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คู่มือสําหรับประชาชน: การขออนุญาตระบายนํา้ ทิง้ / เชื่อมท่ อระบายนํา้
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: ฝ่ ายโยธาสํานักงานเขตบึงกุ่ม
กระทรวง: กรุงเทพมหานคร
1. ชื่อกระบวนงาน: การขออนุญาตระบายนํ ้าทิ ้ง / เชื่อมท่อระบายนํ ้า
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน: ฝ่ ายโยธาสํานักงานเขตบึงกุ่ม
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานที่เชื่อมโยงหลายหน่วยงาน
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้ อาํ นาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้ อง:
1) ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื ่อง ควบคุมการระบายนํ้าทิ้ ง พ.ศ. 2534
2)

พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติ ม พ.ศ. 2549

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ท้ องถิ่น
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาํ หนดระยะเวลา พระราชบัญญัตทิ างหลวง พ.ศ. 2535 แก้ ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2549
ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
30 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน การขออนุญาตระบายนํ ้าทิ ้ง / เชื่อมท่อระบายนํ ้า สํานักงานเขตบึงกุ่ม(จเร)
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีใ่ ห้ บริการ ฝ่ ายโยธา สํานักงานเขตบึงกุ่ม เลขที ่ 999 ซอยเสรี ไทย 43 ถนนเสรี ไทย แขวงคลองกุ่ม เขต
บึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกําหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:00 - 16:00 น.
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
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พระราชบัญญัตทิ างหลวง พ.ศ. 2535 แก้ ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2549
มาตรา 39/1 ห้ ามมิให้ ผ้ ใู ดระบายนํ ้าลงในเขตทางหลวงอันอาจจะก่อให้ เกิดความเสียหายแก่ทางหลวง เว้ นแต่ได้ รับ
อนุญาตเป็ นหนังสือจากผู้อํานวยการทางหลวงหรื อผู้ซงึ่ ได้ รับมอบหมายจากผู้อํานวยการทางหลวง ในการอนุญาต
ผู้อํานวยการทางหลวงหรื อผู้ซงึ่ ได้ รับมอบหมายจากผู้อํานวยการทางหลวงจะกําหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได้
การอนุญาตตามวรรคหนึง่ เมื่อมีความจําเป็ นแก่งานทาง หรื อเมื่อปรากฏว่าผู้ได้ รับอนุญาตได้ กระทําผิดเงื่อนไขที่
กําหนดในการอนุญาต ผู้อํานวยการทางหลวงหรื อผู้ซงึ่ ได้ รับมอบหมายจากผู้อํานวยการทางหลวงจะเพิกถอนเสียก็ได้
การระบายนํ ้าที่กระทําโดยไม่ได้ รับอนุญาต หรื อไม่ปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขที่กําหนดผู้อํานวยการทางหลวงหรื อผู้ซงึ่ ได้ รับ
มอบหมายจากผู้อํานวยการทางหลวง มีอํานาจสัง่ ให้ ผ้ กู ระทําการดังกล่าว งดเว้ นระบายนํ ้าลงในเขตทางหลวงทันที หรื อ
้าภายในเวลาอันสมควร ถ้ าไม่ปฏิบตั ติ าม ผู้อํานวยการทางหลวงหรื อผู้ซงึ่ ได้ รับ
ให้ รือ้ ถอน หรือปิ ดกันทางระบายนํ
้
มอบหมายจากผู้อํานวยการทางหลวง มีอํานาจรื อ้ ถอนหรื อปิ ดกันทางระบายนํ
้
้าดังกล่าวได้ โดยผู้นนจะเรี
ั้
ยกร้ อง
ค่าเสียหายไม่ได้ และต้ องเป็ นผู้เสียค่าใช้ จา่ ยในการนัน้
ประเภทของอาคารที่อยูใ่ นเกณฑ์ต้องได้ รับหนังสืออนุญาตระบายนํ ้าทิ ้ง / เชื่อมท่อระบายนํ ้า ก่อนดําเนินการ
ประกอบด้ วย

