หนา ๒๓๔
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๔ ง

๑๑ มกราคม ๒๕๕๐

คําสั่งกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี
ที่ ๑๘๖/๒๕๔๘
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งลวงล้ําลําน้ํา
เพื่อใหการดําเนินการเปนไปตามขอ ๑ ของคําสั่งกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวีที่
๑๘๕/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๔๘ เรื่อง มอบอํานาจ “เจาทา” ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือ
ในนานน้ําไทยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการพิจารณาอนุญาตใหปลูกสรางสิ่งลวงล้ําลําแมน้ํา
ตามมาตรา ๑๑๗ ประกอบกับกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
การเดินเรือในนานน้ําไทย พ.ศ. ๒๔๕๖ อธิบดีกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวีจึงกําหนดแนวทาง
การพิจารณาอนุญาตสิ่งลวงล้ําลําแมน้ํา ๔ ประเภทไว ดังนี้
๑. ทาเทียบเรือขนาดไมเกิน ๒๐ ตันกรอส
วั ต ถุ ป ระสงค ก ารใช สํ า หรั บ เป น ท า เที ย บ ผู ก จอดเรื อ ขนาดไม เ กิ น ๒๐ ตั น กรอส
เพื่อรับสงคน และ/หรือสิ่งของ โดยใหระบุวัตถุประสงคการใชเปนทาเรือสาธารณะหรือใชขนสินคา
หรือผูโดยสารหรือมีวัตถุประสงคอื่น (เพื่อประโยชนในการเรียกเก็บคาตอบแทน ตามกฎกระทรวง
ฉบับที่ ๖๔)
๑.๑ ขอพิจารณาดานการใชพื้นที่ลวงล้ําลําแมน้ํา
๑.๑.๑ การออกแบบทาเทียบเรือใหสวนที่ยื่นออกจากขอบตลิ่ง/ฝงนอยที่สุดเทาที่
จําเปน โดยจะตองพิจารณาขุดลอกที่ตื้นออกตามสมควรและความเปนไปได เพื่อมิใหทาเทียบเรือยื่นออกมา
มากเกินความจําเปน และมีความลึกของน้ําหนาทาขณะน้ําลงต่ําสุดเพียงพอใหเรือเขาเทียบทาโดยปลอดภัย
๑.๑.๒ ปลายสุดของทาเทียบเรือตองไมเกินแนวน้ําลึกหนาทาเมื่อน้ําลงต่ําสุดลึกกวา
อัตรากินน้ําลึกสูงสุดของเรือที่เขาเทียบทาตามความจําเปน โดยคํานึงถึงขนาดเรือและลักษณะภูมิประเทศ
แตทั้งนี้ ตองไมเกิน ๑ ใน ๕ ของความกวางของแมน้ํา/ลําคลอง โดยคํานึงถึงรองน้ําทางเดินเรือและ
พื้นที่จอดเรือ และพื้นที่กลับลําเรือ

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๔ ง

หนา ๒๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ มกราคม ๒๕๕๐

๑.๑.๓ ตองสรางตามแนวเขตที่ดินที่ผูขออนุญาตมีกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครอง
เปนแนวตรงยื่นจากฝง โดย
- ขอบทาเทียบเรือตองมีระยะหางจากแนวเขตที่ดินขางเคียงไมนอยกวา
๑ เมตร
- ตองไมยื่นล้ํากวาแนวทาเทียบเรือขางเคียงที่สรางอยูกอนแลว จนเปนเหตุ
ใหเกิดความไมสะดวกแกการนําเรือเขาออกเทียบทาขางเคียงกันนั้น
- ตองไมยื่นเอนเอียงออกรุกล้ําหนาแนวเขตที่ดินหรือหนาอาคารผูอื่น
หรือหนาทาของผูอื่น
