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ระเบียบกรุงเทพมหานคร 
วาดวยการขออนุญาตกอสรางสะพานขามคลอง  

พ.ศ. 2549 
 
 โดยที่เปนการสมควรกําหนดระเบียบวิธีปฏิบัติในการพิจารณาอนุญาตกอสรางสะพานขามคลอง เพ่ือความเปน
ระเบียบเรียบรอยและเหมาะสม 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 49 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ผูวา
ราชการกรุงเทพมหานครจึงกําหนดระเบียบไว ดังตอไปนี้ 

 ขอ 1 ระเบียบนี้ใหเรียกวา “ระเบียบกรุงเทพมหานคร วาดวยการขออนุญาตกอสรางสะพานขามคลอง พ.ศ. 
2549” 

 ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวนัประกาศเปนตนไป 

 ขอ 3 บรรดาระเบียบ ขอบังคับ หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดกําหนดไวแลวในระเบียบนี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับ
ระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน 

 ขอ 4 ใหปลัดกรุงเทพมหานครรักษาการตามระเบียบนี้และใหมีอํานาจในการออกคําส่ัง ประกาศ เพ่ือปฏิบัติการ
ใหเปนไปตามระเบียบนี้ 

หมวด 1 
ขอความทั่วไป 

 ขอ 5 ในระเบียบนี้ 
  “สะพาน” หมายความวา ส่ิงกอสรางที่สรางขึ้นสําหรับขามคลอง เชน สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก สะพาน
ทอ สะพานเหล็ก สะพานไม สะพานชั่วคราว 
  “คลอง” หมายความวา คลอง ลําราง คูน้ําที่เปนสาธารณะหรือที่เปนของหนวยงานอื่นที่อยูในการควบคุม 
ดูแล รักษาของกรุงเทพมหานครหรือหนวยงานอื่น 

หมวด 2 
การขออนุญาต 

 ขอ 6 การขออนุญาตกอสรางสะพานขามคลองที่อยูในพ้ืนที่ของกรุงเทพมหานคร ใหปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

 ขอ 7 การขออนุญาตกอสรางสะพานขามคลองที่อยูในการควบคุม ดูแล รักษาของหนวยงานอื่น ผูขออนุญาต
กอสรางสะพานจะตองไดรับอนุญาตและปฏิบัติตามเงื่อนไขการไดรับอนุญาตจากหนวยงานที่ควบคุม ดูแล รักษาคลองนั้นกอน 

 ขอ 8 การขออนุญาตกอสรางสะพานขามคลอง เพ่ือเชื่อมตอกับถนนที่อยูในการควบคุม ดูแล รักษาของ
หนวยงานอื่น ผูขออนุญาตกอสรางสะพานจะตองไดรับอนุญาตและปฏิบัติตามเงื่อนไขการไดรับอนุญาตจากหนวยงานที่ควบคุม 
ดูแล รักษาถนนนั้นกอน 

 ขอ 9 ผูขออนุญาตกอสรางสะพานตองยื่นแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลนและรายการ
คํานวณ พรอมเอกสารหลักฐานวิธีการขออนุญาตตามกฎหมายควบคุมอาคารโดยใหมีหนังสือแจงวัตถุประสงคการใชประโยชน
ที่ดินประกอบการขออนุญาตดวย 

 ขอ 10 การยื่นขออนุญาตกอสรางสะพานทอ สะพานไม สะพานชั่วคราวขามคลอง ใหย่ืนที่สํานักงานเขตพื้นที่ สวน
สะพานอื่นนอกเหนือจากนั้น ใหย่ืนที่กองควบคุมอาคาร สํานักการโยธา 
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หมวด 3 
การอนุญาต เงื่อนไขการอนุญาตและการกอสรางสะพาน 

