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บทที่ 3
สิ่งลวงล้ําลําน้ํา
(โรงสูบน้ํา,การวางทอ, สายเคเบิล, การปกเสาไฟฟา, กระชังเลี้ยงสัตวน้ํา, เขือ่ นกันน้ําเซาะฯลฯ)
“สิ่งลวงล้ําลําน้ํา” หมายความวา สิ่งที่ลวงล้ําเขาไปเหนือน้ํา ในน้ํา และใตน้ําของแมน้ํา ลํา
คลอง บึง อางเก็บน้ํา ทะเลสาบ อันเปนทางสัญจรของประชาชนหรือที่ประชาชนใชประโยชนรวมกัน
หรือทะเลภายในนานน้ําไทย หรือบนชายหาดของทะเลดังกลาว
ลักษณะของการกอสรางสิ่งลวงล้ําลําน้ําที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นพึงอนุญาตได มีดังตอไปนี้
1. โรงสูบน้ํา
ก. โรงที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ํา ตองอยูบนฝงหรืออยูใกลฝงมากที่สุด
ข. การตอทอสูบน้ํา เมื่อตอเชื่อมกับเครื่องสูบน้ําแลวตองวางขนานกับแนวเสาของ
โรงสูบน้ําจนถึงพื้นดิน แลวจึงวางนอน ไปตามแนวพื้นดินใตน้ํา และปลายทอตองอยูต่ํากวาระดับน้ําลง
ต่ําสุดไมนอยกวา 1 เมตร

รูปภาพแสดงการติดตั้งโรงสูบน้ํา
บทที่ 3 สิ่งลวงล้ําลําน้ํา
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2.

การวางทอ สายเคเบิล การปกเสาไฟฟา
ก. การวางทอหรือสายเคเบิลผานชายหาดของทะเลหรือชายตลิ่ง ตองฝงทอหรือสาย
เคเบิลใตพื้นดินไมนอยกวา 50 เซนติเมตร โดยมิใหสวนใดสวนหนึ่งของทอ หรือสายเคเบิลพนขึ้นมา
เหนือพื้นดิน
ข. การวางทอไปกับสะพานตองชิดกับตัวสะพานมากที่สุด ระดับใตทองสุดของทอ
ตองอยูไมต่ํากวาระดับทองสะพาน และระหวางชองลอดสะพานตองไมมีสิ่งกอสรางยื่นออกจากแนว
ตอมอสะพาน
ค. การป ก เสาไฟฟ า พาดสายเพื่ อ จ า ยกระแสไฟฟ า หรื อ เพื่ อ การอื่ น ที่ มี ลั ก ษณะ
คลายคลึงกันและการปกเสาวางทอน้ําประปาหรือเพื่อการอื่นที่มีลักษณะคลายคลึงกัน ใหปกเสาใหชิด
แนวขอบฝงมากที่สุด เพื่อมิใหกีดขวางทางเดินเรือ

รูปภาพแสดงการวางทอขนานไปกับทางเดิน

รูปภาพแสดงการวางทอขนานไปกับสะพาน

42

บทที่ 3 สิ่งลวงล้ําลําน้ํา

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

3.

กระชังเลี้ยงสัตวน้ํา
ก. ตัวกระชังตองทําดวยอวนหรือวัสดุอื่นใด ที่มีลักษณะและมีคุณสมบัติ เชนเดียวกับ
อวนและเมื่อน้ําลงต่ําสุดกนกระชังตองลอยอยูสูงกวาพื้นทองน้ํา
ข. วัสดุที่ใชพยุงกระชังตองลอยพนน้ําและสามารถมองเห็นไดชัดเจนตลอดเวลา
ค. การปกเสายึดตัวกระชังตองปกหางกันไมนอยกวา 3.00 เมตร หามผูกยึดกระชังกับ
ขอบฝงและหามสรางที่พักอาศัยหรือพื้นแผนทึบบนกระชัง
ง. ตองติดตั้งธงสีแดงและไฟสัญญาณเปนระยะ โดยรอบขอบเขตที่วางกระชังตาม
ความเหมาะสมในแตละที่

รูปภาพการปลูกสรางกระชังเลี้ยงสัตวน้ํา
บทที่ 3 สิ่งลวงล้ําลําน้ํา
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4.

