
                                            ผ.ย. ๓๘ 

หนังสืออนุญาตใหฝงทอ/วางทอ          (๑)          และ/หรือใชน้ําในเขตที่ดินของกรมชลประทาน 
 
 

 
ท่ี        (๓)   /                                         โครงการ                 (๒)                       .                                           

                                              วันท่ี           เดือน        (๓)          พ.ศ.                  .                

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๕ แหงพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง  
พุทธศักราช  ๒๔๘๕  ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๐๗ และมาตรา ๒๖ 
แหงพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๙๗ 

 นาย            (๔)                   ตําแหนง  ผูอํานวยการโครงการ                (๒)                . 

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

ถนน            (๑๑)             .ตําบล/แขวง             (๑๑)               อําเภอ/เขต             (๑๑)         .           
จังหวัด          (๑๑)         . เพ่ือเปนหลักฐานแสดงวาไดอนุญาตใหฝงทอ/วางทอ          (๑๒)               .       
ขนาด            (๑๒)         .            ในเขต            (๑๓)               ณ  กิโลเมตรท่ี        (๑๔)            . 
ตําบล/แขวง               (๑๔)              .อําเภอ/เขต                (๑๔)          จังหวัด           (๑๔)            .        

และอนุญาตใหใชน้ําจากทางน้ําชลประทาน                          .           (๑๕)                                       .

ไปใชเพ่ือการ                    (๑๖)                    โดยมีเง่ือนไขดังตอไปนี้.- 

 ขอ ๑  อนุญาตใหใชพ้ืนท่ีบริเวณ                         (๑๓)                                           . 

ในเขตโครงการ                                (๒)                                    ดังนี ้
๑.๑                                            (๑๗)                                                            . 
๑.๒                                            (๑๗)                                                            . 
๑.๓                                            (๑๗)                                                           . 
๑.๔                                            (๑๗)                                                           .   

ในการฝงทอ/วางทอ              (๑๒)             ใชน้ําและกอสราง                     (๑๘)                     .   
ใหดําเนินการตามแบบแปลน  แผนผังของ                     (๑๙)                 หมายเลข        (๑๙)                                                .             
จํานวน     (๑๙)       แผน  และแผนท่ีรูปตัดของโครงการ             (๒๐)             หมายเลข        (๒๐)        .          
จํานวน      (๒๐)      แผน  รวมจํานวน       (๒๑)      แผน ซ่ึงแนบทายหนังสืออนุญาตฉบับนี้ใหถือเปนสวนหนึ่ง
ของหนังสืออนุญาตฉบับนี้ดวย 

โดยมี.........................(๒๒)...........................เปนวิศวกรผูออกแบบและคํานวณ  ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ประเภท.....................(๒๓)...................สาขา....................(๒๔)......................
ตามใบอนุญาตทะเบียน.........................(๒๕)........................วันหมดอายุ..........................(๒๖)...............................
และมี.........................(๒๗).............................เปนวิศวกรผูควบคุมงานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 
ประเภท..................................(๒๓).....................................สาขา.............................(๒๔)......................................
ตามใบอนุญาตทะเบียน............................(๒๕)..............................วันหมดอายุ........................(๒๖)..........................
และขณะนี้ไมไดถูกเพิกถอนใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพ 
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ขอ ๒  การพิจารณาฐานรากของตอมอของทอ                            (๑)                            .

เฉพาะชวงกลางคลอง ใหถือระดับการขุดลอกตามแบบโดยเจาหนาท่ีชลประทานจะเปนผูกําหนดให ท้ังนี้เพ่ือมิให           
เกิดความเสียหาย  เม่ือกรมชลประทานจะทําการขุดลอกทางน้าํชลประทานในโอกาสตอไป 

ขอ ๓  แนวเสาตอมอของทอทุกตนท่ีตอกลงในทางน้ําชลประทาน  จะตองขนานกับแนวกระแสน้ํา  
กับใหศูนยกลางของสะพานรับทอชวงกลางอยูในแนวเดียวกับศูนยกลางทางน้ําชลประทานดวย 

ขอ ๔  กอนดําเนินการฝงทอ/วางทอ                  (๑)                ผูรับอนุญาตจะตองแจงให
ผูอํานวยการโครงการ                             (๒)                               ทราบลวงหนาไมนอยกวา ๗ วัน            
เพ่ือจะไดสงเจาหนาท่ีชลประทานไปกําหนดแนว ระดับ และระยะตาง ๆ ให  แลวจึงจะดําเนินการได 

