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หนังสืออนุญาตใหฝงทอ/วางทอ

ที่

(๑)

(๓) /

ผ.ย. ๓๘
และ/หรือใชน้ําในเขตที่ดินของกรมชลประทาน

โครงการ
เดือน
(๓)

วันที่

(๒)
พ.ศ.

.

.

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๕ แหงพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง
พุทธศักราช ๒๔๘๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๗ และมาตรา ๒๖
แหงพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๗
นาย
(๔)
ตําแหนง ผูอํานวยการโครงการ
(๒)
เปนเจาพนักงานและหรือเปนเจาพนักงานผูไดรับมอบหมาย ไดออกหนังสืออนุญาตฉบับนี้ใหแก
(๕)
โดย
(๖)
ตําแหนง
(๗)
อายุ (๘) ป สั ญชาติ (๙) เปน ผูแทน ตามหนังสือ/หรือตามหนังสือมอบอํานาจที่
(๑๐)
ลงวันที่ (๑๐) เดือน
(๑๐)
พ.ศ. (๑๐)
สํานักงานตั้งอยูเลขที่
(๑๑)
ถนน
(๑๑)
ตําบล/แขวง
(๑๑)
อําเภอ/เขต
(๑๑)
จังหวัด
(๑๑)
เพื่อเปนหลักฐานแสดงวาไดอนุญาตใหฝงทอ/วางทอ
(๑๒)
ขนาด
(๑๒)
ในเขต
(๑๓)
ณ กิโลเมตรที่
(๑๔)
อําเภอ/เขต
(๑๔)
จังหวัด
(๑๔)
ตําบล/แขวง
(๑๔)
และอนุญาตใหใชน้ําจากทางน้ําชลประทาน
(๑๕)
ไปใชเพื่อการ
(๑๖)
โดยมีเงื่อนไขดังตอไปนี้..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

ขอ ๑ อนุญาตใหใชพื้นที่บริเวณ
(๑๓)
ในเขตโครงการ
(๒)
ดังนี้
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 และแผนที่รูปตัดของโครงการ
(๒๐)
หมายเลข
(๒๐)
(๒๑) แผน ซึ่งแนบทายหนังสืออนุญาตฉบับนี้ใหถือเปนสวนหนึ่ง
จํานวน (๒๐) แผน รวมจํานวน
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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ผ.ย. ๓๘
ขอ ๒ การพิจารณาฐานรากของตอมอของทอ
(๑)
เฉพาะชวงกลางคลอง ใหถือระดับการขุดลอกตามแบบโดยเจาหนาที่ชลประทานจะเปนผูกําหนดให ทั้งนี้เพื่อมิให
เกิดความเสียหาย เมื่อกรมชลประทานจะทําการขุดลอกทางน้าํ ชลประทานในโอกาสตอไป
.

ขอ ๓ แนวเสาตอมอของทอทุกตนที่ตอกลงในทางน้ําชลประทาน จะตองขนานกับแนวกระแสน้ํา
กับใหศูนยกลางของสะพานรับทอชวงกลางอยูในแนวเดียวกับศูนยกลางทางน้ําชลประทานดวย
ขอ ๔ กอนดําเนินการฝงทอ/วางทอ
(๑)
ผูรับอนุญาตจะตองแจงให
ผูอํานวยการโครงการ
(๒)
ทราบลวงหนาไมนอยกวา ๗ วัน
เพื่อจะไดสงเจาหนาที่ชลประทานไปกําหนดแนว ระดับ และระยะตาง ๆ ให แลวจึงจะดําเนินการได
ทอ
(๑)
ที่อนุญาตใหฝง/วางนี้ ผูรับอนุญาตจะตองจัดหานายชาง
เปนผูควบคุมดําเนินการเอง กรมชลประทานไมรับรองความมั่นคงแข็งแรง หากทอ
(๑)
เกิดการชํารุดและทําใหผูอื่นไดรับความเสียหาย ผูรับอนุญาตจะตองเปนผูรับผิดชอบ
.

