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คํานํา 
 
  เพ่ือใหการปฏิบัติงานดานการขอใชและจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุเปนไปอยางถูกตอง 
ตามท่ีคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติการขออนุญาตเก่ียวกับท่ีราชพัสดุ และการจัดหา
ประโยชนในท่ีราชพัสดุ ไดปรับปรุงระเบียบ หลักเกณฑ รวมถึงแบบฟอรมตางๆ ท่ีใชในการดําเนินงานดานการ                  
ขอใชและการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน ประธานคณะกรรมการจึงไดมี
คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานจัดทําคูมือการปฏิบัติงานดานการขอใชและจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ เพ่ือเสนอกรม
อนุมัติใหจัดทําคูมือการปฏิบัติงานขอใช-ขอเชาท่ีราชพัสดุ ข้ึนใหม  โดยคูมือดังกลาวไดดําเนินการตาม
องคประกอบการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน (Work Manual) จํานวน 2 เลม เปนคูมือการปฏิบัติงานการขอใช   
ท่ีราชพัสดุ ในความครอบครองของกรมชลประทาน และคูมือการปฏิบัติงานการจัดหาประโยชน (เชา)                  
ท่ีราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน สําหรับเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานของสํานัก/กองตางๆ เพ่ือให
การปฏิบัติงานเปนมาตรฐานเดียวกันท้ังองคกร 

  ท้ังนี้ ในสวนของคูมือฉบับนี้ ท่ีประชุมคณะทํางานมีความเห็นวาท่ีดินในความครอบครองของ
กรมชลประทานมีหลายประเภท จึงมีมติใหจัดทําคูมือโดยรวมท่ีดินของรัฐประเภทอ่ืนท่ีกรมชลประทาน                
ใชประโยชนนอกเหนือจากท่ีราชพัสดุไวดวย 

  คณะทํางานหวังเปนอยางยิ่งวา คูมือการปฏิบัติงานดานการขอใชท่ีราชพัสดุและท่ีดินของรัฐ
ประเภทอ่ืนท่ีกรมชลประทานใชประโยชน จะเปนประโยชนตอผูบริหาร รวมท้ังเปนแนวทางใหเจาหนาท่ี
ผูปฏิบัติงานของสํานัก/กองตางๆ ในสวนกลางและสวนภูมิภาค สามารถปฏิบัติงานไดถูกตองมีประสิทธิภาพ 
เปนมาตรฐานเดียวกัน สงผลคือความถูกตองในภาพรวมของกรมชลประทาน รวมท้ังเปนประโยชนแกผูสนใจ
ท่ัวไป 
 
  
               คณะทํางาน 
            กันยายน  2555 
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ภาคผนวก 
ภาคผนวก ก แบบฟอรมการขอใชท่ีราชพัสดุ และท่ีดินของรัฐประเภทอ่ืนท่ีกรมชลประทาน        ก 1 

ใชประโยชน 
ภาคผนวก ข แบบฟอรมหนังสืออนุญาตใหใชท่ีราชพัสดุ และท่ีดินของรัฐประเภทอ่ืน  ข 1 

ท่ีกรมชลประทานใชประโยชน 
ภาคผนวก ค เอกสารอางอิงของกระทรวงการคลัง และกรมธนารักษ   

 ค 1 
ภาคผนวก ง เอกสารอางอิงของกรมชลประทาน  ง 1 
ภาคผนวก จ      - คําสั่งคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติการขออนุญาตเก่ียวกับ  จ 1 

ท่ีราชพัสดุ และการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ ท่ี 1/2554  
ลงวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2554 เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน 
ดานการขอใชและจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ 

 

************************ 



  

บทท่ี 1 
วิธีการปฏิบัติงานการขอใชท่ีราชพัสด ุ

และท่ีดินของรัฐประเภทอื่นท่ีกรมชลประทานใชประโยชน 
*********** 

วัตถุประสงคของการจัดทําคูมือ 

 การจัดทําคูมือการปฏิบัติงานนี้เปนการนําเสนอกระบวนงานท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานดานการ               
ขออนุญาตใชท่ีราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน และท่ีดินของรัฐประเภทอ่ืนท่ีกรมชลประทาน
ใชประโยชน โดยมีวัตถุประสงคดังนี้ 
 1. เพ่ือใหเจาหนาท่ีและบุคคลภายนอกผูขอใชท่ีราชพัสดุและท่ีดินของรัฐประเภทอ่ืน ไดรับทราบ
ข้ันตอนการดําเนินงาน ในรายละเอียดใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และหลักเกณฑท่ี
เก่ียวของ 
 2. เพ่ือใหเจาหนาท่ีของกรมชลประทานนําไปใชประโยชนในการปฏิบัติงาน ตามกระบวนงานขอใช                
ท่ีราชพัสดุและท่ีดินของรัฐประเภทอ่ืนใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน 
 3. เพ่ือใหบุคคลภายนอกผูขอใชท่ีราชพัสดุและท่ีดินของรัฐประเภทอ่ืนปฏิบัติไดถูกตองตามกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และหลักเกณฑท่ีเก่ียวของ 
 4. เพ่ือใหผูสนใจนําไปใชในการศึกษาเพ่ิมเติม และเปนคูมือใหกับเจาหนาท่ีผูเริ่มปฏิบัติงานใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  ท้ังยังเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพใหกับผูปฏิบัติงาน 
 5. เพ่ือใหผูบริหารสามารถติดตามการปฏิบัติงานไดทุกข้ันตอน 
 6. เพ่ือใชประกอบการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การปฏิบัติงานตามคํารับรองปฏิบัติราชการ
กรมชลประทาน 
 7. เพ่ือสรางมาตรฐานการปฏิบัติงานใหแกเจาหนาท่ี สามารถสนองตอบตอยุทธศาสตรกรมชลประทาน 

 

ขอบเขต 

ขอบเขตของคูมือการปฏิบัติงานการขอใชท่ีราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทานและท่ีดิน 
ของรัฐประเภทอ่ืนท่ีกรมชลประทานใชประโยชนมีขอบเขตดังตอไปนี้ 

1.  ผูขอเขาทําประโยชนโดยการขอใชไดแก กระทรวง  ทบวง  กรม  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
หนวยงานของรัฐหรือองคกรอ่ืนของรัฐ  และใหหมายความรวมถึง รัฐวิสาหกิจ  นิติบุคคล  บุคคลธรรมดา 

2.  พ้ืนท่ีท่ีขอใชประโยชน แบงเปน 2 ประเภท คือ 
2.1 ท่ีราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน 
2.2 ท่ีดินของรัฐประเภทอ่ืนท่ีกรมชลประทานใชประโยชน 

3. กําหนดประเภทของการขออนุญาตขอใชและการจัดหาประโยชนโดยวิธีจัดทําสัญญาตางตอบแทนอ่ืน 
นอกเหนือจากการจัดใหเชา แบงได 14 ประเภท รายละเอียดตามบทท่ี 2 ประเภทของการขออนุญาตใชท่ีดิน 
โดยรวมถึงการขออนุญาตใชท่ีดินของรัฐประเภทอ่ืนท่ีกรมชลประทานใชประโยชนใหนําประเภทของการขอ
อนุญาตใชท่ีดินในบทดังกลาวมาใชโดยอนุโลม 

4. ใหถือปฏิบัติตาม กฎหมาย กฎ ระเบยีบ ประกาศ คําสั่ง และหลักเกณฑของกรมชลประทาน กรมธนารักษ  
กระทรวงการคลัง และของสวนราชการอ่ืนท่ีเก่ียวของ  

 



 

***   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    ***    
คูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุคูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุ  และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชนและที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน    

กรมชลประทานกรมชลประทาน  

 
 

คําจํากัดความ 
 

 

นิยามของคําจํากัดความ อางอิงตามท่ีมาของกระทรวงการคลัง 
นิยามของคําตอไปนี้ตามความหมายของ มาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2518 

 “ท่ีราชพัสดุ” หมายความวา อสังหาริมทรัพยอันเปนทรัพยสินของแผนดินทุกชนิด เวนแตสาธารณ
สมบัติของแผนดิน ดังตอไปนี้ 
 (1) ท่ีดินรกรางวางเปลา และท่ีดินซ่ึงมีผูเวนคืนหรือทอดท้ิงหรือกลับมาเปนของแผนดินโดยประการอ่ืน               
ตามกฎหมายท่ีดิน 
 (2) อสังหาริมทรัพยสําหรับพลเมืองใช หรือสงวนไวเพ่ือประโยชนของพลเมืองใชรวมกัน เปนตนวา ท่ี
ชายตลิ่ง ทางน้ํา ทางหลวง ทะเลสาป 
 สวนอสังหาริมทรัพยของรัฐวิสาหกิจท่ีเปนนิติบุคคลและขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไมถือวาเปนท่ี
ราชพัสดุ 

 นิยามของคําตอไปนี้ตามความหมายของกฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล 
บํารุงรักษา ใช และจัดหาประโยชนเก่ียวกับท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2545  

“ผูขอใชท่ีราชพัสดุ” หมายความวา กระทรวง  ทบวง  กรม  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  หนวยงาน
ของรัฐหรือองคกรอ่ืนของรัฐท่ีขอใชท่ีราชพัสดุตามกฎกระทรวงนี้  

“ผูใชท่ีราชพัสดุ” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หนวยงานของรัฐ
หรือองคกรอ่ืนของรัฐท่ีเปนผูปกครอง ดูแล หรือใชประโยชนในท่ีราชพัสดุ และใหหมายความรวมถึงรัฐวิสาหกิจท่ี
เปนนิติบุคคลท่ีมีสิทธิใชท่ีราชพัสดุตามกฎหมาย 

นิยามของคําตอไปนี้ตามความหมายของระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสด ุ
พ.ศ. 2552 

“กฎกระทรวง” หมายถึง กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช 
และจัดหาประโยชนเก่ียวกับท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2545 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
 “การจัดทําสัญญาตางตอบแทนอ่ืน” หมายถึง การจัดหาประโยชนโดยวิธีอ่ืนนอกเหนือจากการจัดให
เชาตามกฎกระทรวง (เปนกรณีเอกชนขออนุญาตสรางสะพาน ทางเชื่อม ปกเสาพาดสายไฟฟา วางทอประปา 
ทอระบายน้ํา วางสายโทรศัพท หรือดําเนินการอ่ืนใดในลักษณะเดียวกันในท่ีราชพัสดุ ซ่ึงกรมธนารักษเรียกเก็บ
คาตอบแทน)  
 

นิยามของคําจํากัดความ อางอิงตามท่ีมาของกรมชลประทาน 
นิยามของคําตอไปนี้ตามความหมายของระเบียบกรมชลประทานวาดวยการขอใชและการจัดหา

ประโยชนเก่ียวกับท่ีราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน พ.ศ. 2551  
“ท่ีราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน” หมายความถึงท่ีดิน 4 ประเภท ดังนี้ 

 ประเภทท่ี  1 ท่ีดินบริเวณทางน้ําชลประทาน ชานคลอง เขตคันคลอง เขตพนัง หรือเขตถนน 
ท่ีมีไวสําหรับใชประโยชนเฉพาะกิจการชลประทาน 

 ประเภทท่ี  2 ท่ีดินเขตอางเก็บน้ําและเขตน้ําทวมท่ีมีไวสําหรับใชประโยชนเฉพาะกิจการ
ชลประทาน 

 ประเภทท่ี  3 ท่ีดินเขตหัวงาน เขตท่ีทําการ เขตบานพัก สถานีทดลองการใชน้ําเพ่ือการ
ชลประทาน 

 ประเภทท่ี  4 ท่ีดินท่ีสงวนไวเพ่ือใชประโยชนในการชลประทาน 
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***   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    ***    
คูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุคูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุ  และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชนและที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน    

กรมชลประทานกรมชลประทาน  

 
 

“การขอเขาทําประโยชน” หมายถึง การขอใชหรือการขอเชาท่ีราชพัสดุในความครอบครองของ           
กรมชลประทาน  

“การจัดหาประโยชน” หมายถึง การจัดใหเชา หรือการจัดทําสัญญาตางตอบแทนอ่ืน นอกเหนือจาก
การจัดใหเชา เชน การใหใชโดยมีคาตอบแทน 

นิยามของคําตอไปนี้ตามนัยของคําสั่งกรมชลประทาน ท่ี ข 152/2555 ลงวันท่ี 6 กุมภาพันธ 2555 
เรื่องมอบอํานาจดําเนินการกรณีหนวยงานของรัฐหรือบุคคลอ่ืนขอใชท่ีดินของรัฐประเภทอ่ืนท่ีกรมชลประทาน
ใชประโยชนนอกเหนือจากท่ีราชพัสดุ 

 

 “ท่ีดินของรัฐประเภทอ่ืนท่ีกรมชลประทานใชประโยชน” หมายถึง ท่ีดินท่ีกรมชลประทานไดขอใช
ประโยชนจากสวนราชการอ่ืน ตามคําสั่งกรมชลประทาน ท่ี ข 151/2555 ลงวันท่ี 6 กุมภาพันธ 2555 เรื่อง มอบ
อํานาจดําเนินการขอใชท่ีดินของรัฐทุกประเภท อันไดแก ท่ีดินสาธารณประโยชน ท่ีอุทยานแหงชาติ ท่ีปาสงวน
แหงชาติ ท่ีดินในเขตปฏิรูปท่ีดิน ท่ีดินในเขตนิคมสรางตนเอง เปนตน ท้ังนี้นอกเหนือจากท่ีราชพัสดุ 
 
 

หนาท่ีความรับผิดชอบ/หนวยงานท่ีเก่ียวของ 
 

 หนาท่ีโครงการ หรือหนวยงานอ่ืน  ๆของกรมชลประทานท่ีท่ีราชพัสดุนั้นตั้งอยูและท่ีดินของรัฐประเภทอ่ืนท่ี
กรมชลประทานใชประโยชน  มีดังตอไปนี้ 

1.   ใหเจาหนาท่ีผูรับคํารองดําเนินการตรวจสอบประเภทท่ีดินท่ีขออนุญาตใชวาเปนท่ีราชพัสดุ หรือ 
ท่ีดินของรัฐประเภทอ่ืนท่ีกรมชลประทานใชประโยชนนอกเหนือจากท่ีราชพัสดุและคุณสมบัติของผูขอเขาทํา
ประโยชน ตลอดจนเอกสารหลักฐานท่ีจําเปนท่ีใชประกอบคํารองนั้นโดยเร็ว  

2.   จัดทํารายละเอียดประกอบแผนท่ีระบุหมายเลขท่ีดินตามหนังสือสําคัญ หรือระวาง หมุดหลักฐาน 
เนื้อท่ีท่ีขอเขาทําประโยชนลงในแผนท่ีใหชัดเจน สงใหเจาหนาท่ีผูรับคํารองเพ่ือจัดทําแบบรายงานตรวจสอบ
ท่ีดินและการเปรียบเทียบรายละเอียดและผังบริเวณ  

3.   ใหความเห็นทางดานวิศวกรรม พิจารณาปญหาและอุปสรรคตาง ๆและกําหนดเง่ือนไขเพ่ิมเติมตาม 
กฎหมายวาดวยการชลประทานหลวง 
          4.  ในกรณีท่ีผูอํานวยการสํานักกอสราง หรือหนวยงานอ่ืนๆ ของกรมชลประทานท่ีท่ีราชพัสดุ               
หรือท่ีดินของรัฐประเภทอ่ืนท่ีกรมชลประทานใชประโยชนนอกเหนือจากท่ีราชพัสดุนั้น ไมไดอยูในสายการ
บังคับบัญชาของสํานักชลประทาน ใหนําเสนอผูอํานวยการตามสายการบังคับบัญชาของตนนั้นพิจารณาให
ความเห็นในการขอใชประโยชนรวมกันกอน 
          5.  เสนอผูอํานวยการสํานักชลประทานใหความยินยอม หรือไมใหความยินยอม 
 

หนาท่ีการดําเนินการในลําดับตอไป แบงการดําเนินการเปน 2 กรณี คือ กรณีท่ีราชพัสดุและกรณี
ท่ีดินของรัฐประเภทอ่ืนท่ีกรมชลประทานใชประโยชนนอกเหนือจากท่ีราชพัสดุ 

            1. กรณีท่ีราชพัสดุ 
    1.1 หนาท่ีของสํานักชลประทาน         

                  ผูอํานวยการสํานักชลประทานพิจารณาใหความยินยอม หรือไมใหความยินยอม (ตามระเบียบ
กรมชลประทานวาดวยการขอใชและการจัดหาประโยชนเก่ียวกับท่ีราชพัสดุในความครอบครองของกรม
ชลประทาน พ.ศ. 2551 ประกอบกฎหมายวาดวยการชลประทานหลวง)  
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***   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    ***    
คูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุคูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุ  และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชนและที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน    

กรมชลประทานกรมชลประทาน  

 
 

              1.2 หนาท่ีของกรมธนารักษหรือผูวาราชการจังหวัด หรือธนารักษพ้ืนท่ีผูรับมอบอํานาจ 
                   อธิบดีกรมธนารักษ หรือผูวาราชการจังหวัด หรือธนารักษพ้ืนท่ีผูรับมอบอํานาจ พิจารณา
อนุญาตหรือไมอนุญาตใหใชท่ีราชพัสดุดังกลาว  แลวแจงใหกรมชลประทานทราบและดําเนินการตอไป 
      1.3  หนาท่ีการออกหนังสืออนุญาตโครงการ หรือหนวยงานอ่ืนๆ ของกรมชลประทานท่ีท่ีราชพัสดุนั้น
ตั้งอยู  

กรมชลประทานโดยโครงการ แจงผูขออนุญาตมาลงนามในหนังสืออนุญาตแลว ผูขออนุญาตจะ
เริ่มดําเนินการกอสรางไดภายหลังลงนามและตามเง่ือนไขในหนังสืออนุญาต 

2. กรณีท่ีดินของรัฐประเภทอ่ืนท่ีกรมชลประทานใชประโยชนนอกเหนือจากท่ีราชพัสดุ 
   2.1 หนาท่ีของสํานักชลประทาน         
        ผูอํานวยการสํานักชลประทานพิจารณาใหความยินยอมหรือไมใหความยินยอม (ตามคําสั่งกรม

ชลประทานท่ี ข 152/2555 ประกอบกฎหมายวาดวยการชลประทานหลวงและตามระเบียบกรมชลประทานวา
ดวยการขอใชและการจัดหาประโยชนเก่ียวกับท่ีราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน พ.ศ. 2551 
โดยอนุโลม ท้ังนี้ตองอยูภายใตกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขของหนวยงานของรัฐ
ท่ีอนุญาตใหกรมชลประทานใชประโยชนในท่ีดินของรัฐประเภทนั้น)  
 2.2 หนาท่ีของหนวยงานของรัฐท่ีเกี่ยวของซ่ึงท่ีดินของรัฐนั้นตั้งอยู 
                 หนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของซ่ึงท่ีดินของรัฐนั้นตั้งอยู พิจารณาอนุญาตหรือไมอนุญาตใหใชท่ีดิน
ดังกลาว  แลวแจงใหกรมชลประทานทราบและดําเนินการตอไป 
        2.3  หนาท่ีการออกหนังสืออนุญาตโครงการ หรือหนวยงานอ่ืนๆ ของกรมชลประทานท่ีท่ีดินของรัฐ
ประเภทอ่ืนท่ีกรมชลประทานใชประโยชนนอกเหนือจากท่ีราชพัสดุ    
                  กรมชลประทานโดยโครงการแจงผูขออนุญาตมาลงนามในหนังสืออนุญาต ผูขออนุญาตจึงจะเริ่ม
ดําเนินการกอสรางไดภายหลังลงนามและตามเง่ือนไขในหนังสืออนุญาต 

 หนาท่ีของกลุมงานการใชพ้ืนท่ีดานชลประทาน  สวนปรับปรุงบํารุงรักษา สํานักบริหารจัดการน้ํา
และอุทกวิทยา  มีข้ันตอนการดําเนินการ  ดังนี้ 

1. ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน รวมท้ังใหคําปรึกษา แนะนําปญหาเก่ียวกับการขออนุญาตใช           
ท่ีราชพัสดุ และท่ีดินของรัฐประเภทอ่ืนท่ีกรมชลประทานใชประโยชน 

2. ตรวจสอบสําเนาหนังสืออนุญาต หากมีขอผิดพลาดสงสําเนาหนังสืออนุญาตใหโครงการแกไข 
3. นํารายละเอียดการอนุญาตเพ่ือรวบรวมลงในฐานขอมูลการอนุญาตใหใชท่ีราชพัสดุและท่ีดิน            

ของรัฐประเภทอ่ืนท่ีกรมชลประทานใชประโยชน 
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กระบวนงานขอใชท่ีราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน 

ลําดับที ่ ผังกระบวนงาน 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน ผูรับผิดชอบ 

1 

 
 
 
                                                           
 แจงตอบ                           แจงตอบ 

- ขั้นตอนที่ 1 ยื่นแบบคํารอง (ชป.393) พรอมเอกสารประกอบการขอ
อนุญาต แยกฐานะของผูขออนญุาตเปน 3 ประเภท 
1.สวนราชการ 
2. รัฐวิสาหกิจ       
3. นิติบุคคล/บุคคลธรรมดา 

ผูขออนุญาต 

2 

   
 
 
 
                                                                       

                                      

15 วัน 
ทําการ 

ขั้นตอนที่ 2  ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 
- ตรวจสอบเอกสาร กรอกรายละเอียดในแบบตรวจสอบ 
-  จัดทําแผนที่รูปตัด 
- ใหความเห็นทางดานวิศวกรรม  พจิารณาปญหาและอุปสรรคตางๆ  ตองาน
ชลประทาน 
- พิจารณากฎหมาย กฎ ระเบียบ ฯลฯ 
กรณีสํานักงานกอสราง  สงเร่ืองใหสํานกัพฒันาแหลงน้ําขนาดกลาง/ขนาดใหญ 
พิจารณากอนสงเร่ืองใหสํานกัชลประทานพจิารณาใหความยนิยอม/ไมยนิยอม 
กรณีโครงการชลประทาน/โครงการสงน้ําและบํารุงรักษา  สงเร่ืองใหสํานัก
ชลประทานพจิารณาใหความยินยอม/ไมยินยอม 
 

สํานักพัฒนาแหลงน้ํา
ขนาดกลาง/ขนาดใหญ/
สํานักงานกอสราง/
โครงการชลประทาน / 
โครงการสงน้ําและ
บํารุงรักษา/หนวยงาน
อื่นๆ ของกรม
ชลประทานที่ที่ราชพัสดุ
นั้นต้ังอยู 

3 

 

                                       ไมยินยอม 
 
 
 
 
 

ยินยอม 

4 วัน 
ทําการ 

ขั้นตอนที่ 3  ผูอํานวยการสํานักชลประทานพิจารณาใหความยินยอม 
กรณีไมใหความยินยอม (ไมอนุญาต) 
-  ใหทาํหนังสือไมอนญุาต โดยแจงเหตุผล ขอกฎหมาย พรอมแจงสิทธกิาร
อุทธรณภายใน 15 วนั นับแตวนัที่ไดรับหนงัสือแจง 
กรณีใหความยินยอม (อนุญาต)   
- ใหทําหนังสือลงนามแทนกรม ถึงกรมธนารักษ หรือผูวาราชการจังหวัด  
พรอมแนบเอกสารประกอบการขออนุญาต 
-  จัดทาํหนังสือแจงผูขออนุญาต 

สํานักชลประทาน 

4 

  
ไมอนุญาต         
             
       
 
อนุญาต            

กําหนด
ระยะ 
เวลา
ไมได 

พิจารณาอนุญาต/ไมอนุญาต กรมธนารักษ  / 
ผูวาราชการจังหวัด 
ที่ที่ราชพัสดุนั้นต้ังอยู 

5 

 
 
 
 
      อนุญาต 

1 วัน 
ทําการ 

ขั้นตอนที่ 4  รับหนังสือแจงผลการพิจารณาจากกรมธนารักษ 
หรือผูวาราชการจังหวัด หรือธนารักษพืน้ที่ผูรับมอบอํานาจ 
-  กรณีไมอนุญาต ใหสํานกัชลประทานทําหนังสือลงนามแทนกรมแจง
ตอบผูขออนุญาตใหไปใชสิทธิอุทธรณไปยังกรมธนารักษฯลฯ โดยตรง 
-  กรณีอนุญาต สงเร่ืองใหโครงการออกหนังสืออนุญาต 

สํานักชลประทาน 

6 

  
 
 

 
อนุญาต 

4 วัน 
ทําการ 

ขั้นตอนที่  5 โครงการจัดทําหนังสืออนญุาต 4 ชุด  พรอมลงนามใน
หนังสืออนุญาตในฐานะนายชางชลประทานซ่ึงเปนเจาหนักงานผูอนุญาต 
- ตนฉบับเกบ็โครงการ 
- คูฉบับใหผูรับอนญุาต 
- สําเนาใหสํานักชลประทานและกลุมงานการใชพื้นที่ดานชลประทาน 

สํานักงานกอสราง/
โครงการชลประทาน / 
โครงการสงน้ําและ
บํารุงรักษา/หนวยงาน
อื่นๆของกรมชลประทาน 
ที่ที่ราชพัสดุนั้นต้ังอยู 

7  
 

- 
 

ผูขออนุญาตลงนามในหนังสืออนุญาตในฐานะผูรับอนุญาต 
แลวจึงจะเร่ิมดําเนินการกอสราง ตามแจงขอได 

ผูขออนุญาต 
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- - ตรวจสอบสําเนาหนังสืออนญุาต 
- จัดทําฐานขอมูลการใชที่ดินเพื่อวิเคราะห  ติดตามและประเมินผล 

กลุมงานการใชพื้นที่         
ดานชลประทาน 

 รวม 
24 วัน 
ทําการ 

ขั้นตอนที่ 1 ถึงขั้นตอนที่ 5  
- ไมรวมระยะเวลาการจัดสงและรับคืน กรณีเอกสารไมถูกตอง 
ไมครบถวน 
- ไมรวมระยะเวลาที่กรมธนารักษพิจารณาใหใชพื้นที ่

 

 
 

ผูขออนุญาตยื่นคํารอง 
ตามแบบ ชป.393 

 
สํานักชลประทาน 

 

 

สํานักชลประทาน  

 

โครงการจัดทําหนังสืออนุญาต 

กรมธนารักษแจงผล
การพิจารณาตอ
สํานักชลประทาน 

โครงการ
ชลประทาน/
โครงการสงน้ํา
และบํารุงรักษา
และหนวยงาน
อ่ืนๆ ของกรม
ชลประทานที่ที่
ราชพัสดุนั้น

ต้ังอยู 

 

 

ผูขออนุญาต 

 

* ตามประกาศกรมชลประทาน เรื่อง การรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ พ.ศ. 2552 

 

สํานักงานกอสราง 

 

 
 

สํานักพัฒนา
แหลงน้ําขนาด

กลาง/ขนาดใหญ 

 

 
กลุมงานการใชพื้นท่ีดานชลประทาน 

ตรวจสอบสําเนาหนังสืออนุญาต 
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กระบวนงานการขอใชท่ีดินของรัฐประเภทอ่ืนท่ีกรมชลประทานขอใชประโยชน 

 

 

หมายเหตุ : เวนแตเปนเร่ืองที่เกี่ยวกับนโยบายสําคัญ ใหรายงานความเห็นพรอมเหตุผลเสนอกรมพิจารณา 

ลําดับที ่ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผูรับผิดชอบ 
      
 

1 

 
 
 
 
                                               

- ข้ันตอนท่ี 1 ย่ืนแบบคํารอง (ชป.393) พรอมเอกสารประกอบการขออนุญาต แยก
ฐานะของผูขออนุญาตเปน 3 ประเภท 
1. สวนราชการ 
2. รัฐวิสาหกิจ       
3. นิติบุคคล/บุคคลธรรมดา 

ผูขออนุญาต/ผูแทน 

2 

                                                
 
 
                                                                       

                  
                                             ไมยินยอม 

 
 
 
 
 

 
 

                                              ยินยอม   

15 วัน 
ทําการ 

ข้ันตอนท่ี 2  ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 
- ตรวจสอบเอกสาร กรอกรายละเอียดในแบบตรวจสอบ จัดทําแผนที่รูปตัด 
- ใหความเห็นทางดานวิศวกรรม  พิจารณาปญหาและอุปสรรคตางๆ  ตองานชลประทาน 
- พิจารณากฎหมาย กฎ ระเบียบ ฯลฯ 
กรณีโครงการชลประทาน/โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษา  สงเร่ืองใหสํานักชลประทานพิจารณาให
ความยินยอม/ไมยินยอม 
กรณีสํานักงานกอสราง  สงเร่ืองใหสํานักพัฒนาแหลงนํ้าขนาดกลาง/ขนาดใหญ พิจารณากอนสงเร่ือง
ใหสํานักชลประทานพิจารณาใหความยินยอม/ไมยินยอม 
-  พิจารณาเง่ือนไขการไดรับอนุญาตใหใชที่ดินของหนวยงานของรัฐ 
-  พิจารณาคํารองขอใชที่ดิน 
-  พิจารณากฎหมายและเง่ือนไขของหนวยงานของรัฐที่อนุญาตใหกรมชลประทานใชประโยชนในที่ดิน
ของรัฐประเภทน้ัน 
-  กรณีเง่ือนไขระบุหามมิใหผูอื่นใชประโยชนรวมดวยใหผูอํานวยการสํานักพัฒนาแหลงนํ้าขนาด
กลาง/ขนาดใหญ ทําหนังสือไมยินยอมโดยแจงเหตุขอขดัของตอผูขออนุญาต 
-  กรณีเง่ือนไขไมไดระบุหามใหพิจารณาในหลักการวาจะอนุญาต/ไมอนุญาต (มีขอขัดของหรือไม) ให
ผูอื่นใชประโยชนรวมดวย และใหสงเร่ืองแจงใหผูอํานวยการสํานักชลประทานเพ่ือดําเนินการตอไป 

- สํานักพัฒนาแหลงน้ํา
ขนาดกลาง/ขนาดใหญ 
- สํานักงานกอสราง/ 
โครงการชลประทาน / 
โครงการสงน้ําและ
บํารุงรักษา/หนวยงานอ่ืนๆ 
ของกรมชลประทานที ่
ที่ดินของรัฐประเภทอ่ืนที่
กรมชลประทานใช
ประโยชนนอกเหนือจาก 
ที่ราชพัสดุนั้นต้ังอยู 

 
 
 

 
 
 

3 
 
 

 
   ไมยินยอม                                             
 
 
 
 
 

                                          ยินยอม 
 
 

4 วัน 
ทําการ 

ข้ันตอนท่ี 3  ผูอํานวยการสํานักชลประทานดําเนินการ ทั้งกรณีสํานักพัฒนาแหลงน้ํา
ขนาดกลาง/ขนาดใหญเสนอผลการพิจารณาและกรณีที่เปนผูรับผิดชอบพ้ืนที ่
กรณีไมใชการขอใชพ้ืนที่ในเขตโครงการกอสรางและเง่ือนไขระบุหามมิใหผูอ่ืนใช
ประโยชนรวมดวยใหผูอํานวยการสํานักชลประทานทําหนังสือไมยินยอมโดยแจง
เหตุขัดของตอผูขออนุญาต 
      ถาเง่ือนไขไมไดระบุหามใหพิจารณา ดังนี้ 
กรณีไมใหความยินยอม (ไมอนุญาต) 
-  ใหทําหนังสือไมอนุญาตแจงผูขออนุญาตทราบ โดยแจงเหตุผล ขอกฎหมายพรอมแจงสิทธิ
การอุทธรณภายใน 15 วัน นับแตวันที่ผูขออนุญาตไดรับหนังสือแจง 
กรณีใหความยินยอม (อนุญาต)   
- ใหทําหนังสือลงนามแทนกรมแจงผูขออนุญาต พรอมกําหนดเง่ือนไข (ถามี) เพ่ือใหผูขออนุญาต
ใชประกอบการย่ืนคําขออนุญาตตอหนวยงานของรัฐที่เก่ียวของ ซึ่งที่ดินนั้นต้ังอยูเพ่ือพิจารณา 

สํานักชลประทาน 

      
4 

 กําหนด
ระยะเวลา

ไมได 

ข้ันตอนท่ี 4  ผูขออนุญาตเม่ือไดรับหนังสือแจงตอบจากรมชลประทาน โดยสํานักชลประทานให
ความยินยอมใหผูขออนุญาตนําหนังสือกรมใชประกอบการย่ืนคําขออนุญาตตอหนวยงานของรัฐ
ที่เก่ียวของซึ่งที่ดินนั้นต้ังอยู เพ่ือพิจารณาตามอํานาจหนาที่ 

ผูขออนุญาต 

 
 

5 
 

 

  
อนุญาต/ไมอนุญาต 
             
                                                                          
                
                                      อนุญาต/ไมอนุญาต           

กําหนด
ระยะเวลา

ไมได 

ข้ันตอนท่ี 5 หนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ ซึ่งมีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายพิจารณา 
- กรณีอนุญาตใหใชที่ดินดังกลาวแลวจะแจงใหผูขออนุญาต (หรือไดแจงใหกรม
ชลประทานทราบดวย) เพ่ือผูขออนุญาตแจงกรมดําเนินการตอไป 
- กรณีไมอนุญาตใหใชที่ดินดังกลาวจะแจงการไมอนุญาตใชใหผูขออนุญาต (หรือได
แจงใหกรมชลประทานทราบดวย) 
 

หนวยงานของรัฐที่
เกี่ยวของ 

6  

   
 

                                       อนุญาต 

 1 วัน 
ทําการ 

ข้ันตอนท่ี 6 รับหนังสือแจงผลการพิจารณาจากผูขออนุญาต (หรือจากหนวยงานของ
รัฐที่เก่ียวของ ถามี)  กรณีอนุญาต/อนุมัติ สงเรื่องใหโครงการในเขตพ้ืนที่ความ
รับผิดชอบออกหนังสืออนุญาตตามกฎหมายวาดวยการชลประทานหลวง 
 

สํานักชลประทาน 

7 

  
 
 

 
                            

                                      อนุญาต 

   4 วัน 
ทําการ                                                              

 
 
 
 
 

ข้ันตอนท่ี  7 โครงการฯ จัดทําหนังสืออนุญาต 4 ชุด  พรอมลงนามในหนังสืออนุญาต
ในฐานะนายชางชลประทานซึ่งเปนเจาพนักงานผูอนุญาต 
- ตนฉบับเก็บโครงการฯ 
- คูฉบับใหผูรับอนุญาต 
- สําเนาใหสํานักชลประทานและกลุมงานการใชพ้ืนที่ดานชลประทาน   
 
 

สํานักงานกอสราง/ 
โครงการชลประทาน /
โครงการสงน้ําและ
บํารุงรักษา/หนวยงานอ่ืนๆ
ของกรมชลประทาน  
 

8 
 
 

- 
 

ข้ันตอนท่ี 8 ผูขออนุญาต  ลงนามในหนังสืออนุญาตในฐานะผูรับอนุญาต 
แลวจึงจะเริ่มดําเนินการกอสรางได 

ผูขออนุญาต 
 

 
9 

  
 

- ข้ันตอนท่ี 9 
- ติดตามและตรวจสอบสําเนาหนังสืออนุญาตเสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น 
- จัดทําฐานขอมูลการใชที่ดินเพ่ือวิเคราะห  ติดตามและประเมินผล 
 

กลุมงานการใชพ้ืนที่ 
ดานชลประทาน 

 รวม 
24 วัน 
ทําการ 

9 ข้ันตอน  - ไมรวมระยะเวลาการจัดสงและรับคืน กรณีเอกสารไมครบ 
              - ไมรวมระยะเวลาที่หนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของพิจารณาใหใชพ้ืนที่ 

 

ผูขออนุญาตยื่นคํารอง 
ตามแบบ ชป.393 

 
สํานักชลประทาน 

      

 

 

โครงการจัดทําหนังสืออนุญาต 

 

โครงการ
ชลประทาน/

โครงการ 
สงน้ําและ
บํารุงรักษา 

 

 

ผูขออนุญาต 

 

 

โครงการ 
กอสราง 

 
 
 

สํานักพัฒนา
แหลงน้ํา 

ขนาดกลาง/
ขนาดใหญ 

 

 
หนวยงานของรัฐ 

ท่ีเกี่ยวของ 
           

       

ผูขออนุญาต 

 

 
สํานักชลประทาน 

           

       

 
กลุมงานการใชพื้นท่ีดานชลประทาน 

ตรวจสอบสําเนาหนังสืออนุญาต 
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***   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    ***    
คูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุคูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุ  และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชนและที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน    

กรมชลประทานกรมชลประทาน  

 
 

ข้ันตอนในการดําเนินการ 
 

การขอใชท่ีราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทานและท่ีดินของรัฐประเภทอ่ืนท่ีกรม
ชลประทานใชประโยชน  

1. ผูขออนุญาตย่ืนคํารองขอใชท่ีดินตอโครงการหรือหนวยงานอ่ืนๆของกรมชลประทานท่ีท่ีดินนั้นตั้งอยู 
โดยมีหลักฐานประกอบคําขออนุญาตของผูขออนุญาตใชท่ีดิน แบงไดดังนี้   

   1.1 สวนราชการ (กระทรวง ทบวง กรม องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หนวยงานของรัฐ หรือองคกรอ่ืนของรัฐ)  
  1.1.1 ยื่นคํารองขอใชท่ีดิน  (แบบ ชป.393)  ลงนามโดยผูแทน  กระทรวง  ทบวง  กรม  องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน หนวยงานของรัฐ องคกรอ่ืนของรัฐ หรือผูรับมอบอํานาจ (มีหนังสือมอบอํานาจ) 

 1.1.2  แผนท่ีแสดงจุดท่ีขออนุญาต แบบแปลน แผนผังท่ีแสดงรูปตัดตรงบริเวณท่ีขออนุญาต (ขนาด A1) 
พรอมรายการคํานวณ ท่ีมีวิศวกรซ่ึงเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติวิศวกร                  
พ.ศ. 2542 ลงนามรับรอง โดยใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาท่ี
กําหนดไวในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือ
รับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

 1.2.3 สําเนาหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ผูควบคุมการกอสราง (ลงนาม
รับรองสําเนา)  โดยใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาท่ีกําหนดไว
ในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือรับรองของผู
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ระหวางทําการกอสรางสิ่งปลูกสรางใบอนุญาตตองไมหมดอายุ) 

1.2. รัฐวิสาหกิจ 
1.2.1 ยื่นคํารองขอใชท่ีดิน (แบบ ชป.393)  ลงนามโดยผูแทนรัฐวิสาหกิจ หรือผูไดรับมอบอํานาจ                 

(มีหนังสือมอบอํานาจพรอมท้ังติดอากรแสตมป 30 บาท) 
1.2.2  แผนท่ีแสดงจุดท่ีขออนุญาต แบบแปลน แผนผังท่ีแสดงรูปตัดตรงบริเวณท่ีขออนุญาต (ขนาด A1) 

พรอมรายการคํานวณ ท่ีมีวิศวกรซ่ึงเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติวิศวกร                     
พ.ศ. 2542 ลงนามรับรอง โดยใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขา               
ท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือ
รับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  

1.2.3 สําเนาหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ผูควบคุมการกอสราง (ลงนาม
รับรองสําเนา) โดยใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาท่ีกําหนดไวใน
กฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือรับรองของผู
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ระหวางทําการกอสรางสิ่งปลูกสรางใบอนุญาตตองไมหมดอายุ) 
 1.3. นิติบุคคล/บุคคลธรรมดา 

1.3.1  ยื่นคํารองขอใชท่ีดิน  (แบบ ชป.393)   
 1.3.2. ตนฉบับหนังสือรับรองนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย รับรองไมเกิน             

1 เดือน หรือสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลดังกลาว พรอมลงนามรับรองโดยกรรมการผู มีอํานาจและ
ประทับตราสําคัญของนิติบุคคลนั้น หรือโดยหุนสวนผูจัดการผูมีอํานาจ หรือหนังสือรับรองนิติบุคคลทาง
อิเล็กทรอนิกส 

1.3.3. สําเนาบัตรประชาชน  สําเนาทะเบียนบานของผูขออนุญาต (ลงนามรับรองสําเนา) 

- 7 - 



 

***   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    ***    
คูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุคูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุ  และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชนและที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน    

กรมชลประทานกรมชลประทาน  

 
 

          1.3.4. ถามีการมอบอํานาจ ตองทําเปนหนังสือมอบอํานาจ ติดอากรแสตมป 30 บาท พรอมสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบาน ของผูมอบอํานาจและของผูรับมอบอํานาจ (ลงนามรับรองสําเนา) 
          1.3.5. หากเปนบริษัท หางหุนสวน ผูมีสิทธิลงนามในหนังสือมอบอํานาจ จะตองเปนกรรมการหรือ
หุนสวนผูจัดการผูท่ีมีอํานาจตามหนังสือของกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย (ลงนามรับรองสําเนา) 
          1.3.6 สําเนาโฉนดท่ีดินของผูขออนุญาต (ลงนามรับรองสําเนา) ใชประกอบการขออนุญาตบางประเภท 
          1.3.7 กรณีท่ีดินของผูขออนุญาต ตามขอ 1.3.6 มีบุคคลหลายบุคคลเปนเจาของกรรมสิทธิ์รวมดังปรากฏ
รายละเอียดในโฉนดท่ีดินท่ีแนบ เจาของกรรมสิทธิ์รวมท้ังหมดจะตองลงนามในฐานะผูขออนุญาตตามแบบฟอรม              
ขออนุญาต ใชท่ีราชพัสดุ (ชป.393) ทุกราย หรือมอบอํานาจใหบุคคลใดกระทําการแทน โดยตองทําเปนหนังสือ
มอบอํานาจ ติดอากรแสตมป 30 บาท พรอมสําเนาบัตรประชาชน สําเนาทะเบียนบาน ของผูมอบอํานาจและ
ของผูรับมอบอํานาจ (ลงนามรับรองสําเนา) 
          1.3.8 กรณีท่ีดินของผูขออนุญาตติดภาระจํานอง  ตองมีหนังสือยินยอมจากผูรับจํานอง  
          1.3.9 แผนท่ีแสดงจุดท่ีขออนุญาต แบบแปลน แผนผังท่ีแสดงรูปตัดตรงบริเวณท่ีขออนุญาต (ขนาด A1) 
พรอมรายการคํานวณ ท่ีมีวิศวกรซ่ึงเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 
ลงนามรับรอง โดยใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาท่ีกําหนดไวใน
กฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือรับรองของผู
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
           1.3.10  สําเนาหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ผูควบคุมการกอสราง (ลงนาม
รับรองสําเนา) โดยใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาท่ีกําหนดไวใน
กฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือรับรองของ                
ผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ระหวางทําการกอสรางสิ่งปลูกสรางใบอนุญาตฯ ตองไมหมดอายุ) 
2. การดําเนินการตรวจสอบประเภทท่ีดินท่ีขออนุญาตใช โดยแบงท่ีดินท่ีขอใช ออกเปน 2 กรณี คือ กรณีท่ี
ราชพัสดุ และ กรณีท่ีดินของรัฐประเภทอ่ืนท่ีกรมชลประทานใชประโยชนนอกเหนือจากท่ีราชพัสดุ 
    2.1  การดําเนินการในกรณีของท่ีราชพัสดุ 

          2.1.1 การพิจารณาดําเนินการของโครงการ หรือหนวยงานอ่ืน  ๆของกรมชลประทานท่ีท่ีราชพัสดุนั้นตั้งอยู                    
มีข้ันตอนการดําเนินการ ดังนี้  
           2.1.1.1  ใหเจาหนาท่ีผูรับคํารองดําเนินการตรวจสอบประเภทท่ีราชพัสดุ และคุณสมบัติของผูขอเขา
ทําประโยชน ตลอดจนเอกสารหลักฐานท่ีจําเปนท่ีใชประกอบคํารองนั้นโดยเร็ว 

2.1.1.2  ถาคํารองนั้น ขัดกับหลักเกณฑการขอใช หรือการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุในความ
ครอบครองของกรมชลประทาน และกฎหมายวาดวยการชลประทานหลวง ใหเจาหนาท่ีผูรับคํารองทําหนังสือ
ตอบ แจงขอขัดของใหผูขอเขาทําประโยชนทราบโดยตรง ภายใน 7 วันทําการ นับแตวันรับคํารอง 

2.1.1.3  หากคํารองนั้นถูกตอง ให เจาหนา ท่ีผู รับคํารองมีหนังสือแจงผูขอเขาทําประโยชน                              
(ผูขออนุญาต) ภายใน 3 วันทําการและใหผูขออนุญาตจัดทําแผนท่ีและผังบริเวณท่ีราชพัสดุท่ีขอใชนั้น               
พรอมทํารายละเอียดประกอบแผนท่ีระบุหมายเลขท่ีดินตามหนังสือสําคัญหรือระวางหมุดหลักฐาน เนื้อท่ีท่ี            
ขอเขาทําประโยชนลงในแผนท่ี ใหชัดเจน รวมท้ังนําสงแบบแปลน รูปตัด ซ่ึงแสดงรายละเอียดของสิ่งปลูกสราง
ท่ีจะขออนุญาตดําเนินการในท่ีดินท่ีขอใชนั้น สงใหเจาหนาท่ีผูรับคํารอง เพ่ือจัดทําแบบรายงานตรวจสอบท่ีดิน 
และเปรียบเทียบรายละเอียดผังบริเวณ ตอไป   
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***   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    ***    
คูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุคูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุ  และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชนและที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน    

กรมชลประทานกรมชลประทาน  

 
 

          2.1.1.4  เจาหนาท่ีของโครงการผูรับคํารอง ตองจัดทําแผนท่ีแสดงจุดขออนุญาต ผังบริเวณ และรูปตัด 
ณ จุดขออนุญาตกอสราง โดยรายละเอียดขางตนนี้ตองผานการลงนามเห็นชอบ อนุมัติในแบบและ                      
รายละเอียดจากผูมีอํานาจตามกรอบแบบเอกสารท่ีกรมชลประทานกําหนดแนบทายคูมือนี้ 

2.1.1.5  จัดทํารายงานตรวจสอบการขออนุญาต   
2.1.1.6  ใหความเห็นทางดานวิศวกรรม   พิจารณาปญหาและอุปสรรคตาง ๆ  ตองานชลประทานให

เปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และหลักเกณฑท่ีเก่ียวของ 
2.1.1.7  หากมีความจําเปนจะกําหนดเง่ือนไขพิเศษนอกเหนือจากเง่ือนไขในหนังสืออนุญาตกําหนดได 

แตท้ังนี้ตองอยูภายใตกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และหลักเกณฑท่ีเก่ียวของ 
          2.1.1.8 ใหผูมีอํานาจท่ีโครงการกําหนดไว ลงนามกํากับในแบบแปลน รูปตัด ซ่ึงแสดงรายละเอียดของ
สิ่งปลูกสราง ท่ีผูขออนุญาตนําสงท้ังหมด เพ่ือนําเสนอผูอํานวยการในสายการบังคับบัญชาตอไป 
          2.1.1.9 ในกรณีท่ีผูอํานวยการโครงการ หรือหนวยงานอ่ืนๆ ของกรมชลประทานท่ีท่ีราชพัสดุนั้น อยูใน
สายการบังคับบัญชาของสํานักชลประทาน ใหนําเสนอผูอํานวยการสํานักชลประทานใหความยินยอม หรือไมให
ความยินยอมตอไป 

2.1.1.10 ในกรณีท่ีผูอํานวยการสํานักงานกอสรางหรือหนวยงานอ่ืนๆ ของกรมชลประทานท่ีท่ีราช
พัสดุนั้นไมไดอยูในสายการบังคับบัญชาของสํานักชลประทาน ใหนําเสนอผูอํานวยการตามสายการบังคับบัญชา
ของตนนั้น พิจารณาใหความเห็นในการขอใชประโยชนรวมกันกอน แลวจึงนําเสนอผูอํานวยการสํานัก
ชลประทานใหความยินยอม หรือไมใหความยินยอม ตอไป 

 

2.1.2 การพิจารณาของสํานักชลประทาน         
2.1.2.1 ผูอํานวยการสํานักชลประทานดําเนินการพิจารณาใหความยินยอมหรือไมใหความยินยอม 

(ตามระเบียบกรมชลประทานวาดวยการขอใชและการจัดหาประโยชนเก่ียวกับท่ีราชพัสดุในความครอบครอง
ของกรมชลประทาน พ.ศ. 2551 ประกอบกฎหมายวาดวยการชลประทานหลวง)  

2.1.2.2 กรณีใหความยินยอม (อนุญาต) ใหทําหนังสือลงนามแทนกรมชลประทาน กําหนดเง่ือนไข  
(ถามีตามขอ 2.1.1.7) พรอมเอกสารการขออนุญาตใหกรมธนารักษหรือผูวาราชการจังหวัด หรือธนารักษพ้ืนท่ี
ผูรับมอบอํานาจพิจารณา และสงสําเนาแจงผูขออนุญาต รับทราบตอไป 
 2.1.2.3 กรณีไมใหความยินยอม (ไมอนุญาต) ใหทําหนังสือไมอนุญาตโดยแจงเหตุผล ขอกฎหมาย    
ใหผูขออนุญาตทราบ 

       2.1.3  การพิจารณาของกรมธนารักษหรือผูวาราชการจังหวัดหรือธนารักษพ้ืนท่ีผูรับมอบอํานาจ 

          2.1.3.1  เม่ืออธิบดีกรมธนารักษ หรือผูวาราชการจังหวัด หรือธนารักษพ้ืนท่ีผูรับมอบอํานาจ พิจารณา
อนุญาตใหใชท่ีราชพัสดุดังกลาวแลว  จึงใหผูขออนุญาตชําระคาทดแทนการใชประโยชน และแจงการอนุญาต
ใช ใหกรมชลประทานทราบและดําเนินการตอไป 

         2.1.3.2  ในกรณีอธิบดีกรมธนารักษ หรือผูวาราชการจังหวัด หรือธนารักษพ้ืนท่ีผูรับมอบอํานาจ 
พิจารณาไมอนุญาตใหใชท่ีราชพัสดุดังกลาว จะแจงการไมอนุญาตใช ใหผูขออนุญาต และกรมชลประทานทราบ
ตอไป  
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***   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    ***    
คูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุคูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุ  และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชนและที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน    

กรมชลประทานกรมชลประทาน  

 
 

         2.1.4  การออกหนังสืออนุญาตโครงการ หรือหนวยงานอ่ืน  ๆของกรมชลประทานท่ีท่ีราชพัสดุนั้นตั้งอยู  
         2.1.4.1 เม่ืออธิบดีกรมธนารักษ หรือผูวาราชการจังหวัดหรือธนารักษพ้ืนท่ีผูรับมอบอํานาจ พิจารณา 
อนุญาตใหใชท่ีดิน และผูขอใชท่ีดินไดชําระคาทดแทนการใชประโยชน พรอมลงนามในบันทึกคํายินยอมปฏิบัติ
ตามเง่ือนไขในแบบกรมธนารักษ แลว จึงมีหนังสือแจงการอนุญาตใหกรมชลประทานทราบ และตอมาเม่ือ                           
กรมชลประทานโดยโครงการแจงผูขออนุญาตมาลงนามในหนังสืออนุญาต ผูขออนุญาตจึงจะเริ่มดําเนินการ
กอสรางไดภายหลังลงนามและตามเง่ือนไขในหนังสืออนุญาต 

        2.1.4.2  หนังสืออนุญาต มีการจัดทําจํานวน 4 ชุด ดังนี้ 
 -  ตนฉบับ เก็บไวท่ีโครงการ 1 ชุด 
 -  คูฉบับ เก็บไวท่ีผูรับอนุญาต 1 ชุด 
 -  สําเนา เก็บไวท่ีสํานักชลประทาน 1 ชุด 
 -  สําเนา เก็บไวท่ีกลุมงานการใชพ้ืนท่ีดานชลประทาน 1 ชุด 

 

     2.2  การดําเนินการในกรณีของท่ีดินของรัฐประเภทอ่ืนท่ีกรมชลประทานใชประโยชนนอกเหนือจากท่ี             
ราชพัสดุ 

2.2.1 การพิจารณาดําเนินการของโครงการ หรือหนวยงานอ่ืน  ๆของกรมชลประทานท่ีท่ีดินของรัฐประเภทอ่ืน 
ท่ีกรมชลประทานใชประโยชนนอกเหนือจากท่ีราชพัสดุนั้น ตั้งอยู มีข้ันตอนการดําเนินการ ดังนี้  

2.2.1.1  ใหเจาหนาท่ีผูรับคํารองดําเนินการตรวจสอบประเภทท่ีดินท่ีมีผูมาขออนุญาตใชนั้นเปนท่ีดินฯ  
ท่ีหนวยงานของรัฐนั้นๆ ไดอนุญาตใหกรมชลประทานใชประโยชนภายในกรอบวัตถุประสงคท่ีขอใช โดยตอง
พิจารณาเง่ือนไขการไดรับอนุญาต และพิจารณาวามีขอหามใหผูอ่ืนมาใชประโยชนรวมไดหรือไม 

2.2.1.2  หากหนวยงานของรัฐท่ีอนุญาตใหกรมชลประทานใชประโยชนท่ีดินฯ ระบุเง่ือนไขหาม                
กรมชลประทานนําท่ีดิน ท่ีไดรับอนุญาตไปใชนอกกิจการท่ีขอหรือไปใหผู อ่ืนใชประโยชนรวมดวย                        
ใหโครงการ หรือหนวยงานอ่ืนๆ ของกรมชลประทานท่ีรับคํารองนั้น ทําหนังสือใหผู อํานวยการสํานัก
ชลประทาน  ผูอํานวยการสํานักพัฒนาแหลงน้ําขนาดกลาง   ผูอํานวยการสํานักพัฒนาแหลงน้ําขนาดใหญ 
ตามสายการบังคับบัญชาแลวแตกรณี แจงตอบเหตุขัดของดังกลาวใหผูขออนุญาตทราบ (ตามคําสั่งกรม
ชลประทาน ท่ี ข 152/2555) 

2.2.1.3  หากหนวยงานของรัฐท่ีอนุญาตใหกรมชลประทานใชประโยชนท่ีดินฯ ไมไดระบุหรือมีเง่ือนไข 
หามกรมชลประทานนําท่ีดินท่ีไดรับอนุญาต ไปใหผูอ่ืนใชประโยชนรวมดวย ใหโครงการ หรือหนวยงานอ่ืนๆ 
ของกรมชลประทานท่ีรับคํารองนั้น  ดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูขอเขาทําประโยชนตลอดจนเอกสาร
หลักฐานท่ีจําเปนท่ีใชประกอบคํารองนั้นโดยเร็ว  แลวจัดทํารายงานตรวจสอบการขออนุญาต  
            2.2.1.4  พิจารณาใหความเห็นทางดานวิศวกรรม โดยพิจารณาปญหาและอุปสรรคตางๆตองานชลประทาน  
วาคํารองนั้นขัดกับการใชประโยชนในการชลประทาน ตามกฎหมายวาดวยการชลประทานหลวง กฎ ระเบียบ 
ประกาศ คําสั่ง และหลักเกณฑท่ีเก่ียวของ  และหลักเกณฑตามระเบียบกรมชลประทานวาดวยการขอใชและ
การจัดหาประโยชนเก่ียวกับท่ีราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน พ.ศ. 2551 โดยอนุโลมหรือไม 

2.2.1.5 หากเจาหนาท่ีผูรับคํารองพิจารณาในเบื้องตนตามขอ 2.2.1.3 และ 2.2.1.4 แลว เห็นวามีขอขัดของ        
ในการขอใชประโยชนรวมกัน หรือมีขอขัดของในดานวิศวกรรม ตามกฎหมายวาดวยการชลประทานหลวง ฯลฯ               
ใหเสนอความเห็นขอขัดของในการขอใชประโยชนรวมกัน หรือมีขอขัดของในดานวิศวกรรม  ใหผูบังคับบัญชา
ตามสายการบังคับบัญชาพิจารณา 

2.2.1.6 หากเจาหนาท่ีผูรับคํารองพิจารณาในเบื้องตนตามขอ 2.2.1.3 และ 2.2.1.4 แลว  เห็นวาไมมี 
ขอขัดของในการขอใชประโยชนรวมกัน และไมมีขอขัดของในดานวิศวกรรม ตามกฎหมายวาดวยการ                      
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***   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    ***    
คูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุคูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุ  และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชนและที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน    

กรมชลประทานกรมชลประทาน  

 
 

ชลประทานหลวง ฯลฯ  ใหผูขออนุญาตจัดทําแผนท่ีและผังบริเวณท่ีดินของรัฐท่ีขอใชนั้น พรอมทํารายละเอียด 
ประกอบแผนท่ีระบุหมายเลขท่ีดินตามหนังสือสําคัญหรือระวางหมุดหลักฐาน เนื้อท่ีท่ีขอเขาทําประโยชนลง          
ในแผนท่ี ใหชัดเจน รวมท้ังนําสงแบบแปลน รูปตัด ซ่ึงแสดงรายละเอียดของสิ่งปลูกสรางท่ีจะขออนุญาต
ดําเนินการในท่ีดินท่ีขอใชนั้น สงใหเจาหนาท่ีผูรับคํารองเพ่ือจัดทําแบบรายงานตรวจสอบท่ีดินและเปรียบเทียบ 
รายละเอียดผังบริเวณตอไป   
          2.2.1.7 เจาหนาท่ีของโครงการผูรับคํารอง ตองจัดทําแผนท่ีแสดงจุดขออนุญาต ผังบริเวณ และรูปตัด 
ณ จุดขออนุญาตกอสราง โดยรายละเอียดขางตนนี้ตองผานการลงนามเห็นชอบ อนุมัติในแบบและรายละเอียด 
จากผูมีอํานาจตามกรอบแบบเอกสารท่ีกรมชลประทานกําหนดแนบทายคูมือนี้ 

2.2.1.8 หากมีความจําเปนจะกําหนดเง่ือนไขพิเศษนอกเหนือจากเง่ือนไขในหนังสืออนุญาตกําหนดได 
แตท้ังนี้ตองอยูภายใตกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และหลักเกณฑท่ีเก่ียวของ 
          2.2.1.9  ใหผูมีอํานาจท่ีโครงการท่ีกําหนดไวลงนามกํากับในแบบแปลน รูปตัด ซ่ึงแสดงรายละเอียด
ของสิ่งปลูกสราง ท่ีผูขออนุญาตนําสงท้ังหมด เพ่ือนําเสนอผูอํานวยการในสายการบังคับบัญชาตอไป 
          2.2.1.10 ในกรณีท่ีผูอํานวยการโครงการ หรือหนวยงานอ่ืนๆ ของกรมชลประทานท่ีท่ีดินฯ นั้นอยูใน            
สายการบังคับบัญชาของสํานักชลประทาน ใหนําเสนอผูอํานวยการสํานักชลประทานใหความยินยอมหรือไมให
ความยินยอมตอไป 

2.2.1.11 ในกรณีท่ีผูอํานวยการสํานักกอสราง หรือหนวยงานอ่ืนๆ ของกรมชลประทานท่ีท่ีดินฯ นั้น
ไมไดอยูในสายการบังคับบัญชาของสํานักชลประทาน ใหนําเสนอผูอํานวยการตามสายการบังคับบัญชาของตน 
พิจารณาใหความเห็นในการขอใชประโยชนรวมกันกอน แลวจึงนําเสนอผูอํานวยการสํานักชลประทานใหความ
ยินยอมหรือไมใหความยินยอม ตอไป 

 

       2.2.2 การพิจารณาของสํานักชลประทาน         
2.2.2.1 ผูอํานวยการสํานักชลประทานพิจารณาใหความยินยอมหรือไมใหความยินยอม (ตามคําสั่ง                 

กรมชลประทานท่ี ข 152/2555 ประกอบกฎหมายวาดวยการชลประทานหลวง และตามระเบียบกรมชลประทาน    
วาดวยการขอใชและการจัดหาประโยชนเก่ียวกับท่ีราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน พ.ศ. 2551 
โดยอนุโลม ท้ังนี้ตองอยูภายใตกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขของหนวยงานของรัฐ
ท่ีอนุญาตใหกรมชลประทานใชประโยชนในท่ีดินของรัฐประเภทนั้น)  

2.2.2.2 กรณีใหความยินยอม (อนุญาต) ใหทําหนังสือลงนามแทนกรมชลประทาน แจงผูขออนุญาต
พรอมกําหนดเง่ือนไข (ถามีตามขอ 2.2.1.8) เพ่ือใหผูขออนุญาตใชประกอบการยื่นคําขออนุญาตตอหนวยงาน
ของรัฐท่ีเก่ียวของ ซ่ึงท่ีดินนั้นตั้งอยูเพ่ือพิจารณาตามอํานาจหนาท่ี 

2.2.2.3 กรณีไมใหความยินยอม (ไมอนุญาต) ใหทําหนังสือไมอนุญาตแจงผูขออนุญาตทราบ โดยแจง
เหตุผล ขอกฎหมาย พรอมแจงสิทธิการอุทธรณภายใน 15 วัน นับแตวันท่ีผูขออนุญาตไดรับหนังสือแจง 

       2.2.3 การพิจารณาของหนวยงานของรัฐท่ีเกี่ยวของซ่ึงมีอํานาจหนาท่ีตามกฎหมายในการอนุมัติ   
อนุญาตใชท่ีดินของรัฐท่ีตั้งอยู 
         2.2.3.1  เม่ือหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของซ่ึงท่ีดินนั้นตั้งอยู พิจารณาอนุญาตใหใชท่ีดินดังกลาวแลว 
จะแจง ใหผูขออนุญาต (หรือไดแจงใหกรมชลประทานทราบดวย) เพ่ือดําเนินการตอไป 
         2.2.3.2  ในกรณีหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของซ่ึงท่ีดินนั้นตั้งอยู พิจารณาไมอนุญาตใหใชท่ีดินดังกลาว 
จะแจงการไมอนุญาตใช ใหผูขออนุญาต (หรือไดแจงใหกรมชลประทานทราบดวย)  
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 หมายเหตุ : กรณีผูขออนุญาตยื่นคําขอใชประโยชนในท่ีดินไปยังหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของ ซ่ึงท่ีดินนั้น
ตั้งอยูโดยตรงและหนวยงานของรัฐแหงนั้นประสานงานมายังกรมชลประทาน ใหผูอํานวยการสํานักชลประทาน
ท่ีรับผิดชอบพ้ืนท่ีทําหนังสือแจงตอบความเห็นการขอใชประโยชนรวมกัน 

2.2.4  การออกหนังสืออนุญาตโครงการ หรือหนวยงานอ่ืน  ๆของกรมชลประทานท่ีท่ีดินของรัฐประเภทอ่ืนท่ี
กรมชลประทานใชประโยชนนอกเหนือจากท่ีราชพัสดุ    

2.2.4.1  เม่ือหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของซ่ึงท่ีดินนั้นตั้งอยู พิจารณาอนุญาตใหใชท่ีดิน และผูขอใชได
ดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และหลักเกณฑของหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของนั้นแลว 
จึงมีหนังสือแจงการอนุญาตใหกรมชลประทานทราบ  

2.2.4.2 เม่ือกรมชลประทานโดยโครงการแจงผูขออนุญาตมาลงนามในหนังสืออนุญาต ผูขออนุญาตจึง
จะเริ่มดําเนินการกอสรางไดภายหลังลงนามและตามเง่ือนไขในหนังสืออนุญาต 

2.2.4.3 หนังสืออนุญาต มีการจัดทําจํานวน 4 ชุด ดังนี้ 
 -  ตนฉบับ เก็บไวท่ีโครงการ 1 ชุด 
 -  คูฉบับ เก็บไวท่ีผูรับอนุญาต 1 ชุด 
 -  สําเนา เก็บไวท่ีสํานักชลประทาน 1 ชุด 
 -  สําเนา เก็บไวท่ีกลุมงานการใชพ้ืนท่ีดานชลประทาน 1 ชุด 

3.  การพิจารณาดานวิศวกรรม 
       ดานวิศวกรรมใหพิจารณารายละเอียดตามประเภทของการขออนุญาตบทท่ี 2  ในหัวขอการพิจารณา
ดานวิศวกรรม 

4.  กลุมงานการใชพ้ืนท่ีดานชลประทาน  สวนปรับปรุงบํารุงรักษา  สํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา   
มีข้ันตอนการดําเนินการ  ดังนี้ 

4.1 ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน รวมท้ังใหคําปรึกษา แนะนําปญหาเก่ียวกับการขออนุญาตใช                
ท่ีราชพัสดุ และท่ีดินของรัฐประเภทอ่ืนท่ีกรมชลประทานใชประโยชน 

4.2 ตรวจสอบสําเนาหนังสืออนุญาต  หากมีขอผิดพลาดสงสําเนาหนังสืออนุญาตใหโครงการแกไข 
4.3 รวบรวมรายละเอียดการอนุญาต ลงในฐานขอมูลการอนุญาตใหใชท่ีราชพัสดุและท่ีดินของรัฐประเภท

อ่ืนท่ีกรมชลประทานใชประโยชน 
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กรมชลประทานกรมชลประทาน  

 
 

มาตรฐานงาน 

 การดําเนินงานเก่ียวกับการขอใช ท่ีราชพัสดุ มีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ตามประกาศกรม
ชลประทาน เรื่อง การรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ พ.ศ. 2552 โดยการขอใชท่ีราชพัสดุในความ
ครอบครองของกรมชลประทาน กําหนดระยะเวลาแลวเสร็จ 24 วันทําการ  

สําหรับมาตรฐานในเชิงคุณภาพของงานจะตองดําเนินการใหถูกตองตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ประกาศ คําสั่ง หลักเกณฑท่ีกําหนดไวในแตละประเภทของการขออนุญาต ซ่ึงกรมชลประทานไดกําหนด
แบบฟอรมการขออนุญาต  แบบฟอรมการตรวจสอบ  และแบบฟอรมการออกหนังสืออนุญาตเปนตัวกําหนด
มาตรฐานในเชิงคุณภาพ 

 

ระบบติดตามและประเมินผล 

มาตรฐานในการติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามแผนการดําเนินงานของกลุมงานการใช
พ้ืนท่ีดานชลประทาน  สวนปรับปรุงบํารุงรักษา  สํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา มีดังนี้ 

- การตรวจสอบสําเนาหนังสืออนุญาตจากแบบตรวจสอบหนังสืออนุญาตใหใชท่ีดิน/การตออายุ 
ตามท่ีกลุมงานการใชพ้ืนท่ีดานชลประทานกําหนดข้ึน เพ่ือใหการตรวจสอบของเจาหนาท่ีไดมาตรฐานเดียวกัน 

- การติดตามผลการดําเนินการจากฐานขอมูลการขอใชท่ีราชพัสดุและท่ีดินของรัฐประเภทอ่ืนท่ี  
กรมชลประทานใชประโยชน กรณีท่ีมีการแกไขสําเนาหนังสืออนุญาต หรือมีการตออายุหนังสืออนุญาต                 
กลุมงานการใชพ้ืนท่ีดานชลประทนจะไดมีหนังสือแจงใหโครงการฯ ดําเนินการ   

- การประเมินผลจากฐานขอมูลโดยทุกสิ้นป  กลุมงานการใชพ้ืนท่ีดานชลประทานจะไดสรุปจํานวน    
การขออนุญาตใชท่ีราชพัสดุ และท่ีดินของรัฐประเภทอ่ืนท่ีกรมชลประทานใชประโยชน รายงานกรมชลประทาน              
เพ่ือทราบจํานวนการขออนุญาตโดยแยกสรุปแตละสํานักชลประทาน 
 

แบบฟอรม/บันทึก 
 

การขอใชท่ีราชพัสดุ และท่ีดินของรัฐประเภทอ่ืนท่ีกรมชลประทานใชประโยชน 

ผูขออนุญาตใชแบบฟอรม ดังนี ้

 ชป.393  คําขออนุญาตใชท่ีราชพัสดุ    

โครงการชลประทาน/โครงการสงน้ําและบํารุงรักษา/โครงการกอสรางและหนวยงานอ่ืนๆ ของกรมชลประทาน             
ท่ีท่ีราชพัสดุนั้นตั้งอยู และท่ีดินของรัฐประเภทอ่ืนท่ีกรมชลประทานใชประโยชนตั้งอยู ใชแบบฟอรมดังนี้ 

ชป.393/1   แบบตรวจสอบการกอสรางสะพานขามทางน้ํา 
ชป.393/2  แบบตรวจสอบการกอสรางสะพานเลียบทางน้ํา 
ชป.393/3   แบบตรวจสอบการวางทอประปา 
ชป.393/4   แบบตรวจสอบการฝงทอสงน้ําและระบายน้ํา 
ชป.393/5   แบบตรวจสอบการใชน้ําดิบตั้งโรงสูบน้ําและวางทอสงน้ําดิบ  
ชป.393/6   แบบตรวจสอบการปกเสาและพาดสายไฟฟาและโทรศัพท 
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ชป.393/7   แบบตรวจสอบการกอสรางถนนเชื่อมและปรับปรุงคันคลอง 
ชป.393/8  แบบตรวจสอบการขอใชท่ีราชพัสดุ 
ชป.393/9   แบบตรวจสอบการใหจัดระเบียบเดินรถโดยสารประจําทาง 
ชป.393/10 แบบตรวจสอบการขออนุญาตกอสรางอาคารปองกันตลิ่งทางน้ําชลประทาน 
ผ.ย.37 หนังสืออนุญาตใหสรางสะพาน  
ผ.ย.38 หนังสืออนุญาตใหฝงทอ/วางทอ และใชน้ํา  
ผ.ย.39  หนังสืออนุญาตใหปกเสาพาดสายไฟฟา/โทรศัพท  
ผ.ย.40 หนังสืออนุญาตใหกอสรางถนน/ปรับปรุงถนน 
ผ.ย.41  หนังสืออนุญาตใหกอสรางในเขตท่ีดินของกรมชลประทาน 
ผ.ย.42  หนังสืออนุญาตใหใชท่ีดินเพ่ือฝงทอระบายน้ําเสีย  
ผ.ย.43  หนังสืออนุญาตใหขุดลอกคลองชลประทาน  
ผ.ย.44 หนังสืออนุญาตใหกอสรางอาคารปองกันตลิ่งทางน้ําชลประทาน 
ผ.ย.53 หนังสืออนุญาตใหทําทางเชื่อม 
ผ.ย.55 หนังสือขอตออายุหนังสืออนุญาต 

กลุมงานการใชพ้ืนท่ีดานชลประทานใชแบบฟอรม ดังนี้ 
 -  แบบตรวจสอบหนังสืออนุญาตใหใชท่ีดิน  
 -  แบบตรวจสอบการตออายุหนังสืออนุญาตใหใชท่ีดิน 

-  บันทึกขอความแจงสํานักชลประทาน/โครงการชลประทาน/โครงการสงน้ําและบํารุงรักษา/ 
และหนวยงานอ่ืนๆ ของกรมชลประทาน ใหสงสําเนาหนังสืออนุญาตใหใชท่ีดิน/สําเนาการตอ
อายุหนังสืออนุญาตใหใชท่ีดิน 

 

เอกสารอางอิง 

 เอกสารอางอิงของกรมธนารักษ กระทรวงการคลัง 

- พระราชบัญญัติท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2518 

- กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช และจัดหาประโยชน
เก่ียวกับท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2545 

-    กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช และจัดหาประโยชน
เก่ียวกับท่ีราชพัสดุ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 

- กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช และจัดหาประโยชน
เก่ียวกับท่ีราชพัสดุ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549 

- ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2552 

- คําสั่งกรมธนารักษ ท่ี 296/2553 ลงวันท่ี 29 มิถุนายน 2553 เรื่อง หลักเกณฑการกําหนดอัตรา    
คาเชาคาทดแทนและคาธรรมเนียมเก่ียวกับการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ 

- คําสั่งกรมธนารักษ ท่ี 508/2553 ลงวันท่ี 20 กันยายน 2553 เรื่อง มอบอํานาจใหธนารักษพ้ืนท่ี 
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธนารักษ 

- คําสั่งกรมธนารักษ ท่ี 509/2553 ลงวันท่ี 20 กันยายน 2553  เรื่อง มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด  
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธนารักษ 
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กรมชลประทานกรมชลประทาน  

 
 

เอกสารอางอิงของกรมชลประทาน 
- พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

- ระเบียบกรมชลประทานวาดวยการขอใชและการจัดหาประโยชนเก่ียวกับท่ีราชพัสดุในความ
ครอบครองของกรมชลประทาน พ.ศ. 2551 

- ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง การรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ พ.ศ. 2552                         
ลงวันท่ี 1 ธันวาคม 2552 

- คําสั่งกรมชลประทาน ท่ี ข 151/2555 ลงวันท่ี 6 กุมภาพันธ 2555 เรื่อง มอบอํานาจในการดําเนินการ
ขอใชท่ีดินของรัฐทุกประเภท อันไดแก ท่ีดินสาธารณประโยชน ท่ีอุทยานแหงชาติ ท่ีปาสงวนแหงชาติ              
ท่ีดินในเขตปฏิรูปท่ีดิน ท่ีดินในเขตนิคมสรางตนเอง เปนตน ท้ังนี้นอกเหนือจากท่ีราชพัสดุ 

- คําสั่งกรมชลประทาน ท่ี  ข 152/2555 ลงวันท่ี 6 กุมภาพันธ 2555 เรื่อง มอบอํานาจดําเนินการ               
กรณีหนวยงานของรัฐหรือบุคคลอ่ืนขอใชท่ีดินของรัฐประเภทอ่ืนท่ีกรมชลประทานใชประโยชน 
นอกเหนือจากท่ีราชพัสดุ  

 
 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
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 บทที่ 2 
ประเภทของการขออนุญาตใชที่ดิน 

 
 การขออนุญาตใชท่ีดินในความครอบครองของกรมชลประทาน กรมสามารถพิจารณาใหความยินยอมใหผูขออนุญาต
ใชประโยชนรวมดวยได ในท่ีดินทุกประเภทท่ีกรมครอบครอง โดยสํานักชลประทานจะตองทําหนังสือแจงผูขออนุญาต
และหนวยงานท่ีถือกรรมสิทธิ์ท่ีดินพิจารณาอนุญาต (รายละเอียดดังไดกลาวไวแลวในบทท่ี 1) 

 สําหรับประเภทของการขออนุญาตใชท่ีดินนั้นมีหลากหลายประเภท ข้ึนอยูกับวัตถุประสงคของผูขออนุญาต โดยในการ
พิจารณาอนุญาตใหใชท่ีดินแตละประเภทนั้น จะตองพิจารณาใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑดานวิศวกรรม               
และจะตองไมเปนอุปสรรคตอการชลประทาน  ท้ังนี้ประเภทของการขออนุญาตท่ีสามารถกําหนดแบบฟอรม ระเบียบ หลักเกณฑ            
ไวเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงาน นั้น สามารถแบงได ดังนี้ 

1. การขออนุญาตกอสรางสะพานขามทางน้ําชลประทาน  (ชป.393/1) (ผ.ย.37) 
2. การขออนุญาตกอสรางสะพานเลียบทางน้ําชลประทาน  (ชป.393/2) (ผ.ย.37) 
3. การขออนุญาตวางทอประปาในเขตชลประทาน  (ชป.393/3) (ผ.ย.38) 
4. การขออนุญาตขออนุญาตฝงทอกาซ และทอน้ํามัน  (ชป.393/4) (ผ.ย.38) 
5. การขออนุญาตระบายน้ําท่ีผานระบบบําบัดน้ําเสียลงทางน้ําชลประทาน             (ชป.393/4) (ผ.ย.42) 
6. การขออนุญาตใชน้ําชลประทาน ตั้งโรงสูบน้ําและวางทอสงน้ํา                    (ชป.393/5) (ผ.ย.38) 
7. การขออนุญาตปกเสา พาดสายหรือรอยสายไฟฟา/โทรศัพทในเขตชลประทาน       (ชป.393/6) (ผ.ย.39) 
8. การขออนุญาตกอสรางถนนและปรับปรุงถนนคันคลอง คันก้ันน้ํา  

และถนนชลประทาน         (ชป.393/7) (ผ.ย.40) 
9. การขออนุญาตกอสรางทางเชื่อม  (ชป.393/7) (ผ.ย.53) 
10. การขออนุญาตกอสรางสิ่งปลูกสรางเปนการชั่วคราวในเขตท่ีดินกรมชลประทาน   (ชป.393/8) (ผ.ย.41) 
11. การขออนุญาตใชท่ีดินบริเวณอางเก็บน้ํา และแหลงน้ําตางๆ ของกรมชลประทาน  
 เพ่ือจัดเปนสถานท่ีทองเท่ียว           (ชป.393/8) (ผ.ย.41) 
12. การขออนุญาตเลี้ยงปลาในกระชัง  (ชป.393/8) (ผ.ย.41) 
13. การขออนุญาตใหขุดลอก                                                               (ชป.393/8) (ผ.ย.43) 
14. การขออนุญาตกอสรางอาคารปองกันตลิ่งทางน้ําชลประทาน  (ชป.393/10) (ผ.ย.44) 

สําหรับรายละเอียดในการขออนุญาตแตละประเภท  มีดังนี้ 
 



 

***   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    ***    
คูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุคูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุ  และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชและที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชนประโยชน    

กรมชลประทานกรมชลประทาน  

 

1. การขออนุญาตกอสรางสะพานขามทางน้ําชลประทาน 

1. ผูขออนุญาตย่ืนคํารองขอใชท่ีดินตอโครงการหรือหนวยงานอ่ืนๆของกรมชลประทาน ตามท่ีท่ีดินนั้น
ตั้งอยู โดยมีหลักฐานประกอบคําขออนุญาตของผูขออนุญาตใชท่ีดิน แบงไดดังนี้   

   1.1 สวนราชการ (กระทรวง ทบวง กรม องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หนวยงานของรัฐ หรือองคกรอ่ืนของรัฐ)  
  1.1.1 ยื่นคํารองขอใชท่ีดิน  (แบบ ชป.393) ลงนามโดยผูแทน  กระทรวง  ทบวง  กรม องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน หนวยงานของรัฐ องคกรอ่ืนของรัฐ หรือผูรับมอบอํานาจ (มีหนังสือมอบอํานาจ) 

 1.1.2  แผนท่ีแสดงจุดท่ีขออนุญาต แบบแปลน แผนผังท่ีแสดงรูปตัดตรงบริเวณท่ีขออนุญาต (ขนาด A1) 
พรอมรายการคํานวณท่ีมีวิศวกรซ่ึงเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติวิศวกร   
พ.ศ. 2542 ลงนามรับรอง โดยใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตาม
สาขาท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550     
และหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

 1.1.3 สําเนาหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ผูควบคุมการกอสราง (ลงนาม
รับรองสําเนา)โดยใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาท่ีกําหนดไว
ในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือรับรอง
ของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ระหวางทําการกอสรางสิ่งปลูกสรางใบอนุญาตตองไมหมดอายุ) 

1.2 รัฐวิสาหกิจ 
1.2.1 ยื่นคํารองขอใชท่ีดิน (แบบ ชป.393) ลงนามโดยผูแทนรัฐวิสาหกิจหรือผูไดรับมอบอํานาจ                 

(มีหนังสือมอบอํานาจพรอมท้ังติดอากรแสตมป 30 บาท) 
1.2.2 แผนท่ีแสดงจุดท่ีขออนุญาต แบบแปลน แผนผังท่ีแสดงรูปตัดตรงบริเวณท่ีขออนุญาต                 

(ขนาด A1) พรอมรายการคํานวณ ท่ีมีวิศวกรซ่ึงเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติ
วิศวกร พ.ศ. 2542 ลงนามรับรองโดยใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ตามสาขาท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550  
และหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  

1.2.3 สําเนาหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ผูควบคุมการกอสราง (ลงนาม
รับรองสําเนา) โดยใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาท่ีกําหนด
ไวในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือรับรอง
ของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ระหวางทําการกอสรางสิ่งปลูกสรางใบอนุญาตตองไมหมดอายุ) 

 1.3 นิติบุคคล/บุคคลธรรมดา 
1.3.1 ยื่นคํารองขอใชท่ีดิน  (แบบ ชป.393)   

 1.3.2 ตนฉบับหนังสือรับรองนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย รับรองไมเกิน 
1 เดือน หรือสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลดังกลาวพรอมลงนามรับรองโดยกรรมการผูมีอํานาจและ
ประทับตราสําคัญของนิติบุคคลนั้น หรือโดยหุนสวนผูจัดการผูมีอํานาจ หรือหนังสือรับรองนิติบุคคลทาง
อิเล็กทรอนิกส 

1.3.3 สําเนาบัตรประชาชน  สําเนาทะเบียนบานของผูขออนุญาต (ลงนามรับรองสําเนา) 
 1.3.4 ถามีการมอบอํานาจ ตองทําเปนหนังสือมอบอํานาจติดอากรแสตมป 30 บาท พรอมสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชน  สําเนาทะเบียนบาน ของผูมอบอํานาจและของผูรับมอบอํานาจ (ลงนามรับรองสําเนา) 
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***   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    ***    
คูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุคูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุ  และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชและที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชนประโยชน    

กรมชลประทานกรมชลประทาน  

 

 1.3.5 หากเปนบริษัท หางหุนสวน ผูมีสิทธิลงนามในหนังสือมอบอํานาจจะตองเปนกรรมการหรือ
หุนสวนผูจัดการผูท่ีมีอํานาจตามหนังสือของกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย (ลงนามรับรองสําเนา) 

1.3.6 สําเนาโฉนดท่ีดินของผูขออนุญาต (ลงนามรับรองสําเนา) 
 1.3.7 กรณีท่ีดินของผูขออนุญาตมีบุคคลหลายบุคคลเปนเจาของกรรมสิทธิ์รวม ดังปรากฏรายละเอียด 
ในโฉนดท่ีดินท่ีแนบ เจาของกรรมสิทธิ์รวมท้ังหมดจะตองลงนามในฐานะผูขออนุญาตตามแบบฟอรม               
ขออนุญาตใชท่ีราชพัสดุ (ชป.393) ทุกรายหรือมอบอํานาจใหบุคคลใดกระทําการแทน โดยตองทําเปนหนังสือ
มอบอํานาจติดอากรแสตมป 30 บาท พรอมสําเนาบัตรประชาชน สําเนาทะเบียนบานของผูมอบอํานาจ
และผูรับมอบอํานาจ (ลงนามรับรองสําเนา) 
  1.3.8 กรณีท่ีดินของผูขออนุญาตติดภาระจํานอง  ตองมีหนังสือยินยอมจากผูรับจํานอง  
 1.3.9 แผนท่ีแสดงจุดท่ีขออนุญาต แบบแปลน แผนผังท่ีแสดงรูปตัดตรงบริเวณท่ีขออนุญาต (ขนาด A1) 
พรอมรายการคํานวณ ท่ีมีวิศวกรซ่ึงเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 
ลงนามรับรอง โดยใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาท่ีกําหนดไว
ในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือรับรอง
ของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
  1.3.10 สําเนาหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ผูควบคุมการกอสราง (ลงนาม
รับรองสําเนา) โดยใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาท่ีกําหนด
ไวในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือรับรอง
ของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ระหวางทําการกอสรางสิ่งปลูกสรางใบอนุญาตฯ ตองไมหมดอายุ) 
 

2. การดําเนินการตรวจสอบประเภทท่ีดินท่ีขออนุญาตใช โดยแบงท่ีดินท่ีขอใช ออกเปน 2 กรณี คือ กรณี
ท่ีราชพัสดุ และกรณีท่ีดินของรัฐประเภทอ่ืนท่ีกรมชลประทานใชประโยชนนอกเหนือจากท่ีราชพัสดุ 
 

    2.1 การดําเนินการในกรณีของท่ีราชพัสดุ 

    2.1.1  การพิจารณาดําเนินการของโครงการ หรือหนวยงานอ่ืน  ๆของกรมชลประทานท่ีท่ีราชพัสดุนั้นตั้งอยู                 
มีข้ันตอนการดําเนินการ ดังนี้  
           2.1.1.1 ใหเจาหนาท่ีผูรับคํารองดําเนินการตรวจสอบประเภทท่ีราชพัสดุ และคุณสมบัติของ           
ผูขอเขาทําประโยชน ตลอดจนเอกสารหลักฐานท่ีจําเปนท่ีใชประกอบคํารองนั้นโดยเร็ว 

2.1.1.2 ถาคํารองนั้นขัดกับหลักเกณฑการขอใชหรือการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุในความ
ครอบครองของกรมชลประทาน และกฎหมายวาดวยการชลประทานหลวง ใหเจาหนาท่ีผูรับคํารอง                
ทําหนังสือตอบแจงขอขัดของใหผูขอเขาทําประโยชนทราบโดยตรง ภายใน 7 วันทําการ นับแตวันรับคํารอง 

2.1.1.3 หากคํารองนั้นถูกตอง ใหเจาหนาท่ีผูรับคํารองมีหนังสือแจงผูขอเขาทําประโยชน          
(ผูขออนุญาต) ภายใน 3 วันทําการ และใหผูขออนุญาตจัดทําแผนท่ีและผังบริเวณท่ีราชพัสดุท่ีขอใชนั้น 
พรอมทํารายละเอียดประกอบแผนท่ีระบุหมายเลขท่ีดินตามหนังสือสําคัญหรือระวางหมุดหลักฐาน เนื้อท่ีท่ี
ขอเขาทําประโยชนลงในแผนท่ีใหชัดเจน รวมท้ังนําสงแบบแปลน รูปตัด ซ่ึงแสดงรายละเอียดของสิ่งปลูก
สรางท่ีจะขออนุญาตดําเนินการในท่ีดินท่ีขอใชนั้น สงใหเจาหนาท่ีผูรับคํารองเพ่ือจัดทําแบบรายงาน
ตรวจสอบท่ีดิน และเปรียบเทียบรายละเอียดผังบริเวณตอไป   
          2.1.1.4 เจาหนาท่ีของโครงการผูรับคํารอง ตองจัดทําแผนท่ีแสดงจุดขออนุญาต ผังบริเวณ และรูปตัด  
ณ จุดขออนุญาตกอสราง  รวมท้ังแบบรูปตัดทางน้ําท่ีอยูดานเหนือน้ําและดานทายน้ําเปนระยะ 20 เมตร              
จากจุดขออนุญาต โดยรายละเอียดขางตนนี้ ตองผานการลงนามเห็นชอบ อนุมัติในแบบและรายละเอียด 
จากผูมีอํานาจตามกรอบแบบเอกสารท่ีกรมชลประทานกําหนดแนบทายคูมือนี้ 
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***   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    ***    
คูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุคูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุ  และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชและที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชนประโยชน    

กรมชลประทานกรมชลประทาน  

 

 2.1.1.5 จัดทํารายงานตรวจสอบการขออนุญาต ชป.393/1   
2.1.1.6 ใหความเห็นทางดานวิศวกรรม   พิจารณาปญหาและอุปสรรคตาง ๆ  ตองานชลประทาน

ใหเปน ไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และหลักเกณฑท่ีเก่ียวของ 
           2.1.1.7 หากมีความจําเปนจะกําหนดเง่ือนไขพิเศษนอกเหนือจากเง่ือนไขในหนังสืออนุญาต
กําหนดได แตท้ังนี้ตองอยูภายใตกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และหลักเกณฑท่ีเก่ียวของ  
           2.1.1.8 ใหผูมีอํานาจท่ีโครงการท่ีกําหนดไว ลงนามกํากับในแบบแปลน รูปตัด ซ่ึงแสดงรายละเอียด
ของสิ่งปลูกสราง ท่ีผูขออนุญาตนําสงท้ังหมด เพ่ือนําเสนอผูอํานวยการในสายการบังคับบัญชาตอไป 
          2.1.1.9 ในกรณีท่ีผูอํานวยการโครงการ หรือหนวยงานอ่ืนๆ ของกรมชลประทานท่ีท่ีราชพัสดุนั้น 
อยูในสายการบังคับบัญชาของสํานักชลประทาน ใหนําเสนอผูอํานวยการสํานักชลประทานใหความยินยอม 
หรือไมใหความยินยอมตอไป 
 2.1.1.10 ในกรณีท่ีผูอํานวยการสํานักงานกอสราง หรือหนวยงานอ่ืนๆ ของกรมชลประทานท่ี             
ท่ีราชพัสดุนั้นไมไดอยูในสายการบังคับบัญชาของสํานักชลประทาน ใหนําเสนอผูอํานวยการตามสายการ           
บังคับบัญชาของตนนั้น พิจารณาใหความเห็นในการขอใชประโยชนรวมกันกอน แลวจึงนําเสนอผูอํานวยการ                     
สํานักชลประทานใหความยินยอมหรือไมใหความยินยอมตอไป 

 

2.1.2 การพิจารณาของสํานักชลประทาน         
2.1.2.1 ผูอํานวยการสํานักชลประทานดําเนินการพิจารณาใหความยินยอมหรือไมใหความยินยอม 

(ตามระเบียบกรมชลประทานวาดวยการขอใชและการจัดหาประโยชนเก่ียวกับท่ีราชพัสดุในความครอบครอง
ของกรมชลประทาน พ.ศ. 2551 ประกอบกฎหมายวาดวยการชลประทานหลวง)  

2.1.2.2 กรณีใหความยินยอม (อนุญาต) ใหทําหนังสือลงนามแทนกรมชลประทาน กําหนดเง่ือนไข 
(ถามี) พรอมเอกสารการขออนุญาต ใหกรมธนารักษหรือผูวาราชการจังหวัด หรือธนารักษพ้ืนท่ีผูรับมอบ
อํานาจพิจารณา และสงสําเนาแจงผูขออนุญาต รับทราบตอไป 
 2.1.2.3 กรณีไมใหความยินยอม (ไมอนุญาต) ใหทําหนังสือไมอนุญาตโดยแจงเหตุผล ขอกฎหมาย    
ใหผูขออนุญาตทราบ 

 2.1.3 การพิจารณาของกรมธนารักษหรือผูวาราชการจังหวัดหรือธนารักษพ้ืนท่ีผูรับมอบอํานาจ 
          2.1.3.1 เม่ืออธิบดีกรมธนารักษหรือผูวาราชการจังหวัด หรือธนารักษพ้ืนท่ีผูรับมอบอํานาจ 
พิจารณาอนุญาตใหใชท่ีราชพัสดุดังกลาวแลว จึงใหผูขออนุญาตชําระคาทดแทนการใชประโยชน และแจง
การอนุญาตใชใหกรมชลประทานทราบเพ่ือดําเนินการตอไป 
         2.1.3.2 ในกรณีอธิบดีกรมธนารักษ หรือผูวาราชการจังหวัด หรือธนารักษพ้ืนท่ีผูรับมอบอํานาจ 
พิจารณาไมอนุญาตใหใชท่ีราชพัสดุดังกลาว จะแจงการไมอนุญาตใชใหผูขออนุญาตและกรมชลประทาน
ทราบตอไป 

 2.1.4  การออกหนังสืออนุญาตโครงการ หรือหนวยงานอ่ืน  ๆของกรมชลประทานท่ีท่ีราชพัสดุนั้นตั้งอยู  
         2.1.4.1 เม่ืออธิบดีกรมธนารักษ หรือผูวาราชการจังหวัดหรือธนารักษพ้ืนท่ีผูรับมอบอํานาจ 
พิจารณา อนุญาตใหใชท่ีดินและผูขอใชท่ีดินไดชําระคาทดแทนการใชประโยชนพรอมลงนามในบันทึก             
คํายินยอมปฏิบัติตามเง่ือนไขในแบบกรมธนารักษแลว จึงมีหนังสือแจงการอนุญาตใหกรมชลประทานทราบ                           
และตอมาเม่ือกรมชลประทานโดยโครงการแจงผูขออนุญาตมาลงนามในหนังสืออนุญาต ผ.ย. 37 ผูขออนุญาต         
จึงจะเริ่มดําเนินการกอสรางไดภายหลังลงนามและตามเง่ือนไขในหนังสืออนุญาต 
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***   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    ***    
คูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุคูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุ  และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชและที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชนประโยชน    

กรมชลประทานกรมชลประทาน  

 

        2.1.4.2 หนังสืออนุญาต ผ.ย. 37 นั้น มีการจัดทําจํานวน 4 ชุด ดังนี้ 
  - ตนฉบับ เก็บไวท่ีโครงการ 1 ชุด 
  - คูฉบับ เก็บไวท่ีผูรับอนุญาต 1 ชุด 
  - สําเนา เก็บไวท่ีสํานักชลประทาน 1 ชุด 
  - สําเนา เก็บไวท่ีกลุมงานการใชพ้ืนท่ีดานชลประทาน 1 ชุด 

 

 2.2 การดําเนินการในกรณีของท่ีดินของรัฐประเภทอ่ืนท่ีกรมชลประทานใชประโยชน นอกเหนือจากท่ี
ราชพัสดุ 
 

    2.2.1 การพิจารณาดําเนินการของโครงการ หรือหนวยงานอ่ืน  ๆ ของกรมชลประทานท่ีท่ีดินของรัฐประเภทอ่ืน 
ท่ีกรมชลประทานใชประโยชนนอกเหนือจากท่ีราชพัสดุนั้น ตั้งอยู มีข้ันตอนการดําเนินการ ดังนี้  
          2.2.1.1 ใหเจาหนาท่ีผูรับคํารองดําเนินการตรวจสอบประเภทท่ีดินท่ีมีผูมาขออนุญาตใชนั้นเปน
ท่ีดินฯ ท่ีหนวยงานของรัฐนั้นๆ ไดอนุญาตใหกรมชลประทานใชประโยชนภายในกรอบวัตถุประสงคท่ีขอใช 
โดยตองพิจารณาเง่ือนไขการไดรับอนุญาต และพิจารณาวามีขอหามใหผูอ่ืนมาใชประโยชนรวมไดหรือไม 
          2.2.1.2 หากหนวยงานของรัฐท่ีอนุญาตใหกรมชลประทานใชประโยชนท่ีดินฯ ระบุเง่ือนไขหาม 
กรมชลประทานนําท่ีดินท่ีไดรับอนุญาตไปใชนอกกิจการท่ีขอหรือไปใหผู อ่ืนใชประโยชนรวมดวย                       
ใหโครงการหรือหนวยงานอ่ืนๆ ของกรมชลประทานท่ีรับคํารองนั้น ทําหนังสือใหผูอํานวยการสํานัก
ชลประทาน ผูอํานวยการสํานักพัฒนาแหลงน้ําขนาดกลาง ผูอํานวยการสํานักพัฒนาแหลงน้ําขนาดใหญ 
ตามสายการบังคับบัญชาแลวแตกรณี แจงตอบเหตุขัดของดังกลาวใหผูขออนุญาตทราบ (ตามคําสั่ง                         
กรมชลประทานท่ี ข 152/2555) 
 2.2.1.3  หากหนวยงานของรัฐท่ีอนุญาตใหกรมชลประทานใชประโยชนท่ีดินฯ ไมไดระบุหรือมีเง่ือนไข 
หามกรมชลประทานนําท่ีดินท่ีไดรับอนุญาต ไปใหผูอ่ืนใชประโยชนรวมดวย ใหโครงการหรือหนวยงานอ่ืนๆ 
ของกรมชลประทานท่ีรับคํารองนั้น ดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูขอเขาทําประโยชน ตลอดจน
เอกสารหลักฐานท่ีจําเปนท่ีใชประกอบคํารองนั้นโดยเร็ว แลวจัดทํารายงานตรวจสอบการขออนุญาต              
ชป.393/1 
             2.2.1.4 พิจารณาใหความเห็นทางดานวิศวกรรม โดยพิจารณาปญหาและอุปสรรคตางๆ ตองาน
ชลประทาน วาคํารองนั้นขัดกับการใชประโยชนในการชลประทาน ตามกฎหมายวาดวยการชลประทานหลวง          
กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และหลักเกณฑท่ีเก่ียวของ และหลักเกณฑตามระเบียบกรมชลประทานวาดวย
การขอใชและการจัดหาประโยชน เ ก่ียวกับท่ีราชพัสดุ ในความครอบครองของกรมชลประทาน             
พ.ศ. 2551 โดยอนุโลมหรือไม 

2.2.1.5 หากเจาหนาท่ีผูรับคํารองพิจารณาในเบื้องตนตามขอ 2.2.1.3 และ 2.2.1.4 แลว เห็นวามี
ขอขัดของในการขอใชประโยชนรวมกัน หรือมีขอขัดของในดานวิศวกรรม ตามกฎหมายวาดวยการ                 
ชลประทานหลวง ฯลฯ ใหเสนอความเห็นขอขัดของในการขอใชประโยชนรวมกันหรือมีขอขัดของในดาน
วิศวกรรม ใหผูบังคับบัญชาตามสายการบังคับบัญชาพิจารณา 

2.2.1.6 หากเจาหนาท่ีผูรับคํารองพิจารณาในเบื้องตนตามขอ 2.2.1.3 และ 2.2.1.4 แลว เห็นวาไมมี
ขอขัดของในการขอใชประโยชนรวมกัน และไมมีขอขัดของในดานวิศวกรรม ตามกฎหมายวาดวยการ              
ชลประทานหลวง ฯลฯ ใหผูขออนุญาตจัดทําแผนท่ีและผังบริเวณท่ีดินของรัฐท่ีขอใชนั้น พรอมทํารายละเอียด 
ประกอบแผนท่ีระบุหมายเลขท่ีดินตามหนังสือสําคัญหรือระวางหมุดหลักฐาน เนื้อท่ีท่ีขอเขาทําประโยชน 
ลงในแผนท่ีใหชัดเจน รวมท้ังนําสงแบบแปลน รูปตัด ซ่ึงแสดงรายระเอียดของสิ่งปลูกสรางท่ีจะขออนุญาต
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***   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    ***    
คูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุคูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุ  และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชและที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชนประโยชน    

กรมชลประทานกรมชลประทาน  

 

ดําเนินการในท่ีดินท่ีขอใชนั้น สงใหเจาหนาท่ีผูรับคํารองเพ่ือจัดทําแบบรายงานตรวจสอบท่ีดินและเปรียบ เทียบ
รายละเอียดผังบริเวณตอไป   
          2.2.1.7 เจาหนาท่ีของโครงการผูรับคํารอง ตองจัดทําแผนท่ีแสดงจุดขออนุญาต ผังบริเวณ และรูปตัด  
ณ จุดขออนุญาตกอสราง รวมท้ังแบบรูปตัดทางน้ํา ท่ีอยูดานเหนือน้ําและดานทายน้ําเปนระยะ                
20 เมตร จากจุดขออนุญาต โดยรายละเอียดขางตนนี้ตองผานการลงนามเห็นชอบ อนุมัติในแบบและ
รายละเอียดจากผูมีอํานาจตามกรอบแบบเอกสารท่ีกรมชลประทานกําหนดแนบทายคูมือนี้ 
          2.2.1.8 หากมีความจําเปนจะกําหนดเง่ือนไขพิเศษนอกเหนือจากเง่ือนไขในหนังสืออนุญาตกําหนดได 
แตท้ังนี้ตองอยูภายใตกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และหลักเกณฑท่ีเก่ียวของ 
          2.2.1.9 ใหผูมีอํานาจท่ีโครงการท่ีกําหนดไวลงนามกํากับในแบบแปลน รูปตัด ซ่ึงแสดงรายละเอียด
ของสิ่งปลูกสรางท่ีผูขออนุญาตนําสงท้ังหมด เพ่ือนําเสนอผูอํานวยการในสายการบังคับบัญชาตอไป 
          2.2.1.10 ในกรณีท่ีผูอํานวยการโครงการ หรือหนวยงานอ่ืนๆ ของกรมชลประทานท่ีท่ีดินฯ นั้น อยูใน
สายการบังคับบัญชาของสํานักชลประทาน ใหนําเสนอผูอํานวยการสํานักชลประทานใหความยินยอม          
หรือไมใหความยินยอมตอไป 

2.2.1.11 ในกรณีท่ีผูอํานวยการสํานักงานกอสราง หรือหนวยงานอ่ืนๆ ของกรมชลประทานท่ีท่ีดินฯ นั้น
ไมไดอยูในสายการบังคับบัญชาของสํานักชลประทาน ใหนําเสนอผูอํานวยการตามสายการบังคับบัญชาของ
ตนพิจารณาใหความเห็นในการขอใชประโยชนรวมกันกอนแลวจึงนําเสนอผูอํานวยการสํานักชลประทานให
ความยินยอมหรือไมใหความยินยอมตอไป 

 

 2.2.2 การพิจารณาของสํานักชลประทาน         
 2.2.2.1 ผูอํานวยการสํานักชลประทานพิจารณาใหความยินยอมหรือไมใหความยินยอม (ตามคําสั่ง                 

กรมชลประทานท่ี ข 152/2555 ประกอบกฎหมายวาดวยการชลประทานหลวง และตามระเบียบ                  
กรมชลประทานวาดวยการขอใชและการจัดหาประโยชนเก่ียวกับท่ีราชพัสดุในความครอบครองของ                  
กรมชลประทาน พ.ศ. 2551 โดยอนุโลม ท้ังนี้ตองอยูภายใตกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑ วิธีการ
และเง่ือนไขของหนวยงานของรัฐท่ีอนุญาตใหกรมชลประทานใชประโยชนในท่ีดินของรัฐประเภทนั้น)  

2.2.2.2 กรณีใหความยินยอม (อนุญาต) ใหทําหนังสือลงนามแทนกรมชลประทาน แจงผูขออนุญาต
พรอมกําหนดเง่ือนไข (ถามี) เพ่ือใหผูขออนุญาตใชประกอบการยื่นคําขออนุญาตตอหนวยงานของรัฐ                 
ท่ีเก่ียวของ ซ่ึงท่ีดินนั้นตั้งอยูเพ่ือพิจารณาตามอํานาจและหนาท่ี 

2.2.2.3 กรณีไมใหความยินยอม (ไมอนุญาต) ใหทําหนังสือไมอนุญาตแจงผูขออนุญาตทราบ โดยแจง
เหตุผล ขอกฎหมาย พรอมแจงสิทธิการอุทธรณภายใน 15 วัน นับแตวันท่ีผูขออนุญาตไดรับหนังสือแจง 

 

 2.2.3 การพิจารณาของหนวยงานของรัฐท่ีเกี่ยวของซ่ึงมีอํานาจหนาท่ีตามกฎหมายในการอนุมัติ   
อนุญาตใชท่ีดินของรัฐท่ีตั้งอยู 
          2.2.3.1 เม่ือหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของซ่ึงท่ีดินนั้นตั้งอยู พิจารณาอนุญาตใหใชท่ีดินดังกลาวแลว  
จะแจงใหผูขออนุญาต (หรือไดแจงใหกรมชลประทานทราบดวย) เพ่ือดําเนินการตอไป 
          2.2.3.2 ในกรณีหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของซ่ึงท่ีดินนั้นตั้งอยู พิจารณาไมอนุญาตใหใชท่ีดิน
ดังกลาว จะแจงการไมอนุญาตใชใหผูขออนุญาต (หรือไดแจงใหกรมชลประทานทราบดวย)  
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คูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุคูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุ  และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชและที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชนประโยชน    

กรมชลประทานกรมชลประทาน  

 

2.2.4 การออกหนังสืออนุญาตโครงการ หรือหนวยงานอ่ืน  ๆของกรมชลประทานท่ีท่ีดินของรัฐประเภทอ่ืนท่ี
กรมชลประทานใชประโยชนนอกเหนือจากท่ีราชพัสดุ    
         2.2.4.1 เม่ือหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของซ่ึงท่ีดินนั้นตั้งอยูพิจารณาอนุญาตใหใชท่ีดิน และผูขอใช             
ไดดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และหลักเกณฑของหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของนั้นแลว 
จึงมีหนังสือแจงการอนุญาตใหกรมชลประทานทราบ  
         2.2.4.2 เม่ือกรมชลประทานโดยโครงการ แจงผูขออนุญาตมาลงนามในหนังสืออนุญาต ผ.ย. 37                     
ผูขออนุญาตจึงจะเริ่มดําเนินการกอสรางไดภายหลังลงนามและตามเง่ือนไขในหนังสืออนุญาต 
         2.2.4.3 หนังสืออนุญาต ผ.ย. 37 นั้น มีการจัดทําจํานวน 4 ชุด ดังนี้ 
  - ตนฉบับ เก็บไวท่ีโครงการ 1 ชุด 
  - คูฉบับ เก็บไวท่ีผูรับอนุญาต 1 ชุด 
  - สําเนา เก็บไวท่ีสํานักชลประทาน 1 ชุด 
  - สําเนา เก็บไวท่ีกลุมงานการใชพ้ืนท่ีดานชลประทาน 1 ชุด 
 
3.  การพิจารณาดานวิศวกรรม 

3.1 ลักษณะของสะพานท่ีขอกอสรางตองเปนไปตามขอกําหนดของมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 20 
มิถุนายน 2521 ตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี สร. 0202/11730 ลงวันท่ี 21 มิถุนายน 2521 
โดยมีรายละเอียดการตรวจสอบ ดังนี้ 

3.1.1 ตรวจสอบประเภททางน้ําท่ีขออนุญาตสรางสะพาน 
3.1.2 ตรวจสอบประเภทสะพานท่ีขอกอสรางวามีลักษณะเปนสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก สะพานไม 

สะพานเหล็ก หรือสะพานอ่ืนๆ และขนาดพรอมท้ังความสามารถในการรับน้ําหนักบรรทุกไดเทาไร 
3.1.3 ตรวจสอบลักษณะของพ้ืนท่ีบริเวณท่ีขออนุญาตเปนท่ีดินประเภทใด 
3.1.4 ตรวจสอบระยะหางของสะพานท่ีขอกอสรางวาอยูหางจากสะพานดานเหนือน้ําและสะพาน

ดานอยูทายน้ําเทาไร  
3.1.5 ตรวจสอบระยะหางของตอมอชวงกลางสะพานท่ีขออนุญาตกอสราง 
3.1.6 ตรวจสอบระดับน้ําสูงสุดของทางน้ําท่ีขออนุญาตกอสรางนี้จากแบบกอสรางท่ีกําหนด            

หากไมมีแบบกอสรางใหใชจากบัญชีระดับน้ํายอนหลัง 10 ป ท่ีจัดทําข้ึนอยางถูกหลักวิชาการ   
3.1.7 ตรวจสอบระดับทองคานของสะพานท่ีขออนุญาตกอสรางนั้นมีระยะสูงจากระดับน้าํสูงสดุเทาไร 

 3.2 แนวทางพิจารณาเพ่ิมเติมของกรมชลประทาน 
3.2.1 ตรวจสอบระดับทองคานของสะพานขางเคียงท่ีอยูดานเหนือน้ําและดานทายน้ําท่ีกอสรางไวแลว 

เพ่ือเปรียบเทียบกับระดับทองคานของสะพานท่ีขออนุญาตกอสรางครั้งนี้ และพิจารณาความเหมาะสม 
3.2.2 แนวเสาตอมอทุกตนท่ีตอกลงในทางน้ําชลประทานจะตองขนานกับแนวกระแสน้ํา และให

ศูนยกลางของสะพานชวงกลางอยูในแนวเดียวกับศูนยกลางทางน้ําชลประทาน 
3.2.3 ลักษณะของสะพานตองเปนไปตามแนวทางการพิจารณาเรื่อง Clearance ของสะพาน  

ตามบันทึกฝายจัดสรรน้ํากรมชลประทาน ลงวันท่ี 24 กันยายน 2539 เรื่อง ขออนุญาตสรางสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็กขามคลองชลประทานกําหนดไว   

3.2.4 ระยะหางของสะพานตองเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 20 มิถุนายน 2521                   
ซ่ึงกําหนดไววา ระยะหางของสะพานท่ีจะอนุญาตใหสรางจะตองหางกันไมนอยกวา 250 เมตร ในการนี้      
กรมชลประทานจะผอนผันเปนกรณีพิเศษ ดังตอไปนี้ 
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กรมชลประทานกรมชลประทาน  

 

       3.2.4.1 สะพานท่ีทางราชการ เทศบาล ราชการบริหารสวนทองถ่ิน หรือองคการสาธารณกุศล               
ขออนุญาตสราง 
        3.2.4.2 สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กหรือคอนกรีตอัดแรง ซ่ึงมีผิวจราจรจะกวางไมนอยกวา  
6.00 เมตร มีทางเดินเทาขางละ 1.00 เมตร และรับน้ําหนักไมนอยกวา 20 ตัน ท่ีเอกชนขออนุญาตสราง 
ทางน้ําชลประทานท่ีอยูในเขตกรุงเทพมหานคร หรือในเขตเทศบาล หรือในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
        ท้ังนี้ระยะหางของสะพานท่ีผอนผันตองหางกันไมนอยกวา 100 เมตร 

3.2.5 การขออนุญาตสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กขามคลองชลประทานนั้น ใหถือระดับ           
ทองคลองตามแบบกอสรางท่ีมีอยูเดิมเปนหลัก หากไมมีแบบกอสรางกําหนดไวใหถือระดับการขุดลอกทางน้ํา
ชลประทานชวงนั้นเปนระดับฐานรากของสะพานเฉพาะชวงกลาง 

3.2.6 ในระหวางดําเนินการกอสรางหรือดําเนินการทํานั่งรานเพื่อทําการกอสรางสะพานก็ดี 
ผูรับอนุญาตจะตองอํานวยความสะดวกแกประชาชน ใหสัญจรไปมาไดตามปกติ หากสะพานหรือนั่งรานเกิด         
การชํารุดและทําใหผู อ่ืนหรือเรือ – แพ ท่ีสัญจรไปมาหรือทรัพยสินอ่ืนใด ไดรับอันตรายหรือเกิด                
ความเสียหายแลวแตกรณี ผูรับอนุญาตจะตองรับผิดชอบ 

3.2.7 เม่ือสรางสะพานเสร็จแลวผูรับอนุญาตจะตองรื้อถอนนั่งรานและเก็บวัสดุตางๆที่ไมใช             
ขึ้นจากทางน้ําชลประทาน และนําออกไปใหพนเขตทางน้ําชลประทาน ชานคลอง เขตคันคลองทันที             
และจะตองปกปายแจงขีดความสามารถในการรับน้ําหนักของสะพานใหเห็นชัดเจนท้ังสองดานของสะพาน 
 3.2.8 ถาผูรับอนุญาตไมปฏิบัติใหเปนไปตามเง่ือนไขแมแตขอหนึ่งขอใดในหนังสืออนุญาตนี้               
กรมชลประทานมีอํานาจท่ีจะเพิกถอนการอนุญาตไดในทันที ผูรับอนุญาตจะยกเอากําหนดเวลาแหงหนังสือ
อนุญาตฉบับนี้ข้ึนมาเปนขอโตแยงคัดคานอยางหนึ่งอยางใดมิได  
 3.2.9 พ้ืนท่ีในเขตชลประทานจากคอสะพานท่ีขออนุญาตสราง ถึงแนวเขตคลองชลประทาน            
ถามีระยะเหลือไมถึง 6.00 เมตร ผูขออนุญาตหรือเจาของท่ีดินผูขออนุญาตสรางสะพานจะตองทําบันทึก
ยินยอมยกกรรมสิทธิ์ท่ีดินในโฉนดท่ีดินของผูขออนุญาต หรือของบุคคลอ่ืนท่ีมีสวนไดเสียแปลงท่ีสราง
สะพานจากเขตท่ีดินยาวตลอดแนวในโฉนดท่ีดินนั้น ใหมีระยะรวมกับระยะพ้ืนท่ีภายในเขตคลองท่ีเหลืออยู
ใหไดระยะรวมกันไมนอยกวา 6.00 เมตร ใหแกกระทรวงการคลัง เพ่ือสาธารณประโยชน ประชาชนใช
รวมกันเพ่ือการขุดลอกคลอง 
 3.2.10 ในกรณีขอ 3.2.9 ถาหากคอสะพานท่ีสรางตกอยูตรงเขตคลอง หรือคอสะพานเลย                 
เขตคลอง ผูขออนุญาตหรือเจาของท่ีดินท่ีขออนุญาตจะตองทําบันทึกยินยอมยกกรรมสิทธิ์ในโฉนดท่ีดิน
แปลงท่ีสรางสะพาน จากเขตท่ีดินหรือจากคอสะพานท่ีสรางยาวตลอดแนวในโฉนดท่ีดินนั้น 6.00 เมตร             
เพ่ือสาธารณประโยชนใหแกกระทรวงการคลัง เพ่ือประชาชนใชประโยชนรวมกัน และเพ่ือการขุดลอกคลอง 

3.2.11 พิจารณาเรื่องการขออนุญาตครั้งนี้ ตองไมกระทบตอน้ําและทางน้ําชลประทานหรืออาคาร
ชลประทานตางๆ 

3.2.12  ผูขออนุญาตตองมีหนังสือยืนยันกับกรมชลประทาน วายอมรับผิดชอบคาเสียหายและ
คาใชจายในการจัดการแกไขปญหาท้ังหมด หากเกิดความเสียหายกับน้ําและทางน้ําชลประทานหรืออาคาร
ชลประทาน หรือกับประชาชนท่ีไดรับผลกระทบอันเกิดจากการกระทําของผูขออนุญาต 

3.2.13  ตรวจดูแบบแปลนของผูขออนุญาต และแบบแปลนรูปตัดผังบริเวณของโครงการท่ีมี              
การขออนุญาต วามีความสอดคลองกันหรือไม 
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***   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    ***    
คูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุคูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุ  และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชและที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชนประโยชน    

กรมชลประทานกรมชลประทาน  

 

หมายเหตุ :  
 เม่ือไดพิจารณาปญหาและอุปสรรคตางๆ ตองานชลประทานแลว หากมีกรณีดังตอไปนี้ใหสงเรื่อง
เสนอกรมชลประทาน โดยรองอธิบดีฝายบํารุงรักษา (ประธานคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ
ปฏิบัติ การขออนุญาตเก่ียวกับท่ีราชพัสดุและการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ) เพ่ือพิจารณาสั่งการตอไป 

ก.  หากการพิจารณาทางดานวิศวกรรมแลวมีเง่ือนไขบางประการท่ีไมสามารถปฏิบัติได หรือมี
เง่ือนไขเพ่ิมเติม นอกเหนือจากท่ีกําหนด 

ข.  เปนโครงการท่ีมีผลกระทบเกินขอบเขตของสํานักชลประทาน 
ค.  เปนโครงการท่ีเปนแนวนโยบายของกรมชลประทาน    

 

4.  กลุมงานการใชพ้ืนท่ีดานชลประทาน  สวนปรับปรุงบํารุงรักษา  สํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา  
มีข้ันตอนการดําเนินการ  ดังนี้ 
     4.1 ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน รวมท้ังใหคําปรึกษา แนะนําปญหาเก่ียวกับการขออนุญาตใช            
ท่ีราชพัสดุและท่ีดินของรัฐประเภทอ่ืนท่ีกรมชลประทานใชประโยชน 
 4.2 ตรวจสอบสําเนาหนังสืออนุญาต หากมีขอผิดพลาดสงสําเนาหนังสืออนุญาตใหโครงการแกไข 

4.3 รวบรวมรายละเอียดการอนุญาต ลงในฐานขอมูลการอนุญาตใหใชท่ีราชพัสดุและท่ีดินของรัฐ
ประเภทอ่ืนท่ีกรมชลประทานใชประโยชน 
 
หมายเหตุ 

1. กรณีเจาหนาท่ีผูรับคํารอง (ตามระเบียบกรมชลประทานวาดวยการขอใชและการจัดหาประโยชนเก่ียวกับ           

ท่ีราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน พ.ศ. 2551 ขอ 6) หรือผูอํานวยการสํานักชลประทาน

เปนผูพิจารณาไมใหความยินยอม หรือไมอนุญาตตามคํารองขอของผูขออนุญาตโดยอาศัยอํานาจตาม

กฎหมายวาดวยการชลประทานหลวง โดยทําเปนหนังสือ (ตามขอ 9) และตามคําสั่งกรมชลประทาน                

ท่ี ข 152/2555 ขอ 2.1 วรรคทาย ถือวาเปนคําสั่งทางปกครอง ดังน้ัน นอกจากขอความในหนังสือจะตอง

แจงเหตุผล ขอกฎหมาย ตองระบุขอความวาหากประสงคจะอุทธรณ หรือโตแยงคําสั่งใหผูขออนุญาต             

ยื่นอุทธรณ หรือโตแยงตอเจาหนาท่ีผูทําคําสั่งทางปกครองภายใน 15 วันนับแตวันท่ีผูขออนุญาตไดรับ

หนังสือแจง (ถาไมกําหนดระยะเวลา 15 วัน สิทธิในการอุทธรณหรือโตแยงจะขยายเปน 1 ป นับแตวันท่ี

ไดรับหนังสือแจง) 

2. เมื่อเจาหนาท่ีผูรับคํารองหรือผูอํานวยการสํานักชลประทานไดรับหนังสืออุทธรณหรือโตแยงคําสั่งจาก               

ผูอุทธรณแลวจะตองพิจารณาอุทธรณ หากมีความเห็นดังตอไปน้ี 

2.1 เห็นดวยกับคําอุทธรณไมวาท้ังหมดหรือบางสวน (โดยสรุปจะยินยอมหรืออนุญาต) ใหดําเนินการ
เปลี่ยนแปลงคําสั่งทางปกครองแลวแจงใหผูอุทธรณทราบเปนหนังสือไมเกิน 30 วัน นับแตวันท่ีไดรับ
อุทธรณ 

2.2 ไมเห็นดวยกับคําอุทธรณไมวาท้ังหมดหรือบางสวน (โดยสรุปไมยินยอมหรือไมอนุญาต) ใหรายงาน
ความเห็นพรอมเหตุผลเสนออธิบดีกรมชลประทานผานผูบังคับบัญชาตามสายการบังคับบัญชาโดยดวน 
ท้ังน้ีเพ่ืออธิบดีกรมชลประทานจะไดพิจารณาอุทธรณและแจงผลใหผูอุทธรณทราบไมเกิน 30 วัน                    
นับแตวันท่ีอธิบดีกรมชลประทานไดรับอุทธรณ 

3. กรณีเปนการปฏิเสธผูขออนุญาตโดยสวนราชการอ่ืนท่ีเก่ียวของ ใหผูอํานวยการสํานักชลประทานจัดทํา
หนังสือแจงผูขออนุญาตใชสิทธิอุทธรณหรือโตแยงคําสั่งไปยังสวนราชการน้ัน 

                  (ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539) 
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***   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    ***    
คูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุคูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุ  และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชและที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชนประโยชน    

กรมชลประทานกรมชลประทาน  

 

 
เอกสารท่ีเกี่ยวของดานวิศวกรรม 

1. มติ ครม. เม่ือวันท่ี 20 มิถุนายน 2521  เรื่อง การสรางสะพานขามทางน้ําชลประทาน 
2. บันทึกฝายจัดสรรน้ํ า  กองจัดสรรน้ํ าและบํารุ งรักษา ลงวัน ท่ี  24 กันยายน 2539                     

เรื่องการขออนุญาตสรางสะพาน คสล. ขามคลองชลประทาน 
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***   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    ***    
คูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุคูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุ  และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชและที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชนประโยชน    

กรมชลประทานกรมชลประทาน  

 

 

เอกสารอางอิงของกระทรวงการคลัง และกรมธนารักษ 
1. พระราชบัญญัติท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2518 
2. กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช  
 และจัดหาประโยชนเก่ียวกับท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2545 
3. กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช  
 และจัดหาประโยชนเก่ียวกับท่ีราชพัสดุ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 
4. กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช  
 และจัดหาประโยชนเก่ียวกับท่ีราชพัสดุ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549 
5. คําสั่งกรมธนารักษ ท่ี 281/2549 ลงวันท่ี 15 พ.ค. 2549 เรื่อง การมอบอํานาจ 
 ใหผูวาราชการจังหวัดตามระบบบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 
6. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2552 
7. คําสั่งกรมธนารักษ ท่ี 296/2553 ลงวันท่ี 29 มิถุนายน 2553 เรื่อง หลักเกณฑ  
 การกําหนดอัตราคาเชา  คาทดแทน   และคาธรรมเนียมเก่ียวกับการจัดหา 
 ประโยชนในท่ีราชพัสดุ 
8. คําสั่งกรมธนารักษ ท่ี 508/2553 ลงวันท่ี 20 กันยายน 2553  เรื่องมอบอํานาจ 
 ใหธนารักษพ้ืนท่ี ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธนารักษ 
9. คําสั่งกรมธนารักษ ท่ี 509/2553 ลงวันท่ี 20 กันยายน 2553 เรื่อง มอบอํานาจให 
 ผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธนารักษ  

 

เอกสารอางอิงของกรมชลประทาน 
1. พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
2. ระเบียบกรมชลประทานวาดวยการขอใชและการจัดหาประโยชนเก่ียวกับ 

ท่ีราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน พ.ศ. 2551 
3. ประกาศกรมชลประทานเรื่องการรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ พ.ศ. 2552 
4.  คําสั่งกรมชลประทาน ท่ี ข 1021/2552 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ

ปฏิบัติการขออนุญาตเก่ียวกับท่ีราชพัสดุ และการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ ลงวันท่ี 26 
พฤศจิกายน 2552 

5. บันทึกขอความ ท่ี ฝผง. 881/2554 ลงวันท่ี 19 กรกฎาคม 2554 เรื่อง ขออนุมัติ 
ใชรหัสและแบบฟอรมท่ีปรับปรุงใหมพรอมยกเลิกรหัสและแบบฟอรมเดิม 

6. บันทึกขอความ ท่ี E ฝผง. 128/2555 ลงวันท่ี 25 มกราคม 2555 เรื่อง ขออนุญาต 
ใชแบบฟอรม ผ.ย. 53, ผ.ย. 54, ผ.ย. 55 

7. คําสั่งกรมชลประทานท่ี ข 151/2555 ลงวันท่ี 6 กุมภาพันธ 2555 เรื่อง มอบอํานาจ 
ในการดําเนินการขอใชท่ีดินของรัฐทุกประเภท 

8. คําสั่งกรมชลประทานท่ี ข152/2555 ลงวันท่ี 6 กุมภาพันธ 2555 เรื่อง มอบอํานาจ 
ดําเนินการกรณีหนวยงานของรัฐหรือบุคคลอ่ืนขอใชท่ีดินของรัฐประเภทอ่ืนท่ี 
กรมชลประทานใชประโยชนนอกเหนือจากท่ีราชพัสดุ 

9. มาตรฐานการเขียนแบบงานชลประทาน (กรอบชื่อแบบ) 
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***   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    ***    
คูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุคูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุ  และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชนและที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน    

กรมชลประทานกรมชลประทาน  
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2. การขออนุญาตกอสรางสะพานเลียบทางน้ําชลประทาน 
 

1. ผูขออนุญาตย่ืนคํารองขอใชท่ีดินตอโครงการหรือหนวยงานอ่ืนๆของกรมชลประทาน ตามท่ีท่ีดินนั้น
ตั้งอยู โดยมีหลักฐานประกอบคําขออนุญาตของผูขออนุญาตใชท่ีดิน แบงไดดังนี้   

   1.1 สวนราชการ (กระทรวง ทบวง กรม องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หนวยงานของรัฐ หรือองคกรอ่ืนของรัฐ)  
1.1.1 ยื่นคํารองขอใชท่ีดิน  (แบบ ชป.393) ลงนามโดยผูแทน  กระทรวง  ทบวง  กรม องคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน หนวยงานของรัฐ องคกรอ่ืนของรัฐ หรือผูรับมอบอํานาจ (มีหนังสือมอบอํานาจ) 
  1.1.2  แผนท่ีแสดงจุดท่ีขออนุญาต แบบแปลน แผนผังท่ีแสดงรูปตัดตรงบริเวณท่ีขออนุญาต (ขนาด A1) 
พรอมรายการคํานวณ ท่ีมีวิศวกรซ่ึงเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติวิศวกร  
พ.ศ. 2542 ลงนามรับรองโดยใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตาม  
สาขาท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550                          
และหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
 1.1.3 สําเนาหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมผูควบคุมการกอสราง (ลงนาม
รับรองสําเนา)โดยใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาท่ีกําหนดไว
ในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือรับรอง
ของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ระหวางทําการกอสรางสิ่งปลูกสรางใบอนุญาตตองไมหมดอายุ) 

1.2 รัฐวิสาหกิจ 
 1.2.1  ยื่นคํารองขอใชท่ีดิน  (แบบ ชป.393) ลงนามโดยผูแทนรัฐวิสาหกิจ หรือผูไดรับมอบอํานาจ            
(มีหนังสือมอบอํานาจพรอมท้ังติดอากรแสตมป 30 บาท) 

1.2.2 แผนท่ีแสดงจุดท่ีขออนุญาต แบบแปลน แผนผังท่ีแสดงรูปตัดตรงบริเวณท่ีขออนุญาต 
(ขนาด A1) พรอมรายการคํานวณ ท่ีมีวิศวกรซ่ึงเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติ
วิศวกร พ.ศ. 2542 ลงนามรับรองโดยใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ตามสาขาท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550                      
และหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  
 1.2.3 สําเนาหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมผูควบคุมการกอสราง (ลงนาม
รับรองสําเนา) โดยใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาท่ีกําหนด
ไวในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือรับรอง
ของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ระหวางทําการกอสรางสิ่งปลูกสรางใบอนุญาตตองไมหมดอายุ) 
 1.3  นิติบุคคล/บุคคลธรรมดา 
 1.3.1 ยื่นคํารองขอใชท่ีดิน  (แบบ ชป.393)   
 1.3.2 ตนฉบับหนังสือรับรองนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย รับรองไมเกิน 
1 เดือน หรือสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลดังกลาว พรอมลงนามรับรองโดยกรรมการผูมีอํานาจและ
ประทับตราสําคัญของนิติบุคคลนั้น หรือโดยหุนสวนผูจัดการผูมีอํานาจ หรือหนังสือรับรองนิติบุคคลทาง
อิเล็กทรอนิกส 
 1.3.3 สําเนาบัตรประชาชน สําเนาทะเบียนบานของผูขออนุญาต (ลงนามรับรองสําเนา) 
 1.3.4 ถามีการมอบอํานาจ ตองทําเปนหนังสือมอบอํานาจติดอากรแสตมป 30 บาท พรอมสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชน  สําเนาทะเบียนบาน ของผูมอบอํานาจและของผูรับมอบอํานาจ (ลงนามรับรองสําเนา) 
         1.3.5 หากเปนบริษัท หางหุนสวน ผูมีสิทธิลงนามในหนังสือมอบอํานาจจะตองเปนกรรมการหรือ
หุนสวนผูจัดการผูท่ีมีอํานาจตามหนังสือของกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย (ลงนามรับรองสําเนา) 



 

***   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    ***    
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 1.3.6 สําเนาโฉนดท่ีดินของผูขออนุญาต (ลงนามรับรองสําเนา) 
 1.3.7 กรณีท่ีดินของผูขออนุญาตมีบุคคลหลายบุคคลเปนเจาของกรรมสิทธิ์รวม ดังปรากฏรายละเอียด 
ในโฉนดท่ีดินท่ีแนบ เจาของกรรมสิทธิ์รวมท้ังหมดจะตองลงนามในฐานะผูขออนุญาตตามแบบฟอรม               
ขออนุญาตใชท่ีราชพัสดุ (ชป.393) ทุกรายหรือมอบอํานาจใหบุคคลใดกระทําการแทน โดยตองทําเปนหนังสือ
มอบอํานาจติดอากรแสตมป 30 บาท พรอมสําเนาบัตรประชาชน สําเนาทะเบียนบานของผูมอบอํานาจ
และผูรับมอบอํานาจ (ลงนามรับรองสําเนา)           

1.3.8 กรณีท่ีดินของผูขออนุญาตติดภาระจํานอง  ตองมีหนังสือยินยอมจากผูรับจํานอง  
 1.3.9 แผนท่ีแสดงจุดท่ีขออนุญาต แบบแปลน แผนผังท่ีแสดงรูปตัดตรงบริเวณท่ีขออนุญาต                
(ขนาด A1) พรอมรายการคํานวณ ท่ีมีวิศวกรซ่ึงเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติ
วิศวกร พ.ศ. 2542 ลงนามรับรอง โดยใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ตามสาขาท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550  
และหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
 1.3.10 สําเนาหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมผูควบคุมการกอสราง (ลงนาม
รับรองสําเนา) โดยใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาท่ีกําหนด
ไวในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือรับรอง
ของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ระหวางทําการกอสรางสิ่งปลูกสรางใบอนุญาตฯ ตองไมหมดอายุ) 
 

2. การดําเนินการตรวจสอบประเภทท่ีดินท่ีขออนุญาตใช โดยแบงท่ีดินท่ีขอใช ออกเปน 2 กรณี คือ กรณี
ท่ีราชพัสดุ และ กรณีท่ีดินของรัฐประเภทอ่ืนท่ีกรมชลประทานใชประโยชนนอกเหนือจากท่ีราชพัสดุ 
 

    2.1  การดําเนินการในกรณีของท่ีราชพัสดุ 

    2.1.1 การพิจารณาดําเนินการของโครงการ หรือหนวยงานอ่ืนๆ ของกรมชลประทานท่ีท่ีราชพัสดุนั้นตั้งอยู                 
มีข้ันตอนการดําเนินการ ดังนี้  
          2.1.1.1 ใหเจาหนาท่ีผูรับคํารองดําเนินการตรวจสอบประเภทท่ีราชพัสดุ และคุณสมบัติของ               
ผูขอเขาทําประโยชน ตลอดจนเอกสารหลักฐานท่ีจําเปนท่ีใชประกอบคํารองนั้นโดยเร็ว 
 2.1.1.2 ถาคํารองนั้น ขัดกับหลักเกณฑการขอใชหรือการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุในความ
ครอบครองของกรมชลประทาน และกฎหมายวาดวยการชลประทานหลวง ใหเจาหนาท่ีผูรับคํารอง                
ทําหนังสือตอบ แจงขอขัดของใหผูขอเขาทําประโยชนทราบโดยตรง ภายใน 7 วันทําการ นับแตวันรับคํารอง 

2.1.1.3 หากคํารองนั้นถูกตอง ใหเจาหนาท่ีผูรับคํารองมีหนังสือแจงผูขอเขาทําประโยชน                   
(ผูขออนุญาต) ภายใน 3 วันทําการ และใหผูขออนุญาตจัดทําแผนท่ีและผังบริเวณท่ีราชพัสดุท่ีขอใชนั้น 
พรอมทํารายละเอียดประกอบแผนท่ีระบุหมายเลขท่ีดินตามหนังสือสําคัญหรือระวางหมุดหลักฐาน เนื้อท่ีท่ี
ขอเขาทําประโยชนลงในแผนท่ี ใหชัดเจน รวมท้ังนําสงแบบแปลน รูปตัด ซ่ึงแสดงรายละเอียดของสิ่งปลูก
สรางท่ีจะขออนุญาตดําเนินการในท่ีดินท่ีขอใชนั้น สงใหเจาหนาท่ีผูรับคํารอง เพ่ือจัดทําแบบรายงาน
ตรวจสอบท่ีดิน และเปรียบเทียบรายละเอียดผังบริเวณ ตอไป   
 2.1.1.4 เจาหนาท่ีของโครงการผูรับคํารอง ตองจัดทําแผนท่ีแสดงจุดขออนุญาต ผังบริเวณ และรูปตัด  
ณ จุดขออนุญาตกอสราง รวมท้ังแบบรูปตัดทางน้ําท่ีอยูดานเหนือน้ําและดานทายน้ําเปนระยะ 20 เมตร 
จากจุดขออนุญาต โดยรายละเอียดขางตนนี้ ตองผานการลงนามเห็นชอบ อนุมัติในแบบและรายละเอียด 
จากผูมีอํานาจตามกรอบแบบเอกสารท่ีกรมชลประทานกําหนดแนบทายคูมือนี้ 
          2.1.1.5 จัดทํารายงานตรวจสอบการขออนุญาต ชป.393/2   



 

***   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    ***    
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2.1.1.6 ใหความเห็นทางดานวิศวกรรม  พิจารณาปญหาและอุปสรรคตางตางๆ ตองานชลประทาน
ใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และหลักเกณฑท่ีเก่ียวของ 
 2.1.1.7 หากมีความจําเปนจะกําหนดเง่ือนไขพิเศษนอกเหนือจากเง่ือนไขในหนังสืออนุญาต        
กําหนดได แตท้ังนี้ตองอยูภายใตกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และหลักเกณฑท่ีเก่ียวของ 
           2.1.1.8 ใหผูมีอํานาจท่ีโครงการท่ีกําหนดไว ลงนามกํากับในแบบแปลน รูปตัด ซ่ึงแสดงรายละเอียด
ของสิ่งปลูกสราง ท่ีผูขออนุญาตนําสงท้ังหมด เพ่ือนําเสนอผูอํานวยการในสายการบังคับบัญชาตอไป 
          2.1.1.9 ในกรณีท่ีผูอํานวยการโครงการ หรือหนวยงานอ่ืนๆ ของกรมชลประทานท่ีท่ีราชพัสดุนั้น 
อยูในสายการบังคับบัญชาของสํานักชลประทาน ใหนําเสนอผูอํานวยการสํานักชลประทานใหความยินยอม 
หรือไมใหความยินยอมตอไป 
 2.1.1.10 ในกรณีท่ีผูอํานวยการสํานักงานกอสราง หรือหนวยงานอ่ืนๆ ของกรมชลประทานท่ี                   
ท่ีราชพัสดุนั้นไมไดอยูในสายการบังคับบัญชาของสํานักชลประทาน ใหนําเสนอผูอํานวยการตามสายการ           
บังคับบัญชาของตนนั้น พิจารณาใหความเห็นในการขอใชประโยชนรวมกันกอน แลวจึงนําเสนอผูอํานวยการ                     
สํานักชลประทานใหความยินยอมหรือไมใหความยินยอมตอไป 

 

