
 

 

 

ท่ี  กส. 0405/11097                                                                                                      กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

 

1  มิถุนายน  2521 
 

เร่ือง การสร้างสะพานขา้มทางนํ้าชลประทาน  
 

กราบเรียน     ท่านนายกรัฐมนตรี 
 

อา้งถึง มติคณะรัฐมนตรี  ท่ี สร. 0402/16414   ลงวนัท่ี 15 พฤศจิกายน  2510  

 และมติคณะรัฐมนตรี  ท่ี สร. 0202/14007  ลงวนัท่ี  26  กนัยายน  2516  
 

 

  ดว้ยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ไดรั้บรายงานจากกรมชลประทานวา่  ตามมติคณะรัฐมนตรี          

ท่ี สร.0402/16414  ลงวนัท่ี 15 พฤศจิกายน  2510  ไดป้ระทานอนุมติัในหลกัการใหป้ระชาชนและส่วนราชการ

ขออนุญาตสร้างสะพานขา้มทางนํ้าชลประทาน  โดยมีหลกัเกณฑ ์รวม 4 ประการ  ตามท่ีกระทรวงพฒันาการ

แห่งชาติเสนอ  คือ 

1. อนุญาตใหส้ร้างสะพานไดเ้ฉพาะท่ีมีถนนอนัเป็นทางสาธารณะตดัผา่นกบัทางนํ้า 

ชลประทาน 

2. การอนุญาตตามขอ้ 1  ระยะของสะพานสาํหรับรถยนตข์า้มจะตอ้งห่างกนัไม่นอ้ยกวา่  

1.000 กิโลเมตร   นอกจากในกรณีท่ีจาํเป็น  เพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ  กรมชลประทานจะพิจารณาอนุญาต

เป็นพิเศษเฉพาะราย 

3. การก่อสร้างสะพานเหล่านั้น  จะตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขของ  

กรมชลประทานเพื่อประโยชน์แก่การชลประทาน  

4. สาํหรับสะพานท่ีกรมชลประทานไดอ้นุญาตใหส้ร้างเป็นการชัว่คราว  โดยมีกาํหนดเวลานั้น   

สะพานใดท่ีไม่อยูใ่นหลกัเกณฑด์งักล่าวขา้งตน้  เม่ือส้ินสุดระยะเวลาท่ีระบุไวใ้นหนงัสืออนุญาต                                  

กรมชลประทานอาจจะใหร้ื้อถอนไปเม่ือมีความจาํเป็นจริงๆ 
 

สาํหรับสะพานท่ีทางราชการ  เทศบาล  สุขาภิบาล  หรือราชการบริหารส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนๆ              

จะสร้างข้ึน นั้น  คณะรัฐมนตรีมีบญัชาใหก้รมชลประทานพิจารณาผอ่นผนัใหเ้ป็นกรณีพิเศษ  โดยมุ่งท่ีจะไม่ให้

เป็นอุปสรรคแก่การสัญจรไปมาของประชาชนดว้ย 
 

  ในปี  2516  ไดมี้มติคณะรัฐมนตรี ท่ี สร. 0202/14007  ลงวนัท่ี 26 กนัยายน  2516  ไดป้ระทาน

อนุมติัในหลกัการเก่ียวกบัการอนุญาตสร้างสะพานขา้มทางนํ้าชลประทานเป็นการเพิ่มเติมมติคณะรัฐมนตรี

เก่ียวกบัการสร้างสะพานขา้มทางนํ้าชลประทานฉบบัเก่า  ในกรณีสร้างสะพานขา้มทางนํ้าชลประทานเพื่อ           
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กิจการอุตสาหกรรม  การจดัสรรท่ีดินใหเ้ป็นท่ีอยูอ่าศยั  การก่อสร้างสถานศึกษา  สถานพยาบาลอนามยั  อาคารท่ี

ถูกวนิาศภยั  หรือหน่วยงานท่ีตั้งข้ึนใหม่  และสะพานท่ีขอขยายกวา้งข้ึน นั้น  เป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก  

หรือคอนกรีตอดัแรงท่ีสามารถรับนํ้าหนกับรรทุกไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 20 ตนั  โดยมีผวิจราจรกวา้งไม่นอ้ยกวา่ 6.00 เมตร                   

มีทางเดินเทา้ขา้งละ 1.00 เมตร  ระดบัทอ้งคานสะพานสูงกวา่ระดบันํ้าสูงสุด  ในบริเวณนั้นไม่นอ้ยกวา่ 4.60 เมตร  

