
ระเบียบกรมเจ้าท่า 
ว่าดว้ยการอนญุาตใหซ้่อมแซมสิ่งลว่งล ้าลา้น ้า 

พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 
 

ตามที่กรมเจ้าท่ามีอ้านาจในการพิจารณาอนุญาตให้ปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล ้าล้าแม่น ้า
ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน ้าไทย  พระพุทธศักราช  2456  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ประกอบกับ
กฎกระทรวง  ฉบับที่  63  (พ.ศ.  2537)  ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน ้าไทย  
พระพุทธศักราช  2456  และพิจารณาขึ นทะเบียนและพิจารณาอนุญาตสิ่งล่วงล ้าล้าแม่น ้าตามค้าสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  32/2560  เรื่อง  การบรรเทาความเสียหายให้แก่ประชาชน
ในกรณีปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล ้าล้าน ้า  ลงวันที่  4  กรกฎาคม  พุทธศักราช  2560   
ประกอบกับประกาศกระทรวงคมนาคม  เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการแจ้งและการพิจารณา
อนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล ้าล้าแม่น ้าตามค้าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ   
ที่  32/2560  ลงวันที่  24  กรกฎาคม  พ.ศ.  2560  ตลอดจนดูแลความปลอดภัยในการเดินเรือ  
ควบคุมสิ่งล่วงล ้าล้าน ้าไม่ให้กีดขวางการเดินเรือและดูแลสภาพแวดล้อมทางน ้า 

เพ่ือให้การซ่อมแซมสิ่งล่วงล ้าล้าน ้าให้มีสภาพปลอดภัยในการใช้งาน  ไม่ให้เกิดอันตราย   
แก่ประชาชนหรือแก่การเดินเรือตามลักษณะและวัตถุประสงค์การใช้ภายในขอบเขตที่ขึ นทะเบียนหรือ
ได้รับอนุญาต  และเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน ้าไทย  อาศัยอ้านาจตามความใน
มาตรา  ๓๒  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๔  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
พระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยหลักเกณฑ์และวธิีการบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.  ๒๕๔๖  พระราชบญัญตัิ
การอ้านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  อธิบดีกรมเจ้าท่า 
จึงวางระเบียบว่าด้วยการอนุญาตให้ซ่อมแซมสิ่งล่วงล ้าล้าน ้าไว้  ดังต่อไปนี  

ข้อ ๑ ระเบียบนี เรียกว่า  “ระเบียบกรมเจ้าท่า  ว่าด้วยการอนุญาตให้ซ่อมแซมสิ่งล่วงล ้าล้าน ้า  
พ.ศ.  ๒๕๖๔” 

ข้อ 2 ระเบียบนี ให้ใช้บังคับตั งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 บรรดาระเบียบ  ประกาศ  ค้าสั่ง  หรือข้อสั่งการใดซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี    

ให้ใช้ระเบียบนี บังคับแทน 
ข้อ 4 ในระเบียบนี  
“ซ่อมแซม”  หมายความว่า  ซ่อมหรือเปลี่ยนส่วนต่าง ๆ  ของสิ่งล่วงล ้าล้าน ้าให้คงสภาพดังเดมิ  

ภายในขอบเขต  รูปแบบ  ประเภท  วัตถุประสงค์  และเงื่อนไขเดิมที่ขึ นทะเบียนหรือได้รับอนุญาต  
ให้ปลูกสร้าง  ซึ่งมิได้เป็นการปลูกสร้างขึ นใหม่ทั งหมด  และมิใช่การปลูกสร้างขึ นแทนของเดิม 
ซึ่งสิ นสภาพแล้ว 

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๙๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   เมษายน   ๒๕๖๔



ข้อ 5 อ้านาจหน้าที่การอนุญาตให้ซ่อมแซมสิ่งล่วงล ้าล้าน ้าตามระเบียบนี   ให้เป็นไปตาม
ขอบเขตอ้านาจการอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล ้าล้าน ้าที่อธิบดีกรมเจ้าท่ามอบหมายให้  ผู้อ้านวยการ  
ส้านักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน ้า  หัวหน้ากลุ่มตรวจการเดินเรือ  สังกัดส้านักความปลอดภัย
และสิ่งแวดล้อมทางน ้า  ผู้อ้านวยการส้านักงานเจ้าท่าภูมิภาค  และผู้อ้านวยการส้านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา  
แล้วแต่กรณี 