2.1.2 การพิจารณาของสํานักชลประทาน         
2.1.2.1 ผูอํานวยการสํานักชลประทานดําเนินการพิจารณาใหความยินยอมหรือไมใหความยินยอม 

(ตามระเบียบกรมชลประทานวาดวยการขอใชและการจัดหาประโยชนเก่ียวกับท่ีราชพัสดุในความครอบครอง
ของกรมชลประทาน พ.ศ. 2551 ประกอบกฎหมายวาดวยการชลประทานหลวง)  

2.1.2.2 กรณีใหความยินยอม (อนุญาต) ใหทําหนังสือลงนามแทนกรมชลประทานกําหนดเง่ือนไข (ถามี) 
พรอมเอกสารการขออนุญาต ใหกรมธนารักษหรือผูวาราชการจังหวัด หรือธนารักษพ้ืนท่ีผูรับมอบอํานาจ
พิจารณา และสงสําเนาแจงผูขออนุญาตรับทราบตอไป 
 2.1.2.3 กรณีไมใหความยินยอม (ไมอนุญาต) ใหทําหนังสือไมอนุญาตโดยแจงเหตุผล ขอกฎหมาย    
ใหผูขออนุญาตทราบ 

2.1.3 การพิจารณาของกรมธนารักษหรือผูวาราชการจังหวัดหรือธนารักษพ้ืนท่ีผูรับมอบอํานาจ 
 2.1.3.1 เม่ืออธิบดีกรมธนารักษหรือผูวาราชการจังหวัด หรือธนารักษพ้ืนท่ีผูรับมอบอํานาจ 
พิจารณาอนุญาตใหใชท่ีราชพัสดุดังกลาวแลว จึงใหผูขออนุญาตชําระคาทดแทนการใชประโยชน และแจง
การอนุญาตใชใหกรมชลประทานทราบเพ่ือดําเนินการตอไป 
         2.1.3.2 ในกรณีอธิบดีกรมธนารักษ หรือผูวาราชการจังหวัด หรือธนารักษพ้ืนท่ีผูรับมอบอํานาจ 
พิจารณาไมอนุญาตใหใชท่ีราชพัสดุดังกลาว จะแจงการไมอนุญาตใชใหผูขออนุญาตและกรมชลประทาน
ทราบตอไป 

 2.1.4  การออกหนังสืออนุญาตโครงการ หรือหนวยงานอ่ืน  ๆของกรมชลประทานท่ีท่ีราชพัสดุนั้นตั้งอยู  
        2.1.4.1 เม่ืออธิบดีกรมธนารักษ หรือผูวาราชการจังหวัดหรือธนารักษพ้ืนท่ีผูรับมอบอํานาจ พิจารณา 
อนุญาตใหใชท่ีดินและผูขอใชท่ีดินไดชําระคาทดแทนการใชประโยชนพรอมลงนามในบันทึกคํายินยอม
ปฏิบั ติตามเง่ือนไขในแบบกรมธนารักษแลว จึงมีหนังสือแจงการอนุญาตใหกรมชลประทานทราบ                           
และตอมาเม่ือกรมชลประทานโดยโครงการแจงผูขออนุญาตมาลงนามในหนังสืออนุญาต ผ.ย. 37 ผูขออนุญาต         
จึงจะเริ่มดําเนินการกอสรางไดภายหลังลงนามและตามเง่ือนไขในหนังสืออนุญาต 
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        2.1.4.2 หนังสืออนุญาต ผ.ย. 37 นั้น มีการจัดทําจํานวน 4 ชุด ดังนี้ 
  - ตนฉบับ เก็บไวท่ีโครงการ 1 ชุด 
  - คูฉบับ เก็บไวท่ีผูรับอนุญาต 1 ชุด 
  - สําเนา เก็บไวท่ีสํานักชลประทาน 1 ชุด 
  - สําเนา เก็บไวท่ีกลุมงานการใชพ้ืนท่ีดานชลประทาน 1 ชุด 
 

 

     2.2. การดําเนินการในกรณีของท่ีดินของรัฐประเภทอ่ืนท่ีกรมชลประทานใชประโยชน นอกเหนือจาก
ท่ีราชพัสดุ 

    2.2.1 การพิจารณาดําเนินการของโครงการ หรือหนวยงานอ่ืน  ๆของกรมชลประทานท่ีท่ีดินของรัฐประเภทอ่ืน 
ท่ีกรมชลประทานใชประโยชนนอกเหนือจากท่ีราชพัสดุนั้น ตั้งอยู มีข้ันตอนการดําเนินการ ดังนี้  
           2.2.1.1 ใหเจาหนาท่ีผูรับคํารองดําเนินการตรวจสอบประเภทท่ีดินท่ีมีผูมาขออนุญาตใชนั้นเปน
ท่ีดินฯ ท่ีหนวยงานของรัฐนั้นๆ ไดอนุญาตใหกรมชลประทานใชประโยชนภายในกรอบวัตถุประสงคท่ีขอใช 
โดยตองพิจารณาเง่ือนไขการไดรับอนุญาต และพิจารณาวามีขอหามใหผูอ่ืนมาใชประโยชนรวมไดหรือไม 
          2.2.1.2 หากหนวยงานของรัฐท่ีอนุญาตใหกรมชลประทานใชประโยชนท่ีดินฯ ระบุเง่ือนไขหาม 
กรมชลประทานนําท่ีดินท่ีไดรับอนุญาตไปใชนอกกิจการท่ีขอหรือไปใหผู อ่ืนใชประโยชนรวมดวย                       
ใหโครงการหรือหนวยงานอ่ืนๆ ของกรมชลประทานท่ีรับคํารองนั้น ทําหนังสือใหผูอํานวยการสํานัก
ชลประทาน ผูอํานวยการสํานักพัฒนาแหลงน้ําขนาดกลาง ผูอํานวยการสํานักพัฒนาแหลงน้ําขนาดใหญ 
ตามสายการบังคับบัญชาแลวแตกรณี แจงตอบเหตุขัดของดังกลาวใหผูขออนุญาตทราบ (ตามคําสั่ง                         
กรมชลประทานท่ี ข 152/2555) 
 2.2.1.3  หากหนวยงานของรัฐท่ีอนุญาตใหกรมชลประทานใชประโยชนท่ีดินฯ ไมไดระบุหรือมีเง่ือนไข 
หามกรมชลประทานนําท่ีดินท่ีไดรับอนุญาต ไปใหผูอ่ืนใชประโยชนรวมดวย ใหโครงการหรือหนวยงานอ่ืนๆ 
ของกรมชลประทานท่ีรับคํารองนั้น ดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูขอเขาทําประโยชน ตลอดจน
เอกสารหลักฐานท่ีจําเปนท่ีใชประกอบคํารองนั้นโดยเร็ว แลวจัดทํารายงานตรวจสอบการขออนุญาต              
ชป.393/2 
             2.2.1.4 พิจารณาใหความเห็นทางดานวิศวกรรม โดยพิจารณาปญหาและอุปสรรคตางๆตองาน
ชลประทาน วาคํารองนั้นขัดกับการใชประโยชนในการชลประทาน ตามกฎหมายวาดวยการชลประทาน
หลวง กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และหลักเกณฑท่ีเก่ียวของ และหลักเกณฑตามระเบียบกรมชลประทาน
วาดวยการขอใชและการจัดหาประโยชนเก่ียวกับท่ีราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน             
พ.ศ. 2551 โดยอนุโลมหรือไม 

2.2.1.5 หากเจาหนาท่ีผูรับคํารองพิจารณาในเบื้องตนตามขอ 2.2.1.3 และ 2.2.1.4 แลว เห็นวามี
ขอขัดของในการขอใชประโยชนรวมกัน หรือมีขอขัดของในดานวิศวกรรม ตามกฎหมายวาดวยการ                 
ชลประทานหลวง ฯลฯ ใหเสนอความเห็นขอขัดของในการขอใชประโยชนรวมกันหรือมีขอขัดของในดาน
วิศวกรรม ใหผูบังคับบัญชาตามสายการบังคับบัญชาพิจารณา 

2.2.1.6 หากเจาหนาท่ีผูรับคํารองพิจารณาในเบื้องตนตามขอ 2.2.1.3 และ 2.2.1.4 แลว เห็นวาไมมี
ขอขัดของในการขอใชประโยชนรวมกัน และไมมีขอขัดของในดานวิศวกรรม ตามกฎหมายวาดวยการ              
ชลประทานหลวง ฯลฯ ใหผูขออนุญาตจัดทําแผนท่ีและผังบริเวณท่ีดินของรัฐท่ีขอใชนั้น พรอมทํารายละเอียด 
ประกอบแผนท่ีระบุหมายเลขท่ีดินตามหนังสือสําคัญหรือระวางหมุดหลักฐาน เนื้อท่ีท่ีขอเขาทําประโยชน 
ลงในแผนท่ีใหชัดเจน รวมท้ังนําสงแบบแปลน รูปตัด ซ่ึงแสดงรายระเอียดของสิ่งปลูกสรางท่ีจะขออนุญาต



 

***   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    ***    
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ดําเนินการในท่ีดินท่ีขอใชนั้น สงใหเจาหนาท่ีผูรับคํารองเพ่ือจัดทําแบบรายงานตรวจสอบท่ีดินและเปรียบเทียบ
รายละเอียดผังบริเวณตอไป   
          2.2.1.7 เจาหนาท่ีของโครงการผูรับคํารอง ตองจัดทําแผนท่ีแสดงจุดขออนุญาต ผังบริเวณ และรูปตัด  
ณ จุดขออนุญาตกอสราง รวมท้ังแบบรูปตัดทางน้ํา ท่ีอยูดานเหนือน้ําและดานทายน้ําเปนระยะ                
20 เมตร จากจุดขออนุญาต โดยรายละเอียดขางตนนี้ตองผานการลงนามเห็นชอบ อนุมัติในแบบและ
รายละเอียดจากผูมีอํานาจตามกรอบแบบเอกสารท่ีกรมชลประทานกําหนดแนบทายคูมือนี้ 
          2.2.1.8 หากมีความจําเปนจะกําหนดเง่ือนไขพิเศษนอกเหนือจากเง่ือนไขในหนังสืออนุญาตกําหนดได 
แตท้ังนี้ตองอยูภายใตกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และหลักเกณฑท่ีเก่ียวของ 
          2.2.1.9 ใหผูมีอํานาจท่ีโครงการท่ีกําหนดไวลงนามกํากับในแบบแปลน รูปตัด ซ่ึงแสดงรายละเอียด
ของสิ่งปลูกสรางท่ีผูขออนุญาตนําสงท้ังหมด เพ่ือนําเสนอผูอํานวยการในสายการบังคับบัญชาตอไป 
          2.2.1.10 ในกรณีท่ีผูอํานวยการโครงการ หรือหนวยงานอ่ืนๆ ของกรมชลประทานท่ีท่ีดินฯ นั้น              
อยูในสายการบังคับบัญชาของสํานักชลประทาน ใหนําเสนอผูอํานวยการสํานักชลประทานใหความยินยอม 
หรือไมใหความยินยอมตอไป 

2.2.1.11 ในกรณีท่ีผูอํานวยการสํานักงานกอสราง หรือหนวยงานอ่ืนๆ ของกรมชลประทานท่ีท่ีดินฯ นั้น
ไมไดอยูในสายการบังคับบัญชาของสํานักชลประทาน ใหนําเสนอผูอํานวยการตามสายการบังคับบัญชาของ
ตนพิจารณาใหความเห็นในการขอใชประโยชนรวมกันกอนแลวจึงนําเสนอผูอํานวยการสํานักชลประทานให
ความยินยอมหรือไมใหความยินยอมตอไป 

 

 2.2.2 การพิจารณาของสํานักชลประทาน         
 2.2.2.1 ผูอํานวยการสํานักชลประทานพิจารณาใหความยินยอมหรือไมใหความยินยอม (ตามคําสั่ง                 

กรมชลประทานท่ี ข 152/2555 ประกอบกฎหมายวาดวยการชลประทานหลวง และตามระเบียบ                  
กรมชลประทานวาดวยการขอใชและการจัดหาประโยชนเก่ียวกับท่ีราชพัสดุในความครอบครองของ                  
กรมชลประทาน พ.ศ. 2551 โดยอนุโลม ท้ังนี้ตองอยูภายใตกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑ วิธีการ
และเง่ือนไขของหนวยงานของรัฐท่ีอนุญาตใหกรมชลประทานใชประโยชนในท่ีดินของรัฐประเภทนั้น)  

2.2.2.2 กรณีใหความยินยอม (อนุญาต) ใหทําหนังสือลงนามแทนกรมชลประทาน แจงผูขออนุญาต
พรอมกําหนดเง่ือนไข (ถามี) เพ่ือใหผูขออนุญาตใชประกอบการยื่นคําขออนุญาตตอหนวยงานของรัฐ                 
ท่ีเก่ียวของ ซ่ึงท่ีดินนั้นตั้งอยูเพ่ือพิจารณาตามอํานาจและหนาท่ี 

2.2.2.3 กรณีไมใหความยินยอม (ไมอนุญาต) ใหทําหนังสือไมอนุญาตแจงผูขออนุญาตทราบ โดยแจง
เหตุผล ขอกฎหมาย พรอมแจงสิทธิการอุทธรณภายใน 15 วัน นับแตวันท่ีผูขออนุญาตไดรับหนังสือแจง 

 

 2.2.3 การพิจารณาของหนวยงานของรัฐท่ีเกี่ยวของซ่ึงมีอํานาจหนาท่ีตามกฎหมายในการอนุมัติ   
อนุญาตใชท่ีดินของรัฐท่ีตั้งอยู 
 2.2.3.1 เม่ือหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของซ่ึงท่ีดินนั้นตั้งอยู พิจารณาอนุญาตใหใชท่ีดินดังกลาวแลว  
จะแจงใหผูขออนุญาต (หรือไดแจงใหกรมชลประทานทราบดวย) เพ่ือดําเนินการตอไป 
          2.2.3.2 ในกรณีหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของซ่ึงท่ีดินนั้นตั้งอยู พิจารณาไมอนุญาตใหใชท่ีดิน
ดังกลาว จะแจงการไมอนุญาตใชใหผูขออนุญาต (หรือไดแจงใหกรมชลประทานทราบดวย)  
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 2.2.4  การออกหนังสืออนุญาตโครงการ หรือหนวยงานอ่ืนๆ ของกรมชลประทานท่ีท่ีดินของรัฐประเภทอ่ืนท่ี
กรมชลประทานใชประโยชนนอกเหนือจากท่ีราชพัสดุ    
         2.2.4.1 เม่ือหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของซ่ึงท่ีดินนั้นตั้งอยูพิจารณาอนุญาตใหใชท่ีดิน และผูขอใช             
ไดดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และหลักเกณฑของหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของนั้นแลว 
จึงมีหนังสือแจงการอนุญาตใหกรมชลประทานทราบ 
         2.2.4.2 เม่ือกรมชลประทานโดยโครงการ แจงผูขออนุญาตมาลงนามในหนังสืออนุญาต ผ.ย. 37                     
ผูขออนุญาตจึงจะเริ่มดําเนินการกอสรางไดภายหลังลงนามและตามเง่ือนไขในหนังสืออนุญาต 
         2.2.4.3 หนังสืออนุญาต ผ.ย. 37 นั้น มีการจัดทําจํานวน 4 ชุด ดังนี้ 
  - ตนฉบับ เก็บไวท่ีโครงการ 1 ชุด 
  - คูฉบับ เก็บไวท่ีผูรับอนุญาต 1 ชุด 
  - สําเนา เก็บไวท่ีสํานักชลประทาน 1 ชุด 
  - สําเนา เก็บไวท่ีกลุมงานการใชพ้ืนท่ีดานชลประทาน 1 ชุด 

 

3.  การพิจารณาดานวิศวกรรม 
3.1 ตรวจสอบประเภททางน้ําท่ีขออนุญาตสรางสะพาน รวมท้ังประเภทท่ีดินท่ีขออนุญาตกอสราง 
3.2 ตรวจสอบประเภททางน้ําท่ีขออนุญาตสรางสะพาน กรมชลประทานจะพิจารณาอนุญาตใหกอสราง

สะพานเลียบทางน้ําชลประทาน เฉพาะทางน้ําประเภท 2 ประเภท 3 และประเภท 4 เทานั้น 
3.3 ตรวจสอบประเภทสะพานท่ีขอกอสรางวามีลักษณะเปนสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก สะพานไม 

สะพานเหล็ก หรือสะพานอ่ืนๆ มีขนาดพรอมท้ังความสามารถในการรับน้ําหนักบรรทุกไดเทาไร กรม
ชลประทานจะพิจารณาอนุญาตใหกอสรางสะพานเลียบทางน้ําชลประทาน เฉพาะในสวนใหคนเดินเทานั้น 
จะไมอนุญาตใหมียานพาหนะสัญจรไปมาบนสะพาน 

3.4 ลักษณะของสะพานท่ีขออนุญาตกอสรางจะตองไมเปนอุปสรรคตอการสงน้ํา ระบายน้ําและ
บํารุงรักษาของทางน้ําชลประทานนั้นๆ ท้ังโดยตรงและโดยออมอยางเด็ดขาด โดยเฉพาะในชวงเวลาท่ีเกิด
อุทกภัย 

3.5 ลักษณะการใชงานของสะพานท่ีขออนุญาตกอสราง ตองเปนแบบการใชงานสาธารณะเทานั้น    
และชุมชนแหงนั้นไมสามารถใชทางสัญจรอ่ืนๆเลย 

3.6 ระยะหางจากขอบตลิ่งถึงขอบสะพานดานท่ีติดกับขอบตลิ่งตองคงท่ี และอยูในชวง 0.50 ถึง 1.00 เมตร 
และมีความกวางของสะพานไมเกิน 1.50 เมตร 

3.7 ตรวจสอบระดับน้ําสูงสุดของทางน้ําประเภท 2  ประเภท 3  และประเภท 4  ณ ตําแหนงท่ีขออนุญาต  
โดยใหใชระดับน้ําสูงสุดของทางน้ําท่ีขออนุญาตกอสรางนี้จากแบบกอสรางท่ีกําหนด หากไมมีแบบกอสราง
ใหใชจากบัญชีระดับน้ํายอนหลัง 10 ป ท่ีจัดทําข้ึนอยางถูกหลักวิชาการ ระดับทองคานของสะพานท่ีขอ
อนุญาตกอสรางตองมีระยะสูงจากระดับน้ําสูงสุด ไมเกิน 1.50 เมตร แตหากขอบตลิ่งมีระดับสูงกวาพ้ืน
สะพาน ใหกําหนดระดับพ้ืนสะพานเทากับระดับเฉลี่ย ของขอบตลิ่ง นั้น 

3.8 ในระหวางดําเนินการกอสรางหรือดํา เนินการทํานั ่งร านเ พื ่อ ทําการกอสรางสะพานก็ดี                
ผูรับอนุญาตจะตองอํานวยความสะดวกแกประชาชน ใหสัญจรไปมาไดตามปกติ หากสะพานหรือนั่งรานเกิด               
การชํารุดและทําใหผูอ่ืนหรือเรือ – แพ ท่ีสัญจรไปมาหรือทรัพยสินอ่ืนใด ไดรับอันตรายหรือเกิดความ
เสียหายแลวแตกรณี ผูรับอนุญาตจะตองรับผิดชอบ 
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3.9 เม่ือสรางสะพานเสร็จแลวผูรับอนุญาตจะตองรื้อถอนนั่งรานและเก็บวัสดุตางๆ ท่ีไมใชขึ้นจากทาง
น้ําชลประทาน และนําออกไปใหพนเขตทางน้ําชลประทาน ชานคลอง เขตคันคลองทันที และจะตองปกปาย
แจงขีดความสามารถของสะพานใหเห็นชัดเจนท้ังสองดานของสะพาน 

3.10 พิจารณาเรื่องการขออนุญาตครั้งนี้ ตองไมกระทบตอทางน้ําชลประทานหรืออาคารชลประทาน
ตางๆ 
 3.11 ถาผูรับอนุญาตไมปฏิบัติ ให เปนไปตามเ ง่ือนไขแมแตขอหนึ่ งขอใดในหนังสืออนุญาตนี้                     
กรมชลประทานมีอํานาจท่ีจะเพิกถอนการอนุญาตไดในทันที ผูรับอนุญาตจะยกเอากําหนดเวลาแหงหนังสือ
อนุญาตฉบับนี้ข้ึนมาเปนขอโตแยง คัดคานอยางหนึ่งอยางใดมิได 

3.12 ผูขออนุญาตตองมีหนังสือยืนยันกับกรมชลประทาน วายอมรับผิดชอบคาเสียหายและคาใชจาย          
ในการจัดการแกไขปญหาท้ังหมด หากเกิดความเสียหายกับน้ําและทางน้ําชลประทานหรืออาคารชลประทาน 
หรือกับประชาชนท่ีไดรับผลกระทบ อันเกิดจากการกระทําของผูขออนุญาต 

3.13 ตรวจดูแบบแปลนของผูขออนุญาต และแบบแปลนรูปตัด ผังบริเวณของโครงการท่ีมีการ             
ขออนุญาต วามีความสอดคลองกันหรือไม 
หมายเหตุ :  
  เม่ือไดพิจารณาปญหาและอุปสรรคตางๆ ตองานชลประทานแลว หากมีกรณีดังตอไปนี้ใหสงเรื่อง
เสนอกรมชลประทาน โดยรองอธิบดีฝายบํารุงรักษา (ประธานคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ
ปฏิบัติ การขออนุญาตเก่ียวกับท่ีราชพัสดุและการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ) เพ่ือพิจารณาสั่งการตอไป 
           ก. หากการพิจารณาทางดานวิศวกรรมแลวมีเง่ือนไขบางประการท่ีไมสามารถปฏิบัติได หรือมี
เง่ือนไขเพ่ิมเติม นอกเหนือจากท่ีกําหนด 
          ข. เปนโครงการท่ีมีผลกระทบเกินขอบเขตของสํานักชลประทาน 
 ค. เปนโครงการท่ีเปนแนวนโยบายของกรมชลประทาน     

4.  กลุมงานการใชพ้ืนท่ีดานชลประทาน  สวนปรับปรุงบํารุงรักษา  สํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา  
มีข้ันตอนการดําเนินการ  ดังนี้ 
     4.1 ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน รวมท้ังใหคําปรึกษา แนะนําปญหาเก่ียวกับการขออนุญาตใช            
ท่ีราชพัสดุและท่ีดินของรัฐประเภทอ่ืนท่ีกรมชลประทานใชประโยชน 
 4.2 ตรวจสอบสําเนาหนังสืออนุญาต หากมีขอผิดพลาดสงสําเนาหนังสืออนุญาตใหโครงการแกไข 

4.3 รวบรวมรายละเอียดการอนุญาต ลงในฐานขอมูลการอนุญาตใหใชท่ีราชพัสดุและท่ีดินของรัฐ
ประเภทอ่ืนท่ีกรมชลประทานใชประโยชน 
หมายเหตุ 

1. กรณีเจาหนาท่ีผูรับคํารอง (ตามระเบียบกรมชลประทานวาดวยการขอใชและการจัดหาประโยชนเก่ียวกับท่ี

ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน พ.ศ. 2551 ขอ 6) หรือผูอํานวยการสํานักชลประทานเปน

ผูพิจารณาไมใหความยินยอม หรือไมอนุญาตตามคํารองขอของผูขออนุญาตโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย

วาดวยการชลประทานหลวง โดยทําเปนหนังสือ (ตามขอ 9) และตามคําสั่งกรมชลประทานท่ี ข 152/2555 

ขอ 2.1 วรรคทาย ถือวาเปนคําสั่งทางปกครอง ดังน้ัน นอกจากขอความในหนังสือจะตองแจงเหตุผล                   

ขอกฎหมาย ตองระบุขอความวาหากประสงคจะอุทธรณ หรือโตแยงคําสั่งใหผูขออนุญาตยื่นอุทธรณ หรือ

โตแยงตอเจาหนาท่ีผูทําคําสั่งทางปกครองภายใน 15 วันนับแตวันท่ีผูขออนุญาตไดรับหนังสือแจง (ถาไม

กําหนดระยะเวลา 15 วัน สิทธิในการอุทธรณหรือโตแยงจะขยายเปน 1 ป นับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจง) 

2. เมื่อเจาหนาท่ีผูรับคํารองหรือผูอํานวยการสํานักชลประทานไดรับหนังสืออุทธรณหรือโตแยงคําสั่งจาก                  

ผูอุทธรณแลวจะตองพิจารณาอุทธรณ หากมีความเห็นดังตอไปน้ี 
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2.1 เห็นดวยกับคําอุทธรณไมวาท้ังหมดหรือบางสวน (โดยสรุปจะยินยอมหรืออนุญาต) ใหดําเนินการ
เปลี่ยนแปลงคําสั่งทางปกครองแลวแจงใหผูอุทธรณทราบเปนหนังสือไมเกิน 30 วัน นับแตวันท่ีไดรับ
อุทธรณ 

2.2 ไมเห็นดวยกับคําอุทธรณไมวาท้ังหมดหรือบางสวน (โดยสรุปไมยินยอมหรือไมอนุญาต) ใหรายงาน
ความเห็นพรอมเหตุผลเสนออธิบดีกรมชลประทานผานผูบังคับบัญชาตามสายการบังคับบัญชาโดยดวน 
ท้ังน้ีเพ่ืออธิบดีกรมชลประทานจะไดพิจารณาอุทธรณและแจงผลใหผูอุทธรณทราบไมเกิน 30 วัน                
นับแตวันท่ีอธิบดีกรมชลประทานไดรับอุทธรณ 

3. กรณีเปนการปฏิเสธผูขออนุญาตโดยสวนราชการอ่ืนท่ีเก่ียวของ ใหผูอํานวยการสํานักชลประทานจัดทํา
หนังสือแจงผูขออนุญาตใชสิทธ์ิอุทธรณหรือโตแยงคําสั่งไปยังสวนราชการน้ัน 

                  (ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539) 
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- 42 - 

เอกสารอางอิงของกระทรวงการคลัง และกรมธนารักษ 
1. พระราชบัญญัติท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2518 
2. กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช  
 และจัดหาประโยชนเก่ียวกับท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2545 
3. กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช  
 และจัดหาประโยชนเก่ียวกับท่ีราชพัสดุ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 
4. กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช  
 และจัดหาประโยชนเก่ียวกับท่ีราชพัสดุ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549 
5. คําสั่งกรมธนารักษ ท่ี 281/2549 ลงวันท่ี 15 พ.ค. 2549 เรื่อง การมอบอํานาจ 
 ใหผูวาราชการจังหวัดตามระบบบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 
6. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2552 
7. คําสั่งกรมธนารักษ ท่ี 296/2553 ลงวันท่ี 29 มิถุนายน 2553 เรื่อง หลักเกณฑ  
 การกําหนดอัตราคาเชา  คาทดแทน   และคาธรรมเนียมเก่ียวกับการจัดหา 
 ประโยชนในท่ีราชพัสดุ 
8. คําสั่งกรมธนารักษ ท่ี 508/2553 ลงวันท่ี 20 กันยายน 2553  เรื่องมอบอํานาจ 
 ใหธนารักษพ้ืนท่ี ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธนารักษ 
9. คําสั่งกรมธนารักษ ท่ี 509/2553 ลงวันท่ี 20 กันยายน 2553 เรื่อง มอบอํานาจให 
 ผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธนารักษ  

 

เอกสารอางอิงของกรมชลประทาน 
1. พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
2. ระเบียบกรมชลประทานวาดวยการขอใชและการจัดหาประโยชนเก่ียวกับ 

ท่ีราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน พ.ศ. 2551 
3. ประกาศกรมชลประทานเรื่องการรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ พ.ศ. 2552 
4.  คําสั่งกรมชลประทาน ท่ี ข 1021/2552 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ

ปฏิบัติการขออนุญาตเก่ียวกับท่ีราชพัสดุ และการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ ลงวันท่ี 26 
พฤศจิกายน 2552 

5. บันทึกขอความ ท่ี ฝผง. 881/2554 ลงวันท่ี 19 กรกฎาคม 2554 เรื่อง ขออนุมัติ 
ใชรหัสและแบบฟอรมท่ีปรับปรุงใหมพรอมยกเลิกรหัสและแบบฟอรมเดิม 

6. บันทึกขอความ ท่ี E ฝผง. 128/2555 ลงวันท่ี 25 มกราคม 2555 เรื่อง ขออนุญาต 
ใชแบบฟอรม ผ.ย. 53, ผ.ย. 54, ผ.ย. 55 

7. คําสั่งกรมชลประทานท่ี ข 151/2555 ลงวันท่ี 6 กุมภาพันธ 2555 เรื่อง มอบอํานาจ 
ในการดําเนินการขอใชท่ีดินของรัฐทุกประเภท 

8. คําสั่งกรมชลประทานท่ี ข152/2555 ลงวันท่ี 6 กุมภาพันธ 2555 เรื่อง มอบอํานาจ 
ดําเนินการกรณีหนวยงานของรัฐหรือบุคคลอ่ืนขอใชท่ีดินของรัฐประเภทอ่ืนท่ี 
กรมชลประทานใชประโยชนนอกเหนือจากท่ีราชพัสดุ 

9. มาตรฐานการเขียนแบบงานชลประทาน (กรอบชื่อแบบ) 
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3. การขออนุญาตวางทอประปาในเขตชลประทาน 

1. ผูขออนุญาตย่ืนคํารองขอใชท่ีดินตอโครงการหรือหนวยงานอ่ืนๆของกรมชลประทาน ตามท่ีท่ีดินนั้น
ตั้งอยู โดยมีหลักฐานประกอบคําขออนุญาตของผูขออนุญาตใชท่ีดิน แบงไดดังนี้   

   1.1 สวนราชการ (กระทรวง ทบวง กรม องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หนวยงานของรัฐ หรือองคกรอ่ืนของรัฐ)  
  1.1.1 ยื่นคํารองขอใชท่ีดิน  (แบบ ชป.393) ลงนามโดยผูแทน  กระทรวง  ทบวง  กรม องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน หนวยงานของรัฐ องคกรอ่ืนของรัฐ หรือผูรับมอบอํานาจ (มีหนังสือมอบอํานาจ) 

 1.1.2  แผนท่ีแสดงจุดท่ีขออนุญาต แบบแปลน แผนผังท่ีแสดงรูปตัดตรงบริเวณท่ีขออนุญาต (ขนาด A1) 
พรอมรายการคํานวณท่ีมีวิศวกรซ่ึงเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติวิศวกร   
พ.ศ. 2542 ลงนามรับรอง โดยใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตาม
สาขาท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550     
และหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

 1.1.3 สําเนาหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ผูควบคุมการกอสราง (ลงนาม
รับรองสําเนา)โดยใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาท่ีกําหนดไว
ในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือรับรอง
ของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ระหวางทําการกอสรางสิ่งปลูกสรางใบอนุญาตตองไมหมดอายุ) 

1.2 รัฐวิสาหกิจ 
1.2.1 ยื่นคํารองขอใชท่ีดิน (แบบ ชป.393) ลงนามโดยผูแทนรัฐวิสาหกิจหรือผูไดรับมอบอํานาจ                 

(มีหนังสือมอบอํานาจพรอมท้ังติดอากรแสตมป 30 บาท) 
1.2.2 แผนท่ีแสดงจุดท่ีขออนุญาต แบบแปลน แผนผังท่ีแสดงรูปตัดตรงบริเวณท่ีขออนุญาต                 

(ขนาด A1) พรอมรายการคํานวณ ท่ีมีวิศวกรซ่ึงเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติ
วิศวกร พ.ศ. 2542 ลงนามรับรองโดยใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ตามสาขาท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550  
และหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  

1.2.3 สําเนาหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ผูควบคุมการกอสราง (ลงนาม
รับรองสําเนา) โดยใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาท่ีกําหนด
ไวในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือรับรอง
ของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ระหวางทําการกอสรางสิ่งปลูกสรางใบอนุญาตตองไมหมดอายุ) 

 1.3 นิติบุคคล/บุคคลธรรมดา 
1.3.1 ยื่นคํารองขอใชท่ีดิน  (แบบ ชป.393)   

 1.3.2 ตนฉบับหนังสือรับรองนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย รับรองไมเกิน 
1 เดือน หรือสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลดังกลาวพรอมลงนามรับรองโดยกรรมการผูมีอํานาจและ
ประทับตราสําคัญของนิติบุคคลนั้น หรือโดยหุนสวนผูจัดการผูมีอํานาจ หรือหนังสือรับรองนิติบุคคลทาง
อิเล็กทรอนิกส 

1.3.3 สําเนาบัตรประชาชน  สําเนาทะเบียนบานของผูขออนุญาต (ลงนามรับรองสําเนา) 
 1.3.4 ถามีการมอบอํานาจ ตองทําเปนหนังสือมอบอํานาจติดอากรแสตมป 30 บาท พรอมสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชน  สําเนาทะเบียนบาน ของผูมอบอํานาจและของผูรับมอบอํานาจ (ลงนามรับรองสําเนา) 
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 1.3.5 หากเปนบริษัท หางหุนสวน ผูมีสิทธิลงนามในหนังสือมอบอํานาจจะตองเปนกรรมการหรือ
หุนสวนผูจัดการผูท่ีมีอํานาจตามหนังสือของกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย (ลงนามรับรองสําเนา) 

1.3.6 สําเนาโฉนดท่ีดินของผูขออนุญาต (ลงนามรับรองสําเนา) 
 1.3.7 กรณีท่ีดินของผูขออนุญาตมีบุคคลหลายบุคคลเปนเจาของกรรมสิทธิ์รวม ดังปรากฏรายละเอียด 
ในโฉนดท่ีดินท่ีแนบ เจาของกรรมสิทธิ์รวมท้ังหมดจะตองลงนามในฐานะผูขออนุญาตตามแบบฟอรม               
ขออนุญาตใชท่ีราชพัสดุ (ชป.393) ทุกรายหรือมอบอํานาจใหบุคคลใดกระทําการแทน โดยตองทําเปนหนังสือ
มอบอํานาจติดอากรแสตมป 30 บาท พรอมสําเนาบัตรประชาชน สําเนาทะเบียนบานของผูมอบอํานาจ
และผูรับมอบอํานาจ (ลงนามรับรองสําเนา) 
  1.3.8 กรณีท่ีดินของผูขออนุญาตติดภาระจํานอง  ตองมีหนังสือยินยอมจากผูรับจํานอง  
 1.3.9 แผนท่ีแสดงจุดท่ีขออนุญาต แบบแปลน แผนผังท่ีแสดงรูปตัดตรงบริเวณท่ีขออนุญาต (ขนาด A1) 
พรอมรายการคํานวณ ท่ีมีวิศวกรซ่ึงเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 
ลงนามรับรอง โดยใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาท่ีกําหนดไว
ในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือรับรอง
ของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
  1.3.10 สําเนาหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ผูควบคุมการกอสราง (ลงนาม
รับรองสําเนา) โดยใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาท่ีกําหนด
ไวในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือรับรอง
ของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ระหวางทําการกอสรางสิ่งปลูกสรางใบอนุญาตฯ ตองไมหมดอายุ) 
 

2. การดําเนินการตรวจสอบประเภทท่ีดินท่ีขออนุญาตใช โดยแบงท่ีดินท่ีขอใช ออกเปน 2 กรณี คือ กรณี
ท่ีราชพัสดุ และกรณีท่ีดินของรัฐประเภทอ่ืนท่ีกรมชลประทานใชประโยชนนอกเหนือจากท่ีราชพัสดุ 
 

    2.1 การดําเนินการในกรณีของท่ีราชพัสดุ 

    2.1.1  การพิจารณาดําเนินการของโครงการ หรือหนวยงานอ่ืน  ๆของกรมชลประทานท่ีท่ีราชพัสดุนั้นตั้งอยู                 
มีข้ันตอนการดําเนินการ ดังนี้   
 2.1.1.1 ใหเจาหนาท่ีผูรับคํารองดําเนินการตรวจสอบประเภทท่ีราชพัสดุ และคุณสมบัติของ           
ผูขอเขาทําประโยชน ตลอดจนเอกสารหลักฐานท่ีจําเปนท่ีใชประกอบคํารองนั้นโดยเร็ว 

2.1.1.2 ถาคํารองนั้นขัดกับหลักเกณฑการขอใชหรือการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุในความ
ครอบครองของกรมชลประทาน และกฎหมายวาดวยการชลประทานหลวง ใหเจาหนาท่ีผูรับคํารอง                
ทําหนังสือตอบแจงขอขัดของใหผูขอเขาทําประโยชนทราบโดยตรง ภายใน 7 วันทําการ นับแตวันรับคํารอง 

2.1.1.3 หากคํารองนั้นถูกตอง ใหเจาหนาท่ีผูรับคํารองมีหนังสือแจงผูขอเขาทําประโยชน          
(ผูขออนุญาต) ภายใน 3 วันทําการ และใหผูขออนุญาตจัดทําแผนท่ีและผังบริเวณท่ีราชพัสดุท่ีขอใชนั้น 
พรอมทํารายละเอียดประกอบแผนท่ีระบุหมายเลขท่ีดินตามหนังสือสําคัญหรือระวางหมุดหลักฐาน เนื้อท่ีท่ี
ขอเขาทําประโยชนลงในแผนท่ีใหชัดเจน รวมท้ังนําสงแบบแปลน รูปตัด ซ่ึงแสดงรายละเอียดของสิ่งปลูก
สรางท่ีจะขออนุญาตดําเนินการในท่ีดินท่ีขอใชนั้น สงใหเจาหนาท่ีผูรับคํารองเพ่ือจัดทําแบบรายงาน
ตรวจสอบท่ีดิน และเปรียบเทียบรายละเอียดผังบริเวณตอไป   
          2.1.1.4 เจาหนาท่ีของโครงการผูรับคํารอง ตองจัดทําแผนท่ีแสดงจุดขออนุญาต ผังบริเวณ และรูปตัด  
ณ จุดขออนุญาตกอสราง  รวมท้ังแบบรูปตัดทางน้ําท่ีอยูดานเหนือน้ําและดานทายน้ําเปนระยะ 20 เมตร              
จากจุดขออนุญาต โดยรายละเอียดขางตนนี้ ตองผานการลงนามเห็นชอบ อนุมัติในแบบและรายละเอียด 
จากผูมีอํานาจตามกรอบแบบเอกสารท่ีกรมชลประทานกําหนดแนบทายคูมือนี้ 
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***   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    ***    
คูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุคูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุ  และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชนและที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน    

กรมชลประทานกรมชลประทาน  

 2.1.1.5 จัดทํารายงานตรวจสอบการขออนุญาต ชป.393/3   
2.1.1.6 ใหความเห็นทางดานวิศวกรรม   พิจารณาปญหาและอุปสรรคตาง ๆ  ตองานชลประทาน

ใหเปน ไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และหลักเกณฑท่ีเก่ียวของ 
           2.1.1.7 หากมีความจําเปนจะกําหนดเง่ือนไขพิเศษนอกเหนือจากเง่ือนไขในหนังสืออนุญาต
กําหนดได แตท้ังนี้ตองอยูภายใตกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และหลักเกณฑท่ีเก่ียวของ  
           2.1.1.8 ใหผูมีอํานาจท่ีโครงการท่ีกําหนดไว ลงนามกํากับในแบบแปลน รูปตัด ซ่ึงแสดงรายละเอียด
ของสิ่งปลูกสราง ท่ีผูขออนุญาตนําสงท้ังหมด เพ่ือนําเสนอผูอํานวยการในสายการบังคับบัญชาตอไป 
          2.1.1.9 ในกรณีท่ีผูอํานวยการโครงการ หรือหนวยงานอ่ืนๆ ของกรมชลประทานท่ีท่ีราชพัสดุนั้น 
อยูในสายการบังคับบัญชาของสํานักชลประทาน ใหนําเสนอผูอํานวยการสํานักชลประทานใหความยินยอม 
หรือไมใหความยินยอมตอไป 
 2.1.1.10 ในกรณีท่ีผูอํานวยการสํานักงานกอสราง หรือหนวยงานอ่ืนๆ ของกรมชลประทานท่ี              
ท่ีราชพัสดุนั้นไมไดอยูในสายการบังคับบัญชาของสํานักชลประทาน ใหนําเสนอผูอํานวยการตามสายการ             
บังคับบัญชาของตนนั้น พิจารณาใหความเห็นในการขอใชประโยชนรวมกันกอน แลวจึงนําเสนอผูอํานวยการ                     
สํานักชลประทานใหความยินยอมหรือไมใหความยินยอมตอไป 

 

2.1.2 การพิจารณาของสํานักชลประทาน         
2.1.2.1 ผูอํานวยการสํานักชลประทานดําเนินการพิจารณาใหความยินยอมหรือไมใหความยินยอม 

(ตามระเบียบกรมชลประทานวาดวยการขอใชและการจัดหาประโยชนเก่ียวกับท่ีราชพัสดุในความครอบครอง
ของกรมชลประทาน พ.ศ. 2551 ประกอบกฎหมายวาดวยการชลประทานหลวง)  

2.1.2.2 กรณีใหความยินยอม (อนุญาต) ใหทําหนังสือลงนามแทนกรมชลประทาน กําหนดเง่ือนไข (ถามี) 
พรอมเอกสารการขออนุญาต ใหกรมธนารักษหรือผูวาราชการจังหวัด หรือธนารักษพ้ืนท่ีผูรับมอบอํานาจ
พิจารณา และสงสําเนาแจงผูขออนุญาต รับทราบตอไป 
 2.1.2.3 กรณีไมใหความยินยอม (ไมอนุญาต) ใหทําหนังสือไมอนุญาตโดยแจงเหตุผล ขอกฎหมาย    
ใหผูขออนุญาตทราบ 

 2.1.3 การพิจารณาของกรมธนารักษหรือผูวาราชการจังหวัดหรือธนารักษพ้ืนท่ีผูรับมอบอํานาจ 
          2.1.3.1 เม่ืออธิบดีกรมธนารักษหรือผูวาราชการจังหวัด หรือธนารักษพ้ืนท่ีผูรับมอบอํานาจ 
พิจารณาอนุญาตใหใชท่ีราชพัสดุดังกลาวแลว จึงใหผูขออนุญาตชําระคาทดแทนการใชประโยชน และแจง
การอนุญาตใชใหกรมชลประทานทราบเพ่ือดําเนินการตอไป 
         2.1.3.2 ในกรณีอธิบดีกรมธนารักษ หรือผูวาราชการจังหวัด หรือธนารักษพ้ืนท่ีผูรับมอบอํานาจ 
พิจารณาไมอนุญาตใหใชท่ีราชพัสดุดังกลาว จะแจงการไมอนุญาตใชใหผูขออนุญาตและกรมชลประทาน
ทราบตอไป 
  2.1.4  การออกหนังสืออนุญาตโครงการ หรือหนวยงานอ่ืน  ๆของกรมชลประทานท่ีท่ีราชพัสดุนั้นตั้งอยู  
         2.1.4.1 เม่ืออธิบดีกรมธนารักษ หรือผูวาราชการจังหวัดหรือธนารักษพ้ืนท่ีผูรับมอบอํานาจ 
พิจารณาอนุญาตใหใชท่ีดิน และผูขอใชท่ีดินไดชําระคาทดแทนการใชประโยชน พรอมลงนามในบันทึก                
คํายินยอมปฏิบัติตามเง่ือนไขในแบบกรมธนารักษ แลว จึงมีหนังสือแจงการอนุญาตใหกรมชลประทานทราบ   
และตอมาเม่ือกรมชลประทานโดยโครงการแจงผูขออนุญาตมาลงนามในหนังสืออนุญาต ผ.ย. 38 ผูขออนุญาต                 
จึงจะเริ่มดําเนินการกอสรางไดภายหลังลงนามและตามเง่ือนไขในหนังสืออนุญาต 
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***   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    ***    
คูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุคูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุ  และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชนและที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน    

กรมชลประทานกรมชลประทาน  

 2.1.4.2 หนังสืออนุญาต ผ.ย. 38 นั้น มีการจัดทําจํานวน 4 ชุด ดังนี้ 
  - ตนฉบับ เก็บไวท่ีโครงการ 1 ชุด 
  - คูฉบับ เก็บไวท่ีผูรับอนุญาต 1 ชุด 
  - สําเนา เก็บไวท่ีสํานักชลประทาน 1 ชุด 
  - สําเนา เก็บไวท่ีกลุมงานการใชพ้ืนท่ีดานชลประทาน 1 ชุด 

 

2.2 การดําเนินการในกรณขีองท่ีดินของรัฐประเภทอ่ืนท่ีกรมชลประทานใชประโยชน นอกเหนือจากท่ี
ราชพัสดุ 
 

    2.2.1 การพิจารณาดําเนินการของโครงการ หรือหนวยงานอ่ืน  ๆ ของกรมชลประทานท่ีท่ีดินของรัฐประเภทอ่ืน 
ท่ีกรมชลประทานใชประโยชนนอกเหนือจากท่ีราชพัสดุนั้น ตั้งอยู มีข้ันตอนการดําเนินการ ดังนี้  
          2.2.1.1 ใหเจาหนาท่ีผูรับคํารองดําเนินการตรวจสอบประเภทท่ีดินท่ีมีผูมาขออนุญาตใชนั้นเปน
ท่ีดินฯ ท่ีหนวยงานของรัฐนั้นๆ ไดอนุญาตใหกรมชลประทานใชประโยชนภายในกรอบวัตถุประสงคท่ีขอใช 
โดยตองพิจารณาเง่ือนไขการไดรับอนุญาต และพิจารณาวามีขอหามใหผูอ่ืนมาใชประโยชนรวมไดหรือไม 
          2.2.1.2 หากหนวยงานของรัฐท่ีอนุญาตใหกรมชลประทานใชประโยชนท่ีดินฯ ระบุเง่ือนไขหาม 
กรมชลประทานนําท่ีดินท่ีไดรับอนุญาตไปใชนอกกิจการท่ีขอหรือไปใหผู อ่ืนใชประโยชนรวมดวย                       
ใหโครงการหรือหนวยงานอ่ืนๆ ของกรมชลประทานท่ีรับคํารองนั้น ทําหนังสือใหผูอํานวยการสํานัก
ชลประทาน ผูอํานวยการสํานักพัฒนาแหลงน้ําขนาดกลาง ผูอํานวยการสํานักพัฒนาแหลงน้ําขนาดใหญ 
ตามสายการบังคับบัญชาแลวแตกรณี แจงตอบเหตุขัดของดังกลาวใหผูขออนุญาตทราบ (ตามคําสั่ง                         
กรมชลประทานท่ี ข 152/2555) 
 2.2.1.3  หากหนวยงานของรัฐท่ีอนุญาตใหกรมชลประทานใชประโยชนท่ีดินฯ ไมไดระบุหรือมีเง่ือนไข 
หามกรมชลประทานนําท่ีดินท่ีไดรับอนุญาต ไปใหผูอ่ืนใชประโยชนรวมดวย ใหโครงการหรือหนวยงานอ่ืนๆ 
ของกรมชลประทานท่ีรับคํารองนั้น ดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูขอเขาทําประโยชน ตลอดจน
เอกสารหลักฐานท่ีจําเปนท่ีใชประกอบคํารองนั้นโดยเร็ว แลวจัดทํารายงานตรวจสอบการขออนุญาต              
ชป.393/3 
             2.2.1.4 พิจารณาใหความเห็นทางดานวิศวกรรม โดยพิจารณาปญหาและอุปสรรคตางๆตองาน
ชลประทาน วาคํารองนั้นขัดกับการใชประโยชนในการชลประทาน ตามกฎหมายวาดวยการชลประทาน
หลวง กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และหลักเกณฑท่ีเก่ียวของ และหลักเกณฑตามระเบียบกรมชลประทาน
วาดวยการขอใชและการจัดหาประโยชนเก่ียวกับท่ีราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน             
พ.ศ. 2551 โดยอนุโลมหรือไม 

2.2.1.5 หากเจาหนาท่ีผูรับคํารองพิจารณาในเบื้องตนตามขอ 2.2.1.3 และ 2.2.1.4 แลว เห็นวามี
ขอขัดของในการขอใชประโยชนรวมกัน หรือมีขอขัดของในดานวิศวกรรม ตามกฎหมายวาดวยการ                 
ชลประทานหลวง ฯลฯ ใหเสนอความเห็นขอขัดของในการขอใชประโยชนรวมกันหรือมีขอขัดของในดาน
วิศวกรรม ใหผูบังคับบัญชาตามสายการบังคับบัญชาพิจารณา 

2.2.1.6 หากเจาหนาท่ีผูรับคํารองพิจารณาในเบื้องตนตามขอ 2.2.1.3 และ 2.2.1.4 แลว เห็นวาไมมี
ขอขัดของในการขอใชประโยชนรวมกัน และไมมีขอขัดของในดานวิศวกรรม ตามกฎหมายวาดวยการ              
ชลประทานหลวง ฯลฯ ใหผูขออนุญาตจัดทําแผนท่ีและผังบริเวณท่ีดินของรัฐท่ีขอใชนั้น พรอมทํารายละเอียด 
ประกอบแผนท่ีระบุหมายเลขท่ีดินตามหนังสือสําคัญหรือระวางหมุดหลักฐาน เนื้อท่ีท่ีขอเขาทําประโยชน 
ลงในแผนท่ีใหชัดเจน รวมท้ังนําสงแบบแปลน รูปตัด ซ่ึงแสดงรายระเอียดของสิ่งปลูกสรางท่ีจะขออนุญาต
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***   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    ***    
คูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุคูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุ  และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชนและที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน    

กรมชลประทานกรมชลประทาน  

ดําเนินการในท่ีดินท่ีขอใชนั้น สงใหเจาหนาท่ีผูรับคํารองเพ่ือจัดทําแบบรายงานตรวจสอบท่ีดินและเปรียบ 
เทียบรายละเอียดผังบริเวณตอไป   
          2.2.1.7 เจาหนาท่ีของโครงการผูรับคํารอง ตองจัดทําแผนท่ีแสดงจุดขออนุญาต ผังบริเวณ และรูปตัด  
ณ จุดขออนุญาตกอสราง รวมท้ังแบบรูปตัดทางน้ํา ท่ีอยูดานเหนือน้ําและดานทายน้ําเปนระยะ                
20 เมตร จากจุดขออนุญาต โดยรายละเอียดขางตนนี้ตองผานการลงนามเห็นชอบ อนุมัติในแบบและ
รายละเอียดจากผูมีอํานาจตามกรอบแบบเอกสารท่ีกรมชลประทานกําหนดแนบทายคูมือนี้ 
          2.2.1.8 หากมีความจําเปนจะกําหนดเง่ือนไขพิเศษนอกเหนือจากเง่ือนไขในหนังสืออนุญาตกําหนดได 
แตท้ังนี้ตองอยูภายใตกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และหลักเกณฑท่ีเก่ียวของ 
          2.2.1.9 ใหผูมีอํานาจท่ีโครงการท่ีกําหนดไวลงนามกํากับในแบบแปลน รูปตัด ซ่ึงแสดงรายละเอียด
ของสิ่งปลูกสรางท่ีผูขออนุญาตนําสงท้ังหมด เพ่ือนําเสนอผูอํานวยการในสายการบังคับบัญชาตอไป 
          2.2.1.10 ในกรณีท่ีผูอํานวยการโครงการ หรือหนวยงานอ่ืนๆ ของกรมชลประทานท่ีท่ีดินฯ นั้น อยูใน         
สายการบังคับบัญชาของสํานักชลประทาน ใหนําเสนอผู อํานวยการสํานักชลประทานใหความยินยอม            
หรือไมใหความยินยอมตอไป 

2.2.1.11 ในกรณีท่ีผูอํานวยการสํานักงานกอสราง หรือหนวยงานอ่ืนๆ ของกรมชลประทานท่ีท่ีดินฯ นั้น
ไมไดอยูในสายการบังคับบัญชาของสํานักชลประทาน ใหนําเสนอผูอํานวยการตามสายการบังคับบัญชา   
ของตน พิจารณาใหความเห็นในการขอใชประโยชนรวมกันกอนแลวจึงนําเสนอผู อํานวยการสํานัก
ชลประทานใหความยินยอมหรือไมใหความยินยอมตอไป 

 

 2.2.2 การพิจารณาของสํานักชลประทาน         
 2.2.2.1 ผูอํานวยการสํานักชลประทานพิจารณาใหความยินยอมหรือไมใหความยินยอม (ตามคําสั่ง                 

กรมชลประทานท่ี ข 152/2555 ประกอบกฎหมายวาดวยการชลประทานหลวง และตามระเบียบ                  
กรมชลประทานวาดวยการขอใชและการจัดหาประโยชนเก่ียวกับท่ีราชพัสดุในความครอบครองของ                  
กรมชลประ ทาน พ.ศ. 2551 โดยอนุโลม ท้ังนี้ตองอยูภายใตกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑ 
วิธีการและเง่ือนไขของหนวยงานของรัฐท่ีอนุญาตใหกรมชลประทานใชประโยชนในท่ีดินของรัฐประเภทนั้น)  

2.2.2.2 กรณีใหความยินยอม (อนุญาต) ใหทําหนังสือลงนามแทนกรมชลประทาน แจงผูขออนุญาต
พรอมกําหนดเง่ือนไข (ถามี) เพ่ือใหผูขออนุญาตใชประกอบการยื่นคําขออนุญาตตอหนวยงานของรัฐ                 
ท่ีเก่ียวของ ซ่ึงท่ีดินนั้นตั้งอยูเพ่ือพิจารณาตามอํานาจและหนาท่ี 

2.2.2.3 กรณีไมใหความยินยอม (ไมอนุญาต) ใหทําหนังสือไมอนุญาตแจงผูขออนุญาตทราบ โดยแจง
เหตุผล ขอกฎหมาย พรอมแจงสิทธิการอุทธรณภายใน 15 วัน นับแตวันท่ีผูขออนุญาตไดรับหนังสือแจง 

 2.2.3 การพิจารณาของหนวยงานของรัฐท่ีเกี่ยวของซ่ึงมีอํานาจหนาท่ีตามกฎหมายในการอนุมัติ   
อนุญาตใชท่ีดินของรัฐท่ีตั้งอยู 
          2.2.3.1 เม่ือหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของซ่ึงท่ีดินนั้นตั้งอยู พิจารณาอนุญาตใหใชท่ีดินดังกลาวแลว  
จะแจงใหผูขออนุญาต (หรือไดแจงใหกรมชลประทานทราบดวย) เพ่ือดําเนินการตอไป 
          2.2.3.2 ในกรณีหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของซ่ึงท่ีดินนั้นตั้งอยู พิจารณาไมอนุญาตใหใชท่ีดิน
ดังกลาว จะแจงการไมอนุญาตใชใหผูขออนุญาต (หรือไดแจงใหกรมชลประทานทราบดวย)  
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***   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    ***    
คูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุคูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุ  และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชนและที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน    

กรมชลประทานกรมชลประทาน  

2.2.4 การออกหนังสืออนุญาตโครงการ หรือหนวยงานอ่ืนๆ ของกรมชลประทานท่ีท่ีดินของรัฐประเภทอ่ืนท่ี
กรมชลประทานใชประโยชนนอกเหนือจากท่ีราชพัสดุ    
          2.2.4.1 เม่ือหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของซ่ึงท่ีดินนั้นตั้งอยูพิจารณาอนุญาตใหใชท่ีดิน และผูขอใช             
ไดดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และหลักเกณฑของหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของนั้นแลว 
จึงมีหนังสือแจงการอนุญาตใหกรมชลประทานทราบ  
         2.2.4.2 เม่ือกรมชลประทานโดยโครงการ แจงผูขออนุญาตมาลงนามในหนังสืออนุญาต ผ.ย. 38                     
ผูขออนุญาตจึงจะเริ่มดําเนินการกอสรางไดภายหลังลงนามและตามเง่ือนไขในหนังสืออนุญาต 
         2.2.4.3 หนังสืออนุญาต ผ.ย. 38 นั้น มีการจัดทําจํานวน 4 ชุด ดังนี้ 
  - ตนฉบับ เก็บไวท่ีโครงการ 1 ชุด 
  - คูฉบับ เก็บไวท่ีผูรับอนุญาต 1 ชุด 
  - สําเนา เก็บไวท่ีสํานักชลประทาน 1 ชุด 
  - สําเนา เก็บไวท่ีกลุมงานการใชพ้ืนท่ีดานชลประทาน 1 ชุด 

3. การพิจารณาดานวิศวกรรม 
   3.1 การขออนุญาตวางทอประปาขามเหนือทางน้ําชลประทาน (พิจารณาตามแนวทางเดียวกับขออนุญาต          
สรางสะพานขามทางน้ําชลประทาน)  

 3.1.1 ตรวจสอบประเภททางน้ํา และประเภทท่ีดินท่ีขออนุญาตสราง 
 3.1.2 ตรวจสอบประเภทโครงสรางท่ีรับทอประปาท่ีขอกอสรางวามีลักษณะเปนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ไมหรือ เหล็ก และขนาดพรอมท้ังความสามารถในการรับน้ําหนักบรรทุกทอประปาไดแข็งแรงเพียงพอ
หรือไม 

 3.1.3 ตรวจสอบระยะหางของโครงสรางท่ีรับทอประปาท่ีขอกอสรางวาอยูหางจากสะพานดานเหนือ
น้ําและสะพานดานทายน้ําเทาไร  

 3.1.4 ตรวจสอบระยะหางของตอมอชวงกลางโครงสรางท่ีรับทอประปาท่ีขออนุญาตกอสราง 
 3.1.5 ตรวจสอบระดับน้ําสูงสุดของทางน้ําท่ีขออนุญาตกอสรางนี้จากแบบกอสรางท่ีกําหนด หากไม

มีแบบกอสรางใหใชจากบัญชีระดับน้ํายอนหลัง 10 ป ท่ีจัดทําข้ึนอยางถูกหลักวิชาการ   
 3.1.6 ตรวจสอบระดับทองทอประปาท่ีขออนุญาตกอสรางวามีระยะหางจากระดับน้ําสูงสุดเทาไร 
 3.1.7 ตรวจสอบระดับทองคานของสะพานขางเคียงท่ีอยูดานเหนือน้ําและดานทายน้ําท่ีกอ สรางไว

แลว เพ่ือเปรียบเทียบกับระดับทองทอประปาท่ีขออนุญาตกอสรางครั้งนี้ และพิจารณาความเหมาะสม 
 3.1.8 ลักษณะของทองทอประปาตองเปนไปตาม แนวทางการพิจารณาเรื่อง Clearance ของ

สะพาน ตามบันทึกฝายจัดสรรน้ํา กรมชลประทาน ลงวันท่ี 24 กันยายน 2539    
 3.1.9 การขออนุญาตกอสรางโครงสรางท่ีรับทอประปาท่ีมีลักษณะเปนคอนกรีตเสริมเหล็กในทางน้ํา

ชลประทานนั้น ใหถือระดับการขุดลอกทางน้ําชลประทานชวงนั้น เปนระดับฐานรากของโครงสรางท่ีรับทอ
ประปาเฉพาะชวงกลาง  

 3.1.10 ในระหวางดําเนินการฝงทอ/วางทอ หรือดําเนินการทํานั่งรานเพ่ือทําการฝงทอ/วางทอก็ดี 
ผูรับอนุญาตจะตองอํานวยความสะดวกแกประชาชน ใหสัญจรไปมาไดตามปกติ หากทอหรือนั่งรานเกิดการ
ชํารุดและทําใหผูอ่ืนหรือยานพาหนะท่ีสัญจรไปมาหรือทรัพยสินอ่ืนใด ไดรับอันตรายหรือเกิดความเสียหาย
แลวแตกรณี ผูรับอนุญาตจะตองรับผิดชอบ 

 3.1.11 เม่ือฝงทอ/วางทอเสร็จแลว ผูรับอนุญาตจะตองรื้อถอนนั่งรานและเก็บวัสดุตางๆ ท่ีไมใชข้ึน                 
จากทางน้ําชลประทาน และนําออกไปใหพนเขตทางน้ําชลประทาน ชานคลอง เขตคันคลองทันที 
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คูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุคูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุ  และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชนและที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน    

กรมชลประทานกรมชลประทาน  

 3.1.12 พิจารณาเรื่องการขออนุญาตครั้งนี้ ตองไมกระทบตอน้ําและทางน้ําชลประทานหรืออาคาร
ชลประทานตางๆ 

 3.1.13 ผูขออนุญาตตองมีหนังสือยืนยันกับกรมชลประทาน วายอมรับผิดชอบคาเสียหายและคาใชจาย
ในการจัดการแกไขปญหาท้ังหมด หากเกิดความเสียหายกับน้ําและทางน้ําชลประทานหรืออาคารชลประทาน 
หรือกับประชาชนท่ีไดรับผลกระทบ อันเกิดจากการกระทําของผูขออนุญาต 

 3.1.14 ตรวจดูแบบแปลนของผูขออนุญาตและแบบแปลนรูปตัด ผังบริเวณของโครงการท่ีมีการขอ
อนุญาต วามีความสอดคลองหรือไม 
  3.2 การขออนุญาตฝงทอประปาลอดผานใตทางน้ําชลประทาน  

 3.2.1 ตรวจสอบประเภททางน้ําและประเภทท่ีดินท่ีขออนุญาตกอสราง 
  3.2.2 ทอประปาลอดผานคลองชลประทานควรฝงลึกลงไปไมต่ํากวา 1.50 เมตร จากระดับ                
ทองคลองตามแบบกอสรางท่ีมีอยูเดิมเปนหลัก หากไมมีแบบกอสรางกําหนดไวใหถือระดับการขุดลอกเดิม
เปนหลัก 

 3.2.3 ใหมีการติดตั้งปายบอกถึงแนวทางวางทอประปาท่ีฝงตลิ่งทางน้ําชลประทานท้ังสองฝง 
 3.2.4 ใหมีการติดตั้งวาลวปองกันการรั่วไหลของน้ําประปาท่ีฝงตลิ่งทางน้ําชลประทานท้ังสองฝง 
 3.2.5 พิจารณาเรื่องการขออนุญาตครั้งนี้ ตองไมกระทบตอน้ําและทางน้ําชลประทานหรืออาคาร

ชลประทานตางๆ 
 3.2.6 ผูขออนุญาตตองมีหนังสือยืนยันกับกรมชลประทาน วายอมรับผิดชอบคาเสียหายและคาใชจายใน

การจัดการแกไขปญหาท้ังหมด หากเกิดความเสียหายกับน้ําและทางน้ําชลประทานหรืออาคารชลประทาน หรือ
กับประชาชนท่ีไดรับผลกระทบ 

 3.2.7 ตรวจดูแบบแปลนของผูขออนุญาต และแบบแปลนรูปตัด ผังบริเวณของโครงการท่ีมีการขอ
อนุญาต วามีความสอดคลองหรือไม 
   3.3 การขออนุญาตวางทอประปาเลียบผิวดินในเขตทางน้ําชลประทาน  
  3.3.1 ตรวจสอบประเภททางน้ําและประเภทท่ีดินท่ีขออนุญาตสราง 

 3.3.2 ไมอนุญาตใหวางทอประปาเลียบในเขตผิวน้ํา ของทางน้ําชลประทาน 
 3.3.3 การวางทอประปา ควรพิจารณาการวางทอใกลแนวเขตชลประทาน หรือแนวหลักเขตท่ีดิน

ของราษฎรเปนหลัก (โดยท่ัวไปไมเกิน 1.00 เมตร) และตองไมกอสรางเปนลักษณะอาคารถาวร เพ่ือท่ีจะได
ไมเปนอุปสรรคตอการดําเนินกิจกรรมชลประทานในอนาคต 

 3.3.4 แนวระดับเฉลี่ยของผิวทอประปาดานบน ควรใหอยู ท่ีระดับผิวดินเดิมในเขตทางน้ํา
ชลประทานท่ีขออนุญาต เพ่ือท่ีจะไดไมเปนอุปสรรคตอการดําเนินกิจกรรมชลประทานในอนาคต 

 3.3.5 ใหมีการติดตั้งปายบอกถึงแนวทางวางทอประปา เปนระยะๆ ไมเกินกวา 100 เมตร ตอ 1 ปาย 
 3.3.6 พิจารณาเรื่องการขออนุญาตครั้งนี้  ตองไมกระทบตอน้ําและทางน้ําชลประทานหรืออาคาร

ชลประทานตางๆ 
 3.3.7 ผูขออนุญาตตองมีหนังสือยืนยันกับกรมชลประทาน วายอมรับผิดชอบคาเสียหายและคาใชจายใน

การจัด การแกไขปญหาท้ังหมด หากเกิดความเสียหายกับน้ําและทางน้ําชลประทานหรืออาคารชลประทาน    
หรือกับประชาชนท่ีไดรับผล กระทบ อันเกิดจากการกระทําของผูขออนุญาต 

 3.3.8 ตรวจดูแบบแปลนของผูขออนุญาต และแบบแปลนรูปตัด ผังบริเวณของโครงการท่ีมีการ             
ขออนุญาตวามีความสอดคลองกันหรือไม 
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คูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุคูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุ  และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชนและที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน    

กรมชลประทานกรมชลประทาน  

หมายเหตุ :  
 เม่ือไดพิจารณาปญหาและอุปสรรคตางๆตองานชลประทานแลว หากมีกรณีดังตอไปนี้ใหสงเรื่อง 
เสนอกรมชลประทาน โดยรองอธิบดีฝายบํารุงรักษา (ประธานคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ
ปฏิบัติ การขออนุญาตเก่ียวกับท่ีราชพัสดุและการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ) เพ่ือพิจารณาสั่งการตอไป 
 ก.  หากการพิจารณาทางดานวิศวกรรมแลวมีเง่ือนไขบางประการท่ีไมสามารถปฏิบัติได หรือมี
เง่ือนไขเพ่ิมเติมนอกเหนือจากท่ีกําหนด 
 ข.  เปนโครงการท่ีมีผลกระทบเกินขอบเขตของสํานักชลประทาน 
 ค.  เปนโครงการท่ีเปนแนวนโยบายของกรมชลประทาน     

4.   กลุมงานการใชพ้ืนท่ีดานชลประทาน สวนปรับปรุงบํารุงรักษา สํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา           
มีข้ันตอนการดําเนินการ  ดังนี้ 
     4.1 ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน รวมท้ังใหคําปรึกษา แนะนําปญหาเก่ียวกับการขออนุญาตใช            
ท่ีราชพัสดุและท่ีดินของรัฐประเภทอ่ืนท่ีกรมชลประทานใชประโยชน 
 4.2  ตรวจสอบสําเนาหนังสืออนุญาต หากมีขอผิดพลาดสงสําเนาหนังสืออนุญาตใหโครงการแกไข 

4.3 รวบรวมรายละเอียดการอนุญาต ลงในฐานขอมูลการอนุญาตใหใชท่ีราชพัสดุและท่ีดินของรัฐ
ประเภทอ่ืนท่ีกรมชลประทานใชประโยชน 
 
หมายเหตุ 

1. กรณีเจาหนาท่ีผูรับคํารอง (ตามระเบียบกรมชลประทานวาดวยการขอใชและการจัดหาประโยชนเก่ียวกับท่ี

ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน พ.ศ. 2551 ขอ 6) หรือผูอํานวยการสํานักชลประทานเปน

ผูพิจารณาไมใหความยินยอม หรือไมอนุญาตตามคํารองขอของผูขออนุญาตโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย

วาดวยการชลประทานหลวง โดยทําเปนหนังสือ (ตามขอ 9) และตามคําสั่งกรมชลประทานท่ี ข 152/2555 

ขอ 2.1 วรรคทาย ถือวาเปนคําสั่งทางปกครอง ดังน้ัน นอกจากขอความในหนังสือจะตองแจงเหตุผล              

ขอกฎหมาย ตองระบุขอความวาหากประสงคจะอุทธรณ หรือโตแยงคําสั่งใหผูขออนุญาตยื่นอุทธรณ หรือ

โตแยงตอเจาหนาท่ีผูทําคําสั่งทางปกครองภายใน 15 วันนับแตวันท่ีผูขออนุญาตไดรับหนังสือแจง (ถาไม

กําหนดระยะเวลา 15 วัน สิทธิในการอุทธรณหรือโตแยงจะขยายเปน 1 ป นับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจง) 

2. เมื่อเจาหนาท่ีผูรับคํารองหรือผูอํานวยการสํานักชลประทานไดรับหนังสืออุทธรณหรือโตแยงคําสั่งจาก               
ผูอุทธรณแลวจะตองพิจารณาอุทธรณ หากมีความเห็นดังตอไปน้ี 

2.1 เห็นดวยกับคําอุทธรณไมวาท้ังหมดหรือบางสวน (โดยสรุปจะยินยอมหรืออนุญาต) ใหดําเนินการ
เปลี่ยนแปลงคําสั่งทางปกครองแลวแจงใหผูอุทธรณทราบเปนหนังสือไมเกิน 30 วัน นับแตวันท่ีไดรับ
อุทธรณ 

2.2 ไมเห็นดวยกับคําอุทธรณไมวาท้ังหมดหรือบางสวน (โดยสรุปไมยินยอมหรือไมอนุญาต) ใหรายงาน
ความเห็นพรอมเหตุผลเสนออธิบดีกรมชลประทานผานผูบังคับบัญชาตามสายการบังคับบัญชาโดยดวน 
ท้ังน้ีเพ่ืออธิบดีกรมชลประทานจะไดพิจารณาอุทธรณและแจงผลใหผูอุทธรณทราบไมเกิน 30 วัน             
นับแตวันท่ีอธิบดีกรมชลประทานไดรับอุทธรณ 

3. กรณีเปนการปฏิเสธผูขออนุญาตโดยสวนราชการอ่ืนท่ีเก่ียวของ ใหผูอํานวยการสํานักชลประทานจัดทํา
หนังสือแจงผูขออนุญาตใชสิทธ์ิอุทธรณหรือโตแยงคําสั่งไปยังสวนราชการน้ัน 

                                                             (ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539) 
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คูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุคูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุ  และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชนและที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน    

กรมชลประทานกรมชลประทาน  

 
เอกสารท่ีเกี่ยวของดานวิศวกรรม 

1. มติ ครม. เม่ือวันท่ี 20 มิถุนายน 2521  เรื่อง การสรางสะพานขามทางน้ํา 
2. บันทึกฝายจัดสรรน้ํา กองจัดสรรน้ําและบํารุงรักษา ลงวันท่ี 24 กันยายน 2539                     

เรื่องการขออนุญาตสรางสะพาน คสล. ขามคลองชลประทาน 
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คูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุคูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุ  และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชนและที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน    

กรมชลประทานกรมชลประทาน  

 

เอกสารอางอิงของกระทรวงการคลัง และกรมธนารักษ 
1. พระราชบัญญัติท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2518 
2. กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช  
 และจัดหาประโยชนเก่ียวกับท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2545 
3. กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช  
 และจัดหาประโยชนเก่ียวกับท่ีราชพัสดุ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 
4. กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช  
 และจัดหาประโยชนเก่ียวกับท่ีราชพัสดุ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549 
5. คําสั่งกรมธนารักษ ท่ี 281/2549 ลงวันท่ี 15 พ.ค. 2549 เรื่อง การมอบอํานาจ 
 ใหผูวาราชการจังหวัดตามระบบบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 
6. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2552 
7. คําสั่งกรมธนารักษ ท่ี 296/2553 ลงวันท่ี 29 มิถุนายน 2553 เรื่อง หลักเกณฑ  
 การกําหนดอัตราคาเชา  คาทดแทน   และคาธรรมเนียมเก่ียวกับการจัดหา 
 ประโยชนในท่ีราชพัสดุ 
8. คําสั่งกรมธนารักษ ท่ี 508/2553 ลงวันท่ี 20 กันยายน 2553  เรื่องมอบอํานาจ 
 ใหธนารักษพ้ืนท่ี ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธนารักษ 
9. คําสั่งกรมธนารักษ ท่ี 509/2553 ลงวันท่ี 20 กันยายน 2553 เรื่อง มอบอํานาจให 
 ผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธนารักษ  

 

เอกสารอางอิงของกรมชลประทาน 
1. พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
2. ระเบียบกรมชลประทานวาดวยการขอใชและการจัดหาประโยชนเก่ียวกับ 

ท่ีราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน พ.ศ. 2551 
3. ประกาศกรมชลประทานเรื่องการรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ พ.ศ. 2552 
4.  คําสั่งกรมชลประทาน ท่ี ข 1021/2552 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ

ปฏิบัติการขออนุญาตเก่ียวกับท่ีราชพัสดุ และการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ ลงวันท่ี 26 
พฤศจิกายน 2552 

5. บันทึกขอความ ท่ี ฝผง. 881/2554 ลงวันท่ี 19 กรกฎาคม 2554 เรื่อง ขออนุมัติ 
ใชรหัสและแบบฟอรมท่ีปรับปรุงใหมพรอมยกเลิกรหัสและแบบฟอรมเดิม 

6. บันทึกขอความ ท่ี E ฝผง. 128/2555 ลงวันท่ี 25 มกราคม 2555 เรื่อง ขออนุญาต 
ใชแบบฟอรม ผ.ย. 53, ผ.ย. 54, ผ.ย. 55 

7. คําสั่งกรมชลประทานท่ี ข 151/2555 ลงวันท่ี 6 กุมภาพันธ 2555 เรื่อง มอบอํานาจ 
ในการดําเนินการขอใชท่ีดินของรัฐทุกประเภท 

8. คําสั่งกรมชลประทานท่ี ข152/2555 ลงวันท่ี 6 กุมภาพันธ 2555 เรื่อง มอบอํานาจ 
ดําเนินการกรณีหนวยงานของรัฐหรือบุคคลอ่ืนขอใชท่ีดินของรัฐประเภทอ่ืนท่ี 
กรมชลประทานใชประโยชนนอกเหนือจากท่ีราชพัสดุ 

9. มาตรฐานการเขียนแบบงานชลประทาน (กรอบชื่อแบบ) 
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4. การขออนุญาตฝงทอกาซ และทอน้ํามัน 

1. ผูขออนุญาตย่ืนคํารองขอใชท่ีดินตอโครงการหรือหนวยงานอ่ืนๆของกรมชลประทาน ตามท่ีท่ีดินนั้น
ตั้งอยู โดยมีหลักฐานประกอบคําขออนุญาตของผูขออนุญาตใชท่ีดิน แบงไดดังนี้   

   1.1 สวนราชการ (กระทรวง ทบวง กรม องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หนวยงานของรัฐ หรือองคกรอ่ืนของรัฐ)  
  1.1.1 ยื่นคํารองขอใชท่ีดิน  (แบบ ชป.393) ลงนามโดยผูแทน  กระทรวง  ทบวง  กรม องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน หนวยงานของรัฐ องคกรอ่ืนของรัฐ หรือผูรับมอบอํานาจ (มีหนังสือมอบอํานาจ) 

 1.1.2  แผนท่ีแสดงจุดท่ีขออนุญาต แบบแปลน แผนผังท่ีแสดงรูปตัดตรงบริเวณท่ีขออนุญาต (ขนาด A1) 
พรอมรายการคํานวณท่ีมีวิศวกรซ่ึงเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติวิศวกร   
พ.ศ. 2542 ลงนามรับรอง โดยใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตาม
สาขาท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550     
และหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

 1.1.3 สําเนาหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ผูควบคุมการกอสราง (ลงนาม
รับรองสําเนา)โดยใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาท่ีกําหนดไว
ในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือรับรอง
ของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ระหวางทําการกอสรางสิ่งปลูกสรางใบอนุญาตตองไมหมดอายุ) 

1.2 รัฐวิสาหกิจ 
1.2.1 ยื่นคํารองขอใชท่ีดิน (แบบ ชป.393) ลงนามโดยผูแทนรัฐวิสาหกิจหรือผูไดรับมอบอํานาจ                 

(มีหนังสือมอบอํานาจพรอมท้ังติดอากรแสตมป 30 บาท) 
1.2.2 แผนท่ีแสดงจุดท่ีขออนุญาต แบบแปลน แผนผังท่ีแสดงรูปตัดตรงบริเวณท่ีขออนุญาต                 

(ขนาด A1) พรอมรายการคํานวณ ท่ีมีวิศวกรซ่ึงเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติ
วิศวกร พ.ศ. 2542 ลงนามรับรองโดยใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ตามสาขาท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550  
และหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  

1.2.3 สําเนาหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ผูควบคุมการกอสราง (ลงนาม
รับรองสําเนา) โดยใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาท่ีกําหนด
ไวในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือรับรอง
ของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ระหวางทําการกอสรางสิ่งปลูกสรางใบอนุญาตตองไมหมดอายุ) 

  1.3  นิติบุคคล/บุคคลธรรมดา 
1.3.1 ยื่นคํารองขอใชท่ีดิน  (แบบ ชป.393)   

 1.3.2 ตนฉบับหนังสือรับรองนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย รับรองไมเกิน 
1 เดือน หรือสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลดังกลาวพรอมลงนามรับรองโดยกรรมการผูมีอํานาจและ
ประทับตราสําคัญของนิติบุคคลนั้น หรือโดยหุนสวนผูจัดการผูมีอํานาจ หรือหนังสือรับรองนิติบุคคลทาง
อิเล็กทรอนิกส 

1.3.3 สําเนาบัตรประชาชน  สําเนาทะเบียนบานของผูขออนุญาต (ลงนามรับรองสําเนา) 
 1.3.4 ถามีการมอบอํานาจ ตองทําเปนหนังสือมอบอํานาจติดอากรแสตมป 30 บาท พรอมสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชน  สําเนาทะเบียนบาน ของผูมอบอํานาจและของผูรับมอบอํานาจ (ลงนามรับรองสําเนา) 
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 1.3.5 หากเปนบริษัท หางหุนสวน ผูมีสิทธิลงนามในหนังสือมอบอํานาจจะตองเปนกรรมการหรือ
หุนสวนผูจัดการผูท่ีมีอํานาจตามหนังสือของกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย (ลงนามรับรองสําเนา) 

1.3.6 สําเนาโฉนดท่ีดินของผูขออนุญาต (ลงนามรับรองสําเนา) 
 1.3.7 กรณีท่ีดินของผูขออนุญาตมีบุคคลหลายบุคคลเปนเจาของกรรมสิทธิ์รวม ดังปรากฏรายละเอียด 
ในโฉนดท่ีดินท่ีแนบ เจาของกรรมสิทธิ์รวมท้ังหมดจะตองลงนามในฐานะผูขออนุญาตตามแบบฟอรม               
ขออนุญาตใชท่ีราชพัสดุ (ชป.393) ทุกรายหรือมอบอํานาจใหบุคคลใดกระทําการแทน โดยตองทําเปนหนังสือ
มอบอํานาจติดอากรแสตมป 30 บาท พรอมสําเนาบัตรประชาชน สําเนาทะเบียนบานของผูมอบอํานาจ
และผูรับมอบอํานาจ (ลงนามรับรองสําเนา) 
  1.3.8 กรณีท่ีดินของผูขออนุญาตติดภาระจํานอง  ตองมีหนังสือยินยอมจากผูรับจํานอง  
 1.3.9 แผนท่ีแสดงจุดท่ีขออนุญาต แบบแปลน แผนผังท่ีแสดงรูปตัดตรงบริเวณท่ีขออนุญาต (ขนาด A1) 
พรอมรายการคํานวณ ท่ีมีวิศวกรซ่ึงเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 
ลงนามรับรอง โดยใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาท่ีกําหนดไว
ในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือรับรอง
ของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
  1.3.10 สําเนาหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ผูควบคุมการกอสราง (ลงนาม
รับรองสําเนา) โดยใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาท่ีกําหนด
ไวในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือรับรอง
ของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ระหวางทําการกอสรางสิ่งปลูกสรางใบอนุญาตฯ ตองไมหมดอายุ) 
 

2. การดําเนินการตรวจสอบประเภทท่ีดินท่ีขออนุญาตใช โดยแบงท่ีดินท่ีขอใช ออกเปน 2 กรณี คือ กรณี
ท่ีราชพัสดุ และกรณีท่ีดินของรัฐประเภทอ่ืนท่ีกรมชลประทานใชประโยชนนอกเหนือจากท่ีราชพัสดุ 
 

    2.1 การดําเนินการในกรณีของท่ีราชพัสดุ 

    2.1.1  การพิจารณาดําเนินการของโครงการ หรือหนวยงานอ่ืน  ๆของกรมชลประทานท่ีท่ีราชพัสดุนั้นตั้งอยู                 
มีข้ันตอนการดําเนินการ ดังนี้  
           2.1.1.1 ใหเจาหนาท่ีผูรับคํารองดําเนินการตรวจสอบประเภทท่ีราชพัสดุ และคุณสมบัติของ           
ผูขอเขาทําประโยชน ตลอดจนเอกสารหลักฐานท่ีจําเปนท่ีใชประกอบคํารองนั้นโดยเร็ว 

2.1.1.2 ถาคํารองนั้นขัดกับหลักเกณฑการขอใชหรือการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุในความ
ครอบครองของกรมชลประทาน และกฎหมายวาดวยการชลประทานหลวง ใหเจาหนาท่ีผูรับคํารอง                
ทําหนังสือตอบแจงขอขัดของใหผูขอเขาทําประโยชนทราบโดยตรง ภายใน 7 วันทําการ นับแตวันรับคํารอง 

2.1.1.3 หากคํารองนั้นถูกตอง ใหเจาหนาท่ีผูรับคํารองมีหนังสือแจงผูขอเขาทําประโยชน          
(ผูขออนุญาต) ภายใน 3 วันทําการ และใหผูขออนุญาตจัดทําแผนท่ีและผังบริเวณท่ีราชพัสดุท่ีขอใชนั้น 
พรอมทํารายละเอียดประกอบแผนท่ีระบุหมายเลขท่ีดินตามหนังสือสําคัญหรือระวางหมุดหลักฐาน เนื้อท่ีท่ี
ขอเขาทําประโยชนลงในแผนท่ีใหชัดเจน รวมท้ังนําสงแบบแปลน รูปตัด ซ่ึงแสดงรายละเอียดของสิ่งปลูก
สรางท่ีจะขออนุญาตดําเนินการในท่ีดินท่ีขอใชนั้น สงใหเจาหนาท่ีผูรับคํารองเพ่ือจัดทําแบบรายงาน
ตรวจสอบท่ีดิน และเปรียบเทียบรายละเอียดผังบริเวณตอไป   
          2.1.1.4 เจาหนาท่ีของโครงการผูรับคํารอง ตองจัดทําแผนท่ีแสดงจุดขออนุญาต ผังบริเวณ และรูปตัด  
ณ จุดขออนุญาตกอสราง  รวมท้ังแบบรูปตัดทางน้ําท่ีอยูดานเหนือน้ําและดานทายน้ําเปนระยะ 20 เมตร              
จากจุดขออนุญาต โดยรายละเอียดขางตนนี้ ตองผานการลงนามเห็นชอบ อนุมัติในแบบและรายละเอียด 
จากผูมีอํานาจตามกรอบแบบเอกสารท่ีกรมชลประทานกําหนดแนบทายคูมือนี้ 



 

***   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    ***    
คูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุคูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุ  และที่ดินของรัฐประเและที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชนภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน    
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 2.1.1.5 จัดทํารายงานตรวจสอบการขออนุญาต ชป.393/4   
2.1.1.6 ใหความเห็นทางดานวิศวกรรม   พิจารณาปญหาและอุปสรรคตาง ๆ  ตองานชลประทาน

ใหเปน ไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และหลักเกณฑท่ีเก่ียวของ 
           2.1.1.7 หากมีความจําเปนจะกําหนดเง่ือนไขพิเศษนอกเหนือจากเง่ือนไขในหนังสืออนุญาต
กําหนดได แตท้ังนี้ตองอยูภายใตกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และหลักเกณฑท่ีเก่ียวของ  
           2.1.1.8 ใหผูมีอํานาจท่ีโครงการท่ีกําหนดไว ลงนามกํากับในแบบแปลน รูปตัด ซ่ึงแสดงรายละเอียด
ของสิ่งปลูกสราง ท่ีผูขออนุญาตนําสงท้ังหมด เพ่ือนําเสนอผูอํานวยการในสายการบังคับบัญชาตอไป 
          2.1.1.9 ในกรณีท่ีผูอํานวยการโครงการ หรือหนวยงานอ่ืนๆ ของกรมชลประทานท่ีท่ีราชพัสดุนั้น 
อยูในสายการบังคับบัญชาของสํานักชลประทาน ใหนําเสนอผูอํานวยการสํานักชลประทานใหความยินยอม 
หรือไมใหความยินยอมตอไป 
 2.1.1.10 ในกรณีท่ีผูอํานวยการสํานักงานกอสราง หรือหนวยงานอ่ืนๆ ของกรมชลประทานท่ี             
ท่ีราชพัสดุนั้นไมไดอยูในสายการบังคับบัญชาของสํานักชลประทาน ใหนําเสนอผูอํานวยการตามสายการ           
บังคับบัญชาของตนนั้น พิจารณาใหความเห็นในการขอใชประโยชนรวมกันกอน แลวจึงนําเสนอผูอํานวยการ                     
สํานักชลประทานใหความยินยอมหรือไมใหความยินยอมตอไป 

 

2.1.2 การพิจารณาของสํานักชลประทาน         
2.1.2.1 ผูอํานวยการสํานักชลประทานดําเนินการพิจารณาใหความยินยอมหรือไมใหความยินยอม 

(ตามระเบียบกรมชลประทานวาดวยการขอใชและการจัดหาประโยชนเก่ียวกับท่ีราชพัสดุในความครอบครอง
ของกรมชลประทาน พ.ศ. 2551 ประกอบกฎหมายวาดวยการชลประทานหลวง)  

2.1.2.2 กรณีใหความยินยอม (อนุญาต) ใหทําหนังสือลงนามแทนกรมชลประทาน กําหนดเง่ือนไข (ถามี) 
พรอมเอกสารการขออนุญาต ใหกรมธนารักษหรือผูวาราชการจังหวัด หรือธนารักษพ้ืนท่ีผูรับมอบอํานาจ
พิจารณา และสงสําเนาแจงผูขออนุญาตรับทราบตอไป 
 2.1.2.3 กรณีไมใหความยินยอม (ไมอนุญาต) ใหทําหนังสือไมอนุญาตโดยแจงเหตุผล ขอกฎหมาย    
ใหผูขออนุญาตทราบ 

2.1.3 การพิจารณาของกรมธนารักษหรือผูวาราชการจังหวัดหรือธนารักษพ้ืนท่ีผูรับมอบอํานาจ 
          2.1.3.1 เม่ืออธิบดีกรมธนารักษหรือผูวาราชการจังหวัด หรือธนารักษพ้ืนท่ีผูรับมอบอํานาจ 
พิจารณาอนุญาตใหใชท่ีราชพัสดุดังกลาวแลว จึงใหผูขออนุญาตชําระคาทดแทนการใชประโยชน และแจง
การอนุญาตใชใหกรมชลประทานทราบเพ่ือดําเนินการตอไป 
         2.1.3.2 ในกรณีอธิบดีกรมธนารักษ หรือผูวาราชการจังหวัด หรือธนารักษพ้ืนท่ีผูรับมอบอํานาจ 
พิจารณาไมอนุญาตใหใชท่ีราชพัสดุดังกลาว จะแจงการไมอนุญาตใชใหผูขออนุญาตและกรมชลประทาน
ทราบตอไป 

    2.1.4  การออกหนังสืออนุญาตโครงการ หรือหนวยงานอ่ืน  ๆของกรมชลประทานท่ีท่ีราชพัสดุนั้นตั้งอยู  
         2.1.4.1 เม่ืออธิบดีกรมธนารักษ หรือผูวาราชการจังหวัดหรือธนารักษพ้ืนท่ีผูรับมอบอํานาจ 
พิจารณา อนุญาตใหใชท่ีดินและผูขอใชท่ีดินไดชําระคาทดแทนการใชประโยชนพรอมลงนามในบันทึก             
คํายินยอมปฏิบัติตามเง่ือนไขในแบบกรมธนารักษแลว จึงมีหนังสือแจงการอนุญาตใหกรมชลประทานทราบ                           
และตอมาเม่ือกรมชลประทานโดยโครงการแจงผูขออนุญาตมาลงนามในหนังสืออนุญาต ผ.ย. 38 ผูขออนุญาต         
จึงจะเริ่มดําเนินการกอสรางไดภายหลังลงนามและตามเง่ือนไขในหนังสืออนุญาต 
 
 



 

***   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    ***    
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 2.1.4.2 หนังสืออนุญาต ผ.ย. 38 นั้น มีการจัดทําจํานวน 4 ชุด ดังนี้ 
  - ตนฉบับ เก็บไวท่ีโครงการ 1 ชุด 
  - คูฉบับ เก็บไวท่ีผูรับอนุญาต 1 ชุด 
  - สําเนา เก็บไวท่ีสํานักชลประทาน 1 ชุด 
  - สําเนา เก็บไวท่ีกลุมงานการใชพ้ืนท่ีดานชลประทาน 1 ชุด 

 

     2.2 การดําเนินการในกรณีของท่ีดินของรัฐประเภทอ่ืนท่ีกรมชลประทานใชประโยชน นอกเหนือจาก
ท่ีราชพัสดุ 
 

    2.2.1 การพิจารณาดําเนินการของโครงการ หรือหนวยงานอ่ืน  ๆ ของกรมชลประทานท่ีท่ีดินของรัฐประเภทอ่ืน 
ท่ีกรมชลประทานใชประโยชนนอกเหนือจากท่ีราชพัสดุนั้น ตั้งอยู มีข้ันตอนการดําเนินการ ดังนี้  
          2.2.1.1 ใหเจาหนาท่ีผูรับคํารองดําเนินการตรวจสอบประเภทท่ีดินท่ีมีผูมาขออนุญาตใชนั้นเปน
ท่ีดินฯ ท่ีหนวยงานของรัฐนั้นๆ ไดอนุญาตใหกรมชลประทานใชประโยชนภายในกรอบวัตถุประสงคท่ีขอใช 
โดยตองพิจารณาเง่ือนไขการไดรับอนุญาต และพิจารณาวามีขอหามใหผูอ่ืนมาใชประโยชนรวมไดหรือไม 
          2.2.1.2 หากหนวยงานของรัฐท่ีอนุญาตใหกรมชลประทานใชประโยชนท่ีดินฯ ระบุเง่ือนไขหาม 
กรมชลประทานนําท่ีดินท่ีไดรับอนุญาตไปใชนอกกิจการท่ีขอหรือไปใหผู อ่ืนใชประโยชนรวมดวย                       
ใหโครงการหรือหนวยงานอ่ืนๆ ของกรมชลประทานท่ีรับคํารองนั้น ทําหนังสือใหผูอํานวยการสํานัก
ชลประทาน ผูอํานวยการสํานักพัฒนาแหลงน้ําขนาดกลาง ผูอํานวยการสํานักพัฒนาแหลงน้ําขนาดใหญ 
ตามสายการบังคับบัญชาแลวแตกรณี แจงตอบเหตุขัดของดังกลาวใหผูขออนุญาตทราบ (ตามคําสั่ง                         
กรมชลประทานท่ี ข 152/2555) 
 2.2.1.3  หากหนวยงานของรัฐท่ีอนุญาตใหกรมชลประทานใชประโยชนท่ีดินฯ ไมไดระบุหรือมีเง่ือนไข 
หามกรมชลประทานนําท่ีดินท่ีไดรับอนุญาต ไปใหผูอ่ืนใชประโยชนรวมดวย ใหโครงการหรือหนวยงานอ่ืนๆ 
ของกรมชลประทานท่ีรับคํารองนั้น ดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูขอเขาทําประโยชน ตลอดจน
เอกสารหลักฐานท่ีจําเปนท่ีใชประกอบคํารองนั้นโดยเร็ว แลวจัดทํารายงานตรวจสอบการขออนุญาต              
ชป.393/4 
             2.2.1.4 พิจารณาใหความเห็นทางดานวิศวกรรม โดยพิจารณาปญหาและอุปสรรคตางๆตองาน
ชลประทาน วาคํารองนั้นขัดกับการใชประโยชนในการชลประทาน ตามกฎหมายวาดวยการชลประทาน
หลวง กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และหลักเกณฑท่ีเก่ียวของ และหลักเกณฑตามระเบียบกรมชลประทาน
วาดวยการขอใชและการจัดหาประโยชนเก่ียวกับท่ีราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน             
พ.ศ. 2551 โดยอนุโลมหรือไม 

2.2.1.5 หากเจาหนาท่ีผูรับคํารองพิจารณาในเบื้องตนตามขอ 2.2.1.3 และ 2.2.1.4 แลว เห็นวามี
ขอขัดของในการขอใชประโยชนรวมกัน หรือมีขอขัดของในดานวิศวกรรม ตามกฎหมายวาดวยการ                 
ชลประทานหลวง ฯลฯ ใหเสนอความเห็นขอขัดของในการขอใชประโยชนรวมกันหรือมีขอขัดของในดาน
วิศวกรรม ใหผูบังคับบัญชาตามสายการบังคับบัญชาพิจารณา 

2.2.1.6 หากเจาหนาท่ีผูรับคํารองพิจารณาในเบื้องตนตามขอ 2.2.1.3 และ 2.2.1.4 แลว เห็นวาไมมี
ขอขัดของในการขอใชประโยชนรวมกัน และไมมีขอขัดของในดานวิศวกรรม ตามกฎหมายวาดวยการ              
ชลประทานหลวง ฯลฯ ใหผูขออนุญาตจัดทําแผนท่ีและผังบริเวณท่ีดินของรัฐท่ีขอใชนั้น พรอมทํารายละเอียด 
ประกอบแผนท่ีระบุหมายเลขท่ีดินตามหนังสือสําคัญหรือระวางหมุดหลักฐาน เนื้อท่ีท่ีขอเขาทําประโยชน 
ลงในแผนท่ีใหชัดเจน รวมท้ังนําสงแบบแปลน รูปตัด ซ่ึงแสดงรายระเอียดของสิ่งปลูกสรางท่ีจะขออนุญาต



 

***   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    ***    
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ดําเนินการในท่ีดินท่ีขอใชนั้น สงใหเจาหนาท่ีผูรับคํารองเพ่ือจัดทําแบบรายงานตรวจสอบท่ีดินและเปรียบ 
เทียบรายละเอียดผังบริเวณตอไป   
          2.2.1.7 เจาหนาท่ีของโครงการผูรับคํารอง ตองจัดทําแผนท่ีแสดงจุดขออนุญาต ผังบริเวณ และรูปตัด  
ณ จุดขออนุญาตกอสราง รวมท้ังแบบรูปตัดทางน้ํา ท่ีอยูดานเหนือน้ําและดานทายน้ําเปนระยะ                
20 เมตร จากจุดขออนุญาต โดยรายละเอียดขางตนนี้ตองผานการลงนามเห็นชอบ อนุมัติในแบบและ
รายละเอียดจากผูมีอํานาจตามกรอบแบบเอกสารท่ีกรมชลประทานกําหนดแนบทายคูมือนี้ 
          2.2.1.8 หากมีความจําเปนจะกําหนดเง่ือนไขพิเศษนอกเหนือจากเง่ือนไขในหนังสืออนุญาตกําหนดได 
แตท้ังนี้ตองอยูภายใตกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และหลักเกณฑท่ีเก่ียวของ 
          2.2.1.9 ใหผูมีอํานาจท่ีโครงการท่ีกําหนดไวลงนามกํากับในแบบแปลน รูปตัด ซ่ึงแสดงรายละเอียด
ของสิ่งปลูกสรางท่ีผูขออนุญาตนําสงท้ังหมด เพ่ือนําเสนอผูอํานวยการในสายการบังคับบัญชาตอไป 
          2.2.1.10 ในกรณีท่ีผูอํานวยการโครงการ หรือหนวยงานอ่ืนๆ ของกรมชลประทานท่ีท่ีดินฯ นั้น อยูใน
สายการบังคับบัญชาของสํานักชลประทาน ใหนําเสนอผูอํานวยการสํานักชลประทานใหความยินยอม          
หรือไมใหความยินยอมตอไป 

2.2.1.11 ในกรณีท่ีผูอํานวยการสํานักงานกอสราง หรือหนวยงานอ่ืนๆ ของกรมชลประทานท่ี                      
ท่ีดินฯ นั้นไมไดอยูในสายการบังคับบัญชาของสํานักชลประทาน ใหนําเสนอผูอํานวยการตามสายการบังคับ
บัญชาของตนพิจารณาใหความเห็นในการขอใชประโยชนรวมกันกอนแลวจึงนําเสนอผูอํานวยการสํานัก
ชลประทานใหความยินยอมหรือไมใหความยินยอมตอไป 
       2.2.2 การพิจารณาของสํานักชลประทาน         

 2.2.2.1 ผูอํานวยการสํานักชลประทานพิจารณาใหความยินยอมหรือไมใหความยินยอม (ตามคําสั่ง                 
กรมชลประทานท่ี ข 152/2555 ประกอบกฎหมายวาดวยการชลประทานหลวง และตามระเบียบ                  
กรมชลประทานวาดวยการขอใชและการจัดหาประโยชนเก่ียวกับท่ีราชพัสดุในความครอบครองของ                  
กรมชลประทาน พ.ศ. 2551 โดยอนุโลม ท้ังนี้ตองอยูภายใตกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑ วิธีการ
และเง่ือนไขของหนวยงานของรัฐท่ีอนุญาตใหกรมชลประทานใชประโยชนในท่ีดินของรัฐประเภทนั้น)  

2.2.2.2 กรณีใหความยินยอม (อนุญาต) ใหทําหนังสือลงนามแทนกรมชลประทาน แจงผูขออนุญาต
พรอมกําหนดเง่ือนไข (ถามี) เพ่ือใหผูขออนุญาตใชประกอบการยื่นคําขออนุญาตตอหนวยงานของรัฐ                 
ท่ีเก่ียวของ ซ่ึงท่ีดินนั้นตั้งอยูเพ่ือพิจารณาตามอํานาจและหนาท่ี 

2.2.2.3 กรณีไมใหความยินยอม (ไมอนุญาต) ใหทําหนังสือไมอนุญาตแจงผูขออนุญาตทราบ โดยแจง
เหตุผล ขอกฎหมาย พรอมแจงสิทธิการอุทธรณภายใน 15 วัน นับแตวันท่ีผูขออนุญาตไดรับหนังสือแจง 

2.2.3 การพิจารณาของหนวยงานของรัฐท่ีเกี่ยวของซ่ึงมีอํานาจหนาท่ีตามกฎหมายในการอนุมัติ   
อนุญาตใชท่ีดินของรัฐท่ีตั้งอยู 
          2.2.3.1 เม่ือหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของซ่ึงท่ีดินนั้นตั้งอยู พิจารณาอนุญาตใหใชท่ีดินดังกลาวแลว  
จะแจงใหผูขออนุญาต (หรือไดแจงใหกรมชลประทานทราบดวย) เพ่ือดําเนินการตอไป 
          2.2.3.2 ในกรณีหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของซ่ึงท่ีดินนั้นตั้งอยู พิจารณาไมอนุญาตใหใชท่ีดิน
ดังกลาว จะแจงการไมอนุญาตใชใหผูขออนุญาต (หรือไดแจงใหกรมชลประทานทราบดวย)  
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2.2.4 การออกหนังสืออนุญาตโครงการ หรือหนวยงานอ่ืน  ๆของกรมชลประทานท่ีท่ีดินของรัฐประเภทอ่ืนท่ี
กรมชลประทานใชประโยชนนอกเหนือจากท่ีราชพัสดุ    
         2.2.4.1 เม่ือหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของซ่ึงท่ีดินนั้นตั้งอยูพิจารณาอนุญาตใหใชท่ีดิน และผูขอใช             
ไดดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และหลักเกณฑของหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของนั้นแลว 
จึงมีหนังสือแจงการอนุญาตใหกรมชลประทานทราบ  
         2.2.4.2 เม่ือกรมชลประทานโดยโครงการ แจงผูขออนุญาตมาลงนามในหนังสืออนุญาต ผ.ย. 38                     
ผูขออนุญาตจึงจะเริ่มดําเนินการกอสรางไดภายหลังลงนามและตามเง่ือนไขในหนังสืออนุญาต 
         2.2.4.3 หนังสืออนุญาต ผ.ย. 38 นั้น มีการจัดทําจํานวน 4 ชุด ดังนี้ 
  - ตนฉบับ เก็บไวท่ีโครงการ 1 ชุด 
  - คูฉบับ เก็บไวท่ีผูรับอนุญาต 1 ชุด 
  - สําเนา เก็บไวท่ีสํานักชลประทาน 1 ชุด 
  - สําเนา เก็บไวท่ีกลุมงานการใชพ้ืนท่ีดานชลประทาน 1 ชุด 

3.  การพิจารณาดานวิศวกรรม 
 3.1 ตรวจสอบประเภททางน้ําและประเภทท่ีดินท่ีขออนุญาตกอสราง 

3.2 พิจารณาเรื่องการกอสรางท่ีขออนุญาตครั้งนี้ ตองไมกระทบตอน้ําและทางน้ําชลประทาน หรือ
อาคารชลประทานตางๆ 

3.3 ในกรณีการฝงทอกาซ ทอน้ํามัน ใหพิจารณาหลักการเดียวกันกับการฝงทอประปาเปนหลัก               
แตควรจะตองฝงลงไปใตดินไมนอยกวา 3.50 เมตร จากระดับดินเดิม    
 3.4 ในกรณีฝงทอกาซ ทอน้ํามัน ลอดผานใตคลองชลประทาน ควรฝงลึกลงไปไมนอยกวา 2.00 เมตร 
จากระดับทองคลองตามแบบกอสรางท่ีมีอยูเดิมเปนหลัก หากไมมีแบบกอสรางกําหนดไวใหถือระดับการ  
ขุดลอกเดิมเปนหลัก 
 3.5 ใหมีการติดตั้งปายบอกถึงแนวทางวางทอกาซ ทอน้ํามัน เปนระยะๆ ไมเกินกวา 100 เมตร ตอ 1 ปาย 

3.6 ใหมีการติดตั้งวาลวปองกันการรั่วไหลท่ีฝงตลิ่งทางน้ําชลประทานท้ังสองฝง (ในกรณีวางทอกาซ 
ทอน้ํามัน ลอดผานใตคลองชลประทาน) 

3.7 ใหมีการติดตั้งวาลวปองกันการรั่วไหลของกาซหรือน้ํามันเปนระยะๆ ทุกๆ 3 กิโลเมตรนอกเขต
ชุมชน และทุกๆ 1 กิโลเมตรในเขตชุมชน (ในกรณีวางทอกาซ ทอน้ํามันเลียบผิวดินในเขตทางน้ําชลประทาน) 
 3.8 ผูขออนุญาตตองมีหนังสือรับรองจากกระทรวงพลังงาน วาไดรับสิทธิ์ใหเปนผูสงกาซหรือน้ํามันผาน   
ทางเสนทอท่ีจะขออนุญาต 

3.9 ผูขออนุญาตตองมีหนังสือยืนยันกับกรมชลประทาน วายอมรับผิดชอบคาเสียหายและคาใชจายในการ
จัดการแกไขปญหาท้ังหมด หากเกิดความเสียหายกับน้ําและทางน้ําชลประทานหรืออาคารชลประทาน หรือกับ
ประชาชนท่ีไดรับผลกระทบ อันเกิดจากการกระทําของผูขออนุญาต 
 3.10 ตรวจดูแบบแปลนของผูขออนุญาต แนวฝงทอกาซ ทอน้ํามัน และแบบแปลนรูปตัด ผังบริเวณ
ของโครงการท่ีแนวทอวางผานวามีความสอดคลองกันหรือไม 
 3.11 กรณีมีปญหาเก่ียวกับการขออนุญาตฝงทอกาซธรรมชาติ ท่ีไมเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกําหนด
ขางตน ใหสงเรื่องใหคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการปฎิบัติการขออนุญาต เก่ียวกับท่ีราชพัสดุ
และการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ (โดยมี รองอธิบดีฝายบํารุงรักษา เปนประธาน) พิจารณา 
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หมายเหตุ :  
 เม่ือไดพิจารณาปญหาและอุปสรรคตางๆ ตองานชลประทานแลว หากมีกรณีดังตอไปนี้ใหสงเรื่อง
เสนอกรมชลประทาน โดยรองอธิบดีฝายบํารุงรักษา (ประธานคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ
ปฏิบัติ การขออนุญาตเก่ียวกับท่ีราชพัสดุและการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ) เพ่ือพิจารณาสั่งการตอไป 

ก.  หากการพิจารณาทางดานวิศวกรรมแลวมีเง่ือนไขบางประการท่ีไมสามารถปฏิบัติได หรือมี
เง่ือนไขเพ่ิมเติม นอกเหนือจากท่ีกําหนด 

ข.  เปนโครงการท่ีมีผลกระทบเกินขอบเขตของสํานักชลประทาน 
         ค.  เปนโครงการท่ีเปนแนวนโยบายของกรมชลประทาน   

4.  กลุมงานการใชพ้ืนท่ีดานชลประทาน สวนปรับปรุงบํารุงรักษา สํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา           
มีข้ันตอนการดําเนินการ  ดังนี้ 
     4.1 ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน รวมท้ังใหคําปรึกษา แนะนําปญหาเก่ียวกับการขออนุญาตใช            
ท่ีราชพัสดุและท่ีดินของรัฐประเภทอ่ืนท่ีกรมชลประทานใชประโยชน 
 4.2 ตรวจสอบสําเนาหนังสืออนุญาต หากมีขอผิดพลาดสงสําเนาหนังสืออนุญาตใหโครงการแกไข 

4.3 รวบรวมรายละเอียดการอนุญาต ลงในฐานขอมูลการอนุญาตใหใชท่ีราชพัสดุและท่ีดินของรัฐ
ประเภทอ่ืนท่ีกรมชลประทานใชประโยชน 
 
หมายเหตุ 

1. กรณีเจาหนาท่ีผูรับคํารอง (ตามระเบียบกรมชลประทานวาดวยการขอใชและการจัดหาประโยชนเก่ียวกับท่ี

ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน พ.ศ. 2551 ขอ 6) หรือผูอํานวยการสํานักชลประทานเปน

ผูพิจารณาไมใหความยินยอม หรือไมอนุญาตตามคํารองขอของผูขออนุญาตโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย

วาดวยการชลประทานหลวง โดยทําเปนหนังสือ (ตามขอ 9) และตามคําสั่งกรมชลประทานท่ี ข 152/2555 

ขอ 2.1 วรรคทาย ถือวาเปนคําสั่งทางปกครอง ดังน้ัน นอกจากขอความในหนังสือจะตองแจงเหตุผล                 

ขอกฎหมาย ตองระบุขอความวาหากประสงคจะอุทธรณ หรือโตแยงคําสั่งใหผูขออนุญาตยื่นอุทธรณ หรือ

โตแยงตอเจาหนาท่ีผูทําคําสั่งทางปกครองภายใน 15 วันนับแตวันท่ีผูขออนุญาตไดรับหนังสือแจง (ถาไม

กําหนดระยะเวลา 15 วัน สิทธิในการอุทธรณหรือโตแยงจะขยายเปน 1 ป นับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจง) 

2. เมื่อเจาหนาท่ีผูรับคํารองหรือผูอํานวยการสํานักชลประทานไดรับหนังสืออุทธรณหรือโตแยงคําสั่งจาก                  

ผูอุทธรณแลวจะตองพิจารณาอุทธรณ หากมีความเห็นดังตอไปน้ี 

2.1 เห็นดวยกับคําอุทธรณไมวาท้ังหมดหรือบางสวน (โดยสรุปจะยินยอมหรืออนุญาต) ใหดําเนินการ
เปลี่ยนแปลงคําสั่งทางปกครองแลวแจงใหผูอุทธรณทราบเปนหนังสือไมเกิน 30 วัน นับแตวันท่ีไดรับ
อุทธรณ 

2.2 ไมเห็นดวยกับคําอุทธรณไมวาท้ังหมดหรือบางสวน (โดยสรุปไมยินยอมหรือไมอนุญาต) ใหรายงาน
ความเห็นพรอมเหตุผลเสนออธิบดีกรมชลประทานผานผูบังคับบัญชาตามสายการบังคับบัญชาโดยดวน 
ท้ังน้ีเพ่ืออธิบดีกรมชลประทานจะไดพิจารณาอุทธรณและแจงผลใหผูอุทธรณทราบไมเกิน 30 วัน                  
นับแตวันท่ีอธิบดีกรมชลประทานไดรับอุทธรณ 

3. กรณีเปนการปฏิเสธผูขออนุญาตโดยสวนราชการอ่ืนท่ีเก่ียวของ ใหผูอํานวยการสํานักชลประทานจัดทํา
หนังสือแจงผูขออนุญาตใชสิทธ์ิอุทธรณหรือโตแยงคําสั่งไปยังสวนราชการน้ัน 

                   (ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539) 
 
 
 



 

***   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    ***    
คูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุคูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุ  และที่ดินของรัฐประเและที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชนภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน    

กรมชลประทานกรมชลประทาน  
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เอกสารอางอิงของกระทรวงการคลัง และกรมธนารักษ 
1. พระราชบัญญัติท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2518 
2. กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช  
 และจัดหาประโยชนเก่ียวกับท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2545 
3. กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช  
 และจัดหาประโยชนเก่ียวกับท่ีราชพัสดุ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 
4. กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช  
 และจัดหาประโยชนเก่ียวกับท่ีราชพัสดุ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549 
5. คําสั่งกรมธนารักษ ท่ี 281/2549 ลงวันท่ี 15 พ.ค. 2549 เรื่อง การมอบอํานาจ 
 ใหผูวาราชการจังหวัดตามระบบบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 
6. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2552 
7. คําสั่งกรมธนารักษ ท่ี 296/2553 ลงวันท่ี 29 มิถุนายน 2553 เรื่อง หลักเกณฑ  
 การกําหนดอัตราคาเชา  คาทดแทน   และคาธรรมเนียมเก่ียวกับการจัดหา 
 ประโยชนในท่ีราชพัสดุ 
8. คําสั่งกรมธนารักษ ท่ี 508/2553 ลงวันท่ี 20 กันยายน 2553  เรื่องมอบอํานาจ 
 ใหธนารักษพ้ืนท่ี ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธนารักษ 
9. คําสั่งกรมธนารักษ ท่ี 509/2553 ลงวันท่ี 20 กันยายน 2553 เรื่อง มอบอํานาจให 
 ผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธนารักษ  

 

เอกสารอางอิงของกรมชลประทาน 
1. พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
2. ระเบียบกรมชลประทานวาดวยการขอใชและการจัดหาประโยชนเก่ียวกับ 

ท่ีราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน พ.ศ. 2551 
3. ประกาศกรมชลประทานเรื่องการรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ พ.ศ. 2552 
4.  คําสั่งกรมชลประทาน ท่ี ข 1021/2552 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ

ปฏิบัติการขออนุญาตเก่ียวกับท่ีราชพัสดุ และการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ ลงวันท่ี 26 
พฤศจิกายน 2552 

5. บันทึกขอความ ท่ี ฝผง. 881/2554 ลงวันท่ี 19 กรกฎาคม 2554 เรื่อง ขออนุมัติ 
ใชรหัสและแบบฟอรมท่ีปรับปรุงใหมพรอมยกเลิกรหัสและแบบฟอรมเดิม 

6. บันทึกขอความ ท่ี E ฝผง. 128/2555 ลงวันท่ี 25 มกราคม 2555 เรื่อง ขออนุญาต 
ใชแบบฟอรม ผ.ย. 53, ผ.ย. 54, ผ.ย. 55 

7. คําสั่งกรมชลประทานท่ี ข 151/2555 ลงวันท่ี 6 กุมภาพันธ 2555 เรื่อง มอบอํานาจ 
ในการดําเนินการขอใชท่ีดินของรัฐทุกประเภท 

8. คําสั่งกรมชลประทานท่ี ข152/2555 ลงวันท่ี 6 กุมภาพันธ 2555 เรื่อง มอบอํานาจ 
ดําเนินการกรณีหนวยงานของรัฐหรือบุคคลอ่ืนขอใชท่ีดินของรัฐประเภทอ่ืนท่ี 
กรมชลประทานใชประโยชนนอกเหนือจากท่ีราชพัสดุ 

9. มาตรฐานการเขียนแบบงานชลประทาน (กรอบชื่อแบบ) 



***   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    ***    
คูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุคูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุ  และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชนและที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน    

กรมชลประทานกรมชลประทาน  

5.  การขออนุญาตระบายน้ําท่ีผานระบบบําบัดน้ําเสียในทางน้ําชลประทาน 

1. ผูขออนุญาตย่ืนคํารองขอใชท่ีดินตอโครงการหรือหนวยงานอ่ืนๆของกรมชลประทาน ตามท่ีท่ีดินนั้น
ตั้งอยู โดยมีหลักฐานประกอบคําขออนุญาตของผูขออนุญาตใชท่ีดิน แบงไดดังนี้   

   1.1 สวนราชการ (กระทรวง ทบวง กรม องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หนวยงานของรัฐ หรือองคกรอ่ืนของรัฐ)  
  1.1.1 ยื่นคํารองขอใชท่ีดิน  (แบบ ชป.393) ลงนามโดยผูแทน  กระทรวง  ทบวง  กรม องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน หนวยงานของรัฐ องคกรอ่ืนของรัฐ หรือผูรับมอบอํานาจ (มีหนังสือมอบอํานาจ) 

 1.1.2  แผนท่ีแสดงจุดท่ีขออนุญาต แบบแปลน แผนผังท่ีแสดงรูปตัดตรงบริเวณท่ีขออนุญาต (ขนาด A1) 
พรอมรายการคํานวณท่ีมีวิศวกรซ่ึงเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติวิศวกร   
พ.ศ. 2542 ลงนามรับรอง โดยใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตาม
สาขาท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550     
และหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

 1.1.3 สําเนาหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ผูควบคุมการกอสราง (ลงนาม
รับรองสําเนา)โดยใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาท่ีกําหนดไว
ในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือรับรอง
ของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ระหวางทําการกอสรางสิ่งปลูกสรางใบอนุญาตตองไมหมดอายุ) 

1.2 รัฐวิสาหกิจ 
1.2.1 ยื่นคํารองขอใชท่ีดิน (แบบ ชป.393) ลงนามโดยผูแทนรัฐวิสาหกิจหรือผูไดรับมอบอํานาจ                 

(มีหนังสือมอบอํานาจพรอมท้ังติดอากรแสตมป 30 บาท) 
1.2.2 แผนท่ีแสดงจุดท่ีขออนุญาต แบบแปลน แผนผังท่ีแสดงรูปตัดตรงบริเวณท่ีขออนุญาต                 

(ขนาด A1) พรอมรายการคํานวณ ท่ีมีวิศวกรซ่ึงเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติ
วิศวกร พ.ศ. 2542 ลงนามรับรองโดยใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ตามสาขาท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550  
และหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  

1.2.3 สําเนาหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ผูควบคุมการกอสราง (ลงนาม
รับรองสําเนา) โดยใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาท่ีกําหนด
ไวในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือรับรอง
ของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ระหวางทําการกอสรางสิ่งปลูกสรางใบอนุญาตตองไมหมดอายุ) 

 1.3 นิติบุคคล/บุคคลธรรมดา 
1.3.1 ยื่นคํารองขอใชท่ีดิน  (แบบ ชป.393)   

 1.3.2 ตนฉบับหนังสือรับรองนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย รับรองไมเกิน 
1 เดือน หรือสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลดังกลาวพรอมลงนามรับรองโดยกรรมการผูมีอํานาจและ
ประทับตราสําคัญของนิติบุคคลนั้น หรือโดยหุนสวนผูจัดการผูมีอํานาจ หรือหนังสือรับรองนิติบุคคลทาง
อิเล็กทรอนิกส 

1.3.3 สําเนาบัตรประชาชน  สําเนาทะเบียนบานของผูขออนุญาต (ลงนามรับรองสําเนา) 
 1.3.4 ถามีการมอบอํานาจ ตองทําเปนหนังสือมอบอํานาจติดอากรแสตมป 30 บาท พรอมสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชน  สําเนาทะเบียนบาน ของผูมอบอํานาจและของผูรับมอบอํานาจ (ลงนามรับรองสําเนา) 
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***   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    ***    
คูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุคูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุ  และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชนและที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน    

กรมชลประทานกรมชลประทาน  

 1.3.5 หากเปนบริษัท หางหุนสวน ผูมีสิทธิลงนามในหนังสือมอบอํานาจจะตองเปนกรรมการหรือ
หุนสวนผูจัดการผูท่ีมีอํานาจตามหนังสือของกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย (ลงนามรับรองสําเนา) 

1.3.6 สําเนาโฉนดท่ีดินของผูขออนุญาต (ลงนามรับรองสําเนา) 
 1.3.7 กรณีท่ีดินของผูขออนุญาตมีบุคคลหลายบุคคลเปนเจาของกรรมสิทธิ์รวม ดังปรากฏรายละเอียด 
ในโฉนดท่ีดินท่ีแนบ เจาของกรรมสิทธิ์รวมท้ังหมดจะตองลงนามในฐานะผูขออนุญาตตามแบบฟอรม               
ขออนุญาตใชท่ีราชพัสดุ (ชป.393) ทุกรายหรือมอบอํานาจใหบุคคลใดกระทําการแทน โดยตองทําเปนหนังสือ
มอบอํานาจติดอากรแสตมป 30 บาท พรอมสําเนาบัตรประชาชน สําเนาทะเบียนบานของผูมอบอํานาจ
และผูรับมอบอํานาจ (ลงนามรับรองสําเนา) 
  1.3.8 กรณีท่ีดินของผูขออนุญาตติดภาระจํานอง  ตองมีหนังสือยินยอมจากผูรับจํานอง  
 1.3.9 แผนท่ีแสดงจุดท่ีขออนุญาต แบบแปลน แผนผังท่ีแสดงรูปตัดตรงบริเวณท่ีขออนุญาต (ขนาด A1) 
พรอมรายการคํานวณ ท่ีมีวิศวกรซ่ึงเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 
ลงนามรับรอง โดยใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาท่ีกําหนดไว
ในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือรับรอง
ของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
  1.3.10 สําเนาหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ผูควบคุมการกอสราง (ลงนาม
รับรองสําเนา) โดยใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาท่ีกําหนด
ไวในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือรับรอง
ของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ระหวางทําการกอสรางสิ่งปลูกสรางใบอนุญาตฯ ตองไมหมดอายุ) 
 

2. การดําเนินการตรวจสอบประเภทท่ีดินท่ีขออนุญาตใช โดยแบงท่ีดินท่ีขอใช ออกเปน 2 กรณี คือ กรณี
ท่ีราชพัสดุ และกรณีท่ีดินของรัฐประเภทอ่ืนท่ีกรมชลประทานใชประโยชนนอกเหนือจากท่ีราชพัสดุ 
 

    2.1 การดําเนินการในกรณีของท่ีราชพัสดุ 

    2.1.1  การพิจารณาดําเนินการของโครงการ หรือหนวยงานอ่ืน  ๆของกรมชลประทานท่ีท่ีราชพัสดุนั้นตั้งอยู                 
มีข้ันตอนการดําเนินการ ดังนี้  
           2.1.1.1 ใหเจาหนาท่ีผูรับคํารองดําเนินการตรวจสอบประเภทท่ีราชพัสดุ และคุณสมบัติของ           
ผูขอเขาทําประโยชน ตลอดจนเอกสารหลักฐานท่ีจําเปนท่ีใชประกอบคํารองนั้นโดยเร็ว 

2.1.1.2 ถาคํารองนั้นขัดกับหลักเกณฑการขอใชหรือการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุในความ
ครอบครองของกรมชลประทาน และกฎหมายวาดวยการชลประทานหลวง ใหเจาหนาท่ีผูรับคํารอง                
ทําหนังสือตอบแจงขอขัดของใหผูขอเขาทําประโยชนทราบโดยตรง ภายใน 7 วันทําการ นับแตวันรับคํารอง 

2.1.1.3 หากคํารองนั้นถูกตอง ใหเจาหนาท่ีผูรับคํารองมีหนังสือแจงผูขอเขาทําประโยชน          
(ผูขออนุญาต) ภายใน 3 วันทําการ และใหผูขออนุญาตจัดทําแผนท่ีและผังบริเวณท่ีราชพัสดุท่ีขอใชนั้น 
พรอมทํารายละเอียดประกอบแผนท่ีระบุหมายเลขท่ีดินตามหนังสือสําคัญหรือระวางหมุดหลักฐาน เนื้อท่ีท่ี
ขอเขาทําประโยชนลงในแผนท่ีใหชัดเจน รวมท้ังนําสงแบบแปลน รูปตัด ซ่ึงแสดงรายละเอียดของสิ่งปลูก
สรางท่ีจะขออนุญาตดําเนินการในท่ีดินท่ีขอใชนั้น สงใหเจาหนาท่ีผูรับคํารองเพ่ือจัดทําแบบรายงาน
ตรวจสอบท่ีดิน และเปรียบเทียบรายละเอียดผังบริเวณตอไป   
          2.1.1.4 เจาหนาท่ีของโครงการผูรับคํารอง ตองจัดทําแผนท่ีแสดงจุดขออนุญาต ผังบริเวณ และรูปตัด  
ณ จุดขออนุญาตกอสราง  รวมท้ังแบบรูปตัดทางน้ําท่ีอยูดานเหนือน้ําและดานทายน้ําเปนระยะ 20 เมตร              
จากจุดขออนุญาต โดยรายละเอียดขางตนนี้ ตองผานการลงนามเห็นชอบ อนุมัติในแบบและรายละเอียด 
จากผูมีอํานาจตามกรอบแบบเอกสารท่ีกรมชลประทานกําหนดแนบทายคูมือนี้ 
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***   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    ***    
คูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุคูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุ  และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชนและที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน    

กรมชลประทานกรมชลประทาน  

 2.1.1.5 จัดทํารายงานตรวจสอบการขออนุญาต ชป.393/4   
2.1.1.6 ใหความเห็นทางดานวิศวกรรม   พิจารณาปญหาและอุปสรรคตาง ๆ  ตองานชลประทาน

ใหเปน ไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และหลักเกณฑท่ีเก่ียวของ 
           2.1.1.7 หากมีความจําเปนจะกําหนดเง่ือนไขพิเศษนอกเหนือจากเง่ือนไขในหนังสืออนุญาต
กําหนดได แตท้ังนี้ตองอยูภายใตกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และหลักเกณฑท่ีเก่ียวของ  
           2.1.1.8 ใหผูมีอํานาจท่ีโครงการท่ีกําหนดไว ลงนามกํากับในแบบแปลน รูปตัด ซ่ึงแสดงรายละเอียด
ของสิ่งปลูกสราง ท่ีผูขออนุญาตนําสงท้ังหมด เพ่ือนําเสนอผูอํานวยการในสายการบังคับบัญชาตอไป 
          2.1.1.9 ในกรณีท่ีผูอํานวยการโครงการ หรือหนวยงานอ่ืนๆ ของกรมชลประทานท่ีท่ีราชพัสดุนั้น 
อยูในสายการบังคับบัญชาของสํานักชลประทาน ใหนําเสนอผูอํานวยการสํานักชลประทานใหความยินยอม 
หรือไมใหความยินยอมตอไป 
 2.1.1.10 ในกรณีท่ีผูอํานวยการสํานักงานกอสราง หรือหนวยงานอ่ืนๆ ของกรมชลประทานท่ี              
ท่ีราชพัสดุนั้นไมไดอยูในสายการบังคับบัญชาของสํานักชลประทาน ใหนําเสนอผูอํานวยการตามสายการ           
บังคับบัญชาของตนนั้น พิจารณาใหความเห็นในการขอใชประโยชนรวมกันกอน แลวจึงนําเสนอผูอํานวยการ                     
สํานักชลประทานใหความยินยอมหรือไมใหความยินยอมตอไป 

 

2.1.2 การพิจารณาของสํานักชลประทาน         
2.1.2.1 ผูอํานวยการสํานักชลประทานดําเนินการพิจารณาใหความยินยอมหรือไมใหความยินยอม 

(ตามระเบียบกรมชลประทานวาดวยการขอใชและการจัดหาประโยชนเก่ียวกับท่ีราชพัสดุในความครอบครอง
ของกรมชลประทาน พ.ศ. 2551 ประกอบกฎหมายวาดวยการชลประทานหลวง)  

2.1.2.2 กรณีใหความยินยอม (อนุญาต) ใหทําหนังสือลงนามแทนกรมชลประทาน กําหนดเง่ือนไข (ถามี) 
พรอมเอกสารการขออนุญาต ใหกรมธนารักษหรือผูวาราชการจังหวัด หรือธนารักษพ้ืนท่ีผูรับมอบอํานาจ
พิจารณา และสงสําเนาแจงผูขออนุญาตรับทราบตอไป 
 2.1.2.3 กรณีไมใหความยินยอม (ไมอนุญาต) ใหทําหนังสือไมอนุญาตโดยแจงเหตุผล ขอกฎหมาย    
ใหผูขออนุญาตทราบ 

 2.1.3 การพิจารณาของกรมธนารักษหรือผูวาราชการจังหวัดหรือธนารักษพ้ืนท่ีผูรับมอบอํานาจ 
          2.1.3.1 เม่ืออธิบดีกรมธนารักษหรือผูวาราชการจังหวัด หรือธนารักษพ้ืนท่ีผูรับมอบอํานาจ 
พิจารณาอนุญาตใหใชท่ีราชพัสดุดังกลาวแลว จึงใหผูขออนุญาตชําระคาทดแทนการใชประโยชน และแจง
การอนุญาตใชใหกรมชลประทานทราบเพ่ือดําเนินการตอไป 
         2.1.3.2 ในกรณีอธิบดีกรมธนารักษ หรือผูวาราชการจังหวัด หรือธนารักษพ้ืนท่ีผูรับมอบอํานาจ 
พิจารณาไมอนุญาตใหใชท่ีราชพัสดุดังกลาว จะแจงการไมอนุญาตใชใหผูขออนุญาตและกรมชลประทาน
ทราบตอไป 

 2.1.4  การออกหนังสืออนุญาตโครงการ หรือหนวยงานอ่ืน  ๆของกรมชลประทานท่ีท่ีราชพัสดุนั้นตั้งอยู  
         2.1.4.1 เม่ืออธิบดีกรมธนารักษ หรือผูวาราชการจังหวัดหรือธนารักษพ้ืนท่ีผูรับมอบอํานาจ 
พิจารณา อนุญาตใหใชท่ีดินและผูขอใชท่ีดินไดชําระคาทดแทนการใชประโยชนพรอมลงนามในบันทึก             
คํายินยอมปฏิบัติตามเง่ือนไขในแบบกรมธนารักษแลว จึงมีหนังสือแจงการอนุญาตใหกรมชลประทานทราบ                           
และตอมาเม่ือกรมชลประทานโดยโครงการแจงผูขออนุญาตมาลงนามในหนังสืออนุญาต ผ.ย. 42 ผูขออนุญาต         
จึงจะเริ่มดําเนินการกอสรางไดภายหลังลงนามและตามเง่ือนไขในหนังสืออนุญาต 
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***   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    ***    
คูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุคูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุ  และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชนและที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน    

กรมชลประทานกรมชลประทาน  

        2.1.4.2 หนังสืออนุญาต ผ.ย. 42 นั้น มีการจัดทําจํานวน 4 ชุด ดังนี้ 
  - ตนฉบับ เก็บไวท่ีโครงการ 1 ชุด 
  - คูฉบับ เก็บไวท่ีผูรับอนุญาต 1 ชุด 
  - สําเนา เก็บไวท่ีสํานักชลประทาน 1 ชุด 
  - สําเนา เก็บไวท่ีกลุมงานการใชพ้ืนท่ีดานชลประทาน 1 ชุด 

 

2.2 การดําเนินการในกรณขีองท่ีดินของรัฐประเภทอ่ืนท่ีกรมชลประทานใชประโยชน นอกเหนือจากท่ี
ราชพัสดุ 
 

    2.2.1 การพิจารณาดําเนินการของโครงการ หรือหนวยงานอ่ืน  ๆ ของกรมชลประทานท่ีท่ีดินของรัฐประเภทอ่ืน 
ท่ีกรมชลประทานใชประโยชนนอกเหนือจากท่ีราชพัสดุนั้น ตั้งอยู มีข้ันตอนการดําเนินการ ดังนี้  
          2.2.1.1 ใหเจาหนาท่ีผูรับคํารองดําเนินการตรวจสอบประเภทท่ีดินท่ีมีผูมาขออนุญาตใชนั้นเปน
ท่ีดินฯ ท่ีหนวยงานของรัฐนั้นๆ ไดอนุญาตใหกรมชลประทานใชประโยชนภายในกรอบวัตถุประสงคท่ีขอใช 
โดยตองพิจารณาเง่ือนไขการไดรับอนุญาต และพิจารณาวามีขอหามใหผูอ่ืนมาใชประโยชนรวมไดหรือไม 
          2.2.1.2 หากหนวยงานของรัฐท่ีอนุญาตใหกรมชลประทานใชประโยชนท่ีดินฯ ระบุเง่ือนไขหาม 
กรมชลประทานนําท่ีดินท่ีไดรับอนุญาตไปใชนอกกิจการท่ีขอหรือไปใหผู อ่ืนใชประโยชนรวมดวย                       
ใหโครงการหรือหนวยงานอ่ืนๆ ของกรมชลประทานท่ีรับคํารองนั้น ทําหนังสือใหผูอํานวยการสํานัก
ชลประทาน ผูอํานวยการสํานักพัฒนาแหลงน้ําขนาดกลาง ผูอํานวยการสํานักพัฒนาแหลงน้ําขนาดใหญ 
ตามสายการบังคับบัญชาแลวแตกรณี แจงตอบเหตุขัดของดังกลาวใหผูขออนุญาตทราบ (ตามคําสั่ง                         
กรมชลประทานท่ี ข 152/2555) 
 2.2.1.3  หากหนวยงานของรัฐท่ีอนุญาตใหกรมชลประทานใชประโยชนท่ีดินฯ ไมไดระบุหรือมีเง่ือนไข 
หามกรมชลประทานนําท่ีดินท่ีไดรับอนุญาต ไปใหผูอ่ืนใชประโยชนรวมดวย ใหโครงการหรือหนวยงานอ่ืนๆ 
ของกรมชลประทานท่ีรับคํารองนั้น ดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูขอเขาทําประโยชน ตลอดจน
เอกสารหลักฐานท่ีจําเปนท่ีใชประกอบคํารองนั้นโดยเร็ว แลวจัดทํารายงานตรวจสอบการขออนุญาต              
ชป.393/4 
             2.2.1.4 พิจารณาใหความเห็นทางดานวิศวกรรม โดยพิจารณาปญหาและอุปสรรคตางๆตองาน
ชลประทาน วาคํารองนั้นขัดกับการใชประโยชนในการชลประทาน ตามกฎหมายวาดวยการชลประทาน
หลวง กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และหลักเกณฑท่ีเก่ียวของ และหลักเกณฑตามระเบียบกรมชลประทาน
วาดวยการขอใชและการจัดหาประโยชนเก่ียวกับท่ีราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน             
พ.ศ. 2551 โดยอนุโลมหรือไม 

2.2.1.5 หากเจาหนาท่ีผูรับคํารองพิจารณาในเบื้องตนตามขอ 2.2.1.3 และ 2.2.1.4 แลว เห็นวามี
ขอขัดของในการขอใชประโยชนรวมกัน หรือมีขอขัดของในดานวิศวกรรม ตามกฎหมายวาดวยการ                 
ชลประทานหลวง ฯลฯ ใหเสนอความเห็นขอขัดของในการขอใชประโยชนรวมกันหรือมีขอขัดของในดาน
วิศวกรรม ใหผูบังคับบัญชาตามสายการบังคับบัญชาพิจารณา 

2.2.1.6 หากเจาหนาท่ีผูรับคํารองพิจารณาในเบื้องตนตามขอ 2.2.1.3 และ 2.2.1.4 แลว เห็นวาไมมี
ขอขัดของในการขอใชประโยชนรวมกัน และไมมีขอขัดของในดานวิศวกรรม ตามกฎหมายวาดวยการ              
ชลประทานหลวง ฯลฯ ใหผูขออนุญาตจัดทําแผนท่ีและผังบริเวณท่ีดินของรัฐท่ีขอใชนั้น พรอมทํารายละเอียด 
ประกอบแผนท่ีระบุหมายเลขท่ีดินตามหนังสือสําคัญหรือระวางหมุดหลักฐาน เนื้อท่ีท่ีขอเขาทําประโยชน 
ลงในแผนท่ีใหชัดเจน รวมท้ังนําสงแบบแปลน รูปตัด ซ่ึงแสดงรายระเอียดของสิ่งปลูกสรางท่ีจะขออนุญาต
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คูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุคูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุ  และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชนและที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน    

กรมชลประทานกรมชลประทาน  

ดําเนินการในท่ีดินท่ีขอใชนั้น สงใหเจาหนาท่ีผูรับคํารองเพ่ือจัดทําแบบรายงานตรวจสอบท่ีดินและเปรียบ 
เทียบรายละเอียดผังบริเวณตอไป   
          2.2.1.7 เจาหนาท่ีของโครงการผูรับคํารอง ตองจัดทําแผนท่ีแสดงจุดขออนุญาต ผังบริเวณ และรูปตัด  
ณ จุดขออนุญาตกอสราง รวมท้ังแบบรูปตัดทางน้ํา ท่ีอยูดานเหนือน้ําและดานทายน้ําเปนระยะ                
20 เมตร จากจุดขออนุญาต โดยรายละเอียดขางตนนี้ตองผานการลงนามเห็นชอบ อนุมัติในแบบและ
รายละเอียดจากผูมีอํานาจตามกรอบแบบเอกสารท่ีกรมชลประทานกําหนดแนบทายคูมือนี้ 
          2.2.1.8 หากมีความจําเปนจะกําหนดเง่ือนไขพิเศษนอกเหนือจากเง่ือนไขในหนังสืออนุญาตกําหนดได 
แตท้ังนี้ตองอยูภายใตกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และหลักเกณฑท่ีเก่ียวของ 
          2.2.1.9 ใหผูมีอํานาจท่ีโครงการท่ีกําหนดไวลงนามกํากับในแบบแปลน รูปตัด ซ่ึงแสดงรายละเอียด
ของสิ่งปลูกสรางท่ีผูขออนุญาตนําสงท้ังหมด เพ่ือนําเสนอผูอํานวยการในสายการบังคับบัญชาตอไป 
          2.2.1.10 ในกรณีท่ีผูอํานวยการโครงการ หรือหนวยงานอ่ืนๆ ของกรมชลประทานท่ีท่ีดินฯ นั้น อยูใน
สายการบังคับบัญชาของสํานักชลประทาน ใหนําเสนอผูอํานวยการสํานักชลประทานใหความยินยอม          
หรือไมใหความยินยอมตอไป 

