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กระบวนงานกรณีนติบิคุคลเอกชนขอเข้าดาํเนนิการพฒันาโครงการโรงไฟฟา้พลงัน้าํขนาดเลก็ทา้ยเขื่อนชลประทาน  

(ที่ราชพสัดใุนความครอบครองของกรมชลประทาน) 
 

ลําดบั 
ที ่ ผังกระบวนงาน รายละเอียด 

 ผู้รบัผดิชอบ 
1. 
 
 
 
 

 
 
 
 

ข้ันตอนท่ี 1 
1.1 ผู้ขออนุญาตหรือผู้แทนท่ีได้รับมอบอํานาจ 
เพ่ือให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรี อธิบดีสั่งการให้ผส.ชป. ทําประกาศ
กรมชลประทานโดยเปิดเผย ให้นิติบุคคลเอกชนย่ืนคําร้องขอเข้า
ดําเนินการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําขนาดเล็กท้ายเขื่อน
ชลประทาน รวมท้ังรายท่ีได้ย่ืนคําร้องขอเข้าดําเนินการไว้แล้ว 
ให้ย่ืนแบบคําร้องชป. 395 พร้อมเอกสารประกอบการขออนุญาตที่
โครงการฯ ซ่ึงเข่ือน/อ่างเก็บน้ํา นั้นต้ังอยู่ 
1.2 โครงการชลประทาน/โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา รับคําร้อง 

และดําเนินการพิจารณา ดังนี้ 
-ให้ความเห็นด้านวิศวกรรม เช่น พิจารณาสภาพพ้ืนท่ีว่าเป็นท่ีดิน
ประเภทใด จุดท่ีต้ัง เป็นต้น 
-ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ต่อการชลประทาน 
-กฎหมาย กฎ ระเบียบฯลฯ  
-ให้ความเห็นด้านความเหมาะสมของโครงการโรงไฟฟ้าฯ หรือ
ความเห็นอ่ืนใดเบื้องต้น ก่อนส่งเร่ืองให้สํานักงานชลประทาน 
 

กรมโดยอธช./
รธบ.ปฏิบัติ
ราชการแทน 

-ผู้ขออนุญาต/
ผู้แทน 

 
 
 
 
-โครงการ 
ชลประทาน/ 
โครงการส่งน้ํา
และ 
บํารุงรักษา 

 
 
 

 
2  ข้ันตอนท่ี 2 ผู้อํานวยการสํานักงานชลประทาน ดําเนินการพิจารณา 

ดังนี ้
-กลั่นกรองเร่ืองท่ีโครงการฯ เสนอ  
-ให้ความยินยอม (อนุญาต)/ไม่ยินยอม (ไม่อนุญาต ) ท้ัง ท่ี เป็น
อุปสรรคหรือไม่เป็นอุปสรรคต่อการชลประทานตามกฎหมาย
ว่าด้วยการชลประทานหลวง ให้รายงานเสนอกรมชลประทาน 
โดยผ่านผู้อํานวยการสํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา 
 

สํานักงาน
ชลประทาน 

3  ข้ันตอนท่ี 3 
สํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยาดําเนินการพิจารณา ดังนี้ 
-ตรวจสอบว่าเป็นโครงการ ท่ีอยู่ในแผนตามมติท่ีประชุมหารือแนวทาง
ในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ํา ท้ังดําเนินการ 
ในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 
-ตรวจสอบเงื่อนไขของบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนา 
โรงไฟฟ้าพลังน้ําฯ ระหว่างกรมชลประทาน มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ท้ังดําเนินการในส่วนท่ี
เกี่ยวข้อง  
-ตรวจสอบเงื่อนไขต่าง ๆ ของสถาบันการศึกษาหรือองค์กรใด ๆ ท่ี
ศึกษาเกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ํา หรือ 
ปัจจัยอ่ืน ๆ ถ้ากรมชลประทานไปดําเนินการทําข้อผูกพันกับ
หน่วยงานอ่ืนในอนาคตหรือมีมติครม. 
-รายงานผลการตรวจสอบและเงื่อนไขต่างๆ ข้างต้น พร้อมให้ความ 
เห็นแนวทางการดําเนินงานเสนอกรม เพ่ือพิจารณา 
 
 
 

สํานักบริหาร
จัดการน้ําและ
อุทกวิทยา 

ผู้ขออนุญาต 
ย่ืนคําร้องตาม
แบบ ชป.395 

โครงการ 
ชลประทาน/ 

โครงการส่งน้ําและ 
บํารุงรักษา 

 
สํานักบริหารจัดการน้ํา 

และอุทกวิทยา 

สํานักงาน
ชลประทาน 

4 พ.ค. 59 
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ข้ันตอนท่ี 4  กรมชลประทานดําเนินการแล้วแต่กรณี  ดังนี้ 
4.1 กรณีเป็นโครงการท่ีไม่อยู่ในแผนตามมติท่ีประชุมฯ ตามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือฯ และเงื่อนไขต่าง ๆ ตามข้ันตอนท่ี 3 โดยกรม
พิจารณาความเห็นแนวทางการดําเนินงานตามที่สํานักบริหารจัดการ
น้ําและอุทกวิทยา เสนอ ประกอบรายงานของสํานักงานชลประทาน     
      4.1.1  เม่ือกรมเห็นชอบตามท่ีสํานักงานชลประทานรายงานไม่
ยินยอมให้ดําเนินการเพราะเป็นปัญหาด้านวิศวกรรม เป็นอุปสรรคต่อ
การชลประทานตามขั้นตอนท่ี 2 และแล้วให้ผู้อํานวยการสํานักงาน
ชลประทานดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการชลประทานหลวงโดย
จัดทําหนังสือไม่อนุญาตโดยแจ้งเหตุผล ข้อกฎหมาย พร้อมแจ้งสิทธิ
การอุทธรณ์ภายใน 15 วันนับแต่วันท่ีได้รับหนังสือแจ้ง 

       4.1.2 เม่ือกรมเห็นชอบตามที่สํานักงานชลประทานรายงาน
ยินยอมแล้วให้สํานักงานชลประทานดําเนินการตามขั้นตอนท่ี 5 
4.2 กรณีเป็นโครงการท่ีอยู่ในแผนตามมติท่ีประชุมฯ ตามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือฯ และเงื่อนไขต่าง ๆ ตามข้ันตอนท่ี 3 โดยกรม
พิจารณาความเห็นแนวทางการดําเนินงานตามที่สํานักบริหารจัดการ
น้ําและอุทกวิทยา เสนอ ประกอบรายงานของสํานักงานชลประทาน 

       4.2.1 เม่ือกรมเห็นชอบตามท่ีสํานักงานชลประทานรายงานไม่
ยินยอมให้ดําเนินการเพราะเป็นปัญหาด้านวิศวกรรม เป็นอุปสรรคต่อ
การชลประทานตามขั้นตอนท่ี 2 และแล้วให้ผู้อํานวยการสํานักงาน
ชลประทานดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการชลประทานหลวงโดย
จัดทําหนังสือไม่อนุญาตโดยแจ้งเหตุผล ข้อกฎหมาย พร้อมแจ้งสิทธิ
การอุทธรณ์ภายใน 15 วันนับแต่วันท่ีได้รับหนังสือแจ้ง 

     4.2.2 เม่ือกรมเห็นชอบตามที่สํานักงานชลประทานรายงาน
ยินยอมให้ดําเนินการ กรมสั่งการให้สํานักบริหารจัดการน้ําและอุทก
วิทยาร่างหนังสือสอบถามหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในข้ันตอนท่ี 3  
              4.2.2.1 กรณีหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในข้ันตอนท่ี 3 
ไม่ยินยอมให้สํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยาทําหนังสือแจ้งผล
ให้ผู้ขออนุญาตทราบ 

              4.2.2.2 กรณีหน่วยงานท่ีมีข้อตกลงความร่วมมือกับกรม
ชลประทานยินยอม ให้ดําเนินการตามขั้นตอนท่ี 5 
 
 
 
 
 
 
 
 

-กรมโดยอธช./
รธบ.ปฏิบัติ
ราชการแทน 
-สํานักบริหาร
จัดการน้ําและ
อุทกวิทยา 
-สํานักงาน
ชลประทาน 

 

 
 
 
 
 
 
 

กรมชลประทาน 

กรมไม่เห็นชอบ 

กรมเห็นชอบ 
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ข้ันตอนท่ี 5 ผู้อํานวยการสํานักงานชลประทานดําเนินการ ดังนี้ 
ก. แต่งต้ัง คณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
เพ่ือดําเนินการตามข้ันตอนท่ี 6  และคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก
ผู้ย่ืนข้อเสนอให้ผลตอบแทนต่อกรมชลประทาน เพ่ือดําเนินการตาม
ข้ันตอนท่ี 7  
ข. ลงนามประกาศรายชื่อนิติบุคคลเอกชน ท่ีมีสิทธิจะดําเนินการ
ตามลําดับข้ันตอนต่อไป และประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
ตามขั้นตอนท่ี 6 เพ่ือทราบและเข้าย่ืนซองข้อเสนอ โดยกําหนดการย่ืน
ซองข้อเสนอแยกเป็น 
  1. ซองข้อเสนอด้านเทคนิคและข้อเสนออ่ืนๆ 
  2.  ซองข้อเสนอด้านราคา 
      ท้ังนี้การดําเนินการอาศัยเทียบเคียงใช้วิธีการหลักเกณฑ์ตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ. 2535 และ
ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ใช้ข้อ 54/55 โดยอนุโลม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-สํานักงาน
ชลประทาน
ร่วมกับ 
-สํานักบริหาร
จัดการน้ําและ
อุทกวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

หมายเหตุ  ผังกระบวนงานในขั้นตอนที่ 5 ขั้นตอนที่ 6 และขั้นตอนที่ 7 ต้องมีกฎหมายรองรับ 
1. ร่างกระบวนงานเดิมใช้ประกอบการประชุม ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 20 กรกฎาคม2558 ทางคณะทํางานฝ่ายเลขาและคณะทํางานฝ่าย
กฎหมาย ได้เสนอร่างถ้อยคําโดยยืนยันตามข้อความท่ีปรากฏในกระบวนงานที่ 5 “ทั้งน้ีการดําเนินการตามข้อ ก. และ ข. อาศัยอํานาจ  
ใช้วิธีการ หลักเกณฑ์ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ใช้ข้อ 54/55 โดยอนุโลม)”  
และ กระบวนงานท่ี 7 “ใช้วิธีการ หลักเกณฑ์ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
(โดยใช้ข้อ 54/55 โดยอนุโลม)” ทั้งน้ีได้แก้ไขถ้อยคําเล็กน้อยจากคําว่า “อาศัยอํานาจ”แก้ไขเป็นอาศัยเทียบเคียงโดยใช้วิธีการหลักเกณฑ์
ตามระเบียบสํานักนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุพ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมโดยอนุโลม” 
2. การประกาศเชิญชวนเพ่ือให้รองรับการประกาศใช้คู่มือเพ่ือประชาชน และเปิดเผยอย่างทั่วถึง หมายเหตุควรกําหนดระยะเวลา  
ให้คณะกรรมการชุดใหญ่พิจารณา (ควรมีกําหนดระยะเวลาไม่ควรเกิน 45 วัน) 
3. หลักประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (มาตรา 4) 
ข้อสังเกต เหตุที่ตามขั้นตอนต้องมีกฎหมายรองรับเพราะสืบเน่ืองจากพรบ.ว่าด้วยความผิดเก่ียวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ  
พ.ศ. 2542 เพราะมีบทความของกรมสอบสวนคดีพิเศษให้ความหมายว่า...”รวมทั้งการท่ีรัฐให้สิทธิในกิจการบางอย่างโดยการให้สัมปทาน 
อนุญาต หรือกรณีอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน ก็เป็นการดําเนินการ เพ่ือให้ประโยชน์สาธารณะอันเป็นกิจการของรัฐ กระทําอย่างบริสุทธ์ิ 
ยุติธรรม และมีการแข่งขันอย่างเสรี เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่รัฐ” 

 

สํานักงานชลประทาน 
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ขั้นตอนที่ 6 คณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
คัดเลือกดําเนินการโดยอาศัยเทียบเคียงใช้วิธีการ หลักเกณฑ์
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ . 
2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมโดยอนุโลม และตามหลักเกณฑ์ที่
กรมกําหนดอีกทั้งกําหนดเพ่ิมเติมรายละเอียด ดังน้ี 
-ขอบเขตรายละเอียดของงาน (TOR) เอกสารหลักฐาน
ประกอบการพิจารณาหลักเกณฑ์ตามท่ีกรมกําหนด 
-กําหนดระยะเวลาการดําเนินการพิจารณาของคณะ 
กรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ย่ืนข้อเสนอให้แล้วเสร็จ  
ภายใน......วัน หากล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กําหนดให้เสนอผู้มี
อํานาจขยายระยะเวลาได้ตามความจําเป็น รวมท้ังประกาศ
ผลผู้ชนะการคัดเลือกให้ทราบโดยเปิดเผย 
-กําหนดเง่ือนไขให้ผู้ชนะการคัดเลือก จะต้องได้รับอนุญาตให้
ใช้พ้ืนที่และได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงานผลิต
พลังงานไฟฟ้าฯ (ร.ง. 4) จากส่วนราชการอ่ืนก่อนได้รับ
อนุญาตจากกรมชลประทาน ถ้าไม่ได้รับอนุญาตจากส่วน
ราชการอ่ืนน้ัน หากมีความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้นกรมจะไม่
รับผิดชอบในความเสียหายอันเกิดขึ้นน้ัน 
-กําหนดรายละเอียดอ่ืน ๆ (ถ้ามี) ตามท่ีคณะกรรมการ  
 กําหนดหลักเกณฑ์ฯ เห็นว่าเหมาะสม 
-ให้นิ ติบุคคลเอกชนทุกรายที่ขอเข้าดําเนินการพัฒนา
โครงการโรงไฟฟ้าฯ จะต้องยอมรับหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่
กําหนดไว้ทุกประการ 
-จัดทําร่างประกาศรายช่ือนิติบุคคลเอกชนที่มีสิทธิจะ
ดําเนินการตามข้ันตอนต่อไป และประกาศหลักเกณฑ์และ
วิ ธีการคัดเลือกรายละเอียดของขั้นตอนน้ี  เ พ่ือเสนอ
ผู้อํานวยการสํานักงานชลประทานลงนาม ตามข้ันตอน 
ที่ 5 ข 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการ
กําหนด
หลักเกณฑ์และ
วิธีการคัดเลือก 
(***ให้คกกฯ 
กําหนด
ระยะเวลา
ดังกล่าว) 
 
 
 
 
 
 
 

 

หมายเหตุ คณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑ์ ให้กําหนดระยะเวลาดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน.........วัน เพ่ือรองรับคู่มือสําหรับประชาชน 
(พ.ร.บ. การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) 

 

คณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการคัดเลือก 
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คณะกรรมการพิจารณา 
คัดเลือกผู้ย่ืนข้อเสนอ 
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ขั้นตอนที ่7  คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผูย่ื้นข้อเสนอ
ดําเนินการดังน้ี 
1. รับซอง-เปิดซองข้อเสนอด้านเทคนิคและข้อเสนออ่ืน ๆ ของผู้
ย่ืนข้อเสนอทุกรายและดําเนินการคัดเลือกเฉพาะรายที่ได้ตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
กําหนดตามขั้นตอนที่ 6 
2. ประกาศผู้ที่ผ่านการคัดเลือกซองด้านเทคนิคและกําหนดวัน
เปิดซองข้อเสนอด้ านราคาในช่วงเวลา กํ าหนด . . . . . วัน 
ให้เสร็จภายใน.....วัน    (**ซ้ําซ้อนกันหรือไม่) 
3. เปิดซองข้อเสนอด้านราคาเฉพาะรายที่ผ่านการพิจารณา
คัดเลือกข้อเสนอด้านเทคนิคและข้อเสนออ่ืนๆตามข้อ 1  
ที่เสนอผลตอบแทนสูงสุดจะให้กรมชลประทานใช้ไฟฟ้าในปริมาณ
การใช้ไฟฟ้า(ยูนิต/ปี) ซึ่งจะให้ประโยชน์ต่อกรมชลประทานถือ
เป็นผู้ชนะการเสนอราคา สําหรับรายที่ไม่ผ่านการคัดเลือกด้าน
เทคนิค ให้ส่งคืนข้อเสนอด้านราคาโดยไม่เปิดซอง 
4. จัดทําร่างประกาศรายช่ือนิติบุคคลเอกชนผู้ชนะการคัดเลือก
เพ่ือเสนอผู้อํานวยการสํานักงานชลประทานลงนาม 
(ทั้งน้ีการดําเนินการอาศัยเทียบเคียงโดยใช้วิธีการหลักเกณฑ์ตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม (ใช้ข้อ 55 โดยอนุโลม) 