และถา้เป็นสะพานท่ีช่วงกลางยกได ้ ตอ้งสูงกวา่ระดบันํ้าสูงสุดไม่นอ้ยกวา่ 3.00 เมตร  ช่วงกลางของสะพาน

จะตอ้งกวา้งไม่นอ้ยกวา่ 6.00 เมตร  แบบและรายการคาํนวณสะพานท่ีจะก่อสร้างจะตอ้งใหก้รมชลประทานตรวจ

รับรองและกรมชลประทานจะตอ้งควบคุมการก่อสร้างเอง  เม่ือสร้างเสร็จแลว้จะตอ้งเปิดเป็นสะพานสาธารณะดว้ย  

สะพานท่ีขออนุญาตสร้างตามหลกัเกณฑน้ี์  ระยะของสะพานจะตอ้งห่างกนัไม่นอ้ยกวา่ 250  เมตร  ตามท่ี

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ 
 

  ทั้งน้ี  โดยมีวตัถุประสงคท่ี์จะมิใหส้ะพานท่ีจะก่อสร้างเป็นอุปสรรคแก่กิจการชลประทาน                  

การบาํรุงรักษาทางนํ้าชลประทาน  อนัเป็นงานตามโครงการสาธารณูปโภค  และเพื่อมิใหเ้ป็นการขดัขวางแก่

ความเจริญของบา้นเมือง  โดยกรมชลประทานไดป้ฏิบติัตามหลกัการแห่งมติคณะรัฐมนตรีทั้งสองฉบบัน้ีมาโดย

กวดขนั 
 

  บดัน้ี  กรมชลประทานไดพ้ิจารณาเห็นวา่  ปัจจุบนัความเจริญของบา้นเมืองไดข้ยายตวัออกไปสู่

ชานเมืองอยา่งรวดเร็วและไม่หยดุย ั้ง  พื้นท่ีการเพาะปลูกภายในเขตชลประทานไดเ้ปล่ียนสภาพมาเป็นท่ีอยูอ่าศยั

และเป็นโรงงานอุตสาหกรรมหนาแน่น  จากการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วน้ี ตามหลกัแห่งมติคณะรัฐมนตรี            

ทั้งสองฉบบัท่ีกล่าวขา้งตน้  ซ่ึงผา่นพน้มานานปี  จึงไม่สอดคลอ้งและทนัต่อสภาวะการณ์ในปัจจุบนั  ประกอบกบั

ในปัจจุบนัเคร่ืองจกัรเคร่ืองมือและวธีิการในการขดุลอกทางนํ้าก็ไดว้วิฒันาการข้ึน  สามารถใชเ้คร่ืองมือขนาดเล็ก

ลงกวา่เดิมทาํการขดุลอกได ้ และเพื่อมิใหเ้ป็นอุปสรรคแก่ความเจริญกา้วหนา้ของบา้นเมือง  กรมชลประทานเห็น

เป็นการสมควรและจาํเป็นท่ีจะตอ้งแกไ้ขปรับปรุงหลกัการการอนุญาตใหส้ร้างสะพานขา้มทางนํ้าชลประทาน 

ตามท่ีคณะรัฐมนตรีไดป้ระทานอนุมติัไวเ้ดิม  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงดงักล่าว  โดยขอประทาน

อนุมติัยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี ท่ี สร.0402/16414  ลงวนัท่ี 15 พฤศจิกายน  2510  และมติคณะรัฐมนตรี                          

ท่ี 0202/14007  ลงวนัท่ี 25 กนัยายน  2516 เสีย  และขอประทานอนุมติัในหลกัการการอนุญาตใหป้ระชาชนและ

ส่วนราชการสร้างสะพานขา้มทางนํ้าชลประทานใหม่  ดงัต่อไปน้ี 

1. กรมชลประทานจะอนุญาตใหส้ร้างสะพานตรงท่ีมีถนนสาธารณะตดัผา่นกบัทางนํ้า 

ชลประทานเป็นอนัดบัแรก 

2. ระยะของสะพานท่ีจะอนุญาตใหส้ร้างจะตอ้งห่างกนัไม่นอ้ยกวา่ 250 เมตร  ในการขอ 

อนุญาตสร้างสะพานดงัต่อไปน้ี  กรมชลประทานจะผอ่นผนัใหเ้ป็นกรณีพิเศษ  ทั้งน้ี  โดยมุ่งท่ีจะไม่ใหเ้ป็น

