
 
                                               ผ.ย. ๓๗ 

หนังสืออนุญาตใหสรางสะพาน                     (๑)                   .                        
 
 

 
ท่ี      (๓)     /                                       โครงการ                    (๒)                        .                     

.                                     
                                              วันท่ี            เดือน         (๓)         พ.ศ.                   .                

   อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๓ และ มาตรา ๒๕  แหงพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง  
พุทธศักราช  ๒๔๘๕  ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง  (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๐๗   
  นาย               (๔)                     ตําแหนง  ผูอํานวยการโครงการ              (๒)              .         . 

เปนเจาพนักงาน ไดออกหนังสืออนุญาตฉบับนี้ใหแก           .                      (๕)                           .                                
โดย                   (๖)                        . ตําแหนง                  (๗)                    อายุ          (๘)          ป 
สัญชาติ                (๙)               .    เปนผูแทน ตามหนังสือ/หรือหนังสือมอบอํานาจท่ี           (๑๐)           .                  
ลงวันท่ี     (๑๐)   เดือน            (๑๐)        พ.ศ.       (๑๐)            สํานักงานตั้งอยูเลขท่ี         (๑๑)     .                           

.ถนน              (๑๑)               ตําบล/แขวง           (๑๑)                อําเภอ/เขต            (๑๑)            .             
จังหวัด            (๑๑)           เพ่ือเปนหลักฐานแสดงวาไดอนุญาตใหกอสรางสะพาน                (๑)               .    
ชนิดชองกลางปด-เปดได/ไมได ขามทางน้ําชลประทานคลอง                        (๑๒)                       .        
กิโลเมตรท่ี                  (๑๒)                     โดยมีเง่ือนไขดังตอไปนี้.- 

   ขอ ๑  อนุญาตใหกอสรางสะพาน                         (๑)                        ขนาดผิวจราจร
กวาง            (๑๓)                 เมตร ทางเทารวมท้ังราวสะพานกวางขางละ            (๑๔)                เมตร 
ยาว                  (๑๕)                เมตร ตามแบบแปลนแผนผังของ                    (๑๖  )                         .                     
หมายเลข              (๑๖)         จํานวน     (๑๖)    แผน  และแผนท่ีรูปตัดของโครงการ        (๑๗)               .

หมายเลข              (๑๗)         จํานวน     (๑๗)    แผน  รวมจํานวน         (๑๘)      แผน  ซ่ึงแนบทายหนังสือ
อนุญาตฉบับนี้ และใหถือเปนสวนหนึ่งของหนังสืออนุญาตฉบับนี้ดวย โดยมีเง่ือนไขดังตอไปนี้ 

๑.๑  ใหสวนต่ําสุดของสะพานชวงกลาง (ชองเรือผาน) สูงกวาระดับน้ําสูงสุด (+      (๑๙)   .       

.         
เมตร รทก.) ในทางน้ํา ณ บริเวณนั้น ไมนอยกวา            (๒๐)          เมตร   

๑.๒  ระยะระหวางเสาสะพานชวงกลาง (นับจากศูนยกลางเสาถึงศูนยกลางเสา) กวางไมนอยกวา          
.        (๒๑)         เมตร การถมดินคอสะพานท้ังสองขาง ผูรับอนุญาตตองจัดหาดินจากท่ีอ่ืนมาถม หามขุดดิน          
ในเขตคันคลอง ชานคลอง เปนอันขาด 

โดยมี.....................(๒๒)..............................เปนวิศวกรผูออกแบบและคํานวณ ใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ประเภท.......................(๒๓).....................สาขา.............................(๒๔).............................
ตามใบอนุญาตทะเบียน......................(๒๕).....................................วันหมดอายุ..................(๒๖).......................และมี
..........................(๒๗)..................................เปนวิศวกรผูควบคุมงาน  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ประเภท
.......................................(๒๓)............................สาขา.............................(๒๔)........................ตามใบอนุญาตทะเบียน
.................................(๒๕).................................วันหมดอายุ........................(๒๖).....................และขณะนี้ไมไดถูกเพิก
ถอนใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพ 
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 ขอ ๒ การพิจารณาฐานรากของสะพานเฉพาะชวงกลาง  ใหถือระดับการขุดลอกตามแบบ 
โดยเจาหนาท่ีชลประทานจะเปนผูกําหนดให  ท้ังนี้เพ่ือมิใหเกิดความเสียหายเม่ือกรมชลประทานจะทําการขุดลอก        
ทางน้ําชลประทานในโอกาสตอไป 

