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ค ำน ำ 

 

เพ่ือให้การปฏิบัติงานด้านการขอใช้ที่ราชพัสดุ และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทาน

ใช้ประโยชน์เป็นไปได้อย่างถูกต้องตามข้อบังคับของสภาวิศวกร และกฎกระทรวงว่าด้วยข้อก าหนด

สาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามที่คณะกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์และ

วิธีการปฏิบัติการขออนุญาตเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใช้

ประโยชน์ ได้ปรังปรุงระเบียบ หลักเกณฑ์ รวมถึงแบบฟอร์มต่างๆ ที่ใช้ในการด าเนินงานด้านการขอใช้ 

และการใช้ประโยชน์จากที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์ 

โดยฝ่ายปรับปรุงบ ารุงรักษา ส่วนบริหารจัดการน  า ส านักชลประทานที่ 2 ได้รวบรวมข้อมูล

การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานด้านการขอใช้ที่ราชพัสดุ และที่ดนิของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใช้

ประโยชน์จากคู่มือของส่วนปรับปรุงบ ารุงรักษา (ส านักบริหารจัดการน  าและอุทกวิทยา) ส่วนการใช้

พื นที่ชลประทาน ตามค าสั่งกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติการขออนุญาตเกี่ยวกับที่

ราชพัสดุ และการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุที่ ๑/๒๕๕๔ และข้อมูลจากกฎกระทรวง ก าหนดสาขา

วิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ.๒๕๕๐, ข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยหลักเกณฑ์ 

และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแตล่ะระดับ สาขาวิศวกรรมโยธา พ.ศ.๒๕๕๑ 

ผู้จัดท าและรวบรวมข้อมูลหวังเป็นอย่างย่ิงว่า คู่มือการปฏิบัติงานด้านการขอใช้ที่ราชพัสดุ 

และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์ จะเป็นประโยชน์ และเป็นแนวทางให้

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้อง มีประสิทธิภาพเป็นมาตรฐานเดียวกัน ส่งผลคือ

ความถูกต้องในภาพรวมของกรมชลประทาน รวมทั งเป็นประโยชน์แก่ผูท้ี่สนใจทั่วไป 

 
 



 

สารบัญ 
 
 หน้า 
หัวข้อที่ 1 กฎกระทรวง 

- ก ำหนดสำขำวิชำชีพวิศวกรรมและวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม 1 
หัวข้อที่ 2 ข้อบังคับสภาวิศวกร 

- ข้อบังคับสภำวิศวกรว่ำด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบ 
วิชำชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับ 14 

หัวข้อที่ 3 บทที่ 1  วิธีการปฏิบัติงานการขอใช้ที่ราชพัสดุ 
- วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำคู่มือ 18 
- ขอบเขต 18 
- ค ำจ ำกัดควำม 19 
- หน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ/หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง 20 
- แผนภูมิกระบวนงำนกำรขอใช้ท่ีดินรำชพัสดุในควำมครอบครองของ  

กรมชลประทำน 22 
- แผนภูมิกระบวนงำนกำรขอใช้ท่ีดินของรัฐประเภทอื่นท่ีกรมชลประทำน 

ใช้ประโยชน์ 23 
- ขั้นตอนในกำรด ำเนินกำร 24 
- มำตรฐำนงำน 30 
- ระบบติดตำมและประเมินผล 30 
- แบบฟอร์มท่ีใช้ 30 
- เอกสำรอ้ำงอิง 31 

 บทที่ 2  ประเภทของการขออนุญาตใช้ที่ดิน 
1. กำรขออนุญำตก่อสร้ำงสะพำนข้ำมทำงน้ ำชลประทำน 33 
2. กำรขออนุญำตก่อสร้ำงสะพำนเลียบทำงน้ ำชลประทำน 51 
3. กำรขออนุญำตวำงท่อประปำในเขตชลประทำน 60 
4. กำรขออนุญำตฝังท่อก๊ำซ และท่อน้ ำมัน 77 
5. กำรขออนุญำตระบำยน้ ำท่ีผ่ำนระบบบ ำบัดน้ ำเสียลงทำงชลประทำน 85 
6. กำรขออนุญำตใช้น้ ำชลประทำน ต้ังโรงสูบและวำงท่อส่งน้ ำ 109 
7. กำรขออนุญำตปักเสำ พำดสำยหรือร้อยสำยไฟฟ้ำ/โทรศัพท์ใน  

เขตชลประทำน 117 
8. กำรขออนุญำตก่อสร้ำงถนน และปรับปรุงถนนคันคลอง คันกั้นน้ ำ  

และถนนชลประทำน 127 
9. กำรขออนุญำตก่อสร้ำงทำงเช่ือม 138 
10. กำรขออนุญำตก่อสร้ำงส่ิงปลูกสร้ำงเป็นกำรช่ัวครำว 162 

 
 



 

สารบัญ (ต่อ) 
 
 หน้า 
 

11. กำรขออนุญำตใช้ท่ีดินบริเวณอ่ำงเก็บน้ ำ และแหล่งน้ ำต่ำงๆ ของ  
กรมชลประทำน เพื่อจัดเป็นสถำนท่ีท่องเท่ียว 180 

12. กำรขออนุญำตเล้ียงปลำในกระชัง 204 
13. กำรขออนุญำตให้ขุดลอก 226 
14. กำรขออนุญำตก่อสร้ำงอำคำรป้องกันตล่ิงทำงน้ ำชลประทำน 239 

 บทที่ 3  การขออนุญาตจัดระเบียบการเดินรถโดยสารบนถนนคัน 
 คลองชลประทาน 248 

 บทที่ 4  การต่ออายุหนังสืออนุญาต 250 

 บทที่ 5  การให้ค าแนะน าการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล  253 
 

 ภาคผนวก 

ภำคผนวก ก  แบบฟอร์มกำรขอใช้ท่ีรำชพัสดุ และท่ีดินของรัฐประเภทอื่นท่ีกรมชล- 
 ประทำนใช้ประโยชน์ ก1 
ภำคผนวก ข แบบฟอร์มหนังสืออนุญำตให้ใช้ท่ีรำชพัสดุ และท่ีดินของรัฐประเภทอื่น 
 ท่ีกรมชลประทำนใช้ประโยชน์ ข1 
ภำคผนวก ค เอกสำรอ้ำงอิงของกระทรวงกำรคลัง และกรมธนำรักษ์ ค1 
ภำคผนวก ง เอกสำรอ้ำงอิงของกรมชลประทำน ง1 
ภำคผนวก จ - ค ำส่ังคณะกรรมกำรก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรปฏิบัติกำรขออนุญำต 
 เกี่ยวกับท่ีรำชพัสดุ และกำรจัดหำประโยชน์ในท่ีรำชพัสดุ ท่ี 1/2554 
 ลงวันท่ี 7 พฤศจิกำยน 25574 เรื่อง แต่งต้ังคณะท ำงำนจัดท ำคู่มือกำร 
 ปฏิบัติงำนด้ำนกำรขอใช้และจัดหำประโยชน์ในท่ีรำชพัสดุ จ1 
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*-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 
คู่มือปฏิบัติงานการขอใช้ที่ราชพัสดุ และที่ดินของรัฐประเภทอ่ืนที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์ 

กรมชลประทาน 

บทที ่1 
วิธีการปฏิบตัิงานการขอใช้ที่ราชพัสดุ 

และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใชป้ระโยชน์ 
*********** 

วัตถุประสงคข์องการจัดท าคู่มือ 
การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานนี้เป็นการน าเสนอกระบวนงานท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการขอ

อนุญาตใช้ท่ีราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน และท่ีดินของรัฐประเภทอื่นท่ีกรมชลประทานใช้
ประโยชน์ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

1. เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีและบุคคลภายนอกผู้ขอใช้ท่ีราชพัสดุและท่ีดินของรัฐประเภทอื่น  ได้รับทราบ
ขั้นตอนการด าเนินงาน ในรายละเอียดให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ค าส่ัง และหลักเกณฑ์ท่ี
เกี่ยวข้อง 

2. เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีของกรมชลประทานน าไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ตามกระบวนงานขอใช้ท่ี
ราชพัสดุและท่ีดินของรัฐประเภทอื่นให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

3. เพื่อให้บุคคลภายนอกผู้ขอใช้ท่ีราชพัสดุและท่ีดินของรัฐประเภทอื่นปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎหมาย
กฎ ระเบียบ ประกาศ ค าส่ัง และหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง 

4. เพื่อให้ผู้สนใจน าไปใช้ในการศึกษาเพิ่มเติม และเป็นคู่มือให้กับเจ้าหน้าท่ีผู้เริ่มปฏิบัติงานให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท้ังยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับผู้ปฏิบัติงาน 

5. เพื่อให้ผู้บริหารสามารถติดตามการปฏิบัติงานได้ทุกขั้นตอน 
6. เพื่อใช้ประกอบการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การปฏิบัติงานตามค ารับรองปฏิบัติราชการ

กรมชลประทาน 
7. เพื่อสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าท่ี สามารถสนองตอบต่อยุทธศาสตร์กรชลประทาน 

ขอบเขต 
ขอบเขตของคู่มือการปฏิบัติงานการขอใช้ท่ีราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทานและท่ีดิน 

ของรัฐประเภทอื่นท่ีกรมชลประทานใช้ประโยชน์มีขอบเขตดังต่อไปนี้ 
1. ผู้ขอเข้าท าประโยชน์โดยการขอใช้ได้แก่ กระทรวง ทบวง กรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรอื่นของรัฐ และให้หมายความรวมถึง รัฐวิสาหกิจ นิติบุคคล บุคคลธรรมดา 
2. พื้นท่ีท่ีขอใช้ประโยชน์ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 

 2.1 ท่ีราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน 
 2.2 ท่ีดินของรัฐประเภทอื่นท่ีกรมชลประทานใช้ประโยชน์ 
3. ก าหนดประเภทของการขออนุญาตขอใช้และการจัดหาประโยชน์โดยวิธีจัดท าสัญญาต่างตอบแทน

อื่นนอกเหนือจากการจัดให้เช่า แบ่งได้ 14 ประเภท รายละเอียดตามบทท่ี 2 ประเภทของการขออนุญาตใช้
ท่ีดินโดยรวมถึงการขออนุญาตใช้ท่ีดินของรัฐประเภทอื่นท่ีกรมชลประทานใช้ประโยชน์ให้น าประเภทของการ
ขออนุญาตใช้ท่ีดินในบทดังกล่าวมาใช้โดยอนุโลม 

4. ให้ถือปฏิบัติตาม กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ค าส่ัง และหลักเกณฑ์ของกรมชลประทาน 
กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง และของส่วนราชการอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
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*-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 
คู่มือปฏิบัติงานการขอใช้ที่ราชพัสดุ และที่ดินของรัฐประเภทอ่ืนที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์ 

กรมชลประทาน 

ค าจ ากัดความ 
นิยามของค าจ ากัดความ อ้างอิงตามที่มาของกระทรวงการคลัง 

นิยามของค าต่อไปนี้ตามความหมายของ มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2518 
“ที่ราชพัสดุ” หมายความว่า อสังหาริมทรัพย์อันเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินทุกชนิด เว้นแต่สาธารณ

สมบัติของแผ่นดิน ดังต่อไปนี้ 
(1) ท่ีดินรกร้างว่างเปล่า และท่ีดินซึ่งมีผู้เวนคืนหรือทอดท้ิงหรือกลับมาเป็นของแผ่นดินโดยประการ

อื่นตามกฎหมายท่ีดิน 
(2) อสังหาริมทรัพย์ส าหรับพลเมืองใช้ หรือสงวนไว้เพื่อประโยชน์ของพลเมืองใช้ร่วมกัน เป็นต้นว่า ท่ี

ชายตล่ิง ทางน้ า ทางหลวง ทะเลสาบ  
ส่วนอสังหาริมทรัพย์ของรัฐวิสาหกิจท่ีเป็นนิติบุคคลและขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ถือว่าเป็นท่ี

ราชพัสดุ 
นิยามของค าต่อไปนี้ตามความหมายของกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล

บ ารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2545 
“ผู้ขอใช้ที่ราชพัสดุ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของ

รัฐหรือองค์กรอื่นของรัฐท่ีขอใช้ท่ีราชพัสดุตามกฎกระทรวงนี ้
“ผู้ใช้ที่ราชพัสดุ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐ 

หรือองค์กรอื่นของรัฐท่ีเป็นผู้ปกครอง ดูแล หรือใช้ประโยชน์ในท่ีราชพัสดุ และให้หมายความรวมถึงรัฐวิสาหกิจ
ท่ีเป็นนิติบุคคลท่ีมีสิทธิใช้ท่ีราชพัสดุตามกฎหมาย 

นิยามของค าต่อไปนี้ตามความหมายของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในท่ีราช
พัสดุ พ.ศ. 2552 

“กฎกระทรวง” หมายถึง กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้ 
และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2545 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

“การจัดท าสัญญาต่างตอบแทนอื่น” หมายถึง การจัดหาประโยชน์โดยวิธีอื่นนอกเหนือจากการจัดให้
เช่าตามกฎกระทรวง (เป็นกรณีเอกชนขออนุญาตสร้างสะพาน ทางเช่ือม ปักเสาพาดสายไฟฟ้า วางท่อประปา 
ท่อระบายน้ า วางสายโทรศัพท์ หรือด าเนินการอื่นใดในลักษณะเดียวกันในท่ีราชพัสดุ ซึ่งกรมธนารักษ์เรียกเก็บ
ค่าตอบแทน) 

 
นิยามของค าจ ากัดความ อ้างอิงตามที่มาของกรมชลประทาน 

นิยามของค าต่อไปนี้ตามความหมายของระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยการขอใช้และการจัดหา
ประโยชน์เกี่ยวกับท่ีราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน พ.ศ. 2551 

“ที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน” หมายความถึงท่ีดิน 4 ประเภท ดังนี้ 
 ประเภทท่ี 1 ท่ีดินบริเวณทางน้ าชลประทาน ชานคลอง เขตคันคลอง เขตพนัง หรือเขตถนนท่ีมีไว้
ส าหรับใช้ประโยชน์เฉพาะกิจการชลประทาน 
 ประเภทท่ี 2 ท่ีดินเขตอ่างเก็บน้ าและเขตน้ าท่วมท่ีมีไว้ส าหรับใช้ประโยชน์เฉพาะกิจการชลประทาน 
 ประเภทท่ี 3 ท่ีดินเขตหัวงาน เขตท่ีท าการ เขตบ้านพัก สถานีทดลองการใช้น้ าเพื่อการชลประทาน 
 ประเภทท่ี 4 ท่ีดินท่ีสงวนไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในการชลประทาน 

 



- 20 - 
 

*-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 
คู่มือปฏิบัติงานการขอใช้ที่ราชพัสดุ และที่ดินของรัฐประเภทอ่ืนที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์ 

กรมชลประทาน 

“การขอเข้าท าประโยชน์” หมายถึง การขอใช้หรือการขอเช่าท่ีราชพัสดุในความครอบครองของ 
กรมชลประทาน 

“การจัดหาประโยชน์” หมายถึง การจัดให้เช่า หรือการจัดท าสัญญาต่างตอบแทนอื่น นอกเหนือจาก 
การจัดให้เช่า เช่น การให้ใช้โดยมีค่าตอบแทน 

นิยามของค าต่อไปนี้ตามนัยของค าส่ังกรมชลประทาน ท่ี ข 152/2555 ลงวันท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2555 
เรื่องมอบอ านาจด าเนินการกรณีหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลอื่นขอใช้ท่ีดินของรัฐประเภทอื่นท่ีกรมชลประทาน 
ใช้ประโยชน์นอกเหนือจากท่ีราชพัสดุ 

“ที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์” หมายถึง ท่ีดินท่ีกรมชลประทานได้ขอใช้ 
ประโยชน์จากส่วนราชการอื่น ตามค าส่ังกรมชลประทาน ท่ี ข 151/2555 ลงวันท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2555 เรื่อง 
มอบอ านาจด าเนินการขอใช้ท่ีดินของรัฐทุกประเภท อันได้แก่ ท่ีดินสาธารณประโยชน์ ท่ีอุทยานแห่งชาติ ท่ีป่า
สงวนแห่งชาติ ท่ีดินในเขตปฏิรูปท่ีดิน ท่ีดินในเขตนิคมสร้างตนเอง เป็นต้น ท้ังนี้นอกเหนือจากท่ีราชพัสดุ 
 

หน้าที่ความรบัผิดชอบ/หน่วยงานที่เกีย่วข้อง 
หน้าที่โครงการ หรือหน่วยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่ที่ราชพัสดุนั้นต้ังอยู่และที่ดินของรัฐประเภทอื่น
ที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์ มีดังต่อไปนี้ 

1. ให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับค าร้องด าเนินการตรวจสอบประเภทท่ีดินท่ีขออนุญาตใช้ว่าเป็นท่ีราชพัสดุ  หรือ
ท่ีดินของรัฐประเภทอื่นท่ีกรมชลประทานใช้ประโยชน์นอกเหนือจากท่ีราชพัสดุและคุณสมบัติของผู้ขอเข้าท า
ประโยชน์ ตลอดจนเอกสารหลักฐานท่ีจ าเป็นท่ีใช้ประกอบค าร้องนั้นโดยเร็ว 

2. จัดท ารายละเอียดประกอบแผนท่ีระบุหมายเลขท่ีดินตามหนังสือส าคัญ หรือระวาง หมุดหลักฐาน
เนื้อท่ีท่ีขอเข้าท าประโยชน์ลงในแผนท่ีให้ชัดเจน ส่งให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับค าร้องเพื่อจัดท าแบบรายงานตรวจสอบ
ท่ีดินและการเปรียบเทียบรายละเอียดและผังบริเวณ 

3. ให้ความเห็นทางด้านวิศวกรรม พิจารณาปัญหาและอุปสรรคต่างๆ และก าหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมตาม
กฎหมายว่าด้วยการชลประทานหลวง 

4. ในกรณีท่ีผู้อ านวยการส านักก่อสร้าง หรือหน่วยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานท่ีท่ีราชพัสดุ หรือ
ท่ีดินของรัฐประเภทอื่นท่ีกรมชลประทานใช้ประโยชน์นอกเหนือจากท่ีราชพัสดุนั้น ไม่ได้อยู่ในสายการบังคับ
บัญชาของส านักชลประทาน ให้น าเสนอผู้อ านวยการตามสายการบังคับบัญชาของตนนั้นพิจารณาให้ความเห็น
ในการขอใช้ประโยชน์ร่วมกันก่อน 

5. เสนอผู้อ านวยการส านักชลประทานให้ความยินยอม หรือไม่ให้ความยินยอม 

หน้าที่การด าเนินการในล าดับต่อไป แบ่งการด าเนินการเป็น 2 กรณี คือ กรณีท่ีราชพัสดุและกรณี
ท่ีดินของรัฐประเภทอื่นท่ีกรมชลประทานใช้ประโยชน์นอกเหนือจากท่ีราชพัสดุ 

1. กรณีที่ราชพัสดุ 
 1.1 หน้าที่ของส านักชลประทาน 

  ผู้อ านวยการส านักชลประทานพิจารณาให้ความยินยอม หรือไม่ให้ความยินยอม (ตามระเบียบกรม
ชลประทานว่าด้วยการขอใช้และการจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับท่ีราชพัสดุในความครอบครองของกรม
ชลประทาน พ.ศ. 2551 ประกอบกฎหมายว่าด้วยการชลประทานหลวง) 
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กรมชลประทาน 

 1.2 หน้าที่ของกรมธนารักษ์หรือผู้ว่าราชการจังหวัด หรือธนารักษ์พื้นที่ผู้รับมอบอ านาจ 
  อธิบดีกรมธนารักษ ์หรือผู้ว่าราชการจังหวัด หรือธนารักษ์พื้นท่ีผู้รับมอบอ านาจ พิจารณาอนุญาต
หรือไม่อนญุาตให้ใช้ท่ีราชพัสดุดังกล่าว แล้วแจ้งให้กรมชลประทานทราบและด าเนินการต่อไป 
 1.3 หน้าที่การออกหนังสืออนุญาตโครงการ หรือหน่วยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่ที่ราชพัสดุ
นั้นต้ังอยู่ 
  กรมชลประทานโดยโครงการ แจ้งผู้ขออนุญาตมาลงนามในหนังสืออนุญาตแล้ว ผู้ขออนุญาตจะ
เริ่มด าเนินการก่อสร้างได้ภายหลังลงนามและตามเงื่อนไขในหนงัสืออนุญาต 
 2. กรณีที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์นอกเหนือจากที่ราชพัสดุ 
  2.1 หน้าที่ของส านักชลประทาน 
  ผู้อ านวยการส านักชลประทานพิจารณาให้ความยินยอมหรือไม่ให้ความยินยอม  (ตามค าส่ังกรม
ชลประทานท่ี ข 152/2555 ประกอบกฎหมายว่าด้วยการชลประทานหลวงและตามระเบียบกรมชลประทาน
ว่าด้วยการขอใช้และการจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับท่ีราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน พ.ศ. 
2551 โดยอนุโลม ท้ังนี้ต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขของหน่วยงาน
ของรัฐท่ีอนุญาตให้กรมชลประทานใช้ประโยชน์ในท่ีดินของรัฐประเภทนั้น) 
  2.2 หน้าที่ของหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องซ่ึงที่ดินของรัฐนั้นต้ังอยู่ 
  หน่วยงานของรัฐท่ีเกี่ยวข้องซึ่งท่ีดินของรัฐนั้นต้ังอยู่ พิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ใช้ท่ีดิน
ดังกล่าว แล้วแจ้งให้กรมชลประทานทราบและด าเนินการต่อไป 
  2.3 หน้าที่การออกหนังสืออนุญาตโครงการ หรือหน่วยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่ที่ดิน
ของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์นอกเหนือจากที่ราชพัสดุ 
  กรมชลประทานโดยโครงการแจ้งผู้ขออนุญาตมาลงนามในหนังสืออนญุาต ผู้ขออนุญาตจึงจะเริ่ม
ด าเนินการก่อสร้างได้ภายหลังลงนามและตามเงื่อนไขในหนังสืออนญุาต 
 หน้าที่ของกลุ่มงานการใช้พื้นที่ด้านชลประทาน ส่วนปรับปรุงบ ารุงรักษา ส านักบริหารจัดการน้ า
และอุทกวิทยา มีข้ันตอนการด าเนินการ ดังนี ้
 1. ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน รวมทั้งให้ค าปรึกษา แนะน าปัญหาเกี่ยวกับการขออนุญาตใช้ 
ท่ีราชพัสดุ และท่ีดินของรัฐประเภทอื่นท่ีกรมชลประทานใช้ประโยชน์ 
 2. ตรวจสอบส าเนาหนังสืออนุญาต หากมีข้อผิดพลาดส่งส าเนาหนังสืออนุญาตให้โครงการแก้ไข 
 3. น ารายละเอียดการอนุญาตเพื่อรวบรวมลงในฐานข้อมูลการอนุญาตให้ใช้ท่ีราชพัสดุและท่ีดิน 
ของรัฐประเภทอื่นท่ีกรมชลประทานใช้ประโยชน์ 
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ขั้นตอนในการด าเนินการ 
 การขอใช้ที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทานและที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรม
ชลประทานใช้ประโยชน์ 
 
1. ผู้ขออนุญาตยื่นค าร้องขอใช้ที่ดินต่อโครงการหรือหน่วยงานอื่นๆของกรมชลประทานที่ที่ดินนั้นต้ังอยู่
โดยมีหลักฐานประกอบค าขออนุญาตของผู้ขออนุญาตใช้ที่ดิน แบ่งได้ดังนี้ 
 1.1 ส่วนราชการ (กระทรวง ทบวง กรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรอื่นของ
รัฐ) 
  1.1.1 ยื่นค าร้องขอใช้ท่ีดิน (แบบ ชป.393) ลงนามโดยผู้แทน กระทรวง ทบวง กรม องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐ องค์กรอื่นของรัฐ หรือผู้รับมอบอ านาจ (มีหนังสือมอบอ านาจ) 
  1.1.2 แผนท่ีแสดงจุดท่ีขออนุญาต แบบแปลน แผนผังท่ีแสดงรูปตัดตรงบริเวณท่ีขออนุญาต (ขนาด
A1) พร้อมรายการค านวณ ท่ีมีวิศวกรซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติวิศวกร 
พ.ศ. 2542 ลงนามรับรอง โดยใช้เฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขา
ท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวงก าหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และ
หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
  1.2.3 ส าเนาหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ผู้ควบคุมการก่อสร้าง (ลงนาม
รับรองส าเนา) โดยใช้เฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาท่ีก าหนดไว้
ในกฎกระทรวงก าหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือรับรองของ
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ระหว่างท าการก่อสร้างส่ิงปลูกสร้างใบอนุญาตต้องไม่หมดอายุ) 

 1.2. รัฐวิสาหกิจ 
  1.2.1 ยื่นค าร้องขอใช้ท่ีดิน (แบบ ชป.393) ลงนามโดยผู้แทนรัฐวิสาหกิจ หรือผู้ได้รับมอบอ านาจ (มี
หนังสือมอบอ านาจพร้อมท้ังติดอากรแสตมป์ 30 บาท) 
  1.2.2 แผนท่ีแสดงจุดท่ีขออนุญาต แบบแปลน แผนผังท่ีแสดงรูปตัดตรงบริเวณท่ีขออนุญาต (ขนาด 
A1) พร้อมรายการค านวณ ท่ีมีวิศวกรซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติวิศวกร 
พ.ศ. 2542 ลงนามรับรอง โดยใช้เฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขา
ท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวงก าหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  พ.ศ. 2550 และ
หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
  1.2.3 ส าเนาหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ผู้ควบคุมการก่อสร้าง (ลงนาม
รับรองส าเนา) โดยใช้เฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาท่ีก าหนดไว้
ในกฎกระทรวงก าหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือรับรองของ
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ระหว่างท าการก่อสร้างส่ิงปลูกสร้างใบอนุญาตต้องไม่หมดอายุ) 
 1.3. นิติบุคคล/บุคคลธรรมดา 
  1.3.1 ยื่นค าร้องขอใช้ท่ีดิน (แบบ ชป.393) 
  1.3.2. ต้นฉบับหนังสือรับรองนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รับรองไม่เกิน 1 
เดือน หรือส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองโดยกรรมการผู้มีอ านาจและประทับตรา
ส าคัญของนิติบุคคลนั้น หรือโดยหุ้นส่วนผู้จัดการผู้มีอ านาจ หรือหนังสือรับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ 
  1.3.3. ส าเนาบัตรประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต (ลงนามรับรองส าเนา) 
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  1.3.4. ถ้ามีการมอบอ านาจ ต้องท าเป็นหนังสือมอบอ านาจ ติดอากรแสตมป์ 30 บาท พร้อมส าเนา
บัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน ของผู้มอบอ านาจและของผู้รับมอบอ านาจ (ลงนามรับรอง
ส าเนา) 
  1.3.5. หากเป็นบริษัท ห้างหุ้นส่วน ผู้มีสิทธิลงนามในหนังสือมอบอ านาจ จะต้องเป็นกรรมการหรือ
หุ้นส่วนผู้จัดการผู้ท่ีมีอ านาจตามหนังสือของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (ลงนามรับรองส าเนา) 
  1.3.6 ส าเนาโฉนดท่ีดินของผู้ขออนุญาต (ลงนามรับรองส าเนา) ใช้ประกอบการขออนุญาตบาง
ประเภท 
  1.3.7 กรณีท่ีดินของผู้ขออนุญาต ตามข้อ 1.3.6 มีบุคคลหลายบุคคลเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมดัง
ปรากฏรายละเอียดในโฉนดท่ีดินท่ีแนบ เจ้าของกรรมสิทธิ์รวมท้ังหมดจะต้องลงนามในฐานะผู้ขออนุญาตตาม
แบบฟอร์มขออนุญาต ใช้ท่ีราชพัสดุ (ชป.393) ทุกราย หรือมอบอ านาจให้บุคคลใดกระท าการแทน โดยต้องท า
เป็นหนังสือมอบอ านาจ ติดอากรแสตมป ์30 บาท พร้อมส าเนาบัตรประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน ของผู้มอบ
อ านาจและของผู้รับมอบอ านาจ (ลงนามรับรองส าเนา) 
  1.3.8 กรณีท่ีดินของผู้ขออนุญาตติดภาระจ านอง ต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้รับจ านอง 
  1.3.9 แผนท่ีแสดงจุดท่ีขออนุญาต แบบแปลน แผนผังท่ีแสดงรูปตัดตรงบริเวณท่ีขออนุญาต (ขนาด 
A1) พร้อมรายการค านวณ ท่ีมีวิศวกรซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติวิศวกร  
พ.ศ. 2542 ลงนามรับรอง โดยใช้เฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขา
ท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวงก าหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  พ.ศ. 2550 และ
หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
  1.3.10 ส าเนาหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ผู้ควบคุมการก่อสร้าง (ลงนาม 
รับรองส าเนา) โดยใช้เฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาท่ีก าหนดไว้
ในกฎกระทรวงก าหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือรับรองของ
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ระหว่างท าการก่อสร้างส่ิงปลูกสร้างใบอนุญาตฯ ต้องไม่หมดอายุ) 
2. การด าเนินการตรวจสอบประเภทที่ดินที่ขออนุญาตใช้ โดยแบ่งท่ีดินท่ีขอใช้ ออกเป็น 2 กรณี คือ กรณีท่ี
ราชพัสดุ และ กรณีท่ีดินของรัฐประเภทอื่นท่ีกรมชลประทานใช้ประโยชน์นอกเหนือจากท่ีราชพัสดุ 
 2.1 การด าเนินการในกรณีของที่ราชพัสดุ 
  2.1.1 การพิจารณาด าเนินการของโครงการ หรือหน่วยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่ที่ราชพัสดุ
นั้นต้ังอยู่ มีข้ันตอนการด าเนินการ ดังนี้ 
   2.1.1.1 ให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับค าร้องด าเนินการตรวจสอบประเภทท่ีราชพัสดุ และคุณสมบัติของผู้ขอ
เข้าท าประโยชน์ ตลอดจนเอกสารหลักฐานท่ีจ าเป็นท่ีใช้ประกอบค าร้องนั้นโดยเร็ว 
   2.1.1.2 ถ้าค าร้องนั้น ขัดกับหลักเกณฑ์การขอใช้ หรือการจัดหาประโยชน์ในท่ีราชพัสดุในความ
ครอบครองของกรมชลประทาน และกฎหมายว่าด้วยการชลประทานหลวง ให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับค าร้องท าหนังสือ
ตอบ แจ้งข้อขัดข้องให้ผู้ขอเข้าท าประโยชน์ทราบโดยตรง ภายใน 7 วันท าการ นับแต่วันรับค าร้อง 
   2.1.1.3 หากค า ร้องนั้นถูกต้อง ให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับค า ร้องมีหนังสือแจ้งผู้ขอเข้าท า ประโยชน์ (ผู้ขอ
อนุญาต) ภายใน 3 วันท าการและให้ผู้ขออนุญาตจัดท าแผนท่ีและผังบริเวณท่ีราชพัสดุท่ีขอใช้นั้น พร้อมท า
รายละเอียดประกอบแผนท่ีระบุหมายเลขท่ีดินตามหนังสือส าคัญหรือระวางหมุดหลักฐาน  เนื้อท่ีท่ีขอเข้าท า
ประโยชน์ลงในแผนท่ี ให้ชัดเจน รวมท้ังน าส่งแบบแปลน รูปตัด ซึ่งแสดงรายละเอียดของส่ิงปลูกสร้างท่ีจะขอ
อนุญาตด าเนินการในท่ีดินท่ีขอใช้นั้น ส่งให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับค าร้อง เพื่อจัดท าแบบรายงานตรวจสอบท่ีดิน และ
เปรียบเทียบรายละเอียดผังบริเวณ ต่อไป 
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   2.1.1.4 เจ้าหน้าท่ีของโครงการผู้รับค าร้อง ต้องจัดท าแผนท่ีแสดงจุดขออนุญาต ผังบริเวณ และรูป
ตัด ณ จุดขออนุญาตก่อสร้าง โดยรายละเอียดข้างต้นนี้ต้องผ่านการลงนามเห็นชอบ  อนุมัติในแบบและ
รายละเอียดจากผู้มีอ านาจตามกรอบแบบเอกสารท่ีกรมชลประทานก าหนดแนบท้ายคู่มือนี้ 
   2.1.1.5 จัดท ารายงานตรวจสอบการขออนุญาต 
   2.1.1.6 ให้ความเห็นทางด้านวิศวกรรม พิจารณาปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ต่องานชลประทานให้ 
เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ค าส่ัง และหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง 
   2.1.1.7 หากมีความจ าเป็นจะก าหนดเงื่อนไขพิเศษนอกเหนือจากเงื่อนไขในหนังสืออนุญาตก าหนด
ได้ แต่ท้ังนี้ต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ค าส่ัง และหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง 
   2.1.1.8 ให้ผู้มีอ านาจท่ีโครงการก าหนดไว้ ลงนามก ากับในแบบแปลน รูปตัด ซึ่งแสดงรายละเอียด
ของส่ิงปลูกสร้าง ท่ีผู้ขออนุญาตน าส่งท้ังหมด เพื่อน าเสนอผู้อ านวยการในสายการบังคับบัญชาต่อไป 
   2.1.1.9 ในกรณีท่ีผู้อ านวยการโครงการ หรือหน่วยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานท่ีท่ีราชพัสดุนั้น 
อยู่ในสายการบังคับบัญชาของส านักชลประทาน ให้น าเสนอผู้อ านวยการส านักชลประทานให้ความยินยอม 
หรือไม่ให้ความยินยอมต่อไป 
   2.1.1.10 ในกรณีท่ีผู้อ านวยการส านักงานก่อสร้างหรือหน่วยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานท่ีท่ีราช
พัสดุนั้นไม่ได้อยู่ในสายการบังคับบัญชาของส านักชลประทาน  ให้น าเสนอผู้อ านวยการตามสายการบังคับ
บัญชาของตนนั้น พิจารณาให้ความเห็นในการขอใช้ประโยชน์ร่วมกันก่อน แล้วจึงน าเสนอผู้อ านวยการส านัก
ชลประทานให้ความยินยอม หรือไม่ให้ความยินยอม ต่อไป 
  2.1.2 การพิจารณาของส านักชลประทาน 
   2.1.2.1 ผู้อ านวยการส านักชลประทานด าเนินการพิจารณาให้ความยินยอมหรือไม่ให้ความยินยอม 
(ตามระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยการขอใช้และการจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับท่ีราชพัสดุในความครอบครอง 
ของกรมชลประทาน พ.ศ. 2551 ประกอบกฎหมายว่าด้วยการชลประทานหลวง) 
   2.1.2.2 กรณีให้ความยินยอม (อนุญาต) ให้ท าหนังสือลงนามแทนกรมชลประทาน ก าหนดเงื่อนไข 
(ถ้ามีตามข้อ 2.1.1.7) พร้อมเอกสารการขออนุญาตให้กรมธนารักษ์หรือผู้ว่าราชการจังหวัด หรือธนารักษ์พื้นท่ี
ผู้รับมอบอ านาจพิจารณา และส่งส าเนาแจ้งผู้ขออนุญาต รับทราบต่อไป 
   2.1.2.3 กรณีไม่ให้ความยินยอม (ไม่อนุญาต) ให้ท าหนังสือไม่อนุญาตโดยแจ้งเหตุผล ข้อกฎหมาย
ให้ผู้ขออนุญาตทราบ 
  2.1.3 การพิจารณาของกรมธนารักษ์หรือผู้ว่าราชการจังหวัดหรือธนารักษ์พื้นที่ผู้รับมอบอ านาจ 
   2.1.3.1 เมื่ออธิบดีกรมธนารักษ์ หรือผู้ว่าราชการจังหวัด หรือธนารักษ์พื้นท่ีผู้รับมอบอ านาจ 
พิจารณาอนุญาตให้ใช้ท่ีราชพัสดุดังกล่าวแล้ว จึงให้ผู้ขออนุญาตช าระค่าทดแทนการใช้ประโยชน์ และแจ้งการ
อนุญาตใช้ ให้กรมชลประทานทราบและด าเนินการต่อไป 
   2.1.3.2 ในกรณีอธิบดีกรมธนารักษ์ หรือผู้ว่าราชการจังหวัด หรือธนารักษ์พื้นท่ีผู้รับมอบอ านาจ 
พิจารณาไม่อนุญาตให้ใช้ท่ีราชพัสดุดังกล่าว จะแจ้งการไม่อนุญาตใช้ ให้ผู้ขออนุญาต และกรมชลประทาน
ทราบต่อไป 
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  2.1.4 การออกหนังสืออนุญาตโครงการ หรือหน่วยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่ที่ราชพัสดุนั้น
ต้ังอยู่ 
   2.1.4.1 เมื่ออธิบดีกรมธนารักษ์ หรือผู้ว่าราชการจังหวัดหรือธนารักษ์พื้นท่ีผู้รับมอบอ านาจ
พิจารณาอนุญาตให้ใช้ท่ีดิน และผู้ขอใช้ท่ีดินได้ช าระค่าทดแทนการใช้ประโยชน์ พร้อมลงนามในบันทึกค า
ยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขในแบบกรมธนารักษ์ แล้ว จึงมีหนังสือแจ้งการอนุญาตให้กรมชลประทานทราบ และ
ต่อมาเมื่อกรมชลประทานโดยโครงการแจ้งผู้ขออนุญาตมาลงนามในหนังสืออนุญาต  ผู้ขออนุญาตจึงจะเริ่ม
ด าเนินการก่อสร้างได้ภายหลังลงนามและตามเงื่อนไขในหนังสืออนุญาต 
   2.1.4.2 หนังสืออนุญาต มีการจัดท าจ านวน 4 ชุด ดังนี้ 
    - ต้นฉบับ เก็บไว้ที่โครงการ 1 ชุด 
    - คู่ฉบับ เก็บไว้ที่ผู้รับอนุญาต 1 ชุด 
    - ส าเนา เก็บไว้ที่ส านักชลประทาน 1 ชุด 
    - ส าเนา เก็บไว้ที่กลุ่มงานการใช้พื้นท่ีด้านชลประทาน 1 ชุด 

