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คณะทํางานจัดทําคูมือการปฏิบัติงานดานการขอใชและจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ กันยายน 2555

คํานํา
เพื่อใหการปฏิบัติงานดานการขอใชและจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุเปน ไปอยางถูกตอง
ตามที่ คณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑ และวิธีการปฏิบัติการขออนุญ าตเกี่ย วกับที่ร าชพัส ดุ และการจัดหา
ประโยชนในที่ราชพัสดุไดปรับปรุงระเบียบ หลักเกณฑ รวมถึงแบบฟอรมตางๆ ที่ใชในการดําเนินงานดานการ
ขอใชและการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน ประธานคณะกรรมการจึงไดมี
คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานจัดทําคูมือการปฏิบัติงานดานการขอใชและจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ เพื่อเสนอกรม
อนุมัติ ใหจัดทําคูมือการปฏิบัติงานดานการขอใช-ขอเชาที่ราชพัสดุขึ้นใหม โดยคูมือดังกลาวไดดําเนินการตาม
องคประกอบการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน (Work Manual) แบงเปน 2 เลม เปนคูมือการปฏิบัติงานการขอใช
ที่ ร าชพั ส ดุ และที่ ดิ น ของรั ฐ ประเภทอื่ น ที่กรมชลประทานใชป ระโยชน แ ละคูมื อการปฏิบัติง านการจัดหา
ประโยชน (การจัดใหเชา) ที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน สําหรับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานของ
สํานัก/กองตางๆ เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนมาตรฐานเดียวกันทั้งองคกร
คณะทํางานหวังเปนอยางยิ่งวา คูมือการปฏิบัติงาน ทั้ง 2 เลมนี้ จะเปนประโยชนตอผูบริหาร
รวมทั้ งเปน แนวทางใหเ จา หน าที่ ผูป ฏิบั ติงานของสํานัก/กองตางๆ ในสว นกลางและสวนภูมิภาค สามารถ
ปฏิ บั ติ ง านได ถู ก ต อ งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เป น มาตรฐานเดี ย วกั น ส ง ผลคื อ ความถู ก ต อ งในภาพรวมของ
กรมชลประทานรวมทั้งเปนประโยชนแกผูสนใจทั่วไป
คณะทํางาน
มิถุนายน 2555
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- บันทึกขอความที่ ฝผง.881/2554 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2554 เรื่อง ขออนุมัติใช
แบบฟอรมปรับปรุงใหมพรอมยกเลิกรหัสและแบบฟอรมเดิม
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หนา

ก. 1
ก. 3
ก. 8
ก. 10
ก. 11

ก. 13
ก. 17
ก. 19
ก. 21
ข. 1
ข. 17
ข 22
ข. 24
ข. 26
ข. 29

ข. 32

หนา
ภาคผนวก ค. เอกสารอางอิงกรมธนารักษ กระทรวงการคลัง
- พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518
กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช และจัดหา
ประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2545
- กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช และจัดหา
ประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
- กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช และจัดหา
ประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
- ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2552
- คําสั่งกรมธนารักษ ที่ 281/2549 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2549
เรื่อง การมอบอํานาจ ใหผูวาราชการจังหวัดตามระบบบริหารงานจังหวัด
แบบบูรณาการ
- คําสั่งกรมธนารักษ ที่ 296/2553 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2553 เรื่อง หลักเกณฑ
การกําหนดอัตราคาเชา คาทดแทน และคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน
ในที่ราชพัสดุ
- คําสั่งกรมธนารักษ ที่ 508/2553 ลงวันที่ 20 กันยายน 2553 เรื่อง มอบอํานาจ
ใหธนารักษพื้นที่ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธนารักษ
- คําสั่งกรมธนารักษ ที่ 509/2553 ลงวันที่ 20 กันยายน 2553 เรื่อง มอบอํานาจให
ผูวาราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธนารักษ
************************

ค. 1
ค. 7
ค. 19
ค. 22
ค. 28
ค. 52
ค. 61
ค. 93
ค. 96

บทที่ 1

วิธีการปฏิบัติงานการจัดหาประโยชน (การจัดใหเชา) ที่ราชพัสดุ
*****************

วัตถุประสงคของการจัดทําคูมือ

การจั ดทํ าคู มื อการปฏิ บั ติ งานการจั ดหาประโยชน (การจั ดให เช า) ที่ ราชพั สดุ เป นการนํ าเสนอ
กระบวนงานที่ เกี่ ยวข องกั บ การปฏิ บั ติ งานด านการขออนุ ญ าตเช าที่ ร าชพั ส ดุ ในความครอบครองของกรม
ชลประทาน โดยมีวัตถุประสงคดังนี้
1. เพื่ อให เ จ า หน า ที่ และบุ คคลภายนอกผูขอเชาที่ร าชพั ส ดุ ไดรับ ทราบขั้น ตอนการดําเนิน งาน
ในรายละเอียดใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และหลักเกณฑที่เกี่ยวของ
2. เพื่อใหเจาหนาที่ของกรมชลประทานนําไปใชประโยชนในการปฏิบัติงาน ตามกระบวนงานขอเชา
ที่ราชพัสดุ ใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน
3. เพื่อใหบุคคลภายนอกผูขอเชาที่ราชพัสดุปฏิบัติไดถูกตองตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ
คําสั่ง และหลักเกณฑที่เกี่ยวของ
4. เพื่ อ ให ผู ส นใจนํ า ไปใช ใ นการศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม และเป น คู มื อ ให กั บ เจ า หน า ที่ ผู เ ริ่ ม ปฏิ บั ติ ง าน
ใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งยังเปนการเพิ่มประสิทธิภาพใหกับผูปฏิบัติงาน
5. เพื่อใหผูบริหารสามารถติดตามการปฏิบัติงานไดทุกขั้นตอน
6. เพื่ อใช ประกอบการประเมิ นประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการกรมชลประทาน
7. เพื่อสรางมาตรฐานการปฏิบัติงานใหแกเจาหนาที่ สามารถสนองตอบตอยุทธศาสตรกรมชลประทาน

ขอบเขต

ขอบเขตของคูมือการปฏิบัติงานการจัดหาประโยชน (การจัดใหเชา) ที่ราชพัสดุ ในความครอบครอง
ของกรมชลประทาน มีขอบเขตดังตอไปนี้
1. ผูขอเขาทําประโยชนโดยการขอเชา ไดแก รัฐวิสาหกิจ นิติบุคคล บุคคลธรรมดาและใหหมายความ
รวมถึงองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดวย
2. พื้นที่ที่ขอเชา คือ ที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน
3. กําหนดประเภทของการขออนุญาตเชาที่ราชพัสดุ แบงได 3 ประเภท ดังนี้
3.1 การขอเชาที่ดินเพื่ออยูอาศัย
3.2 การขอเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
3.3 การขอเชาที่ดินเพื่อประโยชนอยางอื่น
4. ใหถือปฏิบัติตาม กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และหลักเกณฑของกรมชลประทาน
กรมธนารักษ กระทรวงการคลัง และของสวนราชการอื่นที่เกี่ยวของ

**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ **
คูมือการปฏิบัติงานการจัดหาประโยชน (การจัดใหเชา) ที่ราชพัสดุ
กรมชลประทาน

2

คําจํากัดความ
นิยามของคําจํากัดความ อางอิงตามที่มาของกระทรวงการคลัง
นิยามของคําตอไปนี้ตามความหมายของ มาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518
“ที่ราชพัสดุ” หมายความวา อสังหาริมทรัพยอันเปนทรัพยสินของแผนดินทุกชนิด เวนแตสาธารณสมบัติ
ของแผนดิน ดังตอไปนี้
(1) ที่ดินรกรางวางเปลา และที่ดินซึ่งมีผูเวนคืนหรือทอดทิ้งหรือกลับมาเปนของแผนดินโดยประการอื่น
ตามกฎหมายที่ดิน
(2) อสังหาริมทรัพยสําหรับพลเมืองใช หรือสงวนไวเพื่อประโยชนของพลเมืองใชรวมกัน เปนตนวา
ที่ชายตลิ่ง ทางน้ํา ทางหลวง ทะเลสาบ
สวนอสังหาริมทรัพยของรัฐวิสาหกิจที่เปนนิติบุคคลและขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไมถือวาเปน
ที่ราชพัสดุ
นิยามของคําตอไปนี้ตามความหมายของ ขอ 7 แหงระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหา
ประโยชนในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2552
“กฎกระทรวง” หมายถึง กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช
และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2545 และที่แกไขเพิ่มเติม
“การจัดใหเชา” หมายถึง การจัดใหเชาที่ราชพัสดุตามกฎกระทรวง
“ผูมีอํานาจจัดใหเชา” หมายถึง อธิบดี หรือ ผูที่อธิบดีมอบอํานาจตามกฎกระทรวง
“การจัดทํ าสัญญาต างตอบแทนอื่น” หมายถึง การจัดหาประโยชนโดยวิธีอื่นนอกเหนือจากการ
จัดใหเชาตามกฎกระทรวง
“การเกษตร” หมายถึง การทําไร ทํานา ปลูกพืชสวน พืชผัก เลี้ยงสัตวและการเกษตรอื่น
ความหมายของการทํ า ไร ทํ า นา ปลู ก พื ช สวน พื ช ผั ก เลี้ ย งสั ต ว และการเกษตรอื่ น รวมทั้ ง
กําหนดเวลาใหผลผลิตของพืชสวนใหเปนไปตามคําสั่งกรมธนารักษ
นิยามของคําจํากัดความ อางอิงตามที่มาของกรมชลประทาน
นิยามของคําตอไปนี้ตามความหมายของ ขอ 6 แหงระเบียบกรมชลประทานวาดวยการขอใชและ
การจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน พ.ศ. 2551
“ที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน” หมายความถึงที่ดิน 4 ประเภท ดังนี้
ประเภทที่ 1 ที่ดินบริเวณทางน้ําชลประทาน ชานคลอง เขตคันคลอง เขตพนัง หรือเขตถนน
ที่มีไวสําหรับใชประโยชนเฉพาะกิจการชลประทาน
ประเภทที่ 2 ที่ดินเขตอางเก็บน้ําและเขตน้ําทวมที่มีไวสําหรับใชประโยชนเฉพาะกิจการชลประทาน
ประเภทที่ 3 ที่ดินเขตหัวงาน เขตที่ทําการ เขตบานพัก สถานีทดลองการใชน้ําเพื่อการชลประทาน
ประเภทที่ 4 ที่ดินที่สงวนไวเพื่อใชประโยชนในการชลประทาน
“การขอเขาทําประโยชน” หมายถึง การขอใชหรือการขอเชาที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรม
ชลประทาน
“การจัดหาประโยชน” หมายถึง การจัดใหเชาหรือการจัดทําสัญญาตางตอบแทนอื่น นอกเหนือจาก
การจัดใหเชา เชน การใหใชโดยมีคาตอบแทน
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หนาที่ความรับผิดชอบ/หนวยงานที่เกี่ยวของ
โครงการชลประทาน (จังหวัด)/โครงการสงน้ําและบํารุงรักษา/สํานักงานกอสราง และหนวยงานอื่นๆ
ของกรมชลประทานที่ที่ราชพัสดุนั้นตั้งอยู
- มีหนาที่รับเรื่อง ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน พิจารณาดานวิศวกรรม กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ
คําสั่ง และหลักเกณฑที่เกี่ยวของ โดยคํานึงถึงประโยชนในการชลประทานเปนสําคัญ พรอมทั้งจัดทําหนังสือแจงผล
การพิจารณาเบื้องตนใหผูขออนุญาตทราบตามระเบียบกรมชลประทานวาดวยการขอใชและการจัดหาประโยชน
เกี่ ยวกั บที่ ร าชพั สดุ ในความครอบครองของกรมชลประทาน พ.ศ. 2551 และจั ดทํ าแผนที่ รู ปตั ดก อนเสนอ
สํานักชลประทานพิจารณาแจงความยินยอมตอกรมธนารักษ หรือผูวาราชการจังหวัด หรือธนารักษพื้นที่ผูรับมอบ
อํานาจ เมื่อกรมธนารักษหรือผูวาราชการจังหวัด หรือธนารักษพื้นที่ผูรับมอบอํานาจ พิจารณาอนุญาตตาม
พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 กฎกระทรวงและระเบียบที่เกี่ยวของ
สํานักชลประทาน
- มีหนาที่ตรวจสอบเอกสารและรายละเอียดประกอบการพิจารณาใหความยินยอมพรอมลงนาม
ในหนังสือกรมชลประทาน แจงกรมธนารักษหรือผูวาราชการจังหวัด หรือธนารักษพื้นที่ผูรับมอบอํานาจ
กรมธนารักษหรือผูวาราชการจังหวัด หรือธนารักษพื้นที่ผูรับมอบอํานาจ
- มีอํานาจหนาที่ในการจัดใหเชาที่ราชพัสดุตามพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 กฎกระทรวง
และระเบียบที่เกี่ยวของ
อุทกวิทยา

กลุ มงานการใช พื้น ที่ ดา นชลประทาน สวนปรับปรุงบํา รุงรักษา สํา นักบริหารจัด การน้ํา และ

- มี หน าที่ ให คําเสนอแนะ ตรวจสอบและติดตามผลการดําเนิ นงานของสํานักชลประทาน โครงการ
ชลประทาน (จังหวัด)/โครงการสงน้ําและบํารุงรักษา/สํานักงานกอสราง และหนวยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่
ที่ราชพัสดุนั้นตั้งอยู
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กระบวนงานการขอเชาที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน
กรณีเชาเพื่ออยูอาศัย เพื่อเกษตรกรรม และเพื่อประโยชนอยางอื่น
ลําดับที่

ผังกระบวนงาน

ระยะเวลา
-

ผูขอเชายื่นคํารอง
ตามแบบ ชป.394

1
แจงตอบ

โครงการรับเรื่อง

2

ไมยินยอม
3

สํานักชลประทาน
ตรวจสอบเอกสาร

ยินยอม
ไมอนุญาต
4

กรมธนารักษแจง
ผลการพิจารณา

อนุญาต

5

ผูขอเชา

อนุญาต

6

อนุญาต
7

กลุมงานการใชพื้นที่ดานชลประทาน
ลงทะเบียนฐานขอมูล

รวม

ขั้นตอนที่ 1
ยื่นแบบคํารองขอเชา ชป.394 พรอมเอกสารประกอบการ
ขออนุญาต
แยกฐานะของผูขอเชาเปน 3 ประเภท
1. สวนราชการ
2. รัฐวิสาหกิจ
3. นิติบุคคล/บุคคลธรรมดา

ผูรับผิดชอบ

ผูขอเชา

ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ตรวจสอบพื้นที่
กรอกรายละเอียดในแบบตรวจสอบ จัดทําแผนที่ แผนผัง บริเวณ
10 วัน
ขอเชา ใหความเห็นทางดานวิศวกรรม พิจารณาปญหาและอุปสรรคตาง
ทําการ
ๆ ตองานชลประทาน พิจารณากฎหมาย กฎ ระเบียบ ฯลฯ กําหนด
เงื่อนไขและสงเรื่องใหผูอํานวยการสํานักชลประทานใหความ
ยินยอม
ขั้นตอนที่ 3 ผูอํานวยการสํานักชลประทานพิจารณา
4 วัน
- กรณีไมใหความยินยอม (ไมอนุญาต) ใหทําหนังสือแจงผูขอเชา
ทําการ
ทราบ โดยแจงเหตุผล ขอกฎหมาย พรอมแจงสิทธิการอุทธรณ
ภายใน 15 วัน นับแตวันที่ผูขอเชาไดรับหนังสือแจง
- กรณีใหความยินยอม (อนุญาต) ใหทาํ หนังสือลงนามแทนกรม
กําหนดเงื่อนไขพรอมเอกสารการขอเชาใหกรมธนารักษและหรือ
ผูวาราชการจังหวัด หรือธนารักษพื้นที่ผูรับมอบอํานาจพิจารณา
ตาม
พิจารณาการจัดใหเชา/ไมใหเชา
ระยะเวลา - กรณีไมอนุญาต ถากรมธนารักษ ฯลฯ แจงผลมายัง
ของ
กรมชลประทาน ให ผส.ชป. ทําหนังสือแจงผูขอเชาใชสิทธิอุทธรณ
กรมธนารักษ ไปยังกรมธนารักษ ฯลฯ โดยตรง
- กรณีอนุญาต แจงผูขอเชาใหชําระคาเชาและลงนามในสัญญาเชา

โครงการชลประทาน /
โครงการสงน้ําและ
บํารุงรักษา/ สํานักงาน
กอสราง/หนวยงานอืน่ ๆ
ของกรมชลประทานที่
ที่ราชพัสดุนนั้ ตั้งอยู

ตาม
ชําระคาเชาและลงนามในสัญญาเชากับกรมธนารักษ
ระยะเวลา
ของผูขอเชา

ผูขอเชา

5 วัน
ทําการ

โครงการติดตามขอ
สําเนาสัญญาเชา

รายละเอียดงาน

5 วัน
ทําการ

14 วัน
ทําการ

สํานักชลประทาน

กรมธนารักษ /
ผูวาราชการจังหวัด/
ธนารักษพื้นที่ผูรับ
มอบอํานาจ

โครงการติดตามขอสําเนาสัญญาเชา
สงสําเนาใหกลุมงานการใชพนที่ดานชลประทาน

โครงการชลประทาน /
โครงการสงน้ําและ
บํารุงรักษา/สํานักงาน
กอสราง/หนวยงานอืน่ ๆ
ของ กรมชลประทานที่
ที่ราชพัสดุนนั้ ตั้งอยู

ลงทะเบียนฐานขอมูล

กลุมงานการใชพนที่
ดานชลประทาน

ขั้นตอนที่ 1 ถึง ขั้นตอนที่ 3
1. ไมนับรวมระยะเวลาที่สงใหกรมธนารักษ
2. ไมนับรวมระยะเวลาการรับและสงคืน กรณีเอกสารไมถูกตอง
ไมครบถวน

* ตามประกาศกรมชลประทาน เรื่อง การรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ พ.ศ. 2552
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ขั้นตอนในการดําเนินการ
การจัดหาประโยชนที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน (การจัดใหเชา) แยกตาม
ประเภทไดดังนี้ การขอเชาที่ดินเพื่ออยูอาศัย การขอเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและการขอเชาที่ดินเพื่อประโยชน
อยางอื่น ซึ่งผูขอเชาตองใชหลักฐานประกอบการพิจารณา ดังนี้
สวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/นิติบุคคล/บุคคลธรรมดา
- ยื่นคํารองขอเชาที่ดิน ชป.394
- สําเนาทะเบียนบาน (ลงนามรับรองสําเนา)
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (ลงนามรับรองสําเนา)
- หนังสือมอบอํานาจติดอากรแสตมป 30 บาท กรณีใหผูอื่นดําเนินการแทน
- สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูรับมอบอํานาจ (ลงนามรับรองสําเนา)
- ตนฉบับหนังสือรับรองนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย รับรองไมเกิน 1 เดือน
หรือสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลดังกลาว พรอมลงนามรับรองโดยกรรมการผูมีอํานาจและประทับตราสําคัญของ
นิติบุคคลนั้นหรือโดยหุนสวนผูจัดการผูมีอํานาจ หรือหนังสือรับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส
- แผนผัง แบบแปลนสิ่งกอสราง (ขนาด A1) ที่มีวิศวกรซึ่งเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตาม
พระราชบั ญ ญั ติวิ ศวกร พ.ศ.2542 ลงนามรับรอง โดยใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิ ชาชี พ
วิศวกรรมควบคุมตามสาขาที่กําหนดไวในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
พ.ศ. 2550
- หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ตามลักษณะงาน)
- สําเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขา..........(ตามลักษณะงานลงนามรับรองสําเนา)
การพิจารณาดําเนินการของโครงการ หรือหนวยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่ที่ราชพัสดุนั้นตั้งอยู
- ให เ จ า หน า ที่ ผู รั บ คํ า ร อ งดํ า เนิ น การตรวจสอบประเภทที่ ร าชพั ส ดุ แ ละคุ ณ สมบั ติ ข องผู ข อ
เขาทําประโยชน ตลอดจนเอกสารหลักฐานที่จําเปนที่ใชประกอบคํารองนั้นโดยเร็ว
- ถาคํารองนั้นขัดกับหลักเกณฑการขอใชหรือการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุในความครอบครอง
ของกรมชลประทาน และกฎหมายว า ดว ยการชลประทานหลวง ใหเจา หนาที่ผู รับ คํารอ งทําหนั งสือตอบ
แจงขอขัดของใหผูขอเขาทําประโยชนทราบโดยตรงภายใน 7 วันทําการ นับแตวันรับคํารอง
- หากคํารองนั้นถูกตอง ใหเจาหนาที่ผูรับคํารองมีหนังสือแจงผูขอเขาทําประโยชนภายใน 3 วันทําการ
ใหจัดทําแผนที่และผังบริเวณที่ราชพัสดุ โดยจัดทํารายละเอียดประกอบแผนที่ระบุหมายเลขที่ดินตามหนังสือ
สําคัญหรือระวาง หมุดหลักฐาน เนื้อที่ที่ขอเขาทําประโยชนลงในแผนที่ใหชัดเจน สงใหเจาหนาที่ผูรับคํารอง
เพื่อจัดทําแบบรายงานตรวจสอบที่ดินและการเปรียบเทียบรายละเอียดและผังบริเวณ
- กรอกรายละเอียดแบบตรวจสอบ
- จัดทํารายงานตรวจสอบที่ราชพัสดุ ชป.394/1-1
- จัดทําการเปรียบเทียบ รายละเอียดที่เชา ชป.394/1-2
- จัดทําแผนที่ แผนผัง แสดงบริเวณที่เชา ใชแบบขนาด A1 ตามแบบมาตรฐานที่กรมชลประทาน
กําหนดลงนามโดยผูอํานวยการโครงการสงน้ําและบํารุงรักษา ผูอํานวยการโครงการชลประทาน (จังหวัด)
- พิจารณากฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑที่เกี่ยวของ ปญหาอุปสรรคตองานชลประทานในปจจุบัน
และอนาคต
- กําหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมตามกฎหมายวาดวยการชลประทานหลวง
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- เสนอผูอํานวยการสํานักชลประทานใหความยินยอม/ไมใหความยินยอม
- ติดตามขอสําเนาสัญญาเชาจากกรมธนารักษ สงสําเนาสัญญาเชาใหฝายผลประโยชนและเงินกองทุน
เพื่อลงทะเบียนฐานขอมูลของกรมชลประทาน
การพิจารณาของสํานักชลประทาน
- ผูอํานวยการสํานักชลประทานพิจารณาใหความยินยอม/ไมใหความยินยอม
- กรณีไมใหความยินยอม (ไมอนุญาต) ใหทําหนัง สือไมอนุญาตแจงผูขอเชาทราบ โดยแจงเหตุผ ล
ขอกฎหมาย พรอมแจงสิทธิการอุทธรณภายใน 15 วัน นับแตวันที่ผูขอเชาไดรับหนังสือแจง
- กรณีใหความยินยอม (อนุญาต) ใหทําหนังสือลงนามแทนกรมชลประทาน พรอมเอกสารทั้งหมดแจงตอ
กรมธนารักษ หรือผูวาราชการจังหวัด หรือธนารักษพื้นที่ผูรับมอบอํานาจพิจารณาการจัดใหเชา/ไมใหเชา
การพิจารณาของกรมธนารักษ หรือผูวาราชการจังหวัด หรือธนารักษพื้นที่ผูรับมอบอํานาจ
- กรณีอนุญาตจัดใหเชา แจงผูขอเชาใหชําระคาเชาและลงนามในสัญญาเชาออกสัญญาเชา/ตออายุ
สัญญาเชา
กรณีไมอนุญาตจัดใหเชา ถากรมธนารักษ หรือผูวาราชการจังหวัด หรือธนารักษพื้นที่ผูรับ มอบ
อํานาจแจงผลการไมอนุญาตใหผูอํานวยการสํานักชลประทานทําหนังสือแจงผูขอเชาใชสิทธิอุทธรณโดยตรง
ไปยังกรมธนารักษ หรือผูวาราชการจังหวัด หรือธนารักษพื้นที่ผูรับมอบอํานาจแลวแตกรณี
การดําเนินการของโครงการ หรือหนวยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่ที่ราชพัสดุนั้นตั้งอยู
- ติดตามขอสําเนาสัญญาเชาจาก กรมธนารักษหรือผูวาราชการจังหวัด หรือธนารักษพื้นที่ผูรับมอบอํานาจ
ซึ่งเปนคูสัญญาลงนาม มาเก็บเปนหลักฐาน และทําสําเนาสงใหฝายผลประโยชนและเงินกองทุน เพื่อลงทะเบียน
ฐานขอมูลตอไป
การดําเนินการของกลุมงานการใชพื้นที่ดานชลประทาน สวนปรับปรุงบํารุงรักษา สํานักบริหารจัดการน้ํา
และอุทกวิทยา มีขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้
1. ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน รวมทั้งใหคําปรึกษา แนะนําปญ หาเกี่ย วกับ การขออนุญาต
เชาที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน
2. นํารายละเอียดการอนุญาตจัดใหเชา เพื่อรวบรวมเปนฐานขอมูลของกรมชลประทาน
3. เก็บสําเนาสัญญาเชา

