
คูมือสาํหรับประชาชน : การพิจารณาอนุญาตใหปลูกสรางสิง่ลวงล้าํลาํนํ้า 

หนวยงานท่ีใหบริการ :เทศบาลตาํบลปากนํ้าอาํเภอเมืองระนองจงัหวัดระนองกระทรวงมหาดไทย 

 

หลักเกณฑ วิธีการ เงือ่นไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. อาคารหรือสิ่งอื่นใดลวงล้าํลาํแมนํ้าที่จะอนุญาตใหปลกูสรางได 

  1.1 ตองมีลกัษณะที่ถงึอนุญาตไดตามกฎกระทรวงฉบบัที่ 63 (พ.ศ. 2537) ไดแก 

  - ทาเทียบเรือขนาดไมเกิน 20 ตันกรอส 

  - โปะเทียบเรือและสะพานปรบัระดับ 

  - สะพานขามคลอง 

  - คานเรือ 

  1.2 ตองไมอยูในเขตที่กรมเจาทาประกาศหามปลกูสราง 

 

  2. การอนุญาตใหใชพ้ืนที่ลวงล้าํลาํแมน้าํ 

  2.1 ใหกระทําไดเทาทีจ่าํเปนและสมควรเฉพาะตามวัตถุประสงคในการใชอาคารเพ่ือมิใหมีการสรางสิ่งลวงล้าํลําแมน้าํยื่น

เขาไปในทางนํ้ามากเกินความจาํเปนในการออกแบบอาคารจึงควรพิจารณาขุดลอกที่ต้ืนออกตามสมควรและเปนไปได 

  2.2 ตองไดรับการรองรบัเปนหนงัสอืจากทางจังหวัดวาสิง่ลวงล้าํลาํแมนํ้าทีข่ออนุญาตไมเปนอุปสรรคตอแผนพัฒนา

จังหวัดผังเมืองและการรกัษาสภาพแวดลอมของจงัหวัดเพ่ือปฏบิัติใหสอดคลองกับนโยบายของจังหวัดเก่ียวกับการอนุรกัษ

ธรรมชาติสิง่แวดลอมประวัติศาสตรภูมิทศันและความเปนระเบียบเรียบรอยของพ้ืนที ่

  2.3 ตองไมเปนการขัดตอกฎหมายวาดวยการควบคมุอาคารหรือกฎหมายวาดวยการผงัเมือง 

 

3. ลักษณะหรอืสภาพของสิ่งลวงล้าํลาํแมน้าํ 

  3.1 ตองไมเปนอันตรายตอการเดินเรือโดยพิจารณาถงึสภาพตางๆของทางนํ้าและบริเวณใกลเคียงเก่ียวกับขนาดกวาง

ความโคงความลึกของนํ้าลักษณะเก่ียวกับขนาดความกวางความโคงความลึกของนํ้าลักษณะของรองนํ้าระยะหางของขอบ

รองระดับนํ้าขึ้นสูงสุดและน้าํลงตํ่าสุดความลาดชันของของฝงหรอืชายตลิ่งที่กลบัลําเรอืทีจ่อดเรืออื่นๆความหนาแนนของ

การจราจรทางน้ําแนวโนมของเรือทีอ่าจมีเพ่ิมขึ้นในอนาคตความสามารถในการบังคบัเรือระยะหางที่เรือจะสวนกันไดโดย

ปลอดภัยประกอบตามหลกัวชิาการเดินเรือเพ่ือมิใหเกิดปญหาอุปสรรคหรือเปนอันตรายตอการเดินเรือ 

  3.2 ตองไมกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมตามสภาพธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติตามสภาพอุทก

ศาสตรของชายฝงหรือแนวตลิง่ไมทาํใหทางน้าํเปลี่ยนแปลงไปจนกอใหเกิดผลกระทบตอตลิง่รองนํ้าระดับนํ้าขึ้น&ndash; 

