
ระเบียบคณะกรรมการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
วาดวยการดําเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน  พ.ศ.  2547

เพือ่ใหการดาํเนนิงานของเงนิทนุหมนุเวยีนเพือ่การชลประทานเปนไปโดยเรยีบรอย  คณะกรรมการเงนิทุน
หมนุเวยีนเพือ่การชลประทานจงึอาศยัอาํนาจตามความในระเบยีบกระทรวงเกษตรและสหกรณวาดวยเงนิทนุหมนุเวียน
เพื่อการชลประทาน  พ.ศ. 2545  ขอ  4  กําหนดระเบียบไวดังตอไปนี้

ขอ 1. ระเบยีบนีเ้รียกวา  “ระเบยีบคณะกรรมการเงนิทนุหมนุเวยีนเพือ่การชลประทาน วาดวยการดาํเนนิงาน
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน  พ.ศ. 2547”

ขอ 2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่  30  มกราคม  2547  เปนตนไป

ขอ 3. ใหยกเลกิระเบยีบเกีย่วกบัการดาํเนนิงานของเงนิทนุหมนุเวยีนเพือ่การชลประทาน  พ.ศ. 2525  
ลงวนัที ่ 1  ธนัวาคม  2525

บรรดาระเบยีบหรอืขอบงัคบัอืน่ใด  ในสวนทีไ่ดกาํหนดไวแลวในระเบยีบนี ้ หรือซึง่ขดัหรอืแยงกบัขอกําหนด
แหงระเบียบนี้  ใหใชระเบียบนี้แทน

หมวด  1
ขอความทั่วไป

ขอ 4. ในระเบียบนี้
“ทางน้าํชลประทาน”  หมายความวา  ทางน้าํทีไ่ดมกีฎกระทรวงกาํหนดใหเปนทางน้าํชลประทาน

ทีจ่ะเรยีกเกบ็คาชลประทานจากผูใชน้าํเพือ่กจิการโรงงาน  การประปา  หรือกจิการอืน่ในหรอืนอกเขตชลประทาน  และให
หมายรวมถึงทอหรือทางน้ําที่เชื่อมกับทางน้ําชลประทานตามที่กลาวแลวดวย

“เจาพนกังาน”  หมายความวา  เจาพนกังานตามพระราชบญัญตักิารชลประทานหลวง  พ.ศ. 2485  
และที่แกไขเพิ่มเติม

“กิจการอื่น”  หมายความวา  กิจการนอกจากที่ระบุ  แตมิไดใชเพื่อการเกษตรกรรม
“กระทรวง”  หมายความวา  กระทรวงเกษตรและสหกรณ
“คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการเงนิทนุหมนุเวยีนเพือ่การชลประทาน  ตามขอ 4  

แหงระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณวาดวยเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน  พ.ศ. 2545



ขอ 5. อตัราคาชลประทานทีเ่รียกเกบ็จากผูใชน้าํจากทางน้าํชลประทานเพือ่กจิการโรงงาน  การประปา  หรือ
กิจการอื่นในหรือนอกเขตชลประทาน  จะเรียกจัดเก็บตามอัตราที่กําหนดไวในกฎกระทรวง

ขอ 6. แบบแนบทายระเบียบนี้  ใหเปนสวนหนึ่งของระเบียบนี้

ขอ 7. ในกรณทีีม่ปีญหาไมอาจปฏบิตัติามระเบยีบนี ้  ใหนายชางหวัหนาโครงการสงน้าํและบาํรุงรักษา  
นายชางหวัหนาโครงการชลประทาน  เสนอขอขดัของพรอมขอเสนอแนะตอกองกฎหมายและทีด่นิ  ผานผูอาํนวยการสาํนกั
ชลประทานเพือ่เสนอกรม ฯ วนิจิฉัยส่ังการตอไป

หมวด  2
การขอและการออกหนังสืออนุญาต

ขอ 8. หามมิใหสูบหรือชักน้ําจากทางน้ําชลประทานเพื่อกิจการโรงงาน  การประปา  หรือกิจการอื่น
ในหรือนอกเขตชลประทาน  เวนแตจะไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากอธิบดีหรือผูที่อธิบดีมอบหมาย