มาตรฐานงาน
การดํ า เนิ น งานเกี่ ย วกั บ การขอเช า ที่ ร าชพั ส ดุ มี ม าตรฐานในการปฏิ บั ติ ง านตามประกาศ
กรมชลประทาน เรื่ อง การรั กษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ พ.ศ. 2552 โดยการขอเชาที่ราชพัส ดุ
ในความครอบครองของกรมชลประทาน กําหนดระยะเวลาแลวเสร็จ 14 วันทําการ
สํ า หรั บ มาตรฐานในเชิ งคุ ณ ภาพของงานจะตอ งดํา เนิ น การให ถูก ตองตามกฎหมาย กฎ ระเบีย บ
ประกาศ คํ า สั่ ง หลั ก เกณฑ ที่ กํ า หนดไว ใ นแต ล ะประเภทของการขอเช า ซึ่ง กรมชลประทานได กํา หนด
แบบฟอร ม การขอเช า พร อ มแบบฟอร ม กํ าหนดเงื่ อ นไขเพิ่ ม เติม แนบท า ยสั ญ ญาเช า แบบฟอร ม รายงาน
ตรวจสอบที่ราชพัสดุและแบบฟอรมการเปรียบเทียบรายละเอียดที่เชา เปนตัวกําหนดมาตรฐานในเชิงคุณภาพ
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ระบบติดตามและประเมินผล
มาตรฐานในการติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามแผนการดําเนินงานของกลุมงานการใช
พื้นที่ดานชลประทาน สวนปรับปรุงบํารุงรักษา สํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา มีดังนี้
การติดตามผลการดําเนินการจากฐานขอมูลการขอเชาที่ราชพัสดุ
การประเมินผลจากฐานขอมูล โดยทุกสิ้นปกลุมงานการใชพื้นที่ดานชลประทานจะไดสรุปจํานวน
การขออนุญาต เชาที่ราชพัสดุ รายงานกรมชลประทานเพื่อทราบจํานวนการขออนุญาตโดยแยกสรุปเปนราย
สํานักชลประทาน

แบบฟอรม/บันทึก
ผูขอเชาใชแบบฟอรม ดังนี้
ชป.394
ชป.394/1
ชป.394/2
ชป.394/3

คํารองขอเชาที่ดิน
คํารองขอโอนสิทธิการเชาที่ดินราชพัสดุ
คํารองขอตออายุสัญญาเชาที่ดินราชพัสดุ
คํารองขอเชาที่ดินราชพัสดุแทนผูเชาที่ถึงแกกรรม

โครงการชลประทาน/โครงการส งน้ํ า และบํา รุงรักษา/โครงการกอสรา ง และหน วยงานอื่ น ๆ ของกรม
ชลประทานที่ที่ราชพัสดุนั้นตั้งอยู ใชแบบฟอรม ดังนี้
แบบมาตรฐาน
แผนที่และผังบริเวณที่ราชพัสดุของโครงการฯ ขนาด A1
ชป.393/5
แบบตรวจสอบการใชน้ําดิบ ตั้งโรงสู บน้ําและวางทอสงน้ําดิบ (กรณีขอเชา
เพื่อประโยชนอยางอื่น)
ชป.394/1-1
แบบรายงานตรวจสอบที่ราชพัสดุ
ชป.394/1-2
การเปรียบเทียบรายละเอียดที่เชา
ผ.ย.54
เงื่อนไขเพิ่มเติมแนบทายสัญญาเชา (ใชแนบทายสัญญาเชาเพื่อประโยชน
อยางอื่น)
กลุมงานการใชพื้นที่ดานชลประทานใชบันทึก ดังนี้
บันทึกขอความแจงสํานักชลประทาน/โครงการชลประทาน (จังหวัด)/โครงการสงน้ําและบํารุงรักษา
และหนวยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่ที่ราชพัสดุนั้นตั้งอยู ใหสงสําเนาสัญญาเชาที่ดิน/สําเนาการตออายุสัญญา
เชาที่ดิน
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เอกสารอางอิง
เอกสารอางอิงของกรมธนารักษ กระทรวงการคลัง
- พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518
- กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช และจัดหาประโยชน
เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2545
- กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช และจัดหาประโยชน
เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
- กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช และจัดหาประโยชน
เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
- ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2552
- คําสั่งกรมธนารักษ ที่ 281/2549 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2549 เรื่อง การมอบอํานาจใหผูวา
ราชการจังหวัดตามระบบบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
- คําสั่งกรมธนารักษ ที่ 296/2553 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2553 เรื่อง หลักเกณฑการกําหนดอัตรา
คาเชา คาทดแทนและคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ
- คําสั่งกรมธนารักษ ที่ 508/2553 ลงวันที่ 20 กันยายน 2553 เรื่อง มอบอํานาจใหธนารักษพื้นที่
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธนารักษ
- คําสั่งกรมธนารักษ ที่ 509/2553 ลงวันที่ 20 กันยายน 2553 เรื่อง มอบอํานาจใหผูวาราชการ
จังหวัด ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธนารักษ
เอกสารอางอิงของกรมชลประทาน
พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 และที่แกไขเพิ่มเติม
ระเบียบกรมชลประทานวาดวยการขอใชและการจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุในความ
ครอบครองของกรมชลประทาน พ.ศ. 2551
- ประกาศกรมชลประทาน เรื่ อ ง การรั ก ษามาตรฐานระยะเวลาการให บ ริ ก าร พ.ศ. 2552
ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2552
- คําสั่งกรมชลประทาน ที่ ข.1021/2552 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑและ
วิธีการปฏิบัติการขออนุญาตเกี่ยวกับที่ราชพัสดุและการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน
2552
- บันทึกขอความที่ ฝผง.881/2554 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2554 เรื่อง ขออนุมัติใชแบบฟอรมที่
ปรับปรุงใหมพรอมยกเลิกรหัสและแบบฟอรมเดิม
- คําสั่งคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติการขออนุญาตเกี่ยวกับที่ราชพัสดุและ
การจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ ที่ 1/2554 เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานจัดทําคูมือการปฏิบัติงานดานการขอใช
และจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554
- บันทึกขอความที่ E ฝผง.128/2555 ลงวันที่ 25 มกราคม 2555 เรื่อง ขออนุมัติใชแบบฟอรม
ผ.ย.53 , ผ.ย.54 , ผ.ย.55
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
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การขอเชาที่ดินเพื่ออยูอาศัย
*****************

1. บุคคลผูมีสิทธิเชาที่ดินและหลักฐานประกอบคําขออนุญาต
1.1 บุคคลผูมีสิทธิเชาที่ดินเพื่ออยูอาศัย ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชน
ในที่ราชพัสดุ พ.ศ.2552 มีดังนี้
1.1.1 ผูที่อยูอาศัยในที่ดินแปลงที่จะจัดใหเชามาแตเดิมโดยชอบหรือสุจริต
1.1.2 ผูเดือดรอนที่อยูอาศัยเพราะถูกขับไลหรือถูกไฟไหมที่อยูอาศัย
1.1.3 ขาราชการ ลูกจางประจําและพนักงานราชการของสวนราชการ
1.1.4 พนักงาน ลูกจางประจําและพนักงานราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
1.1.5 เจาหนาที่ของหนวยงานของรัฐหรือองคกรอื่นของรัฐ
1.1.6 ผูไมมีที่ดินเปนของตนเอง
1.2 หลักฐานประกอบคําขออนุญาตของผูขอเชา แบงไดดังนี้
1.2.1 ยื่นคํารองขอเชาที่ดิน ชป.394
1.2.2 สําเนาทะเบียนบาน (ลงนามรับรองสําเนา)
1.2.3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (ลงนามรับรองสําเนา)
1.2.4 หนังสือมอบอํานาจติดอากรแสตมป 30 บาท กรณีใหผูอื่นดําเนินการแทน
1.2.5 สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูรับมอบอํานาจ (ลงนามรับรองสําเนา)
1.2.6 แผนที่แสดงจุดที่ขอเชา แบบแปลน แผนผังที่แสดงรูปตัดตรงบริเวณที่ขอเชา (ขนาด A1) พรอม
รายการคํานวณ ที่มีวิศวกรซึ่งเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ.2542
ลงนามรับรอง โดยใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาที่กําหนดไวใน
กฎกระทรวงกํ าหนดสาขาวิ ชาชี พวิ ศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนั งสื อรั บรองของ
ผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
1.2.7 สําเนาหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ผูควบคุมการกอสราง (ลงนาม
รับรองสําเนา) โดยใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาที่กําหนดไว
ในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือรับรองของ
ผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ขณะทําการกอสรางสิ่งปลูกสรางใบอนุญาต ตองไมหมดอายุ)
2. การพิจารณาดําเนินการของโครงการ หรือหนวยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่ที่ราชพัสดุนั้นตั้งอยู
2.1 ให เ จ า หน า ที่ ผู รั บ คํ า ร อ งดํ า เนิ น การตรวจสอบประเภทที่ ร าชพั ส ดุ แ ละคุ ณ สมบั ติ ข องผู ข อเข า
ทําประโยชน ตลอดจนเอกสารหลักฐานที่จําเปนที่ใชประกอบคํารองนั้นโดยเร็ว
2.2 ถาคํารองนั้นขัดกับหลักเกณฑการขอใชหรือการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุในความครอบครองของ
กรมชลประทาน และกฎหมายวาดวยการชลประทานหลวง ใหเจาหนาที่ผูรับคํารองทําหนังสือแจงขอขัดของให
ผูขอเขาทําประโยชนทราบโดยตรงภายใน 7 วันทําการ นับแตวันรับคํารอง
2.3 หากคํารองนั้นถูกตอง ใหเจาหนาที่ผูรับคํารองมีหนังสือแจงผูขอเขาทําประโยชนภายใน 3 วันทําการ
ใหจัดทําแผนที่และผังบริเวณที่ราชพัสดุ โดยจัดทํารายละเอียดประกอบแผนที่ระบุหมายเลขที่ดินตามหนังสือ
สําคัญหรือระวาง หมุดหลักฐาน เนื้อที่ที่ขอเขาทําประโยชนลงในแผนที่ใหชัดเจน สงใหเจาหนาที่ผูรับคํารอง
เพื่อจัดทําแบบรายงานตรวจสอบที่ดินและการเปรียบเทียบรายละเอียดและผังบริเวณ
2.4 จัดทํารายงานตรวจสอบที่ราชพัสดุ ชป.394/1-1
**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ **
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2.5 รายละเอียดตามขอ 2.3 ประกอบดวยแผนที่ แผนผัง แสดงบริเวณที่เชา ใชแบบขนาด A1 ตามแบบ
มาตรฐานที่กรมชลประทานกําหนด ลงนามกํากับโดย ผูอํานวยการโครงการสงน้ําและบํารุงรักษา ผูอํานวยการ
โครงการชลประทาน (จังหวัด) หรือหนวยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่ที่ราชพัสดุนั้นตั้งอยู
2.6 พิจารณากฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑที่เกี่ยวของ ปญหาอุปสรรคตองานชลประทานในปจจุบันและอนาคต
2.7 ภายหลังจากการจัดทําแบบรายงานตรวจสอบที่ดินและการเปรียบเทียบรายละเอียดและผังบริเวณ
ตามขอ 2.3 ใหผูอํานวยการโครงการสงน้ําและบํารุงรักษา ผูอํานวยการโครงการชลประทาน (จังหวัด) หรือ
หน ว ยงานอื่ น ๆ ของกรมชลประทานที่ ที่ ร าชพั ส ดุ นั้ น ตั้ ง อยู จั ด ทํ า และลงนามในแผนที่ แ สดงจุ ด ที่ ข อเช า
แบบแปลน แผนผังที่แสดงรูปตัดตรงบริเวณที่ขอเชาเพื่อใหสอดคลองกับที่ผูขอเชานําเสนอ
2.8 กําหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมตามกฎหมายวาดวยการชลประทานหลวง
2.9 เสนอผูอํานวยการสํานักชลประทานใหความยินยอม หรือไมใหความยินยอม
3. การพิจารณาของสํานักชลประทาน
ผูอํานวยการสํานักชลประทานพิจารณา
3.1 กรณี ไม ให ความยิ น ยอม (ไมอนุญ าต) ใหทําหนังสือไมอนุญ าตแจงผูขอเชาทราบ โดยแจงเหตุผ ล
ขอกฎหมาย พรอมแจงสิทธิการอุทธรณภายใน 15 วัน นับแตวันที่ผูขอเชาไดรับหนังสือแจง
3.2 กรณีใหความยินยอม (อนุญาต) ใหทําหนังสือลงนามแทนกรมชลประทาน พรอมเอกสารทั้งหมดแจงตอ
กรมธนารักษ หรือผูวาราชการจังหวัด หรือธนารักษพื้นที่ผูรับมอบอํานาจพิจารณาในการจัดใหเชา/ไมใหเชา
4. การพิจารณาของกรมธนารักษ หรือผูวาราชการจังหวัด หรือธนารักษพื้นที่ผูรับมอบอํานาจ
4.1 กรณีอนุญาตจัดใหเชา แจงผูขอเชาใหชําระคาเชาและลงนามในสัญญาเชา ออกสัญญาเชา/ตออายุ
สัญญาเชา
4.2 กรณีไมอนุญาตจัดใหเชา ถากรมธนารักษ หรือผูวาราชการจังหวัด หรือธนารักษพื้นที่ผูรับมอบอํานาจ
แจงผลการไมอนุญาตใหผูอํานวยการสํานักชลประทานทําหนังสือแจงผูขอเชาใชสิทธิอุทธรณโดยตรงไปยัง
กรมธนารักษ หรือผูวาราชการจังหวัด หรือธนารักษพื้นที่ผูรับมอบอํานาจแลวแตกรณี
5. การดําเนินการของโครงการ หรือหนวยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่ที่ราชพัสดุนั้นตั้งอยู
- ติด ตามขอสําเนาสัญญาเชา จาก กรมธนารั กษ หรือผูวาราชการจังหวัด หรือธนารักษพื้นที่ผูรับมอบ
อํานาจซึ่งเปนคูสัญญาลงนามเพื่อเก็บไวเปนหลักฐาน และทําสําเนาสงใหกลุมงานการใชพื้นที่ดานชลประทาน
เพื่อลงทะเบียนฐานขอมูลตอไป
6. การดําเนินการของกลุมงานการใชพื้นที่ดานชลประทาน สวนปรับปรุงบํารุงรักษา สํานักบริหารจัดการน้ํา
และอุทกวิทยา มีขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้
1. ติด ตาม ประเมิน ผลการดํา เนิน งาน รวมทั้ง ใหคํา ปรึก ษา แนะนํา ปญหาเกี่ย วกับ การขออนุญาตเชา
ที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน
2. นํารายละเอียดการอนุญาตจัดใหเชา เพื่อรวบรวมเปนฐานขอมูลของกรมชลประทาน
3. เก็บสําเนาสัญญาเชา
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หมายเหตุ

1. กรณีเจาหนาที่ผูรับคํารอง (ตามระเบียบกรมชลประทานวาดวยการขอใชและการจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราช

พัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน พ.ศ. 2551 ขอ 6) หรือผูอํานวยการสํานักชลประทานเปนผูพิจารณา
ไมให ความยินยอม หรื อไมอ นุญาตตามคํารอ งขอของผูข ออนุญ าตโดยอาศัยอํา นาจตามกฎหมายวาดว ยการ
ชลประทานหลวง โดยทําเปนหนังสือ (ตามขอ 9) ถือวาเปนคําสั่งทางปกครอง ดังนั้น นอกจากขอความในหนังสือ
จะตองแจงเหตุผล ขอกฎหมาย ตองระบุขอความวาหากประสงคจะอุทธรณ หรือโตแยงคําสั่งใหผูขออนุญาตยื่น
อุทธรณ หรือโตแยงตอเจาหนาที่ผูทําคําสั่งทางปกครองภายใน 15 วันนับแตวันที่ผูขออนุญาตไดรับหนังสือแจง (ถา
ไมกําหนดระยะเวลา 15 วัน สิทธิในการอุทธรณหรือโตแยงจะขยายเปน 1 ป นับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง)
2. เมื่อเจาหนาที่ผูรับคํารองหรือผูอํานวยการสํานักชลประทานไดรับหนังสืออุทธรณหรือโตแยงคําสั่งจากผูอุทธรณ
แลว จะตองพิจารณาอุทธรณ หากมีความเห็นดังตอไปนี้
2.1 เห็นดวยกับคําอุทธรณไมวาทั้งหมดหรือบางสวน (โดยสรุปจะยินยอมหรืออนุญาต) ใหดําเนินการเปลี่ยนแปลง
คําสั่งทางปกครองแลวแจงใหผูอุทธรณทราบเปนหนังสือไมเกิน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับอุทธรณ
2.2 ไมเห็นดวยกับคําอุทธรณไมวาทั้งหมดหรือบางสวน (โดยสรุปไมยินยอมหรือไมอนุญาต) ใหรายงานความเห็น
พรอมเหตุผลเสนออธิบดีกรมชลประทานผานผูบังคับบัญชาตามสายการบังคับบัญชาโดยดวน ทั้งนี้เพื่ออธิบดี
กรมชลประทานจะไดพิจารณาอุทธรณและแจงผลใหผูอุทธรณทราบไมเกิน 30 วัน นับแตวันที่อธิบดีกรม
ชลประทานไดรับอุทธรณ
3. กรณีเปนการปฏิเสธผูขออนุญาตโดยสวนราชการอื่นที่เกี่ยวของ ใหผูอํานวยการสํานักชลประทานจัดทําหนังสือแจง
ผูขออนุญาตใชสิทธิอุทธรณหรือโตแยงคําสั่งไปยังสวนราชการนั้น
(ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539)
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คูมือการปฏิบัติงานการจัดหาประโยชน (การจัดใหเชา) ที่ราชพัสดุ
กรมชลประทาน
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กรมชลประทาน

แบบ ชป. ๓๙๔

คํารองขอเชาที่ดิน
เขียนที่……………..……(๑)……………..….……..……
วันที…่ ....(๒)......เดือน…..…(๒).…….พ.ศ……….(๒)….………
ขาพเจา…………………(๓)………………..….อายุ…(๓).…ป สัญชาติ……(๓)………เชื้อชาติ…….....(๓)………..
ที่ตั้งสํานักงาน/บานเลขที่....(๔).....หมูที่…(๔).... ตําบล…..…(๔).…......อําเภอ…….…(๔)……..…จังหวัด…..……(๔).………….
ขอยื่นคํารองขอเชาที่ดินของกรมชลประทาน ซึ่งอยูในเขต…..…………..…………(๕)………………………..…………………………
โดยมีขนาดกวาง……..…(๖)…..…..…เมตร ยาว…..……(๖)….……เมตร รวมเปนเนื้อที…่ ……..………(๖)……..……..……ตารางเมตร
เพื่อ ……...…………………………(๗)…………………………………………ดังไดแสดงแผนที่สังเขปของที่ดินดานหลังคํารอง ฉบับ นี้
พรอมแนบแบบแปลนอาคารที่จะกอสรางมาพรอมนี้แลว
เมื่อกรมชลประทานไดพิจารณา ยินยอมใหขาพเจาไดเชาที่ดินแปลงนี้แลว ขาพเจาขอรับรองวาจะ
ดําเนินการใหถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ ของทางราชการตอไป
(ลงชื่อ)………....….……(๓)………..….……….ผูยื่นคํารอง
(.....................................................)
คําชี้แจงของเจาหนาที่
เรียน……………(๘)………………..
...............................................................................(๙)……………………………..…………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ..........................(๑๐).......................
(..........................................................)
ตําแหนง.....................................................
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แผนที่สังเขปของที่ดินที่ขอเชา
ผูสอบเขตจะตองแสดงเขตที่ดินติดตอกับอะไร ของใคร อยูที่ไหน กม. เทาใด ถาติดตอใกลเคียงกับ
ที่ดินของเอกชนจะตองแสดงระยะชองทางเดิน อาคารเจาของที่ดินใกลเคียงประกอบดวย

(ลงชื่อ)…………….….…(๓)………….....…….ผูขอเชา
(......................................................)
(ลงชื่อ)…………………(๑๑)…….…..…..……ผูสอบเขต
(......................................................)
(ลงชื่อ)……………..….(๑๒)………..……....…หัวหนาหนวยงาน
(.....................................................)
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ใบแนบคํารองขอเชาที่ดินราชพัสดุ
ดังตอไปนี้ .-

ตามที่ขาพเจาไดยื่นคํารองขอเชาที่ดิน ลงวันที่ ………….……(๒)…….……..………ขาพเจายินยอมปฏิบัติ
๑. ขอเชาตั้งแตวันที่ทางราชการอนุญาตเปนตนไป ในอัตราคาเชาที่ทางราชการกําหนด ตาม
จํานวนเนื้อที่ที่ทางราชการรังวัดได
๒. ขาพเจายินยอมชําระคาธรรมเนียมตาง ๆ ตามระเบียบของทางราชการ
๓. หากขาพเจาปฏิบัติผิดเงื่อนไขในสัญญาเชา ขาพเจายินยอมใหทางราชการบอกเลิกสัญญาเชา
โดยขาพเจาไมเรียกรองคาทดแทนหรือคาเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น
๔. หากมีคาเสียหายและคาปรับใด ๆ ขาพเจาขอรับผิดชอบทั้งสิ้น

