คูมือการปฏิบัติงาน
(Work Manual)

การขอใชที่ราชพัสดุและที่ดินของรัฐประเภทอืน่
ที่กรมชลประทานใชประโยชน

คํานํา
เพื่อใหการปฏิบัติงานดานการขอใชและจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุเปน ไปอยางถูกตอง
ตามที่ คณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑ และวิธีการปฏิบัติการขออนุญ าตเกี่ย วกับที่ร าชพัส ดุ และการจัดหา
ประโยชนในที่ราชพัสดุ ไดปรับปรุงระเบียบ หลักเกณฑ รวมถึงแบบฟอรมตางๆ ที่ใชในการดําเนินงานดานการ
ขอใชและการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน ประธานคณะกรรมการจึงไดมี
คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานจัดทําคูมือการปฏิบัติงานดานการขอใชและจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ เพื่อเสนอกรม
อนุ มั ติ ให จั ด ทํ า คู มื อการปฏิ บั ติ งานขอใช -ขอเช าที่ ร าชพั สดุ ขึ้ นใหม โดยคู มื อ ดั ง กล า วได ดํ า เนิ น การตาม
องคประกอบการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน (Work Manual) จํานวน 2 เลม เปนคูมือการปฏิบัติงานการขอใช
ที่ ร าชพั ส ดุ ในความครอบครองของกรมชลประทาน และคูมื อ การปฏิ บั ติ งานการจัด หาประโยชน (เช า )
ที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน สําหรับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานของสํานัก/กองตางๆ เพื่อให
การปฏิบัติงานเปนมาตรฐานเดียวกันทั้งองคกร
ทั้งนี้ ในสวนของคูมือฉบับนี้ ที่ประชุมคณะทํางานมีความเห็นวาที่ดินในความครอบครองของ
กรมชลประทานมี ห ลายประเภท จึ งมี ม ติใหจั ดทําคู มือโดยรวมที่ ดิน ของรัฐ ประเภทอื่น ที่กรมชลประทาน
ใชประโยชนนอกเหนือจากที่ราชพัสดุไวดวย
คณะทํางานหวังเปนอยางยิ่งวา คูมือการปฏิบัติงานดานการขอใชที่ราชพัสดุและที่ดินของรัฐ
ประเภทอื่น ที่กรมชลประทานใชประโยชน จะเปนประโยชนตอผูบริหาร รวมทั้งเปนแนวทางใหเจาหนาที่
ผูปฏิบัติงานของสํานัก/กองตางๆ ในสวนกลางและสวนภูมิภาค สามารถปฏิบัติงานไดถูกตองมีประสิทธิภาพ
เปนมาตรฐานเดียวกัน สงผลคือความถูกตองในภาพรวมของกรมชลประทาน รวมทั้งเปนประโยชนแกผูสนใจ
ทั่วไป
คณะทํางาน
กันยายน 2555

สารบัญ
บทที่ 1

บทที่ 2

วิธีการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุ
- วัตถุประสงคของการจัดทําคูมือ
- ขอบเขต
- คําจํากัดความ
- หนาที่ความรับผิดชอบ/หนวยงานที่เกี่ยวของ
- แผนภูมิกระบวนงานการขอใชที่ดินราชพัสดุในความครอบครองของ
กรมชลประทาน
- แผนภูมิกระบวนงานการขอใชที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน
- ขั้นตอนในการดําเนินการ
- มาตรฐานงาน
- ระบบติดตามและประเมินผล
- แบบฟอรมที่ใช
- เอกสารอางอิง
ประเภทของการขออนุญาตใชที่ดิน
1. การขออนุญาตกอสรางสะพานขามทางน้ําชลประทาน
2. การขออนุญาตกอสรางสะพานเลียบทางน้ําชลประทาน
3. การขออนุญาตวางทอประปาในเขตชลประทาน
4. การขออนุญาตฝงทอกาซ และทอน้ํามัน
5. การขออนุญาตระบายน้ําที่ผานระบบบําบัดน้ําเสียลงทางน้ําชลประทาน
6. การขออนุญาตใชน้ําชลประทาน ตั้งโรงสูบน้ําและวางทอสงน้ํา
7. การขออนุญาตปกเสา พาดสายหรือรอยสายไฟฟา/โทรศัพทในเขตชลประทาน
8. การขออนุญาตกอสรางถนนและปรับปรุงถนนคันคลอง คันกั้นน้ํา
และถนนชลประทาน
9. การขออนุญาตกอสรางทางเชื่อม
10. การขออนุญาตกอสรางสิ่งปลูกสรางเปนการชั่วคราวในเขตชลประทาน
11. การขออนุญาตใชที่ดินบริเวณอางเก็บน้ํา และแหลงน้ําตางๆ ของกรมชลประทาน
เพื่อจัดเปนสถานที่ทองเที่ยว
12. การขออนุญาตเลี้ยงปลาในกระชัง
13. การขออนุญาตใหขุดลอก
14. การขออนุญาตกอสรางอาคารปองกันตลิ่งทางน้ําชลประทาน
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บทที่ 3

การขออนุญาตจัดระเบียบการเดินรถโดยสารบนถนนคันคลองชลประทาน

229

บทที่ 4

การตออายุหนังสืออนุญาต

231

บทที่ 5

การใหคําแนะนําการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล

234

ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ

ภาคผนวก

แบบฟอรมการขอใชที่ราชพัสดุ และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทาน
ใชประโยชน
แบบฟอรมหนังสืออนุญาตใหใชที่ราชพัสดุ และที่ดินของรัฐประเภทอื่น
ที่กรมชลประทานใชประโยชน
เอกสารอางอิงของกระทรวงการคลัง และกรมธนารักษ
เอกสารอางอิงของกรมชลประทาน
- คําสั่งคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติการขออนุญาตเกี่ยวกับ
ที่ราชพัสดุ และการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ ที่ 1/2554
ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2554 เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน
ดานการขอใชและจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ
************************

ก1
ข1
ค1
ง1
จ1

บทที่ 1

วิธีการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุ
และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน
***********

วัตถุประสงคของการจัดทําคูมือ
การจัดทําคูมือการปฏิบัติงานนี้เปนการนําเสนอกระบวนงานที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานดานการ
ขออนุญาตใชที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทาน
ใชประโยชน โดยมีวัตถุประสงคดังนี้
1. เพื่อใหเจาหนาที่และบุคคลภายนอกผูขอใชที่ราชพัสดุและที่ดินของรัฐประเภทอื่น ไดรับทราบ
ขั้ นตอนการดําเนินงาน ในรายละเอี ยดใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบี ยบ ประกาศ คํ าสั่ ง และหลั กเกณฑ ที่
เกี่ยวของ
2. เพื่ อให เจ าหน าที่ ของกรมชลประทานนํ าไปใช ประโยชนในการปฏิบั ติงาน ตามกระบวนงานขอใช
ที่ราชพัสดุและที่ดินของรัฐประเภทอื่นใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน
3. เพื่อใหบุคคลภายนอกผูขอใชที่ราชพัสดุและที่ดินของรัฐประเภทอื่นปฏิบัติไดถูกตองตามกฎหมาย
กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และหลักเกณฑที่เกี่ยวของ
4. เพื่อใหผูสนใจนําไปใชในการศึกษาเพิ่มเติม และเปนคูมือใหกับเจาหนาที่ผูเริ่มปฏิบัติงานใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งยังเปนการเพิ่มประสิทธิภาพใหกับผูปฏิบัติงาน
5. เพื่อใหผูบริหารสามารถติดตามการปฏิบัติงานไดทุกขั้นตอน
6. เพื่อใชประกอบการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การปฏิบัติงานตามคํารับรองปฏิบัติราชการ
กรมชลประทาน
7. เพื่อสรางมาตรฐานการปฏิบัติงานใหแกเจาหนาที่ สามารถสนองตอบตอยุทธศาสตรกรมชลประทาน

ขอบเขต
ขอบเขตของคูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทานและที่ดิน
ของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชนมีขอบเขตดังตอไปนี้
1. ผูขอเขาทําประโยชนโดยการขอใชไดแก กระทรวง ทบวง กรม องคกรปกครองสวนทองถิ่น
หนวยงานของรัฐหรือองคกรอื่นของรัฐ และใหหมายความรวมถึง รัฐวิสาหกิจ นิติบุคคล บุคคลธรรมดา
2. พื้นที่ที่ขอใชประโยชน แบงเปน 2 ประเภท คือ
2.1 ที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน
2.2 ที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน
3. กําหนดประเภทของการขออนุญาตขอใชและการจัดหาประโยชนโดยวิธีจัดทําสัญญาตางตอบแทนอื่น
นอกเหนือจากการจัดใหเชา แบงได 14 ประเภท รายละเอียดตามบทที่ 2 ประเภทของการขออนุญาตใชที่ดิน
โดยรวมถึงการขออนุ ญาตใช ที่ดิ นของรั ฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน ใหนําประเภทของการขอ
อนุญาตใชที่ดินในบทดังกลาวมาใชโดยอนุโลม
4. ใหถือปฏิบัติตาม กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และหลักเกณฑของกรมชลประทาน กรมธนารักษ
กระทรวงการคลัง และของสวนราชการอื่นที่เกี่ยวของ

-2-

คําจํากัดความ
นิยามของคําจํากัดความ อางอิงตามที่มาของกระทรวงการคลัง
นิยามของคําตอไปนี้ตามความหมายของ มาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518
“ที่ราชพัสดุ” หมายความวา อสังหาริมทรัพยอันเปนทรัพยสินของแผนดินทุกชนิด เวนแตสาธารณ
สมบัติของแผนดิน ดังตอไปนี้
(1) ที่ดินรกรางวางเปลา และที่ดินซึ่งมีผูเวนคืนหรือทอดทิ้งหรือกลับมาเปนของแผนดินโดยประการอื่น
ตามกฎหมายที่ดิน
(2) อสังหาริมทรัพยสําหรับพลเมืองใช หรือสงวนไวเพื่อประโยชนของพลเมืองใชรวมกัน เปนตนวา ที่
ชายตลิ่ง ทางน้ํา ทางหลวง ทะเลสาป
สวนอสังหาริมทรัพยของรัฐวิสาหกิจที่เปนนิติบุคคลและขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไมถือวาเปนที่
ราชพัสดุ
นิยามของคําตอไปนี้ตามความหมายของกฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล
บํารุงรักษา ใช และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2545
“ผูขอใชที่ราชพัสดุ” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม องคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงาน
ของรัฐหรือองคกรอื่นของรัฐที่ขอใชที่ราชพัสดุตามกฎกระทรวงนี้
“ผูใชที่ราชพัสดุ” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม องคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานของรัฐ
หรือองคกรอื่นของรัฐที่เปนผูปกครอง ดูแล หรือใชประโยชนในที่ราชพัสดุ และใหหมายความรวมถึงรัฐวิสาหกิจที่
เปนนิติบุคคลที่มีสิทธิใชที่ราชพัสดุตามกฎหมาย
นิยามของคําตอไปนี้ตามความหมายของระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ
พ.ศ. 2552
“กฎกระทรวง” หมายถึง กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช
และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2545 และที่แกไขเพิ่มเติม
“การจัดทําสัญญาตางตอบแทนอื่น” หมายถึง การจัดหาประโยชนโดยวิธีอื่นนอกเหนือจากการจัดให
เชาตามกฎกระทรวง (เปนกรณีเอกชนขออนุญาตสรางสะพาน ทางเชื่อม ปกเสาพาดสายไฟฟา วางทอประปา
ทอระบายน้ํา วางสายโทรศัพท หรือดําเนินการอื่นใดในลักษณะเดียวกันในที่ราชพัสดุ ซึ่งกรมธนารักษเรียกเก็บ
คาตอบแทน)
นิยามของคําจํากัดความ อางอิงตามที่มาของกรมชลประทาน
นิย ามของคํา ต อไปนี้ ตามความหมายของระเบีย บกรมชลประทานวาดว ยการขอใชและการจัดหา
ประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน พ.ศ. 2551
“ที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน” หมายความถึงที่ดิน 4 ประเภท ดังนี้
ประเภทที่ 1 ที่ดินบริเวณทางน้ําชลประทาน ชานคลอง เขตคันคลอง เขตพนัง หรือเขตถนน
ที่มีไวสําหรับใชประโยชนเฉพาะกิจการชลประทาน
ประเภทที่ 2 ที่ดินเขตอางเก็บน้ําและเขตน้ําทวมที่มีไวสําหรับใชประโยชนเฉพาะกิจการ
ชลประทาน
ประเภทที่ 3 ที่ดินเขตหัวงาน เขตที่ทําการ เขตบานพัก สถานีทดลองการใชน้ําเพื่อการ
ชลประทาน
ประเภทที่ 4 ที่ดินที่สงวนไวเพื่อใชประโยชนในการชลประทาน
**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ **
คูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุ และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน
กรมชลประทาน
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“การขอเขาทํ าประโยชน” หมายถึง การขอใชหรือการขอเชาที่ราชพัสดุในความครอบครองของ
กรมชลประทาน
“การจัดหาประโยชน” หมายถึง การจัดใหเชา หรือการจัดทําสัญญาตางตอบแทนอื่น นอกเหนือจาก
การจัดใหเชา เชน การใหใชโดยมีคาตอบแทน
นิยามของคําตอไปนี้ตามนัยของคําสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 152/2555 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2555
เรื่องมอบอํานาจดําเนินการกรณีหนวยงานของรัฐหรือบุคคลอื่นขอใชที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทาน
ใชประโยชนนอกเหนือจากที่ราชพัสดุ
“ที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน” หมายถึง ที่ดินที่กรมชลประทานไดขอใช
ประโยชนจากสวนราชการอื่น ตามคําสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 151/2555 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2555 เรื่อง มอบ
อํานาจดําเนินการขอใชที่ดินของรัฐทุกประเภท อันไดแก ที่ดินสาธารณประโยชน ที่อุทยานแหงชาติ ที่ปาสงวน
แหงชาติ ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ที่ดินในเขตนิคมสรางตนเอง เปนตน ทั้งนี้นอกเหนือจากที่ราชพัสดุ

หนาที่ความรับผิดชอบ/หนวยงานที่เกี่ยวของ
หนาที่โครงการ หรือหนวยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่ที่ราชพัสดุนั้นตั้งอยูและที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่
กรมชลประทานใชประโยชน มีดังตอไปนี้
1. ใหเจาหนาที่ผูรับคํารองดําเนินการตรวจสอบประเภทที่ดินที่ขออนุญาตใชวาเปนที่ราชพัสดุ หรือ
ที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชนนอกเหนือจากที่ราชพัสดุและคุณสมบัติของผูขอเขาทํา
ประโยชน ตลอดจนเอกสารหลักฐานที่จําเปนที่ใชประกอบคํารองนั้นโดยเร็ว
2. จัดทํารายละเอียดประกอบแผนที่ระบุหมายเลขที่ดินตามหนังสือสําคัญ หรือระวาง หมุดหลักฐาน
เนื้อที่ที่ขอเขาทําประโยชนลงในแผนที่ใหชัดเจน สงใหเจาหนาที่ผูรับคํารองเพื่อจัดทําแบบรายงานตรวจสอบ
ที่ดินและการเปรียบเทียบรายละเอียดและผังบริเวณ
3. ใหความเห็นทางดานวิศวกรรม พิจารณาปญหาและอุปสรรคตาง ๆและกําหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมตาม
กฎหมายวาดวยการชลประทานหลวง
4.
ในกรณีที่ผูอํานวยการสํานักกอสราง หรือหนวยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่ที่ราชพัสดุ
หรือที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชนนอกเหนือจากที่ราชพัสดุนั้น ไมไดอยูในสายการ
บังคับบัญชาของสํานักชลประทาน ใหนําเสนอผูอํานวยการตามสายการบังคับบัญชาของตนนั้นพิจารณาให
ความเห็นในการขอใชประโยชนรวมกันกอน
5. เสนอผูอํานวยการสํานักชลประทานใหความยินยอม หรือไมใหความยินยอม
หนาที่การดําเนินการในลําดับตอไป แบงการดําเนินการเปน 2 กรณี คือ กรณีที่ราชพัสดุและกรณี
ที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชนนอกเหนือจากที่ราชพัสดุ
1. กรณีที่ราชพัสดุ
1.1 หนาที่ของสํานักชลประทาน
ผูอํานวยการสํานักชลประทานพิจารณาใหความยินยอม หรือไมใหความยินยอม (ตามระเบียบ
กรมชลประทานว าด ว ยการขอใช และการจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ร าชพัสดุในความครอบครองของกรม
ชลประทาน พ.ศ. 2551 ประกอบกฎหมายวาดวยการชลประทานหลวง)
**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ **
คูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุ และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน
กรมชลประทาน
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1.2 หนาที่ของกรมธนารักษหรือผูวาราชการจังหวัด หรือธนารักษพื้นที่ผูรับมอบอํานาจ
อธิ บดี กรมธนารักษ หรื อผูวาราชการจังหวัด หรือธนารักษพื้นที่ผูรับมอบอํานาจ พิจ ารณา
อนุญาตหรือไมอนุญาตใหใชที่ราชพัสดุดังกลาว แลวแจงใหกรมชลประทานทราบและดําเนินการตอไป
1.3 หนาที่การออกหนังสืออนุญาตโครงการ หรือหนวยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่ที่ราชพัสดุนั้น
ตั้งอยู
กรมชลประทานโดยโครงการ แจงผูขออนุญาตมาลงนามในหนังสืออนุญาตแลว ผูขออนุญาตจะ
เริ่มดําเนินการกอสรางไดภายหลังลงนามและตามเงื่อนไขในหนังสืออนุญาต
2. กรณีที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชนนอกเหนือจากที่ราชพัสดุ
2.1 หนาที่ของสํานักชลประทาน
ผูอํานวยการสํานักชลประทานพิจารณาใหความยินยอมหรือไมใหความยินยอม (ตามคําสั่งกรม
ชลประทานที่ ข 152/2555 ประกอบกฎหมายวาดวยการชลประทานหลวงและตามระเบียบกรมชลประทานวา
ดวยการขอใชและการจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน พ.ศ. 2551
โดยอนุโลม ทั้งนี้ตองอยูภายใตกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขของหนวยงานของรัฐ
ที่อนุญาตใหกรมชลประทานใชประโยชนในที่ดินของรัฐประเภทนั้น)
2.2 หนาที่ของหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของซึ่งที่ดินของรัฐนั้นตั้งอยู
หนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของซึ่งที่ดินของรัฐนั้นตั้งอยู พิจารณาอนุญาตหรือไมอนุญาตใหใชที่ดิน
ดังกลาว แลวแจงใหกรมชลประทานทราบและดําเนินการตอไป
2.3 หนาที่การออกหนังสืออนุญาตโครงการ หรือหนวยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่ที่ดินของรัฐ
ประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชนนอกเหนือจากที่ราชพัสดุ
กรมชลประทานโดยโครงการแจงผูขออนุญาตมาลงนามในหนังสืออนุญาต ผูขออนุญาตจึงจะเริ่ม
ดําเนินการกอสรางไดภายหลังลงนามและตามเงื่อนไขในหนังสืออนุญาต
หนาที่ของกลุมงานการใชพื้นที่ดานชลประทาน สวนปรับปรุงบํารุงรักษา สํานักบริหารจัดการน้ํา
และอุทกวิทยา มีขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้
1. ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน รวมทั้งใหคําปรึกษา แนะนําปญหาเกี่ยวกับการขออนุญาตใช
ที่ราชพัสดุ และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน
2. ตรวจสอบสําเนาหนังสืออนุญาต หากมีขอผิดพลาดสงสําเนาหนังสืออนุญาตใหโครงการแกไข
3. นํารายละเอียดการอนุญาตเพื่อรวบรวมลงในฐานขอมูล การอนุญ าตใหใชที่ราชพัส ดุและที่ดิน
ของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน

**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ **
คูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุ และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน
กรมชลประทาน

-5กระบวนงานขอใชที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน
ลําดับที่

ผูขออนุญาตยื่นคํารอง
ตามแบบ ชป.393

1
แจงตอบ

2

ระยะ
เวลา
-

ผังกระบวนงาน

แจงตอบ

โครงการ
ชลประทาน/
โครงการสงน้ํา
และบํารุงรักษา
และหนวยงาน
อื่นๆ ของกรม
ชลประทานที่ที่
ราชพัสดุนั้น
ตั้งอยู

สํานักงานกอสราง

15 วัน
ทําการ

สํานักพัฒนา
แหลงน้ําขนาด
กลาง/ขนาดใหญ

ไมยินยอม

4 วัน
ทําการ

สํานักชลประทาน

3

ยินยอม
กําหนด
ระยะ
เวลา
ไมได

ไมอนุญาต
กรมธนารักษแจงผล
การพิจารณาตอ
สํานักชลประทาน

4

รายละเอียดงาน

ผูรับผิดชอบ

ขั้นตอนที่ 1 ยื่นแบบคํารอง (ชป.393) พรอมเอกสารประกอบการขอ
อนุญาต แยกฐานะของผูขออนุญาตเปน 3 ประเภท
1.สวนราชการ
2. รัฐวิสาหกิจ
3. นิติบุคคล/บุคคลธรรมดา
ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
- ตรวจสอบเอกสาร กรอกรายละเอียดในแบบตรวจสอบ
- จัดทําแผนที่รูปตัด
- ใหความเห็นทางดานวิศวกรรม พิจารณาปญหาและอุปสรรคตางๆ ตองาน
ชลประทาน
- พิจารณากฎหมาย กฎ ระเบียบ ฯลฯ
กรณีสํานักงานกอสราง สงเรื่องใหสํานักพัฒนาแหลงน้ําขนาดกลาง/ขนาดใหญ
พิจารณากอนสงเรื่องใหสํานักชลประทานพิจารณาใหความยินยอม/ไมยนิ ยอม
กรณีโครงการชลประทาน/โครงการสงน้ําและบํารุงรักษา สงเรื่องใหสาํ นัก
ชลประทานพิจารณาใหความยินยอม/ไมยินยอม

ผูขออนุญาต

ขั้นตอนที่ 3 ผูอํานวยการสํานักชลประทานพิจารณาใหความยินยอม
กรณีไมใหความยินยอม (ไมอนุญาต)
- ใหทาํ หนังสือไมอนุญาต โดยแจงเหตุผล ขอกฎหมาย พรอมแจงสิทธิการ
อุทธรณภายใน 15 วัน นับแตวนั ที่ไดรับหนังสือแจง
กรณีใหความยินยอม (อนุญาต)
- ใหทําหนังสือลงนามแทนกรม ถึงกรมธนารักษ หรือผูวา ราชการจังหวัด
พรอมแนบเอกสารประกอบการขออนุญาต
- จัดทําหนังสือแจงผูขออนุญาต
พิจารณาอนุญาต/ไมอนุญาต

สํานักชลประทาน

ขั้นตอนที่ 4 รับหนังสือแจงผลการพิจารณาจากกรมธนารักษ
หรือผูวาราชการจังหวัด หรือธนารักษพนื้ ที่ผูรับมอบอํานาจ
- กรณีไมอนุญาต ใหสํานักชลประทานทําหนังสือลงนามแทนกรมแจง
ตอบผูขออนุญาตใหไปใชสิทธิอุทธรณไปยังกรมธนารักษฯลฯ โดยตรง
- กรณีอนุญาต สงเรื่องใหโครงการออกหนังสืออนุญาต
ขั้นตอนที่ 5 โครงการจัดทําหนังสืออนุญาต 4 ชุด พรอมลงนามใน
หนังสืออนุญาตในฐานะนายชางชลประทานซึ่งเปนเจาหนักงานผูอนุญาต
- ตนฉบับเก็บโครงการ
- คูฉบับใหผูรับอนุญาต
- สําเนาใหสาํ นักชลประทานและกลุมงานการใชพื้นที่ดานชลประทาน

สํานักชลประทาน

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

กรมธนารักษ /
ผูวาราชการจังหวัด
ที่ที่ราชพัสดุนั้นตั้งอยู

อนุญาต
1 วัน
ทําการ

สํานักชลประทาน

5

อนุญาต

6

โครงการจัดทําหนังสืออนุญาต

4 วัน
ทําการ

อนุญาต
7

8

ผูขออนุญาต
กลุมงานการใชพื้นที่ดานชลประทาน
ตรวจสอบสําเนาหนังสืออนุญาต

รวม

-

ผูขออนุญาตลงนามในหนังสืออนุญาตในฐานะผูรับอนุญาต
แลวจึงจะเริ่มดําเนินการกอสราง ตามแจงขอได

-

- ตรวจสอบสําเนาหนังสืออนุญาต
- จัดทําฐานขอมูลการใชที่ดินเพื่อวิเคราะห ติดตามและประเมินผล

24 วัน
ทําการ

ขั้นตอนที่ 1 ถึงขั้นตอนที่ 5
- ไมรวมระยะเวลาการจัดสงและรับคืน กรณีเอกสารไมถูกตอง
ไมครบถวน
- ไมรวมระยะเวลาที่กรมธนารักษพิจารณาใหใชพื้นที่

* ตามประกาศกรมชลประทาน เรื่อง การรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ พ.ศ. 2552

สํานักงานกอสราง/
โครงการชลประทาน /
โครงการสงน้ําและ
บํารุงรักษา/หนวยงาน
อื่นๆของกรมชลประทาน
ที่ที่ราชพัสดุนั้นตั้งอยู
ผูขออนุญาต
กลุมงานการใชพื้นที่
ดานชลประทาน

-6กระบวนงานการขอใชที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานขอใชประโยชน
ลําดับที่
1

ผังกระบวนงาน

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน

-

ขั้นตอนที่ 1 ยื่นแบบคํารอง (ชป.393) พรอมเอกสารประกอบการขออนุญาต แยก
ฐานะของผูขออนุญาตเปน 3 ประเภท
1. สวนราชการ
2. รัฐวิสาหกิจ
3. นิติบุคคล/บุคคลธรรมดา
ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
- ตรวจสอบเอกสาร กรอกรายละเอียดในแบบตรวจสอบ จัดทําแผนที่รูปตัด
- ใหความเห็นทางดานวิศวกรรม พิจารณาปญหาและอุปสรรคตางๆ ตองานชลประทาน
- พิจารณากฎหมาย กฎ ระเบียบ ฯลฯ
กรณีโครงการชลประทาน/โครงการสงน้ําและบํารุงรักษา สงเรื่องใหสํานักชลประทานพิจารณาให
ความยินยอม/ไมยินยอม
กรณีสํานักงานกอสราง สงเรื่องใหสํานักพัฒนาแหลงน้ําขนาดกลาง/ขนาดใหญ พิจารณากอนสงเรื่อง
ใหสํานักชลประทานพิจารณาใหความยินยอม/ไมยินยอม
- พิจารณาเงื่อนไขการไดรับอนุญาตใหใชที่ดินของหนวยงานของรัฐ
- พิจารณาคํารองขอใชที่ดิน
- พิจารณากฎหมายและเงื่อนไขของหนวยงานของรัฐที่อนุญาตใหกรมชลประทานใชประโยชนในที่ดิน
ของรัฐประเภทนั้น
- กรณีเงื่อนไขระบุหามมิใหผูอื่นใชประโยชนรวมดวยใหผูอํานวยการสํานักพัฒนาแหลงน้ําขนาด
กลาง/ขนาดใหญ ทําหนังสือไมยินยอมโดยแจงเหตุขอขัดของตอผูขออนุญาต
- กรณีเงื่อนไขไมไดระบุหามใหพิจารณาในหลักการวาจะอนุญาต/ไมอนุญาต (มีขอ ขัดของหรือไม) ให
ผูอื่นใชประโยชนรวมดวย และใหสงเรื่องแจงใหผูอํานวยการสํานักชลประทานเพื่อดําเนินการตอไป
ขั้นตอนที่ 3 ผูอํานวยการสํานักชลประทานดําเนินการ ทั้งกรณีสํานักพัฒนาแหลงน้ํา
ขนาดกลาง/ขนาดใหญเสนอผลการพิจารณาและกรณีที่เปนผูรับผิดชอบพื้นที่
กรณีไมใชการขอใชพื้นที่ในเขตโครงการกอสรางและเงื่อนไขระบุหามมิใหผูอื่นใช
ประโยชนรวมดวยใหผูอํานวยการสํานักชลประทานทําหนังสือไมยินยอมโดยแจง
เหตุขัดของตอผูขออนุญาต
ถาเงื่อนไขไมไดระบุหามใหพิจารณา ดังนี้
กรณีไมใหความยินยอม (ไมอนุญาต)
- ใหทําหนังสือไมอนุญาตแจงผูขออนุญาตทราบ โดยแจงเหตุผล ขอกฎหมายพรอมแจงสิทธิ
การอุทธรณภายใน 15 วัน นับแตวันที่ผูขออนุญาตไดรับหนังสือแจง
กรณีใหความยินยอม (อนุญาต)
- ใหทําหนังสือลงนามแทนกรมแจงผูขออนุญาต พรอมกําหนดเงื่อนไข (ถามี) เพื่อใหผูขออนุญาต
ใชประกอบการยื่นคําขออนุญาตตอหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ ซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยูเพื่อพิจารณา
ขั้นตอนที่ 4 ผูขออนุญาตเมื่อไดรับหนังสือแจงตอบจากรมชลประทาน โดยสํานักชลประทานให
ความยินยอมใหผูขออนุญาตนําหนังสือกรมใชประกอบการยื่นคําขออนุญาตตอหนวยงานของรัฐ
ที่เกี่ยวของซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู เพื่อพิจารณาตามอํานาจหนาที่

ผูขออนุญาต/ผูแทน

กําหนด
ระยะเวลา
ไมได

ขั้นตอนที่ 5 หนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ ซึ่งมีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายพิจารณา
- กรณีอนุญาตใหใชที่ดินดังกลาวแลวจะแจงใหผูขออนุญาต (หรือไดแจงใหกรม
ชลประทานทราบดวย) เพื่อผูขออนุญาตแจงกรมดําเนินการตอไป
- กรณีไมอนุญาตใหใชที่ดินดังกลาวจะแจงการไมอนุญาตใชใหผูขออนุญาต (หรือได
แจงใหกรมชลประทานทราบดวย)

หนวยงานของรัฐที่
เกี่ยวของ

1 วัน
ทําการ

ขั้นตอนที่ 6 รับหนังสือแจงผลการพิจารณาจากผูขออนุญาต (หรือจากหนวยงานของ
รัฐที่เกี่ยวของ ถามี) กรณีอนุญาต/อนุมัติ สงเรื่องใหโครงการในเขตพื้นที่ความ
รับผิดชอบออกหนังสืออนุญาตตามกฎหมายวาดวยการชลประทานหลวง

สํานักชลประทาน

4 วัน
ทําการ

ขั้นตอนที่ 7 โครงการฯ จัดทําหนังสืออนุญาต 4 ชุด พรอมลงนามในหนังสืออนุญาต
ในฐานะนายชางชลประทานซึ่งเปนเจาพนักงานผูอนุญาต
- ตนฉบับเก็บโครงการฯ
- คูฉบับใหผูรับอนุญาต
- สําเนาใหสํานักชลประทานและกลุมงานการใชพื้นที่ดานชลประทาน

สํานักงานกอสราง/
โครงการชลประทาน /
โครงการสงน้ําและ
บํารุงรักษา/หนวยงานอื่นๆ
ของกรมชลประทาน

-

ขั้นตอนที่ 8 ผูขออนุญาต ลงนามในหนังสืออนุญาตในฐานะผูรับอนุญาต
แลวจึงจะเริ่มดําเนินการกอสรางได

ผูขออนุญาต

-

ขั้นตอนที่ 9
- ติดตามและตรวจสอบสําเนาหนังสืออนุญาตเสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น
- จัดทําฐานขอมูลการใชที่ดินเพื่อวิเคราะห ติดตามและประเมินผล

กลุมงานการใชพื้นที่
ดานชลประทาน

24 วัน
ทําการ

9 ขั้นตอน - ไมรวมระยะเวลาการจัดสงและรับคืน กรณีเอกสารไมครบ
- ไมรวมระยะเวลาที่หนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของพิจารณาใหใชพื้นที่

ผูขออนุญาตยื่นคํารอง
ตามแบบ ชป.393
15 วัน
ทําการ

2

โครงการ
กอสราง

โครงการ
ชลประทาน/
โครงการ
สงน้ําและ
บํารุงรักษา

ไมยินยอม

สํานักพัฒนา
แหลงน้ํา
ขนาดกลาง/
ขนาดใหญ
ยินยอม
4 วัน
ทําการ

ไมยินยอม

สํานักชลประทาน
3

4

5

ยินยอม

ผูขออนุญาต
อนุญาต/ไมอนุญาต

หนวยงานของรัฐ
ที่เกี่ยวของ

อนุญาต/ไมอนุญาต

6

สํานักชลประทาน

7

กําหนด
ระยะเวลา
ไมได

อนุญาต

โครงการจัดทําหนังสืออนุญาต
อนุญาต

8

ผูขออนุญาต

9

กลุมงานการใชพื้นที่ดานชลประทาน
ตรวจสอบสําเนาหนังสืออนุญาต
รวม

หมายเหตุ : เวนแตเปนเรื่องที่เกี่ยวกับนโยบายสําคัญ ใหรายงานความเห็นพรอมเหตุผลเสนอกรมพิจารณา

ผูรับผิดชอบ

- สํานักพัฒนาแหลงน้ํา
ขนาดกลาง/ขนาดใหญ
- สํานักงานกอสราง/
โครงการชลประทาน /
โครงการสงน้ําและ
บํารุงรักษา/หนวยงานอื่นๆ
ของกรมชลประทานที่
ที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่
กรมชลประทานใช
ประโยชนนอกเหนือจาก
ที่ราชพัสดุนั้นตั้งอยู

สํานักชลประทาน

ผูขออนุญาต

-7-

ขั้นตอนในการดําเนินการ
การขอใชที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทานและที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรม
ชลประทานใชประโยชน
1. ผูขออนุญาตยื่นคํารองขอใชที่ดินตอโครงการหรือหนวยงานอื่นๆของกรมชลประทานที่ที่ดินนั้นตั้งอยู
โดยมีหลักฐานประกอบคําขออนุญาตของผูขออนุญาตใชที่ดิน แบงไดดังนี้
1.1 สวนราชการ (กระทรวง ทบวง กรม องคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานของรัฐ หรือองคกรอื่นของรัฐ)
1.1.1 ยื่นคํารองขอใชที่ดิน (แบบ ชป.393) ลงนามโดยผูแทน กระทรวง ทบวง กรม องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น หนวยงานของรัฐ องคกรอื่นของรัฐ หรือผูรับมอบอํานาจ (มีหนังสือมอบอํานาจ)
1.1.2 แผนที่แสดงจุดที่ขออนุญาต แบบแปลน แผนผังที่แสดงรูปตัดตรงบริเวณที่ขออนุญาต (ขนาด A1)
พรอมรายการคํานวณ ที่มีวิศวกรซึ่งเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติวิศวกร
พ.ศ. 2542 ลงนามรับรอง โดยใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาที่
กําหนดไวในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือ
รับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
1.2.3 สําเนาหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ผูควบคุมการกอสราง (ลงนาม
รับรองสําเนา) โดยใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาที่กําหนดไว
ในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือรับรองของผู
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ระหวางทําการกอสรางสิ่งปลูกสรางใบอนุญาตตองไมหมดอายุ)
1.2. รัฐวิสาหกิจ
1.2.1 ยื่ นคํ าร องขอใช ที่ ดิ น (แบบ ชป.393) ลงนามโดยผู แทนรั ฐวิ สาหกิ จ หรื อผู ได รั บมอบอํ านาจ
(มีหนังสือมอบอํานาจพรอมทั้งติดอากรแสตมป 30 บาท)
1.2.2 แผนที่แสดงจุดที่ขออนุญาต แบบแปลน แผนผังที่แสดงรูปตัดตรงบริเวณที่ขออนุญาต (ขนาด A1)
พร อมรายการคํ านวณ ที่ มี วิ ศวกรซึ่ งเป น ผู ป ระกอบวิช าชีพ วิ ศวกรรมควบคุ ม ตามพระราชบั ญ ญั ติ วิ ศวกร
พ.ศ. 2542 ลงนามรับรอง โดยใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขา
ที่กําหนดไวในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือ
รับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
1.2.3 สําเนาหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ผูควบคุมการกอสราง (ลงนาม
รับรองสําเนา) โดยใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาที่กําหนดไวใน
กฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือรับรองของผู
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ระหวางทําการกอสรางสิ่งปลูกสรางใบอนุญาตตองไมหมดอายุ)
1.3. นิติบุคคล/บุคคลธรรมดา
1.3.1 ยื่นคํารองขอใชที่ดิน (แบบ ชป.393)
1.3.2. ตนฉบับหนังสือรับรองนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย รับรองไมเกิน
1 เดื อ น หรื อ สํ า เนาหนั ง สื อ รั บ รองนิ ติ บุ ค คลดั ง กล า ว พร อ มลงนามรั บ รองโดยกรรมการผู มี อํ า นาจและ
ประทับ ตราสํ า คัญ ของนิ ติบุคคลนั้น หรื อโดยหุนสว นผูจัดการผูมีอํานาจ หรือ หนังสือรับ รองนิติบุคคลทาง
อิเล็กทรอนิกส
1.3.3. สําเนาบัตรประชาชน สําเนาทะเบียนบานของผูขออนุญาต (ลงนามรับรองสําเนา)
**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ **
คูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุ และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน
กรมชลประทาน
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1.3.4. ถามีการมอบอํานาจ ตองทําเปนหนังสือมอบอํานาจ ติดอากรแสตมป 30 บาท พรอมสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบาน ของผูมอบอํานาจและของผูรับมอบอํานาจ (ลงนามรับรองสําเนา)
1.3.5. หากเปนบริษัท หางหุนสวน ผูมีสิทธิลงนามในหนังสือมอบอํานาจ จะตองเปนกรรมการหรือ
หุนสวนผูจัดการผูที่มีอํานาจตามหนังสือของกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย (ลงนามรับรองสําเนา)
1.3.6 สําเนาโฉนดที่ดินของผูขออนุญาต (ลงนามรับรองสําเนา) ใชประกอบการขออนุญาตบางประเภท
1.3.7 กรณีที่ดินของผูขออนุญาต ตามขอ 1.3.6 มีบุคคลหลายบุคคลเปนเจาของกรรมสิทธิ์รวมดังปรากฏ
รายละเอียดในโฉนดที่ดินที่แนบ เจาของกรรมสิทธิ์รวมทั้งหมดจะตองลงนามในฐานะผูขออนุญาตตามแบบฟอรม
ขออนุญาต ใชที่ราชพัสดุ (ชป.393) ทุกราย หรือมอบอํานาจใหบุคคลใดกระทําการแทน โดยตองทําเปนหนังสือ
มอบอํานาจ ติดอากรแสตมป 30 บาท พรอมสําเนาบัตรประชาชน สําเนาทะเบียนบาน ของผูมอบอํานาจและ
ของผูรับมอบอํานาจ (ลงนามรับรองสําเนา)
1.3.8 กรณีที่ดินของผูขออนุญาตติดภาระจํานอง ตองมีหนังสือยินยอมจากผูรับจํานอง
1.3.9 แผนที่แสดงจุดที่ขออนุญาต แบบแปลน แผนผังที่แสดงรูปตัดตรงบริเวณที่ขออนุญาต (ขนาด A1)
พรอมรายการคํานวณ ที่มีวิศวกรซึ่งเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542
ลงนามรับรอง โดยใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาที่กําหนดไวใน
กฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือรับรองของผู
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
1.3.10 สําเนาหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ผูควบคุมการกอสราง (ลงนาม
รับรองสําเนา) โดยใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาที่กําหนดไวใน
กฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือรับรองของ
ผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ระหวางทําการกอสรางสิ่งปลูกสรางใบอนุญาตฯ ตองไมหมดอายุ)
2. การดําเนินการตรวจสอบประเภทที่ดินที่ขออนุญาตใช โดยแบงที่ดินที่ขอใช ออกเปน 2 กรณี คือ กรณีที่
ราชพัสดุ และ กรณีที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชนนอกเหนือจากที่ราชพัสดุ
2.1 การดําเนินการในกรณีของที่ราชพัสดุ
2.1.1 การพิจารณาดําเนินการของโครงการ หรือหนวยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่ที่ราชพัสดุนั้นตั้งอยู
มีขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้
2.1.1.1 ใหเจาหนาที่ผูรับคํารองดําเนินการตรวจสอบประเภทที่ราชพัสดุ และคุณสมบัติของผูขอเขา
ทําประโยชน ตลอดจนเอกสารหลักฐานที่จําเปนที่ใชประกอบคํารองนั้นโดยเร็ว
2.1.1.2 ถาคํารองนั้น ขัดกับหลักเกณฑการขอใช หรือการจัดหาประโยชนในที่ราชพัส ดุในความ
ครอบครองของกรมชลประทาน และกฎหมายวาดวยการชลประทานหลวง ใหเจาหนาที่ผูรับคํารองทําหนังสือ
ตอบ แจงขอขัดของใหผูขอเขาทําประโยชนทราบโดยตรง ภายใน 7 วันทําการ นับแตวันรับคํารอง
2.1.1.3 หากคํ า ร อ งนั้ น ถู ก ต อ ง ให เ จ า หน า ที่ ผู รั บ คํ า ร อ งมี ห นั ง สื อ แจ ง ผู ข อเข า ทํ า ประโยชน
(ผู ข ออนุ ญ าต) ภายใน 3 วั น ทํ า การและให ผู ขออนุ ญ าตจั ด ทํ า แผนที่ แ ละผั ง บริเ วณที่ ร าชพั ส ดุ ที่ข อใช นั้ น
พรอมทํารายละเอียดประกอบแผนที่ระบุหมายเลขที่ดินตามหนังสือสําคัญหรือระวางหมุดหลักฐาน เนื้อที่ที่
ขอเขาทําประโยชนลงในแผนที่ ใหชัดเจน รวมทั้งนําสงแบบแปลน รูปตัด ซึ่งแสดงรายละเอียดของสิ่งปลูกสราง
ที่จะขออนุญาตดําเนินการในที่ดินที่ขอใชนั้น สงใหเจาหนาที่ผูรับคํารอง เพื่อจัดทําแบบรายงานตรวจสอบที่ดิน
และเปรียบเทียบรายละเอียดผังบริเวณ ตอไป

**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ **
คูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุ และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน
กรมชลประทาน
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2.1.1.4 เจาหนาที่ของโครงการผูรับคํารอง ตองจัดทําแผนที่แสดงจุดขออนุญาต ผังบริเวณ และรูปตัด
ณ จุ ด ขออนุ ญ าตก อ สร า ง โดยรายละเอี ย ดข า งต น นี้ ต อ งผ า นการลงนามเห็ น ชอบ อนุ มั ติ ใ นแบบและ
รายละเอียดจากผูมีอํานาจตามกรอบแบบเอกสารที่กรมชลประทานกําหนดแนบทายคูมือนี้
2.1.1.5 จัดทํารายงานตรวจสอบการขออนุญาต
2.1.1.6 ใหความเห็นทางดานวิศวกรรม พิจารณาปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ตองานชลประทานให
เปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และหลักเกณฑที่เกี่ยวของ
2.1.1.7 หากมีความจําเปนจะกําหนดเงื่อนไขพิเศษนอกเหนือจากเงื่อนไขในหนังสืออนุญาตกําหนดได
แตทั้งนี้ตองอยูภายใตกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และหลักเกณฑที่เกี่ยวของ
2.1.1.8 ใหผูมีอํานาจที่โครงการกําหนดไว ลงนามกํากับในแบบแปลน รูปตัด ซึ่งแสดงรายละเอียดของ
สิ่งปลูกสราง ที่ผูขออนุญาตนําสงทั้งหมด เพื่อนําเสนอผูอํานวยการในสายการบังคับบัญชาตอไป
2.1.1.9 ในกรณีที่ผูอํานวยการโครงการ หรือหนวยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่ที่ราชพัสดุนั้น อยูใน
สายการบังคับบัญชาของสํานักชลประทาน ใหนําเสนอผูอํานวยการสํานักชลประทานใหความยินยอม หรือไมให
ความยินยอมตอไป
2.1.1.10 ในกรณีที่ผูอํานวยการสํานักงานกอสรางหรือหนวยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่ที่ราช
พัสดุนั้นไมไดอยูในสายการบังคับบัญชาของสํานักชลประทาน ใหนําเสนอผูอํานวยการตามสายการบังคับบัญชา
ของตนนั้ น พิ จ ารณาให ค วามเห็ น ในการขอใช ป ระโยชน ร ว มกั น กอ น แล ว จึ งนํ า เสนอผูอํ า นวยการสํ า นั ก
ชลประทานใหความยินยอม หรือไมใหความยินยอม ตอไป
2.1.2 การพิจารณาของสํานักชลประทาน
2.1.2.1 ผูอํานวยการสํานักชลประทานดําเนินการพิจารณาใหความยินยอมหรือไมใหความยินยอม
(ตามระเบียบกรมชลประทานวาดวยการขอใชและการจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุในความครอบครอง
ของกรมชลประทาน พ.ศ. 2551 ประกอบกฎหมายวาดวยการชลประทานหลวง)
2.1.2.2 กรณีใหความยินยอม (อนุญาต) ใหทําหนังสือลงนามแทนกรมชลประทาน กําหนดเงื่อนไข
(ถามีตามขอ 2.1.1.7) พรอมเอกสารการขออนุญาตใหกรมธนารักษหรือผูวาราชการจังหวัด หรือธนารักษพื้นที่
ผูรับมอบอํานาจพิจารณา และสงสําเนาแจงผูขออนุญาต รับทราบตอไป
2.1.2.3 กรณีไมใหความยินยอม (ไมอนุญาต) ใหทําหนังสือไมอนุญาตโดยแจงเหตุผล ขอกฎหมาย
ใหผูขออนุญาตทราบ
2.1.3 การพิจารณาของกรมธนารักษหรือผูวาราชการจังหวัดหรือธนารักษพื้นที่ผูรับมอบอํานาจ
2.1.3.1 เมื่ออธิบดีกรมธนารักษ หรือผูวาราชการจังหวัด หรือธนารักษพื้นที่ผูรับมอบอํานาจ พิจารณา
อนุญาตใหใชที่ราชพัสดุดังกลาวแลว จึงใหผูขออนุญาตชําระคาทดแทนการใชประโยชน และแจงการอนุญาต
ใช ใหกรมชลประทานทราบและดําเนินการตอไป
2.1.3.2 ในกรณี อธิบดีกรมธนารักษ หรือผูวาราชการจังหวัด หรือธนารักษพื้นที่ผูรับ มอบอํานาจ
พิจารณาไมอนุญาตใหใชที่ราชพัสดุดังกลาว จะแจงการไมอนุญาตใช ใหผูขออนุญาต และกรมชลประทานทราบ
ตอไป

**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ **
คูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุ และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน
กรมชลประทาน
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2.1.4 การออกหนังสืออนุญาตโครงการ หรือหนวยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่ที่ราชพัสดุนั้นตั้งอยู
2.1.4.1 เมื่ออธิบดีกรมธนารักษ หรือผูวาราชการจังหวัดหรือธนารักษพื้นที่ผูรับมอบอํานาจ พิจารณา
อนุญาตใหใชที่ดิน และผูขอใชที่ดินไดชําระคาทดแทนการใชประโยชน พรอมลงนามในบันทึกคํายินยอมปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขในแบบกรมธนารักษ แลว จึงมีหนังสือแจงการอนุญาตใหกรมชลประทานทราบ และตอมาเมื่อ
กรมชลประทานโดยโครงการแจงผูขออนุญาตมาลงนามในหนังสืออนุญาต ผูขออนุญาตจึงจะเริ่มดําเนินการ
กอสรางไดภายหลังลงนามและตามเงื่อนไขในหนังสืออนุญาต
2.1.4.2 หนังสืออนุญาต มีการจัดทําจํานวน 4 ชุด ดังนี้
ตนฉบับ เก็บไวที่โครงการ 1 ชุด
คูฉบับ เก็บไวที่ผูรับอนุญาต 1 ชุด
สําเนา เก็บไวที่สํานักชลประทาน 1 ชุด
สําเนา เก็บไวที่กลุมงานการใชพื้นที่ดานชลประทาน 1 ชุด
2.2 การดํ าเนิ นการในกรณี ของที่ ดิ นของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชนนอกเหนือจากที่
ราชพัสดุ
2.2.1 การพิจารณาดําเนินการของโครงการ หรือหนวยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่ที่ดินของรัฐประเภทอื่น
ที่กรมชลประทานใชประโยชนนอกเหนือจากที่ราชพัสดุนั้น ตั้งอยู มีขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้
2.2.1.1 ใหเจาหนาที่ผูรับคํารองดําเนินการตรวจสอบประเภทที่ดินที่มีผูมาขออนุญาตใชนั้นเปนที่ดินฯ
ที่หนวยงานของรัฐนั้นๆ ไดอนุญาตใหกรมชลประทานใชประโยชนภายในกรอบวัตถุประสงคที่ขอใช โดยตอง
พิจารณาเงื่อนไขการไดรับอนุญาต และพิจารณาวามีขอหามใหผูอื่นมาใชประโยชนรวมไดหรือไม
2.2.1.2 หากหน ว ยงานของรัฐ ที่อนุญ าตใหกรมชลประทานใชประโยชนที่ดิน ฯ ระบุเงื่อนไขหาม
กรมชลประทานนํ า ที่ ดิ น ที่ ไ ด รั บ อนุ ญ าตไปใช น อกกิ จ การที่ ข อหรื อ ไปให ผู อื่ น ใช ป ระโยชน ร ว มด ว ย
ให โ ครงการ หรื อ หน ว ยงานอื่ น ๆ ของกรมชลประทานที่ รั บ คํ า ร อ งนั้ น ทํ า หนั ง สื อ ให ผู อํ า นวยการสํ า นั ก
ชลประทาน ผูอํานวยการสํานักพัฒนาแหลงน้ําขนาดกลาง ผูอํานวยการสํานักพัฒนาแหลงน้ําขนาดใหญ
ตามสายการบั งคั บ บั ญ ชาแล ว แต กรณี แจง ตอบเหตุขัดของดังกลาวใหผูขออนุญ าตทราบ (ตามคําสั่งกรม
ชลประทาน ที่ ข 152/2555)
2.2.1.3 หากหนวยงานของรัฐที่อนุญาตใหกรมชลประทานใชประโยชนที่ดินฯ ไมไดระบุหรือมีเงื่อนไข
หามกรมชลประทานนําที่ดินที่ไดรับอนุญาต ไปใหผูอื่นใชประโยชนรวมดวย ใหโครงการ หรือหนวยงานอื่นๆ
ของกรมชลประทานที่รับคํารองนั้น ดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูขอเขาทําประโยชนตลอดจนเอกสาร
หลักฐานที่จําเปนที่ใชประกอบคํารองนั้นโดยเร็ว แลวจัดทํารายงานตรวจสอบการขออนุญาต
2.2.1.4 พิจารณาใหความเห็นทางดานวิศวกรรม โดยพิจารณาปญหาและอุปสรรคตางๆตองานชลประทาน
วาคํารองนั้นขัดกับการใชประโยชนในการชลประทาน ตามกฎหมายวาดวยการชลประทานหลวง กฎ ระเบียบ
ประกาศ คําสั่ง และหลักเกณฑที่เกี่ยวของ และหลักเกณฑตามระเบียบกรมชลประทานวาดวยการขอใชและ
การจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน พ.ศ. 2551 โดยอนุโลมหรือไม
2.2.1.5 หากเจาหนาที่ผูรับคํารองพิจารณาในเบื้องตนตามขอ 2.2.1.3 และ 2.2.1.4 แลว เห็นวามีขอขัดของ
ในการขอใชประโยชนรวมกัน หรือมีขอขัดของในดานวิศวกรรม ตามกฎหมายวาดวยการชลประทานหลวง ฯลฯ
ใหเสนอความเห็นขอขัดของในการขอใชประโยชนรวมกัน หรือมีขอขัดของในดานวิศวกรรม ใหผูบังคับบัญชา
ตามสายการบังคับบัญชาพิจารณา
2.2.1.6 หากเจาหนาที่ผูรับคํารองพิจารณาในเบื้องตนตามขอ 2.2.1.3 และ 2.2.1.4 แลว เห็นวาไมมี
ข อ ขั ด ข อ งในการขอใช ป ระโยชน ร ว มกั น และไม มี ข อ ขั ด ข อ งในด านวิ ศวกรรม ตามกฎหมายว า ด ว ยการ
**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ **
คูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุ และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน
กรมชลประทาน
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ชลประทานหลวง ฯลฯ ใหผูขออนุญาตจัดทําแผนที่และผังบริเวณที่ดินของรัฐที่ขอใชนั้น พรอมทํารายละเอียด
ประกอบแผนที่ระบุหมายเลขที่ดินตามหนังสือสําคัญหรือระวางหมุดหลักฐาน เนื้อที่ที่ขอเขาทําประโยชนลง
ในแผนที่ ใหชัดเจน รวมทั้งนําสงแบบแปลน รูปตัด ซึ่งแสดงรายละเอีย ดของสิ่งปลูกสรางที่จ ะขออนุญาต
ดําเนินการในที่ดินที่ขอใชนั้น สงใหเจาหนาที่ผูรับคํารองเพื่อจัดทําแบบรายงานตรวจสอบที่ดินและเปรียบเทียบ
รายละเอียดผังบริเวณตอไป
2.2.1.7 เจาหนาที่ของโครงการผูรับคํารอง ตองจัดทําแผนที่แสดงจุดขออนุญาต ผังบริเวณ และรูปตัด
ณ จุดขออนุญาตกอสราง โดยรายละเอียดขางตนนี้ตองผานการลงนามเห็นชอบ อนุมัติในแบบและรายละเอียด
จากผูมีอํานาจตามกรอบแบบเอกสารที่กรมชลประทานกําหนดแนบทายคูมือนี้
2.2.1.8 หากมีความจําเปนจะกําหนดเงื่อนไขพิเศษนอกเหนือจากเงื่อนไขในหนังสืออนุญาตกําหนดได
แตทั้งนี้ตองอยูภายใตกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และหลักเกณฑที่เกี่ยวของ
2.2.1.9 ใหผูมีอํานาจที่โครงการที่กําหนดไวลงนามกํากับในแบบแปลน รูปตัด ซึ่งแสดงรายละเอียด
ของสิ่งปลูกสราง ที่ผูขออนุญาตนําสงทั้งหมด เพื่อนําเสนอผูอํานวยการในสายการบังคับบัญชาตอไป
2.2.1.10 ในกรณีที่ผูอํานวยการโครงการ หรือหนวยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่ที่ดินฯ นั้นอยูใน
สายการบังคับบัญชาของสํานักชลประทาน ใหนําเสนอผูอํานวยการสํานักชลประทานใหความยินยอมหรือไมให
ความยินยอมตอไป
2.2.1.11 ในกรณีที่ผูอํานวยการสํานักกอสราง หรือหนวยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่ที่ดินฯ นั้น
ไมไดอยูในสายการบังคับบัญชาของสํานักชลประทาน ใหนําเสนอผูอํานวยการตามสายการบังคับบัญชาของตน
พิจารณาใหความเห็นในการขอใชประโยชนรวมกันกอน แลวจึงนําเสนอผูอํานวยการสํานักชลประทานใหความ
ยินยอมหรือไมใหความยินยอม ตอไป
2.2.2 การพิจารณาของสํานักชลประทาน
2.2.2.1 ผูอํานวยการสํานักชลประทานพิจารณาใหความยินยอมหรือไมใหความยินยอม (ตามคําสั่ง
กรมชลประทานที่ ข 152/2555 ประกอบกฎหมายวาดวยการชลประทานหลวง และตามระเบียบกรมชลประทาน
วาดวยการขอใชและการจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน พ.ศ. 2551
โดยอนุโลม ทั้งนี้ตองอยูภายใตกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขของหนวยงานของรัฐ
ที่อนุญาตใหกรมชลประทานใชประโยชนในที่ดินของรัฐประเภทนั้น)
2.2.2.2 กรณีใหความยินยอม (อนุญาต) ใหทําหนังสือลงนามแทนกรมชลประทาน แจงผูขออนุญาต
พรอมกําหนดเงื่อนไข (ถามีตามขอ 2.2.1.8) เพื่อใหผูขออนุญาตใชประกอบการยื่นคําขออนุญาตตอหนวยงาน
ของรัฐที่เกี่ยวของ ซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยูเพื่อพิจารณาตามอํานาจหนาที่
2.2.2.3 กรณีไมใหความยินยอม (ไมอนุญาต) ใหทําหนังสือไมอนุญาตแจงผูขออนุญาตทราบ โดยแจง
เหตุผล ขอกฎหมาย พรอมแจงสิทธิการอุทธรณภายใน 15 วัน นับแตวันที่ผูขออนุญาตไดรับหนังสือแจง
2.2.3 การพิจารณาของหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของซึ่งมีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายในการอนุมัติ
อนุญาตใชที่ดินของรัฐที่ตั้งอยู
2.2.3.1 เมื่อหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู พิจารณาอนุญาตใหใชที่ดินดังกลาวแลว
จะแจง ใหผูขออนุญาต (หรือไดแจงใหกรมชลประทานทราบดวย) เพื่อดําเนินการตอไป
2.2.3.2 ในกรณีหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู พิจารณาไมอนุญาตใหใชที่ดินดังกลาว
จะแจงการไมอนุญาตใช ใหผูขออนุญาต (หรือไดแจงใหกรมชลประทานทราบดวย)

**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ **
คูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุ และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน
กรมชลประทาน
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หมายเหตุ : กรณีผูขออนุญาตยื่นคําขอใชประโยชนในที่ดินไปยังหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ ซึ่งที่ดินนั้น
ตั้งอยูโดยตรงและหนวยงานของรัฐแหงนั้นประสานงานมายังกรมชลประทาน ใหผูอํานวยการสํานักชลประทาน
ที่รับผิดชอบพื้นที่ทําหนังสือแจงตอบความเห็นการขอใชประโยชนรวมกัน
2.2.4 การออกหนังสืออนุญาตโครงการ หรือหนวยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่ที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่
กรมชลประทานใชประโยชนนอกเหนือจากที่ราชพัสดุ
2.2.4.1 เมื่อหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู พิจารณาอนุญาตใหใชที่ดิน และผูขอใชได
ดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และหลักเกณฑของหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของนั้นแลว
จึงมีหนังสือแจงการอนุญาตใหกรมชลประทานทราบ
2.2.4.2 เมื่อกรมชลประทานโดยโครงการแจงผูขออนุญาตมาลงนามในหนังสืออนุญาต ผูข ออนุญาตจึง
จะเริ่มดําเนินการกอสรางไดภายหลังลงนามและตามเงื่อนไขในหนังสืออนุญาต
2.2.4.3 หนังสืออนุญาต มีการจัดทําจํานวน 4 ชุด ดังนี้
ตนฉบับ เก็บไวที่โครงการ 1 ชุด
คูฉบับ เก็บไวที่ผูรับอนุญาต 1 ชุด
สําเนา เก็บไวที่สํานักชลประทาน 1 ชุด
สําเนา เก็บไวที่กลุมงานการใชพื้นที่ดานชลประทาน 1 ชุด
3. การพิจารณาดานวิศวกรรม
ดานวิศวกรรมใหพิจารณารายละเอียดตามประเภทของการขออนุญาตบทที่ 2 ในหัวขอการพิจารณา
ดานวิศวกรรม
4. กลุมงานการใชพื้นที่ดานชลประทาน สวนปรับปรุงบํารุงรักษา สํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา
มีขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้
4.1 ติดตามประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งาน รวมทั้ งให คําปรึ กษา แนะนําปญ หาเกี่ย วกับ การขออนุญาตใช
ที่ราชพัสดุ และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน
4.2 ตรวจสอบสําเนาหนังสืออนุญาต หากมีขอผิดพลาดสงสําเนาหนังสืออนุญาตใหโครงการแกไข
4.3 รวบรวมรายละเอียดการอนุญาต ลงในฐานขอมูลการอนุญาตใหใชที่ราชพัสดุและที่ดินของรัฐประเภท
อื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน

**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ **
คูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุ และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน
กรมชลประทาน
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มาตรฐานงาน
การดํ า เนิ น งานเกี่ ย วกั บ การขอใช ที่ ร าชพั ส ดุ มี ม าตรฐานในการปฏิ บั ติ ง าน ตามประกาศกรม
ชลประทาน เรื่อง การรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ พ.ศ. 2552 โดยการขอใชที่ราชพัสดุในความ
ครอบครองของกรมชลประทาน กําหนดระยะเวลาแลวเสร็จ 24 วันทําการ
สํ า หรั บ มาตรฐานในเชิ งคุ ณ ภาพของงานจะตอ งดํา เนิ น การให ถูก ตองตามกฎหมาย กฎ ระเบีย บ
ประกาศ คํา สั่ง หลั กเกณฑที่กํา หนดไว ในแตละประเภทของการขออนุญาต ซึ่งกรมชลประทานไดกําหนด
แบบฟอรมการขออนุญาต แบบฟอรมการตรวจสอบ และแบบฟอรมการออกหนังสืออนุญาตเปนตัวกําหนด
มาตรฐานในเชิงคุณภาพ

ระบบติดตามและประเมินผล
มาตรฐานในการติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามแผนการดําเนินงานของกลุมงานการใช
พื้นที่ดานชลประทาน สวนปรับปรุงบํารุงรักษา สํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา มีดังนี้
- การตรวจสอบสําเนาหนังสืออนุญาตจากแบบตรวจสอบหนังสืออนุญาตใหใชที่ดิน/การตออายุ
ตามที่กลุมงานการใชพื้นที่ดานชลประทานกําหนดขึ้น เพื่อใหการตรวจสอบของเจาหนาที่ไดมาตรฐานเดียวกัน
- การติดตามผลการดําเนินการจากฐานขอมูลการขอใชที่ราชพัสดุและที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่
กรมชลประทานใช ป ระโยชน กรณี ที่ มี การแก ไขสํ าเนาหนั งสื ออนุ ญาต หรื อมี การต ออายุ หนั งสื ออนุ ญาต
กลุมงานการใชพื้นที่ดานชลประทนจะไดมีหนังสือแจงใหโครงการฯ ดําเนินการ
- การประเมินผลจากฐานขอมูลโดยทุกสิ้นป กลุมงานการใชพื้นที่ดานชลประทานจะไดสรุปจํานวน
การขออนุญาตใชที่ราชพัสดุ และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน รายงานกรมชลประทาน
เพื่อทราบจํานวนการขออนุญาตโดยแยกสรุปแตละสํานักชลประทาน

แบบฟอรม/บันทึก
การขอใชที่ราชพัสดุ และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน
ผูขออนุญาตใชแบบฟอรม ดังนี้
ชป.393 คําขออนุญาตใชที่ราชพัสดุ
โครงการชลประทาน/โครงการสงน้ําและบํารุงรักษา/โครงการกอสรางและหนวยงานอื่นๆ ของกรมชลประทาน
ที่ที่ราชพัสดุนั้นตั้งอยู และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชนตั้งอยู 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
**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ **
คูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุ และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน
กรมชลประทาน
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ชป.393/7 แบบตรวจสอบการกอสรางถนนเชื่อมและปรับปรุงคันคลอง
ชป.393/8 แบบตรวจสอบการขอใชที่ราชพัสดุ
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 หนังสืออนุญาตใหกอสรางในเขตที่ดินของกรมชลประทาน
ผ.ย.42 หนังสืออนุญาตใหใชที่ดินเพื่อฝงทอระบายน้ําเสีย
ผ.ย.43 หนังสืออนุญาตใหขุดลอกคลองชลประทาน
ผ.ย.44 หนังสืออนุญาตใหกอสรางอาคารปองกันตลิ่งทางน้ําชลประทาน
ผ.ย.53 หนังสืออนุญาตใหทําทางเชื่อม
ผ.ย.55 หนังสือขอตออายุหนังสืออนุญาต
กลุมงานการใชพื้นที่ดานชลประทานใชแบบฟอรม ดังนี้
- แบบตรวจสอบหนังสืออนุญาตใหใชที่ดิน
- แบบตรวจสอบการตออายุหนังสืออนุญาตใหใชที่ดิน
- บันทึกขอความแจงสํานักชลประทาน/โครงการชลประทาน/โครงการสงน้ําและบํารุงรักษา/
และหนวยงานอื่นๆ ของกรมชลประทาน ใหสงสําเนาหนังสืออนุญาตใหใชที่ดิน/สําเนาการตอ
อายุหนังสืออนุญาตใหใชที่ดิน

เอกสารอางอิง
เอกสารอางอิงของกรมธนารักษ กระทรวงการคลัง
- พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518
- กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช และจัดหาประโยชน
เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2545
- กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช และจัดหาประโยชน
เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
- กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช และจัดหาประโยชน
เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
- ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2552
- คําสั่งกรมธนารักษ ที่ 296/2553 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2553 เรื่อง หลักเกณฑการกําหนดอัตรา
คาเชาคาทดแทนและคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ
- คําสั่งกรมธนารักษ ที่ 508/2553 ลงวันที่ 20 กันยายน 2553 เรื่อง มอบอํานาจใหธนารักษพื้นที่
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธนารักษ
- คําสั่งกรมธนารักษ ที่ 509/2553 ลงวันที่ 20 กันยายน 2553 เรื่อง มอบอํานาจใหผวู าราชการจังหวัด
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธนารักษ
**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ **
คูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุ และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน
กรมชลประทาน
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เอกสารอางอิงของกรมชลประทาน
- พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 และที่แกไขเพิ่มเติม
- ระเบี ยบกรมชลประทานวาดวยการขอใชและการจัดหาประโยชนเกี่ยวกับ ที่ราชพัสดุในความ
ครอบครองของกรมชลประทาน พ.ศ. 2551
- ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง การรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ พ.ศ. 2552
ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2552
- คําสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 151/2555 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2555 เรื่อง มอบอํานาจในการดําเนินการ
ขอใชที่ดินของรัฐทุกประเภท อันไดแก ที่ดินสาธารณประโยชน ที่อุทยานแหงชาติ ที่ปาสงวนแหงชาติ
ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ที่ดินในเขตนิคมสรางตนเอง เปนตน ทั้งนี้นอกเหนือจากที่ราชพัสดุ
- คําสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 152/2555 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2555 เรื่อง มอบอํานาจดําเนินการ
กรณี หน วยงานของรั ฐหรื อบุคคลอื่นขอใชที่ ดินของรัฐประเภทอื่ นที่กรมชลประทานใชประโยชน
นอกเหนือจากที่ราชพัสดุ
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
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บทที่ 2

ประเภทของการขออนุญาตใชที่ดิน
การขออนุญาตใชที่ดินในความครอบครองของกรมชลประทาน กรมสามารถพิจารณาใหความยินยอมใหผูขออนุญาต
ใชประโยชนรวมดวยได ในที่ดินทุกประเภทที่กรมครอบครอง โดยสํานักชลประทานจะตองทําหนังสือแจงผูขออนุญาต
และหนวยงานที่ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินพิจารณาอนุญาต (รายละเอียดดังไดกลาวไวแลวในบทที่ 1)
สําหรับประเภทของการขออนุญาตใชที่ดินนั้นมีหลากหลายประเภท ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของผูขออนุญาต โดยในการ
พิ จารณาอนุ ญาตให ใช ที่ ดิ นแต ละประเภทนั้ น จะต องพิ จารณาให เป นไปตามกฎหมาย ระเบี ยบ หลักเกณฑดานวิ ศวกรรม
และจะตองไมเปนอุปสรรคตอการชลประทาน ทั้งนี้ประเภทของการขออนุญาตที่สามารถกําหนดแบบฟอรม 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. การขออนุญาตระบายน้ําที่ผานระบบบําบัดน้ําเสียลงทางน้ําชลประทาน
(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 คันกั้นน้ํา
และถนนชลประทาน
(ชป.393/7) (ผ.ย.40)
9. การขออนุญาตกอสรางทางเชื่อม
(ชป.393/7) (ผ.ย.53)
10. การขออนุญาตกอสรางสิ่งปลูกสรางเปนการชั่วคราวในเขตที่ดินกรมชลประทาน (ชป.393/8) (ผ.ย.41)
11. การขออนุญาตใชที่ดินบริเวณอางเก็บน้ํา และแหลงน้ําตางๆ ของกรมชลประทาน
เพื่อจัดเปนสถานที่ทองเที่ยว
(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
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1. การขออนุญาตกอสรางสะพานขามทางน้ําชลประทาน
1. ผูขออนุญาตยื่นคํารองขอใชที่ดินตอโครงการหรือหนวยงานอื่นๆของกรมชลประทาน ตามที่ที่ดินนั้น
ตั้งอยู โดยมีหลักฐานประกอบคําขออนุญาตของผูขออนุญาตใชที่ดิน แบงไดดังนี้
1.1 สวนราชการ (กระทรวง ทบวง กรม องคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานของรัฐ หรือองคกรอื่นของรัฐ)
1.1.1 ยื่นคํารองขอใชที่ดิน (แบบ ชป.393) ลงนามโดยผูแทน กระทรวง ทบวง กรม องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น หนวยงานของรัฐ องคกรอื่นของรัฐ หรือผูรับมอบอํานาจ (มีหนังสือมอบอํานาจ)
1.1.2 แผนที่แสดงจุดที่ขออนุญาต แบบแปลน แผนผังที่แสดงรูปตัดตรงบริเวณที่ขออนุญาต (ขนาด A1)
พรอมรายการคํ านวณที่ มีวิศวกรซึ่งเปน ผูป ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติวิศวกร
พ.ศ. 2542 ลงนามรับรอง โดยใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตาม
สาขาที่ กําหนดไวในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิ ชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550
และหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
1.1.3 สําเนาหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ผูควบคุมการกอสราง (ลงนาม
รับรองสําเนา)โดยใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาที่กําหนดไว
ในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือรับรอง
ของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ระหวางทําการกอสรางสิ่งปลูกสรางใบอนุญาตตองไมหมดอายุ)
1.2 รัฐวิสาหกิจ
1.2.1 ยื่ นคํ ารองขอใช ที่ดิ น (แบบ ชป.393) ลงนามโดยผูแทนรัฐวิสาหกิจหรือผูไดรับมอบอํานาจ
(มีหนังสือมอบอํานาจพรอมทั้งติดอากรแสตมป 30 บาท)
1.2.2 แผนที่ แ สดงจุ ด ที่ ข ออนุ ญ าต แบบแปลน แผนผั ง ที่ แ สดงรู ป ตั ด ตรงบริ เ วณที่ ข ออนุ ญ าต
(ขนาด A1) พรอมรายการคํานวณ ที่มีวิศวกรซึ่งเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติ
วิศวกร พ.ศ. 2542 ลงนามรับรองโดยใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ตามสาขาที่กําหนดไวในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550
และหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
1.2.3 สําเนาหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ผูควบคุมการกอสราง (ลงนาม
รับรองสําเนา) โดยใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาที่กําหนด
ไวในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือรับรอง
ของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ระหวางทําการกอสรางสิ่งปลูกสรางใบอนุญาตตองไมหมดอายุ)
1.3 นิติบุคคล/บุคคลธรรมดา
1.3.1 ยื่นคํารองขอใชที่ดิน (แบบ ชป.393)
1.3.2 ตนฉบับหนังสือรับรองนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย รับรองไมเกิน
1 เดื อน หรื อสํ า เนาหนั งสื อรั บ รองนิ ติบุ คคลดังกลาวพร อมลงนามรับ รองโดยกรรมการผูมีอํานาจและ
ประทับตราสําคัญของนิติบุคคลนั้น หรือโดยหุนสวนผูจัดการผูมีอํานาจ หรือหนังสือรับรองนิติบุคคลทาง
อิเล็กทรอนิกส
1.3.3 สําเนาบัตรประชาชน สําเนาทะเบียนบานของผูขออนุญาต (ลงนามรับรองสําเนา)
1.3.4 ถามีการมอบอํานาจ ตองทําเปนหนังสือมอบอํานาจติดอากรแสตมป 30 บาท พรอมสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบาน ของผูมอบอํานาจและของผูรับมอบอํานาจ (ลงนามรับรองสําเนา)
**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ **
คูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุ และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน
ประโยชน
กรมชลประทาน
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1.3.5 หากเปนบริษัท หางหุนสวน ผูมีสิทธิลงนามในหนังสือมอบอํานาจจะตองเปนกรรมการหรือ
หุนสวนผูจัดการผูที่มีอํานาจตามหนังสือของกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย (ลงนามรับรองสําเนา)
1.3.6 สําเนาโฉนดที่ดินของผูขออนุญาต (ลงนามรับรองสําเนา)
1.3.7 กรณีที่ดินของผูขออนุญาตมีบุคคลหลายบุคคลเปนเจาของกรรมสิทธิ์รวม ดังปรากฏรายละเอียด
ในโฉนดที่ดินที่แนบ เจาของกรรมสิทธิ์รวมทั้งหมดจะตองลงนามในฐานะผูขออนุญาตตามแบบฟอรม
ขออนุญาตใชที่ราชพัสดุ (ชป.393) ทุกรายหรือมอบอํานาจใหบุคคลใดกระทําการแทน โดยตองทําเปนหนังสือ
มอบอํานาจติดอากรแสตมป 30 บาท พรอมสําเนาบัตรประชาชน สําเนาทะเบียนบานของผูมอบอํานาจ
และผูรับมอบอํานาจ (ลงนามรับรองสําเนา)
1.3.8 กรณีที่ดินของผูขออนุญาตติดภาระจํานอง ตองมีหนังสือยินยอมจากผูรับจํานอง
1.3.9 แผนที่แสดงจุดที่ขออนุญาต แบบแปลน แผนผังที่แสดงรูปตัดตรงบริเวณที่ขออนุญาต (ขนาด A1)
พรอมรายการคํานวณ ที่มีวิศวกรซึ่งเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542
ลงนามรับรอง โดยใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาที่กําหนดไว
ในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือรับรอง
ของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
1.3.10 สําเนาหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ผูควบคุมการกอสราง (ลงนาม
รับรองสําเนา) โดยใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาที่กําหนด
ไวในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือรับรอง
ของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ระหวางทําการกอสรางสิ่งปลูกสรางใบอนุญาตฯ ตองไมหมดอายุ)
2. การดําเนินการตรวจสอบประเภทที่ดินที่ขออนุญาตใช โดยแบงที่ดินที่ขอใช ออกเปน 2 กรณี คือ กรณี
ที่ราชพัสดุ และกรณีที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชนนอกเหนือจากที่ราชพัสดุ
2.1 การดําเนินการในกรณีของที่ราชพัสดุ
2.1.1 การพิจารณาดําเนินการของโครงการ หรือหนวยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่ที่ราชพัสดุนั้นตั้งอยู
มีขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้
2.1.1.1 ให เจ า หนา ที่ ผู รับ คํ าร องดําเนิน การตรวจสอบประเภทที่ร าชพัส ดุ และคุณสมบัติของ
ผูขอเขาทําประโยชน ตลอดจนเอกสารหลักฐานที่จําเปนที่ใชประกอบคํารองนั้นโดยเร็ว
2.1.1.2 ถาคํารองนั้นขัดกับหลักเกณฑการขอใชหรือการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุในความ
ครอบครองของกรมชลประทาน และกฎหมายวา ดว ยการชลประทานหลวง ใหเจ าหนาที่ ผูรั บ คํา รอ ง
ทําหนังสือตอบแจงขอขัดของใหผูขอเขาทําประโยชนทราบโดยตรง ภายใน 7 วันทําการ นับแตวันรับคํารอง
2.1.1.3 หากคํ า ร อ งนั้ น ถู ก ต อ ง ให เ จ า หน า ที่ ผู รั บ คํ า ร อ งมี ห นั ง สื อ แจ ง ผู ข อเข า ทํ า ประโยชน
(ผูขออนุญาต) ภายใน 3 วันทําการ และใหผูขออนุญาตจัดทําแผนที่และผังบริเวณที่ราชพัสดุที่ขอใชนั้น
พรอมทํารายละเอียดประกอบแผนที่ระบุหมายเลขที่ดินตามหนังสือสําคัญหรือระวางหมุดหลักฐาน เนื้อที่ที่
ขอเขาทําประโยชนลงในแผนที่ใหชัดเจน รวมทั้งนําสงแบบแปลน รูปตัด ซึ่งแสดงรายละเอียดของสิ่งปลูก
สร างที่ จ ะขออนุ ญ าตดํ า เนิ น การในที่ ดิ น ที่ข อใช นั้น สงใหเจ าหน าที่ผูรั บ คํา รองเพื่อ จัดทํ าแบบรายงาน
ตรวจสอบที่ดิน และเปรียบเทียบรายละเอียดผังบริเวณตอไป
2.1.1.4 เจาหนาที่ของโครงการผูรับคํารอง ตองจัดทําแผนที่แสดงจุดขออนุญาต ผังบริเวณ และรูปตัด
ณ จุ ดขออนุ ญาตก อสร าง รวมทั้ งแบบรู ปตัดทางน้ําที่อยูดานเหนือน้ําและดานทายน้ําเปนระยะ 20 เมตร
จากจุดขออนุญาต โดยรายละเอียดขางตนนี้ ตองผานการลงนามเห็นชอบ อนุมัติในแบบและรายละเอียด
จากผูมีอํานาจตามกรอบแบบเอกสารที่กรมชลประทานกําหนดแนบทายคูมือนี้
**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ **
คูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุ และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน
ประโยชน
กรมชลประทาน
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2.1.1.5 จัดทํารายงานตรวจสอบการขออนุญาต ชป.393/1
2.1.1.6 ใหความเห็นทางดานวิศวกรรม พิจารณาปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ตองานชลประทาน
ใหเปน ไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และหลักเกณฑที่เกี่ยวของ
2.1.1.7 หากมี ความจํ า เป น จะกําหนดเงื่อนไขพิเศษนอกเหนือจากเงื่อนไขในหนังสืออนุญ าต
กําหนดได แตทั้งนี้ตองอยูภายใตกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และหลักเกณฑที่เกี่ยวของ
2.1.1.8 ใหผูมีอํานาจที่โครงการที่กําหนดไว ลงนามกํากับในแบบแปลน รูปตัด ซึ่งแสดงรายละเอียด
ของสิ่งปลูกสราง ที่ผูขออนุญาตนําสงทั้งหมด เพื่อนําเสนอผูอํานวยการในสายการบังคับบัญชาตอไป
2.1.1.9 ในกรณีที่ผูอํานวยการโครงการ หรือหนวยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่ที่ราชพัสดุนั้น
อยูในสายการบังคับบัญชาของสํานักชลประทาน ใหนําเสนอผูอํานวยการสํานักชลประทานใหความยินยอม
หรือไมใหความยินยอมตอไป
2.1.1.10 ในกรณีที่ผูอํานวยการสํานักงานกอสราง หรือหนวยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่
ที่ร าชพั ส ดุ นั้ น ไม ได อยู ในสายการบั งคั บบัญชาของสํานักชลประทาน ใหนําเสนอผู อํานวยการตามสายการ
บังคับบัญชาของตนนั้น พิจารณาใหความเห็นในการขอใชประโยชนรวมกันกอน แลวจึงนําเสนอผูอํานวยการ
สํานักชลประทานใหความยินยอมหรือไมใหความยินยอมตอไป
2.1.2 การพิจารณาของสํานักชลประทาน
2.1.2.1 ผูอํานวยการสํานักชลประทานดําเนินการพิจารณาใหความยินยอมหรือไมใหความยินยอม
(ตามระเบียบกรมชลประทานวาดวยการขอใชและการจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุในความครอบครอง
ของกรมชลประทาน พ.ศ. 2551 ประกอบกฎหมายวาดวยการชลประทานหลวง)
2.1.2.2 กรณีใหความยินยอม (อนุญาต) ใหทําหนังสือลงนามแทนกรมชลประทาน กําหนดเงื่อนไข
(ถามี) พรอมเอกสารการขออนุญาต ใหกรมธนารักษหรือผูวาราชการจังหวัด หรือธนารักษพื้นที่ผูรับมอบ
อํานาจพิจารณา และสงสําเนาแจงผูขออนุญาต รับทราบตอไป
2.1.2.3 กรณีไมใหความยินยอม (ไมอนุญาต) ใหทําหนังสือไมอนุญาตโดยแจงเหตุผล ขอกฎหมาย
ใหผูขออนุญาตทราบ
2.1.3 การพิจารณาของกรมธนารักษหรือผูวาราชการจังหวัดหรือธนารักษพื้นที่ผูรับมอบอํานาจ
2.1.3.1 เมื่ ออธิ บ ดี ก รมธนารั ก ษห รือ ผูวาราชการจัง หวัด หรือธนารั กษพื้น ที่ผูรับ มอบอํ านาจ
พิจารณาอนุญาตใหใชที่ราชพัสดุดังกลาวแลว จึงใหผูขออนุญาตชําระคาทดแทนการใชประโยชน และแจง
การอนุญาตใชใหกรมชลประทานทราบเพื่อดําเนินการตอไป
2.1.3.2 ในกรณีอธิบดีกรมธนารักษ หรือผูวาราชการจังหวัด หรือธนารักษพื้นที่ผูรับมอบอํานาจ
พิจารณาไมอนุญาตใหใชที่ราชพัสดุดังกลาว จะแจงการไมอนุญาตใชใหผูขออนุญาตและกรมชลประทาน
ทราบตอไป
2.1.4 การออกหนังสืออนุญาตโครงการ หรือหนวยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่ที่ราชพัสดุนั้นตั้งอยู
2.1.4.1 เมื่ ออธิ บ ดี ก รมธนารั ก ษ หรื อผูวา ราชการจั งหวัด หรือธนารั กษพื้น ที่ผูรับ มอบอํ านาจ
พิจารณา อนุญาตใหใชที่ดิน และผูขอใชที่ดิน ไดชําระคาทดแทนการใชประโยชนพรอมลงนามในบันทึก
คํายินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขในแบบกรมธนารักษแลว จึงมีหนังสือแจงการอนุญาตใหกรมชลประทานทราบ
และตอมาเมื่อกรมชลประทานโดยโครงการแจงผูขออนุญาตมาลงนามในหนังสืออนุญาต ผ.ย. 37 ผูขออนุญาต
จึงจะเริ่มดําเนินการกอสรางไดภายหลังลงนามและตามเงื่อนไขในหนังสืออนุญาต
**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ **
คูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุ และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน
ประโยชน
กรมชลประทาน
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2.1.4.2 หนังสืออนุญาต ผ.ย. 37 นั้น มีการจัดทําจํานวน 4 ชุด ดังนี้
- ตนฉบับ เก็บไวที่โครงการ 1 ชุด
- คูฉบับ เก็บไวที่ผูรับอนุญาต 1 ชุด
- สําเนา เก็บไวที่สํานักชลประทาน 1 ชุด
- สําเนา เก็บไวที่กลุมงานการใชพื้นที่ดานชลประทาน 1 ชุด
2.2 การดําเนินการในกรณีของที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน นอกเหนือจากที่
ราชพัสดุ
2.2.1 การพิจารณาดําเนินการของโครงการ หรือหนวยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่ที่ดินของรัฐประเภทอื่น
ที่กรมชลประทานใชประโยชนนอกเหนือจากที่ราชพัสดุนั้น ตั้งอยู มีขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้
2.2.1.1 ใหเจาหนาที่ผูรับคํารองดําเนินการตรวจสอบประเภทที่ดินที่มีผูมาขออนุญาตใชนั้นเปน
ที่ดินฯ ที่หนวยงานของรัฐนั้นๆ ไดอนุญาตใหกรมชลประทานใชประโยชนภายในกรอบวัตถุประสงคที่ขอใช
โดยตองพิจารณาเงื่อนไขการไดรับอนุญาต และพิจารณาวามีขอหามใหผูอื่นมาใชประโยชนรวมไดหรือไม
2.2.1.2 หากหนวยงานของรัฐที่อนุญาตใหกรมชลประทานใชประโยชนที่ดินฯ ระบุเงื่อนไขหาม
กรมชลประทานนํ า ที่ ดิ น ที่ ไ ด รั บ อนุ ญ าตไปใช น อกกิ จ การที่ ข อหรื อ ไปให ผู อื่ น ใช ป ระโยชน ร ว มด ว ย
ใหโ ครงการหรื อหน ว ยงานอื่ น ๆ ของกรมชลประทานที่ รับ คํา รองนั้น ทํ าหนั งสือใหผูอํ านวยการสํานั ก
ชลประทาน ผูอํานวยการสํานักพัฒนาแหลงน้ําขนาดกลาง ผูอํานวยการสํานักพัฒนาแหลงน้ําขนาดใหญ
ตามสายการบั งคั บ บั ญ ชาแล ว แต กรณี แจ งตอบเหตุ ขั ดข องดั งกล าวให ผู ขออนุ ญ าตทราบ (ตามคํ าสั่ ง
กรมชลประทานที่ ข 152/2555)
2.2.1.3 หากหนวยงานของรัฐที่อนุญาตใหกรมชลประทานใชประโยชนที่ดินฯ ไมไดระบุหรือมีเงื่อนไข
หามกรมชลประทานนําที่ดินที่ไดรับอนุญาต ไปใหผูอื่นใชประโยชนรวมดวย ใหโครงการหรือหนวยงานอื่นๆ
ของกรมชลประทานที่รับคํารองนั้น ดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูขอเขาทําประโยชน ตลอดจน
เอกสารหลักฐานที่จําเปนที่ใชประกอบคํารองนั้นโดยเร็ว แลวจัดทํารายงานตรวจสอบการขออนุญาต
ชป.393/1
2.2.1.4 พิจารณาใหความเห็นทางดานวิศวกรรม โดยพิจารณาปญหาและอุปสรรคตางๆ ตองาน
ชลประทาน วาคํารองนั้นขัดกับการใชประโยชนในการชลประทาน ตามกฎหมายวาดวยการชลประทานหลวง
กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และหลักเกณฑที่เกี่ยวของ และหลักเกณฑตามระเบียบกรมชลประทานวาดวย
การขอใช แ ละการจั ด หาประโยชน เ กี่ ย วกั บ ที่ ร าชพั ส ดุ ใ นความครอบครองของกรมชลประทาน
พ.ศ. 2551 โดยอนุโลมหรือไม
2.2.1.5 หากเจาหนาที่ผูรับคํารองพิจารณาในเบื้องตนตามขอ 2.2.1.3 และ 2.2.1.4 แลว เห็นวามี
ข อ ขั ด ข อ งในการขอใช ป ระโยชน ร ว มกั น หรื อ มีข อ ขั ดข อ งในดา นวิ ศวกรรม ตามกฎหมายว า ด ว ยการ
ชลประทานหลวง ฯลฯ ใหเสนอความเห็นขอขัดของในการขอใชประโยชนรวมกันหรือมีขอขัดของในดาน
วิศวกรรม ใหผูบังคับบัญชาตามสายการบังคับบัญชาพิจารณา
2.2.1.6 หากเจาหนาที่ผูรับคํารองพิจารณาในเบื้องตนตามขอ 2.2.1.3 และ 2.2.1.4 แลว เห็นวาไมมี
ขอขั ดข องในการขอใชประโยชนรว มกัน และไมมีขอขัดของในดานวิศวกรรม ตามกฎหมายวาด วยการ
ชลประทานหลวง ฯลฯ ใหผูขออนุญาตจัดทําแผนที่และผังบริเวณที่ดินของรัฐที่ขอใชนั้น พรอมทํารายละเอียด
ประกอบแผนที่ระบุหมายเลขที่ดินตามหนังสือสําคัญหรือระวางหมุดหลักฐาน เนื้อที่ที่ขอเขาทําประโยชน
ลงในแผนที่ใหชัดเจน รวมทั้งนําสงแบบแปลน รูปตัด ซึ่งแสดงรายระเอียดของสิ่งปลูกสรางที่จะขออนุญาต
**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ **
คูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุ และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน
ประโยชน
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ดําเนินการในที่ดินที่ขอใชนั้น สงใหเจาหนาที่ผูรับคํารองเพื่อจัดทําแบบรายงานตรวจสอบที่ดินและเปรียบ เทียบ
รายละเอียดผังบริเวณตอไป
2.2.1.7 เจาหนาที่ของโครงการผูรับคํารอง ตองจัดทําแผนที่แสดงจุดขออนุญาต ผังบริเวณ และรูปตัด
ณ จุ ด ขออนุ ญ าตก อ สร า ง รวมทั้ ง แบบรู ป ตั ด ทางน้ํ า ที่ อ ยู ด า นเหนื อ น้ํ า และด า นท า ยน้ํ า เป น ระยะ
20 เมตร จากจุดขออนุ ญาต โดยรายละเอียดขางตนนี้ ตองผานการลงนามเห็ นชอบ อนุมัติในแบบและ
รายละเอียดจากผูมีอํานาจตามกรอบแบบเอกสารที่กรมชลประทานกําหนดแนบทายคูมือนี้
2.2.1.8 หากมีความจําเปนจะกําหนดเงื่อนไขพิเศษนอกเหนือจากเงื่อนไขในหนังสืออนุญาตกําหนดได
แตทั้งนี้ตองอยูภายใตกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และหลักเกณฑที่เกี่ยวของ
2.2.1.9 ใหผูมีอํานาจที่โครงการที่กําหนดไวลงนามกํากับในแบบแปลน รูปตัด ซึ่งแสดงรายละเอียด
ของสิ่งปลูกสรางที่ผูขออนุญาตนําสงทั้งหมด เพื่อนําเสนอผูอํานวยการในสายการบังคับบัญชาตอไป
2.2.1.10 ในกรณีที่ผูอํานวยการโครงการ หรือหนวยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่ที่ดินฯ นั้น อยูใน
สายการบั งคั บ บัญ ชาของสํา นั กชลประทาน ใหนําเสนอผูอํานวยการสํานักชลประทานใหความยินยอม
หรือไมใหความยินยอมตอไป
2.2.1.11 ในกรณีที่ผูอํานวยการสํานักงานกอสราง หรือหนวยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่ที่ดินฯ นั้น
ไมไดอยูในสายการบังคับบัญชาของสํานักชลประทาน ใหนําเสนอผูอํานวยการตามสายการบังคับบัญชาของ
ตนพิจารณาใหความเห็นในการขอใชประโยชนรวมกันกอนแลวจึงนําเสนอผูอํานวยการสํานักชลประทานให
ความยินยอมหรือไมใหความยินยอมตอไป
2.2.2 การพิจารณาของสํานักชลประทาน
2.2.2.1 ผูอํานวยการสํานักชลประทานพิจารณาใหความยินยอมหรือไมใหความยินยอม (ตามคําสั่ง
กรมชลประทานที่ ข 152/2555 ประกอบกฎหมายว า ด ว ยการชลประทานหลวง และตามระเบี ย บ
กรมชลประทานว า ด ว ยการขอใช และการจัด หาประโยชนเกี่ย วกับ ที่ร าชพัส ดุในความครอบครองของ
กรมชลประทาน พ.ศ. 2551 โดยอนุโลม ทั้งนี้ตองอยูภายใตกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขของหนวยงานของรัฐที่อนุญาตใหกรมชลประทานใชประโยชนในที่ดินของรัฐประเภทนั้น)
2.2.2.2 กรณีใหความยินยอม (อนุญาต) ใหทําหนังสือลงนามแทนกรมชลประทาน แจงผูขออนุญาต
พร อมกํ าหนดเงื่ อนไข (ถามี ) เพื่อให ผู ขออนุญ าตใชป ระกอบการยื่น คําขออนุญ าตตอหนว ยงานของรัฐ
ที่เกี่ยวของ ซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยูเพื่อพิจารณาตามอํานาจและหนาที่
2.2.2.3 กรณีไมใหความยินยอม (ไมอนุญาต) ใหทําหนังสือไมอนุญาตแจงผูขออนุญาตทราบ โดยแจง
เหตุผล ขอกฎหมาย พรอมแจงสิทธิการอุทธรณภายใน 15 วัน นับแตวันที่ผูขออนุญาตไดรับหนังสือแจง
2.2.3 การพิจารณาของหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของซึ่งมีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายในการอนุมัติ
อนุญาตใชที่ดินของรัฐที่ตั้งอยู
2.2.3.1 เมื่อหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู พิจารณาอนุญาตใหใชที่ดินดังกลาวแลว
จะแจงใหผูขออนุญาต (หรือไดแจงใหกรมชลประทานทราบดวย) เพื่อดําเนินการตอไป
2.2.3.2 ในกรณี ห น ว ยงานของรั ฐ ที่เกี่ย วของซึ่ง ที่ดิน นั้น ตั้ งอยู พิจ ารณาไม อนุญ าตใหใชที่ดิ น
ดังกลาว จะแจงการไมอนุญาตใชใหผูขออนุญาต (หรือไดแจงใหกรมชลประทานทราบดวย)
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2.2.4 การออกหนังสืออนุญาตโครงการ หรือหนวยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่ที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่
กรมชลประทานใชประโยชนนอกเหนือจากที่ราชพัสดุ
2.2.4.1 เมื่อหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยูพิจารณาอนุญาตใหใชที่ดิน และผูขอใช
ไดดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และหลักเกณฑของหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของนั้นแลว
จึงมีหนังสือแจงการอนุญาตใหกรมชลประทานทราบ
2.2.4.2 เมื่อกรมชลประทานโดยโครงการ แจงผูขออนุญาตมาลงนามในหนังสืออนุญาต ผ.ย. 37
ผูขออนุญาตจึงจะเริ่มดําเนินการกอสรางไดภายหลังลงนามและตามเงื่อนไขในหนังสืออนุญาต
2.2.4.3 หนังสืออนุญาต ผ.ย. 37 นั้น มีการจัดทําจํานวน 4 ชุด ดังนี้
- ตนฉบับ เก็บไวที่โครงการ 1 ชุด
- คูฉบับ เก็บไวที่ผูรับอนุญาต 1 ชุด
- สําเนา เก็บไวที่สํานักชลประทาน 1 ชุด
- สําเนา เก็บไวที่กลุมงานการใชพื้นที่ดานชลประทาน 1 ชุด
3. การพิจารณาดานวิศวกรรม
3.1 ลักษณะของสะพานที่ขอกอสรา งตองเปนไปตามขอกําหนดของมติคณะรัฐ มนตรี เมื่อวันที่ 20
มิถุนายน 2521 ตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ สร. 0202/11730 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2521
โดยมีรายละเอียดการตรวจสอบ ดังนี้
3.1.1 ตรวจสอบประเภททางน้ําที่ขออนุญาตสรางสะพาน
3.1.2 ตรวจสอบประเภทสะพานที่ขอกอสรางวามีลักษณะเปนสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก สะพานไม
สะพานเหล็ก หรือสะพานอื่นๆ และขนาดพรอมทั้งความสามารถในการรับน้ําหนักบรรทุกไดเทาไร
3.1.3 ตรวจสอบลักษณะของพื้นที่บริเวณที่ขออนุญาตเปนที่ดินประเภทใด
3.1.4 ตรวจสอบระยะหางของสะพานที่ขอกอสรางวาอยูหางจากสะพานดานเหนือน้ําและสะพาน
ดานอยูทายน้ําเทาไร
3.1.5 ตรวจสอบระยะหางของตอมอชวงกลางสะพานที่ขออนุญาตกอสราง
3.1.6 ตรวจสอบระดั บ น้ํ า สู ง สุ ด ของทางน้ํา ที่ข ออนุ ญ าตกอ สรา งนี้ จ ากแบบกอ สรา งที่ กํ าหนด
หากไมมีแบบกอสรางใหใชจากบัญชีระดับน้ํายอนหลัง 10 ป ที่จัดทําขึ้นอยางถูกหลักวิชาการ
3.1.7 ตรวจสอบระดับทองคานของสะพานที่ขออนุญาตกอสรางนั้นมีระยะสูงจากระดับน้าํ สูงสุดเทาไร
3.2 แนวทางพิจารณาเพิ่มเติมของกรมชลประทาน
3.2.1 ตรวจสอบระดับทองคานของสะพานขางเคียงที่อยูดานเหนือน้ําและดานทายน้ําที่กอสรางไวแลว
เพื่อเปรียบเทียบกับระดับทองคานของสะพานที่ขออนุญาตกอสรางครั้งนี้ และพิจารณาความเหมาะสม
3.2.2 แนวเสาตอมอทุกตนที่ตอกลงในทางน้ําชลประทานจะตองขนานกับแนวกระแสน้ํา และให
ศูนยกลางของสะพานชวงกลางอยูในแนวเดียวกับศูนยกลางทางน้ําชลประทาน
3.2.3 ลั กษณะของสะพานตองเปน ไปตามแนวทางการพิจารณาเรื่อง Clearance ของสะพาน
ตามบั น ทึ กฝ า ยจั ดสรรน้ํ า กรมชลประทาน ลงวัน ที่ 24 กัน ยายน 2539 เรื่อง ขออนุญ าตสรางสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็กขามคลองชลประทานกําหนดไว
3.2.4 ระยะห า งของสะพานต อ งเป น ไปตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่ 20 มิ ถุ น ายน 2521
ซึ่งกําหนดไววา ระยะหางของสะพานที่จะอนุญาตใหสรางจะตองหางกันไมนอยกวา 250 เมตร ในการนี้
กรมชลประทานจะผอนผันเปนกรณีพิเศษ ดังตอไปนี้
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3.2.4.1 สะพานที่ทางราชการ เทศบาล ราชการบริหารสวนทองถิ่น หรือองคการสาธารณกุศล
ขออนุญาตสราง
3.2.4.2 สะพานคอนกรี ตเสริมเหล็กหรือคอนกรีตอัดแรง ซึ่งมีผิวจราจรจะกวางไมนอยกวา
6.00 เมตร มีทางเดินเทาขางละ 1.00 เมตร และรับน้ําหนักไมนอยกวา 20 ตัน ที่เอกชนขออนุญาตสราง
ทางน้ําชลประทานที่อยูในเขตกรุงเทพมหานคร หรือในเขตเทศบาล หรือในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ทั้งนี้ระยะหางของสะพานที่ผอนผันตองหางกันไมนอยกวา 100 เมตร
3.2.5 การขออนุ ญ าตสร า งสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข ามคลองชลประทานนั้น ใหถือ ระดั บ
ทองคลองตามแบบกอสรางที่มีอยูเดิมเปนหลัก หากไมมีแบบกอสรางกําหนดไวใหถือระดับการขุดลอกทางน้ํา
ชลประทานชวงนั้นเปนระดับฐานรากของสะพานเฉพาะชวงกลาง
3.2.6 ในระหวางดําเนินการกอสรางหรื อ ดํา เนิ น การทํา นั่ ง ร า นเพื่ อ ทํา การก อ สร า งสะพานก็ดี
ผูรับอนุญาตจะตองอํานวยความสะดวกแกประชาชน ใหสัญจรไปมาไดตามปกติ หากสะพานหรือนั่งรานเกิด
การชํ า รุ ด และทํ า ให ผู อื่ น หรื อ เรื อ – แพ ที่ สั ญ จรไปมาหรื อ ทรั พ ย สิ น อื่ น ใด ได รั บ อั น ตรายหรื อ เกิ ด
ความเสียหายแลวแตกรณี ผูรับอนุญาตจะตองรับผิดชอบ
3.2.7 เมื่อสรางสะพานเสร็จแลว ผูรับ อนุญาตจะตองรื้อถอนนั่งรานและเก็บ วัส ดุตา งๆที่ไ มใ ช
ขึ้น จากทางน้ําชลประทาน และนํ าออกไปใหพน เขตทางน้ําชลประทาน ชานคลอง เขตคัน คลองทัน ที
และจะตองปกปายแจงขีดความสามารถในการรับน้ําหนักของสะพานใหเห็นชัดเจนทั้งสองดานของสะพาน
3.2.8 ถ า ผู รั บ อนุ ญ าตไม ป ฏิ บั ติ ใ หเ ป น ไปตามเงื่ อนไขแม แต ข อ หนึ่ง ข อ ใดในหนั ง สื ออนุ ญ าตนี้
กรมชลประทานมีอํานาจที่จะเพิกถอนการอนุญาตไดในทันที ผูรับอนุญาตจะยกเอากําหนดเวลาแหงหนังสือ
อนุญาตฉบับนี้ขึ้นมาเปนขอโตแยงคัดคานอยางหนึ่งอยางใดมิได
3.2.9 พื้ น ที่ ในเขตชลประทานจากคอสะพานที่ขออนุญ าตสราง ถึงแนวเขตคลองชลประทาน
ถามีระยะเหลือไมถึง 6.00 เมตร ผูขออนุญาตหรือเจาของที่ดินผูขออนุญาตสรางสะพานจะตองทําบันทึก
ยินยอมยกกรรมสิทธิ์ที่ดิน ในโฉนดที่ดิน ของผูขออนุญาต หรือของบุคคลอื่นที่มีสว นไดเสีย แปลงที่ส ราง
สะพานจากเขตที่ดินยาวตลอดแนวในโฉนดที่ดินนั้น ใหมีระยะรวมกับระยะพื้นที่ภายในเขตคลองที่เหลืออยู
ใหไดระยะรวมกันไมนอยกวา 6.00 เมตร ใหแกกระทรวงการคลัง เพื่อสาธารณประโยชน ประชาชนใช
รวมกันเพื่อการขุดลอกคลอง
3.2.10 ในกรณี ข อ 3.2.9 ถ า หากคอสะพานที่ ส ร า งตกอยู ต รงเขตคลอง หรื อ คอสะพานเลย
เขตคลอง ผูขออนุญาตหรือเจาของที่ดินที่ขออนุญาตจะตองทําบันทึกยินยอมยกกรรมสิทธิ์ในโฉนดที่ดิน
แปลงที่สร างสะพาน จากเขตที่ดินหรือจากคอสะพานที่สรางยาวตลอดแนวในโฉนดที่ดินนั้น 6.00 เมตร
เพื่อสาธารณประโยชนใหแกกระทรวงการคลัง เพื่อประชาชนใชประโยชนรวมกัน และเพื่อการขุดลอกคลอง
3.2.11 พิจารณาเรื่องการขออนุญาตครั้งนี้ ตองไมกระทบตอน้ําและทางน้ําชลประทานหรืออาคาร
ชลประทานตางๆ
3.2.12 ผู ขออนุ ญาตต องมี หนั งสื อยื นยั นกั บกรมชลประทาน ว ายอมรั บผิ ดชอบค าเสี ยหายและ
คาใชจายในการจัดการแกไขปญหาทั้งหมด หากเกิดความเสียหายกับน้ําและทางน้ํ าชลประทานหรื ออาคาร
ชลประทาน หรือกับประชาชนที่ไดรับผลกระทบอันเกิดจากการกระทําของผูขออนุญาต
3.2.13 ตรวจดู แ บบแปลนของผู ขออนุญ าต และแบบแปลนรูป ตัดผังบริเวณของโครงการที่ มี
การขออนุญาต วามีความสอดคลองกันหรือไม
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หมายเหตุ :
เมื่อไดพิจารณาปญหาและอุปสรรคตางๆ ตองานชลประทานแลว หากมีกรณีดังตอไปนี้ใหสงเรื่อง
เสนอกรมชลประทาน โดยรองอธิบดีฝายบํารุงรักษา (ประธานคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ
ปฏิบัติ การขออนุญาตเกี่ยวกับที่ราชพัสดุและการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ) เพื่อพิจารณาสั่งการตอไป
ก. หากการพิจ ารณาทางดานวิศวกรรมแลวมีเงื่อนไขบางประการที่ไมสามารถปฏิบัติได หรือมี
เงื่อนไขเพิ่มเติม นอกเหนือจากที่กําหนด
ข. เปนโครงการที่มีผลกระทบเกินขอบเขตของสํานักชลประทาน
ค. เปนโครงการที่เปนแนวนโยบายของกรมชลประทาน
4. กลุมงานการใชพื้นที่ดานชลประทาน สวนปรับปรุงบํารุงรักษา สํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา
มีขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้
4.1 ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน รวมทั้งใหคําปรึกษา แนะนําปญหาเกี่ยวกับการขออนุญาตใช
ที่ราชพัสดุและที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน
4.2 ตรวจสอบสําเนาหนังสืออนุญาต หากมีขอผิดพลาดสงสําเนาหนังสืออนุญาตใหโครงการแกไข
4.3 รวบรวมรายละเอีย ดการอนุ ญาต ลงในฐานขอมูล การอนุญ าตใหใชที่ร าชพัส ดุและที่ดินของรัฐ
ประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน
หมายเหตุ

กรณีเจาหนาที่ผูรับคํารอง (ตามระเบียบกรมชลประทานวาดวยการขอใชและการจัดหาประโยชนเกี่ยวกับ
ที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน พ.ศ. 2551 ขอ 6) หรือผูอํานวยการสํานักชลประทาน
เปนผูพิจารณาไมใหความยินยอม หรือไมอนุญาตตามคํารองขอของผูขออนุญาตโดยอาศัยอํานาจตาม
กฎหมายวาดวยการชลประทานหลวง โดยทําเปนหนังสื อ (ตามขอ 9) และตามคําสั่ง กรมชลประทาน
ที่ ข 152/2555 ขอ 2.1 วรรคทาย ถือวาเปนคําสั่งทางปกครอง ดังนั้น นอกจากขอความในหนังสือจะตอง
แจงเหตุผล ขอกฎหมาย ตองระบุขอความวาหากประสงคจะอุทธรณ หรือโตแยงคําสั่งใหผูขออนุญาต
ยื่นอุทธรณ หรือโตแยงตอเจาหนาที่ผูทําคําสั่งทางปกครองภายใน 15 วันนับแตวันที่ผูขออนุญาตไดรับ
หนังสือแจง (ถาไมกําหนดระยะเวลา 15 วัน สิทธิในการอุทธรณหรือโตแยงจะขยายเปน 1 ป นับแตวันที่
ไดรับหนังสือแจง)
2. เมื่ อเจ า หนา ที่ ผู รับคํ าร องหรื อผู อํา นวยการสํ า นั กชลประทานได รับหนังสื ออุทธรณห รื อโต แยงคํ า สั่งจาก
ผูอุทธรณแลวจะตองพิจารณาอุทธรณ หากมีความเห็นดังตอไปนี้
2.1 เห็ นด วยกั บคํ า อุ ทธรณ ไ ม วา ทั้ งหมดหรื อบางส วน (โดยสรุ ปจะยิ นยอมหรื ออนุ ญาต) ให ดํ า เนิ นการ
เปลี่ยนแปลงคําสั่งทางปกครองแลวแจงใหผูอุทธรณทราบเปนหนังสือไมเกิน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับ
อุทธรณ
2.2 ไมเห็นดวยกับคําอุทธรณไมวาทั้งหมดหรือบางสวน (โดยสรุปไมยินยอมหรือไมอนุญาต) ใหรายงาน
ความเห็นพรอมเหตุผลเสนออธิบดีกรมชลประทานผานผูบังคับบัญชาตามสายการบังคับบัญชาโดยดวน
ทั้งนี้เพื่ออธิบดีกรมชลประทานจะไดพิจารณาอุทธรณและแจงผลใหผูอุทธรณทราบไมเกิน 30 วัน
นับแตวันที่อธิบดีกรมชลประทานไดรับอุทธรณ
3. กรณีเปนการปฏิเสธผูขออนุญาตโดยสวนราชการอื่นที่เกี่ยวของ ใหผูอํานวยการสํานักชลประทานจัดทํ า
หนังสือแจงผูขออนุญาตใชสิทธิอุทธรณหรือโตแยงคําสั่งไปยังสวนราชการนั้น
(ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบตั ิราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539)
1.

