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หนังสืออนุญาตใหกอสรางถนน/ปรับปรุงถนน
ในเขตที่ดินกรมชลประทาน
ที่

(๓) /

โครงการ
วันที่
เดือน

ผ.ย. ๔๐
(๑)

(๓)

.

(๒)

.

พ.ศ.

.

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๓ และมาตรา 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
เปนผูแทน ตามหนังสือ/หรือหนังสือมอบอํานาจที่
(๑๐)
สัญชาติ
(๙)
ลงวันที่ (๑๐) เดือน
(๑๐)
พ.ศ.
(๑๐)
สํานักงานตั้งอยูเลขที่
(๑๑)
ถนน
(๑๑)
ตําบล/แขวง
(๑๑)
อําเภอ/เขต
(๑๑)
เพื่อเปนหลักฐานแสดงวาไดอนุญาตใหใชที่ดินเขต
(๑๒)
จังหวัด
(๑๑)
เพื่อกอสรางถนนหรือปรับปรุงถนน สําหรับเปนทางสัญจรไปมาของประชาชนและยานพาหนะ โดยมีเงื่อนไขดังตอไปนี้..

.

.

.

.

.

ขอ ๑ อนุญาตใหกอสรางถนน/ปรับปรุงถนนในเขตที่ดินกรมชลประทาน
๑.๑ กอสรางถนนลงผิวจราจร
(๑๓)
เชื่อมถนนคันคลอง
(๑๒)
เขตโครงการ
(๒)
ตั้งแตกิโลเมตรที่
(๑๘)
ถึงกิโลเมตรที่
(๑๘)
รวมระยะทาง
(๑๘)
การสรางถนนสายนี้ตามแบบแปลน
แผนผังของ
(๑๕)
หมายเลข
(๑๕)
จํานวน
(๑๕)
แผน
และแผนที่รูปตัดของโครงการ
(๑๖)
หมายเลข
(๑๖)
จํานวน (๑๖)
แผน
รวมจํานวน
(๑๗)
แผน ซึ่งแนบทายหนังสืออนุญาตฉบับนี้และใหถือเปนสวนหนึ่งของหนังสืออนุญาต
ฉบับนี้ดวย (ใชในกรณีการกอสรางถนน)
๑.๒ ปรับปรุงถนนบนคันคลอง
(๑๒)
เขตโครงการ
(๒)
ตั้งแตกิโลเมตรที่
(๑๔)
ถึงกิโลเมตรที่
(๑๔)
เปนถนน
(๑๓)
การปรับปรุงถนนสายนี้อนุโลมตามแบบแปลน
รวมระยะทาง
(๑๘)
แผนผังของ
(๑๕)
หมายเลข
(๑๕)
จํานวน
(๑๕)
แผน
และแผนที่รูปตัดของโครงการ
(๒)
หมายเลข..............(๑๖)..............จํานวน (๑๖) แผน
รวมจํานวน.............(๑๗)...........แผน ซึ่งแนบทายหนังสืออนุญาตฉบับนี้และใหถือเปนสวนหนึ่งของหนังสืออนุญาต
ฉบับนี้ดวย (ใชในกรณีการปรับปรุงถนน)
โดยมี......................(๑๙).............................เปนวิศวกรผูออกแบบและคํานวณ ใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภท............................(๒๐)....................................สาขา................(๒๑)....................
ตามใบอนุญาตทะเบียน.............................(๒๒)...................................วันหมดอายุ....................(๒๓)......................
และมี..............................(๒๔).......................................เปนวิศวกรผูควบคุมงานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ประเภท.................(๒๐)................สาขา.....................(๒๑)...................ตามใบอนุญาตทะเบียน.............(๒๒).............
วันหมดอายุ........................(๒๓)...........................และขณะนี้ไมไดถูกเพิกถอนใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพ
.

.

.

.

.

.

