
 
                                       ผ.ย.๓๙ 

หนังสืออนุญาตให ปกเสา พาดสาย หรือรอยสาย              (๑)         ในเขตที่ดินกรมชลประทาน 
 

 
 
 

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)          เพ่ือเปนหลักฐานแสดงวาไดอนุญาตให                       (๑๒)                           .         
ในเขต                            (๑๓)                                     จากกิโลเมตรท่ี                  (๑๔)                  .     

ถึงกิโลเมตรท่ี                   (๑๔)            รวมเปนระยะทางท้ังสิ้น                  (๑๔)                กิโลเมตร หรือ
ตรงกิโลเมตรท่ี                    (๑๔)              โดยมีเง่ือนไขดังตอไปนี้.- 

                          ขอ ๑  อนุญาตให                       (๑๒)              ในเขต               (๑๓)                 .       
                                           ตามแบบแปลนแผนผังของ                        (๑๕)                                  .                      
หมายเลข           (๑๕)             จํานวน     (๑๕)    แผน และแผนท่ีรูปตัดของโครงการ            (๑๖)         .           

.    หมายเลข              (๑๖)          จํานวน     (๑๖)    แผน รวมจํานวน         (๑๗)      แผน ซ่ึงแนบทายหนังสือ 
อนุญาตฉบับนี้และใหถือเปนสวนหนึ่งของหนังสืออนุญาตฉบับนี้ดวย 

๑.๑                                                     (๑๘)                                                 .    
                                                          (๑๘)                                                 . 
                                                          (๑๘)                                                . 

๑.๒                                                     (๑๘)                                                .    
                                                  (๑๘)                                                 . 
                                                  (๑๘)                                                . 

๑.๓                                                     (๑๘)                                               .    
                                                  (๑๘)                                               . 
                                                  (๑๘)                                               . 
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โดยมี............................(๑๙)...............................เปนวิศวกรผูออกแบบและคํานวณ  ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ประเภท..................(๒๐).........................สาขา....................(๒๑).....................
ตามใบอนุญาตทะเบียน............................(๒๒)........................วันหมดอายุ....................(๒๓)............................และมี
..............................(๒๔)......................................เปนวิศวกรผูควบคุมงานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 
ประเภท..............(๒๐).................สาขา...................(๒๑)................ตามใบอนุญาตทะเบียน..............(๒๒).....................
วันหมดอายุ...................(๒๓)............................และขณะนี้ไมไดถูกเพิกถอนใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพ   

 ขอ ๒ ผูรับอนุญาตจะตองไมจําหนายกระแสไฟฟา หรือจะตองไมติดตั้งโทรศัพท ใหแกผูขอใช
กระแสไฟฟาหรือผูขอติดตั้งโทรศัพทท่ีปลูกบานพักอาศัยรุกล้ําในเขตท่ีดินของกรมชลประทานเด็ดขาด 

 ขอ ๓  ผูรับอนุญาตจะตองจัดใหมีวิศวกร  ผูออกแบบและคํานวณ และควบคุมการกอสราง  
ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ และกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
พ.ศ. ๒๕๕๐ นายชางชลประทานมีสิทธิจะเขาตรวจสอบการกอสราง และถาเห็นวาการกอสรางผิดพลาด อันเนื่องจาก
ไมเปนไปตามเง่ือนไขแบบแปลนหรือเพ่ือความเหมาะสม นายชางชลประทานมีสิทธิสั่งใหแกไข รื้อยาย เพ่ือใหเปนการ
ถูกตอง ซ่ึงผูรับอนุญาตจะตองปฏิบัติตามทันที และในการเปลี่ยนแปลงแกไขนี้ ผูรับอนุญาตจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ 
จากกรมชลประทานมิได 

                          ขอ ๔  ผูรับอนุญาตจะตองปกเสา พาดสาย หรือรอยสาย                  (๑๒)                     .    
ดวยความระมัดระวัง  หากเกิดความเสียหายข้ึนเพราะการนี้  ผูรับอนุญาตจะตองเปนผูรับผิดชอบ     

 ขอ ๕  กอนดําเนินการปกเสา พาดสาย หรือรอยสาย                    (๑๒)                       .               