 ขอ 11 กรุงเทพมหานครอนุญาตใหกอสรางสะพานเขาสูที่ดินของผูขออนุญาตเฉพาะกรณีที่มีเหตุผลตามความ
จําเปนและมีความเหมาะสมกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังตอไปนี้ 
  (1) การกอสรางสะพานเขาสูบริเวณบานเปนหลังๆ หรือเขาสูที่ดิน หรือถนนเพ่ือประโยชนในการสัญจร
รวมกัน ที่ดินของผูขออนุญาตจะตองไมมีทางเขาออกอื่นและผูขออนุญาตตองแสดงรายละเอียดการใชประโยชนที่ดินให
ครบถวนชัดเจน 
  (2) การกอสรางสะพานเพื่อประโยชนในการแกไขปญหาจราจร 
  (3) การกอสรางสะพานเพื่อเขาสูที่ดินที่ใชเปนถนนในโครงการจัดสรรที่ดิน 
  (4) การกอสรางสะพานเชื่อมตอระหวางที่ดิน 2 ฝง ในกรณีที่ดินมีอาคารที่เขาขายตองมีทางเขาออกสูทาง
สาธารณะ ตามที่กฎหมายควบคุมอาคารกําหนด 
  (5)  การกอสรางสะพานที่กรุงเทพมหานครเห็นวามีความจําเปนและเหมาะสมเพื่อประโยชนตอสาธารณะ 
ตามที่กรุงเทพมหานครเห็นสมควร 

 ขอ 12 การอนุญาตใหกอสรางสะพานขามคลองตองไมขัดตอกฎหมาย วาดวยการควบคุมอาคาร กฎหมาย วาดวย
การผังเมือง กฎหมายหรือระเบียบอื่นที่เกี่ยวของ 

 ขอ 13 สะพานที่ขออนุญาตตองไมอยูในพ้ืนที่ที่มีประกาศกรุงเทพมหานคร หามปลูกสรางสิ่งอื่นใดในลําน้ําบริเวณนั้น 

 ขอ 14 ผูขออนุญาตตองยินยอมยกสะพานที่กอสรางใหเปนสาธารณประโยชน และมีหนาที่ดูแลและบํารุงรักษา
สะพานดังกลาวใหมีความมั่นคง แข็งแรงและสามารถใชงานไดโดยสะดวกดวย 

 ขอ 15 ผูขออนุญาตตองมอบเงินใหแกกรุงเทพมหานครเปนจํานวนรอยละ 50 ของเงินคากอสรางสะพานที่คํานวณ
จากราคามาตรฐานของกรุงเทพมหานครเพื่อเปนคาใชจายในการดูแลรักษาสภาพคลองบริเวณที่ขออนุญาต 
 การมอบเงินใหแกกรุงเทพมหานครตามวรรคแรก ไมรวมถึงการขออนุญาตกอสรางสะพานไม สะพานชั่วคราวและ
สะพานตามขอ 24 

 ขอ 16 กรณีกอสรางสะพาน หากเปนการรอนสิทธิ์ที่ดินขางเคียงหรือเปนปญหาทางกฎหมายผูขออนุญาตจะตอง
รับผิดชอบทั้งส้ิน 

 ขอ 17 ในกรณีผูขออนุญาตจะตองยื่นเรื่องขออนุญาตตัดคันหิน ลดระดับคันหินทางเทาและทําทางเชื่อมในที่
สาธารณะเพื่อเปนทางเขา-ออกรถยนต ตอสํานักงานเขตพื้นที่ ตามระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยการขออนุญาตตัดคันหนิ
ทางเทา ลดระดับคันหินทางเทาและทําทางเชื่อมในที่สาธารณะ จะตองไดรับอนุญาตกอนดําเนินการกอสรางสะพาน 

 ขอ 18 การดําเนินการกอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก สะพานทอและสะพานเหล็ก ผูดําเนินการกอสรางตอง
เปนผูที่ขึ้นทะเบียนเปนผูรับเหมาดานงานทางไวกับกรุงเทพมหานคร 

 ขอ 19 การกอสรางสะพานที่มีความจําเปนตองรื้อยายตนไม สนามหญา ทอระบายน้ํา เสาไฟฟา หรือ
สาธารณูปโภคอื่นๆ ที่อยูในทางสาธารณะ ผูขออนุญาตจะตองไดรับอนุญาตจากหนวยงานที่เปนเจาของกอนดําเนินการกอสราง
สะพาน 

 ขอ 20 ระหวางการกอสรางสะพาน ผูขออนุญาตจะตองจัดระบบระบายน้ําใหสามารถระบายน้ําได โดยไมกอใหเกิด
ความเดือดรอน และปญหาน้ําทวมในพ้ืนที่บริเวณที่กอสราง 