ขอ 9. ใหนายชางหวัหนาโครงการสงน้าํและบาํรุงรกัษา   นายชางหวัหนาโครงการชลประทาน  ทีม่ทีางน้ํา
ชลประทานอยูในเขตทาํการปดประกาศใหทราบทัว่กนัวา  ในเขตโครงการสงน้าํและบาํรุงรักษา  และโครงการชลประทานนัน้ ๆ  
มีทางน้ําชลประทานสายใดจากที่ใดถึงที่ใด  โดยมีแผนที่แนวเขตไดมีกฎกระทรวงกําหนดใหเปนทางน้ําที่ใหเรียกเก็บ
คาชลประทานจากผูใชน้ําจากทางน้ําชลประทานตามระเบียบนี้

ขอ 10. ใหผูประสงคจะใชน้าํจากทางน้าํชลประทานสายใดเพือ่กจิการโรงงาน  การประปา  หรือกจิการอืน่
ในหรือนอกเขตชลประทาน  ยื่นคําขอเปนหนังสือ  เพื่อขอรับหนังสืออนุญาตจากอธิบดี  หรือผูที่อธิบดีมอบหมาย  
โดยดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปน้ี

10.1 ใหยืน่คาํขอตอนายชางหวัหนาโครงการสงน้าํและบาํรุงรกัษา  นายชางหวัหนาโครงการ
ชลประทาน  ซึง่ควบคมุและรบัผิดชอบทางน้าํชลประทานสายนัน้  โดยตดิตอขอรับแบบคาํขอใชน้าํจากเจาหนาทีโ่ครงการ
ชลประทาน  หรอืสามารถเรยีกดขูอมลูไดจากเวบ็ไซตของกรมชลประทาน  www.rid.go.th  แลวสงทางไปรษณยีตอบรับ  
หรือนําไปยื่นตอเจาหนาที่โครงการชลประทานในพื้นที่ที่ประสงคขอใชน้ํา

10.2 ในคําขอใหระบุวิธีการที่จะนําน้ําจากทางน้ําชลประทานไปใชและใหระบุโดยละเอียด
วาจะใชน้ําไมเกินเดือนละเทาใด  โดยระบุเปนลูกบาศกเมตร

10.3 ในคําขอใหแนบแผนที่สังเขปแสดงรายละเอียดจุดที่จะขอทําการติดตั้งเครื่องสูบน้ํา
หรือชักน้ํา  เพื่อประโยชนในการตรวจสอบของเจาพนักงาน

ขอ 11. ใหนายชางหวัหนาโครงการสงน้าํและบาํรุงรกัษา  นายชางหวัหนาโครงการชลประทาน  ทีไ่ดรับคาํขอ
ตามขอ  10.1  พิจารณาและเสนอความเห็นพรอมรายละเอียดไปยังผูอํานวยการสํานักชลประทานซึ่งเปนเจาสังกัด
เพื่อพิจารณาอนุญาตแทนอธิบดีกรมชลประทาน

ขอ 12. คําขอใชน้ําจากทางน้ําชลประทานใหใชแบบ  ผย.33  และหนังสืออนุญาตใหใชแบบ  ผย.32  
ทายระเบียบนี้

http://www.rid.go.th/


อายหุนงัสอือนญุาตใหกาํหนดครัง้ละไมเกนิ  5  ป  โดยผูรับอนญุาตมสิีทธยิืน่คาํขอตออายหุนงัสอือนุญาต
ไดใหมภายใตเงื่อนไขแหงหนังสืออนุญาต

ขอ 13. เมือ่ผูอาํนวยการสาํนกัชลประทาน  ไดอนุญาตแลว  ใหสงเรือ่งทัง้หมดใหนายชางหวัหนาโครงการ
สงน้าํและบาํรุงรกัษา  หรอืนายชางหวัหนาโครงการชลประทาน  ทีเ่ปนเจาของเรือ่งเดมิในฐานะผูทีอ่ธบิดมีอบหมายดาํเนนิการ
ลงนามในหนังสืออนุญาตตามแบบ  ผย.32  ตอไป

