
คูม่อืสาํหรบัประชาชน : การขออนญุาตใชท้ีด่นิของรฐัประเภทอืน่ทีก่รมชลประทานใชป้ระโยชน์
เพือ่กอ่สรา้งสะพานขา้มทางนํา้ชลประทาน 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :สาํนักบรหิารจัดการน้ําและอทุกวทิยากระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนุญาต  
- การพจิารณาอนุญาตใหใ้ชท้ีด่นิของรัฐประเภทอืน่ทีก่รมชลประทานใชป้ระโยชนนั์น้ตอ้งพจิารณาใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย
กฎระเบยีบประกาศคําสัง่และหลกัเกณฑข์องกรมชลประทานและของสว่นราชการอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งและทีส่าํคญัตอ้งไมเ่ป็นปัญหา
และอปุสรรคตอ่การชลประทานทัง้นีส้ามารถดาวนโ์หลดหลกัเกณฑก์ารพจิารณาในรายละเอยีดทัง้หมดไดท้ี่
http://water.rid.go.th/hwm/imp/RidAreaUsing/ 
 
- กรณีเจา้หนา้ทีม่ขีอ้สงสยัในหลกัฐานทีย่ืน่ขอสามารถแจง้ใหผู้ย้ืน่คําขอมาชีแ้จงเพิม่เตมิได  ้
 
- กรณีคําขอหรอืเอกสารประกอบการพจิารณาไมค่รบถว้นหรอืไมถ่กูตอ้งและไมอ่าจแกไ้ขเพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ผูรั้บคําขอและผู ้
ยืน่คําขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหลกัฐานร่วมกนัพรอ้มกําหนดระยะเวลาใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการ
แกไ้ขเพิม่เตมิหากผูย้ืน่คําขอไมดํ่าเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีกํ่าหนดกรมชลประทานขอสงวนสทิธิไ์มรั่บพจิารณา
ใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเอกสารประกอบใหค้รบถว้นตามขอ้กําหนดจงึจะดําเนนิตามระบบและขัน้ตอนทีแ่จง้ตอ่ไป  
 
- ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถกูตอ้งตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื
ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 
 
- เมือ่ผูม้อํีานาจลงนามในหนังสอือนุญาตแลว้ผูข้ออนุญาตตอ้งมาลงนามในหนังสอืและรับทราบเงือ่นไขแนบทา้ยหนังสอือนุญาต
ตอ่ไป 
 
-ผูข้ออนุญาตยืน่คําขอหรอืเอกสารใดไมค่รบถว้นใหผู้รั้บคําขอแจง้ผูย้ืน่คําขอทราบทนัทหีรอืภายในไมเ่กนิ 7 วนันับแตว่นัทีไ่ด ้
รับคําขอ (ตามพ.ร.บ.วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2557 มาตรา 27  
 
 
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 
สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจากตอ้งตรวจสอบ
เอกสารและลงรับในระบบสารบรรณอเิล็กทรอนกิสไ์มน่อ้ยกวา่ 1 
ชัว่โมง)) 
โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที่.../ตดิตอ่ดว้ยตนเองณ
หน่วยงาน 
 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจากตอ้งตรวจสอบ
เอกสารและลงรับในระบบสารบรรณอเิล็กทรอนกิสไ์มน่อ้ยกวา่ 1 
ชัว่โมง)) 
โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญท่ี่.../ตดิตอ่ดว้ยตนเองณ
หน่วยงาน 
 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจากตอ้งตรวจสอบ
เอกสารและลงรับในระบบสารบรรณอเิล็กทรอนกิสไ์มน่อ้ยกวา่ 1 
ชัว่โมง)) 
สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที่.../ตดิตอ่ดว้ยตนเองณ
หน่วยงาน 
 
