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หนังสืออนุญาตใหสรางสะพาน
ที่
.

(๓)

/

วันที่

(๑)
โครงการ
เดือน

(๓)

.

(๒)
พ.ศ.

.

.

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๓ และ มาตรา ๒๕ แหงพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง
พุทธศักราช ๒๔๘๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๗
นาย
(๔)
ตําแหนง ผูอํานวยการโครงการ
(๒)
เปนเจาพนักงาน ไดออกหนังสืออนุญาตฉบับนี้ใหแก
(๕)
โดย
(๖)
ตําแหนง
(๗)
อายุ
(๘)
ป
สัญชาติ
(๙)
เปนผูแทน ตามหนังสือ/หรือหนังสือมอบอํานาจที่
(๑๐)
ลงวันที่ (๑๐) เดือน
(๑๐)
พ.ศ.
(๑๐)
สํานักงานตั้งอยูเลขที่
(๑๑)
ถนน
(๑๑)
ตําบล/แขวง
(๑๑)
อําเภอ/เขต
(๑๑)
จังหวัด
(๑๑)
เพื่อเปนหลักฐานแสดงวาไดอนุญาตใหกอสรางสะพาน
(๑)
ชนิ ดช องกลางป ด-เป ดได/ ไม ได ขามทางน้ํ าชลประทานคลอง
(๑๒)
กิโลเมตรที่
(๑๒)
โดยมีเงื่อนไขดังตอไปนี้..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

ขอ ๑ อนุญาตใหกอสรางสะพาน
(๑)
ขนาดผิวจราจร
เมตร ทางเทารวมทั้งราวสะพานกวางขางละ
(๑๔)
เมตร
กวาง
(๑๓)
ยาว
(๑๕)
เมตร ตามแบบแปลนแผนผังของ
(๑๖ )
หมายเลข
(๑๖)
จํานวน (๑๖) แผน และแผนที่รูปตัดของโครงการ
(๑๗)
หมายเลข
(๑๗)
จํานวน (๑๗) แผน รวมจํานวน
(๑๘) แผน ซึ่งแนบทายหนังสือ
อนุญาตฉบับนี้ และใหถือเปนสวนหนึ่งของหนังสืออนุญาตฉบับนี้ดวย โดยมีเงื่อนไขดังตอไปนี้
.

.