ขอ 14. กอนจะออกหนงัสอือนญุาต  ใหนายชางหวัหนาโครงการสงน้าํและบาํรุงรกัษา  นายชางหวัหนา
โครงการชลประทานหรอืผูแทน  แจงใหผูขออนญุาตทราบเงือ่นไขในหนงัสอือนญุาตทีเ่ปนสาระสาํคญั  โดยเฉพาะกาํหนดการ
ทําการติดตั้งมาตรวัดน้ําอันเปนอุปกรณสําคัญ  แลวใหผูขออนุญาตลงชื่อสนองรับเงื่อนไขในหนังสืออนุญาต

ในการลงชื่อสนองรับเงื่อนไขในหนังสืออนุญาตหรือรับคูฉบับของหนังสืออนุญาต  จะตองใหผูยื่นคําขอ
เปนผูลงชือ่  ในกรณทีีผู่ขออนุญาตเปนนติบิคุคล  ซึง่เปนบริษทัหรอืหางหุนสวนจาํกดัจะตองใหเฉพาะผูมอีาํนาจลงชือ่ผูกพัน
นติบิคุคลไดเทานัน้เปนผูลงชือ่  ซึง่จะตองเปนผูมชีือ่ปรากฏในหนงัสอืรับรองการจดทะเบยีนเปนนติบิคุคล  ตามหนงัสอืรับรอง
ของสาํนกัทะเบยีนหุนสวนบรษิทั  กรมทะเบยีนการคา  กระทรวงพาณชิย  หรือโดยการมอบอาํนาจเทานัน้  ถาเปนสวน
ราชการหรือรัฐวิสาหกิจตองเปนผูมีอํานาจลงนามแทนสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจนั้น

ขอ 15. เมือ่นายชางหวัหนาโครงการสงน้าํและบาํรุงรกัษา  หรอืนายชางหวัหนาโครงการชลประทานไดออก
หนังสืออนุญาตใหแกผูขอรายใดไปแลว  ใหโครงการ ฯ แหงนั้นลงทะเบียนคุมจํานวนผูรับอนุญาต  และวันอนุญาต
ไวตามลาํดบัทกุราย  เพือ่เปนหลกัฐานตรวจสอบ  เมือ่ผูรับอนญุาตรายใดไดทาํการตดิตัง้มาตรวดัน้าํตามเงือ่นไขอนุญาตแลว  
ใหหมายเหตุทะเบียนพรอมทั้งลงจํานวนตัวเลขของมาตรวัดน้ําของรายนั้นไวใหชัดเจน  โดยถือเปนตัวเลขเริ่มตนแลว
รายงานตามลาํดบั  ตนฉบบัหนงัสอือนญุาตเกบ็ทางโครงการ ฯ  คูฉบบัใหผูรับอนญุาต  สําเนาใหสํานกัชลประทาน  1  ชุด  
ฝายผลประโยชนและเงนิกองทนุ  กองกฎหมายและทีด่นิ  1  ชดุ  และกลุมงานเงนินอกงบประมาณ  กองการเงนิและ
บญัช ี 1  ชดุ

หมวด  3
การปฏิบัติสําหรับผูไดรับยกเวนคาชลประทาน

ขอ 16. ผูจะไดรับยกเวนไมตองชาํระคาชลประทาน  เพือ่กจิการโรงงาน  การประปา  หรอืกจิการอืน่ใดในหรือ
นอกเขตชลประทาน  ตองเปนผูไดรับยกเวนตามหลักเกณฑในกฎกระทรวง

ขอ 17. ผูรับอนญุาตรายใดทีใ่ชน้าํในเดอืนหนึง่ไมเกนิจาํนวนทีไ่ดรับยกเวนตามกฎกระทรวง  ใหนายชาง
หวัหนาโครงการสงน้ําและบํารุงรักษา  หรือนายชางหัวหนาโครงการชลประทาน  หรือเจาพนักงานผูไดรับมอบหมาย  
หมายเหตุในใบแจงปริมาตรน้ําวา  “ไดรับสิทธิยกเวนคาชลประทาน”  ใหชัดเจน

ขอ 18 การใชน้าํเพือ่การสาธารณประโยชน  ซึง่อยูในขายทีจ่ะไดรับยกเวนคาชลประทานจากอธบิดกีรม
ชลประทาน  ผูรับอนญุาตจะตองยืน่คาํขอตออธบิดกีรมชลประทานโดยยืน่คาํขอตอเจาพนกังานตามขอ  10.1  แหงระเบยีบนี้