ขาพเจาไดทราบและเขาใจขอความดังกลาวขางตนโดยตลอดแลว ขอรับรองวาถูกตองเปนความจริง
จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน
ลงชื่อ……………………(๓)………………..…….ผูยื่นคํารอง
(……….…………………………………….…..)
ลงชื่อ…………..………(๑๓)……..…………….พยาน
(…………………………………………..…….)
ลงชื่อ………..…………(๑๓)……..……..…….พยาน
(…………………………………………..……)
การยื่นคํารองขอเชาที่ราชพัสดุ ผูยื่นจะตองแนบหลักฐานประกอบคํารองขอ ดังนี้ .๑. สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประจําตัวของผูเชา
๒. หนังสือมอบอํานาจที่ติดอากรแสตมปถูกตอง ในกรณีที่ผูเชามอบใหตัวแทนทําการแทน
๓. ในกรณีเชาที่ราชพัสดุเพื่อใชปลูกสรางอาคาร ตองแนบแบบแปลน แผนผังอาคาร และกรณีเชา
เพื่อกอสรางงานที่อยูในประเภทและขนาดของงานวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพ
วิศวกรรม จะตองมี หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ผูออกแบบและคํานวณ
ผูควบคุมการกอสราง พรอมสําเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุ
(ลงนามรั
ม บรองสําเนา)
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คําอธิบายการกรอกขอความในชองวางตามแบบหนังสือคํารองขอเชาที่ดิน (แบบ ชป.๓๙๔ )
๑. ใหระบุสถานที่ที่เขียนคํารอง
๒. ใหระบุ วัน เดือน ป ที่เขียนคํารอง
๓. ใหระบุชื่อ นามสกุล อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ของผูขอเชา/ผูรับมอบอํานาจ (ผูถือกรรมสิทธิ์ที่ดินถามีมากกวา
๑ คนจะตองระบุชื่อใหครบ/หรือเติมคําวา “และพวก”)
๓.๑ กรณีผูขออนุญาตเปนรัฐวิสาหกิจ ตองใหผูบริหารรัฐวิสาหกิจเปนผูลงนามขออนุญาต หรือจะใหตัวแทน
ลงนามก็ตองมีหนังสือมอบอํานาจ (ติดอากรแสตมป ๓๐ บาท)
๓.๒ กรณีเปนนิติบุคคลใหระบุชื่อนิติบุคคลนั้น และตองระบุดวยวายื่นคํารองโดยใคร ฐานะอะไร เชน บริษัท
ก. จํากัด โดย นาย ข. กรรมการบริษัท ผูมีอํานาจลงนามแทนบริษัทหรือบริษัท ก. จํากัด โดย นาย ข.
ตัวแทนผูรับมอบอํานาจ
๓.๓ กรณีบุคคลธรรมดาหลายคนใหระบุชื่อทุกคนหรือถามีตัวแทนผูรับมอบอํานาจ ใหผูเปนตัวแทนลงนามในฐานะ
ตัวแทน
๔. ใหระบุสถานที่ตั้งของสํานักงานหรือบานเลขที่ พรอมระบุหมูที่ ถนน ตําบล อําเภอ จังหวัด หมายเลขโทรศัพท
๕. ระบุใหชัดเจนวาจุดที่ขออนุญาตเปนฝงซายหรือฝงขวาของถนน คันกั้นน้ําหรือคลอง พรอมทั้งระบุชื่อถนน
คันกั้นน้ําหรือคลองและจุดกึ่งกลางของถนนที่ขออนุญาต กม.ที่เทาไร ถาขอ ๒ สาย ตองระบุทั้ง ๒ สาย
๖. ระบุความกวาง (ฐานถนนที่ขออนุญาต) ความยาว ( จากจุดเชื่อมไหลทางของถนน คันกั้นน้ํา หรือเขตทางหลวง
ไปสุดเขตชลประทาน ) และกรณีขอทําทางเชื่อมมากกวา ๑ สาย ตองระบุรายละเอียดแตละสายดวยวาเนื้อที่สายละ
เทาไร และเมื่อรวมแลวเปนเทาไร เชน คิดเปนเนื้อที่สายละ ๕๐.๐๐ ตารางเมตร รวมเปนเนื้อที่ ๑๐๐.๐๐ ตารางเมตร
๗. ระบุใหชัดเจนถึงวัตถุประสงคของการขอเชาที่ดิน
๗.๑ กรณีเชาเพื่อทําทางเชื่อมเพื่อใชเขา –ออก พื้นที่สําหรับทําอะไร เชน เขา – ออก สถานีบริการน้ํามัน
เขา – ออก ที่พักอาศัย เขา – ออก บริษัท เขา – ออก พื้นที่การเกษตร
๗.๒ กรณีเชาเพื่ออยูอาศัย
๗.๓ กรณีเชาเพื่อการเกษตร
๗.๔ กรณีเชาเพื่ออื่น ๆ เชน เชาเพื่อกอสรางโรงสูบน้ํา เชาเพื่อทําลานจอดรถยนต เชาเพื่อติดตั้งตู
ATM
๘. เรียน ผูอํานวยการโครงการสงน้ําและบํารุงรักษา ผูอํานวยการโครงการชลประทาน ,หรือหัวหนาโครงการสงน้ํา
และบํารุงรักษา
๙. รายงานการตรวจสอบเนื้อที่ที่ขอเชา เชน กรณีทําทางเชื่อมตองระบุ ความกวาง ยาว เนื้อที่ ที่ตั้งของทางเชื่อมที่
ขออนุญาตตรวจสอบจากรูปตัดตาง ๆ ในแบบแปลนในคํารองขอเชา วาตรงกันหรือไม
๑๐. ระบุชื่อเจาหนาที่โครงการฯ ผูรับเรื่อง
๑๑. ระบุชื่อผูสอบเขต เชน พนักงานสงน้ํา/พนักงานรักษาคลอง
๑๒. ระบุชื่อหัวหนาหนวยงาน เชน สบ.คบ. หรือ ฝจน.
๑๓. พยานลงนามใหครบ ๒ คน พรอมเขียนชื่อ นามสกุล ตัวบรรจงในวงเล็บ
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กรมชลประทาน

ชป.๓๙๔/๑-๑

แบบรายงานตรวจสอบที่ราชพัสดุ
ประเภทและที่ตั้งของที่ดิน
๒. ก. ชื่อผูยื่นคําขอ .................................................................
๑. ก. ที่ดินประเภท
ข. เพื่อ ................................................................................
( ) ๑. นําไปจัดหาประโยชนได
ค. เนื้อที่ ...........................................................................
( ) ๒. นําไปจัดหาประโยชนไมได
ง. ยื่นคํารองเมื่อ ...............................................................
ข. ที่ตั้งของที่ดิน
จ. รับบันทึกสั่งการเมื่อวันที่ .............................................
ตําบล ................ อําเภอ .............................. ฉ. ไปตรวจสอบเมื่อวันที่ ...................................................
จังหวัด ..........................................................
ถึงวันที่ .......................................................................
โฉนดที.่ ................หมายเลขที่ดิน ................
หนาสํารวจ........... ทะเบียนราชพัสดุ ...........
๓. ก. ที่ดินแปลงนี้มีเนื้อที่ตามที่ขอ
ข. มีหรือไมมีหลักเขต ....................................
ค. มีหลักเขต ............................................หลัก
ง. ควรปกหลักเขต .................................หลัก

๔. ก. ตรวจสอบเนื้อที่ได ..................................................
ข. เนื้อที่มากกวา / นอยกวา ...........................................
ค. ปกหลักเขตแลว .......................................................
จ. คาธรรมเนียมรังวัด , ปกหลักเขต .....................บาท

๕. รายงานเกี่ยวกับที่ดิน
ก. สภาพของที่ดิน .....................................................................................................................................
ข. สภาพอาคารโรงเรือน ...........................................................................................................................
( ) ๑. เปนไปตามสัญญา
( ) ๒. เปลี่ยนแปลงไปจากสัญญา
( ) ๒.๑ เปลี่ยนแปลงโครงสราง
( ) ๒.๒ เปลี่ยนแปลงลักษณะอาคาร
ค. ใชเปนที่อยูอาศัย , อาคารพาณิชย , เกษตรกรรม ฯลฯ .........................................................................
ง. ทําเล .....................................................................................................................................................
๖. อื่น ๆ .........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
ไดแนบ .................................................................................มาพรอมรายงานนี้แลว
(ลงชื่อ)....................................................ผูตรวจสอบที่ดิน
(....................................................)
ตําแหนง................................................................
วันที่.......................................................................
/๗. ความเห็นของ...
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๗. ความเห็นของ ผอ.คบ. / ผอ.คป. / ชคบ. หรือตําแหนงเทียบเทา
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ).............................................................
(............................................................)
ตําแหนง........................................
...................
วันที่..................................................................
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การขอเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
******************

1. บุคคลผูมีสิทธิเชาที่ดินและหลักฐานประกอบคําขออนุญาต
1.1 บุคคลผูมีสิทธิเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชน
ในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2552 มีดังนี้
1.1.1 ผูที่ประกอบการเกษตรในที่ดินแปลงที่จะจัดใหเชามาแตเดิมโดยชอบหรือสุจริต
1.1.2 ผูที่รัฐมีนโยบายใหความชวยเหลือในเรื่องที่ดินทํากิน
1.1.3 ผูมีอาชีพเกษตรกรซึ่งยากจนไมมีที่ดินทํากิน
1.1.4 ผูมีอาชีพเกษตรกรซึ่งมีที่ดินไมพอทํากิน
1.2 หลักฐานประกอบคําขออนุญาตของผูขอเชา แบงไดดังนี้
1.2.1 ยื่นคํารองขอเชาที่ดิน ชป.394
1.2.2 สําเนาทะเบียนบาน (ลงนามรับรองสําเนา)
1.2.3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (ลงนามรับรองสําเนา)
1.2.3 หนังสือมอบอํานาจติดอากรแสตมป 30 บาท กรณีใหผูอื่นดําเนินการแทน
1.2.4 สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูรับมอบอํานาจ (ลงนามรับรองสําเนา)
1.2.5 หนังสือยินยอมของเจาของที่ดินที่ติดกับที่ดินที่ขอเชา
1.2.6 แผนที่แสดงจุดที่ขอเชา แบบแปลน แผนผังที่แสดงรูปตัดตรงบริเวณที่ขอเชา (ขนาด A1)
2. การพิจารณาดําเนินการของโครงการ หรือหนวยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่ที่ราชพัสดุนั้นตั้งอยู
2.1 ให เ จ า หน า ที่ ผู รั บ คํ า ร องดํ า เนิ น การตรวจสอบประเภทที่ร าชพั ส ดุแ ละคุ ณสมบัติ ของผูข อเข าทํ า
ประโยชน ตลอดจนเอกสารหลักฐานที่จําเปนที่ใชประกอบคํารองนั้นโดยเร็ว
2.2 ถาคํารองนั้นขัดกับหลักเกณฑการขอใชหรือการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุในความครอบครองของ
กรมชลประทาน และกฎหมายวาดวยการชลประทานหลวง ใหเจาหนาที่ผูรับคํารองทําหนังสือแจงขอขัดของให
ผูขอเขาทําประโยชนทราบโดยตรงภายใน 7 วันทําการ นับแตวันรับคํารอง
2.3 หากคํารองนั้นถูกตอง ใหเจาหนาที่ผูรับคํารองมีหนังสือแจงผูขอเขาทําประโยชนภายใน 3 วันทําการ
ใหจัดทําแผนที่และผังบริเวณที่ราชพัสดุ โดยจัดทํารายละเอียดประกอบแผนที่ระบุหมายเลขที่ดินตามหนังสือ
สําคัญหรือระวาง หมุดหลักฐาน เนื้อที่ที่ขอเขาทําประโยชนลงในแผนที่ใหชัดเจน สงใหเจาหนาที่ผูรับคํารอง
เพื่อจัดทําแบบรายงานตรวจสอบที่ดินและการเปรียบเทียบรายละเอียดและผังบริเวณ
2.4 จัดทํารายงานตรวจสอบที่ราชพัสดุ ชป.394/1-1
2.5 รายละเอียดตามขอ 2.3 ประกอบดวยแผนที่ แผนผัง แสดงบริเวณที่เชา ใชแบบขนาด A1 ตามแบบ
มาตรฐานที่กรมชลประทานกําหนด ลงนามกํากับโดย ผูอํานวยการโครงการสงน้ําและบํารุงรักษา ผูอํานวยการ
โครงการชลประทาน (จังหวัด) หรือหนวยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่ที่ราชพัสดุนั้นตั้งอยู
2.6 พิจารณากฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑที่เกี่ยวของ ปญหาอุปสรรคตองานชลประทานในปจจุบันและอนาคต
2.7 ภายหลังจากการจัดทําแบบรายงานตรวจสอบที่ดินและการเปรียบเทียบรายละเอียดและผังบริเวณตาม
ข อ 2.3 ใหผู อํา นวยการโครงการส งน้ํ า และบํารุ งรักษา ผู อํานวยการโครงการชลประทาน (จังหวัด) หรื อ
หนวยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่ที่ราชพัสดุนั้นตั้งอยูจัดทําและลงนามในแผนที่แสดงจุดที่ขออนุญาต แบบ
แปลน แผนผังที่แสดงรูปตัดตรงบริเวณที่ขอเชาเพื่อใหสอดคลองกับที่ผูขอเชานําเสนอ
2.8 กําหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมตามกฎหมายวาดวยการชลประทานหลวง
2.9 เสนอผูอํานวยการสํานักชลประทานใหความยินยอม หรือไมใหความยินยอม
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3. การพิจารณาของสํานักชลประทาน
ผูอํานวยการสํานักชลประทานพิจารณา
3.1 กรณี ไม ให ความยิ น ยอม (ไมอนุญ าต) ใหทําหนังสือไมอนุญ าตแจงผูขอเชาทราบ โดยแจงเหตุผ ล
ขอกฎหมาย พรอมแจงสิทธิการอุทธรณภายใน 15 วัน นับแตวันที่ผูขอเชาไดรับหนังสือแจง
3.2 กรณีใหความยินยอม (อนุญาต) ใหทําหนังสือลงนามแทนกรมชลประทาน พรอมเอกสารทั้งหมดแจงตอ
กรมธนารักษ หรือผูวาราชการจังหวัด หรือธนารักษพื้นที่ผูรับมอบอํานาจพิจารณาการจัดใหเชา/ไมใหเชา
4. การพิจารณาของกรมธนารักษ หรือผูวาราชการจังหวัด หรือธนารักษพื้นที่ผูรับมอบอํานาจ
4.1 กรณีอนุญาตจัดใหเชา แจงผูขอเชาใหชําระคาเชาและลงนามในสัญญาเชา ออกสัญญาเชา/ตออายุ
สัญญาเชา
4.2 กรณีไมอนุญาตจัดใหเชา ถากรมธนารักษ หรือผูวาราชการจังหวัด หรือธนารักษพื้นที่ผูรับมอบอํานาจ
แจงผลการไมอนุญาตใหผูอํานวยการสํานักชลประทานทําหนังสือแจงผูขอเชาใชสิทธิอุทธรณโดยตรงไปยัง
กรมธนารักษ หรือผูวาราชการจังหวัด หรือธนารักษพื้นที่ผูรับมอบอํานาจแลวแตกรณี
5. การดําเนินการของโครงการ หรือหนวยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่ที่ราชพัสดุนั้นตั้งอยู
- ติด ตามขอสําเนาสัญญาเชาจาก กรมธนารั กษ หรือผูวาราชการจังหวัด หรือธนารั กษพื้นที่ผูรับมอบ
อํานาจซึ่งเปนคูสัญญาลงนามเพื่อเก็บไวเปนหลักฐาน และทําสําเนาสงใหกลุมงานการใชพื้นที่ดานชลประทาน
เพื่อลงทะเบียนฐานขอมูลตอไป
6. การดําเนินการของกลุมงานการใชพื้นที่ดานชลประทาน สวนปรับปรุงบํารุงรักษา สํานักบริหารจัดการน้ํา
และอุทกวิทยา มีขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้
1. ติดตาม ประเมินผลการดําเนิน งาน รวมทั้งใหคําปรึกษา แนะนําปญ หาเกี่ย วกับ การขออนุญาตเชา
ที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน
2. นํารายละเอียดการอนุญาตจัดใหเชา เพื่อรวบรวมเปนฐานขอมูลของกรมชลประทาน
3. เก็บสําเนาสัญญาเชา
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หมายเหตุ

1. กรณีเจาหนาที่ผูรับคํารอง (ตามระเบียบกรมชลประทานวาดวยการขอใชและการจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราช

พัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน พ.ศ. 2551 ขอ 6) หรือผูอํานวยการสํานักชลประทานเปนผูพิจารณา
ไมให ความยินยอม หรื อไมอ นุญาตตามคํารอ งขอของผูข ออนุญ าตโดยอาศัยอํา นาจตามกฎหมายวาดว ยการ
ชลประทานหลวง โดยทําเปนหนังสือ (ตามขอ 9) ถือวาเปนคําสั่งทางปกครอง ดังนั้น นอกจากขอความในหนังสือ
จะตองแจงเหตุผล ขอกฎหมาย ตองระบุขอความวาหากประสงคจะอุทธรณ หรือโตแยงคําสั่งใหผูขออนุญาตยื่น
อุทธรณ หรือโตแยงตอเจาหนาที่ผูทําคําสั่งทางปกครองภายใน 15 วันนับแตวันที่ผูขออนุญาตไดรับหนังสือแจง (ถา
ไมกําหนดระยะเวลา 15 วัน สิทธิในการอุทธรณหรือโตแยงจะขยายเปน 1 ป นับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง)
2. เมื่อเจาหนาที่ผูรับคํารองหรือผูอํานวยการสํานักชลประทานไดรับหนังสืออุทธรณหรือโตแยงคําสั่งจากผูอุทธรณ
แลว จะตองพิจารณาอุทธรณ หากมีความเห็นดังตอไปนี้
2.1 เห็นดวยกับคําอุทธรณไมวาทั้งหมดหรือบางสวน (โดยสรุปจะยินยอมหรืออนุญาต) ใหดําเนินการเปลี่ยนแปลง
คําสั่งทางปกครองแลวแจงใหผูอุทธรณทราบเปนหนังสือไมเกิน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับอุทธรณ
2.2 ไมเห็นดวยกับคําอุทธรณไมวาทั้งหมดหรือบางสวน (โดยสรุปไมยินยอมหรือไมอนุญาต) ใหรายงานความเห็น
พรอมเหตุผลเสนออธิบดีกรมชลประทานผานผูบังคับบัญชาตามสายการบังคับบัญชาโดยดวน ทั้งนี้เพื่ออธิบดี
กรมชลประทานจะไดพิจารณาอุทธรณและแจงผลใหผูอุทธรณทราบไมเกิน 30 วัน นับแตวันที่อธิบดีกรม
ชลประทานไดรับอุทธรณ
3. กรณีเปนการปฏิเสธผูขออนุญาตโดยสวนราชการอื่นที่เกี่ยวของ ใหผูอํานวยการสํานักชลประทานจัดทําหนังสือแจง
ผูขออนุญาตใชสิทธิอุทธรณหรือโตแยงคําสั่งไปยังสวนราชการนั้น
(ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539)
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กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ
1. พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 และที่แกไขเพิ่มเติม
2. พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518
3. กฎกระทรวงว า ด ว ยหลั กเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช และจัดหาประโยชน
เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2545
4. กฎกระทรวงว า ด ว ยหลั กเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช และจัดหาประโยชน
เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
5. กฎกระทรวงวาดว ยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช และจัดหาประโยชน
เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
6. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2552
7. คํ า สั่ ง กรมธนารั ก ษ ที่ 281/2549 ลงวั น ที่ 15 พฤษภาคม 2549 เรื่ อ ง การมอบอํ า นาจให
ผูวาราชการจังหวัดตามระบบบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
8. คําสั่งกรมธนารักษ ที่ 296/2553 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2553 เรื่อง หลักเกณฑการกําหนดอัตรา
คาเชา คาทดแทนและคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ
9. คําสั่งกรมธนารักษ ที่ 508/2553 ลงวันที่ 20 กันยายน 2553 เรื่อง มอบอํานาจใหธนารักษพื้นที่
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธนารักษ
10. คําสั่งกรมธนารักษ ที่ 509/2553 ลงวันที่ 20 กันยายน 2553 เรื่อง มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธนารักษ
11. ระเบี ยบกรมชลประทานวาดวยการขอใชและการจัดหาประโยชนเกี่ยวกับ ที่ราชพัสดุในความ
ครอบครองของกรมชลประทาน พ.ศ. 2551
12. ประกาศกรมชลประทาน เรื่ อ ง การรั ก ษามาตรฐานระยะเวลาการให บ ริ ก าร พ.ศ. 2552
ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2552

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
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กรมชลประทาน

แบบ ชป. ๓๙๔

คํารองขอเชาที่ดิน
เขียนที่……………..……(๑)……………..….……..……
วันที…่ ....(๒)......เดือน…..…(๒).…….พ.ศ……….(๒)….………
ขาพเจา…………………(๓)………………..….อายุ…(๓).…ป สัญชาติ……(๓)………เชื้อชาติ…….....(๓)………..
ที่ตั้งสํานักงาน/บานเลขที่....(๔).....หมูที่…(๔).... ตําบล…..…(๔).…......อําเภอ…….…(๔)……..…จังหวัด…..……(๔).………….
ขอยื่นคํารองขอเชาที่ดินของกรมชลประทาน ซึ่งอยูในเขต…..…………..…………(๕)………………………..…………………………
โดยมีขนาดกวาง……..…(๖)…..…..…เมตร ยาว…..……(๖)….……เมตร รวมเปนเนื้อที่………..………(๖)……..……..……ตารางเมตร
เพื่อ……...…………………………(๗)…………………………………………ดังไดแสดงแผนที่สังเขปของที่ดิ นดานหลังคํ ารองฉบับนี้
พรอมแนบแบบแปลนอาคารที่จะกอสรางมาพรอมนี้แลว
เมื่อกรมชลประทานไดพิจารณายินยอมใหขาพเจาไดเชาที่ดินแปลงนี้แลว ขาพเจาขอรับรองวาจะ
ดําเนินการใหถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ ของทางราชการตอไป
(ลงชื่อ)………....….……(๓)………..….……….ผูยื่นคํารอง
(.....................................................)
คําชี้แจงของเจาหนาที่
เรียน……………(๘)………………..
...............................................................................(๙)……………………………..…………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ..........................(๑๐).......................
(..........................................................)
ตําแหนง.....................................................
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แผนที่สังเขปของที่ดินที่ขอเชา
ผูสอบเขตจะตองแสดงเขตที่ดินติดตอกับอะไร ของใคร อยูที่ไหน กม. เทาใด ถาติดตอใกลเคียงกับ
ที่ดินของเอกชนจะตองแสดงระยะชองทางเดิน อาคารเจาของที่ดินใกลเคียงประกอบดวย

(ลงชื่อ)…………….….…(๓)………….....…….ผูขอเชา
(......................................................)
(ลงชื่อ)…………………(๑๑)…….…..…..……ผูสอบเขต
(......................................................)
(ลงชือ่ )……………..….(๑๒)………..……....…หัวหนาหนวยงาน
(.....................................................)
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ใบแนบคํารองขอเชาที่ดินราชพัสดุ
ดังตอไปนี้ .-