          ทอ                 (๑)                   ท่ีอนุญาตใหฝง/วางนี้ ผูรับอนุญาตจะตองจัดหานายชาง
เปนผูควบคุมดําเนินการเอง  กรมชลประทานไมรับรองความม่ันคงแข็งแรง  หากทอ                (๑)                .     
เกิดการชํารุดและทําใหผูอ่ืนไดรับความเสียหาย  ผูรับอนุญาตจะตองเปนผูรับผิดชอบ 

          ขอ ๕  ในระหวางดําเนินการฝงทอ/วางทอ                  (๑)                   หรือดําเนินการ         
ทํานั่งรานเพ่ือทําการฝงทอ/วางทอ                    (๑)                  ก็ดี ผูรับอนุญาตจะตองอํานวยความสะดวก
แกประชาชน ใหสัญจรไปมาไดตามปกติ  หากทอ                     (๑)                     หรือนั่งรานเกิดการชํารุด
และทําใหผูอ่ืนหรือยานพาหนะท่ีสัญจรไปมาหรือทรัพยสินอ่ืนใด ไดรับอันตรายหรือเกิดความเสียหายแลวแตกรณี  
ผูรับอนุญาตจะตองรับผิดชอบ 

ขอ ๖  ผูรับอนุญาตจะตองบํารุงรักษาท่ีดินบริเวณท่ีฝงทอ/วางทอ                 (๑)                   .          
มิใหชํารุดทรุดโทรม   และจะไมท้ิงสิ่งโสโครกและขยะมูลฝอยลงไปในทางน้ําชลประทาน  ชานคลอง  เขตคันคลอง  
หรือขุดทําลายท่ีดินชานคลองใหเสียหายผิดไปจากสภาพเดิม  ถาจะทําการรื้อถอน  หรือตอเติมสวนหนึ่งสวนใด
ของทอ                      (๑)                      นอกเหนือไปจากแบบจะตองไดรับอนุญาตจากกรมชลประทาน           
เปนลายลักษณอักษรเสียกอนทุกคราวไป ถาไดทําไปกอนโดยไมไดรับอนุญาต กรมชลประทานมีอํานาจบังคับ    
ใหรื้อถอนและหรือใหใชคาเสียหายแกกรมชลประทานได 

ขอ ๗  เม่ือฝงทอ/วางทอ                        (๑)                      เสร็จแลว ผูรับอนุญาตจะตอง          
รื้อถอนนั่งรานและเก็บวัสดุตางๆ ท่ีไมใชข้ึนจากทางน้ําชลประทาน และนําออกไปใหพนเขตทางน้ําชลประทาน   
ชานคลอง เขตคันคลองทันที 

ขอ ๘  ผูรับอนุญาตจะตองจัดใหมีวิศวกร ผูออกแบบและคํานวณ และควบคุมการกอสราง             
ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒  และกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๐ นายชางชลประทานมีสิทธิจะเขาตรวจสอบการกอสราง และถาเห็นวาการกอสรางผิดพลาด 
อันเนื่องจากไมเปนไปตามเง่ือนไขแบบแปลนหรือเพ่ือความเหมาะสม นายชางชลประทานมีสิทธิสั่งใหแกไข รื้อยาย
เพ่ือใหเปนการถูกตอง ซ่ึงผูรับอนุญาตจะตองปฏิบัติตามทันที และในการเปลี่ยนแปลงแกไขนี้ผูรับอนุญาต              
จะเรียกรองคาเสียหายใดๆ จากกรมชลประทานมิได 

ขอ ๙  ผูรับอนุญาตจะตองทําคันดินลอมรอบบริเวณท่ีดินของผูรับอนุญาตใหมีความม่ันคง  แข็งแรง  
เพ่ือปองกันน้ํารั่วไหลไปทําความเดือดรอนแกผูอ่ืนซ่ึงอยูใกลเคียงและเสียน้ําไปโดยเปลาประโยชน 
  ในกรณีทางน้ําชลประทาน  การสงน้ําในระบบรอบเวร หรือมีการกอสราง ปรับปรุง ซอมแซม        
ตัวคลองไมอาจสงน้ําไดตลอดระยะเวลา เพ่ือปองกันความเสียหายในการใชน้ําจากทางน้ําชลประทาน ผูรับอนุญาต
จะตองมีบอสํารองน้ําไวหากกรณีเกิดวิกฤติขาดแคลนน้ําจากทางน้ําชลประทาน  กรมชลประทานสงวนสิทธิ            
ท่ีจะจัดสรรปริมาณน้ําใหตามความจําเปน 