.
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ขอ ๒ ถนนที่ ก อ สร า งหรื อ ปรั บ ปรุ ง ขึ้ น นี้ ผูรั บ อนุญ าตตอ งกอ สรา งหรือ ปรับ ปรุง ถนนใหมี
เมตร ยาว
(๒๖) เมตร มีผิวจราจรกวาง
(๒๗)
เมตร
ขนาดกวาง
(๒๕)
ไหลถนนกวางขางละ
(๒๘)
เมตร เปนถนนลาดยาง คอนกรีตเสริมเหล็ก หินคลุก ลูกรัง และลาด
ระดับหลังถนนจะตองมีความสูงอยูที่ +
(๓๐)
เมตร รทก.
ขางถนน
(๒๙)
หลักเกณฑนอกเหนือที่กลาวมานี้ นายชางชลประทานจะเปนผูกําหนดใหและผูรับอนุญาตจะตองปฏิบัติตามดวย
ขอ ๓ ผูรับอนุญาตตองฝงทอระบายน้ําขนาด
(๓๑)
เมตร ลอดถนน
ที่ไดรับอนุญาตใหสรางนี้ ตรงกิโลเมตร
(๓๒)
จํานวน
(๓๓)
แถว ใหยาวตลอด
ความกวางของฐานถนนที่ไดรับอนุญาตใหสรางนี้ ระดับธรณีทออยูที่
(๓๔)
เมตร.รทก. ธรณีทอ
แนวทอ และรายละเอียดตาง ๆ นายชางชลประทานเปนผูกําหนดให ณ บริเวณที่จะทําการกอสราง
กอนที่ผูรับอนุญาตจะลงมือกอสรางจะตองแจงใหผูอํานวยการโครงการ
(๒)
ทราบลวงหนาไมนอยกวา ๗ วัน เพื่อนายชางชลประทานจะไดกําหนดระดับ ระยะ แนว และรายละเอียดตางๆ
แลวจึงจะดําเนินการกอสรางได
ผูรับอนุญาตจะตองจัดทําปายเตือนใหระวังการใชถนนระหวางการกอสราง เพื่อปองกันการเกิด
อุบัติเหตุ หากเกิดความเสียหายผูรับอนุญาตจะตองเปนผูรับผิดชอบทั้งสิ้น
.

ข อ ๔ ผู รั บ อนุ ญ าตจะต อ งจั ด ให มี วิ ศ วกร ผู อ อกแบบและคํ า นวณ และควบคุ ม การก อ สร า ง
ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ และกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
พ.ศ. ๒๕๕๐ นายชางชลประทานมีสิทธิจะเขาตรวจสอบการกอสราง และถาเห็นวาการกอสรางผิดพลาด อันเนื่องจาก
ไมเปนไปตามเงื่อนไขแบบแปลนหรือเพื่อความเหมาะสม นายชางชลประทานมีสิทธิสั่งใหแกไข รื้อยาย เพื่อใหเปนการ
ถูกตอง ซึ่งผูรับอนุญาตจะตองปฏิบัติตามทันที และในการเปลี่ยนแปลงแกไขนี้ ผูรับอนุญาตจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ
จากกรมชลประทานมิได
ขอ ๕ การขุดดิน ถมดิน และบดดิน ใชแรงคนและรถแทรกเตอร
ขอ ๖ ดินที่จะใชมากอสรางถนน ผูรับอนุญาตจะตองจัดหาจากที่อื่นซึ่งอยูนอกเขตที่ดินของ
กรมชลประทานมาถมใหไดขนาดตามที่กําหนด หามขุดดินในเขตที่ดินของกรมชลประทาน
ขอ ๗ เมื่อทําถนนไดตามขนาดเสร็จแลว ผูรับอนุญาตจะตองลงผิวจราจร
(๑๓)
เมื่อนายชางชลประทานตรวจสอบผิวจราจรไดมาตรฐานแลว จึงจะอนุญาตใหยานพาหนะผานได หากผูรับอนุญาต
จะลงผิวจราจรดวยวัตถุชนิดอื่นนอกเหนือจากไดรับอนุญาต จะตองไดรับอนุญาตจากกรมชลประทานเปนลายลักษณ
อักษรกอน
.

