
คูม่อืส าหรบัประชาชน : การขออนญุาตระบายน า้ท ิง้ / เชือ่มทอ่ระบายน า้ 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : ฝ่ายโยธาส านักงานเขตทววีฒันา กรุงเทพมหานคร  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต  

พระราชบญัญัตทิางหลวง พ.ศ. 2535 แกไ้ขเพิม่เตมิ พ.ศ. 2549 

 

      มาตรา 39/1 หา้มมใิหผู้ใ้ดระบายน ้าลงในเขตทางหลวงอนัอาจจะกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายแกท่างหลวง เวน้แตไ่ดรั้บอนุญาต

เป็นหนังสอืจากผูอ้ านวยการทางหลวงหรอืผูซ้ ึง่ไดรั้บมอบหมายจากผูอ้ านวยการทางหลวง ในการอนุญาตผูอ้ านวยการทางหลวง

หรอืผูซ้ ึง่ไดรั้บมอบหมายจากผูอ้ านวยการทางหลวงจะก าหนดเงือ่นไขอยา่งใดก็ได  ้

 

      การอนุญาตตามวรรคหนึง่ เมือ่มคีวามจ าเป็นแกง่านทาง หรอืเมือ่ปรากฏวา่ผูไ้ดรั้บอนุญาตไดก้ระท าผดิเงือ่นไขทีก่ าหนดใน

การอนุญาต ผูอ้ านวยการทางหลวงหรอืผูซ้ ึง่ไดรั้บมอบหมายจากผูอ้ านวยการทางหลวงจะเพกิถอนเสยีก็ได ้ 

 

      การระบายน ้าทีก่ระท าโดยไมไ่ดรั้บอนุญาต หรอืไมป่ฏบิตัติามเงือ่นไขทีก่ าหนดผูอ้ านวยการทางหลวงหรอืผูซ้ ึง่ไดรั้บ

มอบหมายจากผูอ้ านวยการทางหลวง มอี านาจสัง่ใหผู้ก้ระท าการดงักลา่ว งดเวน้ระบายน ้าลงในเขตทางหลวงทนัท ีหรอืใหร้ือ้

ถอน หรอืปิดกัน้ทางระบายน ้าภายในเวลาอนัสมควร ถา้ไมป่ฏบิตัติาม ผูอ้ านวยการทางหลวงหรอืผูซ้ ึง่ไดรั้บมอบหมายจาก

ผูอ้ านวยการทางหลวง มอี านาจรือ้ถอนหรอืปิดกัน้ทางระบายน ้าดงักลา่วได ้โดยผูนั้น้จะเรยีกรอ้งคา่เสยีหายไมไ่ดแ้ละตอ้งเป็นผู ้

เสยีคา่ใชจ้า่ยในการนัน้ 

 

     ประเภทของอาคารทีอ่ยูใ่นเกณฑต์อ้งไดรั้บหนังสอือนุญาตระบายน ้าทิง้ / เชือ่มทอ่ระบายน ้า กอ่นด าเนนิการ ประกอบดว้ย  

 

 

 อาคารชดุตามกฎหมายวา่ดว้ยอาคารชดุ  

 โรงแรมตามกฎหมายวา่ดว้ยโรงแรม 

 สถานพยาบาลตามกฎหมายวา่ดว้ยสถานพยาบาล  

 สถานบรกิารวา่ดว้ยกฎหมายสถานบรกิาร ประเภทสถานอาบน ้า นวดหรอือบตวั ซึง่มผีูบ้รกิารใหแ้ กล่กูคา้ 

 ตลาดตามกฎหมายวา่ดว้ยสาธารณสขุ  

 อาคารทีส่รา้งขึน้ในทีด่นิของผูท้ีไ่ดรั้บอนุญาตใหจ้ัดสรรทีด่นิตามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคมุการจัดสรรทีด่นิ  

 อาคารทีป่ระกอบกจิการเป็นรา้นอาหาร  

 ศนูยก์ารคา้ หรอืหา้งสรรพสนิคา้ ทีม่พีืน้ทีต่ัง้แต ่๒,๐๐๐ ตารางเมตรขึน้ไป 

 สถานการศกึษา ทีม่พีืน้ทีอ่าคารตัง้แต ่๒,๐๐๐ ตารางเมตรขึน้ไป 

 หอพักตามกฎหมายวา่ดว้ยหอพัก ทีม่จี านวนตัง้แต ่๑๐ หอ้งขึน้ไป 

 สะพานปลาตามกฎหมายวา่ดว้ยการจัดระเบยีบกจิการแพปลา  

 อาคารอืน่ใดทีผู่ว้า่ราชการกรุงเทพมหานครก าหนด โดยท าเป็นประกาศกรุงเทพมหานคร  

 