 2.2 การด าเนินการในกรณีของที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์นอกเหนือจากที่
ราชพัสดุ 
  2.2.1 การพิจารณาด าเนินการของโครงการ หรือหน่วยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่ที่ดินของ
รัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์นอกเหนือจากที่ราชพัสดุนั้น ต้ังอยู่ มีข้ันตอนการด าเนินการ 
ดังนี ้
   2.2.1.1 ให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับค าร้องด าเนินการตรวจสอบประเภทท่ีดินท่ีมีผู้มาขออนุญาตใช้นั้นเป็น
ท่ีดินฯ ท่ีหน่วยงานของรัฐนั้นๆ ได้อนุญาตให้กรมชลประทานใช้ประโยชน์ภายในกรอบวัตถุประสงค์ท่ีขอใช้  
โดยต้องพิจารณาเงื่อนไขการได้รับอนุญาต และพิจารณาว่ามีข้อห้ามให้ผู้อื่นมาใช้ประโยชน์ร่วมได้หรือไม่ 
   2.2.1.2 หากหน่วยงานของรัฐท่ีอนุญาตให้กรมชลประทานใช้ประโยชน์ท่ีดินฯ ระบุเงื่อนไขห้าม 
กรมชลประทานน า ท่ีดินท่ีได้รับอนุญาตไปใช้นอกกิจการท่ีขอหรือไปให้ผู้อื่นใช้ประโยชน์ร่วมด้วยให้โครงการ 
หรือหน่วยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานท่ีรับค าร้องนั้น  ท าหนังสือให้ผู้อ านวยการส านักชลประทาน 
ผู้อ านวยการส านักพัฒนาแหล่งน้ าขนาดกลาง ผู้อ านวยการส านักพัฒนาแหล่งน้ าขนาดใหญ่ตามสายการบังคับ
บัญชาแล้วแต่กรณี แจ้งตอบเหตุขัดข้องดังกล่าวให้ผู้ขออนุญาตทราบ (ตามค าส่ังกรมชลประทาน ท่ี ข 
152/2555) 
   2.2.1.3 หากหน่วยงานของรัฐท่ีอนุญาตให้กรมชลประทานใช้ประโยชน์ท่ีดินฯ  ไม่ได้ระบุหรือมี
เงื่อนไข ห้ามกรมชลประทานน าท่ีดินท่ีได้รับอนุญาต ไปให้ผู้อื่นใช้ประโยชน์ร่วมด้วย ให้โครงการ หรือ
หน่วยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานท่ีรับค าร้องนั้น ด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอเข้าท าประโยชน์
ตลอดจนเอกสารหลักฐานท่ีจ าเป็นท่ีใช้ประกอบค าร้องนั้นโดยเร็ว แล้วจัดท ารายงานตรวจสอบการขออนุญาต 
   2.2.1.4 พิจารณาให้ความเห็นทางด้านวิศวกรรม โดยพิจารณาปัญหาและอุปสรรคต่างๆต่องาน
ชลประทานว่าค าร้องนั้นขัดกับการใช้ประโยชน์ในการชลประทาน ตามกฎหมายว่าด้วยการชลประทานหลวง 
กฎ ระเบียบประกาศ ค าส่ัง และหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง และหลักเกณฑ์ตามระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยการ
ขอใช้และการจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับท่ีราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน  พ.ศ. 2551 โดย
อนุโลมหรือไม่ 
   2.2.1.5 หากเจ้าหน้าท่ีผู้รับค าร้องพิจารณาในเบ้ืองต้นตามข้อ 2.2.1.3 และ 2.2.1.4 แล้ว เห็นว่ามี
ข้อขัดข้องในการขอใช้ประโยชน์ร่วมกัน หรือมีข้อขัดข้องในด้านวิศวกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยการชลประทาน
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หลวง ฯลฯ ให้เสนอความเห็นข้อขัดข้องในการขอใช้ประโยชน์ร่วมกัน หรือมีข้อขัดข้องในด้านวิศวกรรม ให้
ผู้บังคับบัญชาตามสายการบังคับบัญชาพิจารณา 
   2.2.1.6 หากเจ้าหน้าท่ีผู้รับค าร้องพิจารณาในเบ้ืองต้นตามข้อ 2.2.1.3 และ 2.2.1.4 แล้ว เห็นว่าไม่
มีข้อขัดข้องในการขอใช้ประโยชน์ร่วมกัน และไม่มีข้อขัดข้องในด้านวิศวกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยการ
ชลประทานหลวง ฯลฯ ให้ผู้ขออนุญาตจัดท าแผนท่ีและผังบริเวณท่ีดินของรัฐท่ีขอใช้นั้น พร้อมท ารายละเอียด
ประกอบแผนท่ีระบุหมายเลขท่ีดินตามหนังสือส าคัญหรือระวางหมุดหลักฐาน เนื้อที่ท่ีขอเข้าท าประโยชน์ลงใน
แผนท่ี ให้ชัดเจน รวมท้ังน าส่งแบบแปลน รูปตัด ซึ่งแสดงรายละเอียดของส่ิงปลูกสร้างท่ีจะขออนุญาต
ด าเนินการในท่ีดินท่ีขอใช้นั้น ส่งให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับค าร้องเพื่อจัดท าแบบรายงานตรวจสอบท่ีดินและเปรียบเทียบ
รายละเอียดผังบริเวณต่อไป 
   2.2.1.7 เจ้าหน้าท่ีของโครงการผู้รับค าร้อง ต้องจัดท าแผนท่ีแสดงจุดขออนุญาต ผังบริเวณ และรูป
ตัด ณ จุดขออนุญาตก่อสร้าง โดยรายละเอียดข้างต้นนี้ต้องผ่านการลงนามเห็นชอบ  อนุมัติในแบบและ
รายละเอียดจากผู้มีอ านาจตามกรอบแบบเอกสารท่ีกรมชลประทานก าหนดแนบท้ายคู่มือนี้ 
   2.2.1.8 หากมีความจ าเป็นจะก าหนดเงื่อนไขพิเศษนอกเหนือจากเงื่อนไขในหนังสืออนุญาตก าหนด
ได้ แต่ท้ังนี้ต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ค าส่ัง และหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง 
   2.2.1.9 ให้ผู้มีอ านาจท่ีโครงการท่ีก าหนดไว้ลงนามก ากับในแบบแปลน รูปตัด ซึ่งแสดงรายละเอียด
ของส่ิงปลูกสร้าง ท่ีผู้ขออนุญาตน าส่งท้ังหมด เพื่อน าเสนอผู้อ านวยการในสายการบังคับบัญชาต่อไป 
   2.2.1.10 ในกรณีท่ีผู้อ านวยการโครงการ หรือหน่วยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานท่ีท่ีดินฯ นั้นอยู่
ในสายการบังคับบัญชาของส านักชลประทาน ให้น าเสนอผู้อ านวยการส านักชลประทานให้ความยินยอมหรือ
ไม่ให้ความยินยอมต่อไป 
   2.2.1.11 ในกรณีท่ีผู้อ านวยการส านักก่อสร้าง หรือหน่วยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานท่ีท่ีดินฯ 
นั้นไม่ได้อยู่ในสายการบังคับบัญชาของส านักชลประทาน ให้น าเสนอผู้อ านวยการตามสายการบังคับบัญชาของ
ตนพิจารณาให้ความเห็นในการขอใช้ประโยชน์ร่วมกันก่อน แล้วจึงน าเสนอผู้อ านวยการส านักชลประทานให้
ความยินยอมหรือไม่ให้ความยินยอม ต่อไป 
  2.2.2 การพิจารณาของส านักชลประทาน 
   2.2.2.1 ผู้อ านวยการส านักชลประทานพิจารณาให้ความยินยอมหรือไม่ให้ความยินยอม (ตามค าส่ัง 
กรมชลประทานท่ี ข 152/2555 ประกอบกฎหมายว่าด้วยการชลประทานหลวง  และตามระเบียบกรม
ชลประทานว่าด้วยการขอใช้และการจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับท่ีราชพัสดุในความครอบครองของกรม
ชลประทาน พ.ศ. 2551 โดยอนุโลม ท้ังนี้ต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขของหน่วยงานของรัฐท่ีอนุญาตให้กรมชลประทานใช้ประโยชน์ในท่ีดินของรัฐประเภทนั้น) 
   2.2.2.2 กรณีให้ความยินยอม (อนุญาต) ให้ท าหนังสือลงนามแทนกรมชลประทาน แจ้งผู้ขอ
อนุญาต พร้อมก าหนดเงื่อนไข (ถ้ามีตามข้อ 2.2.1.8) เพื่อให้ผู้ขออนุญาตใช้ประกอบการยื่นค าขออนุญาตต่อ
หน่วยงานของรัฐท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งท่ีดินนั้นต้ังอยู่เพื่อพิจารณาตามอ านาจหน้าท่ี 
   2.2.2.3 กรณีไม่ให้ความยินยอม (ไม่อนญุาต) ให้ท าหนังสือไม่อนุญาตแจ้งผู้ขออนุญาตทราบ โดย
แจ้งเหตุผล ข้อกฎหมาย พร้อมแจ้งสิทธิการอุทธรณ์ภายใน 15 วัน นับแต่วันท่ีผู้ขออนุญาตได้รับหนังสือแจ้ง 
  2.2.3 การพิจารณาของหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องซ่ึงมีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายในการอนุมัติ 
อนุญาตใช้ที่ดินของรัฐที่ตั้งอยู่ 
   2.2.3.1 เมื่อหน่วยงานของรัฐท่ีเกี่ยวข้องซึ่งท่ีดินนั้นต้ังอยู่ พิจารณาอนุญาตให้ใช้ท่ีดินดังกล่าวแล้ว
จะแจ้ง ให้ผู้ขออนุญาต (หรือได้แจ้งให้กรมชลประทานทราบด้วย) เพื่อด าเนินการต่อไป 
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   2.2.3.2 ในกรณีหน่วยงานของรัฐท่ีเกี่ยวข้องซึ่งท่ีดินนั้นต้ังอยู่  พิจารณาไม่อนุญาตให้ใช้ท่ีดิน
ดังกล่าวจะแจ้งการไม่อนุญาตใช้ ให้ผู้ขออนุญาต (หรือได้แจ้งให้กรมชลประทานทราบด้วย) 
  หมายเหตุ : กรณีผู้ขออนุญาตยื่นค าขอใช้ประโยชน์ในท่ีดินไปยังหน่วยงานของรัฐท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งท่ีดิน
นั้นต้ังอยู่โดยตรงและหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นประสานงานมายังกรมชลประทาน  ให้ผู้อ านวยการส านัก
ชลประทานท่ีรับผิดชอบพื้นท่ีท าหนังสือแจ้งตอบความเห็นการขอใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
  2.2.4 การออกหนังสืออนุญาตโครงการ หรือหน่วยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่ที่ดินของรัฐ
ประเภทอื่นที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์นอกเหนือจากที่ราชพัสดุ 
   2.2.4.1 เมื่อหน่วยงานของรัฐท่ีเกี่ยวข้องซึ่งท่ีดินนั้นต้ังอยู่ พิจารณาอนุญาตให้ใช้ท่ีดิน และผู้ขอ
ใช้ได้ด าเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ค าส่ัง และหลักเกณฑ์ของหน่วยงานของรัฐท่ีเกี่ยวข้องนั้น
แล้วจึงมีหนังสือแจ้งการอนุญาตให้กรมชลประทานทราบ 
   2.2.4.2 เมื่อกรมชลประทานโดยโครงการแจ้งผู้ขออนุญาตมาลงนามในหนังสืออนุญาต  ผู้ขอ
อนุญาตจึงจะเริ่มด าเนินการก่อสร้างได้ภายหลังลงนามและตามเงื่อนไขในหนังสืออนุญาต 
   2.2.4.3 หนังสืออนุญาต มีการจัดท าจ านวน 4 ชุด ดังนี้ 
  - ต้นฉบับ เก็บไว้ที่โครงการ 1 ชุด 
  - คู่ฉบับ เก็บไว้ที่ผู้รับอนุญาต 1 ชุด 
  - ส าเนา เก็บไว้ที่ส านักชลประทาน 1 ชุด 
  - ส าเนา เก็บไว้ที่กลุ่มงานการใช้พื้นท่ีด้านชลประทาน 1 ชุด 
3. การพิจารณาด้านวิศวกรรม 
 ด้านวิศวกรรมให้พิจารณารายละเอียดตามประเภทของการขออนุญาตบทท่ี 2 ในหัวข้อการพิจารณาด้าน
วิศวกรรม 
4. กลุ่มงานการใช้พื้นที่ด้านชลประทาน ส่วนปรับปรุงบ ารุงรักษา ส านักบริหารจัดการน้ าและอุทกวิทยา   
มีข้ันตอนการด าเนินการ ดังนี้ 
 4.1 ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน รวมท้ังให้ค าปรึกษา แนะน าปัญหาเกี่ยวกับการขออนุญาตใช้ท่ีราช
พัสดุ และท่ีดินของรัฐประเภทอื่นท่ีกรมชลประทานใช้ประโยชน์ 
 4.2 ตรวจสอบส าเนาหนังสืออนุญาต หากมีข้อผิดพลาดส่งส าเนาหนังสืออนุญาตให้โครงการแก้ไข 
 4.3 รวบรวมรายละเอียดการอนุญาต ลงในฐานข้อมูลการอนุญาตให้ใช้ท่ีราชพัสดุและท่ีดินของรัฐประเภท
อื่นท่ีกรมชลประทานใช้ประโยชน์ 
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มาตรฐานงาน 
 การด าเนินงานเกี่ยวกับการขอใช้ท่ีราชพัสดุ  มีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน  ตามประกาศกรม
ชลประทาน เรื่อง การรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ พ.ศ. 2552 โดยการขอใช้ท่ีราชพัสดุในความ
ครอบครองของกรมชลประทาน ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ 24 วันท าการ 
 ส าหรับมาตรฐานในเชิงคุณภาพของงานจะต้องด าเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย  กฎ ระเบียบ
ประกาศ ค าส่ัง หลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในแต่ละประเภทของการขออนุญาต ซึ่งกรมชลประทานได้ก าหนด
แบบฟอร์มการขออนุญาต แบบฟอร์มการตรวจสอบ และแบบฟอร์มการออกหนังสืออนุญาตเป็นตัวก าหนด
มาตรฐานในเชิงคุณภาพ 

ระบบติดตามและประเมินผล 
 มาตรฐานในการติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามแผนการด าเนินงานของกลุ่มงานการใช้
พื้นท่ีด้านชลประทาน ส่วนปรับปรุงบ ารุงรักษา ส านักบริหารจัดการน้ าและอุทกวิทยา มีดังนี้ 
 - การตรวจสอบส าเนาหนังสืออนุญาตจากแบบตรวจสอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ท่ีดิน/การต่ออายุ
ตามท่ีกลุ่มงานการใช้พื้นท่ีด้านชลประทานก าหนดขึ้น เพื่อให้การตรวจสอบของเจ้าหน้าท่ีได้มาตรฐานเดียวกัน 
 -  การติดตามผลการด าเนินการจากฐานข้อมูลการขอใช้ท่ีราชพัสดุและท่ีดินของรัฐประเภทอื่นท่ีกรม
ชลประทานใช้ประโยชน์ กรณีท่ีมีการแก้ไขส าเนาหนังสืออนุญาต หรือมีการต่ออายุหนังสืออนุญาตกลุ่มงาน
การใช้พื้นท่ีด้านชลประทนจะได้มีหนังสือแจ้งให้โครงการฯ ด าเนินการ 
 - การประเมินผลจากฐานข้อมูลโดยทุกส้ินปี กลุ่มงานการใช้พื้นท่ีด้านชลประทานจะได้สรุปจ านวน
การขออนุญาตใช้ท่ีราชพัสดุ และท่ีดินของรัฐประเภทอื่นท่ีกรมชลประทานใช้ประโยชน์  รายงานกรม
ชลประทานเพื่อทราบจ านวนการขออนุญาตโดยแยกสรุปแต่ละส านักชลประทาน 

แบบฟอร์ม/บันทึก 
การขอใช้ที่ราชพัสดุ และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์ 
ผู้ขออนุญาตใช้แบบฟอร์ม ดังนี้ 
 ชป.393 ค าขออนุญาตใช้ท่ีราชพัสดุ 

โครงการชลประทาน/โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษา/โครงการก่อสร้างและหน่วยงานอื่นๆ ของกรม
ชลประทาน ที่ที่ราชพัสดุนั้นต้ังอยู่ และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์ต้ังอยู่ ใช้
แบบฟอร์มดังนี้ 
 ชป.393/1 แบบตรวจสอบการก่อสร้างสะพานข้ามทางน้ า 
 ชป.393/2 แบบตรวจสอบการก่อสร้างสะพานเลียบทางน้ า 
 ชป.393/3 แบบตรวจสอบการวางท่อประปา 
 ชป.393/4 แบบตรวจสอบการฝังท่อส่งน ้าและระบายน้ า 
 ชป.393/5 แบบตรวจสอบการใช้น้ าดิบต้ังโรงสูบน้ าและวางท่อส่งน้ าดิบ 
 ชป.393/6 แบบตรวจสอบการปักเสาและพาดสายไฟฟ้าและโทรศัพท์ 
 ชป.393/7 แบบตรวจสอบการก่อสร้างถนนเช่ือมและปรับปรุงคันคลอง 
 ชป.393/8 แบบตรวจสอบการขอใช้ท่ีราชพัสดุ 
 ชป.393/9 แบบตรวจสอบการให้จัดระเบียบเดินรถโดยสารประจ าทาง 
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 ชป.393/10 แบบตรวจสอบการขออนุญาตก่อสร้างอาคารป้องกันตล่ิงทางน้ าชลประทาน 
 ผ.ย.37 หนังสืออนญุาตให้สร้างสะพาน 
 ผ.ย.38 หนังสืออนญุาตให้ฝังท่อ/วางท่อ และใช้น้ า 
 ผ.ย.39 หนังสืออนญุาตให้ปักเสาพาดสายไฟฟ้า/โทรศัพท์ 
 ผ.ย.40 หนังสืออนญุาตให้ก่อสร้างถนน/ปรับปรุงถนน 
 ผ.ย.41 หนังสืออนญุาตให้ก่อสร้างในเขตท่ีดินของกรมชลประทาน 
 ผ.ย.42 หนังสืออนญุาตให้ใช้ท่ีดินเพื่อฝังท่อระบายน้ าเสีย 
 ผ.ย.43 หนังสืออนญุาตให้ขุดลอกคลองชลประทาน 
 ผ.ย.44 หนังสืออนญุาตให้ก่อสร้างอาคารป้องกันตล่ิงทางน้ าชลประทาน 
 ผ.ย.53 หนังสืออนญุาตให้ท าทางเช่ือม 
 ผ.ย.55 หนังสือขอต่ออายุหนังสืออนุญาต 

กลุ่มงานการใช้พื้นที่ด้านชลประทานใช้แบบฟอร์ม ดังนี ้
- แบบตรวจสอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ท่ีดิน 
- แบบตรวจสอบการต่ออายุหนังสืออนุญาตให้ใช้ท่ีดิน 
- บันทึกข้อความแจ้งส านักชลประทาน/โครงการชลประทาน/โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษา/และ

หน่วยงานอื่นๆ ของกรมชลประทาน ให้ส่งส าเนาหนังสืออนุญาตให้ใช้ท่ีดิน/ส าเนาการต่ออายุ
หนังสืออนุญาตให้ใช้ท่ีดิน 

เอกสารอา้งอิง 
 เอกสารอ้างอิงของกรมธนารักษ ์กระทรวงการคลัง 

- พระราชบัญญัติท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2518 
- กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์

เกี่ยวกับท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2545 
- กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์

เกี่ยวกับท่ีราชพัสดุ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 
- กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์

เกี่ยวกับท่ีราชพัสดุ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549 
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2552 
- ค าส่ังกรมธนารักษ์ ท่ี 296/2553 ลงวันท่ี 29 มิถุนายน 2553 เรื่อง หลักเกณฑ์การก าหนดอัตรา

ค่าเช่าค่าทดแทนและค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในท่ีราชพัสดุ 
- ค าส่ังกรมธนารักษ์ ท่ี 508/2553 ลงวันท่ี 20 กันยายน 2553 เรื่อง มอบอ านาจให้ธนารักษ์พื้นท่ี

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธนารักษ์ 
- ค าส่ังกรมธนารักษ์ ท่ี 509/2553 ลงวันท่ี 20 กันยายน 2553 เรื่อง มอบอ านาจให้ผู้ว่าราชการ

จังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธนารักษ์ 
 เอกสารอ้างอิงของกรมชลประทาน 

- พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
- ระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยการขอใช้และการจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับท่ีราชพัสดุในความ 

ครอบครองของกรมชลประทาน พ.ศ. 2551 
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*-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 
คู่มือปฏิบัติงานการขอใช้ที่ราชพัสดุ และที่ดินของรัฐประเภทอ่ืนที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์ 

กรมชลประทาน 

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

- ค าส่ังกรมชลประทาน ท่ี ข 151/2555 ลงวันท่ี 6 กุมภาพันธ ์2555 เรื่อง มอบอ านาจในการ
ด าเนินการขอใช้ท่ีดินของรัฐทุกประเภท อันได้แก ่ท่ีดินสาธารณประโยชน์ ท่ีอุทยานแห่งชาติ ท่ี
ป่าสงวนแห่งชาติท่ีดินในเขตปฏิรูปท่ีดิน ท่ีดินในเขตนิคมสร้างตนเอง เป็นต้น ท้ังนี้นอกเหนือจาก
ท่ีราชพัสดุ 

- ค าส่ังกรมชลประทาน ท่ี ข 152/2555 ลงวันท่ี 6 กุมภาพันธ ์2555 เรื่อง มอบอ านาจด าเนินการ
กรณีหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลอื่นขอใช้ท่ีดินของรัฐประเภทอื่นท่ีกรมชลประทานใช้ประโยชน์
นอกเหนือจากท่ีราชพัสดุ
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คู่มือปฏิบัติงานการขอใช้ที่ราชพัสดุ และที่ดินของรัฐประเภทอ่ืนที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์ 

กรมชลประทาน 

 

บทที ่2 
ประเภทของการขออนุญาตใช้ที่ดิน 

 การขออนุญาตใช้ท่ีดินในความครอบครองของกรมชลประทาน กรมสามารถพิจารณาให้ความยินยอม
ให้ผู้ขออนุญาตใช้ประโยชน์ร่วมด้วยได้ ในท่ีดินทุกประเภทท่ีกรมครอบครอง โดยส านักชลประทานจะต้องท า
หนังสือแจ้งผู้ขออนุญาตและหน่วยงานท่ีถือกรรมสิทธิ์ท่ีดินพิจารณาอนุญาต (รายละเอียดดังได้กล่าวไว้แล้วใน
บทท่ี 1) 
 ส าหรับประเภทของการขออนุญาตใช้ท่ีดินนั้นมีหลากหลายประเภท ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของผู้ขอ
อนุญาต โดยในการพิจารณาอนุญาตให้ใช้ท่ีดินแต่ละประเภทนั้น  จะต้องพิจารณาให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ หลักเกณฑ์ด้านวิศวกรรมและจะต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการชลประทาน  ท้ังนี้ประเภทของการขอ
อนุญาตท่ีสามารถก าหนดแบบฟอร์ม ระเบียบ หลักเกณฑ์ไว้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน นั้น สามารถแบ่ง
ได้ ดังนี้ 
 1. การขออนุญาตก่อสร้างสะพานข้ามทางน้ าชลประทาน    (ชป.393/1) (ผ.ย.37) 
 2. การขออนุญาตก่อสร้างสะพานเลียบทางน้ าชลประทาน   (ชป.393/2) (ผ.ย.37) 
 3. การขออนุญาตวางท่อประปาในเขตชลประทาน     (ชป.393/3) (ผ.ย.38) 
 4. การขออนุญาตขออนุญาตฝังท่อก๊าซ และท่อน้ ามัน    (ชป.393/4) (ผ.ย.38) 
 5. การขออนุญาตระบายน้ าท่ีผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียลงทางน้ าชลประทาน (ชป.393/4) (ผ.ย.42) 
 6. การขออนุญาตใช้น้ าชลประทาน ต้ังโรงสูบน้ าและวางท่อส่งน้ า   (ชป.393/5) (ผ.ย.38) 

7. การขออนุญาตปักเสา พาดสายหรือร้อยสายไฟฟ้า/โทรศัพท์ในเขต 
   ชลประทาน         (ชป.393/6) (ผ.ย.39) 
8. การขออนุญาตก่อสร้างถนนและปรับปรุงถนนคันคลอง คันกั้นน้ าและ 
   ถนนชลประทาน        (ชป.393/7) (ผ.ย.40) 

 9. การขออนุญาตก่อสร้างทางเช่ือม      (ชป.393/7) (ผ.ย.53) 
 10. การขออนุญาตก่อสร้างส่ิงปลูกสร้างเป็นการช่ัวคราวในเขตท่ีดินกรม 
   ชลประทาน         (ชป.393/8) (ผ.ย.41) 
 11. การขออนุญาตใช้ท่ีดินบริเวณอ่างเก็บน้ า และแหล่งน้ าต่างๆ ของ 
   กรมชลประทาน เพื่อจัดเป็นสถานท่ีท่องเท่ียว     (ชป.393/8) (ผ.ย.41) 
 12. การขออนุญาตเล้ียงปลาในกระชัง      (ชป.393/8) (ผ.ย.41) 
 13. การขออนุญาตให้ขุดลอก       (ชป.393/8) (ผ.ย.43) 
 14. การขออนุญาตก่อสร้างอาคารป้องกันตล่ิงทางน้ าชลประทาน  (ชป.393/10)(ผ.ย.44)  

ส าหรับรายละเอียดในการขออนุญาตแต่ละประเภท มีดังนี ้
 

1. การขออนุญาตก่อสร้างสะพานข้ามทางน้ าชลประทาน 

1. ผู้ขออนุญาตยื่นค าร้องขอใช้ที่ดินต่อโครงการหรือหน่วยงานอื่นๆของกรมชลประทาน ตามที่ที่ดินนั้น 
ต้ังอยู่ โดยมีหลักฐานประกอบค าขออนุญาตของผู้ขออนุญาตใช้ที่ดิน แบ่งได้ดังนี้ 
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*-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 
คู่มือปฏิบัติงานการขอใช้ที่ราชพัสดุ และที่ดินของรัฐประเภทอ่ืนที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์ 

กรมชลประทาน 

 1.1 ส่วนราชการ (กระทรวง ทบวง กรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรอื่นของ
รัฐ) 
  1.1.1 ยื่นค าร้องขอใช้ท่ีดิน (แบบ ชป.393) ลงนามโดยผู้แทน กระทรวง ทบวง กรม องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐ องค์กรอื่นของรัฐ หรือผู้รับมอบอ านาจ (มีหนังสือมอบอ านาจ) 
  1.1.2 แผนท่ีแสดงจุดท่ีขออนุญาต แบบแปลน แผนผังท่ีแสดงรูปตัดตรงบริเวณท่ีขออนุญาต (ขนาด A1 
พร้อมรายการค านวณท่ีมีวิศวกรซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 
2542 ลงนามรับรอง โดยใช้เฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาท่ี
ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงก าหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือ
รับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
  1.1.3 ส าเนาหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ผู้ควบคุมการก่อสร้าง (ลงนาม
รับรองส าเนา) โดยใช้เฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาท่ีก าหนดไว้
ในกฎกระทรวงก าหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ระหว่างท าการก่อสร้างส่ิงปลูกสร้างใบอนุญาตต้องไม่หมดอายุ) 

1.2 รัฐวิสาหกิจ 
  1.2.1 ยื่นค าร้องขอใช้ท่ีดิน (แบบ ชป.393) ลงนามโดยผู้แทนรัฐวิสาหกิจหรือผู้ได้รับมอบอ านาจ (มี
หนังสือมอบอ านาจพร้อมท้ังติดอากรแสตมป์ 30 บาท) 
  1.2.2 แผนท่ีแสดงจุดท่ีขออนุญาต แบบแปลน แผนผังท่ีแสดงรูปตัดตรงบริเวณท่ีขออนุญาต (ขนาด A1) 
พร้อมรายการค านวณ ท่ีมีวิศวกรซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 
2542 ลงนามรับรองโดยใช้เฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาท่ี
ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงก าหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือ
รับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
  1.2.3 ส าเนาหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ผู้ควบคุมการก่อสร้าง (ลงนาม
รับรองส าเนา) โดยใช้เฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาท่ีก าหนดไว้
ในกฎกระทรวงก าหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ระหว่างท าการก่อสร้างส่ิงปลูกสร้างใบอนุญาตต้องไม่หมดอายุ) 

1.3 นิติบุคคล/บุคคลธรรมดา 
  1.3.1 ยื่นค าร้องขอใช้ท่ีดิน (แบบ ชป.393) 
  1.3.2 ต้นฉบับหนังสือรับรองนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รับรองไม่เกิน 1 
เดือน หรือส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลดังกล่าวพร้อมลงนามรับรองโดยกรรมการผู้มีอ านาจและประทับตรา
ส าคัญของนิติบุคคลนั้น หรือโดยหุ้นส่วนผู้จัดการผู้มีอ านาจ หรือหนังสือรับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ 
  1.3.3 ส าเนาบัตรประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต (ลงนามรับรองส าเนา) 
  1.3.4 ถ้ามีการมอบอ านาจ ต้องท าเป็นหนังสือมอบอ านาจติดอากรแสตมป์ 30 บาท พร้อมส าเนา 
บัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน ของผู้มอบอ านาจและของผู้รับมอบอ านาจ (ลงนามรับรอง
ส าเนา) 
  1.3.5 หากเป็นบริษัท ห้างหุ้นส่วน ผู้มีสิทธิลงนามในหนังสือมอบอ านาจจะต้องเป็นกรรมการหรือ
หุ้นส่วนผู้จัดการผู้ท่ีมีอ านาจตามหนังสือของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (ลงนามรับรองส าเนา) 
  1.3.6 ส าเนาโฉนดท่ีดินของผู้ขออนุญาต (ลงนามรับรองส าเนา) 
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กรมชลประทาน 

  1.3.7 กรณีท่ีดินของผู้ขออนุญาตมีบุคคลหลายบุคคลเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวม ดังปรากฏรายละเอียด
ในโฉนดท่ีดินท่ีแนบ เจ้าของกรรมสิทธิ์รวมท้ังหมดจะต้องลงนามในฐานะผู้ขออนุญาตตามแบบฟอร์มขอ
อนุญาตใช้ท่ีราชพัสดุ (ชป.393) ทุกรายหรือมอบอ านาจให้บุคคลใดกระท าการแทน โดยต้องท าเป็นหนังสือ
มอบอ านาจติดอากรแสตมป์ 30 บาท พร้อมส าเนาบัตรประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอ านาจและ
ผู้รับมอบอ านาจ (ลงนามรับรองส าเนา) 
  1.3.8 กรณีท่ีดินของผู้ขออนุญาตติดภาระจ านอง ต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้รับจ านอง 
  1.3.9 แผนท่ีแสดงจุดท่ีขออนุญาต แบบแปลน แผนผังท่ีแสดงรูปตัดตรงบริเวณท่ีขออนุญาต (ขนาด A1) 
พร้อมรายการค านวณ ท่ีมีวิศวกรซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 
2542 ลงนามรับรอง โดยใช้เฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาท่ี
ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงก าหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือ
รับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
  1.3.10 ส าเนาหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ผู้ควบคุมการก่อสร้าง (ลงนาม
รับรองส าเนา) โดยใช้เฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาท่ีก าหนดไว้
ในกฎกระทรวงก าหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ระหว่างท าการก่อสร้างส่ิงปลูกสร้างใบอนุญาตฯ ต้องไม่หมดอายุ) 