ขอ ๕ ในระหวางดําเนินการฝงทอ/วางทอ
(๑)
หรือดําเนินการ
ทํานั่งรานเพื่อทําการฝงทอ/วางทอ
(๑)
ก็ดี ผูรับอนุญาตจะตองอํานวยความสะดวก
แกประชาชน ใหสัญจรไปมาไดตามปกติ หากทอ
(๑)
หรือนั่งรานเกิดการชํารุด
และทําใหผูอื่นหรือยานพาหนะที่สัญจรไปมาหรือทรัพยสินอื่นใด ไดรับอันตรายหรือเกิดความเสียหายแลวแตกรณี
ผูรับอนุญาตจะตองรับผิดชอบ
ขอ ๖ ผูรับอนุญาตจะตองบํารุงรักษาที่ดินบริเวณที่ฝงทอ/วางทอ
(๑)
มิใหชํารุดทรุดโทรม และจะไมทิ้งสิ่งโสโครกและขยะมูลฝอยลงไปในทางน้ําชลประทาน ชานคลอง เขตคันคลอง
หรือขุดทําลายที่ดินชานคลองใหเสียหายผิดไปจากสภาพเดิม ถาจะทําการรื้อถอน หรือตอเติมสวนหนึ่งสวนใด
ของทอ
(๑)
นอกเหนือไปจากแบบจะตองไดรับอนุญาตจากกรมชลประทาน
เปนลายลักษณอักษรเสียกอนทุกคราวไป ถาไดทําไปกอนโดยไมไดรับอนุญาต กรมชลประทานมีอํานาจบังคับ
ใหรื้อถอนและหรือใหใชคาเสียหายแกกรมชลประทานได
.