อาคารชุดตามกฎหมายว่าด้ วยอาคารชุด
โรงแรมตามกฎหมายว่าด้ วยโรงแรม
สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้ วยสถานพยาบาล
สถานบริ การว่าด้ วยกฎหมายสถานบริการ ประเภทสถานอาบนํ ้า นวดหรื ออบตัว ซึง่ มีผ้ บู ริการให้ แก่ลกู ค้ า
ตลาดตามกฎหมายว่าด้ วยสาธารณสุข
อาคารที่สร้ างขึ ้นในที่ดนิ ของผู้ที่ได้ รับอนุญาตให้ จดั สรรที่ดนิ ตามกฎหมายว่าด้ วยการควบคุมการจัดสรรที่ดนิ
อาคารที่ประกอบกิจการเป็ นร้ านอาหาร
ั ้ ๒,๐๐๐ ตารางเมตรขึ ้นไป
ศูนย์การค้ า หรื อห้ างสรรพสินค้ า ที่มีพื ้นที่ตงแต่
สถานการศึกษา ที่มีพื ้นที่อาคารตังแต่
้ ๒,๐๐๐ ตารางเมตรขึ ้นไป
หอพักตามกฎหมายว่าด้ วยหอพัก ที่มีจํานวนตังแต่
้ ๑๐ ห้ องขึ ้นไป
สะพานปลาตามกฎหมายว่าด้ วยการจัดระเบียบกิจการแพปลา
อาคารอื่นใดที่ผ้ วู า่ ราชการกรุงเทพมหานครกําหนด โดยทําเป็ นประกาศกรุงเทพมหานคร
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เงื่อนไข

ห้ ามมิให้ ผ้ ใู ดระบายนํ ้าเสีย หรื อนํ ้าโสโครกลงหรื อไหลไปสูแ่ หล่งระบายนํ ้า
ห้ ามมิให้ ผ้ ใู ดระบายนํ ้าทิ ้ง ลงหรื อไหลไปสูแ่ หล่งระบายนํ ้า เว้ นแต่เจ้ าของหรื อผู้ครอบครองอาคารจะได้ รับอนุญาต
จากผู้วา่ ราชการกรุงเทพมหานคร หรื อผู้ที่ผ้ วู า่ ราชการกรุงเทพมหานครมอบหมาย
อาคารที่จะขออนุญาตระบายนํ ้าทิ ้งจะต้ องมีระบบบําบัดนํ ้าเสียเพื่อปรับปรุงนํ ้าเสียให้ ได้ มาตรฐานนํ ้าทิ ้งตามที่ผ้ วู า่
ราชการกรุงเทพมหานครกําหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต ให้ เป็ นไปตามที่ผ้ วู า่ ราชการกรุงเทพมหานคร
ต้ องไม่ให้ กีดขวางต่อการสัญจรผ่านของประชาชน และต้ องไม่เกิดความเสียหายแก่ถนน ทางหลวง หรื อทรัพย์สนิ
ของผู้อื่น
เมื่อการนันแล้
้ วเสร็ จหรื อต้ องเลิกถอนด้ วยเหตุใดก็ตาม ต้ องทําสถานที่นนให้
ั ้ ปกติดงั ของเดิมทุกประการ
้ างใดต้ องกระทําตาม
เมื่อเจ้ าหน้ าที่เห็นสมควรจะให้ เปลี่ยนแปลงหรื อแก้ ไขการนันอย่
เมื่อกรุงเทพมหานครต้ องเสียหายไม่วา่ กรณีใดๆ ก็ตาม ผู้ได้ รับอนุญาตต้ องชดใช้ คา่ เสียหายให้ แก่กรุงเทพมหานคร
ทังสิ
้ ้น
เมื่อผู้ได้ รับอนุญาตปฏิบตั ผิ ิดจากข้ อกําหนดตามเงื่อนไขในหนังสืออนุญาต หรื อไม่ปฏิบตั ติ ามข้ อบังคับนี ้
กรุงเทพมหานครจะยกเลิกหนังสืออนุญาตนัน้ และไม่คืนเงินค่าใช้ สถานที่สาธารณะให้
หนังสืออนุญาตใช้ เฉพาะกิจการที่ขออนุญาต และมีกําหนดเวลาตามหนังสืออนุญาตเท่านัน้
้ กประการ จะอ้ างบุคคลอื่นเป็ น
ผู้ขออนุญาตจะต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบการกระทําในกิจการที่ขออนุญาตนันทุ
ผู้รับผิดชอบแทนไม่ได้
เมื่อกรุงเทพมหานครจะให้ ยกเลิกกิจการที่ได้ รับอนุญาตด้ วยเหตุใดก็ตาม ผู้ได้ รับอนุญาตจะเลิกกิจการที่ได้ รับ
้ องปฏิบตั ติ ามข้ องบังคับทุกประการ
อนุญาตทันที โดยไม่เรี ยกร้ องค่าเสียหายอย่างหนึง่ อย่างใด อีกทังจะต้
ผู้ขออนุญาตยินยอมชําระเงินตามระเบียบกรุงเทพมหานครทุกประการ