๑.๑ ใหสวนต่ําสุดของสะพานชวงกลาง (ชองเรือผาน) สูงกวาระดับน้ําสูงสุด (+ (๑๙)
เมตร รทก.) ในทางน้ํา ณ บริเวณนั้น ไมนอยกวา
(๒๐)
เมตร
๑.๒ ระยะระหวางเสาสะพานชวงกลาง (นับจากศูนยกลางเสาถึงศูนยกลางเสา) กวางไมนอยกวา
(๒๑)
เมตร การถมดินคอสะพานทั้งสองขาง ผูรับอนุญาตตองจัดหาดินจากที่อื่นมาถม 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 การพิจ ารณาฐานรากของสะพานเฉพาะชว งกลาง ใหถือระดับ การขุด ลอกตามแบบ
โดยเจาหนาที่ชลประทานจะเปนผูกําหนดให ทั้งนี้เพื่อมิใหเกิดความเสียหายเมื่อกรมชลประทานจะทําการขุดลอก
ทางน้ําชลประทานในโอกาสตอไป
ขอ ๓ แนวเสาตอมอทุกตนที่ตอกลงในทางน้ําชลประทาน จะตองขนานกับแนวกระแสน้ํา กับให
ศูนยกลางของสะพานชวงกลางอยูในแนวเดียวกับศูนยกลางทางน้ําชลประทานดวย
ขอ ๔ กอนดําเนินการกอสรางสะพาน
(๑)
ผูรับอนุญาตจะตองแจงให
ผูอํานวยการโครงการ
(๒)
ทราบลวงหนาไมนอยกวา ๗ วัน เพื่อจะได
สงเจาหนาที่ชลประทานไปกําหนดแนว ระดับ และระยะตาง ๆ ให แลวจึงจะดําเนินการได
สะพาน
(๑)
ที่อนุญาตใหสรางนี้ ผูรับอนุญาตจะตองจัดหานายชาง
เปนผูควบคุมดําเนินการเอง กรมชลประทานไมรับรองความมั่นคงแข็งแรง หากสะพานเกิดการชํารุดและทําให
ผูอื่นไดรับความเสียหาย ผูรับอนุญาตจะตองเปนผูรับผิดชอบ
ขอ ๕ ในระหวางดําเนินการกอสราง หรือ ดํา เนิน การทํา นั่ง รา นเพื่อ ทํา การกอ สรา งสะพานก็ดี
ผูรับอนุญาตจะตองอํานวยความสะดวกแกประชาชน ใหสัญจรไปมาไดตามปกติ หากสะพานหรือนั่งรานเกิดการชํารุด
และทําใหผูอื่นหรือเรือ – แพ ที่สัญจรไปมาหรือทรัพยสินอื่นใด ไดรับอันตรายหรือเกิดความเสียหายแลวแตกรณี
ผูรับอนุญาตจะตองรับผิดชอบ
ขอ ๖ สะพาน
(๑)
ที่ไดรับอนุญาตใหสรางนี้จะตองกอสรางใหแลว
เสร็จภายใน
(๒๘)
วัน นับแตวันถัดจากวันที่ผูรับอนุญาตไดลงนามในหนังสืออนุญาตเปนตนไป
และผูรับอนุญาตจะตองเปดสะพานนี้เปนทางสาธารณะ อํานวยความสะดวกแกยานพาหนะและแกประชาชนทั่วไป
รวมทั้งจะตองซอมแซม บํารุงรักษา ใหอยูในสภาพที่ดี และปลอดภัยอยูเสมอ
ขอ ๗ ผูรับ อนุญ าตจะตอ งจัด ใหมีวิศ วกร ผูอ อกแบบและคํา นวณ และควบคุมการกอสราง
ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ และกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
พ.ศ. ๒๕๕๐ นายชางชลประทานมีสิทธิจะเขาตรวจสอบการกอสราง และถาเห็นวาการกอสรางผิดพลาด อันเนื่องจาก
ไมเปนไปตามเงื่อนไขแบบแปลนหรือเพื่อความเหมาะสม นายชางชลประทาน มีสิทธิสั่งใหแกไข รื้อยายเพื่อให
เป นการถู กตอง ซึ่ งผูรั บ อนุ ญาตจะต องปฏิ บัติตามทันที และในการเปลี่ยนแปลงแกไขนี้ผูรับอนุญาตจะเรียกรอง
คาเสียหายใดๆ จากกรมชลประทานมิได
ขอ ๘ ผูรับอนุญาตจะตองบํารุงรักษาที่ดินบริเวณที่กอสรางมิใหชํารุดทรุดโทรม และจะไมทิ้งสิ่งโสโครก
ขยะมู ลฝอยลงไปในทางน้ํ าชลประทาน ชานคลอง เขตคั นคลอง หรื อขุ ดทํ าลายที่ ดิ นชานคลอง เขตคั นคลอง
ใหเสียหายผิดไปจากสภาพเดิม ถาจะทําการรื้อถอนหรือตอเติมสวนหนึ่งสวนใดของสะพาน
(๑)
นอกเหนือไปจากแบบแปลน จะตองไดรับอนุญาตจากกรมชลประทานเปนลายลักษณอักษรเสียกอนทุกคราวไป ถาได
ทํ า ไปก อ นโดยไม ไ ด รั บ อนุ ญ าต กรมชลประทานมี อํ า นาจบั ง คั บ ให รื้ อ ถอน และหรื อ ให ใ ช ค า เสี ย หายแก
กรมชลประทานได
.