ผ.ย. ๓๘ 

- ข 8 - 



  
 

           ขอ ๑๐ ในระหวางดําเนินการฝงทอ/วางทอ                    (๑)                   ผูรับอนุญาต
จะตองยินยอมใหนายชางชลประทานตรวจดูการฝงทอ/วางทอ                        (๑)                          ได             
ถานายชางชลประทานเห็นวาการฝงทอ/วางทอ                     (๑)                    ไมถูกตอง หรือเห็นสมควร 
ใหแกไขเปลี่ยนแปลง เพ่ือความเหมาะสมนายชางชลประทานมีอํานาจสั่งแกไขเปลี่ยนแปลงได  และผูรับอนุญาตจะตอง
ปฏิบัติตามทันที  โดยจะเรียกรองคาเสียหายใดๆจากกรมชลประทานมิได  ถาผูรับอนุญาตไมปฏิบัติตาม   
นายชางชลประทานมีอํานาจสั่งใหรื้อถอนทอออกไปใหพนเขต                  (๑๓)                    และทําท่ีดินให
คงสภาพเดิม  ตลอดจนมีสิทธิเรียกรองใหชดใชคาเสียหายได 

ขอ ๑๑  เม่ือผูรับอนุญาตฝงทอ/วางทอ                        (๑)                             ถูกตอง
ตามเง่ือนไขในหนังสืออนุญาตนี้ และตามท่ีนายชางชลประทานสั่งกระทําแลว ผูรับอนุญาตตองปรับปรุงดินหลังทอ
ใหเรียบรอย  คงสภาพเดิม และจะตองซอมแซมบํารุงรักษาท่ีดินบริเวณท่ีฝงทอมิใหชํารุดทรุดโทรมจะไมขุดทําลาย                     
ท่ีดิน                               (๑๓)                           ใหเสียหายผิดแผกไปจากสภาพเดิม  ถาจะทําการแกไข
เปลี่ยนแปลงหรือตอเติมสวนหนึ่งสวนใดของทอ ใหนอกเหนือไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในหนังสืออนุญาต จะตอง
ไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากกรมชลประทานกอนทุกคราวไป  ถาไดทําไปกอนโดยมิไดรับอนุญาต                     
กรมชลประทานมีอํานาจบังคับใหรื้อถอน  และหรือใหชดใชคาเสียหายแกกรมชลประทานได 

ขอ ๑๒ ในการดําเนินการฝงทอ/วางทอ                          (๑)                       ผูรับอนุญาต
จะตองระมัดระวังมิใหน้ําในทางน้ําชลประทาน                   (๑๓)                     สกปรก 

ขอ ๑๓  ผูรับอนุญาตจะตองยินยอมใหเจาหนาท่ีกรมชลประทานเขาตรวจดูการชักน้ําและ           
การใชน้ําตามหนังสืออนุญาตนี้ได  และผูรับอนุญาตยินยอมปฏิบัติตามคําสั่งหรือคําแนะนําของเจาหนาท่ีชลประทาน
ทุกประการ 

ขอ ๑๔  อนุญาตใหนําน้ําไปใชเพ่ือ                         (๑๖)                         ปริมาณไมเกิน  
                  (๑๖)              เทานั้น  หามนําน้ําไปใชเพ่ือกิจการอ่ืนเปนอันขาด 

ขอ ๑๕ เม่ือเกิดการขาดแคลนน้ํา และกรมชลประทานมีความจําเปนที่ตองสงวนน้ําในทางน้ํา
ชลประทาน                         (๑๕)                       ไวสําหรับประชาชน หรือเม่ือทางราชการตองการน้ําจาก
ทางน้ําชลประทานไปใชไมวากรณีใดๆ  กรมชลประทานจะไดแจงใหผูรับอนุญาตทราบเปนลายลักษณอักษร           
และผูรับอนุญาตจะตองหยุดใชน้ําทันที เม่ือความจําเปนไดผานพนไปแลว  กรมชลประทานจะไดแจงใหผูรับ
อนุญาตใชน้ําในทางน้ําชลประทานไดตอไป 

