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กรมชลประทาน

แบบ ชป. ๓๙๓/๑
แบบตรวจสอบการขออนุญาตกอสรางสะพานขามทางน้ําชลประทาน

๑. หลักฐานประกอบคําขออนุญาต
๑.๑ กระทรวง ทบวง กรม องคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานของรัฐ หรือองคกรอื่นของรัฐ
คํารองขอใชที่ดิน ลงนามโดยผูแทนกระทรวง ทบวง กรม องคกรปกครองสวนทองถิ่น
หรือผูรับมอบอํานาจ (มีหนังสือมอบอํานาจ)
แบบแปลน แผนผังและแผนที่ (หัวหนาสวนราชการลงนามรับรองแบบ)
หนังสือยินยอมของเจาของที่ดินที่กอสรางสะพานเชื่อม
หนังสืออนุญาตหรือหนังสือยินยอมใหรื้อถอนสะพานเดิมจากเจาของสะพาน (ถามี)
๑.๒ รัฐวิสาหกิจ
คํารองขอใชที่ดิน ลงนามโดยผูแทนของรัฐวิสาหกิจ หรือผูรับมอบอํานาจ
หนังสือมอบอํานาจ ติดอากรแสตมป ๓๐ บาท (ถามี)
แบบแปลน แผนผังและแผนที่ (ผูบริหารรัฐวิสาหกิจลงนามรับรองแบบ)
หนังสือยินยอมของเจาของที่ดินที่กอสรางสะพานเชื่อม
หนังสืออนุญาตหรือหนังสือยินยอมใหรื้อถอนสะพานเดิมจากเจาของสะพาน (ถามี)
๑.๓ นิติบุคคล/บุคคลธรรมดา
คํารองขอใชที่ดิน
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลออกใหไมเกิน ๖ เดือน พรอมลงนามรับรองสําเนา
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูแทนนิติบุคคล และผูรับมอบอํานาจ (ถามี)
ลงนามรับรองสําเนา
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูขอ และผูรับมอบอํานาจ (ถามี) ลงนามรับรองสําเนา
สําเนาทะเบียนบานของผูขอ และผูรับมอบอํานาจ (ถามี) ลงนามรับรองสําเนา
สําเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินหรือสิทธิครอบครอง เชน สําเนาโฉนดที่ดิน หรืออื่นๆ
ของผูขอ ณ บริเวณกอสรางสะพาน ลงนามรับรองสําเนา
หนังสือยินยอมจากเจาของที่ดินที่กอสรางสะพานเชื่อม
หนังสือมอบอํานาจ (ติดอากรแสตมป ๓๐ บาท) ในกรณีมอบอํานาจใหบุคคลอื่นทําการแทน
แบบแปลน แผนผังและแผนที่ โดยมีวิศวกรลงนามรับรอง (ใชเฉพาะกรมชลประทาน)
รายการคํานวณโครงสรางสะพานและหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ผูออกแบบและคํานวณ แนบสําเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
พรอมลงนามรับรองสําเนา เฉพาะกรณีที่เปนงานอยูในประเภทและขนาดของงานวิศวกรรม
ควบคุมตามกฎหมายวาดวยวิศวกร
หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ผูควบคุมการกอสราง แนบสําเนา
ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พรอมลงนามรับรองสําเนา
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๒. สถานะของผูขออนุญาต
ผูขออนุญาต คือ …………………………………………..……………. โดย ……………………….………………….………………
อายุ …………….... ป ตําแหนง ………………………………………. เปน ……………………………….………………………
สวนราชการ
รัฐวิสาหกิจ
นิติบุคคล/บุคคลธรรมดา
กอสรางโดยงบประมาณของแผนดิน
เอกชนกอสรางออกคาใชจาย
อื่น ๆ
๓. รายละเอียดสะพานขามทางน้ําชลประทาน
๓.๑ ประเภทสะพานฯ
สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
สะพานตอมอคอนกรีตเสริมเหล็กพื้นไม
สะพานไม
สะพานเหล็ก
อื่นๆ (โปรดระบุ)…………………………………………………………………………………………………………….
๓.๒ ลักษณะชวงกลางสะพาน
ชวงกลางเปนเหล็กยกปด – เปดได
ชวงกลางเปนไมปด – เปดหรือถอดได
ชวงกลางยกปด - เปดไมได
ชวงกลาง กวาง …………………….. เมตร (นับจากศูนยกลางเสาถึงศูนยกลางเสา)
อื่นๆ (โปรดระบุ)…………………………………………………………………………………………………………….
๓.๓ ระดับสะพาน/การรับน้ําหนัก
ระดับทองสะพานชวงกลางสวนต่ําสุด ขณะปกติสูงจากระดับน้ําสูงสุดในทางน้ํา ณ บริเวณนั้น
ไมนอยกวา ………………………… เมตร
สะพานนี้รับน้ําหนักไดไมเกิน …………………………. ตัน
สําหรับรถยนตขาม
สําหรับคนเดิน
อื่นๆ (โปรดระบุ) …………………….………………..
๓.๔ ในกรณีที่ขออนุญาตกอสรางสะพานเลียบทางน้ําชลประทานที่เปนงานอยูในประเภทและขนาดของ
งานวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยวิศวกร
โดยมี.......................................................................เปนวิศวกรผูออกแบบและคํานวณ ใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภท.............................สาขา..........................ตามใบอนุญาตทะเบียน...........................
วันหมดอายุ.............................................................และมี.............................................................เปนวิศวกรผูควบคุมงาน
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ประเภท.................................สาขา.............................................ตามใบอนุญาต
ทะเบียน...............................................วันหมดอายุ................................................................และขณะนี้ไมไดถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพ
๔. รายละเอียดทางน้ําชลประทาน
กอสรางสะพานขามทางน้ําชลประทาน …………………………………………………………………………………………..
ที่ กม. ……………….…… ตําบล ……………………………. อําเภอ …..………………… จังหวัด …………..…..…………
เปนทางน้ําชลประทาน O ประเภท ๑ O ประเภท ๒ O ประเภท ๓ O ประเภท ๔
มีเรือแพสัญจรเปนประจํา
O ขนาดเล็กมีระวางอยางสูง …………………………… ตัน
O ขนาดใหญมีระวางอยางสูง ………………………….. ตัน