 

เงือ่นไข 

 

 

 หา้มมใิหผู้ใ้ดระบายน ้าเสยี หรอืน ้าโสโครกลงหรอืไหลไปสูแ่หลง่ระบายน ้า  

 หา้มมใิหผู้ใ้ดระบายน ้าทิง้ ลงหรอืไหลไปสูแ่หลง่ระบายน ้า เวน้แตเ่จา้ของหรอืผูค้รอบครองอาคารจะไดรั้บอนุญาตจาก

ผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร หรอืผูท้ีผู่ว้า่ราชการกรุงเทพมหานครมอบหมาย  

 อาคารทีจ่ะขออนุญาตระบายน ้าทิง้จะตอ้งมรีะบบบ าบดัน ้าเสยีเพือ่ปรับปรุงน ้าเสยีใหไ้ดม้าตรฐานน ้าทิง้ตามทีผู่ว้า่

ราชการกรุงเทพมหานครก าหนด 

 หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขในการขออนุญาต ใหเ้ป็นไปตามทีผู่ว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร  

 ตอ้งไมใ่หก้ดีขวางตอ่การสญัจรผา่นของประชาชน และตอ้งไมเ่กดิความเสยีหายแกถ่นน ทางหลวง หรอืทรัพยส์นิของ

ผูอ้ืน่ 

 เมือ่การนัน้แลว้เสร็จหรอืตอ้งเลกิถอนดว้ยเหตใุดก็ตาม ตอ้งท าสถานทีนั่น้ใหป้กตดิงัของเดมิทกุประการ  

 เมือ่เจา้หนา้ทีเ่ห็นสมควรจะใหเ้ปลีย่นแปลงหรอืแกไ้ขการนัน้อยา่งใดตอ้งกระท าตาม  



 เมือ่กรุงเทพมหานครตอ้งเสยีหายไมว่า่กรณีใดๆ ก็ตาม ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งชดใชค้า่เสยีหายใหแ้กก่รุงเทพมหานคร

ทัง้ส ิน้ 

 เมือ่ผูไ้ดรั้บอนุญาตปฏบิตัผิดิจากขอ้ก าหนดตามเงือ่นไขในหนังสอือนุญาต หรอืไมป่ฏบิตัติามขอ้บงัคบันี ้

กรุงเทพมหานครจะยกเลกิหนังสอือนุญาตนัน้ และไมค่นืเงนิคา่ใชส้ถานทีส่ าธารณะให ้

 หนังสอือนุญาตใชเ้ฉพาะกจิการทีข่ออนุญาต และมกี าหนดเวลาตามหนังสอือนุญาตเทา่นัน้  

 ผูข้ออนุญาตจะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบการกระท าในกจิการทีข่ออนุญาตนัน้ทกุประการ จะอา้งบคุคลอืน่เป็นผูรั้บผดิชอบ

แทนไมไ่ด ้

 เมือ่กรุงเทพมหานครจะใหย้กเลกิกจิการทีไ่ดรั้บอนุญาตดว้ยเหตใุดก็ตาม ผูไ้ดรั้บอนุญาตจะเลกิกจิการทีไ่ดรั้บอนุญาต

ทนัท ีโดยไมเ่รยีกรอ้งคา่เสยีหายอยา่งหนึง่อยา่งใด อกีทัง้จะตอ้งปฏบิตัติามขอ้งบงัคบัทกุประการ  

 ผูข้ออนุญาตยนิยอมช าระเงนิตามระเบยีบกรุงเทพมหานครทกุประการ  

 

 

      พระราชบญัญัตกิารอ านวยความสะดวกในการพจิารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 มาตรา 10 ผูอ้นุญาตตอ้ง

ด าเนนิการใหแ้ลว้เสร็จภายในก าหนดเวลาทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืส าหรับประชาชน และแจง้ให ้ผูย้ืน่ค าขอทราบภายในเจ็ดวนันับแตว่นัที่

พจิารณาแลว้ 

 

หมายเหต ุ

 

1) ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หน า้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชาชน

เรยีบรอ้ยแลว้ 

 

 2) กรณีค าขอหรอืเอกสารหลกัฐานไมค่รบถว้น/หรอืมคีวามบกพร่องไมส่มบรูณ์ เป็นเหตไุมใ่หส้ามารถพจิารณาได ้เจา้หนา้ทีจ่ะ

จัดท าบนัทกึความบกพร่องของรายการเอกสารหรอืเอกสารหลกัฐานทีย่ืน่เพิม่เตมิ โดยผู ้ยืน่ค าขอจะตอ้งด าเนนิการแกไ้ขและ/

หรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิภายในระยะเวลาก าหนดในบนัทกึดงักลา่ว มเิชน่นัน้จะถอืวา่ผูย้ืน่ค าขอละทิง้ค าขอ โดยเจา้หนา้ทีแ่ละผู ้

ยืน่ค าขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอ านาจจะลงนามบนัทกึดงักลา่ว และจะมอบส าเนาบนัทกึความบกพร่องดงักลา่วใหผู้ย้ืน่ค าขอหรื อผู ้

ไดรั้บมอบอ านาจไวเ้ป็นหลกัฐาน  

 

 3) เจา้หนา้ทีจ่ะแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบภายใน 7 วนั นับแตว่นัทีพ่จิารณาแลว้เสร็จ ตามมาตรา 10 แหง่ พ.ร.บ.

การอ านวยความสะดวกในการพจิารณาอนุญาตของทางราชการ พ .ศ.2558 

 

ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่www.bangkok.go.th/yota/ 

 

ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่www.bangkok.go.th/yota/ 

  
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 

ฝ่ายโยธา ส านักงานเขตทววีฒันา เลขที ่1 ถนนอทุยาน แขวงทวี
วฒันา เขตทววีฒันา กรุงเทพฯ 10170 โทร. 024414973 

โทรสาร 024414734/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:00 - 16:00 น. 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ  

ระยะเวลาในการด าเนนิการรวม : 30 วนั 
 

ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
รับเรือ่งและตรวจสอบเอกสาร 

(หมายเหต:ุ (ฝ่ายโยธา ส านักงานเขตทกุเขต))  

1 ชัว่โมง ฝ่ายโยธาส านักงานเขต
ทววีฒันา 

 

2) การพจิารณา 7 วนั ฝ่ายโยธาส านักงานเขต



ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

ตรวจสอบหลกัฐานการเป็นสาธารณประโยชน ์เอกสารสทิธิ ์การ

ไดม้าและหลกัฐาน พรอ้มตรวจสอบสภาพทีต่อ้งด าเนนิการและ
รายละเอยีดตา่ง ๆ ใหม้ากทีส่ดุ พรอ้มทีจ่ะประสานกบัหน่วยงาน

ทีเ่กีย่วขอ้ง 
(หมายเหต:ุ (ฝ่ายโยธา ส านักงานเขตทกุเขต))  

ทววีฒันา 

 

3) การพจิารณา 

พจิารณาความถกูตอ้งในรายละเอยีด วา่มสีว่นใดขดัแยง้กบั
หลกัเกณฑ ์ระเบยีบแบบแผนและขอ้ก าหนดตา่ง ๆ ของทาง

ราชการหรอืไม ่อยา่งไร 
(หมายเหต:ุ -)  

7 วนั ฝ่ายโยธาส านักงานเขต

ทววีฒันา 
 

4) การพจิารณา 

สรุปขอ้มลูราย ละเอยีด และเงือ่นไขตา่ง ๆ     
เสนอผูอ้ านวยการเขตพจิารณาลงนามหนังสอือนุญาต  

(เมือ่ถกูตอ้งตามหลกัเกณฑ ์ระเบยีบแบบแผน  
 ขอ้ก าหนดตา่ง ๆ ของทางราชการ และเงือ่นไขในการ 

 อนุญาต) 

(หมายเหต:ุ (ฝ่ายโยธา ส านักงานเขตทกุเขต))  

16 วนั ฝ่ายโยธาส านักงานเขต

ทววีฒันา 
 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

ค าขออนุญาตระบายน า้ท ิง้ / เชือ่มทอ่ระบายน า้ 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส าเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ - 

ส านักการโยธา 

2) 

 

ส าเนาใบอนุญาตกอ่สรา้งอาคาร 

ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
ส าเนา 1 ชดุ 

หมายเหตุ - 

ส านักการโยธา 

3) 
 

ส าเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนนติบิุคคล  
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส าเนา 1 ชดุ 
หมายเหตุ (เอกสารแสดงความเป็นเจา้ของ พรอ้มลงลายมอืชือ่และ/