ข้อ 6 ระเบียบนี ให้ ใช้ส้ าหรับอาคารหรือสิ่ งอื่นใดล่วงล ้ าล้าน ้ าที่ ได้รับอนุญาตตาม
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน ้าไทย  พระพุทธศักราช  2456  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ประกอบกับ
กฎกระทรวง  ฉบับที่  63  (พ.ศ.  2537)  ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน ้าไทย   
พระพุทธศักราช  2456  และสิ่งล่วงล ้าล้าน ้าซึ่งขึ นทะเบียนหรือได้รับอนุญาตตามค้าสั่งหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๓๒/๒๕๖๐  เรื่อง  การบรรเทาความเสียหายให้แก่ประชาชนในกรณี 
ปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล ้าล้าแมน่ ้า  ลงวันที่  ๔  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๐  ประกอบกบั 
ประกาศกระทรวงคมนาคม  เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการแจ้งและการพิจารณาอนุญาต  
ปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล ้าล้าแม่น ้าตามค้าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๓๒/๒๕๖๐   
ลงวันที่  ๒๔  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

ข้อ 7 ผู้ได้รับการขึ นทะเบียนหรือได้รับอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล ้าล้าน ้าที่ประสงค์   
ขออนุญาตซ่อมแซมสิ่งล่วงล ้าล้าน ้า  ให้แสดงบัตรประจ้าตัวประชาชนพร้อมยื่นค้าขอตามแบบ  ก.๕  
แนบท้ายระเบียบนี   ณ  ส้านักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน ้า  กลุ่มตรวจการเดินเรือ   
สังกัดส้านักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน ้า  หรือส้านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาในพื นที่ 
ที่สิ่งล่วงล ้าล้าน ้าตั งอยู่  พร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน  ดังต่อไปนี  

(1) กรณีที่มีการมอบอ้านาจ  ให้ยื่นหนังสือมอบอ้านาจจากผู้ได้รับการขึ นทะเบียนหรือ 
ได้รับอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล ้าล้าน ้า  พร้อมส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้มอบอ้านาจ 
ลงนามรับรองส้าเนาถูกต้อง 

(2) กรณีผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล  ให้ยื่นค้าขอพร้อมส้าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน  
นิติบุคคลที่มีอายุไม่เกิน  ๖  เดือน  และส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้มีอ้านาจลงนามผูกพัน  
นิติบุคคลลงนามรับรองส้าเนาถูกต้อง 

(3) ส้าเนาเอกสารหลักฐานการขึ นทะเบียนสิ่งล่วงล ้าล้าน ้าหรือส้าเนาใบอนุญาตให้ปลูกสร้าง
สิ่งล่วงล ้าล้าน ้า  กรณีเอกสารหลักฐานการขึ นทะเบียนหรือใบอนุญาตสูญหายให้แสดงส้าเนาหรือใบแทน  
ที่กรมเจ้าท่าออกให้ 

(4) หลักฐานการเสียค่าตอบแทนรายปีให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กรณีได้รับอนุญาต  
ให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล ้าล้าน ้า 

(5) หลักฐานการอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล ้าล้าน ้าตามกฎหมายควบคุมอาคาร 
(6) ภาพถ่ายสิ่งล่วงล ้าล้าน ้าในสภาพปัจจุบัน 
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(7) แผนงานการซ่อมแซม  อย่างน้อยต้องระบุขอบเขต  รูปแบบ  ประเภท  วัตถุประสงค์  
เงื่อนไข  วัสดุที่ใช้ในการซ่อมแซม  ขั นตอน  วิธีการ  และระยะเวลาด้าเนินการซ่อมแซมจนแล้วเสร็จด้วย 

(8) เอกสารหลักฐานอื่นตามที่อธิบดีกรมเจ้าท่าประกาศก้าหนด 
ข้อ 8 ให้ส้านักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน ้า  กลุ่มตรวจการเดินเรือ  สังกัดส้านัก  

ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน า้  หรือส้านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา  แล้วแต่กรณี  ตรวจสอบค้าขอ
และเอกสารหลักฐานตามข้อ  ๗  หากเห็นว่าครบถ้วนและถูกต้องแล้วให้รับค้าขอไว้  หากเห็นว่า 
ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง  ให้แจ้งผู้ขออนุญาตทราบ  หากผู้ขออนุญาตมีความประสงค์จะยื่นค้าขอใหม่ 
ให้กลับไปแก้ไขหรือเพิ่มเติมเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วนถูกต้องก่อน  โดยบันทึกความบกพร่อง  รายการ
เอกสารหลักฐานที่จะต้องยื่นเพ่ิมเติม  พร้อมทั งก้าหนดระยะเวลาที่ผู้ขออนุญาตจะต้องด้าเนินการแก้ไข
หรือยื่นเพิ่มเติม  และให้ยื่นส้าเนาบันทึกดังกล่าวให้แก่ผู้ขออนุญาตด้วย 

หากผู้ขออนุญาตไม่แก้ไขหรือไม่ส่งเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติมตามที่แจ้งให้ทราบหรือตามที่  
ปรากฏในบันทึก  ให้คืนค้าขออนุญาตให้แก่ผู้ขออนุญาตพร้อมทั งแจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุแห่งการคืนค้าขอ   
ให้ทราบด้วย 

ข้อ 9 เมื่อได้รับค้าขอพร้อมเอกสารหลักฐานครบถ้ วนแล้ว  ให้ผู้อ้านวยการส้านัก   
ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน ้า  หัวหน้ากลุ่มตรวจการเดินเรือ  สังกัดส้านักความปลอดภัย  
และสิ่งแวดล้อมทางน ้า  ผู้อ้านวยการส้านักงานเจ้าท่าภูมิภาค  หรือผู้อ้านวยการส้านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา  
แล้วแต่กรณี  พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน  30  วัน  นับแต่วันที่ได้รับค้าขอที่ครบถ้วน 

หากเห็นว่าไม่อยู่ในหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตให้ซ่อมแซม  ให้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ยื่น 
ค้าขออนุญาตทราบภายใน  7  วัน  นับแต่วันที่ได้พิจารณาแล้วเสร็จตามวรรคหนึ่ง 

หากเห็นว่าอยู่ในหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตให้ซ่อมแซมได้ตามข้อ  10  ให้ผู้อ้านวยการ  
ส้านักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน ้า  หัวหน้ากลุ่มตรวจการเดินเรือ  สังกัดส้านักความปลอดภัย
และสิ่งแวดล้อมทางน ้า  ผู้อ้านวยการส้านักงานเจ้าท่าภูมิภาค  หรือผู้อ้านวยการส้านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา  
แล้วแต่กรณี  มีอ้านาจออกใบอนญุาตให้ซอ่มแซมสิ่งล่วงล ้าล้าน ้าภายใน  7  วัน  นับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสรจ็ 
ตามวรรคหนึ่ง  รายละเอียดตามตัวอย่างท้ายระเบียบนี   เพื่อให้ด้าเนินการซ่อมแซมได้ 

ข้อ  10 หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตให้ซ่อมแซมสิ่งล่วงล ้าล้าน ้า  มีดังนี  
(๑) ต้องเป็นการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนส่วนต่าง ๆ  ของสิ่งล่วงล ้าล้าน ้าให้คงสภาพดังเดิม   
(2) ต้องเป็นการด้าเนินการซ่อมแซมภายในขอบเขต  รูปแบบ  ประเภท  วัตถุประสงค์  และ

เงื่อนไขที่ได้ขึ นทะเบียนหรือได้รับอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล ้าล้าน ้าไว้ 
(3) การซ่อมแซมต้องไม่เป็นอันตรายต่อการเดินเรือ  หรือเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน

ของประชาชน  หรือท้าให้ทางน ้าเปลี่ยนแปลงไป  และต้องไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
(4) ผู้ยื่นค้าขอซ่อมแซมสิ่งล่วงล ้าล้าน ้าต้องปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมอาคาร  กฎหมายว่าด้วย 