เขื่อนกันน้ําเซาะ
ก. ตองมีรูปแบบที่ไมกอใหเกิดผลกระทบตอรองน้ํา ชายตลิ่ง และบริเวณขางเคียง
ข. ตองมีโครงสรางที่แข็งแรงและอยูในแนวฝงเดิมมากที่สุด หากมีสวนที่ยื่นเขาไปใน
น้ําใหมีเฉพาะสวนที่จําเปน
ค. ความลาดชันของเขื่อนกันน้ําเซาะไมเกิน 1 : 2.5 โดยแนวสันเขื่อนดานบนตองอยูที่
แนวกรรมสิทธิ์ครอบครองที่ดินบนฝง เขื่อนตองมีลักษณะตั้งตรง และไมมีความลาดชันสําหรับบริเวณลํา
น้ําที่แคบ หรืออาจเปนอันตรายตอการเดินเรือ

รูปภาพแสดงภาพตัดขวางเขื่อนกันน้ําเซาะ (ความลาดชันไมเกิน 1 : 2.5)

รูปภาพแสดงเขื่อนกันน้ําเซาะ
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5.

สะพานขามแมน้ําหรือสะพานขามคลอง
ก. ตองมีโครงสรางที่ไมทําใหทิศทางการไหลของน้ําเปลี่ยนแปลง และไม กอใหเกิด
ความเสียหายแกพื้นที่บริเวณใกลเคียง
ข. ความสู ง ของสะพานจากระดั บน้ํ า ขึ้ น สู ง สุ ด ถึ ง ระดั บ ใต ค าน หรื อ ท อ งสะพาน
แลวแตวาสวนใดจะต่ําสุด ตองเพียงพอใหเรือที่มีขนาดใหญที่สุดที่สามารถใชรองน้ําที่เปนอยูในสภาพ
ปจจุบัน ตลอดจนแนวโนมของการขยายและปรับปรุงรองน้ําทางเดินเรือในอนาคตแลนผานได กรณีที่
ไมมีการเดินเรือใหความสูงของชองลอดสะพานจากระดับสูงสุดไมนอยกวา 1.0 เมตร
ค. ความกวางของชองลอดสะพานตองเพียงพอใหเรือที่มีขนาดใหญที่สุดที่สามารถใช
รองน้ําที่เปนอยูในสภาพปจจุบัน ตลอดจนแนวโนมของการขยายและปรับปรุงรองน้ําทางเดินเรือใน
อนาคตสามารถแลนผานกันไดโดยปลอดภัย กรณีคลองที่ไมมีการเดินเรือเสาตอมอตองอยูในแนวฝงหรือ
ชิดฝง ใหมากที่สุด
ง. ตองไมเปนเหตุใหเกิดการกีดขวางการมองเห็นในการเดินเรือ หรือเปนที่นากลัว
อันตรายแกเรือที่ผานไปมา

รูปภาพแสดงสะพานขามคลอง
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6.

