


สรุปผลการพิจารณาหลักเกณฑ์จากคณะทํางานตามคําสั่งกรมที่ ข. 1148/2556 ลงวันที่ 13 กันยายน 2558

รับรองโดยไม่มีการแก้ไข รับรองโดยให้มีการ
แก้ไขเพิ่มเติมข้อความ

1) สํานักงานชลประทานที่ 3 ⁄
ข้อ 2 ผลตอบแทนต่อกรมชลประทาน                                                                                               
2.3 ควรกําหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงไฟฟ้าขนาดเล็ก เมื่อตกเป็นทรัพย์สินของทางราชการแล้ว                       
2.4 รายละเอียดและเงื่อนไข/ระยะเวลาในการถ่ายทอดเทคโนโลยีต้องกําหนดให้ชัดเจน

2) สํานักงานชลประทานที่ 8 ⁄
1. นิติบุคคลเอกชน ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย(ถ้ามี) เกี่ยวกับการเข้าใช้พื้นที่ของหน่วยงานของรัฐ                                  
2. นิติบุคคลเอกชนต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ และเงื่อนไขต่างๆเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์บริเวณโรงไฟฟ้าในพื้นที่ของ
หน่วยงานนั้นๆ

3) สํานักงานชลประทานที่ 9 ⁄

2.3 เมื่อครบกําหนดอายุสัญญาให้ถือว่าโรงไฟฟ้าขนาดเล็กตกเป็นทรัพย์สินของทางราชการหรือหากหมดควาจําเป็นจะต้อง
ดําเนินการ รื้อ/ย้าย ปรับสภาพพื้นที่ให้กลับคืนสภาพเดิมก่อนการดําเนินการติดตั้ง หรือตามข้อตกลง                            
2.4 การถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้เจ้าหน้าที่ของกรมชลประทานที่ดูแลอาคารชลประทานนั้นๆ ด้วย                                   
3. การรับประกันผลงาน น่าจะมีพิจารณาหลักทรัพย์ค้ําประกัน

4) สํานักงานชลประทานที่ 12 ⁄ หัวข้อผลตอบแทนต่อกรมชลประทาน ควรเพิ่มเงื่อนไขว่า "กรณี ใช้ปริมาณน้ําในการผลิตที่เท่ากัน ผู้ที่เสนอผลตอบแทนสูงสุด 
เป็นปริมาณการใช้ไฟฟ้าสูงสุดต่อปี ให้กรมชลประทานใช้ ถือเป็นผู้ชนะการเสนอ" เป็นต้น

5) สํานักงานชลประทานที่ 15 ⁄ ข้อแก้ไข คุณสมบัติของนิติบุคคลเอกชน ใน ข้อที่ 1.2 เป็นทั้งในและหรือต่างประเทศ

6) สํานักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม ⁄

7) สํานักกฎหมายและที่ดิน ⁄

งานกฎหมายชลประทาน ฝ่ายกฎหมาย ส่วนนิติการ พิจารณาในส่วนเกี่ยวข้องแล้วมีข้อสังเกตเพิ่มเติมว่า ตามหลักเกณฑ์และ
แบบฟอร์มการขออนุญาตบางประเด็น มีการเทียบเคียงใช้วิธีการ หลักเกณฑ์ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 
พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งระเบียบดังกล่าว จะถูกยกเลิกตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 ตามมาตรา 3 ที่วางหลักว่า "ให้ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุใน
กฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ และข้อกําหนดใดๆของหน่วยงานของรัฐที่อยู่ภายใต้บังคับแห่ง
พระราชบัญญัตินี้" อันจะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกําหนดร้อยแปดสิบวันนับตั้งแต่วันประกาศราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ซึ่ง
พระราชบัญญัติดังกล่าวประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 
สิงหาคม 2560 เป็นตน้ไป ดังนั้น จึงเห็นควรให้มีการเตรียมการทบทวนในส่วนหลักเกณฑ์ และแบบฟอร์มการขออนุญาตมีการ
อ้างถึงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม

8) สํานักวิจัยและพัฒนา ⁄
ข้อ 2.4 การถ่ายทอดเทคโนโลยี ควรมีการระบุเพิ่มเติมว่า ในเรื่องใด และรูปแบบของการถ่ายทอดเป็นแบบใด                   
 ข้อ 4.2 เห็นว่าเป็นการอนุญาตในเรื่องอื่นที่ไม่ตรงกับหัวข้อหลักข้อ 4 คือ ระยะเวลาดําเนินการ เหมือนเป็นเงื่อนไขอื่น ควรมี
การขยายความให้ตรงกับ นัยของเรื่องการอนุญาต