2. การด าเนินการตรวจสอบประเภทที่ดินที่ขออนุญาตใช้ โดยแบ่งท่ีดินท่ีขอใช้ ออกเป็น 2 กรณี คือ กรณี 
ท่ีราชพัสดุ และกรณีท่ีดินของรัฐประเภทอื่นท่ีกรมชลประทานใช้ประโยชน์นอกเหนือจากท่ีราชพัสดุ 

 2.1 การด าเนินการในกรณีของที่ราชพัสดุ 

  2.1.1 การพิจารณาด าเนินการของโครงการ หรือหน่วยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่ที่ราชพัสดุ
นั้นต้ังอยู่ 
มีข้ันตอนการด าเนินการ ดังนี้ 
   2.1.1.1 ให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับค าร้องด าเนินการตรวจสอบประเภทท่ีราชพัสดุ และคุณสมบัติของผู้ขอ
เข้าท าประโยชน์ ตลอดจนเอกสารหลักฐานท่ีจ าเป็นท่ีใช้ประกอบค าร้องนั้นโดยเร็ว 
   2.1.1.2 ถ้าค าร้องนั้นขัดกับหลักเกณฑ์การขอใช้หรือการจัดหาประโยชน์ในท่ีราชพัสดุในความ
ครอบครองของกรมชลประทาน และกฎหมายว่าด้วยการชลประทานหลวง ให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับค าร้องท าหนังสือ
ตอบแจ้งข้อขัดข้องให้ผู้ขอเข้าท าประโยชน์ทราบโดยตรง ภายใน 7 วันท าการ นับแต่วันรับค าร้อง 
   2.1.1.3 หากค าร้องนั้นถูกต้อง ให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับค าร้องมีหนังสือแจ้งผู้ขอเข้าท าประโยชน์ (ผู้ขอ
อนุญาต) ภายใน 3 วันท าการ และให้ผู้ขออนุญาตจัดท าแผนท่ีและผังบริเวณท่ีราชพัสดุท่ีขอใช้นั้นพร้อมท า
รายละเอียดประกอบแผนท่ีระบุหมายเลขท่ีดินตามหนังสือส าคัญหรือระวางหมุดหลักฐาน  เนื้อท่ีท่ีขอเข้าท า
ประโยชน์ลงในแผนท่ีให้ชัดเจน รวมท้ังน าส่งแบบแปลน รูปตัด ซึ่งแสดงรายละเอียดของส่ิงปลูกสร้างท่ีจะขอ
อนุญาตด าเนินการในท่ีดินท่ีขอใช้นั้น ส่งให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับค าร้องเพื่อจัดท าแบบรายงานตรวจสอบท่ีดิน และ
เปรียบเทียบรายละเอียดผังบริเวณต่อไป 
   2.1.1.4 เจ้าหน้าท่ีของโครงการผู้รับค าร้อง ต้องจัดท าแผนท่ีแสดงจุดขออนุญาต ผังบริเวณ และ
รูปตัด ณ จุดขออนุญาตก่อสร้าง รวมทั้งแบบรูปตัดทางน้ าท่ีอยู่ด้านเหนือน้ าและด้านท้ายน้ าเป็นระยะ 20 เมตร
จากจุดขออนุญาต โดยรายละเอียดข้างต้นนี้ ต้องผ่านการลงนามเห็นชอบ อนุมัติในแบบและรายละเอียดจากผู้
มีอ านาจตามกรอบแบบเอกสารท่ีกรมชลประทานก าหนดแนบท้ายคู่มือนี้ 
   2.1.1.5 จัดท ารายงานตรวจสอบการขออนุญาต ชป.393/1 
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คู่มือปฏิบัติงานการขอใช้ที่ราชพัสดุ และที่ดินของรัฐประเภทอ่ืนที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์ 

กรมชลประทาน 

   2.1.1.6 ให้ความเห็นทางด้านวิศวกรรม พิจารณาปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ  ต่องานชลประทาน
ให้เป็น ไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ค าส่ัง และหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง 
   2.1.1.7 หากมีความจ าเป็นจะก าหนดเงื่อนไขพิเศษนอกเหนือจากเงื่อนไขในหนังสืออนุญาต
ก าหนดได้ แต่ท้ังนี้ต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ค าส่ัง และหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง 
   2.1.1.8 ให้ ผู้มีอ านาจท่ีโครงการท่ีก าหนดไว้  ลงนามก ากับในแบบแปลน  รูปตัด ซึ่งแสดง
รายละเอียดของส่ิงปลูกสร้าง ท่ีผู้ขออนุญาตน าส่งท้ังหมด เพื่อน าเสนอผู้อ านวยการในสายการบังคับบัญชา
ต่อไป 
   2.1.1.9 ในกรณีท่ีผู้อ านวยการโครงการ หรือหน่วยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานท่ีท่ีราชพัสดุนั้น
อยู่ในสายการบังคับบัญชาของส านักชลประทาน ให้น าเสนอผู้อ านวยการส านักชลประทานให้ความยินยอม
หรือไม่ให้ความยินยอมต่อไป 
   2.1.1.10 ในกรณีท่ีผู้อ านวยการส านักงานก่อสร้าง หรือหน่วยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานท่ีท่ี
ราชพัสดุนั้นไม่ได้อยู่ในสายการบังคับบัญชาของส านักชลประทาน ให้น าเสนอผู้อ านวยการตามสายการบังคับ
บัญชาของตนนั้น พิจารณาให้ความเห็นในการขอใช้ประโยชน์ร่วมกันก่อน แล้วจึงน าเสนอผู้อ านวยการส านัก
ชลประทานให้ความยินยอมหรือไม่ให้ความยินยอมต่อไป 

 2.1.2 การพิจารณาของส านักชลประทาน 
  2.1.2.1 ผู้อ านวยการส านักชลประทานด าเนินการพิจารณาให้ความยินยอมหรือไม่ให้ความยินยอม 
(ตามระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยการขอใช้และการจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับท่ีราชพัสดุในความครอบครอง 
ของกรมชลประทาน พ.ศ. 2551 ประกอบกฎหมายว่าด้วยการชลประทานหลวง) 
  2.1.2.2 กรณีให้ความยินยอม (อนุญาต) ให้ท าหนังสือลงนามแทนกรมชลประทาน ก าหนดเงื่อนไข 
(ถ้ามี) พร้อมเอกสารการขออนุญาต ให้กรมธนารักษ์หรือผู้ว่าราชการจังหวัด หรือธนารักษ์พื้นท่ีผู้รบัมอบ 
อ านาจพิจารณา และส่งส าเนาแจ้งผู้ขออนุญาต รับทราบต่อไป 
  2.1.2.3 กรณีไม่ให้ความยินยอม (ไม่อนญุาต) ให้ท าหนังสือไม่อนุญาตโดยแจ้งเหตุผล ข้อกฎหมาย 
ให้ผู้ขออนุญาตทราบ 

 2.1.3 การพิจารณาของกรมธนารักษ์หรือผู้ว่าราชการจังหวัดหรือธนารักษ์พื้นที่ผู้รับมอบอ านาจ 
   2.1.3.1 เมื่ออธิบดีกรมธนารักษ์หรือผู้ว่าราชการจังหวัด หรือธนารักษ์พื้นท่ีผู้รับมอบอ านาจพิจารณา
อนุญาตให้ใช้ท่ีราชพัสดุดังกล่าวแล้ว จึงให้ผู้ขออนุญาตช าระค่าทดแทนการใช้ประโยชน์ และแจ้งการอนุญาต
ใช้ให้กรมชลประทานทราบเพื่อด าเนินการต่อไป 
   2.1.3.2 ในกรณีอธิบดีกรมธนารักษ์ หรือผู้ว่าราชการจังหวัด หรือธนารักษ์พื้นท่ีผู้รับมอบอ านาจ
พิจารณาไม่อนุญาตให้ใช้ท่ีราชพัสดุดังกล่าว จะแจ้งการไม่อนุญาตใช้ให้ผู้ขออนุญาตและกรมชลประทานทราบ
ต่อไป 

 2.1.4 การออกหนังสืออนุญาตโครงการ หรือหน่วยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่ที่ราชพัสดุนั้นต้ังอยู่ 
   2.1.4.1 เมื่ออธิบดีกรมธนารักษ์ หรือผู้ว่าราชการจังหวัดหรือธนารักษ์พื้นท่ีผู้รับมอบอ านาจพิจารณา 
อนุญาตให้ใช้ท่ีดินและผู้ขอใช้ท่ีดินได้ช าระค่าทดแทนการใช้ประโยชน์พร้อมลงนามในบันทึกค ายินยอมปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขในแบบกรมธนารักษ์แล้ว จึงมีหนังสือแจ้งการอนุญาตให้กรมชลประทานทราบและต่อมาเมื่อกรม
ชลประทานโดยโครงการแจ้งผู้ขออนุญาตมาลงนามในหนังสืออนุญาต  ผ.ย. 37 ผู้ขออนุญาตจึงจะเริ่ม
ด าเนินการก่อสร้างได้ภายหลังลงนามและตามเงื่อนไขในหนังสืออนุญาต 
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กรมชลประทาน 

   2.1.4.2 หนังสืออนุญาต ผ.ย. 37 นั้น มีการจัดท าจ านวน 4 ชุด ดังนี้ 
   - ต้นฉบับ เก็บไว้ที่โครงการ 1 ชุด 
   - คู่ฉบับ เก็บไว้ที่ผู้รับอนุญาต 1 ชุด 
   - ส าเนา เก็บไว้ที่ส านักชลประทาน 1 ชุด 
   - ส าเนา เก็บไว้ที่กลุ่มงานการใช้พื้นท่ีด้านชลประทาน 1 ชุด 

 2.2 การด าเนินการในกรณีของที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์ นอกเหนอืจากที่ 
ราชพัสดุ 

 2.2.1 การพิจารณาด าเนินการของโครงการ หรือหน่วยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่ที่ดินของรัฐ
ประเภทอื่นที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์นอกเหนือจากที่ราชพัสดุนั้น ต้ังอยู่ มีข้ันตอนการด าเนินการ ดังนี้ 
   2.2.1.1 ให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับค าร้องด าเนินการตรวจสอบประเภทท่ีดินท่ีมีผู้มาขออนุญาตใช้นั้นเป็นท่ีดิน
ฯ ท่ีหน่วยงานของรัฐนั้นๆ ได้อนุญาตให้กรมชลประทานใช้ประโยชน์ภายในกรอบวัตถุประสงค์ท่ีขอใช้โดยต้อง
พิจารณาเงื่อนไขการได้รับอนุญาต และพิจารณาว่ามีข้อห้ามให้ผู้อื่นมาใช้ประโยชน์ร่วมได้หรือไม่ 
   2.2.1.2 หากหน่วยงานของรัฐท่ีอนุญาตให้กรมชลประทานใช้ประโยชน์ท่ีดินฯ ระบุเงื่อนไขห้ามกรม
ชลประทานน าท่ีดินท่ีได้รับอนุญาตไปใช้นอกกิจการท่ีขอหรือไปให้ผู้อื่นใช้ประโยชน์ร่วมด้วยให้โครงการหรือ
หน่วยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานท่ีรับค าร้องนั้น ท าหนังสือให้ผู้อ านวยการส านักชลประทาน ผู้อ านวยการ
ส านักพัฒนาแหล่งน้ าขนาดกลาง ผู้อ านวยการส านักพัฒนาแหล่งน้ าขนาดใหญ่ตามสายการบังคับบัญชาแล้วแต่
กรณี แจ้งตอบเหตุขัดขอ้งดังกล่าวให้ผู้ขออนุญาตทราบ (ตามค าส่ังกรมชลประทานท่ี ข 152/2555) 
   2.2.1.3 หากหน่วยงานของรัฐท่ีอนุญาตให้กรมชลประทานใช้ประโยชน์ท่ีดินฯ  ไม่ได้ระบุหรือมี
เงื่อนไขห้ามกรมชลประทานน าท่ีดินท่ีได้รับอนุญาต ไปให้ผู้อื่นใช้ประโยชน์ร่วมด้วย ให้โครงการหรือหน่วยงาน
อื่นๆของกรมชลประทานท่ีรับค าร้องนั้น ด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอเข้าท าประโยชน์ ตลอดจน
เอกสารหลักฐานท่ีจ าเป็นท่ีใช้ประกอบค าร้องนั้นโดยเร็ว  แล้วจัดท ารายงานตรวจสอบการขออนุญาต 
ชป.393/1 
   2.2.1.4 พิจารณาให้ความเห็นทางด้านวิศวกรรม โดยพิจารณาปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ต่องาน
ชลประทาน ว่าค าร้องนั้นขัดกับการใช้ประโยชน์ในการชลประทาน ตามกฎหมายว่าด้วยการชลประทานหลวง
กฎ ระเบียบ ประกาศ ค าส่ัง และหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง และหลักเกณฑ์ตามระเบียบกรมชลประทานว่าด้วย
การขอใช้และการจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับท่ีราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน พ.ศ. 2551 โดย
อนุโลมหรือไม่ 
   2.2.1.5 หากเจ้าหน้าท่ีผู้รับค าร้องพิจารณาในเบื้องต้นตามข้อ 2.2.1.3 และ 2.2.1.4 แล้ว เห็นว่ามี
ข้อขัดข้องในการขอใช้ประโยชน์ร่วมกัน หรือมีข้อขัดข้องในด้านวิศวกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยการชลประทาน
หลวง ฯลฯ ให้เสนอความเห็นข้อขัดข้องในการขอใช้ประโยชน์ร่วมกันหรือมีข้อขัดข้องในด้านวิศวกรรม ให้
ผู้บังคับบัญชาตามสายการบังคับบัญชาพิจารณา 
   2.2.1.6 หากเจ้าหน้าท่ีผู้รับค าร้องพิจารณาในเบื้องต้นตามข้อ 2.2.1.3 และ 2.2.1.4 แล้ว เห็นว่าไม่มี
ข้อขัดข้องในการขอใช้ประโยชน์ร่วมกัน และไม่มีข้อขัดข้องในด้านวิศวกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยการ
ชลประทานหลวง ฯลฯ ให้ผู้ขออนุญาตจัดท าแผนท่ีและผังบริเวณท่ีดินของรัฐท่ีขอใช้นั้น พร้อมท ารายละเอียด
ประกอบแผนท่ีระบุหมายเลขท่ีดินตามหนังสือส าคัญหรือระวางหมุดหลักฐาน เนื้อที่ท่ีขอเข้าท าประโยชน์ลงใน
แผนท่ีให้ชัดเจน รวมท้ังน าส่งแบบแปลน รูปตัด ซึ่งแสดงรายระเอียดของส่ิงปลูกสร้างท่ีจะขออนุญาต
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ด าเนินการในท่ีดินท่ีขอใช้นั้น ส่งให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับค าร้องเพื่อจัดท าแบบรายงานตรวจสอบท่ีดิน  และ
เปรียบเทียบรายละเอียดผังบริเวณต่อไป 
   2.2.1.7 เจ้าหน้าท่ีของโครงการผู้รับค าร้อง ต้องจัดท าแผนท่ีแสดงจุดขออนุญาต ผังบริเวณ และรูป
ตัด 
ณ จุดขออนุญาตก่อสร้าง รวมทั้งแบบรูปตัดทางน้ า ท่ีอยู่ด้านเหนือน้ า และด้านท้ายน้ า เป็นระยะ 20 เมตร จาก
จุดขออนุญาต โดยรายละเอียดข้างต้นนี้ต้องผ่านการลงนามเห็นชอบ อนุมัติในแบบและรายละเอียดจากผู้มี
อ านาจตามกรอบแบบเอกสารท่ีกรมชลประทานก าหนดแนบท้ายคู่มือนี้ 
   2.2.1.8 หากมีความจ าเป็นจะก าหนดเงื่อนไขพิเศษนอกเหนือจากเงื่อนไขในหนังสืออนญุาตก าหนด
ได้แต่ท้ังนี้ต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ค าส่ัง และหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง 
   2.2.1.9 ให้ผู้มีอ านาจท่ีโครงการท่ีก าหนดไว้ลงนามก ากับในแบบแปลน รูปตัด ซึ่งแสดงรายละเอียด
ของส่ิงปลูกสร้างท่ีผู้ขออนุญาตน าส่งท้ังหมด เพื่อน าเสนอผู้อ านวยการในสายการบังคับบัญชาต่อไป 
   2.2.1.10 ในกรณีท่ีผู้อ านวยการโครงการ หรือหน่วยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานท่ีท่ีดินฯ นั้น อยู่ใน
สายการบังคับบัญชาของส านักชลประทาน ให้น าเสนอผู้อ านวยการส านักชลประทานให้ความยินยอมหรือไม่ให้
ความยินยอมต่อไป 
   2.2.1.11 ในกรณีท่ีผู้อ านวยการส านักงานก่อสร้าง หรือหน่วยงานอืน่ๆ ของกรมชลประทานท่ีท่ีดินฯ
นั้นไมไ่ด้อยู่ในสายการบังคับบัญชาของส านักชลประทาน ให้น าเสนอผู้อ านวยการตามสายการบังคับบัญชาของ
ตนพิจารณาให้ความเห็นในการขอใช้ประโยชน์ร่วมกันก่อนแล้วจึงน าเสนอผู้อ านวยการส านักชลประทานให้
ความยินยอมหรือไม่ให้ความยินยอมต่อไป 

 2.2.2 การพิจารณาของส านักชลประทาน 
   2.2.2.1 ผู้อ านวยการส านักชลประทานพิจารณาให้ความยินยอมหรือไม่ให้ความยินยอม (ตามค าส่ัง
กรมชลประทานท่ี ข 152/2555 ประกอบกฎหมายว่าด้วยการชลประทานหลวง  และตามระเบียบกรม
ชลประทานว่าด้วยการขอใช้และการจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับท่ีราชพัสดุในความครอบครองของ กรม
ชลประทาน พ.ศ. 2551 โดยอนุโลม ท้ังนี้ต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขของหน่วยงานของรัฐท่ีอนุญาตให้กรมชลประทานใช้ประโยชน์ในท่ีดินของรัฐประเภทนั้น) 
   2.2.2.2 กรณีให้ความยินยอม (อนุญาต) ให้ท าหนังสือลงนามแทนกรมชลประทาน แจ้งผู้ขออนุญาต
พร้อมก าหนดเงื่อนไข (ถ้ามี) เพื่อให้ผู้ขออนุญาตใช้ประกอบการยื่นค าขออนุญาตต่อหน่วยงานของรัฐท่ี
เกี่ยวข้อง ซึ่งท่ีดินนั้นต้ังอยู่เพื่อพิจารณาตามอ านาจและหน้าท่ี 
   2.2.2.3 กรณีไม่ให้ความยินยอม (ไม่อนุญาต) ให้ท าหนังสือไม่อนุญาตแจ้งผู้ขออนุญาตทราบ โดยแจ้ง
เหตุผล ข้อกฎหมาย พร้อมแจ้งสิทธิการอุทธรณ์ภายใน 15 วัน นับแต่วันท่ีผู้ขออนุญาตได้รับหนังสือแจ้ง 

 2.2.3 การพิจารณาของหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องซ่ึงมีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายในการอนุมัติ
อนุญาตใช้ที่ดินของรัฐที่ตั้งอยู่ 
   2.2.3.1 เมื่อหน่วยงานของรัฐท่ีเกี่ยวข้องซึ่งท่ีดินนั้นต้ังอยู่ พิจารณาอนุญาตให้ใช้ท่ีดินดังกล่าวแล้ว
จะแจ้งให้ผู้ขออนุญาต (หรือได้แจ้งให้กรมชลประทานทราบด้วย) เพื่อด าเนินการต่อไป 
   2.2.3.2 ในกรณีหน่วยงานของรัฐท่ีเกี่ยวข้องซึ่งท่ีดินนั้นต้ังอยู่ พิจารณาไม่อนุญาตให้ใช้ท่ีดินดังกล่าว 
จะแจ้งการไม่อนุญาตใช้ให้ผู้ขออนุญาต (หรือได้แจ้งให้กรมชลประทานทราบด้วย) 
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 2.2.4 การออกหนังสืออนุญาตโครงการ หรือหน่วยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่ที่ดินของรัฐประเภท
อื่นที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์นอกเหนือจากที่ราชพัสดุ 
   2.2.4.1 เมื่อหน่วยงานของรัฐท่ีเกี่ยวข้องซึง่ท่ีดินนัน้ต้ังอยู่พิจารณาอนุญาตให้ใช้ท่ีดิน และผู้ขอใช้ 
ได้ด าเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ค าส่ัง และหลักเกณฑ์ของหน่วยงานของรัฐท่ีเกี่ยวข้องนั้น
แล้วจึงมีหนังสือแจ้งการอนุญาตให้กรมชลประทานทราบ 
   2.2.4.2 เมื่อกรมชลประทานโดยโครงการ แจ้งผู้ขออนุญาตมาลงนามในหนังสืออนุญาต ผ.ย. 37 
ผู้ขออนุญาตจึงจะเริ่มด าเนินการก่อสร้างได้ภายหลังลงนามและตามเงื่อนไขในหนังสืออนญุาต 
   2.2.4.3 หนังสืออนุญาต ผ.ย. 37 นั้น มีการจัดท าจ านวน 4 ชุด ดังนี้ 
 - ต้นฉบับ เก็บไว้ที่โครงการ 1 ชุด 
 - คู่ฉบับ เก็บไว้ที่ผู้รับอนุญาต 1 ชุด 
 - ส าเนา เก็บไว้ที่ส านักชลประทาน 1 ชุด 
 - ส าเนา เก็บไว้ที่กลุ่มงานการใช้พื้นท่ีด้านชลประทาน 1 ชุด 

3. การพิจารณาด้านวิศวกรรม 
 3.1 ลักษณะของสะพานท่ีขอก่อสร้างต้องเป็นไปตามข้อก าหนดของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 20 
มิถุนายน 2521 ตามหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี สร. 0202/11730 ลงวันท่ี 21 มิถุนายน 2521 
โดยมีรายละเอียดการตรวจสอบ ดังนี้ 
  3.1.1 ตรวจสอบประเภททางน้ าท่ีขออนุญาตสร้างสะพาน 
  3.1.2 ตรวจสอบประเภทสะพานท่ีขอก่อสร้างว่ามีลักษณะเป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก  สะพานไม้
สะพานเหล็ก หรือสะพานอื่นๆ และขนาดพร้อมท้ังความสามารถในการรับน้ าหนักบรรทุกได้เท่าไร 
  3.1.3 ตรวจสอบลักษณะของพื้นท่ีบริเวณท่ีขออนุญาตเป็นท่ีดินประเภทใด 
  3.1.4 ตรวจสอบระยะห่างของสะพานท่ีขอก่อสร้างว่าอยู่ห่างจากสะพานด้านเหนือน้ าและสะพาน 
ด้านอยู่ท้ายน้ าเท่าไร 
  3.1.5 ตรวจสอบระยะห่างของตอม่อช่วงกลางสะพานท่ีขออนุญาตก่อสร้าง 
  3.1.6 ตรวจสอบระดับน้ าสูงสุดของทางน้ าท่ีขออนุญาตก่อสร้างนี้จากแบบก่อสร้างท่ีก าหนด 
หากไม่มีแบบก่อสร้างให้ใช้จากบัญชีระดับน้ าย้อนหลัง 10 ปี ท่ีจัดท าขึ้นอย่างถูกหลักวิชาการ 
  3.1.7 ตรวจสอบระดับท้องคานของสะพานท่ีขออนุญาตก่อสร้างนั้นมีระยะสูงจากระดับน้ าสูงสุดเท่าไร 
 3.2 แนวทางพิจารณาเพิ่มเติมของกรมชลประทาน 
  3.2.1 ตรวจสอบระดับท้องคานของสะพานข้างเคียงท่ีอยู่ด้านเหนือน้ าและด้านท้ายน้ าท่ีก่อสร้างไว้แล้ว
เพื่อเปรียบเทียบกับระดับท้องคานของสะพานท่ีขออนุญาตก่อสร้างครั้งนี้ และพิจารณาความเหมาะสม 
  3.2.2 แนวเสาตอม่อทุกต้นท่ีตอกลงในทางน้ าชลประทานจะต้องขนานกับแนวกระแสน้ า  และให้
ศูนย์กลางของสะพานช่วงกลางอยู่ในแนวเดียวกับศูนย์กลางทางน้ าชลประทาน 
  3.2.3 ลักษณะของสะพานต้องเป็นไปตามแนวทางการพิจารณาเรื่อง  Clearance ของสะพานตาม
บันทึกฝ่ายจัดสรรน้ ากรมชลประทาน ลงวันท่ี 24 กันยายน 2539 เรื่อง ขออนุญาตสร้างสะพานคอนกรีตเสริม
เหล็กข้ามคลองชลประทานก าหนดไว้ 
  3.2.4 ระยะห่างของสะพานต้องเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 20 มิถุนายน 2521 ซึ่งก าหนดไว้
ว่า ระยะห่างของสะพานท่ีจะอนุญาตให้สร้างจะต้องห่างกันไม่น้อยกว่า 250 เมตร ในการนี้กรมชลประทานจะ
ผ่อนผันเป็นกรณีพิเศษ ดังต่อไปนี้ 
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   3.2.4.1 สะพานท่ีทางราชการ เทศบาล ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือองค์การสาธารณกุศลขอ
อนุญาตสร้าง 
   3.2.4.2 สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กหรือคอนกรีตอัดแรง ซึ่งมีผิวจราจรจะกว้างไม่น้อยกว่า 6.00 
เมตร มีทางเดินเท้าข้างละ 1.00 เมตร และรับน้ าหนักไม่น้อยกว่า 20 ตัน ท่ีเอกชนขออนุญาตสร้างทางน้ า
ชลประทานท่ีอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร หรือในเขตเทศบาล หรือในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     ท้ังนี้ระยะห่างของสะพานท่ีผ่อนผันต้องห่างกันไม่น้อยกว่า 100 เมตร 
  3.2.5 การขออนุญาตสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองชลประทานนั้น ให้ถือระดับท้องคลอง
ตามแบบก่อสร้างท่ีมีอยู่เดิมเป็นหลัก หากไม่มีแบบก่อสร้างก าหนดไว้ให้ถือระดับการขุดลอกทางน้ าชลประทาน
ช่วงนั้นเป็นระดับฐานรากของสะพานเฉพาะช่วงกลาง 
  3.2.6 ในระหว่างด าเนินการก่อสร้างหรือด าเนินการท านั่งร้านเพื่อท าการก่อสร้างสะพานก็ดีผู้รับอนุญาต
จะต้องอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ให้สัญจรไปมาได้ตามปกติ หากสะพานหรือนั่งร้านเกิดการช ารุดและ
ท าให้ผู้อื่นหรือเรือ – แพ ท่ีสัญจรไปมาหรือทรัพย์สินอื่นใด ได้รับอันตรายหรือเกิดความเสียหายแล้วแต่กรณี 
ผู้รับอนุญาตจะต้องรับผิดชอบ 
  3.2.7 เมื่อสร้างสะพานเสร็จแล้วผู้รับอนุญาตจะต้องรื้อถอนนั่งร้านและเก็บวัสดุต่างๆ ท่ีไม่ใช้ขึ้นจากทาง
น้ าชลประทาน และน าออกไปให้พ้นเขตทางน้ าชลประทาน ชานคลอง เขตคันคลองทันทีและจะต้องปักป้าย
แจ้งขีดความสามารถในการรับน้ าหนักของสะพานให้เห็นชัดเจนท้ังสองด้านของสะพาน 
  3.2.8 ถ้าผู้รับอนุญาตไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขแม้แต่ข้อหนึ่งข้อใดในหนังสืออนุญาตนี้ กรม
ชลประทานมีอ านาจท่ีจะเพิกถอนการอนุญาตได้ในทันที ผู้รับอนุญาตจะยกเอาก าหนดเวลาแห่งหนังสือ
อนุญาตฉบับนี้ขึ้นมาเป็นข้อโต้แย้งคัดค้านอย่างหนึ่งอย่างใดมิได้ 
  3.2.9 พื้นท่ีในเขตชลประทานจากคอสะพานท่ีขออนุญาตสร้าง ถึงแนวเขตคลองชลประทาน ถ้ามีระยะ
เหลือไม่ถึง 6.00 เมตร ผู้ขออนุญาตหรือเจ้าของท่ีดินผู้ขออนุญาตสร้างสะพานจะต้องท าบันทึกยินยอมยก
กรรมสิทธิ์ที่ดินในโฉนดท่ีดินของผู้ขออนุญาต หรือของบุคคลอื่นท่ีมีส่วนได้เสียแปลงท่ีสร้างสะพานจากเขตท่ีดิน
ยาวตลอดแนวในโฉนดท่ีดินนั้น ให้มีระยะรวมกับระยะพื้นท่ีภายในเขตคลองท่ีเหลืออยู่ให้ได้ระยะรวมกันไม่
น้อยกว่า 6.00 เมตร ให้แก่กระทรวงการคลัง เพื่อสาธารณประโยชน์ ประชาชนใช้ร่วมกันเพื่อการขุดลอกคลอง 
  3.2.10 ในกรณีข้อ 3.2.9 ถ้าหากคอสะพานท่ีสร้างตกอยู่ตรงเขตคลอง หรือคอสะพานเลยเขตคลอง ผู้
ขออนุญาตหรือเจ้าของท่ีดินท่ีขออนุญาตจะต้องท าบันทึกยินยอมยกกรรมสิทธิ์ในโฉนดท่ีดินแปลงท่ี สร้าง
สะพาน  จากเขตท่ี ดินหรือจากคอสะพานท่ีสร้ างยาวตลอดแนวในโฉนดท่ี ดินนั้น  6.00 เมตรเพื่ อ
สาธารณประโยชน์ให้แก่กระทรวงการคลัง เพื่อประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน และเพื่อการขุดลอกคลอง 
  3.2.11 พิจารณาเรื่องการขออนุญาตครั้งนี้ ต้องไม่กระทบต่อน้ าและทางน้ าชลประทานหรืออาคาร 
ชลประทานต่างๆ 
  3.2.12 ผู้ขออนุญาตต้องมีหนังสือยืนยันกับกรมชลประทาน ว่ายอมรับผิดชอบค่าเสียหายและค่าใช้จ่าย
ในการจัดการแก้ไขปัญหาท้ังหมด หากเกิดความเสียหายกับน้ า และทางน ้าชลประทานหรืออาคารชลประทาน 
หรือกับประชาชนท่ีได้รับผลกระทบอันเกิดจากการกระท าของผู้ขออนุญาต 
3.2.13 ตรวจดูแบบแปลนของผู้ขออนุญาต และแบบแปลนรูปตัดผังบริเวณของโครงการท่ีมีการขออนุญาต ว่า
มีความสอดคล้องกันหรือไม่ 
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*-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 
คู่มือปฏิบัติงานการขอใช้ที่ราชพัสดุ และที่ดินของรัฐประเภทอ่ืนที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์ 

กรมชลประทาน 

หมายเหตุ : 
   เมื่อได้พิจารณาปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ต่องานชลประทานแล้ว หากมีกรณีดังต่อไปนี้ให้ส่งเรื่อง
เสนอกรมชลประทาน โดยรองอธิบดีฝ่ายบ ารุงรักษา (ประธานคณะกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
ปฏิบัติ การขออนุญาตเกี่ยวกับท่ีราชพัสดุและการจัดหาประโยชน์ในท่ีราชพัสดุ) เพื่อพิจารณาส่ังการต่อไป 
   ก. หากการพิจารณาทางด้านวิศวกรรมแล้วมีเงื่อนไขบางประการท่ีไม่สามารถปฏิบัติได้ หรือมีเงื่อนไข
เพิ่มเติม นอกเหนือจากท่ีก าหนด 
   ข. เป็นโครงการท่ีมีผลกระทบเกินขอบเขตของส านักชลประทาน 
   ค. เป็นโครงการท่ีเป็นแนวนโยบายของกรมชลประทาน 

4. กลุ่มงานการใช้พื้นที่ด้านชลประทาน ส่วนปรับปรุงบ ารุงรักษา ส านักบริหารจัดการน้ าและอุทกวิทยา 
มีข้ันตอนการด าเนินการ ดังนี้ 
 4.1 ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน รวมท้ังให้ค าปรึกษา แนะน าปัญหาเกี่ยวกับการขออนุญาตใช้ท่ีราช
พัสดุและท่ีดินของรัฐประเภทอื่นท่ีกรมชลประทานใช้ประโยชน์ 
 4.2 ตรวจสอบส าเนาหนังสืออนุญาต หากมีข้อผิดพลาดส่งส าเนาหนังสืออนุญาตให้โครงการแก้ไข 
 4.3 รวบรวมรายละเอียดการอนุญาต ลงในฐานข้อมูลการอนุญาตให้ใช้ท่ีราชพัสดุและท่ีดินของรัฐประเภท
อื่นท่ีกรมชลประทานใช้ประโยชน์ 

หมายเหตุ 
1. กรณีเจ้าหน้าท่ีผู้รับค าร้อง (ตามระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยการขอใช้และการจัดหาประโยชน์เก่ียวกับที่ราช

พัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน พ.ศ. 2551 ข้อ 6) หรือผู้อ านวยการส านักชลประทานเป็นผู้
พิจารณาไม่ให้ความยินยอม หรือไม่อนุญาตตามค าร้องขอของผู้ขออนุญาตโดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายว่าด้วย
การชลประทานหลวง โดยท าเป็นหนังสือ (ตามข้อ 9) และตามค าสั่งกรมชลประทานที่ ข 152/2555 ข้อ 2.1 
วรรคท้าย ถือว่าเป็นค าสั่งทางปกครอง ดังน้ัน นอกจากข้อความในหนังสือจะต้องแจ้งเหตุผล ข้อกฎหมาย ต้อง
ระบุข้อความว่าหากประสงค์จะอุทธรณ์ หรือโต้แย้งค าสั่งให้ผู้ขออนุญาตย่ืนอุทธรณ์ หรือโต้แย้งต่อเจ้าหน้าที่
ผู้ท าค าสั่งทางปกครองภายใน 15 วันนับแต่วันที่ผู้ขออนุญาตได้รับหนังสือแจ้ง (ถ้าไม่ก าหนดระยะเวลา 15 วัน 
สิทธิในการอุทธรณ์หรือโต้แย้งจะขยายเป็น 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง) 

