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กรมชลประทาน

แบบ ชป. ๓๙๓/๖

แบบตรวจสอบการขออนุญาตปกเสา พาดสายหรือรอยสายไฟฟา/โทรศัพทในเขตชลประทาน
การขอใชที่ราชพัสดุ หรือการจัดประโยชนในที่ราชพัสดุ ในความครอบครองของกรมชลประทาน
โดยหนาที่รับผิดชอบในการกํากับควบคุมดูแลดานสาธารณูปโภค คือ การไฟฟาสวนภูมิภาค การไฟฟานครหลวงและ
บริษัท กสท.โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ตองแนบหลักฐานและรายละเอียดประกอบการพิจารณา ดังนี้
๑. หลักฐานประกอบคําขออนุญาต
๑.๑ รัฐวิสาหกิจ
คํารองขอใชที่ดิน ลงนามโดยผูแทนของรัฐวิสาหกิจ หรือผูรับมอบอํานาจ
(มีหนังสือมอบอํานาจ)
แบบแปลน แผนผังและแผนที่ (ผูบริหารรัฐวิสาหกิจลงนามรับรองแบบ)
แจงขนาด จํานวนเสาไฟฟาและเสาโทรศัพท และระยะหางระหวางเสา
๑.๒ นิติบุคคล/บุคคลธรรมดา
คํารองขอใชที่ดิน
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ออกใหไมเกิน ๖ เดือน ลงนามรับรองสําเนา
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูแทนนิติบุคคล และผูรับมอบอํานาจ (ถามี)
ลงนามรับรองสําเนา กรณีมีการมอบอํานาจ
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูขอและผูรับมอบอํานาจ (ถามี) ลงนามรับรองสําเนา
กรณีที่มีการมอบอํานาจ
สําเนาทะเบียนบานของผูขอ และผูรับมอบอํานาจ (ถามี) ลงนามรับรองสําเนา
หนังสือมอบอํานาจ (ติดอากรแสตมป ๓๐ บาท) ในกรณีมอบอํานาจใหบุคคลอื่น
แบบแปลน แผนผังและแผนที่ โดยมีวิศวกรลงนามรับรอง (ใชเฉพาะกรมชลประทาน)
รายการคํานวณและหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมผูออกแบบและ
คํานวณ พรอมสําเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ลงนามรับรอง
สําเนา) เฉพาะกรณีที่เปนงานอยูในประเภทและขนาดของงานวิศวกรรมควบคุม
ตามกฎหมายวาดวยวิศวกร
หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ผูควบคุมการกอสราง พรอมสําเนา
ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ลงนามรับรองสําเนา
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๒. รายละเอียดสิ่งปลูกสราง
ปกเสา พาดสายหรือรอยสายไฟฟา
ปกเสา พาดสายหรือรอยสายโทรศัพท
เปนเสาไม O ขนาด …………………………. เมตร จํานวน ………………………. ตน
O ขนาด …………………………. เมตร จํานวน ………………………. ตน
O ขนาด …………………………. เมตร จํานวน ………………………. ตน
เสาคอนกรีตเสริมเหล็ก O ขนาด …………………………. เมตร จํานวน ………………………. ตน
O ขนาด …………………………. เมตร จํานวน ………………………. ตน
O ขนาด …………………………. เมตร จํานวน ………………………. ตน
ระยะหางระหวางตน ……………………….. เมตร O พาดสายไฟฟา O แรงสูง O แรงต่ํา
O พาดสายโทรศัพท
ระดับความสูงของสาย
สายไฟฟาแรงต่ํา
O สูงจากระดับน้ําสูงสุด/ระดับพื้นดิน …………………………… เมตร
O พาดขามสายโทรศัพทโดยมีระยะหางของทองสายไฟฟาแรงต่ําจาก
สายโทรศัพท ………………………… เมตร
O สูงจากระดับน้ําสูงสุด/ระดับพื้นดิน …………………………… เมตร
สายไฟฟาแรงสูง
O พาดขามสายโทรศัพทโดยมีระยะหางของทองสายไฟสูงจาก
สายโทรศัพท …………………………… เมตร
O สูงจากระดับน้ําสูงสุด/ระดับพื้นดิน …………………………… เมตร
สายโทรศัพท
ปกเสา พาดสายหรือรอยสายขามสายโทรศัพทของกรมชลประทาน
O ขนาดเสาที่พาดสายขามสายโทรศัพทของกรมฯ ขนาด ……………………………………. เมตร
O มีตาขายรองรับใตสายไฟแรงสูงเพื่อปองกันอันตราย
O หรือไมมีตาขายรองรับใตสายไฟแรงสูง เหตุผล ………………………..…………………………………
O อื่นๆ (โปรดระบุ).............................................................……………………..………………………………
ปกเสา พาดสายหรือรอยสายขนานกับสายโทรศัพทของกรมชลประทาน
O แนวเสาสายไฟฟาแรงสูงหางแนวเสาสายโทรศัพทของกรมฯ ……………………………. เมตร
O แนวเสาสายไฟฟาแรงต่ําหางแนวเสาสายโทรศัพทของกรมฯ ……………………………. เมตร
O สายโทรศัพทอาศัยเกาะกับเสาโทรศัพทของกรมฯ จํานวน ………………………………. ตน
การบริการดานสาธารณูปโภค
O ผูขอติดตั้งอยูนอกเขตชลประทาน
O ผูขอติดตั้งอยูในเขตชลประทาน
O บริการเพื่อสาธารณะทั่วไป
O อื่นๆ (โปรดระบุ)..………………..……………..
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ในกรณีที่ขออนุญาตปกเสา พาดสายหรือรอยสายไฟฟา/โทรศัพทในเขตชลประทาน อยูในประเภทและ
ขนาดของงานวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยวิศวกร
โดยมี..................................................................เปนวิศวกรผูออกแบบและคํานวณ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม ประเภท.............................สาขา..........................ตามใบอนุญาตทะเบียน...............................
วันหมดอายุ..........................................และมี......................................................................เปนวิศวกรผูควบคุมงาน
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ประเภท.............................สาขา........................................ตามใบอนุญาต
ทะเบียน.....................................วันหมดอายุ................................................................และขณะนี้ไมไดถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพ
๓. รายละเอียดการปกเสา พาดสายหรือรอยสายไฟฟา/โทรศัพท ในเขตชลประทาน
เขตทางน้ําชลประทาน คลอง…………………………………………... ประเภททางน้ํา ………………………………….
O ฝงซาย จาก กม. ……………………. ถึง กม. ……………………. รวมระยะทาง …………..…….. กม.
O ฝงขวา จาก กม. ………………………. ถึง กม. ……………………. รวมระยะทาง ……………..….. กม.
O ขามคลอง ที่ กม. ……………………………… และที่ กม. ……………………………………..
เขตคันกั้นน้ํา/พนังกั้นน้ํา/ถนน ………………………………………………………………
O ฝงซาย จาก กม. ……………………. ถึง กม. …………………. รวมระยะทาง …………..………….. กม.
O ฝงขวา จาก กม. ……………………. ถึง กม. …………………. รวมระยะทาง ……………...……….. กม.
O ขามคันกั้นน้ํา/พนังกั้นน้ํา ที่ กม. …………………………… และที่ กม. …………………..………………….
เขตอางเก็บน้ํา
O ระยะทางยาว ………………………………เมตร
O หรือในแนวถนนของอาง จาก กม. …………………………….. ถึง กม. ……………………………………….
O รวมระยะทางยาว …………………………………….. กม.
คลอง/คันคลอง/คันกั้นน้ํา/พนังกั้นน้ํา/ถนน มีสภาพ
O มีเรือขนาดใหญสัญจรในคลอง
O ไมมีเรือสัญจร
O มีรถยนตสัญจรบนถนน
O ไมมีรถยนตสัญจร
O มีเสาสายโทรศัพทของกรม ฯ ในแนวตามแผนผัง
O ไมมี
O มีทอแกสของการปโตรเลียมในแนวตามแผนผัง
O ไมมี
O มีเสาสายไฟฟาแรงสูง/แรงต่ํา ปกอยูกอนแลวในแนวตามแผนผัง
O มีอาคารบานเรือนที่ปลูกบุกรุกจํานวนมาก
O ไมมีผูบุกรุก
O อื่นๆ (โปรดระบุ)……………………………………………………………………………………………………………
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แนวเสาสายไฟฟาและเสาสายโทรศัพท
O ปกหางเขตชลประทาน