ขอ ๑๖  ผูรับอนุญาตจะตองติดตั้งมิเตอร (มาตรวัดน้ํา) และจดจํานวนน้ําท่ีนําไปใชสงใหโครงการ            
.            (๒)                         เปนประจําทุกเดือน และเม่ือทางน้ําชลประทานไดออกกฎกระทรวงกําหนด         
ใหเปนทางน้ําชลประทานท่ีจะเรียกเก็บคาชลประทานตามมาตรา ๘ แลว  ผูรับอนุญาตจะตองชําระคาชลประทาน
ใหแกกรมชลประทานตามอัตราคาชลประทานท่ีกฎหมายกําหนดไว นับแตวันท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ ๑๗ เพ่ือประโยชนแกทางราชการ ถากรมชลประทานมีความจําเปนใหรื้อถอนทอ/สิ่งกอสราง
ตามท่ีไดอนุญาตไว กรมชลประทานจะไดแจงใหผูรับอนุญาตทราบเปนลายลักษณอักษร  และผูรับอนุญาตจะตอง 
รื้อถอนทอ/สิ่งกอสรางออกไปใหพนเขต.......................................(๑๓).................................ภายใน ๓๐ วัน นับแต
วันท่ีไดรับแจงเปนลายลักษณอักษร และจะตองปรับปรุงบริเวณดังกลาวใหคงสภาพเดิม  ถาผูรับอนุญาตเพิกเฉย          
ไมดําเนินการ กรมชลประทานจะดําเนินการเอง โดยผูรับอนุญาตจะตองชดใชคาใชจายในการนี้ ใหแก                       
กรมชลประทานท้ังสิ้น 
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ขอ ๑๘  ถาผูรับอนุญาตไมปฏิบัติใหเปนไปตามเง่ือนไขของหนังสืออนุญาตฉบับนี้ขอหนึ่งขอใด         
ก็ตาม  กรมชลประทานมีอํานาจท่ีจะเพิกถอนการอนุญาตไดทันที  โดยผูรับอนุญาตจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ              
จากกรมชลประทานมิได 

ขอ ๑๙  หนังสืออนุญาตฉบับนี้มีกําหนด......................(๒๘)................ป นับตั้งแตวันถัดจากวันท่ี
ผูอนุญาตไดลงนามในหนังสืออนุญาตเปนตนไป 

กอนครบกําหนดเวลาการอนุญาต  หากผูรับอนุญาตยังมีความประสงคจะขอฝงทอ/วางทอ.......... 
............................(๑)..........................ในเขต........................(๑๓)..........................และใชน้ําจากทางน้ําชลประทาน
ตอไปอีก ก็ใหทําหนังสือขอตออายุหนังสืออนุญาตไปยังกรมชลประทานกอนครบกําหนดเวลาการอนุญาตไมนอยกวา 
๓๐ วัน แตกรมชลประทานสงวนสิทธิท่ีจะอนุญาตหรือไมก็ได  โดยจะคํานึงถึงงานชลประทานเปนประการสําคัญ 
  เม่ือผูรับอนุญาตหมดความจําเปนจะใชทอ/สิ่งกอสราง ท่ีไดรับอนุญาตนี้หรือสิ้นสุดระยะเวลา 
การอนุญาต  หรือการอนุญาตถูกเพิกถอน  ผูรับอนุญาตจะตองรื้อถอนทอ/สิ่งกอสรางออกไปใหพนเขต................... 
..................................(๑๓).....................................และทําท่ีดินใหเรียบรอย  หากผูรับอนุญาตเพิกเฉยไมดําเนินการ  
กรมชลประทานจะดําเนินการเอง  โดยผูรับอนุญาตจะตองชดใชคาใชจายในการนี้ใหแกกรมชลประทานท้ังสิ้น 
  ขอ ๒๐  กรณีท่ีดินเขตคลองหรือท่ีดินท่ีขออนุญาต......................(๑๕)....................เปนท่ีราชพัสดุ
ผูรับอนุญาตไดรับความเห็นชอบหรืออนุญาตจากกรมธนารักษ/ผูวาราชการจังหวัด......................(๒๙)....................
แลวตามหนังสือท่ี...........(๒๙)..............ลงวันท่ี...........(๒๙)..........เดือน.......(๒๙).................พ.ศ.........(๒๙).......... 
 กอนลงนามในหนังสืออนุญาตผูรับอนุญาตไดชําระคาทดแทนการใชประโยชนที่ดินที่ราชพัสดุ              
.          (๓๐)               เปนเงิน..............(๓๐).............บาท  (               (๓๐                  ) คาธรรมเนียม
การตรวจแบบเปนเงิน       (๓๑)         บาท (              (๓๑)                   ) คาธรรมเนียมการรังวัดเปนเงิน             
.            (๓๑)                  บาท (                         (๓๑)                        ) ใหกับกรมธนารักษ              
(โดยสํานักงานธนารักษพ้ืนท่ี                 .   (๓๒)              ) แลว ตามใบเสร็จรับเงินเลขท่ี         (๓๒)        .         
เลมท่ี         (๓๒)            .  .  .            ลงวันท่ี      (๓๒)       เดือน               (๓๒)             พ.ศ        (๓๒)          . 