คณะทํางาน
การพิจารณาหลักเกณฑ์

หมายเหตุ สี (แก้ไข)
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รับรองโดยไม่มีการแก้ไข รับรองโดยให้มีการ
แก้ไขเพิ่มเติมข้อความ

คณะทํางาน
การพิจารณาหลักเกณฑ์

หมายเหตุ สี (แก้ไข)

9) กองการเงินและบัญชี ⁄

ข้อเสนอของคณะทํางานย่อยพิจารณากําหนดหลักเกณฑ์การขออนุญาตนิติบุคคลเอกชนดําเนินการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า 
พลังน้ําขนาดเล็กท้ายเขื่อนชลประทาน                                                                                                
ข้อ 2.2 ปริมาณไฟฟ้าที่ให้กรมชลประทานใช้ ตามข้อ 2.1 จะมีการทบทวนผลตอบแทนทุกๆ 5 ปี ตลอดระยะเวลาการอนุญาต
ข้อ 2.4 การถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กรมชลประทาน                                                                            
ข้อ 4.2 กรมชลประทานอนุญาตให้ใช้ประโยชน์จากน้ําควบคู่กับภารกิจการบริหารจัดการน้ําจากเขื่อน/อ่างของกรมชลประทาน
เป็นเวลา 30 ปี นับแต่วันลงนามในหนังสืออนุญาต                                                                                       
รายละเอียดหลักเกณฑ์ข้อเสนอ (Proposal) การขออนุญาตนิติบุคคลเอกชนดําเนินการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําขนาด
เล็กท้ายเขื่อนชลประทาน                                                                                                                     
 ข้อ 1 ประวัติ ความเป็นมา และประสบการณ์การดําเนินการโรงไฟฟ้าพลังน้ําของบริษัท                                             
 ข้อ 9 ผลตอบแทนของโครงการต่อกรมชลประทาน (เสนอผลตอบแทนได่มากกว่า 1 ข้อ )

10) กองพัสดุ ⁄

11) กองแผนงาน ⁄

- ขอให้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมใน ข้อ 2.4 "การถ่ายทอดเทคโนโลยี" ว่าต้องการให้เอกชนถ่ายทอดในประเด็นใดบ้าง มี
รูปแบบการถ่ายทอดอย่างไร                                                                                                                   
- ข้อความใน ข้อ 4.2 ไม่สอดคล้องกับหัวข้อหลัก "ระยะเวลาการดําเนินการ" เห็นสมควรให้ระบุเป็นหัวข้อแยกออกมาจากข้อ4 
- ข้อ 4.2 เป็นการกล่าวถึงการอนุญาตให้ใช้น้ําที่เหลือ ซึ่งไม่ชัดเจนว่า หมายความถึงการนําน้ําที่เหลือมาใช้เพื่อการผลิต
กระแสไฟฟ้าใช่หรือไม่ ดังนั้น จึงควรปรับถ้อยคาํให้ชัดเจนกว่านี้

12) สํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา ⁄
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ข้อเสนอของคณะทํางานย่อยพิจารณากําหนดหลักเกณฑ์การขออนุญาตนิติบุคคลเอกชน 

ดําเนินการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังนํ้าขนาดเล็กท้ายเขื่อนชลประทาน 
 
๑.คุณสมบัติของนิติบุคคลเอกชน 

๑.๑ ต้องเป็นนิติบุคคลเอกชนท่ีจดทะเบียนตามกฎหมายไทยและมีสํานักงานตั้งอยู่ในประเทศไทย  
และไม่เป็นนิติบุคคลที่ถูกห้ามติดต่อหรือห้ามเข้าเสนอราคากับส่วนราชการ 

๑.๒ มีประสบการณ์การดําเนินการโรงไฟฟ้าพลังนํ้า ไม่น้อยกว่า ๒ แห่ง ทั้งในและหรือ
ต่างประเทศ และจะต้องมีสัดส่วนดําเนินการไม่น้อยกว่า ๒๕ %  ของแต่ละแห่ง 

๑.๓ มีบุคลากรด้านวิศวกรรมชลประทานหรือวิศวกรรมแหล่งนํ้าหรือวิศวกรรมโยธาอย่างหน่ึง
อย่างใดซึ่ง มีใบประกอบวิชาชีพควบคุมอย่างน้อยระดับสามัญ ไม่น้อยกว่า ๑ คน 

