ผ.ย. ๔๒
หนังสืออนุญาตใหใชที่ดินเขตคันคลองและชานคลองเพื่อฝงทอระบายน้ํา
ที่ผานระบบบําบัดน้ําเสียลงคลอง
(๑)
.

ที่

(๓) /

โครงการ
วันที่
เดือน

(๓)

(๒)

.

พ.ศ.

.

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๕ แหงพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง
พุทธศักราช ๒๔๘๕ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๗
นาย
(๔)
ตําแหนง ผูอํานวยการโครงการ
(๒)
เปนเจาพนักงาน ไดออกหนังสืออนุญาตฉบับนี้ใหแก
(๕)
โดย
(๖)
ตําแหนง
(๗)
อายุ (๘) ป สัญชาติ
(๙)
เปนผูแทน ตามหนังสือ/หรือหนังสือมอบอํานาจที่
(๑๐)
ลงวันที่ (๑๐) เดือน
(๑๐)
พ.ศ.
(๑๐)
สํานักงานตั้งอยูเลขที่
(๑๑)
ตําบล/ แขวง
(๑๑)
.อําเภอ/เขต
(๑๑)
ถนน
(๑๑)
จังหวัด
(๑๑)
เพื่อเปนหลักฐานวาไดอนุญาตใหใชที่ดินเขตคันคลองและชานคลอง
(๑๒)
ณ กิโลเมตรที่
(๑๓)
ตําบล/แขวง
(๑๓)
อําเภอ/เขต
(๑๓)
จังหวัด
(๑๓)
เพื่อการระบายน้ําที่ผานระบบบําบัด
น้ําเสียโดยไมเปนอันตรายตอการชลประทาน โดยมีเงื่อนไขดังตอไปนี้.ขอ ๑ อนุญาตใหฝงทอ
(๑๔)
ขนาด Ø
(๑๔)
เมตร
แถว) ยาว
(๑๔)
ณ กิโลเมตรที่
(๑๓)
.
(จํานวน
(๑๔)
ธรณีทออยูที่ระดับ
(๑๕)
เมตร รทก. เพื่อระบายน้ําที่ไดจัดทําใหมีคุณภาพถูกตองตามมาตรฐานคุณภาพ
น้ําทิ้ง
ในทางน้ําชลประทานของกรมชลประทาน
ซึ่งเปนน้ําที่ไมเปนอันตรายแกการเกษตรกรรม การอุปโภค – บริโภค
และหรือสุขอนามัย ในทางน้ําชลประทาน การฝง ทอใหดําเนินการตามแบบแปลนแผนผังของ
(๑๖)
หมายเลข
(๑๖)
จํานวน (๑๖)
แผน และแผนที่รูปตัดของโครงการ
(๑๖)
หมายเลข
(๑๖)
จํานวน (๑๖)
แผน และแบบอาคารควบคุมน้ําเสียของกรมชลประทาน
รวมจํานวน
(๑๖)
แผน ซึ่งแนบทายหนังสืออนุญาตฉบับนี้และใหถือเปนสวนหนึ่งของหนังสืออนุญาตฉบับนี้
และจะตองปฏิบัติตามบันทึกยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขของกรมธนารักษ แนบทายหนังสือกรมธนารักษ ที่ (๑๗)
ลงวันที่.................(๑๗)...................และใหถือเปนสวนหนึ่งของหนังสืออนุญาตฉบับนี้ดวย
โดยมี.....................(๑๘)......................เปนวิศวกรผูออกแบบและคํานวณ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม ประเภท........................(๑๙)....................สาขา...................(๒๐)..................ตามใบอนุญาตทะเบียน
.........................(๒๑)................วันหมดอายุ.................(๒๒).....................และมี.........................(๒๓)..............................
เปนวิศวกรผูควบคุมงานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ประเภท.............................(๑๙)......................................
สาขา...............................(๒๐)...............................ตามใบอนุญาตทะเบียน................................(๒๑)..............................
วันหมดอายุ.......................(๒๒)........................และขณะนี้ไมไดถูกเพิกถอนใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพ
.