คณะกรรมการ
พิจารณาคัดเลือก
ผู้ย่ืนข้อเสนอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๘  
 
 
 
 

ขั้นตอนที่ ๘  สํานักงานชลประทานดําเนินการ ดังน้ี 
-ลงนามประกาศรายช่ือนิติบุคคลเอกชนผู้ชนะการคัดเลือก
และประกาศโดยเปิดเผย 
-ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกโดยเปิดเผย 
-ให้ทําหนังสือลงนามแทนกรมรายที่ชนะการคัดเลือกพร้อม
แนบเอกสารหลักฐานการขออนุญาต ทั้งแนบเง่ือนไขเพ่ิมเติม 
(ผย. 54/1) และเง่ือนไขรายละเอียดการดําเนินการพัฒนา
โครงการโรงไฟฟ้าฯ เพ่ือใช้ประกอบการขออนุญาตให้
กรมธนารักษ์และ หรือผู้ว่าราชการจังหวัดหรือสํานักงานธนา
รักษ์พ้ืนที่ผู้รับมอบอํานาจ เป็นผู้พิจารณาอนุญาตให้เช่า/ไม่
อนุญาตให้เช่า 
-รายงานผลการดําเนินการเสนอกรมเพ่ือทราบ 
 

สํานักงานชลประทาน 
ข้อสังเกต 
(-ไม่มีการกําหนด
ระยะเวลาการ
ดําเนินการของ
คณะกรรมการใน
ขั้นตอนพิจารณา
คัดเลือก 
-การกําหนด
ระยะเวลาขึ้นอยู่กับ
ความเหมาะสมของ
ลักษณะงานโดยจะ
กําหนดเป็นแต่ละคร้ัง
เสนอผู้มีอํานาจ
อนุมัติ) 
-แจ้งเวียนให้สชป.ใน
ฐานะผู้ปฎิบัติเพ่ือ
กําหนดระยะเวลาใน
การดําเนินการ

 หมายเหตุ  ผังกระบวนงานในขั้นตอนที่ 5 ขั้นตอนที่ 6 และขั้นตอนที่ 7 
         ร่างกระบวนงานเดิมใช้ประกอบการประชุม ครั้งที่ 2/2558  วันที่ 20 กรกฎาคม 2558 ทางคณะทํางานฝ่ายเลขาและคณะทํางานฝ่าย
กฎหมาย ได้เสนอร่างถ้อยคําโดยยืนยันตามข้อความที่ปรากฏในกระบวนงานที่ 5 “ทั้งนี้การดําเนินการตามข้อ ก. และ ข. อาศัยอํานาจ ใช้วิธีการ 
หลักเกณฑ์ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยอนุโลม” และ กระบวนงานที่ 7 “ใช้วิธีการ 
หลักเกณฑ์ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยอนุโลม”ทั้งนี้ได้แก้ไขถ้อยคําเล็กน้อยจากคําว่า 
“อาศัยอํานาจ” แก้ไขเป็นอาศัยเทียบเคียงโดยใช้วิธีการหลักเกณฑ์ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมโดยอนุโลม” 

สํานักงาน
ชลประทาน 
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ขั้นตอนที่ 9 
กรมธนารักษ์พิจารณาอนุญาตให้เช่า/ไม่อนุญาตให้เช่า 
กรณีอนุญาตให้เช่า 
-ให้ผู้ขออนุญาตชําระค่าเช่าและลงนามในสัญญาเช่ากับกรมธนา
รักษ์ 
-กรมธนารักษ์มีหนัง สือแจ้งพร้อมส่งสําเนาสัญญาเช่าให้
สํานักงานชลประทาน 
กรณีไม่อนุญาตให้เช่า 
-แจ้งผลให้ผู้ขออนุญาตทราบ 

-กรมธนารักษ์ 
-ผู้ว่าราชการ
จังหวัด/
สํานักงาน 
ธนารักษ์พ้ืนท่ี
ผู้รับมอบอํานาจ 
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ขั้นตอนที่ ๑๐ รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาจากกรมธนารักษ์
หรือผู้ว่าราชการจังหวัด หรือสํานักงานธนารักษ์พื้นที่ผู้รับมอบ
อํานาจ 
กรณีไม่อนุญาตให้เช่า หากไม่ได้รับการแจ้งผลผู้อํานวยการ
สํานักงานชลประทาน 
-ทําหนังสือลงนามแทนกรมแจ้งผู้ชนะการคัดเลือกทราบ 
-รายงานเสนอกรมเพื่อยุติเรื่อง 
กรณีอนุญาตให้เช่าผู้อํานวยการสํานักงานชลประทาน 
-ให้ ผู้ชนะการคัดเลือกส่งสําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการ
โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้า (ร.ง. ๔) ซึ่งรับรองสําเนาจากกรม
โรงงานอุตสาหกรรมเพื่อผู้อํานวยการสํานักงานชลประทาน   
จะจัดทําหนังสืออนุญาต ผย. ๓๘ (มาตรา ๕) หรือ ผย. ๓๒/๓ 
(มาตรา ๘) โดยแนบเงื่อนไขเพ่ิมเติม (ถ้ามี) แนบท้ายหนังสือ
อนุญาตจํานวน 5 ชุด  
-ให้ผู้อํานวยการสํานักงานชลประทาน ลงนามในหนังสืออนุญาต
ในฐานะนายช่างชลประทานตามกฎหมายว่าด้วยการชลประทาน
หลวง 
-ให้ผู้รับอนุญาตลงนามในหนังสืออนุญาต เมื่อได้ปฏิบัติตาม
เงื่อนไขของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) แล้วจึงเริ่มดําเนินการ
ก่อสร้างได้ 
-ต้นฉบับเก็บไว้ที่สํานักงานชลประทาน 
-คู่ฉบับให้ผู้รับอนุญาต 
-สําเนาให้โครงการเจ้าของพื้นที่ 
-สําเนาส่งให้สํานักบริหารจัดการนํ้าและอุทกวิทยา (ฝ่ายการใช้
พื้นที่ชลประทาน) 
-ส่งให้กองแผนงาน  ( ส่วนงานเงินทุนหมุนเวียนเ พ่ือการ
ชลประทาน) 
รายงานเสนอกรมเพื่อทราบ 

-สํานักงาน
ชลประทาน 
-ผู้รับอนุญาต 
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ขั้นตอนที่ 11 
-รวบรวมสําเนาหนังสืออนุญาตเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน 
-จัดทําฐานข้อมูลการใช้ที่ดินเพื่อติดตามและประเมินผล 
- รายงานเสนอกรมเพื่อทราบ 
 
 

สํานักบริหาร
จัดการน้ําและ
อุทกวิทยา  
(ฝ่ายการใช้พ้ืนท่ี
ชลประทาน) 

แก้ไขโดยสอส  แก้ไขโดยสชป 12 

กรมธนารักษ์ 

สํานักงาน
ชลประทาน 

ผู้รับอนุญาต 

สํานักบริหารจัดการน้ํา
และอุทกวิทยา (ฝ่ายการ

ใช้พ้ืนท่ีชลประทาน) 



 

๑ 
 

  ร่าง 
 
 
 
กรมชลประทาน              แบบ ชป. 395 
 

คําร้องขอใช้ที่ดิน และขออนุญาตรับน้ํา/ ใช้น้ําจากทางน้ําชลประทาน 
เพ่ือพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําขนาดเล็กท้ายเข่ือนชลประทาน 

        เขียนที่................................................................. 
                                          วันที่.............เดือน........................... พ.ศ. ....................... 

ผู้ขออนุญาต (นิติบุคคลเอกชน)................................................................................................................................
โดย......................................................................................สํานักงาน/บ้านเลขที่.................................................... 
หมู่ที่...........ถนน........................ตําบล / แขวง ....................................อําเภอ / เขต.............................................. 
จังหวัด............................................หมายเลขโทรศัพท์ .........................................เพ่ือขออนุญาตขอใช้ที่ดินเพ่ือ
ก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังนํ้าขนาดเล็กท้ายเขื่อนชลประทาน  บริเวณ.............................................................................
และมีความประสงค์จะขอรับนํ้า/ใช้นํ้าจากทางนํ้าชลประทานโดยวางท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง........................
มิลลิเมตรและอาคารประกอบจํานวน . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ท่อ เพ่ือรับนํ้า/ใช้นํ้าจากทางน้ําชลประทานของ 
โครงการ...................................................แม่นํ้า/คลอง/เขื่อน/อ่างเก็บนํ้า.................................................................. 
ที่กิโลเมตร...........................................ของทางนํ้าดังกล่าวซึ่งต้ังอยู่ที่ตําบล/แขวง.................................................
อําเภอ/เขต...........................................จังหวัด.............................................ตามแผนที่โดยสังเขป โดยจะรับนํ้า/ 
ใช้นํ้าตามเง่ือนไขการบริหารจัดการน้ําของกรมชลประทาน เพ่ือดําเนินกิจการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังนํ้าขนาดเล็ก
ท้ายเข่ือนชลประทาน ทั้งน้ีผู้ขออนุญาตยอมรับกระบวนงานกรณีนิติบุคคลบุคคลเอกชนขอเข้าดําเนินการพัฒนา
โครงการโรงไฟฟ้าพลังนํ้าขนาดเล็กท้ายเขื่อนชลประทาน ประกาศหลักเกณฑ์เง่ือนไขที่กรมชลประทานกําหนดหรือ
ที่กรมชลประทานให้ดําเนินการ หากผู้ขออนุญาตไม่ได้รับอนุญาตให้ดําเนินการโครงการไม่ว่าด้วยเหตุปัจจัยใด ๆ  
เช่น ปัจจัยจากส่วนราชการกรมชลประทานอันไม่ได้เกิดจากความบกพร่องหรือประมาทเลินเล่อของกรม
ชลประทานหรือ ปัจจัยจากส่วนราชการอ่ืนหรือหน่วยงานอ่ืนเป็นต้น หากมีความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้นน้ันผู้ขอ
อนุญาตจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายและหรือค่าทดแทนใด ๆ จากกรมชลประทาน พร้อมน้ีได้แนบเอกสารประกอบ 
การขออนุญาต ดังน้ี 
  1. บัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริงและสําเนา 4 ฉบับ (ลงนามรับรองสําเนา) 
  2. สําเนาทะเบียนบ้าน 4 ฉบับ  (ลงนามรับรองสําเนา) 
  3. สําเนาใบสําคัญการเปลี่ยนช่ือ จํานวน 4 ฉบับ (ลงนามรับรองสําเนา) (ถ้ามี) 
  4. สําเนาใบสําคัญการเปลี่ยนช่ือสกุล จํานวน 4 ฉบับ (ลงนามรับรองสําเนา) (ถ้ามี) 
  5. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน พร้อมลงนามรับรองสําเนาโดยกรรมการผู้มีอํานาจและประทับตราสําคัญนิติบุคคล 
ทุกหน้า หรือโดยหุ้นส่วนผู้จัดการผู้มีอํานาจหรือหนังสือรับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ จํานวน 4 ฉบับ 
(ลงนามรับรองสําเนา)  
  6. หนังสือแสดงฐานะการเงินซึ่งแสดง พรอ้มเอกสารที่รบัรองจากสถาบันการเงินในระยะเวลาไม่เกิน 
30 วันนับถึงวันที่ย่ืนเอกสาร  
  7. ถ้ามีการมอบอํานาจ ต้องทําเป็นหนังสือมอบอํานาจ ติดอากรแสตมป์ 30 บาท พรอ้มสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจจํานวน 4 ฉบับ (ถ้าม)ี 

8.  แผนทีแ่สดงจุด... 
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  8. แผนที่แสดงจุดที่ขออนุญาต แบบแปลน แผนผังที่แสดงรูปตัดตรงบริเวณที่ขออนุญาต (ขนาดเอ 1) 
พร้อมรายการคํานวณ ที่มี วิศวกรซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติวิศวกร  
พ.ศ. 2542 ลงนามรับรอง โดยใช้เฉพาะงานตามประเภทและขนาดของวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขา 
ที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวง กําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือ
รับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
  9. สํา เนาหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ผู้ควบคุมการก่อสร้าง 
(ลงนามรับรองสําเนา) โดยใช้เฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขา 
ที่กําหนด ไว้ในกฎกระทรวง กําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550  
และหนังสือรับรองใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ระหว่างการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างใบอนุญาต
ต้องไม่หมดอายุ) 
       9.1 หนังสอืรับรองใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคมุ (สาขาวิศวกรรมชลประทาน) 
       9.2 หนังสอืรับรองใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคมุ (สาขาวิศวกรรมแหล่งนํ้า) 
       9.3 หนังสอืรับรองใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคมุ (สาขาวิศวกรรมโยธา)           ระดับสามัญข้ึนไป        
                 9.4 หนังสือรับรองใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคมุ (สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า) 
       9.5 หนังสอืรับรองใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคมุ (สาขาวิศวกรรมเครื่องกล) 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

  ขอแสดงความนับถือ 
 
 

  .............................................. 
  (............................................) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แก้ไขโดยสอส 
แก้ไขโดยกองการเงิน 
แก้ไขโดยผจน.  Update 17 /04/60 
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กรมชลประทาน          แบบ ชป. ๓๙6  
 

แบบตรวจสอบการขออนุญาตใชท้ี่ดนิและขออนญุาตรับน้ํา/ใช้น้ําจากทางน้ําชลประทาน 
เพื่อพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําขนาดเล็กท้ายเขื่อนชลประทาน 

สําหรบันติิบคุคลเอกชน 
 

1. หลักฐานประกอบคําขออนุญาต 
  คําร้องขอใช้ที่ดินและคําขอรับนํ้า/ใช้นํ้าจากทางน้ําชลประทาน (แบบ ชป. 395) 
  ต้นฉบับหนังสือรับรองนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์รับรองไม่เกิน 1 เดือน  
         หรือสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองโดยกรรมการผู้มีอํานาจและ 
         ประทับตราสําคัญของนิติบุคคลน้ัน หรือโดยหุ้นส่วนผู้มีอํานาจหรือรับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ 
         หนังสือแสดงเอกสารทางการเงิน พร้อมเอกสารที่รับรองจากสถาบันการเงิน   
  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต (ลงนามรับรองสําเนา) 
  ถ้ามีการมอบอํานาจ ต้องทําเป็นหนังสือมอบอํานาจติดอากรแสตมป์ 30 บาท พร้อมสําเนาบัตร  
         ประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอํานาจ และของผู้รับมอบอํานาจ (ลงนามรับรอง  
         สําเนา) 
 ผู้มีสิทธิลงนามในหนังสือมอบอํานาจจะต้องเป็นกรรมการผู้มีอํานาจ ตามหนังสือของกรมพัฒนาธุรกิจ 
        การค้า กระทรวงพาณิชย์ (ลงนามรับรองสําเนา) 
 แผนที่แสดงจุดที่ขออนุญาต แบบแปลน แผนผังที่แสดงรูปตัดตรงบริเวณที่ขออนุญาตพร้อมรายการ 
        คํานวณที่มีวิศวกรซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542  
        ลงนามรับรอง โดยใช้เฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามสาขา 
        ที่กําหนดไว้ ในกฎกระทรวง กําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือรับรอง 
        ของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
 สําเนาหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ผู้ควบคุมการก่อสร้าง (ลงนามรับรอง 
        สําเนา) โดยใช้เฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิขาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามสาขาที่กําหนดไว้ 
        ในกฎกระทรวงสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือรับรอง  
        ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ระหว่างทําการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้าง ใบอนุญาตฯ  
        ต้องไม่หมดอายุ) 
        หนังสือรับรองใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมชลประทาน ระดับสามัญขึ้นไป 
 หนังสือรับรองใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมแหล่งนํ้า ระดับสามัญขึ้นไป 
 หนังสือรับรองใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ระดับสามัญขึ้นไป 
 หนังสือรับรองใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ระดับสามัญขึ้นไป 
 หนังสือรับรองใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ระดับสามัญขึ้นไป 
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2.  รายละเอียดสิ่งปลูกสร้าง 
 อาคารโรงไฟฟ้าขนาดกว้าง..................... ม.  ยาว.................... ม.   (รวมเน้ือที่.................... ตารางเมตร)
   ชนิดของท่อ 

o ท่อเหล็กขนาด     .............................  น้ิว  
o ท่อ PVC ขนาด    ............................   น้ิว   
o ท่อเหล็กขนาด     ............................   น้ิว 
o ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด     ..............................  เมตร 
o ท่อซีเมนต์ใยหินขนาด             ………………………..  มม.  
o ท่อทิ้งนํ้ากลับเข้าสู่คลองเดิม ขนาด    ......................  มม. 
o ความยาวของท่อ  ................................  เมตร 
o ท่อรับแรงดัน (Penstock)  ชนิด  ........................................  ขนาด ..................... ม. 