นํ้าลงความเร็วทศิทางกระแสนํ้าทศิทางของคลื่นขบวนการเคลือ่นตัวของตะกอนดินและทรายการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบ

ของการกัดเซาะหรอืการตกตะกอนรวมทัง้ไมกอใหเกิดผลกระทบบริเวณขางเคียงและไมทําใหทางนํ้าแคบลง 

 

ลักษณะของสิ่งลวงล้าํลาํแมนํ้าทีพ่ึงอนญุาตได 

  1. ทาเทียบเรอืขนาดไมเกิน 20 ตันกรอส 



วัตถปุระสงคการใชสาํหรบัเปนทาเทียบผูกจอดเรือขนาดไมเกิน 20 ตันกรอสเพ่ือรบัสงคนและ/หรือสิ่งของโดยใหระบุ

วัตถปุระสงคการใชเปนทาเทียบเรือสาธารณะหรือใชขนสงสนิคาหรือผูโดยสารหรือมีวัตถุประสงคอ่ืน (เพ่ือประโยชนในการ

เรียกเก็บคาตอบแทนตามกฎกระทรวงฉบับที่ 64) 

 

 ขอพิจารณาดานการใชพ้ืนที่ลวงล้าํลําแมนํ้า 

 การออกแบบทาเทียบเรือใหสวนที่ยื่นออกจากขอบตลิง่ / ฝงนอยทีสุ่ดทาทีจ่าํเปนโดยจะตองพิจารณาขุดลอกที่ต้ืน

ออกตามความสะดวกและความเปนไปไดเพ่ือมิใหทาเทียบเรอืย่ืนออกมามากเกินความจาํเปนและมีความลึกของน้าํหนาทา

ขณะนํ้าลงต่าํสุดเพียงพอใหเรือเขาเทียบทาโดยปลอดภัย 

 ปลายสุดของทาเทียบเรือตองไมเกินแนวลกึหนาทาเม่ือนํ้าลงตํ่าสดุลกึกวาอัตราเกินนํ้าลกึสงูสุดขอเรอืที่เขาเทียบทา

ตามความจําเปนโดยคาํนงึถงึขนาดเรือและลักษณะภูมิประเทศแตทัง้น้ีตองไมเกิน 1 ใน 5 ของความกวางของแมน้าํ / ลาํ

คลองโดยคาํนึงถงึรองนํ้าทางเดินเรือและพ้ืนทีจ่อดเรือและพ้ืนที่กลบัลาํเรือ 

 ตองสรางตามแนวเขตที่ดินทีผู่ขออนญุาตมีกรรมสิทธหรอืสทิธคิรอบครองเปนแนวตรงยื่นจากฝงโดย 

  ขอบทาเทียบเรือตองมรีะยะหางจากแนวเขตที่ดินขางเคียงไมนอยกวา 1 เมตร 

  ตองไมย่ืนล้าํกวาแนวทาเทียบเรือขางเคียงที่สรางอยูกอนแลวจนเปนเหตุใหเกิดความไมสะดวกแกการนํา

เรือเขา&ndash; ออกเทียบทาขางเคียงกันน้ัน 

  ตองไมย่ืนเอนเอียงออกรุกล้ําหนาแนวเขตที่ดินหรือหนาอาคารผูอ่ืนหรอืหนาทาของผูอ่ืน 

  เรือที่เทียบทาตองไมรกุล้าํหนาแนวเขตที่ดินหรือหนาอาคารหรือหนาทาของผูอ่ืน 

  

 ใหพิจารณาขนาดความยาวของทาเทียบเรอืใหเหมาะสมกับเรือขนาดไมเกิน 20 ตันกรอสจาํนวน 1 ลาํที่ใชสาํหรับ

เทียบทารบัสงคนละ/หรือสิ่งของ 

 ขนาดทาเทียบเรือใหมีความกวางไมเกิน 3.50 เมตรและสะพานเชื่อมระหวางฝงกับทาเทียบเรอืใหมีความกวางไม