คานเรือ
วั ต ถุ ป ระสงค ก ารใช ง าน สํ า หรั บ เป น ทางชั ก ลากเรื อ เพื่ อ นํ า ขึ้ น มาเก็ บ บํ า รุ ง รั ก ษา

ซอมแซมเรือ
ขอพิจารณาดานการใชพื้นที่ลวงล้ําลําแมน้ํา
ก. การออกแบบคานเรือ ใหสวนที่ยื่นออกจากขอบตลิ่ง/ฝง ใหนอยที่สุดเทาที่จําเปน โดย
จะตองพิจารณาขุดลอกพื้นที่ดินใหไดความลึกตามสมควร เพื่อมิใหคานเรือยื่นออกมามากเกินความ
จําเปน และมีความลึกของน้ําหนาทาขณะน้ําลงต่ําสุดเพียงพอใหเรือขึ้นคานโดยปลอดภัย
ข. แนวรางรองรับเรือ ตองยาวยื่นจากฝงเพียงพอที่จะชักลากเรือขนาดใหญที่สุดที่คานเรือ
นั้นสามารถรับซอมทําไดในเวลาน้ําลงต่ําสุด
ค. ตองสรางตามแนวเขตที่ดินที่ผูขออนุญาตมีกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองเปนแนวตรง
ยื่นจากฝง โดย
- คานเรือตองมีระยะหางจากแนวเขตที่ดินขางเคียงไมนอยกวา 1 เมตร
- ตองไมยื่นล้ํากวาแนวสิ่งลวงล้ําลําแมน้ําขางเคียงที่สรางอยูกอนแลว จนเปนเหตุให
เกิดความไมสะดวกแกการนําเขา-ออก ในบริเวณขางเคียง
- ตองไมยื่นเอนเอียงออกแนวรุกล้ําหนาแนวเขตที่ดิน หรือหนาอาคารผูอื่น หรือหนา
ทาของผูอื่น
ขอพิจารณาดานลักษณะหรือสภาพของสิ่งลวงล้ําลําแมน้ํา
ก. ทําเลที่จะสรางคานเรือสําหรับนําเรือขึ้น-ลงนั้น ตองเปนตําบลที่เรือผานไปมา สามารถ
มองเห็นการนําเรือขึ้นหรือลงจากคานเรือไดในระยะที่พอเพียงแกการหลบหลีก เพื่อมิใหมีเหตุอันตราย
เกิดขึ้น
ข. มีมาตรการและอุปกรณในดานการรักษาความปลอดภัย และอํานวยความสะดวกในการ
นําเรือขึ้น-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 ทั้งติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม ตาม
ความเหมาะสมกับสภาพทองถิ่นนั้นๆ

รูปภาพแสดงองคประกอบของคานเรือ และการวางราง
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รูปภาพแสดงรายละเอียดโครงสรางโดยทั่วไปของคานเรือ

48

บทที่ 3 สิ่งลวงล้ําลําน้ํา

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

7.

การขออนุญาต
ในสวนการขออนุญาตและขั้นตอนในการพิจารณาอนุญาตใหปลูกสรางสิ่งลวงล้ําลําน้ํา
ซึ่งเปนอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มีขั้นตอนดังนี้
ผูขออนุญาตเขียนคํารองขออนุญาตการกอสรางสิ่งลวงล้ําลําน้ําตามแบบขออนุญาตของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พรอมยื่นเอกสารและหลักฐานสรุปไดดังตารางตอไปนี้
ลําดับ
เอกสาร
(1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน ในกรณีผูขอ
อนุญาตเปนบุคคลธรรมดาหรือสําเนาหนังสือสําคัญแสดงการจด
ทะเบียนนิติบุคคล และหนังสือบริคณหสนธิ (ถามี) ในกรณีที่ผูขอ
อนุญาตเปนนิติบุคคล หากประสงคใหผูอื่นขออนุญาตแทน ตองมี
หนังสือมอบอํานาจที่ถูกตองตามกฎหมาย
(2) หลักฐานแสดงความเปนเจาของกรรมสิทธิ์ เชน สําเนาโฉนดที่ดิน
สําเนาหนังสือ น.ส. 3 ส.ค. เปนผูมีสิทธิครอบครองหรือหนังสือยินยอม
หรือเปนผูมอี ํานาจหนาที่ดูแลรักษาที่ดินที่ติดตอกับแมน้ํา ลําคลอง อัน
เปนทางสัญจรของประชาชน หรือที่ประชาชนใชประโยชนรวมกัน
หรือทะเลในนานน้ําไทย หรือบนชายหาดของทะเล
(3) แผนผังสังเขปแสดงสิ่งที่ขออนุญาตที่มีรายละเอียด เชน ความกวางของ
หนาที่ดินดานติดกับแมน้ํา ขนาดของสิ่งที่อนุญาตโดยประมาณ
ระยะหางจากขอบฝง สถานที่สําคัญที่อยูใกลเคียงและระยะหาง
โดยประมาณพรอมสําเนา
(4) แบบรูปและรายละเอียดของสิง่ ลวงล้ําลําน้ําที่ขอปลูกสราง ซึ่งมีวิศวกร
โยธาที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพวิศวกรรมเปนผูรับรอง
จํานวน 3 ชุด เวนแตการปลูกสรางชั่วคราว และที่ไมคงทนถาวร
ไมจําเปนตองมีวิศวกรรับรอง
(5) สําเนาเอกสารและหลักฐานตางๆ ที่นํามายื่นผูขออนุญาตหรือผูรับมอบ
อํานาจตองเซ็นชื่อรับรองสําเนาถูกตองทุกฉบับ