ตามที่ขาพเจาไดยื่นคํารองขอเชาที่ดิน ลงวันที่………….……(๒)…….……..………ขาพเจายินยอมปฏิบัติ
๑. ขอเชาตั้งแตวันที่ทางราชการอนุญาตเปนตนไป ในอัตราคาเชาที่ทางราชการกําหนด ตาม
จํานวนเนื้อที่ที่ทางราชการรังวัดได
๒. ขาพเจายินยอมชําระคาธรรมเนียมตาง ๆ ตามระเบียบของทางราชการ
๓. หากขาพเจาปฏิบัติผิดเงื่อนไขในสัญญาเชา ขาพเจายินยอมใหทางราชการบอกเลิกสัญญาเชา
โดยขาพเจาไมเรียกรองคาทดแทนหรือคาเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น
๔. หากมีคาเสียหายและคาปรับใด ๆ ขาพเจาขอรับผิดชอบทั้งสิ้น

ขาพเจาไดทราบและเขาใจขอความดังกลาวขางตนโดยตลอดแลว ขอรับรองวาถูกตองเปนความจริง
จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน
ลงชื่อ……………………(๓)………………..…….ผูยื่นคํารอง
(……….…………………………………….…..)
ลงชื่อ…………..………(๑๓)……..…………….พยาน
(…………………………………………..…….)
ลงชื่อ………..…………(๑๓)……..……..…….พยาน
(…………………………………………..……)
การยื่นคํารองขอเชาที่ราชพัสดุ ผูยื่นจะตองแนบหลักฐานประกอบคํารองขอ ดังนี้ .๑. สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประจําตัวของผูเชา
๒. หนังสือมอบอํานาจที่ติดอากรแสตมปถูกตอง ในกรณีที่ผูเชามอบใหตัวแทนทําการแทน
๓. ในกรณีเชาที่ราชพัสดุเพื่อใชปลูกสรางอาคาร ตองแนบแบบแปลน แผนผังอาคาร และกรณีเชา
เพื่อกอสรางงานที่อยูในประเภทและขนาดของงานวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพ
วิศวกรรม จะตองมี หนังสือรั บรองของผูประกอบวิชาชีพวิ ศวกรรมควบคุม ผู ออกแบบและคํานวณ
ผูควบคุมการกอสราง พรอมสําเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ลงนามรับรองสําเนา)
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คําอธิบายการกรอกขอความในชองวางตามแบบหนังสือคํารองขอเชาที่ดิน (แบบ ชป.๓๙๔ )
๑. ใหระบุสถานที่ที่เขียนคํารอง
๒. ใหระบุ วัน เดือน ป ที่เขียนคํารอง
๓. ใหร ะบุชื่ อ นามสกุล อายุ เชื้ อชาติ สั ญชาติ ของผู ขอเชา/ผูรับ มอบอํานาจ (ผูถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน ถามีมากกวา
๑ คนจะตองระบุชื่อใหครบ/หรือเติมคําวา “และพวก”)
๓.๑ กรณีผูขออนุญาตเปนรัฐวิสาหกิจ ตองใหผูบริหารรัฐวิสาหกิจเปนผูลงนามขออนุญาต หรือจะใหตัวแทน
ลงนามก็ตองมีหนังสือมอบอํานาจ (ติดอากรแสตมป ๓๐ บาท)
๓.๒ กรณีเปนนิติบุคคลใหระบุชื่อนิติบุคคลนั้น และตองระบุดวยวายื่นคํารองโดยใคร ฐานะอะไร เชน บริษัท
ก. จํ ากั ด โดย นาย ข. กรรมการบริ ษัท ผูมีอํานาจลงนามแทนบริษัทหรือบริษัท ก. จํากัด โดย นาย ข.
ตัวแทนผูรับมอบอํานาจ
๓.๓ กรณีบุคคลธรรมดาหลายคนใหระบุชื่อทุกคนหรือถามีตัวแทนผูรับมอบอํานาจ ใหผูเปนตัวแทนลงนามในฐานะ
ตัวแทน
๔. ใหระบุสถานที่ตั้งของสํานักงานหรือบานเลขที่ พรอมระบุหมูที่ ถนน ตําบล อําเภอ จังหวัด หมายเลขโทรศัพท
๕. ระบุ ให ชั ดเจนว า จุดที่ ขออนุญ าตเป นฝ งซายหรือฝงขวาของถนน คัน กั้นน้ําหรือคลอง พรอมทั้งระบุชื่อถนน
คันกั้นน้ําหรือคลองและจุดกึ่งกลางของถนนที่ขออนุญาต กม.ที่เทาไร ถาขอ ๒ สาย ตองระบุทั้ง ๒ สาย
๖. ระบุความกวาง (ฐานถนนที่ขออนุญาต) ความยาว ( จากจุดเชื่อมไหลทางของถนน คันกั้นน้ํา หรือเขตทางหลวง
ไปสุดเขตชลประทาน ) และกรณีขอทําทางเชื่อมมากกวา ๑ สาย ตองระบุรายละเอียดแตละสายดวยวาเนื้อที่สายละ
เทาไร และเมื่อรวมแลวเปนเทาไร เชน คิดเปนเนื้อที่สายละ ๕๐.๐๐ ตารางเมตร รวมเปนเนื้อที่ ๑๐๐.๐๐ ตารางเมตร
๗. ระบุใหชัดเจนถึงวัตถุประสงคของการขอเชาที่ดิน
๗.๑ กรณีเชาเพื่อทําทางเชื่อมเพื่อใชเขา –ออก พื้นที่สําหรับทําอะไร เชน เขา – ออก สถานีบริการน้ํามัน
เขา – ออก ที่พักอาศัย เขา – ออก บริษัท เขา – ออก พื้นที่การเกษตร
๗.๒ กรณีเชาเพื่ออยูอาศัย
๗.๓ กรณีเชาเพื่อการเกษตร
๗.๔ กรณีเชาเพื่ออื่น ๆ เชน เชาเพื่อกอสรางโรงสูบน้ํา เชาเพื่อทําลานจอดรถยนต เชาเพื่อติดตั้งตู ATM
๘. เรียน ผูอํานวยการโครงการสงน้ําและบํารุงรักษา ผูอํานวยการโครงการชลประทาน ,หรือหัวหนาโครงการสงน้ํา
และบํารุงรักษา
๙. รายงานการตรวจสอบเนื้อที่ที่ขอเชา เชน กรณีทําทางเชื่อมตองระบุ ความกวาง ยาว เนื้อที่ ที่ตั้งของทางเชื่อมที่
ขออนุญาตตรวจสอบจากรูปตัดตาง ๆ ในแบบแปลนในคํารองขอเชา วาตรงกันหรือไม
๑๐. ระบุชื่อเจาหนาที่โครงการฯ ผูรับเรื่อง
๑๑. ระบุชื่อผูสอบเขต เชน พนักงานสงน้ํา/พนักงานรักษาคลอง
๑๒. ระบุชื่อหัวหนาหนวยงาน เชน สบ.คบ. หรือ ฝจน.
๑๓. พยานลงนามใหครบ ๒ คน พรอมเขียนชื่อ นามสกุล ตัวบรรจงในวงเล็บ
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กรมชลประทาน

ชป.๓๙๔/๑-๑

แบบรายงานตรวจสอบที่ราชพัสดุ
ประเภทและที่ตั้งของที่ดิน
๒. ก. ชื่อผูยื่นคําขอ .................................................................
๑. ก. ที่ดินประเภท
ข. เพื่อ ................................................................................
( ) ๑. นําไปจัดหาประโยชนได
ค. เนื้อที่ ...........................................................................
( ) ๒. นําไปจัดหาประโยชนไมได
ง. ยื่นคํารองเมื่อ ...............................................................
ข. ที่ตั้งของที่ดิน
จ. รับบันทึกสั่งการเมื่อวันที่ .............................................
ตําบล ................ อําเภอ .............................. ฉ. ไปตรวจสอบเมื่อวันที่ ...................................................
จังหวัด ..........................................................
ถึงวันที่ .......................................................................
โฉนดที.่ ................หมายเลขที่ดิน ................
หนาสํารวจ........... ทะเบียนราชพัสดุ ...........
๓. ก. ที่ดินแปลงนี้มีเนื้อที่ตามที่ขอ
ข. มีหรือไมมีหลักเขต ....................................
ค. มีหลักเขต ............................................หลัก
ง. ควรปกหลักเขต .................................หลัก

๔. ก. ตรวจสอบเนื้อที่ได ..................................................
ข. เนื้อที่มากกวา / นอยกวา ...........................................
ค. ปกหลักเขตแลว .......................................................
จ. คาธรรมเนียมรังวัด , ปกหลักเขต .....................บาท

๕. รายงานเกี่ยวกับที่ดิน
ก. สภาพของที่ดิน .....................................................................................................................................
ข. สภาพอาคารโรงเรือน ...........................................................................................................................
( ) ๑. เปนไปตามสัญญา
( ) ๒. เปลี่ยนแปลงไปจากสัญญา
( ) ๒.๑ เปลี่ยนแปลงโครงสราง
( ) ๒.๒ เปลี่ยนแปลงลักษณะอาคาร
ค. ใชเปนที่อยูอาศัย , อาคารพาณิชย , เกษตรกรรม ฯลฯ .........................................................................
ง. ทําเล .....................................................................................................................................................
๖. อื่น ๆ .........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
ไดแนบ .................................................................................มาพรอมรายงานนี้แลว
(ลงชือ่ )....................................................ผูตรวจสอบที่ดิน
(....................................................)
ตําแหนง................................................................
วันที่.......................................................................
/๗. ความเห็นของ...
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๗. ความเห็นของ ผอ.คบ. / ผอ.คป. / ชคบ. หรือตําแหนงเทียบเทา
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ).............................................................
(............................................................)
ตําแหนง...........................................................
วันที่..................................................................
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การขอเชาที่ดินเพื่อประโยชนอยางอื่น
********************

1. หลักฐานประกอบคําขออนุญาตของผูขอเชา แบงไดดังนี้
1.1. สวนราชการ (องคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานของรัฐ หรือองคกรอื่นของรัฐ)
1.1.1 ยื่นคํารองขอเชาที่ดิน ชป.394 ลงนามโดยผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานของรัฐ
องคกรอื่นของรัฐ หรือผูรับมอบอํานาจ (แนบหนังสือมอบอํานาจ)
1.1.2 แผนที่แสดงจุดที่ขอเชา แบบแปลน แผนผังที่แสดงรูปตัดตรงบริเวณที่ขอเชา (ขนาด A1) พรอม
รายการคํานวณที่มีวิศวกรซึ่งเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542
ลงนามรับรองโดยใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาที่กําหนดไว
ในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือรับรองของ
ผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
1.2.3 สําเนาหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ผูควบคุมการกอสราง (ลงนาม
รับรองสําเนา) โดยใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาที่กําหนดไว
ในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือรับรองของผู
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ขณะทําการกอสรางสิ่งปลูกสรางใบอนุญาตตองไมหมดอายุ)
1.2. รัฐวิสาหกิจ
1.2.1 ยื่นคํารองขอเชาที่ดิน ชป.394 ลงนามโดยผูแทนรัฐวิสาหกิจ หรือ ผูไดรับมอบอํานาจ (หนังสือ
มอบอํานาจ ติดอากรแสตมป 30 บาท)
1.2.2 แผนที่แสดงจุดที่ขอเชา แบบแปลน แผนผังที่แสดงรูปตัดตรงบริเวณที่ขอเชา (ขนาด A1) พรอม
รายการคํานวณที่มีวิศวกรซึ่งเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542
ลงนามรับรอง โดยใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาที่กําหนดไว
ในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือรับรองของผู
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
1.2.3 สําเนาหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ผูควบคุมการกอสราง (ลงนาม
รับรองสําเนา) โดยใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาที่กําหนดไวใน
กฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือรับรองของผู
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ขณะทําการกอสรางสิ่งปลูกสรางใบอนุญาตตองไมหมดอายุ)
1.3. นิติบุคคล/บุคคลธรรมดา
1.3.1 ยื่นคํารองขอเชาที่ดิน ชป.394
1.3.2 ตนฉบับหนังสือรับรองนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย รับรองไมเกิน
1 เดื อ น หรื อ สํ า เนาหนั ง สื อ รั บ รองนิ ติ บุ ค คลดั ง กล า ว พร อ มลงนามรั บ รองโดยกรรมการผู มี อํ า นาจและ
ประทับ ตราสํ า คัญ ของนิ ติบุคคลนั้น หรื อโดยหุนสว นผูจัดการผูมีอํานาจ หรือหนังสือรับ รองนิติบุคคลทาง
อิเล็กทรอนิกส
1.3.3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบานของผูขอเชา (ลงนามรับรองสําเนา)
1.3.4 ถามีการมอบอํานาจ ตองทําเปนหนังสือมอบอํานาจ ติดอากรแสตมป 30 บาท พรอมสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบาน ของผูมอบอํานาจและของผูรับมอบอํานาจ (ลงนามรับรองสําเนา)
1.3.5 หากเปนบริษัท หางหุนสวน ผูมีสิทธิลงนามในหนังสือมอบอํานาจ จะตองเปนกรรมการหรือ
หุนสวนผูจัดการผูมีอํานาจตามหนังสือของกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย (ลงนามรับรองสําเนา)
**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ **
คูมือการปฏิบัติงานการจัดหาประโยชน (การจัดใหเชา) ที่ราชพัสดุ
กรมชลประทาน
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1.3.6 ผูขอเชาจะตองนําสงแผนที่แสดงจุดที่ขอเชา แบบแปลน แผนผังที่แสดงรูปตัดตรงบริเวณที่
ขอเช า (ขนาด A1) พร อ มรายการคํ า นวณ ที่ มี วิ ศ วกรซึ่ ง เป น ผู ป ระกอบวิ ช าชี พ วิ ศ วกรรมควบคุ ม ตาม
พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 ลงนามรับรองโดยใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมตามสาขาที่กําหนดไวในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
พ.ศ. 2550 และหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
1.3.7 สําเนาหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ผูควบคุมการกอสราง (ลงนาม
รับรองสําเนา) โดยใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาที่กําหนดไว
ในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือรับรองของผู
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ขณะทําการกอสรางสิ่งปลูกสรางใบอนุญาตตองไมหมดอายุ)
2. การพิจารณาดําเนินการของโครงการ หรือหนวยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่ที่ราชพัสดุนั้นตั้งอยู
2.1. ให เ จ า หน า ที่ ผู รั บ คํ า ร องดํ า เนิ น การตรวจสอบประเภทที่ร าชพัส ดุและคุณ สมบั ติของผูข อเข าทํ า
ประโยชน ตลอดจนเอกสารหลักฐานที่จําเปนที่ใชประกอบคํารองนั้นโดยเร็ว
2.2. ถาคํารองนั้นขัดกับหลักเกณฑการขอใช หรือการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุในความครอบครอง
ของกรมชลประทาน และกฎหมายว า ด ว ยการชลประทานหลวง ให เจ าหนา ที่ผู รับ คํา รอ งทํ าหนัง สือ แจ ง
ขอขัดของใหผูขอเขาทําประโยชนทราบโดยตรงภายใน 7 วันทําการ นับแตวันรับคํารอง
2.3. หากคํ า ร องนั้ น ถู กต อง ให เ จ า หนาที่ผูรับ คํารองมีห นังสือแจง ผูขอเขาทําประโยชนภ ายใน 3 วั น
ทําการ ใหจัดทําแผนที่และผังบริเวณที่ราชพัสดุ โดยจัดทํารายละเอียดประกอบแผนที่ระบุหมายเลขที่ดินตาม
หนังสือสําคัญหรือระวาง หมุดหลักฐาน เนื้อที่ที่ขอเขาทําประโยชนลงในแผนที่ใหชัดเจน สงใหเจาหนาที่ผูรับคํา
รองเพื่อจัดทําแบบรายงานตรวจสอบที่ดินและการเปรียบเทียบรายละเอียดและผังบริเวณ
2.4. จัดทํารายงานตรวจสอบที่ราชพัสดุ ชป.394/1-1
2.5 รายละเอียดตามขอ 2.3 ประกอบดวยแผนที่ แผนผัง แสดงบริเวณที่เชา ใชแบบขนาด A1 ตามแบบ
มาตรฐานที่กรมชลประทานกําหนด ลงนามกํากับโดย ผูอํานวยการโครงการสงน้ําและบํารุงรักษา ผูอํานวยการ
โครงการชลประทาน (จังหวัด) หรือหนวยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่ที่ราชพัสดุนั้นตั้งอยู
2.6 พิจารณากฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑที่เกี่ยวของ ปญหาอุปสรรคตองานชลประทานในปจจุบันและ
อนาคต
2.7 ภายหลังจากการจัดทําแบบรายงานตรวจสอบที่ดินและการเปรียบเทียบรายละเอียดและผังบริเวณ
ตามข อ 2.3 ให ผู อํ า นวยการโครงการส ง น้ํ า และบํ า รุ ง รั ก ษา ผู อํา นวยการโครงการชลประทาน (จั ง หวั ด )
หรือหนว ยงานอื่น ๆ ของกรมชลประทานที่ที่ราชพัส ดุนั้นตั้งอยูจัดทําและลงนามในแผนที่แสดงจุดที่ขอเชา
แบบแปลน แผนผังที่แสดงรูปตัดตรงบริเวณที่ขอเชาเพื่อใหสอดคลองกับที่ผูขอเชานําเสนอ
2.8 กําหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมตามกฎหมายวาดวยการชลประทานหลวง
2.9 เสนอผูอํานวยการสํานักชลประทานใหความยินยอม หรือไมใหความยินยอม
3. การพิจารณาของสํานักชลประทาน
ผูอํานวยการสํานักชลประทานพิจารณา
3.1 กรณีไมใหความยินยอม (ไมอนุญาต) ใหทําหนังสือไมอนุญาตแจงผูขอเชาทราบ โดยแจงเหตุผล ขอ
กฎหมาย พรอมแจงสิทธิการอุทธรณภายใน 15 วัน นับแตวันที่ผูขอเชาไดรับหนังสือแจง
3.2 กรณี ใ ห ความยิ น ยอม (อนุ ญ าต) ใหทําหนังสือลงนามแทนกรมชลประทาน กําหนดเงื่อนไข ผ.ย. 54
พรอมแนบเอกสารทั้ งหมดแจ งต อกรมธนารักษ หรือผูวาราชการจังหวัด หรือธนารักษพื้น ที่ผูรับ มอบอํานาจ
พิจารณาการจัดใหเชา/ไมใหเชา
**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ **
คูมือการปฏิบัติงานการจัดหาประโยชน (การจัดใหเชา) ที่ราชพัสดุ
กรมชลประทาน
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4. การพิจารณาของกรมธนารักษ หรือผูวาราชการจังหวัด หรือธนารักษพื้นที่ผูรับมอบอํานาจ
4.1 กรณีอนุญาตจัดใหเชา แจงผูขอเชาใหชําระคาเชาและลงนามในสัญญาเชา ออกสัญญาเชา/ตออายุ
สัญญาเชา
4.2 กรณีไมอนุญาตจัดใหเชา ถากรมธนารักษ หรือผูวาราชการจังหวัด หรือธนารักษพื้นที่ผูรับมอบอํานาจ
แจงผลการไมอนุญาตใหผูอํานวยการสํานักชลประทานทําหนังสือแจงผูขอเชาใชสิทธิอุทธรณโดยตรงไปยัง
กรมธนารักษ หรือผูวาราชการจังหวัด หรือธนารักษพื้นที่ผูรับมอบอํานาจแลวแตกรณี
5. การดําเนินการของโครงการ หรือหนวยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่ที่ราชพัสดุนั้นตั้งอยู
- ติด ตามขอสําเนาสัญญาเชาจาก กรมธนารักษ หรือผูวาราชการจังหวัด หรือธนารักษพื้นที่ผูรับมอบ
อํานาจซึ่งเปนคูสัญญาลงนามเพื่อเก็บไวเปนหลักฐาน และทําสําเนาสงใหกลุมงานการใชพื้นที่ดานชลประทาน
เพื่อลงทะเบียนฐานขอมูลตอไป
6. การดําเนินการของกลุมงานการใชพื้นที่ดานชลประทาน สวนปรับปรุงบํารุงรักษา สํานักบริหารจัดการน้ํา
และอุทกวิทยา มีขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้
1. ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน รวมทั้งใหคําปรึกษา แนะนําปญหาเกี่ยวกับการขออนุญาตเชาที่ราช
พัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน
2. นํารายละเอียดการอนุญาตจัดใหเชา เพื่อรวบรวมเปนฐานขอมูลของกรมชลประทาน
3. เก็บสําเนาสัญญาเชา

**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ **
คูมือการปฏิบัติงานการจัดหาประโยชน (การจัดใหเชา) ที่ราชพัสดุ
กรมชลประทาน
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หมายเหตุ

1. กรณีเจาหนาที่ผูรับคํารอง (ตามระเบียบกรมชลประทานวาดวยการขอใชและการจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราช

พัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน พ.ศ. 2551 ขอ 6) หรือผูอํานวยการสํานักชลประทานเปนผูพิจารณา
ไมให ความยินยอม หรื อไมอ นุญาตตามคํารอ งขอของผูข ออนุญ าตโดยอาศัยอํา นาจตามกฎหมายวาดว ยการ
ชลประทานหลวง โดยทําเปนหนังสือ (ตามขอ 9) ถือวาเปนคําสั่งทางปกครอง ดังนั้น นอกจากขอความในหนังสือ
จะตองแจงเหตุผล ขอกฎหมาย ตองระบุขอความวาหากประสงคจะอุทธรณ หรือโตแยงคําสั่งใหผูขออนุญาตยื่น
อุทธรณ หรือโตแยงตอเจาหนาที่ผูทําคําสั่งทางปกครองภายใน 15 วันนับแตวันที่ผูขออนุญาตไดรับหนังสือแจง (ถา
ไมกําหนดระยะเวลา 15 วัน สิทธิในการอุทธรณหรือโตแยงจะขยายเปน 1 ป นับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง)
2. เมื่อเจาหนาที่ผูรับคํารองหรือผูอํานวยการสํานักชลประทานไดรับหนังสืออุทธรณหรือโตแยงคําสั่งจากผูอุทธรณ
แลว จะตองพิจารณาอุทธรณ หากมีความเห็นดังตอไปนี้
2.1 เห็นดวยกับคําอุทธรณไมวาทั้งหมดหรือบางสวน (โดยสรุปจะยินยอมหรืออนุญาต) ใหดําเนินการเปลี่ยนแปลง
คําสั่งทางปกครองแลวแจงใหผูอุทธรณทราบเปนหนังสือไมเกิน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับอุทธรณ
2.2 ไมเห็นดวยกับคําอุทธรณไมวาทั้งหมดหรือบางสวน (โดยสรุปไมยินยอมหรือไมอนุญาต) ใหรายงานความเห็น
พรอมเหตุผลเสนออธิบดีกรมชลประทานผานผูบังคับบัญชาตามสายการบังคับบัญชาโดยดวน ทั้งนี้เพื่ออธิบดี
กรมชลประทานจะไดพิจารณาอุทธรณและแจงผลใหผูอุทธรณทราบไมเกิน 30 วัน นับแตวันที่อธิบดีกรม
ชลประทานไดรับอุทธรณ
3. กรณีเปนการปฏิเสธผูขออนุญาตโดยสวนราชการอื่นที่เกี่ยวของ ใหผูอํานวยการสํานักชลประทานจัดทําหนังสือแจง
ผูขออนุญาตใชสิทธิอุทธรณหรือโตแยงคําสั่งไปยังสวนราชการนั้น
(ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539)

