
คูมือสําหรบัประชาชน : การขออนุญาตปลกูสรางสิ่งลวงล้ําลําน้ําตามมาตรา 117 ประกอบกบัการ
เดินเรือในนานไทยพ.ศ.2456 
หนวยงานที่ใหบริการ :เทศบาลตําบลหลักเมืองอําเภอเมอืงราชบุรจัีงหวดัราชบุรีกระทรวงมหาดไทย 
 
หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
&quot;ลวงล้ําลํานํ้า&quot; หมายความวาลวงล้ําเขาไปเหนือน้ําในน้ําและใตนํ้าของแมนํ้าลําคลองบึงอางเก็บนํ้าทะเลสาบอัน
เปนทางสัญจรของประชาชนหรือท่ีประชาชนใชประโยชนรวมกันหรือทะเลภายในนานน้ําไทยลักษณะของสิ่งลวงล้ําลํานํ้าที่พึงขอ
อนุญาตกับเทศบาลตําบลหลักเมืองไดมีดังน้ี 
 
1. โรงสูบนํ้า 
 
2. การวางทอสายเคเบิล้การปกเสาไฟฟา 
 
3. กระชังเล้ียงสัตวนํ้า 
 
4. เขื่อนกันนํ้าเซาะ 
 
 

ชองทางการใหบริการ 
 

สถานท่ีใหบริการ 
วันจันทรถึงวันศุกร 
(ยกเวนวันหยดุท่ีทางราชการกาํหนด) 
ตั้งแตเวลา   08.30  -  16.30   น.   
/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 
(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวัน
ศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตัง้แตเวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 
ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนินการรวม :8 วัน 
 

ลําดับ ข้ันตอน ระยะเวลา สวนท่ีรับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

1.  ประชาชนยืน่คําขอทําส่ิงลวงล้ําลําน้ํา (แบบท.28)  
พรอมเอกสารหลักฐานถูกตองครบถวนเจาหนาที่กองชาง 
ลงเลขรับเรื่องไวและสงเอกสารใหกับนายชางประจําเขต 
ดําเนินการ (ระยะเวลา   1   วัน)  
 
(หมายเหต:ุ (    งานธุรการ / ชางเขตกองชาง 
)) 

1 วัน เทศบาลตําบลหลักเมือง
อําเภอเมืองราชบุรี
จังหวัดราชบรุ ี

 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
2.  นายชางประจําเขตรับเรื่องจากเจาหนาที่ดาํเนินการ
ตรวจสอบ  
ดังน้ี  
    -   ตรวจสอบสถานที่ / ส่ิงลวงล้ําลําน้าํจํานวน    1    วัน 
    -   ตรวจสอบแผนผัง / แบบแปลนจํานวน    1    วัน 
    -   จัดทําเอกสารตรวจสอบ/คาธรรมเนียมจํานวน    1    วัน 
 
 
(หมายเหต:ุ (    ชางเขตรับผิดชอบแตละเขต 
)) 

3 วัน เทศบาลตําบลหลักเมือง
อําเภอเมืองราชบุรี
จังหวัดราชบรุ ี

 

3) - 1 ชั่วโมง เทศบาลตําบลหลักเมือง



ลําดับ ข้ันตอน ระยะเวลา สวนท่ีรับผิดชอบ 
3.  งานธุรการพิมพเอกสารหนังสือขออนุญาต
     (ระยะเวลา   1   ชั่วโมง)  
 
(หมายเหต:ุ (     งานธุรการกองชาง 
)) 

อําเภอเมืองราชบุรี
จังหวัดราชบรุ ี

 

4) การพิจารณา 
4.  เสนอเรื่องผานหัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง  
หรือวิศวกรโยธาตรวจสอบ  
     (ระยะเวลา   1   วัน)  
 
(หมายเหต:ุ (     งานธุรการกองชาง 
)) 

1 วัน เทศบาลตําบลหลักเมือง
อําเภอเมืองราชบุรี
จังหวัดราชบรุ ี

 

5) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
5.  เสนอเรื่องผูอํานวยการกองชางพิจารณาลงความเห็นเพื่อ 
เสนอปลัดเทศบาลหรือรองปลัดเทศบาลปฏบิัติราชการแทน 
และนายกเทศมนตรีหรือผูปฏบัิติราชการแทน  
เพื่อลงนามในใบอนุญาตดังนี ้  
    -   ผูอํานวยการกองชางจํานวน    1    วัน  
    -   ปลัดเทศบาลหรือรองปลัดเทศบาลจาํนวน    1    วัน 
    -   นายกเทศมนตรีหรือผูทําการแทนจํานวน    1    วัน 
         (ระยะเวลา   3   วัน)  
 
(หมายเหต:ุ (     งานธุรการกองชาง 
)) 

3 วัน เทศบาลตําบลหลักเมือง
อําเภอเมืองราชบุรี
จังหวัดราชบรุ ี

 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร

1) 
 

บัตรประจําตัวประชาชน 
ฉบับจริง1ฉบับ 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ( ในกรณีท่ีผูยื่นคําขอเปน นิติบุคคลตองแนบสําเนาหนังสือ
รับรองการจดทะเบียน นิติบุคคลที่ระบุชื่อผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติ
บุคคลดวย  
) 