 ขอ 21 ถาตําแหนงของสะพานที่ขออนุญาต มีเขื่อนเดิมของทางราชการ การตอกเสาเข็มสะพานจะตองไม
กระทบกระเทือนตอโครงสรางเขื่อนเดิม หากเกิดความเสียหายขึ้น ผูขออนุญาตจะตองซอมแซมใหคืนสภาพเดิม 
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 ขอ 22 เมื่อดําเนินการกอสรางเสร็จแลว ผูขออนุญาตตองเก็บเศษวัสดุ อุปกรณ และร้ือถอนโครงสรางชั่วคราวที่ใช
ในการกอสรางที่อยูในคลองออกใหหมดและขุดลอกคลองใหมีคาระดับทองคลอง ตามที่กรุงเทพมหานครกําหนด 

 ขอ 23 กรุงเทพมหานครมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกการอนุญาตตามระเบียบนี้ได ถาผูขออนุญาตกระทําการฝาฝนเง่ือนไข
ในการอนุญาต หรือกรุงเทพมหานครมีความจําเปนเพ่ือความเปนระเบียบเรียบรอยในการจราจร หรือเพ่ือความปลอดภัยของผู
สัญจรทางน้ํา ทางบกและผูอยูอาศัยที่อยูในบรเิวณขางเคียงดวย 

หมวด 4 
ลักษณะ รูปแบบของสะพาน 

 ขอ 24 สะพานที่เขาสูบริเวณบานพักอาศัยเปนหลังๆ ใหสรางไดกวางไมเกิน 4.00 เมตร 

 ขอ 25 สะพานที่เขาสูที่ดินหรือถนนเพ่ือประโยชนในการสัญจรรวมกัน ใหสรางไดกวางไมเกินความกวางของถนน
ที่เชื่อมตอกับสะพานและมีความกวางไมเกิน 12.00 เมตร 

 ขอ 26 สะพานที่เขาสูที่ดินที่ใชเปนถนนในโครงการจัดสรรที่ดิน ใหสรางไดกวางไมเกินความกวางของถนนใน
โครงการจัดสรรที่ดิน ตามกฎหมายจัดสรรที่ดิน หากสะพานมีความกวางเกิน 12.00 เมตร ตองจัดใหมีชองวางกลางสะพาน
ตลอดความยาวของสะพานกวางไมนอยกวา 1.50 เมตร พรอมราวสะพานที่มั่นคง แข็งแรงกั้นชองวางกลางสะพานดังกลาวดวย 

 ขอ 27 แนวศูนยกลางสะพานตองไมเชื่อมกับถนนบริเวณทางรวมหรือทางแยกสาธารณะที่มีความกวางตั้งแต 6.00 
เมตรขึ้นไป และตองหางจากจุดเริ่มตนโคงหรือหักมุมของขอบทางรวมหรือทางแยกสาธารณะเปนระยะทางไมนอยกวา 20.00 
เมตร 

 ขอ 28 แนวศูนยกลางสะพานตองไมเชื่อมกับถนนบริเวณเชิงลาดสะพาน และตองอยูหางจากจุดสุดเชิงลาดสะพาน
เปนระยะไมนอยกวา 50.00 เมตร เวนแตสะพานที่เชื่อมกับถนนที่มีทางขนานขางสะพาน 

 ขอ 29 สะพานที่เขาสูที่ดินหรือถนนเพ่ือประโยชนในการสัญจรรวมกัน หรือเขาสูโครงการจัดสรรที่ดิน จะตองมี
โครงสรางที่มั่นคง แข็งแรงและตองสามารถรับน้ําหนักบรรทุกไดตามมาตรฐาน AASHTO HS 20-40 สวนสะพานที่เขาสูบริเวณ
บานเปนหลังๆ จะตองมีโครงสรางที่มั่นคง แข็งแรงและตองสามารถรับน้ําหนักบรรทุกไดตามมาตรฐาน AASHTO HS 15-44 
โดยผูขออนุญาตตองติดตั้งปายควบคุมน้ําหนักบรรทุกใหสอดคลองกับคามาตรฐานการออกแบบสะพาน ใหผูใชสะพานสามารถ
มองเห็นไดอยางชัดเจน 

 ขอ 30 สะพานที่เขาสูบริเวณบานเปนหลังๆ กําหนดใหมีสวนลาดชันไมเกิน 10 ใน 100 และสะพานที่เขาสูที่ดิน
หรือถนนเพ่ือประโยชนในการสัญจรรวมกัน กําหนดใหมีสวนลาดชันไมเกิน 8 ใน 100 