กรณีท่ีดินเขตคลองหรือท่ีดินท่ีขออนุญาต             (๑๕)                เปนท่ีสาธารณประโยชน 
อํานาจการดูแลเปนไปตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองท่ี พุทธศักราช ๒๔๕๗ ซ่ึงผูรับอนุญาตไดรับ            
ความเห็นชอบจาก              .          (๓๓)                      แลว ตามหนังสือท่ี               (๓๓)                  .

ลงวันท่ี       (๓๓)      .   เดือน            (๓๓)          พ.ศ.      (๓๓)      หรือตามพระราชบัญญัติสภาตําบล    
และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ตามหนังสือขององคการบริหารสวนตําบล...................(๓๔)..................                      
ท่ี...............(๓๔)........................ ลงวันท่ี.........(๓๔)......เดือน.............(๓๔)................พ.ศ..........(๓๔)......... และตาม
พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย พุทธศักราช ๒๔๕๖  กรมเจาทา หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินอนุญาตให
ปลูกสรางสิ่งลวงล้ําลําน้ํา ตามใบอนุญาตเลขท่ี        (๓๕)        ลงวันท่ี  (๓๕)     เดือน     (๓๕)      พ.ศ   (๓๕)   . 
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กรณีเปนท่ีดินของรัฐประเภทอ่ืนซ่ึงอยูในความครอบครองดูแลใชประโยชนของกรมชลประทาน  
ตองดําเนินการใหถูกตองตามกฎหมายของสวนราชการนั้น  ตามหนังสือของ............................(๓๖)............................
ท่ี................(๓๖)................ลงวันท่ี.........(๓๖)........เดือน............(๓๖)...........พ.ศ..........(๓๖)............. 

 

 
                                                            ลงชื่อ                  (๓๗)                เจาพนักงานผูอนุญาต 
                                      (                  (๓๗)                ) 
         
 
 
                    ขาพเจาไดอาน และเขาใจขอความ รายละเอียดของหนังสืออนุญาตฉบับนี้ดีแลว  และขอรับรองวา
จะปฏิบัติตามเง่ือนไขของกรมชลประทานโดยเครงครัดทุกประการ 
 

 
 
 

                                                            ลงชื่อ                  (๓๘)                ผูรับอนุญาต 
                                                                  (                  (๓๘)                ) 
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คําอธิบายการกรอกขอความในชองวางตามแบบหนังสืออนุญาต 

ใหฝงทอ/วางทอ (ทอประปา  ทอสงน้ํา  ทอสูบน้ํา  ทอระบายน้ํา  ทอกาซ  ทอน้ํามัน) 

และหรือใชน้ําในเขตที่ดินของกรมชลประทาน  (ผ.ย. ๓๘) 

      -  การกรอกขอความในหนังสืออนุญาต หัวขอใดไมใชใหใสเครื่องหมาย (-) ลงในชองวางของหัวขอนั้นๆ 
หามตัดหัวขอท่ีไมใช 
 

ชองท่ี (๑) ใหระบุชื่อของประเภทท่ีขออนุญาต 
 (๒) ระบุชื่อโครงการฯ เจาของพ้ืนท่ีท่ีออกหนังสืออนุญาต 
 (๓) เลขท่ี/วัน เดือน ป ท่ีออกหนังสืออนุญาต 
 (๔) ชื่อ นามสกุล ของผูอํานวยการโครงการฯ เจาของพ้ืนท่ีท่ีออกหนังสืออนุญาต หรือตําแหนงเทียบเทา  
               ในกรณีท่ีอนุญาตฝงทอ/วางทอ แตสําหรับกรณีการขออนุญาตใชน้ําในเขตท่ีดินของกรมชลประทาน  
               ตองเปนผูอํานวยการฯ ผูท่ีไดรับมอบหมายจากอธิบดีกรมชลประทาน ตามคําสั่งกรมชลประทาน 