ห า มมิ ใ ห ย านพาหนะทุ ก ชนิ ด ผ า นถนนที่ กํ า ลั ง ก อ สร า งหรื อ ปรั บ ปรุ ง ของกรมชลประทาน
ในกรณีที่ผูรับอนุญาตไมลงผิวจราจรใหถูกตองแลวเสร็จตามกําหนดในวรรคแรก
ขอ ๘ กรมชลประทานมีอํานาจสั่งปดถนน เสนนี้ได ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของการชลประทาน หรือเพื่อ
ความปลอดภัยของงานเกี่ยวกับการชลประทาน ผูรับอนุญาตจะตองปฏิบัติตามคําสั่งโดยเครงครัด
ขอ ๙ ผูรับอนุญาตจะตองบํารุงรักษาซอมแซมถนน ใหอยูในสภาพที่ดี ไมปลอยใหชํารุดทรุดโทรม
ของกรมชลประทาน ใหเสียหาย
หรือขุดทําลายที่ดินบริเวณ
(๑๒)
ผิดไปจากสภาพเดิม ถาจะทําการซอมแซมหรือตอเติมถนนตอนนี้ใหผิดไปจากสภาพเดิม จะตองไดรับหนังสืออนุญาต
เปนลายลักษณอักษรจากกรมชลประทานกอนทุกคราวไป
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เมื่อนายชางชลประทานแนะนํา หรือสั่งใหทําการซอมแซมบํารุงรักษาถนนสายนี้เปนลายลักษณอักษร
ผูรับอนุญาตจะตองจัดซอมแซมทันที ถาผูรับอนุญาตเพิกเฉยไมดําเนินการ กรมชลประทานอาจพิจารณาสั่งปดถนนหรือ
เพิกถอนการอนุญาตทันที และผูรับอนุญาตจะตองชดใชคาเสียหายใหแกกรมชลประทานดวย
ขอ ๑๐ ในขณะที่ทําการกอสรางหรือปรับปรุงถนน
(๑)
เวลาระหวาง
พระอาทิตยขึ้นและกอนพระอาทิตยตก ผูรับอนุญาตจะตองยินยอมใหนายชางชลประทานเขาตรวจดูการกอสราง
หรื อปรั บปรุ งถนนได ถานายช างชลประทานพบการกอสรางหรือปรับ ปรุง ถนนผิดพลาดอัน เนื่องจากไมปฏิบัติ
ให เ ป น ไปตามเงื่ อ นไขเนื่ อ งจากแบบแปลนไม ชั ดเจน หรือ เพื่อ ความเหมาะสมและใหเ ป น ไปตามหลัก วิ ช าการ
นายชางชลประทานมีอํานาจที่จะสั่งให เปลี่ยนแปลงแกไขเพื่อใหเปนการถูกตอง ซึ่งผูรับอนุญาตจะตองยินยอม
ปฏิบัติตามทันที และในการเปลี่ยนแปลงแกไขนี้ ผูรับอนุญาตจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ จากกรมชลประทานมิได
ขอ ๑๑ ถากรมชลประทานตองการที่ดินบริเวณที่กอสรางหรือปรับปรุงถนน เพื่อใชประโยชนในราชการ
จะแจงใหผูรับอนุญาตทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษร
ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น ซึ่งจําเปนจะตองเจาะ ขุด ทําลาย หรือถมถนนที่ไดรับอนุญาตหรือ
ปรับปรุง เพื่อความปลอดภัยของงานเกี่ยวกับการชลประทานแลว กรมชลประทานมีสิทธิที่จะดําเนินการไดทันที
โดยไม ต อ งแจ ง ให ผู รั บ อนุ ญ าตทราบล ว งหน า และผู รั บ อนุ ญ าตจะเรี ย กร อ งค า สิ น ไหมทดแทนใดๆ
จากกรมชลประทานไมไดทั้งสิ้น กับ จะยกเอากําหนดเวลาของการอนุญ าตตามหนังสืออนุญ าตฉบับ นี้ขึ้นมาเปน
ขอโตแยง คัดคาน อยางหนึ่งอยางใดมิได
ขอ ๑๒ ผู รั บ อนุ ญ าตจะต อ งเปด ถนนที่กอ สรา งหรือ ปรับ ปรุง เปน ทางสาธารณะ เพื่อ อํา นวย
ความสะดวกแกประชาชน ยานพาหนะของทางราชการและประชาชนใหผานไปมาได โดยจะเก็บคาผานทางหรือ
คาใชจายใดๆ ไมไดทั้งสิ้น
ขอ ๑๓ เมื่อผูรับอนุญาตกอสรางหรือปรับ ปรุงถนนเสร็จ เรีย บรอย ผูรับ อนุญ าตจะตองแจงให
ทราบ เพื่อตรวจสอบมาตรฐานของถนนและ
ผูอํานวยการโครงการ
(๒)
อนุญาตเปดใหยานพาหนะผานไปมาได
ผูรับอนุญาตจะตองเก็บเศษวัสดุเหลือใชออกไปใหพนเขตชลประทาน และจะไมนําสิ่งของอื่นใด
มาวางใหเกะกะหรือสกปรก หรือกอสรางสิ่งหนึ่งสิ่งใด หรือประกอบการคาบนถนนสายนี้เปนอันขาด
ขอ ๑๔ ไมวากรณีใดๆ ผูรับ อนุญ าตจะยกอายุความขึ้น ตอสูกับ กรมชลประทานเพื่อใหไดมาซึ่ง
กรรมสิ ทธิ์ ห รื อ สิท ธิครอบครองในที่ ดิน ที่ ได รั บ อนุญ าตใหก อสรา งหรื อปรับ ปรุง ตามจํา นวนเนื้ อที่ ที่อ นุญ าตไมไ ด
กรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครองยังคงเปนของกรมชลประทานอยูตลอดไป
ขอ ๑๕ อนุญาตใหกอสรางหรือปรับปรุงถนนบริเวณ
(๑๒)
ในเขตโครงการ
(๒)
นับแตวันที่ผูอนุญาตไดลงนามในหนังสืออนุญาต เปนตนไป