2.2.1.11 ในกรณีท่ีผูอํานวยการสํานักงานกอสราง หรือหนวยงานอ่ืนๆ ของกรมชลประทานท่ีท่ีดินฯ นั้น
ไมไดอยูในสายการบังคับบัญชาของสํานักชลประทาน ใหนําเสนอผูอํานวยการตามสายการบังคับบัญชา 
ของตน พิจารณาใหความเห็นในการขอใชประโยชนรวมกันกอนแลวจึงนําเสนอผู อํานวยการสํานัก
ชลประทานใหความยินยอมหรือไมใหความยินยอมตอไป 

 2.2.2 การพิจารณาของสํานักชลประทาน         
 2.2.2.1 ผูอํานวยการสํานักชลประทานพิจารณาใหความยินยอมหรือไมใหความยินยอม (ตามคําสั่ง                 

กรมชลประทานท่ี ข 152/2555 ประกอบกฎหมายวาดวยการชลประทานหลวง และตามระเบียบ                  
กรมชลประทานวาดวยการขอใชและการจัดหาประโยชนเก่ียวกับท่ีราชพัสดุในความครอบครองของ                  
กรมชลประทาน พ.ศ. 2551 โดยอนุโลม ท้ังนี้ตองอยูภายใตกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑ วิธีการ
และเง่ือนไขของหนวยงานของรัฐท่ีอนุญาตใหกรมชลประทานใชประโยชนในท่ีดินของรัฐประเภทนั้น)  

2.2.2.2 กรณีใหความยินยอม (อนุญาต) ใหทําหนังสือลงนามแทนกรมชลประทาน แจงผูขออนุญาต
พรอมกําหนดเง่ือนไข (ถามี) เพ่ือใหผูขออนุญาตใชประกอบการยื่นคําขออนุญาตตอหนวยงานของรัฐ                 
ท่ีเก่ียวของ ซ่ึงท่ีดินนั้นตั้งอยูเพ่ือพิจารณาตามอํานาจและหนาท่ี 

2.2.2.3 กรณีไมใหความยินยอม (ไมอนุญาต) ใหทําหนังสือไมอนุญาตแจงผูขออนุญาตทราบ โดยแจง
เหตุผล ขอกฎหมาย พรอมแจงสิทธิการอุทธรณภายใน 15 วัน นับแตวันท่ีผูขออนุญาตไดรับหนังสือแจง 

 

 2.2.3 การพิจารณาของหนวยงานของรัฐท่ีเกี่ยวของซ่ึงมีอํานาจหนาท่ีตามกฎหมายในการอนุมัติ   
อนุญาตใชท่ีดินของรัฐท่ีตั้งอยู 
          2.2.3.1 เม่ือหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของซ่ึงท่ีดินนั้นตั้งอยู พิจารณาอนุญาตใหใชท่ีดินดังกลาวแลว  
จะแจงใหผูขออนุญาต (หรือไดแจงใหกรมชลประทานทราบดวย) เพ่ือดําเนินการตอไป 
          2.2.3.2 ในกรณีหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของซ่ึงท่ีดินนั้นตั้งอยู พิจารณาไมอนุญาตใหใชท่ีดิน
ดังกลาว จะแจงการไมอนุญาตใชใหผูขออนุญาต (หรือไดแจงใหกรมชลประทานทราบดวย)  
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กรมชลประทานกรมชลประทาน  

2.2.4 การออกหนังสืออนุญาตโครงการ หรือหนวยงานอ่ืน  ๆของกรมชลประทานท่ีท่ีดินของรัฐประเภทอ่ืนท่ี
กรมชลประทานใชประโยชนนอกเหนือจากท่ีราชพัสดุ    
         2.2.4.1 เม่ือหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของซ่ึงท่ีดินนั้นตั้งอยูพิจารณาอนุญาตใหใชท่ีดิน และผูขอใช             
ไดดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และหลักเกณฑของหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของนั้นแลว 
จึงมีหนังสือแจงการอนุญาตใหกรมชลประทานทราบ  
         2.2.4.2 เม่ือกรมชลประทานโดยโครงการ แจงผูขออนุญาตมาลงนามในหนังสืออนุญาต ผ.ย. 42                     
ผูขออนุญาตจึงจะเริ่มดําเนินการกอสรางไดภายหลังลงนามและตามเง่ือนไขในหนังสืออนุญาต 
         2.2.4.3 หนังสืออนุญาต ผ.ย. 42 นั้น มีการจัดทําจํานวน 4 ชุด ดังนี้ 
  - ตนฉบับ เก็บไวท่ีโครงการ 1 ชุด 
  - คูฉบับ เก็บไวท่ีผูรับอนุญาต 1 ชุด 
  - สําเนา เก็บไวท่ีสํานักชลประทาน 1 ชุด 
  - สําเนา เก็บไวท่ีกลุมงานการใชพ้ืนท่ีดานชลประทาน 1 ชุด 

 

3.  การพิจารณาดานวิศวกรรม 
 3.1 ตรวจสอบประเภททางน้ําชลประทานท่ีขออนุญาตระบายน้ําท่ีผานระบบบําบัดน้ํา             
 3.2 ถาเปนคลองสงน้ํา แหลงเก็บน้ํา อางเก็บน้ํา เข่ือนเก็บน้ํา ท่ีกรมชลประทานกอสรางเอง จะไม
พิจารณาอนุญาตใหระบายน้ําลงอยางเด็ดขาด (ถึงแมจะผานการบําบัดมาแลว) เพ่ือเปนมาตรการท่ีควบคุม
ไมใหเกิดมลพิษในแหลงน้ําอุปโภค-บริโภคของประชาชน 

3.3 พิจารณาเรื่องการกอสรางท่ีขออนุญาตครั้งนี้  ตองไมกระทบตอน้ําและทางน้ําชลประทาน หรืออาคาร
ชลประทานตางๆ 

3.4 ตองมีการแจงปริมาณน้ําท่ีจะระบายลงใหชัดเจนและแนนอน เพ่ือจะไดนําไปพิจารณา 
เปรียบเทียบกับความสามารถในการรับน้ําเพ่ิมของทางน้ําชลประทานและอาคารชลประทานตางๆ ณ จุดท่ี
จะขอระบายและจุดอ่ืนท่ีมีความสัมพันธกัน 

3.5 น้ําท่ีจะขอระบายลง จะตองมีคุณภาพตามมาตรฐานน้ําท้ิงของกรมชลประทานท่ีกําหนดข้ึน                    
ตามเอกสารท่ีแนบ 

3.6 ตองมีการกอสรางอาคารควบคุมน้ําท่ีระบายลงในทางน้ําชลประทาน โดยกรมชลประทาน
กําหนดใหมีการติดตั้งวาลวปด - เปด ท่ีปลายทอระบายน้ําทุกตัว และสามารถใสกุญแจ Lock วาลวนั้นไดดวย 
ตามแบบโครงรางคราวๆท่ีแนบ และในการนี้กรมชลประทานตองการกําหนดตําแหนงอาคารควบคุมน้ําท่ีระบาย 
ใหอยูในเขตชลประทาน เพ่ือจะไดมีสิทธิ์เขาควบคุมและตรวจสอบดูแลการระบายน้ํา นั้นๆได แตหากมี
ความจําเปน ไมมีพ้ืนท่ีในเขตชลประทานท่ีจะกอสรางอาคารควบคุมน้ําท่ีระบายลงในทางน้ําชลประทานได 
ก็จะพิจารณาเปนคราวๆใหมีการกอสรางอาคารควบคุมน้ําท่ีระบายในเขตท่ีดินอ่ืน แตเจาของท่ีดินดังกลาว
ตองมีหนังสืออนุญาต ยินยอมใหเจาหนาท่ีกรมชลประทานเขาไปควบคุมและตรวจสอบการระบายน้ํานี้          
ในท่ีดินดังกลาวนั้น ไดโดยสะดวกทุกเวลาตลอดอายุสัญญาอนุญาตการระบายน้ํานี้ 

3.7 ตรวจดูแบบแปลนของผูขออนุญาต และแบบแปลนรูปตัด ผังบริเวณของโครงการท่ีมีการขอ
อนุญาตระบายน้ํา วามีความสอด คลองกันหรือไม 

3.8 เนื่องจากปญหามลพิษท่ีเกิดข้ึนจากการระบายน้ําลงทางน้ําชลประทานทวีความรุนแรงข้ึนมาก               
กรมชลประทานจึงกําหนดหลักเกณฑเพ่ิมเติม ดังนี้ 

- 73 - 



***   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    ***    
คูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุคูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุ  และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชนและที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน    

กรมชลประทานกรมชลประทาน  

  3.8.1 พิจารณาคุณลักษณะและปริมาณน้ําท่ีเปนตนเหตุ ของการขออนุญาตระบาย เพ่ือปองกัน
การเกิดผลกระทบอยางรุน แรงตอทางน้ําชลประทานและอาคารชลประทานตางๆ ในกรณีท่ีเกิดอุบัติเหตุ
จากระบบการทํางานตางๆของ ผูขออนุญาตไมสามารถดําเนินการได 
      3.8.2 พิจารณาตามความสามารถของระบบบําบัดน้ําท่ีสามารถลดมลพิษใหน้ําท่ีจะขอระบายน้ําลง
ทางน้ําชลประทาน  มีคุณภาพตามมาตรฐานน้ําท้ิงของกรมชลประทานท่ีกําหนดข้ึน วามีศักยภาพและ
ประสิทธิภาพไดจริงตามแจงขอ และระบบบําบัดน้ําเสียดังกลาวตองมีแบบแปลน ข้ันตอนการบําบัดน้ํา 
รายการคํานวณการออกแบบ แบบท่ีแสดงรายละเอียดระบบบําบัดน้ํา และตองมีวิศวกรโยธาระดับสามัญ 
หรือวิศวกรสิ่ง แวดลอมระดับสามัญ ซ่ึงเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติวิศวกร 
พ.ศ. 2542 ลงนามรับรองโดยใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขา
ท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550                    
และหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมรับรองการออกแบบและลงนามกํากับรายการคํานวณ 
และการออกแบบ ประกอบกับเปนไปตามขอบังคับสภาวิศวกรท่ีเก่ียวของดวย 
        3.8.3 อาคารโครงสรางตางๆท่ีกอสรางในเขตท่ีดินชลประทานควบคุมดูแล จะตองนําเสนอแบบ
โครงสรางพรอมรายการคํานวณท่ีมีวิศวกรซ่ึงเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติ
วิศวกร พ.ศ. 2542 ลงนามรับรอง โดยใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ตามสาขาท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 
และหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม   
    3.8.4 ผูขออนุญาตตองมีหนังสือยืนยันกับกรมชลประทาน วายอมรับผิดชอบคาเสียหายและคาใชจาย
ในการจัดการแกไขปญหาท้ังหมด หากเกิดความเสียหายกับน้ําและทางน้ําชลประทานหรืออาคารชลประทาน 
หรือกับประชาชนท่ีไดรับผลกระทบ อันเกิดจากการกระทําของผูขออนุญาต 
 3.9 พิจารณาดําเนินการตามคําสั่งกรมชลประทานท่ี 73/2554 ลงวันท่ี 1 เมษายน 2554 เรื่องการปองกัน
และแกไขการระบายน้ําท่ีมีคุณภาพต่ําลงทางน้ําชลประทาน และทางน้ําท่ีตอเชื่อมกับทางน้ําชลประทาน           
ในเขตพ้ืนท่ีโครงการชลประทาน 
หมายเหตุ :  
 เม่ือไดพิจาณาปญหาและอุปสรรคตางๆ ตองานชลประทานแลว หากมีกรณีดังตอไปนี้ใหสงเรื่อง
เสนอกรมชลประทาน โดยรองอธิบดีฝายบํารุงรักษา (ประธานคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ
ปฏิบัติ การขออนุญาตเก่ียวกับท่ีราชพัสดุและการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ) เพ่ือพิจารณาสั่งการตอไป 
 ก. หากการพิจารณาทางดานวิศวกรรมแลวมีเง่ือนไขบางประการท่ีไมสามารถปฏิบัติได หรือมี
เง่ือนไขเพ่ิมเติม นอกเหนือจากท่ีกําหนด 
 ข.  เปนโครงการท่ีมีผลกระทบเกินขอบเขตของสํานักชลประทาน 
         ค. เปนโครงการท่ีเปนแนวนโยบายของกรมชลประทาน     

4.  กลุมงานการใชพ้ืนท่ีดานชลประทาน สวนปรับปรุงบํารุงรักษา สํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา   
มีข้ันตอนการดําเนินการ  ดังนี้ 
     4.1 ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน รวมท้ังใหคําปรึกษา แนะนํา ปญหาเก่ียวกับการขออนุญาตใช            
ท่ีราชพัสดุและท่ีดินของรัฐประเภทอ่ืนท่ีกรมชลประทานใชประโยชน 
 4.2 ตรวจสอบสําเนาหนังสืออนุญาต หากมีขอผิดพลาดสงสําเนาหนังสืออนุญาตใหโครงการแกไข 
 4.3 รวบรวมรายละเอียดการอนุญาต ลงในฐานขอมูลการอนุญาตใหใชท่ีราชพัสดุและท่ีดินของรัฐ
ประเภทอ่ืนท่ีกรมชลประทานใชประโยชน 
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กรมชลประทานกรมชลประทาน  

 
หมายเหตุ 

1. กรณีเจาหนาท่ีผูรับคํารอง (ตามระเบียบกรมชลประทานวาดวยการขอใชและการจัดหาประโยชนเก่ียวกับท่ี

ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน พ.ศ. 2551 ขอ 6) หรือผูอํานวยการสํานักชลประทานเปน

ผูพิจารณาไมใหความยินยอม หรือไมอนุญาตตามคํารองขอของผูขออนุญาตโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย

วาดวยการชลประทานหลวง โดยทําเปนหนังสือ (ตามขอ 9) และตามคําสั่งกรมชลประทานท่ี ข 152/2555 

ขอ 2.1 วรรคทาย ถือวาเปนคําสั่งทางปกครอง ดังน้ัน นอกจากขอความในหนังสือจะตองแจงเหตุผล                

ขอกฎหมาย ตองระบุขอความวาหากประสงคจะอุทธรณ หรือโตแยงคําสั่งใหผูขออนุญาตยื่นอุทธรณ หรือ

โตแยงตอเจาหนาท่ีผูทําคําสั่งทางปกครองภายใน 15 วันนับแตวันท่ีผูขออนุญาตไดรับหนังสือแจง (ถาไม

กําหนดระยะเวลา 15 วัน สิทธิในการอุทธรณหรือโตแยงจะขยายเปน 1 ป นับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจง) 

2. เมื่อเจาหนาท่ีผูรับคํารองหรือผูอํานวยการสํานักชลประทานไดรับหนังสืออุทธรณหรือโตแยงคําสั่งจาก                   

ผูอุทธรณแลวจะตองพิจารณาอุทธรณ หากมีความเห็นดังตอไปน้ี 

2.1 เห็นดวยกับคําอุทธรณไมวาท้ังหมดหรือบางสวน (โดยสรุปจะยินยอมหรืออนุญาต) ใหดําเนินการ
เปลี่ยนแปลงคําสั่งทางปกครองแลวแจงใหผูอุทธรณทราบเปนหนังสือไมเกิน 30 วัน นับแตวันท่ีไดรับ
อุทธรณ 

2.2 ไมเห็นดวยกับคําอุทธรณไมวาท้ังหมดหรือบางสวน (โดยสรุปไมยินยอมหรือไมอนุญาต) ใหรายงาน
ความเห็นพรอมเหตุผลเสนออธิบดีกรมชลประทานผานผูบังคับบัญชาตามสายการบังคับบัญชาโดยดวน 
ท้ังน้ีเพ่ืออธิบดีกรมชลประทานจะไดพิจารณาอุทธรณและแจงผลใหผูอุทธรณทราบไมเกิน 30 วัน                 
นับแตวันท่ีอธิบดีกรมชลประทานไดรับอุทธรณ 

3. กรณีเปนการปฏิเสธผูขออนุญาตโดยสวนราชการอ่ืนท่ีเก่ียวของ ใหผูอํานวยการสํานักชลประทานจัดทํา
หนังสือแจงผูขออนุญาตใชสิทธ์ิอุทธรณหรือโตแยงคําสั่งไปยังสวนราชการน้ัน 

                    (ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539) 
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กรมชลประทานกรมชลประทาน  

เอกสารท่ีเกี่ยวของดานวิศวกรรม 
1. คําสั่งกรมชลประทาน ท่ี 73/2554 เรื่อง การปองกันและแกไขการระบายน้ําท่ีมีคุณภาพต่ําลง 
ทางน้ําชลประทาน  และทางน้ําท่ีตอเชื่อมกับทางน้ําชลประทานในเขตพ้ืนท่ีโครงการชลประทาน 
2. มาตรฐานคุณภาพน้ําท้ิงในทางน้ําชลประทาน 
3. รายงานการประชุม เรื่อง การฝงทอระบายน้ําลงคลองชลประทาน เม่ือวันท่ี 23 มีนาคม 2535 
4. บันทึกฝายวิศวกรรม สํานักอุทกวิทยาและบริหารน้ํา ท่ี อ. 157/2541 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2541 

เรื่อง การขออนุญาตระบายน้ําท้ิงลงทางน้ําชลประทาน 
5. แบบมาตรฐานอาคารควบคุมคุณภาพน้ําท้ิงลงทางน้ําชลประทาน หมายเลข 209000 
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กรมชลประทานกรมชลประทาน  

เอกสารอางอิงของกระทรวงการคลัง และกรมธนารักษ 
1. พระราชบัญญัติท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2518 
2. กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช  
 และจัดหาประโยชนเก่ียวกับท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2545 
3. กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช  
 และจัดหาประโยชนเก่ียวกับท่ีราชพัสดุ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 
4. กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช  
 และจัดหาประโยชนเก่ียวกับท่ีราชพัสดุ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549 
5. คําสั่งกรมธนารักษ ท่ี 281/2549 ลงวันท่ี 15 พ.ค. 2549 เรื่อง การมอบอํานาจ 
 ใหผูวาราชการจังหวัดตามระบบบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 
6. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2552 
7. คําสั่งกรมธนารักษ ท่ี 296/2553 ลงวันท่ี 29 มิถุนายน 2553 เรื่อง หลักเกณฑ  
 การกําหนดอัตราคาเชา  คาทดแทน   และคาธรรมเนียมเก่ียวกับการจัดหา 
 ประโยชนในท่ีราชพัสดุ 
8. คําสั่งกรมธนารักษ ท่ี 508/2553 ลงวันท่ี 20 กันยายน 2553  เรื่องมอบอํานาจ 
 ใหธนารักษพ้ืนท่ี ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธนารักษ 
9. คําสั่งกรมธนารักษ ท่ี 509/2553 ลงวันท่ี 20 กันยายน 2553 เรื่อง มอบอํานาจให 
 ผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธนารักษ  

 

เอกสารอางอิงของกรมชลประทาน 
1. พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
2. ระเบียบกรมชลประทานวาดวยการขอใชและการจัดหาประโยชนเก่ียวกับ 

ท่ีราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน พ.ศ. 2551 
3. ประกาศกรมชลประทานเรื่องการรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ พ.ศ. 2552 
4.  คําสั่งกรมชลประทาน ท่ี ข 1021/2552 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ

ปฏิบัติการขออนุญาตเก่ียวกับท่ีราชพัสดุ และการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ ลงวันท่ี 26 
พฤศจิกายน 2552 

5. บันทึกขอความ ท่ี ฝผง. 881/2554 ลงวันท่ี 19 กรกฎาคม 2554 เรื่อง ขออนุมัติ 
ใชรหัสและแบบฟอรมท่ีปรับปรุงใหมพรอมยกเลิกรหัสและแบบฟอรมเดิม 

6. บันทึกขอความ ท่ี E ฝผง. 128/2555 ลงวันท่ี 25 มกราคม 2555 เรื่อง ขออนุญาต 
ใชแบบฟอรม ผ.ย. 53, ผ.ย. 54, ผ.ย. 55 

7. คําสั่งกรมชลประทานท่ี ข 151/2555 ลงวันท่ี 6 กุมภาพันธ 2555 เรื่อง มอบอํานาจ 
ในการดําเนินการขอใชท่ีดินของรัฐทุกประเภท 

8. คําสั่งกรมชลประทานท่ี ข152/2555 ลงวันท่ี 6 กุมภาพันธ 2555 เรื่อง มอบอํานาจ 
ดําเนินการกรณีหนวยงานของรัฐหรือบุคคลอ่ืนขอใชท่ีดินของรัฐประเภทอ่ืนท่ี 
กรมชลประทานใชประโยชนนอกเหนือจากท่ีราชพัสดุ 

9. มาตรฐานการเขียนแบบงานชลประทาน (กรอบชื่อแบบ) 
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6.  การขออนุญาตใชน้ําชลประทาน ตั้งโรงสูบน้ําและวางทอสงน้ํา 

1. ผูขออนุญาตย่ืนคํารองขอใชท่ีดินตอโครงการหรือหนวยงานอ่ืนๆของกรมชลประทาน ตามท่ีท่ีดินนั้น
ตั้งอยู โดยมีหลักฐานประกอบคําขออนุญาตของผูขออนุญาตใชท่ีดิน แบงไดดังนี้   

   1.1 สวนราชการ (กระทรวง ทบวง กรม องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หนวยงานของรัฐ หรือองคกรอ่ืนของรัฐ)  
  1.1.1 ยื่นคํารองขอใชท่ีดิน  (แบบ ชป.393) ลงนามโดยผูแทน  กระทรวง  ทบวง  กรม องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน หนวยงานของรัฐ องคกรอ่ืนของรัฐ หรือผูรับมอบอํานาจ (มีหนังสือมอบอํานาจ) 

 1.1.2  แผนท่ีแสดงจุดท่ีขออนุญาต แบบแปลน แผนผังท่ีแสดงรูปตัดตรงบริเวณท่ีขออนุญาต (ขนาด A1) 
พรอมรายการคํานวณท่ีมีวิศวกรซ่ึงเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติวิศวกร   
พ.ศ. 2542 ลงนามรับรอง โดยใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตาม
สาขาท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550     
และหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

 1.1.3 สําเนาหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ผูควบคุมการกอสราง (ลงนาม
รับรองสําเนา)โดยใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาท่ีกําหนดไว
ในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือรับรอง
ของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ระหวางทําการกอสรางสิ่งปลูกสรางใบอนุญาตตองไมหมดอายุ) 

1.2 รัฐวิสาหกิจ 
1.2.1 ยื่นคํารองขอใชท่ีดิน (แบบ ชป.393) ลงนามโดยผูแทนรัฐวิสาหกิจหรือผูไดรับมอบอํานาจ                 

(มีหนังสือมอบอํานาจพรอมท้ังติดอากรแสตมป 30 บาท) 
1.2.2 แผนท่ีแสดงจุดท่ีขออนุญาต แบบแปลน แผนผังท่ีแสดงรูปตัดตรงบริเวณท่ีขออนุญาต                 

(ขนาด A1) พรอมรายการคํานวณ ท่ีมีวิศวกรซ่ึงเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติ
วิศวกร พ.ศ. 2542 ลงนามรับรองโดยใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ตามสาขาท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550  
และหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  

1.2.3 สําเนาหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ผูควบคุมการกอสราง (ลงนาม
รับรองสําเนา) โดยใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาท่ีกําหนด
ไวในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือรับรอง
ของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ระหวางทําการกอสรางสิ่งปลูกสรางใบอนุญาตตองไมหมดอายุ) 

 1.3 นิติบุคคล/บุคคลธรรมดา 
1.3.1 ยื่นคํารองขอใชท่ีดิน  (แบบ ชป.393)   

 1.3.2 ตนฉบับหนังสือรับรองนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย รับรองไมเกิน 
1 เดือน หรือสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลดังกลาวพรอมลงนามรับรองโดยกรรมการผูมีอํานาจและ
ประทับตราสําคัญของนิติบุคคลนั้น หรือโดยหุนสวนผูจัดการผูมีอํานาจ หรือหนังสือรับรองนิติบุคคลทาง
อิเล็กทรอนิกส 

1.3.3 สําเนาบัตรประชาชน  สําเนาทะเบียนบานของผูขออนุญาต (ลงนามรับรองสําเนา) 
 1.3.4 ถามีการมอบอํานาจ ตองทําเปนหนังสือมอบอํานาจติดอากรแสตมป 30 บาท พรอมสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชน  สําเนาทะเบียนบาน ของผูมอบอํานาจและของผูรับมอบอํานาจ (ลงนามรับรองสําเนา) 



 

***   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    ***    
คูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุคูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุ  และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชนและที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน    

กรมชลประทานกรมชลประทาน  

- 93 - 

 1.3.5 หากเปนบริษัท หางหุนสวน ผูมีสิทธิลงนามในหนังสือมอบอํานาจจะตองเปนกรรมการหรือ
หุนสวนผูจัดการผูท่ีมีอํานาจตามหนังสือของกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย (ลงนามรับรองสําเนา) 

1.3.6 สําเนาโฉนดท่ีดินของผูขออนุญาต (ลงนามรับรองสําเนา) 
 1.3.7 กรณีท่ีดินของผูขออนุญาตมีบุคคลหลายบุคคลเปนเจาของกรรมสิทธิ์รวม ดังปรากฏรายละเอียด 
ในโฉนดท่ีดินท่ีแนบ เจาของกรรมสิทธิ์รวมท้ังหมดจะตองลงนามในฐานะผูขออนุญาตตามแบบฟอรม               
ขออนุญาตใชท่ีราชพัสดุ (ชป.393) ทุกรายหรือมอบอํานาจใหบุคคลใดกระทําการแทน โดยตองทําเปนหนังสือ
มอบอํานาจติดอากรแสตมป 30 บาท พรอมสําเนาบัตรประชาชน สําเนาทะเบียนบานของผูมอบอํานาจ
และผูรับมอบอํานาจ (ลงนามรับรองสําเนา) 
  1.3.8 กรณีท่ีดินของผูขออนุญาตติดภาระจํานอง  ตองมีหนังสือยินยอมจากผูรับจํานอง  
 1.3.9 แผนท่ีแสดงจุดท่ีขออนุญาต แบบแปลน แผนผังท่ีแสดงรูปตัดตรงบริเวณท่ีขออนุญาต (ขนาด A1) 
พรอมรายการคํานวณ ท่ีมีวิศวกรซ่ึงเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 
ลงนามรับรอง โดยใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาท่ีกําหนดไว
ในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือรับรอง
ของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
  1.3.10 สําเนาหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ผูควบคุมการกอสราง (ลงนาม
รับรองสําเนา) โดยใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาท่ีกําหนด
ไวในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือรับรอง
ของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ระหวางทําการกอสรางสิ่งปลูกสรางใบอนุญาตฯ ตองไมหมดอายุ) 
 

2. การดําเนินการตรวจสอบประเภทท่ีดินท่ีขออนุญาตใช โดยแบงท่ีดินท่ีขอใช ออกเปน 2 กรณี คือ กรณี
ท่ีราชพัสดุ และกรณีท่ีดินของรัฐประเภทอ่ืนท่ีกรมชลประทานใชประโยชนนอกเหนือจากท่ีราชพัสดุ 
 

    2.1 การดําเนินการในกรณีของท่ีราชพัสดุ 

    2.1.1  การพิจารณาดําเนินการของโครงการ หรือหนวยงานอ่ืน  ๆของกรมชลประทานท่ีท่ีราชพัสดุนั้นตั้งอยู                 
มีข้ันตอนการดําเนินการ ดังนี้  
           2.1.1.1 ใหเจาหนาท่ีผูรับคํารองดําเนินการตรวจสอบประเภทท่ีราชพัสดุ และคุณสมบัติของ           
ผูขอเขาทําประโยชน ตลอดจนเอกสารหลักฐานท่ีจําเปนท่ีใชประกอบคํารองนั้นโดยเร็ว 

2.1.1.2 ถาคํารองนั้นขัดกับหลักเกณฑการขอใชหรือการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุในความ
ครอบครองของกรมชลประทาน และกฎหมายวาดวยการชลประทานหลวง ใหเจาหนาท่ีผูรับคํารอง                
ทําหนังสือตอบแจงขอขัดของใหผูขอเขาทําประโยชนทราบโดยตรง ภายใน 7 วันทําการ นับแตวันรับคํารอง 

2.1.1.3 หากคํารองนั้นถูกตอง ใหเจาหนาท่ีผูรับคํารองมีหนังสือแจงผูขอเขาทําประโยชน          
(ผูขออนุญาต) ภายใน 3 วันทําการ และใหผูขออนุญาตจัดทําแผนท่ีและผังบริเวณท่ีราชพัสดุท่ีขอใชนั้น 
พรอมทํารายละเอียดประกอบแผนท่ีระบุหมายเลขท่ีดินตามหนังสือสําคัญหรือระวางหมุดหลักฐาน เนื้อท่ีท่ี
ขอเขาทําประโยชนลงในแผนท่ีใหชัดเจน รวมท้ังนําสงแบบแปลน รูปตัด ซ่ึงแสดงรายละเอียดของสิ่งปลูก
สรางท่ีจะขออนุญาตดําเนินการในท่ีดินท่ีขอใชนั้น สงใหเจาหนาท่ีผูรับคํารองเพ่ือจัดทําแบบรายงาน
ตรวจสอบท่ีดิน และเปรียบเทียบรายละเอียดผังบริเวณตอไป   
          2.1.1.4 เจาหนาท่ีของโครงการผูรับคํารอง ตองจัดทําแผนท่ีแสดงจุดขออนุญาต ผังบริเวณ และรูปตัด  
ณ จุดขออนุญาตกอสราง  รวมท้ังแบบรูปตัดทางน้ําท่ีอยูดานเหนือน้ําและดานทายน้ําเปนระยะ 20 เมตร              
จากจุดขออนุญาต โดยรายละเอียดขางตนนี้ ตองผานการลงนามเห็นชอบ อนุมัติในแบบและรายละเอียด 
จากผูมีอํานาจตามกรอบแบบเอกสารท่ีกรมชลประทานกําหนดแนบทายคูมือนี้ 
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 2.1.1.5 จัดทํารายงานตรวจสอบการขออนุญาต ชป.393/5   
2.1.1.6 ใหความเห็นทางดานวิศวกรรม   พิจารณาปญหาและอุปสรรคตาง ๆ  ตองานชลประทาน

ใหเปน ไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และหลักเกณฑท่ีเก่ียวของ 
           2.1.1.7 หากมีความจําเปนจะกําหนดเง่ือนไขพิเศษนอกเหนือจากเง่ือนไขในหนังสืออนุญาต
กําหนดได แตท้ังนี้ตองอยูภายใตกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และหลักเกณฑท่ีเก่ียวของ  
           2.1.1.8 ใหผูมีอํานาจท่ีโครงการท่ีกําหนดไว ลงนามกํากับในแบบแปลน รูปตัด ซ่ึงแสดงรายละเอียด
ของสิ่งปลูกสราง ท่ีผูขออนุญาตนําสงท้ังหมด เพ่ือนําเสนอผูอํานวยการในสายการบังคับบัญชาตอไป 
          2.1.1.9 ในกรณีท่ีผูอํานวยการโครงการ หรือหนวยงานอ่ืนๆ ของกรมชลประทานท่ีท่ีราชพัสดุนั้น 
อยูในสายการบังคับบัญชาของสํานักชลประทาน ใหนําเสนอผูอํานวยการสํานักชลประทานใหความยินยอม 
หรือไมใหความยินยอมตอไป 
 2.1.1.10 ในกรณีท่ีผูอํานวยการสํานักงานกอสราง หรือหนวยงานอ่ืนๆ ของกรมชลประทานท่ี                      
ท่ีราชพัสดุนั้นไมไดอยูในสายการบังคับบัญชาของสํานักชลประทาน ใหนําเสนอผูอํานวยการตามสายการ           
บังคับบัญชาของตนนั้น พิจารณาใหความเห็นในการขอใชประโยชนรวมกันกอน แลวจึงนําเสนอผูอํานวยการ                     
สํานักชลประทานใหความยินยอมหรือไมใหความยินยอมตอไป 

 

2.1.2 การพิจารณาของสํานักชลประทาน         
2.1.2.1 ผูอํานวยการสํานักชลประทานดําเนินการพิจารณาใหความยินยอมหรือไมใหความยินยอม 

(ตามระเบียบกรมชลประทานวาดวยการขอใชและการจัดหาประโยชนเก่ียวกับท่ีราชพัสดุในความครอบครอง
ของกรมชลประทาน พ.ศ. 2551 ประกอบกฎหมายวาดวยการชลประทานหลวง)  

2.1.2.2 กรณีใหความยินยอม (อนุญาต) ใหทําหนังสือลงนามแทนกรมชลประทาน กําหนดเง่ือนไข (ถามี) 
พรอมเอกสารการขออนุญาต ใหกรมธนารักษหรือผูวาราชการจังหวัด หรือธนารักษพ้ืนท่ีผูรับมอบอํานาจ
พิจารณา และสงสําเนาแจงผูขออนุญาต รับทราบตอไป 
 2.1.2.3 กรณีไมใหความยินยอม (ไมอนุญาต) ใหทําหนังสือไมอนุญาตโดยแจงเหตุผล ขอกฎหมาย    
ใหผูขออนุญาตทราบ 

 2.1.3 การพิจารณาของกรมธนารักษหรือผูวาราชการจังหวัดหรือธนารักษพ้ืนท่ีผูรับมอบอํานาจ 
          2.1.3.1 เม่ืออธิบดีกรมธนารักษหรือผูวาราชการจังหวัด หรือธนารักษพ้ืนท่ีผูรับมอบอํานาจ 
พิจารณาอนุญาตใหใชท่ีราชพัสดุดังกลาวแลว จึงใหผูขออนุญาตชําระคาทดแทนการใชประโยชน และแจง
การอนุญาตใชใหกรมชลประทานทราบเพ่ือดําเนินการตอไป 
         2.1.3.2 ในกรณีอธิบดีกรมธนารักษ หรือผูวาราชการจังหวัด หรือธนารักษพ้ืนท่ีผูรับมอบอํานาจ 
พิจารณาไมอนุญาตใหใชท่ีราชพัสดุดังกลาว จะแจงการไมอนุญาตใชใหผูขออนุญาตและกรมชลประทาน
ทราบตอไป 

 2.1.4  การออกหนังสืออนุญาตโครงการ หรือหนวยงานอ่ืน  ๆของกรมชลประทานท่ีท่ีราชพัสดุนั้นตั้งอยู  
         2.1.4.1 เม่ืออธิบดีกรมธนารักษ หรือผูวาราชการจังหวัดหรือธนารักษพ้ืนท่ีผูรับมอบอํานาจ 
พิจารณา อนุญาตใหใชท่ีดินและผูขอใชท่ีดินไดชําระคาทดแทนการใชประโยชนพรอมลงนามในบันทึก             
คํายินยอมปฏิบัติตามเง่ือนไขในแบบกรมธนารักษแลว จึงมีหนังสือแจงการอนุญาตใหกรมชลประทานทราบ                           
และตอมาเม่ือกรมชลประทานโดยโครงการแจงผูขออนุญาตมาลงนามในหนังสืออนุญาต ผ.ย. 38 ผูขออนุญาต         
จึงจะเริ่มดําเนินการกอสรางไดภายหลังลงนามและตามเง่ือนไขในหนังสืออนุญาต 
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        2.1.4.2 หนังสืออนุญาต ผ.ย. 38 นั้น มีการจัดทําจํานวน 4 ชุด ดังนี้ 
  - ตนฉบับ เก็บไวท่ีโครงการ 1 ชุด 
  - คูฉบับ เก็บไวท่ีผูรับอนุญาต 1 ชุด 
  - สําเนา เก็บไวท่ีสํานักชลประทาน 1 ชุด 
  - สําเนา เก็บไวท่ีกลุมงานการใชพ้ืนท่ีดานชลประทาน 1 ชุด 

 

2.2 การดําเนินการในกรณีของท่ีดินของรัฐประเภทอ่ืนท่ีกรมชลประทานใชประโยชน นอกเหนือจากท่ี
ราชพัสดุ 
 

    2.2.1 การพิจารณาดําเนินการของโครงการ หรือหนวยงานอ่ืน  ๆของกรมชลประทานท่ีท่ีดินของรัฐประเภทอ่ืน 
ท่ีกรมชลประทานใชประโยชนนอกเหนือจากท่ีราชพัสดุนั้น ตั้งอยู มีข้ันตอนการดําเนินการ ดังนี้  
          2.2.1.1 ใหเจาหนาท่ีผูรับคํารองดําเนินการตรวจสอบประเภทท่ีดินท่ีมีผูมาขออนุญาตใชนั้นเปน
ท่ีดินฯ ท่ีหนวยงานของรัฐนั้นๆ ไดอนุญาตใหกรมชลประทานใชประโยชนภายในกรอบวัตถุประสงคท่ีขอใช 
โดยตองพิจารณาเง่ือนไขการไดรับอนุญาต และพิจารณาวามีขอหามใหผูอ่ืนมาใชประโยชนรวมไดหรือไม 
          2.2.1.2 หากหนวยงานของรัฐท่ีอนุญาตใหกรมชลประทานใชประโยชนท่ีดินฯ ระบุเง่ือนไขหาม 
กรมชลประทานนําท่ีดินท่ีไดรับอนุญาตไปใชนอกกิจการท่ีขอหรือไปใหผู อ่ืนใชประโยชนรวมดวย                       
ใหโครงการหรือหนวยงานอ่ืนๆ ของกรมชลประทานท่ีรับคํารองนั้น ทําหนังสือใหผูอํานวยการสํานัก
ชลประทาน ผูอํานวยการสํานักพัฒนาแหลงน้ําขนาดกลาง ผูอํานวยการสํานักพัฒนาแหลงน้ําขนาดใหญ 
ตามสายการบังคับบัญชาแลวแตกรณี แจงตอบเหตุขัดของดังกลาวใหผูขออนุญาตทราบ (ตามคําสั่ง                         
กรมชลประทานท่ี ข 152/2555) 
 2.2.1.3  หากหนวยงานของรัฐท่ีอนุญาตใหกรมชลประทานใชประโยชนท่ีดินฯ ไมไดระบุหรือมีเง่ือนไข 
หามกรมชลประทานนําท่ีดินท่ีไดรับอนุญาต ไปใหผูอ่ืนใชประโยชนรวมดวย ใหโครงการหรือหนวยงานอ่ืนๆ 
ของกรมชลประทานท่ีรับคํารองนั้น ดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูขอเขาทําประโยชน ตลอดจน
เอกสารหลักฐานท่ีจําเปนท่ีใชประกอบคํารองนั้นโดยเร็ว แลวจัดทํารายงานตรวจสอบการขออนุญาต              
ชป.393/5 
             2.2.1.4 พิจารณาใหความเห็นทางดานวิศวกรรม โดยพิจารณาปญหาและอุปสรรคตางๆตองาน
ชลประทาน วาคํารองนั้นขัดกับการใชประโยชนในการชลประทาน ตามกฎหมายวาดวยการชลประทาน
หลวง กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และหลักเกณฑท่ีเก่ียวของ และหลักเกณฑตามระเบียบกรมชลประทาน
วาดวยการขอใชและการจัดหาประโยชนเก่ียวกับท่ีราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน             
พ.ศ. 2551 โดยอนุโลมหรือไม 

2.2.1.5 หากเจาหนาท่ีผูรับคํารองพิจารณาในเบื้องตนตามขอ 2.2.1.3 และ 2.2.1.4 แลว เห็นวามี
ขอขัดของในการขอใชประโยชนรวมกัน หรือมีขอขัดของในดานวิศวกรรม ตามกฎหมายวาดวยการ                 
ชลประทานหลวง ฯลฯ ใหเสนอความเห็นขอขัดของในการขอใชประโยชนรวมกันหรือมีขอขัดของในดาน
วิศวกรรม ใหผูบังคับบัญชาตามสายการบังคับบัญชาพิจารณา 

2.2.1.6 หากเจาหนาท่ีผูรับคํารองพิจารณาในเบื้องตนตามขอ 2.2.1.3 และ 2.2.1.4 แลว เห็นวาไมมี
ขอขัดของในการขอใชประโยชนรวมกัน และไมมีขอขัดของในดานวิศวกรรม ตามกฎหมายวาดวยการ              
ชลประทานหลวง ฯลฯ ใหผูขออนุญาตจัดทําแผนท่ีและผังบริเวณท่ีดินของรัฐท่ีขอใชนั้น พรอมทํารายละเอียด 
ประกอบแผนท่ีระบุหมายเลขท่ีดินตามหนังสือสําคัญหรือระวางหมุดหลักฐาน เนื้อท่ีท่ีขอเขาทําประโยชน 
ลงในแผนท่ีใหชัดเจน รวมท้ังนําสงแบบแปลน รูปตัด ซ่ึงแสดงรายระเอียดของสิ่งปลูกสรางท่ีจะขออนุญาต



 

***   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    ***    
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ดําเนินการในท่ีดินท่ีขอใชนั้น สงใหเจาหนาท่ีผูรับคํารองเพ่ือจัดทําแบบรายงานตรวจสอบท่ีดินและเปรียบ 
เทียบรายละเอียดผังบริเวณตอไป   
          2.2.1.7 เจาหนาท่ีของโครงการผูรับคํารอง ตองจัดทําแผนท่ีแสดงจุดขออนุญาต ผังบริเวณ และรูปตัด  
ณ จุดขออนุญาตกอสราง รวมท้ังแบบรูปตัดทางน้ํา ท่ีอยูดานเหนือน้ําและดานทายน้ําเปนระยะ                
20 เมตร จากจุดขออนุญาต โดยรายละเอียดขางตนนี้ตองผานการลงนามเห็นชอบ อนุมัติในแบบและ
รายละเอียดจากผูมีอํานาจตามกรอบแบบเอกสารท่ีกรมชลประทานกําหนดแนบทายคูมือนี้ 
          2.2.1.8 หากมีความจําเปนจะกําหนดเง่ือนไขพิเศษนอกเหนือจากเง่ือนไขในหนังสืออนุญาตกําหนดได 
แตท้ังนี้ตองอยูภายใตกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และหลักเกณฑท่ีเก่ียวของ 
          2.2.1.9 ใหผูมีอํานาจท่ีโครงการท่ีกําหนดไวลงนามกํากับในแบบแปลน รูปตัด ซ่ึงแสดงรายละเอียด
ของสิ่งปลูกสรางท่ีผูขออนุญาตนําสงท้ังหมด เพ่ือนําเสนอผูอํานวยการในสายการบังคับบัญชาตอไป 
          2.2.1.10 ในกรณีท่ีผูอํานวยการโครงการ หรือหนวยงานอ่ืนๆ ของกรมชลประทานท่ีท่ีดินฯ นั้น อยูใน
สายการบังคับบัญชาของสํานักชลประทาน ใหนําเสนอผูอํานวยการสํานักชลประทานใหความยินยอม          
หรือไมใหความยินยอมตอไป 

2.2.1.11 ในกรณีท่ีผูอํานวยการสํานักงานกอสราง หรือหนวยงานอ่ืนๆ ของกรมชลประทานท่ีท่ีดินฯ นั้น
ไมไดอยูในสายการบังคับบัญชาของสํานักชลประทาน ใหนําเสนอผูอํานวยการตามสายการบังคับบัญชา 
ของตน พิจารณาใหความเห็นในการขอใชประโยชนรวมกันกอนแลวจึงนําเสนอผู อํานวยการสํานัก
ชลประทานใหความยินยอมหรือไมใหความยินยอมตอไป 

 

 2.2.2 การพิจารณาของสํานักชลประทาน         
 2.2.2.1 ผูอํานวยการสํานักชลประทานพิจารณาใหความยินยอมหรือไมใหความยินยอม (ตามคําสั่ง                 

กรมชลประทานท่ี ข 152/2555 ประกอบกฎหมายวาดวยการชลประทานหลวง และตามระเบียบ                  
กรมชลประทานวาดวยการขอใชและการจัดหาประโยชนเก่ียวกับท่ีราชพัสดุในความครอบครองของ                  
กรมชลประทาน พ.ศ. 2551 โดยอนุโลม ท้ังนี้ตองอยูภายใตกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑ วิธีการ
และเง่ือนไขของหนวยงานของรัฐท่ีอนุญาตใหกรมชลประทานใชประโยชนในท่ีดินของรัฐประเภทนั้น)  

2.2.2.2 กรณีใหความยินยอม (อนุญาต) ใหทําหนังสือลงนามแทนกรมชลประทาน แจงผูขออนุญาต
พรอมกําหนดเง่ือนไข (ถามี) เพ่ือใหผูขออนุญาตใชประกอบการยื่นคําขออนุญาตตอหนวยงานของรัฐ                 
ท่ีเก่ียวของ ซ่ึงท่ีดินนั้นตั้งอยูเพ่ือพิจารณาตามอํานาจและหนาท่ี 

2.2.2.3 กรณีไมใหความยินยอม (ไมอนุญาต) ใหทําหนังสือไมอนุญาตแจงผูขออนุญาตทราบ โดยแจง
เหตุผล ขอกฎหมาย พรอมแจงสิทธิการอุทธรณภายใน 15 วัน นับแตวันท่ีผูขออนุญาตไดรับหนังสือแจง 

 

 2.2.3 การพิจารณาของหนวยงานของรัฐท่ีเกี่ยวของซ่ึงมีอํานาจหนาท่ีตามกฎหมายในการอนุมัติ   
อนุญาตใชท่ีดินของรัฐท่ีตั้งอยู 
          2.2.3.1 เม่ือหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของซ่ึงท่ีดินนั้นตั้งอยู พิจารณาอนุญาตใหใชท่ีดินดังกลาวแลว  
จะแจงใหผูขออนุญาต (หรือไดแจงใหกรมชลประทานทราบดวย) เพ่ือดําเนินการตอไป 
          2.2.3.2 ในกรณีหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของซ่ึงท่ีดินนั้นตั้งอยู พิจารณาไมอนุญาตใหใชท่ีดิน
ดังกลาว จะแจงการไมอนุญาตใชใหผูขออนุญาต (หรือไดแจงใหกรมชลประทานทราบดวย)  
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2.2.4 การออกหนังสืออนุญาตโครงการ หรือหนวยงานอ่ืน  ๆของกรมชลประทานท่ีท่ีดินของรัฐประเภทอ่ืนท่ี
กรมชลประทานใชประโยชนนอกเหนือจากท่ีราชพัสดุ    
         2.2.4.1 เม่ือหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของซ่ึงท่ีดินนั้นตั้งอยูพิจารณาอนุญาตใหใชท่ีดิน และผูขอใช             
ไดดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และหลักเกณฑของหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของนั้นแลว 
จึงมีหนังสือแจงการอนุญาตใหกรมชลประทานทราบ 
         2.2.4.2 เม่ือกรมชลประทานโดยโครงการ แจงผูขออนุญาตมาลงนามในหนังสืออนุญาต ผ.ย. 38                     
ผูขออนุญาตจึงจะเริ่มดําเนินการกอสรางไดภายหลังลงนามและตามเง่ือนไขในหนังสืออนุญาต 
         2.2.4.3 หนังสืออนุญาต ผ.ย. 38 นั้น มีการจัดทําจํานวน 4 ชุด ดังนี้ 
  - ตนฉบับ เก็บไวท่ีโครงการ 1 ชุด 
  - คูฉบับ เก็บไวท่ีผูรับอนุญาต 1 ชุด 
  - สําเนา เก็บไวท่ีสํานักชลประทาน 1 ชุด 
  - สําเนา เก็บไวท่ีกลุมงานการใชพ้ืนท่ีดานชลประทาน 1 ชุด 

3.  การพิจารณาดานวิศวกรรม 
3.1 ตรวจสอบประเภททางน้ําและประเภทท่ีดินท่ีขออนุญาตสราง 
3.2 พิจารณาเรื่องการกอสรางท่ีขออนุญาตครั้งนี้   ตองไมกระทบตอน้ําและทางน้ําชลประทาน             

หรืออาคารชลประทานตางๆ 
3.3 ตรวจสอบปริมาณตนทุนท่ีมีอยู เม่ือหักปริมาณน้ําท่ีไดอนุญาตผูใชน้ํารายอ่ืนใชน้ําไปแลว มีเหลือ

พอท่ีจะพิจารณาใหผูขอใชน้ํารายนี้ใชน้ําในปริมาณน้ําท่ีขอไดหรือไม 
3.4 ตรวจสอบเพ่ิมเติมวาน้ําชลประทานท่ีขออนุญาตนําไปใชนั้น จะสรางปญหาและผลกระทบใหเกิด

มลภาวะเปนพิษตอพ้ืนท่ีชลประทานหรือทางน้ําชลประทานตามมาภายหลังหรือไม  
3.5 การกอสรางโรงสูบน้ํา ควรพิจารณากอสรางใกลเขตชลประทาน หรือแนวหลักเขตท่ีดินของราษฎร

เปนหลัก (โดยท่ัวไปไมเกิน 2.00 เมตร) เพ่ือท่ีจะไดไมเปนอุปสรรคตอการดําเนินกิจกรรมชลประทานในอนาคต 
3.6 ตรวจสอบระดับน้ําต่ําสุดและสูงสุดของทางน้ําท่ีขออนุญาตกอสรางจากแบบกอสรางท่ีกําหนด หาก

ไมมีแบบกอสรางใหใชจากบัญชีระดับน้ํายอนหลัง 10 ป ท่ีจัดทําข้ึนอยางถูกหลักวิชาการ เพ่ือพิจารณา
ความเหมาะสมในการกําหนดระดับของโรงสูบน้ํา ทอสูบน้ําและทอสงน้ําชลประทาน 

3.7 ในกรณีการวางทอสูบน้ํา ทอสงน้ํา ใหพิจารณาหลักการเดียวกันกับการวางทอประปาเปนหลัก 
3.8 ตองมีการติดตั้งมาตรวัดน้ํา เพ่ือท่ีจะสามารถตรวจสอบปริมาณน้ําท่ีสูบเอาไปใชได 
3.9 ตําแหนงของมาตรวัดน้ํา ควรอยูในเขตชลประทานเพ่ือใหเจาหนาท่ีของชลประทานสามารถ

ตรวจสอบและอานมาตรได แตหากไมสามารถติดตั้งในเขตประทานได ผูขออนุญาตตองมีหนังสืออนุญาตให
เจาหนาท่ีของชลประทานสามารถเขาไปตรวจสอบและอานมาตรวัดน้ําไดโดยสะดวก 

3.10 ผูขออนุญาตตองมีหนังสือยืนยันกับกรมชลประทาน วายอมรับผิดชอบคาเสียหายและคาใชจาย                   
ในการจัดการแกไขปญหาท้ังหมด หากเกิดความเสียหายกับน้ําและทางน้ําชลประทานหรืออาคารชลประทาน 
หรือกับประชาชนท่ีไดรับผลกระทบ อันเกิดจากการกระทําของผูขออนุญาต 

3.11 ตรวจดูแบบแปลนของผูขออนุญาต แนววางทอสูบน้ํา ทอสงน้ํา และแบบแปลนรูปตัด ผังบริเวณ
ของโครงการฯ ท่ีแนววางทอสูบน้ํา ทอสงน้ําผาน พรอมท้ังแบบกอสรางโรงสูบน้ําวามีความสอดคลองกัน
หรือไม 
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หมายเหตุ :  
 เม่ือไดพิจารณาปญหาและอุปสรรคตางๆ ตองานชลประทานแลว หากมีกรณีดังตอไปนี้ใหสงเรื่อง
เสนอกรมชลประทาน โดยรองอธิบดีฝายบํารุงรักษา (ประธานคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ
ปฏิบัติ การขออนุญาตเก่ียวกับท่ีราชพัสดุและการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ) เพ่ือพิจารณาสั่งการตอไป 
 ก.  หากการพิจารณาทางดานวิศวกรรมแลวมีเง่ือนไขบางประการท่ีไมสามารถปฏิบัติได หรือมี
เง่ือนไขเพ่ิมเติม นอกเหนือจากท่ีกําหนด 
 ข.  เปนโครงการท่ีมีผลกระทบเกินขอบเขตของสํานักชลประทาน 
 ค.  เปนโครงการท่ีเปนแนวนโยบายของกรมชลประทาน     

4.  กลุมงานการใชพ้ืนท่ีดานชลประทาน สวนปรับปรุงบํารุงรักษา สํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา  
มีข้ันตอนการดําเนินการ  ดังนี้ 
     4.1 ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน รวมท้ังใหคําปรึกษา แนะนําปญหาเก่ียวกับการขออนุญาตใช            
ท่ีราชพัสดุและท่ีดินของรัฐประเภทอ่ืนท่ีกรมชลประทานใชประโยชน 
 4.2 ตรวจสอบสําเนาหนังสืออนุญาต หากมีขอผิดพลาดสงสําเนาหนังสืออนุญาตใหโครงการแกไข 
 4.3 รวบรวมรายละเอียดการอนุญาต ลงในฐานขอมูลการอนุญาตใหใชท่ีราชพัสดุและท่ีดินของรัฐ
ประเภทอ่ืนท่ีกรมชลประทานใชประโยชน 
หมายเหตุ 

1. กรณีเจาหนาท่ีผูรับคํารอง (ตามระเบียบกรมชลประทานวาดวยการขอใชและการจัดหาประโยชนเก่ียวกับท่ี

ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน พ.ศ. 2551 ขอ 6) หรือผูอํานวยการสํานักชลประทานเปน

ผูพิจารณาไมใหความยินยอม หรือไมอนุญาตตามคํารองขอของผูขออนุญาตโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย

วาดวยการชลประทานหลวง โดยทําเปนหนังสือ (ตามขอ 9) และตามคําสั่งกรมชลประทานท่ี ข 152/2555 

ขอ 2.1 วรรคทาย ถือวาเปนคําสั่งทางปกครอง ดังน้ัน นอกจากขอความในหนังสือจะตองแจงเหตุผล                  

ขอกฎหมาย ตองระบุขอความวาหากประสงคจะอุทธรณ หรือโตแยงคําสั่งใหผูขออนุญาตยื่นอุทธรณ หรือ

โตแยงตอเจาหนาท่ีผูทําคําสั่งทางปกครองภายใน 15 วันนับแตวันท่ีผูขออนุญาตไดรับหนังสือแจง (ถาไม

กําหนดระยะเวลา 15 วัน สิทธิในการอุทธรณหรือโตแยงจะขยายเปน 1 ป นับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจง) 

2. เมื่อเจาหนาท่ีผูรับคํารองหรือผูอํานวยการสํานักชลประทานไดรับหนังสืออุทธรณหรือโตแยงคําสั่งจาก                   

ผูอุทธรณแลวจะตองพิจารณาอุทธรณ หากมีความเห็นดังตอไปน้ี 

2.1 เห็นดวยกับคําอุทธรณไมวาท้ังหมดหรือบางสวน (โดยสรุปจะยินยอมหรืออนุญาต) ใหดําเนินการ
เปลี่ยนแปลงคําสั่งทางปกครองแลวแจงใหผูอุทธรณทราบเปนหนังสือไมเกิน 30 วัน นับแตวันท่ีไดรับ
อุทธรณ 

2.2 ไมเห็นดวยกับคําอุทธรณไมวาท้ังหมดหรือบางสวน (โดยสรุปไมยินยอมหรือไมอนุญาต) ใหรายงาน
ความเห็นพรอมเหตุผลเสนออธิบดีกรมชลประทานผานผูบังคับบัญชาตามสายการบังคับบัญชาโดยดวน 
ท้ังน้ีเพ่ืออธิบดีกรมชลประทานจะไดพิจารณาอุทธรณและแจงผลใหผูอุทธรณทราบไมเกิน 30 วัน               
นับแตวันท่ีอธิบดีกรมชลประทานไดรับอุทธรณ 

3. กรณีเปนการปฏิเสธผูขออนุญาตโดยสวนราชการอ่ืนท่ีเก่ียวของ ใหผูอํานวยการสํานักชลประทานจัดทํา
หนังสือแจงผูขออนุญาตใชสิทธ์ิอุทธรณหรือโตแยงคําสั่งไปยังสวนราชการน้ัน 

                  (ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539) 
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เอกสารอางอิงของกระทรวงการคลัง และกรมธนารักษ 
1. พระราชบัญญัติท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2518 
2. กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช  
 และจัดหาประโยชนเก่ียวกับท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2545 
3. กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช  
 และจัดหาประโยชนเก่ียวกับท่ีราชพัสดุ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 
4. กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช  
 และจัดหาประโยชนเก่ียวกับท่ีราชพัสดุ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549 
5. คําสั่งกรมธนารักษ ท่ี 281/2549 ลงวันท่ี 15 พ.ค. 2549 เรื่อง การมอบอํานาจ 
 ใหผูวาราชการจังหวัดตามระบบบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 
6. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2552 
7. คําสั่งกรมธนารักษ ท่ี 296/2553 ลงวันท่ี 29 มิถุนายน 2553 เรื่อง หลักเกณฑ  
 การกําหนดอัตราคาเชา  คาทดแทน   และคาธรรมเนียมเก่ียวกับการจัดหา 
 ประโยชนในท่ีราชพัสดุ 
8. คําสั่งกรมธนารักษ ท่ี 508/2553 ลงวันท่ี 20 กันยายน 2553  เรื่องมอบอํานาจ 
 ใหธนารักษพ้ืนท่ี ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธนารักษ 
9. คําสั่งกรมธนารักษ ท่ี 509/2553 ลงวันท่ี 20 กันยายน 2553 เรื่อง มอบอํานาจให 
 ผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธนารักษ  

 

เอกสารอางอิงของกรมชลประทาน 
1. พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
2. ระเบียบกรมชลประทานวาดวยการขอใชและการจัดหาประโยชนเก่ียวกับ 

ท่ีราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน พ.ศ. 2551 
3. ประกาศกรมชลประทานเรื่องการรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ พ.ศ. 2552 
4.  คําสั่งกรมชลประทาน ท่ี ข 1021/2552 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ

ปฏิบัติการขออนุญาตเก่ียวกับท่ีราชพัสดุ และการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ ลงวันท่ี 26 
พฤศจิกายน 2552 

5. บันทึกขอความ ท่ี ฝผง. 881/2554 ลงวันท่ี 19 กรกฎาคม 2554 เรื่อง ขออนุมัติ 
ใชรหัสและแบบฟอรมท่ีปรับปรุงใหมพรอมยกเลิกรหัสและแบบฟอรมเดิม 

6. บันทึกขอความ ท่ี E ฝผง. 128/2555 ลงวันท่ี 25 มกราคม 2555 เรื่อง ขออนุญาต 
ใชแบบฟอรม ผ.ย. 53, ผ.ย. 54, ผ.ย. 55 

7. คําสั่งกรมชลประทานท่ี ข 151/2555 ลงวันท่ี 6 กุมภาพันธ 2555 เรื่อง มอบอํานาจ 
ในการดําเนินการขอใชท่ีดินของรัฐทุกประเภท 

8. คําสั่งกรมชลประทานท่ี ข152/2555 ลงวันท่ี 6 กุมภาพันธ 2555 เรื่อง มอบอํานาจ 
ดําเนินการกรณีหนวยงานของรัฐหรือบุคคลอ่ืนขอใชท่ีดินของรัฐประเภทอ่ืนท่ี 
กรมชลประทานใชประโยชนนอกเหนือจากท่ีราชพัสดุ 

9. มาตรฐานการเขียนแบบงานชลประทาน (กรอบชื่อแบบ) 
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7. การขออนุญาตปกเสา พาดสายหรือรอยสายไฟฟา/โทรศพัทในเขตชลประทาน 

1. ผูขออนุญาตย่ืนคํารองขอใชท่ีดินตอโครงการหรือหนวยงานอ่ืนๆของกรมชลประทาน ตามท่ีท่ีดินนั้น
ตั้งอยู โดยมีหลักฐานประกอบคําขออนุญาตของผูขออนุญาตใชท่ีดิน แบงไดดังนี้   

   1.1 สวนราชการ (กระทรวง ทบวง กรม องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หนวยงานของรัฐ หรือองคกรอ่ืนของรัฐ)  
  1.1.1 ยื่นคํารองขอใชท่ีดิน  (แบบ ชป.393) ลงนามโดยผูแทน  กระทรวง  ทบวง  กรม องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน หนวยงานของรัฐ องคกรอ่ืนของรัฐ หรือผูรับมอบอํานาจ (มีหนังสือมอบอํานาจ) 

 1.1.2  แผนท่ีแสดงจุดท่ีขออนุญาต แบบแปลน แผนผังท่ีแสดงรูปตัดตรงบริเวณท่ีขออนุญาต (ขนาด A1) 
พรอมรายการคํานวณท่ีมีวิศวกรซ่ึงเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติวิศวกร   
พ.ศ. 2542 ลงนามรับรอง โดยใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตาม
สาขาท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550     
และหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

 1.1.3 สําเนาหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ผูควบคุมการกอสราง (ลงนาม
รับรองสําเนา)โดยใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาท่ีกําหนดไว
ในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือรับรอง
ของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ระหวางทําการกอสรางสิ่งปลูกสรางใบอนุญาตตองไมหมดอายุ) 

1.2 รัฐวิสาหกิจ 
1.2.1 ยื่นคํารองขอใชท่ีดิน (แบบ ชป.393) ลงนามโดยผูแทนรัฐวิสาหกิจหรือผูไดรับมอบอํานาจ                 

(มีหนังสือมอบอํานาจพรอมท้ังติดอากรแสตมป 30 บาท) 
1.2.2 แผนท่ีแสดงจุดท่ีขออนุญาต แบบแปลน แผนผังท่ีแสดงรูปตัดตรงบริเวณท่ีขออนุญาต                 

(ขนาด A1) พรอมรายการคํานวณ ท่ีมีวิศวกรซ่ึงเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติ
วิศวกร พ.ศ. 2542 ลงนามรับรองโดยใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ตามสาขาท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550  
และหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  

1.2.3 สําเนาหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ผูควบคุมการกอสราง (ลงนาม
รับรองสําเนา) โดยใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาท่ีกําหนด
ไวในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือรับรอง
ของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ระหวางทําการกอสรางสิ่งปลูกสรางใบอนุญาตตองไมหมดอายุ) 

 1.3 นิติบุคคล/บุคคลธรรมดา 
1.3.1 ยื่นคํารองขอใชท่ีดิน  (แบบ ชป.393)   

 1.3.2 ตนฉบับหนังสือรับรองนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย รับรองไมเกิน 
1 เดือน หรือสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลดังกลาวพรอมลงนามรับรองโดยกรรมการผูมีอํานาจและ
ประทับตราสําคัญของนิติบุคคลนั้น หรือโดยหุนสวนผูจัดการผูมีอํานาจ หรือหนังสือรับรองนิติบุคคลทาง
อิเล็กทรอนิกส 

1.3.3 สําเนาบัตรประชาชน  สําเนาทะเบียนบานของผูขออนุญาต (ลงนามรับรองสําเนา) 
 1.3.4 ถามีการมอบอํานาจ ตองทําเปนหนังสือมอบอํานาจติดอากรแสตมป 30 บาท พรอมสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชน  สําเนาทะเบียนบาน ของผูมอบอํานาจและของผูรับมอบอํานาจ (ลงนามรับรองสําเนา) 
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 1.3.5 หากเปนบริษัท หางหุนสวน ผูมีสิทธิลงนามในหนังสือมอบอํานาจจะตองเปนกรรมการหรือ
หุนสวนผูจัดการผูท่ีมีอํานาจตามหนังสือของกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย (ลงนามรับรองสําเนา) 

1.3.6 สําเนาโฉนดท่ีดินของผูขออนุญาต (ลงนามรับรองสําเนา) 
 1.3.7 กรณีท่ีดินของผูขออนุญาตมีบุคคลหลายบุคคลเปนเจาของกรรมสิทธิ์รวม ดังปรากฏรายละเอียด 
ในโฉนดท่ีดินท่ีแนบ เจาของกรรมสิทธิ์รวมท้ังหมดจะตองลงนามในฐานะผูขออนุญาตตามแบบฟอรม               
ขออนุญาตใชท่ีราชพัสดุ (ชป.393) ทุกรายหรือมอบอํานาจใหบุคคลใดกระทําการแทน โดยตองทําเปนหนังสือ
มอบอํานาจติดอากรแสตมป 30 บาท พรอมสําเนาบัตรประชาชน สําเนาทะเบียนบานของผูมอบอํานาจ
และผูรับมอบอํานาจ (ลงนามรับรองสําเนา) 
  1.3.8 กรณีท่ีดินของผูขออนุญาตติดภาระจํานอง  ตองมีหนังสือยินยอมจากผูรับจํานอง  
 1.3.9 แผนท่ีแสดงจุดท่ีขออนุญาต แบบแปลน แผนผังท่ีแสดงรูปตัดตรงบริเวณท่ีขออนุญาต (ขนาด A1) 
พรอมรายการคํานวณ ท่ีมีวิศวกรซ่ึงเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 
ลงนามรับรอง โดยใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาท่ีกําหนดไว
ในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือรับรอง
ของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
  1.3.10 สําเนาหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ผูควบคุมการกอสราง (ลงนาม
รับรองสําเนา) โดยใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาท่ีกําหนด
ไวในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือรับรอง
ของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ระหวางทําการกอสรางสิ่งปลูกสรางใบอนุญาตฯ ตองไมหมดอายุ) 
 

2. การดําเนินการตรวจสอบประเภทท่ีดินท่ีขออนุญาตใช โดยแบงท่ีดินท่ีขอใช ออกเปน 2 กรณี คือ กรณี
ท่ีราชพัสดุ และกรณีท่ีดินของรัฐประเภทอ่ืนท่ีกรมชลประทานใชประโยชนนอกเหนือจากท่ีราชพัสดุ 
 

    2.1 การดําเนินการในกรณีของท่ีราชพัสดุ 

    2.1.1  การพิจารณาดําเนินการของโครงการ หรือหนวยงานอ่ืน  ๆของกรมชลประทานท่ีท่ีราชพัสดุนั้นตั้งอยู                 
มีข้ันตอนการดําเนินการ ดังนี้  
           2.1.1.1 ใหเจาหนาท่ีผูรับคํารองดําเนินการตรวจสอบประเภทท่ีราชพัสดุ และคุณสมบัติของ           
ผูขอเขาทําประโยชน ตลอดจนเอกสารหลักฐานท่ีจําเปนท่ีใชประกอบคํารองนั้นโดยเร็ว 

2.1.1.2 ถาคํารองนั้นขัดกับหลักเกณฑการขอใชหรือการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุในความ
ครอบครองของกรมชลประทาน และกฎหมายวาดวยการชลประทานหลวง ใหเจาหนาท่ีผูรับคํารอง                
ทําหนังสือตอบแจงขอขัดของใหผูขอเขาทําประโยชนทราบโดยตรง ภายใน 7 วันทําการ นับแตวันรับคํารอง 

2.1.1.3 หากคํารองนั้นถูกตอง ใหเจาหนาท่ีผูรับคํารองมีหนังสือแจงผูขอเขาทําประโยชน          
(ผูขออนุญาต) ภายใน 3 วันทําการ และใหผูขออนุญาตจัดทําแผนท่ีและผังบริเวณท่ีราชพัสดุท่ีขอใชนั้น 
พรอมทํารายละเอียดประกอบแผนท่ีระบุหมายเลขท่ีดินตามหนังสือสําคัญหรือระวางหมุดหลักฐาน เนื้อท่ีท่ี
ขอเขาทําประโยชนลงในแผนท่ีใหชัดเจน รวมท้ังนําสงแบบแปลน รูปตัด ซ่ึงแสดงรายละเอียดของสิ่งปลูก
สรางท่ีจะขออนุญาตดําเนินการในท่ีดินท่ีขอใชนั้น สงใหเจาหนาท่ีผูรับคํารองเพ่ือจัดทําแบบรายงาน
ตรวจสอบท่ีดิน และเปรียบเทียบรายละเอียดผังบริเวณตอไป   
          2.1.1.4 เจาหนาท่ีของโครงการผูรับคํารอง ตองจัดทําแผนท่ีแสดงจุดขออนุญาต ผังบริเวณ และรูปตัด  
ณ จุดขออนุญาตกอสราง  รวมท้ังแบบรูปตัดทางน้ําท่ีอยูดานเหนือน้ําและดานทายน้ําเปนระยะ 20 เมตร              
จากจุดขออนุญาต โดยรายละเอียดขางตนนี้ ตองผานการลงนามเห็นชอบ อนุมัติในแบบและรายละเอียด 
จากผูมีอํานาจตามกรอบแบบเอกสารท่ีกรมชลประทานกําหนดแนบทายคูมือนี้ 



 

***   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    ***    
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 2.1.1.5 จัดทํารายงานตรวจสอบการขออนุญาต ชป.393/6   
2.1.1.6 ใหความเห็นทางดานวิศวกรรม   พิจารณาปญหาและอุปสรรคตาง ๆ  ตองานชลประทาน

ใหเปน ไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และหลักเกณฑท่ีเก่ียวของ 
           2.1.1.7 หากมีความจําเปนจะกําหนดเง่ือนไขพิเศษนอกเหนือจากเง่ือนไขในหนังสืออนุญาต
กําหนดได แตท้ังนี้ตองอยูภายใตกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และหลักเกณฑท่ีเก่ียวของ  
           2.1.1.8 ใหผูมีอํานาจท่ีโครงการท่ีกําหนดไว ลงนามกํากับในแบบแปลน รูปตัด ซ่ึงแสดงรายละเอียด
ของสิ่งปลูกสราง ท่ีผูขออนุญาตนําสงท้ังหมด เพ่ือนําเสนอผูอํานวยการในสายการบังคับบัญชาตอไป 
          2.1.1.9 ในกรณีท่ีผูอํานวยการโครงการ หรือหนวยงานอ่ืนๆ ของกรมชลประทานท่ีท่ีราชพัสดุนั้น 
อยูในสายการบังคับบัญชาของสํานักชลประทาน ใหนําเสนอผูอํานวยการสํานักชลประทานใหความยินยอม 
หรือไมใหความยินยอมตอไป 
 2.1.1.10 ในกรณีท่ีผูอํานวยการสํานักงานกอสราง หรือหนวยงานอ่ืนๆ ของกรมชลประทานท่ี             
ท่ีราชพัสดุนั้นไมไดอยูในสายการบังคับบัญชาของสํานักชลประทาน ใหนําเสนอผูอํานวยการตามสายการ            
บังคับบัญชาของตนนั้น พิจารณาใหความเห็นในการขอใชประโยชนรวมกันกอน แลวจึงนําเสนอผูอํานวยการ                     
สํานักชลประทานใหความยินยอมหรือไมใหความยินยอมตอไป 

 

2.1.2 การพิจารณาของสํานักชลประทาน         
2.1.2.1 ผูอํานวยการสํานักชลประทานดําเนินการพิจารณาใหความยินยอมหรือไมใหความยินยอม 

(ตามระเบียบกรมชลประทานวาดวยการขอใชและการจัดหาประโยชนเก่ียวกับท่ีราชพัสดุในความครอบครอง
ของกรมชลประทาน พ.ศ. 2551 ประกอบกฎหมายวาดวยการชลประทานหลวง)  

2.1.2.2 กรณีใหความยินยอม (อนุญาต) ใหทําหนังสือลงนามแทนกรมชลประทาน กําหนดเง่ือนไข (ถามี) 
พรอมเอกสารการขออนุญาต ใหกรมธนารักษหรือผูวาราชการจังหวัด หรือธนารักษพ้ืนท่ีผูรับมอบอํานาจ
พิจารณา และสงสําเนาแจงผูขออนุญาต รับทราบตอไป 
 2.1.2.3 กรณีไมใหความยินยอม (ไมอนุญาต) ใหทําหนังสือไมอนุญาตโดยแจงเหตุผล ขอกฎหมาย    
ใหผูขออนุญาตทราบ 

 2.1.3 การพิจารณาของกรมธนารักษหรือผูวาราชการจังหวัดหรือธนารักษพ้ืนท่ีผูรับมอบอํานาจ 
          2.1.3.1 เม่ืออธิบดีกรมธนารักษหรือผูวาราชการจังหวัด หรือธนารักษพ้ืนท่ีผูรับมอบอํานาจ 
พิจารณาอนุญาตใหใชท่ีราชพัสดุดังกลาวแลว จึงใหผูขออนุญาตชําระคาทดแทนการใชประโยชน และแจง
การอนุญาตใชใหกรมชลประทานทราบเพ่ือดําเนินการตอไป 
         2.1.3.2 ในกรณีอธิบดีกรมธนารักษ หรือผูวาราชการจังหวัด หรือธนารักษพ้ืนท่ีผูรับมอบอํานาจ 
พิจารณาไมอนุญาตใหใชท่ีราชพัสดุดังกลาว จะแจงการไมอนุญาตใชใหผูขออนุญาตและกรมชลประทาน
ทราบตอไป 

 2.1.4  การออกหนังสืออนุญาตโครงการ หรือหนวยงานอ่ืน  ๆของกรมชลประทานท่ีท่ีราชพัสดุนั้นตั้งอยู  
         2.1.4.1 เม่ืออธิบดีกรมธนารักษ หรือผูวาราชการจังหวัดหรือธนารักษพ้ืนท่ีผูรับมอบอํานาจ 
พิจารณา อนุญาตใหใชท่ีดินและผูขอใชท่ีดินไดชําระคาทดแทนการใชประโยชนพรอมลงนามในบันทึก             
คํายินยอมปฏิบัติตามเง่ือนไขในแบบกรมธนารักษแลว จึงมีหนังสือแจงการอนุญาตใหกรมชลประทานทราบ                           
และตอมาเม่ือกรมชลประทานโดยโครงการแจงผูขออนุญาตมาลงนามในหนังสืออนุญาต ผ.ย. 39 ผูขออนุญาต         
จึงจะเริ่มดําเนินการกอสรางไดภายหลังลงนามและตามเง่ือนไขในหนังสืออนุญาต 
 
 



 

***   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    ***    
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        2.1.4.2 หนังสืออนุญาต ผ.ย. 39 นั้น มีการจัดทําจํานวน 4 ชุด ดังนี้ 
  - ตนฉบับ เก็บไวท่ีโครงการ 1 ชุด 
  - คูฉบับ เก็บไวท่ีผูรับอนุญาต 1 ชุด 
  - สําเนา เก็บไวท่ีสํานักชลประทาน 1 ชุด 
  - สําเนา เก็บไวท่ีกลุมงานการใชพ้ืนท่ีดานชลประทาน 1 ชุด 

 

 2.2 การดําเนินการในกรณีของท่ีดินของรัฐประเภทอ่ืนท่ีกรมชลประทานใชประโยชน นอกเหนือจากท่ี
ราชพัสดุ 
 

    2.2.1 การพิจารณาดําเนินการของโครงการ หรือหนวยงานอ่ืน  ๆของกรมชลประทานท่ีท่ีดินของรัฐประเภทอ่ืน 
ท่ีกรมชลประทานใชประโยชนนอกเหนือจากท่ีราชพัสดุนั้น ตั้งอยู มีข้ันตอนการดําเนินการ ดังนี้  
          2.2.1.1 ใหเจาหนาท่ีผูรับคํารองดําเนินการตรวจสอบประเภทท่ีดินท่ีมีผูมาขออนุญาตใชนั้นเปน
ท่ีดินฯ ท่ีหนวยงานของรัฐนั้นๆ ไดอนุญาตใหกรมชลประทานใชประโยชนภายในกรอบวัตถุประสงคท่ีขอใช 
โดยตองพิจารณาเง่ือนไขการไดรับอนุญาต และพิจารณาวามีขอหามใหผูอ่ืนมาใชประโยชนรวมไดหรือไม 
          2.2.1.2 หากหนวยงานของรัฐท่ีอนุญาตใหกรมชลประทานใชประโยชนท่ีดินฯ ระบุเง่ือนไขหาม 
กรมชลประทานนําท่ีดินท่ีไดรับอนุญาตไปใชนอกกิจการท่ีขอหรือไปใหผู อ่ืนใชประโยชนรวมดวย                       
ใหโครงการหรือหนวยงานอ่ืนๆ ของกรมชลประทานท่ีรับคํารองนั้น ทําหนังสือใหผูอํานวยการสํานัก
ชลประทาน ผูอํานวยการสํานักพัฒนาแหลงน้ําขนาดกลาง ผูอํานวยการสํานักพัฒนาแหลงน้ําขนาดใหญ 
ตามสายการบังคับบัญชาแลวแตกรณี แจงตอบเหตุขัดของดังกลาวใหผูขออนุญาตทราบ (ตามคําสั่ง                         
กรมชลประทานท่ี ข 152/2555) 
 2.2.1.3  หากหนวยงานของรัฐท่ีอนุญาตใหกรมชลประทานใชประโยชนท่ีดินฯ ไมไดระบุหรือมีเง่ือนไข 
หามกรมชลประทานนําท่ีดินท่ีไดรับอนุญาต ไปใหผูอ่ืนใชประโยชนรวมดวย ใหโครงการหรือหนวยงานอ่ืนๆ 
ของกรมชลประทานท่ีรับคํารองนั้น ดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูขอเขาทําประโยชน ตลอดจน
เอกสารหลักฐานท่ีจําเปนท่ีใชประกอบคํารองนั้นโดยเร็ว แลวจัดทํารายงานตรวจสอบการขออนุญาต              
ชป.393/6 
             2.2.1.4 พิจารณาใหความเห็นทางดานวิศวกรรม โดยพิจารณาปญหาและอุปสรรคตางๆตองาน
ชลประทาน วาคํารองนั้นขัดกับการใชประโยชนในการชลประทาน ตามกฎหมายวาดวยการชลประทาน
หลวง กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และหลักเกณฑท่ีเก่ียวของ และหลักเกณฑตามระเบียบกรมชลประทาน
วาดวยการขอใชและการจัดหาประโยชนเก่ียวกับท่ีราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน             
พ.ศ. 2551 โดยอนุโลมหรือไม 

2.2.1.5 หากเจาหนาท่ีผูรับคํารองพิจารณาในเบื้องตนตามขอ 2.2.1.3 และ 2.2.1.4 แลว เห็นวามี
ขอขัดของในการขอใชประโยชนรวมกัน หรือมีขอขัดของในดานวิศวกรรม ตามกฎหมายวาดวยการ                 
ชลประทานหลวง ฯลฯ ใหเสนอความเห็นขอขัดของในการขอใชประโยชนรวมกันหรือมีขอขัดของในดาน
วิศวกรรม ใหผูบังคับบัญชาตามสายการบังคับบัญชาพิจารณา 

2.2.1.6 หากเจาหนาท่ีผูรับคํารองพิจารณาในเบื้องตนตามขอ 2.2.1.3 และ 2.2.1.4 แลว เห็นวาไมมี
ขอขัดของในการขอใชประโยชนรวมกัน และไมมีขอขัดของในดานวิศวกรรม ตามกฎหมายวาดวยการ              
ชลประทานหลวง ฯลฯ ใหผูขออนุญาตจัดทําแผนท่ีและผังบริเวณท่ีดินของรัฐท่ีขอใชนั้น พรอมทํารายละเอียด 
ประกอบแผนท่ีระบุหมายเลขท่ีดินตามหนังสือสําคัญหรือระวางหมุดหลักฐาน เนื้อท่ีท่ีขอเขาทําประโยชน 
ลงในแผนท่ีใหชัดเจน รวมท้ังนําสงแบบแปลน รูปตัด ซ่ึงแสดงรายระเอียดของสิ่งปลูกสรางท่ีจะขออนุญาต
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ดําเนินการในท่ีดินท่ีขอใชนั้น สงใหเจาหนาท่ีผูรับคํารองเพ่ือจัดทําแบบรายงานตรวจสอบท่ีดินและเปรียบ 
เทียบรายละเอียดผังบริเวณตอไป   
          2.2.1.7 เจาหนาท่ีของโครงการผูรับคํารอง ตองจัดทําแผนท่ีแสดงจุดขออนุญาต ผังบริเวณ และรูปตัด  
ณ จุดขออนุญาตกอสราง รวมท้ังแบบรูปตัดทางน้ํา ท่ีอยูดานเหนือน้ําและดานทายน้ําเปนระยะ                
20 เมตร จากจุดขออนุญาต โดยรายละเอียดขางตนนี้ตองผานการลงนามเห็นชอบ อนุมัติในแบบและ
รายละเอียดจากผูมีอํานาจตามกรอบแบบเอกสารท่ีกรมชลประทานกําหนดแนบทายคูมือนี้ 
          2.2.1.8 หากมีความจําเปนจะกําหนดเง่ือนไขพิเศษนอกเหนือจากเง่ือนไขในหนังสืออนุญาตกําหนดได 
แตท้ังนี้ตองอยูภายใตกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และหลักเกณฑท่ีเก่ียวของ 
          2.2.1.9 ใหผูมีอํานาจท่ีโครงการท่ีกําหนดไวลงนามกํากับในแบบแปลน รูปตัด ซ่ึงแสดงรายละเอียด
ของสิ่งปลูกสรางท่ีผูขออนุญาตนําสงท้ังหมด เพ่ือนําเสนอผูอํานวยการในสายการบังคับบัญชาตอไป 
          2.2.1.10 ในกรณีท่ีผูอํานวยการโครงการ หรือหนวยงานอ่ืนๆ ของกรมชลประทานท่ีท่ีดินฯ นั้น อยูใน
สายการบังคับบัญชาของสํานักชลประทาน ใหนําเสนอผูอํานวยการสํานักชลประทานใหความยินยอม          
หรือไมใหความยินยอมตอไป 

2.2.1.11 ในกรณีท่ีผูอํานวยการสํานักงานกอสราง หรือหนวยงานอ่ืนๆ ของกรมชลประทานท่ีท่ีดินฯ นั้น
ไมไดอยูในสายการบังคับบัญชาของสํานักชลประทาน ใหนําเสนอผูอํานวยการตามสายการบังคับบัญชา   
ของตน พิจารณาใหความเห็นในการขอใชประโยชนรวมกันกอนแลวจึงนําเสนอผู อํานวยการสํานัก
ชลประทานใหความยินยอมหรือไมใหความยินยอมตอไป 

 

 2.2.2 การพิจารณาของสํานักชลประทาน         
 2.2.2.1 ผูอํานวยการสํานักชลประทานพิจารณาใหความยินยอมหรือไมใหความยินยอม (ตามคําสั่ง                 

กรมชลประทานท่ี ข 152/2555 ประกอบกฎหมายวาดวยการชลประทานหลวง และตามระเบียบ                  
กรมชลประทานวาดวยการขอใชและการจัดหาประโยชนเก่ียวกับท่ีราชพัสดุในความครอบครองของ                  
กรมชลประ ทาน พ.ศ. 2551 โดยอนุโลม ท้ังนี้ตองอยูภายใตกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑ 
วิธีการและเง่ือนไขของหนวยงานของรัฐท่ีอนุญาตใหกรมชลประทานใชประโยชนในท่ีดินของรัฐประเภทนั้น)  

2.2.2.2 กรณีใหความยินยอม (อนุญาต) ใหทําหนังสือลงนามแทนกรมชลประทาน แจงผูขออนุญาต
พรอมกําหนดเง่ือนไข (ถามี) เพ่ือใหผูขออนุญาตใชประกอบการยื่นคําขออนุญาตตอหนวยงานของรัฐ                 
ท่ีเก่ียวของ ซ่ึงท่ีดินนั้นตั้งอยูเพ่ือพิจารณาตามอํานาจและหนาท่ี 

2.2.2.3 กรณีไมใหความยินยอม (ไมอนุญาต) ใหทําหนังสือไมอนุญาตแจงผูขออนุญาตทราบ โดยแจง
เหตุผล ขอกฎหมาย พรอมแจงสิทธิการอุทธรณภายใน 15 วัน นับแตวันท่ีผูขออนุญาตไดรับหนังสือแจง 

 

 2.2.3 การพิจารณาของหนวยงานของรัฐท่ีเกี่ยวของซ่ึงมีอํานาจหนาท่ีตามกฎหมายในการอนุมัติ   
อนุญาตใชท่ีดินของรัฐท่ีตั้งอยู 
          2.2.3.1 เม่ือหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของซ่ึงท่ีดินนั้นตั้งอยู พิจารณาอนุญาตใหใชท่ีดินดังกลาวแลว  
จะแจงใหผูขออนุญาต (หรือไดแจงใหกรมชลประทานทราบดวย) เพ่ือดําเนินการตอไป 
          2.2.3.2 ในกรณีหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของซ่ึงท่ีดินนั้นตั้งอยู พิจารณาไมอนุญาตใหใชท่ีดิน
ดังกลาว จะแจงการไมอนุญาตใชใหผูขออนุญาต (หรือไดแจงใหกรมชลประทานทราบดวย)  
 
 
 



 

***   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    ***    
คูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุคูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุ  และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชนและที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน    

กรมชลประทานกรมชลประทาน  

- 105 - 

2.2.4 การออกหนังสืออนุญาตโครงการ หรือหนวยงานอ่ืน  ๆของกรมชลประทานท่ีท่ีดินของรัฐประเภทอ่ืนท่ี
กรมชลประทานใชประโยชนนอกเหนือจากท่ีราชพัสดุ    
         2.2.4.1 เม่ือหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของซ่ึงท่ีดินนั้นตั้งอยูพิจารณาอนุญาตใหใชท่ีดิน และผูขอใช             
ไดดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และหลักเกณฑของหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของนั้นแลว 
จึงมีหนังสือแจงการอนุญาตใหกรมชลประทานทราบ  
         2.2.4.2 เม่ือกรมชลประทานโดยโครงการ แจงผูขออนุญาตมาลงนามในหนังสืออนุญาต ผ.ย. 39                     
ผูขออนุญาตจึงจะเริ่มดําเนินการกอสรางไดภายหลังลงนามและตามเง่ือนไขในหนังสืออนุญาต 
         2.2.4.3 หนังสืออนุญาต ผ.ย. 39 นั้น มีการจัดทําจํานวน 4 ชุด ดังนี้ 
  - ตนฉบับ เก็บไวท่ีโครงการ 1 ชุด 
  - คูฉบับ เก็บไวท่ีผูรับอนุญาต 1 ชุด 
  - สําเนา เก็บไวท่ีสํานักชลประทาน 1 ชุด 
  - สําเนา เก็บไวท่ีกลุมงานการใชพ้ืนท่ีดานชลประทาน 1 ชุด 

3.  การพิจารณาดานวิศวกรรม 
3.1 ตรวจสอบประเภททางน้ําและประเภทท่ีดินท่ีขออนุญาตสราง 
3.2 พิจารณาเรื่องการกอสรางท่ีขออนุญาตครั้งนี้ ตองไมกระทบตอน้ําและทางน้ําชลประทานหรือ

อาคารชลประทานตางๆ 
 3.3 ใหปฏิบัติตามบันทึกงานวิศวกรรมสื่อสาร กองสื่อสาร ท่ี วส.001/2521 ลงวันท่ี 3 ตุลาคม 2521 
เรื่อง ขออนุญาตปกเสาไฟฟาเขาบาน 

3.4 การขออนุญาตปกเสา พาดสายหรือรอยสายไฟฟา/โทรศัพท นี้จะตองเปนการบริการเพ่ือสาธารณูปโภค 
3.5 จะตองปกเสาไฟและพาดสายไฟฟาใหหางจากเขตทางน้ําชลประทาน เขตคันก้ันน้ําไมเกิน                

1.00 – 2.00 เมตร และใหเปนแนวขนานกับเขตทางน้ําชลประทานและเขตคันก้ันน้ําตลอดแนว นอกจากใน
กรณีดังตอไปนี้ใหอนุโลมเปนกรณีพิเศษ คือ 
        3.5.1 ทางน้ําชลประทานและคันก้ันน้ําไมมีเขต ในกรณีทางน้ําชลประทานจะตองปกใหเปน
แนวขนานริมตลิ่งทางน้ําชลประทาน โดยคํานึงถึงประโยชนการชลประทานและการขุดลอกทางน้ําเปน
ประการสําคัญ 

3.5.2 บริเวณชานคลอง เขตคลอง และเขตคันก้ันน้ํา มีสิ่งปลูกสรางตนไมหนาทึบ เปนการกีดขวาง 
การดําเนินงาน โดยใหเปนการพิสูจนยืนยันขอเท็จจริงจากเจาหนาท่ีชลประทาน 

3.6 ในการปกเสา และพาดสายไฟฟาขามทางน้ําชลประทานและคันก้ันน้ํา จะตองใหระดับทองสายไฟ
สวนท่ีต่ําท่ีสุดสูงจากระดับน้ําสูงสุดในทางน้ํา และระดับผิวดิน ณ บริเวณนั้นไมนอยกวา 6.50 เมตร 

3.7 ในกรณีท่ีปกเสาไฟและพาดสายไฟฟาในเขตทางน้ําชลประทานและคันก้ันน้ําขามสายโทรศัพท 
และขนานสายโทรศัพทของกรมชลประทานจะตอง ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑของกองสื่อสาร                  
ท่ี วส.001/2521 ลงวันท่ี 3 ตุลาคม 2521เรื่อง ขออนุญาตปกเสาไฟฟาเขาบาน ดังนี้ 
 3.7.1 ในกรณีท่ีพาดสายไฟฟาตัดขามสายโทรศัพทของกรมชลประทาน 
                 3.7.1.1 สายไฟฟาท่ีจะขึงขามเหนือสายโทรศัพทของกรมชลประทานจะตองขึงใหไดฉากกับ
สายโทรศัพท ถาสายไฟฟาเปนสายแรงดันต่ําขนาดตั้งแต 750 โวลทลงมาเหนือสายโทรศัพท ไมนอยกวา 
1.50 เมตร 
                 3.7.1.2 สายไฟฟาแรงดันสูงและแรงดันต่ําระหวางชวงเสาไฟฟาพาดขามสายโทรศัพทของ
ชลประทาน จะตองทําตะแกรงขึงขนานภายใตสายไฟฟาใหไดขนาด หากเกิดสายไฟฟาขาดก็จะหลนลงมา
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แตะตะแกรงเสียกอนท่ีจะไปแตะกับสายโทรศัพทชลประทาน และจะตองทําสายลงดิน (Earthing Guards) 
ไวใหเรียบรอยดวย 
                 3.7.1.3 สายไฟฟาท่ีแยกจากเมนต เพ่ือแจกจายไปยังอาคาร ราน โรงเรือนตางๆ ถาจําเปน
จะตองพาดสายขามหรือลอดสายโทรศัพทชลประทาน จะตองเปนสายไฟฟาชนิดหุมยาง โดยขึงใหต่ําเหนือ
สายไฟฟาหุมยางดังกลาวท่ีไดพาดไวแลวเกิดชํารุด จะตองรีบเปลี่ยนใหมโดยทันที 
         3.7.2 ในกรณีท่ีพาดสายไฟฟา โดยการปกเสาและพาดสายไฟฟาขนานไปกับแนวทางเดียวกับ
แนวทางสายโทรศัพทของชลประทาน 
   3.7.2.1 แนวเสาไฟฟาควรจะตองปกอยูหางจากแนวเสาโทรศัพทของชลประทานไมนอยกวา              
3.00 เมตร 
   3.7.2.2 ถาสายไฟฟาเปนสายแรงดันสูงขนาดตั้งแต 750 โวลทข้ึนไป จะตองใชเสาไฟฟา
ขนาดความยาว 12.00 เมตร และจะตองขึงสายใหอยูในระดับเหนือสายโทรศัพทของชลประทานไมนอยกวา 
3.00 เมตร 
   3.7.2.3 ถาสายไฟฟาเปนสายแรงดันต่ําขนาดตั้งแต 750 โวลทลงมา จะตองใชเสาไฟฟา
ขนาดความยาวไมนอยกวา 9.00 เมตร และจะตองขึงสายใหอยูในระดับเหนือสายโทรศัพทของชลประทาน
ไมนอยกวา 1.50 เมตร 
 3.8 ในกรณีท่ีมีแนวเสาไฟฟาหรือแนวเสาโทรศัพทอยูแลวใหกําหนดตามแนวเปนหลัก 
 3.9 ในกรณีท่ีไมมีแนวเสาไฟฟาหรือแนวเสาโทรศัพทเดิมอยู ใหพยายามกําหนดแนวเสาไฟฟาหรือแนว
เสาโทรศัพทใกลเขตชลประทานหรือแนวหลักเขตท่ีดินของราษฎรเปนหลัก เพราะหากในอนาคตกรม               
มีแผนการปรับปรุงแกไขคลองหรือคันก้ันน้ํา แนวเสาไฟฟานี้จะไดไมเปนอุปสรรคตอการดําเนินงานใน
อนาคต (โดยท่ัวไปแนวเสาจะหางจากเขตชลประทานหรือแนวหลักเขตท่ีดินของราษฎรไมเกิน 2.00 เมตร) 
 3.10 ความสูงของระดับทองสายไฟฟาหรือทองสายโทรศัพทควรสูงกวาระดับสันคลอง หรือคันก้ันน้ํา                 
ไมนอยกวา 6.50 เมตร 

3.11 ผูรับอนุญาตจะตองไมจําหนายกระแสไฟฟา หรือจะตองไมติดตั้งโทรศัพท ใหแกผูขอใช
กระแสไฟฟาหรือผูขอติดตั้งโทรศัพทท่ีปลูกบานพักอาศัยรุกล้ําในเขตท่ีดินของกรมชลประทานเด็ดขาด                                                                                                      

3.12 ผูรับอนุญาตจะตองซอมแซมบํารุงรักษาเสาและสาย ใหอยูในสภาพท่ีดีและปลอดภัยอยูเสมอ          
ไมปลอยใหชํารุดทรุดโทรมหรือลมเอนหรือปลอยใหสายหยอนยาน อันอาจเปนเหตุใหเกิดภยันตรายตอ
บุคคล ทรัพยสินหรือเรือ - แพท่ีสัญจรไปมา หากเกิดความเสียหายเพราะการนี้ ผูรับอนุญาตจะตองเปน
ผูรับผิดชอบ และถาจะทําการรื้อถอนเสาและสายหรือตอเติมสวนหนึ่งสวนใดใหผิดแผกไปจากสภาพเดิม   
จะตองไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากกรมชลประทานเสียกอนทุกคราวไป ถาไดทําไปกอนโดยไมได
รับอนุญาต กรมชลประทานมีอํานาจบังคับใหรื้อถอนและหรือใหชดใชคาเสียหายแกกรมชลประทานได 

3.13 ผูขออนุญาตตองมีหนังสือยืนยันกับกรมชลประทาน วายอมรับผิดชอบคาเสียหายและคาใชจายใน
การจัดการแกไขปญหาท้ังหมด หากเกิดความเสียหายกับน้ําและทางน้ําชลประทานหรืออาคารชลประทาน          
หรือกับประชาชนท่ีไดรับผลกระทบ อันเกิดจากการกระทําของผูขออนุญาต 

3.14 ตรวจดูแบบแปลนของผูขออนุญาต และแบบแปลนรูปตัด ผังบริเวณของโครงการฯ วามีความ
สอดคลองกันหรือไม 
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หมายเหตุ :  
  เม่ือไดพิจารณาปญหาและอุปสรรคตางๆ ตองานชลประทานแลว หากมีกรณีดังตอไปนี้ใหสงเรื่อง
เสนอกรมชลประทาน โดยรองอธิบดีฝายบํารุงรักษา (ประธานคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ
ปฏิบัติ การขออนุญาตเก่ียวกับท่ีราชพัสดุและการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ) เพ่ือพิจารณาสั่งการตอไป 
 ก.   หากการพิจารณาทางดานวิศวกรรมแลวมีเง่ือนไขบางประการท่ีไมสามารถปฏิบัติได หรือมี
เง่ือนไขเพ่ิมเติม นอกเหนือจากท่ีกําหนด 
 ข.   เปนโครงการท่ีมีผลกระทบเกินขอบเขตของสํานักชลประทาน 
 ค. เปนโครงการท่ีเปนแนวนโยบายของกรมชลประทาน     

4.  กลุมงานการใชพ้ืนท่ีดานชลประทาน สวนปรับปรุงบํารุงรักษา สํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา  
มีข้ันตอนการดําเนินการ  ดังนี้ 
     4.1 ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน รวมท้ังใหคําปรึกษา แนะนําปญหาเก่ียวกับการขออนุญาตใช            
ท่ีราชพัสดุและท่ีดินของรัฐประเภทอ่ืนท่ีกรมชลประทานใชประโยชน 
 4.2 ตรวจสอบสําเนาหนังสืออนุญาต หากมีขอผิดพลาดสงสําเนาหนังสืออนุญาตใหโครงการแกไข 

4.3 รวบรวมรายละเอียดการอนุญาต ลงในฐานขอมูลการอนุญาตใหใชท่ีราชพัสดุและท่ีดินของรัฐ
ประเภทอ่ืนท่ีกรมชลประทานใชประโยชน 

 
หมายเหตุ 

1. กรณีเจาหนาท่ีผูรับคํารอง (ตามระเบียบกรมชลประทานวาดวยการขอใชและการจัดหาประโยชนเก่ียวกับท่ี

ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน พ.ศ. 2551 ขอ 6) หรือผูอํานวยการสํานักชลประทานเปน

ผูพิจารณาไมใหความยินยอม หรือไมอนุญาตตามคํารองขอของผูขออนุญาตโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย

วาดวยการชลประทานหลวง โดยทําเปนหนังสือ (ตามขอ 9) และตามคําสั่งกรมชลประทานท่ี ข 152/2555 

ขอ 2.1 วรรคทาย ถือวาเปนคําสั่งทางปกครอง ดังน้ัน นอกจากขอความในหนังสือจะตองแจงเหตุผล                  

ขอกฎหมาย ตองระบุขอความวาหากประสงคจะอุทธรณ หรือโตแยงคําสั่งใหผูขออนุญาตยื่นอุทธรณ หรือ

โตแยงตอเจาหนาท่ีผูทําคําสั่งทางปกครองภายใน 15 วันนับแตวันท่ีผูขออนุญาตไดรับหนังสือแจง (ถาไม

กําหนดระยะเวลา 15 วัน สิทธิในการอุทธรณหรือโตแยงจะขยายเปน 1 ป นับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจง) 

2. เมื่อเจาหนาท่ีผูรับคํารองหรือผูอํานวยการสํานักชลประทานไดรับหนังสืออุทธรณหรือโตแยงคําสั่งจาก                   

ผูอุทธรณแลวจะตองพิจารณาอุทธรณ หากมีความเห็นดังตอไปน้ี 

2.1 เห็นดวยกับคําอุทธรณไมวาท้ังหมดหรือบางสวน (โดยสรุปจะยินยอมหรืออนุญาต) ใหดําเนินการ
เปลี่ยนแปลงคําสั่งทางปกครองแลวแจงใหผูอุทธรณทราบเปนหนังสือไมเกิน 30 วัน นับแตวันท่ีไดรับ
อุทธรณ 

2.2 ไมเห็นดวยกับคําอุทธรณไมวาท้ังหมดหรือบางสวน (โดยสรุปไมยินยอมหรือไมอนุญาต) ใหรายงาน
ความเห็นพรอมเหตุผลเสนออธิบดีกรมชลประทานผานผูบังคับบัญชาตามสายการบังคับบัญชาโดยดวน 
ท้ังน้ีเพ่ืออธิบดีกรมชลประทานจะไดพิจารณาอุทธรณและแจงผลใหผูอุทธรณทราบไมเกิน 30 วัน                
นับแตวันท่ีอธิบดีกรมชลประทานไดรับอุทธรณ 

3. กรณีเปนการปฏิเสธผูขออนุญาตโดยสวนราชการอ่ืนท่ีเก่ียวของ ใหผูอํานวยการสํานักชลประทานจัดทํา
หนังสือแจงผูขออนุญาตใชสิทธ์ิอุทธรณหรือโตแยงคําสั่งไปยังสวนราชการน้ัน 

                   (ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539) 
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เอกสารอางอิงของกระทรวงการคลัง และกรมธนารักษ 
1. พระราชบัญญัติท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2518 
2. กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช  
 และจัดหาประโยชนเก่ียวกับท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2545 
3. กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช  
 และจัดหาประโยชนเก่ียวกับท่ีราชพัสดุ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 
4. กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช  
 และจัดหาประโยชนเก่ียวกับท่ีราชพัสดุ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549 
5. คําสั่งกรมธนารักษ ท่ี 281/2549 ลงวันท่ี 15 พ.ค. 2549 เรื่อง การมอบอํานาจ 
 ใหผูวาราชการจังหวัดตามระบบบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 
6. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2552 
7. คําสั่งกรมธนารักษ ท่ี 296/2553 ลงวันท่ี 29 มิถุนายน 2553 เรื่อง หลักเกณฑ  
 การกําหนดอัตราคาเชา  คาทดแทน   และคาธรรมเนียมเก่ียวกับการจัดหา 
 ประโยชนในท่ีราชพัสดุ 
8. คําสั่งกรมธนารักษ ท่ี 508/2553 ลงวันท่ี 20 กันยายน 2553  เรื่องมอบอํานาจ 
 ใหธนารักษพ้ืนท่ี ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธนารักษ 
9. คําสั่งกรมธนารักษ ท่ี 509/2553 ลงวันท่ี 20 กันยายน 2553 เรื่อง มอบอํานาจให 
 ผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธนารักษ  

 

เอกสารอางอิงของกรมชลประทาน 
1. พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
2. ระเบียบกรมชลประทานวาดวยการขอใชและการจัดหาประโยชนเก่ียวกับ 

ท่ีราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน พ.ศ. 2551 
3. ประกาศกรมชลประทานเรื่องการรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ พ.ศ. 2552 
4.  คําสั่งกรมชลประทาน ท่ี ข 1021/2552 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ

ปฏิบัติการขออนุญาตเก่ียวกับท่ีราชพัสดุ และการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ ลงวันท่ี 26 
พฤศจิกายน 2552 

5. บันทึกขอความ ท่ี ฝผง. 881/2554 ลงวันท่ี 19 กรกฎาคม 2554 เรื่อง ขออนุมัติ 
ใชรหัสและแบบฟอรมท่ีปรับปรุงใหมพรอมยกเลิกรหัสและแบบฟอรมเดิม 

6. บันทึกขอความ ท่ี E ฝผง. 128/2555 ลงวันท่ี 25 มกราคม 2555 เรื่อง ขออนุญาต 
ใชแบบฟอรม ผ.ย. 53, ผ.ย. 54, ผ.ย. 55 

7. คําสั่งกรมชลประทานท่ี ข 151/2555 ลงวันท่ี 6 กุมภาพันธ 2555 เรื่อง มอบอํานาจ 
ในการดําเนินการขอใชท่ีดินของรัฐทุกประเภท 

8. คําสั่งกรมชลประทานท่ี ข152/2555 ลงวันท่ี 6 กุมภาพันธ 2555 เรื่อง มอบอํานาจ 
ดําเนินการกรณีหนวยงานของรัฐหรือบุคคลอ่ืนขอใชท่ีดินของรัฐประเภทอ่ืนท่ี 
กรมชลประทานใชประโยชนนอกเหนือจากท่ีราชพัสดุ 

9. มาตรฐานการเขียนแบบงานชลประทาน (กรอบชื่อแบบ) 
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กรมชลประทานกรมชลประทาน  

8. การขออนุญาตกอสรางถนนและปรับปรุงถนนคันคลอง คันกั้นน้ํา และถนนชลประทาน 

1. ผูขออนุญาตย่ืนคํารองขอใชท่ีดินตอโครงการหรือหนวยงานอ่ืนๆของกรมชลประทาน ตามท่ีท่ีดินนั้น
ตั้งอยู โดยมีหลักฐานประกอบคําขออนุญาตของผูขออนุญาตใชท่ีดิน แบงไดดังนี้   

   1.1 สวนราชการ (กระทรวง ทบวง กรม องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หนวยงานของรัฐ หรือองคกรอ่ืนของรัฐ)  
  1.1.1 ยื่นคํารองขอใชท่ีดิน  (แบบ ชป.393) ลงนามโดยผูแทน  กระทรวง  ทบวง  กรม องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน หนวยงานของรัฐ องคกรอ่ืนของรัฐ หรือผูรับมอบอํานาจ (มีหนังสือมอบอํานาจ) 

 1.1.2  แผนท่ีแสดงจุดท่ีขออนุญาต แบบแปลน แผนผังท่ีแสดงรูปตัดตรงบริเวณท่ีขออนุญาต (ขนาด A1) 
พรอมรายการคํานวณท่ีมีวิศวกรซ่ึงเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติวิศวกร   
พ.ศ. 2542 ลงนามรับรอง โดยใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตาม
สาขาท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550     
และหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

 1.1.3 สําเนาหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ผูควบคุมการกอสราง (ลงนาม
รับรองสําเนา) โดยใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาท่ีกําหนด
ไวในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือรับรอง
ของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ระหวางทําการกอสรางสิ่งปลูกสรางใบอนุญาตตองไมหมดอายุ) 

1.2 รัฐวิสาหกิจ 
1.2.1 ยื่นคํารองขอใชท่ีดิน (แบบ ชป.393) ลงนามโดยผูแทนรัฐวิสาหกิจหรือผูไดรับมอบอํานาจ                 

(มีหนังสือมอบอํานาจพรอมท้ังติดอากรแสตมป 30 บาท) 
1.2.2 แผนท่ีแสดงจุดท่ีขออนุญาต แบบแปลน แผนผังท่ีแสดงรูปตัดตรงบริเวณท่ีขออนุญาต                 

(ขนาด A1) พรอมรายการคํานวณ ท่ีมีวิศวกรซ่ึงเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติ
วิศวกร พ.ศ. 2542 ลงนามรับรองโดยใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ตามสาขาท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550  
และหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  

1.2.3 สําเนาหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ผูควบคุมการกอสราง (ลงนาม
รับรองสําเนา) โดยใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาท่ีกําหนด
ไวในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือรับรอง
ของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ระหวางทําการกอสรางสิ่งปลูกสรางใบอนุญาตตองไมหมดอายุ) 

 1.3 นิติบุคคล/บุคคลธรรมดา 
1.3.1 ยื่นคํารองขอใชท่ีดิน  (แบบ ชป.393)   

 1.3.2 ตนฉบับหนังสือรับรองนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย รับรองไมเกิน 
1 เดือน หรือสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลดังกลาวพรอมลงนามรับรองโดยกรรมการผูมีอํานาจและ
ประทับตราสําคัญของนิติบุคคลนั้น หรือโดยหุนสวนผูจัดการผูมีอํานาจ หรือหนังสือรับรองนิติบุคคลทาง
อิเล็กทรอนิกส 

1.3.3 สําเนาบัตรประชาชน  สําเนาทะเบียนบานของผูขออนุญาต (ลงนามรับรองสําเนา) 
 1.3.4 ถามีการมอบอํานาจ ตองทําเปนหนังสือมอบอํานาจติดอากรแสตมป 30 บาท พรอมสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชน  สําเนาทะเบียนบาน ของผูมอบอํานาจและของผูรับมอบอํานาจ (ลงนามรับรองสําเนา) 
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***   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    ***    
คูมือการปฏิบัคูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุติงานการขอใชที่ราชพัสดุ  และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชนและที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน    

กรมชลประทานกรมชลประทาน  

 1.3.5  หากเปนบริษัท หางหุนสวน ผูมีสิทธิลงนามในหนังสือมอบอํานาจจะตองเปนกรรมการหรือ
หุนสวนผูจัดการผูท่ีมีอํานาจตามหนังสือของกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย (ลงนามรับรองสําเนา) 

1.3.6  สําเนาโฉนดท่ีดินของผูขออนุญาต (ลงนามรับรองสําเนา) 
 1.3.7 กรณีท่ีดินของผูขออนุญาตมีบุคคลหลายบุคคลเปนเจาของกรรมสิทธิ์รวม ดังปรากฏรายละเอียด 
ในโฉนดท่ีดินท่ีแนบ เจาของกรรมสิทธิ์รวมท้ังหมดจะตองลงนามในฐานะผูขออนุญาตตามแบบฟอรม               
ขออนุญาตใชท่ีราชพัสดุ (ชป.393) ทุกรายหรือมอบอํานาจใหบุคคลใดกระทําการแทน โดยตองทําเปนหนังสือ
มอบอํานาจติดอากรแสตมป 30 บาท พรอมสําเนาบัตรประชาชน สําเนาทะเบียนบานของผูมอบอํานาจ
และผูรับมอบอํานาจ (ลงนามรับรองสําเนา) 
  1.3.8  กรณีท่ีดินของผูขออนุญาตติดภาระจํานอง  ตองมีหนังสือยินยอมจากผูรับจํานอง  
 1.3.9  แผนท่ีแสดงจุดท่ีขออนุญาต แบบแปลน แผนผังท่ีแสดงรูปตัดตรงบริเวณท่ีขออนุญาต (ขนาด A1) 
พรอมรายการคํานวณ ท่ีมีวิศวกรซ่ึงเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 
ลงนามรับรอง โดยใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาท่ีกําหนดไว
ในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือรับรอง
ของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
  1.3.10 สําเนาหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ผูควบคุมการกอสราง (ลงนาม
รับรองสําเนา) โดยใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาท่ีกําหนด
ไวในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือรับรอง
ของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ระหวางทําการกอสรางสิ่งปลูกสรางใบอนุญาตฯ ตองไมหมดอายุ) 
 

2. การดําเนินการตรวจสอบประเภทท่ีดินท่ีขออนุญาตใช โดยแบงท่ีดินท่ีขอใช ออกเปน 2 กรณี คือ กรณี
ท่ีราชพัสดุ และกรณีท่ีดินของรัฐประเภทอ่ืนท่ีกรมชลประทานใชประโยชนนอกเหนือจากท่ีราชพัสดุ 
 

    2.1 การดําเนินการในกรณีของท่ีราชพัสดุ 

    2.1.1  การพิจารณาดําเนินการของโครงการ หรือหนวยงานอ่ืน  ๆของกรมชลประทานท่ีท่ีราชพัสดุนั้นตั้งอยู                 
มีข้ันตอนการดําเนินการ ดังนี้  
           2.1.1.1 ใหเจาหนาท่ีผูรับคํารองดําเนินการตรวจสอบประเภทท่ีราชพัสดุ และคุณสมบัติของ           
ผูขอเขาทําประโยชน ตลอดจนเอกสารหลักฐานท่ีจําเปนท่ีใชประกอบคํารองนั้นโดยเร็ว 

2.1.1.2 ถาคํารองนั้นขัดกับหลักเกณฑการขอใชหรือการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุในความ
ครอบครองของกรมชลประทาน และกฎหมายวาดวยการชลประทานหลวง ใหเจาหนาท่ีผูรับคํารอง                
ทําหนังสือตอบแจงขอขัดของใหผูขอเขาทําประโยชนทราบโดยตรง ภายใน 7 วันทําการ นับแตวันรับคํารอง 

2.1.1.3 หากคํารองนั้นถูกตอง ใหเจาหนาท่ีผูรับคํารองมีหนังสือแจงผูขอเขาทําประโยชน          
(ผูขออนุญาต) ภายใน 3 วันทําการ และใหผูขออนุญาตจัดทําแผนท่ีและผังบริเวณท่ีราชพัสดุท่ีขอใชนั้น 
พรอมทํารายละเอียดประกอบแผนท่ีระบุหมายเลขท่ีดินตามหนังสือสําคัญหรือระวางหมุดหลักฐาน เนื้อท่ีท่ี
ขอเขาทําประโยชนลงในแผนท่ีใหชัดเจน รวมท้ังนําสงแบบแปลน รูปตัด ซ่ึงแสดงรายละเอียดของสิ่งปลูกสราง          
ท่ีจะขออนุญาตดําเนินการในท่ีดินท่ีขอใชนั้น สงใหเจาหนาท่ีผูรับคํารองเพ่ือจัดทําแบบรายงานตรวจสอบ
ท่ีดิน และเปรียบเทียบรายละเอียดผังบริเวณตอไป   
           2.1.1.4 เจาหนาท่ีของโครงการผูรับคํารอง ตองจัดทําแผนท่ีแสดงจุดขออนุญาต ผังบริเวณ และรูปตัด  
ณ จุดขออนุญาตกอสราง  รวมท้ังแบบรูปตัดทางน้ําท่ีอยูดานเหนือน้ําและดานทายน้ําเปนระยะ 20 เมตร              
จากจุดขออนุญาต โดยรายละเอียดขางตนนี้ ตองผานการลงนามเห็นชอบ อนุมัติในแบบและรายละเอียด 
จากผูมีอํานาจตามกรอบแบบเอกสารท่ีกรมชลประทานกําหนดแนบทายคูมือนี้ 
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***   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    ***    
คูมือการปฏิบัคูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุติงานการขอใชที่ราชพัสดุ  และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชนและที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน    

กรมชลประทานกรมชลประทาน  

 2.1.1.5 จัดทํารายงานตรวจสอบการขออนุญาต ชป.393/7   
2.1.1.6  ใหความเห็นทางดานวิศวกรรม  พิจารณาปญหาและอุปสรรคตางๆ ตองานชลประทาน        

ใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และหลักเกณฑท่ีเก่ียวของ 
           2.1.1.7 หากมีความจําเปนจะกําหนดเง่ือนไขพิเศษนอกเหนือจากเง่ือนไขในหนังสืออนุญาต
กําหนดได แตท้ังนี้ตองอยูภายใตกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และหลักเกณฑท่ีเก่ียวของ  
           2.1.1.8 ใหผูมีอํานาจท่ีโครงการกําหนดไว ลงนามกํากับในแบบแปลน รูปตัด ซ่ึงแสดงรายละเอียด         
ของสิ่งปลูกสราง ท่ีผูขออนุญาตนําสงท้ังหมด เพ่ือนําเสนอผูอํานวยการในสายการบังคับบัญชาตอไป 
          2.1.1.9 ในกรณีท่ีผูอํานวยการโครงการ หรือหนวยงานอ่ืนๆ ของกรมชลประทานท่ีท่ีราชพัสดุนั้น 
อยูในสายการบังคับบัญชาของสํานักชลประทาน ใหนําเสนอผูอํานวยการสํานักชลประทานใหความยินยอม 
หรือไมใหความยินยอมตอไป 
 2.1.1.10 ในกรณีท่ีผูอํานวยการสํานักงานกอสราง หรือหนวยงานอ่ืนๆ ของกรมชลประทานท่ี                   
ท่ีราชพัสดุนั้นไมไดอยูในสายการบังคับบัญชาของสํานักชลประทาน ใหนําเสนอผูอํานวยการตามสายการ             
บังคับบัญชาของตนนั้น พิจารณาใหความเห็นในการขอใชประโยชนรวมกันกอน แลวจึงนําเสนอผูอํานวยการ                     
สํานักชลประทานใหความยินยอมหรือไมใหความยินยอมตอไป 

 

2.1.2 การพิจารณาของสํานักชลประทาน         
2.1.2.1 ผูอํานวยการสํานักชลประทานดําเนินการพิจารณาใหความยินยอมหรือไมใหความยินยอม 

(ตามระเบียบกรมชลประทานวาดวยการขอใชและการจัดหาประโยชนเก่ียวกับท่ีราชพัสดุในความครอบครอง
ของกรมชลประทาน พ.ศ. 2551 ประกอบกฎหมายวาดวยการชลประทานหลวง)  

2.1.2.2 กรณีใหความยินยอม (อนุญาต) ใหทําหนังสือลงนามแทนกรมชลประทาน กําหนดเง่ือนไข (ถามี) 
พรอมเอกสารการขออนุญาต ใหกรมธนารักษหรือผูวาราชการจังหวัด หรือธนารักษพ้ืนท่ีผูรับมอบอํานาจ
พิจารณา และสงสําเนาแจงผูขออนุญาตรับทราบตอไป 
 2.1.2.3 กรณีไมใหความยินยอม (ไมอนุญาต) ใหทําหนังสือไมอนุญาตโดยแจงเหตุผล ขอกฎหมาย    
ใหผูขออนุญาตทราบ 

 2.1.3 การพิจารณาของกรมธนารักษหรือผูวาราชการจังหวัดหรือธนารักษพ้ืนท่ีผูรับมอบอํานาจ 
          2.1.3.1 เม่ืออธิบดีกรมธนารักษหรือผูวาราชการจังหวัด หรือธนารักษพ้ืนท่ีผูรับมอบอํานาจ 
พิจารณาอนุญาตใหใชท่ีราชพัสดุดังกลาวแลว จึงใหผูขออนุญาตชําระคาทดแทนการใชประโยชน และแจง
การอนุญาตใชใหกรมชลประทานทราบเพ่ือดําเนินการตอไป 
         2.1.3.2 ในกรณีอธิบดีกรมธนารักษ หรือผูวาราชการจังหวัด หรือธนารักษพ้ืนท่ีผูรับมอบอํานาจ 
พิจารณาไมอนุญาตใหใชท่ีราชพัสดุดังกลาว จะแจงการไมอนุญาตใชใหผูขออนุญาตและกรมชลประทาน
ทราบตอไป 

 2.1.4  การออกหนังสืออนุญาตโครงการ หรือหนวยงานอ่ืน  ๆของกรมชลประทานท่ีท่ีราชพัสดุนั้นตั้งอยู  
         2.1.4.1 เม่ืออธิบดีกรมธนารักษ หรือผูวาราชการจังหวัดหรือธนารักษพ้ืนท่ีผูรับมอบอํานาจ 
พิจารณา อนุญาตใหใชท่ีดินและผูขอใชท่ีดินไดชําระคาทดแทนการใชประโยชนพรอมลงนามในบันทึก             
คํายินยอมปฏิบัติตามเง่ือนไขในแบบกรมธนารักษแลว จึงมีหนังสือแจงการอนุญาตใหกรมชลประทานทราบ                           
และตอมาเม่ือกรมชลประทานโดยโครงการแจงผูขออนุญาตมาลงนามในหนังสืออนุญาต ผ.ย. 40 ผูขออนุญาต         
จึงจะเริ่มดําเนินการกอสรางไดภายหลังลงนามและตามเง่ือนไขในหนังสืออนุญาต 
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***   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    ***    
คูมือการปฏิบัคูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุติงานการขอใชที่ราชพัสดุ  และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชนและที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน    

กรมชลประทานกรมชลประทาน  

        2.1.4.2 หนังสืออนุญาต ผ.ย. 40 นั้น มีการจัดทําจํานวน 4 ชุด ดังนี้ 
  - ตนฉบับ เก็บไวท่ีโครงการ 1 ชุด 
  - คูฉบับ เก็บไวท่ีผูรับอนุญาต 1 ชุด 
  - สําเนา เก็บไวท่ีสํานักชลประทาน 1 ชุด 
  - สําเนา เก็บไวท่ีกลุมงานการใชพ้ืนท่ีดานชลประทาน 1 ชุด 

 

 2.2 การดําเนินการในกรณีของท่ีดินของรัฐประเภทอ่ืนท่ีกรมชลประทานใชประโยชน นอกเหนือจากท่ี
ราชพัสดุ 
 

    2.2.1 การพิจารณาดําเนินการของโครงการ หรือหนวยงานอ่ืน  ๆ ของกรมชลประทานท่ีท่ีดินของรัฐประเภทอ่ืน 
ท่ีกรมชลประทานใชประโยชนนอกเหนือจากท่ีราชพัสดุนั้น ตั้งอยู มีข้ันตอนการดําเนินการ ดังนี้  
          2.2.1.1 ใหเจาหนาท่ีผูรับคํารองดําเนินการตรวจสอบประเภทท่ีดินท่ีมีผูมาขออนุญาตใชนั้นเปน
ท่ีดินฯ ท่ีหนวยงานของรัฐนั้นๆ ไดอนุญาตใหกรมชลประทานใชประโยชนภายในกรอบวัตถุประสงคท่ีขอใช 
โดยตองพิจารณาเง่ือนไขการไดรับอนุญาต และพิจารณาวามีขอหามใหผูอ่ืนมาใชประโยชนรวมไดหรือไม 
          2.2.1.2 หากหนวยงานของรัฐท่ีอนุญาตใหกรมชลประทานใชประโยชนท่ีดินฯ ระบุเง่ือนไขหาม 
กรมชลประทานนําท่ีดินท่ีไดรับอนุญาตไปใชนอกกิจการท่ีขอหรือไปใหผู อ่ืนใชประโยชนรวมดวย                       
ใหโครงการหรือหนวยงานอ่ืนๆ ของกรมชลประทานท่ีรับคํารองนั้น ทําหนังสือใหผูอํานวยการสํานัก
ชลประทาน ผูอํานวยการสํานักพัฒนาแหลงน้ําขนาดกลาง ผูอํานวยการสํานักพัฒนาแหลงน้ําขนาดใหญ 
ตามสายการบังคับบัญชาแลวแตกรณี แจงตอบเหตุขัดของดังกลาวใหผูขออนุญาตทราบ (ตามคําสั่ง                         
กรมชลประทานท่ี ข 152/2555) 
 2.2.1.3  หากหนวยงานของรัฐท่ีอนุญาตใหกรมชลประทานใชประโยชนท่ีดินฯ ไมไดระบุหรือมีเง่ือนไข 
หามกรมชลประทานนําท่ีดินท่ีไดรับอนุญาต ไปใหผูอ่ืนใชประโยชนรวมดวย ใหโครงการหรือหนวยงานอ่ืนๆ 
ของกรมชลประทานท่ีรับคํารองนั้น ดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูขอเขาทําประโยชน ตลอดจน
เอกสารหลักฐานท่ีจําเปนท่ีใชประกอบคํารองนั้นโดยเร็ว แลวจัดทํารายงานตรวจสอบการขออนุญาต              
ชป.393/7 
             2.2.1.4 พิจารณาใหความเห็นทางดานวิศวกรรม โดยพิจารณาปญหาและอุปสรรคตางๆตองาน
ชลประทาน วาคํารองนั้นขัดกับการใชประโยชนในการชลประทาน ตามกฎหมายวาดวยการชลประทาน
หลวง กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และหลักเกณฑท่ีเก่ียวของ และหลักเกณฑตามระเบียบกรมชลประทาน
วาดวยการขอใชและการจัดหาประโยชนเก่ียวกับท่ีราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน             
พ.ศ. 2551 โดยอนุโลมหรือไม 

2.2.1.5 หากเจาหนาท่ีผูรับคํารองพิจารณาในเบื้องตนตามขอ 2.2.1.3 และ 2.2.1.4 แลว เห็นวามี
ขอขัดของในการขอใชประโยชนรวมกัน หรือมีขอขัดของในดานวิศวกรรม ตามกฎหมายวาดวยการ                 
ชลประทานหลวง ฯลฯ ใหเสนอความเห็นขอขัดของในการขอใชประโยชนรวมกันหรือมีขอขัดของในดาน
วิศวกรรม ใหผูบังคับบัญชาตามสายการบังคับบัญชาพิจารณา 

2.2.1.6 หากเจาหนาท่ีผูรับคํารองพิจารณาในเบื้องตนตามขอ 2.2.1.3 และ 2.2.1.4 แลว เห็นวาไมมี
ขอขัดของในการขอใชประโยชนรวมกัน และไมมีขอขัดของในดานวิศวกรรม ตามกฎหมายวาดวยการ              
ชลประทานหลวง ฯลฯ ใหผูขออนุญาตจัดทําแผนท่ีและผังบริเวณท่ีดินของรัฐท่ีขอใชนั้น พรอมทํารายละเอียด 
ประกอบแผนท่ีระบุหมายเลขท่ีดินตามหนังสือสําคัญหรือระวางหมุดหลักฐาน เนื้อท่ีท่ีขอเขาทําประโยชน 
ลงในแผนท่ีใหชัดเจน รวมท้ังนําสงแบบแปลน รูปตัด ซ่ึงแสดงรายระเอียดของสิ่งปลูกสรางท่ีจะขออนุญาต
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***   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    ***    
คูมือการปฏิบัคูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุติงานการขอใชที่ราชพัสดุ  และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชนและที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน    

กรมชลประทานกรมชลประทาน  

ดําเนินการในท่ีดินท่ีขอใชนั้น สงใหเจาหนาท่ีผูรับคํารองเพ่ือจัดทําแบบรายงานตรวจสอบท่ีดินและเปรียบเทียบ
รายละเอียดผังบริเวณตอไป   
          2.2.1.7 เจาหนาท่ีของโครงการผูรับคํารอง ตองจัดทําแผนท่ีแสดงจุดขออนุญาต ผังบริเวณ และรูปตัด  
ณ จุดขออนุญาตกอสราง รวมท้ังแบบรูปตัดทางน้ํา ท่ีอยูดานเหนือน้ําและดานทายน้ําเปนระยะ                
20 เมตร จากจุดขออนุญาต โดยรายละเอียดขางตนนี้ตองผานการลงนามเห็นชอบ อนุมัติในแบบและ
รายละเอียดจากผูมีอํานาจตามกรอบแบบเอกสารท่ีกรมชลประทานกําหนดแนบทายคูมือนี้ 
          2.2.1.8 หากมีความจําเปนจะกําหนดเง่ือนไขพิเศษนอกเหนือจากเง่ือนไขในหนังสืออนุญาตกําหนดได 
แตท้ังนี้ตองอยูภายใตกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และหลักเกณฑท่ีเก่ียวของ 
          2.2.1.9 ใหผูมีอํานาจท่ีโครงการท่ีกําหนดไวลงนามกํากับในแบบแปลน รูปตัด ซ่ึงแสดงรายละเอียด
ของสิ่งปลูกสรางท่ีผูขออนุญาตนําสงท้ังหมด เพ่ือนําเสนอผูอํานวยการในสายการบังคับบัญชาตอไป 
          2.2.1.10 ในกรณีท่ีผูอํานวยการโครงการ หรือหนวยงานอ่ืนๆ ของกรมชลประทานท่ีท่ีดินฯ นั้น อยูใน
สายการบังคับบัญชาของสํานักชลประทาน ใหนําเสนอผูอํานวยการสํานักชลประทานใหความยินยอม          
หรือไมใหความยินยอมตอไป 

2.2.1.11 ในกรณีท่ีผูอํานวยการสํานักงานกอสราง หรือหนวยงานอ่ืนๆ ของกรมชลประทานท่ีท่ีดินฯ นั้น
ไมไดอยูในสายการบังคับบัญชาของสํานักชลประทาน ใหนําเสนอผูอํานวยการตามสายการบังคับบัญชาของตน
พิจารณาใหความเห็นในการขอใชประโยชนรวมกันกอนแลวจึงนําเสนอผูอํานวยการสํานักชลประทานให
ความยินยอมหรือไมใหความยินยอมตอไป 

 

 2.2.2 การพิจารณาของสํานักชลประทาน         
 2.2.2.1 ผูอํานวยการสํานักชลประทานพิจารณาใหความยินยอมหรือไมใหความยินยอม (ตามคําสั่ง                 

กรมชลประทานท่ี ข 152/2555 ประกอบกฎหมายวาดวยการชลประทานหลวง และตามระเบียบ                  
กรมชลประทานวาดวยการขอใชและการจัดหาประโยชนเก่ียวกับท่ีราชพัสดุในความครอบครองของ                  
กรมชลประทาน พ.ศ. 2551 โดยอนุโลม ท้ังนี้ตองอยูภายใตกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑ วิธีการ
และเง่ือนไขของหนวยงานของรัฐท่ีอนุญาตใหกรมชลประทานใชประโยชนในท่ีดินของรัฐประเภทนั้น)  

2.2.2.2 กรณีใหความยินยอม (อนุญาต) ใหทําหนังสือลงนามแทนกรมชลประทาน แจงผูขออนุญาต
พรอมกําหนดเง่ือนไข (ถามี) เพ่ือใหผูขออนุญาตใชประกอบการยื่นคําขออนุญาตตอหนวยงานของรัฐ                 
ท่ีเก่ียวของ ซ่ึงท่ีดินนั้นตั้งอยูเพ่ือพิจารณาตามอํานาจและหนาท่ี 

2.2.2.3 กรณีไมใหความยินยอม (ไมอนุญาต) ใหทําหนังสือไมอนุญาตแจงผูขออนุญาตทราบ โดยแจง
เหตุผล ขอกฎหมาย พรอมแจงสิทธิการอุทธรณภายใน 15 วัน นับแตวันท่ีผูขออนุญาตไดรับหนังสือแจง 

 

 2.2.3 การพิจารณาของหนวยงานของรัฐท่ีเกี่ยวของซ่ึงมีอํานาจหนาท่ีตามกฎหมายในการอนุมัติ   
อนุญาตใชท่ีดินของรัฐท่ีตั้งอยู 
          2.2.3.1 เม่ือหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของซ่ึงท่ีดินนั้นตั้งอยู พิจารณาอนุญาตใหใชท่ีดินดังกลาวแลว  
จะแจงใหผูขออนุญาต (หรือไดแจงใหกรมชลประทานทราบดวย) เพ่ือดําเนินการตอไป 
          2.2.3.2 ในกรณีหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของซ่ึงท่ีดินนั้นตั้งอยู พิจารณาไมอนุญาตใหใชท่ีดิน
ดังกลาว จะแจงการไมอนุญาตใชใหผูขออนุญาต (หรือไดแจงใหกรมชลประทานทราบดวย)  
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2.2.4 การออกหนังสืออนุญาตโครงการ หรือหนวยงานอ่ืน  ๆของกรมชลประทานท่ีท่ีดินของรัฐประเภทอ่ืนท่ี
กรมชลประทานใชประโยชนนอกเหนือจากท่ีราชพัสดุ    
         2.2.4.1 เม่ือหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของซ่ึงท่ีดินนั้นตั้งอยูพิจารณาอนุญาตใหใชท่ีดิน และผูขอใช             
ไดดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และหลักเกณฑของหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของนั้นแลว 
จึงมีหนังสือแจงการอนุญาตใหกรมชลประทานทราบ 
         2.2.4.2 เม่ือกรมชลประทานโดยโครงการ แจงผูขออนุญาตมาลงนามในหนังสืออนุญาต ผ.ย. 40                     
ผูขออนุญาตจึงจะเริ่มดําเนินการกอสรางไดภายหลังลงนามและตามเง่ือนไขในหนังสืออนุญาต 
         2.2.4.3 หนังสืออนุญาต ผ.ย. 40 นั้น มีการจัดทําจํานวน 4 ชุด ดังนี้ 
  - ตนฉบับ เก็บไวท่ีโครงการ 1 ชุด 
  - คูฉบับ เก็บไวท่ีผูรับอนุญาต 1 ชุด 
  - สําเนา เก็บไวท่ีสํานักชลประทาน 1 ชุด 
  - สําเนา เก็บไวท่ีกลุมงานการใชพ้ืนท่ีดานชลประทาน 1 ชุด 

3.  การพิจารณาดานวิศวกรรม 
3.1 ตรวจสอบประเภททางน้ําและประเภทท่ีดินท่ีขออนุญาตสราง 
3.2 พิจารณาการสรางถนนเชื่อมและปรับปรุงถนนคันคลอง คันก้ันน้ํา และถนนชลประทาน จะตองไม

กระทบตอน้ําและทางน้ําชลประทาน หรืออาคารชลประทานตางๆ 
3.3 ระดับหลังถนนท่ีจะปรับปรุงบนคันคลองระบายน้ําหรือทางน้ําธรรมชาติท่ีประกาศเปนทางน้ํา           

ชลประทาน ใหใชเกณฑระบายน้ําสูงสุดในรอบ 5 ป เปนเกณฑออกแบบถนน สวนคลองสงน้ําใหปรับปรุง
เทากับระดับคันคลองตามแบบกอสรางเดิมท่ีกําหนด ถาคลองนั้นมีแผนปรับปรุงก็ตองกําหนดระดับตาม
แผนงานปรับปรุงนั้น กรณีสภาพคันคลองปจจุบันมีระดับสูงกวาระดับคันคลองตามแบบ ก็ใหใชระดับหลัง
ถนนตามปจจุบัน 

3.4 ตัวขอบถนนจะตองหางจากขอบตลิ่งหรือขอบคอนกรีตของคลองสงน้ําไมนอยกวา 2.00 เมตร เพ่ือ
กันการเลื่อนไหลของตัวถนน 
 3.5 การปรับปรุงหรือกอสรางถนนเชื่อมและปรับปรุงถนนคันคลอง คันก้ันน้ํา และถนนชลประทาน 
ตองมีมาตรฐานไมต่ํากวาเกณฑดังนี้ กอสรางดวยดินถมบดอัดแนนไมต่ํากวา 95% ตามมาตรฐาน
STANDARD PROCTOR COMPACTION TEST ลาดผิวทางดวยลูกรังหนาไมต่ํากวา 0.30 เมตร หรือลาด
ผิวทางดวยยางแอสฟลทตามความเหมาะสม นํามาจากทางเชื่อม   

3.6 ในกรณีท่ีปรับปรุงหรือกอสรางถนนเชื่อมและปรับปรุงถนนคันคลอง คันก้ันน้ํา และถนน
ชลประทาน เปนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ใหกําหนดเง่ือนไขการอนุญาตเพ่ิมเติม ดังนี้ 
     3.6.1 ความกวางของถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตองไมนอยกวา 4.00 เมตร ไหลทางตองกวางไมนอยกวา 
1.00 เมตร รับน้ําหนักรถรวมน้ําหนักบรรทุกไดไมนอยกวา HS20 - 44 
 3.6.2 ถนนท่ีขออนุญาตปรับปรุงจะตองไมมีผลกระทบตอกิจการชลประทาน อาคารชลประทาน 
เชน ตัวคลอง คันคลอง ทอสงน้ํา ทอระบายน้ํา และอาคารชลประทานอ่ืนๆ ตลอดแนวถนน ถาหากขยาย
ถนนจะตองตอความยาวของทอใหพนตีนลาดของถนน และใหทํากําแพงหนาทอ – ทายทอใหเหมือนเดิม 

