
 
                                                                                                                 ผ.ย. ๔๑ 

หนังสืออนุญาตใหกอสรางสิ่งปลูกสราง                       (๑)                        เปนการช่ัวคราว . 
ในเขตที่ดินกรมชลประทาน 

 

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)       เปนผูแทนตามหนังสือ/หรือหนังสือมอบอํานาจ ท่ี          ( ๑๐)            .        
ลงวันท่ี     (๑๐)     เดือน         (๑๐)        พ.ศ.        (๑๐)      สํานักงานตั้งอยูเลขท่ี               (๑๑)              .     
ถนน                (๑๑)                ตําบล/แขวง                (๑๑)       .      อําเภอ/เขต              (๑๑)                 
จังหวัด           (๑๑  )         เพ่ือเปนหลักฐานแสดงวาไดอนุญาตใหกอสรางสิ่งปลูกสราง               (๑)               .              

ในเขต                    (๑๒)               ณ กิโลเมตรท่ี          (๑๓)           ตําบล/แขวง            (๑๓)           .              
อําเภอ/เขต                                  (๑๓)                           จังหวัด                        (๑๓)                   .   
เพ่ือ                                     (๑๔)                               โดยมีเง่ือนไขดังตอไปนี้. – 
  ขอ ๑ อนุญาตใหกอสรางสิ่งปลูกสราง                 (๑)                   ขนาดกวาง     (๑๕)   เมตร   
ยาว          (๑๖)           เมตร ชนิด                  (๑๗)               จํานวน          (๑๘)       หลัง และใชพ้ืนท่ี
จํานวน     (๑๘)     ไร  ตามแบบแปลนแผนผังของ                (๑๙)              หมายเลข               (๑๙)            .

จํานวน    (๑๙)    แผน และแผนท่ีรูปตัดของโครงการ               (๒๐)              หมายเลข           (๒๐)         .    
จํานวน    (๒๐)    แผน รวมจํานวน           (๒๑)       แผน ซ่ึงแนบทายหนังสืออนุญาตฉบับนี้และใหถือเปนสวนหนึ่ง
ของหนังสืออนุญาตฉบับนี้ดวย     

 ๑.๑  อนุญาตใหใชพ้ืนท่ีเปนการชั่วคราวเทานั้น  หากกรมชลประทานมีความจําเปนตองใชพ้ืนท่ีบริเวณ                     
.                          (๕)                     จะตองรื้อถอน                               (๑)                         ออกไป     
โดยจะเรียกรองความเสียหายใด ๆ จากกรมชลประทานไมไดท้ังสิ้น 

๑.๒  หามมิใหขยายพ้ืนท่ีกอสรางสิ่งปลูกสราง                          (๑)                           . .        
ไปมากกวาท่ีไดรับอนุญาตจากกรมชลประทาน  ถาหากกรมชลประทานพบวา                 (๕)               .                              
กอสรางสิ่งปลูกสรางใดๆ หรือใชพ้ืนท่ีผิดไปจากวัตถุประสงคท่ีขออนุญาตแลว  กรมชลประทานมีอํานาจท่ีจะเพิกถอน
การอนุญาตไดทันที  โดย                            (๕)                         จะเรียกรองสิทธิและคาเสียหายใดๆ                   
จากกรมชลประทานมิได 

 

 

 

 

- ข 27 - 



  

 

 

 

 ๑.๓  ให                       (๕)                         ติดปายประกาศหามมิใหผูใดท้ิงขยะมูลฝอย  
ซากพืช ซากสัตว สิ่งปฏิกูล หรือสารเคมีเปนพิษลงในทางน้ําชลประทาน จนทําใหน้ําในทางน้ําชลประทานเปนอันตราย         
ตอเกษตรกรรม การอุปโภค – บริโภค หรือสุขอนามัยเปนอันขาด ผูฝาฝนจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติ                         
การชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ 

