คูมือสําหรับประชาชน : คูมือการขออนุญาตเดินเรือในคลองประปาฝงตะวันออก,คลองประปาฝง
ตะวันตก
หนวยงานที่ใหบริการ : สายงานรองผูวาการ (ผลิตและสงน้ํา) กระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ตามพระราชบัญญัตริ ักษาคลองประปา พ.ศ.2526 ในมาตรา 10 วรรคที่ 1 หามมิใหผใู ดเดินเรือในคลองประปา เวนแตไดรับ
อนุญาตตามมาตรา 7 วรรคที่ 2 ซึ่งผูขออนุญาตตองปฏิบต
ั ิตามเงื่อนไขในขอบังคับการประปานครหลวง ฉบับที่ 90 ขอ 5,6,7
และ ขอ 8 โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขดังนี้
1.ผูใดประสงคจะขออนุญาตเดินเรือในคลองรับน้ําจะตองยื่นคําขอตามแบบที่การประปานครหลวงกําหนด
2.การขออนุญาตเพื่อกระทําการดังกลาว จะตองไมเปนเหตุใหคุณภาพและปริมาณของน้ําดิบทีจ
่ ะนํามาใชในการผลิตน้าํ ประปา
เปลี่ยนแปลงไปจนเปนผลกระทบกระเทือนตอขบวนการผลิตน้ําและคาใชจา ยในการผลิตน้าํ
3.ในกรณีจําเปนหรือเพื่อประโยชนของการประปานครหลวงหรือทางราชการ การประปานครหลวงสงวนสิทธิ์ทจ
ี่ ะเพิกถอนการ
อนุญาตไดกอนครบกําหนดระยะเวลาที่กําหนดไวในหนังสืออนุญาต โดยไมจําเปนตองแจงใหผูไดรับอนุญาตทราบลวงหนา
ชองทางการใหบริการ

สถานที่ใหบริการ

(หมายเหตุ: -)

กองระบบสงน้ําดิบฝงตะวันออก (East Raw Water
Transmission System Division) ฝายระบบสงน้ําดิบ
กองระบบสงน้ําดิบฝงตะวันตก (West Raw Water
Transmission System Division) ฝายระบบสงน้ําดิบ
บานเลขที่ 1/7 ถนนประชาชื่น ตําบลบางเขน อําเภอ
เมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
ติดตอเบอรโทร. 0 2589 6024 โทรสาร 0 2589 6024 , 0
2580 5848 โทรสาร 0 2580 5848
E - Mail :swstdept @ mwa.co.th
/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วัน
่ างราชการกําหนด) ตัง้ แตเวลา
ศุกร (ยกเวนวันหยุดทีท
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานทีร
่ ับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 28 วันทําการ
ลําดับ
1)

2)

ขั้นตอน
ตรวจสอบสภาพและขนาดของเรือ,อุปกรณ พรอมเครื่องจักร วา
ถูกตองตามเอกสารประกอบ
หรือไม - กรณีถูกตองตาม
เอกสารดําเนินการ ขอ 3 - กรณีไมถูกตองตามเอกสารแจงผูข
 อ
อนุญาตแกไขใหถูกตองกอนดําเนินการ
(หมายเหตุ: -)
การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
นําเรื่องเรียน ผูบ
 ังคับบัญชาตามลําดับชั้นและนําเรียนรองผูวา
การการประปานครหลวง (ผลิตและสงน้ํา) เพื่อโปรดลงนาม
อนุญาต/ไมอนุญาต
และแจงผูขออนุญาตเดินเรือ
ทราบตอไป

ระยะเวลา
7 วันทําการ

สวนที่รบ
ั ผิดชอบ
สายงานรองผูวา การ
(ผลิตและสงน้าํ )

21 วันทําการ

สายงานรองผูวา การ
(ผลิตและสงน้าํ )

ลําดับ

ขั้นตอน

ระยะเวลา

สวนที่รบ
ั ผิดชอบ

(หมายเหตุ: -)
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลําดับ
ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
1)
บัตรประจําตัวประชาชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ 2)
หนังสือมอบอํานาจติดอากรแสตมป 30 บาท (กรณีมีการมอบ
อํานาจใหดําเนินการแทน)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ 3)
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูร
 ับมอบอํานาจ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ 4)
รายละเอียดขนาดของเรือ,อุปกรณ และเครื่องจักรที่ใชในกิจการ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 5)
มาตรการปองกันมลพิษปนเปอนลงคลองประปา
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 6)
เอกสาร/สัญญา ที่แสดงวา กปน.จางดําเนินงานที่ตอ
 งขออนุญาต
เดินเรือในคลองประปา
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ คาธรรมเนียม
ลําดับ
1)
ไมมีคาธรรมเนียม
(หมายเหตุ: -)

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
-

-

-

-

-

-

รายละเอียดคาธรรมเนียม

คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ)
-

ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ
ลําดับ
ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ
1)
ศูนยบริการประชาชน
1125
(หมายเหตุ: (อาคารสํานักงานแพทย ชั้น 4
400 ถนนประชาชื่น แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
))
2)
ฝายระบบสงน้ําดิบ
02-2700378
(หมายเหตุ: (อาคารสํานักงานระบบสงและสูบจายน้ํา ชั้น 2
20 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
))
3)
ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
ิ กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
ิ กทม. 10300))

แบบฟอรม ตัวอยางและคูม
 ือการกรอก
ลําดับ
ชื่อแบบฟอรม
1)
.แบบคําขอเพื่อกระทําการเดินเรือ ในคลองประปา หรือคลองรับน้ํา
(หมายเหตุ: -)
หมายเหตุ
เอกสารฉบับนี้ดาวนโหลดจากเว็บไซตศูนยรวมขอมูลการติดตอราชการ
www.info.go.th
วันที่คูมือมีผลบังคับใช: 23/07/2558