เกิน 2.50 เมตรโดยไมใชพ้ืนที่ทาเทียบเรือสาํหรับกองเก็บสิ่งของหรอืจอดยานพาหนะหรอืทาํกิจกรรมอ่ืนที่ไมเกี่ยวของกับ

วัตถปุระสงคของทาเทียบเรอืเพื่อปองกันมิใหใชทีส่าธารณะเกินความจาํเปน 

 

 

1.1.6กรณีทาเรืออยูมนเขตโครงการพัฒนาการขนสงทางน้ําที่กาํหนดแนวรองนํ้าหรือมีแผนการขุดลอกไวชัดเจนปลายสดุ

ของทาเทียบเรือตองมีระยะหางจากขอบรองนํ้าลึกไมนอยกวา 2 เทาของความกวางเฉลี่ยของเรือที่เขาเทียบทา 

 1.1.7 กรณีทาเรือยังไมไดกําหนดแนวรองนํ้าใหยึดถือขอบรองนํ้าธรรมชาติเปนหลกั 

 1.1.8 ทาเทียบเรือในทะเลที่ผานชายหาดตองไมปดกั้นการที่ประชาชนจะใชสอยหรือเดินทางผานชายหาด 

 

 1.2 ขอพิจารณาดานลักษณะหรือสภาพของสิง่ลวงล้าํลาํแมนํ้า 

 1.2.1 ทาเทียบเรือตองมีโครงสรางแข็งแรงความแข็งแรงพ้ืนทาเทียบเรือสามารถรบันํ้าหนักไดเทาใดทาเทียบจะตอง

แข็งแรงพอในการรบัแรงกระแทรกของเรือทีเขาเทียบโดยปกติทาเทียบเรือตองมีพุกผูกเรือและอปุกรณกันเรือกระทบทาที่



เหมาะสม 

 1.2.2 ตองมีโครงสรางที่ไมทาํใหทศิทางการไหลของน้าํเปลีย่นแปลงมีชองโปรงระหวางเสาไมนอยกวา 3 เมตร 

 1.2.3 บริเวณที่จะกอสรางทาเทียบเรือเม่ือเรือเทียบทาแลวตองไมบดบังทัศนวิสัยในการเดินเรือซึ่งอาจกอใหเกิดอันตราย

แกเรือทีแ่ลนผานไปมา 

 1.2.4 พ้ืนทาเทียบเรือในแมนํ้าลาํคลองบงึอางเก็บนํ้าทะเลสาบอันเปนทางสัญจรของประชาชนหรอืที่ประชาชนใช

ประโยชนรวมกันตองไมมีลกัษณะเปนแผนคอนกรีตปดทึบตลอดใหมีชองวางเพ่ือใหแสงแดดสองผานถงึพื้นนํ้าใตทาไดและ

ไมมีสิ่งกอสรางอื่นใดบนพ้ืนทาเทียบเรือนอกจากสิ่งกอสรางที่จาํเปนอันเปนสวนประกอบของทาเรือน้ัน 

 1.2.5 มีมาตรการและอุปกรณประจาํทาในดานการรักษาความปลอดภัยและอํานวยความสะดวกในการนําเรอืเขา&ndash; 

ออกทาเทียบเรือ 

 1.2.6 ทาเทียบเรือตองไมกอใหกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมเชนการพิจารณาจาก 

 - ชนิดของสินคาทีข่นถาย 

 - วิธีการขนถาย 

 - การปองกันมิใหสินคารั่วไหลหกหลนลงสูแหลงนํ้า 

 - มาตรการควบคุมปองกันแกไขเม่ือเกิดการรัว่ไหลหกหลนลงสูแหลงนํ้า 

 - การเกิดฝุนฟุงกระจายหรือเสียงรบกวนขณะขนถายสินคา 

 - ผูรับผิดชอบควบคุมในการขนถายสินคา 

 - การทาํความสะอาดหนาทาเทียบเรือ 

 1.2.7 ใหกําหนดเง่ือนไขดานการปองกันมลพิษทัง้ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมตามความเหมาะสมกับสภาพ

ทองถิ่นน้ันๆ 

 

 2. โปะเทียบเรือและสะพานปรบัระดับ 

วัตถปุระสงคการใชเปนที่เทียบเรอืสาํหรบัคนขึ้น&ndash;ลงเรือในแมนํ้าลาํคลองบงึอางเก็บนํ้าทะเลสาบและทะเลใน

นานนํ้าไทย 

 2.1 ขอพิจารณาดานการใชพ้ืนที่ลวงล้าํลาํแมน้าํ 

  2.1.1 การออกแบบโปะเทียบเรือใหมีความยาวย่ืนออกจากฝงใหนอยสุดเทาที่จาํเปนโดยจะตองพิจารณาขุดลอกที่ต้ืนออก

ตามสมควรและความเปนไปไดเพ่ือมิใหโปะเทียบเรือยื่นออกมามาก 

 2.1.2 ปลายสุดของโปะเทียบเรอืตองไมเกินแนวนํ้าลึกเม่ือนํ้าลงตํ่าสุดลึกกวาอัตรากินน้าํลึกเต็มทีข่องเรอืที่เขาเทียบทาตาม

ความจาํเปนโดยคาํนึงถงึขนาดเรอืและลักษณะภูมิประเทศแตทั้งน้ีตองไมเกิน 1 ใน 5 ของความกวางของทางนํ้าโดย

คาํนึงถึงรองนํ้าทางเดินเรือและพ้ืนทีจ่อดเรือและพ้ืนที่กลบัลาํเรือ 

  2.1.3 ตองสรางตามแนวที่ดินทีผู่ขออนุญาตมีกรรมสิทธิห์รอืสิทธคิรอบครองเปนแนวตรงยื่นจากฝงขอบโปะเทียบเรอืตองมี

ระยะหางจากแนวเขตที่ดินขางเคียงไมนอยกวา1 เมตรและตองไมยื่นล้าํกวาแนวสิง่ลวงล้าํลาํแมนํ้าขางเคียงที่ไดรับอนุญาต

อยูกอนแลวจนเปนสาเหตุใหเกิดความไมสะดวกแกการนําเรอืเขา&ndash; ออกในบริเวณขางเคียงกันน้ันตองไมย่ืนเอนเอียง

ออกรุกล้าํหนาแนวเขตที่ดินหรือหนาอาคารผูอ่ืนเรือที่เทียบทาตองไมล้ําไปกวาหนาแนวเขตที่ดินหรือหนาอาคารหรอืหนา



ทาของผูอ่ืน 

 2.1.4 ใหพิจารณาขนาดของโปะเทียบเรือใหเหมาะสมสําหรบัใชประโยชนในการเทียบเรือขนสงคนโดยสารโดยใชพ้ืนที่โปะ

เทียบเรือสาํหรบักองเกบ็สินคาหรือทาํกิจกรรมอ่ืนที่ไมเกี่ยวของกับวัตถุประสงคของโปะเทียบเรือเพ่ือปองกันมิใหใชสําหรับ

สาธารณะเกินความจาํเปน 

 2.1.5 กรณีโปะเทียบเรืออยูในเขตโครงการพัฒนาการขนสงทางนํ้าที่กําหนดแนวรองนํ้าหรอืมแีผนการขุดลอกไวชัดเจน

กําหนดใหปลายสุดของโปะเทียบเรือตองมีระยะหางจากขอบรองนํ้าลึกไมนอยกวา 12 เทาของความกวางเฉลี่ยของเรือที่เขา