3.6.3 ในกรณีถนนท่ีขอปรับปรุง อาจจะมีผลทําใหน้ําฝนท่ีตกดานในทวมชะลางสิ่งปฏิกูลไหล               
ลงคลอง จะตองกอสรางทอระบายน้ําตามแนวถนนใหสุดถนนท่ีขออนุญาต สวนขนาดทอนั้น ใหเปนไปตาม
หลักการและตองมีบอพักทุกระยะ 10.00 เมตร 
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กรมชลประทานกรมชลประทาน  

     3.6.4 ถาปรับปรุงถนนในเขตชุมชน จะตองมีไหลทาง (ทางเทา) กวางไมนอยกวา 1.50 เมตร เวนแต
สภาพเขตคลองไมเอ้ืออํานวย ใหลดขนาดไดตามความเหมาะสม 

3.6.5 เม่ือถนนกอสรางเสร็จแลว จะตองยกใหเปนสาธารณประโยชนเพ่ือสวนรวม 
3.6.6 กรณีถนนทรุดตัวลงทําใหถนน ตัวคลอง คันคลอง  ฐานคลองเสียหาย ผูขออนุญาตจะตอง

รับผิดชอบชดใชคาเสียหายทุกกรณี และจะตองจัดทําใหมีสภาพดีเหมือนเดิม และจะตองปฏิบัติตามเง่ือนไขของ
กรมชลประทานทุกประการ 

3.6.7 ดินคันทางท่ีจะเสริมคันคลอง เพ่ือทําการปรับปรุงจะตองนํามาจากท่ีอ่ืน หามนําดินภายใน
เขตคลองชลประทาน 
 3.7 แบบแปลนการปรับปรุงหรือกอสรางถนนเชื่อมและปรับปรุงถนนคันคลอง คันก้ันน้ํา และถนน
ชลประทาน ท่ีกอสรางในเขตท่ีดินชลประทานควบคุมดูแล จะตองนําเสนอแบบโครงสรางพรอมรายการ 
คํานวณท่ีมีวิศวกรซ่ึงเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 ลงนาม
รับรองโดยใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาท่ีกําหนดไวใน
กฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือรับรองของ 
ผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม   

3.8 ตรวจดูแบบแปลนการปรับปรุงหรือกอสรางถนนเชื่อมและปรับปรุงถนนคันคลอง คันก้ันน้ํา และ
ถนนชลประทานของผูขออนุญาต และแบบแปลนรูปตัดผังบริเวณของโครงการ วามีความสอดคลองกัน
หรือไม 

3.9 ผูขออนุญาตตองมีหนังสือยืนยันกับกรมชลประทาน วายอมรับผิดชอบคาเสียหายและคาใชจาย                 
ในการจัดการแกไขปญหาท้ังหมด หากเกิดความเสียหายกับน้ําและทางน้ําชลประทานหรืออาคารชลประทาน 
หรือกับประชาชนท่ีไดรับผลกระทบ อันเกิดจากการกระทําของผูขออนุญาต 
 

หมายเหตุ :  
 เม่ือไดพิจารณาปญหาและอุปสรรคตางๆ ตองานชลประทานแลว หากมีกรณีดังตอไปนี้ใหสงเรื่อง
เสนอกรมชลประทาน โดยรองอธิบดีฝายบํารุงรักษา (ประธานคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ
ปฏิบัติ การขออนุญาตเก่ียวกับท่ีราชพัสดุและการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ) เพ่ือพิจารณาสั่งการตอไป 
 ก.   หากการพิจารณาทางดานวิศวกรรมแลวมีเง่ือนไขบางประการท่ีไมสามารถปฏิบัติได หรือมี
เง่ือนไขเพ่ิมเติม นอกเหนือจากท่ีกําหนด 
 ข.  เปนโครงการท่ีมีผลกระทบเกินขอบเขตของสํานักชลประทาน 

ค. เปนโครงการท่ีเปนแนวนโยบายของกรมชลประทาน     

4.  กลุมงานการใชพ้ืนท่ีดานชลประทาน สวนปรับปรุงบํารุงรักษา สํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา  
มีข้ันตอนการดําเนินการ  ดังนี้ 
     4.1 ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน รวมท้ังใหคําปรึกษา แนะนําปญหาเก่ียวกับการขออนุญาตใช            
ท่ีราชพัสดุและท่ีดินของรัฐประเภทอ่ืนท่ีกรมชลประทานใชประโยชน 
 4.2 ตรวจสอบสําเนาหนังสืออนุญาต หากมีขอผิดพลาดสงสําเนาหนังสืออนุญาตใหโครงการแกไข 

4.3 รวบรวมรายละเอียดการอนุญาต ลงในฐานขอมูลการอนุญาตใหใชท่ีราชพัสดุและท่ีดินของรัฐ
ประเภทอ่ืนท่ีกรมชลประทานใชประโยชน 
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หมายเหตุ 

1. กรณีเจาหนาท่ีผูรับคํารอง (ตามระเบียบกรมชลประทานวาดวยการขอใชและการจัดหาประโยชนเก่ียวกับท่ี

ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน พ.ศ. 2551 ขอ 6) หรือผูอํานวยการสํานักชลประทานเปน

ผูพิจารณาไมใหความยินยอม หรือไมอนุญาตตามคํารองขอของผูขออนุญาตโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย

วาดวยการชลประทานหลวง โดยทําเปนหนังสือ (ตามขอ 9) และตามคําสั่งกรมชลประทานท่ี ข 152/2555 

ขอ 2.1 วรรคทาย ถือวาเปนคําสั่งทางปกครอง ดังน้ัน นอกจากขอความในหนังสือจะตองแจงเหตุผล                 

ขอกฎหมาย ตองระบุขอความวาหากประสงคจะอุทธรณ หรือโตแยงคําสั่งใหผูขออนุญาตยื่นอุทธรณ หรือ

โตแยงตอเจาหนาท่ีผูทําคําสั่งทางปกครองภายใน 15 วันนับแตวันท่ีผูขออนุญาตไดรับหนังสือแจง (ถาไม

กําหนดระยะเวลา 15 วัน สิทธิในการอุทธรณหรือโตแยงจะขยายเปน 1 ป นับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจง) 

2. เมื่อเจาหนาท่ีผูรับคํารองหรือผูอํานวยการสํานักชลประทานไดรับหนังสืออุทธรณหรือโตแยงคําสั่งจาก                

ผูอุทธรณแลวจะตองพิจารณาอุทธรณ หากมีความเห็นดังตอไปน้ี 

2.1 เห็นดวยกับคําอุทธรณไมวาท้ังหมดหรือบางสวน (โดยสรุปจะยินยอมหรืออนุญาต) ใหดําเนินการ
เปลี่ยนแปลงคําสั่งทางปกครองแลวแจงใหผูอุทธรณทราบเปนหนังสือไมเกิน 30 วัน นับแตวันท่ีไดรับ
อุทธรณ 

2.2 ไมเห็นดวยกับคําอุทธรณไมวาท้ังหมดหรือบางสวน (โดยสรุปไมยินยอมหรือไมอนุญาต) ใหรายงาน
ความเห็นพรอมเหตุผลเสนออธิบดีกรมชลประทานผานผูบังคับบัญชาตามสายการบังคับบัญชาโดยดวน 
ท้ังน้ีเพ่ืออธิบดีกรมชลประทานจะไดพิจารณาอุทธรณและแจงผลใหผูอุทธรณทราบไมเกิน 30 วัน                  
นับแตวันท่ีอธิบดีกรมชลประทานไดรับอุทธรณ 

3. กรณีเปนการปฏิเสธผูขออนุญาตโดยสวนราชการอ่ืนท่ีเก่ียวของ ใหผูอํานวยการสํานักชลประทานจัดทํา
หนังสือแจงผูขออนุญาตใชสิทธ์ิอุทธรณหรือโตแยงคําสั่งไปยังสวนราชการน้ัน 

                   (ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539) 
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คูมือการปฏิบัคูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุติงานการขอใชที่ราชพัสดุ  และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชนและที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน    

กรมชลประทานกรมชลประทาน  

 
เอกสารท่ีเกี่ยวของดานวิศวกรรม 

1. บันทึกฝายวิศวกรรม กองจัดสรรน้ําและบํารุงรักษา ลงวันท่ี 27 กรกฎาคม  2538                     
 เรื่อง การขออนุญาตปรับปรุงถนนคันคลองชลประทานเปนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
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***   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    ***    
คูมือการปฏิบัคูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุติงานการขอใชที่ราชพัสดุ  และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชนและที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน    

กรมชลประทานกรมชลประทาน  

เอกสารอางอิงของกระทรวงการคลัง และกรมธนารักษ 
1. พระราชบัญญัติท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2518 
2. กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช  
 และจัดหาประโยชนเก่ียวกับท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2545 
3. กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช  
 และจัดหาประโยชนเก่ียวกับท่ีราชพัสดุ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 
4. กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช  
 และจัดหาประโยชนเก่ียวกับท่ีราชพัสดุ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549 
5. คําสั่งกรมธนารักษ ท่ี 281/2549 ลงวันท่ี 15 พ.ค. 2549 เรื่อง การมอบอํานาจ 
 ใหผูวาราชการจังหวัดตามระบบบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 
6. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2552 
7. คําสั่งกรมธนารักษ ท่ี 296/2553 ลงวันท่ี 29 มิถุนายน 2553 เรื่อง หลักเกณฑ  
 การกําหนดอัตราคาเชา  คาทดแทน   และคาธรรมเนียมเก่ียวกับการจัดหา 
 ประโยชนในท่ีราชพัสดุ 
8. คําสั่งกรมธนารักษ ท่ี 508/2553 ลงวันท่ี 20 กันยายน 2553  เรื่องมอบอํานาจ 
 ใหธนารักษพ้ืนท่ี ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธนารักษ 
9. คําสั่งกรมธนารักษ ท่ี 509/2553 ลงวันท่ี 20 กันยายน 2553 เรื่อง มอบอํานาจให 
 ผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธนารักษ  

 

เอกสารอางอิงของกรมชลประทาน 
1. พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
2. ระเบียบกรมชลประทานวาดวยการขอใชและการจัดหาประโยชนเก่ียวกับ 

ท่ีราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน พ.ศ. 2551 
3. ประกาศกรมชลประทานเรื่องการรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ พ.ศ. 2552 
4.  คําสั่งกรมชลประทาน ท่ี ข 1021/2552 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ

ปฏิบัติการขออนุญาตเก่ียวกับท่ีราชพัสดุ และการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ ลงวันท่ี 26 
พฤศจิกายน 2552 

5. บันทึกขอความ ท่ี ฝผง. 881/2554 ลงวันท่ี 19 กรกฎาคม 2554 เรื่อง ขออนุมัติ 
ใชรหัสและแบบฟอรมท่ีปรับปรุงใหมพรอมยกเลิกรหัสและแบบฟอรมเดิม 

6. บันทึกขอความ ท่ี E ฝผง. 128/2555 ลงวันท่ี 25 มกราคม 2555 เรื่อง ขออนุญาต 
ใชแบบฟอรม ผ.ย. 53, ผ.ย. 54, ผ.ย. 55 

7. คําสั่งกรมชลประทานท่ี ข 151/2555 ลงวันท่ี 6 กุมภาพันธ 2555 เรื่อง มอบอํานาจ 
ในการดําเนินการขอใชท่ีดินของรัฐทุกประเภท 

8. คําสั่งกรมชลประทานท่ี ข152/2555 ลงวันท่ี 6 กุมภาพันธ 2555 เรื่อง มอบอํานาจ 
ดําเนินการกรณีหนวยงานของรัฐหรือบุคคลอ่ืนขอใชท่ีดินของรัฐประเภทอ่ืนท่ี 
กรมชลประทานใชประโยชนนอกเหนือจากท่ีราชพัสดุ 

9. มาตรฐานการเขียนแบบงานชลประทาน (กรอบชื่อแบบ) 
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คูมือการปฏิบัติงานการขคูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุอใชที่ราชพัสดุ  และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชนและที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน    

กรมชลประทานกรมชลประทาน  

9.  การขออนุญาตกอสรางทางเช่ือม 

1. ผูขออนุญาตย่ืนคํารองขอใชท่ีดินตอโครงการหรือหนวยงานอ่ืนๆของกรมชลประทาน ตามท่ีท่ีดินนั้น
ตั้งอยู โดยมีหลักฐานประกอบคําขออนุญาตของผูขออนุญาตใชท่ีดิน แบงไดดังนี้   

   1.1 สวนราชการ (กระทรวง ทบวง กรม องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หนวยงานของรัฐ หรือองคกรอ่ืนของรัฐ)  
  1.1.1 ยื่นคํารองขอใชท่ีดิน  (แบบ ชป.393) ลงนามโดยผูแทน  กระทรวง  ทบวง  กรม องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน หนวยงานของรัฐ องคกรอ่ืนของรัฐ หรือผูรับมอบอํานาจ (มีหนังสือมอบอํานาจ) 

 1.1.2  แผนท่ีแสดงจุดท่ีขออนุญาต แบบแปลน แผนผังท่ีแสดงรูปตัดตรงบริเวณท่ีขออนุญาต (ขนาด A1) 
พรอมรายการคํานวณท่ีมีวิศวกรซ่ึงเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติวิศวกร   
พ.ศ. 2542 ลงนามรับรอง โดยใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตาม
สาขาท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550     
และหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

 1.1.3 สําเนาหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ผูควบคุมการกอสราง (ลงนาม
รับรองสําเนา)โดยใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาท่ีกําหนดไว
ในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือรับรอง
ของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ระหวางทําการกอสรางสิ่งปลูกสรางใบอนุญาตตองไมหมดอายุ) 

1.2 รัฐวิสาหกิจ 
1.2.1 ยื่นคํารองขอใชท่ีดิน (แบบ ชป.393) ลงนามโดยผูแทนรัฐวิสาหกิจหรือผูไดรับมอบอํานาจ                 

(มีหนังสือมอบอํานาจพรอมท้ังติดอากรแสตมป 30 บาท) 
1.2.2 แผนท่ีแสดงจุดท่ีขออนุญาต แบบแปลน แผนผังท่ีแสดงรูปตัดตรงบริเวณท่ีขออนุญาต                 

(ขนาด A1) พรอมรายการคํานวณ ท่ีมีวิศวกรซ่ึงเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติ
วิศวกร พ.ศ. 2542 ลงนามรับรองโดยใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ตามสาขาท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550  
และหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  

1.2.3 สําเนาหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ผูควบคุมการกอสราง (ลงนาม
รับรองสําเนา) โดยใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาท่ีกําหนด
ไวในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือรับรอง
ของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ระหวางทําการกอสรางสิ่งปลูกสรางใบอนุญาตตองไมหมดอายุ) 

 1.3 นิติบุคคล/บุคคลธรรมดา 
1.3.1 ยื่นคํารองขอใชท่ีดิน  (แบบ ชป.393)   

 1.3.2 ตนฉบับหนังสือรับรองนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย รับรองไมเกิน 
1 เดือน หรือสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลดังกลาวพรอมลงนามรับรองโดยกรรมการผูมีอํานาจและ
ประทับตราสําคัญของนิติบุคคลนั้น หรือโดยหุนสวนผูจัดการผูมีอํานาจ หรือหนังสือรับรองนิติบุคคลทาง
อิเล็กทรอนิกส 

1.3.3 สําเนาบัตรประชาชน  สําเนาทะเบียนบานของผูขออนุญาต (ลงนามรับรองสําเนา) 
 1.3.4 ถามีการมอบอํานาจ ตองทําเปนหนังสือมอบอํานาจติดอากรแสตมป 30 บาท พรอมสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชน  สําเนาทะเบียนบาน ของผูมอบอํานาจและของผูรับมอบอํานาจ (ลงนามรับรองสําเนา) 
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กรมชลประทานกรมชลประทาน  

 1.3.5 หากเปนบริษัท หางหุนสวน ผูมีสิทธิลงนามในหนังสือมอบอํานาจจะตองเปนกรรมการหรือ
หุนสวนผูจัดการผูท่ีมีอํานาจตามหนังสือของกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย (ลงนามรับรองสําเนา) 

1.3.6 สําเนาโฉนดท่ีดินของผูขออนุญาต (ลงนามรับรองสําเนา) 
 1.3.7 กรณีท่ีดินของผูขออนุญาตมีบุคคลหลายบุคคลเปนเจาของกรรมสิทธิ์รวม ดังปรากฏรายละเอียด 
ในโฉนดท่ีดินท่ีแนบ เจาของกรรมสิทธิ์รวมท้ังหมดจะตองลงนามในฐานะผูขออนุญาตตามแบบฟอรม               
ขออนุญาตใชท่ีราชพัสดุ (ชป.393) ทุกรายหรือมอบอํานาจใหบุคคลใดกระทําการแทน โดยตองทําเปนหนังสือ
มอบอํานาจติดอากรแสตมป 30 บาท พรอมสําเนาบัตรประชาชน สําเนาทะเบียนบานของผูมอบอํานาจ
และผูรับมอบอํานาจ (ลงนามรับรองสําเนา) 
  1.3.8 กรณีท่ีดินของผูขออนุญาตติดภาระจํานอง  ตองมีหนังสือยินยอมจากผูรับจํานอง  
 1.3.9 แผนท่ีแสดงจุดท่ีขออนุญาต แบบแปลน แผนผังท่ีแสดงรูปตัดตรงบริเวณท่ีขออนุญาต (ขนาด A1) 
พรอมรายการคํานวณ ท่ีมีวิศวกรซ่ึงเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 
ลงนามรับรอง โดยใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาท่ีกําหนดไว
ในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือรับรอง
ของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
  1.3.10 สําเนาหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ผูควบคุมการกอสราง (ลงนาม
รับรองสําเนา) โดยใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาท่ีกําหนด
ไวในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือรับรอง
ของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ระหวางทําการกอสรางสิ่งปลูกสรางใบอนุญาตฯ ตองไมหมดอายุ) 
 

2. การดําเนินการตรวจสอบประเภทท่ีดินท่ีขออนุญาตใช โดยแบงท่ีดินท่ีขอใช ออกเปน 2 กรณี คือ กรณี
ท่ีราชพัสดุ และกรณีท่ีดินของรัฐประเภทอ่ืนท่ีกรมชลประทานใชประโยชนนอกเหนือจากท่ีราชพัสดุ 
 

    2.1 การดําเนินการในกรณีของท่ีราชพัสดุ 

    2.1.1  การพิจารณาดําเนินการของโครงการ หรือหนวยงานอ่ืน  ๆของกรมชลประทานท่ีท่ีราชพัสดุนั้นตั้งอยู                 
มีข้ันตอนการดําเนินการ ดังนี้  
           2.1.1.1 ใหเจาหนาท่ีผูรับคํารองดําเนินการตรวจสอบประเภทท่ีราชพัสดุ และคุณสมบัติของ           
ผูขอเขาทําประโยชน ตลอดจนเอกสารหลักฐานท่ีจําเปนท่ีใชประกอบคํารองนั้นโดยเร็ว 

2.1.1.2 ถาคํารองนั้นขัดกับหลักเกณฑการขอใชหรือการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุในความ
ครอบครองของกรมชลประทาน และกฎหมายวาดวยการชลประทานหลวง ใหเจาหนาท่ีผูรับคํารอง                
ทําหนังสือตอบแจงขอขัดของใหผูขอเขาทําประโยชนทราบโดยตรง ภายใน 7 วันทําการ นับแตวันรับคํารอง 

2.1.1.3 หากคํารองนั้นถูกตอง ใหเจาหนาท่ีผูรับคํารองมีหนังสือแจงผูขอเขาทําประโยชน          
(ผูขออนุญาต) ภายใน 3 วันทําการ และใหผูขออนุญาตจัดทําแผนท่ีและผังบริเวณท่ีราชพัสดุท่ีขอใชนั้น 
พรอมทํารายละเอียดประกอบแผนท่ีระบุหมายเลขท่ีดินตามหนังสือสําคัญหรือระวางหมุดหลักฐาน เนื้อท่ีท่ี
ขอเขาทําประโยชนลงในแผนท่ีใหชัดเจน รวมท้ังนําสงแบบแปลน รูปตัด ซ่ึงแสดงรายละเอียดของสิ่งปลูก
สรางท่ีจะขออนุญาตดําเนินการในท่ีดินท่ีขอใชนั้น สงใหเจาหนาท่ีผูรับคํารองเพ่ือจัดทําแบบรายงาน
ตรวจสอบท่ีดิน และเปรียบเทียบรายละเอียดผังบริเวณตอไป   
          2.1.1.4 เจาหนาท่ีของโครงการผูรับคํารอง ตองจัดทําแผนท่ีแสดงจุดขออนุญาต ผังบริเวณ และรูปตัด  
ณ จุดขออนุญาตกอสราง  รวมท้ังแบบรูปตัดทางน้ําท่ีอยูดานเหนือน้ําและดานทายน้ําเปนระยะ 20 เมตร              
จากจุดขออนุญาต โดยรายละเอียดขางตนนี้ ตองผานการลงนามเห็นชอบ อนุมัติในแบบและรายละเอียด 
จากผูมีอํานาจตามกรอบแบบเอกสารท่ีกรมชลประทานกําหนดแนบทายคูมือนี้ 
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***   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    ***    
คูมือการปฏิบัติงานการขคูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุอใชที่ราชพัสดุ  และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชนและที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน    

กรมชลประทานกรมชลประทาน  

 2.1.1.5 จัดทํารายงานตรวจสอบการขออนุญาต ชป.393/7   
2.1.1.6 ใหความเห็นทางดานวิศวกรรม   พิจารณาปญหาและอุปสรรคตาง ๆ  ตองานชลประทาน

ใหเปน ไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และหลักเกณฑท่ีเก่ียวของ 
           2.1.1.7 หากมีความจําเปนจะกําหนดเง่ือนไขพิเศษนอกเหนือจากเง่ือนไขในหนังสืออนุญาต
กําหนดได แตท้ังนี้ตองอยูภายใตกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และหลักเกณฑท่ีเก่ียวของ  
           2.1.1.8 ใหผูมีอํานาจท่ีโครงการท่ีกําหนดไว ลงนามกํากับในแบบแปลน รูปตัด ซ่ึงแสดงรายละเอียด
ของสิ่งปลูกสราง ท่ีผูขออนุญาตนําสงท้ังหมด เพ่ือนําเสนอผูอํานวยการในสายการบังคับบัญชาตอไป 
          2.1.1.9 ในกรณีท่ีผูอํานวยการโครงการ หรือหนวยงานอ่ืนๆ ของกรมชลประทานท่ีท่ีราชพัสดุนั้น 
อยูในสายการบังคับบัญชาของสํานักชลประทาน ใหนําเสนอผูอํานวยการสํานักชลประทานใหความยินยอม 
หรือไมใหความยินยอมตอไป 
 2.1.1.10 ในกรณีท่ีผูอํานวยการสํานักงานกอสราง หรือหนวยงานอ่ืนๆ ของกรมชลประทานท่ี              
ท่ีราชพัสดุนั้นไมไดอยูในสายการบังคับบัญชาของสํานักชลประทาน ใหนําเสนอผูอํานวยการตามสายการ            
บังคับบัญชาของตนนั้น พิจารณาใหความเห็นในการขอใชประโยชนรวมกันกอน แลวจึงนําเสนอผูอํานวยการ                     
สํานักชลประทานใหความยินยอมหรือไมใหความยินยอมตอไป 

 

2.1.2 การพิจารณาของสํานักชลประทาน         
2.1.2.1 ผูอํานวยการสํานักชลประทานดําเนินการพิจารณาใหความยินยอมหรือไมใหความยินยอม 

(ตามระเบียบกรมชลประทานวาดวยการขอใชและการจัดหาประโยชนเก่ียวกับท่ีราชพัสดุในความครอบครอง
ของกรมชลประทาน พ.ศ. 2551 ประกอบกฎหมายวาดวยการชลประทานหลวง)  

2.1.2.2 กรณีใหความยินยอม (อนุญาต) ใหทําหนังสือลงนามแทนกรมชลประทาน กําหนดเง่ือนไข (ถามี) 
พรอมเอกสารการขออนุญาต ใหกรมธนารักษหรือผูวาราชการจังหวัด หรือธนารักษพ้ืนท่ีผูรับมอบอํานาจ
พิจารณา และสงสําเนาแจงผูขออนุญาตรับทราบตอไป 
 2.1.2.3 กรณีไมใหความยินยอม (ไมอนุญาต) ใหทําหนังสือไมอนุญาตโดยแจงเหตุผล ขอกฎหมาย    
ใหผูขออนุญาตทราบ 

 2.1.3 การพิจารณาของกรมธนารักษหรือผูวาราชการจังหวัดหรือธนารักษพ้ืนท่ีผูรับมอบอํานาจ 
          2.1.3.1 เม่ืออธิบดีกรมธนารักษหรือผูวาราชการจังหวัด หรือธนารักษพ้ืนท่ีผูรับมอบอํานาจ 
พิจารณาอนุญาตใหใชท่ีราชพัสดุดังกลาวแลว จึงใหผูขออนุญาตชําระคาทดแทนการใชประโยชน และแจง
การอนุญาตใชใหกรมชลประทานทราบเพ่ือดําเนินการตอไป 
         2.1.3.2 ในกรณีอธิบดีกรมธนารักษ หรือผูวาราชการจังหวัด หรือธนารักษพ้ืนท่ีผูรับมอบอํานาจ 
พิจารณาไมอนุญาตใหใชท่ีราชพัสดุดังกลาว จะแจงการไมอนุญาตใชใหผูขออนุญาตและกรมชลประทาน
ทราบตอไป 

 2.1.4  การออกหนังสืออนุญาตโครงการ หรือหนวยงานอ่ืน  ๆของกรมชลประทานท่ีท่ีราชพัสดุนั้นตั้งอยู  
         2.1.4.1 เม่ืออธิบดีกรมธนารักษ หรือผูวาราชการจังหวัดหรือธนารักษพ้ืนท่ีผูรับมอบอํานาจ 
พิจารณา อนุญาตใหใชท่ีดินและผูขอใชท่ีดินไดชําระคาทดแทนการใชประโยชนพรอมลงนามในบันทึก             
คํายินยอมปฏิบัติตามเง่ือนไขในแบบกรมธนารักษแลว จึงมีหนังสือแจงการอนุญาตใหกรมชลประทานทราบ                           
และตอมาเม่ือกรมชลประทานโดยโครงการแจงผูขออนุญาตมาลงนามในหนังสืออนุญาต ผ.ย. 53 ผูขออนุญาต         
จึงจะเริ่มดําเนินการกอสรางไดภายหลังลงนามและตามเง่ือนไขในหนังสืออนุญาต 
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***   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    ***    
คูมือการปฏิบัติงานการขคูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุอใชที่ราชพัสดุ  และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชนและที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน    

กรมชลประทานกรมชลประทาน  

        2.1.4.2 หนังสืออนุญาต ผ.ย. 53 นั้น มีการจัดทําจํานวน 4 ชุด ดังนี้ 
  - ตนฉบับ เก็บไวท่ีโครงการ 1 ชุด 
  - คูฉบับ เก็บไวท่ีผูรับอนุญาต 1 ชุด 
  - สําเนา เก็บไวท่ีสํานักชลประทาน 1 ชุด 
  - สําเนา เก็บไวท่ีกลุมงานการใชพ้ืนท่ีดานชลประทาน 1 ชุด 

 

 2.2 การดําเนินการในกรณีของท่ีดินของรัฐประเภทอ่ืนท่ีกรมชลประทานใชประโยชน นอกเหนือจากท่ี
ราชพัสดุ 
 

    2.2.1 การพิจารณาดําเนินการของโครงการ หรือหนวยงานอ่ืน  ๆ ของกรมชลประทานท่ีท่ีดินของรัฐประเภทอ่ืน 
ท่ีกรมชลประทานใชประโยชนนอกเหนือจากท่ีราชพัสดุนั้น ตั้งอยู มีข้ันตอนการดําเนินการ ดังนี้  
          2.2.1.1 ใหเจาหนาท่ีผูรับคํารองดําเนินการตรวจสอบประเภทท่ีดินท่ีมีผูมาขออนุญาตใชนั้นเปน
ท่ีดินฯ ท่ีหนวยงานของรัฐนั้นๆ ไดอนุญาตใหกรมชลประทานใชประโยชนภายในกรอบวัตถุประสงคท่ีขอใช 
โดยตองพิจารณาเง่ือนไขการไดรับอนุญาต และพิจารณาวามีขอหามใหผูอ่ืนมาใชประโยชนรวมไดหรือไม 
          2.2.1.2 หากหนวยงานของรัฐท่ีอนุญาตใหกรมชลประทานใชประโยชนท่ีดินฯ ระบุเง่ือนไขหาม 
กรมชลประทานนําท่ีดินท่ีไดรับอนุญาตไปใชนอกกิจการท่ีขอหรือไปใหผู อ่ืนใชประโยชนรวมดวย                       
ใหโครงการหรือหนวยงานอ่ืนๆ ของกรมชลประทานท่ีรับคํารองนั้น ทําหนังสือใหผูอํานวยการสํานัก
ชลประทาน ผูอํานวยการสํานักพัฒนาแหลงน้ําขนาดกลาง ผูอํานวยการสํานักพัฒนาแหลงน้ําขนาดใหญ 
ตามสายการบังคับบัญชาแลวแตกรณี แจงตอบเหตุขัดของดังกลาวใหผูขออนุญาตทราบ (ตามคําสั่ง                         
กรมชลประทานท่ี ข 152/2555) 
 2.2.1.3  หากหนวยงานของรัฐท่ีอนุญาตใหกรมชลประทานใชประโยชนท่ีดินฯ ไมไดระบุหรือมีเง่ือนไข 
หามกรมชลประทานนําท่ีดินท่ีไดรับอนุญาต ไปใหผูอ่ืนใชประโยชนรวมดวย ใหโครงการหรือหนวยงานอ่ืนๆ 
ของกรมชลประทานท่ีรับคํารองนั้น ดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูขอเขาทําประโยชน ตลอดจน
เอกสารหลักฐานท่ีจําเปนท่ีใชประกอบคํารองนั้นโดยเร็ว แลวจัดทํารายงานตรวจสอบการขออนุญาต              
ชป.393/7 
             2.2.1.4 พิจารณาใหความเห็นทางดานวิศวกรรม โดยพิจารณาปญหาและอุปสรรคตางๆตองาน
ชลประทาน วาคํารองนั้นขัดกับการใชประโยชนในการชลประทาน ตามกฎหมายวาดวยการชลประทาน
หลวง กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และหลักเกณฑท่ีเก่ียวของ และหลักเกณฑตามระเบียบกรมชลประทาน
วาดวยการขอใชและการจัดหาประโยชนเก่ียวกับท่ีราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน             
พ.ศ. 2551 โดยอนุโลมหรือไม 

2.2.1.5 หากเจาหนาท่ีผูรับคํารองพิจารณาในเบื้องตนตามขอ 2.2.1.3 และ 2.2.1.4 แลว เห็นวามี
ขอขัดของในการขอใชประโยชนรวมกัน หรือมีขอขัดของในดานวิศวกรรม ตามกฎหมายวาดวยการ                 
ชลประทานหลวง ฯลฯ ใหเสนอความเห็นขอขัดของในการขอใชประโยชนรวมกันหรือมีขอขัดของในดาน
วิศวกรรม ใหผูบังคับบัญชาตามสายการบังคับบัญชาพิจารณา 

2.2.1.6 หากเจาหนาท่ีผูรับคํารองพิจารณาในเบื้องตนตามขอ 2.2.1.3 และ 2.2.1.4 แลว เห็นวาไมมี
ขอขัดของในการขอใชประโยชนรวมกัน และไมมีขอขัดของในดานวิศวกรรม ตามกฎหมายวาดวยการ              
ชลประทานหลวง ฯลฯ ใหผูขออนุญาตจัดทําแผนท่ีและผังบริเวณท่ีดินของรัฐท่ีขอใชนั้น พรอมทํารายละเอียด 
ประกอบแผนท่ีระบุหมายเลขท่ีดินตามหนังสือสําคัญหรือระวางหมุดหลักฐาน เนื้อท่ีท่ีขอเขาทําประโยชน 
ลงในแผนท่ีใหชัดเจน รวมท้ังนําสงแบบแปลน รูปตัด ซ่ึงแสดงรายระเอียดของสิ่งปลูกสรางท่ีจะขออนุญาต
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กรมชลประทานกรมชลประทาน  

ดําเนินการในท่ีดินท่ีขอใชนั้น สงใหเจาหนาท่ีผูรับคํารองเพ่ือจัดทําแบบรายงานตรวจสอบท่ีดินและเปรียบ 
เทียบรายละเอียดผังบริเวณตอไป   
          2.2.1.7 เจาหนาท่ีของโครงการผูรับคํารอง ตองจัดทําแผนท่ีแสดงจุดขออนุญาต ผังบริเวณ และรูปตัด  
ณ จุดขออนุญาตกอสราง รวมท้ังแบบรูปตัดทางน้ํา ท่ีอยูดานเหนือน้ําและดานทายน้ําเปนระยะ                
20 เมตร จากจุดขออนุญาต โดยรายละเอียดขางตนนี้ตองผานการลงนามเห็นชอบ อนุมัติในแบบและ
รายละเอียดจากผูมีอํานาจตามกรอบแบบเอกสารท่ีกรมชลประทานกําหนดแนบทายคูมือนี้ 
          2.2.1.8 หากมีความจําเปนจะกําหนดเง่ือนไขพิเศษนอกเหนือจากเง่ือนไขในหนังสืออนุญาตกําหนดได 
แตท้ังนี้ตองอยูภายใตกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และหลักเกณฑท่ีเก่ียวของ 
          2.2.1.9 ใหผูมีอํานาจท่ีโครงการท่ีกําหนดไวลงนามกํากับในแบบแปลน รูปตัด ซ่ึงแสดงรายละเอียด
ของสิ่งปลูกสรางท่ีผูขออนุญาตนําสงท้ังหมด เพ่ือนําเสนอผูอํานวยการในสายการบังคับบัญชาตอไป 
          2.2.1.10 ในกรณีท่ีผูอํานวยการโครงการ หรือหนวยงานอ่ืนๆ ของกรมชลประทานท่ีท่ีดินฯ นั้น อยูใน
สายการบังคับบัญชาของสํานักชลประทาน ใหนําเสนอผูอํานวยการสํานักชลประทานใหความยินยอม          
หรือไมใหความยินยอมตอไป 

2.2.1.11 ในกรณีท่ีผูอํานวยการสํานักงานกอสราง หรือหนวยงานอ่ืนๆ ของกรมชลประทานท่ีท่ีดินฯ นั้น
ไมไดอยูในสายการบังคับบัญชาของสํานักชลประทาน ใหนําเสนอผูอํานวยการตามสายการบังคับบัญชาของ
ตนพิจารณาใหความเห็นในการขอใชประโยชนรวมกันกอนแลวจึงนําเสนอผูอํานวยการสํานักชลประทานให
ความยินยอมหรือไมใหความยินยอมตอไป 

 

 2.2.2 การพิจารณาของสํานักชลประทาน         
 2.2.2.1 ผูอํานวยการสํานักชลประทานพิจารณาใหความยินยอมหรือไมใหความยินยอม (ตามคําสั่ง                 

กรมชลประทานท่ี ข 152/2555 ประกอบกฎหมายวาดวยการชลประทานหลวง และตามระเบียบ                  
กรมชลประทานวาดวยการขอใชและการจัดหาประโยชนเก่ียวกับท่ีราชพัสดุในความครอบครองของ                  
กรมชลประทาน พ.ศ. 2551 โดยอนุโลม ท้ังนี้ตองอยูภายใตกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑ วิธีการ
และเง่ือนไขของหนวยงานของรัฐท่ีอนุญาตใหกรมชลประทานใชประโยชนในท่ีดินของรัฐประเภทนั้น)  

2.2.2.2 กรณีใหความยินยอม (อนุญาต) ใหทําหนังสือลงนามแทนกรมชลประทาน แจงผูขออนุญาต
พรอมกําหนดเง่ือนไข (ถามี) เพ่ือใหผูขออนุญาตใชประกอบการยื่นคําขออนุญาตตอหนวยงานของรัฐ                 
ท่ีเก่ียวของ ซ่ึงท่ีดินนั้นตั้งอยูเพ่ือพิจารณาตามอํานาจและหนาท่ี 

2.2.2.3 กรณีไมใหความยินยอม (ไมอนุญาต) ใหทําหนังสือไมอนุญาตแจงผูขออนุญาตทราบ โดยแจง
เหตุผล ขอกฎหมาย พรอมแจงสิทธิการอุทธรณภายใน 15 วัน นับแตวันท่ีผูขออนุญาตไดรับหนังสือแจง 

 

 2.2.3 การพิจารณาของหนวยงานของรัฐท่ีเกี่ยวของซ่ึงมีอํานาจหนาท่ีตามกฎหมายในการอนุมัติ   
อนุญาตใชท่ีดินของรัฐท่ีตั้งอยู 
          2.2.3.1 เม่ือหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของซ่ึงท่ีดินนั้นตั้งอยู พิจารณาอนุญาตใหใชท่ีดินดังกลาวแลว  
จะแจงใหผูขออนุญาต (หรือไดแจงใหกรมชลประทานทราบดวย) เพ่ือดําเนินการตอไป 
          2.2.3.2 ในกรณีหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของซ่ึงท่ีดินนั้นตั้งอยู พิจารณาไมอนุญาตใหใชท่ีดิน
ดังกลาว จะแจงการไมอนุญาตใชใหผูขออนุญาต (หรือไดแจงใหกรมชลประทานทราบ)  
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กรมชลประทานกรมชลประทาน  

2.2.4 การออกหนังสืออนุญาตโครงการ หรือหนวยงานอ่ืน  ๆของกรมชลประทานท่ีท่ีดินของรัฐประเภทอ่ืนท่ี
กรมชลประทานใชประโยชนนอกเหนือจากท่ีราชพัสดุ    
         2.2.4.1 เม่ือหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของซ่ึงท่ีดินนั้นตั้งอยูพิจารณาอนุญาตใหใชท่ีดิน และผูขอใช             
ไดดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และหลักเกณฑของหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของนั้นแลว 
จึงมีหนังสือแจงการอนุญาตใหกรมชลประทานทราบ  
         2.2.4.2 เม่ือกรมชลประทานโดยโครงการ แจงผูขออนุญาตมาลงนามในหนังสืออนุญาต ผ.ย. 53                     
ผูขออนุญาตจึงจะเริ่มดําเนินการกอสรางไดภายหลังลงนามและตามเง่ือนไขในหนังสืออนุญาต 
         2.2.4.3 หนังสืออนุญาต ผ.ย. 53 นั้น มีการจัดทําจํานวน 4 ชุด ดังนี้ 
  - ตนฉบับ เก็บไวท่ีโครงการ 1 ชุด 
  - คูฉบับ เก็บไวท่ีผูรับอนุญาต 1 ชุด 
  - สําเนา เก็บไวท่ีสํานักชลประทาน 1 ชุด 
  - สําเนา เก็บไวท่ีกลุมงานการใชพ้ืนท่ีดานชลประทาน 1 ชุด 

3.  การพิจารณาดานวิศวกรรม 

3.1 ตรวจสอบประเภททางน้ําหรือท่ีตั้งของอาคารชลประทานท่ีขออนุญาตสรางทางเชื่อมนั้น และประเภท
ท่ีดินท่ีของผูอนุญาตท่ีขอกอสรางทางเชื่อม 

3.2 พิจารณาการสรางทางเชื่อมแหงนี้ จะตองไมกระทบตอน้ําและทางน้ําทางน้ําชลประทานหรือ
อาคารชลประทานตางๆ 
 3.3 กรณีทําทางเชื่อมเขา – ออก ท่ีพักอาศัย และลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร ท่ีมีผิวจราจรลูกรัง               
กวางไมเกิน 4.00 เมตร สามารถใชแบบมาตรฐาน เลขท่ี มฐ 08-36-001 ได โดยไมตองมีวิศวกรลงนาม
รับรอง (ขอแบบมาตรฐานฯ ไดจากโครงการ หรือหนวยงานอ่ืนๆ ของกรมชลประทานท่ีท่ีราชพัสดุนั้นตั้งอยู)   
โดยแบบมาตรฐานนี้ใชสําหรับราษฎรท่ัวไปเทานั้น 

3.4 กรณีทางเชื่อมไมใชแบบมาตรฐาน เลขท่ี มฐ 08-36-001 กําหนดหลักเกณฑท่ัวไปในการขอ
อนุญาตทําทางเชื่อมคันคลองชลประทาน ดังนี้ 

3.4.1 ระดับหลังคันทางเชื่อมหรือถนนเชื่อมคันคลอง ตองมีระดับอยางนอยเทากับระดับหลังคัน
คลองชลประทานและความกวางของทางเชื่อม ตองไมต่ํากวา 4.00 เมตร  

  3.4.2 จะตองวางทอลอดในท่ีลุมหรือทางน้ําธรรมชาติตัดผานทุกแหง  
  3.4.3 ระดับความสูงของดินหรือสันทํานบหลังทอตองไมนอยกวา 0.50 เมตร หรืออยูในดุลยพินิจ

ของเจาหนาท่ี 
  3.4.4 ระดับบนทอลอดตองวางอยูในชั้นดินเดิม  

  3.4.5 ขนาดทอลอดคอนกรีตเสริมเหล็กมาตรฐานอยางนอยตองไมต่ํากวาขนาด ∅ 0.60 เมตร หรืออยู
ในดุลยพินิจของเจาหนาท่ีหรือตามตารางท่ีกําหนด 
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กรมชลประทานกรมชลประทาน  

ตารางคาการกําหนดขนาดทอลอดทางเชื่อม 
พ้ืนท่ีระบายน้ํา 

ไร 
สัมประสิทธิ์ 
การระบาย

น้ํา 
ลิตร/

วินาที/ไร 

ปริมาณน้ํา 
ลูกบาศก

เมตร/วินาที 

ความเร็วท่ียอมให
ไหลผานทอมากท่ีสุด 

เมตร/วินาที 

ขนาดทอมาตรฐาน 
(เมตร) 

0 – 300 
301 – 500 

501 – 1,000 
1,001 – 2,000 
2,000 ข้ันไป 

0.85 
0.85 
0.72 
0.72 
064 

0.26 
0.43 
0.72 
1.44 

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

 

0.60 
0.80 
1.00 

2 - ∅1.00 
ข้ึนอยูกับปริมาณน้ํา 

 

 3.4.6 ทางเชื่อมตองกอสรางดวยดินถมบดอัดแนน ไมต่ํากวา 95% ตามแบบมาตรฐาน Standard  
Proctor Compaction test และลาดผิวทางดวยลูกรัง หนาไมต่ํากวา 0.30 เมตร หรือลาดผิวทางดวย           
ยางแอสฟสท หรือคอนกรีต ตามความเหมาะสม 

 3.4.7 ในกรณีทางเชื่อมทําใหเกิดปญหาการระบายน้ํา มีน้ําทวมขัง ผูขออนุญาตจะตองวางทอลอด
เพ่ิมเติมตรงจุดท่ีกรมชลประทาน กําหนดใหตามความเหมาะสม 

 3.4.8 ถาหนวยราชการ/รัฐวิสาหกิจ/นิติบุคคล/บุคคลธรรมดา ตองการสรางเปนทอสี่เหลี่ยม             
กรมชลประทานจะพิจารณาเปนรายๆ  
 3.5 กรณีทางเชื่อมนอกเหนือเพ่ืออยูอาศัยและลําเลียงผลิตทางการเกษตร มีหลักเกณฑการพิจารณา    
ขออนุญาต ดังนี้  
       3.5.1 ทางเชื่อม หมายถึง ทางเขาสูหมูบาน , ศาสนสถาน , สาธารณะสถาน , สํานักงานท่ีทําการ
ขององคกรของรัฐ นอกเหนือจากท่ีกลาวมานี้ไมถือเปนทางเชื่อม 
       3.5.2 คันทางสําหรับทางเชื่อมจะตองทําการบดอัดโดยกรรมวิธีและใหไดมาตรฐานไมต่ํากวาคันทาง
ของถนนหลักท่ีจะทําการกอสราง 
       3.5.3  โครงสรางของทางเชื่อม แบงไดดังนี้ 
               3.5.3.1 กรณีทางเชื่อมเดิมหรือถนนเดิมท่ีเขามาเชื่อมกับถนนหลักท่ีจะทําการกอสราง                     
มีมาตรฐานของผิวจราจรสูงกวาผิวจราจรชนิดลูกรัง โครงสรางของทางเชื่อมใหกอสรางตามโครงสรางทาง
ของถนนหลักท่ีจะทําการกอสรางทุกประการ 

 3.5.3.2 กรณีทางเชื่อมเดิมหรือถนนเดิมท่ีเขามาเชื่อมกับถนนหลักท่ีจะทําการกอสราง                
มีมาตรฐานของผิวจราจรเทากับหรือต่ํากวาผิวจราจรชนิดลูกรัง โครงสรางของทางเชื่อมใหกอสรางโดยใช
วัสดุมวลรวมเปนผิวจราจรหนาอยางนอย 15 ซม. วัสดุมวลรวมท่ีจะนํามาใชนั้นจะตองทําการบดอัดโดย
กรรมวิธี และใหไดมาตรฐานไมต่ํากวาชั้น SUBBASE ของถนนหลักท่ีจะทําการกอสราง 
         3.5.4 มิติตางๆ มีหนวยเปนเมตร นอกจากระบุไวเปนอยางอ่ืน 
        3.5.5 ระดับหลังคันทางเชื่อมหรือถนนเชื่อมคันคลอง ตองมีระดับอยางนอยเทากับหลังคันคลอง
ชลประทาน 
        3.5.6 จะตองวางทอลอดในท่ีลุมหรือทางน้ําชลประทานตัดผานทุกแหง 
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***   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    ***    
คูมือการปฏิบัติงานการขคูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุอใชที่ราชพัสดุ  และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชนและที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน    

กรมชลประทานกรมชลประทาน  

 3.5.7 ระดับความสูงของดิน หรือสันทํานบหลังทอตองไมนอยกวา 0.50 เมตร หรืออยูในดุลยพินิจ
ของนายชางชลประทาน 
        3.5.8 ระดับกนทอลอดตองวางต่ํากวาชั้นดินเดิม ไมนอยกวา 0.30 เมตร 

        3.5.9 ขนาดทอลอดคอนกรีตเสริมเหล็กมาตรฐานอยางนอยตองไมต่ํากวาขนาด ∅  0.80 เมตร หรืออยู
ในดุลยพินิจของนายชลประทานหรือตามตารางท่ีกําหนด 

ตารางแสดงคาการกําหนดขนาดทอลอดทางเชื่อม 
พ้ืนท่ีระบายน้ํา 

ไร 
สัมประสิทธิ์ 
การระบาย

น้ํา 
ลิตร/วินาที/

ไร 

ปริมาณน้ํา 
ลูกบาศก
เมตร/
วินาที 

ความเร็วท่ียอม
ใหไหลผานทอ

มากท่ีสุด 
เมตร/วินาที 

ขนาดทอมาตรฐาน 
(เมตร) 

0 – 500 
501 – 1,000 

1,001 – 2,000 
2,000 ข้ันไป 

0.85 
0.72 
0.72 
0.64 

0.43 
0.72 
1.44 

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

0.80 
1.00 

2 - ∅1.00 
ข้ึนอยูกับปริมาณน้ํา 

 

3.5.10 ในกรณีทางเชื่อมทําใหเกิดปญหาการระบายน้ํา มีน้ําทวมขัง ผูขออนุญาตจะตองวางทอ
ลอดเพ่ิมเติมตรงจุดท่ีกรมชลประทานกําหนดใหตามความเหมาะสมตอไป 

3.5.11 แบบตัวอยางทางเชื่อมท่ีแสดงในแบบแผนนี้เปนกรณีท่ีถนนหลักท่ีจะทําการกอสรางมีไหล
ทางสําหรับกรณีท่ีถนนหลักท่ีจะทําการกอสรางไมมีไหลทางก็ใหยึดแบบตัวอยางทางเชื่อมนี้ได 

3.5.12 แบบทางเชื่อมหากไมไดกําหนดเปนอยางอ่ืนในแบบแปลนและรูปตัดความยาว ใหยึดตาม
แบบมาตรฐานทางเชื่อม 

3.5.13 ในกรณีท่ีมีความจําเปนอ่ืนใดจนไมสามารถกอสรางทางเชื่อมไดตามแบบมาตรฐานทาง
เชื่อมและรูปตัดตาม ยาวใหอยูในดุลยพินิจของนายชางชลประทาน แตท้ังนี้จะตองไมทําใหปริมาณงาน
ลดลง 

3.5.14 ความกวางของทางเชื่อมท่ีจะกอสรางตามแบบมาตรฐานทางเชื่อมนี้จะตองกวางไมนอย
กวาความกวางของทางเชื่อมเดิม 
3.6 ดินท่ีจะใชกอสรางถนน ผูขออนุญาตจะตองจัดหามาจากท่ีอ่ืนซ่ึงอยูนอกเขตท่ีดินของกรมชลประทาน 
การถมดินใหไดขนาดตามท่ีกําหนด หามขุดดินในเขตท่ีดินของกรมชลประทาน 
3.7 ผูขออนุญาตตองมีหนังสือยืนยันกับกรมชลประทาน วายอมรับผิดชอบคาเสียหายและคาใชจายในการ
จัดการแกไขปญหาท้ังหมด หากเกิดความเสียหายกับทางน้ําและทางน้ําชลประทานหรืออาคารชลประทาน หรือ
กับประชาชนท่ีไดรับผลกระทบ อันเกิดจากการกระทําของผูขออนุญาต 
3.8  ตรวจดูแบบแปลนของผูขออนุญาต และแบบแปลนรูปตัด ผังบริเวณของโครงการ ท่ีมีการขออนุญาต
วามีความสอด คลองกันหรือไม 
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***   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    ***    
คูมือการปฏิบัติงานการขคูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุอใชที่ราชพัสดุ  และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชนและที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน    

กรมชลประทานกรมชลประทาน  

หมายเหตุ :  
 เม่ือไดพิจารณาปญหาและอุปสรรคตางๆ ตองานชลประทานแลว หากมีกรณีดังตอไปนี้ใหสงเรื่อง
เสนอกรมชลประทาน โดยรองอธิบดีฝายบํารุงรักษา (ประธานคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ
ปฏิบัติ การขออนุญาตเก่ียวกับท่ีราชพัสดุและการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ) เพ่ือพิจารณาสั่งการตอไป 
  ก.  หากการพิจารณาทางดานวิศวกรรมแลวมีเง่ือนไขบางประการท่ีไมสามารถปฏิบัติได หรือมี
เง่ือนไขเพ่ิมเติมนอกเหนือจากท่ีกําหนด 
  ข.  เปนโครงการท่ีมีผลกระทบเกินขอบเขตของสํานักชลประทาน 

ค.  เปนโครงการท่ีเปนแนวนโยบายของกรมชลประทาน     
 

4.    กลุมงานการใชพ้ืนท่ีดานชลประทาน สวนปรับปรุงบํารุงรักษา สํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา  
มีข้ันตอนการดําเนินการ  ดังนี้ 
     4.1 ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน รวมท้ังใหคําปรึกษา แนะนําปญหาเก่ียวกับการขออนุญาตใช            
ท่ีราชพัสดุและท่ีดินของรัฐประเภทอ่ืนท่ีกรมชลประทานใชประโยชน 
 4.2 ตรวจสอบสําเนาหนังสืออนุญาต หากมีขอผิดพลาดสงสําเนาหนังสืออนุญาตใหโครงการแกไข 

4.3 รวบรวมรายละเอียดการอนุญาต ลงในฐานขอมูลการอนุญาตใหใชท่ีราชพัสดุและท่ีดินของรัฐ
ประเภทอ่ืนท่ีกรมชลประทานใชประโยชน 

 
หมายเหตุ 

1. กรณีเจาหนาท่ีผูรับคํารอง (ตามระเบียบกรมชลประทานวาดวยการขอใชและการจัดหาประโยชนเก่ียวกับท่ี

ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน พ.ศ. 2551 ขอ 6) หรือผูอํานวยการสํานักชลประทานเปน

ผูพิจารณาไมใหความยินยอม หรือไมอนุญาตตามคํารองขอของผูขออนุญาตโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย

วาดวยการชลประทานหลวง โดยทําเปนหนังสือ (ตามขอ 9) และตามคําสั่งกรมชลประทานท่ี ข 152/2555 

ขอ 2.1 วรรคทาย ถือวาเปนคําสั่งทางปกครอง ดังน้ัน นอกจากขอความในหนังสือจะตองแจงเหตุผล ขอ

กฎหมาย ตองระบุขอความวาหากประสงคจะอุทธรณ หรือโตแยงคําสั่งใหผูขออนุญาตยื่นอุทธรณ หรือ

โตแยงตอเจาหนาท่ีผูทําคําสั่งทางปกครองภายใน 15 วันนับแตวันท่ีผูขออนุญาตไดรับหนังสือแจง (ถาไม

กําหนดระยะเวลา 15 วัน สิทธิในการอุทธรณหรือโตแยงจะขยายเปน 1 ป นับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจง) 

2. เมื่อเจาหนาท่ีผูรับคํารองหรือผูอํานวยการสํานักชลประทานไดรับหนังสืออุทธรณหรือโตแยงคําสั่งจากผู
อุทธรณแลวจะตองพิจารณาอุทธรณ หากมีความเห็นดังตอไปน้ี 

2.1 เห็นดวยกับคําอุทธรณไมวาท้ังหมดหรือบางสวน (โดยสรุปจะยินยอมหรืออนุญาต) ใหดําเนินการ
เปลี่ยนแปลงคําสั่งทางปกครองแลวแจงใหผูอุทธรณทราบเปนหนังสือไมเกิน 30 วัน นับแตวันท่ีไดรับ
อุทธรณ 

2.2 ไมเห็นดวยกับคําอุทธรณไมวาท้ังหมดหรือบางสวน (โดยสรุปไมยินยอมหรือไมอนุญาต) ใหรายงาน
ความเห็นพรอมเหตุผลเสนออธิบดีกรมชลประทานผานผูบังคับบัญชาตามสายการบังคับบัญชาโดยดวน 
ท้ังน้ีเพ่ืออธิบดีกรมชลประทานจะไดพิจารณาอุทธรณและแจงผลใหผูอุทธรณทราบไมเกิน 30 วัน นับ
แตวันท่ีอธิบดีกรมชลประทานไดรับอุทธรณ 

3. กรณีเปนการปฏิเสธผูขออนุญาตโดยสวนราชการอ่ืนท่ีเก่ียวของ ใหผูอํานวยการสํานักชลประทานจัดทํา
หนังสือแจงผูขออนุญาตใชสิทธ์ิอุทธรณหรือโตแยงคําสั่งไปยังสวนราชการน้ัน 

                  (ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539) 
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***   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    ***    
คูมือการปฏิบัติงานการขคูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุอใชที่ราชพัสดุ  และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชนและที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน    

กรมชลประทานกรมชลประทาน  

 
เอกสารท่ีเกี่ยวของดานวิศวกรรม 

1. บันทึกการประชุมคณะทํางานทางวิชาการดานสงน้ําและบํารุงรักษา ครั้งท่ี 16/2532 เม่ือวันท่ี 
14 ธันวาคม 2532 

2. บันทึกการประชุมคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการขออนุญาตเก่ียวกับท่ีราชพัสดุ 
และการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ ครั้งท่ี 1/2548 เม่ือวันท่ี 8 มิถุนายน 2548 

3. แบบมาตรฐาน เลขท่ี มฐ 08-36-001 ได โดยไมตองมีวิศวกรลงนามรับรอง 
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***   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    ***    
คูมือการปฏิบัติงานการขคูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุอใชที่ราชพัสดุ  และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชนและที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน    

กรมชลประทานกรมชลประทาน  

 

เอกสารอางอิงของกระทรวงการคลัง และกรมธนารักษ 
1. พระราชบัญญัติท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2518 
2. กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช  
 และจัดหาประโยชนเก่ียวกับท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2545 
3. กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช  
 และจัดหาประโยชนเก่ียวกับท่ีราชพัสดุ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 
4. กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช  
 และจัดหาประโยชนเก่ียวกับท่ีราชพัสดุ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549 
5. คําสั่งกรมธนารักษ ท่ี 281/2549 ลงวันท่ี 15 พ.ค. 2549 เรื่อง การมอบอํานาจ 
 ใหผูวาราชการจังหวัดตามระบบบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 
6. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2552 
7. คําสั่งกรมธนารักษ ท่ี 296/2553 ลงวันท่ี 29 มิถุนายน 2553 เรื่อง หลักเกณฑ  
 การกําหนดอัตราคาเชา  คาทดแทน   และคาธรรมเนียมเก่ียวกับการจัดหา 
 ประโยชนในท่ีราชพัสดุ 
8. คําสั่งกรมธนารักษ ท่ี 508/2553 ลงวันท่ี 20 กันยายน 2553  เรื่องมอบอํานาจ 
 ใหธนารักษพ้ืนท่ี ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธนารักษ 
9. คําสั่งกรมธนารักษ ท่ี 509/2553 ลงวันท่ี 20 กันยายน 2553 เรื่อง มอบอํานาจให 
 ผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธนารักษ  

 

เอกสารอางอิงของกรมชลประทาน 
1. พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
2. ระเบียบกรมชลประทานวาดวยการขอใชและการจัดหาประโยชนเก่ียวกับ 

ท่ีราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน พ.ศ. 2551 
3. ประกาศกรมชลประทานเรื่องการรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ พ.ศ. 2552 
4.  คําสั่งกรมชลประทาน ท่ี ข 1021/2552 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ

ปฏิบัติการขออนุญาตเก่ียวกับท่ีราชพัสดุ และการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ ลงวันท่ี 26 
พฤศจิกายน 2552 

5. บันทึกขอความ ท่ี ฝผง. 881/2554 ลงวันท่ี 19 กรกฎาคม 2554 เรื่อง ขออนุมัติ 
ใชรหัสและแบบฟอรมท่ีปรับปรุงใหมพรอมยกเลิกรหัสและแบบฟอรมเดิม 

6. บันทึกขอความ ท่ี E ฝผง. 128/2555 ลงวันท่ี 25 มกราคม 2555 เรื่อง ขออนุญาต 
ใชแบบฟอรม ผ.ย. 53, ผ.ย. 54, ผ.ย. 55 

7. คําสั่งกรมชลประทานท่ี ข 151/2555 ลงวันท่ี 6 กุมภาพันธ 2555 เรื่อง มอบอํานาจ 
ในการดําเนินการขอใชท่ีดินของรัฐทุกประเภท 

8. คําสั่งกรมชลประทานท่ี ข152/2555 ลงวันท่ี 6 กุมภาพันธ 2555 เรื่อง มอบอํานาจ 
ดําเนินการกรณีหนวยงานของรัฐหรือบุคคลอ่ืนขอใชท่ีดินของรัฐประเภทอ่ืนท่ี 
กรมชลประทานใชประโยชนนอกเหนือจากท่ีราชพัสดุ 

9. มาตรฐานการเขียนแบบงานชลประทาน (กรอบชื่อแบบ) 
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***   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    ***    
คูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุคูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุ  และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชนและที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน    

กรมชลประทานกรมชลประทาน  

10. การขออนุญาตกอสรางส่ิงปลูกสรางเปนการช่ัวคราวในเขตชลประทาน 

1. ผูขออนุญาตย่ืนคํารองขอใชท่ีดินตอโครงการหรือหนวยงานอ่ืนๆของกรมชลประทาน ตามท่ีท่ีดินนั้น
ตั้งอยู โดยมีหลักฐานประกอบคําขออนุญาตของผูขออนุญาตใชท่ีดิน แบงไดดังนี้   

   1.1 สวนราชการ (กระทรวง ทบวง กรม องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หนวยงานของรัฐ หรือองคกรอ่ืนของรัฐ)  
  1.1.1 ยื่นคํารองขอใชท่ีดิน  (แบบ ชป.393) ลงนามโดยผูแทน  กระทรวง  ทบวง  กรม องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน หนวยงานของรัฐ องคกรอ่ืนของรัฐ หรือผูรับมอบอํานาจ (มีหนังสือมอบอํานาจ) 

 1.1.2  แผนท่ีแสดงจุดท่ีขออนุญาต แบบแปลน แผนผังท่ีแสดงรูปตัดตรงบริเวณท่ีขออนุญาต (ขนาด A1) 
พรอมรายการคํานวณท่ีมีวิศวกรซ่ึงเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติวิศวกร   
พ.ศ. 2542 ลงนามรับรอง โดยใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตาม
สาขาท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550     
และหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

 1.1.3 สําเนาหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ผูควบคุมการกอสราง (ลงนาม
รับรองสําเนา)โดยใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาท่ีกําหนดไว
ในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือรับรอง
ของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ระหวางทําการกอสรางสิ่งปลูกสรางใบอนุญาตตองไมหมดอายุ) 

1.2 รัฐวิสาหกิจ 
1.2.1 ยื่นคํารองขอใชท่ีดิน (แบบ ชป.393) ลงนามโดยผูแทนรัฐวิสาหกิจหรือผูไดรับมอบอํานาจ                 

(มีหนังสือมอบอํานาจพรอมท้ังติดอากรแสตมป 30 บาท) 
1.2.2 แผนท่ีแสดงจุดท่ีขออนุญาต แบบแปลน แผนผังท่ีแสดงรูปตัดตรงบริเวณท่ีขออนุญาต                 

(ขนาด A1) พรอมรายการคํานวณ ท่ีมีวิศวกรซ่ึงเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติ
วิศวกร พ.ศ. 2542 ลงนามรับรองโดยใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ตามสาขาท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550  
และหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  

1.2.3 สําเนาหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ผูควบคุมการกอสราง (ลงนาม
รับรองสําเนา) โดยใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาท่ีกําหนด
ไวในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือรับรอง
ของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ระหวางทําการกอสรางสิ่งปลูกสรางใบอนุญาตตองไมหมดอายุ) 

 1.3 นิติบุคคล/บุคคลธรรมดา 
1.3.1 ยื่นคํารองขอใชท่ีดิน  (แบบ ชป.393)   

 1.3.2 ตนฉบับหนังสือรับรองนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย รับรองไมเกิน 
1 เดือน หรือสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลดังกลาวพรอมลงนามรับรองโดยกรรมการผูมีอํานาจและ
ประทับตราสําคัญของนิติบุคคลนั้น หรือโดยหุนสวนผูจัดการผูมีอํานาจ หรือหนังสือรับรองนิติบุคคลทาง
อิเล็กทรอนิกส 

1.3.3 สําเนาบัตรประชาชน  สําเนาทะเบียนบานของผูขออนุญาต (ลงนามรับรองสําเนา) 
 1.3.4 ถามีการมอบอํานาจ ตองทําเปนหนังสือมอบอํานาจติดอากรแสตมป 30 บาท พรอมสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชน  สําเนาทะเบียนบาน ของผูมอบอํานาจและของผูรับมอบอํานาจ (ลงนามรับรองสําเนา) 
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***   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    ***    
คูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุคูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุ  และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชนและที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน    

กรมชลประทานกรมชลประทาน  

 1.3.5 หากเปนบริษัท หางหุนสวน ผูมีสิทธิลงนามในหนังสือมอบอํานาจจะตองเปนกรรมการหรือ
หุนสวนผูจัดการผูท่ีมีอํานาจตามหนังสือของกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย (ลงนามรับรองสําเนา) 

1.3.6 สําเนาโฉนดท่ีดินของผูขออนุญาต (ลงนามรับรองสําเนา) 
 1.3.7 กรณีท่ีดินของผูขออนุญาตมีบุคคลหลายบุคคลเปนเจาของกรรมสิทธิ์รวม ดังปรากฏรายละเอียด 
ในโฉนดท่ีดินท่ีแนบ เจาของกรรมสิทธิ์รวมท้ังหมดจะตองลงนามในฐานะผูขออนุญาตตามแบบฟอรม               
ขออนุญาตใชท่ีราชพัสดุ (ชป.393) ทุกรายหรือมอบอํานาจใหบุคคลใดกระทําการแทน โดยตองทําเปนหนังสือ
มอบอํานาจติดอากรแสตมป 30 บาท พรอมสําเนาบัตรประชาชน สําเนาทะเบียนบานของผูมอบอํานาจ
และผูรับมอบอํานาจ (ลงนามรับรองสําเนา) 
  1.3.8 กรณีท่ีดินของผูขออนุญาตติดภาระจํานอง  ตองมีหนังสือยินยอมจากผูรับจํานอง  
 1.3.9 แผนท่ีแสดงจุดท่ีขออนุญาต แบบแปลน แผนผังท่ีแสดงรูปตัดตรงบริเวณท่ีขออนุญาต (ขนาด A1) 
พรอมรายการคํานวณ ท่ีมีวิศวกรซ่ึงเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 
ลงนามรับรอง โดยใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาท่ีกําหนดไว
ในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือรับรอง
ของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
  1.3.10 สําเนาหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ผูควบคุมการกอสราง (ลงนาม
รับรองสําเนา) โดยใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาท่ีกําหนด
ไวในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือรับรอง
ของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ระหวางทําการกอสรางสิ่งปลูกสรางใบอนุญาตฯ ตองไมหมดอายุ) 
 

2. การดําเนินการตรวจสอบประเภทท่ีดินท่ีขออนุญาตใช โดยแบงท่ีดินท่ีขอใช ออกเปน 2 กรณี คือ กรณี
ท่ีราชพัสดุ และกรณีท่ีดินของรัฐประเภทอ่ืนท่ีกรมชลประทานใชประโยชนนอกเหนือจากท่ีราชพัสดุ 
 

    2.1 การดําเนินการในกรณีของท่ีราชพัสดุ 

    2.1.1  การพิจารณาดําเนินการของโครงการ หรือหนวยงานอ่ืน  ๆของกรมชลประทานท่ีท่ีราชพัสดุนั้นตั้งอยู                 
มีข้ันตอนการดําเนินการ ดังนี้  
           2.1.1.1 ใหเจาหนาท่ีผูรับคํารองดําเนินการตรวจสอบประเภทท่ีราชพัสดุ และคุณสมบัติของ           
ผูขอเขาทําประโยชน ตลอดจนเอกสารหลักฐานท่ีจําเปนท่ีใชประกอบคํารองนั้นโดยเร็ว 

2.1.1.2 ถาคํารองนั้นขัดกับหลักเกณฑการขอใชหรือการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุในความ
ครอบครองของกรมชลประทาน และกฎหมายวาดวยการชลประทานหลวง ใหเจาหนาท่ีผูรับคํารอง                
ทําหนังสือตอบแจงขอขัดของใหผูขอเขาทําประโยชนทราบโดยตรง ภายใน 7 วันทําการ นับแตวันรับคํารอง 

2.1.1.3 หากคํารองนั้นถูกตอง ใหเจาหนาท่ีผูรับคํารองมีหนังสือแจงผูขอเขาทําประโยชน          
(ผูขออนุญาต) ภายใน 3 วันทําการ และใหผูขออนุญาตจัดทําแผนท่ีและผังบริเวณท่ีราชพัสดุท่ีขอใชนั้น 
พรอมทํารายละเอียดประกอบแผนท่ีระบุหมายเลขท่ีดินตามหนังสือสําคัญหรือระวางหมุดหลักฐาน เนื้อท่ีท่ี
ขอเขาทําประโยชนลงในแผนท่ีใหชัดเจน รวมท้ังนําสงแบบแปลน รูปตัด ซ่ึงแสดงรายละเอียดของสิ่งปลูก
สรางท่ีจะขออนุญาตดําเนินการในท่ีดินท่ีขอใชนั้น สงใหเจาหนาท่ีผูรับคํารองเพ่ือจัดทําแบบรายงาน
ตรวจสอบท่ีดิน และเปรียบเทียบรายละเอียดผังบริเวณตอไป   
          2.1.1.4 เจาหนาท่ีของโครงการผูรับคํารอง ตองจัดทําแผนท่ีแสดงจุดขออนุญาต ผังบริเวณ และรูปตัด  
ณ จุดขออนุญาตกอสราง  รวมท้ังแบบรูปตัดทางน้ําท่ีอยูดานเหนือน้ําและดานทายน้ําเปนระยะ 20 เมตร              
จากจุดขออนุญาต โดยรายละเอียดขางตนนี้ ตองผานการลงนามเห็นชอบ อนุมัติในแบบและรายละเอียด 
จากผูมีอํานาจตามกรอบแบบเอกสารท่ีกรมชลประทานกําหนดแนบทายคูมือนี้ 
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***   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    ***    
คูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุคูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุ  และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชนและที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน    

กรมชลประทานกรมชลประทาน  

 2.1.1.5 จัดทํารายงานตรวจสอบการขออนุญาต ชป.393/8   
2.1.1.6 ใหความเห็นทางดานวิศวกรรม   พิจารณาปญหาและอุปสรรคตาง ๆ  ตองานชลประทาน

ใหเปน ไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และหลักเกณฑท่ีเก่ียวของ 
           2.1.1.7 หากมีความจําเปนจะกําหนดเง่ือนไขพิเศษนอกเหนือจากเง่ือนไขในหนังสืออนุญาต
กําหนดได แตท้ังนี้ตองอยูภายใตกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และหลักเกณฑท่ีเก่ียวของ  
           2.1.1.8 ใหผูมีอํานาจท่ีโครงการท่ีกําหนดไว ลงนามกํากับในแบบแปลน รูปตัด ซ่ึงแสดงรายละเอียด
ของสิ่งปลูกสราง ท่ีผูขออนุญาตนําสงท้ังหมด เพ่ือนําเสนอผูอํานวยการในสายการบังคับบัญชาตอไป 
          2.1.1.9 ในกรณีท่ีผูอํานวยการโครงการ หรือหนวยงานอ่ืนๆ ของกรมชลประทานท่ีท่ีราชพัสดุนั้น 
อยูในสายการบังคับบัญชาของสํานักชลประทาน ใหนําเสนอผูอํานวยการสํานักชลประทานใหความยินยอม 
หรือไมใหความยินยอมตอไป 
 2.1.1.10 ในกรณีท่ีผูอํานวยการสํานักงานกอสราง หรือหนวยงานอ่ืนๆ ของกรมชลประทานท่ี                   
ท่ีราชพัสดุนั้นไมไดอยูในสายการบังคับบัญชาของสํานักชลประทาน ใหนําเสนอผูอํานวยการตามสายการ               
บังคับบัญชาของตนนั้น พิจารณาใหความเห็นในการขอใชประโยชนรวมกันกอน แลวจึงนําเสนอผูอํานวยการ                     
สํานักชลประทานใหความยินยอมหรือไมใหความยินยอมตอไป 

 

2.1.2 การพิจารณาของสํานักชลประทาน         
2.1.2.1 ผูอํานวยการสํานักชลประทานดําเนินการพิจารณาใหความยินยอมหรือไมใหความยินยอม 

(ตามระเบียบกรมชลประทานวาดวยการขอใชและการจัดหาประโยชนเก่ียวกับท่ีราชพัสดุในความครอบครอง
ของกรมชลประทาน พ.ศ. 2551 ประกอบกฎหมายวาดวยการชลประทานหลวง)  

2.1.2.2 กรณีใหความยินยอม (อนุญาต) ใหทําหนังสือลงนามแทนกรมชลประทาน กําหนดเง่ือนไข (ถามี) 
พรอมเอกสารการขออนุญาต ใหกรมธนารักษหรือผูวาราชการจังหวัด หรือธนารักษพ้ืนท่ีผูรับมอบอํานาจ
พิจารณา และสงสําเนาแจงผูขออนุญาต รับทราบตอไป 
 2.1.2.3 กรณีไมใหความยินยอม (ไมอนุญาต) ใหทําหนังสือไมอนุญาตโดยแจงเหตุผล ขอกฎหมาย    
ใหผูขออนุญาตทราบ 

 2.1.3 การพิจารณาของกรมธนารักษหรือผูวาราชการจังหวัดหรือธนารักษพ้ืนท่ีผูรับมอบอํานาจ 
          2.1.3.1 เม่ืออธิบดีกรมธนารักษหรือผูวาราชการจังหวัด หรือธนารักษพ้ืนท่ีผูรับมอบอํานาจ 
พิจารณาอนุญาตใหใชท่ีราชพัสดุดังกลาวแลว จึงใหผูขออนุญาตชําระคาทดแทนการใชประโยชน และแจง
การอนุญาตใชใหกรมชลประทานทราบเพ่ือดําเนินการตอไป 
         2.1.3.2 ในกรณีอธิบดีกรมธนารักษ หรือผูวาราชการจังหวัด หรือธนารักษพ้ืนท่ีผูรับมอบอํานาจ 
พิจารณาไมอนุญาตใหใชท่ีราชพัสดุดังกลาว จะแจงการไมอนุญาตใชใหผูขออนุญาตและกรมชลประทาน
ทราบตอไป 

 2.1.4  การออกหนังสืออนุญาตโครงการ หรือหนวยงานอ่ืน  ๆของกรมชลประทานท่ีท่ีราชพัสดุนั้นตั้งอยู  
         2.1.4.1 เม่ืออธิบดีกรมธนารักษ หรือผูวาราชการจังหวัดหรือธนารักษพ้ืนท่ีผูรับมอบอํานาจ 
พิจารณา อนุญาตใหใชท่ีดินและผูขอใชท่ีดินไดชําระคาทดแทนการใชประโยชนพรอมลงนามในบันทึก             
คํายินยอมปฏิบัติตามเง่ือนไขในแบบกรมธนารักษแลว จึงมีหนังสือแจงการอนุญาตใหกรมชลประทานทราบ                           
และตอมาเม่ือกรมชลประทานโดยโครงการแจงผูขออนุญาตมาลงนามในหนังสืออนุญาต ผ.ย. 41 ผูขออนุญาต         
จึงจะเริ่มดําเนินการกอสรางไดภายหลังลงนามและตามเง่ือนไขในหนังสืออนุญาต 
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***   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    ***    
คูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุคูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุ  และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชนและที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน    

กรมชลประทานกรมชลประทาน  

        2.1.4.2 หนังสืออนุญาต ผ.ย. 41 นั้น มีการจัดทําจํานวน 4 ชุด ดังนี้ 
  - ตนฉบับ เก็บไวท่ีโครงการ 1 ชุด 
  - คูฉบับ เก็บไวท่ีผูรับอนุญาต 1 ชุด 
  - สําเนา เก็บไวท่ีสํานักชลประทาน 1 ชุด 
  - สําเนา เก็บไวท่ีกลุมงานการใชพ้ืนท่ีดานชลประทาน 1 ชุด 

 

 2.2 การดําเนินการในกรณีของท่ีดินของรัฐประเภทอ่ืนท่ีกรมชลประทานใชประโยชน นอกเหนือจากท่ี
ราชพัสดุ 
 

    2.2.1 การพิจารณาดําเนินการของโครงการ หรือหนวยงานอ่ืน  ๆ ของกรมชลประทานท่ีท่ีดินของรัฐประเภทอ่ืน 
ท่ีกรมชลประทานใชประโยชนนอกเหนือจากท่ีราชพัสดุนั้น ตั้งอยู มีข้ันตอนการดําเนินการ ดังนี้  
          2.2.1.1 ใหเจาหนาท่ีผูรับคํารองดําเนินการตรวจสอบประเภทท่ีดินท่ีมีผูมาขออนุญาตใชนั้นเปน
ท่ีดินฯ ท่ีหนวยงานของรัฐนั้นๆ ไดอนุญาตใหกรมชลประทานใชประโยชนภายในกรอบวัตถุประสงคท่ีขอใช 
โดยตองพิจารณาเง่ือนไขการไดรับอนุญาต และพิจารณาวามีขอหามใหผูอ่ืนมาใชประโยชนรวมไดหรือไม 
          2.2.1.2 หากหนวยงานของรัฐท่ีอนุญาตใหกรมชลประทานใชประโยชนท่ีดินฯ ระบุเง่ือนไขหาม 
กรมชลประทานนําท่ีดินท่ีไดรับอนุญาตไปใชนอกกิจการท่ีขอหรือไปใหผู อ่ืนใชประโยชนรวมดวย                       
ใหโครงการหรือหนวยงานอ่ืนๆ ของกรมชลประทานท่ีรับคํารองนั้น ทําหนังสือใหผูอํานวยการสํานัก
ชลประทาน ผูอํานวยการสํานักพัฒนาแหลงน้ําขนาดกลาง ผูอํานวยการสํานักพัฒนาแหลงน้ําขนาดใหญ 
ตามสายการบังคับบัญชาแลวแตกรณี แจงตอบเหตุขัดของดังกลาวใหผูขออนุญาตทราบ (ตามคําสั่ง                         
กรมชลประทานท่ี ข 152/2555) 
 2.2.1.3  หากหนวยงานของรัฐท่ีอนุญาตใหกรมชลประทานใชประโยชนท่ีดินฯ ไมไดระบุหรือมีเง่ือนไข 
หามกรมชลประทานนําท่ีดินท่ีไดรับอนุญาต ไปใหผูอ่ืนใชประโยชนรวมดวย ใหโครงการหรือหนวยงานอ่ืนๆ 
ของกรมชลประทานท่ีรับคํารองนั้น ดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูขอเขาทําประโยชน ตลอดจน
เอกสารหลักฐานท่ีจําเปนท่ีใชประกอบคํารองนั้นโดยเร็ว แลวจัดทํารายงานตรวจสอบการขออนุญาต              
ชป.393/8 
             2.2.1.4 พิจารณาใหความเห็นทางดานวิศวกรรม โดยพิจารณาปญหาและอุปสรรคตางๆตองาน
ชลประทาน วาคํารองนั้นขัดกับการใชประโยชนในการชลประทาน ตามกฎหมายวาดวยการชลประทาน
หลวง กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และหลักเกณฑท่ีเก่ียวของ และหลักเกณฑตามระเบียบกรมชลประทาน
วาดวยการขอใชและการจัดหาประโยชนเก่ียวกับท่ีราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน             
พ.ศ. 2551 โดยอนุโลมหรือไม 

2.2.1.5 หากเจาหนาท่ีผูรับคํารองพิจารณาในเบื้องตนตามขอ 2.2.1.3 และ 2.2.1.4 แลว เห็นวามี
ขอขัดของในการขอใชประโยชนรวมกัน หรือมีขอขัดของในดานวิศวกรรม ตามกฎหมายวาดวยการ                 
ชลประทานหลวง ฯลฯ ใหเสนอความเห็นขอขัดของในการขอใชประโยชนรวมกันหรือมีขอขัดของในดาน
วิศวกรรม ใหผูบังคับบัญชาตามสายการบังคับบัญชาพิจารณา 

2.2.1.6 หากเจาหนาท่ีผูรับคํารองพิจารณาในเบื้องตนตามขอ 2.2.1.3 และ 2.2.1.4 แลว เห็นวาไมมี
ขอขัดของในการขอใชประโยชนรวมกัน และไมมีขอขัดของในดานวิศวกรรม ตามกฎหมายวาดวยการ              
ชลประทานหลวง ฯลฯ ใหผูขออนุญาตจัดทําแผนท่ีและผังบริเวณท่ีดินของรัฐท่ีขอใชนั้น พรอมทํารายละเอียด 
ประกอบแผนท่ีระบุหมายเลขท่ีดินตามหนังสือสําคัญหรือระวางหมุดหลักฐาน เนื้อท่ีท่ีขอเขาทําประโยชน 
ลงในแผนท่ีใหชัดเจน รวมท้ังนําสงแบบแปลน รูปตัด ซ่ึงแสดงรายระเอียดของสิ่งปลูกสรางท่ีจะขออนุญาต
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ดําเนินการในท่ีดินท่ีขอใชนั้น สงใหเจาหนาท่ีผูรับคํารองเพ่ือจัดทําแบบรายงานตรวจสอบท่ีดินและเปรียบ 
เทียบรายละเอียดผังบริเวณตอไป   
          2.2.1.7 เจาหนาท่ีของโครงการผูรับคํารอง ตองจัดทําแผนท่ีแสดงจุดขออนุญาต ผังบริเวณ และรูปตัด  
ณ จุดขออนุญาตกอสราง รวมท้ังแบบรูปตัดทางน้ํา ท่ีอยูดานเหนือน้ําและดานทายน้ําเปนระยะ                
20 เมตร จากจุดขออนุญาต โดยรายละเอียดขางตนนี้ตองผานการลงนามเห็นชอบ อนุมัติในแบบและ
รายละเอียดจากผูมีอํานาจตามกรอบแบบเอกสารท่ีกรมชลประทานกําหนดแนบทายคูมือนี้ 
          2.2.1.8 หากมีความจําเปนจะกําหนดเง่ือนไขพิเศษนอกเหนือจากเง่ือนไขในหนังสืออนุญาตกําหนดได 
แตท้ังนี้ตองอยูภายใตกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และหลักเกณฑท่ีเก่ียวของ 
          2.2.1.9 ใหผูมีอํานาจท่ีโครงการท่ีกําหนดไวลงนามกํากับในแบบแปลน รูปตัด ซ่ึงแสดงรายละเอียด
ของสิ่งปลูกสรางท่ีผูขออนุญาตนําสงท้ังหมด เพ่ือนําเสนอผูอํานวยการในสายการบังคับบัญชาตอไป 
          2.2.1.10 ในกรณีท่ีผูอํานวยการโครงการ หรือหนวยงานอ่ืนๆ ของกรมชลประทานท่ีท่ีดินฯ นั้น อยูใน
สายการบังคับบัญชาของสํานักชลประทาน ใหนําเสนอผูอํานวยการสํานักชลประทานใหความยินยอม          
หรือไมใหความยินยอมตอไป 

2.2.1.11 ในกรณีท่ีผูอํานวยการสํานักงานกอสราง หรือหนวยงานอ่ืนๆ ของกรมชลประทานท่ีท่ีดินฯ นั้น
ไมไดอยูในสายการบังคับบัญชาของสํานักชลประทาน ใหนําเสนอผูอํานวยการตามสายการบังคับบัญชาของ
ตนพิจารณาใหความเห็นในการขอใชประโยชนรวมกันกอนแลวจึงนําเสนอผูอํานวยการสํานักชลประทานให
ความยินยอมหรือไมใหความยินยอมตอไป 

 

 2.2.2 การพิจารณาของสํานักชลประทาน         
 2.2.2.1 ผูอํานวยการสํานักชลประทานพิจารณาใหความยินยอมหรือไมใหความยินยอม (ตามคําสั่ง                 

กรมชลประทานท่ี ข 152/2555 ประกอบกฎหมายวาดวยการชลประทานหลวง และตามระเบียบ                  
กรมชลประทานวาดวยการขอใชและการจัดหาประโยชนเก่ียวกับท่ีราชพัสดุในความครอบครองของ                  
กรมชลประทาน พ.ศ. 2551 โดยอนุโลม ท้ังนี้ตองอยูภายใตกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑ วิธีการ
และเง่ือนไขของหนวยงานของรัฐท่ีอนุญาตใหกรมชลประทานใชประโยชนในท่ีดินของรัฐประเภทนั้น)  

2.2.2.2 กรณีใหความยินยอม (อนุญาต) ใหทําหนังสือลงนามแทนกรมชลประทาน แจงผูขออนุญาต
พรอมกําหนดเง่ือนไข (ถามี) เพ่ือใหผูขออนุญาตใชประกอบการยื่นคําขออนุญาตตอหนวยงานของรัฐ                 
ท่ีเก่ียวของ ซ่ึงท่ีดินนั้นตั้งอยูเพ่ือพิจารณาตามอํานาจและหนาท่ี 

2.2.2.3 กรณีไมใหความยินยอม (ไมอนุญาต) ใหทําหนังสือไมอนุญาตแจงผูขออนุญาตทราบ โดยแจง
เหตุผล ขอกฎหมาย พรอมแจงสิทธิการอุทธรณภายใน 15 วัน นับแตวันท่ีผูขออนุญาตไดรับหนังสือแจง 

 

 2.2.3 การพิจารณาของหนวยงานของรัฐท่ีเกี่ยวของซ่ึงมีอํานาจหนาท่ีตามกฎหมายในการอนุมัติ   
อนุญาตใชท่ีดินของรัฐท่ีตั้งอยู 
          2.2.3.1 เม่ือหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของซ่ึงท่ีดินนั้นตั้งอยู พิจารณาอนุญาตใหใชท่ีดินดังกลาวแลว  
จะแจงใหผูขออนุญาต (หรือไดแจงใหกรมชลประทานทราบดวย) เพ่ือดําเนินการตอไป 
          2.2.3.2 ในกรณีหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของซ่ึงท่ีดินนั้นตั้งอยู พิจารณาไมอนุญาตใหใชท่ีดิน
ดังกลาว จะแจงการไมอนุญาตใชใหผูขออนุญาต (หรือไดแจงใหกรมชลประทานทราบดวย)  
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2.2.4 การออกหนังสืออนุญาตโครงการ หรือหนวยงานอ่ืน  ๆของกรมชลประทานท่ีท่ีดินของรัฐประเภทอ่ืนท่ี
กรมชลประทานใชประโยชนนอกเหนือจากท่ีราชพัสด ุ   
         2.2.4.1 เม่ือหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของซ่ึงท่ีดินนั้นตั้งอยูพิจารณาอนุญาตใหใชท่ีดิน และผูขอใช             
ไดดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และหลักเกณฑของหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของนั้นแลว 
จึงมีหนังสือแจงการอนุญาตใหกรมชลประทานทราบ 
         2.2.4.2 เม่ือกรมชลประทานโดยโครงการ แจงผูขออนุญาตมาลงนามในหนังสืออนุญาต ผ.ย. 41                     
ผูขออนุญาตจึงจะเริ่มดําเนินการกอสรางไดภายหลังลงนามและตามเง่ือนไขในหนังสืออนุญาต 
         2.2.4.3 หนังสืออนุญาต ผ.ย. 41 นั้น มีการจัดทําจํานวน 4 ชุด ดังนี้ 
  - ตนฉบับ เก็บไวท่ีโครงการ 1 ชุด 
  - คูฉบับ เก็บไวท่ีผูรับอนุญาต 1 ชุด 
  - สําเนา เก็บไวท่ีสํานักชลประทาน 1 ชุด 
  - สําเนา เก็บไวท่ีกลุมงานการใชพ้ืนท่ีดานชลประทาน 1 ชุด 

3.  การพิจารณาดานวิศวกรรม 
3.1 ตรวจสอบประเภททางน้ําและประเภทท่ีดินท่ีขออนุญาตสราง 
3.2 พิจารณาวาพ้ืนท่ีท่ีขออนุญาตนี้ อยูในเขตพ้ืนท่ีท่ีกรมชลประทานกําหนดไวรองรับน้ําสวนเกินท่ี        

เกิดจากการบริหารจัดการน้ําของกรมชลประทาน หรือไมและผูขออนุญาตยินยอมรับสภาพปญหาตางๆ            
ท่ีเกิดจากการบริหารจัดการน้ําของกรมชลประทาน ไดหรือไม 

3.3 พิจารณาวาสิ่งกอสรางนั้นมีลักษณะเปนอาคารถาวรหรือไม (พิจารณาจากการกอสรางวามีการฝง
ฐานรากและตอกเสาเข็มหรือไม) 

3.4 ท่ีดินราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน ท่ีสงวนไวใชในกิจการชลประทานหากมิได
ใชประโยชนหรือเลิกใชประโยชนใหสงคืนกรมธนารักษ ดังนั้นการขออนุญาตใชท่ีราชพัสดุในความ
ครอบครองของกรมชลประทาน จะตองเปนการอนุญาตใหใชท่ีดินไดเปนการชั่วคราวท่ีมีระยะเวลาอนุญาต
ใหใชท่ีแนนอน ตามแนวทางกรมชลประทานกําหนดไว เทานั้นสิ่งกอสรางท่ีขอสรางตามการขออนุญาตครั้งนี้
ตองเปนสิ่งปลูกสรางท่ีไมมีลักษณะเปนอาคารถาวรและตองรื้อถอนออกไปพรอม ท้ังดําเนินการใหท่ีดินนี้อยู
ในสภาพเดิมกอนการขออนุญาตใช เม่ือสัญญาอนุญาตสิ้นสุด 

3.5 พิจารณาเรื่องการกอสรางท่ีขออนุญาตครั้งนี้ ตองไมกระทบตอทางน้ําและทางน้ําชลประทานหรือ
อาคารชลประทานตางๆ 

3.6 ในกรณีท่ีสวนราชการขออนุญาตใชท่ีราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน ใหยึดหลัก
แนวทางการพิจารณา ดังนี้ 

3.6.1 ท่ีดินราชพัสดุ หากอนุญาตใหสวนราชการใดใชประโยชนแลว และสวนราชการนั้นตองทํา
การกอสรางอาคารหรือสิ่งปลูกสรางใดๆ ลงในดินราชพัสดุท่ีไดรับอนุญาต สวนราชการท่ีครอบครองอยูเดิม 
ไมสามารถท่ีจะเขาใชประโยชนในท่ีดินบริเวณดังกลาวไดอีก กรณีเชนนี้ ก็ไมสามารถท่ีจะพิจารณาใหใช
ประโยชนรวมกันได และสวนราชการเดิมจะตองสงคืนท่ีดินราชพัสดุใหแกกรมธนารักษ เพ่ือสงมอบใหสวน
ราชการท่ีขอใชใหมครอบครองใชประโยชน และแกไขทะเบียนท่ีราชพัสดุใหถูกตองตอไป แตหากเปนกรณี
การใชประโยชนในท่ีดินราชพัสดุในบางลักษณะ เชน ใชเปนถนน แปลงสาธิตทางการเกษตร สวนสาธารณะ 
หรือใชปลูกสรางสะพานขามคลอง เปนตน สวนราชการท่ีครอบครองท่ีดินราชพัสดุอยูเดิมยังสามารถใช
ประโยชนในท่ีราชพัสดุนั้นได หรือเม่ือสวนราชการเดิมประสงคท่ีจะใชประโยชนในท่ีดินบริเวณดังกลาว  
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เพ่ือปลูกสรางอาคารหรือสิ่งปลูกสรางใดๆ เพ่ือใชประโยชนในทางราชการ ก็ยังสามารถใชประโยชนได            
โดยไมกอใหเกิดความเสียหายแกอีกสวนราชการหนึ่ง กรณีเชนนี้ก็สามารถใหใชประโยชนในท่ีดินราชพัสดุ 
รวมกันได  

3.6.2 อาคารราชพัสดุ หากสวนราชการท่ีครอบครองและใชประโยชนอยูเดิมยินยอมใหสวน
ราชการใดสวนราชการ หนึ่งใชประโยชนในทางราชการรวมกันในอาคารราชพัสดุนั้นเปนบางสวน                 
โดยกําหนดพ้ืนท่ีไดชัดเจน เชน เฉพาะชั้นท่ี 1 ของอาคาร 3 ชั้น หรือ เฉพาะบางสวนของชั้นท่ี 1 ของ
อาคาร 3 ชั้น เปนตน ในหลักการกรมธนารักษจะพิจารณาอนุญาตใหใชประโยชนรวมกันได  

3.7 เพ่ือใหการขอใชท่ีราชพัสดุเปนไปในแนวทางเดียวกัน จึงขอใหสํานักชลประทานตางๆ ถือปฏิบัติดังนี้ 
    3.7.1 การขอใชท่ีดินเพ่ือกอสรางอาคารถาวรในลักษณะท่ีกรมชลประทานไมสามารถเขาไปใช
ประโยชนรวมกันได หรือการขอใชท่ีดินในลักษณะอ่ืนใดท่ีมีผลกระทบตองานของกรมชลประทานท้ังใน
ปจจุบันและอนาคต จําเปนตองสงวนพ้ืนท่ีดังกลาวไวเพ่ือกิจการชลประทาน ถึงแมในปจจุบันจะยังไมไดใช
ประโยชน จะตองไมอนุญาตใหสวนราชการใดเขาไปใชประโยชนโดยเด็ดขาด 
     3.7.2 การขอใชท่ีดินในลักษณะเปนถนน แปลงสาธิตทางการเกษตร สวนสาธารณะ สะพานขามคลอง   
ท่ีไม มีผลกระทบตองานของกรมชลประทานท้ังในปจจุบันและอนาคต หรือมีเ ง่ือนไขยินยอมให                      
กรมชลประทานเขามาใชประโยชนได เม่ือมีความตองการใชพ้ืนท่ีดังกลาว หรือใชประโยชนรวมกันโดยไม
กอใหเกิดความเสียหายตอกิจการชลประทานในปจจุบันและอนาคต ถือเปนการใชท่ีดินท่ีใชประโยชน
รวมกันสามารถอนุญาตใหสวนราชการตางๆ เขาใชประโยชนได 
   3.7.3 ท่ีดินราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน ท่ีสงวนไวใชในกิจการชลประทาน           
หากมิไดใชประโยชนหรือเลิกใชประโยชนใหสงคืนกรมธนารักษ  

3.8 พิจารณาเรื่องการกอสรางท่ีขออนุญาตครั้งนี้ตองไมกระทบตอทางน้ําชลประทานและอาคาร                
ชลประทานตางๆ 

3.9 ตรวจดูแบบแปลนของผูขออนุญาต และแบบแปลนรูปตัด ผังบริเวณของโครงการฯ ท่ีมีการขอ
อนุญาตวามีความสอดคลองกันหรือไม 

3.10 ผูขออนุญาตตองมีหนังสือยืนยันกับกรมชลประทาน วายอมรับผิดชอบคาเสียหายและคาใชจาย                 
ในการจัดการแกไขปญหาท้ังหมด หากเกิดความเสียหายกับทางน้ําและทางน้ําชลประทานหรืออาคารชลประทาน 
หรือกับประชาชนท่ีไดรับผลกระทบ อันเกิดจากการกระทําของผูขออนุญาต 
 

หมายเหตุ :  
 เม่ือไดพิจารณาปญหาและอุปสรรคตางๆ ตองานชลประทานแลว หากมีกรณีดังตอไปนี้ใหสงเรื่อง
เสนอกรมชลประทาน โดยรองอธิบดีฝายบํารุงรักษา (ประธานคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ
ปฏบัติ การขออนุญาตเก่ียวกับท่ีราชพัสดุและการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ) เพ่ือพิจารณาสั่งการตอไป 
 ก.  หากการพิจารณาทางดานวิศวกรรมแลวมีเง่ือนไขบางประการท่ีไมสามารถปฏิบัติได หรือมี
เง่ือนไขเพ่ิมเติม นอกเหนือจากท่ีกําหนด 
 ข.  เปนโครงการท่ีมีผลกระทบเกินขอบเขตของสํานักชลประทาน 
 ค.  เปนโครงการท่ีเปนแนวนโยบายของกรมชลประทาน     
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กรมชลประทานกรมชลประทาน  

4.  กลุมงานการใชพ้ืนท่ีดานชลประทาน สวนปรับปรุงบํารุงรักษา สํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา  
มีข้ันตอนการดําเนินการ  ดังนี้ 
     4.1 ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน รวมท้ังใหคําปรึกษา แนะนําปญหาเก่ียวกับการขออนุญาตใช             
ท่ีราชพัสดุและท่ีดินของรัฐประเภทอ่ืนท่ีกรมชลประทานใชประโยชน 
 4.2 ตรวจสอบสําเนาหนังสืออนุญาต หากมีขอผิดพลาดสงสําเนาหนังสืออนุญาตใหโครงการแกไข 

4.3 รวบรวมรายละเอียดการอนุญาต ลงในฐานขอมูลการอนุญาตใหใชท่ีราชพัสดุและท่ีดินของรัฐ
ประเภทอ่ืนท่ีกรมชลประทานใชประโยชน 

 
หมายเหตุ 

1. กรณีเจาหนาท่ีผูรับคํารอง (ตามระเบียบกรมชลประทานวาดวยการขอใชและการจัดหาประโยชนเก่ียวกับท่ี

ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน พ.ศ. 2551 ขอ 6) หรือผูอํานวยการสํานักชลประทานเปน

ผูพิจารณาไมใหความยินยอม หรือไมอนุญาตตามคํารองขอของผูขออนุญาตโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย

วาดวยการชลประทานหลวง โดยทําเปนหนังสือ (ตามขอ 9) และตามคําสั่งกรมชลประทานท่ี ข 152/2555 

ขอ 2.1 วรรคทาย ถือวาเปนคําสั่งทางปกครอง ดังน้ัน นอกจากขอความในหนังสือจะตองแจงเหตุผล ขอ

กฎหมาย ตองระบุขอความวาหากประสงคจะอุทธรณ หรือโตแยงคําสั่งใหผูขออนุญาตยื่นอุทธรณ หรือ

โตแยงตอเจาหนาท่ีผูทําคําสั่งทางปกครองภายใน 15 วันนับแตวันท่ีผูขออนุญาตไดรับหนังสือแจง (ถาไม

กําหนดระยะเวลา 15 วัน สิทธิในการอุทธรณหรือโตแยงจะขยายเปน 1 ป นับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจง) 

2. เมื่อเจาหนาท่ีผูรับคํารองหรือผูอํานวยการสํานักชลประทานไดรับหนังสืออุทธรณหรือโตแยงคําสั่งจากผู
อุทธรณแลวจะตองพิจารณาอุทธรณ หากมีความเห็นดังตอไปน้ี 

2.1 เห็นดวยกับคําอุทธรณไมวาท้ังหมดหรือบางสวน (โดยสรุปจะยินยอมหรืออนุญาต) ใหดําเนินการ
เปลี่ยนแปลงคําสั่งทางปกครองแลวแจงใหผูอุทธรณทราบเปนหนังสือไมเกิน 30 วัน นับแตวันท่ีไดรับ
อุทธรณ 

2.2 ไมเห็นดวยกับคําอุทธรณไมวาท้ังหมดหรือบางสวน (โดยสรุปไมยินยอมหรือไมอนุญาต) ใหรายงาน
ความเห็นพรอมเหตุผลเสนออธิบดีกรมชลประทานผานผูบังคับบัญชาตามสายการบังคับบัญชาโดยดวน 
ท้ังน้ีเพ่ืออธิบดีกรมชลประทานจะไดพิจารณาอุทธรณและแจงผลใหผูอุทธรณทราบไมเกิน 30 วัน นับ
แตวันท่ีอธิบดีกรมชลประทานไดรับอุทธรณ 

3. กรณีเปนการปฏิเสธผูขออนุญาตโดยสวนราชการอ่ืนท่ีเก่ียวของ ใหผูอํานวยการสํานักชลประทานจัดทํา
หนังสือแจงผูขออนุญาตใชสิทธ์ิอุทธรณหรือโตแยงคําสั่งไปยังสวนราชการน้ัน 

                  (ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539) 
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กรมชลประทานกรมชลประทาน  

 
เอกสารท่ีเกี่ยวของดานวิศวกรรม 

1. บันทึกกรมชลประทาน 3 พฤษภาคม 2544 เรื่อง การใชประโยชนรวมกันในท่ีดินราชพัสดุใน
ความครอบครองของกรมชลประทาน 
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คูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุคูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุ  และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชนและที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน    

กรมชลประทานกรมชลประทาน  

 

เอกสารอางอิงของกระทรวงการคลัง และกรมธนารักษ 
1. พระราชบัญญัติท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2518 
2. กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช  
 และจัดหาประโยชนเก่ียวกับท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2545 
3. กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช  
 และจัดหาประโยชนเก่ียวกับท่ีราชพัสดุ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 
4. กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช  
 และจัดหาประโยชนเก่ียวกับท่ีราชพัสดุ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549 
5. คําสั่งกรมธนารักษ ท่ี 281/2549 ลงวันท่ี 15 พ.ค. 2549 เรื่อง การมอบอํานาจ 
 ใหผูวาราชการจังหวัดตามระบบบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 
6. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2552 
7. คําสั่งกรมธนารักษ ท่ี 296/2553 ลงวันท่ี 29 มิถุนายน 2553 เรื่อง หลักเกณฑ  
 การกําหนดอัตราคาเชา  คาทดแทน   และคาธรรมเนียมเก่ียวกับการจัดหา 
 ประโยชนในท่ีราชพัสดุ 
8. คําสั่งกรมธนารักษ ท่ี 508/2553 ลงวันท่ี 20 กันยายน 2553  เรื่องมอบอํานาจ 
 ใหธนารักษพ้ืนท่ี ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธนารักษ 
9. คําสั่งกรมธนารักษ ท่ี 509/2553 ลงวันท่ี 20 กันยายน 2553 เรื่อง มอบอํานาจให 
 ผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธนารักษ  

 

เอกสารอางอิงของกรมชลประทาน 
1. พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
2. ระเบียบกรมชลประทานวาดวยการขอใชและการจัดหาประโยชนเก่ียวกับ 

ท่ีราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน พ.ศ. 2551 
3. ประกาศกรมชลประทานเรื่องการรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ พ.ศ. 2552 
4.  คําสั่งกรมชลประทาน ท่ี ข 1021/2552 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ

ปฏิบัติการขออนุญาตเก่ียวกับท่ีราชพัสดุ และการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ ลงวันท่ี 26 
พฤศจิกายน 2552 

5. บันทึกขอความ ท่ี ฝผง. 881/2554 ลงวันท่ี 19 กรกฎาคม 2554 เรื่อง ขออนุมัติ 
ใชรหัสและแบบฟอรมท่ีปรับปรุงใหมพรอมยกเลิกรหัสและแบบฟอรมเดิม 

6. บันทึกขอความ ท่ี E ฝผง. 128/2555 ลงวันท่ี 25 มกราคม 2555 เรื่อง ขออนุญาต 
ใชแบบฟอรม ผ.ย. 53, ผ.ย. 54, ผ.ย. 55 

7. คําสั่งกรมชลประทานท่ี ข 151/2555 ลงวันท่ี 6 กุมภาพันธ 2555 เรื่อง มอบอํานาจ 
ในการดําเนินการขอใชท่ีดินของรัฐทุกประเภท 

8. คําสั่งกรมชลประทานท่ี ข152/2555 ลงวันท่ี 6 กุมภาพันธ 2555 เรื่อง มอบอํานาจ 
ดําเนินการกรณีหนวยงานของรัฐหรือบุคคลอ่ืนขอใชท่ีดินของรัฐประเภทอ่ืนท่ี 
กรมชลประทานใชประโยชนนอกเหนือจากท่ีราชพัสดุ 

9. มาตรฐานการเขียนแบบงานชลประทาน (กรอบชื่อแบบ) 
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คูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุคูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุ  และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชนและที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน    

กรมชลประทานกรมชลประทาน  

11. การขออนุญาตใชท่ีดินบริเวณอางเก็บน้ํา และแหลงน้ําตางๆ  
ของกรมชลประทาน เพ่ือจัดเปนสถานท่ีทองเท่ียว 

1. ผูขออนุญาตย่ืนคํารองขอใชท่ีดินตอโครงการหรือหนวยงานอ่ืนๆของกรมชลประทาน ตามท่ีท่ีดินนั้น
ตั้งอยู โดยมีหลักฐานประกอบคําขออนุญาตของผูขออนุญาตใชท่ีดิน แบงไดดังนี้   

   1.1 สวนราชการ (กระทรวง ทบวง กรม องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หนวยงานของรัฐ หรือองคกรอ่ืนของรัฐ)  
  1.1.1 ยื่นคํารองขอใชท่ีดิน  (แบบ ชป.393) ลงนามโดยผูแทน  กระทรวง  ทบวง  กรม องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน หนวยงานของรัฐ องคกรอ่ืนของรัฐ หรือผูรับมอบอํานาจ (มีหนังสือมอบอํานาจ) 

 1.1.2  แผนท่ีแสดงจุดท่ีขออนุญาต แบบแปลน แผนผังท่ีแสดงรูปตัดตรงบริเวณท่ีขออนุญาต (ขนาด A1) 
พรอมรายการคํานวณท่ีมีวิศวกรซ่ึงเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติวิศวกร   
พ.ศ. 2542 ลงนามรับรอง โดยใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตาม
สาขาท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550     
และหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

 1.1.3 สําเนาหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ผูควบคุมการกอสราง (ลงนาม
รับรองสําเนา)โดยใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาท่ีกําหนดไว
ในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือรับรอง
ของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ระหวางทําการกอสรางสิ่งปลูกสรางใบอนุญาตตองไมหมดอายุ) 

1.2 รัฐวิสาหกิจ 
1.2.1 ยื่นคํารองขอใชท่ีดิน (แบบ ชป.393) ลงนามโดยผูแทนรัฐวิสาหกิจหรือผูไดรับมอบอํานาจ                 

(มีหนังสือมอบอํานาจพรอมท้ังติดอากรแสตมป 30 บาท) 
1.2.2 แผนท่ีแสดงจุดท่ีขออนุญาต แบบแปลน แผนผังท่ีแสดงรูปตัดตรงบริเวณท่ีขออนุญาต                 

(ขนาด A1) พรอมรายการคํานวณ ท่ีมีวิศวกรซ่ึงเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติ
วิศวกร พ.ศ. 2542 ลงนามรับรองโดยใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ตามสาขาท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550  
และหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  

1.2.3 สําเนาหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ผูควบคุมการกอสราง (ลงนาม
รับรองสําเนา) โดยใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาท่ีกําหนด
ไวในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือรับรอง
ของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ระหวางทําการกอสรางสิ่งปลูกสรางใบอนุญาตตองไมหมดอายุ) 

 1.3 นิติบุคคล/บุคคลธรรมดา 
1.3.1 ยื่นคํารองขอใชท่ีดิน  (แบบ ชป.393)   

 1.3.2 ตนฉบับหนังสือรับรองนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย รับรองไมเกิน 
1 เดือน หรือสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลดังกลาวพรอมลงนามรับรองโดยกรรมการผูมีอํานาจและ
ประทับตราสําคัญของนิติบุคคลนั้น หรือโดยหุนสวนผูจัดการผูมีอํานาจ หรือหนังสือรับรองนิติบุคคลทาง
อิเล็กทรอนิกส 

1.3.3 สําเนาบัตรประชาชน  สําเนาทะเบียนบานของผูขออนุญาต (ลงนามรับรองสําเนา) 
 1.3.4 ถามีการมอบอํานาจ ตองทําเปนหนังสือมอบอํานาจติดอากรแสตมป 30 บาท พรอมสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชน  สําเนาทะเบียนบาน ของผูมอบอํานาจและของผูรับมอบอํานาจ (ลงนามรับรองสําเนา) 
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***   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    ***    
คูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุคูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุ  และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชนและที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน    

กรมชลประทานกรมชลประทาน  

 1.3.5 หากเปนบริษัท หางหุนสวน ผูมีสิทธิลงนามในหนังสือมอบอํานาจจะตองเปนกรรมการหรือ
หุนสวนผูจัดการผูท่ีมีอํานาจตามหนังสือของกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย (ลงนามรับรองสําเนา) 

1.3.6 สําเนาโฉนดท่ีดินของผูขออนุญาต (ลงนามรับรองสําเนา) 
 1.3.7 กรณีท่ีดินของผูขออนุญาตมีบุคคลหลายบุคคลเปนเจาของกรรมสิทธิ์รวม ดังปรากฏรายละเอียด 
ในโฉนดท่ีดินท่ีแนบ เจาของกรรมสิทธิ์รวมท้ังหมดจะตองลงนามในฐานะผูขออนุญาตตามแบบฟอรม               
ขออนุญาตใชท่ีราชพัสดุ (ชป.393) ทุกรายหรือมอบอํานาจใหบุคคลใดกระทําการแทน โดยตองทําเปนหนังสือ
มอบอํานาจติดอากรแสตมป 30 บาท พรอมสําเนาบัตรประชาชน สําเนาทะเบียนบานของผูมอบอํานาจ
และผูรับมอบอํานาจ (ลงนามรับรองสําเนา) 
  1.3.8 กรณีท่ีดินของผูขออนุญาตติดภาระจํานอง  ตองมีหนังสือยินยอมจากผูรับจํานอง  
 1.3.9 แผนท่ีแสดงจุดท่ีขออนุญาต แบบแปลน แผนผังท่ีแสดงรูปตัดตรงบริเวณท่ีขออนุญาต (ขนาด A1) 
พรอมรายการคํานวณ ท่ีมีวิศวกรซ่ึงเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 
ลงนามรับรอง โดยใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาท่ีกําหนดไว
ในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือรับรอง
ของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
  1.3.10 สําเนาหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ผูควบคุมการกอสราง (ลงนาม
รับรองสําเนา) โดยใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาท่ีกําหนด
ไวในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือรับรอง
ของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ระหวางทําการกอสรางสิ่งปลูกสรางใบอนุญาตฯ ตองไมหมดอายุ) 
 

2. การดําเนินการตรวจสอบประเภทท่ีดินท่ีขออนุญาตใช โดยแบงท่ีดินท่ีขอใช ออกเปน 2 กรณี คือ กรณี
ท่ีราชพัสดุ และกรณีท่ีดินของรัฐประเภทอ่ืนท่ีกรมชลประทานใชประโยชนนอกเหนือจากท่ีราชพัสดุ 
 

    2.1 การดําเนินการในกรณีของท่ีราชพัสดุ 

    2.1.1  การพิจารณาดําเนินการของโครงการ หรือหนวยงานอ่ืน  ๆของกรมชลประทานท่ีท่ีราชพัสดุนั้นตั้งอยู                 
มีข้ันตอนการดําเนินการ ดังนี้  
           2.1.1.1 ใหเจาหนาท่ีผูรับคํารองดําเนินการตรวจสอบประเภทท่ีราชพัสดุ และคุณสมบัติของ           
ผูขอเขาทําประโยชน ตลอดจนเอกสารหลักฐานท่ีจําเปนท่ีใชประกอบคํารองนั้นโดยเร็ว 

2.1.1.2 ถาคํารองนั้นขัดกับหลักเกณฑการขอใชหรือการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุในความ
ครอบครองของกรมชลประทาน และกฎหมายวาดวยการชลประทานหลวง ใหเจาหนาท่ีผูรับคํารอง                
ทําหนังสือตอบแจงขอขัดของใหผูขอเขาทําประโยชนทราบโดยตรง ภายใน 7 วันทําการ นับแตวันรับคํารอง 

2.1.1.3 หากคํารองนั้นถูกตอง ใหเจาหนาท่ีผูรับคํารองมีหนังสือแจงผูขอเขาทําประโยชน          
(ผูขออนุญาต) ภายใน 3 วันทําการ และใหผูขออนุญาตจัดทําแผนท่ีและผังบริเวณท่ีราชพัสดุท่ีขอใชนั้น 
พรอมทํารายละเอียดประกอบแผนท่ีระบุหมายเลขท่ีดินตามหนังสือสําคัญหรือระวางหมุดหลักฐาน เนื้อท่ีท่ี
ขอเขาทําประโยชนลงในแผนท่ีใหชัดเจน รวมท้ังนําสงแบบแปลน รูปตัด ซ่ึงแสดงรายละเอียดของสิ่งปลูก
สรางท่ีจะขออนุญาตดําเนินการในท่ีดินท่ีขอใชนั้น สงใหเจาหนาท่ีผูรับคํารองเพ่ือจัดทําแบบรายงาน
ตรวจสอบท่ีดิน และเปรียบเทียบรายละเอียดผังบริเวณตอไป   
          2.1.1.4 เจาหนาท่ีของโครงการผูรับคํารอง ตองจัดทําแผนท่ีแสดงจุดขออนุญาต ผังบริเวณ และรูปตัด  
ณ จุดขออนุญาตกอสราง  รวมท้ังแบบรูปตัดทางน้ําท่ีอยูดานเหนือน้ําและดานทายน้ําเปนระยะ 20 เมตร              
จากจุดขออนุญาต โดยรายละเอียดขางตนนี้ ตองผานการลงนามเห็นชอบ อนุมัติในแบบและรายละเอียด 
จากผูมีอํานาจตามกรอบแบบเอกสารท่ีกรมชลประทานกําหนดแนบทายคูมือนี้ 
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***   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    ***    
คูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุคูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุ  และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชนและที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน    

กรมชลประทานกรมชลประทาน  

 2.1.1.5 จัดทํารายงานตรวจสอบการขออนุญาต ชป.393/8   
2.1.1.6 ใหความเห็นทางดานวิศวกรรม   พิจารณาปญหาและอุปสรรคตาง ๆ  ตองานชลประทาน

ใหเปน ไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และหลักเกณฑท่ีเก่ียวของ 
           2.1.1.7 หากมีความจําเปนจะกําหนดเง่ือนไขพิเศษนอกเหนือจากเง่ือนไขในหนังสืออนุญาต
กําหนดได แตท้ังนี้ตองอยูภายใตกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และหลักเกณฑท่ีเก่ียวของ  
           2.1.1.8 ใหผูมีอํานาจท่ีโครงการท่ีกําหนดไว ลงนามกํากับในแบบแปลน รูปตัด ซ่ึงแสดงรายละเอียด
ของสิ่งปลูกสราง ท่ีผูขออนุญาตนําสงท้ังหมด เพ่ือนําเสนอผูอํานวยการในสายการบังคับบัญชาตอไป 
          2.1.1.9 ในกรณีท่ีผูอํานวยการโครงการ หรือหนวยงานอ่ืนๆ ของกรมชลประทานท่ีท่ีราชพัสดุนั้น 
อยูในสายการบังคับบัญชาของสํานักชลประทาน ใหนําเสนอผูอํานวยการสํานักชลประทานใหความยินยอม 
หรือไมใหความยินยอมตอไป 
 2.1.1.10 ในกรณีท่ีผูอํานวยการสํานักงานกอสราง หรือหนวยงานอ่ืนๆ ของกรมชลประทานท่ี                  
ท่ีราชพัสดุนั้นไมไดอยูในสายการบังคับบัญชาของสํานักชลประทาน ใหนําเสนอผูอํานวยการตามสายการ             
บังคับบัญชาของตนนั้น พิจารณาใหความเห็นในการขอใชประโยชนรวมกันกอน แลวจึงนําเสนอผูอํานวยการ                     
สํานักชลประทานใหความยินยอมหรือไมใหความยินยอมตอไป 

 

2.1.2 การพิจารณาของสํานักชลประทาน         
2.1.2.1 ผูอํานวยการสํานักชลประทานดําเนินการพิจารณาใหความยินยอมหรือไมใหความยินยอม 

(ตามระเบียบกรมชลประทานวาดวยการขอใชและการจัดหาประโยชนเก่ียวกับท่ีราชพัสดุในความครอบครอง
ของกรมชลประทาน พ.ศ. 2551 ประกอบกฎหมายวาดวยการชลประทานหลวง)  

2.1.2.2 กรณีใหความยินยอม (อนุญาต) ใหทําหนังสือลงนามแทนกรมชลประทาน กําหนดเง่ือนไข (ถามี) 
พรอมเอกสารการขออนุญาต ใหกรมธนารักษหรือผูวาราชการจังหวัด หรือธนารักษพ้ืนท่ีผูรับมอบอํานาจ
พิจารณา และสงสําเนาแจงผูขออนุญาตรับทราบตอไป 
 2.1.2.3 กรณีไมใหความยินยอม (ไมอนุญาต) ใหทําหนังสือไมอนุญาตโดยแจงเหตุผล ขอกฎหมาย    
ใหผูขออนุญาตทราบ 

 2.1.3 การพิจารณาของกรมธนารักษหรือผูวาราชการจังหวัดหรือธนารักษพ้ืนท่ีผูรับมอบอํานาจ 
          2.1.3.1 เม่ืออธิบดีกรมธนารักษหรือผูวาราชการจังหวัด หรือธนารักษพ้ืนท่ีผูรับมอบอํานาจ 
พิจารณาอนุญาตใหใชท่ีราชพัสดุดังกลาวแลว จึงใหผูขออนุญาตชําระคาทดแทนการใชประโยชน และแจง
การอนุญาตใชใหกรมชลประทานทราบเพ่ือดําเนินการตอไป 
         2.1.3.2 ในกรณีอธิบดีกรมธนารักษ หรือผูวาราชการจังหวัด หรือธนารักษพ้ืนท่ีผูรับมอบอํานาจ 
พิจารณาไมอนุญาตใหใชท่ีราชพัสดุดังกลาว จะแจงการไมอนุญาตใชใหผูขออนุญาตและกรมชลประทาน
ทราบตอไป 

 2.1.4  การออกหนังสืออนุญาตโครงการ หรือหนวยงานอ่ืน  ๆของกรมชลประทานท่ีท่ีราชพัสดุนั้นตั้งอยู  
         2.1.4.1 เม่ืออธิบดีกรมธนารักษ หรือผูวาราชการจังหวัดหรือธนารักษพ้ืนท่ีผูรับมอบอํานาจ 
พิจารณา อนุญาตใหใชท่ีดินและผูขอใชท่ีดินไดชําระคาทดแทนการใชประโยชนพรอมลงนามในบันทึก             
คํายินยอมปฏิบัติตามเง่ือนไขในแบบกรมธนารักษแลว จึงมีหนังสือแจงการอนุญาตใหกรมชลประทานทราบ                           
และตอมาเม่ือกรมชลประทานโดยโครงการแจงผูขออนุญาตมาลงนามในหนังสืออนุญาต ผ.ย. 41 ผูขออนุญาต         
จึงจะเริ่มดําเนินการกอสรางไดภายหลังลงนามและตามเง่ือนไขในหนังสืออนุญาต 
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***   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    ***    
คูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุคูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุ  และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชนและที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน    

กรมชลประทานกรมชลประทาน  

        2.1.4.2 หนังสืออนุญาต ผ.ย. 41 นั้น มีการจัดทําจํานวน 4 ชุด ดังนี้ 
  - ตนฉบับ เก็บไวท่ีโครงการ 1 ชุด 
  - คูฉบับ เก็บไวท่ีผูรับอนุญาต 1 ชุด 
  - สําเนา เก็บไวท่ีสํานักชลประทาน 1 ชุด 
  - สําเนา เก็บไวท่ีกลุมงานการใชพ้ืนท่ีดานชลประทาน 1 ชุด 

 

 2.2 การดําเนินการในกรณีของท่ีดินของรัฐประเภทอ่ืนท่ีกรมชลประทานใชประโยชน นอกเหนือจากท่ี
ราชพัสดุ 
 

    2.2.1 การพิจารณาดําเนินการของโครงการ หรือหนวยงานอ่ืน  ๆ ของกรมชลประทานท่ีท่ีดินของรัฐประเภทอ่ืน 
ท่ีกรมชลประทานใชประโยชนนอกเหนือจากท่ีราชพัสดุนั้น ตั้งอยู มีข้ันตอนการดําเนินการ ดังนี้  
          2.2.1.1 ใหเจาหนาท่ีผูรับคํารองดําเนินการตรวจสอบประเภทท่ีดินท่ีมีผูมาขออนุญาตใชนั้นเปน
ท่ีดินฯ ท่ีหนวยงานของรัฐนั้นๆ ไดอนุญาตใหกรมชลประทานใชประโยชนภายในกรอบวัตถุประสงคท่ีขอใช 
โดยตองพิจารณาเง่ือนไขการไดรับอนุญาต และพิจารณาวามีขอหามใหผูอ่ืนมาใชประโยชนรวมไดหรือไม 
          2.2.1.2 หากหนวยงานของรัฐท่ีอนุญาตใหกรมชลประทานใชประโยชนท่ีดินฯ ระบุเง่ือนไขหาม 
กรมชลประทานนําท่ีดินท่ีไดรับอนุญาตไปใชนอกกิจการท่ีขอหรือไปใหผู อ่ืนใชประโยชนรวมดวย                       
ใหโครงการหรือหนวยงานอ่ืนๆ ของกรมชลประทานท่ีรับคํารองนั้น ทําหนังสือใหผูอํานวยการสํานัก
ชลประทาน ผูอํานวยการสํานักพัฒนาแหลงน้ําขนาดกลาง ผูอํานวยการสํานักพัฒนาแหลงน้ําขนาดใหญ 
ตามสายการบังคับบัญชาแลวแตกรณี แจงตอบเหตุขัดของดังกลาวใหผูขออนุญาตทราบ (ตามคําสั่ง                         
กรมชลประทานท่ี ข 152/2555) 
 2.2.1.3  หากหนวยงานของรัฐท่ีอนุญาตใหกรมชลประทานใชประโยชนท่ีดินฯ ไมไดระบุหรือมีเง่ือนไข 
หามกรมชลประทานนําท่ีดินท่ีไดรับอนุญาต ไปใหผูอ่ืนใชประโยชนรวมดวย ใหโครงการหรือหนวยงานอ่ืนๆ 
ของกรมชลประทานท่ีรับคํารองนั้น ดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูขอเขาทําประโยชน ตลอดจน
เอกสารหลักฐานท่ีจําเปนท่ีใชประกอบคํารองนั้นโดยเร็ว แลวจัดทํารายงานตรวจสอบการขออนุญาต              
ชป.393/8 
             2.2.1.4 พิจารณาใหความเห็นทางดานวิศวกรรม โดยพิจารณาปญหาและอุปสรรคตางๆตองาน
ชลประทาน วาคํารองนั้นขัดกับการใชประโยชนในการชลประทาน ตามกฎหมายวาดวยการชลประทาน
หลวง กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และหลักเกณฑท่ีเก่ียวของ และหลักเกณฑตามระเบียบกรมชลประทาน
วาดวยการขอใชและการจัดหาประโยชนเก่ียวกับท่ีราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน             
พ.ศ. 2551 โดยอนุโลมหรือไม 

2.2.1.5 หากเจาหนาท่ีผูรับคํารองพิจารณาในเบื้องตนตามขอ 2.2.1.3 และ 2.2.1.4 แลว เห็นวามี
ขอขัดของในการขอใชประโยชนรวมกัน หรือมีขอขัดของในดานวิศวกรรม ตามกฎหมายวาดวยการ                 
ชลประทานหลวง ฯลฯ ใหเสนอความเห็นขอขัดของในการขอใชประโยชนรวมกันหรือมีขอขัดของในดาน
วิศวกรรม ใหผูบังคับบัญชาตามสายการบังคับบัญชาพิจารณา 

2.2.1.6 หากเจาหนาท่ีผูรับคํารองพิจารณาในเบื้องตนตามขอ 2.2.1.3 และ 2.2.1.4 แลว เห็นวาไมมี
ขอขัดของในการขอใชประโยชนรวมกัน และไมมีขอขัดของในดานวิศวกรรม ตามกฎหมายวาดวยการ              
ชลประทานหลวง ฯลฯ ใหผูขออนุญาตจัดทําแผนท่ีและผังบริเวณท่ีดินของรัฐท่ีขอใชนั้น พรอมทํารายละเอียด 
ประกอบแผนท่ีระบุหมายเลขท่ีดินตามหนังสือสําคัญหรือระวางหมุดหลักฐาน เนื้อท่ีท่ีขอเขาทําประโยชน 
ลงในแผนท่ีใหชัดเจน รวมท้ังนําสงแบบแปลน รูปตัด ซ่ึงแสดงรายระเอียดของสิ่งปลูกสรางท่ีจะขออนุญาต
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***   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    ***    
คูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุคูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุ  และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชนและที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน    

กรมชลประทานกรมชลประทาน  

ดําเนินการในท่ีดินท่ีขอใชนั้น สงใหเจาหนาท่ีผูรับคํารองเพ่ือจัดทําแบบรายงานตรวจสอบท่ีดินและเปรียบ 
เทียบรายละเอียดผังบริเวณตอไป   
          2.2.1.7 เจาหนาท่ีของโครงการผูรับคํารอง ตองจัดทําแผนท่ีแสดงจุดขออนุญาต ผังบริเวณ และรูปตัด  
ณ จุดขออนุญาตกอสราง รวมท้ังแบบรูปตัดทางน้ํา ท่ีอยูดานเหนือน้ําและดานทายน้ําเปนระยะ                
20 เมตร จากจุดขออนุญาต โดยรายละเอียดขางตนนี้ตองผานการลงนามเห็นชอบ อนุมัติในแบบและ
รายละเอียดจากผูมีอํานาจตามกรอบแบบเอกสารท่ีกรมชลประทานกําหนดแนบทายคูมือนี้ 
          2.2.1.8 หากมีความจําเปนจะกําหนดเง่ือนไขพิเศษนอกเหนือจากเง่ือนไขในหนังสืออนุญาตกําหนดได 
แตท้ังนี้ตองอยูภายใตกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และหลักเกณฑท่ีเก่ียวของ 
          2.2.1.9 ใหผูมีอํานาจท่ีโครงการท่ีกําหนดไวลงนามกํากับในแบบแปลน รูปตัด ซ่ึงแสดงรายละเอียด
ของสิ่งปลูกสรางท่ีผูขออนุญาตนําสงท้ังหมด เพ่ือนําเสนอผูอํานวยการในสายการบังคับบัญชาตอไป 
          2.2.1.10 ในกรณีท่ีผูอํานวยการโครงการ หรือหนวยงานอ่ืนๆ ของกรมชลประทานท่ีท่ีดินฯ นั้น อยูใน
สายการบังคับบัญชาของสํานักชลประทาน ใหนําเสนอผูอํานวยการสํานักชลประทานใหความยินยอม          
หรือไมใหความยินยอมตอไป 

2.2.1.11 ในกรณีท่ีผูอํานวยการสํานักงานกอสราง หรือหนวยงานอ่ืนๆ ของกรมชลประทานท่ีท่ีดินฯ นั้น
ไมไดอยูในสายการบังคับบัญชาของสํานักชลประทาน ใหนําเสนอผูอํานวยการตามสายการบังคับบัญชาของ
ตนพิจารณาใหความเห็นในการขอใชประโยชนรวมกันกอนแลวจึงนําเสนอผูอํานวยการสํานักชลประทานให
ความยินยอมหรือไมใหความยินยอมตอไป 

 

 2.2.2 การพิจารณาของสํานักชลประทาน         
 2.2.2.1 ผูอํานวยการสํานักชลประทานพิจารณาใหความยินยอมหรือไมใหความยินยอม (ตามคําสั่ง                 

กรมชลประทานท่ี ข 152/2555 ประกอบกฎหมายวาดวยการชลประทานหลวง และตามระเบียบกรมชลประทาน             
วาดวยการขอใชและการจัดหาประโยชนเก่ียวกับท่ีราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน              
พ.ศ. 2551 โดยอนุโลม ท้ังนี้ตองอยูภายใตกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขของ
หนวยงานของรัฐท่ีอนุญาตใหกรมชลประทานใชประโยชนในท่ีดินของรัฐประเภทนั้น)  

2.2.2.2 กรณีใหความยินยอม (อนุญาต) ใหทําหนังสือลงนามแทนกรมชลประทาน แจงผูขออนุญาต
พรอมกําหนดเง่ือนไข (ถามี) เพ่ือใหผูขออนุญาตใชประกอบการยื่นคําขออนุญาตตอหนวยงานของรัฐ                 
ท่ีเก่ียวของ ซ่ึงท่ีดินนั้นตั้งอยูเพ่ือพิจารณาตามอํานาจและหนาท่ี 

2.2.2.3 กรณีไมใหความยินยอม (ไมอนุญาต) ใหทําหนังสือไมอนุญาตแจงผูขออนุญาตทราบ โดยแจง
เหตุผล ขอกฎหมาย พรอมแจงสิทธิการอุทธรณภายใน 15 วัน นับแตวันท่ีผูขออนุญาตไดรับหนังสือแจง 

 

 2.2.3 การพิจารณาของหนวยงานของรัฐท่ีเกี่ยวของซ่ึงมีอํานาจหนาท่ีตามกฎหมายในการอนุมัติ   
อนุญาตใชท่ีดินของรัฐท่ีตั้งอยู 
          2.2.3.1 เม่ือหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของซ่ึงท่ีดินนั้นตั้งอยู พิจารณาอนุญาตใหใชท่ีดินดังกลาวแลว  
จะแจงใหผูขออนุญาต (หรือไดแจงใหกรมชลประทานทราบดวย) เพ่ือดําเนินการตอไป 
          2.2.3.2 ในกรณีหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของซ่ึงท่ีดินนั้นตั้งอยู พิจารณาไมอนุญาตใหใชท่ีดิน
ดังกลาว จะแจงการไมอนุญาตใชใหผูขออนุญาต (หรือไดแจงใหกรมชลประทานทราบดวย)  
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2.2.4 การออกหนังสืออนุญาตโครงการ หรือหนวยงานอ่ืน  ๆของกรมชลประทานท่ีท่ีดินของรัฐประเภทอ่ืนท่ี
กรมชลประทานใชประโยชนนอกเหนือจากท่ีราชพัสดุ    
         2.2.4.1 เม่ือหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของซ่ึงท่ีดินนั้นตั้งอยูพิจารณาอนุญาตใหใชท่ีดิน และผูขอใช             
ไดดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และหลักเกณฑของหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของนั้นแลว 
จึงมีหนังสือแจงการอนุญาตใหกรมชลประทานทราบ  
         2.2.4.2 เม่ือกรมชลประทานโดยโครงการ แจงผูขออนุญาตมาลงนามในหนังสืออนุญาต ผ.ย. 41                     
ผูขออนุญาตจึงจะเริ่มดําเนินการกอสรางไดภายหลังลงนามและตามเง่ือนไขในหนังสืออนุญาต 
         2.2.4.3 หนังสืออนุญาต ผ.ย. 41 นั้น มีการจัดทําจํานวน 4 ชุด ดังนี้ 
  - ตนฉบับ เก็บไวท่ีโครงการ 1 ชุด 
  - คูฉบับ เก็บไวท่ีผูรับอนุญาต 1 ชุด 
  - สําเนา เก็บไวท่ีสํานักชลประทาน 1 ชุด 
  - สําเนา เก็บไวท่ีกลุมงานการใชพ้ืนท่ีดานชลประทาน 1 ชุด 

3.  การพิจารณาดานวิศวกรรม 
3.1 ตรวจสอบประเภททางน้ําและประเภทท่ีดินท่ีขออนุญาตสราง 
3.2 พิจารณาวาพ้ืนท่ีท่ีขออนุญาตนี้ อยูในเขตพ้ืนท่ีท่ีกรมชลประทานกําหนดไวรองรับน้ําสวนเกินท่ีเกิด

จากการบริหารจัดการน้ําของกรมชลประทาน หรือไมและผูขออนุญาตยินยอมรับสภาพปญหาตางๆท่ีเกิด
จากการบริหารจัดการน้ําของกรมชลประทาน ไดหรือไม 

3.3 พิจารณาวาสิ่งกอสรางนั้นมีลักษณะเปนอาคารถาวรหรือไม (พิจารณาจากการกอสรางวามีการ              
ฝงฐานรากและตอกเสาเข็มหรือไม) 

3.4 ท่ีดินราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน  ท่ีสงวนไวใชในกิจการชลประทานหากมิได
ใชประโยชนหรือเลิกใชประโยชนใหสงคืนกรมธนารักษ ดังนั้นการขออนุญาตใชท่ีราชพัสดุในความ
ครอบครองของกรมชลประทานจะ ตองเปนการอนุญาตใหใชงานท่ีดินไดเปนการชั่วคราวท่ีมีระยะเวลา
อนุญาตใหใชท่ีแนนอนตามแนวทางกรมชลประ ทานกําหนดไว   
เทานั้นสิ่งกอสรางท่ีขอสรางตามการขออนุญาตครั้งนี้ตองเปนสิ่งปลูกสรางท่ีไมมีลักษณะเปนอาคารถาวร
และตองรื้อถอนออกไปพรอม ท้ังดําเนินการใหท่ีดินนี้อยูในสภาพเดิมกอนการขออนุญาตใช 

3.5 การขออนุญาตใชท่ีดินบริเวณอางเก็บน้ํา และแหลงน้ําตางๆของกรมชลประทาน เพ่ือจัดเปน
สถานท่ีทองเท่ียว จะอนุญาตใหใชในเชิงการทองเท่ียวแบบอนุรักษธรรมชาติ ท่ีไมรุกราน เปลี่ยนแปลง              
และขัดแยงตอสภาพธรรมชาติจริงท่ีมีอยูเดิม เทานั้น 

3.6 ถาเปนท่ีดินในพ้ืนท่ีอยูในเขตคลองสงน้ําท่ีกรมชลประทานกอสรางเอง แหลงเก็บน้ํา เชนอางเก็บน้ํา 
เข่ือนเก็บน้ํา จะไมพิจารณาอนุญาตใหใชท่ีดินในกิจกรรมท่ีสรางมลพิษใหแกท่ีดินและน้ําในทางน้ํา
ชลประทานอยางเด็ดขาด (ถึงแมจะผานการบําบัดและแกไขแลว) เพ่ือเปนมาตรการท่ีควบคุมไมใหเกิด
มลพิษในแหลงน้ําอุปโภค - บริโภคของประชาชน 
 3.7 พิจารณาเรื่องการขออนุญาตครั้งนี้  ตองไมกระทบตอทางน้ําชลประทานและอาคารชลประทาน
ตางๆ 

3.8 ตรวจดูแบบแปลนของผูขออนุญาต และแบบแปลนรูปตัด ผังบริเวณของโครงการ ท่ีมีการ                    
ขออนุญาตวามีความสอดคลองกันหรือไม 
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กรมชลประทานกรมชลประทาน  