- 

2) 
 

2. คํารองขอทําส่ิงลวงลํ้าลํานํ้า  (แบบท.28)
ฉบับจริง1ฉบับ 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

- 

3) 
 

3.  หลักฐานแสดงความเปนเจาของกรรมสิทธิ์หรือเปนผูมีสิทธิ
 ครอบครองหรือเปนผูมีอํานาจหนาท่ีดูแลรักษาท่ีดินท่ีติด
 ตอกับแมนํ้าลําคลองบึงอางเก็บนํ้าทะเลสาบอันเปน
 ทางสัญจรของประชาชนหรือท่ีประชาชนใชประโยชน
รวมกัน หรือทะเลภายในนานนํ้าไทยหรือบนชายหาดของทะเล
 ดังกลาว  
ฉบับจริง1ฉบับ 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

- 

4) 
 

4.  แบบแปลนและรายละเอียดของอาคารหรือสิ่งอื่นใดท่ี ขอ
อนุญาตปลูกสรางลวงลํานํ้าตองมีผูประกอบวิชาชีพ
 วิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธาตามกฎหมายวาดวย
 วิชาชีพวิศวกรรมเปนผูรับรองเวนแตอาคารหรือส่ิงอื่นใด
 ท่ีขออนุญาตปลูกสรางลวงลํ้าลํานํ้าแมนํ้าน้ันจะมีขนาดเล็ก

- 



ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
 และโครงสรางทําดวยไมหรือวัสดุอื่นท่ีไมคงทนถาวร
 ไมจําเปนตองมีผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมฯ  
ฉบับจริง3ชุด 
สําเนา3ชุด 
หมายเหตุ- 

5) 
 

5.  แผนผังแสดงบริเวณที่ขออนุญาตและบริเวณใกลเคียง  
ฉบับจริง1ชุด 
สําเนา1ชุด 
หมายเหตุ- 

- 

6) 
 

6.  หนังสือของจังหวัดท่ีอาคารหรือส่ิงอื่นใดที่ขออนุญาต ปลูก
สรางลวงลํ้าลํานํ้าต้ังอยูรับรองวาไมเปนอุปสรรคตอ
 แผนพัฒนาจังหวัดผังเมืองและการรักษาสภาพแวดลอม
 ของจังหวัด  
ฉบับจริง1ชุด 
สําเนา1ชุด 
หมายเหตุ- 

- 

7) 
 

7.  รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมที่ตองปฏิบัติ
 ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติ  
ฉบับจริง1ชุด 
สําเนา1ชุด 
หมายเหตุ- 

- 

 
คาธรรมเนียม 

ลําดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 
1) คาตรวจสิ่งลวงลํ้าลํานํ้าฉบับละ    50   บาท   

ใบอนุญาตใหปลูกสรางส่ิงลวงลํ้าลํานํ้าฉบับละ   100   บาท 
  
 
(หมายเหต:ุ -) 

คาธรรมเนียม 150 บาท 
 
 

 

ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ 

ลําดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ
1) เทศบาลตําบลหลักเมืองโทรศัพท   032 - 322882   ตอ   108

(หมายเหต:ุ -) 
2) หนวยดํารงธรรมเทศบาลตําบลหลักเมือง โทรศัพท   032 - 322882   ตอ   106   

(หมายเหต:ุ -) 
3) เว็บไซต   www.luxmuang.go.th   

(หมายเหต:ุ -) 
4) ศูนยบริการประชาชนสํานักปลดัสํานักนายกรฐัมนตรี

(หมายเหต:ุ ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 
เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)) 

 

แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก 

ลําดับ ชื่อแบบฟอรม 
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 
หมายเหต ุ

- 
 
 
 

ขอมูลสําหรับเจาหนาท่ี 



ชื่อกระบวนงาน:การขออนุญาตปลูกสรางส่ิงลวงล้ําลํานํ้าตามมาตรา 117 ประกอบกับการเดินเรือในนานไทยพ.ศ.2456 
หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลหลักเมืองอําเภอเมืองราชบุรจัีงหวดัราชบุรีกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นเทศบาลตําบลหลักเมืองอําเภอเมืองราชบรุีจังหวดัราชบุร ี
ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว 
หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวของ: 

 
1)พระราชบญัญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
ระดับผลกระทบ:บริการทั่วไป 

พื้นท่ีใหบริการ:ทองถิ่น 

กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา:พ.ร.บ.ควบคุมอาคารพ.ศ.2535 
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ: 45.0 
 
ขอมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉล่ียตอเดือน 0 

 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0 

 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0 
 

ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน:การขออนุญาตปลูกสรางส่ิงลวงล้ําลํานํ้าตามมาตรา 117 ประกอบกับการเดินเรือในนานไทย
พ.ศ.2456  กองชางเทศบาลตาํบลหลักเมือง  10/09/2558 18:30 
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศูนยกลางขอมูลคูมือสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพรคูมือ: - 