การผังเมือง  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย 
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(5) การก้าหนดระยะเวลาในการซ่อมแซม  ให้พิจารณาตามความเหมาะสมและความจ้าเป็น 
(6) หลักเกณฑ์อื่น ๆ  ให้เป็นไปตามที่อธิบดีกรมเจ้าท่าประกาศก้าหนด 
ข้อ  11 ผู้รับอนุญาตต้องเริ่มด้าเนินการซ่อมแซมให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่เจ้าท่าก้าหนด 
ข้อ  12 ให้เจ้าท่าก้าหนดเงื่อนไขเพ่ิมเติมได้ตามความเหมาะสมและความจ้าเป็น  อย่างน้อย

ต้องประกอบด้วย 
(1) มาตรการป้องกันผลกระทบต่อประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียง 
(2) มาตรการป้องกันเศษวัสดุที่ใช้ซ่อมแซมมิให้หล่นลงในล้าน ้า  โดยหากมีวัสดุตกหล่น 

ลงในล้าน ้าต้องจัดเก็บขึ นจากล้าน ้าเพื่อป้องกันมลภาวะทางน ้าในระหว่างด้าเนินการทันที 
(3) จัดให้มีไฟส่องสว่าง  หรือป้ายเตือนในบริเวณที่ซ่อมแซมให้เห็นได้เด่นชัด  ทั งในเวลา

กลางวันและเวลากลางคืน  ตลอดระยะเวลาที่ซ่อมแซม 
(4) หากปรากฏว่ามีการซ่อมแซมต่อเติม  เพ่ิม  หรือขยายซึ่งขอบเขต  รูปแบบ  ประเภท  

วัตถุประสงค์  เนื อที่และโครงสร้างหรือส่วนต่าง ๆ   ของสิ่งล่วงล ้าล้าน ้าซึ่งได้ปลูกสร้างไว้แล้วให้ผิดไปจากเดิม  
หรือซ่อมแซมเกินกว่าขอบเขต  วัตถุประสงค์  และเงื่อนไขที่อนุญาตให้ซ่อมแซม  หรือไม่ปฏิบัติ 
ตามหลักเกณฑ์ในระเบียบนี   เจ้าท่าอาจพิจารณายกเลิกหรือเพิกถอนใบอนุญาตให้ซ่อมแซมสิ่งล่วงล ้าล้าน ้า   
โดยให้ระงับการซ่อมแซมและสั่งให้แก้ไขให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาต  หากมีการฝ่าฝืนให้ด้าเนินการ 
ตามกฎหมายต่อไป 

(5) เงื่อนไขอื่น ๆ  ในการยกเลิกหรือเพิกถอนการอนุญาตให้ซ่อมแซมสิ่งล่วงล ้าล้าน ้า   
หรือเหตุผลความจ้าเป็นเพ่ือความปลอดภัย  ป้องกันอุบัติเหตุทางน ้า  ป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการจ้าเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะ 

ข้อ  13 เมื่อผู้อ้านวยการส้านักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน ้า  หัวหน้ากลุ่มตรวจ 
การเดินเรือ  สังกัดส้านักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน ้า  ผู้อ้านวยการส้านักงานเจ้าท่าภูมิภาค  
หรือผู้อ้านวยการส้านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา  แล้วแต่กรณี  ได้ออกใบอนุญาตให้ซ่อมแซมสิ่งล่วงล ้าล้าน ้าแล้ว   
ให้มอบหมายเจ้าพนักงานตรวจท่าให้มีหน้าที่ตรวจสอบให้เป็นไปตามขั นตอนและแผนการซ่อมแซม  
สิ่งล่วงล ้าล้าน ้าตามที่ก้าหนดไว้ในเงื่อนไขท้ายใบอนุญาต  โดยให้เจ้าพนักงานตรวจท่าพิจารณา 
ตรวจสอบตามหลักเกณฑ์การอนุญาตและบันทึกการตรวจสอบพร้อมทั งบันทึกภาพไว้เป็นหลักฐานด้วย 

การบันทึกภาพ  ให้เจ้าพนักงานตรวจท่าผู้รับมอบหมายถ่ายภาพสิ่งล่วงล ้าล้าน ้าโดยรวม   
ก่อนซ่อมแซม  ขณะซ่อมแซม  และหลังซ่อมแซม  และถ่ายภาพเฉพาะจุดหรือบริเวณที่ท้าการซ่อมแซม   
ก่อนซ่อมแซม  ขณะซ่อมแซม  และหลังซ่อมแซม  โดยให้ปรากฏภาพเจ้าพนักงานตรวจท่า 
ในขณะไปท้าการตรวจสอบด้วย 

