คูมือสําหรับประชาชน : การขอปลูกสรางสิ่งกอสรางบนทีด
่ ินของการประปานครหลวง (กปน.)
หนวยงานที่ใหบริการ :การประปานครหลวงกระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
หลักเกณฑในการขออนุญาตและเงื่อนไขในการอนุญาตเพื่อปลูกสรางสิ่งกอสรางในบริเวณหรือในคลองประปาของการประปา
นครหลวงผูป
 ระสงคจะขออนุญาตปลูกสรางสิ่งกอสรางลงในเขตคลองประปาจะตองยื่นคําขอตามแบบที่การประปานครหลวง
กําหนดซึ่งการขออนุญาตเพื่อกระทําการดังกลาวจะตองไมเปนเหตุใหเกิดผลกระทบตอกระบวนการผลิตน้ําประปาโครงสรางของ
คลองประปาหรือทรัพยสินตางๆของการประปานครหลวงและในกรณีจําเปนหรือเพื่อประโยชนของการประปานครหลวงหรือทาง
ราชการการประปานครหลวงมีสิทธิที่จะเพิกถอนการอนุญาตไดกอนครบกําหนดระยะเวลาที่กําหนดไวในหนังสืออนุญาตโดยไม
จําเปนตองแจงใหผูไดรับอนุญาตทราบลวงหนา
หมายเหตุ :
1.กรณีคําขอฯหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถก
ู ตองหรือไมครบถวนหรือไมอาจแกไข/เพิ่มเติมไดในขณะนัน
้ ผูรับคํา
ขอฯและผูย
 ื่นคําขอฯจะตองลงนามในแบบรับเรื่องและตรวจสอบเอกสารที่เจาหนาทีแ
่ จงใหทราบรวมกันพรอมกําหนดระยะเวลา
ใหผย
ู ื่นคําขอฯดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมหากผูยื่นคําขอฯไมดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมไดภายในระยะเวลาที่กําหนดผูร ับคําขอฯจะ
ดําเนินการคืนคําขอฯและเอกสารประกอบการพิจารณา
2.พนักงานเจาหนาทีจ
่ ะยังไมพิจารณาคําขอฯและยังไมนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูย
 น
ื่ คําขอฯจะดําเนินการแกไขคําขอฯหรือ
ยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถวนตามแบบรับเรื่องและตรวจสอบเอกสารนั้นเรียบรอยแลว
3.ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูม
 ือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนและถูกตองตามทีร่ ะบุไวในคูมือ
ประชาชนเรียบรอยแลว
4.การประปานครหลวงกําหนดหลักเกณฑการจัดประโยชนเปนไปตามประกาศการประปานครหลวงเรื่องหลักเกณฑการจัด
ประโยชนทด
ี่ ินของการประปานครหลวง...http://www.mwa.co.th/ewt_dl_link.php?nid=20635
(ประกาศณวันที่ 29 มีนาคม 2554)
ชองทางการใหบริการ

สถานที่ใหบริการ
(หมายเหตุ: (เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่
การประปานครหลวงกําหนด)))
กองจัดการทรัพยสินอาคารสํานักงานใหญชน
ั้ 5 เลขที่ 400 ถนน
ประชาชื่นแขวงทุงสองหองเขตหลักสี่กรุงเทพฯ 10210 หมายเลข
โทรศัพท 0 2504 0184/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน
สถานที่ใหบริการ
(หมายเหตุ: (เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่
การประปานครหลวงกําหนด)))
กองระบบสงน้ําดิบฝงตะวันออกอาคารที่ทาํ การสวนบํารุงรักษา
คลองสงน้ําฝงตะวันออกชั้น 1 เลขที่ 1/7 ถนนประชาชื่นตําบล
บางเขนอําเภอเมืองจ.นนทบุรี 11000 หมายเลขโทรศัพท 0
2589 9632/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน
สถานที่ใหบริการ
(หมายเหตุ: (เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่
ทางการประปานครหลวงกําหนด)))
กองระบบสงน้ําดิบฝงตะวันตกอาคารทีท
่ ําการสวนบํารุงรักษา
คลองสงน้ําฝงตะวันออกชั้น 1 เลขที่ 1/7 ถนนประชาชื่นตําบล
บางเขนอําเภอเมืองจ.นนทบุรี 11000 หมายเลขโทรศัพท 0

ระยะเวลาเปดใหบริการ (ยกเวนวันหยุดทีท
่ างราชการ
กําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ระยะเวลาเปดใหบริการ (ยกเวนวันหยุดทีท
่ างราชการ
กําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวัน
่ างราชการกําหนด) ตัง้ แตเวลา
ศุกร (ยกเวนวันหยุดทีท
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

2580 5345/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน
ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานทีร
่ ับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม :103 วันทําการ
ลําดับ
1)

2)

3)

