
คูมือสําหรับประชาชน : การขอเชาที่ดินและปลูกสรางสิ่งกอสรางบนที่ดินของการประปานคร
หลวง (กปน.) 
หนวยงานที่ใหบริการ :การประปานครหลวงกระทรวงมหาดไทย 
 
หลักเกณฑ วธิีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1.หลักเกณฑในการขออนุญาตและเงื่อนไขในการอนุญาตเพ่ือปลูกสรางสิง่กอสรางในบรเิวณหรือในคลองประปาของการประปา
นครหลวงผูประสงคจะขออนุญาตปลูกสรางสิ่งกอสรางสิ่งกอสรางลงในเขตคลองประปาจะตองยื่นคําขอตามแบบที่การประปา
นครหลวงกําหนดซึ่งการขออนุญาตเพ่ือกระทําการดังกลาวจะตองไมเปนเหตุใหเกิดผลกระทบตอกระบวนการผลิตนํ้าประปา
โครงสรางของคลองประปาหรอืทรัพยสินตางๆของการประปานครหลวงและในกรณีจําเปนหรือเพ่ือประโยชนของการประปานคร
หลวงหรือทางราชการการประปานครหลวงมสีิทธิที่จะเพิกถอนการอนุญาตไดกอนครบกําหนดระยะเวลาที่กําหนดไวในหนังสือ
อนุญาตโดยไมจําเปนตองแจงใหผูไดรับอนุญาตทราบลวงหนา 
 
       2.ภายหลงัที่การประปานครหลวงแจงผลการพิจารณาและผูขออนุญาตมาตดิตอชําระเงินคาธรรมเนยีมตามประกาศการ
ประปานครหลวงแลวการประปานครหลวงโดยกองนิติการจะดาํเนินการจัดทําสัญญาโดยใชระยะเวลา 30 วนัทําการ 
 
หมายเหตุ : 
 
1.กรณีคําขอฯหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถกูตองหรือไมครบถวนหรือไมอาจแกไข/เพ่ิมเติมไดในขณะน้ันผูรับคํา
ขอฯและผูยื่นคาํขอฯจะตองลงนามในแบบรับเรื่องและตรวจสอบเอกสารที่เจาหนาทีแ่จงใหทราบรวมกันพรอมกําหนดระยะเวลา
ใหผูยื่นคาํขอฯดําเนินการแกไข/เพ่ิมเติมหากผูยื่นคําขอฯไมดําเนินการแกไข/เพ่ิมเติมไดภายในระยะเวลาที่กําหนดผูรับคาํขอฯจะ
ดําเนินการคืนคาํขอฯและเอกสารประกอบการพิจารณา 
 
2.พนักงานเจาหนาทีจ่ะยังไมพิจารณาคาํขอฯและยังไมนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูยืน่คําขอฯจะดําเนินการแกไขคาํขอฯหรือ
ยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถวนตามแบบรับเรื่องและตรวจสอบเอกสารนั้นเรยีบรอยแลว 
 
3.ข้ันตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนและถูกตองตามทีร่ะบุไวในคูมือ
ประชาชนเรยีบรอยแลว 
 
4.การประปานครหลวงกําหนดหลักเกณฑการจัดประโยชนเปนไปตามประกาศการประปานครหลวงเรื่องหลักเกณฑการจัด
ประโยชนทีด่ินของการประปานครหลวง...http://www.mwa.co.th/ewt_dl_link.php?nid=20635 
(ประกาศณวนัที่ 29 มีนาคม 2554) 
 
 

ชองทางการใหบริการ 
 

สถานที่ใหบรกิาร 
(หมายเหต:ุ (เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยดุที่
การประปานครหลวงกําหนด))) 
กองจัดการทรพัยสินอาคารสาํนักงานใหญชัน้ 5 
เลขที่ 400 ถนนประชาชื่นแขวงทุงสองหองเขตหลักสี่กรุงเทพฯ 
10210 
หมายเลขโทรศัพท 0 2504 0184/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 