      ก่อสร้างท่อเพ่ือชักนํ้าจากคลองชลประทาน/อ่างเก็บนํ้า 
     ฝั่งขวาคลอง ....................................................     ฝั่งซ้ายคลอง ................................... 
            ตําแหน่ง กม. ที่...............................................     ตําแหน่ง กม. ที่ .............................  

o ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาด    ......................................  เมตร 
o ท่อซีเมนต์ใยหิน  ขนาด      ......................................   มม. 
o ท่ออ่ืนๆ พร้อมขนาด (โปรดระบุ) ......................................................................................... 

ชักนํ้าลงบ่อพักนํ้า                            ก่อสร้างในเขตชลประทาน  เนื้อที่...............ตารางเมตร 
o ก่อสร้างนอกเขตชลประทาน  เน้ือที่.............ตารางเมตร 

ขอใช้นํ้าจากคลอง/อ่างเก็บนํ้า 
   ปริมาณนํ้าที่ขอใช้ .......................... ม.3/วินาที หรือ ...................................... ม.3/วัน 
   ขอใช้นํ้าเพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้า .................................   (*ข้อน้ีการถามยังไม่ชัดเจน) 
3. รายละเอียดเกี่ยวกับกําลังการผลิตไฟฟ้า 
   กําลังการผลิตไฟฟ้า  ..................................... kw 
   เครื่องกังหันนํ้า (Turbine) จํานวน ..............ชุด  ขนาด ............................. kw 
   เครื่องกําเนิดไฟฟ้า  (Generator)  จํานวน........................ ชุด  ขนาด.................... kw 
   หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด ............................ KVA 
   อุปกรณ์การวัดปริมาณนํ้า ชนิด ...................................    
4. รายละเอียดการฝังท่อลอดคันคลอง/ชานคลอง/อ่างเก็บน้ํา/ถนนชลประทาน/คันกั้นน้ํา/พนังกั้นน้ํา  
  ที่คลอง/ถนน กิโลเมตร ..............................      ฝั่งขวา      ฝั่งซ้าย 

o วางท่อจาก กม. .......................... ถึง กม. .................................     ฝั่งขวา       ฝั่งซ้าย 
o เป็นทางนํ้าชลประทาน       ประเภท 1       ประเภท 2       ประเภท 3         ประเภท 4 

   นํ้าต้นทุนที่มีอยู่      เพ่ือการชลประทาน  หรือ     อุปโภค หรือ สาธารณูปโภค 
   ปริมาณส่งนํ้า ........................... ม.3/วินาที  ความจุ .............................. ม.3 
   ปริมาณที่ใช้ไปแล้ว .................... ม.3/วินาที   เหลือปริมาณ .............. ม.3/วินาที 
   มีท่อส่งนํ้าที่ก่อสร้างไว้แล้ว 
   ฝั่งซ้าย  จํานวน .........................แห่ง      ฝั่งขวา  จํานวน ............................. แห่ง 
              อนุญาตแล้ว  จํานวน ................... แห่ง 
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   สภาพนํ้าต้นทุนในคลองมีเพียงพอ         นํ้าต้นทุนมีไม่พอ 
             ใช้นํ้าปริมาณ ...............................  ม.3 เพ่ือประโยชน์ .......................................................... 
  ฝังท่อลอดคันคลอง/คันก้ันนํ้า หรือพนังก้ันนํ้า/ถนน ต้อง 

o ให้ฝังท่อโดยวิธีดันท่อ   ขุดดินทําการก่อสร้าง 
   ทําทางเบ่ียงให้ยานพาหนะผ่าน  ไม่ต้องทําทางเบ่ียง 
   ห้ามยานพาหนะสัญจรผ่าน  ปิดเส้นทางช่ัวคราว 
   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)................................................................................................................. 
๕. รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 แผนที่ภูมิประเทศแสดงจุดฝังท่อ หรือโรงสูบนํ้า สะพานรองรับท่อ (แสดงในส่วนที่จําเป็น) 
 และแผนผังบริเวณแสดงแนวท่อ หรือโรงสูบนํ้า สะพานรองรับท่อ เขตชลประทานและอ่ืน ๆ 
 แผนที่รูปตัดคลอง/คันก้ันนํ้าหรือพนังก้ันนํ้า/ถนน/อ่างเก็บนํ้า แสดงเค้าโครงการวางท่อหรือโรงสูบนํ้า/
 สะพานรองรับท่อ เขตชลประทาน และแสดงระดับต่าง ๆ 
 แบบตรวจสอบการใช้นํ้าจากทางน้ําชลประทาน โดยมีรายละเอียดข้อมูลครบถ้วน 
 บัญชีท่อส่งนํ้าสร้างไว้แล้ว ในเขตคลองที่ขออนุญาต 
 พ้ืนที่บริเวณที่ขออนุญาตเป็นที่ดิน  ราชพัสดุ  ที่ดินของรัฐประเภทอ่ืน 
       ที่ดินประเภทอ่ืนที่ไม่อยู่ในความดูแลของกรม 
       อ่ืนๆ (โปรดระบุ) .................................. 
๖. ข้อคิดเห็น  
        รายละเอียดหลักฐานและมีข้อมูลถูกต้องครบถ้วน อยู่ในหลักเกณฑ์  
        ใช้นํ้าเพ่ือประโยชน์ของผู้ขออนุญาต     ใช้นํ้าเพ่ือสาธารณูปโภค  
        ไม่เป็นอุปสรรคต่องานชลประทาน/ต่อกิจการชลประทาน  
        เป็นอุปสรรคต่องานชลประทาน/ต่อกิจการชลประทาน  
        สมควรอนุญาต      ไม่สมควรอนุญาต  
        ข้อมูลรายละเอียดไม่ครบถ้วน ให้แก้ไขเพ่ิมเติม ดังน้ี  
…………………………….………………………………………………………………………………………..……….…………..…………..  
…………………………….……………………………………………………………………………………………………………..…………..  
…………………………….……………………………………………………………………………………………………………..…………..  
 
 
 
     ………………………….…………..…….…….…….…  
     (……………………………..………....………………..)  
     ตําแหน่ง ………………………………..…………….  



 

 

๔ 
 

ความเห็นของ ผคบ./ผคป.  
เรียน ผส.ชป………..  
       ได้พิจารณาตามหลักฐาน รายละเอียดและข้อมูลแล้ว เห็นว่า  
           สมควรอนุญาต             ไม่สมควรอนุญาต (เหตุผล) …………………………………….……………………… 
  …………………….……………………………………………………………………………………………..…………..  
  ..………………………..…………………………………………………………………………………………………….  
  ………………………….……………………………….…………………………………………….……….…………….  
  ……………………….…….…………………………………………………………….………………………………….  
 
 
                                      …………………………………………………………….  
      (………………………………………..………………….)  
      ตําแหน่ง …………………………………………..…..  
 
 
ความเห็นผู้เก่ียวข้อง (ผวศ.ชป.  ผจบ.ชป. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)  
  ………………………………………………………………………………………………………….…………………  
  …….……………………………………………………………………………………………….……………………..  
 
 
 
      ………………………………..…………….…………….  
      (……………………………….…………….…………….)  
      ตําแหน่ง …………………………………….………..  
ความเห็นของ ผส.ชป.  
  อนุญาต  
  ไม่อนุญาต  
  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)………………………………………………………………………………………………….……….  
   ……………………………………………………………………………….………………………….  
 
 
      ………………………………………………………………  
      (………………….…………………………………………)  
      ตําแหน่ง ผส.ชป. …………………………...………. 
 
แก้ไขจากส่วน สอส  
แก้ไขจากส่วน กองการเงิน  แก้ไขจากสชป 12 
แก้ไขจากผจน.  Untill 17/04/60 
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       ผย.54/1 

(30 มีค. 60) 
ร่าง 

 
เงื่อนไขเพิ่มเตมิกรณีให้นิติบคุคลเอกชนเขา้ดําเนนิการพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําขนาดเล็ก 

ท้ายเขื่อนชลประทาน (กรณีเปน็ที่ราชพสัดุ) แนบทา้ยสญัญาเช่าที.่................ลงวันที…่.......................... 
ระหว่างกระทรวงการคลัง กบั........................................................ 

 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 23 และมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติการชลประทานพุทธศักราช 

2485 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2507 และมาตรา 26 
แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2497 กรมชลประทานเห็นควร 
เพ่ิมเติมเง่ือนไขที่จําเป็นเก่ียวกับงานชลประทานลงในสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ เพ่ือ ............................................ 
บริ เวณ .......................................................... คู่สัญญาทั้ งสองฝ่ายตกลงเ พ่ิมเติมเ ง่ือนไข และถือเป็น 
ส่วนหน่ึงของสัญญาดังกล่าวข้างต้นดังต่อไปน้ี คือ 

 ข้อ 1 กรมชลประทานอนุญาตให้ผู้เช่าใช้ที่ดิน..ตามแบบแปลนของผู้เช่า เลขท่ี........................ 
รวมจํานวน .......แผ่น และแบบแปลน แผนที่ แผนผัง รูปตัดของโครงการ....................................................... 

เลขที่....................ลงวันที่ ….................................................. จํานวน ........ แผ่น ซึ่งถือเป็นส่วนหน่ึงของ 
สัญญาฉบับน้ีด้วย 

 ข้อ 2. ห้ามผู้เช่า เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้ที่ดิน ตามข้อ 1 ถ้าจะเปลี่ยนแปลงต้องขอ 
อนุญาต และได้รับอนุญาตก่อนจึงจะดําเนินการได้ หากฝ่าฝืนผู้ให้เช่ามีสิทธิบอกเลิกสัญญา และหรือ 
เรียกค่าปรับ หรือค่าเสียหายที่เกิดขึ้นตามที่กรมธนารักษ์กําหนด 
 ข้อ 3. หากกรมชลประทาน ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง บริเวณ …….................................................... 
ด้วยประการใดๆ เป็นเหตุให้ผู้เช่าไม่อาจได้รับผลประโยชน์ตามสัญญา ผู้เช่าจะเรียกค่าเสียหายหรือ 
ค่าชดเชยใด ๆ จากผู้ให้เช่าหรือกรมชลประทานมิได้ 

 ข้อ 4. ในกรณีมีเหตุฉุกเฉิน เหตุสุดวิสัย หรือจากสาเหตุภัยธรรมชาติ กรมชลประทานจําเป็นจะ 
ต้องใช้พ้ืนที่ เพ่ือความปลอดภัยของงานเก่ียวกับการชลประทานแล้ว กรมชลประทานมีอํานาจดําเนินการ 
ได้ในทันทีทันใด โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เช่าทราบล่วงหน้าและผู้เช่าจะเรียกร้องค่าเสียหายและค่าทดแทนใด ๆ 
จากกรมชลประทานและผู้ให้เช่าไม่ได้ทั้งสิ้น 

 ข้อ 5. เน่ืองจากพ้ืนที่เช่าอยู่ในเขตที่นํ้าอาจท่วมถึง ผู้เช่ารับเป็นผู้เสี่ยงภัยเอง กรมชลประทานไม่ 
ต้องรับผิดชอบความเสียหายใดที่จะเกิดขึ้นต่ออาคารและทรัพย์สิน สิ่งปลูกสร้างของผู้เช่าตามสัญญานี้ 
 ข้อ 6. ผู้เช่าจะต้องรับผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหายในการแก้ไขมลภาวะและสิ่งแวดล้อมในบริเวณ 
.........................................................................ซึ่งเกิดจากการกระทําใด ๆ ของผู้เช่า รวมท้ังการกระทําของ 
บริวารและสิ่งก่อสร้างของผู้เช่า 
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 ข้อ 7. ในการขอต่ออายุสัญญาเช่า ผู้เช่าจะต้องแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้ให้เช่าเป็น 
เวลาอย่างน้อย 6 เดือน เพ่ือพิจารณาการขอต่ออายุสัญญาเช่า 

 ข้อ 8. ในกรณีฉุกเฉิน ให้ผู้ให้เช่าเข้าใช้ที่ดินและรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและอุปกรณ์ได้ทันที และ 
หากผู้ให้เช่ามีความจําเป็นต้องใช้พ้ืนที่เขตเช่าก่อนครบกําหนดอายุสัญญาเช่า หรือเมื่อผู้ให้เช่ามีเหตุ 
ที่เห็นสมควรเลิกสัญญาเช่าก็ดี ผู้ให้เช่ามีสิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าและถือว่าสัญญาเช่าสิ้นสุดลง ค่าเช่า 
และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ให้เป็นอันพับสิ้นสุดไป 

 ข้อ 9. ผู้เช่ายินยอมให้สิ่งปลูกสร้างตลอดจนวัสดุต่าง ๆ ตกเป็นทรัพย์สินของทางราชการได้ทันที 
เมื่อทําการปลูกสร้างไม่ว่าจะแล้วเสร็จหรือไม่ และผู้เช่าต้องเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายต่อผู้หน่ึงผู้ใด
อันเกิดจากสิ่งปลูกสร้าง และวัสดุน้ันด้วย 

 ข้อ 10. ผู้เช่าต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขและหลักเกณฑ์ในหนังสืออนุญาตใช้นํ้าของกรมชลประทาน และ 
ตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 

 ข้อ 11. ในการพิจารณาต่ออายุสัญญาเช่า ผู้ให้เช่ามีสิทธิที่จะไม่พิจารณาต่ออายุสัญญาเช่าให้ก็ 
ได้ หากมีเหตุความไม่สงบเรียบร้อยใด ๆ เกิดขึ้น หรือเหตุอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นไม่ว่ากรณีใด ๆ 
โดยผู้เช่าไม่มีสิทธ์ิโต้แย้ง คัดค้าน หรือเรียกค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น 

 หนังสือสัญญาแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับน้ีทําขึ้นในวันที่ …............................................................................. 
ทั้งสองฝ่ายได้ตรวจอ่านและเข้าใจข้อความถูกต้องดีแล้ว จึงลงลายมือช่ือเป็นสําคัญ และยึดถือไว้ฝ่ายละ 
หน่ึงฉบับ หากมีปัญหาใด ๆ เกิดขึ้นเก่ียวกับการปฏิบัติตามสัญญา ให้ถือข้อความตามหนังสือสัญญาเช่า 
ฉบับที่ผู้ให้เช่ายึดถือไว้เป็นสําคัญ 

 

 
      ( ลงช่ือ ) ....................................................... ผู้ให้เช่า 
       ( ...................................................... ) 
 
      ( ลงช่ือ ) ....................................................... ผู้เช่า 
       ( ..................................................... ) 
 
      ( ลงช่ือ ) ....................................................... พยาน 
       ( ..................................................... ) 
  
      ( ลงช่ือ ) ...................................................... พยาน 
       ( .................................................... ) 
 
แก้ไขโดยผจน. Until 17/04/60 
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(17 เมย. 60) 

ร่าง 
 

หนังสืออนญุาตใหฝ้ังท่อ/วางท่อ/ก่อสรา้งอาคารชักน้าํ        (๑)           และ/หรือรบัน้าํ/ใช้น้าํในเขตทีด่นิ 
ของกรมชลประทาน  

 
ที่      (3)     /                          โครงการ        (2)                 .  
           วันที่            เดือน        (3)    พ.ศ.            . 
 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง 
พุทธศักราช ๒๔๘๕ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๗ และมาตรา ๒๖ 
แห่งพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการชลประทาน
หลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๗  

  นาย             (4)             ตําแหน่ง ผู้อํานวยการโครงการ                     (2)             .  
เป็นเจ้าพนักงานและหรือเป็นเจ้าพนักงานผู้ได้รับมอบหมาย ได้ออกหนังสืออนุญาตฉบับน้ีให้แก่                    . .      
 (5)  .โดย              (6 )               ตํ าแห น่ ง             (7 )              .               
อายุ      (8)        ปี สัญชาติ      (9)     เป็นผู้แทน ตามหนังสือ/หรือตามหนังสือมอบอํานาจที่        (10)     .   
ลงวันที่      (10)     เดือน       (10)       พ.ศ.    (10)     สํานักงานต้ังอยู่เลขที่               (11)               . 
ถนน     (11)                .ตําบล/แขวง                 (11)           อําเภอ/เขต          (11)               .
จังหวัด      (11)        เพ่ือเป็นหลักฐานแสดงว่าได้อนุญาตให้ฝังท่อ/วางท่อ/ก่อสร้างอาคารชักนํ้า     (12)    .            
ขนาด        (12)                ในเขต             (13)                  ณ กิโลเมตรที่             (14)                 . 
ตําบล/แขวง           (14)                อําเภอ/เขต            (14)          จังหวัด         (14)       .               
และอนุญาตให้ใช้นํ้าจากทางน้ําชลประทาน                                        (15)                            .  
ปริมาณการใช้นํ้า             (16)             .ไปใช้เพ่ือการ              (16)                โดยมีเง่ือนไขดังต่อไปน้ี.-  
  ข้อ ๑ อนุญาตให้ใช้พ้ืนที่บริเวณ                          (13)                                          . 
ในเขตโครงการ                             (2)                               ดังน้ี  
  ๑.๑          (17)                      
  ๑.2          (17)           
  ๑.3          (17)           
  ๑.4          (17)                  
ในการฝังท่อ/วางท่อ/ก่อสร้างอาคารชักนํ้า             (12)           ใช้นํ้าและก่อสร้าง ท่อ           (18)         .               
.ให้ดําเนินการตามแบบแปลน แผนผังของ                  (19)                 แบบหมายเลข          (19)           .               
จํานวนแบบ   (19)    แผ่น และแผนที่รูปตัดของโครงการ           (20)       แบบหมายเลข         (20)         .               
จํานวนแบบ     (20)    แผ่น รวมจํานวนแบบ         (21)       แผ่น ซึ่งแนบท้ายหนังสืออนุญาตฉบับน้ีให้ถือเป็น
ส่วนหน่ึงของหนังสืออนุญาตฉบับน้ีด้วย  
  โดยมี.                   (22)                  .เป็นวิศวกรผู้ออกแบบและคํานวณ ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภท      (23)                       .สาขา             (24) .                  ..
ตามใบอนุญาตทะเบียน               (25)                       .วันหมดอายุ                   (26)                       .
และมี                      (27)                       เป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 
ประเภท                       (23)                  สาขา                 (24)                           .               
ตามใบอนุญาตทะเบียน                (25)                  .วันหมดอายุ                     (26)                        .  
และขณะน้ีไม่ได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ 
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  ข้อ ๒ การพิจารณาฐานรากของตอม่อของท่อ                              (1)                         ..

