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คู่มือสําหรับประชาชน: การอนุญาตให้ปลูกสร้างสิงล่วงลําลาํนํา 

หน่วยงานทีรับผิดชอบ:เทศบาลตําบลปากนํา อําเภอเมืองระนอง จงัหวดัระนอง 

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชือกระบวนงาน:การอนญุาตให้ปลกูสร้างสิงลว่งลําลํานํา 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลปากนํา อําเภอเมืองระนอง จงัหวดัระนอง 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการทีตอ่เนืองจากหน่วยงานอืน  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  

5. กฎหมายทีให้อาํนาจการอนุญาต หรือทีเกียวข้อง: 

1) กฎกระทรวงฉบบัที 64 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบญัญติัการเดินเรือในน่านนําไทยพระพทุธศกัราช 

2456 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทีมีความสําคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืนทีให้บริการ: ท้องถิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีกาํหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 0นาที 

9. ข้อมูลสถติ ิ

 จาํนวนเฉลียต่อเดือน0  

 จาํนวนคาํขอทีมากทีสุด 0  

 จาํนวนคาํขอทีน้อยทีสุด 0  

10. ชืออ้างองิของคู่มือประชาชน การอนญุาตให้ปลกูสร้างสิงลว่งลําลํานํา เทศบาลตําบลปากนํา 

11.  ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานที ให้บริการสํานกังานเทศบาลตําบลปากนํา เลขที 171 หมู่ 1 ตําบลปากนํา อําเภอเมืองระนอง จงัหวดั

ระนอง 85000 โทรศพัท์ 077-816302 ต่อ 16/ติดต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีทางราชการกําหนด) ตงัแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทียง) 

หมายเหตุ (กองช่าง) 

 

12. หลักเกณฑ์ วธีิการ เงือนไข(ถ้ามี) ในการยืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

1. ลกัษณะหรือสภาพของอาคารหรือสิงอืนใดลว่งลําลําแมนํ่าต้องไมเ่ป็นอนัตรายตอ่การเดินเรือหรือท้าให้ทางน้า

เปลียนแปลงไปหรือก่อให้เกิดผลกระทบตอ่สิงแวดล้อม 

2. อาคารหรือสิงอืนใดลว่งลําลําแมนํ่าทีจะอนญุาตให้ปลกูสร้างได้ต้องมีลกัษณะของอาคารและการลว่งลําทีพึงอนญุาต

ได้ตามข้อ 4 และข้อ 5 ของกฎกระทรวงฉบบัที 63 พ.ศ. 2537 
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3. อาคารหรือสิงอืนใดลว่งลําลําแมนํ่าทีจะอนญุาตให้ปลกูสร้างได้ต้องไมอ่ยู่ในเขตพืนทีทีมีประกาศของกรมเจ้าท่าห้าม

ปลกูสร้างอาคารหรือสิงอืนใดลว่งลําลําแมนํ่าประกาศดงักลา่วต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีและประกาศในราช

กิจจานเุบกษา 

4. การอนญุาตให้ใช้พืนทีลว่งลําล้าแมนํ่าให้กระท้าได้เพียงเท่าทีจ้าเป็นและสมควรเฉพาะตามวตัถปุระสงค์ในการใช้

อาคารหรือสิงอืนใดทีลว่งลําลําแมนํ่านนั 

5. การอนญุาตให้ใช้พืนทีลว่งลําลําแมนํ่าต้องไมเ่ป็นการขดัตอ่กฎหมายวา่ด้วยการควบคมุอาคารหรือกฎหมายวา่ด้วย

การผงัเมือง 

6. กรณีเขือนกนันําเซาะทีมีความลาดชนัมากกวา่ 1 : 2.5 ให้นําเรืองการขออนญุาตเสนอกรมเจ้าท่าพิจารณาให้ความ

เห็นชอบ 

 

13. ขันตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีรับผดิชอบ 

ที ประเภทขันตอน 
รายละเอียดของขันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ตรวจสอบวา่ผู้ขออนญุาต

ยืนหลกัฐานและเอกสาร

ครบถ้วนและถกูต้อง 

3 วนั - (นบัตงัแตว่นัทีได้

รับคําขออนญุาต) 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

กรณีทีเหน็วา่สิงลว่งลําลํา

นําทีขออนญุาตปลกูสร้าง

เป็นกรณีทีไมอ่นญุาตได้ให้

แจ้งให้ผู้ขออนญุาตทราบ 

6 วนั - (นบัแตว่นัทีได้

รับคําขออนญุาต) 

3) 

