
(๑) ผ.ย. ๕๕ 

หนังสืออนุญาตใหใชที่ดินเขตคันคลอง ชานคลอง                       (๒)                    . 

ฉบับที ่        (๓)        . 
 .................................... 

ที่         (๕)       /                            โครงการ                    (๔)                              . 

            วันที่........... เดือน            (๕)               พ.ศ.................... 

  ตามหนังสืออนุญาต ท่ี      (๖)      /     ลงวันท่ี..........…... เดือน          (๖)            พ.ศ. …...........…. 
และหนังสืออนุญาตฉบับแกไขเพ่ิมเติม ท่ี    (๗)       /    ลงวันท่ี............…. เดือน …….........…….......….. พ.ศ. ..……......... 
อนุญาตให                        (๘)                                                  ใชท่ีดินเขตคันคลอง  / ชานคลอง / คลอง                                                                                                                                                                                                                                                    
.                    (๙)           ณ กิโลเมตรท่ี                (๙)              ตําบล/แขวง                   (๙)                  .    
อําเภอ/เขต …………..............………… จังหวัด ………………………………..เพ่ือ                  (๑๐)                              .                                                                                                             
มีกําหนด         (๑๑)        ป  นับตั้งแตวันท่ี       (๑๑)        เดือน …………………… พ.ศ……….....…. และตามหนังสือ
อนุญาตฉบับท่ี         (๑๒)         ท่ี          (๑๒)          ลงวันท่ี….….........เดือน       (๑๒)           พ.ศ. .................…. 
มีกําหนด          (๑๓)           ป นับตั้งแตวันท่ี……...........เดือน          (๑๓)        พ.ศ. ……….........…. นั้น 

  บัดนี้  หนังสืออนุญาตฉบับดังกลาวขางตนไดครบอายุการอนุญาตแลว  เม่ือวันท่ี……เดือน      (๑๔)    .

พ.ศ……......….. ผูรับอนุญาตจึงไดยื่นเรื่องราวขอตอหนังสืออนุญาต  ตามหนังสือ                 (๑๕)                   .                                                                                                                                    
  อธิบดีกรมชลประทาน  โดย                      ( 16  )                          ตําแหนง   ผูอํานวยการ
โครงการ                                     (๑๗)                      ซ่ึงเปนเจาพนักงานและผูไดรับมอบหมายอาศัยอํานาจ
ตามความในมาตรา ๒๓แหงพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง  พุทธศักราช ๒๔๘๕ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
การชลประทานหลวง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๔๙๗ และ (ฉบับท่ี๔) พ.ศ.๒๕๐๗ อนุญาตให                   (๑๘)                .                                                                                                                                     
………………………………………………….........................................................…….…………………………………………………………… 
…………………………………………………………….…………………........................................................……………  ……………………… 
…………………………………………………………….………………….......................................................……………………………………… 
………………………………………........................................................…………………….……………………………………………………… 
ใชท่ีดินเขตคันคลอง  / ชานคลอง / คลอง  ดังกลาวตอไปอีกมีกําหนด          (๑๙)       ป นับตั้งแตวันท่ี……...........….. 
เดือน        (๑๙)    พ.ศ. ……......… และจะครบอายุการอนุญาตในวันท่ี.....…. เดือน      (๑๙)         พ.ศ. ….............……  
ท้ังนี้  มีเง่ือนไขตามหนังสืออนุญาต ท่ี       (๒๐)   /          ลงวันท่ี….........เดือน        (๒๐)        พ.ศ. …….............….  
และหนังสืออนุญาต ท่ี       (๒๑)   /        ลงวันท่ี…................ เดือน           (๒๑)              พ.ศ. …......................….  
ตามสําเนาท่ีแนบมานี้ทุกประการ 
 

 
 
              (ลงชื่อ)              (๒๒)                 เจาพนักงานผูอนุญาต 
            (               (๒๒)                 ) 
 
 



    ๒                                 ผ.ย. ๕๕  
 
 

ตามขอความและรายละเอียดของหนังสืออนุญาตท่ีกลาวมาขางตนนี้  ขาพเจาไดอานเขาใจขอความโดย
ตลอดแลว  และขอรับรองวาจะปฏิบัติใหเปนไปตามความประสงคของกรมชลประทานทุกประการ 

 
 
 
     (ลงชื่อ)                  (๒๓)                   ผูรับอนุญาต 
             (                  (๒๓)                    ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     ๑     คําอธิบาย ผ.ย. ๕๕ 
 

คําอธิบายการกรอกขอความในชองวางตามแบบตอหนังสืออนุญาต (ผ.ย.๕๕) 
-  การกรอกขอความในหนังสืออนุญาต หัวขอใดไมใชใหใสเครื่องหมาย (-) ลงในชองวางของหัวขอนั้นๆ  หามตัด
หัวขอท่ีไมใช 

๑. ใหระบุแบบของหนังสืออนุญาต (ผ.ย.) 
๒. ใหระบุชื่อประเภทของหนังสือท่ีขออนุญาต 
๓. ระบุลําดับท่ีของการตออายุหนังสืออนุญาต ฉบับท่ี ๑ , ๒ , ๓ , ๔ ……… 
๔. ระบุชื่อโครงการฯเจาของพ้ืนท่ีท่ีออกหนังสืออนุญาต  
๕. ระบุเลขท่ี วัน เดือน ปท่ีตออายุหนังสืออนุญาต 
๖. ระบุเลขท่ี วัน เดือน ป ของหนังสืออนุญาตฉบับแรก (ใหแนบสําเนามาดวย) 
๗. ระบุเลขท่ี วัน เดือน ป ของหนังสืออนุญาตฉบับแกไข (กรณีท่ีมี) 
๘. ระบุชื่อ สวนราชการ เอกชน รัฐวิสาหกิจท่ีขออนุญาต ท่ีตั้ง  สํานักงานตั้งอยูท่ีใด เลขท่ี ถนน ตําบล 