 ขอ ๓ แนวเสาตอมอทุกตนท่ีตอกลงในทางน้ําชลประทาน จะตองขนานกับแนวกระแสน้ํา กับให             
ศูนยกลางของสะพานชวงกลางอยูในแนวเดียวกับศูนยกลางทางน้ําชลประทานดวย 

 ขอ ๔ กอนดําเนินการกอสรางสะพาน                   (๑)               ผูรับอนุญาตจะตองแจงให
ผูอํานวยการโครงการ                          (๒)                            ทราบลวงหนาไมนอยกวา ๗ วัน เพ่ือจะได  
สงเจาหนาท่ีชลประทานไปกําหนดแนว ระดับ และระยะตาง ๆ ให  แลวจึงจะดําเนินการได 

          สะพาน                 (๑)                 ท่ีอนุญาตใหสรางนี้  ผูรับอนุญาตจะตองจัดหานายชาง
เปนผูควบคุมดําเนินการเอง  กรมชลประทานไมรับรองความม่ันคงแข็งแรง  หากสะพานเกิดการชํารุดและทําให
ผูอ่ืนไดรับความเสียหาย  ผูรับอนุญาตจะตองเปนผูรับผิดชอบ 

          ขอ ๕ ในระหวางดําเนินการกอสราง หรือดําเนินการทํานั่งรานเพื่อทําการกอสรางสะพานก็ดี                  
ผูรับอนุญาตจะตองอํานวยความสะดวกแกประชาชน ใหสัญจรไปมาไดตามปกติ  หากสะพานหรือนั่งรานเกิดการชํารุด
และทําใหผูอ่ืนหรือเรือ – แพ ท่ีสัญจรไปมาหรือทรัพยสินอ่ืนใด ไดรับอันตรายหรือเกิดความเสียหายแลวแตกรณี 
ผูรับอนุญาตจะตองรับผิดชอบ 

 ขอ ๖ สะพาน                   (๑)                  ท่ีไดรับอนุญาตใหสรางนี้จะตองกอสรางใหแลว
เสร็จภายใน          (๒๘)        วัน  นับแตวันถัดจากวันท่ีผูรับอนุญาตไดลงนามในหนังสืออนุญาตเปนตนไป         
และผูรับอนุญาตจะตองเปดสะพานนี้เปนทางสาธารณะ อํานวยความสะดวกแกยานพาหนะและแกประชาชนท่ัวไป
รวมท้ังจะตองซอมแซม บํารุงรักษา ใหอยูในสภาพท่ีดี และปลอดภัยอยูเสมอ 

ขอ ๗ ผูรับอนุญาตจะตองจัดใหมีวิศวกร  ผูออกแบบและคํานวณ และควบคุมการกอสราง           
ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ และกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
พ.ศ. ๒๕๕๐ นายชางชลประทานมีสิทธิจะเขาตรวจสอบการกอสราง และถาเห็นวาการกอสรางผิดพลาด อันเนื่องจาก 
ไมเปนไปตามเง่ือนไขแบบแปลนหรือเพ่ือความเหมาะสม นายชางชลประทาน มีสิทธิสั่งใหแกไข รื้อยายเพ่ือให            
เปนการถูกตอง ซ่ึงผูรับอนุญาตจะตองปฏิบัติตามทันที และในการเปลี่ยนแปลงแกไขนี้ผูรับอนุญาตจะเรียกรอง
คาเสียหายใดๆ จากกรมชลประทานมิได 
 ขอ ๘ ผูรับอนุญาตจะตองบํารุงรักษาท่ีดินบริเวณท่ีกอสรางมิใหชํารุดทรุดโทรม และจะไมท้ิงสิ่งโสโครก
ขยะมูลฝอยลงไปในทางน้ําชลประทาน ชานคลอง เขตคันคลอง  หรือขุดทําลายท่ีดินชานคลอง  เขตคันคลอง                 
ใหเสียหายผิดไปจากสภาพเดิม ถาจะทําการรื้อถอนหรือตอเติมสวนหนึ่งสวนใดของสะพาน             (๑)            .