3.9 ผูขออนุญาตตองมีหนังสือยืนยันกับกรมชลประทาน วายอมรับผิดชอบคาเสียหายและคาใชจาย                 
ในการจัดการแกไขปญหาท้ังหมด หากเกิดความเสียหายกับทางน้ําและทางน้ําชลประทานหรืออาคารชลประทาน 
หรือกับประชาชนท่ีไดรับผลกระทบ อันเกิดจากการกระทําของผูขออนุญาต 
หมายเหตุ :  
 เม่ือไดพิจาณาปญหาและอุปสรรคตางๆ ตองานชลประทานแลว หากมีกรณีดังตอไปนี้ใหสงเรื่อง
เสนอกรมชลประทาน โดยรองอธิบดีฝายบํารุงรักษา (ประธานคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ
ปฏิบัติ การขออนุญาตเก่ียวกับท่ีราชพัสดุและการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ) เพ่ือพิจารณาสั่งการตอไป 
 ก. หากการพิจารณาทางดานวิศวกรรมแลวมีเง่ือนไขบางประการท่ีไมสามารถปฏิบัติได หรือมี
เง่ือนไขเพ่ิมเติม นอกเหนือจากท่ีกําหนด 
 ข.  เปนโครงการท่ีมีผลกระทบเกินขอบเขตของสํานักชลประทาน 
         ค. เปนโครงการท่ีเปนแนวนโยบายของกรมชลประทาน     

4.  กลุมงานการใชพ้ืนท่ีดานชลประทาน สวนปรับปรุงบํารุงรักษา สํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา  
มีข้ันตอนการดําเนินการ  ดังนี้ 
     4.1 ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน รวมท้ังใหคําปรึกษา แนะนํา ปญหาเก่ียวกับการขออนุญาตใช            
ท่ีราชพัสดุและท่ีดินของรัฐประเภทอ่ืนท่ีกรมชลประทานใชประโยชน 
 4.2 ตรวจสอบสําเนาหนังสืออนุญาต หากมีขอผิดพลาดสงสําเนาหนังสืออนุญาตใหโครงการแกไข 
 4.3 รวบรวมรายละเอียดการอนุญาต ลงในฐานขอมูลการอนุญาตใหใชท่ีราชพัสดุและท่ีดินของรัฐ
ประเภทอ่ืนท่ีกรมชลประทานใชประโยชน 
หมายเหตุ 

1. กรณีเจาหนาท่ีผูรับคํารอง (ตามระเบียบกรมชลประทานวาดวยการขอใชและการจัดหาประโยชนเก่ียวกับท่ี

ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน พ.ศ. 2551 ขอ 6) หรือผูอํานวยการสํานักชลประทานเปน

ผูพิจารณาไมใหความยินยอม หรือไมอนุญาตตามคํารองขอของผูขออนุญาตโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย

วาดวยการชลประทานหลวง โดยทําเปนหนังสือ (ตามขอ 9) และตามคําสั่งกรมชลประทานท่ี ข 152/2555 

ขอ 2.1 วรรคทาย ถือวาเปนคําสั่งทางปกครอง ดังน้ัน นอกจากขอความในหนังสือจะตองแจงเหตุผล               

ขอกฎหมาย ตองระบุขอความวาหากประสงคจะอุทธรณ หรือโตแยงคําสั่งใหผูขออนุญาตยื่นอุทธรณ หรือ

โตแยงตอเจาหนาท่ีผูทําคําสั่งทางปกครองภายใน 15 วันนับแตวันท่ีผูขออนุญาตไดรับหนังสือแจง (ถาไม

กําหนดระยะเวลา 15 วัน สิทธิในการอุทธรณหรือโตแยงจะขยายเปน 1 ป นับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจง) 

2. เมื่อเจาหนาท่ีผูรับคํารองหรือผูอํานวยการสํานักชลประทานไดรับหนังสืออุทธรณหรือโตแยงคําสั่งจาก                  

ผูอุทธรณแลวจะตองพิจารณาอุทธรณ หากมีความเห็นดังตอไปน้ี 

2.1 เห็นดวยกับคําอุทธรณไมวาท้ังหมดหรือบางสวน (โดยสรุปจะยินยอมหรืออนุญาต) ใหดําเนินการ
เปลี่ยนแปลงคําสั่งทางปกครองแลวแจงใหผูอุทธรณทราบเปนหนังสือไมเกิน 30 วัน นับแตวันท่ีไดรับ
อุทธรณ 

2.2 ไมเห็นดวยกับคําอุทธรณไมวาท้ังหมดหรือบางสวน (โดยสรุปไมยินยอมหรือไมอนุญาต) ใหรายงาน
ความเห็นพรอมเหตุผลเสนออธิบดีกรมชลประทานผานผูบังคับบัญชาตามสายการบังคับบัญชาโดยดวน 
ท้ังน้ีเพ่ืออธิบดีกรมชลประทานจะไดพิจารณาอุทธรณและแจงผลใหผูอุทธรณทราบไมเกิน 30 วัน             
นับแตวันท่ีอธิบดีกรมชลประทานไดรับอุทธรณ 

3. กรณีเปนการปฏิเสธผูขออนุญาตโดยสวนราชการอ่ืนท่ีเก่ียวของ ใหผูอํานวยการสํานักชลประทานจัดทํา
หนังสือแจงผูขออนุญาตใชสิทธ์ิอุทธรณหรือโตแยงคําสั่งไปยังสวนราชการน้ัน 

                   (ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539) 
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เอกสารท่ีเกี่ยวของดานวิศวกรรม 
1. รายงานการประชุม เรื่อง การจัดประโยชนท่ีราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน

เก่ียวกับการเชาท่ีดินท่ีจะทําเปนสถานท่ีทองเท่ียว เม่ือวันท่ี 26 มิถุนายน 2529 
2. รายงานการประชุม เรื่อง การขอใชท่ีดินของกรมฯ เพ่ือการทองเท่ียว ครั้งท่ี 1/2530 เม่ือวันท่ี 

26 พฤศจิกายน 2530  พรอมหลักเกณฑท่ีกําหนดข้ึนเพ่ือถือปฏิบัติประกอบการประชุมฉบับนี้ 
3. หลักเกณฑการอนุญาตใหผูไดรับการสงเสริมการทองเท่ียวปลูกสราง    แกไขหรือตอเติมสิ่งกอ 

สราง หรือปลูกปกสิ่งใดภายในเขตชลประทาน   หรือทางน้ําชลประทานบริเวณอางเก็บน้ํา ซ่ึง
อยูในความครอบครองของกรมชลประทาน  เพ่ือดําเนินการสงเสริมโครงการทองเท่ียว และผัง
แสดงบริเวณอางเก็บน้ํา  (ประกอบบันทึกรายงานการประชุม  ครั้งท่ี 1/2530     เม่ือวันท่ี 26 
พฤศจิกายน 2530) 

4. หลักเกณฑทางดานวิศวกรรม การขอใชท่ีราชพัสดุในบริเวณเข่ือนและอางเก็บน้ําตางๆ   (ราย 
งานการประชุมคณะทํางานทางวิชาการดานสงน้ําและบํารุงรักษา ครั้งท่ี 1/2542 นศุกรท่ี 26 
กุมภาพันธ 2542) 

5. การดําการสงเสริมการทองเท่ียวใดๆ  จะตองไดรับความเห็นชอบจากกรมชลประทานท่ีครอบ 
ครองดูแลนั้นกอน และจะตองเปนโครงการท่ีไดรับความเห็นชอบตามโครงการสงเสริมของการ
ทองเท่ียวแหงประเทศไทย และจังหวัดท่ีอางเก็บน้ํานั้นตั้งอยู 

6. ในสวนท่ีเก่ียวของกับสวนราชการอ่ืน ผูไดรับการสงเสริมการทองเท่ียวจะตองแยกดําเนินการ 
ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับของสวนราชการนั้นตามความเหมาะสม 

7. ขอหามหรือรายละเอียดอ่ืนใด หนวยงานท่ีครอบครองอางเก็บน้ําสามารถกําหนดเปนเง่ือนไข
ไวในหนังสืออนุญาตของแตละโครงการไป 

8. หามมิใหผูไดรับการสงเสริมการทองเท่ียว กระทําการใดๆ อันอาจจะทําใหสภาพแวดลอมเปน
พิษ เชน ท้ิงขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล ปลอยน้ําเสีย ซ่ึงทําใหเกิดเปนพิษแกน้ําธรรมชาติในอางเก็บ
น้ํา หรือสารเคมีจากน้ํามันเรือรั่วไหลลงในทางน้ําชลประทาน อันอาจจะทําใหน้ําเปนอันตราย
ตอการอุปโภค บริโภค หรือแกสุขภาพอนามัยของประชาชนโดยเด็ดขาด และจะตองมี
แผนการดําเนินงานการทองเท่ียว มีขอมูลรายละเอียดครบถวน 
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***   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    ***    
คูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุคูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุ  และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชนและที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน    

กรมชลประทานกรมชลประทาน  

เอกสารอางอิงของกระทรวงการคลัง และกรมธนารักษ 
1. พระราชบัญญัติท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2518 
2. กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช  
 และจัดหาประโยชนเก่ียวกับท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2545 
3. กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช  
 และจัดหาประโยชนเก่ียวกับท่ีราชพัสดุ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 
4. กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช  
 และจัดหาประโยชนเก่ียวกับท่ีราชพัสดุ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549 
5. คําสั่งกรมธนารักษ ท่ี 281/2549 ลงวันท่ี 15 พ.ค. 2549 เรื่อง การมอบอํานาจ 
 ใหผูวาราชการจังหวัดตามระบบบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 
6. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2552 
7. คําสั่งกรมธนารักษ ท่ี 296/2553 ลงวันท่ี 29 มิถุนายน 2553 เรื่อง หลักเกณฑ  
 การกําหนดอัตราคาเชา  คาทดแทน   และคาธรรมเนียมเก่ียวกับการจัดหา 
 ประโยชนในท่ีราชพัสดุ 
8. คําสั่งกรมธนารักษ ท่ี 508/2553 ลงวันท่ี 20 กันยายน 2553  เรื่องมอบอํานาจ 
 ใหธนารักษพ้ืนท่ี ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธนารักษ 
9. คําสั่งกรมธนารักษ ท่ี 509/2553 ลงวันท่ี 20 กันยายน 2553 เรื่อง มอบอํานาจให 
 ผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธนารักษ  

 

เอกสารอางอิงของกรมชลประทาน 
1. พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
2. ระเบียบกรมชลประทานวาดวยการขอใชและการจัดหาประโยชนเก่ียวกับ 

ท่ีราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน พ.ศ. 2551 
3. ประกาศกรมชลประทานเรื่องการรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ พ.ศ. 2552 
4.  คําสั่งกรมชลประทาน ท่ี ข 1021/2552 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ

ปฏิบัติการขออนุญาตเก่ียวกับท่ีราชพัสดุ และการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ ลงวันท่ี 26 
พฤศจิกายน 2552 

5. บันทึกขอความ ท่ี ฝผง. 881/2554 ลงวันท่ี 19 กรกฎาคม 2554 เรื่อง ขออนุมัติ 
ใชรหัสและแบบฟอรมท่ีปรับปรุงใหมพรอมยกเลิกรหัสและแบบฟอรมเดิม 

6. บันทึกขอความ ท่ี E ฝผง. 128/2555 ลงวันท่ี 25 มกราคม 2555 เรื่อง ขออนุญาต 
ใชแบบฟอรม ผ.ย. 53, ผ.ย. 54, ผ.ย. 55 

7. คําสั่งกรมชลประทานท่ี ข 151/2555 ลงวันท่ี 6 กุมภาพันธ 2555 เรื่อง มอบอํานาจ 
ในการดําเนินการขอใชท่ีดินของรัฐทุกประเภท 

8. คําสั่งกรมชลประทานท่ี ข152/2555 ลงวันท่ี 6 กุมภาพันธ 2555 เรื่อง มอบอํานาจ 
ดําเนินการกรณีหนวยงานของรัฐหรือบุคคลอ่ืนขอใชท่ีดินของรัฐประเภทอ่ืนท่ี 
กรมชลประทานใชประโยชนนอกเหนือจากท่ีราชพัสดุ 

9. มาตรฐานการเขียนแบบงานชลประทาน (กรอบชื่อแบบ) 
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***   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    ***    
คูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุคูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุ  และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชนและที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน    

กรมชลประทานกรมชลประทาน  

12.  การขออนุญาตเล้ียงปลาในกระชัง 

1. ผูขออนุญาตย่ืนคํารองขอใชท่ีดินตอโครงการหรือหนวยงานอ่ืนๆของกรมชลประทาน ตามท่ีท่ีดินนั้น
ตั้งอยู โดยมีหลักฐานประกอบคําขออนุญาตของผูขออนุญาตใชท่ีดิน แบงไดดังนี้   

   1.1 สวนราชการ (กระทรวง ทบวง กรม องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หนวยงานของรัฐ หรือองคกรอ่ืนของรัฐ)  
  1.1.1 ยื่นคํารองขอใชท่ีดิน  (แบบ ชป.393) ลงนามโดยผูแทน  กระทรวง  ทบวง  กรม องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน หนวยงานของรัฐ องคกรอ่ืนของรัฐ หรือผูรับมอบอํานาจ (มีหนังสือมอบอํานาจ) 

 1.1.2  แผนท่ีแสดงจุดท่ีขออนุญาต แบบแปลน แผนผังท่ีแสดงรูปตัดตรงบริเวณท่ีขออนุญาต (ขนาด A1) 
พรอมรายการคํานวณท่ีมีวิศวกรซ่ึงเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติวิศวกร   
พ.ศ. 2542 ลงนามรับรอง โดยใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตาม
สาขาท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550     
และหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

 1.1.3 สําเนาหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ผูควบคุมการกอสราง (ลงนาม
รับรองสําเนา)โดยใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาท่ีกําหนดไว
ในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือรับรอง
ของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ระหวางทําการกอสรางสิ่งปลูกสรางใบอนุญาตตองไมหมดอายุ) 

1.2 รัฐวิสาหกิจ 
1.2.1 ยื่นคํารองขอใชท่ีดิน (แบบ ชป.393) ลงนามโดยผูแทนรัฐวิสาหกิจหรือผูไดรับมอบอํานาจ                 

(มีหนังสือมอบอํานาจพรอมท้ังติดอากรแสตมป 30 บาท) 
1.2.2 แผนท่ีแสดงจุดท่ีขออนุญาต แบบแปลน แผนผังท่ีแสดงรูปตัดตรงบริเวณท่ีขออนุญาต                 

(ขนาด A1) พรอมรายการคํานวณ ท่ีมีวิศวกรซ่ึงเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติ
วิศวกร พ.ศ. 2542 ลงนามรับรองโดยใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ตามสาขาท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550  
และหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  

1.2.3 สําเนาหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ผูควบคุมการกอสราง (ลงนาม
รับรองสําเนา) โดยใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาท่ีกําหนด
ไวในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือรับรอง
ของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ระหวางทําการกอสรางสิ่งปลูกสรางใบอนุญาตตองไมหมดอายุ) 

 1.3 นิติบุคคล/บุคคลธรรมดา 
1.3.1 ยื่นคํารองขอใชท่ีดิน  (แบบ ชป.393)   

 1.3.2 ตนฉบับหนังสือรับรองนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย รับรองไมเกิน 
1 เดือน หรือสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลดังกลาวพรอมลงนามรับรองโดยกรรมการผูมีอํานาจและ
ประทับตราสําคัญของนิติบุคคลนั้น หรือโดยหุนสวนผูจัดการผูมีอํานาจ หรือหนังสือรับรองนิติบุคคลทาง
อิเล็กทรอนิกส 

1.3.3 สําเนาบัตรประชาชน  สําเนาทะเบียนบานของผูขออนุญาต (ลงนามรับรองสําเนา) 
 1.3.4 ถามีการมอบอํานาจ ตองทําเปนหนังสือมอบอํานาจติดอากรแสตมป 30 บาท พรอมสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชน  สําเนาทะเบียนบาน ของผูมอบอํานาจและของผูรับมอบอํานาจ (ลงนามรับรองสําเนา) 
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คูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุคูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุ  และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชนและที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน    

กรมชลประทานกรมชลประทาน  

 1.3.5 หากเปนบริษัท หางหุนสวน ผูมีสิทธิลงนามในหนังสือมอบอํานาจจะตองเปนกรรมการหรือ
หุนสวนผูจัดการผูท่ีมีอํานาจตามหนังสือของกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย (ลงนามรับรองสําเนา) 

1.3.6 สําเนาโฉนดท่ีดินของผูขออนุญาต (ลงนามรับรองสําเนา) 
 1.3.7 กรณีท่ีดินของผูขออนุญาตมีบุคคลหลายบุคคลเปนเจาของกรรมสิทธิ์รวม ดังปรากฏรายละเอียด 
ในโฉนดท่ีดินท่ีแนบ เจาของกรรมสิทธิ์รวมท้ังหมดจะตองลงนามในฐานะผูขออนุญาตตามแบบฟอรม               
ขออนุญาตใชท่ีราชพัสดุ (ชป.393) ทุกรายหรือมอบอํานาจใหบุคคลใดกระทําการแทน โดยตองทําเปนหนังสือ
มอบอํานาจติดอากรแสตมป 30 บาท พรอมสําเนาบัตรประชาชน สําเนาทะเบียนบานของผูมอบอํานาจ
และผูรับมอบอํานาจ (ลงนามรับรองสําเนา) 
  1.3.8 กรณีท่ีดินของผูขออนุญาตติดภาระจํานอง  ตองมีหนังสือยินยอมจากผูรับจํานอง  
 1.3.9 แผนท่ีแสดงจุดท่ีขออนุญาต แบบแปลน แผนผังท่ีแสดงรูปตัดตรงบริเวณท่ีขออนุญาต (ขนาด A1) 
พรอมรายการคํานวณ ท่ีมีวิศวกรซ่ึงเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 
ลงนามรับรอง โดยใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาท่ีกําหนดไว
ในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือรับรอง
ของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
  1.3.10 สําเนาหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ผูควบคุมการกอสราง (ลงนาม
รับรองสําเนา) โดยใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาท่ีกําหนด
ไวในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือรับรอง
ของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ระหวางทําการกอสรางสิ่งปลูกสรางใบอนุญาตฯ ตองไมหมดอายุ) 
 

2. การดําเนินการตรวจสอบประเภทท่ีดินท่ีขออนุญาตใช โดยแบงท่ีดินท่ีขอใช ออกเปน 2 กรณี คือ กรณี
ท่ีราชพัสดุ และกรณีท่ีดินของรัฐประเภทอ่ืนท่ีกรมชลประทานใชประโยชนนอกเหนือจากท่ีราชพัสดุ 
 

    2.1 การดําเนินการในกรณีของท่ีราชพัสดุ 

    2.1.1  การพิจารณาดําเนินการของโครงการ หรือหนวยงานอ่ืน  ๆของกรมชลประทานท่ีท่ีราชพัสดุนั้นตั้งอยู                 
มีข้ันตอนการดําเนินการ ดังนี้  
           2.1.1.1 ใหเจาหนาท่ีผูรับคํารองดําเนินการตรวจสอบประเภทท่ีราชพัสดุ และคุณสมบัติของ           
ผูขอเขาทําประโยชน ตลอดจนเอกสารหลักฐานท่ีจําเปนท่ีใชประกอบคํารองนั้นโดยเร็ว 

2.1.1.2 ถาคํารองนั้นขัดกับหลักเกณฑการขอใชหรือการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุในความ
ครอบครองของกรมชลประทาน และกฎหมายวาดวยการชลประทานหลวง ใหเจาหนาท่ีผูรับคํารอง                
ทําหนังสือตอบแจงขอขัดของใหผูขอเขาทําประโยชนทราบโดยตรง ภายใน 7 วันทําการ นับแตวันรับคํารอง 

2.1.1.3 หากคํารองนั้นถูกตอง ใหเจาหนาท่ีผูรับคํารองมีหนังสือแจงผูขอเขาทําประโยชน          
(ผูขออนุญาต) ภายใน 3 วันทําการ และใหผูขออนุญาตจัดทําแผนท่ีและผังบริเวณท่ีราชพัสดุท่ีขอใชนั้น 
พรอมทํารายละเอียดประกอบแผนท่ีระบุหมายเลขท่ีดินตามหนังสือสําคัญหรือระวางหมุดหลักฐาน เนื้อท่ีท่ี
ขอเขาทําประโยชนลงในแผนท่ีใหชัดเจน รวมท้ังนําสงแบบแปลน รูปตัด ซ่ึงแสดงรายละเอียดของสิ่งปลูก
สรางท่ีจะขออนุญาตดําเนินการในท่ีดินท่ีขอใชนั้น สงใหเจาหนาท่ีผูรับคํารองเพ่ือจัดทําแบบรายงาน
ตรวจสอบท่ีดิน และเปรียบเทียบรายละเอียดผังบริเวณตอไป   
          2.1.1.4 เจาหนาท่ีของโครงการผูรับคํารอง ตองจัดทําแผนท่ีแสดงจุดขออนุญาต ผังบริเวณ และรูปตัด  
ณ จุดขออนุญาตกอสราง  รวมท้ังแบบรูปตัดทางน้ําท่ีอยูดานเหนือน้ําและดานทายน้ําเปนระยะ 20 เมตร              
จากจุดขออนุญาต โดยรายละเอียดขางตนนี้ ตองผานการลงนามเห็นชอบ อนุมัติในแบบและรายละเอียด 
จากผูมีอํานาจตามกรอบแบบเอกสารท่ีกรมชลประทานกําหนดแนบทายคูมือนี้ 
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***   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    ***    
คูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุคูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุ  และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชนและที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน    

กรมชลประทานกรมชลประทาน  

 2.1.1.5 จัดทํารายงานตรวจสอบการขออนุญาต ชป.393/8   
2.1.1.6 ใหความเห็นทางดานวิศวกรรม   พิจารณาปญหาและอุปสรรคตาง ๆ  ตองานชลประทาน

ใหเปน ไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และหลักเกณฑท่ีเก่ียวของ 
           2.1.1.7 หากมีความจําเปนจะกําหนดเง่ือนไขพิเศษนอกเหนือจากเง่ือนไขในหนังสืออนุญาต
กําหนดได แตท้ังนี้ตองอยูภายใตกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และหลักเกณฑท่ีเก่ียวของ  
           2.1.1.8 ใหผูมีอํานาจท่ีโครงการท่ีกําหนดไว ลงนามกํากับในแบบแปลน รูปตัด ซ่ึงแสดงรายละเอียด
ของสิ่งปลูกสราง ท่ีผูขออนุญาตนําสงท้ังหมด เพ่ือนําเสนอผูอํานวยการในสายการบังคับบัญชาตอไป 
          2.1.1.9 ในกรณีท่ีผูอํานวยการโครงการ หรือหนวยงานอ่ืนๆ ของกรมชลประทานท่ีท่ีราชพัสดุนั้น 
อยูในสายการบังคับบัญชาของสํานักชลประทาน ใหนําเสนอผูอํานวยการสํานักชลประทานใหความยินยอม 
หรือไมใหความยินยอมตอไป 
 2.1.1.10 ในกรณีท่ีผูอํานวยการสํานักงานกอสราง หรือหนวยงานอ่ืนๆ ของกรมชลประทานท่ี                  
ท่ีราชพัสดุนั้นไมไดอยูในสายการบังคับบัญชาของสํานักชลประทาน ใหนําเสนอผูอํานวยการตามสายการ               
บังคับบัญชาของตนนั้น พิจารณาใหความเห็นในการขอใชประโยชนรวมกันกอน แลวจึงนําเสนอผูอํานวยการ                     
สํานักชลประทานใหความยินยอมหรือไมใหความยินยอมตอไป 

 

2.1.2 การพิจารณาของสํานักชลประทาน         
2.1.2.1 ผูอํานวยการสํานักชลประทานดําเนินการพิจารณาใหความยินยอมหรือไมใหความยินยอม 

(ตามระเบียบกรมชลประทานวาดวยการขอใชและการจัดหาประโยชนเก่ียวกับท่ีราชพัสดุในความครอบครอง
ของกรมชลประทาน พ.ศ. 2551 ประกอบกฎหมายวาดวยการชลประทานหลวง)  

2.1.2.2 กรณีใหความยินยอม (อนุญาต) ใหทําหนังสือลงนามแทนกรมชลประทาน กําหนดเง่ือนไข (ถามี) 
พรอมเอกสารการขออนุญาต ใหกรมธนารักษหรือผูวาราชการจังหวัด หรือธนารักษพ้ืนท่ีผูรับมอบอํานาจ
พิจารณา และสงสําเนาแจงผูขออนุญาต รับทราบตอไป 
 2.1.2.3 กรณีไมใหความยินยอม (ไมอนุญาต) ใหทําหนังสือไมอนุญาตโดยแจงเหตุผล ขอกฎหมาย    
ใหผูขออนุญาตทราบ 

 2.1.3 การพิจารณาของกรมธนารักษหรือผูวาราชการจังหวัดหรือธนารักษพ้ืนท่ีผูรับมอบอํานาจ 
          2.1.3.1 เม่ืออธิบดีกรมธนารักษหรือผูวาราชการจังหวัด หรือธนารักษพ้ืนท่ีผูรับมอบอํานาจ 
พิจารณาอนุญาตใหใชท่ีราชพัสดุดังกลาวแลว จึงใหผูขออนุญาตชําระคาทดแทนการใชประโยชน และแจง
การอนุญาตใชใหกรมชลประทานทราบเพ่ือดําเนินการตอไป 
         2.1.3.2 ในกรณีอธิบดีกรมธนารักษ หรือผูวาราชการจังหวัด หรือธนารักษพ้ืนท่ีผูรับมอบอํานาจ 
พิจารณาไมอนุญาตใหใชท่ีราชพัสดุดังกลาว จะแจงการไมอนุญาตใชใหผูขออนุญาตและกรมชลประทาน
ทราบตอไป 

 2.1.4  การออกหนังสืออนุญาตโครงการ หรือหนวยงานอ่ืน  ๆของกรมชลประทานท่ีท่ีราชพัสดุนั้นตั้งอยู  
         2.1.4.1 เม่ืออธิบดีกรมธนารักษ หรือผูวาราชการจังหวัดหรือธนารักษพ้ืนท่ีผูรับมอบอํานาจ 
พิจารณา อนุญาตใหใชท่ีดินและผูขอใชท่ีดินไดชําระคาทดแทนการใชประโยชนพรอมลงนามในบันทึก             
คํายินยอมปฏิบัติตามเง่ือนไขในแบบกรมธนารักษแลว จึงมีหนังสือแจงการอนุญาตใหกรมชลประทานทราบ                           
และตอมาเม่ือกรมชลประทานโดยโครงการแจงผูขออนุญาตมาลงนามในหนังสืออนุญาต ผ.ย. 41 ผูขออนุญาต         
จึงจะเริ่มดําเนินการกอสรางไดภายหลังลงนามและตามเง่ือนไขในหนังสืออนุญาต 
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***   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    ***    
คูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุคูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุ  และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชนและที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน    

กรมชลประทานกรมชลประทาน  

        2.1.4.2 หนังสืออนุญาต ผ.ย. 41 นั้น มีการจัดทําจํานวน 4 ชุด ดังนี้ 
  - ตนฉบับ เก็บไวท่ีโครงการ 1 ชุด 
  - คูฉบับ เก็บไวท่ีผูรับอนุญาต 1 ชุด 
  - สําเนา เก็บไวท่ีสํานักชลประทาน 1 ชุด 
  - สําเนา เก็บไวท่ีกลุมงานการใชพ้ืนท่ีดานชลประทาน 1 ชุด 

 

 2.2 การดําเนินการในกรณีของท่ีดินของรัฐประเภทอ่ืนท่ีกรมชลประทานใชประโยชน นอกเหนือจากท่ี
ราชพัสดุ 
 

    2.2.1 การพิจารณาดําเนินการของโครงการ หรือหนวยงานอ่ืน  ๆของกรมชลประทานท่ีท่ีดินของรัฐประเภทอ่ืน 
ท่ีกรมชลประทานใชประโยชนนอกเหนือจากท่ีราชพัสดุนั้น ตั้งอยู มีข้ันตอนการดําเนินการ ดังนี้  
          2.2.1.1 ใหเจาหนาท่ีผูรับคํารองดําเนินการตรวจสอบประเภทท่ีดินท่ีมีผูมาขออนุญาตใชนั้นเปน
ท่ีดินฯ ท่ีหนวยงานของรัฐนั้นๆ ไดอนุญาตใหกรมชลประทานใชประโยชนภายในกรอบวัตถุประสงคท่ีขอใช 
โดยตองพิจารณาเง่ือนไขการไดรับอนุญาต และพิจารณาวามีขอหามใหผูอ่ืนมาใชประโยชนรวมไดหรือไม 
          2.2.1.2 หากหนวยงานของรัฐท่ีอนุญาตใหกรมชลประทานใชประโยชนท่ีดินฯ ระบุเง่ือนไขหาม 
กรมชลประทานนําท่ีดินท่ีไดรับอนุญาตไปใชนอกกิจการท่ีขอหรือไปใหผู อ่ืนใชประโยชนรวมดวย                       
ใหโครงการหรือหนวยงานอ่ืนๆ ของกรมชลประทานท่ีรับคํารองนั้น ทําหนังสือใหผูอํานวยการสํานัก
ชลประทาน ผูอํานวยการสํานักพัฒนาแหลงน้ําขนาดกลาง ผูอํานวยการสํานักพัฒนาแหลงน้ําขนาดใหญ 
ตามสายการบังคับบัญชาแลวแตกรณี แจงตอบเหตุขัดของดังกลาวใหผูขออนุญาตทราบ (ตามคําสั่ง                         
กรมชลประทานท่ี ข 152/2555) 
 2.2.1.3  หากหนวยงานของรัฐท่ีอนุญาตใหกรมชลประทานใชประโยชนท่ีดินฯ ไมไดระบุหรือมีเง่ือนไข 
หามกรมชลประทานนําท่ีดินท่ีไดรับอนุญาต ไปใหผูอ่ืนใชประโยชนรวมดวย ใหโครงการหรือหนวยงานอ่ืนๆ 
ของกรมชลประทานท่ีรับคํารองนั้น ดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูขอเขาทําประโยชน ตลอดจน
เอกสารหลักฐานท่ีจําเปนท่ีใชประกอบคํารองนั้นโดยเร็ว แลวจัดทํารายงานตรวจสอบการขออนุญาต              
ชป.393/8 
             2.2.1.4 พิจารณาใหความเห็นทางดานวิศวกรรม โดยพิจารณาปญหาและอุปสรรคตางๆตองาน
ชลประทาน วาคํารองนั้นขัดกับการใชประโยชนในการชลประทาน ตามกฎหมายวาดวยการชลประทาน
หลวง กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และหลักเกณฑท่ีเก่ียวของ และหลักเกณฑตามระเบียบกรมชลประทาน
วาดวยการขอใชและการจัดหาประโยชนเก่ียวกับท่ีราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน             
พ.ศ. 2551 โดยอนุโลมหรือไม 

2.2.1.5 หากเจาหนาท่ีผูรับคํารองพิจารณาในเบื้องตนตามขอ 2.2.1.3 และ 2.2.1.4 แลว เห็นวามี
ขอขัดของในการขอใชประโยชนรวมกัน หรือมีขอขัดของในดานวิศวกรรม ตามกฎหมายวาดวยการ                 
ชลประทานหลวง ฯลฯ ใหเสนอความเห็นขอขัดของในการขอใชประโยชนรวมกันหรือมีขอขัดของในดาน
วิศวกรรม ใหผูบังคับบัญชาตามสายการบังคับบัญชาพิจารณา 

2.2.1.6 หากเจาหนาท่ีผูรับคํารองพิจารณาในเบื้องตนตามขอ 2.2.1.3 และ 2.2.1.4 แลว เห็นวาไมมี
ขอขัดของในการขอใชประโยชนรวมกัน และไมมีขอขัดของในดานวิศวกรรม ตามกฎหมายวาดวยการ              
ชลประทานหลวง ฯลฯ ใหผูขออนุญาตจัดทําแผนท่ีและผังบริเวณท่ีดินของรัฐท่ีขอใชนั้น พรอมทํารายละเอียด 
ประกอบแผนท่ีระบุหมายเลขท่ีดินตามหนังสือสําคัญหรือระวางหมุดหลักฐาน เนื้อท่ีท่ีขอเขาทําประโยชน 
ลงในแผนท่ีใหชัดเจน รวมท้ังนําสงแบบแปลน รูปตัด ซ่ึงแสดงรายระเอียดของสิ่งปลูกสรางท่ีจะขออนุญาต

- 189 - 



***   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    ***    
คูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุคูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุ  และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชนและที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน    

กรมชลประทานกรมชลประทาน  

ดําเนินการในท่ีดินท่ีขอใชนั้น สงใหเจาหนาท่ีผูรับคํารองเพ่ือจัดทําแบบรายงานตรวจสอบท่ีดินและเปรียบ 
เทียบรายละเอียดผังบริเวณตอไป   
          2.2.1.7 เจาหนาท่ีของโครงการผูรับคํารอง ตองจัดทําแผนท่ีแสดงจุดขออนุญาต ผังบริเวณ และรูปตัด  
ณ จุดขออนุญาตกอสราง รวมท้ังแบบรูปตัดทางน้ํา ท่ีอยูดานเหนือน้ําและดานทายน้ําเปนระยะ                
20 เมตร จากจุดขออนุญาต โดยรายละเอียดขางตนนี้ตองผานการลงนามเห็นชอบ อนุมัติในแบบและ
รายละเอียดจากผูมีอํานาจตามกรอบแบบเอกสารท่ีกรมชลประทานกําหนดแนบทายคูมือนี้ 
          2.2.1.8 หากมีความจําเปนจะกําหนดเง่ือนไขพิเศษนอกเหนือจากเง่ือนไขในหนังสืออนุญาตกําหนดได 
แตท้ังนี้ตองอยูภายใตกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และหลักเกณฑท่ีเก่ียวของ 
          2.2.1.9 ใหผูมีอํานาจท่ีโครงการท่ีกําหนดไวลงนามกํากับในแบบแปลน รูปตัด ซ่ึงแสดงรายละเอียด
ของสิ่งปลูกสรางท่ีผูขออนุญาตนําสงท้ังหมด เพ่ือนําเสนอผูอํานวยการในสายการบังคับบัญชาตอไป 
          2.2.1.10 ในกรณีท่ีผูอํานวยการโครงการ หรือหนวยงานอ่ืนๆ ของกรมชลประทานท่ีท่ีดินฯ นั้น อยูใน
สายการบังคับบัญชาของสํานักชลประทาน ใหนําเสนอผูอํานวยการสํานักชลประทานใหความยินยอม          
หรือไมใหความยินยอมตอไป 

2.2.1.11 ในกรณีท่ีผูอํานวยการสํานักงานกอสราง หรือหนวยงานอ่ืนๆ ของกรมชลประทานท่ีท่ีดินฯ นั้น
ไมไดอยูในสายการบังคับบัญชาของสํานักชลประทาน ใหนําเสนอผูอํานวยการตามสายการบังคับบัญชาของ
ตนพิจารณาใหความเห็นในการขอใชประโยชนรวมกันกอนแลวจึงนําเสนอผูอํานวยการสํานักชลประทาน 
ใหความยินยอมหรือไมใหความยินยอมตอไป 

 

 2.2.2 การพิจารณาของสํานักชลประทาน         
 2.2.2.1 ผูอํานวยการสํานักชลประทานพิจารณาใหความยินยอมหรือไมใหความยินยอม (ตามคําสั่ง                 

กรมชลประทานท่ี ข 152/2555 ประกอบกฎหมายวาดวยการชลประทานหลวง และตามระเบียบ                  
กรมชลประทานวาดวยการขอใชและการจัดหาประโยชนเก่ียวกับท่ีราชพัสดุในความครอบครองของ                  
กรมชลประทาน พ.ศ. 2551 โดยอนุโลม ท้ังนี้ตองอยูภายใตกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑ วิธีการ
และเง่ือนไขของหนวยงานของรัฐท่ีอนุญาตใหกรมชลประทานใชประโยชนในท่ีดินของรัฐประเภทนั้น)  

2.2.2.2 กรณีใหความยินยอม (อนุญาต) ใหทําหนังสือลงนามแทนกรมชลประทาน แจงผูขออนุญาต
พรอมกําหนดเง่ือนไข (ถามี) เพ่ือใหผูขออนุญาตใชประกอบการยื่นคําขออนุญาตตอหนวยงานของรัฐ                 
ท่ีเก่ียวของ ซ่ึงท่ีดินนั้นตั้งอยูเพ่ือพิจารณาตามอํานาจและหนาท่ี 

2.2.2.3 กรณีไมใหความยินยอม (ไมอนุญาต) ใหทําหนังสือไมอนุญาตแจงผูขออนุญาตทราบ โดยแจง
เหตุผล ขอกฎหมาย พรอมแจงสิทธิการอุทธรณภายใน 15 วัน นับแตวันท่ีผูขออนุญาตไดรับหนังสือแจง 

 

 2.2.3 การพิจารณาของหนวยงานของรัฐท่ีเกี่ยวของซ่ึงมีอํานาจหนาท่ีตามกฎหมายในการอนุมัติ   
อนุญาตใชท่ีดินของรัฐท่ีตั้งอยู 
          2.2.3.1 เม่ือหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของซ่ึงท่ีดินนั้นตั้งอยู พิจารณาอนุญาตใหใชท่ีดินดังกลาวแลว  
จะแจงใหผูขออนุญาต (หรือไดแจงใหกรมชลประทานทราบดวย) เพ่ือดําเนินการตอไป 
          2.2.3.2 ในกรณีหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของซ่ึงท่ีดินนั้นตั้งอยู พิจารณาไมอนุญาตใหใชท่ีดิน
ดังกลาว จะแจงการไมอนุญาตใชใหผูขออนุญาต (หรือไดแจงใหกรมชลประทานทราบดวย)  
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***   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    ***    
คูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุคูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุ  และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชนและที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน    

กรมชลประทานกรมชลประทาน  

2.2.4 การออกหนังสืออนุญาตโครงการ หรือหนวยงานอ่ืน  ๆของกรมชลประทานท่ีท่ีดินของรัฐประเภทอ่ืนท่ี
กรมชลประทานใชประโยชนนอกเหนือจากท่ีราชพัสดุ    
         2.2.4.1 เม่ือหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของซ่ึงท่ีดินนั้นตั้งอยูพิจารณาอนุญาตใหใชท่ีดิน และผูขอใช             
ไดดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และหลักเกณฑของหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของนั้นแลว 
จึงมีหนังสือแจงการอนุญาตใหกรมชลประทานทราบ 
         2.2.4.2 เม่ือกรมชลประทานโดยโครงการ แจงผูขออนุญาตมาลงนามในหนังสืออนุญาต ผ.ย. 41                     
ผูขออนุญาตจึงจะเริ่มดําเนินการกอสรางไดภายหลังลงนามและตามเง่ือนไขในหนังสืออนุญาต 
         2.2.4.3 หนังสืออนุญาต ผ.ย. 41 นั้น มีการจัดทําจํานวน 4 ชุด ดังนี้ 
  - ตนฉบับ เก็บไวท่ีโครงการ 1 ชุด 
  - คูฉบับ เก็บไวท่ีผูรับอนุญาต 1 ชุด 
  - สําเนา เก็บไวท่ีสํานักชลประทาน 1 ชุด 
  - สําเนา เก็บไวท่ีกลุมงานการใชพ้ืนท่ีดานชลประทาน 1 ชุด 

3.  การพิจารณาดานวิศวกรรม 
3.1 ตรวจสอบประเภททางน้ําท่ีขออนุญาตท่ีขออนุญาตนั้น 
3.2 พิจารณาการสรางกระชังปลาและการเลี้ยงปลาในกระชังตองไมกระทบตอน้ําและทางน้ํา

ชลประทานหรืออาคารชลประทานตางๆ 
3.3 พิจารณาวาสิ่งกอสรางท่ีเกิดข้ึนขัดขวางการไหลของน้ําหรือไม 
3.4 อนุญาตใหทําการเลี้ยงปลาในกระชังไดไมเกิน 0.25 % ของพ้ืนท่ีผิวน้ําระดับต่ําสุดใน ในบริเวณท่ีขออนุญาต               
3.5 การดําเนินการตองเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนดไวในหนังสือของ กองสิ่งแวดลอมประมง               

กรมประมง  ท่ี กษ.0541/ 6789 ลงวันท่ี 22 พฤษภาคม 2543  เรื่องการเลี้ยงปลาในกระชัง 
3.6  ตองมีการตรวจสอบคุณภาพน้ําบริเวณท่ีทําการเลี้ยงปลาวากอใหเกิดมลพิษทางน้ําหรือไม ทุกๆ

หนึ่งเดือนในฤดูแลง และทุกๆสองเดือนในฤดูฝน โดยหองปฎิบัติการตรวจสอบคุณภาพน้ําของเอกชนท่ีไดรับ
การรับรองจากหนวยงานรัฐบาล เปนผูดําเนินการตรวจสอบตามเกณฑมาตรฐานของกรมชลประทานกําหนด (ตาม
เอกสารท่ีแนบ)  และผูขออนุญาตตองเปนผูจายคาใชจายท่ีเกิดข้ึน 

3.7 บริเวณท่ีขออนุญาตจะตองมีระยะหางจากเข่ือน หรืออาคารชลประทานไมนอยกวา 1 กิโลเมตร 
3.8 ตรวจดูแบบแปลนของผูขออนุญาต และแบบแปลนรูปตัด ผังบริเวณของโครงการ ท่ีมีการขอ

อนุญาต วามีความ สอดคลองกันหรือไม 
3.9 ผูขออนุญาตตองมีหนังสือยืนยันกับกรมชลประทาน วายอมรับผิดชอบคาเสียหายและคาใชจายในการ

จัดการแกไขปญหาท้ังหมด หากเกิดความเสียหายกับน้ําและทางน้ําชลประทานหรืออาคารชลประทาน หรือกับ
ประชาชนท่ีไดรับผลกระทบ อันเกิดจากการกระทําของผูขออนุญาต 
 

หมายเหตุ :  
 เม่ือไดพิจารณาปญหาและอุปสรรคตางๆ ตองานชลประทานแลว หากมีกรณีดังตอไปนี้ใหสงเรื่อง
เสนอกรมชลประทาน โดยรองอธิบดีฝายบํารุงรักษา (ประธานคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ
ปฏิบัติ การขออนุญาตเก่ียวกับท่ีราชพัสดุและการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ) เพ่ือพิจารณาสั่งการตอไป 
 ก.  หากการพิจารณาทางดานวิศวกรรมแลวมีเง่ือนไขบางประการท่ีไมสามารถปฏิบัติได หรือมี
เง่ือนไขเพ่ิมเติม นอกเหนือจากท่ีกําหนด 
 ข.  เปนโครงการท่ีมีผลกระทบเกินขอบเขตของสํานักชลประทาน 
          ค. เปนโครงการท่ีเปนแนวนโยบายของกรมชลประทาน     
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4.  กลุมงานการใชพ้ืนท่ีดานชลประทาน สวนปรับปรุงบํารุงรักษา สํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา  
มีข้ันตอนการดําเนินการ  ดังนี้ 
     4.1 ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน รวมท้ังใหคําปรึกษา แนะนําปญหาเก่ียวกับการขออนุญาตใช            
ท่ีราชพัสดุและท่ีดินของรัฐประเภทอ่ืนท่ีกรมชลประทานใชประโยชน 
 4.2 ตรวจสอบสําเนาหนังสืออนุญาต หากมีขอผิดพลาดสงสําเนาหนังสืออนุญาตใหโครงการแกไข 

4.3 รวบรวมรายละเอียดการอนุญาต ลงในฐานขอมูลการอนุญาตใหใชท่ีราชพัสดุและท่ีดินของรัฐ
ประเภทอ่ืนท่ีกรมชลประทานใชประโยชน 

 
หมายเหตุ 

1. กรณีเจาหนาท่ีผูรับคํารอง (ตามระเบียบกรมชลประทานวาดวยการขอใชและการจัดหาประโยชนเก่ียวกับท่ี

ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน พ.ศ. 2551 ขอ 6) หรือผูอํานวยการสํานักชลประทานเปน

ผูพิจารณาไมใหความยินยอม หรือไมอนุญาตตามคํารองขอของผูขออนุญาตโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย

วาดวยการชลประทานหลวง โดยทําเปนหนังสือ (ตามขอ 9) และตามคําสั่งกรมชลประทานท่ี ข 152/2555 

ขอ 2.1 วรรคทาย ถือวาเปนคําสั่งทางปกครอง ดังน้ัน นอกจากขอความในหนังสือจะตองแจงเหตุผล                 

ขอกฎหมาย ตองระบุขอความวาหากประสงคจะอุทธรณ หรือโตแยงคําสั่งใหผูขออนุญาตยื่นอุทธรณ หรือ

โตแยงตอเจาหนาท่ีผูทําคําสั่งทางปกครองภายใน 15 วันนับแตวันท่ีผูขออนุญาตไดรับหนังสือแจง (ถาไม

กําหนดระยะเวลา 15 วัน สิทธิในการอุทธรณหรือโตแยงจะขยายเปน 1 ป นับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจง) 

2. เมื่อเจาหนาท่ีผูรับคํารองหรือผูอํานวยการสํานักชลประทานไดรับหนังสืออุทธรณหรือโตแยงคําสั่งจาก               

ผูอุทธรณแลวจะตองพิจารณาอุทธรณ หากมีความเห็นดังตอไปน้ี 

2.1 เห็นดวยกับคําอุทธรณไมวาท้ังหมดหรือบางสวน (โดยสรุปจะยินยอมหรืออนุญาต) ใหดําเนินการ
เปลี่ยนแปลงคําสั่งทางปกครองแลวแจงใหผูอุทธรณทราบเปนหนังสือไมเกิน 30 วัน นับแตวันท่ีไดรับ
อุทธรณ 

2.2 ไมเห็นดวยกับคําอุทธรณไมวาท้ังหมดหรือบางสวน (โดยสรุปไมยินยอมหรือไมอนุญาต) ใหรายงาน
ความเห็นพรอมเหตุผลเสนออธิบดีกรมชลประทานผานผูบังคับบัญชาตามสายการบังคับบัญชาโดยดวน 
ท้ังน้ีเพ่ืออธิบดีกรมชลประทานจะไดพิจารณาอุทธรณและแจงผลใหผูอุทธรณทราบไมเกิน 30 วัน              
นับแตวันท่ีอธิบดีกรมชลประทานไดรับอุทธรณ 

3. กรณีเปนการปฏิเสธผูขออนุญาตโดยสวนราชการอ่ืนท่ีเก่ียวของ ใหผูอํานวยการสํานักชลประทานจัดทํา
หนังสือแจงผูขออนุญาตใชสิทธ์ิอุทธรณหรือโตแยงคําสั่งไปยังสวนราชการน้ัน 

                   (ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539) 
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กรมชลประทานกรมชลประทาน  

 
เอกสารท่ีเกี่ยวของดานวิศวกรรม 

1. หนังสือกองสิ่งแวดลอมประมง กรมประมง ท่ี กษ 0541/6789 ลงวันท่ี 22 พฤษภาคม 2543 
2. หลักเกณฑในการขออนุญาตเลี้ยงปลาในกระชังของสํานักอุทกวิทยาและบริหารน้ํา ลงวันท่ี 6 

มีนาคม 2544 
3. หลักเกณฑการอนุญาตใหผูไดรับการสงเสริมการทองเท่ียวปลูกสราง หรือแกไข หรือตอเติมสิ่ง 

กอสราง หรือปลูกปกสิ่งใดภายในเขตชลประทานหรือทางน้ําชลประทาน หรือทางน้ํา                 
ชลประทานบริเวณอางเก็บน้ํา ซ่ึงอยูในความครอบครองของกรมชลประทาน เพ่ือดําเนินการ
สงเสริมโครงการทองเท่ียว และผังแสดงบริเวณอางเก็บน้ํา (ประกอบบันทึกรายงานการประชุม 
ครั้งท่ี 1/2530 เม่ือวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2530) 

4. หลักเกณฑทางดานวิศวกรรม การขอใชท่ีราชพัสดุในบริเวณเข่ือนและอางเก็บน้ําตางๆ            
(ราย งานการประชุมคณะทํางานทางวิชาการดานสงน้ําและบํารุงรักษา  ครั้งท่ี 1/2542              
วันศุกร ท่ี 26 กุมภาพันธ 2542) 

5. คําสั่งกรมชลประทาน ท่ี 73/2554 ลงวันท่ี 1 เมษายน 2554 เรื่อง การปองกันและแกไข          
การระบายน้ําท่ีมีคุณภาพต่ําลงทางน้ําชลประทาน และทางน้ําท่ีตอเชื่อมกับทางน้ําชลประทาน
ในเขตพ้ืนท่ีโครงการชลประทาน 
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กรมชลประทานกรมชลประทาน  

 

เอกสารอางอิงของกระทรวงการคลัง และกรมธนารักษ 
1. พระราชบัญญัติท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2518 
2. กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช  
 และจัดหาประโยชนเก่ียวกับท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2545 
3. กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช  
 และจัดหาประโยชนเก่ียวกับท่ีราชพัสดุ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 
4. กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช  
 และจัดหาประโยชนเก่ียวกับท่ีราชพัสดุ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549 
5. คําสั่งกรมธนารักษ ท่ี 281/2549 ลงวันท่ี 15 พ.ค. 2549 เรื่อง การมอบอํานาจ 
 ใหผูวาราชการจังหวัดตามระบบบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 
6. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2552 
7. คําสั่งกรมธนารักษ ท่ี 296/2553 ลงวันท่ี 29 มิถุนายน 2553 เรื่อง หลักเกณฑ  
 การกําหนดอัตราคาเชา  คาทดแทน   และคาธรรมเนียมเก่ียวกับการจัดหา 
 ประโยชนในท่ีราชพัสดุ 
8. คําสั่งกรมธนารักษ ท่ี 508/2553 ลงวันท่ี 20 กันยายน 2553  เรื่องมอบอํานาจ 
 ใหธนารักษพ้ืนท่ี ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธนารักษ 
9. คําสั่งกรมธนารักษ ท่ี 509/2553 ลงวันท่ี 20 กันยายน 2553 เรื่อง มอบอํานาจให 
 ผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธนารักษ  

 

เอกสารอางอิงของกรมชลประทาน 
1. พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
2. ระเบียบกรมชลประทานวาดวยการขอใชและการจัดหาประโยชนเก่ียวกับ 

ท่ีราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน พ.ศ. 2551 
3. ประกาศกรมชลประทานเรื่องการรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ พ.ศ. 2552 
4.  คําสั่งกรมชลประทาน ท่ี ข 1021/2552 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ

ปฏิบัติการขออนุญาตเก่ียวกับท่ีราชพัสดุ และการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ ลงวันท่ี 26 
พฤศจิกายน 2552 

5. บันทึกขอความ ท่ี ฝผง. 881/2554 ลงวันท่ี 19 กรกฎาคม 2554 เรื่อง ขออนุมัติ 
ใชรหัสและแบบฟอรมท่ีปรับปรุงใหมพรอมยกเลิกรหัสและแบบฟอรมเดิม 

6. บันทึกขอความ ท่ี E ฝผง. 128/2555 ลงวันท่ี 25 มกราคม 2555 เรื่อง ขออนุญาต 
ใชแบบฟอรม ผ.ย. 53, ผ.ย. 54, ผ.ย. 55 

7. คําสั่งกรมชลประทานท่ี ข 151/2555 ลงวันท่ี 6 กุมภาพันธ 2555 เรื่อง มอบอํานาจ 
ในการดําเนินการขอใชท่ีดินของรัฐทุกประเภท 

8. คําสั่งกรมชลประทานท่ี ข152/2555 ลงวันท่ี 6 กุมภาพันธ 2555 เรื่อง มอบอํานาจ 
ดําเนินการกรณีหนวยงานของรัฐหรือบุคคลอ่ืนขอใชท่ีดินของรัฐประเภทอ่ืนท่ี 
กรมชลประทานใชประโยชนนอกเหนือจากท่ีราชพัสดุ 

9. มาตรฐานการเขียนแบบงานชลประทาน (กรอบชื่อแบบ) 
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กรมชลประทานกรมชลประทาน  

13.  การขออนุญาตใหขุดลอก 

1. ผูขออนุญาตย่ืนคํารองขอใชท่ีดินตอโครงการหรือหนวยงานอ่ืนๆของกรมชลประทาน ตามท่ีท่ีดินนั้น
ตั้งอยู โดยมีหลักฐานประกอบคําขออนุญาตของผูขออนุญาตใชท่ีดิน แบงไดดังนี้   

   1.1 สวนราชการ (กระทรวง ทบวง กรม องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หนวยงานของรัฐ หรือองคกรอ่ืนของรัฐ)  
  1.1.1 ยื่นคํารองขอใชท่ีดิน  (แบบ ชป.393) ลงนามโดยผูแทน  กระทรวง  ทบวง  กรม องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน หนวยงานของรัฐ องคกรอ่ืนของรัฐ หรือผูรับมอบอํานาจ (มีหนังสือมอบอํานาจ) 

 1.1.2  แผนท่ีแสดงจุดท่ีขออนุญาต แบบแปลน แผนผังท่ีแสดงรูปตัดตรงบริเวณท่ีขออนุญาต (ขนาด A1) 
พรอมรายการคํานวณท่ีมีวิศวกรซ่ึงเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติวิศวกร   
พ.ศ. 2542 ลงนามรับรอง โดยใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตาม
สาขาท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550     
และหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

 1.1.3 สําเนาหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ผูควบคุมการกอสราง (ลงนาม
รับรองสําเนา)โดยใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาท่ีกําหนดไว
ในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือรับรอง
ของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ระหวางทําการกอสรางสิ่งปลูกสรางใบอนุญาตตองไมหมดอายุ) 

1.2 รัฐวิสาหกิจ 
1.2.1 ยื่นคํารองขอใชท่ีดิน (แบบ ชป.393) ลงนามโดยผูแทนรัฐวิสาหกิจหรือผูไดรับมอบอํานาจ                 

(มีหนังสือมอบอํานาจพรอมท้ังติดอากรแสตมป 30 บาท) 
1.2.2 แผนท่ีแสดงจุดท่ีขออนุญาต แบบแปลน แผนผังท่ีแสดงรูปตัดตรงบริเวณท่ีขออนุญาต                 

(ขนาด A1) พรอมรายการคํานวณ ท่ีมีวิศวกรซ่ึงเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติ
วิศวกร พ.ศ. 2542 ลงนามรับรองโดยใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ตามสาขาท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550  
และหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  

1.2.3 สําเนาหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ผูควบคุมการกอสราง (ลงนาม
รับรองสําเนา) โดยใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาท่ีกําหนด
ไวในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือรับรอง
ของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ระหวางทําการกอสรางสิ่งปลูกสรางใบอนุญาตตองไมหมดอายุ) 

 1.3 นิติบุคคล/บุคคลธรรมดา 
1.3.1 ยื่นคํารองขอใชท่ีดิน  (แบบ ชป.393)   

 1.3.2 ตนฉบับหนังสือรับรองนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย รับรองไมเกิน 
1 เดือน หรือสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลดังกลาวพรอมลงนามรับรองโดยกรรมการผูมีอํานาจและ
ประทับตราสําคัญของนิติบุคคลนั้น หรือโดยหุนสวนผูจัดการผูมีอํานาจ หรือหนังสือรับรองนิติบุคคลทาง
อิเล็กทรอนิกส 

1.3.3 สําเนาบัตรประชาชน  สําเนาทะเบียนบานของผูขออนุญาต (ลงนามรับรองสําเนา) 
 1.3.4 ถามีการมอบอํานาจ ตองทําเปนหนังสือมอบอํานาจติดอากรแสตมป 30 บาท พรอมสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชน  สําเนาทะเบียนบาน ของผูมอบอํานาจและของผูรับมอบอํานาจ (ลงนามรับรองสําเนา) 
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***   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    ***    
คูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุคูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุ  และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชนกรมชลประทานใชประโยชน    

กรมชลประทานกรมชลประทาน  

 1.3.5 หากเปนบริษัท หางหุนสวน ผูมีสิทธิลงนามในหนังสือมอบอํานาจจะตองเปนกรรมการหรือ
หุนสวนผูจัดการผูท่ีมีอํานาจตามหนังสือของกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย (ลงนามรับรองสําเนา) 

1.3.6 สําเนาโฉนดท่ีดินของผูขออนุญาต (ลงนามรับรองสําเนา) 
 1.3.7 กรณีท่ีดินของผูขออนุญาตมีบุคคลหลายบุคคลเปนเจาของกรรมสิทธิ์รวม ดังปรากฏรายละเอียด 
ในโฉนดท่ีดินท่ีแนบ เจาของกรรมสิทธิ์รวมท้ังหมดจะตองลงนามในฐานะผูขออนุญาตตามแบบฟอรม               
ขออนุญาตใชท่ีราชพัสดุ (ชป.393) ทุกรายหรือมอบอํานาจใหบุคคลใดกระทําการแทน โดยตองทําเปนหนังสือ
มอบอํานาจติดอากรแสตมป 30 บาท พรอมสําเนาบัตรประชาชน สําเนาทะเบียนบานของผูมอบอํานาจ
และผูรับมอบอํานาจ (ลงนามรับรองสําเนา) 
  1.3.8 กรณีท่ีดินของผูขออนุญาตติดภาระจํานอง  ตองมีหนังสือยินยอมจากผูรับจํานอง  
 1.3.9 แผนท่ีแสดงจุดท่ีขออนุญาต แบบแปลน แผนผังท่ีแสดงรูปตัดตรงบริเวณท่ีขออนุญาต (ขนาด A1) 
พรอมรายการคํานวณ ท่ีมีวิศวกรซ่ึงเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 
ลงนามรับรอง โดยใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาท่ีกําหนดไว
ในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือรับรอง
ของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
  1.3.10 สําเนาหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ผูควบคุมการกอสราง (ลงนาม
รับรองสําเนา) โดยใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาท่ีกําหนด
ไวในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือรับรอง
ของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ระหวางทําการกอสรางสิ่งปลูกสรางใบอนุญาตฯ ตองไมหมดอายุ) 
 

2. การดําเนินการตรวจสอบประเภทท่ีดินท่ีขออนุญาตใช โดยแบงท่ีดินท่ีขอใช ออกเปน 2 กรณี คือ กรณี
ท่ีราชพัสดุ และกรณีท่ีดินของรัฐประเภทอ่ืนท่ีกรมชลประทานใชประโยชนนอกเหนือจากท่ีราชพัสดุ 
 

    2.1 การดําเนินการในกรณีของท่ีราชพัสดุ 

    2.1.1  การพิจารณาดําเนินการของโครงการ หรือหนวยงานอ่ืน  ๆของกรมชลประทานท่ีท่ีราชพัสดุนั้นตั้งอยู                 
มีข้ันตอนการดําเนินการ ดังนี้  
           2.1.1.1 ใหเจาหนาท่ีผูรับคํารองดําเนินการตรวจสอบประเภทท่ีราชพัสดุ และคุณสมบัติของ           
ผูขอเขาทําประโยชน ตลอดจนเอกสารหลักฐานท่ีจําเปนท่ีใชประกอบคํารองนั้นโดยเร็ว 

2.1.1.2 ถาคํารองนั้นขัดกับหลักเกณฑการขอใชหรือการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุในความ
ครอบครองของกรมชลประทาน และกฎหมายวาดวยการชลประทานหลวง ใหเจาหนาท่ีผูรับคํารอง                
ทําหนังสือตอบแจงขอขัดของใหผูขอเขาทําประโยชนทราบโดยตรง ภายใน 7 วันทําการ นับแตวันรับคํารอง 

2.1.1.3 หากคํารองนั้นถูกตอง ใหเจาหนาท่ีผูรับคํารองมีหนังสือแจงผูขอเขาทําประโยชน          
(ผูขออนุญาต) ภายใน 3 วันทําการ และใหผูขออนุญาตจัดทําแผนท่ีและผังบริเวณท่ีราชพัสดุท่ีขอใชนั้น 
พรอมทํารายละเอียดประกอบแผนท่ีระบุหมายเลขท่ีดินตามหนังสือสําคัญหรือระวางหมุดหลักฐาน เนื้อท่ีท่ี
ขอเขาทําประโยชนลงในแผนท่ีใหชัดเจน รวมท้ังนําสงแบบแปลน รูปตัด ซ่ึงแสดงรายละเอียดของสิ่งปลูก
สรางท่ีจะขออนุญาตดําเนินการในท่ีดินท่ีขอใชนั้น สงใหเจาหนาท่ีผูรับคํารองเพ่ือจัดทําแบบรายงาน
ตรวจสอบท่ีดิน และเปรียบเทียบรายละเอียดผังบริเวณตอไป   
          2.1.1.4 เจาหนาท่ีของโครงการผูรับคํารอง ตองจัดทําแผนท่ีแสดงจุดขออนุญาต ผังบริเวณ และรูปตัด  
ณ จุดขออนุญาตกอสราง  รวมท้ังแบบรูปตัดทางน้ําท่ีอยูดานเหนือน้ําและดานทายน้ําเปนระยะ 20 เมตร              
จากจุดขออนุญาต โดยรายละเอียดขางตนนี้ ตองผานการลงนามเห็นชอบ อนุมัติในแบบและรายละเอียด 
จากผูมีอํานาจตามกรอบแบบเอกสารท่ีกรมชลประทานกําหนดแนบทายคูมือนี้ 
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***   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    ***    
คูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุคูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุ  และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชนกรมชลประทานใชประโยชน    

กรมชลประทานกรมชลประทาน  

 2.1.1.5 จัดทํารายงานตรวจสอบการขออนุญาต ชป.393/8   
2.1.1.6 ใหความเห็นทางดานวิศวกรรม พิจารณาปญหาและอุปสรรคตางๆ ตองานชลประทานใหเปน 

ไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และหลักเกณฑท่ีเก่ียวของ 
           2.1.1.7 หากมีความจําเปนจะกําหนดเง่ือนไขพิเศษนอกเหนือจากเง่ือนไขในหนังสืออนุญาต
กําหนดได แตท้ังนี้ตองอยูภายใตกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และหลักเกณฑท่ีเก่ียวของ  
           2.1.1.8 ใหผูมีอํานาจท่ีโครงการท่ีกําหนดไว ลงนามกํากับในแบบแปลน รูปตัด ซ่ึงแสดงรายละเอียด
ของสิ่งปลูกสราง ท่ีผูขออนุญาตนําสงท้ังหมด เพ่ือนําเสนอผูอํานวยการในสายการบังคับบัญชาตอไป 
          2.1.1.9 ในกรณีท่ีผูอํานวยการโครงการ หรือหนวยงานอ่ืนๆ ของกรมชลประทานท่ีท่ีราชพัสดุนั้น 
อยูในสายการบังคับบัญชาของสํานักชลประทาน ใหนําเสนอผูอํานวยการสํานักชลประทานใหความยินยอม 
หรือไมใหความยินยอมตอไป 
 2.1.1.10 ในกรณีท่ีผูอํานวยการสํานักงานกอสราง หรือหนวยงานอ่ืนๆ ของกรมชลประทานท่ี                
ท่ีราชพัสดุนั้นไมไดอยูในสายการบังคับบัญชาของสํานักชลประทาน ใหนําเสนอผูอํานวยการตามสายการ           
บังคับบัญชาของตนนั้น พิจารณาใหความเห็นในการขอใชประโยชนรวมกันกอน แลวจึงนําเสนอผูอํานวยการ                     
สํานักชลประทานใหความยินยอมหรือไมใหความยินยอมตอไป 

 

2.1.2 การพิจารณาของสํานักชลประทาน         
2.1.2.1 ผูอํานวยการสํานักชลประทานดําเนินการพิจารณาใหความยินยอมหรือไมใหความยินยอม 

(ตามระเบียบกรมชลประทานวาดวยการขอใชและการจัดหาประโยชนเก่ียวกับท่ีราชพัสดุในความครอบครอง
ของกรมชลประทาน พ.ศ. 2551 ประกอบกฎหมายวาดวยการชลประทานหลวง)  

2.1.2.2 กรณีใหความยินยอม (อนุญาต) ใหทําหนังสือลงนามแทนกรมชลประทาน กําหนดเง่ือนไข (ถามี) 
พรอมเอกสารการขออนุญาต ใหกรมธนารักษหรือผูวาราชการจังหวัด หรือธนารักษพ้ืนท่ีผูรับมอบอํานาจ
พิจารณา และสงสําเนาแจงผูขออนุญาต รับทราบตอไป 
 2.1.2.3 กรณีไมใหความยินยอม (ไมอนุญาต) ใหทําหนังสือไมอนุญาตโดยแจงเหตุผล ขอกฎหมาย    
ใหผูขออนุญาตทราบ 

 2.1.3 การพิจารณาของกรมธนารักษหรือผูวาราชการจังหวัดหรือธนารักษพ้ืนท่ีผูรับมอบอํานาจ 
          2.1.3.1 เม่ืออธิบดีกรมธนารักษหรือผูวาราชการจังหวัด หรือธนารักษพ้ืนท่ีผูรับมอบอํานาจ 
พิจารณาอนุญาตใหใชท่ีราชพัสดุดังกลาวแลว จึงใหผูขออนุญาตชําระคาทดแทนการใชประโยชน และแจง
การอนุญาตใชใหกรมชลประทานทราบเพ่ือดําเนินการตอไป 
         2.1.3.2 ในกรณีอธิบดีกรมธนารักษ หรือผูวาราชการจังหวัด หรือธนารักษพ้ืนท่ีผูรับมอบอํานาจ 
พิจารณาไมอนุญาตใหใชท่ีราชพัสดุดังกลาว จะแจงการไมอนุญาตใชใหผูขออนุญาตและกรมชลประทาน
ทราบตอไป 

 2.1.4  การออกหนังสืออนุญาตโครงการ หรือหนวยงานอ่ืน  ๆของกรมชลประทานท่ีท่ีราชพัสดุนั้นตั้งอยู  
         2.1.4.1 เม่ืออธิบดีกรมธนารักษ หรือผูวาราชการจังหวัดหรือธนารักษพ้ืนท่ีผูรับมอบอํานาจ 
พิจารณา อนุญาตใหใชท่ีดินและผูขอใชท่ีดินไดชําระคาทดแทนการใชประโยชนพรอมลงนามในบันทึก             
คํายินยอมปฏิบัติตามเง่ือนไขในแบบกรมธนารักษแลว จึงมีหนังสือแจงการอนุญาตใหกรมชลประทานทราบ                           
และตอมาเม่ือกรมชลประทานโดยโครงการแจงผูขออนุญาตมาลงนามในหนังสืออนุญาต ผ.ย. 43 ผูขออนุญาต         
จึงจะเริ่มดําเนินการกอสรางไดภายหลังลงนามและตามเง่ือนไขในหนังสืออนุญาต 
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***   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    ***    
คูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุคูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุ  และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชนกรมชลประทานใชประโยชน    

กรมชลประทานกรมชลประทาน  

        2.1.4.2 หนังสืออนุญาต ผ.ย. 43 นั้น มีการจัดทําจํานวน 4 ชุด ดังนี้ 
  - ตนฉบับ เก็บไวท่ีโครงการ 1 ชุด 
  - คูฉบับ เก็บไวท่ีผูรับอนุญาต 1 ชุด 
  - สําเนา เก็บไวท่ีสํานักชลประทาน 1 ชุด 
  - สําเนา เก็บไวท่ีกลุมงานการใชพ้ืนท่ีดานชลประทาน 1 ชุด 

 

 2.2 การดําเนินการในกรณีของท่ีดินของรัฐประเภทอ่ืนท่ีกรมชลประทานใชประโยชน นอกเหนือจากท่ี
ราชพัสดุ 
 

    2.2.1 การพิจารณาดําเนินการของโครงการ หรือหนวยงานอ่ืน  ๆ ของกรมชลประทานท่ีท่ีดินของรัฐประเภทอ่ืน 
ท่ีกรมชลประทานใชประโยชนนอกเหนือจากท่ีราชพัสดุนั้น ตั้งอยู มีข้ันตอนการดําเนินการ ดังนี้  
          2.2.1.1 ใหเจาหนาท่ีผูรับคํารองดําเนินการตรวจสอบประเภทท่ีดินท่ีมีผูมาขออนุญาตใชนั้นเปน
ท่ีดินฯ ท่ีหนวยงานของรัฐนั้นๆ ไดอนุญาตใหกรมชลประทานใชประโยชนภายในกรอบวัตถุประสงคท่ีขอใช 
โดยตองพิจารณาเง่ือนไขการไดรับอนุญาต และพิจารณาวามีขอหามใหผูอ่ืนมาใชประโยชนรวมไดหรือไม 
          2.2.1.2 หากหนวยงานของรัฐท่ีอนุญาตใหกรมชลประทานใชประโยชนท่ีดินฯ ระบุเง่ือนไขหาม 
กรมชลประทานนําท่ีดินท่ีไดรับอนุญาตไปใชนอกกิจการท่ีขอหรือไปใหผู อ่ืนใชประโยชนรวมดวย                       
ใหโครงการหรือหนวยงานอ่ืนๆ ของกรมชลประทานท่ีรับคํารองนั้น ทําหนังสือใหผูอํานวยการสํานัก
ชลประทาน ผูอํานวยการสํานักพัฒนาแหลงน้ําขนาดกลาง ผูอํานวยการสํานักพัฒนาแหลงน้ําขนาดใหญ 
ตามสายการบังคับบัญชาแลวแตกรณี แจงตอบเหตุขัดของดังกลาวใหผูขออนุญาตทราบ (ตามคําสั่ง                         
กรมชลประทานท่ี ข 152/2555) 
 2.2.1.3  หากหนวยงานของรัฐท่ีอนุญาตใหกรมชลประทานใชประโยชนท่ีดินฯ ไมไดระบุหรือมีเง่ือนไข 
หามกรมชลประทานนําท่ีดินท่ีไดรับอนุญาต ไปใหผูอ่ืนใชประโยชนรวมดวย ใหโครงการหรือหนวยงานอ่ืนๆ 
ของกรมชลประทานท่ีรับคํารองนั้น ดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูขอเขาทําประโยชน ตลอดจน
เอกสารหลักฐานท่ีจําเปนท่ีใชประกอบคํารองนั้นโดยเร็ว แลวจัดทํารายงานตรวจสอบการขออนุญาต              
ชป.393/8 
             2.2.1.4 พิจารณาใหความเห็นทางดานวิศวกรรม โดยพิจารณาปญหาและอุปสรรคตางๆตองาน
ชลประทาน วาคํารองนั้นขัดกับการใชประโยชนในการชลประทาน ตามกฎหมายวาดวยการชลประทาน
หลวง กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และหลักเกณฑท่ีเก่ียวของ และหลักเกณฑตามระเบียบกรมชลประทาน
วาดวยการขอใชและการจัดหาประโยชนเก่ียวกับท่ีราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน             
พ.ศ. 2551 โดยอนุโลมหรือไม 

2.2.1.5 หากเจาหนาท่ีผูรับคํารองพิจารณาในเบื้องตนตามขอ 2.2.1.3 และ 2.2.1.4 แลว เห็นวามี
ขอขัดของในการขอใชประโยชนรวมกัน หรือมีขอขัดของในดานวิศวกรรม ตามกฎหมายวาดวยการ                 
ชลประทานหลวง ฯลฯ ใหเสนอความเห็นขอขัดของในการขอใชประโยชนรวมกันหรือมีขอขัดของในดาน
วิศวกรรม ใหผูบังคับบัญชาตามสายการบังคับบัญชาพิจารณา 

2.2.1.6 หากเจาหนาท่ีผูรับคํารองพิจารณาในเบื้องตนตามขอ 2.2.1.3 และ 2.2.1.4 แลว เห็นวาไมมี
ขอขัดของในการขอใชประโยชนรวมกัน และไมมีขอขัดของในดานวิศวกรรม ตามกฎหมายวาดวยการ              
ชลประทานหลวง ฯลฯ ใหผูขออนุญาตจัดทําแผนท่ีและผังบริเวณท่ีดินของรัฐท่ีขอใชนั้น พรอมทํารายละเอียด 
ประกอบแผนท่ีระบุหมายเลขท่ีดินตามหนังสือสําคัญหรือระวางหมุดหลักฐาน เนื้อท่ีท่ีขอเขาทําประโยชน 
ลงในแผนท่ีใหชัดเจน รวมท้ังนําสงแบบแปลน รูปตัด ซ่ึงแสดงรายระเอียดของสิ่งปลูกสรางท่ีจะขออนุญาต
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***   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    ***    
คูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุคูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุ  และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชนกรมชลประทานใชประโยชน    

กรมชลประทานกรมชลประทาน  

ดําเนินการในท่ีดินท่ีขอใชนั้น สงใหเจาหนาท่ีผูรับคํารองเพ่ือจัดทําแบบรายงานตรวจสอบท่ีดินและเปรียบ 
เทียบรายละเอียดผังบริเวณตอไป   
          2.2.1.7 เจาหนาท่ีของโครงการผูรับคํารอง ตองจัดทําแผนท่ีแสดงจุดขออนุญาต ผังบริเวณ และรูปตัด  
ณ จุดขออนุญาตกอสราง รวมท้ังแบบรูปตัดทางน้ํา ท่ีอยูดานเหนือน้ําและดานทายน้ําเปนระยะ                
20 เมตร จากจุดขออนุญาต โดยรายละเอียดขางตนนี้ตองผานการลงนามเห็นชอบ อนุมัติในแบบและ
รายละเอียดจากผูมีอํานาจตามกรอบแบบเอกสารท่ีกรมชลประทานกําหนดแนบทายคูมือนี้ 
          2.2.1.8 หากมีความจําเปนจะกําหนดเง่ือนไขพิเศษนอกเหนือจากเง่ือนไขในหนังสืออนุญาตกําหนดได 
แตท้ังนี้ตองอยูภายใตกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และหลักเกณฑท่ีเก่ียวของ 
          2.2.1.9 ใหผูมีอํานาจท่ีโครงการท่ีกําหนดไวลงนามกํากับในแบบแปลน รูปตัด ซ่ึงแสดงรายละเอียด
ของสิ่งปลูกสรางท่ีผูขออนุญาตนําสงท้ังหมด เพ่ือนําเสนอผูอํานวยการในสายการบังคับบัญชาตอไป 
          2.2.1.10 ในกรณีท่ีผูอํานวยการโครงการ หรือหนวยงานอ่ืนๆ ของกรมชลประทานท่ีท่ีดินฯ นั้น อยูใน
สายการบังคับบัญชาของสํานักชลประทาน ใหนําเสนอผูอํานวยการสํานักชลประทานใหความยินยอม          
หรือไมใหความยินยอมตอไป 

2.2.1.11 ในกรณีท่ีผูอํานวยการสํานักงานกอสราง หรือหนวยงานอ่ืนๆ ของกรมชลประทานท่ีท่ีดินฯ นั้น
ไมไดอยูในสายการบังคับบัญชาของสํานักชลประทาน ใหนําเสนอผูอํานวยการตามสายการบังคับบัญชา 
ของตนพิจารณาใหความเห็นในการขอใชประโยชนรวมกันกอนแลวจึงนําเสนอผู อํานวยการสํานัก
ชลประทานใหความยินยอมหรือไมใหความยินยอมตอไป 

 

 2.2.2 การพิจารณาของสํานักชลประทาน         
 2.2.2.1 ผูอํานวยการสํานักชลประทานพิจารณาใหความยินยอมหรือไมใหความยินยอม (ตามคําสั่ง                 

กรมชลประทานท่ี ข 152/2555 ประกอบกฎหมายวาดวยการชลประทานหลวง และตามระเบียบ                  
กรมชลประทานวาดวยการขอใชและการจัดหาประโยชนเก่ียวกับท่ีราชพัสดุในความครอบครองของ                  
กรมชลประทาน พ.ศ. 2551 โดยอนุโลม ท้ังนี้ตองอยูภายใตกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑ วิธีการ
และเง่ือนไขของหนวยงานของรัฐท่ีอนุญาตใหกรมชลประทานใชประโยชนในท่ีดินของรัฐประเภทนั้น)  

2.2.2.2 กรณีใหความยินยอม (อนุญาต) ใหทําหนังสือลงนามแทนกรมชลประทาน แจงผูขออนุญาต
พรอมกําหนดเง่ือนไข (ถามี) เพ่ือใหผูขออนุญาตใชประกอบการยื่นคําขออนุญาตตอหนวยงานของรัฐ                 
ท่ีเก่ียวของ ซ่ึงท่ีดินนั้นตั้งอยูเพ่ือพิจารณาตามอํานาจและหนาท่ี 

2.2.2.3 กรณีไมใหความยินยอม (ไมอนุญาต) ใหทําหนังสือไมอนุญาตแจงผูขออนุญาตทราบ โดยแจง
เหตุผล ขอกฎหมาย พรอมแจงสิทธิการอุทธรณภายใน 15 วัน นับแตวันท่ีผูขออนุญาตไดรับหนังสือแจง 

 

 2.2.3 การพิจารณาของหนวยงานของรัฐท่ีเกี่ยวของซ่ึงมีอํานาจหนาท่ีตามกฎหมายในการอนุมัติ   
อนุญาตใชท่ีดินของรัฐท่ีตั้งอยู 
          2.2.3.1 เม่ือหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของซ่ึงท่ีดินนั้นตั้งอยู พิจารณาอนุญาตใหใชท่ีดินดังกลาวแลว  
จะแจงใหผูขออนุญาต (หรือไดแจงใหกรมชลประทานทราบดวย) เพ่ือดําเนินการตอไป 
          2.2.3.2 ในกรณีหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของซ่ึงท่ีดินนั้นตั้งอยู พิจารณาไมอนุญาตใหใชท่ีดิน
ดังกลาว จะแจงการไมอนุญาตใชใหผูขออนุญาต (หรือไดแจงใหกรมชลประทานทราบดวย)  
 
 
 

- 212 - 



***   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    ***    
คูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุคูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุ  และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชนกรมชลประทานใชประโยชน    

กรมชลประทานกรมชลประทาน  

2.2.4 การออกหนังสืออนุญาตโครงการ หรือหนวยงานอ่ืน  ๆของกรมชลประทานท่ีท่ีดินของรัฐประเภทอ่ืนท่ี
กรมชลประทานใชประโยชนนอกเหนือจากท่ีราชพัสดุ    
         2.2.4.1 เม่ือหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของซ่ึงท่ีดินนั้นตั้งอยูพิจารณาอนุญาตใหใชท่ีดิน และผูขอใช             
ไดดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และหลักเกณฑของหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของนั้นแลว 
จึงมีหนังสือแจงการอนุญาตใหกรมชลประทานทราบ  
         2.2.4.2 เม่ือกรมชลประทานโดยโครงการ แจงผูขออนุญาตมาลงนามในหนังสืออนุญาต ผ.ย. 43                     
ผูขออนุญาตจึงจะเริ่มดําเนินการกอสรางไดภายหลังลงนามและตามเง่ือนไขในหนังสืออนุญาต 
         2.2.4.3 หนังสืออนุญาต ผ.ย. 43 นั้น มีการจัดทําจํานวน 4 ชุด ดังนี้ 
  - ตนฉบับ เก็บไวท่ีโครงการ 1 ชุด 
  - คูฉบับ เก็บไวท่ีผูรับอนุญาต 1 ชุด 
  - สําเนา เก็บไวท่ีสํานักชลประทาน 1 ชุด 
  - สําเนา เก็บไวท่ีกลุมงานการใชพ้ืนท่ีดานชลประทาน 1 ชุด 

 

3.  การพิจารณาดานวิศวกรรม 
3.1 ตรวจสอบประเภททางน้ําและประเภทท่ีดินท่ีขออนุญาตขุดลอก 
3.2 โครงการผูควบคุมดูแลคลองในความครอบครองของกรมชลประทานนั้น ตองเปนผูพิจารณาความ

เหมาะสมและความจําเปนอยางเข็มงวดในการดําเนินการครั้งนี้ 
3.3 พิจารณาการขุดลอกจะตองไมกระทบตอน้ําและทางน้ําชลประทานหรืออาคารชลประทานตางๆ  
3.4 ระดับความลึกของการขุดลอก ใหถือระดับทองคลองตามแบบกอสรางท่ีมีอยูเดิมเปนหลัก หากไมมี

แบบกอสรางกําหนดไวใหถือระดับการขุดลอกเดิมเปนหลัก  
3.5 ตรวจดูแบบแปลนของผูขออนุญาต ระดับ แนวขุดลอก และแบบแปลนรูปตัดผังบริเวณของ

โครงการ ท่ีมีการขออนุญาตวามีความสอดคลองกันหรือไม 
3.6 ใหโครงการฯพิจารณาหาท่ีจัดเก็บมูลดินท้ังหมดท่ีไดจากการขุดลอกเพ่ือไมใหเกิดผลกระทบตอ

ประชาชน และกิจกรรมชลประทานของโครงการฯ (มูลดินยังเปนสมบัติของกรมธนารักษหรือหนวยงาน
อ่ืนๆ ท่ีกรมชลประทานไปขอใชประโยชนนอกเหนือจากท่ีราชพัสดุอยู ดังนั้นหากจะมีการดําเนินการใดๆ           
ท่ีเก่ียวของกับมูลดิน จะตองดําเนินการขออนุญาตตอหนวยงานเจาของท่ีดินดวย) 

3.7 ผูขออนุญาตตองมีหนังสือยืนยันกับกรมชลประทานวายอมรับผิดชอบคาเสียหายและคาใชจาย                 
ในการจัดการแกไขปญหาท้ังหมด หากเกิดความเสียหายกับน้ําและทางน้ําชลประทานหรืออาคารชลประทาน 
หรือกับประชาชนท่ีไดรับผลกระทบ อันเกิดจากการกระทําของผูขออนุญาต 

3.8  ใหเจาหนาท่ีโครงการฯ เปนผูควบคุมการขุดลอกดวย เพ่ือไมใหกระทบกิจกรรมชลประทานของ
โครงการฯ 
หมายเหตุ :  
 เม่ือไดพิจาณาปญหาและอุปสรรคตางๆ ตองานชลประทานแลว หากมีกรณีดังตอไปนี้ใหสงเรื่อง
เสนอกรมชลประทาน โดยรองอธิบดีฝายบํารุงรักษา (ประธานคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ
ปฏิบัติ การขออนุญาตเก่ียวกับท่ีราชพัสดุและการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ) เพ่ือพิจารณาสั่งการตอไป 
 ก. หากการพิจารณาทางดานวิศวกรรมแลวมีเง่ือนไขบางประการท่ีไมสามารถปฏิบัติได หรือมี
เง่ือนไขเพ่ิมเติม นอกเหนือจากท่ีกําหนด 
 ข.  เปนโครงการท่ีมีผลกระทบเกินขอบเขตของสํานักชลประทาน 
         ค. เปนโครงการท่ีเปนแนวนโยบายของกรมชลประทาน     
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กรมชลประทานกรมชลประทาน  

4.  กลุมงานการใชพ้ืนท่ีดานชลประทาน สวนปรับปรุงบํารุงรักษา สํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา  
มีข้ันตอนการดําเนินการ  ดังนี้ 
     4.1 ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน รวมท้ังใหคําปรึกษา แนะนํา ปญหาเก่ียวกับการขออนุญาตใช            
ท่ีราชพัสดุและท่ีดินของรัฐประเภทอ่ืนท่ีกรมชลประทานใชประโยชน 
 4.2 ตรวจสอบสําเนาหนังสืออนุญาต หากมีขอผิดพลาดสงสําเนาหนังสืออนุญาตใหโครงการแกไข 
 4.3 รวบรวมรายละเอียดการอนุญาต ลงในฐานขอมูลการอนุญาตใหใชท่ีราชพัสดุและท่ีดินของรัฐ
ประเภทอ่ืนท่ีกรมชลประทานใชประโยชน 

 
หมายเหตุ 

1. กรณีเจาหนาท่ีผูรับคํารอง (ตามระเบียบกรมชลประทานวาดวยการขอใชและการจัดหาประโยชนเก่ียวกับท่ี

ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน พ.ศ. 2551 ขอ 6) หรือผูอํานวยการสํานักชลประทานเปน

ผูพิจารณาไมใหความยินยอม หรือไมอนุญาตตามคํารองขอของผูขออนุญาตโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย

วาดวยการชลประทานหลวง โดยทําเปนหนังสือ (ตามขอ 9) และตามคําสั่งกรมชลประทานท่ี ข 152/2555 

ขอ 2.1 วรรคทาย ถือวาเปนคําสั่งทางปกครอง ดังน้ัน นอกจากขอความในหนังสือจะตองแจงเหตุผล               

ขอกฎหมาย ตองระบุขอความวาหากประสงคจะอุทธรณ หรือโตแยงคําสั่งใหผูขออนุญาตยื่นอุทธรณ หรือ

โตแยงตอเจาหนาท่ีผูทําคําสั่งทางปกครองภายใน 15 วันนับแตวันท่ีผูขออนุญาตไดรับหนังสือแจง (ถาไม

กําหนดระยะเวลา 15 วัน สิทธิในการอุทธรณหรือโตแยงจะขยายเปน 1 ป นับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจง) 

2. เมื่อเจาหนาท่ีผูรับคํารองหรือผูอํานวยการสํานักชลประทานไดรับหนังสืออุทธรณหรือโตแยงคําสั่งจาก             
ผูอุทธรณแลวจะตองพิจารณาอุทธรณ หากมีความเห็นดังตอไปน้ี 

2.1 เห็นดวยกับคําอุทธรณไมวาท้ังหมดหรือบางสวน (โดยสรุปจะยินยอมหรืออนุญาต) ใหดําเนินการ
เปลี่ยนแปลงคําสั่งทางปกครองแลวแจงใหผูอุทธรณทราบเปนหนังสือไมเกิน 30 วัน นับแตวันท่ีไดรับ
อุทธรณ 

2.2 ไมเห็นดวยกับคําอุทธรณไมวาท้ังหมดหรือบางสวน (โดยสรุปไมยินยอมหรือไมอนุญาต) ใหรายงาน
ความเห็นพรอมเหตุผลเสนออธิบดีกรมชลประทานผานผูบังคับบัญชาตามสายการบังคับบัญชาโดยดวน 
ท้ังน้ีเพ่ืออธิบดีกรมชลประทานจะไดพิจารณาอุทธรณและแจงผลใหผูอุทธรณทราบไมเกิน 30 วัน             
นับแตวันท่ีอธิบดีกรมชลประทานไดรับอุทธรณ 

3. กรณีเปนการปฏิเสธผูขออนุญาตโดยสวนราชการอ่ืนท่ีเก่ียวของ ใหผูอํานวยการสํานักชลประทานจัดทํา
หนังสือแจงผูขออนุญาตใชสิทธ์ิอุทธรณหรือโตแยงคําสั่งไปยังสวนราชการน้ัน 

                  (ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539) 
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กรมชลประทานกรมชลประทาน  

 

ระเบียบท่ีเกี่ยวของ เพ่ิมเติม 
1. หนังสือกรมธนารักษ ท่ี กค 0407/6402 ลงวันท่ี 13 กรกฎาคม 2538   

 เรื่อง วิธีปฏิบัติเก่ียวกับดินท่ีขุดไดในท่ีราชพัสดุ 
2. หนังสือกรมธนารักษ ท่ี กค 0407/3479 ลงวันท่ี 25 เมษายน 2539 

เรื่อง การดําเนินการเก่ียวกับดินท่ีขุดลอกจากคลองชลประทาน 
3. หนังสือกรมธนารักษ ท่ี กค 0407/6542 ลงวันท่ี 21 สิงหาคม 2540  

เรื่อง การดําเนินการปองกันและแกไขปญหาความเสียหายจากน้ําของกรมชลประทาน 
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กรมชลประทานกรมชลประทาน  

 

เอกสารอางอิงของกระทรวงการคลัง และกรมธนารักษ 
1. พระราชบัญญัติท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2518 
2. กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช  
 และจัดหาประโยชนเก่ียวกับท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2545 
3. กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช  
 และจัดหาประโยชนเก่ียวกับท่ีราชพัสดุ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 
4. กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช  
 และจัดหาประโยชนเก่ียวกับท่ีราชพัสดุ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549 
5. คําสั่งกรมธนารักษ ท่ี 281/2549 ลงวันท่ี 15 พ.ค. 2549 เรื่อง การมอบอํานาจ 
 ใหผูวาราชการจังหวัดตามระบบบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 
6. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2552 
7. คําสั่งกรมธนารักษ ท่ี 296/2553 ลงวันท่ี 29 มิถุนายน 2553 เรื่อง หลักเกณฑ  
 การกําหนดอัตราคาเชา  คาทดแทน   และคาธรรมเนียมเก่ียวกับการจัดหา 
 ประโยชนในท่ีราชพัสดุ 
8. คําสั่งกรมธนารักษ ท่ี 508/2553 ลงวันท่ี 20 กันยายน 2553  เรื่องมอบอํานาจ 
 ใหธนารักษพ้ืนท่ี ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธนารักษ 
9. คําสั่งกรมธนารักษ ท่ี 509/2553 ลงวันท่ี 20 กันยายน 2553 เรื่อง มอบอํานาจให 
 ผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธนารักษ  

 

เอกสารอางอิงของกรมชลประทาน 
1. พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
2. ระเบียบกรมชลประทานวาดวยการขอใชและการจัดหาประโยชนเก่ียวกับ 

ท่ีราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน พ.ศ. 2551 
3. ประกาศกรมชลประทานเรื่องการรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ พ.ศ. 2552 
4.  คําสั่งกรมชลประทาน ท่ี ข 1021/2552 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ

ปฏิบัติการขออนุญาตเก่ียวกับท่ีราชพัสดุ และการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ ลงวันท่ี 26 
พฤศจิกายน 2552 

5. บันทึกขอความ ท่ี ฝผง. 881/2554 ลงวันท่ี 19 กรกฎาคม 2554 เรื่อง ขออนุมัติ 
ใชรหัสและแบบฟอรมท่ีปรับปรุงใหมพรอมยกเลิกรหัสและแบบฟอรมเดิม 

6. บันทึกขอความ ท่ี E ฝผง. 128/2555 ลงวันท่ี 25 มกราคม 2555 เรื่อง ขออนุญาต 
ใชแบบฟอรม ผ.ย. 53, ผ.ย. 54, ผ.ย. 55 

7. คําสั่งกรมชลประทานท่ี ข 151/2555 ลงวันท่ี 6 กุมภาพันธ 2555 เรื่อง มอบอํานาจ 
ในการดําเนินการขอใชท่ีดินของรัฐทุกประเภท 

8. คําสั่งกรมชลประทานท่ี ข152/2555 ลงวันท่ี 6 กุมภาพันธ 2555 เรื่อง มอบอํานาจ 
ดําเนินการกรณีหนวยงานของรัฐหรือบุคคลอ่ืนขอใชท่ีดินของรัฐประเภทอ่ืนท่ี 
กรมชลประทานใชประโยชนนอกเหนือจากท่ีราชพัสดุ 

9. มาตรฐานการเขียนแบบงานชลประทาน (กรอบชื่อแบบ) 
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14.  การขออนุญาตกอสรางอาคารปองกันตล่ิงทางน้ําชลประทาน 

1. ผูขออนุญาตย่ืนคํารองขอใชท่ีดินตอโครงการหรือหนวยงานอ่ืนๆของกรมชลประทาน ตามท่ีท่ีดินนั้น
ตั้งอยู โดยมีหลักฐานประกอบคําขออนุญาตของผูขออนุญาตใชท่ีดิน แบงไดดังนี้   

   1.1 สวนราชการ (กระทรวง ทบวง กรม องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หนวยงานของรัฐ หรือองคกรอ่ืนของรัฐ)  
  1.1.1 ยื่นคํารองขอใชท่ีดิน  (แบบ ชป.393) ลงนามโดยผูแทน  กระทรวง  ทบวง  กรม องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน หนวยงานของรัฐ องคกรอ่ืนของรัฐ หรือผูรับมอบอํานาจ (มีหนังสือมอบอํานาจ) 

 1.1.2  แผนท่ีแสดงจุดท่ีขออนุญาต แบบแปลน แผนผังท่ีแสดงรูปตัดตรงบริเวณท่ีขออนุญาต (ขนาด A1) 
พรอมรายการคํานวณท่ีมีวิศวกรซ่ึงเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติวิศวกร   
พ.ศ. 2542 ลงนามรับรอง โดยใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตาม
สาขาท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550     
และหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

 1.1.3 สําเนาหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ผูควบคุมการกอสราง (ลงนาม
รับรองสําเนา)โดยใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาท่ีกําหนดไว
ในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือรับรอง
ของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ระหวางทําการกอสรางสิ่งปลูกสรางใบอนุญาตตองไมหมดอายุ) 

1.2 รัฐวิสาหกิจ 
1.2.1 ยื่นคํารองขอใชท่ีดิน (แบบ ชป.393) ลงนามโดยผูแทนรัฐวิสาหกิจหรือผูไดรับมอบอํานาจ                 

(มีหนังสือมอบอํานาจพรอมท้ังติดอากรแสตมป 30 บาท) 
1.2.2 แผนท่ีแสดงจุดท่ีขออนุญาต แบบแปลน แผนผังท่ีแสดงรูปตัดตรงบริเวณท่ีขออนุญาต                 

(ขนาด A1) พรอมรายการคํานวณ ท่ีมีวิศวกรซ่ึงเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติ
วิศวกร พ.ศ. 2542 ลงนามรับรองโดยใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ตามสาขาท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550  
และหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  

1.2.3 สําเนาหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ผูควบคุมการกอสราง (ลงนาม
รับรองสําเนา) โดยใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาท่ีกําหนด
ไวในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือรับรอง
ของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ระหวางทําการกอสรางสิ่งปลูกสรางใบอนุญาตตองไมหมดอายุ) 

 1.3 นิติบุคคล/บุคคลธรรมดา 
1.3.1 ยื่นคํารองขอใชท่ีดิน  (แบบ ชป.393)   

 1.3.2 ตนฉบับหนังสือรับรองนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย รับรองไมเกิน 
1 เดือน หรือสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลดังกลาวพรอมลงนามรับรองโดยกรรมการผูมีอํานาจและ
ประทับตราสําคัญของนิติบุคคลนั้น หรือโดยหุนสวนผูจัดการผูมีอํานาจ หรือหนังสือรับรองนิติบุคคลทาง
อิเล็กทรอนิกส 

1.3.3 สําเนาบัตรประชาชน  สําเนาทะเบียนบานของผูขออนุญาต (ลงนามรับรองสําเนา) 
 1.3.4 ถามีการมอบอํานาจ ตองทําเปนหนังสือมอบอํานาจติดอากรแสตมป 30 บาท พรอมสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชน  สําเนาทะเบียนบาน ของผูมอบอํานาจและของผูรับมอบอํานาจ (ลงนามรับรองสําเนา) 
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 1.3.5 หากเปนบริษัท หางหุนสวน ผูมีสิทธิลงนามในหนังสือมอบอํานาจจะตองเปนกรรมการหรือ
หุนสวนผูจัดการผูท่ีมีอํานาจตามหนังสือของกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย (ลงนามรับรองสําเนา) 

1.3.6 สําเนาโฉนดท่ีดินของผูขออนุญาต (ลงนามรับรองสําเนา) 
 1.3.7 กรณีท่ีดินของผูขออนุญาตมีบุคคลหลายบุคคลเปนเจาของกรรมสิทธิ์รวม ดังปรากฏรายละเอียด 
ในโฉนดท่ีดินท่ีแนบ เจาของกรรมสิทธิ์รวมท้ังหมดจะตองลงนามในฐานะผูขออนุญาตตามแบบฟอรม               
ขออนุญาตใชท่ีราชพัสดุ (ชป.393) ทุกรายหรือมอบอํานาจใหบุคคลใดกระทําการแทน โดยตองทําเปนหนังสือ
มอบอํานาจติดอากรแสตมป 30 บาท พรอมสําเนาบัตรประชาชน สําเนาทะเบียนบานของผูมอบอํานาจ
และผูรับมอบอํานาจ (ลงนามรับรองสําเนา) 
  1.3.8 กรณีท่ีดินของผูขออนุญาตติดภาระจํานอง  ตองมีหนังสือยินยอมจากผูรับจํานอง  
 1.3.9 แผนท่ีแสดงจุดท่ีขออนุญาต แบบแปลน แผนผังท่ีแสดงรูปตัดตรงบริเวณท่ีขออนุญาต (ขนาด A1) 
พรอมรายการคํานวณ ท่ีมีวิศวกรซ่ึงเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 
ลงนามรับรอง โดยใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาท่ีกําหนดไว
ในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือรับรอง
ของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
  1.3.10 สําเนาหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ผูควบคุมการกอสราง (ลงนาม
รับรองสําเนา) โดยใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาท่ีกําหนด
ไวในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือรับรอง
ของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ระหวางทําการกอสรางสิ่งปลูกสรางใบอนุญาตฯ ตองไมหมดอายุ) 
 

2. การดําเนินการตรวจสอบประเภทท่ีดินท่ีขออนุญาตใช โดยแบงท่ีดินท่ีขอใช ออกเปน 2 กรณี คือ กรณี
ท่ีราชพัสดุ และกรณีท่ีดินของรัฐประเภทอ่ืนท่ีกรมชลประทานใชประโยชนนอกเหนือจากท่ีราชพัสดุ 
 

    2.1 การดําเนินการในกรณีของท่ีราชพัสดุ 

    2.1.1  การพิจารณาดําเนินการของโครงการ หรือหนวยงานอ่ืน  ๆของกรมชลประทานท่ีท่ีราชพัสดุนั้นตั้งอยู                 
มีข้ันตอนการดําเนินการ ดังนี้  
           2.1.1.1 ใหเจาหนาท่ีผูรับคํารองดําเนินการตรวจสอบประเภทท่ีราชพัสดุ และคุณสมบัติของ           
ผูขอเขาทําประโยชน ตลอดจนเอกสารหลักฐานท่ีจําเปนท่ีใชประกอบคํารองนั้นโดยเร็ว 

2.1.1.2 ถาคํารองนั้นขัดกับหลักเกณฑการขอใชหรือการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุในความ
ครอบครองของกรมชลประทาน และกฎหมายวาดวยการชลประทานหลวง ใหเจาหนาท่ีผูรับคํารอง                
ทําหนังสือตอบแจงขอขัดของใหผูขอเขาทําประโยชนทราบโดยตรง ภายใน 7 วันทําการ นับแตวันรับคํารอง 

2.1.1.3 หากคํารองนั้นถูกตอง ใหเจาหนาท่ีผูรับคํารองมีหนังสือแจงผูขอเขาทําประโยชน          
(ผูขออนุญาต) ภายใน 3 วันทําการ และใหผูขออนุญาตจัดทําแผนท่ีและผังบริเวณท่ีราชพัสดุท่ีขอใชนั้น 
พรอมทํารายละเอียดประกอบแผนท่ีระบุหมายเลขท่ีดินตามหนังสือสําคัญหรือระวางหมุดหลักฐาน เนื้อท่ีท่ี
ขอเขาทําประโยชนลงในแผนท่ีใหชัดเจน รวมท้ังนําสงแบบแปลน รูปตัด ซ่ึงแสดงรายละเอียดของสิ่งปลูก
สรางท่ีจะขออนุญาตดําเนินการในท่ีดินท่ีขอใชนั้น สงใหเจาหนาท่ีผูรับคํารองเพ่ือจัดทําแบบรายงาน
ตรวจสอบท่ีดิน และเปรียบเทียบรายละเอียดผังบริเวณตอไป   
          2.1.1.4 เจาหนาท่ีของโครงการผูรับคํารอง ตองจัดทําแผนท่ีแสดงจุดขออนุญาต ผังบริเวณ และรูปตัด  
ณ จุดขออนุญาตกอสราง  รวมท้ังแบบรูปตัดทางน้ําท่ีอยูดานเหนือน้ําและดานทายน้ําเปนระยะ 20 เมตร              
จากจุดขออนุญาต โดยรายละเอียดขางตนนี้ ตองผานการลงนามเห็นชอบ อนุมัติในแบบและรายละเอียด 
จากผูมีอํานาจตามกรอบแบบเอกสารท่ีกรมชลประทานกําหนดแนบทายคูมือนี้ 
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 2.1.1.5 จัดทํารายงานตรวจสอบการขออนุญาต ชป.393/10   
2.1.1.6 ใหความเห็นทางดานวิศวกรรม   พิจารณาปญหาและอุปสรรคตาง ๆ  ตองานชลประทาน

ใหเปน ไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และหลักเกณฑท่ีเก่ียวของ 
           2.1.1.7 หากมีความจําเปนจะกําหนดเง่ือนไขพิเศษนอกเหนือจากเง่ือนไขในหนังสืออนุญาต
กําหนดได แตท้ังนี้ตองอยูภายใตกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และหลักเกณฑท่ีเก่ียวของ  
           2.1.1.8 ใหผูมีอํานาจท่ีโครงการท่ีกําหนดไว ลงนามกํากับในแบบแปลน รูปตัด ซ่ึงแสดงรายละเอียด
ของสิ่งปลูกสราง ท่ีผูขออนุญาตนําสงท้ังหมด เพ่ือนําเสนอผูอํานวยการในสายการบังคับบัญชาตอไป 
          2.1.1.9 ในกรณีท่ีผูอํานวยการโครงการ หรือหนวยงานอ่ืนๆ ของกรมชลประทานท่ีท่ีราชพัสดุนั้น 
อยูในสายการบังคับบัญชาของสํานักชลประทาน ใหนําเสนอผูอํานวยการสํานักชลประทานใหความยินยอม 
หรือไมใหความยินยอมตอไป 
 2.1.1.10 ในกรณีท่ีผูอํานวยการสํานักงานกอสราง หรือหนวยงานอ่ืนๆ ของกรมชลประทานท่ี              
ท่ีราชพัสดุนั้นไมไดอยูในสายการบังคับบัญชาของสํานักชลประทาน ใหนําเสนอผูอํานวยการตามสายการ           
บังคับบัญชาของตนนั้น พิจารณาใหความเห็นในการขอใชประโยชนรวมกันกอน แลวจึงนําเสนอผูอํานวยการ                     
สํานักชลประทานใหความยินยอมหรือไมใหความยินยอมตอไป 

 

2.1.2 การพิจารณาของสํานักชลประทาน         
2.1.2.1 ผูอํานวยการสํานักชลประทานดําเนินการพิจารณาใหความยินยอมหรือไมใหความยินยอม 

(ตามระเบียบกรมชลประทานวาดวยการขอใชและการจัดหาประโยชนเก่ียวกับท่ีราชพัสดุในความครอบครอง
ของกรมชลประทาน พ.ศ. 2551 ประกอบกฎหมายวาดวยการชลประทานหลวง)  

2.1.2.2 กรณีใหความยินยอม (อนุญาต) ใหทําหนังสือลงนามแทนกรมชลประทาน กําหนดเง่ือนไข (ถามี) 
พรอมเอกสารการขออนุญาต ใหกรมธนารักษหรือผูวาราชการจังหวัด หรือธนารักษพ้ืนท่ีผูรับมอบอํานาจ
พิจารณา และสงสําเนาแจงผูขออนุญาต รับทราบตอไป 
 2.1.2.3 กรณีไมใหความยินยอม (ไมอนุญาต) ใหทําหนังสือไมอนุญาตโดยแจงเหตุผล ขอกฎหมาย    
ใหผูขออนุญาตทราบ 

 2.1.3 การพิจารณาของกรมธนารักษหรือผูวาราชการจังหวัดหรือธนารักษพ้ืนท่ีผูรับมอบอํานาจ 
          2.1.3.1 เม่ืออธิบดีกรมธนารักษหรือผูวาราชการจังหวัด หรือธนารักษพ้ืนท่ีผูรับมอบอํานาจ 
พิจารณาอนุญาตใหใชท่ีราชพัสดุดังกลาวแลว จึงใหผูขออนุญาตชําระคาทดแทนการใชประโยชน และแจง
การอนุญาตใชใหกรมชลประทานทราบเพ่ือดําเนินการตอไป 
         2.1.3.2 ในกรณีอธิบดีกรมธนารักษ หรือผูวาราชการจังหวัด หรือธนารักษพ้ืนท่ีผูรับมอบอํานาจ 
พิจารณาไมอนุญาตใหใชท่ีราชพัสดุดังกลาว จะแจงการไมอนุญาตใชใหผูขออนุญาตและกรมชลประทาน
ทราบตอไป 

 2.1.4  การออกหนังสืออนุญาตโครงการ หรือหนวยงานอ่ืน  ๆของกรมชลประทานท่ีท่ีราชพัสดุนั้นตั้งอยู  
         2.1.4.1 เม่ืออธิบดีกรมธนารักษ หรือผูวาราชการจังหวัดหรือธนารักษพ้ืนท่ีผูรับมอบอํานาจ 
พิจารณา อนุญาตใหใชท่ีดินและผูขอใชท่ีดินไดชําระคาทดแทนการใชประโยชนพรอมลงนามในบันทึก             
คํายินยอมปฏิบัติตามเง่ือนไขในแบบกรมธนารักษแลว จึงมีหนังสือแจงการอนุญาตใหกรมชลประทานทราบ                           
และตอมาเม่ือกรมชลประทานโดยโครงการแจงผูขออนุญาตมาลงนามในหนังสืออนุญาต ผ.ย. 44 ผูขออนุญาต         
จึงจะเริ่มดําเนินการกอสรางไดภายหลังลงนามและตามเง่ือนไขในหนังสืออนุญาต 
 
 



 

***   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    ***    
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        2.1.4.2 หนังสืออนุญาต ผ.ย. 44 นั้น มีการจัดทําจํานวน 4 ชุด ดังนี้ 
  - ตนฉบับ เก็บไวท่ีโครงการ 1 ชุด 
  - คูฉบับ เก็บไวท่ีผูรับอนุญาต 1 ชุด 
  - สําเนา เก็บไวท่ีสํานักชลประทาน 1 ชุด 
  - สําเนา เก็บไวท่ีกลุมงานการใชพ้ืนท่ีดานชลประทาน 1 ชุด 

 

 2.2 การดําเนินการในกรณีของท่ีดินของรัฐประเภทอ่ืนท่ีกรมชลประทานใชประโยชน นอกเหนือจากท่ี
ราชพัสดุ 
 

    2.2.1 การพิจารณาดําเนินการของโครงการ หรือหนวยงานอ่ืน  ๆ ของกรมชลประทานท่ีท่ีดินของรัฐประเภทอ่ืน 
ท่ีกรมชลประทานใชประโยชนนอกเหนือจากท่ีราชพัสดุนั้น ตั้งอยู มีข้ันตอนการดําเนินการ ดังนี้  
          2.2.1.1 ใหเจาหนาท่ีผูรับคํารองดําเนินการตรวจสอบประเภทท่ีดินท่ีมีผูมาขออนุญาตใชนั้นเปน
ท่ีดินฯ ท่ีหนวยงานของรัฐนั้นๆ ไดอนุญาตใหกรมชลประทานใชประโยชนภายในกรอบวัตถุประสงคท่ีขอใช 
โดยตองพิจารณาเง่ือนไขการไดรับอนุญาต และพิจารณาวามีขอหามใหผูอ่ืนมาใชประโยชนรวมไดหรือไม 
          2.2.1.2 หากหนวยงานของรัฐท่ีอนุญาตใหกรมชลประทานใชประโยชนท่ีดินฯ ระบุเง่ือนไขหาม 
กรมชลประทานนําท่ีดินท่ีไดรับอนุญาตไปใชนอกกิจการท่ีขอหรือไปใหผู อ่ืนใชประโยชนรวมดวย                       
ใหโครงการหรือหนวยงานอ่ืนๆ ของกรมชลประทานท่ีรับคํารองนั้น ทําหนังสือใหผูอํานวยการสํานัก
ชลประทาน ผูอํานวยการสํานักพัฒนาแหลงน้ําขนาดกลาง ผูอํานวยการสํานักพัฒนาแหลงน้ําขนาดใหญ 
ตามสายการบังคับบัญชาแลวแตกรณี แจงตอบเหตุขัดของดังกลาวใหผูขออนุญาตทราบ (ตามคําสั่ง                         
กรมชลประทานท่ี ข 152/2555) 
 2.2.1.3  หากหนวยงานของรัฐท่ีอนุญาตใหกรมชลประทานใชประโยชนท่ีดินฯ ไมไดระบุหรือมีเง่ือนไข 
หามกรมชลประทานนําท่ีดินท่ีไดรับอนุญาต ไปใหผูอ่ืนใชประโยชนรวมดวย ใหโครงการหรือหนวยงานอ่ืนๆ 
ของกรมชลประทานท่ีรับคํารองนั้น ดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูขอเขาทําประโยชน ตลอดจน
เอกสารหลักฐานท่ีจําเปนท่ีใชประกอบคํารองนั้นโดยเร็ว แลวจัดทํารายงานตรวจสอบการขออนุญาต              
ชป.393/10 
             2.2.1.4 พิจารณาใหความเห็นทางดานวิศวกรรม โดยพิจารณาปญหาและอุปสรรคตางๆตองาน
ชลประทาน วาคํารองนั้นขัดกับการใชประโยชนในการชลประทาน ตามกฎหมายวาดวยการชลประทาน
หลวง กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และหลักเกณฑท่ีเก่ียวของ และหลักเกณฑตามระเบียบกรมชลประทาน
วาดวยการขอใชและการจัดหาประโยชนเก่ียวกับท่ีราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน             
พ.ศ. 2551 โดยอนุโลมหรือไม 

2.2.1.5 หากเจาหนาท่ีผูรับคํารองพิจารณาในเบื้องตนตามขอ 2.2.1.3 และ 2.2.1.4 แลว เห็นวามี
ขอขัดของในการขอใชประโยชนรวมกัน หรือมีขอขัดของในดานวิศวกรรม ตามกฎหมายวาดวยการ                 
ชลประทานหลวง ฯลฯ ใหเสนอความเห็นขอขัดของในการขอใชประโยชนรวมกันหรือมีขอขัดของในดาน
วิศวกรรม ใหผูบังคับบัญชาตามสายการบังคับบัญชาพิจารณา 

2.2.1.6 หากเจาหนาท่ีผูรับคํารองพิจารณาในเบื้องตนตามขอ 2.2.1.3 และ 2.2.1.4 แลว เห็นวาไมมี
ขอขัดของในการขอใชประโยชนรวมกัน และไมมีขอขัดของในดานวิศวกรรม ตามกฎหมายวาดวยการ              
ชลประทานหลวง ฯลฯ ใหผูขออนุญาตจัดทําแผนท่ีและผังบริเวณท่ีดินของรัฐท่ีขอใชนั้น พรอมทํารายละเอียด 
ประกอบแผนท่ีระบุหมายเลขท่ีดินตามหนังสือสําคัญหรือระวางหมุดหลักฐาน เนื้อท่ีท่ีขอเขาทําประโยชน 
ลงในแผนท่ีใหชัดเจน รวมท้ังนําสงแบบแปลน รูปตัด ซ่ึงแสดงรายระเอียดของสิ่งปลูกสรางท่ีจะขออนุญาต



 

***   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    ***    
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ดําเนินการในท่ีดินท่ีขอใชนั้น สงใหเจาหนาท่ีผูรับคํารองเพ่ือจัดทําแบบรายงานตรวจสอบท่ีดินและเปรียบ 
เทียบรายละเอียดผังบริเวณตอไป   
          2.2.1.7 เจาหนาท่ีของโครงการผูรับคํารอง ตองจัดทําแผนท่ีแสดงจุดขออนุญาต ผังบริเวณ และรูปตัด  
ณ จุดขออนุญาตกอสราง รวมท้ังแบบรูปตัดทางน้ํา ท่ีอยูดานเหนือน้ําและดานทายน้ําเปนระยะ                
20 เมตร จากจุดขออนุญาต โดยรายละเอียดขางตนนี้ตองผานการลงนามเห็นชอบ อนุมัติในแบบและ
รายละเอียดจากผูมีอํานาจตามกรอบแบบเอกสารท่ีกรมชลประทานกําหนดแนบทายคูมือนี้ 
          2.2.1.8 หากมีความจําเปนจะกําหนดเง่ือนไขพิเศษนอกเหนือจากเง่ือนไขในหนังสืออนุญาตกําหนดได 
แตท้ังนี้ตองอยูภายใตกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และหลักเกณฑท่ีเก่ียวของ 
          2.2.1.9 ใหผูมีอํานาจท่ีโครงการท่ีกําหนดไวลงนามกํากับในแบบแปลน รูปตัด ซ่ึงแสดงรายละเอียด
ของสิ่งปลูกสรางท่ีผูขออนุญาตนําสงท้ังหมด เพ่ือนําเสนอผูอํานวยการในสายการบังคับบัญชาตอไป 
          2.2.1.10 ในกรณีท่ีผูอํานวยการโครงการ หรือหนวยงานอ่ืนๆ ของกรมชลประทานท่ีท่ีดินฯ นั้น อยูใน
สายการบังคับบัญชาของสํานักชลประทาน ใหนําเสนอผูอํานวยการสํานักชลประทานใหความยินยอม          
หรือไมใหความยินยอมตอไป 

2.2.1.11 ในกรณีท่ีผูอํานวยการสํานักงานกอสราง หรือหนวยงานอ่ืนๆ ของกรมชลประทานท่ีท่ีดินฯ นั้น
ไมไดอยูในสายการบังคับบัญชาของสํานักชลประทาน ใหนําเสนอผูอํานวยการตามสายการบังคับบัญชา 
ของตนพิจารณาใหความเห็นในการขอใชประโยชนรวมกันกอนแลวจึงนําเสนอผู อํานวยการสํานัก
ชลประทานใหความยินยอมหรือไมใหความยินยอมตอไป 

 

 2.2.2 การพิจารณาของสํานักชลประทาน         
 2.2.2.1 ผูอํานวยการสํานักชลประทานพิจารณาใหความยินยอมหรือไมใหความยินยอม (ตามคําสั่ง                 

กรมชลประทานท่ี ข 152/2555 ประกอบกฎหมายวาดวยการชลประทานหลวง และตามระเบียบ                  
กรมชลประทานวาดวยการขอใชและการจัดหาประโยชนเก่ียวกับท่ีราชพัสดุในความครอบครองของ                  
กรมชลประทาน พ.ศ. 2551 โดยอนุโลม ท้ังนี้ตองอยูภายใตกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑ วิธีการ
และเง่ือนไขของหนวยงานของรัฐท่ีอนุญาตใหกรมชลประทานใชประโยชนในท่ีดินของรัฐประเภทนั้น)  

2.2.2.2 กรณีใหความยินยอม (อนุญาต) ใหทําหนังสือลงนามแทนกรมชลประทาน แจงผูขออนุญาต
พรอมกําหนดเง่ือนไข (ถ้ืมี) เพ่ือใหผูขออนุญาตใชประกอบการยื่นคําขออนุญาตตอหนวยงานของรัฐ                 
ท่ีเก่ียวของ ซ่ึงท่ีดินนั้นตั้งอยูเพ่ือพิจารณาตามอํานาจและหนาท่ี 

2.2.2.3 กรณีไมใหความยินยอม (ไมอนุญาต) ใหทําหนังสือไมอนุญาตแจงผูขออนุญาตทราบ โดยแจง
เหตุผล ขอกฎหมาย พรอมแจงสิทธิการอุทธรณภายใน 15 วัน นับแตวันท่ีผูขออนุญาตไดรับหนังสือแจง 

 

 2.2.3 การพิจารณาของหนวยงานของรัฐท่ีเกี่ยวของซ่ึงมีอํานาจหนาท่ีตามกฎหมายในการอนุมัติ   
อนุญาตใชท่ีดินของรัฐท่ีตั้งอยู 
          2.2.3.1 เม่ือหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของซ่ึงท่ีดินนั้นตั้งอยู พิจารณาอนุญาตใหใชท่ีดินดังกลาวแลว  
จะแจงใหผูขออนุญาต (หรือไดแจงใหกรมชลประทานทราบดวย) เพ่ือดําเนินการตอไป 
          2.2.3.2 ในกรณีหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของซ่ึงท่ีดินนั้นตั้งอยู พิจารณาไมอนุญาตใหใชท่ีดิน
ดังกลาว จะแจงการไมอนุญาตใชใหผูขออนุญาต (หรือไดแจงใหกรมชลประทานทราบดวย) 
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2.2.4 การออกหนังสืออนุญาตโครงการ หรือหนวยงานอ่ืน  ๆของกรมชลประทานท่ีท่ีดินของรัฐประเภทอ่ืนท่ี
กรมชลประทานใชประโยชนนอกเหนือจากท่ีราชพัสดุ    
         2.2.4.1 เม่ือหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของซ่ึงท่ีดินนั้นตั้งอยูพิจารณาอนุญาตใหใชท่ีดิน และผูขอใช             
ไดดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และหลักเกณฑของหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของนั้นแลว 
จึงมีหนังสือแจงการอนุญาตใหกรมชลประทานทราบ 
         2.2.4.2 เม่ือกรมชลประทานโดยโครงการ แจงผูขออนุญาตมาลงนามในหนังสืออนุญาต ผ.ย. 44                     
ผูขออนุญาตจึงจะเริ่มดําเนินการกอสรางไดภายหลังลงนามและตามเง่ือนไขในหนังสืออนุญาต 
         2.2.4.3 หนังสืออนุญาต ผ.ย. 44 นั้น มีการจัดทําจํานวน 4 ชุด ดังนี้ 
  - ตนฉบับ เก็บไวท่ีโครงการ 1 ชุด 
  - คูฉบับ เก็บไวท่ีผูรับอนุญาต 1 ชุด 
  - สําเนา เก็บไวท่ีสํานักชลประทาน 1 ชุด 
  - สําเนา เก็บไวท่ีกลุมงานการใชพ้ืนท่ีดานชลประทาน 1 ชุด 
 

3.  การพิจารณาดานวิศวกรรม 
3.1  ตรวจสอบประเภททางน้ําและประเภทท่ีดินท่ีขออนุญาตสราง 
3.2  พิจารณาการกอสรางอาคารปองกันตลิ่งนั้นจะตองไมกระทบตอน้ําและทางน้ําชลประทานและ

อาคารชลประทานตางๆ 
3.3  พิจารณาระดับรากฐานของอาคารปองกันตลิ่งท่ีจะตอกลงไปในดินใหถือระดับทองคลอง ตามแบบ

กอ สรางท่ีมีอยูเดิมเปนหลัก หากไมมีแบบกอสรางกําหนดไวใหถือระดับการขุดลอกเดิมเปนหลัก 
  3.4  แนวอาคารปองกันตลิ่งจะตองสรางตามแบบกอสรางท่ีมีอยูเดิมเปนหลัก หากมีความจําเปนท่ี          
ไมสามารถสรางตามแบบท่ีมีอยูเดิมได หรือไมมีแบบกอสรางเดิมกําหนดไว   ใหกําหนดแนวอาคารปองกัน
ตลิ่งใหเปนแนวขนานกับแนวกระแสน้ําในทางน้ําชลประทาน ณ บริเวณท่ีจะทําการกอสรางและใหขนานกับ
แนวตลิ่งท่ัวไป โดยพ้ืนท่ีหนาตัดทางน้ําท่ีขอกอสรางตองไมนอยกวาพ้ืนท่ีหนาตัดทางน้ําดานเหนือน้ํา                  
เพ่ือปองกันไมใหเกิดผลกระทบตอการไหลของน้ําโดยเฉพาะในชวงเวลาท่ีเกิดอุทกภัย (เปนการขุดลอก
ระหวางการดําเนินการกอสรางของผูขอฯ) 
 3.5  ผูรับอนุญาตจะตองยินยอมใหเรือขุดหรือรถขุดของกรมชลประทานท้ิงดินซ่ึงขุดลอกข้ึนจากคลองไว
บนตลิ่งเหนืออาคารปองกันตลิ่งนี้ได หากอาคารปองกันตลิ่งนี้ชํารุดเสียหายดวยประการใดๆ ก็ตามอัน
เนื่องจากการขุดลอกคลอง หรือกรณีอ่ืนๆ ผูรับอนุญาตจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ จากกรมชลประทาน
ไมไดท้ังสิ้น 

3.6  ผูรับอนุญาตตองบํารุงรักษาซอมแซมอาคารปองกันตลิ่งนี้ใหอยูในสภาพท่ีดีอยูเสมอ ไมปลอยใหอาคาร
ปรักหักพังยื่นลงไปในทางน้ําชลประทาน  ซ่ึงเปนการกีดขวางทางน้ําชลประทาน โดยผูรับอนุญาตตองเปนผูออก
คาใชจายในการซอมแซมบํารุงรักษาท้ังสิ้น 

3.7  เม่ือผูรับอนุญาตสรางอาคารปองกันตลิ่งเสร็จแลว หามทําการเพาะปลูกลงในเขตคันคลองหรือ
ครอบครอง  ในกรณีท่ีเขตคันคลองบริเวณนี้ไมมีหรือนอยกวาระยะ 3.00 เมตร นับตั้งแตสันเข่ือนข้ึนมา ผูรับ
อนุญาตยินยอมสละท่ีดินเพ่ือใหกรมชลประทานมีเขตคันคลอง นับตั้งแตสันอาคารปองกันตลิ่งข้ึนมาเปน
ระยะ 3.00 เมตร ตลอดแนวเขตท่ีดินเพ่ือประโยชนในกิจการชลประทาน 

3.8  ตรวจดูแบบแปลนของผูขออนุญาต และแบบแปลนรูปตัด ผังบริเวณของโครงการ ท่ีมีการขออนุญาต 
วามีความสอดคลองกันหรือไม 
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3.9 ผูขออนุญาตตองมีหนังสือยืนยันกับกรมชลประทานวายอมรับผิดชอบคาเสียหายและคาใชจาย                 
ในการจัดการแกไขปญหาท้ังหมด หากเกิดความเสียหายกับน้ําและทางน้ําชลประทานหรืออาคารชลประทาน 
หรือกับประชาชนท่ีไดรับผลกระทบ อันเกิดจากการกระทําของผูขออนุญาต 
 

หมายเหตุ :  
 เม่ือไดพิจาณาปญหาและอุปสรรคตางๆ ตองานชลประทานแลว หากมีกรณีดังตอไปนี้ใหสงเรื่อง
เสนอกรมชลประทาน โดยรองอธิบดีฝายบํารุงรักษา (ประธานคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ
ปฏิบัติ การขออนุญาตเก่ียวกับท่ีราชพัสดุและการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ) เพ่ือพิจารณาสั่งการตอไป 
 ก. หากการพิจารณาทางดานวิศวกรรมแลวมีเง่ือนไขบางประการท่ีไมสามารถปฏิบัติได หรือมี
เง่ือนไขเพ่ิมเติม นอกเหนือจากท่ีกําหนด 
 ข.  เปนโครงการท่ีมีผลกระทบเกินขอบเขตของสํานักชลประทาน 
         ค. เปนโครงการท่ีเปนแนวนโยบายของกรมชลประทาน     

4.  กลุมงานการใชพ้ืนท่ีดานชลประทาน สวนปรับปรุงบํารุงรักษา สํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา  
มีข้ันตอนการดําเนินการ  ดังนี้ 
     4.1 ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน รวมท้ังใหคําปรึกษา แนะนํา ปญหาเก่ียวกับการขออนุญาตใช            
ท่ีราชพัสดุและท่ีดินของรัฐประเภทอ่ืนท่ีกรมชลประทานใชประโยชน 
 4.2 ตรวจสอบสําเนาหนังสืออนุญาต หากมีขอผิดพลาดสงสําเนาหนังสืออนุญาตใหโครงการแกไข 
 4.3 รวบรวมรายละเอียดการอนุญาต ลงในฐานขอมูลการอนุญาตใหใชท่ีราชพัสดุและท่ีดินของรัฐ
ประเภทอ่ืนท่ีกรมชลประทานใชประโยชน 
หมายเหตุ 

1. กรณีเจาหนาท่ีผูรับคํารอง (ตามระเบียบกรมชลประทานวาดวยการขอใชและการจัดหาประโยชนเก่ียวกับท่ี

ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน พ.ศ. 2551 ขอ 6) หรือผูอํานวยการสํานักชลประทานเปน

ผูพิจารณาไมใหความยินยอม หรือไมอนุญาตตามคํารองขอของผูขออนุญาตโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย

วาดวยการชลประทานหลวง โดยทําเปนหนังสือ (ตามขอ 9) และตามคําสั่งกรมชลประทานท่ี ข 152/2555 

ขอ 2.1 วรรคทาย ถือวาเปนคําสั่งทางปกครอง ดังน้ัน นอกจากขอความในหนังสือจะตองแจงเหตุผล ขอ

กฎหมาย ตองระบุขอความวาหากประสงคจะอุทธรณ หรือโตแยงคําสั่งใหผูขออนุญาตยื่นอุทธรณ หรือ

โตแยงตอเจาหนาท่ีผูทําคําสั่งทางปกครองภายใน 15 วันนับแตวันท่ีผูขออนุญาตไดรับหนังสือแจง (ถาไม

กําหนดระยะเวลา 15 วัน สิทธิในการอุทธรณหรือโตแยงจะขยายเปน 1 ป นับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจง) 

2. เมื่อเจาหนาท่ีผูรับคํารองหรือผูอํานวยการสํานักชลประทานไดรับหนังสืออุทธรณหรือโตแยงคําสั่งจากผู
อุทธรณแลวจะตองพิจารณาอุทธรณ หากมีความเห็นดังตอไปน้ี 

2.1 เห็นดวยกับคําอุทธรณไมวาท้ังหมดหรือบางสวน (โดยสรุปจะยินยอมหรืออนุญาต) ใหดําเนินการ
เปลี่ยนแปลงคําสั่งทางปกครองแลวแจงใหผูอุทธรณทราบเปนหนังสือไมเกิน 30 วัน นับแตวันท่ีไดรับ
อุทธรณ 

2.2 ไมเห็นดวยกับคําอุทธรณไมวาท้ังหมดหรือบางสวน (โดยสรุปไมยินยอมหรือไมอนุญาต) ใหรายงาน
ความเห็นพรอมเหตุผลเสนออธิบดีกรมชลประทานผานผูบังคับบัญชาตามสายการบังคับบัญชาโดยดวน 
ท้ังน้ีเพ่ืออธิบดีกรมชลประทานจะไดพิจารณาอุทธรณและแจงผลใหผูอุทธรณทราบไมเกิน 30 วัน นับ
แตวันท่ีอธิบดีกรมชลประทานไดรับอุทธรณ 

3. กรณีเปนการปฏิเสธผูขออนุญาตโดยสวนราชการอ่ืนท่ีเก่ียวของ ใหผูอํานวยการสํานักชลประทานจัดทํา
หนังสือแจงผูขออนุญาตใชสิทธ์ิอุทธรณหรือโตแยงคําสั่งไปยังสวนราชการน้ัน 

                   (ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539) 
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เอกสารอางอิงของกระทรวงการคลัง และกรมธนารักษ 
1. พระราชบัญญัติท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2518 
2. กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช  
 และจัดหาประโยชนเก่ียวกับท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2545 
3. กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช  
 และจัดหาประโยชนเก่ียวกับท่ีราชพัสดุ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 
4. กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช  
 และจัดหาประโยชนเก่ียวกับท่ีราชพัสดุ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549 
5. คําสั่งกรมธนารักษ ท่ี 281/2549 ลงวันท่ี 15 พ.ค. 2549 เรื่อง การมอบอํานาจ 
 ใหผูวาราชการจังหวัดตามระบบบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 
6. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2552 
7. คําสั่งกรมธนารักษ ท่ี 296/2553 ลงวันท่ี 29 มิถุนายน 2553 เรื่อง หลักเกณฑ  
 การกําหนดอัตราคาเชา  คาทดแทน   และคาธรรมเนียมเก่ียวกับการจัดหา 
 ประโยชนในท่ีราชพัสดุ 
8. คําสั่งกรมธนารักษ ท่ี 508/2553 ลงวันท่ี 20 กันยายน 2553  เรื่องมอบอํานาจ 
 ใหธนารักษพ้ืนท่ี ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธนารักษ 
9. คําสั่งกรมธนารักษ ท่ี 509/2553 ลงวันท่ี 20 กันยายน 2553 เรื่อง มอบอํานาจให 
 ผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธนารักษ  

 

เอกสารอางอิงของกรมชลประทาน 
1. พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
2. ระเบียบกรมชลประทานวาดวยการขอใชและการจัดหาประโยชนเก่ียวกับ 

ท่ีราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน พ.ศ. 2551 
3. ประกาศกรมชลประทานเรื่องการรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ พ.ศ. 2552 
4.  คําสั่งกรมชลประทาน ท่ี ข 1021/2552 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ

ปฏิบัติการขออนุญาตเก่ียวกับท่ีราชพัสดุ และการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ ลงวันท่ี 26 
พฤศจิกายน 2552 

5. บันทึกขอความ ท่ี ฝผง. 881/2554 ลงวันท่ี 19 กรกฎาคม 2554 เรื่อง ขออนุมัติ 
ใชรหัสและแบบฟอรมท่ีปรับปรุงใหมพรอมยกเลิกรหัสและแบบฟอรมเดิม 

6. บันทึกขอความ ท่ี E ฝผง. 128/2555 ลงวันท่ี 25 มกราคม 2555 เรื่อง ขออนุญาต 
ใชแบบฟอรม ผ.ย. 53, ผ.ย. 54, ผ.ย. 55 

7. คําสั่งกรมชลประทานท่ี ข 151/2555 ลงวันท่ี 6 กุมภาพันธ 2555 เรื่อง มอบอํานาจ 
ในการดําเนินการขอใชท่ีดินของรัฐทุกประเภท 

8. คําสั่งกรมชลประทานท่ี ข152/2555 ลงวันท่ี 6 กุมภาพันธ 2555 เรื่อง มอบอํานาจ 
ดําเนินการกรณีหนวยงานของรัฐหรือบุคคลอ่ืนขอใชท่ีดินของรัฐประเภทอ่ืนท่ี 
กรมชลประทานใชประโยชนนอกเหนือจากท่ีราชพัสดุ 

9. มาตรฐานการเขียนแบบงานชลประทาน (กรอบชื่อแบบ) 
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บทท่ี 3 
การขออนุญาตจัดระเบียบการเดินรถโดยสารบนถนนบนคันคลองชลประทาน 

************** 

1. ผูขออนุญาต  
 กรมการขนสงทางบกหรือผูรับมอบหมาย หรือผูวาราชการจังหวัด ในฐานะประธานกรรมการ                 
ของคณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกประจําจังหวัด 

2.  ผูขออนุญาต ย่ืนคํารองขอใชท่ีดินตอโครงการหรือหนวยงานอ่ืนๆ ของกรมชลประทานท่ีท่ีราชพัสดุ
นั้นตั้งอยู โดยมีหลักฐานประกอบคําขออนุญาตของผูขออนุญาตใชท่ีดิน ดังนี้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

2.1 ยื่นคํารองขอใชท่ีดิน (แบบ ชป.393) ลงนามโดยอธิบดีกรมการขนสงทางบก หรือผูวาราชการ
จังหวัด ในฐานะประธานกรรมการของคณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกประจําจังหวัด 

2.2 แผนท่ีแสดงเสนทางการจัดระเบียบเดินรถโดยสารพรอมแสดงตําแหนงอาคารชลประทาน 

3.  การพิจารณาดําเนินการของโครงการหรือหนวยงานอ่ืนๆ ของกรมชลประทานท่ีท่ีราชพัสดุนั้นตั้งอยู            
มีข้ันตอนการดําเนินการดังนี้ 

3.1 ใหเจาหนาท่ีผูรับคํารองดําเนินการตรวจสอบประเภทท่ีดินท่ีขออนุญาตใชวาจะตองเปนท่ีราชพัสด ุ
และตรวจสอบคุณสมบัติของผูขอเขาทําประโยชนตลอดจนเอกสารหลักฐานท่ีจําเปนท่ีใชประกอบคํารองนั้น
โดยเร็ว ในการพิจารณาให คํานึงถึงหลักการและเ ง่ือนไขให เปนไปตามบันทึกขอตกลงระหวาง                       
กรมชลประทานกับกรมการขนสงทางบก เรื่อง กําหนดเสนทางเดินรถรับสงคนโดยสารในเขตทาง
ชลประทาน ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2532) เปนสําคัญ 

3.2 ถาคํารองนั้นขัดกับหลักเกณฑการขอใชท่ีราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน              
และกฎหมายวาดวยการชลประทานหลวง ใหเจาหนาท่ีผูรับคํารองทําหนังสือตอบแจงขอขัดของใหผูขอเขา
ทําประโยชนทราบโดยตรงภายใน 7 วันทําการ นับแตวันรับคํารอง 

3.3 หากคํารองนั้นถูกตองใหเจาหนาท่ีผูรับคํารองมีหนังสือแจงผูขอเขาทําประโยชนภายใน 3 วันทําการ 
ใหจัดทําแผนท่ีและผังบริเวณท่ีราชพัสดุ โดยจัดทํารายละเอียดประกอบแผนท่ีระบุหมายเลขท่ีดินตาม
หนังสือสําคัญ หรือระวางหมุดหลักฐาน เนื้อท่ีท่ีขอเขาทําประโยชนลงในแผนท่ีใหชัดเจน สงใหเจาหนาท่ี              
ผูรับคํารองเพ่ือจัดทําแบบรายงานตรวจสอบท่ีดินและการเปรียบเทียบละเอียดและแผนท่ี 

3.4 จัดทํารายงานตรวจสอบการขออนุญาต ชป.393/9 
3.5 รายละเอียดประกอบแผนท่ีตามขอ 3.3 ใหหมายถึงแผนท่ีแสดงตําแหนงอาคารชลประทาน ลงนาม

ผาน เห็นชอบ อนุมัติ ในกรอบแบบท่ีกรมชลประทานกําหนดแนบทายคูมือนี้ 
3.6 ภายหลังจากไดพิจารณาดานวิศวกรรมตามขอ 4 แลวใหผูอํานวยการโครงการหรือหนวยงานอ่ืนๆ 

ของกรมชลประทานท่ีท่ีราชพัสดุนั้นตั้งอยู พิจารณาเสนอผูอํานวยการสํานักชลประทาน เพ่ือพิจารณา
อนุญาตหรือไมอนุญาต 

