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กรมชลประทาน

แบบ ชป. ๓๙๓/๑๐
แบบตรวจสอบการขออนุญาตกอสรางอาคารปองกันตลิ่งทางน้ําชลประทาน

๑. หลักฐานประกอบคําขออนุญาต
๑.๑ กระทรวง ทบวง กรม องคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานของรัฐ หรือองคกรอื่นของรัฐ
คํารองขอใชที่ดิน ลงนามโดยผูแทนกระทรวง ทบวง กรม องคกรปกครองสวนทองถิ่น
หรือผูรับมอบอํานาจ (มีหนังสือมอบอํานาจ)
แบบแปลน แผนผังและแผนที่ (หัวหนาสวนราชการลงนามรับรองแบบ)
หนังสือยินยอมของเจาของที่ดินที่กอสรางอาคารปองกันตลิ่งฯ
หนังสืออนุญาตหรือหนังสือยินยอมใหรื้อถอนอาคารปองกันตลิ่งฯ (ถามี)
๑.๒ รัฐวิสาหกิจ
คํารองขอใชที่ดิน ลงนามโดยผูแทนของรัฐวิสาหกิจ หรือผูรับมอบอํานาจ
หนังสือมอบอํานาจ ติดอากรแสตมป ๓๐ บาท (ถามี)
แบบแปลน แผนผังและแผนที่ (ผูบริหารรัฐวิสาหกิจลงนามรับรองแบบ)
หนังสือยินยอมของเจาของที่ดินที่กอสรางอาคารปองกันตลิ่งฯ
หนังสืออนุญาตหรือหนังสือยินยอมใหรื้อถอนอาคารปองกันตลิ่งฯ เดิม (ถามี)
๑.๓ นิติบุคคล/บุคคลธรรมดา
คํารองขอใชที่ดิน
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ออกใหไมเกิน ๖ เดือน ลงนามรับรองสําเนา
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูแทนนิติบุคคล และผูรับมอบอํานาจ (ถามี)
ลงนามรับรองสําเนา
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูขอ และผูรับมอบอํานาจ (ถามี) ลงนามรับรองสําเนา
สําเนาทะเบียนบานของผูขอ และผูรับมอบอํานาจ (ถามี) ลงนามรับรองสําเนา
สําเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินหรือสิทธิครอบครอง เชน สําเนาโฉนดที่ดิน หรืออื่นๆ
ของผูขอ ณ บริเวณกอสรางอาคารปองกันตลิ่งฯ ลงนามรับรองสําเนา
หนังสือยินยอมจากเจาของที่ดินที่กอสรางอาคารปองกันตลิ่งฯ
หนังสือมอบอํานาจ (ติดอากรแสตมป ๓๐ บาท) ในกรณีมอบอํานาจใหบุคคลอื่น
ทําการแทนเฉพาะกาล
แบบแปลน แผนผังและแผนที่ โดยมีวิศวกรลงนามรับรอง (ใชเฉพาะกรมชลประทาน)
รายการคํานวณโครงสรางและหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ผูออกแบบและคํานวณ พรอมสําเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
(ลงนามรับรองสําเนา) เฉพาะกรณีที่เปนงานอยูในประเภทและขนาดของงานวิศวกรรมควบคุม
ตามกฎหมายวาดวยวิศวกร
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หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ผูควบคุมการกอสราง พรอมสําเนา
ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ลงนามรับรองสําเนา)
๒. สถานะของผูขออนุญาต
ผูขออนุญาต คือ ……………………………………………..…………. โดย …………………..…………………………………………
อายุ ……….. ป ตําแหนง ……………………………………………. เปน …………………..…………………………………………
สวนราชการ
รัฐวิสาหกิจ
นิติบุคคล/บุคคลธรรมดา
กอสรางโดยงบประมาณของแผนดิน
เอกชนกอสรางออกคาใชจาย
อื่นๆ (โปรดระบุ)............
๓. รายละเอียดอาคารปองกันตลิ่งทางน้ําชลประทาน
โครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงสรางเหล็กรูปพรรณ โครงสรางไม
อื่นๆ (โปรดระบุ) ………………………….………………………………………………………………………..…………………...
ระดับสันของอาคารปองกันตลิ่ง + ……………………………………………………….………………………………………..….
ระดับทองทางน้ําฯ ตําแหนงที่จะทําการกอสรางอาคารปองกันตลิ่ง + ………………………………..………………….
ระดับน้ําสูงสุดในทางน้ําชลประทาน (รนส.) + …………………………..…………………………………………………..……
