
 
                                                                                               ผ.ย. ๔๓ 
 

หนังสืออนุญาตใหขุดลอก                            (๑)                              .                                                                                                    
 

ท่ี        (๓)   /                          โครงการ                       (๒)                              .                                     
                              วันท่ี            เดือน              (๓)             พ.ศ.                   .                

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๔  แหงพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง  พุทธศักราช  ๒๔๘๕ 
นาย                   (๔)                  ตําแหนง  ผูอํานวยการโครงการ                        (๔)                        . 
เปนเจาพนักงานผูไดรับมอบอํานาจ  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)                       เพ่ือเปนหลักฐานแสดงวา          
ไดอนุญาตใหขุดลอก                              (๑)                        ในเขต                       (๒)                   .               
ตั้งแตกิโลเมตรท่ี            (๑๓)          ถึงกิโลเมตรท่ี..................(๑๓)...............รวมระยะทาง...........(๑๓).........เมตร
ตําบล/แขวง               (๑๓)            อําเภอ/เขต           (๑๓)           .   จังหวัด           (๑๓)       .                 
ปริมาณดินท่ีขุดได          (๑๔)                           ลูกบาศกเมตร  โดยมีเง่ือนไขดังตอไปนี้. – 

                   ขอ ๑  อนุญาตใหขุดลอก                               (๑)                                                .                                              
ตามแบบแปลน แผนผังของ                 (๑๕)                หมายเลข          (๑๕)       จํานวน     (๑๕)     แผน               

.         
และตามแผนท่ีรูปตัดของโครงการ                (๑๖)          หมายเลข          (๑๖)       จํานวน     (๑๖)    แผน             
รวมจํานวน     (๑๗)      แผน ซ่ึงแนบทายหนังสืออนุญาตฉบับนี้  และใหถือเปนสวนหนึ่งของหนังสืออนุญาตฉบับนี้ 

สําหรับดินท่ีไดจากการขุดลอก                        (๑)                       ใหกองไวในพ้ืนท่ี             
ท่ีโครงการกําหนด และหามนําไปใชประโยชน หรือนําไปจัดหาประโยชนอ่ืนโดยเด็ดขาด 

 ขอ ๒  ผูรับอนุญาตจะตองทําคันดินลอมรอบบริเวณท่ีดินของผูรับอนุญาตใหมีความม่ังคงแข็งแรง 
เพ่ือปองกันน้ํารั่วไหลไปทําความเดือดรอนแกผูอ่ืนซ่ึงอยูใกลเคียงและเสียน้ําไปโดยเปลาประโยชน 

ขอ ๓  กอนท่ีผูรับอนุญาตจะดําเนินการขุดลอก จะตองแจงให ผูอํานวยการโครงการ        (๒)      .                        
                                 ทราบลวงหนาไมนอยกวา ๗ วัน เพ่ือจะไดสงเจาหนาท่ีชลประทานไปกําหนด ระยะ  
และรายละเอียดตางๆ ใหแลวจึงจะดําเนินการได 

ขอ ๔  ในระหวางดําเนินการขุดลอก ผูรับอนุญาตจะตองยินยอมใหนายชางชลประทานตรวจดู 
การขุดลอกไดถานายชางชลประทานเห็นวาการขุดลอกไมถูกตอง หรือเห็นสมควรใหแกไขเปลี่ยนแปลง เพ่ือความ
เหมาะสมนายชางชลประทานมีอํานาจสั่งแกไขเปลี่ยนแปลงได และผูรับอนุญาตจะตองปฏิบัติตามทันที                   
โดยจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ จากกรมชลประทานมิได    ถาผูรับอนุญาตไมปฏิบัติตาม นายชางชลประทานมี
อํานาจสั่งใหระงับการขุดลอกในเขต                         (๑)                             และทําท่ีดินใหคงสภาพเดิม 
ตลอดจนมีสิทธิเรียกรองใหชดใชคาเสียหายได 
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ขอ ๕ เม่ือผูรับอนุญาตทําการขุดลอกถูกตองตามเง่ือนไขในหนังสืออนุญาตนี้ และตามท่ีนายชาง
ชลประทานสั่งกระทําแลว ผูรับอนุญาตตองปรับปรุงดินบริเวณกอสรางใหเรียบรอยคงสภาพเดิมและจะตองซอมแซม
บํารุงรักษาท่ีดินบริเวณท่ีขุดลอกมิใหชํารุดทรุดโทรม จะไมขุดทําลายท่ีดินเขต                          (๑)               .     
ใหเสียหายผิดไปจากสภาพเดิม ถาจะทําการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือตอเติมสวนหนึ่งสวนใดนอกเหนือไปจากเง่ือนไข 
ท่ีกําหนดในหนังสืออนุญาต จะตองไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากกรมชลประทานกอนทุกคราวไป ถาไดทํา 
ไปกอนโดยมิไดรับอนุญาต กรมชลประทานมีอํานาจบังคับใหชดใชคาเสียหายแกกรมชลประทานได 

ขอ ๖  ผูรับอนุญาตจะตองยินยอมใหเจาหนาท่ีชลประทานเขาตรวจดูการขุดลอก         (๑)      .                    
ตามหนังสืออนุญาตนี้ได  และผูรับอนุญาตยินยอมปฏิบัติตามคําสั่งหรือคําแนะนําของเจาหนาท่ีชลประทาน                
ทุกประการ 

ขอ ๗  ในการดําเนินการขุดลอก ผูรับอนุญาตจะตองระมัดระวังมิใหน้ําในทางน้ําชลประทาน       .            
                  (๑)                                สกปรก 

ขอ ๘  ถาผูรับอนุญาตไมปฏิบัติใหเปนไปตามเง่ือนไขของหนังสืออนุญาตฉบับนี้ขอหนึ่งขอใดก็ตาม               
กรมชลประทานมีอํานาจท่ีจะเพิกถอนการอนุญาตได ทันที โดยผูรับอนุญาตจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ                   
จากกรมชลประทานมิได 

 ขอ ๙ กรณีท่ีดินเขตคลองหรือท่ีดินท่ีขออนุญาต..........................(๑๒)...................เปนท่ีราชพัสดุ  
ผูรับอนุญาตไดรับความเห็นชอบหรืออนุญาตจากกรมธนารักษ/ผูวาราชการจังหวัด................(๑๘)................แลว  
ตามหนังสือท่ี.................(๑๘).................ลงวันท่ี........(๑๘).........เดือน.............(๑๘)...............พ.ศ.........(๑๘)........... 

กอนลงนามในหนังสืออนุญาตผูรับอนุญาตไดชําระคาทดแทนการใชประโยชนท่ีดินท่ีราชพัสดุเปนเงิน               
.       (๑๙)        บาท  (               (๑๙)             ) คาธรรมเนียมการตรวจแบบเปนเงิน      (๒๐)            บาท     
(                  (๒๐)                            ) คาธรรมเนียมการรังวัดเปนเงิน             (๒๐)                    บาท   
(                         (๒๐)                          ) ใหกับกรมธนารักษ (โดยสํานักงานธนารักษพ้ืนท่ี                  .             
.         (๒๑)             ) แลว  ตามใบเสร็จรับเงินเลขท่ี              (๒๑)              เลมท่ี           (๒๑)            .  .   .             
ลงวันท่ี      (๒๑)       เดือน               (๒๑)             พ.ศ         (๒๑)        . 

กรณีท่ีดินเขตคลองหรือท่ีดินท่ีขออนุญาต               (๑๒)                เปนท่ีสาธารณประโยชน 
อํานาจการดูแลเปนไปตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองท่ี พุทธศักราช ๒๔๕๗ ซ่ึงผูรับอนุญาตไดรับความ
เห็นชอบจาก                    .          (๒๒)                          แลว ตามหนังสือท่ี               (๒๒)                .

ลงวันท่ี       (๒๒)       .  เดือน             (๒๒)            พ.ศ.       (๒๒)        หรือตามพระราชบัญญัติสภาตําบล 
และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ตามหนังสือขององคการบริหารสวนตําบล...............(๒๓).......................                      
ท่ี...............(๒๓)........................ ลงวันท่ี.........(๒๓)......เดือน.............(๒๓)................พ.ศ..........(๒๓).........และตาม
พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย พุทธศักราช ๒๔๕๖ กรมเจาทา หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินอนุญาต
ใหปลูกสรางสิ่งลวงล้ําลําน้ํา ตามใบอนุญาตเลขท่ี       (๒๔)        ลงวันท่ี    (๒๔)  . เดือน      (๒๔)      พ.ศ   (๒๔)  
. 
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ในกรณีเปนท่ีดินของรัฐประเภทอ่ืนซ่ึงอยูในความครอบครองดูแลใชประโยชนของกรมชลประทาน  
ตองดําเนินการใหถูกตองตามกฎหมายของสวนราชการนั้น  ตามหนังสือของ................................(๒๕)..........................
ท่ี................(๒๕)...............ลงวันท่ี.........(๒๕)........เดือน........(๒๕).........พ.ศ........(๒๕).......... 
 
 
          (ลงชื่อ)                    (๒๖)                   เจาพนักงานผูอนุญาต 
                  (                    (๒๖)                   ) 

 
ขาพเจาไดอาน และเขาใจขอความ รายละเอียดของหนังสืออนุญาตฉบับนี้ดีแลว  และขอรับรองวา       

จะปฏิบัติตามเง่ือนไขของกรมชลประทานโดยเครงครัดทุกประการ 
 
          (ลงชื่อ)                    (๒๗)                   ผูรับอนุญาต 
                 (                     (๒๗)                  )  
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คําอธิบายการกรอกขอความในชองวางตามแบบหนังสืออนุญาตให                          
ขุดลอก……………………………………………..…… 

ในเขตที่ดินกรมชลประทาน (ผ.ย. ๔๓ ใชในกรณีสวนราชการขออนุญาต) 
       - การกรอกขอความในหนังสืออนุญาต หัวขอใดไมใชใหใสเครื่องหมาย (-) ลงในชองวางของหัวขอนั้นๆ 
หามตัดหัวขอท่ีไมใช 
 

