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ร่างระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยหลักเกณฑ์การมีส่วนร่วมจ่ายค่ากระแสไฟฟ้าของเกษตรกรในเขตโครงการประเภทสูบน ้าด้วยไฟฟ้าของกรมชลประทาน พ.ศ. 2556 

ระเบียบกรมชลประทาน 
ว่าด้วยการก้าหนดค่ากระแสไฟฟ้าสูบน ้าของโครงการประเภทสูบน ้าด้วยไฟฟ้า 

ที่อยู่ในความดูแลของกรมชลประทาน 
พ.ศ. 2556 
(ร่างเดิม) 

ระเบียบกรมชลประทาน 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การมีส่วนร่วมจ่ายค่ากระแสไฟฟ้าของเกษตรกร 

ในเขตโครงการประเภทสูบน ้าด้วยไฟฟ้าของกรมชลประทาน 
พ.ศ. 2556 
 (ร่างใหม่) 

          โดยที่กรมชลประทานได้ด าเนินการก่อสร้างและบริหารจัดการน้ าโครงการ
ประเภทสูบน้ าด้วยไฟฟ้า ได้แก่ โครงการชลประทานระบบท่อ และสถานีสูบน้ าด้วย
ไฟฟ้า มีทั้งโครงการชลประทานขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ที่อยู่ในความ
ดูแลของกรมชลประทานปัจจุบันมีจ านวนมากและจะเพ่ิมมากขึ้นอีกในอนาคต 
ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการจัดเก็บค่ากระแสไฟฟ้าและให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการ
ออกค่ากระแสไฟฟ้าสูบน้ าเป็นไปในแนวทางเดียวกัน สอดคล้องกับสภาวการณ์
ปัจจุบันและเกิดประสิทธิผล 

         อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน (ฉบับที ่5) พ.ศ.2545 จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมชลประทาน ว่าด้วยการก าหนดค่า
กระแสไฟฟ้าสูบน้ าของโครงการประเภทสูบน้ าด้วยไฟฟ้า ที่อยู่ในความดูแลของกรม
ชลประทาน พ.ศ. 2556” 

          ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

         ข้อ 3 บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ หรือค าสั่งใด ๆ ในส่วนที่ก าหนดไว้แล้วใน
ระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน  

        โดยที่กรมชลประทานได้ด าเนินการก่อสร้างและบริหารจัดการน้ าโครงการ
ประเภทสูบน้ าด้วยไฟฟ้า ที่อยู่ในความดูแลของกรมชลประทานซึ่งปัจจุบันมีจ านวน
มากและจะเพ่ิมมากขึ้นอีกในอนาคต ดังนั้น เพ่ือให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการจ่ายค่า
กระแสไฟฟ้าสูบน้ าเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และสอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน 

 

 
 

ไม่มีการแก้ไข- 

 

        ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมชลประทาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การมี
ส่วนร่วมจ่ายค่ากระแสไฟฟ้าของเกษตรกรในเขตโครงการประเภทสูบน้ าด้วยไฟฟ้า
ของกรมชลประทาน พ.ศ. 2556” 

ไม่มีการแก้ไข- 

ไม่มีการแก้ไข- 
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ร่างระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยหลักเกณฑ์การมีส่วนร่วมจ่ายค่ากระแสไฟฟ้าของเกษตรกรในเขตโครงการประเภทสูบน ้าด้วยไฟฟ้าของกรมชลประทาน พ.ศ. 2556 (ต่อ) 

(ร่างเดิม) (ร่างใหม่) 

          ข้อ 4 ในระเบียบนี้ 

                (1)  “โครงการประเภทสูบน้ าด้วยไฟฟ้า” หมายความว่า โครงการ
ชลประทานระบบท่อและสถานีสูบน้ าหรืออ่ืน ๆ ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าในการสูบน้ า ทั้ง
โครงการชลประทานขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็กที่อยู่ในความดูแลของ
กรมชลประทานและมีภาระค่ากระแสไฟฟ้าในการสูบน้ า  

