
                                                                                 ผ.ย. ๔๒ 
  

หนังสืออนุญาตใหใชที่ดินเขตคันคลองและชานคลองเพ่ือฝงทอระบายน้ํา 
ที่ผานระบบบําบัดน้ําเสียลงคลอง                    (๑)                    . 

 

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)                                     .  

อาย ุ    (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)               .     เพ่ือเปนหลักฐานวาไดอนุญาตใหใชท่ีดินเขตคันคลองและชานคลอง                       
.                  (๑๒)             ณ กิโลเมตรท่ี              (๑๓)                . ตําบล/แขวง             (๑๓)                   .

อําเภอ/เขต               (๑๓)             จังหวัด                (๑๓)                .            เพ่ือการระบายน้ําท่ีผานระบบบําบัด
น้ําเสียโดยไมเปนอันตรายตอการชลประทาน  โดยมีเง่ือนไขดังตอไปนี้.- 
  ขอ ๑  อนุญาตใหฝงทอ             (๑๔)                     ขนาด Ø                 (๑๔)          เมตร   
(จํานวน            (๑๔)             แถว) ยาว         (๑๔)               ณ กิโลเมตรท่ี                (๑๓)               .                 
ธรณีทออยูท่ีระดับ           (๑๕)       เมตร รทก. เพ่ือระบายน้ําท่ีไดจัดทําใหมีคุณภาพถูกตองตามมาตรฐานคุณภาพน้ําท้ิง
ในทางน้ําชลประทานของกรมชลประทาน  ซ่ึงเปนน้ําท่ีไมเปนอันตรายแกการเกษตรกรรม การอุปโภค – บริโภค          
และหรือสุขอนามัย ในทางน้ําชลประทาน การฝงทอใหดําเนินการตามแบบแปลนแผนผังของ           .     (๑๖)                                              .          
หมายเลข          (๑๖)         จํานวน      (๑๖)       แผน  และแผนท่ีรูปตัดของโครงการ                 (๑๖)          .      
หมายเลข           (๑๖)         จํานวน       (๑๖)        แผน  และแบบอาคารควบคุมน้ําเสียของกรมชลประทาน                                                                                                                                                                                                          
รวมจํานวน       (๑๖)        แผน ซ่ึงแนบทายหนังสืออนุญาตฉบับนี้และใหถือเปนสวนหนึ่งของหนังสืออนุญาตฉบับนี้ 
และจะตองปฏิบัติตามบันทึกยินยอมปฏิบัติตามเง่ือนไขของกรมธนารักษ แนบทายหนังสือกรมธนารักษ ท่ี      (๑๗)    .

ลงวันท่ี.................(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   
 
 
 
 



  

 
 
 
  ขอ ๒ กอนท่ีผูรับอนุญาตจะดําเนินการฝงทอจะตองแจงใหผูอํานวยการโครงการ        (๒)         .         
.............................................. ทราบลวงหนาไมนอยกวา ๗  วัน  เพ่ือจะไดสงเจาหนาท่ีชลประทานไปกําหนดแนวทอ  
ระดับทอ ระยะ และรายละเอียดตางๆ ให  แลวจึงจะดําเนินการได 

ขอ ๓ ผูรับอนุญาตจะตองจัดใหมีวิศวกร  ผูออกแบบและคํานวณ และควบคุมการกอสราง                  
ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ .ศ. ๒๕๔๒ และกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
พ.ศ. ๒๕๕๐ นายชางชลประทานมีสิทธิจะเขาตรวจสอบการกอสราง และถาเห็นวาการกอสรางผิดพลาดอันเนื่องจาก  
ไมเปนไปตามเง่ือนไขแบบแปลนหรือเพ่ือความเหมาะสม ถาวร นายชางชลประทานมีสิทธิสั่งใหแกไข รื้อยาย  เพ่ือใหเปน
การถูกตอง ซ่ึงผูรับอนุญาตจะตองปฏิบัติตามทันที และในการเปลี่ยนแปลงแกไขนี้ ผูรับอนุญาตจะเรียกรองคาเสียหายใด  ๆ
จากกรมชลประทานมิได 

  ขอ ๔  ในระหวางดําเนินการฝงทอ  ผูรับอนุญาตจะตองยินยอมใหนายชางชลประทานตรวจดูการฝงทอได  
ถานายชางชลประทานเห็นวาการฝงทอไมถูกตอง หรือเห็นสมควรใหแกไขเปลี่ยนแปลงเพ่ือความเหมาะสม                         
นายชางชลประทานมีอํานาจสั่งแกไขเปลี่ยนแปลงได และผูรับอนุญาตจะตองปฏิบัติตามทันที โดยจะเรียกรอง
คาเสียหายใดๆ จากกรมชลประทานมิได  ถาผูรับอนุญาตไมปฏิบัติตาม  นายชางชลประทานมีอํานาจสั่งใหรื้อถอนทอ
ออกไปใหพนทางน้ําชลประทาน เขตคันคลอง ชานคลอง และทําท่ีดินใหคงสภาพเดิม ตลอดจนมีสิทธิเรียกรองใหชดใช
คาเสียหายได 

  ขอ ๕  เม่ือผูรับอนุญาตฝงทอถูกตองตามเง่ือนไขในหนังสืออนุญาตนี้  และตามท่ีนายชางชลประทาน          
สั่งกระทําแลว   ผูรับอนุญาตจะตองปรับปรุงดินหลังทอใหเรียบรอยคงสภาพเดิม และจะตองซอม แซมบํารุงรักษาท่ีดิน
บริเวณท่ีฝงทอมิใหชํารุดทรุดโทรม  ไมขุดทําลายท่ีดินในเขตท่ีดินของกรมชลประทานใหเสีย หายผิดไปจากสภาพเดิม   
ถาจะทําการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือตอเติมสวนหนึ่งสวนใดนอกเหนือไปจากท่ีกําหนดในหนังสืออนุญาตฉบับนี้  จะตอง
ไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากกรมชลประทานเสียกอนทุกคราวไป 

  ขอ ๖  ในการดําเนินการฝงทอ ผูรับอนุญาตจะตองระมัดระวังมิใหคันคลอง ชานคลอง หรือน้ําในทางน้ํา
ชลประทาน                         (๑๒)                   สกปรก 

  ขอ ๗  อนุญาตใหระบายน้ําท่ีผานระบบบําบัดน้ําเสียตามมาตรฐานท่ีกําหนดไวแลวเทานั้น 

  ขอ ๘  โดยท่ีทางน้ําชลประทาน                       (๑๒)                    กรมชลประทานจัดทําข้ึน
สําหรับการชลประทานเปนประการสําคัญ  เพ่ือประโยชนในการเกษตรกรรม  และมีการใชน้ําเพ่ืออุปโภค – บริโภค   
รวมอยูดวยเปนจํานวนมากอยูกอนแลว ฉะนั้นเม่ือผูรับอนุญาตอาศัยทางน้ําชลประทาน  เพ่ือระบายน้ํานั้น ผูรับอนุญาต
ไดทราบและรับท่ีจะดําเนินการใหน้ําท่ีระบายลงทางน้ําชลประทาน                      (๑๒)                เปนน้ําท่ีไมเปน
อันตรายแกการเกษตรกรรม การอุปโภค - บริโภค  หรือสุขอนามัยเสียกอนท่ีจะระบายลงสูทางน้ําชลประทาน           
.                    (๑๒)                    โดยจัดทําใหมีคุณภาพถูกตองตามมาตรฐานคุณภาพน้ําท้ิงใน ทางน้ําชลประทาน  
ของกรมชลประทานตามรายละเอียดแนบทายหนังสืออนุญาตฉบับนี้  ซ่ึงถือวาเปนเง่ือนไขของการอนุญาตดวย 

 

 

 

 

ผ.ย. ๔๒ ๒ 



  

 

ขอ ๙  กอนท่ีผูรับอนุญาตระบายน้ําลงทางน้ําชลประทาน                        (๑๒)                   .  
ผูรับอนุญาตจะตองจัดทําน้ําท่ีจะระบายลงทางน้ําชลประทานใหเปนน้ําดีมีคุณภาพตามท่ีกําหนดในมาตรฐานคุณภาพ
น้ําท้ิงในทางน้ําชลประทาน  และตองแจงใหผูอํานวยการโครงการ                            (๒)                     ทราบ   
เพ่ือเก็บตัวอยางน้ําท่ีระบายลงคลองชลประทานท่ีบอพักตอนปลายทอไปทําการตรวจสอบคุณภาพน้ํากอน  ถาไดมาตรฐาน
ท่ีกําหนดแลวจึง จะระบายน้ําลงทางน้ําชลประทานได  และเพ่ือใหเปนไปตามเง่ือนไขการควบคุมน้ําท่ีจะระบายลงทางน้ํา
ชลประทาน                    (๑๒)                  มิใหเกิดอันตรายแกการเกษตรกรรม  การอุปโภค - บริโภค  ผูรับอนุญาต
จะตองจัดทําและปฏิบัติดังนี้ 

๙.๑  ผูรับอนุญาตตองทําบันทึกจดปริมาณน้ําท้ังหมดท่ีระบายลงทางน้ําชลประทาน .................                      
.                   (๑๒)                      ในแตละวัน ทุกวันไป เพ่ือใหเจาหนาท่ีของกรมชลประทานตรวจสอบ 

๙.๒  ผูรับอนุญาตเปนผูออกคาใชจายท้ังสิ้น เพ่ือใหเจาหนาท่ีของกรมชลประทานเก็บน้ําปลายทอระบายน้ํา
ตรวจสอบคุณภาพเปนประจํา ดังนี้คือ 

  ตรวจสอบ “DO , BOD5  , SS ,  pH , TDS ”  สัปดาหละ ๑ ครั้ง หรือมากกวาสัปดาหละ ๑ ครั้ง            
เพ่ือจดบันทึกเปนหลักฐานประกอบการพิจารณาตออายุการอนุญาตในคราวตอไป 

  ตรวจสอบ “TOXIC Metals Cyanide NH3 – N , oil and Detergents” ทุก ๓ เดือน หรือตามท่ี             
กรมชลประทานจะเห็นสมควร  เพ่ือจดบันทึกเปนหลักฐานประกอบการตอการอนุญาตในคราวตอไป 

  ถาไมมีบันทึกดังกลาวขางตน  กรมชลประทานจะไมพิจารณาการตออายุหนังสือ อนุญาตในคราวตอไป 

  ขอ ๑๐   ในกรณีมีผูรองเรียนวาไดรับความเดือดรอนจากน้ําในทางน้ําชลประทานเนาเหม็นหรือ    
เปนอันตรายแกการเกษตรกรรม  การอุปโภค – บริโภค  และหรือสุขอนามัย  เพ่ือเปนการบรรเทาความเดือดรอนหรือ
ความเสียหายผูรับอนุญาตจะตองหยุดระบายน้ําลงทางน้ําชลประทาน                          (๑๒)                         .      
ในทันทีท่ีกรมชลประทานหรือผูแทนของกรมชลประทานแจงใหผูรับอนุญาตหยุดการระบายน้ําเปนลายลักษณอักษร  
และถากรมชลประทานตรวจสอบไดหลักฐานวาเปนความผิดของผูรับอนุญาตถือวาการอนุญาตเปนอันสิ้นสุดลง              
และกรมชลประทานมีสิทธิท่ีจะปดกุญแจ GATE VALVE ของทอระบายน้ํานี้ได ผูรับอนุญาตจะยกกําหนดเวลา             
ตามหนังสืออนุญาตข้ึนมาเปนขอโตแยงคัดคานอยางหนึ่งอยางใดมิได  และหรือจะเรียกรองคาเสียหายคาใชจายใดๆ 
จากกรมชลประทานมิไดท้ังสิ้น 

  ผูรับอนุญาตจะตองจัดเตรียมบริเวณท่ีดิน  และวิธีการจัดน้ําเสียภายในท่ีดินของผูรับอนุญาตไวเปน
การลวงหนา  เพ่ือในทันทีท่ีกรมชลประทานสั่งปดทอระบายน้ําท่ีสรางเชื่อมกับทางน้ําชลประทาน            (๑๒)            .  
ผูรับอนุญาตจะไดดําเนินการระบายน้ําลงภายในท่ีดินของผูรับอนุญาต 
  ขอ ๑๑   ตามเง่ือนไขการอนุญาต  น้ําท่ีระบายลงทางน้ําชลประทาน                ( ๑๒)              .   

จะตองเปนน้ําท่ีไมเปนอันตรายแกการชลประทาน การอุปโภค – บริโภค และหรือสุขอนามัย  ฉะนั้นถาการระบายน้ํา           
ของผูรับอนุญาตจะเปนอันตรายแกการชลประทาน การอุปโภค – บริโภค และหรือสุขอนามัยแลว เปนการฝาฝน มาตรา ๒๘ 
แหงพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ การชลประทานหลวง 
(ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๑๘ มีโทษตามท่ีกําหนดในมาตรา ๓๗ แหงพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ 
แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง  (ฉบับท่ี ๔ ) พ.ศ. ๒๕๑๘ นอกจากฝาฝนพระราชบัญญัติ              
การชลประทานหลวงดังกลาวแลว ผูรับอนุญาตอาจมีความผิดตามกฎหมายอ่ืนและผูรับอนุญาตจะตองเปน
ผูรับผิดชอบชดใชคาเสียหายท้ังหมด 

 

 

ผ.ย. ๔๒ ๓ 



  

 

 

ขอ ๑๒  นอกเหนือจากการเขาตรวจสอบตามเง่ือนไขขอ ๘   ผูรับอนุญาตตองยินยอมใหเจาหนาท่ี
ของกรมชลประทาน  เขาตรวจดูการระบายน้ําตามหนังสืออนุญาตไว  และผูรับอนุญาตยินยอมปฏิบัติตามคําสั่งหรือ
คําแนะนําของเจาพนักงานชลประทานทุกประการ 

  ขอ ๑๓   ในกรณีน้ําในทางน้ําชลประทาน               (๑๒)                    หรือในไรนาหรือในท่ีดิน
บริเวณใกลเคียงมีปริมาณมาก  นาจะเปนอันตรายแกการเพาะปลูกไมวาดวยเหตุธรรมชาติหรือเหตุอ่ืนใด  เพ่ือ
ประโยชนแกการชลประทานในระบบการชลประทานจําเปนตองระบายน้ําออกจากทางน้ําชลประทาน.......................... 
                      (๑๒)                    หากไรนาหรือท่ีดิน  และแหลงน้ําเก่ียวกับการเกษตรกรรมในระยะท่ีพืชหรือ
การเกษตรกรรมไมตองการน้ําโดยเรงดวน  เพ่ือปองกันความเสียหายแกขาวหรือพืชไรหรือการเกษตรกรรมอยางอ่ืน
หรือทรัพยสินของทางราชการหรือเอกชน  เม่ือกรมชลประทานแจงใหผูรับอนุญาตหยุดระบายน้ําเปนการชั่วคราว  
ผูรับอนุญาตจะตองระบายน้ําตามกําหนดเวลาท่ีกรมชลประทานแจงใหทราบเปนลายลักษณอักษรดวย 

  ขอ ๑๔   เพ่ือประโยชนแกทางราชการ  ถาหากกรมชลประทานมีความจําเปนใหรื้อถอนทอตามท่ีได
อนุญาตไวนี้  กรมชลประทานจะแจงใหผูรับอนุญาตทราบเปนลายลักษณอักษร  และผูรับอนุญาตจะ ตองรื้อถอนทอ
ออกไปใหพนทางน้ําชลประทาน  เขตคันคลอง  ชานคลอง  ภายใน  ๓๐ วัน  นับตั้งแตวันท่ีไดรับแจงเปนลายลักษณอักษร  
และจะตองปรับปรุงบริเวณดังกลาวใหคงสภาพเดิม  ถาผูรับอนุญาตเพิกเฉยไมดําเนินการ กรมชลประทานจะดําเนินการ
เอง  โดยผูรับอนุญาตจะตองชดใชคาใชจายในการนี้ใหแกกรมชลประทานท้ังสิ้น 

