
บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ งานขอใชท่ี้ราชพสัดุ    ฝ่ายผลประโยชน์ 

ที ่         วนัที ่      7  ตุลาคม  2534 

เร่ือง การแกไ้ขหลกัเกณฑก์ารก่อสร้างสะพานขา้มทางนํ้าชลประทาน 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เรียน ฝผษ.  

  ตามรายงานการประชุม  เม่ือวนัท่ี  11  เมษายน  2533  “เร่ือง   การก่อสร้างสะพานขา้มทางนํ้า

ชลประทาน ” ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาหลกัเกณฑก์ารก่อสร้างสะพาน ตามหนงัสือสาํนกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี                       

ท่ี สร 0202/11730  ลงวนัท่ี 23 มิถุนายน  2521  แจง้มติ ครม. เม่ือ 20 มิถุนายน  2521  สมควรแกไ้ขเพิ่มเติม             

เพื่อไม่ใหเ้ป็นอุปสรรคต่อการขดุลอกคลอง  การส่งนํ้า  การระบายนํ้า  และการคมนาคมทางนํ้า  ท่ีประชุมมีมติ

ตามท่ีประชุมเสนอขอแกไ้ขดงัน้ี 

  1.  ก่อสร้างสะพานอยูน่อกเขตกรุงเทพฯ  เทศบาล  และสุขาภิบาล  จะตอ้งห่างกนัไม่นอ้ยกวา่  

250.00  เมตร   

  2.  ก่อสร้างสะพานในเขตกรุงเทพฯ  เทศบาล  และสุขาภิบาล  จะตอ้งห่างกนัไม่นอ้ยกวา่ 100.00  เมตร   

และตอ้งเป็นสะพาน คสล.  หรือ คอร.  ผวิจราจรกวา้งไม่นอ้ยกวา่  6.00  เมตร  ทางเทา้ขา้งละ 1.00 เมตร                

รับนํ้าหนกัไดไ้ม่นอ้ยกวา่  20 ตนั 

  3.  เพื่อประโยชน์ในการสัญจรของประชาชนตามแนวริมคลอง  ชานคลอง  เพื่อขา้มสะพานขา้ม

คลองขา้งเคียง  และเพื่อการขดุลอกคลอง  ตอ้งใหผู้ข้ออนุญาตกนัเขตท่ีดิน  หรือยกท่ีดินของผูข้ออนุญาตในกรณี

คอสะพานท่ีจะก่อสร้างอยูต่รงแนวเขตชลประทาน   จากแนวเขตท่ีดินในแปลงกรรมสิทธ์ิ  กวา้ง 6.00 เมตร                   

ยาวขนานเขตชลประทานจนสุดแปลงกรรมสิทธ์ิ  ถา้เป็นกรณีคอสะพานท่ีจะก่อสร้างยงัไม่ถึงเขตชลประทาน          

จะเหลือระยะจากคอสะพานถึงเขตชลประทานเท่าใดก็ตาม  ใหผู้ข้ออนุญาตกนัเขตท่ีดินในแปลงกรรมสิทธ์ิของ         

ผูข้ออนุญาตในส่วนระยะท่ีขาดอยูใ่หไ้ดร้ะยะ  6.00  เมตร  นบัจากคอสะพาน 

  ในการเสนอขอแกไ้ขเพิ่มเติมหลกัเกณฑก่์อสร้างสะพานวรรคตน้นั้น  ไดน้าํเขา้ประชุม ผชป. 1 – 12  

คร้ังท่ี  2/2533  เม่ือวนัท่ี  24  พฤษภาคม  2533  และคร้ังท่ี 3  เม่ือวนัท่ี  26  กรกฎาคม  2533  โดยมติท่ีประชุม 

ผชป. 1 – 12 ใหโ้ครงการต่างๆ พิจารณาและใหข้อ้คิดเห็น   ซ่ึงในการน้ีกองจดัสรรนํ้าฯ ไดจ้ดัทาํเป็นขอ้มูลส่งให ้

สชป. 1 – 12  ดาํเนินการแลว้  ไดผ้ลสรุปขอ้คิดเห็นดงัน้ี 

1. สะพานขา้มทางนํ้าชลประทาน  แยกเป็น  2  ประเภท  

 สะพานขา้มทางนํ้าประเภท 1  มีขอ้คิดเห็นมากท่ีสุด  ดงัน้ี 

- ช่องลอด (ความสูงจากทอ้งสะพานช่วงกลางถึงระดบันํ้าสูงสุด)  ใหค้งตาม

หลกัเกณฑม์ติ ครม. เดิม (ตามท่ีกรมฯ กาํหนดให)้ 

- ความกวา้งของช่วงกลางสะพานใหล้ดเหลือ 6.00 เมตร (จากท่ีกรมฯ เคยกาํหนดให ้ 

8.00 เมตร ) เฉพาะกรณีทางนํ้าประเภทมีความกวา้งมากๆ 
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 สะพานขา้มทางนํ้าชลประทานประเภท 2,3,4  แยกเป็น 2 ประเภท  มีขอ้คิดเห็นมาก 