ชองท่ี (๑) ใหระบุชื่อของประเภทท่ีขออนุญาต (การขุดลอก คลอง / อางเก็บน้ํา / บอยืม) 
(๒) ระบุชื่อโครงการชลประทาน เจาของพ้ืนท่ีท่ีออกหนังสืออนุญาต  
(๓) เลขท่ี/วัน  เดือน  ป  ท่ีออกหนังสืออนุญาต 
(๔)  ชื่อ  นามสกุล  ของผูอํานวยการโครงการฯ เจาของพ้ืนท่ีท่ีออกหนังสืออนุญาต ตามคําสัง่กรมชลประทาน      

ท่ี ข ๕๑๗/๒๕๕๔ ลงวันท่ี ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
(๕)  ระบุชื่อ สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ นิติบุคคล บุคคลธรรมดา ท่ีขออนุญาต 
(๖)  ระบุชื่อ นามสกุล ของบุคคลท่ีเปนผูแทนหรือเปนผูท่ีไดรับมอบอํานาจ 
(๗)  ใหระบุตําแหนงของผูแทนหรือผูท่ีไดรับมอบอํานาจใหเปนผูดําเนินการ 
(๘)  อายุ ของบุคคลตาม ขอ ๖ 
(๙)  สัญชาติของบุคคลตาม ขอ ๖ 
(๑๐)  ใหระบุเลขท่ี วัน เดือน ป ของหนังสือท่ียื่นเรื่องขออนุญาต แตถาหากมีการมอบอํานาจใหระบุ        

เลขท่ี วัน เดือน ป ของหนังสือมอบอํานาจ 
(๑๑)  ใหระบุสถานท่ีตั้งของสํานักงานหรือบานเลขท่ี พรอมระบุ ถนน ตําบล อําเภอ จังหวัด 
(๑๒)  ระบุบริเวณท่ีขออนุญาต 
(๑๓)  ระบุกิโลเมตรท่ีเทาใด ถึงกิโลเมตรท่ีเทาใด รวมระยะทางท้ังหมดเทาใด พรอมระบตุําบล            

อําเภอ จังหวัด 
(๑๔)  ระบุปริมาณของดินท่ีไดจากการขุดลอก 
(๑๕)  ระบุแบบแปลน แผนผัง ท่ีใชในการขุดลอกของผูขออนุญาต หมายเลขและจํานวนก่ีแผน 
(๑๖)  ระบุแบบแผนท่ีรูปตัดของโครงการฯ หมายเลขและจํานวนก่ีแผน 
(๑๗)  รวมจํานวนแบบของผูขออนุญาตและของโครงการฯ 
(๑๘)  ระบุกรมธนารักษ/สํานักงานธนารักษพ้ืนท่ีจังหวัด พรอมระบุเลขท่ี วัน เดือน ป ตามหนังสือท่ีไดรับ 

 ความเห็นชอบหรืออนุญาต 
 (๑๙)  ระบุจํานวนเงินท่ีผูรับอนุญาตไดชําระเปนคาทดแทนการใชประโยชนในท่ีราชพัสดุ 
 (๒๐)  ระบุจํานวนเงินคาตรวจแบบ  คาธรรมเนียมการรังวัด 

(๒๑)  ระบุสํานักงานธนารักษพ้ืนท่ีตามใบเสร็จรับเงิน พรอมระบุเลขท่ี เลมท่ี และวัน เดือน ป                   
        ของใบเสร็จรับเงิน 
(๒๒)  ระบุชื่อนายอําเภอท่ีใหความเห็นชอบ ตามหนังสืออําเภอทองท่ีท่ีดินนั้นตั้งอยู พรอมเลขท่ี วัน เดือน ป 
(๒๓)  ระบุชื่อองคการบริหารสวนตําบลท่ีท่ีดินนั้นตั้งอยู พรอมเลขท่ี วัน เดือน ป ท่ีใหความยินยอม 
(๒๔)  ระบุเลขท่ี วัน เดือน ป ตามใบอนุญาตของกรมเจาทาหรือระบุชื่อขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

                  ท่ีรับโอนภารกิจจากกรมเจาทา 
(๒๕)  ระบุเลขท่ี วัน เดือน ป ตามหนังสือท่ีไดรับความเห็นชอบจากสวนราชการอ่ืน เชน กรมปาไม              

                 (ท่ีดินในเขตปาสงวนแหงชาติ) สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม (ท่ีดินในเขตปฏิรูปท่ีดิน)             
        กรมพัฒนาสังคมและสวสัดิการ (ท่ีดินในเขตนิคมสรางตนเอง) เปนตน 
(๒๖)  ระบุชื่อ นามสกุล ของผูอํานวยการโครงการฯ พรอมเขียนชื่อ นามสกุล ตัวบรรจงในวงเล็บ 
(๒๗)  ระบุชื่อ นามสกุล ของผูรับอนุญาตตาม ขอ ๖ พรอมเขียนชื่อ นามสกุล ตัวบรรจงในวงเล็บ 
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