 ขอ 31 ตําแหนง เสาสะพานหรือกําแพงกันดิน ตองอยูในตําแหนงที่ไมขวางทางน้ําไหลและไมกีดขวางทางสัญจร
ทางน้ํา โดยใหเปนไปตามขอกําหนด ดังนี้ 
  (1) แนวเขตคลองที่มีความกวางไมเกิน 5.00 เมตร ใหกอสรางเปนสะพานทอได โดยใหผนังของสะพาน
ทอทั้งสองดานอยูนอกแนวเขตคลอง 
  (2) แนวเขตคลองที่มีความกวางนอยกวา 10.00 เมตร กําหนดใหเสาสะพานทั้งสองดานอยูนอกแนวเขต
คลอง 
  (3) แนวเขตคลองที่มีความกวางตั้งแต 10.00-15.00 เมตร กําหนดใหสะพานมีชองวางระหวางศูนยกลาง
เสาสะพานชวงกลาง กวางไมนอยกวา 6.00 เมตร โดยตําแหนงของศูนยกลางเสาสะพานที่อยูชวงกลางคลอง ตองอยูหางจาก
แนวศูนยกลางคลองไมนอยกวา 3.00 เมตร และเสาสะพานตัวริมทั้งสองดานอยูนอกแนวเขตคลอง 
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  (4) แนวเขตคลองที่มีความกวางมากกวา 15.00 เมตร กําหนดใหสะพานมีชองวางระหวางศูนยกลางเสา
สะพานชวงกลาง กวางไมนอยกวา 8.00 เมตร โดยตําแหนงของศูนยกลางเสาสะพานที่อยูชวงกลางคลอง ตองอยูหางจากแนว
ศูนยกลางคลองไมนอยกวา 4.00 เมตร และเสาสะพานตัวริมทั้งสองดานอยูนอกแนวเขตคลอง 
  (5) แนวเขตคลองที่มีความกวางตั้งแต 20.00-25.00 เมตร กําหนดใหสะพานมีชองวางระหวางศูนยกลาง
เสาสะพานชวงกลาง กวางไมนอยกวา 10.00 เมตร โดยตําแหนงของศูนยกลางเสาสะพานที่อยูชวงกลางคลอง ตองอยูหางจาก
แนวศูนยกลางคลองไมนอยกวา 5.00 เมตร และเสาสะพานตัวริมทั้งสองดานอยูนอกเขตคลอง 
  (6) แนวเขตคลองที่มีความกวางมากกวา 25.00 เมตร กําหนดใหสะพานมีชองวางระหวางศูนยกลางเสา
สะพานชวงกลาง กวางไมนอยกวา 12.00 เมตร โดยตําแหนงของศูนยกลางเสาสะพานที่อยูชวงกลางคลอง ตองอยูหางจากแนว
ศูนยกลางคลองไมนอยกวา 6.00 เมตร และเสาสะพานตัวริมทั้งสองดานอยูนอกแนวเขตคลอง 
  (7) ตําแหนงของเสาสะพานที่อยูในเขตคลอง ตองมีระยะหางระหวางศูนยกลางเสาสะพานกับแนวกําแพง
กันดิน ไมนอยกวา 2.00 เมตร 

 ขอ 32 เชิงลาดและปลายเชิงลาดสะพานตองไมลํ้าเขาไปในผิวถนนสาธารณะ และจะตองไมกีดขวางทางเขา-ออก
ของอาคาร หรือที่ดินของบุคคลอื่น เวนแตจะไดรับการยินยอมเปนหนังสือจากเจาของอาคารหรือเจาของที่ดิน สวนสะพานขาม
คลองที่มีถนนสาธารณะขนานตลอดแนวคลอง กรุงเทพมหานครจะพิจารณาตามความเหมาะสมเปนรายๆไป 

 ขอ 33 รูปแบบของสะพานที่ขออนุญาตตองคํานึงถึงความสวยงามดานสถาปตยกรรม การปรับเชิงลาดสะพาน 
ทางเทา ทางระบายน้ําและอื่นๆ เพ่ือใหใชงานไดดีและมีความเปนระเบียบเรียบรอย 

