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หน้า ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา
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ประกาศกระทรวงคมนาคม
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแจ้งและการพิจารณาอนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ํา
ลําแม่น้ําตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๒/๒๕๖๐
อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๒ แห่งคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๒/๒๕๖๐
สั่ง ณ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การบรรเทาความเสียหายให้แก่ประชาชนในกรณีปลูกสร้างอาคาร
หรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ํา ลําแม่น้ํา รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงคมนาคมจึงออกประกาศกําหนดหลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไขในการแจ้ง และการพิจารณาอนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ําลําแม่น้ําไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ผู้ประสงค์จะแจ้งการปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ําลําแม่น้ํา ตามคําสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๒/๒๕๖๐ แจ้งตามแบบแจ้งการปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ําลําแม่น้ํา
ตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๒/๒๕๖๐ แนบท้ายประกาศนี้ ณ สํานักความปลอดภัย
และสิ่งแวดล้อมทางน้ํา กรมเจ้าท่า หรือ สํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา ที่สิ่งล่วงล้ําลําแม่น้ําตั้งอยู่
พร้อมเอกสาร ดังต่อไปนี้
(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร หรือสิ่งอื่นใด ล่วงล้ําลําแม่น้ํา
(๒) ภาพถ่ายสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ําลําแม่น้ําในปัจจุบัน
(๓) แผนผังแสดงบริเวณตําแหน่งที่ตั้งอาคารหรือการปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ําลําแม่น้ํา
ข้อ ๓ เพื่อประโยชน์ในการควบคุมไม่ให้มีการปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ําลําแม่น้ํา
อีกต่อไป รวมถึงเพื่อเป็นการจัดระเบียบสิ่งล่วงล้ําลําแม่น้ํา ให้เจ้าท่าดําเนินการ ดังนี้
(๑) ให้เจ้าท่าดําเนินการขึ้นทะเบียนสิ่งล่วงล้ําลําแม่น้ํานอกพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี
และสมุทรปราการ ที่ปลูกสร้างตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๔๕๖ ถึงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์
พ.ศ. ๒๕๑๕
(๒) ให้เจ้าท่าพิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาต ในกรณีดังต่อไปนี้
(ก) สิ่งล่วงล้ําลําแม่น้ําในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ที่ปลูกสร้าง
ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๔๕๖ ถึงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๕
(ข) สิ่งล่วงล้ําลําแม่น้ําทั่วประเทศ ที่ปลูกสร้างตั้งแต่วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๕
ถึงวันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๗
(ค) สิ่งล่วงล้ําลําแม่น้ําทั่วประเทศ ที่ปลูกสร้างตั้งแต่วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๗
ถึงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐
ข้อ ๔ เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตการปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ําลําแม่น้ํา ให้ผู้แจ้งยื่น
เอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้
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(๑) กรณีไม่เคยได้รับอนุญาตมาก่อน
(ก) หลักฐานแสดงการครอบครองสิ่งล่วงล้ําลําแม่น้ํา อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
๑) สําเนาทะเบียนบ้านกรณีสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ําลําแม่น้ําเป็นประเภทอาคาร ที่พักอาศัย
๒) เอกสารหลักฐานการขอติดตั้งไฟฟ้า หรือน้ําประปา หรือภาษีโรงเรือน
๓) หนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้างจากผู้ว่าราชการจังหวัด หรือนายอําเภอแห่งท้องที่
หรือสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ที่ระบุปี พ.ศ. ที่ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ําลําแม่น้ํานั้นตั้งอยู่
๔) ภาพถ่ายทางอากาศของปีที่ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ําลําแม่น้ํา