ขอ ๗ เมื่อฝงทอ/วางทอ
(๑)
เสร็จแลว ผูรับอนุญาตจะตอง
รื้อถอนนั่งรานและเก็บวัสดุตางๆ ที่ไมใชขึ้นจากทางน้ําชลประทาน และนําออกไปใหพนเขตทางน้ําชลประทาน
ชานคลอง เขตคันคลองทันที
ขอ ๘ ผู รั บ อนุ ญ าตจะต องจัดใหมีวิศวกร ผูออกแบบและคํานวณ และควบคุมการกอสราง
ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ และกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๐ นายชางชลประทานมีสิทธิจะเขาตรวจสอบการกอสราง และถาเห็นวาการกอสรางผิดพลาด
อันเนื่องจากไมเปนไปตามเงื่อนไขแบบแปลนหรือเพื่อความเหมาะสม นายชางชลประทานมีสิทธิสั่งใหแกไข รื้อยาย
เพื่ อให เ ป น การถู ก ต อ ง ซึ่ งผู รั บ อนุ ญ าตจะต องปฏิ บัติ ต ามทัน ที และในการเปลี่ย นแปลงแก ไขนี้ ผูรั บ อนุญ าต
จะเรียกรองคาเสียหายใดๆ จากกรมชลประทานมิได
ขอ ๙ ผูรับอนุญาตจะตองทําคันดินลอมรอบบริเวณที่ดินของผูรับอนุญาตใหมีความมั่นคง แข็งแรง
เพื่อปองกันน้ํารั่วไหลไปทําความเดือดรอนแกผูอื่นซึ่งอยูใกลเคียงและเสียน้ําไปโดยเปลาประโยชน
ในกรณีทางน้ําชลประทาน การสงน้ําในระบบรอบเวร หรือมีการกอสราง ปรับปรุง ซอมแซม
ตัวคลองไมอาจสงน้ําไดตลอดระยะเวลา เพื่อปองกันความเสียหายในการใชน้ําจากทางน้ําชลประทาน ผูรับอนุญาต
จะต อ งมี บ อ สํ า รองน้ํ า ไว ห ากกรณี เ กิ ด วิ กฤติ ขาดแคลนน้ําจากทางน้ําชลประทาน กรมชลประทานสงวนสิ ท ธิ
ที่จะจัดสรรปริมาณน้ําใหตามความจําเปน
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ผ.ย. ๓๘
ขอ ๑๐ ในระหวางดําเนินการฝงทอ/วางทอ
(๑)
ผูรับอนุญาต
จะตองยินยอมใหนายชางชลประทานตรวจดูการฝงทอ/วางทอ
(๑)
ได
ถานายชางชลประทานเห็นวาการฝงทอ/วางทอ
(๑)
ไมถูกตอง หรือเห็นสมควร
ใหแกไขเปลี่ยนแปลง เพื่อความเหมาะสมนายชางชลประทานมีอํานาจสั่งแกไขเปลี่ยนแปลงได และผูรับอนุญาตจะตอง
ปฏิ บั ติ ตามทั นที โดยจะเรี ยกร องค าเสี ยหายใดๆจากกรมชลประทานมิ ไ ด ถ า ผู รั บ อนุ ญ าตไม ป ฏิ บั ติ ต าม
นายชางชลประทานมีอํานาจสั่งใหรื้อถอนทอออกไปใหพนเขต
(๑๓)
และทําที่ดินให
คงสภาพเดิม ตลอดจนมีสิทธิเรียกรองใหชดใชคาเสียหายได
ขอ ๑๑ เมื่อผูรับอนุญาตฝงทอ/วางทอ
(๑)
ถูกตอง
ตามเงื่อนไขในหนังสืออนุญาตนี้ และตามที่นายชางชลประทานสั่งกระทําแลว ผูรับอนุญาตตองปรับปรุงดินหลังทอ
ใหเรียบรอย คงสภาพเดิม และจะตองซอมแซมบํารุงรักษาที่ดินบริเวณที่ฝงทอมิใหชํารุดทรุดโทรมจะไมขุดทําลาย
ที่ดิน
(๑๓)
ใหเสียหายผิดแผกไปจากสภาพเดิม ถาจะทําการแกไข
เปลี่ยนแปลงหรือตอเติมสวนหนึ่งสวนใดของทอ ใหนอกเหนือไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในหนังสืออนุญาต จะตอง
ได รั บ อนุ ญาตเป นลายลั กษณ อั กษรจากกรมชลประทานก อนทุ กคราวไป ถ าได ทํ าไปก อนโดยมิ ได รั บ อนุ ญาต
กรมชลประทานมีอํานาจบังคับใหรื้อถอน และหรือใหชดใชคาเสียหายแกกรมชลประทานได
ขอ ๑๒ ในการดําเนินการฝงทอ/วางทอ
จะตองระมัดระวังมิใหน้ําในทางน้ําชลประทาน

(๑๓)

(๑)

สกปรก

ผูรับอนุญาต

ขอ ๑๓ ผู รั บ อนุ ญ าตจะตองยิน ยอมใหเจาหนาที่กรมชลประทานเขาตรวจดูการชักน้ําและ
การใชน้ําตามหนังสืออนุญาตนี้ได และผูรับอนุญาตยินยอมปฏิบัติตามคําสั่งหรือคําแนะนําของเจาหนาที่ชลประทาน
ทุกประการ
ขอ ๑๔ อนุญาตใหนําน้ําไปใชเพื่อ
(๑๖)
(๑๖)
เทานั้น หามนําน้ําไปใชเพื่อกิจการอื่นเปนอันขาด