.

.

.

.

.
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.

.
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.
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๒
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ขอ ๒ กอนที่ผูรับอนุญาตจะดําเนินการฝงทอจะตองแจงใหผูอํานวยการโครงการ
(๒)
.............................................. ทราบลวงหนาไมนอยกวา ๗ วัน เพื่อจะไดสงเจาหนาที่ชลประทานไปกําหนดแนวทอ
ระดับทอ ระยะ และรายละเอียดตางๆ ให แลวจึงจะดําเนินการได

.

ขอ ๓ ผูรับอนุญาตจะตองจัดใหมีวิศวกร ผูออกแบบและคํานวณ และควบคุมการกอสราง
ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ .ศ. ๒๕๔๒ และกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
พ.ศ. ๒๕๕๐ นายชางชลประทานมีสิทธิจะเขาตรวจสอบการกอสราง และถาเห็นวาการกอสรางผิดพลาดอันเนื่องจาก
ไมเปนไปตามเงื่อนไขแบบแปลนหรือเพื่อความเหมาะสม ถาวร นายชางชลประทานมีสิทธิสั่งใหแกไข รื้อยาย เพื่อใหเปน
การถูกตอง ซึ่งผูรับอนุญาตจะตองปฏิบัติตามทันที และในการเปลี่ยนแปลงแกไขนีผู้ รับอนุญาตจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ
จากกรมชลประทานมิได
ขอ ๔ ในระหวางดําเนินการฝงทอ ผูรับอนุญาตจะตองยินยอมใหนายชางชลประทานตรวจดูการฝงทอได
ถานายชางชลประทานเห็นวาการฝงทอไมถูกตอง หรือเห็นสมควรใหแกไขเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม
นายชางชลประทานมีอํานาจสั่งแกไขเปลี่ยนแปลงได และผูรับอนุญาตจะตองปฏิบัติตามทันที โดยจะเรียกรอง
คาเสียหายใดๆ จากกรมชลประทานมิได ถาผูรับอนุญาตไมปฏิบัติตาม นายชางชลประทานมีอํานาจสั่งใหรื้อถอนทอ
ออกไปใหพนทางน้ําชลประทาน เขตคันคลอง ชานคลอง และทําที่ดินใหคงสภาพเดิม ตลอดจนมีสิทธิเรียกรองใหชดใช
คาเสียหายได
ขอ ๕ เมื่อผูรับอนุญาตฝงทอถูกตองตามเงื่อนไขในหนังสืออนุญาตนี้ และตามที่นายชางชลประทาน
สั่งกระทําแลว ผูรับอนุญาตจะตองปรับปรุงดินหลังทอใหเรียบรอยคงสภาพเดิม และจะตองซอม แซมบํารุงรักษาที่ดิน
บริเวณที่ฝงทอมิใหชํารุดทรุดโทรม ไมขุดทําลายที่ดินในเขตที่ดินของกรมชลประทานใหเสีย หายผิดไปจากสภาพเดิม
ถาจะทําการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือตอเติมสวนหนึ่งสวนใดนอกเหนือไปจากที่กําหนดในหนังสืออนุญาตฉบับนี้ จะตอง
ไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากกรมชลประทานเสียกอนทุกคราวไป
ชลประทาน

ขอ ๖ ในการดําเนินการฝงทอ ผูรับอนุญาตจะตองระมัดระวังมิใหคันคลอง ชานคลอง หรือน้ําในทางน้ํา
(๑๒)
สกปรก
ขอ ๗ อนุญาตใหระบายน้ําที่ผานระบบบําบัดน้ําเสียตามมาตรฐานที่กําหนดไวแลเทว านั้น