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

สถานที่ใหบรกิาร 
(หมายเหต:ุ (เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยดุที่
ทางการประปานครหลวงกําหนด))) 
กองระบบสงนํ้าดิบฝงตะวันออกอาคารที่ทาํการสวนบํารุงรักษา
คลองสงนํ้าฝงตะวันออกชั้น 1 เลขที่ 1/7 ถนนประชาชื่นตําบล
บางเขนอําเภอเมืองจ.นนทบุรี 11000 หมายเลขโทรศัพท 0 
2589 9632/ตดิตอดวยตนเองณหนวยงาน 

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

สถานที่ใหบรกิาร ระยะเวลาเปดใหบริการ (ยกเวนวันหยุดทีท่างราชการ



(หมายเหต:ุ (เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยดุที่
ทางการประปานครหลวงกําหนด))) 
กองระบบสงนํ้าดิบฝงตะวันตกอาคารทีท่ําการสวนบํารุงรักษา
คลองสงนํ้าฝงตะวันออกชั้น 1 เลขที่ 1/7 ถนนประชาชื่นตําบล
บางเขนอําเภอเมืองจ.นนทบุรี 11000 หมายเลขโทรศัพท 0 
2580 5345/ตดิตอดวยตนเองณหนวยงาน 
 
ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานทีร่ับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนินการรวม :103 วันทําการ 
 

ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนที่รบัผดิชอบ 
1) การพิจารณา 

สงหนวยงานที่เก่ียวเจาของพ้ืนที่ตรวจสอบและเสนอความเหน็
ประกอบการพิจารณา 
(หมายเหต:ุ (กองระบบสงนํ้าดบิฝงตะวันออกหรือกองระบบสง
นํ้าดิบฝงตะวันตกหรือหนวยงานอ่ืนซึ่งเปนเจาของพ้ืนที)่) 

38 วันทําการ การประปานครหลวง 
 

2) การพิจารณา 
สงหนวยงานดานวิศวกรรมและโยธาตรวจสอบแบบกอสรางเพ่ือ
ตรวจสอบและเสนอความเห็น 
(หมายเหต:ุ (กองออกแบบงานโยธา)) 

30 วันทําการ การประปานครหลวง 
 

3) การพิจารณา 
เตรียมขอมูลและเอกสารที่เก่ียวของและจัดการประชุม
คณะกรรมการพิจารณาเก่ียวกับการอนุญาตใหกอสรางหรือใช
ประโยชนในอสงัหาริมทรัพยซึง่อยูในความควบคุมของการ
ประปานครหลวง 
(หมายเหต:ุ (คณะกรรมการพิจารณาเก่ียวกับการอนุญาตให
กอสรางหรือใชประโยชนในอสงัหาริมทรัพยซึง่อยูในความ
ควบคุมของการประปานครหลวง)) 

30 วันทําการ การประปานครหลวง 
 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมต ิ
จัดทาํหนังสือเสนอผูมีอํานาจลงนามเพ่ือแจงผลการพิจารณา 
(หมายเหต:ุ (กองจัดการทรัพยสิน)) 

5 วันทําการ การประปานครหลวง 
 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ลําดับ ช่ือเอกสาร จาํนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 

1) 
 

หนังสือคํารอง 
ฉบับจริง1ฉบับ 
สําเนา0ฉบับ 
หมายเหต-ุ 

การประปานครหลวง 

2) 
 

บัตรประจําตวัประชาชน 
ฉบับจริง0ฉบับ 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุของผูที่เก่ียวของพรอมรับรองสําเนาเอกสาร) 

กรมการปกครอง 

3) 
 

สําเนาทะเบียนบาน 
ฉบับจริง0ฉบับ 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุของผูที่เก่ียวของพรอมรับรองสําเนาเอกสาร) 

กรมการปกครอง 

4) 
 

หนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคลและภพ.20 
ฉบับจริง0ชุด 
สําเนา1ชุด 
หมายเหต(ุตองใหกรรมการผูมีอํานาจลงนามรับรองสาํเนาพรอมทั้ง
ประทบัตราสาํคญั (ในกรณีที่หนังสือรับรองระบุใหตองประทบัตรา)) 