**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ **
คูมือการปฏิบัติงานการจัดหาประโยชน (การจัดใหเชา) ที่ราชพัสดุ
กรมชลประทาน
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กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ
1. พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 และที่แกไขเพิ่มเติม
2. พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518
3. กฎกระทรวงว า ด ว ยหลั กเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช และจัดหาประโยชน
เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2545
4. กฎกระทรวงว า ด ว ยหลั กเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช และจัดหาประโยชน
เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
5. กฎกระทรวงวาดว ยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช และจัดหาประโยชน
เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
6. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2552
7. คํ า สั่ ง กรมธนารั ก ษ ที่ 281/2549 ลงวั น ที่ 15 พฤษภาคม 2549 เรื่ อ ง การมอบอํ า นาจให
ผูวาราชการจังหวัดตามระบบบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
8. คําสั่งกรมธนารักษ ที่ 296/2553 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2553 เรื่อง หลักเกณฑการกําหนดอัตรา
คาเชา คาทดแทนและคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ
9. คําสั่งกรมธนารักษ ที่ 508/2553 ลงวันที่ 20 กันยายน 2553 เรื่อง มอบอํานาจใหธนารักษพื้นที่
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธนารักษ
10. คําสั่งกรมธนารักษ ที่ 509/2553 ลงวันที่ 20 กันยายน 2553 เรื่อง มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธนารักษ
11. ระเบี ยบกรมชลประทานวาดวยการขอใชและการจัดหาประโยชนเกี่ยวกับ ที่ราชพัสดุในความ
ครอบครองของกรมชลประทาน พ.ศ. 2551
12. ประกาศกรมชลประทาน เรื่ อ ง การรั ก ษามาตรฐานระยะเวลาการให บ ริ ก าร พ.ศ. 2552
ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2552

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ **
คูมือการปฏิบัติงานการจัดหาประโยชน (การจัดใหเชา) ที่ราชพัสดุ
กรมชลประทาน
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กรมชลประทาน

แบบ ชป. ๓๙๔

คํารองขอเชาที่ดิน
เขียนที่……………..……(๑)……………..….……..……
วันที…่ ....(๒)......เดือน…..…(๒).…….พ.ศ……….(๒)….………
ขาพเจา…………………(๓)………………..….อายุ…(๓).…ป สัญชาติ……(๓)………เชื้อชาติ…….....(๓)………..
ที่ตั้งสํานักงาน/บานเลขที่....(๔).....หมูที่…(๔).... ตําบล…..…(๔).…......อําเภอ…….…(๔)……..…จังหวัด…..……(๔).………….
ขอยื่นคํารองขอเชาที่ดินของกรมชลประทาน ซึ่งอยูในเขต…..…………..…………(๕)………………………..…………………………
โดยมีขนาดกวาง……..…(๖)…..…..…เมตร ยาว…..……(๖)….……เมตร รวมเปนเนื้อที่………..………(๖)……..……..……ตารางเมตร
เพื่อ……...…………………………(๗)…………………………………………ดังไดแสดงแผนที่สังเขปของที่ดิ นดานหลังคํ ารองฉบับนี้
พรอมแนบแบบแปลนอาคารที่จะกอสรางมาพรอมนี้แลว
เมื่อกรมชลประทานไดพิจารณายินยอมใหขาพเจาไดเชาที่ดินแปลงนี้แลว ขาพเจาขอรับรองวาจะ
ดําเนินการใหถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ ของทางราชการตอไป
(ลงชื่อ)………....….……(๓)………..….……….ผูยื่นคํารอง
(.....................................................)
คําชี้แจงของเจาหนาที่
เรียน……………(๘)………………..
...............................................................................(๙)……………………………..…………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ..........................(๑๐).......................
(..........................................................)
ตําแหนง.....................................................
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แผนที่สังเขปของที่ดินที่ขอเชา
ผูสอบเขตจะตองแสดงเขตที่ดินติดตอกับอะไร ของใคร อยูที่ไหน กม. เทาใด ถาติดตอใกลเคียงกับ
ที่ดินของเอกชนจะตองแสดงระยะชองทางเดิน อาคารเจาของที่ดินใกลเคียงประกอบดวย

(ลงชื่อ)…………….….…(๓)………….....…….ผูขอเชา
(......................................................)
(ลงชื่อ)…………………(๑๑)…….…..…..……ผูสอบเขต
(......................................................)
(ลงชือ่ )……………..….(๑๒)………..……....…หัวหนาหนวยงาน
(.....................................................)
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ใบแนบคํารองขอเชาที่ดินราชพัสดุ
ดังตอไปนี้ .-

ตามที่ขาพเจาไดยื่นคํารองขอเชาที่ดิน ลงวันที่………….……(๒)…….……..………ขาพเจายินยอมปฏิบัติ
๑. ขอเชาตั้งแตวันที่ทางราชการอนุญาตเปนตนไป ในอัตราคาเชาที่ทางราชการกําหนด ตาม
จํานวนเนื้อที่ที่ทางราชการรังวัดได
๒. ขาพเจายินยอมชําระคาธรรมเนียมตาง ๆ ตามระเบียบของทางราชการ
๓. หากขาพเจาปฏิบัติผิดเงื่อนไขในสัญญาเชา ขาพเจายินยอมใหทางราชการบอกเลิกสัญญาเชา
โดยขาพเจาไมเรียกรองคาทดแทนหรือคาเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น
๔. หากมีคาเสียหายและคาปรับใด ๆ ขาพเจาขอรับผิดชอบทั้งสิ้น

ขาพเจาไดทราบและเขาใจขอความดังกลาวขางตนโดยตลอดแลว ขอรับรองวาถูกตองเปนความจริง
จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน
ลงชื่อ……………………(๓)………………..…….ผูยื่นคํารอง
(……….…………………………………….…..)
ลงชื่อ…………..………(๑๓)……..…………….พยาน
(…………………………………………..…….)
ลงชื่อ………..…………(๑๓)……..……..…….พยาน
(…………………………………………..……)
การยื่นคํารองขอเชาที่ราชพัสดุ ผูยื่นจะตองแนบหลักฐานประกอบคํารองขอ ดังนี้ .๑. สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประจําตัวของผูเชา
๒. หนังสือมอบอํานาจที่ติดอากรแสตมปถูกตอง ในกรณีที่ผูเชามอบใหตัวแทนทําการแทน
๓. ในกรณีเชาที่ราชพัสดุเพื่อใชปลูกสรางอาคาร ตองแนบแบบแปลน แผนผังอาคาร และกรณีเชา
เพื่อกอสรางงานที่อยูในประเภทและขนาดของงานวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพ
วิศวกรรม จะตองมี หนังสือรั บรองของผูประกอบวิชาชีพวิ ศวกรรมควบคุม ผู ออกแบบและคํานวณ
ผูควบคุมการกอสราง พรอมสําเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ลงนามรับรองสําเนา)
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คําอธิบายการกรอกขอความในชองวางตามแบบหนังสือคํารองขอเชาที่ดิน (แบบ ชป.๓๙๔ )
๑. ใหระบุสถานที่ที่เขียนคํารอง
๒. ใหระบุ วัน เดือน ป ที่เขียนคํารอง
๓. ใหร ะบุชื่ อ นามสกุล อายุ เชื้ อชาติ สั ญชาติ ของผู ขอเชา/ผูรับ มอบอํานาจ (ผูถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน ถามีมากกวา
๑ คนจะตองระบุชื่อใหครบ/หรือเติมคําวา “และพวก”)
๓.๑ กรณีผูขออนุญาตเปนรัฐวิสาหกิจ ตองใหผูบริหารรัฐวิสาหกิจเปนผูลงนามขออนุญาต หรือจะใหตัวแทน
ลงนามก็ตองมีหนังสือมอบอํานาจ (ติดอากรแสตมป ๓๐ บาท)
๓.๒ กรณีเปนนิติบุคคลใหระบุชื่อนิติบุคคลนั้น และตองระบุดวยวายื่นคํารองโดยใคร ฐานะอะไร เชน บริษัท
ก. จํ ากั ด โดย นาย ข. กรรมการบริ ษัท ผูมีอํานาจลงนามแทนบริษัทหรือบริษัท ก. จํากัด โดย นาย ข.
ตัวแทนผูรับมอบอํานาจ
๓.๓ กรณีบุคคลธรรมดาหลายคนใหระบุชื่อทุกคนหรือถามีตัวแทนผูรับมอบอํานาจ ใหผูเปนตัวแทนลงนามในฐานะ
ตัวแทน
๔. ใหระบุสถานที่ตั้งของสํานักงานหรือบานเลขที่ พรอมระบุหมูที่ ถนน ตําบล อําเภอ จังหวัด หมายเลขโทรศัพท
๕. ระบุ ให ชั ดเจนว า จุดที่ ขออนุญ าตเป นฝ งซา ยหรือฝงขวาของถนน คัน กั้นน้ําหรือคลอง พรอมทั้งระบุชื่อถนน
คันกั้นน้ําหรือคลองและจุดกึ่งกลางของถนนที่ขออนุญาต กม.ที่เทาไร ถาขอ ๒ สาย ตองระบุทั้ง ๒ สาย
๖. ระบุความกวาง (ฐานถนนที่ขออนุญาต) ความยาว ( จากจุดเชื่อมไหลทางของถนน คันกั้นน้ํา หรือเขตทางหลวง
ไปสุดเขตชลประทาน ) และกรณีขอทําทางเชื่อมมากกวา ๑ สาย ตองระบุรายละเอียดแตละสายดวยวาเนื้อที่สายละ
เทาไร และเมื่อรวมแลวเปนเทาไร เชน คิดเปนเนื้อที่สายละ ๕๐.๐๐ ตารางเมตร รวมเปนเนื้อที่ ๑๐๐.๐๐ ตารางเมตร
๗. ระบุใหชัดเจนถึงวัตถุประสงคของการขอเชาที่ดิน
๗.๑ กรณีเชาเพื่อทําทางเชื่อมเพื่อใชเขา –ออก พื้นที่สําหรับทําอะไร เชน เขา – ออก สถานีบริการน้ํามัน
เขา – ออก ที่พักอาศัย เขา – ออก บริษัท เขา – ออก พื้นที่การเกษตร
๗.๒ กรณีเชาเพื่ออยูอาศัย
๗.๓ กรณีเชาเพื่อการเกษตร
๗.๔ กรณีเชาเพื่ออื่น ๆ เชน เชาเพื่อกอสรางโรงสูบน้ํา เชาเพื่อทําลานจอดรถยนต เชาเพื่อติดตั้งตู ATM
๘. เรียน ผูอํานวยการโครงการสงน้ําและบํารุงรักษา ผูอํานวยการโครงการชลประทาน ,หรือหัวหนาโครงการสงน้ํา
และบํารุงรักษา
๙. รายงานการตรวจสอบเนื้อที่ที่ขอเชา เชน กรณีทําทางเชื่อมตองระบุ ความกวาง ยาว เนื้อที่ ที่ตั้งของทางเชื่อมที่
ขออนุญาตตรวจสอบจากรูปตัดตาง ๆ ในแบบแปลนในคํารองขอเชา วาตรงกันหรือไม
๑๐. ระบุชื่อเจาหนาที่โครงการฯ ผูรับเรื่อง
๑๑. ระบุชื่อผูสอบเขต เชน พนักงานสงน้ํา/พนักงานรักษาคลอง
๑๒. ระบุชื่อหัวหนาหนวยงาน เชน สบ.คบ. หรือ ฝจน.
๑๓. พยานลงนามใหครบ ๒ คน พรอมเขียนชื่อ นามสกุล ตัวบรรจงในวงเล็บ
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กรมชลประทาน

ชป.๓๙๔/๑-๑

แบบรายงานตรวจสอบที่ราชพัสดุ
ประเภทและที่ตั้งของที่ดิน
๒. ก. ชื่อผูยื่นคําขอ .................................................................
๑. ก. ที่ดินประเภท
ข. เพื่อ ................................................................................
( ) ๑. นําไปจัดหาประโยชนได
ค. เนื้อที่ ...........................................................................
( ) ๒. นําไปจัดหาประโยชนไมได
ง. ยื่นคํารองเมื่อ ...............................................................
ข. ที่ตั้งของที่ดิน
จ. รับบันทึกสั่งการเมื่อวันที่ .............................................
ตําบล ................ อําเภอ .............................. ฉ. ไปตรวจสอบเมื่อวันที่ ...................................................
จังหวัด ..........................................................
ถึงวันที่ .......................................................................
โฉนดที.่ ................หมายเลขที่ดิน ................
หนาสํารวจ........... ทะเบียนราชพัสดุ ...........
๓. ก. ที่ดินแปลงนี้มีเนื้อที่ตามที่ขอ
ข. มีหรือไมมีหลักเขต ....................................
ค. มีหลักเขต ............................................หลัก
ง. ควรปกหลักเขต .................................หลัก

๔. ก. ตรวจสอบเนื้อที่ได ..................................................
ข. เนื้อที่มากกวา / นอยกวา ...........................................
ค. ปกหลักเขตแลว .......................................................
จ. คาธรรมเนียมรังวัด , ปกหลักเขต .....................บาท

๕. รายงานเกี่ยวกับที่ดิน
ก. สภาพของที่ดิน .....................................................................................................................................
ข. สภาพอาคารโรงเรือน ...........................................................................................................................
( ) ๑. เปนไปตามสัญญา
( ) ๒. เปลี่ยนแปลงไปจากสัญญา
( ) ๒.๑ เปลี่ยนแปลงโครงสราง
( ) ๒.๒ เปลี่ยนแปลงลักษณะอาคาร
ค. ใชเปนที่อยูอาศัย , อาคารพาณิชย , เกษตรกรรม ฯลฯ .........................................................................
ง. ทําเล .....................................................................................................................................................
๖. อื่น ๆ .........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
ไดแนบ .................................................................................มาพรอมรายงานนี้แลว
(ลงชือ่ )....................................................ผูตรวจสอบที่ดิน
(....................................................)
ตําแหนง................................................................
วันที่.......................................................................
/๗. ความเห็นของ...
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๗. ความเห็นของ ผอ.คบ. / ผอ.คป. / ชคบ. หรือตําแหนงเทียบเทา
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ).............................................................
(............................................................)
ตําแหนง...........................................................
วันที่..................................................................

48

บทที่ 3
การขอโอนสิทธิการเชาที่ดินราชพัสดุ
*****************

1. หลักฐานประกอบคําขอการขอโอนสิทธิการเชาที่ดิน แบงไดดังนี้
1.1 นิติบุคคล
1.1.1 ยื่นคํารองขอการขอโอนสิทธิการเชาที่ดิน ชป.394/1
1.1.2 ตนฉบับหนังสือรับรองนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย รับรองไมเกิน 1 เดือน
หรือสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลดังกลาว พรอมลงนามรับรองโดยกรรมการผูมีอํานาจและประทับตราสําคัญ
ของนิติบุคคลนั้น หรือโดยหุนสวนผูจัดการผูมีอํานาจ หรือหนังสือรับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส (ผูโอน)
1.1.3 ตนฉบับหนังสือรับรองนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย รับรองไมเกิน
1 เดื อ น หรื อ สํ า เนาหนั ง สื อ รั บ รองนิ ติ บุ ค คลดั ง กล า ว พร อ มลงนามรั บ รองโดยกรรมการผู มี อํ า นาจและ
ประทับ ตราสํ า คัญ ของนิ ติบุคคลนั้น หรื อโดยหุนสว นผูจั ดการผูมีอํานาจ หรื อหนังสือรับ รองนิติบุคคลทาง
อิเล็กทรอนิกส (ผูรับโอน)
1.1.4 หากเปนบริษัท หางหุนสวน ผูมีสิทธิลงนามในหนังสือมอบอํานาจ จะตองเปนกรรมการหรือหุนสวน
ผูจัดการผูมีอํานาจตามหนังสือของกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย (ลงนามรับรองสําเนา)
1.1.5 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบานของผูโอน (ลงนามรับรองสําเนา)
1.1.6 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบานของผูรับโอน (ลงนามรับรองสําเนา)
1.1.7 ถามีการมอบอํานาจ ตองทําเปนหนังสือมอบอํานาจ ติดอากรแสตมป 30 บาท พรอมสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบาน ของผูมอบอํานาจและของผูรับมอบอํานาจ (ลงนามรับรองสําเนา)
1.1.8. สําเนาคูฉบับสัญญาเชา และสําเนาใบเสร็จรับเงินคาเชาครั้งสุดทาย (ลงนามรับรองสําเนา)
1.1.9 สําเนาหลักฐานการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์อาคารที่ปลูกในที่เชา (ลงนามรับรองสําเนา)
1.2 บุคคลธรรมดา
1.2.1 ยื่นคํารองขอการขอโอนสิทธิการเชาที่ดิน ชป.394/1
1.2.2 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบานของผูโอน (ลงนามรับรองสําเนา)
1.2.3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบานของผูรับโอน (ลงนามรับรองสําเนา)
1.2.4 ถามีการมอบอํานาจ ตองทําเปนหนังสือมอบอํานาจ ติดอากรแสตมป 30 บาท พรอมสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบาน ของผูมอบอํานาจและของผูรับมอบอํานาจ (ลงนามรับรองสําเนา)
1.2.5 สําเนาคูฉบับสัญญาเชา และสําเนาใบเสร็จรับเงินคาเชาครั้งสุดทาย (ลงนามรับรองสําเนา)
1.2.6 สําเนาหลักฐานการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์อาคารที่ปลูกในที่เชา (ลงนามรับรองสําเนา)
2. การพิจารณาดําเนินการของโครงการ หรือหนวยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่ที่ราชพัสดุนั้นตั้งอยู
2.1 ใหเจาหนาที่ผูรับคํารองดําเนินการตรวจสอบประเภทที่ราชพัสดุและคุณสมบัติของผูขอเขาทําประโยชน
ตลอดจนเอกสารหลักฐานที่จําเปนที่ใชประกอบคํารองนั้นโดยเร็ว
2.2 ถาคํารองนั้นขัดกับหลักเกณฑการขอใชหรือการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุในความครอบครองของ
กรมชลประทาน และกฎหมายว า ด ว ยการชลประทานหลวง ใหเจาหนาที่ผูรั บ คําร องทําหนังสือตอบแจ ง
ขอขัดของใหผูขอเขาทําประโยชนทราบโดยตรงภายใน 7 วันทําการ นับแตวันรับคํารอง
2.3 ถาคํารองนั้นไมขัดกับหลักเกณฑและกฎหมายตามขอ 2.2 ดําเนินการ ดังนี้
**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ **
คูมือการปฏิบัติงานการจัดหาประโยชน
หาประโยชน (การจัดใหเชา) ที่ราชพัสดุ
กรมชลประทาน
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2.3.1 หากคํารองนั้นถูกตองโดยไมมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดจากเดิม ใหเจาหนาที่ผูรับคํารองจัดทํา
แบบรายงานตรวจสอบที่ดิน (ชป.394/1-1) และการเปรียบเทียบรายละเอียดและผังบริเวณ (ชป.394/1-2)
2.3.2 หากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดจากเดิม ใหเจาหนาที่ผูรับคํารองมีหนังสือแจงผูขอเขาทํา
ประโยชนภายใน 3 วันทําการ ใหจัดทําแผนที่และผังบริเวณที่ราชพัสดุ โดยจัดทํารายละเอียดประกอบแผนที่
ระบุหมาย เลขที่ดินตามหนังสือสําคัญหรือระวาง หมุดหลักฐาน เนื้อที่ที่ขอเขาทําประโยชนลงในแผนที่ให
ชัดเจน สงใหเจาหนาที่ผูรับคํารองเพื่อจัดทําแบบรายงานตรวจสอบที่ดิน (ชป.394/1-1) และการเปรียบเทียบ
รายละเอียดและผังบริเวณ (ชป.394/1-2)
2.4 จัดทํารายงานตรวจสอบที่ราชพัสดุ ชป.394/1-1 ตรวจสอบพื้นที่ รังวัดสอบเขตที่ดิน เนื้อที่ขอเชา ลักษณะ
อาคาร สําหรับรายละเอียดประกอบแผนที่ตามขอ 2.3 ใหหมายถึง แผนที่ แผนผัง แสดงบริเวณที่เชา ใชแบบ
ขนาด A1 ตามแบบมาตรฐานที่กรมชลประทานกําหนด ลงนามโดยผูอํานวยการโครงการสงน้ําและบํารุงรักษา
ผูอํานวยการโครงการชลประทาน (จังหวัด) หรือหนวยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่ที่ราชพัสดุนั้นตั้งอยู
2.5 จัดทํารายงานการเปรียบเทียบรายละเอียดที่เชา ชป.394/1-2
2.6 พิจารณากฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑที่เกี่ยวของปญหาอุปสรรคตองานชลประทานในปจจุบันและอนาคต
2.7 กรณีมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการกอสรางไปจากเดิม ผูอํานวยการโครงการสงน้ําและบํารุงรักษา
ผูอํานวยการโครงการชลประทาน (จังหวัด) หรือหนวยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่ที่ราชพัสดุนั้นตั้งอยู ตอง
ลงนามกํากับ แบบแปลน ที่ผูรับโอนนําเสนอเพิ่มเติม
2.8 กําหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมตามกฎหมายวาดวยการชลประทานหลวง
2.9 เสนอผูอํานวยการสํานักชลประทานใหความยินยอม หรือไมใหความยินยอม
3. การพิจารณาของสํานักชลประทาน
ผูอํานวยการสํานักชลประทานพิจารณา
3.1 กรณีไมใหความยิน ยอม (ไมอนุญ าต) ใหทําหนังสือไมอนุญ าตแจงผูรับ โอนทราบ โดยแจงเหตุผ ล
ขอกฎหมาย พรอมแจงสิทธิการอุทธรณภายใน 15 วัน นับแตวันที่ผูรับโอนไดรับหนังสือแจง
3.2 กรณีใหความยินยอม (อนุญาต) ใหทําหนังสือลงนามแทนกรมชลประทาน พรอมเอกสารทั้งหมดแจง
ตอกรมธนารักษ หรือผูวาราชการจังหวัด หรือธนารักษพื้นที่ผูรับมอบอํานาจพิจารณาการโอนสิทธิการเชา
4. การพิจารณาของกรมธนารักษ หรือผูวาราชการจังหวัด หรือธนารักษพื้นที่ผูรับมอบอํานาจ
4.1 กรณีอนุญาตใหโอนสิทธิการเชา แจงผูรับโอนใหชําระคาเชาที่ดิน คาธรรมเนียมการโอนสิทธิการเชา
คาภาษี ตลอดจนคาธรรมเนียมอื่นๆ ที่จะตองชําระแกทางราชการและลงนามในสัญญาเชา ออกสัญญาเชา/ตอ
อายุสัญญาเชา
4.2 กรณีไมอนุญาตใหโอนสิทธิการเชา ถากรมธนารักษ หรือผูวาราชการจังหวัด หรือธนารักษพื้นที่ผูรับ
มอบอํ า นาจแจ ง ผลการไม อ นุ ญ าตให โ อนสิ ท ธิ ก ารเช า ให ผู อํ า นวยการสํ า นั ก ชลประทานทํ า หนั ง สื อ แจ ง
ผูขอเชาใชสิทธิอุทธรณโดยตรงไปยังกรมธนารักษ หรือผูวาราชการจังหวัด หรือธนารักษพื้นที่ผูรับมอบอํานาจ
แลวแตกรณี
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5. การดําเนินการของโครงการ หรือหนวยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่ที่ราชพัสดุนั้นตั้งอยู
- ติดตามขอสําเนาสั ญญาเชาพรอมสําเนาสัญญาการโอนสิทธิ จากกรมธนารักษหรือผูวาราชการจังหวั ด
หรือธนารักษพื้นที่ผูรับมอบอํานาจ ซึ่งเปนคูสัญญาลงนามเพื่อเก็บไวเปนหลักฐาน และทําสําเนาสงใหกลุมงาน
การใชพื้นที่ดานชลประทาน เพื่อลงทะเบียนฐานขอมูลตอไป
6. การดําเนินการของกลุมงานการใชพื้นที่ดานชลประทาน สวนปรับปรุงบํารุงรักษา สํานักบริหารจัดการน้ํา
และอุทกวิทยา มีขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้
6.1 ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน รวมทั้งใหคําปรึกษา แนะนําปญหาเกี่ยวกับการขออนุญาตเชา
ที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน
6.2 นํารายละเอียดการอนุญาตใหเชา เพื่อรวบรวมเปนฐานขอมูลของกรมชลประทาน
6.3 เก็บสําเนาสัญญาเชา