เทียบทา 

 2.1.6 กรณียังไมไดกําหนดแนวรองนํ้าใหยึดถอืขอบรองนํ้าธรรมชาติเปนหลัก 

 

  2.2 ขอพิจารณาดานลักษณะหรอืสภาพของสิ่งลวงล้าํลาํแมนํ้า 

  2.2.1 สะพานปรับระดับตองมคีวามแข็งแรงทนทานและมีความปลอดภัยมขีนาดที่เหมาะสมกับโปะเทียบเรอืมีราวกันตกที่

แข็งแรงทัง้สองดานและความลาดชันของสะพานตองไมมากกวา 1 : 2 เม่ือน้ําลงตํ่าสุด 

 

  2.2.2 โปะเทียบเรือตองมีโครงสรางทีแ่ข็งแรงทนทานเพียงพอในการรับแรงกระแทกของเรือที่เขาเทียบโดยปกติรวมถึง

คลื่นที่เกิดจากเรือและมีความปลอดภัยมคีวามสมดุลตั้งตรงและการทรงตัวที่ดีมีกําลังลอยตัวเพียงพอเมื่อรับนํ้าหนักบรรทุก

สูงสุดแลวพ้ืนของโปะเทียบเรอืตองอยูสูงจากระดับนํ้าไมนอยกวา 40 เซนติเมตร (เสนแนวน้าํบรรทกุ) และมีราวกันตกที่

แข็งแรงทกุดานยกเวนดานที่เรือเทียบและสวนที่ตอกับสะพานปรับระดับพ้ืนโปะเทียบเรือตองจัดทําใหมีลกัษณะปองกันการ

ลื่นและตองไมมีสิ่งกีดขวางทางเดิน 

  2.2.3 โปะเทียบเรือตองมีเสาปกและอุปกรณยึดโปะกับเสาที่แข็งแรงเพ่ือมิใหตัวโปะเลือ่นไปมาโดยคาํนึงถงึกระแสนํ้าและ

นํ้าหนักของเรือที่ผกูจอด 

  2.2.4 ภายในตวัโปะเทียบเรือตองแบงก้ันผนังผนึกก้ันนํ้าเปนหองๆอยางนอย 3 หองเฉลี่ยตอความยาวและมีชองเปด 

(Man Hole) สาํหรับตรวจสอบการรั่วซึมทกุหองพรอมทัง้ตัวโตะตองแสดงเสนแนวนํ้าบรรทุก (Load Line) รอบตวัโปะ 

  2.2.5 ตัวโปะเทียบเรือตองมีขนาดที่สอดคลองกับวัตถุประสงคของการใชงานโดยคาํนวณจากจํานวนผูโดยสาร 1.20 คน

ตอพ้ืนที่บนโปะเทียบเรือไมนอยกวา 1 ตารางเมตรและตองมีปายแสดงความสามารถรับนํ้าหนักบรรทุกมขีอความ

วา&ldquo;รับน้าํหนักสูงวุด... คน&rdquo; 

  2.2.6 ตัวโปะดานที่ใชเทียบเรอืตองติดต้ังอุปกรณกันเรือกระทบโปะเทียบเรือมีพุกผกูเรือทีแ่ข็งแรงสาํหรับผกูเรือหัว-ทาย 

  2.2.7 บนโปะเทียบเรือตองมีพวงชูชีพพรอมใชงานไดทันทติีดต้ังไวในแตละมุมของโปะเทียบเรอื 

  2.2.8 กรณีเปนโปะเทียบเรือสาธารณะควรจัดใหมีทางขึ้นหรือลงโปะเทียบเรอืแยกออกจากกันและใหมีเครื่องก้ันสาํหรับ

คนโดยสารเม่ือเห็นวาจะมีจาํนวนมากเกินไป 

  2.2.9 การพิจารณาโปะเทียบเรือตองคาํนงึถงึสภาพการจราจรทางน้าํสภาพแวดลอมทั้งปจจุบันและทีจ่ะมีการพัฒนาใน