เฉพาะช่วงกลางคลอง ให้ถือระดับการขุดลอกตามแบบโดยเจ้าหน้าที่ชลประทานจะเป็นผู้กําหนดให้ ทั้งน้ีเพ่ือมิให้ 
เกิดความเสียหาย เมื่อกรมชลประทานจะทําการขุดลอกทางน้ําชลประทานในโอกาสต่อไป  
  ข้อ ๓ แนวเสาตอม่อของท่อทุกต้นที่ตอกลงในทางนํ้าชลประทาน จะต้องขนานกับแนวกระแสนํ้า 
กับให้ศูนย์กลางของสะพานรับท่อช่วงกลางอยู่ในแนวเดียวกับศูนย์กลางทางน้ําชลประทานด้วย  
  ข้อ ๔ ก่อนดําเนินการฝังท่อ/วางท่อ/ก่อสร้างอาคารชักนํ้า              (1)             ผู้รบัอนุญาต
จะต้องแจ้งให้ผู้อํานวยการโครงการ                               (2)                                 ทราบลว่งหน้าไม่น้อย
กว่า ๗ วัน เพ่ือจะได้ส่งเจ้าหน้าที่ชลประทานไปกําหนดแนว ระดับ และระยะต่าง ๆ ให ้แล้วจึงจะดําเนินการได้  
  ท่อ/อาคารชักนํ้า                     (1)                      อนุญาตให้ฝัง/วาง/สร้างน้ี ผู้รับอนุญาต
จะต้องจัดหานายช่างเป็นผู้ควบคุมดําเนินการเอง กรมชลประทานไม่รับรองความมั่นคงแข็งแรง หากท่อ/อาคาร               
.             (1)                 . เกิดการชํารุดและทําให้ผู้อ่ืนได้รับความเสียหาย ผู้รับอนุญาตจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ  
  ข้อ ๕ ในระหว่างดําเนินการฝังท่อ/วางท่อ/ก่อสร้างอาคารชักนํ้า            (1)                  หรือ
ดําเนินการ ทําน่ังร้านเพ่ือทําการฝังท่อ/วางท่อ                     (1)                  ก็ดี ผู้รับอนุญาตจะต้องอํานวย
ความสะดวกแก่ประชาชน ให้สัญจรไปมาได้ตามปกติ หากท่อ                     (1)                        หรือน่ังร้าน
เกิดการชํารุดและทําให้ผู้อ่ืนหรือยานพาหนะท่ีสัญจรไปมาหรือทรัพย์สินอ่ืนใด ได้รับอันตรายหรือเกิดความเสียหาย
แล้วแต่กรณ ีผู้รับอนุญาตจะต้องรับผิดชอบ  
  ข้อ ๖ ผู้รับอนุญาตจะต้องบํารุงรักษาที่ดินบริเวณที่ฝังท่อ/วางท่อ/ก่อสร้างอาคารชักนํ้า     (1)   
.                      . มิให้ชํารุดทรุดโทรม และจะไม่ทิ้งสิ่งโสโครกและขยะมูลฝอยลงไปในทางนํ้าชลประทาน ชาน
คลอง เขตคันคลอง หรือขุดทําลายที่ดินชานคลองให้เสียหายผิดไปจากสภาพเดิม ถ้าจะทําการรื้อถอน หรือต่อเติม
ส่วนหน่ึงส่วนใดของท่อ                     (1)                    นอกเหนือไปจากแบบจะต้องได้รับอนุญาตจากกรม
ชลประทาน เป็นลายลักษณ์อักษรเสียก่อนทุกคราวไป ถ้าได้ทําไปก่อนโดยไม่ได้รับอนุญาต กรมชลประทานมี
อํานาจบังคับ ให้รื้อถอนและหรือให้ใช้ค่าเสียหายแก่กรมชลประทานได้  
  ข้อ ๗ เมื่อฝังท่อ/วางท่อ/ก่อสร้างอาคารชักนํ้า                     (1)                       เสร็จแล้ว 
ผู้รับอนุญาตจะต้อง รื้อถอนน่ังร้านและเก็บวัสดุต่างๆ ที่ไม่ใช้ขึ้นจากทางน้ําชลประทาน และนําออกไปให้พ้นเขต
ทางน้ําชลประทาน ชานคลอง เขตคันคลองทันที  
  ข้อ ๘ ผู้รับอนุญาตจะต้องจัดให้มีวิศวกร ผู้ออกแบบและคํานวณ และควบคุมการก่อสร้าง  
ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ และกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๐ นายช่างชลประทานมีสิทธิจะเข้าตรวจสอบการก่อสร้าง และถ้าเห็นว่าการก่อสร้างผิดพลาด 
อันเน่ืองจากไม่เป็นไปตามเง่ือนไขแบบแปลนหรือเพ่ือความเหมาะสม นายช่างชลประทานมีสิทธิสั่งให้แก้ไข รื้อย้าย
เพื่อให้เป็นการถูกต้อง ซึ่งผู้รับอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามทันที และในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขน้ีผู้รับอนุญาต 
จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากกรมชลประทานมิได้  
  ข้อ ๙ ผู้รับอนุญาตจะต้องทําคันดินล้อมรอบบริเวณที่ดินของผู้รับอนุญาตให้มีความมั่นคง 
แข็งแรง เพ่ือป้องกันนํ้ารั่วไหลไปทําความเดือดร้อนแก่ผู้อ่ืนซึ่งอยู่ใกล้เคียงและเสียนํ้าไปโดยเปล่าประโยชน์  
ในกรณีทางน้ําชลประทาน การส่งนํ้าในระบบรอบเวร หรือมีการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ตัวคลองไม่อาจส่งนํ้า
ได้ตลอดระยะเวลา เพ่ือป้องกันความเสียหายในการใช้นํ้าจากทางน้ําชลประทาน ผู้รับอนุญาตจะต้องมีบ่อสํารอง
นํ้าไว้หากกรณีเกิดวิกฤติขาดแคลนนํ้าจากทางนํ้าชลประทาน กรมชลประทานสงวนสิทธิ ที่จะจัดสรรปริมาณนํ้าให้
ตามความจําเป็น 
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             ข้อ ๑๐ ในระหว่างดําเนินการฝังท่อ/วางท่อ/ก่อสร้างอาคารชักนํ้า             (1)            ผู้รับอนุญาต
จะต้องยินยอมให้นายช่างชลประทานตรวจดูการฝังท่อ/วางท่อ/ก่อสร้างอาคารชักนํ้า       (1)                .   ได้ 
ถ้านายช่างชลประทานเห็นว่าการฝังท่อ/วางท่อ/ก่อสร้างอาคารชักนํ้า                   (1)                   ไม่ถูกต้อง 
หรือเห็นสมควรให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพ่ือความเหมาะสมนายช่างชลประทานมีอํานาจสั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ และ
ผู้รับอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามทันที โดยจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆจากกรมชลประทานมิได้ ถ้าผู้รับอนุญาตไม่
ปฏิบัติตาม นายช่างชลประทานมีอํานาจสั่งให้รื้อถอนท่อออกไปให้พ้นเขต              (13)                     และ
ทําที่ดินให้คงสภาพเดิม ตลอดจนมีสิทธิเรียกร้องให้ชดใช้ค่าเสียหายได้  
 ข้อ ๑๑ เมื่อผู้รับอนุญาตฝังท่อ/วางท่อ/ก่อสร้างอาคารชักนํ้า                     (14)                 ถูกต้อง 
ตามเง่ือนไขในหนังสืออนุญาตนี้ และตามที่นายช่างชลประทานสั่งกระทําแล้ว ผู้รับอนุญาตต้องปรับปรุงดินหลังท่อ
ให้เรียบร้อย คงสภาพเดิม และจะต้องซ่อมแซมบํารุงรักษาที่ดินบริเวณที่ฝังท่อมิให้ชํารุดทรุดโทรมจะไม่ขุดทําลาย 
ที่ดิน                        (13)                        ให้เสียหายผิดแผกไปจากสภาพเดิม ถ้าจะทําการแก้ไข 
เปลี่ยนแปลงหรือต่อเติมส่วนหน่ึงส่วนใดของท่อ ให้นอกเหนือไปจากเง่ือนไขที่กําหนดในหนังสืออนุญาต จะต้อง
ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากกรมชลประทานก่อนทุกคราวไป ถ้าได้ทําไปก่อนโดยมิได้รับอนุญาต กรม
ชลประทานมีอํานาจบังคับให้รื้อถอน และหรือให้ชดใช้ค่าเสียหายแก่กรมชลประทานได้ 

 ข้อ ๑๒ ในการดําเนินการฝังท่อ/วางท่อ/ก่อสร้างอาคารชักนํ้า                 (1)                ผู้รับอนุญาต
จะต้องระมัดระวังมิให้นํ้าในทางนํ้าชลประทาน                     (13)                      สกปรก   

  ข้อ ๑๓ ผู้รับอนุญาตจะต้องยินยอมให้เจ้าหน้าที่กรมชลประทานเข้าตรวจดูการชักนํ้าและ 
การใช้นํ้าตามหนังสืออนุญาตนี้ได้ และผู้รับอนุญาตยินยอมปฏิบัติตามคําสั่งหรือคําแนะนําของเจ้าหน้าที่ชลประทาน 
ทุกประการ  
  ข้อ ๑๔ อนุญาตให้นํานํ้าไปใช้เพ่ือ                       (16)                        ปริมาณไม่เกิน  
                  (16 )              เท่าน้ัน ห้ามนํานํ้าไปใช้เพ่ือกิจการอ่ืนเป็นอันขาด  

  ข้อ ๑๕ เมื่อเกิดการขาดแคลนนํ้า และกรมชลประทานมีความจําเป็นที่ต้องสงวนนํ้าในทางนํ้า
ชลประทาน                     (15)                      ไว้สําหรับประชาชน หรือเมื่อทางราชการต้องการนํ้าจาก 
ทางนํ้าชลประทานไปใช้ไม่ว่ากรณีใดๆ กรมชลประทานจะได้แจ้งให้ผู้รับอนุญาตทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 
และผู้รับอนุญาตจะต้องหยุดใช้นํ้าทันที เมื่อความจําเป็นได้ผ่านพ้นไปแล้ว กรมชลประทานจะได้แจ้งให้ผู้รับ
อนุญาตใช้นํ้าในทางนํ้าชลประทานได้ทราบต่อไป  

  ข้อ ๑๖ ผู้รับอนุญาตจะต้องติดต้ังมิเตอร์ (มาตรวัดนํ้า) มีมาตรวัดนํ้า และจดจํานวนนํ้าที่นําไปใช้
ส่งให้โครงการ.                          (2)                   เป็นประจําทุกเดือน และเมื่อทางนํ้าชลประทานได้
ออกกฎกระทรวงกําหนด ให้เป็นทางนํ้าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทานตามมาตรา ๘ แล้ว ผู้รับอนุญาต
จะต้องชําระค่านํ้าชลประทานให้แก่กรมชลประทานตามอัตราค่านํ้าชลประทานที่กฎหมายกําหนดไว้ นับแต่
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

  ข้อ ๑๗ เพ่ือประโยชน์แก่ทางราชการ ถ้ากรมชลประทานมีความจําเป็นให้รื้อถอนท่อ/สิ่งก่อสร้าง
ตามท่ีได้อนุญาตไว้ กรมชลประทานจะได้แจ้งให้ผู้รับอนุญาตทราบเป็นลายลักษณ์อักษร และผู้รับอนุญาตจะต้อง 
รื้อถอนท่อ/สิ่งก่อสร้างออกไปให้พ้นเขต                      (13)                     ภายใน ๓๐ วัน นับแต่ 
วันที่ได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร และจะต้องปรับปรุงบริเวณดังกล่าวให้คงสภาพเดิม ถ้าผู้รับอนุญาตเพิกเฉย 
ไม่ดําเนินการ กรมชลประทานจะดําเนินการเอง โดยผู้รับอนุญาตจะต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายในการน้ีให้แก่  
กรมชลประทานทั้งสิ้น 
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  ข้อ ๑๘ ถ้าผู้รับอนุญาตไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามเง่ือนไขของหนังสืออนุญาตฉบับน้ีข้อหน่ึงข้อใด  
ก็ตาม กรมชลประทานมีอํานาจที่จะเพิกถอนการอนุญาตได้ทันที โดยผู้รับอนุญาตจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ 
จากกรมชลประทานมิได้  

  ข้อ ๑๙ หนังสืออนุญาตฉบับน้ีมีกําหนด               (28)               .ปี นับต้ังแต่วันถัดจากวันที่
ผู้อนุญาตได้ลงนามในหนังสืออนุญาตเป็นต้นไป  

  ก่อนครบกําหนดเวลาการอนุญาต หากผู้รับอนุญาตยังมีความประสงค์จะขอฝังท่อ/วางท่อ/
ก่อสร้างอาคารชักนํ้า..........                    (1)                      ในเขต                    (13)              .และใช้
นํ้าจากทางน้ําชลประทานต่อไปอีก ก็ให้ทําหนังสือขอต่ออายุหนังสืออนุญาตไปยังกรมชลประทานก่อนครบ
กําหนดเวลาการอนุญาตไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน แต่กรมชลประทานสงวนสิทธิที่จะอนุญาตหรือไม่ก็ได้ โดยจะคํานึงถึง
งานชลประทานเป็นประการสําคัญ  

  เมื่อผู้รับอนุญาตหมดความจําเป็นจะใช้ท่อ/สิ่งก่อสร้าง ที่ได้รับอนุญาตน้ีหรือสิ้นสุดระยะเวลา 
การอนุญาต หรือการอนุญาตถูกเพิกถอน ผู้รับอนุญาตจะต้องรื้อถอนท่อ/สิ่งก่อสร้างออกไปให้พ้นเขต.....................  
                         (13)                         และทําที่ดินให้เรียบร้อย หากผู้รับอนุญาตเพิกเฉยไม่ดําเนินการ  
กรมชลประทานจะดําเนินการเอง โดยผู้รับอนุญาตจะต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายในการน้ีให้แก่กรมชลประทานทั้งสิ้น  

  ข้อ ๒๐ กรณีที่ดินเขตคลองหรือที่ดินที่ขออนุญาต                (15)              . เป็นที่ราชพัสดุ
ผู้รับอนุญาตได้รับความเห็นชอบหรืออนุญาตจากกรมธนารักษ์/ผู้ว่าราชการจังหวัด            (29)                 .
แล้วตามหนังสือที่           (29)       ลงวันที่        (29)    เดือน          (29)        พ.ศ.         (29)       .                    

