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คำสั่งกรมเจ้ำท่ำ
ที่ ๔๘๖/๒๕62
เรื่อง มอบหมำยข้ำรำชกำรในสังกัดเป็น “เจ้ำท่ำ” ตำมพระรำชบัญญัตกิ ำรเดินเรือในน่ำนนำไทย
พระพุทธศักรำช 2456 ในกำรพิจำรณำอนุญำตปลูกสร้ำงสิ่งล่วงลำลำนำ (เพิ่มเติม)
ตำมที่กรมเจ้ำท่ำได้มีคำสั่งกรมเจ้ำ ท่ำ ที่ ๔๓๐/๒๕๕๔ เรื่อง มอบหมำยให้ข้ำรำชกำร
ในสังกัด เป็น “เจ้ำท่ำ ” ตำมพระรำชบัญญัติกำรเดินเรือในน่ำนนำไทย พระพุทธศักรำช ๒๔๕๖
ในกำรพิจำรณำอนุญำตปลูกสร้ำ งสิ่งล่วงลำลำนำ ลงวันที่ ๗ มิถุนำยน ๒๕๕๔ และคำสั่งกรมเจ้ำท่ำ
ที่ ๘๓/๒๕๖๒ เรื่อง มอบหมำยและมอบอำนำจ “เจ้ำท่ำ” ตำมพระรำชบัญญัติกำรเดินเรือในน่ำนนำไทย
พระพุทธศักรำช ๒๔๕๖ ในกำรพิจำรณำอนุญำตปลูกสร้ำงสิ่งล่วงลำลำนำ (เพิ่มเติม) นัน
เพื่อให้กำรปฏิบัติรำชกำรเกิดประสิทธิภำพ มีควำมเหมำะสม และคล่องตัวมำกยิ่งขึน อธิบดี
กรมเจ้ำท่ำ ในฐำนะ “เจ้ำท่ำ” ตำมพระรำชบัญญัตกิ ำรเดินเรือในน่ำนนำไทย พระพุทธศักรำช ๒๔๕๖
จึงมอบหมำยและมอบอำนำจ “เจ้ำท่ำ” ตำมพระรำชบัญญัติกำรเดินเรือในน่ำนนำไทย พระพุทธศักรำช ๒๔๕๖
ในกำรพิจำรณำอนุญำตปลูกสร้ำงสิ่งล่วงลำลำนำเป็นกำรเพิ่มเติม ดังต่อไปนี
๑. มอบหมำยและมอบอำนำจ “เจ้ำท่ำ” ให้ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเจ้ำท่ำภูมิภำคสำขำเป็น
ผู้พิจำรณำอนุญำตและออกใบอนุญำตปลูกสร้ำงสิ่งล่วงลำลำนำประเภท “ฝำยนำล้น” ซึ่งเป็นของทำงรำชกำร
หรือรัฐวิสำหกิจ และปลูกสร้ำงขึนเพื่อประโยชน์ของทำงรำชกำรตำมข้อ ๖ ของกฎกระทรวงฉบับที่ ๖๓
(พ.ศ. 2537) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติกำรเดินเรือในน่ำนนำไทย พระพุทธศักรำช ๒๔๕๖
ภำยในขอบเขตพืนที่รับผิดชอบ
2. “ฝำยนำล้น” ตำมคำสั่งนี หมำยควำมว่ำ อำคำรทดนำประเภทหนึ่ง ซึ่งสร้ำงขึนทำงต้นนำ
ของลำนำธรรมชำติ ทำหน้ำที่ทดนำที่ไหลมำตำมลำนำให้มีระดับสูงจนสำมำรถไหลเข้ำคลองส่งนำได้
ตำมปริมำณที่ต้องกำรในฤดูกำลเพำะปลูก ส่วนนำที่เหลือจะไหลล้นข้ำมสันฝำยไป มีรูปร่ำงคล้ำยสี่เหลี่ยม
คำงหมู โดยแบ่งเป็น ๒ รูปแบบ ดังต่อไปนี
2.1 ฝำยชั่วครำว มีลักษณะเป็นกำรก่อสร้ำงเพื่อใช้ในช่วงระยะเวลำชั่วครำว ไม่ถำวร
และวัสดุที่ใช้เป็นวัสดุธรรมชำติ แบ่งเป็น ๔ ประเภท ดังนี
(๑) ฝำยคอกหมู เป็นฝำยที่ใช้เสำไม้ปักเป็นสองแถวห่ำงกัน พร้อมทังยึดแถวหน้ำกับ
แถวหลังเข้ำด้วยกัน และนำวัสดุใส่ระหว่ำงกลำง อำจเป็นหิน ดิน หรือวัสดุอื่น ๆ