อนาคตดวย 

 

 3. สะพานขามคลอง 



วัตถปุระสงคการใชเปนทางเชื่อมระหวางที่ดินหรือทางสาธารณะริมฝงคลอง 

 3.1 ขอพิจารณาดานลักษณะหรือสภาพของสิง่ลวงล้าํลาํแมนํ้า 

  3.1.1 ตองมีโครงสรางที่ไมทาํใหทิศทางการไหลของนํ้าเปลีย่นแปลงและไมกอใหเกิดความเสยีหายแกพ้ืนทีบริเวณใกลเคียง 

 3.1.2 ความสูงของสะพานจากระดับนํ้าสูงสุดถึงระดับใตคานหรือทองสะพานแลวแตวาสวนใดจะตํ่าสุดตองเพียงพอใหเรือ

ที่มีขนาดใหญที่สุดทีส่ามารถใชรองนํ้าที่เปนอยูในสภาพปจจบุันตลอดแนวโนมของการขยายและปรับปรงุรองนํ้าทางเดินเรือ

ในอนาคตแลนผานไดกรณีคลองที่ไมมีการเดินเรือใหความสงูของชองลอดสะพานจากระดบันํ้าสงูสุดไมนอยกวา 1.0 เมตร 

 3.1.3 ความกวางของชองลอดสะพานตองเพียงพอใหเรือทีม่ีขนาดใหญทีสุ่ดสามารถใชรองนํ้าที่เปนอยูในสภาพปจจบุัน

ตลอดจนแนวโนมของการขยายและปรับปรงุรองนํ้าทางเรือเดินในอนาคตสามารถแลนผานกันไดโดยปลอดภัยกรณีคลองที่

ไมมีการเดินเรือเสาตอมอตองอยูในแนวฝงหรือชิดฝงใหมากที่สุด 

 3.1.4 ตองไมเปนเหตุใหเกิดกีดขวางการมองเห็นในการเดินเรือหรือเปนที่นากลัวอันตรายแกเรือที่ผานไปมา 

 

 4. คานเรือ 

วัตถปุระสงคการใชงานสาํหรับเปนทางชกัลากเรือเพ่ือนําขึ้นมาเก็บหรือบาํรุงรักษาซอมแซมเรือ 

 4.1 ขอพิจารณาดานการใชพ้ืนที่ลวงล้าํลาํนํ้า 

  4.1.1 การออกแบบคานเรือใหสวนที่ย่ืนออกจากขอบตลิ่ง/ฝงใหนอยทีสุ่ดเทาที่จาํเปนโดยจะตองพิจารณาขุดลอกพ้ืนทีดิ่น

ใหไดความลกึตามสมควรเพ่ือมิใหคานเรือย่ืนออกมามากเกินความจาํเปนและมีความลึกของนํ้าหนาทาขณะนํ้าลงตํ่าสุด

เพียงพอใหเรือขึ้นคานโดยปลอดภัย 

   4.1.2 แนวรางรองรับเรือตองยาวย่ืนจากฝงเพียงพอทีจ่ะชกัลากเรือขนาดใหญทีสุ่ดทีค่านเรือน้ันจะสามารถรบัซอมทําได

ในเวลาน้ันลงตํ่าสุด 

  4.1.3 ตองสรางตามแนวเขตที่ดินทีผู่ขออนุญาตมีกรรมสทิธิ์หรือสิทธิครอบครองเปนแนวตรงย่ืนจากฝงโดย 

 - คานเรือตองมีระยะหางจากแนวเขตที่ดินขางเคียงไมนอยกวา 1 เมตร 

 - ตองไมย่ืนล้าํกวาแนวสิ่งลวงล้าํลาํนํ้าขางเคียงทีส่รางอยูกอนแลวจนเปนเหตุใหเกิดความไมสะดวกแกการนําเรือเขา-ออก