ถากรมชลประทานมีความจําเปนตองใชที่ดินที่อยูในความครอบครองดูแลของกรมชลประทาน
บริเวณที่กอสรางสะพาน เพื่อใชประโยชนในราชการ จะแจงใหผูรับอนุญาตทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษร
ในกรณีมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น ซึ่งจําเปนจะตองทําลายหรือรื้อถอนสิ่งกอสราง เพื่อความปลอดภัย
ของงานเกี่ยวกับการชลประทานแลว กรมชลประทานมีสิทธิดําเนินการไดทันที โดยมิตองแจงใหผูรับอนุญาต
ทราบลวงหนา และผูรับอนุญาตจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ จากกรมชลประทานไมไดทั้งสิ้น กับจะยกเอาประโยชน
แหงเงื่อนเวลาตามหนังสืออนุญาตฉบับนี้ขึ้นมาเปนขอโตแยง คัดคาน อยางหนึ่งอยางใดมิได
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ขอ ๙ เมื่อสรางสะพานเสร็จแลว ผูรับอนุญาตจะตองรื้อถอนนั่งรานและเก็บวัสดุตางๆ ที่ไมใชขึ้น
จากทางน้ําชลประทาน และนําออกไปใหพนเขตทางน้ําชลประทาน ชานคลอง เขตคันคลองทันที ในกรณีสะพาน
รับน้ําหนักนอยกวา ๒๐ ตัน จะตองปกปายแจงขีดความสามารถของสะพานใหเห็นชัดเจนทั้งสองดานของสะพาน
ในกรณี ห ลั ง จากผู รั บ อนุ ญ าตสร า งสะพานแล ว หากนายช า งชลประทานตรวจพบความ
ไม เหมาะสม อั นเนื่องจากไม เป นไปตามเงื่ อนไขแบบแปลน หรือ เห็น สมควรใหแกไขเปลี่ยนแปลง เพื่อความ
เหมาะสม นายชางชลประทานมีอํานาจสั่งใหแกไขเปลี่ยนแปลงได และผูรับอนุญาตจะตองปฏิบัติตามทันที โดยจะ
เรี ย กร อ งค า เสี ย หายใดๆ จากกรมชลประทานมิ ไ ด ถ า ผู รั บ อนุ ญ าตไม ป ฏิ บั ติ ต าม นายช า งชลประทาน
มีอํานาจสั่ งให รื้ อถอนสิ่ งก อสร างออกไปให พนเขตชลประทาน และทําที่ดินใหคงสภาพเดิม ถาไมจัดการรื้อถอน
กรมชลประทานจะดําเนินการเอง โดยผูรับอนุญาตจะตองชดใชคาใชจายในการนี้ใหแกกรมชลประทานทั้งสิ้น
ขอ ๑๐ อนุญาตใหกอสรางสะพาน
(๒๙)
นับตั้งแตวันถัดจากวันที่ผูอนุญาตไดลงนามในหนังสืออนุญาตเปนตนไป

มีกําหนดเวลา

(๒๙)

ป

หากผู รั บ อนุ ญ าตยั ง มี ค วามประสงค จ ะใช ส ะพานต อ ไปอี ก ก็ ใ ห ทํ า หนั ง สื อ ขอต อ อายุ
หนังสืออนุญาตไปยังกรมชลประทาน กอนครบกําหนดเวลาอนุญาตไมนอยกวา ๓๐ วัน แตกรมชลประทานสงวนสิทธิ
ที่จะอนุญาตหรือไมก็ได โดยจะคํานึงถึงงานชลประทานเปนประการสําคัญ
ขอ ๑๑ ถาผูรับอนุญาตไมปฏิบัติใหเปนไปตามเงื่อนไขแมแตขอหนึ่งขอใดในหนังสืออนุญาตนี้
กรมชลประทานมีอํานาจที่จะเพิกถอนการอนุญาตไดในทันที ผูรับอนุญาตจะยกเอากําหนดเวลาแหงหนังสืออนุญาต
ฉบับนี้ขึ้นมาเปนขอโตแยง คัดคานอยางหนึ่งอยางใดมิได
ขอ ๑๒ เมื่อผูรับอนุญาตหมดความจําเปนที่จะกอสรางสะพาน
(๑)
ตามที่ ไดรั บอนุญาตนี้ ผูรับอนุญาตจะต องรื้อถอนสิ่งกอสรางและนําออกไปใหพนทางน้ําชลประทานชานคลอง
เขตคันคลอง และทําที่ดินใหคงสภาพเดิมภายในกําหนดเวลาและเงื่อนไขที่กรมชลประทานจะกําหนด หากผูรับอนุญาต
เพิ กเฉยไม ดํ าเนิ นการ กรมชลประทานจะดํ าเนินการเอง โดยผูรับ อนุญ าตจะตองชดใชคาใชจายในการนี้ใหแก
กรมชลประทานทั้งสิ้น
.

ขอ ๑๓ กรณีที่ดินเขตคลองหรือที่ดินที่ขออนุญาต.......................(๓๐)...................เปนที่ราชพัสดุ
ผูรับอนุญาตไดรับความเห็นชอบหรืออนุญาตจากกรมธนารักษ/ผูวาราชการจังหวัด.....................(๓๑)...............แลว
ตามหนังสือที่...............(๓๑).....................ลงวันที่........(๓๑).........เดือน.............(๓๑)................พ.ศ.........(๓๑)...........
กอนลงนามในหนังสืออนุญาตผูรับอนุญาตไดชําระคาทดแทนการใชประโยชนที่ดินที่ราชพัสดุเปนเงิน
(๓๒) บาท (
(๓๒)
) คาธรรมเนียมการตรวจแบบเปนเงิน
(๓๓)
บาท
) คาธรรมเนียมการรังวัดเปนเงิน
(๓๓)
บาท
(
(๓๓)
(
(๓๓)
) ใหกับกรมธนารักษ (โดยสํานักงานธนารักษพื้นที่
(๓๔)
) แลว ตามใบเสร็จรับเงินเลขที่
(๓๔)
เลมที่
(๓๔)
ลงวันที่ (๓๔)
เดือน
(๓๔)
พ.ศ
(๓๔)
และผูรับอนุญาตไดบันทึก
คํายินยอมยกกรรมสิทธิ์สะพานที่กอสรางใหแกกระทรวงการคลัง เพื่อสาธารณประโยชนตามบันทึกคํายินยอม
ลงวันที่
(๓๕) เดือน
(๓๕)
พ.ศ (๓๕)
ที่แนบทายหนังสืออนุญาตนี้
.