อําเภอ จังหวัด  โดยระบุชื่อผูดําเนินการขอตออายุหนังสืออนุญาต  ตําแหนง อายุ สัญชาติ เปนผูแทน
ตามหนังสือท่ียื่นขอตออายุหนังสืออนุญาต  กรณีท่ีมีการมอบอํานาจใหระบุเปนผูแทนตามหนังสือมอบ
อํานาจเลขท่ี วัน เดือน ป 

๙. ระบุบริเวณท่ีขออนุญาต ระบุกิโลเมตรท่ีเทาใด ตําบล อําเภอ จังหวัด 
๑๐. ระบุใชเพ่ือกิจการใด 
๑๑. กําหนดระยะเวลาตั้งแต วัน เดือน ปใด ถึงวันเดือน ป ใด  
๑๒. ระบุหนังสืออนุญาตฉบับท่ีเทาใด เลขท่ี วัน เดือน ป ของหนังสืออนุญาตฉบับตออายุครั้งหลังสุด  
๑๓. ระบุระยะเวลา วัน เดือน ป ของหนังสืออนุญาตตาม ขอ ๑๑ (โดย วันท่ี เดือน จะตรงกับหนังสือ

อนุญาตฉบับแรก  ยกเวน ป จะเปนไปตามท่ีมีการตออายุหนังสืออนุญาต  โดยจะตองนับปให
ตอเนื่องกัน  ท้ังนี้ใหถือวัน เดือน ป ของหนังสืออนุญาตฉบับแรกเปนสําคัญ สวนการนับวันหมดอายุก็
จะครบวันท่ีลงนามพอดี) 

๑๔. ระบุวัน เดือน ป ท่ีครบอายุของหนังสืออนุญาตท่ีครบกําหนดระยะเวลาฉบับหลังสุด ตามขอ ๑๑ 
(คือวันท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๕๓) 

๑๕. ระบุเลขท่ี วัน เดือน ปของหนังสือของผูขออนุญาตท่ียื่นเรื่องขอตออายุ  
๑๖. ชื่อ นามสกุลของผูอํานวยการโครงการฯเจาของพ้ืนท่ีท่ีออกหนังสืออนุญาตใหตออายุ  
๑๗. ระบุชื่อโครงการฯเจาของพ้ืนท่ีท่ีออกหนังสืออนุญาต  
๑๘. ระบุชื่อสวนราชการ เอกชน รัฐวิสาหกิจท่ีขอตออายุหนังสืออนุญาต โดยระบุชื่อผูดําเนินการขอตออายุ

หนังสืออนุญาต  หากมีการมอบอํานาจใหระบุชื่อ นามสกุล ของผูรับมอบอํานาจหรือผูแทนพรอมระบุ
เลขท่ี วัน เดือน ป ของหนังสือมอบอํานาจ 

๑๙. กําหนดระยะเวลาการตออายุหนังสืออนุญาต  และใหระบุ วัน เดือน ปใดถึงวันเดือนปท่ีจะครบกําหนด 
ตัวอยางการนับระยะเวลาการตออายุหนังสืออนุญาต  การตออายุหนังสืออนุญาตกรณีการขออนุญาต
ระบายน้ําจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือบานจัดสรรฯกําหนดเวลา ๒ ป หรือ ๓ ป แตการขออนุญาต
ประเภทอ่ืนๆ กําหนดเวลาการตออายุคราวละ ๓ ป หรือ ๕ ป  เชน หนังสืออนุญาตลงวันท่ี ๑๐ 
กันยายน ๒๕๕๐  ใหนับวันท่ี ๑๑ กันยายน เปนวันเริ่มตน  ถา ๓ ป  จะครบวันท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๕๓ 
กรณีตออายุ  ใหนับวันท่ี ๑๑ กันยายน ๒๕๕๓  เปนวันเริ่มตน  ถาตออายุ ๒ ป จะครบวันท่ี  ๑๑ 
กันยายน  ๒๕๕๕ 

๒๐. ระบุเง่ือนไขตามหนังสืออนุญาตเลขท่ี วัน เดือน ปของหนังสืออนุญาตฉบับแรก ตามขอ ๔ 
 



          ๒                                           คําอธิบาย ผ.ย. ๕๕ 
 
 
 

๒๑. ระบุเลขท่ี วัน เดือน ป ของหนังสืออนุญาตฉบับแกไขเพ่ิมเติม (ถามีตาม ขอ ๖ ตองแนบสําเนามาดวย  
หากไมมีไมตองใส) 

๒๒. ระบุชื่อ นามสกุลของผูอํานวยการโครงการฯเจาของพ้ืนท่ีท่ีอนุญาตพรอมเขียนชื่อ นามสกุลตัวบรรจง
ในวงเล็บ 

๒๓. ชื่อนามสกุลของผูรับอนุญาต  ตามขอ ๑๘ พรอมเขียนชื่อ นามสกุลตัวบรรจงในวงเล็บ 
 
    
 


