
คูมือสําหรับประชาชน : คูมือการขออนุญาตเดินเรอืในคลองประปาฝงตะวันออก,คลองประปาฝง
ตะวันตก 
หนวยงานที่ใหบริการ : สายงานรองผูวาการ (ผลิตและสงนํ้า) กระทรวงมหาดไทย  
 
หลักเกณฑ วธิีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
ตามพระราชบัญญัตริักษาคลองประปา พ.ศ.2526 ในมาตรา 10 วรรคที่ 1 หามมิใหผูใดเดนิเรือในคลองประปา เวนแตไดรับ
อนุญาตตามมาตรา 7 วรรคที่ 2 ซึ่งผูขออนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขในขอบังคับการประปานครหลวง ฉบับที่ 90 ขอ 5,6,7 
และ ขอ 8 โดยปฏิบัติตามเง่ือนไขดังน้ี 
 
1.ผูใดประสงคจะขออนุญาตเดินเรือในคลองรับนํ้าจะตองยื่นคําขอตามแบบที่การประปานครหลวงกําหนด 
 
2.การขออนุญาตเพ่ือกระทําการดังกลาว จะตองไมเปนเหตุใหคุณภาพและปริมาณของนํ้าดิบทีจ่ะนํามาใชในการผลตินํ้าประปา
เปลี่ยนแปลงไปจนเปนผลกระทบกระเทือนตอขบวนการผลตินํ้าและคาใชจายในการผลิตนํ้า 
 
3.ในกรณีจําเปนหรือเพ่ือประโยชนของการประปานครหลวงหรือทางราชการ การประปานครหลวงสงวนสทิธ์ิทีจ่ะเพิกถอนการ
อนุญาตไดกอนครบกําหนดระยะเวลาที่กําหนดไวในหนังสืออนุญาต โดยไมจําเปนตองแจงใหผูไดรับอนุญาตทราบลวงหนา 
  
 

ชองทางการใหบริการ 
 

 สถานที่ใหบรกิาร 
(หมายเหต:ุ -)  
กองระบบสงนํ้าดิบฝงตะวันออก (East Raw Water 
Transmission System Division) ฝายระบบสงนํ้าดิบ 
กองระบบสงนํ้าดิบฝงตะวันตก (West Raw Water 
Transmission System Division) ฝายระบบสงนํ้าดิบ 
 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 จนัทร ถึง วัน
ศุกร (ยกเวนวันหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 
ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานทีร่ับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 28 วันทาํการ 
 

ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนที่รบัผดิชอบ 
1) - 7 วันทําการ สายงานรองผูวาการ 

(ผลติและสงนํ้า) ตรวจสอบสภาพและขนาดของเรือ,อุปกรณ พรอมเครื่องจักร วา
ถูกตองตามเอกสารประกอบ      หรือไม - กรณีถูกตองตาม
เอกสารดําเนินการ ขอ 3 - กรณีไมถูกตองตามเอกสารแจงผูขอ
อนุญาตแกไขใหถูกตองกอนดาํเนินการ 
 
 
(หมายเหต:ุ -)  

 

2) การลงนาม/คณะกรรมการมีมต ิ 21 วันทําการ สายงานรองผูวาการ 
(ผลติและสงนํ้า) นําเรื่องเรียน ผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นและนําเรียนรองผูวา

การการประปานครหลวง (ผลติและสงนํ้า) เพ่ือโปรดลงนาม
อนุญาต/ไมอนุญาต 
        และแจงผูขออนุญาตเดินเรอื
ทราบตอไป 

 



ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนที่รบัผดิชอบ 

(หมายเหต:ุ -)  
 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ลําดับ ช่ือเอกสาร จาํนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 

1) 
 

บัตรประจําตวัประชาชน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

2) 
 

หนังสือมอบอาํนาจตดิอากรแสตมป 30 บาท (กรณีมีการมอบ
อํานาจใหดําเนินการแทน) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

3) 
 

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรับมอบอํานาจ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

4) 
 

รายละเอียดขนาดของเรือ,อุปกรณ และเคร่ืองจักรที่ใชในกิจการ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

5) 
 

มาตรการปองกันมลพิษปนเปอนลงคลองประปา 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

6) 
 

เอกสาร/สัญญา ที่แสดงวา กปน.จางดําเนินงานที่ตองขออนุญาต
เดินเรือในคลองประปา 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

 
คาธรรมเนียม 

ลําดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 
1) ไมมีคาธรรมเนียม 

(หมายเหต:ุ -)  
 -   
 

 

ชองทางการรองเรียน แนะนําบรกิาร 

ลําดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนําบรกิาร 
1) ศูนยบริการประชาชน 1125 

(หมายเหต:ุ (อาคารสํานักงานแพทย ชั้น 4 
400 ถนนประชาชื่น แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 
))  

2) ฝายระบบสงนํ้าดิบ      02-2700378 
(หมายเหต:ุ (อาคารสํานักงานระบบสงและสูบจายนํ้า ชั้น 2 
20 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
))  

3) ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111 
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300))  

 



แบบฟอรม ตวัอยางและคูมือการกรอก 

ลําดับ ช่ือแบบฟอรม 
1) .แบบคําขอเพ่ือกระทําการเดินเรือ ในคลองประปา หรือคลองรับนํ้า 

(หมายเหต:ุ -)  
 

หมายเหต ุ

- 
 
 

เอกสารฉบับน้ีดาวนโหลดจากเว็บไซตศูนยรวมขอมูลการติดตอราชการ 
www.info.go.th 

วันท่ีคูมือมีผลบังคับใช: 23/07/2558 

http://www.info.go.th/