**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ **
คูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุ และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน
ประโยชน
กรมชลประทาน
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เอกสารที่เกี่ยวของดานวิศวกรรม
1. มติ ครม. เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2521 เรื่อง การสรางสะพานขามทางน้ําชลประทาน
2. บั น ทึ ก ฝ า ยจั ด สรรน้ํ า กองจั ด สรรน้ํ า และบํ า รุ ง รั ก ษา ลงวั น ที่ 24 กั น ยายน 2539
เรื่องการขออนุญาตสรางสะพาน คสล. ขามคลองชลประทาน

**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ **
คูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุ และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน
ประโยชน
กรมชลประทาน
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เอกสารอางอิงของกระทรวงการคลัง และกรมธนารักษ

1. พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518
2. กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช
และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2545
3. กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช
และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
4. กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช
และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
5. คําสั่งกรมธนารักษ ที่ 281/2549 ลงวันที่ 15 พ.ค. 2549 เรื่อง การมอบอํานาจ
ใหผูวาราชการจังหวัดตามระบบบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
6. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2552
7. คําสั่งกรมธนารักษ ที่ 296/2553 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2553 เรื่อง หลักเกณฑ
การกําหนดอัตราคาเชา คาทดแทน และคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหา
ประโยชนในที่ราชพัสดุ
8. คําสั่งกรมธนารักษ ที่ 508/2553 ลงวันที่ 20 กันยายน 2553 เรื่องมอบอํานาจ
ใหธนารักษพื้นที่ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธนารักษ
9. คําสั่งกรมธนารักษ ที่ 509/2553 ลงวันที่ 20 กันยายน 2553 เรื่อง มอบอํานาจให
ผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธนารักษ

เอกสารอางอิงของกรมชลประทาน

1. พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 และที่แกไขเพิ่มเติม
2. ระเบียบกรมชลประทานวาดวยการขอใชและการจัดหาประโยชนเกี่ยวกับ
ที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน พ.ศ. 2551
3. ประกาศกรมชลประทานเรื่องการรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ พ.ศ. 2552
4. คําสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1021/2552 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ
ปฏิบัติการขออนุญาตเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ และการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ ลงวันที่ 26
พฤศจิกายน 2552
5. บันทึกขอความ ที่ ฝผง. 881/2554 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2554 เรื่อง ขออนุมัติ
ใชรหัสและแบบฟอรมที่ปรับปรุงใหมพรอมยกเลิกรหัสและแบบฟอรมเดิม
6. บันทึกขอความ ที่ E ฝผง. 128/2555 ลงวันที่ 25 มกราคม 2555 เรื่อง ขออนุญาต
ใชแบบฟอรม ผ.ย. 53, ผ.ย. 54, ผ.ย. 55
7. คําสั่งกรมชลประทานที่ ข 151/2555 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2555 เรื่อง มอบอํานาจ
ในการดําเนินการขอใชที่ดินของรัฐทุกประเภท
8. คําสั่งกรมชลประทานที่ ข152/2555 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2555 เรื่อง มอบอํานาจ
ดําเนินการกรณีหนวยงานของรัฐหรือบุคคลอื่นขอใชที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่
กรมชลประทานใชประโยชนนอกเหนือจากที่ราชพัสดุ
9. มาตรฐานการเขียนแบบงานชลประทาน (กรอบชื่อแบบ)
**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ **
คูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุ และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน
ประโยชน
กรมชลประทาน

- 34 2. การขออนุญาตกอสรางสะพานเลียบทางน้ําชลประทาน
1. ผูขออนุญาตยื่นคํารองขอใชที่ดินตอโครงการหรือหนวยงานอื่นๆของกรมชลประทาน ตามที่ที่ดินนั้น
ตั้งอยู โดยมีหลักฐานประกอบคําขออนุญาตของผูขออนุญาตใชที่ดิน แบงไดดังนี้
1.1 สวนราชการ (กระทรวง ทบวง กรม องคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานของรัฐ หรือองคกรอื่นของรัฐ)
1.1.1 ยื่นคํารองขอใชที่ดิน (แบบ ชป.393) ลงนามโดยผูแทน กระทรวง ทบวง กรม องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น หนวยงานของรัฐ องคกรอื่นของรัฐ หรือผูรับมอบอํานาจ (มีหนังสือมอบอํานาจ)
1.1.2 แผนที่แสดงจุดที่ขออนุญาต แบบแปลน แผนผังที่แสดงรูปตัดตรงบริเวณที่ขออนุญาต (ขนาด A1)
พรอมรายการคํานวณ ที่มีวิศวกรซึ่งเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติวิศวกร
พ.ศ. 2542 ลงนามรับรองโดยใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตาม
สาขาที่ กําหนดไวในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550
และหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
1.1.3 สําเนาหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมผูควบคุมการกอสราง (ลงนาม
รับรองสําเนา)โดยใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาที่กําหนดไว
ในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือรับรอง
ของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ระหวางทําการกอสรางสิ่งปลูกสรางใบอนุญาตตองไมหมดอายุ)
1.2 รัฐวิสาหกิจ
1.2.1 ยื่นคํารองขอใชที่ดิน (แบบ ชป.393) ลงนามโดยผูแทนรัฐวิสาหกิจ หรือผูไดรับมอบอํานาจ
(มีหนังสือมอบอํานาจพรอมทั้งติดอากรแสตมป 30 บาท)
1.2.2 แผนที่ แ สดงจุ ด ที่ ข ออนุ ญ าต แบบแปลน แผนผั ง ที่แ สดงรูป ตั ดตรงบริเ วณที่ ขออนุญ าต
(ขนาด A1) พรอมรายการคํานวณ ที่มีวิศวกรซึ่งเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติ
วิศวกร พ.ศ. 2542 ลงนามรับรองโดยใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ตามสาขาที่กําหนดไวในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550
และหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
1.2.3 สําเนาหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมผูควบคุมการกอสราง (ลงนาม
รับรองสําเนา) โดยใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาที่กําหนด
ไวในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือรับรอง
ของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ระหวางทําการกอสรางสิ่งปลูกสรางใบอนุญาตตองไมหมดอายุ)
1.3 นิติบุคคล/บุคคลธรรมดา
1.3.1 ยื่นคํารองขอใชที่ดิน (แบบ ชป.393)
1.3.2 ตนฉบับหนังสือรับรองนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย รับรองไมเกิน
1 เดื อน หรือสํ าเนาหนั งสื อรั บ รองนิ ติบุ คคลดังกลาว 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
หุนสวนผูจัดการผูที่มีอํานาจตามหนังสือของกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย (ลงนามรับรองสําเนา)
**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ **
คูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุ และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน
กรมชลประทาน
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1.3.7 กรณีที่ดินของผูขออนุญาตมีบุคคลหลายบุคคลเปนเจาของกรรมสิทธิ์รวม ดังปรากฏรายละเอียด
ในโฉนดที่ ดิน ที่ แนบ เจ า ของกรรมสิ ทธิ์ ร วมทั้งหมดจะตองลงนามในฐานะผูขออนุญ าตตามแบบฟอรม
ขออนุญาตใชที่ราชพัสดุ (ชป.393) ทุกรายหรือมอบอํานาจใหบุคคลใดกระทําการแทน โดยตองทําเปนหนังสือ
มอบอํานาจติดอากรแสตมป 30 บาท พรอมสําเนาบัตรประชาชน สําเนาทะเบียนบานของผูมอบอํานาจ
และผูรับมอบอํานาจ (ลงนามรับรองสําเนา)
1.3.8 กรณีที่ดินของผูขออนุญาตติดภาระจํานอง ตองมีหนังสือยินยอมจากผูรับจํานอง
1.3.9 แผนที่ แสดงจุ ดที่ ข ออนุ ญาต แบบแปลน แผนผั งที่ แ สดงรู ป ตั ดตรงบริ เวณที่ ขออนุ ญ าต
(ขนาด A1) พรอมรายการคํานวณ ที่มีวิศวกรซึ่งเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติ
วิศวกร พ.ศ. 2542 ลงนามรับรอง โดยใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ตามสาขาที่กําหนดไวในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550
และหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
1.3.10 สําเนาหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมผูควบคุมการกอสราง (ลงนาม
รับรองสําเนา) โดยใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาที่กําหนด
ไวในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือรับรอง
ของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ระหวางทําการกอสรางสิ่งปลูกสรางใบอนุญาตฯ ตองไมหมดอายุ)
2. การดําเนินการตรวจสอบประเภทที่ดินที่ขออนุญาตใช โดยแบงที่ดินที่ขอใช ออกเปน 2 กรณี คือ กรณี
ที่ราชพัสดุ และ กรณีที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชนนอกเหนือจากที่ราชพัสดุ
2.1 การดําเนินการในกรณีของที่ราชพัสดุ
2.1.1 การพิจารณาดําเนินการของโครงการ หรือหนวยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่ที่ราชพัสดุนั้นตั้งอยู
มีขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้
2.1.1.1 ให เ จ า หน า ที่ ผู รั บ คํ า ร อ งดํา เนิ น การตรวจสอบประเภทที่ ร าชพัส ดุ และคุ ณสมบัติ ของ
ผูขอเขาทําประโยชน ตลอดจนเอกสารหลักฐานที่จําเปนที่ใชประกอบคํารองนั้นโดยเร็ว
2.1.1.2 ถาคํารองนั้น ขัดกับหลักเกณฑการขอใชหรือการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุในความ
ครอบครองของกรมชลประทาน และกฎหมายวา ดว ยการชลประทานหลวง ใหเจ าหนาที่ ผูรั บ คํา รอ ง
ทําหนังสือตอบ แจงขอขัดของใหผูขอเขาทําประโยชนทราบโดยตรง ภายใน 7 วันทําการ นับแตวันรับคํารอง
2.1.1.3 หากคํ า ร อ งนั้ น ถู ก ต อ ง ให เ จ า หน า ที่ ผู รั บ คํ า ร อ งมี ห นั ง สื อ แจ ง ผู ข อเข า ทํ า ประโยชน
(ผูขออนุญาต) ภายใน 3 วันทําการ และใหผูขออนุญาตจัดทําแผนที่และผังบริเวณที่ราชพัสดุที่ขอใชนั้น
พรอมทํารายละเอียดประกอบแผนที่ระบุหมายเลขที่ดินตามหนังสือสําคัญหรือระวางหมุดหลักฐาน เนื้อที่ที่
ขอเขาทําประโยชนลงในแผนที่ ใหชัดเจน รวมทั้งนําสงแบบแปลน รูปตัด ซึ่งแสดงรายละเอียดของสิ่งปลูก
สร า งที่ จ ะขออนุ ญ าตดํ า เนิ น การในที่ ดิน ที่ขอใชนั้น สงใหเจาหนาที่ผูรับ คํารอง เพื่อจัดทําแบบรายงาน
ตรวจสอบที่ดิน และเปรียบเทียบรายละเอียดผังบริเวณ ตอไป
2.1.1.4 เจาหนาที่ของโครงการผูรับคํารอง ตองจัดทําแผนที่แสดงจุดขออนุญาต ผังบริเวณ และรูปตัด
ณ จุดขออนุญาตกอสราง รวมทั้งแบบรูปตัดทางน้ําที่อยูดานเหนือน้ําและดานทายน้ําเปนระยะ 20 เมตร
จากจุดขออนุญาต โดยรายละเอียดขางตนนี้ ตองผานการลงนามเห็นชอบ อนุมัติในแบบและรายละเอียด
จากผูมีอํานาจตามกรอบแบบเอกสารที่กรมชลประทานกําหนดแนบทายคูมือนี้
2.1.1.5 จัดทํารายงานตรวจสอบการขออนุญาต ชป.393/2
**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ **
คูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุ และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน
กรมชลประทาน

- 36 2.1.1.6 ใหความเห็นทางดานวิศวกรรม พิจารณาปญหาและอุปสรรคตางตางๆ ตองานชลประทาน
ใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และหลักเกณฑที่เกี่ยวของ
2.1.1.7 หากมี ค วามจํ า เป น จะกํ าหนดเงื่อนไขพิเศษนอกเหนือ จากเงื่ อนไขในหนั งสื ออนุ ญาต
กําหนดได แตทั้งนี้ตองอยูภายใตกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และหลักเกณฑที่เกี่ยวของ
2.1.1.8 ใหผูมีอํานาจที่โครงการที่กําหนดไว ลงนามกํากับในแบบแปลน รูปตัด ซึ่งแสดงรายละเอียด
ของสิ่งปลูกสราง ที่ผูขออนุญาตนําสงทั้งหมด เพื่อนําเสนอผูอํานวยการในสายการบังคับบัญชาตอไป
2.1.1.9 ในกรณีที่ผูอํานวยการโครงการ หรือหนวยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่ที่ราชพัสดุนั้น
อยูในสายการบังคับบัญชาของสํานักชลประทาน ใหนําเสนอผูอํานวยการสํานักชลประทานใหความยินยอม
หรือไมใหความยินยอมตอไป
2.1.1.10 ในกรณีที่ผูอํานวยการสํานักงานกอสราง หรือหนวยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่
ที่ร าชพั ส ดุ นั้ น ไม ได อยู ในสายการบั งคั บบัญชาของสํานักชลประทาน ใหนําเสนอผู อํานวยการตามสายการ
บังคับบัญชาของตนนั้น พิจารณาใหความเห็นในการขอใชประโยชนรวมกันกอน แลวจึงนําเสนอผูอํานวยการ
สํานักชลประทานใหความยินยอมหรือไมใหความยินยอมตอไป
2.1.2 การพิจารณาของสํานักชลประทาน
2.1.2.1 ผูอํานวยการสํานักชลประทานดําเนินการพิจารณาใหความยินยอมหรือไมใหความยินยอม
(ตามระเบียบกรมชลประทานวาดวยการขอใชและการจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุในความครอบครอง
ของกรมชลประทาน พ.ศ. 2551 ประกอบกฎหมายวาดวยการชลประทานหลวง)
2.1.2.2 กรณีใหความยินยอม (อนุญาต) ใหทําหนังสือลงนามแทนกรมชลประทานกําหนดเงื่อนไข (ถามี)
พรอมเอกสารการขออนุญาต ใหกรมธนารักษหรือผูวาราชการจังหวัด หรือธนารักษพื้นที่ผูรับมอบอํานาจ
พิจารณา และสงสําเนาแจงผูขออนุญาตรับทราบตอไป
2.1.2.3 กรณีไมใหความยินยอม (ไมอนุญาต) ใหทําหนังสือไมอนุญาตโดยแจงเหตุผล ขอกฎหมาย
ใหผูขออนุญาตทราบ
2.1.3 การพิจารณาของกรมธนารักษหรือผูวาราชการจังหวัดหรือธนารักษพื้นที่ผูรับมอบอํานาจ
2.1.3.1 เมื่ ออธิ บ ดี ก รมธนารั ก ษห รือ ผูวาราชการจัง หวัด หรือธนารั กษพื้น ที่ผูรับ มอบอํ านาจ
พิจารณาอนุญาตใหใชที่ราชพัสดุดังกลาวแลว จึงใหผูขออนุญาตชําระคาทดแทนการใชประโยชน และแจง
การอนุญาตใชใหกรมชลประทานทราบเพื่อดําเนินการตอไป
2.1.3.2 ในกรณีอธิบดีกรมธนารักษ หรือผูวาราชการจังหวัด หรือธนารักษพื้นที่ผูรับมอบอํานาจ
พิจารณาไมอนุญาตใหใชที่ราชพัสดุดังกลาว จะแจงการไมอนุญาตใชใหผูขออนุญาตและกรมชลประทาน
ทราบตอไป
2.1.4 การออกหนังสืออนุญาตโครงการ หรือหนวยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่ที่ราชพัสดุนั้นตั้งอยู
2.1.4.1 เมื่ออธิบดีกรมธนารักษ หรือผูวาราชการจังหวัดหรือธนารักษพื้นที่ผูรับมอบอํานาจ พิจารณา
อนุญาตใหใชที่ดินและผูขอใชที่ดินไดชําระคาทดแทนการใชประโยชนพรอมลงนามในบัน ทึกคํายินยอม
ปฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไขในแบบกรมธนารั ก ษ แ ล ว จึ ง มี ห นั ง สื อ แจ ง การอนุ ญ าตให ก รมชลประทานทราบ
และตอมาเมื่อกรมชลประทานโดยโครงการแจงผูขออนุญาตมาลงนามในหนังสืออนุญาต ผ.ย. 37 ผูขออนุญาต
จึงจะเริ่มดําเนินการกอสรางไดภายหลังลงนามและตามเงื่อนไขในหนังสืออนุญาต

**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ **
คูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุ และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน
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- 37 2.1.4.2 หนังสืออนุญาต ผ.ย. 37 นั้น มีการจัดทําจํานวน 4 ชุด ดังนี้
- ตนฉบับ เก็บไวที่โครงการ 1 ชุด
- คูฉบับ เก็บไวที่ผูรับอนุญาต 1 ชุด
- สําเนา เก็บไวที่สํานักชลประทาน 1 ชุด
- สําเนา เก็บไวที่กลุมงานการใชพื้นที่ดานชลประทาน 1 ชุด
2.2. การดําเนินการในกรณีของที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน นอกเหนือจาก
ที่ราชพัสดุ
2.2.1 การพิจารณาดําเนินการของโครงการ หรือหนวยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่ที่ดินของรัฐประเภทอื่น
ที่กรมชลประทานใชประโยชนนอกเหนือจากที่ราชพัสดุนั้น ตั้งอยู มีขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้
2.2.1.1 ใหเจาหนาที่ผูรับคํารองดําเนินการตรวจสอบประเภทที่ดินที่มีผูมาขออนุญาตใชนั้นเปน
ที่ดินฯ ที่หนวยงานของรัฐนั้นๆ ไดอนุญาตใหกรมชลประทานใชประโยชนภายในกรอบวัตถุประสงคที่ขอใช
โดยตองพิจารณาเงื่อนไขการไดรับอนุญาต และพิจารณาวามีขอหามใหผูอื่นมาใชประโยชนรวมไดหรือไม
2.2.1.2 หากหนวยงานของรัฐที่อนุญาตใหกรมชลประทานใชประโยชนที่ดินฯ ระบุเงื่อนไขหาม
กรมชลประทานนํ า ที่ ดิ น ที่ ไ ด รั บ อนุ ญ าตไปใช น อกกิ จ การที่ ข อหรื อ ไปให ผู อื่ น ใช ป ระโยชน ร ว มด ว ย
ใหโ ครงการหรื อหน ว ยงานอื่ น ๆ ของกรมชลประทานที่ รับ คํา รองนั้น ทํ าหนั งสือใหผูอํ านวยการสํานั ก
ชลประทาน ผูอํานวยการสํานักพัฒนาแหลงน้ําขนาดกลาง ผูอํานวยการสํานักพัฒนาแหลงน้ําขนาดใหญ
ตามสายการบั งคั บ บั ญ ชาแล ว แต กรณี แจ งตอบเหตุ ขั ดข องดั งกล าวให ผู ขออนุ ญ าตทราบ (ตามคํ า สั่ ง
กรมชลประทานที่ ข 152/2555)
2.2.1.3 หากหนวยงานของรัฐที่อนุญาตใหกรมชลประทานใชประโยชนที่ดินฯ ไมไดระบุหรือมีเงื่อนไข
หามกรมชลประทานนําที่ดินที่ไดรับอนุญาต ไปใหผูอื่นใชประโยชนรวมดวย ใหโครงการหรือหนวยงานอื่นๆ
ของกรมชลประทานที่รับคํารองนั้น ดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูขอเขาทําประโยชน ตลอดจน
เอกสารหลักฐานที่จําเปนที่ใชประกอบคํารองนั้นโดยเร็ว แลวจัดทํารายงานตรวจสอบการขออนุญาต
ชป.393/2
2.2.1.4 พิจารณาใหความเห็นทางดานวิศวกรรม โดยพิจารณาปญหาและอุปสรรคตางๆตองาน
ชลประทาน วาคํารองนั้นขัดกับการใชประโยชนในการชลประทาน ตามกฎหมายวาดวยการชลประทาน
หลวง กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และหลักเกณฑที่เกี่ยวของ และหลักเกณฑตามระเบียบกรมชลประทาน
ว า ด ว ยการขอใช แ ละการจั ดหาประโยชนเกี่ ย วกับ ที่ร าชพัส ดุในความครอบครองของกรมชลประทาน
พ.ศ. 2551 โดยอนุโลมหรือไม
2.2.1.5 หากเจาหนาที่ผูรับคํารองพิจารณาในเบื้องตนตามขอ 2.2.1.3 และ 2.2.1.4 แลว เห็นวามี
ข อ ขั ด ข อ งในการขอใช ป ระโยชน ร ว มกั น หรื อ มีข อ ขั ดข อ งในดา นวิ ศวกรรม ตามกฎหมายว า ด ว ยการ
ชลประทานหลวง ฯลฯ ใหเสนอความเห็นขอขัดของในการขอใชประโยชนรวมกันหรือมีขอขัดของในดาน
วิศวกรรม ใหผูบังคับบัญชาตามสายการบังคับบัญชาพิจารณา
2.2.1.6 หากเจาหนาที่ผูรับคํารองพิจารณาในเบื้องตนตามขอ 2.2.1.3 และ 2.2.1.4 แลว เห็นวาไมมี
ขอขั ดข องในการขอใชประโยชนรว มกัน และไมมี ขอขัดของในดานวิศวกรรม ตามกฎหมายวาด วยการ
ชลประทานหลวง ฯลฯ ใหผูขออนุญาตจัดทําแผนที่และผังบริเวณที่ดินของรัฐที่ขอใชนั้น พรอมทํารายละเอียด
ประกอบแผนที่ระบุหมายเลขที่ดินตามหนังสือสําคัญหรือระวางหมุดหลักฐาน เนื้อที่ที่ขอเขาทําประโยชน
ลงในแผนที่ใหชัดเจน รวมทั้งนําสงแบบแปลน รูปตัด ซึ่งแสดงรายระเอียดของสิ่งปลูกสรางที่จะขออนุญาต
**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ **
คูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุ และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน
กรมชลประทาน

- 38 ดําเนินการในที่ดินที่ขอใชนั้น สงใหเจาหนาที่ผูรับคํารองเพื่อจัดทําแบบรายงานตรวจสอบที่ดินและเปรียบเทียบ
รายละเอียดผังบริเวณตอไป
2.2.1.7 เจาหนาที่ของโครงการผูรับคํารอง ตองจัดทําแผนที่แสดงจุดขออนุญาต ผังบริเวณ และรูปตัด
ณ จุ ด ขออนุ ญ าตก อ สร า ง รวมทั้ ง แบบรู ป ตั ด ทางน้ํ า ที่ อ ยู ด า นเหนื อ น้ํ า และด า นท า ยน้ํ า เป น ระยะ
20 เมตร จากจุดขออนุ ญาต โดยรายละเอียดขางตนนี้ตองผานการลงนามเห็ นชอบ อนุมัติในแบบและ
รายละเอียดจากผูมีอํานาจตามกรอบแบบเอกสารที่กรมชลประทานกําหนดแนบทายคูมือนี้
2.2.1.8 หากมีความจําเปนจะกําหนดเงื่อนไขพิเศษนอกเหนือจากเงื่อนไขในหนังสืออนุญาตกําหนดได
แตทั้งนี้ตองอยูภายใตกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และหลักเกณฑที่เกี่ยวของ
2.2.1.9 ใหผูมีอํานาจที่โครงการที่กําหนดไวลงนามกํากับในแบบแปลน รูปตัด ซึ่งแสดงรายละเอียด
ของสิ่งปลูกสรางที่ผูขออนุญาตนําสงทั้งหมด เพื่อนําเสนอผูอํานวยการในสายการบังคับบัญชาตอไป
2.2.1.10 ในกรณีที่ผูอํานวยการโครงการ หรือหนวยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่ที่ดินฯ นั้น
อยูในสายการบังคับบัญชาของสํานักชลประทาน ใหนําเสนอผูอํานวยการสํานักชลประทานใหความยินยอม
หรือไมใหความยินยอมตอไป
2.2.1.11 ในกรณีที่ผูอํานวยการสํานักงานกอสราง หรือหนวยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่ที่ดินฯ นั้น
ไมไดอยูในสายการบังคับบัญชาของสํานักชลประทาน ใหนําเสนอผูอํานวยการตามสายการบังคับบัญชาของ
ตนพิจารณาใหความเห็นในการขอใชประโยชนรวมกันกอนแลวจึงนําเสนอผูอํานวยการสํานักชลประทานให
ความยินยอมหรือไมใหความยินยอมตอไป
2.2.2 การพิจารณาของสํานักชลประทาน
2.2.2.1 ผูอํานวยการสํานักชลประทานพิจารณาใหความยินยอมหรือไมใหความยินยอม (ตามคําสั่ง
กรมชลประทานที่ ข 152/2555 ประกอบกฎหมายว า ด ว ยการชลประทานหลวง และตามระเบี ย บ
กรมชลประทานว า ด ว ยการขอใช และการจัด หาประโยชนเกี่ย วกับ ที่ร าชพัส ดุในความครอบครองของ
กรมชลประทาน พ.ศ. 2551 โดยอนุโลม ทั้งนี้ตองอยูภายใตกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขของหนวยงานของรัฐที่อนุญาตใหกรมชลประทานใชประโยชนในที่ดินของรัฐประเภทนั้น)
2.2.2.2 กรณีใหความยินยอม (อนุญาต) ใหทําหนังสือลงนามแทนกรมชลประทาน แจงผูขออนุญาต
พร อมกํ าหนดเงื่ อนไข (ถามี ) เพื่อให ผู ขออนุญ าตใชป ระกอบการยื่น คําขออนุญ าตตอหนว ยงานของรัฐ
ที่เกี่ยวของ ซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยูเพื่อพิจารณาตามอํานาจและหนาที่
2.2.2.3 กรณีไมใหความยินยอม (ไมอนุญาต) ใหทําหนังสือไมอนุญาตแจงผูขออนุญาตทราบ โดยแจง
เหตุผล ขอกฎหมาย พรอมแจงสิทธิการอุทธรณภายใน 15 วัน นับแตวันที่ผูขออนุญาตไดรับหนังสือแจง
2.2.3 การพิจารณาของหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของซึ่งมีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายในการอนุมัติ
อนุญาตใชที่ดินของรัฐที่ตั้งอยู
2.2.3.1 เมื่อหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู พิจารณาอนุญาตใหใชที่ดินดังกลาวแลว
จะแจงใหผูขออนุญาต (หรือไดแจงใหกรมชลประทานทราบดวย) เพื่อดําเนินการตอไป
2.2.3.2 ในกรณี ห น ว ยงานของรั ฐ ที่เกี่ย วของซึ่ง ที่ดิน นั้น ตั้ งอยู พิจ ารณาไม อนุญ าตใหใชที่ดิ น
ดังกลาว จะแจงการไมอนุญาตใชใหผูขออนุญาต (หรือไดแจงใหกรมชลประทานทราบดวย)

**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ **
คูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุ และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน
กรมชลประทาน

- 39 2.2.4 การออกหนังสืออนุญาตโครงการ หรือหนวยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่ที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่
กรมชลประทานใชประโยชนนอกเหนือจากที่ราชพัสดุ
2.2.4.1 เมื่อหน วยงานของรัฐที่เกี่ยวของซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยูพิจารณาอนุญาตใหใชที่ดิน และผูขอใช
ไดดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และหลักเกณฑของหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของนั้นแลว
จึงมีหนังสือแจงการอนุญาตใหกรมชลประทานทราบ
2.2.4.2 เมื่อกรมชลประทานโดยโครงการ แจงผูขออนุญาตมาลงนามในหนังสืออนุญาต ผ.ย. 37
ผูขออนุญาตจึงจะเริ่มดําเนินการกอสรางไดภายหลังลงนามและตามเงื่อนไขในหนังสืออนุญาต
2.2.4.3 หนังสืออนุญาต ผ.ย. 37 นั้น มีการจัดทําจํานวน 4 ชุด ดังนี้
- ตนฉบับ เก็บไวที่โครงการ 1 ชุด
- คูฉบับ เก็บไวที่ผูรับอนุญาต 1 ชุด
- สําเนา เก็บไวที่สํานักชลประทาน 1 ชุด
- สําเนา เก็บไวที่กลุมงานการใชพื้นที่ดานชลประทาน 1 ชุด
3. การพิจารณาดานวิศวกรรม
3.1 ตรวจสอบประเภททางน้ําที่ขออนุญาตสรางสะพาน รวมทั้งประเภทที่ดินที่ขออนุญาตกอสราง
3.2 ตรวจสอบประเภททางน้ําที่ขออนุญาตสรางสะพาน กรมชลประทานจะพิจารณาอนุญาตใหกอสราง
สะพานเลียบทางน้ําชลประทาน เฉพาะทางน้ําประเภท 2 ประเภท 3 และประเภท 4 เทานั้น
3.3 ตรวจสอบประเภทสะพานที่ขอกอสรางวามีลักษณะเปนสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก สะพานไม
สะพานเหล็ก หรื อสะพานอื่ น ๆ มี ขนาดพรอมทั้งความสามารถในการรับน้ําหนักบรรทุกไดเทาไร กรม
ชลประทานจะพิจารณาอนุญาตใหกอสรางสะพานเลียบทางน้ําชลประทาน เฉพาะในสวนใหคนเดินเทานั้น
จะไมอนุญาตใหมียานพาหนะสัญจรไปมาบนสะพาน
3.4 ลั ก ษณะของสะพานที่ ข ออนุ ญ าตกอ สร างจะตอ งไม เป น อุ ป สรรคต อการส งน้ํ า ระบายน้ํ าและ
บํารุงรักษาของทางน้ําชลประทานนั้นๆ ทั้งโดยตรงและโดยออมอยางเด็ดขาด โดยเฉพาะในชวงเวลาที่เกิด
อุทกภัย
3.5 ลักษณะการใชงานของสะพานที่ขออนุญาตกอสราง ตองเปน แบบการใชงานสาธารณะเทานั้ น
และชุมชนแหงนั้นไมสามารถใชทางสัญจรอื่นๆเลย
3.6 ระยะหางจากขอบตลิ่งถึงขอบสะพานดานที่ติดกับขอบตลิ่งตองคงที่ และอยูในชวง 0.50 ถึง 1.00 เมตร
และมีความกวางของสะพานไมเกิน 1.50 เมตร
3.7 ตรวจสอบระดับน้ําสูงสุดของทางน้ําประเภท 2 ประเภท 3 และประเภท 4 ณ ตําแหนงที่ขออนุญาต
โดยใหใชระดับน้ําสูงสุดของทางน้ําที่ขออนุญาตกอสรางนี้จากแบบกอสรางที่กําหนด หากไมมีแบบกอสราง
ใหใชจากบัญชีระดับน้ํายอนหลัง 10 ป ที่จัดทําขึ้นอยางถูกหลักวิชาการ ระดับทองคานของสะพานที่ขอ
อนุญาตกอสรางตองมีระยะสูงจากระดับน้ําสูงสุด ไมเกิน 1.50 เมตร แตหากขอบตลิ่งมีระดับสูงกวาพื้น
สะพาน ใหกําหนดระดับพื้นสะพานเทากับระดับเฉลี่ย ของขอบตลิ่ง นั้น
3.8 ในระหว า งดํ า เนิ น การก อ สร า งหรือ ดํ า เนิน การทํ า นั ่ง รา นเพื ่อ ทํ า การกอ สรา งสะพานก็ ดี
ผูรับอนุญาตจะตองอํานวยความสะดวกแกประชาชน ใหสัญจรไปมาไดตามปกติ หากสะพานหรือนั่งรานเกิด
การชํารุดและทําใหผูอื่นหรือเรือ – แพ ที่สัญจรไปมาหรือทรัพยสินอื่นใด ไดรับอันตรายหรือเกิดความ
เสียหายแลวแตกรณี ผูรับอนุญาตจะตองรับผิดชอบ

**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ **
คูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุ และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน
กรมชลประทาน
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น้ําชลประทาน และนําออกไปใหพนเขตทางน้ําชลประทาน ชานคลอง เขตคันคลองทันที และจะตองปกปาย
แจงขีดความสามารถของสะพานใหเห็นชัดเจนทั้งสองดานของสะพาน
3.10 พิจารณาเรื่องการขออนุญาตครั้งนี้ ตองไมกระทบตอทางน้ําชลประทานหรืออาคารชลประทาน
ตางๆ
3.11 ถ า ผู รั บ อนุ ญ าตไม ป ฏิ บั ติ ใ ห เ ป น ไปตามเงื่ อ นไขแม แ ต ข อ หนึ่ ง ข อ ใดในหนั ง สื อ อนุ ญ าตนี้
กรมชลประทานมีอํานาจที่จะเพิกถอนการอนุญาตไดในทันที ผูรับอนุญาตจะยกเอากําหนดเวลาแหงหนังสือ
อนุญาตฉบับนี้ขึ้นมาเปนขอโตแยง คัดคานอยางหนึ่งอยางใดมิได
3.12 ผูขออนุ ญาตตองมี หนังสือยืนยันกั บกรมชลประทาน ว ายอมรั บผิ ดชอบค าเสียหายและคาใช จาย
ในการจัดการแกไขปญหาทั้งหมด หากเกิดความเสียหายกับน้ําและทางน้ําชลประทานหรืออาคารชลประทาน
หรือกับประชาชนที่ไดรับผลกระทบ อันเกิดจากการกระทําของผูขออนุญาต
3.13 ตรวจดู แ บบแปลนของผู ข ออนุ ญ าต และแบบแปลนรู ป ตัด ผั ง บริ เ วณของโครงการที่ มี ก าร
ขออนุญาต วามีความสอดคลองกันหรือไม
หมายเหตุ :
เมื่อไดพิจารณาปญหาและอุปสรรคตางๆ ตองานชลประทานแลว หากมีกรณีดังตอไปนี้ใหสงเรื่อง
เสนอกรมชลประทาน โดยรองอธิบดีฝายบํารุงรักษา (ประธานคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ
ปฏิบัติ การขออนุญาตเกี่ยวกับที่ราชพัสดุและการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ) เพื่อพิจารณาสั่งการตอไป
ก. หากการพิจารณาทางดานวิศวกรรมแลวมีเงื่อนไขบางประการที่ไมสามารถปฏิบัติได หรือมี
เงื่อนไขเพิ่มเติม นอกเหนือจากที่กําหนด
ข. เปนโครงการที่มีผลกระทบเกินขอบเขตของสํานักชลประทาน
ค. เปนโครงการที่เปนแนวนโยบายของกรมชลประทาน
4. กลุมงานการใชพื้นที่ดานชลประทาน สวนปรับปรุงบํารุงรักษา สํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา
มีขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้
4.1 ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน รวมทั้งใหคําปรึกษา แนะนําปญหาเกี่ยวกับการขออนุญาตใช
ที่ราชพัสดุและที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน
4.2 ตรวจสอบสําเนาหนังสืออนุญาต หากมีขอผิดพลาดสงสําเนาหนังสืออนุญาตใหโครงการแกไข
4.3 รวบรวมรายละเอียดการอนุญาต ลงในฐานขอมูลการอนุญาตใหใชที่ราชพัสดุและที่ดินของรัฐ
ประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน
หมายเหตุ

กรณีเจาหนาที่ผูรับคํารอง (ตามระเบียบกรมชลประทานวาดวยการขอใชและการจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่
ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน พ.ศ. 2551 ขอ 6) หรือผูอํานวยการสํานักชลประทานเปน
ผูพิจารณาไมใหความยินยอม หรือไมอนุญาตตามคํารองขอของผูขออนุญาตโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย
วาดวยการชลประทานหลวง โดยทําเปนหนังสือ (ตามขอ 9) และตามคําสั่งกรมชลประทานที่ ข 152/2555
ขอ 2.1 วรรคทาย ถือว าเปนคํ าสั่งทางปกครอง ดังนั้น นอกจากขอความในหนังสื อจะต องแจง เหตุผ ล
ขอกฎหมาย ตองระบุขอความวาหากประสงคจะอุทธรณ หรือโตแยงคําสั่งใหผูขออนุญาตยื่นอุทธรณ หรือ
โตแยงตอเจาหนาที่ผูทําคําสั่งทางปกครองภายใน 15 วันนับแตวันที่ผูขออนุญาตไดรับหนังสือแจง (ถาไม
กําหนดระยะเวลา 15 วัน สิทธิในการอุทธรณหรือโตแยงจะขยายเปน 1 ป นับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง)
2. เมื่ อเจ า หนา ที่ ผู รับคํ าร องหรื อผู อํา นวยการสํ า นั กชลประทานได รับหนังสื ออุทธรณห รื อโต แยงคํ า สั่งจาก
ผูอุทธรณแลวจะตองพิจารณาอุทธรณ หากมีความเห็นดังตอไปนี้
**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ **
1.

คูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุ และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน
กรมชลประทาน

- 41 2.1 เห็ นด วยกั บคํ า อุ ทธรณ ไ ม วา ทั้ งหมดหรื อบางส วน (โดยสรุ ปจะยิ นยอมหรื ออนุ ญาต) ให ดํ า เนิ นการ

เปลี่ยนแปลงคําสั่งทางปกครองแลวแจงใหผูอุทธรณทราบเปนหนังสือไมเกิน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับ
อุทธรณ
2.2 ไมเห็นดวยกับคําอุทธรณไมวาทั้งหมดหรือบางสวน (โดยสรุปไมยินยอมหรือไมอนุญาต) ใหรายงาน
ความเห็นพรอมเหตุผลเสนออธิบดีกรมชลประทานผานผูบังคับบัญชาตามสายการบังคับบัญชาโดยดวน
ทั้งนี้เพื่ออธิบดีกรมชลประทานจะไดพิจารณาอุทธรณและแจงผลใหผูอุทธรณทราบไมเกิน 30 วัน
นับแตวันที่อธิบดีกรมชลประทานไดรับอุทธรณ
3. กรณีเปนการปฏิเสธผูขออนุญาตโดยสวนราชการอื่นที่เกี่ยวของ ใหผูอํานวยการสํานักชลประทานจัดทํ า
หนังสือแจงผูขออนุญาตใชสิทธิ์อุทธรณหรือโตแยงคําสั่งไปยังสวนราชการนั้น
(ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539)

**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ **
คูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุ และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน
กรมชลประทาน
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เอกสารอางอิงของกระทรวงการคลัง และกรมธนารักษ

1. พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518
2. กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช
และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2545
3. กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช
และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
4. กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช
และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
5. คําสั่งกรมธนารักษ ที่ 281/2549 ลงวันที่ 15 พ.ค. 2549 เรื่อง การมอบอํานาจ
ใหผูวาราชการจังหวัดตามระบบบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
6. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2552
7. คําสั่งกรมธนารักษ ที่ 296/2553 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2553 เรื่อง หลักเกณฑ
การกําหนดอัตราคาเชา คาทดแทน และคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหา
ประโยชนในที่ราชพัสดุ
8. คําสั่งกรมธนารักษ ที่ 508/2553 ลงวันที่ 20 กันยายน 2553 เรื่องมอบอํานาจ
ใหธนารักษพื้นที่ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธนารักษ
9. คําสั่งกรมธนารักษ ที่ 509/2553 ลงวันที่ 20 กันยายน 2553 เรื่อง มอบอํานาจให
ผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธนารักษ

เอกสารอางอิงของกรมชลประทาน

1. พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 และที่แกไขเพิ่มเติม
2. ระเบียบกรมชลประทานวาดวยการขอใชและการจัดหาประโยชนเกี่ยวกับ
ที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน พ.ศ. 2551
3. ประกาศกรมชลประทานเรื่องการรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ พ.ศ. 2552
4. คําสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1021/2552 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ
ปฏิบัติการขออนุญาตเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ และการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ ลงวันที่ 26
พฤศจิกายน 2552
5. บันทึกขอความ ที่ ฝผง. 881/2554 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2554 เรื่อง ขออนุมัติ
ใชรหัสและแบบฟอรมที่ปรับปรุงใหมพรอมยกเลิกรหัสและแบบฟอรมเดิม
6. บันทึกขอความ ที่ E ฝผง. 128/2555 ลงวันที่ 25 มกราคม 2555 เรื่อง ขออนุญาต
ใชแบบฟอรม ผ.ย. 53, ผ.ย. 54, ผ.ย. 55
7. คําสั่งกรมชลประทานที่ ข 151/2555 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2555 เรื่อง มอบอํานาจ
ในการดําเนินการขอใชที่ดินของรัฐทุกประเภท
8. คําสั่งกรมชลประทานที่ ข152/2555 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2555 เรื่อง มอบอํานาจ
ดําเนินการกรณีหนวยงานของรัฐหรือบุคคลอื่นขอใชที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่
กรมชลประทานใชประโยชนนอกเหนือจากที่ราชพัสดุ
9. มาตรฐานการเขียนแบบงานชลประทาน (กรอบชื่อแบบ)
**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ **
คูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุ และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน
กรมชลประทาน

- 43 3. การขออนุญาตวางทอประปาในเขตชลประทาน
1. ผูขออนุญาตยื่นคํารองขอใชที่ดินตอโครงการหรือหนวยงานอื่นๆของกรมชลประทาน ตามที่ที่ดินนั้น
ตั้งอยู โดยมีหลักฐานประกอบคําขออนุญาตของผูขออนุญาตใชที่ดิน แบงไดดังนี้
1.1 สวนราชการ (กระทรวง ทบวง กรม องคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานของรัฐ หรือองคกรอื่นของรัฐ)
1.1.1 ยื่นคํารองขอใชที่ดิน (แบบ ชป.393) ลงนามโดยผูแทน กระทรวง ทบวง กรม องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น หนวยงานของรัฐ องคกรอื่นของรัฐ หรือผูรับมอบอํานาจ (มีหนังสือมอบอํานาจ)
1.1.2 แผนที่แสดงจุดที่ขออนุญาต แบบแปลน แผนผังที่แสดงรูปตัดตรงบริเวณที่ขออนุญาต (ขนาด A1)
พรอมรายการคํ านวณที่ มีวิศวกรซึ่งเปน ผูป ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติวิศวกร
พ.ศ. 2542 ลงนามรับรอง โดยใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตาม
สาขาที่ กําหนดไวในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550
และหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
1.1.3 สําเนาหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ผูควบคุมการกอสราง (ลงนาม
รับรองสําเนา)โดยใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาที่กําหนดไว
ในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือรับรอง
ของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ระหวางทําการกอสรางสิ่งปลูกสรางใบอนุญาตตองไมหมดอายุ)
1.2 รัฐวิสาหกิจ
1.2.1 ยื่ นคํ ารองขอใช ที่ดิน (แบบ ชป.393) ลงนามโดยผูแทนรัฐวิสาหกิจหรือผูไดรับมอบอํานาจ
(มีหนังสือมอบอํานาจพรอมทั้งติดอากรแสตมป 30 บาท)
1.2.2 แผนที่ แ สดงจุ ด ที่ ข ออนุ ญ าต แบบแปลน แผนผั ง ที่ แ สดงรู ป ตั ด ตรงบริ เ วณที่ ข ออนุ ญ าต
(ขนาด A1) พรอมรายการคํานวณ ที่มีวิศวกรซึ่งเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติ
วิศวกร พ.ศ. 2542 ลงนามรับรองโดยใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ตามสาขาที่กําหนดไวในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550
และหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
1.2.3 สําเนาหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ผูควบคุมการกอสราง (ลงนาม
รับรองสําเนา) โดยใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาที่กําหนด
ไวในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือรับรอง
ของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ระหวางทําการกอสรางสิ่งปลูกสรางใบอนุญาตตองไมหมดอายุ)
1.3 นิติบุคคล/บุคคลธรรมดา
1.3.1 ยื่นคํารองขอใชที่ดิน (แบบ ชป.393)
1.3.2 ตนฉบับหนังสือรับรองนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย รับรองไมเกิน
1 เดื อน หรื อสํ า เนาหนั งสื อรั บ รองนิ ติบุ คคลดังกลาวพรอมลงนามรับ รองโดยกรรมการผูมีอํานาจและ
ประทับตราสําคัญของนิติบุคคลนั้น หรือโดยหุนสวนผูจัดการผูมีอํานาจ หรือหนังสือรับรองนิติบุคคลทาง
อิเล็กทรอนิกส
1.3.3 สําเนาบัตรประชาชน สําเนาทะเบียนบานของผูขออนุญาต (ลงนามรับรองสําเนา)
1.3.4 ถามีการมอบอํานาจ ตองทําเปนหนังสือมอบอํานาจติดอากรแสตมป 30 บาท พรอมสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบาน ของผูมอบอํานาจและของผูรับมอบอํานาจ (ลงนามรับรองสําเนา)
**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ **
คูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุ และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน
กรมชลประทาน
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1.3.5 หากเปนบริษัท หางหุนสวน ผูมีสิทธิลงนามในหนังสือมอบอํานาจจะตองเปนกรรมการหรือ
หุนสวนผูจัดการผูที่มีอํานาจตามหนังสือของกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย (ลงนามรับรองสําเนา)
1.3.6 สําเนาโฉนดที่ดินของผูขออนุญาต (ลงนามรับรองสําเนา)
1.3.7 กรณีที่ดินของผูขออนุญาตมีบุคคลหลายบุคคลเปนเจาของกรรมสิทธิ์รวม ดังปรากฏรายละเอียด
ในโฉนดที่ ดิน ที่ แนบ เจ า ของกรรมสิ ทธิ์ ร วมทั้งหมดจะตองลงนามในฐานะผูขออนุญ าตตามแบบฟอรม
ขออนุญาตใชที่ราชพัสดุ (ชป.393) ทุกรายหรือมอบอํานาจใหบุคคลใดกระทําการแทน โดยตองทําเปนหนังสือ
มอบอํานาจติดอากรแสตมป 30 บาท พรอมสําเนาบัตรประชาชน สําเนาทะเบียนบานของผูมอบอํานาจ
และผูรับมอบอํานาจ (ลงนามรับรองสําเนา)
1.3.8 กรณีที่ดินของผูขออนุญาตติดภาระจํานอง ตองมีหนังสือยินยอมจากผูรับจํานอง
1.3.9 แผนที่แสดงจุดที่ขออนุญาต แบบแปลน แผนผังที่แสดงรูปตัดตรงบริเวณที่ขออนุญาต (ขนาด A1)
พรอมรายการคํานวณ ที่มีวิศวกรซึ่งเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542
ลงนามรับรอง โดยใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาที่กําหนดไว
ในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือรับรอง
ของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
1.3.10 สําเนาหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ผูควบคุมการกอสราง (ลงนาม
รับรองสําเนา) โดยใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาที่กําหนด
ไวในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือรับรอง
ของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ระหวางทําการกอสรางสิ่งปลูกสรางใบอนุญาตฯ ตองไมหมดอายุ)
2. การดําเนินการตรวจสอบประเภทที่ดินที่ขออนุญาตใช โดยแบงที่ดินที่ขอใช ออกเปน 2 กรณี คือ กรณี
ที่ราชพัสดุ และกรณีที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชนนอกเหนือจากที่ราชพัสดุ
2.1 การดําเนินการในกรณีของที่ราชพัสดุ
2.1.1 การพิจารณาดําเนินการของโครงการ หรือหนวยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่ที่ราชพัสดุนั้นตั้งอยู
มีขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้
2.1.1.1 ให เจ า หนา ที่ ผู รับ คํ าร องดําเนิน การตรวจสอบประเภทที่ร าชพัส ดุ และคุณสมบัติของ
ผูขอเขาทําประโยชน ตลอดจนเอกสารหลักฐานที่จําเปนที่ใชประกอบคํารองนั้นโดยเร็ว
2.1.1.2 ถาคํารองนั้นขัดกับหลักเกณฑการขอใชหรือการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุในความ
ครอบครองของกรมชลประทาน และกฎหมายว า ด ว ยการชลประทานหลวง ให เจ า หน า ที่ ผู รั บ คํ า รอ ง
ทําหนังสือตอบแจงขอขัดของใหผูขอเขาทําประโยชนทราบโดยตรง ภายใน 7 วันทําการ นับแตวันรับคํารอง
2.1.1.3 หากคํ า ร อ งนั้ น ถู ก ต อ ง ให เ จ า หน า ที่ ผู รั บ คํ า ร อ งมี ห นั ง สื อ แจ ง ผู ข อเข า ทํ า ประโยชน
(ผูขออนุญาต) ภายใน 3 วันทําการ และใหผูขออนุญาตจัดทําแผนที่และผังบริเวณที่ราชพัสดุที่ขอใชนั้น
พรอมทํารายละเอียดประกอบแผนที่ระบุหมายเลขที่ดินตามหนังสือสําคัญหรือระวางหมุดหลักฐาน เนื้อที่ที่
ขอเขาทําประโยชนลงในแผนที่ใหชัดเจน รวมทั้งนําสงแบบแปลน รูปตัด ซึ่งแสดงรายละเอียดของสิ่งปลูก
สร า งที่ จ ะขออนุ ญ าตดํ า เนิ น การในที่ ดิ น ที่ข อใช นั้น สงใหเจ าหน าที่ผูรั บ คํา รองเพื่อ จัดทํ าแบบรายงาน
ตรวจสอบที่ดิน และเปรียบเทียบรายละเอียดผังบริเวณตอไป
2.1.1.4 เจาหนาที่ของโครงการผูรับคํารอง ตองจัดทําแผนที่แสดงจุดขออนุญาต ผังบริเวณ และรูปตัด
ณ จุ ดขออนุ ญาตก อสร าง รวมทั้ งแบบรู ปตัดทางน้ําที่อยูดานเหนือน้ําและดานทายน้ําเปนระยะ 20 เมตร
จากจุดขออนุญาต โดยรายละเอียดขางตนนี้ ตองผานการลงนามเห็นชอบ อนุมัติในแบบและรายละเอียด
จากผูมีอํานาจตามกรอบแบบเอกสารที่กรมชลประทานกําหนดแนบทายคูมือนี้
**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ **
คูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุ และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน
กรมชลประทาน
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2.1.1.5 จัดทํารายงานตรวจสอบการขออนุญาต ชป.393/3
2.1.1.6 ใหความเห็นทางดานวิศวกรรม พิจารณาปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ตองานชลประทาน
ใหเปน ไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และหลักเกณฑที่เกี่ยวของ
2.1.1.7 หากมี ความจํ า เป น จะกําหนดเงื่อนไขพิเศษนอกเหนือจากเงื่อนไขในหนังสืออนุญาต
กําหนดได แตทั้งนี้ตองอยูภายใตกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และหลักเกณฑที่เกี่ยวของ
2.1.1.8 ใหผูมีอํานาจที่โครงการที่กําหนดไว ลงนามกํากับในแบบแปลน รูปตัด ซึ่งแสดงรายละเอียด
ของสิ่งปลูกสราง ที่ผูขออนุญาตนําสงทั้งหมด เพื่อนําเสนอผูอํานวยการในสายการบังคับบัญชาตอไป
2.1.1.9 ในกรณีที่ผูอํานวยการโครงการ หรือหนวยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่ที่ราชพัสดุนั้น
อยูในสายการบังคับบัญชาของสํานักชลประทาน ใหนําเสนอผูอํานวยการสํานักชลประทานใหความยินยอม
หรือไมใหความยินยอมตอไป
2.1.1.10 ในกรณีที่ผูอํานวยการสํานักงานกอสราง หรือหนวยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่
ที่ร าชพั ส ดุ นั้ น ไม ได อยู ในสายการบั งคั บบัญชาของสํานักชลประทาน ใหนําเสนอผู อํานวยการตามสายการ
บังคับบัญชาของตนนั้น พิจารณาใหความเห็นในการขอใชประโยชนรวมกันกอน แลวจึงนําเสนอผูอํานวยการ
สํานักชลประทานใหความยินยอมหรือไมใหความยินยอมตอไป
2.1.2 การพิจารณาของสํานักชลประทาน
2.1.2.1 ผูอํานวยการสํานักชลประทานดําเนินการพิจารณาใหความยินยอมหรือไมใหความยินยอม
(ตามระเบียบกรมชลประทานวาดวยการขอใชและการจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุในความครอบครอง
ของกรมชลประทาน พ.ศ. 2551 ประกอบกฎหมายวาดวยการชลประทานหลวง)
2.1.2.2 กรณีใหความยินยอม (อนุญาต) ใหทําหนังสือลงนามแทนกรมชลประทาน กําหนดเงื่อนไข (ถามี)
พรอมเอกสารการขออนุญาต ใหกรมธนารักษหรือผูวาราชการจังหวัด หรือธนารักษพื้นที่ผูรับมอบอํานาจ
พิจารณา และสงสําเนาแจงผูขออนุญาต รับทราบตอไป
2.1.2.3 กรณีไมใหความยินยอม (ไมอนุญาต) ใหทําหนังสือไมอนุญาตโดยแจงเหตุผล ขอกฎหมาย
ใหผูขออนุญาตทราบ
2.1.3 การพิจารณาของกรมธนารักษหรือผูวาราชการจังหวัดหรือธนารักษพื้นที่ผูรับมอบอํานาจ
2.1.3.1 เมื่ ออธิ บ ดี ก รมธนารั ก ษห รือ ผูวาราชการจัง หวัด หรือธนารั กษพื้น ที่ผูรับ มอบอํ านาจ
พิจารณาอนุญาตใหใชที่ราชพัสดุดังกลาวแลว จึงใหผูขออนุญาตชําระคาทดแทนการใชประโยชน และแจง
การอนุญาตใชใหกรมชลประทานทราบเพื่อดําเนินการตอไป
2.1.3.2 ในกรณีอธิบดีกรมธนารักษ หรือผูวาราชการจังหวัด หรือธนารักษพื้นที่ผูรับมอบอํานาจ
พิจารณาไมอนุญาตใหใชที่ราชพัสดุดังกลาว จะแจงการไมอนุญาตใชใหผูขออนุญาตและกรมชลประทาน
ทราบตอไป
2.1.4 การออกหนังสืออนุญาตโครงการ หรือหนวยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่ที่ราชพัสดุนั้นตั้งอยู
2.1.4.1 เมื่ อ อธิ บ ดี ก รมธนารั กษ หรื อผู วา ราชการจั ง หวั ดหรื อธนารั ก ษ พื้น ที่ ผูรั บ มอบอํ านาจ
พิจารณาอนุญาตใหใชที่ดิน และผูขอใชที่ดินไดชําระคาทดแทนการใชประโยชน พรอมลงนามในบันทึก
คํายินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขในแบบกรมธนารักษ แลว จึงมีหนังสือแจงการอนุญาตใหกรมชลประทานทราบ
และตอมาเมื่อกรมชลประทานโดยโครงการแจงผูขออนุญาตมาลงนามในหนังสืออนุญาต ผ.ย. 38 ผูขออนุญาต
จึงจะเริ่มดําเนินการกอสรางไดภายหลังลงนามและตามเงื่อนไขในหนังสืออนุญาต
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2.1.4.2 หนังสืออนุญาต ผ.ย. 38 นั้น มีการจัดทําจํานวน 4 ชุด ดังนี้
- ตนฉบับ เก็บไวที่โครงการ 1 ชุด
- คูฉบับ เก็บไวที่ผูรับอนุญาต 1 ชุด
- สําเนา เก็บไวที่สํานักชลประทาน 1 ชุด
- สําเนา เก็บไวที่กลุมงานการใชพื้นที่ดานชลประทาน 1 ชุด
2.2 การดําเนินการในกรณีของที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน นอกเหนือจากที่
ราชพัสดุ
2.2.1 การพิจารณาดําเนินการของโครงการ หรือหนวยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่ที่ดินของรัฐประเภทอื่น
ที่กรมชลประทานใชประโยชนนอกเหนือจากที่ราชพัสดุนั้น ตั้งอยู มีขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้
2.2.1.1 ใหเจาหนาที่ผูรับคํารองดําเนินการตรวจสอบประเภทที่ดินที่มีผูมาขออนุญาตใชนั้นเปน
ที่ดินฯ ที่หนวยงานของรัฐนั้นๆ ไดอนุญาตใหกรมชลประทานใชประโยชนภายในกรอบวัตถุประสงคที่ขอใช
โดยตองพิจารณาเงื่อนไขการไดรับอนุญาต และพิจารณาวามีขอหามใหผูอื่นมาใชประโยชนรวมไดหรือไม
2.2.1.2 หากหนวยงานของรัฐที่อนุญาตใหกรมชลประทานใชประโยชนที่ดินฯ ระบุเงื่อนไขหาม
กรมชลประทานนํ า ที่ ดิ น ที่ ไ ด รั บ อนุ ญ าตไปใช น อกกิ จ การที่ ข อหรื อ ไปให ผู อื่ น ใช ป ระโยชน ร ว มด ว ย
ใหโ ครงการหรื อหน ว ยงานอื่ น ๆ ของกรมชลประทานที่ รับ คํา รองนั้น ทํ าหนั งสือใหผูอํ านวยการสํานั ก
ชลประทาน ผูอํานวยการสํานักพัฒนาแหลงน้ําขนาดกลาง ผูอํานวยการสํานักพัฒนาแหลงน้ําขนาดใหญ
ตามสายการบั งคั บ บั ญ ชาแล ว แต กรณี แจ งตอบเหตุ ขั ดข องดั งกล าวให ผู ขออนุ ญ าตทราบ (ตามคํ า สั่ ง
กรมชลประทานที่ ข 152/2555)
2.2.1.3 หากหนวยงานของรัฐที่อนุญาตใหกรมชลประทานใชประโยชนที่ดินฯ ไมไดระบุหรือมีเงื่อนไข
หามกรมชลประทานนําที่ดินที่ไดรับอนุญาต ไปใหผูอื่นใชประโยชนรวมดวย ใหโครงการหรือหนวยงานอื่นๆ
ของกรมชลประทานที่รับคํารองนั้น ดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูขอเขาทําประโยชน ตลอดจน
เอกสารหลักฐานที่จําเปนที่ใชประกอบคํารองนั้นโดยเร็ว แลวจัดทํารายงานตรวจสอบการขออนุญาต
ชป.393/3
2.2.1.4 พิจารณาใหความเห็นทางดานวิศวกรรม โดยพิจารณาปญหาและอุปสรรคตางๆตองาน
ชลประทาน วาคํารองนั้นขัดกับการใชประโยชนในการชลประทาน ตามกฎหมายวาดวยการชลประทาน
หลวง กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และหลักเกณฑที่เกี่ยวของ และหลักเกณฑตามระเบียบกรมชลประทาน
ว า ด ว ยการขอใช แ ละการจั ดหาประโยชนเกี่ ย วกับ ที่ร าชพัส ดุในความครอบครองของกรมชลประทาน
พ.ศ. 2551 โดยอนุโลมหรือไม
2.2.1.5 หากเจาหนาที่ผูรับคํารองพิจารณาในเบื้องตนตามขอ 2.2.1.3 และ 2.2.1.4 แลว เห็นวามี
ข อ ขั ด ข อ งในการขอใช ป ระโยชน ร ว มกั น หรื อ มีข อ ขั ดข อ งในดา นวิ ศวกรรม ตามกฎหมายว า ด ว ยการ
ชลประทานหลวง ฯลฯ ใหเสนอความเห็นขอขัดของในการขอใชประโยชนรวมกันหรือมีขอขัดของในดาน
วิศวกรรม ใหผูบังคับบัญชาตามสายการบังคับบัญชาพิจารณา
2.2.1.6 หากเจาหนาที่ผูรับคํารองพิจารณาในเบื้องตนตามขอ 2.2.1.3 และ 2.2.1.4 แลว เห็นวาไมมี
ขอขั ดข องในการขอใชประโยชนรว มกัน และไมมีขอขัดของในดานวิศวกรรม ตามกฎหมายวาด วยการ
ชลประทานหลวง ฯลฯ ใหผูขออนุญาตจัดทําแผนที่และผังบริเวณที่ดินของรัฐที่ขอใชนั้น พรอมทํารายละเอียด
ประกอบแผนที่ระบุหมายเลขที่ดินตามหนังสือสําคัญหรือระวางหมุดหลักฐาน เนื้อที่ที่ขอเขาทําประโยชน
ลงในแผนที่ใหชัดเจน รวมทั้งนําสงแบบแปลน รูปตัด ซึ่งแสดงรายระเอียดของสิ่งปลูกสรางที่จะขออนุญาต
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ดําเนินการในที่ดินที่ขอใชนั้น สงใหเจาหนาที่ผูรับคํารองเพื่อจัดทําแบบรายงานตรวจสอบที่ดินและเปรียบ
เทียบรายละเอียดผังบริเวณตอไป
2.2.1.7 เจาหนาที่ของโครงการผูรับคํารอง ตองจัดทําแผนที่แสดงจุดขออนุญาต ผังบริเวณ และรูปตัด
ณ จุ ด ขออนุ ญ าตก อ สร า ง รวมทั้ ง แบบรู ป ตั ด ทางน้ํ า ที่ อ ยู ด า นเหนื อ น้ํ า และด า นท า ยน้ํ า เป น ระยะ
20 เมตร จากจุดขออนุญาต โดยรายละเอียดขางตนนี้ตองผานการลงนามเห็นชอบ อนุมัติในแบบและ
รายละเอียดจากผูมีอํานาจตามกรอบแบบเอกสารที่กรมชลประทานกําหนดแนบทายคูมือนี้
2.2.1.8 หากมีความจําเปนจะกําหนดเงื่อนไขพิเศษนอกเหนือจากเงื่อนไขในหนังสืออนุญาตกําหนดได
แตทั้งนี้ตองอยูภายใตกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และหลักเกณฑที่เกี่ยวของ
2.2.1.9 ใหผูมีอํานาจที่โครงการที่กําหนดไวลงนามกํากับในแบบแปลน รูปตัด ซึ่งแสดงรายละเอียด
ของสิ่งปลูกสรางที่ผูขออนุญาตนําสงทั้งหมด เพื่อนําเสนอผูอํานวยการในสายการบังคับบัญชาตอไป
2.2.1.10 ในกรณีที่ผูอํานวยการโครงการ หรือหนวยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่ที่ดินฯ นั้น อยูใน
สายการบั งคั บบั ญ ชาของสํ านั กชลประทาน ให นํ าเสนอผู อํ านวยการสํ านั กชลประทานให ความยิ นยอม
หรือไมใหความยินยอมตอไป
2.2.1.11 ในกรณีที่ผูอํานวยการสํานักงานกอสราง หรือหนวยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่ที่ดินฯ นั้น
ไมไดอยูในสายการบังคับบัญชาของสํานักชลประทาน ใหนําเสนอผูอํานวยการตามสายการบังคับบัญชา
ของตน พิ จ ารณาให ค วามเห็ น ในการขอใช ป ระโยชน ร ว มกั น ก อ นแล ว จึ ง นํ า เสนอผู อํ า นวยการสํ า นั ก
ชลประทานใหความยินยอมหรือไมใหความยินยอมตอไป
2.2.2 การพิจารณาของสํานักชลประทาน
2.2.2.1 ผูอํานวยการสํานักชลประทานพิจารณาใหความยินยอมหรือไมใหความยินยอม (ตามคําสั่ง
กรมชลประทานที่ ข 152/2555 ประกอบกฎหมายว า ด ว ยการชลประทานหลวง และตามระเบี ย บ
กรมชลประทานว า ด ว ยการขอใช และการจัด หาประโยชนเกี่ย วกับ ที่ร าชพัส ดุในความครอบครองของ
กรมชลประ ทาน พ.ศ. 2551 โดยอนุโลม ทั้งนี้ตองอยูภายใตกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑ
วิธีการและเงื่อนไขของหนวยงานของรัฐที่อนุญาตใหกรมชลประทานใชประโยชนในที่ดินของรัฐประเภทนั้น)
2.2.2.2 กรณีใหความยินยอม (อนุญาต) ใหทําหนังสือลงนามแทนกรมชลประทาน แจงผูขออนุญาต
พร อมกํ าหนดเงื่ อนไข (ถามี ) เพื่อให ผู ขออนุญ าตใช ป ระกอบการยื่น คํ า ขออนุ ญ าตต อหน ว ยงานของรัฐ
ที่เกี่ยวของ ซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยูเพื่อพิจารณาตามอํานาจและหนาที่
2.2.2.3 กรณีไมใหความยินยอม (ไมอนุญาต) ใหทําหนังสือไมอนุญาตแจงผูขออนุญาตทราบ โดยแจง
เหตุผล ขอกฎหมาย พรอมแจงสิทธิการอุทธรณภายใน 15 วัน นับแตวันที่ผูขออนุญาตไดรับหนังสือแจง
2.2.3 การพิจารณาของหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของซึ่งมีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายในการอนุมัติ
อนุญาตใชที่ดินของรัฐที่ตั้งอยู
2.2.3.1 เมื่อหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู พิจารณาอนุญาตใหใชที่ดินดังกลาวแลว
จะแจงใหผูขออนุญาต (หรือไดแจงใหกรมชลประทานทราบดวย) เพื่อดําเนินการตอไป
2.2.3.2 ในกรณี ห น ว ยงานของรั ฐ ที่เกี่ย วของซึ่ง ที่ดิน นั้น ตั้ งอยู พิจ ารณาไม อนุญ าตใหใชที่ดิ น
ดังกลาว จะแจงการไมอนุญาตใชใหผูขออนุญาต (หรือไดแจงใหกรมชลประทานทราบดวย)
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2.2.4 การออกหนังสืออนุญาตโครงการ หรือหนวยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่ที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่
กรมชลประทานใชประโยชนนอกเหนือจากที่ราชพัสดุ
2.2.4.1 เมื่อหน วยงานของรัฐที่เกี่ยวของซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยูพิจารณาอนุญาตใหใชที่ดิน และผูขอใช
ไดดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และหลักเกณฑของหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของนั้นแลว
จึงมีหนังสือแจงการอนุญาตใหกรมชลประทานทราบ
2.2.4.2 เมื่อกรมชลประทานโดยโครงการ แจงผูขออนุญาตมาลงนามในหนังสืออนุญาต ผ.ย. 38
ผูขออนุญาตจึงจะเริ่มดําเนินการกอสรางไดภายหลังลงนามและตามเงื่อนไขในหนังสืออนุญาต
2.2.4.3 หนังสืออนุญาต ผ.ย. 38 นั้น มีการจัดทําจํานวน 4 ชุด ดังนี้
- ตนฉบับ เก็บไวที่โครงการ 1 ชุด
- คูฉบับ เก็บไวที่ผูรับอนุญาต 1 ชุด
- สําเนา เก็บไวที่สํานักชลประทาน 1 ชุด
- สําเนา เก็บไวที่กลุมงานการใชพื้นที่ดานชลประทาน 1 ชุด
3. การพิจารณาดานวิศวกรรม
3.1 การขออนุญาตวางทอประปาขามเหนือทางน้ําชลประทาน (พิจารณาตามแนวทางเดียวกับขออนุญาต
สรางสะพานขามทางน้ําชลประทาน)
3.1.1 ตรวจสอบประเภททางน้ํา และประเภทที่ดินที่ขออนุญาตสราง
3.1.2 ตรวจสอบประเภทโครงสรางที่รับทอประปาที่ขอกอสรางวามีลักษณะเปนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ไมหรือ เหล็ก และขนาดพรอมทั้งความสามารถในการรับน้ําหนักบรรทุกทอประปาไดแข็งแรงเพียงพอ
หรือไม
3.1.3 ตรวจสอบระยะหางของโครงสรางที่รับทอประปาที่ขอกอสรางวาอยูหางจากสะพานดานเหนือ
น้ําและสะพานดานทายน้ําเทาไร
3.1.4 ตรวจสอบระยะหางของตอมอชวงกลางโครงสรางที่รับทอประปาที่ขออนุญาตกอสราง
3.1.5 ตรวจสอบระดับน้ําสูงสุดของทางน้ําที่ขออนุญาตกอสรางนี้จากแบบกอสรางที่กําหนด หากไม
มีแบบกอสรางใหใชจากบัญชีระดับน้ํายอนหลัง 10 ป ที่จัดทําขึ้นอยางถูกหลักวิชาการ
3.1.6 ตรวจสอบระดับทองทอประปาที่ขออนุญาตกอสรางวามีระยะหางจากระดับน้ําสูงสุดเทาไร
3.1.7 ตรวจสอบระดับทองคานของสะพานขางเคียงที่อยูดานเหนือน้ําและดานทายน้ําที่กอ สรางไว
แลว เพื่อเปรียบเทียบกับระดับทองทอประปาที่ขออนุญาตกอสรางครั้งนี้ และพิจารณาความเหมาะสม
3.1.8 ลั กษณะของท องท อประปาตองเปน ไปตาม แนวทางการพิจ ารณาเรื่อง Clearance ของ
สะพาน ตามบันทึกฝายจัดสรรน้ํา กรมชลประทาน ลงวันที่ 24 กันยายน 2539
3.1.9 การขออนุญาตกอสรางโครงสรางที่รับทอประปาที่มีลักษณะเปนคอนกรีตเสริมเหล็กในทางน้ํา
ชลประทานนั้น ใหถือระดับการขุดลอกทางน้ําชลประทานชวงนั้น เปนระดับฐานรากของโครงสรางที่รับทอ
ประปาเฉพาะชวงกลาง
3.1.10 ในระหวางดําเนินการฝงทอ/วางทอ หรือดําเนินการทํานั่งรานเพื่อทําการฝงทอ/วางทอก็ดี
ผูรับอนุญาตจะตองอํานวยความสะดวกแกประชาชน ใหสัญจรไปมาไดตามปกติ หากทอหรือนั่งรานเกิดการ
ชํารุดและทําใหผูอื่นหรือยานพาหนะที่สัญจรไปมาหรือทรัพยสินอื่นใด ไดรับอันตรายหรือเกิดความเสียหาย
แลวแตกรณี ผูรับอนุญาตจะตองรับผิดชอบ
3.1.11 เมื่อฝงทอ/วางทอเสร็จแลว ผูรับอนุญาตจะตองรื้อถอนนั่งรานและเก็บวัสดุตางๆ ที่ไมใชขึ้น
จากทางน้ําชลประทาน และนําออกไปใหพนเขตทางน้ําชลประทาน ชานคลอง เขตคันคลองทันที
**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ **
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3.1.12 พิจารณาเรื่องการขออนุญาตครั้งนี้ ตองไมกระทบตอน้ําและทางน้ําชลประทานหรืออาคาร
ชลประทานตางๆ
3.1.13 ผูขออนุญาตตองมีหนังสือยืนยันกับกรมชลประทาน วายอมรับผิดชอบคาเสียหายและคาใชจาย
ในการจัดการแกไขปญหาทั้งหมด หากเกิดความเสียหายกับน้ําและทางน้ําชลประทานหรืออาคารชลประทาน
หรือกับประชาชนที่ไดรับผลกระทบ อันเกิดจากการกระทําของผูขออนุญาต
3.1.14 ตรวจดูแบบแปลนของผูขออนุญาตและแบบแปลนรูปตัด ผังบริเวณของโครงการที่มีการขอ
อนุญาต วามีความสอดคลองหรือไม
3.2 การขออนุญาตฝงทอประปาลอดผานใตทางน้ําชลประทาน
3.2.1 ตรวจสอบประเภททางน้ําและประเภทที่ดินที่ขออนุญาตกอสราง
3.2.2 ท อ ประปาลอดผ า นคลองชลประทานควรฝ ง ลึ ก ลงไปไม ต่ํ า กว า 1.50 เมตร จากระดั บ
ทองคลองตามแบบกอสรางที่มีอยูเดิมเปนหลัก หากไมมีแบบกอสรางกําหนดไวใหถือระดับการขุดลอกเดิม
เปนหลัก
3.2.3 ใหมีการติดตั้งปายบอกถึงแนวทางวางทอประปาที่ฝงตลิ่งทางน้ําชลประทานทั้งสองฝง
3.2.4 ใหมีการติดตั้งวาลวปองกันการรั่วไหลของน้ําประปาที่ฝงตลิ่งทางน้ําชลประทานทั้งสองฝง
3.2.5 พิจารณาเรื่องการขออนุญาตครั้งนี้ ตองไมกระทบตอน้ําและทางน้ําชลประทานหรืออาคาร
ชลประทานตางๆ
3.2.6 ผูขออนุญาตตองมีหนังสือยืนยันกับกรมชลประทาน วายอมรับผิดชอบคาเสียหายและคาใชจายใน
การจัดการแกไขปญหาทั้งหมด หากเกิดความเสียหายกับน้ําและทางน้ําชลประทานหรืออาคารชลประทาน หรือ
กับประชาชนที่ไดรับผลกระทบ
3.2.7 ตรวจดูแบบแปลนของผูขออนุญาต และแบบแปลนรูปตัด ผังบริเวณของโครงการที่มีการขอ
อนุญาต วามีความสอดคลองหรือไม
3.3 การขออนุญาตวางทอประปาเลียบผิวดินในเขตทางน้ําชลประทาน
3.3.1 ตรวจสอบประเภททางน้ําและประเภทที่ดินที่ขออนุญาตสราง
3.3.2 ไมอนุญาตใหวางทอประปาเลียบในเขตผิวน้ํา ของทางน้ําชลประทาน
3.3.3 การวางทอประปา ควรพิจารณาการวางทอใกลแนวเขตชลประทาน หรือแนวหลักเขตที่ดิน
ของราษฎรเปนหลัก (โดยทั่วไปไมเกิน 1.00 เมตร) และตองไมกอสรางเปนลักษณะอาคารถาวร เพื่อที่จะได
ไมเปนอุปสรรคตอการดําเนินกิจกรรมชลประทานในอนาคต
3.3.4 แนวระดั บ เฉลี่ ย ของผิ ว ท อ ประปาด า นบน ควรให อ ยู ที่ ร ะดั บ ผิ ว ดิ น เดิ ม ในเขตทางน้ํ า
ชลประทานที่ขออนุญาต เพื่อที่จะไดไมเปนอุปสรรคตอการดําเนินกิจกรรมชลประทานในอนาคต
3.3.5 ใหมีการติดตั้งปายบอกถึงแนวทางวางทอประปา เปนระยะๆ ไมเกินกวา 100 เมตร ตอ 1 ปาย
3.3.6 พิจารณาเรื่องการขออนุญาตครั้งนี้ ตองไมกระทบตอน้ําและทางน้ําชลประทานหรืออาคาร
ชลประทานตางๆ
3.3.7 ผูขออนุญาตตองมีหนังสือยืนยันกับกรมชลประทาน วายอมรับผิดชอบคาเสียหายและคาใชจายใน
การจัด การแกไขปญหาทั้งหมด หากเกิดความเสียหายกับน้ํ าและทางน้ํ าชลประทานหรืออาคารชลประทาน
หรือกับประชาชนที่ไดรับผล กระทบ อันเกิดจากการกระทําของผูขออนุญาต
3.3.8 ตรวจดูแบบแปลนของผูขออนุญาต และแบบแปลนรูปตัด ผังบริเวณของโครงการที่มีการ
ขออนุญาตวามีความสอดคลองกันหรือไม
**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ **
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หมายเหตุ :
เมื่อไดพิจารณาปญหาและอุปสรรคตางๆตองานชลประทานแลว หากมีกรณีดังตอไปนี้ใหสงเรื่อง
เสนอกรมชลประทาน โดยรองอธิบดีฝายบํารุงรักษา (ประธานคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ
ปฏิบัติ การขออนุญาตเกี่ยวกับที่ราชพัสดุและการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ) เพื่อพิจารณาสั่งการตอไป
ก. หากการพิจารณาทางดานวิศวกรรมแลวมีเงื่อนไขบางประการที่ไมสามารถปฏิบัติได หรือมี
เงื่อนไขเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่กําหนด
ข. เปนโครงการที่มีผลกระทบเกินขอบเขตของสํานักชลประทาน
ค. เปนโครงการที่เปนแนวนโยบายของกรมชลประทาน
4. กลุมงานการใชพื้นที่ดานชลประทาน สวนปรับปรุงบํารุงรักษา สํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา
มีขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้
4.1 ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน รวมทั้งใหคําปรึกษา แนะนําปญหาเกี่ยวกับการขออนุญาตใช
ที่ราชพัสดุและที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน
4.2 ตรวจสอบสําเนาหนังสืออนุญาต หากมีขอผิดพลาดสงสําเนาหนังสืออนุญาตใหโครงการแกไข
4.3 รวบรวมรายละเอีย ดการอนุ ญาต ลงในฐานขอมูล การอนุญ าตใหใชที่ร าชพัส ดุและที่ดินของรัฐ
ประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน
หมายเหตุ

กรณีเจาหนาที่ผูรับคํารอง (ตามระเบียบกรมชลประทานวาดวยการขอใชและการจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่
ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน พ.ศ. 2551 ขอ 6) หรือผูอํานวยการสํานักชลประทานเปน
ผูพิจารณาไมใหความยินยอม หรือไมอนุญาตตามคํารองขอของผูขออนุญาตโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย
วาดวยการชลประทานหลวง โดยทําเปนหนังสือ (ตามขอ 9) และตามคําสั่งกรมชลประทานที่ ข 152/2555
ขอ 2.1 วรรคทาย ถือว าเปนคํ าสั่งทางปกครอง ดังนั้น นอกจากขอความในหนังสื อจะต องแจง เหตุผ ล
ขอกฎหมาย ตองระบุขอความวาหากประสงคจะอุทธรณ หรือโตแยงคําสั่งใหผูขออนุญาตยื่นอุทธรณ หรือ
โตแยงตอเจาหนาที่ผูทําคําสั่งทางปกครองภายใน 15 วันนับแตวันที่ผูขออนุญาตไดรับหนังสือแจง (ถาไม
กําหนดระยะเวลา 15 วัน สิทธิในการอุทธรณหรือโตแยงจะขยายเปน 1 ป นับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง)
2. เมื่ อเจ า หนา ที่ ผู รับคํ าร องหรื อผู อํา นวยการสํ า นั กชลประทานได รับหนังสื ออุทธรณห รื อโต แยงคํ า สั่งจาก
ผูอุทธรณแลวจะตองพิจารณาอุทธรณ หากมีความเห็นดังตอไปนี้
2.1 เห็ นด วยกั บคํ า อุ ทธรณ ไ ม วา ทั้ งหมดหรื อบางส วน (โดยสรุ ปจะยิ นยอมหรื ออนุ ญาต) ให ดํ า เนิ นการ
เปลี่ยนแปลงคําสั่งทางปกครองแลวแจงใหผูอุทธรณทราบเปนหนังสือไมเกิน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับ
อุทธรณ
2.2 ไมเห็นดวยกับคําอุทธรณไมวาทั้งหมดหรือบางสวน (โดยสรุปไมยินยอมหรือไมอนุญาต) ใหรายงาน
ความเห็นพรอมเหตุผลเสนออธิบดีกรมชลประทานผานผูบังคับบัญชาตามสายการบังคับบัญชาโดยดวน
ทั้งนี้เพื่ออธิบดีกรมชลประทานจะไดพิจารณาอุทธรณและแจงผลใหผูอุทธรณทราบไมเ กิน 30 วัน
นับแตวันที่อธิบดีกรมชลประทานไดรับอุทธรณ
3. กรณีเปนการปฏิเสธผูขออนุญาตโดยสวนราชการอื่นที่เกี่ยวของ ใหผูอํานวยการสํานักชลประทานจัดทํ า
หนังสือแจงผูขออนุญาตใชสิทธิ์อุทธรณหรือโตแยงคําสั่งไปยังสวนราชการนั้น
(ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539)
1.

**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ **
คูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุ และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน
กรมชลประทาน
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เอกสารที่เกี่ยวของดานวิศวกรรม
1. มติ ครม. เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2521 เรื่อง การสรางสะพานขามทางน้ํา
2. บันทึกฝายจัดสรรน้ํา กองจัดสรรน้ําและบํารุงรักษา ลงวันที่ 24 กันยายน 2539
เรื่องการขออนุญาตสรางสะพาน คสล. ขามคลองชลประทาน

**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ **
คูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุ และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน
กรมชลประทาน
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เอกสารอางอิงของกระทรวงการคลัง และกรมธนารักษ

1. พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518
2. กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช
และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2545
3. กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช
และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
4. กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช
และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
5. คําสั่งกรมธนารักษ ที่ 281/2549 ลงวันที่ 15 พ.ค. 2549 เรื่อง การมอบอํานาจ
ใหผูวาราชการจังหวัดตามระบบบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
6. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2552
7. คําสั่งกรมธนารักษ ที่ 296/2553 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2553 เรื่อง หลักเกณฑ
การกําหนดอัตราคาเชา คาทดแทน และคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหา
ประโยชนในที่ราชพัสดุ
8. คําสั่งกรมธนารักษ ที่ 508/2553 ลงวันที่ 20 กันยายน 2553 เรื่องมอบอํานาจ
ใหธนารักษพื้นที่ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธนารักษ
9. คําสั่งกรมธนารักษ ที่ 509/2553 ลงวันที่ 20 กันยายน 2553 เรื่อง มอบอํานาจให
ผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธนารักษ

เอกสารอางอิงของกรมชลประทาน

1. พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 และที่แกไขเพิ่มเติม
2. ระเบียบกรมชลประทานวาดวยการขอใชและการจัดหาประโยชนเกี่ยวกับ
ที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน พ.ศ. 2551
3. ประกาศกรมชลประทานเรื่องการรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ พ.ศ. 2552
4. คําสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1021/2552 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ
ปฏิบัติการขออนุญาตเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ และการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ ลงวันที่ 26
พฤศจิกายน 2552
5. บันทึกขอความ ที่ ฝผง. 881/2554 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2554 เรื่อง ขออนุมัติ
ใชรหัสและแบบฟอรมที่ปรับปรุงใหมพรอมยกเลิกรหัสและแบบฟอรมเดิม
6. บันทึกขอความ ที่ E ฝผง. 128/2555 ลงวันที่ 25 มกราคม 2555 เรื่อง ขออนุญาต
ใชแบบฟอรม ผ.ย. 53, ผ.ย. 54, ผ.ย. 55
7. คําสั่งกรมชลประทานที่ ข 151/2555 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2555 เรื่อง มอบอํานาจ
ในการดําเนินการขอใชที่ดินของรัฐทุกประเภท
8. คําสั่งกรมชลประทานที่ ข152/2555 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2555 เรื่อง มอบอํานาจ
ดําเนินการกรณีหนวยงานของรัฐหรือบุคคลอื่นขอใชที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่
กรมชลประทานใชประโยชนนอกเหนือจากที่ราชพัสดุ
9. มาตรฐานการเขียนแบบงานชลประทาน (กรอบชื่อแบบ)
**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ **
คูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุ และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน
กรมชลประทาน
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1. ผูขออนุญาตยื่นคํารองขอใชที่ดินตอโครงการหรือหนวยงานอื่นๆของกรมชลประทาน ตามที่ที่ดินนั้น
ตั้งอยู โดยมีหลักฐานประกอบคําขออนุญาตของผูขออนุญาตใชที่ดิน แบงไดดังนี้
1.1 สวนราชการ (กระทรวง ทบวง กรม องคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานของรัฐ หรือองคกรอื่นของรัฐ)
1.1.1 ยื่นคํารองขอใชที่ดิน (แบบ ชป.393) ลงนามโดยผูแทน กระทรวง ทบวง กรม องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น หนวยงานของรัฐ องคกรอื่นของรัฐ หรือผูรับมอบอํานาจ (มีหนังสือมอบอํานาจ)
1.1.2 แผนที่แสดงจุดที่ขออนุญาต แบบแปลน แผนผังที่แสดงรูปตัดตรงบริเวณที่ขออนุญาต (ขนาด A1)
พรอมรายการคํ านวณที่ มีวิศวกรซึ่งเปน ผูป ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติวิศวกร
พ.ศ. 2542 ลงนามรับรอง โดยใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตาม
สาขาที่ กําหนดไวในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550
และหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
1.1.3 สําเนาหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ผูควบคุมการกอสราง (ลงนาม
รับรองสําเนา)โดยใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาที่กําหนดไว
ในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือรับรอง
ของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ระหวางทําการกอสรางสิ่งปลูกสรางใบอนุญาตตองไมหมดอายุ)
1.2 รัฐวิสาหกิจ
1.2.1 ยื่ นคํ ารองขอใช ที่ดิ น (แบบ ชป.393) ลงนามโดยผูแทนรัฐวิสาหกิจหรือผูไดรับมอบอํานาจ
(มีหนังสือมอบอํานาจพรอมทั้งติดอากรแสตมป 30 บาท)
1.2.2 แผนที่ แ สดงจุ ด ที่ ข ออนุ ญ าต แบบแปลน แผนผั ง ที่ แ สดงรู ป ตั ด ตรงบริ เ วณที่ ข ออนุ ญ าต
(ขนาด A1) พรอมรายการคํานวณ ที่มีวิศวกรซึ่งเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติ
วิศวกร พ.ศ. 2542 ลงนามรับรองโดยใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ตามสาขาที่กําหนดไวในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550
และหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
1.2.3 สําเนาหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ผูควบคุมการกอสราง (ลงนาม
รับรองสําเนา) โดยใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาที่กําหนด
ไวในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือรับรอง
ของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ระหวางทําการกอสรางสิ่งปลูกสรางใบอนุญาตตองไมหมดอายุ)
1.3 นิติบุคคล/บุคคลธรรมดา
1.3.1 ยื่นคํารองขอใชที่ดิน (แบบ ชป.393)
1.3.2 ตนฉบับหนังสือรับรองนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย รับรองไมเกิน
1 เดื อน หรื อสํ า เนาหนั งสื อรั บ รองนิ ติบุ คคลดังกลาวพรอมลงนามรับ รองโดยกรรมการผูมีอํานาจและ
ประทับตราสําคัญของนิติบุคคลนั้น หรือโดยหุนสวนผูจัดการผูมีอํานาจ หรือหนังสือรับรองนิติบุคคลทาง
อิเล็กทรอนิกส
1.3.3 สําเนาบัตรประชาชน สําเนาทะเบียนบานของผูขออนุญาต (ลงนามรับรองสําเนา)
1.3.4 ถามีการมอบอํานาจ ตองทําเปนหนังสือมอบอํานาจติดอากรแสตมป 30 บาท พรอมสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบาน ของผูมอบอํานาจและของผูรับมอบอํานาจ (ลงนามรับรองสําเนา)
**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ **
คูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุ และที่ดินของรัฐประเภทอื
ประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน
กรมชลประทาน

- 61 1.3.5 หากเปนบริษัท หางหุนสวน ผูมีสิทธิลงนามในหนังสือมอบอํานาจจะตองเปนกรรมการหรือ
หุนสวนผูจัดการผูที่มีอํานาจตามหนังสือของกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย (ลงนามรับรองสําเนา)
1.3.6 สําเนาโฉนดที่ดินของผูขออนุญาต (ลงนามรับรองสําเนา)
1.3.7 กรณีที่ดินของผูขออนุญาตมีบุคคลหลายบุคคลเปนเจาของกรรมสิทธิ์รวม ดังปรากฏรายละเอียด
ในโฉนดที่ดินที่แนบ เจาของกรรมสิทธิ์รวมทั้งหมดจะตองลงนามในฐานะผูขออนุญาตตามแบบฟอรม
ขออนุญาตใชที่ราชพัสดุ (ชป.393) ทุกรายหรือมอบอํานาจใหบุคคลใดกระทําการแทน โดยตองทําเปนหนังสือ
มอบอํานาจติดอากรแสตมป 30 บาท พรอมสําเนาบัตรประชาชน สําเนาทะเบียนบานของผูมอบอํานาจ
และผูรับมอบอํานาจ (ลงนามรับรองสําเนา)
1.3.8 กรณีที่ดินของผูขออนุญาตติดภาระจํานอง ตองมีหนังสือยินยอมจากผูรับจํานอง
1.3.9 แผนที่แสดงจุดที่ขออนุญาต แบบแปลน แผนผังที่แสดงรูปตัดตรงบริเวณที่ขออนุญาต (ขนาด A1)
พรอมรายการคํานวณ ที่มีวิศวกรซึ่งเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542
ลงนามรับรอง โดยใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาที่กําหนดไว
ในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือรับรอง
ของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
1.3.10 สําเนาหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ผูควบคุมการกอสราง (ลงนาม
รับรองสําเนา) โดยใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาที่กําหนด
ไวในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือรับรอง
ของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ระหวางทําการกอสรางสิ่งปลูกสรางใบอนุญาตฯ ตองไมหมดอายุ)
2. การดําเนินการตรวจสอบประเภทที่ดินที่ขออนุญาตใช โดยแบงที่ดินที่ขอใช ออกเปน 2 กรณี คือ กรณี
ที่ราชพัสดุ และกรณีที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชนนอกเหนือจากที่ราชพัสดุ
2.1 การดําเนินการในกรณีของที่ราชพัสดุ
2.1.1 การพิจารณาดําเนินการของโครงการ หรือหนวยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่ที่ราชพัสดุนั้นตั้งอยู
มีขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้
2.1.1.1 ให เจ า หนา ที่ ผู รับ คํ าร องดําเนิน การตรวจสอบประเภทที่ร าชพัส ดุ และคุณสมบัติของ
ผูขอเขาทําประโยชน ตลอดจนเอกสารหลักฐานที่จําเปนที่ใชประกอบคํารองนั้นโดยเร็ว
2.1.1.2 ถาคํารองนั้นขัดกับหลักเกณฑการขอใชหรือการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุในความ
ครอบครองของกรมชลประทาน และกฎหมายว า ด ว ยการชลประทานหลวง ให เจ า หน า ที่ ผู รั บ คํ า รอ ง
ทําหนังสือตอบแจงขอขัดของใหผูขอเขาทําประโยชนทราบโดยตรง ภายใน 7 วันทําการ นับแตวันรับคํารอง
2.1.1.3 หากคํ า ร อ งนั้ น ถู ก ต อ ง ให เ จ า หน า ที่ ผู รั บ คํ า ร อ งมี ห นั ง สื อ แจ ง ผู ข อเข า ทํ า ประโยชน
(ผูขออนุญาต) ภายใน 3 วันทําการ และใหผูขออนุญาตจัดทําแผนที่และผังบริเวณที่ราชพัสดุที่ขอใชนั้น
พรอมทํารายละเอียดประกอบแผนที่ระบุหมายเลขที่ดินตามหนังสือสําคัญหรือระวางหมุดหลักฐาน เนื้อที่ที่
ขอเขาทําประโยชนลงในแผนที่ใหชัดเจน รวมทั้งนําสงแบบแปลน รูปตัด ซึ่งแสดงรายละเอียดของสิ่งปลูก
สร า งที่ จ ะขออนุ ญ าตดํ า เนิ น การในที่ ดิ น ที่ข อใช นั้น สงใหเจ าหน าที่ผูรั บ คํา รองเพื่อ จัดทํ าแบบรายงาน
ตรวจสอบที่ดิน และเปรียบเทียบรายละเอียดผังบริเวณตอไป
2.1.1.4 เจาหนาที่ของโครงการผูรับคํารอง ตองจัดทําแผนที่แสดงจุดขออนุญาต ผังบริเวณ และรูปตัด
ณ จุ ดขออนุ ญาตก อสร าง รวมทั้ งแบบรู ปตัดทางน้ําที่อยูดานเหนือน้ําและดานทายน้ําเปนระยะ 20 เมตร
จากจุดขออนุญาต โดยรายละเอียดขางตนนี้ ตองผานการลงนามเห็นชอบ อนุมัติในแบบและรายละเอียด
จากผูมีอํานาจตามกรอบแบบเอกสารที่กรมชลประทานกําหนดแนบทายคูมือนี้
**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ **
คูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุ และที่ดินของรัฐประเภทอื
ประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน
กรมชลประทาน
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2.1.1.6 ใหความเห็นทางดานวิศวกรรม พิจารณาปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ตองานชลประทาน
ใหเปน ไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และหลักเกณฑที่เกี่ยวของ
2.1.1.7 หากมี ความจํ า เป น จะกําหนดเงื่อนไขพิเศษนอกเหนือจากเงื่อนไขในหนังสืออนุญ าต
กําหนดได แตทั้งนี้ตองอยูภายใตกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และหลักเกณฑที่เกี่ยวของ
2.1.1.8 ใหผูมีอํานาจที่โครงการที่กําหนดไว ลงนามกํากับในแบบแปลน รูปตัด ซึ่งแสดงรายละเอียด
ของสิ่งปลูกสราง ที่ผูขออนุญาตนําสงทั้งหมด เพื่อนําเสนอผูอํานวยการในสายการบังคับบัญชาตอไป
2.1.1.9 ในกรณีที่ผูอํานวยการโครงการ หรือหนวยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่ที่ราชพัสดุนั้น
อยูในสายการบังคับบัญชาของสํานักชลประทาน ใหนําเสนอผูอํานวยการสํานักชลประทานใหความยินยอม
หรือไมใหความยินยอมตอไป
2.1.1.10 ในกรณีที่ผูอํานวยการสํานักงานกอสราง หรือหนวยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่
ที่ร าชพั ส ดุ นั้ น ไม ได อยู ในสายการบั งคั บบัญชาของสํานักชลประทาน ใหนําเสนอผู อํานวยการตามสายการ
บังคับบัญชาของตนนั้น พิจารณาใหความเห็นในการขอใชประโยชนรวมกันกอน แลวจึงนําเสนอผูอํานวยการ
สํานักชลประทานใหความยินยอมหรือไมใหความยินยอมตอไป
2.1.2 การพิจารณาของสํานักชลประทาน
2.1.2.1 ผูอํานวยการสํานักชลประทานดําเนินการพิจารณาใหความยินยอมหรือไมใหความยินยอม
(ตามระเบียบกรมชลประทานวาดวยการขอใชและการจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุในความครอบครอง
ของกรมชลประทาน พ.ศ. 2551 ประกอบกฎหมายวาดวยการชลประทานหลวง)
2.1.2.2 กรณีใหความยินยอม (อนุญาต) ใหทําหนังสือลงนามแทนกรมชลประทาน กําหนดเงื่อนไข (ถามี)
พรอมเอกสารการขออนุญาต ใหกรมธนารักษหรือผูวาราชการจังหวัด หรือธนารักษพื้นที่ผูรับมอบอํานาจ
พิจารณา และสงสําเนาแจงผูขออนุญาตรับทราบตอไป
2.1.2.3 กรณีไมใหความยินยอม (ไมอนุญาต) ใหทําหนังสือไมอนุญาตโดยแจงเหตุผล ขอกฎหมาย
ใหผูขออนุญาตทราบ
2.1.3 การพิจารณาของกรมธนารักษหรือผูวาราชการจังหวัดหรือธนารักษพื้นที่ผูรับมอบอํานาจ
2.1.3.1 เมื่ ออธิ บ ดี ก รมธนารั ก ษห รือ ผูวาราชการจัง หวัด หรือธนารั กษพื้น ที่ผูรับ มอบอํ านาจ
พิจารณาอนุญาตใหใชที่ราชพัสดุดังกลาวแลว จึงใหผูขออนุญาตชําระคาทดแทนการใชประโยชน และแจง
การอนุญาตใชใหกรมชลประทานทราบเพื่อดําเนินการตอไป
2.1.3.2 ในกรณีอธิบดีกรมธนารักษ หรือผูวาราชการจังหวัด หรือธนารักษพื้นที่ผูรับมอบอํานาจ
พิจารณาไมอนุญาตใหใชที่ราชพัสดุดังกลาว จะแจงการไมอนุญาตใชใหผูขออนุญาตและกรมชลประทาน
ทราบตอไป
2.1.4 การออกหนังสืออนุญาตโครงการ หรือหนวยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่ที่ราชพัสดุนั้นตั้งอยู
2.1.4.1 เมื่ ออธิ บ ดี ก รมธนารั ก ษ หรื อผูวา ราชการจั งหวัด หรือธนารั กษพื้น ที่ผูรับ มอบอํ านาจ
พิจารณา อนุญาตใหใชที่ดิน และผูขอใชที่ดิน ไดชําระคาทดแทนการใชประโยชนพรอมลงนามในบันทึก
คํายินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขในแบบกรมธนารักษแลว จึงมีหนังสือแจงการอนุญาตใหกรมชลประทานทราบ
และตอมาเมื่อกรมชลประทานโดยโครงการแจงผูขออนุญาตมาลงนามในหนังสืออนุญาต ผ.ย. 38 ผูขออนุญาต
จึงจะเริ่มดําเนินการกอสรางไดภายหลังลงนามและตามเงื่อนไขในหนังสืออนุญาต
**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ **
คูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุ และที่ดินของรัฐประเภทอื
ประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน
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- 63 2.1.4.2 หนังสืออนุญาต ผ.ย. 38 นั้น มีการจัดทําจํานวน 4 ชุด ดังนี้
- ตนฉบับ เก็บไวที่โครงการ 1 ชุด
- คูฉบับ เก็บไวที่ผูรับอนุญาต 1 ชุด
- สําเนา เก็บไวที่สํานักชลประทาน 1 ชุด
- สําเนา เก็บไวที่กลุมงานการใชพื้นที่ดานชลประทาน 1 ชุด
2.2 การดําเนินการในกรณีของที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน นอกเหนือจาก
ที่ราชพัสดุ
2.2.1 การพิจารณาดําเนินการของโครงการ หรือหนวยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่ที่ดินของรัฐประเภทอื่น
ที่กรมชลประทานใชประโยชนนอกเหนือจากที่ราชพัสดุนั้น ตั้งอยู มีขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้
2.2.1.1 ใหเจาหนาที่ผูรับคํารองดําเนินการตรวจสอบประเภทที่ดินที่มีผูมาขออนุญาตใชนั้นเปน
ที่ดินฯ ที่หนวยงานของรัฐนั้นๆ ไดอนุญาตใหกรมชลประทานใชประโยชนภายในกรอบวัตถุประสงคที่ขอใช
โดยตองพิจารณาเงื่อนไขการไดรับอนุญาต และพิจารณาวามีขอหามใหผูอื่นมาใชประโยชนรวมไดหรือไม
2.2.1.2 หากหนวยงานของรัฐที่อนุญาตใหกรมชลประทานใชประโยชนที่ดินฯ ระบุเงื่อนไขหาม
กรมชลประทานนํ า ที่ ดิ น ที่ ไ ด รั บ อนุ ญ าตไปใช น อกกิ จ การที่ ข อหรื อ ไปให ผู อื่ น ใช ป ระโยชน ร ว มด ว ย
ใหโ ครงการหรื อหน ว ยงานอื่ น ๆ ของกรมชลประทานที่ รับ คํา รองนั้น ทํ าหนั งสือใหผูอํ านวยการสํานั ก
ชลประทาน ผูอํานวยการสํานักพัฒนาแหลงน้ําขนาดกลาง ผูอํานวยการสํานักพัฒนาแหลงน้ําขนาดใหญ
ตามสายการบั งคั บ บั ญ ชาแล ว แต กรณี แจ งตอบเหตุ ขั ดข องดั งกล าวให ผู ขออนุ ญ าตทราบ (ตามคํ า สั่ ง
กรมชลประทานที่ ข 152/2555)
2.2.1.3 หากหนวยงานของรัฐที่อนุญาตใหกรมชลประทานใชประโยชนที่ดินฯ ไมไดระบุหรือมีเงื่อนไข
หามกรมชลประทานนําที่ดินที่ไดรับอนุญาต ไปใหผูอื่นใชประโยชนรวมดวย ใหโครงการหรือหนวยงานอื่นๆ
ของกรมชลประทานที่รับคํารองนั้น ดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูขอเขาทําประโยชน ตลอดจน
เอกสารหลักฐานที่จําเปนที่ใชประกอบคํารองนั้นโดยเร็ว แลวจัดทํารายงานตรวจสอบการขออนุญาต
ชป.393/4
2.2.1.4 พิจารณาใหความเห็นทางดานวิศวกรรม โดยพิจารณาปญหาและอุปสรรคตางๆตองาน
ชลประทาน วาคํารองนั้นขัดกับการใชประโยชนในการชลประทาน ตามกฎหมายวาดวยการชลประทาน
หลวง กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และหลักเกณฑที่เกี่ยวของ และหลักเกณฑตามระเบียบกรมชลประทาน
ว าด ว ยการขอใช แ ละการจั ดหาประโยชนเกี่ ย วกับ ที่ร าชพัส ดุในความครอบครองของกรมชลประทาน
พ.ศ. 2551 โดยอนุโลมหรือไม
2.2.1.5 หากเจาหนาที่ผูรับคํารองพิจารณาในเบื้องตนตามขอ 2.2.1.3 และ 2.2.1.4 แลว เห็นวามี
ข อ ขั ด ข อ งในการขอใช ป ระโยชน ร ว มกั น หรื อ มีข อ ขั ดข อ งในดา นวิ ศวกรรม ตามกฎหมายว า ด ว ยการ
ชลประทานหลวง ฯลฯ ใหเสนอความเห็นขอขัดของในการขอใชประโยชนรวมกันหรือมีขอขัดของในดาน
วิศวกรรม ใหผูบังคับบัญชาตามสายการบังคับบัญชาพิจารณา
2.2.1.6 หากเจาหนาที่ผูรับคํารองพิจารณาในเบื้องตนตามขอ 2.2.1.3 และ 2.2.1.4 แลว เห็นวาไมมี
ขอขั ดข องในการขอใชประโยชนรว มกัน และไมมีขอขัดของในดานวิศวกรรม ตามกฎหมายวาด วยการ
ชลประทานหลวง ฯลฯ ใหผูขออนุญาตจัดทําแผนที่และผังบริเวณที่ดินของรัฐที่ขอใชนั้น พรอมทํารายละเอียด
ประกอบแผนที่ระบุหมายเลขที่ดินตามหนังสือสําคัญหรือระวางหมุดหลักฐาน เนื้อที่ที่ขอเขาทําประโยชน
ลงในแผนที่ใหชัดเจน รวมทั้งนําสงแบบแปลน รูปตัด ซึ่งแสดงรายระเอียดของสิ่งปลูกสรางที่จะขออนุญาต
**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ **
คูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุ และที่ดินของรัฐประเภทอื
ประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน
กรมชลประทาน

- 64 ดําเนินการในที่ดินที่ขอใชนั้น สงใหเจาหนาที่ผูรับคํารองเพื่อจัดทําแบบรายงานตรวจสอบที่ดินและเปรียบ
เทียบรายละเอียดผังบริเวณตอไป
2.2.1.7 เจาหนาที่ของโครงการผูรับคํารอง ตองจัดทําแผนที่แสดงจุดขออนุญาต ผังบริเวณ และรูปตัด
ณ จุ ด ขออนุ ญ าตก อ สร า ง รวมทั้ ง แบบรู ป ตั ด ทางน้ํ า ที่ อ ยู ด า นเหนื อ น้ํ า และด า นท า ยน้ํ า เป น ระยะ
20 เมตร จากจุดขออนุญาต โดยรายละเอียดขางตนนี้ตองผานการลงนามเห็นชอบ อนุมัติในแบบและ
รายละเอียดจากผูมีอํานาจตามกรอบแบบเอกสารที่กรมชลประทานกําหนดแนบทายคูมือนี้
2.2.1.8 หากมีความจําเปนจะกําหนดเงื่อนไขพิเศษนอกเหนือจากเงื่อนไขในหนังสืออนุญาตกําหนดได
แตทั้งนี้ตองอยูภายใตกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และหลักเกณฑที่เกี่ยวของ
2.2.1.9 ใหผูมีอํานาจที่โครงการที่กําหนดไวลงนามกํากับในแบบแปลน รูปตัด ซึ่งแสดงรายละเอียด
ของสิ่งปลูกสรางที่ผูขออนุญาตนําสงทั้งหมด เพื่อนําเสนอผูอํานวยการในสายการบังคับบัญชาตอไป
2.2.1.10 ในกรณีที่ผูอํานวยการโครงการ หรือหนวยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่ที่ดินฯ นั้น อยูใน
สายการบั งคั บ บัญ ชาของสํา นั กชลประทาน ใหนําเสนอผูอํานวยการสํานักชลประทานใหความยินยอม
หรือไมใหความยินยอมตอไป
2.2.1.11 ในกรณี ที่ ผู อํ านวยการสํ านั กงานก อสร าง หรื อหน วยงานอื่ นๆ ของกรมชลประทานที่
ที่ดินฯ นั้นไมไดอยูในสายการบังคับบัญชาของสํานักชลประทาน ใหนําเสนอผูอํานวยการตามสายการบังคับ
บัญชาของตนพิจารณาใหความเห็นในการขอใชประโยชนรวมกันกอนแลวจึงนําเสนอผูอํานวยการสํานัก
ชลประทานใหความยินยอมหรือไมใหความยินยอมตอไป
2.2.2 การพิจารณาของสํานักชลประทาน
2.2.2.1 ผูอํานวยการสํานักชลประทานพิจารณาใหความยินยอมหรือไมใหความยินยอม (ตามคําสั่ง
กรมชลประทานที่ ข 152/2555 ประกอบกฎหมายว า ด ว ยการชลประทานหลวง และตามระเบี ย บ
กรมชลประทานว า ด ว ยการขอใช และการจัด หาประโยชนเกี่ย วกับ ที่ร าชพัส ดุในความครอบครองของ
กรมชลประทาน พ.ศ. 2551 โดยอนุโลม ทั้งนี้ตองอยูภายใตกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขของหนวยงานของรัฐที่อนุญาตใหกรมชลประทานใชประโยชนในที่ดินของรัฐประเภทนั้น)
2.2.2.2 กรณีใหความยินยอม (อนุญาต) ใหทําหนังสือลงนามแทนกรมชลประทาน แจงผูขออนุญาต
พร อมกํ าหนดเงื่ อนไข (ถามี ) เพื่อให ผู ขออนุ ญ าตใช ป ระกอบการยื่น คํ า ขออนุ ญ าตต อหน ว ยงานของรัฐ
ที่เกี่ยวของ ซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยูเพื่อพิจารณาตามอํานาจและหนาที่
2.2.2.3 กรณีไมใหความยินยอม (ไมอนุญาต) ใหทําหนังสือไมอนุญาตแจงผูขออนุญาตทราบ โดยแจง
เหตุผล ขอกฎหมาย พรอมแจงสิทธิการอุทธรณภายใน 15 วัน นับแตวันที่ผูขออนุญาตไดรับหนังสือแจง
2.2.3 การพิจารณาของหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของซึ่งมีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายในการอนุมัติ
อนุญาตใชที่ดินของรัฐที่ตั้งอยู
2.2.3.1 เมื่อหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู พิจารณาอนุญาตใหใชที่ดินดังกลาวแลว
จะแจงใหผูขออนุญาต (หรือไดแจงใหกรมชลประทานทราบดวย) เพื่อดําเนินการตอไป
2.2.3.2 ในกรณี ห น ว ยงานของรั ฐ ที่เกี่ย วของซึ่ง ที่ดิน นั้น ตั้ งอยู พิจ ารณาไม อนุญ าตใหใชที่ดิ น
ดังกลาว จะแจงการไมอนุญาตใชใหผูขออนุญาต (หรือไดแจงใหกรมชลประทานทราบดวย)

**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ **
คูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุ และที่ดินของรัฐประเภทอื
ประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน
กรมชลประทาน

- 65 2.2.4 การออกหนังสืออนุญาตโครงการ หรือหนวยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่ที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่
กรมชลประทานใชประโยชนนอกเหนือจากที่ราชพัสดุ
2.2.4.1 เมื่อหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของซึ่งที่ดินนั้ นตั้งอยูพิจารณาอนุญาตใหใชที่ดิน และผูขอใช
ไดดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และหลักเกณฑของหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของนั้นแลว
จึงมีหนังสือแจงการอนุญาตใหกรมชลประทานทราบ
2.2.4.2 เมื่อกรมชลประทานโดยโครงการ แจงผูขออนุญาตมาลงนามในหนังสืออนุญาต ผ.ย. 38
ผูขออนุญาตจึงจะเริ่มดําเนินการกอสรางไดภายหลังลงนามและตามเงื่อนไขในหนังสืออนุญาต
2.2.4.3 หนังสืออนุญาต ผ.ย. 38 นั้น มีการจัดทําจํานวน 4 ชุด ดังนี้
- ตนฉบับ เก็บไวที่โครงการ 1 ชุด
- คูฉบับ เก็บไวที่ผูรับอนุญาต 1 ชุด
- สําเนา เก็บไวที่สํานักชลประทาน 1 ชุด
- สําเนา เก็บไวที่กลุมงานการใชพื้นที่ดานชลประทาน 1 ชุด
3. การพิจารณาดานวิศวกรรม
3.1 ตรวจสอบประเภททางน้ําและประเภทที่ดินที่ขออนุญาตกอสราง
3.2 พิจารณาเรื่องการกอสรางที่ขออนุญาตครั้งนี้ ตองไมกระทบตอน้ําและทางน้ําชลประทาน หรือ
อาคารชลประทานตางๆ
3.3 ในกรณี ก ารฝ งท อ ก า ซ ท อ น้ํ า มั น ให พิ จ ารณาหลั กการเดีย วกั น กั บ การฝ ง ท อ ประปาเป น หลั ก
แตควรจะตองฝงลงไปใตดินไมนอยกวา 3.50 เมตร จากระดับดินเดิม
3.4 ในกรณีฝงทอกาซ ทอน้ํามัน ลอดผานใตคลองชลประทาน ควรฝงลึกลงไปไมนอยกวา 2.00 เมตร
จากระดับทองคลองตามแบบกอสรางที่มีอยูเดิมเปนหลัก หากไมมีแบบกอสรางกําหนดไวใหถือระดับการ
ขุดลอกเดิมเปนหลัก
3.5 ใหมีการติดตั้งปายบอกถึงแนวทางวางทอกาซ ทอน้ํามัน เปนระยะๆ ไมเกินกวา 100 เมตร ตอ 1 ปาย
3.6 ใหมีการติดตั้งวาลวปองกันการรั่วไหลที่ฝงตลิ่งทางน้ําชลประทานทั้งสองฝง (ในกรณีวางทอกาซ
ทอน้ํามัน ลอดผานใตคลองชลประทาน)
3.7 ใหมีการติดตั้งวาลวปองกันการรั่วไหลของกาซหรือน้ํามันเปนระยะๆ ทุกๆ 3 กิโลเมตรนอกเขต
ชุมชน และทุกๆ 1 กิโลเมตรในเขตชุมชน (ในกรณีวางทอกาซ ทอน้ํามันเลียบผิวดินในเขตทางน้ําชลประทาน)
3.8 ผูขออนุญาตตองมีหนังสือรับรองจากกระทรวงพลังงาน วาไดรับสิทธิ์ใหเปนผูสงกาซหรือน้ํามันผาน
ทางเสนทอที่จะขออนุญาต
3.9 ผูขออนุญาตตองมีหนังสือยืนยันกับกรมชลประทาน วายอมรับผิดชอบคาเสียหายและคาใชจายในการ
จัดการแกไขปญหาทั้งหมด หากเกิดความเสียหายกับน้ําและทางน้ําชลประทานหรืออาคารชลประทาน หรือกับ
ประชาชนที่ไดรับผลกระทบ อันเกิดจากการกระทําของผูขออนุญาต
3.10 ตรวจดูแบบแปลนของผูขออนุญาต แนวฝงทอกาซ ทอน้ํามัน และแบบแปลนรูปตัด ผังบริเวณ
ของโครงการที่แนวทอวางผานวามีความสอดคลองกันหรือไม
3.11 กรณีมีปญหาเกี่ยวกับการขออนุญาตฝงทอกาซธรรมชาติ ที่ไมเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนด
ขางตน ใหสงเรื่องใหคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการปฎิบัติการขออนุญาต เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ
และการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ (โดยมี รองอธิบดีฝายบํารุงรักษา เปนประธาน) พิจารณา

**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ **
คูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุ และที่ดินของรัฐประเภทอื
ประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน
กรมชลประทาน

- 66 หมายเหตุ :
เมื่อไดพิจารณาปญหาและอุปสรรคตางๆ ตองานชลประทานแลว หากมีกรณีดังตอไปนี้ใหสงเรื่อง
เสนอกรมชลประทาน โดยรองอธิบดีฝายบํารุงรักษา (ประธานคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ
ปฏิบัติ การขออนุญาตเกี่ยวกับที่ราชพัสดุและการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ) เพื่อพิจารณาสั่งการตอไป
ก. หากการพิจ ารณาทางดานวิศวกรรมแลวมีเงื่อนไขบางประการที่ไมสามารถปฏิบัติได หรือมี
เงื่อนไขเพิ่มเติม นอกเหนือจากที่กําหนด
ข. เปนโครงการที่มีผลกระทบเกินขอบเขตของสํานักชลประทาน
ค. เปนโครงการที่เปนแนวนโยบายของกรมชลประทาน
4. กลุมงานการใชพื้นที่ดานชลประทาน สวนปรับปรุงบํารุงรักษา สํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา
มีขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้
4.1 ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน รวมทั้งใหคําปรึกษา แนะนําปญหาเกี่ยวกับการขออนุญาตใช
ที่ราชพัสดุและที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน
4.2 ตรวจสอบสําเนาหนังสืออนุญาต หากมีขอผิดพลาดสงสําเนาหนังสืออนุญาตใหโครงการแกไข
4.3 รวบรวมรายละเอียดการอนุญาต ลงในฐานขอมูลการอนุญาตใหใชที่ราชพัสดุและที่ดินของรัฐ
ประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน
หมายเหตุ

กรณีเจาหนาที่ผูรับคํารอง (ตามระเบียบกรมชลประทานวาดวยการขอใชและการจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่
ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน พ.ศ. 2551 ขอ 6) หรือผูอํานวยการสํานักชลประทานเปน
ผูพิจารณาไมใหความยินยอม หรือไมอนุญาตตามคํารองขอของผูขออนุญาตโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย
วาดวยการชลประทานหลวง โดยทําเปนหนังสือ (ตามขอ 9) และตามคําสั่งกรมชลประทานที่ ข 152/2555
ขอ 2.1 วรรคทาย ถือว าเปนคํ าสั่งทางปกครอง ดังนั้น นอกจากขอความในหนังสื อจะต องแจง เหตุผ ล
ขอกฎหมาย ตองระบุขอความวาหากประสงคจะอุทธรณ หรือโตแยงคําสั่งใหผูขออนุญาตยื่นอุทธรณ หรือ
โตแยงตอเจาหนาที่ผูทําคําสั่งทางปกครองภายใน 15 วันนับแตวันที่ผูขออนุญาตไดรับหนังสือแจง (ถาไม
กําหนดระยะเวลา 15 วัน สิทธิในการอุทธรณหรือโตแยงจะขยายเปน 1 ป นับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง)
2. เมื่ อเจ า หนา ที่ ผู รับคํ าร องหรื อผู อํา นวยการสํ า นั กชลประทานได รับหนังสื ออุทธรณห รื อโต แยงคํ า สั่งจาก
ผูอุทธรณแลวจะตองพิจารณาอุทธรณ หากมีความเห็นดังตอไปนี้
2.1 เห็ นด วยกั บคํ า อุ ทธรณ ไ ม วา ทั้ งหมดหรื อบางส วน (โดยสรุ ปจะยิ นยอมหรื ออนุ ญาต) ให ดํ า เนิ นการ
เปลี่ยนแปลงคําสั่งทางปกครองแลวแจงใหผูอุทธรณทราบเปนหนังสือไมเกิน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับ
อุทธรณ
2.2 ไมเห็นดวยกับคําอุทธรณไมวาทั้งหมดหรือบางสวน (โดยสรุปไมยินยอมหรือไมอนุญาต) ใหรายงาน
ความเห็นพรอมเหตุผลเสนออธิบดีกรมชลประทานผานผูบังคับบัญชาตามสายการบังคับบัญชาโดยดวน
ทั้งนี้เพื่ออธิบดีกรมชลประทานจะไดพิจารณาอุทธรณและแจงผลใหผูอุทธรณทราบไมเกิน 30 วัน
นับแตวันที่อธิบดีกรมชลประทานไดรับอุทธรณ
3. กรณีเปนการปฏิเสธผูขออนุญาตโดยสวนราชการอื่นที่เกี่ยวของ ใหผูอํานวยการสํานักชลประทานจัดทํ า
หนังสือแจงผูขออนุญาตใชสิทธิ์อุทธรณหรือโตแยงคําสั่งไปยังสวนราชการนั้น
1.

(ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบตั ิราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539)

**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ **
คูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุ และที่ดินของรัฐประเภทอื
ประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน
กรมชลประทาน
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เอกสารอางอิงของกระทรวงการคลัง และกรมธนารักษ

1. พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518
2. กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช
และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2545
3. กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช
และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
4. กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช
และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
5. คําสั่งกรมธนารักษ ที่ 281/2549 ลงวันที่ 15 พ.ค. 2549 เรื่อง การมอบอํานาจ
ใหผูวาราชการจังหวัดตามระบบบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
6. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2552
7. คําสั่งกรมธนารักษ ที่ 296/2553 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2553 เรื่อง หลักเกณฑ
การกําหนดอัตราคาเชา คาทดแทน และคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหา
ประโยชนในที่ราชพัสดุ
8. คําสั่งกรมธนารักษ ที่ 508/2553 ลงวันที่ 20 กันยายน 2553 เรื่องมอบอํานาจ
ใหธนารักษพื้นที่ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธนารักษ
9. คําสั่งกรมธนารักษ ที่ 509/2553 ลงวันที่ 20 กันยายน 2553 เรื่อง มอบอํานาจให
ผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธนารักษ

เอกสารอางอิงของกรมชลประทาน

1. พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 และที่แกไขเพิ่มเติม
2. ระเบียบกรมชลประทานวาดวยการขอใชและการจัดหาประโยชนเกี่ยวกับ
ที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน พ.ศ. 2551
3. ประกาศกรมชลประทานเรื่องการรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ พ.ศ. 2552
4. คําสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1021/2552 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ
ปฏิบัติการขออนุญาตเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ และการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ ลงวันที่ 26
พฤศจิกายน 2552
5. บันทึกขอความ ที่ ฝผง. 881/2554 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2554 เรื่อง ขออนุมัติ
ใชรหัสและแบบฟอรมที่ปรับปรุงใหมพรอมยกเลิกรหัสและแบบฟอรมเดิม
6. บันทึกขอความ ที่ E ฝผง. 128/2555 ลงวันที่ 25 มกราคม 2555 เรื่อง ขออนุญาต
ใชแบบฟอรม ผ.ย. 53, ผ.ย. 54, ผ.ย. 55
7. คําสั่งกรมชลประทานที่ ข 151/2555 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2555 เรื่อง มอบอํานาจ
ในการดําเนินการขอใชที่ดินของรัฐทุกประเภท
8. คําสั่งกรมชลประทานที่ ข152/2555 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2555 เรื่อง มอบอํานาจ
ดําเนินการกรณีหนวยงานของรัฐหรือบุคคลอื่นขอใชที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่
กรมชลประทานใชประโยชนนอกเหนือจากที่ราชพัสดุ
9. มาตรฐานการเขียนแบบงานชลประทาน (กรอบชื่อแบบ)
**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ **
คูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุ และที่ดินของรัฐประเภทอื
ประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน
กรมชลประทาน

- 68 5. การขออนุญาตระบายน้ําที่ผานระบบบําบัดน้ําเสียในทางน้ําชลประทาน
1. ผูขออนุญาตยื่นคํารองขอใชที่ดินตอโครงการหรือหนวยงานอื่นๆของกรมชลประทาน ตามที่ที่ดินนั้น
ตั้งอยู โดยมีหลักฐานประกอบคําขออนุญาตของผูขออนุญาตใชที่ดิน แบงไดดังนี้
1.1 สวนราชการ (กระทรวง ทบวง กรม องคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานของรัฐ หรือองคกรอื่นของรัฐ)
1.1.1 ยื่นคํารองขอใชที่ดิน (แบบ ชป.393) ลงนามโดยผูแทน กระทรวง ทบวง กรม องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น หนวยงานของรัฐ องคกรอื่นของรัฐ หรือผูรับมอบอํานาจ (มีหนังสือมอบอํานาจ)
1.1.2 แผนที่แสดงจุดที่ขออนุญาต แบบแปลน แผนผังที่แสดงรูปตัดตรงบริเวณที่ขออนุญาต (ขนาด A1)
พรอมรายการคํ านวณที่ มีวิศวกรซึ่งเปน ผูป ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติวิศวกร
พ.ศ. 2542 ลงนามรับรอง โดยใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตาม
สาขาที่ กําหนดไวในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550
และหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
1.1.3 สําเนาหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ผูควบคุมการกอสราง (ลงนาม
รับรองสําเนา)โดยใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาที่กําหนดไว
ในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือรับรอง
ของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ระหวางทําการกอสรางสิ่งปลูกสรางใบอนุญาตตองไมหมดอายุ)
1.2 รัฐวิสาหกิจ
1.2.1 ยื่ นคํ ารองขอใช ที่ดิ น (แบบ ชป.393) ลงนามโดยผูแทนรัฐวิสาหกิจหรือผูไดรับมอบอํานาจ
(มีหนังสือมอบอํานาจพรอมทั้งติดอากรแสตมป 30 บาท)
1.2.2 แผนที่ แ สดงจุ ด ที่ ข ออนุ ญ าต แบบแปลน แผนผั ง ที่ แ สดงรู ป ตั ด ตรงบริ เ วณที่ ข ออนุ ญ าต
(ขนาด A1) พรอมรายการคํานวณ ที่มีวิศวกรซึ่งเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติ
วิศวกร พ.ศ. 2542 ลงนามรับรองโดยใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ตามสาขาที่กําหนดไวในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550
และหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
1.2.3 สําเนาหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ผูควบคุมการกอสราง (ลงนาม
รับรองสําเนา) โดยใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาที่กําหนด
ไวในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือรับรอง
ของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ระหวางทําการกอสรางสิ่งปลูกสรางใบอนุญาตตองไมหมดอายุ)
1.3 นิติบุคคล/บุคคลธรรมดา
1.3.1 ยื่นคํารองขอใชที่ดิน (แบบ ชป.393)
1.3.2 ตนฉบับหนังสือรับรองนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย รับรองไมเกิน
1 เดื อน หรื อสํ า เนาหนั งสื อรั บ รองนิ ติบุ คคลดังกลาวพรอมลงนามรับ รองโดยกรรมการผูมีอํานาจและ
ประทับตราสําคัญของนิติบุคคลนั้น หรือโดยหุนสวนผูจัดการผูมีอํานาจ หรือหนังสือรับรองนิติบุคคลทาง
อิเล็กทรอนิกส
1.3.3 สําเนาบัตรประชาชน สําเนาทะเบียนบานของผูขออนุญาต (ลงนามรับรองสําเนา)
1.3.4 ถามีการมอบอํานาจ ตองทําเปนหนังสือมอบอํานาจติดอากรแสตมป 30 บาท พรอมสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบาน ของผูมอบอํานาจและของผูรับมอบอํานาจ (ลงนามรับรองสําเนา)
**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ **
คูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุ และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน
กรมชลประทาน

- 69 1.3.5 หากเปนบริษัท หางหุนสวน ผูมีสิทธิลงนามในหนังสือมอบอํานาจจะตองเปนกรรมการหรือ
หุนสวนผูจัดการผูที่มีอํานาจตามหนังสือของกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย (ลงนามรับรองสําเนา)
1.3.6 สําเนาโฉนดที่ดินของผูขออนุญาต (ลงนามรับรองสําเนา)
1.3.7 กรณีที่ดินของผูขออนุญาตมีบุคคลหลายบุคคลเปนเจาของกรรมสิทธิ์รวม ดังปรากฏรายละเอียด
ในโฉนดที่ดินที่แนบ เจาของกรรมสิทธิ์รวมทั้งหมดจะตองลงนามในฐานะผูขออนุญาตตามแบบฟอรม
ขออนุญาตใชที่ราชพัสดุ (ชป.393) ทุกรายหรือมอบอํานาจใหบุคคลใดกระทําการแทน โดยตองทําเปนหนังสือ
มอบอํานาจติดอากรแสตมป 30 บาท พรอมสําเนาบัตรประชาชน สําเนาทะเบียนบานของผูมอบอํานาจ
และผูรับมอบอํานาจ (ลงนามรับรองสําเนา)
1.3.8 กรณีที่ดินของผูขออนุญาตติดภาระจํานอง ตองมีหนังสือยินยอมจากผูรับจํานอง
1.3.9 แผนที่แสดงจุดที่ขออนุญาต แบบแปลน แผนผังที่แสดงรูปตัดตรงบริเวณที่ขออนุญาต (ขนาด A1)
พรอมรายการคํานวณ ที่มีวิศวกรซึ่งเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542
ลงนามรับรอง โดยใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาที่กําหนดไว
ในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือรับรอง
ของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
1.3.10 สําเนาหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ผูควบคุมการกอสราง (ลงนาม
รับรองสําเนา) โดยใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาที่กําหนด
ไวในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือรับรอง
ของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ระหวางทําการกอสรางสิ่งปลูกสรางใบอนุญาตฯ ตองไมหมดอายุ)
2. การดําเนินการตรวจสอบประเภทที่ดินที่ขออนุญาตใช โดยแบงที่ดินที่ขอใช ออกเปน 2 กรณี คือ กรณี
ที่ราชพัสดุ และกรณีที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชนนอกเหนือจากที่ราชพัสดุ
2.1 การดําเนินการในกรณีของที่ราชพัสดุ
2.1.1 การพิจารณาดําเนินการของโครงการ หรือหนวยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่ที่ราชพัสดุนั้นตั้งอยู
มีขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้
2.1.1.1 ให เจ า หนา ที่ ผู รับ คํ าร องดําเนิน การตรวจสอบประเภทที่ร าชพัส ดุ และคุณสมบัติของ
ผูขอเขาทําประโยชน ตลอดจนเอกสารหลักฐานที่จําเปนที่ใชประกอบคํารองนั้นโดยเร็ว
2.1.1.2 ถาคํารองนั้นขัดกับหลักเกณฑการขอใชหรือการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุในความ
ครอบครองของกรมชลประทาน และกฎหมายว า ด ว ยการชลประทานหลวง ให เจ า หน า ที่ ผู รั บ คํ า รอ ง
ทําหนังสือตอบแจงขอขัดของใหผูขอเขาทําประโยชนทราบโดยตรง ภายใน 7 วันทําการ นับแตวันรับคํารอง
2.1.1.3 หากคํ า ร อ งนั้ น ถู ก ต อ ง ให เ จ า หน า ที่ ผู รั บ คํ า ร อ งมี ห นั ง สื อ แจ ง ผู ข อเข า ทํ า ประโยชน
(ผูขออนุญาต) ภายใน 3 วันทําการ และใหผูขออนุญาตจัดทําแผนที่และผังบริเวณที่ราชพัสดุที่ขอใชนั้น
พรอมทํารายละเอียดประกอบแผนที่ระบุหมายเลขที่ดินตามหนังสือสําคัญหรือระวางหมุดหลักฐาน เนื้อที่ที่
ขอเขาทําประโยชนลงในแผนที่ใหชัดเจน รวมทั้งนําสงแบบแปลน รูปตัด ซึ่งแสดงรายละเอียดของสิ่งปลูก
สร างที่ จ ะขออนุ ญ าตดํ า เนิ น การในที่ ดิ น ที่ข อใช นั้น สงใหเจ าหน าที่ผูรั บ คํา รองเพื่อ จัดทํ าแบบรายงาน
ตรวจสอบที่ดิน และเปรียบเทียบรายละเอียดผังบริเวณตอไป
2.1.1.4 เจาหนาที่ของโครงการผูรับคํารอง ตองจัดทําแผนที่แสดงจุดขออนุญาต ผังบริเวณ และรูปตัด
ณ จุ ดขออนุ ญาตก อสร าง รวมทั้ งแบบรู ปตัดทางน้ําที่อยูดานเหนือน้ําและดานทายน้ําเปนระยะ 20 เมตร
จากจุดขออนุญาต โดยรายละเอียดขางตนนี้ ตองผานการลงนามเห็นชอบ อนุมัติในแบบและรายละเอียด
จากผูมีอํานาจตามกรอบแบบเอกสารที่กรมชลประทานกําหนดแนบทายคูมือนี้
**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ **
คูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุ และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน
กรมชลประทาน

- 70 2.1.1.5 จัดทํารายงานตรวจสอบการขออนุญาต ชป.393/4
2.1.1.6 ใหความเห็นทางดานวิศวกรรม พิจารณาปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ตองานชลประทาน
ใหเปน ไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และหลักเกณฑที่เกี่ยวของ
2.1.1.7 หากมี ความจํ า เป น จะกําหนดเงื่อนไขพิเศษนอกเหนือจากเงื่อนไขในหนังสืออนุญาต
กําหนดได แตทั้งนี้ตองอยูภายใตกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และหลักเกณฑที่เกี่ยวของ
2.1.1.8 ใหผูมีอํานาจที่โครงการที่กําหนดไว ลงนามกํากับในแบบแปลน รูปตัด ซึ่งแสดงรายละเอียด
ของสิ่งปลูกสราง ที่ผูขออนุญาตนําสงทั้งหมด เพื่อนําเสนอผูอํานวยการในสายการบังคับบัญชาตอไป
2.1.1.9 ในกรณีที่ผูอํานวยการโครงการ หรือหนวยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่ที่ราชพัสดุนั้น
อยูในสายการบังคับบัญชาของสํานักชลประทาน ใหนําเสนอผูอํานวยการสํานักชลประทานใหความยินยอม
หรือไมใหความยินยอมตอไป
2.1.1.10 ในกรณีที่ผูอํานวยการสํานักงานกอสราง หรือหนวยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่
ที่ร าชพั ส ดุ นั้ น ไม ได อยู ในสายการบั งคั บบัญชาของสํานักชลประทาน ใหนําเสนอผู อํานวยการตามสายการ
บังคับบัญชาของตนนั้น พิจารณาใหความเห็นในการขอใชประโยชนรวมกันกอน แลวจึงนําเสนอผูอํานวยการ
สํานักชลประทานใหความยินยอมหรือไมใหความยินยอมตอไป
2.1.2 การพิจารณาของสํานักชลประทาน
2.1.2.1 ผูอํานวยการสํานักชลประทานดําเนินการพิจารณาใหความยินยอมหรือไมใหความยินยอม
(ตามระเบียบกรมชลประทานวาดวยการขอใชและการจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุในความครอบครอง
ของกรมชลประทาน พ.ศ. 2551 ประกอบกฎหมายวาดวยการชลประทานหลวง)
2.1.2.2 กรณีใหความยินยอม (อนุญาต) ใหทําหนังสือลงนามแทนกรมชลประทาน กําหนดเงื่อนไข (ถามี)
พรอมเอกสารการขออนุญาต ใหกรมธนารักษหรือผูวาราชการจังหวัด หรือธนารักษพื้นที่ผูรับมอบอํานาจ
พิจารณา และสงสําเนาแจงผูขออนุญาตรับทราบตอไป
2.1.2.3 กรณีไมใหความยินยอม (ไมอนุญาต) ใหทําหนังสือไมอนุญาตโดยแจงเหตุผล ขอกฎหมาย
ใหผูขออนุญาตทราบ
2.1.3 การพิจารณาของกรมธนารักษหรือผูวาราชการจังหวัดหรือธนารักษพื้นที่ผูรับมอบอํานาจ
2.1.3.1 เมื่ ออธิ บ ดี ก รมธนารั ก ษห รือ ผูวาราชการจัง หวัด หรือธนารั กษพื้น ที่ผูรับ มอบอํ านาจ
พิจารณาอนุญาตใหใชที่ราชพัสดุดังกลาวแลว จึงใหผูขออนุญาตชําระคาทดแทนการใชประโยชน และแจง
การอนุญาตใชใหกรมชลประทานทราบเพื่อดําเนินการตอไป
2.1.3.2 ในกรณีอธิบดีกรมธนารักษ หรือผูวาราชการจังหวัด หรือธนารักษพื้นที่ผูรับมอบอํานาจ
พิจารณาไมอนุญาตใหใชที่ราชพัสดุดังกลาว จะแจงการไมอนุญาตใชใหผูขออนุญาตและกรมชลประทาน
ทราบตอไป
2.1.4 การออกหนังสืออนุญาตโครงการ หรือหนวยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่ที่ราชพัสดุนั้นตั้งอยู
2.1.4.1 เมื่ ออธิ บ ดี ก รมธนารั ก ษ หรื อผูวา ราชการจั งหวัด หรือธนารั กษพื้น ที่ผูรับ มอบอํ านาจ
พิจารณา อนุญาตใหใชที่ดิน และผูขอใชที่ดิน ไดชําระคาทดแทนการใชประโยชนพรอมลงนามในบันทึก
คํายินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขในแบบกรมธนารักษแลว จึงมีหนังสือแจงการอนุญาตใหกรมชลประทานทราบ
และตอมาเมื่อกรมชลประทานโดยโครงการแจงผูขออนุญาตมาลงนามในหนังสืออนุญาต ผ.ย. 42 ผูขออนุญาต
จึงจะเริ่มดําเนินการกอสรางไดภายหลังลงนามและตามเงื่อนไขในหนังสืออนุญาต
**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ **
คูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุ และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน
กรมชลประทาน

- 71 2.1.4.2 หนังสืออนุญาต ผ.ย. 42 นั้น มีการจัดทําจํานวน 4 ชุด ดังนี้
- ตนฉบับ เก็บไวที่โครงการ 1 ชุด
- คูฉบับ เก็บไวที่ผูรับอนุญาต 1 ชุด
- สําเนา เก็บไวที่สํานักชลประทาน 1 ชุด
- สําเนา เก็บไวที่กลุมงานการใชพื้นที่ดานชลประทาน 1 ชุด
2.2 การดําเนินการในกรณีของที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน นอกเหนือจากที่
ราชพัสดุ
2.2.1 การพิจารณาดําเนินการของโครงการ หรือหนวยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่ที่ดินของรัฐประเภทอื่น
ที่กรมชลประทานใชประโยชนนอกเหนือจากที่ราชพัสดุนั้น ตั้งอยู มีขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้
2.2.1.1 ใหเจาหนาที่ผูรับคํารองดําเนินการตรวจสอบประเภทที่ดินที่มีผูมาขออนุญาตใชนั้นเปน
ที่ดินฯ ที่หนวยงานของรัฐนั้นๆ ไดอนุญาตใหกรมชลประทานใชประโยชนภายในกรอบวัตถุประสงคที่ขอใช
โดยตองพิจารณาเงื่อนไขการไดรับอนุญาต และพิจารณาวามีขอหามใหผูอื่นมาใชประโยชนรวมไดหรือไม
2.2.1.2 หากหนวยงานของรัฐที่อนุญาตใหกรมชลประทานใชประโยชนที่ดินฯ ระบุเงื่อนไขหาม
กรมชลประทานนํ า ที่ ดิ น ที่ ไ ด รั บ อนุ ญ าตไปใช น อกกิ จ การที่ ข อหรื อ ไปให ผู อื่ น ใช ป ระโยชน ร ว มด ว ย
ใหโ ครงการหรื อหน ว ยงานอื่ น ๆ ของกรมชลประทานที่ รับ คํา รองนั้น ทํ าหนั งสือใหผูอํ านวยการสํานั ก
ชลประทาน ผูอํานวยการสํานักพัฒนาแหลงน้ําขนาดกลาง ผูอํานวยการสํานักพัฒนาแหลงน้ําขนาดใหญ
ตามสายการบั งคั บ บั ญ ชาแล ว แต กรณี แจ งตอบเหตุ ขั ดข องดั งกล าวให ผู ขออนุ ญ าตทราบ (ตามคํ าสั่ ง
กรมชลประทานที่ ข 152/2555)
2.2.1.3 หากหนวยงานของรัฐที่อนุญาตใหกรมชลประทานใชประโยชนที่ดินฯ ไมไดระบุหรือมีเงื่อนไข
หามกรมชลประทานนําที่ดินที่ไดรับอนุญาต ไปใหผูอื่นใชประโยชนรวมดวย ใหโครงการหรือหนวยงานอื่นๆ
ของกรมชลประทานที่รับคํารองนั้น ดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูขอเขาทําประโยชน ตลอดจน
เอกสารหลักฐานที่จําเปนที่ใชประกอบคํารองนั้นโดยเร็ว แลวจัดทํารายงานตรวจสอบการขออนุญาต
ชป.393/4
2.2.1.4 พิจารณาใหความเห็นทางดานวิศวกรรม โดยพิจารณาปญหาและอุปสรรคตางๆตองาน
ชลประทาน วาคํารองนั้นขัดกับการใชประโยชนในการชลประทาน ตามกฎหมายวาดวยการชลประทาน
หลวง กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และหลักเกณฑที่เกี่ยวของ และหลักเกณฑตามระเบียบกรมชลประทาน
ว า ด ว ยการขอใช แ ละการจั ดหาประโยชนเกี่ ย วกับ ที่ร าชพัส ดุในความครอบครองของกรมชลประทาน
พ.ศ. 2551 โดยอนุโลมหรือไม
2.2.1.5 หากเจาหนาที่ผูรับคํารองพิจารณาในเบื้องตนตามขอ 2.2.1.3 และ 2.2.1.4 แลว เห็นวามี
ข อ ขั ด ข อ งในการขอใช ป ระโยชน ร ว มกั น หรื อ มีข อ ขั ดข อ งในดา นวิ ศวกรรม ตามกฎหมายว า ด ว ยการ
ชลประทานหลวง ฯลฯ ใหเสนอความเห็นขอขัดของในการขอใชประโยชนรวมกันหรือมีขอขัดของในดาน
วิศวกรรม ใหผูบังคับบัญชาตามสายการบังคับบัญชาพิจารณา
2.2.1.6 หากเจาหนาที่ผูรับคํารองพิจารณาในเบื้องตนตามขอ 2.2.1.3 และ 2.2.1.4 แลว เห็นวาไมมี
ขอขั ดข องในการขอใชประโยชนรว มกัน และไมมีขอขัดของในดานวิศวกรรม ตามกฎหมายวาด วยการ
ชลประทานหลวง ฯลฯ ใหผูขออนุญาตจัดทําแผนที่และผังบริเวณที่ดินของรัฐที่ขอใชนั้น พรอมทํารายละเอียด
ประกอบแผนที่ระบุหมายเลขที่ดินตามหนังสือสําคัญหรือระวางหมุดหลักฐาน เนื้อที่ที่ขอเขาทําประโยชน
ลงในแผนที่ใหชัดเจน รวมทั้งนําสงแบบแปลน รูปตัด ซึ่งแสดงรายระเอียดของสิ่งปลูกสรางที่จะขออนุญาต
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- 72 ดําเนินการในที่ดินที่ขอใชนั้น สงใหเจาหนาที่ผูรับคํารองเพื่อจัดทําแบบรายงานตรวจสอบที่ดินและเปรียบ
เทียบรายละเอียดผังบริเวณตอไป
2.2.1.7 เจาหนาที่ของโครงการผูรับคํารอง ตองจัดทําแผนที่แสดงจุดขออนุญาต ผังบริเวณ และรูปตัด
ณ จุ ด ขออนุ ญ าตก อ สร า ง รวมทั้ ง แบบรู ป ตั ด ทางน้ํ า ที่ อ ยู ด า นเหนื อ น้ํ า และด า นท า ยน้ํ า เป น ระยะ
20 เมตร จากจุดขออนุญาต โดยรายละเอียดขางตนนี้ตองผานการลงนามเห็นชอบ อนุมัติในแบบและ
รายละเอียดจากผูมีอํานาจตามกรอบแบบเอกสารที่กรมชลประทานกําหนดแนบทายคูมือนี้
2.2.1.8 หากมีความจําเปนจะกําหนดเงื่อนไขพิเศษนอกเหนือจากเงื่อนไขในหนังสืออนุญาตกําหนดได
แตทั้งนี้ตองอยูภายใตกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และหลักเกณฑที่เกี่ยวของ
2.2.1.9 ใหผูมีอํานาจที่โครงการที่กําหนดไวลงนามกํากับในแบบแปลน รูปตัด ซึ่งแสดงรายละเอียด
ของสิ่งปลูกสรางที่ผูขออนุญาตนําสงทั้งหมด เพื่อนําเสนอผูอํานวยการในสายการบังคับบัญชาตอไป
2.2.1.10 ในกรณีที่ผูอํานวยการโครงการ หรือหนวยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่ที่ดินฯ นั้น อยูใน
สายการบั งคั บ บัญ ชาของสํา นั กชลประทาน ใหนําเสนอผูอํานวยการสํานักชลประทานใหความยินยอม
หรือไมใหความยินยอมตอไป
2.2.1.11 ในกรณีที่ผูอํานวยการสํานักงานกอสราง หรือหนวยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่ที่ดินฯ นั้น
ไมไดอยูในสายการบังคับบัญชาของสํานักชลประทาน ใหนําเสนอผูอํานวยการตามสายการบังคับบัญชา
ของตน พิ จ ารณาให ค วามเห็ น ในการขอใช ป ระโยชน ร ว มกั น ก อ นแล ว จึ ง นํ า เสนอผู อํ า นวยการสํ า นั ก
ชลประทานใหความยินยอมหรือไมใหความยินยอมตอไป
2.2.2 การพิจารณาของสํานักชลประทาน
2.2.2.1 ผูอํานวยการสํานักชลประทานพิจารณาใหความยินยอมหรือไมใหความยินยอม (ตามคําสั่ง
กรมชลประทานที่ ข 152/2555 ประกอบกฎหมายว า ด ว ยการชลประทานหลวง และตามระเบี ย บ
กรมชลประทานว า ด ว ยการขอใช และการจัด หาประโยชนเกี่ย วกับ ที่ร าชพัส ดุในความครอบครองของ
กรมชลประทาน พ.ศ. 2551 โดยอนุโลม ทั้งนี้ตองอยูภายใตกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขของหนวยงานของรัฐที่อนุญาตใหกรมชลประทานใชประโยชนในที่ดินของรัฐประเภทนั้น)
2.2.2.2 กรณีใหความยินยอม (อนุญาต) ใหทําหนังสือลงนามแทนกรมชลประทาน แจงผูขออนุญาต
พร อมกํ าหนดเงื่ อนไข (ถามี ) เพื่อให ผู ขออนุญ าตใชป ระกอบการยื่น คําขออนุญ าตตอหนว ยงานของรัฐ
ที่เกี่ยวของ ซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยูเพื่อพิจารณาตามอํานาจและหนาที่
2.2.2.3 กรณีไมใหความยินยอม (ไมอนุญาต) ใหทําหนังสือไมอนุญาตแจงผูขออนุญาตทราบ โดยแจง
เหตุผล ขอกฎหมาย พรอมแจงสิทธิการอุทธรณภายใน 15 วัน นับแตวันที่ผูขออนุญาตไดรับหนังสือแจง
2.2.3 การพิจารณาของหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของซึ่งมีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายในการอนุมัติ
อนุญาตใชที่ดินของรัฐที่ตั้งอยู
2.2.3.1 เมื่อหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู พิจารณาอนุญาตใหใชที่ดินดังกลาวแลว
จะแจงใหผูขออนุญาต (หรือไดแจงใหกรมชลประทานทราบดวย) เพื่อดําเนินการตอไป
2.2.3.2 ในกรณี ห น ว ยงานของรั ฐ ที่เกี่ย วของซึ่ง ที่ดิน นั้น ตั้ งอยู พิจ ารณาไม อนุญ าตใหใชที่ดิ น
ดังกลาว จะแจงการไมอนุญาตใชใหผูขออนุญาต (หรือไดแจงใหกรมชลประทานทราบดวย)
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กรมชลประทานใชประโยชนนอกเหนือจากที่ราชพัสดุ
2.2.4.1 เมื่อหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยูพิจารณาอนุญาตใหใชที่ดิน และผูขอใช
ไดดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และหลักเกณฑของหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของนั้นแลว
จึงมีหนังสือแจงการอนุญาตใหกรมชลประทานทราบ
2.2.4.2 เมื่อกรมชลประทานโดยโครงการ แจงผูขออนุญาตมาลงนามในหนังสืออนุญาต ผ.ย. 42
ผูขออนุญาตจึงจะเริ่มดําเนินการกอสรางไดภายหลังลงนามและตามเงื่อนไขในหนังสืออนุญาต
2.2.4.3 หนังสืออนุญาต ผ.ย. 42 นั้น มีการจัดทําจํานวน 4 ชุด ดังนี้
- ตนฉบับ เก็บไวที่โครงการ 1 ชุด
- คูฉบับ เก็บไวที่ผูรับอนุญาต 1 ชุด
- สําเนา เก็บไวที่สํานักชลประทาน 1 ชุด
- สําเนา เก็บไวทกี่ ลุมงานการใชพื้นที่ดานชลประทาน 1 ชุด
3. การพิจารณาดานวิศวกรรม
3.1 ตรวจสอบประเภททางน้ําชลประทานที่ขออนุญาตระบายน้ําที่ผานระบบบําบัดน้ํา
3.2 ถาเปนคลองสงน้ํา แหลงเก็บน้ํา อางเก็บน้ํา เขื่อนเก็บน้ํา ที่กรมชลประทานกอสรางเอง จะไม
พิจารณาอนุญาตใหระบายน้ําลงอยางเด็ดขาด (ถึงแมจะผานการบําบัดมาแลว) เพื่อเปนมาตรการที่ควบคุม
ไมใหเกิดมลพิษในแหลงน้ําอุปโภค-บริโภคของประชาชน
3.3 พิจารณาเรื่องการกอสรางที่ขออนุญาตครั้งนี้ ตองไมกระทบตอน้ําและทางน้ําชลประทาน หรืออาคาร
ชลประทานตางๆ
3.4 ตองมีการแจงปริมาณน้ําที่จะระบายลงใหชัดเจนและแนนอน เพื่อจะไดนําไปพิจารณา
เปรียบเทียบกับความสามารถในการรับน้ําเพิ่มของทางน้ําชลประทานและอาคารชลประทานตางๆ ณ จุดที่
จะขอระบายและจุดอื่นที่มีความสัมพันธกัน
3.5 น้ํา ที่ จ ะขอระบายลง จะต อ งมี คุณ ภาพตามมาตรฐานน้ํ า ทิ้ งของกรมชลประทานที่ กํ าหนดขึ้ น
ตามเอกสารที่แนบ
3.6 ต อ งมี ก ารก อ สร า งอาคารควบคุ ม น้ํ า ที่ ร ะบายลงในทางน้ํ า ชลประทาน โดยกรมชลประทาน
กําหนดใหมีการติดตั้งวาลวปด - เปด ที่ปลายทอระบายน้ําทุกตัว และสามารถใสกุญแจ Lock วาลวนั้นไดดวย
ตามแบบโครงรางคราวๆที่แนบ และในการนี้กรมชลประทานตองการกําหนดตําแหนงอาคารควบคุมน้ําที่ระบาย
ใหอยูในเขตชลประทาน เพื่อจะไดมีสิทธิ์เขาควบคุมและตรวจสอบดูแลการระบายน้ํา นั้นๆได แตหากมี
ความจําเปน ไมมีพื้นที่ในเขตชลประทานที่จะกอสรางอาคารควบคุมน้ําที่ระบายลงในทางน้ําชลประทานได
ก็จะพิจารณาเปนคราวๆใหมีการกอสรางอาคารควบคุมน้ําที่ระบายในเขตที่ดินอื่น แตเจาของที่ดินดังกลาว
ตองมีหนังสืออนุญาต ยินยอมใหเจาหนาที่กรมชลประทานเขาไปควบคุมและตรวจสอบการระบายน้ํานี้
ในที่ดินดังกลาวนั้น ไดโดยสะดวกทุกเวลาตลอดอายุสัญญาอนุญาตการระบายน้ํานี้
3.7 ตรวจดู แ บบแปลนของผู ขออนุ ญ าต และแบบแปลนรูป ตัด ผังบริเวณของโครงการที่ มีการขอ
อนุญาตระบายน้ํา วามีความสอด คลองกันหรือไม
3.8 เนื่องจากปญหามลพิษที่เกิดขึ้นจากการระบายน้ําลงทางน้ําชลประทานทวีความรุนแรงขึ้นมาก
กรมชลประทานจึงกําหนดหลักเกณฑเพิ่มเติม ดังนี้
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คูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุ และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน
กรมชลประทาน

- 74 3.8.1 พิจารณาคุณลักษณะและปริมาณน้ําที่เปนตนเหตุ ของการขออนุญาตระบาย เพื่อปองกัน
การเกิดผลกระทบอยางรุน แรงตอทางน้ําชลประทานและอาคารชลประทานตางๆ ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ
จากระบบการทํางานตางๆของ ผูขออนุญาตไมสามารถดําเนินการได
3.8.2 พิจารณาตามความสามารถของระบบบําบัดน้ําที่สามารถลดมลพิษใหน้ําที่จะขอระบายน้ําลง
ทางน้ําชลประทาน มีคุณภาพตามมาตรฐานน้ําทิ้งของกรมชลประทานที่กําหนดขึ้น วามีศักยภาพและ
ประสิทธิภาพไดจริงตามแจงขอ และระบบบําบัดน้ําเสียดังกลาวตองมีแบบแปลน ขั้นตอนการบําบัดน้ํา
รายการคํานวณการออกแบบ แบบที่แสดงรายละเอียดระบบบําบัดน้ํา และตองมีวิศวกรโยธาระดับสามัญ
หรือวิศวกรสิ่ง แวดลอมระดับสามัญ ซึ่งเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติวิศวกร
พ.ศ. 2542 ลงนามรับรองโดยใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขา
ที่ กํ าหนดไว ในกฎกระทรวงกํ า หนดสาขาวิ ช าชี พวิ ศวกรรม และวิ ช าชี พ วิ ศวกรรมควบคุ ม พ.ศ. 2550
และหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมรับรองการออกแบบและลงนามกํากับรายการคํานวณ
และการออกแบบ ประกอบกับเปนไปตามขอบังคับสภาวิศวกรที่เกี่ยวของดวย
3.8.3 อาคารโครงสรางตางๆที่กอสรางในเขตที่ดินชลประทานควบคุมดูแล จะตองนําเสนอแบบ
โครงสรางพรอมรายการคํานวณที่มีวิศวกรซึ่งเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติ
วิศวกร พ.ศ. 2542 ลงนามรับรอง โดยใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ตามสาขาที่กําหนดไวในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550
และหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
3.8.4 ผูขออนุญาตตองมีหนังสือยืนยันกับกรมชลประทาน วายอมรับผิดชอบคาเสียหายและคาใชจาย
ในการจัดการแกไขปญหาทั้งหมด หากเกิดความเสียหายกับน้ําและทางน้ําชลประทานหรืออาคารชลประทาน
หรือกับประชาชนที่ไดรับผลกระทบ อันเกิดจากการกระทําของผูขออนุญาต
3.9 พิจารณาดําเนินการตามคําสั่งกรมชลประทานที่ 73/2554 ลงวันที่ 1 เมษายน 2554 เรื่องการปองกัน
และแกไขการระบายน้ําที่มีคุณภาพต่ําลงทางน้ําชลประทาน และทางน้ําที่ตอเชื่อมกับทางน้ําชลประทาน
ในเขตพื้นที่โครงการชลประทาน
หมายเหตุ :
เมื่อไดพิจาณาปญหาและอุปสรรคตางๆ ตองานชลประทานแลว หากมีกรณีดังตอไปนี้ใหสงเรื่อง
เสนอกรมชลประทาน โดยรองอธิบดีฝายบํารุงรักษา (ประธานคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ
ปฏิบัติ การขออนุญาตเกี่ยวกับที่ราชพัสดุและการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ) เพื่อพิจารณาสั่งการตอไป
ก. หากการพิจารณาทางดานวิศวกรรมแลวมีเงื่อนไขบางประการที่ไมสามารถปฏิบัติได หรือมี
เงื่อนไขเพิ่มเติม นอกเหนือจากที่กําหนด
ข. เปนโครงการที่มีผลกระทบเกินขอบเขตของสํานักชลประทาน
ค. เปนโครงการที่เปนแนวนโยบายของกรมชลประทาน
4. กลุมงานการใชพื้นที่ดานชลประทาน สวนปรับปรุงบํารุงรักษา สํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา
มีขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้
4.1 ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน รวมทั้งใหคําปรึกษา แนะนํา ปญหาเกี่ยวกับการขออนุญาตใช
ที่ราชพัสดุและที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน
4.2 ตรวจสอบสําเนาหนังสืออนุญาต หากมีขอผิดพลาดสงสําเนาหนังสืออนุญาตใหโครงการแกไข
4.3 รวบรวมรายละเอีย ดการอนุ ญาต ลงในฐานขอมูล การอนุญ าตใหใชที่ร าชพัส ดุและที่ดินของรัฐ
ประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน
**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ **
คูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุ และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน
กรมชลประทาน
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กรณีเจาหนาที่ผูรับคํารอง (ตามระเบียบกรมชลประทานวาดวยการขอใชและการจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่
ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน พ.ศ. 2551 ขอ 6) หรือผูอํานวยการสํานักชลประทานเปน
ผูพิจารณาไมใหความยินยอม หรือไมอนุญาตตามคํารองขอของผูขออนุญาตโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย
วาดวยการชลประทานหลวง โดยทําเปนหนังสือ (ตามขอ 9) และตามคําสั่งกรมชลประทานที่ ข 152/2555
ขอ 2.1 วรรคทาย ถือว าเปนคํ าสั่งทางปกครอง ดังนั้น นอกจากขอความในหนังสื อจะต องแจง เหตุผ ล
ขอกฎหมาย ตองระบุขอความวาหากประสงคจะอุทธรณ หรือโตแยงคําสั่งใหผูขออนุญาตยื่นอุทธรณ หรือ
โตแยงตอเจาหนาที่ผูทําคําสั่งทางปกครองภายใน 15 วันนับแตวันที่ผูขออนุญาตไดรับหนังสือแจง (ถาไม
กําหนดระยะเวลา 15 วัน สิทธิในการอุทธรณหรือโตแยงจะขยายเปน 1 ป นับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง)
2. เมื่ อเจ า หนา ที่ ผู รับคํ าร องหรื อผู อํา นวยการสํ า นั กชลประทานได รับหนังสื ออุทธรณห รื อโต แยงคํ า สั่งจาก
ผูอุทธรณแลวจะตองพิจารณาอุทธรณ หากมีความเห็นดังตอไปนี้
2.1 เห็ นด วยกั บคํ า อุ ทธรณ ไ ม วา ทั้ งหมดหรื อบางส วน (โดยสรุ ปจะยิ นยอมหรื ออนุ ญาต) ให ดํ า เนิ นการ
เปลี่ยนแปลงคําสั่งทางปกครองแลวแจงใหผูอุทธรณทราบเปนหนังสือไมเกิน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับ
อุทธรณ
2.2 ไมเห็นดวยกับคําอุทธรณไมวาทั้งหมดหรือบางสวน (โดยสรุปไมยินยอมหรือไมอนุญาต) ใหรายงาน
ความเห็นพรอมเหตุผลเสนออธิบดีกรมชลประทานผานผูบังคับบัญชาตามสายการบังคับบัญชาโดยดวน
ทั้งนี้เพื่ออธิบดีกรมชลประทานจะไดพิจารณาอุทธรณและแจงผลใหผูอุทธรณทราบไมเกิน 30 วัน
นับแตวันที่อธิบดีกรมชลประทานไดรับอุทธรณ
3. กรณีเปนการปฏิเสธผูขออนุญาตโดยสวนราชการอื่นที่เกี่ยวของ ใหผูอํานวยการสํานักชลประทานจัดทํ า
หนังสือแจงผูขออนุญาตใชสิทธิ์อุทธรณหรือโตแยงคําสั่งไปยังสวนราชการนั้น
1.

(ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบตั ิราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539)

**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ **
คูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุ และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน
กรมชลประทาน

- 76 เอกสารที่เกี่ยวของดานวิศวกรรม
1. คําสั่งกรมชลประทาน ที่ 73/2554 เรื่อง การปองกันและแกไขการระบายน้ําที่มีคุณภาพต่ําลง
ทางน้ําชลประทาน และทางน้ําที่ตอเชื่อมกับทางน้ําชลประทานในเขตพื้นที่โครงการชลประทาน
2. มาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้งในทางน้ําชลประทาน
3. รายงานการประชุม เรื่อง การฝงทอระบายน้ําลงคลองชลประทาน เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2535
4. บันทึกฝายวิศวกรรม สํานักอุทกวิทยาและบริหารน้ํา ที่ อ. 157/2541 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2541
เรื่อง การขออนุญาตระบายน้ําทิ้งลงทางน้ําชลประทาน
5. แบบมาตรฐานอาคารควบคุมคุณภาพน้ําทิ้งลงทางน้ําชลประทาน หมายเลข 209000

**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ **
คูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุ และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน
กรมชลประทาน
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เอกสารอางอิงของกระทรวงการคลัง และกรมธนารักษ

1. พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518
2. กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช
และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2545
3. กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช
และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
4. กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช
และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
5. คําสั่งกรมธนารักษ ที่ 281/2549 ลงวันที่ 15 พ.ค. 2549 เรื่อง การมอบอํานาจ
ใหผูวาราชการจังหวัดตามระบบบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
6. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2552
7. คําสั่งกรมธนารักษ ที่ 296/2553 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2553 เรื่อง หลักเกณฑ
การกําหนดอัตราคาเชา คาทดแทน และคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหา
ประโยชนในที่ราชพัสดุ
8. คําสั่งกรมธนารักษ ที่ 508/2553 ลงวันที่ 20 กันยายน 2553 เรื่องมอบอํานาจ
ใหธนารักษพื้นที่ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธนารักษ
9. คําสั่งกรมธนารักษ ที่ 509/2553 ลงวันที่ 20 กันยายน 2553 เรื่อง มอบอํานาจให
ผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธนารักษ

เอกสารอางอิงของกรมชลประทาน

1. พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 และที่แกไขเพิ่มเติม
2. ระเบียบกรมชลประทานวาดวยการขอใชและการจัดหาประโยชนเกี่ยวกับ
ที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน พ.ศ. 2551
3. ประกาศกรมชลประทานเรื่องการรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ พ.ศ. 2552
4. คําสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1021/2552 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ
ปฏิบัติการขออนุญาตเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ และการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ ลงวันที่ 26
พฤศจิกายน 2552
5. บันทึกขอความ ที่ ฝผง. 881/2554 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2554 เรื่อง ขออนุมัติ
ใชรหัสและแบบฟอรมที่ปรับปรุงใหมพรอมยกเลิกรหัสและแบบฟอรมเดิม
6. บันทึกขอความ ที่ E ฝผง. 128/2555 ลงวันที่ 25 มกราคม 2555 เรื่อง ขออนุญาต
ใชแบบฟอรม ผ.ย. 53, ผ.ย. 54, ผ.ย. 55
7. คําสั่งกรมชลประทานที่ ข 151/2555 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2555 เรื่อง มอบอํานาจ
ในการดําเนินการขอใชที่ดินของรัฐทุกประเภท
8. คําสั่งกรมชลประทานที่ ข152/2555 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2555 เรื่อง มอบอํานาจ
ดําเนินการกรณีหนวยงานของรัฐหรือบุคคลอื่นขอใชที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่
กรมชลประทานใชประโยชนนอกเหนือจากที่ราชพัสดุ
9. มาตรฐานการเขียนแบบงานชลประทาน (กรอบชื่อแบบ)
**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ **
คูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุ และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน
กรมชลประทาน

- 92 6. การขออนุญาตใชน้ําชลประทาน ตั้งโรงสูบน้ําและวางทอสงน้ํา
1. ผูขออนุญาตยื่นคํารองขอใชที่ดินตอโครงการหรือหนวยงานอื่นๆของกรมชลประทาน ตามที่ที่ดินนั้น
ตั้งอยู โดยมีหลักฐานประกอบคําขออนุญาตของผูขออนุญาตใชที่ดิน แบงไดดังนี้
1.1 สวนราชการ (กระทรวง ทบวง กรม องคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานของรัฐ หรือองคกรอื่นของรัฐ)
1.1.1 ยื่นคํารองขอใชที่ดิน (แบบ ชป.393) ลงนามโดยผูแทน กระทรวง ทบวง กรม องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น หนวยงานของรัฐ องคกรอื่นของรัฐ หรือผูรับมอบอํานาจ (มีหนังสือมอบอํานาจ)
1.1.2 แผนที่แสดงจุดที่ขออนุญาต แบบแปลน แผนผังที่แสดงรูปตัดตรงบริเวณที่ขออนุญาต (ขนาด A1)
พรอมรายการคํ านวณที่ มีวิศวกรซึ่งเปน ผูป ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติวิศวกร
พ.ศ. 2542 ลงนามรับรอง โดยใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตาม
สาขาที่ กําหนดไวในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550
และหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
1.1.3 สําเนาหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ผูควบคุมการกอสราง (ลงนาม
รับรองสําเนา)โดยใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาที่กําหนดไว
ในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือรับรอง
ของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ระหวางทําการกอสรางสิ่งปลูกสรางใบอนุญาตตองไมหมดอายุ)
1.2 รัฐวิสาหกิจ
1.2.1 ยื่ นคํ ารองขอใช ที่ดิ น (แบบ ชป.393) ลงนามโดยผูแทนรัฐวิสาหกิจหรือผูไดรับมอบอํานาจ
(มีหนังสือมอบอํานาจพรอมทั้งติดอากรแสตมป 30 บาท)
1.2.2 แผนที่ แ สดงจุ ด ที่ ข ออนุ ญ าต แบบแปลน แผนผั ง ที่ แ สดงรู ป ตั ด ตรงบริ เ วณที่ ข ออนุ ญ าต
(ขนาด A1) พรอมรายการคํานวณ ที่มีวิศวกรซึ่งเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติ
วิศวกร พ.ศ. 2542 ลงนามรับรองโดยใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ตามสาขาที่กําหนดไวในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550
และหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
1.2.3 สําเนาหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ผูควบคุมการกอสราง (ลงนาม
รับรองสําเนา) โดยใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาที่กําหนด
ไวในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือรับรอง
ของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ระหวางทําการกอสรางสิ่งปลูกสรางใบอนุญาตตองไมหมดอายุ)
1.3 นิติบุคคล/บุคคลธรรมดา
1.3.1 ยื่นคํารองขอใชที่ดิน (แบบ ชป.393)
1.3.2 ตนฉบับหนังสือรับรองนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย รับรองไมเกิน
1 เดื อน หรื อสํ า เนาหนั งสื อรั บ รองนิ ติบุ คคลดังกลาวพรอมลงนามรับ รองโดยกรรมการผูมีอํานาจและ
ประทับตราสําคัญของนิติบุคคลนั้น หรือโดยหุนสวนผูจัดการผูมีอํานาจ หรือหนังสือรับรองนิติบุคคลทาง
อิเล็กทรอนิกส
1.3.3 สําเนาบัตรประชาชน สําเนาทะเบียนบานของผูขออนุญาต (ลงนามรับรองสําเนา)
1.3.4 ถามีการมอบอํานาจ ตองทําเปนหนังสือมอบอํานาจติดอากรแสตมป 30 บาท พรอมสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบาน ของผูมอบอํานาจและของผูรับมอบอํานาจ (ลงนามรับรองสําเนา)
**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ **
คูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุ และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน
กรมชลประทาน

- 93 1.3.5 หากเปนบริษัท หางหุนสวน ผูมีสิทธิลงนามในหนังสือมอบอํานาจจะตองเปนกรรมการหรือ
หุนสวนผูจัดการผูที่มีอํานาจตามหนังสือของกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย (ลงนามรับรองสําเนา)
1.3.6 สําเนาโฉนดที่ดินของผูขออนุญาต (ลงนามรับรองสําเนา)
1.3.7 กรณีที่ดินของผูขออนุญาตมีบุคคลหลายบุคคลเปนเจาของกรรมสิทธิ์รวม ดังปรากฏรายละเอียด
ในโฉนดที่ ดิน ที่ แนบ เจ า ของกรรมสิ ทธิ์ ร วมทั้งหมดจะตองลงนามในฐานะผูขออนุญ าตตามแบบฟอรม
ขออนุญาตใชที่ราชพัสดุ (ชป.393) ทุกรายหรือมอบอํานาจใหบุคคลใดกระทําการแทน โดยตองทําเปนหนังสือ
มอบอํานาจติดอากรแสตมป 30 บาท พรอมสําเนาบัตรประชาชน สําเนาทะเบียนบานของผูมอบอํานาจ
และผูรับมอบอํานาจ (ลงนามรับรองสําเนา)
1.3.8 กรณีที่ดินของผูขออนุญาตติดภาระจํานอง ตองมีหนังสือยินยอมจากผูรับจํานอง
1.3.9 แผนที่แสดงจุดที่ขออนุญาต แบบแปลน แผนผังที่แสดงรูปตัดตรงบริเวณที่ขออนุญาต (ขนาด A1)
พรอมรายการคํานวณ ที่มีวิศวกรซึ่งเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542
ลงนามรับรอง โดยใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาที่กําหนดไว
ในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือรับรอง
ของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
1.3.10 สําเนาหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ผูควบคุมการกอสราง (ลงนาม
รับรองสําเนา) โดยใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาที่กําหนด
ไวในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือรับรอง
ของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ระหวางทําการกอสรางสิ่งปลูกสรางใบอนุญาตฯ ตองไมหมดอายุ)
2. การดําเนินการตรวจสอบประเภทที่ดินที่ขออนุญาตใช โดยแบงที่ดินที่ขอใช ออกเปน 2 กรณี คือ กรณี
ที่ราชพัสดุ และกรณีที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชนนอกเหนือจากที่ราชพัสดุ
2.1 การดําเนินการในกรณีของที่ราชพัสดุ
2.1.1 การพิจารณาดําเนินการของโครงการ หรือหนวยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่ที่ราชพัสดุนั้นตั้งอยู
มีขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้
2.1.1.1 ให เจ า หนา ที่ ผู รับ คํ าร องดําเนิน การตรวจสอบประเภทที่ร าชพัส ดุ และคุณสมบัติของ
ผูขอเขาทําประโยชน ตลอดจนเอกสารหลักฐานที่จําเปนที่ใชประกอบคํารองนั้นโดยเร็ว
2.1.1.2 ถาคํารองนั้นขัดกับหลักเกณฑการขอใชหรือการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุในความ
ครอบครองของกรมชลประทาน และกฎหมายว า ด ว ยการชลประทานหลวง ให เจ า หน า ที่ ผู รั บ คํ า รอ ง
ทําหนังสือตอบแจงขอขัดของใหผูขอเขาทําประโยชนทราบโดยตรง ภายใน 7 วันทําการ นับแตวันรับคํารอง
2.1.1.3 หากคํ า ร อ งนั้ น ถู ก ต อ ง ให เ จ า หน า ที่ ผู รั บ คํ า ร อ งมี ห นั ง สื อ แจ ง ผู ข อเข า ทํ า ประโยชน
(ผูขออนุญาต) ภายใน 3 วันทําการ และใหผูขออนุญาตจัดทําแผนที่และผังบริเวณที่ราชพัสดุที่ขอใชนั้น
พรอมทํารายละเอียดประกอบแผนที่ระบุหมายเลขที่ดินตามหนังสือสําคัญหรือระวางหมุดหลักฐาน เนื้อที่ที่
ขอเขาทําประโยชนลงในแผนที่ใหชัดเจน รวมทั้งนําสงแบบแปลน รูปตัด ซึ่งแสดงรายละเอียดของสิ่งปลูก
สร างที่ จ ะขออนุ ญ าตดํ า เนิ น การในที่ ดิ น ที่ข อใช นั้น สงใหเจ าหน าที่ผูรั บ คํา รองเพื่อ จัดทํ าแบบรายงาน
ตรวจสอบที่ดิน และเปรียบเทียบรายละเอียดผังบริเวณตอไป
2.1.1.4 เจาหนาที่ของโครงการผูรับคํารอง ตองจัดทําแผนที่แสดงจุดขออนุญาต ผังบริเวณ และรูปตัด
ณ จุ ดขออนุ ญาตก อสร าง รวมทั้ งแบบรู ปตัดทางน้ําที่อยูดานเหนือน้ําและดานทายน้ําเปนระยะ 20 เมตร
จากจุดขออนุญาต โดยรายละเอียดขางตนนี้ ตองผานการลงนามเห็นชอบ อนุมัติในแบบและรายละเอียด
จากผูมีอํานาจตามกรอบแบบเอกสารที่กรมชลประทานกําหนดแนบทายคูมือนี้
**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ **
คูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุ และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน
กรมชลประทาน
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2.1.1.6 ใหความเห็นทางดานวิศวกรรม พิจารณาปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ตองานชลประทาน
ใหเปน ไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และหลักเกณฑที่เกี่ยวของ
2.1.1.7 หากมี ความจํ า เป น จะกําหนดเงื่อนไขพิเศษนอกเหนือจากเงื่อนไขในหนังสืออนุญาต
กําหนดได แตทั้งนี้ตองอยูภายใตกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และหลักเกณฑที่เกี่ยวของ
2.1.1.8 ใหผูมีอํานาจที่โครงการที่กําหนดไว ลงนามกํากับในแบบแปลน รูปตัด ซึ่งแสดงรายละเอียด
ของสิ่งปลูกสราง ที่ผูขออนุญาตนําสงทั้งหมด เพื่อนําเสนอผูอํานวยการในสายการบังคับบัญชาตอไป
2.1.1.9 ในกรณีที่ผูอํานวยการโครงการ หรือหนวยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่ที่ราชพัสดุนั้น
อยูในสายการบังคับบัญชาของสํานักชลประทาน ใหนําเสนอผูอํานวยการสํานักชลประทานใหความยินยอม
หรือไมใหความยินยอมตอไป
2.1.1.10 ในกรณีที่ผูอํานวยการสํานักงานกอสราง หรือหนวยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่
ที่ร าชพั ส ดุ นั้ น ไม ได อยู ในสายการบั งคั บบัญชาของสํานักชลประทาน ใหนําเสนอผู อํานวยการตามสายการ
บังคับบัญชาของตนนั้น พิจารณาใหความเห็นในการขอใชประโยชนรวมกันกอน แลวจึงนําเสนอผูอํานวยการ
สํานักชลประทานใหความยินยอมหรือไมใหความยินยอมตอไป
2.1.2 การพิจารณาของสํานักชลประทาน
2.1.2.1 ผูอํานวยการสํานักชลประทานดําเนินการพิจารณาใหความยินยอมหรือไมใหความยินยอม
(ตามระเบียบกรมชลประทานวาดวยการขอใชและการจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุในความครอบครอง
ของกรมชลประทาน พ.ศ. 2551 ประกอบกฎหมายวาดวยการชลประทานหลวง)
2.1.2.2 กรณีใหความยินยอม (อนุญาต) ใหทําหนังสือลงนามแทนกรมชลประทาน กําหนดเงื่อนไข (ถามี)
พรอมเอกสารการขออนุญาต ใหกรมธนารักษหรือผูวาราชการจังหวัด หรือธนารักษพื้นที่ผูรับมอบอํานาจ
พิจารณา และสงสําเนาแจงผูขออนุญาต รับทราบตอไป
2.1.2.3 กรณีไมใหความยินยอม (ไมอนุญาต) ใหทําหนังสือไมอนุญาตโดยแจงเหตุผล ขอกฎหมาย
ใหผูขออนุญาตทราบ
2.1.3 การพิจารณาของกรมธนารักษหรือผูวาราชการจังหวัดหรือธนารักษพื้นที่ผูรับมอบอํานาจ
2.1.3.1 เมื่ ออธิ บ ดี ก รมธนารั ก ษห รือ ผูวาราชการจัง หวัด หรือธนารั กษพื้น ที่ผูรับ มอบอํ านาจ
พิจารณาอนุญาตใหใชที่ราชพัสดุดังกลาวแลว จึงใหผูขออนุญาตชําระคาทดแทนการใชประโยชน และแจง
การอนุญาตใชใหกรมชลประทานทราบเพื่อดําเนินการตอไป
2.1.3.2 ในกรณีอธิบดีกรมธนารักษ หรือผูวาราชการจังหวัด หรือธนารักษพื้นที่ผูรับมอบอํานาจ
พิจารณาไมอนุญาตใหใชที่ราชพัสดุดังกลาว จะแจงการไมอนุญาตใชใหผูขออนุญาตและกรมชลประทาน
ทราบตอไป
2.1.4 การออกหนังสืออนุญาตโครงการ หรือหนวยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่ที่ราชพัสดุนั้นตั้งอยู
2.1.4.1 เมื่ ออธิ บ ดี ก รมธนารั ก ษ หรื อผูวา ราชการจั งหวัด หรือธนารั กษพื้น ที่ผูรับ มอบอํ านาจ
พิจารณา อนุญาตใหใชที่ดิน และผูขอใชที่ดิน ไดชําระคาทดแทนการใชประโยชนพรอมลงนามในบันทึก
คํายินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขในแบบกรมธนารักษแลว จึงมีหนังสือแจงการอนุญาตใหกรมชลประทานทราบ
และตอมาเมื่อกรมชลประทานโดยโครงการแจงผูขออนุญาตมาลงนามในหนังสืออนุญาต ผ.ย. 38 ผูขออนุญาต
จึงจะเริ่มดําเนินการกอสรางไดภายหลังลงนามและตามเงื่อนไขในหนังสืออนุญาต
**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ **
คูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุ และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน
กรมชลประทาน
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- ตนฉบับ เก็บไวที่โครงการ 1 ชุด
- คูฉบับ เก็บไวที่ผูรับอนุญาต 1 ชุด
- สําเนา เก็บไวที่สํานักชลประทาน 1 ชุด
- สําเนา เก็บไวที่กลุมงานการใชพื้นที่ดานชลประทาน 1 ชุด
2.2 การดําเนินการในกรณีของที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน นอกเหนือจากที่
ราชพัสดุ
2.2.1 การพิจารณาดําเนินการของโครงการ หรือหนวยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่ที่ดินของรัฐประเภทอื่น
ที่กรมชลประทานใชประโยชนนอกเหนือจากที่ราชพัสดุนั้น ตั้งอยู มีขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้
2.2.1.1 ใหเจาหนาที่ผูรับคํารองดําเนินการตรวจสอบประเภทที่ดินที่มีผูมาขออนุญาตใชนั้นเปน
ที่ดินฯ ที่หนวยงานของรัฐนั้นๆ ไดอนุญาตใหกรมชลประทานใชประโยชนภายในกรอบวัตถุประสงคที่ขอใช
โดยตองพิจารณาเงื่อนไขการไดรับอนุญาต และพิจารณาวามีขอหามใหผูอื่นมาใชประโยชนรวมไดหรือไม
2.2.1.2 หากหนวยงานของรัฐที่อนุญาตใหกรมชลประทานใชประโยชนที่ดินฯ ระบุเงื่อนไขหาม
กรมชลประทานนํ า ที่ ดิ น ที่ ไ ด รั บ อนุ ญ าตไปใช น อกกิ จ การที่ ข อหรื อ ไปให ผู อื่ น ใช ป ระโยชน ร ว มด ว ย
ใหโ ครงการหรื อหน ว ยงานอื่ น ๆ ของกรมชลประทานที่ รับ คํา รองนั้น ทํ าหนั งสือใหผูอํ านวยการสํานั ก
ชลประทาน ผูอํานวยการสํานักพัฒนาแหลงน้ําขนาดกลาง ผูอํานวยการสํานักพัฒนาแหลงน้ําขนาดใหญ
ตามสายการบั งคั บ บั ญ ชาแล ว แต กรณี แจ งตอบเหตุ ขั ดข องดั งกล าวให ผู ขออนุ ญ าตทราบ (ตามคํ า สั่ ง
กรมชลประทานที่ ข 152/2555)
2.2.1.3 หากหนวยงานของรัฐที่อนุญาตใหกรมชลประทานใชประโยชนที่ดินฯ ไมไดระบุหรือมีเงื่อนไข
หามกรมชลประทานนําที่ดินที่ไดรับอนุญาต ไปใหผูอื่นใชประโยชนรวมดวย ใหโครงการหรือหนวยงานอื่นๆ
ของกรมชลประทานที่รับคํารองนั้น ดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูขอเขาทําประโยชน ตลอดจน
เอกสารหลักฐานที่จําเปนที่ใชประกอบคํารองนั้นโดยเร็ว แลวจัดทํารายงานตรวจสอบการขออนุญาต
ชป.393/5
2.2.1.4 พิจารณาใหความเห็นทางดานวิศวกรรม โดยพิจารณาปญหาและอุปสรรคตางๆตองาน
ชลประทาน วาคํารองนั้นขัดกับการใชประโยชนในการชลประทาน ตามกฎหมายวาดวยการชลประทาน
หลวง กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และหลักเกณฑที่เกี่ยวของ และหลักเกณฑตามระเบียบกรมชลประทาน
ว า ด ว ยการขอใช แ ละการจั ดหาประโยชนเกี่ ย วกับ ที่ร าชพัส ดุในความครอบครองของกรมชลประทาน
พ.ศ. 2551 โดยอนุโลมหรือไม
2.2.1.5 หากเจาหนาที่ผูรับคํารองพิจารณาในเบื้องตนตามขอ 2.2.1.3 และ 2.2.1.4 แลว เห็นวามี
ข อ ขั ด ข อ งในการขอใช ป ระโยชน ร ว มกั น หรื อ มีข อ ขั ดข อ งในดา นวิ ศวกรรม ตามกฎหมายว า ด ว ยการ
ชลประทานหลวง ฯลฯ ใหเสนอความเห็นขอขัดของในการขอใชประโยชนรวมกันหรือมีขอขัดของในดาน
วิศวกรรม ใหผูบังคับบัญชาตามสายการบังคับบัญชาพิจารณา
2.2.1.6 หากเจาหนาที่ผูรับคํารองพิจารณาในเบื้องตนตามขอ 2.2.1.3 และ 2.2.1.4 แลว เห็นวาไมมี
ขอขั ดข องในการขอใชประโยชนรว มกัน และไมมีขอขัดของในดานวิศวกรรม ตามกฎหมายวาด วยการ
ชลประทานหลวง ฯลฯ ใหผูขออนุญาตจัดทําแผนที่และผังบริเวณที่ดินของรัฐที่ขอใชนั้น พรอมทํารายละเอียด
ประกอบแผนที่ระบุหมายเลขที่ดินตามหนังสือสําคัญหรือระวางหมุดหลักฐาน เนื้อที่ที่ขอเขาทําประโยชน
ลงในแผนที่ใหชัดเจน รวมทั้งนําสงแบบแปลน รูปตัด ซึ่งแสดงรายระเอียดของสิ่งปลูกสรางที่จะขออนุญาต
**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ **
คูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุ และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน
กรมชลประทาน
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เทียบรายละเอียดผังบริเวณตอไป
2.2.1.7 เจาหนาที่ของโครงการผูรับคํารอง ตองจัดทําแผนที่แสดงจุดขออนุญาต ผังบริเวณ และรูปตัด
ณ จุ ด ขออนุ ญ าตก อ สร า ง รวมทั้ ง แบบรู ป ตั ด ทางน้ํ า ที่ อ ยู ด า นเหนื อ น้ํ า และด า นท า ยน้ํ า เป น ระยะ
20 เมตร จากจุดขออนุญาต โดยรายละเอียดขางตนนี้ตองผานการลงนามเห็นชอบ อนุมัติในแบบและ
รายละเอียดจากผูมีอํานาจตามกรอบแบบเอกสารที่กรมชลประทานกําหนดแนบทายคูมือนี้
2.2.1.8 หากมีความจําเปนจะกําหนดเงื่อนไขพิเศษนอกเหนือจากเงื่อนไขในหนังสืออนุญาตกําหนดได
แตทั้งนี้ตองอยูภายใตกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และหลักเกณฑที่เกี่ยวของ
2.2.1.9 ใหผูมีอํานาจที่โครงการที่กําหนดไวลงนามกํากับในแบบแปลน รูปตัด ซึ่งแสดงรายละเอียด
ของสิ่งปลูกสรางที่ผูขออนุญาตนําสงทั้งหมด เพื่อนําเสนอผูอํานวยการในสายการบังคับบัญชาตอไป
2.2.1.10 ในกรณีที่ผูอํานวยการโครงการ หรือหนวยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่ที่ดินฯ นั้น อยูใน
สายการบั งคั บ บัญ ชาของสํา นั กชลประทาน ใหนําเสนอผูอํานวยการสํานักชลประทานใหความยินยอม
หรือไมใหความยินยอมตอไป
2.2.1.11 ในกรณีที่ผูอํานวยการสํานักงานกอสราง หรือหนวยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่ที่ดินฯ นั้น
ไมไดอยูในสายการบังคับบัญชาของสํานักชลประทาน ใหนําเสนอผูอํานวยการตามสายการบังคับบัญชา
ของตน พิ จ ารณาให ค วามเห็ น ในการขอใช ป ระโยชน ร ว มกั น ก อ นแล ว จึ ง นํ า เสนอผู อํ า นวยการสํ า นั ก
ชลประทานใหความยินยอมหรือไมใหความยินยอมตอไป
2.2.2 การพิจารณาของสํานักชลประทาน
2.2.2.1 ผูอํานวยการสํานักชลประทานพิจารณาใหความยินยอมหรือไมใหความยินยอม (ตามคําสั่ง
กรมชลประทานที่ ข 152/2555 ประกอบกฎหมายว า ด ว ยการชลประทานหลวง และตามระเบี ย บ
กรมชลประทานว า ด ว ยการขอใช และการจัด หาประโยชนเกี่ย วกับ ที่ร าชพัส ดุในความครอบครองของ
กรมชลประทาน พ.ศ. 2551 โดยอนุโลม ทั้งนี้ตองอยูภายใตกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขของหนวยงานของรัฐที่อนุญาตใหกรมชลประทานใชประโยชนในที่ดินของรัฐประเภทนั้น)
2.2.2.2 กรณีใหความยินยอม (อนุญาต) ใหทําหนังสือลงนามแทนกรมชลประทาน แจงผูขออนุญาต
พร อมกํ าหนดเงื่ อนไข (ถามี ) เพื่อให ผู ขออนุ ญ าตใช ป ระกอบการยื่น คํ า ขออนุ ญ าตต อหน ว ยงานของรัฐ
ที่เกี่ยวของ ซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยูเพื่อพิจารณาตามอํานาจและหนาที่
2.2.2.3 กรณีไมใหความยินยอม (ไมอนุญาต) ใหทําหนังสือไมอนุญาตแจงผูขออนุญาตทราบ โดยแจง
เหตุผล ขอกฎหมาย พรอมแจงสิทธิการอุทธรณภายใน 15 วัน นับแตวันที่ผูขออนุญาตไดรับหนังสือแจง
2.2.3 การพิจารณาของหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของซึ่งมีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายในการอนุมัติ
อนุญาตใชที่ดินของรัฐที่ตั้งอยู
2.2.3.1 เมื่อหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู พิจารณาอนุญาตใหใชที่ดินดังกลาวแลว
จะแจงใหผูขออนุญาต (หรือไดแจงใหกรมชลประทานทราบดวย) เพื่อดําเนินการตอไป
2.2.3.2 ในกรณี ห น ว ยงานของรั ฐ ที่เกี่ย วของซึ่ง ที่ดิน นั้น ตั้ งอยู พิจ ารณาไม อนุญ าตใหใชที่ดิ น
ดังกลาว จะแจงการไมอนุญาตใชใหผูขออนุญาต (หรือไดแจงใหกรมชลประทานทราบดวย)
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กรมชลประทานใชประโยชนนอกเหนือจากที่ราชพัสดุ
2.2.4.1 เมื่อหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของซึ่งที่ดิ นนั้นตั้งอยูพิจารณาอนุญาตใหใชที่ดิน และผูขอใช
ไดดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และหลักเกณฑของหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของนั้นแลว
จึงมีหนังสือแจงการอนุญาตใหกรมชลประทานทราบ
2.2.4.2 เมื่อกรมชลประทานโดยโครงการ แจงผูขออนุญาตมาลงนามในหนังสืออนุญาต ผ.ย. 38
ผูขออนุญาตจึงจะเริ่มดําเนินการกอสรางไดภายหลังลงนามและตามเงื่อนไขในหนังสืออนุญาต
2.2.4.3 หนังสืออนุญาต ผ.ย. 38 นั้น มีการจัดทําจํานวน 4 ชุด ดังนี้
- ตนฉบับ เก็บไวที่โครงการ 1 ชุด
- คูฉบับ เก็บไวที่ผูรับอนุญาต 1 ชุด
- สําเนา เก็บไวที่สํานักชลประทาน 1 ชุด
- สําเนา เก็บไวที่กลุมงานการใชพื้นที่ดานชลประทาน 1 ชุด
3. การพิจารณาดานวิศวกรรม
3.1 ตรวจสอบประเภททางน้ําและประเภทที่ดินที่ขออนุญาตสราง
3.2 พิ จ ารณาเรื่ อ งการก อ สร า งที่ ข ออนุ ญ าตครั้ ง นี้ ต อ งไม ก ระทบต อ น้ํ า และทางน้ํ า ชลประทาน
หรืออาคารชลประทานตางๆ
3.3 ตรวจสอบปริมาณตนทุนที่มีอยู เมื่อหักปริมาณน้ําที่ไดอนุญาตผูใชน้ํารายอื่นใชน้ําไปแลว มีเหลือ
พอที่จะพิจารณาใหผูขอใชน้ํารายนี้ใชน้ําในปริมาณน้ําที่ขอไดหรือไม
3.4 ตรวจสอบเพิ่มเติมวาน้ําชลประทานที่ขออนุญาตนําไปใชนั้น จะสรางปญหาและผลกระทบใหเกิด
มลภาวะเปนพิษตอพื้นที่ชลประทานหรือทางน้ําชลประทานตามมาภายหลังหรือไม
3.5 การกอสรางโรงสูบน้ํา ควรพิจารณากอสรางใกลเขตชลประทาน หรือแนวหลักเขตที่ดินของราษฎร
เปนหลัก (โดยทั่วไปไมเกิน 2.00 เมตร) เพื่อที่จะไดไมเปนอุปสรรคตอการดําเนินกิจกรรมชลประทานในอนาคต
3.6 ตรวจสอบระดับน้ําต่ําสุดและสูงสุดของทางน้ําที่ขออนุญาตกอสรางจากแบบกอสรางที่กําหนด หาก
ไมมีแบบกอสรางใหใชจากบัญชีระดับน้ํายอนหลัง 10 ป ที่จัดทําขึ้นอยางถูกหลักวิชาการ เพื่อพิจารณา
ความเหมาะสมในการกําหนดระดับของโรงสูบน้ํา ทอสูบน้ําและทอสงน้ําชลประทาน
3.7 ในกรณีการวางทอสูบน้ํา ทอสงน้ํา ใหพิจารณาหลักการเดียวกันกับการวางทอประปาเปนหลัก
3.8 ตองมีการติดตั้งมาตรวัดน้ํา เพื่อที่จะสามารถตรวจสอบปริมาณน้ําที่สูบเอาไปใชได
3.9 ตํ า แหน ง ของมาตรวั ดน้ํ า ควรอยูในเขตชลประทานเพื่ อใหเจ าหนาที่ ของชลประทานสามารถ
ตรวจสอบและอานมาตรได แตหากไมสามารถติดตั้งในเขตประทานได ผูขออนุญาตตองมีหนังสืออนุญาตให
เจาหนาที่ของชลประทานสามารถเขาไปตรวจสอบและอานมาตรวัดน้ําไดโดยสะดวก
3.10 ผูขออนุ ญาตตองมี หนังสือยืนยันกั บกรมชลประทาน ว ายอมรั บผิ ดชอบค าเสียหายและคาใช จาย
ในการจัดการแกไขปญหาทั้งหมด หากเกิดความเสียหายกับน้ําและทางน้ําชลประทานหรืออาคารชลประทาน
หรือกับประชาชนที่ไดรับผลกระทบ อันเกิดจากการกระทําของผูขออนุญาต
3.11 ตรวจดูแบบแปลนของผูขออนุญาต แนววางทอสูบน้ํา ทอสงน้ํา และแบบแปลนรูปตัด ผังบริเวณ
ของโครงการฯ ที่แนววางทอสูบน้ํา ทอสงน้ําผาน พรอมทั้งแบบกอสรางโรงสูบน้ําวามีความสอดคลองกัน
หรือไม
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กรมชลประทาน

- 98 หมายเหตุ :
เมื่อไดพิจารณาปญหาและอุปสรรคตางๆ ตองานชลประทานแลว หากมีกรณีดังตอไปนี้ใหสงเรื่อง
เสนอกรมชลประทาน โดยรองอธิบดีฝายบํารุงรักษา (ประธานคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ
ปฏิบัติ การขออนุญาตเกี่ยวกับที่ราชพัสดุและการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ) เพื่อพิจารณาสั่งการตอไป
ก. หากการพิจารณาทางดานวิศวกรรมแลวมีเงื่อนไขบางประการที่ไมสามารถปฏิบัติได หรือมี
เงื่อนไขเพิ่มเติม นอกเหนือจากที่กําหนด
ข. เปนโครงการที่มีผลกระทบเกินขอบเขตของสํานักชลประทาน
ค. เปนโครงการที่เปนแนวนโยบายของกรมชลประทาน
4. กลุมงานการใชพื้นที่ดานชลประทาน สวนปรับปรุงบํารุงรักษา สํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา
มีขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้
4.1 ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน รวมทั้งใหคําปรึกษา แนะนําปญหาเกี่ยวกับการขออนุญาตใช
ที่ราชพัสดุและที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน
4.2 ตรวจสอบสําเนาหนังสืออนุญาต หากมีขอผิดพลาดสงสําเนาหนังสืออนุญาตใหโครงการแกไข
4.3 รวบรวมรายละเอีย ดการอนุ ญาต ลงในฐานขอมูล การอนุญ าตใหใชที่ร าชพัส ดุและที่ดินของรัฐ
ประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน
หมายเหตุ

กรณีเจาหนาที่ผูรับคํารอง (ตามระเบียบกรมชลประทานวาดวยการขอใชและการจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่
ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน พ.ศ. 2551 ขอ 6) หรือผูอํานวยการสํานักชลประทานเปน
ผูพิจารณาไมใหความยินยอม หรือไมอนุญาตตามคํารองขอของผูขออนุญาตโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย
วาดวยการชลประทานหลวง โดยทําเปนหนังสือ (ตามขอ 9) และตามคําสั่งกรมชลประทานที่ ข 152/2555
ขอ 2.1 วรรคทาย ถือว าเปนคํ าสั่งทางปกครอง ดังนั้น นอกจากขอความในหนังสื อจะต องแจง เหตุผ ล
ขอกฎหมาย ตองระบุขอความวาหากประสงคจะอุทธรณ หรือโตแยงคําสั่งใหผูขออนุญาตยื่นอุทธรณ หรือ
โตแยงตอเจาหนาที่ผูทําคําสั่งทางปกครองภายใน 15 วันนับแตวันที่ผูขออนุญาตไดรับหนังสือแจง (ถาไม
กําหนดระยะเวลา 15 วัน สิทธิในการอุทธรณหรือโตแยงจะขยายเปน 1 ป นับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง)
2. เมื่ อเจ า หนา ที่ ผู รับคํ าร องหรื อผู อํา นวยการสํ า นั กชลประทานได รับหนังสื ออุทธรณห รื อโต แยงคํ า สั่งจาก
ผูอุทธรณแลวจะตองพิจารณาอุทธรณ หากมีความเห็นดังตอไปนี้
2.1 เห็ นด วยกั บคํ า อุ ทธรณ ไ ม วา ทั้ งหมดหรื อบางส วน (โดยสรุ ปจะยิ นยอมหรื ออนุ ญาต) ให ดํ า เนิ นการ
เปลี่ยนแปลงคําสั่งทางปกครองแลวแจงใหผูอุทธรณทราบเปนหนังสือไมเกิน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับ
อุทธรณ
2.2 ไมเห็นดวยกับคําอุทธรณไมวาทั้งหมดหรือบางสวน (โดยสรุปไมยินยอมหรือไมอนุญาต) ใหรายงาน
ความเห็นพรอมเหตุผลเสนออธิบดีกรมชลประทานผานผูบังคับบัญชาตามสายการบังคับบัญชาโดยดวน
ทั้งนี้เพื่ออธิบดีกรมชลประทานจะไดพิจารณาอุทธรณและแจงผลใหผูอุทธรณทราบไมเกิน 30 วัน
นับแตวันที่อธิบดีกรมชลประทานไดรับอุทธรณ
3. กรณีเปนการปฏิเสธผูขออนุญาตโดยสวนราชการอื่นที่เกี่ยวของ ใหผูอํานวยการสํานักชลประทานจัดทํ า
หนังสือแจงผูขออนุญาตใชสิทธิ์อุทธรณหรือโตแยงคําสั่งไปยังสวนราชการนั้น
1.

(ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบตั ิราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539)
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เอกสารอางอิงของกระทรวงการคลัง และกรมธนารักษ

1. พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518
2. กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช
และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2545
3. กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช
และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
4. กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช
และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
5. คําสั่งกรมธนารักษ ที่ 281/2549 ลงวันที่ 15 พ.ค. 2549 เรื่อง การมอบอํานาจ
ใหผูวาราชการจังหวัดตามระบบบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
6. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2552
7. คําสั่งกรมธนารักษ ที่ 296/2553 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2553 เรื่อง หลักเกณฑ
การกําหนดอัตราคาเชา คาทดแทน และคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหา
ประโยชนในที่ราชพัสดุ
8. คําสั่งกรมธนารักษ ที่ 508/2553 ลงวันที่ 20 กันยายน 2553 เรื่องมอบอํานาจ
ใหธนารักษพื้นที่ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธนารักษ
9. คําสั่งกรมธนารักษ ที่ 509/2553 ลงวันที่ 20 กันยายน 2553 เรื่อง มอบอํานาจให
ผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธนารักษ

เอกสารอางอิงของกรมชลประทาน

1. พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 และที่แกไขเพิ่มเติม
2. ระเบียบกรมชลประทานวาดวยการขอใชและการจัดหาประโยชนเกี่ยวกับ
ที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน พ.ศ. 2551
3. ประกาศกรมชลประทานเรื่องการรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ พ.ศ. 2552
4. คําสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1021/2552 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ
ปฏิบัติการขออนุญาตเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ และการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ ลงวันที่ 26
พฤศจิกายน 2552
5. บันทึกขอความ ที่ ฝผง. 881/2554 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2554 เรื่อง ขออนุมัติ
ใชรหัสและแบบฟอรมที่ปรับปรุงใหมพรอมยกเลิกรหัสและแบบฟอรมเดิม
6. บันทึกขอความ ที่ E ฝผง. 128/2555 ลงวันที่ 25 มกราคม 2555 เรื่อง ขออนุญาต
ใชแบบฟอรม ผ.ย. 53, ผ.ย. 54, ผ.ย. 55
7. คําสั่งกรมชลประทานที่ ข 151/2555 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2555 เรื่อง มอบอํานาจ
ในการดําเนินการขอใชที่ดินของรัฐทุกประเภท
8. คําสั่งกรมชลประทานที่ ข152/2555 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2555 เรื่อง มอบอํานาจ
ดําเนินการกรณีหนวยงานของรัฐหรือบุคคลอื่นขอใชที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่
กรมชลประทานใชประโยชนนอกเหนือจากที่ราชพัสดุ
9. มาตรฐานการเขียนแบบงานชลประทาน (กรอบชื่อแบบ)
**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ **
คูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุ และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน
กรมชลประทาน

- 100 7. การขออนุญาตปกเสา พาดสายหรือรอยสายไฟฟา/โทรศัพทในเขตชลประทาน
1. ผูขออนุญาตยื่นคํารองขอใชที่ดินตอโครงการหรือหนวยงานอื่นๆของกรมชลประทาน ตามที่ที่ดินนั้น
ตั้งอยู โดยมีหลักฐานประกอบคําขออนุญาตของผูขออนุญาตใชที่ดิน แบงไดดังนี้
1.1 สวนราชการ (กระทรวง ทบวง กรม องคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานของรัฐ หรือองคกรอื่นของรัฐ)
1.1.1 ยื่นคํารองขอใชที่ดิน (แบบ ชป.393) ลงนามโดยผูแทน กระทรวง ทบวง กรม องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น หนวยงานของรัฐ องคกรอื่นของรัฐ หรือผูรับมอบอํานาจ (มีหนังสือมอบอํานาจ)
1.1.2 แผนที่แสดงจุดที่ขออนุญาต แบบแปลน แผนผังที่แสดงรูปตัดตรงบริเวณที่ขออนุญาต (ขนาด A1)
พรอมรายการคํ านวณที่ มีวิศวกรซึ่งเปน ผูป ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติวิศวกร
พ.ศ. 2542 ลงนามรับรอง โดยใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตาม
สาขาที่ กําหนดไวในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550
และหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
1.1.3 สําเนาหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ผูควบคุมการกอสราง (ลงนาม
รับรองสําเนา)โดยใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาที่กําหนดไว
ในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือรับรอง
ของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ระหวางทําการกอสรางสิ่งปลูกสรางใบอนุญาตตองไมหมดอายุ)
1.2 รัฐวิสาหกิจ
1.2.1 ยื่ นคํ ารองขอใช ที่ดิ น (แบบ ชป.393) ลงนามโดยผูแทนรัฐวิสาหกิจหรือผูไดรับมอบอํานาจ
(มีหนังสือมอบอํานาจพรอมทั้งติดอากรแสตมป 30 บาท)
1.2.2 แผนที่ แ สดงจุ ด ที่ ข ออนุ ญ าต แบบแปลน แผนผั ง ที่ แ สดงรู ป ตั ด ตรงบริ เ วณที่ ข ออนุ ญ าต
(ขนาด A1) พรอมรายการคํานวณ ที่มีวิศวกรซึ่งเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติ
วิศวกร พ.ศ. 2542 ลงนามรับรองโดยใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ตามสาขาที่กําหนดไวในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550
และหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
1.2.3 สําเนาหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ผูควบคุมการกอสราง (ลงนาม
รับรองสําเนา) โดยใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาที่กําหนด
ไวในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือรับรอง
ของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ระหวางทําการกอสรางสิ่งปลูกสรางใบอนุญาตตองไมหมดอายุ)
1.3 นิติบุคคล/บุคคลธรรมดา
1.3.1 ยื่นคํารองขอใชที่ดิน (แบบ ชป.393)
1.3.2 ตนฉบับหนังสือรับรองนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย รับรองไมเกิน
1 เดื อน หรื อสํ า เนาหนั งสื อรั บ รองนิ ติบุ คคลดังกลาวพรอมลงนามรับ รองโดยกรรมการผูมีอํานาจและ
ประทับตราสําคัญของนิติบุคคลนั้น หรือโดยหุนสวนผูจัดการผูมีอํานาจ หรือหนังสือรับรองนิติบุคคลทาง
อิเล็กทรอนิกส
1.3.3 สําเนาบัตรประชาชน สําเนาทะเบียนบานของผูขออนุญาต (ลงนามรับรองสําเนา)
1.3.4 ถามีการมอบอํานาจ ตองทําเปนหนังสือมอบอํานาจติดอากรแสตมป 30 บาท พรอมสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบาน ของผูมอบอํานาจและของผูรับมอบอํานาจ (ลงนามรับรองสําเนา)
**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ **
คูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุ และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน
กรมชลประทาน

- 101 1.3.5 หากเปนบริษัท หางหุนสวน ผูมีสิทธิลงนามในหนังสือมอบอํานาจจะตองเปนกรรมการหรือ
หุนสวนผูจัดการผูที่มีอํานาจตามหนังสือของกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย (ลงนามรับรองสําเนา)
1.3.6 สําเนาโฉนดที่ดินของผูขออนุญาต (ลงนามรับรองสําเนา)
1.3.7 กรณีที่ดินของผูขออนุญาตมีบุคคลหลายบุคคลเปนเจาของกรรมสิทธิ์รวม ดังปรากฏรายละเอียด
ในโฉนดที่ดินที่แนบ เจาของกรรมสิทธิ์รวมทั้งหมดจะตองลงนามในฐานะผูขออนุญาตตามแบบฟอรม
ขออนุญาตใชที่ราชพัสดุ (ชป.393) ทุกรายหรือมอบอํานาจใหบุคคลใดกระทําการแทน โดยตองทําเปนหนังสือ
มอบอํานาจติดอากรแสตมป 30 บาท พรอมสําเนาบัตรประชาชน สําเนาทะเบียนบานของผูมอบอํานาจ
และผูรับมอบอํานาจ (ลงนามรับรองสําเนา)
1.3.8 กรณีที่ดินของผูขออนุญาตติดภาระจํานอง ตองมีหนังสือยินยอมจากผูรับจํานอง
1.3.9 แผนที่แสดงจุดที่ขออนุญาต แบบแปลน แผนผังที่แสดงรูปตัดตรงบริเวณที่ขออนุญาต (ขนาด A1)
พรอมรายการคํานวณ ที่มีวิศวกรซึ่งเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542
ลงนามรับรอง โดยใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาที่กําหนดไว
ในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือรับรอง
ของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
1.3.10 สําเนาหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ผูควบคุมการกอสราง (ลงนาม
รับรองสําเนา) โดยใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาที่กําหนด
ไวในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือรับรอง
ของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ระหวางทําการกอสรางสิ่งปลูกสรางใบอนุญาตฯ ตองไมหมดอายุ)
2. การดําเนินการตรวจสอบประเภทที่ดินที่ขออนุญาตใช โดยแบงที่ดินที่ขอใช ออกเปน 2 กรณี คือ กรณี
ที่ราชพัสดุ และกรณีที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชนนอกเหนือจากที่ราชพัสดุ
2.1 การดําเนินการในกรณีของที่ราชพัสดุ
2.1.1 การพิจารณาดําเนินการของโครงการ หรือหนวยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่ที่ราชพัสดุนั้นตั้งอยู
มีขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้
2.1.1.1 ให เจ า หนา ที่ ผู รับ คํ าร องดําเนิน การตรวจสอบประเภทที่ร าชพัส ดุ และคุณสมบัติของ
ผูขอเขาทําประโยชน ตลอดจนเอกสารหลักฐานที่จําเปนที่ใชประกอบคํารองนั้นโดยเร็ว
2.1.1.2 ถาคํารองนั้นขัดกับหลักเกณฑการขอใชหรือการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุในความ
ครอบครองของกรมชลประทาน และกฎหมายว า ด ว ยการชลประทานหลวง ให เจ า หน า ที่ ผู รั บ คํ า รอ ง
ทําหนังสือตอบแจงขอขัดของใหผูขอเขาทําประโยชนทราบโดยตรง ภายใน 7 วันทําการ นับแตวันรับคํารอง
2.1.1.3 หากคํ า ร อ งนั้ น ถู ก ต อ ง ให เ จ า หน า ที่ ผู รั บ คํ า ร อ งมี ห นั ง สื อ แจ ง ผู ข อเข า ทํ า ประโยชน
(ผูขออนุญาต) ภายใน 3 วันทําการ และใหผูขออนุญาตจัดทําแผนที่และผังบริเวณที่ราชพัสดุที่ขอใชนั้น
พรอมทํารายละเอียดประกอบแผนที่ระบุหมายเลขที่ดินตามหนังสือสําคัญหรือระวางหมุดหลักฐาน เนื้อที่ที่
ขอเขาทําประโยชนลงในแผนที่ใหชัดเจน รวมทั้งนําสงแบบแปลน รูปตัด ซึ่งแสดงรายละเอียดของสิ่งปลูก
สร า งที่ จ ะขออนุ ญ าตดํ า เนิ น การในที่ ดิ น ที่ข อใช นั้น สงใหเจ าหน าที่ผูรั บ คํา รองเพื่อ จัดทํ าแบบรายงาน
ตรวจสอบที่ดิน และเปรียบเทียบรายละเอียดผังบริเวณตอไป
2.1.1.4 เจาหนาที่ของโครงการผูรับคํารอง ตองจัดทําแผนที่แสดงจุดขออนุญาต ผังบริเวณ และรูปตัด
ณ จุ ดขออนุ ญาตก อสร าง รวมทั้ งแบบรู ปตัดทางน้ําที่อยูดานเหนือน้ําและดานทายน้ําเปนระยะ 20 เมตร
จากจุดขออนุญาต โดยรายละเอียดขางตนนี้ ตองผานการลงนามเห็นชอบ อนุมัติในแบบและรายละเอียด
จากผูมีอํานาจตามกรอบแบบเอกสารที่กรมชลประทานกําหนดแนบทายคูมือนี้
**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ **
คูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุ และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน
กรมชลประทาน
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2.1.1.6 ใหความเห็นทางดานวิศวกรรม พิจารณาปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ตองานชลประทาน
ใหเปน ไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และหลักเกณฑที่เกี่ยวของ
2.1.1.7 หากมี ความจํ า เป น จะกําหนดเงื่อนไขพิเศษนอกเหนือจากเงื่อนไขในหนังสืออนุญาต
กําหนดได แตทั้งนี้ตองอยูภายใตกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และหลักเกณฑที่เกี่ยวของ
2.1.1.8 ใหผูมีอํานาจที่โครงการที่กําหนดไว ลงนามกํากับในแบบแปลน รูปตัด ซึ่งแสดงรายละเอียด
ของสิ่งปลูกสราง ที่ผูขออนุญาตนําสงทั้งหมด เพื่อนําเสนอผูอํานวยการในสายการบังคับบัญชาตอไป
2.1.1.9 ในกรณีที่ผูอํานวยการโครงการ หรือหนวยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่ที่ราชพัสดุนั้น
อยูในสายการบังคับบัญชาของสํานักชลประทาน ใหนําเสนอผูอํานวยการสํานักชลประทานใหความยินยอม
หรือไมใหความยินยอมตอไป
2.1.1.10 ในกรณีที่ผูอํานวยการสํานักงานกอสราง หรือหนวยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่
ที่ร าชพั ส ดุ นั้ น ไม ได อยู ในสายการบั งคั บบัญชาของสํานักชลประทาน ใหนําเสนอผู อํานวยการตามสายการ
บังคับบัญชาของตนนั้น พิจารณาใหความเห็นในการขอใชประโยชนรวมกันกอน แลวจึงนําเสนอผูอํานวยการ
สํานักชลประทานใหความยินยอมหรือไมใหความยินยอมตอไป
2.1.2 การพิจารณาของสํานักชลประทาน
2.1.2.1 ผูอํานวยการสํานักชลประทานดําเนินการพิจารณาใหความยินยอมหรือไมใหความยินยอม
(ตามระเบียบกรมชลประทานวาดวยการขอใชและการจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุในความครอบครอง
ของกรมชลประทาน พ.ศ. 2551 ประกอบกฎหมายวาดวยการชลประทานหลวง)
2.1.2.2 กรณีใหความยินยอม (อนุญาต) ใหทําหนังสือลงนามแทนกรมชลประทาน กําหนดเงื่อนไข (ถามี)
พรอมเอกสารการขออนุญาต ใหกรมธนารักษหรือผูวาราชการจังหวัด หรือธนารักษพื้นที่ผูรับมอบอํานาจ
พิจารณา และสงสําเนาแจงผูขออนุญาต รับทราบตอไป
2.1.2.3 กรณีไมใหความยินยอม (ไมอนุญาต) ใหทําหนังสือไมอนุญาตโดยแจงเหตุผล ขอกฎหมาย
ใหผูขออนุญาตทราบ
2.1.3 การพิจารณาของกรมธนารักษหรือผูวาราชการจังหวัดหรือธนารักษพื้นที่ผูรับมอบอํานาจ
2.1.3.1 เมื่ ออธิ บ ดี ก รมธนารั ก ษห รือ ผูวาราชการจัง หวัด หรือธนารั กษพื้น ที่ผูรับ มอบอํ านาจ
พิจารณาอนุญาตใหใชที่ราชพัสดุดังกลาวแลว จึงใหผูขออนุญาตชําระคาทดแทนการใชประโยชน และแจง
การอนุญาตใชใหกรมชลประทานทราบเพื่อดําเนินการตอไป
2.1.3.2 ในกรณีอธิบดีกรมธนารักษ หรือผูวาราชการจังหวัด หรือธนารักษพื้นที่ผูรับมอบอํานาจ
พิจารณาไมอนุญาตใหใชที่ราชพัสดุดังกลาว จะแจงการไมอนุญาตใชใหผูขออนุญาตและกรมชลประทาน
ทราบตอไป
2.1.4 การออกหนังสืออนุญาตโครงการ หรือหนวยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่ที่ราชพัสดุนั้นตั้งอยู
2.1.4.1 เมื่ ออธิ บ ดี ก รมธนารั ก ษ หรื อผูวา ราชการจั งหวัด หรือธนารั กษพื้น ที่ผูรับ มอบอํ านาจ
พิจารณา อนุญาตใหใชที่ดิน และผูขอใชที่ดิน ไดชําระคาทดแทนการใชประโยชนพรอมลงนามในบันทึก
คํายินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขในแบบกรมธนารักษแลว จึงมีหนังสือแจงการอนุญาตใหกรมชลประทานทราบ
และตอมาเมื่อกรมชลประทานโดยโครงการแจงผูขออนุญาตมาลงนามในหนังสืออนุญาต ผ.ย. 39 ผูขออนุญาต
จึงจะเริ่มดําเนินการกอสรางไดภายหลังลงนามและตามเงื่อนไขในหนังสืออนุญาต
**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ **
คูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุ และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน
กรมชลประทาน
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- ตนฉบับ เก็บไวที่โครงการ 1 ชุด
- คูฉบับ เก็บไวที่ผูรับอนุญาต 1 ชุด
- สําเนา เก็บไวที่สํานักชลประทาน 1 ชุด
- สําเนา เก็บไวที่กลุมงานการใชพื้นที่ดานชลประทาน 1 ชุด
2.2 การดําเนินการในกรณีของที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน นอกเหนือจากที่
ราชพัสดุ
2.2.1 การพิจารณาดําเนินการของโครงการ หรือหนวยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่ที่ดินของรัฐประเภทอื่น
ที่กรมชลประทานใชประโยชนนอกเหนือจากที่ราชพัสดุนั้น ตั้งอยู มีขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้
2.2.1.1 ใหเจาหนาที่ผูรับคํารองดําเนินการตรวจสอบประเภทที่ดินที่มีผูมาขออนุญาตใชนั้นเปน
ที่ดินฯ ที่หนวยงานของรัฐนั้นๆ ไดอนุญาตใหกรมชลประทานใชประโยชนภายในกรอบวัตถุประสงคที่ขอใช
โดยตองพิจารณาเงื่อนไขการไดรับอนุญาต และพิจารณาวามีขอหามใหผูอื่นมาใชประโยชนรวมไดหรือไม
2.2.1.2 หากหนวยงานของรัฐที่อนุญาตใหกรมชลประทานใชประโยชนที่ดินฯ ระบุเงื่อนไขหาม
กรมชลประทานนํ า ที่ ดิ น ที่ ไ ด รั บ อนุ ญ าตไปใช น อกกิ จ การที่ ข อหรื อ ไปให ผู อื่ น ใช ป ระโยชน ร ว มด ว ย
ใหโ ครงการหรื อหน ว ยงานอื่ น ๆ ของกรมชลประทานที่ รับ คํา รองนั้น ทํ าหนั งสือใหผูอํ านวยการสํานั ก
ชลประทาน ผูอํานวยการสํานักพัฒนาแหลงน้ําขนาดกลาง ผูอํานวยการสํานักพัฒนาแหลงน้ําขนาดใหญ
ตามสายการบั งคั บ บั ญ ชาแล ว แต กรณี แจ งตอบเหตุ ขั ดข องดั งกล าวให ผู ขออนุ ญ าตทราบ (ตามคํ า สั่ ง
กรมชลประทานที่ ข 152/2555)
2.2.1.3 หากหนวยงานของรัฐที่อนุญาตใหกรมชลประทานใชประโยชนที่ดินฯ ไมไดระบุหรือมีเงื่อนไข
หามกรมชลประทานนําที่ดินที่ไดรับอนุญาต ไปใหผูอื่นใชประโยชนรวมดวย ใหโครงการหรือหนวยงานอื่นๆ
ของกรมชลประทานที่รับคํารองนั้น ดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูขอเขาทําประโยชน ตลอดจน
เอกสารหลักฐานที่จําเปนที่ใชประกอบคํารองนั้นโดยเร็ว แลวจัดทํารายงานตรวจสอบการขออนุญาต
ชป.393/6
2.2.1.4 พิจารณาใหความเห็นทางดานวิศวกรรม โดยพิจารณาปญหาและอุปสรรคตางๆตองาน
ชลประทาน วาคํารองนั้นขัดกับการใชประโยชนในการชลประทาน ตามกฎหมายวาดวยการชลประทาน
หลวง กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และหลักเกณฑที่เกี่ยวของ และหลักเกณฑตามระเบียบกรมชลประทาน
ว า ด ว ยการขอใช แ ละการจั ดหาประโยชนเกี่ ย วกับ ที่ร าชพัส ดุในความครอบครองของกรมชลประทาน
พ.ศ. 2551 โดยอนุโลมหรือไม
2.2.1.5 หากเจาหนาที่ผูรับคํารองพิจารณาในเบื้องตนตามขอ 2.2.1.3 และ 2.2.1.4 แลว เห็นวามี
ข อ ขั ด ข อ งในการขอใช ป ระโยชน ร ว มกั น หรื อ มีข อ ขั ดข อ งในดา นวิ ศวกรรม ตามกฎหมายว า ด ว ยการ
ชลประทานหลวง ฯลฯ ใหเสนอความเห็นขอขัดของในการขอใชประโยชนรวมกันหรือมีขอขัดของในดาน
วิศวกรรม ใหผูบังคับบัญชาตามสายการบังคับบัญชาพิจารณา
2.2.1.6 หากเจาหนาที่ผูรับคํารองพิจารณาในเบื้องตนตามขอ 2.2.1.3 และ 2.2.1.4 แลว เห็นวาไมมี
ขอขั ดข องในการขอใชประโยชนรว มกัน และไมมีขอขัดของในดานวิศวกรรม ตามกฎหมายวาด วยการ
ชลประทานหลวง ฯลฯ ใหผูขออนุญาตจัดทําแผนที่และผังบริเวณที่ดินของรัฐที่ขอใชนั้น พรอมทํารายละเอียด
ประกอบแผนที่ระบุหมายเลขที่ดินตามหนังสือสําคัญหรือระวางหมุดหลักฐาน เนื้อที่ที่ขอเขาทําประโยชน
ลงในแผนที่ใหชัดเจน รวมทั้งนําสงแบบแปลน รูปตัด ซึ่งแสดงรายระเอียดของสิ่งปลูกสรางที่จะขออนุญาต
**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ **
คูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุ และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน
กรมชลประทาน
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เทียบรายละเอียดผังบริเวณตอไป
2.2.1.7 เจาหนาที่ของโครงการผูรับคํารอง ตองจัดทําแผนที่แสดงจุดขออนุญาต ผังบริเวณ และรูปตัด
ณ จุ ด ขออนุ ญ าตก อ สร า ง รวมทั้ ง แบบรู ป ตั ด ทางน้ํ า ที่ อ ยู ด า นเหนื อ น้ํ า และด า นท า ยน้ํ า เป น ระยะ
20 เมตร จากจุดขออนุญาต โดยรายละเอียดขางตนนี้ตองผานการลงนามเห็นชอบ อนุมัติในแบบและ
รายละเอียดจากผูมีอํานาจตามกรอบแบบเอกสารที่กรมชลประทานกําหนดแนบทายคูมือนี้
2.2.1.8 หากมีความจําเปนจะกําหนดเงื่อนไขพิเศษนอกเหนือจากเงื่อนไขในหนังสืออนุญาตกําหนดได
แตทั้งนี้ตองอยูภายใตกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และหลักเกณฑที่เกี่ยวของ
2.2.1.9 ใหผูมีอํานาจที่โครงการที่กําหนดไวลงนามกํากับในแบบแปลน รูปตัด ซึ่งแสดงรายละเอียด
ของสิ่งปลูกสรางที่ผูขออนุญาตนําสงทั้งหมด เพื่อนําเสนอผูอํานวยการในสายการบังคับบัญชาตอไป
2.2.1.10 ในกรณีที่ผูอํานวยการโครงการ หรือหนวยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่ที่ดินฯ นั้น อยูใน
สายการบั งคั บ บัญ ชาของสํา นั กชลประทาน ใหนําเสนอผูอํานวยการสํานักชลประทานใหความยินยอม
หรือไมใหความยินยอมตอไป
2.2.1.11 ในกรณีที่ผูอํานวยการสํานักงานกอสราง หรือหนวยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่ที่ดินฯ นั้น
ไมไดอยูในสายการบังคับบัญชาของสํานักชลประทาน ใหนําเสนอผูอํานวยการตามสายการบังคับบัญชา
ของตน พิ จ ารณาให ค วามเห็ น ในการขอใช ป ระโยชน ร ว มกั น ก อ นแล ว จึ ง นํ า เสนอผู อํ า นวยการสํ า นั ก
ชลประทานใหความยินยอมหรือไมใหความยินยอมตอไป
2.2.2 การพิจารณาของสํานักชลประทาน
2.2.2.1 ผูอํานวยการสํานักชลประทานพิจารณาใหความยินยอมหรือไมใหความยินยอม (ตามคําสั่ง
กรมชลประทานที่ ข 152/2555 ประกอบกฎหมายว า ด ว ยการชลประทานหลวง และตามระเบี ย บ
กรมชลประทานว า ด ว ยการขอใช และการจัด หาประโยชนเกี่ย วกับ ที่ร าชพัส ดุในความครอบครองของ
กรมชลประ ทาน พ.ศ. 2551 โดยอนุโลม ทั้งนี้ตองอยูภายใตกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑ
วิธีการและเงื่อนไขของหนวยงานของรัฐที่อนุญาตใหกรมชลประทานใชประโยชนในที่ดินของรัฐประเภทนั้น)
2.2.2.2 กรณีใหความยินยอม (อนุญาต) ใหทําหนังสือลงนามแทนกรมชลประทาน แจงผูขออนุญาต
พร อมกํ าหนดเงื่ อนไข (ถามี ) เพื่อให ผู ขออนุญ าตใชป ระกอบการยื่น คําขออนุญ าตตอหนว ยงานของรัฐ
ที่เกี่ยวของ ซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยูเพื่อพิจารณาตามอํานาจและหนาที่
2.2.2.3 กรณีไมใหความยินยอม (ไมอนุญาต) ใหทําหนังสือไมอนุญาตแจงผูขออนุญาตทราบ โดยแจง
เหตุผล ขอกฎหมาย พรอมแจงสิทธิการอุทธรณภายใน 15 วัน นับแตวันที่ผูขออนุญาตไดรับหนังสือแจง
2.2.3 การพิจารณาของหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของซึ่งมีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายในการอนุมัติ
อนุญาตใชที่ดินของรัฐที่ตั้งอยู
2.2.3.1 เมื่อหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู พิจารณาอนุญาตใหใชที่ดินดังกลาวแลว
จะแจงใหผูขออนุญาต (หรือไดแจงใหกรมชลประทานทราบดวย) เพื่อดําเนินการตอไป
2.2.3.2 ในกรณี ห น ว ยงานของรั ฐ ที่เกี่ย วของซึ่ง ที่ดิน นั้น ตั้ งอยู พิจ ารณาไม อนุญ าตใหใชที่ดิ น
ดังกลาว จะแจงการไมอนุญาตใชใหผูขออนุญาต (หรือไดแจงใหกรมชลประทานทราบดวย)
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- 105 2.2.4 การออกหนังสืออนุญาตโครงการ หรือหนวยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่ที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่
กรมชลประทานใชประโยชนนอกเหนือจากที่ราชพัสดุ
2.2.4.1 เมื่อหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยูพิจารณาอนุญาตใหใชที่ดิน และผูขอใช
ไดดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และหลักเกณฑของหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของนั้นแลว
จึงมีหนังสือแจงการอนุญาตใหกรมชลประทานทราบ
2.2.4.2 เมื่อกรมชลประทานโดยโครงการ แจงผูขออนุญาตมาลงนามในหนังสืออนุญาต ผ.ย. 39
ผูขออนุญาตจึงจะเริ่มดําเนินการกอสรางไดภายหลังลงนามและตามเงื่อนไขในหนังสืออนุญาต
2.2.4.3 หนังสืออนุญาต ผ.ย. 39 นั้น มีการจัดทําจํานวน 4 ชุด ดังนี้
- ตนฉบับ เก็บไวที่โครงการ 1 ชุด
- คูฉบับ เก็บไวที่ผูรับอนุญาต 1 ชุด
- สําเนา เก็บไวที่สํานักชลประทาน 1 ชุด
- สําเนา เก็บไวที่กลุมงานการใชพื้นที่ดานชลประทาน 1 ชุด
3. การพิจารณาดานวิศวกรรม
3.1 ตรวจสอบประเภททางน้ําและประเภทที่ดินที่ขออนุญาตสราง
3.2 พิจารณาเรื่องการกอสรางที่ขออนุญาตครั้งนี้ ตองไมกระทบตอน้ําและทางน้ําชลประทานหรื อ
อาคารชลประทานตางๆ
3.3 ใหปฏิบัติตามบันทึกงานวิศวกรรมสื่อสาร กองสื่อสาร ที่ วส.001/2521 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2521
เรื่อง ขออนุญาตปกเสาไฟฟาเขาบาน
3.4 การขออนุญาตปกเสา พาดสายหรือรอยสายไฟฟา/โทรศัพท นี้จะตองเปนการบริการเพื่อสาธารณูปโภค
3.5 จะต อ งป ก เสาไฟและพาดสายไฟฟ า ให ห า งจากเขตทางน้ํ า ชลประทาน เขตคั น กั้ น น้ํ า ไม เ กิ น
1.00 – 2.00 เมตร และใหเปนแนวขนานกับเขตทางน้ําชลประทานและเขตคันกั้นน้ําตลอดแนว นอกจากใน
กรณีดังตอไปนี้ใหอนุโลมเปนกรณีพิเศษ คือ
3.5.1 ทางน้ํ า ชลประทานและคัน กั้น น้ํ าไม มีเ ขต ในกรณีท างน้ํ าชลประทานจะต องป กให เป น
แนวขนานริมตลิ่งทางน้ําชลประทาน โดยคํานึงถึงประโยชนการชลประทานและการขุดลอกทางน้ําเปน
ประการสําคัญ
3.5.2 บริเวณชานคลอง เขตคลอง และเขตคันกั้นน้ํา มีสิ่งปลูกสรางตนไมหนาทึบ เปนการกีดขวาง
การดําเนินงาน โดยใหเปนการพิสูจนยืนยันขอเท็จจริงจากเจาหนาที่ชลประทาน
3.6 ในการปกเสา และพาดสายไฟฟาขามทางน้ําชลประทานและคันกั้นน้ํา จะตองใหระดับทองสายไฟ
สวนที่ต่ําที่สุดสูงจากระดับน้ําสูงสุดในทางน้ํา และระดับผิวดิน ณ บริเวณนั้นไมนอยกวา 6.50 เมตร
3.7 ในกรณีที่ปกเสาไฟและพาดสายไฟฟาในเขตทางน้ําชลประทานและคันกั้นน้ําขามสายโทรศัพท
และขนานสายโทรศั พ ท ข องกรมชลประทานจะต อ งถื อ ปฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ ข องกองสื่ อ สาร
ที่ วส.001/2521 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2521เรื่อง ขออนุญาตปกเสาไฟฟาเขาบาน ดังนี้
3.7.1 ในกรณีที่พาดสายไฟฟาตัดขามสายโทรศัพทของกรมชลประทาน
3.7.1.1 สายไฟฟาที่จะขึงขามเหนือสายโทรศัพทของกรมชลประทานจะตองขึงใหไดฉากกับ
สายโทรศัพท ถาสายไฟฟาเปนสายแรงดันต่ําขนาดตั้งแต 750 โวลทลงมาเหนือสายโทรศัพท ไมนอยกวา
1.50 เมตร
3.7.1.2 สายไฟฟาแรงดันสูงและแรงดันต่ําระหวางชวงเสาไฟฟาพาดขามสายโทรศัพทของ
ชลประทาน จะตองทําตะแกรงขึงขนานภายใตสายไฟฟาใหไดขนาด หากเกิดสายไฟฟาขาดก็จะหลนลงมา
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ไวใหเรียบรอยดวย
3.7.1.3 สายไฟฟาที่แยกจากเมนต เพื่อแจกจายไปยังอาคาร ราน โรงเรือนตางๆ ถาจําเปน
จะตองพาดสายขามหรือลอดสายโทรศัพทชลประทาน จะตองเปนสายไฟฟาชนิดหุมยาง โดยขึงใหต่ําเหนือ
สายไฟฟาหุมยางดังกลาวที่ไดพาดไวแลวเกิดชํารุด จะตองรีบเปลี่ยนใหมโดยทันที
3.7.2 ในกรณีที่พาดสายไฟฟา โดยการปกเสาและพาดสายไฟฟาขนานไปกับแนวทางเดีย วกับ
แนวทางสายโทรศัพทของชลประทาน
3.7.2.1 แนวเสาไฟฟ าควรจะตองป กอยูหางจากแนวเสาโทรศัพทของชลประทานไมนอยกว า
3.00 เมตร
3.7.2.2 ถาสายไฟฟาเปนสายแรงดันสูงขนาดตั้งแต 750 โวลทขึ้นไป 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 ในกรณีที่มีแนวเสาไฟฟาหรือแนวเสาโทรศัพทอยูแลวใหกําหนดตามแนวเปนหลัก
3.9 ในกรณีที่ไมมีแนวเสาไฟฟาหรือแนวเสาโทรศัพทเดิมอยู ใหพยายามกําหนดแนวเสาไฟฟาหรือแนว
เสาโทรศั พท ใกล เขตชลประทานหรื อแนวหลักเขตที่ดินของราษฎรเปน หลัก เพราะหากในอนาคตกรม
มีแผนการปรับปรุงแกไขคลองหรือคันกั้นน้ํา แนวเสาไฟฟานี้จะไดไมเปนอุป สรรคตอการดําเนินงานใน
อนาคต (โดยทั่วไปแนวเสาจะหางจากเขตชลประทานหรือแนวหลักเขตที่ดินของราษฎรไมเกิน 2.00 เมตร)
3.10 ความสูงของระดับทองสายไฟฟาหรือทองสายโทรศัพทควรสูงกวาระดับสันคลอง หรือคันกั้นน้ํา
ไมนอยกวา 6.50 เมตร
3.11 ผู รั บ อนุ ญ าตจะต อ งไม จํ า หน า ยกระแสไฟฟ า หรื อ จะต อ งไม ติ ด ตั้ ง โทรศั พ ท ให แ ก ผู ข อใช
กระแสไฟฟาหรือผูขอติดตั้งโทรศัพทที่ปลูกบานพักอาศัยรุกล้ําในเขตที่ดินของกรมชลประทานเด็ดขาด
3.12 ผูรับอนุญาตจะตองซอมแซมบํารุงรักษาเสาและสาย ใหอยูในสภาพที่ดีและปลอดภัยอยูเสมอ
ไมปลอยใหชํารุดทรุดโทรมหรือลมเอนหรือปลอยใหสายหยอนยาน อันอาจเปนเหตุใหเกิดภยันตรายตอ
บุคคล ทรัพยสินหรือเรือ - แพที่สัญจรไปมา หากเกิดความเสียหายเพราะการนี้ ผูรับอนุญาตจะตองเปน
ผูรับผิ ดชอบ และถาจะทําการรื้อถอนเสาและสายหรือตอเติมสวนหนึ่งสวนใดใหผิดแผกไปจากสภาพเดิม
จะตองไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากกรมชลประทานเสียกอนทุกคราวไป ถาไดทําไปกอนโดยไมได
รับอนุญาต กรมชลประทานมีอํานาจบังคับใหรื้อถอนและหรือใหชดใชคาเสียหายแกกรมชลประทานได
3.13 ผูขออนุญาตตองมีหนังสือยืนยันกับกรมชลประทาน วายอมรับผิดชอบคาเสียหายและคาใชจายใน
การจั ดการแก ไขปญหาทั้งหมด หากเกิ ดความเสียหายกับน้ําและทางน้ําชลประทานหรืออาคารชลประทาน
หรือกับประชาชนที่ไดรับผลกระทบ อันเกิดจากการกระทําของผูขออนุญาต
3.14 ตรวจดูแบบแปลนของผูขออนุญาต และแบบแปลนรูปตัด ผังบริเวณของโครงการฯ วามีความ
สอดคลองกันหรือไม
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คูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุ และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน
กรมชลประทาน

- 107 หมายเหตุ :
เมื่อไดพิจารณาปญหาและอุปสรรคตางๆ ตองานชลประทานแลว หากมีกรณีดังตอไปนี้ใหสงเรื่อง
เสนอกรมชลประทาน โดยรองอธิบดีฝายบํารุงรักษา (ประธานคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ
ปฏิบัติ การขออนุญาตเกี่ยวกับที่ราชพัสดุและการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ) เพื่อพิจารณาสั่งการตอไป
ก. หากการพิจารณาทางดานวิศวกรรมแลวมีเงื่อนไขบางประการที่ไมสามารถปฏิบัติได หรือมี
เงื่อนไขเพิ่มเติม นอกเหนือจากที่กําหนด
ข. เปนโครงการที่มีผลกระทบเกินขอบเขตของสํานักชลประทาน
ค. เปนโครงการที่เปนแนวนโยบายของกรมชลประทาน
4. กลุมงานการใชพื้นที่ดานชลประทาน สวนปรับปรุงบํารุงรักษา สํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา
มีขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้
4.1 ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน รวมทั้งใหคําปรึกษา แนะนําปญหาเกี่ยวกับการขออนุญาตใช
ที่ราชพัสดุและที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน
4.2 ตรวจสอบสําเนาหนังสืออนุญาต หากมีขอผิดพลาดสงสําเนาหนังสืออนุญาตใหโครงการแกไข
4.3 รวบรวมรายละเอีย ดการอนุญาต ลงในฐานขอมูล การอนุญ าตใหใชที่ร าชพัส ดุและที่ดินของรัฐ
ประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน
หมายเหตุ

กรณีเจาหนาที่ผูรับคํารอง (ตามระเบียบกรมชลประทานวาดวยการขอใชและการจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่
ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน พ.ศ. 2551 ขอ 6) หรือผูอํานวยการสํานักชลประทานเปน
ผูพิจารณาไมใหความยินยอม หรือไมอนุญาตตามคํารองขอของผูขออนุญาตโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย
วาดวยการชลประทานหลวง โดยทําเปนหนังสือ (ตามขอ 9) และตามคําสั่งกรมชลประทานที่ ข 152/2555
ขอ 2.1 วรรคทาย ถือว าเปนคํ าสั่งทางปกครอง ดังนั้น นอกจากขอความในหนังสื อจะต องแจง เหตุผ ล
ขอกฎหมาย ตองระบุขอความวาหากประสงคจะอุทธรณ หรือโตแยงคําสั่งใหผูขออนุญาตยื่นอุทธรณ หรือ
โตแยงตอเจาหนาที่ผูทําคําสั่งทางปกครองภายใน 15 วันนับแตวันที่ผูขออนุญาตไดรับหนังสือแจง (ถาไม
กําหนดระยะเวลา 15 วัน สิทธิในการอุทธรณหรือโตแยงจะขยายเปน 1 ป นับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง)
2. เมื่ อเจ า หนา ที่ ผู รับคํ าร องหรื อผู อํา นวยการสํ า นั กชลประทานได รับหนังสื ออุทธรณห รื อโต แยงคํ า สั่งจาก
ผูอุทธรณแลวจะตองพิจารณาอุทธรณ หากมีความเห็นดังตอไปนี้
2.1 เห็ นด วยกั บคํ า อุ ทธรณ ไ ม วา ทั้ งหมดหรื อบางส วน (โดยสรุ ปจะยิ นยอมหรื ออนุ ญาต) ให ดํ า เนิ นการ
เปลี่ยนแปลงคําสั่งทางปกครองแลวแจงใหผูอุทธรณทราบเปนหนังสือไมเกิน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับ
อุทธรณ
2.2 ไมเห็นดวยกับคําอุทธรณไมวาทั้งหมดหรือบางสวน (โดยสรุปไมยินยอมหรือไมอนุญาต) ใหรายงาน
ความเห็นพรอมเหตุผลเสนออธิบดีกรมชลประทานผานผูบังคับบัญชาตามสายการบังคับบัญชาโดยดวน
ทั้งนี้เพื่ออธิบดีกรมชลประทานจะไดพิจารณาอุทธรณและแจงผลใหผูอุทธรณทราบไมเกิน 30 วัน
นับแตวันที่อธิบดีกรมชลประทานไดรับอุทธรณ
3. กรณีเปนการปฏิเสธผูขออนุญาตโดยสวนราชการอื่นที่เกี่ยวของ ใหผูอํานวยการสํานักชลประทานจัดทํ า
หนังสือแจงผูขออนุญาตใชสิทธิ์อุทธรณหรือโตแยงคําสั่งไปยังสวนราชการนั้น
1.

(ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบตั ิราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539)

**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ **
คูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุ และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน
กรมชลประทาน
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เอกสารอางอิงของกระทรวงการคลัง และกรมธนารักษ

1. พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518
2. กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช
และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2545
3. กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช
และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
4. กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช
และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
5. คําสั่งกรมธนารักษ ที่ 281/2549 ลงวันที่ 15 พ.ค. 2549 เรื่อง การมอบอํานาจ
ใหผูวาราชการจังหวัดตามระบบบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
6. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2552
7. คําสั่งกรมธนารักษ ที่ 296/2553 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2553 เรื่อง หลักเกณฑ
การกําหนดอัตราคาเชา คาทดแทน และคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหา
ประโยชนในที่ราชพัสดุ
8. คําสั่งกรมธนารักษ ที่ 508/2553 ลงวันที่ 20 กันยายน 2553 เรื่องมอบอํานาจ
ใหธนารักษพื้นที่ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธนารักษ
9. คําสั่งกรมธนารักษ ที่ 509/2553 ลงวันที่ 20 กันยายน 2553 เรื่อง มอบอํานาจให
ผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธนารักษ

เอกสารอางอิงของกรมชลประทาน

1. พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 และที่แกไขเพิ่มเติม
2. ระเบียบกรมชลประทานวาดวยการขอใชและการจัดหาประโยชนเกี่ยวกับ
ที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน พ.ศ. 2551
3. ประกาศกรมชลประทานเรื่องการรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ พ.ศ. 2552
4. คําสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1021/2552 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ
ปฏิบัติการขออนุญาตเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ และการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ ลงวันที่ 26
พฤศจิกายน 2552
5. บันทึกขอความ ที่ ฝผง. 881/2554 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2554 เรื่อง ขออนุมัติ
ใชรหัสและแบบฟอรมที่ปรับปรุงใหมพรอมยกเลิกรหัสและแบบฟอรมเดิม
6. บันทึกขอความ ที่ E ฝผง. 128/2555 ลงวันที่ 25 มกราคม 2555 เรื่อง ขออนุญาต
ใชแบบฟอรม ผ.ย. 53, ผ.ย. 54, ผ.ย. 55
7. คําสั่งกรมชลประทานที่ ข 151/2555 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2555 เรื่อง มอบอํานาจ
ในการดําเนินการขอใชที่ดินของรัฐทุกประเภท
8. คําสั่งกรมชลประทานที่ ข152/2555 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2555 เรื่อง มอบอํานาจ
ดําเนินการกรณีหนวยงานของรัฐหรือบุคคลอื่นขอใชที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่
กรมชลประทานใชประโยชนนอกเหนือจากที่ราชพัสดุ
9. มาตรฐานการเขียนแบบงานชลประทาน (กรอบชื่อแบบ)
**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ **
คูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุ และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน
กรมชลประทาน

- 109 8. การขออนุญาตกอสรางถนนและปรับปรุงถนนคันคลอง คันกั้นน้ํา และถนนชลประทาน
1. ผูขออนุญาตยื่นคํารองขอใชที่ดินตอโครงการหรือหนวยงานอื่นๆของกรมชลประทาน ตามที่ที่ดินนั้น
ตั้งอยู โดยมีหลักฐานประกอบคําขออนุญาตของผูขออนุญาตใชที่ดิน แบงไดดังนี้
1.1 สวนราชการ (กระทรวง ทบวง กรม องคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานของรัฐ หรือองคกรอื่นของรัฐ)
1.1.1 ยื่นคํารองขอใชที่ดิน (แบบ ชป.393) ลงนามโดยผูแทน กระทรวง ทบวง กรม องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น หนวยงานของรัฐ องคกรอื่นของรัฐ หรือผูรับมอบอํานาจ (มีหนังสือมอบอํานาจ)
1.1.2 แผนที่แสดงจุดที่ขออนุญาต แบบแปลน แผนผังที่แสดงรูปตัดตรงบริเวณที่ขออนุญาต (ขนาด A1)
พรอมรายการคํ านวณที่ มีวิศวกรซึ่งเปน ผูป ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติวิศวกร
พ.ศ. 2542 ลงนามรับรอง โดยใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตาม
สาขาที่ กําหนดไวในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550
และหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
1.1.3 สําเนาหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ผูควบคุมการกอสราง (ลงนาม
รับรองสําเนา) โดยใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาที่กําหนด
ไวในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือรับรอง
ของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ระหวางทําการกอสรางสิ่งปลูกสรางใบอนุญาตตองไมหมดอายุ)
1.2 รัฐวิสาหกิจ
1.2.1 ยื่ นคํ ารองขอใช ที่ดิ น (แบบ ชป.393) ลงนามโดยผูแทนรัฐวิสาหกิจหรือผูไดรับมอบอํานาจ
(มีหนังสือมอบอํานาจพรอมทั้งติดอากรแสตมป 30 บาท)
1.2.2 แผนที่ แ สดงจุ ด ที่ ข ออนุ ญ าต แบบแปลน แผนผั ง ที่ แ สดงรู ป ตั ด ตรงบริ เ วณที่ ข ออนุ ญ าต
(ขนาด A1) พรอมรายการคํานวณ ที่มีวิศวกรซึ่งเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติ
วิศวกร พ.ศ. 2542 ลงนามรับรองโดยใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ตามสาขาที่กําหนดไวในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550
และหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
1.2.3 สําเนาหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ผูควบคุมการกอสราง (ลงนาม
รับรองสําเนา) โดยใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาที่กําหนด
ไวในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือรับรอง
ของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ระหวางทําการกอสรางสิ่งปลูกสรางใบอนุญาตตองไมหมดอายุ)
1.3 นิติบุคคล/บุคคลธรรมดา
1.3.1 ยื่นคํารองขอใชที่ดิน (แบบ ชป.393)
1.3.2 ตนฉบับหนังสือรับรองนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย รับรองไมเกิน
1 เดื อน หรื อสํ า เนาหนั งสื อรั บ รองนิ ติบุ คคลดังกลาวพรอมลงนามรับ รองโดยกรรมการผูมีอํานาจและ
ประทับตราสําคัญของนิติบุคคลนั้น หรือโดยหุนสวนผูจัดการผูมีอํานาจ หรือหนังสือรับรองนิติบุคคลทาง
อิเล็กทรอนิกส
1.3.3 สําเนาบัตรประชาชน สําเนาทะเบียนบานของผูขออนุญาต (ลงนามรับรองสําเนา)
1.3.4 ถามีการมอบอํานาจ ตองทําเปนหนังสือมอบอํานาจติดอากรแสตมป 30 บาท พรอมสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบาน ของผูมอบอํานาจและของผูรับมอบอํานาจ (ลงนามรับรองสําเนา)
**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ **
คูมือการปฏิบติั ตงิ านการขอใชที่ราชพัสดุ และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน
กรมชลประทาน
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หุนสวนผูจัดการผูที่มีอํานาจตามหนังสือของกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย (ลงนามรับรองสําเนา)
1.3.6 สําเนาโฉนดที่ดินของผูขออนุญาต (ลงนามรับรองสําเนา)
1.3.7 กรณีที่ดินของผูขออนุญาตมีบุคคลหลายบุคคลเปนเจาของกรรมสิทธิ์รวม ดังปรากฏรายละเอียด
ในโฉนดที่ ดิน ที่ แนบ เจ า ของกรรมสิ ทธิ์ ร วมทั้งหมดจะตองลงนามในฐานะผูขออนุญ าตตามแบบฟอรม
ขออนุญาตใชที่ราชพัสดุ (ชป.393) ทุกรายหรือมอบอํานาจใหบุคคลใดกระทําการแทน โดยตองทําเปนหนังสือ
มอบอํานาจติดอากรแสตมป 30 บาท พรอมสําเนาบัตรประชาชน สําเนาทะเบียนบานของผูมอบอํานาจ
และผูรับมอบอํานาจ (ลงนามรับรองสําเนา)
1.3.8 กรณีที่ดินของผูขออนุญาตติดภาระจํานอง ตองมีหนังสือยินยอมจากผูรับจํานอง
1.3.9 แผนที่แสดงจุดที่ขออนุญาต แบบแปลน แผนผังที่แสดงรูปตัดตรงบริเวณที่ขออนุญาต (ขนาด A1)
พรอมรายการคํานวณ ที่มีวิศวกรซึ่งเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542
ลงนามรับรอง โดยใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาที่กําหนดไว
ในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือรับรอง
ของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
1.3.10 สําเนาหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ผูควบคุมการกอสราง (ลงนาม
รับรองสําเนา) โดยใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาที่กําหนด
ไวในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือรับรอง
ของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ระหวางทําการกอสรางสิ่งปลูกสรางใบอนุญาตฯ ตองไมหมดอายุ)
2. การดําเนินการตรวจสอบประเภทที่ดินที่ขออนุญาตใช โดยแบงที่ดินที่ขอใช ออกเปน 2 กรณี คือ กรณี
ที่ราชพัสดุ และกรณีที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชนนอกเหนือจากที่ราชพัสดุ
2.1 การดําเนินการในกรณีของที่ราชพัสดุ
2.1.1 การพิจารณาดําเนินการของโครงการ หรือหนวยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่ที่ราชพัสดุนั้นตั้งอยู
มีขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้
2.1.1.1 ให เ จ า หน า ที่ ผู รั บ คํ า ร อ งดํ าเนิน การตรวจสอบประเภทที่ร าชพัส ดุ และคุณ สมบัติ ของ
ผูขอเขาทําประโยชน ตลอดจนเอกสารหลักฐานที่จําเปนที่ใชประกอบคํารองนั้นโดยเร็ว
2.1.1.2 ถาคํารองนั้น ขัดกับ หลักเกณฑการขอใชหรือการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุในความ
ครอบครองของกรมชลประทาน และกฎหมายว า ด ว ยการชลประทานหลวง ให เจ า หน า ที่ ผู รั บ คํ า รอ ง
ทําหนังสือตอบแจงขอขัดของใหผูขอเขาทําประโยชนทราบโดยตรง ภายใน 7 วันทําการ นับแตวันรับคํารอง
2.1.1.3 หากคํ า ร อ งนั้ น ถู ก ต อ ง ให เ จ า หน า ที่ ผู รั บ คํ า ร อ งมี ห นั ง สื อ แจ ง ผู ข อเข า ทํ า ประโยชน
(ผูขออนุญาต) ภายใน 3 วันทําการ และใหผูขออนุญาตจัดทําแผนที่และผังบริเวณที่ราชพัสดุที่ขอใชนั้น
พรอมทํารายละเอียดประกอบแผนที่ระบุหมายเลขที่ดินตามหนังสือสําคัญหรือระวางหมุดหลักฐาน เนื้อที่ที่
ขอเขาทําประโยชนลงในแผนที่ใหชัดเจน รวมทั้งนําสงแบบแปลน รูปตัด ซึ่งแสดงรายละเอียดของสิ่งปลูกสราง
ที่จะขออนุญาตดําเนินการในที่ดินที่ขอใชนั้น สงใหเจาหนาที่ผูรับคํารองเพื่อจัดทําแบบรายงานตรวจสอบ
ที่ดิน และเปรียบเทียบรายละเอียดผังบริเวณตอไป
2.1.1.4 เจาหนาที่ของโครงการผูรับคํารอง ตองจัดทําแผนที่แสดงจุดขออนุญาต ผังบริเวณ และรูปตัด
ณ จุ ดขออนุ ญาตก อสร าง รวมทั้ งแบบรู ปตัดทางน้ําที่อยูดานเหนือน้ําและดานทายน้ําเปนระยะ 20 เมตร
จากจุดขออนุญาต โดยรายละเอียดขางตนนี้ ตองผานการลงนามเห็นชอบ อนุมัติในแบบและรายละเอียด
จากผูมีอํานาจตามกรอบแบบเอกสารที่กรมชลประทานกําหนดแนบทายคูมือนี้
**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ **
คูมือการปฏิบติั ตงิ านการขอใชที่ราชพัสดุ และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน
กรมชลประทาน
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2.1.1.6 ใหความเห็นทางดานวิศวกรรม พิจารณาปญหาและอุปสรรคตางๆ ตองานชลประทาน
ใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และหลักเกณฑที่เกี่ยวของ
2.1.1.7 หากมี ความจํ า เป น จะกําหนดเงื่อนไขพิเศษนอกเหนือจากเงื่อนไขในหนังสืออนุญ าต
กําหนดได แตทั้งนี้ตองอยูภายใตกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และหลักเกณฑที่เกี่ยวของ
2.1.1.8 ใหผูมีอํานาจที่โครงการกําหนดไว ลงนามกํากับในแบบแปลน รูปตัด ซึ่งแสดงรายละเอียด
ของสิ่งปลูกสราง ที่ผูขออนุญาตนําสงทั้งหมด เพื่อนําเสนอผูอํานวยการในสายการบังคับบัญชาตอไป
2.1.1.9 ในกรณีที่ผูอํานวยการโครงการ หรือหนวยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่ที่ราชพัสดุนั้น
อยูในสายการบังคับบัญชาของสํานักชลประทาน ใหนําเสนอผูอํานวยการสํานักชลประทานใหความยินยอม
หรือไมใหความยินยอมตอไป
2.1.1.10 ในกรณีที่ผูอํานวยการสํานักงานกอสราง หรือหนวยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่
ที่ร าชพั ส ดุ นั้ น ไม ได อยู ในสายการบั งคั บบัญชาของสํานักชลประทาน ใหนําเสนอผู อํานวยการตามสายการ
บังคับบัญชาของตนนั้น พิจารณาใหความเห็นในการขอใชประโยชนรวมกันกอน แลวจึงนําเสนอผูอํานวยการ
สํานักชลประทานใหความยินยอมหรือไมใหความยินยอมตอไป
2.1.2 การพิจารณาของสํานักชลประทาน
2.1.2.1 ผูอํานวยการสํานักชลประทานดําเนินการพิจารณาใหความยินยอมหรือไมใหความยินยอม
(ตามระเบียบกรมชลประทานวาดวยการขอใชและการจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุในความครอบครอง
ของกรมชลประทาน พ.ศ. 2551 ประกอบกฎหมายวาดวยการชลประทานหลวง)
2.1.2.2 กรณีใหความยินยอม (อนุญาต) ใหทําหนังสือลงนามแทนกรมชลประทาน กําหนดเงื่อนไข (ถามี)
พรอมเอกสารการขออนุญาต ใหกรมธนารักษหรือผูวาราชการจังหวัด หรือธนารักษพื้นที่ผูรับมอบอํานาจ
พิจารณา และสงสําเนาแจงผูขออนุญาตรับทราบตอไป
2.1.2.3 กรณีไมใหความยินยอม (ไมอนุญาต) ใหทําหนังสือไมอนุญาตโดยแจงเหตุผล ขอกฎหมาย
ใหผูขออนุญาตทราบ
2.1.3 การพิจารณาของกรมธนารักษหรือผูวาราชการจังหวัดหรือธนารักษพื้นที่ผูรับมอบอํานาจ
2.1.3.1 เมื่ ออธิ บ ดี ก รมธนารั ก ษห รือ ผูวาราชการจัง หวัด หรือธนารั กษพื้น ที่ผูรับ มอบอํ านาจ
พิจารณาอนุญาตใหใชที่ราชพัสดุดังกลาวแลว จึงใหผูขออนุญาตชําระคาทดแทนการใชประโยชน และแจง
การอนุญาตใชใหกรมชลประทานทราบเพื่อดําเนินการตอไป
2.1.3.2 ในกรณีอธิบดีกรมธนารักษ หรือผูวาราชการจังหวัด หรือธนารักษพื้นที่ผูรับมอบอํานาจ
พิจารณาไมอนุญาตใหใชที่ราชพัสดุดังกลาว จะแจงการไมอนุญาตใชใหผูขออนุญาตและกรมชลประทาน
ทราบตอไป
2.1.4 การออกหนังสืออนุญาตโครงการ หรือหนวยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่ที่ราชพัสดุนั้นตั้งอยู
2.1.4.1 เมื่ ออธิ บ ดี ก รมธนารั ก ษ หรื อผูวา ราชการจั งหวัด หรือธนารั กษพื้น ที่ผูรับ มอบอํ านาจ
พิจารณา อนุญาตใหใชที่ดิน และผูขอใชที่ดิน ไดชําระคาทดแทนการใชประโยชนพรอมลงนามในบันทึก
คํายินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขในแบบกรมธนารักษแลว จึงมีหนังสือแจงการอนุญาตใหกรมชลประทานทราบ
และตอมาเมื่อกรมชลประทานโดยโครงการแจงผูขออนุญาตมาลงนามในหนังสืออนุญาต ผ.ย. 40 ผูขออนุญาต
จึงจะเริ่มดําเนินการกอสรางไดภายหลังลงนามและตามเงื่อนไขในหนังสืออนุญาต
**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ **
คูมือการปฏิบติั ตงิ านการขอใชที่ราชพัสดุ และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน
กรมชลประทาน
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- ตนฉบับ เก็บไวที่โครงการ 1 ชุด
- คูฉบับ เก็บไวที่ผูรับอนุญาต 1 ชุด
- สําเนา เก็บไวที่สํานักชลประทาน 1 ชุด
- สําเนา เก็บไวที่กลุมงานการใชพื้นที่ดานชลประทาน 1 ชุด
2.2 การดําเนินการในกรณีของที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน นอกเหนือจากที่
ราชพัสดุ
2.2.1 การพิจารณาดําเนินการของโครงการ หรือหนวยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่ที่ดินของรัฐประเภทอื่น
ที่กรมชลประทานใชประโยชนนอกเหนือจากที่ราชพัสดุนั้น ตั้งอยู มีขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้
2.2.1.1 ใหเจาหนาที่ผูรับคํารองดําเนินการตรวจสอบประเภทที่ดินที่มีผูมาขออนุญาตใชนั้นเปน
ที่ดินฯ ที่หนวยงานของรัฐนั้นๆ ไดอนุญาตใหกรมชลประทานใชประโยชนภายในกรอบวัตถุประสงคที่ขอใช
โดยตองพิจารณาเงื่อนไขการไดรับอนุญาต และพิจารณาวามีขอหามใหผูอื่นมาใชประโยชนรวมไดหรือไม
2.2.1.2 หากหนวยงานของรัฐที่อนุญาตใหกรมชลประทานใชประโยชนที่ดินฯ ระบุเงื่อนไขหาม
กรมชลประทานนํ า ที่ ดิ น ที่ ไ ด รั บ อนุ ญ าตไปใช น อกกิ จ การที่ ข อหรื อ ไปให ผู อื่ น ใช ป ระโยชน ร ว มด ว ย
ใหโ ครงการหรื อหน ว ยงานอื่ น ๆ ของกรมชลประทานที่ รับ คํา รองนั้น ทํ าหนั งสือใหผูอํ านวยการสํานั ก
ชลประทาน ผูอํานวยการสํานักพัฒนาแหลงน้ําขนาดกลาง ผูอํานวยการสํานักพัฒนาแหลงน้ําขนาดใหญ
ตามสายการบั งคั บ บั ญ ชาแล ว แต กรณี แจ งตอบเหตุ ขั ดข องดั งกล าวให ผู ขออนุ ญ าตทราบ (ตามคํ า สั่ ง
กรมชลประทานที่ ข 152/2555)
2.2.1.3 หากหนวยงานของรัฐที่อนุญาตใหกรมชลประทานใชประโยชนที่ดินฯ ไมไดระบุหรือมีเงื่อนไข
หามกรมชลประทานนําที่ดินที่ไดรับอนุญาต ไปใหผูอื่นใชประโยชนรวมดวย ใหโครงการหรือหนวยงานอื่นๆ
ของกรมชลประทานที่รับคํารองนั้น ดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูขอเขาทําประโยชน ตลอดจน
เอกสารหลักฐานที่จําเปนที่ใชประกอบคํารองนั้นโดยเร็ว แลวจัดทํารายงานตรวจสอบการขออนุญาต
ชป.393/7
2.2.1.4 พิจารณาใหความเห็นทางดานวิศวกรรม โดยพิจารณาปญหาและอุปสรรคตางๆตองาน
ชลประทาน วาคํารองนั้นขัดกับการใชประโยชนในการชลประทาน ตามกฎหมายวาดวยการชลประทาน
หลวง กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และหลักเกณฑที่เกี่ยวของ และหลักเกณฑตามระเบียบกรมชลประทาน
ว า ด ว ยการขอใช แ ละการจั ดหาประโยชนเกี่ ย วกับ ที่ร าชพัส ดุในความครอบครองของกรมชลประทาน
พ.ศ. 2551 โดยอนุโลมหรือไม
2.2.1.5 หากเจาหนาที่ผูรับคํารองพิจารณาในเบื้องตนตามขอ 2.2.1.3 และ 2.2.1.4 แลว เห็นวามี
ข อ ขั ด ข อ งในการขอใช ป ระโยชน ร ว มกั น หรื อ มีข อ ขั ดข อ งในดา นวิ ศวกรรม ตามกฎหมายว า ด ว ยการ
ชลประทานหลวง ฯลฯ ใหเสนอความเห็นขอขัดของในการขอใชประโยชนรวมกันหรือมีขอขัดของในดาน
วิศวกรรม ใหผูบังคับบัญชาตามสายการบังคับบัญชาพิจารณา
2.2.1.6 หากเจาหนาที่ผูรับคํารองพิจารณาในเบื้องตนตามขอ 2.2.1.3 และ 2.2.1.4 แลว เห็นวาไมมี
ขอขั ดข องในการขอใชประโยชนรว มกัน และไมมีขอขัดของในดานวิศวกรรม ตามกฎหมายวาด วยการ
ชลประทานหลวง ฯลฯ ใหผูขออนุญาตจัดทําแผนที่และผังบริเวณที่ดินของรัฐที่ขอใชนั้น พรอมทํารายละเอียด
ประกอบแผนที่ระบุหมายเลขที่ดินตามหนังสือสําคัญหรือระวางหมุดหลักฐาน เนื้อที่ที่ขอเขาทําประโยชน
ลงในแผนที่ใหชัดเจน รวมทั้งนําสงแบบแปลน รูปตัด ซึ่งแสดงรายระเอียดของสิ่งปลูกสรางที่จะขออนุญาต
**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ **
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รายละเอียดผังบริเวณตอไป
2.2.1.7 เจาหนาที่ของโครงการผูรับคํารอง ตองจัดทําแผนที่แสดงจุดขออนุญาต ผังบริเวณ และรูปตัด
ณ จุ ด ขออนุ ญ าตก อ สร า ง รวมทั้ ง แบบรู ป ตั ด ทางน้ํ า ที่ อ ยู ด า นเหนื อ น้ํ า และด า นท า ยน้ํ า เป น ระยะ
20 เมตร จากจุดขออนุญาต โดยรายละเอียดขางตนนี้ตองผานการลงนามเห็นชอบ อนุมัติในแบบและ
รายละเอียดจากผูมีอํานาจตามกรอบแบบเอกสารที่กรมชลประทานกําหนดแนบทายคูมือนี้
2.2.1.8 หากมีความจําเปนจะกําหนดเงื่อนไขพิเศษนอกเหนือจากเงื่อนไขในหนังสืออนุญาตกําหนดได
แตทั้งนี้ตองอยูภายใตกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และหลักเกณฑที่เกี่ยวของ
2.2.1.9 ใหผูมีอํานาจที่โครงการที่กําหนดไวลงนามกํากับในแบบแปลน รูปตัด ซึ่งแสดงรายละเอียด
ของสิ่งปลูกสรางที่ผูขออนุญาตนําสงทั้งหมด เพื่อนําเสนอผูอํานวยการในสายการบังคับบัญชาตอไป
2.2.1.10 ในกรณีที่ผูอํานวยการโครงการ หรือหนวยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่ที่ดินฯ นั้น อยูใน
สายการบั งคั บ บัญ ชาของสํา นั กชลประทาน ใหนําเสนอผูอํานวยการสํานักชลประทานใหความยินยอม
หรือไมใหความยินยอมตอไป
2.2.1.11 ในกรณีที่ผูอํานวยการสํานักงานกอสราง หรือหนวยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่ที่ดินฯ นั้น
ไมไดอยูในสายการบังคับบัญชาของสํานักชลประทาน ใหนําเสนอผูอํานวยการตามสายการบังคับบัญชาของตน
พิจารณาใหความเห็นในการขอใชประโยชนรวมกันกอนแลวจึงนําเสนอผูอํานวยการสํานักชลประทานให
ความยินยอมหรือไมใหความยินยอมตอไป
2.2.2 การพิจารณาของสํานักชลประทาน
2.2.2.1 ผูอํานวยการสํานักชลประทานพิจารณาใหความยินยอมหรือไมใหความยินยอม (ตามคําสั่ง
กรมชลประทานที่ ข 152/2555 ประกอบกฎหมายว า ด ว ยการชลประทานหลวง และตามระเบี ย บ
กรมชลประทานว า ด ว ยการขอใช และการจัด หาประโยชนเกี่ย วกับ ที่ร าชพัส ดุในความครอบครองของ
กรมชลประทาน พ.ศ. 2551 โดยอนุโลม ทั้งนี้ตองอยูภายใตกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขของหนวยงานของรัฐที่อนุญาตใหกรมชลประทานใชประโยชนในที่ดินของรัฐประเภทนั้น)
2.2.2.2 กรณีใหความยินยอม (อนุญาต) ใหทําหนังสือลงนามแทนกรมชลประทาน แจงผูขออนุญาต
พร อมกํ าหนดเงื่ อนไข (ถามี ) เพื่อให ผู ขออนุ ญ าตใช ป ระกอบการยื่น คํ า ขออนุ ญ าตต อหน ว ยงานของรัฐ
ที่เกี่ยวของ ซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยูเพื่อพิจารณาตามอํานาจและหนาที่
2.2.2.3 กรณีไมใหความยินยอม (ไมอนุญาต) ใหทําหนังสือไมอนุญาตแจงผูขออนุญาตทราบ โดยแจง
เหตุผล ขอกฎหมาย พรอมแจงสิทธิการอุทธรณภายใน 15 วัน นับแตวันที่ผูขออนุญาตไดรับหนังสือแจง
2.2.3 การพิจารณาของหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของซึ่งมีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายในการอนุมัติ
อนุญาตใชที่ดินของรัฐที่ตั้งอยู
2.2.3.1 เมื่อหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู พิจารณาอนุญาตใหใชที่ดินดังกลาวแลว
จะแจงใหผูขออนุญาต (หรือไดแจงใหกรมชลประทานทราบดวย) เพื่อดําเนินการตอไป
2.2.3.2 ในกรณี ห น ว ยงานของรั ฐ ที่เกี่ย วของซึ่ง ที่ดิน นั้น ตั้ งอยู พิจ ารณาไม อนุญ าตใหใชที่ดิ น
ดังกลาว จะแจงการไมอนุญาตใชใหผูขออนุญาต (หรือไดแจงใหกรมชลประทานทราบดวย)
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กรมชลประทานใชประโยชนนอกเหนือจากที่ราชพัสดุ
2.2.4.1 เมื่อหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยูพิจารณาอนุญาตใหใชที่ดิน และผูขอใช
ไดดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และหลักเกณฑของหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของนั้นแลว
จึงมีหนังสือแจงการอนุญาตใหกรมชลประทานทราบ
2.2.4.2 เมื่อกรมชลประทานโดยโครงการ แจงผูขออนุญาตมาลงนามในหนังสืออนุญาต ผ.ย. 40
ผูขออนุญาตจึงจะเริ่มดําเนินการกอสรางไดภายหลังลงนามและตามเงื่อนไขในหนังสืออนุญาต
2.2.4.3 หนังสืออนุญาต ผ.ย. 40 นั้น มีการจัดทําจํานวน 4 ชุด ดังนี้
- ตนฉบับ เก็บไวที่โครงการ 1 ชุด
- คูฉบับ เก็บไวที่ผูรับอนุญาต 1 ชุด
- สําเนา เก็บไวที่สํานักชลประทาน 1 ชุด
- สําเนา เก็บไวที่กลุมงานการใชพื้นที่ดานชลประทาน 1 ชุด
3. การพิจารณาดานวิศวกรรม
3.1 ตรวจสอบประเภททางน้ําและประเภทที่ดินที่ขออนุญาตสราง
3.2 พิจารณาการสรางถนนเชื่อมและปรับปรุงถนนคันคลอง คันกั้นน้ํา และถนนชลประทาน จะตองไม
กระทบตอน้ําและทางน้ําชลประทาน หรืออาคารชลประทานตางๆ
3.3 ระดั บหลั งถนนที่ จะปรับปรุงบนคันคลองระบายน้ําหรือทางน้ําธรรมชาติที่ประกาศเปนทางน้ํา
ชลประทาน ใหใชเกณฑระบายน้ําสูงสุดในรอบ 5 ป เปนเกณฑออกแบบถนน สวนคลองสงน้ําใหปรับปรุง
เทากับระดับคันคลองตามแบบกอสรางเดิมที่กําหนด ถาคลองนั้นมีแผนปรับปรุงก็ตองกําหนดระดับตาม
แผนงานปรับปรุงนั้น กรณีสภาพคันคลองปจจุบันมีระดับสูงกวาระดับคันคลองตามแบบ ก็ใหใชระดับหลัง
ถนนตามปจจุบัน
3.4 ตัวขอบถนนจะตองหางจากขอบตลิ่งหรือขอบคอนกรีตของคลองสงน้ําไมนอยกวา 2.00 เมตร เพื่อ
กันการเลื่อนไหลของตัวถนน
3.5 การปรับปรุงหรือกอสรางถนนเชื่อมและปรับปรุงถนนคันคลอง คันกั้นน้ํา และถนนชลประทาน
ตองมีมาตรฐานไมต่ํา กว า เกณฑ ดั ง นี้ ก อ สรา งดว ยดิน ถมบดอัด แนน ไมต่ํา กวา 95% ตามมาตรฐาน
STANDARD PROCTOR COMPACTION TEST ลาดผิวทางดวยลูกรังหนาไมต่ํากวา 0.30 เมตร หรือลาด
ผิวทางดวยยางแอสฟลทตามความเหมาะสม นํามาจากทางเชื่อม
3.6 ในกรณี ที่ ป รั บ ปรุ ง หรื อ ก อ สร า งถนนเชื่ อ มและปรั บ ปรุ ง ถนนคั น คลอง คั น กั้ น น้ํ า และถนน
ชลประทาน เปนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ใหกําหนดเงื่อนไขการอนุญาตเพิ่มเติม ดังนี้
3.6.1 ความกวางของถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตองไมนอยกวา 4.00 เมตร ไหลทางตองกวางไมนอยกวา
1.00 เมตร รับน้ําหนักรถรวมน้ําหนักบรรทุกไดไมนอยกวา HS20 - 44
3.6.2 ถนนที่ขออนุญาตปรับปรุงจะตองไมมีผลกระทบตอกิจการชลประทาน อาคารชลประทาน
เชน ตัวคลอง คันคลอง ทอสงน้ํา ทอระบายน้ํา และอาคารชลประทานอื่นๆ ตลอดแนวถนน ถาหากขยาย
ถนนจะตองตอความยาวของทอใหพนตีนลาดของถนน และใหทํากําแพงหนาทอ – ทายทอใหเหมือนเดิม
3.6.3 ในกรณี ถนนที่ ขอปรั บ ปรุ ง อาจจะมีผ ลทําใหน้ําฝนที่ตกดานในทว มชะลางสิ่งปฏิกูล ไหล
ลงคลอง จะตองกอสรางทอระบายน้ําตามแนวถนนใหสุดถนนที่ขออนุญาต สวนขนาดทอนั้น ใหเปนไปตาม
หลักการและตองมีบอพักทุกระยะ 10.00 เมตร
**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ **
คูมือการปฏิบติั ตงิ านการขอใชที่ราชพัสดุ และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน
กรมชลประทาน
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สภาพเขตคลองไมเอื้ออํานวย ใหลดขนาดไดตามความเหมาะสม
3.6.5 เมื่อถนนกอสรางเสร็จแลว จะตองยกใหเปนสาธารณประโยชนเพื่อสวนรวม
3.6.6 กรณี ถนนทรุ ดตั วลงทํ าให ถนน ตั วคลอง คันคลอง ฐานคลองเสียหาย ผูขออนุ ญาตจะตอง
รับผิดชอบชดใชคาเสียหายทุกกรณี และจะตองจัดทําใหมีสภาพดีเหมือนเดิม และจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขของ
กรมชลประทานทุกประการ
3.6.7 ดินคันทางที่จะเสริมคันคลอง เพื่อทําการปรับปรุงจะตองนํามาจากที่อื่น หามนําดินภายใน
เขตคลองชลประทาน
3.7 แบบแปลนการปรับปรุงหรือกอสรางถนนเชื่อมและปรับปรุงถนนคันคลอง คันกั้นน้ํา และถนน
ชลประทาน ที่กอสรางในเขตที่ดินชลประทานควบคุมดูแล จะตองนําเสนอแบบโครงสรางพรอมรายการ
คํานวณที่มีวิศวกรซึ่งเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 ลงนาม
รับรองโดยใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาที่กําหนดไวใน
กฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือรับรองของ
ผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
3.8 ตรวจดูแบบแปลนการปรับปรุงหรือกอสรางถนนเชื่อมและปรับปรุงถนนคันคลอง คันกั้นน้ํา และ
ถนนชลประทานของผูขออนุญาต และแบบแปลนรูปตัดผังบริเวณของโครงการ วามีความสอดคลองกัน
หรือไม
3.9 ผู ขออนุ ญาตต องมี หนั งสื อยื นยั นกั บกรมชลประทาน ว ายอมรั บผิ ดชอบค าเสี ยหายและค าใชจ าย
ในการจัดการแกไขปญหาทั้งหมด หากเกิดความเสียหายกับน้ําและทางน้ําชลประทานหรืออาคารชลประทาน
หรือกับประชาชนที่ไดรับผลกระทบ อันเกิดจากการกระทําของผูขออนุญาต
หมายเหตุ :
เมื่อไดพิจารณาปญหาและอุปสรรคตางๆ ตองานชลประทานแลว หากมีกรณีดังตอไปนี้ใหสงเรื่อง
เสนอกรมชลประทาน โดยรองอธิบดีฝายบํารุงรักษา (ประธานคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ
ปฏิบัติ การขออนุญาตเกี่ยวกับที่ราชพัสดุและการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ) เพื่อพิจารณาสั่งการตอไป
ก. หากการพิจารณาทางดานวิศวกรรมแลวมีเงื่อนไขบางประการที่ไมสามารถปฏิบัติได หรือมี
เงื่อนไขเพิ่มเติม นอกเหนือจากที่กําหนด
ข. เปนโครงการที่มีผลกระทบเกินขอบเขตของสํานักชลประทาน
ค. เปนโครงการที่เปนแนวนโยบายของกรมชลประทาน
4. กลุมงานการใชพื้นที่ดานชลประทาน สวนปรับปรุงบํารุงรักษา สํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา
มีขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้
4.1 ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน รวมทั้งใหคําปรึกษา แนะนําปญหาเกี่ยวกับการขออนุญาตใช
ที่ราชพัสดุและที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน
4.2 ตรวจสอบสําเนาหนังสืออนุญาต หากมีขอผิดพลาดสงสําเนาหนังสืออนุญาตใหโครงการแกไข
4.3 รวบรวมรายละเอียดการอนุญาต ลงในฐานขอมูลการอนุญาตใหใชที่ราชพัสดุ และที่ดินของรัฐ
ประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน

**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ **
คูมือการปฏิบติั ตงิ านการขอใชที่ราชพัสดุ และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน
กรมชลประทาน
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กรณีเจาหนาที่ผูรับคํารอง (ตามระเบียบกรมชลประทานวาดวยการขอใชและการจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่
ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน พ.ศ. 2551 ขอ 6) หรือผูอํานวยการสํานักชลประทานเปน
ผูพิจารณาไมใหความยินยอม หรือไมอนุญาตตามคํารองขอของผูขออนุญาตโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย
วาดวยการชลประทานหลวง โดยทําเปนหนังสือ (ตามขอ 9) และตามคําสั่งกรมชลประทานที่ ข 152/2555
ขอ 2.1 วรรคทาย ถือว าเปนคํ าสั่งทางปกครอง ดังนั้น นอกจากขอความในหนังสื อจะต องแจง เหตุผ ล
ขอกฎหมาย ตองระบุขอความวาหากประสงคจะอุทธรณ หรือโตแยงคําสั่งใหผูขออนุญาตยื่นอุทธรณ หรือ
โตแยงตอเจาหนาที่ผูทําคําสั่งทางปกครองภายใน 15 วันนับแตวันที่ผูขออนุญาตไดรับหนังสือแจง (ถาไม
กําหนดระยะเวลา 15 วัน สิทธิในการอุทธรณหรือโตแยงจะขยายเปน 1 ป นับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง)
2. เมื่ อเจ า หนา ที่ ผู รับคํ าร องหรื อผู อํา นวยการสํ า นั กชลประทานได รับหนังสื ออุทธรณห รื อโต แยงคํ า สั่งจาก
ผูอุทธรณแลวจะตองพิจารณาอุทธรณ หากมีความเห็นดังตอไปนี้
2.1 เห็ นด วยกั บคํ า อุ ทธรณ ไ ม วา ทั้ งหมดหรื อบางส วน (โดยสรุ ปจะยิ นยอมหรื ออนุ ญาต) ให ดํ า เนิ นการ
เปลี่ยนแปลงคําสั่งทางปกครองแลวแจงใหผูอุทธรณทราบเปนหนังสือไมเกิน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับ
อุทธรณ
2.2 ไมเห็นดวยกับคําอุทธรณไมวาทั้งหมดหรือบางสวน (โดยสรุปไมยินยอมหรือไมอนุญาต) ใหรายงาน
ความเห็นพรอมเหตุผลเสนออธิบดีกรมชลประทานผานผูบังคับบัญชาตามสายการบังคับบัญชาโดยดวน
ทั้งนี้เพื่ออธิบดีกรมชลประทานจะไดพิจารณาอุทธรณและแจงผลใหผูอุทธรณทราบไมเกิน 30 วัน
นับแตวันที่อธิบดีกรมชลประทานไดรับอุทธรณ
3. กรณีเปนการปฏิเสธผูขออนุญาตโดยสวนราชการอื่นที่เกี่ยวของ ใหผูอํานวยการสํานักชลประทานจัดทํ า
หนังสือแจงผูขออนุญาตใชสิทธิ์อุทธรณหรือโตแยงคําสั่งไปยังสวนราชการนั้น
1.

(ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบตั ิราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539)

**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ **
คูมือการปฏิบติั ตงิ านการขอใชที่ราชพัสดุ และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน
กรมชลประทาน

- 117 เอกสารที่เกี่ยวของดานวิศวกรรม
1. บันทึกฝายวิศวกรรม กองจัดสรรน้ําและบํารุงรักษา ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2538
เรื่อง การขออนุญาตปรับปรุงถนนคันคลองชลประทานเปนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ **
คูมือการปฏิบติั ตงิ านการขอใชที่ราชพัสดุ และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน
กรมชลประทาน
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เอกสารอางอิงของกระทรวงการคลัง และกรมธนารักษ

1. พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518
2. กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช
และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2545
3. กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช
และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
4. กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช
และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
5. คําสั่งกรมธนารักษ ที่ 281/2549 ลงวันที่ 15 พ.ค. 2549 เรื่อง การมอบอํานาจ
ใหผูวาราชการจังหวัดตามระบบบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
6. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2552
7. คําสั่งกรมธนารักษ ที่ 296/2553 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2553 เรื่อง หลักเกณฑ
การกําหนดอัตราคาเชา คาทดแทน และคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหา
ประโยชนในที่ราชพัสดุ
8. คําสั่งกรมธนารักษ ที่ 508/2553 ลงวันที่ 20 กันยายน 2553 เรื่องมอบอํานาจ
ใหธนารักษพื้นที่ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธนารักษ
9. คําสั่งกรมธนารักษ ที่ 509/2553 ลงวันที่ 20 กันยายน 2553 เรื่อง มอบอํานาจให
ผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธนารักษ

เอกสารอางอิงของกรมชลประทาน

1. พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 และที่แกไขเพิ่มเติม
2. ระเบียบกรมชลประทานวาดวยการขอใชและการจัดหาประโยชนเกี่ยวกับ
ที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน พ.ศ. 2551
3. ประกาศกรมชลประทานเรื่องการรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ พ.ศ. 2552
4. คําสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1021/2552 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ
ปฏิบัติการขออนุญาตเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ และการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ ลงวันที่ 26
พฤศจิกายน 2552
5. บันทึกขอความ ที่ ฝผง. 881/2554 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2554 เรื่อง ขออนุมัติ
ใชรหัสและแบบฟอรมที่ปรับปรุงใหมพรอมยกเลิกรหัสและแบบฟอรมเดิม
6. บันทึกขอความ ที่ E ฝผง. 128/2555 ลงวันที่ 25 มกราคม 2555 เรื่อง ขออนุญาต
ใชแบบฟอรม ผ.ย. 53, ผ.ย. 54, ผ.ย. 55
7. คําสั่งกรมชลประทานที่ ข 151/2555 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2555 เรื่อง มอบอํานาจ
ในการดําเนินการขอใชที่ดินของรัฐทุกประเภท
8. คําสั่งกรมชลประทานที่ ข152/2555 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2555 เรื่อง มอบอํานาจ
ดําเนินการกรณีหนวยงานของรัฐหรือบุคคลอื่นขอใชที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่
กรมชลประทานใชประโยชนนอกเหนือจากที่ราชพัสดุ
9. มาตรฐานการเขียนแบบงานชลประทาน (กรอบชื่อแบบ)
**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ **
คูมือการปฏิบติั ตงิ านการขอใชที่ราชพัสดุ และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน
กรมชลประทาน
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9. การขออนุญาตกอสรางทางเชื่อม
1. ผูขออนุญาตยื่นคํารองขอใชที่ดินตอโครงการหรือหนวยงานอื่นๆของกรมชลประทาน ตามที่ที่ดินนั้น
ตั้งอยู โดยมีหลักฐานประกอบคําขออนุญาตของผูขออนุญาตใชที่ดิน แบงไดดังนี้
1.1 สวนราชการ (กระทรวง ทบวง กรม องคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานของรัฐ หรือองคกรอื่นของรัฐ)
1.1.1 ยื่นคํารองขอใชที่ดิน (แบบ ชป.393) ลงนามโดยผูแทน กระทรวง ทบวง กรม องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น หนวยงานของรัฐ องคกรอื่นของรัฐ หรือผูรับมอบอํานาจ (มีหนังสือมอบอํานาจ)
1.1.2 แผนที่แสดงจุดที่ขออนุญาต แบบแปลน แผนผังที่แสดงรูปตัดตรงบริเวณที่ขออนุญาต (ขนาด A1)
พรอมรายการคํ านวณที่ มีวิศวกรซึ่งเปน ผูป ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติวิศวกร
พ.ศ. 2542 ลงนามรับรอง โดยใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตาม
สาขาที่ กําหนดไวในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชี พวิ ศวกรรม และวิ ชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550
และหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
1.1.3 สําเนาหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ผูควบคุมการกอสราง (ลงนาม
รับรองสําเนา)โดยใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาที่กําหนดไว
ในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือรับรอง
ของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ระหวางทําการกอสรางสิ่งปลูกสรางใบอนุญาตตองไมหมดอายุ)
1.2 รัฐวิสาหกิจ
1.2.1 ยื่ นคํ ารองขอใช ที่ดิ น (แบบ ชป.393) ลงนามโดยผูแทนรัฐวิสาหกิจหรือผูไดรับมอบอํานาจ
(มีหนังสือมอบอํานาจพรอมทั้งติดอากรแสตมป 30 บาท)
1.2.2 แผนที่ แ สดงจุ ด ที่ ข ออนุ ญ าต แบบแปลน แผนผั ง ที่ แ สดงรู ป ตั ด ตรงบริ เ วณที่ ข ออนุ ญ าต
(ขนาด A1) พรอมรายการคํานวณ ที่มีวิศวกรซึ่งเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติ
วิศวกร พ.ศ. 2542 ลงนามรับรองโดยใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ตามสาขาที่กําหนดไวในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550
และหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
1.2.3 สําเนาหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ผูควบคุมการกอสราง (ลงนาม
รับรองสําเนา) โดยใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาที่กําหนด
ไวในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือรับรอง
ของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ระหวางทําการกอสรางสิ่งปลูกสรางใบอนุญาตตองไมหมดอายุ)
1.3 นิติบุคคล/บุคคลธรรมดา
1.3.1 ยื่นคํารองขอใชที่ดิน (แบบ ชป.393)
1.3.2 ตนฉบับหนังสือรับรองนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย รับรองไมเกิน
1 เดื อน หรื อสํ า เนาหนั งสื อรั บ รองนิ ติบุ คคลดังกลาวพรอมลงนามรับ รองโดยกรรมการผูมีอํานาจและ
ประทับตราสําคัญของนิติบุคคลนั้น หรือโดยหุนสวนผูจัดการผูมีอํานาจ หรือหนังสือรับรองนิติบุคคลทาง
อิเล็กทรอนิกส
1.3.3 สําเนาบัตรประชาชน สําเนาทะเบียนบานของผูขออนุญาต (ลงนามรับรองสําเนา)
1.3.4 ถามีการมอบอํานาจ ตองทําเปนหนังสือมอบอํานาจติดอากรแสตมป 30 บาท พรอมสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบาน ของผูมอบอํานาจและของผูรับมอบอํานาจ (ลงนามรับรองสําเนา)
**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ **
คูมือการปฏิบัติงานการขอใช
านการขอใชที่ราชพัสดุ และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน
กรมชลประทาน
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1.3.5 หากเปนบริษัท หางหุนสวน ผูมีสิทธิลงนามในหนังสือมอบอํานาจจะตองเปนกรรมการหรือ
หุนสวนผูจัดการผูที่มีอํานาจตามหนังสือของกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย (ลงนามรับรองสําเนา)
1.3.6 สําเนาโฉนดที่ดินของผูขออนุญาต (ลงนามรับรองสําเนา)
1.3.7 กรณีที่ดินของผูขออนุญาตมีบุคคลหลายบุคคลเปนเจาของกรรมสิทธิ์รวม ดังปรากฏรายละเอียด
ในโฉนดที่ดินที่แนบ เจาของกรรมสิทธิ์รวมทั้งหมดจะตองลงนามในฐานะผูขออนุญาตตามแบบฟอรม
ขออนุญาตใชที่ราชพัสดุ (ชป.393) ทุกรายหรือมอบอํานาจใหบุคคลใดกระทําการแทน โดยตองทําเปนหนังสือ
มอบอํานาจติดอากรแสตมป 30 บาท พรอมสําเนาบัตรประชาชน สําเนาทะเบียนบานของผูมอบอํานาจ
และผูรับมอบอํานาจ (ลงนามรับรองสําเนา)
1.3.8 กรณีที่ดินของผูขออนุญาตติดภาระจํานอง ตองมีหนังสือยินยอมจากผูรับจํานอง
1.3.9 แผนที่แสดงจุดที่ขออนุญาต แบบแปลน แผนผังที่แสดงรูปตัดตรงบริเวณที่ขออนุญาต (ขนาด A1)
พรอมรายการคํานวณ ที่มีวิศวกรซึ่งเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542
ลงนามรับรอง โดยใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาที่กําหนดไว
ในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือรับรอง
ของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
1.3.10 สําเนาหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ผูควบคุมการกอสราง (ลงนาม
รับรองสําเนา) โดยใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาที่กําหนด
ไวในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือรับรอง
ของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ระหวางทําการกอสรางสิ่งปลูกสรางใบอนุญาตฯ ตองไมหมดอายุ)
2. การดําเนินการตรวจสอบประเภทที่ดินที่ขออนุญาตใช โดยแบงที่ดินที่ขอใช ออกเปน 2 กรณี คือ กรณี
ที่ราชพัสดุ และกรณีที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชนนอกเหนือจากที่ราชพัสดุ
2.1 การดําเนินการในกรณีของที่ราชพัสดุ
2.1.1 การพิจารณาดําเนินการของโครงการ หรือหนวยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่ที่ราชพัสดุนั้นตั้งอยู
มีขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้
2.1.1.1 ให เจ า หนา ที่ ผู รับ คํ าร องดําเนิน การตรวจสอบประเภทที่ร าชพัส ดุ และคุณสมบัติของ
ผูขอเขาทําประโยชน ตลอดจนเอกสารหลักฐานที่จําเปนที่ใชประกอบคํารองนั้นโดยเร็ว
2.1.1.2 ถาคํารองนั้นขัดกับหลักเกณฑการขอใชหรือการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุในความ
ครอบครองของกรมชลประทาน และกฎหมายว า ด ว ยการชลประทานหลวง ให เจ า หน า ที่ ผู รั บ คํ า รอ ง
ทําหนังสือตอบแจงขอขัดของใหผูขอเขาทําประโยชนทราบโดยตรง ภายใน 7 วันทําการ นับแตวันรับคํารอง
2.1.1.3 หากคํ า ร อ งนั้ น ถู ก ต อ ง ให เ จ า หน า ที่ ผู รั บ คํ า ร อ งมี ห นั ง สื อ แจ ง ผู ข อเข า ทํ า ประโยชน
(ผูขออนุญาต) ภายใน 3 วันทําการ และใหผูขออนุญาตจัดทําแผนที่และผังบริเวณที่ราชพัสดุที่ขอใชนั้น
พรอมทํารายละเอียดประกอบแผนที่ระบุหมายเลขที่ดินตามหนังสือสําคัญหรือระวางหมุดหลักฐาน เนื้อที่ที่
ขอเขาทําประโยชนลงในแผนที่ใหชัดเจน รวมทั้งนําสงแบบแปลน รูปตัด ซึ่งแสดงรายละเอียดของสิ่งปลูก
สร างที่ จ ะขออนุ ญ าตดํ า เนิ น การในที่ ดิ น ที่ข อใช นั้น สงใหเจ าหน าที่ผูรั บ คํา รองเพื่อ จัดทํ าแบบรายงาน
ตรวจสอบที่ดิน และเปรียบเทียบรายละเอียดผังบริเวณตอไป
2.1.1.4 เจาหนาที่ของโครงการผูรับคํารอง ตองจัดทําแผนที่แสดงจุดขออนุญาต ผังบริเวณ และรูปตัด
ณ จุ ดขออนุ ญาตก อสร าง รวมทั้ งแบบรู ปตัดทางน้ําที่อยูดานเหนือน้ําและดานทายน้ําเปนระยะ 20 เมตร
จากจุดขออนุญาต โดยรายละเอียดขางตนนี้ ตองผานการลงนามเห็นชอบ อนุมัติในแบบและรายละเอียด
จากผูมีอํานาจตามกรอบแบบเอกสารที่กรมชลประทานกําหนดแนบทายคูมือนี้
**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ **
คูมือการปฏิบัติงานการขอใช
านการขอใชที่ราชพัสดุ และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน
กรมชลประทาน
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2.1.1.5 จัดทํารายงานตรวจสอบการขออนุญาต ชป.393/7
2.1.1.6 ใหความเห็นทางดานวิศวกรรม พิจารณาปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ตองานชลประทาน
ใหเปน ไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และหลักเกณฑที่เกี่ยวของ
2.1.1.7 หากมี ความจํ า เป น จะกําหนดเงื่อนไขพิเศษนอกเหนือจากเงื่อนไขในหนังสืออนุญาต
กําหนดได แตทั้งนี้ตองอยูภายใตกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และหลักเกณฑที่เกี่ยวของ
2.1.1.8 ใหผูมีอํานาจที่โครงการที่กําหนดไว ลงนามกํากับในแบบแปลน รูปตัด ซึ่งแสดงรายละเอียด
ของสิ่งปลูกสราง ที่ผูขออนุญาตนําสงทั้งหมด เพื่อนําเสนอผูอํานวยการในสายการบังคับบัญชาตอไป
2.1.1.9 ในกรณีที่ผูอํานวยการโครงการ หรือหนวยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่ที่ราชพัสดุนั้น
อยูในสายการบังคับบัญชาของสํานักชลประทาน ใหนําเสนอผูอํานวยการสํานักชลประทานใหความยินยอม
หรือไมใหความยินยอมตอไป
2.1.1.10 ในกรณีที่ผูอํานวยการสํานักงานกอสราง หรือหนวยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่
ที่ร าชพั ส ดุ นั้ น ไม ได อยู ในสายการบั งคั บบัญชาของสํานักชลประทาน ใหนําเสนอผู อํานวยการตามสายการ
บังคับบัญชาของตนนั้น พิจารณาใหความเห็นในการขอใชประโยชนรวมกันกอน แลวจึงนําเสนอผูอํานวยการ
สํานักชลประทานใหความยินยอมหรือไมใหความยินยอมตอไป
2.1.2 การพิจารณาของสํานักชลประทาน
2.1.2.1 ผูอํานวยการสํานักชลประทานดําเนินการพิจารณาใหความยินยอมหรือไมใหความยินยอม
(ตามระเบียบกรมชลประทานวาดวยการขอใชและการจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุในความครอบครอง
ของกรมชลประทาน พ.ศ. 2551 ประกอบกฎหมายวาดวยการชลประทานหลวง)
2.1.2.2 กรณีใหความยินยอม (อนุญาต) ใหทําหนังสือลงนามแทนกรมชลประทาน กําหนดเงื่อนไข (ถามี)
พรอมเอกสารการขออนุญาต ใหกรมธนารักษหรือผูวาราชการจังหวัด หรือธนารักษพื้นที่ผูรับมอบอํานาจ
พิจารณา และสงสําเนาแจงผูขออนุญาตรับทราบตอไป
2.1.2.3 กรณีไมใหความยินยอม (ไมอนุญาต) ใหทําหนังสือไมอนุญาตโดยแจงเหตุผล ขอกฎหมาย
ใหผูขออนุญาตทราบ
2.1.3 การพิจารณาของกรมธนารักษหรือผูวาราชการจังหวัดหรือธนารักษพื้นที่ผูรับมอบอํานาจ
2.1.3.1 เมื่ ออธิ บ ดี ก รมธนารั ก ษห รือ ผูวาราชการจัง หวัด หรือธนารั กษพื้น ที่ผูรับ มอบอํ านาจ
พิจารณาอนุญาตใหใชที่ราชพัสดุดังกลาวแลว จึงใหผูขออนุญาตชําระคาทดแทนการใชประโยชน และแจง
การอนุญาตใชใหกรมชลประทานทราบเพื่อดําเนินการตอไป
2.1.3.2 ในกรณีอธิบดีกรมธนารักษ หรือผูวาราชการจังหวัด หรือธนารักษพื้นที่ผูรับมอบอํานาจ
พิจารณาไมอนุญาตใหใชที่ราชพัสดุดังกลาว จะแจงการไมอนุญาตใชใหผูขออนุญาตและกรมชลประทาน
ทราบตอไป
2.1.4 การออกหนังสืออนุญาตโครงการ หรือหนวยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่ที่ราชพัสดุนั้นตั้งอยู
2.1.4.1 เมื่ ออธิ บ ดี ก รมธนารั ก ษ หรื อผูวา ราชการจั งหวัด หรือธนารั กษพื้น ที่ผูรับ มอบอํ านาจ
พิจารณา อนุญาตใหใชที่ดิน และผูขอใชที่ดิน ไดชําระคาทดแทนการใชประโยชนพรอมลงนามในบันทึก
คํายินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขในแบบกรมธนารักษแลว จึงมีหนังสือแจงการอนุญาตใหกรมชลประทานทราบ
และตอมาเมื่อกรมชลประทานโดยโครงการแจงผูขออนุญาตมาลงนามในหนังสืออนุญาต ผ.ย. 53 ผูขออนุญาต
จึงจะเริ่มดําเนินการกอสรางไดภายหลังลงนามและตามเงื่อนไขในหนังสืออนุญาต
**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ **
คูมือการปฏิบัติงานการขอใช
านการขอใชที่ราชพัสดุ และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน
กรมชลประทาน
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2.1.4.2 หนังสืออนุญาต ผ.ย. 53 นั้น มีการจัดทําจํานวน 4 ชุด ดังนี้
- ตนฉบับ เก็บไวที่โครงการ 1 ชุด
- คูฉบับ เก็บไวที่ผูรับอนุญาต 1 ชุด
- สําเนา เก็บไวที่สํานักชลประทาน 1 ชุด
- สําเนา เก็บไวที่กลุมงานการใชพื้นที่ดานชลประทาน 1 ชุด
2.2 การดําเนินการในกรณีของที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน นอกเหนือจากที่
ราชพัสดุ
2.2.1 การพิจารณาดําเนินการของโครงการ หรือหนวยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่ที่ดินของรัฐประเภทอื่น
ที่กรมชลประทานใชประโยชนนอกเหนือจากที่ราชพัสดุนั้น ตั้งอยู มีขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้
2.2.1.1 ใหเจาหนาที่ผูรับคํารองดําเนินการตรวจสอบประเภทที่ดินที่มีผูมาขออนุญาตใชนั้นเปน
ที่ดินฯ ที่หนวยงานของรัฐนั้นๆ ไดอนุญาตใหกรมชลประทานใชประโยชนภายในกรอบวัตถุประสงคที่ขอใช
โดยตองพิจารณาเงื่อนไขการไดรับอนุญาต และพิจารณาวามีขอหามใหผูอื่นมาใชประโยชนรวมไดหรือไม
2.2.1.2 หากหนวยงานของรัฐที่อนุญาตใหกรมชลประทานใชประโยชนที่ดินฯ ระบุเงื่อนไขหาม
กรมชลประทานนํ า ที่ ดิ น ที่ ไ ด รั บ อนุ ญ าตไปใช น อกกิ จ การที่ ข อหรื อ ไปให ผู อื่ น ใช ป ระโยชน ร ว มด ว ย
ใหโ ครงการหรื อหน ว ยงานอื่ น ๆ ของกรมชลประทานที่ รับ คํา รองนั้น ทํ าหนั งสือใหผูอํ านวยการสํานั ก
ชลประทาน ผูอํานวยการสํานักพัฒนาแหลงน้ําขนาดกลาง ผูอํานวยการสํานักพัฒนาแหลงน้ําขนาดใหญ
ตามสายการบั งคั บ บั ญ ชาแล ว แต กรณี แจ งตอบเหตุ ขั ดข องดั งกล าวให ผู ขออนุ ญ าตทราบ (ตามคํ า สั่ ง
กรมชลประทานที่ ข 152/2555)
2.2.1.3 หากหนวยงานของรัฐที่อนุญาตใหกรมชลประทานใชประโยชนที่ดินฯ ไมไดระบุหรือมีเงื่อนไข
หามกรมชลประทานนําที่ดินที่ไดรับอนุญาต ไปใหผูอื่นใชประโยชนรวมดวย ใหโครงการหรือหนวยงานอื่นๆ
ของกรมชลประทานที่รับคํารองนั้น ดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูขอเขาทําประโยชน ตลอดจน
เอกสารหลักฐานที่จําเปนที่ใชประกอบคํารองนั้นโดยเร็ว แลวจัดทํารายงานตรวจสอบการขออนุญาต
ชป.393/7
2.2.1.4 พิจารณาใหความเห็นทางดานวิศวกรรม โดยพิจารณาปญหาและอุปสรรคตางๆตองาน
ชลประทาน วาคํารองนั้นขัดกับการใชประโยชนในการชลประทาน ตามกฎหมายวาดวยการชลประทาน
หลวง กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และหลักเกณฑที่เกี่ยวของ และหลักเกณฑตามระเบียบกรมชลประทาน
ว าด ว ยการขอใช แ ละการจั ดหาประโยชนเกี่ ย วกับ ที่ร าชพัส ดุในความครอบครองของกรมชลประทาน
พ.ศ. 2551 โดยอนุโลมหรือไม
2.2.1.5 หากเจาหนาที่ผูรับคํารองพิจารณาในเบื้องตนตามขอ 2.2.1.3 และ 2.2.1.4 แลว เห็นวามี
ข อ ขั ด ข อ งในการขอใช ป ระโยชน ร ว มกั น หรื อ มีข อ ขั ดข อ งในดา นวิ ศวกรรม ตามกฎหมายว า ด ว ยการ
ชลประทานหลวง ฯลฯ ใหเสนอความเห็นขอขัดของในการขอใชประโยชนรวมกันหรือมีขอขัดของในดาน
วิศวกรรม ใหผูบังคับบัญชาตามสายการบังคับบัญชาพิจารณา
2.2.1.6 หากเจาหนาที่ผูรับคํารองพิจารณาในเบื้องตนตามขอ 2.2.1.3 และ 2.2.1.4 แลว เห็นวาไมมี
ขอขั ดข องในการขอใชประโยชนรว มกัน และไมมีขอขัดของในดานวิศวกรรม ตามกฎหมายวาด วยการ
ชลประทานหลวง ฯลฯ ใหผูขออนุญาตจัดทําแผนที่และผังบริเวณที่ดินของรัฐที่ขอใชนั้น พรอมทํารายละเอียด
ประกอบแผนที่ระบุหมายเลขที่ดินตามหนังสือสําคัญหรือระวางหมุดหลักฐาน เนื้อที่ที่ขอเขาทําประโยชน
ลงในแผนที่ใหชัดเจน รวมทั้งนําสงแบบแปลน รูปตัด ซึ่งแสดงรายระเอียดของสิ่งปลูกสรางที่จะขออนุญาต
**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ **
คูมือการปฏิบัติงานการขอใช
านการขอใชที่ราชพัสดุ และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน
กรมชลประทาน
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ดําเนินการในที่ดินที่ขอใชนั้น สงใหเจาหนาที่ผูรับคํารองเพื่อจัดทําแบบรายงานตรวจสอบที่ดินและเปรียบ
เทียบรายละเอียดผังบริเวณตอไป
2.2.1.7 เจาหนาที่ของโครงการผูรับคํารอง ตองจัดทําแผนที่แสดงจุดขออนุญาต ผังบริเวณ และรูปตัด
ณ จุ ด ขออนุ ญ าตก อ สร า ง รวมทั้ ง แบบรู ป ตั ด ทางน้ํ า ที่ อ ยู ด า นเหนื อ น้ํ า และด า นท า ยน้ํ า เป น ระยะ
20 เมตร จากจุดขออนุญาต โดยรายละเอียดขางตนนี้ตองผานการลงนามเห็นชอบ อนุมัติในแบบและ
รายละเอียดจากผูมีอํานาจตามกรอบแบบเอกสารที่กรมชลประทานกําหนดแนบทายคูมือนี้
2.2.1.8 หากมีความจําเปนจะกําหนดเงื่อนไขพิเศษนอกเหนือจากเงื่อนไขในหนังสืออนุญาตกําหนดได
แตทั้งนี้ตองอยูภายใตกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และหลักเกณฑที่เกี่ยวของ
2.2.1.9 ใหผูมีอํานาจที่โครงการที่กําหนดไวลงนามกํากับในแบบแปลน รูปตัด ซึ่งแสดงรายละเอียด
ของสิ่งปลูกสรางที่ผูขออนุญาตนําสงทั้งหมด เพื่อนําเสนอผูอํานวยการในสายการบังคับบัญชาตอไป
2.2.1.10 ในกรณีที่ผูอํานวยการโครงการ หรือหนวยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่ที่ดินฯ นั้น อยูใน
สายการบั งคั บ บัญ ชาของสํา นั กชลประทาน ใหนําเสนอผูอํานวยการสํานักชลประทานใหความยินยอม
หรือไมใหความยินยอมตอไป
2.2.1.11 ในกรณีที่ผูอํานวยการสํานักงานกอสราง หรือหนวยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่ที่ดินฯ นั้น
ไมไดอยูในสายการบังคับบัญชาของสํานักชลประทาน ใหนําเสนอผูอํานวยการตามสายการบังคับบัญชาของ
ตนพิจารณาใหความเห็นในการขอใชประโยชนรวมกันกอนแลวจึงนําเสนอผูอํานวยการสํานักชลประทานให
ความยินยอมหรือไมใหความยินยอมตอไป
2.2.2 การพิจารณาของสํานักชลประทาน
2.2.2.1 ผูอํานวยการสํานักชลประทานพิจารณาใหความยินยอมหรือไมใหความยินยอม (ตามคําสั่ง
กรมชลประทานที่ ข 152/2555 ประกอบกฎหมายว า ด ว ยการชลประทานหลวง และตามระเบี ย บ
กรมชลประทานว า ด ว ยการขอใช และการจัด หาประโยชนเกี่ย วกับ ที่ร าชพัส ดุในความครอบครองของ
กรมชลประทาน พ.ศ. 2551 โดยอนุโลม ทั้งนี้ตองอยูภายใตกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขของหนวยงานของรัฐที่อนุญาตใหกรมชลประทานใชประโยชนในที่ดินของรัฐประเภทนั้น)
2.2.2.2 กรณีใหความยินยอม (อนุญาต) ใหทําหนังสือลงนามแทนกรมชลประทาน แจงผูขออนุญาต
พร อมกํ าหนดเงื่ อนไข (ถามี ) เพื่อให ผู ขออนุ ญ าตใช ป ระกอบการยื่น คํ า ขออนุ ญ าตต อหน ว ยงานของรัฐ
ที่เกี่ยวของ ซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยูเพื่อพิจารณาตามอํานาจและหนาที่
2.2.2.3 กรณีไมใหความยินยอม (ไมอนุญาต) ใหทําหนังสือไมอนุญาตแจงผูขออนุญาตทราบ โดยแจง
เหตุผล ขอกฎหมาย พรอมแจงสิทธิการอุทธรณภายใน 15 วัน นับแตวันที่ผูขออนุญาตไดรับหนังสือแจง
2.2.3 การพิจารณาของหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของซึ่งมีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายในการอนุมัติ
อนุญาตใชที่ดินของรัฐที่ตั้งอยู
2.2.3.1 เมื่อหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู พิจารณาอนุญาตใหใชที่ดินดังกลาวแลว
จะแจงใหผูขออนุญาต (หรือไดแจงใหกรมชลประทานทราบดวย) เพื่อดําเนินการตอไป
2.2.3.2 ในกรณี ห น ว ยงานของรั ฐ ที่เกี่ย วของซึ่ง ที่ดิน นั้น ตั้ งอยู พิจ ารณาไม อนุญ าตใหใชที่ดิ น
ดังกลาว จะแจงการไมอนุญาตใชใหผูขออนุญาต (หรือไดแจงใหกรมชลประทานทราบ)

**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ **
คูมือการปฏิบัติงานการขอใช
านการขอใชที่ราชพัสดุ และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน
กรมชลประทาน
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2.2.4 การออกหนังสืออนุญาตโครงการ หรือหนวยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่ที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่
กรมชลประทานใชประโยชนนอกเหนือจากที่ราชพัสดุ
2.2.4.1 เมื่อหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยูพิจารณาอนุญาตใหใชที่ดิน และผูขอใช
ไดดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และหลักเกณฑของหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของนั้นแลว
จึงมีหนังสือแจงการอนุญาตใหกรมชลประทานทราบ
2.2.4.2 เมื่อกรมชลประทานโดยโครงการ แจงผูขออนุญาตมาลงนามในหนังสืออนุญาต ผ.ย. 53
ผูขออนุญาตจึงจะเริ่มดําเนินการกอสรางไดภายหลังลงนามและตามเงื่อนไขในหนังสืออนุญาต
2.2.4.3 หนังสืออนุญาต ผ.ย. 53 นั้น มีการจัดทําจํานวน 4 ชุด ดังนี้
- ตนฉบับ เก็บไวที่โครงการ 1 ชุด
- คูฉบับ เก็บไวที่ผูรับอนุญาต 1 ชุด
- สําเนา เก็บไวที่สํานักชลประทาน 1 ชุด
- สําเนา เก็บไวที่กลุมงานการใชพื้นที่ดานชลประทาน 1 ชุด
3. การพิจารณาดานวิศวกรรม
3.1 ตรวจสอบประเภททางน้ําหรือที่ตั้งของอาคารชลประทานที่ขออนุญาตสรางทางเชื่อมนั้น และประเภท
ที่ดินที่ของผูอนุญาตที่ขอกอสรางทางเชื่อม
3.2 พิจ ารณาการสรา งทางเชื่อมแหงนี้ จะตองไมกระทบตอ น้ําและทางน้ําทางน้ําชลประทานหรือ
อาคารชลประทานตางๆ
3.3 กรณี ทํ าทางเชื่ อมเข า – ออก ที่ พักอาศั ย และลํ าเลี ยงผลผลิ ตทางการเกษตร ที่ มี ผิ วจราจรลู กรั ง
กวางไมเกิน 4.00 เมตร สามารถใชแบบมาตรฐาน เลขที่ มฐ 08-36-001 ได โดยไมตองมีวิศวกรลงนาม
รับรอง (ขอแบบมาตรฐานฯ ไดจากโครงการ หรือหนวยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่ที่ราชพัสดุนั้นตั้งอยู)
โดยแบบมาตรฐานนี้ใชสําหรับราษฎรทั่วไปเทานั้น
3.4 กรณีทางเชื่อมไมใชแบบมาตรฐาน เลขที่ มฐ 08-36-001 กําหนดหลักเกณฑทั่วไปในการขอ
อนุญาตทําทางเชื่อมคันคลองชลประทาน ดังนี้
3.4.1 ระดับหลังคันทางเชื่อมหรือถนนเชื่อมคันคลอง ตองมีระดับอยางนอยเทากับระดับหลังคัน
คลองชลประทานและความกวางของทางเชื่อม ตองไมต่ํากวา 4.00 เมตร
3.4.2 จะตองวางทอลอดในที่ลุมหรือทางน้ําธรรมชาติตัดผานทุกแหง
3.4.3 ระดับความสูงของดินหรือสันทํานบหลังทอตองไมนอยกวา 0.50 เมตร หรืออยูในดุลยพินิจ
ของเจาหนาที่
3.4.4 ระดับบนทอลอดตองวางอยูในชั้นดินเดิม
3.4.5 ขนาดทอลอดคอนกรีตเสริมเหล็กมาตรฐานอยางนอยตองไมต่ํากวาขนาด ∅ 0.60 เมตร หรืออยู
ในดุลยพินิจของเจาหนาที่หรือตามตารางที่กําหนด

**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ **
คูมือการปฏิบัติงานการขอใช
านการขอใชที่ราชพัสดุ และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน
กรมชลประทาน
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ตารางคาการกําหนดขนาดทอลอดทางเชื่อม
พื้นที่ระบายน้ํา สัมประสิทธิ์ ปริมาณน้ํา
ความเร็วที่ยอมให
ไร
การระบาย ลูกบาศก ไหลผานทอมากที่สุด
น้ํา
เมตร/วินาที
เมตร/วินาที
ลิตร/
วินาที/ไร
0 – 300
0.85
0.26
1.00
301 – 500
0.85
0.43
1.00
501 – 1,000
0.72
0.72
1.00
1,001 – 2,000
0.72
1.44
1.00
2,000 ขั้นไป
064
1.00

ขนาดทอมาตรฐาน
(เมตร)

0.60
0.80
1.00
2 - ∅1.00
ขึ้นอยูกับปริมาณน้ํา

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
เพิ่มเติมตรงจุดที่กรมชลประทาน กําหนดใหตามความเหมาะสม
3.4.8 ถ า หน วยราชการ/รั ฐวิ ส าหกิจ /นิ ติ บุคคล/บุคคลธรรมดา ตองการสรางเปน ทอสี่เหลี่ย ม
กรมชลประทานจะพิจารณาเปนรายๆ
3.5 กรณีทางเชื่อมนอกเหนือเพื่ออยูอาศัยและลําเลียงผลิตทางการเกษตร มีหลักเกณฑการพิจารณา
ขออนุญาต ดังนี้
3.5.1 ทางเชื่อม หมายถึง ทางเขาสูหมูบาน , ศาสนสถาน , สาธารณะสถาน , สํานักงานที่ทําการ
ขององคกรของรัฐ นอกเหนือจากที่กลาวมานี้ไมถือเปนทางเชื่อม
3.5.2 คันทางสําหรับทางเชื่อมจะตองทําการบดอัดโดยกรรมวิธีและใหไดมาตรฐานไมต่ํากวาคันทาง
ของถนนหลักที่จะทําการกอสราง
3.5.3 โครงสรางของทางเชื่อม แบงไดดังนี้
3.5.3.1 กรณี ทางเชื่ อมเดิมหรือถนนเดิมที่เขามาเชื่อมกับ ถนนหลักที่จ ะทําการกอสราง
มีมาตรฐานของผิวจราจรสูงกวาผิวจราจรชนิดลูกรัง โครงสรางของทางเชื่อมใหกอสรางตามโครงสรางทาง
ของถนนหลักที่จะทําการกอสรางทุกประการ
3.5.3.2 กรณี ทางเชื่ อมเดิมหรือถนนเดิมที่เขามาเชื่อมกับ ถนนหลักที่จ ะทําการกอสราง
มีมาตรฐานของผิวจราจรเทากับหรือต่ํากวาผิวจราจรชนิดลูกรัง โครงสรางของทางเชื่อมใหกอสรางโดยใช
วัสดุมวลรวมเปนผิวจราจรหนาอยางนอย 15 ซม. วัสดุมวลรวมที่จะนํามาใชนั้นจะตองทําการบดอัดโดย
กรรมวิธี และใหไดมาตรฐานไมต่ํากวาชั้น SUBBASE ของถนนหลักที่จะทําการกอสราง
3.5.4 มิติตางๆ มีหนวยเปนเมตร นอกจากระบุไวเปนอยางอื่น
3.5.5 ระดับหลังคันทางเชื่อมหรือถนนเชื่อมคันคลอง ตองมีระดับอยางนอยเทากับหลังคันคลอง
ชลประทาน
3.5.6 จะตองวางทอลอดในที่ลุมหรือทางน้ําชลประทานตัดผานทุกแหง
**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ **
คูมือการปฏิบัติงานการขอใช
านการขอใชที่ราชพัสดุ และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน
กรมชลประทาน
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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
ในดุลยพินิจของนายชลประทานหรือตามตารางที่กําหนด
ตารางแสดงคาการกําหนดขนาดทอลอดทางเชื่อม
พื้นที่ระบายน้ํา สัมประสิทธิ์ ปริมาณน้ํา ความเร็วที่ยอม ขนาดทอมาตรฐาน
ไร
การระบาย ลูกบาศก ใหไหลผานทอ
(เมตร)
น้ํา
เมตร/
มากที่สุด
ลิตร/วินาที/ วินาที
เมตร/วินาที
ไร
0 – 500
0.85
0.43
1.00
0.80
501 – 1,000
0.72
0.72
1.00
1.00
1,001 – 2,000
0.72
1.44
1.00
2 - ∅1.00
2,000 ขั้นไป
0.64
1.00
ขึ้นอยูกับปริมาณน้ํา
3.5.10 ในกรณีทางเชื่อมทําใหเกิดปญหาการระบายน้ํา มีน้ําทวมขัง ผูขออนุญาตจะตองวางทอ
ลอดเพิ่มเติมตรงจุดที่กรมชลประทานกําหนดใหตามความเหมาะสมตอไป
3.5.11 แบบตัวอยางทางเชื่อมที่แสดงในแบบแผนนี้เปนกรณีที่ถนนหลักที่จะทําการกอสรางมีไหล
ทางสําหรับกรณีที่ถนนหลักที่จะทําการกอสรางไมมีไหลทางก็ใหยึดแบบตัวอยางทางเชื่อมนี้ได
3.5.12 แบบทางเชื่อมหากไมไดกําหนดเปนอยางอื่นในแบบแปลนและรูปตัดความยาว ใหยึดตาม
แบบมาตรฐานทางเชื่อม
3.5.13 ในกรณีที่มีความจําเปนอื่นใดจนไมสามารถกอสรางทางเชื่อมไดตามแบบมาตรฐานทาง
เชื่อมและรูปตัดตาม ยาวใหอยูในดุลยพินิจของนายชางชลประทาน แตทั้งนี้จะตองไมทําใหปริมาณงาน
ลดลง
3.5.14 ความกวางของทางเชื่อมที่จะกอสรางตามแบบมาตรฐานทางเชื่อมนี้จะตองกวางไมนอย
กวาความกวางของทางเชื่อมเดิม
3.6 ดินที่จะใชกอสรางถนน ผูขออนุญาตจะตองจัดหามาจากที่อื่นซึ่งอยูนอกเขตที่ดินของกรมชลประทาน
การถมดินใหไดขนาดตามที่กําหนด หามขุดดินในเขตที่ดินของกรมชลประทาน
3.7 ผูขออนุญาตตองมีหนังสือยืนยันกับกรมชลประทาน วายอมรับผิดชอบคาเสียหายและคาใชจายในการ
จัดการแกไขปญหาทั้งหมด หากเกิดความเสียหายกับทางน้ําและทางน้ําชลประทานหรืออาคารชลประทาน หรือ
กับประชาชนที่ไดรับผลกระทบ อันเกิดจากการกระทําของผูขออนุญาต
3.8 ตรวจดูแบบแปลนของผูขออนุญาต และแบบแปลนรูปตัด ผังบริเวณของโครงการ ที่มีการขออนุญาต
วามีความสอด คลองกันหรือไม

**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ **
คูมือการปฏิบัติงานการขอใช
านการขอใชที่ราชพัสดุ และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน
กรมชลประทาน
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หมายเหตุ :
เมื่อไดพิจารณาปญหาและอุปสรรคตางๆ ตองานชลประทานแลว หากมีกรณีดังตอไปนี้ใหสงเรื่อง
เสนอกรมชลประทาน โดยรองอธิบดีฝายบํารุงรักษา (ประธานคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ
ปฏิบัติ การขออนุญาตเกี่ยวกับที่ราชพัสดุและการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ) เพื่อพิจารณาสั่งการตอไป
ก. หากการพิจารณาทางดานวิศวกรรมแลวมีเงื่อนไขบางประการที่ไมสามารถปฏิบัติได หรือมี
เงื่อนไขเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่กําหนด
ข. เปนโครงการที่มีผลกระทบเกินขอบเขตของสํานักชลประทาน
ค. เปนโครงการที่เปนแนวนโยบายของกรมชลประทาน
4. กลุมงานการใชพื้นที่ดานชลประทาน สวนปรับปรุงบํารุงรักษา สํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา
มีขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้
4.1 ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน รวมทั้งใหคําปรึกษา แนะนําปญหาเกี่ยวกับการขออนุญาตใช
ที่ราชพัสดุและที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน
4.2 ตรวจสอบสําเนาหนังสืออนุญาต หากมีขอผิดพลาดสงสําเนาหนังสืออนุญาตใหโครงการแกไข
4.3 รวบรวมรายละเอียดการอนุญาต ลงในฐานขอมูลการอนุญาตใหใชที่ราชพัสดุ และที่ดินของรัฐ
ประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน
หมายเหตุ

กรณีเจาหนาที่ผูรับคํารอง (ตามระเบียบกรมชลประทานวาดวยการขอใชและการจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่
ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน พ.ศ. 2551 ขอ 6) หรือผูอํานวยการสํานักชลประทานเปน
ผูพิจารณาไมใหความยินยอม หรือไมอนุญาตตามคํารองขอของผูขออนุญาตโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย
วาดวยการชลประทานหลวง โดยทําเปนหนังสือ (ตามขอ 9) และตามคําสั่งกรมชลประทานที่ ข 152/2555
ขอ 2.1 วรรคทาย ถือวาเปนคําสั่งทางปกครอง ดังนั้น นอกจากขอความในหนังสือจะตองแจงเหตุผล ขอ
กฎหมาย ตองระบุขอความวาหากประสงคจะอุทธรณ หรือโตแยงคําสั่งใหผูขออนุญาตยื่นอุทธรณ หรือ
โตแยงตอเจาหนาที่ผูทําคําสั่งทางปกครองภายใน 15 วันนับแตวันที่ผูขออนุญาตไดรับหนังสือแจง (ถาไม
กําหนดระยะเวลา 15 วัน สิทธิในการอุทธรณหรือโตแยงจะขยายเปน 1 ป นับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง)
2. เมื่อเจาหนาที่ผูรับคํารองหรือผูอํานวยการสํานักชลประทานไดรับหนังสืออุทธรณหรือโตแยงคําสั่งจากผู
อุทธรณแลวจะตองพิจารณาอุทธรณ หากมีความเห็นดังตอไปนี้
2.1 เห็ นด วยกั บคํ า อุ ทธรณ ไ ม วา ทั้ งหมดหรื อบางส วน (โดยสรุ ปจะยิ นยอมหรื ออนุ ญาต) ให ดํ า เนิ นการ
เปลี่ยนแปลงคําสั่งทางปกครองแลวแจงใหผูอุทธรณทราบเปนหนังสือไมเกิน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับ
อุทธรณ
2.2 ไมเห็นดวยกับคําอุทธรณไมวาทั้งหมดหรือบางสวน (โดยสรุปไมยินยอมหรือไมอนุญาต) ใหรายงาน
ความเห็นพรอมเหตุผลเสนออธิบดีกรมชลประทานผานผูบังคับบัญชาตามสายการบังคับบัญชาโดยดวน
ทั้งนี้เพื่ออธิบดีกรมชลประทานจะไดพิจารณาอุทธรณและแจงผลใหผูอุทธรณทราบไมเกิน 30 วัน นับ
แตวันที่อธิบดีกรมชลประทานไดรับอุทธรณ
3. กรณีเปนการปฏิเสธผูขออนุญาตโดยสวนราชการอื่นที่เกี่ยวของ ใหผูอํานวยการสํานักชลประทานจัดทํ า
หนังสือแจงผูขออนุญาตใชสิทธิ์อุทธรณหรือโตแยงคําสั่งไปยังสวนราชการนั้น
(ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539)
1.

**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ **
คูมือการปฏิบัติงานการขอใช
านการขอใชที่ราชพัสดุ และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน
กรมชลประทาน
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เอกสารที่เกี่ยวของดานวิศวกรรม
1. บันทึกการประชุมคณะทํางานทางวิชาการดานสงน้ําและบํารุงรักษา ครั้งที่ 16/2532 เมื่อวันที่
14 ธันวาคม 2532
2. บันทึกการประชุมคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการขออนุญาตเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ
และการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ ครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2548
3. แบบมาตรฐาน เลขที่ มฐ 08-36-001 ได โดยไมตองมีวิศวกรลงนามรับรอง

**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ **
คูมือการปฏิบัติงานการขอใช
านการขอใชที่ราชพัสดุ และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน
กรมชลประทาน
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เอกสารอางอิงของกระทรวงการคลัง และกรมธนารักษ

1. พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518
2. กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช
และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2545
3. กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช
และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
4. กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช
และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
5. คําสั่งกรมธนารักษ ที่ 281/2549 ลงวันที่ 15 พ.ค. 2549 เรื่อง การมอบอํานาจ
ใหผูวาราชการจังหวัดตามระบบบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
6. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2552
7. คําสั่งกรมธนารักษ ที่ 296/2553 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2553 เรื่อง หลักเกณฑ
การกําหนดอัตราคาเชา คาทดแทน และคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหา
ประโยชนในที่ราชพัสดุ
8. คําสั่งกรมธนารักษ ที่ 508/2553 ลงวันที่ 20 กันยายน 2553 เรื่องมอบอํานาจ
ใหธนารักษพื้นที่ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธนารักษ
9. คําสั่งกรมธนารักษ ที่ 509/2553 ลงวันที่ 20 กันยายน 2553 เรื่อง มอบอํานาจให
ผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธนารักษ

เอกสารอางอิงของกรมชลประทาน

1. พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 และที่แกไขเพิ่มเติม
2. ระเบียบกรมชลประทานวาดวยการขอใชและการจัดหาประโยชนเกี่ยวกับ
ที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน พ.ศ. 2551
3. ประกาศกรมชลประทานเรื่องการรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ พ.ศ. 2552
4. คําสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1021/2552 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ
ปฏิบัติการขออนุญาตเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ และการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ ลงวันที่ 26
พฤศจิกายน 2552
5. บันทึกขอความ ที่ ฝผง. 881/2554 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2554 เรื่อง ขออนุมัติ
ใชรหัสและแบบฟอรมที่ปรับปรุงใหมพรอมยกเลิกรหัสและแบบฟอรมเดิม
6. บันทึกขอความ ที่ E ฝผง. 128/2555 ลงวันที่ 25 มกราคม 2555 เรื่อง ขออนุญาต
ใชแบบฟอรม ผ.ย. 53, ผ.ย. 54, ผ.ย. 55
7. คําสั่งกรมชลประทานที่ ข 151/2555 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2555 เรื่อง มอบอํานาจ
ในการดําเนินการขอใชที่ดินของรัฐทุกประเภท
8. คําสั่งกรมชลประทานที่ ข152/2555 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2555 เรื่อง มอบอํานาจ
ดําเนินการกรณีหนวยงานของรัฐหรือบุคคลอื่นขอใชที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่
กรมชลประทานใชประโยชนนอกเหนือจากที่ราชพัสดุ
9. มาตรฐานการเขียนแบบงานชลประทาน (กรอบชื่อแบบ)
**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ **
คูมือการปฏิบัติงานการขอใช
านการขอใชที่ราชพัสดุ และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน
กรมชลประทาน
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10. การขออนุญาตกอสรางสิ่งปลูกสรางเปนการชั่วคราวในเขตชลประทาน
1. ผูขออนุญาตยื่นคํารองขอใชที่ดินตอโครงการหรือหนวยงานอื่นๆของกรมชลประทาน ตามที่ที่ดินนั้น
ตั้งอยู โดยมีหลักฐานประกอบคําขออนุญาตของผูขออนุญาตใชที่ดิน แบงไดดังนี้
1.1 สวนราชการ (กระทรวง ทบวง กรม องคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานของรัฐ หรือองคกรอื่นของรัฐ)
1.1.1 ยื่นคํารองขอใชที่ดิน (แบบ ชป.393) ลงนามโดยผูแทน กระทรวง ทบวง กรม องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น หนวยงานของรัฐ องคกรอื่นของรัฐ หรือผูรับมอบอํานาจ (มีหนังสือมอบอํานาจ)
1.1.2 แผนที่แสดงจุดที่ขออนุญาต แบบแปลน แผนผังที่แสดงรูปตัดตรงบริเวณที่ขออนุญาต (ขนาด A1)
พรอมรายการคํ านวณที่ มีวิศวกรซึ่งเปน ผูป ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติวิศวกร
พ.ศ. 2542 ลงนามรับรอง โดยใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตาม
สาขาที่ กําหนดไวในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550
และหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
1.1.3 สําเนาหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ผูควบคุมการกอสราง (ลงนาม
รับรองสําเนา)โดยใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาที่กําหนดไว
ในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือรับรอง
ของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ระหวางทําการกอสรางสิ่งปลูกสรางใบอนุญาตตองไมหมดอายุ)
1.2 รัฐวิสาหกิจ
1.2.1 ยื่ นคํ ารองขอใช ที่ดิ น (แบบ ชป.393) ลงนามโดยผูแทนรัฐวิสาหกิจหรือผูไดรับมอบอํานาจ
(มีหนังสือมอบอํานาจพรอมทั้งติดอากรแสตมป 30 บาท)
1.2.2 แผนที่ แ สดงจุ ด ที่ ข ออนุ ญ าต แบบแปลน แผนผั ง ที่ แ สดงรู ป ตั ด ตรงบริ เ วณที่ ข ออนุ ญ าต
(ขนาด A1) พรอมรายการคํานวณ ที่มีวิศวกรซึ่งเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติ
วิศวกร พ.ศ. 2542 ลงนามรับรองโดยใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ตามสาขาที่กําหนดไวในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550
และหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
1.2.3 สําเนาหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ผูควบคุมการกอสราง (ลงนาม
รับรองสําเนา) โดยใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาที่กําหนด
ไวในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือรับรอง
ของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ระหวางทําการกอสรางสิ่งปลูกสรางใบอนุญาตตองไมหมดอายุ)
1.3 นิติบุคคล/บุคคลธรรมดา
1.3.1 ยื่นคํารองขอใชที่ดิน (แบบ ชป.393)
1.3.2 ตนฉบับหนังสือรับรองนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย รับรองไมเกิน
1 เดื อน หรื อสํ า เนาหนั งสื อรั บ รองนิ ติบุ คคลดังกลาวพรอมลงนามรับ รองโดยกรรมการผูมีอํานาจและ
ประทับตราสําคัญของนิติบุคคลนั้น หรือโดยหุนสวนผูจัดการผูมีอํานาจ หรือหนังสือรับรองนิติบุคคลทาง
อิเล็กทรอนิกส
1.3.3 สําเนาบัตรประชาชน สําเนาทะเบียนบานของผูขออนุญาต (ลงนามรับรองสําเนา)
1.3.4 ถามีการมอบอํานาจ ตองทําเปนหนังสือมอบอํานาจติดอากรแสตมป 30 บาท พรอมสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบาน ของผูมอบอํานาจและของผูรับมอบอํานาจ (ลงนามรับรองสําเนา)
**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ **
คูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุ และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน
กรมชลประทาน
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1.3.5 หากเปนบริษัท หางหุนสวน ผูมีสิทธิลงนามในหนังสือมอบอํานาจจะตองเปนกรรมการหรือ
หุนสวนผูจัดการผูที่มีอํานาจตามหนังสือของกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย (ลงนามรับรองสําเนา)
1.3.6 สําเนาโฉนดที่ดินของผูขออนุญาต (ลงนามรับรองสําเนา)
1.3.7 กรณีที่ดินของผูขออนุญาตมีบุคคลหลายบุคคลเปนเจาของกรรมสิทธิ์รวม ดังปรากฏรายละเอียด
ในโฉนดที่ดินที่แนบ เจาของกรรมสิทธิ์รวมทั้งหมดจะตองลงนามในฐานะผูขออนุญาตตามแบบฟอรม
ขออนุญาตใชที่ราชพัสดุ (ชป.393) ทุกรายหรือมอบอํานาจใหบุคคลใดกระทําการแทน โดยตองทําเปนหนังสือ
มอบอํานาจติดอากรแสตมป 30 บาท พรอมสําเนาบัตรประชาชน สําเนาทะเบียนบานของผูมอบอํานาจ
และผูรับมอบอํานาจ (ลงนามรับรองสําเนา)
1.3.8 กรณีที่ดินของผูขออนุญาตติดภาระจํานอง ตองมีหนังสือยินยอมจากผูรับจํานอง
1.3.9 แผนที่แสดงจุดที่ขออนุญาต แบบแปลน แผนผังที่แสดงรูปตัดตรงบริเวณที่ขออนุญาต (ขนาด A1)
พรอมรายการคํานวณ ที่มีวิศวกรซึ่งเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542
ลงนามรับรอง โดยใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาที่กําหนดไว
ในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือรับรอง
ของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
1.3.10 สําเนาหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ผูควบคุมการกอสราง (ลงนาม
รับรองสําเนา) โดยใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาที่กําหนด
ไวในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือรับรอง
ของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ระหวางทําการกอสรางสิ่งปลูกสรางใบอนุญาตฯ ตองไมหมดอายุ)
2. การดําเนินการตรวจสอบประเภทที่ดินที่ขออนุญาตใช โดยแบงที่ดินที่ขอใช ออกเปน 2 กรณี คือ กรณี
ที่ราชพัสดุ และกรณีที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชนนอกเหนือจากที่ราชพัสดุ
2.1 การดําเนินการในกรณีของที่ราชพัสดุ
2.1.1 การพิจารณาดําเนินการของโครงการ หรือหนวยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่ที่ราชพัสดุนั้นตั้งอยู
มีขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้
2.1.1.1 ให เจ า หนา ที่ ผู รับ คํ าร องดําเนิน การตรวจสอบประเภทที่ร าชพัส ดุ และคุณสมบัติของ
ผูขอเขาทําประโยชน ตลอดจนเอกสารหลักฐานที่จําเปนที่ใชประกอบคํารองนั้นโดยเร็ว
2.1.1.2 ถาคํารองนั้นขัดกับหลักเกณฑการขอใชหรือการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุในความ
ครอบครองของกรมชลประทาน และกฎหมายว า ด ว ยการชลประทานหลวง ให เจ า หน า ที่ ผู รั บ คํ า รอ ง
ทําหนังสือตอบแจงขอขัดของใหผูขอเขาทําประโยชนทราบโดยตรง ภายใน 7 วันทําการ นับแตวันรับคํารอง
2.1.1.3 หากคํ า ร อ งนั้ น ถู ก ต อ ง ให เ จ า หน า ที่ ผู รั บ คํ า ร อ งมี ห นั ง สื อ แจ ง ผู ข อเข า ทํ า ประโยชน
(ผูขออนุญาต) ภายใน 3 วันทําการ และใหผูขออนุญาตจัดทําแผนที่และผังบริเวณที่ราชพัสดุที่ขอใชนั้น
พรอมทํารายละเอียดประกอบแผนที่ระบุหมายเลขที่ดินตามหนังสือสําคัญหรือระวางหมุดหลักฐาน เนื้อที่ที่
ขอเขาทําประโยชนลงในแผนที่ใหชัดเจน รวมทั้งนําสงแบบแปลน รูปตัด ซึ่งแสดงรายละเอียดของสิ่งปลูก
สร างที่ จ ะขออนุ ญ าตดํ า เนิ น การในที่ ดิ น ที่ข อใช นั้น สงใหเจ าหน าที่ผูรั บ คํา รองเพื่อ จัดทํ าแบบรายงาน
ตรวจสอบที่ดิน และเปรียบเทียบรายละเอียดผังบริเวณตอไป
2.1.1.4 เจาหนาที่ของโครงการผูรับคํารอง ตองจัดทําแผนที่แสดงจุดขออนุญาต ผังบริเวณ และรูปตัด
ณ จุ ดขออนุ ญาตก อสร าง รวมทั้ งแบบรู ปตัดทางน้ําที่อยูดานเหนือน้ําและดานทายน้ําเปนระยะ 20 เมตร
จากจุดขออนุญาต โดยรายละเอียดขางตนนี้ ตองผานการลงนามเห็นชอบ อนุมัติในแบบและรายละเอียด
จากผูมีอํานาจตามกรอบแบบเอกสารที่กรมชลประทานกําหนดแนบทายคูมือนี้
**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ **
คูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุ และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน
กรมชลประทาน
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2.1.1.5 จัดทํารายงานตรวจสอบการขออนุญาต ชป.393/8
2.1.1.6 ใหความเห็นทางดานวิศวกรรม พิจารณาปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ตองานชลประทาน
ใหเปน ไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และหลักเกณฑที่เกี่ยวของ
2.1.1.7 หากมี ความจํ า เป น จะกําหนดเงื่อนไขพิเศษนอกเหนือจากเงื่อนไขในหนังสืออนุญ าต
กําหนดได แตทั้งนี้ตองอยูภายใตกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และหลักเกณฑที่เกี่ยวของ
2.1.1.8 ใหผูมีอํานาจที่โครงการที่กําหนดไว ลงนามกํากับในแบบแปลน รูปตัด ซึ่งแสดงรายละเอียด
ของสิ่งปลูกสราง ที่ผูขออนุญาตนําสงทั้งหมด เพื่อนําเสนอผูอํานวยการในสายการบังคับบัญชาตอไป
2.1.1.9 ในกรณีที่ผูอํานวยการโครงการ หรือหนวยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่ที่ราชพัสดุนั้น
อยูในสายการบังคับบัญชาของสํานักชลประทาน ใหนําเสนอผูอํานวยการสํานักชลประทานใหความยินยอม
หรือไมใหความยินยอมตอไป
2.1.1.10 ในกรณีที่ผูอํานวยการสํานักงานกอสราง หรือหนวยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่
ที่ร าชพั ส ดุ นั้ น ไม ได อยู ในสายการบั งคั บบัญชาของสํานักชลประทาน ใหนําเสนอผู อํานวยการตามสายการ
บังคับบัญชาของตนนั้น พิจารณาใหความเห็นในการขอใชประโยชนรวมกันกอน แลวจึงนําเสนอผูอํานวยการ
สํานักชลประทานใหความยินยอมหรือไมใหความยินยอมตอไป
2.1.2 การพิจารณาของสํานักชลประทาน
2.1.2.1 ผูอํานวยการสํานักชลประทานดําเนินการพิจารณาใหความยินยอมหรือไมใหความยินยอม
(ตามระเบียบกรมชลประทานวาดวยการขอใชและการจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุในความครอบครอง
ของกรมชลประทาน พ.ศ. 2551 ประกอบกฎหมายวาดวยการชลประทานหลวง)
2.1.2.2 กรณีใหความยินยอม (อนุญาต) ใหทําหนังสือลงนามแทนกรมชลประทาน กําหนดเงื่อนไข (ถามี)
พรอมเอกสารการขออนุญาต ใหกรมธนารักษหรือผูวาราชการจังหวัด หรือธนารักษพื้นที่ผูรับมอบอํานาจ
พิจารณา และสงสําเนาแจงผูขออนุญาต รับทราบตอไป
2.1.2.3 กรณีไมใหความยินยอม (ไมอนุญาต) ใหทําหนังสือไมอนุญาตโดยแจงเหตุผล ขอกฎหมาย
ใหผูขออนุญาตทราบ
2.1.3 การพิจารณาของกรมธนารักษหรือผูวาราชการจังหวัดหรือธนารักษพื้นที่ผูรับมอบอํานาจ
2.1.3.1 เมื่ ออธิ บ ดี ก รมธนารั ก ษห รือ ผูวาราชการจัง หวัด หรือธนารั กษพื้น ที่ผูรั บ มอบอํ า นาจ
พิจารณาอนุญาตใหใชที่ราชพัสดุดังกลาวแลว จึงใหผูขออนุญาตชําระคาทดแทนการใชประโยชน และแจง
การอนุญาตใชใหกรมชลประทานทราบเพื่อดําเนินการตอไป
2.1.3.2 ในกรณีอธิบดีกรมธนารักษ หรือผูวาราชการจังหวัด หรือธนารักษพื้นที่ผูรับมอบอํานาจ
พิจารณาไมอนุญาตใหใชที่ราชพัสดุดังกลาว จะแจงการไมอนุญาตใชใหผูขออนุญาตและกรมชลประทาน
ทราบตอไป
2.1.4 การออกหนังสืออนุญาตโครงการ หรือหนวยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่ที่ราชพัสดุนั้นตั้งอยู
2.1.4.1 เมื่ ออธิ บ ดี ก รมธนารั ก ษ หรื อผูวา ราชการจั งหวัด หรือธนารั กษพื้น ที่ผูรับ มอบอํ านาจ
พิจารณา อนุญาตใหใชที่ดิน และผูขอใชที่ดิน ไดชําระคาทดแทนการใชประโยชนพรอมลงนามในบันทึก
คํายินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขในแบบกรมธนารักษแลว จึงมีหนังสือแจงการอนุญาตใหกรมชลประทานทราบ
และตอมาเมื่อกรมชลประทานโดยโครงการแจงผูขออนุญาตมาลงนามในหนังสืออนุญาต ผ.ย. 41 ผูขออนุญาต
จึงจะเริ่มดําเนินการกอสรางไดภายหลังลงนามและตามเงื่อนไขในหนังสืออนุญาต
**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ **
คูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุ และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน
กรมชลประทาน
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2.1.4.2 หนังสืออนุญาต ผ.ย. 41 นั้น มีการจัดทําจํานวน 4 ชุด ดังนี้
- ตนฉบับ เก็บไวที่โครงการ 1 ชุด
- คูฉบับ เก็บไวที่ผูรับอนุญาต 1 ชุด
- สําเนา เก็บไวที่สํานักชลประทาน 1 ชุด
- สําเนา เก็บไวที่กลุมงานการใชพื้นที่ดานชลประทาน 1 ชุด
2.2 การดําเนินการในกรณีของที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน นอกเหนือจากที่
ราชพัสดุ
2.2.1 การพิจารณาดําเนินการของโครงการ หรือหนวยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่ที่ดินของรัฐประเภทอื่น
ที่กรมชลประทานใชประโยชนนอกเหนือจากที่ราชพัสดุนั้น ตั้งอยู มีขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้
2.2.1.1 ใหเจาหนาที่ผูรับคํารองดําเนินการตรวจสอบประเภทที่ดินที่มีผูมาขออนุญาตใชนั้นเปน
ที่ดินฯ ที่หนวยงานของรัฐนั้นๆ ไดอนุญาตใหกรมชลประทานใชประโยชนภายในกรอบวัตถุประสงคที่ขอใช
โดยตองพิจารณาเงื่อนไขการไดรับอนุญาต และพิจารณาวามีขอหามใหผูอื่นมาใชประโยชนรวมไดหรือไม
2.2.1.2 หากหนวยงานของรัฐที่อนุญาตใหกรมชลประทานใชประโยชนที่ดินฯ ระบุเงื่อนไขหาม
กรมชลประทานนํ า ที่ ดิ น ที่ ไ ด รั บ อนุ ญ าตไปใช น อกกิ จ การที่ ข อหรื อ ไปให ผู อื่ น ใช ป ระโยชน ร ว มด ว ย
ใหโ ครงการหรื อหน ว ยงานอื่ น ๆ ของกรมชลประทานที่ รับ คํา รองนั้น ทํ าหนั งสือใหผูอํ านวยการสํานั ก
ชลประทาน ผูอํานวยการสํานักพัฒนาแหลงน้ําขนาดกลาง ผูอํานวยการสํานักพัฒนาแหลงน้ําขนาดใหญ
ตามสายการบั งคั บ บั ญ ชาแล ว แต กรณี แจ งตอบเหตุ ขั ดข องดั งกล าวให ผู ขออนุ ญ าตทราบ (ตามคํ า สั่ ง
กรมชลประทานที่ ข 152/2555)
2.2.1.3 หากหนวยงานของรัฐที่อนุญาตใหกรมชลประทานใชประโยชนที่ดินฯ ไมไดระบุหรือมีเงื่อนไข
หามกรมชลประทานนําที่ดินที่ไดรับอนุญาต ไปใหผูอื่นใชประโยชนรวมดวย ใหโครงการหรือหนวยงานอื่นๆ
ของกรมชลประทานที่รับคํารองนั้น ดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูขอเขาทําประโยชน ตลอดจน
เอกสารหลักฐานที่จําเปนที่ใชประกอบคํารองนั้นโดยเร็ว แลวจัดทํารายงานตรวจสอบการขออนุญาต
ชป.393/8
2.2.1.4 พิจารณาใหความเห็นทางดานวิศวกรรม โดยพิจารณาปญหาและอุปสรรคตางๆตองาน
ชลประทาน วาคํารองนั้นขัดกับการใชประโยชนในการชลประทาน ตามกฎหมายวาดวยการชลประทาน
หลวง กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และหลักเกณฑที่เกี่ยวของ และหลักเกณฑตามระเบียบกรมชลประทาน
ว า ด ว ยการขอใช แ ละการจั ดหาประโยชนเกี่ ย วกับ ที่ร าชพัส ดุในความครอบครองของกรมชลประทาน
พ.ศ. 2551 โดยอนุโลมหรือไม
2.2.1.5 หากเจาหนาที่ผูรับคํารองพิจารณาในเบื้องตนตามขอ 2.2.1.3 และ 2.2.1.4 แลว เห็นวามี
ข อ ขั ด ข อ งในการขอใช ป ระโยชน ร ว มกั น หรื อ มีข อ ขั ดข อ งในดา นวิ ศวกรรม ตามกฎหมายว า ด ว ยการ
ชลประทานหลวง ฯลฯ ใหเสนอความเห็นขอขัดของในการขอใชประโยชนรวมกันหรือมีขอขัดของในดาน
วิศวกรรม ใหผูบังคับบัญชาตามสายการบังคับบัญชาพิจารณา
2.2.1.6 หากเจาหนาที่ผูรับคํารองพิจารณาในเบื้องตนตามขอ 2.2.1.3 และ 2.2.1.4 แลว เห็นวาไมมี
ขอขั ดข องในการขอใชประโยชนรว มกัน และไมมีขอขัดของในดานวิศวกรรม ตามกฎหมายวาดวยการ
ชลประทานหลวง ฯลฯ ใหผูขออนุญาตจัดทําแผนที่และผังบริเวณที่ดินของรัฐที่ขอใชนั้น พรอมทํารายละเอียด
ประกอบแผนที่ระบุหมายเลขที่ดินตามหนังสือสําคัญหรือระวางหมุดหลักฐาน เนื้อที่ที่ขอเขาทําประโยชน
ลงในแผนที่ใหชัดเจน รวมทั้งนําสงแบบแปลน รูปตัด ซึ่งแสดงรายระเอียดของสิ่งปลูกสรางที่จะขออนุญาต
**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ **
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ดําเนินการในที่ดินที่ขอใชนั้น สงใหเจาหนาที่ผูรับคํารองเพื่อจัดทําแบบรายงานตรวจสอบที่ดินและเปรียบ
เทียบรายละเอียดผังบริเวณตอไป
2.2.1.7 เจาหนาที่ของโครงการผูรับคํารอง ตองจัดทําแผนที่แสดงจุดขออนุญาต ผังบริเวณ และรูปตัด
ณ จุ ด ขออนุ ญ าตก อ สร า ง รวมทั้ ง แบบรู ป ตั ด ทางน้ํ า ที่ อ ยู ด า นเหนื อ น้ํ า และด า นท า ยน้ํ า เป น ระยะ
20 เมตร จากจุดขออนุ ญาต โดยรายละเอียดขางตนนี้ตองผานการลงนามเห็ นชอบ อนุมัติในแบบและ
รายละเอียดจากผูมีอํานาจตามกรอบแบบเอกสารที่กรมชลประทานกําหนดแนบทายคูมือนี้
2.2.1.8 หากมีความจําเปนจะกําหนดเงื่อนไขพิเศษนอกเหนือจากเงื่อนไขในหนังสืออนุญาตกําหนดได
แตทั้งนี้ตองอยูภายใตกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และหลักเกณฑที่เกี่ยวของ
2.2.1.9 ใหผูมีอํานาจที่โครงการที่กําหนดไวลงนามกํากับในแบบแปลน รูปตัด ซึ่งแสดงรายละเอียด
ของสิ่งปลูกสรางที่ผูขออนุญาตนําสงทั้งหมด เพื่อนําเสนอผูอํานวยการในสายการบังคับบัญชาตอไป
2.2.1.10 ในกรณีที่ผูอํานวยการโครงการ หรือหนวยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่ที่ดินฯ นั้น อยูใน
สายการบั งคั บ บัญ ชาของสํา นั กชลประทาน ใหนําเสนอผูอํานวยการสํานักชลประทานใหความยินยอม
หรือไมใหความยินยอมตอไป
2.2.1.11 ในกรณีที่ผูอํานวยการสํานักงานกอสราง หรือหนวยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่ที่ดินฯ นั้น
ไมไดอยูในสายการบังคับบัญชาของสํานักชลประทาน ใหนําเสนอผูอํานวยการตามสายการบังคับบัญชาของ
ตนพิจารณาใหความเห็นในการขอใชประโยชนรวมกันกอนแลวจึงนําเสนอผูอํานวยการสํานักชลประทานให
ความยินยอมหรือไมใหความยินยอมตอไป
2.2.2 การพิจารณาของสํานักชลประทาน
2.2.2.1 ผูอํานวยการสํานักชลประทานพิจารณาใหความยินยอมหรือไมใหความยินยอม (ตามคําสั่ง
กรมชลประทานที่ ข 152/2555 ประกอบกฎหมายว า ด ว ยการชลประทานหลวง และตามระเบี ย บ
กรมชลประทานว า ด ว ยการขอใช และการจัด หาประโยชนเกี่ย วกับ ที่ร าชพัส ดุในความครอบครองของ
กรมชลประทาน พ.ศ. 2551 โดยอนุโลม ทั้งนี้ตองอยูภายใตกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขของหนวยงานของรัฐที่อนุญาตใหกรมชลประทานใชประโยชนในที่ดินของรัฐประเภทนั้น)
2.2.2.2 กรณีใหความยินยอม (อนุญาต) ใหทําหนังสือลงนามแทนกรมชลประทาน แจงผูขออนุญาต
พร อมกํ าหนดเงื่ อนไข (ถามี ) เพื่อให ผู ขออนุญ าตใชป ระกอบการยื่น คําขออนุญ าตตอหนว ยงานของรัฐ
ที่เกี่ยวของ ซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยูเพื่อพิจารณาตามอํานาจและหนาที่
2.2.2.3 กรณีไมใหความยินยอม (ไมอนุญาต) ใหทําหนังสือไมอนุญาตแจงผูขออนุญาตทราบ โดยแจง
เหตุผล ขอกฎหมาย พรอมแจงสิทธิการอุทธรณภายใน 15 วัน นับแตวันที่ผูขออนุญาตไดรับหนังสือแจง
2.2.3 การพิจารณาของหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของซึ่งมีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายในการอนุมัติ
อนุญาตใชที่ดินของรัฐที่ตั้งอยู
2.2.3.1 เมื่อหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู พิจารณาอนุญาตใหใชที่ดินดังกลาวแลว
จะแจงใหผูขออนุญาต (หรือไดแจงใหกรมชลประทานทราบดวย) เพื่อดําเนินการตอไป
2.2.3.2 ในกรณี ห น ว ยงานของรั ฐ ที่เกี่ย วของซึ่ง ที่ดิน นั้น ตั้ งอยู พิจ ารณาไม อนุญ าตใหใชที่ดิ น
ดังกลาว จะแจงการไมอนุญาตใชใหผูขออนุญาต (หรือไดแจงใหกรมชลประทานทราบดวย)
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คูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุ และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน
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2.2.4 การออกหนังสืออนุญาตโครงการ หรือหนวยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่ที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่
กรมชลประทานใชประโยชนนอกเหนือจากที่ราชพัสดุ
2.2.4.1 เมื่อหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยูพิจารณาอนุญาตใหใชที่ดิน และผูขอใช
ไดดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และหลักเกณฑของหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของนั้นแลว
จึงมีหนังสือแจงการอนุญาตใหกรมชลประทานทราบ
2.2.4.2 เมื่อกรมชลประทานโดยโครงการ แจงผูขออนุญาตมาลงนามในหนังสืออนุญาต ผ.ย. 41
ผูขออนุญาตจึงจะเริ่มดําเนินการกอสรางไดภายหลังลงนามและตามเงื่อนไขในหนังสืออนุญาต
2.2.4.3 หนังสืออนุญาต ผ.ย. 41 นั้น มีการจัดทําจํานวน 4 ชุด ดังนี้
- ตนฉบับ เก็บไวที่โครงการ 1 ชุด
- คูฉบับ เก็บไวที่ผูรับอนุญาต 1 ชุด
- สําเนา เก็บไวที่สํานักชลประทาน 1 ชุด
- สําเนา เก็บไวที่กลุมงานการใชพื้นที่ดานชลประทาน 1 ชุด
3. การพิจารณาดานวิศวกรรม
3.1 ตรวจสอบประเภททางน้ําและประเภทที่ดินที่ขออนุญาตสราง
3.2 พิจารณาวาพื้นที่ที่ขออนุญาตนี้ อยูในเขตพื้นที่ที่กรมชลประทานกําหนดไวรองรับน้ําสวนเกินที่
เกิดจากการบริหารจัดการน้ําของกรมชลประทาน หรือไมและผูขออนุญาตยินยอมรับสภาพปญหาตางๆ
ที่เกิดจากการบริหารจัดการน้ําของกรมชลประทาน ไดหรือไม
3.3 พิจารณาวาสิ่งกอสรางนั้นมีลักษณะเปนอาคารถาวรหรือไม (พิจารณาจากการกอสรางวามีการฝง
ฐานรากและตอกเสาเข็มหรือไม)
3.4 ที่ดินราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน ที่สงวนไวใชในกิจการชลประทานหากมิได
ใช ป ระโยชน ห รือเลิ กใช ประโยชน ให ส งคืน กรมธนารักษ ดังนั้นการขออนุญ าตใชที่ราชพัส ดุในความ
ครอบครองของกรมชลประทาน จะตองเปนการอนุญาตใหใชที่ดินไดเปนการชั่วคราวที่มีระยะเวลาอนุญาต
ใหใชที่แนนอน ตามแนวทางกรมชลประทานกําหนดไว เทานั้นสิ่งกอสรางที่ขอสรางตามการขออนุญาตครั้งนี้
ตองเปนสิ่งปลูกสรางที่ไมมีลักษณะเปนอาคารถาวรและตองรื้อถอนออกไปพรอม ทั้งดําเนินการใหที่ดินนี้อยู
ในสภาพเดิมกอนการขออนุญาตใช เมื่อสัญญาอนุญาตสิ้นสุด
3.5 พิจารณาเรื่องการกอสรางที่ขออนุญาตครั้งนี้ ตองไมกระทบตอทางน้ําและทางน้ําชลประทานหรือ
อาคารชลประทานตางๆ
3.6 ในกรณีที่สวนราชการขออนุญาตใชที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน ใหยึดหลัก
แนวทางการพิจารณา ดังนี้
3.6.1 ที่ดินราชพัสดุ หากอนุญาตใหสวนราชการใดใชประโยชนแลว และสวนราชการนั้นตองทํา
การกอสรางอาคารหรือสิ่งปลูกสรางใดๆ ลงในดินราชพัสดุที่ไดรับอนุญาต สวนราชการที่ครอบครองอยูเดิม
ไมสามารถที่จะเขาใชประโยชนในที่ดินบริเวณดังกลาวไดอีก กรณีเชนนี้ ก็ไมสามารถที่จะพิจารณาใหใช
ประโยชนรวมกันได และสวนราชการเดิมจะตองสงคืนที่ดินราชพัสดุใหแกกรมธนารักษ เพื่อสงมอบใหสวน
ราชการที่ขอใชใหมครอบครองใชประโยชน และแกไขทะเบียนที่ราชพัสดุใหถูกตองตอไป แตหากเปนกรณี
การใชประโยชนในที่ดินราชพัสดุในบางลักษณะ เชน ใชเปนถนน แปลงสาธิตทางการเกษตร สวนสาธารณะ
หรือใชปลูกสรางสะพานขามคลอง เปนตน สวนราชการที่ครอบครองที่ดินราชพัสดุอยูเดิมยังสามารถใช
ประโยชนในที่ราชพัสดุนั้นได หรือเมื่อสวนราชการเดิมประสงคที่จะใชประโยชนในที่ดินบริเวณดังกลาว
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เพื่อปลูกสรางอาคารหรือสิ่งปลูกสรางใดๆ เพื่อใชประโยชนในทางราชการ ก็ยังสามารถใชประโยชนได
โดยไมกอใหเกิดความเสียหายแกอีกสวนราชการหนึ่ง กรณีเชนนี้ก็สามารถใหใชประโยชนในที่ดินราชพัสดุ
รวมกันได
3.6.2 อาคารราชพั ส ดุ หากส ว นราชการที่ครอบครองและใชป ระโยชนอยูเดิม ยิน ยอมใหสว น
ราชการใดส ว นราชการ หนึ่ ง ใช ป ระโยชน ใ นทางราชการร ว มกั น ในอาคารราชพั ส ดุ นั้ น เป น บางส ว น
โดยกําหนดพื้นที่ไดชัดเจน เชน เฉพาะชั้นที่ 1 ของอาคาร 3 ชั้น หรือ เฉพาะบางสว นของชั้น ที่ 1 ของ
อาคาร 3 ชั้น เปนตน ในหลักการกรมธนารักษจะพิจารณาอนุญาตใหใชประโยชนรวมกันได
3.7 เพื่อใหการขอใชที่ราชพัสดุเปนไปในแนวทางเดียวกัน จึงขอใหสํานักชลประทานตางๆ ถือปฏิบัติดังนี้
3.7.1 การขอใชที่ดินเพื่อกอสรางอาคารถาวรในลักษณะที่กรมชลประทานไมสามารถเขาไปใช
ประโยชนรวมกันได หรือการขอใชที่ดินในลักษณะอื่นใดที่มีผลกระทบตองานของกรมชลประทานทั้งใน
ปจจุบันและอนาคต จําเปนตองสงวนพื้นที่ดังกลาวไวเพื่อกิจการชลประทาน ถึงแมในปจจุบันจะยังไมไดใช
ประโยชน จะตองไมอนุญาตใหสวนราชการใดเขาไปใชประโยชนโดยเด็ดขาด
3.7.2 การขอใชที่ดินในลักษณะเปนถนน แปลงสาธิตทางการเกษตร สวนสาธารณะ สะพานขามคลอง
ที่ ไ ม มี ผ ลกระทบต อ งานของกรมชลประทานทั้ ง ในป จ จุ บั น และอนาคต หรื อ มี เ งื่ อ นไขยิ น ยอมให
กรมชลประทานเขามาใชประโยชนได เมื่อมีความตองการใชพื้นที่ดังกลาว หรือใชประโยชนรวมกันโดยไม
กอใหเ กิด ความเสีย หายตอกิจ การชลประทานในปจจุบัน และอนาคต ถือเปนการใชที่ดิน ที่ใชประโยชน
รวมกันสามารถอนุญาตใหสวนราชการตางๆ เขาใชประโยชนได
3.7.3 ที่ดินราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน ที่สงวนไวใชในกิจการชลประทาน
หากมิไดใชประโยชนหรือเลิกใชประโยชนใหสงคืนกรมธนารักษ
3.8 พิ จ ารณาเรื่ องการก อสร า งที่ ขออนุญ าตครั้งนี้ตองไมกระทบตอทางน้ําชลประทานและอาคาร
ชลประทานตางๆ
3.9 ตรวจดูแบบแปลนของผูขออนุญาต และแบบแปลนรูปตัด ผังบริเวณของโครงการฯ ที่มีการขอ
อนุญาตวามีความสอดคลองกันหรือไม
3.10 ผูขออนุ ญาตต องมี หนั งสือยื นยั นกั บกรมชลประทาน วายอมรั บผิ ดชอบค าเสี ยหายและคาใชจาย
ในการจัดการแกไขปญหาทั้งหมด หากเกิดความเสียหายกับทางน้ําและทางน้ําชลประทานหรืออาคารชลประทาน
หรือกับประชาชนที่ไดรับผลกระทบ อันเกิดจากการกระทําของผูขออนุญาต
หมายเหตุ :
เมื่อไดพิจารณาปญหาและอุปสรรคตางๆ ตองานชลประทานแลว หากมีกรณีดังตอไปนี้ใหสงเรื่อง
เสนอกรมชลประทาน โดยรองอธิบดีฝายบํารุงรักษา (ประธานคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ
ปฏบัติ การขออนุญาตเกี่ยวกับที่ราชพัสดุและการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ) เพื่อพิจารณาสั่งการตอไป
ก. หากการพิจารณาทางดานวิศวกรรมแลวมีเงื่อนไขบางประการที่ไมสามารถปฏิบัติได หรือมี
เงื่อนไขเพิ่มเติม นอกเหนือจากที่กําหนด
ข. เปนโครงการที่มีผลกระทบเกินขอบเขตของสํานักชลประทาน
ค. เปนโครงการที่เปนแนวนโยบายของกรมชลประทาน
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คูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุ และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน
กรมชลประทาน

- 151 -

4. กลุมงานการใชพื้นที่ดานชลประทาน สวนปรับปรุงบํารุงรักษา สํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา
มีขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้
4.1 ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน รวมทั้งใหคําปรึกษา แนะนําปญหาเกี่ยวกับการขออนุญาตใช
ที่ราชพัสดุและที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน
4.2 ตรวจสอบสําเนาหนังสืออนุญาต หากมีขอผิดพลาดสงสําเนาหนังสืออนุญาตใหโครงการแกไข
4.3 รวบรวมรายละเอียดการอนุญาต ลงในฐานขอมูลการอนุญาตใหใชที่ราชพัสดุและที่ดินของรัฐ
ประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน
หมายเหตุ

กรณีเจาหนาที่ผูรับคํารอง (ตามระเบียบกรมชลประทานวาดวยการขอใชและการจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่
ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน พ.ศ. 2551 ขอ 6) หรือผูอํานวยการสํานักชลประทานเปน
ผูพิจารณาไมใหความยินยอม หรือไมอนุญาตตามคํารองขอของผูขออนุญาตโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย
วาดวยการชลประทานหลวง โดยทําเปนหนังสือ (ตามขอ 9) และตามคําสั่งกรมชลประทานที่ ข 152/2555
ขอ 2.1 วรรคทาย ถือวาเปนคําสั่งทางปกครอง ดังนั้น นอกจากขอความในหนังสือจะตองแจงเหตุผล ขอ
กฎหมาย ตองระบุขอความวาหากประสงคจะอุทธรณ หรือโตแยงคําสั่งใหผูขออนุญาตยื่นอุทธรณ หรือ
โตแยงตอเจาหนาที่ผูทําคําสั่งทางปกครองภายใน 15 วันนับแตวันที่ผูขออนุญาตไดรับหนังสือแจง (ถาไม
กําหนดระยะเวลา 15 วัน สิทธิในการอุทธรณหรือโตแยงจะขยายเปน 1 ป นับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง)
2. เมื่อเจาหนาที่ผูรับคํารองหรือผูอํานวยการสํานักชลประทานไดรับหนังสืออุทธรณหรือโตแยงคําสั่งจากผู
อุทธรณแลวจะตองพิจารณาอุทธรณ หากมีความเห็นดังตอไปนี้
2.1 เห็ นด วยกั บคํ า อุ ทธรณ ไ ม วา ทั้ งหมดหรื อบางส วน (โดยสรุ ปจะยิ นยอมหรื ออนุ ญาต) ให ดํ า เนิ นการ
เปลี่ยนแปลงคําสั่งทางปกครองแลวแจงใหผูอุทธรณทราบเปนหนังสือไมเกิน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับ
อุทธรณ
2.2 ไมเห็นดวยกับคําอุทธรณไมวาทั้งหมดหรือบางสวน (โดยสรุปไมยินยอมหรือไมอนุญาต) ใหรายงาน
ความเห็นพรอมเหตุผลเสนออธิบดีกรมชลประทานผานผูบังคับบัญชาตามสายการบังคับบัญชาโดยดวน
ทั้งนี้เพื่ออธิบดีกรมชลประทานจะไดพิจารณาอุทธรณและแจงผลใหผูอุทธรณทราบไมเกิน 30 วัน นับ
แตวันที่อธิบดีกรมชลประทานไดรับอุทธรณ
3. กรณีเปนการปฏิเสธผูขออนุญาตโดยสวนราชการอื่นที่เกี่ยวของ ใหผูอํานวยการสํานักชลประทานจัดทํ า
หนังสือแจงผูขออนุญาตใชสิทธิ์อุทธรณหรือโตแยงคําสั่งไปยังสวนราชการนั้น
1.

(ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบตั ิราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539)
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เอกสารที่เกี่ยวของดานวิศวกรรม
1. บันทึกกรมชลประทาน 3 พฤษภาคม 2544 เรื่อง การใชประโยชนรวมกันในที่ดินราชพัสดุใน
ความครอบครองของกรมชลประทาน
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เอกสารอางอิงของกระทรวงการคลัง และกรมธนารักษ

1. พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518
2. กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช
และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2545
3. กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช
และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
4. กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช
และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
5. คําสั่งกรมธนารักษ ที่ 281/2549 ลงวันที่ 15 พ.ค. 2549 เรื่อง การมอบอํานาจ
ใหผูวาราชการจังหวัดตามระบบบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
6. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2552
7. คําสั่งกรมธนารักษ ที่ 296/2553 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2553 เรื่อง หลักเกณฑ
การกําหนดอัตราคาเชา คาทดแทน และคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหา
ประโยชนในที่ราชพัสดุ
8. คําสั่งกรมธนารักษ ที่ 508/2553 ลงวันที่ 20 กันยายน 2553 เรื่องมอบอํานาจ
ใหธนารักษพื้นที่ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธนารักษ
9. คําสั่งกรมธนารักษ ที่ 509/2553 ลงวันที่ 20 กันยายน 2553 เรื่อง มอบอํานาจให
ผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธนารักษ

เอกสารอางอิงของกรมชลประทาน

1. พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 และที่แกไขเพิ่มเติม
2. ระเบียบกรมชลประทานวาดวยการขอใชและการจัดหาประโยชนเกี่ยวกับ
ที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน พ.ศ. 2551
3. ประกาศกรมชลประทานเรื่องการรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ พ.ศ. 2552
4. คําสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1021/2552 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ
ปฏิบัติการขออนุญาตเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ และการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ ลงวันที่ 26
พฤศจิกายน 2552
5. บันทึกขอความ ที่ ฝผง. 881/2554 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2554 เรื่อง ขออนุมัติ
ใชรหัสและแบบฟอรมที่ปรับปรุงใหมพรอมยกเลิกรหัสและแบบฟอรมเดิม
6. บันทึกขอความ ที่ E ฝผง. 128/2555 ลงวันที่ 25 มกราคม 2555 เรื่อง ขออนุญาต
ใชแบบฟอรม ผ.ย. 53, ผ.ย. 54, ผ.ย. 55
7. คําสั่งกรมชลประทานที่ ข 151/2555 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2555 เรื่อง มอบอํานาจ
ในการดําเนินการขอใชที่ดินของรัฐทุกประเภท
8. คําสั่งกรมชลประทานที่ ข152/2555 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2555 เรื่อง มอบอํานาจ
ดําเนินการกรณีหนวยงานของรัฐหรือบุคคลอื่นขอใชที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่
กรมชลประทานใชประโยชนนอกเหนือจากที่ราชพัสดุ
9. มาตรฐานการเขียนแบบงานชลประทาน (กรอบชื่อแบบ)
**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ **
คูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุ และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน
กรมชลประทาน
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11. การขออนุญาตใชที่ดินบริเวณอางเก็บน้ํา และแหลงน้ําตางๆ
ของกรมชลประทาน เพื่อจัดเปนสถานที่ทองเที่ยว
1. ผูขออนุญาตยื่นคํารองขอใชที่ดินตอโครงการหรือหนวยงานอื่นๆของกรมชลประทาน ตามที่ที่ดินนั้น
ตั้งอยู โดยมีหลักฐานประกอบคําขออนุญาตของผูขออนุญาตใชที่ดิน แบงไดดังนี้
1.1 สวนราชการ (กระทรวง ทบวง กรม องคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานของรัฐ หรือองคกรอื่นของรัฐ)
1.1.1 ยื่นคํารองขอใชที่ดิน (แบบ ชป.393) ลงนามโดยผูแทน กระทรวง ทบวง กรม องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น หนวยงานของรัฐ องคกรอื่นของรัฐ หรือผูรับมอบอํานาจ (มีหนังสือมอบอํานาจ)
1.1.2 แผนที่แสดงจุดที่ขออนุญาต แบบแปลน แผนผังที่แสดงรูปตัดตรงบริเวณที่ขออนุญาต (ขนาด A1)
พรอมรายการคํ านวณที่ มีวิศวกรซึ่งเปน ผูป ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติวิศวกร
พ.ศ. 2542 ลงนามรับรอง โดยใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตาม
สาขาที่ กําหนดไวในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิ ชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550
และหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
1.1.3 สําเนาหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ผูควบคุมการกอสราง (ลงนาม
รับรองสําเนา)โดยใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาที่กําหนดไว
ในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือรับรอง
ของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ระหวางทําการกอสรางสิ่งปลูกสรางใบอนุญาตตองไมหมดอายุ)
1.2 รัฐวิสาหกิจ
1.2.1 ยื่ นคํ ารองขอใช ที่ดิ น (แบบ ชป.393) ลงนามโดยผูแทนรัฐวิสาหกิจหรือผูไดรับมอบอํานาจ
(มีหนังสือมอบอํานาจพรอมทั้งติดอากรแสตมป 30 บาท)
1.2.2 แผนที่ แ สดงจุ ด ที่ ข ออนุ ญ าต แบบแปลน แผนผั ง ที่ แ สดงรู ป ตั ด ตรงบริ เ วณที่ ข ออนุ ญ าต
(ขนาด A1) พรอมรายการคํานวณ ที่มีวิศวกรซึ่งเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติ
วิศวกร พ.ศ. 2542 ลงนามรับรองโดยใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ตามสาขาที่กําหนดไวในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550
และหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
1.2.3 สําเนาหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ผูควบคุมการกอสราง (ลงนาม
รับรองสําเนา) โดยใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาที่กําหนด
ไวในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือรับรอง
ของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ระหวางทําการกอสรางสิ่งปลูกสรางใบอนุญาตตองไมหมดอายุ)
1.3 นิติบุคคล/บุคคลธรรมดา
1.3.1 ยื่นคํารองขอใชที่ดิน (แบบ ชป.393)
1.3.2 ตนฉบับหนังสือรับรองนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย รับรองไมเกิน
1 เดื อน หรื อสํ า เนาหนั งสื อรั บ รองนิ ติบุคคลดังกลาวพร อมลงนามรับ รองโดยกรรมการผูมีอํานาจและ
ประทับตราสําคัญของนิติบุคคลนั้น หรือโดยหุนสวนผูจัดการผูมีอํานาจ หรือหนังสือรับรองนิติบุคคลทาง
อิเล็กทรอนิกส
1.3.3 สําเนาบัตรประชาชน สําเนาทะเบียนบานของผูขออนุญาต (ลงนามรับรองสําเนา)
1.3.4 ถามีการมอบอํานาจ ตองทําเปนหนังสือมอบอํานาจติดอากรแสตมป 30 บาท พรอมสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบาน ของผูมอบอํานาจและของผูรับมอบอํานาจ (ลงนามรับรองสําเนา)
**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ **
คูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุ และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน
กรมชลประทาน
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1.3.5 หากเปนบริษัท หางหุนสวน ผูมีสิทธิลงนามในหนังสือมอบอํานาจจะตองเปนกรรมการหรือ
หุนสวนผูจัดการผูที่มีอํานาจตามหนังสือของกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย (ลงนามรับรองสําเนา)
1.3.6 สําเนาโฉนดที่ดินของผูขออนุญาต (ลงนามรับรองสําเนา)
1.3.7 กรณีที่ดินของผูขออนุญาตมีบุคคลหลายบุคคลเปนเจาของกรรมสิทธิ์รวม ดังปรากฏรายละเอียด
ในโฉนดที่ดินที่แนบ เจาของกรรมสิทธิ์รวมทั้งหมดจะตองลงนามในฐานะผูขออนุญาตตามแบบฟอรม
ขออนุญาตใชที่ราชพัสดุ (ชป.393) ทุกรายหรือมอบอํานาจใหบุคคลใดกระทําการแทน โดยตองทําเปนหนังสือ
มอบอํานาจติดอากรแสตมป 30 บาท พรอมสําเนาบัตรประชาชน สําเนาทะเบียนบานของผูมอบอํานาจ
และผูรับมอบอํานาจ (ลงนามรับรองสําเนา)
1.3.8 กรณีที่ดินของผูขออนุญาตติดภาระจํานอง ตองมีหนังสือยินยอมจากผูรับจํานอง
1.3.9 แผนที่แสดงจุดที่ขออนุญาต แบบแปลน แผนผังที่แสดงรูปตัดตรงบริเวณที่ขออนุญาต (ขนาด A1)
พรอมรายการคํานวณ ที่มีวิศวกรซึ่งเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542
ลงนามรับรอง โดยใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาที่กําหนดไว
ในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือรับรอง
ของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
1.3.10 สําเนาหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ผูควบคุมการกอสราง (ลงนาม
รับรองสําเนา) โดยใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาที่กําหนด
ไวในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือรับรอง
ของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ระหวางทําการกอสรางสิ่งปลูกสรางใบอนุญาตฯ ตองไมหมดอายุ)
2. การดําเนินการตรวจสอบประเภทที่ดินที่ขออนุญาตใช โดยแบงที่ดินที่ขอใช ออกเปน 2 กรณี คือ กรณี
ที่ราชพัสดุ และกรณีที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชนนอกเหนือจากที่ราชพัสดุ
2.1 การดําเนินการในกรณีของที่ราชพัสดุ
2.1.1 การพิจารณาดําเนินการของโครงการ หรือหนวยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่ที่ราชพัสดุนั้นตั้งอยู
มีขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้
2.1.1.1 ให เจ า หนา ที่ ผู รับ คํ าร องดําเนิน การตรวจสอบประเภทที่ร าชพัส ดุ และคุณสมบัติของ
ผูขอเขาทําประโยชน ตลอดจนเอกสารหลักฐานที่จําเปนที่ใชประกอบคํารองนั้นโดยเร็ว
2.1.1.2 ถาคํารองนั้นขัดกับหลักเกณฑการขอใชหรือการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุในความ
ครอบครองของกรมชลประทาน และกฎหมายว า ด ว ยการชลประทานหลวง ให เจ า หน า ที่ ผู รั บ คํ า รอ ง
ทําหนังสือตอบแจงขอขัดของใหผูขอเขาทําประโยชนทราบโดยตรง ภายใน 7 วันทําการ นับแตวันรับคํารอง
2.1.1.3 หากคํ า ร อ งนั้ น ถู ก ต อ ง ให เ จ า หน า ที่ ผู รั บ คํ า ร อ งมี ห นั ง สื อ แจ ง ผู ข อเข า ทํ า ประโยชน
(ผูขออนุญาต) ภายใน 3 วันทําการ และใหผูขออนุญาตจัดทําแผนที่และผังบริเวณที่ราชพัสดุที่ขอใชนั้น
พรอมทํารายละเอียดประกอบแผนที่ระบุหมายเลขที่ดินตามหนังสือสําคัญหรือระวางหมุดหลักฐาน เนื้อที่ที่
ขอเขาทําประโยชนลงในแผนที่ใหชัดเจน รวมทั้งนําสงแบบแปลน รูปตัด ซึ่งแสดงรายละเอียดของสิ่งปลูก
สร า งที่ จ ะขออนุ ญ าตดํ า เนิ น การในที่ ดิ น ที่ข อใช นั้น สงใหเจ าหน าที่ผูรั บ คํา รองเพื่อ จัดทํ าแบบรายงาน
ตรวจสอบที่ดิน และเปรียบเทียบรายละเอียดผังบริเวณตอไป
2.1.1.4 เจาหนาที่ของโครงการผูรับคํารอง ตองจัดทําแผนที่แสดงจุดขออนุญาต ผังบริเวณ และรูปตัด
ณ จุ ดขออนุ ญาตก อสร าง รวมทั้ งแบบรู ปตัดทางน้ําที่อยูดานเหนือน้ําและดานทายน้ําเปนระยะ 20 เมตร
จากจุดขออนุญาต โดยรายละเอียดขางตนนี้ ตองผานการลงนามเห็นชอบ อนุมัติในแบบและรายละเอียด
จากผูมีอํานาจตามกรอบแบบเอกสารที่กรมชลประทานกําหนดแนบทายคูมือนี้
**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ **
คูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุ และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน
กรมชลประทาน
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2.1.1.5 จัดทํารายงานตรวจสอบการขออนุญาต ชป.393/8
2.1.1.6 ใหความเห็นทางดานวิศวกรรม พิจารณาปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ตองานชลประทาน
ใหเปน ไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และหลักเกณฑที่เกี่ยวของ
2.1.1.7 หากมี ความจํ า เป น จะกําหนดเงื่อนไขพิเศษนอกเหนือจากเงื่อนไขในหนังสืออนุญาต
กําหนดได แตทั้งนี้ตองอยูภายใตกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และหลักเกณฑที่เกี่ยวของ
2.1.1.8 ใหผูมีอํานาจที่โครงการที่กําหนดไว ลงนามกํากับในแบบแปลน รูปตัด ซึ่งแสดงรายละเอียด
ของสิ่งปลูกสราง ที่ผูขออนุญาตนําสงทั้งหมด เพื่อนําเสนอผูอํานวยการในสายการบังคับบัญชาตอไป
2.1.1.9 ในกรณีที่ผูอํานวยการโครงการ หรือหนวยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่ที่ราชพัสดุนั้น
อยูในสายการบังคับบัญชาของสํานักชลประทาน ใหนําเสนอผูอํานวยการสํานักชลประทานใหความยินยอม
หรือไมใหความยินยอมตอไป
2.1.1.10 ในกรณี ที่ ผู อํ านวยการสํ านั กงานก อสร าง หรื อหน วยงานอื่ นๆ ของกรมชลประทานที่
ที่ ราชพั สดุ นั้ นไม ได อยู ในสายการบั งคั บบัญชาของสํานักชลประทาน ใหนําเสนอผู อํ านวยการตามสายการ
บังคับบัญชาของตนนั้น พิจารณาใหความเห็นในการขอใชประโยชนรวมกันกอน แลวจึงนําเสนอผูอํานวยการ
สํานักชลประทานใหความยินยอมหรือไมใหความยินยอมตอไป
2.1.2 การพิจารณาของสํานักชลประทาน
2.1.2.1 ผูอํานวยการสํานักชลประทานดําเนินการพิจารณาใหความยินยอมหรือไมใหความยินยอม
(ตามระเบียบกรมชลประทานวาดวยการขอใชและการจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุในความครอบครอง
ของกรมชลประทาน พ.ศ. 2551 ประกอบกฎหมายวาดวยการชลประทานหลวง)
2.1.2.2 กรณีใหความยินยอม (อนุญาต) ใหทําหนังสือลงนามแทนกรมชลประทาน กําหนดเงื่อนไข (ถามี)
พรอมเอกสารการขออนุญาต ใหกรมธนารักษหรือผูวาราชการจังหวัด หรือธนารักษพื้นที่ผูรับมอบอํานาจ
พิจารณา และสงสําเนาแจงผูขออนุญาตรับทราบตอไป
2.1.2.3 กรณีไมใหความยินยอม (ไมอนุญาต) ใหทําหนังสือไมอนุญาตโดยแจงเหตุผล ขอกฎหมาย
ใหผูขออนุญาตทราบ
2.1.3 การพิจารณาของกรมธนารักษหรือผูวาราชการจังหวัดหรือธนารักษพื้นที่ผูรับมอบอํานาจ
2.1.3.1 เมื่ ออธิ บ ดี ก รมธนารั ก ษห รือ ผูวาราชการจัง หวัด หรือธนารั กษพื้น ที่ผูรับ มอบอํ านาจ
พิจารณาอนุญาตใหใชที่ราชพัสดุดังกลาวแลว จึงใหผูขออนุญาตชําระคาทดแทนการใชประโยชน และแจง
การอนุญาตใชใหกรมชลประทานทราบเพื่อดําเนินการตอไป
2.1.3.2 ในกรณีอธิบดีกรมธนารักษ หรือผูวาราชการจังหวัด หรือธนารักษพื้นที่ผูรับมอบอํานาจ
พิจารณาไมอนุญาตใหใชที่ราชพัสดุดังกลาว จะแจงการไมอนุญาตใชใหผูขออนุญาตและกรมชลประทาน
ทราบตอไป
2.1.4 การออกหนังสืออนุญาตโครงการ หรือหนวยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่ที่ราชพัสดุนั้นตั้งอยู
2.1.4.1 เมื่ ออธิ บ ดี ก รมธนารั ก ษ หรื อผูวา ราชการจั งหวัด หรือธนารั กษพื้น ที่ผูรับ มอบอํ านาจ
พิจารณา อนุญาตใหใชที่ดิน และผูขอใชที่ดิน ไดชําระคาทดแทนการใชประโยชนพรอมลงนามในบันทึก
คํายินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขในแบบกรมธนารักษแลว จึงมีหนังสือแจงการอนุญาตใหกรมชลประทานทราบ
และตอมาเมื่อกรมชลประทานโดยโครงการแจงผูขออนุญาตมาลงนามในหนังสืออนุญาต ผ.ย. 41 ผูขออนุญาต
จึงจะเริ่มดําเนินการกอสรางไดภายหลังลงนามและตามเงื่อนไขในหนังสืออนุญาต
**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ **
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2.1.4.2 หนังสืออนุญาต ผ.ย. 41 นั้น มีการจัดทําจํานวน 4 ชุด ดังนี้
- ตนฉบับ เก็บไวที่โครงการ 1 ชุด
- คูฉบับ เก็บไวที่ผูรับอนุญาต 1 ชุด
- สําเนา เก็บไวที่สํานักชลประทาน 1 ชุด
- สําเนา เก็บไวที่กลุมงานการใชพื้นที่ดานชลประทาน 1 ชุด
2.2 การดําเนินการในกรณีของที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน นอกเหนือจากที่
ราชพัสดุ
2.2.1 การพิจารณาดําเนินการของโครงการ หรือหนวยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่ที่ดินของรัฐประเภทอื่น
ที่กรมชลประทานใชประโยชนนอกเหนือจากที่ราชพัสดุนั้น ตั้งอยู มีขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้
2.2.1.1 ใหเจาหนาที่ผูรับคํารองดําเนินการตรวจสอบประเภทที่ดินที่มีผูมาขออนุญาตใชนั้นเปน
ที่ดินฯ ที่หนวยงานของรัฐนั้นๆ ไดอนุญาตใหกรมชลประทานใชประโยชนภายในกรอบวัตถุประสงคที่ขอใช
โดยตองพิจารณาเงื่อนไขการไดรับอนุญาต และพิจารณาวามีขอหามใหผูอื่นมาใชประโยชนรวมไดหรือไม
2.2.1.2 หากหนวยงานของรัฐที่อนุญาตใหกรมชลประทานใชประโยชนที่ดินฯ ระบุเงื่อนไขหาม
กรมชลประทานนํ า ที่ ดิ น ที่ ไ ด รั บ อนุ ญ าตไปใช น อกกิ จ การที่ ข อหรื อ ไปให ผู อื่ น ใช ป ระโยชน ร ว มด ว ย
ใหโ ครงการหรื อหน ว ยงานอื่น ๆ ของกรมชลประทานที่ รับ คํา รองนั้น ทํ าหนั งสือใหผูอํ านวยการสํานั ก
ชลประทาน ผูอํานวยการสํานักพัฒนาแหลงน้ําขนาดกลาง ผูอํานวยการสํานักพัฒนาแหลงน้ําขนาดใหญ
ตามสายการบั งคั บ บั ญ ชาแล ว แต กรณี แจ งตอบเหตุ ขั ดข องดั งกล าวให ผู ขออนุ ญ าตทราบ (ตามคํ าสั่ ง
กรมชลประทานที่ ข 152/2555)
2.2.1.3 หากหนวยงานของรัฐที่อนุญาตใหกรมชลประทานใชประโยชนที่ดินฯ ไมไดระบุหรือมีเงื่อนไข
หามกรมชลประทานนําที่ดินที่ไดรับอนุญาต ไปใหผูอื่นใชประโยชนรวมดวย ใหโครงการหรือหนวยงานอื่นๆ
ของกรมชลประทานที่รับคํารองนั้น ดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูขอเขาทําประโยชน ตลอดจน
เอกสารหลักฐานที่จําเปนที่ใชประกอบคํารองนั้นโดยเร็ว แลวจัดทํารายงานตรวจสอบการขออนุญาต
ชป.393/8
2.2.1.4 พิจารณาใหความเห็นทางดานวิศวกรรม โดยพิจารณาปญหาและอุปสรรคตางๆตองาน
ชลประทาน วาคํารองนั้นขัดกับการใชประโยชนในการชลประทาน ตามกฎหมายวาดวยการชลประทาน
หลวง กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และหลักเกณฑที่เกี่ยวของ และหลักเกณฑตามระเบียบกรมชลประทาน
ว าด ว ยการขอใช แ ละการจั ดหาประโยชนเกี่ ย วกับ ที่ร าชพัส ดุในความครอบครองของกรมชลประทาน
พ.ศ. 2551 โดยอนุโลมหรือไม
2.2.1.5 หากเจาหนาที่ผูรับคํารองพิจารณาในเบื้องตนตามขอ 2.2.1.3 และ 2.2.1.4 แลว เห็นวามี
ข อ ขั ด ข อ งในการขอใช ป ระโยชน ร ว มกั น หรื อ มีข อ ขั ดข อ งในดา นวิ ศวกรรม ตามกฎหมายว า ด ว ยการ
ชลประทานหลวง ฯลฯ ใหเสนอความเห็นขอขัดของในการขอใชประโยชนรวมกันหรือมีขอขัดของในดาน
วิศวกรรม ใหผูบังคับบัญชาตามสายการบังคับบัญชาพิจารณา
2.2.1.6 หากเจาหนาที่ผูรับคํารองพิจารณาในเบื้องตนตามขอ 2.2.1.3 และ 2.2.1.4 แลว เห็นวาไมมี
ขอขั ดข องในการขอใชประโยชนรว มกัน และไมมีขอขัดของในดานวิศวกรรม ตามกฎหมายวาด วยการ
ชลประทานหลวง ฯลฯ ใหผูขออนุญาตจัดทําแผนที่และผังบริเวณที่ดินของรัฐที่ขอใชนั้น พรอมทํารายละเอียด
ประกอบแผนที่ระบุหมายเลขที่ดินตามหนังสือสําคัญหรือระวางหมุดหลักฐาน เนื้อที่ที่ขอเขาทําประโยชน
ลงในแผนที่ใหชัดเจน รวมทั้งนําสงแบบแปลน รูปตัด ซึ่งแสดงรายระเอียดของสิ่งปลูกสรางที่จะขออนุญาต
**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ **
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ดําเนินการในที่ดินที่ขอใชนั้น สงใหเจาหนาที่ผูรับคํารองเพื่อจัดทําแบบรายงานตรวจสอบที่ดินและเปรียบ
เทียบรายละเอียดผังบริเวณตอไป
2.2.1.7 เจาหนาที่ของโครงการผูรับคํารอง ตองจัดทําแผนที่แสดงจุดขออนุญาต ผังบริเวณ และรูปตัด
ณ จุ ด ขออนุ ญ าตก อ สร า ง รวมทั้ ง แบบรู ป ตั ด ทางน้ํ า ที่ อ ยู ด า นเหนื อ น้ํ า และด า นท า ยน้ํ า เป น ระยะ
20 เมตร จากจุดขออนุญาต โดยรายละเอียดขางตนนี้ตองผานการลงนามเห็นชอบ อนุมัติในแบบและ
รายละเอียดจากผูมีอํานาจตามกรอบแบบเอกสารที่กรมชลประทานกําหนดแนบทายคูมือนี้
2.2.1.8 หากมีความจําเปนจะกําหนดเงื่อนไขพิเศษนอกเหนือจากเงื่อนไขในหนังสืออนุญาตกําหนดได
แตทั้งนี้ตองอยูภายใตกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และหลักเกณฑที่เกี่ยวของ
2.2.1.9 ใหผูมีอํานาจที่โครงการที่กําหนดไวลงนามกํากับในแบบแปลน รูปตัด ซึ่งแสดงรายละเอียด
ของสิ่งปลูกสรางที่ผูขออนุญาตนําสงทั้งหมด เพื่อนําเสนอผูอํานวยการในสายการบังคับบัญชาตอไป
2.2.1.10 ในกรณีที่ผูอํานวยการโครงการ หรือหนวยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่ที่ดินฯ นั้น อยูใน
สายการบั งคั บ บัญ ชาของสํา นั กชลประทาน ใหนําเสนอผูอํานวยการสํานักชลประทานใหความยินยอม
หรือไมใหความยินยอมตอไป
2.2.1.11 ในกรณีที่ผูอํานวยการสํานักงานกอสราง หรือหนวยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่ที่ดินฯ นั้น
ไมไดอยูในสายการบังคับบัญชาของสํานักชลประทาน ใหนําเสนอผูอํานวยการตามสายการบังคับบัญชาของ
ตนพิจารณาใหความเห็นในการขอใชประโยชนรวมกันกอนแลวจึงนําเสนอผูอํานวยการสํานักชลประทานให
ความยินยอมหรือไมใหความยินยอมตอไป
2.2.2 การพิจารณาของสํานักชลประทาน
2.2.2.1 ผูอํานวยการสํานักชลประทานพิจารณาใหความยินยอมหรือไมใหความยินยอม (ตามคําสั่ง
กรมชลประทานที่ ข 152/2555 ประกอบกฎหมายวาดวยการชลประทานหลวง และตามระเบียบกรมชลประทาน
ว า ด ว ยการขอใช แ ละการจั ดหาประโยชนเกี่ ย วกับ ที่ร าชพัส ดุในความครอบครองของกรมชลประทาน
พ.ศ. 2551 โดยอนุโลม ทั้งนี้ตองอยูภายใตกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขของ
หนวยงานของรัฐที่อนุญาตใหกรมชลประทานใชประโยชนในที่ดินของรัฐประเภทนั้น)
2.2.2.2 กรณีใหความยินยอม (อนุญาต) ใหทําหนังสือลงนามแทนกรมชลประทาน แจงผูขออนุญาต
พร อมกํ าหนดเงื่ อนไข (ถามี ) เพื่อให ผู ขออนุญ าตใชป ระกอบการยื่น คําขออนุญ าตตอหนว ยงานของรัฐ
ที่เกี่ยวของ ซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยูเพื่อพิจารณาตามอํานาจและหนาที่
2.2.2.3 กรณีไมใหความยินยอม (ไมอนุญาต) ใหทําหนังสือไมอนุญาตแจงผูขออนุญาตทราบ โดยแจง
เหตุผล ขอกฎหมาย พรอมแจงสิทธิการอุทธรณภายใน 15 วัน นับแตวันที่ผูขออนุญาตไดรับหนังสือแจง
2.2.3 การพิจารณาของหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของซึ่งมีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายในการอนุมัติ
อนุญาตใชที่ดินของรัฐที่ตั้งอยู
2.2.3.1 เมื่อหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู พิจารณาอนุญาตใหใชที่ดินดังกลาวแลว
จะแจงใหผูขออนุญาต (หรือไดแจงใหกรมชลประทานทราบดวย) เพื่อดําเนินการตอไป
2.2.3.2 ในกรณี ห น ว ยงานของรั ฐ ที่เกี่ย วของซึ่ง ที่ดิน นั้น ตั้ งอยู พิจ ารณาไม อนุญ าตใหใชที่ดิ น
ดังกลาว จะแจงการไมอนุญาตใชใหผูขออนุญาต (หรือไดแจงใหกรมชลประทานทราบดวย)
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2.2.4 การออกหนังสืออนุญาตโครงการ หรือหนวยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่ที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่
กรมชลประทานใชประโยชนนอกเหนือจากที่ราชพัสดุ
2.2.4.1 เมื่อหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยูพิจารณาอนุญาตใหใชที่ดิน และผูขอใช
ไดดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และหลักเกณฑของหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของนั้นแลว
จึงมีหนังสือแจงการอนุญาตใหกรมชลประทานทราบ
2.2.4.2 เมื่อกรมชลประทานโดยโครงการ แจงผูขออนุญาตมาลงนามในหนังสืออนุญาต ผ.ย. 41
ผูขออนุญาตจึงจะเริ่มดําเนินการกอสรางไดภายหลังลงนามและตามเงื่อนไขในหนังสืออนุญาต
2.2.4.3 หนังสืออนุญาต ผ.ย. 41 นั้น มีการจัดทําจํานวน 4 ชุด ดังนี้
- ตนฉบับ เก็บไวที่โครงการ 1 ชุด
- คูฉบับ เก็บไวที่ผูรับอนุญาต 1 ชุด
- สําเนา เก็บไวที่สํานักชลประทาน 1 ชุด
- สําเนา เก็บไวที่กลุมงานการใชพื้นที่ดานชลประทาน 1 ชุด
3. การพิจารณาดานวิศวกรรม
3.1 ตรวจสอบประเภททางน้ําและประเภทที่ดินที่ขออนุญาตสราง
3.2 พิจารณาวาพื้นที่ที่ขออนุญาตนี้ อยูในเขตพื้นที่ที่กรมชลประทานกําหนดไวรองรับน้ําสวนเกินที่เกิด
จากการบริหารจัดการน้ําของกรมชลประทาน หรือไมและผูขออนุญาตยินยอมรับสภาพปญหาตางๆที่เกิด
จากการบริหารจัดการน้ําของกรมชลประทาน ไดหรือไม
3.3 พิจารณาวาสิ่งกอสรางนั้นมีลักษณะเปนอาคารถาวรหรือไม (พิจารณาจากการกอสรางวามีการ
ฝงฐานรากและตอกเสาเข็มหรือไม)
3.4 ที่ดินราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน ที่สงวนไวใชในกิจการชลประทานหากมิได
ใช ป ระโยชน ห รือเลิ กใช ประโยชน ให ส งคืน กรมธนารักษ ดังนั้นการขออนุญ าตใชที่ราชพัส ดุในความ
ครอบครองของกรมชลประทานจะ ตองเปนการอนุญาตใหใชงานที่ดินไดเปนการชั่วคราวที่มีระยะเวลา
อนุญาตใหใชที่แนนอนตามแนวทางกรมชลประ ทานกําหนดไว
เทานั้นสิ่งกอสรางที่ขอสรางตามการขออนุญาตครั้งนี้ตองเปนสิ่งปลูกสรางที่ไมมีลักษณะเปนอาคารถาวร
และตองรื้อถอนออกไปพรอม ทั้งดําเนินการใหที่ดินนี้อยูในสภาพเดิมกอนการขออนุญาตใช
3.5 การขออนุ ญ าตใช ที่ดิน บริ เวณอางเก็บน้ํา และแหลงน้ําตางๆของกรมชลประทาน เพื่อจัดเปน
สถานที่ทองเที่ยว จะอนุญาตใหใชในเชิงการทองเที่ยวแบบอนุรักษธรรมชาติ ที่ไมรุกราน เปลี่ยนแปลง
และขัดแยงตอสภาพธรรมชาติจริงที่มีอยูเดิม เทานั้น
3.6 ถาเปนที่ดินในพื้นที่อยูในเขตคลองสงน้ําที่กรมชลประทานกอสรางเอง แหลงเก็บน้ํา เชนอางเก็บน้ํา
เขื่ อ นเก็ บ น้ํ า จะไม พิ จ ารณาอนุ ญ าตให ใ ช ที่ ดิ น ในกิ จ กรรมที่ ส ร า งมลพิ ษ ให แ ก ที่ ดิ น และน้ํ า ในทางน้ํ า
ชลประทานอยางเด็ดขาด (ถึงแมจะผานการบําบัดและแกไขแลว) เพื่อเปนมาตรการที่ควบคุมไมใหเกิด
มลพิษในแหลงน้ําอุปโภค - บริโภคของประชาชน
3.7 พิจารณาเรื่องการขออนุญาตครั้งนี้ ตองไมกระทบตอทางน้ําชลประทานและอาคารชลประทาน
ตางๆ
3.8 ตรวจดู แ บบแปลนของผู ข ออนุ ญ าต และแบบแปลนรู ป ตั ด ผั ง บริ เ วณของโครงการ ที่ มี ก าร
ขออนุญาตวามีความสอดคลองกันหรือไม
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3.9 ผู ขออนุ ญาตต องมี หนั งสื อยื นยั นกั บกรมชลประทาน ว ายอมรั บผิ ดชอบค าเสี ยหายและค าใชจ าย
ในการจัดการแกไขปญหาทั้งหมด หากเกิดความเสียหายกับทางน้ําและทางน้ําชลประทานหรืออาคารชลประทาน
หรือกับประชาชนที่ไดรับผลกระทบ อันเกิดจากการกระทําของผูขออนุญาต
หมายเหตุ :
เมื่อไดพิจาณาปญหาและอุปสรรคตางๆ ตองานชลประทานแลว หากมีกรณีดังตอไปนี้ใหสงเรื่อง
เสนอกรมชลประทาน โดยรองอธิบดีฝายบํารุงรักษา (ประธานคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ
ปฏิบัติ การขออนุญาตเกี่ยวกับที่ราชพัสดุและการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ) เพื่อพิจารณาสั่งการตอไป
ก. หากการพิจารณาทางดานวิศวกรรมแลวมีเงื่อนไขบางประการที่ไมสามารถปฏิบัติได หรือมี
เงื่อนไขเพิ่มเติม นอกเหนือจากที่กําหนด
ข. เปนโครงการที่มีผลกระทบเกินขอบเขตของสํานักชลประทาน
ค. เปนโครงการที่เปนแนวนโยบายของกรมชลประทาน
4. กลุมงานการใชพื้นที่ดานชลประทาน สวนปรับปรุงบํารุงรักษา สํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา
มีขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้
4.1 ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน รวมทั้งใหคําปรึกษา แนะนํา ปญหาเกี่ยวกับการขออนุญาตใช
ที่ราชพัสดุและที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน
4.2 ตรวจสอบสําเนาหนังสืออนุญาต หากมีขอผิดพลาดสงสําเนาหนังสืออนุญาตใหโครงการแกไข
4.3 รวบรวมรายละเอีย ดการอนุ ญาต ลงในฐานขอมูล การอนุญ าตใหใชที่ร าชพัส ดุและที่ดินของรัฐ
ประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน
หมายเหตุ
กรณีเจาหนาที่ผูรับคํารอง (ตามระเบียบกรมชลประทานวาดวยการขอใชและการจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่
ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน พ.ศ. 2551 ขอ 6) หรือผูอํานวยการสํานักชลประทานเปน
ผูพิจารณาไมใหความยินยอม หรือไมอนุญาตตามคํารองขอของผูขออนุญาตโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย
วาดวยการชลประทานหลวง โดยทําเปนหนังสือ (ตามขอ 9) และตามคําสั่งกรมชลประทานที่ ข 152/2555
ขอ 2.1 วรรคทาย ถือว าเปนคํ าสั่งทางปกครอง ดังนั้น นอกจากขอความในหนังสื อจะต องแจง เหตุผ ล
ขอกฎหมาย ตองระบุขอความวาหากประสงคจะอุทธรณ หรือโตแยงคําสั่งใหผูขออนุญาตยื่นอุทธรณ หรือ
โตแยงตอเจาหนาที่ผูทําคําสั่งทางปกครองภายใน 15 วันนับแตวันที่ผูขออนุญาตไดรับหนังสือแจง (ถาไม
กําหนดระยะเวลา 15 วัน สิทธิในการอุทธรณหรือโตแยงจะขยายเปน 1 ป นับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง)
2. เมื่ อเจ า หนา ที่ ผู รับคํ าร องหรื อผู อํา นวยการสํ า นั กชลประทานได รับหนังสื ออุทธรณห รื อโต แยงคํ า สั่งจาก
ผูอุทธรณแลวจะตองพิจารณาอุทธรณ หากมีความเห็นดังตอไปนี้
2.1 เห็ นด วยกั บคํ า อุ ทธรณ ไ ม วา ทั้ งหมดหรื อบางส วน (โดยสรุ ปจะยิ นยอมหรื ออนุ ญาต) ให ดํ า เนิ นการ
เปลี่ยนแปลงคําสั่งทางปกครองแลวแจงใหผูอุทธรณทราบเปนหนังสือไมเกิน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับ
อุทธรณ
2.2 ไมเห็นดวยกับคําอุทธรณไมวาทั้งหมดหรือบางสวน (โดยสรุปไมยินยอมหรือไมอนุญาต) ใหรายงาน
ความเห็นพรอมเหตุผลเสนออธิบดีกรมชลประทานผานผูบังคับบัญชาตามสายการบังคับบัญชาโดยดวน
ทั้งนี้เพื่ออธิบดีกรมชลประทานจะไดพิจารณาอุทธรณและแจงผลใหผูอุทธรณทราบไมเกิน 30 วัน
นับแตวันที่อธิบดีกรมชลประทานไดรับอุทธรณ
3. กรณีเปนการปฏิเสธผูขออนุญาตโดยสวนราชการอื่นที่เกี่ยวของ ใหผูอํานวยการสํานักชลประทานจัดทํ า
หนังสือแจงผูขออนุญาตใชสิทธิ์อุทธรณหรือโตแยงคําสั่งไปยังสวนราชการนั้น
1.

(ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบตั ิราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539)
**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ **
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เอกสารที่เกี่ยวของดานวิศวกรรม
1. รายงานการประชุม เรื่อง การจัดประโยชนที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน
เกี่ยวกับการเชาที่ดินที่จะทําเปนสถานที่ทองเที่ยว เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2529
2. รายงานการประชุม เรื่อง การขอใชที่ดินของกรมฯ เพื่อการทองเที่ยว ครั้งที่ 1/2530 เมื่อวันที่
26 พฤศจิกายน 2530 พรอมหลักเกณฑที่กําหนดขึ้นเพื่อถือปฏิบัติประกอบการประชุมฉบับนี้
3. หลักเกณฑการอนุญาตใหผูไดรับการสงเสริมการทองเที่ยวปลูกสราง แกไขหรือตอเติมสิ่งกอ
สราง หรือปลูกปกสิ่งใดภายในเขตชลประทาน หรือทางน้ําชลประทานบริเวณอางเก็บน้ํา ซึ่ง
อยูในความครอบครองของกรมชลประทาน เพื่อดําเนินการสงเสริมโครงการทองเที่ยว และผัง
แสดงบริเวณอางเก็บน้ํา (ประกอบบันทึกรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2530 เมื่อวันที่ 26
พฤศจิกายน 2530)
4. หลักเกณฑทางดานวิศวกรรม การขอใชที่ราชพัสดุในบริเวณเขื่อนและอางเก็บน้ําตางๆ (ราย
งานการประชุมคณะทํางานทางวิชาการดานสงน้ําและบํารุงรักษา ครั้งที่ 1/2542 นศุกรที่ 26
กุมภาพันธ 2542)
5. การดําการสงเสริมการทองเที่ยวใดๆ จะตองไดรับความเห็นชอบจากกรมชลประทานที่ครอบ
ครองดูแลนั้นกอน และจะตองเปนโครงการที่ไดรับความเห็นชอบตามโครงการสงเสริมของการ
ทองเที่ยวแหงประเทศไทย และจังหวัดที่อางเก็บน้ํานั้นตั้งอยู
6. ในสวนที่เกี่ยวของกับสวนราชการอื่น ผูไดรับการสงเสริมการทองเที่ยวจะตองแยกดําเนินการ
ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับของสวนราชการนั้นตามความเหมาะสม
7. ขอหามหรือรายละเอียดอื่นใด หนวยงานที่ครอบครองอางเก็บน้ําสามารถกําหนดเปนเงื่อนไข
ไวในหนังสืออนุญาตของแตละโครงการไป
8. หามมิใหผูไดรับการสงเสริมการทองเที่ยว กระทําการใดๆ อันอาจจะทําใหสภาพแวดลอมเปน
พิษ เชน ทิ้งขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล ปลอยน้ําเสีย ซึ่งทําใหเกิดเปนพิษแกน้ําธรรมชาติในอางเก็บ
น้ํา หรือสารเคมีจากน้ํามันเรือรั่วไหลลงในทางน้ําชลประทาน อันอาจจะทําใหน้ําเปนอันตราย
ตอการอุปโภค บริโภค หรือแกสุขภาพอนามัยของประชาชนโดยเด็ดขาด และจะตองมี
แผนการดําเนินงานการทองเที่ยว มีขอมูลรายละเอียดครบถวน

**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ **
คูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุ และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน
กรมชลประทาน
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เอกสารอางอิงของกระทรวงการคลัง และกรมธนารักษ

1. พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518
2. กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช
และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2545
3. กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช
และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
4. กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช
และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
5. คําสั่งกรมธนารักษ ที่ 281/2549 ลงวันที่ 15 พ.ค. 2549 เรื่อง การมอบอํานาจ
ใหผูวาราชการจังหวัดตามระบบบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
6. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2552
7. คําสั่งกรมธนารักษ ที่ 296/2553 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2553 เรื่อง หลักเกณฑ
การกําหนดอัตราคาเชา คาทดแทน และคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหา
ประโยชนในที่ราชพัสดุ
8. คําสั่งกรมธนารักษ ที่ 508/2553 ลงวันที่ 20 กันยายน 2553 เรื่องมอบอํานาจ
ใหธนารักษพื้นที่ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธนารักษ
9. คําสั่งกรมธนารักษ ที่ 509/2553 ลงวันที่ 20 กันยายน 2553 เรื่อง มอบอํานาจให
ผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธนารักษ

เอกสารอางอิงของกรมชลประทาน

1. พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 และที่แกไขเพิ่มเติม
2. ระเบียบกรมชลประทานวาดวยการขอใชและการจัดหาประโยชนเกี่ยวกับ
ที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน พ.ศ. 2551
3. ประกาศกรมชลประทานเรื่องการรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ พ.ศ. 2552
4. คําสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1021/2552 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ
ปฏิบัติการขออนุญาตเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ และการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ ลงวันที่ 26
พฤศจิกายน 2552
5. บันทึกขอความ ที่ ฝผง. 881/2554 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2554 เรื่อง ขออนุมัติ
ใชรหัสและแบบฟอรมที่ปรับปรุงใหมพรอมยกเลิกรหัสและแบบฟอรมเดิม
6. บันทึกขอความ ที่ E ฝผง. 128/2555 ลงวันที่ 25 มกราคม 2555 เรื่อง ขออนุญาต
ใชแบบฟอรม ผ.ย. 53, ผ.ย. 54, ผ.ย. 55
7. คําสั่งกรมชลประทานที่ ข 151/2555 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2555 เรื่อง มอบอํานาจ
ในการดําเนินการขอใชที่ดินของรัฐทุกประเภท
8. คําสั่งกรมชลประทานที่ ข152/2555 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2555 เรื่อง มอบอํานาจ
ดําเนินการกรณีหนวยงานของรัฐหรือบุคคลอื่นขอใชที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่
กรมชลประทานใชประโยชนนอกเหนือจากที่ราชพัสดุ
9. มาตรฐานการเขียนแบบงานชลประทาน (กรอบชื่อแบบ)
**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ **
คูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุ และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน
กรมชลประทาน
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12. การขออนุญาตเลี้ยงปลาในกระชัง
1. ผูขออนุญาตยื่นคํารองขอใชที่ดินตอโครงการหรือหนวยงานอื่นๆของกรมชลประทาน ตามที่ที่ดินนั้น
ตั้งอยู โดยมีหลักฐานประกอบคําขออนุญาตของผูขออนุญาตใชที่ดิน แบงไดดังนี้
1.1 สวนราชการ (กระทรวง ทบวง กรม องคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานของรัฐ หรือองคกรอื่นของรัฐ)
1.1.1 ยื่นคํารองขอใชที่ดิน (แบบ ชป.393) ลงนามโดยผูแทน กระทรวง ทบวง กรม องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น หนวยงานของรัฐ องคกรอื่นของรัฐ หรือผูรับมอบอํานาจ (มีหนังสือมอบอํานาจ)
1.1.2 แผนที่แสดงจุดที่ขออนุญาต แบบแปลน แผนผังที่แสดงรูปตัดตรงบริเวณที่ขออนุญาต (ขนาด A1)
พรอมรายการคํ านวณที่ มีวิศวกรซึ่งเปน ผูป ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติวิศวกร
พ.ศ. 2542 ลงนามรับรอง โดยใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตาม
สาขาที่ กําหนดไวในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิ ชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550
และหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
1.1.3 สําเนาหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ผูควบคุมการกอสราง (ลงนาม
รับรองสําเนา)โดยใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาที่กําหนดไว
ในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือรับรอง
ของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ระหวางทําการกอสรางสิ่งปลูกสรางใบอนุญาตตองไมหมดอายุ)
1.2 รัฐวิสาหกิจ
1.2.1 ยื่ นคํ ารองขอใช ที่ดิ น (แบบ ชป.393) ลงนามโดยผูแทนรัฐวิสาหกิจหรือผูไดรับมอบอํานาจ
(มีหนังสือมอบอํานาจพรอมทั้งติดอากรแสตมป 30 บาท)
1.2.2 แผนที่ แ สดงจุ ด ที่ ข ออนุ ญ าต แบบแปลน แผนผั ง ที่ แ สดงรู ป ตั ด ตรงบริ เ วณที่ ข ออนุ ญ าต
(ขนาด A1) พรอมรายการคํานวณ ที่มีวิศวกรซึ่งเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติ
วิศวกร พ.ศ. 2542 ลงนามรับรองโดยใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ตามสาขาที่กําหนดไวในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550
และหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
1.2.3 สําเนาหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ผูควบคุมการกอสราง (ลงนาม
รับรองสําเนา) โดยใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาที่กําหนด
ไวในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือรับรอง
ของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ระหวางทําการกอสรางสิ่งปลูกสรางใบอนุญาตตองไมหมดอายุ)
1.3 นิติบุคคล/บุคคลธรรมดา
1.3.1 ยื่นคํารองขอใชที่ดิน (แบบ ชป.393)
1.3.2 ตนฉบับหนังสือรับรองนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย รับรองไมเกิน
1 เดื อน หรื อสํ า เนาหนั งสื อรั บ รองนิ ติบุ คคลดังกลาวพร อมลงนามรับ รองโดยกรรมการผูมีอํานาจและ
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
หุนสวนผูจัดการผูที่มีอํานาจตามหนังสือของกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย (ลงนามรับรองสําเนา)
1.3.6 สําเนาโฉนดที่ดินของผูขออนุญาต (ลงนามรับรองสําเนา)
1.3.7 กรณีที่ดินของผูขออนุญาตมีบุคคลหลายบุคคลเปนเจาของกรรมสิทธิ์รวม ดังปรากฏรายละเอียด
ในโฉนดที่ดินที่แนบ เจาของกรรมสิทธิ์รวมทั้งหมดจะตองลงนามในฐานะผูขออนุญาตตามแบบฟอรม
ขออนุญาตใชที่ราชพัสดุ (ชป.393) ทุกรายหรือมอบอํานาจใหบุคคลใดกระทําการแทน โดยตองทําเปนหนังสือ
มอบอํานาจติดอากรแสตมป 30 บาท พรอมสําเนาบัตรประชาชน สําเนาทะเบียนบานของผูมอบอํานาจ
และผูรับมอบอํานาจ (ลงนามรับรองสําเนา)
1.3.8 กรณีที่ดินของผูขออนุญาตติดภาระจํานอง ตองมีหนังสือยินยอมจากผูรับจํานอง
1.3.9 แผนที่แสดงจุดที่ขออนุญาต แบบแปลน แผนผังที่แสดงรูปตัดตรงบริเวณที่ขออนุญาต (ขนาด A1)
พรอมรายการคํานวณ ที่มีวิศวกรซึ่งเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542
ลงนามรับรอง โดยใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาที่กําหนดไว
ในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือรับรอง
ของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
1.3.10 สําเนาหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ผูควบคุมการกอสราง (ลงนาม
รับรองสําเนา) โดยใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาที่กําหนด
ไวในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือรับรอง
ของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ระหวางทําการกอสรางสิ่งปลูกสรางใบอนุญาตฯ ตองไมหมดอายุ)
2. การดําเนินการตรวจสอบประเภทที่ดินที่ขออนุญาตใช โดยแบงที่ดินที่ขอใช ออกเปน 2 กรณี คือ กรณี
ที่ราชพัสดุ และกรณีที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชนนอกเหนือจากที่ราชพัสดุ
2.1 การดําเนินการในกรณีของที่ราชพัสดุ
2.1.1 การพิจารณาดําเนินการของโครงการ หรือหนวยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่ที่ราชพัสดุนั้นตั้งอยู
มีขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้
2.1.1.1 ให เจ า หนา ที่ ผู รับ คํ าร องดําเนิน การตรวจสอบประเภทที่ร าชพัส ดุ และคุณสมบัติของ
ผูขอเขาทําประโยชน ตลอดจนเอกสารหลักฐานที่จําเปนที่ใชประกอบคํารองนั้นโดยเร็ว
2.1.1.2 ถาคํารองนั้นขัดกับหลักเกณฑการขอใชหรือการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุในความ
ครอบครองของกรมชลประทาน และกฎหมายวา ดว ยการชลประทานหลวง ใหเจ าหนาที่ ผูรั บ คํา รอ ง
ทําหนังสือตอบแจงขอขัดของใหผูขอเขาทําประโยชนทราบโดยตรง ภายใน 7 วันทําการ นับแตวันรับคํารอง
2.1.1.3 หากคํ า ร อ งนั้ น ถู ก ต อ ง ให เ จ า หน า ที่ ผู รั บ คํ า ร อ งมี ห นั ง สื อ แจ ง ผู ข อเข า ทํ า ประโยชน
(ผูขออนุญาต) ภายใน 3 วันทําการ และใหผูขออนุญาตจัดทําแผนที่และผังบริเวณที่ราชพัสดุที่ขอใชนั้น
พรอมทํารายละเอียดประกอบแผนที่ระบุหมายเลขที่ดินตามหนังสือสําคัญหรือระวางหมุดหลักฐาน เนื้อที่ที่
ขอเขาทําประโยชนลงในแผนที่ใหชัดเจน รวมทั้งนําสงแบบแปลน รูปตัด ซึ่งแสดงรายละเอียดของสิ่งปลูก
สร างที่ จ ะขออนุ ญ าตดํ า เนิ น การในที่ ดิ น ที่ข อใช นั้น สงใหเจ าหน าที่ผูรั บ คํา รองเพื่อ จัดทํ าแบบรายงาน
ตรวจสอบที่ดิน และเปรียบเทียบรายละเอียดผังบริเวณตอไป
2.1.1.4 เจาหนาที่ของโครงการผูรับคํารอง ตองจัดทําแผนที่แสดงจุดขออนุญาต ผังบริเวณ และรูปตัด
ณ จุ ดขออนุ ญาตก อสร าง รวมทั้ งแบบรู ปตัดทางน้ําที่อยูดานเหนือน้ําและดานทายน้ําเปนระยะ 20 เมตร
จากจุดขออนุญาต โดยรายละเอียดขางตนนี้ ตองผานการลงนามเห็นชอบ อนุมัติในแบบและรายละเอียด
จากผูมีอํานาจตามกรอบแบบเอกสารที่กรมชลประทานกําหนดแนบทายคูมือนี้
**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ **
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2.1.1.5 จัดทํารายงานตรวจสอบการขออนุญาต ชป.393/8
2.1.1.6 ใหความเห็นทางดานวิศวกรรม พิจารณาปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ตองานชลประทาน
ใหเปน ไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และหลักเกณฑที่เกี่ยวของ
2.1.1.7 หากมี ความจํ า เป น จะกําหนดเงื่อนไขพิเศษนอกเหนือจากเงื่อนไขในหนังสืออนุญ าต
กําหนดได แตทั้งนี้ตองอยูภายใตกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และหลักเกณฑที่เกี่ยวของ
2.1.1.8 ใหผูมีอํานาจที่โครงการที่กําหนดไว ลงนามกํากับในแบบแปลน รูปตัด ซึ่งแสดงรายละเอียด
ของสิ่งปลูกสราง ที่ผูขออนุญาตนําสงทั้งหมด เพื่อนําเสนอผูอํานวยการในสายการบังคับบัญชาตอไป
2.1.1.9 ในกรณีที่ผูอํานวยการโครงการ หรือหนวยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่ที่ราชพัสดุนั้น
อยูในสายการบังคับบัญชาของสํานักชลประทาน ใหนําเสนอผูอํานวยการสํานักชลประทานใหความยินยอม
หรือไมใหความยินยอมตอไป
2.1.1.10 ในกรณีที่ผู อํานวยการสํานักงานกอสราง หรื อหน วยงานอื่ นๆ ของกรมชลประทานที่
ที่ ราชพั สดุ นั้ นไม ได อยู ในสายการบั งคั บบัญชาของสํานักชลประทาน ใหนําเสนอผู อํ านวยการตามสายการ
บังคับบัญชาของตนนั้น พิจารณาใหความเห็นในการขอใชประโยชนรวมกันกอน แลวจึงนําเสนอผูอํานวยการ
สํานักชลประทานใหความยินยอมหรือไมใหความยินยอมตอไป
2.1.2 การพิจารณาของสํานักชลประทาน
2.1.2.1 ผูอํานวยการสํานักชลประทานดําเนินการพิจารณาใหความยินยอมหรือไมใหความยินยอม
(ตามระเบียบกรมชลประทานวาดวยการขอใชและการจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุในความครอบครอง
ของกรมชลประทาน พ.ศ. 2551 ประกอบกฎหมายวาดวยการชลประทานหลวง)
2.1.2.2 กรณีใหความยินยอม (อนุญาต) ใหทําหนังสือลงนามแทนกรมชลประทาน กําหนดเงื่อนไข (ถามี)
พรอมเอกสารการขออนุญาต ใหกรมธนารักษหรือผูวาราชการจังหวัด หรือธนารักษพื้นที่ผูรับมอบอํานาจ
พิจารณา และสงสําเนาแจงผูขออนุญาต รับทราบตอไป
2.1.2.3 กรณีไมใหความยินยอม (ไมอนุญาต) ใหทําหนังสือไมอนุญาตโดยแจงเหตุผล ขอกฎหมาย
ใหผูขออนุญาตทราบ
2.1.3 การพิจารณาของกรมธนารักษหรือผูวาราชการจังหวัดหรือธนารักษพื้นที่ผูรับมอบอํานาจ
2.1.3.1 เมื่ ออธิ บ ดี ก รมธนารั ก ษห รือ ผูวาราชการจัง หวัด หรือธนารั กษพื้น ที่ผูรับ มอบอํ านาจ
พิจารณาอนุญาตใหใชที่ราชพัสดุดังกลาวแลว จึงใหผูขออนุญาตชําระคาทดแทนการใชประโยชน และแจง
การอนุญาตใชใหกรมชลประทานทราบเพื่อดําเนินการตอไป
2.1.3.2 ในกรณีอธิบดีกรมธนารักษ หรือผูวาราชการจังหวัด หรือธนารักษพื้นที่ผูรับมอบอํานาจ
พิจารณาไมอนุญาตใหใชที่ราชพัสดุดังกลาว จะแจงการไมอนุญาตใชใหผูขออนุญาตและกรมชลประทาน
ทราบตอไป
2.1.4 การออกหนังสืออนุญาตโครงการ หรือหนวยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่ที่ราชพัสดุนั้นตั้งอยู
2.1.4.1 เมื่ ออธิ บ ดี ก รมธนารั ก ษ หรื อผูวา ราชการจั งหวัด หรือธนารั กษพื้น ที่ผูรับ มอบอํ านาจ
พิจารณา อนุญาตใหใชที่ดิน และผูขอใชที่ดิน ไดชําระคาทดแทนการใชประโยชนพรอมลงนามในบันทึก
คํายินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขในแบบกรมธนารักษแลว จึงมีหนังสือแจงการอนุญาตใหกรมชลประทานทราบ
และตอมาเมื่อกรมชลประทานโดยโครงการแจงผูขออนุญาตมาลงนามในหนังสืออนุญาต ผ.ย. 41 ผูขออนุญาต
จึงจะเริ่มดําเนินการกอสรางไดภายหลังลงนามและตามเงื่อนไขในหนังสืออนุญาต
**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ **
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2.1.4.2 หนังสืออนุญาต ผ.ย. 41 นั้น มีการจัดทําจํานวน 4 ชุด ดังนี้
- ตนฉบับ เก็บไวที่โครงการ 1 ชุด
- คูฉบับ เก็บไวที่ผูรับอนุญาต 1 ชุด
- สําเนา เก็บไวที่สํานักชลประทาน 1 ชุด
- สําเนา เก็บไวที่กลุมงานการใชพื้นที่ดานชลประทาน 1 ชุด
2.2 การดําเนินการในกรณีของที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน นอกเหนือจากที่
ราชพัสดุ
2.2.1 การพิจารณาดําเนินการของโครงการ หรือหนวยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่ที่ดินของรัฐประเภทอื่น
ที่กรมชลประทานใชประโยชนนอกเหนือจากที่ราชพัสดุนั้น ตั้งอยู มีขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้
2.2.1.1 ใหเจาหนาที่ผูรับคํารองดําเนินการตรวจสอบประเภทที่ดินที่มีผูมาขออนุญาตใชนั้นเปน
ที่ดินฯ ที่หนวยงานของรัฐนั้นๆ ไดอนุญาตใหกรมชลประทานใชประโยชนภายในกรอบวัตถุประสงคที่ขอใช
โดยตองพิจารณาเงื่อนไขการไดรับอนุญาต และพิจารณาวามีขอหามใหผูอื่นมาใชประโยชนรวมไดหรือไม
2.2.1.2 หากหนวยงานของรัฐที่อนุญาตใหกรมชลประทานใชประโยชนที่ดินฯ ระบุเงื่อนไขหาม
กรมชลประทานนํ า ที่ ดิ น ที่ ไ ด รั บ อนุ ญ าตไปใช น อกกิ จ การที่ ข อหรื อ ไปให ผู อื่ น ใช ป ระโยชน ร ว มด ว ย
ใหโ ครงการหรื อหน ว ยงานอื่ น ๆ ของกรมชลประทานที่ รับ คํา รองนั้น ทํ าหนั งสือใหผูอํ านวยการสํานั ก
ชลประทาน ผูอํานวยการสํานักพัฒนาแหลงน้ําขนาดกลาง ผูอํานวยการสํานักพัฒนาแหลงน้ําขนาดใหญ
ตามสายการบั งคั บ บั ญ ชาแล ว แต กรณี แจ งตอบเหตุ ขั ดข องดั งกล าวให ผู ขออนุ ญ าตทราบ (ตามคํ า สั่ ง
กรมชลประทานที่ ข 152/2555)
2.2.1.3 หากหนวยงานของรัฐที่อนุญาตใหกรมชลประทานใชประโยชนที่ดินฯ ไมไดระบุหรือมีเงื่อนไข
หามกรมชลประทานนําที่ดินที่ไดรับอนุญาต ไปใหผูอื่นใชประโยชนรวมดวย ใหโครงการหรือหนวยงานอื่นๆ
ของกรมชลประทานที่รับคํารองนั้น ดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูขอเขาทําประโยชน ตลอดจน
เอกสารหลักฐานที่จําเปนที่ใชประกอบคํารองนั้นโดยเร็ว แลวจัดทํารายงานตรวจสอบการขออนุญาต
ชป.393/8
2.2.1.4 พิจารณาใหความเห็นทางดานวิศวกรรม โดยพิจารณาปญหาและอุปสรรคตางๆตองาน
ชลประทาน วาคํารองนั้นขัดกับการใชประโยชนในการชลประทาน ตามกฎหมายวาดวยการชลประทาน
หลวง กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และหลักเกณฑที่เกี่ยวของ และหลักเกณฑตามระเบียบกรมชลประทาน
ว าด ว ยการขอใช แ ละการจั ดหาประโยชนเกี่ ย วกับ ที่ร าชพัส ดุในความครอบครองของกรมชลประทาน
พ.ศ. 2551 โดยอนุโลมหรือไม
2.2.1.5 หากเจาหนาที่ผูรับคํารองพิจารณาในเบื้องตนตามขอ 2.2.1.3 และ 2.2.1.4 แลว เห็นวามี
ข อ ขั ด ข อ งในการขอใช ป ระโยชน ร ว มกั น หรื อ มีข อ ขั ดข อ งในดา นวิ ศวกรรม ตามกฎหมายว า ด ว ยการ
ชลประทานหลวง ฯลฯ ใหเสนอความเห็นขอขัดของในการขอใชประโยชนรวมกันหรือมีขอขัดของในดาน
วิศวกรรม ใหผูบังคับบัญชาตามสายการบังคับบัญชาพิจารณา
2.2.1.6 หากเจาหนาที่ผูรับคํารองพิจารณาในเบื้องตนตามขอ 2.2.1.3 และ 2.2.1.4 แลว เห็นวาไมมี
ขอขั ดข องในการขอใชประโยชนรว มกัน และไมมีขอขัดของในดานวิศวกรรม ตามกฎหมายวาด วยการ
ชลประทานหลวง ฯลฯ ใหผูขออนุญาตจัดทําแผนที่และผังบริเวณที่ดินของรัฐที่ขอใชนั้น พรอมทํารายละเอียด
ประกอบแผนที่ระบุหมายเลขที่ดินตามหนังสือสําคัญหรือระวางหมุดหลักฐาน เนื้อที่ที่ขอเขาทําประโยชน
ลงในแผนที่ใหชัดเจน รวมทั้งนําสงแบบแปลน รูปตัด ซึ่งแสดงรายระเอียดของสิ่งปลูกสรางที่จะขออนุญาต
**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ **
คูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุ และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน
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ดําเนินการในที่ดินที่ขอใชนั้น สงใหเจาหนาที่ผูรับคํารองเพื่อจัดทําแบบรายงานตรวจสอบที่ดินและเปรียบ
เทียบรายละเอียดผังบริเวณตอไป
2.2.1.7 เจาหนาที่ของโครงการผูรับคํารอง ตองจัดทําแผนที่แสดงจุดขออนุญาต ผังบริเวณ และรูปตัด
ณ จุ ด ขออนุ ญ าตก อ สร า ง รวมทั้ ง แบบรู ป ตั ด ทางน้ํ า ที่ อ ยู ด า นเหนื อ น้ํ า และด า นท า ยน้ํ า เป น ระยะ
20 เมตร จากจุดขออนุ ญาต โดยรายละเอียดขางตนนี้ตองผานการลงนามเห็ นชอบ อนุมัติในแบบและ
รายละเอียดจากผูมีอํานาจตามกรอบแบบเอกสารที่กรมชลประทานกําหนดแนบทายคูมือนี้
2.2.1.8 หากมีความจําเปนจะกําหนดเงื่อนไขพิเศษนอกเหนือจากเงื่อนไขในหนังสืออนุญาตกําหนดได
แตทั้งนี้ตองอยูภายใตกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และหลักเกณฑที่เกี่ยวของ
2.2.1.9 ใหผูมีอํานาจที่โครงการที่กําหนดไวลงนามกํากับในแบบแปลน รูปตัด ซึ่งแสดงรายละเอียด
ของสิ่งปลูกสรางที่ผูขออนุญาตนําสงทั้งหมด เพื่อนําเสนอผูอํานวยการในสายการบังคับบัญชาตอไป
2.2.1.10 ในกรณีที่ผูอํานวยการโครงการ หรือหนวยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่ที่ดินฯ นั้น อยูใน
สายการบั งคั บ บัญ ชาของสํา นั กชลประทาน ใหนําเสนอผูอํานวยการสํานักชลประทานใหความยินยอม
หรือไมใหความยินยอมตอไป
2.2.1.11 ในกรณีที่ผูอํานวยการสํานักงานกอสราง หรือหนวยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่ที่ดินฯ นั้น
ไมไดอยูในสายการบังคับบัญชาของสํานักชลประทาน ใหนําเสนอผูอํานวยการตามสายการบังคับบัญชาของ
ตนพิจารณาใหความเห็นในการขอใชประโยชนรวมกันกอนแลวจึงนําเสนอผูอํานวยการสํานักชลประทาน
ใหความยินยอมหรือไมใหความยินยอมตอไป
2.2.2 การพิจารณาของสํานักชลประทาน
2.2.2.1 ผูอํานวยการสํานักชลประทานพิจารณาใหความยินยอมหรือไมใหความยินยอม (ตามคําสั่ง
กรมชลประทานที่ ข 152/2555 ประกอบกฎหมายว า ด ว ยการชลประทานหลวง และตามระเบี ย บ
กรมชลประทานว า ด ว ยการขอใช และการจัด หาประโยชนเกี่ย วกับ ที่ร าชพัส ดุในความครอบครองของ
กรมชลประทาน พ.ศ. 2551 โดยอนุโลม ทั้งนี้ตองอยูภายใตกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขของหนวยงานของรัฐที่อนุญาตใหกรมชลประทานใชประโยชนในที่ดินของรัฐประเภทนั้น)
2.2.2.2 กรณีใหความยินยอม (อนุญาต) ใหทําหนังสือลงนามแทนกรมชลประทาน แจงผูขออนุญาต
พร อมกํ าหนดเงื่ อนไข (ถามี ) เพื่อให ผู ขออนุญ าตใช ป ระกอบการยื่น คํ า ขออนุ ญ าตต อหน ว ยงานของรัฐ
ที่เกี่ยวของ ซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยูเพื่อพิจารณาตามอํานาจและหนาที่
2.2.2.3 กรณีไมใหความยินยอม (ไมอนุญาต) ใหทําหนังสือไมอนุญาตแจงผูขออนุญาตทราบ โดยแจง
เหตุผล ขอกฎหมาย พรอมแจงสิทธิการอุทธรณภายใน 15 วัน นับแตวันที่ผูขออนุญาตไดรับหนังสือแจง
2.2.3 การพิจารณาของหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของซึ่งมีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายในการอนุมัติ
อนุญาตใชที่ดินของรัฐที่ตั้งอยู
2.2.3.1 เมื่อหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู พิจารณาอนุญาตใหใชที่ดินดังกลาวแลว
จะแจงใหผูขออนุญาต (หรือไดแจงใหกรมชลประทานทราบดวย) เพื่อดําเนินการตอไป
2.2.3.2 ในกรณี ห น ว ยงานของรั ฐ ที่เกี่ย วของซึ่ง ที่ดิน นั้น ตั้ งอยู พิจ ารณาไม อนุญ าตใหใชที่ดิ น
ดังกลาว จะแจงการไมอนุญาตใชใหผูขออนุญาต (หรือไดแจงใหกรมชลประทานทราบดวย)
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2.2.4 การออกหนังสืออนุญาตโครงการ หรือหนวยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่ที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่
กรมชลประทานใชประโยชนนอกเหนือจากที่ราชพัสดุ
2.2.4.1 เมื่อหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยูพิจารณาอนุญาตใหใชที่ดิน และผูขอใช
ไดดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และหลักเกณฑของหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของนั้นแลว
จึงมีหนังสือแจงการอนุญาตใหกรมชลประทานทราบ
2.2.4.2 เมื่อกรมชลประทานโดยโครงการ แจงผูขออนุญาตมาลงนามในหนังสืออนุญาต ผ.ย. 41
ผูขออนุญาตจึงจะเริ่มดําเนินการกอสรางไดภายหลังลงนามและตามเงื่อนไขในหนังสืออนุญาต
2.2.4.3 หนังสืออนุญาต ผ.ย. 41 นั้น มีการจัดทําจํานวน 4 ชุด ดังนี้
- ตนฉบับ เก็บไวที่โครงการ 1 ชุด
- คูฉบับ เก็บไวที่ผูรับอนุญาต 1 ชุด
- สําเนา เก็บไวที่สํานักชลประทาน 1 ชุด
- สําเนา เก็บไวที่กลุมงานการใชพื้นที่ดานชลประทาน 1 ชุด
3. การพิจารณาดานวิศวกรรม
3.1 ตรวจสอบประเภททางน้ําที่ขออนุญาตที่ขออนุญาตนั้น
3.2 พิ จ ารณาการสร า งกระชั ง ปลาและการเลี้ ย งปลาในกระชั ง ต อ งไม ก ระทบต อ น้ํ า และทางน้ํ า
ชลประทานหรืออาคารชลประทานตางๆ
3.3 พิจารณาวาสิ่งกอสรางที่เกิดขึ้นขัดขวางการไหลของน้ําหรือไม
3.4 อนุญาตใหทําการเลี้ยงปลาในกระชังไดไมเกิน 0.25 % ของพื้นที่ผิวน้ําระดับต่ําสุดใน ในบริเวณที่ขออนุญาต
3.5 การดํ า เนิ น การต อ งเป น ไปตามมาตรฐานที่ กํ า หนดไว ใ นหนั ง สื อ ของ กองสิ่ ง แวดล อ มประมง
กรมประมง ที่ กษ.0541/ 6789 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2543 เรื่องการเลี้ยงปลาในกระชัง
3.6 ตองมีการตรวจสอบคุณภาพน้ําบริเวณที่ทําการเลี้ยงปลาวากอใหเกิดมลพิษทางน้ําหรือไม ทุกๆ
หนึ่งเดือนในฤดูแลง และทุกๆสองเดือนในฤดูฝน โดยหองปฎิบัติการตรวจสอบคุณภาพน้ําของเอกชนที่ไดรับ
การรับรองจากหนวยงานรัฐบาล เปนผูดําเนินการตรวจสอบตามเกณฑมาตรฐานของกรมชลประทานกําหนด (ตาม
เอกสารที่แนบ) และผูขออนุญาตตองเปนผูจายคาใชจายที่เกิดขึ้น
3.7 บริเวณที่ขออนุญาตจะตองมีระยะหางจากเขื่อน หรืออาคารชลประทานไมนอยกวา 1 กิโลเมตร
3.8 ตรวจดู แบบแปลนของผูขออนุ ญ าต และแบบแปลนรูป ตัด ผั งบริเวณของโครงการ ที่มีการขอ
อนุญาต วามีความ สอดคลองกันหรือไม
3.9 ผูขออนุญาตตองมีหนังสือยืนยันกับกรมชลประทาน วายอมรับผิดชอบคาเสียหายและคาใชจายในการ
จัดการแกไขปญหาทั้งหมด หากเกิดความเสียหายกับน้ําและทางน้ําชลประทานหรืออาคารชลประทาน หรือกับ
ประชาชนที่ไดรับผลกระทบ อันเกิดจากการกระทําของผูขออนุญาต
หมายเหตุ :
เมื่อไดพิจารณาปญหาและอุปสรรคตางๆ ตองานชลประทานแลว หากมีกรณีดังตอไปนี้ใหสงเรื่อง
เสนอกรมชลประทาน โดยรองอธิบดีฝายบํารุงรักษา (ประธานคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ
ปฏิบัติ การขออนุญาตเกี่ยวกับที่ราชพัสดุและการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ) เพื่อพิจารณาสั่งการตอไป
ก. หากการพิจารณาทางดานวิศวกรรมแลวมีเงื่อนไขบางประการที่ไมสามารถปฏิบัติได หรือมี
เงื่อนไขเพิ่มเติม นอกเหนือจากที่กําหนด
ข. เปนโครงการที่มีผลกระทบเกินขอบเขตของสํานักชลประทาน
ค. เปนโครงการที่เปนแนวนโยบายของกรมชลประทาน
**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ **
คูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุ และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน
กรมชลประทาน
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4. กลุมงานการใชพื้นที่ดานชลประทาน สวนปรับปรุงบํารุงรักษา สํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา
มีขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้
4.1 ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน รวมทั้งใหคําปรึกษา แนะนําปญหาเกี่ยวกับการขออนุญาตใช
ที่ราชพัสดุและที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน
4.2 ตรวจสอบสําเนาหนังสืออนุญาต หากมีขอผิดพลาดสงสําเนาหนังสืออนุญาตใหโครงการแกไข
4.3 รวบรวมรายละเอีย ดการอนุ ญาต ลงในฐานขอมูล การอนุญ าตใหใชที่ร าชพัส ดุและที่ดินของรัฐ
ประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน
หมายเหตุ

กรณีเจาหนาที่ผูรับคํารอง (ตามระเบียบกรมชลประทานวาดวยการขอใชและการจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่
ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน พ.ศ. 2551 ขอ 6) หรือผูอํานวยการสํานักชลประทานเปน
ผูพิจารณาไมใหความยินยอม หรือไมอนุญาตตามคํารองขอของผูขออนุญาตโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย
วาดวยการชลประทานหลวง โดยทําเปนหนังสือ (ตามขอ 9) และตามคําสั่งกรมชลประทานที่ ข 152/2555
ขอ 2.1 วรรคทาย ถือว าเปนคํ าสั่งทางปกครอง ดังนั้น นอกจากขอความในหนังสื อจะต องแจง เหตุผ ล
ขอกฎหมาย ตองระบุขอความวาหากประสงคจะอุทธรณ หรือโตแยงคําสั่งใหผูขออนุญาตยื่นอุทธรณ หรือ
โตแยงตอเจาหนาที่ผูทําคําสั่งทางปกครองภายใน 15 วันนับแตวันที่ผูขออนุญาตไดรับหนังสือแจง (ถาไม
กําหนดระยะเวลา 15 วัน สิทธิในการอุทธรณหรือโตแยงจะขยายเปน 1 ป นับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง)
2. เมื่ อเจ า หนา ที่ ผู รับคํ าร องหรื อผู อํา นวยการสํ า นั กชลประทานได รับหนังสื ออุทธรณห รื อโต แยงคํ า สั่งจาก
ผูอุทธรณแลวจะตองพิจารณาอุทธรณ หากมีความเห็นดังตอไปนี้
2.1 เห็ นด วยกั บคํ า อุ ทธรณ ไ ม วา ทั้ งหมดหรื อบางส วน (โดยสรุ ปจะยิ นยอมหรื ออนุ ญาต) ให ดํ า เนิ นการ
เปลี่ยนแปลงคําสั่งทางปกครองแลวแจงใหผูอุทธรณทราบเปนหนังสือไมเกิน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับ
อุทธรณ
2.2 ไมเห็นดวยกับคําอุทธรณไมวาทั้งหมดหรือบางสวน (โดยสรุปไมยินยอมหรือไมอนุญาต) ใหรายงาน
ความเห็นพรอมเหตุผลเสนออธิบดีกรมชลประทานผานผูบังคับบัญชาตามสายการบังคับบัญชาโดยดวน
ทั้งนี้เพื่ออธิบดีกรมชลประทานจะไดพิจารณาอุทธรณและแจงผลใหผูอุทธรณทราบไมเกิน 30 วัน
นับแตวันที่อธิบดีกรมชลประทานไดรับอุทธรณ
3. กรณีเปนการปฏิเสธผูขออนุญาตโดยสวนราชการอื่นที่เกี่ยวของ ใหผูอํานวยการสํานักชลประทานจัดทํ า
หนังสือแจงผูขออนุญาตใชสิทธิ์อุทธรณหรือโตแยงคําสั่งไปยังสวนราชการนั้น
1.

(ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบตั ิราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539)

**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ **
คูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุ และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน
กรมชลประทาน
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เอกสารที่เกี่ยวของดานวิศวกรรม
1. หนังสือกองสิ่งแวดลอมประมง กรมประมง ที่ กษ 0541/6789 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2543
2. หลักเกณฑในการขออนุญาตเลี้ยงปลาในกระชังของสํานักอุทกวิทยาและบริหารน้ํา ลงวันที่ 6
มีนาคม 2544
3. หลักเกณฑการอนุญาตใหผูไดรับการสงเสริมการทองเที่ยวปลูกสราง หรือแกไข หรือตอเติมสิ่ง
ก อ สร า ง หรื อ ปลู ก ป ก สิ่ ง ใดภายในเขตชลประทานหรื อ ทางน้ํ า ชลประทาน หรื อ ทางน้ํ า
ชลประทานบริเวณอางเก็บน้ํา ซึ่งอยูในความครอบครองของกรมชลประทาน เพื่อดําเนินการ
สงเสริมโครงการทองเที่ยว และผังแสดงบริเวณอางเก็บน้ํา (ประกอบบันทึกรายงานการประชุม
ครั้งที่ 1/2530 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2530)
4. หลั ก เกณฑ ท างด า นวิ ศ วกรรม การขอใช ที่ ร าชพั ส ดุ ใ นบริ เ วณเขื่ อ นและอ า งเก็ บ น้ํ า ต า งๆ
(ราย งานการประชุ มคณะทํ างานทางวิช าการด านสง น้ํ า และบํ า รุ งรั ก ษา ครั้งที่ 1/2542
วันศุกร ที่ 26 กุมภาพันธ 2542)
5. คําสั่งกรมชลประทาน ที่ 73/2554 ลงวัน ที่ 1 เมษายน 2554 เรื่อง การป องกันและแกไข
การระบายน้ําที่มีคุณภาพต่ําลงทางน้ําชลประทาน และทางน้ําที่ตอเชื่อมกับทางน้ําชลประทาน
ในเขตพื้นที่โครงการชลประทาน

**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ **
คูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุ และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน
กรมชลประทาน
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เอกสารอางอิงของกระทรวงการคลัง และกรมธนารักษ

1. พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518
2. กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช
และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2545
3. กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช
และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
4. กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช
และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
5. คําสั่งกรมธนารักษ ที่ 281/2549 ลงวันที่ 15 พ.ค. 2549 เรื่อง การมอบอํานาจ
ใหผูวาราชการจังหวัดตามระบบบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
6. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2552
7. คําสั่งกรมธนารักษ ที่ 296/2553 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2553 เรื่อง หลักเกณฑ
การกําหนดอัตราคาเชา คาทดแทน และคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหา
ประโยชนในที่ราชพัสดุ
8. คําสั่งกรมธนารักษ ที่ 508/2553 ลงวันที่ 20 กันยายน 2553 เรื่องมอบอํานาจ
ใหธนารักษพื้นที่ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธนารักษ
9. คําสั่งกรมธนารักษ ที่ 509/2553 ลงวันที่ 20 กันยายน 2553 เรื่อง มอบอํานาจให
ผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธนารักษ

เอกสารอางอิงของกรมชลประทาน

1. พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 และที่แกไขเพิ่มเติม
2. ระเบียบกรมชลประทานวาดวยการขอใชและการจัดหาประโยชนเกี่ยวกับ
ที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน พ.ศ. 2551
3. ประกาศกรมชลประทานเรื่องการรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ พ.ศ. 2552
4. คําสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1021/2552 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ
ปฏิบัติการขออนุญาตเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ และการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ ลงวันที่ 26
พฤศจิกายน 2552
5. บันทึกขอความ ที่ ฝผง. 881/2554 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2554 เรื่อง ขออนุมัติ
ใชรหัสและแบบฟอรมที่ปรับปรุงใหมพรอมยกเลิกรหัสและแบบฟอรมเดิม
6. บันทึกขอความ ที่ E ฝผง. 128/2555 ลงวันที่ 25 มกราคม 2555 เรื่อง ขออนุญาต
ใชแบบฟอรม ผ.ย. 53, ผ.ย. 54, ผ.ย. 55
7. คําสั่งกรมชลประทานที่ ข 151/2555 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2555 เรื่อง มอบอํานาจ
ในการดําเนินการขอใชที่ดินของรัฐทุกประเภท
8. คําสั่งกรมชลประทานที่ ข152/2555 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2555 เรื่อง มอบอํานาจ
ดําเนินการกรณีหนวยงานของรัฐหรือบุคคลอื่นขอใชที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่
กรมชลประทานใชประโยชนนอกเหนือจากที่ราชพัสดุ
9. มาตรฐานการเขียนแบบงานชลประทาน (กรอบชื่อแบบ)
**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ **
คูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุ และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน
กรมชลประทาน
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13. การขออนุญาตใหขุดลอก
1. ผูขออนุญาตยื่นคํารองขอใชที่ดินตอโครงการหรือหนวยงานอื่นๆของกรมชลประทาน ตามที่ที่ดินนั้น
ตั้งอยู โดยมีหลักฐานประกอบคําขออนุญาตของผูขออนุญาตใชที่ดิน แบงไดดังนี้
1.1 สวนราชการ (กระทรวง ทบวง กรม องคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานของรัฐ หรือองคกรอื่นของรัฐ)
1.1.1 ยื่นคํารองขอใชที่ดิน (แบบ ชป.393) ลงนามโดยผูแทน กระทรวง ทบวง กรม องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น หนวยงานของรัฐ องคกรอื่นของรัฐ หรือผูรับมอบอํานาจ (มีหนังสือมอบอํานาจ)
1.1.2 แผนที่แสดงจุดที่ขออนุญาต แบบแปลน แผนผังที่แสดงรูปตัดตรงบริเวณที่ขออนุญาต (ขนาด A1)
พรอมรายการคํ านวณที่ มีวิศวกรซึ่งเปน ผูป ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติวิศวกร
พ.ศ. 2542 ลงนามรับรอง โดยใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตาม
สาขาที่ กําหนดไวในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชี พวิ ศวกรรม และวิ ชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550
และหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
1.1.3 สําเนาหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ผูควบคุมการกอสราง (ลงนาม
รับรองสําเนา)โดยใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาที่กําหนดไว
ในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือรับรอง
ของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ระหวางทําการกอสรางสิ่งปลูกสรางใบอนุญาตตองไมหมดอายุ)
1.2 รัฐวิสาหกิจ
1.2.1 ยื่ นคํ ารองขอใช ที่ดิ น (แบบ ชป.393) ลงนามโดยผูแทนรัฐวิสาหกิจหรือผูไดรับมอบอํานาจ
(มีหนังสือมอบอํานาจพรอมทั้งติดอากรแสตมป 30 บาท)
1.2.2 แผนที่ แ สดงจุ ด ที่ ข ออนุ ญ าต แบบแปลน แผนผั ง ที่ แ สดงรู ป ตั ด ตรงบริ เ วณที่ ข ออนุ ญ าต
(ขนาด A1) พรอมรายการคํานวณ ที่มีวิศวกรซึ่งเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติ
วิศวกร พ.ศ. 2542 ลงนามรับรองโดยใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ตามสาขาที่กําหนดไวในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550
และหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
1.2.3 สําเนาหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ผูควบคุมการกอสราง (ลงนาม
รับรองสําเนา) โดยใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาที่กําหนด
ไวในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือรับรอง
ของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ระหวางทําการกอสรางสิ่งปลูกสรางใบอนุญาตตองไมหมดอายุ)
1.3 นิติบุคคล/บุคคลธรรมดา
1.3.1 ยื่นคํารองขอใชที่ดิน (แบบ ชป.393)
1.3.2 ตนฉบับหนังสือรับรองนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย รับรองไมเกิน
1 เดื อน หรื อสํ า เนาหนั งสื อรั บ รองนิ ติบุ คคลดังกลาวพรอมลงนามรับ รองโดยกรรมการผูมีอํานาจและ
ประทับตราสําคัญของนิติบุคคลนั้น หรือโดยหุนสวนผูจัดการผูมีอํานาจ หรือหนังสือรับรองนิติบุคคลทาง
อิเล็กทรอนิกส
1.3.3 สําเนาบัตรประชาชน สําเนาทะเบียนบานของผูขออนุญาต (ลงนามรับรองสําเนา)
1.3.4 ถามีการมอบอํานาจ ตองทําเปนหนังสือมอบอํานาจติดอากรแสตมป 30 บาท พรอมสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบาน ของผูมอบอํานาจและของผูรับมอบอํานาจ (ลงนามรับรองสําเนา)
**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ **
คูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุ และที่ดินของรัฐประเภทอื่นทีกรมชลประทานใช
่ กรมชลประทานใชประโยชน
กรมชลประทาน
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1.3.5 หากเปนบริษัท หางหุนสวน ผูมีสิทธิลงนามในหนังสือมอบอํานาจจะตองเปนกรรมการหรือ
หุนสวนผูจัดการผูที่มีอํานาจตามหนังสือของกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย (ลงนามรับรองสําเนา)
1.3.6 สําเนาโฉนดที่ดินของผูขออนุญาต (ลงนามรับรองสําเนา)
1.3.7 กรณีที่ดินของผูขออนุญาตมีบุคคลหลายบุคคลเปนเจาของกรรมสิทธิ์รวม ดังปรากฏรายละเอียด
ในโฉนดที่ดินที่แนบ เจาของกรรมสิทธิ์รวมทั้งหมดจะตองลงนามในฐานะผูขออนุญาตตามแบบฟอรม
ขออนุญาตใชที่ราชพัสดุ (ชป.393) ทุกรายหรือมอบอํานาจใหบุคคลใดกระทําการแทน โดยตองทําเปนหนังสือ
มอบอํานาจติดอากรแสตมป 30 บาท พรอมสําเนาบัตรประชาชน สําเนาทะเบียนบานของผูมอบอํานาจ
และผูรับมอบอํานาจ (ลงนามรับรองสําเนา)
1.3.8 กรณีที่ดินของผูขออนุญาตติดภาระจํานอง ตองมีหนังสือยินยอมจากผูรับจํานอง
1.3.9 แผนที่แสดงจุดที่ขออนุญาต แบบแปลน แผนผังที่แสดงรูปตัดตรงบริเวณที่ขออนุญาต (ขนาด A1)
พรอมรายการคํานวณ ที่มีวิศวกรซึ่งเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542
ลงนามรับรอง โดยใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาที่กําหนดไว
ในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือรับรอง
ของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
1.3.10 สําเนาหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ผูควบคุมการกอสราง (ลงนาม
รับรองสําเนา) โดยใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาที่กําหนด
ไวในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือรับรอง
ของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ระหวางทําการกอสรางสิ่งปลูกสรางใบอนุญาตฯ ตองไมหมดอายุ)
2. การดําเนินการตรวจสอบประเภทที่ดินที่ขออนุญาตใช โดยแบงที่ดินที่ขอใช ออกเปน 2 กรณี คือ กรณี
ที่ราชพัสดุ และกรณีที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชนนอกเหนือจากที่ราชพัสดุ
2.1 การดําเนินการในกรณีของที่ราชพัสดุ
2.1.1 การพิจารณาดําเนินการของโครงการ หรือหนวยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่ที่ราชพัสดุนั้นตั้งอยู
มีขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้
2.1.1.1 ให เจ า หนา ที่ ผู รับ คํ าร องดําเนิน การตรวจสอบประเภทที่ร าชพัส ดุ และคุณสมบัติของ
ผูขอเขาทําประโยชน ตลอดจนเอกสารหลักฐานที่จําเปนที่ใชประกอบคํารองนั้นโดยเร็ว
2.1.1.2 ถาคํารองนั้นขัดกับหลักเกณฑการขอใชหรือการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุในความ
ครอบครองของกรมชลประทาน และกฎหมายว า ด ว ยการชลประทานหลวง ให เจ า หน า ที่ ผู รั บ คํ า รอ ง
ทําหนังสือตอบแจงขอขัดของใหผูขอเขาทําประโยชนทราบโดยตรง ภายใน 7 วันทําการ นับแตวันรับคํารอง
2.1.1.3 หากคํ า ร อ งนั้ น ถู ก ต อ ง ให เ จ า หน า ที่ ผู รั บ คํ า ร อ งมี ห นั ง สื อ แจ ง ผู ข อเข า ทํ า ประโยชน
(ผูขออนุญาต) ภายใน 3 วันทําการ และใหผูขออนุญาตจัดทําแผนที่และผังบริเวณที่ราชพัสดุที่ขอใชนั้น
พรอมทํารายละเอียดประกอบแผนที่ระบุหมายเลขที่ดินตามหนังสือสําคัญหรือระวางหมุดหลักฐาน เนื้อที่ที่
ขอเขาทําประโยชนลงในแผนที่ใหชัดเจน รวมทั้งนําสงแบบแปลน รูปตัด ซึ่งแสดงรายละเอียดของสิ่งปลูก
สร า งที่ จ ะขออนุ ญ าตดํ า เนิ น การในที่ ดิ น ที่ข อใช นั้น สงใหเจ าหน าที่ผูรั บ คํา รองเพื่อ จัดทํ าแบบรายงาน
ตรวจสอบที่ดิน และเปรียบเทียบรายละเอียดผังบริเวณตอไป
2.1.1.4 เจาหนาที่ของโครงการผูรับคํารอง ตองจัดทําแผนที่แสดงจุดขออนุญาต ผังบริเวณ และรูปตัด
ณ จุ ดขออนุ ญาตก อสร าง รวมทั้ งแบบรู ปตัดทางน้ําที่อยูดานเหนือน้ําและดานทายน้ําเปนระยะ 20 เมตร
จากจุดขออนุญาต โดยรายละเอียดขางตนนี้ ตองผานการลงนามเห็นชอบ อนุมัติในแบบและรายละเอียด
จากผูมีอํานาจตามกรอบแบบเอกสารที่กรมชลประทานกําหนดแนบทายคูมือนี้
**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ **
คูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุ และที่ดินของรัฐประเภทอื่นทีกรมชลประทานใช
่ กรมชลประทานใชประโยชน
กรมชลประทาน
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2.1.1.5 จัดทํารายงานตรวจสอบการขออนุญาต ชป.393/8
2.1.1.6 ใหความเห็นทางดานวิศวกรรม พิจารณาปญหาและอุปสรรคตางๆ ตองานชลประทานใหเปน
ไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และหลักเกณฑที่เกี่ยวของ
2.1.1.7 หากมี ความจํ า เป น จะกําหนดเงื่อนไขพิเศษนอกเหนือจากเงื่อนไขในหนังสืออนุญาต
กําหนดได แตทั้งนี้ตองอยูภายใตกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และหลักเกณฑที่เกี่ยวของ
2.1.1.8 ใหผูมีอํานาจที่โครงการที่กําหนดไว ลงนามกํากับในแบบแปลน รูปตัด ซึ่งแสดงรายละเอียด
ของสิ่งปลูกสราง ที่ผูขออนุญาตนําสงทั้งหมด เพื่อนําเสนอผูอํานวยการในสายการบังคับบัญชาตอไป
2.1.1.9 ในกรณีที่ผูอํานวยการโครงการ หรือหนวยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่ที่ราชพัสดุนั้น
อยูในสายการบังคับบัญชาของสํานักชลประทาน ใหนําเสนอผูอํานวยการสํานักชลประทานใหความยินยอม
หรือไมใหความยินยอมตอไป
2.1.1.10 ในกรณีที่ผูอํานวยการสํานักงานกอสราง หรือหนวยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่
ที่ร าชพั ส ดุ นั้ น ไม ได อยู ในสายการบั งคั บบัญชาของสํานักชลประทาน ใหนําเสนอผู อํานวยการตามสายการ
บังคับบัญชาของตนนั้น พิจารณาใหความเห็นในการขอใชประโยชนรวมกันกอน แลวจึงนําเสนอผูอํานวยการ
สํานักชลประทานใหความยินยอมหรือไมใหความยินยอมตอไป
2.1.2 การพิจารณาของสํานักชลประทาน
2.1.2.1 ผูอํานวยการสํานักชลประทานดําเนินการพิจารณาใหความยินยอมหรือไมใหความยินยอม
(ตามระเบียบกรมชลประทานวาดวยการขอใชและการจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุในความครอบครอง
ของกรมชลประทาน พ.ศ. 2551 ประกอบกฎหมายวาดวยการชลประทานหลวง)
2.1.2.2 กรณีใหความยินยอม (อนุญาต) ใหทําหนังสือลงนามแทนกรมชลประทาน กําหนดเงื่อนไข (ถามี)
พรอมเอกสารการขออนุญาต ใหกรมธนารักษหรือผูวาราชการจังหวัด หรือธนารักษพื้นที่ผูรับมอบอํานาจ
พิจารณา และสงสําเนาแจงผูขออนุญาต รับทราบตอไป
2.1.2.3 กรณีไมใหความยินยอม (ไมอนุญาต) ใหทําหนังสือไมอนุญาตโดยแจงเหตุผล ขอกฎหมาย
ใหผูขออนุญาตทราบ
2.1.3 การพิจารณาของกรมธนารักษหรือผูวาราชการจังหวัดหรือธนารักษพื้นที่ผูรับมอบอํานาจ
2.1.3.1 เมื่ ออธิ บ ดี ก รมธนารั ก ษห รือ ผูวาราชการจัง หวัด หรือธนารั กษพื้น ที่ผูรับ มอบอํ านาจ
พิจารณาอนุญาตใหใชที่ราชพัสดุดังกลาวแลว จึงใหผูขออนุญาตชําระคาทดแทนการใชประโยชน และแจง
การอนุญาตใชใหกรมชลประทานทราบเพื่อดําเนินการตอไป
2.1.3.2 ในกรณีอธิบดีกรมธนารักษ หรือผูวาราชการจังหวัด หรือธนารักษพื้นที่ผูรับมอบอํานาจ
พิจารณาไมอนุญาตใหใชที่ราชพัสดุดังกลาว จะแจงการไมอนุญาตใชใหผูขออนุญาตและกรมชลประทาน
ทราบตอไป
2.1.4 การออกหนังสืออนุญาตโครงการ หรือหนวยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่ที่ราชพัสดุนั้นตั้งอยู
2.1.4.1 เมื่ ออธิ บ ดี ก รมธนารั ก ษ หรื อผูวา ราชการจั งหวัด หรือธนารั กษพื้น ที่ผูรับ มอบอํ านาจ
พิจารณา อนุญาตใหใชที่ดิน และผูขอใชที่ดิน ไดชํ าระค าทดแทนการใช ประโยชน พรอมลงนามในบันทึก
คํายินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขในแบบกรมธนารักษแลว จึงมีหนังสือแจงการอนุญาตใหกรมชลประทานทราบ
และตอมาเมื่อกรมชลประทานโดยโครงการแจงผูขออนุญาตมาลงนามในหนังสืออนุญาต ผ.ย. 43 ผูขออนุญาต
จึงจะเริ่มดําเนินการกอสรางไดภายหลังลงนามและตามเงื่อนไขในหนังสืออนุญาต
**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ **
คูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุ และที่ดินของรัฐประเภทอื่นทีกรมชลประทานใช
่ กรมชลประทานใชประโยชน
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2.1.4.2 หนังสืออนุญาต ผ.ย. 43 นั้น มีการจัดทําจํานวน 4 ชุด ดังนี้
- ตนฉบับ เก็บไวที่โครงการ 1 ชุด
- คูฉบับ เก็บไวที่ผูรับอนุญาต 1 ชุด
- สําเนา เก็บไวที่สํานักชลประทาน 1 ชุด
- สําเนา เก็บไวที่กลุมงานการใชพื้นที่ดานชลประทาน 1 ชุด
2.2 การดําเนินการในกรณีของที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน นอกเหนือจากที่
ราชพัสดุ
2.2.1 การพิจารณาดําเนินการของโครงการ หรือหนวยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่ที่ดินของรัฐประเภทอื่น
ที่กรมชลประทานใชประโยชนนอกเหนือจากที่ราชพัสดุนั้น ตั้งอยู มีขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้
2.2.1.1 ใหเจาหนาที่ผูรับคํารองดําเนินการตรวจสอบประเภทที่ดินที่มีผูมาขออนุญาตใชนั้นเปน
ที่ดินฯ ที่หนวยงานของรัฐนั้นๆ ไดอนุญาตใหกรมชลประทานใชประโยชนภายในกรอบวัตถุประสงคที่ขอใช
โดยตองพิจารณาเงื่อนไขการไดรับอนุญาต และพิจารณาวามีขอหามใหผูอื่นมาใชประโยชนรวมไดหรือไม
2.2.1.2 หากหนวยงานของรัฐที่อนุญาตใหกรมชลประทานใชประโยชนที่ดินฯ ระบุเงื่อนไขหาม
กรมชลประทานนํ า ที่ ดิ น ที่ ไ ด รั บ อนุ ญ าตไปใช น อกกิ จ การที่ ข อหรื อ ไปให ผู อื่ น ใช ป ระโยชน ร ว มด ว ย
ใหโ ครงการหรื อหน ว ยงานอื่ น ๆ ของกรมชลประทานที่ รับ คํา รองนั้น ทํ าหนั งสือใหผูอํ านวยการสํานั ก
ชลประทาน ผูอํานวยการสํานักพัฒนาแหลงน้ําขนาดกลาง ผูอํานวยการสํานักพัฒนาแหลงน้ําขนาดใหญ
ตามสายการบั งคั บ บั ญ ชาแล ว แต กรณี แจ งตอบเหตุ ขั ดข องดั งกล าวให ผู ขออนุ ญ าตทราบ (ตามคํ า สั่ ง
กรมชลประทานที่ ข 152/2555)
2.2.1.3 หากหนวยงานของรัฐที่อนุญาตใหกรมชลประทานใชประโยชนที่ดินฯ ไมไดระบุหรือมีเงื่อนไข
หามกรมชลประทานนําที่ดินที่ไดรับอนุญาต ไปใหผูอื่นใชประโยชนรวมดวย ใหโครงการหรือหนวยงานอื่นๆ
ของกรมชลประทานที่รับคํารองนั้น ดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูขอเขาทําประโยชน ตลอดจน
เอกสารหลักฐานที่จําเปนที่ใชประกอบคํารองนั้นโดยเร็ว แลวจัดทํารายงานตรวจสอบการขออนุญาต
ชป.393/8
2.2.1.4 พิจารณาใหความเห็นทางดานวิศวกรรม โดยพิจารณาปญหาและอุปสรรคตางๆตองาน
ชลประทาน วาคํารองนั้นขัดกับการใชประโยชนในการชลประทาน ตามกฎหมายวาดวยการชลประทาน
หลวง กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และหลักเกณฑที่เกี่ยวของ และหลักเกณฑตามระเบียบกรมชลประทาน
ว า ด ว ยการขอใช แ ละการจั ดหาประโยชนเกี่ ย วกับ ที่ร าชพัส ดุในความครอบครองของกรมชลประทาน
พ.ศ. 2551 โดยอนุโลมหรือไม
2.2.1.5 หากเจาหนาที่ผูรับคํารองพิจารณาในเบื้องตนตามขอ 2.2.1.3 และ 2.2.1.4 แลว เห็นวามี
ข อ ขั ด ข อ งในการขอใช ป ระโยชน ร ว มกั น หรื อ มีข อ ขั ดข อ งในดา นวิ ศวกรรม ตามกฎหมายว า ด ว ยการ
ชลประทานหลวง ฯลฯ ใหเสนอความเห็นขอขัดของในการขอใชประโยชนรวมกันหรือมีขอขัดของในดาน
วิศวกรรม ใหผูบังคับบัญชาตามสายการบังคับบัญชาพิจารณา
2.2.1.6 หากเจาหนาที่ผูรับคํารองพิจารณาในเบื้องตนตามขอ 2.2.1.3 และ 2.2.1.4 แลว เห็นวาไมมี
ขอขั ดข องในการขอใชประโยชนรว มกัน และไมมีขอขัดของในดานวิศวกรรม ตามกฎหมายวาด วยการ
ชลประทานหลวง ฯลฯ ใหผูขออนุญาตจัดทําแผนที่และผังบริเวณที่ดินของรัฐที่ขอใชนั้น พรอมทํารายละเอียด
ประกอบแผนที่ระบุหมายเลขที่ดินตามหนังสือสําคัญหรือระวางหมุดหลักฐาน เนื้อที่ที่ขอเขาทําประโยชน
ลงในแผนที่ใหชัดเจน รวมทั้งนําสงแบบแปลน รูปตัด ซึ่งแสดงรายระเอียดของสิ่งปลูกสรางที่จะขออนุญาต
**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ **
คูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุ และที่ดินของรัฐประเภทอื่นทีกรมชลประทานใช
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ดําเนินการในที่ดินที่ขอใชนั้น สงใหเจาหนาที่ผูรับคํารองเพื่อจัดทําแบบรายงานตรวจสอบที่ดินและเปรียบ
เทียบรายละเอียดผังบริเวณตอไป
2.2.1.7 เจาหนาที่ของโครงการผูรับคํารอง ตองจัดทําแผนที่แสดงจุดขออนุญาต ผังบริเวณ และรูปตัด
ณ จุ ด ขออนุ ญ าตก อ สร า ง รวมทั้ ง แบบรู ป ตั ด ทางน้ํ า ที่ อ ยู ด า นเหนื อ น้ํ า และด า นท า ยน้ํ า เป น ระยะ
20 เมตร จากจุดขออนุญาต โดยรายละเอียดขางตนนี้ตองผานการลงนามเห็นชอบ อนุมัติในแบบและ
รายละเอียดจากผูมีอํานาจตามกรอบแบบเอกสารที่กรมชลประทานกําหนดแนบทายคูมือนี้
2.2.1.8 หากมีความจําเปนจะกําหนดเงื่อนไขพิเศษนอกเหนือจากเงื่อนไขในหนังสืออนุญาตกําหนดได
แตทั้งนี้ตองอยูภายใตกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และหลักเกณฑที่เกี่ยวของ
2.2.1.9 ใหผูมีอํานาจที่โครงการที่กําหนดไวลงนามกํากับในแบบแปลน รูปตัด ซึ่งแสดงรายละเอียด
ของสิ่งปลูกสรางที่ผูขออนุญาตนําสงทั้งหมด เพื่อนําเสนอผูอํานวยการในสายการบังคับบัญชาตอไป
2.2.1.10 ในกรณีที่ผูอํานวยการโครงการ หรือหนวยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่ที่ดินฯ นั้น อยูใน
สายการบั งคั บ บัญ ชาของสํา นั กชลประทาน ใหนําเสนอผูอํานวยการสํานักชลประทานใหความยินยอม
หรือไมใหความยินยอมตอไป
2.2.1.11 ในกรณีที่ผูอํานวยการสํานักงานกอสราง หรือหนวยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่ที่ดินฯ นั้น
ไมไดอยูในสายการบังคับบัญชาของสํานักชลประทาน ใหนําเสนอผูอํานวยการตามสายการบังคับบัญชา
ของตนพิ จ ารณาให ค วามเห็ น ในการขอใช ป ระโยชน ร ว มกั น ก อ นแล ว จึ ง นํ า เสนอผู อํ า นวยการสํ า นั ก
ชลประทานใหความยินยอมหรือไมใหความยินยอมตอไป
2.2.2 การพิจารณาของสํานักชลประทาน
2.2.2.1 ผูอํานวยการสํานักชลประทานพิจารณาใหความยินยอมหรือไมใหความยินยอม (ตามคําสั่ง
กรมชลประทานที่ ข 152/2555 ประกอบกฎหมายว า ด ว ยการชลประทานหลวง และตามระเบี ย บ
กรมชลประทานว า ด ว ยการขอใช และการจัด หาประโยชนเกี่ย วกับ ที่ร าชพัส ดุในความครอบครองของ
กรมชลประทาน พ.ศ. 2551 โดยอนุโลม ทั้งนี้ตองอยูภายใตกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขของหนวยงานของรัฐที่อนุญาตใหกรมชลประทานใชประโยชนในที่ดินของรัฐประเภทนั้น)
2.2.2.2 กรณีใหความยินยอม (อนุญาต) ใหทําหนังสือลงนามแทนกรมชลประทาน แจงผูขออนุญาต
พร อมกํ าหนดเงื่ อนไข (ถามี ) เพื่อให ผู ขออนุญ าตใช ป ระกอบการยื่น คํ า ขออนุ ญ าตต อหน ว ยงานของรัฐ
ที่เกี่ยวของ ซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยูเพื่อพิจารณาตามอํานาจและหนาที่
2.2.2.3 กรณีไมใหความยินยอม (ไมอนุญาต) ใหทําหนังสือไมอนุญาตแจงผูขออนุญาตทราบ โดยแจง
เหตุผล ขอกฎหมาย พรอมแจงสิทธิการอุทธรณภายใน 15 วัน นับแตวันที่ผูขออนุญาตไดรับหนังสือแจง
2.2.3 การพิจารณาของหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของซึ่งมีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายในการอนุมัติ
อนุญาตใชที่ดินของรัฐที่ตั้งอยู
2.2.3.1 เมื่อหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู พิจารณาอนุญาตใหใชที่ดินดังกลาวแลว
จะแจงใหผูขออนุญาต (หรือไดแจงใหกรมชลประทานทราบดวย) เพื่อดําเนินการตอไป
2.2.3.2 ในกรณี ห น ว ยงานของรั ฐ ที่เกี่ย วของซึ่ง ที่ดิน นั้น ตั้ งอยู พิจ ารณาไม อนุญ าตใหใชที่ดิ น
ดังกลาว จะแจงการไมอนุญาตใชใหผูขออนุญาต (หรือไดแจงใหกรมชลประทานทราบดวย)

**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ **
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2.2.4 การออกหนังสืออนุญาตโครงการ หรือหนวยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่ที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่
กรมชลประทานใชประโยชนนอกเหนือจากที่ราชพัสดุ
2.2.4.1 เมื่อหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู พิจารณาอนุญาตใหใชที่ดิน และผูขอใช
ไดดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และหลักเกณฑของหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของนั้นแลว
จึงมีหนังสือแจงการอนุญาตใหกรมชลประทานทราบ
2.2.4.2 เมื่อกรมชลประทานโดยโครงการ แจงผูขออนุญาตมาลงนามในหนังสืออนุญาต ผ.ย. 43
ผูขออนุญาตจึงจะเริ่มดําเนินการกอสรางไดภายหลังลงนามและตามเงื่อนไขในหนังสืออนุญาต
2.2.4.3 หนังสืออนุญาต ผ.ย. 43 นั้น มีการจัดทําจํานวน 4 ชุด ดังนี้
- ตนฉบับ เก็บไวที่โครงการ 1 ชุด
- คูฉบับ เก็บไวที่ผูรับอนุญาต 1 ชุด
- สําเนา เก็บไวที่สํานักชลประทาน 1 ชุด
- สําเนา เก็บไวที่กลุมงานการใชพื้นที่ดานชลประทาน 1 ชุด
3. การพิจารณาดานวิศวกรรม
3.1 ตรวจสอบประเภททางน้ําและประเภทที่ดินที่ขออนุญาตขุดลอก
3.2 โครงการผูควบคุมดูแลคลองในความครอบครองของกรมชลประทานนั้น ตองเปนผูพิจารณาความ
เหมาะสมและความจําเปนอยางเข็มงวดในการดําเนินการครั้งนี้
3.3 พิจารณาการขุดลอกจะตองไมกระทบตอน้ําและทางน้ําชลประทานหรืออาคารชลประทานตางๆ
3.4 ระดับความลึกของการขุดลอก ใหถือระดับทองคลองตามแบบกอสรางที่มีอยูเดิมเปนหลัก หากไมมี
แบบกอสรางกําหนดไวใหถือระดับการขุดลอกเดิมเปนหลัก
3.5 ตรวจดู แบบแปลนของผู ข ออนุ ญ าต ระดับ แนวขุ ด ลอก และแบบแปลนรู ป ตั ด ผัง บริเ วณของ
โครงการ ที่มีการขออนุญาตวามีความสอดคลองกันหรือไม
3.6 ใหโครงการฯพิจารณาหาที่จัดเก็บมูลดินทั้งหมดที่ไดจากการขุดลอกเพื่อไมใหเกิดผลกระทบตอ
ประชาชน และกิจกรรมชลประทานของโครงการฯ (มูลดินยังเปนสมบัติของกรมธนารักษหรือหนวยงาน
อื่นๆ ที่กรมชลประทานไปขอใชประโยชนนอกเหนือจากที่ราชพัสดุอยู ดังนั้นหากจะมีการดําเนินการใดๆ
ที่เกี่ยวของกับมูลดิน จะตองดําเนินการขออนุญาตตอหนวยงานเจาของที่ดินดวย)
3.7 ผู ขออนุ ญาตต องมี หนั งสื อยื นยั นกั บกรมชลประทานว ายอมรั บผิ ดชอบค าเสี ยหายและค าใช จ าย
ในการจัดการแกไขปญหาทั้งหมด หากเกิดความเสียหายกับน้ําและทางน้ําชลประทานหรืออาคารชลประทาน
หรือกับประชาชนที่ไดรับผลกระทบ อันเกิดจากการกระทําของผูขออนุญาต
3.8 ใหเจาหนาที่โครงการฯ เปนผูควบคุมการขุดลอกดวย เพื่อไมใหกระทบกิจกรรมชลประทานของ
โครงการฯ
หมายเหตุ :
เมื่อไดพิจาณาปญหาและอุปสรรคตางๆ ตองานชลประทานแลว หากมีกรณีดังตอไปนี้ใหสงเรื่อง
เสนอกรมชลประทาน โดยรองอธิบดีฝายบํารุงรักษา (ประธานคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ
ปฏิบัติ การขออนุญาตเกี่ยวกับที่ราชพัสดุและการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ) เพื่อพิจารณาสั่งการตอไป
ก. หากการพิจารณาทางดานวิศวกรรมแลวมีเงื่อนไขบางประการที่ไมสามารถปฏิบัติได หรือมี
เงื่อนไขเพิ่มเติม นอกเหนือจากที่กําหนด
ข. เปนโครงการที่มีผลกระทบเกินขอบเขตของสํานักชลประทาน
ค. เปนโครงการที่เปนแนวนโยบายของกรมชลประทาน
**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ **
คูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุ และที่ดินของรัฐประเภทอื่นทีกรมชลประทานใช
่ กรมชลประทานใชประโยชน
กรมชลประทาน
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4. กลุมงานการใชพื้นที่ดานชลประทาน สวนปรับปรุงบํารุงรักษา สํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา
มีขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้
4.1 ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน รวมทั้งใหคําปรึกษา แนะนํา ปญหาเกี่ยวกับการขออนุญาตใช
ที่ราชพัสดุและที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน
4.2 ตรวจสอบสําเนาหนังสืออนุญาต หากมีขอผิดพลาดสงสําเนาหนังสืออนุญาตใหโครงการแกไข
4.3 รวบรวมรายละเอีย ดการอนุ ญาต ลงในฐานขอมูล การอนุญ าตใหใชที่ร าชพัส ดุและที่ดินของรัฐ
ประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน
หมายเหตุ

กรณีเจาหนาที่ผูรับคํารอง (ตามระเบียบกรมชลประทานวาดวยการขอใชและการจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่
ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน พ.ศ. 2551 ขอ 6) หรือผูอํานวยการสํานักชลประทานเปน
ผูพิจารณาไมใหความยินยอม หรือไมอนุญาตตามคํารองขอของผูขออนุญาตโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย
วาดวยการชลประทานหลวง โดยทําเปนหนังสือ (ตามขอ 9) และตามคําสั่งกรมชลประทานที่ ข 152/2555
ขอ 2.1 วรรคทาย ถือว าเปนคํ าสั่งทางปกครอง ดังนั้น นอกจากขอความในหนังสื อจะต องแจง เหตุผ ล
ขอกฎหมาย ตองระบุขอความวาหากประสงคจะอุทธรณ หรือโตแยงคําสั่งใหผูขออนุญาตยื่นอุทธรณ หรือ
โตแยงตอเจาหนาที่ผูทําคําสั่งทางปกครองภายใน 15 วันนับแตวันที่ผูขออนุญาตไดรับหนังสือแจง (ถาไม
กําหนดระยะเวลา 15 วัน สิทธิในการอุทธรณหรือโตแยงจะขยายเปน 1 ป นับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง)
2. เมื่ อเจ า หนา ที่ ผู รับคํ าร องหรื อผู อํา นวยการสํ า นั กชลประทานได รับหนังสื ออุทธรณห รื อโต แยงคํ า สั่งจาก
ผูอุทธรณแลวจะตองพิจารณาอุทธรณ หากมีความเห็นดังตอไปนี้
2.1 เห็ นด วยกั บคํ า อุ ทธรณ ไ ม วา ทั้ งหมดหรื อบางส วน (โดยสรุ ปจะยิ นยอมหรื ออนุ ญาต) ให ดํ า เนิ นการ
เปลี่ยนแปลงคําสั่งทางปกครองแลวแจงใหผูอุทธรณทราบเปนหนังสือไมเกิน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับ
อุทธรณ
2.2 ไมเห็นดวยกับคําอุทธรณไมวาทั้งหมดหรือบางสวน (โดยสรุปไมยินยอมหรือไมอนุญาต) ใหรายงาน
ความเห็นพรอมเหตุผลเสนออธิบดีกรมชลประทานผานผูบังคับบัญชาตามสายการบังคับบัญชาโดยดวน
ทั้งนี้เพื่ออธิบดีกรมชลประทานจะไดพิจารณาอุทธรณและแจงผลใหผูอุทธรณทราบไมเกิน 30 วัน
นับแตวันที่อธิบดีกรมชลประทานไดรับอุทธรณ
3. กรณีเปนการปฏิเสธผูขออนุญาตโดยสวนราชการอื่นที่เกี่ยวของ ใหผูอํานวยการสํานักชลประทานจัดทํ า
หนังสือแจงผูขออนุญาตใชสิทธิ์อุทธรณหรือโตแยงคําสั่งไปยังสวนราชการนั้น
1.

(ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบตั ิราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539)

**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ **
คูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุ และที่ดินของรัฐประเภทอื่นทีกรมชลประทานใช
่ กรมชลประทานใชประโยชน
กรมชลประทาน
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ระเบียบที่เกี่ยวของ เพิ่มเติม
1. หนังสือกรมธนารักษ ที่ กค 0407/6402 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2538
เรื่อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับดินที่ขุดไดในที่ราชพัสดุ
2. หนังสือกรมธนารักษ ที่ กค 0407/3479 ลงวันที่ 25 เมษายน 2539
เรื่อง การดําเนินการเกี่ยวกับดินที่ขุดลอกจากคลองชลประทาน
3. หนังสือกรมธนารักษ ที่ กค 0407/6542 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2540
เรื่อง การดําเนินการปองกันและแกไขปญหาความเสียหายจากน้ําของกรมชลประทาน

**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ **
คูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุ และที่ดินของรัฐประเภทอื่นทีกรมชลประทานใช
่ กรมชลประทานใชประโยชน
กรมชลประทาน
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เอกสารอางอิงของกระทรวงการคลัง และกรมธนารักษ

1. พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518
2. กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช
และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2545
3. กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช
และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
4. กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช
และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
5. คําสั่งกรมธนารักษ ที่ 281/2549 ลงวันที่ 15 พ.ค. 2549 เรื่อง การมอบอํานาจ
ใหผูวาราชการจังหวัดตามระบบบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
6. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2552
7. คําสั่งกรมธนารักษ ที่ 296/2553 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2553 เรื่อง หลักเกณฑ
การกําหนดอัตราคาเชา คาทดแทน และคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหา
ประโยชนในที่ราชพัสดุ
8. คําสั่งกรมธนารักษ ที่ 508/2553 ลงวันที่ 20 กันยายน 2553 เรื่องมอบอํานาจ
ใหธนารักษพื้นที่ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธนารักษ
9. คําสั่งกรมธนารักษ ที่ 509/2553 ลงวันที่ 20 กันยายน 2553 เรื่อง มอบอํานาจให
ผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธนารักษ

เอกสารอางอิงของกรมชลประทาน

1. พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 และที่แกไขเพิ่มเติม
2. ระเบียบกรมชลประทานวาดวยการขอใชและการจัดหาประโยชนเกี่ยวกับ
ที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน พ.ศ. 2551
3. ประกาศกรมชลประทานเรื่องการรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ พ.ศ. 2552
4. คําสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1021/2552 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ
ปฏิบัติการขออนุญาตเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ และการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ ลงวันที่ 26
พฤศจิกายน 2552
5. บันทึกขอความ ที่ ฝผง. 881/2554 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2554 เรื่อง ขออนุมัติ
ใชรหัสและแบบฟอรมที่ปรับปรุงใหมพรอมยกเลิกรหัสและแบบฟอรมเดิม
6. บันทึกขอความ ที่ E ฝผง. 128/2555 ลงวันที่ 25 มกราคม 2555 เรื่อง ขออนุญาต
ใชแบบฟอรม ผ.ย. 53, ผ.ย. 54, ผ.ย. 55
7. คําสั่งกรมชลประทานที่ ข 151/2555 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2555 เรื่อง มอบอํานาจ
ในการดําเนินการขอใชที่ดินของรัฐทุกประเภท
8. คําสั่งกรมชลประทานที่ ข152/2555 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2555 เรื่อง มอบอํานาจ
ดําเนินการกรณีหนวยงานของรัฐหรือบุคคลอื่นขอใชที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่
กรมชลประทานใชประโยชนนอกเหนือจากที่ราชพัสดุ
9. มาตรฐานการเขียนแบบงานชลประทาน (กรอบชื่อแบบ)
**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ **
คูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุ และที่ดินของรัฐประเภทอื่นทีกรมชลประทานใช
่ กรมชลประทานใชประโยชน
กรมชลประทาน

- 221 14. การขออนุญาตกอสรางอาคารปองกันตลิ่งทางน้ําชลประทาน
1. ผูขออนุญาตยื่นคํารองขอใชที่ดินตอโครงการหรือหนวยงานอื่นๆของกรมชลประทาน ตามที่ที่ดินนั้น
ตั้งอยู โดยมีหลักฐานประกอบคําขออนุญาตของผูขออนุญาตใชที่ดิน แบงไดดังนี้
1.1 สวนราชการ (กระทรวง ทบวง กรม องคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานของรัฐ หรือองคกรอื่นของรัฐ)
1.1.1 ยื่นคํารองขอใชที่ดิน (แบบ ชป.393) ลงนามโดยผูแทน กระทรวง ทบวง กรม องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น หนวยงานของรัฐ องคกรอื่นของรัฐ หรือผูรับมอบอํานาจ (มีหนังสือมอบอํานาจ)
1.1.2 แผนที่แสดงจุดที่ขออนุญาต แบบแปลน แผนผังที่แสดงรูปตัดตรงบริเวณที่ขออนุญาต (ขนาด A1)
พรอมรายการคํ านวณที่ มีวิศวกรซึ่งเปน ผูป ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติวิศวกร
พ.ศ. 2542 ลงนามรับรอง โดยใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตาม
สาขาที่กําหนดไวในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550
และหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
1.1.3 สําเนาหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ผูควบคุมการกอสราง (ลงนาม
รับรองสําเนา)โดยใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาที่กําหนดไว
ในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือรับรอง
ของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ระหวางทําการกอสรางสิ่งปลูกสรางใบอนุญาตตองไมหมดอายุ)
1.2 รัฐวิสาหกิจ
1.2.1 ยื่นคํารองขอใช ที่ดิ น (แบบ ชป.393) ลงนามโดยผูแทนรัฐวิสาหกิจหรือผูไดรับมอบอํานาจ
(มีหนังสือมอบอํานาจพรอมทั้งติดอากรแสตมป 30 บาท)
1.2.2 แผนที่ แ สดงจุ ด ที่ ข ออนุ ญ าต แบบแปลน แผนผั ง ที่ แ สดงรู ป ตั ด ตรงบริ เ วณที่ ข ออนุ ญ าต
(ขนาด A1) พรอมรายการคํานวณ ที่มีวิศวกรซึ่งเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติ
วิศวกร พ.ศ. 2542 ลงนามรับรองโดยใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ตามสาขาที่กําหนดไวในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550
และหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
1.2.3 สําเนาหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ผูควบคุมการกอสราง (ลงนาม
รับรองสําเนา) โดยใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาที่กําหนด
ไวในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือรับรอง
ของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ระหวางทําการกอสรางสิ่งปลูกสรางใบอนุญาตตองไมหมดอายุ)
1.3 นิติบุคคล/บุคคลธรรมดา
1.3.1 ยื่นคํารองขอใชที่ดิน (แบบ ชป.393)
1.3.2 ตนฉบับหนังสือรับรองนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย รับรองไมเกิน
1 เดื อน หรื อสํ า เนาหนั งสื อรั บ รองนิ ติบุ คคลดังกลาวพรอมลงนามรับ รองโดยกรรมการผูมีอํานาจและ
ประทับตราสําคัญของนิติบุคคลนั้น หรือโดยหุนสวนผูจัดการผูมีอํานาจ หรือหนังสือรับรองนิติบุคคลทาง
อิเล็กทรอนิกส
1.3.3 สําเนาบัตรประชาชน สําเนาทะเบียนบานของผูขออนุญาต (ลงนามรับรองสําเนา)
1.3.4 ถามีการมอบอํานาจ ตองทําเปนหนังสือมอบอํานาจติดอากรแสตมป 30 บาท พรอมสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบาน ของผูมอบอํานาจและของผูรับมอบอํานาจ (ลงนามรับรองสําเนา)
**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ **
คูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุ และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน
กรมชลประทาน
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หุนสวนผูจัดการผูที่มีอํานาจตามหนังสือของกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย (ลงนามรับรองสําเนา)
1.3.6 สําเนาโฉนดที่ดินของผูขออนุญาต (ลงนามรับรองสําเนา)
1.3.7 กรณีที่ดินของผูขออนุญาตมีบุคคลหลายบุคคลเปนเจาของกรรมสิทธิ์รวม ดังปรากฏรายละเอียด
ในโฉนดที่ดินที่แนบ เจาของกรรมสิทธิ์รวมทั้งหมดจะตองลงนามในฐานะผูขออนุญาตตามแบบฟอรม
ขออนุญาตใชที่ราชพัสดุ (ชป.393) ทุกรายหรือมอบอํานาจใหบุคคลใดกระทําการแทน โดยตองทําเปนหนังสือ
มอบอํานาจติดอากรแสตมป 30 บาท พรอมสําเนาบัตรประชาชน สําเนาทะเบียนบานของผูมอบอํานาจ
และผูรับมอบอํานาจ (ลงนามรับรองสําเนา)
1.3.8 กรณีที่ดินของผูขออนุญาตติดภาระจํานอง ตองมีหนังสือยินยอมจากผูรับจํานอง
1.3.9 แผนที่แสดงจุดที่ขออนุญาต แบบแปลน แผนผังที่แสดงรูปตัดตรงบริเวณที่ขออนุญาต (ขนาด A1)
พรอมรายการคํานวณ ที่มีวิศวกรซึ่งเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542
ลงนามรับรอง โดยใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาที่กําหนดไว
ในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือรับรอง
ของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
1.3.10 สําเนาหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ผูควบคุมการกอสราง (ลงนาม
รับรองสําเนา) โดยใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาที่กําหนด
ไวในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือรับรอง
ของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ระหวางทําการกอสรางสิ่งปลูกสรางใบอนุญาตฯ ตองไมหมดอายุ)
2. การดําเนินการตรวจสอบประเภทที่ดินที่ขออนุญาตใช โดยแบงที่ดินที่ขอใช ออกเปน 2 กรณี คือ กรณี
ที่ราชพัสดุ และกรณีที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชนนอกเหนือจากที่ราชพัสดุ
2.1 การดําเนินการในกรณีของที่ราชพัสดุ
2.1.1 การพิจารณาดําเนินการของโครงการ หรือหนวยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่ที่ราชพัสดุนั้นตั้งอยู
มีขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้
2.1.1.1 ให เจ า หนา ที่ ผู รับ คํ าร องดําเนิน การตรวจสอบประเภทที่ร าชพัส ดุ และคุณสมบัติของ
ผูขอเขาทําประโยชน ตลอดจนเอกสารหลักฐานที่จําเปนที่ใชประกอบคํารองนั้นโดยเร็ว
2.1.1.2 ถาคํารองนั้นขัดกับหลักเกณฑการขอใชหรือการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุในความ
ครอบครองของกรมชลประทาน และกฎหมายว า ด ว ยการชลประทานหลวง ให เจ า หน า ที่ ผู รั บ คํ า รอ ง
ทําหนังสือตอบแจงขอขัดของใหผูขอเขาทําประโยชนทราบโดยตรง ภายใน 7 วันทําการ นับแตวันรับคํารอง
2.1.1.3 หากคํ า ร อ งนั้ น ถู ก ต อ ง ให เ จ า หน า ที่ ผู รั บ คํ า ร อ งมี ห นั ง สื อ แจ ง ผู ข อเข า ทํ า ประโยชน
(ผูขออนุญาต) ภายใน 3 วันทําการ และใหผูขออนุญาตจัดทําแผนที่และผังบริเวณที่ราชพัสดุที่ขอใชนั้น
พรอมทํารายละเอียดประกอบแผนที่ระบุหมายเลขที่ดินตามหนังสือสําคัญหรือระวางหมุดหลักฐาน เนื้อที่ที่
ขอเขาทําประโยชนลงในแผนที่ใหชัดเจน รวมทั้งนําสงแบบแปลน รูปตัด ซึ่งแสดงรายละเอียดของสิ่งปลูก
สร างที่ จ ะขออนุ ญ าตดํ า เนิ น การในที่ ดิ น ที่ข อใช นั้น สงใหเจ าหน าที่ผูรั บ คํา รองเพื่อ จัดทํ าแบบรายงาน
ตรวจสอบที่ดิน และเปรียบเทียบรายละเอียดผังบริเวณตอไป
2.1.1.4 เจาหนาที่ของโครงการผูรับคํารอง ตองจัดทําแผนที่แสดงจุดขออนุญาต ผังบริเวณ และรูปตัด
ณ จุ ดขออนุ ญาตก อสร าง รวมทั้ งแบบรู ปตัดทางน้ําที่อยูดานเหนือน้ําและดานทายน้ําเปนระยะ 20 เมตร
จากจุดขออนุญาต โดยรายละเอียดขางตนนี้ ตองผานการลงนามเห็นชอบ อนุมัติในแบบและรายละเอียด
จากผูมีอํานาจตามกรอบแบบเอกสารที่กรมชลประทานกําหนดแนบทายคูมือนี้
**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ **
คูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุ และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน
กรมชลประทาน
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2.1.1.6 ใหความเห็นทางดานวิศวกรรม พิจารณาปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ตองานชลประทาน
ใหเปน ไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และหลักเกณฑที่เกี่ยวของ
2.1.1.7 หากมี ความจํ า เป น จะกําหนดเงื่อนไขพิเศษนอกเหนือจากเงื่อนไขในหนังสืออนุญาต
กําหนดได แตทั้งนี้ตองอยูภายใตกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และหลักเกณฑที่เกี่ยวของ
2.1.1.8 ใหผูมีอํานาจที่โครงการที่กําหนดไว ลงนามกํากับในแบบแปลน รูปตัด ซึ่งแสดงรายละเอียด
ของสิ่งปลูกสราง ที่ผูขออนุญาตนําสงทั้งหมด เพื่อนําเสนอผูอํานวยการในสายการบังคับบัญชาตอไป
2.1.1.9 ในกรณีที่ผูอํานวยการโครงการ หรือหนวยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่ที่ราชพัสดุนั้น
อยูในสายการบังคับบัญชาของสํานักชลประทาน ใหนําเสนอผูอํานวยการสํานักชลประทานใหความยินยอม
หรือไมใหความยินยอมตอไป
2.1.1.10 ในกรณีที่ผูอํานวยการสํานักงานกอสราง หรือหนวยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่
ที่ร าชพั ส ดุ นั้ น ไมไดอยูในสายการบังคับบัญชาของสํานั กชลประทาน ใหนําเสนอผู อํานวยการตามสายการ
บังคับบัญชาของตนนั้น พิจารณาใหความเห็นในการขอใชประโยชนรวมกันกอน แลวจึงนําเสนอผูอํานวยการ
สํานักชลประทานใหความยินยอมหรือไมใหความยินยอมตอไป
2.1.2 การพิจารณาของสํานักชลประทาน
2.1.2.1 ผูอํานวยการสํานักชลประทานดําเนินการพิจารณาใหความยินยอมหรือไมใหความยินยอม
(ตามระเบียบกรมชลประทานวาดวยการขอใชและการจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุในความครอบครอง
ของกรมชลประทาน พ.ศ. 2551 ประกอบกฎหมายวาดวยการชลประทานหลวง)
2.1.2.2 กรณีใหความยินยอม (อนุญาต) ใหทําหนังสือลงนามแทนกรมชลประทาน กําหนดเงื่อนไข (ถามี)
พรอมเอกสารการขออนุญาต ใหกรมธนารักษหรือผูวาราชการจังหวัด หรือธนารักษพื้นที่ผูรับมอบอํานาจ
พิจารณา และสงสําเนาแจงผูขออนุญาต รับทราบตอไป
2.1.2.3 กรณีไมใหความยินยอม (ไมอนุญาต) ใหทําหนังสือไมอนุญาตโดยแจงเหตุผล ขอกฎหมาย
ใหผูขออนุญาตทราบ
2.1.3 การพิจารณาของกรมธนารักษหรือผูวาราชการจังหวัดหรือธนารักษพื้นที่ผูรับมอบอํานาจ
2.1.3.1 เมื่ ออธิ บ ดี ก รมธนารั ก ษห รือ ผูวาราชการจัง หวัด หรือธนารั กษพื้น ที่ผูรับ มอบอํ านาจ
พิจารณาอนุญาตใหใชที่ราชพัสดุดังกลาวแลว จึงใหผูขออนุญาตชําระคาทดแทนการใชประโยชน และแจง
การอนุญาตใชใหกรมชลประทานทราบเพื่อดําเนินการตอไป
2.1.3.2 ในกรณีอธิบดีกรมธนารักษ หรือผูวาราชการจังหวัด หรือธนารักษพื้นที่ผูรับมอบอํานาจ
พิจารณาไมอนุญาตใหใชที่ราชพัสดุดังกลาว จะแจงการไมอนุญาตใชใหผูขออนุญาตและกรมชลประทาน
ทราบตอไป
2.1.4 การออกหนังสืออนุญาตโครงการ หรือหนวยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่ที่ราชพัสดุนั้นตั้งอยู
2.1.4.1 เมื่ ออธิ บ ดี ก รมธนารั ก ษ หรื อผูวา ราชการจั งหวัด หรือธนารั กษพื้น ที่ผูรับ มอบอํ านาจ
พิจารณา อนุญาตใหใชที่ดิน และผูขอใชที่ดิน ไดชําระคาทดแทนการใชประโยชนพรอมลงนามในบันทึก
คํายินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขในแบบกรมธนารักษแลว จึงมีหนังสือแจงการอนุญาตใหกรมชลประทานทราบ
และตอมาเมื่อกรมชลประทานโดยโครงการแจงผูขออนุญาตมาลงนามในหนังสืออนุญาต ผ.ย. 44 ผูขออนุญาต
จึงจะเริ่มดําเนินการกอสรางไดภายหลังลงนามและตามเงื่อนไขในหนังสืออนุญาต
**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ **
คูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุ และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน
กรมชลประทาน
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- ตนฉบับ เก็บไวที่โครงการ 1 ชุด
- คูฉบับ เก็บไวที่ผูรับอนุญาต 1 ชุด
- สําเนา เก็บไวที่สํานักชลประทาน 1 ชุด
- สําเนา เก็บไวที่กลุมงานการใชพื้นที่ดานชลประทาน 1 ชุด
2.2 การดําเนินการในกรณีของที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน นอกเหนือจากที่
ราชพัสดุ
2.2.1 การพิจารณาดําเนินการของโครงการ หรือหนวยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่ที่ดินของรัฐประเภทอื่น
ที่กรมชลประทานใชประโยชนนอกเหนือจากที่ราชพัสดุนั้น ตั้งอยู มีขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้
2.2.1.1 ใหเจาหนาที่ผูรับคํารองดําเนินการตรวจสอบประเภทที่ดินที่มีผูมาขออนุญาตใชนั้นเปน
ที่ดินฯ ที่หนวยงานของรัฐนั้นๆ ไดอนุญาตใหกรมชลประทานใชประโยชนภายในกรอบวัตถุประสงคที่ขอใช
โดยตองพิจารณาเงื่อนไขการไดรับอนุญาต และพิจารณาวามีขอหามใหผูอื่นมาใชประโยชนรวมไดหรือไม
2.2.1.2 หากหนวยงานของรัฐที่อนุญาตใหกรมชลประทานใชประโยชนที่ดินฯ ระบุเงื่อนไขหาม
กรมชลประทานนํ า ที่ ดิ น ที่ ไ ด รั บ อนุ ญ าตไปใช น อกกิ จ การที่ ข อหรื อ ไปให ผู อื่ น ใช ป ระโยชน ร ว มด ว ย
ใหโ ครงการหรื อหน ว ยงานอื่ น ๆ ของกรมชลประทานที่ รับ คํา รองนั้น ทํ าหนั งสือใหผูอํ านวยการสํานั ก
ชลประทาน ผูอํานวยการสํานักพัฒนาแหลงน้ําขนาดกลาง ผูอํานวยการสํานักพัฒนาแหลงน้ําขนาดใหญ
ตามสายการบั งคั บ บั ญ ชาแล ว แต กรณี แจ งตอบเหตุ ขั ดข องดั งกล าวให ผู ขออนุ ญ าตทราบ (ตามคํ า สั่ ง
กรมชลประทานที่ ข 152/2555)
2.2.1.3 หากหนวยงานของรัฐที่อนุญาตใหกรมชลประทานใชประโยชนที่ดินฯ ไมไดระบุหรือมีเงื่อนไข
หามกรมชลประทานนําที่ดินที่ไดรับอนุญาต ไปใหผูอื่นใชประโยชนรวมดวย ใหโครงการหรือหนวยงานอื่นๆ
ของกรมชลประทานที่รับคํารองนั้น ดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูขอเขาทําประโยชน ตลอดจน
เอกสารหลักฐานที่จําเปนที่ใชประกอบคํารองนั้นโดยเร็ว แลวจัดทํารายงานตรวจสอบการขออนุญาต
ชป.393/10
2.2.1.4 พิจารณาใหความเห็นทางดานวิศวกรรม โดยพิจารณาปญหาและอุปสรรคตางๆตองาน
ชลประทาน วาคํารองนั้นขัดกับการใชประโยชนในการชลประทาน ตามกฎหมายวาดวยการชลประทาน
หลวง กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และหลักเกณฑที่เกี่ยวของ และหลักเกณฑตามระเบียบกรมชลประทาน
ว า ด ว ยการขอใช แ ละการจั ดหาประโยชนเกี่ ย วกับ ที่ร าชพัส ดุในความครอบครองของกรมชลประทาน
พ.ศ. 2551 โดยอนุโลมหรือไม
2.2.1.5 หากเจาหนาที่ผูรับคํารองพิจารณาในเบื้องตนตามขอ 2.2.1.3 และ 2.2.1.4 แลว เห็นวามี
ข อ ขั ด ข อ งในการขอใช ป ระโยชน ร ว มกั น หรื อ มีข อ ขั ดข อ งในดา นวิ ศวกรรม ตามกฎหมายว า ด ว ยการ
ชลประทานหลวง ฯลฯ ใหเสนอความเห็นขอขัดของในการขอใชประโยชนรวมกันหรือมีขอขัดของในดาน
วิศวกรรม ใหผูบังคับบัญชาตามสายการบังคับบัญชาพิจารณา
2.2.1.6 หากเจาหนาที่ผูรับคํารองพิจารณาในเบื้องตนตามขอ 2.2.1.3 และ 2.2.1.4 แลว เห็นวาไมมี
ขอขั ดข องในการขอใชประโยชนรว มกัน และไมมีขอขัดของในดานวิศวกรรม ตามกฎหมายวาด วยการ
ชลประทานหลวง ฯลฯ ใหผูขออนุญาตจัดทําแผนที่และผังบริเวณที่ดินของรัฐที่ขอใชนั้น พรอมทํารายละเอียด
ประกอบแผนที่ระบุหมายเลขที่ดินตามหนังสือสําคัญหรือระวางหมุดหลักฐาน เนื้อที่ที่ขอเขาทําประโยชน
ลงในแผนที่ใหชัดเจน รวมทั้งนําสงแบบแปลน รูปตัด ซึ่งแสดงรายระเอียดของสิ่งปลูกสรางที่จะขออนุญาต
**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ **
คูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุ และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน
กรมชลประทาน