๑.๔ มีบุคลากรเชี่ยวชาญดา้นวิศวกรรมไฟฟ้า  และดา้นวิศวกรรมเคร่ืองกล มีใบประกอบ
วิชาชีพควบคุมอย่างน้อยระดบัสามัญ ไม่น้อยกว่าสาขาละ ๑ คน 

๑.๕ ฐานะการเงินประกอบดว้ย 
 ๑.๕.๑ มีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า ๒๐ - ๓๐%  ของมูลค่าโครงการ โดยคํานึงถึงมูลค่า

สุทธิของกิจการที่ชําระมลูค่าแล้วไม่น้อยกว่า ๒๕ % ของมูลค่าโครงการ( พิจารณาจากทุนจดทะเบียนที่ชําระมูลค่า
หุ้นแล้ว บวกหรือลบด้วยกําไรสะสมหรือขาดทุนสะสมแลว้แต่กรณ ี หรอืสินทรัพย์ทั้งหมดหักด้วยหนี้สินทั้งหมดที่
ปรากฏในงบดุลปีสุดท้าย ) 

 ๑.๕.๒ สินทรัพย์หมุนเวียนพิจารณาจากมูลค่าสินทรัพย์หมุนเวียนที่ปรากฏในงบดุลปี
สุดท้าย 

 ๑.๕.๓ สินเชื่อธนาคาร พิจารณาจากยอดรวมวงเงินสินเชื่อที่ธนาคารต่างๆ รับรองให้ 
๑.๖ มีใบอนุญาตประกอบการผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามที่

คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานกําหนด 
 
๒.ผลตอบแทนต่อกรมชลประทาน 

๒.๑ ปริมาณไฟฟ้าที่จะให้กรมชลประทานใช้ (ยูนิต/ปี) ให้เสนอใช้วิธีประมูล (กรณีมีผู้ย่ืนขอ
อนุญาตมากกว่า ๑ ราย)  

2.2 กรณีใช้ปริมาณนํ้าในการผลิตที่เท่ากัน ผู้ที่เสนอผลตอบแทนสูงสุดเป็นปริมาณการใช้
ไฟฟ้าสูงสุดต่อปี ให้กรมชลประทานใช้ ถือเป็นผู้ชนะการเสนอ 

๒.3 ปริมาณไฟฟ้าท่ีให้กรมชลประทานใช้ตามข้อ  ๒.๑ จะมีการทบทวนผลตอบแทนทุกๆ    
๕ ปี ตลอดระยะเวลาการอนุญาต  

๒.4 เมื่อครบกําหนดอายุสัญญาให้ถือว่าโรงไฟฟ้าพลังนํ้าขนาดเล็กตกเป็นทรัพย์สินของทาง
ราชการดูแลโดยกรมชลประทาน หรือหากหมดความจําเป็น จะต้องดําเนินการ ร้ือ/ย้าย ปรับสภาพพ้ืนที่ให้กลับคืน
สภาพเดิมก่อนการดําเนินการติดตั้ง หรือตามข้อตกลง 

 ๒.5 การถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กรมชลประทาน ซึ่งประกอบไปด้วย 

ข้อมูล ณ วันที่ 5 เมษายน 2560 
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 2.5.1 กําหนดแผนการฝึกอบรมให้เป็นในลักษณะของการปฏิบัติงานร่วม (On the job 
training) โดยต้องพิจารณาให้เริ่มดําเนินการตั้งแต่เริ่มการก่อสร้างปรับปรุงอาคาร/ติดตั้งอุปกรณ์เคร่ืองมือ 
จนกระทั่งการดําเนินการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังนํ้าขนาดเล็กท้ายเขื่อนชลประทานแล้วเสร็จสมบูรณ์ และใช้
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 2.5.2 ขอบเขตของการฝึกอบรมต้องมีเป้าหมายสูงสุด เพ่ือให้ผู้ท่ีได้รับการฝึกอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการทํางานของระบบไฟฟ้าพลังนํ้าขนาดเล็กท้ายเขื่อนชลประทาน 

 2.5.3 จัดให้มีการนําเสนอผลงาน เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ของกรมชลประทานทราบถึง
รายละเอียดของโครงการ การใช้งาน และการดูแลบํารุงรักษาระบบต่างๆ  