                (2)  “หน่วยงานเจ้าของโครงการ” หมายความว่า หน่วยงานที่อยู่
ภายใต้บังคับบัญชาของส านักพัฒนาแหล่งน้ าขนาดใหญ่  ส านักพัฒนาแหล่งน้ า
ขนาดกลาง และส านักชลประทาน ที่ด าเนินการก่อสร้างและหรือดูแลบริหารจัดการ
โครงการประเภทสูบน้ าด้วยไฟฟ้า 

  

          ข้อ 5 การจัดเก็บค่ากระแสไฟฟ้าและให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการออกค่า
กระแสไฟฟ้าสูบน้ า มีหลักเกณฑ์ดังนี้ 

 

(ก) โครงการประเภทสูบน้ าด้วยไฟฟ้า ที่เป็นโครงการขนาดใหญ่และ
ขนาดกลาง  

                   กรณีที่ 1 โครงการเดิมที่ก่อสร้างเสร็จแล้ว ซึ่งกรมชลประทานต้อง
จ่ายค่ากระแสไฟฟ้าสูบน้ าทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้ง การจัดเก็บค่ากระแสไฟฟ้าสูบน้ า
ดังนี้ 

 

ไม่มีการแก้ไข- 

 

 

        (2) “หน่วยงานเจ้าของโครงการ” หมายความว่า หน่วยงานที่อยู่ภายใต้บังคับ
บัญชาของกรมชลประทาน ที่ด าเนินการก่อสร้างและหรือดูแลบริหารจัดการ
โครงการประเภทสูบน้ าด้วยไฟฟ้า 
        (๓) “เกษตรกรผู้มีส่วนร่วม” หมายความว่า เกษตรกรผู้ใช้น้ าชลประทาน 
เกษตรกร  ผู้ที่อยู่ในกลุ่มผู้ใช้น้ า สมาคมผู้ใช้น้ า สหกรณ์ผู้ใช้น้ า และเกษตรกรผู้เป็น
สมาชิกในคณะกรรมการบริหารจัดการน้ าเพื่อการชลประทาน 

        ข้อ 5 การก าหนดสัดส่วนค่ากระแสไฟฟ้าส าหรับสูบน้ าเพื่อการเกษตรโดย
เกษตรกรผู้มีส่วนร่วมในการจ่ายค่ากระแสไฟฟ้าและท าเป็นบันทึกข้อตกลงกับกรม
ชลประทาน ให้มีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

ไม่มีการแก้ไข- 

        กรณีท่ี 1 โครงการเดิมที่ก่อสร้างเสร็จแล้ว ซึ่งกรมชลประทานต้องจ่ายค่า
กระแสไฟฟ้าสูบน้ าทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้ง ให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในสัดส่วนค่า
กระแสไฟฟ้าสูบน้ า ดังนี้ 
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ร่างระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยหลักเกณฑ์การมีส่วนร่วมจ่ายค่ากระแสไฟฟ้าของเกษตรกรในเขตโครงการประเภทสูบน ้าด้วยไฟฟ้าของกรมชลประทาน พ.ศ. 2556 (ต่อ) 

 (ร่างเดิม) (ร่างใหม่) 

                   ในฤดูฝน กรมชลประทาน ร้อยละ 100 ของค่ากระแสไฟฟ้าสูบน้ า
ทั้งหมด 

 ในฤดูแล้ง ปีที่ 1 กรมชลประทาน ร้อยละ 100 ปีที่ 2 กรม
ชลประทาน ร้อยละ 70 เกษตรกร ร้อยละ 30 ปีที่ 3 กรมชลประทาน ร้อยละ 50 
เกษตรกร ร้อยละ 50 ปีที่ 4 และปีต่อ ๆ ไป เกษตรกร ร้อยละ 100 ของค่า
กระแสไฟฟ้าสูบน้ าทั้งหมด 