ข้อ  14 กรณีผู้รับอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล ้าล้าน ้ามิได้เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดิน  
ที่ติดกับสิ่งล่วงล ้าล้าน ้า  และภายหลังเจ้าของหรือผู้ครอบครองในที่ดินได้โต้แย้งหรือคัดค้านการซ่อมแซม  
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สิ่งล่วงล ้าล้าน ้า  เจ้าท่าอาจมีหนังสือแจ้งระงับการซ่อมแซมสิ่งล่วงล ้าล้าน ้าไว้ก่อน  เพ่ือให้ผู้คัดค้าน  
และผู้รับอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล ้าล้าน ้าไปใช้สิทธิเสนอคดีต่อศาลก่อนก็ได้ 

ข้อ  15 กรณีมีเหตุภัยธรรมชาติหรือภยันตรายอื่นที่จ้าเป็นเร่งด่วนซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อสิ่งล่วงล ้าล้าน ้าหรือทรัพย์สินของเจ้าของหรือผู้ครอบครองสิ่งล่วงล ้าล้าน ้า  ผู้ได้รับการขึ นทะเบียน  
หรือผู้รับอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล ้าล้าน ้าอาจด้าเนินการซ่อมแซมสิ่งล่วงล ้าล้าน ้าได้เท่าที่จะยับยั ง  
หรือป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดกับสิ่งล่วงล ้าล้าน ้า  เมื่อเหตุภัยธรรมชาติหรือภยันตรายได้ผ่านพ้นไปแล้ว   
ให้มีหนังสือแจ้งต่อส้านักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน ้า  กลุ่มตรวจการเดินเรือ  สังกัดส้านัก  
ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน ้า  หรือส้านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาในพื นที่ที่สิ่งล่วงล ้าล้าน ้าตั งอยู่  
แล้วแต่กรณี  เพื่อด้าเนินการตามระเบียบฉบับนี ต่อไป 

ข้อ  16 ให้อธิบดีกรมเจ้าท่าเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี  
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  4  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕64 
วิทยา  ยาม่วง 

อธิบดีกรมเจ้าท่า 
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แบบ ก.๕         เลขที่........................... 

 
 
 
 

กรมเจา้ท่า 

ค ำขอเรื่อง  ขออนุญำตซ่อมแซมสิ่งล่วงล  ำล ำน  ำ 
เรือประมงหรือเรือขนถ่ำยสัตว์น  ำ                           เขียนที่...................................................... .................... 
                                                                   วันที่........... เดือน............................... พ.ศ. ................ 

ข้ำพเจ้ำ........................................................................................................... ...........................                                                          
สัญชำติ............................. อำยุ...............ปี อยู่บ้ำนเลขท่ี................... หมู่ที่..................... ถนน............................                                        
ต ำบล/แขวง..................... อ ำเภอ/เขต............................. จงัหวัด........................... โทร. ............... .....................  

ด้วยข้ำพเจ้ำเป็นผู้ ได้รับกำรขึ นทะเบียน/ ได้รับอนุญำตให้ปลูกสร้ำงสิ่ งล่วงล  ำล ำน  ำ      
ประเภท ........................................................................ บริเวณ...........................................................................  
หมู่ที่................ต ำบล/แขวง...............................อ ำเภอ/เขต................................จังหวัด....................................... 
ตำมใบอนุญำตให้ปลูกสร้ำงสิ่งล่วงล  ำล ำแม่น  ำเลขท่ี.......................................ลงวนัที่............................................ 
ประสงค์ยื่นค ำขออนุญำตซ่อมแซมสิ่งล่วงล  ำล ำน  ำ พร้อมแนบเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำ ดังนี  

หนังสือมอบอ ำนำจจำกผู้ได้รับกำรขึ นทะเบียน/ ได้รับอนุญำตให้ปลูกสร้ำงสิ่งล่วงล  ำล ำน  ำ 
พร้อมส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้มอบอ ำนำจลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง ในกรณีมีกำรมอบอ ำนำจ 