- 225 ดําเนินการในที่ดินที่ขอใชนั้น สงใหเจาหนาที่ผูรับคํารองเพื่อจัดทําแบบรายงานตรวจสอบที่ดินและเปรียบ
เทียบรายละเอียดผังบริเวณตอไป
2.2.1.7 เจาหนาที่ของโครงการผูรับคํารอง ตองจัดทําแผนที่แสดงจุดขออนุญาต ผังบริเวณ และรูปตัด
ณ จุ ด ขออนุ ญ าตก อ สร า ง รวมทั้ ง แบบรู ป ตั ด ทางน้ํ า ที่ อ ยู ด า นเหนื อ น้ํ า และด า นท า ยน้ํ า เป น ระยะ
20 เมตร จากจุดขออนุญาต โดยรายละเอียดขางตนนี้ตองผานการลงนามเห็นชอบ อนุมัติในแบบและ
รายละเอียดจากผูมีอํานาจตามกรอบแบบเอกสารที่กรมชลประทานกําหนดแนบทายคูมือนี้
2.2.1.8 หากมีความจําเปนจะกําหนดเงื่อนไขพิเศษนอกเหนือจากเงื่อนไขในหนังสืออนุญาตกําหนดได
แตทั้งนี้ตองอยูภายใตกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และหลักเกณฑที่เกี่ยวของ
2.2.1.9 ใหผูมีอํานาจที่โครงการที่กําหนดไวลงนามกํากับในแบบแปลน รูปตัด ซึ่งแสดงรายละเอียด
ของสิ่งปลูกสรางที่ผูขออนุญาตนําสงทั้งหมด เพื่อนําเสนอผูอํานวยการในสายการบังคับบัญชาตอไป
2.2.1.10 ในกรณีที่ผูอํานวยการโครงการ หรือหนวยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่ที่ดินฯ นั้น อยูใน
สายการบั งคั บ บัญ ชาของสํา นั กชลประทาน ใหนําเสนอผูอํานวยการสํานักชลประทานใหความยินยอม
หรือไมใหความยินยอมตอไป
2.2.1.11 ในกรณีที่ผูอํานวยการสํานักงานกอสราง หรือหนวยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่ที่ดินฯ นั้น
ไมไดอยูในสายการบังคับบัญชาของสํานักชลประทาน ใหนําเสนอผูอํานวยการตามสายการบังคับบัญชา
ของตนพิ จ ารณาให ค วามเห็ น ในการขอใช ป ระโยชน ร ว มกั น ก อ นแล ว จึ ง นํ า เสนอผู อํ า นวยการสํ า นั ก
ชลประทานใหความยินยอมหรือไมใหความยินยอมตอไป
2.2.2 การพิจารณาของสํานักชลประทาน
2.2.2.1 ผูอํานวยการสํานักชลประทานพิจารณาใหความยินยอมหรือไมใหความยินยอม (ตามคําสั่ง
กรมชลประทานที่ ข 152/2555 ประกอบกฎหมายว า ด ว ยการชลประทานหลวง และตามระเบี ย บ
กรมชลประทานว า ด ว ยการขอใช และการจัด หาประโยชนเกี่ย วกับ ที่ร าชพัส ดุในความครอบครองของ
กรมชลประทาน พ.ศ. 2551 โดยอนุโลม ทั้งนี้ตองอยูภายใตกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขของหนวยงานของรัฐที่อนุญาตใหกรมชลประทานใชประโยชนในที่ดินของรัฐประเภทนั้น)
2.2.2.2 กรณีใหความยินยอม (อนุญาต) ใหทําหนังสือลงนามแทนกรมชลประทาน แจงผูขออนุญาต
พร อ มกํ า หนดเงื่ อนไข (ถื้มี ) เพื่ อให ผู ขออนุ ญ าตใช ป ระกอบการยื่ น คํ า ขออนุ ญ าตต อหน ว ยงานของรั ฐ
ที่เกี่ยวของ ซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยูเพื่อพิจารณาตามอํานาจและหนาที่
2.2.2.3 กรณีไมใหความยินยอม (ไมอนุญาต) ใหทําหนังสือไมอนุญาตแจงผูขออนุญาตทราบ โดยแจง
เหตุผล ขอกฎหมาย พรอมแจงสิทธิการอุทธรณภายใน 15 วัน นับแตวันที่ผูขออนุญาตไดรับหนังสือแจง
2.2.3 การพิจารณาของหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของซึ่งมีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายในการอนุมัติ
อนุญาตใชที่ดินของรัฐที่ตั้งอยู
2.2.3.1 เมื่อหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู พิจารณาอนุญาตใหใชที่ดินดังกลาวแลว
จะแจงใหผูขออนุญาต (หรือไดแจงใหกรมชลประทานทราบดวย) เพื่อดําเนินการตอไป
2.2.3.2 ในกรณี ห น ว ยงานของรั ฐ ที่เกี่ย วของซึ่ง ที่ดิน นั้น ตั้ งอยู พิจ ารณาไม อนุญ าตใหใชที่ดิ น
ดังกลาว จะแจงการไมอนุญาตใชใหผูขออนุญาต (หรือไดแจงใหกรมชลประทานทราบดวย)

**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ **
คูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุ และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน
กรมชลประทาน
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กรมชลประทานใชประโยชนนอกเหนือจากที่ราชพัสดุ
2.2.4.1 เมื่อหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของซึ่งที่ดินนั้ นตั้งอยูพิจารณาอนุญาตใหใชที่ดิน และผูขอใช
ไดดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และหลักเกณฑของหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของนั้นแลว
จึงมีหนังสือแจงการอนุญาตใหกรมชลประทานทราบ
2.2.4.2 เมื่อกรมชลประทานโดยโครงการ แจงผูขออนุญาตมาลงนามในหนังสืออนุญาต ผ.ย. 44
ผูขออนุญาตจึงจะเริ่มดําเนินการกอสรางไดภายหลังลงนามและตามเงื่อนไขในหนังสืออนุญาต
2.2.4.3 หนังสืออนุญาต ผ.ย. 44 นั้น มีการจัดทําจํานวน 4 ชุด ดังนี้
- ตนฉบับ เก็บไวที่โครงการ 1 ชุด
- คูฉบับ เก็บไวที่ผูรับอนุญาต 1 ชุด
- สําเนา เก็บไวที่สํานักชลประทาน 1 ชุด
- สําเนา เก็บไวที่กลุมงานการใชพื้นที่ดานชลประทาน 1 ชุด
3. การพิจารณาดานวิศวกรรม
3.1 ตรวจสอบประเภททางน้ําและประเภทที่ดินที่ขออนุญาตสราง
3.2 พิจารณาการกอสรางอาคารปองกันตลิ่งนั้นจะตองไมกระทบตอน้ําและทางน้ําชลประทานและ
อาคารชลประทานตางๆ
3.3 พิจารณาระดับรากฐานของอาคารปองกันตลิ่งที่จะตอกลงไปในดินใหถือระดับทองคลอง ตามแบบ
กอ สรางที่มีอยูเดิมเปนหลัก หากไมมีแบบกอสรางกําหนดไวใหถือระดับการขุดลอกเดิมเปนหลัก
3.4 แนวอาคารปองกันตลิ่งจะตองสรางตามแบบกอสรางที่มีอยูเดิมเปนหลัก หากมีความจําเปนที่
ไมสามารถสรางตามแบบที่มีอยูเดิมได หรือไมมีแบบกอสรางเดิมกําหนดไว ใหกําหนดแนวอาคารปองกัน
ตลิ่งใหเปนแนวขนานกับแนวกระแสน้ําในทางน้ําชลประทาน ณ บริเวณที่จะทําการกอสรางและใหขนานกับ
แนวตลิ่ งทั่ วไป โดยพื้ นที่ หน าตั ดทางน้ํ าที่ ขอกอสรางต องไม นอยกวาพื้นที่หน าตั ดทางน้ําดานเหนื อน้ํ า
เพื่อปองกันไมใหเกิดผลกระทบตอการไหลของน้ําโดยเฉพาะในชวงเวลาที่เกิดอุทกภัย (เปนการขุดลอก
ระหวางการดําเนินการกอสรางของผูขอฯ)
3.5 ผูรับอนุญาตจะตองยินยอมใหเรือขุดหรือรถขุดของกรมชลประทานทิ้งดินซึ่งขุดลอกขึ้นจากคลองไว
บนตลิ่งเหนืออาคารปองกันตลิ่งนี้ได หากอาคารปองกันตลิ่งนี้ชํารุดเสียหายดวยประการใดๆ ก็ตามอัน
เนื่องจากการขุดลอกคลอง หรือกรณีอื่นๆ ผูรับอนุญาตจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ จากกรมชลประทาน
ไมไดทั้งสิ้น
3.6 ผูรับอนุญาตตองบํารุงรักษาซอมแซมอาคารปองกันตลิ่งนี้ใหอยูในสภาพที่ดีอยูเสมอ ไมปลอยใหอาคาร
ปรักหักพังยื่นลงไปในทางน้ําชลประทาน ซึ่งเปนการกีดขวางทางน้ําชลประทาน โดยผูรับอนุญาตตองเปนผูออก
คาใชจายในการซอมแซมบํารุงรักษาทั้งสิ้น
3.7 เมื่อผูรับอนุญาตสรางอาคารปองกันตลิ่งเสร็จแลว หามทําการเพาะปลูกลงในเขตคันคลองหรือ
ครอบครอง ในกรณีที่เขตคันคลองบริเวณนี้ไมมีหรือนอยกวาระยะ 3.00 เมตร นับตั้งแตสันเขื่อนขึ้นมา ผูรับ
อนุญาตยินยอมสละที่ดินเพื่อใหกรมชลประทานมีเขตคันคลอง นับตั้งแตสันอาคารปองกันตลิ่งขึ้นมาเปน
ระยะ 3.00 เมตร ตลอดแนวเขตที่ดินเพื่อประโยชนในกิจการชลประทาน
3.8 ตรวจดูแบบแปลนของผูขออนุญาต และแบบแปลนรูปตัด ผังบริเวณของโครงการ ที่มีการขออนุญาต
วามีความสอดคลองกันหรือไม
**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ **
คูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุ และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน
กรมชลประทาน
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ในการจัดการแกไขปญหาทั้งหมด หากเกิดความเสียหายกับน้ําและทางน้ําชลประทานหรืออาคารชลประทาน
หรือกับประชาชนที่ไดรับผลกระทบ อันเกิดจากการกระทําของผูขออนุญาต
หมายเหตุ :
เมื่อไดพิจาณาปญหาและอุปสรรคตางๆ ตองานชลประทานแลว หากมีกรณีดังตอไปนี้ใหสงเรื่อง
เสนอกรมชลประทาน โดยรองอธิบดีฝายบํารุงรักษา (ประธานคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ
ปฏิบัติ การขออนุญาตเกี่ยวกับที่ราชพัสดุและการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ) เพื่อพิจารณาสั่งการตอไป
ก. หากการพิจารณาทางดานวิศวกรรมแลวมีเงื่อนไขบางประการที่ไมสามารถปฏิบัติได หรือมี
เงื่อนไขเพิ่มเติม นอกเหนือจากที่กําหนด
ข. เปนโครงการที่มีผลกระทบเกินขอบเขตของสํานักชลประทาน
ค. เปนโครงการที่เปนแนวนโยบายของกรมชลประทาน
4. กลุมงานการใชพื้นที่ดานชลประทาน สวนปรับปรุงบํารุงรักษา สํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา
มีขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้
4.1 ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน รวมทั้งใหคําปรึกษา แนะนํา ปญหาเกี่ยวกับการขออนุญาตใช
ที่ราชพัสดุและที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน
4.2 ตรวจสอบสําเนาหนังสืออนุญาต หากมีขอผิดพลาดสงสําเนาหนังสืออนุญาตใหโครงการแกไข
4.3 รวบรวมรายละเอีย ดการอนุ ญาต ลงในฐานขอมูล การอนุญ าตใหใชที่ร าชพัส ดุและที่ดินของรัฐ
ประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน
หมายเหตุ
กรณีเจาหนาที่ผูรับคํารอง (ตามระเบียบกรมชลประทานวาดวยการขอใชและการจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่
ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน พ.ศ. 2551 ขอ 6) หรือผูอํานวยการสํานักชลประทานเปน
ผูพิจารณาไมใหความยินยอม หรือไมอนุญาตตามคํารองขอของผูขออนุญาตโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย
วาดวยการชลประทานหลวง โดยทําเปนหนังสือ (ตามขอ 9) และตามคําสั่งกรมชลประทานที่ ข 152/2555
ขอ 2.1 วรรคทาย ถือวาเปนคําสั่งทางปกครอง ดังนั้น นอกจากขอความในหนังสือจะตองแจงเหตุผล ขอ
กฎหมาย ตองระบุขอความวาหากประสงคจะอุทธรณ หรือโตแยงคําสั่งใหผูขออนุญาตยื่นอุทธรณ หรือ
โตแยงตอเจาหนาที่ผูทําคําสั่งทางปกครองภายใน 15 วันนับแตวันที่ผูขออนุญาตไดรับหนังสือแจง (ถาไม
กําหนดระยะเวลา 15 วัน สิทธิในการอุทธรณหรือโตแยงจะขยายเปน 1 ป นับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง)
2. เมื่อเจาหนาที่ผูรับคํารองหรือผูอํานวยการสํานักชลประทานไดรับหนังสืออุทธรณหรือโตแยงคําสั่งจากผู
อุทธรณแลวจะตองพิจารณาอุทธรณ หากมีความเห็นดังตอไปนี้
2.1 เห็ นด วยกั บคํ า อุ ทธรณ ไ ม วา ทั้ งหมดหรื อบางส วน (โดยสรุ ปจะยิ นยอมหรื ออนุ ญาต) ให ดํ า เนิ นการ
เปลี่ยนแปลงคําสั่งทางปกครองแลวแจงใหผูอุทธรณทราบเปนหนังสือไมเกิน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับ
อุทธรณ
2.2 ไมเห็นดวยกับคําอุทธรณไมวาทั้งหมดหรือบางสวน (โดยสรุปไมยินยอมหรือไมอนุญาต) ใหรายงาน
ความเห็นพรอมเหตุผลเสนออธิบดีกรมชลประทานผานผูบังคับบัญชาตามสายการบังคับบัญชาโดยดวน
ทั้งนี้เพื่ออธิบดีกรมชลประทานจะไดพิจารณาอุทธรณและแจงผลใหผูอุทธรณทราบไมเกิน 30 วัน นับ
แตวันที่อธิบดีกรมชลประทานไดรับอุทธรณ
3. กรณีเปนการปฏิเสธผูขออนุญาตโดยสวนราชการอื่นที่เกี่ยวของ ใหผูอํานวยการสํานักชลประทานจัดทํ า
หนังสือแจงผูขออนุญาตใชสิทธิ์อุทธรณหรือโตแยงคําสั่งไปยังสวนราชการนั้น
1.

(ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบตั ิราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539)
**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ **
คูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุ และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน
กรมชลประทาน
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เอกสารอางอิงของกระทรวงการคลัง และกรมธนารักษ

1. พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518
2. กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช
และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2545
3. กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช
และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
4. กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช
และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
5. คําสั่งกรมธนารักษ ที่ 281/2549 ลงวันที่ 15 พ.ค. 2549 เรื่อง การมอบอํานาจ
ใหผูวาราชการจังหวัดตามระบบบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
6. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2552
7. คําสั่งกรมธนารักษ ที่ 296/2553 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2553 เรื่อง หลักเกณฑ
การกําหนดอัตราคาเชา คาทดแทน และคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหา
ประโยชนในที่ราชพัสดุ
8. คําสั่งกรมธนารักษ ที่ 508/2553 ลงวันที่ 20 กันยายน 2553 เรื่องมอบอํานาจ
ใหธนารักษพื้นที่ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธนารักษ
9. คําสั่งกรมธนารักษ ที่ 509/2553 ลงวันที่ 20 กันยายน 2553 เรื่อง มอบอํานาจให
ผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธนารักษ

เอกสารอางอิงของกรมชลประทาน

1. พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 และที่แกไขเพิ่มเติม
2. ระเบียบกรมชลประทานวาดวยการขอใชและการจัดหาประโยชนเกี่ยวกับ
ที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน พ.ศ. 2551
3. ประกาศกรมชลประทานเรื่องการรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ พ.ศ. 2552
4. คําสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1021/2552 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ
ปฏิบัติการขออนุญาตเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ และการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ ลงวันที่ 26
พฤศจิกายน 2552
5. บันทึกขอความ ที่ ฝผง. 881/2554 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2554 เรื่อง ขออนุมัติ
ใชรหัสและแบบฟอรมที่ปรับปรุงใหมพรอมยกเลิกรหัสและแบบฟอรมเดิม
6. บันทึกขอความ ที่ E ฝผง. 128/2555 ลงวันที่ 25 มกราคม 2555 เรื่อง ขออนุญาต
ใชแบบฟอรม ผ.ย. 53, ผ.ย. 54, ผ.ย. 55
7. คําสั่งกรมชลประทานที่ ข 151/2555 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2555 เรื่อง มอบอํานาจ
ในการดําเนินการขอใชที่ดินของรัฐทุกประเภท
8. คําสั่งกรมชลประทานที่ ข152/2555 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2555 เรื่อง มอบอํานาจ
ดําเนินการกรณีหนวยงานของรัฐหรือบุคคลอื่นขอใชที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่
กรมชลประทานใชประโยชนนอกเหนือจากที่ราชพัสดุ
9. มาตรฐานการเขียนแบบงานชลประทาน (กรอบชื่อแบบ)
**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ **
คูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุ และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน
กรมชลประทาน
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บทที่ 3
การขออนุญาตจัดระเบียบการเดินรถโดยสารบนถนนบนคันคลองชลประทาน
**************

1. ผูขออนุญาต
กรมการขนส ง ทางบกหรื อ ผู รั บ มอบหมาย หรื อ ผู ว า ราชการจั ง หวั ด ในฐานะประธานกรรมการ
ของคณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกประจําจังหวัด
2. ผูขออนุญาต ยื่นคํารองขอใชที่ดินตอโครงการหรือหนวยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่ที่ราชพัสดุ
นั้นตั้งอยู โดยมีหลักฐานประกอบคําขออนุญาตของผูขออนุญาตใชที่ดิน ดังนี้
2.1 ยื่นคํารองขอใชที่ดิน (แบบ ชป.393) ลงนามโดยอธิบดีกรมการขนสงทางบก หรือผูวาราชการ
จังหวัด ในฐานะประธานกรรมการของคณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกประจําจังหวัด
2.2 แผนที่แสดงเสนทางการจัดระเบียบเดินรถโดยสารพรอมแสดงตําแหนงอาคารชลประทาน
3. การพิจารณาดําเนินการของโครงการหรือหนวยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่ที่ราชพัสดุนั้นตั้งอยู
มีขั้นตอนการดําเนินการดังนี้
3.1 ใหเจาหนาที่ผูรับคํารองดําเนินการตรวจสอบประเภทที่ดินที่ขออนุญาตใชวาจะตองเปนที่ราชพัสดุ
และตรวจสอบคุณสมบัติของผูขอเขาทําประโยชนตลอดจนเอกสารหลักฐานที่จําเปนที่ใชประกอบคํารองนั้น
โดยเร็ ว ในการพิ จ ารณาให คํ า นึ ง ถึ ง หลั ก การและเงื่ อ นไขให เ ป น ไปตามบั น ทึ ก ข อ ตกลงระหว า ง
กรมชลประทานกั บ กรมการขนส ง ทางบก เรื่ อ ง กํ า หนดเส น ทางเดิ น รถรั บ ส ง คนโดยสารในเขตทาง
ชลประทาน ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2532) เปนสําคัญ
3.2 ถ า คํ า ร อ งนั้ น ขั ด กั บ หลั ก เกณฑ ก ารขอใช ที่ ร าชพั ส ดุ ใ นความครอบครองของกรมชลประทาน
และกฎหมายวาดวยการชลประทานหลวง ใหเจาหนาที่ผูรับคํารองทําหนังสือตอบแจงขอขัดของใหผูขอเขา
ทําประโยชนทราบโดยตรงภายใน 7 วันทําการ นับแตวันรับคํารอง
3.3 หากคํารองนั้นถูกตองใหเจาหนาที่ผูรับคํารองมีหนังสือแจงผูขอเขาทําประโยชนภายใน 3 วันทําการ
ใหจั ดทํ าแผนที่และผังบริเวณที่ร าชพัสดุ โดยจัดทํารายละเอีย ดประกอบแผนที่ร ะบุห มายเลขที่ดิน ตาม
หนังสือสําคัญ หรือระวางหมุดหลักฐาน เนื้อที่ที่ขอเขาทําประโยชนลงในแผนที่ใหชัดเจน สงใหเจาหนาที่
ผูรับคํารองเพื่อจัดทําแบบรายงานตรวจสอบที่ดินและการเปรียบเทียบละเอียดและแผนที่
3.4 จัดทํารายงานตรวจสอบการขออนุญาต ชป.393/9
3.5 รายละเอียดประกอบแผนที่ตามขอ 3.3 ใหหมายถึงแผนที่แสดงตําแหนงอาคารชลประทาน ลงนาม
ผาน เห็นชอบ อนุมัติ ในกรอบแบบที่กรมชลประทานกําหนดแนบทายคูมือนี้
3.6 ภายหลังจากไดพิจารณาดานวิศวกรรมตามขอ 4 แลวใหผูอํานวยการโครงการหรือหนวยงานอื่นๆ
ของกรมชลประทานที่ที่ราชพัสดุนั้นตั้งอยู พิจ ารณาเสนอผูอํานวยการสํานักชลประทาน เพื่อพิจ ารณา
อนุญาตหรือไมอนุญาต
4. การพิจารณาดานวิศวกรรมของรถโดยสารประจําทาง
กําหนดเสนทางเดินรถไดเฉพาะทางที่กรมชลประทานไดกอสรางไดมาตรฐานตามกรมทางหลวงเทานั้น
โดยมีการกําหนดน้ําหนักรถรวมน้ําหนักบรรทุก กรมชลประทานกําหนดไวเปน 3 กรณี คือ
ก. ทางลําเลียงใหญ ชั้น 1 เทียบเทาทางมาตรฐาน F4 ของกรมทางหลวง ผิวจราจรลาดยางขนาดกวาง
5.50 เมตร ไหลทางขางละ 1.75 เมตร รับน้ําหนักรถรวมน้ําหนักบรรทุกไดไมเกิน 18 ตัน
**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ **
คูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุ และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน
กรมชลประทาน

- 230 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
สําหรับเสนทางที่นอกจาก ขอ ก – ค กรมชลประทานจะกําหนดน้ําหนักรถรวมน้ําหนักบรรทุกเปนราย
เสนทาง
5. การพิจารณาของสํานักชลประทาน
ผูอํานวยการสํานักชลประทานดําเนินการพิจารณาอนุญาตหรือไมอนุญาต โดยทําหนังสือลงนามแจง
กรมการขนสงทางบกทราบ
เนื่องจากเปนการขอเขาทําประโยชนบนผิวถนนบนคันคลองชลประทาน ซึ่งไมไดเปนการใชที่ดินที่ติด
ตรึงตรา จึงเปนอํานาจพิจารณาอนุญาตของกรมชลประทานโดยตรง
6. การออกหนังสืออนุญาต
เมื่อกรมการขนสงทางบกไดรับหนังสือแจงการอนุญาตจากกรมชลประทานแลว กรมการขนสงทางบก
จะออกหนังสืออนุญาตประกอบการขนสงใหแกผูประกอบการ และจะตองแจงใหกรมชลประทานทราบ
พรอมทั้งสงสําเนาหนังสืออนุญาตใหกับกรมชลประทานทราบภายใน 1 เดือน นับแตวันที่ออกใบอนุญาต
ทั้งนี้เพื่อกรมชลประทานจะไดเก็บเปนหลักฐานทางราชการตอไป
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ
1. พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 และที่แกไขเพิ่มเติม
2. พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518
3. กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช และจัดหาประโยชน
เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2545
4. คํ า สั่ ง กรมชลประทาน ที่ 249/2554 เรื่ อ ง การแบ ง งานและหน า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของ
สํานักชลประทานที่ 1 – 17 (เปนการภายใน ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2554)
5. บั น ทึ ก ข อ ตกลงระหว า งกรมชลประทานกั บ กรมการขนส ง ทางบก เรื่อ ง กํ า หนดเส น ทาง
การเดินรถรับสงคนโดยสารในเขตทางชลประทาน ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2532)

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

**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ **
คูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุ และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน
กรมชลประทาน
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บทที่ 4
การตออายุหนังสืออนุญาต

*******************
หนังสืออนุญาตมีหลายประเภท ดังที่กลาวไวในบทที่ 2 หนังสืออนุญาตบางประเภทไมมีการกําหนด
ระยะเวลาการอนุ ญ าต แต บ างประเภทจํ าเปน ตอ งกํ าหนดระยะเวลาการอนุ ญ าตไวเ พื่อ ดํา เนิ น การ เช น
ตรวจสอบโครงสรางของอาคาร การบํารุงรักษา การตรวจสอบสภาพของการใชงาน การตรวจสอบผลกระทบ
ตอการชลประทาน เชนกรณี การระบายน้ําลงทางน้ําชลประทานที่ไมไดคามาตรฐานตามที่กรมชลประทาน
กําหนด เปนตน
หนังสืออนุญาตประเภทที่ไมกําหนดระยะเวลาการอนุญาต มีดังนี้
1. การกอสรางสะพานถาวร เชน สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (ผ.ย. 37) เนื่องจากอาคารที่กอสราง
เปนอาคารถาวรมั่นคงแข็งแรง มีอายุการใชงานนาน
2. การขออนุญาตใหกอสรางถนน/ปรับปรุงถนน (ผ.ย.40) เนื่องจากถนนที่กอสรางหรือปรับปรุงเปน
ถนนของกรมชลประทาน การดูแลรักษาเปนหนาที่ของกรมชลประทาน
3. การขออนุ ญ าตให ขุดลอก (ผ.ย.43) เนื่อ งจากการขุ ดลอกเปน การดูแล บํา รุง รักษา ของกรม
ชลประทาน ซึ่งเปนภารกิจที่ดําเนินการแลวเสร็จในครั้งเดียว
4. การขออนุญาตทําทางเชื่อม (ผ.ย. 53) เนื่องจากเปนสิ่งกอสรางที่ถาวร มั่นคง แข็งแรง มีอายุการ
ใชงานนาน
หนังสืออนุญาตประเภทที่กําหนดระยะเวลาการอนุญาต มีดังนี้
1. การขออนุญาตใหก อสร างสะพาน (ผ.ย.37) กรณีสะพานข ามทางน้ําชลประทานที่ช วงกลางยก
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. หนังสืออนุญาตใหกอสรางสิ่งปลูกสรางเปนการชั่วคราวในเขตที่ดินกรมชลประทาน (ผ.ย.41) เชน
การปรับปรุงภูมิทัศน ศาลาเอนกประสงค ปายบอกทาง ปอมยามตํารวจ ลานกีฬาฯลฯ กําหนดระยะเวลาการ
อนุญาตคราวละไมเกิน 5 ป
5. การขออนุญาตใหใชที่ดินเพื่อฝงทอระบายน้ําที่ผานระบบบําบัดน้ําเสีย (ผ.ย.42) กําหนดระยะเวลา
การอนุญาตคราวละไมเกิน 3 ป
6. การขออนุญาตกอสรางอาคารปองกันตลิ่งทางน้ําชลประทาน (ผ.ย.44) กําหนดระยะเวลาการ
อนุญาต คราวละไมเกิน 5 ป
การตออายุหนังสืออนุญาต
เมื่อหนังสืออนุญาตครบกําหนดระยะเวลาการอนุญาต หากผูรับอนุญาตยังมีความประสงคจะใชที่ดิน
บริเวณที่ขออนุญาตตอไปอีก ในเงื่อนไขของหนังสืออนุญาตมีการกําหนดระยะเวลาตามขอความวา “หนังสือ
อนุญาตฉบับนี้มีกําหนดเวลา....ป นับตั้งแตวันถัดจากวันที่ผูอนุญาตไดลงนามในหนังสืออนุญาตเปนตนไป”
**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ **
คูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุ และที่ดินของรัฐประเภทอื
ประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน
กรมชลประทาน

- 232 และมี ขอความ ในย อหน า ถั ดมาว า “กอนครบกําหนดเวลาการอนุญาตถาหากผูรับอนุญาตยังมีค วาม
ประสงคจะใชที่ดิน ................(ตามประเภทที่ขออนุญาต)............... ตอไปอีก ก็ใหทําหนังสือขอตออายุ
หนังสืออนุญาตไปยังกรมชลประทาน กอนครบกําหนดเวลาอนุญาตไมนอยกวา 30 วัน แตกรมชลประทาน
สงวนสิทธิที่จะอนุญาตหรือไมก็ได โดยจะคํานึงถึงงานชลประทานเปนประการสําคัญ” จากขอความนี้ผูขอ
อนุ ญาตจะต องยื่ นเรื่ องขอต ออายุ ก อนครบกํ าหนดระยะเวลา 30 วั นพร อ มแนบหลั ก ฐานการต อ อายุ และ
รายละเอียดการขอตออายุหนังสืออนุญาตฉบับดังกลาว ยื่นเรื่องหรือสงหนังสือถึงโครงการฯ เจาของพื้นที่กอน
ครบกําหนดระยะเวลาการอนุญาตตามเงื่อนไขของหนังสือ ทั้งนี้กอนครบกําหนด โครงการฯ เจาของพื้นที่ควร
ตรวจสอบหนังสืออนุญาตที่จะครบอายุการอนุญาตและทําหนังสือแจงเตือนผูขออนุญาตมาตออายุหนังสือ
อนุญาตเพื่อใหทันกอนวันครบกําหนด
หลักฐานประกอบการขอตออายุหนังสืออนุญาต
1. สวนราชการ
- หนังสือยื่นเรื่องขอตออายุหนังสืออนุญาต
- สําเนาคูฉบับหนังสืออนุญาตฉบับแรก รวมทั้งฉบับตออายุทุกฉบับ (ถามี)
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/บัตรพนักงานของรัฐ (ลงนามรับรองสําเนา)
- กรณีมอบอํานาจจะตองมีหนังสือมอบอํานาจจากสวนราชการ (ลงนามรับรองสําเนา)
2.
-

รัฐวิสาหกิจ
หนังสือยื่นเรื่องขอตออายุหนังสืออนุญาต ลงนามโดยผูแทนรัฐวิสาหกิจหรือผูไดรับมอบอํานาจ
สําเนาคูฉบับหนังสืออนุญาตฉบับแรก รวมทั้งฉบับตออายุทุกฉบับ (ถามี)
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/บัตรประจําตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ลงนามรับรองสําเนา)
กรณีมอบอํานาจตองทําเปนหนังสือมอบอํานาจพรอมติดอากรแสตมป 30 บาท

3. นิติบุคคล/บุคคลธรรมดา
- หนังสือยื่นเรื่องขอตออายุหนังสืออนุญาต
- สําเนาคูฉบับหนังสืออนุญาตฉบับแรก รวมทั้งฉบับตออายุทุกฉบับ (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 : กรณีขอตออายุหนังสืออนุญาตระบายน้ําที่ผานระบบบําบัดน้ําเสียจะตองเพิ่มหลักฐาน ดังนี้
- รูปถายอาคารบําบัดน้ําเสียรวมทั้งระบบยังมีสภาพสมบูรณมีประสิทธิภาพในการใชงาน
- ผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําตามมาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้งในทางน้ําชลประทานของกรมชลประทาน
- หนังสือรับรองของหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ หรือชุมชน/ชุมชนทองถิ่นที่รับรองวาคุณภาพน้ําทิ้ง
ไมกอใหเกิดความเดือดรอนตอการดํารงชีพ
**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ **
คูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุ และที่ดินของรัฐประเภทอื
ประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน
กรมชลประทาน

- 233 ขั้นตอนการตออายุหนังสืออนุญาต มีขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้
1. โครงการในฐานะผูอนุญาต เมื่อไดรับหนังสือขอตออายุหนังสืออนุญาตแลว จะตองนําเรื่องเดิม
พรอมตนฉบับหนังสืออนุญาตที่ออกใหผูขออนุญาตฉบับแรกรวมทั้งฉบับตออายุ (ถามี) แนบประกอบการ
พิจารณาเพราะจะตองพิจารณาใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขตามที่กําหนดไวในหนังสืออนุญาต
เมื่ อ ผู ข ออนุ ญ าตได แ นบหลั ก ฐานสํ า เนาคู ฉ บั บ หรื อ สํ า เนาหนั ง สื อ อนุ ญ าตดั ง กล า ว มาเพื่ อ
ประกอบการพิจารณาในการขอตอหนังสืออนุญาต หากโครงการพิจารณาแลว เห็นสมควรใหตออายุหนังสือ
อนุญาตหรือไมสมควรใหตออายุหนังสืออนุญาต ใหสรุปความเห็นพรอมแนบเรื่องเดิมเสนอสํานักชลประทาน
เพื่อพิจารณา
2. สํานักชลประทาน มีหนาที่พิจารณาอนุมัติหรือไมอนุมัติการตออายุหนังสืออนุญาต
- กรณีอนุมัติ เมื่อผูอํานวยการสํานักชลประทานมีความเห็นสมควรอนุมัติใหตออายุได ใหสงเรื่อง
ใหโครงการเจาของพื้นที่เพื่อดําเนินการตอไป
- กรณีไมอนุมัติ เมื่อผูอํานวยการสํานักชลประทานมีความเห็นไมสมควรอนุมัติใหตออายุหนังสือ
อนุญาต ใหทําหนังสือแจงไมอนุญาต โดยแจงเหตุผล ขอกฎหมายใหผูขออนุญาตทราบ
3. โครงการ เมื่อไดรับเรื่องการอนุมัติจากผูอํานวยการสํานักชลประทานแลว ใหโครงการออกหนังสือ
อนุญาตใหตออายุ โดยใชแบบ ผ.ย.55 จํานวน ๔ ชุด พรอมลงนามในหนังสืออนุญาตในฐานะนายชางชลประทาน
เปนเจาพนักงานผูอนุญาต และใหผูรับอนุญาตลงนามในฐานะผูรับอนุญาต ดังนี้
ตนฉบับ เก็บไวที่โครงการ 1 ชุด
คูฉบับ เก็บไวที่ผูรับอนุญาต 1 ชุด
สําเนา เก็บไวที่สํานักชลประทาน 1 ชุด
สําเนา เก็บไวที่กลุมงานการใชพื้นที่ดานชลประทาน 1 ชุด
การนับวันเริ่มตนและวันครบกําหนดของการตออายุหนังสืออนุญาต
ในการนับวันเริ่มตนแหงระยะเวลาที่ขยายหรือตออายุหนังสืออนุญาตออกไป ตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย มาตรา 193/7 กําหนดไววา “ถามีการขยายระยะเวลาออกไปโดยมิไดมีการกําหนดวันเริ่มตน
แหงระยะเวลาที่ขยายออกไปใหนับวันที่ตอจากวันสุดทายของระยะเวลาเดิมเปนวันเริ่มตน”
จากขอกฎหมาย ถามีการตออายุหนังสืออนุญาตออกไป การนับวันเริ่มตนของหนังสืออนุญาต จะตอง
นับตอจากวันสุดทายของระยะเวลาเดิม คือวันที่ครบกําหนดอายุหนังสืออนุญาตฉบับแรก
ตัวอยาง หนังสืออนุญาตฉบับแรกลงวันที่ 25 มกราคม 2554 กําหนดระยะเวลา 2 ป ครบกําหนด
วันที่ 25 มกราคม 2556 ดังนั้น การนับวันเริ่มของวันที่ตออายุหนังสืออนุญาตก็คือวันที่ 26 มกราคม 2556
ถ า ต อ อายุ ห นั ง สื อ อนุ ญ าตให อี ก 2 ป ก็ จ ะครบกํ า หนดวั น ที่ 25 มกราคม 2558 ฉะนั้ น ถ า ต อ ให อี ก 2 ป
วัน เริ่มต นของหนั งสื ออนุญ าตก็ คือวั น ที่ 26 มกราคม 2558 และก็จ ะครบกําหนดหนังสืออนุญ าตวันที่ 25
มกราคม 2560
-

การกรอกขอความในหนังสืออนุญาต ผ.ย.55
ใหปฏิบัติตามคําอธิบายการกรอกขอความในหนังสืออนุญาต ผ.ย. 55 (ที่แนบ)
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ **
คูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุ และที่ดินของรัฐประเภทอื
ประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน
กรมชลประทาน
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บทที่ 5
การใหคําเสนอแนะ การตรวจสอบติดตามและประเมินผล

***************
เพื่ อ ให ห น ว ยงานของกรมชลประทานสามารถปฏิ บั ติ ง านได อ ย า งถู กต อ ง กรมจึ ง กํ า หนดไว ใ นระเบี ย บ
กรมชลประทานวาดวยการขอใชและการจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ ในความครอบครองของกรมชลประทาน
พ.ศ.2551 ขอ 5 ใหฝายผลประโยชนและเงินกองทุน ใหคําเสนอแนะ ติดตามผลการดําเนินการของสํานักชลประทาน
ตางๆ เพื่อใหเปนไปตามระเบียบนี้
ความสําคัญของการใหคําเสนอแนะ ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล นับวาเปนขั้นตอนที่สําคัญมากทั้งนี้
เพราะหากผูปฏิบัติงานของสํานักงาน/โครงการ ปฏิบัติงานไมถูกตอง แมเพียงเล็กนอย เมื่อไมไดรับคําแนะนําและไมมี
การตรวจสอบ ผูปฏิบัติงานจะไมทราบถึงขอผิดพลาดและยังคงปฏิบัติงานเชนเดิม ยอมกอใหเกิดความเสียหายตอกรม
ได เพราะการขออนุญาตใหใชที่ดิน มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หลักเกณฑ และแบบฟอรม ที่ตองยึดถือ
เปนหลักในการปฏิบัติงาน ทั้งยังมีหนวยงานที่เกี่ยวของหลายฝายทั้งภายในกรมและหนวยงานภายนอก หากผูปฏิบัติ
ขาดความรู ความสามารถ ความเขาใจในรายละเอียดทุกขั้นตอน ทั้งทางดานกฎหมายและวิศวกรรมแลวอาจกอใหเกิด
ผลกระทบตอกรม ทั้งในดานภาพพจน ความนาเชื่อถือ และเกิดความเสียหายตองานชลประทาน ดวยเหตุผลดังกลาว
กรมจึงกําหนดใหกลุมงานการใชพื้นที่ดานชลประทาน สวนปรับปรุงบํารุงรักษา สํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา
ทําหนาที่ใหคําเสนอแนะ ติดตามผลการดําเนินการของสํานักชลประทานตางๆ

การใหคําเสนอแนะ

ในการใหคําเสนอแนะนั้น นอกจากการใหคําเสนอแนะวิธีการปฏิบัติงานการขออนุญาตเกี่ยวกับการขอใชและการ
จัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุที่เปนขอหารือ หรือใหคําปรึกษากรณีการขออนุญาตทั่วไปแลว ยังรวมถึงการพิจารณาการขอ
อนุญาตที่เปนกรณีพิเศษ ไมเคยมีการขออนุญาตหรือไมเคยมีการอนุญาตมากอน ทั้งนี้เพราะในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
ขออนุญาตใชที่ดินที่กลาวมาทั้งหมดเปนการขออนุญาตที่มีวิธีการปฏิบัติงานและประเภทของการขออนุญาตที่สามารถ
กําหนดวิธีการปฏิบัติ หลักเกณฑดานวิศวกรรม กฎหมาย ระเบียบ ที่จะรองรับไดอยางชัดเจน หากแตในทางปฏิบัติจริงอาจ
มีผูขออนุญาตบางราย ขออนุญาตใชที่ดินกรณีอื่นๆ นอกเหนือจากที่กลาวมาแลวในบทที่ ๒ เปนเหตุใหผูปฏิบัติงานไม
สามารถพิจารณาดําเนินการได ใหดําเนินการตามแนวทางดังตอไปนี้
1. พิจารณาเสนอปญหาขออุปสรรค ขอคิดเห็นตามลําดับชั้น เพื่อประชุมหารือรวมกันภายในหนวยงานเพื่อหา
แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม
2. การขออนุญาตบางกรณีเปนนโยบายของภาครัฐ เชน การใชสถานที่ราชการจัดเปนสถานที่ทองเที่ยว เพื่อ
สงเสริมการทองเที่ยวและเศรษฐกิจภายในทองถิ่น กรณีดังกลาวใหนําเขาสูกระบวนการพิจารณาหาแนวทางรวมกันกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของ เชน กรมชลประทาน องคกรปกครองสวนทองถิ่น ประมงทองถิ่น อําเภอทองที่ เจาทาภูมิภาค ปาไม
จังหวัด อัยการจังหวัด ฯลฯ โดยผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน ทั้งนี้ ในสวนของกรมชลประทานแมจะเปนนโยบายภาครัฐ
หากเปนกรณีที่ไมอาจอนุญาตได เพราะขัดตอพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 ก็ไมอาจอนุญาตได
3. กรณี ที่มีปญหาไม อาจหาข อยุ ติได ใหทําบันทึกหารือกลุมงานการใชพื้นที่ดานชลประทาน สวนปรับปรุง
บํารุงรักษา สํานักบริหารจัดการน้ํ าและอุทกวิ ทยา เพื่อพิจารณาปญหาและแนวทางปฏิบัติ กรณีที่เกี่ยวของกับวิธีการ
ปฏิบัติงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ ดานวิศวกรรม กลุมงานการใชพื้นที่ดานชลประทาน
สวนปรับปรุงบํารุงรักษา สํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา จะทําบันทึกแจงตอบเอง กรณีขอหารือที่เกี่ยวของกับ
ดานกฎหมายจะสงให สํานักกฎหมายและที่ดิ นพิจารณา หากเปนกรณีที่ยุงยากและตองพิจารณารวมกัน อาจนําเขาสู
กระบวนการประชุมหารือผูเกี่ยวของ ไดแกสํานักกฎหมายและที่ดิน สํานักออกแบบและสถาปตยกรรม
**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ **
คูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุ และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน
กรมชลประทาน

- 235 โดยสํ านั กชลประทาน/โครงการเจ าของเรื่ อง เปนผู นําเสนอขอเท็ จจริ งและปญหา เพื่ อหาข อยุ ติให ได สํ าหรั บเป น
แนวทางปฏิบัติ
อนึ่ ง กลุ ม งานการใช พื้ น ที่ ดา นชลประทาน ได ร วบรวมคํ าถาม – คําตอบ เกี่ย วกับ การขออนุ ญาตตางๆ
เปนรูปเลม โดยไดแจกใหสงสํานักชลประทานและโครงการฯ ไวใชประโยชนแลว หรือสามารถเรียกดูไดจากเว็บไซต
http://www3.rid.go.th/fad/fad_rev/rev_1.htm

การตรวจสอบ

เพื่อใหการตรวจสอบการปฏิบัติงานของสํานักชลประทาน/โครงการมีประสิทธิภาพ กลุมงานการใชพื้นที่ดาน
ชลประทาน สวนปรับปรุงบํารุงรักษา สํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา จึงไดกําหนดมาตรฐานในการตรวจสอบ
โดยจัดทําแบบฟอรมการตรวจสอบสําเนาหนังสืออนุญาตใหใชที่ดินและแบบตรวจสอบการตออายุหนังสืออนุญาตใหใช
ที่ดินขึ้น เพื่อใหการตรวจสอบของเจาหนาที่กลุมงานการใชพื้นที่ดานชลประทานไดมาตรฐานเดียวกัน โดยสํานัก
ชลประทาน/โครงการที่ออกหนังสืออนุญาตใหใชที่ดินหรือออกหนังสืออนุญาตการตออายุใหใชที่ดิน จะตองสงสําเนา
หนังสืออนุญาตใหกลุมงานการใชพื้นที่ดานชลประทานและมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานดานการขอใชที่ดิน
ของสํานักชลประทาน/โครงการตางๆ ตามแผนปฏิบัติการประจําป
ดังนั้น ในสวนของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานการขอใชที่ดินจึงตองมีการศึกษา วิเคราะห วิธีการปฏิบัติงานดานการ
ขอใชและจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุใหเขาใจในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงานตั้งแตการตรวจสอบเอกสารตางๆ ให
ถูกตองครบถวน ตองมีความละเอียดรอบคอบในการตรวจสอบเพื่อมิใหเกิดความผิดพลาดในการตรวจสอบ ทั้งยังตอง
สามารถแก ไขป ญ หาต า งๆ ได อย า งถู กต องตามหลักวิช าการ อยางมีป ระสิทธิภ าพ ตองศึกษากฎหมาย ระเบีย บ
หลักเกณฑใหเขาใจอยางแมนยําและติดตามการแกไขกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑตางๆ เพื่อใหสามารถใหคําแนะนํา
ไดอยางถูกต อง ตองรูจักใชวิจารณญาณในการเสนอแนะขอคิดเห็น วิเคราะหปญหาใหถูกตอง เพื่อประกอบการ
พิจารณาในการที่จะตรวจสอบสําเนาหนังสืออนุญาตและใหคําเสนอแนะไดถูกตอง เปนมาตรฐาน ในกรณีที่พบความ
ผิดพลาดของสําเนาหนังสืออนุญาตก็จะตองชี้แจงขอผิดพลาด พรอมแนะนําวิธีการปฏิบัติที่ถูกตองในทุกขั้นตอนได
หรือบางครั้งจะตองจัดทําตัวอยางที่ถูกตองใหกับผูปฏิบัติงานเพื่อใชเปนแนวทางปฏิบัติงานตอไป
ดวยเหตุผลดังกลาวเจาหนาที่งานขอใชที่ดิน จึงจําเปนจะตองศึกษาและพัฒนาตนเองใหมีประสิทธิภาพในการ
ทํางาน ติดตามขอมูลขาวสารการเปลี่ยนแปลงดานกฎหมายของหนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งยังตองติดตอประสานงานกับ
หนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ เชน สํานักชลประทาน โครงการ สํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา สํานักออกแบบ
และสถาปตยกรรม สํานักกฎหมายและที่ดินเพราะจะตองทําหนาที่เปนคนกลาง ในการแกปญหาใหกับผูปฏิบัติงาน
ของสํานักงาน/โครงการ ตลอดจนถึงหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของ เชน กรมธนารักษ กรมเจาทา หนวยงานผูขอ
อนุญาต ฯลฯ

วิธีการตรวจสอบสําเนาหนังสืออนุญาต

1. ตรวจสอบรายละเอียดตางๆ ตามแบบตรวจสอบที่กลุมงานการใชพื้นที่ดานชลประทาน สวนปรับปรุง
บํารุงรักษา สํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา กําหนดขึ้นใชเปนมาตรฐาน
2. กรณีตรวจสอบแลวถูกตองเสนอผูอํานวยการสํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยาเพื่อทราบ
3. กรณีตรวจสอบแลวไมถูกตอง จะตองชี้แจงขอผิดพลาด ลงในแบบตรวจสอบใหโครงการเจาของพื้นที่
ทราบและเขาใจเหตุผล พรอมทั้งแกไขหรือแนบตัวอยางที่ถูกตองใหเพื่อเปนแนวทางในการแกไข และ
ปฏิบัติงานไดถูกตองตอไป
4. เมื่อโครงการแกไขตามขอทักทวงแลว จะตองตรวจสอบอีกครั้งกอนเสนอผูอํานวยการสํานักบริหารจัดการ
น้ําและอุทกวิทยา เพื่อทราบ

**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ **
คูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุ และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน
กรมชลประทาน
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การติดตามและประเมินผล

การติดตาม คือ การตรวจติดตามงานหรือการปฏิบัติงาน เพื่อลดปญหาที่เกิดขึ้นในระหวางการดําเนินงาน
การติดตามงานเปนเครื่องมือที่ใชสําหรับการควบคุมการดําเนินงานเพื่อประโยชนในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงการ
ปฏิบัติงานใหเปนไปดวยดีในทันทีที่เกิดปญหาอุปสรรค
การประเมิ น ผล คื อ การตรวจสอบผลการดํ าเนิน งานในระหวางที่ กําลังดํ าเนิน การ หรื อภายหลังที่การ
ดําเนินการสําเร็จเสร็จสิ้นไปแลว
องคประกอบของการติดตามผลการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ
1. มีเปาหมายที่ชัดเจน มีการกําหนดวางแผนการติดตาม/วัน/เวลา/ผูติดตามที่แนนอน โดยกําหนดเปน
ปฏิทินการติดตามประเมินผล
2. มีมาตรฐานที่แนนอน
3. มีการทบทวนความตองการของงานอยูเสมอ
4. มีการทบทวนเปาหมาย/มาตรฐานอยูเสมอ
ดังนั้น เพื่อใหการปฏิบัติงานดานการขอใชที่ดินของกรมชลประทานถูกตอง เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ
หลักเกณฑ จึงกําหนดใหมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของสํานักชลประทาน
กระบวนการติดตามและประเมินผล
ประกอบดวยขั้นตอน ดังนี้
1. กําหนดรายละเอียด
โดยวางแผนเพื่อการติดตามและประเมินผล เชน
การวางแผนการปฏิบัติงานประจําปในการตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานดานการขอใชที่ดินของ
สํานักชลประทาน เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาจะไดผลสําเร็จตามที่ไดวางแผนเอาไว หรือสามารถแกไขไดทันทวงทีจาก
การตรวจติดตามในระหวางดําเนินงาน
มีการอบรมการวางแผน การติดตามประเมินผลการดําเนินงานดานการขอใชที่ดินในความครอบครอง
ของกรม หรือประชุมซักซอมความเขาใจใหกับเจาหนาที่ที่ตองไปทําการตรวจประเมินหนวยงานที่รับผิดชอบ เชน
เจาหนาที่ที่รับผิดชอบการตรวจสอบสําเนาหนังสืออนุญาตของสํานักชลประทาน เพื่อใหมีความรูความเขาใจ และ
แนวทางการตรวจสอบประเมินผลที่ถูกตองเปนแนวทางเดียวกัน
2. การเก็บรวบรวมขอมูล
- มีการประเมินผลการดําเนินงานของสํานักชลประทาน โดยการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานจาก
สําเนาหนังสืออนุญาตใหใชที่ดิน ตามที่กลาวไวในเรื่องการตรวจสอบ
- จัดทําทะเบียนฐานขอมูล โดยลงรายละเอียดขอมูลของผูขออนุญาตใชที่ดิน ทุกสํานักชลประทาน
รวมถึงลงทะเบียนในระบบการจัดเก็บเอกสารดวย
3. การรายงานผลการติดตามและประเมินผลงาน
การรายงานนั้นเปนสิ่งสําคัญของการติดตามและประเมินผล เพราะเปนการสรุปผลการประเมินหลังจาก
ติดตามวาผลงานเปนอยางไร เนื่องจากจะตองมีขอเสนอแนะ แนวทางในการแกไข และทําใหผูถูกประเมินสามารถ
ทราบสถานะปจจุบันในขณะที่ถูกประเมิน และแนวทางการดําเนินงานตอไปในอนาคต เชน
รายงานการตรวจสอบสําเนาหนังสืออนุญาตการขอใชที่ดิน ในความครอบครองของกรมชลประทาน
เสนอ ผส.บอ. ทุกเดือน และรายงานสํานักชลประทานทุก 3 เดือน
จัดทํารายงานเสนอผูบริหาร เพื่อทราบขอมูลการตรวจสอบสําเนาหนังสืออนุญาตการขอใชที่ดินทุกป
**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ **
คูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุ และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน
กรมชลประทาน

- 237 จัดทําสรุปรายงานเสนอผูบริหาร เพื่อใหทราบถึงปญหา อุปสรรค ที่เกิดจากการดําเนินงาน พรอม
ขอเสนอแนะ/แนวทางและวิธีการแกไขปญหาหรือปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน ดานการขอใชที่ดิน
นําผลการติดตามประเมินผลการดําเนินงานดานการขอใชที่ดินไปปรับปรุงการปฏิบัติงานเพื่อแกไขปญหา
อุปสรรคที่เกิดจากการปฏิบัติงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานที่ดีขึ้นในอนาคต โดยนําผลการดําเนินงานมา
วิเคราะห และจัดทําแผนพัฒนาหรือปรับปรุงการปฏิบัติงาน เชน
การพัฒนาดานการบริหารงาน
มีการแกไขปรับปรุง กฎ ระเบียบ คําสั่งกรม ใหทันสมัยสอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของ
กับการดําเนินงานดานการขอใชที่ดิน
มี ก ารวางแผนกํ า หนดการติ ด ตาม วั น ผู ติ ด ตามที่ แ น น อน โดยกํ า หนดเป น ปฏิ ทิ น การติ ด ตาม
ประเมินผลประจําเดือน/ประจําป
มี มาตรฐานในเชิ งคุ ณภาพของงานที่จ ะต องดํ าเนิน การให ถูก ตองตามกฎหมาย ระเบี ย บ คํ าสั่ ง
หลักเกณฑ ที่กําหนดไวในแตละประเภทของการขออนุญาต ซึ่งกรมไดกําหนดแบบฟอรมการขออนุญาต แบบฟอรม
การตรวจสอบ และแบบฟอรมการออกหนังสืออนุญ าต เปนตัว กําหนดมาตรฐานในเชิงคุณภาพ และมีป ระกาศ
กรมชลประทาน เรื่ อง การรั กษามาตรฐานระยะเวลาการให บ ริ การ พ.ศ. 2552 โดยกํ าหนดระยะเวลาแล วเสร็ จ
24 วันทําการ
มีคูมือการปฏิบัติงาน กําหนดขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เพื่อเปนเครื่องมือใหเจาหนาที่ใชใน
การปฏิบัติงานใหเปนมาตรฐานเดียวกันทั้งองคกร
มีการพัฒนาฐานขอมูลและจัดเก็บอยางเปนระเบียบ เพื่อสะดวกในการคนหาและนําไปใชงาน
การพัฒนาดานบุคลากร
การเสริมความรู ความสามารถของบุคลากร ใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบีย บ
ขอบังคับ หลักเกณฑ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานดานการขอใชที่ดินอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง เชน มีการจัดทํา
แผนพัฒนาบุคลากร
โครงการจัดหาความรู และถายทอดความรูอยางเปนระบบดวยวิธีการสอนงาน/การติดตามและ
สังเกตจากผูบังคับบัญชา ฯลฯ
มีโครงการฝกอบรม/สัมมนา/ประชุมชี้แจง เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ เพื่อเปนการเพิ่มทักษะ
และศักยภาพในการปฏิบัติงานใหกับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน ใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง
การพัฒนาการใชเครื่องมือและอุปกรณ
นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการปฏิบัติงาน เพื่อทดแทนอัตรากําลังที่ลดลง สนับสนุนใหมี
การนําเครื่องมือและอุปกรณคอมพิวเตอรมาใชรวมกัน เพื่อใหเกิดความคุมคาและประหยัด
มีเวปไซตของหนวยงานเพื่อใชเปนชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสาร ในสวนของกลุมงานการใชพื้นที่
ดานชลประทาน สวนปรับปรุงบํารุงรักษา สํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา สามารถเรียกดูขอมูลการขอใชที่ราชพัสดุ
ไดที่ http://www3.rid.go.th/fad/fad_rev/rev_1.htm
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ **
คูมือการปฏิบัติงานการขอใชที่ราชพัสดุ และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน
กรมชลประทาน

ภาคผนวก ก
เอกสารอางอิง
แบบฟอรมคํารอง และแบบตรวจสอบ

การขอใชที่ราชพัสดุและที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชประโยชน
ชป.393
ชป.393/1
ชป.393/2
ชป.393/3
ชป.393/4
ชป.393/5
ชป.393/6
ชป.393/7
ชป.393/8
ชป.393/9
ชป.393/10

คํารองขอใชที่ดิน
แบบตรวจสอบการขออนุญาตกอสรางสะพานขามทางน้ําชลประทาน
แบบตรวจสอบการขออนุญาตกอสรางสะพานเลียบทางน้ําชลประทาน
แบบตรวจสอบการวางทอประปาในเขตชลประทาน
แบบตรวจสอบการขออนุญาตฝงทอสงน้ํา ทอระบายน้ํา ทอกาซ
และทอน้ํามัน
แบบตรวจสอบการขออนุญาตใชน้ําชลประทาน ตั้งโรงสูบน้ําชลประทาน
และวางทอสงน้ํา
แบบตรวจสอบการขออนุญาตปกเสาพาดสายหรือรอยสายไฟฟา/โทรศัพท
ในเขตชลประทาน
แบบตรวจสอบการขออนุญาตกอสรางถนนเชื่อมและปรับปรุงคันคลอง
คันกั้นน้ํา และถนนชลประทาน
แบบตรวจสอบการขออนุญาตใชที่ราชพัสดุในความครอบครองของ
กรมชลประทาน
แบบตรวจสอบการขออนุญาตใหจัดระเบียบเดินรถโดยสารประจําทาง
บนถนนชลประทาน
แบบตรวจสอบการขออนุญาตกอสรางอาคารปองกันตลิ่งทางน้ํา
ชลประทาน
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กรมชลประทาน

แบบ ชป. ๓๙๓

คํารองขอใชที่ดิน
เขียนที่.........................(๑).....................................
วันที่.....(๒)..... เดือน ............(๒).............. พ.ศ. .......(๒)........
ผูขออนุญาต (สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ นิติบุคคล บุคคลธรรมดา).............…(๓)..………………..….…..
………………………………………โดย ………………………(๔)……………………..……….. สํานักงาน/บานเลขที่……..….(๕).......…....
หมูที่ …(๕)……ถนน ………(๕)……………. ตําบล / แขวง ………….(๕)..…………….. อําเภอ / เขต…………(๕)………..……....
จังหวัด ……...……(๕)…….…………หมายเลขโทรศัพท …….……(๕)……..………….. เพื่อขออนุญาต.................(๖)................
สรางสะพาน.....................................
ฝงทอระบายน้ําเสีย
ฝงทอ/วางทอ และใชน้ํา
ขุดลอกคลอง
ปกเสาพาดสายหรือรอยสายไฟฟา/โทรศัพท
กอสรางอาคารปองกันตลิ่ง
กอสราง........................................... .
กอสรางถนน/ปรับปรุงถนน
อื่นๆ (โปรดระบุ)...........................................................................................................................
บริเวณ.......................................(๖)..............................................................................................
ไดแนบเอกสารหลักฐานประกอบการขออนุญาต ดังนี้..........(๗)..............(ใหใสเครื่องหมาย √ ในชองหนาขอที่ตอง
ยื่นเอกสารประกอบตามสถานะของผูขออนุญาต)
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ หรือสําเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ
และสําเนาทะเบียนบาน ของผูขออนุญาต (ลงนามรับรองสําเนา)
หนังสือมอบอํานาจ (กรณีมอบอํานาจ) ติดอากรแสตมป ๓๐ บาท พรอมสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน ของผูมอบอํานาจและของผูรับมอบอํานาจ (ลงนามรับรอง
สําเนา)
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการคา
กระทรวงพาณิชย ซึ่งรับรองออกใหไมเกิน ๖ เดือน (ลงนามรับรองสําเนาโดยผูมีอํานาจลงนาม
แทนนิติบุคคล พรอมประทับตรานิติบุคคลทุกหนา)
แบบแปลน แผนผังและแผนที่ โดยมีวิศวกรลงนามรับรอง (ใชเฉพาะกรมชลประทาน)
รายการคํานวณและหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ผูออกแบบและคํานวณ
พรอมสําเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ลงนามรับรองสําเนา) เฉพาะกรณี
ที่เปนงานอยูในประเภทและขนาดของงานวิศวกรรมควบคุม
ตามกฎหมายวาดวยวิศวกร
หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ผูควบคุมการกอสราง พรอมสําเนา
ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ลงนามรับรองสําเนา)
สําเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน หรือสิทธิครอบครอง เชน สําเนาโฉนดที่ดิน หรืออื่นๆ
(ลงนามรับรองสําเนา)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
…………………(๘)……………………..
( …………………….…..………………….. )
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คําอธิบายการกรอกขอความในชองวางตามแบบหนังสือคํารองขอใชที่ดิน
(แบบ ชป.๓๙๓)
ชองที่ ๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

ใหระบุสถานที่ที่เขียนคํารองขอใชที่ดิน
ระบุวัน เดือน ป ที่เขียนคํารองขอใชที่ดิน
ระบุชื่อสวนราชการตนสังกัด รัฐวิสาหกิจ นิติบุคคล บุคคลธรรมดา ที่ขออนุญาต
ระบุชื่อ นามสกุล ของบุคคลตามที่ไดรับมอบอํานาจใหเปนผูดําเนินการ
ใหระบุสถานที่ตั้งของสํานักงานหรือบานเลขที่ ทั้งระบุหมูที่ ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต
จังหวัด พรอมหมายเลขโทรศัพท
๖. ใหเลือกชองตามประเภทการขออนุญาต กรณีที่ไมมีชองระบุไว ใหกรอกขอความในชองอื่นๆ พรอมระบุ
รายละเอียดบริเวณที่ขออนุญาต
๗. ใหใสเครื่องหมาย √ ลงใน หนาขอที่ตองยื่นเอกสารประกอบตามสถานะของผูขออนุญาต (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 องคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานของรัฐ หรือองคกรอื่นของรัฐ
คํารองขอใชที่ดิน ลงนามโดยผูแทนกระทรวง ทบวง กรม องคกรปกครองสวนทองถิ่น
หรือผูรับมอบอํานาจ (มีหนังสือมอบอํานาจ)
แบบแปลน แผนผังและแผนที่ (หัวหนาสวนราชการลงนามรับรองแบบ)
หนังสือยินยอมของเจาของที่ดินที่กอสรางสะพานเชื่อม
หนังสืออนุญาตหรือหนังสือยินยอมใหรื้อถอนสะพานเดิมจากเจาของสะพาน (ถามี)
๑.๒ รัฐวิสาหกิจ
คํารองขอใชที่ดิน ลงนามโดยผูแทนของรัฐวิสาหกิจ หรือผูรับมอบอํานาจ
หนังสือมอบอํานาจ ติดอากรแสตมป ๓๐ บาท (ถามี)
แบบแปลน แผนผังและแผนที่ (ผูบริหารรัฐวิสาหกิจลงนามรับรองแบบ)
หนังสือยินยอมของเจาของที่ดินที่กอสรางสะพานเชื่อม
หนังสืออนุญาตหรือหนังสือยินยอมใหรื้อถอนสะพานเดิมจากเจาของสะพาน (ถามี)
๑.๓ นิติบุคคล/บุคคลธรรมดา
คํารองขอใชที่ดิน
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลออกใหไมเกิน ๖ เดือน พรอมลงนามรับรองสําเนา
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูแทนนิติบุคคล และผูรับมอบอํานาจ (ถามี)
ลงนามรับรองสําเนา
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูขอ และผูรับมอบอํานาจ (ถามี) ลงนามรับรองสําเนา
สําเนาทะเบียนบานของผูขอ และผูรับมอบอํานาจ (ถามี) ลงนามรับรองสําเนา
สําเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินหรือสิทธิครอบครอง เชน สําเนาโฉนดที่ดิน หรืออื่นๆ
ของผูขอ ณ บริเวณกอสรางสะพาน ลงนามรับรองสําเนา
หนังสือยินยอมจากเจาของที่ดินที่กอสรางสะพานเชื่อม
หนังสือมอบอํานาจ (ติดอากรแสตมป ๓๐ บาท) ในกรณีมอบอํานาจใหบุคคลอื่นทําการแทน
แบบแปลน แผนผังและแผนที่ โดยมีวิศวกรลงนามรับรอง (ใชเฉพาะกรมชลประทาน)
รายการคํานวณโครงสรางสะพานและหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ผูออกแบบและคํานวณ แนบสําเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
พรอมลงนามรับรองสําเนา เฉพาะกรณีที่เปนงานอยูในประเภทและขนาดของงานวิศวกรรม
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
อื่น ๆ
๓. รายละเอียดสะพานขามทางน้ําชลประทาน
๓.๑ ประเภทสะพานฯ
สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
สะพานตอมอคอนกรีตเสริมเหล็กพื้นไม
สะพานไม
สะพานเหล็ก
อื่นๆ (โปรดระบุ)…………………………………………………………………………………………………………….
๓.๒ ลักษณะชวงกลางสะพาน
ชวงกลางเปนเหล็กยกปด – เปดได
ชวงกลางเปนไมปด – เปดหรือถอดได
ชวงกลางยกปด - เปดไมได
ชวงกลาง กวาง …………………….. เมตร (นับจากศูนยกลางเสาถึงศูนยกลางเสา)
อื่นๆ (โปรดระบุ)…………………………………………………………………………………………………………….
๓.๓ ระดับสะพาน/การรับน้ําหนัก
ระดับทองสะพานชวงกลางสวนต่ําสุด ขณะปกติสูงจากระดับน้ําสูงสุดในทางน้ํา ณ บริเวณนั้น
ไมนอยกวา ………………………… เมตร
สะพานนี้รับน้ําหนักไดไมเกิน …………………………. ตัน
สําหรับรถยนตขาม
สําหรับคนเดิน
อื่นๆ (โปรดระบุ) …………………….………………..
๓.๔ ในกรณีที่ขออนุญาตกอสรางสะพานเลียบทางน้ําชลประทานที่เปนงานอยูในประเภทและขนาดของ
งานวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยวิศวกร
โดยมี.......................................................................เปนวิศวกรผูออกแบบและคํานวณ ใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภท.............................สาขา..........................ตามใบอนุญาตทะเบียน...........................
วันหมดอายุ.............................................................และมี.............................................................เปนวิศวกรผูควบคุมงาน
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ประเภท.................................สาขา.............................................ตามใบอนุญาต
ทะเบียน...............................................วันหมดอายุ................................................................และขณะนี้ไมไดถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพ
๔. รายละเอียดทางน้ําชลประทาน
กอสรางสะพานขามทางน้ําชลประทาน …………………………………………………………………………………………..
ที่ 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 แพขนาดเล็- กที5่ม-ีระวางไมเกิน ๖๐ ตัน
บัญชีระดับน้ํายอนหลัง ๑๐ ป
อื่นๆ (โปรดระบุ)…………………………………………………………..
๕. รายละเอียดเกี่ยวกับสะพานขางเคียงจุดกอสราง
บัญชีสะพานที่กอสรางไวแลวในทางน้ําชลประทาน
สะพานที่กอสรางไวแลวอยูหางจากสะพานที่ขออนุญาตกอสรางใหม ดานเหนือน้ํา ……………. เมตร
ดานทายน้ํา ………………. เมตร
๖. การกอสรางสะพานเชื่อมที่ดิน
เชื่อมที่ดินเขตคลองทั้งสองดาน
เชื่อมทางสาธารณะทั้งสองดาน
เชื่อมที่ดินสวนบุคคลไดรับคํายินยอมแลว
๗. รายละเอียดประกอบการพิจารณา
แผนที่และแผนผังบริเวณ
แผนที่รูปตัดคลองตรงจุดกอสรางสะพาน (ถาหากสภาพคลองบริเวณนั้นเปลี่ยนแปลงมาก)
ใหจัดทํารูปตัดเพิ่มขึ้นอีกขางละ ๑ รูป หางจากจุดกอสรางขางละ ๒๐.๐๐ เมตร และแสดงเคาโครง
สะพานที่จะทําการกอสราง
พื้นที่บริเวณที่ขออนุญาตเปนที่ดิน O ราชพัสดุ
O สาธารณประโยชน
O ปาไม
O อื่นๆ (โปรดระบุ)……………………….…….…
๘. ขอคิดเห็น
รายละเอียดหลักฐานและมีขอมูลถูกตอง
อยูในหลักเกณฑมติคณะรัฐมนตรี
ไมเปนอุปสรรคตอการสงน้ํา ระบายน้ํา การขุดลอกคลอง การปรับปรุงบํารุงรักษาคลอง
และการคมนาคมทางน้ําและทางบกในเสนทางสายเดิม
การสัญจรผานสะพานที่กอสรางไมเปนอุปสรรคตอการคมนาคมบนถนนคันคลองชลประทาน
ไมอยูในหลักเกณฑ
สมควรอนุญาต
ไมสมควรอนุญาต
ขอมูลรายละเอียดไมครบถวน
เห็นสมควรใหแกไขเพิ่มเติม ดังนี้
……………………………………………………….…………………………..
…………………………………………………………..……………………….
……………..……………………….………………
( …………………………………………………….. )
ตําแหนง ………………………………………………….…….
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ความเห็นของ ผอ.คบ./ผอ.คป./ชคบ. หรือ ตําแหนงเทียบเทา
เรียน ผส.ชป………..
ไดพิจารณาตามหลักฐาน รายละเอียดและขอมูลแลว เห็นวา
สมควรอนุญาต
ไมสมควรอนุญาต (เหตุผล) ……………………………….…….…………………..
สมควรแกไขเพิ่มเติม ดังนี้
…………………………………………………………………………………………………….………………………………..
…………………………………………………………….…………………………………………………………………….….
อื่น ๆ (โปรดระบุ)……………………………………….…………………………………………………………………….
…………………………………………………………….…….………………………………………………………………….
………………………….………………….
(………………………………….………….)
ตําแหนง …………………….……..…..……….…..

ความเห็นผูเกี่ยวของ (ผวศ.ชป. ผบร.ชป. หรือผูที่ไดรับมอบหมาย)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….…………………………..
………………………………………..…….
(………………..…………………..……….)
ตําแหนง …………………………….………..………..

ความเห็นของ ผส.ชป.
อนุญาต
ไมอนุญาต
อื่นๆ (โปรดระบุ)………………………………….…………………………….…………………………………………….
…………………………………………………………………………………….….…………………………………………….
……………………………………………
(………………..…………………………)
ตําแหนง ผส.ชป. ………………………………..
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กรมชลประทาน

แบบ ชป. ๓๙๓/๒
แบบตรวจสอบการขออนุญาตกอสรางสะพานเลียบทางน้ําชลประทาน

๑. หลักฐานประกอบคําขออนุญาต
๑.๑ กระทรวง ทบวง กรม องคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานของรัฐ หรือองคกรอื่นของรัฐ
คํารองขอใชที่ดิน ลงนามโดยผูแทนกระทรวง ทบวง กรม องคกรปกครองสวนทองถิ่น
หรือผูรับมอบอํานาจ (มีหนังสือมอบอํานาจ)
แบบแปลน แผนผังและแผนที่ (หัวหนาสวนราชการลงนามรับรองแบบ)
หนังสือยินยอมของเจาของที่ดินที่กอสรางสะพาน
หนังสืออนุญาตหรือหนังสือยินยอมใหรื้อถอนสะพานเดิมจากเจาของสะพาน (ถามี)
๑.๒ รัฐวิสาหกิจ
คํารองขอใชที่ดิน ลงนามโดยผูแทนของรัฐวิสาหกิจ หรือผูรับมอบอํานาจ
หนังสือมอบอํานาจ ติดอากรแสตมป ๓๐ บาท (ถามี)
แบบแปลน แผนผังและแผนที่ (ผูบริหารรัฐวิสาหกิจลงนามรับรองแบบ)
หนังสือยินยอมของเจาของที่ดินที่กอสรางสะพาน
หนังสืออนุญาตหรือหนังสือยินยอมใหรื้อถอนสะพานเดิมจากเจาของสะพาน (ถามี)
๑.๓ นิติบุคคล/บุคคลธรรมดา
คํารองขอใชที่ดิน
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ออกใหไมเกิน ๖ เดือน ลงนามรับรองสําเนา
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูแทนนิติบุคคล และผูรับมอบอํานาจ (ถามี)
ลงนามรับรองสําเนา
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูขอ และผูรับมอบอํานาจ (ถามี) ลงนามรับรองสําเนา
สําเนาทะเบียนบานของผูขอ และผูรับมอบอํานาจ (ถามี) ลงนามรับรองสําเนา
สําเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินหรือสิทธิครอบครอง เชน สําเนาโฉนดที่ดิน หรืออื่นๆ
ของผูขอ ณ บริเวณกอสรางสะพาน ลงนามรับรองสําเนา
หนังสือยินยอมจากเจาของที่ดินที่กอสรางสะพาน
หนังสือมอบอํานาจ (ติดอากรแสตมป ๓๐ บาท) ในกรณีมอบอํานาจใหบุคคลอื่นทําการแทน
แบบแปลน แผนผังและแผนที่ โดยมีวิศวกรลงนามรับรอง (ใชเฉพาะกรมชลประทาน)
รายการคํานวณโครงสรางสะพานและหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ผูออกแบบและคํานวณ พรอมสําเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
(ลงนามรับรองสําเนา) เฉพาะกรณีที่เปนงานอยูในประเภทและขนาดของงานวิศวกรรมควบคุม
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
อื่นๆ (โปรดระบุ)…………
๓. รายละเอียดสะพานเลียบทางน้ําชลประทาน
๓.๑ ประเภทของสะพานฯ
สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
สะพานตอมอคอนกรีตเสริมเหล็กพื้นไม
สะพานไม
สะพานเหล็ก
อื่นๆ (โปรดระบุ)……………………………………………………………………………………………….…………….
๓.๒ ระดับของสะพานฯ
ระดับพื้นสะพานสูงจากระดับน้ําสูงสุดในทางน้ํา ณ บริเวณนั้น ไมนอยกวา ………..………… เมตร
หรือพื้นสะพานอยูที่ระดับ + ………………………………………………………………………………………………………..
สําหรับคนเดิน
อื่นๆ (โปรดระบุ)……………………………………………………………………………………………………………..
๓.๓ ในกรณีที่ขออนุญาตกอสรางสะพานเลียบทางน้ําชลประทานที่เปนงานอยูในประเภทและขนาดของ
งานวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยวิศวกร
โดยมี.......................................................................เปนวิศวกรผูออกแบบและคํานวณ ใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภท.............................สาขา.............................ตามใบอนุญาตทะเบียน.........................
วันหมดอายุ..................................................และมี........................................................................เปนวิศวกรผูควบคุมงาน
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ประเภท.....................................สาขา.........................................ตามใบอนุญาต
ทะเบียน..........................................................วันหมดอายุ.....................................................และขณะนี้ไมไดถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพ
๔. รายละเอียดทางน้ําชลประทาน
กอสรางสะพานเลียบทางน้ําชลประทาน …………………………………………….. ตั้งแต กม.ที่…………………………
ถึง กม.ที่ ………………….… 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
O
O

มีคันคลอง / มีถนนบนคันคลอง
ไมมีคันคลอง / ถนนบนคันคลอง
ไมมีทางอื่นใชสัญจรได

๕. รายละเอียดเกี่ยวกับสะพานขางเคียงจุดกอสราง
มีสะพานที่กอสรางไวแลวในทางน้ําชลประทาน

O ฝง ขวา ตั้งแต กม…………….. ถึง กม……….………….
O ฝงซาย ตั้งแต กม…………….. ถึง กม………………….

๖. การกอสรางสะพาน
เชื่อมที่ดินเขตคลองทั้งสองดาน เชื่อมทางสาธารณะทั้งสองดาน
เชื่อมที่ดินสวนบุคคลไดรับคํายินยอมแลว
ในแนวกอสรางสะพาน
มีผูบุกรุก
ไมมีผูบุกรุก
๗. รายละเอียดประกอบการพิจารณา
แผนที่และแผนผังบริเวณแสดงแนวสะพานที่จะกอสรางเลียบคลอง
แผนที่รูปตัดคลองแสดงเคาโครงสะพานที่จะทําการกอสราง
O สาธารณประโยชน
พื้นที่บริเวณที่ขออนุญาตเปนที่ดิน O ราชพัสดุ
O ปาไม
O อื่นๆ (โปรดระบุ)……………………….……..….…
๘. ขอคิดเห็น
รายละเอียดหลักฐานและมีขอมูลถูกตองครบถวน
สะพานที่กอสรางเปนสาธารณประโยชน
ไมเปนอุปสรรคตอการขุดลอกคลอง การปรับปรุงบํารุงรักษาคลองและคันคลอง
สะพานที่กอสรางเปนประโยชนตอสวนตัว มีผลกระทบตอบุคคลอื่น ทําใหบุคคลอื่นเดือดรอน
ไมเปนการเอื้ออํานวยความสะดวกใหแกผูบุกรุก เปนการเอื้ออํานวยความสะดวกใหแกผูบุกรุก
ไมอยูในหลักเกณฑ
สมควรอนุญาต
ไมสมควรอนุญาต
ขอมูลรายละเอียดไมครบถวน
เห็นสมควรใหแกไขเพิ่มเติม ดังนี้
…………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………….………………….

…….……………….…………….……………
( ……………………………………….……….. )
ตําแหนง ………………….…………………..
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ความเห็นของ ผอ.คบ./ผอ.คป./ชคบ. หรือ ตําแหนงเทียบเทา
เรียน ผส.ชป………..
ไดพิจารณาตามหลักฐาน รายละเอียดและขอมูลแลว เห็นวา
สมควรอนุญาต
ไมสมควรอนุญาต (เหตุผล) ………………………………………………..………………..
สมควรแกไขเพิ่มเติม ดังนี้
……………………………………………………………………………………………………………..……………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
อื่นๆ (โปรดระบุ)………................…………………….…………………………………………………….………….
…………………………………………………………………………….………………………………………………..…….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….………………………
…………………………..………………………….
( …………………………………..……………….)
ตําแหนง ………………………………….……..
ความเห็นผูเกี่ยวของ (ผวศ.ชป. ผบร.ชป. หรือผูที่ไดรับมอบหมาย)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….…………………..
…………………………………….………………….
( ………………………………………….………….)
ตําแหนง …………..……………………………..
ความเห็นของ ผส.ชป.
อนุญาต
ไมอนุญาต
อื่นๆ (โปรดระบุ)……………………………………………………………………………………………….…………….
…………………………………………………………………………………………………………….……………………….
……………………………………..…………………
( …………………………..……….…………………)
ตําแหนง ผส.ชป. ………………………………
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กรมชลประทาน

แบบ ชป. ๓๙๓/๓
แบบตรวจสอบการวางทอประปาในเขตชลประทาน

๑. หลักฐานประกอบคําขออนุญาต
๑.๑ กระทรวง ทบวง กรม องคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานของรัฐ หรือองคกรอื่นของรัฐ
คํารองขอใชที่ดิน ลงนามโดยผูแทนกระทรวง ทบวง กรม องคกรปกครองสวนทองถิ่น
หรือผูรับมอบอํานาจ (มีหนังสือมอบอํานาจ)
แบบแปลน แผนผังและแผนที่ (หัวหนาสวนราชการลงนามรับรองแบบ)
หนังสือยินยอมใหวางทอผานที่ดินของบุคคลอื่น (ถามี)
๑.๒ รัฐวิสาหกิจ
คํารองขอใชที่ดิน ลงนามโดยผูแทนของรัฐวิสาหกิจ หรือผูรับมอบอํานาจ
(มีหนังสือมอบอํานาจ)
แบบแปลน แผนผังและแผนที่ (ผูบริหารรัฐวิสาหกิจลงนามรับรองแบบ)
หนังสือยินยอมใหวางทอผานที่ดินของบุคคลอื่น (ถามี)
๒. รายละเอียดการวางทอประปา
๒.๑ ชนิดทอประปา
ทอซีเมนตใยหิน ขนาด ∅ …………………………………….มม.
ทอเหล็ก หรือทอเหล็กอาบสังกะสี ขนาด ∅ …………………………………….นิ้ว
อื่นๆ (โปรดระบุ) ...............................................................................
๒.๒ ลักษณะการวางทอ
วางทอขนานหางเขตชลประทาน ………………………………. เมตร
วางทอบนคันคลอง/พนังกั้นน้ํา/ถนน
วางทอผานที่ดินหัวงาน
วางทอลอดผานคันคลอง/พนังกั้นน้ํา/ถนน
วางทอลอดผานคลองชลประทาน
วางทอขามคลองชลประทาน
วางทอเกาะกับสะพานของกรมฯ ขามคลองชลประทาน
วางทอเกาะกับสะพานของผูอื่น ขามคลองชลประทาน
อื่นๆ (โปรดระบุ).................................................................…………………………………………………..
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๒.๓ การกอสราง
ขุดรอง ฝงทอลึกจากดินเดิม ……………………………… เมตร
ใชวิธีตอกทอยลอดคลอง/คันคลอง/คันกั้นน้ํา หรือพนังกั้นน้ํา/ถนน
ติดตั้งเหล็กปลอกรัดรับทอกับสะพาน
กอสรางตอมอ ค.ส.ล.
ตอมอไม รับทอ
ระหวางเสาตอมอ ชองกลางกวาง ……………………………… เมตร
อื่นๆ (โปรดระบุ)……………………………………..………………………………………………………………………
๒.๔ ระดับของทอ
ระดับทองสะพานชวงขามคลองสูงจากระดับน้ําสูงสุด…………………………..………………………เมตร
อื่นๆ (โปรดระบุ)……………………………………..………………………………………………………………………
๒.๕ การบริการจายน้ําประปาใหราษฎรปลูกบาน นอกเขตชลประทาน ในเขตชลประทาน
บริการจายน้ําเพื่อการเกษตรกรรม
บริการจายน้ําเพื่อการอุตสาหกรรม
อื่นๆ (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 ที่ กม. ………………………………
O ขามคลองโดยกอสรางตอมอรับที่ กม. …………………………..…
O มีเรือแพขนาดใหญสัญจร
O ไมมีเรือแพสัญจรหรือมีแตขนาดเล็ก
O ขุดลอกคลองโดยเรือขุด
O ขุดลอกคลองโดยรถขุด
O โดยสภาพปจจุบันมีทอวางขามคลองอยูในระดับ สูงจากระดับน้ําสูงสุดในคลอง ……….….. เมตร
O สะพานขางเคียงมีระดับทองสะพานสูงจากระดับน้ําสูงสุดในคลอง ………………………… เมตร
O อื่นๆ (โปรดระบุ)…………………………………..………………………………………………………………………
คันกั้นน้ํา/พนังกั้นน้ํา/ถนน ………………………………………………………………
O ฝงซาย เริ่มจาก กม. …………………. ถึง กม. …………………. รวมระยะทาง ………………….. กม.
O ฝงขวา เริ่มจาก กม. …………………. ถึง กม. …………………. รวมระยะทาง ………………….. กม.
O ฝงทอลอด ที่ กม. ………………………………… และที่ กม. …………………………………….……………….
O อื่นๆ (โปรดระบุ)……………………………………..………………………………………………………………………
หัวงาน ………………………………………………….………………………………………………………..…………………………
O ระยะทางยาว …………………………………….. เมตร
O อื่นๆ (โปรดระบุ)……………………………………..……………………………………………………………………
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เขตอางเก็บน้ํา/เขตน้ําทวม
O แนวถนน หรือ แนวเขื่อน จาก กม. …………………… ถึง กม. …………. ยาว ………………….. เมตร
O เขตอาง/เขตน้ําทวม ระยะทางยาว ………………………………….. เมตร
O อื่นๆ (โปรดระบุ)……………………………………..……………………………………………………………………
สภาพคันกั้นน้ํา/พนังกั้นน้ํา/ถนนชลประทาน
O มีรถยนตวิ่งสัญจรบนถนนคันกั้นน้ํา/พนังกั้นน้ํา/ถนน
O มีเขตคันคลอง/ชานคลอง/คันกั้นน้ําหรือพนังกั้นน้ํา หางจากศูนยกลาง ……… ระยะ...…. เมตร
O ไมมีเขตคันคลอง/ชานคลอง/คันกั้นน้ําหรือพนังกั้นน้ํา หรือมีนอย ไมเหมาะสมที่จะวางทอประปา
O มีสิ่งปลูกสรางอื่น เชน ………………………………………………………………กีดขวางแนวทอประปา
O อื่นๆ (โปรดระบุ)……………………………………..…………………………………………………………………
แนวทอประปา
O ฝงทอหางเขตชลประทาน

O
O

O
O
O
O
O

ฝงขวา ……………………………... เมตร
ฝงซาย ……………………..……….. เมตร
ฝงทอหางศูนยกลาง
คันคลอง ………………………….. เมตร
คันกั้นน้ํา/พนัง ……..…………... เมตร
ถนน …………………………..….... เมตร
แนวที่ฝงในอื่นๆ (โปรดระบุ)……………………………………..……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..

๔. รายละเอียดประกอบการพิจารณา
แผนที่ภูมิประเทศ (เฉพาะในรัศมีที่เห็นสถานที่สําคัญชัดเจน) และแผนผังแสดงแนวทาง
แผนที่รูปตัดคลอง/คันคลอง/คันกั้นน้ําหรือพนังกั้นน้ํา/ถนน แสดงทอที่ขออนุญาตวาง
พื้นที่บริเวณที่ขออนุญาตเปนที่ดิน O ราชพัสดุ O สาธารณประโยชน O ปาไม O อื่น ๆ .…
๕. ขอคิดเห็น
รายละเอียดหลักฐานและมีขอมูลถูกตองครบถวน
ไมเปนอุปสรรคตองานชลประทาน
เปนอุปสรรคตองานชลประทาน
สมควรอนุญาต
ไมสมควรอนุญาต
ขอมูล/รายละเอียด ไมครบถวน
ใหแกไขเพิ่มเติม ดังนี้
…………………………………………….………………………………..
…………………………………………….………………………………..
…………………………………………….………………………………….
……………………...….…………………
(…………………………………………….. )
ตําแหนง ………………..……………………….
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ความเห็นของ ผอ.คบ./ผอ.คป./ชคบ. หรือ ตําแหนงเทียบเทา
เรียน ผส.ชป………..
ไดพิจารณาตามหลักฐาน รายละเอียดและขอมูลแลว เห็นวา
สมควรอนุญาต
ไมสมควรอนุญาต (เหตุผล) …………………………………..……………………………..
สมควรแกไขเพิ่มเติม ดังนี้
……………………………………………………………………..…………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………….
อื่นๆ (โปรดระบุ)…………………………………………………….…..………………………………………………………………
…………………………………………………………………..………………………………………………….………….
………………………………………………………………………………………………….……………………………….
………………………………………………………………………………………….……….………………………………
……………………………….………….………….
(……………………………………………………..)
ตําแหนง ………………………………..……………..

ความเห็นผูเกี่ยวของ (ผวศ.ชป. ผบร.ชป. หรือผูที่ไดรับมอบหมาย)
……………………………………………………………………………………………………………………….…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..………..
………………………………………….………….
(…………………………………….………………..)
ตําแหนง ………………………………………….
ความเห็นของ ผส.ชป.
อนุญาต
ไมอนุญาต
อื่นๆ (โปรดระบุ)………………………………..………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..…………..…………………………….
…………………………………………………………
(……………………………………..…………….……)
ตําแหนง ผส.ชป. ……………………………….
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กรมชลประทาน

แบบ ชป. ๓๙๓/๔
แบบตรวจสอบการขออนุญาตฝงทอสงน้ํา ทอระบายน้ํา ทอกาซ และทอน้ํามัน

๑. หลักฐานประกอบคําขออนุญาต
๑.๑ กระทรวง ทบวง กรม องคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานของรัฐ หรือองคกรอื่นของรัฐ
คํารองขอใชที่ดิน ลงนามโดยผูแทนกระทรวง ทบวง กรม องคกรปกครองสวนทองถิ่น
หรือผูรับมอบอํานาจ (มีหนังสือมอบอํานาจ)
แบบแปลน แผนผังและแผนที่ (หัวหนาสวนราชการลงนามรับรองแบบ)
หนังสือยินยอมใหวางทอผานที่ดินของบุคคลอื่น (ถามี)
แจงปริมาณน้ําที่ขอใช และพื้นที่ใชน้ํา หรือแจงปริมาณน้ําที่ระบายลงคลองชลประทาน
แบบแปลน แผนผัง ระบบบําบัดน้ําเสีย และรายละเอียดคุณภาพน้ํา
๑.๒ รัฐวิสาหกิจ
คํารองขอใชที่ดิน ลงนามโดยผูแทนของรัฐวิสาหกิจ หรือผูรับมอบอํานาจ
แบบแปลน แผนผังและแผนที่ (ผูบริหารรัฐวิสาหกิจลงนามรับรองแบบ)
หนังสือยินยอมใหวางทอผานที่ดินของบุคคลอื่น (ถามี)
แจงปริมาณน้ําที่ขอใช และพื้นที่ใชน้ํา หรือแจงปริมาณน้ําที่ระบายลงคลองชลประทาน
แบบแปลน แผนผัง ระบบบําบัดน้ําเสีย และรายละเอียดคุณภาพน้ํา
๑.๓ นิติบุคคล/บุคคลธรรมดา
คํารองขอใชที่ดิน
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ออกใหไมเกิน ๖ เดือน ลงนามรับรองสําเนา
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูแทนนิติบุคคล และผูรับมอบอํานาจ (ถามี)
ลงนามรับรองสําเนา
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูขอ และผูรับมอบอํานาจ (ถามี) ลงนามรับรองสําเนา
สําเนาทะเบียนบานของผูขอ และผูรับมอบอํานาจ (ถามี) ลงนามรับรองสําเนา
สําเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินหรือสิทธิครอบครอง เชน สําเนาโฉนดที่ดิน หรืออื่นๆ
ของผูขอ ณ บริเวณกอสราง ลงนามรับรองสําเนา
หนังสือยินยอมจากเจาของผูถือกรรมสิทธิ์ (ถามี)
หนังสือมอบอํานาจ (ติดอากรแสตมป ๓๐ บาท) ในกรณีมอบอํานาจใหบุคคลอื่น
แบบแปลน แผนผังและแผนที่ โดยมีวิศวกรลงนามรับรอง (ใชเฉพาะกรมชลประทาน)
รายการคํานวณโครงสรางและหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ผูออกแบบและคํานวณ พรอมสําเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
(ลงนามรับรองสําเนา) เฉพาะกรณีที่เปนงานอยูในประเภทและขนาดของงานวิศวกรรมควบคุม
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. รายละเอียดสิ่งปลูกสราง
กอสรางทอสงน้ํา
กอสรางทอระบายน้ําลงทางน้ําชลประทาน
ชนิดทอสงน้ํา
ชนิดทอระบายน้ํา
O ทอเหล็ก ขนาด ∅ …………………..…………… ม.
O ทอคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ∅ ……………. ม.
O ทอ PVC ขนาด ∅ ………………………..……… ม.
O ทอซีเมนตใยหิน ขนาด∅…………..…………. ม.
O ทอชนิดอื่นๆ (โปรดระบุ) …………………………………………………………….
ฝงทอสงน้ํา และขอใชน้ําจากคลอง …………………………….............................……
O ปริมาณน้ําที่ขอใช ……………….. ม.๓/วัน
O ขอใชน้ําเพื่อ O ทํานา จํานวน ………………………..………… ไร
O ทําสวน จํานวน ………………………..………… ไร
O พืชไร จํานวน ………………………..………… ไร
O เพื่ออุปโภค/บริโภค
O เพื่ออุตสาหกรรม
O มีถังเก็บน้ําในที่ดินของตนเอง
O มีมาตรวัดน้ําขนาด ∅…….………………..
ฝงทอระบายน้ําลงคลอง …………………………………………………………………………..
O ปริมาณน้ําที่ระบายลงคลอง……………….. ม.๓/วัน
O มีบอบําบัดน้ําเสียในที่ดินของตนเอง
O มีบอพักที่ปลายทอเพื่อตักตัวอยางน้ําเพื่อทดสอบ
อื่นๆ (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 อื่น ๆ (โปรดระบุ)…………………………................………………………………………………………

- ก 17 -

วัตถุประสงคเพื่อ...........................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
โดยมี.........................................................เปนวิศวกรผูออกแบบและคํานวณ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม ประเภท........................สาขา..........................ตามใบอนุญาตทะเบียน.........................
วันหมดอายุ.....................................และมี.............................................................เปนวิศวกรผูควบคุมงาน
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ประเภท..........................สาขา...................................ตามใบอนุญาต
ทะเบียน..............................................วันหมดอายุ............................................และขณะนี้ไมไดถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพ
๔. รายละเอียดการฝงทอสงน้ํา ทอระบายน้ํา ทอกาซ และทอน้ํามัน
ที่คลอง/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 น้ําตนทุนที่มีอยู Oเพื่อการชลประทาน หรือ O อุปโภค บริโภค หรือ สาธารณูปโภค
O ปริมาณสงน้ํา ……………………..…..………. ม.๓/วินาที O ความจุ ……………….……………. ม.๓
O ปริมาณที่ใชไปแลว …………………………. ม.๓/วินาที O เหลือปริมาณ …………. ม.๓/วินาที
มีทอสงน้ําที่กอสรางไวแลว
O ฝงซาย จํานวน ……………………… แหง O ฝงขวา จํานวน ………………………………… แหง
O อนุญาตแลว จํานวน ………………………… แหง
O น้ําตนทุนมีไมพอ
สภาพน้ําตนทุนในคลองมีเพียงพอ
มีแผนปรับปรุงคลอง
O ไมมีแผนปรับปรุงคลอง
ทอขางเคียงดานเหนือน้ํา ทายน้ํา มีที่ กม. …………………………. ขนาด …………………………………….. เมตร
O ใชน้ําปริมาณ ……………………………. ม.๓ O เพื่อประโยชน ……………………………………………..
O ระบายน้ําลงคลอง ………………………. O เพื่อประโยชน …………………………...………………..
ทอขางเคียง ที่ กม. …………………………. ขนาด …………………………………….. เมตร
O ใชน้ําปริมาณ …………………………. เมตร
O เพื่อประโยชน …………………..….……………..
O ระบายน้ําลงคลอง ……………………….
O เพื่อประโยชน ………………..…….……………..
คันคลอง/คันกั้นน้ํา หรือพนังกั้นน้ํา เปนถนน ……………………………………………………………..…….…………..
O สําหรับรถยนต
O สําหรับคนเดิน
O ไมเปนถนน
ฝงทอลอดคันคลอง/คันกั้นน้ํา หรือพนังกั้นน้ํา/ถนน ตอง
O ใหฝงทอโดยวิธีดันทอ
O ขุดตัดทําการกอสราง
O ทําทางเบี่ยงใหยานพาหนะผาน
O ไมตองทําทางเบี่ยง
O หามยานพาหนะสัญจรผาน
O ปดเสนทางชั่วคราว
O อื่นๆ (โปรดระบุ) ……………………………………………………………………………………..……….……………
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๕. รายละเอียดประกอบการพิจารณา
แผนที่ภูมิประเทศแสดงจุดฝงทอ (คัดลอกเฉพาะในรัศมีที่จําเปน) และแผนผังบริเวณแสดงแนวทอ
เขตชลประทานและอื่น ๆ
แผนที่รูปตัดคลอง/คันกั้นน้ําหรือพนังกั้นน้ํา/ถนน แสดงเคาโครงการวางทอเขตชลประทาน ระดับตาง ๆ
แบบตรวจสอบการใชน้ําจากทางน้ําชลประทาน โดยมีรายละเอียดขอมูลครบถวน
บัญชีทอที่กอสรางไวแลว ในเขตคลองที่ขออนุญาต
O สาธารณประโยชน
พื้นที่บริเวณที่ขออนุญาตเปนที่ดิน O ราชพัสดุ
O ปาไม
O อื่นๆ (โปรดระบุ)………………………………….…
๖. ขอคิดเห็น
รายละเอียดหลักฐานและมีขอมูลถูกตองครบถวน อยูในหลักเกณฑ
ฝงทอเพื่อประโยชนของผูขออนุญาต
ฝงทอเพื่อสาธารณประโยชน
ไมเปนอุปสรรคตองานชลประทาน/ตอกิจการชลประทาน
เปนอุปสรรคตองานชลประทาน/ตอกิจการชลประทาน
ไมเปนการเอื้ออํานวยความสะดวกใหแกผูบุกรุก เปนการเอื้ออํานวยความสะดวกใหแกผูบุกรุกที่ดิน
สมควรอนุญาต
ไมสมควรอนุญาต
ขอมูลรายละเอียดไมครบถวน
เห็นสมควรใหแกไขเพิ่มเติม ดังนี้
…………………………….………………………………………………………………………………………….…………………..…………..
…………………………….………………………………………………………………………………………….…………………..…………..
…………………………….……………………………………………………………………………………….……………………..…………..

……………………………………………………
(………………………………………..………….)
ตําแหนง ……………………………………….
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ความเห็นของ ผอ.คบ./ผอ.คป./ชคบ. หรือ ตําแหนงเทียบเทา
เรียน ผส.ชป………..
ไดพิจารณาตามหลักฐาน รายละเอียดและขอมูลแลว เห็นวา
สมควรอนุญาต
ไมสมควรอนุญาต (เหตุผล) ………………………………………………..…………………..
สมควรแกไขเพิ่มเติม ดังนี้
…………………………….……………………………………………………………………………….………..……………..
…………………………………..………………………………………………………………………………………………….
………………………………….…………………………………………………….…………………………………………….
……………………………………….…………………………………………………………………………………………….

…………………………….…………………….
(………………….………………………………)
ตําแหนง ………………………………………..
ความเห็นผูเกี่ยวของ (ผวศ.ชป. ผบร.ชป. หรือผูที่ไดรับมอบหมาย)
……………………………………………………………………………………………………………………….…………………
……………………………………………………………………………………………………………..…………………………..
……………………………..………….………….
(………………………………………..….……….)
ตําแหนง ………………………………………..
ความเห็นของ ผส.ชป.
อนุญาต
ไมอนุญาต
อื่นๆ (โปรดระบุ)…………………………………………………………………………………….……………………..….
……………………………………………………………………………………………………..……………………………….

…………………….……………….………………
(………………………………….…………………)
ตําแหนง ผส.ชป. …………..……………….
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กรมชลประทาน

แบบ ชป. ๓๙๓/๕

แบบตรวจสอบการขออนุญาตใชน้ําชลประทาน ตั้งโรงสูบน้ําชลประทาน และวางทอสงน้ํา
๑. หลักฐานประกอบคําขออนุญาต
๑.๑ กระทรวง ทบวง กรม องคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานของรัฐ หรือองคกรอื่นของรัฐ
คํารองขอใชที่ดิน ลงนามโดยผูแทนกระทรวง ทบวง กรม องคกรปกครองสวนทองถิ่น
หรือผูรับมอบอํานาจ (มีหนังสือมอบอํานาจ)
แบบแปลน แผนผังและแผนที่ (หัวหนาสวนราชการลงนามรับรองแบบ)
หนังสือยินยอมใหวางทอผานที่ดินของบุคคลอื่น (ถามี)
๑.๒ รัฐวิสาหกิจ
คํารองขอใชที่ดิน ลงนามโดยผูแทนของรัฐวิสาหกิจ หรือผูรับมอบอํานาจ
(มีหนังสือมอบอํานาจ)
แบบแปลน แผนผังและแผนที่ (ผูบริหารรัฐวิสาหกิจลงนามรับรองแบบ)
หนังสือยินยอมใหวางทอผานที่ดินของบุคคลอื่น (ถามี)
๑.๓ นิติบุคคล/บุคคลธรรมดา
คํารองขอใชที่ดิน
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ออกใหไมเกิน ๖ เดือน ลงนามรับรองสําเนา
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูแทนนิติบุคคล และผูรับมอบอํานาจ (ถามี)
ลงนามรับรองสําเนา กรณีมีการมอบอํานาจ
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูขอ และผูรับมอบอํานาจ (ถามี) ลงนามรับรองสําเนา
สําเนาทะเบียนบานของผูขอ และผูรับมอบอํานาจ (ถามี) ลงนามรับรองสําเนา
สําเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินหรือสิทธิครอบครอง เชน สําเนาโฉนดที่ดิน หรืออื่นๆ
ของผูขอ ณ บริเวณที่จะทําการกอสราง หรือที่ตองการใชน้ํา ลงนามรับรองสําเนา
หนังสือยินยอมใหวางทอสงน้ําผานจากผูถือกรรมสิทธิ์ (ถามี)
หนังสือมอบอํานาจ (ติดอากรแสตมป ๓๐ บาท) ในกรณีมอบอํานาจใหบุคคลอื่น
แบบแปลน แผนผังและแผนที่ โดยมีวิศวกรลงนามรับรอง (ใชเฉพาะกรมชลประทาน)
รายการคํานวณโครงสรางและหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ผูออกแบบและคํานวณ พรอมสําเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
(ลงนามรับรองสําเนา) เฉพาะกรณีที่เปนงานอยูในประเภทและขนาดของงานวิศวกรรมควบคุม
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. รายละเอียดสิ่งปลูกสราง
วาง/ฝงทอสูบน้ํา

กอสรางอาคารโรงสูบน้ํา ขนาดความกวาง……………..……..……เมตร
ความยาว………………………….เมตร
O ทอเหล็ก ขนาด ∅………….…………นิ้ว (รวมเนื้อที่ ………………………………….. ตารางเมตร)
O ทอ PVC ขนาด ∅………….…….… นิ้ว
O ชนิดอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
O อื่นๆ (โปรดระบุ)………………………
O ชนิดอาคารไม
O ชนิดอาคารแพสูบน้ํา
O อื่นๆ (โปรดระบุ)……………………………….
กอสรางสะพานรองรับทอสงน้ํา
กอสรางทอสงน้ํา
เปนสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
เปนทอเหล็กขนาด ∅………………………………… นิ้ว
เปนสะพานไม
เปนทอคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ∅…………….เมตร
ขนาดกวาง …………………………. เมตร
เปนทอซีเมนตใยหินขนาด ∅…………..………… มม.
ยาว …………………………. เมตร
เปนทอ PVC ขนาด ∅………………………………… นิ้ว
อื่นๆ (โปรดระบุ)…………………………..……
อื่นๆ (โปรดระบุ)………………..………………………..
กอสรางทอเพื่อชักน้ําจากคลองชลประทาน/อางเก็บน้ําลงบอพัก
ฝงขวาคลอง …………………………………… ฝงซายคลอง…….………………………
O ทอคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาด ∅……………………………………… เมตร
O ทอซีเมนตใยหิน
ขนาด ∅……………………………………… มม.
O ทออื่นๆ (โปรดระบุ) ................................................................................
O กอสรางในเขตชลประทาน
ชักน้ําลงบอพักน้ํา
O กอสรางนอกเขตชลประทาน
ขอใชน้ําจากคลอง/อางเก็บน้ํา
ปริมาณน้ําที่ขอใช ……………..………. ม.๓/วินาที หรือ……………………………. ม.๓/วัน
ขอใชน้ําเพื่อ
O ทํานา จํานวน ………………………… ไร
O ทําสวน จํานวน ………………………… ไร
O พืชไร จํานวน ………………………… ไร
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เพื่ออุปโภค/บริโภค
เพื่ออุตสาหกรรม
เพื่อผลิตประปา
มีบอเก็บน้ําในที่ดินของผูขออนุญาตมีความจุประมาณ …………………..ม.๓ จํานวน …………. บอ
มีมาตรวัดน้ํา
O ติดตั้งในเขตชลประทาน O ติดตั้งนอกเขตชลประทาน
การใชน้ําดังกลาวมีการระบายน้ําลงคลองชลประทาน O ไดแยกเรื่องขออนุญาตแลว
O ไมระบายน้ําลงคลองชลประทาน
อื่นๆ (โปรดระบุ)……………………………………………………………….…………………………………………….
๔. รายละเอียดการฝงทอลอดคันคลอง/ชานคลอง/อางเก็บน้ํา/ถนนชลประทาน/คันกั้นน้ํา/พนังกั้นน้ํา
ที่คลอง/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 น้ําตนทุนที่มีอยู O เพื่อการชลประทาน หรือ O อุปโภค บริโภค หรือ สาธารณูปโภค
O ปริมาณสงน้ํา ……………………..…..………. ม.๓/วินาที
ความจุ ……………….……………. ม.๓
O ปริมาณที่ใชไปแลว …………………………. ม.๓/วินาที
เหลือปริมาณ …………. ม.๓/วินาที
มีทอสงน้ําที่กอสรางไวแลว
O ฝงซาย จํานวน ……………………… แหง O ฝงขวา จํานวน ………………………………… แหง
O อนุญาตแลว จํานวน ………………………… แหง
สภาพน้ําตนทุนในคลองมีเพียงพอ
น้ําตนทุนมีไมพอ
มีแผนปรับปรุงคลอง
ไมมีแผนปรับปรุงคลอง
ทอขางเคียงดานเหนือน้ํา ทายน้ํา มีที่ กม. …………………………. ขนาด …………………………………….. เมตร
O ใชน้ําปริมาณ ……………………………. ม.๓ เพื่อประโยชน ………………………..………………………..
คันคลอง/คันกั้นน้ํา หรือพนังกั้นน้ํา เปนถนน ……………………………………………………………….………………..
O สําหรับรถยนต
O สําหรับคนเดิน
O ไมเปนถนน
ฝงทอลอดคันคลอง/คันกั้นน้ํา หรือพนังกั้นน้ํา/ถนน ตอง
O ใหฝงทอโดยวิธีดันทอ
O ขุดดินทําการกอสราง
O ทําทางเบี่ยงใหยานพาหนะผาน
O ไมตองทําทางเบี่ยง
O หามยานพาหนะสัญจรผาน
O ปดเสนทางชั่วคราว
O อื่นๆ (โปรดระบุ)……………………………………………………………………..………………………………………
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๕. รายละเอียดประกอบการพิจารณา
แผนที่ภูมิประเทศแสดงจุดฝงทอ หรือโรงสูบน้ํา สะพานรองรับทอ (แสดงในสวนที่จําเปน)
และแผนผังบริเวณแสดงแนวทอ หรือโรงสูบน้ําสะพานรับทอเขตชลประทานและอื่น ๆ
แผนที่รูปตัดคลอง/คันกั้นน้ําหรือพนังกั้นน้ํา/ถนน/อางเก็บน้ํา แสดงเคาโครงการวางทอหรือโรงสูบน้ํา/สะพาน
รองรับทอ เขตชลประทาน และแสดงระดับตาง ๆ
แบบตรวจสอบการใชน้ําจากทางน้ําชลประทาน โดยมีรายละเอียดขอมูลครบถวน
บัญชีทอสงน้ําที่กอสรางไวแลว ในเขตคลองที่ขออนุญาต
พื้นที่บริเวณที่ขออนุญาตเปนที่ดิน O ราชพัสดุ
O สาธารณประโยชน
O ปาไม
O อื่นๆ (โปรดระบุ)………………………………….…
๖. ขอคิดเห็น
รายละเอียดหลักฐานและมีขอมูลถูกตองครบถวน อยูในหลักเกณฑ
ใชน้ําเพื่อประโยชนของผูขออนุญาต
ใชน้ําเพื่อสาธารณูปโภค
ไมเปนอุปสรรคตองานชลประทาน/ตอกิจการชลประทาน
เปนอุปสรรคตองานชลประทาน/ตอกิจการชลประทาน
สมควรอนุญาต
ไมสมควรอนุญาต
ขอมูลรายละเอียดไมครบถวน ใหแกไขเพิ่มเติม ดังนี้
…………………………….………………………………………………………………………………………..……….…………..…………..
…………………………….……………………………………………………………………………………………………………..…………..
…………………………….……………………………………………………………………………………………………………..…………..

………………………….…………..….…….…….…
(……………………………..………....………………..)
ตําแหนง ………………………………..…………….
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ความเห็นของ ผอ.คบ./ผอ.คป./ชคบ. หรือ ตําแหนงเทียบเทา
เรียน ผส.ชป………..
ไดพิจารณาตามหลักฐาน รายละเอียดและขอมูลแลว เห็นวา
สมควรอนุญาต
ไมสมควรอนุญาต (เหตุผล) …………………………………….………………………………..
สมควรแกไขเพิ่มเติม ดังนี้
…………………………….………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………..………………………………………………………………………………………………….
………………………………….……………………………………………………………………………………….………….
……………………………………….…………………………………………………………….……………………………….
…………………………………………………………….
(………………………………………..………………….)
ตําแหนง …………………………………………..…..
ความเห็นผูเกี่ยวของ (ผวศ.ชป. ผบร.ชป. หรือผูที่ไดรับมอบหมาย)
………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………..
………………………………..…………….…………….
(……………………………….…………….…………….)
ตําแหนง …………………………………….………..
ความเห็นของ ผส.ชป.
อนุญาต
ไมอนุญาต
อื่นๆ (โปรดระบุ)…………………………………………………………………………………………………….……….
………………………………………………………………………………………………………….………………………….
………………………………………………………………
(………………….…………………………………………)
ตําแหนง ผส.ชป. …………………………...……….
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กรมชลประทาน

แบบ ชป. ๓๙๓/๖

แบบตรวจสอบการขออนุญาตปกเสา พาดสายหรือรอยสายไฟฟา/โทรศัพทในเขตชลประทาน
การขอใชที่ราชพัสดุ หรือการจัดประโยชนในที่ราชพัสดุ ในความครอบครองของกรมชลประทาน
โดยหนาที่รับผิดชอบในการกํากับควบคุมดูแลดานสาธารณูปโภค คือ การไฟฟาสวนภูมิภาค การไฟฟานครหลวงและ
บริษัท กสท.โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ตองแนบหลักฐานและรายละเอียดประกอบการพิจารณา ดังนี้
๑. หลักฐานประกอบคําขออนุญาต
๑.๑ รัฐวิสาหกิจ
คํารองขอใชที่ดิน ลงนามโดยผูแทนของรัฐวิสาหกิจ หรือผูรับมอบอํานาจ
(มีหนังสือมอบอํานาจ)
แบบแปลน แผนผังและแผนที่ (ผูบริหารรัฐวิสาหกิจลงนามรับรองแบบ)
แจงขนาด จํานวนเสาไฟฟาและเสาโทรศัพท และระยะหางระหวางเสา
๑.๒ นิติบุคคล/บุคคลธรรมดา
คํารองขอใชที่ดิน
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ออกใหไมเกิน ๖ เดือน ลงนามรับรองสําเนา
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูแทนนิติบุคคล และผูรับมอบอํานาจ (ถามี)
ลงนามรับรองสําเนา กรณีมีการมอบอํานาจ
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูขอและผูรับมอบอํานาจ (ถามี) ลงนามรับรองสําเนา
กรณีที่มีการมอบอํานาจ
สําเนาทะเบียนบานของผูขอ และผูรับมอบอํานาจ (ถามี) ลงนามรับรองสําเนา
หนังสือมอบอํานาจ (ติดอากรแสตมป ๓๐ บาท) ในกรณีมอบอํานาจใหบุคคลอื่น
แบบแปลน แผนผังและแผนที่ โดยมีวิศวกรลงนามรับรอง (ใชเฉพาะกรมชลประทาน)
รายการคํานวณและหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมผูออกแบบและ
คํานวณ พรอมสําเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ลงนามรับรอง
สําเนา) เฉพาะกรณีที่เปนงานอยูในประเภทและขนาดของงานวิศวกรรมควบคุม
ตามกฎหมายวาดวยวิศวกร
หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ผูควบคุมการกอสราง พรอมสําเนา
ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ลงนามรับรองสําเนา
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๒. รายละเอียดสิ่งปลูกสราง
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/ระดับพื้นดิน …………………………… เมตร
O พาดขามสายโทรศัพทโดยมีระยะหางของทองสายไฟฟาแรงต่ําจาก
สายโทรศัพท ………………………… เมตร
O สูงจากระดับน้ําสูงสุด/ระดับพื้นดิน …………………………… เมตร
สายไฟฟาแรงสูง
O พาดขามสายโทรศัพทโดยมีระยะหางของทองสายไฟสูงจาก
สายโทรศัพท …………………………… เมตร
O สูงจากระดับน้ําสูงสุด/ระดับพื้นดิน …………………………… เมตร
สายโทรศัพท
ปกเสา พาดสายหรือรอยสายขามสายโทรศัพทของกรมชลประทาน
O ขนาดเสาที่พาดสายขามสายโทรศัพทของกรมฯ ขนาด ……………………………………. เมตร
O มีตาขายรองรับใตสายไฟแรงสูงเพื่อปองกันอันตราย
O หรือไมมีตาขายรองรับใตสายไฟแรงสูง เหตุผล ………………………..…………………………………
O อื่นๆ (โปรดระบุ).............................................................……………………..………………………………
ปกเสา พาดสายหรือรอยสายขนานกับสายโทรศัพทของกรมชลประทาน
O แนวเสาสายไฟฟาแรงสูงหางแนวเสาสายโทรศัพทของกรมฯ ……………………………. เมตร
O แนวเสาสายไฟฟาแรงต่ําหางแนวเสาสายโทรศัพทของกรมฯ ……………………………. เมตร
O สายโทรศัพทอาศัยเกาะกับเสาโทรศัพทของกรมฯ จํานวน ………………………………. ตน
การบริการดานสาธารณูปโภค
O ผูขอติดตั้งอยูนอกเขตชลประทาน
O ผูขอติดตั้งอยูในเขตชลประทาน
O บริการเพื่อสาธารณะทั่วไป
O อื่นๆ (โปรดระบุ)..………………..……………..
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ในกรณีที่ขออนุญาตปกเสา พาดสายหรือรอยสายไฟฟา/โทรศัพทในเขตชลประทาน อยูในประเภทและ
ขนาดของงานวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยวิศวกร
โดยมี..................................................................เปนวิศวกรผูออกแบบและคํานวณ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม ประเภท.............................สาขา..........................ตามใบอนุญาตทะเบียน...............................
วันหมดอายุ..........................................และมี......................................................................เปนวิศวกรผูควบคุมงาน
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ประเภท.............................สาขา........................................ตามใบอนุญาต
ทะเบียน.....................................วันหมดอายุ................................................................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 ที่ กม. ……………………………… และที่ กม. ……………………………………..
เขตคันกั้นน้ํา/พนังกั้นน้ํา/ถนน ………………………………………………………………
O ฝงซาย จาก กม. ……………………. ถึง กม. …………………. รวมระยะทาง …………..………….. กม.
O ฝงขวา จาก กม. ……………………. ถึง กม. …………………. รวมระยะทาง ……………...……….. กม.
O ขามคันกั้นน้ํา/พนังกั้นน้ํา ที่ กม. …………………………… และที่ กม. …………………..………………….
เขตอางเก็บน้ํา
O ระยะทางยาว ………………………………เมตร
O หรือในแนวถนนของอาง จาก กม. …………………………….. ถึง กม. ……………………………………….
O รวมระยะทางยาว …………………………………….. กม.
คลอง/คันคลอง/คันกั้นน้ํา/พนังกั้นน้ํา/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 มีอาคารบานเรือนที่ปลูกบุกรุกจํานวนมาก
O ไมมีผูบุกรุก
O อื่นๆ (โปรดระบุ)……………………………………………………………………………………………………………

- ก 28 -

แนวเสาสายไฟฟาและเสาสายโทรศัพท
O ปกหางเขตชลประทาน

O
O
O
O

O
O

ฝงขวา ……………………………... เมตร
ฝงซาย …………………………….. เมตร
ปกหางศูนยกลางคลอง ………………………….. เมตร
ปกหางศูนยกลางคันกั้นน้ํา/พนัง/ถนน ……………..……...เมตร
ปกเสานอกเขตชลประทาน…………..……………..…..……...เมตร
อื่นๆ (โปรดระบุ)………………………………………………………………………………………………………

๔. รายละเอียดประกอบการพิจารณา
แผนที่ภูมิประเทศ (เฉพาะในรัศมีที่เห็นสถานที่สําคัญชัดเจน) และแผนผังแสดงแนวทาง
หรือตําแหนงการปกเสา พาดสายไฟฟา/โทรศัพท
แผนที่รูปตัดคลอง/คันคลอง/คันกั้นน้ําหรือพนังกั้นน้ํา/ถนน แสดงเสา สายไฟฟา/โทรศัพท
พื้นที่บริเวณที่ขออนุญาตเปนที่ดิน O ราชพัสดุ O สาธารณประโยชน O ปาไม O อื่น ๆ ……….…
๔. ขอคิดเห็น
รายละเอียด/หลักฐาน/ขอมูล/ถูกตอง
ไมเปนอุปสรรคตองานชลประทาน
เปนอุปสรรคตองานชลประทาน
สมควรอนุญาต
ไมสมควรอนุญาต
ขอมูล/รายละเอียด ไมครบถวน
ใหแกไขเพิ่มเติม 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) …………………………………………………………………..
สมควรแกไขเพิ่มเติม ดังนี้
…………………………………………………………………………………………………………………..……….……..
…………………………………………………………………………..………………………………………..…………….
…………..…………………………………………………………………………………………………….….…………….
………………………………………………………………..……………………………………………………..………….
……………………………………………………………………..…………………………………………………..……….
………………….……………….……..……...…….
(……………………………………....………..…….)
ตําแหนง ………………..…………...…………..