หมายเหตุ
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8.

ขั้นตอนในการพิจารณาอนุญาตของเจาหนาที่
การพิจารณาอนุญาตของพนักงานเจาหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการ
กอสรางสิ่งลวงล้ําลําน้ํา สรุปไดดังตารางตอไปนี้
ลําดับ

ขั้นตอนในการพิจารณา

ระยะเวลา

(1)

เมื่อเจาหนาที่ไดรับคํารอง เอกสารและหลักฐานตางๆ แลว ตองทําการ
ตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร และบันทึกหลักฐานรับเรื่องไว
ดําเนินการภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับคําขออนุญาต ทั้งนี้ ให
คํานึงถึงแนวทางการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานราชการ
ผูขออนุญาตชําระคาธรรมเนียมการตรวจสอบสถานที่ตามอัตราที่
กําหนดไวในกฎกระทรวง ขึ้นอยูกับประเภท ลักษณะ และขนาดของ
สิ่งลวงล้ําลําน้ํานั้นๆ โดยมีอัตราตั้งแต 50 บาท – 2,000 บาท โดยผูขอ
อนุญาตจะตองนัดหมายและนําเจาพนักงานไปตรวจยังสถานที่ที่ขอ
อนุญาตดวย
พนักงานเจาหนาที่ไปตรวจสอบสถานที่ที่จะขออนุญาตปลูกสรางสิ่ง
ลวงล้ําลําน้ําเพือ่ ทําขอมูลตางๆ แผนที่สังเขปที่มีรายละเอียดพอเพียงตอ
การพิจารณาอนุญาต จัดทํารายงานเสนอเจาทาภูมิภาคหรือเจาทา
ภูมิภาคสาขา
นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่นพิจารณาเห็นวาการขออนุญาต
ถูกตอง ครบถวนตามขั้นตอนและไมขัดตอหลักเกณฑในการอนุญาต
จึงพิจารณาใหความเห็นชอบ
เมื่อนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหความเห็นชอบแลว ให
ดําเนินการแจงผูขอรับอนุญาตทราบภายใน 3 วัน นับตั้งแตลงนาม
กรณีไมอาจอนุญาตไดใหแจงผูขอรับอนุญาตภายใน 60 วัน นับตั้งแต
วันยื่นเรือ่ งขออนุญาต
หลักเกณฑในการพิจารณาอนุญาตใหปลูกสรางสิ่งลวงล้ําลําน้ํา
ที่สําคัญ ในสวนที่นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองพิจารณา คือ
- ตองมีลักษณะหรือสภาพไมเปนอันตรายตอการเดินเรือหรือการ
สัญจรทางน้ํา

