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กรมชลประทาน

แบบ ชป. ๓๙๓/๗

แบบตรวจสอบการขออนุญาตกอสรางถนนเชื่อมและปรับปรุงคันคลอง คันกั้นน้ํา และถนนชลประทาน
๑. หลักฐานประกอบคําขออนุญาต
๑.๑. กระทรวง ทบวง กรม องคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานของรัฐ หรือองคกรอื่นของรัฐ
คํารองขอใชที่ดิน ลงนามโดยผูแทนกระทรวง ทบวง กรม องคกรปกครองสวนทองถิ่น
หรือผูรับมอบอํานาจ (มีหนังสือมอบอํานาจ)
แบบแปลน แผนผังและแผนที่ (หัวหนาสวนราชการลงนามรับรองแบบ)
หนังสือยินยอมใหทําถนนผานกรรมสิทธิ์ที่ดินของบุคคลอื่น (ถามี)
๑.๒ รัฐวิสาหกิจ
คํารองขอใชที่ดิน ลงนามโดยผูแทนของรัฐวิสาหกิจ หรือผูรับมอบอํานาจ
แบบแปลน แผนผังและแผนที่ (ผูบริหารรัฐวิสาหกิจลงนามรับรองแบบ)
หนังสือยินยอมใหทําถนนผานกรรมสิทธิ์ที่ดินของบุคคลอื่น (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 บริเวณกอสราง ลงนามรับรองสําเนา
หนังสือยินยอมจากเจาของกรรมสิทธิ์ที่ขออนุญาตทําถนนผาน
หนังสือมอบอํานาจ (ติดอากรแสตมป ๓๐ บาท) ในกรณีมอบอํานาจใหบุคคลอื่น
ทําการแทนเฉพาะกาล
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 ……………………………………….………. เปน ……………………………………….………………
สวนราชการ
รัฐวิสาหกิจ
นิติบุคคล/บุคคลธรรมดา
กอสรางโดยงบประมาณของแผนดิน
คาใชจายของเอกชน
๓. รายละเอียดถนนเชื่อมและอาคารประกอบ
กอสรางถนนเชื่อม
ปรับปรุงคันคลอง / คันกั้นน้ํา / ถนน
ถนนดิน
ถนนผิวจราจรลูกรัง
ถนนผิวจราจรลาดยาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ผิวจราจร ความกวาง …………………… เมตร ความยาว ……………… เมตร เนื้อที่จํานวน ……….…. ตร.ม.
สําหรับคนเดิน สําหรับรถยนต น้ําหนักรถรวมน้ําหนักบรรทุกไมเกิน …………………………….. ตัน
ฝงทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ∅ …………………….. เมตร ลอดถนนเชื่อม ลอดถนนที่
ปรับปรุง จํานวน ……………………………. แหง ที่กิโลเมตร ……………………………………….
ในกรณีที่ขออนุญาตกอสรางถนนเชื่อมและปรับปรุงคันคลอง คันกั้นน้ํา และถนนชลประทาน อยูในประเภท
และขนาดของงานวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยวิศวกร
โดยมี......................................................................เปนวิศวกรผูออกแบบและคํานวณ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม ประเภท................................สาขา..........................ตามใบอนุญาตทะเบียน...........................
วันหมดอายุ..........................................และมี.........................................................................เปนวิศวกรผูควบคุมงาน
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ประเภท.............................สาขา..........................................ตามใบอนุญาต
ทะเบียน.................................................วันหมดอายุ.......................................................และขณะนี้ไมไดถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพ
๔. รายละเอียดอาคารชลประทาน
๔.๑ กอสรางถนนเชื่อม
คันคลอง/ถนนบนคันคลอง/คันกั้นน้ํา/ถนน ………………………………………..ณ กิโลเมตรที่…………………………
หมูที่ …………… ตําบล ……..…………………. อําเภอ ………..……….………… จังหวัด ………………………….….…………
สภาพคันคลอง/ถนนบนคันคลอง/คันกั้นน้ํา/ถนน เปน
O คันดิน
O ผิวจราจรลูกรัง
O ผิวจราจรลาดยาง O คอนกรีตเสริมเหล็ก
O มีรถยนตวิ่ง O ไมมีรถยนตวิ่ง
O รับน้ําหนักไดไมเกิน…………………………..………....ตัน
O มีทางเชื่อม ……………………….. ขางเคียง ที่กม. …………………… และที่ กม. ……………………..……..
๔.๒ กอสรางปรับปรุงถนน
คันคลอง/ถนนบนคันคลอง/คันกั้นน้ํา/ถนน ……………………………………….. ตั้งแต กม.ที่……………..…..………
ถึง กม. ที่ …………………….. ระยะทางยาว …………………………. กม. หมูที่ …………… ตําบล ……..………………….
อําเภอ ………..……….………… จังหวัด …………………….…………
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สภาพคันคลอง/ถนนบนคันคลอง/คันกั้นน้ํา/ถนน เปน
O คันดิน
O ผิวจราจรลูกรัง
O ผิวจราจรลาดยาง O คอนกรีตเสริมเหล็ก
ผิวจราจรกวาง ……………………………………… เมตร ไหลทางกวาง ………………………………..…… เมตร
ในแนวเสนทางที่ขออนุญาตมี
O ทอสงน้ําขนาด ……………………………...………… เมตร จํานวน …………………………..แหง
O ทอระบายน้ําขนาด ………………………..………… เมตร จํานวน ………………….……….แหง
O ประตูระบาย/อาคาร ………………………..…………….… จํานวน ……………..…….……..แหง
O อื่นๆ (โปรดระบุ)…………………….………………………………………………………………………………………..
มีรถยนตวิ่งสัญจร ขนาดน้ําหนักรถรวมน้ําหนักรถบรรทุกไมเกิน ………………… ตัน ไมมีรถยนตวิ่ง
จัดระเบียบเดินรถโดยสารบนเสนทาง O อนุญาตแลว O ยังไมเคยอนุญาต
เสนทางขางเคียงดานตนทาง/ปลายทาง มีการปรับปรุงเปนผิวทางจราจรเปน …………………………..………..
จาก กม.ที่……………..………… ถึง กม. ที่ ……………………..………..
ปรับปรุงถนนตนทางเชื่อม ………………………..……………………………………………….…………………………………
ปลายทางเชื่อม ………………………..…………………………………………………………………………………………………
๕. รายละเอียดประกอบการพิจารณา
แผนที่ภูมิประเทศ (เฉพาะในรัศมีที่เห็นสถานที่สําคัญชัดเจน) แสดงแนวทางจุดหรือตําแหนงทําทาง
เชื่อมและปรับปรุงถนน
แผนที่รูปตัดแสดงเสนทางเชื่อม ปรับปรุงถนน ทอระบายน้ํา และแผนที่รูปตัดแสดงเคาโครง
ถนนทางเชื่อม ถนนที่ขอปรับปรุง ทอระบายน้ํา แนวเขตชลประทาน และอื่นๆ
O สาธารณประโยชน
พื้นที่บริเวณที่ขออนุญาตเปนที่ดิน O ราชพัสดุ
O ปาไม
O อื่นๆ (โปรดระบุ)………………………………….…
๖. ขอคิดเห็น
รายละเอียดหลักฐานและมีขอมูลถูกตองครบถวน
ไมเปนอุปสรรคตองานชลประทาน
สมควรอนุญาต
ขอมูลรายละเอียดไมครบถวน

ถนนที่ขออนุญาตสรางเปนถนนสาธารณะ
เปนอุปสรรคตองานชลประทาน
ไมสมควรอนุญาต
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. ………………..………….