(๒) ฝำยหิ น เรีย ง หรื อ ฝำยหิ นทิ ง เป็ น ฝำยที่น ำหิน มำเรีย งให้ได้ร ะดับเพื่อเป็น
แนวสันฝำย
(๓) ฝำยดิน เป็นฝำยที่ทำจำกดิน โดยนำดินอัดให้แน่นแล้วเรียงตำมแนวขวำงลำนำ
(๔) ฝำยกระสอบบรรจุดินหรือทรำย เป็นฝำยที่นำทรำยหรือดินบรรจุภำยในกระสอบแล้ว
เรียงตำมแนวขวำงลำนำ
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2.2 ฝำยถำวร มีลักษณะเป็นกำรก่อสร้ำงที่มีควำมคงทนถำวร แข็งแรง ต้ำนทำนแรง
ของกระแสนำและทนทำนกำรกัดเซำะ แบ่งเป็น ๔ ประเภท ดังนี
(๑) ฝำยตะแกรง เป็ น ฝำยที่ ใ ช้ ก ล่ อ งลวดตำข่ ำ ยบรรจุ หิ น ไว้ ภ ำยใน เรี ย งตำม
แนวขวำงลำนำ
(๒) ฝำยคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นฝำยที่ก่อสร้ำงด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก
(๓) ฝำยกระสอบ เป็นฝำยที่นำปูนบรรจุภำยในกระสอบแล้วเรียงตำมแนวขวำงลำนำ
(๔) ฝำยหินก่อปูน เป็นฝำยที่ใช้ก้อนหินแทนก้อนอิฐ โดยใช้ก้อนหินขนำดพอเหมำะ
ก่อซ้อนกันและใช้ปูนซีเมนต์เป็นตัวประสำนให้เกำะติดกัน
3. สิ่งล่วงลำลำนำประเภท “ฝำยนำล้น” ที่พึงอนุญำตได้ต้องมีลักษณะ ดังนี
๓.๑ ต้องมีควำมยำวเพียงพอที่จะให้นำไหลมำในช่วงหน้ำฝนไหลข้ำมฝำยไปได้ โดยไม่ทำ
ให้เกิดนำท่วมตลิ่งสองฝั่งด้ำนเหนือนำ
๓.๒ วัสดุแ ละอุปกรณ์ที่ใช้ก่อสร้ำงฝำยนำล้นรูปแบบฝำยชั่วครำวต้องใช้วัสดุธรรมชำติ
เป็นหลัก ไม่มีส่วนประกอบที่ทำจำกพลำสติกหรือมีสำรเคมีปนเปื้อนที่สำมำรถย่อยสลำยออกมำสู่แหล่งนำได้
๓.๓ ต้องไม่ขัดต่อโครงกำร แผนพัฒนำและบำรุงรักษำทำงนำของหน่วยงำนของรัฐ
๓.๔ ได้รับควำมเห็นชอบจำกอำเภอหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓.๕ ต้องจัดให้มีกำรรับฟังควำมคิดเห็น หรือกำรมีส่วนร่วมของประชำชนทังสองฝั่งบริเวณ
ที่ขออนุญำต เหนือฝำยและท้ำยฝำย โดยมีมติไม่ขัดข้องหรือเห็นชอบในกำรก่อสร้ำงดังกล่ำว
๓.๖ บริเวณที่ขออนุญำตก่อสร้ำงต้องมีสภำพตลิ่งสูงเพียงพอที่จะไม่ทำให้เกิดนำล้นตลิ่ง
หลำกเข้ำท่วมพืนที่ และก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อประชำชน
๓.๗ บริเวณที่ขออนุญำตก่อสร้ำงต้องมีโครงสร้ำงกำรป้องกันกำรพังทลำยของตลิ่ง
๓.๘ ต้องเป็นพืนที่แม่นำ ลำคลอง ซึ่งไม่มีกำรเดินเรือ
4. ในกำรออกใบอนุญำตปลูกสร้ำงสิ่งล่วงลำลำนำประเภท “ฝำยนำล้น” ให้ผู้อำนวยกำร
สำนักงำนเจ้ำท่ำภูมิภำคสำขำกำหนดเงื่อนไขท้ำยใบอนุญำตอย่ำงน้อย ดังนี