 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 



สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจากตอ้งตรวจสอบ
เอกสารและลงรับในระบบสารบรรณอเิล็กทรอนกิสไ์มน่อ้ยกวา่ 1 
ชัว่โมง)) 
สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญท่ี่.../ตดิตอ่ดว้ยตนเองณ
หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจากตอ้งตรวจสอบ
เอกสารและลงรับในระบบสารบรรณอเิล็กทรอนกิศไ์มน่อ้ยกวา่ 1 
ชัว่โมง)) 
โครงการชลประทาน(จังหวดั)/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจากตอ้งตรวจสอบ
เอกสารและลงรับในระบบสารบรรณอเิล็กทรอนกิสไ์มน่อ้ยกวา่ 1 
ชัว่โมง)) 
โครงการสง่น้ําและบํารุงรักษา/หน่วยงานอืน่ๆ/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณ
หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับคํารอ้งเวลา 15.30 น. เนือ่งจากตอ้งตรวจสอบ
เอกสารและลงรับในระบบสารบรรณอเิล็กทรอนกิสไ์มน่อ้ยกวา่ 1 
ชัว่โมง)) 
หน่วยงานของกรมชลประทานทีท่ีด่นิของรัฐประเภทอืน่นัน้ตัง้อยู่/
ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 
ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ  
ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม :54 วนัทําการ 
 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
- ผูข้อยืน่แบบคํารอ้ง (ชป.393) พรอ้มเอกสารการขออนุญาต
ตามทีกํ่าหนด 
- เจา้หนา้ทีต่รวจสอบคํารอ้งและเอกสารหลกัฐานใหถ้กูตอ้ง
ครบถว้น 
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบคอืหน่วยรับคําขอ (โครงการกอ่สรา้ง
ชลประทานขนาดกลางที ่.../โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาด
ใหญท่ี ่.../สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที่... /
สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญท่ี่.../โครงการ
ชลประทาน (จังหวดั)/โครงการสง่น้ําและบํารุงรักษา/หน่วยงาน
อืน่ๆของกรมชลประทานทีท่ีด่นิของรัฐประเภทอืน่ทีก่รม
ชลประทานใชป้ระโยชนนั์น้ตัง้อยู่)) 

1 วนัทําการ กรมชลประทาน 
 

2) การพจิารณา 
- เจา้หนา้ทีพ่จิารณาเอกสารหลกัฐานและกรอกรายละเอยีดตาม
แบบตรวจสอบ (ชป.393/8) 
- เจา้หนา้ทีจั่ดทําแผนทีรู่ปตดั 
- เจา้หนา้ทีใ่หค้วามเห็นทางดา้นวศิวกรรมพจิารณาปัญหาและ
อปุสรรคตา่งๆตอ่งานชลประทาน 
- เจา้หนา้ทีพ่จิารณากฎหมายกฎระเบยีบฯลฯ 
- เจา้หนา้ทีจั่ดทําบนัทกึเสนอผูม้อํีานาจพจิารณาใหค้วาม
ยนิยอม/ไมย่นิยอม 
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบคอืหน่วยรับคําขอ (โครงการกอ่สรา้ง
ชลประทานขนาดกลางที ่.../โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาด
ใหญท่ี ่.../สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที่... /
สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญท่ี่.../โครงการ

14 วนัทําการ กรมชลประทาน 
 



ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
ชลประทาน (จังหวดั)/โครงการสง่น้ําและบํารุงรักษา/หน่วยงาน
อืน่ๆของกรมชลประทานทีท่ีด่นิของรัฐประเภทอืน่ทีก่รม
ชลประทานใชป้ระโยชนนั์น้ตัง้อยู่)) 

3) การพจิารณา 
ผูม้อํีานาจพจิารณาใหค้วามยนิยอม/ไมใ่หค้วามยนิยอมในการให ้
ใชป้ระโยชนร์ว่มกนั 
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบคอืสาํนักงานชลประทานที่...)) 

3 วนัทําการ กรมชลประทาน 
 

4) การพจิารณาโดยหนว่ยงานอืน่ 
- ผูข้ออนุญาตนําหนังสอืกรมใชป้ระกอบการยืน่คําขออนุญาตตอ่
หน่วยงานของรัฐทีเ่กีย่วขอ้งซึง่ทีด่นินัน้ตัง้อยูเ่พือ่พจิารณาตาม
อํานาจหนา้ที ่
 - หน่วยงานของรัฐทีเ่กีย่วขอ้งซึง่มอํีานาจหนา้ทีต่ามกฎหมาย
พจิารณาอนุญาต/ไมอ่นุญาต 
 - ผูข้ออนุญาตนําหนังสอืแจง้ผลการพจิารณาอนุญาตจาก
หน่วยงานอืน่ของรัฐใหก้รมชลประทานดําเนนิการ 
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบคอืหน่วยงานของรัฐเชน่กรมป่าไมก้รม
อทุยานแหง่ชาตสิตัวป่์าและพันธุพ์ชืกรมเจา้ทา่เป็นตน้โดย
กําหนดระยะเวลาหน่วยงานละ 30 วนัตามพ.ร.บ.วธิปีฏบิตั ิ
ราชการทางปกครอง (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2557มาตรา 39/1 ยกเวน้
หน่วยงานทีม่กีารกําหนดระยะเวลาไวไ้ดแ้กก่รมเจา้ทา่ 75 วนั
กรมสง่เสรมิสหกรณ์ 45 วนัหรอืหน่วยงานอืน่ทีแ่จง้กําหนด
ระยะเวลาเพิม่เตมิทัง้นีส้ามารถดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ีเ่ว็บ
ไซด ์http://water.rid.go.th/hwm/imp/RidAreaUsing/)) 