ขอ ๒ กอนดําเนินการกอสรางสิ่งปลูกสราง                          (๑)                        ผูรับอนุญาต
จะตองแจงใหผูอํานวยการโครงการ                             (๒)                         ทราบลวงหนาไมนอยกวา ๗ วัน  
เพ่ือจะไดสงเจาหนาท่ีชลประทานไปกําหนดจุดกอสราง  ระยะ และรายละเอียดตางๆ ให แลวจึงจะดําเนินการ
กอสรางได 

  ขอ ๓ ในขณะท่ีทําการกอสรางสิ่งปลูกสรางนี้ เวลาระหวางพระอาทิตยข้ึนถึงพระอาทิตยตก ผูรับอนุญาต
จะตองยินยอมใหนายชางชลประทานตรวจดูการกอสรางสิ่งปลูกสรางได  ถานายชางชลประทานเห็นวาการปลูกสราง
ไมถูกตองอันเนื่องจากไมเปนไปตามเง่ือนไข  แบบแปลน หรือเห็นสมควรใหแกไขเปลี่ยนแปลงเพ่ือ  ความเหมาะสม  
นายชางชลประทานมีอํานาจสั่งแกไขเปลี่ยนแปลงได  และผูรับอนุญาตจะตองปฏิบัติตามทันที โดยจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ 
จากกรมชลประทาน มิได  ถาผูรับอนุญาตไมปฏิบัติตาม  นายชางชลประทานมีอํานาจสั่งใหรื้อถอนสิ่งปลูกสรางออกไปให
พนเขตชลประทาน  และทําท่ีดินใหคงสภาพเดิม ถาไมจัดการรื้อถอนกรมชลประทานจะดําเนินการเอง  โดยผูรับอนุญาต
จะตองชดใชคาใชจายในการนี้ใหแกกรมชลประทานท้ังสิ้น 

ขอ ๔ ผูรับอนุญาตจะตองซอมแซมบํารุงรักษา                       (๑)                        ใหอยูใน 
สภาพที่ดีใชการไดอยูเสมอ  และจะตองบํารุงรักษาที่ดินบริเวณที่ปลูกสรางมิใหชํารุดทรุดโทรม จะตองไมเทท้ิง                
สิ่งโสโครกหรือขยะมูลฝอย  หรือขุดทําลายท่ีดินของกรมชลประทานใหเสียหายหรือผิดแผกไปจากสภาพเดิมถาจะทําการ
แกไขเปลี่ยนแปลง  หรือตอเติมสวนหนึ่งสวนใดของอาคารใหผิดแผกไปจากสภาพเดิมจะตองไดรับอนุญาตจาก              
กรมชลประทานเสียกอนทุกคราวไป  ถาทําไปกอนโดยมิไดรับอนุญาต  กรมชลประทานมีอํานาจสั่งใหรื้อถอน                 
และหรือชดใชคาเสียหายแกกรมชลประทานได 

ขอ ๕ ถากรมชลประทานตองการท่ีดินบริเวณท่ีใชกอสรางสิ่งปลูกสราง               (๑)                .              
เพ่ือประโยชนในราชการ  จะแจงใหผูรับอนุญาตทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษร  และผูรับอนุญาตจะตองรื้อถอน           
สิ่งปลูกสรางออกไปใหพนเขตชลประทาน  ภายในกําหนดเวลาท่ีกรมชลประทานจะกําหนดใหและจะตองปรับปรุง
ท่ีดินใหคงสภาพเดิม  ถาไมรื้อถอน  กรมชลประทานจะดําเนินการเอง  โดยผูรับอนุญาตจะตองชดใชคาใชจายในการนี้
ใหแกกรมชลประทานท้ังสิ้น 