**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ **
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หมายเหตุ

1. กรณีเจาหนาที่ผูรับคํารอง (ตามระเบียบกรมชลประทานวาดวยการขอใชและการจัดหาประโยชน

เกี่ยวกับที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน พ.ศ. 2551 ขอ 6) หรือผูอํานวยการ
สํานักชลประทานเปนผูพิจารณาไมใหความยินยอม หรือไมอนุญาตตามคํารองขอของผูขออนุญาต
โดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายวาดวยการชลประทานหลวง โดยทําเปนหนังสือ (ตามขอ 9) ถือวา
เปนคําสั่งทางปกครอง ดังนั้น นอกจากขอความในหนังสือจะตองแจงเหตุผล ขอกฎหมาย ตอง
ระบุขอความวาหากประสงคจะอุทธรณ หรือโตแยงคําสั่งใหผูขออนุญาตยื่นอุทธรณ หรือโตแยงตอ
เจาหนาที่ผูทําคําสั่งทางปกครองภายใน 15 วันนับแตวันที่ผูขออนุญาตไดรับหนังสือแจง (ถาไม
กํา หนดระยะเวลา 15 วั น สิทธิในการอุทธรณห รือโตแยงจะขยายเปน 1 ป นับ แตวัน ที่ไดรับ
หนังสือแจง)
2. เมื่อเจาหนาที่ผูรับคํารองหรือผูอํานวยการสํานักชลประทานไดรับหนังสืออุทธรณหรือโตแยงคําสั่ง
จากผูอุทธรณแลว จะตองพิจารณาอุทธรณ หากมีความเห็นดังตอไปนี้
2.1 เห็ น ด ว ยกั บ คํ า อุ ท ธรณ ไ ม ว า ทั้ ง หมดหรื อ บางส ว น (โดยสรุ ป จะยิ น ยอมหรื อ อนุ ญ าต) ให
ดําเนินการเปลี่ยนแปลงคําสั่งทางปกครองแลวแจงใหผูอุทธรณทราบเปนหนังสือไมเกิน 30
วัน นับแตวันที่ไดรับอุทธรณ
2.2 ไมเห็นดวยกับคําอุทธรณไมวาทั้งหมดหรือบางสวน (โดยสรุปไมยินยอมหรือไมอนุญาต) ให
รายงานความเห็นพรอมเหตุผลเสนออธิบดีกรมชลประทานผานผูบังคับบัญชาตามสายการ
บังคับบัญชาโดยดวน ทั้งนี้เพื่ออธิบดีกรมชลประทานจะไดพิจารณาอุทธรณและแจงผลใหผู
อุทธรณทราบไมเกิน 30 วัน นับแตวันที่อธิบดีกรมชลประทานไดรับอุทธรณ
3. กรณีเปนการปฏิเสธผูขออนุญาตโดยสวนราชการอื่นที่เกี่ยวของ ใหผูอํานวยการสํานักชลประทาน
จัดทําหนังสือแจงผูขออนุญาตใชสิทธิอุทธรณหรือโตแยงคําสั่งไปยังสวนราชการนั้น
(ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539)

**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ **
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กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ
1. พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 และที่แกไขเพิ่มเติม
2. พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518
3. กฎกระทรวงว า ด ว ยหลั กเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช และจัดหาประโยชน
เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2545
4. กฎกระทรวงว าด วยหลั กเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช และจัดหาประโยชน
เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
5. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2552
6. คํ า สั่ ง กรมธนารั ก ษ ที่ 281/2549 ลงวั น ที่ 15 พฤษภาคม 2549 เรื่ อ ง การมอบอํ า นาจให
ผูวาราชการจังหวัดตามระบบบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
7. คําสั่งกรมธนารักษ ที่ 296/2553 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2553 เรื่อง หลักเกณฑการกําหนดอัตรา
คาเชา คาทดแทนและคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ
8. คําสั่งกรมธนารักษ ที่ 508/2553 ลงวันที่ 20 กันยายน 2553 เรื่อง มอบอํานาจใหธนารักษพื้นที่
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธนารักษ
9. คําสั่งกรมธนารักษ ที่ 509/2553 ลงวันที่ 20 กันยายน 2553 เรื่อง มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธนารักษ
10. ระเบี ยบกรมชลประทานวาดวยการขอใชและการจัดหาประโยชนเกี่ยวกับ ที่ราชพัสดุในความ
ครอบครองของกรมชลประทาน พ.ศ. 2551
11. ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง การรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ พ.ศ. 2552
ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2552
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ **
คูมือการปฏิบัติงานการจัดหาประโยชน
หาประโยชน (การจัดใหเชา) ที่ราชพัสดุ
กรมชลประทาน
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กรมชลประทาน

ชป.๓๙๔/๑

คํารองขอโอนสิทธิการเชาที่ดินราชพัสดุ
และคํายินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ทางราชการกําหนด
เขียนที่………..……………..……..…………………
วันที่………...…เดือน……………..………………พ.ศ……..………
ก. ที่ดินราชพัสดุ จํานวนเนื้อที่.....................ไร....................งาน.....................วา และหรือ…………...…....ตารางวา
แปลงที่...........................................................และมีอาคารเลขที่............................................. ซึ่งอยูในบริเวณ
............................................................................เขตโครงการ….…………………………………………………………..…
ที่ตั้งที่ดินราชพัสดุทะเบียนที่……………………………………..……มีหลักฐานสําหรับที่ดิน (โฉนดที่ดินหนังสือสําคัญ
สําหรับที่หลวงหรือสิทธิครอบครอง) ………..……...........................เลขที…่ ……..……..…..ตําบล…………..…….……
อําเภอ……………………………….จังหวัด ………………………………………
ข. ขาพเจา.....................................................................ผูโ อน อายุ...............ป อยูบานเลขที่.............หมูที่...........
ถนน................................ ตําบล............................. อําเภอ............................จังหวัด......................................
ค. ขาพเจา……………………..………………..………….. ผูรับโอน อายุ ……….….ป อยูบานเลขที่……….….หมูที่.........…
ถนน……………………………..……ตําบล…………..………………อําเภอ...………………….จังหวัด………………………..……
มีความสัมพันธกับผูโอนเปน ……………………………………………………………………….………………………………………
ง. ขาพเจาผูมีนามขางบนนี้ มีความประสงคขอโอนและรับโอนสิทธิการเชาที่ดินราชพัสดุดังกลาวโดยยินยอม
ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังตอไปนี้
๑. ผูรับโอนตองชําระคาเชาที่ดินราชพัสดุในอัตราที่กรมธนารักษกําหนด
๒. ผูรับโอนตองชําระคาธรรมเนียมการโอนสิทธิการเชาที่ดิน ……………………………….…………….
ของคาเชา ๑ ป หรือตามอัตราที่กรมธนารักษกําหนด
๓. ผูรับโอนตองชําระคาภาษีตลอดจนคาธรรมเนียมอื่น ๆ ที่จะตองชําระแกทางราชการ
๔. นอกจากเงื่อนไขดังกลาวขางตน ผูรับโอนตองรับโอนไปทั้งสิทธิและหนาที่ที่ผูโอนมีความ
ผูกพั นต อกระทรวงการคลัง และยินยอมปฏิบัติตามระเบีย บของทางราชการที่มีอยูใน
ปจจุบัน และหรือที่จะมีขึ้นในอนาคตทุกประการ
๕. หากมีคาเสียหาย และคาปรับใด ๆ ขาพเจาขอรับผิดชอบทั้งสิ้น
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ขาพเจารับทราบเงื่อนไขและยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกลาวขางบนนี้ จึงไดลงลายมือชื่อรับรอง
ไวเปนหลักฐานตอพนักงานเจาหนาที่
(ลงชื่อ)………………......……......……....ผูขอโอน
(………….………………..………….)
(ลงชื่อ) …………………………….….…….ผูรับโอน
(.……………………………..……....)
(ลงชื่อ)………………………………….……พนักงานเจาหนาที่
(……………………..……..……..….)
(ลงชื่อ)………………………….……………พยาน
(……………………………………….)
(ลงชื่อ)………………………….……………พยาน
(……………………………………….)

คําชี้แจงของเจาหนาที่
เรียน...........................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(ลงชื่อ)…………………………………….………………
(…………………………………..……………….)
ตําแหนง............................................................
การยื่นคํารองขอโอนสิทธิการเชาที่ราชพัสดุผูยื่นจะตองแนบหลักฐานประกอบคํารองขอดังนี้
๑. สําเนาทะเบียนบานและบัตรประจําตัวของผูขอโอนและผูรับโอน
๒. สําเนาหลักฐานการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์อาคารที่ปลูกในที่เชา
๓. หนังสือมอบอํานาจที่ติดอากรแสตมปถูกตอง ในกรณีที่ผูขอโอนหรือผูรับโอน มอบใหตัวแทนทําการ
แทนตน
๔. สําเนาคําสั่งศาลตั้งผูจัดการมรดก ในกรณีขอเชาตอจากเจามรดก
๕. คูฉบับสัญญาเชา และสําเนาใบเสร็จรับเงินคาเชาครั้งสุดทาย
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กรมชลประทาน

ชป.๓๙๔/๑-๑

แบบรายงานตรวจสอบที่ราชพัสดุ
ประเภทและที่ตั้งของที่ดิน
๒. ก. ชื่อผูยื่นคําขอ .................................................................
๑. ก. ที่ดินประเภท
ข. เพื่อ ................................................................................
( ) ๑. นําไปจัดหาประโยชนได
ค. เนื้อที่ ...........................................................................
( ) ๒. นําไปจัดหาประโยชนไมได
ง. ยื่นคํารองเมื่อ ...............................................................
ข. ที่ตั้งของที่ดิน
จ. รับบันทึกสั่งการเมื่อวันที่ .............................................
ตําบล ................ อําเภอ .............................. ฉ. ไปตรวจสอบเมื่อวันที่ ...................................................
จังหวัด ..........................................................
ถึงวันที่ .......................................................................
โฉนดที.่ ................หมายเลขที่ดิน ................
หนาสํารวจ........... ทะเบียนราชพัสดุ ...........
๓. ก. ที่ดินแปลงนี้มีเนื้อที่ตามที่ขอ
ข. มีหรือไมมีหลักเขต ....................................
ค. มีหลักเขต ............................................หลัก
ง. ควรปกหลักเขต .................................หลัก

๔. ก. ตรวจสอบเนื้อที่ได ..................................................
ข. เนื้อที่มากกวา / นอยกวา ...........................................
ค. ปกหลักเขตแลว .......................................................
จ. คาธรรมเนียมรังวัด , ปกหลักเขต .....................บาท

๕. รายงานเกี่ยวกับที่ดิน
ก. สภาพของที่ดิน .....................................................................................................................................
ข. สภาพอาคารโรงเรือน ...........................................................................................................................
( ) ๑. เปนไปตามสัญญา
( ) ๒. เปลี่ยนแปลงไปจากสัญญา
( ) ๒.๑ เปลี่ยนแปลงโครงสราง
( ) ๒.๒ เปลี่ยนแปลงลักษณะอาคาร
ค. ใชเปนที่อยูอาศัย , อาคารพาณิชย , เกษตรกรรม ฯลฯ .........................................................................
ง. ทําเล .....................................................................................................................................................
๖. อื่น ๆ .........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
ไดแนบ .................................................................................มาพรอมรายงานนี้แลว
(ลงชือ่ )....................................................ผูตรวจสอบที่ดิน
(....................................................)
ตําแหนง................................................................
วันที่.......................................................................
/๗. ความเห็นของ...

56

๗. ความเห็นของ ผอ.คบ. / ผอ.คป. / ชคบ. หรือตําแหนงเทียบเทา
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ).............................................................
(............................................................)
ตําแหนง...........................................................
วันที่..................................................................
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ชป.๓๙๔/๑-๒

กรมชลประทาน

การเปรียบเทียบรายละเอียดที่เชาบริเวณ........................................................

ที่ดิน
แปลง
เลขที่

รายงานการตรวจสอบ
ครั้งเกาและใหม
ก. ที่ดิน
ที่ดินตามสัญญาเชาเดิม

กวาง
( เมตร )

ขนาดพื้นที่และอาคาร
ยาว
เนื้อที่รวม
( เมตร ) ตารางเมตร ตารางวา

หมายเหตุ

พื้นที่ซึ่งไดทําการตรวจสอบใหม
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ข. อาคาร
พื้นที่ตามสัญญาเชาเดิม
พื้นที่ซึ่งไดทําการตรวจสอบใหม
เพิ่มขึ้น
ลดลง

(ลงชื่อ).................................................................
(...............................................................)
ตําแหนง ................................................................
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บทที่ 4
การขอตออายุสัญญาเชาที่ดินราชพัสดุ
*****************
1. หลักฐานประกอบคําขอตออายุสัญญาเชา แบงไดดังนี้
1.1 สวนราชการ (องคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานของรัฐ หรือองคกรอื่นของรัฐ)
ยื่นคํารองขอตออายุสัญญาเชาที่ดินราชพัสดุ ชป.394/2 ลงนามโดยผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
หนวยงานของรัฐ องคกรอื่นของรัฐ หรือผูรับมอบอํานาจ (แนบหนังสือมอบอํานาจ)
1.2 รัฐวิสาหกิจ
ยื่นคํารองขอตออายุสัญญาเชาที่ดินราชพัสดุ ชป.394/2 ลงนามโดยผูแทนรัฐวิสาหกิจ หรือผูไดรับมอบ
อํานาจ (แนบหนังสือมอบอํานาจติดอากรแสตมป 30 บาท)
1.3 นิติบุคคล
1.3.1 ยื่นคํารองขอตออายุสัญญาเชาที่ดินราชพัสดุ ชป.394/2
1.3.2 ต นฉบั บหนั งสื อรั บรองนิ ติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย รับรองไมเกิ น
1 เดื อน หรื อ สํ า เนาหนั ง สื อ รั บ รองนิ ติ บุ ค คลดั ง กล า ว พร อ มลงนามรั บ รองโดยกรรมการผู มี อํ า นาจและ
ประทับ ตราสํ า คัญ ของนิ ติบุคคลนั้น หรื อโดยหุนสว นผูจัดการผูมีอํานาจ หรือ หนังสือรับ รองนิติบุคคลทาง
อิเล็กทรอนิกส
1.3.3 หากเปนบริษัท หางหุนสวน ผูมีสิทธิลงนามในหนังสือมอบอํานาจ จะตองเปนกรรมการหรือหุนสวน
ผูจัดการผูที่มีอํานาจตามหนังสือของกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย (ลงนามรับรองสําเนา)
1.3.4 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบานของผูขอตออายุสัญญาเชา (ลงนามรับรองสําเนา)
1.3.5 ถามีการมอบอํานาจ ตองทําเปนหนังสือมอบอํานาจ ติดอากรแสตมป 30 บาท พรอมสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบาน ของผูมอบอํานาจและของผูรับมอบอํานาจ (ลงนามรับรองสําเนา)
1.3.6 สําเนาคูฉบับสัญญาเชา และสําเนาใบเสร็จรับเงินคาเชาครั้งสุดทาย (ลงนามรับรองสําเนา)
1.4 บุคคลธรรมดา
1.4.1 ยื่นคํารองขอตออายุสัญญาเชาที่ดินราชพัสดุ ชป.394/2
1.4.2 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบานของผูขอตออายุสัญญาเชา (ลงนามรับรองสําเนา)
1.4.3 ถามีการมอบอํานาจ ตองทําเปนหนังสือมอบอํานาจ ติดอากรแสตมป 30 บาท พรอมสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบาน ของผูมอบอํานาจและของผูรับมอบอํานาจ (ลงนามรับรองสําเนา)
1.4.4 สําเนาคูฉบับสัญญาเชา และสําเนาใบเสร็จรับเงินคาเชาครั้งสุดทาย (ลงนามรับรองสําเนา)
2. การพิจารณาดําเนินการของโครงการ หรือหนวยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่ที่ราชพัสดุนั้นตั้งอยู
2.1 ให เ จ า หน า ที่ ผู รั บ คํ า ร อ งดํ า เนิ น การตรวจสอบประเภทที่ ร าชพั ส ดุ แ ละคุณ สมบั ติ ข องผู ข อเข า ทํ า
ประโยชน ตลอดจนเอกสารหลักฐานที่จําเปนที่ใชประกอบคํารองนั้นโดยเร็ว
2.2 ถาคํารองนั้นขัดกับหลักเกณฑการขอใชหรือการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุในความครอบครองของ
กรมชลประทาน และกฎหมายว า ด ว ยการชลประทานหลวง ใหเจาหนาที่ผูรั บ คําร องทําหนังสือตอบแจ ง
ขอขัดของใหผูขอเขาทําประโยชนทราบโดยตรงภายใน 7 วันทําการ นับแตวันรับคํารอง

**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ **
คูมือการปฏิบัติงานการจัดหาประโยชน
หาประโยชน (การจัดใหเชา) ที่ราชพัสดุ
กรมชลประทาน
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2.3 ถาคํารองนั้นไมขัดกับหลักเกณฑและกฎหมายตามขอ 2.2 ดําเนินการ ดังนี้
2.3.1 หากคํารองนั้นถูกตองโดยไมมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดจากเดิม ใหเจาหนาที่ผูรับคํารองจัดทํา
แบบรายงานตรวจสอบที่ดิน (ชป.394/1-1) และการเปรียบเทียบรายละเอียดและผังบริเวณ (ชป.394/1-2)
2.3.2 หากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดจากเดิม ใหเจาหนาที่ผูรับคํารองมีหนังสือแจงผูขอเขาทํา
ประโยชนภายใน 3 วันทําการ ใหจัดทําแผนที่และผังบริเวณที่ราชพัสดุ โดยจัดทํารายละเอียดประกอบแผนที่
ระบุหมาย เลขที่ดินตามหนังสือสําคัญหรือระวาง หมุดหลักฐาน เนื้อที่ที่ขอเขาทําประโยชนลงในแผนที่ให
ชัดเจน สงใหเจาหนาที่ผูรับคํารองเพื่อจัดทําแบบรายงานตรวจสอบที่ดิน (ชป.394/1-1) และการเปรียบเทียบ
รายละเอียดและผังบริเวณ (ชป.394/1-2)
2.4 รายละเอียดตามขอ 2.3.2 ประกอบดวยแผนที่ แผนผัง แสดงบริเวณที่เชา ใชแบบขนาด A1 ตามแบบ
มาตรฐานที่กรมชลประทานกําหนด ลงนามกํากับโดย ผูอํานวยการโครงการสงน้ําและบํารุงรักษา ผูอํานวยการ
โครงการชลประทาน (จังหวัด) หรือหนวยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่ที่ราชพัสดุนั้นตั้งอยู
2.5 พิจารณากฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑที่เกี่ยวของ ปญหาอุปสรรคตองานชลประทานในปจจุบันและอนาคต
2.6 ภายหลั งจากการจั ดทํ าแบบรายงานตรวจสอบที่ ดิ นและการเปรี ยบเที ยบรายละเอี ยดและผั งบริ เวณ
ตามขอ 2.3.2 ใหผูอํานวยการโครงการสงน้ําและบํารุงรักษา ผูอํานวยการโครงการชลประทาน (จังหวัด) หรือ
หนวยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่ที่ราชพัสดุนั้นตั้งอยูจัดทําและลงนามในแผนที่แสดงจุดที่ขออนุญาต แบบ
แปลน แผนผังที่แสดงรูปตัดตรงบริเวณที่ขอเชาเพื่อใหสอดคลองกับที่ผูขอเชานําเสนอขอตออายุสัญญา
2.7 กําหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมตามกฎหมายวาดวยการชลประทานหลวง
2.8 เสนอผูอํานวยการสํานักชลประทานใหความยินยอม หรือไมใหความยินยอม
3. การพิจารณาของสํานักชลประทาน
ผูอํานวยการสํานักชลประทานพิจารณา
3.1 กรณีไมใหความยินยอม (ไมอนุญาต) ใหทําหนังสือไมอนุญาตแจงผูขอตออายุสัญญาเชาทราบ โดยแจงเหตุผล
ขอกฎหมาย พรอมแจงสิทธิการอุทธรณภายใน 15 วัน นับแตวันที่ผูขอตออายุสัญญาเชาไดรับหนังสือแจง
3.2 กรณีใหความยินยอม (อนุญาต) ใหทําหนังสือลงนามแทนกรมชลประทาน พรอมแนบเอกสารทั้งหมด
แจงตอกรมธนารักษ หรือผูวาราชการจังหวัด หรือธนารักษพื้นที่ผูรับมอบอํานาจพิจารณาการตออายุสัญญาเชา
4. การพิจารณาของกรมธนารักษหรือผูวาราชการจังหวัด หรือธนารักษพื้นที่ผูรับมอบอํานาจ
4.1 กรณีอนุญาต แจงผูขอเชาใหชําระคาเชาและลงนามในสัญญาเชาออกสัญญาเชา/ตออายุสัญญาเชา
4.2 กรณีไมอนุญาต ถากรมธนารักษหรือผูวาราชการจังหวัด หรือธนารักษพื้นที่ผูรับมอบอํานาจ แจงผลการ
ไม อนุ ญาตให ผู อํานวยการสํ านั กชลประทานทําหนั งสื อแจ ง ผูข อต อ อายุ สั ญ ญาเช า ใช สิ ท ธิ อุท ธรณ โ ดยตรง
ไปยังกรมธนารักษหรือผูวาราชการจังหวัด หรือธนารักษพื้นที่แลวแตกรณี
5. การดําเนินการของโครงการฯ หรือหนวยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่ที่ราชพัสดุนั้นตั้งอยู
- ติดตามขอสําเนาตนฉบับหนังสือตออายุสัญญาเชาจาก กรมธนารักษหรือผูวาราชการจังหวัด หรือธนารักษ
พื้นที่ผูรับมอบอํานาจซึ่งเปนคูสัญญาลงนาม เพื่อเก็บไวเปนหลักฐาน และทําสําเนาสงใหกลุมงานการใชพื้นที่
ดานชลประทาน เพื่อลงทะเบียนฐานขอมูลตอไป
6. การดําเนินการของกลุมงานงานการใชพื้นที่ดานชลประทาน สวนปรับปรุงบํารุงรักษา สํานักบริหารจัดการน้ํา
และอุทกวิทยา มีขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้
1. ติด ตาม ประเมิน ผลการดํา เนิน งาน รวมทั้ง ใหคํา ปรึก ษา แนะนํา ปญหาเกี่ย วกับ การขออนุญาตเชา
ที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน
2. นํารายละเอียดการอนุญาตจัดใหเชา เพื่อรวบรวมเปนฐานขอมูลของกรมชลประทาน
3. เก็บสําเนาสัญญาเชา
**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ **
คูมือการปฏิบัติงานการจัดหาประโยชน
หาประโยชน (การจัดใหเชา) ที่ราชพัสดุ
กรมชลประทาน
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หมายเหตุ
1. กรณีเจาหนาที่ผูรับคํารอง (ตามระเบียบกรมชลประทานวาดวยการขอใชและการจัดหาประโยชน
เกี่ยวกับที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน พ.ศ. 2551 ขอ 6) หรือผูอํานวยการสํานัก
ชลประทานเปนผูพิจารณาไมใหความยินยอม หรือไมอนุญาตตามคํารองขอของผูขออนุญาตโดยอาศัย
อํานาจตามกฎหมายวาดวยการชลประทานหลวง โดยทําเปนหนังสือ (ตามขอ 9) ถือวาเปนคําสั่งทาง
ปกครอง ดังนั้น นอกจากขอความในหนังสือจะตองแจงเหตุผล ขอกฎหมาย ตองระบุขอความวาหาก
ประสงคจะอุทธรณ หรือโตแยงคําสั่งใหผูขออนุญาตยื่นอุทธรณ หรือโตแยงตอเจาหนาที่ผูทําคําสั่งทาง
ปกครองภายใน 15 วันนับแตวันที่ผูขออนุญาตไดรับหนังสือแจง (ถาไมกําหนดระยะเวลา 15 วัน สิทธิ
ในการอุทธรณหรือโตแยงจะขยายเปน 1 ป นับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง)
2. เมื่อเจาหนาที่ผูรับคํารองหรือผูอํานวยการสํานักชลประทานไดรับหนังสืออุทธรณหรือโตแยงคําสั่งจาก
ผูอุทธรณแลว จะตองพิจารณาอุทธรณ หากมีความเห็นดังตอไปนี้
2.1 เห็ น ด ว ยกั บ คํ า อุ ท ธรณ ไ ม ว า ทั้ ง หมดหรื อ บางส ว น (โดยสรุ ป จะยิ น ยอมหรื อ อนุ ญ าต) ให
ดําเนินการเปลี่ยนแปลงคําสั่งทางปกครองแลวแจงใหผูอุทธรณทราบเปนหนังสือไมเกิน 30
วัน นับแตวันที่ไดรับอุทธรณ
2.2 ไมเห็นดวยกับคําอุทธรณไมวาทั้งหมดหรือบางสวน (โดยสรุปไมยินยอมหรือไมอนุญาต) ให
รายงานความเห็นพรอมเหตุผลเสนออธิบดีกรมชลประทานผานผูบังคับบัญชาตามสายการ
บังคับบัญชาโดยดวน ทั้งนี้เพื่ออธิบดีกรมชลประทานจะไดพิจารณาอุทธรณและแจงผลใหผู
อุทธรณทราบไมเกิน 30 วัน นับแตวันที่อธิบดีกรมชลประทานไดรับอุทธรณ
3. กรณีเปนการปฏิเสธผูขออนุญาตโดยสวนราชการอื่นที่เกี่ยวของใหผูอํานวยการสํานักชลประทานจัดทํา
หนังสือแจงผูขออนุญาตใชสิทธิอุทธรณหรือโตแยงคําสั่งไปยังสวนราชการนั้น
(ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539)