ในคาํขอใหผูรับอนญุาตแสดงใหปรากฏชดัวา  เปนกจิการสาธารณประโยชนอยางไร  เมือ่อธบิดกีรมชลประทาน
ไดอนุมัติใหยกเวนคาชลประทานแลว  ผูรับอนุญาตจะตองแสดงหนังสือยกเวนคาชลประทานนั้นตอนายชางหัวหนา
โครงการสงน้าํและบาํรุงรกัษา  หรอืนายชางหวัหนาโครงการชลประทาน  หรือตอเจาพนกังานผูไดรับมอบหมายทกุครั้งที่
ขอตรวจสอบ  เมือ่นายชางหวัหนาโครงการสงน้าํและบาํรุงรกัษา  หรอืนายชางหวัหนาโครงการชลประทาน  หรอืเจาพนักงานผู
ไดรับมอบหมายไดตรวจสอบแลว  ใหหมายเหตลุงในใบแจงปรมิาตรน้าํใหชดัเจนวา  “ไดรับสิทธยิกเวนคาชลประทาน”

หมวด  4
หนาที่และความรับผิดชอบ

ขอ 19. คณะกรรมการเงนิทนุหมนุเวยีนเพือ่การชลประทาน  จะพจิารณาใหใชเงนิทนุหมนุเวยีนเพือ่การ
ชลประทาน  ตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวในขอ  3  และตามประเภทรายจายในขอ  9  แหงระเบียบกระทรวงเกษตร
และสหกรณ  วาดวยเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน  พ.ศ. 2545  ในหลักเกณฑดังนี้

19.1 เปนงานเรงดวนพิเศษตามนโยบาย  ไมอาจรอการตั้งงบประมาณหรือโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณเพื่อการนั้นได

19.2 เปนงานหรอืโครงการทีม่แีผนงาน  ประมาณการ  ท่ีไดตรวจสอบรับรองความเหมาะสมแลว
การอนมุตัใิหใชเงนิในขอ  19  เปนการอนุมตัภิายในวงเงนิประมาณการรายจายทีอ่นมุตัจิากกระทรวงการคลัง  

สวนการเบกิจาย  การกอหนีผู้กพนั  การดาํเนนิการเกีย่วกบัการพสัด ุ การอนมุตั ิ การรบัเงนิ  การเกบ็รักษาเงนิ  การนําสงเงิน  
และการฝากเงนิในกจิการของเงนิทนุหมนุเวยีนนีใ้หปฏบิตัติามระเบยีบของทางราชการทีก่าํหนดไวทกุประการ  โดยกาํหนดหนาที่
ความรับผิดชอบดังนี้

19.2.1 ใหฝายผลประโยชนและเงนิกองทุน  กองกฎหมายและทีด่นิ  เปนผูควบคมุรับผิดชอบ
ในการดาํเนนิงานเกีย่วกบัเงนิทนุหมนุเวยีนเพือ่การชลประทานนี ้  และใหรายงานผลการดาํเนนิงานของเงนิทนุหมนุเวยีนเพือ่
การชลประทานนี ้ รวมท้ังรายรบั  รายจาย  ตอคณะกรรมการเงนิทนุหมนุเวยีนเพือ่การชลประทานเปนประจําทุกเดือน

19.2.2 การดาํเนนิการดานพสัด ุ ใหดาํเนนิการใหเปนไปตามระเบยีบสํานกันายกรฐัมนตรี
วาดวยงานพสัดุ  พ.ศ. 2535  และฉบบัทีแ่กไขเพิม่เตมิ  ประกอบกบัคาํส่ังกรมชลประทาน  ทีเ่กีย่วของกบัการบริหารงาน
ดานพัสดุของกรมชลประทาน

19.2.3 การดําเนินการเกี่ยวกับการเบิกจาย  การจาย  การรับเงิน  การเก็บรักษาเงิน
การนาํสงเงนิ  การฝากเงนิ  การบญัช ี การรายงานตามระเบยีบบญัชกีารสงงบเดอืน  และใบสาํคญัตอสํานกังานตรวจเงิน
แผนดิน  ใหเปนหนาที่ความรับผิดชอบของกองการเงินและบัญชี  และสาํนักชลประทานนั้น ๆ  แลวแตกรณี