2. เมื่อเจ้าหน้าท่ีผู้รับค าร้องหรือผู้อ านวยการส านักชลประทานได้รับหนังสืออุทธรณ์หรือโต้แย้งค าสั่งจากผู้อุทธรณ์
แล้วจะต้องพิจารณาอุทธรณ์ หากมีความเห็นดังต่อไปน้ี 
2.1 เห็นด้วยกับค าอุทธรณ์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน (โดยสรุปจะยินยอมหรืออนุญาต ) ให้ด าเนินการ

เปลี่ยนแปลงค าสั่งทางปกครองแล้วแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบเป็นหนังสือไม่เกิน  30 วัน นับแต่วันที่ได้รับ
อุทธรณ์ 

2.2 ไม่เห็นด้วยกับค าอุทธรณ์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน (โดยสรุปไม่ยินยอมหรือไม่อนุญาต) ให้รายงาน
ความเห็นพร้อมเหตุผลเสนออธิบดีกรมชลประทานผ่านผู้บังคับบัญชาตามสายการบังคับบัญชาโดยด่วน
ทั้งน้ีเพ่ืออธิบดีกรมชลประทานจะได้พิจารณาอุทธรณ์และแจ้งผลให้ผู้อุทธรณ์ทราบไม่เกิน  30 วันนับแต่
วันที่อธิบดีกรมชลประทานได้รับอุทธรณ์ 

3. กรณีเป็นการปฏิเสธผู้ขออนุญาตโดยส่วนราชการอื่นที่เก่ียวข้อง ให้ผู้อ านวยการส านักชลประทานจัดท าหนังสือ
แจ้งผู้ขออนุญาตใช้สิทธิอุทธรณ์หรือโต้แย้งค าสั่งไปยังส่วนราชการน้ัน  (ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. 2539) 
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*-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 
คู่มือปฏิบัติงานการขอใช้ที่ราชพัสดุ และที่ดินของรัฐประเภทอ่ืนที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์ 

กรมชลประทาน 

เอกสารที่เกี่ยวข้องด้านวิศวกรรม 
1. มติ ครม. เมื่อวันท่ี 20 มิถุนายน 2521 เรื่อง การสร้างสะพานข้ามทางน้ าชลประทาน 
2. บันทึกฝ่ายจัดสรรน้ า กองจัดสรรน้ า และบ ารุงรักษา ลงวันท่ี 24 กันยายน 2539เรื่องการขออนุญาต

สร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองชลประทาน 
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*-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 
คู่มือปฏิบัติงานการขอใช้ที่ราชพัสดุ และที่ดินของรัฐประเภทอ่ืนที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์ 

กรมชลประทาน 

เอกสารอ้างอิงของกระทรวงการคลัง และกรมธนารักษ์ 
1. พระราชบัญญัติท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2518 
2. กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้ 

และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2545 
3. กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้ 

และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับท่ีราชพัสดุ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 
4. กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้ 

และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับท่ีราชพัสดุ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549 
5. ค าส่ังกรมธนารักษ์ ท่ี 281/2549 ลงวันท่ี 15 พ.ค. 2549 เรื่อง การมอบอ านาจ 

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตามระบบบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 
6. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2552 
7. ค าส่ังกรมธนารักษ์ ท่ี 296/2553 ลงวันท่ี 29 มิถุนายน 2553 เรื่อง หลักเกณฑ์ 

การก าหนดอัตราค่าเช่า ค่าทดแทน และค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหา 
ประโยชน์ในท่ีราชพัสดุ 

8. ค าส่ังกรมธนารักษ์ ท่ี 508/2553 ลงวันท่ี 20 กันยายน 2553 เรื่องมอบอ านาจ 
ให้ธนารักษ์พื้นท่ี ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธนารักษ์ 

9. ค าส่ังกรมธนารักษ์ ท่ี 509/2553 ลงวันท่ี 20 กันยายน 2553 เรื่อง มอบอ านาจให้ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธนารักษ์ 

เอกสารอ้างอิงของกรมชลประทาน 
1. พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
2. ระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยการขอใช้และการจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับ 

ท่ีราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน พ.ศ. 2551 
3. ประกาศกรมชลประทานเรื่องการรกั ษามาตรฐานระยะเวลาการใหบ้ รก ิาร พ.ศ. 2552 
4. ค าส่ังกรมชลประทาน ท่ี ข 1021/2552 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ 

ปฏิบัติการขออนุญาตเกี่ยวกับท่ีราชพัสดุ และการจัดหาประโยชน์ในท่ีราชพัสดุ ลงวันท่ี 26 
พฤศจิกายน 2552 

5. บันทึกข้อความ ท่ี ฝผง. 881/2554 ลงวันท่ี 19 กรกฎาคม 2554 เรื่อง ขออนุมัติ 
ใช้รหัสและแบบฟอร์มท่ีปรับปรุงใหม่พร้อมยกเลิกรหัสและแบบฟอร์มเดิม 

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

7. ค าส่ังกรมชลประทานท่ี ข 151/2555 ลงวันท่ี 6 กุมภาพันธ ์2555 เรื่อง มอบอ านาจ 
ในการด าเนินการขอใช้ท่ีดินของรัฐทุกประเภท 

8. ค าส่ังกรมชลประทานท่ี ข152/2555 ลงวันท่ี 6 กุมภาพันธ ์2555 เรื่อง มอบอ านาจ 
ด าเนินการกรณีหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลอื่นขอใช้ท่ีดินของรัฐประเภทอื่นท่ี 
กรมชลประทานใช้ประโยชน์นอกเหนือจากท่ีราชพัสดุ 

9. มาตรฐานการเขียนแบบงานชลประทาน (กรอบช่ือแบบ) 
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2. การขออนุญาตก่อสร้างสะพานเลียบทางน้ าชลประทาน 

1. ผู้ขออนุญาตยื่นค าร้องขอใช้ที่ดินต่อโครงการหรือหน่วยงานอื่นๆของกรมชลประทาน ตามที่ที่ดินนั้น 
ต้ังอยู่ โดยมีหลักฐานประกอบค าขออนุญาตของผู้ขออนุญาตใช้ที่ดิน แบ่งได้ดังนี้ 

 1.1 ส่วนราชการ (กระทรวง ทบวง กรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรอื่นของ
รัฐ) 
  1.1.1 ยื่นค าร้องขอใช้ท่ีดิน (แบบ ชป.393) ลงนามโดยผู้แทน กระทรวง ทบวง กรม องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐ องค์กรอื่นของรัฐ หรือผู้รับมอบอ านาจ (มีหนังสือมอบอ านาจ) 
  1.1.2 แผนท่ีแสดงจุดท่ีขออนุญาต แบบแปลน แผนผังท่ีแสดงรูปตัดตรงบริเวณท่ีขออนุญาต (ขนาด 
A1) พร้อมรายการค านวณ ท่ีมีวิศวกรซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติวิศวกร 
พ.ศ. 2542 ลงนามรับรองโดยใช้เฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาท่ี
ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงก าหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือ
รับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
  1.1.3 ส าเนาหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมผู้ควบคุมการก่อสร้าง  (ลงนาม
รับรองส าเนา) โดยใช้เฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาท่ีก าหนดไว้
ในกฎกระทรวงก าหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ระหว่างท าการก่อสร้างส่ิงปลูกสร้างใบอนุญาตต้องไม่หมดอายุ) 

 1.2 รัฐวิสาหกิจ 
  1.2.1 ยื่นค าร้องขอใช้ท่ีดิน (แบบ ชป.393) ลงนามโดยผู้แทนรัฐวิสาหกิจ หรือผู้ได้รับมอบอ านาจ 
(มีหนังสือมอบอ านาจพร้อมท้ังติดอากรแสตมป์ 30 บาท) 
  1.2.2 แผนท่ีแสดงจุดท่ีขออนุญาต แบบแปลน แผนผังท่ีแสดงรูปตัดตรงบริเวณท่ีขออนุญาต (ขนาด 
A1) พร้อมรายการค านวณ ท่ีมีวิศวกรซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติวิศวกร  
พ.ศ. 2542 ลงนามรับรองโดยใช้เฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาท่ี
ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงก าหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือ
รับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
  1.2.3 ส าเนาหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมผู้ควบคุมการก่อสร้าง (ลงนาม
รับรองส าเนา) โดยใช้เฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาท่ีก าหนดไว้
ในกฎกระทรวงก าหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ระหว่างท าการก่อสร้างส่ิงปลูกสร้างใบอนุญาตต้องไม่หมดอายุ) 

 1.3 นิติบุคคล/บุคคลธรรมดา 
  1.3.1 ยื่นค าร้องขอใช้ท่ีดิน (แบบ ชป.393) 
  1.3.2 ต้นฉบับหนังสือรับรองนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รับรองไม่เกิน 1 
เดือน หรือส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองโดยกรรมการผู้มีอ านาจและประทับตรา
ส าคัญของนิติบุคคลนั้น หรือโดยหุ้นส่วนผู้จัดการผู้มีอ านาจ หรือหนังสือรับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ 
  1.3.3 ส าเนาบัตรประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต (ลงนามรับรองส าเนา) 
  1.3.4 ถ้ามีการมอบอ านาจ ต้องท าเป็นหนังสือมอบอ านาจติดอากรแสตมป์ 30 บาท พร้อมส าเนา 



- 52 - 
 

*-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 
คู่มือปฏิบัติงานการขอใช้ที่ราชพัสดุ และที่ดินของรัฐประเภทอ่ืนที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์ 

กรมชลประทาน 

บัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน ของผู้มอบอ านาจและของผู้รับมอบอ านาจ (ลงนามรับรอง
ส าเนา) 
  1.3.5 หากเป็นบริษัท ห้างหุ้นส่วน ผู้มีสิทธิลงนามในหนังสือมอบอ านาจจะต้องเป็นกรรมการหรือ 
หุ้นส่วนผู้จัดการผู้ท่ีมีอ านาจตามหนังสือของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (ลงนามรับรองส าเนา) 
  1.3.6 ส าเนาโฉนดท่ีดินของผู้ขออนุญาต (ลงนามรับรองส าเนา) 
  1.3.7 กรณีท่ีดินของผู้ขออนุญาตมีบุคคลหลายบุคคลเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวม ดังปรากฏรายละเอียด 
ในโฉนดท่ีดินท่ีแนบ เจ้าของกรรมสิทธิ์รวมท้ังหมดจะต้องลงนามในฐานะผู้ขออนุญาตตามแบบฟอร์มขอ
อนุญาตใช้ท่ีราชพัสดุ (ชป.393) ทุกรายหรือมอบอ านาจให้บุคคลใดกระท าการแทน โดยต้องท าเป็นหนังสือ
มอบอ านาจติดอากรแสตมป์ 30 บาท พร้อมส าเนาบัตรประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอ านาจและ
ผู้รับมอบอ านาจ (ลงนามรับรองส าเนา) 
  1.3.8 กรณีท่ีดินของผู้ขออนุญาตติดภาระจ านอง ต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้รับจ านอง 
  1.3.9 แผนท่ีแสดงจุดท่ีขออนุญาต แบบแปลน แผนผังท่ีแสดงรูปตัดตรงบริเวณท่ีขออนุญาต (ขนาด 
A1) พร้อมรายการค านวณ ท่ีมีวิศวกรซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติวิศวกร 
พ.ศ. 2542 ลงนามรับรอง โดยใช้เฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขา
ท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวงก าหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  พ.ศ. 2550 และ
หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
  1.3.10 ส าเนาหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมผู้ควบคุมการก่อสร้าง (ลงนาม
รับรองส าเนา) โดยใช้เฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาท่ีก าหนดไว้
ในกฎกระทรวงก าหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ระหว่างท าการก่อสร้างส่ิงปลูกสร้างใบอนุญาตฯ ต้องไม่หมดอายุ) 

2. การด าเนินการตรวจสอบประเภทที่ดินที่ขออนุญาตใช้ โดยแบ่งท่ีดินท่ีขอใช้ ออกเป็น 2 กรณี คือ กรณีท่ี
ราชพัสดุ และ กรณีท่ีดินของรัฐประเภทอื่นท่ีกรมชลประทานใช้ประโยชน์นอกเหนือจากท่ีราชพัสดุ 

 2.1 การด าเนินการในกรณีของที่ราชพัสดุ 

  2.1.1 การพิจารณาด าเนินการของโครงการ หรือหน่วยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่ที่ราชพัสดุ
นั้นต้ังอยู่ มีข้ันตอนการด าเนินการ ดังนี้ 
   2.1.1.1 ให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับค าร้องด าเนินการตรวจสอบประเภทท่ีราชพัสดุ และคุณสมบัติของ 
ผู้ขอเข้าท าประโยชน์ ตลอดจนเอกสารหลักฐานท่ีจ าเป็นท่ีใช้ประกอบค าร้องนั้นโดยเร็ว 
   2.1.1.2 ถ้าค าร้องนั้น ขัดกับหลักเกณฑ์การขอใช้หรือการจัดหาประโยชน์ในท่ีราชพัสดุในความ
ครอบครองของกรมชลประทาน และกฎหมายว่าด้วยการชลประทานหลวง ให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับค าร้อง 
ท าหนังสือตอบ แจ้งข้อขัดข้องให้ผู้ขอเข้าท าประโยชน์ทราบโดยตรง ภายใน 7 วันท าการ นับแต่วันรับค าร้อง 
   2.1.1.3 หากค าร้องนั้นถูกต้อง ให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับค าร้องมีหนังสือแจ้งผู้ขอเข้าท าประโยชน์ (ผู้ขอ
อนุญาต) ภายใน 3 วันท าการ และให้ผู้ขออนุญาตจัดท าแผนท่ีและผังบริเวณท่ีราชพัสดุท่ีขอใช้นั้นพร้อมท า
รายละเอียดประกอบแผนท่ีระบุหมายเลขท่ีดินตามหนังสือส าคัญหรือระวางหมุดหลักฐาน  เนื้อท่ีท่ีขอเข้าท า
ประโยชน์ลงในแผนท่ี ให้ชัดเจน รวมท้ังน าส่งแบบแปลน รูปตัด ซึ่งแสดงรายละเอียดของส่ิงปลูกสร้างท่ีจะขอ
อนุญาตด าเนินการในท่ีดินท่ีขอใช้นั้น ส่งให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับค าร้อง เพื่อจัดท าแบบรายงานตรวจสอบท่ีดิน และ
เปรียบเทียบรายละเอียดผังบริเวณ ต่อไป 
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   2.1.1.4 เจ้าหน้าท่ีของโครงการผู้รับค าร้อง ต้องจัดท าแผนท่ีแสดงจุดขออนุญาต ผังบริเวณ 
และรูปตัด ณ จุดขออนุญาตก่อสร้าง รวมทั้งแบบรูปตัดทางน้ าท่ีอยู่ด้านเหนือน้ าและด้านท้ายน้ าเป็นระยะ 20 
เมตรจากจุดขออนุญาต โดยรายละเอียดข้างต้นนี้ ต้องผ่านการลงนามเห็นชอบ อนุมัติในแบบและรายละเอียด
จากผู้มีอ านาจตามกรอบแบบเอกสารท่ีกรมชลประทานก าหนดแนบท้ายคู่มือนี้ 
   2.1.1.5 จัดท ารายงานตรวจสอบการขออนุญาต ชป.393/2 
   2.1.1.6 ให้ความเห็นทางด้านวิศวกรรม พิจารณาปัญหาและอุปสรรคต่างต่างๆ ต่องาน
ชลประทานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ค าส่ัง และหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง 
   2.1.1.7 หากมีความจ าเป็นจะก าหนดเงื่อนไขพิเศษนอกเหนือจากเงื่อนไขในหนงัสืออนุญาต 
ก าหนดได้ แต่ท้ังนี้ต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย กฎ ระเบยีบ ประกาศ ค าส่ัง และหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง 
   2.1.1.8 ให้ผู้มีอ านาจท่ีโครงการท่ีก าหนดไว้ ลงนามก ากับในแบบแปลน รูปตัด ซึ่งแสดง
รายละเอียดของส่ิงปลูกสร้าง ท่ีผู้ขออนุญาตน าส่งท้ังหมด เพื่อน าเสนอผู้อ านวยการในสายการบังคับบัญชา
ต่อไป 
   2.1.1.9 ในกรณีท่ีผู้อ านวยการโครงการ หรือหน่วยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานท่ีท่ีราชพัสดุ
นั้นอยู่ในสายการบังคับบัญชาของส านักชลประทาน ให้น าเสนอผู้อ านวยการส านักชลประทานให้ความยินยอม 
หรือไม่ให้ความยินยอมต่อไป 
   2.1.1.10 ในกรณีท่ีผู้อ านวยการส านักงานก่อสร้าง หรือหน่วยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานท่ีท่ี
ราชพัสดุนั้นไม่ได้อยู่ในสายการบังคับบัญชาของส านักชลประทาน ให้น าเสนอผู้อ านวยการตามสายการบังคับ
บัญชาของตนนั้น พิจารณาให้ความเห็นในการขอใช้ประโยชน์ร่วมกันก่อน แล้วจึงน าเสนอผู้อ านวยการส านัก
ชลประทานให้ความยินยอมหรือไม่ให้ความยินยอมต่อไป 

  2.1.2 การพิจารณาของส านักชลประทาน 
   2.1.2.1 ผู้อ านวยการส านักชลประทานด าเนินการพิจารณาให้ความยินยอมหรือไม่ให้ความ
ยินยอม (ตามระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยการขอใช้และการจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับท่ีราชพัสดุในความ
ครอบครองของกรมชลประทาน พ.ศ. 2551 ประกอบกฎหมายว่าด้วยการชลประทานหลวง) 
   2.1.2.2 กรณีให้ความยินยอม (อนุญาต) ให้ท าหนังสือลงนามแทนกรมชลประทานก าหนด
เงื่อนไข (ถ้ามี) พร้อมเอกสารการขออนุญาต ให้กรมธนารักษ์หรือผู้ว่าราชการจังหวัด หรือธนารักษ์พื้นท่ีผู้รับ
มอบอ านาจพิจารณา และส่งส าเนาแจ้งผู้ขออนุญาตรับทราบต่อไป 
   2.1.2.3 กรณีไม่ให้ความยินยอม (ไม่อนุญาต) ให้ท าหนังสือไม่อนุญาตโดยแจ้งเหตุผล ข้อ
กฎหมายให้ผู้ขออนุญาตทราบ 

  2.1.3 การพิจารณาของกรมธนารักษ์หรือผู้ว่าราชการจังหวัดหรือธนารักษ์พื้นที่ผู้รับมอบอ านาจ 
   2.1.3.1 เมื่ออธิบดีกรมธนารักษ์หรือผู้ว่าราชการจังหวัด หรือธนารักษ์พื้นท่ีผู้รับมอบอ านาจ
พิจารณาอนุญาตให้ใช้ท่ีราชพัสดุดังกล่าวแล้ว จึงให้ผู้ขออนุญาตช าระค่าทดแทนการใช้ประโยชน์ และแจ้งการ
อนุญาตใช้ให้กรมชลประทานทราบเพื่อด าเนินการต่อไป 
   2.1.3.2 ในกรณีอธิบดีกรมธนารักษ ์หรือผู้ว่าราชการจังหวัด หรือธนารักษ์พื้นท่ีผู้รับมอบอ านาจ
พิจารณาไม่อนุญาตให้ใช้ท่ีราชพัสดุดังกล่าว จะแจ้งการไม่อนญุาตใช้ให้ผู้ขออนุญาตและกรมชลประทานทราบ
ต่อไป 
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  2.1.4 การออกหนังสืออนุญาตโครงการ หรือหน่วยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่ที่ราชพัสดุนั้น
ต้ังอยู่ 
   2.1.4.1 เมื่ออธิบดีกรมธนารักษ ์หรือผู้ว่าราชการจังหวัดหรือธนารักษ์พื้นท่ีผู้รับมอบอ านาจ 
พิจารณาอนุญาตให้ใช้ท่ีดินและผู้ขอใช้ท่ีดินได้ช าระค่าทดแทนการใช้ประโยชน์พร้อมลงนามในบันทึกค า
ยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขในแบบกรมธนารักษ์แล้ว จึงมีหนังสือแจ้งการอนุญาตให้กรมชลประทานทราบ และ
ต่อมาเมื่อกรมชลประทานโดยโครงการแจ้งผู้ขออนุญาตมาลงนามในหนังสืออนุญาต ผ.ย. 37 ผู้ขออนุญาตจึง
จะเริ่มด าเนินการก่อสร้างได้ภายหลังลงนามและตามเงื่อนไขในหนังสืออนญุาต 
   2.1.4.2 หนังสืออนุญาต ผ.ย. 37 นั้น มีการจัดท าจ านวน 4 ชุด ดังนี้ 
   - ต้นฉบับ เก็บไว้ที่โครงการ 1 ชุด 
   - คู่ฉบับ เก็บไว้ที่ผู้รับอนุญาต 1 ชุด 
   - ส าเนา เกบ็ไว้ที่ส านักชลประทาน 1 ชุด 
   - ส าเนา เก็บไว้ที่กลุ่มงานการใช้พื้นท่ีด้านชลประทาน 1 ชุด 

 2.2. การด าเนินการในกรณีของที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์ นอกเหนอืจาก 
ที่ราชพัสดุ 

  2.2.1 การพิจารณาด าเนินการของโครงการ หรือหน่วยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่ที่ดินของ
รัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์นอกเหนือจากที่ราชพัสดุนั้น ต้ังอยู่ มีข้ันตอนการด าเนินการ 
ดังนี ้
   2.2.1.1 ให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับค าร้องด าเนินการตรวจสอบประเภทท่ีดินท่ีมีผู้มาขออนุญาตใช้นั้นเป็น
ท่ีดินฯ ท่ีหน่วยงานของรัฐนั้นๆ ได้อนุญาตให้กรมชลประทานใช้ประโยชน์ภายในกรอบวัตถุประสงค์ท่ีขอใช้โดย
ต้องพิจารณาเงื่อนไขการได้รับอนุญาต และพิจารณาว่ามีข้อห้ามให้ผู้อื่นมาใช้ประโยชน์ร่วมได้หรือไม่ 
   2.2.1.2 หากหน่วยงานของรัฐท่ีอนุญาตให้กรมชลประทานใช้ประโยชน์ท่ีดินฯ ระบุเงื่อนไขห้าม
กรมชลประทานน าท่ีดินท่ีได้รับอนุญาตไปใช้นอกกิจการท่ีขอหรือไปให้ผู้อื่นใช้ประโยชน์ร่วมด้วยให้โครงการ
หรือหน่วยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานท่ีรับค าร้องนั้น  ท าหนังสือให้ผู้อ านวยการส านักชลประทาน 
ผู้อ านวยการส านักพัฒนาแหล่งน้ าขนาดกลาง ผู้อ านวยการส านักพัฒนาแหล่งน้ าขนาดใหญ่ตามสายการบังคับ
บัญชาแล้วแต่กรณี แจ้งตอบเหตุขัดข้องดังกล่าวให้ ผู้ขออนุญาตทราบ (ตามค าส่ังกรมชลประทานท่ี ข
152/2555) 
   2.2.1.3 หากหน่วยงานของรัฐท่ีอนุญาตให้กรมชลประทานใช้ประโยชน์ท่ีดินฯ ไม่ได้ระบุหรือมี
เงื่อนไขห้ามกรมชลประทานน าท่ีดินท่ีได้รับอนุญาต ไปให้ผู้อื่นใช้ประโยชน์ร่วมด้วย ให้โครงการหรือหน่วยงาน
อื่นๆของกรมชลประทานท่ีรับค าร้องนั้น ด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอเข้าท าประโยชน์ ตลอดจน
เอกสารหลักฐานท่ีจ าเป็นท่ีใช้ประกอบค าร้องนั้นโดยเร็ว  แล้วจัดท ารายงานตรวจสอบการขออนุญาต 
ชป.393/2 
   2.2.1.4 พิจารณาให้ความเห็นทางด้านวิศวกรรม โดยพิจารณาปัญหาและอุปสรรคต่างๆต่องาน
ชลประทาน ว่าค าร้องนั้นขัดกับการใช้ประโยชน์ในการชลประทาน ตามกฎหมายว่าด้วยการชลประทานหลวง 
กฎ ระเบียบ ประกาศ ค าส่ัง และหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง และหลักเกณฑ์ตามระเบียบกรมชลประทานว่าด้วย
การขอใช้และการจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับท่ีราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน พ.ศ. 2551 โดย
อนุโลมหรือไม่ 
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   2.2.1.5 หากเจ้าหน้าท่ีผู้รับค าร้องพิจารณาในเบื้องต้นตามข้อ 2.2.1.3 และ 2.2.1.4 แล้ว เห็น
ว่ามีข้อขัดข้องในการขอใช้ประโยชน์ร่วมกัน หรือมีข้อขัดข้องในด้านวิศวกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยการ
ชลประทานหลวง ฯลฯ ให้เสนอความเห็นข้อขัดข้องในการขอใช้ประโยชน์ร่วมกันหรือมีข้อขัดข้องในด้าน
วิศวกรรม ให้ผู้บังคับบัญชาตามสายการบังคับบัญชาพิจารณา 
   2.2.1.6 หากเจ้าหน้าท่ีผู้รับค าร้องพิจารณาในเบื้องต้นตามข้อ 2.2.1.3 และ 2.2.1.4 แล้ว เห็น
ว่าไม่มีข้อขัดข้องในการขอใช้ประโยชน์ร่วมกัน และไม่มีข้อขัดข้องในด้านวิศวกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยการ
ชลประทานหลวง ฯลฯ ให้ผู้ขออนุญาตจัดท าแผนท่ีและผังบริเวณท่ีดินของรัฐท่ีขอใช้นั้น พร้อมท ารายละเอียด
ประกอบแผนท่ีระบุหมายเลขท่ีดินตามหนังสือส าคัญหรือระวางหมุดหลักฐาน เนื้อที่ท่ีขอเข้าท าประโยชน์ลงใน
แผนท่ีให้ชัดเจน รวมท้ังน าส่งแบบแปลน รูปตัด ซึ่งแสดงรายระเอียดของส่ิงปลูกสร้างท่ีจะขออนุญาต
ด าเนินการในท่ีดินท่ีขอใช้นั้น ส่งให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับค าร้องเพื่อจัดท าแบบรายงานตรวจสอบท่ีดินและเปรียบเทียบ
รายละเอียดผังบริเวณต่อไป 
   2.2.1.7 เจ้าหน้าท่ีของโครงการผู้รับค าร้อง ต้องจัดท าแผนท่ีแสดงจุดขออนุญาต ผังบริเวณ และ
รูปตัด ณ จุดขออนุญาตก่อสร้าง รวมท้ังแบบรูปตัดทางน้ า ท่ีอยู่ด้านเหนือน้ า และด้านท้ายน้ า เป็นระยะ20 
เมตร จากจุดขออนุญาต โดยรายละเอียดข้างต้นนี้ต้องผ่านการลงนามเห็นชอบ อนุมัติในแบบและรายละเอียด
จากผู้มีอ านาจตามกรอบแบบเอกสารท่ีกรมชลประทานก าหนดแนบท้ายคู่มือนี้ 
   2.2.1.8 หากมีความจ าเป็นจะก าหนดเงื่อนไขพิเศษนอกเหนือจากเงื่อนไขในหนังสืออนุญาต
ก าหนดได้แต่ท้ังนี้ต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ค าส่ัง และหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง 
   2.2.1.9 ให้ผู้มีอ านาจท่ีโครงการท่ีก าหนดไว้ลงนามก ากับในแบบแปลน รูปตัด ซึ่งแสดง
รายละเอียดของส่ิงปลูกสร้างท่ีผู้ขออนุญาตน าส่งท้ังหมด เพื่อน าเสนอผู้อ านวยการในสายการบังคับบัญชา
ต่อไป 
   2.2.1.10 ในกรณีท่ีผู้อ านวยการโครงการ หรือหน่วยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานท่ีท่ีดินฯ นั้น
อยู่ในสายการบังคับบัญชาของส านักชลประทาน ให้น าเสนอผู้อ านวยการส านักชลประทานให้ความยินยอม 
หรือไม่ให้ความยินยอมต่อไป 
   2.2.1.11 ในกรณีท่ีผู้อ านวยการส านักงานก่อสร้าง หรือหน่วยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานท่ี
ท่ีดินฯ นั้นไม่ได้อยู่ในสายการบังคับบัญชาของส านักชลประทาน ให้น าเสนอผู้อ านวยการตามสายการบังคับ
บัญชาของตนพิจารณาให้ความเห็นในการขอใช้ประโยชน์ร่วมกันก่อนแล้วจึงน าเสนอผู้อ านวยการส านัก
ชลประทานให้ความยินยอมหรือไม่ให้ความยินยอมต่อไป 

  2.2.2 การพิจารณาของส านักชลประทาน 
   2.2.2.1 ผู้อ านวยการส านักชลประทานพิจารณาให้ความยินยอมหรือไม่ให้ความยินยอม  (ตาม
ค าส่ังกรมชลประทานท่ี ข 152/2555 ประกอบกฎหมายว่าด้วยการชลประทานหลวง และตามระเบียบกรม
ชลประทานว่าด้วยการขอใช้และการจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับท่ีราชพัสดุในความครอบครองของกรม
ชลประทาน พ.ศ. 2551 โดยอนุโลม ท้ังนี้ต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขของหน่วยงานของรัฐท่ีอนุญาตให้กรมชลประทานใช้ประโยชน์ในท่ีดินของรัฐประเภทนั้น) 
   2.2.2.2 กรณีให้ความยินยอม (อนุญาต) ให้ท าหนังสือลงนามแทนกรมชลประทาน แจ้งผู้ขอ
อนุญาตพร้อมก าหนดเงื่อนไข (ถ้ามี) เพื่อให้ผู้ขออนุญาตใช้ประกอบการยื่นค าขออนุญาตต่อหน่วยงานของรัฐท่ี
เกี่ยวข้อง ซึ่งท่ีดินนั้นต้ังอยู่เพื่อพิจารณาตามอ านาจและหน้าท่ี 
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   2.2.2.3 กรณีไม่ให้ความยินยอม (ไม่อนุญาต) ให้ท าหนังสือไม่อนุญาตแจ้งผู้ขออนุญาตทราบ 
โดยแจ้งเหตุผล ข้อกฎหมาย พร้อมแจ้งสิทธิการอุทธรณ์ภายใน 15 วัน นับแต่วันท่ีผู้ขออนุญาตได้รับหนังสือ
แจ้ง 
  2.2.3 การพิจารณาของหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องซ่ึงมีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายในการอนุมัติ 
อนุญาตใช้ที่ดินของรัฐที่ตั้งอยู่ 
   2.2.3.1 เมื่อหน่วยงานของรัฐท่ีเกี่ยวข้องซึ่งท่ีดินนั้นต้ังอยู่ พิจารณาอนุญาตให้ใช้ท่ีดินดังกล่าว
แล้วจะแจ้งให้ผู้ขออนุญาต (หรือได้แจ้งให้กรมชลประทานทราบด้วย) เพื่อด าเนินการต่อไป 
   2.2.3.2 ในกรณีหน่วยงานของรัฐท่ีเกี่ยวข้องซึ่งท่ีดินนั้นต้ังอยู่ พิจารณาไม่อนุญาตให้ใช้ท่ีดิน 
ดังกล่าว จะแจ้งการไม่อนุญาตใช้ให้ผู้ขออนุญาต (หรือได้แจ้งให้กรมชลประทานทราบด้วย) 
  2.2.4 การออกหนังสืออนุญาตโครงการ หรือหน่วยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่ที่ดินของรัฐ
ประเภทอื่นที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์นอกเหนือจากที่ราชพัสดุ 
   2.2.4.1 เมื่อหน่วยงานของรัฐท่ีเกี่ยวข้องซึ่งท่ีดินนั้นต้ังอยู่พิจารณาอนุญาตให้ใช้ท่ีดิน และผู้ขอ
ใช้ได้ด าเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ค าส่ัง และหลักเกณฑ์ของหน่วยงานของรัฐท่ีเกี่ยวข้องนั้น
แล้วจึงมีหนังสือแจ้งการอนุญาตให้กรมชลประทานทราบ 
   2.2.4.2 เมื่อกรมชลประทานโดยโครงการ แจ้งผู้ขออนุญาตมาลงนามในหนังสืออนุญาต ผ.ย. 
37 ผู้ขออนุญาตจึงจะเริ่มด าเนินการก่อสร้างได้ภายหลังลงนามและตามเงื่อนไขในหนังสืออนุญาต 
   2.2.4.3 หนังสืออนุญาต ผ.ย. 37 นั้น มีการจัดท าจ านวน 4 ชุด ดังนี้ 
   - ต้นฉบับ เก็บไว้ที่โครงการ 1 ชุด 
   - คู่ฉบับ เก็บไว้ที่ผู้รับอนุญาต 1 ชุด 
   - ส าเนา เก็บไว้ที่ส านักชลประทาน 1 ชุด 
   - ส าเนา เก็บไว้ที่กลุ่มงานการใช้พื้นท่ีด้านชลประทาน 1 ชุด 

