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ตารางเปรียบเทียบ 

ร่างระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยหลักเกณฑ์การมีส่วนร่วมจ่ายค่ากระแสไฟฟ้าของเกษตรกรในเขตโครงการประเภทสูบน้้าด้วยไฟฟ้าของกรมชลประทาน พ.ศ. 2556 
ระเบียบกรมชลประทาน 

ว่าด้วยการก้าหนดค่ากระแสไฟฟ้าสูบน้้าของโครงการ
ประเภทสูบน้้าด้วยไฟฟ้า 

ที่อยู่ในความดูแลของกรมชลประทาน พ.ศ. 2556 
(ร่างเดิม) 

ระเบียบกรมชลประทาน 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การมีส่วนร่วมจ่ายค่ากระแสไฟฟ้า

ของเกษตรกร ในเขตโครงการประเภทสูบน้้าด้วยไฟฟ้า
ของกรมชลประทาน พ.ศ. 2556 

 (ร่างแก้ไข ครั้งที่ 1 ตามมติที่ประชุมคณะท้างานฯ) 

ระเบียบกรมชลประทาน 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การมีส่วนร่วมจ่ายค่ากระแสไฟฟ้า
ของเกษตรกรในเขตโครงการประเภทสูบน้้าด้วยไฟฟ้า

ของกรมชลประทาน พ.ศ. 2556 
 (ร่างแก้ไข ครั้งที่ 2 ตามความเห็น อธช.  

และคณะท้างานฯ) 
          โดยที่กรมชลประทานได้ด าเนินการก่อสร้าง
และบริหารจัดการน้ าโครงการประเภทสูบน้ าด้วยไฟฟ้า 
ได้แก่ โครงการชลประทานระบบท่อ และสถานีสูบน้ า
ด้วยไฟฟ้า มีทั้งโครงการชลประทานขนาดใหญ่ ขนาด
กลาง และขนาดเล็ก ที่อยู่ ในความดูแลของกรม
ชลประทานปัจจุบันมีจ านวนมากและจะเพ่ิมมากขึ้นอีก
ในอนาคต ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการจัดเก็บค่า
กระแสไฟฟ้าและให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการออกค่า
กระแสไฟฟ้าสูบน้ าเป็นไปในแนวทางเดียวกัน สอดคล้อง
กับสภาวการณ์ปัจจุบันและเกิดประสิทธิผล 

         อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 32 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 
2534 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 จึงวาง
ระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 

        ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรม
ชลประทาน ว่าด้วยการก าหนดค่ากระแสไฟฟ้าสูบน้ า
ของโครงการประเภท  สูบน้ าด้วยไฟฟ้า ที่อยู่ในความ
ดูแลของกรมชลประทาน      พ.ศ. 2556”  

        โดยที่กรมชลประทานได้ด าเนินการก่อสร้างและ
บริหารจัดการน้ าโครงการประเภทสูบน้ าด้วยไฟฟ้า ที่อยู่
ในความดูแลของกรมชลประทาน ซึ่งปัจจุบันมีจ้านวน
มากและจะเพิ่มมากขึ้นอีกในอนาคต ดังนั้น เพื่อให้
เกษตรกรมีส่วนร่วมในการจ่ายค่ากระแสไฟฟ้าสูบน้้า
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และสอดคล้องกับสภาวการณ์
ปัจจุบัน 

 
 
 

-ไม่มีการแก้ไข- 

 

         

 

       ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมชลประทาน 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การมีส่วนร่วมจ่ายค่ากระแสไฟฟ้า
ของเกษตรกรในเขตโครงการประเภทสูบน้้าด้วยไฟฟ้า
ของกรมชลประทาน พ.ศ. 2556” 

- ไม่มีการแก้ไข – 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ไม่มีการแก้ไข – 

 

 

 

- ไม่มีการแก้ไข – 

 

 

 



2/7 
ตารางเปรียบเทียบ 

ร่างระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยหลักเกณฑ์การมีส่วนร่วมจ่ายค่ากระแสไฟฟ้าของเกษตรกรในเขตโครงการประเภทสูบน้้าด้วยไฟฟ้าของกรมชลประทาน พ.ศ. 2556 (ต่อ) 

(ร่างเดิม) (ร่างแก้ไข ครั้งที่ 1 ตามมติที่ประชุมคณะท้างานฯ) 
(ร่างแก้ไข ครั้งที่ 2 ตามความเห็น อธช.  