ในบริเวณขางเคียง 

 - ตองไมย่ืนเอนเอียงออกรกุล้าํหนาแนวเขตที่ดินหรือหนาอาคารผูอ่ืนหรือหนาทาของผูอ่ืน 

 

 4.2 ขอพิจารณาดานลักษณะหรือสภาพของสิง่ลวงล้าํลาํแมนํ้า 

  4.2.1 ทําเลที่จะสรางคานเรอืสาํหรบันําเรือขึ้น&ndash; ลงนั้นตองเปนตาํบลที่เรือผานไปมาสามารถมองเห็นการนาํเรอื

ขึ้นหรือลงจากคานเรือไดในระยะที่พอเพียงแกการหลบหลีกเพ่ือมิใหมีเหตุอันตรายเกิดขึ้น 

   4.2.2 มีมาตรการและอุปกรณในดานการรกัษาความปลอดภัยและอํานวยความสะดวกในการนําเรือขึ้น-ลงจากคานเรอื

รวมถงึความปลอดภัยในการเดินเรือ 

  42.3 คานเรอืตองไมกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมเชนการพิจารณา 

 - ประเภทกิจกรรมการใชคานเรือ 

 - การปองกันมิใหวสัดุสิง่ปฏิกูลหรือสิ่งอื่นใดหกหลนลงสูแหลงนํ้า 



 - มาตรการควบคุมปองกันแกไขเม่ือเกิดการรัว่ไหลหกหลนของวสัดุสิง่ปฏิกูลหรือสิ่งอ่ืนใดลงสูแหลงนํ้า 

 - การเกิดฝุนฟุงกระจายหรือเสียงรบกวนขณะประกอบกิจกรรมคานเรือ 

 - ผูรับผิดชอบควบคุมในการดําเนินกิจการคานเรือ 

 - การรักษาความสะอาดบริเวณคานเรอื 

 

  4.2.4 ใหกําหนดเงื่อนไขดานการปองกันมลพิษทั้งติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมตามความเหมาะสมกับสภาพ

ทองถิ่นน้ันๆ 

 

ชองทางการใหบริการ 

 

สถานท่ีใหบริการ 
(หมายเหตุ: (กองชาง)) 
สาํนักงานเทศบาลตําบลปากนํ้า เลขที่ 171 หมู 1 ตําบล
ปากนํ้า อําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000 โทรศัพท 
077-816302 ตอ 16 /ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวัน
ศุกร (ยกเวนวันหยุดทีท่างราชการกําหนด) ต้ังแตเวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนินการรวม :21 วัน 

 

ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนท่ีรับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ตรวจสอบวาผูมาขออนุญาตย่ืนคําขอพรอมหลักฐานและการ
เอาเอกสารครบถวนและถกูตอง 
(หมายเหตุ: (นับแตวันที่ไดรับคาํขออนุญาต)) 

3 วัน - 
 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
กรณีที่เห็นวาสิง่ลวงล้าํลาํนํ้าที่ขออนุญาตปลูกสรางเปนกรณีที่
ไมอาจอนุญาตไดใหแจงผูอนุญาตทราบ 
(หมายเหตุ: (นับแตวันที่ไดรับคาํขออนุญาต)) 

3 วัน - 
 

3) การพิจารณา 
ตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาต 
(หมายเหตุ: (นับแตวันที่ไดรับหลกัฐานและเอกสารครบถวน
และถกูตองจากผูขออนุญาต)) 

15 วัน - 
 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 



ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
1) 

 
บัตรประจาํตัวประชาชน 
ฉบับจรงิ1ฉบับ 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

กรมการปกครอง 

2) 
 

สําเนาทะเบียนบาน 
ฉบับจรงิ1ฉบับ 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

กรมการปกครอง 

3) 
 

หนังสือรับรองนิติบคุคล 
ฉบับจรงิ1ฉบับ 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

