
 
 
 
  
          หนังสืออนุญาตให..........................(๑).........................................สรางถนน ............(๒)............ 
           เช่ือมคัน ..............................(๓)........................................ ณ กม. .................(๔)................. 
 
 
ท่ี ................(๕)..............                                                    โครงการ .......................(๖)............................ 
    วันท่ี .....(๗)...  เดือน .............(๗)..........  พ.ศ........(๗)......... 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๓  แหงพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕  
ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง  (ฉบับท่ี ๓)  พ.ศ. ๒๕๐๗ 
 นาย ........................(๘)............................... ตําแหนง ผูอํานวยการโครงการ..............(๘)................... 
.............................................เปนเจาพนักงาน  ไดออกหนังสืออนุญาตฉบับนี้ใหแก .................(๑)............................. 
โดย .....................(๙)..........................  ตําแหนง ..............(๙).................  อายุ ....(๙).... ป  สัญชาติ ..........(๙)........ 
เปนผูแทน  ตามหนังสือ/หรือหนังสือมอบอํานาจ ..............................(๑๐).......................  ลงวันท่ี ...........(๑๐)....... 
เดือน ............(๑๐)............ พ.ศ.........(๑๐).......... ท่ีตั้งสํานักงาน/บานเลขท่ี .......(๑๑).......ถนน ..........(๑๑).............  
ตําบล ...........(๑๑)......... อําเภอ...........(๑๑)..............จังหวดั ..............(๑๑)..............เพ่ือเปนหลักฐานวาไดอนุญาต
ใหใชท่ีดินเขตคัน .........................................(๓)...........................................ณ กิโลเมตรท่ี ..................(๔)................. 
เนื้อท่ี ...........................(๑๒)...................... ตารางเมตร  เพ่ือสรางเปนถนนเชื่อมสําหรับเปนทางสัญจรระหวางถนน 
บนคัน  .......................(๓)............................ กับ............................(๑๓)...............................โดยมีเง่ือนไขดังตอไปนี้.- 
 ขอ ๑  ผูรับอนุญาตจะตองสรางถนนลงผิวจราจร....................................(๒)......................................... 
เชื่อมคัน ..............(๓)................. เขตโครงการ ....................(๖)..........................ณ กิโลเมตรท่ี.............(๔).............. 
การสรางถนนสายนี้อนุโลมตามแบบแปลนแผนผังของผูรับอนุญาตและแบบรูปตัดของโครงการ.................(๖)............. 
หมายเลขท่ี.......(๑๔).......รวมจํานวน....(๑๕)......แผน ซ่ึงแนบทายหนังสืออนุญาตฉบับนี้ โดยมี............(๑๖)............ 
เปนวิศวกรผูออกแบบและคํานวณ  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ประเภท.............(๑๗).................
สาขา.........(๑๘)..........ตามใบอนุญาตทะเบียน...........(๑๙)...........วันหมดอายุ.........................(๒๐)..........................
และมี..................................(๒๑).................................เปนวิศวกรผูควบคุมงานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 
ประเภท................(๑๗)............สาขา.................(๑๘)...............ตามใบอนุญาตทะเบียน................(๑๙)......................
วันหมดอายุ.........................(๒๐)..............................และขณะนี้ไมไดถูกเพิกถอนใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพ                   
และใหถือเปนสวนหนึ่งของหนังสืออนุญาตฉบับนี้ดวย 
 ขอ ๒  ถนนท่ีสรางข้ึนนี้  ผูรับอนุญาตตองสรางกวาง......(๒๒).........เมตร  ยาว ..........(๒๓)........ เมตร 
มีผิวจราจรกวาง.......(๒๔)...... เมตร  ไหลถนนกวางขางละ....(๒๕)..... เมตร และลาดขางถนน...........(๒๖)............... 
ระดับหลังถนนตรงจุดเชื่อมจะตองอยูท่ี ...........(๒๗).........เมตร รทก. แลวลดลาดไปยังท่ีดินของผูรับอนุญาต 
 หลักเกณฑนอกจากท่ีกลาวมานี้นายชางชลประทานจะเปนผูกําหนดให  และผูรับอนุญาตจะตอง
ปฏิบัติตามดวย 
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 ขอ ๓ ผูรับอนุญาตจะตองจัดใหมีวิศวกร  ผูออกแบบและคํานวณ และควบคุมการกอสราง             
ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ และกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
พ.ศ. ๒๕๕๐ นายชางชลประทานมีสิทธิจะเขาตรวจสอบการกอสราง และถาเห็นวาการกอสรางผิดพลาด               
อันเนื่องจากไมเปนไปตามเง่ือนไขแบบแปลนหรือเพ่ือความเหมาะสม นายชางชลประทาน มีสิทธิสั่งใหแกไข       
รื้อยาย เพ่ือใหเปนการถูกตอง ซ่ึงผูรับอนุญาตจะตองปฏิบัติตามทันที และในการเปลี่ยนแปลงแกไขนี้ผูรับอนุญาตจะ
เรียกรองคาเสียหายใดๆ จากกรมชลประทานมิได 
 ขอ ๔  ผูรับอนุญาตตองฝงทอระบายน้ําขนาด ø ...........(๒๘)............ เมตร  ลอดถนนท่ีไดรับอนุญาต
ใหสรางนี้ ณ กิโลเมตรท่ี.....................(๔)................. จํานวน...............(๒๙).............. แถว  ใหยาวตลอดความกวาง
ของฐานถนนท่ีไดรับอนุญาตใหสรางนี้  ใหระยะหางจากศูนยกลางคัน  ...............................(๓)................................ 
ไมนอยกวา......(๓๐)............  เมตร  ระดับธรณีทออยูท่ี ..........(๓๑)........ เมตร รทก.  ธรณีทอ  แนวทอ  และรายละเอียด
ตาง ๆ  นายชางชลประทานเปนผูกําหนดให  ณ  บริเวณท่ีจะทําการกอสราง 
 กอนท่ีผูรับอนุญาตจะลงมือกอสราง  จะตองแจงใหผูอํานวยการโครงการ.................(๖)...................... 
ทราบลวงหนากอนไมนอยกวา  ๗  วัน  เพ่ือนายชางชลประทานจะไดกําหนดระดับ  ระยะ  แนว  และรายละเอียด
ตาง ๆ  แลวจึงดําเนินการกอสรางได 
 ขอ ๕  การขุดดิน  ถมดิน  และบดดิน  ใชแรงคนและรถแทรคเตอร 
 ขอ ๖  ดินท่ีจะใชมากอสรางถนน  ผูรับอนุญาตจะตองจัดหาจากท่ีอ่ืน  ซ่ึงอยูนอกเขตท่ีดินของ    
กรมชลประทาน  มาถมใหไดขนาดตามท่ีกําหนด  หามขุดดินในเขตท่ีดินของกรมชลประทาน 
 ขอ ๗  เม่ือทําถนนไดตามขนาดเสร็จแลว  ผูรับอนุญาตจะตองลงผิวจราจร ...............(๒).................... 
เ ม่ือนายช างชลประทานตรวจสอบผิ วจราจรไดมาตรฐานแลว  จึ งจะอนุญาตใหยานพาหนะผานได                          
หากผูรับอนุญาตจะลงผิวจราจรดวยวัตถุชนิดอ่ืนนอกเหนือจากท่ีไดรับอนุญาต จะตองไดรับอนุญาตจาก              
กรมชลประทานเปนลายลักษณอักษรกอน 
 หามมิใหยานพาหนะทุกชนิดผานถนนเชื่อม.............................................(๓).......................................... 
ของกรมชลประทาน หากผูรับอนุญาตไมลงผิวจราจรใหถูกตองแลวเสร็จตามกําหนดในวรรคหนึ่ง 
 ขอ ๘  กรมชลประทานมีอํานาจสั่งปดถนนเชื่อม..................................(๓)........................................... 
สายนี้ได  ท้ังนี้เพ่ือประโยชนของการชลประทาน  หรือเพ่ือความปลอดภัยของงานเก่ียวกับการชลประทาน           
ผูรับอนุญาตจะตองปฏิบัติตามคําสั่งโดยเครงครัด 
 ขอ ๙  ผูรับอนุญาตจะตองบํารุงรักษาซอมแซมถนนเชื่อม...............................(๓).................................. 
ใหอยูในสภาพท่ีดี  ไมปลอยใหชํารุดทรุดโทรมหรือขุดทําลายท่ีดินบริเวณ..................... (๓)...................................
ของกรมชลประทานใหเสียหายผิดไปจากสภาพเดิม  ถาจะทําการซอมแซมหรือตอเติมถนนตอนนี้ใหผิดไปจาก
สภาพเดิม จะตองไดรับอนุญาตจากกรมชลประทานเปนลายลักษณอักษรกอนทุกคราวไป 
 เม่ือนายชา่งชลประทานแนะนําหรือสัง่ให้ทําการซอ่มแซมบํารุงรักษาถนนเช่ือม.............(๓).......... 

........................................สายนี้  เปนลายลักษณอักษร  ผูรับอนุญาตจะตองจัดซอมแซมทันที  ถาผูรับอนุญาต
เพิกเฉยไมดําเนินการ  กรมชลประทานอาจพิจารณาสั่งปดถนนหรือเพิกถอนการอนุญาตทันที  และเรียกใหชดใช
คาเสียหายใหแกกรมชลประทานดวย 
 ขอ ๑๐  ในขณะท่ีทําการกอสรางถนนเชื่อม........................................... (๓).......................................... 
เวลาระหวางพระอาทิตยข้ึนและกอนพระอาทิตยตก  ผูรับอนุญาตจะตองยอมใหนายชางชลประทานเขาตรวจดู 
การกอสรางได  ถาหากนายชางชลประทานพบการกอสรางผิดพลาด  อันเนื่องจากไมปฏิบัติใหเปนไปตามเง่ือนไข 
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หรือแบบแปลนแผนผัง หรือเนื่องจากแบบแปลนแผนผังไมชัดเจนก็ดี หรือเพ่ือความเหมาะสม หรือเพ่ือใหเปนไป
ตามหลักวิชาการ นายชางชลประทานมีอํานาจท่ีจะสั่งใหเปลี่ยนแปลงแกไขเพ่ือใหเปนการถูกตอง ซ่ึงผูรับอนุญาต
จะตองยินยอมปฏิบัติตามทันที และในการเปลี่ยนแปลงแกไขนี้ผูรับอนุญาตจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ จาก                  
กรมชลประทานมิได 
 ขอ ๑๑  ถากรมชลประทานตองการท่ีดินบริเวณท่ีกอสรางถนนเชื่อม.................... (๓).......................... 
........................................... เพ่ือใชประโยชนในราชการ  จะแจงใหผูรับอนุญาตทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษร 
 ในกรณีท่ีมีเหตุฉุกเฉินเกิดข้ึน  ซ่ึงจําเปนจะตองเจาะ ขุด ทําลายหรือถมถนนเชื่อม เพ่ือความปลอดภัย
ของงานเก่ียวกับการชลประทานแลว  กรมชลประทานมีสิทธิท่ีจะดําเนินการไดทันทีทันใด  โดยไมตองแจงให          
ผูรับอนุญาตทราบลวงหนา  และผูรับอนุญาตจะเรียกรองคาสินไหมทดแทนอยางใด ๆ จากกรมชลประทานไมได
ท้ังสิ้น  กับจะยกเอากําหนดเวลาของการอนุญาตตามหนังสืออนุญาตฉบับนี้ ข้ึนมาเปนขอโตแยงคัดคาน               
อยางหนึ่งอยางใดมิได 
 ขอ ๑๒  ผูรับอนุญาตจะตองเปดถนนเปนทางสาธารณะ  เพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชน  
ยานพาหนะของทางราชการและประชาชนใหผานไปมาได  โดยเก็บคาผานทางหรือ  คาใชจายใด ๆ  ไมได 
 ขอ ๑๓  เม่ือผูรับอนุญาตกอสรางถนนเสร็จเรียบรอย  ผูรับอนุญาตจะตองแจงให ผูอํานวยการ 
โครงการ..............................(๖)...............................  ทราบ  เพ่ือตรวจสอบมาตรฐานของถนนและอนุญาตเปดให
ยานพาหนะผานไปมาได 
 สิ่งของเหลือใชท้ังปวง ผูรับอนุญาตจะตองเก็บออกไปใหหมด และจะไมนําสิ่งของอ่ืนใดมาวาง               
ใหเกะกะหรือสกปรก หรือกอสรางสิ่งหนึ่งสิ่งใด หรือประกอบการคาบนถนนสายนี้เปนอันขาด 
 ขอ ๑๔  ไมวากรณีใดๆ ผูรับอนุญาตจะยกอายุความข้ึนตอสูกับกรมชลประทาน เพ่ือใหไดมาซ่ึง
กรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครองในท่ีดินท่ีอนุญาตใหสรางถนนเชื่อม.................................(๓)......................................
ตามจํานวนเนื้อท่ีท่ีอนุญาตไมได   
 ขอ ๑๕  อนุญาตใหกอสรางถนนเชื่อม..........................................(๓)....................................................
เขตโครงการ ........................ (๖)............................  นับแตในวันท่ีผูอนุญาตไดลงนามในหนังสืออนุญาตเปนตนไป 
 กอนลงนามในหนังสืออนุญาต  ผูรับอนุญาตไดชําระคาทดแทนการใชประโยชน  ในท่ีราชพัสดุเปนเงิน 
..........(๓๒)......... บาท  ( .........................(๓๒)............................ )  ตามใบเสร็จรับเงินเลมท่ี ...............(๓๒)............
เลขท่ี .... (๓๒).......  ลงวันท่ี .............................. (๓๒)......................................  คาธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน
เปนเงิน ....... (๓๓)......... บาท (............. (๓๓)....................) ตามใบเสร็จรับเงินเลมท่ี........(๓๓).....เลขท่ี......(๓๓).....  
ลงวันท่ี........... (๓๓)...........คาธรรมเนียมการรังวัด เปนเงิน .........(๓๔)............บาท (...................(๓๔)....................)  
ตามใบเสร็จรับเงินเลมท่ี ...... (๓๔)........  เลขท่ี .... (๓๔)......ลงวันท่ี ...............(๓๔)..................... คาเสียหายกรณี
ดําเนินการกอนไดรับอนุญาต  เปนเงิน ............. (๓๕)...............  บาท ( ........................(๓๕)..........................)  
และผูรับอนุญาตไดทําบันทึกคํายินยอมยกทอระบายน้ํา  รวมท้ังถนนใหเปนกรรมสิทธิ์ของกระทรวงการคลัง          
ในระหวางการใชเพ่ือสาธารณประโยชน  ผูรับอนุญาตจะตองปฏิบัติตามเง่ือนไขในขอ ๙ 
 ขอ ๑๖  ถาผูรับอนุญาตไมปฏิบัติใหเปนไปตามเง่ือนไขแมแตขอหนึ่งขอใด  ในหนังสืออนุญาตนี้   
กรมชลประทานมีอํานาจท่ีจะเพิกถอนการอนุญาตไดในทันที  ผูรับอนุญาตจะยกเอากําหนดเวลา  แหงหนังสือ
อนุญาตฉบับนี้ข้ึนมาเปนขอโตแยง  คัดคานอยางหนึ่งอยางใดมิได 
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 ขอ ๑๗  เม่ือผูรับอนุญาตหมดความจําเปนจะใชถนนท่ีไดรับอนุญาตนี้  หรือสิ้นสุดระยะเวลา            
การอนุญาตของกระทรวงการคลัง  หรือการอนุญาตถูกเพิกถอนดังกลาวมานี้  ผูรับอนุญาตจะตองรื้อถอน
สิ่งกอสรางและทําท่ีดินใหเรียบรอยคงสภาพเดิมภายในกําหนดเวลาและเง่ือนไขท่ีกรมชลประทานจะกําหนดให 
หากผูรับอนุญาตเพิกเฉย ไมดําเนินการ กรมชลประทานจะดําเนินการเอง  โดยผูรับอนุญาตจะตองชดใชคาใชจาย
ใหแกกรมชลประทานท้ังสิ้น  หรือกรมชลประทานพิจารณาเห็นวาควรใหสิ่งกอสรางคงไวตามสภาพเดิม                     
กรมชลประทานก็จะแจงใหผูรับอนุญาตทราบเปนลายลักษณอักษร 
 
 
      ( ลงชื่อ ) ........................(๘)........................เจาพนักงานผูอนุญาต 
       (......................................................) 
 
 
 ขาพเจาไดอาน และเขาใจขอความ รายละเอียดของหนังสืออนุญาตฉบับนี้ดีแลว  และขอรับรองวาจะ
ปฏิบัติตามเง่ือนไขของกรมชลประทานโดยเครงครัดทุกประการ 
 
 
      ( ลงชื่อ ).......................(๑)..........................ผูรับอนุญาต 
               (......................................................) 
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คําอธิบายการกรอกขอความในชองวางตามแบบหนังสืออนุญาตใหกอสรางทางเช่ือม (ผย.๕๓) 
-  การกรอกขอความในหนังสืออนุญาต หัวขอใดไมใชใหใสเครื่องหมาย (-) ลงในชองวางของหัวขอนั้นๆ หาม
ตัดหัวขอท่ีไมใช 
ชองท่ี (๑)  ใหระบุชื่อ นามสกุล ผูขออนุญาตแลวแตกรณี ดังนี้ 
             ๑.๑  กรณีผูขออนุญาตเปนนิติบุคคลใหระบุชื่อนิติบุคคล เชน บริษัท ก. จํากัด 
             ๑.๒  กรณีผูขออนุญาตเปนบุคคลธรรมดาใหใชชื่อบุคคลธรรมดา 
             ๑.๓  กรณีผูขออนุญาตเปนบุคคลธรรมดาและมีหลายคนใหระบุชื่อ เพียง ๑ คน แลว เติมคําวา         
                    “และพวก” เชน นาย ก. และ พวก 

(๒)  ระบุประเภทของถนนท่ีสราง  เชน ลูกรัง  ราดยางแอสฟลท  คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(๓)  ระบุบริเวณพ้ืนท่ีสรางถนนเชื่อม 
(๔)  ระบุหลักกิโลเมตรท่ีเปนจุดก่ึงกลางของถนนทางเชื่อมท่ีกอสราง 
(๕)  ออกเลขท่ีหนังสืออนุญาต 
(๖)  ระบุชื่อของโครงการฯ เจาของพ้ืนท่ีท่ีออกหนังสืออนุญาต 
(๗)  วัน เดือน ป ท่ีออกหนังสืออนุญาต 
(๘)  ชื่อ นามสกุล ของผูอํานวยการโครงการฯ หรือตําแหนงเทียบเทา เจาของพ้ีนท่ีท่ีออกหนังสืออนุญาต 
(๙)  ชื่อ นามสกุล ตําแหนง อายุ สัญชาติ ของผูรับมอบอํานาจ 
(๑๐) ใหระบุเลขท่ี วัน เดือน ป ของหนังสือท่ียื่นเรื่องขออนุญาต แตถาหากมีการมอบอํานาจใหระบุเลขท่ี  
     วัน เดือน ป ของหนังสือมอบอํานาจ  
(๑๑) บานเลขท่ีของผูขออนุญาต (ตามทะเบียนบานหรือหนังสือจดทะเบียนของนิติบุคคล) พรอมระบุถนน 
       ตําบล อําเภอ จังหวัด 
(๑๒) จํานวนเนื้อท่ีท่ีขอใชประโยชน 
(๑๓) โฉนดท่ีดิน เลขท่ี , น.ส. ๓ เลขท่ี (ของผูขออนุญาต) 
(๑๔) เลขท่ีแบบของโครงการ 
(๑๕) จํานวนแบบของผูขออนุญาต และ โครงการรวมกัน 

ชองท่ี (๑๖) – ชองท่ี (๒๑) ใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาท่ีกําหนดไว
ในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ.๒๕๕๐ 

(๑๖) ระบุชื่อ นามสกุลของวิศวกรผูออกแบบและคํานวณ 
(๑๗) ระบุใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภท ภาคีวิศวกร สามัญวิศวกร หรือ วุฒิวิศวกร 
(๑๘) ระบุใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรม เชน โยธา ไฟฟา 
(๑๙) ระบุใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม เลขทะเบียน ภย.  สย. หรือ วย.  
(๒๐) ระบุวัน เดือน ป ท่ีหมดอายุของใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
(๒๑) ระบุชื่อ นามสกุล ของวิศวกรผูควบคุมงาน 
(๒๒) ความกวางของตีนลาดของถนน 
(๒๓) ความยาวจากไหลทางถนนบนคันคลองไปสุดเขตชลประทาน 
(๒๔) ความกวางท่ีลงวัสดุเปนผิวจราจร 
(๒๕) ความกวางของไหลทางแตละขาง 
(๒๖) ตามท่ีระบุไวในแบบของโครงการ 
(๒๗) ตามท่ีระบุไวในแบบของโครงการ 
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(๒๘) ตามท่ีกําหนดไวในแบบของโครงการ 
(๒๙) ตามท่ีระบุไวในแบบของโครงการ 
(๓๐) ตามท่ีระบุไวในแบบของโครงการ 
(๓๑)  ตามท่ีระบุไวในแบบของโครงการ 
(๓๒)  ระบุจํานวนเงินคาทดแทนการใชประโยชน เลขท่ีใบเสร็จ เลมท่ี วัน เดือน ป (ตามใบเสร็จรับเงินของ

กรมธนารักษท่ีขอจากสํานักงานธนารักษจังหวัดพรอมแบบยินยอมปฏิบัติตามเง่ือนไข จป.๒/๓๗ 
(๓๓)  ระบุจํานวนเงินคาธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน เลขท่ีใบเสร็จ เลมท่ี วัน เดือน ป (ตามใบเสร็จของ

สํานักงานธนารักษจังหวัด) 
(๓๔)  ระบุจํานวนเงินคาธรรมเนียมการรังวัด เลขท่ี ใบเสร็จ เลมท่ี วัน เดือน ป (ตามใบเสร็จของสํานักงาน         

ธนารักษจังหวัด) 
(๓๕)  ระบุจํานวนเงินคาเสียหาย (กรณีดําเนินการกอนไดรับอนุญาต) 
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