  ในกรณีท่ีมีเหตุฉุกเฉินเกิดข้ึน  จําเปนจะตองทําลายหรือรื้อถอนสิ่งปลูกสราง  เพ่ือความปลอดภัย          
ของงานเก่ียวกับการชลประทาน  กรมชลประทานมีสิทธิดําเนินการไดทันที  โดยไมตองแจงใหผูรับอนุญาตทราบ
ลวงหนา  และผูรับอนุญาตจะเรียกรองคาสินไหมทดแทนอยางใดๆ จากกรมชลประทานไมไดท้ังสิ้นกับจะยกเอา
ประโยชนแหงเง่ือนเวลาตามหนังสืออนุญาตฉบับนี้ข้ึนมา  เปนขอโตแยงคัดคานอยางหนึ่งอยางใดมิได 
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ขอ ๖                            (๑)                       ท่ีไดรับอนุญาตใหสรางนี้  ผูรับอนุญาตจะตอง
ปลูกสรางใหแลวเสร็จภายใน         (๒๒)         วัน  นับแตวันถัดจากวันที่ผูรับอนุญาตไดลงนามในหนังสืออนุญาต
เปนตนไป  และเม่ือสรางเสร็จแลวหามมิใหนําสิ่งของใด ๆ มาวางใหเกะกะสกปรกรกรุงรังหรือประกอบกิจเก่ียวกับ
การคาในบริเวณใกลเคียงและภายในอาคารเปนอันขาด 

  ขอ ๗ อนุญาตใหใชพ้ืนท่ีกอสรางสิ่งปลูกสราง                                  (๑)                          .        
ในเขต               (๑๒)                       .มีกําหนดระยะเวลา..........(๒๓).........ป  นับตั้งแตวันถัดจากวันท่ีผูอนุญาต           
ไดลงนามในหนังสืออนุญาตเปนตนไป 

  ขอ ๘  ผูรับอนุญาตจะโอนสิทธิท่ีไดรับอนุญาตนี้ใหผูหนึ่งผูใดมิได และผูรับอนุญาตจะตองสอดสอง
ดูแลบริเวณท่ีไดรับอนุญาตดังกลาวนั้น มิใหผูหนึ่งผูใดเขาครอบครองและใชประโยชนในสถานท่ีนั้น เพ่ือกอสราง            
สิ่งปลูกสรางอ่ืนๆ ซ่ึงการกระทําดังกลาวเปนการบุกรุก เวนแตจะไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจาก                 
กรมชลประทาน 

  ขอ ๙  ถาผูรับอนุญาตไมปฏิบัติใหเปนไปตามเง่ือนไขแมแตขอหนึ่งขอใดดังกลาวขางตน กรมชลประทาน 
มีสิทธิท่ีจะเพิกถอนการอนุญาตไดทันที  โดยผูรับอนุญาตจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ จากกรมชลประทานมิได 

เม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการอนุญาต  หรือการอนุญาตถูกเพิกถอนดังกลาวมาแลว  ผูรับอนุญาต 
จะตองรื้อถอนสิ่งปลูกสรางออกไปใหพนเขตชลประทาน และทําท่ีดินบริเวณท่ีกอสรางสิ่งปลูกสรางใหคงสภาพเดิม     
ภายในกําหนด เวลา ๓๐ วัน  นับแตวันสิ้นสุดระยะเวลาการอนุญาตหรือนับแตการอนุญาตถูกเพิกถอน  หากผูรับอนุญาต
เพิกเฉยไมจัดการ กรมชลประทานจะดําเนินการเอง  โดยผูรับอนุญาตจะตองชดใชคาใชจายในการนี้ใหแก                
กรมชลประทานท้ังสิ้น 

ขอ ๑๐  กรณีท่ีดินเขตคลองหรือท่ีดินท่ีขออนุญาต...........................(๑๒)..................เปนท่ีราชพัสดุ  
ผูรับอนุญาตไดรับความเห็นชอบหรืออนุญาตจากกรมธนารักษ/ผูวาราชการจังหวัด...................(๒๔)..................แลว  
ตามหนังสือท่ี............(๒๔)..........ลงวันท่ี.......(๒๔)......เดือน.........(๒๔).........พ.ศ..........(๒๔)......... 