.
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ขอ ๑๖ ถาผูรับอนุญาตไมปฏิบัติใหเปนไปตามเงื่อนไขแมแตขอหนึ่งขอใดในหนังสืออนุญาตฉบับนี้
กรมชลประทานมีอํานาจที่จะเพิกถอนการอนุญาตไดทันที ผูรับอนุญาตจะยกเอากําหนดเวลาแหงหนังสือ อนุญาตฉบับนี้
ขึ้นมาเปนขอโตแยงคัดคานอยางหนึ่งอยางใดมิได
เมื่อผูรับอนุญาตหมดความจําเปนจะใชถนนที่ไดรับอนุญาตนี้ หรือสิ้นสุดระยะเวลาการอนุญาต
หรือการอนุญาตถูกเพิกถอนดังกลาวมานี้ ผูรับอนุญาตจะตองรื้อถอนสิ่งกอสรางและทําที่ดินใหเรียบรอยคงสภาพเดิม
ภายในกําหนดเวลาและเงื่อนไขที่กรมชลประทานกําหนดให หากผูรับอนุญาตเพิกเฉยไมดําเนินการกรมชลประทาน
จะดําเนินการเอง โดยผูรับอนุญาตจะตองชดใชคาใชจายใหแกกรมชลประทานทั้งสิ้น หรือกรมชลประทานพิจารณาเห็นวา
ควรใหสิ่งกอสรางคงไวตามสภาพเดิม กรมชลประทานก็จะแจงใหผูรับอนุญาตทราบเปนลายลักษณอักษร
ขอ ๑๗ กรณีที่ดินเขตคลองหรือที่ดินที่ขออนุญาต........................(๑๒)....................เปนที่ราชพัสดุ
ผูรับอนุญาตไดรับความเห็นชอบหรืออนุญาตจากกรมธนารักษ/ผูวาราชการจังหวัด.....................(๓๕)................แลว
ตามหนังสือที่..................(๓๕)...................ลงวันที่........(๓๕).........เดือน.............(๓๕)...............พ.ศ.........(๓๕)...........
กอนลงนามในหนังสืออนุญาตผูรับอนุญาตไดชําระคาทดแทนการใชประโยชนที่ดินที่ราชพัสดุเปนเงิน
(๓๖)
บาท (
(๓๖)
) คาธรรมเนียมการตรวจแบบเปนเงิน
(๓๗)
บาท
(
(๓๗)
) คาธรรมเนียมการรังวัดเปนเงิน
(๓๗)
บาท
) ใหกับกรมธนารักษ (โดยสํานักงานธนารักษพื้นที่
(
(๓๗)
(๓๘)
) แลว ตามใบเสร็จรับเงินเลขที่
(๓๘)
เลมที่
(๓๘)
ลงวันที่ (๓๘)
เดือน
(๓๘)
พ.ศ
(๓๘)
.