- เรือที่เทียบทาตองไมรุกล้ําหนาแนวเขตที่ดินหรือหนาอาคารหรือหนาทา
ของผูอื่น
๑.๑.๔ ใหพิจารณาขนาดความยาวของทาเทียบเรือใหเหมาะสมกับเรือขนาดไมเกิน
๒๐ ตันกรอส จํานวน ๑ ลํา ที่ใชสําหรับเทียบทารับสงคนและ/หรือสิ่งของ
๑.๑.๕ ขนาดทาเทียบเรือใหมีความกวางไมเกิน ๓.๕๐ เมตร และสะพานเชื่อม
ระหวางฝงกับทาเทียบเรือใหมีความกวางไมเกิน ๒.๕๐ เมตร โดยไมใชพื้นที่ทาเทียบเรือสําหรับ
กองเก็บสิ่งของหรือจอดยานพาหนะหรือทํากิจกรรมอื่นที่ไมเกี่ยวของกับวัตถุประสงคของทาเทียบเรือ
เพื่อปองกันมิใหใชที่สาธารณะเกินความจําเปน
๑.๑.๖ กรณีทาเรืออยูในเขตโครงการพัฒนาการขนสงทางน้ําที่กําหนดแนวรองน้ํา
หรือมีแผนการขุดลอกไวชัดเจน ปลายสุดของทาเทียบเรือตองมีระยะหางจากขอบรองน้ําลึกไมนอยกวา
๒ เทา ของความกวางเฉลี่ยของเรือที่เขาเทียบทา
๑.๑.๗ กรณีทาเรือยังไมไดกําหนดแนวรองน้ํา ใหยึดถือขอบรองน้ําธรรมชาติเปนหลัก
๑.๑.๘ ทาเทียบเรือในทะเลที่ผานชายหาดตองไมปดกั้นการที่ประชาชนจะใชสอย
หรือเดินผานชายหาด
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๑.๒ ขอพิจารณาดานลักษณะหรือสภาพของสิ่งลวงล้ําลําแมน้ํา
๑.๒.๑ ทาเทียบเรือ ตองมีโครงสรางแข็งแรง ความแข็ งแรงพื้นท าเทียบเรื อ
สามารถรับน้ําหนักไดเทาใด ทาเทียบจะตองแข็งแรงพอในการรับแรงกระแทกของเรือที่เขาเทียบ
โดยปกติทาเทียบเรือตองมีพุกผูกเรือ และอุปกรณกันเรือกระทบทาที่เหมาะสม
๑.๒.๒ ตองมีโครงสรางที่ไมทําใหทิศทางการไหลของน้ําเปลี่ยนแปลง มีชองโปรง
ระหวางเสาไมนอยกวา ๓ เมตร
๑.๒.๓ บริเวณที่จะกอสรางทาเทียบเรือเมื่อเรือเทียบทาแลวตองไมบดบังทัศนวิสัย
ในการเดินเรือ ซึ่งอาจกอใหเกิดอันตรายแกเรือที่แลนผานไปมา
๑.๒.๔ พื้นทาเทียบเรือในแมน้ํา ลําคลอง บึง อางเก็บน้ํา ทะเลสาบ อันเปนทาง
สัญจรของประชาชนหรือที่ประชาชนใชประโยชนรวมกัน ตองไมมีลักษณะเปนแผนคอนกรีตปดทึบตลอด
ใหมีชองวางเพื่อใหแสงแดดสองผานถึงพื้นน้ําใตทาได และไมมีสิ่งกอสรางอื่นใดบนพื้นทาเทียบเรือ
นอกจากสิ่งกอสรางที่จําเปนอันเปนสวนประกอบของทาเรือนั้น
๑.๒.๕ มีมาตรการและอุปกรณประจําทาในดานการรักษาความปลอดภัย และ
อํานวยความสะดวกในการนําเรือเขา-ออกทาเทียบเรือ
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๑.๒.๖ ทาเทียบเรือตองไมกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เชน การพิจารณาจาก
- ชนิดของสินคาที่ขนถาย
- วิธีการขนถาย
- การปองกันมิใหสินคารั่วไหล หกหลนลงสูแหลงน้ํา
- มาตรการควบคุมปองกัน แกไข เมื่อเกิดการรั่วไหล หกหลนลงสู
แหลงน้ํา
- การเกิดฝุนฟุงกระจาย หรือเสียงรบกวนขณะขนถายสินคา
- ผูรับผิดชอบควบคุมในการขนถายสินคา
- การทําความสะอาดหนาทาเทียบเรือ
๑.๒.๗ ใหกําหนดเงื่อนไขดานการปองกันมลพิษทั้งติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดลอม ตามความเหมาะสมกับสภาพทองถิ่นนั้น ๆ