4.  การพิจารณาดานวิศวกรรมของรถโดยสารประจําทาง  
กําหนดเสนทางเดินรถไดเฉพาะทางท่ีกรมชลประทานไดกอสรางไดมาตรฐานตามกรมทางหลวงเทานั้น 

โดยมีการกําหนดน้ําหนักรถรวมน้ําหนักบรรทุก กรมชลประทานกําหนดไวเปน 3 กรณี คือ 
 ก. ทางลําเลียงใหญ ชั้น 1 เทียบเทาทางมาตรฐาน F4 ของกรมทางหลวง ผิวจราจรลาดยางขนาดกวาง 
5.50 เมตร ไหลทางขางละ 1.75 เมตร รับน้ําหนักรถรวมน้ําหนักบรรทุกไดไมเกิน 18 ตัน 
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 ข. ทางลําเลียงใหญ ชั้น 2 เทียบเทาทางมาตรฐาน F5 ของกรมทางหลวง ผิวจราจรลูกรัง กวาง 9.00 เมตร 
รับน้ําหนักรถรวมน้ําหนักบรรทุกไมเกิน 18 ตัน 
 ค. ทางลําเลียงยอย เทียบเทาทางมาตรฐาน F6 ของกรมทางหลวง ผิวจราจรลูกรังขนาดกวาง 6.00 เมตร   
ไมมีไหลทาง รับน้ําหนักรถรวมน้ําหนักบรรทุกไดไมเกิน 12 ตัน 
     สําหรับเสนทางท่ีนอกจาก ขอ ก – ค กรมชลประทานจะกําหนดน้ําหนักรถรวมน้ําหนักบรรทุกเปนราย
เสนทาง 

5.  การพิจารณาของสํานักชลประทาน 
 ผูอํานวยการสํานักชลประทานดําเนินการพิจารณาอนุญาตหรือไมอนุญาต โดยทําหนังสือลงนามแจง
กรมการขนสงทางบกทราบ 
 เนื่องจากเปนการขอเขาทําประโยชนบนผิวถนนบนคันคลองชลประทาน ซ่ึงไมไดเปนการใชท่ีดินท่ีติด
ตรึงตรา จึงเปนอํานาจพิจารณาอนุญาตของกรมชลประทานโดยตรง 

6.  การออกหนังสืออนุญาต 
 เม่ือกรมการขนสงทางบกไดรับหนังสือแจงการอนุญาตจากกรมชลประทานแลว กรมการขนสงทางบก
จะออกหนังสืออนุญาตประกอบการขนสงใหแกผูประกอบการ และจะตองแจงใหกรมชลประทานทราบ 
พรอมท้ังสงสําเนาหนังสืออนุญาตใหกับกรมชลประทานทราบภายใน 1 เดือน นับแตวันท่ีออกใบอนุญาต 
ท้ังนี้เพ่ือกรมชลประทานจะไดเก็บเปนหลักฐานทางราชการตอไป 

กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
1. พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
2. พระราชบัญญัติท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2518 
3. กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช และจัดหาประโยชน

เก่ียวกับท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2545 
4. คําสั่งกรมชลประทาน ท่ี 249/2554 เรื่อง การแบงงานและหนาท่ีความรับผิดชอบของ                         

สํานักชลประทานท่ี 1 – 17 (เปนการภายใน ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2554) 
5. บันทึกขอตกลงระหวางกรมชลประทานกับกรมการขนสงทางบก เรื่อง กําหนดเสนทาง                  

การเดินรถรับสงคนโดยสารในเขตทางชลประทาน ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2532) 
 

 

*********************** 



 

***   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    ***    
คูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุคูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุ  และที่ดินของรัฐประและที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชนเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน    

กรมชลประทานกรมชลประทาน  

- 231 - 

บทท่ี 4 
การตออายุหนังสืออนุญาต 

******************* 
   หนังสืออนุญาตมีหลายประเภท ดังท่ีกลาวไวในบทท่ี 2 หนังสืออนุญาตบางประเภทไมมีการกําหนด
ระยะเวลาการอนุญาต แตบางประเภทจําเปนตองกําหนดระยะเวลาการอนุญาตไวเพ่ือดําเนินการ เชน 
ตรวจสอบโครงสรางของอาคาร การบํารุงรักษา การตรวจสอบสภาพของการใชงาน การตรวจสอบผลกระทบ
ตอการชลประทาน เชนกรณี การระบายน้ําลงทางน้ําชลประทานท่ีไมไดคามาตรฐานตามท่ีกรมชลประทาน
กําหนด เปนตน 

     หนังสืออนุญาตประเภทท่ีไมกําหนดระยะเวลาการอนุญาต มีดังนี้ 
          1.  การกอสรางสะพานถาวร เชน สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (ผ.ย. 37) เนื่องจากอาคารท่ีกอสราง
เปนอาคารถาวรม่ันคงแข็งแรง มีอายุการใชงานนาน 
   2.  การขออนุญาตใหกอสรางถนน/ปรับปรุงถนน (ผ.ย.40) เนื่องจากถนนท่ีกอสรางหรือปรับปรุงเปน
ถนนของกรมชลประทาน การดูแลรักษาเปนหนาท่ีของกรมชลประทาน 
          3.  การขออนุญาตใหขุดลอก (ผ.ย.43) เนื่องจากการขุดลอกเปนการดูแล บํารุงรักษา ของกรม
ชลประทาน  ซ่ึงเปนภารกิจท่ีดําเนินการแลวเสร็จในครั้งเดียว  
          4.  การขออนุญาตทําทางเชื่อม (ผ.ย. 53) เนื่องจากเปนสิ่งกอสรางท่ีถาวร ม่ันคง แข็งแรง มีอายุการ 

ใชงานนาน              

   หนังสืออนุญาตประเภทท่ีกําหนดระยะเวลาการอนุญาต มีดังนี้ 
    1.  การขออนุญาตใหกอสรางสะพาน (ผ.ย.37) กรณีสะพานขามทางน้ําชลประทานท่ีชวงกลางยก               
ปด – เปดได ใหกําหนดอายุการอนุญาต คราวละไมเกิน 5 ป การขออนุญาตกอสรางสะพานชั่วคราวใหกําหนด
อายุการอนุญาตคราวละไมเกิน 3 ป 
   2.  การขออนุญาตใหฝงทอ/วางทอ (ผ.ย.38) ทุกชนิด เชน  ทอประปา ทอสูบน้ําดิบ ทอกาซ ทอน้ํามัน               
กําหนดระยะเวลาการอนุญาต คราวละไมเกิน 5 ป  
   3.  การขออนุญาตปกเสา/พาดสาย/รอยสายไฟฟา/โทรศัพท (ผ.ย.39) กําหนดระยะเวลาการอนุญาต             
คราวละไมเกิน 5 ป 
          4.  หนังสืออนุญาตใหกอสรางสิ่งปลูกสรางเปนการชั่วคราวในเขตท่ีดินกรมชลประทาน (ผ.ย.41) เชน                        
การปรับปรุงภูมิทัศน ศาลาเอนกประสงค ปายบอกทาง ปอมยามตํารวจ ลานกีฬาฯลฯ กําหนดระยะเวลาการ
อนุญาตคราวละไมเกิน 5 ป 
   5.  การขออนุญาตใหใชท่ีดินเพ่ือฝงทอระบายน้ําท่ีผานระบบบําบัดน้ําเสีย (ผ.ย.42) กําหนดระยะเวลา
การอนุญาตคราวละไมเกิน 3 ป  
   6.  การขออนุญาตกอสรางอาคารปองกันตลิ่งทางน้ําชลประทาน (ผ.ย.44) กําหนดระยะเวลาการ
อนุญาต คราวละไมเกิน 5 ป 

         การตออายุหนังสืออนุญาต 
         เม่ือหนังสืออนุญาตครบกําหนดระยะเวลาการอนุญาต หากผูรับอนุญาตยังมีความประสงคจะใชท่ีดิน 
บริเวณท่ีขออนุญาตตอไปอีก ในเง่ือนไขของหนังสืออนุญาตมีการกําหนดระยะเวลาตามขอความวา “หนังสือ
อนุญาตฉบับนีมี้กําหนดเวลา....ป นับตั้งแตวันถัดจากวันท่ีผูอนุญาตไดลงนามในหนังสืออนุญาตเปนตนไป”  
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และมีขอความ   ในยอหนาถัดมาวา “กอนครบกําหนดเวลาการอนุญาตถาหากผูรับอนุญาตยังมีความ
ประสงคจะใชท่ีดิน ................(ตามประเภทท่ีขออนุญาต)............... ตอไปอีก ก็ใหทําหนังสือขอตออายุ
หนังสืออนุญาตไปยังกรมชลประทาน กอนครบกําหนดเวลาอนุญาตไมนอยกวา 30 วัน แตกรมชลประทาน
สงวนสิทธิท่ีจะอนุญาตหรือไมก็ได โดยจะคํานึงถึงงานชลประทานเปนประการสําคัญ” จากขอความนี้ผูขอ
อนุญาตจะตองยื่นเรื่องขอตออายุกอนครบกําหนดระยะเวลา 30 วันพรอมแนบหลักฐานการตออายุ และ
รายละเอียดการขอตออายุหนังสืออนุญาตฉบับดังกลาว  ยื่นเรื่องหรือสงหนังสือถึงโครงการฯ เจาของพ้ืนท่ีกอน
ครบกําหนดระยะเวลาการอนุญาตตามเง่ือนไขของหนังสือ ท้ังนี้กอนครบกําหนด โครงการฯ เจาของพ้ืนท่ีควร
ตรวจสอบหนังสืออนุญาตท่ีจะครบอายุการอนุญาตและทําหนังสือแจงเตือนผูขออนุญาตมาตออายุหนังสือ
อนุญาตเพ่ือใหทันกอนวันครบกําหนด          

   หลักฐานประกอบการขอตออายุหนังสืออนุญาต 
1. สวนราชการ 
- หนังสือยื่นเรื่องขอตออายุหนังสืออนุญาต 
- สําเนาคูฉบับหนังสืออนุญาตฉบับแรก รวมท้ังฉบับตออายุทุกฉบับ (ถามี) 
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/บัตรพนักงานของรัฐ (ลงนามรับรองสําเนา) 
- กรณีมอบอํานาจจะตองมีหนังสือมอบอํานาจจากสวนราชการ (ลงนามรับรองสําเนา) 

2. รัฐวิสาหกิจ 
- หนังสือยื่นเรื่องขอตออายุหนังสืออนุญาต ลงนามโดยผูแทนรัฐวิสาหกิจหรือผูไดรับมอบอํานาจ 
- สําเนาคูฉบับหนังสืออนุญาตฉบับแรก รวมท้ังฉบับตออายุทุกฉบับ (ถามี) 
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/บัตรประจําตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ลงนามรับรองสําเนา) 
- กรณีมอบอํานาจตองทําเปนหนังสือมอบอํานาจพรอมติดอากรแสตมป 30 บาท 

3. นิติบุคคล/บุคคลธรรมดา 
- หนังสือยื่นเรื่องขอตออายุหนังสืออนุญาต 
- สําเนาคูฉบับหนังสืออนุญาตฉบับแรก รวมท้ังฉบับตออายุทุกฉบับ (ถามี) 
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน , สําเนาทะเบียนบานของผูขออนุญาต (ลงนามรับรองสําเนา) 
- ถามีการมอบอํานาจจะตองทําเปนหนังสือมอบอํานาจ ติดอากรแสตมป 30 บาท พรอมสําเนาบัตร

ประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบานของผูมอบอํานาจและของผูรับมอบอํานาจ (ลงนามรับรองสําเนา) 
- หากเปนบริษัท หางหุนสวนผูมีสิทธิลงนามในหนังสือมอบอํานาจจะตองเปนกรรมการหรือหุนสวน

ผูจัดการผูมีอํานาจตามหนังสือของกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย (ลงนามรับรองสําเนา)  
- ตนฉบับหนังสือรับรองนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย รับรองไมเกิน 1 เดือน 

หรือสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลดังกลาว พรอมลงนามรับรองโดยกรรมการผูมีอํานาจและประทับตราสําคัญของ
นิติบุคคลนั้นหรือโดยหุนสวนผูจัดการผูมีอํานาจ หรือหนังสือรับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส 
 หมายเหตุ : กรณีขอตออายุหนังสืออนุญาตระบายน้ําท่ีผานระบบบําบัดน้ําเสียจะตองเพ่ิมหลักฐาน ดังนี้ 

- รูปถายอาคารบําบัดน้ําเสียรวมท้ังระบบยังมีสภาพสมบูรณมีประสิทธิภาพในการใชงาน 
- ผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําตามมาตรฐานคุณภาพน้ําท้ิงในทางน้ําชลประทานของกรมชลประทาน  
- หนังสือรับรองของหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของ หรือชุมชน/ชุมชนทองถ่ินท่ีรับรองวาคุณภาพน้ําท้ิง

ไมกอใหเกิดความเดือดรอนตอการดํารงชีพ 
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    ข้ันตอนการตออายุหนังสืออนุญาต มีข้ันตอนการปฏิบัติ ดังนี้ 
1.  โครงการในฐานะผูอนุญาต  เม่ือไดรับหนังสือขอตออายุหนังสืออนุญาตแลว จะตองนําเรื่องเดิม

พรอมตนฉบับหนังสืออนุญาตท่ีออกใหผูขออนุญาตฉบับแรกรวมท้ังฉบับตออายุ (ถามี) แนบประกอบการ
พิจารณาเพราะจะตองพิจารณาใหเปนไปตามหลักเกณฑและเง่ือนไขตามท่ีกําหนดไวในหนังสืออนุญาต  

    เม่ือผูขออนุญาตไดแนบหลักฐานสําเนาคูฉบับหรือสําเนาหนังสืออนุญาตดังกลาว มาเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาในการขอตอหนังสืออนุญาต หากโครงการพิจารณาแลว เห็นสมควรใหตออายุหนังสือ
อนุญาตหรือไมสมควรใหตออายุหนังสืออนุญาต ใหสรุปความเห็นพรอมแนบเรื่องเดิมเสนอสํานักชลประทาน
เพ่ือพิจารณา 

2.  สํานักชลประทาน  มีหนาท่ีพิจารณาอนุมัติหรือไมอนุมัติการตออายุหนังสืออนุญาต  
    -  กรณีอนุมัติ  เม่ือผูอํานวยการสํานักชลประทานมีความเห็นสมควรอนุมัติใหตออายุได ใหสงเรื่อง

ใหโครงการเจาของพ้ืนท่ีเพ่ือดําเนินการตอไป 
    -  กรณีไมอนุมัติ  เม่ือผูอํานวยการสํานักชลประทานมีความเห็นไมสมควรอนุมัติใหตออายุหนังสือ

อนุญาต ใหทําหนังสือแจงไมอนุญาต โดยแจงเหตุผล ขอกฎหมายใหผูขออนุญาตทราบ 
3.  โครงการ เม่ือไดรับเรื่องการอนุมัติจากผูอํานวยการสํานักชลประทานแลว ใหโครงการออกหนังสือ

อนุญาตใหตออายุ โดยใชแบบ ผ.ย.55 จํานวน  ๔ ชุด พรอมลงนามในหนังสืออนุญาตในฐานะนายชางชลประทาน
เปนเจาพนักงานผูอนุญาต และใหผูรับอนุญาตลงนามในฐานะผูรับอนุญาต ดังนี้  
 -  ตนฉบับ เก็บไวท่ีโครงการ 1 ชุด 
 -  คูฉบับ เก็บไวท่ีผูรับอนุญาต 1 ชุด 
 -  สําเนา เก็บไวท่ีสํานักชลประทาน 1 ชุด 
 -  สําเนา เก็บไวท่ีกลุมงานการใชพ้ืนท่ีดานชลประทาน 1 ชุด 

    การนับวันเริ่มตนและวันครบกําหนดของการตออายุหนังสืออนุญาต 
ในการนับวันเริ่มตนแหงระยะเวลาท่ีขยายหรือตออายุหนังสืออนุญาตออกไป ตามประมวลกฎหมาย

แพงและพาณิชย มาตรา 193/7 กําหนดไววา “ถามีการขยายระยะเวลาออกไปโดยมิไดมีการกําหนดวันเริ่มตน
แหงระยะเวลาท่ีขยายออกไปใหนับวันท่ีตอจากวันสุดทายของระยะเวลาเดิมเปนวันเริ่มตน” 

จากขอกฎหมาย ถามีการตออายุหนังสืออนุญาตออกไป การนับวันเริ่มตนของหนังสืออนุญาต จะตอง
นับตอจากวันสุดทายของระยะเวลาเดิม คือวันท่ีครบกําหนดอายุหนังสืออนุญาตฉบับแรก 

ตัวอยาง  หนังสืออนุญาตฉบับแรกลงวันท่ี 25 มกราคม 2554 กําหนดระยะเวลา 2 ป ครบกําหนด
วันท่ี 25 มกราคม 2556 ดังนั้น การนับวันเริ่มของวันท่ีตออายุหนังสืออนุญาตก็คือวันท่ี 26 มกราคม 2556                       
ถาตออายุหนังสืออนุญาตใหอีก 2 ป ก็จะครบกําหนดวันท่ี 25 มกราคม 2558 ฉะนั้นถาตอใหอีก 2 ป                   
วันเริ่มตนของหนังสืออนุญาตก็คือวันท่ี 26 มกราคม 2558 และก็จะครบกําหนดหนังสืออนุญาตวันท่ี 25 
มกราคม 2560 

   การกรอกขอความในหนังสืออนุญาต ผ.ย.55                          
    -  ใหปฏิบัติตามคําอธิบายการกรอกขอความในหนังสืออนุญาต ผ.ย. 55 (ท่ีแนบ) 
 

 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
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บทที่ 5 
การใหคําเสนอแนะ การตรวจสอบติดตามและประเมินผล 

*************** 
    เพ่ือใหหนวยงานของกรมชลประทานสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง กรมจึงกําหนดไวในระเบียบ                      
กรมชลประทานวาดวยการขอใชและการจัดหาประโยชนเก่ียวกับท่ีราชพัสดุ ในความครอบครองของกรมชลประทาน   
พ.ศ.2551 ขอ 5  ใหฝายผลประโยชนและเงินกองทุน ใหคําเสนอแนะ ติดตามผลการดําเนินการของสํานักชลประทาน
ตางๆ เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบนี้ 
   ความสําคัญของการใหคําเสนอแนะ ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล นับวาเปนข้ันตอนท่ีสําคัญมากท้ังนี้
เพราะหากผูปฏิบัติงานของสํานักงาน/โครงการ ปฏิบัติงานไมถูกตอง แมเพียงเล็กนอย เม่ือไมไดรับคําแนะนําและไมมี
การตรวจสอบ ผูปฏิบัติงานจะไมทราบถึงขอผิดพลาดและยังคงปฏิบัติงานเชนเดิม ยอมกอใหเกิดความเสียหายตอกรม
ได เพราะการขออนุญาตใหใชท่ีดิน มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หลักเกณฑ และแบบฟอรม ท่ีตองยึดถือ
เปนหลักในการปฏิบัติงาน ท้ังยังมีหนวยงานท่ีเก่ียวของหลายฝายท้ังภายในกรมและหนวยงานภายนอก หากผูปฏิบัติ
ขาดความรู ความสามารถ ความเขาใจในรายละเอียดทุกข้ันตอน ท้ังทางดานกฎหมายและวิศวกรรมแลวอาจกอใหเกิด
ผลกระทบตอกรม ท้ังในดานภาพพจน ความนาเชื่อถือ และเกิดความเสียหายตองานชลประทาน ดวยเหตุผลดังกลาว 
กรมจึงกําหนดใหกลุมงานการใชพ้ืนท่ีดานชลประทาน สวนปรับปรุงบํารุงรักษา สํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา
ทําหนาท่ีใหคําเสนอแนะ ติดตามผลการดําเนินการของสํานักชลประทานตางๆ  

การใหคําเสนอแนะ 
    ในการใหคําเสนอแนะนั้น นอกจากการใหคําเสนอแนะวิธีการปฏิบัติงานการขออนุญาตเก่ียวกับการขอใชและการ
จัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุท่ีเปนขอหารือ หรือใหคําปรึกษากรณีการขออนุญาตท่ัวไปแลว ยังรวมถึงการพิจารณาการขอ
อนุญาตท่ีเปนกรณีพิเศษ ไมเคยมีการขออนุญาตหรือไมเคยมีการอนุญาตมากอน ท้ังนี้เพราะในการปฏิบัติงานเก่ียวกับการ
ขออนุญาตใชท่ีดินท่ีกลาวมาท้ังหมดเปนการขออนุญาตท่ีมีวิธีการปฏิบัติงานและประเภทของการขออนุญาตท่ีสามารถ
กําหนดวิธีการปฏิบัติ หลักเกณฑดานวิศวกรรม กฎหมาย ระเบียบ ท่ีจะรองรับไดอยางชัดเจน หากแตในทางปฏิบัติจริงอาจ
มีผูขออนุญาตบางราย ขออนุญาตใชท่ีดินกรณีอ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีกลาวมาแลวในบทท่ี ๒ เปนเหตุใหผูปฏิบัติงานไม
สามารถพิจารณาดําเนินการได ใหดําเนินการตามแนวทางดังตอไปนี้ 
   1.  พิจารณาเสนอปญหาขออุปสรรค ขอคิดเห็นตามลําดับชั้น เพ่ือประชุมหารือรวมกันภายในหนวยงานเพ่ือหา
แนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสม 
   2.  การขออนุญาตบางกรณีเปนนโยบายของภาครัฐ เชน การใชสถานท่ีราชการจัดเปนสถานท่ีทองเท่ียว เพ่ือ
สงเสริมการทองเท่ียวและเศรษฐกิจภายในทองถ่ิน กรณีดังกลาวใหนําเขาสูกระบวนการพิจารณาหาแนวทางรวมกันกับ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน กรมชลประทาน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประมงทองถ่ิน อําเภอทองท่ี เจาทาภูมิภาค ปาไม
จังหวัด อัยการจังหวัด ฯลฯ โดยผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน ท้ังนี้ ในสวนของกรมชลประทานแมจะเปนนโยบายภาครัฐ 
หากเปนกรณีท่ีไมอาจอนุญาตได เพราะขัดตอพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 ก็ไมอาจอนุญาตได  
 3.  กรณีท่ีมีปญหาไมอาจหาขอยุติได  ใหทําบันทึกหารือกลุมงานการใชพ้ืนท่ีดานชลประทาน สวนปรับปรุง
บํารุงรักษา สํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา เพ่ือพิจารณาปญหาและแนวทางปฏิบัติ กรณีท่ีเก่ียวของกับวิธีการ
ปฏิบัติงาน ข้ันตอนการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ ดานวิศวกรรม กลุมงานการใชพ้ืนท่ีดานชลประทาน 
สวนปรับปรุงบํารุงรักษา สํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา จะทําบันทึกแจงตอบเอง กรณีขอหารือท่ีเก่ียวของกับ            
ดานกฎหมายจะสงใหสํานักกฎหมายและท่ีดินพิจารณา หากเปนกรณีท่ียุงยากและตองพิจารณารวมกัน อาจนําเขาสู
กระบวนการประชุมหารือผูเก่ียวของ ไดแกสํานักกฎหมายและท่ีดิน สํานักออกแบบและสถาปตยกรรม                         
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โดยสํานักชลประทาน/โครงการเจาของเรื่อง เปนผูนําเสนอขอเท็จจริงและปญหา เพ่ือหาขอยุติใหไดสําหรับเปน                     
แนวทางปฏิบัติ  
    อนึ่ง กลุมงานการใชพ้ืนท่ีดานชลประทาน ไดรวบรวมคําถาม – คําตอบ เก่ียวกับการขออนุญาตตางๆ              
เปนรูปเลม โดยไดแจกใหสงสํานักชลประทานและโครงการฯ ไวใชประโยชนแลว หรือสามารถเรียกดูไดจากเว็บไซต 
http://www3.rid.go.th/fad/fad_rev/rev_1.htm 
 

การตรวจสอบ 
   เพ่ือใหการตรวจสอบการปฏิบัติงานของสํานักชลประทาน/โครงการมีประสิทธิภาพ กลุมงานการใชพ้ืนท่ีดาน
ชลประทาน สวนปรับปรุงบํารุงรักษา สํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา จึงไดกําหนดมาตรฐานในการตรวจสอบ 
โดยจัดทําแบบฟอรมการตรวจสอบสําเนาหนังสืออนุญาตใหใชท่ีดินและแบบตรวจสอบการตออายุหนังสืออนุญาตใหใช
ท่ีดินข้ึน เพ่ือใหการตรวจสอบของเจาหนาท่ีกลุมงานการใชพ้ืนท่ีดานชลประทานไดมาตรฐานเดียวกัน โดยสํานัก
ชลประทาน/โครงการท่ีออกหนังสืออนุญาตใหใชท่ีดินหรือออกหนังสืออนุญาตการตออายุใหใชท่ีดิน จะตองสงสําเนา
หนังสืออนุญาตใหกลุมงานการใชพ้ืนท่ีดานชลประทานและมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานดานการขอใชท่ีดิน
ของสํานักชลประทาน/โครงการตางๆ ตามแผนปฏิบัติการประจําป  
     ดังนั้น ในสวนของเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานการขอใชท่ีดินจึงตองมีการศึกษา วิเคราะห วิธีการปฏิบัติงานดานการ
ขอใชและจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุใหเขาใจในทุกข้ันตอนของการปฏิบัติงานตั้งแตการตรวจสอบเอกสารตางๆ ให
ถูกตองครบถวน ตองมีความละเอียดรอบคอบในการตรวจสอบเพ่ือมิใหเกิดความผิดพลาดในการตรวจสอบ ท้ังยังตอง
สามารถแกไขปญหาตางๆ ไดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ อยางมีประสิทธิภาพ ตองศึกษากฎหมาย ระเบียบ 
หลักเกณฑใหเขาใจอยางแมนยําและติดตามการแกไขกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑตางๆ เพ่ือใหสามารถใหคําแนะนํา
ไดอยางถูกตอง ตองรูจักใชวิจารณญาณในการเสนอแนะขอคิดเห็น วิเคราะหปญหาใหถูกตอง เพ่ือประกอบการ
พิจารณาในการท่ีจะตรวจสอบสําเนาหนังสืออนุญาตและใหคําเสนอแนะไดถูกตอง เปนมาตรฐาน ในกรณีท่ีพบความ
ผิดพลาดของสําเนาหนังสืออนุญาตก็จะตองชี้แจงขอผิดพลาด พรอมแนะนําวิธีการปฏิบัติท่ีถูกตองในทุกข้ันตอนได 
หรือบางครั้งจะตองจัดทําตัวอยางท่ีถูกตองใหกับผูปฏิบัติงานเพ่ือใชเปนแนวทางปฏิบัติงานตอไป 
    ดวยเหตุผลดังกลาวเจาหนาท่ีงานขอใชท่ีดิน จึงจําเปนจะตองศึกษาและพัฒนาตนเองใหมีประสิทธิภาพในการ
ทํางาน ติดตามขอมูลขาวสารการเปลี่ยนแปลงดานกฎหมายของหนวยงานท่ีเก่ียวของ ท้ังยังตองติดตอประสานงานกับ
หนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของ เชน สํานักชลประทาน โครงการ สํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา สํานักออกแบบ
และสถาปตยกรรม สํานักกฎหมายและท่ีดินเพราะจะตองทําหนาท่ีเปนคนกลาง ในการแกปญหาใหกับผูปฏิบัติงาน
ของสํานักงาน/โครงการ ตลอดจนถึงหนวยงานภายนอกท่ีเก่ียวของ เชน กรมธนารักษ กรมเจาทา หนวยงานผูขอ
อนุญาต ฯลฯ  
 

วิธีการตรวจสอบสําเนาหนังสืออนุญาต 
1. ตรวจสอบรายละเอียดตางๆ ตามแบบตรวจสอบท่ีกลุมงานการใชพ้ืนท่ีดานชลประทาน สวนปรับปรุง

บํารุงรักษา สํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา กําหนดข้ึนใชเปนมาตรฐาน 
2. กรณีตรวจสอบแลวถูกตองเสนอผูอํานวยการสํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยาเพ่ือทราบ 
3. กรณีตรวจสอบแลวไมถูกตอง จะตองชี้แจงขอผิดพลาด ลงในแบบตรวจสอบใหโครงการเจาของพ้ืนท่ี

ทราบและเขาใจเหตุผล พรอมท้ังแกไขหรือแนบตัวอยางท่ีถูกตองใหเพ่ือเปนแนวทางในการแกไข และ
ปฏิบัติงานไดถูกตองตอไป 

4. เม่ือโครงการแกไขตามขอทักทวงแลว จะตองตรวจสอบอีกครั้งกอนเสนอผูอํานวยการสํานักบริหารจัดการ
น้ําและอุทกวิทยา เพ่ือทราบ 



 

***   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    ***    

คูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุคูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุ  และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชนและที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน  
กรมชลประทานกรมชลประทาน  
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การติดตามและประเมินผล 
 การติดตาม คือ การตรวจติดตามงานหรือการปฏิบัติงาน เพ่ือลดปญหาท่ีเกิดข้ึนในระหวางการดําเนินงาน 
การติดตามงานเปนเครื่องมือท่ีใชสําหรับการควบคุมการดําเนินงานเพ่ือประโยชนในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงการ
ปฏิบัติงานใหเปนไปดวยดีในทันทีท่ีเกิดปญหาอุปสรรค 
 การประเมินผล คือ การตรวจสอบผลการดําเนินงานในระหวางท่ีกําลังดําเนินการ หรือภายหลังท่ีการ
ดําเนินการสําเร็จเสร็จสิ้นไปแลว 
 องคประกอบของการติดตามผลการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ 

1.  มีเปาหมายท่ีชัดเจน มีการกําหนดวางแผนการติดตาม/วัน/เวลา/ผูติดตามท่ีแนนอน โดยกําหนดเปน
ปฏิทินการติดตามประเมินผล 

2.  มีมาตรฐานท่ีแนนอน 
3.  มีการทบทวนความตองการของงานอยูเสมอ 
4.  มีการทบทวนเปาหมาย/มาตรฐานอยูเสมอ 
ดังนั้น เพ่ือใหการปฏิบัติงานดานการขอใชท่ีดินของกรมชลประทานถูกตอง เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ 

หลักเกณฑ จึงกําหนดใหมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของสํานักชลประทาน 
 

กระบวนการติดตามและประเมินผล 
ประกอบดวยข้ันตอน ดังนี้ 
1. กําหนดรายละเอียด 

โดยวางแผนเพ่ือการติดตามและประเมินผล เชน  
การวางแผนการปฏิบัติงานประจําปในการตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานดานการขอใชท่ีดินของ

สํานักชลประทาน เพ่ือใหเกิดความม่ันใจวาจะไดผลสําเร็จตามท่ีไดวางแผนเอาไว หรือสามารถแกไขไดทันทวงทีจาก
การตรวจติดตามในระหวางดําเนินงาน 

มีการอบรมการวางแผน การติดตามประเมินผลการดําเนินงานดานการขอใชท่ีดินในความครอบครอง
ของกรม หรือประชุมซักซอมความเขาใจใหกับเจาหนาท่ีท่ีตองไปทําการตรวจประเมินหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เชน 
เจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบการตรวจสอบสําเนาหนังสืออนุญาตของสํานักชลประทาน เพ่ือใหมีความรูความเขาใจ และ
แนวทางการตรวจสอบประเมินผลท่ีถูกตองเปนแนวทางเดียวกัน 

2. การเก็บรวบรวมขอมูล 
-   มีการประเมินผลการดําเนินงานของสํานักชลประทาน โดยการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานจาก

สําเนาหนังสืออนุญาตใหใชท่ีดิน ตามท่ีกลาวไวในเรื่องการตรวจสอบ 
- จัดทําทะเบียนฐานขอมูล โดยลงรายละเอียดขอมูลของผูขออนุญาตใชท่ีดิน ทุกสํานักชลประทาน 

รวมถึงลงทะเบียนในระบบการจัดเก็บเอกสารดวย 
3. การรายงานผลการติดตามและประเมินผลงาน 
 การรายงานนั้นเปนสิ่งสําคัญของการติดตามและประเมินผล เพราะเปนการสรุปผลการประเมินหลังจาก

ติดตามวาผลงานเปนอยางไร  เนื่องจากจะตองมีขอเสนอแนะ แนวทางในการแกไข และทําใหผูถูกประเมินสามารถ
ทราบสถานะปจจุบันในขณะท่ีถูกประเมิน และแนวทางการดําเนินงานตอไปในอนาคต เชน 

 - รายงานการตรวจสอบสําเนาหนังสืออนุญาตการขอใชท่ีดิน ในความครอบครองของกรมชลประทาน 
เสนอ ผส.บอ. ทุกเดือน และรายงานสํานักชลประทานทุก 3 เดือน 

 -   จัดทํารายงานเสนอผูบริหาร เพ่ือทราบขอมูลการตรวจสอบสําเนาหนังสืออนุญาตการขอใชท่ีดินทุกป 
 



 

***   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    ***    

คูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุคูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุ  และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชนและที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน  
กรมชลประทานกรมชลประทาน  

- 237 - 
 
 - จัดทําสรุปรายงานเสนอผูบริหาร เพ่ือใหทราบถึงปญหา อุปสรรค ท่ีเกิดจากการดําเนินงาน พรอม

ขอเสนอแนะ/แนวทางและวิธีการแกไขปญหาหรือปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน ดานการขอใชท่ีดิน 
 นําผลการติดตามประเมินผลการดําเนินงานดานการขอใชท่ีดินไปปรับปรุงการปฏิบัติงานเพ่ือแกไขปญหา

อุปสรรคท่ีเกิดจากการปฏิบัติงาน และเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานท่ีดีข้ึนในอนาคต โดยนําผลการดําเนินงานมา
วิเคราะห และจัดทําแผนพัฒนาหรือปรับปรุงการปฏิบัติงาน เชน 

 การพัฒนาดานการบริหารงาน 
 - มีการแกไขปรับปรุง กฎ ระเบียบ คําสั่งกรม ใหทันสมัยสอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวของ

กับการดําเนินงานดานการขอใชท่ีดิน 
 - มีการวางแผนกําหนดการติดตาม วัน ผูติดตามท่ีแนนอน โดยกําหนดเปนปฏิทินการติดตาม

ประเมินผลประจําเดือน/ประจําป 
 - มีมาตรฐานในเชิงคุณภาพของงานท่ีจะตองดําเนินการใหถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง 

หลักเกณฑ ท่ีกําหนดไวในแตละประเภทของการขออนุญาต ซ่ึงกรมไดกําหนดแบบฟอรมการขออนุญาต  แบบฟอรม
การตรวจสอบ  และแบบฟอรมการออกหนังสืออนุญาต เปนตัวกําหนดมาตรฐานในเชิงคุณภาพ และมีประกาศ             
กรมชลประทาน เรื่อง การรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ พ.ศ. 2552 โดยกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จ                           
24 วันทําการ 

 - มีคูมือการปฏิบัติงาน กําหนดข้ันตอน วิธีการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน เพ่ือเปนเครื่องมือใหเจาหนาท่ีใชใน
การปฏิบัติงานใหเปนมาตรฐานเดียวกันท้ังองคกร 

 - มีการพัฒนาฐานขอมูลและจัดเก็บอยางเปนระเบียบ เพ่ือสะดวกในการคนหาและนําไปใชงาน 

 การพัฒนาดานบุคลากร 
 - การเสริมความรู ความสามารถของบุคลากร ใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบ 

ขอบังคับ หลักเกณฑ ท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานดานการขอใชท่ีดินอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง เชน มีการจัดทํา
แผนพัฒนาบุคลากร 

 - โครงการจัดหาความรูและถายทอดความรูอยางเปนระบบดวยวิธีการสอนงาน/การติดตามและ
สังเกตจากผูบังคับบัญชา ฯลฯ 

 - มีโครงการฝกอบรม/สัมมนา/ประชุมชี้แจง  เพ่ือใหเกิดความรู ความเขาใจ เพ่ือเปนการเพ่ิมทักษะ
และศักยภาพในการปฏิบัติงานใหกับเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน ใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง 

  

การพัฒนาการใชเครื่องมือและอุปกรณ 
 - นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการปฏิบัติงาน เพ่ือทดแทนอัตรากําลังท่ีลดลง สนับสนุนใหมี

การนําเครื่องมือและอุปกรณคอมพิวเตอรมาใชรวมกัน เพ่ือใหเกิดความคุมคาและประหยัด 
 - มีเวปไซตของหนวยงานเพ่ือใชเปนชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสาร ในสวนของกลุมงานการใชพ้ืนท่ี

ดานชลประทาน สวนปรับปรุงบํารุงรักษา สํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา สามารถเรียกดูขอมูลการขอใชท่ีราชพัสดุ
ไดท่ี http://www3.rid.go.th/fad/fad_rev/rev_1.htm 
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ภาคผนวก ก 
เอกสารอางองิ 

แบบฟอรมคํารอง และแบบตรวจสอบ 
การขอใชท่ีราชพัสดุและท่ีดินของรัฐประเภทอ่ืนท่ีกรมชลประทานใชประโยชน 

ชป.393 คํารองขอใชท่ีดิน 
ชป.393/1 แบบตรวจสอบการขออนุญาตกอสรางสะพานขามทางนํ้าชลประทาน 
ชป.393/2 แบบตรวจสอบการขออนุญาตกอสรางสะพานเลียบทางนํ้าชลประทาน 
ชป.393/3 แบบตรวจสอบการวางทอประปาในเขตชลประทาน 
ชป.393/4 แบบตรวจสอบการขออนุญาตฝงทอสงนํ้า ทอระบายนํ้า ทอกาซ                   

และทอนํ้ามัน 
ชป.393/5 แบบตรวจสอบการขออนุญาตใชนํ้าชลประทาน ตั้งโรงสูบนํ้าชลประทาน 
  และวางทอสงนํ้า 
ชป.393/6 แบบตรวจสอบการขออนุญาตปกเสาพาดสายหรือรอยสายไฟฟา/โทรศัพท 
  ในเขตชลประทาน 
ชป.393/7 แบบตรวจสอบการขออนุญาตกอสรางถนนเช่ือมและปรับปรุงคันคลอง 
  คันก้ันนํ้า และถนนชลประทาน 
ชป.393/8 แบบตรวจสอบการขออนุญาตใชท่ีราชพัสดุในความครอบครองของ 
  กรมชลประทาน 
ชป.393/9 แบบตรวจสอบการขออนุญาตใหจัดระเบียบเดินรถโดยสารประจําทาง          

บนถนนชลประทาน 
ชป.393/10 แบบตรวจสอบการขออนุญาตกอสรางอาคารปองกันตลิ่งทางนํ้า 
  ชลประทาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

 กรมชลประทาน                                                                                              แบบ ชป. ๓๙๓ 

 
คํารองขอใชที่ดิน 

 

                                                                    เขียนท่ี.........................(๑).....................................                          
                    วันท่ี.....(๒).....  เดือน ............(๒).............. พ.ศ. .......(๒)........ 
  ผูขออนุญาต (สวนราชการ  รฐัวิสาหกิจ  นิติบุคคล  บุคคลธรรมดา).............…(๓)..………………..….…..  
………………………………………โดย ………………………(๔)……………………..……….. สํานักงาน/บานเลขท่ี……..….(๕).......….... 
หมูท่ี …(๕)……ถนน ………(๕)…………….  ตําบล / แขวง ………….(๕)..…………….. อําเภอ / เขต…………(๕)………..……....  
จังหวัด ……...……(๕)…….…………หมายเลขโทรศัพท …….……(๕)……..………….. เพ่ือขออนุญาต.................(๖)................  

�  สรางสะพาน.....................................  �  ฝงทอระบายน้ําเสีย 

�  ฝงทอ/วางทอ  และใชน้ํา   �  ขุดลอกคลอง 

� ปกเสาพาดสายหรือรอยสายไฟฟา/โทรศัพท �  กอสรางอาคารปองกันตลิ่ง 

� กอสราง........................................... . �  กอสรางถนน/ปรับปรุงถนน 

� อ่ืนๆ (โปรดระบุ)........................................................................................................................... 
บริเวณ.......................................(๖).............................................................................................. 

ไดแนบเอกสารหลักฐานประกอบการขออนุญาต ดังนี้..........(๗)..............(ใหใสเครื่องหมาย √  ในชองหนาขอท่ีตอง      
ยื่นเอกสารประกอบตามสถานะของผูขออนุญาต) 

�  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐ หรือสําเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ   
     และสําเนาทะเบียนบาน  ของผูขออนุญาต  (ลงนามรับรองสําเนา) 

�  หนังสือมอบอํานาจ  (กรณีมอบอํานาจ) ติดอากรแสตมป ๓๐ บาท พรอมสําเนาบัตรประจําตัว  
     ประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน ของผูมอบอํานาจและของผูรับมอบอํานาจ (ลงนามรับรอง   
     สําเนา) 

� สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการคา              
กระทรวงพาณิชย  ซ่ึงรับรองออกใหไมเกิน ๖ เดือน (ลงนามรับรองสําเนาโดยผูมีอํานาจลงนาม
แทนนิติบุคคล  พรอมประทับตรานิติบุคคลทุกหนา) 

�  แบบแปลน  แผนผังและแผนท่ี  โดยมีวิศวกรลงนามรับรอง (ใชเฉพาะกรมชลประทาน) 

�  รายการคํานวณและหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ผูออกแบบและคํานวณ
พรอมสําเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ลงนามรับรองสําเนา) เฉพาะกรณี
ท่ีเปนงานอยูในประเภทและขนาดของงานวิศวกรรมควบคุม     

                 ตามกฎหมายวาดวยวิศวกร 

�  หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ผูควบคุมการกอสราง พรอมสําเนา 
     ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ลงนามรับรองสําเนา)        

� สําเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ท่ีดิน หรือสิทธิครอบครอง เชน สําเนาโฉนดท่ีดิน หรืออ่ืนๆ             
(ลงนามรับรองสําเนา)                          

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา      

       ขอแสดงความนับถือ 

         …………………(๘)…………………….. 
       ( …………………….…..………………….. ) 
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คําอธิบายการกรอกขอความในชองวางตามแบบหนังสือคํารองขอใชท่ีดิน 
(แบบ ชป.๓๙๓) 

 
ชองท่ี ๑.  ใหระบุสถานท่ีท่ีเขียนคํารองขอใชท่ีดิน 

๒. ระบุวัน  เดือน  ป  ท่ีเขียนคํารองขอใชท่ีดิน 
๓. ระบุชื่อสวนราชการตนสังกัด  รัฐวิสาหกิจ  นิติบุคคล  บุคคลธรรมดา ท่ีขออนุญาต 
๔. ระบุชื่อ  นามสกุล  ของบุคคลตามท่ีไดรับมอบอํานาจใหเปนผูดําเนินการ 
๕. ใหระบุสถานท่ีตั้งของสํานักงานหรือบานเลขท่ี  ท้ังระบุหมูท่ี  ถนน  ตําบล/แขวง  อําเภอ/เขต 
     จังหวัด  พรอมหมายเลขโทรศัพท 
๖. ใหเลือกชองตามประเภทการขออนุญาต  กรณีท่ีไมมีชองระบุไว ใหกรอกขอความในชองอ่ืนๆ พรอมระบุ

รายละเอียดบริเวณท่ีขออนุญาต 

๗. ใหใสเครื่องหมาย √  ลงใน � หนาขอท่ีตองยื่นเอกสารประกอบตามสถานะของผูขออนุญาต (ตามขอ ๓) 
๘. ระบุชื่อ  นามสกุล  ของผูขออนุญาต (ตามขอ ๔)  พรอมเขียนชื่อ  นามสกุล ตัวบรรจงในวงเล็บ 
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กรมชลประทาน                    แบบ ชป. ๓๙๓/๑
       

แบบตรวจสอบการขออนุญาตกอสรางสะพานขามทางน้ําชลประทาน 

     ๑.  หลักฐานประกอบคําขออนุญาต 

๑.๑   กระทรวง  ทบวง  กรม  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หนวยงานของรัฐ หรือองคกรอ่ืนของรัฐ 

�  คํารองขอใชท่ีดิน  ลงนามโดยผูแทนกระทรวง  ทบวง  กรม  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
     หรือผูรับมอบอํานาจ (มีหนังสือมอบอํานาจ)  

�  แบบแปลน แผนผังและแผนท่ี (หัวหนาสวนราชการลงนามรับรองแบบ)  

�  หนังสือยินยอมของเจาของท่ีดินท่ีกอสรางสะพานเชื่อม 

�  หนังสืออนุญาตหรือหนังสือยินยอมใหรื้อถอนสะพานเดิมจากเจาของสะพาน (ถามี) 

๑.๒  รัฐวิสาหกิจ 

�  คํารองขอใชท่ีดิน ลงนามโดยผูแทนของรัฐวิสาหกิจ หรือผูรับมอบอํานาจ  

�  หนังสือมอบอํานาจ  ติดอากรแสตมป ๓๐ บาท (ถามี) 

�  แบบแปลน แผนผังและแผนท่ี (ผูบริหารรัฐวิสาหกิจลงนามรับรองแบบ) 

�  หนังสือยินยอมของเจาของท่ีดินท่ีกอสรางสะพานเชื่อม 

�  หนังสืออนุญาตหรือหนังสือยินยอมใหรื้อถอนสะพานเดิมจากเจาของสะพาน (ถามี) 

๑.๓  นิติบุคคล/บุคคลธรรมดา 

�  คํารองขอใชท่ีดิน 

� สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลออกใหไมเกิน ๖ เดือน พรอมลงนามรับรองสําเนา 

�  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูแทนนิติบุคคล และผูรับมอบอํานาจ (ถามี) 
     ลงนามรับรองสําเนา  

�  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูขอ  และผูรับมอบอํานาจ (ถามี) ลงนามรับรองสําเนา   

�  สําเนาทะเบียนบานของผูขอ และผูรับมอบอํานาจ (ถามี) ลงนามรับรองสําเนา  

� สําเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ท่ีดินหรือสิทธิครอบครอง เชน สําเนาโฉนดท่ีดิน หรืออ่ืนๆ            
     ของผูขอ ณ บริเวณกอสรางสะพาน ลงนามรับรองสําเนา  

�  หนังสือยินยอมจากเจาของท่ีดินท่ีกอสรางสะพานเชื่อม 

�  หนังสือมอบอํานาจ (ติดอากรแสตมป ๓๐ บาท) ในกรณีมอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนทําการแทน      

�  แบบแปลน  แผนผังและแผนท่ี  โดยมีวิศวกรลงนามรับรอง (ใชเฉพาะกรมชลประทาน) 
�  รายการคํานวณโครงสรางสะพานและหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม            

   ผูออกแบบและคํานวณ แนบสําเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  
       พรอมลงนามรับรองสําเนา เฉพาะกรณีท่ีเปนงานอยูในประเภทและขนาดของงานวิศวกรรม 
                ควบคุมตามกฎหมายวาดวยวิศวกร 

�  หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ผูควบคุมการกอสราง แนบสําเนา 
     ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พรอมลงนามรับรองสําเนา        
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 ๒.  สถานะของผูขออนุญาต 
ผูขออนุญาต คือ …………………………………………..……………. โดย ……………………….………………….……………… 
อายุ …………….... ป   ตําแหนง ………………………………………. เปน ……………………………….……………………… 

�  สวนราชการ             �  รัฐวิสาหกิจ        �  นิติบุคคล/บุคคลธรรมดา 

�  กอสรางโดยงบประมาณของแผนดิน �  เอกชนกอสรางออกคาใชจาย  �  อ่ืน ๆ 
 

     ๓.  รายละเอียดสะพานขามทางน้ําชลประทาน 

  ๓.๑ ประเภทสะพานฯ  

�  สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก    

�  สะพานตอมอคอนกรีตเสริมเหล็กพ้ืนไม     

�  สะพานไม 

�  สะพานเหล็ก                     

�  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………………………………………………………………………………………………………. 
 ๓.๒ ลักษณะชวงกลางสะพาน 

�  ชวงกลางเปนเหล็กยกปด – เปดได  �  ชวงกลางเปนไมปด – เปดหรือถอดได 

�  ชวงกลางยกปด - เปดไมได 

�  ชวงกลาง กวาง …………………….. เมตร (นับจากศูนยกลางเสาถึงศูนยกลางเสา) 

�  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………………………………………………………………………………………………………. 
 ๓.๓ ระดับสะพาน/การรับน้ําหนัก 

�  ระดับทองสะพานชวงกลางสวนต่ําสุด ขณะปกติสูงจากระดับน้ําสูงสุดในทางน้ํา ณ บริเวณนั้น 
            ไมนอยกวา ………………………… เมตร 

�  สะพานนี้รับน้ําหนักไดไมเกิน …………………………. ตัน 

�  สําหรับรถยนตขาม  �  สําหรับคนเดิน   

�  อ่ืนๆ (โปรดระบุ) …………………….……………….. 
๓.๔ ในกรณีท่ีขออนุญาตกอสรางสะพานเลียบทางน้ําชลประทานท่ีเปนงานอยูในประเภทและขนาดของ   
      งานวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยวิศวกร 

โดยมี.......................................................................เปนวิศวกรผูออกแบบและคํานวณ  ใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ประเภท.............................สาขา..........................ตามใบอนุญาตทะเบียน........................... 
วันหมดอายุ.............................................................และมี.............................................................เปนวิศวกรผูควบคุมงาน   
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ประเภท.................................สาขา.............................................ตามใบอนุญาต 
ทะเบียน...............................................วันหมดอาย.ุ...............................................................และขณะนี้ไมไดถูกเพิกถอน 
ใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพ 

     ๔.  รายละเอียดทางน้ําชลประทาน 

�  กอสรางสะพานขามทางน้ําชลประทาน ………………………………………………………………………………………….. 
         ท่ี กม. ……………….…… ตําบล ……………………………. อําเภอ …..………………… จังหวัด …………..…..………… 

�  เปนทางน้ําชลประทาน    O  ประเภท ๑  O ประเภท  ๒  O  ประเภท ๓  O  ประเภท ๔ 

�  มีเรือแพสัญจรเปนประจํา  O  ขนาดเล็กมีระวางอยางสูง …………………………… ตัน 

      O  ขนาดใหญมีระวางอยางสูง ………………………….. ตัน 
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 �  ไมมีเรือ  แพ  สัญจร หรือมีแต เรือ  แพขนาดเล็กท่ีมีระวางไมเกิน  ๖๐ ตัน 

�  บัญชีระดับน้ํายอนหลัง  ๑๐ ป   

�  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)………………………………………………………….. 
 

     ๕. รายละเอียดเกี่ยวกับสะพานขางเคียงจุดกอสราง 
� บัญชีสะพานท่ีกอสรางไวแลวในทางน้ําชลประทาน 
� สะพานท่ีกอสรางไวแลวอยูหางจากสะพานท่ีขออนุญาตกอสรางใหม  ดานเหนือน้ํา ……………. เมตร 

                  ดานทายน้ํา ………………. เมตร 
     ๖.  การกอสรางสะพานเช่ือมท่ีดิน 

�  เชื่อมท่ีดินเขตคลองท้ังสองดาน    

�  เชื่อมทางสาธารณะท้ังสองดาน 
� เชื่อมท่ีดินสวนบุคคลไดรับคํายินยอมแลว 

     ๗.  รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

�  แผนท่ีและแผนผังบริเวณ   

�  แผนท่ีรูปตัดคลองตรงจุดกอสรางสะพาน (ถาหากสภาพคลองบริเวณนั้นเปลี่ยนแปลงมาก) 
ใหจัดทํารูปตัดเพ่ิมข้ึนอีกขางละ ๑ รูป  หางจากจุดกอสรางขางละ  ๒๐.๐๐ เมตร และแสดงเคาโครง     
สะพานท่ีจะทําการกอสราง   

�  พ้ืนท่ีบริเวณท่ีขออนุญาตเปนท่ีดิน O ราชพัสดุ   O สาธารณประโยชน 

    O ปาไม    O อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………………….…….… 

     ๘.  ขอคิดเห็น 

�  รายละเอียดหลักฐานและมีขอมูลถูกตอง     �  อยูในหลักเกณฑมติคณะรัฐมนตรี   

�  ไมเปนอุปสรรคตอการสงน้ํา  ระบายน้ํา  การขุดลอกคลอง  การปรับปรุงบํารุงรักษาคลอง   
     และการคมนาคมทางน้ําและทางบกในเสนทางสายเดิม 

�  การสัญจรผานสะพานท่ีกอสรางไมเปนอุปสรรคตอการคมนาคมบนถนนคันคลองชลประทาน 

�  ไมอยูในหลักเกณฑ 

�  สมควรอนุญาต   �  ไมสมควรอนุญาต 

�  ขอมูลรายละเอียดไมครบถวน  �  เห็นสมควรใหแกไขเพ่ิมเติม ดังนี้ 

      �  ……………………………………………………….………………………….. 

      �  …………………………………………………………..………………………. 
 
 

                 ……………..……………………….……………… 
      ( …………………………………………………….. ) 
     ตําแหนง ………………………………………………….……. 
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ความเห็นของ ผอ.คบ./ผอ.คป./ชคบ. หรือ ตําแหนงเทียบเทา 

เรียน ผส.ชป……….. 

 ไดพิจารณาตามหลักฐาน  รายละเอียดและขอมูลแลว  เห็นวา 

 �  สมควรอนุญาต  �  ไมสมควรอนุญาต (เหตุผล) ……………………………….…….………………….. 

�  สมควรแกไขเพ่ิมเติม ดังนี้ 
…………………………………………………………………………………………………….……………………………….. 
…………………………………………………………….…………………………………………………………………….…. 

  �  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)……………………………………….……………………………………………………………………. 
       …………………………………………………………….…….…………………………………………………………………. 
 

          ………………………….…………………. 
         (………………………………….………….)  
                            ตําแหนง …………………….……..…..……….….. 
 
 

ความเห็นผูเกี่ยวของ (ผวศ.ชป.  ผบร.ชป.  หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย) 

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ……………………………………………………………………………………………………………….………………………….. 
 

         ………………………………………..……. 
         (………………..…………………..……….) 
      ตําแหนง …………………………….………..……….. 
 

 

ความเห็นของ ผส.ชป. 

� อนุญาต 

� ไมอนุญาต   

� อ่ืนๆ (โปรดระบุ)………………………………….…………………………….……………………………………………. 
…………………………………………………………………………………….….……………………………………………. 
 

     …………………………………………… 
     (………………..…………………………) 
            ตําแหนง  ผส.ชป. ……………………………….. 
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กรมชลประทาน                                  แบบ ชป. ๓๙๓/๒
  

แบบตรวจสอบการขออนุญาตกอสรางสะพานเลียบทางน้ําชลประทาน 

     ๑.  หลักฐานประกอบคําขออนุญาต 

 ๑.๑ กระทรวง  ทบวง  กรม  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หนวยงานของรัฐ หรือองคกรอ่ืนของรัฐ 

�  คํารองขอใชท่ีดิน ลงนามโดยผูแทนกระทรวง  ทบวง  กรม  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
     หรือผูรับมอบอํานาจ (มีหนังสือมอบอํานาจ)  

�  แบบแปลน แผนผังและแผนท่ี (หัวหนาสวนราชการลงนามรับรองแบบ)  

�  หนังสือยินยอมของเจาของท่ีดินท่ีกอสรางสะพาน 

�  หนังสืออนุญาตหรือหนังสือยินยอมใหรื้อถอนสะพานเดิมจากเจาของสะพาน (ถามี) 

๑.๒  รัฐวิสาหกิจ 

�  คํารองขอใชท่ีดิน ลงนามโดยผูแทนของรัฐวิสาหกิจ หรือผูรับมอบอํานาจ  

� หนังสือมอบอํานาจ  ติดอากรแสตมป ๓๐ บาท (ถามี) 

� แบบแปลน แผนผังและแผนท่ี (ผูบริหารรัฐวิสาหกิจลงนามรับรองแบบ)  

� หนังสือยินยอมของเจาของท่ีดินท่ีกอสรางสะพาน 

� หนังสืออนุญาตหรือหนังสือยินยอมใหรื้อถอนสะพานเดิมจากเจาของสะพาน (ถามี) 

 ๑.๓  นิติบุคคล/บุคคลธรรมดา 

�  คํารองขอใชท่ีดิน 

�  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ออกใหไมเกิน ๖ เดือน ลงนามรับรองสําเนา 

�  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูแทนนิติบุคคล และผูรับมอบอํานาจ (ถามี) 
 ลงนามรับรองสําเนา  

�  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูขอ  และผูรับมอบอํานาจ (ถามี) ลงนามรับรองสําเนา   

�  สําเนาทะเบียนบานของผูขอ และผูรับมอบอํานาจ (ถามี) ลงนามรับรองสําเนา  

�  สําเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ท่ีดินหรือสิทธิครอบครอง เชน สําเนาโฉนดท่ีดิน หรืออ่ืนๆ 
     ของผูขอ ณ บริเวณกอสรางสะพาน ลงนามรับรองสําเนา 

�  หนังสือยินยอมจากเจาของท่ีดินท่ีกอสรางสะพาน 

�  หนังสือมอบอํานาจ (ติดอากรแสตมป ๓๐ บาท) ในกรณีมอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนทําการแทน 

�  แบบแปลน  แผนผังและแผนท่ี  โดยมีวิศวกรลงนามรับรอง (ใชเฉพาะกรมชลประทาน) 
�  รายการคํานวณโครงสรางสะพานและหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม            

   ผูออกแบบและคํานวณ พรอมสําเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  
       (ลงนามรับรองสําเนา) เฉพาะกรณีท่ีเปนงานอยูในประเภทและขนาดของงานวิศวกรรมควบคุม     
                ตามกฎหมายวาดวยวิศวกร 

�  หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ผูควบคุมการกอสราง พรอมสําเนา 
     ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ลงนามรับรองสําเนา         
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      ๒.  สถานะของผูขออนุญาต 
ผูขออนุญาต คือ ………………………………………………. โดย …………………………………………………………….………… 
อายุ …………………... ป  ตําแหนง …………………….…………………. เปน …………….………………………………………… 

�  สวนราชการ            �  รัฐวิสาหกิจ         �  นิติบุคคล/บุคคลธรรมดา 

�  กอสรางโดยงบประมาณของแผนดิน �  เอกชนกอสรางออกคาใชจาย    �  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)………… 

๓. รายละเอียดสะพานเลียบทางน้ําชลประทาน 

๓.๑ ประเภทของสะพานฯ 

�  สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก     

�  สะพานตอมอคอนกรีตเสริมเหล็กพ้ืนไม     

�  สะพานไม 

�  สะพานเหล็ก                      

�  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………………………………………………………………………………………….……………. 
 ๓.๒ ระดับของสะพานฯ 

�  ระดับพ้ืนสะพานสูงจากระดับน้ําสูงสุดในทางน้ํา ณ บริเวณนั้น ไมนอยกวา ………..………… เมตร 
            หรือพ้ืนสะพานอยูท่ีระดับ + ………………………………………………………………………………………………………..  

�  สําหรับคนเดิน   

�  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)…………………………………………………………………………………………………………….. 
๓.๓ ในกรณีท่ีขออนุญาตกอสรางสะพานเลียบทางน้ําชลประทานท่ีเปนงานอยูในประเภทและขนาดของ   
      งานวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยวิศวกร 

โดยมี.......................................................................เปนวิศวกรผูออกแบบและคํานวณ  ใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ประเภท.............................สาขา.............................ตามใบอนุญาตทะเบียน......................... 
วันหมดอายุ..................................................และมี........................................................................เปนวิศวกรผูควบคุมงาน   
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ประเภท.....................................สาขา.........................................ตามใบอนุญาต 
ทะเบียน..........................................................วันหมดอาย.ุ....................................................และขณะนี้ไมไดถูกเพิกถอน 
ใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพ 

     ๔.  รายละเอียดทางน้ําชลประทาน 

� กอสรางสะพานเลียบทางน้ําชลประทาน …………………………………………….. ตั้งแต กม.ท่ี………………………… 
         ถึง กม.ท่ี ………………….… ตําบล ………………………. อําเภอ ……………….………… จังหวัด………………………… 

O  ทางฝงขวาของคลอง   O  ทางฝงซายของคลอง 

O  แนวสะพาน    O  หางศูนยกลางคลอง ……………….…………….. เมตร 

       O  หางแนวเขตชลประทาน ……………………….. เมตร 

�  เปนทางน้ําชลประทาน    O ประเภท ๑   O ประเภท ๒   O ประเภท ๓   O ประเภท ๔ 

�  เขตชลประทานนับจากศูนยกลางคลอง O  ฝงขวา …………………………… เมตร 

      O  ฝงซาย ………….……………….. เมตร  
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�  สภาพภายในเขตคลอง O  มีคันคลอง / มีถนนบนคันคลอง 

O  ไมมีคันคลอง / ถนนบนคันคลอง 

O  ไมมีทางอ่ืนใชสัญจรได 
 

๕. รายละเอียดเกี่ยวกับสะพานขางเคียงจุดกอสราง 

�  มีสะพานท่ีกอสรางไวแลวในทางน้ําชลประทาน    O ฝงขวา ตั้งแต กม…………….. ถึง กม……….…………. 

                       O ฝงซาย ตั้งแต กม…………….. ถึง กม…………………. 

     ๖.  การกอสรางสะพาน 

�  เชื่อมท่ีดินเขตคลองท้ังสองดาน � เชื่อมทางสาธารณะท้ังสองดาน   

� เชื่อมท่ีดินสวนบุคคลไดรับคํายินยอมแลว 

�  ในแนวกอสรางสะพาน        �  มีผูบุกรุก       �  ไมมีผูบุกรุก 

     ๗.  รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

�  แผนท่ีและแผนผังบริเวณแสดงแนวสะพานท่ีจะกอสรางเลียบคลอง   

�  แผนท่ีรูปตัดคลองแสดงเคาโครงสะพานท่ีจะทําการกอสราง  

�  พ้ืนท่ีบริเวณท่ีขออนุญาตเปนท่ีดิน O ราชพัสดุ   O สาธารณประโยชน  

    O ปาไม   O อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………………….……..….… 

๘. ขอคิดเห็น 

�  รายละเอียดหลักฐานและมีขอมูลถูกตองครบถวน      �  สะพานท่ีกอสรางเปนสาธารณประโยชน 

�  ไมเปนอุปสรรคตอการขุดลอกคลอง  การปรับปรุงบํารุงรักษาคลองและคันคลอง 

�  สะพานท่ีกอสรางเปนประโยชนตอสวนตัว มีผลกระทบตอบุคคลอ่ืน ทําใหบุคคลอ่ืนเดือดรอน 

�  ไมเปนการเอ้ืออํานวยความสะดวกใหแกผูบุกรุก  �  เปนการเอ้ืออํานวยความสะดวกใหแกผูบุกรุก  

�  ไมอยูในหลักเกณฑ 

�  สมควรอนุญาต   �  ไมสมควรอนุญาต 

�  ขอมูลรายละเอียดไมครบถวน  �  เห็นสมควรใหแกไขเพ่ิมเติม ดังนี้ 

      �  ………………………………………………………………………………….. 

      �  ……………………………………………………………….…………………. 

 

        …….……………….…………….…………… 
      ( ……………………………………….……….. ) 
      ตําแหนง ………………….………………….. 
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ความเห็นของ ผอ.คบ./ผอ.คป./ชคบ. หรือ ตําแหนงเทียบเทา 

เรียน ผส.ชป……….. 

 ไดพิจารณาตามหลักฐาน  รายละเอียดและขอมูลแลว  เห็นวา 

 �  สมควรอนุญาต �  ไมสมควรอนุญาต (เหตุผล) ………………………………………………..……………….. 

�  สมควรแกไขเพ่ิมเติม ดังนี้ 
……………………………………………………………………………………………………………..…………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

  �  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)………................…………………….…………………………………………………….…………. 
       …………………………………………………………………………….………………………………………………..……. 
       ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
       …………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
 

       …………………………..…………………………. 
       ( …………………………………..……………….) 
       ตําแหนง ………………………………….…….. 
 

ความเห็นผูเกี่ยวของ (ผวศ.ชป.  ผบร.ชป.  หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย) 

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ……………………………………………………………………………………………………………………….………………….. 
 

       …………………………………….…………………. 
       ( ………………………………………….………….) 
       ตําแหนง …………..…………………………….. 
 

ความเห็นของ ผส.ชป. 

�  อนุญาต 

�  ไมอนุญาต   

�  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………………………………………………………………………………………….……………. 
…………………………………………………………………………………………………………….………………………. 
 

     ……………………………………..………………… 
     ( …………………………..……….…………………) 
     ตําแหนง  ผส.ชป. ……………………………… 
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กรมชลประทาน                                   แบบ ชป. ๓๙๓/๓ 

แบบตรวจสอบการวางทอประปาในเขตชลประทาน 
 

     ๑.  หลักฐานประกอบคําขออนุญาต 

๑.๑   กระทรวง  ทบวง  กรม  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หนวยงานของรัฐ หรือองคกรอ่ืนของรัฐ 

�  คํารองขอใชท่ีดิน ลงนามโดยผูแทนกระทรวง  ทบวง  กรม  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
     หรือผูรับมอบอํานาจ (มีหนังสือมอบอํานาจ)  

�  แบบแปลน แผนผังและแผนท่ี (หัวหนาสวนราชการลงนามรับรองแบบ)  

�  หนังสือยินยอมใหวางทอผานท่ีดินของบุคคลอ่ืน (ถามี) 

๑.๒  รัฐวิสาหกิจ 

�  คํารองขอใชท่ีดิน ลงนามโดยผูแทนของรัฐวิสาหกิจ หรือผูรับมอบอํานาจ  
     (มีหนังสือมอบอํานาจ) 

�  แบบแปลน แผนผังและแผนท่ี (ผูบริหารรัฐวิสาหกิจลงนามรับรองแบบ) 

�  หนังสือยินยอมใหวางทอผานท่ีดินของบุคคลอ่ืน (ถามี) 

     ๒.  รายละเอียดการวางทอประปา 

  ๒.๑ ชนิดทอประปา 

� ทอซีเมนตใยหิน  ขนาด ∅ …………………………………….มม. 

� ทอเหล็ก หรือทอเหล็กอาบสังกะสี  ขนาด ∅ …………………………………….นิ้ว 

� อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ............................................................................... 
๒.๒ ลักษณะการวางทอ  

� วางทอขนานหางเขตชลประทาน ………………………………. เมตร 

� วางทอบนคันคลอง/พนังก้ันน้ํา/ถนน 

� วางทอผานท่ีดินหัวงาน 

� วางทอลอดผานคันคลอง/พนังก้ันน้ํา/ถนน 

� วางทอลอดผานคลองชลประทาน 

� วางทอขามคลองชลประทาน 

� วางทอเกาะกับสะพานของกรมฯ ขามคลองชลประทาน 

� วางทอเกาะกับสะพานของผูอ่ืน ขามคลองชลประทาน 

� อ่ืนๆ (โปรดระบุ).................................................................………………………………………………….. 
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๒.๓ การกอสราง 

� ขุดรอง  ฝงทอลึกจากดินเดิม ……………………………… เมตร 

� ใชวิธีตอกทอยลอดคลอง/คันคลอง/คันก้ันน้ํา หรือพนังก้ันน้ํา/ถนน 

� ติดตั้งเหล็กปลอกรัดรับทอกับสะพาน 

� กอสรางตอมอ ค.ส.ล.  �  ตอมอไม รับทอ 

� ระหวางเสาตอมอ ชองกลางกวาง ……………………………… เมตร 

� อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………………………………..……………………………………………………………………… 
๒.๔ ระดับของทอ 

� ระดับทองสะพานชวงขามคลองสูงจากระดับน้ําสูงสุด…………………………..………………………เมตร 

� อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………………………………..……………………………………………………………………… 

๒.๕ การบริการจายน้ําประปาใหราษฎรปลูกบาน  �  นอกเขตชลประทาน  �  ในเขตชลประทาน 

� บริการจายน้ําเพ่ือการเกษตรกรรม    �  บริการจายน้ําเพ่ือการอุตสาหกรรม 

� อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………………………………..………………………………………………………………………    

๓.  รายละเอียดอาคารชลประทาน 

วางทอประปาในเขตชลประทาน ดังนี้ 

�  ทางน้ําชลประทาน คลอง………………………………..…………….ประเภททางน้ํา ……………….……………………. 

O  ฝงซาย เริ่มจาก  กม. …………………. ถึง กม. ……………..…….รวมระยะทาง ………..………….. กม. 

O  ฝงขวา เริ่มจาก  กม. ………………………….ถึง กม. …………………รวมระยะทาง …………….….. กม. 

O  ขามคลองโดยเกาะกับสะพาน ท่ี กม. ……………………………… 

O  ขามคลองโดยกอสรางตอมอรับท่ี กม. …………………………..… 

O  มีเรือแพขนาดใหญสัญจร  O  ไมมีเรือแพสัญจรหรือมีแตขนาดเล็ก 

O  ขุดลอกคลองโดยเรือขุด  O  ขุดลอกคลองโดยรถขุด 

O  โดยสภาพปจจุบันมีทอวางขามคลองอยูในระดับ สูงจากระดับน้ําสูงสุดในคลอง ……….….. เมตร 

O  สะพานขางเคียงมีระดับทองสะพานสูงจากระดับน้ําสูงสุดในคลอง ………………………… เมตร 

O  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)…………………………………..……………………………………………………………………… 

� คันก้ันน้ํา/พนังก้ันน้ํา/ถนน ……………………………………………………………… 

O  ฝงซาย เริ่มจาก  กม. …………………. ถึง กม. …………………. รวมระยะทาง ………………….. กม. 

O  ฝงขวา เริ่มจาก  กม. …………………. ถึง กม. …………………. รวมระยะทาง ………………….. กม. 

O  ฝงทอลอด ท่ี กม. ………………………………… และท่ี กม. …………………………………….………………. 

O อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………………………………..……………………………………………………………………… 

� หัวงาน ………………………………………………….………………………………………………………..………………………… 

O  ระยะทางยาว …………………………………….. เมตร 

O  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………………………………..…………………………………………………………………… 
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� เขตอางเก็บน้ํา/เขตน้ําทวม  

O  แนวถนน หรือ แนวเข่ือน จาก กม. …………………… ถึง กม. …………. ยาว ………………….. เมตร 

O  เขตอาง/เขตน้ําทวม  ระยะทางยาว ………………………………….. เมตร 

O  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………………………………..…………………………………………………………………… 

� สภาพคันก้ันน้ํา/พนังก้ันน้ํา/ถนนชลประทาน 

O  มีรถยนตวิ่งสัญจรบนถนนคันก้ันน้ํา/พนังก้ันน้ํา/ถนน 

O  มีเขตคันคลอง/ชานคลอง/คันก้ันน้ําหรือพนังก้ันน้ํา หางจากศูนยกลาง ……… ระยะ...…. เมตร 

O  ไมมีเขตคันคลอง/ชานคลอง/คันก้ันน้ําหรือพนังก้ันน้ํา หรือมีนอย ไมเหมาะสมท่ีจะวางทอประปา 

O  มีสิ่งปลูกสรางอ่ืน เชน ………………………………………………………………กีดขวางแนวทอประปา 

O  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………………………………..………………………………………………………………… 
 

� แนวทอประปา  

O  ฝงทอหางเขตชลประทาน  O  ฝงขวา ……………………………... เมตร 

O  ฝงซาย ……………………..……….. เมตร 

O  ฝงทอหางศูนยกลาง   O  คันคลอง ………………………….. เมตร 

O  คันก้ันน้ํา/พนัง ……..…………... เมตร 

O  ถนน …………………………..….... เมตร 

O  แนวท่ีฝงในอ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ……………………………………..…………………………………………………… 
          ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

     ๔.  รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

�  แผนท่ีภูมิประเทศ (เฉพาะในรัศมีท่ีเห็นสถานท่ีสําคัญชัดเจน) และแผนผังแสดงแนวทาง  

�  แผนท่ีรูปตัดคลอง/คันคลอง/คันก้ันน้ําหรือพนังก้ันน้ํา/ถนน แสดงทอท่ีขออนุญาตวาง  

� พ้ืนท่ีบริเวณท่ีขออนุญาตเปนท่ีดิน  O ราชพัสดุ O สาธารณประโยชน O ปาไม  O อ่ืน ๆ .… 

     ๕.  ขอคิดเห็น 

�  รายละเอียดหลักฐานและมีขอมูลถูกตองครบถวน      �  ไมเปนอุปสรรคตองานชลประทาน 

�  เปนอุปสรรคตองานชลประทาน    �  สมควรอนุญาต 

�  ไมสมควรอนุญาต      �  ขอมูล/รายละเอียด ไมครบถวน 

�  ใหแกไขเพ่ิมเติม ดังนี้  �  …………………………………………….……………………………….. 

      �  …………………………………………….……………………………….. 

      �  …………………………………………….…………………………………. 

             ……………………...….………………… 
                 (…………………………………………….. ) 
                    ตําแหนง ………………..………………………. 
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ความเห็นของ ผอ.คบ./ผอ.คป./ชคบ. หรือ ตําแหนงเทียบเทา 

เรียน ผส.ชป……….. 

 ไดพิจารณาตามหลักฐาน  รายละเอียดและขอมูลแลว  เห็นวา 

 �  สมควรอนุญาต �  ไมสมควรอนุญาต (เหตุผล) …………………………………..…………………………….. 

�  สมควรแกไขเพ่ิมเติม ดังนี้ 
……………………………………………………………………..………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

� อ่ืนๆ (โปรดระบุ)…………………………………………………….…..……………………………………………………………… 
       …………………………………………………………………..………………………………………………….…………. 
       ………………………………………………………………………………………………….………………………………. 
       ………………………………………………………………………………………….……….……………………………… 
 

       ……………………………….………….…………. 
       (……………………………………………………..) 
            ตําแหนง ………………………………..…………….. 
 
 

ความเห็นผูเกี่ยวของ (ผวศ.ชป.  ผบร.ชป.  หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย) 

  ……………………………………………………………………………………………………………………….………………… 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………..……….. 
 

 ………………………………………….…………. 
       (…………………………………….………………..) 
       ตําแหนง …………………………………………. 

ความเห็นของ ผส.ชป. 

�  อนุญาต 

�  ไมอนุญาต   

�  อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ………………………………..……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………..…………..……………………………. 
 

     ………………………………………………………… 
     (……………………………………..…………….……) 
     ตําแหนง  ผส.ชป. ………………………………. 
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กรมชลประทาน                                                                  แบบ ชป. ๓๙๓/๔ 
 

แบบตรวจสอบการขออนุญาตฝงทอสงน้ํา ทอระบายน้ํา ทอกาซ และทอน้ํามัน 

     ๑.  หลักฐานประกอบคําขออนุญาต 

 ๑.๑   กระทรวง  ทบวง  กรม  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หนวยงานของรัฐ หรือองคกรอ่ืนของรัฐ 

�  คํารองขอใชท่ีดิน ลงนามโดยผูแทนกระทรวง  ทบวง  กรม  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
     หรือผูรับมอบอํานาจ (มีหนังสือมอบอํานาจ)  

�  แบบแปลน แผนผังและแผนท่ี (หัวหนาสวนราชการลงนามรับรองแบบ) 

�  หนังสือยินยอมใหวางทอผานท่ีดินของบุคคลอ่ืน (ถามี) 

�  แจงปริมาณน้ําท่ีขอใช และพ้ืนท่ีใชน้ํา หรือแจงปริมาณน้ําท่ีระบายลงคลองชลประทาน 

�  แบบแปลน  แผนผัง  ระบบบําบัดน้ําเสีย และรายละเอียดคุณภาพน้ํา 

๑.๒  รัฐวิสาหกิจ 

�  คํารองขอใชท่ีดิน ลงนามโดยผูแทนของรัฐวิสาหกิจ หรือผูรับมอบอํานาจ  

�  แบบแปลน แผนผังและแผนท่ี (ผูบริหารรัฐวิสาหกิจลงนามรับรองแบบ)  

�  หนังสือยินยอมใหวางทอผานท่ีดินของบุคคลอ่ืน (ถามี) 

�  แจงปริมาณน้ําท่ีขอใช และพ้ืนท่ีใชน้ํา หรือแจงปริมาณน้ําท่ีระบายลงคลองชลประทาน 

�  แบบแปลน  แผนผัง  ระบบบําบัดน้ําเสีย และรายละเอียดคุณภาพน้ํา 

๑.๓  นิติบุคคล/บุคคลธรรมดา 

�   คํารองขอใชท่ีดิน   

�  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  ออกใหไมเกิน ๖ เดือน ลงนามรับรองสําเนา 

�  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูแทนนิติบุคคล และผูรับมอบอํานาจ (ถามี) 
 ลงนามรับรองสําเนา   

�  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูขอ  และผูรับมอบอํานาจ (ถามี) ลงนามรับรองสําเนา   

�  สําเนาทะเบียนบานของผูขอ และผูรับมอบอํานาจ (ถามี) ลงนามรับรองสําเนา  

� สําเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ท่ีดินหรือสิทธิครอบครอง เชน สําเนาโฉนดท่ีดิน หรืออ่ืนๆ 
ของผูขอ ณ บริเวณกอสราง ลงนามรับรองสําเนา  

�  หนังสือยินยอมจากเจาของผูถือกรรมสิทธิ์ (ถามี) 

�  หนังสือมอบอํานาจ (ติดอากรแสตมป ๓๐ บาท) ในกรณีมอบอํานาจใหบุคคลอ่ืน 

�  แบบแปลน  แผนผังและแผนท่ี  โดยมีวิศวกรลงนามรับรอง (ใชเฉพาะกรมชลประทาน) 

�  รายการคํานวณโครงสรางและหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม            
   ผูออกแบบและคํานวณ พรอมสําเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  
       (ลงนามรับรองสําเนา) เฉพาะกรณีท่ีเปนงานอยูในประเภทและขนาดของงานวิศวกรรมควบคุม     
                ตามกฎหมายวาดวยวิศวกร 

�  หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ผูควบคุมการกอสราง พรอมสําเนา 
     ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ลงนามรับรองสําเนา        
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   ๒.   สถานะของผูขออนุญาต 
ผูขออนุญาต คือ ………………………………..……………………. โดย ………………………………….……………………… 
อายุ ………….. ป  ตําแหนง …………………………………………………. เปนผูแทน ตามหนังสือมอบอํานาจ เปน  

�  สวนราชการ             �  รัฐวิสาหกิจ       �  นิติบุคคล/บุคคลธรรมดา 

�  กอสรางโดยงบประมาณของแผนดิน �  เอกชนกอสรางออกคาใชจาย 
    

๓. รายละเอียดส่ิงปลูกสราง 

�  กอสรางทอสงน้ํา     �  กอสรางทอระบายน้ําลงทางน้ําชลประทาน 

�  ชนิดทอสงน้ํา       �  ชนิดทอระบายน้ํา   

O  ทอเหล็ก ขนาด ∅ …………………..…………… ม. 

O  ทอคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ∅ ……………. ม. 

O  ทอ PVC ขนาด ∅ ………………………..……… ม.   

O  ทอซีเมนตใยหิน ขนาด∅…………..…………. ม. 

O  ทอชนิดอ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ ……………………………………………………………. 

�  ฝงทอสงน้ํา และขอใชน้ําจากคลอง …………………………….............................…… 

O  ปริมาณน้ําท่ีขอใช ……………….. ม.๓/วัน  

O  ขอใชน้ําเพ่ือ       O ทํานา จํานวน ………………………..………… ไร 

      O ทําสวน   จํานวน ………………………..………… ไร 

      O  พืชไร     จํานวน ………………………..………… ไร   

O  เพ่ืออุปโภค/บริโภค   O เพ่ืออุตสาหกรรม 

O  มีถังเก็บน้ําในท่ีดินของตนเอง  O มีมาตรวัดน้ําขนาด ∅…….……………….. 

�  ฝงทอระบายน้ําลงคลอง ………………………………………………………………………….. 

O  ปริมาณน้ําท่ีระบายลงคลอง……………….. ม.๓/วัน 

O  มีบอบําบัดน้ําเสียในท่ีดินของตนเอง 

 O  มีบอพักท่ีปลายทอเพ่ือตักตัวอยางน้ําเพ่ือทดสอบ 

�  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………………………………………………………………………………………………………. 

�  กอสรางทอสงกาซ และทอน้ํามัน 

�  ชนิดทอสงกาซ และทอน้ํามัน         

O  ทอเหล็กขนาด ∅………………….……..…………… มม. 

O  ทอ HDPE ขนาด ∅………….………… ม.  

O  ทอคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ∅……………..…..…. ม. 

O  ทอ PE ขนาด ∅………….………… นิ้ว   

O  ทอซีเมนตใยหินขนาด ∅…………………..…..……. มม. 

O  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)…………………………................……………………………………………………… 
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�  วัตถุประสงคเพ่ือ........................................................................................................................... 
     ..................................................................................................................................................... 

    โดยมี.........................................................เปนวิศวกรผูออกแบบและคํานวณ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ    
    วิศวกรรมควบคุม  ประเภท........................สาขา..........................ตามใบอนุญาตทะเบียน......................... 
    วันหมดอายุ.....................................และมี.............................................................เปนวศิวกรผูควบคุมงาน   
    ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ประเภท..........................สาขา...................................ตามใบอนุญาต 
    ทะเบียน..............................................วันหมดอายุ............................................และขณะนี้ไมไดถูกเพิกถอน 
    ใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพ 

๔.  รายละเอียดการฝงทอสงน้ํา ทอระบายน้ํา ทอกาซ และทอน้ํามัน 

�  ท่ีคลอง/ถนน กิโลเมตร …………………………… O ฝงขวา   O ฝงซาย 

O  วางทอจาก กม. …………………………ถึง กม.……………………….O  ฝงขวา        O ฝงซาย 

O  เปนทางน้ําชลประทาน    O ประเภท ๑   O ประเภท ๒   O ประเภท ๓   O ประเภท ๔ 

O  น้ําตนทุนท่ีมีอยู    Oเพ่ือการชลประทาน    หรือ   O อุปโภค บริโภค หรือ สาธารณูปโภค 

O  ปริมาณสงน้ํา ……………………..…..………. ม.๓/วินาที O  ความจุ ……………….……………. ม.๓ 

O  ปริมาณท่ีใชไปแลว …………………………. ม.๓/วินาที O  เหลือปริมาณ …………. ม.๓/วินาที 

�  มีทอสงน้ําท่ีกอสรางไวแลว      

O  ฝงซาย  จํานวน ……………………… แหง O ฝงขวา   จํานวน ………………………………… แหง 

O อนุญาตแลว   จํานวน ………………………… แหง 

�  สภาพน้ําตนทุนในคลองมีเพียงพอ  O น้ําตนทุนมีไมพอ 

�  มีแผนปรับปรุงคลอง    O ไมมีแผนปรับปรุงคลอง 

�  ทอขางเคียงดานเหนือน้ํา ทายน้ํา  มีท่ี กม. …………………………. ขนาด …………………………………….. เมตร 

  O  ใชน้ําปริมาณ ……………………………. ม.๓    O เพ่ือประโยชน …………………………………………….. 

  O  ระบายน้ําลงคลอง  ……………………….      O เพ่ือประโยชน …………………………...……………….. 

�  ทอขางเคียง  ท่ี กม. …………………………. ขนาด …………………………………….. เมตร 

  O  ใชน้ําปริมาณ …………………………. เมตร  O เพ่ือประโยชน …………………..….…………….. 

  O  ระบายน้ําลงคลอง  ……………………….   O เพ่ือประโยชน ………………..…….…………….. 

�  คันคลอง/คันก้ันน้ํา หรือพนังก้ันน้ํา เปนถนน ……………………………………………………………..…….………….. 

  O  สําหรับรถยนต  O  สําหรับคนเดิน    O  ไมเปนถนน 

�  ฝงทอลอดคันคลอง/คันก้ันน้ํา หรือพนังก้ันน้ํา/ถนน  ตอง 

  O  ใหฝงทอโดยวิธีดันทอ    O  ขุดตัดทําการกอสราง 

  O  ทําทางเบี่ยงใหยานพาหนะผาน   O  ไมตองทําทางเบี่ยง 

  O  หามยานพาหนะสัญจรผาน   O  ปดเสนทางชั่วคราว 

  O  อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ……………………………………………………………………………………..……….…………… 
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   ๕.  รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

�  แผนท่ีภูมิประเทศแสดงจุดฝงทอ (คัดลอกเฉพาะในรัศมีท่ีจําเปน)  และแผนผังบริเวณแสดงแนวทอ  
          เขตชลประทานและอ่ืน ๆ  

�  แผนท่ีรูปตัดคลอง/คันก้ันน้ําหรือพนังก้ันน้ํา/ถนน แสดงเคาโครงการวางทอเขตชลประทาน ระดับตาง ๆ 

�  แบบตรวจสอบการใชน้ําจากทางน้ําชลประทาน  โดยมีรายละเอียดขอมูลครบถวน  

�  บัญชีทอท่ีกอสรางไวแลว ในเขตคลองท่ีขออนุญาต   

� พ้ืนท่ีบริเวณท่ีขออนุญาตเปนท่ีดิน  O ราชพัสดุ   O สาธารณประโยชน  

                O ปาไม    O อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ………………………………….… 
 

๖. ขอคิดเห็น 

�  รายละเอียดหลักฐานและมีขอมูลถูกตองครบถวน อยูในหลักเกณฑ 

�  ฝงทอเพ่ือประโยชนของผูขออนุญาต  �  ฝงทอเพ่ือสาธารณประโยชน 

�  ไมเปนอุปสรรคตองานชลประทาน/ตอกิจการชลประทาน 

� เปนอุปสรรคตองานชลประทาน/ตอกิจการชลประทาน 

�  ไมเปนการเอ้ืออํานวยความสะดวกใหแกผูบุกรุก  �  เปนการเอ้ืออํานวยความสะดวกใหแกผูบุกรุกท่ีดิน    

�  สมควรอนุญาต   �  ไมสมควรอนุญาต 

�  ขอมูลรายละเอียดไมครบถวน  �  เห็นสมควรใหแกไขเพ่ิมเติม ดังนี้ 

…………………………….………………………………………………………………………………………….…………………..………….. 

…………………………….………………………………………………………………………………………….…………………..………….. 

…………………………….……………………………………………………………………………………….……………………..………….. 

  

       …………………………………………………… 
      (………………………………………..………….) 
      ตําแหนง ………………………………………. 
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ความเห็นของ ผอ.คบ./ผอ.คป./ชคบ. หรือ ตําแหนงเทียบเทา 

เรียน ผส.ชป……….. 

 ไดพิจารณาตามหลักฐาน  รายละเอียดและขอมูลแลว  เห็นวา 

 �  สมควรอนุญาต �  ไมสมควรอนุญาต (เหตุผล) ………………………………………………..………………….. 

�  สมควรแกไขเพ่ิมเติม ดังนี้ 
…………………………….……………………………………………………………………………….………..…………….. 
…………………………………..…………………………………………………………………………………………………. 

       ………………………………….…………………………………………………….……………………………………………. 
       ……………………………………….……………………………………………………………………………………………. 

 

       …………………………….……………………. 
                (………………….………………………………) 
              ตําแหนง ……………………………………….. 

 

ความเห็นผูเกี่ยวของ (ผวศ.ชป.  ผบร.ชป.  หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย) 

  ……………………………………………………………………………………………………………………….………………… 
  ……………………………………………………………………………………………………………..………………………….. 
 

       ……………………………..………….…………. 
                (………………………………………..….……….) 
       ตําแหนง ……………………………………….. 
 

ความเห็นของ ผส.ชป. 

�  อนุญาต 

�  ไมอนุญาต   

�  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)…………………………………………………………………………………….……………………..…. 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………. 

 

     …………………….……………….……………… 
     (………………………………….…………………) 
     ตําแหนง  ผส.ชป. …………..………………. 
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กรมชลประทาน                                      แบบ ชป. ๓๙๓/๕ 
 

แบบตรวจสอบการขออนุญาตใชน้ําชลประทาน ตั้งโรงสูบน้ําชลประทาน และวางทอสงน้ํา 

     ๑.  หลักฐานประกอบคําขออนุญาต 

 ๑.๑   กระทรวง  ทบวง  กรม  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หนวยงานของรัฐ หรือองคกรอ่ืนของรัฐ 

�  คํารองขอใชท่ีดิน ลงนามโดยผูแทนกระทรวง  ทบวง  กรม  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
     หรือผูรับมอบอํานาจ (มีหนังสือมอบอํานาจ)  

�  แบบแปลน แผนผังและแผนท่ี (หัวหนาสวนราชการลงนามรับรองแบบ)  

�  หนังสือยินยอมใหวางทอผานท่ีดินของบุคคลอ่ืน (ถามี) 

๑.๒  รัฐวิสาหกิจ 

�  คํารองขอใชท่ีดิน ลงนามโดยผูแทนของรัฐวิสาหกิจ หรือผูรับมอบอํานาจ  
     (มีหนังสือมอบอํานาจ) 

�  แบบแปลน แผนผังและแผนท่ี (ผูบริหารรัฐวิสาหกิจลงนามรับรองแบบ) 

�  หนังสือยินยอมใหวางทอผานท่ีดินของบุคคลอ่ืน (ถามี) 

 ๑.๓  นิติบุคคล/บุคคลธรรมดา 

�  คํารองขอใชท่ีดิน 

�  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ออกใหไมเกิน ๖ เดือน ลงนามรับรองสําเนา 

�  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูแทนนิติบุคคล และผูรับมอบอํานาจ (ถามี) 
ลงนามรับรองสําเนา  กรณีมีการมอบอํานาจ 

�  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูขอ  และผูรับมอบอํานาจ (ถามี) ลงนามรับรองสําเนา   

�  สําเนาทะเบียนบานของผูขอ และผูรับมอบอํานาจ (ถามี) ลงนามรับรองสําเนา  

� สําเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ท่ีดินหรือสิทธิครอบครอง เชน สําเนาโฉนดท่ีดิน หรืออ่ืนๆ 
ของผูขอ ณ บริเวณท่ีจะทําการกอสราง หรือท่ีตองการใชน้ํา ลงนามรับรองสําเนา 

�  หนังสือยินยอมใหวางทอสงน้ําผานจากผูถือกรรมสิทธิ์ (ถามี) 

�  หนังสือมอบอํานาจ (ติดอากรแสตมป ๓๐ บาท) ในกรณีมอบอํานาจใหบุคคลอ่ืน 

�  แบบแปลน แผนผังและแผนท่ี โดยมีวิศวกรลงนามรับรอง (ใชเฉพาะกรมชลประทาน) 
�  รายการคํานวณโครงสรางและหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม            

   ผูออกแบบและคํานวณ พรอมสําเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  
       (ลงนามรับรองสําเนา) เฉพาะกรณีท่ีเปนงานอยูในประเภทและขนาดของงานวิศวกรรมควบคุม     
                ตามกฎหมายวาดวยวิศวกร 

�  หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ผูควบคุมการกอสราง พรอมสําเนา 
     ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ลงนามรับรองสําเนา   
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     ๒.  สถานะของผูขออนุญาต 
ผูขออนุญาต คือ ……………………………………….………………. โดย ……………………..………………………………… 

อายุ ……….. ป  ตําแหนง ……………………………………. เปนผูแทน ตามหนังสือมอบอํานาจ เปน  

�  สวนราชการ           �  รัฐวิสาหกิจ       �  นิติบุคคล/บุคคลธรรมดา 

�  กอสรางโดยงบประมาณ       �  เอกชนออกคาใชจาย  
   

     ๓.  รายละเอียดส่ิงปลูกสราง 

�  วาง/ฝงทอสูบน้ํา  �  กอสรางอาคารโรงสูบน้ํา  ขนาดความกวาง……………..……..……เมตร 
                            ความยาว………………………….เมตร 

O  ทอเหล็ก ขนาด ∅………….…………นิ้ว (รวมเนื้อท่ี ………………………………….. ตารางเมตร) 

O  ทอ PVC ขนาด ∅………….…….… นิ้ว  O ชนิดอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 

O  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)………………………  O ชนิดอาคารไม 

  O ชนิดอาคารแพสูบน้ํา 

  O อ่ืนๆ (โปรดระบุ)………………………………. 

�  กอสรางสะพานรองรับทอสงน้ํา  �  กอสรางทอสงน้ํา 

�  เปนสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก  �  เปนทอเหล็กขนาด ∅………………………………… นิ้ว 

�  เปนสะพานไม    �  เปนทอคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ∅…………….เมตร 

     ขนาดกวาง …………………………. เมตร  �  เปนทอซีเมนตใยหินขนาด ∅…………..………… มม. 

             ยาว …………………………. เมตร  �  เปนทอ PVC ขนาด ∅………………………………… นิ้ว 

�  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)…………………………..…… �  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)………………..……………………….. 

�  กอสรางทอเพ่ือชักน้ําจากคลองชลประทาน/อางเก็บน้ําลงบอพัก 

  �  ฝงขวาคลอง …………………………………… �  ฝงซายคลอง…….………………………  

   O  ทอคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ∅……………………………………… เมตร   

O  ทอซีเมนตใยหิน  ขนาด ∅……………………………………… มม. 

O  ทออ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ ................................................................................ 

�  ชักน้ําลงบอพักน้ํา  O  กอสรางในเขตชลประทาน 

   O  กอสรางนอกเขตชลประทาน 

�  ขอใชน้ําจากคลอง/อางเก็บน้ํา 

  �  ปริมาณน้ําท่ีขอใช ……………..………. ม.๓/วินาที  หรือ……………………………. ม.๓/วัน 

�  ขอใชน้ําเพ่ือ        O ทํานา    จํานวน ………………………… ไร 

O ทําสวน  จํานวน ………………………… ไร 

O พืชไร     จํานวน ………………………… ไร 
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�  เพ่ืออุปโภค/บริโภค �  เพ่ืออุตสาหกรรม �  เพ่ือผลิตประปา 

�  มีบอเก็บน้ําในท่ีดินของผูขออนุญาตมีความจุประมาณ …………………..ม.๓ จํานวน …………. บอ 

�  มีมาตรวัดน้ํา     O  ติดตั้งในเขตชลประทาน        O ติดตั้งนอกเขตชลประทาน 

�  การใชน้ําดังกลาวมีการระบายน้ําลงคลองชลประทาน O  ไดแยกเรื่องขออนุญาตแลว 

        O  ไมระบายน้ําลงคลองชลประทาน 

�  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………………………………………………………….……………………………………………. 

     ๔.  รายละเอียดการฝงทอลอดคันคลอง/ชานคลอง/อางเก็บน้ํา/ถนนชลประทาน/คันกั้นน้ํา/พนังกั้นน้ํา 

          �  ท่ีคลอง/ถนน กิโลเมตร …………………………… O  ฝงขวา  O ฝงซาย 

O  วางทอจาก กม. ………………………… ถึง กม. ………………………. �  ฝงขวา  � ฝงซาย 

O  เปนทางน้ําชลประทาน    O ประเภท ๑  O ประเภท ๒  O ประเภท ๓  O ประเภท ๔ 

O  น้ําตนทุนท่ีมีอยู     O  เพ่ือการชลประทาน    หรือ  O  อุปโภค บริโภค หรือ สาธารณูปโภค 

O  ปริมาณสงน้ํา ……………………..…..………. ม.๓/วินาที �  ความจุ ……………….……………. ม.๓ 

O  ปริมาณท่ีใชไปแลว …………………………. ม.๓/วินาที �  เหลือปริมาณ …………. ม.๓/วินาที 

�  มีทอสงน้ําท่ีกอสรางไวแลว      

O  ฝงซาย  จํานวน ……………………… แหง O ฝงขวา   จํานวน ………………………………… แหง 

O อนุญาตแลว   จํานวน ………………………… แหง 

�  สภาพน้ําตนทุนในคลองมีเพียงพอ  � น้ําตนทุนมีไมพอ 

�  มีแผนปรับปรุงคลอง    � ไมมีแผนปรับปรุงคลอง 

�  ทอขางเคียงดานเหนือน้ํา ทายน้ํา  มีท่ี กม. …………………………. ขนาด …………………………………….. เมตร 

  O  ใชน้ําปริมาณ ……………………………. ม.๓  เพ่ือประโยชน ………………………..……………………….. 

�  คันคลอง/คันก้ันน้ํา หรือพนังก้ันน้ํา เปนถนน ……………………………………………………………….……………….. 

  O  สําหรับรถยนต  O สําหรับคนเดิน    O  ไมเปนถนน 

�  ฝงทอลอดคันคลอง/คันก้ันน้ํา หรือพนังก้ันน้ํา/ถนน ตอง 

  O  ใหฝงทอโดยวิธีดันทอ    O  ขุดดินทําการกอสราง 

  O  ทําทางเบี่ยงใหยานพาหนะผาน   O  ไมตองทําทางเบี่ยง 

  O  หามยานพาหนะสัญจรผาน   O  ปดเสนทางชั่วคราว 

  O  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………………………………………………………………..……………………………………… 
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     ๕.  รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

�  แผนท่ีภูมิประเทศแสดงจุดฝงทอ หรือโรงสูบน้ํา สะพานรองรับทอ (แสดงในสวนท่ีจําเปน)       
     และแผนผังบริเวณแสดงแนวทอ หรือโรงสูบน้ําสะพานรับทอเขตชลประทานและอ่ืน ๆ  

�  แผนท่ีรูปตัดคลอง/คันก้ันน้ําหรือพนังก้ันน้ํา/ถนน/อางเก็บน้ํา แสดงเคาโครงการวางทอหรือโรงสูบน้ํา/สะพาน 
รองรับทอ เขตชลประทาน และแสดงระดับตาง  ๆ  

� แบบตรวจสอบการใชน้ําจากทางน้ําชลประทาน  โดยมีรายละเอียดขอมูลครบถวน  

� บัญชีทอสงน้ําท่ีกอสรางไวแลว ในเขตคลองท่ีขออนุญาต   

� พ้ืนท่ีบริเวณท่ีขออนุญาตเปนท่ีดิน  O ราชพัสดุ   O สาธารณประโยชน  

    O ปาไม   O อ่ืนๆ (โปรดระบุ)………………………………….… 

 

๖. ขอคิดเห็น 

�  รายละเอียดหลักฐานและมีขอมูลถูกตองครบถวน อยูในหลักเกณฑ 

�  ใชน้ําเพ่ือประโยชนของผูขออนุญาต  �  ใชน้ําเพ่ือสาธารณูปโภค 

�  ไมเปนอุปสรรคตองานชลประทาน/ตอกิจการชลประทาน 

�  เปนอุปสรรคตองานชลประทาน/ตอกิจการชลประทาน 

�  สมควรอนุญาต   �  ไมสมควรอนุญาต 

�  ขอมูลรายละเอียดไมครบถวน ใหแกไขเพ่ิมเติม ดังนี้ 

…………………………….………………………………………………………………………………………..……….…………..………….. 

…………………………….……………………………………………………………………………………………………………..………….. 

…………………………….……………………………………………………………………………………………………………..………….. 

  

        ………………………….…………..….…….…….… 
      (……………………………..………....………………..) 
      ตําแหนง ………………………………..……………. 
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ความเห็นของ ผอ.คบ./ผอ.คป./ชคบ. หรือ ตําแหนงเทียบเทา 

เรียน ผส.ชป……….. 

 ไดพิจารณาตามหลักฐาน  รายละเอียดและขอมูลแลว  เห็นวา 

 �  สมควรอนุญาต �  ไมสมควรอนุญาต (เหตุผล) …………………………………….……………………………….. 

�  สมควรแกไขเพ่ิมเติม ดังนี้ 
…………………………….……………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………..…………………………………………………………………………………………………. 

       ………………………………….……………………………………………………………………………………….…………. 
       ……………………………………….…………………………………………………………….………………………………. 
 
 
       ……………………………………………………………. 
       (………………………………………..………………….) 
       ตําแหนง …………………………………………..….. 
 

ความเห็นผูเกี่ยวของ (ผวศ.ชป.  ผบร.ชป.  หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย) 

  ………………………………………………………………………………………………………………………….………………… 
  …………………………………………………………………………………………………………………….…………………….. 
 

       ………………………………..…………….……………. 
       (……………………………….…………….…………….) 
       ตําแหนง …………………………………….……….. 
 

ความเห็นของ ผส.ชป. 

�  อนุญาต 

�  ไมอนุญาต   

�  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)…………………………………………………………………………………………………….………. 
………………………………………………………………………………………………………….…………………………. 
 

     ……………………………………………………………… 
     (………………….…………………………………………) 
     ตําแหนง  ผส.ชป. …………………………...………. 
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กรมชลประทาน                              แบบ ชป. ๓๙๓/๖ 
 

แบบตรวจสอบการขออนุญาตปกเสา พาดสายหรือรอยสายไฟฟา/โทรศัพทในเขตชลประทาน 

  การขอใชท่ีราชพัสดุ หรือการจัดประโยชนในท่ีราชพัสดุ  ในความครอบครองของกรมชลประทาน  
โดยหนาท่ีรับผิดชอบในการกํากับควบคุมดูแลดานสาธารณูปโภค คือ การไฟฟาสวนภูมิภาค การไฟฟานครหลวงและ
บริษัท กสท.โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ตองแนบหลักฐานและรายละเอียดประกอบการพิจารณา  ดังนี้ 

      ๑. หลักฐานประกอบคําขออนุญาต 

๑.๑  รัฐวิสาหกิจ 

�  คํารองขอใชท่ีดิน ลงนามโดยผูแทนของรัฐวิสาหกิจ หรือผูรับมอบอํานาจ  

(มีหนังสือมอบอํานาจ) 

�  แบบแปลน แผนผังและแผนท่ี (ผูบริหารรัฐวิสาหกิจลงนามรับรองแบบ)  

�  แจงขนาด จํานวนเสาไฟฟาและเสาโทรศัพท และระยะหางระหวางเสา 

 ๑.๒  นิติบุคคล/บุคคลธรรมดา 

�  คํารองขอใชท่ีดิน 

�  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  ออกใหไมเกิน ๖ เดือน ลงนามรับรองสําเนา 

�  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูแทนนิติบุคคล และผูรับมอบอํานาจ (ถามี) 
 ลงนามรับรองสําเนา  กรณีมีการมอบอํานาจ 

�  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูขอและผูรับมอบอํานาจ (ถามี) ลงนามรับรองสําเนา     
     กรณีท่ีมีการมอบอํานาจ 

�  สําเนาทะเบียนบานของผูขอ และผูรับมอบอํานาจ (ถามี) ลงนามรับรองสําเนา  

�   หนังสือมอบอํานาจ (ติดอากรแสตมป ๓๐ บาท) ในกรณีมอบอํานาจใหบุคคลอ่ืน 

�  แบบแปลน แผนผังและแผนท่ี โดยมีวิศวกรลงนามรับรอง (ใชเฉพาะกรมชลประทาน) 
�  รายการคํานวณและหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมผูออกแบบและ  
     คํานวณ พรอมสําเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  (ลงนามรับรอง 
     สําเนา) เฉพาะกรณีท่ีเปนงานอยูในประเภทและขนาดของงานวิศวกรรมควบคุม  
     ตามกฎหมายวาดวยวิศวกร 
�  หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ผูควบคุมการกอสราง พรอมสําเนา 
     ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ลงนามรับรองสําเนา    
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      ๒. รายละเอียดส่ิงปลูกสราง 

�  ปกเสา พาดสายหรือรอยสายไฟฟา  �  ปกเสา พาดสายหรือรอยสายโทรศัพท 

�  เปนเสาไม O  ขนาด …………………………. เมตร  จํานวน ………………………. ตน 

O  ขนาด …………………………. เมตร  จํานวน ………………………. ตน 

O  ขนาด …………………………. เมตร  จํานวน ………………………. ตน 

�  เสาคอนกรีตเสริมเหล็ก   O  ขนาด …………………………. เมตร  จํานวน ………………………. ตน 

        O  ขนาด …………………………. เมตร  จํานวน ………………………. ตน 

        O  ขนาด …………………………. เมตร  จํานวน ………………………. ตน 

  �  ระยะหางระหวางตน ……………………….. เมตร O พาดสายไฟฟา  O แรงสูง  O แรงต่ํา 

        O พาดสายโทรศัพท 

�  ระดับความสูงของสาย 

�  สายไฟฟาแรงต่ํา O  สูงจากระดับน้ําสูงสุด/ระดับพ้ืนดิน …………………………… เมตร  

O  พาดขามสายโทรศัพทโดยมีระยะหางของทองสายไฟฟาแรงต่ําจาก 
     สายโทรศัพท ………………………… เมตร 

�  สายไฟฟาแรงสูง O  สูงจากระดับน้ําสูงสุด/ระดับพ้ืนดิน …………………………… เมตร  

O  พาดขามสายโทรศัพทโดยมีระยะหางของทองสายไฟสูงจาก 
     สายโทรศัพท …………………………… เมตร 

�  สายโทรศัพท  O  สูงจากระดับน้ําสูงสุด/ระดับพ้ืนดิน …………………………… เมตร  

�  ปกเสา พาดสายหรือรอยสายขามสายโทรศัพทของกรมชลประทาน  

O  ขนาดเสาท่ีพาดสายขามสายโทรศัพทของกรมฯ ขนาด ……………………………………. เมตร 

O  มีตาขายรองรับใตสายไฟแรงสูงเพ่ือปองกันอันตราย 

O  หรือไมมีตาขายรองรับใตสายไฟแรงสูง  �  เหตุผล ………………………..………………………………… 

O  อ่ืนๆ (โปรดระบุ).............................................................……………………..……………………………… 

�  ปกเสา พาดสายหรือรอยสายขนานกับสายโทรศัพทของกรมชลประทาน 

O  แนวเสาสายไฟฟาแรงสูงหางแนวเสาสายโทรศัพทของกรมฯ ……………………………. เมตร 

O  แนวเสาสายไฟฟาแรงต่ําหางแนวเสาสายโทรศัพทของกรมฯ ……………………………. เมตร 

O  สายโทรศัพทอาศัยเกาะกับเสาโทรศัพทของกรมฯ  จํานวน ………………………………. ตน 

�  การบริการดานสาธารณูปโภค 

  O  ผูขอติดตั้งอยูนอกเขตชลประทาน   O  ผูขอติดตั้งอยูในเขตชลประทาน  

  O  บริการเพ่ือสาธารณะท่ัวไป   O  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)..………………..……………..  
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          ในกรณีท่ีขออนุญาตปกเสา พาดสายหรือรอยสายไฟฟา/โทรศัพทในเขตชลประทาน อยูในประเภทและ    
           ขนาดของงานวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยวิศวกร 

     โดยมี..................................................................เปนวิศวกรผูออกแบบและคํานวณ  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ    
     วิศวกรรมควบคุม  ประเภท.............................สาขา..........................ตามใบอนุญาตทะเบียน............................... 
     วันหมดอายุ..........................................และมี......................................................................เปนวิศวกรผูควบคุมงาน   
     ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ประเภท.............................สาขา........................................ตามใบอนุญาต 
     ทะเบียน.....................................วันหมดอาย.ุ...............................................................และขณะนี้ไมไดถูกเพิกถอน 
     ใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพ 

 

๓. รายละเอียดการปกเสา พาดสายหรือรอยสายไฟฟา/โทรศัพท ในเขตชลประทาน  

�  เขตทางน้ําชลประทาน คลอง…………………………………………... ประเภททางน้ํา …………………………………. 

O ฝงซาย จาก  กม. …………………….  ถึง กม. ……………………. รวมระยะทาง …………..…….. กม. 

O ฝงขวา จาก  กม. ………………………. ถึง กม. ……………………. รวมระยะทาง ……………..….. กม. 

O ขามคลอง  ท่ี กม. ………………………………  และท่ี กม. …………………………………….. 

�  เขตคันก้ันน้ํา/พนังก้ันน้ํา/ถนน ……………………………………………………………… 

O ฝงซาย จาก  กม. ……………………. ถึง กม. …………………. รวมระยะทาง …………..………….. กม. 

O ฝงขวา จาก  กม. ……………………. ถึง กม. …………………. รวมระยะทาง ……………...……….. กม. 

O ขามคันก้ันน้ํา/พนังก้ันน้ํา ท่ี กม. …………………………… และท่ี กม. …………………..…………………. 

�  เขตอางเก็บน้ํา 

O  ระยะทางยาว ………………………………เมตร 

  O  หรือในแนวถนนของอาง จาก กม. …………………………….. ถึง กม. ……………………………………….  

O  รวมระยะทางยาว …………………………………….. กม. 

�  คลอง/คันคลอง/คันก้ันน้ํา/พนังก้ันน้ํา/ถนน มีสภาพ 

O  มีเรือขนาดใหญสัญจรในคลอง    O ไมมีเรือสัญจร  

O  มีรถยนตสัญจรบนถนน    O ไมมีรถยนตสัญจร  

O  มีเสาสายโทรศัพทของกรม ฯ ในแนวตามแผนผัง  O ไมมี 

O  มีทอแกสของการปโตรเลียมในแนวตามแผนผัง  O  ไมมี  

O  มีเสาสายไฟฟาแรงสูง/แรงต่ํา ปกอยูกอนแลวในแนวตามแผนผัง 

O  มีอาคารบานเรือนท่ีปลูกบุกรุกจํานวนมาก  O  ไมมีผูบุกรุก 

O  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………………………………………………………………………………………………………  
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�  แนวเสาสายไฟฟาและเสาสายโทรศัพท 

O  ปกหางเขตชลประทาน  O  ฝงขวา ……………………………... เมตร 

O  ฝงซาย …………………………….. เมตร 

O  ปกหางศูนยกลางคลอง ………………………….. เมตร 

O  ปกหางศูนยกลางคันก้ันน้ํา/พนัง/ถนน ……………..……...เมตร 

O  ปกเสานอกเขตชลประทาน…………..……………..…..……...เมตร 

O  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………………………………………………………………………………………………… 
  

 

      

๔.  รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

�  แผนท่ีภูมิประเทศ (เฉพาะในรัศมีท่ีเห็นสถานท่ีสําคัญชัดเจน) และแผนผังแสดงแนวทาง 
 หรือตําแหนงการปกเสา  พาดสายไฟฟา/โทรศัพท    

�  แผนท่ีรูปตัดคลอง/คันคลอง/คันก้ันน้ําหรือพนังก้ันน้ํา/ถนน แสดงเสา สายไฟฟา/โทรศัพท  

�  พ้ืนท่ีบริเวณท่ีขออนุญาตเปนท่ีดิน O ราชพัสดุ  O สาธารณประโยชน  O ปาไม  O อ่ืน ๆ ……….… 
 

๔. ขอคิดเห็น 

�  รายละเอียด/หลักฐาน/ขอมูล/ถูกตอง         �  ไมเปนอุปสรรคตองานชลประทาน 

�  เปนอุปสรรคตองานชลประทาน   �  สมควรอนุญาต 

�  ไมสมควรอนุญาต     �  ขอมูล/รายละเอียด ไมครบถวน 

�  ใหแกไขเพ่ิมเติม ดังนี้  �  …………………………………………….……………………………………………….. 

     �  …………………………………………….……………………………………………….. 

     �  …………………………………………….…………………………….…………………. 

     �  ………………………………………….……………………………….…………………. 

 

        ………………………..…………………………… 
      (……….……………………………………………..) 
      ตําแหนง …………………………….……………. 
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ความเห็นของ ผอ.คบ./ผอ.คป./ชคบ. หรือ ตําแหนงเทียบเทา 

เรียน ผส.ชป......……….. 

 ไดพิจารณาตามหลักฐาน  รายละเอียดและขอมูลตาง ๆ แลว  เห็นวา 

 �  สมควรอนุญาต �  ไมสมควรอนุญาต (เหตุผล) ………………………………………………………………….. 

�  สมควรแกไขเพ่ิมเติม ดังนี้ 
…………………………………………………………………………………………………………………..……….…….. 
…………………………………………………………………………..………………………………………..……………. 

       …………..…………………………………………………………………………………………………….….……………. 
       ………………………………………………………………..……………………………………………………..…………. 
       ……………………………………………………………………..…………………………………………………..………. 
 

                 ………………….……………….……..……...……. 
       (……………………………………....………..…….) 
       ตําแหนง ………………..…………...………….. 

 

ความเห็นผูเกี่ยวของ (ผวศ.ชป.  ผบร.ชป.  หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย) 

  …………………………………………………………………………………………………………….…………………………… 
  ……………………………………………………………………………………………………………………………..………….. 
 

       ……………………………….………………………. 
       (……………………………………….……………….) 
       ตําแหนง ………………………..…..…………….. 

 

ความเห็นของ ผส.ชป. 

�  อนุญาต 

�  ไมอนุญาต   

�  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………………………………………………………..………………………………….…………. 
……………………………………………………………………………………………………..……………………………. 

     …………………………………………………………… 
     (………………………………..…………………………) 
                  ตําแหนง  ผส.ชป. ………………..………………. 
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กรมชลประทาน                                   แบบ ชป. ๓๙๓/๗ 

 

แบบตรวจสอบการขออนุญาตกอสรางถนนเช่ือมและปรับปรุงคันคลอง คันกั้นน้ํา และถนนชลประทาน 

      ๑. หลักฐานประกอบคําขออนุญาต 

 ๑.๑.  กระทรวง  ทบวง  กรม  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หนวยงานของรัฐ หรือองคกรอ่ืนของรัฐ 

�  คํารองขอใชท่ีดิน ลงนามโดยผูแทนกระทรวง  ทบวง  กรม  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
     หรือผูรับมอบอํานาจ (มีหนังสือมอบอํานาจ)  

�  แบบแปลน แผนผังและแผนท่ี (หัวหนาสวนราชการลงนามรับรองแบบ)  

�  หนังสือยินยอมใหทําถนนผานกรรมสิทธิ์ท่ีดินของบุคคลอ่ืน (ถามี) 

๑.๒  รัฐวิสาหกิจ 

�  คํารองขอใชท่ีดิน  ลงนามโดยผูแทนของรัฐวิสาหกิจ หรือผูรับมอบอํานาจ  

�  แบบแปลน แผนผังและแผนท่ี (ผูบริหารรัฐวิสาหกิจลงนามรับรองแบบ)  

�  หนังสือยินยอมใหทําถนนผานกรรมสิทธิ์ท่ีดินของบุคคลอ่ืน (ถามี) 

 ๑.๓  นิติบุคคล/บุคคลธรรมดา 

�  คํารองขอใชท่ีดิน 

�  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ออกใหไมเกิน ๖ เดือน  ลงนามรับรองสําเนา 

�  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูแทนนิติบุคคล และผูรับมอบอํานาจ (ถามี) 
ลงนามรับรองสําเนา  

�  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูขอ  และผูรับมอบอํานาจ (ถามี) ลงนามรับรองสําเนา   

�  สําเนาทะเบียนบานของผูขอ และผูรับมอบอํานาจ (ถามี) ลงนามรับรองสําเนา  

� สําเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ท่ีดินหรือสิทธิครอบครอง เชน สําเนาโฉนดท่ีดิน หรืออ่ืนๆ 
ของผูขอ ณ บริเวณกอสราง ลงนามรับรองสําเนา  

�  หนังสือยินยอมจากเจาของกรรมสิทธิ์ท่ีขออนุญาตทําถนนผาน 

�  หนังสือมอบอํานาจ (ติดอากรแสตมป ๓๐ บาท) ในกรณีมอบอํานาจใหบุคคลอ่ืน 
     ทําการแทนเฉพาะกาล 

�  แบบแปลน แผนผังและแผนท่ี โดยมีวิศวกรลงนามรับรอง (ใชเฉพาะกรมชลประทาน) 
�  รายการคํานวณโครงสรางและหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม            

   ผูออกแบบและคํานวณ พรอมสําเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  
       (ลงนามรับรองสําเนา) เฉพาะกรณีท่ีเปนงานอยูในประเภทและขนาดของงานวิศวกรรมควบคุม     
                ตามกฎหมายวาดวยวิศวกร 

�  หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ผูควบคุมการกอสราง พรอมสําเนา 
     ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ลงนามรับรองสําเนา)        
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     ๒.  สถานะของผูขออนุญาต 

ผูขออนุญาต คือ …………………………….……………………. โดย …………………………..…………………….……………… 
อายุ ……….. ป  ตําแหนง ……………………………………….………. เปน ……………………………………….……………… 

�  สวนราชการ           �  รัฐวิสาหกิจ       �  นิติบุคคล/บุคคลธรรมดา 

�  กอสรางโดยงบประมาณของแผนดิน �  คาใชจายของเอกชน   
 

๓. รายละเอียดถนนเช่ือมและอาคารประกอบ 

�  กอสรางถนนเชื่อม     �  ปรับปรุงคันคลอง / คันก้ันน้ํา / ถนน    

�  ถนนดิน        �  ถนนผิวจราจรลูกรัง   �  ถนนผิวจราจรลาดยาง  �  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

�  ผิวจราจร ความกวาง …………………… เมตร   ความยาว ……………… เมตร  เนื้อท่ีจํานวน ……….…. ตร.ม. 

�  สําหรับคนเดิน  �  สําหรับรถยนต  น้ําหนักรถรวมน้ําหนักบรรทุกไมเกิน …………………………….. ตัน 

�  ฝงทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ∅ …………………….. เมตร �  ลอดถนนเชื่อม �  ลอดถนนท่ี 
     ปรับปรุง จํานวน ……………………………. แหง   ท่ีกิโลเมตร ………………………………………. 
ในกรณีท่ีขออนุญาตกอสรางถนนเชื่อมและปรับปรุงคันคลอง คันก้ันน้ํา และถนนชลประทาน อยูในประเภท   
และขนาดของงานวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยวิศวกร 
     โดยมี......................................................................เปนวิศวกรผูออกแบบและคํานวณ  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ    
     วิศวกรรมควบคุม  ประเภท................................สาขา..........................ตามใบอนุญาตทะเบียน........................... 
     วันหมดอายุ..........................................และมี.........................................................................เปนวิศวกรผูควบคุมงาน   
     ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ประเภท.............................สาขา..........................................ตามใบอนุญาต 
     ทะเบียน.................................................วันหมดอาย.ุ......................................................และขณะนี้ไมไดถูกเพิกถอน 
      ใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพ 

 

๔. รายละเอียดอาคารชลประทาน 

๔.๑   กอสรางถนนเชื่อม 

� คันคลอง/ถนนบนคันคลอง/คันก้ันน้ํา/ถนน ………………………………………..ณ กิโลเมตรท่ี………………………… 

หมูท่ี …………… ตําบล ……..…………………. อําเภอ ………..……….………… จังหวัด ………………………….….………… 

�  สภาพคันคลอง/ถนนบนคันคลอง/คันก้ันน้ํา/ถนน เปน 

O คันดิน O ผิวจราจรลูกรัง O ผิวจราจรลาดยาง      O คอนกรีตเสริมเหล็ก 

O มีรถยนตวิ่ง   O ไมมีรถยนตวิ่ง           O รับน้ําหนักไดไมเกิน…………………………..………....ตัน 

  O มีทางเชื่อม  ……………………….. ขางเคียง ท่ีกม. …………………… และท่ี กม. ……………………..…….. 

๔.๒  กอสรางปรับปรุงถนน 

� คันคลอง/ถนนบนคันคลอง/คันก้ันน้ํา/ถนน ……………………………………….. ตั้งแต กม.ท่ี……………..…..……… 

ถึง กม. ท่ี …………………….. ระยะทางยาว …………………………. กม. หมูท่ี …………… ตําบล ……..………………….  

อําเภอ ………..……….………… จังหวัด …………………….………… 
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�  สภาพคันคลอง/ถนนบนคันคลอง/คันก้ันน้ํา/ถนน เปน 

O คันดิน O ผิวจราจรลูกรัง O ผิวจราจรลาดยาง      O คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ผิวจราจรกวาง ……………………………………… เมตร ไหลทางกวาง ………………………………..…… เมตร 

�  ในแนวเสนทางท่ีขออนุญาตมี 

O ทอสงน้ําขนาด  ……………………………...………… เมตร  จํานวน …………………………..แหง 

O ทอระบายน้ําขนาด  ………………………..………… เมตร  จํานวน ………………….……….แหง 

O ประตูระบาย/อาคาร  ………………………..…………….…   จํานวน ……………..…….……..แหง 

O อ่ืนๆ (โปรดระบุ)…………………….………………………………………………………………………………………..  

�  มีรถยนตวิ่งสัญจร ขนาดน้ําหนักรถรวมน้ําหนักรถบรรทุกไมเกิน ………………… ตัน �  ไมมีรถยนตวิ่ง 

�  จัดระเบียบเดินรถโดยสารบนเสนทาง    O อนุญาตแลว   O ยังไมเคยอนุญาต  

�  เสนทางขางเคียงดานตนทาง/ปลายทาง มีการปรับปรุงเปนผิวทางจราจรเปน …………………………..………..  
     จาก กม.ท่ี……………..………… ถึง กม. ท่ี ……………………..……….. 

�  ปรับปรุงถนนตนทางเชื่อม  ………………………..……………………………………………….………………………………… 

�  ปลายทางเชื่อม  ………………………..………………………………………………………………………………………………… 

     ๕.  รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

�  แผนท่ีภูมิประเทศ (เฉพาะในรัศมีท่ีเห็นสถานท่ีสําคัญชัดเจน) แสดงแนวทางจุดหรือตําแหนงทําทาง 
     เชื่อมและปรับปรุงถนน   

�  แผนท่ีรูปตัดแสดงเสนทางเชื่อม  ปรับปรุงถนน  ทอระบายน้ํา และแผนท่ีรูปตัดแสดงเคาโครง   
           ถนนทางเชื่อม  ถนนท่ีขอปรับปรุง  ทอระบายน้ํา  แนวเขตชลประทาน  และอ่ืนๆ  

� พ้ืนท่ีบริเวณท่ีขออนุญาตเปนท่ีดิน  O ราชพัสดุ   O สาธารณประโยชน  

      O ปาไม               O อ่ืนๆ (โปรดระบุ)………………………………….… 
 

๖. ขอคิดเห็น 

�  รายละเอียดหลักฐานและมีขอมูลถูกตองครบถวน       �  ถนนท่ีขออนุญาตสรางเปนถนนสาธารณะ 

�  ไมเปนอุปสรรคตองานชลประทาน   �  เปนอุปสรรคตองานชลประทาน 

�  สมควรอนุญาต     �  ไมสมควรอนุญาต 

�  ขอมูลรายละเอียดไมครบถวน    �  ใหแกไขเพ่ิมเติม ดังนี้ 

       �  ……………………………………………………………………….. 

       �  ………………………………………………….……………………. 

       �  ………………………………………………………………….……. 

 

        ……..……………………………………..……… 
       (………………….……………………….…………..) 
      ตําแหนง ……………………………………………. 
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ความเห็นของ ผอ.คบ./ผอ.คป./ชคบ. หรือ ตําแหนงเทียบเทา 

เรียน ผส.ชป……….. 

 ไดพิจารณาตามหลักฐาน  รายละเอียดและขอมูลแลว  เห็นวา 

 �  สมควรอนุญาต �  ไมสมควรอนุญาต (เหตุผล) …………………………………………………………………….. 

�  สมควรแกไขเพ่ิมเติม ดังนี้ 
……………………………………………………………………………………………………….…………………………….. 
……………………………………………………………………………………………..………………………………………. 

       …………………………………………………………………………………………….………………………………….……. 
       …………………………………………………………………………….…………………………………………….…………. 
 

       …………………………………….…….………. 
       (…………………………………..……..……….) 
       ตําแหนง ……………………………….…….. 
 

ความเห็นผูเกี่ยวของ (ผวศ.ชป.  ผบร.ชป.  หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย) 

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 
 

       …………………………….……………………. 
       (………………………………………………….) 
       ตําแหนง …………………………………….. 

ความเห็นของ ผส.ชป. 
 

�  อนุญาต 

�  ไมอนุญาต   

�  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)………………………………………….…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………….………………. 
 

     ……………………………….……….…………… 
     (…………………………………………….………) 
     ตําแหนง  ผส.ชป. ………………..…………. 
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กรมชลประทาน                                         แบบ ชป. ๓๙๓/๘
  
 

แบบตรวจสอบการขออนุญาตใชท่ีราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน 

     ๑.  หลักฐานประกอบคําขออนุญาต 

 -   กระทรวง  ทบวง  กรม  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หนวยงานของรัฐ หรือองคกรอ่ืนของรัฐ 

�  คํารองขอใชท่ีดิน ลงนามโดยผูแทนกระทรวง  ทบวง  กรม  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
     หรือผูรับมอบอํานาจ (มีหนังสือมอบอํานาจ)  

�  แผนผังและแผนท่ี (หัวหนาสวนราชการลงนามรับรองแบบ)  

�  แบบแปลนท่ีจะทําการกอสรางสิ่งปลูกสรางในท่ีดินท่ีขอใช   

�  วัตถุประสงคขอใชเพ่ือ ……………………………………………………………………..…………………………….. 

�  ขอใชทําการกอสรางสิ่งปลูกสราง �   ขอใชไมทําการกอสรางสิ่งปลูกสราง  

�  ขอใชเปนการชั่วคราว   �   ขอใชเปนการถาวร 

�  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)………………………………………………………………………………………………………………  

     ๒.  สถานะของผูขออนุญาต 

ผูขออนุญาต คือ ………………………………………………………. โดย ……………….……………………………………………… 
อายุ ……….. ป  ตําแหนง ………………………………………..……. เปน ……………………………………………………………  

�  สวนราชการ           �  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน   

�  กอสรางโดยงบประมาณ   

๓. รายละเอียดท่ีดินท่ีขอใช 

พ้ืนท่ีท่ีขออนุญาตเปนท่ีดิน   O ราชพัสดุ      O สาธารณประโยชน   

          O ปาไม         O อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ...................................................... 

�  ขนาดความกวาง ……………………………… เมตร �  ขนาดความยาว …………………………………..……เมตร 

�  เนื้อท่ี………….…………ไร �  เปนท่ีดินเขตหัวงานชลประทาน ……………………………..…………………. 

�  เปนท่ีดินเขตน้ําทวม  �  เปนท่ีดินเขตถนน/เขตพนัง/เขตคันก้ันน้ํา 

�  เขตชานคลอง  คันคลอง �  เขตท่ีดินท่ีหมดความจําเปนใชประโยชนในกิจการชลประทาน 

�  ท่ีราชพัสดุแปลงหมายเลข…………………………… �  ยังไมไดนําข้ึนทะเบียนราชพัสดุ 

�  มีอาคารสิ่งปลูกสรางในท่ีดินอยูเดิม  �  ไมมีอาคารสิ่งปลูกสรางในท่ีดินอยูเดิม 

�  ท่ีดินท่ียังมีความจําเปนใชประโยชนเพ่ือกิจการชลประทานในอนาคต  

�  ขางเคียงไมมีท่ีดินขอใชกอน   �  ขางเคียงไมมีการขอใชท่ีราชพัสดุ 

�  อยูในทองท่ี  ตําบล ………………………… อําเภอ ……………………………… จังหวัด ……………….…………………. 
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     ๔.  รายละเอียดอาคารชลประทานในท่ีราชพัสดุ 

� อาคารในท่ีราชพัสดุท่ีขอใช  ประเภท ……………………………………………………………………………………………… 

� อาคารปลูกสราง เม่ือ ……………………………………………………………………………………..……………………………..  

O ทําการรื้อถอนได  O  ทําการรื้อถอนไมได 
ในกรณีท่ีขออนุญาตใชท่ีราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน เพ่ือกอสรางสิ่งปลูกสราง อยูใน
ประเภทและขนาดของงานวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยวิศวกร 
    โดยมี.......................................................................เปนวิศวกรผูออกแบบและคํานวณ  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

วิศวกรรมควบคุม  ประเภท................................สาขา....................................ตามใบอนุญาตทะเบียน........................ 
    วันหมดอายุ..................................................และมี..................................................................เปนวิศวกรผูควบคุมงาน 
    ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ประเภท....................................สาขา........................................ตามใบอนุญาต 
    ทะเบียน............................................วันหมดอาย.ุ.............................................................และขณะนี้ไมไดถูกเพิกถอน 
    ใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพ 

     ๕.  รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

�  แผนท่ีภูมิประเทศ (เฉพาะในรัศมีท่ีเห็นสถานท่ีสําคัญชัดเจน) แสดงจุดหรือบริเวณท่ีขอใช   

�  แผนผังแสดงบริเวณและขนาดของพ้ืนท่ีท่ีขอใช   

�  แผนท่ีแปลงกรรมสิทธิ์ในท่ีดินท่ีขอใช  

�  แบบแปลนรายละเอียดสิ่งปลูกสราง (ในกรณีท่ีขออนุญาตใชท่ีดินเพ่ือทําการกอสรางสิ่งปลูกสราง) 
 

     ๖.  ขอคิดเห็น 

�  รายละเอียดหลักฐานและมีขอมูลถูกตองครบถวน  

�  ท่ีดินท่ีขอใชเปนเขตพ้ืนท่ีใชเพ่ือกิจการชลประทาน O สมควรอนุญาต  O ไมสมควรอนุญาต  

�  ท่ีดินเขตน้ําทวม  O สมควรอนุญาตมีเง่ือนไข     O ไมสมควรอนุญาต  

�  ท่ีดินเขตหัวงานชลประทาน O สมควรอนุญาต  O ไมสมควรอนุญาต  

  �  ท่ีดินท่ียังไมไดใชประโยชน  แตมีแผนงานใชเพ่ือกิจการชลประทาน O สมควรอนุญาต 

          O ไมสมควรอนุญาต 

�  ท่ีดินท่ีไมไดใชประโยชนหรือหมดความจําเปนในการใชประโยชน O สมควรอนุญาต 

         O ไมสมควรอนุญาต 

�  ใหใชประโยชนรวมกันกับกรมชลประทาน  �  การสงคืนท่ีราชพัสดุใหกรมธนารักษ 

�  ขอมูลรายละเอียดไมครบถวน    �  ใหแกไขเพ่ิมเติม ดังนี้ 

…………………………….………………………………..………………………………………………………………………..…..………….. 
…………………………….…………………………………………………………………………………..………………..………..………….. 

   

        ……..………….…………………………………… 
       (……………………………………………….……..) 
      ตําแหนง ……………………………..……………. 
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ความเห็นของ ผอ.คบ./ผอ.คป./ชคบ. หรือ ตําแหนงเทียบเทา 

เรียน ผส.ชป……….. 

 ไดพิจารณาตามหลักฐาน  รายละเอียดและขอมูลแลว  เห็นวา 

 �  สมควรอนุญาต �  ไมสมควรอนุญาต (เหตุผล) …………………………………………………………………….. 

�  สมควรแกไขเพ่ิมเติม ดังนี้ 
…………………………….………………………………………………………………………..…………………………….. 
…………………………………..……………………………………………………………………..…………………………. 

       ………………………………….…………………………………………………………………………..………….…………. 
       ……………………………………….……………………………………………………………………………………………. 
 

       ……………………………..……………………. 
       (………….……………………………………….) 
       ตําแหนง …………………………….……….. 

 

ความเห็นผูเกี่ยวของ (ผวศ.ชป.  ผบร.ชป.  หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย) 

  …………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
  ………………………………………………………………………………………………………………….……………………….. 
 

       …………………………….…………………………. 
       (……………………………………………………….) 
       ตําแหนง ………………………………………….. 

 

ความเห็นของ ผส.ชป. 

�  อนุญาต 

�  ไมอนุญาต   

�  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)………………………………………..……………………………………………….……………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………..……. 
 

     …………………………………….…………………… 
     (…………………………………………………………) 
     ตําแหนง  ผส.ชป. ……………………….………. 
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กรมชลประทาน                                แบบ ชป. ๓๙๓/๙ 

แบบตรวจสอบการอนุญาตใหจัดระเบียบเดินรถโดยสารประจําทางบนถนนชลประทาน 

  การขออนุญาตจัดระเบียบเดินรถโดยสารประจําทาง บนถนนชลประทาน โดยการขออนุญาตของ
กรมการขนสงทางบก หรือผูวาราชการจังหวัดในฐานะประธานกรรมคณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกประจําจังหวัด  
ตองแนบหลักฐานและรายละเอียดประกอบการพิจารณา  ดังนี้ 

  หลักฐานประกอบการพิจารณาอนุญาต 

�  หนังสือคําขออนุญาตจัดระเบียบเดินรถโดยสารประจําทาง โดยอธิบดีหรือผูรับมอบหมาย 
     หรือผูวาราชการจังหวัด  

�  แผนผังและแผนท่ี (หัวหนาสวนราชการลงนามรับรองแบบ)  แสดงเสนทาง 
     จัดระเบียบเดินรถโดยสาร 

     ๑.  รายละเอียดขอจัดระเบียบเดินรถโดยสาร 

�  จัดระเบียบเดินรถโดยสารบนถนนชลประทาน    

�  ถนนดิน �  ถนนผิวจราจรลูกรัง  �  ถนนผิวจราจรลาดยาง �  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

�  ผิวจราจรกวาง ………………………… เมตร    �  ไหลทางกวางขางละ …………………………….. เมตร 

�  เทียบเทาทางมาตรฐาน F๔      �  เทียบเทาทางมาตรฐาน F๕     �  เทียบเทาทางมาตรฐาน F๖ 

�  สําหรับรถยนตโดยสาร น้าํหนักรถรวมน้ําหนักบรรทุก  ไมเกิน  ……………………………… ตัน 

๒. รายละเอียดอาคารชลประทาน 

� ถนนบนคันคลอง/คันก้ันน้ํา/พนังก้ันน้ํา/ถนน ……………………………………………………………… 
ตั้งแต กม. ………………………. หมูท่ี …………. ตําบล …………………….อําเภอ ……….…….…….…………… 
จังหวัด …………………………….  
ถึง กม. ………………………. หมูท่ี ……………. ตําบล ……..….…………….อําเภอ ……….……………..………… 
จังหวัด …………………………….  
รวมระยะทาง ………………………….. กม. 

� สภาพถนนบนคันคลอง/คันก้ันน้ํา/พนัง/ถนน ……………………………………………………………………..……………. 