ขอ 20. ใหนายชางหัวหนาโครงการสงน้ําและบํารุงรักษา  หรือนายชางหัวหนาโครงการชลประทาน  
หรอืเจาพนกังานผูไดรับมอบอาํนาจจดัทาํรายงานภาษขีายภายใน  3  วนั  นบัจากวนัทีอ่อกใบกาํกบัภาษ ี  และจดัทํา
รายงานภาษีซื้อภายใน  3  วัน  นับจากวันที่ไดรับใบกํากับภาษี  การไมจัดทํารายงานดังกลาวภายในกําหนดเวลา
หรือไมถูกตองหรือลงรายการเปนเท็จจะมีโทษทางแพงหรือทางอาญาแลวแตกรณี



ขอ 21. ใหนายชางหวัหนาโครงการสงน้าํและบาํรุงรกัษา  หรือนายชางหวัหนาโครงการชลประทาน  หรือผูที่
รักษาราชการแทนเปนผูลงนามในแบบแสดงรายการภาษีตามคําส่ังกรมชลประทาน ที่ ท 1631 / 1 / 2542  ลงวันที่  
29  ธนัวาคม  2542  และยืน่แบบแสดงรายการภาษแีละการชาํระภาษสํีาหรบัเดอืนภาษใีดใหยืน่ภายในวนัที ่ 15  ของเดอืนถดัไป
ตามประมวลรษัฎากร  มาตรา  83  ไมวาจะมกีารขายหรอืใหบริการในเดอืนภาษนีัน้หรอืไม  กรณสํีานกัชลประทานเปนผูจดัซื้อ
ครภุณัฑใหผูอาํนวยการสาํนกัชลประทานหรอืเจาพนกังานผูทีไ่ดรับมอบหมายจดัสงตนฉบบัใบกาํกบัภาษใีหโครงการสงน้ํา
และบาํรุงรกัษา  หรอืโครงการชลประทานจงัหวดัดาํเนนิการขอคนืภาษซีือ้จากสรรพากรเขต  ยกเวนภาษซีือ้ตองหามตามประมวล
รัษฎากร  มาตรา  82 / 5

ขอ 22. ใหผูอาํนวยการสาํนกัชลประทานเปนผูควบคมุตรวจสอบ  รับผิดชอบและดาํเนนิการใหเปนไปตาม
ระเบยีบนี ้ สําหรบัโครงการสงน้าํและบาํรุงรกัษาและโครงการชลประทาน  ทีม่ทีางน้าํชลประทานตามกฎกระทรวงกําหนดให
เปนทางน้ําชลประทานที่เรียกเก็บคาชลประทานจากผูใชน้ําจากทางน้ําชลประทานตั้งอยูในเขตรับผิดชอบทุกแหง

ขอ 23. ใหนายชางหวัหนาโครงการสงน้าํและบาํรุงรกัษา  หรอืนายชางหวัหนาโครงการชลประทานทีม่ทีางน้ํา
ชลประทานตามขอ  22  ตัง้อยูในเขตทกุแหง  มหีนาทีค่วบคมุตรวจสอบ  รับผิดชอบและดาํเนนิการใหเปนไปตามระเบียบนี้  
รวมทั้งใหมีอํานาจสั่งมอบหมายและแตงตั้งเจาพนักงาน  เพื่อใหดําเนินการตามระเบียบนี้

ขอ 24. ใหสํานักเครื่องจักรกลใหความรวมมือเมื่อไดรับการรองขอจากผูอํานวยการสํานักชลประทาน  
หรือนายชางหัวหนาโครงการสงน้ําและบํารุงรักษา  หรือนายชางหัวหนาโครงการชลประทาน  หรือฝายผลประโยชน
และเงินกองทุน  กองกฎหมายและที่ดิน  เพื่อตรวจสอบและใหคําแนะนําเกี่ยวกับมาตรวัดน้ําที่ผูใชน้ําติดตั้งเพื่อสูบ
หรือชักน้ําจากทางน้ําชลประทาน

