กรมชลประทาน

แบบ ชป. ๓๙๓/๔
แบบตรวจสอบการขออนุญาตฝงทอสงน้ํา ทอระบายน้ํา ทอกาซ และทอน้ํามัน

๑. หลักฐานประกอบคําขออนุญาต
๑.๑ กระทรวง ทบวง กรม องคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานของรัฐ หรือองคกรอื่นของรัฐ
คํารองขอใชที่ดิน ลงนามโดยผูแทนกระทรวง ทบวง กรม องคกรปกครองสวนทองถิ่น
หรือผูรับมอบอํานาจ (มีหนังสือมอบอํานาจ)
แบบแปลน แผนผังและแผนที่ (หัวหนาสวนราชการลงนามรับรองแบบ)
หนังสือยินยอมใหวางทอผานที่ดินของบุคคลอื่น (ถามี)
แจงปริมาณน้ําที่ขอใช และพื้นที่ใชน้ํา หรือแจงปริมาณน้ําที่ระบายลงคลองชลประทาน
แบบแปลน แผนผัง ระบบบําบัดน้ําเสีย และรายละเอียดคุณภาพน้ํา
๑.๒ รัฐวิสาหกิจ
คํารองขอใชที่ดิน ลงนามโดยผูแทนของรัฐวิสาหกิจ หรือผูรับมอบอํานาจ
แบบแปลน แผนผังและแผนที่ (ผูบริหารรัฐวิสาหกิจลงนามรับรองแบบ)
หนังสือยินยอมใหวางทอผานที่ดินของบุคคลอื่น (ถามี)
แจงปริมาณน้ําที่ขอใช และพื้นที่ใชน้ํา หรือแจงปริมาณน้ําที่ระบายลงคลองชลประทาน
แบบแปลน แผนผัง ระบบบําบัดน้ําเสีย และรายละเอียดคุณภาพน้ํา
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 บริเวณกอสราง ลงนามรับรองสําเนา
หนังสือยินยอมจากเจาของผูถือกรรมสิทธิ์ (ถามี)
หนังสือมอบอํานาจ (ติดอากรแสตมป ๓๐ บาท) ในกรณีมอบอํานาจใหบุคคลอื่น
แบบแปลน แผนผังและแผนที่ โดยมีวิศวกรลงนามรับรอง (ใชเฉพาะกรมชลประทาน)
รายการคํานวณโครงสรางและหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ผูออกแบบและคํานวณ พรอมสําเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
(ลงนามรับรองสําเนา) เฉพาะกรณีที่เปนงานอยูในประเภทและขนาดของงานวิศวกรรมควบคุม
ตามกฎหมายวาดวยวิศวกร
หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมผูควบคุมการกอสราง พรอมสําเนา
ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ลงนามรับรองสําเนา

๒
๒. สถานะของผูขออนุญาต
ผูขออนุญาต คือ ………………………………..……………………. โดย ………………………………….………………………
อายุ ………….. ป ตําแหนง …………………………………………………. เปนผูแทน ตามหนังสือมอบอํานาจ เปน
สวนราชการ
รัฐวิสาหกิจ
นิติบุคคล/บุคคลธรรมดา
กอสรางโดยงบประมาณของแผนดิน
เอกชนกอสรางออกคาใชจาย
๓. รายละเอียดสิ่งปลูกสราง
กอสรางทอสงน้ํา
กอสรางทอระบายน้ําลงทางน้ําชลประทาน
ชนิดทอสงน้ํา
ชนิดทอระบายน้ํา
O ทอเหล็ก ขนาด ∅ …………………..…………… ม.
O ทอคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ∅ ……………. ม.
O ทอ PVC ขนาด ∅ ………………………..……… ม.
O ทอซีเมนตใยหิน ขนาด∅…………..…………. ม.
O ทอชนิดอื่นๆ (โปรดระบุ) …………………………………………………………….
ฝงทอสงน้ํา และขอใชน้ําจากคลอง …………………………….............................……
O ปริมาณน้ําที่ขอใช ……………….. ม.๓/วัน
O ขอใชน้ําเพื่อ O ทํานา จํานวน ………………………..………… ไร
O ทําสวน จํานวน ………………………..………… ไร
O พืชไร จํานวน ………………………..………… ไร
O เพื่ออุปโภค/บริโภค
O เพื่ออุตสาหกรรม
O มีถังเก็บน้ําในที่ดินของตนเอง
O มีมาตรวัดน้ําขนาด ∅…….………………..
ฝงทอระบายน้ําลงคลอง …………………………………………………………………………..
O ปริมาณน้ําที่ระบายลงคลอง……………….. ม.๓/วัน
O มีบอบําบัดน้ําเสียในที่ดินของตนเอง
O มีบอพักที่ปลายทอเพื่อตักตัวอยางน้ํา เพื่อทดสอบ
อื่นๆ (โปรดระบุ)…………………………………………………………………………………………………………….
กอสรางทอสงกาซ และทอน้ํามัน
ชนิดทอสงกาซ และทอน้ํามัน
O ทอเหล็กขนาด ∅………………….……..…………… มม.
O ทอ HDPE ขนาด ∅………….………… ม.
O ทอคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ∅……………..…..…. ม.
O ทอ PE ขนาด ∅………….………… นิ้ว
O ทอซีเมนตใยหินขนาด ∅…………………..…..……. มม.
O อื่น ๆ (โปรดระบุ)…………………………................………………………………………………………