ท่ี ข ๕๑๖/๒๕๕๔ ลงวันท่ี ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
(๕) ระบุชื่อสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ นิติบุคคล บุคคลธรรมดา ท่ีขออนุญาต 

 (๖) ระบุชื่อ นามสกุล ของบุคคลท่ีเปนผูแทนหรือเปนผูท่ีไดรับมอบอํานาจ 
 (๗) ใหระบุตําแหนงของผูแทนหรือผูท่ีไดรับมอบอํานาจใหเปนผูดําเนินการ 
 (๘) อายุของบุคคลขอ (๖)  
 (๙) สัญชาติของบุคคลขอ (๖) 
 (๑๐) ใหระบุเลขท่ี วัน เดือน ป ของหนังสือท่ียื่นเรื่องขออนุญาตแตถาหากมีการมอบอํานาจ 
                 ใหระบุ  เลขท่ี  วัน  เดือน  ป  ของหนังสือมอบอํานาจ 
 (๑๑) สถานท่ีตั้งของสํานักงานหรือบานเลขท่ี  พรอมระบุ  ถนน  ตําบล  อําเภอ  จังหวัด 
 (๑๒) ระบุประเภทของการขออนุญาตฝงทอหรือวางทอ  ชนิดและขนาดของทอ 
 (๑๓) ระบุบริเวณท่ีขออนุญาต 
 (๑๔) ระบุกิโลเมตรท่ีเทาใด  อยูในเขตทองท่ีตําบล อําเภอ จังหวัด 
 (๑๕) ใหระบุทางน้ําวาเปนคลอง หรืออางเก็บน้ํา 
 (๑๖) ใหระบุการนําน้ําไปใชปริมาณเทาใด เพ่ือกิจการประเภทใด 
 (๑๗) ใหระบุโดยเลือกเติมวาอนุญาตใหฝงทอหรือวางทอ และเปนทอประเภทใด ทอประปา  ทอสงน้ํา   
                  ทอสูบน้ํา  ทอสงกาซ  ทอสงน้ํามัน  มีการใชน้ําหรือไมมีการใชน้ํา มีการกอสรางประเภทใด  
                  โรงสูบน้ํา แพลอย ตอมอ  กรณีมีหลายรายการ หรือมีหลายเง่ือนไข ขอบังคับ ใหผูขออนุญาต          
                  ดําเนินการหลายๆ ขอ ใหใชขอ ๑.๑  ๑.๒  ๑.๓ ฯลฯ ได 
 (๑๘) โรงสูบน้ํา หรือแพลอยน้ํา 

(๑๙) ระบุแบบแปลน แผนผัง ท่ีใชในการกอสรางของผูขออนุญาต หมายเลขและจํานวนก่ีแผน 
 (๒๐) ระบุแบบแปลน แผนท่ีรูปตัดของโครงการฯ หมายเลขและจํานวนก่ีแผน 
 (๒๑) รวมจํานวนแบบของผูขออนุญาตและของโครงการฯ 
ชองท่ี (๒๒) – ชองท่ี (๒๗) ใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาท่ีกําหนดไว
ในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 (๒๒) ระบุชื่อ นามสกุล ของวิศวกรผูออกแบบและคํานวณ 
 (๒๓) ระบุใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทภาคีวิศวกร สามัญวิศวกร หรือ วุฒิวิศวกร 
 (๒๔) ระบุใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรม เชน โยธา  ไฟฟา 
 (๒๕) ระบุใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม เลขทะเบียน ภย.  สย. หรือ วย.  