การพิจารณา 
 

ตรวจพิจารณาและออก

ใบอนญุาต 
 

15 วนั - (นบัตงัแตว่นัที

ได้รับหลกัฐาน

และเอกสาร

ครบถ้วนและ

ถกูต้องจากผู้ขอ

อนญุาต) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 21 วนั 

 

14. งานบริการนีผ่านการดาํเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  

ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขนัตอน 
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจําตวั

ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั - 

2) 
สําเนาทะเบียน

บ้าน 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั - 

3) 
หนงัสือรับรองนิติ

บคุคล 

- 1 1 ฉบบั - 

 

15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรับยืนเพมิเติม 

ที 
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

หลกัฐานแสดง

ความเป็นเจ้าของ

กรรมสิทธิ หรือ

เป็นผู้มีสิทธิ

ครอบครองหรือ

เป็นผู้มีอํานาจ

หน้าทีดแูลรักษา

ทีดินทีติดตอ่กบั

แมนํ่าลําคลองบึง

อา่งเก็บนํา

ทะเลสาบอนัเป็น

ทางสญัจรของ

ประชาชน 

- 1 0 ฉบบั - 

2) 

แบบแปลนและ

รายละเอียด

อาคารหรือสิงอืน

- 1 0 ฉบบั - 
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ที 
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ใดทีขออนญุาต

ปลกูสร้างลว่งลํา

ลํานําต้องมีผู้

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคมุ

สาขาวิศวกรรม

โยธาตาม

กฎหมายวา่ด้วย

วิชาชีพวิศวกรรม

เป็นผู้ รับรอง 

3) 

แผนผงัแสดง

บริเวณทีขอ

อนญุาตและ

บริเวณใกล้เคียง 

- 1 0 ฉบบั - 

4) 

หนงัสือของ

จงัหวดัทีอาคาร

หรือสิงอืนใดทีขอ

อนญุาตปลกู

สร้างลว่งลําลํา

นําตงัอยู่รับรอง 

- 1 0 ฉบบั - 

5) 

รายงานวิเคราะห์

ผลกระทบ

สิงแวดล้อมที

ต้องปฏิบตัิตาม

กฎหมายวา่ด้วย

การสง่เสริมและ

รักษาคณุภาพ

สิงแวดล้อม

แห่งชาต ิ

- 1 0 ฉบบั - 
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16. ค่าธรรมเนียม 

1) การตรวจสิงล่วงลาํลาํนํา 

ค่าธรรมเนียม50 บาท 

หมายเหตุ - 

 

2) ใบอนุญาตให้ปลูกสร้างสิงล่วงลาํลาํนํา 

ค่าธรรมเนียม100 บาท 

หมายเหตุ - 

 

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียนสํานกังานเทศบาลตําบลปากนํา เลขที 171 หมู ่1 ตําบลปากนํา อําเภอเมืองระนอง

จงัหวดัระนอง โทรศพัท์ 077-816302 ตอ่ 16 www.pakrng.go.th 

หมายเหตุ- 

2) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชนสํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที 1 ถ.พิษณุโลกเขตดสิุตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 

เลขที 1 ถ.พิษณุโลกเขตดสิุตกทม. 10300) 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

 

19. หมายเหตุ 

1.ให้ผู้ขออนญุาตเขียนค้าร้องขออนญุาตปลกูสร้างสิงลว่งลําลํานําตามแบบท.28*1 ของกรมเจ้าท่าพร้อมยืนเอกสารและ

หลกัฐานดงัตอ่ไปนี 

     1.1 ส้าเนาบตัรประจ้าตวัประชาชนและส้าเนาทะเบียนบ้านในกรณีผู้ขออนญุาตเป็นบคุคลธรรมดาหรือส้าเนาหนงัสือ

ส้าคญัแสดงการจดทะเบียนนิตบิคุคลและหนงัสือบริคณห์สนธิ (ถ้ามี) ในกรณีทีผู้ขออนญุาตเป็นนิติบคุคลหากประสงค์

ให้ผู้ อืนขออนญุาตแทนต้องมีหนงัสือมอบอ้านาจทีถกูต้องตามกฎหมาย 

     1.2หลกัฐานแสดงความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ เชน่ส้าเนาโฉนดทีดนิส้าเนาหนงัสือน.ส. 3 หรือส.ค. หรือเป็นผู้มีสิทธิ

ครอบครองหรือเป็นผู้มีอ้านาจหน้าทีดแูลรักษาทีดนิทีตดิตอ่กบัแมนํ่าล้าคลองบึงอา่งเก็บนําทะเลสาบอนัเป็นทางสญัจร

ของประชาชนหรือทีประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกนัหรือทะเลในน่านนําไทยหรือบนชายหาดของทะเลดงักลา่วหรือหนงัสือ

ยินยอม 
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     1.3แผนผงัสงัเขปแสดงสิงทีขออนญุาตทีมีรายละเอียดเช่นความกว้างของหน้าทีดินด้านติดกบัแมนํ่าขนาดของสิงที

อนญุาตโดยประมาณระยะห่างจากขอบฝังสถานทีส้าคญัทีอยู่ใกล้เคียงและระยะห่างโดยประมาณหากมีรูปถ่ายบริเวณ

ทีขออนญุาตประกอบด้วยจะเป็นประโยชน์ตอ่การพิจารณาเบืองต้นยิงขนึ 

     1.4แบบรูปและรายละเอียดของสิงลว่งลําลํานําทีขอปลกูสร้างซึงมีวิศวกรโยธาทีได้รับอนญุาตตามกฎหมายวา่ด้วย

วิชาชีพวิศวกรรมเป็นผู้ รับรองจ้านวน 3 ชดุเว้นแตก่ารปลกูสร้างสิงล้วงลําลํานําขนาดเลก็ซึงโครงสร้างท้าด้วยไม้หรือวสัดุ

อืนทีไมค่งทนถาวรไมจ้่าเป็นต้องมีวิศวกรรับรอง 

     1.5วตัถปุระสงค์ในการใช้สิงลว่งลําลํานําทีขออนญุาต 

     1.6หนงัสือให้ความเหน็ชอบหรือยินยอมจากผู้วา่ราชการจงัหวดัของจงัหวดัทีสิงลว่งลําลํานําตงัอยู่วา่เป็นอปุสรรคตอ่

แผนพฒันาจงัหวดัผงัเมืองรวมและการรักษาสภาพแวดล้อมของจงัหวดัผู้ขออนญุาตอาจให้กรมเจ้าท่าด้าเนินการแทนก็

ได้แตต้่องยืนรายงานในข้อ 7 มาด้วยจ้านวน 3 ชดุ 

     1.7ในการขออนญุาตปลกูสร้างท่าเทียบเรือขนาดตงัแต ่500 ตนักรอสส์ขนึไปให้ผู้ขออนญุาตยืนหลกัฐานผลการ

พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานศกึษาผลกระทบตอ่สิงแวดล้อมตามกฎหมายวา่ด้วยการสง่เสริมและรักษาคณุภาพ

สิงแวดล้อมแห่งชาต ิ

     1.8ในการขออนญุาตปลกูสร้างท่าเทียบเรือขนาดตํากวา่ 500 ตนักรอสส์หรือสิงลว่งลําลํานําอืนใดทีอาจมีผลกระทบ

ตอ่สิงแวดล้อมให้ผู้ขออนญุาตยืนข้อมลูผลกระทบตอ่สิงแวดล้อมตามทีกรมเจ้าท่าก้าหนด 

     1.9การยืนค้าขออนญุาตปลกูสร้างสิงลว่งลําลํานําให้ยืนณกรมเจ้าท่าหรือยืนทีส้านกังานเจ้าท่าภมิูภาคหรือส้านกังาน

เจ้าท่าภมิูภาคสาขาซึงสิงลว่งลําลํานําทีขออนญุาตปลกูสร้างตงัอยู่ในเขตรับผิดชอบของส้านกังานเจ้าท่านนัๆก็ได้ 

     1.10กรมเจ้าท่าจะเริมพิจารณาค้าขออนญุาตตอ่เมือผู้ขออนญุาตยืนค้าร้องพร้อมเอกสารและหลกัฐานตา่งๆในข้อ 1

ครบถ้วนและถกูต้องซึงรวมถึงหนงัสือและหลกัฐานการให้ความเห็นชอบหรือยินยอมจากหน่วยงานอืนทีเกียวข้องด้วย

หมายเหตสุ้าเนาเอกสารและหลกัฐานตา่งๆทีน้ามายืนผู้ขออนญุาตหรือผู้ รับมอบอ้านาจต้องเซน็ชือรับรองส้าเนาถกูต้อง

ทกุฉบบั 

 

วันทีพมิพ์ 08/09/2558 

สถานะ รออนมุตัิขนัที 2 โดยสํานกังาน

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทาํโดย เทศบาลตําบลปากนําอําเภอเมือง

ระนองจงัหวดัระนองสถ.มท. 
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เผยแพร่โดย - 
 