3. การพิจารณาด้านวิศวกรรม 

 3.1 ตรวจสอบประเภททางน้ าท่ีขออนุญาตสร้างสะพาน รวมทั้งประเภทท่ีดินท่ีขออนุญาตก่อสร้าง 
 3.2 ตรวจสอบประเภททางน้ าท่ีขออนุญาตสร้างสะพาน กรมชลประทานจะพิจารณาอนุญาตให้ก่อสร้าง
สะพานเลียบทางน้ าชลประทาน เฉพาะทางน้ าประเภท 2 ประเภท 3 และประเภท 4 เท่านั้น 
 3.3 ตรวจสอบประเภทสะพานท่ีขอก่อสร้างว่ามีลักษณะเป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก สะพานไม้ สะพาน
เหล็ก หรือสะพานอื่นๆ มีขนาดพร้อมท้ังความสามารถในการรับน้ าหนักบรรทุกได้เท่าไร กรมชลประทานจะ
พิจารณาอนุญาตให้ก่อสร้างสะพานเลียบทางน้ าชลประทาน เฉพาะในส่วนให้คนเดินเท่านั้นจะไม่อนุญาตให้มี
ยานพาหนะสัญจรไปมาบนสะพาน 
 3.4 ลักษณะของสะพานท่ีขออนุญาตก่อสร้างจะต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการส่งน้ า ระบายน้ าและบ ารุงรักษา
ของทางน้ าชลประทานนั้นๆ ท้ังโดยตรงและโดยอ้อมอย่างเด็ดขาด โดยเฉพาะในช่วงเวลาท่ีเกิดอุทกภัย 
 3.5 ลักษณะการใช้งานของสะพานท่ีขออนุญาตก่อสร้าง ต้องเป็นแบบการใช้งานสาธารณะเท่านั้น และ
ชุมชนแห่งนั้นไม่สามารถใช้ทางสัญจรอื่นๆเลย 
 3.6 ระยะห่างจากขอบตล่ิงถึงขอบสะพานด้านท่ีติดกับขอบตล่ิงต้องคงท่ี และอยู่ในช่วง 0.50 ถึง 1.00 เมตร 
และมีความกว้างของสะพานไม่เกิน 1.50 เมตร 
 3.7 ตรวจสอบระดับน้ าสูงสุดของทางน้ าประเภท 2 ประเภท 3 และประเภท 4 ณ ต าแหน่งท่ีขออนุญาต
โดยให้ใช้ระดับน้ าสูงสุดของทางน้ าท่ีขออนุญาตก่อสร้างนี้จากแบบก่อสร้างท่ีก าหนด หากไม่มีแบบก่อสร้างให้
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ใช้จากบัญชีระดับน้ าย้อนหลัง 10 ปี ท่ีจัดท าขึ้นอย่างถูกหลักวิชาการ ระดับท้องคานของสะพานท่ีขออนุญาต
ก่อสร้างต้องมีระยะสูงจากระดับน้ าสูงสุด ไม่เกิน 1.50 เมตร แต่หากขอบตล่ิงมีระดับสูงกว่าพื้นสะพาน ให้
ก าหนดระดับพื้นสะพานเท่ากับระดับเฉล่ีย ของขอบตล่ิง นั้น 
 3.8 ในระหว่างด าเนินการก่อสร้างหรือด า เนินการท า นั่งร้านเพื่อท า การก่อสร้างสะพานก็ดีผู้รับอนุญาต
จะต้องอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ให้สัญจรไปมาได้ตามปกติ หากสะพานหรือนั่งร้านเกิดการช ารุดและ
ท าให้ผู้อื่นหรือเรือ – แพ ท่ีสัญจรไปมาหรือทรัพย์สินอื่นใด ได้รับอันตรายหรือเกิดความเสียหายแล้วแต่กรณี 
ผู้รับอนุญาตจะต้องรับผิดชอบ 
 3.9 เมื่อสร้างสะพานเสร็จแล้วผู้รับอนุญาตจะต้องรื้อถอนนั่งร้านและเก็บวัสดุต่างๆ ท่ีไม่ใช้ขึ้นจากทางน้ า
ชลประทาน และน าออกไปให้พ้นเขตทางน้ าชลประทาน ชานคลอง เขตคันคลองทันที และจะต้องปักป้ายแจ้ง
ขีดความสามารถของสะพานให้เห็นชัดเจนท้ังสองด้านของสะพาน 
 3.10 พิจารณาเรื่องการขออนุญาตครั้งนี้ ต้องไม่กระทบต่อทางน้ าชลประทานหรืออาคารชลประทานต่างๆ 
 3.11 ถ้าผู้รับอนุญาตไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขแม้แต่ข้อหนึ่งข้อใดในหนังสืออนุญาตนี้กรมชลประทาน
มีอ านาจท่ีจะเพิกถอนการอนุญาตได้ในทันที ผู้รับอนุญาตจะยกเอาก าหนดเวลาแห่งหนังสืออนุญาตฉบับนี้
ขึ้นมาเป็นข้อโต้แย้ง คัดค้านอย่างหนึ่งอย่างใดมิได้ 
 3.12 ผู้ขออนุญาตต้องมีหนังสือยืนยันกับกรมชลประทาน ว่ายอมรับผิดชอบค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายในการ
จัดการแก้ไขปัญหาท้ังหมด หากเกิดความเสียหายกับน้ าและทางน้ าชลประทานหรืออาคารชลประทานหรือกับ
ประชาชนท่ีได้รับผลกระทบ อันเกิดจากการกระท าของผู้ขออนุญาต 
 3.13 ตรวจดูแบบแปลนของผู้ขออนุญาต และแบบแปลนรูปตัด ผังบริเวณของโครงการท่ีมีการขออนุญาต 
ว่ามีความสอดคล้องกันหรือไม่ 

หมายเหตุ : 
 เมื่อได้พิจารณาปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ต่องานชลประทานแล้ว หากมีกรณีดังต่อไปนี้ให้ส่งเรื่อง
เสนอกรมชลประทาน โดยรองอธิบดีฝ่ายบ ารุงรักษา (ประธานคณะกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
ปฏิบัติ การขออนุญาตเกี่ยวกับท่ีราชพัสดุและการจัดหาประโยชน์ในท่ีราชพัสดุ) เพื่อพิจารณาส่ังการต่อไป 
 ก. หากการพิจารณาทางด้านวิศวกรรมแล้วมีเงื่อนไขบางประการท่ีไม่สามารถปฏิบัติได้ หรือมี 
เงื่อนไขเพิ่มเติม นอกเหนือจากท่ีก าหนด 
 ข. เป็นโครงการท่ีมีผลกระทบเกินขอบเขตของส านักชลประทาน 
 ค. เป็นโครงการท่ีเป็นแนวนโยบายของกรมชลประทาน 

4. กลุ่มงานการใช้พื้นที่ด้านชลประทาน ส่วนปรับปรุงบ ารุงรักษา ส านักบริหารจัดการน้ าและอุทกวิทยา 
มีข้ันตอนการด าเนินการ ดังนี ้
 4.1 ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน รวมท้ังให้ค าปรึกษา แนะน าปัญหาเกี่ยวกับการขออนุญาตใช้ท่ีราช
พัสดุและท่ีดินของรัฐประเภทอื่นท่ีกรมชลประทานใช้ประโยชน์ 
 4.2 ตรวจสอบส าเนาหนังสืออนุญาต หากมีข้อผิดพลาดส่งส าเนาหนังสืออนุญาตให้โครงการแก้ไข 
 4.3 รวบรวมรายละเอียดการอนุญาต ลงในฐานข้อมูลการอนุญาตให้ใช้ท่ีราชพัสดุและท่ีดินของรัฐประเภท
อื่นท่ีกรมชลประทานใช้ประโยชน์ 
หมายเหตุ 

1. กรณีเจ้าหน้าท่ีผู้รับค าร้อง (ตามระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยการขอใช้และการจัดหาประโยชน์เก่ียวกับที่ราช
พัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน พ.ศ. 2551 ข้อ 6) หรือผู้อ านวยการส านักชลประทานเป็นผู้
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พิจารณาไม่ให้ความยินยอม หรือไม่อนุญาตตามค าร้องขอของผู้ขออนุญาตโดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายว่าด้วย
การชลประทานหลวง โดยท าเป็นหนังสือ (ตามข้อ 9) และตามค าสั่งกรมชลประทานที่ ข 152/2555ข้อ 2.1 
วรรคท้าย ถือว่าเป็นค าสั่งทางปกครอง ดังน้ัน นอกจากข้อความในหนังสือจะต้องแจ้งเหตุผลข้อกฎหมาย ต้อง
ระบุข้อความว่าหากประสงค์จะอุทธรณ์ หรือโต้แย้งค าสั่งให้ผู้ขออนุญาตย่ืนอุทธรณ์ หรือโต้แย้งต่อเจ้าหน้าที่ผู้ท า
ค าสั่งทางปกครองภายใน 15 วันนับแต่วันที่ผู้ขออนุญาตได้รับหนังสือแจ้ง (ถ้าไม่ก าหนดระยะเวลา 15 วัน สิทธิ
ในการอุทธรณ์หรือโต้แย้งจะขยายเป็น 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง) 

2. เมื่อเจ้าหน้าท่ีผู้รับค าร้องหรือผู้อ านวยการส านักชลประทานได้รับหนังสืออุทธรณ์หรือโต้แย้งค าสั่งจากผู้อุทธรณ์
แล้วจะต้องพิจารณาอุทธรณ์ หากมีความเห็นดังต่อไปน้ี 
2.1 เห็นด้วยกับค าอุทธรณ์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน (โดยสรุปจะยินยอมหรืออนุญาต ) ให้ด าเนินการ

เปลี่ยนแปลงค าสั่งทางปกครองแล้วแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบเป็นหนังสือไม่เกิน  30 วัน นับแต่วันที่ได้รับ
อุทธรณ์ 

2.2 ไม่เห็นด้วยกับค าอุทธรณ์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน (โดยสรุปไม่ยินยอมหรือไม่อนุญาต) ให้รายงาน
ความเห็นพร้อมเหตุผลเสนออธิบดีกรมชลประทานผ่านผู้บังคับบัญชาตามสายการบังคับบัญชาโดยด่วน
ทั้งน้ีเพ่ืออธิบดีกรมชลประทานจะได้พิจารณาอุทธรณ์และแจ้งผลให้ผู้อุทธรณ์ทราบไม่เกิน  30 วันนับแต่
วันที่อธิบดีกรมชลประทานได้รับอุทธรณ์ 

3. กรณีเป็นการปฏิเสธผู้ขออนุญาตโดยส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้ผู้อ านวยการส านักชลประทานจัดท าหนังสือ
แจ้งผู้ขออนุญาตใช้สิทธ์ิอุทธรณ์หรือโต้แย้งค าสั่งไปยังส่วนราชการน้ัน(ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. 2539
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เอกสารอ้างอิงของกระทรวงการคลัง และกรมธนารักษ์ 
1. พระราชบัญญัติท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2518 
2. กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้ 

และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2545 
3. กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้ 

และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับท่ีราชพัสดุ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 
4. กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้ 

และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับท่ีราชพัสดุ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549 
5. ค าส่ังกรมธนารักษ์ ท่ี 281/2549 ลงวันท่ี 15 พ.ค. 2549 เรื่อง การมอบอ านาจ 

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตามระบบบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 
6. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2552 
7. ค าส่ังกรมธนารักษ์ ท่ี 296/2553 ลงวันท่ี 29 มิถุนายน 2553 เรื่อง หลักเกณฑ์ 

การก าหนดอัตราค่าเช่า ค่าทดแทน และค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหา 
ประโยชน์ในท่ีราชพัสดุ 

8. ค าส่ังกรมธนารักษ์ ท่ี 508/2553 ลงวันท่ี 20 กันยายน 2553 เรื่องมอบอ านาจ 
ให้ธนารักษ์พื้นท่ี ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธนารักษ์ 

9. ค าส่ังกรมธนารักษ์ ท่ี 509/2553 ลงวันท่ี 20 กันยายน 2553 เรื่อง มอบอ านาจให้ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธนารักษ์ 

เอกสารอ้างอิงของกรมชลประทาน 
1. พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  
2. ระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยการขอใช้และการจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับ  

ท่ีราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน พ.ศ. 2551 
3. ประกาศกรมชลประทานเรื่องการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ พ.ศ. 2552 
4. ค าส่ังกรมชลประทาน ท่ี ข 1021/2552 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ 

ปฏิบัติการขออนุญาตเกี่ยวกับท่ีราชพัสดุ และการจัดหาประโยชน์ในท่ีราชพัสดุ ลงวันท่ี 26 
พฤศจิกายน 2552 

5. บันทึกข้อความ ท่ี ฝผง. 881/2554 ลงวันท่ี 19 กรกฎาคม 2554 เรื่อง ขออนุมัติ 
ใช้รหัสและแบบฟอร์มท่ีปรับปรุงใหม่พร้อมยกเลิกรหัสและแบบฟอร์มเดิม 

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

7. ค าส่ังกรมชลประทานท่ี ข 151/2555 ลงวันท่ี 6 กุมภาพันธ ์2555 เรื่อง มอบอ านาจ 
ในการด าเนินการขอใช้ท่ีดินของรัฐทุกประเภท 

8. ค าส่ังกรมชลประทานท่ี ข152/2555 ลงวันท่ี 6 กุมภาพันธ ์2555 เรื่อง มอบอ านาจ 
ด าเนินการกรณีหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลอื่นขอใช้ท่ีดินของรัฐประเภทอื่นท่ี 
กรมชลประทานใช้ประโยชน์นอกเหนือจากท่ีราชพัสดุ 

9. มาตรฐานการเขียนแบบงานชลประทาน (กรอบช่ือแบบ) 
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3. การขออนุญาตวางท่อประปาในเขตชลประทาน 

1. ผู้ขออนุญาตยื่นค าร้องขอใช้ที่ดินต่อโครงการหรือหน่วยงานอื่นๆของกรมชลประทาน ตามที่ที่ดินนั้น 
ต้ังอยู่ โดยมีหลักฐานประกอบค าขออนุญาตของผู้ขออนุญาตใช้ที่ดิน แบ่งได้ดังนี้ 
 1.1 ส่วนราชการ (กระทรวง ทบวง กรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรอื่นของ
รัฐ) 
  1.1.1 ยื่นค าร้องขอใช้ท่ีดิน (แบบ ชป.393) ลงนามโดยผู้แทน กระทรวง ทบวง กรม องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐ องค์กรอื่นของรัฐ หรือผู้รับมอบอ านาจ (มีหนังสือมอบอ านาจ) 
  1.1.2 แผนท่ีแสดงจุดท่ีขออนุญาต แบบแปลน แผนผังท่ีแสดงรูปตัดตรงบริเวณท่ีขออนุญาต (ขนาด 
A1) พร้อมรายการค านวณท่ีมีวิศวกรซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติวิศวกร  
พ.ศ. 2542 ลงนามรับรอง โดยใช้เฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขา
ท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวงก าหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และ
หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
  1.1.3 ส าเนาหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ผู้ควบคุมการก่อสร้าง (ลงนาม
รับรองส าเนา) โดยใช้เฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาท่ีก าหนดไว้
ในกฎกระทรวงก าหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ระหว่างท าการก่อสร้างส่ิงปลูกสร้างใบอนุญาตต้องไม่หมดอายุ) 

 1.2 รัฐวิสาหกิจ 
  1.2.1 ยื่นค าร้องขอใช้ท่ีดิน (แบบ ชป.393) ลงนามโดยผู้แทนรัฐวิสาหกิจหรือผู้ได้รับมอบอ านาจ (มี
หนังสือมอบอ านาจพร้อมท้ังติดอากรแสตมป์ 30 บาท) 
  1.2.2 แผนท่ีแสดงจุดท่ีขออนุญาต แบบแปลน แผนผังท่ีแสดงรูปตัดตรงบริเวณท่ีขออนุญาต (ขนาด A1) 
พร้อมรายการค านวณ ท่ีมีวิศวกรซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 
2542 ลงนามรับรองโดยใช้เฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาท่ี
ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงก าหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือ
รับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
  1.2.3 ส าเนาหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ผู้ควบคุมการก่อสร้าง (ลงนาม
รับรองส าเนา) โดยใช้เฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาท่ีก าหนดไว้
ในกฎกระทรวงก าหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ระหว่างท าการก่อสร้างส่ิงปลูกสร้างใบอนุญาตต้องไม่หมดอายุ) 

 1.3 นิติบุคคล/บุคคลธรรมดา 
  1.3.1 ยื่นค าร้องขอใช้ท่ีดิน (แบบ ชป.393) 
  1.3.2 ต้นฉบับหนังสือรับรองนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รับรองไม่เกิน 1 
เดือน หรือส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลดังกล่าวพร้อมลงนามรับรองโดยกรรมการผู้มีอ านาจ และประทับตรา
ส าคัญของนิติบุคคลนั้น หรือโดยหุ้นส่วนผู้จัดการผู้มีอ านาจ หรือหนังสือรับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ 
  1.3.3 ส าเนาบัตรประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต (ลงนามรับรองส าเนา) 
  1.3.4 ถ้ามีการมอบอ านาจ ต้องท าเป็นหนังสือมอบอ านาจติดอากรแสตมป์ 30 บาท พร้อมส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน ของผู้มอบอ านาจและของผู้รับมอบอ านาจ (ลงนามรับรองส าเนา) 
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  1.3.5 หากเป็นบริษัท ห้างหุ้นส่วน ผู้มีสิทธิลงนามในหนังสือมอบอ านาจจะต้องเป็นกรรมการหรือ
หุ้นส่วนผู้จัดการผู้ท่ีมีอ านาจตามหนังสือของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (ลงนามรับรองส าเนา) 
  1.3.6 ส าเนาโฉนดท่ีดินของผู้ขออนุญาต (ลงนามรับรองส าเนา) 
  1.3.7 กรณีท่ีดินของผู้ขออนุญาตมีบุคคลหลายบุคคลเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวม ดังปรากฏรายละเอียด
ในโฉนดท่ีดินท่ีแนบ เจ้าของกรรมสิทธิ์รวมท้ังหมดจะต้องลงนามในฐานะผู้ขออนุญาตตามแบบฟอร์มขอ
อนุญาตใช้ท่ีราชพัสดุ (ชป.393) ทุกรายหรือมอบอ านาจให้บุคคลใดกระท าการแทน โดยต้องท าเป็นหนังสือ
มอบอ านาจติดอากรแสตมป์ 30 บาท พร้อมส าเนาบัตรประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอ านาจ และ
ผู้รับมอบอ านาจ (ลงนามรับรองส าเนา) 
  1.3.8 กรณีท่ีดินของผู้ขออนุญาตติดภาระจ านอง ต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้รับจ านอง 
  1.3.9 แผนท่ีแสดงจุดท่ีขออนุญาต แบบแปลน แผนผังท่ีแสดงรูปตัดตรงบริเวณท่ีขออนุญาต (ขนาด A1) 
พร้อมรายการค านวณ ท่ีมีวิศวกรซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 
2542 ลงนามรับรอง โดยใช้เฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาท่ี
ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงก าหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือ
รับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
  1.3.10 ส าเนาหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ผู้ควบคุมการก่อสร้าง (ลงนาม
รับรองส าเนา) โดยใช้เฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาท่ีก าหนดไว้
ในกฎกระทรวงก าหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ระหว่างท าการก่อสร้างส่ิงปลูกสร้างใบอนุญาตฯ ต้องไม่หมดอายุ) 

2. การด าเนินการตรวจสอบประเภทที่ดินที่ขออนุญาตใช้ โดยแบ่งท่ีดินท่ีขอใช้ ออกเป็น 2 กรณี คือ กรณีท่ี
ราชพัสดุ และกรณีท่ีดินของรัฐประเภทอื่นท่ีกรมชลประทานใช้ประโยชน์นอกเหนือจากท่ีราชพัสดุ 

 2.1 การด าเนินการในกรณีของที่ราชพัสดุ 
  2.1.1 การพิจารณาด าเนินการของโครงการ หรือหน่วยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่ที่ราชพัสดุ
นั้นต้ังอยู่ มีข้ันตอนการด าเนินการ ดังนี้ 
   2.1.1.1 ให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับค าร้องด าเนินการตรวจสอบประเภทท่ีราชพัสดุ และคุณสมบัติของผู้ขอ
เข้าท าประโยชน์ ตลอดจนเอกสารหลักฐานท่ีจ าเป็นท่ีใช้ประกอบค าร้องนั้นโดยเร็ว 
   2.1.1.2 ถ้าค าร้องนั้นขัดกับหลักเกณฑ์การขอใช้หรือการจัดหาประโยชน์ในท่ีราชพัสดุในความ
ครอบครองของกรมชลประทาน และกฎหมายว่าด้วยการชลประทานหลวง ให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับค าร้องท าหนังสือ
ตอบแจ้งข้อขัดข้องให้ผู้ขอเข้าท าประโยชน์ทราบโดยตรง ภายใน 7 วันท าการ นับแต่วันรับค าร้อง 
   2.1.1.3 หากค าร้องนั้นถูกต้อง ให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับค าร้องมีหนังสือแจ้งผู้ขอเข้าท าประโยชน์ (ผู้ขอ
อนุญาต) ภายใน 3 วันท าการ และให้ผู้ขออนุญาตจัดท าแผนท่ีและผังบริเวณท่ีราชพัสดุท่ีขอใช้นั้นพร้อมท า
รายละเอียดประกอบแผนท่ีระบุหมายเลขท่ีดินตามหนังสือส าคัญหรือระวางหมุดหลักฐาน  เนื้อท่ีท่ีขอเข้าท า
ประโยชน์ลงในแผนท่ีให้ชัดเจน รวมท้ังน าส่งแบบแปลน รูปตัด ซึ่งแสดงรายละเอียดของส่ิงปลูกสร้างท่ีจะขอ
อนุญาตด าเนินการในท่ีดินท่ีขอใช้นั้น ส่งให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับค าร้องเพื่อจัดท าแบบรายงานตรวจสอบท่ีดิน และ
เปรียบเทียบรายละเอียดผังบริเวณต่อไป 
   2.1.1.4 เจ้าหน้าท่ีของโครงการผู้รับค าร้อง ต้องจัดท าแผนท่ีแสดงจุดขออนุญาต ผังบริเวณ และ
รูปตัด ณ จุดขออนุญาตก่อสร้าง รวมทั้งแบบรูปตัดทางน้ าท่ีอยู่ด้านเหนือน้ าและด้านท้ายน้ าเป็นระยะ 20 เมตร 
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จากจุดขออนุญาต โดยรายละเอียดข้างต้นนี้ ต้องผ่านการลงนามเห็นชอบ อนุมัติในแบบและรายละเอียดจากผู้
มีอ านาจตามกรอบแบบเอกสารท่ีกรมชลประทานก าหนดแนบท้ายคู่มือนี้ 
   2.1.1.5 จัดท ารายงานตรวจสอบการขออนุญาต ชป.393/3 
   2.1.1.6 ให้ความเห็นทางด้านวิศวกรรม พิจารณาปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ  ต่องานชลประทาน
ให้เป็น ไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ค าส่ัง และหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง 
   2.1.1.7 หากมีความจ าเป็นจะก าหนดเงื่อนไขพิเศษนอกเหนือจากเงื่อนไขในหนังสืออนุญาต
ก าหนดได้ แต่ท้ังนี้ต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ค าส่ัง และหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง 
   2.1.1.8 ให้ ผู้มีอ านาจท่ีโครงการท่ีก าหนดไว้  ลงนามก ากับในแบบแปลน  รูปตัด ซึ่งแสดง
รายละเอียดของส่ิงปลูกสร้าง ท่ีผู้ขออนุญาตน าส่งท้ังหมด เพื่อน าเสนอผู้อ านวยการในสายการบังคับบัญชา
ต่อไป 
   2.1.1.9 ในกรณีท่ีผู้อ านวยการโครงการ หรือหน่วยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานท่ีท่ีราชพัสดุนั้น 
อยู่ในสายการบังคับบัญชาของส านักชลประทาน ให้น าเสนอผู้อ านวยการส านักชลประทานให้ความยินยอม 
หรือไม่ให้ความยินยอมต่อไป 
   2.1.1.10 ในกรณีท่ีผู้อ านวยการส านักงานก่อสร้าง หรือหน่วยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานท่ี 
ท่ีราชพัสดุนั้นไม่ได้อยู่ในสายการบังคับบัญชาของส านักชลประทาน ให้น าเสนอผู้อ านวยการตามสายการบังคับ
บัญชาของตนนั้น พิจารณาให้ความเห็นในการขอใช้ประโยชน์ร่วมกันก่อน แล้วจึงน าเสนอผู้อ านวยการส านัก
ชลประทานให้ความยินยอมหรือไม่ให้ความยินยอมต่อไป 

 2.1.2 การพิจารณาของส านักชลประทาน 
   2.1.2.1 ผู้อ านวยการส านักชลประทานด าเนินการพิจารณาให้ความยินยอมหรือไม่ให้ความยินยอม 
(ตามระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยการขอใช้และการจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับท่ีราชพัสดุในความครอบครอง
ของกรมชลประทาน พ.ศ. 2551 ประกอบกฎหมายว่าด้วยการชลประทานหลวง) 
   2.1.2.2 กรณีให้ความยินยอม (อนุญาต) ให้ท าหนังสือลงนามแทนกรมชลประทาน ก าหนดเงื่อนไข 
(ถ้ามี) พร้อมเอกสารการขออนุญาต ให้กรมธนารักษ์หรือผู้ว่าราชการจังหวัด หรือธนารักษ์พื้นท่ีผู้รับมอบ
อ านาจพิจารณา และส่งส าเนาแจ้งผู้ขออนุญาต รับทราบต่อไป 
   2.1.2.3 กรณีไม่ให้ความยินยอม (ไม่อนุญาต) ให้ท าหนังสือไม่อนุญาตโดยแจ้งเหตุผล ข้อกฎหมายให้
ผู้ขออนุญาตทราบ 

 2.1.3 การพิจารณาของกรมธนารักษ์หรือผู้ว่าราชการจังหวัดหรือธนารักษ์พื้นที่ผู้รับมอบอ านาจ 
   2.1.3.1 เมื่ออธิบดีกรมธนารักษ์หรือผู้ว่าราชการจังหวัด หรือธนารักษ์พื้นท่ีผู้รับมอบอ านาจพิจารณา
อนุญาตให้ใช้ท่ีราชพัสดุดังกล่าวแล้ว จึงให้ผู้ขออนุญาตช าระค่าทดแทนการใช้ประโยชน์ และแจ้งการอนุญาต
ใช้ให้กรมชลประทานทราบเพื่อด าเนินการต่อไป 
   2.1.3.2 ในกรณีอธิบดีกรมธนารักษ์ หรือผู้ว่าราชการจังหวัด หรือธนารักษ์พื้นท่ีผู้รับมอบอ านาจ
พิจารณาไม่อนุญาตให้ใช้ท่ีราชพัสดุดังกล่าว จะแจ้งการไม่อนุญาตใช้ให้ผู้ขออนุญาตและกรมชลประทานทราบ
ต่อไป 
 2.1.4 การออกหนังสืออนุญาตโครงการ หรือหน่วยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่ที่ราชพัสดุนั้นต้ังอยู่ 
   2.1.4.1 เมื่ออธิบดีกรมธนารักษ์ หรือผู้ว่าราชการจังหวัดหรือธนารักษ์พื้นท่ีผู้รับมอบอ านาจพิจารณา
อนุญาตให้ใช้ท่ีดิน และผู้ขอใช้ท่ีดินได้ช าระค่าทดแทนการใช้ประโยชน์ พร้อมลงนามในบันทึกค ายินยอมปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขในแบบกรมธนารักษ์ แล้ว จึงมีหนังสือแจ้งการอนุญาตให้กรมชลประทานทราบ และต่อมาเมื่อกรม
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ชลประทานโดยโครงการแจ้งผู้ขออนุญาตมาลงนามในหนังสืออนุญาต  ผ.ย. 38 ผู้ขออนุญาตจึงจะเริ่ม
ด าเนินการก่อสร้างได้ภายหลังลงนามและตามเงื่อนไขในหนังสืออนุญาต 
   2.1.4.2 หนังสืออนุญาต ผ.ย. 38 นั้น มีการจัดท าจ านวน 4 ชุด ดังนี้ 
 - ต้นฉบับ เก็บไว้ที่โครงการ 1 ชุด 
 - คู่ฉบับ เก็บไว้ที่ผู้รับอนุญาต 1 ชุด 
 - ส าเนา เก็บไว้ที่ส านักชลประทาน 1 ชุด 
 - ส าเนา เก็บไว้ที่กลุ่มงานการใช้พื้นท่ีด้านชลประทาน 1 ชุด 

2.2 การด าเนินการในกรณีของที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์ นอกเหนอืจากที่ 
ราชพัสดุ 

 2.2.1 การพิจารณาด าเนินการของโครงการ หรือหน่วยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่ที่ดินของรัฐ
ประเภทอื่นที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์นอกเหนือจากที่ราชพัสดุนั้น ต้ังอยู่ มีข้ันตอนการด าเนินการ ดังนี ้
   2.2.1.1 ให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับค าร้องด าเนินการตรวจสอบประเภทท่ีดินท่ีมีผู้มาขออนุญาตใช้นั้นเป็นท่ีดิน
ฯ ท่ีหน่วยงานของรัฐนั้นๆ ได้อนุญาตให้กรมชลประทานใช้ประโยชน์ภายในกรอบวัตถุประสงค์ท่ีขอใช้โดยต้อง
พิจารณาเงื่อนไขการได้รับอนุญาต และพิจารณาว่ามีข้อห้ามให้ผู้อื่นมาใช้ประโยชน์ร่วมได้หรือไม่ 
   2.2.1.2 หากหน่วยงานของรัฐท่ีอนุญาตให้กรมชลประทานใช้ประโยชน์ท่ีดินฯ ระบุเงื่อนไขห้ามกรม
ชลประทานน าท่ีดินท่ีได้รับอนุญาตไปใช้นอกกิจการท่ีขอหรือไปให้ผู้อื่นใช้ประโยชน์ร่วมด้วยให้โครงการหรือ
หน่วยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานท่ีรับค าร้องนั้น ท าหนังสือให้ผู้อ านวยการส านักชลประทาน ผู้อ านวยการ
ส านักพัฒนาแหล่งน้ าขนาดกลาง ผู้อ านวยการส านักพัฒนาแหล่งน้ าขนาดใหญ่ตามสายการบังคับบัญชาแล้วแต่
กรณี แจ้งตอบเหตุขดัข้องดังกล่าวให้ผู้ขออนุญาตทราบ (ตามค าส่ังกรมชลประทานท่ี ข 152/2555) 
   2.2.1.3 หากหน่วยงานของรัฐท่ีอนุญาตให้กรมชลประทานใช้ประโยชน์ท่ีดินฯ  ไม่ได้ระบุหรือมี
เงื่อนไขห้ามกรมชลประทานน าท่ีดินท่ีได้รับอนุญาต ไปให้ผู้อื่นใช้ประโยชน์ร่วมด้วย ให้โครงการหรือหน่วยงาน
อื่นๆของกรมชลประทานท่ีรับค าร้องนั้น ด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอเข้าท าประโยชน์ ตลอดจน
เอกสารหลักฐานท่ีจ าเป็นท่ีใช้ประกอบค าร้องนั้นโดยเร็ว  แล้วจัดท ารายงานตรวจสอบการขออนุญาต 
ชป.393/3 
   2.2.1.4 พิจารณาให้ความเห็นทางด้านวิศวกรรม โดยพิจารณาปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ต่องาน
ชลประทาน ว่าค าร้องนั้นขัดกับการใช้ประโยชน์ในการชลประทาน ตามกฎหมายว่าด้วยการชลประทานหลวง 
กฎ ระเบียบ ประกาศ ค าส่ัง และหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง และหลักเกณฑ์ตามระเบียบกรมชลประทานว่าด้วย
การขอใช้และการจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับท่ีราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน พ.ศ. 2551 โดย
อนุโลมหรือไม่ 
   2.2.1.5 หากเจ้าหน้าท่ีผู้รับค าร้องพิจารณาในเบื้องต้นตามข้อ 2.2.1.3 และ 2.2.1.4 แล้ว เห็นว่ามี
ข้อขัดข้องในการขอใช้ประโยชน์ร่วมกัน หรือมีข้อขัดข้องในด้านวิศวกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยการชลประทาน
หลวง ฯลฯ ให้เสนอความเห็นข้อขัดข้องในการขอใช้ประโยชน์ร่วมกันหรือมีข้อขัดข้องในด้านวิศวกรรม ให้
ผู้บังคับบัญชาตามสายการบังคับบัญชาพิจารณา 
   2.2.1.6 หากเจ้าหน้าท่ีผู้รับค าร้องพิจารณาในเบื้องต้นตามข้อ 2.2.1.3 และ 2.2.1.4 แล้ว เห็นว่าไม่มี
ข้อขัดข้องในการขอใช้ประโยชน์ร่วมกัน และไม่มีข้อขัดข้องในด้านวิศวกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยการ
ชลประทานหลวง ฯลฯ ให้ผู้ขออนุญาตจัดท าแผนท่ีและผังบริเวณท่ีดินของรัฐท่ีขอใช้นั้น พร้อมท ารายละเอียด
ประกอบแผนท่ีระบุหมายเลขท่ีดินตามหนังสือส าคัญหรือระวางหมุดหลักฐาน เนื้อที่ท่ีขอเข้าท าประโยชน์ลงใน
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แผนท่ีให้ชัดเจน รวมท้ังน าส่งแบบแปลน รูปตัด ซึ่งแสดงรายระเอียดของส่ิงปลูกสร้างท่ีจะขออนุญาต
ด าเนินการในท่ีดินท่ีขอใช้นั้น ส่งให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับค าร้องเพื่อจัดท าแบบรายงานตรวจสอบท่ีดินและเปรียบเทียบ
รายละเอียดผังบริเวณต่อไป 
   2.2.1.7 เจ้าหน้าท่ีของโครงการผู้รับค าร้อง ต้องจัดท าแผนท่ีแสดงจุดขออนุญาต ผังบริเวณ และรูป
ตัด ณ จุดขออนุญาตก่อสร้าง รวมทั้งแบบรูปตัดทางน้ า ท่ีอยู่ด้านเหนือน้ า และด้านท้ายน้ า เป็นระยะ 20 เมตร 
จากจุดขออนุญาต โดยรายละเอียดข้างต้นนี้ต้องผ่านการลงนามเห็นชอบ อนุมัติในแบบและรายละเอียดจากผู้
มีอ านาจตามกรอบแบบเอกสารท่ีกรมชลประทานก าหนดแนบท้ายคู่มือนี้ 
   2.2.1.8 หากมีความจ าเป็นจะก าหนดเงื่อนไขพิเศษนอกเหนือจากเงื่อนไขในหนังสืออนุญาตก าหนด
ได้แต่ท้ังนี้ต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ค าส่ัง และหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง 
   2.2.1.9 ให้ผู้มีอ านาจท่ีโครงการท่ีก าหนดไว้ลงนามก ากับในแบบแปลน รูปตัด ซึ่งแสดงรายละเอียด 
ของส่ิงปลูกสร้างท่ีผู้ขออนุญาตน าส่งท้ังหมด เพื่อน าเสนอผู้อ านวยการในสายการบังคับบัญชาต่อไป 
   2.2.1.10 ในกรณีท่ีผู้อ านวยการโครงการ หรือหน่วยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานท่ีท่ีดินฯ นั้น อยู่
ในสายการบังคับบัญชาของส านักชลประทาน ให้น าเสนอผู้อ านวยการส านักชลประทานให้ความยินยอม หรือ
ไม่ให้ความยินยอมต่อไป 
   2.2.1.11 ในกรณีท่ีผู้อ านวยการส านักงานก่อสร้าง หรือหน่วยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานท่ีท่ีดินฯ 
นั้นไม่ได้อยู่ในสายการบังคับบัญชาของส านักชลประทาน ให้น าเสนอผู้อ านวยการตามสายการบังคับบัญชาของ
ตน พิจารณาให้ความเห็นในการขอใช้ประโยชน์ร่วมกันก่อนแล้วจึงน าเสนอผู้อ านวยการส านักชลประทานให้
ความยินยอมหรือไม่ให้ความยินยอมต่อไป 