ขอ ๘ โดยที่ทางน้ําชลประทาน
(๑๒)
กรมชลประทานจัดทําขึ้น
สําหรับการชลประทานเปนประการสําคัญ เพื่อประโยชนในการเกษตรกรรม และมีการใชน้ําเพื่ออุปโภค – บริโภค
รวมอยูดวยเปนจํานวนมากอยูกอนแลว ฉะนั้นเมื่อผูรับอนุญาตอาศัยทางน้ําชลประทาน เพื่อระบายน้ํานั้น ผูรับอนุญาต
ไดทราบและรับที่จะดําเนินการใหน้ําที่ระบายลงทางน้ําชลประทาน
(๑๒)
เปนน้ําที่ไมเปน
อันตรายแกการเกษตรกรรม การอุปโภค - บริโภค หรือสุขอนามัยเสียกอนที่จะระบายลงสูทางน้ําชลประทาน
(๑๒)
โดยจัดทําใหมีคุณภาพถูกตองตามมาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้งใน ทางน้ําชลประทาน
ของกรมชลประทานตามรายละเอียดแนบทายหนังสืออนุญาตฉบับนี้ ซึ่งถือวาเปนเงื่อนไขของการอนุญาตดวย
.

๓
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ขอ ๙ กอนที่ผูรับอนุญาตระบายน้ําลงทางน้ําชลประทาน
(๑๒)
ผูรับอนุญาตจะตองจัดทําน้ําที่จะระบายลงทางน้ําชลประทานใหเปนน้ําดีมีคุณภาพตามที่กําหนดในมาตรฐานคุณภาพ
น้ําทิ้งในทางน้ําชลประทาน และตองแจงใหผูอํานวยการโครงการ
(๒)
ทราบ
เพื่อเก็บตัวอยางน้ําที่ระบายลงคลองชลประทานที่บอพักตอนปลายทอไปทําการตรวจสอบคุณภาพน้
กอําน ถาไดมาตรฐาน
ที่กําหนดแลวจึง จะระบายน้ําลงทางน้ําชลประทานได และเพื่อใหเปนไปตามเงื่อนไขการควบคุมน้ทํา ี่จะระบายลงทางน้ํา
ชลประทาน
(๑๒)
มิใหเกิดอันตรายแกการเกษตรกรรม การอุปโภคบริ- โภค ผูรับอนุญาต
จะตองจัดทําและปฏิบัติดังนี้
๙.๑ ผูรับอนุญาตตองทําบันทึกจดปริมาณน้ําทั้งหมดที่ระบายลงทางน้ําชลประทาน .................
(๑๒)
ในแตละวัน ทุกวันไป เพื่อใหเจาหนาที่ของกรมชลประทานตรวจสอบ
.

.

๙.๒ ผูรับอนุญาตเปนผูออกคาใชจายทั้งสิ้น เพื่อใหเจาหนาที่ของกรมชลประทานเก็บน้ําปลายทอระบายน้ํา
ตรวจสอบคุณภาพเปนประจํา ดังนี้คือ
ตรวจสอบ “DO , BOD5 , SS , pH , TDS ” สัปดาหละ ๑ ครั้ง หรือมากกวาสัปดาหละ ๑ ครั้ง
เพื่อจดบันทึกเปนหลักฐานประกอบการพิจารณาตออายุการอนุญาตในคราวตอไป
ตรวจสอบ
“TOXIC Metals Cyanide NH3 – N , oil and Detergents” ทุก ๓ เดือน หรือตามที่
กรมชลประทานจะเห็นสมควร เพื่อจดบันทึกเปนหลักฐานประกอบการตอการอนุญาตในคราวตไปอ
ถาไมมีบันทึกดังกลาวขางตน กรมชลประทานจะไมพิจารณาการตออายุหนังสือ