30 วนัทําการ - 
 

5) การพจิารณา 
- เจา้หนา้ทีส่าํนักงานชลประทานลงทะเบยีนรับหนังสอืแจง้ผล
พจิารณาจากผูข้ออนุญาต (หรอืจากหน่วยงานของรัฐที่
เกีย่วขอ้ง) 
- เจา้หนา้ทีส่าํนักงานชลประทานสง่หนังสอืแจง้ผลพจิารณาจาก
ผูข้ออนุญาต (หรอืจากหน่วยงานของรัฐทีเ่กีย่วขอ้ง)ให ้
หน่วยงานผูรั้บคําขอ 
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบคอืสาํนักงานชลประทานที่...)) 

1 วนัทําการ กรมชลประทาน 
 

6) การพจิารณา 
-  หน่วยรับคําขอจัดทําหนังสอือนุญาตตามกฎหมายวา่ดว้ยการ
ชลประทานหลวงเสนอผูม้อํีานาจพจิารณาลงนาม 
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบคอืหน่วยรับคําขอ 
(โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที ่ .../โครงการกอ่สรา้ง
ชลประทานขนาดใหญท่ี ่.../สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาด
กลางที.่.. /สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญท่ี่.../
โครงการชลประทาน (จังหวดั)/โครงการสง่น้ําและบํารุงรักษา/
หน่วยงานอืน่ๆของกรมชลประทานทีท่ีด่นิของรัฐประเภทอืน่ที่
กรมชลประทานใชป้ระโยชนนั์น้ตัง้อยู่)) 

4 วนัทําการ กรมชลประทาน 
 

7) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ผูข้ออนุญาตลงนามในหนังสอือนุญาต 
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บผดิชอบคอืหน่วยรับคําขอ (โครงการกอ่สรา้ง
ชลประทานขนาดกลางที ่.../โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาด
ใหญท่ี ่.../สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที่... /
สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญท่ี่.../โครงการ
ชลประทาน (จังหวดั)/โครงการสง่น้ําและบํารุงรักษา/หน่วยงาน
อืน่ๆของกรมชลประทานทีท่ีด่นิของรัฐประเภทอืน่ทีก่รม
ชลประทานใชป้ระโยชนนั์น้ตัง้อยู่)) 

1 วนัทําการ กรมชลประทาน 
 

 
 



รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี  หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา5ฉบบั 
หมายเหตุ(สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผูข้ออนุญาต / ผูแ้ทนนติิ
บคุคลและผูรั้บมอบอํานาจพรอ้มลงนามจรงิรับรองสาํเนาถกูตอ้งทกุฉบบั 
(ถา้หากมกีารมอบอํานาจตอ้งแนบของผูม้อบอํานาจและผูรั้บมอบอํานาจ
ดว้ย) 

กรมการปกครอง 

2) 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา5ฉบบั 
หมายเหตุ(สาํเนาทะเบยีนบา้นของผูข้ออนุญาตผูแ้ทนนติบิคุคลและผูรั้บ
มอบอํานาจพรอ้มลงนามจรงิรับรองสาํเนาถกูตอ้งทกุฉบบั (ถา้หากมกีาร
มอบอํานาจตอ้งแนบของผูม้อบอํานาจและผูรั้บมอบอํานาจดว้ย ) 

กรมการปกครอง 

3) 
 