ท่ีสุดดงัน้ี 

 มีเรือแพสัญจร 

-  ช่องลอด (ความสูงจากระดบัทอ้งสะพานช่วงกลางถึงระดบันํ้าสูงสุด) ให ้ 

    คงไวต้ามหลกัเกณฑใ์นมติ ครม. เดิม 

 -  ความกวา้งของช่วงกลางสะพานใหค้งไวต้ามหลกัเกณฑใ์นมติ ครม. เดิม  

1.2.2 ไม่มีเรือแพสัญจร 

-  ช่องลอด (ความสูงจากระดบัทอ้งสะพานช่วงกลางถึงระดบันํ้าสูงสุด)  ให ้  

   คงไวต้ามหลกัเกณฑใ์นมติ ครม. เดิม 

2. การขอกนัเขตท่ีดินของผูข้ออนุญาตเพื่อการสัญจรของประชาชนไปขา้มสะพานขา้งเคียง   

และการขดุลอกคลอง  มีขอ้คิดเห็นมากท่ีสุด   ใหก้นัเขตท่ีดินของผูข้ออนุญาต 6.00 เมตร   

ตามรายละเอียดในขอ้เสนอของกองจดัสรรนํ้าฯ 

3. ระยะห่างของสะพานท่ีขออนุญาตก่อสร้างใหม่  แยกออกเป็น 2 เขตปกครอง  ดงัน้ี  

 สะพานท่ีก่อสร้างนอกเขตกรุงเทพฯ  เทศบาล  และสุขาภิบาล มีขอ้คิดเห็นเท่ากนัคือ 

- กลุ่มแรก  ใหค้งไวต้ามหลกัเกณฑเ์ดิม  คือ  ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของกรมฯ 

- กลุ่มสอง  ใหก้าํหนดระยะห่างของสะพานตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 100.00 เมตร 

สรุปขอ้คิดเห็นขา้งตน้  มีการขอแกไ้ขเพิ่มเติมหลกัเกณฑก์ารก่อสร้างสะพานขา้มทางนํ้า 

ชลประทาน  ดงัน้ี 

ก. สะพานขา้มทางนํ้าชลประทานประเภท 1  ใหล้ดความกวา้งช่วงกลางสะพานเหลือไม่นอ้ย 

กวา่ 6.00 เมตร  ในกรณีเป็นทางนํ้าขนาดใหญ่ 

ข. สะพานขา้มทางนํ้าชลประทานประเภท 2,3,4  ท่ีไม่มีเรือแพสัญจร  ใหล้ดความกวา้งช่วง 

กลางสะพานเหลือกวา้งไม่นอ้ยกวา่ 6.00 เมตร 

ค. ใหก้นัเขตท่ีดินของผูข้ออนุญาตระยะ 6.00 เมตร  ตามรายละเอียดของกองจดัสรรนํ้าฯ   

ง. ระยะห่างของสะพานท่ีขอก่อสร้างในเขตกรุงเทพฯ  เทศบาล  สุขาภิบาล  ใหเ้ป็นไปตาม 

หลกัเกณฑเ์ดิม  หรือกาํหนดระยะห่างไม่นอ้ยกวา่ 100.00 เมตร 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเสนอกองพิจารณาเสนอกรมฯ  ใหค้วามเห็นชอบ  เพื่อจะได้

ดาํเนินการร่างหนงัสือถึงกระทรวงต่อไป 

 

       (ลงนาม)    ทองใบ   สกุลแกว้  

        (นายทองใบ   สกุลแกว้)  
 

          รับรองสาํเนา 

นางปราณี    พรหมประดิษฐ 

              ชร.งบ. 



 บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ  งานขอใชท่ี้ราชพสัดุ      ฝ่ายผลประโยชน์ 

ที ่         วนัที ่      22  ตุลาคม  2534 

เร่ือง การแกไ้ขหลกัเกณฑก์ารก่อสร้างสะพานขา้มทางนํ้าชลประทาน 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เรียน ผจษ.  

  ตามท่ีมีการประชุมเม่ือวนัท่ี  11 เมษายน  2533  เร่ืองการก่อสร้างสะพานขา้มทางนํ้าชลประทาน  

ซ่ึงในท่ีประชุมไดเ้สนอใหแ้กไ้ขเพิ่มเติมหลกัเกณฑก์ารก่อสร้างสะพานขา้มคลองชลประทาน  ตามท่ีคุณทองใบ ฯ  

สรุปเสนอมาพร้อมน้ี 
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  ขอความเห็นชอบกรมฯ  เพื่อดาํเนินการต่อไป  
      

        สุพตัรา   สุขะวลัลิ  

           รักษาการ ฝผษ.  

เรียน รธบ.  
 

  เพื่อโปรดพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ  และแจง้ จ. ทาํหนงัสือกรมฯ เรียนกระทรวงพิจารณาต่อไป  

 

       (ลงนาม)     สกุลวฒัน์   จนัทโรบล  

              (นายสกุลวฒัน์   จนัทโรบล) 

           ผจษ. 9 มี.ค. 2535  

เรียน วพบ.  

  เพื่อพิจารณาใหค้วามเห็นก่อน  
 

       (ลงนาม)       นิพนธ์   สายหอม  

          (นายนิพนธ์   สายหอม)  

                 วพอ. รักษาราชการแทน รธบ.  

                               12 มี.ค. 2535  

เรียน รธบ.  

  เห็นสมควรใหค้วามเห็นชอบหลกัเกณฑก์ารก่อสร้างสะพานขา้มคลองชลประทานตามท่ี                

ท่ีประชุมไดก้าํหนดและแกไ้ขเพิ่มเติมน้ี 

  เห็นชอบตาม วพบ. เสนอ 

(ลงนาม)  นายนิพนธ์   สายหอม    (ลงนาม)     ปราโมทย ์  ไมก้ลดั 

  (นายนิพนธ์   สายหอม)                    (นายปราโมทย ์  ไมก้ลดั) 

วพอ.รักษาราชการแทน รธบ.  1 เม.ย. 2535                       วพบ.  30 มี.ค. 2535 