อนุญาตในคราวตอไป

ขอ ๑๐
ในกรณีมีผูรองเรียนวาไดรับความเดือดรอนจากน้ําในทางน้ําชลประทานเนาเหม็นหรือ
เปนอันตรายแกการเกษตรกรรม การอุปโภค – บริโภค และหรือสุขอนามัย เพื่อเปนการบรรเทาความเดือดรอนหรือ
ความเสียหายผูรับอนุญาตจะตองหยุดระบายน้ําลงทางน้ําชลประทาน
(๑๒)
ในทันทีที่กรมชลประทานหรือผูแทนของกรมชลประทานแจงใหผูรับอนุญาตหยุดการระบายน้ําเปนลายลักษณอักษร
และถากรมชลประทานตรวจสอบไดหลักฐานวาเปนความผิดของผูรับอนุญาตถือวาการอนุญาตเปนอันสิ้นสุดลง
และกรมชลประทานมีสิทธิที่จะปดกุญแจ GATE VALVE ของทอระบายน้ํานี้ได ผูรับอนุญาตจะยกกําหนดเวลา
ตามหนังสืออนุญาตขึ้นมาเปนขอโตแยงคัดคานอยางหนึ่งอยางใดมิได และหรือจะเรียกรองคาเสียหายคาใชจายใดๆ
จากกรมชลประทานมิไดทั้งสิ้น

.

ผูรับอนุญาตจะตองจัดเตรียมบริเวณที่ดิน และวิธีการจัดน้ําเสียภายในที่ดินของผูรับอนุญาตไวเปน
การลวงหนา เพื่อในทันทีที่กรมชลประทานสั่งปดทอระบายน้ําที่สรางเชื่อมกับทางน้ําชลประทาน (๑๒)
ผูรับอนุญาตจะไดดําเนินการระบายน้ําลงภายในที่ดินของผูรับอนุญาต
ขอ ๑๑
ตามเงื่อนไขการอนุญาต น้ําที่ระบายลงทางน้ําชลประทาน
( ๑๒)
จะตองเปนน้ําที่ไมเปนอันตรายแกการชลประทาน การอุปโภค – บริโภค และหรือสุขอนามัย ฉะนั้นถาการระบายน้ํา
ของผูรับอนุญาตจะเปนอันตรายแกการชลประทาน การอุปโภค – บริโภค และหรือสุขอนามัยแลว เปนการฝมาตรา
าฝน ๒๘
แหงพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ การชลประทานหลวง
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๘ มีโทษตามที่กําหนดในมาตรา ๓๗แหงพระราชบัญญัติการชลประทานหลวงพุทธศักราช ๒๔๘๕
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที่ ๔ ) พ.ศ. ๒๕๑๘ นอกจากฝาฝนพระราชบัญญัติ
การชลประทานหลวงดังกลาวแลว ผูรับอนุญาตอาจมีความผิดตามกฎหมายอื่นและผูรับอนุญาตจะตองเปน
ผูรับผิดชอบชดใชคาเสียหายทั้งหมด
.

.