และคณะท้างานฯ) 
        ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวัน
ประกาศเป็นต้นไป 

        ข้อ 3 บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ หรือค าสั่งใด ๆ 
ในส่วนที่ก าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้ง
กับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

          ข้อ 4 ในระเบียบนี้ 

                (1)  “โครงการประเภทสูบน้ าด้วยไฟฟ้า” 
หมายความว่า โครงการชลประทานระบบท่อและสถานี
สูบน้ าหรืออ่ืน ๆ ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าในการสูบน้ า ทั้ง
โครงการชลประทานขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาด
เล็กที่อยู่ในความดูแลของกรมชลประทานและมีภาระค่า
กระแสไฟฟ้าในการสูบน้ า  

                (2)  “หน่วยงานเจ้าของโครงการ” 
หมายความว่า หน่วยงานที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชาของ
ส านักพัฒนาแหล่งน้ าขนาดใหญ่  ส านักพัฒนาแหล่งน้ า
ขนาดกลาง และส านักชลประทาน ที่ด าเนินการก่อสร้าง
และหรือดูแลบริหารจัดการโครงการประเภทสูบน้ าด้วย
ไฟฟ้า 

 

-ไม่มีการแก้ไข- 

 

-ไม่มีการแก้ไข- 

 

 

 

 

-ไม่มีการแก้ไข- 

   

 

         (2) “หน่วยงานเจ้าของโครงการ” หมายความว่า 
หน่วยงานที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชาของกรมชลประทาน ที่
ด าเนินการก่อสร้างและหรือดูแลบริหารจัดการโครงการ
ประเภทสูบน้ าด้วยไฟฟ้า 

 

        (๓) “เกษตรกรผู้มีส่วนร่วม” หมายความว่า 
เกษตรกรผู้ใช้น้้าชลประทาน เกษตรกร  ผู้ที่อยู่ในกลุ่ม
ผู้ใช้น้้า สมาคมผู้ใช้น้้า สหกรณ์ผู้ใช้น้้า และเกษตรกรผู้
เป็นสมาชิกในคณะกรรมการบริหารจัดการน้้าเพื่อการ
ชลประทาน 

- ไม่มีการแก้ไข – 

 

- ไม่มีการแก้ไข - 

 
 
 
           (1)  “โครงการประเภทสูบน้ าด้วยไฟฟ้า” 
หมายความว่า โครงการชลประทานระบบท่อและสถานี
สูบน้ าหรืออ่ืน ๆ ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าในการสูบน้ า ทั้ง
โครงการชลประทานขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาด
เล็กที่อยู่ในความดูแลของกรมชลประทานและมีภาระค่า
กระแสไฟฟ้าในการสูบน้ า 

 

-ไม่มีการแก้ไข- 

 

 

 

-ไม่มีการแก้ไข- 
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ตารางเปรียบเทียบ 

ร่างระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยหลักเกณฑ์การมีส่วนร่วมจ่ายค่ากระแสไฟฟ้าของเกษตรกรในเขตโครงการประเภทสูบน้้าด้วยไฟฟ้าของกรมชลประทาน พ.ศ. 2556 (ต่อ) 

(ร่างเดิม) (ร่างแก้ไข ครั้งที่ 1 ตามมติที่ประชุมคณะท้างานฯ) 
(ร่างแก้ไข ครั้งที่ 2 ตามความเห็น อธช.  

