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คู่มือสําหรั บประชาชน: การขออนุญาตระบายนําทิง / เชือมท่ อระบายนํา
หน่วยงานทีรับผิดชอบ:ฝ่ ายโยธาสํานักงานเขตตลิงชัน
กระทรวง:กรุงเทพมหานคร
1. ชือกระบวนงาน:การขออนุญาตระบายนํ %าทิ %ง / เชือมท่อระบายนํ %า
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:ฝ่ ายโยธาสํานักงานเขตตลิงชัน
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานทีเชือมโยงหลายหน่วยงาน
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายทีให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อทีเกียวข้ อง:
1) ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื องควบคุมการระบายนําทิ งพ.ศ. 2534
2)

พระราชบัญญัติทางหลวงพ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ มเติ มพ.ศ. 2549

6. ระดับผลกระทบ: บริ การทัวไป
7. พืนทีให้ บริการ: ท้ องถิน
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีกําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติทางหลวงพ.ศ. 2535 แก้ ไขเพิมเติมพ.ศ. 2549
ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
30วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลียต่ อเดือน0
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 0
จํานวนคําขอทีน้ อยทีสุด 0
10. ชืออ้ างอิงของคู่มือประชาชน การขออนุญาตระบายนํ %าทิ %ง / เชือมท่อระบายนํ %าสํานักงานเขตตลิงชันนายศรายุทธ
บัวบุญสําเนาคูม่ ือประชาชน 22/07/2015 18:39
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีให้ บริการฝ่ ายโยธาสํานักงานเขตตลิ งชัน 333 ถนนชักพระแขวงคลองชักพระเขตตลิ งชัน
กรุงเทพมหานคร 10170 โทรศัพท์ 02 424 1738 โทรสาร 02 424 1738/ติ ดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที ทางราชการกํ าหนด) ตังแต่เวลา
08:00 - 16:00 น.
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
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พระราชบัญญัตทิ างหลวงพ.ศ. 2535 แก้ ไขเพิมเติมพ.ศ. 2549
มาตรา 39/1 ห้ ามมิให้ ผ้ ใู ดระบายนํ %าลงในเขตทางหลวงอันอาจจะก่อให้ เกิดความเสียหายแก่ทางหลวงเว้ นแต่ได้ รับ
อนุญาตเป็ นหนังสือจากผู้อํานวยการทางหลวงหรื อผู้ซงได้
ึ รับมอบหมายจากผู้อํานวยการทางหลวงในการอนุญาต
ผู้อํานวยการทางหลวงหรื อผู้ซงได้
ึ รับมอบหมายจากผู้อํานวยการทางหลวงจะกําหนดเงือนไขอย่างใดก็ได้
การอนุญาตตามวรรคหนึงเมือมีความจําเป็ นแก่งานทางหรื อเมือปรากฏว่าผู้ได้ รับอนุญาตได้ กระทําผิดเงือนไขทีกําหนด
ในการอนุญาตผู้อํานวยการทางหลวงหรื อผู้ซงได้
ึ รับมอบหมายจากผู้อํานวยการทางหลวงจะเพิกถอนเสียก็ได้
การระบายนํ %าทีกระทําโดยไม่ได้ รับอนุญาตหรื อไม่ปฏิบตั ิตามเงือนไขทีกําหนดผู้อํานวยการทางหลวงหรื อผู้ซงได้
ึ รับ
มอบหมายจากผู้อํานวยการทางหลวงมีอํานาจสังให้ ผ้ กู ระทําการดังกล่าวงดเว้ นระบายนํ %าลงในเขตทางหลวงทันทีหรื อให้
รื อ% ถอนหรื อปิ ดกันทางระบายนํ
%
%าภายในเวลาอันสมควรถ้ าไม่ปฏิบตั ติ ามผู้อํานวยการทางหลวงหรื อผู้ซงได้
ึ รับมอบหมาย
จากผู้อํานวยการทางหลวงมีอํานาจรื อ% ถอนหรื อปิ ดกันทางระบายนํ
%
%าดังกล่าวได้ โดยผู้นนจะเรี
ั%
ยกร้ องค่าเสียหายไม่ได้ และ
ต้ องเป็ นผู้เสียค่าใช้ จา่ ยในการนัน%
ประเภทของอาคารทีอยูใ่ นเกณฑ์ต้องได้ รับหนังสืออนุญาตระบายนํ %าทิ %ง / เชือมท่อระบายนํ %าก่อนดําเนินการ
ประกอบด้ วย