**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ **
คูมือการปฏิบัติงานการจัดหาประโยชน
หาประโยชน (การจัดใหเชา) ที่ราชพัสดุ
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กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ
1. พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 และที่แกไขเพิ่มเติม
2. พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518
3. กฎกระทรวงว า ด ว ยหลั กเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช และจัดหาประโยชน
เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2545
4. กฎกระทรวงว าด วยหลั กเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช และจัดหาประโยชน
เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
5. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2552
6. คํ า สั่ ง กรมธนารั ก ษ ที่ 281/2549 ลงวั น ที่ 15 พฤษภาคม 2549 เรื่ อ ง การมอบอํ า นาจให
ผูวาราชการจังหวัดตามระบบบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
7. คําสั่งกรมธนารักษ ที่ 296/2553 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2553 เรื่อง หลักเกณฑการกําหนดอัตรา
คาเชา คาทดแทนและคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ
9. คําสั่งกรมธนารักษ ที่ 508/2553 ลงวันที่ 20 กันยายน 2553 เรื่อง มอบอํานาจใหธนารักษพื้นที่
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธนารักษ
10. คําสั่งกรมธนารักษ ที่ 509/2553 ลงวันที่ 20 กันยายน 2553 เรื่อง มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธนารักษ
10. ระเบี ยบกรมชลประทานวาดวยการขอใชและการจัดหาประโยชนเกี่ยวกับ ที่ราชพัสดุในความ
ครอบครองของกรมชลประทาน พ.ศ. 2551
11. ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง การรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ พ.ศ. 2552
ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2552

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
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คูมือการปฏิบัติงานการจัดหาประโยชน
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กรมชลประทาน

ชป.๓๙๔/๒

คํารองขอตออายุสัญญาเชาที่ดินราชพัสดุ
เขียนที่......................................................
วันที่.................เดือน.........................พ.ศ. ...................
ขาพเจา...............................................อายุ.................ป เชือ้ ชาติ...................สัญชาติ..........................
อยูบานเลขที่.........................ถนน .......................................ตําบล......................................อําเภอ.............................
จังหวัด...............................................ผูเชาที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่....................................................
ตําบล ............................................. อําเภอ....................................................จังหวัด.................................................
ซึ่งอยูในบริเวณ…..................................................................................แปลงที่...........................................................
เขตโครงการ.................................................................................................มีอาณาเขตดังนี้ .ทิศเหนือ....................................................................ติด...............................................................
ทิศใต.........................................................................ติด...............................................................
ทิศตะวันออก ...........................................................ติด...............................................................
ทิศตะวันตก...............................................................ติด...............................................................
รวมเนื้อที่ทั้งหมด................................................... เพื่อ................................................................................
ซึ่งขาพเจาไดเชาในอัตรา..........................................บาท ตอป ขาพเจาไดชําระคาเชาถึงป........................................
ยังคางคาเชาป พ.ศ. ...................................................
ดวยขาพเจามีความประสงคขออนุญาตตออายุสัญญาเชาประจําป พ.ศ...................................โดยยินยอม
เสียคา เชาตามที่ทางราชการกําหนดตามสภาพทําเลและสภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงในปจจุบัน พรอมกับ
คาธรรมเนียมตามระเบียบและยินยอมปฏิบัติ ตามระเบียบของทางราชการวาดวยการเชาที่ราชพัสดุทุกประการ
หากมีคาเสียหายและคาปรับใด ขาพเจาขอรับผิดชอบทั้งสิ้น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดดําเนินการตอไป
(ลงชื่อ)..............................................ผูยื่นคํารองขอตออายุสัญญาเชา
(................................................)
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คําชี้แจงของเจาหนาที่

เรียน..............................
..............................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)...............................................................
(................................................................)
ตําแหนง................................................................

การยื่นคํารองขอตออายุสัญญาเชาที่ราชพัสดุ ผูยื่นจะตองแนบหลักฐานประกอบคํารองขอดังนี้ .๑.
๒.
๓.
๔.

สําเนาทะเบียนบานและสําเนาบัตรประจําตัวของผูเชา
หนังสือมอบอํานาจที่ติดอากรแสตมปถูกตอง ในกรณีผูยื่นมอบใหตัวแทนทําการแทนตน
สําเนาคําสั่งศาลตั้งผูจัดการมรดก ในกรณีขอเชาตอจากเจามรดก
คูฉบับสัญญาเชา และสําเนาใบเสร็จรับเงินคาเชาครั้งสุดทาย
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กรมชลประทาน

ชป.๓๙๔/๑-๑

แบบรายงานตรวจสอบที่ราชพัสดุ
ประเภทและที่ตั้งของที่ดิน
๒. ก. ชื่อผูยื่นคําขอ .................................................................
๑. ก. ที่ดินประเภท
ข. เพื่อ ................................................................................
( ) ๑. นําไปจัดหาประโยชนได
ค. เนื้อที่ ...........................................................................
( ) ๒. นําไปจัดหาประโยชนไมได
ง. ยื่นคํารองเมื่อ ...............................................................
ข. ที่ตั้งของที่ดิน
จ. รับบันทึกสั่งการเมื่อวันที่ .............................................
ตําบล ................ อําเภอ .............................. ฉ. ไปตรวจสอบเมื่อวันที่ ...................................................
จังหวัด ..........................................................
ถึงวันที่ .......................................................................
โฉนดที.่ ................หมายเลขที่ดิน ................
หนาสํารวจ........... ทะเบียนราชพัสดุ ...........
๓. ก. ที่ดินแปลงนี้มีเนื้อที่ตามที่ขอ
ข. มีหรือไมมีหลักเขต ....................................
ค. มีหลักเขต ............................................หลัก
ง. ควรปกหลักเขต .................................หลัก

๔. ก. ตรวจสอบเนื้อที่ได ..................................................
ข. เนื้อที่มากกวา / นอยกวา ...........................................
ค. ปกหลักเขตแลว .......................................................
จ. คาธรรมเนียมรังวัด , ปกหลักเขต .....................บาท

๕. รายงานเกี่ยวกับที่ดิน
ก. สภาพของที่ดิน .....................................................................................................................................
ข. สภาพอาคารโรงเรือน ...........................................................................................................................
( ) ๑. เปนไปตามสัญญา
( ) ๒. เปลี่ยนแปลงไปจากสัญญา
( ) ๒.๑ เปลี่ยนแปลงโครงสราง
( ) ๒.๒ เปลี่ยนแปลงลักษณะอาคาร
ค. ใชเปนที่อยูอาศัย , อาคารพาณิชย , เกษตรกรรม ฯลฯ .........................................................................
ง. ทําเล .....................................................................................................................................................
๖. อื่น ๆ .........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
ไดแนบ .................................................................................มาพรอมรายงานนี้แลว
(ลงชือ่ )....................................................ผูตรวจสอบที่ดิน
(....................................................)
ตําแหนง................................................................
วันที่.......................................................................
/๗. ความเห็นของ...
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๗. ความเห็นของ ผอ.คบ. / ผอ.คป. / ชคบ. หรือตําแหนงเทียบเทา
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ).............................................................
(............................................................)
ตําแหนง...........................................................
วันที่..................................................................
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บทที่ 5
การขอเชาที่ดินราชพัสดุแทนผูเชาที่ถึงแกกรรม
*********************

1. หลักฐานประกอบคําขอเชาที่ดินราชพัสดุแทนผูเชาที่ถึงแกกรรม แบงไดดังนี้
บุคคลธรรมดา
1.1 ยื่นคํารองขอเชาที่ดินราชพัสดุแทนผูเชาที่ถึงแกกรรม และยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ทางราชการ
กําหนด ชป.394/3
1.2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน , สําเนาทะเบียนบานของผูขอเชา (ลงนามรับรองสําเนา)
1.3. ถามีการมอบอํานาจ ตองทําเปนหนังสือมอบอํานาจ ติดอากรแสตมป 30 บาท พรอมสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบาน ของผูมอบอํานาจและของผูรับมอบอํานาจ (ลงนามรับรองสําเนา)
1.4 สําเนาใบมรณะบัตรของผูเชาเดิม (ลงนามรับรองสําเนา)
1.5 สําเนาคําสั่งศาลตั้งผูจัดการมรดก กรณีที่ยังไมมีทายาท (ลงนามรับรองสําเนา)
1.6 สําเนาหลักฐานการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์อาคารที่ปลูกในที่เชา (ใชเฉพาะเชาเพื่ออยูอาศัยและลงนาม
รับรองสําเนา)
1.7 บันทึกคํายินยอมทายาทอื่นๆ พรอมสําเนาทะเบียนบานและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (ลงนามรับรอง
สําเนา)
1.8 สําเนาคูฉบับสัญญาเชาพรอมเอกสารเดิมทั้งหมด และสําเนาใบเสร็จรับเงินคาเชาครั้งสุดทาย (ลงนาม
รับรองสําเนา)
2. การพิจารณาดําเนินการของโครงการ หรือหนวยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่ที่ราชพัสดุนั้นตั้งอยู
2.1 ให เ จ า หน า ที่ ผู รั บ คํ า ร อ งดํ า เนิ น การตรวจสอบประเภทที่ ร าชพั ส ดุ แ ละคุณ สมบั ติ ข องผู ข อเข า ทํ า
ประโยชน ตลอดจนเอกสารหลักฐานที่จําเปนที่ใชประกอบคํารองนั้นโดยเร็ว
2.2 ถาคํารองนั้นขัดกับหลักเกณฑการขอใชหรือการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุในความครอบครองของ
กรมชลประทาน และกฎหมายว า ด ว ยการชลประทานหลวง ใหเจาหนาที่ผูรั บ คําร องทําหนังสือตอบแจ ง
ขอขัดของใหผูขอเขาทําประโยชนทราบโดยตรงภายใน 7 วันทําการ นับแตวันรับคํารอง
2.3 ถาคํารองนั้นไมขัดกับหลักเกณฑและกฎหมายตามขอ 2.2 ดําเนินการ ดังนี้
2.3.1 หากคํารองนั้นถูกตองโดยไมมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดจากเดิม ใหเจาหนาที่ผูรับคํารองจัดทํา
แบบรายงานตรวจสอบที่ดิน (ชป.394/1-1) และการเปรียบเทียบรายละเอียดและผังบริเวณ (ชป.394/1-2)
2.3.2 หากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดจากเดิม ใหเจาหนาที่ผูรับคํารองมีหนังสือแจงผูขอเขาทํา
ประโยชนภายใน 3 วันทําการ ใหจัดทําแผนที่และผังบริเวณที่ราชพัสดุ โดยจัดทํารายละเอียดประกอบแผนที่
ระบุหมาย เลขที่ดินตามหนังสือสําคัญหรือระวาง หมุดหลักฐาน เนื้อที่ที่ขอเขาทําประโยชนลงในแผนที่ให
ชัดเจน สงใหเจาหนาที่ผูรับคํารองเพื่อจัดทําแบบรายงานตรวจสอบที่ดิน (ชป.394/1-1) และการเปรียบเทียบ
รายละเอียดและผังบริเวณ (ชป.394/1-2)
2.4 รายละเอียดตามขอ 2.3.2 ประกอบดวยแผนที่ แผนผัง แสดงบริเวณที่เชา ใชแบบขนาด A1 ตามแบบ
มาตรฐานที่กรมชลประทานกําหนด ลงนามกํากับโดย ผูอํานวยการโครงการสงน้ําและบํารุงรักษา ผูอํานวยการ
โครงการชลประทาน (จังหวัด) หรือหนวยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่ที่ราชพัสดุนั้นตั้งอยู
2.5 พิจารณากฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑที่เกี่ยวของ ปญหาอุปสรรคตองานชลประทานในปจจุบันและ
อนาคต
**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ **
คูมือการปฏิบัติงานการจัดหาประโยชน
หาประโยชน (การจัดใหเชา) ที่ราชพัสดุ
กรมชลประทาน

72

2.6 ภายหลังจากการจัดทําแบบรายงานตรวจสอบที่ดินและการเปรียบเทียบรายละเอียดและผังบริเวณตาม
ขอ 2.3.2 ให ผูอํานวยการโครงการสงน้ําและบํารุงรักษา ผูอํานวยการโครงการชลประทาน (จังหวั ด) หรือ
หน ว ยงานอื่ น ๆ ของกรมชลประทานที่ ที่ ร าชพั ส ดุ นั้ น ตั้ ง อยู จั ด ทํ า และลงนามในแผนที่ แ สดงจุ ด ที่ ข อเช า
แบบแปลน แผนผังที่แสดงรูปตัดตรงบริเวณที่ขอเชาเพื่อใหสอดคลองกับที่ผูขอเชานําเสนอขอตออายุสัญญา
2.7 กําหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมตามกฎหมายวาดวยการชลประทานหลวง
2.8 เสนอผูอํานวยการสํานักชลประทานใหความยินยอม หรือไมใหความยินยอม
3. การพิจารณาของสํานักชลประทาน
ผูอํานวยการสํานักชลประทานพิจารณา
3.1 กรณีไมใหความยินยอม (ไมอนุญาต) ใหทําหนังสือไมอนุญาตแจงผูขอเชาแทนทราบ โดยแจงเหตุผล
ขอกฎหมาย พรอมแจงสิทธิการอุทธรณภายใน 15 วัน นับแตวันที่ผูขอเชาแทนไดรับหนังสือแจง
3.2 กรณี ใ ห ค วามยิ น ยอม (อนุ ญ าต) ให ทํ าหนั งสื อลงนามแทนกรมชลประทาน พร อมเอกสารทั้ งหมด
แจงตอกรมธนารักษ หรือผูวาราชการจังหวัด หรือธนารักษพื้นที่ผูรับมอบอํานาจพิจารณาการจัดใหเชาแทน
4. การพิจารณาของกรมธนารักษ หรือผูวาราชการจังหวัด หรือธนารักษพื้นที่ผูรับมอบอํานาจ
4.1 กรณีอนุญาตจัดใหเชา แจงผูขอเชาแทนใหชําระคาเชาและลงนามในสัญญาเชา ออกสัญญาเชา /
ตออายุสัญญาเชา
4.2 กรณีไมอนุญาตจัดใหเชา ถากรมธนารักษ หรือผูวาราชการจังหวัด หรือธนารักษพื้นที่ผูรับมอบอํานาจ
แจงผลการไมอนุญาตใหผูอํานวยการสํานักชลประทานทําหนังสือแจงผูขอเชาแทนใชสิทธิอุทธรณโดยตรงไปยัง
กรมธนารักษ หรือผูวาราชการจังหวัด หรือธนารักษพื้นที่ผูรับมอบอํานาจแลวแตกรณี
5. การดําเนินการของโครงการ หรือหนวยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่ที่ราชพัสดุนั้นตั้งอยู
- ติดตามขอสําเนาตนฉบับหนังสือสัญญาเชาจาก กรมธนารักษหรือผูวาราชการจังหวัด หรือธนารักษพื้นที่
ผู รั บ มอบอํ า นาจซึ่ งเป น คู สั ญ ญาลงนามเพื่ อ เก็ บ ไว เป น หลั กฐาน และทํ าสํ า เนาส ง ให กลุ ม งานการใชพื้ น ที่
ดานชลประทาน เพื่อลงทะเบียนฐานขอมูลตอไป
6. การดําเนินการของกลุมงานการใชพื้นที่ดานชลประทาน สวนปรับปรุงบํารุงรักษา สํานักบริหารจัดการน้ํา
และอุทกวิทยา มีขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้
1. ติด ตาม ประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งาน รวมทั้ งให คํา ปรึ กษา แนะนําปญ หาเกี่ย วกับ การขออนุญ าตเชา
ที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน
2. นํารายละเอียดการอนุญาตใหเชา เพื่อรวบรวมเปนฐานขอมูลของกรมชลประทาน
3. เก็บสําเนาสัญญาเชา

**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ **
คูมือการปฏิบัติงานการจัดหาประโยชน
หาประโยชน (การจัดใหเชา) ที่ราชพัสดุ
กรมชลประทาน
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หมายเหตุ

1. กรณีเจาหนาที่ผูรับคํารอง (ตามระเบียบกรมชลประทานวาดวยการขอใชและการจัดหาประโยชน

เกี่ยวกับที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน พ.ศ. 2551 ขอ 6) หรือผูอํานวยการ
สํานักชลประทานเปนผูพิจารณาไมใหความยินยอม หรือไมอนุญาตตามคํารองขอของผูขออนุญาต
โดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายวาดวยการชลประทานหลวง โดยทําเปนหนังสือ (ตามขอ 9) ถือวา
เปนคําสั่งทางปกครอง ดังนั้น นอกจากขอความในหนังสือจะตองแจงเหตุผล ขอกฎหมาย ตอง
ระบุขอความวาหากประสงคจะอุทธรณ หรือโตแยงคําสั่งใหผูขออนุญาตยื่นอุทธรณ หรือโตแยงตอ
เจาหนาที่ผูทําคําสั่งทางปกครองภายใน 15 วันนับแตวันที่ผูขออนุญาตไดรับหนังสือแจง (ถาไม
กํา หนดระยะเวลา 15 วั น สิทธิในการอุทธรณห รือโตแยงจะขยายเปน 1 ป นับ แตวัน ที่ไดรับ
หนังสือแจง)
2. เมื่อเจาหนาที่ผูรับคํารองหรือผูอํานวยการสํานักชลประทานไดรับหนังสืออุทธรณหรือโตแยงคําสั่ง
จากผูอุทธรณแลว จะตองพิจารณาอุทธรณ หากมีความเห็นดังตอไปนี้
2.1 เห็ น ด ว ยกั บ คํ า อุ ท ธรณ ไ ม ว า ทั้ ง หมดหรื อ บางส ว น (โดยสรุ ป จะยิ น ยอมหรื อ อนุ ญ าต) ให
ดําเนินการเปลี่ยนแปลงคําสั่งทางปกครองแลวแจงใหผูอุทธรณทราบเปนหนังสือไมเกิน 30
วัน นับแตวันที่ไดรับอุทธรณ
2.2 ไมเห็นดวยกับคําอุทธรณไมวาทั้งหมดหรือบางสวน (โดยสรุปไมยินยอมหรือไมอนุญาต)ให
รายงานความเห็นพรอมเหตุผลเสนออธิบดีกรมชลประทานผานผูบังคับบัญชาตามสายการ
บังคับบัญชาโดยดวน ทั้งนี้เพื่ออธิบดีกรมชลประทานจะไดพิจารณาอุทธรณและแจงผลใหผู
อุทธรณทราบไมเกิน 30 วัน นับแตวันที่อธิบดีกรมชลประทานไดรับอุทธรณ
3. กรณีเปนการปฏิเสธผูขออนุญาตโดยสวนราชการอื่นที่เกี่ยวของ ใหผูอํานวยการสํานักชลประทาน
จัดทําหนังสือแจงผูขออนุญาตใชสิทธิอุทธรณหรือโตแยงคําสั่งไปยังสวนราชการนั้น
(ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539)

**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ **
คูมือการปฏิบัติงานการจัดหาประโยชน
หาประโยชน (การจัดใหเชา) ที่ราชพัสดุ
กรมชลประทาน
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กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ
1. พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 และที่แกไขเพิ่มเติม
2. พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518
3. กฎกระทรวงว า ด ว ยหลั กเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช และจัดหาประโยชน
เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2545
4. กฎกระทรวงว าด วยหลั กเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช และจัดหาประโยชน
เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
5. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2552
6. คํ า สั่ ง กรมธนารั ก ษ ที่ 281/2549 ลงวั น ที่ 15 พฤษภาคม 2549 เรื่ อ ง การมอบอํ า นาจให
ผูวาราชการจังหวัดตามระบบบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
7. คําสั่งกรมธนารักษ ที่ 296/2553 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2553 เรื่อง หลักเกณฑการกําหนดอัตรา
คาเชา คาทดแทนและคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ
10. คําสั่งกรมธนารักษ ที่ 508/2553 ลงวันที่ 20 กันยายน 2553 เรื่อง มอบอํานาจใหธนารักษพื้นที่
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธนารักษ
11. คําสั่งกรมธนารักษ ที่ 509/2553 ลงวันที่ 20 กันยายน 2553 เรื่อง มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธนารักษ
10. ระเบี ยบกรมชลประทานวาดวยการขอใชและการจัดหาประโยชนเกี่ยวกับ ที่ราชพัสดุในความ
ครอบครองของกรมชลประทาน พ.ศ. 2551
11. ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง การรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ พ.ศ. 2552
ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2552