๔.๑ ผู้ไ ด้รับอนุญำตจะต้องรับผิดชอบ หำกฝำยนำล้นสร้ำงควำมเสียหำยต่อทรัพย์สิน
ของประชำชน ยกเว้นในกรณีเกิดอุทกภัย
๔.๒ ในกรณีฝำยนำล้นชำรุดแล้วไม่มีกำรซ่อมแซม หรือวัสดุที่ใช้ในกำรก่อสร้ำงฝำยนำล้น
หลุดรอดออกสู่แหล่งนำจนกีดขวำงทำงนำไหล ผู้ได้รับอนุญำตจะต้องดำเนินกำรรือถอนสิ่งปลูกสร้ำง
ดังกล่ำว
๔.๓ หำกฝำยนำล้นที่ได้รับอนุญำตเป็นเหตุก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศและแหล่ง
ที่อยู่อำศัยของพืชและสัตว์นำในบริเวณนัน ผู้ได้รับอนุญำตจะต้องดำเนินกำรแก้ไขผลกระทบดังกล่ำว
หำกไม่ดำเนินกำรแก้ไขผลกระทบ เจ้ำท่ำมีอำนำจสั่งรือถอนสิ่งปลูกสร้ำงล่วงลำลำนำ
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๔.๔ ผู้ได้รับอนุญำตต้องติดตำมตรวจสอบฝำยนำล้นให้อยู่ในสภำพที่สมบูรณ์สำมำรถใช้งำน
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และรำยงำนให้เจ้ำท่ำทรำบเป็นประจำทุกปีตำมแบบที่เจ้ำท่ำกำหนด
ทังนี ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเจ้ำท่ำภูมิภำคสำขำอำจกำหนดเงื่อนไขท้ำยใบอนุญำตอื่น ๆ เพิ่มเติม
เพื่อกำรกำกับดูแลด้ำนควำมปลอดภัยและรักษำสิ่งแวดล้อมด้วยก็ได้
๕. ให้ ผู้ อ ำนวยกำรส ำนั ก งำนเจ้ ำ ท่ ำ ภู มิ ภ ำคสำขำพิ จ ำรณำอนุ ญ ำตและออกใบอนุ ญ ำต
ปลูกสร้ำงสิ่งล่วงลำลำนำประเภท “ฝำยนำล้น” ให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติกำรเดินเรือในน่ำนนำไทย
พระพุทธศักรำช ๒๔๕๖ ประกอบกับกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตำมควำมใน
พระรำชบัญญัติกำรเดินเรือในน่ำนนำไทย พระพุทธศักรำช ๒4๕๖
๖. เมื่อได้ออกใบอนุญำตตำมคำสั่งนีแล้ว ให้ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเจ้ำท่ ำภูมิภำคสำขำรำยงำน
พร้อมส่งสำเนำใบอนุญำตให้สำนักควำมปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทำงนำ รวบรวมเป็นข้อมูลทะเบียน
สิ่งล่วงลำลำนำต่อไป
๗. ให้รองอธิบดีกรมเจ้ำท่ำที่กำกับดูแลสำนักงำนเจ้ำท่ำภูมิภำคสำขำในควำมรับผิดชอบดำเนินกำร
กำกับดูแลกำรพิจำรณำและกำรออกใบอนุญำตปลูกสร้ำงสิ่งล่วงลำลำนำของสำนักงำนเจ้ำท่ำภูมิภำคสำขำ
ตำมคำสั่งนีด้วย
ทังนี ตังแต่บัดนีเป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๐ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖2
สมศักดิ์ ห่มม่วง
อธิบดีกรมเจ้ำท่ำ