และคณะท้างานฯ) 
          ข้อ 5 การจัดเกบ็ค่ากระแสไฟฟ้าและให้
เกษตรกรมีส่วนร่วมในการออกค่ากระแสไฟฟ้าสูบน้ ามี
หลักเกณฑ์ดังนี้ 

 

(ก) โครงการประเภทสูบน้ าด้วยไฟฟ้า ที่
เป็นโครงการขนาดใหญ่และขนาดกลาง 
 

                   กรณีที่ 1 โครงการเดิมที่ก่อสร้างเสร็จ
แล้ว ซึ่งกรมชลประทานต้องจ่ายค่ากระแสไฟฟ้าสูบน้ า
ทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้ง การจัดเก็บค่ากระแสไฟฟ้าสูบ
น้ าดังนี้ 

                   ในฤดูฝน กรมชลประทาน ร้อยละ 
100 ของค่ากระแสไฟฟ้าสูบน้ าทั้งหมด 

 ในฤดูแล้ง ปีที่  1 กรมชลประทาน 
ร้อยละ 100 ปีที่  2 กรมชลประทาน ร้อยละ 70 
เกษตรกร ร้อยละ 30 ปีที่ 3 กรมชลประทาน ร้อยละ 
50 เกษตรกร ร้อยละ 50 ปีที่  4 และปีต่อ ๆ ไป 
เกษตรกร ร้อยละ 100 ของค่ากระแสไฟฟ้าสูบน้ า
ทั้งหมด 

 โครงการหรือพ้ืนที่ใดที่เกษตรกรไม่มี
การใช้น้ าปลูกพืชในฤดูฝนเป็นหลัก ส่วนใหญ่ใช้น้ าปลูก
พืช ในฤดู แล้ ง  ก รมชลประทานจะรั บภ าร ะค่ า
กระแสไฟฟ้าสูบน้ าให้ เกษตรกรเพียง 1 ฤดูกาล
เพาะปลูก หากเกษตรกรต้องการใช้น้ านอกฤดูกาล
เกษตรกรจะต้องจ่ายค่ากระแสไฟฟ้าเองทั้งหมด  

        ข้อ 5 การก้าหนดสัดส่วนค่ากระแสไฟฟ้าส้าหรับ
สูบน้้าเพื่อการเกษตรโดยเกษตรกรผู้มีส่วนร่วมในการ
จ่ายค่ากระแสไฟฟ้าและท้าเป็นบันทึกข้อตกลงกับกรม
ชลประทาน ให้มีหลักเกณฑ์ดังนี้ 

-ไม่มีการแก้ไข- 
 
 

        กรณีที่ 1 โครงการเดิมที่ก่อสร้างเสร็จแล้ว ซึ่งกรม
ชลประทานต้องจ่ายค่ากระแสไฟฟ้าสูบน้ าทั้งในฤดูฝนและ
ฤ ดู แ ล้ ง  ใ ห้ เ กษต ร ก ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น สั ด ส่ ว น ค่ า
กระแสไฟฟ้าสูบน้้า ดังนี้ 

-ไม่มีการแก้ไข- 

 

-ไม่มีการแก้ไข- 
 

 
 
 
 
         โครงการหรือพ้ืนที่ใดที่เกษตรกรไม่ใช้น้้าในฤดูฝน 
แต่ใช้น้้าปลูกพืชในฤดูแล้ง กรมชลประทานจะรับภาระ
ค่ากระแสไฟฟ้าสูบน้ าให้เกษตรกรเพียง 1 รอบการ
เพาะปลูกต่อปี หากเกษตรกรปลูกพืชเกินกว่า 1 รอบ
การเพาะปลูกใน 1 ปี การใช้น้ าในรอบการเพาะปลูก
ต่อๆ มา เกษตรกรจะต้องจ่ายค่ากระแสไฟฟ้าเองทั้งหมด 

-ไม่มีการแก้ไข- 
 

 
 

(ก) โครงการประเภทสูบน้ าด้วยไฟฟ้า ที่
เป็นโครงการขนาดใหญ่และขนาดกลาง  ของกรม
ชลประทาน 