 โครงการหรือพ้ืนที่ใดที่เกษตรกรไม่มีการใช้น้ าปลูกพืชในฤดูฝน 
ส่วนใหญ่ใช้น้ าปลูกพืชในฤดูแล้ง กรมชลประทานจะรับภาระค่ากระแสไฟฟ้าสูบน้ า
ให้เกษตรกรเพียง 1 ฤดูกาลเพาะปลูก หากเกษตรกรต้องการใช้น้ านอกฤดูกาล
เกษตรกรจะต้องจ่ายค่ากระแสไฟฟ้าเองทั้งหมด   

 หากโครงการใดมีหลักเกณฑ์ให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการจ่ายค่า
กระแสไฟฟ้าใน   ฤดูฝนและฤดูแล้งไว้แล้ว ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์เดิมของ
โครงการนั้น ๆ ไปก่อนในปีที่ 1 จนถึงปีที่ 2 และปีต่อ ๆ ไป ให้ปรับสัดส่วนการ
จัดเก็บค่ากระแสไฟฟ้าสูบน้ าเป็นไปตามกรณีที่ 1 โดยท าเป็นบันทึกข้อตกลงกับ
เกษตรกร ยกเว้นโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาสุโขทัย ซึ่งเป็นการสูบน้ าใต้ดินให้
เกษตรกรจ่ายค่ากระแสไฟฟ้าเองทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้งตามหลักเกณฑ์เดิม 

                   กรณีที่ 2 โครงการที่จะด าเนินการก่อสร้างใหม่ ให้หน่วยงาน
เจ้าของโครงการต้องท าบันทึกข้อตกลงกับเกษตรกรก่อนด าเนินการก่อสร้าง การ
จัดเก็บค่ากระแสไฟฟ้าสูบน้ าดังนี้ 

 ในฤดูฝน กรมชลประทาน ร้อยละ 100 ในฤดูแล้ง เกษตรกร ร้อย
ละ 100 

ไม่มีการแก้ไข- 

ไม่มีการแก้ไข- 
 

 

         โครงการหรือพ้ืนที่ใดที่เกษตรกรไม่ใช้น้ าปลูกพืชในฤดูฝนเป็นหลักแต่ใช้น ้า
ปลูกพืชในฤดูแล้ง กรมชลประทานจะรับภาระค่ากระแสไฟฟ้าสูบน้ าให้เกษตรกร
เพียง 1 ฤดูกาลรอบการเพาะปลูกต่อปี หากเกษตรกรต้องปลูกพืชเกินกว่า 1 รอบ
การเพาะปลูกใน 1 ปี การใช้น้ านอกฤดูกาลในรอบการเพาะปลูกต่อๆ มา 
เกษตรกรจะต้องจ่ายค่ากระแสไฟฟ้าเองทั้งหมด 
         หากโครงการใดมีหลักเกณฑ์ข้อตกลงก้าหนดเงื่อนไขให้เกษตรกรมีส่วนร่วม
ในการจ่ายค่ากระแสไฟฟ้าในฤดูฝนและฤดูแล้งไว้แล้ว ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์
เงื่อนไขเดิมของโครงการนั้น ๆ ไปก่อนในปีที่ 1 ถึงปีที่ 2 และปีต่อ ๆ ไปให้ปรับ
สัดส่วนให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในค่ากระแสไฟฟ้าสูบน้ าเป็นไปตามกรณีที่ 1 โดยท า
เป็นบันทึกข้อตกลงกับเกษตรกรผู้มีส่วนร่วมฉบับใหม่  

        กรณีท่ี 2 โครงการที่จะด าเนินการก่อสร้างใหม่ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการ
ต้องท าบันทึกข้อตกลงกับเกษตรกรผู้มีส่วนร่วมก่อนจัดเข้าแผนงานก่อสร้าง โดยให้
เกษตรกรมีส่วนร่วมในสัดส่วนค่ากระแสไฟฟ้าสูบน้ า ดังนี้ 