๓
วัตถุประสงคเพื่อ...........................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
โดยมี.........................................................เปนวิศวกรผูออกแบบและคํานวณ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม ประเภท........................สาขา..........................ตามใบอนุญาตทะเบียน.........................
วันหมดอายุ.....................................และมี.............................................................เปนวิศวกรผูควบคุมงาน
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ประเภท..........................สาขา...................................ตามใบอนุญาต
ทะเบียน..............................................วันหมดอายุ............................................และขณะนี้ไมไดถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพ
๔. รายละเอียดการฝงทอสงน้ํา ทอระบายน้ํา ทอกาซ และทอน้ํามัน
ที่คลอง/ถนน กิโลเมตร …………………………… O ฝงขวา O ฝงซาย
O วางทอจาก กม. …………………………ถึง กม.……………………….O ฝงขวา O ฝงซาย
O เปนทางน้ําชลประทาน O ประเภท ๑ O ประเภท ๒ O ประเภท ๓ O ประเภท ๔
O น้ําตนทุนที่มีอยู Oเพื่อการชลประทาน หรือ O อุปโภค บริโภค หรือ สาธารณูปโภค
O ปริมาณสงน้ํา ……………………..…..………. ม.๓/วินาที O ความจุ ……………….……………. ม.๓
O ปริมาณที่ใชไปแลว …………………………. ม.๓/วินาที O เหลือปริมาณ …………. ม.๓/วินาที
มีทอสงน้ําที่กอสรางไวแลว
O ฝงซาย จํานวน ……………………… แหง O ฝงขวา จํานวน ………………………………… แหง
O อนุญาตแลว จํานวน ………………………… แหง
สภาพน้ําตนทุนในคลองมีเพียงพอ
O น้ําตนทุนมีไมพอ
O ไมมีแผนปรับปรุงคลอง
มีแผนปรับปรุงคลอง
ทอขางเคียงดานเหนือน้ํา ทายน้ํา มีที่ กม. …………………………. ขนาด …………………………………….. เมตร
O ใชน้ําปริมาณ ……………………………. ม.๓ O เพื่อประโยชน ……………………………………………..
O ระบายน้ําลงคลอง ………………………. O เพื่อประโยชน …………………………...………………..
ทอขางเคียง ที่ กม. …………………………. ขนาด …………………………………….. เมตร
O ใชน้ําปริมาณ …………………………. เมตร
O เพื่อประโยชน …………………..….……………..
O ระบายน้ําลงคลอง ……………………….
O เพื่อประโยชน ………………..…….……………..
คันคลอง/คันกั้นน้ํา หรือพนังกั้นน้ํา เปนถนน ……………………………………………………………..…….…………..
O สําหรับรถยนต
O สําหรับคนเดิน
O ไมเปนถนน
ฝงทอลอดคันคลอง/คันกั้นน้ํา หรือพนังกั้นน้ํา/ถนน ตอง
O ใหฝงทอโดยวิธีดันทอ
O ขุดตัดทําการกอสราง
O ทําทางเบี่ยงใหยานพาหนะผาน
O ไมตองทําทางเบี่ยง
O หามยานพาหนะสัญจรผาน
O ปดเสนทางชั่วคราว
O อื่นๆ (โปรดระบุ) ……………………………………………………………………………………..……….……………

๔
๕. รายละเอียดประกอบการพิจารณา
แผนที่ภูมิประเทศแสดงจุดฝงทอ (คัดลอกเฉพาะในรัศมีที่จําเปน ) และแผนผังบริเวณแสดงแนวทอ
เขตชลประทานและอื่น ๆ
แผนที่รูปตัดคลอง/คันกั้นน้ําหรือพนังกั้นน้ํา/ถนน แสดงเคาโครงการวางทอเขตชลประทาน ระดับตาง ๆ
แบบตรวจสอบการใชน้ําจากทางน้ําชลประทาน โดยมีรายละเอียดขอมูลครบถวน
บัญชีทอที่กอสรางไวแลว ในเขตคลองที่ขออนุญาต
O สาธารณประโยชน
พื้นที่บริเวณที่ขออนุญาตเปนที่ดิน O ราชพัสดุ
O ปาไม
O อื่นๆ (โปรดระบุ)………………………………….…
๖. ขอคิดเห็น
รายละเอียดหลักฐานและมีขอมูลถูกตองครบถวน อยูในหลักเกณฑ
ฝงทอเพื่อประโยชนของผูขออนุญาต
ฝงทอเพื่อสาธารณประโยชน
ไมเปนอุปสรรคตองานชลประทาน/ตอกิจการชลประทาน
เปนอุปสรรคตองานชลประทาน/ตอกิจการชลประทาน
ไมเปนการเอื้ออํานวยความสะดวกใหแกผูบุกรุก
เปนการเอื้ออํานวยความสะดวกใหแกผูบุกรุกที่ดิน
สมควรอนุญาต
ไมสมควรอนุญาต
ขอมูลรายละเอียดไมครบถวน
เห็นสมควรใหแกไขเพิ่มเติม ดังนี้
…………………………….………………………………………………………………………………………….…………………..…………..
…………………………….………………………………………………………………………………………….…………………..…………..
…………………………….……………………………………………………………………………………….……………………..…………..

……………………………………………………
(………………………………………..………….)
ตําแหนง ……………………………………….

๕

ความเห็นของ ผอ.คบ./ผอ.คป./ชคบ. หรือ ตําแหนงเทียบเทา
เรียน ผส.ชป………..
ไดพิจารณาตามหลักฐาน รายละเอียดและขอมูลแลว เห็นวา
สมควรอนุญาต
ไมสมควรอนุญาต (เหตุผล) ………………………………………………..…………………..
สมควรแกไขเพิ่มเติม ดังนี้
…………………………….……………………………………………………………………………….………..……………..
…………………………………..………………………………………………………………………………………………….
………………………………….…………………………………………………….…………………………………………….
……………………………………….…………………………………………………………………………………………….

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

…………………….……………….………………
(………………………………….…………………)
ตําแหนง ผส.ชป. …………..……………….