พระราชบัญญัตกิ ารอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 มาตรา 10 ผู้อนุญาต
ต้ องดําเนินการให้ แล้ วเสร็จภายในกําหนดเวลาที่ระบุไว้ ในคูม่ ือสําหรับประชาชน และแจ้ งให้ ผู้ยื่นคําขอทราบภายในเจ็ด
วันนับแต่วนั ที่พิจารณาแล้ ว
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หมายเหตุ
1) ขันตอนการดํ
้
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่ มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามที่ระบุไว้ ในคูม่ ือ
ประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว
2) กรณีคําขอหรื อเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้ วน/หรื อมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็ นเหตุไม่ให้ สามารถพิจารณาได้
เจ้ าหน้ าที่จะจัดทําบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรื อเอกสารหลักฐานที่ยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นคําขอจะต้ อง
ดําเนินการแก้ ไขและ/หรื อยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลากําหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนันจะถื
้ อว่าผู้ยื่นคําขอละ
ทิ ้งคําขอ โดยเจ้ าหน้ าที่และผู้ยื่นคําขอหรื อผู้ได้ รับมอบอํานาจจะลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบสําเนาบันทึกความ
บกพร่องดังกล่าวให้ ผ้ ยู ื่นคําขอหรื อผู้ได้ รับมอบอํานาจไว้ เป็ นหลักฐาน
3) เจ้ าหน้ าที่จะแจ้ งผลการพิจารณาให้ ผ้ ยู ื่นคําขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วนั ที่พิจารณาแล้ วเสร็ จ ตามมาตรา 10 แห่ง
พ.ร.บ.การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ www.bangkok.go.th/yota/
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ www.bangkok.go.th/yota/

13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ระยะเวลา
ให้ บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

รับเรื่ องและตรวจสอบ
เอกสาร

การพิจารณา

ตรวจสอบหลักฐานการเป็ น 7 วัน
สาธารณประโยชน์ เอกสาร
สิทธิ์ การได้ มาและหลักฐาน
พร้ อมตรวจสอบสภาพที่
ต้ องดําเนินการและ

1)

2)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

1 ชัว่ โมง

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รั บผิดชอบ
ฝ่ ายโยธา
สํานักงานเขตบึง
กุ่ม
ฝ่ ายโยธา
สํานักงานเขตบึง
กุ่ม

หมายเหตุ

(ฝ่ ายโยธา
สํานักงานเขตทุก
เขต)
(ฝ่ ายโยธา
สํานักงานเขตทุก
เขต)
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

รายละเอียดต่าง ๆ ให้ มาก
ที่สดุ พร้ อมที่จะประสานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
การพิจารณา

พิจารณาความถูกต้ องใน
รายละเอียด ว่ามีสว่ นใด
ขัดแย้ งกับหลักเกณฑ์
ระเบียบแบบแผนและ
ข้ อกําหนดต่าง ๆ ของทาง
ราชการหรื อไม่ อย่างไร

7 วัน

ฝ่ ายโยธา
สํานักงานเขตบึง
กุ่ม

การพิจารณา

สรุปข้ อมูลราย ละเอียด
และเงื่อนไขต่าง ๆ

16 วัน

ฝ่ ายโยธา
(ฝ่ ายโยธา
สํานักงานเขตบึง สํานักงานเขตทุก
กุ่ม
เขต)