อาคารชุดตามกฎหมายว่าด้ วยอาคารชุด
โรงแรมตามกฎหมายว่าด้ วยโรงแรม
สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้ วยสถานพยาบาล
สถานบริ การว่าด้ วยกฎหมายสถานบริ การประเภทสถานอาบนํ %านวดหรื ออบตัวซึงมีผ้ บู ริ การให้ แก่ลกู ค้ า
ตลาดตามกฎหมายว่าด้ วยสาธารณสุข
อาคารทีสร้ างขึ %นในทีดินของผู้ทีได้ รับอนุญาตให้ จดั สรรทีดินตามกฎหมายว่าด้ วยการควบคุมการจัดสรรทีดิน
อาคารทีประกอบกิจการเป็ นร้ านอาหาร
ศูนย์การค้ าหรื อห้ างสรรพสินค้ าทีมีพื %นทีตังแต่
% ๒,๐๐๐ตารางเมตรขึ %นไป
สถานการศึกษาทีมีพื %นทีอาคารตังแต่
% ๒,๐๐๐ตารางเมตรขึ %นไป
หอพักตามกฎหมายว่าด้ วยหอพักทีมีจํานวนตังแต่
% ๑๐ห้ องขึ %นไป
สะพานปลาตามกฎหมายว่าด้ วยการจัดระเบียบกิจการแพปลา
อาคารอืนใดทีผู้วา่ ราชการกรุ งเทพมหานครกําหนดโดยทําเป็ นประกาศกรุงเทพมหานคร
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เงือนไข

ห้ ามมิให้ ผ้ ใู ดระบายนํ %าเสียหรื อนํ %าโสโครกลงหรื อไหลไปสู่แหล่งระบายนํ %า
ห้ ามมิให้ ผ้ ใู ดระบายนํ %าทิ %งลงหรื อไหลไปสูแ่ หล่งระบายนํ %าเว้ นแต่เจ้ าของหรื อผู้ครอบครองอาคารจะได้ รับอนุญาตจาก
ผู้วา่ ราชการกรุงเทพมหานครหรื อผู้ทีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมอบหมาย
อาคารทีจะขออนุญาตระบายนํ %าทิ %งจะต้ องมีระบบบําบัดนํ %าเสียเพือปรับปรุงนํ %าเสียให้ ได้ มาตรฐานนํ %าทิ %งตามทีผู้วา่
ราชการกรุงเทพมหานครกําหนด
หลักเกณฑ์วิธีการและเงือนไขในการขออนุญาตให้ เป็ นไปตามทีผู้วา่ ราชการกรุงเทพมหานคร
ต้ องไม่ให้ กีดขวางต่อการสัญจรผ่านของประชาชนและต้ องไม่เกิดความเสียหายแก่ถนนทางหลวงหรื อทรัพย์สินของ
ผู้อืน
เมือการนันแล้
% วเสร็ จหรื อต้ องเลิกถอนด้ วยเหตุใดก็ตามต้ องทําสถานทีนันให้
% ปกติดงั ของเดิมทุกประการ
เมือเจ้ าหน้ าทีเห็นสมควรจะให้ เปลียนแปลงหรื อแก้ ไขการนันอย่
% างใดต้ องกระทําตาม
เมือกรุงเทพมหานครต้ องเสียหายไม่วา่ กรณีใดๆก็ตามผู้ได้ รับอนุญาตต้ องชดใช้ คา่ เสียหายให้ แก่กรุงเทพมหานคร
ทังสิ
% %น
เมือผู้ได้ รับอนุญาตปฏิบตั ผิ ิดจากข้ อกําหนดตามเงือนไขในหนังสืออนุญาตหรื อไม่ปฏิบตั ิตามข้ อบังคับนี %
กรุงเทพมหานครจะยกเลิกหนังสืออนุญาตนันและไม่
%
คืนเงินค่าใช้ สถานทีสาธารณะให้
หนังสืออนุญาตใช้ เฉพาะกิจการทีขออนุญาตและมีกําหนดเวลาตามหนังสืออนุญาตเท่านัน%
ผู้ขออนุญาตจะต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบการกระทําในกิจการทีขออนุญาตนันทุ
% กประการจะอ้ างบุคคลอืนเป็ น
ผู้รับผิดชอบแทนไม่ได้
เมือกรุงเทพมหานครจะให้ ยกเลิกกิจการทีได้ รับอนุญาตด้ วยเหตุใดก็ตามผู้ได้ รับอนุญาตจะเลิกกิจการทีได้ รับ
อนุญาตทันทีโดยไม่เรี ยกร้ องค่าเสียหายอย่างหนึงอย่างใดอีกทังจะต้
% องปฏิบตั ิตามข้ องบังคับทุกประการ
ผู้ขออนุญาตยินยอมชําระเงินตามระเบียบกรุงเทพมหานครทุกประการ

พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558 มาตรา 10 ผู้อนุญาตต้ อง
ดําเนินการให้ แล้ วเสร็ จภายในกําหนดเวลาทีระบุไว้ ในคูม่ ือสําหรับประชาชนและแจ้ งให้ ผ้ ยู ืนคําขอทราบภายในเจ็ดวันนับ
แต่วนั ทีพิจารณาแล้ ว
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หมายเหตุ
1) ขันตอนการดํ
%
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ มนับระยะเวลาตังแต่
% เจ้ าหน้ าทีตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามทีระบุไว้ ในคูม่ ือ
ประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว
2) กรณีคําขอหรื อเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้ วน/หรื อมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็ นเหตุไม่ให้ สามารถพิจารณาได้
เจ้ าหน้ าทีจะจัดทําบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรื อเอกสารหลักฐานทียืนเพิมเติมโดยผู้ยืนคําขอจะต้ อง
ดําเนินการแก้ ไขและ/หรื อยืนเอกสารเพิมเติมภายในระยะเวลากําหนดในบันทึกดังกล่าวมิเช่นนันจะถื
% อว่าผู้ยืนคําขอละ
ทิ %งคําขอโดยเจ้ าหน้ าทีและผู้ยืนคําขอหรื อผู้ได้ รับมอบอํานาจจะลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบสําเนาบันทึกความ
บกพร่องดังกล่าวให้ ผ้ ยู ืนคําขอหรื อผู้ได้ รับมอบอํานาจไว้ เป็ นหลักฐาน
3) เจ้ าหน้ าทีจะแจ้ งผลการพิจารณาให้ ผ้ ยู ืนคําขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วนั ทีพิจารณาแล้ วเสร็ จตามมาตรา 10 แห่ง
พ.ร.บ.การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ.2558
ดูรายละเอียดเพิมเติมได้ ที www.bangkok.go.th/yota/
ดูรายละเอียดเพิมเติมได้ ที www.bangkok.go.th/yota/

13. ขันตอน ระยะเวลา และส่ วนงานทีรั บผิดชอบ
ที

ประเภทขันตอน

ระยะเวลา
ให้ บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

รับเรื องและตรวจสอบ
เอกสาร

การพิจารณา

ตรวจสอบหลักฐานการเป็ น 7 วัน
สาธารณประโยชน์เอกสาร
สิทธิZการได้ มาและหลักฐาน
พร้ อมตรวจสอบสภาพที
ต้ องดําเนินการและ

1)

2)

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

1 ชัวโมง

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ
ฝ่ ายโยธา
สํานักงานเขต
ตลิงชัน
ฝ่ ายโยธา
สํานักงานเขต
ตลิงชัน

หมายเหตุ

(ฝ่ ายโยธา
สํานักงานเขตทุก
เขต)
(ฝ่ ายโยธา
สํานักงานเขตทุก
เขต)
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ที

ประเภทขันตอน

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

หมายเหตุ

รายละเอียดต่างๆให้ มาก
ทีสุดพร้ อมทีจะประสานกับ
หน่วยงานทีเกียวข้ อง
การพิจารณา

พิจารณาความถูกต้ องใน
รายละเอียดว่ามีสว่ นใด
ขัดแย้ งกับหลักเกณฑ์
ระเบียบแบบแผนและ
ข้ อกําหนดต่างๆของทาง
ราชการหรื อไม่อย่างไร

การพิจารณา

สรุปข้ อมูลรายละเอียดและ 16 วัน
เงือนไขต่างๆ
เสนอผู้อํานวยการเขต
พิจารณาลงนามหนังสือ
อนุญาต
(เมือถูกต้ องตามหลักเกณฑ์
ระเบียบแบบแผน
ข้ อกําหนดต่างๆของทาง
ราชการและเงือนไขในการ
อนุญาต)

3)

4)