กรมพัฒนาธุรกิจการคา 

5) 
 

หนังสือมอบอาํนาจ 
ฉบับจริง1ฉบับ 

- 



ลําดับ ช่ือเอกสาร จาํนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
สําเนา0ฉบับ 
หมายเหต(ุกรณีมอบอํานาจใหผูอ่ืนกระทําแทนพรอมติดอากรแสตมป 
30 บาท) 

6) 
 

แบบแปลนส่ิงกอสรางที่จะขอปลูกสรางและรายการคํานวณ (ถามี) 
ฉบับจริง5ฉบับ 
สําเนา0ฉบับ 
หมายเหต(ุโดยแบบแปลนสิ่งกอสรางที่จะขอปลูกสรางและรายการ
คํานวณ (ถามี) ดังกลาวตองมรีายละเอียดดังน้ี 
- ตองไดรับการรับรองจากวศิวกรผูออกแบบทีม่ีใบอนุญาตประกอบ
วิศวกรรมควบคมุตามพ.ร.บ.วิศวกรรมพ.ศ.2542 โดยขอบเขตการ
ออกแบบและคาํนวณจะตองเปนไปตามกฎกระทรวงที่กําหนดไวตาม
ระดับใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ) 

- 

7) 
 

แผนที่โดยสังเขป 
ฉบับจริง1ชุด 
สําเนา0ชุด 
หมายเหต(ุแสดงจุดบริเวณทีข่อปลูกสรางสิง่กอสรางบนทีด่ินการประปา
นครหลวง) 

- 

 
คาธรรมเนียม 

ลําดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 
ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม 

 

ชองทางการรองเรียน แนะนําบรกิาร 

ลําดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนําบรกิาร 
1) Call Center หมายเลข 1125 

(หมายเหต:ุ -) 
2) ทางอีเมลล : mwa1125@mwa.co.th 

(หมายเหต:ุ -) 
3) ทาง Facebook ใหพิมพคนหา :  mwa.co.th 

(หมายเหต:ุ -) 
4) ทาง Application บน Smart Phone ชื่อ MWA onMobile 

(หมายเหต:ุ -) 
5) กองจัดการทรพัยสินหมายเลขโทรศัพท 0 2504 0184 

(หมายเหต:ุ (วันจันทรถึงวันศกุร (ยกเวนวันหยุดที่ทางการประปานครหลวงกําหนด) ตั้งแตเวลา 08.30 - 12.00 น. 
และ 13.00 - 16.30 น.)) 

6) กองระบบสงนํ้าดิบฝงตะวันออกหมายเลขโทรศัพท 0 2589 9632 
(หมายเหต:ุ (วันจันทรถึงวันศกุร (ยกเวนวันหยุดที่ทางการประปานครหลวงกําหนด) ตั้งแตเวลา 08.30 - 12.00 น. 
และ 13.00 - 16.30 น.)) 

7) กองระบบสงนํ้าดิบฝงตะวันตกหมายเลขโทรศัพท 0 2580 5345 
(หมายเหต:ุ (วันจันทรถึงวันศกุร (ยกเวนวันหยุดที่ทางการประปานครหลวงกําหนด) ตั้งแตเวลา 08.30 - 12.00 น. 
และ 13.00 - 16.30 น.)) 

8) ศูนยบริการประชาชนสํานักปลดัสํานักนายกรฐัมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสติกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสติกทม. 10300)) 

 

แบบฟอรม ตวัอยางและคูมือการกรอก 

ลําดับ ช่ือแบบฟอรม 
1) ตัวอยางการกรอกคํารองขอเชาที่ดินและปลูกสิ่งกอสรางบนที่ดินของกปน. 

(หมายเหต:ุ -) 
 

หมายเหต ุ



- 
 
 

เอกสารฉบับน้ีดาวนโหลดจากเว็บไซตศูนยรวมขอมูลการติดตอราชการ 
www.info.go.th 

วันท่ีคูมือมีผลบังคับใช: 21/07/2558 

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