๒. โปะเทียบเรือและสะพานปรับระดับ
วัตถุประสงคการใชเปนที่เทียบเรือสําหรับคนขึ้น-ลงเรือในแมน้ํา ลําคลอง บึง อางเก็บน้ํา
ทะเลสาบ และทะเลในนานน้ําไทย
๒.๑ ขอพิจารณาดานการใชพื้นที่ลวงล้ําลําแมน้ํา
๒.๑.๑ การออกแบบโปะเทียบเรือให มีความยาวยื่ นออกจากฝ งใหน อยที่สุ ด
เทาที่จําเปน โดยจะตองพิจารณาขุดลอกที่ตื้นออกตามสมควรและความเปนไปได เพื่อมิใหโปะเทียบเรือ
ยื่นออกมามาก
๒.๑.๒ ปลายสุดของโปะเทียบเรือตองไมเกินแนวน้ําลึก เมื่อน้ําลงต่ําสุด ลึกกวา
อัตรากินน้ําลึกเต็มที่ของเรือที่เขาเทียบทาตามความจําเปน โดยคํานึงถึงขนาดเรือและลักษณะภูมิประเทศ
แตทั้งนี้ ตองไมเกิน ๑ ใน ๕ ของความกวางของทางน้ํา โดยคํานึงถึงรองน้ําทางเดินเรือและพื้นที่จอดเรือ
และพื้นที่กลับลําเรือ
๒.๑.๓ ตองสรางตามแนวเขตที่ดินที่ผูขออนุญาตมีกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครอง
เปนแนวตรงยื่นจากฝง ขอบโปะเทียบเรือตองมีระยะหางจากแนวเขตที่ดินขางเคียงไมนอยกวา ๑ เมตร
และตองไมยื่นล้ํากวาแนวสิ่งลวงล้ําลําแมน้ําขางเคียงที่ไดรับอนุญาตอยูกอนแลว จนเปนเหตุใหเกิด
ความไมสะดวกแกการนําเรือเขา-ออกในบริเวณขางเคียงกันนั้น ตองไมยื่นเอนเอียงออกรุกล้ําหนา

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๔ ง
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แนวเขตที่ดินหรือหนาอาคารผูอื่น เรือที่เทียบทาตองไมล้ําไปกวาหนาแนวเขตที่ดินหรือหนาอาคาร
หรือหนาทาของผูอื่น
๒.๑.๔ ใหพิจารณาขนาดของโปะเทียบเรือใหเหมาะสม สําหรับใชประโยชน
ในการเทียบเรือขนสงคนโดยสาร โดยไมใชพื้นที่โปะเทียบเรือสําหรับกองเก็บสินคา หรือทํากิจกรรมอื่น
ที่ไมเกี่ยวของกับวัตถุประสงคของโปะเทียบเรือ เพื่อปองกันมิใหใชที่สาธารณะเกินความจําเปน
๒.๑.๕ กรณีโปะเทียบเรืออยูในเขตโครงการพัฒนาการขนสงทางน้ําที่กําหนด
แนวรองน้ํา หรือมีแผนการขุดลอกไวชัดเจน กําหนดใหปลายสุดของโปะเทียบเรือตองมีระยะหางจาก
ขอบรองน้ําลึกไมนอยกวา ๒ เทา ของความกวางเฉลี่ยของเรือที่เขาเทียบทา
๒.๑.๖ กรณียังไมไดกําหนดแนวรองน้ํา ใหยึดถือขอบรองน้ําธรรมชาติเปนหลัก
๒.๒ ขอพิจารณาดานลักษณะหรือสภาพของสิ่งลวงล้ําลําแมน้ํา
๒.๒.๑ สะพานปรับระดับตองมีความแข็งแรง ทนทานและมีความปลอดภัย
มีขนาดที่เหมาะสมกับโปะเทียบเรือ มีราวกันตกที่แข็งแรงทั้งสองดาน และความลาดชันของสะพาน
ตองไมมากกวา ๑:๒ เมื่อน้ําลงต่ําสุด
๒.๒.๒ โปะเทียบเรือตองมีโครงสรางที่แข็งแรง ทนทานเพียงพอในการรับแรง
กระแทกของเรือที่เขาเทียบ โดยปกติรวมถึงคลื่นที่เกิดจากเรือ และมีความปลอดภัย มีความสมดุล ตั้งตรง
และการทรงตัวที่ดี มีกําลังลอยตัวเพียงพอเมื่อรับน้ําหนักบรรทุกสูงสุดแลวพื้นของโปะเทียบเรือตองอยู