.

.

. . .

.
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กรณีที่ดินเขตคลองหรือที่ดินที่ขออนุญาต
(๓๐)
เปนที่สาธารณประโยชน
อํานาจการดูแลเปนไปตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ พุทธศักราช ๒๔๕๗ ซึ่งผูรับอนุญาตไดรับความ
เห็นชอบจาก
(๓๖)
แลว ตามหนังสือที่
(๓๖)
ลงวันที่
(๓๖)
เดือน
(๓๖)
พ.ศ.
(๓๖)
หรือตามพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ตามหนังสือขององคการบริหารสวนตําบล..................(๓๗)....................
ที่...............(๓๗)....................... ลงวันที่.........(๓๗)......เดือน.............(๓๗)................พ.ศ..........(๓๗).........และตาม
พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย พุทธศักราช ๒๔๕๖ กรมเจาทา หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นอนุญาตให
ปลูกสรางสิ่งลวงล้ําลําน้ํา ตามใบอนุญาตเลขที่
(๓๘)
ลงวันที่ (๓๘) เดือน
(๓๘) พ.ศ (๓๘)
.

.

.

.

.

ในกรณีเปนที่ดินของรัฐประเภทอื่นซึ่งอยูในความครอบครองดูแลใชประโยชนของกรมชลประทาน
ตองดําเนินการใหถูกตองตามกฎหมายของสวนราชการนั้น ตามหนังสือของ...........................(๓๙)...............................
ที่................(๓๙)..............ลงวันที่.........(๓๙)........เดือน.....................(๓๙).....................พ.ศ...........(๓๙).............

ลงชื่อ

(

(๔๐)
(๔๐)

เจาพนักงานผูอนุญาต
)

ขาพเจาไดอาน และเขาใจขอความ รายละเอียดของหนังสืออนุญาตฉบับนี้ดีแลว และขอรับรองวา
จะปฏิบัติตามเงื่อนไขของกรมชลประทานโดยเครงครัดทุกประการ

ลงชื่อ
(

(๔๑)
(๔๑)

ผูรับอนุญาต
)

.
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คําอธิบายการกรอกขอความในชองวางตามแบบหนังสืออนุญาตใหกอสรางสะพาน (ผ.ย. ๓๗)