30 วัน

(2)

(3)

(4)

(5)
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3 วัน,
60 วัน

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ลําดับ

ขั้นตอนในการพิจารณา

ระยะเวลา

- เมื่อปลูกสรางแลวจะไมทําใหทางน้ําเปลี่ยนแปลง
- การใชประโยชนจะไมเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
- ตองไมรบกวนสิทธิตางๆ ของผูที่อยูขางเคียงตลอดจนผลประโยชน
ของมหาชนโดยสวนรวม
(6) เจาหนาที่จะแจงหรือติดตอใหผูขออนุญาตมารับใบอนุญาต โดยตอง
ชําระคาใบอนุญาตตามกฎกระทรวงฯ ในอัตราฉบับละ 100 บาท
(7) ในกรณี ที่ เ ห็ น ว า การยื่ น หลั ก ฐานและเอกสารไม ค รบถ ว นหรื อ ไม
ถูกตอง และเปนกรณีที่อาจอนุญาตใหปลูกสรางได เจาหนาที่จะทําการ
แจงใหสงหลักฐานและเอกสารใหครบถวนหรือใหถูกตองภายในเวลา
ที่กําหนด
(8) เมื่อไดรับอนุญาตเรียบรอยแลวจะตองเริ่มดําเนินการปลูกสรางภายใน
สิบสองเดือน นับแตวันที่ไดรับอนุญาต ถาไมเริ่มดําเนินการปลูกสราง
ภายในเวลาดังกลาว ใบอนุญาตก็จะสิ้นผล
(9) ในกรณีไมอาจเริ่มดําเนินการปลูกสรางภายในกําหนดเวลา อาจยื่นขอ
ขยายระยะเวลาเริ่ ม ดํ า เนิ น การได พร อ มเหตุ ผ ลในการขอขยาย
ระยะเวลาไดครั้งละ 6 เดือน แตไมเกินสองครั้ง
(10) ถาประสงคจะโอนสิทธิในการปลูกสรางสิ่งลวงล้ําลําน้ําแกผูใด ใหผู
โอนหรื อ ผู รั บโอนแจ ง ให ท ราบโดยยื่ น หลั ก ฐานการโอนสิ ท ธิ แ ละ
หลักฐานเอกสารประกอบการขออนุญาตประกอบดวย เมื่อเจาหนาที่
ได รั บ แจ ง และทํ า การตรวจสอบหลั ก ฐานต า งๆ โดยถู ก ต อ งแล ว
เจา หนา ที่จ ะทํา การออกหนั งสือ รับทราบการโอนสิ ทธิดั ง กลาวเพื่ อ
ประโยชนในการเรียกเก็บคาตอบแทนการปลูกสรางสิ่งลวงล้ําลําน้ํา
โดยถือวาผูรับโอนสิทธิเปนผูไดรับอนุญาต

6 เดือน
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มาตรฐานสถานีขนสงทางน้ํา

ขั้นตอนการขออนุญาตสรางสิ่งลวงล้ําลําน้ํา
เริ่มตน
1. ผูขออนุญาตยื่นคํารอง พรอมเอกสารหลักฐาน
ไมครบ

แจงใหผูขออนุญาตแกไข
ใหถูกตองภายใน 30 วัน

2. ตรวจสอบเอกสาร
วาครบถวนหรือไม
ครบ

3. บันทึกหลักฐานรับเรื่องและใหผูขออนุญาตชําระคาธรรมเนียมการตรวจ
และนัดวันเวลาตรวจสถานที่กับเจาหนาที่ อปท.
4. ตรวจสถานที่กอสรางสิ่งลวงล้ําลําน้ํา และทํารายงานการตรวจ
แจงใหผูขออนุญาต
ทราบภายใน 60 วัน

ไมสามารถอนุญาต

5. อยูในกรณีที่อนุญาตได

6. เสนอนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่นพิจารณาเห็นชอบ
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