ใบสําคญัการเปลีย่นชือ่ 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา5ฉบบั 
หมายเหตุ(สาํเนาใบสาํคญัการเปลีย่นชือ่ของผูข้ออนุญาตผูแ้ทนนติิ
บคุคลและผูรั้บมอบอํานาจพรอ้มลงนามจรงิรับรองสาํเนาถกูตอ้งทกุฉบบั 
(ถา้หากมกีารมอบอํานาจตอ้งแนบของผูม้อบอํานาจและผูรั้บมอบอํานาจ
ดว้ย)(ถา้ม)ี 

กรมการปกครอง 

4) 
 

ใบสําคญัการเปลีย่นชือ่สกลุ 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา5ฉบบั 
หมายเหตุ(สาํเนาใบสาํคญัการเปลีย่นชือ่สกลุของผูข้ออนุญาตผูแ้ทนนติิ
บคุคลและผูรั้บมอบอํานาจพรอ้มลงนามจรงิรับรองสาํเนาถกูตอ้งทกุฉบบั  
(ถา้หากมกีารมอบอํานาจตอ้งแนบของผูม้อบอํานาจและผูรั้บมอบอํานาจ
ดว้ย(ถา้ม)ี 

กรมการปกครอง 

5) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา4ฉบบั 
หมายเหตุ(ตน้ฉบบัหนังสอืรับรองนติบิคุคลจากกรมพัฒนาธรุกจิการคา้
กระทรวงพาณชิยรั์บรองไมเ่กนิ 6 เดอืนหรอืสาํเนาหนังสอืรับรองนติิ
บคุคลดงักลา่วพรอ้มลงนามจรงิรับรองสาํเนาถกูตอ้งโดยกรรมการผูม้ี
อํานาจและประทบัตราสาํคญัของนติบิคุคลนัน้หรอืโดยหุน้สว่นผูจั้ดการผู ้
มอํีานาจหรอืหนังสอืรับรองนติบิคุคลทางอเิล็กทรอนกิส์) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

6) 
 

หนงัสอืมอบอํานาจตดิอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีมกีารมอบ
อํานาจ) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา4ฉบบั 
หมายเหตุ(ตน้ฉบบัหนังสอืมอบอํานาจกรณีเป็นบรษัิทหา้งหุน้สว่น  
ผูม้สีทิธลิงนามในหนังสอืมอบอํานาจจะตอ้งเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น
ผูจั้ดการผูท้ีม่อํีานาจตามหนังสอืของกรมพัฒนาธรุกจิการคา้กระทรวง
พาณชิยล์งนามพรอ้มทัง้ลงนามจรงิรับรองสาํเนาถกูตอ้ง) 

- 

7) 
 

แบบฟอรม์คํารอ้งขอใชท้ีด่นิ (ชป.393) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา4ชดุ 
หมายเหตุ(ขอแบบฟอรม์คํารอ้งไดท้ีโ่ครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาด
กลางที ่.../โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญท่ี ่.../สาํนักงาน
กอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที่... /สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาด
ใหญท่ี.่../โครงการชลประทาน (จังหวดั)/โครงการสง่น้ําและบํารุงรักษา/
หน่วยงานอืน่ๆของกรมชลประทานทีท่ีด่นิของรัฐประเภทอืน่ทีก่รม

กรมชลประทาน 



ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี  หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
ชลประทานใชป้ระโยชนน์อกเหนอืจากทีด่นิของรัฐประเภทอืน่นัน้ตัง้อยู่
หรอืสามารถ Download แบบฟอรม์เอกสารไดจ้าก
http://water.rid.go.th/hwm/imp/RidAreaUsing/info/CP/CP393.pdf 

8) 
 

หนงัสอืแสดงกรรมสทิธิท์ ีด่นิหรอืสทิธคิรอบครองโฉนดทีด่นิของผู ้
ขออนุญาต 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา5ฉบบั 
หมายเหตุ(ผูรั้บผดิชอบคอืผูข้ออนุญาต(สาํเนาโฉนดทีด่นิของผูข้อ
อนุญาตพรอ้มลงนามจรงิรับรองสาํเนาถกูตอ้งทกุฉบบักรณีทีด่นิของผูข้อ
อนุญาตมบีคุคลหลายคนเป็นเจา้ของกรรมสทิธิร์วม 
ดงัปรากฏรายละเอยีดในโฉนดทีด่นิทีแ่นบเจา้ของกรรมสทิธิร์วมทัง้หมด
จะตอ้งลงนามในฐานะผูข้ออนุญาตตามแบบฟอรม์  (ชป.393)  ทกุราย
หรอืมอบอํานาจใหบ้คุคลใดกระทําการแทนโดยตอ้งเป็นหนังสอืมอบ
อํานาจตดิอากรแสตมป์ 30 บาท) 