กรณีท่ีดินเขตคลองหรือท่ีดินท่ีขออนุญาต             (๑๒)               เปนท่ีสาธารณประโยชน 
อํานาจการดูแลเปนไปตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองท่ี พุทธศักราช ๒๔๕๗ ซ่ึงผูรับอนุญาตไดรับความ
เห็นชอบจาก                     (๒๕)                    แลว ตามหนังสือท่ี          (๒๕)         ลงวันท่ี       (๒๕)      .  

เดือน      (๒๕)       พ.ศ.    (๒๕)      หรือตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗  
ตามหนังสือขององคการบริหารสวนตําบล......................(๒๖).......................ท่ี............(๒๖)...........ลงวันท่ี......(๒๖).......
เดือน............(๒๖)..............พ.ศ.........(๒๖).........และตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย พุทธศักราช ๒๔๕๖   
กรมเจาทา หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินอนุญาตใหปลูกสรางสิ่งลวงล้ําลําน้ํา ตามใบอนุญาตเลขท่ี        (๒๗)        .

ลงวันท่ี     (๒๗)     เดือน         (๒๗)     .        พ.ศ      (๒๗)    .      
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กรณีเปนท่ีดินของรัฐประเภทอ่ืนซ่ึงอยูในความครอบครองดูแลใชประโยชนของกรมชลประทาน              
ตองดําเนินการใหถูกตองตามกฎหมายของสวนราชการนั้น ตามหนังสือ.................................(๒๘).....................................
ท่ี................(๒๘)..............ลงวันท่ี...........(๒๘)..........เดือน...........(๒๘)............พ.ศ.........(๒๘).......... 
 

 
       (ลงชื่อ)               (๒๙)                      เจาพนักงานผูอนุญาต 
              (                (๒๙)                       ) 

 
 

ขาพเจาไดอาน และเขาใจขอความ รายละเอียดของหนังสืออนุญาตฉบับนี้ดีแลว และขอรับรองวาจะปฏิบัติตาม
เง่ือนไขของกรมชลประทานโดยเครงครัดทุกประการ 

 
 
                 (ลงชื่อ)                (๓๐)                    ผูรับอนุญาต 

        (               (๓๐)                   ) 
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คําอธิบายการกรอกขอความในชองวางตามแบบหนังสืออนุญาต 
ใหกอสรางสิ่งปลูกสราง.........................เปนการช่ัวคราวในเขตที่ดินกรมชลประทาน  

(ผ.ย. ๔๑ ใชในกรณีสวนราชการขออนุญาต และไมมีแบบ ผ.ย. อ่ืนกําหนดไวโดยเฉพาะ) 
-  การกรอกขอความในหนังสืออนุญาต หัวขอใดไมใชใหใสเครื่องหมาย (-) ลงในชองวางของหัวขอนั้นๆ            

หามตัดหัวขอท่ีไมใช 
ชองท่ี (๑)  ใหระบุชื่อของประเภทของการกอสรางท่ีขออนุญาต 
 (๒)  ระบุชื่อโครงการฯ เจาของพ้ืนท่ีท่ีออกหนังสืออนุญาต 
 (๓)  เลขท่ี/วัน เดือน ป ท่ีออกหนังสืออนุญาต 
 (๔)  ชื่อ นามสกุล ของผูอํานวยการโครงการฯ เจาของพ้ืนท่ีท่ีออกหนังสืออนุญาต 
 (๕)  ระบุชื่อสวนราชการท่ีขออนุญาต 
 (๖)  ระบุชื่อ นามสกุล ของบุคคลท่ีเปนผูแทนหรือเปนผูท่ีไดรับมอบอํานาจ 

(๗)  ใหระบุตําแหนงของผูแทนหรือผูท่ีไดรับมอบอํานาจใหเปนผูดําเนินการ 
 (๘)  อายุของบุคคล ขอ (๖) 
 (๙)  สัญชาติของบุคคล ขอ (๖) 
 (๑๐)  ใหระบุเลขท่ี วัน เดือน ป ของหนังสือท่ียื่นเรื่องขออนุญาต แตถาหากมีการมอบอํานาจ 
         ใหระบุ เลขท่ี วัน เดือน ป ของหนังสือมอบอํานาจ 