  ก่อนลงนามในหนังสืออนุญาตผู้รับอนุญาตได้ชําระค่าทดแทนการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ราชพัสดุ               
.           (30)          เป็นเงิน           (30)         บาท (                (30)               ) ค่าธรรมเนียม 
การตรวจแบบเป็นเงิน         (31)        บาท (                 (31)             ) ค่าธรรมเนียมการรังวัดเป็นเงิน 
             (31)                     บาท (                (31)                    ) ให้กับกรมธนารักษ์  
(โดยสํานักงานธนารักษ์พ้ืนที่                     (32)             ) แล้ว ตามใบเสร็จรับเงินเลขที่      (32)     .                
เล่มที่           (32)         ลงวันที่       (32)     เดือน                (32)         พ.ศ            (32)         .                     

  กรณีที่ดินเขตคลองหรือที่ดินที่ขออนุญาต                 (15)            เป็นที่สาธารณประโยชน์  
อํานาจการดูแลเป็นไปตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พุทธศักราช ๒๔๕๗ ซึ่งผู้รับอนุญาตได้รับ 
ความเห็นชอบจาก                    (33)                 แล้ว ตามหนังสือที่              (33)          ..               
ลงวันที่       (33)            เดือน           (33)       พ.ศ.          (33)         หรือตามพระราชบัญญัติสภาตําบล 
และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ตามหนังสือขององค์การบริหารส่วนตําบล          (34)        .               
ที่            (34)           ลงวันที่        (34)..............เดือน      (34)  .        พ.ศ       (34)            และตาม
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านนํ้าไทย พุทธศักราช ๒๔๕๖ กรมเจ้าท่า หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอนุญาตให้
ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ําลํานํ้า ตามใบอนุญาตเลขที่     (35) ลงวันที่  (35) เดือน    (35)     พ.ศ       (35)         .       
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                    ผ.ย. ๓๘ 
 
  กรณีเป็นที่ดินของรัฐประเภทอ่ืนซึ่งอยู่ในความครอบครองดูแลใช้ประโยชน์ของกรมชลประทาน 
ต้องดําเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายของส่วนราชการน้ัน ตามหนังสือของ         (36)                     .               
ที่           (36)      ลงวันที่      (36)      เดือน          (36)            พ.ศ          (36)        .  
 
 
 
     ลงช่ือ              (37)                      เจ้าพนักงานผู้อนุญาต  
      (               (37)              )  
 
 
 
  ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความ รายละเอียดของหนังสืออนุญาตฉบับน้ีดีแล้ว และขอรับรองว่า
จะปฏิบัติตามเง่ือนไขของกรมชลประทานโดยเคร่งครัดทุกประการ 
 
 
  
     ลงช่ือ                38)                 ผู้รับอนุญาต  
      (             (38)              ) 
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คําอธิบาย ผ.ย. ๓๘  

 
คําอธิบายการกรอกข้อความในช่องวา่งตามแบบหนังสืออนุญาต  - 

ให้ฝังท่อ/วางท่อ (ท่อประปา ท่อส่งน้ํา ท่อสูบน้ํา ท่อระบายน้าํ ท่อก๊าซชักน้ํา ท่อน้ํามัน) 
/ก่อสร้างอาคารชักน้ําและหรือใช้น้ําในเขตท่ีดินของกรมชลประทาน (ผ.ย. ๓๘) 

- การกรอกข้อความในหนังสืออนุญาต หัวข้อใดไม่ใช้ให้ใส่เครื่องหมาย (-) ลงในช่องว่างของหัวข้อนั้นๆ  
ห้ามตัดหัวข้อที่ไม่ใช้  
ช่องที่  (๑) ให้ระบุช่ือของประเภทที่ขออนุญาต  
 (๒) ระบุช่ือโครงการฯ เจ้าของพ้ืนที่ที่ออกหนังสืออนุญาต  
 (๓) เลขที่/วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสืออนุญาต  
 (๔) ช่ือ นามสกุล ของผู้อํานวยการโครงการฯ เจ้าของพ้ืนที่ที่ออกหนังสืออนุญาต หรือตําแหน่งเทียบเท่า  
      ในกรณีที่อนุญาตฝังท่อ/วางท่อ แต่สําหรับกรณีการขออนุญาตใช้นํ้าในเขตที่ดินของกรมชลประทาน  
      ต้องเป็นผู้อํานวยการฯ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมชลประทาน ตามคําสั่งกรมชลประทาน  
      ที่ ข ๕๑๖/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔  
 (๕) ระบุช่ือส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ นิติบุคคล บุคคลธรรมดา ที่ขออนุญาต  
 (๖) ระบุช่ือ นามสกุล ของบุคคลที่เป็นผู้แทนหรือเป็นผู้ที่ได้รับมอบอํานาจ  
 (๗) ให้ระบุตําแหน่งของผู้แทนหรือผู้ที่ได้รับมอบอํานาจให้เป็นผู้ดําเนินการ  
 (๘) อายุของบุคคลข้อ (๖)  
 (๙) สัญชาติของบุคคลข้อ (๖)  
 (๑๐) ให้ระบุเลขที่ วัน เดือน ปี ของหนังสือที่ย่ืนเรื่องขออนุญาตแต่ถ้าหากมีการมอบอํานาจ  
        ให้ระบุ เลขที่ วัน เดือน ปี ของหนังสือมอบอํานาจ  
 (๑๑) สถานที่ต้ังของสํานักงานหรือบ้านเลขที่ พร้อมระบุ ถนน ตําบล อําเภอ จังหวัด  
 (๑๒) ระบุประเภทของการขออนุญาตฝังท่อหรือว่างท่อ ชนิดและขนาดของท่อ  
 (๑๓) ระบุบริเวณที่ขออนุญาต  
 (๑๔) ระบุกิโลเมตรที่เท่าใด อยู่ในเขตท้องที่ตําบล อําเภอ จังหวัด  
 (๑๕) ให้ระบุทางน้ําว่าเป็นคลอง หรืออ่างเก็บนํ้า ฯลฯ  
 (๑๖) ให้ระบุการนํานํ้าไปใช้ปริมาณเท่าใด เพ่ือกิจการประเภทใด  
 (๑๗) ให้ระบุโดยเลือกเติมว่าอนุญาตให้ฝังท่อหรือวางท่อ และเป็นท่อประเภทใด ท่อประปา ท่อส่งนํ้า  
        ท่อสูบนํ้า ท่อส่งก๊าซ ท่อส่งนํ้ามัน มีการใช้นํ้าหรือไม่มีการใช้นํ้า มีการก่อสร้างประเภทใด  
        โรงสูบนํ้า แพสูบลอยนํ้า ตอม่อ กรณีมีหลายรายการ หรือมีหลายเง่ือนไข ข้อบังคับ ให้ผู้ขออนุญาต  
        ดําเนินการหลายๆ ข้อ ให้ใช้ข้อ ๑.๑ ๑.๒ ๑.๓ ฯลฯ ได้  
 (๑๘) โรงสูบนํ้า หรือแพสูบลอยนํ้า  
 (๑๙) ระบุแบบแปลน แผนผัง ที่ใช้ในการก่อสร้างของผู้ขออนุญาต หมายเลขแบบและจํานวนแบบก่ีแผ่น  
 (๒๐) ระบุแบบแปลน แผนที่รูปตัดของโครงการฯ หมายเลขแบบและจํานวนแบบก่ีแผ่น  
 (๒๑) รวมจํานวนแบบของผู้ขออนุญาตและของโครงการฯ  
ช่องที่ (๒๒) – ช่องที่ (๒๗) ใช้เฉพาะงานตามประเภทและขนาดของวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาที่กําหนดไว้
ในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๐  
 (๒๒) ระบุช่ือ นามสกุล ของวิศวกรผู้ออกแบบและคํานวณ  
 (๒๓) ระบุใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทภาคีวิศวกร สามัญวิศวกร หรือ วุฒิวิศวกร  
 (๒๔) ระบุใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรม เช่น โยธา ไฟฟ้า ฯลฯ 
 (๒๕) ระบุใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม เลขทะเบียน ภย. สย. หรือ วย. 
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คําอธิบาย ผ.ย. ๓๘  

  
 (๒๖) ระบุวัน เดือน ปี ที่หมดอายุของใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  
 (๒๗) ระบุช่ือ นามสกุล ของวิศวกรผู้ควบคุมงาน  
 (๒๘) กําหนดระยะเวลาที่อนุญาตให้ผู้ขออนุญาต ต้ังแต่ ๓ ปี แต่ไม่เกิน ๕ ปี  
 (๒๙) ระบุกรมธนารักษ์/สํานักงานธนารักษ์พ้ืนที่จังหวัด พร้อมระบุเลขที่ วัน เดือน ปี  ตามหนังสือที่ได้รับ 

      ความเห็นชอบหรืออนุญาต  
 (๓๐) ให้ระบุจํานวนเงินที่ผู้รับอนุญาตได้ชําระให้กรมธนารักษ์เป็นค่าทดแทนการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ  
 (๓๑) ระบุจํานวนเงินค่าตรวจแบบ และระบุจํานวนเงินค่าธรรมเนียมการรังวัด  
 (๓๒) ระบุสํานักงานธนารักษ์พ้ืนที่ตามใบเสร็จรับเงิน พร้อมระบุเลขที่ เล่มที่ และวัน เดือน ปี  
        ของใบเสร็จรับเงิน  
 (๓๓) ระบุช่ือผู้ว่าราชการจังหวัด หรือนายอําเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ได้รับมอบอํานาจจาก   
        ผู้ว่าราชการจังหวัด ตามหนังสือเลขที่ วัน เดือน ปี  
 (๓๔) ระบุช่ือองค์การบริหารส่วนตําบลท่ีที่ดินน้ันต้ังอยู่ พร้อมเลขที่ วัน เดือน ปี ที่ให้ความยินยอม  
 (๓๕) ระบุเลขที่ วัน เดือน ปี ตามใบอนุญาตของกรมเจ้าท่า หรือระบุช่ือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
        ที่รับโอนภารกิจจากกรมเจ้าท่า  
 (๓๖) ระบุเลขที่ วัน เดือน ปี ตามหนังสือที่ได้รับความเห็นชอบจากส่วนราชการอ่ืน เช่น กรมป่าไม้  
        (ที่ป่าไม้/ป่าสงวนแห่งชาติ) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (ที่ดินในเขตนิคมสร้างตนเอง) และที่อ่ืน ๆ  
 (๓๗) ระบุช่ือ นามสกุล ของผู้อํานวยการโครงการฯ พร้อมเขียนช่ือ นามสกุล ตัวบรรจงในวงเล็บ  
 (๓๘) ระบุช่ือ นามสกุล ของผู้รับอนุญาตตามข้อ (๖) พร้อมเขียนช่ือ นามสกุล ตัวบรรจงในวงเล็บ  
 
หมายเหตุ  
ก) ในหนังสืออนุญาตให้ฝังท่อ/วางท่อทุกประเภท ต้องใช้เง่ือนไข ข้อ ๑ ข้อ ๔ ข้อ ๕ ข้อ ๖ ข้อ ๗  
    ข้อ ๑๐ ข้อ ๑๑ ข้อ ๑๒ ข้อ ๑๗ ข้อ ๑๘ และ ข้อ ๑๙  
ข) การอนุญาตฝังท่อ/วางท่อประปา ให้เพ่ิมเง่ือนไข ข้อ ๒ และข้อ ๓  
ค) การอนุญาตฝังท่อ/วางท่อ ใช้นํ้าต้ังโรงสูบนํ้า ให้เพ่ิมเง่ือนไข ข้อ ๙ ข้อ ๑๓ ข้อ ๑๔ ข้อ ๑๕ และข้อ ๑๖  
ง) การอนุญาตฝังท่อก๊าซหรือท่อนํ้ามัน จะต้องเพ่ิมเง่ือนไขทางด้านวิศวกรรม ดังน้ี  
    - ให้ฝังท่อในระดับที่ไม่ตํ่ากว่า ๓.๕๐ เมตร จากระดับดินเดิม  
    - กรณีวางท่อ ลอดผ่านคลองชลประทานควรฝังลงไปไม่ตํ่ากว่า ๒.๐๐ เมตร จากระดับขุดลอกพ้ืน  
      ท้องคลองชลประทาน  
    - จะต้องติดต้ังป้ายบอกถึงแนววางท่อก๊าซ ท่อนํ้ามัน เป็นระยะๆ  
    - จะต้องติดต้ังวาล์วป้องกันการร่ัวไหลของก๊าซหรือนํ้ามันเป็นระยะๆ ทุกๆ ๓ กิโลเมตรนอกเขตชุมชน  
      และทุกๆ ๑ กิโลเมตรในเขตชุมชน  
จ) กรณีท่ออ่ืนๆ ให้ติดต้ังป้ายบอกแนวท่อ ความลึก ตามความจําเป็น  
ฉ) เง่ือนไขข้อ ๘ ใช้เฉพาะงานตามประเภทและขนาดของวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาที่กําหนดไว้ 
   ในกฎกระทรวง กําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 

----------------------------------------------- 
แก้ไขจากสอส  
แก้ไขจากกองการเงิน  
แก้ไขจากผจน. 
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 ผ.ย.32 /3 
  ร่าง         (17 เมย. 60)  

 

หนังสืออนุญาตให้นิติบุคคลเอกชนเข้าดําเนินการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า 
พลังน้ําขนาดเล็กท้ายเข่ือนชลประทาน  (มาตรา 8) 

 
 ให้ใช้ที่ดินก่อสร้างอาคาร ขนาด                      (1)                    จํานวน      (2)       หลัง 
และให้รับน้ํา/ใช้นํ้า จากทางน้ําชลประทาน ของโครงการ                   (3)                 .                     
ที่จะระบายท้ายเขื่อน/อ่างเก็บนํ้า              (4)                ที่ กม.                   (5)              .                    
. 

---------------------------------------------------------------------๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒------------- 

ที่        (6)        /        (6)             .             สํานักงานชลประทานที่              (6)             .                   
.  
                วันที่   (6)  เดือน     (6)      พ.ศ.    (6)  .     
 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 23 และมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง 
พุทธศักราช 2485 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที่  2 ) พ.ศ. 2497 . 
(ฉ บับที่  3) พ .ศ . 2507 กฎกระทรว งฉ บั บที่  42  (พ .ศ . 2540) และกฎกระทรว ง กํ าหนด 
ให้ทางนํ้าชลประทาน (เขื่อน/อ่างเก็บนํ้า)                       (4)                     เป็นทางน้ําชลประทาน
ที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ.     (7)      ออกตามความในพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง 
พุทธศักราช 2485  

 อธิบดีกรมชลประทานโดย                    (8)                                                 .
ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานชลประทานที่       (8)     ผู้รับมอบหมายตามคําสั่งกรมชลประทาน 
ที่           (9)          ลงวันที่                  (9)                     .ออกหนังสืออนุญาตฉบับน้ี 
ให้แก่                             (10)                                            .ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
ตามกฎหมายของประเทศไทย สํานักงานต้ังอยู่เลขท่ี    (11)  .หมู่ที่ (11)  ซอย  (11)  .    
ถนน                   (11)                  หมู่บ้าน        (11)       . ตําบล/ แขวง            (11)        .         
อําเภอ / เขต    (11)              จังหวัด / กทม          (11)             โทรศัพท์       (11)  .          
โดย                              (12)                              อายุ  (13)  ปี สัญชาติ    (14)    ผู้รับมอบ
ให้ทํานิติกรรมแทน                  (10)                     ตามหนังสือมอบอํานาจที่             (15)       .       
ลงวันที่               (15)               และหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล            (10)    ..     
.                                                 ซึ่งออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
(แนบท้ายหนังสืออนุญาตนี้) เพ่ือเป็นหลักฐานว่าได้อนุญาตให้ใช้ที่ ดินในเขตชลประทาน  
เพ่ือก่อสร้างอาคาร ขนาด         (1)             จํานวน      (2)     หลัง 
ในเขตท้ายเขื่อน/อ่างเก็บนํ้า ณ กิโลเมตร ที่                     (5)       ของทางน้ําชลประทาน ดังกล่าว 
ซึ่งต้ังอยู่ตําบล          (16)          อําเภอ             (16)          จังหวัด           (16)        .               
และอนุญาตให้รับน้ํา/ใช้นํ้าจากทางนํ้าชลประทานของโครงการ         (3)                                    . 
.เพ่ือนําน้ําที่เหลือจากกรมชลประทานใช้ประโยชน์ควบคู่ไปกับการส่งนํ้า ในภารกิจด้านชลประทาน 
ที่จะระบายจากท้ายเข่ือน/อ่างเก็บนํ้า ไปใช้ในการดําเนินการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังนํ้าขนาดเล็ก
ท้ายเขื่อนชลประทาน  
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 ข้อ 1 ก่อนเร่ิมดําเนินการก่อสร้างพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังนํ้าขนาดเล็กท้ายเขื่อน
ชลประทาน ผู้รับอนุญาตจะต้องดําเนินการภายในระเบียบข้อบังคับตลอดจนกฎหมายท่ีเก่ียวข้องของทาง
ราชการ ได้แก่ ผู้รับอนุญาตจะต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้า (ร.ง. 4) 
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นต้น 