7 วัน

ฝ่ ายโยธา
สํานักงานเขต
ตลิงชัน

-

ฝ่ ายโยธา
สํานักงานเขต
ตลิงชัน

(ฝ่ ายโยธา
สํานักงานเขตทุก
เขต)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน
14. งานบริการนีผ่ านการดําเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
%
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
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ที

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
บัตรประจําตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง

0

สําเนาทะเบียน
บ้ าน

กรมการปกครอง

0

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
1

ชุด

1

ชุด

1)

2)

หมายเหตุ
(เอกสารแสดง
ความเป็ นเจ้ าของ
พร้ อมลงลายมือ
ชื!อและ/หรื อ
ประทับตรารับรอง
ความถูกต้ อง)
(เอกสารแสดง
ความเป็ นเจ้ าของ
พร้ อมลงลายมือ
ชื!อและ/หรื อ
ประทับตรารับรอง
ความถูกต้ อง)

15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรั บยืนเพิมเติม
ที

1)

2)

3)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
คําขออนุญาต
ระบายนํ *าทิ *ง /
เชื!อมท่อระบาย
นํ *า
สําเนา
ใบอนุญาต
ก่อสร้ างอาคาร
สําเนาหนังสือ
รับรองการจด
ทะเบียนนิติ
บุคคล

สํานักการโยธา

1

สํานักการโยธา

กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้ า

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ชุด

-

0

1

ชุด

-

0

1

ชุด

(เอกสารแสดง
ความเป็ นเจ้ าของ
พร้ อมลงลายมือ
ชื!อและ/หรื อ
ประทับตรารับรอง
ความถูกต้ อง)
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ที

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร

4)

แบบผังบริ เวณ สํานักการโยธา
ที!ตงของระบบ
ั*
บําบัดนํ *าเสียและ
จุดระบายนํ *าทิ *ง

1

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
0

ชุด

หมายเหตุ
-

16. ค่ าธรรมเนียม
1) การขออนุญาตระบายนําทิง / เชือมท่ อระบายนํา
ค่ าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ (ไม่มีค่าธรรมเนี ยมและค่าบริ การแต่ตอ้ งวางเงิ นคําประกันความเสี ยหายเพือเป็ นหลักประกันไว้ที
สํานักงานเขตท้องที )

17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยนฝ่ ายโยธาสํานักงานเขตตลิงชัน 333 ถนนชักพระแขวงคลองชักพระเขตตลิงชัน
กรุงเทพมหานคร 10170 โทรศัพท์ 02 424 1738 โทรสาร 02 424 1738
หมายเหตุ2) ช่ องทางการร้ องเรี ยนสํานักการระบายนํ %า 123 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดงกรุงเทพมหานคร 10440
หมายเหตุ3) ช่ องทางการร้ องเรี ยนศูนย์รับเรื องราวร้ องทุกข์กรุงเทพมหานครโทร.1555
หมายเหตุ4) ช่ องทางการร้ องเรี ยนศูนย์บริ การประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1)
คําร้ องขออนุญาตการต่างๆ
-

19. หมายเหตุ
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ขันตอนระยะเวลาและส่
%
วนงานทีรับผิดชอบ
ขันตอนที
%
1 นับระยะเวลารวมกับขันตอนที
%
2
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
1) สําเนาเอกสารทุกฉบับทียืนขออนุญาตเจ้ าของเอกสารนันต้
% องลงลายมือชือรับรองสําเนาทุกหน้ าทุกแผ่น
2) หนังสือมอบอํานาจควรมีพยานอย่างน้ อย 1 คนถ้ าผู้มอบอํานาจพิมพ์ลายนิ %วมือต้ องมีพยานลงลายมือชือรับรองไว้
ด้ วย 2 คนพยานต้ องลงลายมือชือเท่านันการพิ
%
มพ์ลายนิ %วมือให้ ใช้ นิ %วหัวแม่มือซ้ ายถ้ ามีความจําเป็ นทีจะต้ องใช้ นิ %วมืออืน
เพราะเหตุใดให้ บนั ทึกความจําเป็ นไว้ ในหนังสือด้ วย
3) หนังสือมอบอํานาจให้ ติดอากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร

วันทีพิมพ์
สถานะ

22/07/2558
รออนุมตั ขิ นที
ั % 1 โดยหัวหน้ า
หน่วยงาน (Reviewer)
จัดทําโดย
สํานักงานเขตตลิงชัน
กรุงเทพมหานคร
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -

