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ระเบียบกรมเจ้าทา่ 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ขุดลอกร่องน้ําทางเรือเดิน 

พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
 

 

โดยที่กรมเจ้าท่ามีอํานาจหน้าที่ดูแลรักษาและขุดลอกร่องน้ํา  ทางเรือเดิน  แม่น้ํา  ลําคลอง  
ทะเลสาบและทะเลภายในน่านน้ําไทย  ตลอดจนมีอํานาจในการพิจารณาอนุญาตให้ขุดลอก  แก้ไขหรือ
กระทําด้วยประการใด ๆ  อันเป็นการเปลี่ยนแปลงร่องน้ําทางเรือเดิน  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  
๑๒๐  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ําไทย  พระพุทธศักราช  ๒๔๕๖  แก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ  การเดินเรือในน่านน้ําไทย  (ฉบับที่  ๑๔)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อธิบดีกรมเจ้าท่า  
จึงวางระเบียบกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ขุดลอกร่องน้ําทางเรือเดินไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกรมเจ้าท่า  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการอนญุาตให้ขุดลอก
ร่องน้ําทางเรือเดิน  พ.ศ.  ๒๕๕๔” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับนับถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกรมการขนส่งทางน้ําและพาณิชยนาวี  ว่าด้วยหลักเกณฑ์ 

และวิธีการ  ในการอนุญาตขุดลอกร่องน้ําทางเรือเดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๖   
บรรดาระเบียบ  หรือคําส่ังใดซ่ึงขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
ข้อ ๔ ให้รองอธิบดีที่กํากับดูแลสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาในพื้นที่รับผิดชอบ  และสํานัก

ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ํา  เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 
ข้อ ๕ ในระเบียบนี้ 
“ขุดลอก”  หมายความถึง  การขุด  ลอก  ตัก  ดูด  หรือการกระทําด้วยประการใด ๆ  ที่ทําให้  

หิน  กรวด  ดิน  ทราย  โคลน  หรือสิ่งอ่ืนใดในลําน้ําสาธารณะเคลื่อนย้ายจากแหล่งเดิมหรือขึ้นมาบนฝั่ง
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดูแลรักษาลําน้ําสาธารณะ 

ข้อ ๖ การยื่นขออนุญาตขุดลอกร่องน้ําทางเรือเดิน  ให้ผู้ขออนุญาตยื่นคําขอตามแบบ  ข.๑  
แนบท้ายระเบียบนี้  ที่สํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาในพื้นที่รับผิดชอบ  หรือสํานักความปลอดภัย 
และสิ่งแวดล้อมทางน้ํา  กรมเจ้าท่า  พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ 

(๑) สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต 
(๒) หนังสือมอบอํานาจ  พร้อมสําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอํานาจ  

ในกรณีที่มีการมอบอํานาจ 
(๓) ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล  ให้ยื่นคําขอพร้อมสําเนาหนังสือรับรองการ  จดทะเบียน 

นิติบุคคล  สําเนาบัตรประชาชนและสาํเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล   
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(๔) หลักฐานการสํารวจและแผนที่ในมาตราส่วน  ๑ : ๒,๐๐๐  จํานวน  ๓  ชุด  โดยต้องเป็น  
แผนที่ที่ได้สํารวจมาแล้วไม่เกิน  ๖  เดือน  นับถึงวันที่ยื่นคําขอ  ทั้งนี้  ต้องมีวิศวกรผู้มีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธา  ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม  พ.ศ.  ๒๕๐๕   
หรือพระราชบัญญัติวิศวกร  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ลงชื่อรับรองในแผนที่พร้อมแนบสําเนาใบอนุญาตให้เป็นผู้
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  มาด้วย  ในกรณีหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจเป็นผู้ยื่นคําขอ 
ให้เจ้าหน้าที่ในสายงานโยธาของหน่วยงานนั้น ๆ  ที่เป็นผู้สํารวจออกแบบเป็นผู้ลงชื่อรับรองในแผนที่  
ทั้งนี้หลักฐานการสํารวจและแผนที่ต้องมีรายละเอียดเพิ่มเติม  ดังต่อไปนี้ 

 (ก) กรณีการขออนุญาตขุดลอกซ่ึงมีวัตถุประสงค์เพื่อการจําหน่าย  ต้องแสดงแนว
ขอบเขตของลําน้ํา  ความลึกของพื้นท้องน้ํา  (เทียบจากระดับตล่ิงและหมุดหลักฐานของทางราชการ)   
ส่ิงปลูกสร้างต่าง ๆ  ที่สําคัญตามแนวลําน้ําที่ขออนุญาต  ขนาดและขอบเขตที่ขออนุญาตขุดลอก 

 (ข) กรณีการขออนุญาตขุดลอกซ่ึงมีวัตถุประสงค์เพื่อขุดลอกหน้าท่าเทียบเรือ  แผนที่ 
ต้องมีรายละเอียดครอบคลุมพื้นที่ขออนุญาตและพื้นที่ใกล้เคียง  โดยต้องเทียบระดับน้ําทะเลปานกลาง  
(M.S.L.)  หรือระดับน้ําลงต่ําสุด  (L.L.W.)  พร้อมทั้งแสดงตําแหน่งและขนาดของท่าเทียบเรือและพื้นที่
บริเวณที่จะทําการขุดลอก 

 (ค) กรณีการขออนุญาตขุดลอกซ่ึงมีวัตถุประสงค์เพื่อการเดินเรือ  ป้องกันอุทกภัยและ  
ภัยแล้ง  ดูแลรักษาสภาพลําน้ํา  หรือเปลี่ยนแปลงร่องน้ําทางเรือเดิน  ต้องมีรายละเอียดแสดงแนว
ขอบเขตของลําน้ํา  ความลึกของพื้นท้องน้ํา  ส่ิงปลูกสร้างต่าง ๆ  ที่สําคัญตามแนวลําน้ําที่ขออนุญาต  
ขนาดและขอบเขตบริเวณ  ที่ขออนุญาตขุดลอกและบริเวณที่ทิ้งวัสดุที่ได้จากการขุดลอก 

(๕) รายละเอียดเครื่องมือ  เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการขุดลอก  พร้อมด้วยสําเนา
หลักฐานทางทะเบียนของเครื่องมือ  เครื่องจักรและอุปกรณ์ดังกล่าว 

(๖) รายการคํานวณปริมาณวัสดุที่ได้จากการขุดลอก 
(๗) แผนงานและระยะเวลาในการขุดลอก 
(๘) หนังสือว่าจ้างผู้ทําการขุดลอก  (ถ้ามี) 
(๙) สําเนาหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองที่ดิน  หน้าที่ดินบริเวณที่ขออนุญาต  

และบริเวณที่ดินที่ทิ้งวัสดุที่ได้จากการขุดลอก 
(๑๐) หนังสือยินยอมจากเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครองที่ดิน  หรือผู้มีหน้าที่ดูแล

รักษาที่ดินสาธารณประโยชน์  ในบริเวณที่ขออนุญาตและบริเวณที่ทิ้งวัสดุที่ได้จากการขุดลอก 
(๑๑) การขออนุญาตขุดลอกซ่ึงมีวัตถุประสงค์เพื่อการจําหน่าย  ให้ยื่นมติ  อพด.  หรือ  กพด.  

แล้วแต่กรณี  เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย   
(๑๒) การขออนุญาตขุดลอกซ่ึงมีวัตถุประสงค์เพื่อขุดลอกหน้าท่าเทียบเรือ  ต้องยื่นเอกสาร

หลักฐานเพิ่มเตมิ  ประกอบด้วย 
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 (ก) สําเนาใบอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ําลําน้ํา  (ท่าเทียบเรือ)   
 (ข) แผนที่สังเขปแสดงบริเวณที่ทิ้งวัสดุที่ได้จากการขุดลอก   
 (ค) กรณีการทิ้งวัสดุที่ได้จากการขุดลอกลงในทะเล  ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจาก

กรมเจ้าท่าและจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
(๑๓) การขออนุญาตขุดลอกซ่ึงมีวัตถุประสงค์เพื่อการเดินเรือ  ป้องกันอุทกภัยและภัยแล้ง   

ดูแลรักษาสภาพลําน้ํา  หรือเปลี่ยนแปลงร่องน้ําทางเรือเดิน  ในกรณีที่มีการขุดลอกเป็นจํานวนมาก   
หรือที่คาดได้ว่า  อาจมีผลกระทบก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริเวณข้างเคียงในด้านต่าง ๆ  ให้แสดง 
ผลการศึกษาและมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบตามที่กรมเจ้าท่ากําหนด  แนบมาเพื่อประกอบการ
พิจารณาด้วย 

ข้อ ๗ หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตให้ขุดลอกที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการจําหน่าย  
(๑) พื้นที่ขออนุญาตต้องมีขนาดไม่เกิน  ๕  ไร่  เว้นแต่มีเหตุผลอ่ืนเพื่อประโยชน์สาธารณะ 
(๒) พื้นที่ขออนุญาตต้องอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางของสะพาน  เขื่อนหรือสิ่งก่อสร้างงาน

ชลประทาน  ไม่น้อยกว่า  ๑  กิโลเมตร 
(๓) พื้นที่ขออนุญาตต้องมีระยะห่างจากบ้านเรือนราษฎร  วัด  โรงเรียน  ทรัพย์สินของทางราชการ

และเอกชนไม่น้อยกว่า  ๕๐๐  เมตร 
(๔) ต้องขุดลอกกลางลําน้ําและยาวขนานกับลําน้ํา  โดยห่างจากขอบตลิ่งไม่น้อยกว่า  ๕๐  เมตร  

สําหรับลําน้ําที่มีความกว้างตั้งแต่  ๑๒๐  เมตรขึ้นไป  หรือห่างจากขอบตลิ่งไม่น้อยกว่า  ๒/๕  สําหรับลําน้ํา
ที่มีความกว้างต่ํากว่า  ๑๒๐  เมตร  ทั้งนี้  ให้คํานวณจากระยะที่แคบที่สุดของลําน้ําบริเวณที่ขออนุญาต
ไปถึงขอบตลิ่ง 

(๕) ระดับความลึกในการขุดลอกต้องไม่เกิน  ๒  เมตร  จากระดับดินเดิม  โดยให้พิจารณาจาก
สภาพของดินขอบตลิ่ง  ทั้งนี้  อัตราส่วนความลึกจากระดับขอบตลิ่งถึงพื้นดินใต้ท้องน้ําต่อระยะห่าง 
ขอบตลิ่งถึงขอบเขตพื้นที่ขออนุญาต  (แนวดิ่ง : แนวราบ)  ให้คํานวณในอัตราส่วน  ดังนี้ 

 (ก) กรวดปนทราย   ต้องไม่เกิน   ๑ : ๑๐   
 (ข) ทราย     ต้องไม่เกิน   ๑ : ๘   
 (ค) ดินปนทราย    ต้องไม่เกิน   ๑ : ๔   
 (ง) ดินเหนียว    ต้องไม่เกิน   ๑ : ๒      
(๖) การขุดลอกต้องไม่เป็นอุปสรรคหรือเป็นอันตรายต่อการเดินเรือหรือการพัฒนาทางน้ํา  

หรือทางเรือเดินของกรมเจ้าท่า 
(๗) การขุดลอกต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสภาพตลิ่ง  ระบบนิเวศน์และสภาพแวดล้อม

ทางน้ํา  โดยต้องไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่หรือกระทบต่อเศรษฐกิจในท้องถิ่นนั้น 
(๘) ต้องนําวัสดุที่ได้จากการขุดลอกทั้งหมดขึ้นจากลําน้ํา  โดยมิให้นําวัสดุที่ได้จากการขุดลอก  

ที่ไม่ได้นําไปใช้ประโยชน์เททิ้งกลับลงสู่ลําน้ําอีก 
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ข้อ ๘ หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตให้ขุดลอกที่มีวัตถุประสงค์เพื่อขุดลอกหน้าท่าเทียบเรือ 
(๑) ท่าเทียบเรือต้องก่อสร้างถูกต้องตามรูปแบบและวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาต   
(๒) บริเวณพื้นที่ขุดลอกและบริเวณที่ทิ้งวัสดุที่ได้จากการขุดลอก  ต้องไม่มีผลกระทบหรือ  

เกิดความเสียหายต่อตลิ่ง  ส่ิงก่อสร้างใกล้เคียง  ร่องน้ําชายฝั่ง  หรือกิจกรรมอ่ืนในบริเวณใกล้เคียง 
(๓) กรณีที่มีการนําเอาวัสดุที่ได้จากการขุดลอกไปใช้ประโยชน์  ให้ผู้รับอนุญาตดําเนินการ 

ตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องด้วย 
ข้อ ๙ หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตให้ขุดลอกที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการเดินเรือ  ป้องกัน

อุทกภัยและภัยแล้ง  ดูแลรักษาสภาพลําน้ํา  หรือเปลี่ยนแปลงร่องน้ําทางเรือเดิน 
(๑) ต้องไม่มีผลกระทบต่อสภาพขอบตลิ่งและแนวลําน้ํา  ระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อมทางน้ํา  

และกิจกรรมอ่ืน ๆ  ในบริเวณใกล้เคียง 
(๒) หากบริเวณที่จะขุดลอกมีส่ิงก่อสร้างสําคัญ  เช่น  สะพาน  เขื่อน  ฝาย  โบราณสถาน  

ต้องได้รับความยินยอมจากหน่วยงานที่รับผิดชอบก่อนด้วย 
(๓) กรณีที่มีการนําเอาวัสดุที่ได้จากการขุดลอกไปใช้ประโยชน์  ให้ผู้รับอนุญาตดําเนินการ  

ตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องด้วย 
(๔) ในกรณีที่มีความจําเป็นเร่งด่วน  หรือฉุกเฉิน  และเป็นภัยธรรมชาติอันใกล้จะถึง  ซ่ึงหาก

ปล่อยเนิ่นช้าอาจกระทบต่อประโยชน์สาธารณะหรืออาจเป็นอันตรายต่อประชาชน  ให้สามารถขุดลอก 
ไปก่อนได้รับอนุญาตได้  โดยให้แจ้งศูนย์พัฒนาและบํารุงรักษาทางน้ําในพื้นที่รับผิดชอบ  หรือสํานัก
พัฒนาและบํารุงรักษาทางน้ํา  แล้วแต่กรณี  เพื่อให้คําแนะนําเก่ียวกับรูปแบบและวิธีการขุดลอก   
ก่อนเสนอให้ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา  ในพื้นที่รับผิดชอบ  หรือผู้อํานวยการสํานัก 
ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ํา  แล้วแต่กรณี  เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดําเนินการขุดลอก 

ข้อ ๑๐ การอนุญาตให้ขุดลอกและทิ้งวัสดุที่ได้จากการขุดลอก  ให้ผู้อํานวยการสํานักงาน 
เจ้าท่าภูมิภาคสาขาในพื้นที่รับผิดชอบเป็นผู้พิจารณาอนุญาต  ส่วนในเขตกรุง เทพมหานคร 
ให้ผู้อํานวยการสํานัก  ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ํา  เป็นผู้พิจารณาอนุญาต 

การอนุญาตตามข้อ  ๙  (๑) - (๓)  ต้องส่งรูปแบบการขุดลอกให้ศูนย์พัฒนาและบํารุงรักษา  
ทางน้ําในพื้นที่รับผิดชอบ  หรือสํานักพัฒนาและบํารุงรักษาทางน้ํา  แล้วแต่กรณี  เพื่อให้ความเห็นชอบ
ในรูปแบบก่อนออกใบอนุญาต 

ข้อ ๑๑ ให้ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาในพื้นที่รับผิดชอบ  หรือผู้อํานวยการ  
สํานักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ําที่ออกใบอนุญาต  สามารถกําหนดเงื่อนไขแนบท้าย
ใบอนุญาตได้ตามความเหมาะสมและความจําเป็น  เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชน   

ข้อ ๑๒ ใบอนุญาตให้มีอายุได้คราวละไม่เกิน  ๖  เดือน  นับจากวันที่ ได้รับอนุญาต   
กรณีใบอนุญาตให้ขุดลอกที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการจําหน่าย  ให้มีอายุตามระยะเวลาในใบอนุญาตให้ดูดทราย
ที่ออกตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการอนุญาตให้ดูดทราย  พ.ศ.  ๒๕๔๖  หรือฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม   



  หน้า   ๒๐ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๑๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   ตุลาคม   ๒๕๕๔ 
 

 
 