 2.2.2 การพิจารณาของส านักชลประทาน 
   2.2.2.1 ผู้อ านวยการส านักชลประทานพิจารณาให้ความยินยอมหรือไม่ให้ความยินยอม (ตามค าส่ัง
กรมชลประทานท่ี ข 152/2555 ประกอบกฎหมายว่าด้วยการชลประทานหลวง  และตามระเบียบกรม
ชลประทานว่าด้วยการขอใช้และการจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับท่ีราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประ  
ทาน พ.ศ. 2551 โดยอนุโลม ท้ังนี้ต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขของ
หน่วยงานของรัฐท่ีอนุญาตให้กรมชลประทานใช้ประโยชน์ในท่ีดินของรัฐประเภทนั้น) 
   2.2.2.2 กรณีให้ความยินยอม (อนุญาต) ให้ท าหนังสือลงนามแทนกรมชลประทาน แจ้งผู้ขออนุญาต
พร้อมก าหนดเงื่อนไข (ถ้ามี) เพื่อให้ผู้ขออนุญาตใช้ประกอบการยื่นค าขออนุญาตต่อหน่วยงานของรัฐท่ี
เกี่ยวข้อง ซึ่งท่ีดินนั้นต้ังอยู่เพื่อพิจารณาตามอ านาจและหน้าท่ี 
   2.2.2.3 กรณีไม่ให้ความยินยอม (ไม่อนุญาต) ให้ท าหนังสือไม่อนุญาตแจ้งผู้ขออนุญาตทราบ โดยแจ้ง
เหตุผล ข้อกฎหมาย พร้อมแจ้งสิทธิการอุทธรณ์ภายใน 15 วัน นับแต่วันท่ีผู้ขออนุญาตได้รับหนังสือแจ้ง 

 2.2.3 การพิจารณาของหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องซ่ึงมีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายในการอนุมัติ 
อนุญาตใช้ที่ดินของรัฐที่ตั้งอยู่ 
   2.2.3.1 เมื่อหน่วยงานของรัฐท่ีเกี่ยวข้องซึ่งท่ีดินนั้นต้ังอยู่ พิจารณาอนุญาตให้ใช้ท่ีดินดังกล่าวแล้ว
จะแจ้งให้ผู้ขออนุญาต (หรือได้แจ้งให้กรมชลประทานทราบด้วย) เพื่อด าเนินการต่อไป 
   2.2.3.2 ในกรณีหน่วยงานของรัฐท่ีเกี่ยวข้องซึ่งท่ีดินนั้นต้ังอยู่ พิจารณาไม่อนุญาตให้ใช้ท่ีดินดังกล่าว 
จะแจ้งการไม่อนุญาตใช้ให้ผู้ขออนุญาต (หรือได้แจ้งให้กรมชลประทานทราบด้วย) 

 2.2.4 การออกหนังสืออนุญาตโครงการ หรือหน่วยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่ที่ดินของรัฐประเภท
อื่นที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์นอกเหนือจากที่ราชพัสดุ 
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   2.2.4.1 เมื่อหน่วยงานของรัฐท่ีเกี่ยวข้องซึ่งท่ีดินนั้นต้ังอยู่พิจารณาอนุญาตให้ใช้ท่ีดิน และผู้ขอใช้ได้
ด าเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ค าส่ัง และหลักเกณฑ์ของหน่วยงานของรัฐท่ีเกี่ยวข้องนั้นแล้ว
จึงมีหนังสือแจ้งการอนุญาตให้กรมชลประทานทราบ 
   2.2.4.2 เมื่อกรมชลประทานโดยโครงการ แจ้งผู้ขออนุญาตมาลงนามในหนังสืออนุญาต ผ.ย. 38 ผู้
ขออนุญาตจึงจะเริ่มด าเนินการก่อสร้างได้ภายหลังลงนามและตามเงื่อนไขในหนังสืออนุญาต 
   2.2.4.3 หนังสืออนุญาต ผ.ย. 38 นั้น มีการจัดท าจ านวน 4 ชุด ดังนี้ 
 - ต้นฉบับ เก็บไว้ที่โครงการ 1 ชุด 
 - คู่ฉบับ เก็บไว้ที่ผู้รับอนุญาต 1 ชุด 
 - ส าเนา เก็บไว้ที่ส านักชลประทาน 1 ชุด 
 - ส าเนา เก็บไว้ที่กลุ่มงานการใช้พื้นท่ีด้านชลประทาน 1 ชุด 

3. การพิจารณาด้านวิศวกรรม 
 3.1 การขออนุญาตวางท่อประปาข้ามเหนือทางน้ าชลประทาน (พิจารณาตามแนวทางเดียวกับขออนุญาต
สร้างสะพานข้ามทางน้ าชลประทาน) 
  3.1.1 ตรวจสอบประเภททางน้ า และประเภทท่ีดินท่ีขออนุญาตสร้าง 
  3.1.2 ตรวจสอบประเภทโครงสร้างท่ีรับท่อประปาท่ีขอก่อสร้างว่ามีลักษณะเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม้
หรือ เหล็ก และขนาดพร้อมท้ังความสามารถในการรับน้ าหนักบรรทุกท่อประปาได้แข็งแรงเพียงพอหรือไม่ 
  3.1.3 ตรวจสอบระยะห่างของโครงสร้างท่ีรับท่อประปาท่ีขอก่อสร้างว่าอยู่ห่างจากสะพานด้านเหนือน้ า
และสะพานด้านท้ายน้ าเท่าไร 
  3.1.4 ตรวจสอบระยะห่างของตอม่อช่วงกลางโครงสร้างท่ีรับท่อประปาท่ีขออนุญาตก่อสร้าง 
  3.1.5 ตรวจสอบระดับน้ าสูงสุดของทางน้ าท่ีขออนุญาตก่อสร้างนี้จากแบบก่อสร้างท่ีก าหนด  หากไม่มี
แบบก่อสร้างให้ใช้จากบัญชีระดับน้ าย้อนหลัง 10 ปี ท่ีจัดท าขึ้นอย่างถูกหลักวิชาการ 
  3.1.6 ตรวจสอบระดับท้องท่อประปาท่ีขออนุญาตก่อสร้างว่ามีระยะห่างจากระดับน้ าสูงสุดเท่าไร 
  3.1.7 ตรวจสอบระดับท้องคานของสะพานข้างเคียงท่ีอยู่ด้านเหนือน้ าและด้านท้ายน้ าท่ีก่อ สร้างไว้แล้ว 
เพื่อเปรียบเทียบกับระดับท้องท่อประปาท่ีขออนุญาตก่อสร้างครั้งนี้ และพิจารณาความเหมาะสม 
  3.1.8 ลักษณะของท้องท่อประปาต้องเป็นไปตาม แนวทางการพิจารณาเรื่อง Clearance ของสะพาน 
ตามบันทึกฝ่ายจัดสรรน้ า กรมชลประทาน ลงวันท่ี 24 กันยายน 2539 
  3.1.9 การขออนุญาตก่อสร้างโครงสร้างท่ีรับท่อประปาท่ีมีลักษณะเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กในทางน้ า
ชลประทานนั้น ให้ถือระดับการขุดลอกทางน้ าชลประทานช่วงนั้น เป็นระดับฐานรากของโครงสร้างท่ีรับท่อ
ประปาเฉพาะช่วงกลาง 
  3.1.10 ในระหว่างด าเนินการฝังท่อ/วางท่อ หรือด าเนินการท านั่งร้านเพื่อท าการฝังท่อ/วางท่อก็ดีผู้รับ
อนุญาตจะต้องอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ให้สัญจรไปมาได้ตามปกติ หากท่อหรือนั่งร้านเกิดการช ารุด
และท าให้ผู้อื่นหรือยานพาหนะท่ีสัญจรไปมาหรือทรัพย์สินอื่นใด ได้รับอันตรายหรือเกิดความเสียหายแล้วแต่
กรณี ผู้รับอนุญาตจะต้องรับผิดชอบ 
  3.1.11 เมื่อฝังท่อ/วางท่อเสร็จแล้ว ผู้รับอนุญาตจะต้องรื้อถอนนั่งร้านและเก็บวัสดุต่างๆ ท่ีไม่ใช้ขึ้นจาก
ทางน้ าชลประทาน และน าออกไปให้พ้นเขตทางน้ าชลประทาน ชานคลอง เขตคันคลองทันที 
  3.1.12 พิจารณาเรื่องการขออนุญาตครั้งนี้ ต้องไม่กระทบต่อน้ าและทางน้ าชลประทานหรืออาคาร
ชลประทานต่างๆ 
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กรมชลประทาน 

  3.1.13 ผู้ขออนุญาตต้องมีหนังสือยืนยันกับกรมชลประทาน ว่ายอมรับผิดชอบค่าเสียหายและค่าใช้จ่าย
ในการจัดการแก้ไขปัญหาท้ังหมด หากเกิดความเสียหายกับน้ าและทางน้ าชลประทานหรืออาคารชลประทาน
หรือกับประชาชนท่ีได้รับผลกระทบ อันเกิดจากการกระท าของผู้ขออนุญาต 
   3.1.14 ตรวจดูแบบแปลนของผู้ขออนุญาตและแบบแปลนรูปตัด ผังบริเวณของโครงการท่ีมีการขอ
อนุญาต ว่ามีความสอดคล้องหรือไม่ 
 3.2 การขออนุญาตฝังท่อประปาลอดผ่านใต้ทางน้ าชลประทาน 
  3.2.1 ตรวจสอบประเภททางน้ า และประเภทท่ีดินท่ีขออนุญาตก่อสร้าง 
  3.2.2 ท่อประปาลอดผ่านคลองชลประทานควรฝังลึกลงไปไม่ต่ ากว่า 1.50 เมตร จากระดับท้องคลอง
ตามแบบก่อสร้างท่ีมีอยู่เดิมเป็นหลัก หากไม่มีแบบก่อสร้างก าหนดไว้ให้ถือระดับการขุดลอกเดิมเป็นหลัก 
  3.2.3 ให้มีการติดต้ังป้ายบอกถึงแนวทางวางท่อประปาท่ีฝ่ังตล่ิงทางน้ าชลประทานท้ังสองฝ่ัง 
  3.2.4 ให้มีการติดต้ังวาล์วป้องกันการรั่วไหลของน้ าประปาท่ีฝ่ังตล่ิงทางน้ าชลประทานท้ังสองฝ่ัง 
  3.2.5 พิจารณาเรื่องการขออนุญาตครั้งนี้ ต้องไม่กระทบต่อน้ าและทางน้ าชลประทานหรืออาคาร
ชลประทานต่างๆ 
  3.2.6 ผู้ขออนุญาตต้องมีหนังสือยืนยันกับกรมชลประทาน ว่ายอมรับผิดชอบค่าเสียหายและค่าใช้จ่าย
ในการจัดการแก้ไขปัญหาท้ังหมด หากเกิดความเสียหายกับน้ าและทางน้ าชลประทานหรืออาคารชลประทาน 
หรือกับประชาชนท่ีได้รับผลกระทบ 
   3.2.7 ตรวจดูแบบแปลนของผู้ขออนุญาต และแบบแปลนรูปตัด ผังบริเวณของโครงการท่ีมีการขอ
อนุญาต ว่ามีความสอดคล้องหรือไม่ 
 3.3 การขออนุญาตวางท่อประปาเลียบผิวดินในเขตทางน้ าชลประทาน 
  3.3.1 ตรวจสอบประเภททางน้ าและประเภทท่ีดินท่ีขออนุญาตสร้าง 
  3.3.2 ไม่อนุญาตให้วางท่อประปาเลียบในเขตผิวน้ า ของทางน้ าชลประทาน 
  3.3.3 การวางท่อประปา ควรพิจารณาการวางท่อใกล้แนวเขตชลประทาน หรือแนวหลักเขตท่ีดิน 
ของราษฎรเป็นหลัก (โดยท่ัวไปไม่เกิน 1.00 เมตร) และต้องไม่ก่อสร้างเป็นลักษณะอาคารถาวร เพื่อท่ีจะได้ 
ไม่เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินกิจกรรมชลประทานในอนาคต 
  3.3.4 แนวระดับเฉล่ียของผิวท่อประปาด้านบน ควรให้อยู่ท่ีระดับผิวดินเดิมในเขตทางน้ า 
ชลประทานท่ีขออนุญาต เพื่อท่ีจะได้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินกิจกรรมชลประทานในอนาคต 
  3.3.5 ให้มีการติดต้ังป้ายบอกถึงแนวทางวางท่อประปา เป็นระยะๆ ไม่เกินกว่า 100 เมตร ต่อ 1 ป้าย 
  3.3.6 พิจารณาเรื่องการขออนุญาตครั้งนี้ ต้องไม่กระทบต่อน้ าและทางน้ าชลประทานหรืออาคาร
ชลประทานต่างๆ 
  3.3.7 ผู้ขออนุญาตต้องมีหนังสือยืนยันกับกรมชลประทาน ว่ายอมรับผิดชอบค่าเสียหายและค่าใช้จ่าย
ในการจัด การแก้ไขปัญหาท้ังหมด หากเกิดความเสียหายกับน้ า และทางน้ าชลประทานหรืออาคารชลประทาน 
หรือกับประชาชนท่ีได้รับผล กระทบ อันเกิดจากการกระท าของผู้ขออนุญาต 
  3.3.8 ตรวจดูแบบแปลนของผู้ขออนุญาต และแบบแปลนรูปตัด ผังบริเวณของโครงการท่ีมีการขอ
อนุญาตว่ามีความสอดคล้องกันหรือไม่
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หมายเหตุ : 
  เมื่อได้พิจารณาปัญหาและอุปสรรคต่างๆต่องานชลประทานแล้ว หากมีกรณีดังต่อไปนี้ให้ส่งเรื่องเสนอ
กรมชลประทาน โดยรองอธิบดีฝ่ายบ ารุงรักษา (ประธานคณะกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติ 
การขออนุญาตเกี่ยวกับท่ีราชพัสดุและการจัดหาประโยชน์ในท่ีราชพัสดุ) เพื่อพิจารณาส่ังการต่อไป 
  ก. หากการพิจารณาทางด้านวิศวกรรมแล้วมีเงื่อนไขบางประการท่ีไม่สามารถปฏิบัติได้ หรือมีเงื่อนไข
เพิ่มเติมนอกเหนือจากท่ีก าหนด 
  ข. เป็นโครงการท่ีมีผลกระทบเกินขอบเขตของส านักชลประทาน 
  ค. เป็นโครงการท่ีเป็นแนวนโยบายของกรมชลประทาน 

4. กลุ่มงานการใช้พื้นที่ด้านชลประทาน ส่วนปรับปรุงบ ารุงรักษา ส านักบริหารจัดการน้ าและอุทกวิทยา 
มีข้ันตอนการด าเนินการ ดังนี้ 
 4.1 ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน รวมท้ังให้ค าปรึกษา แนะน าปัญหาเกี่ยวกับการขออนุญาตใช้ท่ีราช
พัสดุและท่ีดินของรัฐประเภทอื่นท่ีกรมชลประทานใช้ประโยชน์ 
 4.2 ตรวจสอบส าเนาหนังสืออนุญาต หากมีข้อผิดพลาดส่งส าเนาหนังสืออนุญาตให้โครงการแก้ไข 
 4.3 รวบรวมรายละเอียดการอนุญาต ลงในฐานข้อมูลการอนุญาตให้ใช้ท่ีราชพัสดุและท่ีดินของรัฐประเภท
อื่นท่ีกรมชลประทานใช้ประโยชน์ 
 
หมายเหตุ 

1. กรณีเจ้าหน้าท่ีผู้รับค าร้อง (ตามระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยการขอใช้และการจัดหาประโยชน์เก่ียวกับที่ราช
พัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน พ.ศ. 2551 ข้อ 6) หรือผู้อ านวยการส านักชลประทานเป็นผู้
พิจารณาไม่ให้ความยินยอม หรือไม่อนุญาตตามค าร้องขอของผู้ขออนุญาตโดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายว่าด้วย
การชลประทานหลวง โดยท าเป็นหนังสือ (ตามข้อ 9) และตามค าสั่งกรมชลประทานที ่ข 152/2555ข้อ 2.1 
วรรคท้าย ถือว่าเป็นค าสั่งทางปกครอง ดังน้ัน นอกจากข้อความในหนังสือจะต้องแจ้งเหตุผลข้อกฎหมาย ต้อง
ระบุข้อความว่าหากประสงค์จะอุทธรณ ์หรือโต้แย้งค าสั่งให้ผู้ขออนุญาตย่ืนอุทธรณ์ หรือโต้แย้งต่อเจ้าหน้าท่ี
ผู้ท าค าสั่งทางปกครองภายใน 15 วันนับแต่วันที่ผู้ขออนุญาตได้รับหนังสือแจ้ง (ถ้าไม่ก าหนดระยะเวลา 15 วัน 
สิทธิในการอุทธรณ์หรือโต้แย้งจะขยายเป็น 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง) 

2. เมื่อเจ้าหน้าท่ีผู้รับค าร้องหรือผู้อ านวยการส านักชลประทานได้รับหนังสืออุทธรณ์หรือโต้แย้งค าสั่งจากผู้อุทธรณ์
แล้วจะต้องพิจารณาอุทธรณ์ หากมีความเห็นดังต่อไปน้ี 
2.1 เห็นด้วยกับค าอุทธรณ์ไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วน (โดยสรปุจะยินยอมหรืออนุญาต) ให้ด าเนินการ

เปลี่ยนแปลงค าสั่งทางปกครองแล้วแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบเป็นหนังสือไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับ
อุทธรณ์ 

2.2 ไม่เห็นด้วยกับค าอุทธรณ์ไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วน (โดยสรุปไม่ยินยอมหรือไม่อนุญาต) ให้รายงาน
ความเห็นพร้อมเหตุผลเสนออธิบดีกรมชลประทานผ่านผูบ้ังคับบัญชาตามสายการบังคับบัญชาโดยด่วน
ทั้งน้ีเพ่ืออธิบดีกรมชลประทานจะได้พิจารณาอุทธรณ์และแจ้งผลใหผู้้อุทธรณ์ทราบไม่เกิน 30 วันนับแต่
วันที่อธิบดีกรมชลประทานได้รับอุทธรณ์ 

3. กรณีเป็นการปฏิเสธผู้ขออนุญาตโดยส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้ผู้อ านวยการส านักชลประทานจัดท าหนังสือ
แจ้งผู้ขออนุญาตใช้สิทธ์ิอุทธรณ์หรือโต้แย้งค าสั่งไปยังส่วนราชการน้ัน  

(ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539)
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กรมชลประทาน 

เอกสารที่เกี่ยวข้องด้านวิศวกรรม 
1. มติ ครม. เมื่อวันท่ี 20 มิถุนายน 2521 เรื่อง การสร้างสะพานข้ามทางน้ า 
2. บันทึกฝ่ายจัดสรรน้ า กองจัดสรรน้ าและบ ารุงรักษา ลงวันท่ี 24 กันยายน 2539  

เรื่องการขออนุญาตสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองชลประทาน 
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กรมชลประทาน 

เอกสารอ้างอิงของกระทรวงการคลัง และกรมธนารักษ์ 
1.  พระราชบัญญัติท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2518 
2.  กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้ 

และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2545 
3. กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้ 

และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับท่ีราชพัสดุ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 
4. กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้ 

และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับท่ีราชพัสดุ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549 
5. ค าส่ังกรมธนารักษ์ ท่ี 281/2549 ลงวันท่ี 15 พ.ค. 2549 เรื่อง การมอบอ านาจ 

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตามระบบบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 
6. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2552 
7. ค าส่ังกรมธนารักษ์ ท่ี 296/2553 ลงวันท่ี 29 มิถุนายน 2553 เรื่อง หลักเกณฑ์ 

การก าหนดอัตราค่าเช่า ค่าทดแทน และค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหา 
ประโยชน์ในท่ีราชพัสดุ 

8. ค าส่ังกรมธนารักษ์ ท่ี 508/2553 ลงวันท่ี 20 กันยายน 2553 เรื่องมอบอ านาจ 
ให้ธนารักษ์พื้นท่ี ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธนารักษ์ 

9. ค าส่ังกรมธนารักษ์ ท่ี 509/2553 ลงวันท่ี 20 กันยายน 2553 เรื่อง มอบอ านาจให้ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธนารักษ์ 

เอกสารอ้างอิงของกรมชลประทาน 
1. พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
2. ระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยการขอใช้และการจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับ 

ท่ีราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน พ.ศ. 2551 
3. ประกาศกรมชลประทานเรื่องการรกั ษามาตรฐานระยะเวลาการใหบ้ รก ิาร พ.ศ. 2552 
4. ค าส่ังกรมชลประทาน ท่ี ข 1021/2552 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ 

ปฏิบัติการขออนุญาตเกี่ยวกับท่ีราชพัสดุ และการจัดหาประโยชน์ในท่ีราชพัสดุ ลงวันท่ี 26 
พฤศจิกายน 2552 

5. บันทึกข้อความ ท่ี ฝผง. 881/2554 ลงวันท่ี 19 กรกฎาคม 2554 เรื่อง ขออนุมัติ 
ใช้รหัสและแบบฟอร์มท่ีปรับปรุงใหม่พร้อมยกเลิกรหัสและแบบฟอร์มเดิม 

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

7. ค าส่ังกรมชลประทานท่ี ข 151/2555 ลงวันท่ี 6 กุมภาพันธ ์2555 เรื่อง มอบอ านาจ 
ในการด าเนินการขอใช้ท่ีดินของรัฐทุกประเภท 

8. ค าส่ังกรมชลประทานท่ี ข152/2555 ลงวันท่ี 6 กุมภาพันธ ์2555 เรื่อง มอบอ านาจ 
ด าเนินการกรณีหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลอื่นขอใช้ท่ีดินของรัฐประเภทอื่นท่ี 
กรมชลประทานใช้ประโยชน์นอกเหนือจากท่ีราชพัสดุ 

9. มาตรฐานการเขียนแบบงานชลประทาน (กรอบช่ือแบบ)
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4. การขออนุญาตฝังท่อก๊าซ และท่อน้ ามัน 

1. ผู้ขออนุญาตยื่นค าร้องขอใช้ที่ดินต่อโครงการหรือหน่วยงานอื่นๆของกรมชลประทาน  ตามที่ที่ดินนั้น
ต้ังอยู่ โดยมีหลักฐานประกอบค าขออนุญาตของผู้ขออนุญาตใช้ที่ดิน แบ่งได้ดังนี้ 
 1.1 ส่วนราชการ (กระทรวง ทบวง กรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรอื่นของ
รัฐ) 
  1.1.1 ยื่นค าร้องขอใช้ท่ีดิน (แบบ ชป.393) ลงนามโดยผู้แทน กระทรวง ทบวง กรม องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐ องค์กรอื่นของรัฐ หรือผู้รับมอบอ านาจ (มีหนังสือมอบอ านาจ) 
 1.1.2 แผนท่ีแสดงจุดท่ีขออนุญาต แบบแปลน แผนผังท่ีแสดงรูปตัดตรงบริเวณท่ีขออนุญาต (ขนาด 
A1) พร้อมรายการค านวณท่ีมีวิศวกรซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติวิศวกร  
พ.ศ. 2542 ลงนามรับรอง โดยใช้เฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขา
ท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวงก าหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และ
หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
 1.1.3 ส าเนาหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ผู้ควบคุมการก่อสร้าง (ลงนาม
รับรองส าเนา) โดยใช้เฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาท่ีก าหนดไว้
ในกฎกระทรวงก าหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ระหว่างท าการก่อสร้างส่ิงปลูกสร้างใบอนุญาตต้องไม่หมดอายุ) 

 1.2 รัฐวิสาหกิจ 
 1.2.1 ยื่นค าร้องขอใช้ท่ีดิน (แบบ ชป.393) ลงนามโดยผู้แทนรัฐวิสาหกิจหรือผู้ได้รับมอบอ านาจ (มี
หนังสือมอบอ านาจพร้อมท้ังติดอากรแสตมป์ 30 บาท) 
 1.2.2 แผนท่ีแสดงจุดท่ีขออนุญาต แบบแปลน แผนผังท่ีแสดงรูปตัดตรงบริเวณท่ีขออนุญาต (ขนาด 
A1) พร้อมรายการค านวณ ท่ีมีวิศวกรซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติวิศวกร  
พ.ศ. 2542 ลงนามรับรองโดยใช้เฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาท่ี
ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงก าหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือ
รับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
 1.2.3 ส าเนาหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ผู้ควบคุมการก่อสร้าง (ลงนาม
รับรองส าเนา) โดยใช้เฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาท่ีก าหนดไว้
ในกฎกระทรวงก าหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ระหว่างท าการก่อสร้างส่ิงปลูกสร้างใบอนุญาตต้องไม่หมดอายุ) 

 1.3 นิติบุคคล/บุคคลธรรมดา 
 1.3.1 ยื่นค าร้องขอใช้ท่ีดิน (แบบ ชป.393) 
 1.3.2 ต้นฉบับหนังสือรับรองนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รับรองไม่เกิน 1 
เดือน หรือส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลดังกล่าวพร้อมลงนามรับรองโดยกรรมการผู้มีอ านาจและประทับตรา
ส าคัญของนิติบุคคลนั้น หรือโดยหุ้นส่วนผู้จัดการผู้มีอ านาจ หรือหนังสือรับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 1.3.3 ส าเนาบัตรประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต (ลงนามรับรองส าเนา) 
 1.3.4 ถ้ามีการมอบอ านาจ ต้องท าเป็นหนังสือมอบอ านาจติดอากรแสตมป์ 30 บาท พร้อมส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน ของผู้มอบอ านาจและของผู้รับมอบอ านาจ (ลงนามรับรองส าเนา) 
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 1.3.5 หากเป็นบริษัท ห้างหุ้นส่วน ผู้มีสิทธิลงนามในหนังสือมอบอ านาจจะต้องเป็นกรรมการหรือ
หุ้นส่วนผู้จัดการผู้ท่ีมีอ านาจตามหนังสือของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (ลงนามรับรองส าเนา) 
 1.3.6 ส าเนาโฉนดท่ีดินของผู้ขออนุญาต (ลงนามรับรองส าเนา) 
 1.3.7 กรณีท่ีดินของผู้ขออนุญาตมีบุคคลหลายบุคคลเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวม ดังปรากฏรายละเอียด
ในโฉนดท่ีดินท่ีแนบ เจ้าของกรรมสิทธิ์รวมท้ังหมดจะต้องลงนามในฐานะผู้ขออนุญาตตามแบบฟอร์ม ขอ
อนุญาตใช้ท่ีราชพัสดุ (ชป.393) ทุกรายหรือมอบอ านาจให้บุคคลใดกระท าการแทน โดยต้องท าเป็นหนังสือ
มอบอ านาจติดอากรแสตมป์ 30 บาท พร้อมส าเนาบัตรประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอ านาจ และ
ผู้รับมอบอ านาจ (ลงนามรับรองส าเนา) 
 1.3.8 กรณีท่ีดินของผู้ขออนุญาตติดภาระจ านอง ต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้รับจ านอง 
 1.3.9 แผนท่ีแสดงจุดท่ีขออนุญาต แบบแปลน แผนผังท่ีแสดงรูปตัดตรงบริเวณท่ีขออนุญาต (ขนาด 
A1) พร้อมรายการค านวณ ท่ีมีวิศวกรซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติวิศวกร  
พ.ศ. 2542 ลงนามรับรอง โดยใช้เฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขา
ท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวงก าหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และ
หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
 1.3.10 ส าเนาหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ผู้ควบคุมการก่อสร้าง (ลงนาม
รับรองส าเนา) โดยใช้เฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาท่ีก าหนดไว้
ในกฎกระทรวงก าหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ระหว่างท าการก่อสร้างส่ิงปลูกสร้างใบอนุญาตฯ ต้องไม่หมดอายุ) 

2. การด าเนินการตรวจสอบประเภทที่ดินที่ขออนุญาตใช้ โดยแบ่งท่ีดินท่ีขอใช้ ออกเป็น 2 กรณี คือ กรณีท่ี
ราชพัสดุ และกรณีท่ีดินของรัฐประเภทอื่นท่ีกรมชลประทานใช้ประโยชน์นอกเหนือจากท่ีราชพัสดุ 
 2.1 การด าเนินการในกรณีของที่ราชพัสดุ 
 2.1.1 การพิจารณาด าเนินการของโครงการ หรือหน่วยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่ที่ราชพัสดุ
นั้นต้ังอยู่ มีข้ันตอนการด าเนินการ ดังนี้ 
   2.1.1.1 ให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับค าร้องด าเนินการตรวจสอบประเภทท่ีราชพัสดุ และคุณสมบัติของ 
ผู้ขอเข้าท าประโยชน์ ตลอดจนเอกสารหลักฐานท่ีจ าเป็นท่ีใช้ประกอบค าร้องนั้นโดยเร็ว 
   2.1.1.2 ถ้าค าร้องนั้นขัดกับหลักเกณฑ์การขอใช้หรือการจัดหาประโยชน์ในท่ีราชพัสดุในความ
ครอบครองของกรมชลประทาน และกฎหมายว่าด้วยการชลประทานหลวง ให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับค าร้องท าหนังสือ
ตอบแจ้งข้อขัดข้องให้ผู้ขอเข้าท าประโยชน์ทราบโดยตรง ภายใน 7 วันท าการ นับแต่วันรับค าร้อง 
   2.1.1.3 หากค าร้องนั้นถูกต้อง ให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับค าร้องมีหนังสือแจ้งผู้ขอเข้าท าประโยชน์ (ผู้ขอ
อนุญาต) ภายใน 3 วันท าการ และให้ผู้ขออนุญาตจัดท าแผนท่ีและผังบริเวณท่ีราชพัสดุท่ีขอใช้นั้นพร้อมท า
รายละเอียดประกอบแผนท่ีระบุหมายเลขท่ีดินตามหนังสือส าคัญหรือระวางหมุดหลักฐาน  เนื้อท่ีท่ีขอเข้าท า
ประโยชน์ลงในแผนท่ีให้ชัดเจน รวมท้ังน าส่งแบบแปลน รูปตัด ซึ่งแสดงรายละเอียดของส่ิงปลูกสร้างท่ีจะขอ
อนุญาตด าเนินการในท่ีดินท่ีขอใช้นั้น ส่งให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับค าร้องเพื่อจัดท าแบบรายงานตรวจสอบท่ีดิน และ
เปรียบเทียบรายละเอียดผังบริเวณต่อไป 
   2.1.1.4 เจ้าหน้าท่ีของโครงการผู้รับค าร้อง ต้องจัดท าแผนท่ีแสดงจุดขออนุญาต ผังบริเวณ และ
รูปตัด ณ จุดขออนุญาตก่อสร้าง รวมทั้งแบบรูปตัดทางน้ าท่ีอยู่ด้านเหนือน้ าและด้านท้ายน้ าเป็นระยะ 20 เมตร
จากจุดขออนุญาต โดยรายละเอียดข้างต้นนี้ ต้องผ่านการลงนามเห็นชอบ อนุมัติในแบบและรายละเอียดจากผู้
มีอ านาจตามกรอบแบบเอกสารท่ีกรมชลประทานก าหนดแนบท้ายคู่มือนี้ 
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   2.1.1.5 จัดท ารายงานตรวจสอบการขออนุญาต ชป.393/4 
   2.1.1.6 ให้ความเห็นทางด้านวิศวกรรม พิจารณาปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ต่องานชลประทาน
ให้เป็น ไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ค าส่ัง และหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง 
   2.1.1.7 หากมีความจ าเป็นจะก าหนดเงื่อนไขพิเศษนอกเหนือจากเงื่อนไขในหนังสืออนุญาต
ก าหนดได้ แต่ท้ังนี้ต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ค าส่ัง และหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง 
   2.1.1.8 ให้ผู้มีอ านาจท่ีโครงการท่ีก าหนดไว้ ลงนามก ากับในแบบแปลน รูปตัด ซึ่งแสดง
รายละเอียดของส่ิงปลูกสร้าง ท่ีผู้ขออนุญาตน าส่งท้ังหมด เพื่อน าเสนอผู้อ านวยการในสายการบังคับบัญชา
ต่อไป 
   2.1.1.9 ในกรณีท่ีผู้อ านวยการโครงการ หรือหน่วยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานท่ีท่ีราชพัสดุ
นั้นอยู่ในสายการบังคับบัญชาของส านักชลประทาน ให้น าเสนอผู้อ านวยการส านักชลประทานให้ความยินยอม 
หรือไม่ให้ความยินยอมต่อไป 
   2.1.1.10 ในกรณีท่ีผู้อ านวยการส านักงานก่อสร้าง หรือหน่วยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานท่ีท่ี
ราชพัสดุนั้นไม่ได้อยู่ในสายการบังคับบัญชาของส านักชลประทาน ให้น าเสนอผู้อ านวยการตามสายการบังคับ
บัญชาของตนนั้น พิจารณาให้ความเห็นในการขอใช้ประโยชน์ร่วมกันก่อน แล้วจึงน าเสนอผู้อ านวยการส านัก
ชลประทานให้ความยินยอมหรือไม่ให้ความยินยอมต่อไป 

 2.1.2 การพิจารณาของส านักชลประทาน 
   2.1.2.1 ผู้อ านวยการส านักชลประทานด าเนินการพิจารณาให้ความยินยอมหรือไม่ให้ความ
ยินยอม (ตามระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยการขอใช้และการจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับท่ีราชพัสดุในความ
ครอบครองของกรมชลประทาน พ.ศ. 2551 ประกอบกฎหมายว่าด้วยการชลประทานหลวง) 
   2.1.2.2 กรณีให้ความยินยอม (อนุญาต) ให้ท าหนังสือลงนามแทนกรมชลประทาน ก าหนด
เงื่อนไข (ถ้ามี) พร้อมเอกสารการขออนุญาต ให้กรมธนารักษ์หรือผู้ว่าราชการจังหวัด หรือธนารักษ์พื้นท่ีผู้รับ
มอบอ านาจพิจารณา และส่งส าเนาแจ้งผู้ขออนุญาตรับทราบต่อไป 
   2.1.2.3 กรณีไม่ให้ความยินยอม (ไม่อนุญาต) ให้ท าหนังสือไม่อนุญาตโดยแจ้งเหตุผล ข้อ
กฎหมายให้ผู้ขออนุญาตทราบ 

 2.1.3 การพิจารณาของกรมธนารักษ์หรือผู้ว่าราชการจังหวัดหรือธนารักษ์พื้นที่ผู้รับมอบอ านาจ 
   2.1.3.1 เมื่ออธิบดีกรมธนารักษ์หรือผู้ว่าราชการจังหวัด หรือธนารักษ์พื้นท่ีผู้รับมอบอ านาจ
พิจารณาอนุญาตให้ใช้ท่ีราชพัสดุดังกล่าวแล้ว จึงให้ผู้ขออนุญาตช าระค่าทดแทนการใช้ประโยชน์ และแจ้งการ
อนุญาตใช้ให้กรมชลประทานทราบเพื่อด าเนินการต่อไป 
   2.1.3.2 ในกรณีอธิบดีกรมธนารักษ์ หรือผู้ว่าราชการจังหวัด หรือธนารักษ์พื้นท่ีผู้รับมอบอ านาจ
พิจารณาไม่อนุญาตให้ใช้ท่ีราชพัสดุดังกล่าว จะแจ้งการไม่อนุญาตใช้ให้ผู้ขออนุญาตและกรมชลประทานทราบ
ต่อไป 

 2.1.4 การออกหนังสืออนุญาตโครงการ หรือหน่วยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่ที่ราชพัสดุนั้น
ต้ังอยู่ 
   2.1.4.1 เมื่ออธิบดีกรมธนารักษ์ หรือผู้ว่าราชการจังหวัดหรือธนารักษ์พื้นท่ีผู้รับมอบอ านาจ
พิจารณา อนุญาตให้ใช้ท่ีดินและผู้ขอใช้ท่ีดินได้ช าระค่าทดแทนการใช้ประโยชน์พร้อมลงนามในบันทึกค า
ยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขในแบบกรมธนารักษ์แล้ว จึงมีหนังสือแจ้งการอนุญาตให้กรมชลประทานทราบและ
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ต่อมาเมื่อกรมชลประทานโดยโครงการแจ้งผู้ขออนุญาตมาลงนามในหนังสืออนุญาต ผ.ย. 38 ผู้ขออนุญาตจึง
จะเริ่มด าเนินการก่อสร้างได้ภายหลังลงนามและตามเงื่อนไขในหนังสืออนุญาต 
   2.1.4.2 หนังสืออนุญาต ผ.ย. 38 นั้น มีการจัดท าจ านวน 4 ชุด ดังนี้ 
 - ต้นฉบับ เก็บไว้ที่โครงการ 1 ชุด 
 - คู่ฉบับ เก็บไว้ที่ผู้รับอนุญาต 1 ชุด 
 - ส าเนา เก็บไว้ที่ส านักชลประทาน 1 ชุด 
 - ส าเนา เก็บไว้ที่กลุ่มงานการใช้พื้นท่ีด้านชลประทาน 1 ชุด 

 2.2 การด าเนินการในกรณีของที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์ นอกเหนือจาก 
ที่ราชพัสดุ 

 2.2.1 การพิจารณาด าเนินการของโครงการ หรือหน่วยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่ที่ดินของ
รัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์นอกเหนือจากที่ราชพัสดุนั้น ต้ังอยู่ มีขั้นตอนการด าเนินการ 
ดังนี้ 
   2.2.1.1 ให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับค าร้องด าเนินการตรวจสอบประเภทท่ีดินท่ีมีผู้มาขออนุญาตใช้นั้นเป็น
ท่ีดินฯ ท่ีหน่วยงานของรัฐนั้นๆ ได้อนุญาตให้กรมชลประทานใช้ประโยชน์ภายในกรอบวัตถุประสงค์ท่ีขอใช้โดย
ต้องพิจารณาเงื่อนไขการได้รับอนุญาต และพิจารณาว่ามีข้อห้ามให้ผู้อื่นมาใช้ประโยชน์ร่วมได้หรือไม่ 
   2.2.1.2 หากหน่วยงานของรัฐท่ีอนุญาตให้กรมชลประทานใช้ประโยชน์ท่ีดินฯ ระบุเงื่อนไขห้าม
กรมชลประทานน าท่ีดินท่ีได้รับอนุญาตไปใช้นอกกิจการท่ีขอหรือไปให้ผู้อื่นใช้ประโยชน์ร่วมด้วยให้โครงการ
หรือหน่วยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานท่ีรับค าร้องนั้น  ท าหนังสือให้ผู้อ านวยการส านักชลประทาน 
ผู้อ านวยการส านักพัฒนาแหล่งน้ าขนาดกลาง ผู้อ านวยการส านักพัฒนาแหล่งน้ าขนาดใหญ่ตามสายการบังคับ
บัญชาแล้วแต่กรณี แจ้งตอบเหตุขัดข้องดังกล่าวให้ ผู้ขออนุญาตทราบ (ตามค าส่ังกรมชลประทานท่ี ข 
152/2555) 
   2.2.1.3 หากหน่วยงานของรัฐท่ีอนุญาตให้กรมชลประทานใช้ประโยชน์ท่ีดินฯ ไม่ได้ระบุหรือมี
เงื่อนไขห้ามกรมชลประทานน าท่ีดินท่ีได้รับอนุญาต ไปให้ผู้อื่นใช้ประโยชน์ร่วมด้วย ให้โครงการหรือหน่วยงาน
อื่นๆ ของกรมชลประทานท่ีรับค าร้องนั้น ด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอเข้าท าประโยชน์ ตลอดจน
เอกสารหลักฐานท่ีจ าเป็นท่ีใช้ประกอบค าร้องนั้นโดยเร็ว  แล้วจัดท ารายงานตรวจสอบการขออนุญาต 
ชป.393/4 
   2.2.1.4 พิจารณาให้ความเห็นทางด้านวิศวกรรม โดยพิจารณาปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ต่อ
งานชลประทาน ว่าค าร้องนั้นขัดกับการใช้ประโยชน์ในการชลประทาน ตามกฎหมายว่าด้วยการชลประทาน
หลวง กฎ ระเบียบ ประกาศ ค าส่ัง และหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง และหลักเกณฑ์ตามระเบียบกรมชลประทานว่า
ด้วยการขอใช้และการจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับท่ีราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน พ.ศ. 2551 
โดยอนุโลมหรือไม่ 
   2.2.1.5 หากเจ้าหน้าท่ีผู้รับค าร้องพิจารณาในเบื้องต้นตามข้อ 2.2.1.3 และ 2.2.1.4 แล้ว เห็น
ว่ามีข้อขัดข้องในการขอใช้ประโยชน์ร่วมกัน หรือมีข้อขัดข้องในด้านวิศวกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยการ
ชลประทานหลวง ฯลฯ ให้เสนอความเห็นข้อขัดข้องในการขอใช้ประโยชน์ร่วมกันหรือมีข้อขัดข้องในด้าน
วิศวกรรม ให้ผู้บังคับบัญชาตามสายการบังคับบัญชาพิจารณา 
   2.2.1.6 หากเจ้าหน้าท่ีผู้รับค าร้องพิจารณาในเบื้องต้นตามข้อ 2.2.1.3 และ 2.2.1.4 แล้ว เห็น
ว่าไม่มีข้อขัดข้องในการขอใช้ประโยชน์ร่วมกัน และไม่มีข้อขัดข้องในด้านวิศวกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยการ
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ชลประทานหลวง ฯลฯ ให้ผู้ขออนุญาตจัดท าแผนท่ีและผังบริเวณท่ีดินของรัฐท่ีขอใช้นั้น พร้อมท ารายละเอียด
ประกอบแผนท่ีระบุหมายเลขท่ีดินตามหนังสือส าคัญหรือระวางหมุดหลักฐาน เนื้อที่ท่ีขอเข้าท าประโยชน์ลงใน
แผนท่ีให้ชัดเจน รวมท้ังน าส่งแบบแปลน รูปตัด ซึ่งแสดงรายระเอียดของส่ิงปลูกสร้างท่ีจะขออนุญาต
ด าเนินการในท่ีดินท่ีขอใช้นั้น ส่งให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับค าร้องเพื่อจัดท าแบบรายงานตรวจสอบท่ีดินและเปรียบเทียบ
รายละเอียดผังบริเวณต่อไป 
   2.2.1.7 เจ้าหน้าท่ีของโครงการผู้รับค าร้อง ต้องจัดท าแผนท่ีแสดงจุดขออนุญาต ผังบริเวณ และ
รูปตัด ณ จุดขออนุญาตก่อสร้าง รวมท้ังแบบรูปตัดทางน้ า ท่ีอยู่ด้านเหนือน้ า และด้านท้ายน้ า เป็นระยะ 20 
เมตร จากจุดขออนุญาต โดยรายละเอียดข้างต้นนี้ต้องผ่านการลงนามเห็นชอบ อนุมัติในแบบและรายละเอียด
จากผู้มีอ านาจตามกรอบแบบเอกสารท่ีกรมชลประทานก าหนดแนบท้ายคู่มือนี้ 
   2.2.1.8 หากมีความจ าเป็นจะก าหนดเงื่อนไขพิเศษนอกเหนือจากเงื่อนไขในหนังสืออนุญาต
ก าหนดได้ แต่ท้ังนี้ต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ค าส่ัง และหลักเกณฑ์ท่ีเกีย่วข้อง 
   2.2.1.9 ให้ผู้มีอ านาจท่ีโครงการท่ีก าหนดไว้ลงนามก ากับในแบบแปลน  รูปตัด ซึ่งแสดง
รายละเอียดของส่ิงปลูกสร้างท่ีผู้ขออนุญาตน าส่งท้ังหมด เพื่อน าเสนอผู้อ านวยการในสายการบังคับบัญชา
ต่อไป 
   2.2.1.10 ในกรณีท่ีผู้อ านวยการโครงการ หรือหน่วยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานท่ีท่ีดินฯ นั้น 
อยู่ในสายการบังคับบัญชาของส านักชลประทาน ให้น าเสนอผู้อ านวยการส านักชลประทานให้ความยินยอม
หรือไม่ให้ความยินยอมต่อไป 
   2.2.1.11 ในกรณีท่ีผู้อ านวยการส านักงานก่อสร้าง หรือหน่วยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานท่ี 
ท่ีดินฯ นั้นไม่ได้อยู่ในสายการบังคับบัญชาของส านักชลประทาน ให้น าเสนอผู้อ านวยการตามสายการบังคับ
บัญชาของตนพิจารณาให้ความเห็นในการขอใช้ประโยชน์ร่วมกันก่อนแล้วจึงน าเสนอผู้อ านวยการส านัก
ชลประทานให้ความยินยอมหรือไม่ให้ความยินยอมต่อไป 
 2.2.2 การพิจารณาของส านักชลประทาน 
   2.2.2.1 ผู้อ านวยการส านักชลประทานพิจารณาให้ความยินยอมหรือไม่ให้ความยินยอม (ตาม
ค าส่ังกรมชลประทานท่ี ข 152/2555 ประกอบกฎหมายว่าด้วยการชลประทานหลวง และตามระเบียบกรม
ชลประทานว่าด้วยการขอใช้และการจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับท่ีราชพัสดุในความครอบครองของกรชลประทาน 
พ.ศ. 2551 โดยอนุโลม ท้ังนี้ต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขของ
หน่วยงานของรัฐท่ีอนุญาตให้กรมชลประทานใช้ประโยชน์ในท่ีดินของรัฐประเภทนั้น) 
   2.2.2.2 กรณีให้ความยินยอม (อนุญาต) ให้ท าหนังสือลงนามแทนกรมชลประทาน แจ้งผู้ขอ
อนุญาตพร้อมก าหนดเงื่อนไข (ถ้ามี) เพื่อให้ผู้ขออนุญาตใช้ประกอบการยื่นค าขออนุญาตต่อหน่วยงานของรัฐท่ี
เกี่ยวข้อง ซึ่งท่ีดินนั้นต้ังอยู่เพื่อพิจารณาตามอ านาจและหน้าท่ี 
   2.2.2.3 กรณีไม่ให้ความยินยอม (ไม่อนุญาต) ให้ท าหนังสือไม่อนุญาตแจ้งผู้ขออนุญาตทราบ 
โดยแจ้งเหตุผล ข้อกฎหมาย พร้อมแจ้งสิทธิการอุทธรณ์ภายใน 15 วัน นับแต่วันท่ีผู้ขออนุญาตได้รับหนังสือ
แจ้ง 

 2.2.3 การพิจารณาของหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องซ่ึงมีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายในการอนุมัติ 
อนุญาตใช้ที่ดินของรัฐที่ตั้งอยู่ 
   2.2.3.1 เมื่อหน่วยงานของรัฐท่ีเกี่ยวข้องซึ่งท่ีดินนั้นต้ังอยู่ พิจารณาอนุญาตให้ใช้ท่ีดินดังกล่าว
แล้วจะแจ้งให้ผู้ขออนุญาต (หรือได้แจ้งให้กรมชลประทานทราบด้วย) เพื่อด าเนินการต่อไป 
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   2.2.3.2 ในกรณีหน่วยงานของรัฐท่ีเกี่ยวข้องซึ่งท่ีดินนั้นต้ังอยู่ พิจารณาไม่อนุญาตให้ใช้ท่ีดิน
ดังกล่าว จะแจ้งการไม่อนุญาตใช้ให้ผู้ขออนุญาต (หรือได้แจ้งให้กรมชลประทานทราบด้วย) 
 2.2.4 การออกหนังสืออนุญาตโครงการ หรือหน่วยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่ที่ดินของรัฐ
ประเภทอื่นที่ 
กรมชลประทานใช้ประโยชน์นอกเหนือจากที่ราชพัสดุ 
   2.2.4.1 เมื่อหน่วยงานของรัฐท่ีเกี่ยวข้องซึ่งท่ีดินนั้นต้ังอยู่พิจารณาอนุญาตให้ใช้ท่ีดิน  และผู้
ขอใช้ได้ด าเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ค าส่ัง และหลักเกณฑ์ของหน่วยงานของรัฐท่ีเกี่ยวข้อง
นั้นแล้ว จึงมีหนังสือแจ้งการอนุญาตให้กรมชลประทานทราบ 
   2.2.4.2 เมื่อกรมชลประทานโดยโครงการ แจ้งผู้ขออนุญาตมาลงนามในหนังสืออนุญาต ผ.ย. 
38 ผู้ขออนุญาตจึงจะเริ่มด าเนินการก่อสร้างได้ภายหลังลงนามและตามเงื่อนไขในหนังสืออนุญาต 
   2.2.4.3 หนังสืออนุญาต ผ.ย. 38 นั้น มีการจัดท าจ านวน 4 ชุด ดังนี้ 
 - ต้นฉบับ เก็บไว้ที่โครงการ 1 ชุด 
 - คู่ฉบับ เก็บไว้ที่ผู้รับอนุญาต 1 ชุด 
 - ส าเนา เก็บไว้ที่ส านักชลประทาน 1 ชุด 
 - ส าเนา เก็บไว้ที่กลุ่มงานการใช้พื้นท่ีด้านชลประทาน 1 ชุด 

3. การพิจารณาด้านวิศวกรรม 
 3.1 ตรวจสอบประเภททางน้ าและประเภทท่ีดินท่ีขออนุญาตก่อสร้าง 
 3.2 พิจารณาเรื่องการก่อสร้างท่ีขออนุญาตครั้งนี้ ต้องไม่กระทบต่อน้ าและทางน้ าชลประทาน หรืออาคาร
ชลประทานต่างๆ 
 3.3 ในกรณีการฝังท่อก๊าซ ท่อน้ ามัน ให้พิจารณาหลักการเดียวกันกับการฝังท่อประปาเป็นหลัก แต่ควร
จะต้องฝังลงไปใต้ดินไม่น้อยกว่า 3.50 เมตร จากระดับดินเดิม 
 3.4 ในกรณีฝังท่อก๊าซ ท่อน้ ามัน ลอดผ่านใต้คลองชลประทาน ควรฝังลึกลงไปไม่น้อยกว่า 2.00 เมตรจาก
ระดับท้องคลองตามแบบก่อสร้างท่ีมีอยู่เดิมเป็นหลัก หากไม่มีแบบก่อสร้างก าหนดไว้ให้ถือระดับการขุดลอก
เดิมเป็นหลัก 
 3.5 ให้มีการติดต้ังป้ายบอกถึงแนวทางวางท่อก๊าซ ท่อน้ ามัน เป็นระยะๆ ไม่เกินกว่า 100 เมตร ต่อ 1 ป้าย 
 3.6 ให้มีการติดต้ังวาล์วป้องกันการรั่วไหลท่ีฝ่ังตล่ิงทางน้ าชลประทานท้ังสองฝ่ัง  (ในกรณีวางท่อก๊าซท่อ
น้ ามัน ลอดผ่านใต้คลองชลประทาน) 
 3.7 ให้มีการติดต้ังวาล์วป้องกันการรั่วไหลของก๊าซหรือน้ ามันเป็นระยะๆ ทุกๆ 3 กิโลเมตรนอกเขตชุมชน 
และทุกๆ 1 กิโลเมตรในเขตชุมชน (ในกรณีวางท่อก๊าซ ท่อน้ ามันเลียบผิวดินในเขตทางน้ าชลประทาน) 
 3.8 ผู้ขออนุญาตต้องมีหนังสือรับรองจากกระทรวงพลังงาน ว่าได้รับสิทธิ์ให้เป็นผู้ส่งก๊าซหรือน้ ามันผ่านทาง
เส้นท่อท่ีจะขออนุญาต 
 3.9 ผู้ขออนุญาตต้องมีหนังสือยืนยันกับกรมชลประทาน ว่ายอมรับผิดชอบค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายในการ
จัดการแก้ไขปัญหาท้ังหมด หากเกิดความเสียหายกับน้ าและทางน้ าชลประทานหรืออาคารชลประทาน หรือกับ
ประชาชนท่ีได้รับผลกระทบ อันเกิดจากการกระท าของผู้ขออนุญาต 
 3.10 ตรวจดูแบบแปลนของผู้ขออนุญาต แนวฝังท่อก๊าซ ท่อน้ ามัน และแบบแปลนรูปตัด ผังบริเวณของ
โครงการท่ีแนวท่อวางผ่านว่ามีความสอดคล้องกันหรือไม่ 
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 3.11 กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการขออนุญาตฝังท่อก๊าซธรรมชาติ ท่ีไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดข้างต้น 
ให้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฎิบัติการขออนุญาต เกี่ยวกับท่ีราชพัสดุและการ
จัดหาประโยชน์ในท่ีราชพัสดุ (โดยมี รองอธิบดีฝ่ายบ ารุงรักษา เป็นประธาน) พิจารณา 

หมายเหตุ : 
 เมื่อได้พิจารณาปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ต่องานชลประทานแล้ว หากมีกรณีดังต่อไปนี้ให้ส่งเรื่อง
เสนอกรมชลประทาน โดยรองอธิบดีฝ่ายบ ารุงรักษา (ประธานคณะกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
ปฏิบัติ การขออนุญาตเกี่ยวกับท่ีราชพัสดุและการจัดหาประโยชน์ในท่ีราชพัสดุ) เพื่อพิจารณาส่ังการต่อไป 
 ก. หากการพิจารณาทางด้านวิศวกรรมแล้วมีเงื่อนไขบางประการท่ีไม่สามารถปฏิบัติได้ หรือมีเงื่อนไข
เพิ่มเติม นอกเหนือจากท่ีก าหนด 
 ข. เป็นโครงการท่ีมีผลกระทบเกินขอบเขตของส านักชลประทาน 
 ค. เป็นโครงการท่ีเป็นแนวนโยบายของกรมชลประทาน 

4. กลุ่มงานการใช้พื้นที่ด้านชลประทาน ส่วนปรับปรุงบ ารุงรักษา ส านักบริหารจัดการน้ าและอุทกวิทยา  
มีข้ันตอนการด าเนินการ ดังนี ้
 4.1 ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน รวมท้ังให้ค าปรึกษา แนะน าปัญหาเกี่ยวกับการขออนุญาตใช้ท่ีราช
พัสดุและท่ีดินของรัฐประเภทอื่นท่ีกรมชลประทานใช้ประโยชน์ 
 4.2 ตรวจสอบส าเนาหนังสืออนุญาต หากมีข้อผิดพลาดส่งส าเนาหนังสืออนุญาตให้โครงการแก้ไข 
 4.3 รวบรวมรายละเอียดการอนุญาต ลงในฐานข้อมูลการอนุญาตให้ใช้ท่ีราชพัสดุและท่ีดินของรัฐประเภท
อื่นท่ีกรมชลประทานใช้ประโยชน์ 

หมายเหตุ 
1. กรณีเจ้าหน้าท่ีผู้รับค าร้อง (ตามระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยการขอใช้และการจัดหาประโยชน์เก่ียวกับที่ราช

พัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน พ.ศ. 2551 ข้อ 6) หรือผู้อ านวยการส านักชลประทานเป็นผู้
พิจารณาไม่ให้ความยินยอม หรือไม่อนุญาตตามค าร้องขอของผู้ขออนุญาตโดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายว่าด้วย
การชลประทานหลวง โดยท าเป็นหนังสือ (ตามข้อ 9) และตามค าสั่งกรมชลประทานที่ ข 152/2555ข้อ 2.1 
วรรคท้าย ถือว่าเป็นค าสั่งทางปกครอง ดังน้ัน นอกจากข้อความในหนังสือจะต้องแจ้งเหตุผลข้อกฎหมาย ต้อง
ระบุข้อความว่าหากประสงค์จะอุทธรณ์ หรือโต้แย้งค าสั่งให้ผู้ขออนุญาตย่ืนอุทธรณ์ หรือโต้แย้งต่อเจ้าหน้าที่
ผู้ท าค าสั่งทางปกครองภายใน 15 วันนับแต่วันที่ผู้ขออนุญาตได้รับหนังสือแจ้ง (ถ้าไม่ก าหนดระยะเวลา 15 วัน 
สิทธิในการอุทธรณ์หรือโต้แย้งจะขยายเป็น 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง) 

2. เมื่อเจ้าหน้าท่ีผู้รับค าร้องหรือผู้อ านวยการส านักชลประทานได้รับหนังสืออุทธรณ์หรือโต้แย้งค าสั่งจากผู้ อุทธรณ์
แล้วจะต้องพิจารณาอุทธรณ์ หากมีความเห็นดังต่อไปน้ี 
2.1 เห็นด้วยกับค าอุทธรณ์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน  (โดยสรุปจะยินยอมหรืออนุญาต ) ให้ด าเนินการ

เปลี่ยนแปลงค าสั่งทางปกครองแล้วแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบเป็นหนังสือไม่เกิน  30 วัน นับแต่วันที่ได้รับ
อุทธรณ์ 

2.2 ไม่เห็นด้วยกับค าอุทธรณ์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน (โดยสรุปไม่ยินยอมหรือไม่อนุญาต) ให้รายงาน
ความเห็นพร้อมเหตุผลเสนออธิบดีกรมชลประทานผ่านผู้บังคับบัญชาตามสายการบังคับบัญชาโดยด่วน
ทั้งน้ีเพ่ืออธิบดีกรมชลประทานจะได้พิจารณาอุทธรณ์และแจ้งผลให้ผู้อุทธรณ์ทราบไม่เกิน  30 วันนับแต่
วันที่อธิบดีกรมชลประทานได้รับอุทธรณ์ 

3. กรณีเป็นการปฏิเสธผู้ขออนุญาตโดยส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้ผู้อ านวยการส านักชลประทานจัดท าหนังสือ
แจ้งผู้ขออนุญาตใช้สิทธ์ิอุทธรณ์หรือโต้แย้งค าสั่งไปยังส่วนราชการน้ัน 

(ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539) 
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เอกสารอ้างอิงของกระทรวงการคลัง และกรมธนารักษ์ 
1. พระราชบัญญัติท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2518 
2. กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้ 

และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2545 
3. กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้ 

และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับท่ีราชพัสดุ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 
4. กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้ 

และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับท่ีราชพัสดุ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549 
5. ค าส่ังกรมธนารักษ์ ท่ี 281/2549 ลงวันท่ี 15 พ.ค. 2549 เรื่อง การมอบอ านาจ 

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตามระบบบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 
6. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2552 
7. ค าส่ังกรมธนารักษ์ ท่ี 296/2553 ลงวันท่ี 29 มิถุนายน 2553 เรื่อง หลักเกณฑ์ 

การก าหนดอัตราค่าเช่า ค่าทดแทน และค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหา 
ประโยชน์ในท่ีราชพัสดุ 

8. ค าส่ังกรมธนารักษ์ ท่ี 508/2553 ลงวันท่ี 20 กันยายน 2553 เรื่องมอบอ านาจ 
ให้ธนารักษ์พื้นท่ี ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธนารักษ์ 

9. ค าส่ังกรมธนารักษ์ ท่ี 509/2553 ลงวันท่ี 20 กันยายน 2553 เรื่อง มอบอ านาจให้ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธนารักษ์ 
 

เอกสารอ้างอิงของกรมชลประทาน 
1. พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
2. ระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยการขอใช้และการจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับ 

ท่ีราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน พ.ศ. 2551 
3. ประกาศกรมชลประทานเรื่องการรกั ษามาตรฐานระยะเวลาการใหบ้ ริการ พ.ศ. 2552 
4. ค าส่ังกรมชลประทาน ท่ี ข 1021/2552 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ 

ปฏิบัติการขออนุญาตเกี่ยวกับท่ีราชพัสดุ และการจัดหาประโยชน์ในท่ีราชพัสดุ ลงวันท่ี 26 
พฤศจิกายน 2552 

5. บันทึกข้อความ ท่ี ฝผง. 881/2554 ลงวันท่ี 19 กรกฎาคม 2554 เรื่อง ขออนุมัติ 
ใช้รหัสและแบบฟอร์มท่ีปรับปรุงใหม่พร้อมยกเลิกรหัสและแบบฟอร์มเดิม 

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

7. ค าส่ังกรมชลประทานท่ี ข 151/2555 ลงวันท่ี 6 กุมภาพันธ ์2555 เรื่อง มอบอ านาจ 
ในการด าเนินการขอใช้ท่ีดินของรัฐทุกประเภท 

8. ค าส่ังกรมชลประทานท่ี ข152/2555 ลงวันท่ี 6 กุมภาพันธ ์2555 เรื่อง มอบอ านาจ 
ด าเนินการกรณีหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลอื่นขอใช้ท่ีดินของรัฐประเภทอื่นท่ี 
กรมชลประทานใช้ประโยชน์นอกเหนือจากท่ีราชพัสดุ 

9. มาตรฐานการเขียนแบบงานชลประทาน (กรอบช่ือแบบ) 
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5. การขออนุญาตระบายน้ าที่ผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียในทางน้ าชลประทาน 

1. ผู้ขออนุญาตยื่นค าร้องขอใช้ที่ดินต่อโครงการหรือหน่วยงานอื่นๆของกรมชลประทาน ตามที่ที่ดินนั้น 
ต้ังอยู่ โดยมีหลักฐานประกอบค าขออนุญาตของผู้ขออนุญาตใช้ที่ดิน แบ่งได้ดังนี้ 
 1.1 ส่วนราชการ (กระทรวง ทบวง กรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรอื่นของ
รัฐ) 
 1.1.1 ยื่นค าร้องขอใช้ท่ีดิน (แบบ ชป.393) ลงนามโดยผู้แทน กระทรวง ทบวง กรม องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐ องค์กรอื่นของรัฐ หรือผู้รับมอบอ านาจ (มีหนังสือมอบอ านาจ) 
 1.1.2 แผนท่ีแสดงจุดท่ีขออนุญาต แบบแปลน แผนผังท่ีแสดงรูปตัดตรงบริเวณท่ีขออนุญาต (ขนาด 
A1) พร้อมรายการค านวณท่ีมีวิศวกรซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติวิศวกร 
พ.ศ. 2542 ลงนามรับรอง โดยใช้เฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขา
ท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวงก าหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และ
หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
 1.1.3 ส าเนาหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ผู้ควบคุมการก่อสร้าง (ลงนาม
รับรองส าเนา) โดยใช้เฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาท่ีก าหนดไว้
ในกฎกระทรวงก าหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ระหว่างท าการก่อสร้างส่ิงปลูกสร้างใบอนุญาตต้องไม่หมดอายุ) 

 1.2 รัฐวิสาหกิจ 
  1.2.1 ยื่นค าร้องขอใช้ท่ีดิน (แบบ ชป.393) ลงนามโดยผู้แทนรัฐวิสาหกิจหรือผู้ได้รับมอบอ านาจ 
(มีหนังสือมอบอ านาจพร้อมท้ังติดอากรแสตมป์ 30 บาท) 
  1.2.2 แผนท่ีแสดงจุดท่ีขออนุญาต แบบแปลน แผนผังท่ีแสดงรูปตัดตรงบริเวณท่ีขออนุญาต 
(ขนาด A1) พร้อมรายการค านวณ ท่ีมีวิศวกรซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติ
วิศวกร พ.ศ. 2542 ลงนามรับรองโดยใช้เฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ตามสาขาท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวงก าหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 
และหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
  1.2.3 ส าเนาหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ผู้ควบคุมการก่อสร้าง (ลง
นามรับรองส าเนา) โดยใช้เฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาท่ี
ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงก าหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือ
รับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ระหว่างท าการก่อสร้างส่ิงปลูกสร้างใบอนุญาตต้องไม่หมดอายุ) 
 1.3 นิติบุคคล/บุคคลธรรมดา 
  1.3.1 ยื่นค าร้องขอใช้ท่ีดิน (แบบ ชป.393) 
  1.3.2 ต้นฉบับหนังสือรับรองนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รับรองไม่
เกิน 1 เดือน หรือส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลดังกล่าวพร้อมลงนามรับรองโดยกรรมการผู้มีอ านาจและ
ประทับตราส าคัญของนิติบุคคลนั้น หรือโดยหุ้นส่วนผู้จัดการผู้มีอ านาจ หรือหนังสือรับรองนิติบุคคลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 
  1.3.3 ส าเนาบัตรประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต (ลงนามรับรองส าเนา) 
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  1.3.4 ถ้ามีการมอบอ านาจ ต้องท าเป็นหนังสือมอบอ านาจติดอากรแสตมป์ 30 บาท พร้อมส าเนา
บัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน ของผู้มอบอ านาจและของผู้รับมอบอ านาจ (ลงนามรับรอง
ส าเนา) 
  1.3.5 หากเป็นบริษัท ห้างหุ้นส่วน ผู้มีสิทธิลงนามในหนังสือมอบอ านาจจะต้องเป็นกรรมการหรือ
หุ้นส่วนผู้จัดการผู้ท่ีมีอ านาจตามหนังสือของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (ลงนามรับรองส าเนา) 
  1.3.6 ส าเนาโฉนดท่ีดินของผู้ขออนุญาต (ลงนามรับรองส าเนา) 
  1.3.7 กรณีท่ีดินของผู้ขออนุญาตมีบุคคลหลายบุคคลเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวม  ดังปรากฏ
รายละเอียดในโฉนดท่ีดินท่ีแนบ เจ้าของกรรมสิทธิ์รวมท้ังหมดจะต้องลงนามในฐานะผู้ขออนุญาตตาม
แบบฟอร์มขออนุญาตใช้ท่ีราชพัสดุ (ชป.393) ทุกรายหรือมอบอ านาจให้บุคคลใดกระท าการแทน โดยต้องท า
เป็นหนังสือมอบอ านาจติดอากรแสตมป์ 30 บาท พร้อมส าเนาบัตรประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบ
อ านาจและผู้รับมอบอ านาจ (ลงนามรับรองส าเนา) 
  1.3.8 กรณีท่ีดินของผู้ขออนุญาตติดภาระจ านอง ต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้รับจ านอง 
  1.3.9 แผนท่ีแสดงจุดท่ีขออนุญาต แบบแปลน แผนผังท่ีแสดงรูปตัดตรงบริเวณท่ีขออนุญาต 
(ขนาด A1) พร้อมรายการค านวณ ท่ีมีวิศวกรซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติ
วิศวกร พ.ศ. 2542 ลงนามรับรอง โดยใช้เฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ตามสาขาท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวงก าหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 
และหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
  1.3.10 ส าเนาหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ผู้ควบคุมการก่อสร้าง (ลง
นามรับรองส าเนา) โดยใช้เฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาท่ี
ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงก าหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือ
รับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ระหว่างท าการก่อสร้างส่ิงปลูกสร้างใบอนุญาตฯ ต้องไม่
หมดอายุ) 

2. การด าเนินการตรวจสอบประเภทที่ดินที่ขออนุญาตใช้ โดยแบ่งท่ีดินท่ีขอใช้ ออกเป็น 2 กรณี คือ กรณีท่ี
ราชพัสดุ และกรณีท่ีดินของรัฐประเภทอื่นท่ีกรมชลประทานใช้ประโยชน์นอกเหนือจากท่ีราชพัสดุ 
 2.1 การด าเนินการในกรณีของที่ราชพัสดุ 
 2.1.1 การพิจารณาด าเนินการของโครงการ หรือหน่วยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่ที่ราชพัสดุ
นั้นต้ังอยู่ มีข้ันตอนการด าเนินการ ดังนี้ 
 2.1.1.1 ให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับค าร้องด าเนินการตรวจสอบประเภทท่ีราชพัสดุ และคุณสมบัติของผู้
ขอเข้าท าประโยชน์ ตลอดจนเอกสารหลักฐานท่ีจ าเป็นท่ีใช้ประกอบค าร้องนั้นโดยเร็ว 
 2.1.1.2 ถ้าค าร้องนั้นขัดกับหลักเกณฑ์การขอใช้หรือการจัดหาประโยชน์ในท่ีราชพัสดุในความ
ครอบครองของกรมชลประทาน และกฎหมายว่าด้วยการชลประทานหลวง ให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับค าร้องท าหนังสือ
ตอบแจ้งข้อขัดข้องให้ผู้ขอเข้าท าประโยชน์ทราบโดยตรง ภายใน 7 วันท าการ นับแต่วันรับค าร้อง 
 2.1.1.3 หากค าร้องนั้นถูกต้อง ให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับค าร้องมีหนังสือแจ้งผู้ขอเข้าท าประโยชน์ (ผู้ขอ
อนุญาต) ภายใน 3 วันท าการ และให้ผู้ขออนุญาตจัดท าแผนท่ีและผังบริเวณท่ีราชพัสดุท่ีขอใช้นั้นพร้อมท า
รายละเอียดประกอบแผนท่ีระบุหมายเลขท่ีดินตามหนังสือส าคัญหรือระวางหมุดหลักฐาน  เนื้อท่ีท่ีขอเข้าท า
ประโยชน์ลงในแผนท่ีให้ชัดเจน รวมท้ังน าส่งแบบแปลน รูปตัด ซึ่งแสดงรายละเอียดของส่ิงปลูกสร้างท่ีจะขอ
อนุญาตด าเนินการในท่ีดินท่ีขอใช้นั้น ส่งให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับค าร้องเพื่อจัดท าแบบรายงานตรวจสอบท่ีดิน และ
เปรียบเทียบรายละเอียดผังบริเวณต่อไป 
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 2.1.1.4 เจ้าหน้าท่ีของโครงการผู้รับค าร้อง ต้องจัดท าแผนท่ีแสดงจุดขออนุญาต ผังบริเวณ และ
รูปตัด ณ จุดขออนุญาตก่อสร้าง รวมทั้งแบบรูปตัดทางน้ าท่ีอยู่ด้านเหนือน้ าและด้านท้ายน้ าเป็นระยะ 20 เมตร
จากจุดขออนุญาต โดยรายละเอียดข้างต้นนี้ ต้องผ่านการลงนามเห็นชอบ อนุมัติในแบบและรายละเอียดจากผู้
มีอ านาจตามกรอบแบบเอกสารท่ีกรมชลประทานก าหนดแนบท้ายคู่มือนี้ 
 2.1.1.5 จัดท ารายงานตรวจสอบการขออนุญาต ชป.393/4 
 2.1.1.6 ให้ความเห็นทางด้านวิศวกรรม พิจารณาปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ต่องานชลประทาน
ให้เป็น ไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ค าส่ัง และหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง 
 2.1.1.7 หากมีความจ าเป็นจะก าหนดเงื่อนไขพิเศษนอกเหนือจากเงื่อนไขในหนังสืออนุญาต
ก าหนดได้ แต่ท้ังนี้ต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ค าส่ัง และหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง 
 2.1.1.8 ให้ผู้มีอ านาจท่ีโครงการท่ีก าหนดไว้ ลงนามก ากับในแบบแปลน รูปตัด ซึ่งแสดง
รายละเอียดของส่ิงปลูกสร้าง ท่ีผู้ขออนุญาตน าส่งท้ังหมด เพื่อน าเสนอผู้อ านวยการในสายการบังคับบัญชา
ต่อไป 
 2.1.1.9 ในกรณีท่ีผู้อ านวยการโครงการ หรือหน่วยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานท่ีท่ีราชพัสดุ
นั้นอยู่ในสายการบังคับบัญชาของส านักชลประทาน ให้น าเสนอผู้อ านวยการส านักชลประทานให้ความยินยอม
หรือไม่ให้ความยินยอมต่อไป 
 2.1.1.10 ในกรณีท่ีผู้อ านวยการส านักงานก่อสร้าง หรือหน่วยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานท่ีท่ี
ราชพัสดุนั้นไม่ได้อยู่ในสายการบังคับบัญชาของส านักชลประทาน ให้น าเสนอผู้อ านวยการตามสายการบังคับ
บัญชาของตนนั้น พิจารณาให้ความเห็นในการขอใช้ประโยชน์ร่วมกันก่อน แล้วจึงน าเสนอผู้อ านวยการส านัก
ชลประทานให้ความยินยอมหรือไม่ให้ความยินยอมต่อไป 

