
 
 

ระเบียบกรมชลประทาน 

ว่าด้วยการขอใช้และการจัดหาประโยชน์เกีย่วกบัทีร่าชพสัดุ 

ในความครอบครองของกรมชลประทาน  พ.ศ. 2551 

_____________ 

 เพื่อให้การใชแ้ละจดัหาประโยชน์ในท่ีราชพสัดุ ซ่ึงอยูใ่นความครอบครองของกรมชลประทาน

เป็นไปตาม กฎกระทรวงวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการ ปกครอง ดูแล บาํรุงรักษา ใช ้และจดัหาประโยชน์

เก่ียวกบัท่ีราชพสัดุ พ .ศ. 2545 และแกไ้ขเพิ่มเติม  (ฉบบัท่ี 2) และ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.  2549  อาศยัอาํนาจตาม

ความในมาตรา  32  แห่งพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน  พ.ศ. 2534  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดย

พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน (ฉบบัท่ี 5 ) พ.ศ. 2545  อธิบดีกรมชลประทานจึงออกระเบียบ

ไวด้งัต่อไปน้ี 

 ขอ้ 1   ระเบียบน้ีเรียกวา่ “ระเบียบกรมชลประทานวา่ดว้ยการ ขอใชแ้ละการ จดัหาประโยชน์

เก่ียวกบัท่ีราชพสัดุในความครอบครองของกรมชลประทาน พ.ศ. 2551” 

               ขอ้ 2   ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบันบัแต่วนัท่ี ประกาศ 

         ขอ้ 3   ใหย้กเลิก  

               1. ระเบียบกรมชลประทานวา่ดว้ยการ ขอใชแ้ละการจดัหาประโยชน์เก่ียวกบัท่ีราชพสัดุในความ

ครอบครองของกรมชลประทาน พ.ศ. 2546  

               2. ระเบียบกรมชลประทานวา่ดว้ยการ ขอใชแ้ละการจดัหาประโยชน์เก่ียวกบัท่ีราชพสัดุในความ

ครอบครองของกรมชลประทาน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550 

              ขอ้ 4 บรรดาระเบียบ  ขอ้บงัคบั  หรือคาํสั่งอ่ืนใดท่ีกาํหนดไวแ้ลว้ในระเบียบน้ี หรือซ่ึงขดัหรือ

แยง้กบัระเบียบน้ี  ใหใ้ชร้ะเบียบน้ีแทน 

              ขอ้ 5 ใหฝ่้ายผลประโยชน์และเงินกองทุน  กองกฎหมายและท่ีดิน  ใหค้าํเสนอแนะ  ติดตามผล

การดาํเนินการของสาํนกัชลประทานต่าง ๆ เพื่อใหเ้ป็นไปตามระเบียบน้ี 

 

 

สําเนา 
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 ขอ้ 6 ในระเบียบน้ี  

“ท่ีราชพสัดุในความครอบครองของกรมชลประทาน” หมายความถึงท่ีดิน 4 ประเภท ดงัน้ี 

 ประเภทท่ี  1 ท่ีดินบริเวณทางนํ้าชลประทาน ชานคลอง เขตคนัคลอง เขตพนงัหรือเขตถนน   

ท่ีมีไวส้าํหรับใชป้ระโยชน์เฉพาะกิจการชลประทาน 

 ประเภทท่ี  2 ท่ีดินเขตอ่างเก็บนํ้าและเขตนํ้าท่วมท่ีมีไวส้าํหรับใชป้ระโยชน์เฉพาะกิจการ

ชลประทาน 

             ประเภทท่ี  3 ท่ีดินเขตหวังาน  เขตท่ีทาํการ  เขตบา้นพกั สถานีทดลองการใชน้ํ้าเพื่อการ

ชลประทาน 

             ประเภทท่ี  4 ท่ีดิน ท่ีสงวนไวเ้พื่อใชป้ระโยชน์ในการชลประทาน 

              “ผูว้า่ราชการจงัหวดั”  หมายถึง  ผูว้า่ราชการจงัหวดัท่ีท่ีราชพสัดุนั้นตั้งอยู่ 

             “ผูอ้าํนวยการสาํนกัชลประทาน”  หมายถึง  ผูอ้าํนวยการสาํนกัชลประทานท่ีท่ีราชพสัดุนั้นตั้งอยู ่