๔

ผ.ย. ๔๒

ขอ ๑๒ นอกเหนือจากการเขาตรวจสอบตามเงื่อนไขขอ ๘ ผูรับอนุญาตตองยินยอมใหเจาหนาที่
ของกรมชลประทาน เขาตรวจดูการระบายน้ําตามหนังสืออนุญาตไว และผูรับอนุญาตยินยอมปฏิบัติตามคําสั่งหรือ
คําแนะนําของเจาพนักงานชลประทานทุกประการ
ขอ ๑๓
ในกรณีน้ําในทางน้ําชลประทาน
(๑๒)
หรือในไรนาหรือในที่ดิน
บริเวณใกลเคียงมีปริมาณมาก นาจะเปนอันตรายแกการเพาะปลูกไมวาดวยเหตุธรรมชาติหรือเหตุอื่นใด เพื่อ
ประโยชนแกการชลประทานในระบบการชลประทานจําเปนตองระบายน้ําออกจากทางน้ําชลประทาน..........................
(๑๒)
หากไรนาหรือที่ดิน และแหลงน้ําเกี่ยวกับการเกษตรกรรมในระยะที่พืชหรือ
การเกษตรกรรมไมตองการน้ําโดยเรงดวน เพื่อปองกันความเสียหายแกขาวหรือพืชไรหรือการเกษตรกรรมอยางอื่น
หรือทรัพยสินของทางราชการหรือเอกชน เมื่อกรมชลประทานแจงใหผูรับอนุญาตหยุดระบายน้ําเปนการชั่วคราว
ผูรับอนุญาตจะตองระบายน้ําตามกําหนดเวลาที่กรมชลประทานแจงใหทราบเปนลายลักษณอักษรดวย
ขอ ๑๔
เพื่อประโยชนแกทางราชการ ถาหากกรมชลประทานมีความจําเปนใหรื้อถอนทอตามที่ได
อนุญาตไวนี้ กรมชลประทานจะแจงใหผูรับอนุญาตทราบเปนลายลักษณอักษร และผูรับอนุญาตจะ ตองรื้อถอนทอ
ออกไปใหพนทางน้ําชลประทาน เขตคันคลอง ชานคลอง ภายใน ๓๐
วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับแจงเปนลายลักษณอักษร
และจะตองปรับปรุงบริเวณดังกลาวใหคงสภาพเดิม ถาผูรับอนุญาตเพิกเฉยไมดําเนินการ กรมชลประทานจะดําเนินการ
เอง โดยผูรับอนุญาตจะตองชดใชคาใชจายในการนี้ใหแกกรมชลประทานทั้งสิ้น
ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น จําเปนจะตองรื้อถอนทอเพื่อความปลอดภัยของงานเกี่ยวกับ
การชลประทานแลว กรมชลประทานมีสิทธิที่จะดําเนินการไดทันทีโดยไมตองแจงใหผูรับอนุญาตทราบลวง
และผูรับอนุญาตจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ จากกรมชลประทานไมไดทั้งสิ้น

หนา

ขอ ๑๕
ถาผูรับอนุญาตไมปฏิบัติใหเปนไปตามเงื่อนไขของหนังสืออนุญาตฉบับนี้ ขอหนึ่งขอใดก็ตาม
กรมชลประทานมีอํานาจที่จะเพิกถอนการอนุญาตและระงับการระบายน้ําลงทางน้ําชลประทานทันที โดยผูรับอนุญาต
จะเรียกรองคาเสียหายใดๆ จากกรมชลประทานมิได
ขอ ๑๖
หนังสืออนุญาตฉบับนี้มีกําหนดเวลา
(๒๔)
ป นับตั้งแตวันถัดจากวันที่ผูอนุญาต
ไดลงนามในหนังสืออนุญาตเปนตนไป
กอนครบกําหนดเวลาการอนุญาตถาหากผูรับอนุญาตยังมีความประสงคจะใชที่ดินเขตคัน คลองและ
ชานคลองฝงทอระบายน้ําตอไปอีก ก็ใหทําหนังสือตออายุหนังสืออนุญาตไปยังกรมชลประทานกอนครบ กําหนดเวลา
การอนุญาตไมนอยกวา ๓๐ วัน นับแตวันสิ้นสุดระยะเวลาการอนุญาต หรือนับแตการอนุญาต
ถูกเพิกถอน
หากผูรับอนุญาตเพิกเฉยไมดําเนินการกรมชลประทานจะดําเนินการเอง โดยผูรับอนุญาตจะตองชดใชคาใชจายแก
กรมชลประทานทั้งสิ้น
ขอ ๑๗ กรณีที่ดินเขตคลองหรือที่ดินที่ขออนุญาต................... .....(๑๒).......................เปนที่ราชพัสดุ
ผูรับอนุญาตไดรับความเห็นชอบหรืออนุญาตจากกรมธนารักษ/ผูวาราชการจังหวัด...... ..............(๒๕)............. ......แลว
ตามหนังสือที่...................(๒๕)...................ลงวันที่........(๒๕).....เดือน............(๒๕)...........พ.ศ..........(๒๕).........
กอนลงนามในหนังสืออนุญาตผูรับอนุญาตไดชําระคาทดแทนการใชประโยชนที่ดินที่ราชพัสดุวางทอ
ระบายน้ํา เปนเงิน
(๒๖)
บาท (
(๒๖)
) คาธรรมเนียมการตรวจแบบเปนเงิน
(๒๗)
บาท (
(๒๗)
) คาธรรมเนียมการรังวัด เปนเงิน
(๒๗)
บาท
(
(๒๗)
) ใหกับกรมธนารักษ ( โดยสํานักงานธนารักษ
(๒ ๘)
) แลว
(๒๘) ลงวันที่ (๒๘) เดือน
(๒๘)
พ.ศ (๒๘)
ตามใบเสร็จรับเงินเลขที่ (๒๘) เลมที่
.