 2.5.4 จัดทําเอกสารคู่มือการใช้งานระบบไฟฟ้าพลังนํ้าขนาดเล็กท้ายเข่ือนชลประทาน 
๓.การรับประกันผลงาน  
3.1 ผู้ได้รับอนุญาต จะต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุความเสียหาย หรือภยันตรายใดๆ อันเกิดจากการ

ดําเนินการก่อสร้างของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดข้ึนในระหว่างก่อสร้าง และก่อสร้างแล้ว
เสร็จ ตลอดอายุสัมปทาน ต่อพ้ืนท่ีก่อสร้าง หรือความเสียหายจากอาคาร อันเป็นเหตุให้ไม่สามารถใช้พ้ืนที่
ชลประทาน หรือดําเนินกิจกรรมของชลประทานได้ 

3.2 นิติบุคคลเอกชน ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) เก่ียวกับการเข้าใช้พ้ืนที่ของหน่วยงาน   
ของรัฐ 

3.3 นิติบุคคลเอกชนต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ และเง่ือนไขต่างๆ เก่ียวกับการใช้ประโยชน์
บริเวณโรงไฟฟ้าในพ้ืนที่ของหน่วยงานน้ันๆ 

 
๔.ระยะเวลาการดําเนินการ 

๔.๑ ระยะเวลาในการเข้าใช้พ้ืนที่ของหน่วยงานของรัฐใดเพ่ือดําเนินโครงการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ เง่ือนไข  ของหน่วยงานของรัฐน้ัน 

5. เงื่อนไขเพิ่มเติม 
    5.1 กรมชลประทานอนุญาตให้ใช้ประโยชน์จากนํ้าควบคู่กับการส่งนํ้าตามภารกิจการบริหาร

จัดการนํ้าจากเขื่อน/อ่างเก็บนํ้าของกรมชลประทาน เป็นเวลา 30 ปี นับแต่วันลงนามในหนังสืออนุญาต 
    ๕.2 เมื่อระยะเวลาการใช้พ้ืนท่ีตามข้อ ๔.๑ สิ้นสุดลงโดยหน่วยงานของรัฐน้ันไม่อนุญาตให้ใช้

พ้ืนท่ีอีกต่อไป ผู้ได้รับอนุญาตไม่สามารถยกประโยชน์ของระยะเวลา ตามข้อ ๔.1 มาเป็นเหตุให้อายุสัญญามีผล
ผูกพันกับกรมชลประทานต่อไปอีกได้ 
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รายละเอียดหลักเกณฑ์ข้อเสนอ (Proposal) การขออนุญาตดําเนินการโครงการพัฒนา
โรงไฟฟ้าพลังนํ้าขนาดเล็กท้ายเขื่อนชลประทานในส่วนของภาคเอกชนที่ขอเข้าดําเนินการ 

1. ประวัติ ความเป็นมาบริษัท และประสบการณ์การดําเนินการโรงไฟฟ้าพลังนํ้าของบริษัท    
โดยอาจจะเสดงตัวอย่างผลงาน (ถ้ามี) 

2. วัตถุประสงค์และเหตุผลการดําเนินการ 
3. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
4. รายละเอียด (Detail Design)  และการประเมินศักยภาพพลังงานไฟฟ้า 
5. การประมาณราคาค่าก่อสร้าง ค่าบํารุงรักษา 
6. การประเมินผลประโยชน์จากการผลิตกระแสไฟฟ้า 
7. การวิเคราะห์ด้านเศรษฐศาสตร์และการเงิน 
8. ผลการศึกษา เช่นการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ (ถ้าเข้าเกณฑ์ และจําเป็นต้อง

จัดทํา) เช่น ผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม ผลกระทบด้านสังคม ผลกระทบด้านอ่ืนๆ ฯลฯ เป็นต้น 
9. ผลตอบแทนของโครงการต่อกรมชลประทาน (เสนอผลตอบแทนได้มากกว่า 1 ข้อ) 
10. การรับประกันผลงาน และแนวทางการบริหารจัดการโครงการเพื่อประโยชน์ร่วมกันในการ

ดูแลบํารุงรักษาของบริษัท 
11. ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขพร้อมข้อเสนอในการแก้ไขพร้อมท้ังเสนอในการแก้ไข เช่น

ปัญหาชุมชนในพ้ืนที่ การเสนอแผนการจดัทําการมีส่วนรว่มให้กับโครงการ                                                                    
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