 “เจา้หนา้ท่ีผูรั้บคาํร้อง”  หมายถึง   

1. ผูอ้าํนวยการโครงการส่งนํ้าและบาํรุงรักษาท่ีท่ีราชพสัดุนั้นตั้งอยู ่

2. ผูอ้าํนวยการโครงการชลประทานท่ีท่ีราชพสัดุนั้นตั้งอยู ่

3. ผูอ้าํนวยการโครงการก่อสร้างท่ีท่ีราชพสัดุนั้นตั้งอยู ่

4. หวัหนา้หน่วยงานซ่ึงเรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีท่ีราชพสัดุนั้นตั้งอยู ่

                     “การขอเขา้ทาํประโยชน์” หมายถึง  การขอใชห้รือการขอเช่าท่ีราชพสัดุในความครอบครองของ

กรมชลประทาน 

 “การจดัหาประโยชน์”  หมายถึง  การจดัใหเ้ช่าหรือการจดัทาํสัญญาต่างตอบแทนอ่ืน นอกเหนือจาก

การจดัใหเ้ช่า  เช่น การใหใ้ชโ้ดยมีค่าตอบแทน 

หมวด 1 

บททัว่ไป 

               ขอ้ 7 การนาํท่ีราชพสัดุในความครอบครองของกรมชลประทานไปใชแ้ละจดัหาประโยชน์   

ใหค้าํนึงถึงประโยชน์ในการชลประทานเป็นสาํคญั โดยใหด้าํเนินการตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 

               7.1 ท่ีดินประเภทท่ี 1 จะนาํไปใชห้รือจดัหาประโยชน์ไม่ไดเ้วน้แต่เพื่อประโยชน์ของ

สาธารณชน  โดยท่ีดินเขตคนัคลองดา้นนอก  เขตพนงัดา้นนอก  เขตถนนจะตอ้งกนัเขตห่างออกมาไม่นอ้ยกวา่ 

3.00 เมตร  เม่ือไดก้นัเขตคลอง  เขตพนงั  เขตถนนแลว้  ถา้ยงัมีท่ีดินเหลืออาจจะนาํไปใชห้รือจดัหาประโยชน์

ไดเ้ป็นการชัว่คราว โดยเจา้หนา้ท่ีผูรั้บคาํร้องเป็นผูพ้ิจารณาเสนอความเห็นวา่พื้นท่ีใดสมควรนาํไปใชห้รือ

จดัหาประโยชน์ได ้

 



 3 

                7.2 ท่ีดินประเภทท่ี 2 บริเวณท่ีดินท่ี มีการตรวจสอบระดบัพื้นท่ีท่ีมีความเส่ียงต่อการถูก 

นํ้าท่วมนอ้ย  อาจนาํไปใชห้รือจดัหาประโยชน์ไดเ้ป็นการชัว่คราว โดยจะตอ้งคาํนึงไม่ใหเ้กิดผลกระทบต่อ

คุณภาพนํ้าในอ่างเก็บนํ้าและความเส่ียงต่อความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนต่อชีวติและทรัพยสิ์น หากเกิดนํ้าท่วม 

                   7.3  ท่ีดินประเภทท่ี 3 อาจนาํไป ใชป้ระโยชน์ ไดเ้ป็นการชัว่คราว  โดยจะตอ้งไม่ใหเ้กิด  

ผลกระทบต่อกิจการชลประทาน  การปฏิบติังาน  และการดาํรงชีพโดยปกติของเจา้หนา้ท่ี  และบุคคลทัว่ไป  

ท่ีปฏิบติังานหรือพกัอาศยัในบริเวณท่ีดินดงักล่าว 

 7.4  ท่ีดินประเภทท่ี 4 ท่ีดินท่ี สงวนไวแ้ต่ยงั ไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์ ในทางราชการ  อาจนาํไปใช้

และจดัหาประโยชน์ไดเ้ป็นการชัว่คราว 

หมวด 2 

การยืน่คําร้องขอเข้าทาํประโยชน์ในทีร่าชพสัดุ 

 ขอ้ 8   ผูท่ี้ประสงคจ์ะขอเขา้ทาํประโยชน์ในท่ีราชพสัดุในความครอบครองของกรมชลประทาน  

ใหย้ืน่คาํร้องโดยติดต่อขอรับแบบคาํร้องจากเจา้หนา้ท่ีผูรั้บคาํร้อง หรือสามารถเรียกดูขอ้มูลไดจ้ากเวบ็ไซต์