� ในแนวเสนทางท่ีขออนุญาตมี 

   O   ทอสงน้ําขนาด      ……………………………….. เมตร   จํานวน ………….…..……. แหง  

O   ทอระบายน้ําขนาด ……………………………….. เมตร   จํานวน ……………………. แหง  

   O   ประตูระบายน้ํา/อาคาร …………………………….…..    จํานวน ……………………. แหง  

   O    อ่ืนๆ (โปรดระบุ) .................................................    จํานวน ……………………. แหง  

�  มีรถยนตวิ่งสัญจรขนาดน้ําหนักรวมน้ําหนักรถบรรทุกไมเกิน ……………………. ตัน � ไมมีรถยนตวิ่ง 

�  จัดระเบียบเดินรถโดยสารบนเสนทาง O อนุญาตแลว   O ยังไมเคยอนุญาต  

�  เสนทางตอเชื่อมดานตนทางมีการจัดระเบียบเดินรถโดยสาร ………………………………………..………………….. 
     จากกิโลเมตรท่ี ……………….………………………..….. ถึงกิโลเมตรท่ี …………………………………………….………… 
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�  เสนทางตอเชื่อมดานปลายทางมีการจัดระเบียบเดินรถโดยสาร …………………………………………….………….. 

     จากกิโลเมตรท่ี ……………………….……………….. ถึงกิโลเมตรท่ี …………………………………………………………… 

�  จัดระเบียบเดินรถโดยสารมีผลกระทบตออาคารชลประทาน   � ไมมีผลกระทบตออาคารชลประทาน  
  

๓. รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

�  แผนท่ีภูมิประเทศ (เฉพาะในรัศมีท่ีเห็นสถานท่ีสําคัญชัดเจน) แสดงแนวทางเดินรถโดยสาร แสดง   
     ตําแหนงอาคารชลประทาน   

� พ้ืนท่ีบริเวณท่ีขออนุญาตเปนท่ีดิน  O ราชพัสดุ   O สาธารณประโยชน 

           O ปาไม      O อ่ืนๆ (โปรดระบุ).................................…….… 

 

๔. ขอคิดเห็น 

�  รายละเอียดหลักฐานและมีขอมูลถูกตอง       �  ถนนท่ีขออนุญาตเปนถนนมีมาตรฐาน 

�  ไมเปนอุปสรรคตองานชลประทาน   �  เปนอุปสรรคตองานชลประทาน 

�  สมควรอนุญาต     �  ไมสมควรอนุญาต 

�  ขอมูล/รายละเอียด ไมครบถวน   �  ใหแกไขเพ่ิมเติม ดังนี้  

 �  …………………………………………….…………………………………………………..………….. 

    �  …………………………………………….……………………………………………..……………….. 

    �  …………………………………………….………………………………………………………………. 

    �  ………………………………………….…………………………………………………………………. 

  

           ……………….………………………….……… 
          (…………………………………………………..) 
      ตําแหนง ………………………..…………………. 
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ความเห็นของ ผอ.คบ./ผอ.คป./ชคบ. หรือ ตําแหนงเทียบเทา 

เรียน ผส.ชป……….. 

 ไดพิจารณาตามหลักฐาน  รายละเอียดและขอมูลแลว  เห็นวา 

 �  สมควรอนุญาต �  ไมสมควรอนุญาต (เหตุผล) ………………………………….……………………………….. 

�  สมควรแกไขเพ่ิมเติม ดังนี้ 
……………………………………………………………….………………………………………….…………..…….…….. 
…………………………………………………………………………..…………………………….…………………………. 

        …………..………………………………………………………………………………………….………..…………………. 
        …………………………………………………………………………………………..………………………………………. 
        ……………………………………………………………………………………………..……………………………………. 
 

       ………………………………………………………. 
                (…………………………………….…….………….) 
       ตําแหนง …………………………………..…….. 

 

ความเห็นผูเกี่ยวของ (ผวศ.ชป.  ผบร.ชป.  หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย) 

  …………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
  ………………………………………………………………………………………………………..………………………………….. 
 

       ……………………………………………………………. 
       (…………………………………………………………..) 
       ตําแหนง ………………………….………………….. 
 

ความเห็นของ ผส.ชป. 

�  อนุญาต 

�  ไมอนุญาต   

�  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)………………………………………………….……………………………….…………………………. 
……………………………………………………………………………….……………………………………………………. 
 

     …………………………………………………………… 
     (……………..…………………………………………..) 
     ตําแหนง  ผส.ชป. ……………………………..…. 
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กรมชลประทาน                                          แบบ ชป. ๓๙๓/๑๐ 
 

แบบตรวจสอบการขออนุญาตกอสรางอาคารปองกันตล่ิงทางน้ําชลประทาน 

     ๑.  หลักฐานประกอบคําขออนุญาต 

 ๑.๑  กระทรวง  ทบวง  กรม  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หนวยงานของรัฐ หรือองคกรอ่ืนของรัฐ 

�  คํารองขอใชท่ีดิน ลงนามโดยผูแทนกระทรวง  ทบวง  กรม  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
     หรือผูรับมอบอํานาจ (มีหนังสือมอบอํานาจ)  

�  แบบแปลน แผนผังและแผนท่ี (หัวหนาสวนราชการลงนามรับรองแบบ)  

�  หนังสือยินยอมของเจาของท่ีดินท่ีกอสรางอาคารปองกันตลิ่งฯ 

�  หนังสืออนุญาตหรือหนังสือยินยอมใหรื้อถอนอาคารปองกันตลิ่งฯ (ถามี) 

๑.๒  รัฐวิสาหกิจ 

�  คํารองขอใชท่ีดิน ลงนามโดยผูแทนของรัฐวิสาหกิจ หรือผูรับมอบอํานาจ  

�  หนังสือมอบอํานาจ  ติดอากรแสตมป ๓๐ บาท (ถามี) 

�  แบบแปลน แผนผังและแผนท่ี (ผูบริหารรัฐวิสาหกิจลงนามรับรองแบบ)  

�  หนังสือยินยอมของเจาของท่ีดินท่ีกอสรางอาคารปองกันตลิ่งฯ 

�  หนังสืออนุญาตหรือหนังสือยินยอมใหรื้อถอนอาคารปองกันตลิ่งฯ เดิม (ถามี) 

 ๑.๓  นิติบุคคล/บุคคลธรรมดา 

�  คํารองขอใชท่ีดิน 

� สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  ออกใหไมเกิน ๖ เดือน  ลงนามรับรองสําเนา 

� สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูแทนนิติบุคคล และผูรับมอบอํานาจ (ถามี) 
     ลงนามรับรองสําเนา  

�  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูขอ  และผูรับมอบอํานาจ (ถามี) ลงนามรับรองสําเนา   

�  สําเนาทะเบียนบานของผูขอ และผูรับมอบอํานาจ (ถามี) ลงนามรับรองสําเนา  

� สําเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ท่ีดินหรือสิทธิครอบครอง เชน สําเนาโฉนดท่ีดิน หรืออ่ืนๆ 
ของผูขอ ณ บริเวณกอสรางอาคารปองกันตลิ่งฯ ลงนามรับรองสําเนา 

�  หนังสือยินยอมจากเจาของท่ีดินท่ีกอสรางอาคารปองกันตลิ่งฯ 

�  หนังสือมอบอํานาจ (ติดอากรแสตมป ๓๐ บาท) ในกรณีมอบอํานาจใหบุคคลอ่ืน 
     ทําการแทนเฉพาะกาล 

�  แบบแปลน แผนผังและแผนท่ี โดยมีวิศวกรลงนามรับรอง (ใชเฉพาะกรมชลประทาน) 

                     �  รายการคํานวณโครงสรางและหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม            
   ผูออกแบบและคํานวณ พรอมสําเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  
       (ลงนามรับรองสําเนา) เฉพาะกรณีท่ีเปนงานอยูในประเภทและขนาดของงานวิศวกรรมควบคุม     
                ตามกฎหมายวาดวยวิศวกร 
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                     �  หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ผูควบคุมการกอสราง พรอมสําเนา 
      ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ลงนามรับรองสําเนา)         

     ๒.  สถานะของผูขออนุญาต 
ผูขออนุญาต คือ ……………………………………………..…………. โดย …………………..………………………………………… 
อายุ ……….. ป  ตําแหนง ……………………………………………. เปน …………………..………………………………………… 

�  สวนราชการ             �  รัฐวิสาหกิจ             �  นิติบุคคล/บุคคลธรรมดา 

�  กอสรางโดยงบประมาณของแผนดิน  �  เอกชนกอสรางออกคาใชจาย  �  อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ............ 

     ๓.  รายละเอียดอาคารปองกันตล่ิงทางน้ําชลประทาน 

�  โครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก  �  โครงสรางเหล็กรูปพรรณ  �  โครงสรางไม     

�  อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ………………………….………………………………………………………………………..…………………... 
       ระดับสันของอาคารปองกันตลิ่ง  +  ……………………………………………………….………………………………………..…. 
       ระดับทองทางน้ําฯ ตําแหนงท่ีจะทําการกอสรางอาคารปองกันตลิ่ง  +  ………………………………..…………………. 
      ระดับน้ําสูงสุดในทางน้ําชลประทาน  (รนส.)  + …………………………..…………………………………………………..……  
      ระดับสันของอาคารปองกันตลิ่ง  ตองสูงกวาระดับน้ําสูงสุดในทางน้ํา ฯ ไมนอยกวา ………………………… เมตร 

อาคารประกอบอ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ ………………………………………………………………………………………..……………….  
โดยมี...........................................................................เปนวิศวกรผูออกแบบและคํานวณ  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ    
วิศวกรรมควบคุม  ประเภท....................................สาขา...........................................ตามใบอนุญาตทะเบียน................... 
วันหมดอายุ..........................................และมี...............................................................................เปนวิศวกรผูควบคุมงาน   
 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ประเภท.............................สาขา...................................................ตามใบอนุญาต 
 ทะเบียน.....................................วันหมดอายุ............................................และขณะนี้ไมไดถูกเพิกถอนใบอนุญาตให
ประกอบวิชาชีพ 

     ๔.  รายละเอียดทางน้ําชลประทาน 

เปนทางน้ําชลประทาน O ประเภท ๑  O ประเภท ๒  O ประเภท ๓  O ประเภท ๔ 
     ชื่อทางน้ําชลประทาน (คลอง) …………..……………………………………………………………………………..………………. 
      ความยาวของอาคารปองกันตลิ่งฯ  เริ่มตั้งแต  กิโลเมตรท่ี …………………..  ถึง  กิโลเมตรท่ี …………….….……… 

      รวมความยาว  ………………………….เมตร กอสรางปองกันตลิ่งฯ กอสรางทางดานฝง   �  ซาย    �  ขวา 
      ของทางน้ําชลประทาน  อยูหางจากศูนยกลางของทางน้ําฯ  …………….…………...…………………… เมตร 

�  ระยะแนวเขตชลประทานนับจากศูนยกลางคลอง    O ฝงขวา   …………………………….…… เมตร 

           O ฝงซาย  ………………..……….……….. เมตร  

�  สภาพภายในเขตคลอง  O มีคันคลองและมีถนนบนคันคลอง   O มีคันคลองและไมมีถนนบนคันคลอง 

      O ไมมีคันคลอง                   O อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ ………………….…….
     

 ๕.  รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

�  แผนท่ีและแผนผังบริเวณแสดงแนวอาคารปองกันตลิ่งฯ ท่ีจะกอสรางเลียบทางน้ําชลประทาน 

�  แผนท่ีรูปตัดคลองแสดงเคาโครงอาคารปองกันตลิ่งท่ีจะทําการกอสราง 

�  พ้ืนท่ีบริเวณท่ีขออนุญาตเปนท่ีดิน   O ราชพัสดุ    O สาธารณประโยชน   

           O ปาไม              O อ่ืนๆ (โปรดระบุ)…………………………..…….… 
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๖. ขอคิดเห็น 

 �  รายละเอียดหลักฐานและมีขอมูลถูกตองครบถวน  

           �  อาคารปองกันตลิ่งฯ ท่ีกอสรางเปนสาธารณประโยชน 

 �  ไมเปนอุปสรรคตอการขุดลอกคลอง  การปรับปรุงบํารุงรักษาคลองและคันคลอง 

 �  อาคารปองกันตลิ่งฯ ท่ีกอสรางเปนประโยชนตอสวนตัว  มีผลกระทบตอบุคคลอ่ืน  ทําใหบุคคลอ่ืน 
      เดือดรอน 

 �  ไมเปนการเอ้ืออํานวยความสะดวกใหแกผูบุกรุก     �  เปนการเอ้ืออํานวยความสะดวกใหแกผูบุกรุก 

 �  ไมอยูในหลักเกณฑ   �  เปนอุปสรรคตองานชลประทาน 

 �  สมควรอนุญาต   �  ไมสมควรอนุญาต 

 �  ขอมูลรายละเอียดไมครบถวน  �  เห็นสมควรใหแกไขเพ่ิมเติม ดังนี้ 

      �  ………………………………………………………………………………….. 

      �  ………………………………………………………….………………………. 
 

                   …..………………………….………………………… 
        (……………………………………………………………) 
        ตําแหนง ………………………..……………………. 
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ความเห็นของ ผอ.คบ./ผอ.คป./ชคบ. หรือ ตําแหนงเทียบเทา 

เรียน ผส.ชป……….. 

 ไดพิจารณาตามหลักฐาน  รายละเอียดและขอมูลแลว  เห็นวา 

 �  สมควรอนุญาต  �  ไมสมควรอนุญาต 

�  สมควรแกไขเพ่ิมเติม ดังนี้ 
…………………………………………………………………………………………………………..……………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

  �  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)…………………………….………………………………………………………………………………. 
       ……………………………………………………………………………………………………………………….……………. 
 

       ………………………..……………………………. 
       (……………………………………………….…….) 
       ตําแหนง ………………………….…………….. 
 

ความเห็นผูเกี่ยวของ (ผวศ.ชป.  ผบร.ชป.  หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย) 

  ………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
  …………………………………………………………………………………………………………………..…………………….. 
 

       …………………………………………………………. 
       (…………………………………………………………) 
       ตําแหนง ……………………………………..…….. 
 

 

ความเห็นของ ผส.ชป. 

� อนุญาต 

� ไมอนุญาต   

� อ่ืนๆ (โปรดระบุ)………………………….…………………………………………………….……………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………..……. 
 

     …………………………………………………….… 
     (……….……………………………………………..) 
          ตําแหนง  ผส.ชป. …………………………………. 
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ภาคผนวก ข 
เอกสารอางองิ 

แบบฟอรมหนังสืออนุญาตใหใชท่ีราชพัสดุและท่ีดินของรัฐประเภทอ่ืน 
ท่ีกรมชลประทานใชประโยชน 

ผย. 37 หนังสืออนุญาตใหสรางสะพาน 
ผย. 38 หนังสืออนุญาตใหฝงทอ/วางทอ...และ/หรือใชนํ้าในเขตท่ีดินของ 

กรมชลประทาน 
ผย. 39 หนังสืออนุญาตใหปกเสา พาดสายหรอืรอยสาย...ในเขตท่ีดิน 

กรมชลประทาน 
ผย. 40 หนังสืออนุญาตใหกอสรางถนน/ปรับปรุงถนน...ในเขตท่ีดิน 

กรมชลประทาน 
ผย. 41 หนังสืออนุญาตใหกอสรางสิ่งปลูกสราง...เปนการช่ัวคราวในเขตท่ีดนิ 

กรมชลประทาน 
ผย. 42 หนังสืออนุญาตใหใชท่ีดินเขตคันคลองและชานคลองเพ่ือฝงทอระบายนํ้า 
  ท่ีผานระบบบําบัดนํ้าเสียลงคลอง................. 
ผย. 43 หนังสืออนุญาตใหขุดลอก............................ 
ผย. 44 หนังสืออนุญาตใหกอสรางอาคารปองกันตลิ่งทางนํ้าชลประทาน............. 
ผย. 53 หนังสืออนุญาตให.................สรางถนน......เช่ือมคัน............ณ กม. .......... 
ผย. 55 หนังสืออนุญาตใหใชท่ีดินเขตคันคลอง ชานคลอง............ ฉบับท่ี.............. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                               ผ.ย. ๓๗ 

หนังสืออนุญาตใหสรางสะพาน                     (๑)                   .                        
 
 

 
ท่ี      (๓)     /                                       โครงการ                    (๒)                        .                     

.                                     
                                              วันท่ี            เดือน         (๓)         พ.ศ.                   .                

   อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๓ และ มาตรา ๒๕  แหงพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง  
พุทธศักราช  ๒๔๘๕  ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง  (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๐๗   
  นาย               (๔)                     ตําแหนง  ผูอํานวยการโครงการ              (๒)              .         . 

เปนเจาพนักงาน ไดออกหนังสืออนุญาตฉบับนี้ใหแก           .                      (๕)                           .                                
โดย                   (๖)                        . ตําแหนง                  (๗)                    อายุ          (๘)          ป 
สัญชาติ                (๙)               .    เปนผูแทน ตามหนังสือ/หรือหนังสือมอบอํานาจท่ี           (๑๐)           .                  
ลงวันท่ี     (๑๐)   เดือน            (๑๐)        พ.ศ.       (๑๐)            สํานักงานตั้งอยูเลขท่ี         (๑๑)     .                           

.ถนน              (๑๑)               ตําบล/แขวง           (๑๑)                อําเภอ/เขต            (๑๑)            .             
จังหวัด            (๑๑)           เพ่ือเปนหลักฐานแสดงวาไดอนุญาตใหกอสรางสะพาน                (๑)               .    
ชนิดชองกลางปด-เปดได/ไมได ขามทางน้ําชลประทานคลอง                        (๑๒)                       .        
กิโลเมตรท่ี                  (๑๒)                     โดยมีเง่ือนไขดังตอไปนี้.- 

   ขอ ๑  อนุญาตใหกอสรางสะพาน                         (๑)                        ขนาดผิวจราจร
กวาง            (๑๓)                 เมตร ทางเทารวมท้ังราวสะพานกวางขางละ            (๑๔)                เมตร 
ยาว                  (๑๕)                เมตร ตามแบบแปลนแผนผังของ                    (๑๖  )                         .                     
หมายเลข              (๑๖)         จํานวน     (๑๖)    แผน  และแผนท่ีรูปตัดของโครงการ        (๑๗)               .

หมายเลข              (๑๗)         จํานวน     (๑๗)    แผน  รวมจํานวน         (๑๘)      แผน  ซ่ึงแนบทายหนังสือ
อนุญาตฉบับนี้ และใหถือเปนสวนหนึ่งของหนังสืออนุญาตฉบับนี้ดวย โดยมีเง่ือนไขดังตอไปนี้ 

๑.๑  ใหสวนต่ําสุดของสะพานชวงกลาง (ชองเรือผาน) สูงกวาระดับน้ําสูงสุด (+      (๑๙)   .       

.         
เมตร รทก.) ในทางน้ํา ณ บริเวณนั้น ไมนอยกวา            (๒๐)          เมตร   

๑.๒  ระยะระหวางเสาสะพานชวงกลาง (นับจากศูนยกลางเสาถึงศูนยกลางเสา) กวางไมนอยกวา          
.        (๒๑)         เมตร การถมดินคอสะพานท้ังสองขาง ผูรับอนุญาตตองจัดหาดินจากท่ีอ่ืนมาถม หามขุดดิน          
ในเขตคันคลอง ชานคลอง เปนอันขาด 

โดยมี.....................(๒๒)..............................เปนวิศวกรผูออกแบบและคํานวณ ใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ประเภท.......................(๒๓).....................สาขา.............................(๒๔).............................
ตามใบอนุญาตทะเบียน......................(๒๕).....................................วันหมดอายุ..................(๒๖).......................และมี
..........................(๒๗)..................................เปนวิศวกรผูควบคุมงาน  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ประเภท
.......................................(๒๓)............................สาขา.............................(๒๔)........................ตามใบอนุญาตทะเบียน
.................................(๒๕).................................วันหมดอายุ........................(๒๖).....................และขณะนี้ไมไดถูกเพิก
ถอนใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพ 
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 ขอ ๒ การพิจารณาฐานรากของสะพานเฉพาะชวงกลาง  ใหถือระดับการขุดลอกตามแบบ 
โดยเจาหนาท่ีชลประทานจะเปนผูกําหนดให  ท้ังนี้เพ่ือมิใหเกิดความเสียหายเม่ือกรมชลประทานจะทําการขุดลอก        
ทางน้ําชลประทานในโอกาสตอไป 

 ขอ ๓ แนวเสาตอมอทุกตนท่ีตอกลงในทางน้ําชลประทาน จะตองขนานกับแนวกระแสน้ํา กับให             
ศูนยกลางของสะพานชวงกลางอยูในแนวเดียวกับศูนยกลางทางน้ําชลประทานดวย 

 ขอ ๔ กอนดําเนินการกอสรางสะพาน                   (๑)               ผูรับอนุญาตจะตองแจงให
ผูอํานวยการโครงการ                          (๒)                            ทราบลวงหนาไมนอยกวา ๗ วัน เพ่ือจะได  
สงเจาหนาท่ีชลประทานไปกําหนดแนว ระดับ และระยะตาง ๆ ให  แลวจึงจะดําเนินการได 

          สะพาน                 (๑)                 ท่ีอนุญาตใหสรางนี้  ผูรับอนุญาตจะตองจัดหานายชาง
เปนผูควบคุมดําเนินการเอง  กรมชลประทานไมรับรองความม่ันคงแข็งแรง  หากสะพานเกิดการชํารุดและทําให
ผูอ่ืนไดรับความเสียหาย  ผูรับอนุญาตจะตองเปนผูรับผิดชอบ 

          ขอ ๕ ในระหวางดําเนินการกอสราง หรือดําเนินการทํานั่งรานเพื่อทําการกอสรางสะพานก็ดี                  
ผูรับอนุญาตจะตองอํานวยความสะดวกแกประชาชน ใหสัญจรไปมาไดตามปกติ  หากสะพานหรือนั่งรานเกิดการชํารุด
และทําใหผูอ่ืนหรือเรือ – แพ ท่ีสัญจรไปมาหรือทรัพยสินอ่ืนใด ไดรับอันตรายหรือเกิดความเสียหายแลวแตกรณี 
ผูรับอนุญาตจะตองรับผิดชอบ 

 ขอ ๖ สะพาน                   (๑)                  ท่ีไดรับอนุญาตใหสรางนี้จะตองกอสรางใหแลว
เสร็จภายใน          (๒๘)        วัน  นับแตวันถัดจากวันท่ีผูรับอนุญาตไดลงนามในหนังสืออนุญาตเปนตนไป         
และผูรับอนุญาตจะตองเปดสะพานนี้เปนทางสาธารณะ อํานวยความสะดวกแกยานพาหนะและแกประชาชนท่ัวไป
รวมท้ังจะตองซอมแซม บํารุงรักษา ใหอยูในสภาพท่ีดี และปลอดภัยอยูเสมอ 

ขอ ๗ ผูรับอนุญาตจะตองจัดใหมีวิศวกร  ผูออกแบบและคํานวณ และควบคุมการกอสราง           
ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ และกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
พ.ศ. ๒๕๕๐ นายชางชลประทานมีสิทธิจะเขาตรวจสอบการกอสราง และถาเห็นวาการกอสรางผิดพลาด อันเนื่องจาก 
ไมเปนไปตามเง่ือนไขแบบแปลนหรือเพ่ือความเหมาะสม นายชางชลประทาน มีสิทธิสั่งใหแกไข รื้อยายเพ่ือให            
เปนการถูกตอง ซ่ึงผูรับอนุญาตจะตองปฏิบัติตามทันที และในการเปลี่ยนแปลงแกไขนี้ผูรับอนุญาตจะเรียกรอง
คาเสียหายใดๆ จากกรมชลประทานมิได 
 ขอ ๘ ผูรับอนุญาตจะตองบํารุงรักษาท่ีดินบริเวณท่ีกอสรางมิใหชํารุดทรุดโทรม และจะไมท้ิงสิ่งโสโครก
ขยะมูลฝอยลงไปในทางน้ําชลประทาน ชานคลอง เขตคันคลอง  หรือขุดทําลายท่ีดินชานคลอง  เขตคันคลอง                 
ใหเสียหายผิดไปจากสภาพเดิม ถาจะทําการรื้อถอนหรือตอเติมสวนหนึ่งสวนใดของสะพาน             (๑)            .

นอกเหนือไปจากแบบแปลน จะตองไดรับอนุญาตจากกรมชลประทานเปนลายลักษณอักษรเสียกอนทุกคราวไป ถาได
ทําไปกอนโดยไมไดรับอนุญาต กรมชลประทานมีอํานาจบังคับใหรื้อถอน  และหรือใหใชคาเสียหายแก                    
กรมชลประทานได 

 ถากรมชลประทานมีความจําเปนตองใชท่ีดินท่ีอยูในความครอบครองดูแลของกรมชลประทาน
บริเวณท่ีกอสรางสะพาน เพ่ือใชประโยชนในราชการ จะแจงใหผูรับอนุญาตทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษร 

         ในกรณีมีเหตุฉุกเฉินเกิดข้ึน  ซ่ึงจําเปนจะตองทําลายหรือรื้อถอนสิ่งกอสราง  เพ่ือความปลอดภัย
ของงานเก่ียวกับการชลประทานแลว  กรมชลประทานมีสิทธิดําเนินการไดทันที  โดยมิตองแจงใหผูรับอนุญาต
ทราบลวงหนา  และผูรับอนุญาตจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ จากกรมชลประทานไมไดท้ังสิ้น กับจะยกเอาประโยชน
แหงเง่ือนเวลาตามหนังสืออนุญาตฉบับนี้ข้ึนมาเปนขอโตแยง คัดคาน อยางหนึ่งอยางใดมิได 
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ขอ ๙ เม่ือสรางสะพานเสร็จแลว ผูรับอนุญาตจะตองรื้อถอนนั่งรานและเก็บวัสดุตางๆ ที่ไมใชขึ้น
จากทางน้ําชลประทาน  และนําออกไปใหพนเขตทางน้ําชลประทาน ชานคลอง  เขตคันคลองทันที ในกรณีสะพาน
รับน้ําหนักนอยกวา ๒๐ ตัน  จะตองปกปายแจงขีดความสามารถของสะพานใหเห็นชัดเจนท้ังสองดานของสะพาน 

ในกรณีหลังจากผูรับอนุญาตสรางสะพานแลว  หากนายชางชลประทานตรวจพบความ 
ไมเหมาะสม  อันเนื่องจากไมเปนไปตามเง่ือนไขแบบแปลน หรือ เห็นสมควรใหแกไขเปลี่ยนแปลง เพ่ือความ
เหมาะสม นายชางชลประทานมีอํานาจสั่งใหแกไขเปลี่ยนแปลงได และผูรับอนุญาตจะตองปฏิบัติตามทันที โดยจะ
เรียกรองคาเสียหายใดๆ จากกรมชลประทานมิได ถาผูรับอนุญาตไมปฏิบัติตาม  นายชางชลประทาน 
มีอํานาจสั่งใหรื้อถอนสิ่งกอสรางออกไปใหพนเขตชลประทาน และทําท่ีดินใหคงสภาพเดิม  ถาไมจัดการรื้อถอน       
กรมชลประทานจะดําเนินการเอง  โดยผูรับอนุญาตจะตองชดใชคาใชจายในการนี้ใหแกกรมชลประทานท้ังสิ้น 

ขอ ๑๐ อนุญาตใหกอสรางสะพาน                (๒๙)              มีกําหนดเวลา      (๒๙)     ป  
นับตั้งแตวันถัดจากวันท่ีผูอนุญาตไดลงนามในหนังสืออนุญาตเปนตนไป 

 หากผู รั บอนุญาตยั ง มีความประสงค จะใช สะพานต อไปอีก ก็ ให ทํ าหนั งสื อขอตออาย ุ                   
หนังสืออนุญาตไปยังกรมชลประทาน กอนครบกําหนดเวลาอนุญาตไมนอยกวา ๓๐ วัน แตกรมชลประทานสงวนสิทธิ 
ท่ีจะอนุญาตหรือไมก็ได  โดยจะคํานึงถึงงานชลประทานเปนประการสําคัญ 

 ขอ ๑๑ ถาผูรับอนุญาตไมปฏิบัติใหเปนไปตามเง่ือนไขแมแตขอหนึ่งขอใดในหนังสืออนุญาตนี้  
กรมชลประทานมีอํานาจท่ีจะเพิกถอนการอนุญาตไดในทันที ผูรับอนุญาตจะยกเอากําหนดเวลาแหงหนังสืออนุญาต
ฉบับนี้ข้ึนมาเปนขอโตแยง  คัดคานอยางหนึ่งอยางใดมิได 

  ขอ ๑๒ เม่ือผูรับอนุญาตหมดความจําเปนท่ีจะกอสรางสะพาน                 (๑)                    .     
ตามท่ีไดรับอนุญาตนี้   ผูรับอนุญาตจะตองรื้อถอนสิ่งกอสรางและนําออกไปใหพนทางน้ําชลประทานชานคลอง  
เขตคันคลอง และทําท่ีดินใหคงสภาพเดิมภายในกําหนดเวลาและเง่ือนไขท่ีกรมชลประทานจะกําหนด หากผูรับอนุญาต
เพิกเฉยไมดําเนินการ กรมชลประทานจะดําเนินการเอง  โดยผูรับอนุญาตจะตองชดใชคาใชจายในการนี้ใหแก             
กรมชลประทานท้ังสิ้น 

 ขอ ๑๓ กรณีท่ีดินเขตคลองหรือท่ีดินท่ีขออนุญาต.......................(๓๐)...................เปนท่ีราชพัสดุ  
ผูรับอนุญาตไดรับความเห็นชอบหรืออนุญาตจากกรมธนารักษ/ผูวาราชการจังหวัด.....................(๓๑)...............แลว  
ตามหนังสือท่ี...............(๓๑).....................ลงวันท่ี........(๓๑).........เดือน.............(๓๑)................พ.ศ.........(๓๑)........... 

กอนลงนามในหนังสืออนุญาตผูรับอนุญาตไดชําระคาทดแทนการใชประโยชนท่ีดินท่ีราชพัสดุเปนเงิน               
.       (๓๒)      บาท  (              (๓๒)              ) คาธรรมเนียมการตรวจแบบเปนเงิน       (๓๓)            บาท     
(                   (๓๓)                       ) คาธรรมเนียมการรังวัดเปนเงิน             (๓๓)                       บาท  
(                         (๓๓)                          )  ใหกับกรมธนารักษ (โดยสํานักงานธนารักษพ้ืนท่ี                  .             
.         (๓๔)             ) แลว  ตามใบเสร็จรับเงินเลขท่ี              (๓๔)              เลมท่ี           (๓๔)            .  .   .            

ลงวันท่ี      (๓๔)       เดือน               (๓๔)             พ.ศ         (๓๔)        และผูรับอนุญาตไดบันทึก                   
คํายินยอมยกกรรมสิทธิ์สะพานท่ีกอสรางใหแกกระทรวงการคลัง เพ่ือสาธารณประโยชนตามบันทึกคํายินยอม                 
ลงวันท่ี   .      (๓๕)      เดือน            (๓๕)            พ.ศ      (๓๕)        ท่ีแนบทายหนังสืออนุญาตนี้     
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กรณีท่ีดินเขตคลองหรือท่ีดินท่ีขออนุญาต               (๓๐)                เปนท่ีสาธารณประโยชน 
อํานาจการดูแลเปนไปตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองท่ี พุทธศักราช ๒๔๕๗ ซ่ึงผูรับอนุญาตไดรับความ
เห็นชอบจาก                    .          (๓๖)                          แลว ตามหนังสือท่ี               (๓๖)                .

ลงวันท่ี       (๓๖)       .  เดือน             (๓๖)            พ.ศ.       (๓๖)        หรือตามพระราชบัญญัติสภาตําบล 
และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ตามหนังสือขององคการบริหารสวนตําบล..................(๓๗)....................                      
ท่ี...............(๓๗)........................ ลงวันท่ี.........(๓๗)......เดือน.............(๓๗)................พ.ศ..........(๓๗).........และตาม
พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย พุทธศักราช ๒๔๕๖ กรมเจาทา หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินอนุญาตให
ปลูกสรางสิ่งลวงล้ําลําน้ํา ตามใบอนุญาตเลขท่ี        (๓๘)       ลงวันท่ี   (๓๘)     เดือน       (๓๘)       พ.ศ  (๓๘) .  . 

ในกรณีเปนท่ีดินของรัฐประเภทอ่ืนซ่ึงอยูในความครอบครองดูแลใชประโยชนของกรมชลประทาน  
ตองดําเนินการใหถูกตองตามกฎหมายของสวนราชการนั้น  ตามหนังสือของ...........................(๓๙)............................... 
ท่ี................(๓๙)..............ลงวันท่ี.........(๓๙)........เดือน.....................(๓๙).....................พ.ศ...........(๓๙)............. 

 
 

 
                                                         ลงชื่อ                   (๔๐)               เจาพนักงานผูอนุญาต 
                                    (                  (๔๐)               ) 
         
 
 
                    ขาพเจาไดอาน และเขาใจขอความ รายละเอียดของหนังสืออนุญาตฉบับนี้ดีแลว  และขอรับรองวา
จะปฏิบัติตามเง่ือนไขของกรมชลประทานโดยเครงครัดทุกประการ 

 
 
 

                                                         ลงชื่อ                  (๔๑)                ผูรับอนุญาต 
                                                               (                  (๔๑)               ) 
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คําอธิบายการกรอกขอความในชองวางตามแบบหนังสืออนุญาตใหกอสรางสะพาน  (ผ.ย. ๓๗) 

      -  การกรอกขอความในหนังสืออนุญาต หัวขอใดไมใชใหใสเครื่องหมาย ( - ) ลงในชองวางของหัวขอนั้นๆ 

หามตัดหัวขอท่ีไมใช 
 

ชองท่ี (๑) ใหระบุชื่อของประเภทสะพานท่ีขออนุญาต 

 (๒) ระบุชื่อโครงการฯ เจาของพ้ืนท่ีท่ีออกหนังสืออนุญาต 
 (๓) เลขท่ี/วัน เดือน ป ท่ีออกหนังสืออนุญาต 
 (๔) ชื่อ  นามสกุล  ของผูอํานวยการโครงการ ฯ เจาของพ้ืนท่ีท่ีออกหนังสืออนุญาต 
 (๕) ระบุชื่อ สวนราชการตนสังกัด  รัฐวิสาหกิจ  นิติบุคคล  บุคคลธรรมดา ท่ีขออนุญาต 
 (๖) ระบุชื่อ นามสกุล ของบุคคลท่ีเปนผูแทนหรือเปนผูท่ีไดรับมอบอํานาจ  
 (๗) ใหระบุตําแหนงของผูแทนหรือผูท่ีไดรับมอบอํานาจใหเปนผูดําเนินการ 
 (๘) อายุของบุคคลขอ ๖  
 (๙) สัญชาติของบุคคลขอ ๖ 
 (๑๐) ใหระบุเลขท่ี วัน เดือน ป ของหนังสือท่ียื่นเรื่องขออนุญาตแตถาหากมีการมอบอํานาจ 
                 ใหระบ ุ เลขท่ี  วัน  เดือน  ป  ของหนังสือมอบอํานาจ 
 (๑๑) สถานท่ีตั้งของสํานักงานหรือบานเลขท่ี  พรอมระบุ  ถนน  ตําบล  อําเภอ  จังหวัด 
 (๑๒) ระบุบริเวณท่ีขออนุญาต และกิโลเมตรท่ีเทาใด 
 (๑๓) ระบุขนาดความกวางของผิวจราจรสะพาน 
 (๑๔) ระบุความกวางของทางเทา รวมท้ังราวสะพาน 
 (๑๕) ระบุความยาวของสะพาน 
 (๑๖) ระบุแบบแปลน  แผนผัง  ท่ีใชในการกอสรางของผูขออนุญาต  หมายเลขและจํานวนก่ีแผน 
 (๑๗) ระบุแบบแผนท่ีรูปตัดของโครงการฯ หมายเลขและจํานวนก่ีแผน 
 (๑๘) รวมจํานวนแบบของผูขออนุญาตและของโครงการฯ 

(๑๙) ระบุระดับน้ําสูงสุด ท่ีอยูในเคาโครงรูปแบบการกอสรางสะพานในแผนท่ีรูปตัดของโครงการ            
       ถาเปนสะพานยกปด – เปดได ใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๒๑ 

 (๒๐) ระบุระยะระหวางระดับน้ําสูงสุดกับสวนต่ําสุดของสะพานชวงกลาง 
 (๒๑) ใหระบุระยะระหวางเสาสะพานชวงกลาง (นับจากศูนยกลางเสาถึงศูนยกลางเสา) 
ชองท่ี (๒๒) – ชองท่ี (๒๗) ใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาท่ีกําหนดไว
ในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 (๒๒) ระบุชื่อ นามสกุลของวิศวกรผูออกแบบและคํานวณ 
 (๒๓) ระบุใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภท ภาคีวิศวกร สามัญวิศวกร หรือ วุฒิวิศวกร 
 (๒๔) ระบุใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรม เชน โยธา ไฟฟา 
 (๒๕) ระบุใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม เลขทะเบียน ภย.  สย. หรือ วย.  
 (๒๖) ระบุวัน เดือน ป ท่ีหมดอายุของใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
 (๒๗) ระบุชื่อ นามสกุล ของวิศวกรผูควบคุมงาน 
 (๒๘) ระบุจํานวนวันในการกอสรางสะพานใหแลวเสร็จภายในก่ีวัน 
 (๒๙) ระบุชนิดของสะพานท่ีอนุญาตใหกอสราง ถาสะพานชวงกลางปด-เปดได จะตองกําหนดระยะเวลา 

การอนุญาตตั้งแต ๓ ป แตไมเกิน ๕ ป แตถาเปนการกอสรางสะพานชั่วคราว จะตองกําหนดระยะเวลา 
ตั้งแต ๑ ป แตไมเกิน ๓ ป 
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 (๓๐) ระบุชื่อคลองท่ีอนุญาตใหกอสรางสะพาน 

(๓๑) ระบุกรมธนารักษ/สํานักงานธนารักษพ้ืนท่ีจังหวัด พรอมระบุเลขท่ี วัน เดือน ป ตามหนังสือท่ีไดรับ 
        ความเห็นชอบหรืออนุญาต 
 (๓๒) ระบุจํานวนเงินท่ีผูรับอนุญาตไดชําระเปนคาทดแทนการใชประโยชนในท่ีราชพัสดุ 
 (๓๓) ระบุจํานวนเงินคาตรวจแบบ  คาธรรมเนียมการรังวัด  
 (๓๔) ระบุสํานักงานธนารักษพ้ืนท่ีตามใบเสร็จรับเงิน พรอมระบุเลขท่ี เลมท่ี และวัน เดือน ป 
        ของใบเสร็จรับเงิน 
 (๓๕) ระบุวัน เดือน ป ของบันทึกคํายินยอม ท่ีผูรับอนุญาตทําบันทึกคํายินยอม 
 (๓๖) ระบุชื่อนายอําเภอท่ีใหความเห็นชอบ ตามหนังสืออําเภอทองท่ีท่ีดินนั้นตั้งอยู พรอมเลขท่ี วัน เดือน ป 
 (๓๗) ระบุชื่อองคการบริหารสวนตําบลท่ีท่ีดินนั้นตั้งอยู พรอมเลขท่ี วัน เดือน ป ท่ีใหความยินยอม 
 (๓๘) ระบุเลขท่ี วัน เดือน ป ตามใบอนุญาตของกรมเจาทาหรือระบุชื่อขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
                 ท่ีรับโอนภารกิจจากกรมเจาทา 
 (๓๙) ระบุเลขท่ี วัน เดือน ป ตามหนังสือท่ีไดรับความเห็นชอบจากสวนราชการอ่ืน เชน กรมปาไม              
                 (ท่ีดินในเขตปาสงวนแหงชาติ) สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม (ท่ีดินในเขตปฏิรูปท่ีดิน)             

        กรมพัฒนาสังคมและสวสัดิการ (ท่ีดินในเขตนิคมสรางตนเอง) เปนตน 
 (๔๐) ระบุชื่อ นามสกุล ของผูอํานวยการโครงการฯ พรอมเขียนชื่อ นามสกุล ตัวบรรจงในวงเล็บ 
 (๔๑) ระบุชื่อ นามสกุล ของผูรับอนุญาตตามขอ (๖) พรอมเขียนชื่อ นามสกุล ตัวบรรจงในวงเล็บ 
 

 

 

 
 

คําอธิบาย ผ.ย. ๓๗ 

- ข 6 - 



                                            ผ.ย. ๓๘ 

หนังสืออนุญาตใหฝงทอ/วางทอ          (๑)          และ/หรือใชน้ําในเขตที่ดินของกรมชลประทาน 
 
 

 
ท่ี        (๓)   /                                         โครงการ                 (๒)                       .                                           

                                              วันท่ี           เดือน        (๓)          พ.ศ.                  .                

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๕ แหงพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง  
พุทธศักราช  ๒๔๘๕  ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๐๗ และมาตรา ๒๖ 
แหงพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๙๗ 

 นาย            (๔)                   ตําแหนง  ผูอํานวยการโครงการ                (๒)                . 

เปนเจาพนักงานและหรือเปนเจาพนักงานผูไดรับมอบหมาย ไดออกหนังสืออนุญาตฉบับนี้ใหแก                     .                            
.              (๕)     .          .โดย                  (๖)                      ตําแหนง                  (๗)         .             .                      
อายุ   (๘)    ป สัญชาติ     (๙)    เปนผูแทน ตามหนังสือ/หรือตามหนังสือมอบอํานาจท่ี        (๑๐)      .         
ลงวันท่ี     (๑๐)      . เดือน       (๑๐)        พ.ศ.      (๑๐)        สํานักงานตั้งอยูเลขท่ี          (๑๑)              .

ถนน            (๑๑)             .ตําบล/แขวง             (๑๑)               อําเภอ/เขต             (๑๑)         .           
จังหวัด          (๑๑)         . เพ่ือเปนหลักฐานแสดงวาไดอนุญาตใหฝงทอ/วางทอ          (๑๒)               .       
ขนาด            (๑๒)         .            ในเขต            (๑๓)               ณ  กิโลเมตรท่ี        (๑๔)            . 
ตําบล/แขวง               (๑๔)              .อําเภอ/เขต                (๑๔)          จังหวัด           (๑๔)            .        

และอนุญาตใหใชน้ําจากทางน้ําชลประทาน                          .           (๑๕)                                       .

ไปใชเพ่ือการ                    (๑๖)                    โดยมีเง่ือนไขดังตอไปนี้.- 

 ขอ ๑  อนุญาตใหใชพ้ืนท่ีบริเวณ                         (๑๓)                                           . 

ในเขตโครงการ                                (๒)                                    ดังนี ้
๑.๑                                            (๑๗)                                                            . 
๑.๒                                            (๑๗)                                                            . 
๑.๓                                            (๑๗)                                                           . 
๑.๔                                            (๑๗)                                                           .   

ในการฝงทอ/วางทอ              (๑๒)             ใชน้ําและกอสราง                     (๑๘)                     .   
ใหดําเนินการตามแบบแปลน  แผนผังของ                     (๑๙)                 หมายเลข        (๑๙)                                                .             
จํานวน     (๑๙)       แผน  และแผนท่ีรูปตัดของโครงการ             (๒๐)             หมายเลข        (๒๐)        .          
จํานวน      (๒๐)      แผน  รวมจํานวน       (๒๑)      แผน ซ่ึงแนบทายหนังสืออนุญาตฉบับนี้ใหถือเปนสวนหนึ่ง
ของหนังสืออนุญาตฉบับนี้ดวย 

โดยมี.........................(๒๒)...........................เปนวิศวกรผูออกแบบและคํานวณ  ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ประเภท.....................(๒๓)...................สาขา....................(๒๔)......................
ตามใบอนุญาตทะเบียน.........................(๒๕)........................วันหมดอายุ..........................(๒๖)...............................
และมี.........................(๒๗).............................เปนวิศวกรผูควบคุมงานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 
ประเภท..................................(๒๓).....................................สาขา.............................(๒๔)......................................
ตามใบอนุญาตทะเบียน............................(๒๕)..............................วันหมดอายุ........................(๒๖)..........................
และขณะนี้ไมไดถูกเพิกถอนใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพ 
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ขอ ๒  การพิจารณาฐานรากของตอมอของทอ                            (๑)                            .

เฉพาะชวงกลางคลอง ใหถือระดับการขุดลอกตามแบบโดยเจาหนาท่ีชลประทานจะเปนผูกําหนดให ท้ังนี้เพ่ือมิให           
เกิดความเสียหาย  เม่ือกรมชลประทานจะทําการขุดลอกทางน้าํชลประทานในโอกาสตอไป 

ขอ ๓  แนวเสาตอมอของทอทุกตนท่ีตอกลงในทางน้ําชลประทาน  จะตองขนานกับแนวกระแสน้ํา  
กับใหศูนยกลางของสะพานรับทอชวงกลางอยูในแนวเดียวกับศูนยกลางทางน้ําชลประทานดวย 

ขอ ๔  กอนดําเนินการฝงทอ/วางทอ                  (๑)                ผูรับอนุญาตจะตองแจงให
ผูอํานวยการโครงการ                             (๒)                               ทราบลวงหนาไมนอยกวา ๗ วัน            
เพ่ือจะไดสงเจาหนาท่ีชลประทานไปกําหนดแนว ระดับ และระยะตาง ๆ ให  แลวจึงจะดําเนินการได 

          ทอ                 (๑)                   ท่ีอนุญาตใหฝง/วางนี้ ผูรับอนุญาตจะตองจัดหานายชาง
เปนผูควบคุมดําเนินการเอง  กรมชลประทานไมรับรองความม่ันคงแข็งแรง  หากทอ                (๑)                .     
เกิดการชํารุดและทําใหผูอ่ืนไดรับความเสียหาย  ผูรับอนุญาตจะตองเปนผูรับผิดชอบ 

          ขอ ๕  ในระหวางดําเนินการฝงทอ/วางทอ                  (๑)                   หรือดําเนินการ         
ทํานั่งรานเพ่ือทําการฝงทอ/วางทอ                    (๑)                  ก็ดี ผูรับอนุญาตจะตองอํานวยความสะดวก
แกประชาชน ใหสัญจรไปมาไดตามปกติ  หากทอ                     (๑)                     หรือนั่งรานเกิดการชํารุด
และทําใหผูอ่ืนหรือยานพาหนะท่ีสัญจรไปมาหรือทรัพยสินอ่ืนใด ไดรับอันตรายหรือเกิดความเสียหายแลวแตกรณี  
ผูรับอนุญาตจะตองรับผิดชอบ 

ขอ ๖  ผูรับอนุญาตจะตองบํารุงรักษาท่ีดินบริเวณท่ีฝงทอ/วางทอ                 (๑)                   .          
มิใหชํารุดทรุดโทรม   และจะไมท้ิงสิ่งโสโครกและขยะมูลฝอยลงไปในทางน้ําชลประทาน  ชานคลอง  เขตคันคลอง  
หรือขุดทําลายท่ีดินชานคลองใหเสียหายผิดไปจากสภาพเดิม  ถาจะทําการรื้อถอน  หรือตอเติมสวนหนึ่งสวนใด
ของทอ                      (๑)                      นอกเหนือไปจากแบบจะตองไดรับอนุญาตจากกรมชลประทาน           
เปนลายลักษณอักษรเสียกอนทุกคราวไป ถาไดทําไปกอนโดยไมไดรับอนุญาต กรมชลประทานมีอํานาจบังคับ    
ใหรื้อถอนและหรือใหใชคาเสียหายแกกรมชลประทานได 

ขอ ๗  เม่ือฝงทอ/วางทอ                        (๑)                      เสร็จแลว ผูรับอนุญาตจะตอง          
รื้อถอนนั่งรานและเก็บวัสดุตางๆ ท่ีไมใชข้ึนจากทางน้ําชลประทาน และนําออกไปใหพนเขตทางน้ําชลประทาน   
ชานคลอง เขตคันคลองทันที 

ขอ ๘  ผูรับอนุญาตจะตองจัดใหมีวิศวกร ผูออกแบบและคํานวณ และควบคุมการกอสราง             
ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒  และกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๐ นายชางชลประทานมีสิทธิจะเขาตรวจสอบการกอสราง และถาเห็นวาการกอสรางผิดพลาด 
อันเนื่องจากไมเปนไปตามเง่ือนไขแบบแปลนหรือเพ่ือความเหมาะสม นายชางชลประทานมีสิทธิสั่งใหแกไข รื้อยาย
เพ่ือใหเปนการถูกตอง ซ่ึงผูรับอนุญาตจะตองปฏิบัติตามทันที และในการเปลี่ยนแปลงแกไขนี้ผูรับอนุญาต              
จะเรียกรองคาเสียหายใดๆ จากกรมชลประทานมิได 

ขอ ๙  ผูรับอนุญาตจะตองทําคันดินลอมรอบบริเวณท่ีดินของผูรับอนุญาตใหมีความม่ันคง  แข็งแรง  
เพ่ือปองกันน้ํารั่วไหลไปทําความเดือดรอนแกผูอ่ืนซ่ึงอยูใกลเคียงและเสียน้ําไปโดยเปลาประโยชน 
  ในกรณีทางน้ําชลประทาน  การสงน้ําในระบบรอบเวร หรือมีการกอสราง ปรับปรุง ซอมแซม        
ตัวคลองไมอาจสงน้ําไดตลอดระยะเวลา เพ่ือปองกันความเสียหายในการใชน้ําจากทางน้ําชลประทาน ผูรับอนุญาต
จะตองมีบอสํารองน้ําไวหากกรณีเกิดวิกฤติขาดแคลนน้ําจากทางน้ําชลประทาน  กรมชลประทานสงวนสิทธิ            
ท่ีจะจัดสรรปริมาณน้ําใหตามความจําเปน 
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           ขอ ๑๐ ในระหวางดําเนินการฝงทอ/วางทอ                    (๑)                   ผูรับอนุญาต
จะตองยินยอมใหนายชางชลประทานตรวจดูการฝงทอ/วางทอ                        (๑)                          ได             
ถานายชางชลประทานเห็นวาการฝงทอ/วางทอ                     (๑)                    ไมถูกตอง หรือเห็นสมควร 
ใหแกไขเปลี่ยนแปลง เพ่ือความเหมาะสมนายชางชลประทานมีอํานาจสั่งแกไขเปลี่ยนแปลงได  และผูรับอนุญาตจะตอง
ปฏิบัติตามทันที  โดยจะเรียกรองคาเสียหายใดๆจากกรมชลประทานมิได  ถาผูรับอนุญาตไมปฏิบัติตาม   
นายชางชลประทานมีอํานาจสั่งใหรื้อถอนทอออกไปใหพนเขต                  (๑๓)                    และทําท่ีดินให
คงสภาพเดิม  ตลอดจนมีสิทธิเรียกรองใหชดใชคาเสียหายได 

ขอ ๑๑  เม่ือผูรับอนุญาตฝงทอ/วางทอ                        (๑)                             ถูกตอง
ตามเง่ือนไขในหนังสืออนุญาตนี้ และตามท่ีนายชางชลประทานสั่งกระทําแลว ผูรับอนุญาตตองปรับปรุงดินหลังทอ
ใหเรียบรอย  คงสภาพเดิม และจะตองซอมแซมบํารุงรักษาท่ีดินบริเวณท่ีฝงทอมิใหชํารุดทรุดโทรมจะไมขุดทําลาย                     
ท่ีดิน                               (๑๓)                           ใหเสียหายผิดแผกไปจากสภาพเดิม  ถาจะทําการแกไข
เปลี่ยนแปลงหรือตอเติมสวนหนึ่งสวนใดของทอ ใหนอกเหนือไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในหนังสืออนุญาต จะตอง
ไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากกรมชลประทานกอนทุกคราวไป  ถาไดทําไปกอนโดยมิไดรับอนุญาต                     
กรมชลประทานมีอํานาจบังคับใหรื้อถอน  และหรือใหชดใชคาเสียหายแกกรมชลประทานได 

ขอ ๑๒ ในการดําเนินการฝงทอ/วางทอ                          (๑)                       ผูรับอนุญาต
จะตองระมัดระวังมิใหน้ําในทางน้ําชลประทาน                   (๑๓)                     สกปรก 

ขอ ๑๓  ผูรับอนุญาตจะตองยินยอมใหเจาหนาท่ีกรมชลประทานเขาตรวจดูการชักน้ําและ           
การใชน้ําตามหนังสืออนุญาตนี้ได  และผูรับอนุญาตยินยอมปฏิบัติตามคําสั่งหรือคําแนะนําของเจาหนาท่ีชลประทาน
ทุกประการ 

ขอ ๑๔  อนุญาตใหนําน้ําไปใชเพ่ือ                         (๑๖)                         ปริมาณไมเกิน  
                  (๑๖)              เทานั้น  หามนําน้ําไปใชเพ่ือกิจการอ่ืนเปนอันขาด 

ขอ ๑๕ เม่ือเกิดการขาดแคลนน้ํา และกรมชลประทานมีความจําเปนที่ตองสงวนน้ําในทางน้ํา
ชลประทาน                         (๑๕)                       ไวสําหรับประชาชน หรือเม่ือทางราชการตองการน้ําจาก
ทางน้ําชลประทานไปใชไมวากรณีใดๆ  กรมชลประทานจะไดแจงใหผูรับอนุญาตทราบเปนลายลักษณอักษร           
และผูรับอนุญาตจะตองหยุดใชน้ําทันที เม่ือความจําเปนไดผานพนไปแลว  กรมชลประทานจะไดแจงใหผูรับ
อนุญาตใชน้ําในทางน้ําชลประทานไดตอไป 

ขอ ๑๖  ผูรับอนุญาตจะตองติดตั้งมิเตอร (มาตรวัดน้ํา) และจดจํานวนน้ําท่ีนําไปใชสงใหโครงการ            
.            (๒)                         เปนประจําทุกเดือน และเม่ือทางน้ําชลประทานไดออกกฎกระทรวงกําหนด         
ใหเปนทางน้ําชลประทานท่ีจะเรียกเก็บคาชลประทานตามมาตรา ๘ แลว  ผูรับอนุญาตจะตองชําระคาชลประทาน
ใหแกกรมชลประทานตามอัตราคาชลประทานท่ีกฎหมายกําหนดไว นับแตวันท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ ๑๗ เพ่ือประโยชนแกทางราชการ ถากรมชลประทานมีความจําเปนใหรื้อถอนทอ/สิ่งกอสราง
ตามท่ีไดอนุญาตไว กรมชลประทานจะไดแจงใหผูรับอนุญาตทราบเปนลายลักษณอักษร  และผูรับอนุญาตจะตอง 
รื้อถอนทอ/สิ่งกอสรางออกไปใหพนเขต.......................................(๑๓).................................ภายใน ๓๐ วัน นับแต
วันท่ีไดรับแจงเปนลายลักษณอักษร และจะตองปรับปรุงบริเวณดังกลาวใหคงสภาพเดิม  ถาผูรับอนุญาตเพิกเฉย          
ไมดําเนินการ กรมชลประทานจะดําเนินการเอง โดยผูรับอนุญาตจะตองชดใชคาใชจายในการนี้ ใหแก                       
กรมชลประทานท้ังสิ้น 

 

 

ผ.ย. ๓๘ 

- ข 9 - 



  
 

 

ขอ ๑๘  ถาผูรับอนุญาตไมปฏิบัติใหเปนไปตามเง่ือนไขของหนังสืออนุญาตฉบับนี้ขอหนึ่งขอใด         
ก็ตาม  กรมชลประทานมีอํานาจท่ีจะเพิกถอนการอนุญาตไดทันที  โดยผูรับอนุญาตจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ              
จากกรมชลประทานมิได 

ขอ ๑๙  หนังสืออนุญาตฉบับนี้มีกําหนด......................(๒๘)................ป นับตั้งแตวันถัดจากวันท่ี
ผูอนุญาตไดลงนามในหนังสืออนุญาตเปนตนไป 

กอนครบกําหนดเวลาการอนุญาต  หากผูรับอนุญาตยังมีความประสงคจะขอฝงทอ/วางทอ.......... 
............................(๑)..........................ในเขต........................(๑๓)..........................และใชน้ําจากทางน้ําชลประทาน
ตอไปอีก ก็ใหทําหนังสือขอตออายุหนังสืออนุญาตไปยังกรมชลประทานกอนครบกําหนดเวลาการอนุญาตไมนอยกวา 
๓๐ วัน แตกรมชลประทานสงวนสิทธิท่ีจะอนุญาตหรือไมก็ได  โดยจะคํานึงถึงงานชลประทานเปนประการสําคัญ 
  เม่ือผูรับอนุญาตหมดความจําเปนจะใชทอ/สิ่งกอสราง ท่ีไดรับอนุญาตนี้หรือสิ้นสุดระยะเวลา 
การอนุญาต  หรือการอนุญาตถูกเพิกถอน  ผูรับอนุญาตจะตองรื้อถอนทอ/สิ่งกอสรางออกไปใหพนเขต................... 
..................................(๑๓).....................................และทําท่ีดินใหเรียบรอย  หากผูรับอนุญาตเพิกเฉยไมดําเนินการ  
กรมชลประทานจะดําเนินการเอง  โดยผูรับอนุญาตจะตองชดใชคาใชจายในการนี้ใหแกกรมชลประทานท้ังสิ้น 
  ขอ ๒๐  กรณีท่ีดินเขตคลองหรือท่ีดินท่ีขออนุญาต......................(๑๕)....................เปนท่ีราชพัสดุ
ผูรับอนุญาตไดรับความเห็นชอบหรืออนุญาตจากกรมธนารักษ/ผูวาราชการจังหวัด......................(๒๙)....................
แลวตามหนังสือท่ี...........(๒๙)..............ลงวันท่ี...........(๒๙)..........เดือน.......(๒๙).................พ.ศ.........(๒๙).......... 
 กอนลงนามในหนังสืออนุญาตผูรับอนุญาตไดชําระคาทดแทนการใชประโยชนที่ดินที่ราชพัสดุ              
.          (๓๐)               เปนเงิน..............(๓๐).............บาท  (               (๓๐                  ) คาธรรมเนียม
การตรวจแบบเปนเงิน       (๓๑)         บาท (              (๓๑)                   ) คาธรรมเนียมการรังวัดเปนเงิน             
.            (๓๑)                  บาท (                         (๓๑)                        ) ใหกับกรมธนารักษ              
(โดยสํานักงานธนารักษพ้ืนท่ี                 .   (๓๒)              ) แลว ตามใบเสร็จรับเงินเลขท่ี         (๓๒)        .         
เลมท่ี         (๓๒)            .  .  .            ลงวันท่ี      (๓๒)       เดือน               (๓๒)             พ.ศ        (๓๒)          . 

กรณีท่ีดินเขตคลองหรือท่ีดินท่ีขออนุญาต             (๑๕)                เปนท่ีสาธารณประโยชน 
อํานาจการดูแลเปนไปตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองท่ี พุทธศักราช ๒๔๕๗ ซ่ึงผูรับอนุญาตไดรับ            
ความเห็นชอบจาก              .          (๓๓)                      แลว ตามหนังสือท่ี               (๓๓)                  .

ลงวันท่ี       (๓๓)      .   เดือน            (๓๓)          พ.ศ.      (๓๓)      หรือตามพระราชบัญญัติสภาตําบล    
และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ตามหนังสือขององคการบริหารสวนตําบล...................(๓๔)..................                      
ท่ี...............(๓๔)........................ ลงวันท่ี.........(๓๔)......เดือน.............(๓๔)................พ.ศ..........(๓๔)......... และตาม
พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย พุทธศักราช ๒๔๕๖  กรมเจาทา หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินอนุญาตให
ปลูกสรางสิ่งลวงล้ําลําน้ํา ตามใบอนุญาตเลขท่ี        (๓๕)        ลงวันท่ี  (๓๕)     เดือน     (๓๕)      พ.ศ   (๓๕)   . 
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กรณีเปนท่ีดินของรัฐประเภทอ่ืนซ่ึงอยูในความครอบครองดูแลใชประโยชนของกรมชลประทาน  
ตองดําเนินการใหถูกตองตามกฎหมายของสวนราชการนั้น  ตามหนังสือของ............................(๓๖)............................
ท่ี................(๓๖)................ลงวันท่ี.........(๓๖)........เดือน............(๓๖)...........พ.ศ..........(๓๖)............. 

 

 
                                                            ลงชื่อ                  (๓๗)                เจาพนักงานผูอนุญาต 
                                      (                  (๓๗)                ) 
         
 
 
                    ขาพเจาไดอาน และเขาใจขอความ รายละเอียดของหนังสืออนุญาตฉบับนี้ดีแลว  และขอรับรองวา
จะปฏิบัติตามเง่ือนไขของกรมชลประทานโดยเครงครัดทุกประการ 
 

 
 
 

                                                            ลงชื่อ                  (๓๘)                ผูรับอนุญาต 
                                                                  (                  (๓๘)                ) 
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คําอธิบายการกรอกขอความในชองวางตามแบบหนังสืออนุญาต 

ใหฝงทอ/วางทอ (ทอประปา  ทอสงน้ํา  ทอสูบน้ํา  ทอระบายน้ํา  ทอกาซ  ทอน้ํามัน) 

และหรือใชน้ําในเขตที่ดินของกรมชลประทาน  (ผ.ย. ๓๘) 

      -  การกรอกขอความในหนังสืออนุญาต หัวขอใดไมใชใหใสเครื่องหมาย (-) ลงในชองวางของหัวขอนั้นๆ 
หามตัดหัวขอท่ีไมใช 
 

ชองท่ี (๑) ใหระบุชื่อของประเภทท่ีขออนุญาต 
 (๒) ระบุชื่อโครงการฯ เจาของพ้ืนท่ีท่ีออกหนังสืออนุญาต 
 (๓) เลขท่ี/วัน เดือน ป ท่ีออกหนังสืออนุญาต 
 (๔) ชื่อ นามสกุล ของผูอํานวยการโครงการฯ เจาของพ้ืนท่ีท่ีออกหนังสืออนุญาต หรือตําแหนงเทียบเทา  
               ในกรณีท่ีอนุญาตฝงทอ/วางทอ แตสําหรับกรณีการขออนุญาตใชน้ําในเขตท่ีดินของกรมชลประทาน  
               ตองเปนผูอํานวยการฯ ผูท่ีไดรับมอบหมายจากอธิบดีกรมชลประทาน ตามคําสั่งกรมชลประทาน 

ท่ี ข ๕๑๖/๒๕๕๔ ลงวันท่ี ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
(๕) ระบุชื่อสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ นิติบุคคล บุคคลธรรมดา ท่ีขออนุญาต 

 (๖) ระบุชื่อ นามสกุล ของบุคคลท่ีเปนผูแทนหรือเปนผูท่ีไดรับมอบอํานาจ 
 (๗) ใหระบุตําแหนงของผูแทนหรือผูท่ีไดรับมอบอํานาจใหเปนผูดําเนินการ 
 (๘) อายุของบุคคลขอ (๖)  
 (๙) สัญชาติของบุคคลขอ (๖) 
 (๑๐) ใหระบุเลขท่ี วัน เดือน ป ของหนังสือท่ียื่นเรื่องขออนุญาตแตถาหากมีการมอบอํานาจ 
                 ใหระบุ  เลขท่ี  วัน  เดือน  ป  ของหนังสือมอบอํานาจ 
 (๑๑) สถานท่ีตั้งของสํานักงานหรือบานเลขท่ี  พรอมระบุ  ถนน  ตําบล  อําเภอ  จังหวัด 
 (๑๒) ระบุประเภทของการขออนุญาตฝงทอหรือวางทอ  ชนิดและขนาดของทอ 
 (๑๓) ระบุบริเวณท่ีขออนุญาต 
 (๑๔) ระบุกิโลเมตรท่ีเทาใด  อยูในเขตทองท่ีตําบล อําเภอ จังหวัด 
 (๑๕) ใหระบุทางน้ําวาเปนคลอง หรืออางเก็บน้ํา 
 (๑๖) ใหระบุการนําน้ําไปใชปริมาณเทาใด เพ่ือกิจการประเภทใด 
 (๑๗) ใหระบุโดยเลือกเติมวาอนุญาตใหฝงทอหรือวางทอ และเปนทอประเภทใด ทอประปา  ทอสงน้ํา   
                  ทอสูบน้ํา  ทอสงกาซ  ทอสงน้ํามัน  มีการใชน้ําหรือไมมีการใชน้ํา มีการกอสรางประเภทใด  
                  โรงสูบน้ํา แพลอย ตอมอ  กรณีมีหลายรายการ หรือมีหลายเง่ือนไข ขอบังคับ ใหผูขออนุญาต          
                  ดําเนินการหลายๆ ขอ ใหใชขอ ๑.๑  ๑.๒  ๑.๓ ฯลฯ ได 
 (๑๘) โรงสูบน้ํา หรือแพลอยน้ํา 

(๑๙) ระบุแบบแปลน แผนผัง ท่ีใชในการกอสรางของผูขออนุญาต หมายเลขและจํานวนก่ีแผน 
 (๒๐) ระบุแบบแปลน แผนท่ีรูปตัดของโครงการฯ หมายเลขและจํานวนก่ีแผน 
 (๒๑) รวมจํานวนแบบของผูขออนุญาตและของโครงการฯ 
ชองท่ี (๒๒) – ชองท่ี (๒๗) ใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาท่ีกําหนดไว
ในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 (๒๒) ระบุชื่อ นามสกุล ของวิศวกรผูออกแบบและคํานวณ 
 (๒๓) ระบุใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทภาคีวิศวกร สามัญวิศวกร หรือ วุฒิวิศวกร 
 (๒๔) ระบุใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรม เชน โยธา  ไฟฟา 
 (๒๕) ระบุใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม เลขทะเบียน ภย.  สย. หรือ วย.  
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 (๒๖) ระบุวัน เดือน ป ท่ีหมดอายุของใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

(๒๗) ระบุชื่อ นามสกุล ของวิศวกรผูควบคุมงาน 
 (๒๘) กําหนดระยะเวลาท่ีอนุญาตใหผูขออนุญาต ตั้งแต ๓ ป แตไมเกิน ๕ ป 

(๒๙) ระบุกรมธนารักษ/สํานักงานธนารักษพ้ืนท่ีจังหวัด พรอมระบุเลขท่ี วัน เดือน ป ตามหนังสือท่ีไดรับ 
        ความเห็นชอบหรืออนุญาต  

(๓๐) ใหระบุจํานวนเงินท่ีผูรับอนุญาตไดชําระใหกรมธนารักษเปนคาทดแทนการใชประโยชนในท่ีราชพัสดุ 
 (๓๑) ระบุจํานวนเงินคาตรวจแบบ และระบุจํานวนเงินคาธรรมเนียมการรังวัด 
 (๓๒) ระบุสํานักงานธนารักษพ้ืนท่ีตามใบเสร็จรับเงิน พรอมระบุเลขท่ี เลมท่ี และวัน เดือน ป 
        ของใบเสร็จรับเงิน 
 (๓๓) ระบุชื่อนายอําเภอท่ีใหความเห็นชอบ ตามหนังสืออําเภอทองท่ีท่ีดินนั้นตั้งอยู พรอมเลขท่ี วัน เดือน ป 
 (๓๔) ระบุชื่อองคการบริหารสวนตําบลท่ีท่ีดินนั้นตั้งอยู พรอมเลขท่ี วัน เดือน ป ท่ีใหความยินยอม 
 (๓๕) ระบุเลขท่ี วัน เดือน ป ตามใบอนุญาตของกรมเจาทา หรือระบุชื่อขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
        ท่ีรับโอนภารกิจจากกรมเจาทา  
          (๓๖) ระบุเลขท่ี วัน เดือน ป ตามหนังสือท่ีไดรับความเห็นชอบจากสวนราชการอ่ืน เชน กรมปาไม              
                 (ท่ีดินในเขตปาสงวนแหงชาติ) สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม (ท่ีดินในเขตปฏิรูปท่ีดิน)             

        กรมพัฒนาสังคมและสวสัดิการ (ท่ีดินในเขตนิคมสรางตนเอง) เปนตน 
 (๓๗) ระบุชื่อ นามสกุล ของผูอํานวยการโครงการฯ พรอมเขียนชื่อ นามสกุล ตัวบรรจงในวงเล็บ 
          (๓๘) ระบุชื่อ นามสกุล ของผูรับอนุญาตตามขอ (๖) พรอมเขียนชื่อ นามสกุล ตัวบรรจงในวงเล็บ 
 
 
หมายเหตุ   

ก)  ในหนังสืออนุญาตใหฝงทอ/วางทอทุกประเภท ตองใชเง่ือนไข ขอ ๑  ขอ ๔   ขอ ๕  ขอ ๖  ขอ ๗  
              ขอ ๑๐ ขอ ๑๑ ขอ ๑๒ ขอ ๑๗ ขอ ๑๘ และ ขอ ๑๙  

ข)  การอนุญาตฝงทอ/วางทอประปา ใหเพ่ิมเง่ือนไข ขอ ๒  และขอ ๓  
ค)  การอนุญาตฝงทอ/วางทอ ใชน้ําตั้งโรงสูบน้ํา ใหเพ่ิมเง่ือนไข ขอ ๙ ขอ ๑๓ ขอ ๑๔ ขอ ๑๕ และขอ ๑๖ 
ง)  การอนุญาตฝงทอกาซหรือทอน้ํามัน จะตองเพ่ิมเง่ือนไขทางดานวิศวกรรม ดังนี้ 

      - ใหฝงทอในระดับท่ีไมต่ํากวา ๓.๕๐ เมตร จากระดับดินเดิม  
               - กรณีวางทอ ลอดผานคลองชลประทานควรฝงลงไปไมต่ํากวา ๒.๐๐ เมตร จากระดับขุดลอก 
                 ทองคลองชลประทาน 

     - จะตองติดตั้งปายบอกถึงแนววางทอกาซ ทอน้ํามัน เปนระยะๆ 
               - จะตองติดตั้งวาลวปองกันการรั่วไหลของกาซหรือน้ํามันเปนระยะๆ ทุกๆ ๓ กิโลเมตรนอกเขตชุมชน     
                  และทุกๆ ๑ กิโลเมตรในเขตชุมชน  
 จ)  กรณีทออ่ืนๆ ใหติดตั้งปายบอกแนวทอ ความลึก ตามความจําเปน  

ฉ)  เง่ือนไขขอ ๘ ใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาท่ีกําหนดไว
ในกฎกระทรวง กําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 
 

 
  

  

 คําอธิบาย ผ.ย. ๓๘ 
- ข 13 - 



 
                                       ผ.ย.๓๙ 

หนังสืออนุญาตให ปกเสา พาดสาย หรือรอยสาย              (๑)         ในเขตที่ดินกรมชลประทาน 
 

 
 
 

ท่ี        (๓)   /                                                  โครงการ                    (๒)                    .                                     
                                                   วันท่ี            เดือน           (๓)        พ.ศ.                  .                

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๓ และ มาตรา ๒๕  แหงพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง  
พุทธศักราช ๒๔๘๕ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๐๗  

                          นาย                  (๔)                 ตําแหนง  ผูอํานวยการโครงการ           (๒)                . 
เปนเจาพนักงาน ไดออกหนังสืออนุญาตฉบับนี้ใหแก                                  (๕)                                       .                                                          

โดย                      (๖)                    ตําแหนง                    (๗)                   อายุ          (๘)             ป 
สัญชาติ             (๙)           เปนผูแทน ตามหนังสือ/หรือหนังสือมอบอํานาจท่ี                      (๑๐)              .    
ลงวันท่ี     (๑๐)    เดือน               (๑๐)          พ.ศ.          (๑๐)     สํานักงานตั้งอยูเลขท่ี         (๑๑)          .        
ถนน              (๑๑)           ตําบล/ แขวง             (๑๑)               อําเภอ/เขต               (๑๑)                 .       
จังหวัด            (๑๑)          เพ่ือเปนหลักฐานแสดงวาไดอนุญาตให                       (๑๒)                           .         
ในเขต                            (๑๓)                                     จากกิโลเมตรท่ี                  (๑๔)                  .     

ถึงกิโลเมตรท่ี                   (๑๔)            รวมเปนระยะทางท้ังสิ้น                  (๑๔)                กิโลเมตร หรือ
ตรงกิโลเมตรท่ี                    (๑๔)              โดยมีเง่ือนไขดังตอไปนี้.- 

                          ขอ ๑  อนุญาตให                       (๑๒)              ในเขต               (๑๓)                 .       
                                           ตามแบบแปลนแผนผังของ                        (๑๕)                                  .                      
หมายเลข           (๑๕)             จํานวน     (๑๕)    แผน และแผนท่ีรูปตัดของโครงการ            (๑๖)         .           

.    หมายเลข              (๑๖)          จํานวน     (๑๖)    แผน รวมจํานวน         (๑๗)      แผน ซ่ึงแนบทายหนังสือ 
อนุญาตฉบับนี้และใหถือเปนสวนหนึ่งของหนังสืออนุญาตฉบับนี้ดวย 

๑.๑                                                     (๑๘)                                                 .    
                                                          (๑๘)                                                 . 
                                                          (๑๘)                                                . 

๑.๒                                                     (๑๘)                                                .    
                                                  (๑๘)                                                 . 
                                                  (๑๘)                                                . 

๑.๓                                                     (๑๘)                                               .    
                                                  (๑๘)                                               . 
                                                  (๑๘)                                               . 
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โดยมี............................(๑๙)...............................เปนวิศวกรผูออกแบบและคํานวณ  ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ประเภท..................(๒๐).........................สาขา....................(๒๑).....................
ตามใบอนุญาตทะเบียน............................(๒๒)........................วันหมดอายุ....................(๒๓)............................และมี
..............................(๒๔)......................................เปนวิศวกรผูควบคุมงานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 
ประเภท..............(๒๐).................สาขา...................(๒๑)................ตามใบอนุญาตทะเบียน..............(๒๒).....................
วันหมดอายุ...................(๒๓)............................และขณะนี้ไมไดถูกเพิกถอนใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพ   

 ขอ ๒ ผูรับอนุญาตจะตองไมจําหนายกระแสไฟฟา หรือจะตองไมติดตั้งโทรศัพท ใหแกผูขอใช
กระแสไฟฟาหรือผูขอติดตั้งโทรศัพทท่ีปลูกบานพักอาศัยรุกล้ําในเขตท่ีดินของกรมชลประทานเด็ดขาด 

 ขอ ๓  ผูรับอนุญาตจะตองจัดใหมีวิศวกร  ผูออกแบบและคํานวณ และควบคุมการกอสราง  
ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ และกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
พ.ศ. ๒๕๕๐ นายชางชลประทานมีสิทธิจะเขาตรวจสอบการกอสราง และถาเห็นวาการกอสรางผิดพลาด อันเนื่องจาก
ไมเปนไปตามเง่ือนไขแบบแปลนหรือเพ่ือความเหมาะสม นายชางชลประทานมีสิทธิสั่งใหแกไข รื้อยาย เพ่ือใหเปนการ
ถูกตอง ซ่ึงผูรับอนุญาตจะตองปฏิบัติตามทันที และในการเปลี่ยนแปลงแกไขนี้ ผูรับอนุญาตจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ 
จากกรมชลประทานมิได 

                          ขอ ๔  ผูรับอนุญาตจะตองปกเสา พาดสาย หรือรอยสาย                  (๑๒)                     .    
ดวยความระมัดระวัง  หากเกิดความเสียหายข้ึนเพราะการนี้  ผูรับอนุญาตจะตองเปนผูรับผิดชอบ     

 ขอ ๕  กอนดําเนินการปกเสา พาดสาย หรือรอยสาย                    (๑๒)                       .               

ผูรับอนุญาตจะตองแจงใหผูอํานวยการโครงการ                         (๒)                                  ทราบลวงหนา
ไมนอยกวา ๗ วัน เพ่ือจะไดสงเจาหนาท่ีชลประทานไปกําหนดแนว ระดับ และระยะตาง ๆ ให แลวจึงจะดําเนินการได 

ขอ ๖  ในขณะทําการปกเสา พาดสาย หรือรอยสาย            (๑๒)            .ตามหนังสืออนุญาต
ฉบับนี้ ในระหวางพระอาทิตยข้ึนถึงพระอาทิตยตก ผูรับอนุญาตจะตองยินยอมใหนายชางชลประทานหรือผูแทน  
เขาตรวจดูการกอสรางได ถานายชางชลประทานหรือผูแทนพบการกอสรางผิดพลาดอันเนื่องจากไมเปนไป              
ตามเง่ือนไขท่ีอนุญาตหรือเนื่องจากการกอสรางผิดหลักวิชาการก็ดี เพ่ือความเหมาะสม นายชางชลประทาน              
หรือผูแทน มีอํานาจท่ีจะสั่งใหแกไขเพ่ือใหเปนการถูกตอง ซ่ึงผูรับอนุญาตจะตองปฏิบัติตามทันที และในการ
เปลี่ยนแปลงแกไขนี้ ผูรับอนุญาตจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ จากกรมชลประทานมิได ถาผูรับอนุญาตไมปฏิบัติตาม
กรมชลประทานมีอํานาจท่ีจะสั่ งใหรื้อถอนสิ่ งกอสรางออกไปใหพนเขต               (๑๓ )             .                                                     
และทําพ้ืนท่ีท่ีไดทําการกอสรางใหเรียบรอยคงสภาพเดิม  ถาผูรับอนุญาตไมดําเนินการรื้อถอน  กรมชลประทาน                 
จะดําเนินการรื้อถอนเอง  โดยผูรับอนุญาตจะตองชดใชคาใชจายในการนี้ใหแกกรมชลประทานท้ังสิ้น 

ขอ ๗  ถากรมชลประทานตองการใชที่ดินบริเวณที่ใชปกเสาหรือที่พาดสายหรือรอยสาย          
.                  (๑๒)     .                   พาดผานเพ่ือประโยชนในราชการ  กรมชลประทานจะไดแจงใหผูรับอนุญาต       
ทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษร  และผูรับอนุญาตจะตองรื้อถอนเสาและสาย                    (๑๒)                  .         

ตลอดจนเครื่องอุปกรณตาง ๆ  ออกไปใหพนเขต                      (๑๓)                              ภายในกําหนดเวลา
และเง่ือนไขท่ีกรมชลประทานจะกําหนดให  พรอมท้ังจะตองปรับปรุงท่ีดินใหคงสภาพเดิม  ถาผูรับอนุญาต                   
ไมดําเนินการรื้อถอน  กรมชลประทานจะดําเนินการรื้อถอนเอง  โดยผูรับอนุญาตจะตองชดใชคาใชจายในการนี้
ใหแกกรมชลประทานท้ังสิ้น 
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 ในกรณีท่ีมีเหตุฉุกเฉินเกิดข้ึนซ่ึงจําเปนจะตองทําลายหรือรื้อถอนสิ่งกอสรางดังกลาว 
เพ่ือความปลอดภัยของงานเก่ียวกับการชลประทาน  กรมชลประทานมีสิทธิดําเนินการไดทันที  โดยมิตองแจงให 
ผูรับอนุญาตทราบลวงหนา  และผูรับอนุญาตจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ จากกรมชลประทานไมไดท้ังสิ้น กับจะยกเอา
ประโยชนแหงเง่ือนเวลาตามหนังสืออนุญาตฉบับนี้ข้ึนมาเปนขอโตแยง คัดคาน อยางหนึ่งอยางใดมิได 

ขอ ๘  ผูรับอนุญาตจะโอนสิทธิท่ีไดรับอนุญาตนี้ใหแกบุคคลอ่ืนมิได  เวนแตไดรับอนุญาตเปน
ลายลักษณอักษรจากกรมชลประทาน 

 ขอ ๙  ผูรับอนุญาตจะตองซอมแซมบํารุงรักษาเสาและสาย                  (๑๒)                   .         
ใหอยูในสภาพท่ีดีและปลอดภัยอยูเสมอ  ไมปลอยใหชํารุดทรุดโทรมหรือลมเอนหรือปลอยใหสาย       (๑๓)           .               
หยอนยาน  อันอาจเปนเหตุใหเกิดภยันตรายตอบุคคล ทรัพยสิน  หรือเรือ - แพท่ีสัญจรไปมา หากเกิดความเสียหาย
เพราะการนี้ ผูรับอนุญาตจะตองเปนผูรับผิดชอบ และถาจะทําการรื้อถอนเสาและสาย               (๑๒)                  .   
หรือตอเติมสวนหนึ่งสวนใดใหผิดแผกไปจากสภาพเดิม  จะตองไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากกรมชลประทาน
เสียกอนทุกคราวไป  ถาไดทําไปกอนโดยไมไดรับอนุญาต  กรมชลประทานมีอํานาจบังคับใหรื้อถอนและหรือใหชดใช
คาเสียหายแกกรมชลประทานได 

ขอ ๑๐  อนุญาตใหปกเสา พาดสาย หรือรอยสาย                   (๑๒)                                 . 
ในเขต                         (๑๓)                        มีกําหนด       (๒๕)       ป  นับตั้งแตวันถัดจากวันท่ีผูอนุญาตได 
ลงนามในหนังสืออนุญาตเปนตนไป 

เ ม่ือครบกําหนดเวลาการอนุญาตแลว หากผูรับอนุญาตยังมีความประสงคจะปกเสา          
พาดสายหรือรอยสาย               (๑๒)                ตอไปอีก  ก็ใหทําหนังสือขอตออายุหนังสืออนุญาตไปยัง               
กรมชลประทาน กอนครบกําหนดเวลาการอนุญาตไมนอยกวา ๓๐ วัน แตกรมชลประทานสงวนสิทธิท่ีจะอนุญาต
หรือไมก็ได โดยจะคํานึงถึงงานชลประทานเปนประการสําคัญ 

ขอ ๑๑ ถาผูรับอนุญาตไมปฏิบัติใหเปนไปตามเง่ือนไขแมขอหนึ่งขอใดดังกลาวขางตน   
กรมชลประทานมีสิ ทธิ ท่ี จะเพิกถอนการอนุญาตได ทันที  โดยผู รั บอนุญาตจะเรี ยกร องค าเสี ยหายใดๆ                                     
จากกรมชลประทานมิได 

 เม่ือผูรับอนุญาตหมดความจําเปนท่ีจะปกเสา พาดสาย หรือรอยสาย             (๑๒)            .              
ตามท่ีไดรับอนุญาตนี้  ดวยประการใด ๆ หรือสิ้นสุดระยะเวลาการอนุญาต  หรือการอนุญาตถูกเพิกถอนผูรับอนุญาตจะตอง
รื้อถอนเสาและสาย                                 (๑๒)                                   พรอมอุปกรณตางๆ  ใหพนเขต  
                              (๑๓)                                และทําพ้ืนท่ีใหคงสภาพเดิมภายในกําหนดเวลาและเง่ือนไข
ท่ีกรมชลประทานจะกําหนด  หากผูรับอนุญาตเพิกเฉยไมดําเนินการ  กรมชลประทานจะดําเนินการเอง                     
โดยผูรับอนุญาตจะตองชดใชคาใชจายในการนี้ใหแกกรมชลประทานท้ังสิ้น 

ขอ ๑๒  กรณีท่ีดินเขตคลองหรือท่ีดินท่ีขออนุญาต......................(๑๓)................เปนท่ีราชพัสดุ  
ผูรับอนุญาตไดรับความเห็นชอบหรืออนุญาตจากกรมธนารักษ/ผูวาราชการจังหวัด.....................(๒๖)...............แลว  
ตามหนังสือท่ี....................(๒๖).....................ลงวันท่ี.........(๒๖)........ เดือน........(๒๖)..............พ.ศ.........(๒๖).......... 
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กอนลงนามในหนังสืออนุญาตผูรับอนุญาตไดชําระคาทดแทนการใชประโยชนในท่ีดินท่ีราชพัสด ุ   
เปนเงิน               (๒๗)             บาท  (                         (๒๗)                    ) คาตรวจแบบเปนเงิน               
.      (๒๘)       บาท (                   (๒๘)               ) คาธรรมเนียมรังวัดเปนเงิน            (๒๘)             บาท    
(              (๒๘)               ) ใหกับกรมธนารักษ (โดยสํานักงานธนารักษพ้ืนท่ี            (๒๙)               ) แลว   
ตามใบเสร็จรับเงินเลขท่ี         (๒๙)           เลมท่ี        (๒๙)         ลงวันท่ี      (๒๙)    เดือน        (๒๙)      .              
พ.ศ       (๒๙)        .              

กรณีท่ีดินเขตคลองหรือท่ีดินท่ีขออนุญาต             (๑๓)               เปนท่ีสาธารณประโยชน 
อํานาจการดูแลเปนไปตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองท่ี พุทธศักราช ๒๔๕๗ ซ่ึงผูรับอนุญาตไดรับความ
เห็นชอบจาก                      (๓๐)                   แลว ตามหนังสือท่ี         (๓๐)       ลงวันท่ี       (๓๐)      .  

เดือน      (๓๐)      พ.ศ.    (๓๐)     หรือตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗  
ตามหนังสือขององคการบริหารสวนตําบล...................(๓๑).......................ท่ี..........(๓๑)...........ลงวนัท่ี........(๓๑).........             
เดือน.............(๓๑)...........พ.ศ.........(๓๑)........และตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย พุทธศักราช ๒๔๕๖ 
กรมเจาทา หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินอนุญาตใหปลูกสรางสิ่งลวงล้ําลําน้ํา ตามใบอนุญาตเลขท่ี      (๓๒)     . 
ลงวันท่ี     (๓๒)     เดือน         ๓๒)     .         พ.ศ    (๓๒)    .  

กรณีท่ีเปนท่ีดินของรัฐประเภทอ่ืนซ่ึงอยูในความครอบครองดูแลใชประโยชนของกรมชลประทาน         
ตองดําเนินการใหถูกตองตามกฎหมายของสวนราชการนั้น ตามหนังสือของ.............................(๓๓)...............................
ท่ี................(๓๓)...............ลงวันท่ี........(๓๓)...........เดือน.......(๓๓)............พ.ศ...........(๓๓)............ 

 
 

                                                      ลงชื่อ                       (๓๔)                      เจาพนักงานผูอนุญาต 
                     (                      (๓๔)                      ) 

         
 
 
  

ขาพเจาไดอาน และเขาใจขอความ รายละเอียดของหนังสืออนุญาตฉบับนี้ดีแลว  และขอรับรองวา          
จะปฏิบัติตามเง่ือนไขของกรมชลประทานโดยเครงครัดทุกประการ 

 
 

                                                       ลงชื่อ                      (๓๕)                      ผูรับอนุญาต 
                                                              (                     (๓๕)                      ) 
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คําอธิบายการกรอกขอความในชองวางตามแบบหนังสืออนุญาต 

ใหปกเสา พาดสาย หรือรอยสายไฟฟา/โทรศัพท  (ผ.ย. ๓๙) 

      -  การกรอกขอความในหนังสืออนุญาต หัวขอใดไมใชใหใสเครื่องหมาย (-) ลงในชองวางของหัวขอนั้นๆ 
หามตัดหัวขอท่ีไมใช 

ชองท่ี (๑) ใหระบุชื่อของประเภทท่ีขออนุญาตปกเสา พาดสายหรือรอยสายไฟฟา/โทรศัพท 
 (๒) ระบุชื่อโครงการฯ เจาของพ้ืนท่ีท่ีออกหนังสืออนุญาต 
 (๓) เลขท่ี/วัน เดือน ป ท่ีออกหนังสืออนุญาต 
 (๔) ชื่อ นามสกุล ของผูอํานวยการโครงการฯ เจาของพ้ืนท่ีท่ีออกหนังสืออนุญาต 
 (๕) ระบุชื่อ สวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  นิติบุคคล  บุคคลธรรมดา ท่ีขออนุญาต 
 (๖) ระบุชื่อ นามสกุล ของบุคคลท่ีเปนผูแทนหรือเปนผูท่ีไดรับมอบอํานาจ 

(๗) ใหระบุตําแหนงของผูแทนหรือผูท่ีไดรับมอบอํานาจใหเปนผูดําเนินการ 
 (๘) อายุของบุคคลขอ (๖)  
 (๙) สัญชาติของบุคคลขอ (๖) 
 (๑๐) ใหระบุเลขท่ี วัน เดือน ป ของหนังสือท่ียื่นเรื่องขออนุญาตแตถาหากมีการมอบอํานาจ 
                 ใหระบุ  เลขท่ี  วัน  เดือน  ป  ของหนังสือมอบอํานาจ 
 (๑๑) สถานท่ีตั้งของสํานักงานหรือบานเลขท่ี  พรอมระบุ  ถนน  ตําบล  อําเภอ  จังหวัด 
 (๑๒) ระบุประเภทของการอนุญาต 
 (๑๓) ระบุบริเวณท่ีขออนุญาต 
 (๑๔) ระบุจาก กม.ใด ถึง กม.ใด และรวมระยะทางท่ีอนุญาต 
 (๑๕) ระบุแบบแปลน แผนผัง ท่ีใชในการกอสรางของผูขออนุญาต หมายเลขและจํานวนก่ีแผน 
 (๑๖) ระบุแบบแผนท่ีรูปตัดของโครงการฯ หมายเลขและจํานวนก่ีแผน 
 (๑๗) รวมจํานวนแบบของผูขออนุญาตและของโครงการฯ 
 (๑๘) เง่ือนไขตางๆ ท่ีกําหนดใหผูขออนุญาต 
ชองท่ี (๑๙) ถึงชองท่ี (๒๔) ใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาท่ีกําหนดไวใน
กฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๐ 

(๑๙) ระบุชื่อ นามสกุล ของวิศวกรผูออกแบบและคํานวณ 
 (๒๐) ระบุใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภท ภาคีวิศวกร สามัญวิศวกร หรือ วุฒิวิศวกร 
 (๒๑) ระบุใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรม เชน โยธา  ไฟฟา 
 (๒๒) ระบุใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม เลขทะเบียน ภย.  สย. หรือ วย. 
 (๒๓) ระบุวัน เดือน ป ท่ีหมดอายุของใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
 (๒๔) ระบุชื่อ นามสกุล ของวิศวกรผูควบคุมงาน 
 (๒๕) กําหนดระยะเวลาท่ีอนุญาตใหผูขออนุญาต ตั้งแต ๓ ป แตไมเกิน ๕ ป 

(๒๖) ระบุกรมธนารักษ/สํานักงานธนารักษพ้ืนท่ีจังหวัด พรอมระบุเลขท่ี วัน เดือน ป ตามหนังสือท่ีไดรับ 
 ความเห็นชอบหรืออนุญาต 
 (๒๗) ระบุจํานวนเงินท่ีผูรับอนุญาตไดชําระใหกรมธนารักษเปนคาทดแทนการใชประโยชนในท่ีราชพัสดุ 
 (๒๘) ระบุจํานวนเงินคาตรวจแบบ และระบุจํานวนเงินคาธรรมเนียมการรังวัด 
 (๒๙) ระบุชื่อสํานักงานธนารักษพ้ืนท่ีตามใบเสร็จรับเงิน พรอมระบุเลขท่ี เลมท่ี พรอมวัน เดือน ป  
                 ของใบเสร็จรับเงิน 
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 (๓๐) ระบุชื่อนายอําเภอท่ีใหความเห็นชอบ ตามหนังสืออําเภอทองท่ีท่ีดินนั้นตั้งอยู พรอมเลขท่ี วัน เดือน ป 
 (๓๑) ระบุชื่อองคการบริหารสวนตําบลท่ีท่ีดินนั้นตั้งอยู พรอมเลขท่ี วัน เดือน ป ท่ีใหความยินยอม 
 (๓๒) ระบุเลขท่ี วัน เดือน ป ตามใบอนุญาตของกรมเจาทาหรือระบุชื่อขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
                 ท่ีรับโอนภารกิจจากกรมเจาทา 
 (๓๓) ระบุเลขท่ี วัน เดือน ป ตามหนังสือท่ีไดรับความเห็นชอบจากสวนราชการอ่ืน เชน กรมปาไม              
                 (ท่ีดินในเขตปาสงวนแหงชาติ) สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม (ท่ีดินในเขตปฏิรูปท่ีดิน)             

        กรมพัฒนาสังคมและสวสัดิการ (ท่ีดินในเขตนิคมสรางตนเอง) เปนตน 
 (๓๔) ระบุชื่อ นามสกุล ของผูอํานวยการโครงการฯ พรอมเขียนชื่อ นามสกุล ตัวบรรจงในวงเล็บ 
 (๓๕) ระบุชื่อ นามสกุล ของผูรับอนุญาตตามขอ (๖) พรอมเขียนชื่อ นามสกุล ตัวบรรจงในวงเล็บ 
 
หมายเหตุ 

ก)  ใหเลือกกรอกขอความตามประเภทท่ีขออนุญาต 
ข)  เก่ียวกับการกรอกขอความในหนังสืออนุญาตของ ขอ ๑ คําอธิบายชองท่ี (๑๘) เง่ือนไขตางๆ                     

ท่ีกําหนดใหผูขออนุญาตนั้น ตัวอยางในการกรอกเพ่ือเปนแนวทาง เชน 
- ผูรับอนุญาตตองปกเสา (คอนกรีต) ขนาด (๘.๕๐ เมตร) จํานวน............ตน พรอมท้ังพาดสายหรือ 
     รอยสาย (ไฟฟา/โทรศัพท) จากเสาตนเดิมไปยังเสาตนท่ีขออนุญาต โดยปกเสาใหหางจากเขต  
     ชลประทาน ๒.๐๐ เมตร 
- ผูรับอนุญาตตองพาดสายไฟฟา/โทรศัพท ใหระดับทองสายไฟฟา/โทรศัพท ระหวางชวงเสาท่ีขึง 
      เสร็จแลว  สูงกวาระดับพ้ืนดินและระดับน้ําสูงสุด ขามคลองชลประทาน ณ บริเวณนั้นไมนอยกวา   

                     ๖.๕๐ เมตร  
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หนังสืออนุญาตใหกอสรางถนน/ปรับปรุงถนน                       (๑)                       . 
ในเขตที่ดินกรมชลประทาน 

 
 
ท่ี        (๓)   /                                           โครงการ                 (๒)                         .                                     

                                                        วันท่ี          เดือน         (๓)         พ.ศ.                 .                

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๕ แหงพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง  
พุทธศักราช ๒๔๘๕  ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๐๗  

 นาย                (๔)                    ตําแหนง  ผูอํานวยการโครงการ               (๒)               . 
เปนเจาพนักงาน ไดออกหนังสืออนุญาตฉบับนี้ใหแก                                  (๕)                                      .                                                          
โดย                     (๖)                      ตําแหนง                          (๗)                      อายุ       (๘)      ป 
สัญชาติ             (๙)               เปนผูแทน ตามหนังสือ/หรือหนังสือมอบอํานาจท่ี                    (๑๐)            .        
ลงวันท่ี    (๑๐)      เดือน          (๑๐)                พ.ศ.       (๑๐)        สํานักงานตั้งอยูเลขท่ี       (๑๑)          .   
ถนน             (๑๑)            ตําบล/แขวง               (๑๑)                อําเภอ/เขต             (๑๑)              .         
จังหวัด            (๑๑)           เพ่ือเปนหลักฐานแสดงวาไดอนุญาตใหใชท่ีดินเขต                 (๑๒)               .                                       
เพ่ือกอสรางถนนหรือปรับปรุงถนน  สําหรับเปนทางสัญจรไปมาของประชาชนและยานพาหนะ โดยมีเง่ือนไขดังตอไปนี้.- 

 ขอ ๑  อนุญาตใหกอสรางถนน/ปรับปรุงถนนในเขตท่ีดินกรมชลประทาน 
 ๑.๑ กอสรางถนนลงผิวจราจร                    (๑๓)                  เชื่อมถนนคันคลอง              .                        
.              (๑๒)           เขตโครงการ                  (๒)                ตั้งแตกิโลเมตรท่ี               (๑๘)            .      
ถึงกิโลเมตรท่ี            (๑๘)            รวมระยะทาง           (๑๘)                 การสรางถนนสายนี้ตามแบบแปลน                        
แผนผังของ                 (๑๕)                 หมายเลข                (๑๕)           จํานวน        (๑๕)         แผน 
และแผนท่ีรูปตัดของโครงการ              (๑๖)            .    หมายเลข           (๑๖)          .จํานวน      (๑๖)        แผน 
รวมจํานวน          (๑๗)           แผน ซ่ึงแนบทายหนังสืออนุญาตฉบับนี้และใหถือเปนสวนหนึ่งของหนังสืออนุญาต       
ฉบับนี้ดวย (ใชในกรณีการกอสรางถนน)  
 ๑.๒ ปรับปรุงถนนบนคันคลอง                             (๑๒)                             เขตโครงการ                        
.                   (๒)                       ตั้งแตกิโลเมตรท่ี           (๑๔)          ถึงกิโลเมตรท่ี          (๑๔)             .  
รวมระยะทาง          (๑๘)         เปนถนน              (๑๓)          การปรับปรุงถนนสายนี้อนุโลมตามแบบแปลน
แผนผังของ                     (๑๕)                  หมายเลข              (๑๕)            จํานวน       (๑๕)       แผน
และแผนท่ีรูปตัดของโครงการ                  (๒)            หมายเลข..............(๑๖)..............จํานวน   (๑๖)  แผน  
รวมจํานวน.............(๑๗)...........แผน ซ่ึงแนบทายหนังสืออนุญาตฉบับนี้และใหถือเปนสวนหนึ่งของหนังสืออนุญาต
ฉบับนี้ดวย (ใชในกรณีการปรับปรุงถนน) 
 โดยมี......................(๑๙).............................เปนวิศวกรผูออกแบบและคํานวณ ใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ประเภท............................(๒๐)....................................สาขา................(๒๑)....................
ตามใบอนุญาตทะเบียน.............................(๒๒)...................................วันหมดอายุ....................(๒๓)......................
และมี..............................(๒๔).......................................เปนวิศวกรผูควบคุมงานใบอนุญาตประกอบวิชาชพีวศิวกรรม 
ประเภท.................(๒๐)................สาขา.....................(๒๑)...................ตามใบอนุญาตทะเบียน.............(๒๒).............
วันหมดอายุ........................(๒๓)...........................และขณะนี้ไมไดถูกเพิกถอนใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพ   
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 ขอ ๒  ถนนที่กอสรางหรือปรับปรุงขึ้นนี้  ผูรับอนุญาตตองกอสรางหรือปรับปรุงถนนใหมี           
ขนาดกวาง         (๒๕)          เมตร ยาว        (๒๖)      เมตร  มีผิวจราจรกวาง                (๒๗)            เมตร 

ไหลถนนกวางขางละ        (๒๘)          เมตร    เปนถนนลาดยาง   คอนกรีตเสริมเหล็ก   หินคลุก   ลูกรัง  และลาด

ขางถนน             (๒๙)             ระดับหลังถนนจะตองมีความสูงอยูท่ี +         (๓๐)            เมตร รทก.
หลักเกณฑนอกเหนือท่ีกลาวมานี้ นายชางชลประทานจะเปนผูกําหนดใหและผูรับอนุญาตจะตองปฏิบัติตามดวย 

 ขอ ๓  ผูรับอนุญาตตองฝงทอระบายน้ําขนาด                  (๓๑)                   เมตร  ลอดถนน
ท่ีไดรับอนุญาตใหสรางนี้ ตรงกิโลเมตร            (๓๒)            จํานวน          (๓๓)                แถว  ใหยาวตลอด
ความกวางของฐานถนนท่ีไดรับอนุญาตใหสรางนี้  ระดับธรณีทออยูท่ี              (๓๔)             เมตร.รทก. ธรณีทอ 
แนวทอ และรายละเอียดตาง ๆ นายชางชลประทานเปนผูกําหนดให ณ บริเวณท่ีจะทําการกอสราง 

 กอนท่ีผูรับอนุญาตจะลงมือกอสรางจะตองแจงใหผูอํานวยการโครงการ              (๒)               .        
ทราบลวงหนาไมนอยกวา ๗  วัน  เพ่ือนายชางชลประทานจะไดกําหนดระดับ  ระยะ  แนว  และรายละเอียดตางๆ  
แลวจึงจะดําเนินการกอสรางได 
 ผูรับอนุญาตจะตองจัดทําปายเตือนใหระวังการใชถนนระหวางการกอสราง เพ่ือปองกันการเกิด
อุบัติเหตุ หากเกิดความเสียหายผูรับอนุญาตจะตองเปนผูรับผิดชอบท้ังสิ้น 

ขอ ๔ ผูรับอนุญาตจะตองจัดใหมีวิศวกร  ผูออกแบบและคํานวณ และควบคุมการกอสราง            
ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ และกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
พ.ศ. ๒๕๕๐ นายชางชลประทานมีสิทธิจะเขาตรวจสอบการกอสราง และถาเห็นวาการกอสรางผิดพลาด อันเนื่องจาก            
ไมเปนไปตามเง่ือนไขแบบแปลนหรือเพ่ือความเหมาะสม นายชางชลประทานมีสิทธิสั่งใหแกไข รื้อยาย เพ่ือใหเปนการ
ถูกตอง ซ่ึงผูรับอนุญาตจะตองปฏิบัติตามทันที และในการเปลี่ยนแปลงแกไขนี้ ผูรับอนุญาตจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ 
จากกรมชลประทานมิได 

 ขอ ๕  การขุดดิน  ถมดิน  และบดดิน  ใชแรงคนและรถแทรกเตอร 

 ขอ ๖  ดินท่ีจะใชมากอสรางถนน  ผูรับอนุญาตจะตองจัดหาจากท่ีอ่ืนซ่ึงอยูนอกเขตท่ีดินของ 
กรมชลประทานมาถมใหไดขนาดตามท่ีกําหนด  หามขุดดินในเขตท่ีดินของกรมชลประทาน 
 ขอ ๗ เม่ือทําถนนไดตามขนาดเสร็จแลว ผูรับอนุญาตจะตองลงผิวจราจร             (๑๓)        .      
เม่ือนายชางชลประทานตรวจสอบผิวจราจรไดมาตรฐานแลว  จึงจะอนุญาตใหยานพาหนะผานได  หากผูรับอนุญาต       
จะลงผิวจราจรดวยวัตถุชนิดอ่ืนนอกเหนือจากไดรับอนุญาต จะตองไดรับอนุญาตจากกรมชลประทานเปนลายลักษณ
อักษรกอน 

หามมิใหยานพาหนะทุกชนิด ผานถนนท่ีกําลังกอสรางหรือปรับปรุงของกรมชลประทาน  
ในกรณีท่ีผูรับอนุญาตไมลงผิวจราจรใหถูกตองแลวเสร็จตามกําหนดในวรรคแรก 

 ขอ ๘ กรมชลประทานมีอํานาจสั่งปดถนน เสนนี้ได ท้ังนี้ เพ่ือประโยชนของการชลประทาน  หรือเพ่ือ
ความปลอดภัยของงานเก่ียวกับการชลประทาน  ผูรับอนุญาตจะตองปฏิบัติตามคําสั่งโดยเครงครัด 

ขอ ๙ ผูรับอนุญาตจะตองบํารุงรักษาซอมแซมถนน ใหอยูในสภาพท่ีดี ไมปลอยใหชํารุดทรุดโทรม                
หรือขุดทําลายท่ีดินบริเวณ                            (๑๒)                             ของกรมชลประทาน ใหเสียหาย                
ผิดไปจากสภาพเดิม ถาจะทําการซอมแซมหรือตอเติมถนนตอนนี้ใหผิดไปจากสภาพเดิม จะตองไดรับหนังสืออนุญาต              
เปนลายลักษณอักษรจากกรมชลประทานกอนทุกคราวไป 
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 เม่ือนายชางชลประทานแนะนํา หรือสั่งใหทําการซอมแซมบํารุงรักษาถนนสายนี้เปนลายลักษณอักษร 
ผูรับอนุญาตจะตองจัดซอมแซมทันที  ถาผูรับอนุญาตเพิกเฉยไมดําเนินการ กรมชลประทานอาจพิจารณาสั่งปดถนนหรือ
เพิกถอนการอนุญาตทันที  และผูรับอนุญาตจะตองชดใชคาเสียหายใหแกกรมชลประทานดวย 

ขอ ๑๐ ในขณะท่ีทําการกอสรางหรือปรับปรุงถนน                    (๑)                 เวลาระหวาง 
พระอาทิตยข้ึนและกอนพระอาทิตยตก ผูรับอนุญาตจะตองยินยอมใหนายชางชลประทานเขาตรวจดูการกอสราง
หรือปรับปรุงถนนได  ถานายชางชลประทานพบการกอสรางหรือปรับปรุงถนนผิดพลาดอันเนื่องจากไมปฏิบัติ                
ใหเปนไปตามเง่ือนไขเนื่องจากแบบแปลนไมชัดเจน หรือเพ่ือความเหมาะสมและใหเปนไปตามหลักวิชาการ               
นายชางชลประทานมีอํานาจท่ีจะสั่งให เปลี่ยนแปลงแกไขเพ่ือใหเปนการถูกตอง  ซ่ึงผูรับอนุญาตจะตองยินยอม
ปฏิบัติตามทันที  และในการเปลี่ยนแปลงแกไขนี้  ผูรับอนุญาตจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ จากกรมชลประทานมิได 

ขอ ๑๑ ถากรมชลประทานตองการท่ีดินบริเวณท่ีกอสรางหรือปรับปรุงถนน เพ่ือใชประโยชนในราชการ  
จะแจงใหผูรับอนุญาตทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษร 

ในกรณีท่ีมีเหตุฉุกเฉินเกิดข้ึน ซ่ึงจําเปนจะตองเจาะ ขุด ทําลาย  หรือถมถนนท่ีไดรับอนุญาตหรือ
ปรับปรุง  เพ่ือความปลอดภัยของงานเก่ียวกับการชลประทานแลว  กรมชลประทานมีสิทธิท่ีจะดําเนินการไดทันที
โดยไมต องแจ ง ให ผู รั บอนุญาตทราบล ว งหน า  และผู รั บอนุญาตจะเรี ยกร องค าสิน ไหมทดแทนใดๆ                              
จากกรมชลประทานไมไดท้ังสิ้น กับจะยกเอากําหนดเวลาของการอนุญาตตามหนังสืออนุญาตฉบับนี้ข้ึนมาเปน               
ขอโตแยง คัดคาน อยางหนึ่งอยางใดมิได 

 ขอ ๑๒ ผูรับอนุญาตจะตองเปดถนนที่กอสรางหรือปรับปรุงเปนทางสาธารณะ  เพื่ออํานวย
ความสะดวกแกประชาชน ยานพาหนะของทางราชการและประชาชนใหผานไปมาได  โดยจะเก็บคาผานทางหรือ
คาใชจายใดๆ ไมไดท้ังสิ้น 

 ขอ ๑๓ เม่ือผูรับอนุญาตกอสรางหรือปรับปรุงถนนเสร็จเรียบรอย  ผูรับอนุญาตจะตองแจงให
ผูอํานวยการโครงการ                        (๒)                        ทราบ  เพ่ือตรวจสอบมาตรฐานของถนนและ
อนุญาตเปดใหยานพาหนะผานไปมาได 

ผูรับอนุญาตจะตองเก็บเศษวัสดุเหลือใชออกไปใหพนเขตชลประทาน  และจะไมนําสิ่งของอ่ืนใด 
มาวางใหเกะกะหรือสกปรก  หรือกอสรางสิ่งหนึ่งสิ่งใด  หรือประกอบการคาบนถนนสายนี้เปนอันขาด 

 ขอ ๑๔ ไมวากรณีใดๆ ผูรับอนุญาตจะยกอายุความขึ้นตอสูกับกรมชลประทานเพื่อใหไดมาซึ่ง
กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในท่ีดินท่ีไดรับอนุญาตใหกอสรางหรือปรับปรุงตามจํานวนเนื้อท่ีท่ีอนุญาตไมได    
กรรมสิทธิ์และสทิธิครอบครองยังคงเปนของกรมชลประทานอยูตลอดไป 

 ขอ ๑๕ อนุญาตใหกอสรางหรือปรับปรุงถนนบริเวณ                      (๑๒)                           . 
ในเขตโครงการ                    (๒)                      นับแตวันท่ีผูอนุญาตไดลงนามในหนังสืออนุญาต เปนตนไป 
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 ขอ ๑๖  ถาผูรับอนุญาตไมปฏิบัติใหเปนไปตามเง่ือนไขแมแตขอหนึ่งขอใดในหนังสืออนุญาตฉบับนี้  
กรมชลประทานมีอํานาจท่ีจะเพิกถอนการอนุญาตไดทันที  ผูรับอนุญาตจะยกเอากําหนดเวลาแหงหนังสือ อนุญาตฉบับนี้
ข้ึนมาเปนขอโตแยงคัดคานอยางหนึ่งอยางใดมิได 

 เม่ือผูรับอนุญาตหมดความจําเปนจะใชถนนท่ีไดรับอนุญาตนี้  หรือสิ้นสุดระยะเวลาการอนุญาต 
หรือการอนุญาตถูกเพิกถอนดังกลาวมานี้  ผูรับอนุญาตจะตองรื้อถอนสิ่งกอสรางและทําท่ีดินใหเรียบรอยคงสภาพเดิม
ภายในกําหนดเวลาและเง่ือนไขท่ีกรมชลประทานกําหนดให หากผูรับอนุญาตเพิกเฉยไมดําเนินการกรมชลประทาน              
จะดําเนินการเอง โดยผูรับอนุญาตจะตองชดใชคาใชจายใหแกกรมชลประทานท้ังสิ้น หรือกรมชลประทานพิจารณาเห็นวา
ควรใหสิ่งกอสรางคงไวตามสภาพเดิม  กรมชลประทานก็จะแจงใหผูรับอนุญาตทราบเปนลายลักษณอักษร   

          ขอ ๑๗  กรณีท่ีดินเขตคลองหรือท่ีดินท่ีขออนุญาต........................(๑๒)....................เปนท่ีราชพัสดุ  
ผูรับอนุญาตไดรับความเห็นชอบหรืออนุญาตจากกรมธนารักษ/ผูวาราชการจังหวัด.....................(๓๕)................แลว  
ตามหนังสือท่ี..................(๓๕)...................ลงวันท่ี........(๓๕).........เดือน.............(๓๕)...............พ.ศ.........(๓๕)........... 

กอนลงนามในหนังสืออนุญาตผูรับอนุญาตไดชําระคาทดแทนการใชประโยชนท่ีดินท่ีราชพัสดุเปนเงิน               
.       (๓๖)        บาท (                (๓๖)                 ) คาธรรมเนียมการตรวจแบบเปนเงิน       (๓๗)       บาท     
(                  (๓๗)                           ) คาธรรมเนียมการรังวัดเปนเงิน               (๓๗)                    บาท  
(                         (๓๗)                          )  ใหกับกรมธนารักษ (โดยสํานักงานธนารักษพ้ืนท่ี                  .             
.         (๓๘)             ) แลว ตามใบเสร็จรับเงินเลขท่ี              (๓๘)              เลมท่ี           (๓๘)              .  .   .            

ลงวันท่ี      (๓๘)       เดือน               (๓๘)             พ.ศ         (๓๘)        . 

กรณีท่ีดินเขตคลองหรือท่ีดินท่ีขออนุญาต               (๑๒)                เปนท่ีสาธารณประโยชน 
อํานาจการดูแลเปนไปตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองท่ี พุทธศักราช ๒๔๕๗ ซ่ึงผูรับอนุญาตไดรับความ
เห็นชอบจาก                    .          (๓๙)                          แลว ตามหนังสือท่ี               (๓๙)                 .

ลงวันท่ี       (๓๙)       .  เดือน             (๓๙)            พ.ศ.       (๓๙)        หรือตามพระราชบัญญัติสภาตําบล 
และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ตามหนังสือขององคการบริหารสวนตําบล.................(๔๐).......................                      
ท่ี...............(๔๐)........................ ลงวันท่ี.........(๔๐)......เดือน.............(๔๐)................พ.ศ..........(๔๐).........และตาม
พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย พุทธศักราช ๒๔๕๖ กรมเจาทาหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินอนุญาตให            
ปลูกสรางสิ่งลวงล้ําลําน้ํา ตามใบอนุญาตเลขท่ี        (๔๑)          ลงวันท่ี   (๔๑)   เดือน       (๔๑)      พ.ศ   (๔๑)   .    
. 
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ในกรณีเปนท่ีดินของรัฐประเภทอ่ืนซ่ึงอยูในความครอบครองดูแลใชประโยชนของกรมชลประทาน  
ตองดําเนินการใหถูกตองตามกฎหมายของสวนราชการนั้น  ตามหนังสือของ............................(๔๒)..........................            
ท่ี...........(๔๒).........ลงวันท่ี.........(๔๒)........เดือน........(๔๒).........พ.ศ........(๔๒).......... 

 

               
 

                                                    ลงชื่อ                      (๔๓)                 เจาพนักงานผูอนุญาต 
              (                      (๔๓)                 ) 

         
 
                    ขาพเจาไดอาน และเขาใจขอความ รายละเอียดของหนังสืออนุญาตฉบับนี้ดีแลว  และขอรับรองวาจะ
ปฏิบัติตามเง่ือนไขของกรมชลประทานโดยเครงครัดทุกประการ 

 
 
 

                                                    ลงชื่อ                     (๔๔)                  ผูรับอนุญาต 
                                                          (                     (๔๔)                  ) 
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คําอธิบายการกรอกขอความในชองวางตามแบบหนังสืออนุญาต 

ใหกอสรางถนนและปรับปรุงถนนในเขตท่ีดินกรมชลประทาน 

(ผ.ย.๔๐ ใชเฉพาะกรณีสวนราชการขออนุญาต) 
      -  การกรอกขอความในหนังสืออนุญาต หัวขอใดไมใชใหใสเครื่องหมาย ( - ) ลงในชองวางของหัวขอนั้นๆ
หามตัดหัวขอท่ีไมใช 

 

ชองท่ี (๑) ใหระบุชื่อของประเภทถนนท่ีขออนญุาต (กอสรางถนนหรือปรับปรุงถนน) 
 (๒) ระบุชื่อโครงการฯ เจาของพ้ืนท่ีท่ีออกหนังสืออนุญาต 
 (๓) เลขท่ี/วัน เดือน ป ท่ีออกหนังสืออนุญาต 
 (๔) ชื่อ นามสกุล ของผูอํานวยการโครงการฯ เจาของพ้ืนท่ีท่ีออกหนังสืออนุญาต 
 (๕) ระบุชื่อสวนราชการท่ีขออนุญาต 
 (๖) ระบุชื่อ นามสกุล ของบุคคลท่ีเปนผูแทนหรือเปนผูท่ีไดรับมอบอํานาจ 

(๗) ใหระบุตําแหนงของผูแทนหรือผูท่ีไดรับมอบอํานาจใหเปนผูดําเนินการ 
 (๘) อายุของบุคคลขอ (๖)  
 (๙) สัญชาติของบุคคลขอ (๖) 
 (๑๐) ใหระบุเลขท่ี วัน เดือน ป ของหนังสือท่ียื่นเรื่องขออนุญาตแตถาหากมีการมอบอํานาจ 
                 ใหระบุ  เลขท่ี  วัน  เดือน  ป  ของหนังสือมอบอํานาจ 
 (๑๑) สถานท่ีตั้งของสํานักงานหรือบานเลขท่ี  พรอมระบุ  ถนน  ตําบล  อําเภอ  จังหวัด 
 (๑๒) ระบุบริเวณท่ีขออนุญาต 
 (๑๓) ระบุชนิดของผิวจราจร (เชน ค.ส.ล. ลาดยาง หรือลูกรัง) 
 (๑๔) ระบุกิโลเมตรท่ีเทาใด ถึงกิโลเมตรท่ีเทาใด 
 (๑๕) ระบุแบบแปลน แผนผัง ท่ีใชในการกอสรางของผูขออนุญาต หมายเลขและจํานวนก่ีแผน 
 (๑๖) ระบุแบบแผนท่ีรูปตัดของโครงการฯ หมายเลขและจํานวนก่ีแผน 
 (๑๗) รวมจํานวนแบบของผูขออนุญาตและของโครงการฯ 
 (๑๘) รวมระยะทางท่ีขออนุญาต 
ชองท่ี (๑๙) ถึงชองท่ี (๒๔) ใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาท่ีกําหนดไวใน
กฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๐ 

(๑๙) ระบุชื่อ นามสกุล ของวิศวกรผูออกแบบและคํานวณ 
 (๒๐) ระบุใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภท ภาคีวิศวกร สามัญวิศวกร หรือ วุฒิวิศวกร 
 (๒๑) ระบุใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรม เชน โยธา  ไฟฟา 
 (๒๒) ระบุใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม เลขทะเบียน ภย.  สย. หรือ วย. 
 (๒๓) ระบุวัน เดือน ป ท่ีหมดอายุของใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
 (๒๔) ระบุชื่อ นามสกุล ของวิศวกรผูควบคุมงาน 
 (๒๕) ใหระบุขนาดความกวางของถนน 
 (๒๖) ใหระบุขนาดความยาวของถนน 
 (๒๗) ใหระบุขนาดความกวางของผิวจราจร 
 (๒๘) ใหระบุขนาดความกวางของไหลถนน 
 (๒๙) ใหระบุลาดขางของถนนท่ีผานการพิจารณาจากฝายวิศวกรรมแลว 
 (๓๐) ใหระบุระดับหลังถนนตามรายละเอียดในแผนท่ีรูปตัดของโครงการฯ 
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 (๓๑) ใหระบุขนาดของทอระบายน้ํา 
 (๓๒) ใหระบุวาฝงทอระบายน้ําตรงกิโลเมตรท่ีเทาใด 
 (๓๓) ใหระบุจํานวนทอระบายน้ําวางก่ีแถว  
 (๓๔) ใหระบุระดับธรณีทอท่ีผานการพิจารณาจากฝายวิศวกรรมแลว 

(๓๕) ระบุกรมธนารักษ/สํานักงานธนารักษพ้ืนท่ีจังหวัด พรอมระบุเลขท่ี วัน เดือน ป ตามหนังสือท่ีไดรับ 
 ความเห็นชอบหรืออนุญาต 
 (๓๖) ระบุจํานวนเงินท่ีผูรับอนุญาตไดชําระเปนคาทดแทนการใชประโยชนในท่ีราชพัสดุ 
 (๓๗) ระบุจํานวนเงินคาตรวจแบบ คาธรรมเนียมการรังวัด 

(๓๘) ระบุสํานักงานธนารักษพ้ืนท่ีตามใบเสร็จรับเงิน พรอมระบุเลขท่ี เลมท่ี และวัน เดือน ป                   
       ของใบเสร็จรับเงิน 
(๓๙) ระบุชื่อนายอําเภอท่ีใหความเห็นชอบ ตามหนังสืออําเภอทองท่ีท่ีดินนั้นตั้งอยู พรอมเลขท่ี วัน เดือน ป 
(๔๐) ระบุชื่อองคการบริหารสวนตําบลท่ีท่ีดินนั้นตั้งอยู พรอมเลขท่ี วัน เดือน ป ท่ีใหความยินยอม 
(๔๑) ระบุเลขท่ี วัน เดือน ป ตามใบอนุญาตของกรมเจาทาหรือระบุชื่อขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

              ท่ีรับโอนภารกิจจากกรมเจาทา 
(๔๒) ระบุเลขท่ี วัน เดือน ป ตามหนังสือท่ีไดรับความเห็นชอบจากสวนราชการอ่ืน เชน กรมปาไม              

                 (ท่ีดินในเขตปาสงวนแหงชาติ) สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม (ท่ีดินในเขตปฏิรูปท่ีดิน)             
        กรมพัฒนาสังคมและสวสัดิการ (ท่ีดินในเขตนิคมสรางตนเอง) เปนตน 
(๔๓) ระบุชื่อ นามสกุล ของผูอํานวยการโครงการฯ พรอมเขียนชื่อ นามสกุล ตัวบรรจงในวงเล็บ 

 (๔๔) ระบุชื่อ นามสกุล ของผูรับอนุญาตตามขอ (๖) พรอมเขียนชื่อ นามสกุล ตัวบรรจงในวงเล็บ 
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                                                                                                                 ผ.ย. ๔๑ 

หนังสืออนุญาตใหกอสรางสิ่งปลูกสราง                       (๑)                        เปนการช่ัวคราว . 
ในเขตที่ดินกรมชลประทาน 

 

ท่ี            (๓)      /                                โครงการ                   (๒)                       . 
               วันท่ี             เดือน          (๓)          พ.ศ             .      

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๕ แหงพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง  
พุทธศักราช ๒๔๘๕ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๐๗ 
  นาย                         (๔)                ตําแหนง ผูอํานวยการโครงการ               (๒)             .     

เปนเจาพนักงาน ไดออกหนังสืออนุญาตฉบับนี้ใหแก                                    (๕)                                     .    
โดย                           (๖)                                 ตําแหนง                                  (๗)                      .  

อาย ุ    (๘)      ป  สัญชาติ        (๙)       เปนผูแทนตามหนังสือ/หรือหนังสือมอบอํานาจ ท่ี          ( ๑๐)            .        
ลงวันท่ี     (๑๐)     เดือน         (๑๐)        พ.ศ.        (๑๐)      สํานักงานตั้งอยูเลขท่ี               (๑๑)              .     
ถนน                (๑๑)                ตําบล/แขวง                (๑๑)       .      อําเภอ/เขต              (๑๑)                 
จังหวัด           (๑๑  )         เพ่ือเปนหลักฐานแสดงวาไดอนุญาตใหกอสรางสิ่งปลูกสราง               (๑)               .              

ในเขต                    (๑๒)               ณ กิโลเมตรท่ี          (๑๓)           ตําบล/แขวง            (๑๓)           .              
อําเภอ/เขต                                  (๑๓)                           จังหวัด                        (๑๓)                   .   
เพ่ือ                                     (๑๔)                               โดยมีเง่ือนไขดังตอไปนี้. – 
  ขอ ๑ อนุญาตใหกอสรางสิ่งปลูกสราง                 (๑)                   ขนาดกวาง     (๑๕)   เมตร   
ยาว          (๑๖)           เมตร ชนิด                  (๑๗)               จํานวน          (๑๘)       หลัง และใชพ้ืนท่ี
จํานวน     (๑๘)     ไร  ตามแบบแปลนแผนผังของ                (๑๙)              หมายเลข               (๑๙)            .

จํานวน    (๑๙)    แผน และแผนท่ีรูปตัดของโครงการ               (๒๐)              หมายเลข           (๒๐)         .    
จํานวน    (๒๐)    แผน รวมจํานวน           (๒๑)       แผน ซ่ึงแนบทายหนังสืออนุญาตฉบับนี้และใหถือเปนสวนหนึ่ง
ของหนังสืออนุญาตฉบับนี้ดวย     

 ๑.๑  อนุญาตใหใชพ้ืนท่ีเปนการชั่วคราวเทานั้น  หากกรมชลประทานมีความจําเปนตองใชพ้ืนท่ีบริเวณ                     
.                          (๕)                     จะตองรื้อถอน                               (๑)                         ออกไป     
โดยจะเรียกรองความเสียหายใด ๆ จากกรมชลประทานไมไดท้ังสิ้น 

๑.๒  หามมิใหขยายพ้ืนท่ีกอสรางสิ่งปลูกสราง                          (๑)                           . .        
ไปมากกวาท่ีไดรับอนุญาตจากกรมชลประทาน  ถาหากกรมชลประทานพบวา                 (๕)               .                              
กอสรางสิ่งปลูกสรางใดๆ หรือใชพ้ืนท่ีผิดไปจากวัตถุประสงคท่ีขออนุญาตแลว  กรมชลประทานมีอํานาจท่ีจะเพิกถอน
การอนุญาตไดทันที  โดย                            (๕)                         จะเรียกรองสิทธิและคาเสียหายใดๆ                   
จากกรมชลประทานมิได 
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 ๑.๓  ให                       (๕)                         ติดปายประกาศหามมิใหผูใดท้ิงขยะมูลฝอย  
ซากพืช ซากสัตว สิ่งปฏิกูล หรือสารเคมีเปนพิษลงในทางน้ําชลประทาน จนทําใหน้ําในทางน้ําชลประทานเปนอันตราย         
ตอเกษตรกรรม การอุปโภค – บริโภค หรือสุขอนามัยเปนอันขาด ผูฝาฝนจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติ                         
การชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ 

ขอ ๒ กอนดําเนินการกอสรางสิ่งปลูกสราง                          (๑)                        ผูรับอนุญาต
จะตองแจงใหผูอํานวยการโครงการ                             (๒)                         ทราบลวงหนาไมนอยกวา ๗ วัน  
เพ่ือจะไดสงเจาหนาท่ีชลประทานไปกําหนดจุดกอสราง  ระยะ และรายละเอียดตางๆ ให แลวจึงจะดําเนินการ
กอสรางได 

  ขอ ๓ ในขณะท่ีทําการกอสรางสิ่งปลูกสรางนี้ เวลาระหวางพระอาทิตยข้ึนถึงพระอาทิตยตก ผูรับอนุญาต
จะตองยินยอมใหนายชางชลประทานตรวจดูการกอสรางสิ่งปลูกสรางได  ถานายชางชลประทานเห็นวาการปลูกสราง
ไมถูกตองอันเนื่องจากไมเปนไปตามเง่ือนไข  แบบแปลน หรือเห็นสมควรใหแกไขเปลี่ยนแปลงเพ่ือ  ความเหมาะสม  
นายชางชลประทานมีอํานาจสั่งแกไขเปลี่ยนแปลงได  และผูรับอนุญาตจะตองปฏิบัติตามทันที โดยจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ 
จากกรมชลประทาน มิได  ถาผูรับอนุญาตไมปฏิบัติตาม  นายชางชลประทานมีอํานาจสั่งใหรื้อถอนสิ่งปลูกสรางออกไปให
พนเขตชลประทาน  และทําท่ีดินใหคงสภาพเดิม ถาไมจัดการรื้อถอนกรมชลประทานจะดําเนินการเอง  โดยผูรับอนุญาต
จะตองชดใชคาใชจายในการนี้ใหแกกรมชลประทานท้ังสิ้น 

ขอ ๔ ผูรับอนุญาตจะตองซอมแซมบํารุงรักษา                       (๑)                        ใหอยูใน 
สภาพที่ดีใชการไดอยูเสมอ  และจะตองบํารุงรักษาที่ดินบริเวณที่ปลูกสรางมิใหชํารุดทรุดโทรม จะตองไมเทท้ิง                
สิ่งโสโครกหรือขยะมูลฝอย  หรือขุดทําลายท่ีดินของกรมชลประทานใหเสียหายหรือผิดแผกไปจากสภาพเดิมถาจะทําการ
แกไขเปลี่ยนแปลง  หรือตอเติมสวนหนึ่งสวนใดของอาคารใหผิดแผกไปจากสภาพเดิมจะตองไดรับอนุญาตจาก              
กรมชลประทานเสียกอนทุกคราวไป  ถาทําไปกอนโดยมิไดรับอนุญาต  กรมชลประทานมีอํานาจสั่งใหรื้อถอน                 
และหรือชดใชคาเสียหายแกกรมชลประทานได 

ขอ ๕ ถากรมชลประทานตองการท่ีดินบริเวณท่ีใชกอสรางสิ่งปลูกสราง               (๑)                .              
เพ่ือประโยชนในราชการ  จะแจงใหผูรับอนุญาตทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษร  และผูรับอนุญาตจะตองรื้อถอน           
สิ่งปลูกสรางออกไปใหพนเขตชลประทาน  ภายในกําหนดเวลาท่ีกรมชลประทานจะกําหนดใหและจะตองปรับปรุง
ท่ีดินใหคงสภาพเดิม  ถาไมรื้อถอน  กรมชลประทานจะดําเนินการเอง  โดยผูรับอนุญาตจะตองชดใชคาใชจายในการนี้
ใหแกกรมชลประทานท้ังสิ้น 

  ในกรณีท่ีมีเหตุฉุกเฉินเกิดข้ึน  จําเปนจะตองทําลายหรือรื้อถอนสิ่งปลูกสราง  เพ่ือความปลอดภัย          
ของงานเก่ียวกับการชลประทาน  กรมชลประทานมีสิทธิดําเนินการไดทันที  โดยไมตองแจงใหผูรับอนุญาตทราบ
ลวงหนา  และผูรับอนุญาตจะเรียกรองคาสินไหมทดแทนอยางใดๆ จากกรมชลประทานไมไดท้ังสิ้นกับจะยกเอา
ประโยชนแหงเง่ือนเวลาตามหนังสืออนุญาตฉบับนี้ข้ึนมา  เปนขอโตแยงคัดคานอยางหนึ่งอยางใดมิได 
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ขอ ๖                            (๑)                       ท่ีไดรับอนุญาตใหสรางนี้  ผูรับอนุญาตจะตอง
ปลูกสรางใหแลวเสร็จภายใน         (๒๒)         วัน  นับแตวันถัดจากวันที่ผูรับอนุญาตไดลงนามในหนังสืออนุญาต
เปนตนไป  และเม่ือสรางเสร็จแลวหามมิใหนําสิ่งของใด ๆ มาวางใหเกะกะสกปรกรกรุงรังหรือประกอบกิจเก่ียวกับ
การคาในบริเวณใกลเคียงและภายในอาคารเปนอันขาด 

  ขอ ๗ อนุญาตใหใชพ้ืนท่ีกอสรางสิ่งปลูกสราง                                  (๑)                          .        
ในเขต               (๑๒)                       .มีกําหนดระยะเวลา..........(๒๓).........ป  นับตั้งแตวันถัดจากวันท่ีผูอนุญาต           
ไดลงนามในหนังสืออนุญาตเปนตนไป 

  ขอ ๘  ผูรับอนุญาตจะโอนสิทธิท่ีไดรับอนุญาตนี้ใหผูหนึ่งผูใดมิได และผูรับอนุญาตจะตองสอดสอง
ดูแลบริเวณท่ีไดรับอนุญาตดังกลาวนั้น มิใหผูหนึ่งผูใดเขาครอบครองและใชประโยชนในสถานท่ีนั้น เพ่ือกอสราง            
สิ่งปลูกสรางอ่ืนๆ ซ่ึงการกระทําดังกลาวเปนการบุกรุก เวนแตจะไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจาก                 
กรมชลประทาน 

  ขอ ๙  ถาผูรับอนุญาตไมปฏิบัติใหเปนไปตามเง่ือนไขแมแตขอหนึ่งขอใดดังกลาวขางตน กรมชลประทาน 
มีสิทธิท่ีจะเพิกถอนการอนุญาตไดทันที  โดยผูรับอนุญาตจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ จากกรมชลประทานมิได 

เม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการอนุญาต  หรือการอนุญาตถูกเพิกถอนดังกลาวมาแลว  ผูรับอนุญาต 
จะตองรื้อถอนสิ่งปลูกสรางออกไปใหพนเขตชลประทาน และทําท่ีดินบริเวณท่ีกอสรางสิ่งปลูกสรางใหคงสภาพเดิม     
ภายในกําหนด เวลา ๓๐ วัน  นับแตวันสิ้นสุดระยะเวลาการอนุญาตหรือนับแตการอนุญาตถูกเพิกถอน  หากผูรับอนุญาต
เพิกเฉยไมจัดการ กรมชลประทานจะดําเนินการเอง  โดยผูรับอนุญาตจะตองชดใชคาใชจายในการนี้ใหแก                
กรมชลประทานท้ังสิ้น 

ขอ ๑๐  กรณีท่ีดินเขตคลองหรือท่ีดินท่ีขออนุญาต...........................(๑๒)..................เปนท่ีราชพัสดุ  
ผูรับอนุญาตไดรับความเห็นชอบหรืออนุญาตจากกรมธนารักษ/ผูวาราชการจังหวัด...................(๒๔)..................แลว  
ตามหนังสือท่ี............(๒๔)..........ลงวันท่ี.......(๒๔)......เดือน.........(๒๔).........พ.ศ..........(๒๔)......... 

กรณีท่ีดินเขตคลองหรือท่ีดินท่ีขออนุญาต             (๑๒)               เปนท่ีสาธารณประโยชน 
อํานาจการดูแลเปนไปตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองท่ี พุทธศักราช ๒๔๕๗ ซ่ึงผูรับอนุญาตไดรับความ
เห็นชอบจาก                     (๒๕)                    แลว ตามหนังสือท่ี          (๒๕)         ลงวันท่ี       (๒๕)      .  

เดือน      (๒๕)       พ.ศ.    (๒๕)      หรือตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗  
ตามหนังสือขององคการบริหารสวนตําบล......................(๒๖).......................ท่ี............(๒๖)...........ลงวันท่ี......(๒๖).......
เดือน............(๒๖)..............พ.ศ.........(๒๖).........และตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย พุทธศักราช ๒๔๕๖   
กรมเจาทา หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินอนุญาตใหปลูกสรางสิ่งลวงล้ําลําน้ํา ตามใบอนุญาตเลขท่ี        (๒๗)        .

ลงวันท่ี     (๒๗)     เดือน         (๒๗)     .        พ.ศ      (๒๗)    .      
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กรณีเปนท่ีดินของรัฐประเภทอ่ืนซ่ึงอยูในความครอบครองดูแลใชประโยชนของกรมชลประทาน              
ตองดําเนินการใหถูกตองตามกฎหมายของสวนราชการนั้น ตามหนังสือ.................................(๒๘).....................................
ท่ี................(๒๘)..............ลงวันท่ี...........(๒๘)..........เดือน...........(๒๘)............พ.ศ.........(๒๘).......... 
 