ความเห็นผูเกี่ยวของ (ผวศ.ชป. ผบร.ชป. หรือผูที่ไดรับมอบหมาย)
…………………………………………………………………………………………………………….……………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..…………..
……………………………….……………………….
(……………………………………….……………….)
ตําแหนง ………………………..…..……………..
ความเห็นของ ผส.ชป.
อนุญาต
ไมอนุญาต
อื่นๆ (โปรดระบุ)……………………………………………………………..………………………………….………….
……………………………………………………………………………………………………..…………………………….
……………………………………………………………
(………………………………..…………………………)
ตําแหนง ผส.ชป. ………………..……………….
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กรมชลประทาน

แบบ ชป. ๓๙๓/๗

แบบตรวจสอบการขออนุญาตกอสรางถนนเชื่อมและปรับปรุงคันคลอง คันกั้นน้ํา และถนนชลประทาน
๑. หลักฐานประกอบคําขออนุญาต
๑.๑. กระทรวง ทบวง กรม องคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานของรัฐ หรือองคกรอื่นของรัฐ
คํารองขอใชที่ดิน ลงนามโดยผูแทนกระทรวง ทบวง กรม องคกรปกครองสวนทองถิ่น
หรือผูรับมอบอํานาจ (มีหนังสือมอบอํานาจ)
แบบแปลน แผนผังและแผนที่ (หัวหนาสวนราชการลงนามรับรองแบบ)
หนังสือยินยอมใหทําถนนผานกรรมสิทธิ์ที่ดินของบุคคลอื่น (ถามี)
๑.๒ รัฐวิสาหกิจ
คํารองขอใชที่ดิน ลงนามโดยผูแทนของรัฐวิสาหกิจ หรือผูรับมอบอํานาจ
แบบแปลน แผนผังและแผนที่ (ผูบริหารรัฐวิสาหกิจลงนามรับรองแบบ)
หนังสือยินยอมใหทําถนนผานกรรมสิทธิ์ที่ดินของบุคคลอื่น (ถามี)
๑.๓ นิติบุคคล/บุคคลธรรมดา
คํารองขอใชที่ดิน
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ออกใหไมเกิน ๖ เดือน ลงนามรับรองสําเนา
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูแทนนิติบุคคล และผูรับมอบอํานาจ (ถามี)
ลงนามรับรองสําเนา
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูขอ และผูรับมอบอํานาจ (ถามี) ลงนามรับรองสําเนา
สําเนาทะเบียนบานของผูขอ และผูรับมอบอํานาจ (ถามี) ลงนามรับรองสําเนา
สําเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินหรือสิทธิครอบครอง เชน สําเนาโฉนดที่ดิน หรืออื่นๆ
ของผูขอ ณ บริเวณกอสราง ลงนามรับรองสําเนา
หนังสือยินยอมจากเจาของกรรมสิทธิ์ที่ขออนุญาตทําถนนผาน
หนังสือมอบอํานาจ (ติดอากรแสตมป ๓๐ บาท) ในกรณีมอบอํานาจใหบุคคลอื่น
ทําการแทนเฉพาะกาล
แบบแปลน แผนผังและแผนที่ โดยมีวิศวกรลงนามรับรอง (ใชเฉพาะกรมชลประทาน)
รายการคํานวณโครงสรางและหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ผูออกแบบและคํานวณ พรอมสําเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
(ลงนามรับรองสําเนา) เฉพาะกรณีที่เปนงานอยูในประเภทและขนาดของงานวิศวกรรมควบคุม
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. รายละเอียดถนนเชื่อมและอาคารประกอบ
กอสรางถนนเชื่อม
ปรับปรุงคันคลอง / คันกั้นน้ํา / ถนน
ถนนดิน
ถนนผิวจราจรลูกรัง
ถนนผิวจราจรลาดยาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ผิวจราจร ความกวาง …………………… เมตร ความยาว ……………… เมตร เนื้อที่จํานวน ……….…. ตร.ม.
สําหรับคนเดิน สําหรับรถยนต น้ําหนักรถรวมน้ําหนักบรรทุกไมเกิน …………………………….. ตัน
ฝงทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ∅ …………………….. เมตร ลอดถนนเชื่อม ลอดถนนที่
ปรับปรุง จํานวน ……………………………. แหง ที่กิโลเมตร ……………………………………….
ในกรณีที่ขออนุญาตกอสรางถนนเชื่อมและปรับปรุงคันคลอง คันกั้นน้ํา และถนนชลประทาน อยูในประเภท
และขนาดของงานวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยวิศวกร
โดยมี......................................................................เปนวิศวกรผูออกแบบและคํานวณ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม ประเภท................................สาขา..........................ตามใบอนุญาตทะเบียน...........................
วันหมดอายุ..........................................และมี.........................................................................เปนวิศวกรผูควบคุมงาน
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ประเภท.............................สาขา..........................................ตามใบอนุญาต
ทะเบียน.................................................วันหมดอายุ.......................................................และขณะนี้ไมไดถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพ
๔. รายละเอียดอาคารชลประทาน
๔.๑ กอสรางถนนเชื่อม
คันคลอง/ถนนบนคันคลอง/คันกั้นน้ํา/ถนน ………………………………………..ณ กิโลเมตรที่…………………………
หมูที่ …………… ตําบล ……..…………………. อําเภอ ………..……….………… จังหวัด ………………………….….…………
สภาพคันคลอง/ถนนบนคันคลอง/คันกั้นน้ํา/ถนน เปน
O คันดิน
O ผิวจราจรลูกรัง
O ผิวจราจรลาดยาง O คอนกรีตเสริมเหล็ก
O มีรถยนตวิ่ง O ไมมีรถยนตวิ่ง
O รับน้ําหนักไดไมเกิน…………………………..………....ตัน
O มีทางเชื่อม ……………………….. ขางเคียง ที่กม. …………………… และที่ กม. ……………………..……..
๔.๒ กอสรางปรับปรุงถนน
คันคลอง/ถนนบนคันคลอง/คันกั้นน้ํา/ถนน ……………………………………….. ตั้งแต กม.ที่……………..…..………
ถึง กม. ที่ …………………….. ระยะทางยาว …………………………. กม. หมูที่ …………… ตําบล ……..………………….
อําเภอ ………..……….………… จังหวัด …………………….…………
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สภาพคันคลอง/ถนนบนคันคลอง/คันกั้นน้ํา/ถนน เปน
O คันดิน
O ผิวจราจรลูกรัง
O ผิวจราจรลาดยาง O คอนกรีตเสริมเหล็ก
ผิวจราจรกวาง ……………………………………… เมตร ไหลทางกวาง ………………………………..…… เมตร
ในแนวเสนทางที่ขออนุญาตมี
O ทอสงน้ําขนาด ……………………………...………… เมตร จํานวน …………………………..แหง
O ทอระบายน้ําขนาด ………………………..………… เมตร จํานวน ………………….……….แหง
O ประตูระบาย/อาคาร ………………………..…………….… จํานวน ……………..…….……..แหง
O อื่นๆ (โปรดระบุ)…………………….………………………………………………………………………………………..
มีรถยนตวิ่งสัญจร ขนาดน้ําหนักรถรวมน้ําหนักรถบรรทุกไมเกิน ………………… ตัน ไมมีรถยนตวิ่ง
จัดระเบียบเดินรถโดยสารบนเสนทาง O อนุญาตแลว O ยังไมเคยอนุญาต
เสนทางขางเคียงดานตนทาง/ปลายทาง มีการปรับปรุงเปนผิวทางจราจรเปน …………………………..………..
จาก กม.ที่……………..………… ถึง กม. ที่ ……………………..………..
ปรับปรุงถนนตนทางเชื่อม ………………………..……………………………………………….…………………………………
ปลายทางเชื่อม ………………………..…………………………………………………………………………………………………
๕. รายละเอียดประกอบการพิจารณา
แผนที่ภูมิประเทศ (เฉพาะในรัศมีที่เห็นสถานที่สําคัญชัดเจน) แสดงแนวทางจุดหรือตําแหนงทําทาง
เชื่อมและปรับปรุงถนน
แผนที่รูปตัดแสดงเสนทางเชื่อม ปรับปรุงถนน ทอระบายน้ํา และแผนที่รูปตัดแสดงเคาโครง
ถนนทางเชื่อม ถนนที่ขอปรับปรุง ทอระบายน้ํา แนวเขตชลประทาน และอื่นๆ
O สาธารณประโยชน
พื้นที่บริเวณที่ขออนุญาตเปนที่ดิน O ราชพัสดุ
O ปาไม
O อื่นๆ (โปรดระบุ)………………………………….…
๖. ขอคิดเห็น
รายละเอียดหลักฐานและมีขอมูลถูกตองครบถวน
ไมเปนอุปสรรคตองานชลประทาน
สมควรอนุญาต
ขอมูลรายละเอียดไมครบถวน

ถนนที่ขออนุญาตสรางเปนถนนสาธารณะ
เปนอุปสรรคตองานชลประทาน
ไมสมควรอนุญาต
ใหแกไขเพิ่มเติม ดังนี้
………………………………………………………………………..
………………………………………………….…………………….
………………………………………………………………….…….

……..……………………………………..………
(………………….……………………….…………..)
ตําแหนง …………………………………………….
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ความเห็นของ ผอ.คบ./ผอ.คป./ชคบ. หรือ ตําแหนงเทียบเทา
เรียน ผส.ชป………..
ไดพิจารณาตามหลักฐาน รายละเอียดและขอมูลแลว เห็นวา
สมควรอนุญาต
ไมสมควรอนุญาต (เหตุผล) ……………………………………………………………………..
สมควรแกไขเพิ่มเติม ดังนี้
……………………………………………………………………………………………………….……………………………..
……………………………………………………………………………………………..……………………………………….
…………………………………………………………………………………………….………………………………….…….
…………………………………………………………………………….…………………………………………….………….
…………………………………….…….……….
(…………………………………..……..……….)
ตําแหนง ……………………………….……..
ความเห็นผูเกี่ยวของ (ผวศ.ชป. ผบร.ชป. หรือผูที่ไดรับมอบหมาย)
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..
…………………………….…………………….
(………………………………………………….)
ตําแหนง ……………………………………..
ความเห็นของ ผส.ชป.
อนุญาต
ไมอนุญาต
อื่นๆ (โปรดระบุ)………………………………………….………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….……………….
……………………………….……….……………
(…………………………………………….………)
ตําแหนง ผส.ชป. ………………..………….
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กรมชลประทาน

แบบ ชป. ๓๙๓/๘

แบบตรวจสอบการขออนุญาตใชที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน
๑. หลักฐานประกอบคําขออนุญาต
- กระทรวง ทบวง กรม องคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานของรัฐ หรือองคกรอื่นของรัฐ
คํารองขอใชที่ดิน ลงนามโดยผูแทนกระทรวง ทบวง กรม องคกรปกครองสวนทองถิ่น
หรือผูรับมอบอํานาจ (มีหนังสือมอบอํานาจ)
แผนผังและแผนที่ (หัวหนาสวนราชการลงนามรับรองแบบ)
แบบแปลนที่จะทําการกอสรางสิ่งปลูกสรางในที่ดินที่ขอใช
วัตถุประสงคขอใชเพื่อ ……………………………………………………………………..……………………………..
ขอใชทําการกอสรางสิ่งปลูกสราง
ขอใชไมทําการกอสรางสิ่งปลูกสราง
ขอใชเปนการชั่วคราว
ขอใชเปนการถาวร
อื่นๆ (โปรดระบุ)………………………………………………………………………………………………………………
๒. สถานะของผูขออนุญาต
ผูขออนุญาต คือ ………………………………………………………. โดย ……………….………………………………………………
อายุ ……….. ป ตําแหนง ………………………………………..……. เปน ……………………………………………………………
สวนราชการ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
กอสรางโดยงบประมาณ
๓. รายละเอียดที่ดินที่ขอใช
พื้นที่ที่ขออนุญาตเปนที่ดิน

O ราชพัสดุ
O ปาไม

O สาธารณประโยชน
O อื่นๆ (โปรดระบุ)......................................................

ขนาดความกวาง ……………………………… เมตร
ขนาดความยาว …………………………………..……เมตร
เนื้อที่………….…………ไร
เปนที่ดินเขตหัวงานชลประทาน ……………………………..………………….
เปนที่ดินเขตน้ําทวม
เปนที่ดินเขตถนน/เขตพนัง/เขตคันกั้นน้ํา
เขตชานคลอง คันคลอง
เขตที่ดินที่หมดความจําเปนใชประโยชนในกิจการชลประทาน
ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลข……………………………
ยังไมไดนําขึ้นทะเบียนราชพัสดุ
มีอาคารสิ่งปลูกสรางในที่ดินอยูเดิม
ไมมีอาคารสิ่งปลูกสรางในที่ดินอยูเดิม
ที่ดินที่ยังมีความจําเปนใชประโยชนเพื่อกิจการชลประทานในอนาคต
ขางเคียงไมมีที่ดินขอใชกอน
ขางเคียงไมมีการขอใชที่ราชพัสดุ
อยูในทองที่ ตําบล ………………………… อําเภอ ……………………………… จังหวัด ……………….………………….
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๔. รายละเอียดอาคารชลประทานในที่ราชพัสดุ
อาคารในที่ราชพัสดุที่ขอใช ประเภท ………………………………………………………………………………………………
อาคารปลูกสราง เมื่อ ……………………………………………………………………………………..……………………………..
O ทําการรื้อถอนได
O ทําการรื้อถอนไมได
ในกรณีที่ขออนุญาตใชที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน เพื่อกอสรางสิ่งปลูกสราง อยูใน
ประเภทและขนาดของงานวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยวิศวกร
โดยมี.......................................................................เปนวิศวกรผูออกแบบและคํานวณ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม ประเภท................................สาขา....................................ตามใบอนุญาตทะเบียน........................
วันหมดอายุ..................................................และมี..................................................................เปนวิศวกรผูควบคุมงาน
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ประเภท....................................สาขา........................................ตามใบอนุญาต
ทะเบียน............................................วันหมดอายุ..............................................................และขณะนี้ไมไดถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพ
๕. รายละเอียดประกอบการพิจารณา
แผนที่ภูมิประเทศ (เฉพาะในรัศมีที่เห็นสถานที่สําคัญชัดเจน) แสดงจุดหรือบริเวณที่ขอใช
แผนผังแสดงบริเวณและขนาดของพื้นที่ที่ขอใช
แผนที่แปลงกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ขอใช
แบบแปลนรายละเอียดสิ่งปลูกสราง (ในกรณีที่ขออนุญาตใชที่ดินเพื่อทําการกอสรางสิ่งปลูกสราง)
๖. ขอคิดเห็น
รายละเอียดหลักฐานและมีขอมูลถูกตองครบถวน
ที่ดินที่ขอใชเปนเขตพื้นที่ใชเพื่อกิจการชลประทาน
O สมควรอนุญาต O ไมสมควรอนุญาต
O สมควรอนุญาตมีเงื่อนไข
O ไมสมควรอนุญาต
ที่ดินเขตน้ําทวม
ที่ดินเขตหัวงานชลประทาน O สมควรอนุญาต
O ไมสมควรอนุญาต
O สมควรอนุญาต
ที่ดินที่ยังไมไดใชประโยชน แตมีแผนงานใชเพื่อกิจการชลประทาน
O ไมสมควรอนุญาต
ที่ดินที่ไมไดใชประโยชนหรือหมดความจําเปนในการใชประโยชน O สมควรอนุญาต
O ไมสมควรอนุญาต
ใหใชประโยชนรวมกันกับกรมชลประทาน
การสงคืนที่ราชพัสดุใหกรมธนารักษ
ขอมูลรายละเอียดไมครบถวน
ใหแกไขเพิ่มเติม ดังนี้
…………………………….………………………………..………………………………………………………………………..…..…………..
…………………………….…………………………………………………………………………………..………………..………..…………..

……..………….……………………………………
(……………………………………………….……..)
ตําแหนง ……………………………..…………….
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ความเห็นของ ผอ.คบ./ผอ.คป./ชคบ. หรือ ตําแหนงเทียบเทา
เรียน ผส.ชป………..
ไดพิจารณาตามหลักฐาน รายละเอียดและขอมูลแลว เห็นวา
สมควรอนุญาต
ไมสมควรอนุญาต (เหตุผล) ……………………………………………………………………..
สมควรแกไขเพิ่มเติม ดังนี้
…………………………….………………………………………………………………………..……………………………..
…………………………………..……………………………………………………………………..………………………….
………………………………….…………………………………………………………………………..………….………….
……………………………………….…………………………………………………………………………………………….
……………………………..…………………….
(………….……………………………………….)
ตําแหนง …………………………….………..

ความเห็นผูเกี่ยวของ (ผวศ.ชป. ผบร.ชป. หรือผูที่ไดรับมอบหมาย)
…………………………………………………………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………………………………….………………………..
…………………………….………………………….
(……………………………………………………….)
ตําแหนง …………………………………………..
ความเห็นของ ผส.ชป.
อนุญาต
ไมอนุญาต
อื่นๆ (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
แผนผังและแผนที่ (หัวหนาสวนราชการลงนามรับรองแบบ) แสดงเสนทาง
จัดระเบียบเดินรถโดยสาร
๑. รายละเอียดขอจัดระเบียบเดินรถโดยสาร
จัดระเบียบเดินรถโดยสารบนถนนชลประทาน
ถนนดิน
ถนนผิวจราจรลูกรัง ถนนผิวจราจรลาดยาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ผิวจราจรกวาง ………………………… เมตร
ไหลทางกวางขางละ …………………………….. เมตร
เทียบเทาทางมาตรฐาน F๔
เทียบเทาทางมาตรฐาน F๕
เทียบเทาทางมาตรฐาน F๖
สําหรับรถยนตโดยสาร น้าํ หนักรถรวมน้ําหนักบรรทุก ไมเกิน ……………………………… ตัน
๒. รายละเอียดอาคารชลประทาน
ถนนบนคันคลอง/คันกั้นน้ํา/พนังกั้นน้ํา/ถนน ………………………………………………………………
ตั้งแต กม. ………………………. หมูที่ …………. ตําบล …………………….อําเภอ ……….…….…….……………
จังหวัด …………………………….
ถึง กม. ………………………. หมูที่ ……………. ตําบล ……..….…………….อําเภอ ……….……………..…………
จังหวัด …………………………….
รวมระยะทาง ………………………….. กม.
สภาพถนนบนคันคลอง/คันกั้นน้ํา/พนัง/ถนน ……………………………………………………………………..…………….
ในแนวเสนทางที่ขออนุญาตมี
O ทอสงน้ําขนาด ……………………………….. เมตร จํานวน ………….…..……. แหง
O ทอระบายน้ําขนาด ……………………………….. เมตร จํานวน ……………………. แหง
O ประตูระบายน้ํา/อาคาร …………………………….…..
จํานวน ……………………. แหง
O อื่นๆ (โปรดระบุ) .................................................
จํานวน ……………………. แหง
มีรถยนตวิ่งสัญจรขนาดน้ําหนักรวมน้ําหนักรถบรรทุกไมเกิน ……………………. ตัน ไมมีรถยนตวิ่ง
จัดระเบียบเดินรถโดยสารบนเสนทาง O อนุญาตแลว O ยังไมเคยอนุญาต
เสนทางตอเชื่อมดานตนทางมีการจัดระเบียบเดินรถโดยสาร ………………………………………..…………………..
จากกิโลเมตรที่ ……………….………………………..….. ถึงกิโลเมตรที่ …………………………………………….…………
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เสนทางตอเชื่อมดานปลายทางมีการจัดระเบียบเดินรถโดยสาร …………………………………………….…………..
จากกิโลเมตรที่ ……………………….……………….. ถึงกิโลเมตรที่ ……………………………………………………………
จัดระเบียบเดินรถโดยสารมีผลกระทบตออาคารชลประทาน ไมมีผลกระทบตออาคารชลประทาน
๓. รายละเอียดประกอบการพิจารณา
แผนที่ภูมิประเทศ (เฉพาะในรัศมีที่เห็นสถานที่สําคัญชัดเจน) แสดงแนวทางเดินรถโดยสาร แสดง
ตําแหนงอาคารชลประทาน
O สาธารณประโยชน
พื้นที่บริเวณที่ขออนุญาตเปนที่ดิน O ราชพัสดุ
O ปาไม
O อื่นๆ (โปรดระบุ).................................…….…
๔. ขอคิดเห็น
รายละเอียดหลักฐานและมีขอมูลถูกตอง
ถนนที่ขออนุญาตเปนถนนมีมาตรฐาน
ไมเปนอุปสรรคตองานชลประทาน
เปนอุปสรรคตองานชลประทาน
สมควรอนุญาต
ไมสมควรอนุญาต
ขอมูล/รายละเอียด ไมครบถวน
ใหแกไขเพิ่มเติม ดังนี้
…………………………………………….…………………………………………………..…………..
…………………………………………….……………………………………………..………………..
…………………………………………….……………………………………………………………….
………………………………………….………………………………………………………………….

……………….………………………….………
(…………………………………………………..)
ตําแหนง ………………………..………………….
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ความเห็นของ ผอ.คบ./ผอ.คป./ชคบ. หรือ ตําแหนงเทียบเทา
เรียน ผส.ชป………..
ไดพิจารณาตามหลักฐาน รายละเอียดและขอมูลแลว เห็นวา
สมควรอนุญาต
ไมสมควรอนุญาต (เหตุผล) ………………………………….………………………………..
สมควรแกไขเพิ่มเติม ดังนี้
……………………………………………………………….………………………………………….…………..…….……..
…………………………………………………………………………..…………………………….………………………….
…………..………………………………………………………………………………………….………..………………….
…………………………………………………………………………………………..……………………………………….
……………………………………………………………………………………………..…………………………………….
……………………………………………………….
(…………………………………….…….………….)
ตําแหนง …………………………………..……..

ความเห็นผูเกี่ยวของ (ผวศ.ชป. ผบร.ชป. หรือผูที่ไดรับมอบหมาย)
…………………………………………………………………………………………………………………….………………………
………………………………………………………………………………………………………..…………………………………..
…………………………………………………………….
(…………………………………………………………..)
ตําแหนง ………………………….…………………..
ความเห็นของ ผส.ชป.
อนุญาต
ไมอนุญาต
อื่นๆ (โปรดระบุ)………………………………………………….……………………………….………………………….
……………………………………………………………………………….…………………………………………………….
……………………………………………………………
(……………..…………………………………………..)
ตําแหนง ผส.ชป. ……………………………..….

- ก 40 -

กรมชลประทาน

แบบ ชป. ๓๙๓/๑๐
แบบตรวจสอบการขออนุญาตกอสรางอาคารปองกันตลิ่งทางน้ําชลประทาน

๑. หลักฐานประกอบคําขออนุญาต
๑.๑ กระทรวง ทบวง กรม องคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานของรัฐ หรือองคกรอื่นของรัฐ
คํารองขอใชที่ดิน ลงนามโดยผูแทนกระทรวง ทบวง กรม องคกรปกครองสวนทองถิ่น
หรือผูรับมอบอํานาจ (มีหนังสือมอบอํานาจ)
แบบแปลน แผนผังและแผนที่ (หัวหนาสวนราชการลงนามรับรองแบบ)
หนังสือยินยอมของเจาของที่ดินที่กอสรางอาคารปองกันตลิ่งฯ
หนังสืออนุญาตหรือหนังสือยินยอมใหรื้อถอนอาคารปองกันตลิ่งฯ (ถามี)
๑.๒ รัฐวิสาหกิจ
คํารองขอใชที่ดิน ลงนามโดยผูแทนของรัฐวิสาหกิจ หรือผูรับมอบอํานาจ
หนังสือมอบอํานาจ ติดอากรแสตมป ๓๐ บาท (ถามี)
แบบแปลน แผนผังและแผนที่ (ผูบริหารรัฐวิสาหกิจลงนามรับรองแบบ)
หนังสือยินยอมของเจาของที่ดินที่กอสรางอาคารปองกันตลิ่งฯ
หนังสืออนุญาตหรือหนังสือยินยอมใหรื้อถอนอาคารปองกันตลิ่งฯ เดิม (ถามี)
๑.๓ นิติบุคคล/บุคคลธรรมดา
คํารองขอใชที่ดิน
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ออกใหไมเกิน ๖ เดือน ลงนามรับรองสําเนา
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูแทนนิติบุคคล และผูรับมอบอํานาจ (ถามี)
ลงนามรับรองสําเนา
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูขอ และผูรับมอบอํานาจ (ถามี) ลงนามรับรองสําเนา
สําเนาทะเบียนบานของผูขอ และผูรับมอบอํานาจ (ถามี) ลงนามรับรองสําเนา
สําเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินหรือสิทธิครอบครอง เชน สําเนาโฉนดที่ดิน หรืออื่นๆ
ของผูขอ ณ บริเวณกอสรางอาคารปองกันตลิ่งฯ ลงนามรับรองสําเนา
หนังสือยินยอมจากเจาของที่ดินที่กอสรางอาคารปองกันตลิ่งฯ
หนังสือมอบอํานาจ (ติดอากรแสตมป ๓๐ บาท) ในกรณีมอบอํานาจใหบุคคลอื่น
ทําการแทนเฉพาะกาล
แบบแปลน แผนผังและแผนที่ โดยมีวิศวกรลงนามรับรอง (ใชเฉพาะกรมชลประทาน)
รายการคํานวณโครงสรางและหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ผูออกแบบและคํานวณ พรอมสําเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
(ลงนามรับรองสําเนา) เฉพาะกรณีที่เปนงานอยูในประเภทและขนาดของงานวิศวกรรมควบคุม
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
อื่นๆ (โปรดระบุ)............
๓. รายละเอียดอาคารปองกันตลิ่งทางน้ําชลประทาน
โครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงสรางเหล็กรูปพรรณ โครงสรางไม
อื่นๆ (โปรดระบุ) ………………………….………………………………………………………………………..…………………...
ระดับสันของอาคารปองกันตลิ่ง + ……………………………………………………….………………………………………..….
ระดับทองทางน้ําฯ ตําแหนงที่จะทําการกอสรางอาคารปองกันตลิ่ง + ………………………………..………………….
ระดับน้ําสูงสุดในทางน้ําชลประทาน (รนส.) + …………………………..…………………………………………………..……
ระดับสันของอาคารปองกันตลิ่ง ตองสูงกวาระดับน้ําสูงสุดในทางน้ํา ฯ ไมนอยกวา ………………………… เมตร
อาคารประกอบอื่นๆ (โปรดระบุ) ………………………………………………………………………………………..……………….
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 กิโลเมตรที่ ………………….. ถึง กิโลเมตรที่ …………….….………
รวมความยาว ………………………….เมตร กอสรางปองกันตลิ่งฯ กอสรางทางดานฝง
ซาย
ขวา
ของทางน้ําชลประทาน อยูหางจากศูนยกลางของทางน้ําฯ …………….…………...…………………… เมตร
ระยะแนวเขตชลประทานนับจากศูนยกลางคลอง O ฝงขวา …………………………….…… เมตร
O ฝงซาย ………………..……….……….. เมตร
สภาพภายในเขตคลอง O มีคันคลองและมีถนนบนคันคลอง O มีคันคลองและไมมีถนนบนคันคลอง
O ไมมีคันคลอง
O อื่นๆ (โปรดระบุ) ………………….…….
๕. รายละเอียดประกอบการพิจารณา
แผนที่และแผนผังบริเวณแสดงแนวอาคารปองกันตลิ่งฯ ที่จะกอสรางเลียบทางน้ําชลประทาน
แผนที่รูปตัดคลองแสดงเคาโครงอาคารปองกันตลิ่งที่จะทําการกอสราง
O สาธารณประโยชน
พื้นที่บริเวณที่ขออนุญาตเปนที่ดิน O ราชพัสดุ
O ปาไม
O อื่นๆ (โปรดระบุ)…………………………..…….…
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๖. ขอคิดเห็น
รายละเอียดหลักฐานและมีขอมูลถูกตองครบถวน
อาคารปองกันตลิ่งฯ ที่กอสรางเปนสาธารณประโยชน
ไมเปนอุปสรรคตอการขุดลอกคลอง การปรับปรุงบํารุงรักษาคลองและคันคลอง
อาคารปองกันตลิ่งฯ ที่กอสรางเปนประโยชนตอสวนตัว มีผลกระทบตอบุคคลอื่น ทําใหบุคคลอื่น
เดือดรอน
ไมเปนการเอื้ออํานวยความสะดวกใหแกผูบุกรุก
เปนการเอื้ออํานวยความสะดวกใหแกผูบุกรุก
ไมอยูในหลักเกณฑ
เปนอุปสรรคตองานชลประทาน
สมควรอนุญาต
ไมสมควรอนุญาต
ขอมูลรายละเอียดไมครบถวน
เห็นสมควรใหแกไขเพิ่มเติม ดังนี้
…………………………………………………………………………………..
………………………………………………………….……………………….

…..………………………….…………………………
(……………………………………………………………)
ตําแหนง ………………………..…………………….
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ความเห็นของ ผอ.คบ./ผอ.คป./ชคบ. หรือ ตําแหนงเทียบเทา
เรียน ผส.ชป………..
ไดพิจารณาตามหลักฐาน รายละเอียดและขอมูลแลว เห็นวา
สมควรอนุญาต
ไมสมควรอนุญาต
สมควรแกไขเพิ่มเติม ดังนี้
…………………………………………………………………………………………………………..………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
อื่นๆ (โปรดระบุ)…………………………….……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….…………….
………………………..…………………………….
(……………………………………………….…….)
ตําแหนง ………………………….……………..
ความเห็นผูเกี่ยวของ (ผวศ.ชป. ผบร.ชป. หรือผูที่ไดรับมอบหมาย)
………………………………………………………………………………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………………………………………..……………………..
………………………………………………………….
(…………………………………………………………)
ตําแหนง ……………………………………..……..

ความเห็นของ ผส.ชป.
อนุญาต
ไมอนุญาต
อื่นๆ (โปรดระบุ)………………………….…………………………………………………….…………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………..…….
…………………………………………………….…
(……….……………………………………………..)
ตําแหนง ผส.ชป. ………………………………….

ภาคผนวก ข
เอกสารอางอิง

แบบฟอรมหนังสืออนุญาตใหใชที่ราชพัสดุและที่ดินของรัฐประเภทอื่น
ที่กรมชลประทานใชประโยชน
ผย. 37
ผย. 38
ผย. 39
ผย. 40
ผย. 41
ผย. 42
ผย. 43
ผย. 44
ผย. 53
ผย. 55

หนังสืออนุญาตใหสรางสะพาน
หนังสืออนุญาตใหฝงทอ/วางทอ...และ/หรือใชน้ําในเขตที่ดินของ
กรมชลประทาน
หนังสืออนุญาตใหปกเสา พาดสายหรือรอยสาย...ในเขตทีด่ ิน
กรมชลประทาน
หนังสืออนุญาตใหกอสรางถนน/ปรับปรุงถนน...ในเขตที่ดิน
กรมชลประทาน
หนังสืออนุญาตใหกอสรางสิ่งปลูกสราง...เปนการชั่วคราวในเขตที่ดนิ
กรมชลประทาน
หนังสืออนุญาตใหใชทดี่ ินเขตคันคลองและชานคลองเพื่อฝงทอระบายน้ํา
ที่ผานระบบบําบัดน้ําเสียลงคลอง.................
หนังสืออนุญาตใหขดุ ลอก............................
หนังสืออนุญาตใหกอสรางอาคารปองกันตลิ่งทางน้ําชลประทาน.............
หนังสืออนุญาตให.................สรางถนน......เชือ่ มคัน............ณ กม. ..........
หนังสืออนุญาตใหใชทดี่ ินเขตคันคลอง ชานคลอง............ ฉบับที่..............
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ผ.ย. ๓๗
หนังสืออนุญาตใหสรางสะพาน
ที่
.

(๓)

/

วันที่

(๑)
โครงการ
เดือน

(๓)

.

(๒)
พ.ศ.

.

.

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๓ และ มาตรา ๒๕ แหงพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง
พุทธศักราช ๒๔๘๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๗
นาย
(๔)
ตําแหนง ผูอํานวยการโครงการ
(๒)
เปนเจาพนักงาน ไดออกหนังสืออนุญาตฉบับนี้ใหแก
(๕)
โดย
(๖)
ตําแหนง
(๗)
อายุ
(๘)
ป
สัญชาติ
(๙)
เปนผูแทน ตามหนังสือ/หรือหนังสือมอบอํานาจที่
(๑๐)
ลงวันที่ (๑๐) เดือน
(๑๐)
พ.ศ.
(๑๐)
สํานักงานตั้งอยูเลขที่
(๑๑)
ถนน
(๑๑)
ตําบล/แขวง
(๑๑)
อําเภอ/เขต
(๑๑)
จังหวัด
(๑๑)
เพื่อเปนหลักฐานแสดงวาไดอนุญาตใหกอสรางสะพาน
(๑)
ชนิ ดช องกลางป ด-เป ดได/ ไม ได ขามทางน้ํ าชลประทานคลอง
(๑๒)
กิโลเมตรที่
(๑๒)
โดยมีเงื่อนไขดังตอไปนี้..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

ขอ ๑ อนุญาตใหกอสรางสะพาน
(๑)
ขนาดผิวจราจร
เมตร ทางเทารวมทั้งราวสะพานกวางขางละ
(๑๔)
เมตร
กวาง
(๑๓)
ยาว
(๑๕)
เมตร ตามแบบแปลนแผนผังของ
(๑๖ )
หมายเลข
(๑๖)
จํานวน (๑๖) แผน และแผนที่รูปตัดของโครงการ
(๑๗)
หมายเลข
(๑๗)
จํานวน (๑๗) แผน รวมจํานวน
(๑๘) แผน ซึ่งแนบทายหนังสือ
อนุญาตฉบับนี้ และใหถือเปนสวนหนึ่งของหนังสืออนุญาตฉบับนี้ดวย โดยมีเงื่อนไขดังตอไปนี้
.

.

๑.๑ ใหสวนต่ําสุดของสะพานชวงกลาง (ชองเรือผาน) สูงกวาระดับน้ําสูงสุด (+ (๑๙)
เมตร รทก.) ในทางน้ํา ณ บริเวณนั้น ไมนอยกวา
(๒๐)
เมตร
๑.๒ ระยะระหวางเสาสะพานชวงกลาง (นับจากศูนยกลางเสาถึงศูนยกลางเสา) กวางไมนอยกวา
(๒๑)
เมตร การถมดินคอสะพานทั้งสองขาง ผูรับอนุญาตตองจัดหาดินจากที่อื่นมาถม 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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ผ.ย. ๓๗
ขอ ๒ การพิจ ารณาฐานรากของสะพานเฉพาะชว งกลาง ใหถือระดับ การขุด ลอกตามแบบ
โดยเจาหนาที่ชลประทานจะเปนผูกําหนดให ทั้งนี้เพื่อมิใหเกิดความเสียหายเมื่อกรมชลประทานจะทําการขุดลอก
ทางน้ําชลประทานในโอกาสตอไป
ขอ ๓ แนวเสาตอมอทุกตนที่ตอกลงในทางน้ําชลประทาน จะตองขนานกับแนวกระแสน้ํา กับให
ศูนยกลางของสะพานชวงกลางอยูในแนวเดียวกับศูนยกลางทางน้ําชลประทานดวย
ขอ ๔ กอนดําเนินการกอสรางสะพาน
(๑)
ผูรับอนุญาตจะตองแจงให
ผูอํานวยการโครงการ
(๒)
ทราบลวงหนาไมนอยกวา ๗ วัน เพื่อจะได
สงเจาหนาที่ชลประทานไปกําหนดแนว ระดับ และระยะตาง ๆ ให แลวจึงจะดําเนินการได
สะพาน
(๑)
ที่อนุญาตใหสรางนี้ ผูรับอนุญาตจะตองจัดหานายชาง
เปนผูควบคุมดําเนินการเอง กรมชลประทานไมรับรองความมั่นคงแข็งแรง หากสะพานเกิดการชํารุดและทําให
ผูอื่นไดรับความเสียหาย ผูรับอนุญาตจะตองเปนผูรับผิดชอบ
ขอ ๕ ในระหวางดําเนินการกอสราง หรือ ดํา เนิน การทํา นั่ง รา นเพื่อ ทํา การกอ สรา งสะพานก็ดี
ผูรับอนุญาตจะตองอํานวยความสะดวกแกประชาชน ใหสัญจรไปมาไดตามปกติ หากสะพานหรือนั่งรานเกิดการชํารุด
และทําใหผูอื่นหรือเรือ – แพ ที่สัญจรไปมาหรือทรัพยสินอื่นใด ไดรับอันตรายหรือเกิดความเสียหายแลวแตกรณี
ผูรับอนุญาตจะตองรับผิดชอบ
ขอ ๖ สะพาน
(๑)
ที่ไดรับอนุญาตใหสรางนี้จะตองกอสรางใหแลว
เสร็จภายใน
(๒๘)
วัน นับแตวันถัดจากวันที่ผูรับอนุญาตไดลงนามในหนังสืออนุญาตเปนตนไป
และผูรับอนุญาตจะตองเปดสะพานนี้เปนทางสาธารณะ อํานวยความสะดวกแกยานพาหนะและแกประชาชนทั่วไป
รวมทั้งจะตองซอมแซม บํารุงรักษา ใหอยูในสภาพที่ดี และปลอดภัยอยูเสมอ
ขอ ๗ ผูรับ อนุญ าตจะตอ งจัด ใหมีวิศ วกร ผูอ อกแบบและคํา นวณ และควบคุมการกอสราง
ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ และกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
พ.ศ. ๒๕๕๐ นายชางชลประทานมีสิทธิจะเขาตรวจสอบการกอสราง และถาเห็นวาการกอสรางผิดพลาด อันเนื่องจาก
ไมเปนไปตามเงื่อนไขแบบแปลนหรือเพื่อความเหมาะสม นายชางชลประทาน มีสิทธิสั่งใหแกไข รื้อยายเพื่อให
เป นการถู กตอง ซึ่ งผูรั บ อนุ ญาตจะต องปฏิ บัติตามทันที และในการเปลี่ยนแปลงแกไขนี้ผูรับอนุญาตจะเรียกรอง
คาเสียหายใดๆ จากกรมชลประทานมิได
ขอ ๘ ผูรับอนุญาตจะตองบํารุงรักษาที่ดินบริเวณที่กอสรางมิใหชํารุดทรุดโทรม และจะไมทิ้งสิ่งโสโครก
ขยะมู ลฝอยลงไปในทางน้ํ าชลประทาน ชานคลอง เขตคั นคลอง หรื อขุ ดทํ าลายที่ ดิ นชานคลอง เขตคั นคลอง
ใหเสียหายผิดไปจากสภาพเดิม ถาจะทําการรื้อถอนหรือตอเติมสวนหนึ่งสวนใดของสะพาน
(๑)
นอกเหนือไปจากแบบแปลน จะตองไดรับอนุญาตจากกรมชลประทานเปนลายลักษณอักษรเสียกอนทุกคราวไป ถาได
ทํ า ไปก อ นโดยไม ไ ด รั บ อนุ ญ าต กรมชลประทานมี อํ า นาจบั ง คั บ ให รื้ อ ถอน และหรื อ ให ใ ช ค า เสี ย หายแก
กรมชลประทานได
.

ถากรมชลประทานมีความจําเปนตองใชที่ดินที่อยูในความครอบครองดูแลของกรมชลประทาน
บริเวณที่กอสรางสะพาน เพื่อใชประโยชนในราชการ จะแจงใหผูรับอนุญาตทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษร
ในกรณีมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น ซึ่งจําเปนจะตองทําลายหรือรื้อถอนสิ่งกอสราง เพื่อความปลอดภัย
ของงานเกี่ยวกับการชลประทานแลว กรมชลประทานมีสิทธิดําเนินการไดทันที โดยมิตองแจงใหผูรับอนุญาต
ทราบลวงหนา และผูรับอนุญาตจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ จากกรมชลประทานไมไดทั้งสิ้น กับจะยกเอาประโยชน
แหงเงื่อนเวลาตามหนังสืออนุญาตฉบับนี้ขึ้นมาเปนขอโตแยง คัดคาน อยางหนึ่งอยางใดมิได
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ขอ ๙ เมื่อสรางสะพานเสร็จแลว ผูรับอนุญาตจะตองรื้อถอนนั่งรานและเก็บวัสดุตางๆ ที่ไมใชขึ้น
จากทางน้ําชลประทาน และนําออกไปใหพนเขตทางน้ําชลประทาน ชานคลอง เขตคันคลองทันที ในกรณีสะพาน
รับน้ําหนักนอยกวา ๒๐ ตัน จะตองปกปายแจงขีดความสามารถของสะพานใหเห็นชัดเจนทั้งสองดานของสะพาน
ในกรณี ห ลั ง จากผู รั บ อนุ ญ าตสร า งสะพานแล ว หากนายช า งชลประทานตรวจพบความ
ไม เหมาะสม อั นเนื่องจากไม เป นไปตามเงื่ อนไขแบบแปลน หรือ เห็น สมควรใหแกไขเปลี่ยนแปลง เพื่อความ
เหมาะสม นายชางชลประทานมีอํานาจสั่งใหแกไขเปลี่ยนแปลงได และผูรับอนุญาตจะตองปฏิบัติตามทันที โดยจะ
เรี ย กร อ งค า เสี ย หายใดๆ จากกรมชลประทานมิ ไ ด ถ า ผู รั บ อนุ ญ าตไม ป ฏิ บั ติ ต าม นายช า งชลประทาน
มีอํานาจสั่ งให รื้ อถอนสิ่ งก อสร างออกไปให พนเขตชลประทาน และทําที่ดินใหคงสภาพเดิม ถาไมจัดการรื้อถอน
กรมชลประทานจะดําเนินการเอง โดยผูรับอนุญาตจะตองชดใชคาใชจายในการนี้ใหแกกรมชลประทานทั้งสิ้น
ขอ ๑๐ อนุญาตใหกอสรางสะพาน
(๒๙)
นับตั้งแตวันถัดจากวันที่ผูอนุญาตไดลงนามในหนังสืออนุญาตเปนตนไป

มีกําหนดเวลา

(๒๙)

ป

หากผู รั บ อนุ ญ าตยั ง มี ค วามประสงค จ ะใช ส ะพานต อ ไปอี ก ก็ ใ ห ทํ า หนั ง สื อ ขอต อ อายุ
หนังสืออนุญาตไปยังกรมชลประทาน กอนครบกําหนดเวลาอนุญาตไมนอยกวา ๓๐ วัน แตกรมชลประทานสงวนสิทธิ
ที่จะอนุญาตหรือไมก็ได โดยจะคํานึงถึงงานชลประทานเปนประการสําคัญ
ขอ ๑๑ ถาผูรับอนุญาตไมปฏิบัติใหเปนไปตามเงื่อนไขแมแตขอหนึ่งขอใดในหนังสืออนุญาตนี้
กรมชลประทานมีอํานาจที่จะเพิกถอนการอนุญาตไดในทันที ผูรับอนุญาตจะยกเอากําหนดเวลาแหงหนังสืออนุญาต
ฉบับนี้ขึ้นมาเปนขอโตแยง คัดคานอยางหนึ่งอยางใดมิได
ขอ ๑๒ เมื่อผูรับอนุญาตหมดความจําเปนที่จะกอสรางสะพาน
(๑)
ตามที่ ไดรั บอนุญาตนี้ ผูรับอนุญาตจะต องรื้อถอนสิ่งกอสรางและนําออกไปใหพนทางน้ําชลประทานชานคลอง
เขตคันคลอง และทําที่ดินใหคงสภาพเดิมภายในกําหนดเวลาและเงื่อนไขที่กรมชลประทานจะกําหนด หากผูรับอนุญาต
เพิ กเฉยไม ดํ าเนิ นการ กรมชลประทานจะดํ าเนินการเอง โดยผูรับ อนุญ าตจะตองชดใชคาใชจายในการนี้ใหแก
กรมชลประทานทั้งสิ้น
.

ขอ ๑๓ กรณีที่ดินเขตคลองหรือที่ดินที่ขออนุญาต.......................(๓๐)...................เปนที่ราชพัสดุ
ผูรับอนุญาตไดรับความเห็นชอบหรืออนุญาตจากกรมธนารักษ/ผูวาราชการจังหวัด.....................(๓๑)...............แลว
ตามหนังสือที่...............(๓๑).....................ลงวันที่........(๓๑).........เดือน.............(๓๑)................พ.ศ.........(๓๑)...........
กอนลงนามในหนังสืออนุญาตผูรับอนุญาตไดชําระคาทดแทนการใชประโยชนที่ดินที่ราชพัสดุเปนเงิน
(๓๒) บาท (
(๓๒)
) คาธรรมเนียมการตรวจแบบเปนเงิน
(๓๓)
บาท
) คาธรรมเนียมการรังวัดเปนเงิน
(๓๓)
บาท
(
(๓๓)
(
(๓๓)
) ใหกับกรมธนารักษ (โดยสํานักงานธนารักษพื้นที่
(๓๔)
) แลว ตามใบเสร็จรับเงินเลขที่
(๓๔)
เลมที่
(๓๔)
ลงวันที่ (๓๔)
เดือน
(๓๔)
พ.ศ
(๓๔)
และผูรับอนุญาตไดบันทึก
คํายินยอมยกกรรมสิทธิ์สะพานที่กอสรางใหแกกระทรวงการคลัง เพื่อสาธารณประโยชนตามบันทึกคํายินยอม
ลงวันที่
(๓๕) เดือน
(๓๕)
พ.ศ (๓๕)
ที่แนบทายหนังสืออนุญาตนี้
.

.

.

. . .

.
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กรณีที่ดินเขตคลองหรือที่ดินที่ขออนุญาต
(๓๐)
เปนที่สาธารณประโยชน
อํานาจการดูแลเปนไปตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ พุทธศักราช ๒๔๕๗ ซึ่งผูรับอนุญาตไดรับความ
เห็นชอบจาก
(๓๖)
แลว ตามหนังสือที่
(๓๖)
ลงวันที่
(๓๖)
เดือน
(๓๖)
พ.ศ.
(๓๖)
หรือตามพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ตามหนังสือขององคการบริหารสวนตําบล..................(๓๗)....................
ที่...............(๓๗)....................... ลงวันที่.........(๓๗)......เดือน.............(๓๗)................พ.ศ..........(๓๗).........และตาม
พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย พุทธศักราช ๒๔๕๖ กรมเจาทา หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นอนุญาตให
ปลูกสรางสิ่งลวงล้ําลําน้ํา ตามใบอนุญาตเลขที่
(๓๘)
ลงวันที่ (๓๘) เดือน
(๓๘) พ.ศ (๓๘)
.

.

.

.

.

ในกรณีเปนที่ดินของรัฐประเภทอื่นซึ่งอยูในความครอบครองดูแลใชประโยชนของกรมชลประทาน
ตองดําเนินการใหถูกตองตามกฎหมายของสวนราชการนั้น ตามหนังสือของ...........................(๓๙)...............................
ที่................(๓๙)..............ลงวันที่.........(๓๙)........เดือน.....................(๓๙).....................พ.ศ...........(๓๙).............

ลงชื่อ

(

(๔๐)
(๔๐)

เจาพนักงานผูอนุญาต
)

ขาพเจาไดอาน และเขาใจขอความ รายละเอียดของหนังสืออนุญาตฉบับนี้ดีแลว และขอรับรองวา
จะปฏิบัติตามเงื่อนไขของกรมชลประทานโดยเครงครัดทุกประการ

ลงชื่อ
(

(๔๑)
(๔๑)

ผูรับอนุญาต
)

.
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คําอธิบายการกรอกขอความในชองวางตามแบบหนังสืออนุญาตใหกอสรางสะพาน (ผ.ย. ๓๗)

- การกรอกขอความในหนังสืออนุญาต หัวขอใดไมใชใหใสเครื่องหมาย ( - ) ลงในชองวางของหัวขอนั้นๆ
หามตัดหัวขอที่ไมใช
ชองที่ (๑) ใหระบุชื่อของประเภทสะพานที่ขออนุญาต
(๒) ระบุชื่อโครงการฯ เจาของพื้นที่ที่ออกหนังสืออนุญาต
(๓) เลขที่/วัน เดือน ป ที่ออกหนังสืออนุญาต
(๔) ชื่อ นามสกุล ของผูอํานวยการโครงการ ฯ เจาของพื้นที่ที่ออกหนังสืออนุญาต
(๕) ระบุชื่อ สวนราชการตนสังกัด รัฐวิสาหกิจ นิติบุคคล บุคคลธรรมดา ที่ขออนุญาต
(๖) ระบุชื่อ นามสกุล ของบุคคลที่เปนผูแทนหรือเปนผูที่ไดรับมอบอํานาจ
(๗) ใหระบุตําแหนงของผูแทนหรือผูที่ไดรับมอบอํานาจใหเปนผูดําเนินการ
(๘) อายุของบุคคลขอ ๖
(๙) สัญชาติของบุคคลขอ ๖
(๑๐) ใหระบุเลขที่ วัน เดือน ป ของหนังสือที่ยื่นเรื่องขออนุญาตแตถาหากมีการมอบอํานาจ
ใหระบุ เลขที่ วัน เดือน ป ของหนังสือมอบอํานาจ
(๑๑) สถานที่ตั้งของสํานักงานหรือบานเลขที่ พรอมระบุ ถนน ตําบล อําเภอ จังหวัด
(๑๒) ระบุบริเวณที่ขออนุญาต และกิโลเมตรที่เทาใด
(๑๓) ระบุขนาดความกวางของผิวจราจรสะพาน
(๑๔) ระบุความกวางของทางเทา รวมทั้งราวสะพาน
(๑๕) ระบุความยาวของสะพาน
(๑๖) ระบุแบบแปลน แผนผัง ที่ใชในการกอสรางของผูขออนุญาต หมายเลขและจํานวนกี่แผน
(๑๗) ระบุแบบแผนที่รูปตัดของโครงการฯ หมายเลขและจํานวนกี่แผน
(๑๘) รวมจํานวนแบบของผูขออนุญาตและของโครงการฯ
(๑๙) ระบุระดับน้ําสูงสุด ที่อยูในเคาโครงรูปแบบการกอสรางสะพานในแผนที่รูปตัดของโครงการ
ถาเปนสะพานยกปด – เปดได ใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๒๑
(๒๐) ระบุระยะระหวางระดับน้ําสูงสุดกับสวนต่ําสุดของสะพานชวงกลาง
(๒๑) ใหระบุระยะระหวางเสาสะพานชวงกลาง (นับจากศูนยกลางเสาถึงศูนยกลางเสา)
ชองที่ (๒๒) – ชองที่ (๒๗) ใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาที่กําหนดไว
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 ที่หมดอายุของใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
(๒๗) ระบุชื่อ นามสกุล ของวิศวกรผูควบคุมงาน
(๒๘) ระบุจํานวนวันในการกอสรางสะพานใหแลวเสร็จภายในกี่วัน
(๒๙) ระบุชนิดของสะพานที่อนุญาตใหกอสราง ถาสะพานชวงกลางปด-เปดได จะตองกําหนดระยะเวลา
การอนุญาตตั้งแต ๓ ป แตไมเกิน ๕ ป แตถาเปนการกอสรางสะพานชั่วคราว จะตองกําหนดระยะเวลา
ตั้งแต ๑ ป แตไมเกิน ๓ ป
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คําอธิบาย ผ.ย. ๓๗
(๓๐) ระบุชื่อคลองที่อนุญาตใหกอสรางสะพาน
(๓๑) ระบุกรมธนารักษ/สํานักงานธนารักษพื้นที่จังหวัด พรอมระบุเลขที่ วัน เดือน ป ตามหนังสือที่ไดรับ
ความเห็นชอบหรืออนุญาต
(๓๒) ระบุจํานวนเงินที่ผูรับอนุญาตไดชําระเปนคาทดแทนการใชประโยชนในที่ราชพัสดุ
(๓๓) ระบุจํานวนเงินคาตรวจแบบ คาธรรมเนียมการรังวัด
(๓๔) ระบุสํานักงานธนารักษพื้นที่ตามใบเสร็จรับเงิน พรอมระบุเลขที่ เลมที่ และวัน เดือน ป
ของใบเสร็จรับเงิน
(๓๕) ระบุวัน เดือน ป ของบันทึกคํายินยอม ที่ผูรับอนุญาตทําบันทึกคํายินยอม
(๓๖) ระบุชื่อนายอําเภอที่ใหความเห็นชอบ ตามหนังสืออําเภอทองที่ที่ดินนั้นตั้งอยู พรอมเลขที่ วัน เดือน ป
(๓๗) ระบุชื่อองคการบริหารสวนตําบลที่ที่ดินนั้นตั้งอยู พรอมเลขที่ วัน เดือน ป ที่ใหความยินยอม
(๓๘) ระบุเลขที่ วัน เดือน ป ตามใบอนุญาตของกรมเจาทาหรือระบุชื่อขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ที่รับโอนภารกิจจากกรมเจาทา
(๓๙) ระบุเลขที่ วัน เดือน ป ตามหนังสือที่ไดรับความเห็นชอบจากสวนราชการอื่น เชน กรมปาไม
(ที่ดินในเขตปาสงวนแหงชาติ) สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ทีด่ ินในเขตปฏิรูปที่ดิน)
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (ที่ดินในเขตนิคมสรางตนเอง) เปนตน
(๔๐) ระบุชื่อ นามสกุล ของผูอํานวยการโครงการฯ พรอมเขียนชื่อ นามสกุล ตัวบรรจงในวงเล็บ
(๔๑) ระบุชื่อ นามสกุล ของผูรับอนุญาตตามขอ (๖) พรอมเขียนชื่อ นามสกุล ตัวบรรจงในวงเล็บ
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หนังสืออนุญาตใหฝงทอ/วางทอ

ที่

(๑)

(๓) /

ผ.ย. ๓๘
และ/หรือใชน้ําในเขตที่ดินของกรมชลประทาน

โครงการ
เดือน
(๓)

วันที่

(๒)
พ.ศ.

.

.

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๕ แหงพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง
พุทธศักราช ๒๔๘๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๗ และมาตรา ๒๖
แหงพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๗
นาย
(๔)
ตําแหนง ผูอํานวยการโครงการ
(๒)
เปนเจาพนักงานและหรือเปนเจาพนักงานผูไดรับมอบหมาย ไดออกหนังสืออนุญาตฉบับนี้ใหแก
(๕)
โดย
(๖)
ตําแหนง
(๗)
อายุ (๘) ป สั ญชาติ (๙) เปน ผูแทน ตามหนังสือ/หรือตามหนังสือมอบอํานาจที่
(๑๐)
ลงวันที่ (๑๐) เดือน
(๑๐)
พ.ศ. (๑๐)
สํานักงานตั้งอยูเลขที่
(๑๑)
ถนน
(๑๑)
ตําบล/แขวง
(๑๑)
อําเภอ/เขต
(๑๑)
จังหวัด
(๑๑)
เพื่อเปนหลักฐานแสดงวาไดอนุญาตใหฝงทอ/วางทอ
(๑๒)
ขนาด
(๑๒)
ในเขต
(๑๓)
ณ กิโลเมตรที่
(๑๔)
อําเภอ/เขต
(๑๔)
จังหวัด
(๑๔)
ตําบล/แขวง
(๑๔)
และอนุญาตใหใชน้ําจากทางน้ําชลประทาน
(๑๕)
ไปใชเพื่อการ
(๑๖)
โดยมีเงื่อนไขดังตอไปนี้..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

ขอ ๑ อนุญาตใหใชพื้นที่บริเวณ
(๑๓)
ในเขตโครงการ
(๒)
ดังนี้
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 และแผนที่รูปตัดของโครงการ
(๒๐)
หมายเลข
(๒๐)
(๒๑) แผน ซึ่งแนบทายหนังสืออนุญาตฉบับนี้ใหถือเปนสวนหนึ่ง
จํานวน (๒๐) แผน รวมจํานวน
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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ผ.ย. ๓๘
ขอ ๒ การพิจารณาฐานรากของตอมอของทอ
(๑)
เฉพาะชวงกลางคลอง ใหถือระดับการขุดลอกตามแบบโดยเจาหนาที่ชลประทานจะเปนผูกําหนดให ทั้งนี้เพื่อมิให
เกิดความเสียหาย เมื่อกรมชลประทานจะทําการขุดลอกทางน้าํ ชลประทานในโอกาสตอไป
.

ขอ ๓ แนวเสาตอมอของทอทุกตนที่ตอกลงในทางน้ําชลประทาน จะตองขนานกับแนวกระแสน้ํา
กับใหศูนยกลางของสะพานรับทอชวงกลางอยูในแนวเดียวกับศูนยกลางทางน้ําชลประทานดวย
ขอ ๔ กอนดําเนินการฝงทอ/วางทอ
(๑)
ผูรับอนุญาตจะตองแจงให
ผูอํานวยการโครงการ
(๒)
ทราบลวงหนาไมนอยกวา ๗ วัน
เพื่อจะไดสงเจาหนาที่ชลประทานไปกําหนดแนว ระดับ และระยะตาง ๆ ให แลวจึงจะดําเนินการได
ทอ
(๑)
ที่อนุญาตใหฝง/วางนี้ ผูรับอนุญาตจะตองจัดหานายชาง
เปนผูควบคุมดําเนินการเอง กรมชลประทานไมรับรองความมั่นคงแข็งแรง หากทอ
(๑)
เกิดการชํารุดและทําใหผูอื่นไดรับความเสียหาย ผูรับอนุญาตจะตองเปนผูรับผิดชอบ
.

ขอ ๕ ในระหวางดําเนินการฝงทอ/วางทอ
(๑)
หรือดําเนินการ
ทํานั่งรานเพื่อทําการฝงทอ/วางทอ
(๑)
ก็ดี ผูรับอนุญาตจะตองอํานวยความสะดวก
แกประชาชน ใหสัญจรไปมาไดตามปกติ หากทอ
(๑)
หรือนั่งรานเกิดการชํารุด
และทําใหผูอื่นหรือยานพาหนะที่สัญจรไปมาหรือทรัพยสินอื่นใด ไดรับอันตรายหรือเกิดความเสียหายแลวแตกรณี
ผูรับอนุญาตจะตองรับผิดชอบ
ขอ ๖ ผูรับอนุญาตจะตองบํารุงรักษาที่ดินบริเวณที่ฝงทอ/วางทอ
(๑)
มิใหชํารุดทรุดโทรม และจะไมทิ้งสิ่งโสโครกและขยะมูลฝอยลงไปในทางน้ําชลประทาน ชานคลอง เขตคันคลอง
หรือขุดทําลายที่ดินชานคลองใหเสียหายผิดไปจากสภาพเดิม ถาจะทําการรื้อถอน หรือตอเติมสวนหนึ่งสวนใด
ของทอ
(๑)
นอกเหนือไปจากแบบจะตองไดรับอนุญาตจากกรมชลประทาน
เปนลายลักษณอักษรเสียกอนทุกคราวไป ถาไดทําไปกอนโดยไมไดรับอนุญาต กรมชลประทานมีอํานาจบังคับ
ใหรื้อถอนและหรือใหใชคาเสียหายแกกรมชลประทานได
.

ขอ ๗ เมื่อฝงทอ/วางทอ
(๑)
เสร็จแลว ผูรับอนุญาตจะตอง
รื้อถอนนั่งรานและเก็บวัสดุตางๆ ที่ไมใชขึ้นจากทางน้ําชลประทาน และนําออกไปใหพนเขตทางน้ําชลประทาน
ชานคลอง เขตคันคลองทันที
ขอ ๘ ผู รั บ อนุ ญ าตจะต องจัดใหมีวิศวกร ผูออกแบบและคํานวณ และควบคุมการกอสราง
ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ และกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๐ นายชางชลประทานมีสิทธิจะเขาตรวจสอบการกอสราง และถาเห็นวาการกอสรางผิดพลาด
อันเนื่องจากไมเปนไปตามเงื่อนไขแบบแปลนหรือเพื่อความเหมาะสม นายชางชลประทานมีสิทธิสั่งใหแกไข รื้อยาย
เพื่ อให เ ป น การถู ก ต อ ง ซึ่ งผู รั บ อนุ ญ าตจะต องปฏิ บัติ ต ามทัน ที และในการเปลี่ย นแปลงแก ไขนี้ ผูรั บ อนุญ าต
จะเรียกรองคาเสียหายใดๆ จากกรมชลประทานมิได
ขอ ๙ ผูรับอนุญาตจะตองทําคันดินลอมรอบบริเวณที่ดินของผูรับอนุญาตใหมีความมั่นคง แข็งแรง
เพื่อปองกันน้ํารั่วไหลไปทําความเดือดรอนแกผูอื่นซึ่งอยูใกลเคียงและเสียน้ําไปโดยเปลาประโยชน
ในกรณีทางน้ําชลประทาน การสงน้ําในระบบรอบเวร หรือมีการกอสราง ปรับปรุง ซอมแซม
ตัวคลองไมอาจสงน้ําไดตลอดระยะเวลา เพื่อปองกันความเสียหายในการใชน้ําจากทางน้ําชลประทาน ผูรับอนุญาต
จะต อ งมี บ อ สํ า รองน้ํ า ไว ห ากกรณี เ กิ ด วิ กฤติ ขาดแคลนน้ําจากทางน้ําชลประทาน กรมชลประทานสงวนสิ ท ธิ
ที่จะจัดสรรปริมาณน้ําใหตามความจําเปน
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ผ.ย. ๓๘
ขอ ๑๐ ในระหวางดําเนินการฝงทอ/วางทอ
(๑)
ผูรับอนุญาต
จะตองยินยอมใหนายชางชลประทานตรวจดูการฝงทอ/วางทอ
(๑)
ได
ถานายชางชลประทานเห็นวาการฝงทอ/วางทอ
(๑)
ไมถูกตอง หรือเห็นสมควร
ใหแกไขเปลี่ยนแปลง เพื่อความเหมาะสมนายชางชลประทานมีอํานาจสั่งแกไขเปลี่ยนแปลงได และผูรับอนุญาตจะตอง
ปฏิ บั ติ ตามทั นที โดยจะเรี ยกร องค าเสี ยหายใดๆจากกรมชลประทานมิ ไ ด ถ า ผู รั บ อนุ ญ าตไม ป ฏิ บั ติ ต าม
นายชางชลประทานมีอํานาจสั่งใหรื้อถอนทอออกไปใหพนเขต
(๑๓)
และทําที่ดินให
คงสภาพเดิม ตลอดจนมีสิทธิเรียกรองใหชดใชคาเสียหายได
ขอ ๑๑ เมื่อผูรับอนุญาตฝงทอ/วางทอ
(๑)
ถูกตอง
ตามเงื่อนไขในหนังสืออนุญาตนี้ และตามที่นายชางชลประทานสั่งกระทําแลว ผูรับอนุญาตตองปรับปรุงดินหลังทอ
ใหเรียบรอย คงสภาพเดิม และจะตองซอมแซมบํารุงรักษาที่ดินบริเวณที่ฝงทอมิใหชํารุดทรุดโทรมจะไมขุดทําลาย
ที่ดิน
(๑๓)
ใหเสียหายผิดแผกไปจากสภาพเดิม ถาจะทําการแกไข
เปลี่ยนแปลงหรือตอเติมสวนหนึ่งสวนใดของทอ ใหนอกเหนือไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในหนังสืออนุญาต จะตอง
ได รั บ อนุ ญาตเป นลายลั กษณ อั กษรจากกรมชลประทานก อนทุ กคราวไป ถ าได ทํ าไปก อนโดยมิ ได รั บ อนุ ญาต
กรมชลประทานมีอํานาจบังคับใหรื้อถอน และหรือใหชดใชคาเสียหายแกกรมชลประทานได
ขอ ๑๒ ในการดําเนินการฝงทอ/วางทอ
จะตองระมัดระวังมิใหน้ําในทางน้ําชลประทาน

(๑๓)

(๑)

สกปรก

ผูรับอนุญาต

ขอ ๑๓ ผู รั บ อนุ ญ าตจะตองยิน ยอมใหเจาหนาที่กรมชลประทานเขาตรวจดูการชักน้ําและ
การใชน้ําตามหนังสืออนุญาตนี้ได และผูรับอนุญาตยินยอมปฏิบัติตามคําสั่งหรือคําแนะนําของเจาหนาที่ชลประทาน
ทุกประการ
ขอ ๑๔ อนุญาตใหนําน้ําไปใชเพื่อ
(๑๖)
(๑๖)
เทานั้น หามนําน้ําไปใชเพื่อกิจการอื่นเปนอันขาด

ปริมาณไมเกิน

ขอ ๑๕ เมื่อเกิดการขาดแคลนน้ํา และกรมชลประทานมีความจําเปนที่ตองสงวนน้ําในทางน้ํา
ชลประทาน
(๑๕)
ไวสําหรับประชาชน หรือเมื่อทางราชการตองการน้ําจาก
ทางน้ํ าชลประทานไปใชไมว ากรณี ใดๆ กรมชลประทานจะไดแจงใหผูรับ อนุญาตทราบเปน ลายลักษณอักษร
และผูรับ อนุญาตจะตองหยุดใชน้ําทันที เมื่อความจําเปน ไดผานพนไปแลว กรมชลประทานจะไดแจงใหผูรับ
อนุญาตใชน้ําในทางน้ําชลประทานไดตอไป
ขอ ๑๖ ผูรับอนุญาตจะตองติดตั้งมิเตอร (มาตรวัดน้ํา) และจดจํานวนน้ําที่นําไปใชสงใหโครงการ
(๒)
เปนประจําทุกเดือน และเมื่อทางน้ําชลประทานไดออกกฎกระทรวงกําหนด
ใหเปนทางน้ําชลประทานที่จะเรียกเก็บคาชลประทานตามมาตรา ๘ แลว ผูรับอนุญาตจะตองชําระคาชลประทาน
ใหแกกรมชลประทานตามอัตราคาชลประทานที่กฎหมายกําหนดไว นับแตวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

.

ขอ ๑๗ เพื่อประโยชนแกทางราชการ ถากรมชลประทานมีความจําเปนใหรื้อถอนทอ/สิ่งกอสราง
ตามที่ไดอนุญาตไว กรมชลประทานจะไดแจงใหผูรับอนุญาตทราบเปนลายลักษณอักษร และผูรับอนุญาตจะตอง
รื้อถอนทอ/สิ่งกอสรางออกไปใหพนเขต.......................................(๑๓).................................ภายใน ๓๐ วัน นับแต
วันที่ไดรับแจงเปนลายลักษณอักษร และจะตองปรับปรุงบริเวณดังกลาวใหคงสภาพเดิม ถาผูรับอนุญาตเพิกเฉย
ไม ดํ า เนิ น การ กรมชลประทานจะดํ า เนิ น การเอง โดยผู รั บ อนุ ญ าตจะต อ งชดใช ค า ใช จ า ยในการนี้ ใ ห แ ก
กรมชลประทานทั้งสิ้น
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ผ.ย. ๓๘
ขอ ๑๘ ถาผูรับอนุญาตไมปฏิบัติใหเปนไปตามเงื่อนไขของหนังสืออนุญาตฉบับนี้ขอหนึ่งขอใด
ก็ตาม กรมชลประทานมีอํานาจที่จะเพิกถอนการอนุญาตไดทันที โดยผูรับอนุญาตจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ
จากกรมชลประทานมิได
ขอ ๑๙ หนังสืออนุญาตฉบับนี้มีกําหนด......................(๒๘)................ป นับตั้งแตวันถัดจากวันที่
ผูอนุญาตไดลงนามในหนังสืออนุญาตเปนตนไป
กอนครบกําหนดเวลาการอนุญาต หากผูรับอนุญาตยังมีความประสงคจะขอฝงทอ/วางทอ..........
............................(๑)..........................ในเขต........................(๑๓)..........................และใชน้ําจากทางน้ําชลประทาน
ตอไปอีก ก็ใหทําหนังสือขอตออายุหนังสืออนุญาตไปยังกรมชลประทานกอนครบกําหนดเวลาการอนุญาตไมนอยกวา
๓๐ วัน แตกรมชลประทานสงวนสิทธิที่จะอนุญาตหรือไมก็ได โดยจะคํานึงถึงงานชลประทานเปนประการสําคัญ
เมื่อผูรับอนุญาตหมดความจําเปนจะใชทอ/สิ่งกอสราง ที่ไดรับอนุญาตนี้หรือสิ้นสุดระยะเวลา
การอนุญาต หรือการอนุญาตถูกเพิกถอน ผูรับอนุญาตจะตองรื้อถอนทอ/สิ่งกอสรางออกไปใหพนเขต...................
..................................(๑๓).....................................และทําที่ดินใหเรียบรอย หากผูรับอนุญาตเพิกเฉยไมดําเนินการ
กรมชลประทานจะดําเนินการเอง โดยผูรับอนุญาตจะตองชดใชคาใชจายในการนี้ใหแกกรมชลประทานทั้งสิ้น
ขอ ๒๐ กรณีที่ดินเขตคลองหรือที่ดินที่ขออนุญาต......................(๑๕)....................เปนที่ราชพัสดุ
ผูรับอนุญาตไดรับความเห็นชอบหรืออนุญาตจากกรมธนารักษ/ผูวาราชการจังหวัด......................(๒๙)....................
แลวตามหนังสือที่...........(๒๙)..............ลงวันที่...........(๒๙)..........เดือน.......(๒๙).................พ.ศ.........(๒๙)..........
กอนลงนามในหนังสืออนุญาตผูรับอนุญาตไดชําระคาทดแทนการใชประโยชนที่ดินที่ราชพัสดุ
(๓๐)
เปนเงิน..............(๓๐).............บาท (
(๓๐
) คาธรรมเนียม
การตรวจแบบเปนเงิน
(๓๑)
บาท (
(๓๑)
) คาธรรมเนียมการรังวัดเปนเงิน
(๓๑)
บาท (
(๓๑)
) ใหกับกรมธนารักษ
(๓๒)
) แลว ตามใบเสร็จรับเงินเลขที่
(๓๒)
(โดยสํานักงานธนารักษพื้นที่
เลมที่
(๓๒)
ลงวันที่ (๓๒)
เดือน
(๓๒)
พ.ศ
(๓๒)
.

.

.

.

.

. . .

กรณีที่ดินเขตคลองหรือที่ดินที่ขออนุญาต
(๑๕)
เปนที่สาธารณประโยชน
อํานาจการดูแลเปนไปตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ พุทธศักราช ๒๔๕๗ ซึ่งผูรับอนุญาตไดรับ
ความเห็นชอบจาก
(๓๓)
แลว ตามหนังสือที่
(๓๓)
ลงวันที่
(๓๓)
เดือน
(๓๓)
พ.ศ. (๓๓) หรือตามพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ตามหนังสือขององคการบริหารสวนตําบล...................(๓๔)..................
ที่...............(๓๔)....................... ลงวันที่.........(๓๔)......เดือน.............(๓๔)................พ.ศ..........(๓๔)......... และตาม
พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย พุทธศักราช ๒๔๕๖ กรมเจาทา หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นอนุญาตให
ปลูกสรางสิ่งลวงล้ําลําน้ํา ตามใบอนุญาตเลขที่
(๓๕)
ลงวันที่ (๓๕) เดือน (๓๕) พ.ศ (๓๕)
.

.

.

.

.
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ผ.ย. ๓๘
กรณีเปนที่ดินของรัฐประเภทอื่นซึ่งอยูในความครอบครองดูแลใชประโยชนของกรมชลประทาน
ตองดําเนินการใหถูกตองตามกฎหมายของสวนราชการนั้น ตามหนังสือของ............................(๓๖)............................
ที่................(๓๖)................ลงวันที่.........(๓๖)........เดือน............(๓๖)...........พ.ศ..........(๓๖).............

ลงชื่อ
(

(๓๗)
(๓๗)

เจาพนักงานผูอนุญาต
)

ขาพเจาไดอาน และเขาใจขอความ รายละเอียดของหนังสืออนุญาตฉบับนี้ดีแลว และขอรับรองวา
จะปฏิบัติตามเงื่อนไขของกรมชลประทานโดยเครงครัดทุกประการ

ลงชื่อ
(

(๓๘)
(๓๘)

ผูรับอนุญาต
)
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คําอธิบาย ผ.ย. ๓๘

คําอธิบายการกรอกขอความในชองวางตามแบบหนังสืออนุญาต
ใหฝงทอ/วางทอ (ทอประปา ทอสงน้ํา ทอสูบน้ํา ทอระบายน้ํา ทอกาซ ทอน้ํามัน)
และหรือใชน้ําในเขตที่ดินของกรมชลประทาน (ผ.ย. ๓๘)

- การกรอกขอความในหนังสืออนุญาต หัวขอใดไมใชใหใสเครื่องหมาย (-) ลงในชองวางของหัวขอนั้นๆ
หามตัดหัวขอที่ไมใช
ชองที่ (๑) ใหระบุชื่อของประเภทที่ขออนุญาต
(๒) ระบุชื่อโครงการฯ เจาของพื้นที่ที่ออกหนังสืออนุญาต
(๓) เลขที่/วัน เดือน ป ที่ออกหนังสืออนุญาต
(๔) ชื่อ นามสกุล ของผูอํานวยการโครงการฯ เจาของพื้นที่ที่ออกหนังสืออนุญาต หรือตําแหนงเทียบเทา
ในกรณีที่อนุญาตฝงทอ/วางทอ แตสําหรับกรณีการขออนุญาตใชน้ําในเขตที่ดินของกรมชลประทาน
ตองเปนผูอํานวยการฯ ผูที่ไดรับมอบหมายจากอธิบดีกรมชลประทาน ตามคําสั่งกรมชลประทาน
ที่ ข ๕๑๖/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔
(๕) ระบุชื่อสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ นิติบุคคล บุคคลธรรมดา ที่ขออนุญาต
(๖) ระบุชื่อ นามสกุล ของบุคคลที่เปนผูแทนหรือเปนผูที่ไดรับมอบอํานาจ
(๗) ใหระบุตําแหนงของผูแทนหรือผูที่ไดรับมอบอํานาจใหเปนผูดําเนินการ
(๘) อายุของบุคคลขอ (๖)
(๙) สัญชาติของบุคคลขอ (๖)
(๑๐) ใหระบุเลขที่ วัน เดือน ป ของหนังสือที่ยื่นเรื่องขออนุญาตแตถาหากมีการมอบอํานาจ
ใหระบุ เลขที่ วัน เดือน ป ของหนังสือมอบอํานาจ
(๑๑) สถานที่ตั้งของสํานักงานหรือบานเลขที่ พรอมระบุ ถนน ตําบล อําเภอ จังหวัด
(๑๒) ระบุประเภทของการขออนุญาตฝงทอหรือวางทอ ชนิดและขนาดของทอ
(๑๓) ระบุบริเวณที่ขออนุญาต
(๑๔) ระบุกิโลเมตรที่เทาใด อยูในเขตทองที่ตําบล อําเภอ จังหวัด
(๑๕) ใหระบุทางน้ําวาเปนคลอง หรืออางเก็บน้ํา
(๑๖) ใหระบุการนําน้ําไปใชปริมาณเทาใด เพื่อกิจการประเภทใด
(๑๗) ใหระบุโดยเลือกเติมวาอนุญาตใหฝงทอหรือวางทอ และเปนทอประเภทใด ทอประปา ทอสงน้ํา
ทอสูบน้ํา ทอสงกาซ ทอสงน้ํามัน มีการใชน้ําหรือไมมีการใชน้ํา มีการกอสรางประเภทใด
โรงสูบน้ํา แพลอย ตอมอ กรณีมีหลายรายการ หรือมีหลายเงื่อนไข ขอบังคับ ใหผูขออนุญาต
ดําเนินการหลายๆ ขอ ใหใชขอ ๑.๑ ๑.๒ ๑.๓ ฯลฯ ได
(๑๘) โรงสูบน้ํา หรือแพลอยน้ํา
(๑๙) ระบุแบบแปลน แผนผัง ที่ใชในการกอสรางของผูขออนุญาต หมายเลขและจํานวนกี่แผน
(๒๐) ระบุแบบแปลน แผนที่รูปตัดของโครงการฯ หมายเลขและจํานวนกี่แผน
(๒๑) รวมจํานวนแบบของผูขออนุญาตและของโครงการฯ
ชองที่ (๒๒) – ชองที่ (๒๗) ใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาที่กําหนดไว
ในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๐
(๒๒) ระบุชื่อ นามสกุล ของวิศวกรผูออกแบบและคํานวณ
(๒๓) ระบุใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทภาคีวิศวกร สามัญวิศวกร หรือ วุฒวิ ิศวกร
(๒๔) ระบุใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรม เชน โยธา ไฟฟา
(๒๕) ระบุใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม เลขทะเบียน ภย. สย. หรือ วย.
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(๒๖) ระบุวัน เดือน ป ที่หมดอายุของใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
(๒๗) ระบุชื่อ นามสกุล ของวิศวกรผูควบคุมงาน
(๒๘) กําหนดระยะเวลาที่อนุญาตใหผูขออนุญาต ตั้งแต ๓ ป แตไมเกิน ๕ ป
(๒๙) ระบุกรมธนารักษ/สํานักงานธนารักษพื้นที่จังหวัด พรอมระบุเลขที่ วัน เดือน ป ตามหนังสือที่ไดรับ
ความเห็นชอบหรืออนุญาต
(๓๐) ใหระบุจํานวนเงินที่ผูรับอนุญาตไดชําระใหกรมธนารักษเปนคาทดแทนการใชประโยชนในที่ราชพัสดุ
(๓๑) ระบุจํานวนเงินคาตรวจแบบ และระบุจํานวนเงินคาธรรมเนียมการรังวัด
(๓๒) ระบุสํานักงานธนารักษพื้นที่ตามใบเสร็จรับเงิน พรอมระบุเลขที่ เลมที่ และวัน เดือน ป
ของใบเสร็จรับเงิน
(๓๓) ระบุชื่อนายอําเภอที่ใหความเห็นชอบ ตามหนังสืออําเภอทองที่ที่ดินนั้นตั้งอยู พรอมเลขที่ วัน เดือน ป
(๓๔) ระบุชื่อองคการบริหารสวนตําบลที่ที่ดินนั้นตั้งอยู พรอมเลขที่ วัน เดือน ป ที่ใหความยินยอม
(๓๕) ระบุเลขที่ วัน เดือน ป ตามใบอนุญาตของกรมเจาทา หรือระบุชื่อขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ที่รับโอนภารกิจจากกรมเจาทา
(๓๖) ระบุเลขที่ วัน เดือน ป ตามหนังสือที่ไดรับความเห็นชอบจากสวนราชการอื่น เชน กรมปาไม
(ที่ดินในเขตปาสงวนแหงชาติ) สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ทีด่ ินในเขตปฏิรูปที่ดิน)
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (ที่ดินในเขตนิคมสรางตนเอง) เปนตน
(๓๗) ระบุชื่อ นามสกุล ของผูอํานวยการโครงการฯ พรอมเขียนชื่อ นามสกุล ตัวบรรจงในวงเล็บ
(๓๘) ระบุชื่อ นามสกุล ของผูรับอนุญาตตามขอ (๖) พรอมเขียนชื่อ นามสกุล ตัวบรรจงในวงเล็บ
หมายเหตุ
ก) ในหนังสืออนุญาตใหฝงทอ/วางทอทุกประเภท ตองใชเงื่อนไข 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 ใหเพิ่มเงื่อนไข ขอ ๒ และขอ ๓
ค) การอนุญาตฝงทอ/วางทอ ใชน้ําตั้งโรงสูบน้ํา ใหเพิ่มเงื่อนไข ขอ ๙ ขอ ๑๓ ขอ ๑๔ ขอ ๑๕ และขอ ๑๖
ง) การอนุญาตฝงทอกาซหรือทอน้ํามัน จะตองเพิ่มเงื่อนไขทางดานวิศวกรรม ดังนี้
- ใหฝงทอในระดับที่ไมต่ํากวา ๓.๕๐ เมตร จากระดับดินเดิม
- กรณีวางทอ ลอดผานคลองชลประทานควรฝงลงไปไมต่ํากวา ๒.๐๐ เมตร จากระดับขุดลอก
ทองคลองชลประทาน
- จะตองติดตั้งปายบอกถึงแนววางทอกาซ ทอน้ํามัน เปนระยะๆ
- จะตองติดตั้งวาลวปองกันการรั่วไหลของกาซหรือน้ํามันเปนระยะๆ ทุกๆ ๓ กิโลเมตรนอกเขตชุมชน
และทุกๆ ๑ กิโลเมตรในเขตชุมชน
จ) กรณีทออื่นๆ ใหติดตั้งปายบอกแนวทอ ความลึก ตามความจําเปน
ฉ) เงื่อนไขขอ ๘ ใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาที่กําหนดไว
ในกฎกระทรวง กําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๐
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หนังสืออนุญาตให ปกเสา พาดสาย หรือรอยสาย

ที่

(๓) /

ผ.ย.๓๙
(๑)

วันที่

โครงการ
เดือน

ในเขตที่ดินกรมชลประทาน

(๓)

(๒)
พ.ศ.

.

.

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๓ และ มาตรา ๒๕ แหงพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง
พุทธศักราช ๒๔๘๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๗
นาย
(๔)
ตําแหนง ผูอํานวยการโครงการ
(๒)
เปนเจาพนักงาน ไดออกหนังสืออนุญาตฉบับนี้ใหแก
(๕)
โดย
(๖)
ตําแหนง
(๗)
อายุ
(๘)
ป
เปนผูแทน ตามหนังสือ/หรือหนังสือมอบอํานาจที่
(๑๐)
สัญชาติ
(๙)
ลงวันที่ (๑๐) เดือน
(๑๐)
พ.ศ.
(๑๐) สํานักงานตั้งอยูเลขที่
(๑๑)
ถนน
(๑๑)
ตําบล/ แขวง
(๑๑)
อําเภอ/เขต
(๑๑)
เพื่อเปนหลักฐานแสดงวาไดอนุญาตให
(๑๒)
จังหวัด
(๑๑)
ในเขต
(๑๓)
จากกิโลเมตรที่
(๑๔)
ถึงกิโลเมตรที่
(๑๔)
รวมเปนระยะทางทั้งสิ้น
(๑๔)
กิโลเมตร หรือ
โดยมีเงื่อนไขดังตอไปนี้.ตรงกิโลเมตรที่
(๑๔)
.

.

.

.

.

.

.

ขอ ๑ อนุญาตให
(๑๒)
ในเขต
(๑๓)
ตามแบบแปลนแผนผังของ
(๑๕)
หมายเลข
(๑๕)
จํานวน (๑๕) แผน และแผนที่รูปตัดของโครงการ
(๑๖)
หมายเลข
(๑๖)
จํานวน (๑๖) แผน รวมจํานวน
(๑๗) แผน ซึ่งแนบทายหนังสือ
อนุญาตฉบับนี้และใหถือเปนสวนหนึ่งของหนังสืออนุญาตฉบับนี้ดวย
.

.

.

.

๑.๑

๑.๒

๑.๓

(๑๘)
(๑๘)
(๑๘)

.

.

.

(๑๘)
(๑๘)
(๑๘)
(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
กระแสไฟฟาหรือผูขอติดตั้งโทรศัพทที่ปลูกบานพักอาศัยรุกล้ําในเขตที่ดินของกรมชลประทานเด็ดขาด
ขอ ๓ ผูรับอนุญาตจะตองจัดใหมีวิศวกร ผูออกแบบและคํานวณ และควบคุมการกอสรา ง
ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ และกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
พ.ศ. ๒๕๕๐ นายชางชลประทานมีสิทธิจะเขาตรวจสอบการกอสราง และถาเห็นวาการกอสรางผิดพลาด อันเนื่องจาก
ไมเปนไปตามเงื่อนไขแบบแปลนหรือเพื่อความเหมาะสม นายชางชลประทานมีสิทธิสั่งใหแกไข รื้อยาย เพื่อใหเปนการ
ถูกตอง ซึ่งผูรับอนุญาตจะตองปฏิบัติตามทันที และในการเปลี่ยนแปลงแกไขนี้ ผูรับอนุญาตจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ
จากกรมชลประทานมิได
ขอ ๔ ผูรับอนุญาตจะตองปกเสา พาดสาย หรือรอยสาย
(๑๒)
ดวยความระมัดระวัง หากเกิดความเสียหายขึ้นเพราะการนี้ ผูรับอนุญาตจะตองเปนผูรับผิดชอบ

.

ขอ ๕ กอนดําเนินการปกเสา พาดสาย หรือรอยสาย
(๑๒)
ผูรับอนุญาตจะตองแจงใหผูอํานวยการโครงการ
(๒)
ทราบลวงหนา
ไมนอยกวา ๗ วัน เพื่อจะไดสงเจาหนาที่ชลประทานไปกําหนดแนว ระดับ และระยะตาง ๆ ให แลวจึงจะดําเนินการได

.

ขอ ๖ ในขณะทําการปกเสา พาดสาย หรือรอยสาย
(๑๒)
ตามหนังสืออนุญาต
ฉบับนี้ ในระหวางพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก ผูรับอนุญาตจะตองยินยอมใหนายชางชลประทานหรือผูแทน
เข า ตรวจดู ก ารก อ สร า งได ถ า นายช า งชลประทานหรื อ ผู แ ทนพบการก อ สร า งผิ ด พลาดอั น เนื่ อ งจากไม เ ป น ไป
ตามเงื่ อนไขที่ อนุ ญ าตหรื อเนื่ องจากการก อ สรางผิดหลักวิ ช าการก็ดี เพื่ อความเหมาะสม นายช างชลประทาน
หรื อผู แทน มี อํา นาจที่ จ ะสั่ งให แก ไขเพื่ อให เ ปน การถูกตอง ซึ่งผูรับ อนุญ าตจะตองปฏิ บัติตามทัน ที และในการ
เปลี่ยนแปลงแกไขนี้ ผูรับอนุญาตจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ จากกรมชลประทานมิได ถาผูรับอนุญาตไมปฏิบัติตาม
กรมชลประทานมี อํ า นาจที่ จ ะสั่ ง ให รื้ อ ถอนสิ่ ง ก อ สร า งออกไปให พ น เขต
(๑๓)
และทํ าพื้นที่ที่ไดทําการก อสร างใหเรี ยบรอยคงสภาพเดิม ถาผูรับอนุญาตไมดําเนินการรื้อถอน กรมชลประทาน
จะดําเนินการรื้อถอนเอง โดยผูรับอนุญาตจะตองชดใชคาใชจายในการนี้ใหแกกรมชลประทานทั้งสิ้น
.

.

ขอ ๗ ถากรมชลประทานตองการใชที่ดิน บริเวณที่ใชปกเสาหรือที่พาดสายหรือรอยสาย
(๑๒)
พาดผานเพื่อประโยชนในราชการ กรมชลประทานจะไดแจงใหผูรับอนุญาต
ทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษร และผูรับอนุญาตจะตองรื้อถอนเสาและสาย
(๑๒)
ตลอดจนเครื่องอุปกรณตาง ๆ ออกไปใหพนเขต
(๑๓)
ภายในกําหนดเวลา
และเงื่ อ นไขที่ ก รมชลประทานจะกํ า หนดให พร อ มทั้ ง จะต อ งปรั บ ปรุ ง ที่ ดิ น ให ค งสภาพเดิ ม ถ า ผู รั บ อนุ ญ าต
ไมดําเนินการรื้อถอน กรมชลประทานจะดําเนินการรื้อถอนเอง โดยผูรับอนุญาตจะตองชดใชคาใชจายในการนี้
ใหแกกรมชลประทานทั้งสิ้น
.

.

.
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ในกรณี ที่ มี เ หตุ ฉุ ก เฉิ น เกิ ด ขึ้ น ซึ่ ง จํ า เป น จะต อ งทํ า ลายหรื อ รื้ อ ถอนสิ่ ง ก อ สร า งดั ง กล า ว
เพื่อความปลอดภัยของงานเกี่ยวกับการชลประทาน กรมชลประทานมีสิทธิดําเนินการไดทันที โดยมิตองแจงให
ผูรับอนุญาตทราบลวงหนา และผูรับอนุญาตจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ จากกรมชลประทานไมไดทั้งสิ้น กับจะยกเอา
ประโยชนแหงเงื่อนเวลาตามหนังสืออนุญาตฉบับนี้ขึ้นมาเปนขอโตแยง คัดคาน อยางหนึ่งอยางใดมิได
ขอ ๘ ผูรับอนุญาตจะโอนสิทธิที่ไดรับอนุญาตนี้ใหแกบุคคลอื่นมิได เวนแตไดรับอนุญาตเปน
ลายลักษณอักษรจากกรมชลประทาน
ขอ ๙ ผูรับอนุญาตจะตองซอมแซมบํารุงรักษาเสาและสาย
(๑๒)
ใหอยูในสภาพที่ดีและปลอดภัยอยูเสมอ ไมปลอยใหชํารุดทรุดโทรมหรือลมเอนหรือปลอยใหสาย
(๑๓)
หยอนยาน อันอาจเปนเหตุใหเกิดภยันตรายตอบุคคล ทรัพยสิน หรือเรือ - แพที่สัญจรไปมา หากเกิดความเสียหาย
เพราะการนี้ ผูรับอนุญาตจะตองเปนผูรับผิดชอบ และถาจะทําการรื้อถอนเสาและสาย
(๑๒)
หรือตอเติมสวนหนึ่งสวนใดใหผิดแผกไปจากสภาพเดิม จะตองไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากกรมชลประทาน
เสียกอนทุกคราวไป ถาไดทําไปกอนโดยไมไดรับอนุญาต กรมชลประทานมีอํานาจบังคับใหรื้อถอนและหรือใหชดใช
คาเสียหายแกกรมชลประทานได
.

.

.

ขอ ๑๐ อนุญาตใหปกเสา พาดสาย หรือรอยสาย
มีกําหนด
(๒๕)
ในเขต
(๑๓)
ลงนามในหนังสืออนุญาตเปนตนไป

(๑๒)
ป นับตั้งแตวันถัดจากวันที่ผูอนุญาตได

.

เมื่ อ ครบกํ า หนดเวลาการอนุ ญ าตแล ว หากผู รั บ อนุ ญ าตยั ง มี ค วามประสงค จ ะป ก เสา
ตอไปอีก ก็ใหทําหนังสือขอตออายุห นังสืออนุญาตไปยัง
พาดสายหรือรอยสาย
(๑๒)
กรมชลประทาน กอนครบกําหนดเวลาการอนุญาตไมนอยกวา ๓๐ วัน แตกรมชลประทานสงวนสิ ทธิที่จะอนุญาต
หรือไมก็ได โดยจะคํานึงถึงงานชลประทานเปนประการสําคัญ
ข อ ๑๑ ถ า ผู รั บ อนุ ญ าตไม ป ฏิ บั ติ ใ ห เ ป น ไปตามเงื่ อ นไขแม ข อ หนึ่ ง ข อ ใดดั ง กล า วข า งต น
กรมชลประทานมี สิ ท ธิ ที่ จ ะเพิ ก ถอนการอนุ ญ าตได ทั น ที โดยผู รั บ อนุ ญ าตจะเรี ย กร อ งค า เสี ย หายใดๆ
จากกรมชลประทานมิได
เมื่อผูรับอนุญาตหมดความจําเปนที่จะปกเสา พาดสาย หรือรอยสาย
(๑๒)
ตามที่ไดรับอนุญาตนี้ ดวยประการใด ๆ หรือสิ้นสุดระยะเวลาการอนุญาต หรือการอนุญาตถูกเพิกถอนผูรับอนุญาตจะตอง
รื้อถอนเสาและสาย
(๑๒)
พรอมอุปกรณตางๆ ใหพนเขต
(๑๓)
และทําพื้นที่ใหคงสภาพเดิมภายในกําหนดเวลาและเงื่อนไข
ที่ ก รมชลประทานจะกํ า หนด หากผู รั บ อนุ ญ าตเพิ ก เฉยไม ดํ า เนิ น การ กรมชลประทานจะดํ า เนิ น การเอง
โดยผูรับอนุญาตจะตองชดใชคาใชจายในการนี้ใหแกกรมชลประทานทั้งสิ้น
.

ขอ ๑๒ กรณีที่ดินเขตคลองหรือที่ดินที่ขออนุญาต......................(๑๓)................เปนที่ราชพัสดุ
ผูรับอนุญาตไดรับความเห็นชอบหรืออนุญาตจากกรมธนารักษ/ผูวาราชการจังหวัด.....................(๒๖)...............แลว
ตามหนังสือที่....................(๒๖).....................ลงวันที่.........(๒๖)........ เดือน........(๒๖)..............พ.ศ.........(๒๖)..........
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กอนลงนามในหนังสืออนุญาตผูรับอนุญาตไดชําระคาทดแทนการใชประโยชนในที่ดินที่ราชพัสดุ
เปนเงิน
(๒๗)
บาท (
(๒๗)
) คาตรวจแบบเปนเงิน
(๒๘)
บาท (
(๒๘)
) คาธรรมเนียมรังวัดเปนเงิน
(๒๘)
บาท
(
(๒๘)
) ใหกับกรมธนารักษ (โดยสํานักงานธนารักษพื้นที่
(๒๙)
) แลว
ตามใบเสร็จรับเงินเลขที่
(๒๙)
เลมที่
(๒๙)
ลงวันที่ (๒๙) เดือน
(๒๙)
พ.ศ
(๒๙)
.

.

.

กรณีที่ดินเขตคลองหรือที่ดินที่ขออนุญาต
(๑๓)
เปนที่สาธารณประโยชน
อํานาจการดูแลเปนไปตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ พุทธศักราช ๒๔๕๗ ซึ่งผูรับอนุญาตไดรับความ
เห็นชอบจาก
(๓๐)
แลว ตามหนังสือที่
(๓๐)
ลงวันที่
(๓๐)
เดือน (๓๐) พ.ศ. (๓๐) หรือตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗
ตามหนังสือขององคการบริหารสวนตําบล...................(๓๑).......................ที่..........(๓๑)...........ลงวันที.่ .......(๓๑).........
เดือน.............(๓๑)...........พ.ศ.........(๓๑)........และตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย พุทธศักราช ๒๔๕๖
กรมเจาทา หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นอนุญาตใหปลูกสรางสิ่งลวงล้ําลําน้ํา ตามใบอนุญาตเลขที่ (๓๒)
ลงวันที่ (๓๒) เดือน
๓๒)
พ.ศ (๓๒)
.

.

.

.

กรณีที่ เป นที่ ดิ นของรั ฐประเภทอื่นซึ่งอยูในความครอบครองดู แลใช ประโยชน ของกรมชลประทาน
ตองดําเนินการใหถูกตองตามกฎหมายของสวนราชการนั้น ตามหนังสือของ.............................(๓๓)...............................
ที่................(๓๓)...............ลงวันที่........(๓๓)...........เดือน.......(๓๓)............พ.ศ...........(๓๓)............
ลงชื่อ

(๓๔)
(๓๔)

(

เจาพนักงานผูอนุญาต
)

ขาพเจาไดอาน และเขาใจขอความ รายละเอียดของหนังสืออนุญาตฉบับนี้ดีแลว และขอรับรองวา
จะปฏิบัติตามเงื่อนไขของกรมชลประทานโดยเครงครัดทุกประการ
ลงชื่อ

(

(๓๕)
(๓๕)

ผูรับอนุญาต
)
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คําอธิบายการกรอกขอความในชองวางตามแบบหนังสืออนุญาต
ใหปกเสา พาดสาย หรือรอยสายไฟฟา/โทรศัพท (ผ.ย. ๓๙)

- การกรอกขอความในหนังสืออนุญาต หัวขอใดไมใชใหใสเครื่องหมาย (-) ลงในชองวางของหัวขอนั้นๆ
หามตัดหัวขอที่ไมใช
ชองที่ (๑) ใหระบุชื่อของประเภทที่ขออนุญาตปกเสา พาดสายหรือรอยสายไฟฟา/โทรศัพท
(๒) ระบุชื่อโครงการฯ เจาของพื้นที่ที่ออกหนังสืออนุญาต
(๓) เลขที่/วัน เดือน ป ที่ออกหนังสืออนุญาต
(๔) ชื่อ นามสกุล ของผูอํานวยการโครงการฯ เจาของพื้นที่ที่ออกหนังสืออนุญาต
(๕) ระบุชื่อ สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ นิติบุคคล บุคคลธรรมดา ที่ขออนุญาต
(๖) ระบุชื่อ นามสกุล ของบุคคลที่เปนผูแทนหรือเปนผูที่ไดรับมอบอํานาจ
(๗) ใหระบุตําแหนงของผูแทนหรือผูที่ไดรับมอบอํานาจใหเปนผูดําเนินการ
(๘) อายุของบุคคลขอ (๖)
(๙) สัญชาติของบุคคลขอ (๖)
(๑๐) ใหระบุเลขที่ วัน เดือน ป ของหนังสือที่ยื่นเรื่องขออนุญาตแตถาหากมีการมอบอํานาจ
ใหระบุ เลขที่ วัน เดือน ป ของหนังสือมอบอํานาจ
(๑๑) สถานที่ตั้งของสํานักงานหรือบานเลขที่ พรอมระบุ ถนน ตําบล อําเภอ จังหวัด
(๑๒) ระบุประเภทของการอนุญาต
(๑๓) ระบุบริเวณที่ขออนุญาต
(๑๔) ระบุจาก กม.ใด ถึง กม.ใด และรวมระยะทางที่อนุญาต
(๑๕) ระบุแบบแปลน แผนผัง ที่ใชในการกอสรางของผูขออนุญาต หมายเลขและจํานวนกี่แผน
(๑๖) ระบุแบบแผนที่รูปตัดของโครงการฯ หมายเลขและจํานวนกี่แผน
(๑๗) รวมจํานวนแบบของผูขออนุญาตและของโครงการฯ
(๑๘) เงื่อนไขตางๆ ที่กําหนดใหผูขออนุญาต
ชองที่ (๑๙) ถึงชองที่ (๒๔) ใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาที่กําหนดไวใน
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 ที่หมดอายุของใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
(๒๔) ระบุชื่อ นามสกุล ของวิศวกรผูควบคุมงาน
(๒๕) กําหนดระยะเวลาที่อนุญาตใหผูขออนุญาต ตั้งแต ๓ ป แตไมเกิน ๕ ป
(๒๖) ระบุกรมธนารักษ/สํานักงานธนารักษพื้นที่จังหวัด พรอมระบุเลขที่ วัน เดือน ป ตามหนังสือที่ไดรับ
ความเห็นชอบหรืออนุญาต
(๒๗) ระบุจํานวนเงินที่ผูรับอนุญาตไดชําระใหกรมธนารักษเปนคาทดแทนการใชประโยชนในที่ราชพัสดุ
(๒๘) ระบุจํานวนเงินคาตรวจแบบ และระบุจํานวนเงินคาธรรมเนียมการรังวัด
(๒๙) ระบุชื่อสํานักงานธนารักษพื้นที่ตามใบเสร็จรับเงิน พรอมระบุเลขที่ เลมที่ พรอมวัน เดือน ป
ของใบเสร็จรับเงิน
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(๓๐) ระบุชื่อนายอําเภอที่ใหความเห็นชอบ ตามหนังสืออําเภอทองที่ที่ดินนั้นตั้งอยู พรอมเลขที่ วัน เดือน ป
(๓๑) ระบุชื่อองคการบริหารสวนตําบลที่ที่ดินนั้นตั้งอยู พรอมเลขที่ วัน เดือน ป ที่ใหความยินยอม
(๓๒) ระบุเลขที่ วัน เดือน ป ตามใบอนุญาตของกรมเจาทาหรือระบุชื่อขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ที่รับโอนภารกิจจากกรมเจาทา
(๓๓) ระบุเลขที่ วัน เดือน ป ตามหนังสือที่ไดรับความเห็นชอบจากสวนราชการอื่น เชน กรมปาไม
(ที่ดินในเขตปาสงวนแหงชาติ) สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ทีด่ ินในเขตปฏิรูปที่ดิน)
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (ที่ดินในเขตนิคมสรางตนเอง) เปนตน
(๓๔) ระบุชื่อ นามสกุล ของผูอํานวยการโครงการฯ พรอมเขียนชื่อ นามสกุล ตัวบรรจงในวงเล็บ
(๓๕) ระบุชื่อ นามสกุล ของผูรับอนุญาตตามขอ (๖) พรอมเขียนชื่อ นามสกุล ตัวบรรจงในวงเล็บ
หมายเหตุ
ก) ใหเลือกกรอกขอความตามประเภทที่ขออนุญาต
ข) เกี่ยวกับการกรอกขอความในหนังสืออนุญาตของ ขอ ๑ คําอธิบายชองที่ (๑๘) เงื่อนไขตางๆ
ที่กําหนดใหผูขออนุญาตนั้น ตัวอยางในการกรอกเพื่อเปนแนวทาง เชน
- ผูรับอนุญาตตองปกเสา (คอนกรีต) ขนาด (๘.๕๐ เมตร) จํานวน............ตน พรอมทั้งพาดสายหรือ
รอยสาย (ไฟฟา/โทรศัพท) จากเสาตนเดิมไปยังเสาตนที่ขออนุญาต โดยปกเสาใหหางจากเขต
ชลประทาน ๒.๐๐ เมตร
- ผูรับอนุญาตตองพาดสายไฟฟา/โทรศัพท ใหระดับทองสายไฟฟา/โทรศัพท ระหวางชวงเสาที่ขึง
เสร็จแลว สูงกวาระดับพื้นดินและระดับน้ําสูงสุด ขามคลองชลประทาน ณ บริเวณนั้นไมนอยกวา
๖.๕๐ เมตร
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หนังสืออนุญาตใหกอสรางถนน/ปรับปรุงถนน
ในเขตที่ดินกรมชลประทาน
ที่

(๓) /

โครงการ
วันที่
เดือน

ผ.ย. ๔๐
(๑)

(๓)

.

(๒)

.

พ.ศ.

.

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๕ แหงพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง
พุทธศักราช ๒๔๘๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๗
นาย
(๔)
ตําแหนง ผูอํานวยการโครงการ
(๒)
เปนเจาพนักงาน ไดออกหนังสืออนุญาตฉบับนี้ใหแก
(๕)
โดย
(๖)
ตําแหนง
(๗)
อายุ
(๘) ป
เปนผูแทน ตามหนังสือ/หรือหนังสือมอบอํานาจที่
(๑๐)
สัญชาติ
(๙)
ลงวันที่ (๑๐) เดือน
(๑๐)
พ.ศ.
(๑๐)
สํานักงานตั้งอยูเลขที่
(๑๑)
ถนน
(๑๑)
ตําบล/แขวง
(๑๑)
อําเภอ/เขต
(๑๑)
เพื่อเปนหลักฐานแสดงวาไดอนุญาตใหใชที่ดินเขต
(๑๒)
จังหวัด
(๑๑)
เพื่อกอสรางถนนหรือปรับปรุงถนน สําหรับเปนทางสัญจรไปมาของประชาชนและยานพาหนะ โดยมีเงื่อนไขดังตอไปนี้..

.

.

.

.

.

ขอ ๑ อนุญาตใหกอสรางถนน/ปรับปรุงถนนในเขตที่ดินกรมชลประทาน
๑.๑ กอสรางถนนลงผิวจราจร
(๑๓)
เชื่อมถนนคันคลอง
(๑๒)
เขตโครงการ
(๒)
ตั้งแตกิโลเมตรที่
(๑๘)
ถึงกิโลเมตรที่
(๑๘)
รวมระยะทาง
(๑๘)
การสรางถนนสายนี้ตามแบบแปลน
แผนผังของ
(๑๕)
หมายเลข
(๑๕)
จํานวน
(๑๕)
แผน
และแผนที่รูปตัดของโครงการ
(๑๖)
หมายเลข
(๑๖)
จํานวน (๑๖)
แผน
รวมจํานวน
(๑๗)
แผน ซึ่งแนบทายหนังสืออนุญาตฉบับนี้และใหถือเปนสวนหนึ่งของหนังสืออนุญาต
ฉบับนี้ดวย (ใชในกรณีการกอสรางถนน)
๑.๒ ปรับปรุงถนนบนคันคลอง
(๑๒)
เขตโครงการ
(๒)
ตั้งแตกิโลเมตรที่
(๑๔)
ถึงกิโลเมตรที่
(๑๔)
เปนถนน
(๑๓)
การปรับปรุงถนนสายนี้อนุโลมตามแบบแปลน
รวมระยะทาง
(๑๘)
แผนผังของ
(๑๕)
หมายเลข
(๑๕)
จํานวน
(๑๕)
แผน
และแผนที่รูปตัดของโครงการ
(๒)
หมายเลข..............(๑๖)..............จํานวน (๑๖) แผน
รวมจํานวน.............(๑๗)...........แผน ซึ่งแนบทายหนังสืออนุญาตฉบับนี้และใหถือเปนสวนหนึ่งของหนังสืออนุญาต
ฉบับนี้ดวย (ใชในกรณีการปรับปรุงถนน)
โดยมี......................(๑๙).............................เปนวิศวกรผูออกแบบและคํานวณ ใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภท............................(๒๐)....................................สาขา................(๒๑)....................
ตามใบอนุญาตทะเบียน.............................(๒๒)...................................วันหมดอายุ....................(๒๓)......................
และมี..............................(๒๔).......................................เปนวิศวกรผูควบคุมงานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ประเภท.................(๒๐)................สาขา.....................(๒๑)...................ตามใบอนุญาตทะเบียน.............(๒๒).............
วันหมดอายุ........................(๒๓)...........................และขณะนี้ไมไดถูกเพิกถอนใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพ
.

.

.

.

.

.

.
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ขอ ๒ ถนนที่ ก อ สร า งหรื อ ปรั บ ปรุ ง ขึ้ น นี้ ผูรั บ อนุญ าตตอ งกอ สรา งหรือ ปรับ ปรุง ถนนใหมี
เมตร ยาว
(๒๖) เมตร มีผิวจราจรกวาง
(๒๗)
เมตร
ขนาดกวาง
(๒๕)
ไหลถนนกวางขางละ
(๒๘)
เมตร เปนถนนลาดยาง คอนกรีตเสริมเหล็ก หินคลุก ลูกรัง และลาด
ระดับหลังถนนจะตองมีความสูงอยูที่ +
(๓๐)
เมตร รทก.
ขางถนน
(๒๙)
หลักเกณฑนอกเหนือที่กลาวมานี้ นายชางชลประทานจะเปนผูกําหนดใหและผูรับอนุญาตจะตองปฏิบัติตามดวย
ขอ ๓ ผูรับอนุญาตตองฝงทอระบายน้ําขนาด
(๓๑)
เมตร ลอดถนน
ที่ไดรับอนุญาตใหสรางนี้ ตรงกิโลเมตร
(๓๒)
จํานวน
(๓๓)
แถว ใหยาวตลอด
ความกวางของฐานถนนที่ไดรับอนุญาตใหสรางนี้ ระดับธรณีทออยูที่
(๓๔)
เมตร.รทก. ธรณีทอ
แนวทอ และรายละเอียดตาง ๆ นายชางชลประทานเปนผูกําหนดให ณ บริเวณที่จะทําการกอสราง
กอนที่ผูรับอนุญาตจะลงมือกอสรางจะตองแจงใหผูอํานวยการโครงการ
(๒)
ทราบลวงหนาไมนอยกวา ๗ วัน เพื่อนายชางชลประทานจะไดกําหนดระดับ ระยะ แนว และรายละเอียดตางๆ
แลวจึงจะดําเนินการกอสรางได
ผูรับอนุญาตจะตองจัดทําปายเตือนใหระวังการใชถนนระหวางการกอสราง เพื่อปองกันการเกิด
อุบัติเหตุ หากเกิดความเสียหายผูรับอนุญาตจะตองเปนผูรับผิดชอบทั้งสิ้น
.

ข อ ๔ ผู รั บ อนุ ญ าตจะต อ งจั ด ให มี วิ ศ วกร ผู อ อกแบบและคํ า นวณ และควบคุ ม การก อ สร า ง
ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ และกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
พ.ศ. ๒๕๕๐ นายชางชลประทานมีสิทธิจะเขาตรวจสอบการกอสราง และถาเห็นวาการกอสรางผิดพลาด อันเนื่องจาก
ไมเปนไปตามเงื่อนไขแบบแปลนหรือเพื่อความเหมาะสม นายชางชลประทานมีสิทธิสั่งใหแกไข รื้อยาย เพื่อใหเปนการ
ถูกตอง ซึ่งผูรับอนุญาตจะตองปฏิบัติตามทันที และในการเปลี่ยนแปลงแกไขนี้ ผูรับอนุญาตจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ
จากกรมชลประทานมิได
ขอ ๕ การขุดดิน ถมดิน และบดดิน ใชแรงคนและรถแทรกเตอร
ขอ ๖ ดินที่จะใชมากอสรางถนน ผูรับอนุญาตจะตองจัดหาจากที่อื่นซึ่งอยูนอกเขตที่ดินของ
กรมชลประทานมาถมใหไดขนาดตามที่กําหนด หามขุดดินในเขตที่ดินของกรมชลประทาน
ขอ ๗ เมื่อทําถนนไดตามขนาดเสร็จแลว ผูรับอนุญาตจะตองลงผิวจราจร
(๑๓)
เมื่อนายชางชลประทานตรวจสอบผิวจราจรไดมาตรฐานแลว จึงจะอนุญาตใหยานพาหนะผานได หากผูรับอนุญาต
จะลงผิวจราจรดวยวัตถุชนิดอื่นนอกเหนือจากไดรับอนุญาต จะตองไดรับอนุญาตจากกรมชลประทานเปนลายลักษณ
อักษรกอน
.

ห า มมิ ใ ห ย านพาหนะทุ ก ชนิ ด ผ า นถนนที่ กํ า ลั ง ก อ สร า งหรื อ ปรั บ ปรุ ง ของกรมชลประทาน
ในกรณีที่ผูรับอนุญาตไมลงผิวจราจรใหถูกตองแลวเสร็จตามกําหนดในวรรคแรก
ขอ ๘ กรมชลประทานมีอํานาจสั่งปดถนน เสนนี้ได ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของการชลประทาน หรือเพื่อ
ความปลอดภัยของงานเกี่ยวกับการชลประทาน ผูรับอนุญาตจะตองปฏิบัติตามคําสั่งโดยเครงครัด
ขอ ๙ ผูรับอนุญาตจะตองบํารุงรักษาซอมแซมถนน ใหอยูในสภาพที่ดี ไมปลอยใหชํารุดทรุดโทรม
ของกรมชลประทาน ใหเสียหาย
หรือขุดทําลายที่ดินบริเวณ
(๑๒)
ผิดไปจากสภาพเดิม ถาจะทําการซอมแซมหรือตอเติมถนนตอนนี้ใหผิดไปจากสภาพเดิม จะตองไดรับหนังสืออนุญาต
เปนลายลักษณอักษรจากกรมชลประทานกอนทุกคราวไป
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เมื่อนายชางชลประทานแนะนํา หรือสั่งใหทําการซอมแซมบํารุงรักษาถนนสายนี้เปนลายลักษณอักษร
ผูรับอนุญาตจะตองจัดซอมแซมทันที ถาผูรับอนุญาตเพิกเฉยไมดําเนินการ กรมชลประทานอาจพิจารณาสั่งปดถนนหรือ
เพิกถอนการอนุญาตทันที และผูรับอนุญาตจะตองชดใชคาเสียหายใหแกกรมชลประทานดวย
ขอ ๑๐ ในขณะที่ทําการกอสรางหรือปรับปรุงถนน
(๑)
เวลาระหวาง
พระอาทิตยขึ้นและกอนพระอาทิตยตก ผูรับอนุญาตจะตองยินยอมใหนายชางชลประทานเขาตรวจดูการกอสราง
หรื อปรั บปรุ งถนนได ถานายช างชลประทานพบการกอสรางหรือปรับ ปรุง ถนนผิดพลาดอัน เนื่องจากไมปฏิบัติ
ให เ ป น ไปตามเงื่ อ นไขเนื่ อ งจากแบบแปลนไม ชั ดเจน หรือ เพื่อ ความเหมาะสมและใหเ ป น ไปตามหลัก วิ ช าการ
นายชางชลประทานมีอํานาจที่จะสั่งให เปลี่ยนแปลงแกไขเพื่อใหเปนการถูกตอง ซึ่งผูรับอนุญาตจะตองยินยอม
ปฏิบัติตามทันที และในการเปลี่ยนแปลงแกไขนี้ ผูรับอนุญาตจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ จากกรมชลประทานมิได
ขอ ๑๑ ถากรมชลประทานตองการที่ดินบริเวณที่กอสรางหรือปรับปรุงถนน เพื่อใชประโยชนในราชการ
จะแจงใหผูรับอนุญาตทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษร
ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น ซึ่งจําเปนจะตองเจาะ ขุด ทําลาย หรือถมถนนที่ไดรับอนุญาตหรือ
ปรับปรุง เพื่อความปลอดภัยของงานเกี่ยวกับการชลประทานแลว กรมชลประทานมีสิทธิที่จะดําเนินการไดทันที
โดยไม ต อ งแจ ง ให ผู รั บ อนุ ญ าตทราบล ว งหน า และผู รั บ อนุ ญ าตจะเรี ย กร อ งค า สิ น ไหมทดแทนใดๆ
จากกรมชลประทานไมไดทั้งสิ้น กับ จะยกเอากําหนดเวลาของการอนุญ าตตามหนังสืออนุญ าตฉบับ นี้ขึ้นมาเปน
ขอโตแยง คัดคาน อยางหนึ่งอยางใดมิได
ขอ ๑๒ ผู รั บ อนุ ญ าตจะต อ งเปด ถนนที่กอ สรา งหรือ ปรับ ปรุง เปน ทางสาธารณะ เพื่อ อํา นวย
ความสะดวกแกประชาชน ยานพาหนะของทางราชการและประชาชนใหผานไปมาได โดยจะเก็บคาผานทางหรือ
คาใชจายใดๆ ไมไดทั้งสิ้น
ขอ ๑๓ เมื่อผูรับอนุญาตกอสรางหรือปรับ ปรุงถนนเสร็จ เรีย บรอย ผูรับ อนุญ าตจะตองแจงให
ทราบ เพื่อตรวจสอบมาตรฐานของถนนและ
ผูอํานวยการโครงการ
(๒)
อนุญาตเปดใหยานพาหนะผานไปมาได
ผูรับอนุญาตจะตองเก็บเศษวัสดุเหลือใชออกไปใหพนเขตชลประทาน และจะไมนําสิ่งของอื่นใด
มาวางใหเกะกะหรือสกปรก หรือกอสรางสิ่งหนึ่งสิ่งใด หรือประกอบการคาบนถนนสายนี้เปนอันขาด
ขอ ๑๔ ไมวากรณีใดๆ ผูรับ อนุญ าตจะยกอายุความขึ้น ตอสูกับ กรมชลประทานเพื่อใหไดมาซึ่ง
กรรมสิ ทธิ์ ห รื อ สิท ธิครอบครองในที่ ดิน ที่ ได รั บ อนุญ าตใหก อสรา งหรื อปรับ ปรุง ตามจํา นวนเนื้ อที่ ที่อ นุญ าตไมไ ด
กรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครองยังคงเปนของกรมชลประทานอยูตลอดไป
ขอ ๑๕ อนุญาตใหกอสรางหรือปรับปรุงถนนบริเวณ
(๑๒)
ในเขตโครงการ
(๒)
นับแตวันที่ผูอนุญาตไดลงนามในหนังสืออนุญาต เปนตนไป

.
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ขอ ๑๖ ถาผูรับอนุญาตไมปฏิบัติใหเปนไปตามเงื่อนไขแมแตขอหนึ่งขอใดในหนังสืออนุญาตฉบับนี้
กรมชลประทานมีอํานาจที่จะเพิกถอนการอนุญาตไดทันที ผูรับอนุญาตจะยกเอากําหนดเวลาแหงหนังสือ อนุญาตฉบับนี้
ขึ้นมาเปนขอโตแยงคัดคานอยางหนึ่งอยางใดมิได
เมื่อผูรับอนุญาตหมดความจําเปนจะใชถนนที่ไดรับอนุญาตนี้ หรือสิ้นสุดระยะเวลาการอนุญาต
หรือการอนุญาตถูกเพิกถอนดังกลาวมานี้ ผูรับอนุญาตจะตองรื้อถอนสิ่งกอสรางและทําที่ดินใหเรียบรอยคงสภาพเดิม
ภายในกําหนดเวลาและเงื่อนไขที่กรมชลประทานกําหนดให หากผูรับอนุญาตเพิกเฉยไมดําเนินการกรมชลประทาน
จะดําเนินการเอง โดยผูรับอนุญาตจะตองชดใชคาใชจายใหแกกรมชลประทานทั้งสิ้น หรือกรมชลประทานพิจารณาเห็นวา
ควรใหสิ่งกอสรางคงไวตามสภาพเดิม กรมชลประทานก็จะแจงใหผูรับอนุญาตทราบเปนลายลักษณอักษร
ขอ ๑๗ กรณีที่ดินเขตคลองหรือที่ดินที่ขออนุญาต........................(๑๒)....................เปนที่ราชพัสดุ
ผูรับอนุญาตไดรับความเห็นชอบหรืออนุญาตจากกรมธนารักษ/ผูวาราชการจังหวัด.....................(๓๕)................แลว
ตามหนังสือที่..................(๓๕)...................ลงวันที่........(๓๕).........เดือน.............(๓๕)...............พ.ศ.........(๓๕)...........
กอนลงนามในหนังสืออนุญาตผูรับอนุญาตไดชําระคาทดแทนการใชประโยชนที่ดินที่ราชพัสดุเปนเงิน
(๓๖)
บาท (
(๓๖)
) คาธรรมเนียมการตรวจแบบเปนเงิน
(๓๗)
บาท
(
(๓๗)
) คาธรรมเนียมการรังวัดเปนเงิน
(๓๗)
บาท
) ใหกับกรมธนารักษ (โดยสํานักงานธนารักษพื้นที่
(
(๓๗)
(๓๘)
) แลว ตามใบเสร็จรับเงินเลขที่
(๓๘)
เลมที่
(๓๘)
ลงวันที่ (๓๘)
เดือน
(๓๘)
พ.ศ
(๓๘)
.