ของกรมชลประทาน www.rid.go.th  พร้อมกรอกรายละเอียดตามคาํแนะนาํท่ีแนบทา้ยคาํร้อง แลว้ส่งทาง

ไปรษณียต์อบรับหรือนาํไปยืน่ต่อเจา้หนา้ท่ีผูรั้บคาํร้อง 

หมวด 3 

การพจิารณาคําร้องขอเข้าทาํประโยชน์ในทีร่าชพสัดุ 

 

 ขอ้ 9 ใหเ้จา้หนา้ท่ีผูรั้บคาํร้องดาํเนินการตรวจสอบประเภทท่ีราชพสัดุและคุณสมบติัของผูข้อ

เขา้ทาํประโยชน์  ตลอดจนเอกสารหลกัฐานท่ีจาํเป็นท่ีใชป้ระกอบคาํร้องนั้นโดยเร็ว   

 ถา้คาํร้องขอนั้นขดักบัหลกัเกณฑก์ารขอใชห้รือการจดัหาประโยชน์ในท่ีราชพสัดุในความ

ครอบครองของกรมชลประทาน และกฎหมายวา่ดว้ยการชลประทาน หลวง  ใหเ้จา้หนา้ท่ีผูรั้บคาํร้อง  

ทาํหนงัสือตอบแจง้ขอ้ขดัขอ้งใหผู้ข้อเขา้ทาํประโยชน์ทราบโดยตรงภายใน 7 วนัทาํการ  นบัแต่วนัรับคาํร้อง 

 หากคาํร้องนั้นถูกตอ้ง ใหเ้จา้หนา้ท่ีผูรั้บคาํร้องมีหนงัสือแจง้ผูข้อเขา้ทาํประโยชน์ภายใน 3 วนัทาํการ

ใหจ้ดัทาํแผนท่ีและผงับริเวณท่ีราชพสัดุ  โดยจดัทาํรายละเอียดประกอบแผนท่ีระบุหมายเลขท่ีดินตามหนงัสือ

สาํคญัหรือระวาง หมุดหลกัฐาน เน้ือท่ีท่ีขอเขา้ทาํประโยชน์ลงในแผนท่ีใหช้ดัเจน  ส่งใหเ้จา้หนา้ท่ีผูรั้บคาํร้อง

เพื่อจดัทาํแบบรายงานตรวจสอบท่ีดินและการเปรียบเทียบรายละเอียดและผงับริเวณ   

 ใหเ้จา้หนา้ท่ีผูรั้บคาํร้องเสนอความเห็นต่อผูอ้าํนวยการสาํนกัชลประทาน   เพื่อใหค้วาม ยนิยอม  

พร้อมทาํหนงัสือแจง้อธิบดีกรมธนารักษห์รือผูว้า่ราชการจงัหวดัท่ีท่ีราชพสัดุตั้งอยูแ่ลว้แต่กรณี เพื่อพิจารณา

ดาํเนินการต่อไป 
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                 ขอ้ 10 ระยะเวลาการดาํเนินงานใหแ้ลว้เสร็จ ตามขอ้ 9  กรณีการขอใชท่ี้ราชพสัดุ  กาํหนด

ระยะเวลาไว ้ 24 วนัทาํการ  และการขอเช่าท่ีราชพสัดุกาํหนดระยะเวลาไว ้ 14 วนัทาํการ นบัแต่วนัท่ีเจา้หนา้ท่ี

ผูรั้บคาํร้องไดรั้บเอกสารครบถว้นแลว้ 

 

 

บทเฉพาะกาล 

  

                 ขอ้ 11 การอนุญาตใหใ้ชห้รือสัญญาเช่าท่ีราชพสัดุในความครอบครองของกรมชลประทาน   

ท่ีมีอยูก่่อนวนัท่ีระเบียบน้ีใชบ้งัคบั  ใหมี้ผลต่อไปจนกวา่จะครบกาํหนดระยะเวลาท่ีอนุญาต  หรือท่ีกาํหนดไว้

ในสัญญา 

 

 

   ประกาศ  ณ  วนัท่ี      12  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2551 

 

 

                (ลงนาม)  นายธีระ   วงศส์มุทร 

 

อธิบดีกรมชลประทาน 
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