
 
                                                                                                ผ.ย. ๔๔ 

                 หนังสืออนุญาตใหกอสรางอาคารปองกันตลิ่งทางน้ําชลประทาน           (๑)             . 

 

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

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๓  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)              เปนผูแทนตามหนังสือ/หรือหนังสือมอบอํานาจ ท่ี         (๑๐)                     .

ลงวันท่ี      (๑๐)       เดือน           (๑๐)         พ.ศ.     (๑๐)    ท่ีตั้งสํานักงาน / บานเลขท่ี            (๑๑)        .     
ถนน                (๑๑)                ตําบล/แขวง             (๑๑)             อําเภอ/เขต               (๑๑)              .     
จังหวัด               (๑๑)             เพ่ือเปนหลักฐานแสดงวาไดอนุญาตใหสรางอาคารปองกันตลิ่งทางน้ําชลประทาน
คลอง                (๑)                  จากกิโลเมตรท่ี       (๑๒)          ถึง กิโลเมตรท่ี         (๑๒)         .          
ตําบล / แขวง              (๑๒)            อําเภอ / เขต              (๑๒)          .จังหวัด               (๑๒)               .     
ความยาวเข่ือน                  (๑๒)                 โดยมีเง่ือนไขดังตอไปนี้. 

ขอ ๑ อนุญาตใหสรางอาคารปองกันตลิ่งทางน้ําชลประทาน ชนิด                 (๑๓)                  .          

ใหดําเนินการตามแบบแปลนแผนผังของ             (๑๔)                     .หมายเลข        (๑๔)       จํานวน   (๑๔)   แผน
และแผนท่ีรูปตัดของโครงการ                 (๑๕)             หมายเลข        (๑๕)        จํานวน      (๑๕)        แผน  
รวมจํานวน      (๑๖)       แผน  ซ่ึงแนบทายหนังสืออนุญาตฉบับนี้และใหถือเปนสวนหนึ่งของหนังสืออนุญาตฉบับนี้ดวย  
และกรมชลประทานขอแจงระดับตางๆ ท่ีใชประกอบการขออนุญาตกอสราง ดังนี้ 

 

ก) ระดับท่ีจะทําการขุดลอกคลองฯ          (๑๗)               เมตร รทก. 
ข) ระดับหลังอาคารปองกันตลิ่ง              (๑๘)               เมตร รทก. 
ค) ระยะจากศูนยกลางทางน้ําชลประทานถึงตัวอาคารปองกันตลิ่ง         (๑๙)             เมตร 
การพิจารณารากฐานของอาคารปองกันตลิ่งท่ีจะตอกลงไปในดิน ใหผูสรางถือระดับท่ีจะทําการขุดลอก                                                 

         (๑๗)         เมตร รทก.  ท้ังนี้ เพ่ือมิใหเกิดความเสียหายแกอาคารปองกันตลิ่ง เม่ือกรมชลประทานจะทําการ                
ขุดลอกคลอง ในโอกาสตอไป 

โดยมี                            (๒๐)                         เปนวิศวกรผูออกแบบและคํานวณ  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ประเภท                 (๒๑)          สาขา           (๒๒)        .              
ตามใบอนุญาตทะเบียน                          (๒๓)                      วันหมดอายุ                  (๒๔)                 .

และมี                         (๒๕)                   เปนวิศวกรผูควบคุมงานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 
ประเภท                 (๒๑)               สาขา                   (๒๒)                     ตามใบอนุญาตทะเบียน              
.             (๒๓)           วันหมดอายุ          (๒๔)          และขณะนี้ไมไดถูกเพิกถอนใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพ 
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ขอ ๒ แนวอาคารปองกันตลิ่งจะตองสรางเปนแนวขนานกับแนวกระแสน้ําในทางน้ําชลประทาน  
ณ บริเวณท่ีจะทําการกอสราง  และใหขนานกับแนวตลิ่งท่ัวไป 

ขอ ๓ กอนดําเนินการกอสราง  ผูรับอนุญาตจะตองแจงใหผูอํานวยการโครงการ          (๒)       .  .     
.. .                    ทราบลวงหนาไมนอยกวา ๗ วัน เพ่ือจะไดสงเจาหนาท่ีชลประทานไปกําหนดแนว  ระดับ ระยะตางๆ  
และแนวเขตอาคารปองกันตลิ่งใหแลว จึงจะดําเนินการได 

ขอ ๔ ผูรับอนุญาตจะตองยินยอมใหเรือขุดหรือรถขุดของกรมชลประทานท้ิงดินซ่ึงขุดลอกข้ึน           
จากคลองไวบนตลิ่งเหนืออาคารปองกันตลิ่งนี้ได  หากอาคารปองกันตลิ่งนี้ชํารุดเสียหายดวยประการใดๆ ก็ตาม            
อันเนื่องจาก การขุดลอกคลอง หรือกรณีอ่ืนๆ ผูรับอนุญาตจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ จากกรมชลประทานไมไดท้ังสิ้น 

ขอ ๕ ผูรับอนุญาตตองบํารุงรักษาซอมแซมอาคารปองกันตลิ่งนี้ใหอยูในสภาพท่ีดีอยูเสมอ ไมปลอยให
อาคารปรักหักพังยื่นลงไปในทางน้ําชลประทาน  ซ่ึงเปนการกีดขวางทางน้ําชลประทาน โดยผูรับอนุญาตตองเปน                   
ผูออกคาใชจายในการซอมแซมบํารุงรักษาท้ังสิ้น 

ขอ ๖ ผูรับอนุญาตจะตองจัดใหมีวิศวกรผูออกแบบและคํานวณ และควบคุมการกอสราง               
ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ และกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
พ.ศ. ๒๕๕๐ นายชางชลประทานมีสิทธิจะเขาตรวจสอบการกอสราง และถาเห็นวาการกอสรางผิดพลาด อันเนื่องจาก
ไมเปนไปตามเง่ือนไขแบบแปลนหรือเพ่ือความเหมาะสม นายชางชลประทานมีสิทธิสั่งใหแกไข รื้อยายเพ่ือใหเปนการ
ถูกตอง ซ่ึงผูรับอนุญาตจะตองปฏิบัติตามทันที และในการเปลี่ยนแปลงแกไขนี้ผูรับอนุญาต จะเรียกรองคาเสียหายใดๆ 
จากกรมชลประทานมิได 

ขอ ๗ ผูรับอนุญาตจะตองบํารุงรักษาท่ีกอสราง ไมใหชํารุดทรุดโทรม และจะไมเทท้ิงสิ่งโสโครก 
ขยะมูลฝอย  หรือขุดทําลายท่ีดินชานคลองของกรมชลประทานใหเสียหายผิดไปจากสภาพเดิม ถาจะทําการรื้อถอนหรือ
ตอเติมสวนหนึ่งสวนใดของอาคารปองกันตลิ่งนี้ใหนอกเหนือจากแบบแปลน จะตองไดรับอนุญาตจากกรมชลประทาน
เปนลายลักษณอักษรเสียกอนทุกครั้งไป ถาไดทําไปกอนโดยไมไดรับอนุญาต  กรมชลประทานมีอํานาจบังคับใหรื้อถอน 
และหรือใหใชคาเสียหายแกกรมชลประทานได 

ขอ ๘ ถากรมชลประทานตองการท่ีดินบริเวณท่ีสรางอาคารปองกันตลิ่งนี้  เพ่ือประโยชนในราชการ
จะแจงใหทราบเปนลายลักษณอักษร  ผูรับอนุญาตจะตองรื้อถอนอาคารปองกันตลิ่งท่ีสรางไวออกไปใหพนเขตท่ีดิน                 
ของกรมชลประทานภายใน ๓๐ วัน  นับแตวันท่ีไดรับหนังสือบอกกลาว โดยผูรับอนุญาตจะยกเอาประโยชนแหงเง่ือนไขเวลา
ของหนังสืออนุญาตมาโตแยงใดๆ มิได และจะตองปรับปรุงท่ีดินท่ีสรางอาคารปองกันตลิ่งนี้ใหคงสภาพเดิม  ถาไมรื้อถอน 
กรมชลประทานจะรื้อถอนเอง โดยผูรับอนุญาตจะตองออกคาใชจายในการนี้ใหแกกรมชลประทานท้ังสิ้น 

ขอ ๙ เม่ือผูรับอนุญาตสรางอาคารปองกันตลิ่งเสร็จแลว  หามทําการเพาะปลูกลงในเขตคันคลอง              
หรือครอบครอง  ในกรณีท่ีเขตคันคลองบริเวณนี้ไมมีหรือนอยกวาระยะ ๓.๐๐ เมตร นับตั้งแตสันเข่ือนข้ึนมา  ผูรับอนุญาต
ยินยอมสละท่ีดินเพ่ือใหกรมชลประทานมีเขตคันคลอง  นับตั้งแตสันอาคารปองกันตลิ่งข้ึนมาเปนระยะ ๓.๐๐ เมตร 
ตลอดแนวเขตท่ีดินเพ่ือประโยชนในกิจการชลประทาน 

ขอ ๑๐ การอนุญาตใหสรางอาคารปองกันตลิ่งทางน้ําชลประทานแหงนี้มีกําหนด...........(๒๖)........ป 
นับแตวันถัดจากวันท่ีผูอนุญาตไดลงนามในหนังสืออนุญาตเปนตนไป 
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เม่ือครบกําหนดระยะเวลาอนุญาตแลว  ถาผูรับอนุญาตยังมีความประสงคจะขอใชท่ีดินริมทางน้ํา
ชลประทานคลอง                  (๑)             ตอไปอีก  ก็ใหทําหนังสือขอตออายุหนังสืออนุญาตไปยังกรม
ชลประทานกอนสิ้นสุดระยะเวลาอนุญาตไมนอยกวา ๓๐  วัน  แตกรมชลประทานสงวนสิทธิ์ท่ีจะอนุญาตหรือไมก็ได   
โดยจะคํานึงถึงงานชลประทานเปนประการสําคัญ 

  ขอ ๑๑  ผูรับอนุญาตจะตองดําเนินการกอสรางอาคารปองกันตลิ่งทางน้ําชลประทาน  ภายใน ๒ ป  
นับแตวันถัดจากวันท่ีผูอนุญาตไดลงนามในหนังสืออนุญาต  และจะตองเริ่มดําเนินการกอสรางอาคารปองกันตลิ่ง          
ทางน้ําชลประทาน  ภายใน                (๒๗)              วัน 

  ขอ ๑๒ ถาผูรับอนุญาตไมปฏิบัติใหเปนไปตามเง่ือนไขขอหนึ่งขอใดดังกลาวมานี้ กรมชลประทาน                    
มีอํานาจท่ีจะเพิกถอนการอนุญาตไดทันที 

เม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการอนุญาตหรือการอนุญาตถูกเพิกถอนดังกลาวมาแลว  ผูรับอนุญาตจะตอง
ดําเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสรางออกไป และทําท่ีดินใหคงสภาพเดิมภายในกําหนดเวลาท่ีกรมชลประทานกําหนด       
หากผูรับอนุญาตเพิกเฉยไมดําเนินการ กรมชลประทานจะดําเนินการเอง โดยผูรับอนุญาตจะตองชดใชคาใชจายใหแก
กรมชลประทานท้ังสิ้น 

ขอ ๑๓  กรณีท่ีดินเขตคลองหรือท่ีดินท่ีขออนุญาต                 (๑)                    เปนท่ีราชพัสดุ   
ผูรับอนุญาตไดรับความเห็นชอบหรืออนุญาตจากกรมธนารักษ/ผูวาราชการจังหวัด            (๒๘)            แลว  
ตามหนังสือท่ี          (๒๘)          ลงวันท่ี   (๒๘)   เดือน            (๒๘)              พ.ศ       (๒๘)      .           

กอนลงนามในหนังสืออนุญาตผูรับอนุญาตไดชําระคาทดแทนการใชประโยชนท่ีดินท่ีราชพัสดุ      
เปนเงิน     (๒๙)       บาท (                 (๒๙)               ) คาธรรมเนียมการตรวจแบบเปนเงิน     (๓๐)      บาท   
(                         (๓๐)                       )  คาธรรมเนียมการรังวัด เปนเงิน               (๓๐)             บาท      
(                 (๓๐)                   ) ใหกับกรมธนารักษ (โดยสํานักงานธนารักษพ้ืนท่ี        (๓๑)                ) แลว  
ตามใบเสร็จรับเงินเลขท่ี          (๓๑)       เลมท่ี      (๓๑)    ลงวันท่ี  (๓๑) เดือน       (๓๑)        พ.ศ   (๓๑)       . 

กรณีท่ีดินเขตคลองหรือท่ีดินท่ีขออนุญาต             (๑)               เปนท่ีสาธารณประโยชน 
อํานาจการดูแลเปนไปตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองท่ี พุทธศักราช ๒๔๕๗ ซ่ึงผูรับอนุญาตไดรับความ
เห็นชอบจาก                        (๓๒)                 แลว ตามหนังสือท่ี         (๓๒)       ลงวันท่ี       (๓๒)      .  

เดือน         (๓๒)            พ.ศ.     (๓๒)          หรือตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล     
พ.ศ. ๒๕๓๗  ตามหนังสือขององคการบริหารสวนตําบล       (๓๓)                ท่ี     (๓๓)       ลงวันท่ี  (๓๓)         
เดือน           (๓๓)                 พ.ศ        (๓๓)                และตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย 
พุทธศักราช ๒๔๕๖ กรมเจาทา หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินอนุญาตใหปลูกสรางสิ่งลวงล้ําลําน้ํา ตามใบอนุญาต         
เลขท่ี       (๓๔)     ลงวันท่ี    (๓๔)  เดือน            (๓๔)     .        พ.ศ      (๓๔)     .      
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กรณีเปนท่ีดินของรัฐประเภทอ่ืนซ่ึงอยูในความครอบครองดูแลใชประโยชนของกรมชลประทาน             
ตองดําเนินการใหถูกตองตามกฎหมายของสวนราชการนั้น ตามหนังสือของ                    (๓๕)                 .                          
ท่ี                  (๓๕)                ลงวันท่ี       (๓๕)       เดือน            (๓๕)         พ.ศ       (๓๕)     .     

                                       
  .               
 

                              (ลงชือ่)                  (๓๖)                     เจาพนักงานผูอนุญาต 
         (                 (๓๖)                     ) 

 

  ขาพเจาไดอาน และเขาใจขอความ รายละเอียดของหนังสืออนุญาตฉบับนี้ดีแลว และขอรับรองวา       
จะปฏิบัติตามเง่ือนไขของกรมชลประทานโดยเครงครัดทุกประการ 

 
          

        (ลงชื่อ)                (๓๗)                      ผูรับอนุญาต 
            (                (๓๗)                     ) 
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คําอธิบายการกรอกขอความในชองวางตามแบบหนังสืออนุญาตใหกอสราง 
อาคารปองกันตลิ่งทางนํ้าชลประทาน (ผ.ย. ๔๔) 

        - การกรอกขอความในหนังสืออนุญาต หัวขอใดไมใชใหใสเครื่องหมาย (-) ลงในชองวางของหัวขอนั้นๆ  
หามตัดหัวขอท่ีไมใช 

 
ชองท่ี (๑)  ใหระบุชื่อคลองท่ีขออนุญาตกอสรางอาคารปองกันตลิ่ง 

(๒) ระบุชื่อโครงการ ฯ เจาของพ้ืนท่ีท่ีออกหนังสืออนุญาต 
(๓) เลขท่ี/วัน  เดือน  ป  ท่ีออกหนังสืออนุญาต 
(๔) ชื่อ  นามสกุล  ของผูอํานวยการโครงการ ฯ เจาของพ้ืนท่ีท่ีออกหนังสืออนุญาต 
(๕) ระบุชื่อ สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ นิติบุคคล บุคคลธรรมดา ท่ีขออนุญาต 
(๖) ระบุชื่อ นามสกุล ของบุคคลท่ีเปนผูแทนหรือเปนผูท่ีไดรับมอบอํานาจ 
(๗) ใหระบุตําแหนงของผูแทนหรือผูท่ีไดรับมอบอํานาจใหเปนผูดําเนินการ 
(๘) อายุของบุคคลตามขอ ๖   
(๙) สัญชาติของบุคคลตามขอ ๖ 
(๑๐) ใหระบุเลขท่ี  วัน  เดือน  ป  ของหนังสือท่ียื่นเรื่องขออนุญาตแตถาหากมีการมอบอํานาจใหระบุ   
        เลขท่ี วัน  เดือน  ป  ของหนังสือมอบอํานาจ 
(๑๑) สถานท่ีตั้งของสํานักงานหรือบานเลขท่ี  พรอมระบุ  ถนน  ตําบล  อําเภอ  จังหวัด 
(๑๒) ระบุบริเวณกิโลเมตรท่ีเทาใด  ถึง กิโลเมตรท่ีเทาใด  ตําบล อําเภอ จังหวัด พรอมระบุความยาวเข่ือน 
(๑๓) ระบุชนิดของวัสดุท่ีใชกอสรางอาคารปองกันตลิ่ง 
(๑๔) ระบุแบบแปลน แผนผัง ท่ีใชในการกอสรางของผูขออนุญาต หมายเลขและจํานวนก่ีแผน 
(๑๕) ระบุแผนท่ีรูปตัดของโครงการฯ หมายเลขและจํานวนก่ีแผน 
(๑๖) รวมจํานวนแบบของผูขอ และของโครงการฯเจาของพ้ืนท่ี 
(๑๗) ระบุระดับท่ีจะทําการขุดลอกคลอง 
(๑๘) ระบุระดับหลังอาคารปองกันตลิ่ง 
(๑๙) ระบุระยะจากศูนยกลางทางน้ําชลประทานถึงตัวอาคารปองกันตลิ่ง 