อุปสรรคแก่การสัญจรไปมาของประชาชนและความเจริญของบา้นเมือง 

 สะพานท่ีทางราชการ  เทศบาล  สุขาภิบาล  ราชการบริหารส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน  หรือ 

องคก์ารสาธารณกุศลขออนุญาตสร้าง 

/2.2  สะพาน... 
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 สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กหรือคอนกรีตอดัแรง  ซ่ึงมีผวิจราจรกวา้งไม่นอ้ยกวา่             

6.00 เมตร  มีทางเดินเทา้ขา้งละ 1.00 เมตร และรับนํ้าหนกับรรทุกไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 20 ตนั  ท่ีเอกชนขออนุญาตสร้าง

ขา้มทางนํ้าชลประทานท่ีอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร  ในเขตเทศบาล  หรือในเขตสุขาภิบาล 

3. การสร้างสะพานเหล่านั้นจะตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์กรมชลประทานกาํหนดดงัต่อไปน้ี 

 กรณีสร้างขา้มทางนํ้าชลประทาน  ประเภท 1  คือ  เป็นทางนํ้าท่ีใชใ้นการส่งนํ้า  ระบายนํ้า    

หรือกกัเก็บนํ้า  ความกวา้งของสะพานช่วงกลางและระดบัทอ้งคานของสะพานท่ีจะก่อสร้างจะตอ้งเป็นไปตามท่ี

กรมชลประทานกาํหนด  โดยกรมชลประทานจะพิจารณาอนุญาตเป็นกรณีพิเศษในดา้นไม่ใหเ้ป็นอุปสรรคแก่การ

สัญจรไปมา  และแก่การประกอบอาชีพของประชาชน 

 กรณีสร้างขา้มทางนํ้าชลประทาน ประเภท 2 , ประเภท 3  และประเภท 4  คือ เป็นทางนํ้า 

ชลประทานท่ีใชใ้นการคมนาคม  ช่วงกลางสะพานจะตอ้งกวา้งไม่นอ้ยกวา่ 8.00 เมตร  และระดบัทอ้งคานสะพาน

จะตอ้งสูงกวา่ระดบันํ้าสูงสุดในบริเวณนั้น  ไม่นอ้ยกวา่ 3.80 เมตร  ถา้เป็นสะพานช่วงกลางยกไดร้ะดบัทอ้งคาน

สะพานจะตอ้งสูงกวา่ระดบันํ้าสูงสุดในบริเวณนั้นไม่นอ้ยกวา่ 2.40 เมตร  โดยกรมชลประทานจะกาํหนดระดบั

นํ้าสูงสุดในทางนํ้าชลประทานให ้

  ทางนํ้าชลประทานตาม 3.2  สายใด โดยสภาพไม่มีเรือ  แพ  สัญจรไปมา  หรือมีแต่เป็นเรือแพ

ขนาดเล็กท่ีมีระวางไม่เกิน 60 ตนั ผา่น  กรมชลประทานจะพิจารณาลดความสูงของระดบัทอ้งคานสะพานเองอีก  

โดยจะพิจารณาจากสภาพแวดลอ้มอ่ืนประกอบแต่ละทางนํ้าไป  ทั้งน้ี  เพื่อจะช่วยประหยดัค่าก่อสร้างสะพานลง  

อยา่งไรก็ตามระดบัทอ้งคานสะพานจะตอ้งสูงกวา่ระดบันํ้าสูงสุดในทางนํ้าบริเวณนั้นไม่นอ้ยกวา่ 1.50 เมตร 

4. สะพานท่ีกรมชลประทานไดอ้นุญาตไวเ้ป็นการชัว่คราว  โดยมีกาํหนดเวลารายใดท่ีไม่อยูใ่น 

หลกัเกณฑด์งักล่าวขา้งตน้  เม่ือส้ินสุดระยะเวลาท่ีระบุไวใ้นหนงัสืออนุญาต  กรมชลประทานอาจจะใหร้ื้อถอน

ออกไปไดเ้ม่ือมีความจาํเป็น 
 

  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไดพ้ิจารณาแลว้  เห็นชอบตามเหตุผลท่ีกรมชลประทานเสนอ             

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  หากชอบดว้ยดาํริขอไดโ้ปรดเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไปดว้ย  จกัเป็นพระคุณยิง่ 

 

       ขอแสดงความนบัถืออยา่งยิง่  
 

      (ลงช่ือ)            ปรีดา   กรรณสูตร  

                         (นายปรีดา   กรรณสูตร)  

          รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

 

 

กรมชลประทาน 

โทร.  0-2243-6945 