 ข้อ 2 อนุญาตให้    (10)                                                                                 ..                      
รับนํ้า/ใช้นํ้าที่ระบายจากทางน้ําชลประทานท้ายเขื่อน/อ่างเก็บนํ้า                 (4)                        .                    
ไม่เกินเดือนละ                     ลูกบาศก์เมตร/เดือน  รวมจํานวน                         .ลูกบาศก์เมตร/ปี 
ตามเง่ือนไขการบริหารจัดการนํ้าของกรมชลประทาน ให้ดําเนินการตามแบบแปลนและแผนผังของ                     
.               (10)             เลขที่    .(18)                      รวมจํานวน    (18)  .  แผ่น  และแผนที่
รูปตัดของโครงการ                               (3)                         เลขที่          (19)            . 
รวมจํานวน    (19)    แผ่น ซึ่งแนบท้ายหนังสืออนุญาตฉบับน้ี และให้ถือเป็นส่วนหน่ึงของหนังสือ
อนุญาตฉบับน้ีด้วย  

 ข้อ 3 หนังสืออนุญาตฉบับน้ี มีกําหนดเวลา  30 (สามสิบ) ปี นับต้ังแต่วันลงนามในหนังสือ
อนุญาต 
 ผู้รับอนุญาตจะต้องเร่ิมดําเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าภายใน 2 (สอง) ปี นับต้ังแต่วันที่ผู้รับอนุญาต
ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้า (ร.ง. 4) จากผู้อนุญาต หากไม่เข้าดําเนินการ
ตามกําหนดเวลาผู้อนุญาตมีสิทธิยกเลิกหนังสืออนุญาตได้ 

 ข้อ 4 ผู้รับอนุญาตจะต้องจัดให้มีการประกันภัยโรงไฟฟ้าพลังนํ้าขนาดเล็กท้ายเขื่อนชลประทาน 
ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับอนุญาตเองมีกําหนดระยะเวลา 30 (สามสิบ) ปี นอกจากน้ี หากการก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าฯ ของผู้รับอนุญาตในบริเวณเข่ือน/อ่างเก็บนํ้า ของผู้อนุญาต หรือการบํารุงรักษารวมทั้งการ
บริหารจัดการโรงไฟฟ้าดังกล่าว ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้อนุญาต ผู้รับอนุญาตจะต้อง
รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย ตามท่ีเกิดขึ้นจริงให้แก่ผู้อนุญาต 

 ข้อ 5 เมื่อผู้รับอนุญาตให้เข้าใช้พ้ืนที่ของหน่วยงานของรัฐใด เช่น กรมธนารักษ์ กรมป่าไม้  
เป็นต้น และระยะเวลาการใช้พ้ืนที่ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ เง่ือนไข ของหน่วยงานของรัฐน้ัน
สิ้นสุดลง โดยหน่วยงานของรัฐน้ันไม่อนุญาตให้ใช้พ้ืนที่อีกต่อไป ผู้รับอนุญาตไม่สามารถยกประโยชน์ของ
ระยะเวลา ตามข้อ 3 วรรคหนึ่ง มาเป็นเหตุให้การอนุญาตดําเนินการติดต้ังโรงไฟฟ้าพลังนํ้า มีผลผูกพัน
กับผู้อนุญาตอีกต่อไป 

 ข้อ 6 ผู้รับอนุญาตจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว ต่ออุบัติเหตุ ภยันตรายใด ๆ หรือความ
เสียหายในชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน หรือสิทธิอ่ืนใดที่อาจเกิดขึ้นกับบุคลากรของผู้อนุญาตหรือของผู้รับ
อนุญาตหรือบุคคลภายนอก รวมทั้งชุมชนท่ีได้รับความเสียหายในระหว่างการก่อสร้างหรือก่อสร้างแล้ว
เสร็จ หรือระหว่างการดําเนินงาน ตามโครงการ หรือระหว่างการบํารุงรักษา หรือความเสียหายต่อพ้ืนที่
ก่อสร้าง หรือความเสียหายแก่อาคารที่เป็นทรัพย์สินของทางราชการ อันเป็นเหตุให้ผู้อนุญาตไม่สามารถ
ใช้พ้ืนที่ชลประทาน หรือดําเนินกิจกรรมของชลประทานได้ ตลอดอายุหนังสืออนุญาต 
 หากผู้อนุญาตถูกบุคคลทีส่ามเรียกร้องหรือฟ้องร้องค่าเสียหายหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายไปเท่าใด 
ผู้รับอนุญาตจะต้องเขา้ร่วมกับผู้อนุญาตแก้ข้อเรียกร้อง หรือแก้ต่างด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับอนุญาตทั้งสิ้น 
รวมทั้งต้องชดใช้ ค่าเสียหายให้แก่ผู้อนุญาตในกรณีที่ผู้อนุญาตจะต้องชดใช้ค่าเสียหายแก่บุคคลอ่ืน จนเต็ม
จํานวน 
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 ข้อ 7 ผู้รับอนุญาตจะต้องจัดสถานที่รอบบรเิวณอาคารและที่รับน้ําของผู้รับอนุญาตใหม้ีความ
มั่นคงและแข็งแรง รวมถึงการกระทําอย่างอ่ืนเพ่ือป้องกันน้ํารั่วไหลไปทําความเสียหาย เดือดร้อน แก่ผู้อ่ืน
ซึ่งอยู่ใกล้เคียง  

 ข้อ 8 โดยจุดที่ผู้รับอนุญาตติดต้ังมาตรวัดนํ้าจะต้องปฏิบัติแล้วแต่กรณีดังน้ี 
 กรณีที่ 1 ผู้รับอนุญาตมีบ่อพักนํ้าของตนเอง ให้ติดต้ังมาตรวัดนํ้าก่อนจุดปล่อยลงบ่อพัก 

กรณีที่ 2 สูบนํ้าจากทางน้ําตามมาตรา 8 ให้ติดต้ังมาตรวัดนํ้าที่ท่อดูดนํ้า 
มาตรวัดนํ้าที่จะนํามาติดต้ัง เพ่ือวัดปริมาตรนํ้าที่สูบหรือรับนํ้าตามหนังสืออนุญาตนี้ต้องนํามาให้

ผู้อํานวยการโครงการ                               (20)                                                .                        
ตรวจสอบล่วงหน้าก่อนติดต้ังมาตรวัดนํ้า 7 วัน เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องเที่ยงตรงของมาตรวัดนํ้า 
เมื่อนายช่างชลประทานได้ตรวจมาตรวัดนํ้าเห็นว่าถูกต้องแล้ว จะร้อยลวดติดกับมาตรเพ่ือป้องกันการเกิด
เปลี่ยนแปลง ดัดแปลงมาตร ให้มาตรวัดนํ้าแสดงตัวเลขการใช้นํ้าน้อยกว่าความจริงแล้วใช้เม็ดตะก่ัวปิดทับ
รอยต่อลวดและประทับตราไว้เป็นสําคัญแล้วจดตัวเลขในมาตรวัดนํ้าไว้ว่าถึงตัวเลขที่เท่าใด เพ่ือถือเป็น
ตัวเลขเริ่มแรกใช้นํ้าแล้วคืนผู้รับอนุญาตเพ่ือนําไปติดต้ังต่อไป 

ในระหว่างการใช้มาตรวัดนํ้าดังกล่าวอยู่ นายช่างชลประทานมีอํานาจเข้าไปตรวจสอบความ
ถูกต้องของมาตรวัดนํ้าได้ตามที่นายช่างชลประทานเห็นสมควรหากปรากฏว่ามีการชํารุดเกิดขึ้น 
ผู้รับอนุญาตจะต้องดําเนินการซ่อมแซม หรือจัดหามาตรวัดนํ้าอันใหม่มาแทนภายใน 30 วันนับถัดจาก
วันที่ทราบถึงการชํารุดดังกล่าวให้แล้วเสร็จ หากพ้นกําหนดระยะเวลา 30 วัน ผู้รับอนุญาตยังไม่
ดําเนินการดังกล่าวให้แล้วเสร็จ กรมชลประทานมีอํานาจเข้าดําเนินการซ่อมแซมหรือติดต้ังมาตรวัดนํ้าอัน
ใหม่มาแทนของผู้รับอนุญาต โดยค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม หรือค่าใช้จ่ายในการติดต้ังและค่ามาตรวัดนํ้าอัน
ใหม่ที่เกิดขึ้น ผู้รับอนุญาตจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด 
 ผู้รับอนุญาตต้องดูแลมาตรวัดน้ําให้อยู่ในสภาพดีและใช้การได้เสมอและต้องคอยดูแลมิให้ลวด 
ที่ร้อยมาตรและตะก่ัวที่ประทับตรารอยต่อลวดไว้มิให้ถูกทําลาย หากถูกทําลายเมื่อใดให้แจ้งนายช่าง
ชลประทานทราบโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้  

 ข้อ 9 ก่อนที่ผู้รับอนุญาตจะดําเนินการก่อสร้างอาคาร ขนาด                    (1)               .
จํานวน     (2)    หลัง ให้ติดต้ังเครื่องสูบนํ้าและมาตรวัดน้ํา จะต้องโดยแจ้งให้ผู้อํานวยการโครงการ         
(20)                    . . ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพ่ือจะได้ส่งเจ้าหน้าที่ชลประทานไปกําหนดแนว
และระยะต่าง ๆ แล้วจึงดําเนินการได้  

 ข้อ 10 ในระหว่างดําเนินการก่อสร้างอาคารรับน้ํา ติดต้ังเครื่องสูบนํ้าและมาตรวัดน้ําผู้รับ
อนุญาตจะต้องยินยอมให้นายช่างชลประทานเข้าไปตรวจดูการดําเนินการได้ ถ้านายช่างชลประทาน 
เห็นสมควรให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพ่ือความเหมาะสม ผู้รับอนุญาตจะต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามท่ีนายช่าง
ชลประทานสั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยจะไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายและค่าเสียหายใดๆ จากกรมชลประทาน 

 ถ้าผู้รับอนุญาตไม่ปฏิบัติตาม นายช่างชลประทานมีอํานาจสั่งให้รื้อถอนอาคารรับนํ้าและสิ่งปลูก
สร้าง ออกไปให้พ้นเขตชลประทานและผู้รับอนุญาตต้องทําที่ดินให้คืนดีตามสภาพเดิม โดยจะเรียกร้อง
ค่าใช้จ่าย และค่าเสียหายใดๆ จากกรมชลประทานมิได้ นอกจากน้ันนายช่างชลประทานยังมีสิทธิเรียกร้อง
ให้ชดใช้ ค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้อีกด้วย  

 

 

 



4 
 

ผ.ย.32 /3 

 

 ข้อ 11 เมื่อผู้รับอนุญาตก่อสร้างอาคารถูกต้องตามเง่ือนไขในหนังสืออนุญาตน้ี และตามที่ 
นายช่างชลประทานสั่งทําแล้ว ผู้รับอนุญาตจะต้องกลบเกลี่ยดินและอัดกระทุ้งดินให้แน่นให้คืนดีตามสภาพ
เดิมและ จะต้องซ่อมแซมบํารุงรักษาที่ดินบริเวณที่ก่อสร้างอาคารมิให้ชํารุดทรุดโทรมจะไม่ขุดทําลายที่ดินในเขต 
ชลประทาน ให้เสียหายผิดไปจากสภาพเดิม ถ้าจะทําการรื้อถอนหรือต่อเติมหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไข ส่วนหน่ึง
ส่วนใด ของอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างอ่ืน และเคร่ืองสูบน้ําให้นอกเหนือไปจากเง่ือนไขที่กําหนดในหนังสือ
อนุญาตนี้ จะต้อง ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากนายช่างชลประทานเสียก่อนทุกคราวไป ถ้าทําไปก่อนโดย
ไม่ได้รับอนุญาต ผู้รับอนุญาตจะต้องร้ือถอนหรือเสียค่าใช้จ่ายในการร้ือถอน รวมทั้งค่าเสียหายที่เกิดขึ้น
ตามท่ีนายช่างชลประทานสั่งให้รื้อถอนหรือชดใช้ค่าเสียหายแก่กรมชลประทาน  

 ข้อ 12 ผู้รับอนุญาตจะต้องรับน้ําไปใช้เพ่ือ การดําเนินการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังนํ้าขนาด
เล็กท้ายเขื่อนชลประทานเท่าน้ัน          

 ข้อ 13 ผู้รับอนุญาตจะต้องยินยอมให้เจ้าพนักงานของกรมชลประทานเข้าตรวจดูการรับนํ้าและ
การใช้น้ําตามหนังสืออนุญาตนี้ได้ และผู้รับอนุญาตยินยอมปฏิบัติตามคําสั่งหรือคําแนะนําของเจ้าพนักงาน
ของกรมชลประทานทุกประการ  

 ข้อ 14 ผู้รับอนุญาตจะต้องไม่ทําให้นํ้าท้ายเข่ือน/อ่างเก็บนํ้า        (4)                   . . . . 
สกปรก เน่ืองจากการปฏิบัติงานของผู้รับอนุญาต หรือผู้ปฏิบัติงานของผู้รับอนุญาต  

 ข้อ 15 ห้ามระบายน้ําโสโครกและสิ่งปฏิกูลจากโรงงานลงสู่ทางนํ้าชลประทาน (เขื่อน/อ่างเก็บนํ้า).                     
.                                  (4)                                                       รวมท้ังห้ามระบายน้ําทิ้ง
ตามอาคารที่รับและหรือบริเวณอาคารที่รับนํ้า จนทําให้นํ้าในทางน้ําชลประทานเป็นอันตราย      
แก่เกษตรกรรม การบริโภค อุปโภคหรือสุขอนามัย ผู้รับอนุญาตจะต้องวางมาตรการขั้นเด็ดขาด 
เพ่ือป้องกันและควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของผู้รับอนุญาตเพ่ือให้ปฏิบัติตามข้อห้ามน้ีโดย
เคร่งครัด หากผู้รับอนุญาต หรือเจ้าหน้าที่ของผู้รับอนุญาตฝ่าฝืน จะโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อก็ตามทํา
ให้น้ําในทางน้ําชลประทานสกปรกหรือต้ืนเขินอันเป็นอุปสรรคหรืออาจจะเป็นอันตรายเสียหายต่อกิจการ
ชลประทาน การเพาะปลูกและการอุปโภคบริโภค หรืออาจทําให้น้ําในทางน้ําชลประทานเป็นพิษหรือมี
กลิ่นเหม็น อันเป็นเหตุทําให้เกิดความเดือดร้อนและเสียหายต่อสุขภาพและอนามัยของประชาชน ผู้อาศัย
ใช้นํ้าจากทางนํ้าชลประทาน กรมชลประทานจะพิจารณาเพิกถอนการอนุญาตนี้ได้ทันที ถ้าผู้รับอนุญาตไม่
หยุดกระทําตามคําสั่งของนายช่างชลประทานที่สั่งให้รื้อถอน หรือให้กระทําการใดๆ ตามท่ีเห็นสมควรโดย
ผู้รับอนุญาตเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการนี้ทั้งสิ้น และหากเกิดความเสียหายขึ้นเพราะการน้ีต่อกิจการ
ชลประทานหรือบุคคลท่ีสาม ผู้รับอนุญาตจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหายเองทั้งสิ้น
เช่นเดียวกัน  

 ให้ผู้อํานวยการโครงการ            (20)                                       . เป็นผู้ควบคุมอย่าง
ใกล้ชิด และผู้รับอนุญาตจะต้องยินยอมปฏิบัติตามทันทีทุกประการ  
 ข้อ 16 ผู้รับอนุญาตจะต้องยินยอมให้เจ้าพนักงานเข้าตรวจสอบมาตรวัดน้ําเพ่ือจดปริมาตรน้ํา 
ที่ใช้เป็นรายเดือนเพ่ือนํามาคํานวณการจัดเก็บค่าชลประทาน ในการตรวจสอบน้ีผู้รับอนุญาตจะต้อง
อํานวยความสะดวกแก่เจ้าพนักงานด้วย  

 การใช้นํ้าระหว่างที่ยังไม่ติดต้ังมาตรวัดนํ้า ผู้รับอนุญาตต้องชําระค่าชลประทานเป็นรายเดือนตาม
จํานวนปริมาตรนํ้าสูงสุดที่ขนาดของเคร่ืองสูบนํ้าจะสูบได้ใน 720  ช่ัวโมงต่อเดือนจนกว่าจะติดต้ังมาตรวัด
นํ้าเสร็จเรียบร้อยเศษของเดือนให้คํานวณตามส่วน โดยคิด 30 วัน เป็น 1 เดือน เว้นแต่ผู้รับอนุญาต 
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จะหยุดการใช้นํ้าโดยแจ้งเป็นหนังสือต่อผู้อํานวยการโครงการ              (20)               และถอนสิ่ง
ปลูกสร้างอ่ืน เครื่องสูบนํ้าและอุปกรณ์ต่าง ๆ ออกไปแล้ว 

  ข้อ 17 ผู้รับอนุญาตจะต้องชําระค่าชลประทาน ให้แก่กรมชลประทานเป็นรายเดือนตามอัตรา 
ที่กฎกระทรวงกําหนดการลดหย่อนค่าชลประทานสําหรับผู้ใช้นํ้าจากทางนํ้าชลประทานเพ่ือกิจการพัฒนา
โรงไฟฟ้าพลังน้ําขนาดเล็ก พ.ศ. 2552 ออกตามความในพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485  
 ให้ลดหย่อนค่าชลประทานสําหรับผู้ใช้นํ้าจากทางน้ําชลประทานเพ่ือกิจการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลัง
นํ้าขนาดเล็กท้ายเขื่อนหรือฝายชลประทาน โดยให้กรมชลประทานเรียกเก็บค่าชลประทานในอัตรา
ดังต่อไปน้ี 
 (1) ประเภทเขื่อนหรืออ่างฝายเก็บกักนํ้า ลูกบาศก์เมตรละ 0.0246 บาท 
 (2) ประเภทเขื่อนหรือฝายทดนํ้า ลูกบาศก์เมตรละ 0.0064 บาท  
 การเรียกเก็บค่าชลประทานตาม (1) และ (2) ให้รวมเพ่ิมอัตราการผันแปรตามค่า  Ft ของการ
ไฟฟ้าฯ ด้วย 

 โดยให้ชําระต่อเจ้าพนักงาน ณ ที่ทําการโครงการ         (21)                                   . .. 