หมวด  5
การจัดเก็บและการนําสงคาชลประทาน

ขอ 25. การจดมาตรวัดน้ําทุกแหง  ใหจดไมเกินวันที่  5  ของเดือนถัดไป

ขอ 26. ใหนายชางหัวหนาโครงการสงน้ําและบํารุงรักษา หรือนายชางหัวหนาโครงการชลประทาน  
หรอืเจาพนกังานผูไดรับมอบหมาย  ไปทาํการจดจาํนวนตวัเลขปรมิาตรน้าํ  จากมาตรวดัน้าํทกุรายในเขตความรบัผิดชอบ
ตามวนัดงักลาวในขอ  25  ลงทะเบยีนพรอมทัง้คาํนวณและออกใบแจงปริมาตรน้าํ ภายใน  3  วนัทาํการ นบัจากวนัที่ไป
จดมาตรวดัน้าํซึง่ไดกรอกตวัเลขจาํนวนปรมิาตรน้าํทีอ่านครัง้หลงัและครัง้กอนลงตามแบบฟอรมทีค่ณะกรรมการกําหนด  
แลวคํานวณคาชลประทานลงในแบบนั้น  การกรอกตัวเลขในแบบนั้นตองเขียนดวยตัวบรรจงและใหชัดเจน

เมือ่ตรวจสอบถกูตองแลว  ใหนายชางหวัหนาโครงการสงน้าํและบาํรุงรกัษา  หรือนายชางหวัหนาโครงการ
ชลประทาน  หรอืเจาพนกังานผูไดรับมอบหมายลงนาม  ออกใบแจงปรมิาตรน้าํตามแบบ  ผย.35  ทายระเบยีบนี ้  ใหผูรับ
อนุญาตหรือผูแทนลงนามรับไวเปนหลักฐาน  โดยลงวัน  เดือน  ป  ที่รับใหชัดเจน  การกรอกใบแจงปริมาตรน้ําให
ออกในนามผูไดรับอนุญาต  ตามที่ปรากฏในหนังสืออนุญาตเทานั้น

ขอ 27. การรบัชาํระคาชลประทาน  เจาพนกังานผูรับเงนิตองขอหลกัฐานใบแจงปริมาตรน้าํแบบ  ผย.35  
ทายระเบียบนี้  ที่เจาพนักงานออกใหจากผูชําระคาชลประทานทุกครั้ง  โดยใหถือเปนหลักฐานสําคัญในการรับเงิน



ในการรบัเงนิทกุครัง้เจาพนกังานผูรับเงนิตองออกใบเสรจ็รับเงนิ  ตามแบบ  ผย.36  ตามชือ่ผูชาํระคาชลประทาน  
ในใบแจงปริมาตรน้ําที่เจาพนักงานไดออกใหทันที

ขอ 28. เงินที่ไดรับตามขอ  27  ใหนําสงกรรมการรักษาเงิน  เก็บรักษาตามระเบียบการเก็บรักษาเงิน
และการนําเงินสงคลังของสวนราชการ  พ.ศ. 2520

ขอ 29. เงนิคาชลประทานทีไ่ดรับ  ใหจดัการนาํสงภายในกาํหนดเวลาตามขอ  7  แหงระเบยีบกระทรวงเกษตร
และสหกรณ  วาดวยเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน  พ.ศ. 2545

หมวด  6
การปฏิบัติตอผูฝาฝน

ขอ 30. ผูรับอนญุาตรายใด  ไมตดิตัง้มาตรวดัน้าํตามเงือ่นไขแหงหนงัสอือนญุาตภายใน  30  วนั  นบัแตวัน
ลงนามหนงัสอือนญุาต  ผูรับอนญุาตตองชาํระคาชลประทานเปนรายเดอืน  ตามปรมิาณน้าํสูงสดุทีข่นาดของเครือ่งสูบน้ํา
สูบไดใน  500  ชั่วโมงตอเดือน  จนกวาจะติดตั้งมาตรวัดน้ําเสร็จเรียบรอย

ในกรณมีาตรวดัน้าํเสยีไมซอมแซม  แตขอตดิตัง้มาตรวดัน้าํใหม  ในระหวางยงัไมตดิตัง้ใหคดิคาชลประทาน
ตามวรรค  1