.

.

. . .

.

กรณีที่ดินเขตคลองหรือที่ดินที่ขออนุญาต
(๑๒)
เปนที่สาธารณประโยชน
อํานาจการดูแลเปนไปตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ พุทธศักราช ๒๔๕๗ ซึ่งผูรับอนุญาตไดรับความ
เห็นชอบจาก
(๓๙)
แลว ตามหนังสือที่
(๓๙)
ลงวันที่
(๓๙)
เดือน
(๓๙)
พ.ศ.
(๓๙)
หรือตามพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ตามหนังสือขององคการบริหารสวนตําบล.................(๔๐).......................
ที่...............(๔๐)....................... ลงวันที่.........(๔๐)......เดือน.............(๔๐)................พ.ศ..........(๔๐).........และตาม
พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย พุทธศักราช ๒๔๕๖ กรมเจาทาหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นอนุญาตให
ปลูกสรางสิ่งลวงล้ําลําน้ํา ตามใบอนุญาตเลขที่
(๔๑)
ลงวันที่ (๔๑) เดือน
(๔๑) พ.ศ (๔๑)
.

.

.

.

.

.
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ในกรณีเปนที่ดินของรัฐประเภทอื่นซึ่งอยูในความครอบครองดูแลใชประโยชนของกรมชลประทาน
ตองดําเนินการใหถูกตองตามกฎหมายของสวนราชการนั้น ตามหนังสือของ............................(๔๒)..........................
ที่...........(๔๒).........ลงวันที่.........(๔๒)........เดือน........(๔๒).........พ.ศ........(๔๒)..........

ลงชื่อ
(

(๔๓)
(๔๓)

เจาพนักงานผูอนุญาต
)

ขาพเจาไดอาน และเขาใจขอความ รายละเอียดของหนังสืออนุญาตฉบับนี้ดีแลว และขอรับรองวาจะ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขของกรมชลประทานโดยเครงครัดทุกประการ

ลงชื่อ
(

(๔๔)
(๔๔)

ผูรับอนุญาต
)
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คําอธิบายการกรอกขอความในชองวางตามแบบหนังสืออนุญาต
ใหกอสรางถนนและปรับปรุงถนนในเขตที่ดินกรมชลประทาน
(ผ.ย.๔๐ ใชเฉพาะกรณีสวนราชการขออนุญาต)

- การกรอกขอความในหนังสืออนุญาต หัวขอใดไมใชใหใสเครื่องหมาย ( - ) ลงในชองวางของหัวขอนั้นๆ
หามตัดหัวขอที่ไมใช
ชองที่ (๑) ใหระบุชื่อของประเภทถนนที่ขออนุญาต (กอสรางถนนหรือปรับปรุงถนน)
(๒) ระบุชื่อโครงการฯ เจาของพื้นที่ที่ออกหนังสืออนุญาต
(๓) เลขที่/วัน เดือน ป ที่ออกหนังสืออนุญาต
(๔) ชื่อ นามสกุล ของผูอํานวยการโครงการฯ เจาของพื้นที่ที่ออกหนังสืออนุญาต
(๕) ระบุชื่อสวนราชการที่ขออนุญาต
(๖) ระบุชื่อ นามสกุล ของบุคคลที่เปนผูแทนหรือเปนผูที่ไดรับมอบอํานาจ
(๗) ใหระบุตําแหนงของผูแทนหรือผูที่ไดรับมอบอํานาจใหเปนผูดําเนินการ
(๘) อายุของบุคคลขอ (๖)
(๙) สัญชาติของบุคคลขอ (๖)
(๑๐) ใหระบุเลขที่ วัน เดือน ป ของหนังสือที่ยื่นเรื่องขออนุญาตแตถาหากมีการมอบอํานาจ
ใหระบุ เลขที่ วัน เดือน ป ของหนังสือมอบอํานาจ
(๑๑) สถานที่ตั้งของสํานักงานหรือบานเลขที่ พรอมระบุ ถนน ตําบล อําเภอ จังหวัด
(๑๒) ระบุบริเวณที่ขออนุญาต
(๑๓) ระบุชนิดของผิวจราจร (เชน ค.ส.ล. ลาดยาง หรือลูกรัง)
(๑๔) ระบุกิโลเมตรที่เทาใด ถึงกิโลเมตรที่เทาใด
(๑๕) ระบุแบบแปลน แผนผัง ที่ใชในการกอสรางของผูขออนุญาต หมายเลขและจํานวนกี่แผน
(๑๖) ระบุแบบแผนที่รูปตัดของโครงการฯ หมายเลขและจํานวนกี่แผน
(๑๗) รวมจํานวนแบบของผูขออนุญาตและของโครงการฯ
(๑๘) รวมระยะทางที่ขออนุญาต
ชองที่ (๑๙) ถึงชองที่ (๒๔) ใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาที่กําหนดไวใน
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 ที่หมดอายุของใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
(๒๔) ระบุชื่อ นามสกุล ของวิศวกรผูควบคุมงาน
(๒๕) ใหระบุขนาดความกวางของถนน
(๒๖) ใหระบุขนาดความยาวของถนน
(๒๗) ใหระบุขนาดความกวางของผิวจราจร
(๒๘) ใหระบุขนาดความกวางของไหลถนน
(๒๙) ใหระบุลาดขางของถนนที่ผานการพิจารณาจากฝายวิศวกรรมแลว
(๓๐) ใหระบุระดับหลังถนนตามรายละเอียดในแผนที่รูปตัดของโครงการฯ
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(๓๑) ใหระบุขนาดของทอระบายน้ํา
(๓๒) ใหระบุวาฝงทอระบายน้ําตรงกิโลเมตรที่เทาใด
(๓๓) ใหระบุจํานวนทอระบายน้ําวางกี่แถว
(๓๔) ใหระบุระดับธรณีทอที่ผานการพิจารณาจากฝายวิศวกรรมแลว
(๓๕) ระบุกรมธนารักษ/สํานักงานธนารักษพื้นที่จังหวัด พรอมระบุเลขที่ วัน เดือน ป ตามหนังสือที่ไดรับ
ความเห็นชอบหรืออนุญาต
(๓๖) ระบุจํานวนเงินที่ผูรับอนุญาตไดชําระเปนคาทดแทนการใชประโยชนในที่ราชพัสดุ
(๓๗) ระบุจํานวนเงินคาตรวจแบบ คาธรรมเนียมการรังวัด
(๓๘) ระบุสํานักงานธนารักษพื้นที่ตามใบเสร็จรับเงิน พรอมระบุเลขที่ เลมที่ และวัน เดือน ป
ของใบเสร็จรับเงิน
(๓๙) ระบุชื่อนายอําเภอที่ใหความเห็นชอบ ตามหนังสืออําเภอทองที่ที่ดินนั้นตั้งอยู พรอมเลขที่ วัน เดือน ป
(๔๐) ระบุชื่อองคการบริหารสวนตําบลที่ที่ดินนั้นตั้งอยู พรอมเลขที่ วัน เดือน ป ที่ใหความยินยอม
(๔๑) ระบุเลขที่ วัน เดือน ป ตามใบอนุญาตของกรมเจาทาหรือระบุชื่อขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ที่รับโอนภารกิจจากกรมเจาทา
(๔๒) ระบุเลขที่ วัน เดือน ป ตามหนังสือที่ไดรับความเห็นชอบจากสวนราชการอื่น เชน กรมปาไม
(ที่ดินในเขตปาสงวนแหงชาติ) สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ทีด่ ินในเขตปฏิรูปที่ดิน)
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (ที่ดินในเขตนิคมสรางตนเอง) เปนตน
(๔๓) ระบุชื่อ นามสกุล ของผูอํานวยการโครงการฯ พรอมเขียนชื่อ นามสกุล ตัวบรรจงในวงเล็บ
(๔๔) ระบุชื่อ นามสกุล ของผูรับอนุญาตตามขอ (๖) พรอมเขียนชื่อ นามสกุล ตัวบรรจงในวงเล็บ

- ข 27 -

ผ.ย. ๔๑
หนังสืออนุญาตใหกอสรางสิ่งปลูกสราง
(๑)
ในเขตที่ดินกรมชลประทาน
ที่

(๓)

/

วันที่

โครงการ
เดือน

เปนการชั่วคราว

(๓)

(๒)

.

.

พ.ศ

.

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๕ แหงพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง
พุทธศักราช ๒๔๘๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๗
นาย
(๔)
ตําแหนง ผูอํานวยการโครงการ
(๒)
เปนเจาพนักงาน ไดออกหนังสืออนุญาตฉบับนี้ใหแก
(๕)
โดย
(๖)
ตําแหนง
(๗)
อายุ (๘) ป สัญชาติ
(๙)
เปนผูแทนตามหนังสือ/หรือหนังสือมอบอํานาจ ที่
( ๑๐)
ลงวันที่ (๑๐) เดือน
(๑๐)
พ.ศ.
(๑๐) สํานักงานตั้งอยูเลขที่
(๑๑)
ถนน
(๑๑)
ตําบล/แขวง
(๑๑)
. อําเภอ/เขต
(๑๑)
เพื่อเปนหลักฐานแสดงวาไดอนุญาตใหกอสรางสิ่งปลูกสราง
(๑)
จังหวัด
(๑๑ )
ในเขต
(๑๒)
ณ กิโลเมตรที่
(๑๓)
ตําบล/แขวง
(๑๓)
อําเภอ/เขต
(๑๓)
จังหวัด
(๑๓)
เพื่อ
(๑๔)
โดยมีเงื่อนไขดังตอไปนี้. –
ขอ ๑ อนุญาตใหกอสรางสิ่งปลูกสราง
(๑)
ขนาดกวาง (๑๕) เมตร
ยาว
(๑๖)
เมตร ชนิด
(๑๗)
จํานวน
(๑๘)
หลัง และใชพื้นที่
(๑๙)
หมายเลข
(๑๙)
จํานวน (๑๘) ไร ตามแบบแปลนแผนผังของ
จํานวน (๑๙) แผน และแผนที่รูปตัดของโครงการ
(๒๐)
หมายเลข
(๒๐)
จํานวน (๒๐) แผน รวมจํานวน
(๒๑)
แผน ซึ่งแนบทายหนังสืออนุญาตฉบับนี้และใหถือเปนสวนหนึ่ง
ของหนังสืออนุญาตฉบับนี้ดวย
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

๑.๑ อนุญาตใหใชพื้นที่เปนการชั่วคราวเทานั้น หากกรมชลประทานมีความจําเปนตองใชพื้นที่บริเวณ
(๕)
จะตองรื้อถอน
(๑)
ออกไป
โดยจะเรียกรองความเสียหายใด ๆ จากกรมชลประทานไมไดทั้งสิ้น
.

๑.๒ หามมิใหขยายพื้นที่กอสรางสิ่งปลูกสราง
(๑)
ไปมากกวาที่ได รั บ อนุ ญ าตจากกรมชลประทาน ถาหากกรมชลประทานพบวา
(๕)
กอสรางสิ่งปลูกสรางใดๆ หรือใชพื้นที่ผิดไปจากวัตถุประสงคที่ขออนุญาตแลว กรมชลประทานมีอํานาจที่จะเพิกถอน
การอนุญาตไดทันที โดย
(๕)
จะเรีย กรองสิทธิและคาเสียหายใดๆ
จากกรมชลประทานมิได
..

.
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๑.๓ ให
(๕)
ติดปายประกาศหามมิใหผูใดทิ้งขยะมูลฝอย
ซากพืช ซากสัตว สิ่งปฏิกูล หรือสารเคมีเปนพิษลงในทางน้ําชลประทาน จนทําใหน้ําในทางน้ําชลประทานเปนอันตราย
ต อ เกษตรกรรม การอุ ป โภค – บริ โ ภค หรื อ สุ ข อนามั ย เป น อั น ขาด ผู ฝ า ฝ น จะมี ค วามผิ ด ตามพระราชบั ญ ญั ติ
การชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕
ขอ ๒ กอนดําเนินการกอสรางสิ่งปลูกสราง
(๑)
ผูรับอนุญาต
จะตองแจงใหผูอํานวยการโครงการ
(๒)
ทราบลวงหนาไมนอยกวา ๗ วัน
เพื่อจะไดสงเจาหนาที่ชลประทานไปกําหนดจุดกอสราง ระยะ และรายละเอียดตางๆ ให แลวจึงจะดําเนินการ
กอสรางได
ขอ ๓ ในขณะที่ทําการกอสรางสิ่งปลูกสรางนี้ เวลาระหวางพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก ผูรับอนุญาต
จะตองยินยอมใหนายชางชลประทานตรวจดูการกอสรางสิ่งปลูกสรางได ถานายชางชลประทานเห็นวาการปลูกสราง
ไมถูกตองอันเนื่องจากไมเปนไปตามเงื่อนไข แบบแปลน หรือเห็นสมควรใหแกไขเปลี่ยนแปลงเพื่อ ความเหมาะสม
นายชางชลประทานมีอํานาจสั่งแกไขเปลี่ยนแปลงได และผูรับอนุญาตจะตองปฏิบัติตามทันที โดยจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ
จากกรมชลประทาน มิได ถาผูรับอนุญาตไมปฏิบัติตาม นายชางชลประทานมีอํานาจสั่งใหรื้อถอนสิ่งปลูกสรางออกไปให
พนเขตชลประทาน และทําที่ดินใหคงสภาพเดิม ถาไมจัดการรื้อถอนกรมชลประทานจะดําเนินการเอง โดยผูรับอนุญาต
จะตองชดใชคาใชจายในการนี้ใหแกกรมชลประทานทั้งสิ้น
ขอ ๔ ผูรับอนุญาตจะตองซอมแซมบํารุงรักษา
(๑)
ใหอยูใน
สภาพที่ดีใชการไดอยูเสมอ และจะตองบํารุงรักษาที่ดิน บริเวณที่ป ลูก สรางมิใหชํารุดทรุดโทรม จะตองไมเททิ้ง
สิ่งโสโครกหรือขยะมูลฝอย หรือขุดทําลายที่ดินของกรมชลประทานใหเสียหายหรือผิดแผกไปจากสภาพเดิมถาจะทําการ
แก ไขเปลี่ ย นแปลง หรื อตอเติ มส ว นหนึ่งส ว นใดของอาคารใหผิดแผกไปจากสภาพเดิมจะตองไดรับ อนุญาตจาก
กรมชลประทานเสี ย ก อนทุ กคราวไป ถ า ทํ า ไปก อนโดยมิ ไดรั บ อนุ ญ าต กรมชลประทานมีอํา นาจสั่งใหรื้อ ถอน
และหรือชดใชคาเสียหายแกกรมชลประทานได
ขอ ๕ ถากรมชลประทานตองการที่ดินบริเวณที่ใชกอสรางสิ่งปลูกสราง
(๑)
เพื่อประโยชนในราชการ จะแจงใหผูรับอนุญาตทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษร และผูรับอนุญาตจะตองรื้อถอน
สิ่งปลูกสรางออกไปใหพนเขตชลประทาน ภายในกําหนดเวลาที่กรมชลประทานจะกําหนดใหและจะตองปรับปรุง
ที่ดินใหคงสภาพเดิม ถาไมรื้อถอน กรมชลประทานจะดําเนินการเอง โดยผูรับอนุญาตจะตองชดใชคาใชจายในการนี้
ใหแกกรมชลประทานทั้งสิ้น

.

ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิ นเกิ ดขึ้ น จําเปนจะตองทําลายหรือรื้อถอนสิ่งปลูกสราง เพื่อความปลอดภัย
ของงานเกี่ยวกับการชลประทาน กรมชลประทานมีสิทธิดําเนินการไดทันที โดยไมตองแจงใหผูรับอนุญาตทราบ
ลวงหน า และผูรับอนุญาตจะเรีย กร องค าสิ นไหมทดแทนอยางใดๆ จากกรมชลประทานไมไดทั้งสิ้น กับจะยกเอา
ประโยชนแหงเงื่อนเวลาตามหนังสืออนุญาตฉบับนี้ขึ้นมา เปนขอโตแยงคัดคานอยางหนึ่งอยางใดมิได
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ขอ ๖
(๑)
ที่ไดรับอนุญาตใหสรางนี้ ผูรับอนุญาตจะตอง
วัน นับแตวันถัดจากวันที่ผูรับอนุญาตไดลงนามในหนังสืออนุญาต
ปลูกสรางใหแลวเสร็จภายใน
(๒๒)
เปนตนไป และเมื่อสรางเสร็จแลวหามมิใหนําสิ่งของใด ๆ มาวางใหเกะกะสกปรกรกรุงรังหรือประกอบกิจเกี่ยวกับ
การคาในบริเวณใกลเคียงและภายในอาคารเปนอันขาด
ขอ ๗ อนุญาตใหใชพื้นที่กอสรางสิ่งปลูกสราง
(๑)
ในเขต
(๑๒)
มีกําหนดระยะเวลา..........(๒๓).........ป นับตั้งแตวันถัดจากวันที่ผูอนุญาต
ไดลงนามในหนังสืออนุญาตเปนตนไป

.

.

ขอ ๘ ผูรับอนุญาตจะโอนสิทธิที่ไดรับอนุญาตนี้ใหผูหนึ่งผูใดมิได และผูรับอนุญาตจะตองสอดสอง
ดูแลบริเวณที่ไดรับอนุญาตดังกลาวนั้น มิใหผูหนึ่งผูใดเขาครอบครองและใชประโยชนในสถานที่นั้น เพื่อกอสราง
สิ่ ง ปลู ก สร า งอื่ น ๆ ซึ่ ง การกระทํ า ดั ง กล า วเป น การบุ ก รุ ก เว น แต จ ะได รั บ อนุ ญ าตเป น ลายลั ก ษณ อั ก ษรจาก
กรมชลประทาน
ขอ ๙ ถาผูรับอนุญาตไมปฏิบัติใหเปนไปตามเงื่อนไขแมแตขอหนึ่งขอใดดังกลาวขางตน กรมชลประทาน
มีสิทธิที่จะเพิกถอนการอนุญาตไดทันที โดยผูรับอนุญาตจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ จากกรมชลประทานมิได
เมื่ อ สิ้ น สุ ด ระยะเวลาการอนุ ญ าต หรื อ การอนุ ญ าตถู ก เพิก ถอนดัง กล า วมาแล ว ผู รั บ อนุ ญ าต
จะตองรื้ อถอนสิ่ งปลูกสรางออกไปใหพนเขตชลประทาน และทําที่ดินบริเวณที่กอสรางสิ่งปลู กสร างใหคงสภาพเดิ ม
ภายในกําหนด เวลา ๓๐ วัน นับแตวันสิ้นสุดระยะเวลาการอนุญาตหรือนับแตการอนุญาตถูกเพิกถอน หากผูรับอนุญาต
เพิ ก เฉยไม จั ด การ กรมชลประทานจะดํ า เนิ น การเอง โดยผู รั บ อนุ ญ าตจะต อ งชดใช ค า ใช จ า ยในการนี้ ใ ห แ ก
กรมชลประทานทั้งสิ้น
ขอ ๑๐ กรณีที่ดินเขตคลองหรือที่ดินที่ขออนุญาต...........................(๑๒)..................เปนที่ราชพัสดุ
ผูรับอนุญาตไดรับความเห็นชอบหรืออนุญาตจากกรมธนารักษ/ผูวาราชการจังหวัด...................(๒๔)..................แลว
ตามหนังสือที่............(๒๔)..........ลงวันที่.......(๒๔)......เดือน.........(๒๔).........พ.ศ..........(๒๔).........
กรณีที่ดินเขตคลองหรือที่ดินที่ขออนุญาต
(๑๒)
เปนที่สาธารณประโยชน
อํานาจการดูแลเปนไปตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ พุทธศักราช ๒๔๕๗ ซึ่งผูรับอนุญาตไดรับความ
เห็นชอบจาก
(๒๕)
แลว ตามหนังสือที่
(๒๕)
ลงวันที่
(๒๕)
เดือน (๒๕)
พ.ศ. (๒๕) หรือตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗
ตามหนังสือขององคการบริหารสวนตําบล......................(๒๖).......................ที่............(๒๖)...........ลงวันที่......(๒๖).......
เดือน............(๒๖)..............พ.ศ.........(๒๖).........และตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย พุทธศักราช ๒๔๕๖
กรมเจาทา หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นอนุญาตใหปลูกสรางสิ่งลวงล้ําลําน้ํา ตามใบอนุญาตเลขที่
(๒๗)
ลงวันที่ (๒๗) เดือน
(๒๗)
พ.ศ (๒๗) .
.

.

.
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กรณี เ ป น ที่ ดิ น ของรั ฐ ประเภทอื่ น ซึ่ งอยูใ นความครอบครองดู แลใช ประโยชน ของกรมชลประทาน
ตองดําเนินการใหถูกตองตามกฎหมายของสวนราชการนั้น ตามหนังสือ.................................(๒๘).....................................
ที่................(๒๘)..............ลงวันที่...........(๒๘)..........เดือน...........(๒๘)............พ.ศ.........(๒๘)..........

(ลงชื่อ)
(

(๒๙)
(๒๙)

เจาพนักงานผูอนุญาต
)

ขาพเจาไดอาน และเขาใจขอความ รายละเอียดของหนังสืออนุญาตฉบับนี้ดีแลว และขอรับรองวาจะปฏิบัติตาม
เงื่อนไขของกรมชลประทานโดยเครงครัดทุกประการ
(ลงชื่อ)

(

(๓๐)
(๓๐)

ผูรับอนุญาต

)
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คําอธิบายการกรอกขอความในชองวางตามแบบหนังสืออนุญาต
ใหกอสรางสิ่งปลูกสราง.........................เปนการชั่วคราวในเขตที่ดินกรมชลประทาน
(ผ.ย. ๔๑ ใชในกรณีสวนราชการขออนุญาต และไมมีแบบ ผ.ย. อื่นกําหนดไวโดยเฉพาะ)

- การกรอกขอความในหนังสืออนุญาต หัวขอใดไมใชใหใสเครื่องหมาย (-) ลงในชองวางของหัวขอนั้นๆ
หามตัดหัวขอที่ไมใช
ชองที่ (๑) ใหระบุชื่อของประเภทของการกอสรางที่ขออนุญาต
(๒) ระบุชื่อโครงการฯ เจาของพื้นที่ที่ออกหนังสืออนุญาต
(๓) เลขที่/วัน เดือน ป ที่ออกหนังสืออนุญาต
(๔) ชื่อ นามสกุล ของผูอํานวยการโครงการฯ เจาของพื้นที่ที่ออกหนังสืออนุญาต
(๕) ระบุชื่อสวนราชการที่ขออนุญาต
(๖) ระบุชื่อ นามสกุล ของบุคคลที่เปนผูแทนหรือเปนผูที่ไดรับมอบอํานาจ
(๗) ใหระบุตําแหนงของผูแทนหรือผูที่ไดรับมอบอํานาจใหเปนผูดําเนินการ
(๘) อายุของบุคคล ขอ (๖)
(๙) สัญชาติของบุคคล ขอ (๖)
(๑๐) ใหระบุเลขที่ วัน เดือน ป ของหนังสือที่ยื่นเรื่องขออนุญาต แตถาหากมีการมอบอํานาจ
ใหระบุ เลขที่ วัน เดือน ป ของหนังสือมอบอํานาจ
(๑๑) สถานที่ตั้งของสํานักงานหรือบานเลขที่ พรอมระบุถนน ตําบล อําเภอ จังหวัด
(๑๒) ระบุบริเวณที่ขออนุญาต
(๑๓) ระบุกิโลเมตรที่เทาใด ตําบล อําเภอ จังหวัด
(๑๔) ระบุเพื่อใชประโยชนในกิจการใด
(๑๕) ระบุขนาดความกวาง
(๑๖) ระบุขนาดความยาว
(๑๗) ระบุชนิดของวัสดุที่ใชในการกอสราง
(๑๘) ระบุจํานวนและพื้นที่ ที่ขออนุญาตกอสราง
(๑๙) ระบุแบบแปลน แผนผัง ที่ใชในการกอสรางของผูขออนุญาต หมายเลขและจํานวนกี่แผน
(๒๐) ระบุแบบแผนที่รูปตัดของโครงการฯ หมายเลขและจํานวนกี่แผน
(๒๑) รวมจํานวนแบบของผูขออนุญาต และของโครงการฯ
(๒๒) ระบุการกอสรางใหแลวเสร็จภายในกี่วัน
(๒๓) กําหนดระยะเวลาการอนุญาต ตั้งแต ๓ ป แตไมเกิน ๕ ป
(๒๔) ระบุกรมธนารักษ/สํานักงานธนารักษพื้นที่จังหวัด พรอมระบุเลขที่ วัน เดือน ป ตามหนังสือที่ไดรับ
ความเห็นชอบหรืออนุญาต
(๒๕) ระบุชื่อนายอําเภอที่ใหความเห็นชอบ ตามหนังสืออําเภอทองที่ที่ดินนั้นตั้งอยู พรอมเลขที่ วัน เดือน ป
(๒๖) ระบุชื่อองคการบริหารสวนตําบลที่ที่ดินนั้นตั้งอยู พรอมเลขที่ วัน เดือน ป ที่ใหความยินยอม
(๒๗) ระบุเลขที่ วัน เดือน ป ตามใบอนุญาตของกรมเจาทาหรือระบุชื่อขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ที่รับโอนภารกิจจากกรมเจาทา
(๒๘) ระบุเลขที่ วัน เดือน ป ตามหนังสือที่ไดรับความเห็นชอบจากสวนราชการอื่น เชน กรมปาไม
(ที่ดินในเขตปาสงวนแหงชาติ) สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ทีด่ ินในเขตปฏิรูปที่ดิน)
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (ที่ดินในเขตนิคมสรางตนเอง) เปนตน
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(๒๙) ระบุชื่อ นามสกุล ของผูอํานวยการโครงการฯ พรอมเขียนชื่อ นามสกุล ตัวบรรจงในวงเล็บ
(๓๐) ระบุชื่อ นามสกุล ของผูรับอนุญาตตาม ขอ (๖) พรอมเขียนชื่อ นามสกุล ตัวบรรจงในวงเล็บ
หมายเหตุ
การออกหนังสืออนุญาตใหใชพื้นที่เพื่อกอสรางสิ่งปลูกสรางชั่วคราว เชน ศาลาพักผูโดยสาร ศาลา
เอนกประสงค ที่พักสายตรวจตํารวจ (ปอมยามตํารวจ) ศาลาทาน้ํา ลานกีฬา สวนหยอม ปรับปรุงภูมิทัศน
สวนสาธารณะ ฯลฯ

- ข 33 -

ผ.ย. ๔๒
หนังสืออนุญาตใหใชที่ดินเขตคันคลองและชานคลองเพื่อฝงทอระบายน้ํา
ที่ผานระบบบําบัดน้ําเสียลงคลอง
(๑)
.

ที่

(๓) /

โครงการ
วันที่
เดือน

(๓)

(๒)

.

พ.ศ.

.

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๕ แหงพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง
พุทธศักราช ๒๔๘๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๗
นาย
(๔)
ตําแหนง ผูอํานวยการโครงการ
(๒)
เปนเจาพนักงาน ไดออกหนังสืออนุญาตฉบับนี้ใหแก
(๕)
โดย
(๖)
ตําแหนง
(๗)
อายุ (๘) ป สัญชาติ
(๙)
เปนผูแทน ตามหนังสือ/หรือหนังสือมอบอํานาจที่
(๑๐)
ลงวันที่ (๑๐) เดือน
(๑๐)
พ.ศ.
(๑๐)
สํานักงานตั้งอยูเลขที่
(๑๑)
ตําบล/ แขวง
(๑๑)
.อําเภอ/เขต
(๑๑)
ถนน
(๑๑)
จังหวั ด
(๑๑)
เพื่ อเปน หลัก ฐานวา ไดอ นุญ าตใหใช ที่ดิน เขตคัน คลองและชานคลอง
(๑๒)
ณ กิโลเมตรที่
(๑๓)
ตําบล/แขวง
(๑๓)
อําเภอ/เขต
(๑๓)
จังหวัด
(๑๓)
เพื่อการระบายน้ําที่ผานระบบบําบัด
น้ําเสียโดยไมเปนอันตรายตอการชลประทาน โดยมีเงื่อนไขดังตอไปนี้.ขอ ๑ อนุญาตใหฝงทอ
(๑๔)
ขนาด Ø
(๑๔)
เมตร
แถว) ยาว
(๑๔)
ณ กิโลเมตรที่
(๑๓)
.
(จํานวน
(๑๔)
ธรณีทออยูที่ระดับ
(๑๕)
เมตร รทก. เพื่อระบายน้ําที่ไดจัดทําใหมีคุณภาพถูกตองตามมาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้ง
ในทางน้ําชลประทานของกรมชลประทาน ซึ่งเปนน้ําที่ไมเปนอันตรายแกการเกษตรกรรม การอุปโภค – บริโภค
และหรือสุขอนามัย ในทางน้ําชลประทาน การฝงทอใหดําเนินการตามแบบแปลนแผนผังของ
(๑๖)
หมายเลข
(๑๖)
จํานวน (๑๖)
แผน และแผนที่รูปตัดของโครงการ
(๑๖)
หมายเลข
(๑๖)
จํานวน (๑๖)
แผน และแบบอาคารควบคุมน้ําเสียของกรมชลประทาน
รวมจํานวน
(๑๖)
แผน ซึ่งแนบทายหนังสืออนุญาตฉบับนี้และใหถือเปนสวนหนึ่งของหนังสืออนุญาตฉบับนี้
และจะตองปฏิบัติตามบันทึกยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขของกรมธนารักษ แนบทายหนังสือกรมธนารักษ ที่ (๑๗)
ลงวันที่.................(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 กอนที่ผูรับอนุญาตจะดําเนินการฝงทอจะตองแจงใหผูอํานวยการโครงการ
(๒)
..............................................ทราบลวงหนาไมนอยกวา ๗ วัน เพื่อจะไดสงเจาหนาที่ชลประทานไปกําหนดแนวทอ
ระดับทอ ระยะ และรายละเอียดตางๆ ให แลวจึงจะดําเนินการได

.

ข อ ๓ ผู รั บ อนุ ญ าตจะต อ งจั ด ให มี วิ ศ วกร ผู อ อกแบบและคํ า นวณ และควบคุ ม การก อ สร า ง
ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ และกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
พ.ศ. ๒๕๕๐ นายชางชลประทานมีสิทธิจะเขาตรวจสอบการกอสราง และถาเห็นวาการกอสรางผิดพลาดอันเนื่องจาก
ไมเปนไปตามเงื่อนไขแบบแปลนหรือเพื่อความเหมาะสม ถาวร นายชางชลประทานมีสิทธิสั่งใหแกไข รื้อยาย เพื่อใหเปน
การถูกตอง ซึ่งผูรับอนุญาตจะตองปฏิบัติตามทันที และในการเปลี่ยนแปลงแกไขนี้ ผูรับอนุญาตจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ
จากกรมชลประทานมิได
ขอ ๔ ในระหวางดําเนินการฝงทอ ผูรับอนุญาตจะตองยินยอมใหนายชางชลประทานตรวจดูการฝงทอได
ถ า นายช า งชลประทานเห็ น ว า การฝ ง ท อ ไม ถู ก ต อ ง หรื อ เห็ น สมควรให แ ก ไ ขเปลี่ ย นแปลงเพื่ อ ความเหมาะสม
นายช า งชลประทานมี อํา นาจสั่ งแก ไขเปลี่ ย นแปลงได และผูรับ อนุญ าตจะตอ งปฏิบัติต ามทัน ที โดยจะเรีย กรอ ง
คาเสียหายใดๆ จากกรมชลประทานมิได ถาผูรับอนุญาตไมปฏิบัติตาม นายชางชลประทานมีอํานาจสั่งใหรื้อถอนทอ
ออกไปใหพนทางน้ําชลประทาน เขตคันคลอง ชานคลอง และทําที่ดินใหคงสภาพเดิม ตลอดจนมีสิทธิเรียกรองใหชดใช
คาเสียหายได
ขอ ๕ เมื่อผูรับอนุญาตฝงทอถูกตองตามเงื่อนไขในหนังสืออนุญาตนี้ และตามที่นายชางชลประทาน
สั่งกระทําแลว ผูรับอนุญาตจะตองปรับปรุงดินหลังทอใหเรียบรอยคงสภาพเดิม และจะตองซอมแซมบํารุงรักษาที่ดิน
บริเวณที่ฝงทอมิใหชํารุดทรุดโทรม ไมขุดทําลายที่ดินในเขตที่ดินของกรมชลประทานใหเสียหายผิดไปจากสภาพเดิม
ถาจะทําการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือตอเติมสวนหนึ่งสวนใดนอกเหนือไปจากที่กําหนดในหนังสืออนุญาตฉบับนี้ จะตอง
ไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากกรมชลประทานเสียกอนทุกคราวไป
ชลประทาน

ขอ ๖ ในการดําเนินการฝงทอ ผูรับอนุญาตจะตองระมัดระวังมิใหคันคลอง ชานคลอง หรือน้ําในทางน้ํา
(๑๒)
สกปรก
ขอ ๗ อนุญาตใหระบายน้ําที่ผานระบบบําบัดน้ําเสียตามมาตรฐานที่กําหนดไวแลวเทานั้น

ขอ ๘ โดยที่ทางน้ําชลประทาน
(๑๒)
กรมชลประทานจัดทําขึ้น
สําหรั บการชลประทานเปนประการสํ าคั ญ เพื่ อประโยชนในการเกษตรกรรม และมีการใชน้ําเพื่ออุปโภค – บริโ ภค
รวมอยูดวยเปนจํานวนมากอยูกอนแลว ฉะนั้นเมื่อผูรับอนุญาตอาศัยทางน้ําชลประทาน เพื่อระบายน้ํานั้น ผูรับอนุญาต
ไดทราบและรับที่จะดําเนินการใหน้ําที่ระบายลงทางน้ําชลประทาน
(๑๒)
เปนน้ําที่ไมเปน
อัน ตรายแก การเกษตรกรรม การอุ ป โภค - บริโ ภค หรือสุขอนามั ย เสีย กอนที่จ ะระบายลงสูทางน้ําชลประทาน
(๑๒)
โดยจัดทําใหมีคุณภาพถูกตองตามมาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้งในทางน้ําชลประทาน
ของกรมชลประทานตามรายละเอียดแนบทายหนังสืออนุญาตฉบับนี้ ซึ่งถือวาเปนเงื่อนไขของการอนุญาตดวย
.
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ขอ ๙ กอนที่ผูรับอนุญาตระบายน้ําลงทางน้ําชลประทาน
(๑๒)
ผูรับอนุญาตจะตองจัดทําน้ําที่จะระบายลงทางน้ําชลประทานใหเปนน้ําดีมีคุณภาพตามที่กําหนดในมาตรฐานคุณภาพ
น้ําทิ้งในทางน้ําชลประทาน และตองแจงใหผูอํานวยการโครงการ
(๒)
ทราบ
เพื่อเก็บตัวอยางน้ําที่ระบายลงคลองชลประทานที่บอพักตอนปลายทอไปทําการตรวจสอบคุณภาพน้ํากอน ถาไดมาตรฐาน
ที่กําหนดแลวจึงจะระบายน้ําลงทางน้ําชลประทานได และเพื่อใหเปนไปตามเงื่อนไขการควบคุมน้ําที่จะระบายลงทางน้ํา
ชลประทาน
(๑๒)
มิใหเกิดอันตรายแกการเกษตรกรรม การอุปโภค - บริโภค ผูรับอนุญาต
จะตองจัดทําและปฏิบัติดังนี้
๙.๑ ผูรับอนุญาตตองทําบัน ทึกจดปริมาณน้ําทั้งหมดที่ร ะบายลงทางน้ําชลประทาน.................
(๑๒)
ในแตละวัน ทุกวันไป เพื่อใหเจาหนาที่ของกรมชลประทานตรวจสอบ
.

.

๙.๒ ผูรับอนุญาตเปนผูออกคาใชจายทั้งสิ้น เพื่อใหเจาหนาที่ของกรมชลประทานเก็บน้ําปลายทอระบายน้ํา
ตรวจสอบคุณภาพเปนประจํา ดังนี้คือ
ตรวจสอบ “DO , BOD5 , SS , pH , TDS ” สัปดาหละ ๑ ครั้ง หรือมากกวาสัปดาหละ ๑ ครั้ง
เพื่อจดบันทึกเปนหลักฐานประกอบการพิจารณาตออายุการอนุญาตในคราวตอไป
ตรวจสอบ “TOXIC Metals Cyanide NH3 – N , oil and Detergents” ทุก ๓ เดือน หรือตามที่
กรมชลประทานจะเห็นสมควร เพื่อจดบันทึกเปนหลักฐานประกอบการตอการอนุญาตในคราวตอไป
ถาไมมีบันทึกดังกลาวขางตน กรมชลประทานจะไมพิจารณาการตออายุหนังสืออนุญาตในคราวตอไป
ขอ ๑๐ ในกรณีมีผูรองเรียนวาไดรับ ความเดือดรอนจากน้ําในทางน้ําชลประทานเนาเหม็น หรือ
เปนอันตรายแกการเกษตรกรรม การอุปโภค – บริโภค และหรือสุขอนามัย เพื่อเปนการบรรเทาความเดือดรอนหรือ
ความเสียหายผูรับอนุญาตจะตองหยุดระบายน้ําลงทางน้ําชลประทาน
(๑๒)
ในทันทีที่กรมชลประทานหรือผูแทนของกรมชลประทานแจงใหผูรับอนุญาตหยุดการระบายน้ําเปนลายลักษณอักษร
และถา กรมชลประทานตรวจสอบได ห ลั กฐานวาเปน ความผิดของผูรับอนุญ าตถือวาการอนุญ าตเปน อัน สิ้นสุดลง
และกรมชลประทานมีสิทธิที่จะปดกุญแจ GATE VALVE ของทอระบายน้ํานี้ได ผูรับอนุญาตจะยกกําหนดเวลา
ตามหนังสืออนุญาตขึ้นมาเปนขอโตแยงคัดคานอยางหนึ่งอยางใดมิได และหรือจะเรียกรองคาเสียหายคาใชจายใดๆ
จากกรมชลประทานมิไดทั้งสิ้น
.

ผูรับอนุญาตจะตองจัดเตรียมบริเวณที่ดิน และวิธีการจัดน้ําเสียภายในที่ดินของผูรับอนุญาตไวเปน
การลวงหนา เพื่อในทันทีที่กรมชลประทานสั่งปดทอระบายน้ําที่สรางเชื่อมกับทางน้ําชลประทาน
(๑๒)
ผูรับอนุญาตจะไดดําเนินการระบายน้ําลงภายในที่ดินของผูรับอนุญาต
ขอ ๑๑ ตามเงื่อนไขการอนุญาต น้ําที่ระบายลงทางน้ําชลประทาน
( ๑๒)
จะตองเปนน้ํ าที่ไม เปนอันตรายแกการชลประทาน การอุปโภค – บริ โภค และหรื อสุขอนามัย ฉะนั้ นถาการระบายน้ํา
ของผูรับอนุญาตจะเปนอันตรายแกการชลประทาน การอุปโภค – บริโภค และหรือสุขอนามัยแลว เปนการฝาฝน มาตรา ๒๘
แหงพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๘ มีโทษตามที่กําหนดในมาตรา ๓๗ แหงพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕
แก ไขเพิ่ มเติ มโดยพระราชบั ญ ญั ติการชลประทานหลวง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๘ นอกจากฝาฝนพระราชบัญญัติ
การชลประทานหลวงดั ง กล า วแล ว ผู รั บ อนุ ญ าตอาจมี ค วามผิ ด ตามกฎหมายอื่ น และผู รั บ อนุ ญ าตจะต อ งเป น
ผูรับผิดชอบชดใชคาเสียหายทั้งหมด
.

.
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ขอ ๑๒ นอกเหนือจากการเขาตรวจสอบตามเงื่อนไขขอ ๘ ผูรับอนุญาตตองยินยอมใหเจาหนาที่
ของกรมชลประทาน เขาตรวจดูการระบายน้ําตามหนังสืออนุญาตไว และผูรับอนุญาตยินยอมปฏิบัติตามคําสั่งหรือ
คําแนะนําของเจาพนักงานชลประทานทุกประการ
ขอ ๑๓ ในกรณีน้ําในทางน้ําชลประทาน
(๑๒)
หรือในไรนาหรือในที่ดิน
บริ เ วณใกล เ คี ย งมี ป ริ มาณมาก น า จะเปน อั น ตรายแกการเพาะปลูกไมวาดว ยเหตุธ รรมชาติห รือเหตุอื่น ใด เพื่อ
ประโยชนแกการชลประทานในระบบการชลประทานจําเปนตองระบายน้ําออกจากทางน้ําชลประทาน..........................
(๑๒)
หากไรนาหรือที่ดิน และแหลงน้ําเกี่ยวกับการเกษตรกรรมในระยะที่พืชหรือ
การเกษตรกรรมไมตองการน้ําโดยเรงดวน เพื่อปองกันความเสียหายแกขาวหรือพืชไรหรือการเกษตรกรรมอยางอื่น
หรือทรัพยสินของทางราชการหรือเอกชน เมื่อกรมชลประทานแจงใหผูรับอนุญาตหยุดระบายน้ําเปนการชั่วคราว
ผูรับอนุญาตจะตองระบายน้ําตามกําหนดเวลาที่กรมชลประทานแจงใหทราบเปนลายลักษณอักษรดวย
ขอ ๑๔ เพื่อประโยชนแกทางราชการ ถาหากกรมชลประทานมีความจําเปนใหรื้อถอนทอตามที่ได
อนุญาตไวนี้ กรมชลประทานจะแจงใหผูรับอนุญาตทราบเปนลายลักษณอักษร และผูรับอนุญาตจะตองรื้อถอนทอ
ออกไปใหพนทางน้ําชลประทาน เขตคันคลอง ชานคลอง ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับแจงเปนลายลักษณอักษร
และจะตองปรับปรุงบริเวณดังกลาวใหคงสภาพเดิม ถาผูรับอนุญาตเพิกเฉยไมดําเนินการ กรมชลประทานจะดําเนินการ
เอง โดยผูรับอนุญาตจะตองชดใชคาใชจายในการนี้ใหแกกรมชลประทานทั้งสิ้น
ในกรณี ที่ มี เ หตุ ฉุ ก เฉิ น เกิ ด ขึ้ น จํ า เป น จะต อ งรื้ อ ถอนท อ เพื่ อ ความปลอดภั ย ของงานเกี่ ย วกั บ
การชลประทานแล ว กรมชลประทานมี สิ ทธิ ที่ จะดํ าเนิ นการได ทั นที โดยไม ต องแจ งให ผู รั บอนุ ญาตทราบล วงหน า
และผูรับอนุญาตจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ จากกรมชลประทานไมไดทั้งสิ้น
ขอ ๑๕ ถาผูรับอนุญาตไมปฏิบัติใหเปนไปตามเงื่อนไขของหนังสืออนุญาตฉบับนี้ ขอหนึ่งขอใดก็ตาม
กรมชลประทานมีอํานาจที่จะเพิกถอนการอนุญาตและระงับการระบายน้ําลงทางน้ําชลประทานทันที โดยผูรับอนุญาต
จะเรียกรองคาเสียหายใดๆ จากกรมชลประทานมิได
ขอ ๑๖ หนังสืออนุญาตฉบับนี้มีกําหนดเวลา
(๒๔)
ป นับตั้งแตวันถัดจากวันที่ผูอนุญาต
ไดลงนามในหนังสืออนุญาตเปนตนไป
กอนครบกํ าหนดเวลาการอนุ ญาตถาหากผูรับอนุญาตยังมีความประสงคจะใชที่ดินเขตคันคลองและ
ชานคลองฝงทอระบายน้ําตอไปอีก ก็ใหทําหนังสือตออายุหนังสืออนุญาตไปยังกรมชลประทานกอนครบกําหนดเวลา
การอนุ ญาตไม น อยกว า ๓๐ วั น นั บ แต วั น สิ้ น สุ ดระยะเวลาการอนุ ญ าต หรื อ นั บ แต การอนุ ญ าตถู ก เพิ ก ถอน
หากผูรับอนุญาตเพิกเฉยไมดําเนินการกรมชลประทานจะดําเนินการเอง โดยผูรับอนุญาตจะตองชดใชคาใชจายแก
กรมชลประทานทั้งสิ้น
ขอ ๑๗ กรณีที่ดินเขตคลองหรือที่ดินที่ขออนุญาต................... .....(๑๒).......................เปนที่ราชพัสดุ
ผูรับอนุญาตไดรับความเห็นชอบหรืออนุญาตจากกรมธนารักษ/ผูวาราชการจังหวัด....................(๒๕)...................แลว
ตามหนังสือที่...................(๒๕)...................ลงวันที่........(๒๕).....เดือน............(๒๕)...........พ.ศ..........(๒๕).........
กอนลงนามในหนังสืออนุญาตผูรับอนุญาตไดชําระคาทดแทนการใชประโยชนที่ดินที่ราชพัสดุวางทอ
บาท (
(๒๖)
) คาธรรมเนียมการตรวจแบบเปนเงิน
ระบายน้ํา เปนเงิน
(๒๖)
(๒๗)
บาท (
(๒๗)
) คาธรรมเนียมการรังวัด เปนเงิน
(๒๗)
บาท
(
(๒๗)
) ใหกับกรมธนารักษ ( โดยสํานักงานธนารักษ
(๒๘)
) แลว
(๒๘) ลงวันที่ (๒๘) เดือน
(๒๘)
พ.ศ (๒๘)
ตามใบเสร็จรับเงินเลขที่ (๒๘) เลมที่
.

.
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กรณีที่ดินเขตคลองหรือที่ดินที่ขออนุญาต
(๑๒)
เปนที่สาธารณประโยชน
อํานาจการดูแลเปนไปตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ พุทธศักราช ๒๔๕๗ ซึ่งผูรับอนุญาตไดรับความ
เห็นชอบจาก
(๒๙)
แลว ตามหนังสือที่
(๒๙)
ลงวันที่
(๒๙) เดือน
(๒๙)
พ.ศ.
(๒๙)
หรือตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ตามหนังสือขององคการบริหารสวนตําบล...... .....(๓๐).............ที่.......(๓๐).......
ลงวันที่.......(๓๐)..........เดือน............(๓๐)...........พ.ศ.........(๓๐)........และตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย
พุทธศักราช ๒๔๕๖ กรมเจาทา หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น อนุญาตใหปลูกสรางสิ่งลวงล้ําลําน้ํา ตามใบอนุญาต
เลขที่
(๓๑)
ลงวันที่ (๓๑) เดือน
(๓๑)
พ.ศ (๓๑)
.

.

.

.

.

กรณีเปนที่ดิน ของรัฐประเภทอื่นซึ่งอยูในความครอบครองดูแลใช ประโยชนของกรมชลประทาน
ตองดําเนินการใหถูกตองตามกฎหมายของสวนราชการนั้น ตามหนังสือของ.................................(๓๒)........................
ที่.................(๓๒)................ลงวันที่..........(๓๒).......เดือน.................(๓๒)..................พ.ศ..........(๓๒)............

(ลงชื่อ)
(

(๓๓)
(๓๓)

เจาพนักงานผูอนุญาต
)

ขาพเจาไดอาน และเขาใจขอความ รายละเอียดของหนังสืออนุญาตฉบับนี้ดีแลว และขอรับรองวา
จะปฏิบัติตามเงื่อนไขของกรมชลประทานโดยเครงครัดทุกประการ
(ลงชื่อ)
(

(๓๔)
(๓๔)

ผูรับอนุญาต
)
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คําอธิบายการกรอกขอความในชองวางตามแบบหนังสืออนุญาตใหใชที่ดิน
เขตคันคลองและชานคลอง เพื่อฝงทอระบายน้ําที่ผานระบบบําบัดน้ําเสีย (ผ.ย. ๔๒)

- การกรอกขอความในหนังสืออนุญาต หัวขอใดไมใชใหใสเครื่องหมาย (-) ลงในชองวางของหัวขอนั้นๆ
หามตัดหัวขอที่ไมใช
ชองที่ (๑) ใหระบุชื่อคลอง ทางน้ําชลประทาน ที่ขออนุญาต
(๒) ระบุชื่อโครงการฯ เจาของพื้นที่ที่ออกหนังสืออนุญาต
(๓) เลขที่/วัน เดือน ป ที่ออกหนังสืออนุญาต
(๔) ชื่อ นามสกุล ของผูอํานวยการโครงการฯ เจาของพื้นที่ที่ออกหนังสืออนุญาต
(๕) ระบุชื่อสวนราชการ นิติบุคคล บุคคลธรรมดา ที่ขออนุญาต
(๖) ระบุชื่อ นามสกุล ของบุคคลที่เปนผูแทนหรือเปนผูที่ไดรับมอบอํานาจ
(๗) ใหระบุตําแหนงของผูแทนหรือผูที่ไดรับมอบอํานาจใหเปนผูดําเนินการ
(๘) อายุของบุคคลขอ (๖)
(๙) สัญชาติของบุคคลขอ (๖)
(๑๐) ใหระบุเลขที่ วัน เดือน ป ของหนังสือที่ยื่นเรื่องขออนุญาตแตถาหากมีการมอบอํานาจ
ใหระบุ เลขที่ วัน เดือน ป ของหนังสือมอบอํานาจ
(๑๑) สถานที่ตั้งของสํานักงานหรือบานเลขที่ พรอมระบุ ถนน ตําบล อําเภอ จังหวัด
(๑๒) ระบุบริเวณที่ขออนุญาต/ทางน้ําคลองอะไร
(๑๓ ระบุกิโลเมตรที่เทาใด ตําบล อําเภอ จังหวัด
(๑๔) ระบุชนิดของทอ ขนาด ยาว (จํานวน..........แถว)
(๑๕) ใหระบุธรณีทออยูระดับน้ําทะเลปานกลาง (รทก.)
(๑๖) ระบุแบบแปลน แผนผัง ของผูขออนุญาต แผนที่รูปตัดของโครงการฯ และแบบอาคารควบคุมน้ําเสีย
พรอมหมายเลข รวมจํานวนแบบของผูขออนุญาตและของโครงการฯ
(๑๗) ระบุและลงวันที่ บันทึกยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขของกรมธนารักษ
ชองที่ (๑๘) ถึงชองที่ (๒๓) ใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาที่กําหนดไวใน
กฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๐
(๑๘) ระบุชื่อ นามสกุล ของวิศวกรผูออกแบบและคํานวณ
(๑๙) ระบุใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภท ภาคีวิศวกร สามัญวิศวกร หรือ วุฒวิ ิศวกร
(๒๐) ระบุใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรม เชน โยธา ไฟฟา
(๒๑) ระบุใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม เลขทะเบียน ภย. สย. หรือ วย.
(๒๒) ระบุวัน เดือน ป ที่หมดอายุของใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
(๒๓) ระบุชื่อ นามสกุล ของวิศวกรผูควบคุมงาน
(๒๔) กําหนดระยะเวลาการอนุญาต ตั้งแต ๒ ป แตไมเกิน ๓ ป
(๒๕) ระบุกรมธนารักษ/สํานักงานธนารักษพื้นที่จังหวัด พรอมระบุเลขที่ วัน เดือน ป ตามหนังสือที่ไดรับ
ความเห็นชอบหรืออนุญาต
(๒๖) ระบุจํานวนเงินที่ผูรับอนุญาตไดชําระใหกรมธนารักษเปนคาทดแทนการใชประโยชนในที่ราชพัสดุ
(๒๗) ระบุจํานวนเงินคาตรวจแบบ และระบุจํานวนเงินคาธรรมเนียมการรังวัด
(๒๘) ใหระบุธนารักษจังหวัด ตามใบเสร็จรับเงิน และระบุเลขที่ เลมที่ พรอมวัน เดือน ป ของใบเสร็จรับเงิน
(๒๙) ระบุชื่อนายอําเภอที่ใหความเห็นชอบ ตามหนังสืออําเภอทองที่ที่ดินนั้นตั้งอยู พรอมเลขที่ วัน เดือน ป
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(๓๐) ระบุชื่อองคการบริหารสวนตําบลที่ที่ดินนั้นตั้งอยู พรอมเลขที่ วัน เดือน ป ที่ใหความยินยอม
(๓๑) ระบุเลขที่ วัน เดือน ป ตามใบอนุญาตของกรมเจาทาหรือระบุชื่อขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ที่รับโอนภารกิจจากกรมเจาทา
(๓๒) ระบุเลขที่ วัน เดือน ป ตามหนังสือที่ไดรับความเห็นชอบจากสวนราชการอื่น เชน กรมปาไม
(ที่ดินในเขตปาสงวนแหงชาติ) สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ทีด่ ินในเขตปฏิรูปที่ดิน)
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (ที่ดินในเขตนิคมสรางตนเอง) เปนตน
(๓๓) ระบุชื่อ นามสกุล ของผูอํานวยการโครงการฯ พรอมเขียนชื่อ นามสกุล ตัวบรรจงในวงเล็บ
(๓๔) ระบุชื่อ นามสกุล ของผูรับอนุญาตตามขอ (๖) พรอมเขียนชื่อ นามสกุล ตัวบรรจงในวงเล็บ
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หนังสืออนุญาตใหขุดลอก
ที่

(๓) /

(๑)

วันที่

โครงการ
เดือน

.

(๒)

(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/หรือหนังสือมอบอํานาจที่
(๑๐)
ลงวันที่
(๑๐)
เดือน
(๑๐)
พ.ศ. (๑๐)
สํานักงานตั้งอยูเลขที่
(๑๑)
ถนน
(๑๑)
ตําบล/ แขวง
(๑๑)
อําเภอ / เขต
(๑๑)
จังหวัด
(๑๑)
เพื่อเปนหลักฐานแสดงวา
ในเขต
(๒)
ไดอนุญาตใหขุดลอก
(๑)
ตั้งแตกิโลเมตรที่
(๑๓)
ถึงกิโลเมตรที่..................(๑๓)...............รวมระยะทาง...........(๑๓).........เมตร
ตําบล/แขวง
(๑๓)
อําเภอ/เขต
(๑๓)
จังหวัด
(๑๓)
ลูกบาศกเมตร โดยมีเงื่อนไขดังตอไปนี้. –
ปริมาณดินที่ขุดได
(๑๔)
.

.

.

.

.

.

.

.

.

ขอ ๑ อนุญาตใหขุดลอก
(๑)
ตามแบบแปลน แผนผังของ
(๑๕)
หมายเลข
(๑๕)
จํานวน (๑๕) แผน
หมายเลข
(๑๖)
จํานวน (๑๖) แผน
และตามแผนที่รูปตัดของโครงการ
(๑๖)
รวมจํานวน (๑๗) แผน ซึ่งแนบทายหนังสืออนุญาตฉบับนี้ และใหถือเปนสวนหนึ่งของหนังสืออนุญาตฉบับนี้

.

.

สํ า หรั บ ดิ น ที่ได จ ากการขุ ดลอก
(๑)
ที่โครงการกําหนด และหามนําไปใชประโยชน หรือนําไปจัดหาประโยชนอื่นโดยเด็ดขาด

ใหกองไวในพื้น ที่

ขอ ๒ ผูรับอนุญาตจะตองทําคันดินลอมรอบบริเวณที่ดินของผูรับอนุญาตใหมีความมั่งคงแข็งแรง
เพื่อปองกันน้ํารั่วไหลไปทําความเดือดรอนแกผูอื่นซึ่งอยูใกลเคียงและเสียน้ําไปโดยเปลาประโยชน
ขอ ๓ กอนที่ผูรับอนุญาตจะดําเนินการขุดลอก จะตองแจงให ผูอํานวยการโครงการ
(๒)
ทราบลวงหนาไมนอยกวา ๗ วัน เพื่อจะไดสงเจาหนาที่ชลประทานไปกําหนด ระยะ
และรายละเอียดตางๆ ใหแลวจึงจะดําเนินการได

.

ขอ ๔ ในระหวางดําเนินการขุดลอก ผูรับอนุญาตจะตองยินยอมใหนายชางชลประทานตรวจดู
การขุดลอกไดถานายชางชลประทานเห็นวาการขุดลอกไมถูกตอง หรือเห็นสมควรใหแกไขเปลี่ยนแปลง เพื่อความ
เหมาะสมนายช า งชลประทานมี อํ า นาจสั่ ง แก ไ ขเปลี่ ย นแปลงได และผู รั บ อนุ ญ าตจะต อ งปฏิ บั ติ ต ามทั น ที
โดยจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ จากกรมชลประทานมิได ถาผูรับอนุญาตไมปฏิบัติตาม นายชางชลประทานมี
อํานาจสั่งใหระงับการขุดลอกในเขต
(๑)
และทําที่ดินใหคงสภาพเดิม
ตลอดจนมีสิทธิเรียกรองใหชดใชคาเสียหายได
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ขอ ๕ เมื่อผูรับอนุญาตทําการขุดลอกถูกตองตามเงื่อนไขในหนังสืออนุญาตนี้ และตามที่นายชาง
ชลประทานสั่งกระทําแลว ผูรับอนุญาตตองปรับปรุงดินบริเวณกอสรางใหเรียบรอยคงสภาพเดิมและจะตองซอมแซม
บํารุงรักษาที่ดินบริเวณที่ขุดลอกมิใหชํารุดทรุดโทรม จะไมขุดทําลายที่ดินเขต
(๑)
ใหเสียหายผิดไปจากสภาพเดิม ถาจะทําการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือตอเติมสวนหนึ่งสวนใดนอกเหนือไปจากเงื่อนไข
ที่กําหนดในหนังสืออนุญาต จะตองไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากกรมชลประทานกอนทุกคราวไป ถาไดทํา
ไปกอนโดยมิไดรับอนุญาต กรมชลประทานมีอํานาจบังคับใหชดใชคาเสียหายแกกรมชลประทานได
.

ขอ ๖ ผูรับอนุญาตจะตองยินยอมใหเจาหนาที่ชลประทานเขาตรวจดูการขุดลอก
(๑)
ตามหนั ง สื อ อนุ ญ าตนี้ ไ ด และผู รั บ อนุ ญ าตยิ น ยอมปฏิ บัติ ต ามคํ าสั่ ง หรื อ คํา แนะนํ าของเจ าหน าที่ ช ลประทาน
ทุกประการ

.

ขอ ๗ ในการดําเนินการขุดลอก ผูรับอนุญาตจะตองระมัดระวังมิใหน้ําในทางน้ําชลประทาน
(๑)
สกปรก

.

ขอ ๘ ถาผูรับอนุญาตไมปฏิบัติใหเปนไปตามเงื่อนไขของหนังสืออนุญาตฉบับนี้ขอหนึ่งขอใดก็ตาม
กรมชลประทานมี อํ า นาจที่ จ ะเพิ ก ถอนการอนุ ญ าตได ทั น ที โดยผู รั บ อนุ ญ าตจะเรี ย กร อ งค า เสี ย หายใดๆ
จากกรมชลประทานมิได
ขอ ๙ กรณีที่ดินเขตคลองหรือที่ดินที่ขออนุญาต..........................(๑๒)...................เปนที่ราชพัสดุ
ผูรับอนุญาตไดรับความเห็นชอบหรืออนุญาตจากกรมธนารักษ/ผูวาราชการจังหวัด................(๑๘)................แลว
ตามหนังสือที่.................(๑๘).................ลงวันที่........(๑๘).........เดือน.............(๑๘)...............พ.ศ.........(๑๘)...........
กอนลงนามในหนังสืออนุญาตผูรับอนุญาตไดชําระคาทดแทนการใชประโยชนที่ดินที่ราชพัสดุเปนเงิน
(๑๙)
บาท (
(๑๙)
) คาธรรมเนียมการตรวจแบบเปนเงิน (๒๐)
บาท
(
(๒๐)
) คาธรรมเนียมการรังวัดเปนเงิน
(๒๐)
บาท
) ใหกับกรมธนารักษ (โดยสํานักงานธนารักษพื้นที่
(
(๒๐)
(๒๑)
) แลว ตามใบเสร็จรับเงินเลขที่
(๒๑)
เลมที่
(๒๑)
ลงวันที่ (๒๑)
เดือน
(๒๑)
พ.ศ
(๒๑)
.

.

.

. . .

.

กรณีที่ดินเขตคลองหรือที่ดินที่ขออนุญาต
(๑๒)
เปนที่สาธารณประโยชน
อํานาจการดูแลเปนไปตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ พุทธศักราช ๒๔๕๗ ซึ่งผูรับอนุญาตไดรับความ
เห็นชอบจาก
(๒๒)
แลว ตามหนังสือที่
(๒๒)
ลงวันที่
(๒๒)
เดือน
(๒๒)
พ.ศ.
(๒๒)
หรือตามพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ตามหนังสือขององคการบริหารสวนตําบล...............(๒๓).......................
ที่...............(๒๓)....................... ลงวันที่.........(๒๓)......เดือน.............(๒๓)................พ.ศ..........(๒๓).........และตาม
พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย พุทธศักราช ๒๔๕๖ กรมเจาทา หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นอนุญาต
ใหปลูกสรางสิ่งลวงล้ําลําน้ํา ตามใบอนุญาตเลขที่
(๒๔)
ลงวันที่ (๒๔) เดือน (๒๔) พ.ศ (๒๔)
.

.

.

.

.

.
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ในกรณีเปนที่ดินของรัฐประเภทอื่นซึ่งอยูในความครอบครองดูแลใชประโยชนของกรมชลประทาน
ตองดําเนินการใหถูกตองตามกฎหมายของสวนราชการนั้น ตามหนังสือของ................................(๒๕)..........................
ที่................(๒๕)...............ลงวันที่.........(๒๕)........เดือน........(๒๕).........พ.ศ........(๒๕)..........
(ลงชื่อ)
(

(๒๖)
(๒๖)

เจาพนักงานผูอนุญาต
)

ขาพเจาไดอาน และเขาใจขอความ รายละเอียดของหนังสืออนุญาตฉบับนี้ดีแลว และขอรับรองวา
จะปฏิบัติตามเงื่อนไขของกรมชลประทานโดยเครงครัดทุกประการ
(ลงชื่อ)
(

(๒๗)
(๒๗)

ผูรับอนุญาต
)
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คําอธิบายการกรอกขอความในชองวางตามแบบหนังสืออนุญาตให
ขุดลอก……………………………………………..……
ในเขตทีด่ ินกรมชลประทาน (ผ.ย. ๔๓ ใชในกรณีสวนราชการขออนุญาต)

- การกรอกขอความในหนังสืออนุญาต หัวขอใดไมใชใหใสเครื่องหมาย (-) ลงในชองวางของหัวขอนั้นๆ
หามตัดหัวขอที่ไมใช
ชองที่ (๑)
(๒)
(๓)
(๔)

ใหระบุชื่อของประเภทที่ขออนุญาต (การขุดลอก คลอง / อางเก็บน้ํา / บอยืม)
ระบุชื่อโครงการชลประทาน เจาของพื้นที่ที่ออกหนังสืออนุญาต
เลขที่/วัน เดือน ป ที่ออกหนังสืออนุญาต
ชื่อ นามสกุล ของผูอํานวยการโครงการฯ เจาของพื้นทีท่ ี่ออกหนังสืออนุญาต ตามคําสัง่ กรมชลประทาน
ที่ ข ๕๑๗/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔
(๕) ระบุชื่อ สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ นิติบุคคล บุคคลธรรมดา ที่ขออนุญาต
(๖) ระบุชื่อ นามสกุล ของบุคคลที่เปนผูแทนหรือเปนผูที่ไดรับมอบอํานาจ
(๗) ใหระบุตําแหนงของผูแทนหรือผูที่ไดรับมอบอํานาจใหเปนผูดําเนินการ
(๘) อายุ ของบุคคลตาม ขอ ๖
(๙) สัญชาติของบุคคลตาม ขอ ๖
(๑๐) ใหระบุเลขที่ วัน เดือน ป ของหนังสือที่ยื่นเรื่องขออนุญาต แตถาหากมีการมอบอํานาจใหระบุ
เลขที่ วัน เดือน ป ของหนังสือมอบอํานาจ
(๑๑) ใหระบุสถานที่ตั้งของสํานักงานหรือบานเลขที่ พรอมระบุ ถนน ตําบล อําเภอ จังหวัด
(๑๒) ระบุบริเวณที่ขออนุญาต
(๑๓) ระบุกิโลเมตรที่เทาใด ถึงกิโลเมตรที่เทาใด รวมระยะทางทั้งหมดเทาใด พรอมระบุตําบล
อําเภอ จังหวัด
(๑๔) ระบุปริมาณของดินที่ไดจากการขุดลอก
(๑๕) ระบุแบบแปลน แผนผัง ที่ใชในการขุดลอกของผูขออนุญาต หมายเลขและจํานวนกี่แผน
(๑๖) ระบุแบบแผนที่รูปตัดของโครงการฯ หมายเลขและจํานวนกี่แผน
(๑๗) รวมจํานวนแบบของผูขออนุญาตและของโครงการฯ
(๑๘) ระบุกรมธนารักษ/สํานักงานธนารักษพื้นที่จังหวัด พรอมระบุเลขที่ วัน เดือน ป ตามหนังสือที่ไดรับ
ความเห็นชอบหรืออนุญาต
(๑๙) ระบุจํานวนเงินที่ผูรับอนุญาตไดชําระเปนคาทดแทนการใชประโยชนในที่ราชพัสดุ
(๒๐) ระบุจํานวนเงินคาตรวจแบบ คาธรรมเนียมการรังวัด
(๒๑) ระบุสํานักงานธนารักษพื้นที่ตามใบเสร็จรับเงิน พรอมระบุเลขที่ เลมที่ และวัน เดือน ป
ของใบเสร็จรับเงิน
(๒๒) ระบุชื่อนายอําเภอที่ใหความเห็นชอบ ตามหนังสืออําเภอทองที่ที่ดินนั้นตั้งอยู พรอมเลขที่ วัน เดือน ป
(๒๓) ระบุชื่อองคการบริหารสวนตําบลที่ที่ดินนั้นตั้งอยู พรอมเลขที่ วัน เดือน ป ที่ใหความยินยอม
(๒๔) ระบุเลขที่ วัน เดือน ป ตามใบอนุญาตของกรมเจาทาหรือระบุชื่อขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ที่รับโอนภารกิจจากกรมเจาทา
(๒๕) ระบุเลขที่ วัน เดือน ป ตามหนังสือที่ไดรับความเห็นชอบจากสวนราชการอื่น เชน กรมปาไม
(ที่ดินในเขตปาสงวนแหงชาติ) สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ทีด่ ินในเขตปฏิรูปที่ดิน)
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (ที่ดินในเขตนิคมสรางตนเอง) เปนตน
(๒๖) ระบุชื่อ นามสกุล ของผูอํานวยการโครงการฯ พรอมเขียนชื่อ นามสกุล ตัวบรรจงในวงเล็บ
(๒๗) ระบุชื่อ นามสกุล ของผูรับอนุญาตตาม ขอ ๖ พรอมเขียนชื่อ นามสกุล ตัวบรรจงในวงเล็บ

- ข 44 -

ผ.ย. ๔๔
หนังสืออนุญาตใหกอสรางอาคารปองกันตลิ่งทางน้ําชลประทาน
ที่

(๓) /

โครงการ
วันที่
เดือน

(๒)
(๓)

(๑)

.

.

พ.ศ

.

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๓ แหงพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๗
นาย
(๔)
ตําแหนง ผูอํานวยการโครงการ
(๒)
เป น เจ าพนั กงาน ได ออกหนั งสื ออนุ ญ าตฉบั บ นี้ใหแก
(๕)
ตําแหนง
(๗)
อายุ
(๘)
ป
โดย
(๖ )
สัญชาติ
(๙)
เปนผูแทนตามหนังสือ/หรือหนังสือมอบอํานาจ ที่
(๑๐)
ลงวันที่ (๑๐)
เดือน
(๑๐)
พ.ศ. (๑๐) ที่ตั้งสํานักงาน / บานเลขที่
(๑๑)
ตําบล/แขวง
(๑๑)
อําเภอ/เขต
(๑๑)
ถนน
(๑๑)
จังหวัด
(๑๑)
เพื่อเปนหลักฐานแสดงวาไดอนุญาตใหสรางอาคารปองกันตลิ่งทางน้ําชลประทาน
คลอง
(๑)
จากกิ โ ลเมตรที่
(๑๒)
ถึง กิโ ลเมตรที่
(๑๒)
อําเภอ / เขต
(๑๒)
.จังหวัด
(๑๒)
ตําบล / แขวง
(๑๒)
ความยาวเขื่อน
(๑๒)
โดยมีเงื่อนไขดังตอไปนี้.

.

.

.

.

.

.

.

ขอ ๑ อนุญาตใหสรางอาคารปองกันตลิ่งทางน้ําชลประทาน ชนิด
(๑๓)
ใหดําเนินการตามแบบแปลนแผนผังของ
(๑๔)
หมายเลข
(๑๔)
จํานวน (๑๔) แผน
และแผนที่รูปตัดของโครงการ
(๑๕)
หมายเลข
(๑๕)
จํานวน (๑๕)
แผน
รวมจํานวน (๑๖)
แผน ซึ่งแนบทายหนังสืออนุญาตฉบับนี้และใหถือเปนสวนหนึ่งของหนังสืออนุญาตฉบับนี้ดวย
และกรมชลประทานขอแจงระดับตางๆ ที่ใชประกอบการขออนุญาตกอสราง ดังนี้
.

.

ก) ระดับที่จะทําการขุดลอกคลองฯ
(๑๗)
เมตร รทก.
ข) ระดับหลังอาคารปองกันตลิ่ง
(๑๘)
เมตร รทก.
ค) ระยะจากศูนยกลางทางน้ําชลประทานถึงตัวอาคารปองกันตลิ่ง
(๑๙)
เมตร
การพิจารณารากฐานของอาคารปองกันตลิ่งที่จะตอกลงไปในดิน ใหผูสรางถือระดับที่จะทําการขุดลอก
(๑๗)
เมตร รทก. ทั้งนี้ เพื่อมิใหเกิดความเสียหายแกอาคารปองกันตลิ่ง เมื่อกรมชลประทานจะทําการ
ขุดลอกคลอง ในโอกาสตอไป
โดยมี
(๒๐)
เปน วิ ศวกรผู ออกแบบและคํา นวณ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภท
(๒๑)
สาขา
(๒๒)
ตามใบอนุญาตทะเบียน
(๒๓)
วันหมดอายุ
(๒๔)
และมี
(๒๕)
เปน วิศวกรผูควบคุมงานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ประเภท
(๒๑)
สาขา
(๒๒)
ตามใบอนุญาตทะเบียน
(๒๓)
วันหมดอายุ
(๒๔)
และขณะนี้ไมไดถูกเพิกถอนใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพ

.

.

.
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ขอ ๒ แนวอาคารปองกันตลิ่งจะตองสรางเปนแนวขนานกับแนวกระแสน้ําในทางน้ําชลประทาน
ณ บริเวณที่จะทําการกอสราง และใหขนานกับแนวตลิ่งทั่วไป
ขอ ๓ กอนดําเนินการกอสราง ผูรับอนุญาตจะตองแจงใหผูอํานวยการโครงการ
(๒)
ทราบลวงหนาไมนอยกวา ๗ วัน เพื่อจะไดสงเจาหนาที่ชลประทานไปกําหนดแนว ระดับ ระยะตางๆ
และแนวเขตอาคารปองกันตลิ่งใหแลว จึงจะดําเนินการได
ขอ ๔ ผู รั บอนุ ญาตจะต องยิ นยอมให เรื อขุ ดหรื อรถขุ ดของกรมชลประทานทิ้ งดิ นซึ่ งขุ ดลอกขึ้ น
จากคลองไวบนตลิ่งเหนืออาคารปองกันตลิ่งนี้ได หากอาคารปองกันตลิ่งนี้ชํารุดเสียหายดวยประการใดๆ ก็ตาม
อันเนื่องจาก การขุดลอกคลอง หรือกรณีอื่นๆ ผูรับอนุญาตจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ จากกรมชลประทานไมไดทั้งสิ้น
ขอ ๕ ผูรับอนุญาตตองบํารุงรักษาซอมแซมอาคารปองกันตลิ่งนี้ใหอยูในสภาพที่ดีอยูเสมอ ไมปลอยให
อาคารปรั กหั กพั งยื่ นลงไปในทางน้ํ าชลประทาน ซึ่ งเป นการกี ดขวางทางน้ํ าชลประทาน โดยผู รั บอนุ ญาตต อ งเป น
ผูออกคาใชจายในการซอมแซมบํารุงรักษาทั้งสิ้น
ขอ ๖ ผู รั บ อนุ ญ าตจะต อ งจั ด ให มี วิ ศ วกรผู อ อกแบบและคํา นวณ และควบคุ ม การกอสราง
ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ และกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
พ.ศ. ๒๕๕๐ นายชางชลประทานมีสิทธิจะเขาตรวจสอบการกอสราง และถาเห็นวาการกอสรางผิดพลาด อันเนื่องจาก
ไมเปนไปตามเงื่อนไขแบบแปลนหรือเพื่อความเหมาะสม นายชางชลประทานมีสิทธิสั่งใหแกไข รื้อยายเพื่อใหเปนการ
ถูกตอง ซึ่งผูรับอนุญาตจะตองปฏิบัติตามทันที และในการเปลี่ยนแปลงแกไขนี้ผูรับอนุญาต จะเรียกรองคาเสียหายใดๆ
จากกรมชลประทานมิได
ขอ ๗ ผูรับอนุญาตจะตองบํารุงรักษาที่กอสราง ไมใหชํารุดทรุดโทรม และจะไมเททิ้งสิ่งโสโครก
ขยะมูลฝอย หรือขุดทําลายที่ดินชานคลองของกรมชลประทานใหเสียหายผิดไปจากสภาพเดิม ถาจะทําการรื้อถอนหรือ
ตอเติมสวนหนึ่งสวนใดของอาคารปองกันตลิ่งนี้ใหนอกเหนือจากแบบแปลน จะตองไดรับอนุญาตจากกรมชลประทาน
เปนลายลักษณอักษรเสียกอนทุกครั้งไป ถาไดทําไปกอนโดยไมไดรับอนุญาต กรมชลประทานมีอํานาจบังคับใหรื้อถอน
และหรือใหใชคาเสียหายแกกรมชลประทานได
.

..

.

.

ขอ ๘ ถากรมชลประทานตองการที่ดินบริเวณที่สรางอาคารปองกันตลิ่งนี้ เพื่อประโยชนในราชการ
จะแจ งให ทราบเป นลายลั กษณ อักษร ผู รั บอนุ ญาตจะต องรื้ อถอนอาคารปองกันตลิ่งที่สรางไวออกไปใหพนเขตที่ดิน
ของกรมชลประทานภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือบอกกลาว โดยผูรับอนุญาตจะยกเอาประโยชนแหงเงื่อนไขเวลา
ของหนังสืออนุญาตมาโตแยงใดๆ มิได และจะตองปรับปรุงที่ดินที่สรางอาคารปองกันตลิ่งนี้ใหคงสภาพเดิม ถาไมรื้อถอน
กรมชลประทานจะรื้อถอนเอง โดยผูรับอนุญาตจะตองออกคาใชจายในการนี้ใหแกกรมชลประทานทั้งสิ้น
ขอ ๙ เมื่อผูรับอนุญาตสรางอาคารปองกันตลิ่งเสร็จแลว หามทําการเพาะปลูกลงในเขตคันคลอง
หรือครอบครอง ในกรณีที่เขตคันคลองบริเวณนี้ไมมีหรือนอยกวาระยะ ๓.๐๐ เมตร นับตั้งแตสันเขื่อนขึ้นมา ผูรับอนุญาต
ยินยอมสละที่ดินเพื่อใหกรมชลประทานมีเขตคันคลอง นับตั้งแตสันอาคารปองกันตลิ่งขึ้นมาเปนระยะ ๓.๐๐ เมตร
ตลอดแนวเขตที่ดินเพื่อประโยชนในกิจการชลประทาน
ขอ ๑๐ การอนุญาตใหสรางอาคารปองกันตลิ่งทางน้ําชลประทานแหงนี้มีกําหนด...........(๒๖)........ป
นับแตวันถัดจากวันที่ผูอนุญาตไดลงนามในหนังสืออนุญาตเปนตนไป
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เมื่อครบกําหนดระยะเวลาอนุญาตแลว ถาผูรับอนุญาตยังมีความประสงคจะขอใชที่ดินริมทางน้ํา
ชลประทานคลอง
(๑)
ตอไปอีก ก็ใหทํ าหนังสื อขอต ออายุ ห นังสื ออนุญ าตไปยังกรม
ชลประทานกอนสิ้น สุดระยะเวลาอนุ ญาตไมน อยกวา ๓๐ วัน แต กรมชลประทานสงวนสิ ทธิ์ที่จะอนุญาตหรือไมก็ได
โดยจะคํานึงถึงงานชลประทานเปนประการสําคัญ
ขอ ๑๑ ผูรับอนุญาตจะตองดําเนินการกอสรางอาคารปองกันตลิ่งทางน้ําชลประทาน ภายใน ๒ ป
นับแตวันถัดจากวันที่ผูอนุญาตไดลงนามในหนังสืออนุญาต และจะตองเริ่มดําเนินการกอสรางอาคารปองกันตลิ่ง
ทางน้ําชลประทาน ภายใน
(๒๗)
วัน
ขอ ๑๒ ถ าผู รั บอนุ ญาตไม ปฏิ บั ติให เปนไปตามเงื่อนไขข อหนึ่ งขอใดดังกลาวมานี้ กรมชลประทาน
มีอํานาจที่จะเพิกถอนการอนุญาตไดทันที
เมื่ อสิ้ นสุ ดระยะเวลาการอนุ ญาตหรือการอนุญาตถูกเพิกถอนดังกลาวมาแลว ผูรับอนุญ าตจะตอง
ดําเนิ น การรื้ อถอนสิ่ งปลู ก สร า งออกไป และทํ าที่ ดินใหคงสภาพเดิมภายในกําหนดเวลาที่ กรมชลประทานกํ า หนด
หากผูรับอนุญาตเพิกเฉยไมดําเนินการ กรมชลประทานจะดําเนินการเอง โดยผูรับอนุญาตจะตองชดใชคาใชจายใหแก
กรมชลประทานทั้งสิ้น
ขอ ๑๓ กรณีที่ดินเขตคลองหรือที่ดินที่ขออนุญาต
(๑)
ผูรับอนุญาตไดรับความเห็นชอบหรืออนุญาตจากกรมธนารักษ/ผูวาราชการจังหวัด
ลงวันที่ (๒๘) เดือน
(๒๘)
พ.ศ
ตามหนังสือที่
(๒๘)

เปนที่ราชพัสดุ
(๒๘)
แลว
(๒๘)
.

ก อนลงนามในหนั งสื ออนุ ญ าตผูรับ อนุ ญ าตไดชํ าระคา ทดแทนการใชป ระโยชนที่ ดิน ที่ร าชพัส ดุ
เปนเงิน (๒๙)
บาท (
(๒๙)
) คาธรรมเนียมการตรวจแบบเปนเงิน (๓๐) บาท
) คาธรรมเนียมการรังวัด เปนเงิน
(๓๐)
บาท
(
(๓๐)
(
(๓๐)
) ใหกับกรมธนารักษ (โดยสํานักงานธนารักษพื้นที่
(๓๑)
) แลว
ตามใบเสร็จรับเงินเลขที่
(๓๑)
เลมที่ (๓๑) ลงวันที่ (๓๑) เดือน
(๓๑)
พ.ศ (๓๑)
.

กรณีที่ดินเขตคลองหรื อที่ดิน ที่ขออนุญาต
(๑)
เปนที่ส าธารณประโยชน
อํานาจการดูแลเปนไปตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ พุทธศักราช ๒๔๕๗ ซึ่งผูรับอนุญาตไดรับความ
เห็นชอบจาก
(๓๒)
แลว ตามหนังสือที่
(๓๒)
ลงวันที่
(๓๒)
เดือน
(๓๒)
พ.ศ. (๓๒)
หรือตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ ตามหนังสือขององคการบริหารสวนตําบล
(๓๓)
ที่ (๓๓)
ลงวันที่ (๓๓)
เดือน
(๓๓)
พ.ศ
(๓๓)
และตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย
พุทธศักราช ๒๔๕๖ กรมเจาทา หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นอนุญาตใหปลูกสรางสิ่งลวงล้ําลําน้ํา ตามใบอนุญาต
เลขที่
(๓๔) ลงวันที่ (๓๔) เดือน
(๓๔)
พ.ศ (๓๔)
.

.

.
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กรณี เ ป น ที่ ดิ น ของรั ฐ ประเภทอื่ น ซึ่ งอยูใ นความครอบครองดู แลใช ประโยชน ของกรมชลประทาน
ตองดําเนิ นการใหถูกต องตามกฎหมายของส วนราชการนั้น ตามหนังสื อของ
(๓๕)
ที่
(๓๕)
ลงวันที่
(๓๕)
เดือน
(๓๕)
พ.ศ
(๓๕)
.

.

.

(ลงชือ่ )
(

(๓๖)
(๓๖)

)

เจาพนักงานผูอนุญาต

ขาพเจาไดอาน และเขาใจขอความ รายละเอียดของหนังสืออนุญาตฉบับนี้ดีแลว และขอรับรองวา
จะปฏิบัติตามเงื่อนไขของกรมชลประทานโดยเครงครัดทุกประการ

(ลงชื่อ)

(

(๓๗)
(๓๗)

ผูรับอนุญาต
)
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คําอธิบายการกรอกขอความในชองวางตามแบบหนังสืออนุญาตใหกอ สราง
อาคารปองกันตลิ่งทางน้ําชลประทาน (ผ.ย. ๔๔)

- การกรอกขอความในหนังสืออนุญาต หัวขอใดไมใชใหใสเครื่องหมาย (-) ลงในชองวางของหัวขอนั้นๆ
หามตัดหัวขอที่ไมใช
ชองที่ (๑) ใหระบุชื่อคลองที่ขออนุญาตกอสรางอาคารปองกันตลิ่ง
(๒) ระบุชื่อโครงการ ฯ เจาของพื้นที่ที่ออกหนังสืออนุญาต
(๓) เลขที่/วัน เดือน ป ที่ออกหนังสืออนุญาต
(๔) ชื่อ นามสกุล ของผูอํานวยการโครงการ ฯ เจาของพื้นที่ที่ออกหนังสืออนุญาต
(๕) ระบุชื่อ สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ นิติบุคคล บุคคลธรรมดา ที่ขออนุญาต
(๖) ระบุชื่อ นามสกุล ของบุคคลที่เปนผูแทนหรือเปนผูที่ไดรับมอบอํานาจ
(๗) ใหระบุตําแหนงของผูแทนหรือผูที่ไดรับมอบอํานาจใหเปนผูดําเนินการ
(๘) อายุของบุคคลตามขอ ๖
(๙) สัญชาติของบุคคลตามขอ ๖
(๑๐) ใหระบุเลขที่ วัน เดือน ป ของหนังสือที่ยื่นเรื่องขออนุญาตแตถาหากมีการมอบอํานาจใหระบุ
เลขที่ วัน เดือน ป ของหนังสือมอบอํานาจ
(๑๑) สถานที่ตั้งของสํานักงานหรือบานเลขที่ พรอมระบุ ถนน ตําบล อําเภอ จังหวัด
(๑๒) ระบุบริเวณกิโลเมตรที่เทาใด ถึง กิโลเมตรที่เทาใด ตําบล อําเภอ จังหวัด พรอมระบุความยาวเขื่อน
(๑๓) ระบุชนิดของวัสดุที่ใชกอสรางอาคารปองกันตลิ่ง
(๑๔) ระบุแบบแปลน แผนผัง ที่ใชในการกอสรางของผูขออนุญาต หมายเลขและจํานวนกี่แผน
(๑๕) ระบุแผนที่รูปตัดของโครงการฯ หมายเลขและจํานวนกี่แผน
(๑๖) รวมจํานวนแบบของผูขอ และของโครงการฯเจาของพื้นที่
(๑๗) ระบุระดับที่จะทําการขุดลอกคลอง
(๑๘) ระบุระดับหลังอาคารปองกันตลิ่ง
(๑๙) ระบุระยะจากศูนยกลางทางน้ําชลประทานถึงตัวอาคารปองกันตลิ่ง
ชองที่ (๒๐) – ชองที่ (๒๕) ใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาที่กําหนดไวใน
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 ที่หมดอายุของใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
(๒๕) ระบุชื่อ นามสกุล ของวิศวกรผูควบคุมงาน
(๒๖) กําหนดระยะเวลาการอนุญาต ตั้งแต ๓ ป แตไมเกิน ๕ ป
(๒๗) ระบุจํานวนวันการกอสรางเขื่อนใหแลวเสร็จภายในกี่วัน
(๒๘) ระบุกรมธนารักษ/สํานักงานธนารักษพื้นที่จังหวัด พรอมระบุเลขที่ วัน เดือน ป ตามหนังสือที่ไดรับ
ความเห็นชอบหรืออนุญาต
(๒๙) ระบุจํานวนเงินที่ผูรับอนุญาตไดชําระใหกรมธนารักษเปนคาทดแทนการใชประโยชนในที่ราชพัสดุ
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(๓๐) ระบุจํานวนเงินคาตรวจแบบ และระบุจํานวนคาธรรมเนียมการรังวัด และในกรณีที่มีการกอสรางกอน
ไดรับอนุญาตใหระบุจํานวนคาเสียหายกรณีกอสรางกอนไดรับอนุญาต
(๓๑) ระบุชื่อกรมธนารักษหรือสํานักงานธนารักษพื้นที่ตามใบเสร็จรับเงิน พรอมระบุเลขที่
เลมที่ วัน เดือน ป ของใบเสร็จรับเงิน
(๓๒) ระบุชื่อนายอําเภอที่ใหความเห็นชอบ ตามหนังสืออําเภอทองที่ที่ดินนั้นตั้งอยู พรอมเลขที่ วัน เดือน ป
(๓๓) ระบุชื่อองคการบริหารสวนตําบลที่ที่ดินนั้นตั้งอยู พรอมเลขที่ วัน เดือน ป ที่ใหความยินยอม
(๓๔) ระบุเลขที่ วัน เดือน ป ตามใบอนุญาตของกรมเจาทาหรือระบุชื่อขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ที่รับโอนภารกิจจากกรมเจาทา
(๓๕) ระบุเลขที่ วัน เดือน ป ตามหนังสือที่ไดรับความเห็นชอบจากสวนราชการอื่น เชน กรมปาไม
(ที่ดินในเขตปาสงวนแหงชาติ) สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ที่ดินในเขตปฏิรปู ที่ดิน)
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (ที่ดินในเขตนิคมสรางตนเอง) เปนตน
(๓๖) ระบุชื่อ นามสกุล ของผูอํานวยการโครงการฯ พรอมเขียนชื่อ นามสกุล ตัวบรรจงในวงเล็บ
(๓๗) ระบุชื่อ นามสกุล ของผูรับอนุญาต พรอมเขียนชื่อตัวบรรจงในวงเล็บ ถาเปนบริษัทประทับตรา
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หนังสืออนุญาตให..........................(๑).........................................สรางถนน ............(๒)............
เชื่อมคัน ..............................(๓)........................................ ณ กม. .................(๔).................
ที่ ................(๕)..............

โครงการ .......................(๖)............................
วันที่ .....(๗)... เดือน .............(๗).......... พ.ศ........(๗).........
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๓ แหงพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที่ 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)....................... ลงวันที่ ...........(๑๐).......
เดือน ............(๑๐)............ พ.ศ.........(๑๐).......... ที่ตั้งสํานักงาน/บานเลขที่ .......(๑๑).......ถนน ..........(๑๑).............
ตําบล ...........(๑๑)......... อําเภอ...........(๑๑)..............จังหวัด ..............(๑๑)..............เพื่อเปนหลักฐานวาไดอนุญาต
ใหใชที่ดินเขตคัน .........................................(๓)...........................................ณ กิโลเมตรที่ ..................(๔).................
เนื้อที่ ...........................(๑๒)...................... ตารางเมตร เพื่อสรางเปนถนนเชื่อมสําหรับเปนทางสัญจรระหวางถนน
บนคัน .......................(๓)............................ กับ............................(๑๓)...............................โดยมีเงื่อนไขดังตอไปนี้.ขอ ๑ ผูรับอนุญาตจะตองสรางถนนลงผิวจราจร....................................(๒).........................................
เชื่อมคัน ..............(๓)................. เขตโครงการ ....................(๖)..........................ณ กิโลเมตรที่.............(๔)..............
การสรางถนนสายนี้อนุโลมตามแบบแปลนแผนผังของผูรับอนุญาตและแบบรูปตัดของโครงการ.................(๖).............
หมายเลขที่.......(๑๔).......รวมจํานวน....(๑๕)......แผน ซึ่งแนบทายหนังสืออนุญาตฉบับนี้ 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 ถนนที่สรางขึ้นนี้ ผูรับอนุญาตตองสรางกวาง......(๒๒).........เมตร ยาว ..........(๒๓)........ เมตร
มีผิวจราจรกวาง.......(๒๔)...... เมตร ไหลถนนกวางขางละ....(๒๕)..... เมตร และลาดขางถนน...........(๒๖)...............
ระดับหลังถนนตรงจุดเชื่อมจะตองอยูที่ ...........(๒๗).........เมตร รทก. แลวลดลาดไปยังที่ดินของผูรับอนุญาต
หลักเกณฑนอกจากที่กลาวมานี้น ายชางชลประทานจะเปนผูกําหนดให และผูรับอนุญาตจะตอง
ปฏิบัติตามดวย
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ข อ ๓ ผู รั บ อนุ ญ าตจะต อ งจั ด ให มี วิ ศ วกร ผู อ อกแบบและคํ า นวณ และควบคุ ม การก อ สร า ง
ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ และกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
พ.ศ. ๒๕๕๐ นายช า งชลประทานมี สิ ท ธิ จ ะเข า ตรวจสอบการก อ สร า ง และถ า เห็ น ว า การก อ สร า งผิ ด พลาด
อัน เนื่ องจากไมเปน ไปตามเงื่อนไขแบบแปลนหรือเพื่อความเหมาะสม นายชางชลประทาน มีสิทธิสั่งใหแกไข
รื้อยาย เพื่อใหเปนการถูกตอง ซึ่งผูรับอนุญาตจะตองปฏิบัติตามทันที และในการเปลี่ยนแปลงแกไขนี้ผูรับอนุญาตจะ
เรียกรองคาเสียหายใดๆ จากกรมชลประทานมิได
ขอ ๔ ผูรับอนุญาตตองฝงทอระบายน้ําขนาด ø ...........(๒๘)............ เมตร ลอดถนนที่ไดรับอนุญาต
ใหสรางนี้ ณ กิโลเมตรที่.....................(๔)................. จํานวน...............(๒๙).............. แถว ใหยาวตลอดความกวาง
ของฐานถนนที่ไดรับอนุญาตใหสรางนี้ ใหระยะหางจากศูนยกลางคัน ...............................(๓)................................
ไมนอยกวา......(๓๐)............ เมตร ระดับธรณีทออยูที่ ..........(๓๑)........ เมตร รทก. ธรณีทอ แนวทอ และรายละเอียด
ตาง ๆ นายชางชลประทานเปนผูกําหนดให ณ บริเวณที่จะทําการกอสราง
กอนที่ผูรับอนุญาตจะลงมือกอสราง จะตองแจงใหผูอํานวยการโครงการ.................(๖)......................
ทราบลวงหนากอนไมนอยกวา ๗ วัน เพื่อนายชางชลประทานจะไดกําหนดระดับ ระยะ แนว และรายละเอียด
ตาง ๆ แลวจึงดําเนินการกอสรางได
ขอ ๕ การขุดดิน ถมดิน และบดดิน ใชแรงคนและรถแทรคเตอร
ขอ ๖ ดินที่จะใชมากอสรางถนน ผูรับอนุญาตจะตองจัดหาจากที่อื่น ซึ่งอยูนอกเขตที่ดินของ
กรมชลประทาน มาถมใหไดขนาดตามที่กําหนด หามขุดดินในเขตที่ดินของกรมชลประทาน
ขอ ๗ เมื่อทําถนนไดตามขนาดเสร็จแลว ผูรับอนุญาตจะตองลงผิวจราจร ...............(๒)....................
เมื่ อ นายช า งชลประทานตรวจสอบผิ ว จราจรได ม าตรฐานแล ว จึ ง จะอนุ ญ าตให ย านพาหนะผ า นได
หากผู รั บ อนุ ญ าตจะลงผิ ว จราจรด ว ยวั ตถุ ช นิ ด อื่น นอกเหนือ จากที่ไ ดรั บ อนุ ญ าต จะต องไดรั บ อนุ ญ าตจาก
กรมชลประทานเปนลายลักษณอักษรกอน
หามมิใหยานพาหนะทุกชนิดผานถนนเชื่อม.............................................(๓)..........................................
ของกรมชลประทาน หากผูรับอนุญาตไมลงผิวจราจรใหถูกตองแลวเสร็จตามกําหนดในวรรคหนึ่ง
ขอ ๘ กรมชลประทานมีอํานาจสั่งปดถนนเชื่อม..................................(๓)...........................................
สายนี้ได ทั้งนี้เพื่อประโยชนของการชลประทาน หรือเพื่อความปลอดภัยของงานเกี่ยวกับการชลประทาน
ผูรับอนุญาตจะตองปฏิบัติตามคําสั่งโดยเครงครัด
ขอ ๙ ผูรับอนุญาตจะตองบํารุงรักษาซอมแซมถนนเชื่อม...............................(๓)..................................
ใหอยูในสภาพที่ดี ไมปลอยใหชํารุดทรุดโทรมหรือขุดทําลายที่ดินบริเวณ..................... (๓)...................................
ของกรมชลประทานใหเสียหายผิดไปจากสภาพเดิม ถาจะทําการซอมแซมหรือตอเติมถนนตอนนี้ใหผิดไปจาก
สภาพเดิม จะตองไดรับอนุญาตจากกรมชลประทานเปนลายลักษณอักษรกอนทุกคราวไป
เมื่อนายช่างชลประทานแนะนําหรื อสัง่ ให้ ทําการซ่อมแซมบํารุงรักษาถนนเชื่อม.............(๓)..........
........................................สายนี้ เปนลายลักษณอักษร ผูรับอนุญาตจะตองจัดซอมแซมทันที ถาผูรับอนุญาต
เพิกเฉยไมดําเนินการ กรมชลประทานอาจพิจารณาสั่งปดถนนหรือเพิกถอนการอนุญาตทันที และเรียกใหชดใช
คาเสียหายใหแกกรมชลประทานดวย
ขอ ๑๐ ในขณะที่ทําการกอสรางถนนเชื่อม........................................... (๓)..........................................
เวลาระหวางพระอาทิตยขึ้นและกอนพระอาทิตยตก ผูรับอนุญาตจะตองยอมใหนายชางชลประทานเขาตรวจดู
การกอสรางได ถาหากนายชางชลประทานพบการกอสรางผิดพลาด อันเนื่องจากไมปฏิบัติใหเปนไปตามเงื่อนไข
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หรือแบบแปลนแผนผัง หรือเนื่องจากแบบแปลนแผนผังไมชัดเจนก็ดี หรือเพื่อความเหมาะสม หรือเพื่อใหเปนไป
ตามหลักวิชาการ นายชางชลประทานมีอํานาจที่จะสั่งใหเปลี่ยนแปลงแกไขเพื่อใหเปนการถูกตอง ซึ่งผูรับอนุญาต
จะต อ งยิ น ยอมปฏิ บั ติ ตามทั นที และในการเปลี่ ยนแปลงแก ไขนี้ ผู รั บอนุ ญาตจะเรี ยกร องค าเสี ยหายใดๆ จาก
กรมชลประทานมิได
ขอ ๑๑ ถากรมชลประทานตองการที่ดินบริเวณที่กอสรางถนนเชื่อม.................... (๓)..........................
........................................... เพื่อใชประโยชนในราชการ จะแจงใหผูรับอนุญาตทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษร
ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น ซึ่งจําเปนจะตองเจาะ ขุด ทําลายหรือถมถนนเชื่อม เพื่อความปลอดภัย
ของงานเกี่ยวกับการชลประทานแลว กรมชลประทานมีสิทธิที่จะดําเนินการไดทันทีทันใด โดยไมตองแจงให
ผูรับอนุญาตทราบลวงหนา และผูรับอนุญาตจะเรียกรองคาสินไหมทดแทนอยางใด ๆ จากกรมชลประทานไมได
ทั้ ง สิ้ น กั บ จะยกเอากํ า หนดเวลาของการอนุ ญ าตตามหนั ง สื อ อนุ ญ าตฉบั บ นี้ ขึ้ น มาเป น ข อ โต แ ย ง คั ด ค า น
อยางหนึ่งอยางใดมิได
ขอ ๑๒ ผู รั บอนุ ญ าตจะต องเปดถนนเปนทางสาธารณะ เพื่ออํานวยความสะดวกแกป ระชาชน
ยานพาหนะของทางราชการและประชาชนใหผานไปมาได โดยเก็บคาผานทางหรือ คาใชจายใด ๆ ไมได
ขอ ๑๓ เมื่ อผู รั บ อนุ ญ าตก อสรางถนนเสร็จ เรียบรอย ผูรับ อนุญ าตจะตองแจง ให ผูอํานวยการ
โครงการ..............................(๖)............................... ทราบ เพื่อตรวจสอบมาตรฐานของถนนและอนุญาตเปดให
ยานพาหนะผานไปมาได
สิ่ ง ของเหลื อ ใช ทั้ ง ปวง ผู รั บ อนุ ญ าตจะต อ งเก็ บ ออกไปใหห มด และจะไม นํ าสิ่ ง ของอื่ น ใดมาวาง
ใหเกะกะหรือสกปรก หรือกอสรางสิ่งหนึ่งสิ่งใด หรือประกอบการคาบนถนนสายนี้เปนอันขาด
ขอ ๑๔ ไม ว า กรณี ใดๆ ผู รั บ อนุญ าตจะยกอายุความขึ้นตอสูกับ กรมชลประทาน เพื่ อใหไดมาซึ่ง
กรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครองในที่ดินที่อนุญาตใหสรางถนนเชื่อม.................................(๓)......................................
ตามจํานวนเนื้อที่ที่อนุญาตไมได
ขอ ๑๕ อนุญาตใหกอสรางถนนเชื่อม..........................................(๓)....................................................
เขตโครงการ ........................ (๖)............................ นับแตในวันที่ผูอนุญาตไดลงนามในหนังสืออนุญาตเปนตนไป
กอนลงนามในหนังสืออนุญาต ผูรับอนุญาตไดชําระคาทดแทนการใชประโยชน ในที่ราชพัสดุเปนเงิน
..........(๓๒)......... บาท ( .........................(๓๒)............................ ) ตามใบเสร็จรับเงินเลมที่ ...............(๓๒)............
เลขที่ .... (๓๒)....... ลงวันที่ .............................. (๓๒)...................................... คาธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน
เปนเงิน ....... (๓๓)......... บาท (............. (๓๓)....................) ตามใบเสร็จรับเงินเลมที่........(๓๓).....เลขที่......(๓๓).....
ลงวันที่........... (๓๓)...........คาธรรมเนียมการรังวัด เปนเงิน .........(๓๔)............บาท (...................(๓๔)....................)
ตามใบเสร็จรับเงินเลมที่ ...... (๓๔)........ เลขที่ .... (๓๔)......ลงวันที่ ...............(๓๔)..................... คาเสียหายกรณี
ดําเนินการกอนไดรับอนุญาต เปนเงิน ............. (๓๕)............... บาท ( ........................(๓๕)..........................)
และผู รับ อนุญ าตได ทําบั นทึ กคํา ยิน ยอมยกทอระบายน้ํา รวมทั้งถนนใหเปน กรรมสิทธิ์ของกระทรวงการคลัง
ในระหวางการใชเพื่อสาธารณประโยชน ผูรับอนุญาตจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขในขอ ๙
ขอ ๑๖ ถ า ผูรั บ อนุ ญ าตไมป ฏิบัติใหเปนไปตามเงื่อนไขแมแตขอหนึ่งขอใด ในหนังสืออนุญาตนี้
กรมชลประทานมีอํานาจที่จะเพิกถอนการอนุญาตไดในทันที ผูรับอนุญาตจะยกเอากําหนดเวลา แหงหนังสือ
อนุญาตฉบับนี้ขึ้นมาเปนขอโตแยง คัดคานอยางหนึ่งอยางใดมิได
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ข อ ๑๗ เมื่ อ ผู รั บ อนุ ญ าตหมดความจํ า เป น จะใช ถ นนที่ ไ ด รั บ อนุ ญ าตนี้ หรื อ สิ้ น สุ ด ระยะเวลา
การอนุ ญาตของกระทรวงการคลัง หรื อการอนุญ าตถู ก เพิ ก ถอนดั ง กล า วมานี้ ผูรั บ อนุ ญ าตจะต องรื้ อ ถอน
สิ่งกอสรางและทําที่ดินใหเรียบรอยคงสภาพเดิมภายในกําหนดเวลาและเงื่อนไขที่กรมชลประทานจะกําหนดให
หากผูรับอนุญาตเพิกเฉย ไมดําเนินการ กรมชลประทานจะดําเนินการเอง โดยผูรับอนุญาตจะตองชดใชคาใชจาย
ให แก กรมชลประทานทั้ งสิ้ น หรื อ กรมชลประทานพิ จ ารณาเห็ น ว า ควรให สิ่ ง ก อ สร า งคงไว ต ามสภาพเดิ ม
กรมชลประทานก็จะแจงใหผูรับอนุญาตทราบเปนลายลักษณอักษร
( ลงชื่อ ) ........................(๘)........................เจาพนักงานผูอนุญาต
(......................................................)
ขาพเจาไดอาน และเขาใจขอความ รายละเอียดของหนังสืออนุญาตฉบับนี้ดีแลว และขอรับรองวาจะ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขของกรมชลประทานโดยเครงครัดทุกประการ
( ลงชื่อ ).......................(๑)..........................ผูรับอนุญาต
(......................................................)
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คําอธิบายการกรอกขอความในชองวางตามแบบหนังสืออนุญาตใหกอสรางทางเชื่อม (ผย.๕๓)

- การกรอกขอความในหนังสืออนุญาต หัวขอใดไมใชใหใสเครื่องหมาย (-) ลงในชองวางของหัวขอนั้นๆ หาม
ตัดหัวขอที่ไมใช
ชองที่ (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) ระบุประเภทของถนนที่สราง เชน ลูกรัง ราดยางแอสฟลท คอนกรีตเสริมเหล็ก
(๓) ระบุบริเวณพื้นที่สรางถนนเชื่อม
(๔) ระบุหลักกิโลเมตรที่เปนจุดกึ่งกลางของถนนทางเชื่อมที่กอสราง
(๕) ออกเลขที่หนังสืออนุญาต
(๖) ระบุชื่อของโครงการฯ เจาของพื้นที่ที่ออกหนังสืออนุญาต
(๗) วัน เดือน ป ที่ออกหนังสืออนุญาต
(๘) ชื่อ นามสกุล ของผูอํานวยการโครงการฯ หรือตําแหนงเทียบเทา เจาของพี้นที่ที่ออกหนังสืออนุญาต
(๙) ชื่อ นามสกุล ตําแหนง อายุ สัญชาติ ของผูรับมอบอํานาจ
(๑๐) ใหระบุเลขที่ วัน เดือน ป ของหนังสือที่ยื่นเรื่องขออนุญาต แตถาหากมีการมอบอํานาจใหระบุเลขที่
วัน เดือน ป ของหนังสือมอบอํานาจ
(๑๑) บานเลขที่ของผูขออนุญาต (ตามทะเบียนบานหรือหนังสือจดทะเบียนของนิติบุคคล) พรอมระบุถนน
ตําบล อําเภอ จังหวัด
(๑๒) จํานวนเนื้อที่ที่ขอใชประโยชน
(๑๓) โฉนดที่ดิน เลขที่ , น.ส. ๓ เลขที่ (ของผูขออนุญาต)
(๑๔) เลขที่แบบของโครงการ
(๑๕) จํานวนแบบของผูขออนุญาต และ โครงการรวมกัน
ชองที่ (๑๖) – ชองที่ (๒๑) ใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาที่กําหนดไว
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 ที่หมดอายุของใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
(๒๑) ระบุชื่อ นามสกุล ของวิศวกรผูควบคุมงาน
(๒๒) ความกวางของตีนลาดของถนน
(๒๓) ความยาวจากไหลทางถนนบนคันคลองไปสุดเขตชลประทาน
(๒๔) ความกวางที่ลงวัสดุเปนผิวจราจร
(๒๕) ความกวางของไหลทางแตละขาง
(๒๖) ตามที่ระบุไวในแบบของโครงการ
(๒๗) ตามที่ระบุไวในแบบของโครงการ
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(๒๘) ตามที่กําหนดไวในแบบของโครงการ
(๒๙) ตามที่ระบุไวในแบบของโครงการ
(๓๐) ตามที่ระบุไวในแบบของโครงการ
(๓๑) ตามที่ระบุไวในแบบของโครงการ
(๓๒) ระบุจํานวนเงินคาทดแทนการใชประโยชน เลขที่ใบเสร็จ เลมที่ วัน เดือน ป (ตามใบเสร็จรับเงินของ
กรมธนารักษที่ขอจากสํานักงานธนารักษจังหวัดพรอมแบบยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไข จป.๒/๓๗
(๓๓) ระบุจํานวนเงินคาธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน เลขที่ใบเสร็จ เลมที่ วัน เดือน ป (ตามใบเสร็จของ
สํานักงานธนารักษจังหวัด)
(๓๔) ระบุจํานวนเงินคาธรรมเนียมการรังวัด เลขที่ ใบเสร็จ เลมที่ วัน เดือน ป (ตามใบเสร็จของสํานักงาน
ธนารักษจังหวัด)
(๓๕) ระบุจํานวนเงินคาเสียหาย (กรณีดําเนินการกอนไดรับอนุญาต)
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หนังสืออนุญาตใหใชที่ดินเขตคันคลอง ชานคลอง
ฉบับที่
(๓)

(๒)

.

.

....................................

ที่

(๕)

/

โครงการ
วันที่........... เดือน

(๕)

(๔)

.

พ.ศ....................

ตามหนังสืออนุญาต ที่ (๖) / ลงวันที่..........…... เดือน
(๖)
พ.ศ. …...........….
และหนังสืออนุญาตฉบับแกไขเพิ่มเติม ที่ (๗)
/ ลงวันที่............…. เดือน …….........…….......….. พ.ศ. ..…….........
อนุญาตให
(๘)
ใชที่ดินเขตคันคลอง / ชานคลอง / คลอง
.
(๙)
ณ กิโลเมตรที่
(๙)
ตําบล/แขวง
(๙)
อําเภอ/เขต …………..............………… จังหวัด ………………………………..เพื่อ
(๑๐)
มีกําหนด
(๑๑)
ป นับตั้งแตวันที่
(๑๑)
เดือน …………………… พ.ศ……….....…. และตามหนังสือ
อนุญาตฉบับที่
(๑๒)
ที่
(๑๒)
ลงวันที่….….........เดือน
(๑๒)
พ.ศ. .................….
ป นับตั้งแตวันที่……...........เดือน
(๑๓)
พ.ศ. ……….........…. นั้น
มีกําหนด
(๑๓)
.

.

บัดนี้ หนังสืออนุญาตฉบับดังกลาวขางตนไดครบอายุการอนุญาตแลว เมื่อวันที่……เดือน (๑๔)
พ.ศ……......….. ผูรับอนุญาตจึงไดยื่นเรื่องราวขอตอหนังสืออนุญาต ตามหนังสือ
(๑๕)
อธิบดีกรมชลประทาน โดย
( 16 )
ตําแหนง ผูอํานวยการ
โครงการ
(๑๗)
ซึ่งเปนเจาพนักงานและผูไดรับมอบหมายอาศัยอํานาจ
ตามความในมาตรา ๒๓แหงพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
การชลประทานหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๔๙๗ และ (ฉบับที่๔) พ.ศ.๒๕๐๗ อนุญาตให
(๑๘)
………………………………………………….........................................................…….……………………………………………………………
…………………………………………………………….…………………........................................................…………… ………………………
…………………………………………………………….………………….......................................................………………………………………
………………………………………........................................................…………………….………………………………………………………
ใชที่ดินเขตคันคลอง / ชานคลอง / คลอง ดังกลาวตอไปอีกมีกําหนด
(๑๙)
ป นับตั้งแตวันที่……...........…..
พ.ศ. ….............……
เดือน
(๑๙) พ.ศ. ……......… และจะครบอายุการอนุญาตในวันที่.....…. เดือน (๑๙)
ทั้งนี้ มีเงื่อนไขตามหนังสืออนุญาต ที่
(๒๐) /
ลงวันที่….........เดือน
(๒๐)
พ.ศ. …….............….
และหนังสืออนุญาต ที่
(๒๑) /
ลงวันที่…................ เดือน
(๒๑)
พ.ศ. …......................….
ตามสําเนาที่แนบมานี้ทุกประการ
.

.

.

(ลงชื่อ)
(

(๒๒)
(๒๒)

เจาพนักงานผูอนุญาต
)
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ตามขอความและรายละเอียดของหนังสืออนุญาตที่กลาวมาขางตนนี้ ขาพเจาไดอานเขาใจขอความโดย
ตลอดแลว และขอรับรองวาจะปฏิบัติใหเปนไปตามความประสงคของกรมชลประทานทุกประการ

(ลงชื่อ)
(

(๒๓)
(๒๓)

ผูรับอนุญาต
)
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คําอธิบายการกรอกขอความในชองวางตามแบบตอหนังสืออนุญาต (ผ.ย.๕๕)

- การกรอกขอความในหนังสืออนุญาต หัวขอใดไมใชใหใสเครื่องหมาย (-) ลงในชองวางของหัวขอนั้นๆ หามตัด
หัวขอที่ไมใช
๑. ใหระบุแบบของหนังสืออนุญาต (ผ.ย.)
๒. ใหระบุชื่อประเภทของหนังสือที่ขออนุญาต
๓. ระบุลําดับที่ของการตออายุหนังสืออนุญาต ฉบับที่ ๑ , ๒ , ๓ , ๔ ………
๔. ระบุชื่อโครงการฯเจาของพื้นที่ที่ออกหนังสืออนุญาต
๕. ระบุเลขที่ วัน เดือน ปที่ตออายุหนังสืออนุญาต
๖. ระบุเลขที่ วัน เดือน ป ของหนังสืออนุญาตฉบับแรก (ใหแนบสําเนามาดวย)
๗. ระบุเลขที่ วัน เดือน ป ของหนังสืออนุญาตฉบับแกไข (กรณีที่มี)
๘. ระบุชื่อ สวนราชการ เอกชน รัฐวิสาหกิจที่ขออนุญาต ที่ตั้ง สํานักงานตั้งอยูที่ใด เลขที่ ถนน ตําบล
อําเภอ จังหวัด โดยระบุชื่อผูดําเนินการขอตออายุหนังสืออนุญาต ตําแหนง อายุ สัญชาติ เปนผูแทน
ตามหนังสือที่ยื่นขอตออายุหนังสืออนุญาต กรณีที่มีการมอบอํานาจใหระบุเปนผูแทนตามหนังสือมอบ
อํานาจเลขที่ วัน เดือน ป
๙. ระบุบริเวณที่ขออนุญาต ระบุกิโลเมตรที่เทาใด ตําบล อําเภอ จังหวัด
๑๐. ระบุใชเพื่อกิจการใด
๑๑. กําหนดระยะเวลาตั้งแต วัน เดือน ปใด ถึงวันเดือน ป ใด
๑๒. ระบุหนังสืออนุญาตฉบับที่เทาใด เลขที่ วัน เดือน ป ของหนังสืออนุญาตฉบับตออายุครั้งหลังสุด
๑๓. ระบุระยะเวลา วัน เดือน ป ของหนังสืออนุญาตตาม ขอ ๑๑ (โดย วันที่ เดือน จะตรงกับหนังสือ
อนุญาตฉบับแรก ยกเวน ป จะเปนไปตามที่มีการตออายุหนังสืออนุญาต โดยจะตองนับปให
ตอเนื่องกัน ทั้งนี้ใหถือวัน เดือน ป ของหนังสืออนุญาตฉบับแรกเปนสําคัญ สวนการนับวันหมดอายุก็
จะครบวันที่ลงนามพอดี)
๑๔. ระบุวัน เดือน ป ที่ครบอายุของหนังสืออนุญาตที่ครบกําหนดระยะเวลาฉบับหลังสุด ตามขอ ๑๑
(คือวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๓)
๑๕. ระบุเลขที่ วัน เดือน ปของหนังสือของผูขออนุญาตที่ยื่นเรื่องขอตออายุ
๑๖. ชื่อ นามสกุลของผูอํานวยการโครงการฯเจาของพื้นที่ที่ออกหนังสืออนุญาตใหตออายุ
๑๗. ระบุชื่อโครงการฯเจาของพื้นที่ที่ออกหนังสืออนุญาต
๑๘. ระบุชื่อสวนราชการ เอกชน รัฐวิสาหกิจที่ขอตออายุหนังสืออนุญาต โดยระบุชื่อผูดําเนินการขอตออายุ
หนังสืออนุญาต หากมีการมอบอํานาจใหระบุชื่อ นามสกุล ของผูรับมอบอํานาจหรือผูแทนพรอมระบุ
เลขที่ วัน เดือน ป ของหนังสือมอบอํานาจ
๑๙. กําหนดระยะเวลาการตออายุหนังสืออนุญาต และใหระบุ วัน เดือน ปใดถึงวันเดือนปที่จะครบกําหนด
ตัวอยางการนับระยะเวลาการตออายุหนังสืออนุญาต การตออายุหนังสืออนุญาตกรณีการขออนุญาต
ระบายน้ําจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือบานจัดสรรฯกําหนดเวลา ๒ ป หรือ ๓ ป แตการขออนุญาต
ประเภทอื่นๆ กําหนดเวลาการตออายุคราวละ ๓ ป หรือ ๕ ป เชน หนังสืออนุญาตลงวันที่ ๑๐
กันยายน ๒๕๕๐ ใหนับวันที่ ๑๑ กันยายน เปนวันเริ่มตน ถา ๓ ป จะครบวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๓
กรณีตออายุ ใหนับวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๓ เปนวันเริ่มตน ถาตออายุ ๒ ป จะครบวันที่ ๑๑
กันยายน ๒๕๕๕
๒๐. ระบุเงื่อนไขตามหนังสืออนุญาตเลขที่ วัน เดือน ปของหนังสืออนุญาตฉบับแรก ตามขอ ๔
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๒๑. ระบุเลขที่ วัน เดือน ป ของหนังสืออนุญาตฉบับแกไขเพิ่มเติม (ถามีตาม ขอ ๖ ตองแนบสําเนามาดวย
หากไมมีไมตองใส)
๒๒. ระบุชื่อ นามสกุลของผูอํานวยการโครงการฯเจาของพื้นที่ที่อนุญาตพรอมเขียนชื่อ นามสกุลตัวบรรจง
ในวงเล็บ
๒๓. ชื่อนามสกุลของผูรับอนุญาต ตามขอ ๑๘ พรอมเขียนชื่อ นามสกุลตัวบรรจงในวงเล็บ

ภาคผนวก ค
เอกสารอางอิง

ของกระทรวงการคลัง และกรมธนารักษ
1. พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518
2. กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช
และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2545
3. กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช
และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
4. กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช
และจัดหาประโยชนเกีย่ วกับที่ราชพัสดุ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
5. คําสั่งกรมธนารักษ ที่ 281/2549 ลงวันที่ 15 พ.ค. 2549
เรื่อง การมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดตามระบบบริหารงานจังหวัด
แบบบูรณาการ
6. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2552
7. คําสั่งกรมธนารักษ ที่ 296/2553 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2553
เรื่อง หลักเกณฑการกําหนดอัตราคาเชา คาทดแทน และคาธรรมเนียมเกี่ยวกับ
การจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ
8. คําสั่งกรมธนารักษ ที่ 508/2553 ลงวันที่ 20 กันยายน 2553
เรื่องมอบอํานาจใหธนารักษพื้นที่ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธนารักษ
9. คําสั่งกรมธนารักษ ที่ 509/2553 ลงวันที่ 20 กันยายน 2553
เรื่อง มอบอํานาจใหผูวา ราชการจังหวัดปฏิบัตริ าชการแทนอธิบดีกรมธนารักษ

ภาคผนวก ง
เอกสารอางอิง

ของกรมชลประทาน
1. พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 และทีแ่ กไขเพิ่มเติม
2. ระเบียบกรมชลประทานวาดวยการขอใชและการจัดหาประโยชนเกี่ยวกับ
ที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน พ.ศ. 2551
3. ประกาศกรมชลประทานเรือ่ งการรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ พ.ศ. 2552
4. คําสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1021/2552 เรือ่ ง แตงตั้งคณะกรรมการกําหนด
หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติการขออนุญาตเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ และการจัดหา
ประโยชนในที่ราชพัสดุ ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2552
5. บันทึกขอความ ที่ ฝผง. 881/2554 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2554
เรื่อง ขออนุมัตใิ ชรหัสและแบบฟอรมที่ปรับปรุงใหมพรอมยกเลิกรหัส
และแบบฟอรมเดิม
6. บันทึกขอความ ที่ E ฝผง. 128/2555 ลงวันที่ 25 มกราคม 2555
เรื่อง ขออนุญาตใชแบบฟอรม ผ.ย. 53, ผ.ย. 54, ผ.ย. 55
7. คําสั่งกรมชลประทานที่ ข 151/2555 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2555
เรื่อง มอบอํานาจในการดําเนินการขอใชที่ดินของรัฐทุกประเภท
8. คําสั่งกรมชลประทานที่ ข152/2555 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2555
เรื่อง มอบอํานาจดําเนินการกรณีหนวยงานของรัฐหรือบุคคลอื่นขอใชที่ดินของรัฐ
ประเภทอื่น ที่กรมชลประทานใชประโยชนนอกเหนือจากที่ราชพัสดุ
9. มาตรฐานการเขียนแบบงานชลประทาน (กรอบชื่อแบบ)

ภาคผนวก จ
เอกสารอางอิง
คําสั่งคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑและวิธกี ารปฏิบัติการขออนุญาตเกี่ยวกับ
ที่ราชพัสดุ และการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ ที่ 1/2554 เรือ่ ง แตงตั้งคณะทํางาน
จัดทําคูมือการปฏิบัติงานดานการขอใชและจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ

ทั้งนี้ นอกจากคณะทํางานจัดทําคูมือการปฏิบัติงานดานการขอใชและจัดหา
ประโยชนในที่ราชพัสดุ ยังมีผูใหขอมูลและคําปรึกษากับคณะทํางาน ดังนี้
1. นายชูชาติ
ศุภวรรธนางกูร ผูอํานวยการโครงการชลประทาน
ปทุมธานี
2. นายนิมิต
เมฆขาว
สวนปฏิบัติการ สํานักชลประทานที่ 10
3. นายพูลสวัสดิ์ แกววิมุติ
หัวหนาฝายบริหาร กองการเงินและ
บัญชี
คณะทํางานฯ ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้