.

.

. . .

.

กรณีที่ดินเขตคลองหรือที่ดินที่ขออนุญาต
(๑๒)
เปนที่สาธารณประโยชน
อํานาจการดูแลเปนไปตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ พุทธศักราช ๒๔๕๗ ซึ่งผูรับอนุญาตไดรับความ
เห็นชอบจาก
(๓๙)
แลว ตามหนังสือที่
(๓๙)
ลงวันที่
(๓๙)
เดือน
(๓๙)
พ.ศ.
(๓๙)
หรือตามพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ตามหนังสือขององคการบริหารสวนตําบล.................(๔๐).......................
ที่...............(๔๐)....................... ลงวันที่.........(๔๐)......เดือน.............(๔๐)................พ.ศ..........(๔๐).........และตาม
พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย พุทธศักราช ๒๔๕๖ กรมเจาทาหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นอนุญาตให
ปลูกสรางสิ่งลวงล้ําลําน้ํา ตามใบอนุญาตเลขที่
(๔๑)
ลงวันที่ (๔๑) เดือน
(๔๑) พ.ศ (๔๑)
.

.

.

.

.

.
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ในกรณีเปนที่ดินของรัฐประเภทอื่นซึ่งอยูในความครอบครองดูแลใชประโยชนของกรมชลประทาน
ตองดําเนินการใหถูกตองตามกฎหมายของสวนราชการนั้น ตามหนังสือของ............................(๔๒)..........................
ที่...........(๔๒).........ลงวันที่.........(๔๒)........เดือน........(๔๒).........พ.ศ........(๔๒)..........

ลงชื่อ
(

(๔๓)
(๔๓)

เจาพนักงานผูอนุญาต
)

ขาพเจาไดอาน และเขาใจขอความ รายละเอียดของหนังสืออนุญาตฉบับนี้ดีแลว และขอรับรองวาจะ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขของกรมชลประทานโดยเครงครัดทุกประการ

ลงชื่อ
(

(๔๔)
(๔๔)

ผูรับอนุญาต
)
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คําอธิบายการกรอกขอความในชองวางตามแบบหนังสืออนุญาต
ใหกอสรางถนนและปรับปรุงถนนในเขตที่ดินกรมชลประทาน
(ผ.ย.๔๐ ใชเฉพาะกรณีสวนราชการขออนุญาต)