นอกเหนือไปจากแบบแปลน จะตองไดรับอนุญาตจากกรมชลประทานเปนลายลักษณอักษรเสียกอนทุกคราวไป ถาได
ทําไปกอนโดยไมไดรับอนุญาต กรมชลประทานมีอํานาจบังคับใหรื้อถอน  และหรือใหใชคาเสียหายแก                    
กรมชลประทานได 

 ถากรมชลประทานมีความจําเปนตองใชท่ีดินท่ีอยูในความครอบครองดูแลของกรมชลประทาน
บริเวณท่ีกอสรางสะพาน เพ่ือใชประโยชนในราชการ จะแจงใหผูรับอนุญาตทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษร 

         ในกรณีมีเหตุฉุกเฉินเกิดข้ึน  ซ่ึงจําเปนจะตองทําลายหรือรื้อถอนสิ่งกอสราง  เพ่ือความปลอดภัย
ของงานเก่ียวกับการชลประทานแลว  กรมชลประทานมีสิทธิดําเนินการไดทันที  โดยมิตองแจงใหผูรับอนุญาต
ทราบลวงหนา  และผูรับอนุญาตจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ จากกรมชลประทานไมไดท้ังสิ้น กับจะยกเอาประโยชน
แหงเง่ือนเวลาตามหนังสืออนุญาตฉบับนี้ข้ึนมาเปนขอโตแยง คัดคาน อยางหนึ่งอยางใดมิได 
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ขอ ๙ เม่ือสรางสะพานเสร็จแลว ผูรับอนุญาตจะตองรื้อถอนนั่งรานและเก็บวัสดุตางๆ ที่ไมใชขึ้น
จากทางน้ําชลประทาน  และนําออกไปใหพนเขตทางน้ําชลประทาน ชานคลอง  เขตคันคลองทันที ในกรณีสะพาน
รับน้ําหนักนอยกวา ๒๐ ตัน  จะตองปกปายแจงขีดความสามารถของสะพานใหเห็นชัดเจนท้ังสองดานของสะพาน 

ในกรณีหลังจากผูรับอนุญาตสรางสะพานแลว  หากนายชางชลประทานตรวจพบความ 
ไมเหมาะสม  อันเนื่องจากไมเปนไปตามเง่ือนไขแบบแปลน หรือ เห็นสมควรใหแกไขเปลี่ยนแปลง เพ่ือความ
เหมาะสม นายชางชลประทานมีอํานาจสั่งใหแกไขเปลี่ยนแปลงได และผูรับอนุญาตจะตองปฏิบัติตามทันที โดยจะ
เรียกรองคาเสียหายใดๆ จากกรมชลประทานมิได ถาผูรับอนุญาตไมปฏิบัติตาม  นายชางชลประทาน 
มีอํานาจสั่งใหรื้อถอนสิ่งกอสรางออกไปใหพนเขตชลประทาน และทําท่ีดินใหคงสภาพเดิม  ถาไมจัดการรื้อถอน       
กรมชลประทานจะดําเนินการเอง  โดยผูรับอนุญาตจะตองชดใชคาใชจายในการนี้ใหแกกรมชลประทานท้ังสิ้น 

ขอ ๑๐ อนุญาตใหกอสรางสะพาน                (๒๙)              มีกําหนดเวลา      (๒๙)     ป  
นับตั้งแตวันถัดจากวันท่ีผูอนุญาตไดลงนามในหนังสืออนุญาตเปนตนไป 

 หากผู รั บอนุญาตยั ง มีความประสงค จะใช สะพานต อไปอีก ก็ ให ทํ าหนั งสื อขอตออาย ุ                   
หนังสืออนุญาตไปยังกรมชลประทาน กอนครบกําหนดเวลาอนุญาตไมนอยกวา ๓๐ วัน แตกรมชลประทานสงวนสิทธิ 
ท่ีจะอนุญาตหรือไมก็ได  โดยจะคํานึงถึงงานชลประทานเปนประการสําคัญ 