ผูรับอนุญาตจะตองแจงใหผูอํานวยการโครงการ                         (๒)                                  ทราบลวงหนา
ไมนอยกวา ๗ วัน เพ่ือจะไดสงเจาหนาท่ีชลประทานไปกําหนดแนว ระดับ และระยะตาง ๆ ให แลวจึงจะดําเนินการได 

ขอ ๖  ในขณะทําการปกเสา พาดสาย หรือรอยสาย            (๑๒)            .ตามหนังสืออนุญาต
ฉบับนี้ ในระหวางพระอาทิตยข้ึนถึงพระอาทิตยตก ผูรับอนุญาตจะตองยินยอมใหนายชางชลประทานหรือผูแทน  
เขาตรวจดูการกอสรางได ถานายชางชลประทานหรือผูแทนพบการกอสรางผิดพลาดอันเนื่องจากไมเปนไป              
ตามเง่ือนไขท่ีอนุญาตหรือเนื่องจากการกอสรางผิดหลักวิชาการก็ดี เพ่ือความเหมาะสม นายชางชลประทาน              
หรือผูแทน มีอํานาจท่ีจะสั่งใหแกไขเพ่ือใหเปนการถูกตอง ซ่ึงผูรับอนุญาตจะตองปฏิบัติตามทันที และในการ
เปลี่ยนแปลงแกไขนี้ ผูรับอนุญาตจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ จากกรมชลประทานมิได ถาผูรับอนุญาตไมปฏิบัติตาม
กรมชลประทานมีอํานาจท่ีจะสั่ งใหรื้อถอนสิ่ งกอสรางออกไปใหพนเขต               (๑๓ )             .                                                     
และทําพ้ืนท่ีท่ีไดทําการกอสรางใหเรียบรอยคงสภาพเดิม  ถาผูรับอนุญาตไมดําเนินการรื้อถอน  กรมชลประทาน                 
จะดําเนินการรื้อถอนเอง  โดยผูรับอนุญาตจะตองชดใชคาใชจายในการนี้ใหแกกรมชลประทานท้ังสิ้น 

ขอ ๗  ถากรมชลประทานตองการใชที่ดินบริเวณที่ใชปกเสาหรือที่พาดสายหรือรอยสาย          
.                  (๑๒)     .                   พาดผานเพ่ือประโยชนในราชการ  กรมชลประทานจะไดแจงใหผูรับอนุญาต       
ทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษร  และผูรับอนุญาตจะตองรื้อถอนเสาและสาย                    (๑๒)                  .         

ตลอดจนเครื่องอุปกรณตาง ๆ  ออกไปใหพนเขต                      (๑๓)                              ภายในกําหนดเวลา
และเง่ือนไขท่ีกรมชลประทานจะกําหนดให  พรอมท้ังจะตองปรับปรุงท่ีดินใหคงสภาพเดิม  ถาผูรับอนุญาต                   
ไมดําเนินการรื้อถอน  กรมชลประทานจะดําเนินการรื้อถอนเอง  โดยผูรับอนุญาตจะตองชดใชคาใชจายในการนี้
ใหแกกรมชลประทานท้ังสิ้น 
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 ในกรณีท่ีมีเหตุฉุกเฉินเกิดข้ึนซ่ึงจําเปนจะตองทําลายหรือรื้อถอนสิ่งกอสรางดังกลาว 
เพ่ือความปลอดภัยของงานเก่ียวกับการชลประทาน  กรมชลประทานมีสิทธิดําเนินการไดทันที  โดยมิตองแจงให 
ผูรับอนุญาตทราบลวงหนา  และผูรับอนุญาตจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ จากกรมชลประทานไมไดท้ังสิ้น กับจะยกเอา
ประโยชนแหงเง่ือนเวลาตามหนังสืออนุญาตฉบับนี้ข้ึนมาเปนขอโตแยง คัดคาน อยางหนึ่งอยางใดมิได 

ขอ ๘  ผูรับอนุญาตจะโอนสิทธิท่ีไดรับอนุญาตนี้ใหแกบุคคลอ่ืนมิได  เวนแตไดรับอนุญาตเปน
ลายลักษณอักษรจากกรมชลประทาน 

