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กรมชลประทาน

แบบ ชป. ๓๙๓/๕

แบบตรวจสอบการขออนุญาตใชน้ําชลประทาน ตั้งโรงสูบน้ําชลประทาน และวางทอสงน้ํา
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)
๑.๓ นิติบุคคล/บุคคลธรรมดา
คํารองขอใชที่ดิน
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ออกใหไมเกิน ๖ เดือน ลงนามรับรองสําเนา
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูแทนนิติบุคคล และผูรับมอบอํานาจ (ถามี)
ลงนามรับรองสําเนา กรณีมีการมอบอํานาจ
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูขอ และผูรับมอบอํานาจ (ถามี) ลงนามรับรองสําเนา
สําเนาทะเบียนบานของผูขอ และผูรับมอบอํานาจ (ถามี) ลงนามรับรองสําเนา
สําเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินหรือสิทธิครอบครอง เชน สําเนาโฉนดที่ดิน หรืออื่นๆ
ของผูขอ ณ บริเวณที่จะทําการกอสราง หรือที่ตองการใชน้ํา ลงนามรับรองสําเนา
หนังสือยินยอมใหวางทอสงน้ําผานจากผูถือกรรมสิทธิ์ (ถามี)
หนังสือมอบอํานาจ (ติดอากรแสตมป ๓๐ บาท) ในกรณีมอบอํานาจใหบุคคลอื่น
แบบแปลน แผนผังและแผนที่ โดยมีวิศวกรลงนามรับรอง (ใชเฉพาะกรมชลประทาน)
รายการคํานวณโครงสรางและหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ผูออกแบบและคํานวณ พรอมสําเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
(ลงนามรับรองสําเนา) เฉพาะกรณีที่เปนงานอยูในประเภทและขนาดของงานวิศวกรรมควบคุม
ตามกฎหมายวาดวยวิศวกร
หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ผูควบคุมการกอสราง พรอมสําเนา
ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ลงนามรับรองสําเนา
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๒. สถานะของผูขออนุญาต
ผูขออนุญาต คือ ……………………………………….………………. โดย ……………………..…………………………………
อายุ ……….. ป ตําแหนง ……………………………………. เปนผูแทน ตามหนังสือมอบอํานาจ เปน
สวนราชการ
รัฐวิสาหกิจ
นิติบุคคล/บุคคลธรรมดา
กอสรางโดยงบประมาณ
เอกชนออกคาใชจาย
๓. รายละเอียดสิ่งปลูกสราง
วาง/ฝงทอสูบน้ํา