.
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๕

กรณี ที่ดินเขตคลอง หรือที่ดินที่ขออนุญาต
(๑ ๒)
เปนที่สาธารณประโยชน
อํานาจการดูแลเปนไปตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ พุทธศักราช ๒๔๕๗ ซึ่งผูรับอนุญาตไดรับความ
เห็นชอบจาก
(๒ ๙)
แลว ตามหนังสือที่
( ๒๙)
ลงวันที่
(๒๙) เดือน
(๒๙)
พ.ศ.
(๒๙)
หรือตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ตามหนังสือขององคการบริหารสวนตําบล...... .....(๓๐).............ที่.......(๓๐).......
ลงวันที่.......(๓๐)..........เดือน............(๓๐)...........พ.ศ.........(๓๐)........และตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย
พุทธศักราช ๒๔๕๖ กรมเจาทา หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น อนุญาตใหปลูกสรางสิ่งลวงล้ําลําน้ํา ตามใบอนุญาต
เลขที่
(๓๑)
ลงวันที่ (๓๑) เดือน
(๓๑)
พ.ศ (๓๑)
.

.

.

.

.

กรณีเปนที่ดินของรัฐประเภทอื่นซึ่งอยูในความครอบครองดูแลใชประโยชนของกรมชลประทาน
ตองดําเนินการใหถูกตองตามกฎหมายของสวนราชการนั้น ตามหนังสือของ.................................(๓๒)........................
ที.่ ................(๓๒)................ลงวันที่..........(๓๒).......เดือน.................(๓๒)..................พ.ศ..........(๓๒)............

(ลงชื่อ)
(

(๓๓)
(๓๓)

เจาพนักงานผูอนุญาต
)

ขาพเจาไดอาน และเขาใจขอความ รายละเอียดของหนังสืออนุญาตฉบับนี้ดีแลว และขอรับรองวา
จะปฏิบัติตามเงื่อนไขของกรมชลประทานโดยเครงครัดทุกประการ
(ลงชื่อ)
(

(๓๔)
(๓๔)

ผูรับอนุญาต
)

๑
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คําอธิบายการกรอกขอความในชองวางตามแบบหนังสืออนุญาตใหใชที่ดิน
เขตคันคลองและชานคลอง เพื่อฝงทอระบายน้ําที่ผานระบบบําบัดน้ําเสีย (ผ.ย. ๔๒)