กรณีผู้ขออนุญำตเป็นนิติบุคคลให้ยื่นค ำขอพร้อมส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล
ที่มีอำยุไม่เกิน ๖ เดือน และส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้มีอ ำนำจลงนำมผูกพันนิติบุคคลลงนำมรับรอง
ส ำเนำถูกต้อง 

ส ำเนำเอกสำรหลักฐำนกำรขึ นทะเบียนสิ่งล่วงล  ำล ำน  ำหรือส ำเนำใบอนุญำตให้ปลูกสร้ำง     
สิ่งล่วงล  ำล ำน  ำ 

หลักฐำนกำรเสียค่ำตอบแทนรำยปีให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีได้รับอนุญำตให้
ปลูกสร้ำงสิ่งล่วงล  ำล ำน  ำ 

หลักฐำนกำรอนุญำตให้ปลูกสร้ำงสิ่งล่วงล  ำล ำน  ำตำมกฎหมำยควบคุมอำคำร 
ภำพถ่ำยสิ่งล่วงล  ำล ำน  ำในสภำพปัจจุบัน 
แผนงำนกำรซ่อมแซมสิ่งล่วงล  ำล ำน  ำ อย่ำงน้อยต้องระบุขอบเขต รู ปแบบ ประเภท

วัตถุประสงค์ เงื่อนไข และวัสดุที่ใช้ในกำรซ่อมแซม ขั นตอน วิธีกำร และระยะเวลำด ำเนินกำรซ่อมแซม        
จนแล้วเสร็จด้วย 

เอกสำรหลักฐำนอื่น (ระบุ) ........................................................................................................ 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำอนุญำตให้ข้ำพเจ้ำต่อไป โดยข้ำพเจ้ำยินยอมปฏิบัติตำมเงื่อนไข
และหลักเกณฑ์กำรอนุญำตทุกประกำร และยินยอมช ำระค่ำธรรมเนียมตำมอัตรำที่กฎหมำยก ำหนด 

 
 
 

ลงชื่อ..................................................... 
(.........................................................) 



 
 
เล่มที.่...................................... 
เลขที.่...................................... 
ใบอนุญาตเลขท่ี.........../.......... 
วันที่......................................... 

 

กรมเจา้ท่า 

ใบอนุญาตใหซ่้อมแซมสิง่ล่วงล ้ าล าน ้ า 
 

อำศัยอ ำนำจตำมระเบียบกรมเจ้ำท่ำ ว่ำด้วยกำรอนุญำตให้ซ่อมแซมสิ่งล่วงล  ำล ำน  ำ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักควำมปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทำงน  ำ /หัวหน้ำกลุ่มตรวจกำรเดินเรือ สังกัดส ำนัก        
ควำมปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทำงน  ำ/ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเจ้ำท่ำภูมิภำคที่............/ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน
เจ้ำท่ำภูมิภำคสำขำ.................................ผู้รับมอบหมำยอ ำนำจ “เจ้ำท่ำ” ตำมพระรำชบัญญัติกำรเดินเรือ    
ในน่ำนน  ำไทย พระพุทธศักรำช 2456 อนุญำตให้ 
(ชื่อผู้รับอนุญำต).................................................................................................................................................... 
ภูมิล ำเนำอยู่เลขที่................................ถนน...........................................ต ำบล/แขวง....................... ..................... 
อ ำเภอ/เขต.................................................................จงัหวัด............................................................ .................... 
ซ่อมแซมสิ่งล่วงล  ำล ำน  ำตำม      ใบอนุญำต เลขที่..................................ลงวันที่.............. ................................... 
                                        หลักฐำนกำรขึ นทะเบียนสิ่งล่วงล  ำล ำน  ำ........................................................... 

ประเภท.................................................................................................................................................................  
วัตถุประสงค์............................................................................ ..............................................................................  
สถำนที่ตั งอยู่บริเวณ..............................................................................................................................................  
หน้ำที่ดิน..........................................................ต ำบล/แขวง.................. .................................................... ............ 
อ ำเภอ/เขต.......................................................จงัหวัด...................................................... .................................... 
โดยใช้วัสดุ.................................................................................................................................... .ในกำรซ่อมแซม 

โดยให้ผู้รับอนุญำตปฏิบัติตำมเงื่อนไขแนบท้ำยใบอนุญำตฉบับนี  

ระยะเวลำเริ่มด ำเนินกำรซ่อมแซม ภำยในวันที่ .......... เดือน .................... พ.ศ. ............... 
ระยะเวลำซ่อมแซมแล้วเสร็จ ภำยในวันที่ .......... เดือน .................... พ.ศ. ............... 