-ก5-

ไมมีเรือ แพ สัญจร หรือมีแต เรือ แพขนาดเล็- กที5่ม-ีระวางไมเกิน ๖๐ ตัน
บัญชีระดับน้ํายอนหลัง ๑๐ ป
อื่นๆ (โปรดระบุ)…………………………………………………………..
๕. รายละเอียดเกี่ยวกับสะพานขางเคียงจุดกอสราง
บัญชีสะพานที่กอสรางไวแลวในทางน้ําชลประทาน
สะพานที่กอสรางไวแลวอยูหางจากสะพานที่ขออนุญาตกอสรางใหม ดานเหนือน้ํา ……………. เมตร
ดานทายน้ํา ………………. เมตร
๖. การกอสรางสะพานเชื่อมที่ดิน
เชื่อมที่ดินเขตคลองทั้งสองดาน
เชื่อมทางสาธารณะทั้งสองดาน
เชื่อมที่ดินสวนบุคคลไดรับคํายินยอมแลว
๗. รายละเอียดประกอบการพิจารณา
แผนที่และแผนผังบริเวณ
แผนที่รูปตัดคลองตรงจุดกอสรางสะพาน (ถาหากสภาพคลองบริเวณนั้นเปลี่ยนแปลงมาก)
ใหจัดทํารูปตัดเพิ่มขึ้นอีกขางละ ๑ รูป หางจากจุดกอสรางขางละ ๒๐.๐๐ เมตร และแสดงเคาโครง
สะพานที่จะทําการกอสราง
พื้นที่บริเวณที่ขออนุญาตเปนที่ดิน O ราชพัสดุ
O สาธารณประโยชน
O ปาไม
O อื่นๆ (โปรดระบุ)……………………….…….…
๘. ขอคิดเห็น
รายละเอียดหลักฐานและมีขอมูลถูกตอง
อยูในหลักเกณฑมติคณะรัฐมนตรี
ไมเปนอุปสรรคตอการสงน้ํา ระบายน้ํา การขุดลอกคลอง การปรับปรุงบํารุงรักษาคลอง
และการคมนาคมทางน้ําและทางบกในเสนทางสายเดิม
การสัญจรผานสะพานที่กอสรางไมเปนอุปสรรคตอการคมนาคมบนถนนคันคลองชลประทาน
ไมอยูในหลักเกณฑ
สมควรอนุญาต
ไมสมควรอนุญาต
ขอมูลรายละเอียดไมครบถวน
เห็นสมควรใหแกไขเพิ่มเติม ดังนี้
……………………………………………………….…………………………..
…………………………………………………………..……………………….
……………..……………………….………………
( …………………………………………………….. )
ตําแหนง ………………………………………………….…….
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ความเห็นของ ผอ.คบ./ผอ.คป./ชคบ. หรือ ตําแหนงเทียบเทา
เรียน ผส.ชป………..
ไดพิจารณาตามหลักฐาน รายละเอียดและขอมูลแลว เห็นวา
สมควรอนุญาต
ไมสมควรอนุญาต (เหตุผล) ……………………………….…….…………………..
สมควรแกไขเพิ่มเติม ดังนี้
…………………………………………………………………………………………………….………………………………..
…………………………………………………………….…………………………………………………………………….….
อื่น ๆ (โปรดระบุ)……………………………………….…………………………………………………………………….
…………………………………………………………….…….………………………………………………………………….
………………………….………………….
(………………………………….………….)
ตําแหนง …………………….……..…..……….…..

ความเห็นผูเกี่ยวของ (ผวศ.ชป. ผบร.ชป. หรือผูที่ไดรับมอบหมาย)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….…………………………..
………………………………………..…….
(………………..…………………..……….)
ตําแหนง …………………………….………..………..

ความเห็นของ ผส.ชป.
อนุญาต
ไมอนุญาต
อื่นๆ (โปรดระบุ)………………………………….…………………………….…………………………………………….
…………………………………………………………………………………….….…………………………………………….
……………………………………………
(………………..…………………………)
ตําแหนง ผส.ชป. ………………………………..