 ขอ ๙  ผูรับอนุญาตจะตองซอมแซมบํารุงรักษาเสาและสาย                  (๑๒)                   .         
ใหอยูในสภาพท่ีดีและปลอดภัยอยูเสมอ  ไมปลอยใหชํารุดทรุดโทรมหรือลมเอนหรือปลอยใหสาย       (๑๓)           .               
หยอนยาน  อันอาจเปนเหตุใหเกิดภยันตรายตอบุคคล ทรัพยสิน  หรือเรือ - แพท่ีสัญจรไปมา หากเกิดความเสียหาย
เพราะการนี้ ผูรับอนุญาตจะตองเปนผูรับผิดชอบ และถาจะทําการรื้อถอนเสาและสาย               (๑๒)                  .   
หรือตอเติมสวนหนึ่งสวนใดใหผิดแผกไปจากสภาพเดิม  จะตองไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากกรมชลประทาน
เสียกอนทุกคราวไป  ถาไดทําไปกอนโดยไมไดรับอนุญาต  กรมชลประทานมีอํานาจบังคับใหรื้อถอนและหรือใหชดใช
คาเสียหายแกกรมชลประทานได 

ขอ ๑๐  อนุญาตใหปกเสา พาดสาย หรือรอยสาย                   (๑๒)                                 . 
ในเขต                         (๑๓)                        มีกําหนด       (๒๕)       ป  นับตั้งแตวันถัดจากวันท่ีผูอนุญาตได 
ลงนามในหนังสืออนุญาตเปนตนไป 

เ ม่ือครบกําหนดเวลาการอนุญาตแลว หากผูรับอนุญาตยังมีความประสงคจะปกเสา          
พาดสายหรือรอยสาย               (๑๒)                ตอไปอีก  ก็ใหทําหนังสือขอตออายุหนังสืออนุญาตไปยัง               
กรมชลประทาน กอนครบกําหนดเวลาการอนุญาตไมนอยกวา ๓๐ วัน แตกรมชลประทานสงวนสิทธิท่ีจะอนุญาต
หรือไมก็ได โดยจะคํานึงถึงงานชลประทานเปนประการสําคัญ 

ขอ ๑๑ ถาผูรับอนุญาตไมปฏิบัติใหเปนไปตามเง่ือนไขแมขอหนึ่งขอใดดังกลาวขางตน   
กรมชลประทานมีสิ ทธิ ท่ี จะเพิกถอนการอนุญาตได ทันที  โดยผู รั บอนุญาตจะเรี ยกร องค าเสี ยหายใดๆ                                     
จากกรมชลประทานมิได 

 เม่ือผูรับอนุญาตหมดความจําเปนท่ีจะปกเสา พาดสาย หรือรอยสาย             (๑๒)            .              
ตามท่ีไดรับอนุญาตนี้  ดวยประการใด ๆ หรือสิ้นสุดระยะเวลาการอนุญาต  หรือการอนุญาตถูกเพิกถอนผูรับอนุญาตจะตอง
รื้อถอนเสาและสาย                                 (๑๒)                                   พรอมอุปกรณตางๆ  ใหพนเขต  
                              (๑๓)                                และทําพ้ืนท่ีใหคงสภาพเดิมภายในกําหนดเวลาและเง่ือนไข
ท่ีกรมชลประทานจะกําหนด  หากผูรับอนุญาตเพิกเฉยไมดําเนินการ  กรมชลประทานจะดําเนินการเอง                     
โดยผูรับอนุญาตจะตองชดใชคาใชจายในการนี้ใหแกกรมชลประทานท้ังสิ้น 

ขอ ๑๒  กรณีท่ีดินเขตคลองหรือท่ีดินท่ีขออนุญาต......................(๑๓)................เปนท่ีราชพัสดุ  
ผูรับอนุญาตไดรับความเห็นชอบหรืออนุญาตจากกรมธนารักษ/ผูวาราชการจังหวัด.....................(๒๖)...............แลว  
ตามหนังสือท่ี....................(๒๖).....................ลงวันท่ี.........(๒๖)........ เดือน........(๒๖)..............พ.ศ.........(๒๖).......... 
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กอนลงนามในหนังสืออนุญาตผูรับอนุญาตไดชําระคาทดแทนการใชประโยชนในท่ีดินท่ีราชพัสด ุ   
เปนเงิน               (๒๗)             บาท  (                         (๒๗)                    ) คาตรวจแบบเปนเงิน               
.      (๒๘)       บาท (                   (๒๘)               ) คาธรรมเนียมรังวัดเปนเงิน            (๒๘)             บาท    
(              (๒๘)               ) ใหกับกรมธนารักษ (โดยสํานักงานธนารักษพ้ืนท่ี            (๒๙)               ) แลว   
ตามใบเสร็จรับเงินเลขท่ี         (๒๙)           เลมท่ี        (๒๙)         ลงวันท่ี      (๒๙)    เดือน        (๒๙)      .              
พ.ศ       (๒๙)        .              

กรณีท่ีดินเขตคลองหรือท่ีดินท่ีขออนุญาต             (๑๓)               เปนท่ีสาธารณประโยชน 
อํานาจการดูแลเปนไปตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองท่ี พุทธศักราช ๒๔๕๗ ซ่ึงผูรับอนุญาตไดรับความ
เห็นชอบจาก                      (๓๐)                   แลว ตามหนังสือท่ี         (๓๐)       ลงวันท่ี       (๓๐)      .  

เดือน      (๓๐)      พ.ศ.    (๓๐)     หรือตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗  
ตามหนังสือขององคการบริหารสวนตําบล...................(๓๑).......................ท่ี..........(๓๑)...........ลงวนัท่ี........(๓๑).........             
เดือน.............(๓๑)...........พ.ศ.........(๓๑)........และตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย พุทธศักราช ๒๔๕๖ 
กรมเจาทา หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินอนุญาตใหปลูกสรางสิ่งลวงล้ําลําน้ํา ตามใบอนุญาตเลขท่ี      (๓๒)     . 
ลงวันท่ี     (๓๒)     เดือน         ๓๒)     .         พ.ศ    (๓๒)    .  

กรณีท่ีเปนท่ีดินของรัฐประเภทอ่ืนซ่ึงอยูในความครอบครองดูแลใชประโยชนของกรมชลประทาน         
ตองดําเนินการใหถูกตองตามกฎหมายของสวนราชการนั้น ตามหนังสือของ.............................(๓๓)...............................
ท่ี................(๓๓)...............ลงวันท่ี........(๓๓)...........เดือน.......(๓๓)............พ.ศ...........(๓๓)............ 

 
 

                                                      ลงชื่อ                       (๓๔)                      เจาพนักงานผูอนุญาต 
                     (                      (๓๔)                      ) 

         
 
 
  

ขาพเจาไดอาน และเขาใจขอความ รายละเอียดของหนังสืออนุญาตฉบับนี้ดีแลว  และขอรับรองวา          
จะปฏิบัติตามเง่ือนไขของกรมชลประทานโดยเครงครัดทุกประการ 

 
 

                                                       ลงชื่อ                      (๓๕)                      ผูรับอนุญาต 
                                                              (                     (๓๕)                      ) 
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คําอธิบายการกรอกขอความในชองวางตามแบบหนังสืออนุญาต 

ใหปกเสา พาดสาย หรือรอยสายไฟฟา/โทรศัพท  (ผ.ย. ๓๙) 

      -  การกรอกขอความในหนังสืออนุญาต หัวขอใดไมใชใหใสเครื่องหมาย (-) ลงในชองวางของหัวขอนั้นๆ 
หามตัดหัวขอท่ีไมใช 

ชองท่ี (๑) ใหระบุชื่อของประเภทท่ีขออนุญาตปกเสา พาดสายหรือรอยสายไฟฟา/โทรศัพท 
 (๒) ระบุชื่อโครงการฯ เจาของพ้ืนท่ีท่ีออกหนังสืออนุญาต 
 (๓) เลขท่ี/วัน เดือน ป ท่ีออกหนังสืออนุญาต 
 (๔) ชื่อ นามสกุล ของผูอํานวยการโครงการฯ เจาของพ้ืนท่ีท่ีออกหนังสืออนุญาต 
 (๕) ระบุชื่อ สวนราชการ  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) ระบุประเภทของการอนุญาต 
 (๑๓) ระบุบริเวณท่ีขออนุญาต 
 (๑๔) ระบุจาก กม.ใด ถึง กม.ใด และรวมระยะทางท่ีอนุญาต 
 (๑๕) ระบุแบบแปลน แผนผัง ท่ีใชในการกอสรางของผูขออนุญาต หมายเลขและจํานวนก่ีแผน 
 (๑๖) ระบุแบบแผนท่ีรูปตัดของโครงการฯ หมายเลขและจํานวนก่ีแผน 
 (๑๗) รวมจํานวนแบบของผูขออนุญาตและของโครงการฯ 
 (๑๘) เง่ือนไขตางๆ ท่ีกําหนดใหผูขออนุญาต 
ชองท่ี (๑๙) ถึงชองท่ี (๒๔) ใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาท่ีกําหนดไวใน
กฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๐ 