กรณไีมชาํระคาชลประทานตามใบแจงปรมิาตรน้าํภายใน  7  วนั  นบัแตวนัทีผู่ใชน้าํไดรับใบแจงปริมาตรน้ํา
ตามทีน่ายชางหวัหนาโครงการสงน้าํและบาํรุงรกัษา  หรือนายชางหวัหนาโครงการชลประทาน  หรือเจาพนกังานผูไดรับ
มอบหมายออกใหและไดมีหนังสือเรงเตือนใหชําระคาชลประทานภายใน  30  วัน  นับแตวันที่ไดรับหนังสือเรงเตือน  
หากครบกาํหนดแลวไมชาํระผูรับอนญุาตจะตองชาํระดอกเบีย้ผิดนดัตามกฎหมายในอตัรารอยละ  7.5  ตอป  นบัแตวนัถดัจาก
วนัครบกาํหนด  30  วนั  เปนตนไปจนกวาจะชาํระเสรจ็  และถาเหน็วาไมชาํระตามกาํหนดหรอืจงใจไมชาํระ  ใหนายชาง
หวัหนาโครงการสงน้าํและบาํรุงรกัษา  หรอืนายชางหวัหนาโครงการชลประทานนัน้สรุปรายงานเสนอผูอาํนวยการสาํนกั
ชลประทานเพือ่ขออนมุตัยิกเลกิหนงัสอือนญุาตตามเงือ่นไขแหงหนงัสอือนญุาต  กบัขออนมุตัดิาํเนนิการตามกฎหมายวาดวย
การชลประทานหลวง  แลวแตกรณีอีกโสตหนึ่งดวย

ขอ 31. เมือ่ผูอาํนวยการสาํนกัชลประทาน  วนิจิฉัยส่ังการตามขอ  30  ประการใดแลว  ใหนายชางหวัหนา
โครงการสงน้าํและบาํรุงรกัษา  หรอืนายชางหวัหนาโครงการชลประทาน  หรอืเจาพนกังานผูไดรับมอบหมายรีบดําเนินการ
ตามสั่งแลวรายงานผลการปฏิบัติตอผูอํานวยการสํานักชลประทานโดยเร็ว

หมวด  7
การรายงาน

ขอ 32. เมือ่นายชางหวัหนาโครงการสงน้าํและบาํรุงรกัษา หรือนายชางหวัหนาโครงการชลประทานนัน้ ๆ  
ไดนาํสงเงนิทีไ่ดรับตามขอ  28  แลว  ใหจดัทาํบญัชรีายชือ่ผูชาํระคาชลประทานพรอมทัง้สาํเนาหรอืภาพถายใบนาํสงเงินนั้น  
สงฝายผลประโยชนและเงินกองทุน  กองกฎหมายและที่ดิน  ภายในเวลา  3  วันทําการ  นับแตวันนําสงเงินที่ได

ขอ 33. เมื่อส้ินเดือนหนึ่ง ๆ  ใหสํานักชลประทานจัดสงเอกสารที่ไดดําเนินการเบิกจายเงินจากเงินทุน
หมนุเวยีนเพือ่การชลประทาน  สงใหกลุมงานเงนินอกงบประมาณ  กองการเงนิและบญัชภีายในวนัที ่ 3  ของเดอืนถัดไป



หมวด  8
บทเฉพาะกาล

ขอ 34. ผูไดรับหนงัสอือนญุาตใหใชน้าํจากทางน้าํชลประทานเพือ่กจิการ  โรงงาน  การประปา  หรอืกจิการอื่น
ในหรือนอกเขตชลประทานอยูในวนัทีร่ะเบยีบนีใ้ชบงัคบัและหนงัสอือนุญาตนัน้ไมส้ินสุดอาย ุ ใหถอืวาหนงัสอือนุญาตนั้น
เปนหนังสืออนุญาตตามระเบียบนี้และใหใชตอไปไดจนกวาจะสิ้นอายุแหงหนังสืออนุญาตนั้น

ขอ 35. บรรดาการปฏิบัติใด ๆ ที่เจาพนักงานไดปฏิบัติไปตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวกับการนี้
อยูแลวกอนวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ  ใหถือวาไดเปนการปฏิบัติตามระเบียบนี้ดวย

ใหไว  ณ  วันที่            มกราคม  พ.ศ.  2547

อธิบดีกรมชลประทาน
ประธานคณะกรรมการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
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