O
O
O
O

O
O

ฝงขวา ……………………………... เมตร
ฝงซาย …………………………….. เมตร
ปกหางศูนยกลางคลอง ………………………….. เมตร
ปกหางศูนยกลางคันกั้นน้ํา/พนัง/ถนน ……………..……...เมตร
ปกเสานอกเขตชลประทาน…………..……………..…..……...เมตร
อื่นๆ (โปรดระบุ)………………………………………………………………………………………………………

๔. รายละเอียดประกอบการพิจารณา
แผนที่ภูมิประเทศ (เฉพาะในรัศมีที่เห็นสถานที่สําคัญชัดเจน) และแผนผังแสดงแนวทาง
หรือตําแหนงการปกเสา พาดสายไฟฟา/โทรศัพท
แผนที่รูปตัดคลอง/คันคลอง/คันกั้นน้ําหรือพนังกั้นน้ํา/ถนน แสดงเสา สายไฟฟา/โทรศัพท
พื้นที่บริเวณที่ขออนุญาตเปนที่ดิน O ราชพัสดุ O สาธารณประโยชน O ปาไม O อื่น ๆ ……….…
๔. ขอคิดเห็น
รายละเอียด/หลักฐาน/ขอมูล/ถูกตอง
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 รายละเอียดและขอมูลตาง ๆ แลว เห็นวา
สมควรอนุญาต
ไมสมควรอนุญาต (เหตุผล) …………………………………………………………………..
สมควรแกไขเพิ่มเติม ดังนี้
…………………………………………………………………………………………………………………..……….……..
…………………………………………………………………………..………………………………………..…………….
…………..…………………………………………………………………………………………………….….…………….
………………………………………………………………..……………………………………………………..………….
……………………………………………………………………..…………………………………………………..……….
………………….……………….……..……...…….
(……………………………………....………..…….)
ตําแหนง ………………..…………...…………..

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