 
       (ลงชื่อ)               (๒๙)                      เจาพนักงานผูอนุญาต 
              (                (๒๙)                       ) 

 
 

ขาพเจาไดอาน และเขาใจขอความ รายละเอียดของหนังสืออนุญาตฉบับนี้ดีแลว และขอรับรองวาจะปฏิบัติตาม
เง่ือนไขของกรมชลประทานโดยเครงครัดทุกประการ 

 
 
                 (ลงชื่อ)                (๓๐)                    ผูรับอนุญาต 

        (               (๓๐)                   ) 
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คําอธิบายการกรอกขอความในชองวางตามแบบหนังสืออนุญาต 
ใหกอสรางสิ่งปลูกสราง.........................เปนการช่ัวคราวในเขตที่ดินกรมชลประทาน  

(ผ.ย. ๔๑ ใชในกรณีสวนราชการขออนุญาต และไมมีแบบ ผ.ย. อ่ืนกําหนดไวโดยเฉพาะ) 
-  การกรอกขอความในหนังสืออนุญาต หัวขอใดไมใชใหใสเครื่องหมาย (-) ลงในชองวางของหัวขอนั้นๆ            

หามตัดหัวขอท่ีไมใช 
ชองท่ี (๑)  ใหระบุชื่อของประเภทของการกอสรางท่ีขออนุญาต 
 (๒)  ระบุชื่อโครงการฯ เจาของพ้ืนท่ีท่ีออกหนังสืออนุญาต 
 (๓)  เลขท่ี/วัน เดือน ป ท่ีออกหนังสืออนุญาต 
 (๔)  ชื่อ นามสกุล ของผูอํานวยการโครงการฯ เจาของพ้ืนท่ีท่ีออกหนังสืออนุญาต 
 (๕)  ระบุชื่อสวนราชการท่ีขออนุญาต 
 (๖)  ระบุชื่อ นามสกุล ของบุคคลท่ีเปนผูแทนหรือเปนผูท่ีไดรับมอบอํานาจ 

(๗)  ใหระบุตําแหนงของผูแทนหรือผูท่ีไดรับมอบอํานาจใหเปนผูดําเนินการ 
 (๘)  อายุของบุคคล ขอ (๖) 
 (๙)  สัญชาติของบุคคล ขอ (๖) 
 (๑๐)  ใหระบุเลขท่ี วัน เดือน ป ของหนังสือท่ียื่นเรื่องขออนุญาต แตถาหากมีการมอบอํานาจ 
         ใหระบุ เลขท่ี วัน เดือน ป ของหนังสือมอบอํานาจ 

(๑๑) สถานท่ีตั้งของสํานักงานหรือบานเลขท่ี พรอมระบุถนน ตําบล อําเภอ จังหวัด 
(๑๒) ระบุบริเวณท่ีขออนุญาต 
(๑๓) ระบุกิโลเมตรท่ีเทาใด ตําบล อําเภอ จังหวัด 
(๑๔) ระบุเพ่ือใชประโยชนในกิจการใด 
(๑๕) ระบุขนาดความกวาง 
(๑๖) ระบุขนาดความยาว 
(๑๗) ระบุชนิดของวัสดุท่ีใชในการกอสราง 
(๑๘) ระบุจํานวนและพ้ืนท่ี ท่ีขออนุญาตกอสราง 
(๑๙) ระบุแบบแปลน แผนผัง ท่ีใชในการกอสรางของผูขออนุญาต หมายเลขและจํานวนก่ีแผน 
(๒๐) ระบุแบบแผนท่ีรูปตัดของโครงการฯ หมายเลขและจํานวนก่ีแผน 
(๒๑) รวมจํานวนแบบของผูขออนุญาต และของโครงการฯ 

 (๒๒)  ระบุการกอสรางใหแลวเสร็จภายในก่ีวัน 
 (๒๓)  กําหนดระยะเวลาการอนุญาต ตั้งแต ๓ ป แตไมเกิน ๕ ป 

(๒๔)  ระบุกรมธนารักษ/สํานักงานธนารักษพ้ืนท่ีจังหวัด พรอมระบุเลขท่ี วัน เดือน ป ตามหนังสือท่ีไดรับ 
 ความเห็นชอบหรืออนุญาต 
 (๒๕)  ระบุชื่อนายอําเภอท่ีใหความเห็นชอบ ตามหนังสืออําเภอทองท่ีท่ีดินนั้นตั้งอยู พรอมเลขท่ี วัน เดือน ป 
 (๒๖)  ระบุชื่อองคการบริหารสวนตําบลท่ีท่ีดินนั้นตั้งอยู พรอมเลขท่ี วัน เดือน ป ท่ีใหความยินยอม 
 (๒๗)  ระบุเลขท่ี วัน เดือน ป ตามใบอนุญาตของกรมเจาทาหรือระบุชื่อขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
                ท่ีรับโอนภารกิจจากกรมเจาทา 
 (๒๘)  ระบุเลขท่ี วัน เดือน ป ตามหนังสือท่ีไดรับความเห็นชอบจากสวนราชการอ่ืน เชน กรมปาไม              
                 (ท่ีดินในเขตปาสงวนแหงชาติ) สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม (ท่ีดินในเขตปฏิรูปท่ีดิน)             

        กรมพัฒนาสังคมและสวสัดิการ (ท่ีดินในเขตนิคมสรางตนเอง) เปนตน 
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 (๒๙)  ระบุชื่อ  นามสกุล ของผูอํานวยการโครงการฯ พรอมเขียนชื่อ นามสกุล ตัวบรรจงในวงเล็บ 
 (๓๐)  ระบุชื่อ  นามสกุล ของผูรับอนุญาตตาม ขอ (๖) พรอมเขียนชื่อ นามสกุล ตัวบรรจงในวงเล็บ 
 

หมายเหตุ  

การออกหนังสืออนุญาตใหใชพ้ืนท่ีเพ่ือกอสรางสิ่งปลูกสรางชั่วคราว เชน  ศาลาพักผูโดยสาร  ศาลา
เอนกประสงค  ท่ีพักสายตรวจตํารวจ (ปอมยามตํารวจ)  ศาลาทาน้ํา ลานกีฬา สวนหยอม ปรับปรุงภูมิทัศน 
สวนสาธารณะ ฯลฯ 
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                                                                                 ผ.ย. ๔๒ 
  

หนังสืออนุญาตใหใชที่ดินเขตคันคลองและชานคลองเพ่ือฝงทอระบายน้ํา 
ที่ผานระบบบําบัดน้ําเสียลงคลอง                    (๑)                    . 

 

ท่ี        (๓)   /                                         โครงการ                      (๒)                        .             
                             วันท่ี          เดือน             (๓)             พ.ศ.               .      
           

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๕ แหงพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง 
พุทธศักราช ๒๔๘๕ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๐๗ 

  นาย                      (๔)              ตําแหนง  ผูอํานวยการโครงการ              (๒)                    . 
เปนเจาพนักงาน  ไดออกหนังสืออนุญาตฉบับนี้ใหแก                                     (๕)                                      .                                                                                  
โดย                         (๖)                              ตําแหนง                          (๗)                                     .  

อาย ุ    (๘)      ป สัญชาติ       (๙)        เปนผูแทน ตามหนังสือ/หรือหนังสือมอบอํานาจท่ี     .         (๑๐)             .  

ลงวันท่ี     (๑๐)     เดือน            (๑๐)           พ.ศ.            (๑๐)         สํานักงานตั้งอยูเลขท่ี        (๑๑)         . 
ถนน              (๑๑)        .   ตําบล/ แขวง              (๑๑)                .อําเภอ/เขต                (๑๑)                .

จังหวัด               (๑๑)               .     เพ่ือเปนหลักฐานวาไดอนุญาตใหใชท่ีดินเขตคันคลองและชานคลอง                      
.                  (๑๒)             ณ กิโลเมตรท่ี              (๑๓)                . ตําบล/แขวง             (๑๓)                   .

อําเภอ/เขต               (๑๓)             จังหวัด                (๑๓)                .            เพ่ือการระบายน้ําท่ีผานระบบบําบัด
น้ําเสียโดยไมเปนอันตรายตอการชลประทาน  โดยมีเง่ือนไขดังตอไปนี้.- 
  ขอ ๑  อนุญาตใหฝงทอ             (๑๔)                     ขนาด Ø                 (๑๔)          เมตร   
(จํานวน            (๑๔)             แถว) ยาว         (๑๔)               ณ กิโลเมตรท่ี                (๑๓)               .                 
ธรณีทออยูท่ีระดับ           (๑๕)       เมตร รทก. เพ่ือระบายน้ําท่ีไดจัดทําใหมีคุณภาพถูกตองตามมาตรฐานคุณภาพน้ําท้ิง
ในทางน้ําชลประทานของกรมชลประทาน ซ่ึงเปนน้ําท่ีไมเปนอันตรายแกการเกษตรกรรม การอุปโภค – บริโภค          
และหรือสุขอนามัย ในทางน้ําชลประทาน การฝงทอใหดําเนินการตามแบบแปลนแผนผังของ          .      (๑๖)                                             .         
หมายเลข          (๑๖)         จํานวน      (๑๖)       แผน  และแผนท่ีรูปตัดของโครงการ                 (๑๖)          .      
หมายเลข          (๑๖)         จํานวน      (๑๖)       แผน  และแบบอาคารควบคุมน้ําเสียของกรมชลประทาน                                                                                                                                                                                                         
รวมจํานวน       (๑๖)        แผน ซ่ึงแนบทายหนังสืออนุญาตฉบับนี้และใหถือเปนสวนหนึ่งของหนังสืออนุญาตฉบับนี้ 
และจะตองปฏิบัติตามบันทึกยินยอมปฏิบัติตามเง่ือนไขของกรมธนารักษ แนบทายหนังสือกรมธนารักษ ท่ี     (๑๗)    .

ลงวันท่ี.................(๑๗)...................และใหถือเปนสวนหนึ่งของหนังสืออนุญาตฉบับนี้ดวย 
โดยมี.....................(๑๘)......................เปนวิศวกรผูออกแบบและคํานวณ  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม  ประเภท........................(๑๙)....................สาขา...................(๒๐)..................ตามใบอนุญาตทะเบียน
.........................(๒๑)................วันหมดอายุ.................(๒๒).....................และมี.........................(๒๓)..............................
เปนวิศวกรผูควบคุมงานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ประเภท.............................(๑๙)......................................
สาขา...............................(๒๐)...............................ตามใบอนุญาตทะเบียน................................(๒๑)..............................
วันหมดอายุ.......................(๒๒)........................และขณะนี้ไมไดถูกเพิกถอนใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพ   
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  ขอ ๒ กอนท่ีผูรับอนุญาตจะดําเนินการฝงทอจะตองแจงใหผูอํานวยการโครงการ       (๒)         .         
..............................................ทราบลวงหนาไมนอยกวา ๗ วัน  เพ่ือจะไดสงเจาหนาท่ีชลประทานไปกําหนดแนวทอ  
ระดับทอ ระยะ และรายละเอียดตางๆ ให  แลวจึงจะดําเนินการได 

ขอ ๓ ผูรับอนุญาตจะตองจัดใหมีวิศวกร  ผูออกแบบและคํานวณ และควบคุมการกอสราง                 
ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ และกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
พ.ศ. ๒๕๕๐ นายชางชลประทานมีสิทธิจะเขาตรวจสอบการกอสราง และถาเห็นวาการกอสรางผิดพลาดอันเนื่องจาก 
ไมเปนไปตามเง่ือนไขแบบแปลนหรือเพ่ือความเหมาะสม ถาวร นายชางชลประทานมีสิทธิสั่งใหแกไข รื้อยาย เพ่ือใหเปน
การถูกตอง ซ่ึงผูรับอนุญาตจะตองปฏิบัติตามทันที และในการเปลี่ยนแปลงแกไขนี้ ผูรับอนุญาตจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ 
จากกรมชลประทานมิได 

  ขอ ๔  ในระหวางดําเนินการฝงทอ  ผูรับอนุญาตจะตองยินยอมใหนายชางชลประทานตรวจดูการฝงทอได  
ถานายชางชลประทานเห็นวาการฝงทอไมถูกตอง หรือเห็นสมควรใหแกไขเปลี่ยนแปลงเพ่ือความเหมาะสม                         
นายชางชลประทานมีอํานาจสั่งแกไขเปลี่ยนแปลงได และผูรับอนุญาตจะตองปฏิบัติตามทันที โดยจะเรียกรอง
คาเสียหายใดๆ จากกรมชลประทานมิได  ถาผูรับอนุญาตไมปฏิบัติตาม  นายชางชลประทานมีอํานาจสั่งใหรื้อถอนทอ
ออกไปใหพนทางน้ําชลประทาน เขตคันคลอง ชานคลอง และทําท่ีดินใหคงสภาพเดิม ตลอดจนมีสิทธิเรียกรองใหชดใช
คาเสียหายได 

  ขอ ๕  เม่ือผูรับอนุญาตฝงทอถูกตองตามเง่ือนไขในหนังสืออนุญาตนี้  และตามท่ีนายชางชลประทาน          
สั่งกระทําแลว  ผูรับอนุญาตจะตองปรับปรุงดินหลังทอใหเรียบรอยคงสภาพเดิม และจะตองซอมแซมบํารุงรักษาท่ีดิน
บริเวณท่ีฝงทอมิใหชํารุดทรุดโทรม  ไมขุดทําลายท่ีดินในเขตท่ีดินของกรมชลประทานใหเสียหายผิดไปจากสภาพเดิม   
ถาจะทําการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือตอเติมสวนหนึ่งสวนใดนอกเหนือไปจากท่ีกําหนดในหนังสืออนุญาตฉบับนี้  จะตอง
ไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากกรมชลประทานเสียกอนทุกคราวไป 

  ขอ ๖  ในการดําเนินการฝงทอ ผูรับอนุญาตจะตองระมัดระวังมิใหคันคลอง ชานคลอง หรือน้ําในทางน้ํา
ชลประทาน                         (๑๒)                   สกปรก 

  ขอ ๗  อนุญาตใหระบายน้ําท่ีผานระบบบําบัดน้ําเสียตามมาตรฐานท่ีกําหนดไวแลวเทานั้น 

  ขอ ๘  โดยท่ีทางน้ําชลประทาน                       (๑๒)                    กรมชลประทานจัดทําข้ึน
สําหรับการชลประทานเปนประการสําคัญ  เพ่ือประโยชนในการเกษตรกรรม  และมีการใชน้ําเพ่ืออุปโภค – บริโภค  
รวมอยูดวยเปนจํานวนมากอยูกอนแลว ฉะนั้นเม่ือผูรับอนุญาตอาศัยทางน้ําชลประทาน  เพ่ือระบายน้ํานั้น ผูรับอนุญาต
ไดทราบและรับท่ีจะดําเนินการใหน้ําท่ีระบายลงทางน้ําชลประทาน                      (๑๒)                เปนน้ําท่ีไมเปน
อันตรายแกการเกษตรกรรม การอุปโภค - บริโภค  หรือสุขอนามัยเสียกอนท่ีจะระบายลงสูทางน้ําชลประทาน           
.                    (๑๒)                    โดยจัดทําใหมีคุณภาพถูกตองตามมาตรฐานคุณภาพน้ําท้ิงในทางน้ําชลประทาน  
ของกรมชลประทานตามรายละเอียดแนบทายหนังสืออนุญาตฉบับนี้  ซ่ึงถือวาเปนเง่ือนไขของการอนุญาตดวย 
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ขอ ๙  กอนท่ีผูรับอนุญาตระบายน้ําลงทางน้ําชลประทาน                        (๑๒)                   .  
ผูรับอนุญาตจะตองจัดทําน้ําท่ีจะระบายลงทางน้ําชลประทานใหเปนน้ําดีมีคุณภาพตามท่ีกําหนดในมาตรฐานคุณภาพ
น้ําท้ิงในทางน้ําชลประทาน  และตองแจงใหผูอํานวยการโครงการ                            (๒)                     ทราบ   
เพ่ือเก็บตัวอยางน้ําท่ีระบายลงคลองชลประทานท่ีบอพักตอนปลายทอไปทําการตรวจสอบคุณภาพน้ํากอน  ถาไดมาตรฐาน
ท่ีกําหนดแลวจึงจะระบายน้ําลงทางน้ําชลประทานได  และเพ่ือใหเปนไปตามเง่ือนไขการควบคุมน้ําท่ีจะระบายลงทางน้ํา
ชลประทาน                    (๑๒)                  มิใหเกิดอันตรายแกการเกษตรกรรม  การอุปโภค - บริโภค  ผูรับอนุญาต
จะตองจัดทําและปฏิบัติดังนี้ 

๙.๑  ผูรับอนุญาตตองทําบันทึกจดปริมาณน้ําท้ังหมดที่ระบายลงทางน้ําชลประทาน.................                     
.                   (๑๒)                      ในแตละวัน ทุกวันไป เพ่ือใหเจาหนาท่ีของกรมชลประทานตรวจสอบ 

๙.๒  ผูรับอนุญาตเปนผูออกคาใชจายท้ังสิ้น เพ่ือใหเจาหนาท่ีของกรมชลประทานเก็บน้ําปลายทอระบายน้ํา
ตรวจสอบคุณภาพเปนประจํา ดังนี้คือ 

  ตรวจสอบ “DO , BOD5  , SS ,  pH , TDS ”  สัปดาหละ ๑ ครั้ง หรือมากกวาสัปดาหละ ๑ ครั้ง            
เพ่ือจดบันทึกเปนหลักฐานประกอบการพิจารณาตออายุการอนุญาตในคราวตอไป 

  ตรวจสอบ “TOXIC Metals Cyanide NH3 – N , oil and Detergents” ทุก ๓ เดือน หรือตามท่ี             
กรมชลประทานจะเห็นสมควร  เพ่ือจดบันทึกเปนหลักฐานประกอบการตอการอนุญาตในคราวตอไป 

  ถาไมมีบันทึกดังกลาวขางตน  กรมชลประทานจะไมพิจารณาการตออายุหนังสืออนุญาตในคราวตอไป 

  ขอ ๑๐  ในกรณีมีผูรองเรียนวาไดรับความเดือดรอนจากน้ําในทางน้ําชลประทานเนาเหม็นหรือ   
เปนอันตรายแกการเกษตรกรรม  การอุปโภค – บริโภค  และหรือสุขอนามัย  เพ่ือเปนการบรรเทาความเดือดรอนหรือ
ความเสียหายผูรับอนุญาตจะตองหยุดระบายน้ําลงทางน้ําชลประทาน                          (๑๒)                        .      
ในทันทีท่ีกรมชลประทานหรือผูแทนของกรมชลประทานแจงใหผูรับอนุญาตหยุดการระบายน้ําเปนลายลักษณอักษร  
และถากรมชลประทานตรวจสอบไดหลักฐานวาเปนความผิดของผูรับอนุญาตถือวาการอนุญาตเปนอันสิ้นสุดลง              
และกรมชลประทานมีสิทธิท่ีจะปดกุญแจ GATE VALVE ของทอระบายน้ํานี้ได ผูรับอนุญาตจะยกกําหนดเวลา            
ตามหนังสืออนุญาตข้ึนมาเปนขอโตแยงคัดคานอยางหนึ่งอยางใดมิได  และหรือจะเรียกรองคาเสียหายคาใชจายใดๆ 
จากกรมชลประทานมิไดท้ังสิ้น 

  ผูรับอนุญาตจะตองจัดเตรียมบริเวณท่ีดิน  และวิธีการจัดน้ําเสียภายในท่ีดินของผูรับอนุญาตไวเปน
การลวงหนา  เพ่ือในทันทีท่ีกรมชลประทานสั่งปดทอระบายน้ําท่ีสรางเชื่อมกับทางน้ําชลประทาน            (๑๒)            .  
ผูรับอนุญาตจะไดดําเนินการระบายน้ําลงภายในท่ีดินของผูรับอนุญาต 
  ขอ ๑๑  ตามเง่ือนไขการอนุญาต  น้ําท่ีระบายลงทางน้ําชลประทาน                ( ๑๒)              .   

จะตองเปนน้ําท่ีไมเปนอันตรายแกการชลประทาน การอุปโภค – บริโภค และหรือสุขอนามัย  ฉะนั้นถาการระบายน้ํา          
ของผูรับอนุญาตจะเปนอันตรายแกการชลประทาน การอุปโภค – บริโภค และหรือสุขอนามัยแลว เปนการฝาฝน มาตรา ๒๘ 
แหงพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง 
(ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๑๘ มีโทษตามท่ีกําหนดในมาตรา ๓๗ แหงพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ 
แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๑๘ นอกจากฝาฝนพระราชบัญญัติ             
การชลประทานหลวงดังกลาวแลว ผูรับอนุญาตอาจมีความผิดตามกฎหมายอ่ืนและผูรับอนุญาตจะตองเปน
ผูรับผิดชอบชดใชคาเสียหายท้ังหมด 
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ขอ ๑๒  นอกเหนือจากการเขาตรวจสอบตามเง่ือนไขขอ ๘  ผูรับอนุญาตตองยินยอมใหเจาหนาท่ี
ของกรมชลประทาน  เขาตรวจดูการระบายน้ําตามหนังสืออนุญาตไว  และผูรับอนุญาตยินยอมปฏิบัติตามคําสั่งหรือ
คําแนะนําของเจาพนักงานชลประทานทุกประการ 

  ขอ ๑๓  ในกรณีน้ําในทางน้ําชลประทาน               (๑๒)                    หรือในไรนาหรือในท่ีดิน
บริเวณใกลเคียงมีปริมาณมาก  นาจะเปนอันตรายแกการเพาะปลูกไมวาดวยเหตุธรรมชาติหรือเหตุอ่ืนใด  เพ่ือ
ประโยชนแกการชลประทานในระบบการชลประทานจําเปนตองระบายน้ําออกจากทางน้ําชลประทาน.......................... 
                      (๑๒)                    หากไรนาหรือท่ีดิน  และแหลงน้ําเก่ียวกับการเกษตรกรรมในระยะท่ีพืชหรือ
การเกษตรกรรมไมตองการน้ําโดยเรงดวน  เพ่ือปองกันความเสียหายแกขาวหรือพืชไรหรือการเกษตรกรรมอยางอ่ืน
หรือทรัพยสินของทางราชการหรือเอกชน  เม่ือกรมชลประทานแจงใหผูรับอนุญาตหยุดระบายน้ําเปนการชั่วคราว  
ผูรับอนุญาตจะตองระบายน้ําตามกําหนดเวลาท่ีกรมชลประทานแจงใหทราบเปนลายลักษณอักษรดวย 

  ขอ ๑๔  เพ่ือประโยชนแกทางราชการ  ถาหากกรมชลประทานมีความจําเปนใหรื้อถอนทอตามท่ีได
อนุญาตไวนี้  กรมชลประทานจะแจงใหผูรับอนุญาตทราบเปนลายลักษณอักษร  และผูรับอนุญาตจะตองรื้อถอนทอ
ออกไปใหพนทางน้ําชลประทาน  เขตคันคลอง  ชานคลอง  ภายใน  ๓๐ วัน  นับตั้งแตวันท่ีไดรับแจงเปนลายลักษณอักษร  
และจะตองปรับปรุงบริเวณดังกลาวใหคงสภาพเดิม  ถาผูรับอนุญาตเพิกเฉยไมดําเนินการ กรมชลประทานจะดําเนินการ
เอง  โดยผูรับอนุญาตจะตองชดใชคาใชจายในการนี้ใหแกกรมชลประทานท้ังสิ้น 

  ในกรณีท่ีมีเหตุฉุกเฉินเกิดข้ึน  จําเปนจะตองรื้อถอนทอเพ่ือความปลอดภัยของงานเก่ียวกับ                
การชลประทานแลว  กรมชลประทานมีสิทธิท่ีจะดําเนินการไดทันทีโดยไมตองแจงใหผูรับอนุญาตทราบลวงหนา                   
และผูรับอนุญาตจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ จากกรมชลประทานไมไดท้ังสิ้น 

  ขอ ๑๕  ถาผูรับอนุญาตไมปฏิบัติใหเปนไปตามเง่ือนไขของหนังสืออนุญาตฉบับนี้  ขอหนึ่งขอใดก็ตาม  
กรมชลประทานมีอํานาจท่ีจะเพิกถอนการอนุญาตและระงับการระบายน้ําลงทางน้ําชลประทานทันที โดยผูรับอนุญาต
จะเรียกรองคาเสียหายใดๆ จากกรมชลประทานมิได 

  ขอ ๑๖ หนังสืออนุญาตฉบับนี้มีกําหนดเวลา        (๒๔)         ป  นับตั้งแตวันถัดจากวันท่ีผูอนุญาต       
ไดลงนามในหนังสืออนุญาตเปนตนไป 

กอนครบกําหนดเวลาการอนุญาตถาหากผูรับอนุญาตยังมีความประสงคจะใชท่ีดินเขตคันคลองและ           
ชานคลองฝงทอระบายน้ําตอไปอีก  ก็ใหทําหนังสือตออายุหนังสืออนุญาตไปยังกรมชลประทานกอนครบกําหนดเวลา
การอนุญาตไมนอยกวา ๓๐ วัน  นับแตวันสิ้นสุดระยะเวลาการอนุญาต  หรือนับแตการอนุญาตถูกเพิกถอน                       
หากผูรับอนุญาตเพิกเฉยไมดําเนินการกรมชลประทานจะดําเนินการเอง โดยผูรับอนุญาตจะตองชดใชคาใชจายแก  
กรมชลประทานท้ังสิ้น 

ขอ ๑๗  กรณีท่ีดินเขตคลองหรือท่ีดินท่ีขออนุญาต................... .....(๑๒).......................เปนท่ีราชพัสดุ  
ผูรับอนุญาตไดรับความเห็นชอบหรืออนุญาตจากกรมธนารักษ/ผูวาราชการจังหวัด....................(๒๕)...................แลว  
ตามหนังสือท่ี...................(๒๕)...................ลงวันท่ี........(๒๕).....เดือน............(๒๕)...........พ.ศ..........(๒๕)......... 

  กอนลงนามในหนังสืออนุญาตผูรับอนุญาตไดชําระคาทดแทนการใชประโยชนท่ีดินท่ีราชพัสดุวางทอ
ระบายน้ํา  เปนเงิน         (๒๖)        บาท (                 (๒๖)                 )  คาธรรมเนียมการตรวจแบบเปนเงิน                
.        (๒๗)        บาท (                 (๒๗)                 ) คาธรรมเนียมการรังวัด เปนเงิน          (๒๗)       บาท             
(              (๒๗)                 ) ใหกับกรมธนารักษ  ( โดยสํานักงานธนารักษ               (๒๘)                ) แลว  
ตามใบเสร็จรับเงินเลขท่ี     (๒๘)    เลมท่ี       (๒๘)      ลงวันท่ี    (๒๘)    เดือน       (๒๘)       พ.ศ     (๒๘)     .                
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กรณีท่ีดินเขตคลองหรือท่ีดินท่ีขออนุญาต               (๑๒)                เปนท่ีสาธารณประโยชน 
อํานาจการดูแลเปนไปตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองท่ี พุทธศักราช ๒๔๕๗ ซ่ึงผูรับอนุญาตไดรับความ
เห็นชอบจาก                  .          (๒๙)                               แลว ตามหนังสือท่ี             (๒๙)         .                 
ลงวันท่ี       (๒๙)      .   เดือน           (๒๙)           พ.ศ.       (๒๙)         หรือตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ตามหนังสือขององคการบริหารสวนตําบล...... .....(๓๐).............ท่ี.......(๓๐).......
ลงวันท่ี.......(๓๐)..........เดือน............(๓๐)...........พ.ศ.........(๓๐)........และตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย 
พุทธศักราช ๒๔๕๖  กรมเจาทา  หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน อนุญาตใหปลูกสรางสิ่งลวงล้ําลําน้ํา ตามใบอนุญาต
เลขท่ี          (๓๑)            ลงวันท่ี     (๓๑)     เดือน        (๓๑)     .      พ.ศ      (๓๑)       . 

กรณีเปนท่ีดินของรัฐประเภทอ่ืนซ่ึงอยูในความครอบครองดูแลใชประโยชนของกรมชลประทาน   
ตองดําเนินการใหถูกตองตามกฎหมายของสวนราชการนั้น  ตามหนังสือของ.................................(๓๒)........................
ท่ี.................(๓๒)................ลงวันท่ี..........(๓๒).......เดือน.................(๓๒)..................พ.ศ..........(๓๒)............ 

   
 
 
 
      (ลงชื่อ)                (๓๓)                เจาพนักงานผูอนุญาต 
             (                 (๓๓)               ) 
 

ขาพเจาไดอาน และเขาใจขอความ รายละเอียดของหนังสืออนุญาตฉบับนี้ดีแลว  และขอรับรองวา         
จะปฏิบัติตามเง่ือนไขของกรมชลประทานโดยเครงครัดทุกประการ 
 
 
      (ลงชื่อ)                 (๓๔)               ผูรับอนุญาต 
              (                 (๓๔)              ) 
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คําอธิบายการกรอกขอความในชองวางตามแบบหนังสืออนุญาตใหใชที่ดิน 
เขตคันคลองและชานคลอง เพ่ือฝงทอระบายน้ําที่ผานระบบบําบัดน้ําเสีย (ผ.ย. ๔๒) 

-  การกรอกขอความในหนังสืออนุญาต หัวขอใดไมใชใหใสเครื่องหมาย (-) ลงในชองวางของหัวขอนั้นๆ                   
หามตัดหัวขอท่ีไมใช 
 

ชองท่ี (๑) ใหระบุชื่อคลอง ทางน้ําชลประทาน ท่ีขออนุญาต  
 (๒) ระบุชื่อโครงการฯ เจาของพ้ืนท่ีท่ีออกหนังสืออนุญาต 
 (๓) เลขท่ี/วัน เดือน ป ท่ีออกหนังสืออนุญาต 
 (๔) ชื่อ นามสกุล  ของผูอํานวยการโครงการฯ เจาของพ้ืนท่ีท่ีออกหนังสืออนุญาต 
 (๕) ระบุชื่อสวนราชการ  นิติบุคคล  บุคคลธรรมดา ท่ีขออนุญาต 
 (๖) ระบุชื่อ นามสกุล ของบุคคลท่ีเปนผูแทนหรือเปนผูท่ีไดรับมอบอํานาจ 

(๗) ใหระบุตําแหนงของผูแทนหรือผูท่ีไดรับมอบอํานาจใหเปนผูดําเนินการ 
 (๘) อายุของบุคคลขอ (๖)  
 (๙) สัญชาติของบุคคลขอ (๖) 
 (๑๐) ใหระบุเลขท่ี วัน เดือน ป ของหนังสือท่ียื่นเรื่องขออนุญาตแตถาหากมีการมอบอํานาจ 
                 ใหระบุ  เลขท่ี  วัน  เดือน  ป  ของหนังสือมอบอํานาจ 
 (๑๑) สถานท่ีตั้งของสํานักงานหรือบานเลขท่ี  พรอมระบุ  ถนน  ตําบล  อําเภอ  จังหวัด 
 (๑๒) ระบุบริเวณท่ีขออนุญาต/ทางน้ําคลองอะไร 
 (๑๓  ระบุกิโลเมตรท่ีเทาใด ตําบล อําเภอ จังหวัด 
 (๑๔) ระบุชนิดของทอ ขนาด ยาว (จํานวน..........แถว) 

(๑๕) ใหระบุธรณีทออยูระดับน้ําทะเลปานกลาง (รทก.)   
(๑๖) ระบุแบบแปลน แผนผัง ของผูขออนุญาต แผนท่ีรูปตัดของโครงการฯ และแบบอาคารควบคุมน้ําเสีย  
       พรอมหมายเลข รวมจํานวนแบบของผูขออนุญาตและของโครงการฯ 

 (๑๗) ระบุและลงวันท่ี  บันทึกยินยอมปฏิบัติตามเง่ือนไขของกรมธนารักษ 
ชองท่ี (๑๘) ถึงชองท่ี (๒๓) ใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาท่ีกําหนดไวใน
กฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๐ 

(๑๘) ระบุชื่อ นามสกุล ของวิศวกรผูออกแบบและคํานวณ 
(๑๙) ระบุใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภท ภาคีวิศวกร สามัญวิศวกร หรือ วุฒิวิศวกร 
(๒๐) ระบุใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรม เชน โยธา  ไฟฟา 
(๒๑) ระบุใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม เลขทะเบียน ภย.  สย. หรือ วย. 

 (๒๒) ระบุวัน เดือน ป ท่ีหมดอายุของใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
 (๒๓) ระบุชื่อ นามสกุล ของวิศวกรผูควบคุมงาน 
 (๒๔) กําหนดระยะเวลาการอนุญาต ตั้งแต ๒ ป แตไมเกิน ๓ ป  

(๒๕) ระบุกรมธนารักษ/สํานักงานธนารักษพ้ืนท่ีจังหวัด พรอมระบุเลขท่ี วัน เดือน ป ตามหนังสือท่ีไดรับ 
 ความเห็นชอบหรืออนุญาต 

(๒๖) ระบุจํานวนเงินท่ีผูรับอนุญาตไดชําระใหกรมธนารักษเปนคาทดแทนการใชประโยชนในท่ีราชพัสดุ 
 (๒๗) ระบุจํานวนเงินคาตรวจแบบ และระบุจํานวนเงินคาธรรมเนียมการรังวัด 
 (๒๘) ใหระบุธนารักษจังหวัด ตามใบเสร็จรับเงิน และระบุเลขท่ี เลมท่ี พรอมวัน เดือน ป ของใบเสร็จรับเงิน 
 (๒๙) ระบุชื่อนายอําเภอท่ีใหความเห็นชอบ ตามหนังสืออําเภอทองท่ีท่ีดินนั้นตั้งอยู พรอมเลขท่ี วัน เดือน ป 
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 (๓๐) ระบุชื่อองคการบริหารสวนตําบลท่ีท่ีดินนั้นตั้งอยู พรอมเลขท่ี วัน เดือน ป ท่ีใหความยินยอม  

(๓๑) ระบุเลขท่ี วัน เดือน ป ตามใบอนุญาตของกรมเจาทาหรือระบุชื่อขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
                 ท่ีรับโอนภารกิจจากกรมเจาทา  

(๓๒) ระบุเลขท่ี วัน เดือน ป ตามหนังสือท่ีไดรับความเห็นชอบจากสวนราชการอ่ืน เชน กรมปาไม              
                 (ท่ีดินในเขตปาสงวนแหงชาติ) สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม (ท่ีดินในเขตปฏิรูปท่ีดิน)             

        กรมพัฒนาสังคมและสวสัดิการ (ท่ีดินในเขตนิคมสรางตนเอง) เปนตน 
 (๓๓) ระบุชื่อ นามสกุล ของผูอํานวยการโครงการฯ พรอมเขียนชื่อ นามสกุล ตัวบรรจงในวงเล็บ 
 (๓๔) ระบุชื่อ นามสกุล ของผูรับอนุญาตตามขอ (๖) พรอมเขียนชื่อ นามสกุล ตัวบรรจงในวงเล็บ 
 
 
 

คําอธิบาย ผ.ย. ๔๒ 

- ข 39 - 



 
                                                                                               ผ.ย. ๔๓ 
 

หนังสืออนุญาตใหขุดลอก                            (๑)                              .                                                                                                    
 

ท่ี        (๓)   /                          โครงการ                       (๒)                              .                                     
                              วันท่ี            เดือน              (๓)             พ.ศ.                   .                

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๔  แหงพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง  พุทธศักราช  ๒๔๘๕ 
นาย                   (๔)                  ตําแหนง  ผูอํานวยการโครงการ                        (๔)                        . 
เปนเจาพนักงานผูไดรับมอบอํานาจ  ไดออกหนังสืออนุญาตฉบับนี้ใหแก                           (๕)                      .                                                               

โดย                      (๖)                         ตําแหนง                          (๗)                                         .                                               
อายุ             (๘)       ป สัญชาติ                (๙)              เปนผูแทน ตามหนังสือ/หรือหนังสือมอบอํานาจท่ี                   
.                  (๑๐)                ลงวันท่ี        (๑๐)        เดือน             (๑๐)            พ.ศ.      (๑๐)       .     
สํานักงานตั้งอยูเลขท่ี        (๑๑)        ถนน           (๑๑)            ตําบล/ แขวง               (๑๑)                   .           

อําเภอ / เขต             (๑๑)            จังหวัด                   (๑๑)                       เพ่ือเปนหลักฐานแสดงวา          
ไดอนุญาตใหขุดลอก                              (๑)                        ในเขต                       (๒)                   .               
ตั้งแตกิโลเมตรท่ี            (๑๓)          ถึงกิโลเมตรท่ี..................(๑๓)...............รวมระยะทาง...........(๑๓).........เมตร
ตําบล/แขวง               (๑๓)            อําเภอ/เขต           (๑๓)           .   จังหวัด           (๑๓)       .                 
ปริมาณดินท่ีขุดได          (๑๔)                           ลูกบาศกเมตร  โดยมีเง่ือนไขดังตอไปนี้. – 

                   ขอ ๑  อนุญาตใหขุดลอก                               (๑)                                                .                                              
ตามแบบแปลน แผนผังของ                 (๑๕)                หมายเลข          (๑๕)       จํานวน     (๑๕)     แผน               

.         
และตามแผนท่ีรูปตัดของโครงการ                (๑๖)          หมายเลข          (๑๖)       จํานวน     (๑๖)    แผน             
รวมจํานวน     (๑๗)      แผน ซ่ึงแนบทายหนังสืออนุญาตฉบับนี้  และใหถือเปนสวนหนึ่งของหนังสืออนุญาตฉบับนี้ 

สําหรับดินท่ีไดจากการขุดลอก                        (๑)                       ใหกองไวในพ้ืนท่ี             
ท่ีโครงการกําหนด และหามนําไปใชประโยชน หรือนําไปจัดหาประโยชนอ่ืนโดยเด็ดขาด 

 ขอ ๒  ผูรับอนุญาตจะตองทําคันดินลอมรอบบริเวณท่ีดินของผูรับอนุญาตใหมีความม่ังคงแข็งแรง 
เพ่ือปองกันน้ํารั่วไหลไปทําความเดือดรอนแกผูอ่ืนซ่ึงอยูใกลเคียงและเสียน้ําไปโดยเปลาประโยชน 

ขอ ๓  กอนท่ีผูรับอนุญาตจะดําเนินการขุดลอก จะตองแจงให ผูอํานวยการโครงการ        (๒)      .                        
                                 ทราบลวงหนาไมนอยกวา ๗ วัน เพ่ือจะไดสงเจาหนาท่ีชลประทานไปกําหนด ระยะ  
และรายละเอียดตางๆ ใหแลวจึงจะดําเนินการได 

ขอ ๔  ในระหวางดําเนินการขุดลอก ผูรับอนุญาตจะตองยินยอมใหนายชางชลประทานตรวจดู 
การขุดลอกไดถานายชางชลประทานเห็นวาการขุดลอกไมถูกตอง หรือเห็นสมควรใหแกไขเปลี่ยนแปลง เพ่ือความ
เหมาะสมนายชางชลประทานมีอํานาจสั่งแกไขเปลี่ยนแปลงได และผูรับอนุญาตจะตองปฏิบัติตามทันที                   
โดยจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ จากกรมชลประทานมิได    ถาผูรับอนุญาตไมปฏิบัติตาม นายชางชลประทานมี
อํานาจสั่งใหระงับการขุดลอกในเขต                         (๑)                             และทําท่ีดินใหคงสภาพเดิม 
ตลอดจนมีสิทธิเรียกรองใหชดใชคาเสียหายได 
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ขอ ๕ เม่ือผูรับอนุญาตทําการขุดลอกถูกตองตามเง่ือนไขในหนังสืออนุญาตนี้ และตามท่ีนายชาง
ชลประทานสั่งกระทําแลว ผูรับอนุญาตตองปรับปรุงดินบริเวณกอสรางใหเรียบรอยคงสภาพเดิมและจะตองซอมแซม
บํารุงรักษาท่ีดินบริเวณท่ีขุดลอกมิใหชํารุดทรุดโทรม จะไมขุดทําลายท่ีดินเขต                          (๑)               .     
ใหเสียหายผิดไปจากสภาพเดิม ถาจะทําการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือตอเติมสวนหนึ่งสวนใดนอกเหนือไปจากเง่ือนไข 
ท่ีกําหนดในหนังสืออนุญาต จะตองไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากกรมชลประทานกอนทุกคราวไป ถาไดทํา 
ไปกอนโดยมิไดรับอนุญาต กรมชลประทานมีอํานาจบังคับใหชดใชคาเสียหายแกกรมชลประทานได 

ขอ ๖  ผูรับอนุญาตจะตองยินยอมใหเจาหนาท่ีชลประทานเขาตรวจดูการขุดลอก         (๑)      .                    
ตามหนังสืออนุญาตนี้ได  และผูรับอนุญาตยินยอมปฏิบัติตามคําสั่งหรือคําแนะนําของเจาหนาท่ีชลประทาน                
ทุกประการ 

ขอ ๗  ในการดําเนินการขุดลอก ผูรับอนุญาตจะตองระมัดระวังมิใหน้ําในทางน้ําชลประทาน       .            
                  (๑)                                สกปรก 

ขอ ๘  ถาผูรับอนุญาตไมปฏิบัติใหเปนไปตามเง่ือนไขของหนังสืออนุญาตฉบับนี้ขอหนึ่งขอใดก็ตาม               
กรมชลประทานมีอํานาจท่ีจะเพิกถอนการอนุญาตได ทันที โดยผูรับอนุญาตจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ                   
จากกรมชลประทานมิได 

 ขอ ๙ กรณีท่ีดินเขตคลองหรือท่ีดินท่ีขออนุญาต..........................(๑๒)...................เปนท่ีราชพัสดุ  
ผูรับอนุญาตไดรับความเห็นชอบหรืออนุญาตจากกรมธนารักษ/ผูวาราชการจังหวัด................(๑๘)................แลว  
ตามหนังสือท่ี.................(๑๘).................ลงวันท่ี........(๑๘).........เดือน.............(๑๘)...............พ.ศ.........(๑๘)........... 

กอนลงนามในหนังสืออนุญาตผูรับอนุญาตไดชําระคาทดแทนการใชประโยชนท่ีดินท่ีราชพัสดุเปนเงิน               
.       (๑๙)        บาท  (               (๑๙)             ) คาธรรมเนียมการตรวจแบบเปนเงิน      (๒๐)            บาท     
(                  (๒๐)                            ) คาธรรมเนียมการรังวัดเปนเงิน             (๒๐)                    บาท   
(                         (๒๐)                          ) ใหกับกรมธนารักษ (โดยสํานักงานธนารักษพ้ืนท่ี                  .             
.         (๒๑)             ) แลว  ตามใบเสร็จรับเงินเลขท่ี              (๒๑)              เลมท่ี           (๒๑)            .  .   .             
ลงวันท่ี      (๒๑)       เดือน               (๒๑)             พ.ศ         (๒๑)        . 

กรณีท่ีดินเขตคลองหรือท่ีดินท่ีขออนุญาต               (๑๒)                เปนท่ีสาธารณประโยชน 
อํานาจการดูแลเปนไปตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองท่ี พุทธศักราช ๒๔๕๗ ซ่ึงผูรับอนุญาตไดรับความ
เห็นชอบจาก                    .          (๒๒)                          แลว ตามหนังสือท่ี               (๒๒)                .

ลงวันท่ี       (๒๒)       .  เดือน             (๒๒)            พ.ศ.       (๒๒)        หรือตามพระราชบัญญัติสภาตําบล 
และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ตามหนังสือขององคการบริหารสวนตําบล...............(๒๓).......................                      
ท่ี...............(๒๓)........................ ลงวันท่ี.........(๒๓)......เดือน.............(๒๓)................พ.ศ..........(๒๓).........และตาม
พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย พุทธศักราช ๒๔๕๖ กรมเจาทา หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินอนุญาต
ใหปลูกสรางสิ่งลวงล้ําลําน้ํา ตามใบอนุญาตเลขท่ี       (๒๔)        ลงวันท่ี    (๒๔)  . เดือน      (๒๔)      พ.ศ   (๒๔)  
. 
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ในกรณีเปนท่ีดินของรัฐประเภทอ่ืนซ่ึงอยูในความครอบครองดูแลใชประโยชนของกรมชลประทาน  
ตองดําเนินการใหถูกตองตามกฎหมายของสวนราชการนั้น  ตามหนังสือของ................................(๒๕)..........................
ท่ี................(๒๕)...............ลงวันท่ี.........(๒๕)........เดือน........(๒๕).........พ.ศ........(๒๕).......... 
 
 
          (ลงชื่อ)                    (๒๖)                   เจาพนักงานผูอนุญาต 
                  (                    (๒๖)                   ) 

 
ขาพเจาไดอาน และเขาใจขอความ รายละเอียดของหนังสืออนุญาตฉบับนี้ดีแลว  และขอรับรองวา       

จะปฏิบัติตามเง่ือนไขของกรมชลประทานโดยเครงครัดทุกประการ 
 
          (ลงชื่อ)                    (๒๗)                   ผูรับอนุญาต 
                 (                     (๒๗)                  )  
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คําอธิบายการกรอกขอความในชองวางตามแบบหนังสืออนุญาตให                          
ขุดลอก……………………………………………..…… 

ในเขตที่ดินกรมชลประทาน (ผ.ย. ๔๓ ใชในกรณีสวนราชการขออนุญาต) 
       - การกรอกขอความในหนังสืออนุญาต หัวขอใดไมใชใหใสเครื่องหมาย (-) ลงในชองวางของหัวขอนั้นๆ 
หามตัดหัวขอท่ีไมใช 
 

ชองท่ี (๑) ใหระบุชื่อของประเภทท่ีขออนุญาต (การขุดลอก คลอง / อางเก็บน้ํา / บอยืม) 
(๒) ระบุชื่อโครงการชลประทาน เจาของพ้ืนท่ีท่ีออกหนังสืออนุญาต  
(๓) เลขท่ี/วัน  เดือน  ป  ท่ีออกหนังสืออนุญาต 
(๔)  ชื่อ  นามสกุล  ของผูอํานวยการโครงการฯ เจาของพ้ืนท่ีท่ีออกหนังสืออนุญาต ตามคําสัง่กรมชลประทาน      

ท่ี ข ๕๑๗/๒๕๕๔ ลงวันท่ี ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
(๕)  ระบุชื่อ สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ นิติบุคคล บุคคลธรรมดา ท่ีขออนุญาต 
(๖)  ระบุชื่อ นามสกุล ของบุคคลท่ีเปนผูแทนหรือเปนผูท่ีไดรับมอบอํานาจ 
(๗)  ใหระบุตําแหนงของผูแทนหรือผูท่ีไดรับมอบอํานาจใหเปนผูดําเนินการ 
(๘)  อายุ ของบุคคลตาม ขอ ๖ 
(๙)  สัญชาติของบุคคลตาม ขอ ๖ 
(๑๐)  ใหระบุเลขท่ี วัน เดือน ป ของหนังสือท่ียื่นเรื่องขออนุญาต แตถาหากมีการมอบอํานาจใหระบุ        

เลขท่ี วัน เดือน ป ของหนังสือมอบอํานาจ 
(๑๑)  ใหระบุสถานท่ีตั้งของสํานักงานหรือบานเลขท่ี พรอมระบุ ถนน ตําบล อําเภอ จังหวัด 
(๑๒)  ระบุบริเวณท่ีขออนุญาต 
(๑๓)  ระบุกิโลเมตรท่ีเทาใด ถึงกิโลเมตรท่ีเทาใด รวมระยะทางท้ังหมดเทาใด พรอมระบตุําบล            

อําเภอ จังหวัด 
(๑๔)  ระบุปริมาณของดินท่ีไดจากการขุดลอก 
(๑๕)  ระบุแบบแปลน แผนผัง ท่ีใชในการขุดลอกของผูขออนุญาต หมายเลขและจํานวนก่ีแผน 
(๑๖)  ระบุแบบแผนท่ีรูปตัดของโครงการฯ หมายเลขและจํานวนก่ีแผน 
(๑๗)  รวมจํานวนแบบของผูขออนุญาตและของโครงการฯ 
(๑๘)  ระบุกรมธนารักษ/สํานักงานธนารักษพ้ืนท่ีจังหวัด พรอมระบุเลขท่ี วัน เดือน ป ตามหนังสือท่ีไดรับ 

 ความเห็นชอบหรืออนุญาต 
 (๑๙)  ระบุจํานวนเงินท่ีผูรับอนุญาตไดชําระเปนคาทดแทนการใชประโยชนในท่ีราชพัสดุ 
 (๒๐)  ระบุจํานวนเงินคาตรวจแบบ  คาธรรมเนียมการรังวัด 

(๒๑)  ระบุสํานักงานธนารักษพ้ืนท่ีตามใบเสร็จรับเงิน พรอมระบุเลขท่ี เลมท่ี และวัน เดือน ป                   
        ของใบเสร็จรับเงิน 
(๒๒)  ระบุชื่อนายอําเภอท่ีใหความเห็นชอบ ตามหนังสืออําเภอทองท่ีท่ีดินนั้นตั้งอยู พรอมเลขท่ี วัน เดือน ป 
(๒๓)  ระบุชื่อองคการบริหารสวนตําบลท่ีท่ีดินนั้นตั้งอยู พรอมเลขท่ี วัน เดือน ป ท่ีใหความยินยอม 
(๒๔)  ระบุเลขท่ี วัน เดือน ป ตามใบอนุญาตของกรมเจาทาหรือระบุชื่อขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

                  ท่ีรับโอนภารกิจจากกรมเจาทา 
(๒๕)  ระบุเลขท่ี วัน เดือน ป ตามหนังสือท่ีไดรับความเห็นชอบจากสวนราชการอ่ืน เชน กรมปาไม              

                 (ท่ีดินในเขตปาสงวนแหงชาติ) สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม (ท่ีดินในเขตปฏิรูปท่ีดิน)             
        กรมพัฒนาสังคมและสวสัดิการ (ท่ีดินในเขตนิคมสรางตนเอง) เปนตน 
(๒๖)  ระบุชื่อ นามสกุล ของผูอํานวยการโครงการฯ พรอมเขียนชื่อ นามสกุล ตัวบรรจงในวงเล็บ 
(๒๗)  ระบุชื่อ นามสกุล ของผูรับอนุญาตตาม ขอ ๖ พรอมเขียนชื่อ นามสกุล ตัวบรรจงในวงเล็บ 
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                                                                                                ผ.ย. ๔๔ 

                 หนังสืออนุญาตใหกอสรางอาคารปองกันตลิ่งทางน้ําชลประทาน           (๑)             . 

 

ท่ี          (๓)    /                                     โครงการ               (๒)                                 . 
            วันท่ี            เดือน             (๓)            พ.ศ             .      

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๓  แหงพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕
ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๐๗ 
  นาย                   (๔)                    ตําแหนง   ผูอํานวยการโครงการ               (๒)            .                   
เปนเจาพนักงาน ไดออกหนังสืออนุญาตฉบับนี้ใหแก                               (๕)                             .          
โดย                  (๖  )                   ตําแหนง                      (๗)                            อายุ         (๘)        ป   
สัญชาติ               (๙)              เปนผูแทนตามหนังสือ/หรือหนังสือมอบอํานาจ ท่ี         (๑๐)                     .

ลงวันท่ี      (๑๐)       เดือน           (๑๐)         พ.ศ.     (๑๐)    ท่ีตั้งสํานักงาน / บานเลขท่ี            (๑๑)        .     
ถนน                (๑๑)                ตําบล/แขวง             (๑๑)             อําเภอ/เขต               (๑๑)              .     
จังหวัด               (๑๑)             เพ่ือเปนหลักฐานแสดงวาไดอนุญาตใหสรางอาคารปองกันตลิ่งทางน้ําชลประทาน
คลอง                (๑)                  จากกิโลเมตรท่ี       (๑๒)          ถึง กิโลเมตรท่ี         (๑๒)         .          
ตําบล / แขวง              (๑๒)            อําเภอ / เขต              (๑๒)          .จังหวัด               (๑๒)               .     
ความยาวเข่ือน                  (๑๒)                 โดยมีเง่ือนไขดังตอไปนี้. 

ขอ ๑ อนุญาตใหสรางอาคารปองกันตลิ่งทางน้ําชลประทาน ชนิด                 (๑๓)                  .          

ใหดําเนินการตามแบบแปลนแผนผังของ             (๑๔)                     .หมายเลข        (๑๔)       จํานวน   (๑๔)   แผน
และแผนท่ีรูปตัดของโครงการ                 (๑๕)             หมายเลข        (๑๕)        จํานวน      (๑๕)        แผน  
รวมจํานวน      (๑๖)       แผน  ซ่ึงแนบทายหนังสืออนุญาตฉบับนี้และใหถือเปนสวนหนึ่งของหนังสืออนุญาตฉบับนี้ดวย  
และกรมชลประทานขอแจงระดับตางๆ ท่ีใชประกอบการขออนุญาตกอสราง ดังนี้ 

 

ก) ระดับท่ีจะทําการขุดลอกคลองฯ          (๑๗)               เมตร รทก. 
ข) ระดับหลังอาคารปองกันตลิ่ง              (๑๘)               เมตร รทก. 
ค) ระยะจากศูนยกลางทางน้ําชลประทานถึงตัวอาคารปองกันตลิ่ง         (๑๙)             เมตร 
การพิจารณารากฐานของอาคารปองกันตลิ่งท่ีจะตอกลงไปในดิน ใหผูสรางถือระดับท่ีจะทําการขุดลอก                                                 

         (๑๗)         เมตร รทก.  ท้ังนี้ เพ่ือมิใหเกิดความเสียหายแกอาคารปองกันตลิ่ง เม่ือกรมชลประทานจะทําการ                
ขุดลอกคลอง ในโอกาสตอไป 

โดยมี                            (๒๐)                         เปนวิศวกรผูออกแบบและคํานวณ  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ประเภท                 (๒๑)          สาขา           (๒๒)        .              
ตามใบอนุญาตทะเบียน                          (๒๓)                      วันหมดอายุ                  (๒๔)                 .

และมี                         (๒๕)                   เปนวิศวกรผูควบคุมงานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 
ประเภท                 (๒๑)               สาขา                   (๒๒)                     ตามใบอนุญาตทะเบียน              
.             (๒๓)           วันหมดอายุ          (๒๔)          และขณะนี้ไมไดถูกเพิกถอนใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพ 
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ขอ ๒ แนวอาคารปองกันตลิ่งจะตองสรางเปนแนวขนานกับแนวกระแสน้ําในทางน้ําชลประทาน  
ณ บริเวณท่ีจะทําการกอสราง  และใหขนานกับแนวตลิ่งท่ัวไป 

ขอ ๓ กอนดําเนินการกอสราง  ผูรับอนุญาตจะตองแจงใหผูอํานวยการโครงการ          (๒)       .  .     
.. .                    ทราบลวงหนาไมนอยกวา ๗ วัน เพ่ือจะไดสงเจาหนาท่ีชลประทานไปกําหนดแนว  ระดับ ระยะตางๆ  
และแนวเขตอาคารปองกันตลิ่งใหแลว จึงจะดําเนินการได 

ขอ ๔ ผูรับอนุญาตจะตองยินยอมใหเรือขุดหรือรถขุดของกรมชลประทานท้ิงดินซ่ึงขุดลอกข้ึน           
จากคลองไวบนตลิ่งเหนืออาคารปองกันตลิ่งนี้ได  หากอาคารปองกันตลิ่งนี้ชํารุดเสียหายดวยประการใดๆ ก็ตาม            
อันเนื่องจาก การขุดลอกคลอง หรือกรณีอ่ืนๆ ผูรับอนุญาตจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ จากกรมชลประทานไมไดท้ังสิ้น 

ขอ ๕ ผูรับอนุญาตตองบํารุงรักษาซอมแซมอาคารปองกันตลิ่งนี้ใหอยูในสภาพท่ีดีอยูเสมอ ไมปลอยให
อาคารปรักหักพังยื่นลงไปในทางน้ําชลประทาน  ซ่ึงเปนการกีดขวางทางน้ําชลประทาน โดยผูรับอนุญาตตองเปน                   
ผูออกคาใชจายในการซอมแซมบํารุงรักษาท้ังสิ้น 

ขอ ๖ ผูรับอนุญาตจะตองจัดใหมีวิศวกรผูออกแบบและคํานวณ และควบคุมการกอสราง               
ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ และกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
พ.ศ. ๒๕๕๐ นายชางชลประทานมีสิทธิจะเขาตรวจสอบการกอสราง และถาเห็นวาการกอสรางผิดพลาด อันเนื่องจาก
ไมเปนไปตามเง่ือนไขแบบแปลนหรือเพ่ือความเหมาะสม นายชางชลประทานมีสิทธิสั่งใหแกไข รื้อยายเพ่ือใหเปนการ
ถูกตอง ซ่ึงผูรับอนุญาตจะตองปฏิบัติตามทันที และในการเปลี่ยนแปลงแกไขนี้ผูรับอนุญาต จะเรียกรองคาเสียหายใดๆ 
จากกรมชลประทานมิได 

ขอ ๗ ผูรับอนุญาตจะตองบํารุงรักษาท่ีกอสราง ไมใหชํารุดทรุดโทรม และจะไมเทท้ิงสิ่งโสโครก 
ขยะมูลฝอย  หรือขุดทําลายท่ีดินชานคลองของกรมชลประทานใหเสียหายผิดไปจากสภาพเดิม ถาจะทําการรื้อถอนหรือ
ตอเติมสวนหนึ่งสวนใดของอาคารปองกันตลิ่งนี้ใหนอกเหนือจากแบบแปลน จะตองไดรับอนุญาตจากกรมชลประทาน
เปนลายลักษณอักษรเสียกอนทุกครั้งไป ถาไดทําไปกอนโดยไมไดรับอนุญาต  กรมชลประทานมีอํานาจบังคับใหรื้อถอน 
และหรือใหใชคาเสียหายแกกรมชลประทานได 

ขอ ๘ ถากรมชลประทานตองการท่ีดินบริเวณท่ีสรางอาคารปองกันตลิ่งนี้  เพ่ือประโยชนในราชการ
จะแจงใหทราบเปนลายลักษณอักษร  ผูรับอนุญาตจะตองรื้อถอนอาคารปองกันตลิ่งท่ีสรางไวออกไปใหพนเขตท่ีดิน                 
ของกรมชลประทานภายใน ๓๐ วัน  นับแตวันท่ีไดรับหนังสือบอกกลาว โดยผูรับอนุญาตจะยกเอาประโยชนแหงเง่ือนไขเวลา
ของหนังสืออนุญาตมาโตแยงใดๆ มิได และจะตองปรับปรุงท่ีดินท่ีสรางอาคารปองกันตลิ่งนี้ใหคงสภาพเดิม  ถาไมรื้อถอน 
กรมชลประทานจะรื้อถอนเอง โดยผูรับอนุญาตจะตองออกคาใชจายในการนี้ใหแกกรมชลประทานท้ังสิ้น 

ขอ ๙ เม่ือผูรับอนุญาตสรางอาคารปองกันตลิ่งเสร็จแลว  หามทําการเพาะปลูกลงในเขตคันคลอง              
หรือครอบครอง  ในกรณีท่ีเขตคันคลองบริเวณนี้ไมมีหรือนอยกวาระยะ ๓.๐๐ เมตร นับตั้งแตสันเข่ือนข้ึนมา  ผูรับอนุญาต
ยินยอมสละท่ีดินเพ่ือใหกรมชลประทานมีเขตคันคลอง  นับตั้งแตสันอาคารปองกันตลิ่งข้ึนมาเปนระยะ ๓.๐๐ เมตร 
ตลอดแนวเขตท่ีดินเพ่ือประโยชนในกิจการชลประทาน 

ขอ ๑๐ การอนุญาตใหสรางอาคารปองกันตลิ่งทางน้ําชลประทานแหงนี้มีกําหนด...........(๒๖)........ป 
นับแตวันถัดจากวันท่ีผูอนุญาตไดลงนามในหนังสืออนุญาตเปนตนไป 
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เม่ือครบกําหนดระยะเวลาอนุญาตแลว  ถาผูรับอนุญาตยังมีความประสงคจะขอใชท่ีดินริมทางน้ํา
ชลประทานคลอง                  (๑)             ตอไปอีก  ก็ใหทําหนังสือขอตออายุหนังสืออนุญาตไปยังกรม
ชลประทานกอนสิ้นสุดระยะเวลาอนุญาตไมนอยกวา ๓๐  วัน  แตกรมชลประทานสงวนสิทธิ์ท่ีจะอนุญาตหรือไมก็ได   
โดยจะคํานึงถึงงานชลประทานเปนประการสําคัญ 

  ขอ ๑๑  ผูรับอนุญาตจะตองดําเนินการกอสรางอาคารปองกันตลิ่งทางน้ําชลประทาน  ภายใน ๒ ป  
นับแตวันถัดจากวันท่ีผูอนุญาตไดลงนามในหนังสืออนุญาต  และจะตองเริ่มดําเนินการกอสรางอาคารปองกันตลิ่ง          
ทางน้ําชลประทาน  ภายใน                (๒๗)              วัน 

  ขอ ๑๒ ถาผูรับอนุญาตไมปฏิบัติใหเปนไปตามเง่ือนไขขอหนึ่งขอใดดังกลาวมานี้ กรมชลประทาน                    
มีอํานาจท่ีจะเพิกถอนการอนุญาตไดทันที 

เม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการอนุญาตหรือการอนุญาตถูกเพิกถอนดังกลาวมาแลว  ผูรับอนุญาตจะตอง
ดําเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสรางออกไป และทําท่ีดินใหคงสภาพเดิมภายในกําหนดเวลาท่ีกรมชลประทานกําหนด       
หากผูรับอนุญาตเพิกเฉยไมดําเนินการ กรมชลประทานจะดําเนินการเอง โดยผูรับอนุญาตจะตองชดใชคาใชจายใหแก
กรมชลประทานท้ังสิ้น 

ขอ ๑๓  กรณีท่ีดินเขตคลองหรือท่ีดินท่ีขออนุญาต                 (๑)                    เปนท่ีราชพัสดุ   
ผูรับอนุญาตไดรับความเห็นชอบหรืออนุญาตจากกรมธนารักษ/ผูวาราชการจังหวัด            (๒๘)            แลว  
ตามหนังสือท่ี          (๒๘)          ลงวันท่ี   (๒๘)   เดือน            (๒๘)              พ.ศ       (๒๘)      .           

กอนลงนามในหนังสืออนุญาตผูรับอนุญาตไดชําระคาทดแทนการใชประโยชนท่ีดินท่ีราชพัสดุ      
เปนเงิน     (๒๙)       บาท (                 (๒๙)               ) คาธรรมเนียมการตรวจแบบเปนเงิน     (๓๐)      บาท   
(                         (๓๐)                       )  คาธรรมเนียมการรังวัด เปนเงิน               (๓๐)             บาท      
(                 (๓๐)                   ) ใหกับกรมธนารักษ (โดยสํานักงานธนารักษพ้ืนท่ี        (๓๑)                ) แลว  
ตามใบเสร็จรับเงินเลขท่ี          (๓๑)       เลมท่ี      (๓๑)    ลงวันท่ี  (๓๑) เดือน       (๓๑)        พ.ศ   (๓๑)       . 

กรณีท่ีดินเขตคลองหรือท่ีดินท่ีขออนุญาต             (๑)               เปนท่ีสาธารณประโยชน 
อํานาจการดูแลเปนไปตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองท่ี พุทธศักราช ๒๔๕๗ ซ่ึงผูรับอนุญาตไดรับความ
เห็นชอบจาก                        (๓๒)                 แลว ตามหนังสือท่ี         (๓๒)       ลงวันท่ี       (๓๒)      .  

เดือน         (๓๒)            พ.ศ.     (๓๒)          หรือตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล     
พ.ศ. ๒๕๓๗  ตามหนังสือขององคการบริหารสวนตําบล       (๓๓)                ท่ี     (๓๓)       ลงวันท่ี  (๓๓)         
เดือน           (๓๓)                 พ.ศ        (๓๓)                และตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย 
พุทธศักราช ๒๔๕๖ กรมเจาทา หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินอนุญาตใหปลูกสรางสิ่งลวงล้ําลําน้ํา ตามใบอนุญาต         
เลขท่ี       (๓๔)     ลงวันท่ี    (๓๔)  เดือน            (๓๔)     .        พ.ศ      (๓๔)     .      
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กรณีเปนท่ีดินของรัฐประเภทอ่ืนซ่ึงอยูในความครอบครองดูแลใชประโยชนของกรมชลประทาน             
ตองดําเนินการใหถูกตองตามกฎหมายของสวนราชการนั้น ตามหนังสือของ                    (๓๕)                 .                          
ท่ี                  (๓๕)                ลงวันท่ี       (๓๕)       เดือน            (๓๕)         พ.ศ       (๓๕)     .     

                                       
  .               
 

                              (ลงชือ่)                  (๓๖)                     เจาพนักงานผูอนุญาต 
         (                 (๓๖)                     ) 

 

  ขาพเจาไดอาน และเขาใจขอความ รายละเอียดของหนังสืออนุญาตฉบับนี้ดีแลว และขอรับรองวา       
จะปฏิบัติตามเง่ือนไขของกรมชลประทานโดยเครงครัดทุกประการ 

 
          

        (ลงชื่อ)                (๓๗)                      ผูรับอนุญาต 
            (                (๓๗)                     ) 
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คําอธิบายการกรอกขอความในชองวางตามแบบหนังสืออนุญาตใหกอสราง 
อาคารปองกันตลิ่งทางนํ้าชลประทาน (ผ.ย. ๔๔) 

        - การกรอกขอความในหนังสืออนุญาต หัวขอใดไมใชใหใสเครื่องหมาย (-) ลงในชองวางของหัวขอนั้นๆ  
หามตัดหัวขอท่ีไมใช 

 
ชองท่ี (๑)  ใหระบุชื่อคลองท่ีขออนุญาตกอสรางอาคารปองกันตลิ่ง 

(๒) ระบุชื่อโครงการ ฯ เจาของพ้ืนท่ีท่ีออกหนังสืออนุญาต 
(๓) เลขท่ี/วัน  เดือน  ป  ท่ีออกหนังสืออนุญาต 
(๔) ชื่อ  นามสกุล  ของผูอํานวยการโครงการ ฯ เจาของพ้ืนท่ีท่ีออกหนังสืออนุญาต 
(๕) ระบุชื่อ สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ นิติบุคคล บุคคลธรรมดา ท่ีขออนุญาต 
(๖) ระบุชื่อ นามสกุล ของบุคคลท่ีเปนผูแทนหรือเปนผูท่ีไดรับมอบอํานาจ 
(๗) ใหระบุตําแหนงของผูแทนหรือผูท่ีไดรับมอบอํานาจใหเปนผูดําเนินการ 
(๘) อายุของบุคคลตามขอ ๖   
(๙) สัญชาติของบุคคลตามขอ ๖ 
(๑๐) ใหระบุเลขท่ี  วัน  เดือน  ป  ของหนังสือท่ียื่นเรื่องขออนุญาตแตถาหากมีการมอบอํานาจใหระบุ   
        เลขท่ี วัน  เดือน  ป  ของหนังสือมอบอํานาจ 
(๑๑) สถานท่ีตั้งของสํานักงานหรือบานเลขท่ี  พรอมระบุ  ถนน  ตําบล  อําเภอ  จังหวัด 
(๑๒) ระบุบริเวณกิโลเมตรท่ีเทาใด  ถึง กิโลเมตรท่ีเทาใด  ตําบล อําเภอ จังหวัด พรอมระบุความยาวเข่ือน 
(๑๓) ระบุชนิดของวัสดุท่ีใชกอสรางอาคารปองกันตลิ่ง 
(๑๔) ระบุแบบแปลน แผนผัง ท่ีใชในการกอสรางของผูขออนุญาต หมายเลขและจํานวนก่ีแผน 
(๑๕) ระบุแผนท่ีรูปตัดของโครงการฯ หมายเลขและจํานวนก่ีแผน 
(๑๖) รวมจํานวนแบบของผูขอ และของโครงการฯเจาของพ้ืนท่ี 
(๑๗) ระบุระดับท่ีจะทําการขุดลอกคลอง 
(๑๘) ระบุระดับหลังอาคารปองกันตลิ่ง 
(๑๙) ระบุระยะจากศูนยกลางทางน้ําชลประทานถึงตัวอาคารปองกันตลิ่ง 

ชองท่ี (๒๐) – ชองท่ี (๒๕) ใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาท่ีกําหนดไวใน
กฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๐ 

(๒๐)  ระบุชื่อ นามสกุล ของวิศวกรผูออกแบบและคํานวณ 
 (๒๑)  ระบุใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทภาคีวิศวกร สามัญวิศวกร หรือ วุฒิวิศวกร 
 (๒๒)  ระบุใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรม เชน โยธา  ไฟฟา 
 (๒๓)  ระบุใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม เลขทะเบียน ภย.  สย. หรือ วย.  
 (๒๔)  ระบุวัน เดือน ป ท่ีหมดอายุของใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
 (๒๕)  ระบุชื่อ นามสกุล ของวิศวกรผูควบคุมงาน 

(๒๖)  กําหนดระยะเวลาการอนุญาต ตั้งแต ๓ ป แตไมเกิน ๕ ป 
(๒๗)  ระบุจํานวนวันการกอสรางเข่ือนใหแลวเสร็จภายในก่ีวัน 
(๒๘)  ระบุกรมธนารักษ/สํานักงานธนารักษพ้ืนท่ีจังหวัด พรอมระบุเลขท่ี วัน เดือน ป ตามหนังสือท่ีไดรับ 

 ความเห็นชอบหรืออนุญาต 
(๒๙)  ระบุจํานวนเงินท่ีผูรับอนุญาตไดชําระใหกรมธนารักษเปนคาทดแทนการใชประโยชนในท่ีราชพัสดุ 
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(๓๐)  ระบุจํานวนเงินคาตรวจแบบ และระบุจํานวนคาธรรมเนียมการรังวัด และในกรณีท่ีมีการกอสรางกอน

ไดรับอนุญาตใหระบุจํานวนคาเสียหายกรณีกอสรางกอนไดรับอนุญาต  
(๓๑)  ระบุชื่อกรมธนารักษหรือสํานักงานธนารักษพ้ืนท่ีตามใบเสร็จรับเงิน พรอมระบุเลขท่ี  

                  เลมท่ี วัน เดือน ป  ของใบเสร็จรับเงิน 
(๓๒)  ระบุชื่อนายอําเภอท่ีใหความเห็นชอบ ตามหนังสืออําเภอทองท่ีท่ีดินนั้นตั้งอยู พรอมเลขท่ี วัน เดือน ป 
(๓๓)  ระบุชื่อองคการบริหารสวนตําบลท่ีท่ีดินนั้นตั้งอยู พรอมเลขท่ี วัน เดือน ป ท่ีใหความยินยอม 

  (๓๔)  ระบุเลขท่ี วัน เดือน ป ตามใบอนุญาตของกรมเจาทาหรือระบุชื่อขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
                  ท่ีรับโอนภารกิจจากกรมเจาทา 

(๓๕)  ระบุเลขท่ี วัน เดือน ป ตามหนังสือท่ีไดรับความเห็นชอบจากสวนราชการอ่ืน เชน กรมปาไม              
                  (ท่ีดินในเขตปาสงวนแหงชาติ) สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม (ท่ีดินในเขตปฏิรปูท่ีดิน)             

         กรมพัฒนาสังคมและสวสัดิการ (ท่ีดินในเขตนิคมสรางตนเอง) เปนตน 
(๓๖)  ระบุชื่อ นามสกุล ของผูอํานวยการโครงการฯ พรอมเขียนชื่อ นามสกุล ตัวบรรจงในวงเล็บ 
(๓๗)  ระบุชื่อ นามสกุล ของผูรับอนุญาต พรอมเขียนชื่อตัวบรรจงในวงเล็บ ถาเปนบริษัทประทับตรา 
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          หนังสืออนุญาตให..........................(๑).........................................สรางถนน ............(๒)............ 
           เช่ือมคัน ..............................(๓)........................................ ณ กม. .................(๔)................. 
 
 
ท่ี ................(๕)..............                                                    โครงการ .......................(๖)............................ 
    วันท่ี .....(๗)...  เดือน .............(๗)..........  พ.ศ........(๗)......... 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๓  แหงพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕  
ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง  (ฉบับท่ี ๓)  พ.ศ. ๒๕๐๗ 
 นาย ........................(๘)............................... ตําแหนง ผูอํานวยการโครงการ..............(๘)................... 
.............................................เปนเจาพนักงาน  ไดออกหนังสืออนุญาตฉบับนี้ใหแก .................(๑)............................. 
โดย .....................(๙)..........................  ตําแหนง ..............(๙).................  อายุ ....(๙).... ป  สัญชาติ ..........(๙)........ 
เปนผูแทน  ตามหนังสือ/หรือหนังสือมอบอํานาจ ..............................(๑๐).......................  ลงวันท่ี ...........(๑๐)....... 
เดือน ............(๑๐)............ พ.ศ.........(๑๐).......... ท่ีตั้งสํานักงาน/บานเลขท่ี .......(๑๑).......ถนน ..........(๑๑).............  
ตําบล ...........(๑๑)......... อําเภอ...........(๑๑)..............จังหวดั ..............(๑๑)..............เพ่ือเปนหลักฐานวาไดอนุญาต
ใหใชท่ีดินเขตคัน .........................................(๓)...........................................ณ กิโลเมตรท่ี ..................(๔)................. 
เนื้อท่ี ...........................(๑๒)...................... ตารางเมตร  เพ่ือสรางเปนถนนเชื่อมสําหรับเปนทางสัญจรระหวางถนน 
บนคัน  .......................(๓)............................ กับ............................(๑๓)...............................โดยมีเง่ือนไขดังตอไปนี้.- 
 ขอ ๑  ผูรับอนุญาตจะตองสรางถนนลงผิวจราจร....................................(๒)......................................... 
เชื่อมคัน ..............(๓)................. เขตโครงการ ....................(๖)..........................ณ กิโลเมตรท่ี.............(๔).............. 
การสรางถนนสายนี้อนุโลมตามแบบแปลนแผนผังของผูรับอนุญาตและแบบรูปตัดของโครงการ.................(๖)............. 
หมายเลขท่ี.......(๑๔).......รวมจํานวน....(๑๕)......แผน ซ่ึงแนบทายหนังสืออนุญาตฉบับนี้ โดยมี............(๑๖)............ 
เปนวิศวกรผูออกแบบและคํานวณ  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ประเภท.............(๑๗).................
สาขา.........(๑๘)..........ตามใบอนุญาตทะเบียน...........(๑๙)...........วันหมดอายุ.........................(๒๐)..........................
และมี..................................(๒๑).................................เปนวิศวกรผูควบคุมงานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 
ประเภท................(๑๗)............สาขา.................(๑๘)...............ตามใบอนุญาตทะเบียน................(๑๙)......................
วันหมดอายุ.........................(๒๐)..............................และขณะนี้ไมไดถูกเพิกถอนใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพ                   
และใหถือเปนสวนหนึ่งของหนังสืออนุญาตฉบับนี้ดวย 
 ขอ ๒  ถนนท่ีสรางข้ึนนี้  ผูรับอนุญาตตองสรางกวาง......(๒๒).........เมตร  ยาว ..........(๒๓)........ เมตร 
มีผิวจราจรกวาง.......(๒๔)...... เมตร  ไหลถนนกวางขางละ....(๒๕)..... เมตร และลาดขางถนน...........(๒๖)............... 
ระดับหลังถนนตรงจุดเชื่อมจะตองอยูท่ี ...........(๒๗).........เมตร รทก. แลวลดลาดไปยังท่ีดินของผูรับอนุญาต 
 หลักเกณฑนอกจากท่ีกลาวมานี้นายชางชลประทานจะเปนผูกําหนดให  และผูรับอนุญาตจะตอง
ปฏิบัติตามดวย 
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 ขอ ๓ ผูรับอนุญาตจะตองจัดใหมีวิศวกร  ผูออกแบบและคํานวณ และควบคุมการกอสราง             
ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ และกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
พ.ศ. ๒๕๕๐ นายชางชลประทานมีสิทธิจะเขาตรวจสอบการกอสราง และถาเห็นวาการกอสรางผิดพลาด               
อันเนื่องจากไมเปนไปตามเง่ือนไขแบบแปลนหรือเพ่ือความเหมาะสม นายชางชลประทาน มีสิทธิสั่งใหแกไข       
รื้อยาย เพ่ือใหเปนการถูกตอง ซ่ึงผูรับอนุญาตจะตองปฏิบัติตามทันที และในการเปลี่ยนแปลงแกไขนี้ผูรับอนุญาตจะ
เรียกรองคาเสียหายใดๆ จากกรมชลประทานมิได 
 ขอ ๔  ผูรับอนุญาตตองฝงทอระบายน้ําขนาด ø ...........(๒๘)............ เมตร  ลอดถนนท่ีไดรับอนุญาต
ใหสรางนี้ ณ กิโลเมตรท่ี.....................(๔)................. จํานวน...............(๒๙).............. แถว  ใหยาวตลอดความกวาง
ของฐานถนนท่ีไดรับอนุญาตใหสรางนี้  ใหระยะหางจากศูนยกลางคัน  ...............................(๓)................................ 
ไมนอยกวา......(๓๐)............  เมตร  ระดับธรณีทออยูท่ี ..........(๓๑)........ เมตร รทก.  ธรณีทอ  แนวทอ  และรายละเอียด
ตาง ๆ  นายชางชลประทานเปนผูกําหนดให  ณ  บริเวณท่ีจะทําการกอสราง 
 กอนท่ีผูรับอนุญาตจะลงมือกอสราง  จะตองแจงใหผูอํานวยการโครงการ.................(๖)...................... 
ทราบลวงหนากอนไมนอยกวา  ๗  วัน  เพ่ือนายชางชลประทานจะไดกําหนดระดับ  ระยะ  แนว  และรายละเอียด
ตาง ๆ  แลวจึงดําเนินการกอสรางได 
 ขอ ๕  การขุดดิน  ถมดิน  และบดดิน  ใชแรงคนและรถแทรคเตอร 
 ขอ ๖  ดินท่ีจะใชมากอสรางถนน  ผูรับอนุญาตจะตองจัดหาจากท่ีอ่ืน  ซ่ึงอยูนอกเขตท่ีดินของ    
กรมชลประทาน  มาถมใหไดขนาดตามท่ีกําหนด  หามขุดดินในเขตท่ีดินของกรมชลประทาน 
 ขอ ๗  เม่ือทําถนนไดตามขนาดเสร็จแลว  ผูรับอนุญาตจะตองลงผิวจราจร ...............(๒).................... 
เ ม่ือนายช างชลประทานตรวจสอบผิ วจราจรไดมาตรฐานแลว  จึ งจะอนุญาตใหยานพาหนะผานได                          
หากผูรับอนุญาตจะลงผิวจราจรดวยวัตถุชนิดอ่ืนนอกเหนือจากท่ีไดรับอนุญาต จะตองไดรับอนุญาตจาก              
กรมชลประทานเปนลายลักษณอักษรกอน 
 หามมิใหยานพาหนะทุกชนิดผานถนนเชื่อม.............................................(๓).......................................... 
ของกรมชลประทาน หากผูรับอนุญาตไมลงผิวจราจรใหถูกตองแลวเสร็จตามกําหนดในวรรคหนึ่ง 
 ขอ ๘  กรมชลประทานมีอํานาจสั่งปดถนนเชื่อม..................................(๓)........................................... 
สายนี้ได  ท้ังนี้เพ่ือประโยชนของการชลประทาน  หรือเพ่ือความปลอดภัยของงานเก่ียวกับการชลประทาน           
ผูรับอนุญาตจะตองปฏิบัติตามคําสั่งโดยเครงครัด 
 ขอ ๙  ผูรับอนุญาตจะตองบํารุงรักษาซอมแซมถนนเชื่อม...............................(๓).................................. 
ใหอยูในสภาพท่ีดี  ไมปลอยใหชํารุดทรุดโทรมหรือขุดทําลายท่ีดินบริเวณ..................... (๓)...................................
ของกรมชลประทานใหเสียหายผิดไปจากสภาพเดิม  ถาจะทําการซอมแซมหรือตอเติมถนนตอนนี้ใหผิดไปจาก
สภาพเดิม จะตองไดรับอนุญาตจากกรมชลประทานเปนลายลักษณอักษรกอนทุกคราวไป 
 เม่ือนายชา่งชลประทานแนะนําหรือสัง่ให้ทําการซอ่มแซมบํารุงรักษาถนนเช่ือม.............(๓).......... 

........................................สายนี้  เปนลายลักษณอักษร  ผูรับอนุญาตจะตองจัดซอมแซมทันที  ถาผูรับอนุญาต
เพิกเฉยไมดําเนินการ  กรมชลประทานอาจพิจารณาสั่งปดถนนหรือเพิกถอนการอนุญาตทันที  และเรียกใหชดใช
คาเสียหายใหแกกรมชลประทานดวย 
 ขอ ๑๐  ในขณะท่ีทําการกอสรางถนนเชื่อม........................................... (๓).......................................... 
เวลาระหวางพระอาทิตยข้ึนและกอนพระอาทิตยตก  ผูรับอนุญาตจะตองยอมใหนายชางชลประทานเขาตรวจดู 
การกอสรางได  ถาหากนายชางชลประทานพบการกอสรางผิดพลาด  อันเนื่องจากไมปฏิบัติใหเปนไปตามเง่ือนไข 
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หรือแบบแปลนแผนผัง หรือเนื่องจากแบบแปลนแผนผังไมชัดเจนก็ดี หรือเพ่ือความเหมาะสม หรือเพ่ือใหเปนไป
ตามหลักวิชาการ นายชางชลประทานมีอํานาจท่ีจะสั่งใหเปลี่ยนแปลงแกไขเพ่ือใหเปนการถูกตอง ซ่ึงผูรับอนุญาต
จะตองยินยอมปฏิบัติตามทันที และในการเปลี่ยนแปลงแกไขนี้ผูรับอนุญาตจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ จาก                  
กรมชลประทานมิได 
 ขอ ๑๑  ถากรมชลประทานตองการท่ีดินบริเวณท่ีกอสรางถนนเชื่อม.................... (๓).......................... 
........................................... เพ่ือใชประโยชนในราชการ  จะแจงใหผูรับอนุญาตทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษร 
 ในกรณีท่ีมีเหตุฉุกเฉินเกิดข้ึน  ซ่ึงจําเปนจะตองเจาะ ขุด ทําลายหรือถมถนนเชื่อม เพ่ือความปลอดภัย
ของงานเก่ียวกับการชลประทานแลว  กรมชลประทานมีสิทธิท่ีจะดําเนินการไดทันทีทันใด  โดยไมตองแจงให          
ผูรับอนุญาตทราบลวงหนา  และผูรับอนุญาตจะเรียกรองคาสินไหมทดแทนอยางใด ๆ จากกรมชลประทานไมได
ท้ังสิ้น  กับจะยกเอากําหนดเวลาของการอนุญาตตามหนังสืออนุญาตฉบับนี้ ข้ึนมาเปนขอโตแยงคัดคาน               
อยางหนึ่งอยางใดมิได 
 ขอ ๑๒  ผูรับอนุญาตจะตองเปดถนนเปนทางสาธารณะ  เพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชน  
ยานพาหนะของทางราชการและประชาชนใหผานไปมาได  โดยเก็บคาผานทางหรือ  คาใชจายใด ๆ  ไมได 
 ขอ ๑๓  เม่ือผูรับอนุญาตกอสรางถนนเสร็จเรียบรอย  ผูรับอนุญาตจะตองแจงให ผูอํานวยการ 
โครงการ..............................(๖)...............................  ทราบ  เพ่ือตรวจสอบมาตรฐานของถนนและอนุญาตเปดให
ยานพาหนะผานไปมาได 
 สิ่งของเหลือใชท้ังปวง ผูรับอนุญาตจะตองเก็บออกไปใหหมด และจะไมนําสิ่งของอ่ืนใดมาวาง               
ใหเกะกะหรือสกปรก หรือกอสรางสิ่งหนึ่งสิ่งใด หรือประกอบการคาบนถนนสายนี้เปนอันขาด 
 ขอ ๑๔  ไมวากรณีใดๆ ผูรับอนุญาตจะยกอายุความข้ึนตอสูกับกรมชลประทาน เพ่ือใหไดมาซ่ึง
กรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครองในท่ีดินท่ีอนุญาตใหสรางถนนเชื่อม.................................(๓)......................................
ตามจํานวนเนื้อท่ีท่ีอนุญาตไมได   
 ขอ ๑๕  อนุญาตใหกอสรางถนนเชื่อม..........................................(๓)....................................................
เขตโครงการ ........................ (๖)............................  นับแตในวันท่ีผูอนุญาตไดลงนามในหนังสืออนุญาตเปนตนไป 
 กอนลงนามในหนังสืออนุญาต  ผูรับอนุญาตไดชําระคาทดแทนการใชประโยชน  ในท่ีราชพัสดุเปนเงิน 
..........(๓๒)......... บาท  ( .........................(๓๒)............................ )  ตามใบเสร็จรับเงินเลมท่ี ...............(๓๒)............
เลขท่ี .... (๓๒).......  ลงวันท่ี .............................. (๓๒)......................................  คาธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน
เปนเงิน ....... (๓๓)......... บาท (............. (๓๓)....................) ตามใบเสร็จรับเงินเลมท่ี........(๓๓).....เลขท่ี......(๓๓).....  
ลงวันท่ี........... (๓๓)...........คาธรรมเนียมการรังวัด เปนเงิน .........(๓๔)............บาท (...................(๓๔)....................)  
ตามใบเสร็จรับเงินเลมท่ี ...... (๓๔)........  เลขท่ี .... (๓๔)......ลงวันท่ี ...............(๓๔)..................... คาเสียหายกรณี
ดําเนินการกอนไดรับอนุญาต  เปนเงิน ............. (๓๕)...............  บาท ( ........................(๓๕)..........................)  
และผูรับอนุญาตไดทําบันทึกคํายินยอมยกทอระบายน้ํา  รวมท้ังถนนใหเปนกรรมสิทธิ์ของกระทรวงการคลัง          
ในระหวางการใชเพ่ือสาธารณประโยชน  ผูรับอนุญาตจะตองปฏิบัติตามเง่ือนไขในขอ ๙ 
 ขอ ๑๖  ถาผูรับอนุญาตไมปฏิบัติใหเปนไปตามเง่ือนไขแมแตขอหนึ่งขอใด  ในหนังสืออนุญาตนี้   
กรมชลประทานมีอํานาจท่ีจะเพิกถอนการอนุญาตไดในทันที  ผูรับอนุญาตจะยกเอากําหนดเวลา  แหงหนังสือ
อนุญาตฉบับนี้ข้ึนมาเปนขอโตแยง  คัดคานอยางหนึ่งอยางใดมิได 
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 ขอ ๑๗  เม่ือผูรับอนุญาตหมดความจําเปนจะใชถนนท่ีไดรับอนุญาตนี้  หรือสิ้นสุดระยะเวลา            
การอนุญาตของกระทรวงการคลัง  หรือการอนุญาตถูกเพิกถอนดังกลาวมานี้  ผูรับอนุญาตจะตองรื้อถอน
สิ่งกอสรางและทําท่ีดินใหเรียบรอยคงสภาพเดิมภายในกําหนดเวลาและเง่ือนไขท่ีกรมชลประทานจะกําหนดให 
หากผูรับอนุญาตเพิกเฉย ไมดําเนินการ กรมชลประทานจะดําเนินการเอง  โดยผูรับอนุญาตจะตองชดใชคาใชจาย
ใหแกกรมชลประทานท้ังสิ้น  หรือกรมชลประทานพิจารณาเห็นวาควรใหสิ่งกอสรางคงไวตามสภาพเดิม                     
กรมชลประทานก็จะแจงใหผูรับอนุญาตทราบเปนลายลักษณอักษร 
 
 
      ( ลงชื่อ ) ........................(๘)........................เจาพนักงานผูอนุญาต 
       (......................................................) 
 
 
 ขาพเจาไดอาน และเขาใจขอความ รายละเอียดของหนังสืออนุญาตฉบับนี้ดีแลว  และขอรับรองวาจะ
ปฏิบัติตามเง่ือนไขของกรมชลประทานโดยเครงครัดทุกประการ 
 
 
      ( ลงชื่อ ).......................(๑)..........................ผูรับอนุญาต 
               (......................................................) 
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คําอธิบายการกรอกขอความในชองวางตามแบบหนังสืออนุญาตใหกอสรางทางเช่ือม (ผย.๕๓) 
-  การกรอกขอความในหนังสืออนุญาต หัวขอใดไมใชใหใสเครื่องหมาย (-) ลงในชองวางของหัวขอนั้นๆ หาม
ตัดหัวขอท่ีไมใช 
ชองท่ี (๑)  ใหระบุชื่อ นามสกุล ผูขออนุญาตแลวแตกรณี ดังนี้ 
             ๑.๑  กรณีผูขออนุญาตเปนนิติบุคคลใหระบุชื่อนิติบุคคล เชน บริษัท ก. จํากัด 
             ๑.๒  กรณีผูขออนุญาตเปนบุคคลธรรมดาใหใชชื่อบุคคลธรรมดา 
             ๑.๓  กรณีผูขออนุญาตเปนบุคคลธรรมดาและมีหลายคนใหระบุชื่อ เพียง ๑ คน แลว เติมคําวา         
                    “และพวก” เชน นาย ก. และ พวก 

(๒)  ระบุประเภทของถนนท่ีสราง  เชน ลูกรัง  ราดยางแอสฟลท  คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(๓)  ระบุบริเวณพ้ืนท่ีสรางถนนเชื่อม 
(๔)  ระบุหลักกิโลเมตรท่ีเปนจุดก่ึงกลางของถนนทางเชื่อมท่ีกอสราง 
(๕)  ออกเลขท่ีหนังสืออนุญาต 
(๖)  ระบุชื่อของโครงการฯ เจาของพ้ืนท่ีท่ีออกหนังสืออนุญาต 
(๗)  วัน เดือน ป ท่ีออกหนังสืออนุญาต 
(๘)  ชื่อ นามสกุล ของผูอํานวยการโครงการฯ หรือตําแหนงเทียบเทา เจาของพ้ีนท่ีท่ีออกหนังสืออนุญาต 
(๙)  ชื่อ นามสกุล ตําแหนง อายุ สัญชาติ ของผูรับมอบอํานาจ 
(๑๐) ใหระบุเลขท่ี วัน เดือน ป ของหนังสือท่ียื่นเรื่องขออนุญาต แตถาหากมีการมอบอํานาจใหระบุเลขท่ี  
     วัน เดือน ป ของหนังสือมอบอํานาจ  
(๑๑) บานเลขท่ีของผูขออนุญาต (ตามทะเบียนบานหรือหนังสือจดทะเบียนของนิติบุคคล) พรอมระบุถนน 
       ตําบล อําเภอ จังหวัด 
(๑๒) จํานวนเนื้อท่ีท่ีขอใชประโยชน 
(๑๓) โฉนดท่ีดิน เลขท่ี , น.ส. ๓ เลขท่ี (ของผูขออนุญาต) 
(๑๔) เลขท่ีแบบของโครงการ 
(๑๕) จํานวนแบบของผูขออนุญาต และ โครงการรวมกัน 

ชองท่ี (๑๖) – ชองท่ี (๒๑) ใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาท่ีกําหนดไว
ในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ.๒๕๕๐ 

(๑๖) ระบุชื่อ นามสกุลของวิศวกรผูออกแบบและคํานวณ 
(๑๗) ระบุใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภท ภาคีวิศวกร สามัญวิศวกร หรือ วุฒิวิศวกร 
(๑๘) ระบุใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรม เชน โยธา ไฟฟา 
(๑๙) ระบุใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม เลขทะเบียน ภย.  สย. หรือ วย.  
(๒๐) ระบุวัน เดือน ป ท่ีหมดอายุของใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
(๒๑) ระบุชื่อ นามสกุล ของวิศวกรผูควบคุมงาน 
(๒๒) ความกวางของตีนลาดของถนน 
(๒๓) ความยาวจากไหลทางถนนบนคันคลองไปสุดเขตชลประทาน 
(๒๔) ความกวางท่ีลงวัสดุเปนผิวจราจร 
(๒๕) ความกวางของไหลทางแตละขาง 
(๒๖) ตามท่ีระบุไวในแบบของโครงการ 
(๒๗) ตามท่ีระบุไวในแบบของโครงการ 
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(๒๘) ตามท่ีกําหนดไวในแบบของโครงการ 
(๒๙) ตามท่ีระบุไวในแบบของโครงการ 
(๓๐) ตามท่ีระบุไวในแบบของโครงการ 
(๓๑)  ตามท่ีระบุไวในแบบของโครงการ 
(๓๒)  ระบุจํานวนเงินคาทดแทนการใชประโยชน เลขท่ีใบเสร็จ เลมท่ี วัน เดือน ป (ตามใบเสร็จรับเงินของ

กรมธนารักษท่ีขอจากสํานักงานธนารักษจังหวัดพรอมแบบยินยอมปฏิบัติตามเง่ือนไข จป.๒/๓๗ 
(๓๓)  ระบุจํานวนเงินคาธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน เลขท่ีใบเสร็จ เลมท่ี วัน เดือน ป (ตามใบเสร็จของ

สํานักงานธนารักษจังหวัด) 
(๓๔)  ระบุจํานวนเงินคาธรรมเนียมการรังวัด เลขท่ี ใบเสร็จ เลมท่ี วัน เดือน ป (ตามใบเสร็จของสํานักงาน         

ธนารักษจังหวัด) 
(๓๕)  ระบุจํานวนเงินคาเสียหาย (กรณีดําเนินการกอนไดรับอนุญาต) 
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(๑) ผ.ย. ๕๕ 

หนังสืออนุญาตใหใชที่ดินเขตคันคลอง ชานคลอง                       (๒)                    . 

ฉบับที ่        (๓)        . 
 .................................... 

ที่         (๕)       /                            โครงการ                    (๔)                              . 

            วันที่........... เดือน            (๕)               พ.ศ.................... 

  ตามหนังสืออนุญาต ท่ี      (๖)      /     ลงวันท่ี..........…... เดือน          (๖)            พ.ศ. …...........…. 
และหนังสืออนุญาตฉบับแกไขเพ่ิมเติม ท่ี    (๗)       /    ลงวันท่ี............…. เดือน …….........…….......….. พ.ศ. ..……......... 
อนุญาตให                        (๘)                                                  ใชท่ีดินเขตคันคลอง  / ชานคลอง / คลอง                                                                                                                                                                                                                                                    
.                    (๙)           ณ กิโลเมตรท่ี                (๙)              ตําบล/แขวง                   (๙)                  .    
อําเภอ/เขต …………..............………… จังหวัด ………………………………..เพ่ือ                  (๑๐)                              .                                                                                                             
มีกําหนด         (๑๑)        ป  นับตั้งแตวันท่ี       (๑๑)        เดือน …………………… พ.ศ……….....…. และตามหนังสือ
อนุญาตฉบับท่ี         (๑๒)         ท่ี          (๑๒)          ลงวันท่ี….….........เดือน       (๑๒)           พ.ศ. .................…. 
มีกําหนด          (๑๓)           ป นับตั้งแตวันท่ี……...........เดือน          (๑๓)        พ.ศ. ……….........…. นั้น 

  บัดนี้  หนังสืออนุญาตฉบับดังกลาวขางตนไดครบอายุการอนุญาตแลว  เม่ือวันท่ี……เดือน     (๑๔)    .

พ.ศ……......….. ผูรับอนุญาตจึงไดยื่นเรื่องราวขอตอหนังสืออนุญาต  ตามหนังสือ                 (๑๕)                   .                                                                                                                                    
  อธิบดีกรมชลประทาน  โดย                      ( 16  )                          ตําแหนง   ผูอํานวยการ
โครงการ                                     (๑๗)                      ซ่ึงเปนเจาพนักงานและผูไดรับมอบหมายอาศัยอํานาจ
ตามความในมาตรา ๒๓แหงพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง  พุทธศักราช ๒๔๘๕ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
การชลประทานหลวง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๔๙๗ และ (ฉบับท่ี๔) พ.ศ.๒๕๐๗ อนุญาตให                   (๑๘)                .                                                                                                                                     
………………………………………………….........................................................…….…………………………………………………………… 
…………………………………………………………….…………………........................................................……………  ……………………… 
…………………………………………………………….………………….......................................................……………………………………… 
………………………………………........................................................…………………….……………………………………………………… 
ใชท่ีดินเขตคันคลอง  / ชานคลอง / คลอง  ดังกลาวตอไปอีกมีกําหนด          (๑๙)       ป นับตั้งแตวันท่ี……...........….. 
เดือน        (๑๙)    พ.ศ. ……......… และจะครบอายุการอนุญาตในวันท่ี.....…. เดือน      (๑๙)         พ.ศ. ….............……  
ท้ังนี้  มีเง่ือนไขตามหนังสืออนุญาต ท่ี       (๒๐)   /          ลงวันท่ี….........เดือน        (๒๐)        พ.ศ. …….............….  
และหนังสืออนุญาต ท่ี       (๒๑)   /        ลงวันท่ี…................ เดือน           (๒๑)              พ.ศ. …......................….  
ตามสําเนาท่ีแนบมานี้ทุกประการ 
 

 
 
              (ลงชื่อ)              (๒๒)                 เจาพนักงานผูอนุญาต 
            (               (๒๒)                 ) 
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                                     ผ.ย. ๕๕ 
 
 

ตามขอความและรายละเอียดของหนังสืออนุญาตท่ีกลาวมาขางตนนี้  ขาพเจาไดอานเขาใจขอความโดย
ตลอดแลว  และขอรับรองวาจะปฏิบัติใหเปนไปตามความประสงคของกรมชลประทานทุกประการ 

 
 
 
     (ลงชื่อ)                  (๒๓)                   ผูรับอนุญาต 
             (                  (๒๓)                    ) 
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          คําอธิบาย ผ.ย. ๕๕ 
 

คําอธิบายการกรอกขอความในชองวางตามแบบตอหนังสืออนุญาต (ผ.ย.๕๕) 
-  การกรอกขอความในหนังสืออนุญาต หัวขอใดไมใชใหใสเครื่องหมาย (-) ลงในชองวางของหัวขอนั้นๆ หามตัด
หัวขอท่ีไมใช 

๑. ใหระบุแบบของหนังสืออนุญาต (ผ.ย.) 
๒. ใหระบุชื่อประเภทของหนังสือท่ีขออนุญาต 
๓. ระบุลําดับท่ีของการตออายุหนังสืออนุญาต ฉบับท่ี ๑ , ๒ , ๓ , ๔ ……… 
๔. ระบุชื่อโครงการฯเจาของพ้ืนท่ีท่ีออกหนังสืออนุญาต 
๕. ระบุเลขท่ี วัน เดือน ปท่ีตออายุหนังสืออนุญาต 
๖. ระบุเลขท่ี วัน เดือน ป ของหนังสืออนุญาตฉบับแรก (ใหแนบสําเนามาดวย) 
๗. ระบุเลขท่ี วัน เดือน ป ของหนังสืออนุญาตฉบับแกไข (กรณีท่ีมี) 
๘. ระบุชื่อ สวนราชการ เอกชน รัฐวิสาหกิจท่ีขออนุญาต ท่ีตั้ง  สํานักงานตั้งอยูท่ีใด เลขท่ี ถนน ตําบล 

อําเภอ จังหวัด  โดยระบุชื่อผูดําเนินการขอตออายุหนังสืออนุญาต  ตําแหนง อายุ สัญชาติ เปนผูแทน
ตามหนังสือท่ียื่นขอตออายุหนังสืออนุญาต  กรณีท่ีมีการมอบอํานาจใหระบุเปนผูแทนตามหนังสือมอบ
อํานาจเลขท่ี วัน เดือน ป 

๙. ระบุบริเวณท่ีขออนุญาต ระบุกิโลเมตรท่ีเทาใด ตําบล อําเภอ จังหวัด 
๑๐. ระบุใชเพ่ือกิจการใด 
๑๑. กําหนดระยะเวลาตั้งแต วัน เดือน ปใด ถึงวันเดือน ป ใด  
๑๒. ระบุหนังสืออนุญาตฉบับท่ีเทาใด เลขท่ี วัน เดือน ป ของหนังสืออนุญาตฉบับตออายุครั้งหลังสุด 
๑๓. ระบุระยะเวลา วัน เดือน ป ของหนังสืออนุญาตตาม ขอ ๑๑ (โดย วันท่ี เดือน จะตรงกับหนังสือ

อนุญาตฉบับแรก  ยกเวน ป จะเปนไปตามท่ีมีการตออายุหนังสืออนุญาต  โดยจะตองนับปให
ตอเนื่องกัน  ท้ังนี้ใหถือวัน เดือน ป ของหนังสืออนุญาตฉบับแรกเปนสําคัญ สวนการนับวันหมดอายุก็
จะครบวันท่ีลงนามพอดี) 

๑๔. ระบุวัน เดือน ป ท่ีครบอายุของหนังสืออนุญาตท่ีครบกําหนดระยะเวลาฉบับหลังสุด ตามขอ ๑๑ 
(คือวันท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๕๓) 

๑๕. ระบุเลขท่ี วัน เดือน ปของหนังสือของผูขออนุญาตท่ียื่นเรื่องขอตออายุ 
๑๖. ชื่อ นามสกุลของผูอํานวยการโครงการฯเจาของพ้ืนท่ีท่ีออกหนังสืออนุญาตใหตออายุ 
๑๗. ระบุชื่อโครงการฯเจาของพ้ืนท่ีท่ีออกหนังสืออนุญาต 
๑๘. ระบุชื่อสวนราชการ เอกชน รัฐวิสาหกิจท่ีขอตออายุหนังสืออนุญาต โดยระบุชื่อผูดําเนินการขอตออายุ

หนังสืออนุญาต  หากมีการมอบอํานาจใหระบุชื่อ นามสกุล ของผูรับมอบอํานาจหรือผูแทนพรอมระบุ
เลขท่ี วัน เดือน ป ของหนังสือมอบอํานาจ 

๑๙. กําหนดระยะเวลาการตออายุหนังสืออนุญาต  และใหระบุ วัน เดือน ปใดถึงวันเดือนปท่ีจะครบกําหนด 
ตัวอยางการนับระยะเวลาการตออายุหนังสืออนุญาต  การตออายุหนังสืออนุญาตกรณีการขออนุญาต
ระบายน้ําจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือบานจัดสรรฯกําหนดเวลา ๒ ป หรือ ๓ ป แตการขออนุญาต
ประเภทอ่ืนๆ กําหนดเวลาการตออายุคราวละ ๓ ป หรอื ๕ ป  เชน หนังสืออนุญาตลงวันท่ี ๑๐ 
กันยายน ๒๕๕๐  ใหนับวันท่ี ๑๑ กันยายน เปนวันเริ่มตน  ถา ๓ ป  จะครบวันท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๕๓ 
กรณีตออายุ  ใหนับวันท่ี ๑๑ กันยายน ๒๕๕๓  เปนวันเริ่มตน  ถาตออายุ ๒ ป จะครบวันท่ี  ๑๑ 
กันยายน  ๒๕๕๕ 

๒๐. ระบุเง่ือนไขตามหนังสืออนุญาตเลขท่ี วัน เดือน ปของหนังสืออนุญาตฉบับแรก ตามขอ ๔ 
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                                                      คําอธิบาย ผ.ย. ๕๕ 
 
 
 

๒๑. ระบุเลขท่ี วัน เดือน ป ของหนังสืออนุญาตฉบับแกไขเพ่ิมเติม (ถามีตาม ขอ ๖ ตองแนบสําเนามาดวย  
หากไมมีไมตองใส) 

๒๒. ระบุชื่อ นามสกุลของผูอํานวยการโครงการฯเจาของพ้ืนท่ีท่ีอนุญาตพรอมเขียนชื่อ นามสกุลตัวบรรจง
ในวงเล็บ 

๒๓. ชื่อนามสกุลของผูรับอนุญาต  ตามขอ ๑๘ พรอมเขียนชื่อ นามสกุลตัวบรรจงในวงเล็บ 
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ภาคผนวก ค 
เอกสารอางองิ 

ของกระทรวงการคลัง และกรมธนารักษ 
 
1. พระราชบัญญัติท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2518 
2. กฎกระทรวงวาดวยหลกัเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช  
 และจัดหาประโยชนเก่ียวกับท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2545 
3. กฎกระทรวงวาดวยหลกัเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช  
 และจัดหาประโยชนเก่ียวกับท่ีราชพัสดุ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 
4. กฎกระทรวงวาดวยหลกัเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช  
  และจัดหาประโยชนเก่ียวกับท่ีราชพัสดุ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549 
5. คําสั่งกรมธนารักษ ท่ี 281/2549 ลงวันท่ี 15 พ.ค. 2549                                 

เรื่อง การมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดตามระบบบริหารงานจังหวัด                     
แบบบูรณาการ 

6. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2552 
7. คําสั่งกรมธนารักษ ท่ี 296/2553 ลงวันท่ี 29 มิถุนายน 2553                          

เรื่อง หลักเกณฑการกําหนดอัตราคาเชา คาทดแทน และคาธรรมเนียมเก่ียวกับ
การจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสด ุ

8. คําสั่งกรมธนารักษ ท่ี 508/2553 ลงวันท่ี 20 กันยายน 2553                                
เรื่องมอบอํานาจใหธนารักษพ้ืนท่ี ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธนารักษ 

9. คําสั่งกรมธนารักษ ท่ี 509/2553 ลงวันท่ี 20 กันยายน 2553                         
เรื่อง มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัตริาชการแทนอธิบดีกรมธนารักษ  

 

 
 
 
 
 
 
 



 
ภาคผนวก ง 

เอกสารอางองิ 
ของกรมชลประทาน 

 
 

1. พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 และท่ีแกไขเพ่ิมเตมิ 
2. ระเบียบกรมชลประทานวาดวยการขอใชและการจัดหาประโยชนเก่ียวกับ 
 ท่ีราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน พ.ศ. 2551 
3. ประกาศกรมชลประทานเรือ่งการรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ พ.ศ. 2552 
4.  คําสั่งกรมชลประทาน ท่ี ข 1021/2552 เรือ่ง แตงตั้งคณะกรรมการกําหนด

หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติการขออนุญาตเก่ียวกับท่ีราชพัสดุ และการจัดหา
ประโยชนในท่ีราชพัสดุ ลงวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2552 

5. บันทึกขอความ ท่ี ฝผง. 881/2554 ลงวันท่ี 19 กรกฎาคม 2554                         
เรื่อง ขออนุมัตใิชรหัสและแบบฟอรมท่ีปรับปรุงใหมพรอมยกเลิกรหัส                     
และแบบฟอรมเดมิ 

6. บันทึกขอความ ท่ี E ฝผง. 128/2555 ลงวันท่ี 25 มกราคม 2555                              
เรื่อง ขออนุญาตใชแบบฟอรม ผ.ย. 53, ผ.ย. 54, ผ.ย. 55 

7. คําสั่งกรมชลประทานท่ี ข 151/2555 ลงวันท่ี 6 กุมภาพันธ 2555                           
เรื่อง มอบอํานาจในการดําเนินการขอใชท่ีดินของรัฐทุกประเภท 

8. คําสั่งกรมชลประทานท่ี ข152/2555 ลงวันท่ี 6 กุมภาพันธ 2555                             
เรื่อง มอบอํานาจดําเนินการกรณีหนวยงานของรัฐหรือบุคคลอื่นขอใชท่ีดินของรัฐ
ประเภทอื่น ท่ีกรมชลประทานใชประโยชนนอกเหนือจากท่ีราชพัสดุ 

9. มาตรฐานการเขียนแบบงานชลประทาน (กรอบช่ือแบบ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ภาคผนวก จ 
เอกสารอางองิ 

 
 

คําสั่งคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑและวิธกีารปฏิบัติการขออนุญาตเก่ียวกับ                    
ท่ีราชพัสดุ และการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ ท่ี 1/2554 เรือ่ง แตงตั้งคณะทํางาน
จัดทําคูมือการปฏิบัติงานดานการขอใชและจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

  ท้ังน้ี นอกจากคณะทํางานจัดทําคูมือการปฏบัิติงานดานการขอใชและจัดหา
ประโยชนในท่ีราชพัสดุ ยังมีผูใหขอมลูและคําปรึกษากับคณะทํางาน ดังน้ี 
  1. นายชูชาติ  ศุภวรรธนางกูร ผูอํานวยการโครงการชลประทาน
ปทุมธานี 
  2. นายนิมิต  เมฆขาว  สวนปฏิบัติการ สํานักชลประทานท่ี 10 
  3. นายพูลสวัสดิ ์ แกววิมุต ิ หัวหนาฝายบริหาร กองการเงินและ
บัญชี 

  คณะทํางานฯ  ขอขอบคุณมา ณ ท่ีน้ี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	
	(  สร้างสะพาน.....................................  (  ฝังท่อระบายน้ำเสีย
	(  ฝังท่อ/วางท่อ  และใช้น้ำ   (  ขุดลอกคลอง
	ได้แนบเอกสารหลักฐานประกอบการขออนุญาต ดังนี้..........(๗)..............(ให้ใส่เครื่องหมาย √  ในช่องหน้าข้อที่ต้อง      ยื่นเอกสารประกอบตามสถานะของผู้ขออนุญาต)

	
	แบบตรวจสอบการขออนุญาตก่อสร้างสะพานข้ามทางน้ำชลประทาน
	ที่ กม. ……………….…… ตำบล ……………………………. อำเภอ …..………………… จังหวัด …………..…..…………
	ได้พิจารณาตามหลักฐาน  รายละเอียดและข้อมูลแล้ว  เห็นว่า


	
	แบบตรวจสอบการขออนุญาตก่อสร้างสะพานเลียบทางน้ำชลประทาน
	ถึง กม.ที่ ………………….… ตำบล ………………………. อำเภอ ……………….………… จังหวัด…………………………
	ได้พิจารณาตามหลักฐาน  รายละเอียดและข้อมูลแล้ว  เห็นว่า


	
	แบบตรวจสอบการวางท่อประปาในเขตชลประทาน
	ได้พิจารณาตามหลักฐาน  รายละเอียดและข้อมูลแล้ว  เห็นว่า


	
	แบบตรวจสอบการขออนุญาตฝังท่อส่งน้ำ ท่อระบายน้ำ ท่อก๊าซ และท่อน้ำมัน
	๔.  รายละเอียดการฝังท่อส่งน้ำ ท่อระบายน้ำ ท่อก๊าซ และท่อน้ำมัน
	ได้พิจารณาตามหลักฐาน  รายละเอียดและข้อมูลแล้ว  เห็นว่า


	
	แบบตรวจสอบการขออนุญาตใช้น้ำชลประทาน ตั้งโรงสูบน้ำชลประทาน และวางท่อส่งน้ำ
	ได้พิจารณาตามหลักฐาน  รายละเอียดและข้อมูลแล้ว  เห็นว่า


	
	แบบตรวจสอบการขออนุญาตปักเสา พาดสายหรือร้อยสายไฟฟ้า/โทรศัพท์ในเขตชลประทาน
	ได้พิจารณาตามหลักฐาน  รายละเอียดและข้อมูลต่าง ๆ แล้ว  เห็นว่า


	
	แบบตรวจสอบการขออนุญาตก่อสร้างถนนเชื่อมและปรับปรุงคันคลอง คันกั้นน้ำ และถนนชลประทาน
	หมู่ที่ …………… ตำบล ……..…………………. อำเภอ ………..……….………… จังหวัด ………………………….….…………
	ถึง กม. ที่ …………………….. ระยะทางยาว …………………………. กม. หมู่ที่ …………… ตำบล ……..………………….
	อำเภอ ………..……….………… จังหวัด …………………….…………
	ผิวจราจรกว้าง ……………………………………… เมตร ไหล่ทางกว้าง ………………………………..…… เมตร

	ได้พิจารณาตามหลักฐาน  รายละเอียดและข้อมูลแล้ว  เห็นว่า


	
	แบบตรวจสอบการขออนุญาตใช้ที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน
	ได้พิจารณาตามหลักฐาน  รายละเอียดและข้อมูลแล้ว  เห็นว่า


	
	แบบตรวจสอบการอนุญาตให้จัดระเบียบเดินรถโดยสารประจำทางบนถนนชลประทาน
	ได้พิจารณาตามหลักฐาน  รายละเอียดและข้อมูลแล้ว  เห็นว่า


	
	แบบตรวจสอบการขออนุญาตก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งทางน้ำชลประทาน
	ได้พิจารณาตามหลักฐาน  รายละเอียดและข้อมูลแล้ว  เห็นว่า


	
	ผ.ย. ๓๗
	ผ.ย. ๓๗
	ผ.ย. ๓๗
	คำอธิบายการกรอกข้อความในช่องว่างตามแบบหนังสืออนุญาตให้ก่อสร้างสะพาน  (ผ.ย. ๓๗)
	-  การกรอกข้อความในหนังสืออนุญาต หัวข้อใดไม่ใช้ให้ใส่เครื่องหมาย ( - ) ลงในช่องว่างของหัวข้อนั้นๆ
	ห้ามตัดหัวข้อที่ไม่ใช้
	ช่องที่ (๑) ให้ระบุชื่อของประเภทสะพานที่ขออนุญาต
	(๒) ระบุชื่อโครงการฯ เจ้าของพื้นที่ที่ออกหนังสืออนุญาต
	(๓) เลขที่/วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสืออนุญาต
	(๔) ชื่อ  นามสกุล  ของผู้อำนวยการโครงการ ฯ เจ้าของพื้นที่ที่ออกหนังสืออนุญาต
	(๕) ระบุชื่อ ส่วนราชการต้นสังกัด  รัฐวิสาหกิจ  นิติบุคคล  บุคคลธรรมดา ที่ขออนุญาต
	(๖) ระบุชื่อ นามสกุล ของบุคคลที่เป็นผู้แทนหรือเป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ
	(๗) ให้ระบุตำแหน่งของผู้แทนหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจให้เป็นผู้ดำเนินการ
	(๘) อายุของบุคคลข้อ ๖
	(๙) สัญชาติของบุคคลข้อ ๖
	(๑๐) ให้ระบุเลขที่ วัน เดือน ปี ของหนังสือที่ยื่นเรื่องขออนุญาตแต่ถ้าหากมีการมอบอำนาจ
	ให้ระบุ  เลขที่  วัน  เดือน  ปี  ของหนังสือมอบอำนาจ
	(๑๑) สถานที่ตั้งของสำนักงานหรือบ้านเลขที่  พร้อมระบุ  ถนน  ตำบล  อำเภอ  จังหวัด
	(๑๒) ระบุบริเวณที่ขออนุญาต และกิโลเมตรที่เท่าใด
	(๑๓) ระบุขนาดความกว้างของผิวจราจรสะพาน
	(๑๔) ระบุความกว้างของทางเท้า รวมทั้งราวสะพาน
	(๑๕) ระบุความยาวของสะพาน
	(๑๖) ระบุแบบแปลน  แผนผัง  ที่ใช้ในการก่อสร้างของผู้ขออนุญาต  หมายเลขและจำนวนกี่แผ่น
	(๑๗) ระบุแบบแผนที่รูปตัดของโครงการฯ หมายเลขและจำนวนกี่แผ่น
	(๑๘) รวมจำนวนแบบของผู้ขออนุญาตและของโครงการฯ
	(๑๙) ระบุระดับน้ำสูงสุด ที่อยู่ในเค้าโครงรูปแบบการก่อสร้างสะพานในแผนที่รูปตัดของโครงการ
	ถ้าเป็นสะพานยกปิด – เปิดได้ ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๒๑
	(๒๐) ระบุระยะระหว่างระดับน้ำสูงสุดกับส่วนต่ำสุดของสะพานช่วงกลาง
	(๒๑) ให้ระบุระยะระหว่างเสาสะพานช่วงกลาง (นับจากศูนย์กลางเสาถึงศูนย์กลางเสา)
	(๒๒) ระบุชื่อ นามสกุลของวิศวกรผู้ออกแบบและคำนวณ
	คำอธิบาย ผ.ย. ๓๗
	คำอธิบาย ผ.ย. ๓๗

	
	ผ.ย. ๓๘
	ผ.ย. ๓๘
	ผ.ย. ๓๘
	ผ.ย. ๓๘
	คำอธิบายการกรอกข้อความในช่องว่างตามแบบหนังสืออนุญาต
	ให้ฝังท่อ/วางท่อ (ท่อประปา  ท่อส่งน้ำ  ท่อสูบน้ำ  ท่อระบายน้ำ  ท่อก๊าซ  ท่อน้ำมัน)
	และหรือใช้น้ำในเขตที่ดินของกรมชลประทาน  (ผ.ย. ๓๘)
	-  การกรอกข้อความในหนังสืออนุญาต หัวข้อใดไม่ใช้ให้ใส่เครื่องหมาย (-) ลงในช่องว่างของหัวข้อนั้นๆ ห้ามตัดหัวข้อที่ไม่ใช้
	ช่องที่ (๑) ให้ระบุชื่อของประเภทที่ขออนุญาต
	(๒) ระบุชื่อโครงการฯ เจ้าของพื้นที่ที่ออกหนังสืออนุญาต
	(๓) เลขที่/วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสืออนุญาต
	(๔) ชื่อ นามสกุล ของผู้อำนวยการโครงการฯ เจ้าของพื้นที่ที่ออกหนังสืออนุญาต หรือตำแหน่งเทียบเท่า
	ในกรณีที่อนุญาตฝังท่อ/วางท่อ แต่สำหรับกรณีการขออนุญาตใช้น้ำในเขตที่ดินของกรมชลประทาน
	ต้องเป็นผู้อำนวยการฯ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมชลประทาน ตามคำสั่งกรมชลประทาน
	(๕) ระบุชื่อส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ นิติบุคคล บุคคลธรรมดา ที่ขออนุญาต
	(๖) ระบุชื่อ นามสกุล ของบุคคลที่เป็นผู้แทนหรือเป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ
	(๗) ให้ระบุตำแหน่งของผู้แทนหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจให้เป็นผู้ดำเนินการ
	(๘) อายุของบุคคลข้อ (๖)
	(๙) สัญชาติของบุคคลข้อ (๖)
	(๑๐) ให้ระบุเลขที่ วัน เดือน ปี ของหนังสือที่ยื่นเรื่องขออนุญาตแต่ถ้าหากมีการมอบอำนาจ
	ให้ระบุ  เลขที่  วัน  เดือน  ปี  ของหนังสือมอบอำนาจ
	(๑๑) สถานที่ตั้งของสำนักงานหรือบ้านเลขที่  พร้อมระบุ  ถนน  ตำบล  อำเภอ  จังหวัด
	(๑๒) ระบุประเภทของการขออนุญาตฝังท่อหรือว่างท่อ  ชนิดและขนาดของท่อ
	(๑๓) ระบุบริเวณที่ขออนุญาต
	(๑๔) ระบุกิโลเมตรที่เท่าใด  อยู่ในเขตท้องที่ตำบล อำเภอ จังหวัด
	(๑๕) ให้ระบุทางน้ำว่าเป็นคลอง หรืออ่างเก็บน้ำ
	(๑๖) ให้ระบุการนำน้ำไปใช้ปริมาณเท่าใด เพื่อกิจการประเภทใด
	(๑๗) ให้ระบุโดยเลือกเติมว่าอนุญาตให้ฝังท่อหรือวางท่อ และเป็นท่อประเภทใด ท่อประปา  ท่อส่งน้ำ
	ท่อสูบน้ำ  ท่อส่งก๊าซ  ท่อส่งน้ำมัน  มีการใช้น้ำหรือไม่มีการใช้น้ำ มีการก่อสร้างประเภทใด
	โรงสูบน้ำ แพลอย ตอม่อ  กรณีมีหลายรายการ หรือมีหลายเงื่อนไข ข้อบังคับ ให้ผู้ขออนุญาต
	ดำเนินการหลายๆ ข้อ ให้ใช้ข้อ ๑.๑  ๑.๒  ๑.๓ ฯลฯ ได้
	(๑๘) โรงสูบน้ำ หรือแพลอยน้ำ
	(๑๙) ระบุแบบแปลน แผนผัง ที่ใช้ในการก่อสร้างของผู้ขออนุญาต หมายเลขและจำนวนกี่แผ่น
	(๒๐) ระบุแบบแปลน แผนที่รูปตัดของโครงการฯ หมายเลขและจำนวนกี่แผ่น
	(๒๑) รวมจำนวนแบบของผู้ขออนุญาตและของโครงการฯ
	(๒๒) ระบุชื่อ นามสกุล ของวิศวกรผู้ออกแบบและคำนวณ
	คำอธิบาย ผ.ย. ๓๘
	คำอธิบาย ผ.ย. ๓๘

	
	ผ.ย. ๓๙
	ผ.ย. ๓๙
	ผ.ย. ๓๙
	คำอธิบายการกรอกข้อความในช่องว่างตามแบบหนังสืออนุญาต
	ให้ปักเสา พาดสาย หรือร้อยสายไฟฟ้า/โทรศัพท์  (ผ.ย. ๓๙)
	-  การกรอกข้อความในหนังสืออนุญาต หัวข้อใดไม่ใช้ให้ใส่เครื่องหมาย (-) ลงในช่องว่างของหัวข้อนั้นๆ ห้ามตัดหัวข้อที่ไม่ใช้
	ช่องที่ (๑) ให้ระบุชื่อของประเภทที่ขออนุญาตปักเสา พาดสายหรือร้อยสายไฟฟ้า/โทรศัพท์
	(๒) ระบุชื่อโครงการฯ เจ้าของพื้นที่ที่ออกหนังสืออนุญาต
	(๓) เลขที่/วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสืออนุญาต
	(๔) ชื่อ นามสกุล ของผู้อำนวยการโครงการฯ เจ้าของพื้นที่ที่ออกหนังสืออนุญาต
	(๕) ระบุชื่อ ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  นิติบุคคล  บุคคลธรรมดา ที่ขออนุญาต
	(๖) ระบุชื่อ นามสกุล ของบุคคลที่เป็นผู้แทนหรือเป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ
	(๗) ให้ระบุตำแหน่งของผู้แทนหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจให้เป็นผู้ดำเนินการ
	(๘) อายุของบุคคลข้อ (๖)
	(๙) สัญชาติของบุคคลข้อ (๖)
	(๑๐) ให้ระบุเลขที่ วัน เดือน ปี ของหนังสือที่ยื่นเรื่องขออนุญาตแต่ถ้าหากมีการมอบอำนาจ
	ให้ระบุ  เลขที่  วัน  เดือน  ปี  ของหนังสือมอบอำนาจ
	(๑๑) สถานที่ตั้งของสำนักงานหรือบ้านเลขที่  พร้อมระบุ  ถนน  ตำบล  อำเภอ  จังหวัด
	(๑๒) ระบุประเภทของการอนุญาต
	(๑๓) ระบุบริเวณที่ขออนุญาต
	(๑๔) ระบุจาก กม.ใด ถึง กม.ใด และรวมระยะทางที่อนุญาต
	(๑๕) ระบุแบบแปลน แผนผัง ที่ใช้ในการก่อสร้างของผู้ขออนุญาต หมายเลขและจำนวนกี่แผ่น
	(๑๖) ระบุแบบแผนที่รูปตัดของโครงการฯ หมายเลขและจำนวนกี่แผ่น
	(๑๗) รวมจำนวนแบบของผู้ขออนุญาตและของโครงการฯ
	(๑๘) เงื่อนไขต่างๆ ที่กำหนดให้ผู้ขออนุญาต
	(๑๙) ระบุชื่อ นามสกุล ของวิศวกรผู้ออกแบบและคำนวณ
	(๒๐) ระบุใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภท ภาคีวิศวกร สามัญวิศวกร หรือ วุฒิวิศวกร
	(๒๑) ระบุใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรม เช่น โยธา  ไฟฟ้า
	(๒๒) ระบุใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม เลขทะเบียน ภย.  สย. หรือ วย.
	คำอธิบาย ผ.ย. ๓๙
	คำอธิบาย ผ.ย. ๓๙

	
	ผ.ย. ๔๐
	ผ.ย. ๔๐
	ผ.ย. ๔๐
	ผ.ย. ๔๐
	คำอธิบายการกรอกข้อความในช่องว่างตามแบบหนังสืออนุญาต
	ให้ก่อสร้างถนนและปรับปรุงถนนในเขตที่ดินกรมชลประทาน
	(ผ.ย.๔๐ ใช้เฉพาะกรณีส่วนราชการขออนุญาต)
	-  การกรอกข้อความในหนังสืออนุญาต หัวข้อใดไม่ใช้ให้ใส่เครื่องหมาย ( - ) ลงในช่องว่างของหัวข้อนั้นๆห้ามตัดหัวข้อที่ไม่ใช้
	ช่องที่ (๑) ให้ระบุชื่อของประเภทถนนที่ขออนุญาต (ก่อสร้างถนนหรือปรับปรุงถนน)
	(๒) ระบุชื่อโครงการฯ เจ้าของพื้นที่ที่ออกหนังสืออนุญาต
	(๓) เลขที่/วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสืออนุญาต
	(๔) ชื่อ นามสกุล ของผู้อำนวยการโครงการฯ เจ้าของพื้นที่ที่ออกหนังสืออนุญาต
	(๕) ระบุชื่อส่วนราชการที่ขออนุญาต
	(๖) ระบุชื่อ นามสกุล ของบุคคลที่เป็นผู้แทนหรือเป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ
	(๗) ให้ระบุตำแหน่งของผู้แทนหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจให้เป็นผู้ดำเนินการ
	(๘) อายุของบุคคลข้อ (๖)
	(๙) สัญชาติของบุคคลข้อ (๖)
	(๑๐) ให้ระบุเลขที่ วัน เดือน ปี ของหนังสือที่ยื่นเรื่องขออนุญาตแต่ถ้าหากมีการมอบอำนาจ
	ให้ระบุ  เลขที่  วัน  เดือน  ปี  ของหนังสือมอบอำนาจ
	(๑๑) สถานที่ตั้งของสำนักงานหรือบ้านเลขที่  พร้อมระบุ  ถนน  ตำบล  อำเภอ  จังหวัด
	(๑๒) ระบุบริเวณที่ขออนุญาต
	(๑๓) ระบุชนิดของผิวจราจร (เช่น ค.ส.ล. ลาดยาง หรือลูกรัง)
	(๑๔) ระบุกิโลเมตรที่เท่าใด ถึงกิโลเมตรที่เท่าใด
	(๑๕) ระบุแบบแปลน แผนผัง ที่ใช้ในการก่อสร้างของผู้ขออนุญาต หมายเลขและจำนวนกี่แผ่น
	(๑๖) ระบุแบบแผนที่รูปตัดของโครงการฯ หมายเลขและจำนวนกี่แผ่น
	(๑๗) รวมจำนวนแบบของผู้ขออนุญาตและของโครงการฯ
	(๑๘) รวมระยะทางที่ขออนุญาต
	(๑๙) ระบุชื่อ นามสกุล ของวิศวกรผู้ออกแบบและคำนวณ
	(๒๐) ระบุใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภท ภาคีวิศวกร สามัญวิศวกร หรือ วุฒิวิศวกร
	(๒๑) ระบุใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรม เช่น โยธา  ไฟฟ้า
	(๒๒) ระบุใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม เลขทะเบียน ภย.  สย. หรือ วย.
	คำอธิบาย ผ.ย. ๔๐
	คำอธิบาย ผ.ย. ๔๐

	
	ในเขตที่ดินกรมชลประทาน
	นาย                         (๔)                ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโครงการ               (๒)             .     เป็นเจ้าพนักงาน ได้ออกหนังสืออนุญาตฉบับนี้ให้แก่                                    (๕)                                     .    โดย       ...
	ข้อ ๔ ผู้รับอนุญาตจะต้องซ่อมแซมบำรุงรักษา                       (๑)                        ให้อยู่ใน สภาพที่ดีใช้การได้อยู่เสมอ  และจะต้องบำรุงรักษาที่ดินบริเวณที่ปลูกสร้างมิให้ชำรุดทรุดโทรม จะต้องไม่เททิ้ง                สิ่งโสโครกหรือขยะมูลฝอย  หรือ...
	ผ.ย. ๔๑
	ผ.ย. ๔๑
	ผ.ย. ๔๑
	คำอธิบายการกรอกข้อความในช่องว่างตามแบบหนังสืออนุญาต
	ให้ก่อสร้างสิ่งปลูกสร้าง.........................เป็นการชั่วคราวในเขตที่ดินกรมชลประทาน
	(ผ.ย. ๔๑ ใช้ในกรณีส่วนราชการขออนุญาต และไม่มีแบบ ผ.ย. อื่นกำหนดไว้โดยเฉพาะ)
	-  การกรอกข้อความในหนังสืออนุญาต หัวข้อใดไม่ใช้ให้ใส่เครื่องหมาย (-) ลงในช่องว่างของหัวข้อนั้นๆ            ห้ามตัดหัวข้อที่ไม่ใช้
	(๖)  ระบุชื่อ นามสกุล ของบุคคลที่เป็นผู้แทนหรือเป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ
	(๗)  ให้ระบุตำแหน่งของผู้แทนหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจให้เป็นผู้ดำเนินการ
	คำอธิบาย ผ.ย. ๔๑
	คำอธิบาย ผ.ย. ๔๑

	
	ข้อ ๑  อนุญาตให้ฝังท่อ             (๑๔)                     ขนาด Ø                 (๑๔)          เมตร   (จำนวน            (๑๔)             แถว) ยาว         (๑๔)               ณ กิโลเมตรที่                (๑๓)               .                 ธรณีท่ออ...
	โดยมี.....................(๑๘)......................เป็นวิศวกรผู้ออกแบบและคำนวณ  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ประเภท........................(๑๙)....................สาขา...................(๒๐)..................ตามใบอนุญาตทะเบียน...................
	ผ.ย. ๔๒
	ผ.ย. ๔๒
	ผ.ย. ๔๒
	ผ.ย. ๔๒
	-  การกรอกข้อความในหนังสืออนุญาต หัวข้อใดไม่ใช้ให้ใส่เครื่องหมาย (-) ลงในช่องว่างของหัวข้อนั้นๆ                   ห้ามตัดหัวข้อที่ไม่ใช้
	ช่องที่ (๑) ให้ระบุชื่อคลอง ทางน้ำชลประทาน ที่ขออนุญาต
	(๒) ระบุชื่อโครงการฯ เจ้าของพื้นที่ที่ออกหนังสืออนุญาต
	(๓) เลขที่/วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสืออนุญาต
	(๔) ชื่อ นามสกุล  ของผู้อำนวยการโครงการฯ เจ้าของพื้นที่ที่ออกหนังสืออนุญาต
	(๕) ระบุชื่อส่วนราชการ  นิติบุคคล  บุคคลธรรมดา ที่ขออนุญาต
	(๖) ระบุชื่อ นามสกุล ของบุคคลที่เป็นผู้แทนหรือเป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ
	(๗) ให้ระบุตำแหน่งของผู้แทนหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจให้เป็นผู้ดำเนินการ
	(๘) อายุของบุคคลข้อ (๖)
	(๙) สัญชาติของบุคคลข้อ (๖)
	(๑๐) ให้ระบุเลขที่ วัน เดือน ปี ของหนังสือที่ยื่นเรื่องขออนุญาตแต่ถ้าหากมีการมอบอำนาจ
	ให้ระบุ  เลขที่  วัน  เดือน  ปี  ของหนังสือมอบอำนาจ
	(๑๑) สถานที่ตั้งของสำนักงานหรือบ้านเลขที่  พร้อมระบุ  ถนน  ตำบล  อำเภอ  จังหวัด
	(๑๒) ระบุบริเวณที่ขออนุญาต/ทางน้ำคลองอะไร
	(๑๓  ระบุกิโลเมตรที่เท่าใด ตำบล อำเภอ จังหวัด
	(๑๔) ระบุชนิดของท่อ ขนาด ยาว (จำนวน..........แถว)
	(๑๕) ให้ระบุธรณีท่ออยู่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (รทก.)
	(๑๖) ระบุแบบแปลน แผนผัง ของผู้ขออนุญาต แผนที่รูปตัดของโครงการฯ และแบบอาคารควบคุมน้ำเสีย
	พร้อมหมายเลข รวมจำนวนแบบของผู้ขออนุญาตและของโครงการฯ
	(๑๗) ระบุและลงวันที่  บันทึกยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขของกรมธนารักษ์
	(๑๘) ระบุชื่อ นามสกุล ของวิศวกรผู้ออกแบบและคำนวณ
	(๑๙) ระบุใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภท ภาคีวิศวกร สามัญวิศวกร หรือ วุฒิวิศวกร
	(๒๐) ระบุใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรม เช่น โยธา  ไฟฟ้า
	(๒๑) ระบุใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม เลขทะเบียน ภย.  สย. หรือ วย.
	คำอธิบาย ผ.ย. ๔๒
	คำอธิบาย ผ.ย. ๔๒

	
	รวมจำนวน     (๑๗)      แผ่น ซึ่งแนบท้ายหนังสืออนุญาตฉบับนี้  และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของหนังสืออนุญาตฉบับนี้
	ผ.ย. ๔๓
	ผ.ย. ๔๓
	- การกรอกข้อความในหนังสืออนุญาต หัวข้อใดไม่ใช้ให้ใส่เครื่องหมาย (-) ลงในช่องว่างของหัวข้อนั้นๆ ห้ามตัดหัวข้อที่ไม่ใช้
	(๔)  ชื่อ  นามสกุล  ของผู้อำนวยการโครงการฯ เจ้าของพื้นที่ที่ออกหนังสืออนุญาต ตามคำสั่งกรมชลประทาน      ที่ ข ๕๑๗/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔
	(๖)  ระบุชื่อ นามสกุล ของบุคคลที่เป็นผู้แทนหรือเป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ
	(๗)  ให้ระบุตำแหน่งของผู้แทนหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจให้เป็นผู้ดำเนินการ
	คำอธิบาย ผ.ย. ๔๓

	
	อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๓  แห่งพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๗
	นาย                   (๔)                    ตำแหน่ง   ผู้อำนวยการโครงการ               (๒)            .                   เป็นเจ้าพนักงาน ได้ออกหนังสืออนุญาตฉบับนี้ให้แก่                               (๕)                             .          โดย ...
	ผ.ย. ๔๔
	ผ.ย. ๔๔
	ผ.ย. ๔๔
	(๒๐)  ระบุชื่อ นามสกุล ของวิศวกรผู้ออกแบบและคำนวณ
	คำอธิบาย ผ.ย. ๔๔
	คำอธิบาย ผ.ย. ๔๔

	
	ผ.ย. ๕๓
	ผ.ย. ๕๓
	ผ.ย. ๕๓
	ผ.ย. ๕๓
	(๑๖) ระบุชื่อ นามสกุลของวิศวกรผู้ออกแบบและคำนวณ
	คำอธิบาย ผ.ย. ๕๓
	คำอธิบาย ผ.ย. ๕๓