สูงจากระดับน้ําไมนอยกวา ๔๐ เซนติเมตร (เสนแนวน้ําบรรทุก) และมีราวกันตกที่แข็งแรงทุกดาน
ยกเวนดานที่เรือเทียบและสวนที่ตอกับสะพานปรับระดับพื้นโปะเทียบเรือตองจัดทําใหมีลักษณะปองกัน
การลื่น และตองไมมีสิ่งกีดขวางทางเดิน
๒.๒.๓ โปะเทียบเรือตองมีเสาปกและอุปกรณยึดโปะกับเสาที่แข็งแรงเพื่อมิให
ตัวโปะเลื่อนไปมา โดยคํานึงถึงกระแสน้ําและน้ําหนักของเรือที่ผูกจอด
๒.๒.๔ ภายในตัวโปะเทียบเรือตองแบงกั้นผนังผนึกกั้นน้ําเปนหอง ๆ อยางนอย
๓ หอง เฉลี่ยตอความยาว และมีชองเปด (Man Hole) สําหรับตรวจสอบการรั่วซึม ทุกหอง พรอมทั้ง
ตัวโปะตองแสดงเสนแนวน้ําบรรทุก (Load Line) รอบตัวโปะ
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๒.๒.๕ ตัวโปะเทียบเรือตองมีขนาดที่สอดคลองกับวัตถุประสงคของการใชงาน
โดยคํานวณจากจํานวนผูโดยสาร ๑.๒๐ คน ตอพื้นที่บนโปะเทียบเรือไมนอยกวา ๑ ตารางเมตร
และตองมีปายแสดงความสามารถรับน้ําหนักบรรทุก มีขอความวา “รับน้ําหนักสูงสุด..........คน”
๒.๒.๖ ตัวโปะดานที่ใชเทียบเรือตองติดตั้งอุปกรณกันเรือกระทบกับโปะเทียบเรือ
มีพุกผูกเรือที่แข็งแรงสําหรับผูกเรือหัว-ทาย
๒.๒.๗ บนโปะเทียบเรือตองมีพวงชูชีพพรอมใชงานไดทันทีติดตั้งไวในแตละมุม
ของโปะเทียบเรือ
๒.๒.๘ กรณีเปนโปะเทียบเรือสาธารณะ ควรจัดใหมีทางขึ้นหรือลงโปะเทียบเรือ
แยกออกจากกัน และใหมีเครื่องกั้นสําหรับคนโดยสารเมื่อเห็นวาจะมีจํานวนมากเกินไป
๒.๒.๙ การพิจารณาโปะเทียบเรือ ตองคํานึงถึงสภาพการจราจรทางน้ําสภาพแวดลอม
ทั้งปจจุบัน และที่จะมีการพัฒนาในอนาคตดวย
๓. สะพานขามคลอง
วัตถุประสงคการใชเปนทางเชื่อมระหวางที่ดินหรือทางสาธารณะริมฝงคลอง
๓.๑ ขอพิจารณาดานลักษณะหรือสภาพของสิ่งลวงล้ําลําแมน้ํา
๓.๑.๑ ตองมีโครงสรางที่ไมทําใหทิศทางการไหลของน้ําเปลี่ยนแปลง และ
ไมกอใหเกิดความเสียหายแกพื้นที่บริเวณใกลเคียง
๓.๑.๒ ความสูงของสะพานจากระดับน้ําขึ้นสูงสุด ถึงระดับใตคาน หรือทองสะพาน
แลวแตวาสวนใดจะต่ําสุด ตองเพียงพอใหเรือที่มีขนาดใหญที่สุดที่สามารถใชรองน้ําที่เปนอยูในสภาพ
ปจจุบัน ตลอดจนแนวโนมของการขยายและปรับปรุงรองน้ําทางเรือเดินในอนาคตแลนผานได กรณี
คลองที่ไมมีการเดินเรือ ใหความสูงของชองลอดสะพานจากระดับน้ําสูงสุด ไมนอยกวา ๑.๐ เมตร
๓.๑.๓ ความกวางของชองลอดสะพานตองเพียงพอใหเรือที่มีขนาดใหญที่สุด
ที่สามารถใชรองน้ําที่เปนอยูในสภาพปจจุบัน ตลอดจนแนวโนมของการขยายปรับปรุงรองน้ําทางเรือเดิน
ในอนาคต สามารถแลนผานกันไดโดยปลอดภัย กรณีคลองที่ไมมีการเดินเรือ เสาตอมอตองอยูในแนวฝง
หรือชิดฝงใหมากที่สุด
๓.๑.๔ ตองไมเปนเหตุใหเกิดกีดขวางการมองเห็นในการเดินเรือ หรือเปนที่
นากลัวอันตรายแกเรือที่ผานไปมา
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๔. คานเรือ