3)

4)

เสนอผู้อํานวยการเขต
พิจารณาลงนามหนังสือ
อนุญาต
(เมื่อถูกต้ องตามหลักเกณฑ์
ระเบียบแบบแผน
ข้ อกําหนดต่าง ๆ ของทาง
ราชการ และเงื่อนไขในการ
อนุญาต)
ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน

14. งานบริการนี ้ ผ่ านการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
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15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จํานวน
หน่ วยงานภาครั ฐ
รายการเอกสาร
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

บัตรประจําตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง

0

1

ชุด

สําเนาทะเบียน
บ้ าน

กรมการปกครอง

0

1

ชุด

1)

2)

หมายเหตุ
(เอกสารแสดง
ความเป็ นเจ้ าของ
พร้ อมลงลายมือ
ชื่อและ/หรื อ
ประทับตรารับรอง
ความถูกต้ อง)
(เอกสารแสดง
ความเป็ นเจ้ าของ
พร้ อมลงลายมือ
ชื่อและ/หรื อ
ประทับตรารับรอง
ความถูกต้ อง)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

1)

2)

3)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
คําขออนุญาต
ระบายนํ ้าทิ ้ง /
เชื่อมท่อระบาย
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
ชื่อและ/หรื อ
ประทับตรารับรอง
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ที่

4)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
แบบผังบริเวณ สํานักการโยธา
ที่ตงของระบบ
ั้
บําบัดนํ ้าเสีย
และจุดระบายนํ ้า
ทิ ้ง

1

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
0

ชุด

หมายเหตุ
ความถูกต้ อง)
-

16. ค่ าธรรมเนียม
1) การขออนุญาตระบายนํา้ ทิง้ / เชื่อมท่ อระบายนํา้
ค่ าธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ (ไม่มีค่าธรรมเนียมและค่าบริ การ แต่ตอ้ งวางเงิ นคํ้าประกันความเสียหายเพือ่ เป็ นหลักประกันไว้ที่
สํานักงานเขตท้องที)่

17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ฝ่ ายโยธา สํานักงานเขตบึงกุ่ม เลขที่ 999 ซอยเสรี ไทย 43 ถนนเสรี ไทย แขวงคลองกุ่ม
เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240 โทรศัพท์ 02 364 7364
หมายเหตุ 2) ช่ องทางการร้ องเรี ยน สํานักการระบายนํ ้า 123 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10440
หมายเหตุ 3) ช่ องทางการร้ องเรียน ศูนย์รับเรื่ องราวร้ องทุกข์ กรุงเทพมหานคร โทร.1555
หมายเหตุ 4) ช่ องทางการร้ องเรียน ศูนย์บริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1)
คําร้ องขออนุญาตการต่าง ๆ
-
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19. หมายเหตุ
ขันตอน
้
ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ขันตอนที
้
่ 1 นับระยะเวลารวมกับ ขันตอนที
้
่2
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
1) สําเนาเอกสารทุกฉบับที่ยื่นขออนุญาตเจ้ าของเอกสารนันต้
้ องลงลายมือชื่อรับรองสําเนาทุกหน้ าทุกแผ่น
2) หนังสือมอบอํานาจควรมีพยานอย่างน้ อย 1 คน ถ้ าผู้มอบอํานาจพิมพ์ลายนิ ้วมือต้ องมีพยานลงลายมือชื่อรับรองไว้
ด้ วย 2 คน พยานต้ องลงลายมือชื่อเท่านัน้ การพิมพ์ลายนิ ้วมือให้ ใช้ นิ ้วหัวแม่มือซ้ าย ถ้ ามีความจําเป็ นที่จะต้ องใช้ นิ ้วมือ
อื่นเพราะเหตุใด ให้ บนั ทึกความจําเป็ นไว้ ในหนังสือด้ วย
3) หนังสือมอบอํานาจ ให้ ตดิ อากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร

วันที่พมิ พ์
สถานะ

08/09/2558
รออนุมตั ขิ นที
ั ้ ่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทําโดย
สํานักงานเขตบึงกุ่ม
กรุงเทพมหานคร
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -

