
 
   ผ.ย. ๔๐ 

หนังสืออนุญาตใหกอสรางถนน/ปรับปรุงถนน                       (๑)                       . 
ในเขตที่ดินกรมชลประทาน 

 
 
ท่ี        (๓)   /                                           โครงการ                 (๒)                         .                                     

                                                        วันท่ี          เดือน         (๓)         พ.ศ.                 .                

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๓ และมาตรา 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)           เพ่ือเปนหลักฐานแสดงวาไดอนุญาตใหใชท่ีดินเขต                 (๑๒)               .                                       
เพ่ือกอสรางถนนหรือปรับปรุงถนน  สําหรับเปนทางสัญจรไปมาของประชาชนและยานพาหนะ โดยมีเง่ือนไขดังตอไปนี้.- 

 ขอ ๑  อนุญาตใหกอสรางถนน/ปรับปรุงถนนในเขตท่ีดินกรมชลประทาน 
 ๑.๑ กอสรางถนนลงผิวจราจร                    (๑๓)                  เชื่อมถนนคันคลอง              .                        
.              (๑๒)           เขตโครงการ                  (๒)                ตั้งแตกิโลเมตรท่ี               (๑๘)            .      
ถึงกิโลเมตรท่ี            (๑๘)            รวมระยะทาง           (๑๘)                 การสรางถนนสายนี้ตามแบบแปลน                        
แผนผังของ                 (๑๕)                 หมายเลข                (๑๕)           จํานวน        (๑๕)         แผน 
และแผนท่ีรูปตัดของโครงการ              (๑๖)            .    หมายเลข           (๑๖)          .จํานวน      (๑๖)        แผน 
รวมจํานวน          (๑๗)           แผน ซ่ึงแนบทายหนังสืออนุญาตฉบับนี้และใหถือเปนสวนหนึ่งของหนังสืออนุญาต       
ฉบับนี้ดวย (ใชในกรณีการกอสรางถนน)  
 ๑.๒ ปรับปรุงถนนบนคันคลอง                             (๑๒)                             เขตโครงการ                        
.                   (๒)                       ตั้งแตกิโลเมตรท่ี           (๑๔)          ถึงกิโลเมตรท่ี          (๑๔)             .  
รวมระยะทาง          (๑๘)         เปนถนน              (๑๓)          การปรับปรุงถนนสายนี้อนุโลมตามแบบแปลน
แผนผังของ                     (๑๕)                  หมายเลข              (๑๕)            จํานวน       (๑๕)       แผน
และแผนท่ีรูปตัดของโครงการ                  (๒)            หมายเลข..............(๑๖)..............จํานวน   (๑๖)  แผน  
รวมจํานวน.............(๑๗)...........แผน ซ่ึงแนบทายหนังสืออนุญาตฉบับนี้และใหถือเปนสวนหนึ่งของหนังสืออนุญาต
ฉบับนี้ดวย (ใชในกรณีการปรับปรุงถนน) 
 โดยมี......................(๑๙).............................เปนวิศวกรผูออกแบบและคํานวณ ใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ประเภท............................(๒๐)....................................สาขา................(๒๑)....................
ตามใบอนุญาตทะเบียน.............................(๒๒)...................................วันหมดอายุ....................(๒๓)......................
และมี..............................(๒๔).......................................เปนวิศวกรผูควบคุมงานใบอนุญาตประกอบวิชาชพีวศิวกรรม 
ประเภท.................(๒๐)................สาขา.....................(๒๑)...................ตามใบอนุญาตทะเบียน.............(๒๒).............
วันหมดอายุ........................(๒๓)...........................และขณะนี้ไมไดถูกเพิกถอนใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพ   
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 ขอ ๒  ถนนที่กอสรางหรือปรับปรุงขึ้นนี้  ผูรับอนุญาตตองกอสรางหรือปรับปรุงถนนใหมี           
ขนาดกวาง         (๒๕)          เมตร ยาว        (๒๖)      เมตร  มีผิวจราจรกวาง                (๒๗)            เมตร 

ไหลถนนกวางขางละ        (๒๘)          เมตร    เปนถนนลาดยาง   คอนกรีตเสริมเหล็ก   หินคลุก   ลูกรัง  และลาด

ขางถนน             (๒๙)             ระดับหลังถนนจะตองมีความสูงอยูท่ี +         (๓๐)            เมตร รทก.
หลักเกณฑนอกเหนือท่ีกลาวมานี้ นายชางชลประทานจะเปนผูกําหนดใหและผูรับอนุญาตจะตองปฏิบัติตามดวย 

 ขอ ๓  ผูรับอนุญาตตองฝงทอระบายน้ําขนาด                  (๓๑)                   เมตร  ลอดถนน
ท่ีไดรับอนุญาตใหสรางนี้ ตรงกิโลเมตร            (๓๒)            จํานวน          (๓๓)                แถว  ใหยาวตลอด
ความกวางของฐานถนนท่ีไดรับอนุญาตใหสรางนี้  ระดับธรณีทออยูท่ี              (๓๔)             เมตร.รทก. ธรณีทอ 
แนวทอ และรายละเอียดตาง ๆ นายชางชลประทานเปนผูกําหนดให ณ บริเวณท่ีจะทําการกอสราง 

 กอนท่ีผูรับอนุญาตจะลงมือกอสรางจะตองแจงใหผูอํานวยการโครงการ              (๒)               .        
ทราบลวงหนาไมนอยกวา ๗  วัน  เพ่ือนายชางชลประทานจะไดกําหนดระดับ  ระยะ  แนว  และรายละเอียดตางๆ  
แลวจึงจะดําเนินการกอสรางได 
 ผูรับอนุญาตจะตองจัดทําปายเตือนใหระวังการใชถนนระหวางการกอสราง เพ่ือปองกันการเกิด
อุบัติเหตุ หากเกิดความเสียหายผูรับอนุญาตจะตองเปนผูรับผิดชอบท้ังสิ้น 

ขอ ๔ ผูรับอนุญาตจะตองจัดใหมีวิศวกร  ผูออกแบบและคํานวณ และควบคุมการกอสราง            
ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ และกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
พ.ศ. ๒๕๕๐ นายชางชลประทานมีสิทธิจะเขาตรวจสอบการกอสราง และถาเห็นวาการกอสรางผิดพลาด อันเนื่องจาก            
ไมเปนไปตามเง่ือนไขแบบแปลนหรือเพ่ือความเหมาะสม นายชางชลประทานมีสิทธิสั่งใหแกไข รื้อยาย เพ่ือใหเปนการ
ถูกตอง ซ่ึงผูรับอนุญาตจะตองปฏิบัติตามทันที และในการเปลี่ยนแปลงแกไขนี้ ผูรับอนุญาตจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ 
จากกรมชลประทานมิได 

 ขอ ๕  การขุดดิน  ถมดิน  และบดดิน  ใชแรงคนและรถแทรกเตอร 

 ขอ ๖  ดินท่ีจะใชมากอสรางถนน  ผูรับอนุญาตจะตองจัดหาจากท่ีอ่ืนซ่ึงอยูนอกเขตท่ีดินของ 
กรมชลประทานมาถมใหไดขนาดตามท่ีกําหนด  หามขุดดินในเขตท่ีดินของกรมชลประทาน 
 ขอ ๗ เม่ือทําถนนไดตามขนาดเสร็จแลว ผูรับอนุญาตจะตองลงผิวจราจร             (๑๓)        .      
เม่ือนายชางชลประทานตรวจสอบผิวจราจรไดมาตรฐานแลว  จึงจะอนุญาตใหยานพาหนะผานได  หากผูรับอนุญาต       
จะลงผิวจราจรดวยวัตถุชนิดอ่ืนนอกเหนือจากไดรับอนุญาต จะตองไดรับอนุญาตจากกรมชลประทานเปนลายลักษณ
อักษรกอน 

หามมิใหยานพาหนะทุกชนิด ผานถนนท่ีกําลังกอสรางหรือปรับปรุงของกรมชลประทาน  
ในกรณีท่ีผูรับอนุญาตไมลงผิวจราจรใหถูกตองแลวเสร็จตามกําหนดในวรรคแรก 

 ขอ ๘ กรมชลประทานมีอํานาจสั่งปดถนน เสนนี้ได ท้ังนี้ เพ่ือประโยชนของการชลประทาน  หรือเพ่ือ
ความปลอดภัยของงานเก่ียวกับการชลประทาน  ผูรับอนุญาตจะตองปฏิบัติตามคําสั่งโดยเครงครัด 

ขอ ๙ ผูรับอนุญาตจะตองบํารุงรักษาซอมแซมถนน ใหอยูในสภาพท่ีดี ไมปลอยใหชํารุดทรุดโทรม                
หรือขุดทําลายท่ีดินบริเวณ                            (๑๒)                             ของกรมชลประทาน ใหเสียหาย                
ผิดไปจากสภาพเดิม ถาจะทําการซอมแซมหรือตอเติมถนนตอนนี้ใหผิดไปจากสภาพเดิม จะตองไดรับหนังสืออนุญาต              
เปนลายลักษณอักษรจากกรมชลประทานกอนทุกคราวไป 
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 เม่ือนายชางชลประทานแนะนํา หรือสั่งใหทําการซอมแซมบํารุงรักษาถนนสายนี้เปนลายลักษณอักษร 
ผูรับอนุญาตจะตองจัดซอมแซมทันที  ถาผูรับอนุญาตเพิกเฉยไมดําเนินการ กรมชลประทานอาจพิจารณาสั่งปดถนนหรือ
เพิกถอนการอนุญาตทันที  และผูรับอนุญาตจะตองชดใชคาเสียหายใหแกกรมชลประทานดวย 

ขอ ๑๐ ในขณะท่ีทําการกอสรางหรือปรับปรุงถนน                    (๑)                 เวลาระหวาง 
พระอาทิตยข้ึนและกอนพระอาทิตยตก ผูรับอนุญาตจะตองยินยอมใหนายชางชลประทานเขาตรวจดูการกอสราง
หรือปรับปรุงถนนได  ถานายชางชลประทานพบการกอสรางหรือปรับปรุงถนนผิดพลาดอันเนื่องจากไมปฏิบัติ                
ใหเปนไปตามเง่ือนไขเนื่องจากแบบแปลนไมชัดเจน หรือเพ่ือความเหมาะสมและใหเปนไปตามหลักวิชาการ               
นายชางชลประทานมีอํานาจท่ีจะสั่งให เปลี่ยนแปลงแกไขเพ่ือใหเปนการถูกตอง  ซ่ึงผูรับอนุญาตจะตองยินยอม
ปฏิบัติตามทันที  และในการเปลี่ยนแปลงแกไขนี้  ผูรับอนุญาตจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ จากกรมชลประทานมิได 

ขอ ๑๑ ถากรมชลประทานตองการท่ีดินบริเวณท่ีกอสรางหรือปรับปรุงถนน เพ่ือใชประโยชนในราชการ  
จะแจงใหผูรับอนุญาตทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษร 

ในกรณีท่ีมีเหตุฉุกเฉินเกิดข้ึน ซ่ึงจําเปนจะตองเจาะ ขุด ทําลาย  หรือถมถนนท่ีไดรับอนุญาตหรือ
ปรับปรุง  เพ่ือความปลอดภัยของงานเก่ียวกับการชลประทานแลว  กรมชลประทานมีสิทธิท่ีจะดําเนินการไดทันที
โดยไมต องแจ ง ให ผู รั บอนุญาตทราบล ว งหน า  และผู รั บอนุญาตจะเรี ยกร องค าสิน ไหมทดแทนใดๆ                              
จากกรมชลประทานไมไดท้ังสิ้น กับจะยกเอากําหนดเวลาของการอนุญาตตามหนังสืออนุญาตฉบับนี้ข้ึนมาเปน               
ขอโตแยง คัดคาน อยางหนึ่งอยางใดมิได 

 ขอ ๑๒ ผูรับอนุญาตจะตองเปดถนนที่กอสรางหรือปรับปรุงเปนทางสาธารณะ  เพื่ออํานวย
ความสะดวกแกประชาชน ยานพาหนะของทางราชการและประชาชนใหผานไปมาได  โดยจะเก็บคาผานทางหรือ
คาใชจายใดๆ ไมไดท้ังสิ้น 

 ขอ ๑๓ เม่ือผูรับอนุญาตกอสรางหรือปรับปรุงถนนเสร็จเรียบรอย  ผูรับอนุญาตจะตองแจงให
ผูอํานวยการโครงการ                        (๒)                        ทราบ  เพ่ือตรวจสอบมาตรฐานของถนนและ
อนุญาตเปดใหยานพาหนะผานไปมาได 

ผูรับอนุญาตจะตองเก็บเศษวัสดุเหลือใชออกไปใหพนเขตชลประทาน  และจะไมนําสิ่งของอ่ืนใด 
มาวางใหเกะกะหรือสกปรก  หรือกอสรางสิ่งหนึ่งสิ่งใด  หรือประกอบการคาบนถนนสายนี้เปนอันขาด 

 ขอ ๑๔ ไมวากรณีใดๆ ผูรับอนุญาตจะยกอายุความขึ้นตอสูกับกรมชลประทานเพื่อใหไดมาซึ่ง
กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในท่ีดินท่ีไดรับอนุญาตใหกอสรางหรือปรับปรุงตามจํานวนเนื้อท่ีท่ีอนุญาตไมได    
กรรมสิทธิ์และสทิธิครอบครองยังคงเปนของกรมชลประทานอยูตลอดไป 

 ขอ ๑๕ อนุญาตใหกอสรางหรือปรับปรุงถนนบริเวณ                      (๑๒)                           . 
ในเขตโครงการ                    (๒)                      นับแตวันท่ีผูอนุญาตไดลงนามในหนังสืออนุญาต เปนตนไป 
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 ขอ ๑๖  ถาผูรับอนุญาตไมปฏิบัติใหเปนไปตามเง่ือนไขแมแตขอหนึ่งขอใดในหนังสืออนุญาตฉบับนี้  
กรมชลประทานมีอํานาจท่ีจะเพิกถอนการอนุญาตไดทันที  ผูรับอนุญาตจะยกเอากําหนดเวลาแหงหนังสือ อนุญาตฉบับนี้
ข้ึนมาเปนขอโตแยงคัดคานอยางหนึ่งอยางใดมิได 

 เม่ือผูรับอนุญาตหมดความจําเปนจะใชถนนท่ีไดรับอนุญาตนี้  หรือสิ้นสุดระยะเวลาการอนุญาต 
หรือการอนุญาตถูกเพิกถอนดังกลาวมานี้  ผูรับอนุญาตจะตองรื้อถอนสิ่งกอสรางและทําท่ีดินใหเรียบรอยคงสภาพเดิม
ภายในกําหนดเวลาและเง่ือนไขท่ีกรมชลประทานกําหนดให หากผูรับอนุญาตเพิกเฉยไมดําเนินการกรมชลประทาน              
จะดําเนินการเอง โดยผูรับอนุญาตจะตองชดใชคาใชจายใหแกกรมชลประทานท้ังสิ้น หรือกรมชลประทานพิจารณาเห็นวา
ควรใหสิ่งกอสรางคงไวตามสภาพเดิม  กรมชลประทานก็จะแจงใหผูรับอนุญาตทราบเปนลายลักษณอักษร   

          ขอ ๑๗  กรณีท่ีดินเขตคลองหรือท่ีดินท่ีขออนุญาต........................(๑๒)....................เปนท่ีราชพัสดุ  
ผูรับอนุญาตไดรับความเห็นชอบหรืออนุญาตจากกรมธนารักษ/ผูวาราชการจังหวัด.....................(๓๕)................แลว  
ตามหนังสือท่ี..................(๓๕)...................ลงวันท่ี........(๓๕).........เดือน.............(๓๕)...............พ.ศ.........(๓๕)........... 

กอนลงนามในหนังสืออนุญาตผูรับอนุญาตไดชําระคาทดแทนการใชประโยชนท่ีดินท่ีราชพัสดุเปนเงิน               
.       (๓๖)        บาท (                (๓๖)                 ) คาธรรมเนียมการตรวจแบบเปนเงิน       (๓๗)       บาท     
(                  (๓๗)                           ) คาธรรมเนียมการรังวัดเปนเงิน               (๓๗)                    บาท  
(                         (๓๗)                          )  ใหกับกรมธนารักษ (โดยสํานักงานธนารักษพ้ืนท่ี                  .             
.         (๓๘)             ) แลว ตามใบเสร็จรับเงินเลขท่ี              (๓๘)              เลมท่ี           (๓๘)              .  .   .            

ลงวันท่ี      (๓๘)       เดือน               (๓๘)             พ.ศ         (๓๘)        . 

กรณีท่ีดินเขตคลองหรือท่ีดินท่ีขออนุญาต               (๑๒)                เปนท่ีสาธารณประโยชน 
อํานาจการดูแลเปนไปตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองท่ี พุทธศักราช ๒๔๕๗ ซ่ึงผูรับอนุญาตไดรับความ
เห็นชอบจาก                    .          (๓๙)                          แลว ตามหนังสือท่ี               (๓๙)                 .

ลงวันท่ี       (๓๙)       .  เดือน             (๓๙)            พ.ศ.       (๓๙)        หรือตามพระราชบัญญัติสภาตําบล 
และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ตามหนังสือขององคการบริหารสวนตําบล.................(๔๐).......................                      
ท่ี...............(๔๐)........................ ลงวันท่ี.........(๔๐)......เดือน.............(๔๐)................พ.ศ..........(๔๐).........และตาม
พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย พุทธศักราช ๒๔๕๖ กรมเจาทาหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินอนุญาตให            
ปลูกสรางสิ่งลวงล้ําลําน้ํา ตามใบอนุญาตเลขท่ี        (๔๑)          ลงวันท่ี   (๔๑)   เดือน       (๔๑)      พ.ศ   (๔๑)   .    
. 
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ในกรณีเปนท่ีดินของรัฐประเภทอ่ืนซ่ึงอยูในความครอบครองดูแลใชประโยชนของกรมชลประทาน  
ตองดําเนินการใหถูกตองตามกฎหมายของสวนราชการนั้น  ตามหนังสือของ............................(๔๒)..........................            
ท่ี...........(๔๒).........ลงวันท่ี.........(๔๒)........เดือน........(๔๒).........พ.ศ........(๔๒).......... 

 

               
 

                                                    ลงชื่อ                      (๔๓)                 เจาพนักงานผูอนุญาต 
              (                      (๔๓)                 ) 

         
 
                    ขาพเจาไดอาน และเขาใจขอความ รายละเอียดของหนังสืออนุญาตฉบับนี้ดีแลว  และขอรับรองวาจะ
ปฏิบัติตามเง่ือนไขของกรมชลประทานโดยเครงครัดทุกประการ 

 
 
 

                                                    ลงชื่อ                     (๔๔)                  ผูรับอนุญาต 
                                                          (                     (๔๔)                  ) 
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คําอธิบายการกรอกขอความในชองวางตามแบบหนังสืออนุญาต 

ใหกอสรางถนนและปรับปรุงถนนในเขตท่ีดินกรมชลประทาน 

(ผ.ย.๔๐ ใชเฉพาะกรณีสวนราชการขออนุญาต) 
      -  การกรอกขอความในหนังสืออนุญาต หัวขอใดไมใชใหใสเครื่องหมาย ( - ) ลงในชองวางของหัวขอนั้นๆ
หามตัดหัวขอท่ีไมใช 

 

ชองท่ี (๑) ใหระบุชื่อของประเภทถนนท่ีขออนญุาต (กอสรางถนนหรือปรับปรุงถนน) 
 (๒) ระบุชื่อโครงการฯ เจาของพ้ืนท่ีท่ีออกหนังสืออนุญาต 
 (๓) เลขท่ี/วัน เดือน ป ท่ีออกหนังสืออนุญาต 
 (๔) ชื่อ นามสกุล ของผูอํานวยการโครงการฯ เจาของพ้ืนท่ีท่ีออกหนังสืออนุญาต 
 (๕) ระบุชื่อสวนราชการท่ีขออนุญาต 
 (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) ระบุบริเวณท่ีขออนุญาต 
 (๑๓) ระบุชนิดของผิวจราจร (เชน ค.ส.ล. ลาดยาง หรือลูกรัง) 
 (๑๔) ระบุกิโลเมตรท่ีเทาใด ถึงกิโลเมตรท่ีเทาใด 
 (๑๕) ระบุแบบแปลน แผนผัง ท่ีใชในการกอสรางของผูขออนุญาต หมายเลขและจํานวนก่ีแผน 
 (๑๖) ระบุแบบแผนท่ีรูปตัดของโครงการฯ หมายเลขและจํานวนก่ีแผน 
 (๑๗) รวมจํานวนแบบของผูขออนุญาตและของโครงการฯ 
 (๑๘) รวมระยะทางท่ีขออนุญาต 
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) ใหระบุขนาดความกวางของถนน 
 (๒๖) ใหระบุขนาดความยาวของถนน 
 (๒๗) ใหระบุขนาดความกวางของผิวจราจร 
 (๒๘) ใหระบุขนาดความกวางของไหลถนน 
 (๒๙) ใหระบุลาดขางของถนนท่ีผานการพิจารณาจากฝายวิศวกรรมแลว 
 (๓๐) ใหระบุระดับหลังถนนตามรายละเอียดในแผนท่ีรูปตัดของโครงการฯ 
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 (๓๑) ใหระบุขนาดของทอระบายน้ํา 
 (๓๒) ใหระบุวาฝงทอระบายน้ําตรงกิโลเมตรท่ีเทาใด 
 (๓๓) ใหระบุจํานวนทอระบายน้ําวางก่ีแถว  
 (๓๔) ใหระบุระดับธรณีทอท่ีผานการพิจารณาจากฝายวิศวกรรมแลว 

(๓๕) ระบุกรมธนารักษ/สํานักงานธนารักษพ้ืนท่ีจังหวัด พรอมระบุเลขท่ี วัน เดือน ป ตามหนังสือท่ีไดรับ 
 ความเห็นชอบหรืออนุญาต 
 (๓๖) ระบุจํานวนเงินท่ีผูรับอนุญาตไดชําระเปนคาทดแทนการใชประโยชนในท่ีราชพัสดุ 
 (๓๗) ระบุจํานวนเงินคาตรวจแบบ คาธรรมเนียมการรังวัด 

(๓๘) ระบุสํานักงานธนารักษพ้ืนท่ีตามใบเสร็จรับเงิน พรอมระบุเลขท่ี เลมท่ี และวัน เดือน ป                   
       ของใบเสร็จรับเงิน 
(๓๙) ระบุชื่อนายอําเภอท่ีใหความเห็นชอบ ตามหนังสืออําเภอทองท่ีท่ีดินนั้นตั้งอยู พรอมเลขท่ี วัน เดือน ป 
(๔๐) ระบุชื่อองคการบริหารสวนตําบลท่ีท่ีดินนั้นตั้งอยู พรอมเลขท่ี วัน เดือน ป ท่ีใหความยินยอม 
(๔๑) ระบุเลขท่ี วัน เดือน ป ตามใบอนุญาตของกรมเจาทาหรือระบุชื่อขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

              ท่ีรับโอนภารกิจจากกรมเจาทา 
(๔๒) ระบุเลขท่ี วัน เดือน ป ตามหนังสือท่ีไดรับความเห็นชอบจากสวนราชการอ่ืน เชน กรมปาไม              

                 (ท่ีดินในเขตปาสงวนแหงชาติ) สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม (ท่ีดินในเขตปฏิรูปท่ีดิน)             
        กรมพัฒนาสังคมและสวสัดิการ (ท่ีดินในเขตนิคมสรางตนเอง) เปนตน 
(๔๓) ระบุชื่อ นามสกุล ของผูอํานวยการโครงการฯ พรอมเขียนชื่อ นามสกุล ตัวบรรจงในวงเล็บ 

 (๔๔) ระบุชื่อ นามสกุล ของผูรับอนุญาตตามขอ (๖) พรอมเขียนชื่อ นามสกุล ตัวบรรจงในวงเล็บ 
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	(๑๕) ระบุแบบแปลน แผนผัง ที่ใช้ในการก่อสร้างของผู้ขออนุญาต หมายเลขและจำนวนกี่แผ่น
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