  ในกรณีท่ีมีเหตุฉุกเฉินเกิดข้ึน  จําเปนจะตองรื้อถอนทอเพ่ือความปลอดภัยของงานเก่ียวกับ                 
การชลประทานแลว  กรมชลประทานมีสิทธิท่ีจะดําเนินการไดทันทีโดยไมตองแจงใหผูรับอนุญาตทราบลวง หนา                   
และผูรับอนุญาตจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ จากกรมชลประทานไมไดท้ังสิ้น 

  ขอ ๑๕   ถาผูรับอนุญาตไมปฏิบัติใหเปนไปตามเง่ือนไขของหนังสืออนุญาตฉบับนี ้ ขอหนึ่งขอใดก็ตาม  
กรมชลประทานมีอํานาจท่ีจะเพิกถอนการอนุญาตและระงับการระบายน้ําลงทางน้ําชลประทานทันที โดยผูรับอนุญาต
จะเรียกรองคาเสียหายใดๆ จากกรมชลประทานมิได 

  ขอ ๑๖  หนังสืออนุญาตฉบับนี้มีกําหนดเวลา        (๒๔)         ป  นับตั้งแตวันถัดจากวันท่ีผูอนุญาต       
ไดลงนามในหนังสืออนุญาตเปนตนไป 

กอนครบกําหนดเวลาการอนุญาตถาหากผูรับอนุญาตยังมีความประสงคจะใชท่ีดินเขตคัน คลองและ            
ชานคลองฝงทอระบายน้ําตอไปอีก  ก็ใหทําหนังสือตออายุหนังสืออนุญาตไปยังกรมชลประทานกอนครบ กําหนดเวลา
การอนุญาตไมนอยกวา ๓๐ วัน  นับแตวันสิ้นสุดระยะเวลาการอนุญาต  หรือนับแตการอนุญาต ถูกเพิกถอน                       
หากผูรับอนุญาตเพิกเฉยไมดําเนินการกรมชลประทานจะดําเนินการเอง โดยผูรับอนุญาตจะตองชดใชคาใชจายแก   
กรมชลประทานท้ังสิ้น 

ขอ ๑๗  กรณีท่ีดินเขตคลองหรือท่ีดินท่ีขออนุญาต................... .....(๑๒).......................เปนท่ีราชพัสดุ  
ผูรับอนุญาตไดรับความเห็นชอบหรืออนุญาตจากกรมธนารักษ/ผูวาราชการจังหวัด...... ............. .(๒๕)............. ......แลว  
ตามหนังสือท่ี...................(๒๕)...................ลงวันท่ี........(๒๕).....เดือน............(๒๕)...........พ.ศ..........(๒๕)......... 

  กอนลงนามในหนังสืออนุญาตผูรับอนุญาตไดชําระคาทดแทนการใชประโยชนท่ีดินท่ีราชพัสดุวางทอ
ระบายน้ํา  เปนเงิน         (๒๖)        บาท (                 (๒๖)                 )  คาธรรมเนียมการตรวจแบบเปนเงิน                
.        (๒๗)        บาท (                 (๒๗)                 ) คาธรรมเนียมการรังวัด เปนเงิน          (๒๗)       บาท             
(              (๒๗)                 ) ใหกับกรมธนารักษ  ( โดยสํานักงานธนารักษ               (๒ ๘)                ) แลว  
ตามใบเสร็จรับเงินเลขท่ี     (๒๘)    เลมท่ี       (๒๘)      ลงวันท่ี    (๒๘)    เดือน       (๒๘)       พ.ศ     (๒๘)     .                

ผ.ย. ๔๒ ๔ 



  

 

 

กรณีท่ีดินเขตคลอง หรือท่ีดินท่ีขออนุญาต                (๑ ๒)                เปนท่ีสาธารณประโยชน 
อํานาจการดูแลเปนไปตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองท่ี  พุทธศักราช ๒๔๕๗  ซ่ึงผูรับอนุญาตไดรับความ
เห็นชอบจาก                   .         (๒ ๙)                               แลว ตามหนังสือท่ี              ( ๒๙)         .                 
ลงวันท่ี       (๒๙)      .  เดือน           (๒๙)           พ.ศ.       (๒๙)         หรือตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ตามหนังสือขององคการบริหารสวนตําบล...... .....(๓๐).............ท่ี.......(๓๐).......
ลงวันท่ี.......(๓๐)..........เดือน............(๓๐)...........พ.ศ.........(๓๐)........และตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย 
พุทธศักราช ๒๔๕๖  กรมเจาทา  หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน อนุญาตใหปลูกสรางสิ่งลวงล้ําลําน้ํา ตามใบอนุญาต
เลขท่ี          (๓๑)            ลงวันท่ี     (๓๑)     เดือน        (๓๑)     .      พ.ศ      (๓๑)       . 

กรณีเปนท่ีดินของรัฐประเภทอ่ืนซ่ึงอยูในความครอบครองดูแลใชประโยชนของกรมชลประทาน   
ตองดําเนินการใหถูกตองตามกฎหมายของสวนราชการนั้น  ตามหนังสือของ.................................(๓๒)........................
ท่ี.................(๓๒)................ลงวันท่ี..........(๓๒).......เดือน.................(๓๒)..................พ.ศ..........(๓๒)............ 

   
 
 
 
      (ลงชื่อ)                (๓๓)                เจาพนักงานผูอนุญาต 
             (                 (๓๓)               ) 
 

ขาพเจาไดอาน และเขาใจขอความ รายละเอียดของหนังสืออนุญาตฉบับนี้ดีแลว  และขอรับรองวา         
จะปฏิบัติตามเง่ือนไขของกรมชลประทานโดยเครงครัดทุกประการ 
 
 
      (ลงชื่อ)                 (๓๔)               ผูรับอนุญาต 
              (                 (๓๔)              ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผ.ย. ๔๒ ๕ 



  

 

คําอธิบายการกรอกขอความในชองวางตามแบบหนังสืออนุญาตใหใชที่ดิน 
เขตคันคลองและชานคลอง เพ่ือฝงทอระบายน้ําที่ผานระบบบําบัดน้ําเสีย (ผ.ย. ๔๒) 

-  การกรอกขอความในหนังสืออนุญาต หัวขอใดไมใชใหใสเครื่องหมาย (-) ลงในชองวางของหัวขอนั้นๆ                    
หามตัดหัวขอท่ีไมใช 
 

ชองท่ี (๑) ใหระบุชื่อคลอง ทางน้ําชลประทาน ท่ีขออนุญาต  
 (๒) ระบุชื่อโครงการฯ เจาของพ้ืนท่ีท่ีออกหนังสืออนุญาต 
 (๓) เลขท่ี/วัน เดือน ป ท่ีออกหนังสืออนุญาต 
 (๔) ชื่อ นามสกุล  ของผูอํานวยการโครงการฯ เจาของพ้ืนท่ีท่ีออกหนังสืออนุญาต 
 (๕) ระบุชื่อสวนราชการ  นิติบุคคล  บุคคลธรรมดา ท่ีขออนุญาต 
 (๖) ระบุชื่อ นามสกุล ของบุคคลท่ีเปนผูแทนหรือเปนผูท่ีไดรับมอบอํานาจ 