กรมทีด่นิ 

9) 
 

หนงัสอืยนิยอมจากผูร้บัจํานอง 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา4ฉบบั 
หมายเหตุ(ผูรั้บผดิชอบคอืผูข้ออนุญาตกรณีทีด่นิของผูข้ออนุญาตตดิ
ภาระจํานอง เชน่ธนาคารพาณชิยเ์ป็นตน้) 

- 

10) 
 

หนงัสอืยนิยอมจากเจา้ของทีด่นิทีก่อ่สรา้งสะพานเชือ่ม (ถา้ม)ี 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา4ฉบบั 
หมายเหตุ(ผูรั้บผดิชอบคอืผูข้ออนุญาตพรอ้มลงนามจรงิรับรองสาํเนา
ถกูตอ้งทกุฉบบั) 

- 

11) 
 

แบบแปลนแผนผงัแผนทีท่ ีแ่สดงรูปตดัตรงบรเิวณทีข่ออนุญาต
ขนาด (A1)  ทีม่วีศิวกรลงนามรบัรอง 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา4ฉบบั 
หมายเหตุ(ผูรั้บผดิชอบคอืวศิวกรผูรั้บจา้งจากผูข้ออนุญาต  
วศิวกรผูอ้อกแบบและคํานวณลงนามจรงิรับรองสาํเนาถกูตอ้งทกุฉบบั  
หมายเหต ุ
วศิวกรผูเ้ป็นผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุตามพระราชบญัญัตวิศิวกร
พ.ศ. 2542 ลงนามรับรองโดยใชเ้ฉพาะงานตามประเภทและขนาดของ
งานวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุตามสาขาทีกํ่าหนดไวใ้นกฎกระทรวงกําหนด
สาขาวชิาชพีวศิวกรรมและวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุพ .ศ. 2550) 

- 

12) 
 

รายการคํานวณโครงสรา้งทีม่วีศิวกรลงนามรบัรอง 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา4ฉบบั 
หมายเหตุ(ผูรั้บผดิชอบคอืวศิวกรผูรั้บจา้งจากผูข้ออนุญาต  
วศิวกรผูอ้อกแบบและคํานวณลงนามจรงิรับรองสาํเนาถกูตอ้งทกุฉบบั ) 

- 

13) 
 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมของวศิวกร
ผูอ้อกแบบและคํานวณ 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา4ฉบบั 
หมายเหตุ(ผูรั้บผดิชอบคอืวศิวกรผูอ้อกแบบและคํานวณลงนามร่วมกบัผู ้
ขออนุญาต 
(วศิวกรผูอ้อกแบบคํานวณลงนามจรงิรับรองสาํเนาถกูตอ้งทกุฉบบั ) 
หมายเหต ุ
วศิวกรผูเ้ป็นผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุตามพระราชบญัญัตวิศิวกร
พ.ศ. 2542 ลงนามรับรองโดยใชเ้ฉพาะงานตามประเภทและขนาดของ
งานวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุตามสาขาทีกํ่าหนดไวใ้นกฎกระทรวงกําหนด
สาขาวชิาชพีวศิวกรรมและวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุพ .ศ. 2550) 

- 



ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี  หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
14) 

 
ใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุของวศิวกร
ผูอ้อกแบบคํานวณ 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา5ฉบบั 
หมายเหตุ(ผูรั้บผดิชอบคอืวศิวกรผูรั้บจา้งจากผูข้ออนุญาตออกโดยสภา
วศิวกร ซึง่วศิวกรผูอ้อกแบบคํานวณลงนามจรงิรับรองสาํเนาถกูตอ้ง  
ทกุฉบบั) 