วัต ถุ ป ระสงค ก ารใช ง านสํ า หรั บ เป น ทางชั ก ลากเรื อ เพื่ อ นํ า ขึ้ น มาเก็ บ หรื อ บํ า รุ ง รั ก ษา
ซอมแซมเรือ
๔.๑ ขอพิจารณาดานการใชพื้นที่ลวงล้ําลําแมน้ํา
๔.๑.๑ การออกแบบคานเรือ ใหสวนที่ยื่นออกจากขอบตลิ่ง/ฝงใหนอยที่สุด
เทาที่จําเปน โดยจะตองพิจารณาขุดลอกพื้นที่ดินใหไดความลึกตามสมควร เพื่อมิใหคานเรือยื่นออกมา
มากเกินความจําเปน และมีความลึกของน้ําหนาทาขณะน้ําลงต่ําสุดเพียงพอใหเรือขึ้นคานโดยปลอดภัย
๔.๑.๒ แนวรางรองรับเรือตองยาวยื่นจากฝงเพียงพอที่จะชักลากเรือขนาดใหญ
ที่สุดที่คานเรือนั้นจะสามารถรับซอมทําไดในเวลาน้ําลงต่ําสุด
๔.๑.๓ ตองสรางตามแนวเขตที่ดินที่ผูขออนุญาตมีกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครอง
เปนแนวตรงยื่นจากฝง โดย
- คานเรือตองมีระยะหางจากแนวเขตที่ดินขางเคียงไมนอยกวา ๑ เมตร
- ตองไมยื่นล้ํากวาแนวสิ่งลวงล้ําลําแมน้ําขางเคียงที่สรางอยูกอนแลว
จนเปนเหตุใหเกิดความไมสะดวกแกการนําเรือเขา-ออกในบริเวณขางเคียง
- ตองไมยื่นเอนเอียงออกรุกล้ําหนาแนวเขตที่ดินหรือหนาอาคารผูอื่น
หรือหนาทาของผูอื่น
๔.๒ ขอพิจารณาดานลักษณะหรือสภาพของสิ่งลวงล้ําลําแมน้ํา
๔.๒.๑ ทําเลที่จะสรางคานเรือสําหรับนําเรือขึ้น-ลงนั้น ตองเปนตําบลที่เรือผาน
ไปมา สามารถมองเห็นการนําเรือขึ้นหรือลงจากคานเรือไดในระยะที่พอเพียงแกการหลบหลีกเพื่อมิให
มีเหตุอันตรายเกิดขึ้น
๔.๒.๒ มีมาตรการและอุปกรณในดานการรักษาความปลอดภัย และอํานวย
ความสะดวกในการนําเรือขึ้น-ลงจากคานเรือ รวมถึงความปลอดภัยในการเดินเรือ
๔.๒.๓ คานเรือตองไมกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เชน การพิจารณาจาก
- ประเภทกิจกรรมการใชคานเรือ
- การปองกันมิใหวัสดุ สิ่งปฏิกูล หรือสิ่งอื่นใดหกหลนลงสูแหลงน้ํา
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- มาตรการควบคุมปองกันแกไข เมื่อเกิดการรั่วไหล หกหลนของวัสดุ
สิ่งปฏิกูล หรือสิ่งอื่นใดลงสูแหลงน้ํา
- การเกิดฝุนฟุงกระจาย หรือเสียงรบกวนขณะประกอบกิจกรรมคานเรือ
- ผูรับผิดชอบควบคุมในการดําเนินกิจกรรมคานเรือ
- การรักษาความสะอาดบริเวณคานเรือ
๔.๒.๔ ใหกําหนดเงื่อนไขดานการปองกันมลพิษทั้งติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดลอมตามความเหมาะสมกับสภาพทองถิ่นนั้น ๆ
๕. ใหรองอธิบดีกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี สวนตรวจทา สํานักความปลอดภัย
และสิ่งแวดลอมทางน้ํา สํานักงานการขนสงทางน้ํา และสํานักงานการขนสงทางน้ําสาขา เปนผูรับผิดชอบ
กํากับ ดูแล ติดตามการปฏิบัติงานใหเปนไปตามคําสั่งนี้
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘
ถวัลยรัฐ ออนศิระ
อธิบดีกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี

