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กรมชลประทาน

แบบ ชป. ๓๙๓/๓
แบบตรวจสอบการวางทอประปาในเขตชลประทาน

๑. หลักฐานประกอบคําขออนุญาต
๑.๑ กระทรวง ทบวง กรม องคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานของรัฐ หรือองคกรอื่นของรัฐ
คํารองขอใชที่ดิน ลงนามโดยผูแทนกระทรวง ทบวง กรม องคกรปกครองสวนทองถิ่น
หรือผูรับมอบอํานาจ (มีหนังสือมอบอํานาจ)
แบบแปลน แผนผังและแผนที่ (หัวหนาสวนราชการลงนามรับรองแบบ)
หนังสือยินยอมใหวางทอผานที่ดินของบุคคลอื่น (ถามี)
๑.๒ รัฐวิสาหกิจ
คํารองขอใชที่ดิน ลงนามโดยผูแทนของรัฐวิสาหกิจ หรือผูรับมอบอํานาจ
(มีหนังสือมอบอํานาจ)
แบบแปลน แผนผังและแผนที่ (ผูบริหารรัฐวิสาหกิจลงนามรับรองแบบ)
หนังสือยินยอมใหวางทอผานที่ดินของบุคคลอื่น (ถามี)
๒. รายละเอียดการวางทอประปา
๒.๑ ชนิดทอประปา
ทอซีเมนตใยหิน ขนาด ∅ …………………………………….มม.
ทอเหล็ก หรือทอเหล็กอาบสังกะสี ขนาด ∅ …………………………………….นิ้ว
อื่นๆ (โปรดระบุ) ...............................................................................
๒.๒ ลักษณะการวางทอ
วางทอขนานหางเขตชลประทาน ………………………………. เมตร
วางทอบนคันคลอง/พนังกั้นน้ํา/ถนน
วางทอผานที่ดินหัวงาน
วางทอลอดผานคันคลอง/พนังกั้นน้ํา/ถนน
วางทอลอดผานคลองชลประทาน
วางทอขามคลองชลประทาน
วางทอเกาะกับสะพานของกรมฯ ขามคลองชลประทาน
วางทอเกาะกับสะพานของผูอื่น ขามคลองชลประทาน
อื่นๆ (โปรดระบุ).................................................................…………………………………………………..
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๒.๓ การกอสราง
ขุดรอง ฝงทอลึกจากดินเดิม ……………………………… เมตร
ใชวิธีตอกทอยลอดคลอง/คันคลอง/คันกั้นน้ํา หรือพนังกั้นน้ํา/ถนน
ติดตั้งเหล็กปลอกรัดรับทอกับสะพาน
กอสรางตอมอ ค.ส.ล.
ตอมอไม รับทอ
ระหวางเสาตอมอ ชองกลางกวาง ……………………………… เมตร
อื่นๆ (โปรดระบุ)……………………………………..………………………………………………………………………
๒.๔ ระดับของทอ
ระดับทองสะพานชวงขามคลองสูงจากระดับน้ําสูงสุด…………………………..………………………เมตร
อื่นๆ (โปรดระบุ)……………………………………..………………………………………………………………………
๒.๕ การบริการจายน้ําประปาใหราษฎรปลูกบาน นอกเขตชลประทาน ในเขตชลประทาน
บริการจายน้ําเพื่อการเกษตรกรรม
บริการจายน้ําเพื่อการอุตสาหกรรม
อื่นๆ (โปรดระบุ)……………………………………..………………………………………………………………………
๓. รายละเอียดอาคารชลประทาน
วางทอประปาในเขตชลประทาน ดังนี้
ทางน้ําชลประทาน คลอง………………………………..…………….ประเภททางน้ํา ……………….…………………….
O ฝงซาย เริ่มจาก กม. …………………. ถึง กม. ……………..…….รวมระยะทาง ………..………….. กม.
O ฝงขวา เริ่มจาก กม. ………………………….ถึง กม. …………………รวมระยะทาง …………….….. กม.
O ขามคลองโดยเกาะกับสะพาน ที่ กม. ………………………………
O ขามคลองโดยกอสรางตอมอรับที่ กม. …………………………..…
O มีเรือแพขนาดใหญสัญจร
O ไมมีเรือแพสัญจรหรือมีแตขนาดเล็ก
O ขุดลอกคลองโดยเรือขุด
O ขุดลอกคลองโดยรถขุด
O โดยสภาพปจจุบันมีทอวางขามคลองอยูในระดับ สูงจากระดับน้ําสูงสุดในคลอง ……….….. เมตร
O สะพานขางเคียงมีระดับทองสะพานสูงจากระดับน้ําสูงสุดในคลอง ………………………… เมตร
O อื่นๆ (โปรดระบุ)…………………………………..………………………………………………………………………
คันกั้นน้ํา/พนังกั้นน้ํา/ถนน ………………………………………………………………
O ฝงซาย เริ่มจาก กม. …………………. ถึง กม. …………………. รวมระยะทาง ………………….. กม.
O ฝงขวา เริ่มจาก กม. …………………. ถึง กม. …………………. รวมระยะทาง ………………….. กม.
O ฝงทอลอด ที่ กม. ………………………………… และที่ กม. …………………………………….……………….
O อื่นๆ (โปรดระบุ)……………………………………..………………………………………………………………………
หัวงาน ………………………………………………….………………………………………………………..…………………………
O ระยะทางยาว …………………………………….. เมตร
O อื่นๆ (โปรดระบุ)……………………………………..……………………………………………………………………
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เขตอางเก็บน้ํา/เขตน้ําทวม
O แนวถนน หรือ แนวเขื่อน จาก กม. …………………… ถึง กม. …………. ยาว ………………….. เมตร
O เขตอาง/เขตน้ําทวม ระยะทางยาว ………………………………….. เมตร
O อื่นๆ (โปรดระบุ)……………………………………..……………………………………………………………………
สภาพคันกั้นน้ํา/พนังกั้นน้ํา/ถนนชลประทาน
O มีรถยนตวิ่งสัญจรบนถนนคันกั้นน้ํา/พนังกั้นน้ํา/ถนน
O มีเขตคันคลอง/ชานคลอง/คันกั้นน้ําหรือพนังกั้นน้ํา หางจากศูนยกลาง ……… ระยะ...…. เมตร
O ไมมีเขตคันคลอง/ชานคลอง/คันกั้นน้ําหรือพนังกั้นน้ํา หรือมีนอย ไมเหมาะสมที่จะวางทอประปา
O มีสิ่งปลูกสรางอื่น เชน ………………………………………………………………กีดขวางแนวทอประปา
O อื่นๆ (โปรดระบุ)……………………………………..…………………………………………………………………
แนวทอประปา
O ฝงทอหางเขตชลประทาน

O
O

O
O
O
O
O

ฝงขวา ……………………………... เมตร
ฝงซาย ……………………..……….. เมตร
ฝงทอหางศูนยกลาง
คันคลอง ………………………….. เมตร
คันกั้นน้ํา/พนัง ……..…………... เมตร
ถนน …………………………..….... เมตร
แนวที่ฝงในอื่นๆ (โปรดระบุ)……………………………………..……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..

๔. รายละเอียดประกอบการพิจารณา
แผนที่ภูมิประเทศ (เฉพาะในรัศมีที่เห็นสถานที่สําคัญชัดเจน) และแผนผังแสดงแนวทาง
แผนที่รูปตัดคลอง/คันคลอง/คันกั้นน้ําหรือพนังกั้นน้ํา/ถนน แสดงทอที่ขออนุญาตวาง
พื้นที่บริเวณที่ขออนุญาตเปนที่ดิน O ราชพัสดุ O สาธารณประโยชน O ปาไม O อื่น ๆ .…
๕. ขอคิดเห็น
รายละเอียดหลักฐานและมีขอมูลถูกตองครบถวน
ไมเปนอุปสรรคตองานชลประทาน
เปนอุปสรรคตองานชลประทาน
สมควรอนุญาต
ไมสมควรอนุญาต
ขอมูล/รายละเอียด ไมครบถวน
ใหแกไขเพิ่มเติม 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
……………………………………………………………………..…………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………….
อื่นๆ (โปรดระบุ)…………………………………………………….…..………………………………………………………………
…………………………………………………………………..………………………………………………….………….
………………………………………………………………………………………………….……………………………….
………………………………………………………………………………………….……….………………………………
……………………………….………….………….
(……………………………………………………..)
ตําแหนง ………………………………..……………..

ความเห็นผูเกี่ยวของ (ผวศ.ชป. ผบร.ชป. หรือผูที่ไดรับมอบหมาย)
……………………………………………………………………………………………………………………….…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..………..
………………………………………….………….
(…………………………………….………………..)
ตําแหนง ………………………………………….
ความเห็นของ ผส.ชป.
อนุญาต
ไมอนุญาต
อื่นๆ (โปรดระบุ)………………………………..………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..…………..…………………………….
…………………………………………………………
(……………………………………..…………….……)
ตําแหนง ผส.ชป. ……………………………….