- การกรอกขอความในหนังสืออนุญาต หัวขอใดไมใชใหใสเครื่องหมาย ( - ) ลงในชองวางของหัวขอนั้นๆ
หามตัดหัวขอที่ไมใช
ชองที่ (๑) ใหระบุชื่อของประเภทถนนที่ขออนุญาต (กอสรางถนนหรือปรับปรุงถนน)
(๒) ระบุชื่อโครงการฯ เจาของพื้นที่ที่ออกหนังสืออนุญาต
(๓) เลขที่/วัน เดือน ป ที่ออกหนังสืออนุญาต
(๔) ชื่อ นามสกุล ของผูอํานวยการโครงการฯ เจาของพื้นที่ที่ออกหนังสืออนุญาต
(๕) ระบุชื่อสวนราชการที่ขออนุญาต
(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
(๑๓) ระบุชนิดของผิวจราจร (เชน ค.ส.ล. ลาดยาง หรือลูกรัง)
(๑๔) ระบุกิโลเมตรที่เทาใด ถึงกิโลเมตรที่เทาใด
(๑๕) ระบุแบบแปลน แผนผัง ที่ใชในการกอสรางของผูขออนุญาต หมายเลขและจํานวนกี่แผน
(๑๖) ระบุแบบแผนที่รูปตัดของโครงการฯ หมายเลขและจํานวนกี่แผน
(๑๗) รวมจํานวนแบบของผูขออนุญาตและของโครงการฯ
(๑๘) รวมระยะทางที่ขออนุญาต
ชองที่ (๑๙) ถึงชองที่ (๒๔) ใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาที่กําหนดไวใน
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 ที่หมดอายุของใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
(๒๔) ระบุชื่อ นามสกุล ของวิศวกรผูควบคุมงาน
(๒๕) ใหระบุขนาดความกวางของถนน
(๒๖) ใหระบุขนาดความยาวของถนน
(๒๗) ใหระบุขนาดความกวางของผิวจราจร
(๒๘) ใหระบุขนาดความกวางของไหลถนน
(๒๙) ใหระบุลาดขางของถนนที่ผานการพิจารณาจากฝายวิศวกรรมแลว
(๓๐) ใหระบุระดับหลังถนนตามรายละเอียดในแผนที่รูปตัดของโครงการฯ
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(๓๑) ใหระบุขนาดของทอระบายน้ํา
(๓๒) ใหระบุวาฝงทอระบายน้ําตรงกิโลเมตรที่เทาใด
(๓๓) ใหระบุจํานวนทอระบายน้ําวางกี่แถว
(๓๔) ใหระบุระดับธรณีทอที่ผานการพิจารณาจากฝายวิศวกรรมแลว
(๓๕) ระบุกรมธนารักษ/สํานักงานธนารักษพื้นที่จังหวัด พรอมระบุเลขที่ วัน เดือน ป ตามหนังสือที่ไดรับ
ความเห็นชอบหรืออนุญาต
(๓๖) ระบุจํานวนเงินที่ผูรับอนุญาตไดชําระเปนคาทดแทนการใชประโยชนในที่ราชพัสดุ
(๓๗) ระบุจํานวนเงินคาตรวจแบบ คาธรรมเนียมการรังวัด
(๓๘) ระบุสํานักงานธนารักษพื้นที่ตามใบเสร็จรับเงิน พรอมระบุเลขที่ เลมที่ และวัน เดือน ป
ของใบเสร็จรับเงิน
(๓๙) ระบุชื่อนายอําเภอที่ใหความเห็นชอบ ตามหนังสืออําเภอทองที่ที่ดินนั้นตั้งอยู พรอมเลขที่ วัน เดือน ป
(๔๐) ระบุชื่อองคการบริหารสวนตําบลที่ที่ดินนั้นตั้งอยู พรอมเลขที่ วัน เดือน ป ที่ใหความยินยอม
(๔๑) ระบุเลขที่ วัน เดือน ป ตามใบอนุญาตของกรมเจาทาหรือระบุชื่อขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ที่รับโอนภารกิจจากกรมเจาทา
(๔๒) ระบุเลขที่ วัน เดือน ป ตามหนังสือที่ไดรับความเห็นชอบจากสวนราชการอื่น เชน กรมปาไม
(ที่ดินในเขตปาสงวนแหงชาติ) สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ทีด่ ินในเขตปฏิรูปที่ดิน)
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (ที่ดินในเขตนิคมสรางตนเอง) เปนตน
(๔๓) ระบุชื่อ นามสกุล ของผูอํานวยการโครงการฯ พรอมเขียนชื่อ นามสกุล ตัวบรรจงในวงเล็บ
(๔๔) ระบุชื่อ นามสกุล ของผูรับอนุญาตตามขอ (๖) พรอมเขียนชื่อ นามสกุล ตัวบรรจงในวงเล็บ

