แนวทางการให้ความเห็น
กรณีการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำแม่น้ำด้านสิ่งแวดล้อม
ภายใต้คณะทำงานตรวจสอบการขออนุญาตทำสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำจังหวัดชลบุรี
วันเพ็ญ ทองรักษา นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
ส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สืบ เนื่องจากกฎกระทรวง ฉบับ ที่ 63 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญ ญั ติการ
เดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 ข้อ 2 “ผู้ใดประสงค์จะขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร หรือสิ่ง
อื่นใดล่ วงล้ำลำแม่น้ำ ให้ยื่นคำขอตามแบบที่อธิบ ดีกรมเจ้าท่ากำหนด โดยระบุวัตถุป ระสงค์ในการใช้
อาคารหรือสิ่งอื่นใดที่ขออนุญาต พร้อมด้วยหลักฐานและเอกสาร และหนังสือของจังหวัดที่รับรองว่าไม่
เป็นอุปสรรคต่อแผนพัฒนาจังหวัด ผังเมือง และการรักษาสภาพแวดล้อมของจังหวัด
จั ง หวั ด ชลบุ รี ไ ด้ มี ค ำสั่ ง ที่ 5681/2559 ลงวั น ที่ 10 ตุ ล าคม 2559 แต่ ง ตั้ ง คณะทำงาน
ตรวจสอบการขออนุญาตทำสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำจังหวัดชลบุรี ประกอบด้วยรองผู้ว่าราการจังหวัดชลบุรี
เป็นประธาน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรีหรือเจ้าหนักงานที่ดินสาขาที่โครงการตั้งอยู่ ผู้อำนวยการ
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาชลบุรี และสาขา
พัทยา ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 ชลบุรี นายอำเภอท้องที่ ที่
โครงการตั้งอยู่ ปลัดเมืองพัทยา ปลัดเทศบาล หรือปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลที่โครงการตั้งอยู่ เป็น
คณะทำงาน หั ว หน้ าสำนั ก งานจั งหวั ด ชลบุ รี เป็ น คณะทำงานและเลขานุ ก าร ผู้ อ ำนวยการกลุ่ ม งาน
ยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดหรือเจ้าหน้าที่ วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานจังหวัด
ชลบุรี เป็นคณะทำงานและผูช้ ่วยเลขานุการ ให้คณะทำงานฯ มีอำนาจหน้าที่ดังนี้
1. ตรวจสอบพื้นที่ โครงการตั้งอยู่และให้ความเห็นต่อจังหวัดในกรณีการขออนุญ าตทำสิ่ง
ล่วงล้ำลำแม่น้ำว่าไม่เป็นอุปสรรคต่อแผนพัฒนาจังหวัด ผังเมืองและการรักษาสภาพแวดล้อมของจังหวัด
ชลบุรี
2. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ผวู้ ่าราชการจังหวัดชลบุรี หรือประธานคณะทำงานฯ มอบหมาย
โดยสำนักงานจังหวัดชลบุรี ให้ความเห็นในประเด็ น ว่าเป็นอุป สรรคต่อแผนพั ฒ นาจังหวัด
หรือ ไม่ โยธาธิ ก ารและผังเมื อ งจั งหวั ด ชลบุ รี ให้ความเห็ นในประเด็ น ผังเมื อ ง ผู้อ ำนวยการสำนัก งาน
สิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) ให้ความเห็นในประเด็นการรักษาสภาพแวดล้อมของจังหวัด

ลักษณะของอาคารและการล่วงล้ำที่พึงอนุญาตได้ ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 63 (พ.ศ.2537)
มีดังต่อไปนี้ 1) ท่าเทียบเรือ 2) สะพานปรับระดับและโป๊ะเทียบเรือ 3) สะพานข้ามแม่น้ำหรือสะพานข้าม
คลอง 4) ท่อหรือสายเคเบิล 5) เขื่อนกั นน้ำเซาะ 6) คานเรือ 7) โรงสูบ น้ำ และ8) กระชังเลี้ ยงสัตว์น้ำ
(ตามประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 251/2541 เรื่องลักษณะของอาคารและการล่วงล้ำลำแม่น้ำที่พึงอนุญาตได้)