กอสรางอาคารโรงสูบน้ํา ขนาดความกวาง……………..……..……เมตร
ความยาว………………………….เมตร
O ทอเหล็ก ขนาด ∅………….…………นิ้ว (รวมเนื้อที่ ………………………………….. ตารางเมตร)
O ทอ PVC ขนาด ∅………….…….… นิ้ว
O ชนิดอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
O อื่นๆ (โปรดระบุ)………………………
O ชนิดอาคารไม
O ชนิดอาคารแพสูบน้ํา
O อื่นๆ (โปรดระบุ)……………………………….
กอสรางสะพานรองรับทอสงน้ํา
กอสรางทอสงน้ํา
เปนสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
เปนทอเหล็กขนาด ∅………………………………… นิ้ว
เปนสะพานไม
เปนทอคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ∅…………….เมตร
ขนาดกวาง …………………………. เมตร
เปนทอซีเมนตใยหินขนาด ∅…………..………… มม.
ยาว …………………………. เมตร
เปนทอ PVC ขนาด ∅………………………………… นิ้ว
อื่นๆ (โปรดระบุ)…………………………..……
อื่นๆ (โปรดระบุ)………………..………………………..
กอสรางทอเพื่อชักน้ําจากคลองชลประทาน/อางเก็บน้ําลงบอพัก
ฝงขวาคลอง …………………………………… ฝงซายคลอง…….………………………
O ทอคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาด ∅……………………………………… เมตร
O ทอซีเมนตใยหิน
ขนาด ∅……………………………………… มม.
O ทออื่นๆ (โปรดระบุ) ................................................................................
O กอสรางในเขตชลประทาน
ชักน้ําลงบอพักน้ํา
O กอสรางนอกเขตชลประทาน
ขอใชน้ําจากคลอง/อางเก็บน้ํา
ปริมาณน้ําที่ขอใช ……………..………. ม.๓/วินาที หรือ……………………………. ม.๓/วัน
ขอใชน้ําเพื่อ
O ทํานา จํานวน ………………………… ไร
O ทําสวน จํานวน ………………………… ไร
O พืชไร จํานวน ………………………… ไร
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เพื่ออุปโภค/บริโภค
เพื่ออุตสาหกรรม
เพื่อผลิตประปา
มีบอเก็บน้ําในที่ดินของผูขออนุญาตมีความจุประมาณ …………………..ม.๓ จํานวน …………. บอ
มีมาตรวัดน้ํา
O ติดตั้งในเขตชลประทาน O ติดตั้งนอกเขตชลประทาน
การใชน้ําดังกลาวมีการระบายน้ําลงคลองชลประทาน O ไดแยกเรื่องขออนุญาตแลว
O ไมระบายน้ําลงคลองชลประทาน
อื่นๆ (โปรดระบุ)……………………………………………………………….…………………………………………….
๔. รายละเอียดการฝงทอลอดคันคลอง/ชานคลอง/อางเก็บน้ํา/ถนนชลประทาน/คันกั้นน้ํา/พนังกั้นน้ํา
ที่คลอง/ถนน กิโลเมตร …………………………… O ฝงขวา O ฝงซาย
O วางทอจาก กม. ………………………… ถึง กม. ……………………….
ฝงขวา ฝงซาย
O เปนทางน้ําชลประทาน O ประเภท ๑ O ประเภท ๒ O ประเภท ๓ O ประเภท ๔
O น้ําตนทุนที่มีอยู O เพื่อการชลประทาน หรือ O อุปโภค บริโภค หรือ สาธารณูปโภค
O ปริมาณสงน้ํา ……………………..…..………. ม.๓/วินาที
ความจุ ……………….……………. ม.๓
O ปริมาณที่ใชไปแลว …………………………. ม.๓/วินาที
เหลือปริมาณ …………. ม.๓/วินาที
มีทอสงน้ําที่กอสรางไวแลว
O ฝงซาย จํานวน ……………………… แหง O ฝงขวา จํานวน ………………………………… แหง
O อนุญาตแลว จํานวน ………………………… แหง
สภาพน้ําตนทุนในคลองมีเพียงพอ
น้ําตนทุนมีไมพอ
มีแผนปรับปรุงคลอง
ไมมีแผนปรับปรุงคลอง
ทอขางเคียงดานเหนือน้ํา ทายน้ํา มีที่ กม. …………………………. ขนาด …………………………………….. เมตร
O ใชน้ําปริมาณ ……………………………. ม.๓ เพื่อประโยชน ………………………..………………………..
คันคลอง/คันกั้นน้ํา หรือพนังกั้นน้ํา เปนถนน ……………………………………………………………….………………..
O สําหรับรถยนต
O สําหรับคนเดิน
O ไมเปนถนน
ฝงทอลอดคันคลอง/คันกั้นน้ํา หรือพนังกั้นน้ํา/ถนน ตอง
O ใหฝงทอโดยวิธีดันทอ
O ขุดดินทําการกอสราง
O ทําทางเบี่ยงใหยานพาหนะผาน
O ไมตองทําทางเบี่ยง
O หามยานพาหนะสัญจรผาน
O ปดเสนทางชั่วคราว
O อื่นๆ (โปรดระบุ)……………………………………………………………………..………………………………………
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๕. รายละเอียดประกอบการพิจารณา
แผนที่ภูมิประเทศแสดงจุดฝงทอ หรือโรงสูบน้ํา สะพานรองรับทอ (แสดงในสวนที่จําเปน)
และแผนผังบริเวณแสดงแนวทอ หรือโรงสูบน้ําสะพานรับทอเขตชลประทานและอื่น ๆ
แผนที่รูปตัดคลอง/คันกั้นน้ําหรือพนังกั้นน้ํา/ถนน/อางเก็บน้ํา แสดงเคาโครงการวางทอหรือโรงสูบน้ํา/สะพาน
รองรับทอ เขตชลประทาน และแสดงระดับตาง ๆ
แบบตรวจสอบการใชน้ําจากทางน้ําชลประทาน โดยมีรายละเอียดขอมูลครบถวน
บัญชีทอสงน้ําที่กอสรางไวแลว ในเขตคลองที่ขออนุญาต
พื้นที่บริเวณที่ขออนุญาตเปนที่ดิน O ราชพัสดุ
O สาธารณประโยชน
O ปาไม
O อื่นๆ (โปรดระบุ)………………………………….…
๖. ขอคิดเห็น
รายละเอียดหลักฐานและมีขอมูลถูกตองครบถวน อยูในหลักเกณฑ
ใชน้ําเพื่อประโยชนของผูขออนุญาต
ใชน้ําเพื่อสาธารณูปโภค
ไมเปนอุปสรรคตองานชลประทาน/ตอกิจการชลประทาน
เปนอุปสรรคตองานชลประทาน/ตอกิจการชลประทาน
สมควรอนุญาต
ไมสมควรอนุญาต
ขอมูลรายละเอียดไมครบถวน 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
…………………………….………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………..………………………………………………………………………………………………….
………………………………….……………………………………………………………………………………….………….
……………………………………….…………………………………………………………….……………………………….
…………………………………………………………….
(………………………………………..………………….)
ตําแหนง …………………………………………..…..
ความเห็นผูเกี่ยวของ (ผวศ.ชป. ผบร.ชป. หรือผูที่ไดรับมอบหมาย)
………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………..
………………………………..…………….…………….
(……………………………….…………….…………….)
ตําแหนง …………………………………….………..
ความเห็นของ ผส.ชป.
อนุญาต
ไมอนุญาต
อื่นๆ (โปรดระบุ)…………………………………………………………………………………………………….……….
………………………………………………………………………………………………………….………………………….
………………………………………………………………
(………………….…………………………………………)
ตําแหนง ผส.ชป. …………………………...……….