 คําอธิบาย ผ.ย. ๓๘ - ข 12 - 



  
 

 
 (๒๖) ระบุวัน เดือน ป ท่ีหมดอายุของใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

(๒๗) ระบุชื่อ นามสกุล ของวิศวกรผูควบคุมงาน 
 (๒๘) กําหนดระยะเวลาท่ีอนุญาตใหผูขออนุญาต ตั้งแต ๓ ป แตไมเกิน ๕ ป 

(๒๙) ระบุกรมธนารักษ/สํานักงานธนารักษพ้ืนท่ีจังหวัด พรอมระบุเลขท่ี วัน เดือน ป ตามหนังสือท่ีไดรับ 
        ความเห็นชอบหรืออนุญาต  

(๓๐) ใหระบุจํานวนเงินท่ีผูรับอนุญาตไดชําระใหกรมธนารักษเปนคาทดแทนการใชประโยชนในท่ีราชพัสดุ 
 (๓๑) ระบุจํานวนเงินคาตรวจแบบ และระบุจํานวนเงินคาธรรมเนียมการรังวัด 
 (๓๒) ระบุสํานักงานธนารักษพ้ืนท่ีตามใบเสร็จรับเงิน พรอมระบุเลขท่ี เลมท่ี และวัน เดือน ป 
        ของใบเสร็จรับเงิน 
 (๓๓) ระบุชื่อนายอําเภอท่ีใหความเห็นชอบ ตามหนังสืออําเภอทองท่ีท่ีดินนั้นตั้งอยู พรอมเลขท่ี วัน เดือน ป 
 (๓๔) ระบุชื่อองคการบริหารสวนตําบลท่ีท่ีดินนั้นตั้งอยู พรอมเลขท่ี วัน เดือน ป ท่ีใหความยินยอม 
 (๓๕) ระบุเลขท่ี วัน เดือน ป ตามใบอนุญาตของกรมเจาทา หรือระบุชื่อขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
        ท่ีรับโอนภารกิจจากกรมเจาทา  
          (๓๖) ระบุเลขท่ี วัน เดือน ป ตามหนังสือท่ีไดรับความเห็นชอบจากสวนราชการอ่ืน เชน กรมปาไม              
                 (ท่ีดินในเขตปาสงวนแหงชาติ) สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม (ท่ีดินในเขตปฏิรูปท่ีดิน)             

        กรมพัฒนาสังคมและสวสัดิการ (ท่ีดินในเขตนิคมสรางตนเอง) เปนตน 
 (๓๗) ระบุชื่อ นามสกุล ของผูอํานวยการโครงการฯ พรอมเขียนชื่อ นามสกุล ตัวบรรจงในวงเล็บ 
          (๓๘) ระบุชื่อ นามสกุล ของผูรับอนุญาตตามขอ (๖) พรอมเขียนชื่อ นามสกุล ตัวบรรจงในวงเล็บ 
 
 
หมายเหตุ   

ก)  ในหนังสืออนุญาตใหฝงทอ/วางทอทุกประเภท ตองใชเง่ือนไข ขอ ๑  ขอ ๔   ขอ ๕  ขอ ๖  ขอ ๗  
              ขอ ๑๐ ขอ ๑๑ ขอ ๑๒ ขอ ๑๗ ขอ ๑๘ และ ขอ ๑๙  

ข)  การอนุญาตฝงทอ/วางทอประปา ใหเพ่ิมเง่ือนไข ขอ ๒  และขอ ๓  
ค)  การอนุญาตฝงทอ/วางทอ ใชน้ําตั้งโรงสูบน้ํา ใหเพ่ิมเง่ือนไข ขอ ๙ ขอ ๑๓ ขอ ๑๔ ขอ ๑๕ และขอ ๑๖ 
ง)  การอนุญาตฝงทอกาซหรือทอน้ํามัน จะตองเพ่ิมเง่ือนไขทางดานวิศวกรรม ดังนี้ 

      - ใหฝงทอในระดับท่ีไมต่ํากวา ๓.๕๐ เมตร จากระดับดินเดิม  
               - กรณีวางทอ ลอดผานคลองชลประทานควรฝงลงไปไมต่ํากวา ๒.๐๐ เมตร จากระดับขุดลอก 
                 ทองคลองชลประทาน 

     - จะตองติดตั้งปายบอกถึงแนววางทอกาซ ทอน้ํามัน เปนระยะๆ 
               - จะตองติดตั้งวาลวปองกันการรั่วไหลของกาซหรือน้ํามันเปนระยะๆ ทุกๆ ๓ กิโลเมตรนอกเขตชุมชน     
                  และทุกๆ ๑ กิโลเมตรในเขตชุมชน  
 จ)  กรณีทออ่ืนๆ ใหติดตั้งปายบอกแนวทอ ความลึก ตามความจําเปน  

ฉ)  เง่ือนไขขอ ๘ ใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาท่ีกําหนดไว
ในกฎกระทรวง กําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๐ 
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