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุญาตให้ปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำแม่น้ำ มีดังต่อไปนี้
1) ลักษณะหรือสภาพของอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำแม่น้ำต้องไม่เป็นอันตรายต่อการเดินเรือ
หรือทำให้ทางน้ำเปลี่ยนแปลงไปหรือก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
2) อาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำแม่น้ำที่จะอนุญาตให้ปลูกสร้างได้ ต้องมี ลักษณะของอาคารและ
การล่วงล้ำที่พึงอนุญาตได้ ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 63 (พ.ศ.2537) จำนวน 7 ประเภท และตามประกาศกรมเจ้า
ท่า ที่ 251/2541 จำนวน 1 ประเภท
3) อาคารหรื อ สิ่ งอื่ น ใดล่ ว งล้ ำลำแม่ น้ ำที่ จ ะอนุ ญ าตให้ ป ลู ก สร้างได้ ต้ อ งไม่ อ ยู่ ในเขตพื้ น ที่ ที่ มี
ประกาศของกรมเจ้ าท่าห้ ามปลู กสร้ างอาคารหรือสิ่ งอื่นใดล่ ว งล้ ำลำแม่ น้ำ ประกาศดังกล่ าวต้องได้รับความ
เห็นชอบจากรัฐมนตรีและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
4) การอนุ ญาตให้ ใช้พื้น ที่ล่ วงล้ำลำแม่น้ำให้กระทำได้เพียงเท่าที่จำเป็นและสมควร เฉพาะตาม
วัตถุประสงค์ในการใช้อาคารหรือสิ่งอื่นใดที่ล่วงล้ำลำแม่น้ำนั้น
5) การอนุญาตให้ใช้พื้นที่ล่วงล้ำลำแม่น้ำต้องไม่เป็นการขัดต่อกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
หรือกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง

ขั้นตอนการพิจารณาของจังหวัดโดยคณะทำงานตรวจสอบการขออนุญาตทำสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำ
จังหวัดชลบุรี
ผู้ขออนุญาตยื่นคำร้อง ท.28 พร้อมเอกสารหลักฐาน
ยื่นคำร้องขออนุญาต

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาชลบุรี/
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาพัทยา
ส่งคำร้องขออนุญาต

คณะทำงานตรวจสอบการขออนุญาตทำสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำจังหวัดชลบุรี
พิจารณาให้ความเห็น/หนังสือของจังหวัดที่รับรองว่า
ไม่เป็นอุปสรรคต่อแผนพัฒนาจังหวัด ผังเมือง
และการรักษาสภาพแวดล้อมของจังหวัด

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาชลบุรี/
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาพัทยา
“แนวทางการให้ความเห็น” สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) ให้ความเห็นในประเด็นการ
รักษาสภาพแวดล้อมของจังหวัด โดยพิจารณาโครงการที่ขออนุญาตไม่ขัดต่อการรักษาสภาพแวดล้อมของจังหวัด
โดยไม่ ส่ งผลกระทบต่ อ สิ่ งแวดล้ อ มและการใช้ ป ระโยชน์ ท รั พ ยากรของผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย พิ จ ารณาจาก
รายละเอี ย ดของโครงการพร้ อ มแบบแปลน พื้ น ที่ ก่ อ สร้ า งและแผนที่ พิ กั ด ตำแหน่ ง เที ย บกั บ ข้ อ กฎหมาย
สิ่งแวดล้อม ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 พิจารณาลักษณะโครงการว่าเข้าข่ายต้อง
จัด ทำรายงานการประเมิ น ผลกระทบสิ่ งแวดล้ อมหรือไม่ โครงการอยู่ในเขตพื้ นที่ อนุรักษ์ และพื้ น ที่คุ้ม ครอง
สิ่งแวดล้อมหรือไม่ และการดำเนินโครงการควรกำหนดมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมในระหว่างการก่อสร้างและหลัง
ก่อสร้าง เพื่อลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมจากโครงการ
เอกสารอ้างอิง
กฎกระทรวง ฉบั บ ที่ 63 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบั ญ ญั ติ ก ารเดิ น เรื อ ในน่ า นน้ ำ ไทย พระ
พุทธศักราช 2456 ค้นเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563
ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 251/2541 เรื่อง ลักษณะของอาคารและการล่วงล้ำลำแม่น้ำที่พึงอนุญาตได้ ค้นเมื่อวันที่
12 พฤษภาคม 2563
คำสั่งจังหวัดชลบุรี ที่ 5681/2559 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบการขออนุญาตทำสิ่ง
ล่วงล้ำลำแม่น้ำจังหวัดชลบุรี
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่ง
ต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561