ปริมาณไมเกิน

ขอ ๑๕ เมื่อเกิดการขาดแคลนน้ํา และกรมชลประทานมีความจําเปนที่ตองสงวนน้ําในทางน้ํา
ชลประทาน
(๑๕)
ไวสําหรับประชาชน หรือเมื่อทางราชการตองการน้ําจาก
ทางน้ํ าชลประทานไปใชไมว ากรณี ใดๆ กรมชลประทานจะไดแจงใหผูรับ อนุญาตทราบเปน ลายลักษณอักษร
และผูรับ อนุญาตจะตองหยุดใชน้ําทันที เมื่อความจําเปน ไดผานพนไปแลว กรมชลประทานจะไดแจงใหผูรับ
อนุญาตใชน้ําในทางน้ําชลประทานไดตอไป
ขอ ๑๖ ผูรับอนุญาตจะตองติดตั้งมิเตอร (มาตรวัดน้ํา) และจดจํานวนน้ําที่นําไปใชสงใหโครงการ
(๒)
เปนประจําทุกเดือน และเมื่อทางน้ําชลประทานไดออกกฎกระทรวงกําหนด
ใหเปนทางน้ําชลประทานที่จะเรียกเก็บคาชลประทานตามมาตรา ๘ แลว ผูรับอนุญาตจะตองชําระคาชลประทาน
ใหแกกรมชลประทานตามอัตราคาชลประทานที่กฎหมายกําหนดไว นับแตวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

.

ขอ ๑๗ เพื่อประโยชนแกทางราชการ ถากรมชลประทานมีความจําเปนใหรื้อถอนทอ/สิ่งกอสราง
ตามที่ไดอนุญาตไว กรมชลประทานจะไดแจงใหผูรับอนุญาตทราบเปนลายลักษณอักษร และผูรับอนุญาตจะตอง
รื้อถอนทอ/สิ่งกอสรางออกไปใหพนเขต.......................................(๑๓).................................ภายใน ๓๐ วัน นับแต
วันที่ไดรับแจงเปนลายลักษณอักษร และจะตองปรับปรุงบริเวณดังกลาวใหคงสภาพเดิม ถาผูรับอนุญาตเพิกเฉย
ไม ดํ า เนิ น การ กรมชลประทานจะดํ า เนิ น การเอง โดยผู รั บ อนุ ญ าตจะต อ งชดใช ค า ใช จ า ยในการนี้ ใ ห แ ก
กรมชลประทานทั้งสิ้น
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ขอ ๑๘ ถาผูรับอนุญาตไมปฏิบัติใหเปนไปตามเงื่อนไขของหนังสืออนุญาตฉบับนี้ขอหนึ่งขอใด
ก็ตาม กรมชลประทานมีอํานาจที่จะเพิกถอนการอนุญาตไดทันที โดยผูรับอนุญาตจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ
จากกรมชลประทานมิได
ขอ ๑๙ หนังสืออนุญาตฉบับนี้มีกําหนด......................(๒๘)................ป นับตั้งแตวันถัดจากวันที่
ผูอนุญาตไดลงนามในหนังสืออนุญาตเปนตนไป
กอนครบกําหนดเวลาการอนุญาต หากผูรับอนุญาตยังมีความประสงคจะขอฝงทอ/วางทอ..........
............................(๑)..........................ในเขต........................(๑๓)..........................และใชน้ําจากทางน้ําชลประทาน
ตอไปอีก ก็ใหทําหนังสือขอตออายุหนังสืออนุญาตไปยังกรมชลประทานกอนครบกําหนดเวลาการอนุญาตไมนอยกวา
๓๐ วัน แตกรมชลประทานสงวนสิทธิที่จะอนุญาตหรือไมก็ได โดยจะคํานึงถึงงานชลประทานเปนประการสําคัญ
เมื่อผูรับอนุญาตหมดความจําเปนจะใชทอ/สิ่งกอสราง ที่ไดรับอนุญาตนี้หรือสิ้นสุดระยะเวลา
การอนุญาต หรือการอนุญาตถูกเพิกถอน ผูรับอนุญาตจะตองรื้อถอนทอ/สิ่งกอสรางออกไปใหพนเขต...................
..................................(๑๓).....................................และทําที่ดินใหเรียบรอย หากผูรับอนุญาตเพิกเฉยไมดําเนินการ
กรมชลประทานจะดําเนินการเอง โดยผูรับอนุญาตจะตองชดใชคาใชจายในการนี้ใหแกกรมชลประทานทั้งสิ้น
ขอ ๒๐ กรณีที่ดินเขตคลองหรือที่ดินที่ขออนุญาต......................(๑๕)....................เปนที่ราชพัสดุ
ผูรับอนุญาตไดรับความเห็นชอบหรืออนุญาตจากกรมธนารักษ/ผูวาราชการจังหวัด......................(๒๙)....................
แลวตามหนังสือที่...........(๒๙)..............ลงวันที่...........(๒๙)..........เดือน.......(๒๙).................พ.ศ.........(๒๙)..........
กอนลงนามในหนังสืออนุญาตผูรับอนุญาตไดชําระคาทดแทนการใชประโยชนที่ดินที่ราชพัสดุ
(๓๐)
เปนเงิน..............(๓๐).............บาท (
(๓๐
) คาธรรมเนียม
การตรวจแบบเปนเงิน
(๓๑)
บาท (
(๓๑)
) คาธรรมเนียมการรังวัดเปนเงิน
(๓๑)
บาท (
(๓๑)
) ใหกับกรมธนารักษ
(๓๒)
) แลว ตามใบเสร็จรับเงินเลขที่
(๓๒)
(โดยสํานักงานธนารักษพื้นที่
เลมที่
(๓๒)
ลงวันที่ (๓๒)
เดือน
(๓๒)
พ.ศ
(๓๒)
.