หรอืประทบัตรารับรองความถกูตอ้ง) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

4) 
 

บตัรประจ าตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส าเนา 1 ชดุ 

หมายเหตุ (เอกสารแสดงความเป็นเจา้ของ พรอ้มลงลายมอืชือ่และ/
หรอืประทบัตรารับรองความถกูตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

5) 
 

ส าเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส าเนา 1 ชดุ 

หมายเหตุ (เอกสารแสดงความเป็นเจา้ของ พรอ้มลงลายมอืชือ่และ/
หรอืประทบัตรารับรองความถกูตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

6) 

 

แบบผงับรเิวณทีต่ ัง้ของระบบบ าบดัน า้เสยี และจดุระบายน า้ท ิง้  

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส าเนา 0 ชดุ 

หมายเหตุ - 

ส านักการโยธา 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) การขออนุญาตระบายน า้ท ิง้ / เชือ่มทอ่ระบายน า้  คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 



ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

(หมายเหต:ุ (ไมม่คีา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิาร แตต่อ้งวางเงนิค ้าประกนั
ความเสยีหายเพือ่เป็นหลกัประกนัไวท้ีส่ านักงานเขตทอ้งที่))  

  

 
 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะน าบรกิาร 

ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

1) ฝ่ายโยธา ส านักงานเขตทววีฒันา เลขที ่1 ถนนอทุยาน แขวงทววีฒันา เขตทววีฒันา กรุงเทพฯ 10170 โทร. 
024414973 โทรสาร 024414734 

(หมายเหต:ุ -)  
2) ศนูยรั์บเรือ่งราวรอ้งทกุข ์กรุงเทพมหานคร โทร.1555 

(หมายเหต:ุ -)  
3) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลดัส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก  

ล าดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) ค ารอ้งขออนุญาตการตา่ง ๆ 

(หมายเหต:ุ -)  
 

หมายเหตุ 

ขัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีรั่บผดิชอบ  
 

    ขัน้ตอนที ่1 นับระยะเวลารวมกบั ขัน้ตอนที ่2 

 
รายการเอกสารหลกัฐานประกอบ 

 
    1) ส าเนาเอกสารทกุฉบบัทีย่ืน่ขออนุญาตเจา้ของเอกสารนัน้ตอ้งลงลายมอืชือ่รับรองส าเนาทกุหนา้ทกุแผน่  

 
 2) หนังสอืมอบอ านาจควรมพียานอยา่งนอ้ย 1 คน ถา้ผูม้อบอ านาจพมิพล์ายนิว้มอืตอ้งมพียานลงลายมอืชือ่รับรองไวด้ว้ย 2 คน 

พยานตอ้งลงลายมอืชือ่เทา่นัน้ การพมิพล์ายนิว้มอืใหใ้ชน้ิว้หัวแมม่อืซา้ย ถา้มคีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้งใชน้ิว้มอือืน่เพราะเหตใุด ให ้

บนัทกึความจ าเป็นไวใ้นหนังสอืดว้ย 
 

 3) หนังสอืมอบอ านาจ ใหต้ดิอากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร  
 
 

 

 

ชือ่กระบวนงาน: การขออนุญาตระบายน ้าทิง้ / เชือ่มทอ่ระบายน ้า  

หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน : ส านักการโยธา ส านักการโยธา ส านักการโยธา  

ประเภทของงานบรกิาร: กระบวนงานทีเ่ชือ่มโยงหลายหน่วยงาน  

หมวดหมูข่องงานบรกิาร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมายทีใ่หอ้ านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง : 

  

1)ขอ้บญัญัตกิรุงเทพมหานคร เรือ่ง ควบคมุการระบายน ้าทิง้ พ.ศ. 2534  

  
2)พระราชบญัญัตทิางหลวง พ.ศ. 2535 แกไ้ขเพิม่เตมิ พ.ศ. 2549  

ระดบัผลกระทบ: บรกิารทัว่ไป 

พืน้ทีใ่หบ้รกิาร: ทอ้งถิน่ 

ขอ้มูลส าหรบัเจา้หนา้ที ่



กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา: พระราชบญัญัตทิางหลวง พ.ศ. 2535 แกไ้ขเพิม่เตมิ พ.ศ. 2549 

ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ขอ้ก าหนด ฯลฯ: 30.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน: การขออนุญาตระบายน ้าทิง้ / เชือ่มทอ่ระบายน ้า ส านักงานเขตทววีฒันา สวีกิา 27/07/2015 

17:18 
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