สภาวศิวกร 

15) 
 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุผูค้วบคมุ
การกอ่สรา้งพรอ้มสําเนา 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา4ฉบบั 
หมายเหตุ(ผูรั้บผดิชอบคอื 
วศิวกรผูค้วบคมุการกอ่สรา้งลงนามร่วมกบัผูข้ออนุญาต ) 
วศิวกรผูค้วบคมุการกอ่สรา้งลงนามจรงิรับรองสาํเนาถกูตอ้งทกุฉบบั  
หมายเหต ุ
วศิวกรผูเ้ป็นผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุตามพระราชบญัญัตวิศิวกร
พ.ศ. 2542     ลงนามรับรองโดยใชเ้ฉพาะงานประเภทและขนาดของ
งานวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุตามสาขาทีกํ่าหนดไวใ้นกฎกระทรวงกําหนด
สาขาวชิาชพีวศิวกรรมและวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุพ .ศ. 2550 และ
ระหวา่งกอ่สรา้งหนังสอืรับรองยังไมห่มดอายุ) 

- 

16) 
 

ใบอนุญาตประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุของวศิวกรผูค้วบคมุ
การกอ่สรา้ง 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา5ฉบบั 
หมายเหตุ(ผูรั้บผดิชอบคอืวศิวกรผูรั้บจา้งจากผูข้ออนุญาต ) 
ออกโดยสภาวศิวกร ซึง่วศิวกรผูค้วบคมุการกอ่สรา้งลงนามจรงิรับรอง
สาํเนาถกูตอ้งทกุฉบบัและระหวา่งกอ่สรา้งใบอนุญาตประกอบวชิาชพี
วศิวกรรมควบคมุกอ่สรา้งยังไมห่มดอายุ) 

สภาวศิวกร 

17) 
 

รูปถา่ยสถานที/่จดุทีข่ออนุญาต 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา4ฉบบั 
หมายเหตุ(ผูรั้บผดิชอบคอืผูข้ออนุญาต) 

- 

 
คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) ไมม่คีา่ธรรมเนยีม 
(หมายเหต:ุ (กรมชลประทานไมเ่รยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมแตส่ว่นราชการ
หรอืหน่วยงานของรัฐอืน่ๆอาจมกีาร เรยีกเก็บเงนิคา่ธรรมเนยีมตาม
ระเบยีบของทางราชการนัน้)) 

คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
 
 

 
ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 
ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 

1) กองสง่เสรมิการมสีว่นร่วมของประชาชน / กรมชลประทาน  811 กรมชลประทานถนนสามเสนแขวงถนนนครไชยศรี
เขตดสุติกรุงเทพฯ 10300 หรอืตูป้ณ. 1460 ปณฝ. บางกระบอืเขตดสุติกทม. 10301)  โทรศพัท ์02 669 3775 
โทรสาร 02 669 1460  E-mail : callcenter1460@gmail.com 
(หมายเหต:ุ -) 

2) สาํนักงานชลประทาน 
(หมายเหต:ุ (ทัง้นีท้ีอ่ยูเ่บอรโ์ทรศพัทอ์เีมลส์ามารถ link ไดจ้าก http://phonebook.rid.go.th/ )) 

3) โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาดกลางที่.../โครงการกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญท่ี่.../ สาํนักงานกอ่สรา้ง
ชลประทานขนาดกลางที่... /สาํนักงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดใหญท่ี่.../ โครงการชลประทาน(จังหวดั)/
โครงการสง่น้ําและบํารุงรักษา/หน่วยงานอืน่ๆของกรมชลประทานทีท่ีด่นิของรัฐประเภทอืน่นัน้ตัง้อยู่  
(หมายเหต:ุ (ทัง้นีท้ีอ่ยูเ่บอรโ์ทรศพัทอ์เีมลส์ามารถดขูอ้มลูเพิม่เตมิไดจ้าก  http://phonebook.rid.go.th/))) 



ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
4) สายดว่น 1460 ชลประทานบรกิารประชาชน 

(หมายเหต:ุ -) 
5) ศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนักปลดัสาํนักนายกรัฐมนตรี 

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 
แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบฟอรม์คํารอ้งขอใชท้ีด่นิ (ชป.393) 
(หมายเหต:ุ (สามารถดาวนโ์หลดแบบฟอรม์คําขอและตวัอยา่งเอกสารประกอบการขออนุญาตรวมทัง้รายละเอยีด
และหลกัเกณฑก์ารพจิารณาไดจ้ากกเว็บไซด ์http://water.rid.go.th/hwm/imp/RidAreaUsing/)) 

 
หมายเหตุ 
- 
 
 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 
www.info.go.th 

วนัทีคู่ม่อืมผีลบงัคบัใช:้ 29/07/2558 

http://www.info.go.th/