 
 

ลงชื่อ.................................................... 
(.................................................) 

หัวหน้ำกลุ่มตรวจกำรเดินเรือ/  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเจ้ำท่ำภูมิภำคสำขำ............................. 

ออกให้ ณ วันที่...............เดือน..........................พ.ศ. .................... 
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เงื่อนไขท้ายใบอนุญาตให้ซ่อมแซมสิ่งล่วงล ้าล้าน ้า เลขท่ี / ลงวันที่    

ข้อ 1 ต้องมีมำตรกำรป้องกันผลกระทบต่อประชำชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียง 
ข้อ 2 ต้องมีมำตรกำรป้องกันเศษวัสดุที่ใช้ซ่อมแซมมิให้หล่นลงในล ำน  ำ โดยหำกมีวัสดุตกหล่นลงใน   

ล ำน  ำต้องจัดเก็บขึ นจำกล ำน  ำเพ่ือป้องกันมลภำวะทำงน  ำในระหว่ำงด ำเนินกำรทันที 
ข้อ 3 จัดให้มีไฟส่องสว่ำง หรือป้ำยเตือนในบริเวณที่ซ่อมแซมให้เห็นได้เด่นชัดทั งในเวลำกลำงวันและ

เวลำกลำงคืน ตลอดระยะเวลำที่ซ่อมแซม 
ข้อ 4 หำกปรำกฏว่ำมีกำรซ่อมแซมต่อเติม เพ่ิม หรือขยำยซึ่งขอบเขต รูปแบบ ประเภท วัตถุประสงค์ 

เนื อที่และโครงสร้ำงหรือส่วนต่ำง ๆ ของสิ่งล่วงล  ำล ำน  ำซึ่งได้ปลูกสร้ำงไว้แล้วให้ผิดไปจำกเดิม หรือซ่อมแซม
เกินกว่ำขอบเขต วัตถุประสงค์ และเงื่อนไขที่อนุญำตให้ซ่อมแซม หรือไม่ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ในระเบียบนี    
เจ้ำท่ำอำจพิจำรณำยกเลิกหรือเพิกถอนใบอนุญำตให้ซ่อมแซมสิ่งล่วงล  ำล ำน  ำ โดยให้ระงับกำรซ่อมแซมและ  
สั่งให้แก้ไขให้เป็นไปตำมท่ีได้รับอนุญำต หำกมีกำรฝ่ำฝืนให้ด ำเนินกำรตำมกฎหมำยต่อไป 

ข้อ 5 ผู้รับอนุญำตจะต้องแจ้งใหเ้จ้ำท่ำไปท ำกำรตรวจสอบสิ่งล่วงล  ำล ำน  ำ ดังนี  
ขั นตอนที่  ๑  ก่อนเริ่มด ำเนินกำรซ่อมแซม 
ขั นตอนที่  2  เมื่อเริ่มด ำเนินกำรซ่อมแซม 
ขั นตอนที่  3  เมื่อด ำเนินกำรตำมแผนซ่อมแซมไปได้ประมำณร้อยละ 50 คือได้ด ำเนินกำร..................... 

........................................................................................................................................................................แล้ว 
ขั นตอนที่  4  เมื่อด ำเนินกำรซ่อมแซมแล้วเสร็จ 
โดยผู้รับอนุญำตยินยอมและจะอ ำนวยควำมสะดวกให้เจ้ำท่ำและผู้ติดตำมหรือผู้ได้รับมอบหมำยเข้ำไป

ตรวจสอบสิ่งล่วงล  ำล ำน  ำและเข้ำไปในที่ดินที่สิ่งล่วงล  ำล ำน  ำดังกล่ำวตั งอยู่ 
ข้อ 7 ไม่ว่ำกรณีใด ผู้รับอนุญำตยินยอมให้เจ้ำท่ำและผู้ติดตำมหรือผู้ได้รับมอบหมำยเข้ำไปในบริเวณ   