(๑๙) ระบุชื่อ นามสกุล ของวิศวกรผูออกแบบและคํานวณ 
 (๒๐) ระบุใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภท ภาคีวิศวกร สามัญวิศวกร หรือ วุฒิวิศวกร 
 (๒๑) ระบุใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรม เชน โยธา  ไฟฟา 
 (๒๒) ระบุใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม เลขทะเบียน ภย.  สย. หรือ วย. 
 (๒๓) ระบุวัน เดือน ป ท่ีหมดอายุของใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
 (๒๔) ระบุชื่อ นามสกุล ของวิศวกรผูควบคุมงาน 
 (๒๕) กําหนดระยะเวลาท่ีอนุญาตใหผูขออนุญาต ตั้งแต ๓ ป แตไมเกิน ๕ ป 

(๒๖) ระบุกรมธนารักษ/สํานักงานธนารักษพ้ืนท่ีจังหวัด พรอมระบุเลขท่ี วัน เดือน ป ตามหนังสือท่ีไดรับ 
 ความเห็นชอบหรืออนุญาต 
 (๒๗) ระบุจํานวนเงินท่ีผูรับอนุญาตไดชําระใหกรมธนารักษเปนคาทดแทนการใชประโยชนในท่ีราชพัสดุ 
 (๒๘) ระบุจํานวนเงินคาตรวจแบบ และระบุจํานวนเงินคาธรรมเนียมการรังวัด 
 (๒๙) ระบุชื่อสํานักงานธนารักษพ้ืนท่ีตามใบเสร็จรับเงิน พรอมระบุเลขท่ี เลมท่ี พรอมวัน เดือน ป  
                 ของใบเสร็จรับเงิน 
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- ข 18 - 



  

 
 
 
 
 (๓๐) ระบุชื่อนายอําเภอท่ีใหความเห็นชอบ ตามหนังสืออําเภอทองท่ีท่ีดินนั้นตั้งอยู พรอมเลขท่ี วัน เดือน ป 
 (๓๑) ระบุชื่อองคการบริหารสวนตําบลท่ีท่ีดินนั้นตั้งอยู พรอมเลขท่ี วัน เดือน ป ท่ีใหความยินยอม 
 (๓๒) ระบุเลขท่ี วัน เดือน ป ตามใบอนุญาตของกรมเจาทาหรือระบุชื่อขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
                 ท่ีรับโอนภารกิจจากกรมเจาทา 
 (๓๓) ระบุเลขท่ี วัน เดือน ป ตามหนังสือท่ีไดรับความเห็นชอบจากสวนราชการอ่ืน เชน กรมปาไม              
                 (ท่ีดินในเขตปาสงวนแหงชาติ) สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม (ท่ีดินในเขตปฏิรูปท่ีดิน)             

        กรมพัฒนาสังคมและสวสัดิการ (ท่ีดินในเขตนิคมสรางตนเอง) เปนตน 
 (๓๔) ระบุชื่อ นามสกุล ของผูอํานวยการโครงการฯ พรอมเขียนชื่อ นามสกุล ตัวบรรจงในวงเล็บ 
 (๓๕) ระบุชื่อ นามสกุล ของผูรับอนุญาตตามขอ (๖) พรอมเขียนชื่อ นามสกุล ตัวบรรจงในวงเล็บ 
 
หมายเหตุ 

ก)  ใหเลือกกรอกขอความตามประเภทท่ีขออนุญาต 
ข)  เก่ียวกับการกรอกขอความในหนังสืออนุญาตของ ขอ ๑ คําอธิบายชองท่ี (๑๘) เง่ือนไขตางๆ                     

ท่ีกําหนดใหผูขออนุญาตนั้น ตัวอยางในการกรอกเพ่ือเปนแนวทาง เชน 
- ผูรับอนุญาตตองปกเสา (คอนกรีต) ขนาด (๘.๕๐ เมตร) จํานวน............ตน พรอมท้ังพาดสายหรือ 
     รอยสาย (ไฟฟา/โทรศัพท) จากเสาตนเดิมไปยังเสาตนท่ีขออนุญาต โดยปกเสาใหหางจากเขต  
     ชลประทาน ๒.๐๐ เมตร 
- ผูรับอนุญาตตองพาดสายไฟฟา/โทรศัพท ใหระดับทองสายไฟฟา/โทรศัพท ระหวางชวงเสาท่ีขึง 
      เสร็จแลว  สูงกวาระดับพ้ืนดินและระดับน้ําสูงสุด ขามคลองชลประทาน ณ บริเวณนั้นไมนอยกวา   

                     ๖.๕๐ เมตร  
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