ตําบล        (21)             อําเภอ       (21)                 จังหวัด            (21)                          .  
. .ในเขตที่ทางนํ้าชลประทานที่ใช้ดําเนินการขึ้นอยู่ หรือต่อเจ้าพนักงานที่ได้แต่งต้ังขึ้นเพ่ือดําเนินการ 
จัดเก็บโดยแสดงหลักฐานจํานวนปริมาตรน้ําที่จะพึงชําระค่าชลประทานซึ่งเจ้าพนักงานผู้ตรวจสอบ 
ได้ออกรับรองไว้ต่อเจ้าพนักงานทุกครั้งและต้องนําเงินมาชําระภายใน 7 วัน นับจากวันที่เจ้าพนักงาน 
ผู้ตรวจสอบได้ส่งหลักฐานจํานวนปริมาตรน้ําที่พึงชําระค่าชลประทานให้แก่ผู้รับอนุญาต  

 อัตราการจัดเก็บดังกล่าว หากมีการออกกฎกระทรวงกําหนดอัตราขึ้นใหม่ ผู้รับอนุญาตจะต้อง
ชําระเงินค่าชลประทานตามอัตราใหม่ทันที โดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ  

 กรณีไม่ชําระค่าชลประทานตามใบแจ้งปริมาตรน้ําภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ผู้ใช้น้ําได้รับใบแจ้ง
ปริมาตรน้ําตามที่ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา หรือผู้อํานวยการโครงการชลประทาน หรือเจ้า
พนักงานผู้ได้รับมอบหมายออกให้และได้มีหนังสือทวงถามหรือเตือนให้ชําระค่าชลประทานแล้วภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด ผู้รับอนุญาตจะต้องชําระดอกเบ้ียผิดนัดตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี และ 
ถ้าเห็นว่าไม่ชําระตามกําหนดหรือจงใจไม่ชําระ กรมชลประทานจะยกเลิกหนังสืออนุญาต และดําเนินการ 
ตามกฎหมายต่อไป ทั้งดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการชลประทานหลวงอีกด้วย 

 ข้อ ๑8 ผู้รับอนุญาตจะต้องให้ผลตอบแทนต่อผู้อนุญาตเป็นปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปีที่จะให้ 
ผู้อนุญาตใช้ไม่น้อยกว่า        (18)       (ยูนิต/ปี) จะมีการทบทวนผลตอบแทนปริมาณไฟฟ้า 
ที่ให้ผู้อนุญาตใช้ทุก ๆ 5 ปี ตลอดระยะเวลาการอนุญาต เมื่อครบกําหนดตามระยะเวลาการอนุญาต 
ให้ถือว่าโรงไฟฟ้าพลังนํ้าขนาดเล็กตกเป็นทรัพย์สินของทางราชการ  
 ข้อ 19  ผู้อนุญาตมีสิทธิปิดเขื่อนหรือระบบชลประทานไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนในกรณีจําเป็น
เพ่ือประโยชน์ในการบํารุงรักษา ซ่อมแซม ปรับปรุง หรือแก้ไขเขื่อนหรือระบบชลประทานเพ่ือป้องกัน
รักษาความปลอดภัยของสาธารณชนหรือเพ่ือประโยชน์สาธารณะโดยผู้อนุญาตจะแจ้งให้ผู้รับอนุญาต 
ทราบล่วงหน้า (ถ้าทําได้)  ผู้อนุญาตไม่จําเป็นต้องแจ้งล่วงหน้าแก่ผู้รับอนุญาต ก่อนและผู้รับอนุญาตไม่มี
สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากผู้อนุญาต    
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  ข้อ 20 เพ่ือประโยชน์แก่ทางราชการ ถ้ากรมชลประทานมีความจําเป็นให้รื้อถอนอาคารหรือ  
สิ่งปลูกสร้างอ่ืน เครื่องสูบนํ้าและอุปกรณ์ต่าง ๆ  ตามที่ได้อนุญาตไว้น้ี กรมชลประทานจะได้แจ้งให้ผู้รับ
อนุญาตทราบ เป็นหนังสือและผู้รับอนุญาตจะต้องรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างอ่ืน เครื่องสูบนํ้า และ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ออกไปให้พ้นเขตที่ดินของกรมชลประทานภายใน  ***       วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็น
หนังสือและจะต้องปรับปรุงบริเวณที่ดิน ที่ใช้ก่อสร้างอาคาร และสิ่งปลูกสร้างอ่ืนใด โดยอัดบดอัดกระทุ้ง
ดินให้แน่นให้คืนดีตามสภาพเดิม ถ้าผู้รับอนุญาตเพิกเฉยไม่รื้อถอน กรมชลประทานจะรื้อถอนเอง โดย
ผู้รับอนุญาตจะต้องชดใช้ค่าใช้จ่าย ในการน้ีแก่กรมชลประทานทั้งสิ้น  
 ในกรณีมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น จําเป็นจะต้องรื้อถอนทรัพย์สินตามวรรคหน่ึงเพ่ือความปลอดภัย 
ของงานที่เก่ียวกับการชลประทานแล้ว กรมชลประทานมีอํานาจที่จะดําเนินการในทันทีทันใดโดยไม่ต้อง 
แจ้งให้ผู้รับอนุญาต ทราบล่วงหน้าและผู้รับอนุญาตจะเรียกร้องค่าเสียหายและค่าทดแทนใดๆ จากกรม
ชลประทานไม่ได้ทั้งสิ้น  
 หากกรมชลประทานพิจารณาเห็นว่า น้ําในทางนํ้าชลประทานตามที่ได้อนุญาตให้รับนํ้า/ใช้นํ้า
จากทางน้ําชลประทาน ตามหนังสืออนุญาตน้ีไม่เพียงพอแก่การส่งน้ําเพ่ือการเกษตร สมควรให้งดการ  
(สูบหรือรับน้ํา) ช่ัวคราว นายช่างชลประทานมีอํานาจสั่งให้งด (สูบหรือรับน้ํา) ได้ตามความจําเป็นจนกว่า  
จะสั่งเปลี่ยนแปลงและเมื่อได้รับคําสั่งดังกล่าว ผู้รับอนุญาตต้องหยุด (สูบหรือรับน้ํา) ตามท่ีสั่งทันที  
โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น หากฝ่าฝืนนายช่างชลประทานมีอํานาจดําเนินการร้ือถอนเพ่ือมิให้ (สูบหรือ
รับน้ํา) ได้ทันที โดยผู้รับอนุญาตต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายในการน้ี นอกจากน้ีผู้รับอนุญาตจะเรียกร้องค่าเสียหาย
และค่าทดแทนใดๆ จากกรมชลประทานไม่ได้  
 เมื่อผู้รับอนุญาตทําการฝ่าฝืนไม่ว่ากรณีใด ๆ หากเกิดความเสียหายขึ้น ผู้รับอนุญาตต้อง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดจากระบบการส่งนํ้าชลประทานเพ่ือการเกษตร 

 ข้อ 21 เมื่อผู้รับอนุญาตหมดความจําเป็นที่จะรับนํ้า/ใช้น้ําจากทางน้ําชลประทานก่อนครบ
กําหนด 30 ปี ในข้อ 15 ให้ย่ืนเรื่องราวเป็นหนังสือต่อผู้อํานวยการโครงการ           (8)                      
.            . . ล่วงหน้าก่อนวันเลิกใช้ไม่น้อยกว่า 30 วัน เพ่ือนายช่างชลประทานจะได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปจด
ตัวเลขในมาตรวัดน้ําครั้งสุดท้าย เพ่ือแจ้งให้นําค่าชลประทานคร้ังสุดท้ายมาชําระต่อไป 

  ข้อ 22 เมื่อผู้รับอนุญาตหมดความจําเป็นที่จะใช้น้ําจากทางน้ําชลประทานที่ได้รับอนุญาตนี้ 
หรือสิ้นสุดระยะเวลาการอนุญาตหรือการอนุญาตถูกเพิกถอน ผู้รับอนุญาตจะต้องรื้อถอนอาคารหรือสิ่ง
ปลูกสร้างอ่ืน เครื่องสูบนํ้าและอุปกรณ์ต่าง ๆ ออกไปให้พ้นเขตชลประทานและทําที่ดินให้เรียบร้อยคง
สภาพเดิม ภายในกําหนดเวลาที่ กรมชลประทานกําหนดให้ หากผู้รับอนุญาตเพิกเฉยไม่จัดการร้ือถอน
กรมชลประทานจะทําการรื้อถอนเอง โดยผู้รับอนุญาตจะต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายในการนี้ให้กรมชลประทาน
จนครบถ้วน  

 ข้อ 23 กรณีการคํานวณปริมาณนํ้าไม่ถูกต้อง ผู้ขออนุญาตรับนํ้า/ใช้นํ้า จะต้องทบทวนแก้ไข
ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้ทราบว่าไม่ถูกต้อง กรณีมาตรวัดนํ้าชํารุดใช้วัดนํ้าไม่ได้หรือไม่ถูกต้อง 
กรมชลประทานจะดําเนินการซ่อมแซม หรือจัดหามาตรวัดนํ้าอันใหม่มาแทนภายใน 30 วัน นับถัดจาก
วันที่ได้ทราบถึงการชํารุด เมื่อซ่อมมาตรวัดนํ้าเสร็จค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม“หรือค่าใช้จ่ายในการติดต้ัง 
และค่ามาตรวัดนํ้าอันใหม”่ จะนําไปเก็บกับผู้ขออนุญาตใช้นํ้า  
 การใช้นํ้าในระหว่างรอผลการตรวจสอบปริมาณน้ํามาตรวัดชํารุดใช้การไม่ได้ ผู้รับอนุญาต
ต้องชําระค่าชลประทานเป็นรายเดือนโดยคํานวณในอัตราเฉล่ียระหว่างเดือนที่ล่วงมาแล้ว 3 เดือน 
  หากเป็นกิจการที่ดําเนินการตามฤดูกาลให้คิดถัวเฉล่ียในช่วงฤดูกาลน้ันๆ แล้วแต่กรณี 
เศษของเดือนให้คํานวณตามส่วน โดยคิด 30 วัน เป็น 1 เดือน 
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 ข้อ 24 การก่อสร้างอาคารเพ่ือ (สูบหรือรับน้ํา) ให้ผู้รับอนุญาตดําเนินการตามขนาดและจํานวน 
ที่ได้รับอนุญาตเท่าน้ัน การก่อสร้างอาคารต้องมีมาตรวัดน้ําประจําและได้รับการตรวจสอบตามข้อ 8 แล้ว  
หากมีการสร้างอาคารนอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาต กรมชลประทานจะดําเนินการตามข้อ 10 ข้อ 11 
และข้อ  20  แล้วแต่กรณี  
 ข้อ ๒5 ผู้รับอนุญาตต้องไม่กระทําการใดๆ เพ่ือให้ตัวเลขในมาตรวัดน้ําขึ้นน้อยกว่าความเป็นจริง
ตามที่ได้ตรวจสอบไว้แล้วใน ข้อ 8 หากปรากฏว่าผู้รับอนุญาต หรือบุคคลอ่ืนใดก็ตามเป็นผู้กระทํา 
ผู้รับอนุญาตต้องรับผิดและชําระค่าชลประทานเป็นรายเดือน ดังที่กําหนดไว้ในข้อ 16 วรรคสอง  
 ข้อ ๒6 หากผู้รับอนุญาตไม่ชําระค่าชลประทานตามกําหนดมีความผิด ตามมาตรา 36 
แห่งพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ 
การชลประทานหลวง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2518 ดังน้ี  
 - ปรับไม่เกินสิบเท่าของค่าชลประทานที่ค้างชําระ  
 - เมื่อผู้ รับอนุญาตซึ่ งกระทําความผิดดังกล่าวข้างต้น ได้นําค่าชลประทานที่ค้างชําระ 
 และเงินเพ่ิมอีก 1 เท่า ของค่าชลประทานดังกล่าวมาชําระแก่เจ้าพนักงาน ภายในเวลา  
 ที่เจ้าพนักงานกําหนดให้แล้ว จะได้รับการยกโทษในคดีน้ันตามนัยของมาตรา 36  

 ข้อ ๒7 ห้ามผู้รับอนุญาตโอนสิทธิและหน้าที่ตามเง่ือนไขหนังสืออนุญาตฉบับน้ีแก่บุคคลอ่ืน 

ข้อ ๒8 ในกรณีผู้รับอนุญาตไม่ปฏิบัติให้ เป็นไปตามเง่ือนไขของหนังสืออนุญาตฉบับน้ี 
ข้อหน่ึงข้อใดก็ตาม กรมชลประทานมีอํานาจที่จะไม่อนุญาตให้ใช้ที่ดินก่อสร้างอาคารและสูบหรือรับน้ํา
จาก ท้ายเขื่อน/อ่างเก็บน้ํา                            (4)                                     ได้ โดยผู้รับอนุญาต
จะเรียกร้องค่าเสียหายและค่าทดแทนใดๆ จากกรมชลประทานมิได้ 

 ข้อ 29 ผู้รับอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามคําสั่งของผู้อํานวยการสํานักงานชลประทานที่ (23) ทันที 
ที่สั่งการ การโต้แย้งใดๆ เก่ียวกับการตีความในหนังสืออนุญาตนี้อาจเสนอต่ออธิบดีกรมชลประทานได้ 
ภายหลังที่ได้ปฏิบัติตามคําสั่งของผู้อํานวยการสํานักงานชลประทานที่    (23)   .. . . .  

          คําวินิจฉัยช้ีขาดของอธิบดีกรมชลประทานให้เป็นที่สุด  

 ข้อ 30 กรณีที่ดินที่ขออนุญาตท้ายเข่ือน/อ่างเก็บนํ้า                (4)                .     
                                             เป็นที่ราชพัสดุผู้รับอนุญาตได้รับความเห็นชอบหรืออนุญาตจาก 
กรมธนารักษ์/ผู้ว่าราชการจังหวัด      (24)                .แล้วตามหนังสือที่          (24)        .ลงวันที่        
(24)    เดือน        (24)        พ.ศ.       (24)       .  