-ไม่มีการแก้ไข- 
 
 
 

-ไม่มีการแก้ไข- 

 

-ไม่มีการแก้ไข- 
 

 
 
 
 

-ไม่มีการแก้ไข- 
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ตารางเปรียบเทียบ 

ร่างระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยหลักเกณฑ์การมีส่วนร่วมจ่ายค่ากระแสไฟฟ้าของเกษตรกรในเขตโครงการประเภทสูบน้้าด้วยไฟฟ้าของกรมชลประทาน พ.ศ. 2556 (ต่อ) 

(ร่างเดิม) (ร่างแก้ไข ครั้งที่ 1 ตามมติที่ประชุมคณะท้างานฯ) 
(ร่างแก้ไข ครั้งที่ 2 ตามความเห็น อธช.  

และคณะท้างานฯ) 
 หาก โครงการ ใดมี หลั ก เ กณฑ์ ให้
เกษตรกรมีส่วนร่วมในการจ่ายค่ากระแสไฟฟ้าใน   ฤดู
ฝนและฤดูแล้งไว้แล้ว ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์เดิม
ของโครงการนั้น ๆ ไปก่อนในปีที่ 1 จนถึงปีที่ 2 และปี
ต่อ ๆ ไป ให้ปรับสัดส่วนการจัดเก็บค่ากระแสไฟฟ้าสูบ
น้ าเป็นไปตามกรณีที่ 1 โดยท าเป็นบันทึกข้อตกลงกับ
เกษตรกร ยกเว้นโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาสุโขทัย 
ซึ่งเป็นการสูบน้ าใต้ดินให้เกษตรกรจ่ายค่ากระแสไฟฟ้า
เองทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้งตามหลักเกณฑ์เดิม 

                   กรณีที่  2 โครงการที่จะด าเนินการ
ก่อสร้างใหม่ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการต้องท า
บันทึกข้อตกลงกับเกษตรกรก่อนด าเนินการก่อสร้าง 
การจัดเก็บค่ากระแสไฟฟ้าสูบน้ าดังนี้ 

 ในฤดูฝน กรมชลประทาน ร้อยละ 
100 ในฤดูแล้ง เกษตรกร ร้อยละ 100 

                   โครงการหรือพ้ืนที่ใดที่เกษตรกรไม่มี
การใช้น้ าปลูกพืชในฤดูฝน ส่วนใหญ่ใช้น้ าปลูกพืชในฤดู
แล้ง กรมชลประทานจะรับภาระค่ากระแสไฟฟ้าสูบน้ า
ให้เกษตรกรเพียง 1 ฤดูกาลเพาะปลูก หากเกษตรกร
ต้องการใช้น้ านอกฤดูกาล เกษตรกรจะต้องจ่ายค่า
กระแสไฟฟ้าเองทั้งหมด   

         หากโครงการใดมีข้อตกลงก้าหนดเงื่อนไขให้
เกษตรกรมีส่วนร่วมในการจ่ายค่ากระแสไฟฟ้าในฤดูฝน
และฤดูแล้งไว้แล้ว ให้ด าเนินการตามเงื่อนไขเดิมของ
โครงการนั้น ๆ ไปก่อนในปีที่ 1 ถึงปีที่ 2 และปีต่อ ๆ ไป
ให้ปรับสัดส่วนให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในค่ากระแสไฟฟ้า
สูบน้ าเป็นไปตามกรณีที่ 1 โดยท าเป็นบันทึกข้อตกลงกับ
เกษตรกรผู้มีส่วนร่วมฉบับใหม่  
 
 

        กรณีที่ 2 โครงการที่จะด าเนินการก่อสร้างใหม่ ให้
หน่วยงานเจ้าของโครงการต้องท าบันทึกข้อตกลงกับ
เกษตรกรผู้มีส่วนร่วมก่อนจัดเข้าแผนงานก่อสร้าง โดยให้
เกษตรกรมีส่วนร่วมในสัดส่วนค่ากระแสไฟฟ้าสูบน้ า ดังนี้ 