ขั้นตอน
การพิจารณา
สงหนวยงานที่เกี่ยวเจาของพื้นที่ตรวจสอบและเสนอความเห็น
ประกอบการพิจารณา
(หมายเหตุ: (กองระบบสงน้ําดิบฝงตะวันออกหรือกองระบบสง
น้ําดิบฝงตะวันตกหรือหนวยงานอื่นซึ่งเปนเจาของพื้นที)่ )
การพิจารณา
สงหนวยงานดานวิศวกรรมและโยธาตรวจสอบแบบกอสรางเพือ
่
ตรวจสอบและเสนอความเห็น
(หมายเหตุ: (กองออกแบบงานโยธา))
การพิจารณา
เตรียมขอมูลและเอกสารที่เกี่ยวของและจัดการประชุม
คณะกรรมการพิจารณาเกี่ยวกับการอนุญาตใหกอสรางหรือใช
ประโยชนในอสังหาริมทรัพยซงึ่ อยูในความควบคุมของการ
ประปานครหลวง
(หมายเหตุ: (คณะกรรมการพิจารณาเกี่ยวกับการอนุญาตให

ระยะเวลา
38 วันทําการ

สวนที่รบ
ั ผิดชอบ
การประปานครหลวง

30 วันทําการ

การประปานครหลวง

30 วันทําการ

การประปานครหลวง

5 วันทําการ

การประปานครหลวง

กอสรางหรือใชประโยชนในอสังหาริมทรัพยซงึ่ อยูในความ
ควบคุมของการประปานครหลวง))

4)

การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
จัดทําหนังสือเสนอผูมีอํานาจลงนามเพื่อแจงผลการพิจารณา
(หมายเหตุ: (กองจัดการทรัพยสิน))

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลําดับ
ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
1)
หนังสือคํารอง
ฉบับจริง1ฉบับ
สําเนา0ฉบับ
หมายเหตุ2)
บัตรประจําตัวประชาชน
ฉบับจริง0ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(ของผูที่เกี่ยวของพรอมรับรองสําเนาเอกสาร)
3)
สําเนาทะเบียนบาน
ฉบับจริง0ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(ของผูที่เกี่ยวของพรอมรับรองสําเนาเอกสาร)
4)
หนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคลและภ.พ.20
ฉบับจริง0ชุด
สําเนา1ชุด
หมายเหตุ(ตองใหกรรมการผูม
 ีอํานาจลงนามรับรองสําเนาพรอมทั้ง
ประทับตราสําคัญ (ในกรณีที่หนังสือรับรองระบุใหตองประทับตรา))
5)
หนังสือมอบอํานาจ
ฉบับจริง1ฉบับ
สําเนา0ฉบับ
หมายเหตุ(กรณีมอบอํานาจใหผูอื่นกระทําแทนพรอมติดอากรแสตมป
30 บาท)
6)
แบบแปลนสิ่งกอสรางที่จะขอปลูกสรางและรายการคํานวณ (ถามี)
ฉบับจริง5ชุด

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
การประปานครหลวง

กรมการปกครอง

กรมการปกครอง

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

-

-

ลําดับ

7)

ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
สําเนา0ชุด
หมายเหตุ(โดยแบบแปลนสิ่งกอสรางที่จะขอปลูกสรางและรายการ
คํานวณ (ถามี) ดังกลาวตองมีรายละเอียดดังนี้
- ตองไดรับการรับรองจากวิศวกรผูออกแบบทีม
่ ีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพ.ร.บ.วิศวกรพ.ศ.2542 โดยขอบเขตการ
ออกแบบและคํานวณจะตองเปนไปตามกฎกระทรวงที่กําหนดไวตาม
ระดับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ)
แผนที่โดยสังเขป
ฉบับจริง1ชุด
สําเนา0ชุด
หมายเหตุ(แสดงจุดบริเวณทีข
่ อปลูกสรางสิง่ กอสรางบนทีด
่ ินการประปา
นครหลวง)

คาธรรมเนียม
ลําดับ

รายละเอียดคาธรรมเนียม

ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร

-

คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ)

ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ
ลําดับ
ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ
1)
Call Center หมายเลข 1125
(หมายเหตุ: -)
2)
ทางอีเมลล : mwa1125@mwa.co.th
(หมายเหตุ: -)
3)
ทาง Facebook ใหพิมพคนหา : mwa.co.th
(หมายเหตุ: -)
4)
ทาง Application บน Smart Phone ชื่อ MWA onMobile
(หมายเหตุ: -)
5)
กองจัดการทรัพยสินหมายเลขโทรศัพท 0 2504 0184
(หมายเหตุ: (วันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดของการประปานครหลวง) ตั้งแตเวลา 08.30 - 12.00 น. และ
13.00 - 16.30 น.))
6)
กองระบบสงน้ําดิบฝงตะวันออกหมายเลขโทรศัพท 0 2589 9632
(หมายเหตุ: (วันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดของการประปานครหลวง) ตั้งแตเวลา 08.30 - 12.00 น. และ
13.00 - 16.30 น.))
7)
กองระบบสงน้ําดิบฝงตะวันตกหมายเลขโทรศัพท 0 2580 5345
(หมายเหตุ: (วันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดของการประปานครหลวง) ตั้งแตเวลา 08.30 - 12.00 น. และ
13.00 - 16.30 น.))
8)
ศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
ิ กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสต
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสต
ิ กทม. 10300))
แบบฟอรม ตัวอยางและคูม
 ือการกรอก
ลําดับ
ชื่อแบบฟอรม
1)
ตัวอยางการกรอกคํารองขอปลูกสรางบนทีด
่ น
ิ ของกปน.
(หมายเหตุ: -)
หมายเหตุ
เอกสารฉบับนี้ดาวนโหลดจากเว็บไซตศูนยรวมขอมูลการติดตอราชการ
www.info.go.th
วันที่คูมือมีผลบังคับใช: 21/07/2558