 ขอ ๑๑ ถาผูรับอนุญาตไมปฏิบัติใหเปนไปตามเง่ือนไขแมแตขอหนึ่งขอใดในหนังสืออนุญาตนี้  
กรมชลประทานมีอํานาจท่ีจะเพิกถอนการอนุญาตไดในทันที ผูรับอนุญาตจะยกเอากําหนดเวลาแหงหนังสืออนุญาต
ฉบับนี้ข้ึนมาเปนขอโตแยง  คัดคานอยางหนึ่งอยางใดมิได 

  ขอ ๑๒ เม่ือผูรับอนุญาตหมดความจําเปนท่ีจะกอสรางสะพาน                 (๑)                    .     
ตามท่ีไดรับอนุญาตนี้   ผูรับอนุญาตจะตองรื้อถอนสิ่งกอสรางและนําออกไปใหพนทางน้ําชลประทานชานคลอง  
เขตคันคลอง และทําท่ีดินใหคงสภาพเดิมภายในกําหนดเวลาและเง่ือนไขท่ีกรมชลประทานจะกําหนด หากผูรับอนุญาต
เพิกเฉยไมดําเนินการ กรมชลประทานจะดําเนินการเอง  โดยผูรับอนุญาตจะตองชดใชคาใชจายในการนี้ใหแก             
กรมชลประทานท้ังสิ้น 

 ขอ ๑๓ กรณีท่ีดินเขตคลองหรือท่ีดินท่ีขออนุญาต.......................(๓๐)...................เปนท่ีราชพัสดุ  
ผูรับอนุญาตไดรับความเห็นชอบหรืออนุญาตจากกรมธนารักษ/ผูวาราชการจังหวัด.....................(๓๑)...............แลว  
ตามหนังสือท่ี...............(๓๑).....................ลงวันท่ี........(๓๑).........เดือน.............(๓๑)................พ.ศ.........(๓๑)........... 

กอนลงนามในหนังสืออนุญาตผูรับอนุญาตไดชําระคาทดแทนการใชประโยชนท่ีดินท่ีราชพัสดุเปนเงิน               
.       (๓๒)      บาท  (              (๓๒)              ) คาธรรมเนียมการตรวจแบบเปนเงิน       (๓๓)            บาท     
(                   (๓๓)                       ) คาธรรมเนียมการรังวัดเปนเงิน             (๓๓)                       บาท  
(                         (๓๓)                          )  ใหกับกรมธนารักษ (โดยสํานักงานธนารักษพ้ืนท่ี                  .             
.         (๓๔)             ) แลว  ตามใบเสร็จรับเงินเลขท่ี              (๓๔)              เลมท่ี           (๓๔)            .  .   .            

ลงวันท่ี      (๓๔)       เดือน               (๓๔)             พ.ศ         (๓๔)        และผูรับอนุญาตไดบันทึก                   
คํายินยอมยกกรรมสิทธิ์สะพานท่ีกอสรางใหแกกระทรวงการคลัง เพ่ือสาธารณประโยชนตามบันทึกคํายินยอม                 
ลงวันท่ี   .      (๓๕)      เดือน            (๓๕)            พ.ศ      (๓๕)        ท่ีแนบทายหนังสืออนุญาตนี้     
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กรณีท่ีดินเขตคลองหรือท่ีดินท่ีขออนุญาต               (๓๐)                เปนท่ีสาธารณประโยชน 
อํานาจการดูแลเปนไปตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองท่ี พุทธศักราช ๒๔๕๗ ซ่ึงผูรับอนุญาตไดรับความ
เห็นชอบจาก                    .          (๓๖)                          แลว ตามหนังสือท่ี               (๓๖)                .

ลงวันท่ี       (๓๖)       .  เดือน             (๓๖)            พ.ศ.       (๓๖)        หรือตามพระราชบัญญัติสภาตําบล 
และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ตามหนังสือขององคการบริหารสวนตําบล..................(๓๗)....................                      
ท่ี...............(๓๗)........................ ลงวันท่ี.........(๓๗)......เดือน.............(๓๗)................พ.ศ..........(๓๗).........และตาม
พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย พุทธศักราช ๒๔๕๖ กรมเจาทา หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินอนุญาตให
ปลูกสรางสิ่งลวงล้ําลําน้ํา ตามใบอนุญาตเลขท่ี        (๓๘)       ลงวันท่ี   (๓๘)     เดือน       (๓๘)       พ.ศ  (๓๘) .  . 