๕) กรณีส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ให้แสดงหลักฐานเอกสารในปีที่ปลูกสร้าง
สิ่งล่วงล้ําลําแม่น้ํา
(ข) รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ กรณีที่อยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าต้องจัดทํา
(๒) กรณีได้รับอนุญาต แต่ปลูกสร้างไม่เป็นไปตามแบบที่ได้รับอนุญาต ให้แสดงใบอนุญาต
ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ําลําแม่น้ํา
ข้อ ๕ หลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ําลําแม่น้ํา
มีดังต่อไปนี้
(๑) สิ่งล่วงล้ําลําแม่น้ําต้องไม่มีลักษณะหรือสภาพที่เป็นอันตรายต่อการเดินเรือหรือทําให้
ทางน้ําเปลี่ยนแปลงไป หรือก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
(๒) การอนุ ญ าตให้ ใ ช้ พื้ น ที่ ล่ ว งล้ํ า ลํ า แม่ น้ํ า ให้ ก ระทํ า ได้ เ พี ย งเท่ า ที่ จํ า เป็ น และสมควร
ตามวัตถุประสงค์
(๓) การอนุญาตให้ใช้พื้นที่ล่วงล้ําลําแม่น้ําต้องไม่เป็นการขัดต่อกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง
หรือกฎหมายว่าด้วยการประมง
(๔) สิ่งล่วงล้ําลําแม่น้ําต้องมีสภาพเหมาะสมและปลอดภัยในการใช้งาน
ข้อ ๖ ประเภทของอาคารและสิ่งล่วงล้ําลําแม่น้ําที่พึงอนุญาตได้ มีดังต่อไปนี้
(๑) สิ่งล่วงล้ําลําแม่น้ําในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ที่ปลูกสร้าง
ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๔๕๖ ถึงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๕ และสิ่งล่วงล้ําลําแม่น้ํา
ทั่ ว ประเทศ ที่ ป ลู ก สร้ า งตั้ ง แต่ วั น ที่ ๑๘ กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ. ๒๕๑๕ ถึ ง วั น ที่ ๒๓ สิ ง หาคม
พ.ศ. ๒๕๓๗ ไม่จํากัดประเภทและลักษณะ
(๒) สิ่งล่วงล้ําลําแม่น้ําทั่วประเทศ ที่ปลูกสร้างตั้งแต่วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๗
ถึงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ จํานวน ๑๗ ประเภท
(ก) ท่าเทียบเรือ
(ข) สะพานปรับระดับและโป๊ะเทียบเรือ
(ค) สะพานข้ามแม่น้ําหรือสะพานข้ามคลอง
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(ง) ท่อหรือสายเคเบิล
(จ) เขื่อนกันน้ําเซาะ
(ฉ) คานเรือ
(ช) โรงสูบน้ํา
(ซ) กระชังเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
(ฌ) ท่าเทียบเรือชนิดทางลาดในแม่น้ําโขง
(ญ) ปะการังเทียม
(ฎ) ท่อลอด
(ฏ) แพสูบน้ํา
(ฐ) เขื่อนกันทรายกันคลื่น
(ฑ) ฝายน้ําล้น
(ฒ) สะพานทางเดิน
(ณ) อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างเพื่อใช้สําหรับวิถีชุมชนดั้งเดิม การประกอบอาชีพในภาค
การเกษตร และศาสนสถาน
(ด) สิ่งปลูกสร้างสําหรับส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ที่สร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ
ข้อ ๗ เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและกํากับดูแลสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ําลําแม่น้ํา ให้กําหนด
เงื่อนไขแนบท้ายหนังสือแสดงการขึ้นทะเบียน หรือหนังสืออนุญาต ดังนี้
(๑) หนังสือแสดงการขึ้นทะเบียน หรือหนังสืออนุญาตมิใช่หลักฐานที่จะใช้โต้แย้งการรอนสิทธิ
ของเจ้าของที่ดินบนฝั่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือประมวลกฎหมายที่ดิน
(๒) ให้ผู้ได้รับหนังสือแสดงการขึ้นทะเบียน หรือหนังสืออนุญาตไปดําเนินการตามกฎหมาย
กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องต่อไปด้วย
(๓) ในกรณีที่รัฐมีความจําเป็นต้องใช้พื้นที่บริเวณที่ได้รับการขึ้นทะเบียนหรือได้รับอนุญาต
ให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ําลําน้ําเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือประโยชน์ของทางราชการ ให้เจ้าท่ามีอํานาจ
ในการเพิกถอนการขึ้นทะเบียน หรือการอนุญาต
(๔) ในกรณีที่ปรากฏว่า สิ่งล่วงล้ําลําแม่น้ํามีสภาพที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง
แก่สิ่งแวดล้อม เป็นอุปสรรคหรือเป็นอันตรายอย่างร้ายแรงต่อการเดินเรือ ให้เจ้าท่ามีอํานาจในการ
เพิกถอนการขึ้นทะเบียน หรือการอนุญาต
(๕) ในกรณีท่ีทางราชการได้จัดสรรงบประมาณในการแก้ไขปัญหาการปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ําลําน้ํา
ไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ ให้เจ้าท่ามีอํานาจในการเพิกถอนการขึ้นทะเบียน หรือการอนุญาต
(๖) ห้ามโอนสิทธิในการปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ําลําแม่น้ําโดยทางนิติกรรมสําหรับสิ่งล่วงล้ําลําน้ํา
ประเภทบ้านพักอาศัย หากฝ่าฝืน ให้เจ้าท่ามีอํานาจเพิกถอนการขึ้นทะเบียน หรือการอนุญาต

เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๑๙๖ ง

หน้า ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑ สิงหาคม ๒๕๖๐

(๗) กรณี ที่ เ จ้ า ท่ า เพิ ก ถอนการขึ้ น ทะเบี ย น หรื อ เพิ ก ถอนการอนุ ญ าตแล้ ว เจ้ า ของต้ อ ง
ดําเนินการรื้อถอนสิ่งล่วงล้ําลําน้ําดังกล่าวออกไปด้วย
(๘) เงื่อนไขอื่น ๆ ตามความจําเป็นและความเหมาะสม
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
พิชิต อัคราทิตย์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงคมนาคม

แบบแจ้งการปลูกสร้างสิ่งล่วงล้าล้าแม่น้า
ตามค้าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 32/2560
เลขรับที่

วันที่
ข้าพเจ้า

โดย

.ผู้รับมอบอานาจ
อยู่บ้านเลขที่
หมู่ที่
ถนน
ตาบล/แขวง
.
อาเภอ/เขต
จังหวัด
โทร
.
⃞ เจ้ า ของ ⃞ ผู้ ค รอบครอง สิ่ งปลู ก สร้ างล่ วงล าล าแม่ น า มี ลั ก ษณะอาคารหรื อการปลู ก สร้ างที่ ล่ ว งล้ าล้ า แม่ น้ า
ประเภท
สร้างเมื่อปี
พร้อมนีได้แนบเอกสาร
⃞ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนเจ้าของ/ผู้ครอบครอง
⃞ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้รับมอบอานาจ
⃞ ภาพถ่ายสิ่งปลูกสร้างล่วงลาลาแม่นาในปัจจุบัน
⃞ แผนผังแสดงบริเวณตาแหน่งที่ตังอาคารหรือการปลูกสร้างล่วงลาลาแม่นา
เอกสารหลักฐานแสดงการครอบครองหรือการได้รับอนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้าล้าแม่น้า
⃞ ไม่เคยได้รับอนุญาตให้ปลูกสร้างที่ล่วงลาลาแม่นา และได้แนบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี
⃞ สาเนาทะเบียนบ้านกรณีสิ่งปลูกสร้างล่วงลาลาแม่นาเป็นประเภทอาคารที่พักอาศัย
⃞ เอกสารหลักฐานการขอติดตังไฟฟ้า หรือนาประปา หรือภาษีโรงเรือน
⃞ หนั งสื อรั บรองสิ่ งปลู กสร้ างจากผู้ ว่ าราชการจั งหวั ด หรื อนายอาเภอแห่ งท้ องที่ หรื อสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพืนที่ ที่ระบุปี พ.ศ. ที่ปลูกสร้างสิ่งล่วงลาลาแม่นานันตังอยู่
⃞ ภาพถ่ายทางอากาศของปีที่ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้าล้าแม่น้า
⃞ กรณี ส่ วนราชการหรื อรั ฐวิ สาหกิ จ ให้ แสดงหลั กฐานเอกสารในปี ที่ ปลู กสร้ างสิ่ งล่ วงล าล า
แม่นา
กรณีสิ่งล่วงลาลาแม่นาที่ต้องจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
⃞ รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
⃞ เคยได้รับอนุญาตปลูกสร้างที่ล่วงลาลาแม่นาแต่ปลูกสร้างไม่เป็นไปตามแบบที่ได้รับอนุญาต
⃞ ใบอนุญาตปลูกสร้างที่ล่วงลาลาแม่นา
ข้ าพเจ้ ารั บทราบแล้ วว่ าจะต้ องส่ งเอกสารเพิ่ มเติ ม ประกอบการพิ จารณาอนุ ญ าตหรื อไม่ อนุ ญ าตภายใน
๑๘๐ วัน นับแต่วันที่แจ้ง โดยหากข้าพเจ้าไม่ส่งเอกสารเพิ่มเติมภายในเวลาดังกล่าว ขอให้กรมเจ้าท่าพิจารณาเพียงจาก
เอกสารเท่าที่ได้แจ้งไว้แล้วข้างต้นนี ข้าพเจ้า ประสงค์ส่งเอกสารเพิ่มประมาณวันที่................................................................
ลงชื่อ
(

. ผู้แจ้ง
)

ลงชื่อ
(

. เจ้าหน้าที่ผู้รับแจ้ง
)

(ส่วนนีจัดทารายละเอียดส่งให้ผู้แจ้งเก็บไว้เป็นหลักฐานการแจ้ง)

สานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา
ได้รับแจ้งตามเลขรับที่
วันที่
และผู้ แ จ้ งได้ รั บ ทราบแล้ ว ว่ าจะต้ อ งส่ งเอกสารเพิ่ ม เติ ม ประกอบการพิ จ ารณาอนุ ญ าตหรื อ ไม่ อ นุ ญ าตภายใน
๑๘๐ วัน นับแต่วันที่แจ้ง โดยหากผู้แจ้งไม่ส่งเอกสารเพิ่มเติมภายในเวลาดังกล่าว กรมเจ้าท่าจะพิจารณาเพียงจากเอกสาร
เท่าที่ได้แจ้งไว้แล้วเท่านัน
ลงชื่อ
. เจ้าหน้าที่ผู้รับแจ้ง
(
)

แผนผังแสดงบริเวณต้าแหน่งที่ตังอาคารหรือการปลูกสร้างล่วงล้าล้าแม่น้า
ประกอบเลขรับที่

. วันที่
ของทางนา
อาเภอ

บริเวณริมฝั่งด้านทิศ
บริเวณทีต่ ังของ
สิ่งปลูกสร้างล่วงลาลาแม่นา หมูท่ ี่
ตาบล

หมายเหตุ

เดือน

พ.ศ.
บ้านเลขที่

.
.
.

จังหวัด

.
.
.

ลงชื่อ

ผู้แจ้ง
(

)