4) 
 

แบบแปลนแสดงรายละเอยีดของอาคารหรือสิ่งอื่นใดท่ีขออนุญาต
ปลูกสรางลวงล้าํลาํนํ้าตองมีผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
สาขาวิศวกรรมโยธาตามกฎหมายวาดวยวชิาชีพวิศวกรรมเปนผู
รับรอง 
ฉบับจรงิ1ฉบับ 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

5) 
 

แผนผังแสดงบริเวณท่ีขออนุญาตและบริเวณใกลเคียง 
ฉบับจรงิ1ฉบับ 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

6) 
 

หนังสือของจังหวัดทีอ่าคารหรือสิง่อื่นใดที่ขออนุญาตปลูกสรางสิง่
ลวงล้าํลาํนํ้าตัง้อยูรับรอง 
ฉบับจรงิ1ฉบับ 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

7) 
 

รายงานวิเคราะหผลกระทบสิง่แวดลอมซ่ึงตองปฎบิัติตามกฎหมาย
วาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
ฉบับจรงิ1ฉบับ 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

 



คาธรรมเนียม 

ลําดับ รายละเอียดคาธรรมเนยีม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 
1) การตรวจสิ่งลวงล้ําลํานํ้า 

(หมายเหตุ: -) 
คาธรรมเนียม 50 บาท 
 
 

2) การตรวจพิจารณาทาเทียบเรือสําหรับเรือขนาดไมเกิน 20 ตันกรอส 
(หมายเหตุ: -) 

คาธรรมเนียม 200 บาท 
 
 

3) ใบอนุญาตใหปลูกสรางสิ่งลวงล้ําลําน้ํา 
(หมายเหตุ: -) 

คาธรรมเนียม 100 บาท 
 
 

4) ใบอนุญาตใหสรางทาเทียบเรือ 
(หมายเหตุ: -) 

คาธรรมเนียม 100 บาท 
 
 

 

ชองทางการรองเรียน แนะนาํบริการ 

ลําดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ 
1) สาํนักงานเทศบาลตําบลปากน้าํ เลขที่ 171 หมู 1 ตําบลปากนํ้า อําเภอเมืองระนอง จงัหวัดระนอง 85000 

(หมายเหตุ: (โทรศัพท 077-816302)) 
2) ศูนยบริการประชาชนสาํนักปลัดสํานกันายกรฐัมนตร ี

(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)) 

 

แบบฟอรม ตวัอยางและคูมือการกรอก 

ลําดับ ชื่อแบบฟอรม 
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 

หมายเหตุ 

- 
 

 

 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ท ี



ชื่อกระบวนงาน:(ใสชื่อกระบวนงาน) 

หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน:(ชื่อหนวยงานผูรบัผิดชอบ ในสวนของกระบวนงาน) (Division, Department, 

Ministry) 

ประเภทของงานบริการ:(ใสชื่อประเภทงานบริการ) 

หมวดหมูของงานบริการ: (ใสชื่อประเภทงานบรกิาร) 

กฎหมายท่ีใหอาํนาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวของ:(ใสชื่อก.ม.ที่ใหอํานาจการอนุญาต) 

ระดับผลกระทบ:(ใสระดับผลกระทบ) 

พ้ืนที่ใหบริการ:(ใสพื้นที่ใหบริการ) 

กฎหมายขอบงัคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา:(ใสกฎหมายทีกํ่าหนดระยะเวลา) 

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ: (ใสระยะเวลาตามที่กฎหมายกําหนด) 

 

ขอมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน  

 จํานวนคาํขอทีม่ากทีสุ่ด  

 จํานวนคาํขอที่นอยที่สุด  

 

ชื่ออางองิของคูมือประชาชน: 

 

 

เอกสารฉบบันี้ดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศูนยกลางขอมูลคูมอืสาํหรบัประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพรคูมือ: - 