        ในฤดูฝนและฤดูแล้ง กรมชลประทาน ร้อยละ ๕0 เกษตรกร ร้อยละ ๕0 
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 (ร่างเดิม) (ร่างใหม่) 

                   โครงการหรือพ้ืนที่ใดท่ีเกษตรกรไม่มีการใช้น้ าปลูกพืชในฤดูฝน ส่วน
ใหญ่ใช้น้ าปลูกพืชในฤดูแล้ง กรมชลประทานจะรับภาระค่ากระแสไฟฟ้าสูบน้ าให้
เกษตรกรเพียง 1 ฤดูกาลเพาะปลูก หากเกษตรกรต้องการใช้น้ านอกฤดูกาล 
เกษตรกรจะต้องจ่ายค่ากระแสไฟฟ้าเองทั้งหมด  
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(ร่างเดิม) (ร่างใหม่) 

               (ข) โครงการประเภทสูบน้ าด้วยไฟฟ้า ที่เป็นโครงการขนาดเล็ก  

 กรณีท่ี 1 โครงการเดิมที่ก่อสร้างเสร็จแล้วและรอการถ่ายโอน การ
จัดเก็บค่ากระแสไฟฟ้าสูบน้ าดังนี้ 

 ในฤดูฝน เกษตรกร 60 สตางค์ต่อหน่วย ของค่าพลังงานไฟฟ้าสูบ
น้ าทั้งหมด ส่วนที่เกิน 60 สตางค์ต่อหน่วย กรมชลประทานตั้งงบประมาณอุดหนุน  

 ในฤดูแล้ง กรมชลประทาน ร้อยละ 50 เกษตรกร ร้อยละ 50 
ของค่ากระแสไฟฟ้าสูบน้ าทั้งหมด  

 แล้วให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเร่งด าเนินการถ่ายโอนภารกิจให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูแลบริหารจัดการต่อไป 

 กรณีที่ 2 โครงการที่จะด าเนินการก่อสร้างใหม่และถ่ายโอน
ภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานเจ้าของโครงการต้องท าบันทึก
ข้อตกลงกับเกษตรกรและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนด าเนินการก่อสร้างโดยมี
นายอ าเภอและท้องถิ่นจังหวัดเป็นพยาน ก าหนดหลักเกณฑ์เบื้องต้นในการจัดเก็บ
ค่ากระแสไฟฟ้าสูบน้ า คือ ในฤดูฝนและฤดูแล้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 
50 เกษตรกร ร้อยละ 50 ของค่ากระแสไฟฟ้าสูบน้ าทั้งหมด แล้วให้หน่วยงาน
เจ้าของโครงการเร่งด าเนินการถ่ายโอนภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูแล
บริหารจัดการภายหลังก่อสร้างแล้วเสร็จโดยทันที 

  

 

        (ข) โครงการประเภทสูบน้ าด้วยไฟฟ้า ที่เป็นโครงการขนาดเล็ก  

 กรณีที่ 1 โครงการเดิมที่ก่อสร้างเสร็จแล้วและรอการถ่ายโอน ให้เกษตรกร
มีส่วนร่วมในสัดส่วนค่ากระแสไฟฟ้าสูบน้ า ดังนี้ 

 ในฤดูฝน เกษตรกร 60 สตางค์ต่อหน่วย ของค่าพลังงานไฟฟ้าสูบน้ า
ทั้งหมด ส่วนที่เกิน 60 สตางค์ต่อหน่วย กรมชลประทานตั้งงบประมาณอุดหนุน  

 ในฤดูแล้ง กรมชลประทาน ร้อยละ 50 เกษตรกร ร้อยละ 50 ของค่า
กระแสไฟฟ้าสูบน้ าทั้งหมด  

 แล้วให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเร่งด าเนินการถ่ายโอนภารกิจให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดูแลบริหารจัดการต่อไป 

            กรณีที่ 2 โครงการที่จะด าเนินการก่อสร้างใหม่และจะถ่ายโอนภารกิจให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานเจ้าของโครงการต้องท าบันทึกข้อตกลง
ร่วมกันกับเกษตรกรผู้มีส่วนร่วมและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนจัดเข้า
แผนงานก่อสร้าง โดยมีนายอ าเภอและท้องถิ่นจังหวัดเป็นพยานก าหนดหลักเกณฑ์
เบื้องต้นให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในสัดส่วนค่ากระแสไฟฟ้าสูบน้ าในฤดูฝนและฤดูแล้ง 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 50 เกษตรกร ร้อยละ 50 ของค่ากระแสไฟฟ้า
สูบน้ าทั้งหมด 

             แล้วให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเร่งด าเนินการถ่ายโอนภารกิจให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดูแลบริหารจัดการภายหลังก่อสร้างแล้วเสร็จโดยทันที 

 



6/6 
ร่างระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยหลักเกณฑ์การมีส่วนร่วมจ่ายค่ากระแสไฟฟ้าของเกษตรกรในเขตโครงการประเภทสูบน ้าด้วยไฟฟ้าของกรมชลประทาน พ.ศ. 2556 (ต่อ) 

 (ร่างเดิม) (ร่างใหม่) 

                   โครงการตาม (ข) ที่เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและ
โครงการหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดนที่ไม่ได้ถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น การจัดเก็บค่ากระแสไฟฟ้าสูบน้ า คือ กรมชลประทาน ร้อยละ 50 
เกษตรกร ร้อยละ 50 ของค่ากระแสไฟฟ้าสูบน้ าทั้งหมด 

  

                   ข้อ 6 กรณีที่ ไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบนี้ ได้ ให้หน่วยงาน
เจ้าของโครงการเสนอกรมชลประทานผ่านผู้บังคับบัญชา เพ่ือพิจารณา 

 

 

 

                   ข้อ 7  บรรดาหลักเกณฑ์หรือวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดเก็บค่า
กระแสไฟฟ้าและให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการออกค่ากระแสไฟฟ้าสูบน้ าที่ได้
ด าเนินการแล้วก่อนการประกาศใช้ระเบียบนี้  และยังไม่แล้วเสร็จในวันที่ระเบียบนี้
ใช้บังคับ ให้ด าเนินการตามระเบียบนี้  

 

 

 

  

        หากกรณีโครงการตาม (ข) ที่เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและ
โครงการหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดนที่ไม่ได้ถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในสัดส่วน ค่ากระแสไฟฟ้าสูบน้ า คือ กรม
ชลประทาน ร้อยละ 50 เกษตรกร ร้อยละ 50 ของค่ากระแสไฟฟ้าสูบน้ าทั้งหมด 

 
 ข้อ 6 ยกเว้นโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาสุโขทัย ซึ่งเป็นการสูบน้ าใต้ดินได้
มีหลักเกณฑ์ข้อตกลงก้าหนดเงื่อนไขให้เกษตรกรจ่ายค่ากระแสไฟฟ้าสูบน้ าเอง
ทั้งหมดในฤดูฝนและฤดูแล้ง และรวมถึงโครงการใดที่มีหลักเกณฑ์ข้อตกลงก้าหนด
เงื่อนไขให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในสัดส่วนค่ากระแสไฟฟ้าสูบน้ าในฤดูฝนและฤดูแล้ง 
กรมชลประทาน ร้อยละ 50 เกษตรกร ร้อยละ 50 ของค่ากระแสไฟฟ้าสูบน้ าทั้งหมด
ไว้แล้ว ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขดังกล่าวต่อไป 

        ข้อ 7  กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบนี้ได้ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการ
เสนอกรมชลประทานผ่านผู้บังคับบัญชา เพ่ือพิจารณา 
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