแจงผูขอรับอนุญาตทราบภายใน 3 วัน นับตั้งแตลงนาม 
กรณีไมอาจอนญุาตไดใหแจงผูขอรับอนุญาตภายใน 60 วัน นับตั้งแต
วันยื่นเรือ่งขออนุญาต 
หลักเกณฑในการพิจารณาอนญุาตใหปลูกสรางสิ่งลวงล้ําลําน้ํา 
ท่ีสําคัญ ในสวนที่นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองพิจารณา คือ 
 - ตองมีลักษณะหรือสภาพไมเปนอันตรายตอการเดินเรอืหรือการ
สัญจรทางน้ํา 

3 วัน, 
 

60 วัน 



 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

 บทที่ 3  สิ่งลวงล้ําลําน้ํา 51  

ลําดับ ขั้นตอนในการพิจารณา ระยะเวลา 
 - เมื่อปลูกสรางแลวจะไมทําใหทางน้ําเปลี่ยนแปลง 
 - การใชประโยชนจะไมเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
 - ตองไมรบกวนสิทธิตางๆ ของผูท่ีอยูขางเคียงตลอดจนผลประโยชน
ของมหาชนโดยสวนรวม 

(6) เจาหนาท่ีจะแจงหรือติดตอใหผูขออนุญาตมารับใบอนุญาต โดยตอง
ชําระคาใบอนุญาตตามกฎกระทรวงฯ ในอัตราฉบับละ 100 บาท 

 

(7) ในกรณีท่ีเห็นวาการยื่นหลักฐานและเอกสารไมครบถวนหรือไม
ถูกตอง และเปนกรณีท่ีอาจอนุญาตใหปลูกสรางได เจาหนาท่ีจะทําการ
แจงใหสงหลักฐานและเอกสารใหครบถวนหรือใหถูกตองภายในเวลา
ท่ีกําหนด 

 

(8) เมื่อไดรับอนุญาตเรียบรอยแลวจะตองเริ่มดําเนินการปลูกสรางภายใน
สิบสองเดือน นับแตวันที่ไดรับอนุญาต ถาไมเริ่มดําเนินการปลูกสราง
ภายในเวลาดังกลาว ใบอนุญาตก็จะสิ้นผล 

 

(9) ในกรณีไมอาจเริ่มดําเนินการปลูกสรางภายในกําหนดเวลา อาจยื่นขอ
ขยายระยะเวลาเริ่มดําเนินการได  พรอมเหตุผลในการขอขยาย
ระยะเวลาไดครั้งละ 6 เดือน แตไมเกินสองครั้ง 

6 เดือน 

(10) ถาประสงคจะโอนสิทธิในการปลูกสรางสิ่งลวงล้ําลําน้ําแกผูใด ใหผู
โอนหรือผูรับโอนแจงใหทราบโดยยื่นหลักฐานการโอนสิทธิและ
หลักฐานเอกสารประกอบการขออนุญาตประกอบดวย เมื่อเจาหนาท่ี
ไดรับแจงและทําการตรวจสอบหลักฐานตางๆ  โดยถูกตองแลว 
เจาหนาท่ีจะทําการออกหนังสือรับทราบการโอนสิทธิดังกลาวเพื่อ
ประโยชนในการเรียกเก็บคาตอบแทนการปลูกสรางสิ่งลวงล้ําลําน้ํา 
โดยถือวาผูรับโอนสิทธิเปนผูไดรับอนุญาต 
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ขั้นตอนการขออนุญาตสรางสิ่งลวงล้ําลําน้ํา  

ไมครบ 

1. ผูขออนุญาตยื่นคํารอง พรอมเอกสารหลักฐาน 

แจงใหผูขออนุญาตแกไข
ใหถูกตองภายใน 30 วัน 

3. บันทึกหลักฐานรับเรื่องและใหผูขออนุญาตชําระคาธรรมเนียมการตรวจ 
และนัดวันเวลาตรวจสถานที่กับเจาหนาที่ อปท.  

4. ตรวจสถานที่กอสรางสิ่งลวงล้ําลําน้ํา และทํารายงานการตรวจ 

แจงใหผูขออนุญาต
ทราบภายใน 60 วัน 

6. เสนอนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่นพิจารณาเห็นชอบ 

  2. ตรวจสอบเอกสาร  
  วาครบถวนหรือไม 

5. อยูในกรณีที่อนุญาตได 
 

 เริ่มตน 

ครบ 

ไมสามารถอนุญาต 

 