        ในฤดูฝนและฤดูแล้ง กรมชลประทาน ร้อยละ ๕0 
เกษตรกร ร้อยละ ๕0 

- ตัดออก - 
 

 

 

- ไม่มีการแก้ไข – 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ไม่มีการแก้ไข – 
 
 
 

 ในฤดูฝนและฤดูแล้ง กรมชลประทาน ร้อย
ละ 50 100 ในฤดูแล้ง เกษตรกร ร้อยละ 50 100 
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ร่างระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยหลักเกณฑ์การมีส่วนร่วมจ่ายค่ากระแสไฟฟ้าของเกษตรกรในเขตโครงการประเภทสูบน้้าด้วยไฟฟ้าของกรมชลประทาน พ.ศ. 2556 (ต่อ) 

(ร่างเดิม) (ร่างแก้ไข ครั้งที่ 1 ตามมติที่ประชุมคณะท้างานฯ) 
(ร่างแก้ไข ครั้งที่ 2 ตามความเห็น อธช.  

และคณะท้างานฯ) 
               (ข) โครงการประเภทสูบน้ าด้วยไฟฟ้า ที่
เป็นโครงการขนาดเล็ก  
 กรณีที่ 1 โครงการเดิมที่ก่อสร้างเสร็จ
แล้วและรอการถ่ายโอน การจัดเก็บค่ากระแสไฟฟ้าสูบ
น้ าดังนี้ 

 ในฤดูฝน เกษตรกร 60 สตางค์ต่อ
หน่วย ของค่าพลังงานไฟฟ้าสูบน้ าทั้งหมด ส่วนที่เกิน 
60 สตางค์ต่อหน่วย กรมชลประทานตั้งงบประมาณ
อุดหนุน  

 ในฤดูแล้ง กรมชลประทาน ร้อยละ 
50 เกษตรกร ร้อยละ 50 ของค่ากระแสไฟฟ้าสูบน้ า
ทั้งหมด   

                  แล้วให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเร่ง
ด าเนินการถ่ายโอนภารกิจให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นดูแลบริหารจัดการต่อไป 

 กรณีที่ 2 โครงการที่จะด าเนินการ
ก่อสร้างใหม่และถ่ายโอนภารกิจให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หน่วยงานเจ้าของโครงการต้องท าบันทึก
ข้อตกลงกับเกษตรกรและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ก่อนด าเนินการก่อสร้างโดยมีนายอ าเภอและท้องถิ่น
จังหวัดเป็นพยาน ก าหนดหลักเกณฑ์เบื้องต้นในการ
จัดเก็บค่ากระแสไฟฟ้าสูบน้ า คือ ในฤดูฝนและฤดูแล้ง 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 50 เกษตรกร ร้อยละ 
50 ของค่ากระแสไฟฟ้าสูบน้ าทั้งหมด แล้วให้หน่วยงาน 

        (ข) โครงการประเภทสูบน้ าด้วยไฟฟ้า ที่ เป็น
โครงการขนาดเล็ก  
 กรณีที่ 1 โครงการเดิมที่ก่อสร้างเสร็จแล้วและ
รอการถ่ายโอน ให้ เกษตรกรมีส่วนร่วมในสัดส่วนค่า
กระแสไฟฟ้าสูบน้ า ดังนี้ 

- ไม่มีการแก้ไข - 
 
 
 

- ไม่มีการแก้ไข - 
 
 

 แล้ ว ให้ หน่ ว ย ง าน เจ้ า ของ โคร งกา ร เ ร่ ง
ด าเนินการถ่ายโอนภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดูแลบริหารจัดการต่อไป 

            กรณีที่ 2 โครงการที่จะด าเนินการก่อสร้างใหม่
และจะถ่ายโอนภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หน่วยงานเจ้าของโครงการต้องท าบันทึกข้อตกลงร่วมกัน
กับเกษตรกรผู้มีส่วนร่วมและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ก่อนจัดเข้าแผนงานก่อสร้าง โดยมีนายอ าเภอและท้องถิ่น
จังหวัดเป็นพยานก าหนดหลักเกณฑ์เบื้องต้นให้เกษตรกรมี
ส่วนร่วมในสัดส่วนค่ากระแสไฟฟ้าสูบน้ าในฤดูฝนและฤดูแล้ง 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 50 เกษตรกร ร้อย
ละ 50 ของค่ากระแสไฟฟ้าสูบน้ าทั้งหมด 

        (ข) โครงการประเภทสูบน้ าด้วยไฟฟ้า ที่เป็น
โครงการขนาดเล็ก ภารกิจถ่ายโอน 

- ไม่มีการแก้ไข – 
 
 

- ไม่มีการแก้ไข - 
 
 

 

 ในฤดูแล้ง กรมชลประทาน ร้อยละ 50 
เกษตรกร ร้อยละ 50 100 ของค่ากระแสไฟฟ้าสูบน้ า
ทั้งหมด 

- ไม่มีการแก้ไข - 
 
 

            กรณีที่ 2 โครงการที่จะด าเนินการก่อสร้าง
ใหม่และจะถ่ายโอนภารกิจให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หน่วยงานเจ้าของโครงการต้องท าบันทึก
ข้อตกลงร่วมกันกับเกษตรกรผู้มีส่วนร่วมและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนจัดเข้าแผนงานก่อสร้าง โดยมี
นายอ าเภอและท้องถิ่นจั งหวัดเป็นพยานก าหนด
หลักเกณฑ์เบื้องต้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
เกษตรกรผู้มีส่วนร่วมท้าความตกลงกันเองในสัดส่วน
การก้าหนดหลักเกณฑ์ค่ากระแสไฟฟ้าสูบน้ าในฤดูฝนและ 
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ร่างระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยหลักเกณฑ์การมีส่วนร่วมจ่ายค่ากระแสไฟฟ้าของเกษตรกรในเขตโครงการประเภทสูบน้้าด้วยไฟฟ้าของกรมชลประทาน พ.ศ. 2556 (ต่อ) 

(ร่างเดิม) (ร่างแก้ไข ครั้งที่ 1 ตามมติที่ประชุมคณะท้างานฯ) 
(ร่างแก้ไข ครั้งที่ 2 ตามความเห็น อธช.  

และคณะท้างานฯ) 
เจ้าของโครงการเร่งด าเนินการถ่ายโอนภารกิจให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดูแลบริหารจัดการภายหลัง
ก่อสร้างแล้วเสร็จโดยทันที 

 
 
 
 

                   โครงการตาม (ข) ที่เป็นโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริและโครงการหมู่บ้านป้องกัน
ตนเองชายแดนที่ไม่ได้ถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดเก็บค่ากระแสไฟฟ้าสูบน้ า 
คือ กรมชลประทาน ร้อยละ 50 เกษตรกร ร้อยละ 50 
ของค่ากระแสไฟฟ้าสูบน้ าทั้งหมด 

 ข้อ 6 กรณี ที่ ไ ม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ต าม
ระเบียบนี้ได้ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเสนอกรม
ชลประทานผ่านผู้บังคับบัญชา เพ่ือพิจารณา 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

             แล้วให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเร่งด าเนินการ
ถ่ายโอนภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูแลบริหาร
จัดการภายหลังก่อสร้างแล้วเสร็จโดยทันที 

             หากกรณีโครงการตาม (ข) ที่เป็นโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริและโครงการหมู่บ้านป้องกัน
ตนเองชายแดนที่ไม่ได้ถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่ น ให้ เกษตรกรมีส่ วนร่ วมในสัดส่ วน ค่ า
กระแสไฟฟ้าสูบน้ า คือ กรมชลประทาน ร้อยละ 50 
เกษตรกร ร้อยละ 50 ของค่ากระแสไฟฟ้าสูบน้ าทั้งหมด 

 ข้อ 6 ยกเว้นโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาสุโขทัย 
ซึ่งเป็นการสูบน้ าใต้ดินได้มีหลักเกณฑ์ข้อตกลงก้าหนด
เงื่อนไขให้เกษตรกรจ่ายค่ากระแสไฟฟ้าสูบน้ าเองทั้งหมด
ในฤดูฝนและฤดูแล้ ง  และรวมถึ ง โครงการ ใดที่ มี
หลักเกณฑ์ข้อตกลงก้าหนดเงื่อนไขให้เกษตรกรมีส่วนร่วม
ในสัดส่วนค่ากระแสไฟฟ้าสูบน้ าในฤดูฝนและฤดูแล้ง กรม
ชลประทาน ร้อยละ 50 เกษตรกร ร้อยละ 50 ของค่า
กระแสไฟฟ้าสูบน้ าทั้งหมดไว้แล้ว ให้ด าเนินการตาม
หลักเกณฑ์เงื่อนไขดังกล่าวต่อไป 

ฤดูแล้งโดยมีนายอ้าเภอและท้องถิ่นจังหวัดเป็นพยาน
ในบันทึกข้อตกลง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 
50 เกษตรกร ร้อยละ 50 ของค่ากระแสไฟฟ้าสูบน้ า
ทั้งหมด 

- ไม่มีการแก้ไข - 
 
 

- ตัดออก –  
(เนื่องจากการถ่ายโอนภารกิจโครงการสถานีสูบน ้าด้วย
ไฟฟ้า ไม่ยกเว้นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ

และโครงการหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน) 
 
 

 ข้อ 6 ยกเว้นโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษา
สุโขทัย ซึ่งเป็นการสูบน้ าใต้ดินได้มีข้อตกลงก าหนด
เงื่อนไขให้เกษตรกรจ่ายค่ากระแสไฟฟ้าสูบน้ าเอง
ทั้งหมดในฤดูฝนและฤดูแล้ง รวมถึงโครงการใดที่มี
ข้อตกลงก าหนดเงื่อนไขให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในสัดส่วน
ค่ ากระแสไฟฟ้าสูบน้ า  ในฤดู ฝนและฤดู แล้ ง  กรม
ชลประทาน ร้อยละ 50 100 ในฤดูแล้ง เกษตรกร ร้อย
ละ 50 100 ของค่ากระแสไฟฟ้าสูบน้ าทั้งหมดไว้แล้ว 
ให้ด าเนินการตามเงื่อนไขดังกล่าวต่อไป 
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ร่างระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยหลักเกณฑ์การมีส่วนร่วมจ่ายค่ากระแสไฟฟ้าของเกษตรกรในเขตโครงการประเภทสูบน้้าด้วยไฟฟ้าของกรมชลประทาน พ.ศ. 2556 (ต่อ) 

(ร่างเดิม) (ร่างแก้ไข ครั้งที่ 1 ตามมติทีป่ระชุมคณะท้างานฯ) 
(ร่างแก้ไข ครั้งที่ 2 ตามความเห็น อธช.  

และคณะท้างานฯ) 
               ข้อ 7 บรรดาหลักเกณฑ์หรือวิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับการจัดเก็บค่ากระแสไฟฟ้าและให้เกษตรกรมี
ส่ วนร่ วม ในการออกค่ ากระแสไฟฟ้าสู บน้ า ที่ ไ ด้
ด าเนินการแล้วก่อนการประกาศใช้ระเบียบนี้ และยังไม่
แล้วเสร็จในวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้ด าเนินการตาม
ระเบียบนี้  

 

        ข้อ 7  กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบนี้ได้ 
ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเสนอกรมชลประทานผ่าน
ผู้บังคับบัญชา เพื่อพิจารณา 

- ไม่มีการแก้ไข - 

 