- การกรอกขอความในหนังสืออนุญาต หัวขอใดไมใชใหใสเครื่องหมาย ( - ) ลงในชองวางของหัวขอนั้นๆ
หามตัดหัวขอที่ไมใช
ชองที่ (๑) ใหระบุชื่อของประเภทสะพานที่ขออนุญาต
(๒) ระบุชื่อโครงการฯ เจาของพื้นที่ที่ออกหนังสืออนุญาต
(๓) เลขที่/วัน เดือน ป ที่ออกหนังสืออนุญาต
(๔) ชื่อ นามสกุล ของผูอํานวยการโครงการ ฯ เจาของพื้นที่ที่ออกหนังสืออนุญาต
(๕) ระบุชื่อ สวนราชการตนสังกัด รัฐวิสาหกิจ นิติบุคคล บุคคลธรรมดา ที่ขออนุญาต
(๖) ระบุชื่อ นามสกุล ของบุคคลที่เปนผูแทนหรือเปนผูที่ไดรับมอบอํานาจ
(๗) ใหระบุตําแหนงของผูแทนหรือผูที่ไดรับมอบอํานาจใหเปนผูดําเนินการ
(๘) อายุของบุคคลขอ ๖
(๙) สัญชาติของบุคคลขอ ๖
(๑๐) ใหระบุเลขที่ วัน เดือน ป ของหนังสือที่ยื่นเรื่องขออนุญาตแตถาหากมีการมอบอํานาจ
ใหระบุ เลขที่ วัน เดือน ป ของหนังสือมอบอํานาจ
(๑๑) สถานที่ตั้งของสํานักงานหรือบานเลขที่ พรอมระบุ ถนน ตําบล อําเภอ จังหวัด
(๑๒) ระบุบริเวณที่ขออนุญาต และกิโลเมตรที่เทาใด
(๑๓) ระบุขนาดความกวางของผิวจราจรสะพาน
(๑๔) ระบุความกวางของทางเทา รวมทั้งราวสะพาน
(๑๕) ระบุความยาวของสะพาน
(๑๖) ระบุแบบแปลน แผนผัง ที่ใชในการกอสรางของผูขออนุญาต หมายเลขและจํานวนกี่แผน
(๑๗) ระบุแบบแผนที่รูปตัดของโครงการฯ หมายเลขและจํานวนกี่แผน
(๑๘) รวมจํานวนแบบของผูขออนุญาตและของโครงการฯ
(๑๙) ระบุระดับน้ําสูงสุด ที่อยูในเคาโครงรูปแบบการกอสรางสะพานในแผนที่รูปตัดของโครงการ
ถาเปนสะพานยกปด – เปดได ใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๒๑
(๒๐) ระบุระยะระหวางระดับน้ําสูงสุดกับสวนต่ําสุดของสะพานชวงกลาง
(๒๑) ใหระบุระยะระหวางเสาสะพานชวงกลาง (นับจากศูนยกลางเสาถึงศูนยกลางเสา)
ชองที่ (๒๒) – ชองที่ (๒๗) ใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาที่กําหนดไว
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 ที่หมดอายุของใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
(๒๗) ระบุชื่อ นามสกุล ของวิศวกรผูควบคุมงาน
(๒๘) ระบุจํานวนวันในการกอสรางสะพานใหแลวเสร็จภายในกี่วัน
(๒๙) ระบุชนิดของสะพานที่อนุญาตใหกอสราง ถาสะพานชวงกลางปด-เปดได จะตองกําหนดระยะเวลา
การอนุญาตตั้งแต ๓ ป แตไมเกิน ๕ ป แตถาเปนการกอสรางสะพานชั่วคราว จะตองกําหนดระยะเวลา
ตั้งแต ๑ ป แตไมเกิน ๓ ป
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(๓๐) ระบุชื่อคลองที่อนุญาตใหกอสรางสะพาน
(๓๑) ระบุกรมธนารักษ/สํานักงานธนารักษพื้นที่จังหวัด พรอมระบุเลขที่ วัน เดือน ป ตามหนังสือที่ไดรับ
ความเห็นชอบหรืออนุญาต
(๓๒) ระบุจํานวนเงินที่ผูรับอนุญาตไดชําระเปนคาทดแทนการใชประโยชนในที่ราชพัสดุ
(๓๓) ระบุจํานวนเงินคาตรวจแบบ คาธรรมเนียมการรังวัด
(๓๔) ระบุสํานักงานธนารักษพื้นที่ตามใบเสร็จรับเงิน พรอมระบุเลขที่ เลมที่ และวัน เดือน ป
ของใบเสร็จรับเงิน
(๓๕) ระบุวัน เดือน ป ของบันทึกคํายินยอม ที่ผูรับอนุญาตทําบันทึกคํายินยอม
(๓๖) ระบุชื่อนายอําเภอที่ใหความเห็นชอบ ตามหนังสืออําเภอทองที่ที่ดินนั้นตั้งอยู พรอมเลขที่ วัน เดือน ป
(๓๗) ระบุชื่อองคการบริหารสวนตําบลที่ที่ดินนั้นตั้งอยู พรอมเลขที่ วัน เดือน ป ที่ใหความยินยอม
(๓๘) ระบุเลขที่ วัน เดือน ป ตามใบอนุญาตของกรมเจาทาหรือระบุชื่อขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ที่รับโอนภารกิจจากกรมเจาทา
(๓๙) ระบุเลขที่ วัน เดือน ป ตามหนังสือที่ไดรับความเห็นชอบจากสวนราชการอื่น เชน กรมปาไม
(ที่ดินในเขตปาสงวนแหงชาติ) สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ทีด่ ินในเขตปฏิรูปที่ดิน)
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (ที่ดินในเขตนิคมสรางตนเอง) เปนตน
(๔๐) ระบุชื่อ นามสกุล ของผูอํานวยการโครงการฯ พรอมเขียนชื่อ นามสกุล ตัวบรรจงในวงเล็บ
(๔๑) ระบุชื่อ นามสกุล ของผูรับอนุญาตตามขอ (๖) พรอมเขียนชื่อ นามสกุล ตัวบรรจงในวงเล็บ