ระดับสันของอาคารปองกันตลิ่ง ตองสูงกวาระดับน้ําสูงสุดในทางน้ํา ฯ ไมนอยกวา ………………………… เมตร
อาคารประกอบอื่นๆ (โปรดระบุ) ………………………………………………………………………………………..……………….
โดยมี...........................................................................เปนวิศวกรผูออกแบบและคํานวณ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม ประเภท....................................สาขา...........................................ตามใบอนุญาตทะเบียน...................
วันหมดอายุ..........................................และมี...............................................................................เปนวิศวกรผูควบคุมงาน
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ประเภท.............................สาขา...................................................ตามใบอนุญาต
ทะเบียน.....................................วันหมดอายุ............................................และขณะนี้ไมไดถูกเพิกถอนใบอนุญาตให
ประกอบวิชาชีพ
๔. รายละเอียดทางน้ําชลประทาน
เปนทางน้ําชลประทาน O ประเภท ๑ O ประเภท ๒ O ประเภท ๓ O ประเภท ๔
ชื่อทางน้ําชลประทาน (คลอง) …………..……………………………………………………………………………..……………….
ความยาวของอาคารปองกันตลิ่งฯ เริ่มตั้งแต กิโลเมตรที่ ………………….. ถึง กิโลเมตรที่ …………….….………
รวมความยาว ………………………….เมตร กอสรางปองกันตลิ่งฯ กอสรางทางดานฝง
ซาย
ขวา
ของทางน้ําชลประทาน อยูหางจากศูนยกลางของทางน้ําฯ …………….…………...…………………… เมตร
ระยะแนวเขตชลประทานนับจากศูนยกลางคลอง O ฝงขวา …………………………….…… เมตร
O ฝงซาย ………………..……….……….. เมตร
สภาพภายในเขตคลอง O มีคันคลองและมีถนนบนคันคลอง O มีคันคลองและไมมีถนนบนคันคลอง
O ไมมีคันคลอง
O อื่นๆ (โปรดระบุ) ………………….…….
๕. รายละเอียดประกอบการพิจารณา
แผนที่และแผนผังบริเวณแสดงแนวอาคารปองกันตลิ่งฯ ที่จะกอสรางเลียบทางน้ําชลประทาน
แผนที่รูปตัดคลองแสดงเคาโครงอาคารปองกันตลิ่งที่จะทําการกอสราง
O สาธารณประโยชน
พื้นที่บริเวณที่ขออนุญาตเปนที่ดิน O ราชพัสดุ
O ปาไม
O อื่นๆ (โปรดระบุ)…………………………..…….…
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๖. ขอคิดเห็น
รายละเอียดหลักฐานและมีขอมูลถูกตองครบถวน
อาคารปองกันตลิ่งฯ ที่กอสรางเปนสาธารณประโยชน
ไมเปนอุปสรรคตอการขุดลอกคลอง การปรับปรุงบํารุงรักษาคลองและคันคลอง
อาคารปองกันตลิ่งฯ ที่กอสรางเปนประโยชนตอสวนตัว มีผลกระทบตอบุคคลอื่น ทําใหบุคคลอื่น
เดือดรอน
ไมเปนการเอื้ออํานวยความสะดวกใหแกผูบุกรุก
เปนการเอื้ออํานวยความสะดวกใหแกผูบุกรุก
ไมอยูในหลักเกณฑ
เปนอุปสรรคตองานชลประทาน
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
สมควรแกไขเพิ่มเติม ดังนี้
…………………………………………………………………………………………………………..………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
อื่นๆ (โปรดระบุ)…………………………….……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….…………….
………………………..…………………………….
(……………………………………………….…….)
ตําแหนง ………………………….……………..
ความเห็นผูเกี่ยวของ (ผวศ.ชป. ผบร.ชป. หรือผูที่ไดรับมอบหมาย)
………………………………………………………………………………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………………………………………..……………………..
………………………………………………………….
(…………………………………………………………)
ตําแหนง ……………………………………..……..

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