.

.

.

.

. . .

กรณีที่ดินเขตคลองหรือที่ดินที่ขออนุญาต
(๑๕)
เปนที่สาธารณประโยชน
อํานาจการดูแลเปนไปตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ พุทธศักราช ๒๔๕๗ ซึ่งผูรับอนุญาตไดรับ
ความเห็นชอบจาก
(๓๓)
แลว ตามหนังสือที่
(๓๓)
ลงวันที่
(๓๓)
เดือน
(๓๓)
พ.ศ. (๓๓) หรือตามพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ตามหนังสือขององคการบริหารสวนตําบล...................(๓๔)..................
ที่...............(๓๔)....................... ลงวันที่.........(๓๔)......เดือน.............(๓๔)................พ.ศ..........(๓๔)......... และตาม
พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย พุทธศักราช ๒๔๕๖ กรมเจาทา หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นอนุญาตให
ปลูกสรางสิ่งลวงล้ําลําน้ํา ตามใบอนุญาตเลขที่
(๓๕)
ลงวันที่ (๓๕) เดือน (๓๕) พ.ศ (๓๕)
.

.

.

.

.
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กรณีเปนที่ดินของรัฐประเภทอื่นซึ่งอยูในความครอบครองดูแลใชประโยชนของกรมชลประทาน
ตองดําเนินการใหถูกตองตามกฎหมายของสวนราชการนั้น ตามหนังสือของ............................(๓๖)............................
ที่................(๓๖)................ลงวันที่.........(๓๖)........เดือน............(๓๖)...........พ.ศ..........(๓๖).............

ลงชื่อ
(

(๓๗)
(๓๗)

เจาพนักงานผูอนุญาต
)

ขาพเจาไดอาน และเขาใจขอความ รายละเอียดของหนังสืออนุญาตฉบับนี้ดีแลว และขอรับรองวา
จะปฏิบัติตามเงื่อนไขของกรมชลประทานโดยเครงครัดทุกประการ

ลงชื่อ
(

(๓๘)
(๓๘)

ผูรับอนุญาต
)
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คําอธิบายการกรอกขอความในชองวางตามแบบหนังสืออนุญาต
ใหฝงทอ/วางทอ (ทอประปา ทอสงน้ํา ทอสูบน้ํา ทอระบายน้ํา ทอกาซ ทอน้ํามัน)
และหรือใชน้ําในเขตที่ดินของกรมชลประทาน (ผ.ย. ๓๘)