- การกรอกขอความในหนังสืออนุญาต หัวขอใดไมใชใหใสเครื่องหมาย (-) ลงในชองวางของหัวขอนั้นๆ
หามตัดหัวขอที่ไมใช
ชองที่ (๑) ใหระบุชื่อคลอง ทางน้ําชลประทาน ที่ขออนุญาต
(๒) ระบุชื่อโครงการฯ เจาของพื้นที่ที่ออกหนังสืออนุญาต
(๓) เลขที่/วัน เดือน ป ที่ออกหนังสืออนุญาต
(๔) ชื่อ นามสกุล ของผูอํานวยการโครงการฯ เจาของพื้นที่ที่ออกหนังสืออนุญาต
(๕) ระบุชื่อสวนราชการ 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) ระบุบริเวณที่ขออนุญาต/ทางน้ําคลองอะไร
(๑๓ ระบุกิโลเมตรที่เทาใด ตําบล อําเภอ จังหวัด
(๑๔) ระบุชนิดของทอ ขนาด ยาว (จํานวน..........แถว)
(๑๕) ใหระบุธรณีทออยูระดับน้ําทะเลปานกลาง (รทก.)
(๑๖) ระบุแบบแปลน แผนผัง ของผูขออนุญาต แผนที่รูปตัดของโครงการฯ และแบบอาคารควบคุมน้ําเสีย
พรอมหมายเลข รวมจํานวนแบบของผูขออนุญาตและของโครงการฯ
(๑๗) ระบุและลงวันที่ บันทึกยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขของกรมธนารักษ
ชองที่ (๑๘) ถึงชองที่ (๒๓) ใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาที่กําหนดไวใน
กฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๐
(๑๘) ระบุชื่อ นามสกุล ของวิศวกรผูออกแบบและคํานวณ
(๑๙) ระบุใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภท ภาคีวิศวกร สามัญวิศวกร หรือ วุฒิวิศวกร
(๒๐) ระบุใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรม เชน โยธา ไฟฟา
(๒๑) ระบุใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม เลขทะเบียน ภย. สย. หรือ วย.
(๒๒) ระบุวัน เดือน ป ที่หมดอายุของใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
(๒๓) ระบุชื่อ นามสกุล ของวิศวกรผูควบคุมงาน
(๒๔) กําหนดระยะเวลาการอนุญาต ตั้งแต ๒ ป แตไมเกิน ๓ ป
(๒๕) ระบุกรมธนารักษ/สํานักงานธนารักษพื้นที่จังหวัด พรอมระบุเลขที่ วัน เดือน ป ตามหนังสือที่ไดรับ
ความเห็นชอบหรืออนุญาต
(๒๖) ระบุจํานวนเงินที่ผูรับอนุญาตไดชําระใหกรมธนารักษเปนคาทดแทนการใชประโยชนในที่ราชพัสดุ
(๒๗) ระบุจํานวนเงินคาตรวจแบบ และระบุจํานวนเงินคาธรรมเนียมการรังวัด
(๒๘) ใหระบุธนารักษจังหวัด ตามใบเสร็จรับเงิน และระบุเลขที่ เลมที่ พรอมวัน เดือน ป ของใบเสร็จรับเงิน
(๒๙)
ระบุชื่อนายอําเภอที่ใหความเห็นชอบ ตามหนังสืออําเภอทองที่ที่ดินนั้นตั้งอยู พรอมเลขที่ วัน เดือน ป

๒
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(๓๐) ระบุชื่อองคการบริหารสวนตําบลที่ที่ดินนั้นตั้งอยู พรอมเลขที่ วัน เดือน ป ที่ใหความยินยอม
(๓๑) ระบุเลขที่ วัน เดือน ป ตามใบอนุญาตของกรมเจาทาหรือระบุชื่อขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ที่รับโอนภารกิจจากกรมเจาทา
(๓๒) ระบุเลขที่ วัน เดือน ป ตามหนังสือที่ไดรับความเห็นชอบจากสวนราชการอื่น เชน กรมปาไม
(ที่ดินในเขตปาสงวนแหงชาติ) สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน)
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (ที่ดินในเขตนิคมสรางตนเอง) เปนตน
(๓๓) ระบุชื่อ นามสกุล ของผูอํานวยการโครงการฯ พรอมเขียนชื่อ นามสกุล ตัวบรรจงในวงเล็บ
(๓๔) ระบุชื่อ นามสกุล ของผูรับอนุญาตตามขอ (๖) พรอมเขียนชื่อ นามสกุล ตัวบรรจงในวงเล็บ