(๗) ใหระบุตําแหนงของผูแทนหรือผูท่ีไดรับมอบอํานาจใหเปนผูดําเนินการ 
 (๘) อายุของบุคคลขอ (๖)  
 (๙) สัญชาติของบุคคลขอ (๖) 
 (๑๐) ใหระบุเลขท่ี วัน เดือน ป ของหนังสือท่ียื่นเรื่องขออนุญาตแตถาหากมีการมอบอํานาจ 
                 ใหระบ ุ เลขท่ี  วัน  เดือน  ป  ของหนังสือมอบอํานาจ 
 (๑๑) สถานท่ีตั้งของสํานักงานหรือบานเลขท่ี  พรอมระบุ  ถนน  ตําบล  อําเภอ  จังหวัด 
 (๑๒) ระบุบริเวณท่ีขออนุญาต/ทางน้ําคลองอะไร 
 (๑๓  ระบุกิโลเมตรท่ีเทาใด ตําบล อําเภอ จังหวัด 
 (๑๔) ระบุชนิดของทอ ขนาด ยาว (จํานวน..........แถว) 

(๑๕) ใหระบุธรณีทออยูระดับน้ําทะเลปานกลาง (รทก.)   
(๑๖) ระบุแบบแปลน แผนผัง ของผูขออนุญาต แผนท่ีรูปตัดของโครงการฯ และแบบอาคารควบคุมน้ําเสีย  
       พรอมหมายเลข รวมจํานวนแบบของผูขออนุญาตและของโครงการฯ 

 (๑๗) ระบุและลงวันท่ี  บันทึกยินยอมปฏิบัติตามเง่ือนไขของกรมธนารักษ 
ชองท่ี (๑๘) ถึงชองท่ี (๒๓) ใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาท่ีกําหนดไวใน
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 ท่ีหมดอายุของใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
 (๒๓) ระบุชื่อ นามสกุล ของวิศวกรผูควบคุมงาน 
 (๒๔) กําหนดระยะเวลาการอนุญาต ตั้งแต ๒ ป แตไมเกิน ๓ ป  

(๒๕) ระบุกรมธนารักษ/สํานักงานธนารักษพ้ืนท่ีจังหวัด พรอมระบุเลขท่ี วัน เดือน ป ตามหนังสือท่ีไดรับ 
 ความเห็นชอบหรืออนุญาต 

(๒๖) ระบุจํานวนเงินท่ีผูรับอนุญาตไดชําระใหกรมธนารักษเปนคาทดแทนการใชประโยชนในท่ีราชพัสดุ 
 (๒๗) ระบุจํานวนเงินคาตรวจแบบ และระบุจํานวนเงินคาธรรมเนียมการรังวัด 
 (๒๘) ใหระบุธนารักษจังหวัด ตามใบเสร็จรับเงิน และระบุเลขท่ี เลมท่ี พรอมวัน เดือน ป ของใบเสร็จรับเงิน  
 (๒๙) ระบุชื่อนายอําเภอท่ีใหความเห็นชอบ ตามหนังสืออําเภอทองท่ีท่ีดินนั้นตั้งอยู พรอมเลขท่ี วัน เดือน ป 
 

๑ คําอธิบาย ผ.ย. ๔๒ 



  

 
 
 
 
 (๓๐) ระบุชื่อองคการบริหารสวนตําบลท่ีท่ีดินนั้นตั้งอยู พรอมเลขท่ี วัน เดือน ป ท่ีใหความยินยอม  

(๓๑) ระบุเลขท่ี วัน เดือน ป ตามใบอนุญาตของกรมเจาทาหรือระบุชื่อขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
                 ท่ีรับโอนภารกิจจากกรมเจาทา  

(๓๒) ระบุเลขท่ี วัน เดือน ป ตามหนังสือท่ีไดรับความเห็นชอบจากสวนราชการอ่ืน เชน กรมปาไม              
                 (ท่ีดินในเขตปาสงวนแหงชาติ) สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม (ท่ีดินในเขตปฏิรูปท่ีดิน)             

        กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (ท่ีดินในเขตนิคมสรางตนเอง) เปนตน 
 (๓๓) ระบุชื่อ นามสกุล ของผูอํานวยการโครงการฯ พรอมเขียนชื่อ นามสกุล ตัวบรรจงในวงเล็บ  
 (๓๔) ระบุชื่อ นามสกุล ของผูรับอนุญาตตามขอ (๖) พรอมเขียนชื่อ นามสกุล ตัวบรรจงในวงเล็บ 
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