- การกรอกขอความในหนังสืออนุญาต หัวขอใดไมใชใหใสเครื่องหมาย (-) ลงในชองวางของหัวขอนั้นๆ
หามตัดหัวขอที่ไมใช
ชองที่ (๑) ใหระบุชื่อของประเภทที่ขออนุญาต
(๒) ระบุชื่อโครงการฯ เจาของพื้นที่ที่ออกหนังสืออนุญาต
(๓) เลขที่/วัน เดือน ป ที่ออกหนังสืออนุญาต
(๔) ชื่อ นามสกุล ของผูอํานวยการโครงการฯ เจาของพื้นที่ที่ออกหนังสืออนุญาต หรือตําแหนงเทียบเทา
ในกรณีที่อนุญาตฝงทอ/วางทอ แตสําหรับกรณีการขออนุญาตใชน้ําในเขตที่ดินของกรมชลประทาน
ตองเปนผูอํานวยการฯ ผูที่ไดรับมอบหมายจากอธิบดีกรมชลประทาน ตามคําสั่งกรมชลประทาน
ที่ ข ๕๑๖/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔
(๕) ระบุชื่อสวนราชการ 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) ระบุประเภทของการขออนุญาตฝงทอหรือวางทอ ชนิดและขนาดของทอ
(๑๓) ระบุบริเวณที่ขออนุญาต
(๑๔) ระบุกิโลเมตรที่เทาใด อยูในเขตทองที่ตําบล อําเภอ จังหวัด
(๑๕) ใหระบุทางน้ําวาเปนคลอง หรืออางเก็บน้ํา
(๑๖) ใหระบุการนําน้ําไปใชปริมาณเทาใด เพื่อกิจการประเภทใด
(๑๗) ใหระบุโดยเลือกเติมวาอนุญาตใหฝงทอหรือวางทอ และเปนทอประเภทใด ทอประปา ทอสงน้ํา
ทอสูบน้ํา ทอสงกาซ ทอสงน้ํามัน มีการใชน้ําหรือไมมีการใชน้ํา มีการกอสรางประเภทใด
โรงสูบน้ํา แพลอย ตอมอ กรณีมีหลายรายการ หรือมีหลายเงื่อนไข ขอบังคับ ใหผูขออนุญาต
ดําเนินการหลายๆ ขอ ใหใชขอ ๑.๑ ๑.๒ ๑.๓ ฯลฯ ได
(๑๘) โรงสูบน้ํา หรือแพลอยน้ํา
(๑๙) ระบุแบบแปลน แผนผัง ที่ใชในการกอสรางของผูขออนุญาต หมายเลขและจํานวนกี่แผน
(๒๐) ระบุแบบแปลน แผนที่รูปตัดของโครงการฯ หมายเลขและจํานวนกี่แผน
(๒๑) รวมจํานวนแบบของผูขออนุญาตและของโครงการฯ
ชองที่ (๒๒) – ชองที่ (๒๗) ใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาที่กําหนดไว
ในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๐
(๒๒) ระบุชื่อ นามสกุล ของวิศวกรผูออกแบบและคํานวณ
(๒๓) ระบุใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทภาคีวิศวกร สามัญวิศวกร หรือ วุฒวิ ิศวกร
(๒๔) ระบุใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรม เชน โยธา ไฟฟา
(๒๕) ระบุใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม เลขทะเบียน ภย. สย. หรือ วย.
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(๒๖) ระบุวัน เดือน ป ที่หมดอายุของใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
(๒๗) ระบุชื่อ นามสกุล ของวิศวกรผูควบคุมงาน