(๑๑) สถานท่ีตั้งของสํานักงานหรือบานเลขท่ี พรอมระบุถนน ตําบล อําเภอ จังหวัด 
(๑๒) ระบุบริเวณท่ีขออนุญาต 
(๑๓) ระบุกิโลเมตรท่ีเทาใด ตําบล อําเภอ จังหวัด 
(๑๔) ระบุเพ่ือใชประโยชนในกิจการใด 
(๑๕) ระบุขนาดความกวาง 
(๑๖) ระบุขนาดความยาว 
(๑๗) ระบุชนิดของวัสดุท่ีใชในการกอสราง 
(๑๘) ระบุจํานวนและพ้ืนท่ี ท่ีขออนุญาตกอสราง 
(๑๙) ระบุแบบแปลน แผนผัง ท่ีใชในการกอสรางของผูขออนุญาต หมายเลขและจํานวนก่ีแผน 
(๒๐) ระบุแบบแผนท่ีรูปตัดของโครงการฯ หมายเลขและจํานวนก่ีแผน 
(๒๑) รวมจํานวนแบบของผูขออนุญาต และของโครงการฯ 

 (๒๒)  ระบุการกอสรางใหแลวเสร็จภายในก่ีวัน 
 (๒๓)  กําหนดระยะเวลาการอนุญาต ตั้งแต ๓ ป แตไมเกิน ๕ ป 

(๒๔)  ระบุกรมธนารักษ/สํานักงานธนารักษพ้ืนท่ีจังหวัด พรอมระบุเลขท่ี วัน เดือน ป ตามหนังสือท่ีไดรับ 
 ความเห็นชอบหรืออนุญาต 
 (๒๕)  ระบุชื่อนายอําเภอท่ีใหความเห็นชอบ ตามหนังสืออําเภอทองท่ีท่ีดินนั้นตั้งอยู พรอมเลขท่ี วัน เดือน ป 
 (๒๖)  ระบุชื่อองคการบริหารสวนตําบลท่ีท่ีดินนั้นตั้งอยู พรอมเลขท่ี วัน เดือน ป ท่ีใหความยินยอม 
 (๒๗)  ระบุเลขท่ี วัน เดือน ป ตามใบอนุญาตของกรมเจาทาหรือระบุชื่อขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
                ท่ีรับโอนภารกิจจากกรมเจาทา 
 (๒๘)  ระบุเลขท่ี วัน เดือน ป ตามหนังสือท่ีไดรับความเห็นชอบจากสวนราชการอ่ืน เชน กรมปาไม              
                 (ท่ีดินในเขตปาสงวนแหงชาติ) สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม (ท่ีดินในเขตปฏิรูปท่ีดิน)             

        กรมพัฒนาสังคมและสวสัดิการ (ท่ีดินในเขตนิคมสรางตนเอง) เปนตน 
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 (๒๙)  ระบุชื่อ  นามสกุล ของผูอํานวยการโครงการฯ พรอมเขียนชื่อ นามสกุล ตัวบรรจงในวงเล็บ 
 (๓๐)  ระบุชื่อ  นามสกุล ของผูรับอนุญาตตาม ขอ (๖) พรอมเขียนชื่อ นามสกุล ตัวบรรจงในวงเล็บ 
 

หมายเหตุ  

การออกหนังสืออนุญาตใหใชพ้ืนท่ีเพ่ือกอสรางสิ่งปลูกสรางชั่วคราว เชน  ศาลาพักผูโดยสาร  ศาลา
เอนกประสงค  ท่ีพักสายตรวจตํารวจ (ปอมยามตํารวจ)  ศาลาทาน้ํา ลานกีฬา สวนหยอม ปรับปรุงภูมิทัศน 
สวนสาธารณะ ฯลฯ 
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