 ขอ 34 กําหนดใหกอสรางกําแพงกันดินตลอดความกวางสะพานตามแนวเขตคลองใหมีความมั่นคง แข็งแรง 
สามารถปองกันการพังทลายของดินริมตล่ิง ตามคาระดับออกแบบที่กรุงเทพมหานครกําหนดไว ซึ่งแนวกําแพงกันดินนี้จะตอง
อยูนอกเขตคลองและยื่นออกจากริมสะพานอยางนอยขางละ 3.00 เมตร ในกรณีที่มีทอระบายน้ําเดิมไหลลงคลอง จะตองเปด
ชองใหน้ําไหลผานไดสะดวกและมีขนาดของชองเปดเทากับทอระบายน้ําเดิม 

 ขอ 35 ในกรณีสะพานที่ขออนุญาตชิดที่ดินของบุคคลอื่น การกอสรางกําแพงกันดินตามขอ 34 หากล้ําที่ดินบุคคล
อ่ืนตองไดรับการยินยอมเปนหนังสือจากเจาของที่ดิน กรณีที่ไมสามารถกอสรางกําแพงกันดินอยูนอกแนวเขตคลองได ให
กอสรางกําแพงกันดินยื่นออกจากริมสะพานอยางนอยขางละ 3.00 เมตร โดยใหอยูชิดแนวเขตคลองมากที่สุด 

 ขอ 36 กําหนดใหระดับพ้ืนลางสะพานทอ มีคาเทากับ -1.500 ตามคาระดับน้ําทะเลปานกลางและระดับใตพ้ืน
สะพานทอดานบนมีคาเทากับ 1.000 ตามคาระดับน้ําทะเลปานกลาง 

 ขอ 37 กําหนดใหคาระดับต่ําสุดของโครงสรางสะพานชวงกลาง ไมตํ่ากวาเกณฑ ดังตอไปนี้ 
  (1) คลองที่มีการสัญจรทางน้ําดวยเรือโดยสารหรือเรือบรรทุกขนาดใหญ มีคาระดับไมนอยกวา 4.000 
ตามคาระดับน้ําทะเลปานกลาง 
  (2) คลองที่มีการสัญจรทางน้ําดวยเรือโดยสารหรือเรือบรรทุกขนาดเล็ก มีคาระดับไมนอยกวา 3.000 
ตามคาระดับน้ําทะเลปานกลาง 
  (3) คลองที่ไมมีการสัญจรทางน้ํา มีคาระดับไมนอยกวา 2.000 ตามคาระดับน้ําทะเลปานกลาง 
 ในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามคาที่กําหนดขางตนได กรุงเทพมหานครจะพิจารณาเปนรายๆไป 

 ขอ 38 กําหนดใหกําแพงกันดินตองมีระยะจากปลายสุดของกําแพงกันดินอยูตํ่ากวาระดับขุดลอกคลองและจะตอง
สามารถปองกันมิใหดินหลังกําแพงกันดินเกิดการยุบตัวไหลลอดผานใตกําแพงกันดินลงสูคลองในขณะที่ระดับน้ําในคลองลดลง
ถึงระดับขุดลอกคลอง ทั้งนี้ ใหผูออกแบบคํานวณการปองกันการไหลของดิน (Heave) โดยใชคาความปลอดภัยไมนอยกวา 2.5 

 ขอ 39 สะพานที่กอสรางขามผานสะพานทางเดินเลียบคลอง จะตองจัดใหประชาชนสามารถสัญจรผานได
โดยสะดวกและไมเกิดอันตราย โดยผูขออนุญาตตองไดรับอนุญาตจากหนวยงานที่ดแูลรับผิดชอบกอน 
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หมวด 5 
บทเบ็ดเตล็ด 

 ขอ 40 หากกรุงเทพมหานครมีความจําเปนตองใชสถานที่หรือแจงใหรื้อถอนสะพาน ผูขออนุญาตจะตอง
ดําเนินการทันทีโดยไมมีเง่ือนไขหรือเรียกรองใดๆทั้งส้ิน โดยผูขออนุญาตจะตองเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการรื้อถอน
ทั้งหมด 

 ขอ 41 ในกรณีมีเหตุผลสมควรปฏิบัติเปนอยางอื่น ใหเสนอผูวาราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาสั่งการเปนกรณีไป 
 

ประกาศ ณ วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2549 
อภิรักษ โกษะโยธนิ 
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