ในกรณีเปนท่ีดินของรัฐประเภทอ่ืนซ่ึงอยูในความครอบครองดูแลใชประโยชนของกรมชลประทาน  
ตองดําเนินการใหถูกตองตามกฎหมายของสวนราชการนั้น  ตามหนังสือของ...........................(๓๙)............................... 
ท่ี................(๓๙)..............ลงวันท่ี.........(๓๙)........เดือน.....................(๓๙).....................พ.ศ...........(๓๙)............. 

 
 

 
                                                         ลงชื่อ                   (๔๐)               เจาพนักงานผูอนุญาต 
                                    (                  (๔๐)               ) 
         
 
 
                    ขาพเจาไดอาน และเขาใจขอความ รายละเอียดของหนังสืออนุญาตฉบับนี้ดีแลว  และขอรับรองวา
จะปฏิบัติตามเง่ือนไขของกรมชลประทานโดยเครงครัดทุกประการ 

 
 
 

                                                         ลงชื่อ                  (๔๑)                ผูรับอนุญาต 
                                                               (                  (๔๑)               ) 
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คําอธิบายการกรอกขอความในชองวางตามแบบหนังสืออนุญาตใหกอสรางสะพาน  (ผ.ย. ๓๗) 

      -  การกรอกขอความในหนังสืออนุญาต หัวขอใดไมใชใหใสเครื่องหมาย ( - ) ลงในชองวางของหัวขอนั้นๆ 

หามตัดหัวขอท่ีไมใช 
 

ชองท่ี (๑) ใหระบุชื่อของประเภทสะพานท่ีขออนุญาต 

 (๒) ระบุชื่อโครงการฯ เจาของพ้ืนท่ีท่ีออกหนังสืออนุญาต 
 (๓) เลขท่ี/วัน เดือน ป ท่ีออกหนังสืออนุญาต 
 (๔) ชื่อ  นามสกุล  ของผูอํานวยการโครงการ ฯ เจาของพ้ืนท่ีท่ีออกหนังสืออนุญาต 
 (๕) ระบุชื่อ สวนราชการตนสังกัด  รัฐวิสาหกิจ  นิติบุคคล  บุคคลธรรมดา ท่ีขออนุญาต 
 (๖) ระบุชื่อ นามสกุล ของบุคคลท่ีเปนผูแทนหรือเปนผูท่ีไดรับมอบอํานาจ  
 (๗) ใหระบุตําแหนงของผูแทนหรือผูท่ีไดรับมอบอํานาจใหเปนผูดําเนินการ 
 (๘) อายุของบุคคลขอ ๖  
 (๙) สัญชาติของบุคคลขอ ๖ 
 (๑๐) ใหระบุเลขท่ี วัน เดือน ป ของหนังสือท่ียื่นเรื่องขออนุญาตแตถาหากมีการมอบอํานาจ 
                 ใหระบ ุ เลขท่ี  วัน  เดือน  ป  ของหนังสือมอบอํานาจ 
 (๑๑) สถานท่ีตั้งของสํานักงานหรือบานเลขท่ี  พรอมระบุ  ถนน  ตําบล  อําเภอ  จังหวัด 
 (๑๒) ระบุบริเวณท่ีขออนุญาต และกิโลเมตรท่ีเทาใด 
 (๑๓) ระบุขนาดความกวางของผิวจราจรสะพาน 
 (๑๔) ระบุความกวางของทางเทา รวมท้ังราวสะพาน 
 (๑๕) ระบุความยาวของสะพาน 
 (๑๖) ระบุแบบแปลน  แผนผัง  ท่ีใชในการกอสรางของผูขออนุญาต  หมายเลขและจํานวนก่ีแผน 
 (๑๗) ระบุแบบแผนท่ีรูปตัดของโครงการฯ หมายเลขและจํานวนก่ีแผน 
 (๑๘) รวมจํานวนแบบของผูขออนุญาตและของโครงการฯ 

(๑๙) ระบุระดับน้ําสูงสุด ท่ีอยูในเคาโครงรูปแบบการกอสรางสะพานในแผนท่ีรูปตัดของโครงการ            
       ถาเปนสะพานยกปด – เปดได ใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๒๑ 