 ก่อนลงนามในหนังสืออนุญาตผู้รับอนุญาตได้ชําระค่าทดแทนการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ราชพัสดุ                     
เป็นเงิน            (25)         บาท (                            (25)                             )  
ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบเป็นเงิน        (26)      บาท (                  (26) .                  ) 
ค่าธรรมเนียมการรังวัดเป็นเงิน            (26)        บาท (                   (26)                           ) 
ให้กับกรมธนารักษ์ (โดยสํานักงานธนารักษ์พ้ืนที่                         (27)                  ) แล้ว  
ตามใบเสร็จรับเงินเลขที่    (27)   เล่มที่   (27)   ลงวันที่ (27)  เดือน     (27)       พ.ศ     (27)    .     
 กรณีที่ดินที่ขออนุญาตท้ายเขื่อน/อ่างเก็บนํ้า                      (4)                          ..         
                              เป็นที่สาธารณประโยชน์ อํานาจการดูแลเป็นไปตามพระราชบัญญัติลักษณะ
ปกครองท้องที่ พุทธศักราช ๒๔๕๗ ซึ่งผู้รับอนุญาตได้รับความเห็นชอบจาก           (28)             .แล้ว  
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ตามหนังสือที่          (28)          ลงวันที่   (28)  เดือน       (28)     พ.ศ.   (28)  .                      
หรือตามพระราชบัญญัติสภาตําบล และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ตามหนังสือขององค์การ
บริหารส่วนตําบล             (29)                      ที่            (29)         ลงวันที่ (29)   . 
เดือน       (29)    พ.ศ   (29)   และตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านนํ้าไทย พระพุทธศักราช 
๒๔๕๖ กรมเจ้าท่า หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ําลํานํ้า ตามใบอนุญาต 
เลขที่    (30)   ลงวันที่ (30) .เดือน       (30)       พ.ศ   (30)  .          

   กรณีที่ดินที่ขออนุญาตท้ายเขื่อน/อ่างเก็บนํ้าเป็นที่ดินของรัฐประเภทอ่ืนซึ่งอยู่ในความครอบครองดูแล
ใช้ประโยชน์ของกรมชลประทาน ต้องดําเนินการให้ถู กต้องตามกฎหมายของส่ วนราชการน้ัน  
ตามหนังสือของ         (31)                                .ที่         (31)       .     
ลงวันที่   (31)   เดือน          (31)            พ.ศ    (31)     .        

   กรณีที่ดินที่ขออนุญาตท้ายเขื่อน/อ่างเก็บนํ้าเป็นที่ดินของรัฐประเภทอ่ืนซึ่งไม่อยู่ในความครอบครอง
ดูแลใช้ประโยชน์ของกรมชลประทาน ต้องดําเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายของส่วนราชการน้ัน 
ตามหนังสือของ               (32)           .ที่     (32)      ลงวันที่ (32) เดือน    (32)     พ.ศ    (32)  .  
.        
 
 
 
     (ลงช่ือ)           (33)              เจ้าพนักงานผู้อนุญาต  
              (         (33)               )  
  
 
  
 
 

   ตามข้อความและเง่ือนไขตลอดจนรายละเอียดของหนังสืออนุญาตที่กล่าวมาข้างต้นน้ี  
ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยตลอดแล้ว ขอรับรองว่าข้าพเจ้ายินยอมปฏิบัติให้เป็นไปตาม 
เง่ือนไขและรายละเอียดดังกล่าวทุกประการ โดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ  
 
 
 
     (ลงช่ือ)           (34)              ผู้รับอนุญาต  
      (         (34)              )   
 
     (ลงช่ือ)           (35)              พยาน  
      (         (35)               ) 
 
      (ลงช่ือ)          (35)              พยาน  
      (         (35)              )  
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คําอธิบาย ผ.ย. ๓2/3  
 

คําอธิบายการกรอกข้อความในช่องวา่งตามแบบหนังสืออนุญาต   
ให้นติิบุคคลเอกชนเข้าดําเนินการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า 

พลังน้ําขนาดเล็กท้ายเขือ่นชลประทาน  (ผ.ย. ๓2/3) 
- การกรอกข้อความในหนังสืออนุญาต หัวข้อใดไม่ใช้ให้ใส่เครื่องหมาย (-) ลงในช่องว่างของหัวข้อนั้นๆ  
ห้ามตัดหัวข้อที่ไม่ใช้  
ช่องที่  (๑) ให้ระบุขนาดของอาคารที่ขออนุญาตก่อสร้าง 
 (2) ให้ระบุจํานวนอาคารที่ขออนุญาต 
 (3) ระบุโครงการชลประทาน ที่นิติบุคคลเอกชนเข้าดําเนินการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังนํ้า
ขนาดเล็กท้ายเขื่อนชลประทาน  
 (4) ระบุช่ือเขื่อน/อ่างเก็บนํ้า ตามช่ือที่ออกกฎกระทรวง กําหนดให้เป็นทางนํ้าชลประทานที่จะ
เรียกเก็บค่าชลประทาน 
 (5) ระบุกิโลเมตรที่ก่อสร้างอาคาร 
 (6) เลขที่ วัน เดือน ปี/สํานักงานชลประทานที่ 1-17 ที่ออกหนังสืออนุญาต 
 (7) ระบุ พ.ศ. ที่ออกกฎกระทรวง มีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย 
 (8) ช่ือ นามสกุล ของผู้อํานวยการสํานักงานชลประทานที่ 1-17 ที่โครงการชลประทานน้ัน
ต้ังอยู่ 
            (9) ระบุช่ือผู้รับมอบหมายตามคําสั่งกรมชลประทานที่..... ลงวันที่..... (*รอเสนอกรมออกคําสั่ง
มอบหมาย) 
 (10) ระบุช่ือนิติบุคคลเอกชนที่ขออนุญาต  
 (11) ระบุสถานที่ต้ังของสํานักงาน เลขที่ พร้อมระบุ ถนน ตําบล อําเภอ จังหวัด หมายเลขโทรศัพท์ 
 (12) ระบุช่ือ นามสกลุ ของบุคคลที่เป็นผู้แทนหรือเป็นผู้ที่ได้รับมอบอํานาจ  
 (13) อายุของบุคคลข้อ (12)  
 (14) สัญชาติของบุคคลข้อ (12)  
 (15) ระบุเลขที่ (ถ้ามี)/วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือให้เป็นผู้แทน หรือหนังสือมอบอํานาจ  

(16) ระบุบริเวณ ที่ต้ังอาคารในท้องที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด  
 (๑7) ระบุจํานวนช่ัวโมง และปริมาณการใช้นํ้า 
 (๑8) ระบุแบบแปลน แผนผัง ที่ใช้ในการก่อสร้างของนิติบุคคลเอกชนผู้ขออนุญาต หมายเลข
และจํานวนแผ่น  
 (19) ระบุแบบแปลน แผนที่รูปตัดของโครงการชลประทานท่ีนิติบุคคลเอกชนเข้าดําเนินการ
พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็กท้ายเขื่อนชลประทาน หมายเลขและจํานวนแผ่น  
 (20) ระบุตําแหน่งผู้อํานวยการโครงการชลประทาน ที่นิติบุคคลเอกชนเข้าดําเนินการพัฒนา
โครงการโรงไฟฟ้าพลังนํ้าขนาดเล็กท้ายเขื่อนชลประทาน 
 (21) ระบุบริเวณที่ต้ังที่ทําการของโครงการชลประทาน ในท้องที่ตําบล อําเภอ จังหวัด 
 (22) ระบุจํานวนปริมาณการใช้ไฟฟ้า ยูนิต/ปี ที่ผู้ได้รับอนุญาตจะให้ผู้อนุญาตใช้ 
 (23)  ระบุตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานชลประทานที่ 1-17 ที่โครงการชลประทานน้ันต้ังอยู่ 
 (๒4) ระบุกรมธนารักษ์/สํานักงานธนารักษ์พ้ืนที่จังหวัด พร้อมระบุเลขที่ วัน เดือน ปี 
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 (25) ให้ระบุจํานวนเงินที่ผู้รับอนุญาตได้ชําระให้กรมธนารักษ์เป็นค่าทดแทนการใช้ประโยชน์ในที่
ราชพัสดุ  
 (26) ระบุจํานวนเงินค่าตรวจแบบ และระบุจํานวนเงินค่าธรรมเนียมการรังวัด  
 (27) ระบุสํานักงานธนารักษ์พ้ืนที่ตามใบเสร็จรับเงิน พร้อมระบุเลขที่ เล่มที่ และวัน เดือน ปี  
        ของใบเสร็จรับเงิน  
 (28) ระบุช่ือผู้ว่าราชการจังหวัด หรือนายอําเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ได้รับมอบ
อํานาจจากผู้ว่าราชการจังหวัด ตามหนังสือเลขที่ วัน เดือน ปี  
 (29) ระบุช่ือองค์การบริหารส่วนตําบลที่ที่ดินน้ันต้ังอยู่ พร้อมเลขที่ วัน เดือน ปี ที่ให้ความ
ยินยอม  
 (30) ระบุเลขที่ วัน เดือน ปี ตามใบอนุญาตของกรมเจ้าท่า หรือระบุช่ือขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ที่รับโอนภารกิจจากกรมเจ้าท่า  
 (31) ระบุเลขที่ วัน เดือน ปี ตามหนังสือที่ได้รับอนุญาตจากส่วนราชการอ่ืน เช่น กรมป่าไม้  
(ที่ป่าไม้/ป่าสงวนแห่งชาติ) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (ที่ดินในเขตนิคมสร้างตนเอง) และที่อ่ืน ๆ  
 (32) ระบุเลขที่ วัน เดือน ปี ตามหนังสือที่ผู้รับอนุญาต ได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดิน จากส่วนราชการอ่ืน 
ซึ่งเป็นที่ดินที่ไม่อยู่ในความครอบครองดูแลใช้ประโยชน์ของกรมชลประทาน เช่นที่ สปก. (สํานักงานการ 
ปฎิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม) 
 (33) ระบุช่ือ นามสกุล ของผู้อํานวยการสํานักงานชลประทาน พร้อมเขียนช่ือ นามสกุล ตัว
บรรจงในวงเล็บ  
 (34) ระบุช่ือ นามสกุล ของผู้รับอนุญาตตามข้อ (12) พร้อมเขียนช่ือ นามสกุล ตัวบรรจงใน
วงเล็บ  
 (35) ระบุช่ือ นามสกุลพยานจํานวน 2 คน 
 
 

----------------------------------------------- 
 
   แก้ไขจากสชป 15     
   แก้ไขจากสชป 3 
   แก้ไขจากกองการเงิน 
   แก้ไขจากกองแผน 
   แก้ไขจากผจน. 
   แก้ไขจากสอส. 
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คําอธิบายการกรอกข้อความในช่องวา่งตามแบบหนังสืออนุญาต   
ให้นติิบุคคลเอกชนเข้าดําเนินการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า 

พลังน้ําขนาดเล็กท้ายเขือ่นชลประทาน  (ผ.ย. ๓2/3) 
- การกรอกข้อความในหนังสืออนุญาต หัวข้อใดไม่ใช้ให้ใส่เครื่องหมาย (-) ลงในช่องว่างของหัวข้อนั้นๆ  
ห้ามตัดหัวข้อที่ไม่ใช้  
ช่องที่  (๑) ให้ระบุขนาดของอาคารที่ขออนุญาตก่อสร้าง 
 (2) ให้ระบุจํานวนอาคารที่ขออนุญาต 
 (3) ระบุโครงการชลประทาน ที่นิติบุคคลเอกชนเข้าดําเนินการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังนํ้า
ขนาดเล็กท้ายเขื่อนชลประทาน  
 (4) ระบุช่ือเขื่อน/อ่างเก็บนํ้า ตามช่ือที่ออกกฎกระทรวง กําหนดให้เป็นทางนํ้าชลประทานที่จะ
เรียกเก็บค่าชลประทาน 
 (5) ระบุกิโลเมตรที่ก่อสร้างอาคาร 
 (6) เลขที่ วัน เดือน ปี/สํานักงานชลประทานที่ 1-17 ที่ออกหนังสืออนุญาต 
 (7) ระบุ พ.ศ. ที่ออกกฎกระทรวง มีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย 
 (8) ช่ือ นามสกุล ของผู้อํานวยการสํานักงานชลประทานที่ 1-17 ที่โครงการชลประทานน้ัน
ต้ังอยู่ 
            (9) ระบุช่ือผู้รับมอบหมายตามคําสั่งกรมชลประทานที่..... ลงวันที่..... (*รอเสนอกรมออกคําสั่ง
มอบหมาย) 
 (10) ระบุช่ือนิติบุคคลเอกชนที่ขออนุญาต  
 (11) ระบุสถานที่ต้ังของสํานักงาน เลขที่ พร้อมระบุ ถนน ตําบล อําเภอ จังหวัด หมายเลขโทรศัพท์ 
 (12) ระบุช่ือ นามสกลุ ของบุคคลที่เป็นผู้แทนหรือเป็นผู้ที่ได้รับมอบอํานาจ  
 (13) อายุของบุคคลข้อ (12)  
 (14) สัญชาติของบุคคลข้อ (12)  
 (15) ระบุเลขที่ (ถ้ามี)/วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือให้เป็นผู้แทน หรือหนังสือมอบอํานาจ  

(16) ระบุบริเวณ ที่ต้ังอาคารในท้องที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด  
 (๑7) ระบุจํานวนช่ัวโมง และปริมาณการใช้นํ้า 
 (๑8) ระบุแบบแปลน แผนผัง ที่ใช้ในการก่อสร้างของนิติบุคคลเอกชนผู้ขออนุญาต หมายเลข
และจํานวนแผ่น  
 (19) ระบุแบบแปลน แผนที่รูปตัดของโครงการชลประทานท่ีนิติบุคคลเอกชนเข้าดําเนินการ
พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็กท้ายเขื่อนชลประทาน หมายเลขและจํานวนแผ่น  
 (20) ระบุตําแหน่งผู้อํานวยการโครงการชลประทาน ที่นิติบุคคลเอกชนเข้าดําเนินการพัฒนา
โครงการโรงไฟฟ้าพลังนํ้าขนาดเล็กท้ายเขื่อนชลประทาน 
 (21) ระบุบริเวณที่ต้ังที่ทําการของโครงการชลประทาน ในท้องที่ตําบล อําเภอ จังหวัด 
 (22) ระบุจํานวนปริมาณการใช้ไฟฟ้า ยูนิต/ปี ที่ผู้ได้รับอนุญาตจะให้ผู้อนุญาตใช้ 
 (23)  ระบุตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานชลประทานที่ 1-17 ที่โครงการชลประทานน้ันต้ังอยู่ 
 (๒4) ระบุกรมธนารักษ์/สํานักงานธนารักษ์พ้ืนที่จังหวัด พร้อมระบุเลขที่ วัน เดือน ปี 
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 (25) ให้ระบุจํานวนเงินที่ผู้รับอนุญาตได้ชําระให้กรมธนารักษ์เป็นค่าทดแทนการใช้ประโยชน์ในที่
ราชพัสดุ  
 (26) ระบุจํานวนเงินค่าตรวจแบบ และระบุจํานวนเงินค่าธรรมเนียมการรังวัด  
 (27) ระบุสํานักงานธนารักษ์พ้ืนที่ตามใบเสร็จรับเงิน พร้อมระบุเลขที่ เล่มที่ และวัน เดือน ปี  
        ของใบเสร็จรับเงิน  
 (28) ระบุช่ือผู้ว่าราชการจังหวัด หรือนายอําเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผู้ได้รับมอบ
อํานาจจากผู้ว่าราชการจังหวัด ตามหนังสือเลขที่ วัน เดือน ปี  
 (29) ระบุช่ือองค์การบริหารส่วนตําบลที่ที่ดินน้ันต้ังอยู่ พร้อมเลขที่ วัน เดือน ปี ที่ให้ความ
ยินยอม  
 (30) ระบุเลขที่ วัน เดือน ปี ตามใบอนุญาตของกรมเจ้าท่า หรือระบุช่ือขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ที่รับโอนภารกิจจากกรมเจ้าท่า  
 (31) ระบุเลขที่ วัน เดือน ปี ตามหนังสือที่ได้รับอนุญาตจากส่วนราชการอ่ืน เช่น กรมป่าไม้  
(ที่ป่าไม้/ป่าสงวนแห่งชาติ) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (ที่ดินในเขตนิคมสร้างตนเอง) และที่อ่ืน ๆ  
 (32) ระบุเลขที่ วัน เดือน ปี ตามหนังสือที่ผู้รับอนุญาต ได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดิน จากส่วนราชการอ่ืน 
ซึ่งเป็นที่ดินที่ไม่อยู่ในความครอบครองดูแลใช้ประโยชน์ของกรมชลประทาน เช่นที่ สปก. (สํานักงานการ 
ปฎิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม) 
 (33) ระบุช่ือ นามสกุล ของผู้อํานวยการสํานักงานชลประทาน พร้อมเขียนช่ือ นามสกุล ตัว
บรรจงในวงเล็บ  
 (34) ระบุช่ือ นามสกุล ของผู้รับอนุญาตตามข้อ (12) พร้อมเขียนช่ือ นามสกุล ตัวบรรจงใน
วงเล็บ  
 (35) ระบุช่ือ นามสกุลพยานจํานวน 2 คน 
 
 

----------------------------------------------- 
 
   แก้ไขจากสชป 15     
   แก้ไขจากสชป 3 
   แก้ไขจากกองการเงิน 
   แก้ไขจากกองแผน 
   แก้ไขจากผจน. 
   แก้ไขจากสอส. 
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