ข้อ ๑๓ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการขุดลอก  ซ่ึงประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ของ
สํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาในพื้นที่รับผิดชอบ  หรือของสํานักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ํา  
แล้วแต่กรณี  จํานวนไม่น้อยกว่า  ๓  คน  โดยให้มีหน้าที่ตรวจสอบและควบคุมการขุดลอกให้เป็นไป
ตามที่ได้รับอนุญาต  กรณีคณะกรรมการตรวจสอบการขุดลอก  ตรวจพบว่าการขุดลอกไม่เป็นตามที่ได้รับ
อนุญาต  หรือการขุดลอก  จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อสภาพตลิ่งและสภาพลําน้ําอย่างรุนแรง  ให้เสนอ
ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาในพื้นที่รับผิดชอบ  หรือผู้อํานวยการสํานักความปลอดภัย 
และสิ่งแวดล้อมทางน้ําที่ออกใบอนุญาต  เพื่อให้ยกเลิกหรือเพิกถอนใบอนุญาต  พร้อมดําเนินคดี 
กับผู้กระทําผิดกฎหมายต่อไป 

ข้อ ๑๔ ในการอนุญาตที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กําหนดไว้ในระเบียบนี้   
ต้องได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมเจ้าท่า  หรือผู้ซ่ึงอธิบดีกรมเจ้าท่ามอบหมาย  เป็นการเฉพาะรายไป 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๕  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

ถวัลยร์ัฐ  อ่อนศิระ 
อธิบดีกรมเจ้าท่า 



 
                        (แบบ ข.๑) 

 
 
 

กรมเจ้าท่า 
คําร้องขออนุญาตขุดลอกร่องน้ําทางเรือเดิน 

 
                 เขียนที่ 
           วันที่  เดือน          พ.ศ. 

 ข้าพเจ้า           นามสกุล 
อายุ  ปี สัญชาติ  อยู่บ้านเลขที่   ซอย 
ถนน      ตําบล               อําเภอ 
จังหวัด         โทรศัพท์    
ขอยื่นขออนุญาตขุดลอกร่องน้ําทางเรือเดินเพื่อ 
บริเวณ       หมู่ที่       ตําบล 
อําเภอ    จังหวัด         ขนาดกว้าง            เมตร 
ยาว            เมตร  ลึก          เมตร ปริมาณ               ลูกบาศก์เมตร 
ระยะห่างจากขอบฝั่ง   เมตร  ตามผลสํารวจและแผนที่แนบท้ายคําขอนี้ 
เครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการขุดลอก ประกอบด้วย 
 

 ๑.     ทะเบียนเลขที่ 
 ๒.     ทะเบียนเลขที่ 
 ๓.     ทะเบียนเลขที่ 
 ๔.     ทะเบียนเลขที่ 
 ๕.     ทะเบียนเลขที่ 
 
 

พร้อมนี้ได้แนบเอกสารหลักฐานตามที่กําหนดไว้ในระเบียบมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว จึงขอให้ส่ง
เจ้าหน้าที่ไปดําเนินการตรวจสอบ เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ระเบียบกําหนดขอได้
โปรดพิจารณาออกใบอนุญาตให้ข้าพเจ้าต่อไป   

 
       (ลงชื่อ) 
      (              ) 
                 ผู้ขออนุญาต 
 
 
 
 
 



 ๒ 
 

สําหรับเจ้าหน้าที่บันทึก 
 

๑. ส่ง 
เก็บเงินค่าธรรมเนียมการขุดลอกร่องน้ําทางเรือเดินตามกฎกระทรวง 

    (ลงชื่อ) 
           (           ) 
 

๒. เสนอ 
ได้เก็บเงินค่าธรรมเนียมเป็นเงิน                        บาท  ตามใบเสร็จรับเงิน 

      เล่มที่    เลขที่        ลงวันที่ 

      (ลงชื่อ) 
             (           ) 
 

๓. ส่ง 
เพื่อตรวจสอบและพิจารณาแล้วรายงาน 

    (ลงชื่อ) 
           (           ) 
 

๔. เสนอ 
ขอรายงานผลการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

(๑) รายการขออนุญาตขุดลอกเพื่อ 
 (๒) ผู้ขออนุญาต 
 (๓) ลําน้ําที่ขออนุญาต 
 (๔) บริเวณที่ทิ้งวัสดุที่ได้จากการขุดลอก 
 (๕) ความเห็นของเจ้าหน้าที่ 
 
 
 
 
 
      

(ลงชื่อ) 
            (           ) 

 

 
 