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ **
คูมือการปฏิบัติงานการจัดหาประโยชน
หาประโยชน (การจัดใหเชา) ที่ราชพัสดุ
กรมชลประทาน
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กรมชลประทาน

ชป.๓๙๔/๓

คํารองขอเชาที่ดินราชพัสดุแทนผูเชาที่ถึงแกกรรม
และคํายินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ทางราชการกําหนด
เขียนที่.........................................................
วันที่...............เดือน..............…….......พ.ศ.....................
ก. ที่ดินราชพัสดุ จํานวนเนื้อที่ …….........ไร...........งาน..........วา และหรือ ..............ตารางวา แปลงที…่ .………............
และมีอาคารเลขที่….......……….. ซึ่งอยูในบริเวณ …..........................……. เขตโครงการ....................................……..
ที่ตั้งที่ราชพัสดุทะเบียนเลขที่………............................…มีหลักฐานสําหรับที่ดิน (โฉนดที่ดินหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง
หรือสิทธิครอบครอง).................................เลขที่...................ตําบล.................................อําเภอ................................
จังหวัด................................................
ข. ผูเชาที่ถึงแกกรรมชื่อ.................................................นามสกุล..............................................อายุ…….............……ป
อยูบานเลขที่…...................……หมูที่.........................ถนน…….……......................……. ตําบล……..........…........………
อําเภอ……..................………จังหวัด………..............................ถึงแกกรรมเมื่อวันที่....…........เดือน………….......….......
พ.ศ.................………
ค. ขาพเจา ………..........………..............………...…… อายุ...................ป อยูบานเลขที่………...........หมูที่…..............……
ถนน………..................…… ตําบล………..............……….. อําเภอ ……….......……….….จังหวัด ………..........…………......
มีความสัมพันธกับผูเชาที่ถึงแกกรรมในฐานะเปนทายาท …………….......................................……………………………..
ง. ข า พเจ า มี ค วามประสงค ข อเช า ที่ ร าชพั ส ดุที่ กล าวขา งบนนี้ แทนผู เช าเดิม โดยยิน ยอมปฏิบั ติต ามเงื่ อนไขที่
ทางราชการกําหนดเกี่ยวกับการขอเชาที่ราชพัสดุแทนผูเชาที่ถึงแกกรรมดังตอไปนี้คือ .๑. นับแตวันที่ผูเชาเดิมถึงแกกรรม ถาขาพเจามิไดยื่นคํารองขอเชามาภายใน ๑ ป ในกรณีเชาเพื่ออยูอาศัย
ทําไร ทํานา หรือเพื่อการเกษตรอื่น หรือภายใน ๓๐ วัน ในกรณีเชาอาคารพาณิชยหรือการปลูกสรางอาคาร
ขาพเจาจะยกกรรมสิทธิ์ให กระทรวงการคลัง และจะชําระคาธรรมเนียมการจัดใหเชาตามระเบียบของ
กระทรวงการคลัง
๒. ขาพเจาจะชําระคาเชาในอัตราที่ทางราชการกําหนด
๓. ขาพเจาจะชําระคาภาษี ตลอดจนคาธรรมเนียมอื่นๆ ที่จะตองชําระใหแกทางราชการ
๔. กรณีเปนการเชาอาคารราชพัสดุ ขาพเจาจะชําระเบี้ยประกันอัคคีภัยอาคารที่เชาแทนกระทรวงการคลัง
ตลอดอายุสัญญาเชา
๕. นอกจากเงื่อนไขดังกลาวขางตน ขาพเจายิน ยอมรับไปทั้งสิทธิและหนาที่ที่ผูเชาเดิม มีความผูกพัน
ตอกระทรวงการคลัง และยินยอมปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการทุกประการ
๖. หากมีคาเสียหายและคาปรับใด ๆ ขาพเจาขอรับผิดชอบทั้งสิ้น

/ขาพเจา...
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ขาพเจารับ ทราบเงื่อนไขและยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกลาวขางบนนี้ทั้งหมด จึงไดล งลายมือชื่อ
รับรองไวเปนหลักฐานตอพนักงานเจาหนาที่
ลงชื่อ …………………………………..............…ผูขอเชา
(.........................................................)
ลงชื่อ ………………………………………............พนักงานเจาหนาที่
(..........................................................)
ลงชื่อ ……………………………...........………… พยาน
(..........................................................)
ลงชื่อ ……………………………...........………… พยาน
(..........................................................)

คําชี้แจงเจาหนาที่
เรียน..............................................
.........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ……………………………...............…..………
(............................................................)
ตําแหนง...........................................................
การยื่นคํารองขอเชาที่ราชพัสดุแทนผูเชาที่ถึงแกกรรม ผูยื่นจะตองแนบหลักฐานประกอบคํารอง ดังนี้ .๑. สําเนาทะเบียนบานและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูยื่น
๒. หนังสือมอบอํานาจที่ติดอากรแสตมปถูกตอง ในกรณีที่ผูยื่นมอบใหตัวแทนทําการแทนตน
๓. สําเนาคําสั่งศาลตั้งผูจัดการมรดก
๔. สําเนาใบมรณะบัตร
๕. สําเนาหลักฐานแสดงการเปนทายาทโดยธรรม
๖. สําเนาหลักฐานการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์อาคารที่ปลูกในที่เชา (กรณีมีอาคารปลูกในที่เชา)
๗. บันทึกคํายินยอมทายาทอื่น ๆ หรือสําเนาคําสั่งศาล
๘. คูฉบับสัญญาเชา และสําเนาใบเสร็จรับเงินคาเชาครั้งสุดทาย
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กรมชลประทาน

ชป.๓๙๔/๑-๑

แบบรายงานตรวจสอบที่ราชพัสดุ
ประเภทและที่ตั้งของที่ดิน
๒. ก. ชื่อผูยื่นคําขอ .................................................................
๑. ก. ที่ดินประเภท
ข. เพื่อ ................................................................................
( ) ๑. นําไปจัดหาประโยชนได
ค. เนื้อที่ ...........................................................................
( ) ๒. นําไปจัดหาประโยชนไมได
ง. ยื่นคํารองเมื่อ ...............................................................
ข. ที่ตั้งของที่ดิน
จ. รับบันทึกสั่งการเมื่อวันที่ .............................................
ตําบล ................ อําเภอ .............................. ฉ. ไปตรวจสอบเมื่อวันที่ ...................................................
จังหวัด ..........................................................
ถึงวันที่ .......................................................................
โฉนดที.่ ................หมายเลขที่ดิน ................
หนาสํารวจ........... ทะเบียนราชพัสดุ ...........
๓. ก. ที่ดินแปลงนี้มีเนื้อที่ตามที่ขอ
ข. มีหรือไมมีหลักเขต ....................................
ค. มีหลักเขต ............................................หลัก
ง. ควรปกหลักเขต .................................หลัก

๔. ก. ตรวจสอบเนื้อที่ได ..................................................
ข. เนื้อที่มากกวา / นอยกวา ...........................................
ค. ปกหลักเขตแลว .......................................................
จ. คาธรรมเนียมรังวัด , ปกหลักเขต .....................บาท

๕. รายงานเกี่ยวกับที่ดิน
ก. สภาพของที่ดิน .....................................................................................................................................
ข. สภาพอาคารโรงเรือน ...........................................................................................................................
( ) ๑. เปนไปตามสัญญา
( ) ๒. เปลี่ยนแปลงไปจากสัญญา
( ) ๒.๑ เปลี่ยนแปลงโครงสราง
( ) ๒.๒ เปลี่ยนแปลงลักษณะอาคาร
ค. ใชเปนที่อยูอาศัย , อาคารพาณิชย , เกษตรกรรม ฯลฯ .........................................................................
ง. ทําเล .....................................................................................................................................................
๖. อื่น ๆ .........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
ไดแนบ .................................................................................มาพรอมรายงานนี้แลว
(ลงชือ่ )....................................................ผูตรวจสอบที่ดิน
(....................................................)
ตําแหนง................................................................
วันที่.......................................................................
/๗. ความเห็นของ...
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๗. ความเห็นของ ผอ.คบ. / ผอ.คป. / ชคบ. หรือตําแหนงเทียบเทา
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ).............................................................
(............................................................)
ตําแหนง...........................................................
วันที่..................................................................
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ชป.๓๙๔/๑-๒

กรมชลประทาน

การเปรียบเทียบรายละเอียดที่เชาบริเวณ........................................................

ที่ดิน
แปลง
เลขที่

รายงานการตรวจสอบ
ครั้งเกาและใหม
ก. ที่ดิน
ที่ดินตามสัญญาเชาเดิม

กวาง
( เมตร )

ขนาดพื้นที่และอาคาร
ยาว
เนื้อที่รวม
( เมตร ) ตารางเมตร ตารางวา

หมายเหตุ

พื้นที่ซึ่งไดทําการตรวจสอบใหม
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ข. อาคาร
พื้นที่ตามสัญญาเชาเดิม
พื้นที่ซึ่งไดทําการตรวจสอบใหม
เพิ่มขึ้น
ลดลง

(ลงชื่อ).................................................................
(...............................................................)
ตําแหนง ................................................................

82

บทที่ 6
การใหคําเสนอแนะ การติดตามและประเมินผล
*****************

เพื่อใหหนวยงานของกรมชลประทานสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง กรมชลประทานจึงกําหนดไว
ในระเบียบกรมชลประทานวาดวยการขอใชและการจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ ในความครอบครองของ
กรมชลประทาน พ.ศ.2551 ขอ 5 ให ฝ ายผลประโยชนแ ละเงิน กองทุน ให คํา เสนอแนะ ติด ตามผลการ
ดําเนินการของสํานักชลประทานตางๆ เพื่อใหเปนไปตามระเบียบนี้
ความสําคัญของการใหคําเสนอแนะ ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล นับวาเปนขั้นตอนที่สําคัญมาก
ทั้งนี้เพราะหากผูปฏิบัติงานของสํานัก/โครงการ ปฏิบัติงานไมถูกตอง แมเพียงเล็กนอย เมื่อไมไดรับคําแนะนํา
และไมมีการตรวจสอบ ผูปฏิบัติงานจะไมทราบถึงขอผิดพลาดและยังคงปฏิบัติงานเชนเดิม ยอมกอใหเกิดความ
เสียหายตอกรมได เพราะการขออนุญาตใหเชาที่ดินมีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หลักเกณฑและ
แบบฟอรม ที่ตองยึดถือเปนหลักในการปฏิบัติงาน ทั้งยังมีหนวยงานที่เกี่ยวของหลายฝายทั้งภายในกรมและ
หนวยงานภายนอก หากผูปฏิบัติขาดความรู ความสามารถ ความเขาใจในรายละเอียดทุกขั้นตอน ทั้งทางดาน
กฎหมายและวิศวกรรมแลวอาจกอใหเกิดผลกระทบตอกรม ทั้งในดานภาพพจน ความนาเชื่อถือ และเกิดความ
เสียหายตองานชลประทาน ดวยเหตุผลดังกลาว กรมจึงกําหนดใหกลุมงานการใชพื้นที่ดานชลประทาน สวน
ปรับปรุงบํารุงรักษา สํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา ทําหนาที่ใหคําเสนอแนะ ติดตามผลการดําเนินของ
สํานักชลประทานตางๆ

การใหคําเสนอแนะ

ในการให คํา เสนอแนะนั้ น นอกจากการใหคําเสนอแนะเกี่ย วกับ วิธีการปฏิบัติงานการขออนุญาต
เกี่ ย วกั บ จั ด หาประโยชน ในที่ ร าชพั ส ดุ ที่เ ป น เรื่ อ งหารื อ หรื อ ขอคํ า ปรึ กษากรณี ก ารขออนุ ญ าตทั่ ว ไปแล ว
ยั ง รวมถึ งการพิ จ ารณาการขออนุ ญ าตที่ เป น กรณี พิเ ศษ ไม เคยมีก ารขออนุ ญ าตมาก อ น ทั้ งนี้ เพราะการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขออนุญาตเชาที่ดินราชพัสดุที่กลาวมาทั้งหมดเปนการขออนุญาตที่มีวิธีการปฏิบัติงาน
และประเภทของการขออนุญาตที่สามารถกําหนดวิธีการปฏิบัติ หลักเกณฑดานวิศวกรรม ระเบียบ กฎหมายที่
จะรองรั บได อย า งชัดเจน หากแตในทางปฏิ บัติจริงอาจมีผูขออนุญาตบางราย ขออนุญาตเชาที่ดินกรณีอื่นๆ
นอกเหนือจากที่กลาวมาแลว เปนเหตุใหผูปฏิบัติงานไมสามารถพิจารณาดําเนินการได จึงขอใหดําเนินการตาม
แนวทางดังตอไปนี้
1. พิ จ ารณาเสนอป ญ หาข อ อุ ป สรรค ข อ คิ ดเห็ น ตามลํ า ดั บ ชั้ น เพื่อ ประชุม หารื อร ว มกั น ภายใน
หนวยงานเพื่อหาแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม
2. การขออนุญาตเชาบางกรณีเปนนโยบายของภาครัฐ เชน การใชสถานที่ราชการจัดเปนสถานที่
ทองเที่ยว เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวและเศรษฐกิจภายในทองถิ่น กรณีดังกลาวใหนําเขาสูกระบวนการพิจารณา
หาแนวทางรวมกันกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน กรมชลประทาน ธนารักษพื้นที่โดยผูวาราชการเปนประธาน ทั้งนี้
ในส ว นของกรมชลประทานแม จ ะเป น นโยบายภาครั ฐ หากเป น กรณี ที่ ไ ม อ าจอนุ ญ าตได เพราะขั ด ต อ
พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 ก็ไมอาจอนุญาตใหเชาได
3. กรณี ที่มี ป ญหาไม อาจหาข อยุติ ได ให ทําบั นทึกหารื อกลุ มงานการใช พื้นที่ ดานชลประทาน สวน
ปรับปรุงบํารุงรักษา สํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา เพื่อพิจารณาปญหาและแนวทางปฏิบัติ กรณีที่เกี่ยวของ
กับวิธีการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ ดานวิศวกรรม กลุมงานการใชพื้นที่
ด านชลประทาน ส วนปรั บปรุ งบํ ารุ งรั กษา สํ านั กบริ หารจั ดการน้ํ าและอุ ทกวิ ทยา จะทํ าบั นทึ กแจ งตอบเอง
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กรณีขอหารือที่เกี่ยวของกับ ดานกฎหมายจะสงใหสํานักกฎหมายและที่ดินพิจารณา หากเปนกรณีที่ยุงยากและตอง
พิจารณารวมกัน อาจนําเขาสูกระบวนการประชุมหารือผูเกี่ยวของ ไดแกสํานักกฎหมายและที่ดิน สํานักออกแบบ
และสถาปตยกรรม โดยสํานักชลประทาน/โครงการเจาของเรื่อง เปนผูนําเสนอขอเท็จจริงและปญหา เพื่อหาขอยุติ
ใหไดสําหรับเปนแนวทางปฏิบัติ
อนึ่ง กลุมงานการใชพื้นที่ดานชลประทาน ไดรวบรวมคําถาม – คําตอบ เกี่ยวกับการขออนุญาตตางๆ
เปนรูปเลม โดยไดจัดสงใหสํานักชลประทานและโครงการฯ ไวใชประโยชนแลว หรือสามารถเรียกดูไดจาก
เว็บไซต http://www3.rid.go.th/fad/fad_rev/rev_1.htm

การติดตามและประเมินผล

การติ ดตาม คื อ การตรวจติ ดตามงานหรือการปฏิบั ติงาน เพื่อ ลดป ญ หาที่เกิ ดขึ้ นในระหวา งการ
ดําเนินงาน การติดตามงานเปนเครื่องมือที่ใชสําหรับการควบคุมการดําเนินงานเพื่อประโยชนในการปรับปรุง
หรือเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานใหเปนไปดวยดีในทันทีที่เกิดปญหาอุปสรรค
การประเมินผล คือ การตรวจสอบผลการดําเนินงานในระหวางที่กําลังดําเนินการ หรือภายหลังที่การ
ดําเนินการสําเร็จเสร็จสิ้นไปแลว
องคประกอบของการติดตามผลการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ
1. มีเปาหมายที่ชัดเจน มีการกําหนดวางแผนการติดตาม/วัน/เวลา/ผูติดตามที่แนนอน โดยกําหนด
เปนปฏิทินการติดตามประเมินผล
2. มีมาตรฐานที่แนนอน
3. มีการทบทวนความตองการของงานอยูเสมอ
4. มีการทบทวนเปาหมาย/มาตรฐานอยูเสมอ
ดังนั้น เพื่อใหการปฏิบัติงานดานการขอเชาที่ราชพัสดุของกรมชลประทานถูกตอง เปนไปตามกฎหมาย
ระเบียบ หลักเกณฑ จึงกําหนดใหมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของสํานักชลประทาน

กระบวนการติดตามและประเมินผล
ประกอบดวยขั้นตอน ดังนี้
1. กําหนดรายละเอียด โดยวางแผนเพื่อการติดตามและประเมินผล เชน
- การวางแผนการปฏิบัติงานประจําปในการตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานดานการขอเชา
ที่ราชพัสดุของสํานักชลประทาน เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาจะไดผลสําเร็จตามที่ไดวางแผนเอาไว หรือสามารถ
แกไขไดทันทวงทีจากการตรวจติดตามในระหวางดําเนินงาน
- มีการอบรมการวางแผน การติดตามประเมินผลการดําเนินงานดานการขอเชาที่ราชพัดสุ หรือ
ประชุมซักซอมความเขาใจใหกับเจาหนาที่ที่ตองไปทําการตรวจประเมินหนวยงานที่ เพื่อใหมีความรูความเขาใจ
และแนวทางการตรวจสอบประเมินผลที่ถูกตองเปนแนวทางเดียวกัน
2. การเก็บรวบรวมขอมูล
- มีการประเมินผลการดําเนินงานของสํานักชลประทาน โดยการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานจาก
สําเนาสัญญาเชา
- จัดทําทะเบียนฐานขอมูล โดยลงรายละเอียดขอมูลของผูขออนุญาตเชาที่ราชพัสดุ ทุกสํานัก
ชลประทาน รวมถึงลงทะเบียนในระบบการจัดเก็บเอกสารดวย เปนขอมูลในภาพรวมของกรม
3. การรายงานผลการติดตามและประเมินผลงาน
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การรายงานนั้นเปนสิ่งสําคัญของการติดตามและประเมินผล เพราะเปนการสรุปผลการประเมิน
หลังจากติดตามวาผลงานเปนอยางไร เนื่องจากจะตองมีขอเสนอแนะ แนวทางในการแกไข และทําใหผูถูกประเมิน
สามารถทราบสถานะปจจุบันในขณะที่ถูกประเมิน และแนวทางการดําเนินงานตอไปในอนาคต เชน
- จัดทํารายงานเสนอผูบริหาร เพื่อทราบขอมูลการเชาที่ราชพัสดุทุกป
- จัดทําสรุปรายงานเสนอผูบริหาร เพื่อใหทราบถึงปญหา อุปสรรค ที่เกิดจากการดําเนินงาน พรอม
ขอเสนอแนะ/แนวทางและวิธีการแกไขปญหาหรือปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน ดานการขอเชาที่ราชพัสดุ
นําผลการติดตามประเมินผลการดําเนินงานดานการขอเชาที่ราชพัสดุ ไปปรับปรุงการปฏิบัติงานเพื่อ
แกไขปญหาอุปสรรคที่เกิดจากการปฏิบัติงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานที่ดีขึ้นในอนาคต โดยนําผล
การดําเนินงานมาวิเคราะห และจัดทําแผนพัฒนาหรือปรับปรุงการปฏิบัติงาน เชน
การพัฒนาดานการบริหารงาน
- มีการแกไขปรับปรุง กฎ ระเบียบ คําสั่งกรม ใหทันสมัยสอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของ
กับการดําเนินงานดานการขอเชาที่ราชพัสดุ
- มี ก ารวางแผนกํ า หนดการติ ด ตาม วั น ผู ติ ด ตามที่ แ น น อน โดยกํ า หนดเป น ปฏิ ทิ น การติ ด ตาม
ประเมินผลประจําเดือน/ประจําป
- มีมาตรฐานในเชิงคุณภาพของงานที่จะตองดําเนินการใหถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง หลักเกณฑ
ที่กําหนดไวในแตละประเภทของการขออนุญาต ซึ่งกรมไดกําหนดแบบฟอรมการขออนุญาต แบบฟอรมการตรวจสอบ
และแบบฟอรมการออกหนังสืออนุญาต เปนตัวกําหนดมาตรฐานในเชิงคุณภาพ และมีประกาศกรมชลประทาน
เรื่อง การรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ พ.ศ. 2552 โดยกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จ 14 วันทําการ
- มีคูมือการปฏิบัติงาน กําหนดขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เพื่อเปนเครื่องมือใหเจาหนาที่ใชใน
การปฏิบัติงานใหเปนมาตรฐานเดียวกันทั้งองคกร
- มีการพัฒนาฐานขอมูลและจัดเก็บอยางเปนระเบียบ เพื่อสะดวกในการคนหาและนําไปใชงาน
การพัฒนาดานบุคลากร
- การเสริมความรู ความสามารถของบุคลากร ใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ประกาศ คําสั่ง หลักเกณฑที่เกี่ ย วข องกับการดําเนินงานดานการขอเชาที่ดิน ราชพัส ดุอยางสม่ําเสมอและ
ตอเนื่อง เชน มีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
- โครงการจัดหาความรูและถายทอดความรูอยางเปนระบบดวยวิธีการสอนงาน/การติดตามและ
สังเกตจากผูบังคับบัญชา ฯลฯ
- มีโครงการฝกอบรม/สัมมนา/ประชุมชี้แจง เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ เพื่อเปนการเพิ่มทักษะ
และศักยภาพในการปฏิบัติงานใหกับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน ใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง
การพัฒนาการใชเครื่องมือและอุปกรณ
- นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการปฏิบัติงาน เพื่อทดแทนอัตรากําลังที่ลดลง สนับสนุนใหมี
การนําเครื่องมือและอุปกรณคอมพิวเตอรมาใชรวมกัน เพื่อใหเกิดความคุมคาและประหยัด
- มี เ วปไซต ข องหน ว ยงานเพื่ อ ใช เ ป น ช อ งทางในการเผยแพร ข อ มู ล ข า วสาร ในส ว นของ
กลุมงานการใชพื้นที่ดานชลประทาน สวนปรับปรุงบํารุงรักษา สํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา สามารถเรียกดู
ขอมูลการขอเชาที่ราชพัสดุไดที่http://www3.rid.go.th/fad/fad_rev/rev_1.htm
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