 (๒๐) ระบุระยะระหวางระดับน้ําสูงสุดกับสวนต่ําสุดของสะพานชวงกลาง 
 (๒๑) ใหระบุระยะระหวางเสาสะพานชวงกลาง (นับจากศูนยกลางเสาถึงศูนยกลางเสา) 
ชองท่ี (๒๒) – ชองท่ี (๒๗) ใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาท่ีกําหนดไว
ในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 (๒๒) ระบุชื่อ นามสกุลของวิศวกรผูออกแบบและคํานวณ 
 (๒๓) ระบุใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภท ภาคีวิศวกร สามัญวิศวกร หรือ วุฒิวิศวกร 
 (๒๔) ระบุใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรม เชน โยธา ไฟฟา 
 (๒๕) ระบุใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม เลขทะเบียน ภย.  สย. หรือ วย.  
 (๒๖) ระบุวัน เดือน ป ท่ีหมดอายุของใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
 (๒๗) ระบุชื่อ นามสกุล ของวิศวกรผูควบคุมงาน 
 (๒๘) ระบุจํานวนวันในการกอสรางสะพานใหแลวเสร็จภายในก่ีวัน 
 (๒๙) ระบุชนิดของสะพานท่ีอนุญาตใหกอสราง ถาสะพานชวงกลางปด-เปดได จะตองกําหนดระยะเวลา 

การอนุญาตตั้งแต ๓ ป แตไมเกิน ๕ ป แตถาเปนการกอสรางสะพานชั่วคราว จะตองกําหนดระยะเวลา 
ตั้งแต ๑ ป แตไมเกิน ๓ ป 

 

คําอธิบาย ผ.ย. ๓๗ 
- ข 5 - 



  

 
 
 (๓๐) ระบุชื่อคลองท่ีอนุญาตใหกอสรางสะพาน 

(๓๑) ระบุกรมธนารักษ/สํานักงานธนารักษพ้ืนท่ีจังหวัด พรอมระบุเลขท่ี วัน เดือน ป ตามหนังสือท่ีไดรับ 
        ความเห็นชอบหรืออนุญาต 
 (๓๒) ระบุจํานวนเงินท่ีผูรับอนุญาตไดชําระเปนคาทดแทนการใชประโยชนในท่ีราชพัสดุ 
 (๓๓) ระบุจํานวนเงินคาตรวจแบบ  คาธรรมเนียมการรังวัด  
 (๓๔) ระบุสํานักงานธนารักษพ้ืนท่ีตามใบเสร็จรับเงิน พรอมระบุเลขท่ี เลมท่ี และวัน เดือน ป 
        ของใบเสร็จรับเงิน 
 (๓๕) ระบุวัน เดือน ป ของบันทึกคํายินยอม ท่ีผูรับอนุญาตทําบันทึกคํายินยอม 
 (๓๖) ระบุชื่อนายอําเภอท่ีใหความเห็นชอบ ตามหนังสืออําเภอทองท่ีท่ีดินนั้นตั้งอยู พรอมเลขท่ี วัน เดือน ป 
 (๓๗) ระบุชื่อองคการบริหารสวนตําบลท่ีท่ีดินนั้นตั้งอยู พรอมเลขท่ี วัน เดือน ป ท่ีใหความยินยอม 
 (๓๘) ระบุเลขท่ี วัน เดือน ป ตามใบอนุญาตของกรมเจาทาหรือระบุชื่อขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
                 ท่ีรับโอนภารกิจจากกรมเจาทา 
 (๓๙) ระบุเลขท่ี วัน เดือน ป ตามหนังสือท่ีไดรับความเห็นชอบจากสวนราชการอ่ืน เชน กรมปาไม              
                 (ท่ีดินในเขตปาสงวนแหงชาติ) สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม (ท่ีดินในเขตปฏิรูปท่ีดิน)             

        กรมพัฒนาสังคมและสวสัดิการ (ท่ีดินในเขตนิคมสรางตนเอง) เปนตน 
 (๔๐) ระบุชื่อ นามสกุล ของผูอํานวยการโครงการฯ พรอมเขียนชื่อ นามสกุล ตัวบรรจงในวงเล็บ 
 (๔๑) ระบุชื่อ นามสกุล ของผูรับอนุญาตตามขอ (๖) พรอมเขียนชื่อ นามสกุล ตัวบรรจงในวงเล็บ 
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