สิ่งล่วงล  ำล ำน  ำและบริเวณที่ดินที่สิ่งล่วงล  ำล ำน  ำดังกล่ำวตั งอยู่ เพ่ือตรวจสอบสภำพสิ่งล่วงล  ำล ำน  ำและกำรใช้
สิ่งล่วงล  ำล ำน  ำดังกล่ำว รวมทั งด ำเนินกำรอ่ืนใดตำมกฎหมำย โดยผู้รับอนุญำตและบริวำรจะอ ำนวย         
ควำมสะดวกให้ตำมสมควรและไม่กระท ำกำรใด ๆ อันเป็นกำรขัดขวำงกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำท่ำและบุคคลดังกล่ำว 

ข้อ 8 เงื่อนไขอ่ืน ๆ ................................................................................................................................... 
ข้อ 9 กรณีที่ผู้ได้รับอนุญำตไม่ปฏิบัติตำมระเบียบกรมเจ้ำท่ำว่ำด้วยกำรอนุญำตให้ซ่อมแซมสิ่งล่วงล  ำล ำน  ำ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ กฎหมำย ระเบียบ ประกำศ และค ำสั่งใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั งข้อก ำหนดในใบอนุญำต และ
เงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใดในใบอนุญำตนี  เจ้ำท่ำอำจด ำเนินกำร ดังนี  

(๑) สั่งให้แก้ไขหรือปรับปรุงภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด 
(๒) สั่งให้หยุดด ำเนินกำรซ่อมแซมไว้ชั่วครำว 
(๓) ยกเลิกหรือเพิกถอนใบอนุญำตให้ซ่อมแซมสิ่งล่วงล  ำล ำน  ำ  
(๔) ยกเลิกหรือเพิกถอนใบอนุญำตให้ปลูกสร้ำงสิ่งล่วงล  ำล ำน  ำ 
(๕) แจ้งให้ผู้รับอนุญำตด ำเนินกำรอย่ำงใด ๆ เพ่ือควำมปลอดภัยและป้องกันและรักษำสิ่งแวดล้อมทำงน  ำ 

ผู้รับใบอนุญำตรับทรำบ และยินดีปฏิบัติตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดข้ำงต้นทุกประกำร 

 
(ลงชื่อ).................................................... 
(...........................................................) 

ผู้รับอนุญำต 
วันที่................................................ 
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บันทึกส้าหรับเจ้าหน้าที่ 

กำรตรวจสอบตำมขั นตอนในข้อ 9 ของเงื่อนไขท้ำยใบอนุญำตให้ซ่อมแซมสิ่งล่วงล  ำล ำน  ำ เจ้ำท่ำ        
มีควำมเห็นดังต่อไปนี  ทั งนี  ได้แนบภำพถ่ำยบริเวณสิ่งล่วงล  ำล ำน  ำ กำรด ำเนินกำรซ่อมแซมสิ่งล่วงล  ำล ำน  ำ 
ภำพถ่ำยเจ้ำหน้ำที่และบุคคลต่ำง ๆ ในขณะตรวจสอบ และภำพถ่ำยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องมำด้วยแล้ว 

ขั นตอนที ่๑ ........................................................................................................................... ............................... 
............................................................................................................................... ................................................ 
 

(ลงชื่อ)......................................................... 
(.......................................................) 

ต ำแหน่ง......................................................... 
วันที่....................................................... 

 
ขั นตอนที ่2 ....................................................................................................................................... ................... 
............................................................................................................................................................................... 
 

(ลงชื่อ)......................................................... 
(.......................................................) 

ต ำแหน่ง......................................................... 
วันที่....................................................... 

 
ขั นตอนที่ 3 .......................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
 

(ลงชื่อ)......................................................... 
(.......................................................) 

ต ำแหน่ง......................................................... 
วันที่....................................................... 

 
ขั นตอนที่ 4 .......................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................ ............................................... 
 

(ลงชื่อ)......................................................... 
(.......................................................) 

ต ำแหน่ง......................................................... 
วันที่....................................................... 
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ภาพถ่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
ภาพแสดง.............................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพแสดง............................................................................................................................. ................................ 
........................................................................................................................................................................... ... 
 

(ลงชื่อ)......................................................... 
(.......................................................) 

ต ำแหน่ง  เจ้ำพนักงำนตรวจท่ำ.................... 
ตรวจสอบเมื่อวันที่....................................................... 

 