(๒๘) กําหนดระยะเวลาที่อนุญาตใหผูขออนุญาต ตั้งแต ๓ ป แตไมเกิน ๕ ป
(๒๙) ระบุกรมธนารักษ/สํานักงานธนารักษพื้นที่จังหวัด พรอมระบุเลขที่ วัน เดือน ป ตามหนังสือที่ไดรับ
ความเห็นชอบหรืออนุญาต
(๓๐) ใหระบุจํานวนเงินที่ผูรับอนุญาตไดชําระใหกรมธนารักษเปนคาทดแทนการใชประโยชนในที่ราชพัสดุ
(๓๑) ระบุจํานวนเงินคาตรวจแบบ และระบุจํานวนเงินคาธรรมเนียมการรังวัด
(๓๒) ระบุสํานักงานธนารักษพื้นที่ตามใบเสร็จรับเงิน พรอมระบุเลขที่ เลมที่ และวัน เดือน ป
ของใบเสร็จรับเงิน
(๓๓) ระบุชื่อนายอําเภอที่ใหความเห็นชอบ ตามหนังสืออําเภอทองที่ที่ดินนั้นตั้งอยู พรอมเลขที่ วัน เดือน ป
(๓๔) ระบุชื่อองคการบริหารสวนตําบลที่ที่ดินนั้นตั้งอยู พรอมเลขที่ วัน เดือน ป ที่ใหความยินยอม
(๓๕) ระบุเลขที่ วัน เดือน ป ตามใบอนุญาตของกรมเจาทา หรือระบุชื่อขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ที่รับโอนภารกิจจากกรมเจาทา
(๓๖) ระบุเลขที่ วัน เดือน ป ตามหนังสือที่ไดรับความเห็นชอบจากสวนราชการอื่น เชน กรมปาไม
(ที่ดินในเขตปาสงวนแหงชาติ) สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ทีด่ ินในเขตปฏิรูปที่ดิน)
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (ที่ดินในเขตนิคมสรางตนเอง) เปนตน
(๓๗) ระบุชื่อ นามสกุล ของผูอํานวยการโครงการฯ พรอมเขียนชื่อ นามสกุล ตัวบรรจงในวงเล็บ
(๓๘) ระบุชื่อ นามสกุล ของผูรับอนุญาตตามขอ (๖) พรอมเขียนชื่อ นามสกุล ตัวบรรจงในวงเล็บ
หมายเหตุ
ก) ในหนังสืออนุญาตใหฝงทอ/วางทอทุกประเภท ตองใชเงื่อนไข 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 ใหเพิ่มเงื่อนไข ขอ ๒ และขอ ๓
ค) การอนุญาตฝงทอ/วางทอ ใชน้ําตั้งโรงสูบน้ํา ใหเพิ่มเงื่อนไข ขอ ๙ ขอ ๑๓ ขอ ๑๔ ขอ ๑๕ และขอ ๑๖
ง) การอนุญาตฝงทอกาซหรือทอน้ํามัน จะตองเพิ่มเงื่อนไขทางดานวิศวกรรม ดังนี้
- ใหฝงทอในระดับที่ไมต่ํากวา ๓.๕๐ เมตร จากระดับดินเดิม
- กรณีวางทอ ลอดผานคลองชลประทานควรฝงลงไปไมต่ํากวา ๒.๐๐ เมตร จากระดับขุดลอก
ทองคลองชลประทาน
- จะตองติดตั้งปายบอกถึงแนววางทอกาซ ทอน้ํามัน เปนระยะๆ
- จะตองติดตั้งวาลวปองกันการรั่วไหลของกาซหรือน้ํามันเปนระยะๆ ทุกๆ ๓ กิโลเมตรนอกเขตชุมชน
และทุกๆ ๑ กิโลเมตรในเขตชุมชน
จ) กรณีทออื่นๆ ใหติดตั้งปายบอกแนวทอ ความลึก ตามความจําเปน
ฉ) เงื่อนไขขอ ๘ ใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาที่กําหนดไว
ในกฎกระทรวง กําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๐