ชองท่ี (๒๐) – ชองท่ี (๒๕) ใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาท่ีกําหนดไวใน
กฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๐ 

(๒๐)  ระบุชื่อ นามสกุล ของวิศวกรผูออกแบบและคํานวณ 
 (๒๑)  ระบุใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทภาคีวิศวกร สามัญวิศวกร หรือ วุฒิวิศวกร 
 (๒๒)  ระบุใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรม เชน โยธา  ไฟฟา 
 (๒๓)  ระบุใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม เลขทะเบียน ภย.  สย. หรือ วย.  
 (๒๔)  ระบุวัน เดือน ป ท่ีหมดอายุของใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
 (๒๕)  ระบุชื่อ นามสกุล ของวิศวกรผูควบคุมงาน 

(๒๖)  กําหนดระยะเวลาการอนุญาต ตั้งแต ๓ ป แตไมเกิน ๕ ป 
(๒๗)  ระบุจํานวนวันการกอสรางเข่ือนใหแลวเสร็จภายในก่ีวัน 
(๒๘)  ระบุกรมธนารักษ/สํานักงานธนารักษพ้ืนท่ีจังหวัด พรอมระบุเลขท่ี วัน เดือน ป ตามหนังสือท่ีไดรับ 

 ความเห็นชอบหรืออนุญาต 
(๒๙)  ระบุจํานวนเงินท่ีผูรับอนุญาตไดชําระใหกรมธนารักษเปนคาทดแทนการใชประโยชนในท่ีราชพัสดุ 
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(๓๐)  ระบุจํานวนเงินคาตรวจแบบ และระบุจํานวนคาธรรมเนียมการรังวัด และในกรณีท่ีมีการกอสรางกอน

ไดรับอนุญาตใหระบุจํานวนคาเสียหายกรณีกอสรางกอนไดรับอนุญาต  
(๓๑)  ระบุชื่อกรมธนารักษหรือสํานักงานธนารักษพ้ืนท่ีตามใบเสร็จรับเงิน พรอมระบุเลขท่ี  

                  เลมท่ี วัน เดือน ป  ของใบเสร็จรับเงิน 
(๓๒)  ระบุชื่อนายอําเภอท่ีใหความเห็นชอบ ตามหนังสืออําเภอทองท่ีท่ีดินนั้นตั้งอยู พรอมเลขท่ี วัน เดือน ป 
(๓๓)  ระบุชื่อองคการบริหารสวนตําบลท่ีท่ีดินนั้นตั้งอยู พรอมเลขท่ี วัน เดือน ป ท่ีใหความยินยอม 

  (๓๔)  ระบุเลขท่ี วัน เดือน ป ตามใบอนุญาตของกรมเจาทาหรือระบุชื่อขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
                  ท่ีรับโอนภารกิจจากกรมเจาทา 

(๓๕)  ระบุเลขท่ี วัน เดือน ป ตามหนังสือท่ีไดรับความเห็นชอบจากสวนราชการอ่ืน เชน กรมปาไม              
                  (ท่ีดินในเขตปาสงวนแหงชาติ) สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม (ท่ีดินในเขตปฏิรปูท่ีดิน)             

         กรมพัฒนาสังคมและสวสัดิการ (ท่ีดินในเขตนิคมสรางตนเอง) เปนตน 
(๓๖)  ระบุชื่อ นามสกุล ของผูอํานวยการโครงการฯ พรอมเขียนชื่อ นามสกุล ตัวบรรจงในวงเล็บ 
(๓๗)  ระบุชื่อ นามสกุล ของผูรับอนุญาต พรอมเขียนชื่อตัวบรรจงในวงเล็บ ถาเปนบริษัทประทับตรา 
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