 2.1.2 การพิจารณาของส านักชลประทาน 
   2.1.2.1 ผู้อ านวยการส านักชลประทานด าเนินการพิจารณาให้ความยินยอมหรือไม่ให้ความ
ยินยอม (ตามระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยการขอใช้และการจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับท่ีราชพัสดุในความ
ครอบครองของกรมชลประทาน พ.ศ. 2551 ประกอบกฎหมายว่าด้วยการชลประทานหลวง) 
   2.1.2.2 กรณีให้ความยินยอม (อนุญาต) ให้ท าหนังสือลงนามแทนกรมชลประทาน ก าหนด
เงื่อนไข (ถ้ามี) พร้อมเอกสารการขออนุญาต ให้กรมธนารักษ์หรือผู้ว่าราชการจังหวัด หรือธนารักษ์พื้นท่ีผู้รับ
มอบอ านาจพิจารณา และส่งส าเนาแจ้งผู้ขออนุญาตรับทราบต่อไป 
   2.1.2.3 กรณีไม่ให้ความยินยอม (ไม่อนญุาต) ให้ท าหนังสือไม่อนุญาตโดยแจ้งเหตุผล ข้อ
กฎหมายให้ผู้ขออนุญาตทราบ 

 2.1.3 การพิจารณาของกรมธนารักษ์หรือผู้ว่าราชการจังหวัดหรือธนารักษ์พื้นที่ผู้รับมอบอ านาจ 
   2.1.3.1 เมื่ออธิบดีกรมธนารักษ์หรือผู้ว่าราชการจังหวัด หรือธนารักษ์พื้นท่ีผู้รับมอบอ านาจ
พิจารณาอนุญาตให้ใช้ท่ีราชพัสดุดังกล่าวแล้ว จึงให้ผู้ขออนุญาตช าระค่าทดแทนการใช้ประโยชน์ และแจ้งการ
อนุญาตใช้ให้กรมชลประทานทราบเพื่อด าเนินการต่อไป 
   2.1.3.2 ในกรณีอธิบดีกรมธนารักษ์ หรือผู้ว่าราชการจังหวัด หรือธนารักษ์พื้นท่ีผู้รับมอบ
อ านาจพิจารณาไม่อนุญาตให้ใช้ท่ีราชพัสดุดังกล่าว  จะแจ้งการไม่อนุญาตใช้ให้ ผู้ขออนุญาตและกรม
ชลประทานทราบต่อไป 
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 2.1.4 การออกหนังสืออนุญาตโครงการ หรือหน่วยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่ที่ราชพัสดุนั้น
ต้ังอยู่ 
   2.1.4.1 เมื่ออธิบดีกรมธนารักษ์ หรือผู้ว่าราชการจังหวัดหรือธนารักษ์พื้นท่ีผู้รับมอบอ านาจ
พิจารณา อนุญาตให้ใช้ท่ีดินและผู้ขอใช้ท่ีดินได้ช าระค่าทดแทนการใช้ประโยชน์พร้อมลงนามในบันทึกค า
ยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขในแบบกรมธนารักษ์แล้ว จึงมีหนังสือแจ้งการอนุญาตให้กรมชลประทานทราบและ
ต่อมาเมื่อกรมชลประทานโดยโครงการแจ้งผู้ขออนุญาตมาลงนามในหนังสืออนุญาต ผ.ย. 42 ผู้ขออนุญาตจึง
จะเริ่มด าเนินการก่อสร้างได้ภายหลังลงนามและตามเงื่อนไขในหนังสืออนุญาต 
   2.1.4.2 หนังสืออนุญาต ผ.ย. 42 นั้น มีการจัดท าจ านวน 4 ชุด ดังนี้ 
 - ต้นฉบับ เก็บไว้ทีโ่ครงการ 1 ชุด 
 - คู่ฉบับ เก็บไว้ที่ผู้รับอนุญาต 1 ชุด 
 - ส าเนา เก็บไว้ที่ส านักชลประทาน 1 ชุด 
 - ส าเนา เก็บไว้ที่กลุ่มงานการใช้พื้นท่ีด้านชลประทาน 1 ชุด 

 2.2 การด าเนินการในกรณีของที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์ นอกเหนอืจากที่ 
ราชพัสดุ 

 2.2.1 การพิจารณาด าเนินการของโครงการ หรือหน่วยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่ที่ดินของ
รัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์นอกเหนือจากที่ราชพัสดุนั้น ต้ังอยู่ มีข้ันตอนการด าเนินการ 
ดังนี ้
   2.2.1.1 ให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับค าร้องด าเนินการตรวจสอบประเภทท่ีดินท่ีมีผู้มาขออนุญาตใช้นั้นเป็น
ท่ีดินฯ ท่ีหน่วยงานของรัฐนั้นๆ ได้อนุญาตให้กรมชลประทานใช้ประโยชน์ภายในกรอบวัตถุประสงค์ท่ีขอใช้โดย
ต้องพิจารณาเงื่อนไขการได้รับอนุญาต และพิจารณาว่ามีข้อห้ามให้ผู้อื่นมาใช้ประโยชน์ร่วมได้หรือไม่ 
   2.2.1.2 หากหน่วยงานของรัฐท่ีอนุญาตให้กรมชลประทานใช้ประโยชน์ท่ีดินฯ ระบุเงื่อนไขห้าม
กรมชลประทานน าท่ีดินท่ีได้รับอนุญาตไปใช้นอกกิจการท่ีขอหรือไปให้ผู้อื่นใช้ประโยชน์ร่วมด้วยให้โครงการ
หรือหน่วยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานท่ีรับค าร้องนั้น  ท าหนังสือให้ผู้อ านวยการส านักชลประทาน 
ผู้อ านวยการส านักพัฒนาแหล่งน้ าขนาดกลาง ผู้อ านวยการส านักพัฒนาแหล่งน้ าขนาดใหญ่ตามสายการบังคับ
บัญชาแล้วแต่กรณี แจ้งตอบเหตุขัดข้องดังกล่าวให้ ผู้ขออนุญาตทราบ (ตามค าส่ังกรมชลประทานท่ี ข
152/2555) 
   2.2.1.3 หากหน่วยงานของรัฐท่ีอนุญาตให้กรมชลประทานใช้ประโยชน์ท่ีดินฯ ไม่ได้ระบุหรือมี
เงื่อนไขห้ามกรมชลประทานน าท่ีดินท่ีได้รับอนุญาต ไปให้ผู้อื่นใช้ประโยชน์ร่วมด้วย ให้โครงการหรือหน่วยงาน
อื่นๆ ของกรมชลประทานท่ีรับค าร้องนั้น ด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอเข้าท าประโยชน์ ตลอดจน
เอกสารหลักฐานท่ีจ าเป็นท่ีใช้ประกอบค าร้องนั้นโดยเร็ว  แล้วจัดท ารายงานตรวจสอบการขออนุญาต
ทชป.393/4 
   2.2.1.4 พิจารณาให้ความเห็นทางด้านวิศวกรรม โดยพิจารณาปัญหาและอุปสรรคต่างๆต่องาน
ชลประทาน ว่าค าร้องนั้นขัดกับการใช้ประโยชน์ในการชลประทาน ตามกฎหมายว่าด้วยการชลประทานหลวง 
กฎ ระเบียบ ประกาศ ค าส่ัง และหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง และหลักเกณฑ์ตามระเบียบกรมชลประทานว่าด้วย
การขอใช้และการจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับท่ีราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน พ.ศ. 2551 โดย
อนุโลมหรือไม่ 
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   2.2.1.5 หากเจ้าหน้าท่ีผู้รับค าร้องพิจารณาในเบื้องต้นตามข้อ 2.2.1.3 และ 2.2.1.4 แล้ว เห็น
ว่ามีข้อขัดข้องในการขอใช้ประโยชน์ร่วมกัน หรือมีข้อขัดข้องในด้านวิศวกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยการ
ชลประทานหลวง ฯลฯ ให้เสนอความเห็นข้อขัดข้องในการขอใช้ประโยชน์ร่วมกันหรือมีข้อขัดข้องในด้าน
วิศวกรรม ให้ผู้บังคับบัญชาตามสายการบังคับบัญชาพิจารณา 
   2.2.1.6 หากเจ้าหน้าท่ีผู้รับค าร้องพิจารณาในเบื้องต้นตามข้อ 2.2.1.3 และ 2.2.1.4 แล้ว เห็น
ว่าไม่มีข้อขัดข้องในการขอใช้ประโยชน์ร่วมกัน และไม่มีข้อขัดข้องในด้านวิศวกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยการ
ชลประทานหลวง ฯลฯ ให้ผู้ขออนุญาตจัดท าแผนท่ีและผังบริเวณท่ีดินของรัฐท่ีขอใช้นั้น พร้อมท ารายละเอียด
ประกอบแผนท่ีระบุหมายเลขท่ีดินตามหนังสือส าคัญหรือระวางหมุดหลักฐาน เนื้อที่ท่ีขอเข้าท าประโยชน์ลงใน
แผนท่ีให้ชัดเจน รวมท้ังน าส่งแบบแปลน รูปตัด ซึ่งแสดงรายระเอียดของส่ิงปลูกสร้างท่ีจะขออนุญาต
ด าเนินการในท่ีดินท่ีขอใช้นั้น ส่งให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับค าร้องเพื่อจัดท าแบบรายงานตรวจสอบท่ีดินและเปรียบเทียบ
รายละเอียดผังบริเวณต่อไป 
   2.2.1.7 เจ้าหน้าท่ีของโครงการผู้รับค าร้อง ต้องจัดท าแผนท่ีแสดงจุดขออนุญาต ผังบริเวณ และ
รูปตัด ณ จุดขออนุญาตก่อสร้าง รวมท้ังแบบรูปตัดทางน้ า ท่ีอยู่ด้านเหนือน้ า และด้านท้ายน้ า เป็นระยะ 20 
เมตร จากจุดขออนุญาต โดยรายละเอียดข้างต้นนี้ต้องผ่านการลงนามเห็นชอบ อนุมัติในแบบและรายละเอียด
จากผู้มีอ านาจตามกรอบแบบเอกสารท่ีกรมชลประทานก าหนดแนบท้ายคู่มือนี้ 
   2.2.1.8 หากมีความจ าเป็นจะก าหนดเงื่อนไขพิเศษนอกเหนือจากเงื่อนไขในหนังสืออนุญาต
ก าหนดได้แต่ท้ังนี้ต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ค าส่ัง และหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง 
   2.2.1.9 ให้ผู้มีอ านาจท่ีโครงการท่ีก าหนดไว้ลงนามก ากับในแบบแปลน  รูปตัด ซึ่งแสดง
รายละเอียดของส่ิงปลูกสร้างท่ีผู้ขออนุญาตน าส่งท้ังหมด เพื่อน าเสนอผู้อ านวยการในสายการบังคับบัญชา
ต่อไป 
   2.2.1.10 ในกรณีท่ีผู้อ านวยการโครงการ หรือหน่วยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานท่ีท่ีดินฯ นั้น 
อยู่ในสายการบังคับบัญชาของส านักชลประทาน ให้น าเสนอผู้อ านวยการส านักชลประทานให้ความยินยอม
หรือไม่ให้ความยินยอมต่อไป 
   2.2.1.11 ในกรณีท่ีผู้อ านวยการส านักงานก่อสร้าง หรือหน่วยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานท่ี
ท่ีดินฯ นั้นไม่ได้อยู่ในสายการบังคับบัญชาของส านักชลประทาน ให้น าเสนอผู้อ านวยการตามสายการบังคับ
บัญชาของตน พิจารณาให้ความเห็นในการขอใช้ประโยชน์ร่วมกันก่อนแล้วจึงน าเสนอผู้อ านวยการส านัก
ชลประทานให้ความยินยอมหรือไม่ให้ความยินยอมต่อไป 

 2.2.2 การพิจารณาของส านักชลประทาน 
   2.2.2.1 ผู้อ านวยการส านักชลประทานพิจารณาให้ความยินยอมหรือไม่ให้ความยินยอม (ตาม
ค าส่ังกรมชลประทานท่ี ข 152/2555 ประกอบกฎหมายว่าด้วยการชลประทานหลวง และตามระเบียบกรม
ชลประทานว่าด้วยการขอใช้และการจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับท่ีราชพัสดุในความครอบครองของ กรม
ชลประทาน พ.ศ. 2551 โดยอนุโลม ท้ังนี้ต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขของหน่วยงานของรัฐท่ีอนุญาตให้กรมชลประทานใช้ประโยชน์ในท่ีดินของรัฐประเภทนั้น) 
   2.2.2.2 กรณีให้ความยินยอม (อนุญาต) ให้ท าหนังสือลงนามแทนกรมชลประทาน แจ้งผู้ขอ
อนุญาตพร้อมก าหนดเงื่อนไข (ถ้ามี) เพื่อให้ผู้ขออนุญาตใช้ประกอบการยื่นค าขออนุญาตต่อหน่วยงานของรัฐท่ี
เกี่ยวข้อง ซึ่งท่ีดินนั้นต้ังอยู่เพื่อพิจารณาตามอ านาจและหน้าท่ี 
   2.2.2.3 กรณีไม่ให้ความยินยอม (ไม่อนุญาต) ให้ท าหนังสือไม่อนุญาตแจ้งผู้ขออนุญาตทราบ
โดยแจ้งเหตุผล ข้อกฎหมาย พร้อมแจ้งสิทธิการอุทธรณ์ภายใน 15วัน นับแต่วันท่ีผู้ขออนุญาตได้รับหนังสือแจ้ง 



- 90 - 
 

*-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 
คู่มือปฏิบัติงานการขอใช้ที่ราชพัสดุ และที่ดินของรัฐประเภทอ่ืนที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์ 

กรมชลประทาน 

 2.2.3 การพิจารณาของหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องซ่ึงมีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายในการอนุมัติ 
อนุญาตใช้ที่ดินของรัฐที่ตั้งอยู่ 
   2.2.3.1 เมื่อหน่วยงานของรัฐท่ีเกี่ยวข้องซึง่ท่ีดินนัน้ต้ังอยู่ พิจารณาอนุญาตให้ใช้ท่ีดินดังกล่าว
แล้วจะแจ้งให้ผู้ขออนุญาต (หรือได้แจ้งให้กรมชลประทานทราบด้วย) เพื่อด าเนินการต่อไป 
   2.2.3.2 ในกรณีหน่วยงานของรัฐท่ีเกี่ยวข้องซึ่งท่ีดินนั้นต้ังอยู่ พิจารณาไม่อนุญาตให้ใช้ท่ีดิน
ดังกล่าว จะแจ้งการไม่อนุญาตใช้ให้ผู้ขออนุญาต (หรือได้แจ้งให้กรมชลประทานทราบด้วย) 

 2.2.4 การออกหนังสืออนุญาตโครงการ หรือหน่วยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่ที่ดินของรัฐ
ประเภทอื่นที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์นอกเหนือจากที่ราชพัสดุ 
   2.2.4.1 เมื่อหน่วยงานของรัฐท่ีเกี่ยวข้องซึง่ท่ีดินนัน้ต้ังอยู่พิจารณาอนุญาตให้ใช้ท่ีดิน และผู้ขอ
ใช้ได้ด าเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ค าส่ัง และหลักเกณฑ์ของหน่วยงานของรัฐท่ีเกี่ยวข้องนั้น
แล้วจึงมีหนังสือแจ้งการอนุญาตให้กรมชลประทานทราบ 
   2.2.4.2 เมื่อกรมชลประทานโดยโครงการ แจ้งผู้ขออนุญาตมาลงนามในหนังสืออนุญาต ผ.ย. 
42 ผู้ขออนุญาตจึงจะเริ่มด าเนินการก่อสร้างได้ภายหลังลงนามและตามเงื่อนไขในหนังสืออนุญาต 
   2.2.4.3 หนังสืออนุญาต ผ.ย. 42 นั้น มีการจัดท าจ านวน 4 ชุด ดังนี้ 
 - ต้นฉบับ เก็บไว้ที่โครงการ 1 ชุด 
 - คู่ฉบับ เก็บไว้ที่ผู้รับอนุญาต 1 ชุด 
 - ส าเนา เก็บไว้ที่ส านักชลประทาน 1 ชุด 
 - ส าเนา เก็บไว้ที่กลุ่มงานการใช้พื้นท่ีด้านชลประทาน 1 ชุด 
 
3. การพิจารณาด้านวิศวกรรม 

 3.1 ตรวจสอบประเภททางน้ าชลประทานท่ีขออนุญาตระบายน้ าท่ีผ่านระบบบ าบัดน้ า 
 3.2 ถ้าเป็นคลองส่งน้ า แหล่งเก็บน้ า อ่างเก็บน้ า เข่ือนเก็บน้ า ท่ีกรมชลประทานก่อสร้างเอง จะไม่พิจารณา
อนุญาตให้ระบายน้ าลงอย่างเด็ดขาด (ถึงแม้จะผ่านการบ าบัดมาแล้ว) เพื่อเป็นมาตรการท่ีควบคุมไม่ให้เกิด
มลพิษในแหล่งน้ าอุปโภค-บริโภคของประชาชน 
 3.3 พิจารณาเรื่องการก่อสร้างท่ีขออนุญาตครั้งนี้ ต้องไม่กระทบต่อน้ าและทางน้ าชลประทาน หรืออาคาร
ชลประทานต่างๆ 
 3.4 ต้องมีการแจ้งปริมาณน้ าท่ีจะระบายลงให้ชัดเจนและแน่นอน เพื่อจะได้น าไปพิจารณาเปรียบเทียบกับ
ความสามารถในการรับน้ าเพิ่มของทางน้ าชลประทานและอาคารชลประทานต่างๆ  ณ จุดท่ีจะขอระบายและ
จุดอื่นท่ีมีความสัมพันธ์กัน 
 3.5 น้ าท่ีจะขอระบายลง จะต้องมีคุณภาพตามมาตรฐานน้ าท้ิงของกรมชลประทานท่ีก าหนดขึ้น 
ตามเอกสารท่ีแนบ 
 3.6 ต้องมีการก่อสร้างอาคารควบคุมน้ าท่ีระบายลงในทางน้ าชลประทาน โดยกรมชลประทานก าหนดให้มี
การติดต้ังวาล์วปิด - เปิด ท่ีปลายท่อระบายน้ าทุกตัว และสามารถใส่กุญแจ Lock วาล์วนั้นได้ด้วยตามแบบ
โครงร่างคร่าวๆท่ีแนบ และในการนี้กรมชลประทานต้องการก าหนดต าแหน่งอาคารควบคุมน้ าท่ีระบายให้อยู่ใน
เขตชลประทาน เพื่อจะได้มีสิทธิ์เข้าควบคุมและตรวจสอบดูแลการระบายน้ า นั้นๆได้ แต่หากมีความจ าเป็น ไม่
มีพื้นท่ีในเขตชลประทานท่ีจะก่อสร้างอาคารควบคุมน้ าท่ีระบายลงในทางน้ าชลประทานได้ก็จะพิจารณาเป็น
คราวๆ ให้มีการก่อสร้างอาคารควบคุมน้ าท่ีระบายในเขตท่ีดินอื่น แต่เจ้าของท่ีดินดังกล่าว ต้องมีหนังสือ
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อนุญาต ยินยอมให้เจ้าหน้าท่ีกรมชลประทานเข้าไปควบคุมและตรวจสอบการระบายน้ านี้ในท่ีดินดังกล่าวนั้น  
ได้โดยสะดวกทุกเวลาตลอดอายุสัญญาอนุญาตการระบายน้ านี้ 
 3.7 ตรวจดูแบบแปลนของผู้ขออนุญาต และแบบแปลนรูปตัด ผังบริเวณของโครงการท่ีมีการขออนุญาต
ระบายน้ าว่ามีความสอด คล้องกันหรือไม่ 
 3.8 เนื่องจากปัญหามลพิษท่ีเกิดขึ้นจากการระบายน้ าลงทางน้ าชลประทานทวีความรุนแรงขึ้นมาก กรม
ชลประทานจึงก าหนดหลักเกณฑ์เพิ่มเติม ดังนี้ 
  3.8.1 พิจารณาคุณลักษณะและปริมาณน้ าท่ีเป็นต้นเหตุ ของการขออนุญาตระบาย เพื่อป้องกันการ
เกิดผลกระทบอย่างรุน แรงต่อทางน้ าชลประทานและอาคารชลประทานต่างๆ  ในกรณีท่ีเกิดอุบัติเหตุจาก
ระบบการท างานต่างๆของ ผู้ขออนุญาตไม่สามารถด าเนินการได้ 
  3.8.2 พิจารณาตามความสามารถของระบบบ าบัดน้ าท่ีสามารถลดมลพิษให้น้ าท่ีจะขอระบายน้ าลงทาง
น้ าชลประทาน มีคุณภาพตามมาตรฐานน้ าท้ิงของกรมชลประทานท่ีก าหนดขึ้น ว่ามีศักยภาพและประสิทธิภาพ
ได้จริงตามแจ้งขอ และระบบบ าบัดน้ าเสียดังกล่าวต้องมีแบบแปลน ขั้นตอนการบ าบัดน้ ารายการค านวณการ
ออกแบบ แบบท่ีแสดงรายละเอียดระบบบ าบัดน้ า และต้องมีวิศวกรโยธาระดับสามัญหรือวิศวกรส่ิง แวดล้อม
ระดับสามัญ ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 ลงนามรับรอง
โดยใช้เฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวง
ก าหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือรับรองของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมรับรองการออกแบบและลงนามก ากับรายการค านวณ และการออกแบบ ประกอบกับ
เป็นไปตามข้อบังคับสภาวิศวกรท่ีเกี่ยวข้องด้วย 
  3.8.3 อาคารโครงสร้างต่างๆท่ีก่อสร้างในเขตท่ีดินชลประทานควบคุมดูแล  จะต้องน าเสนอแบบ
โครงสร้างพร้อมรายการค านวณท่ีมีวิศวกรซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติ
วิศวกร พ.ศ. 2542 ลงนามรับรอง โดยใช้เฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ตามสาขาท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวงก าหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550
และหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
  3.8.4 ผู้ขออนุญาตต้องมีหนังสือยืนยันกับกรมชลประทาน ว่ายอมรับผิดชอบค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายใน
การจัดการแก้ไขปัญหาท้ังหมด หากเกิดความเสียหายกับน้ าและทางน้ าชลประทานหรืออาคารชลประทาน 
หรือกับประชาชนท่ีได้รับผลกระทบ อันเกิดจากการกระท าของผู้ขออนุญาต 
 3.9 พิจารณาด าเนินการตามค าส่ังกรมชลประทานท่ี 73/2554 ลงวันท่ี 1 เมษายน 2554 เรื่องการป้องกัน 
และแก้ไขการระบายน้ าท่ีมีคุณภาพต่ าลงทางน้ าชลประทาน และทางน้ าท่ีต่อเช่ือมกับทางน้ าชลประทานในเขต
พื้นท่ีโครงการชลประทาน 

หมายเหตุ : 
 เมื่อได้พิจาณาปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ต่องานชลประทานแล้ว หากมีกรณีดังต่อไปนี้ให้ส่งเรื่องเสนอ
กรมชลประทาน โดยรองอธิบดีฝ่ายบ ารุงรักษา (ประธานคณะกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
ปฏิบัติการขออนุญาตเกี่ยวกับท่ีราชพัสดุและการจัดหาประโยชน์ในท่ีราชพัสดุ) เพื่อพิจารณาส่ังการต่อไป 
 ก. หากการพิจารณาทางด้านวิศวกรรมแล้วมีเงื่อนไขบางประการท่ีไม่สามารถปฏิบัติได้ หรือมีเงื่อนไข
เพิ่มเติม นอกเหนือจากท่ีก าหนด 
 ข. เป็นโครงการท่ีมีผลกระทบเกินขอบเขตของส านักชลประทาน 
 ค. เป็นโครงการท่ีเป็นแนวนโยบายของกรมชลประทาน 
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กรมชลประทาน 

4. กลุ่มงานการใช้พื้นที่ด้านชลประทาน ส่วนปรับปรุงบ ารุงรักษา ส านักบริหารจัดการน้ าและอุทกวิทยา 
มีข้ันตอนการด าเนินการ ดังนี ้
 4.1 ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน รวมทั้งให้ค าปรึกษา แนะน า ปัญหาเกี่ยวกับการขออนุญาตใช้ท่ีราช
พัสดุและท่ีดินของรัฐประเภทอื่นท่ีกรมชลประทานใช้ประโยชน์ 
 4.2 ตรวจสอบส าเนาหนังสืออนุญาต หากมีข้อผิดพลาดส่งส าเนาหนังสืออนุญาตให้โครงการแก้ไข 
 4.3 รวบรวมรายละเอียดการอนุญาต ลงในฐานข้อมูลการอนุญาตให้ใช้ท่ีราชพัสดุและท่ีดินของรัฐประเภท
อื่นท่ีกรมชลประทานใช้ประโยชน์ 

หมายเหตุ 
1. กรณีเจ้าหน้าท่ีผู้รับค าร้อง (ตามระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยการขอใช้และการจัดหาประโยชน์เก่ียวกับที่ราช

พัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน พ.ศ. 2551 ข้อ 6) หรือผู้อ านวยการส านักชลประทานเป็นผู้
พิจารณาไม่ให้ความยินยอม หรือไม่อนุญาตตามค าร้องขอของผู้ขออนุญาตโดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายว่าด้วย
การชลประทานหลวง โดยท าเป็นหนังสือ (ตามข้อ 9) และตามค าสั่งกรมชลประทานที ่ข 152/2555ข้อ 2.1 
วรรคท้าย ถือว่าเป็นค าสั่งทางปกครอง ดังน้ัน นอกจากข้อความในหนังสือจะต้องแจ้งเหตุผลข้อกฎหมาย ต้อง
ระบุข้อความว่าหากประสงค์จะอุทธรณ ์หรือโต้แย้งค าสั่งให้ผู้ขออนุญาตย่ืนอุทธรณ์ หรือโต้แย้งต่อเจ้าหน้าท่ี
ผู้ท าค าสั่งทางปกครองภายใน 15 วันนับแต่วันที่ผู้ขออนุญาตได้รับหนังสือแจ้ง (ถ้าไม่ก าหนดระยะเวลา 15 วัน 
สิทธิในการอุทธรณ์หรือโต้แย้งจะขยายเป็น 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง) 

2. เมื่อเจ้าหน้าท่ีผู้รับค าร้องหรือผู้อ านวยการส านักชลประทานได้รับหนังสืออุทธรณ์หรือโต้แย้งค าสั่งจากผู้อุทธรณ์
แล้วจะต้องพิจารณาอุทธรณ์ หากมีความเห็นดังต่อไปน้ี 
2.1 เห็นด้วยกับค าอุทธรณ์ไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วน (โดยสรปุจะยินยอมหรืออนุญาต) ให้ด าเนินการ

เปลี่ยนแปลงค าสั่งทางปกครองแล้วแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบเป็นหนังสือไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับ
อุทธรณ์ 

2.2 ไม่เห็นด้วยกับค าอุทธรณ์ไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วน (โดยสรุปไม่ยินยอมหรือไม่อนุญาต) ให้รายงาน
ความเห็นพร้อมเหตุผลเสนออธิบดีกรมชลประทานผ่านผูบ้ังคับบัญชาตามสายการบังคับบัญชาโดยด่วน
ทั้งน้ีเพ่ืออธิบดีกรมชลประทานจะได้พิจารณาอุทธรณ์และแจ้งผลให้ผู้อุทธรณ์ทราบไม่เกิน 30 วันนับแต่
วันที่อธิบดีกรมชลประทานได้รับอุทธรณ์ 

3. กรณีเป็นการปฏิเสธผู้ขออนุญาตโดยส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้ผู้อ านวยการส านักชลประทานจัดท า 
หนังสือแจ้งผู้ขออนุญาตใช้สิทธ์ิอุทธรณ์หรือโต้แย้งค าสั่งไปยังส่วนราชการน้ัน 

(ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539) 
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กรมชลประทาน 

เอกสารที่เกี่ยวข้องด้านวิศวกรรม 
1. ค าส่ังกรมชลประทาน ท่ี 73/2554 เรื่อง การป้องกันและแก้ไขการระบายน้ าท่ีมีคุณภาพต่ าลง 

ทางน้ าชลประทาน และทางน้ าท่ีต่อเช่ือมกับทางน้ าชลประทานในเขตพื้นท่ีโครงการชลประทาน 
2. มาตรฐานคุณภาพน้ าท้ิงในทางน้ าชลประทาน 
3. รายงานการประชุม เรื่อง การฝังท่อระบายน้ าลงคลองชลประทาน เมื่อวันท่ี 23 มีนาคม 2535 
4. บันทึกฝ่ายวิศวกรรม ส านักอุทกวิทยาและบริหารน้ า ท่ี อ. 157/2541 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2541 

เรื่อง การขออนุญาตระบายน้ าท้ิงลงทางน้ าชลประทาน 
5. แบบมาตรฐานอาคารควบคุมคุณภาพน้ าท้ิงลงทางน้ าชลประทาน หมายเลข 209000
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กรมชลประทาน 

เอกสารอ้างอิงของกระทรวงการคลัง และกรมธนารักษ์ 

1. พระราชบัญญัติท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2518 
2. กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้ 

และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2545 
3. กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้ 

และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับท่ีราชพัสดุ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 
4. กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้ 

และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับท่ีราชพัสดุ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549 
5. ค าส่ังกรมธนารักษ์ ท่ี 281/2549 ลงวันท่ี 15 พ.ค. 2549 เรื่อง การมอบอ านาจ 

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตามระบบบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 
6. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2552 
7. ค าส่ังกรมธนารักษ์ ท่ี 296/2553 ลงวันท่ี 29 มิถุนายน 2553 เรื่อง หลักเกณฑ์ 

การก าหนดอัตราค่าเช่า ค่าทดแทน และค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหา 
ประโยชน์ในท่ีราชพัสดุ 

8. ค าส่ังกรมธนารักษ์ ท่ี 508/2553 ลงวันท่ี 20 กันยายน 2553 เรื่องมอบอ านาจ 
ให้ธนารักษ์พื้นท่ี ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธนารักษ์ 

9. ค าส่ังกรมธนารักษ์ ท่ี 509/2553 ลงวันท่ี 20 กันยายน 2553 เรื่อง มอบอ านาจให้ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธนารักษ์ 

เอกสารอ้างอิงของกรมชลประทาน 
1. พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
2. ระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยการขอใช้และการจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับ 

ท่ีราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน พ.ศ. 2551 
3. ประกาศกรมชลประทานเรื่องการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ พ.ศ. 2552 
4. ค าส่ังกรมชลประทาน ท่ี ข 1021/2552 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ 

ปฏิบัติการขออนุญาตเกี่ยวกับท่ีราชพัสดุ และการจัดหาประโยชน์ในท่ีราชพัสดุ ลงวันท่ี 26 
พฤศจิกายน 2552 

5. บันทึกข้อความ ท่ี ฝผง. 881/2554 ลงวันท่ี 19 กรกฎาคม 2554 เรื่อง ขออนุมัติ 
ใช้รหัสและแบบฟอร์มท่ีปรับปรุงใหม่พร้อมยกเลิกรหัสและแบบฟอร์มเดิม 

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

7. ค าส่ังกรมชลประทานท่ี ข 151/2555 ลงวันท่ี 6 กุมภาพันธ ์2555 เรื่อง มอบอ านาจ 
ในการด าเนินการขอใช้ท่ีดินของรัฐทุกประเภท 

8. ค าส่ังกรมชลประทานท่ี ข152/2555 ลงวันท่ี 6 กุมภาพันธ ์2555 เรื่อง มอบอ านาจ 
ด าเนินการกรณีหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลอื่นขอใช้ท่ีดินของรัฐประเภทอื่นท่ี 
กรมชลประทานใช้ประโยชน์นอกเหนือจากท่ีราชพัสดุ 

9. มาตรฐานการเขียนแบบงานชลประทาน (กรอบช่ือแบบ) 
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6. การขออนุญาตใช้น้ าชลประทาน ต้ังโรงสูบน้ าและวางท่อส่งน้ า 

1. ผู้ขออนุญาตยื่นค าร้องขอใช้ที่ดินต่อโครงการหรือหน่วยงานอื่นๆของกรมชลประทาน ตามที่ที่ดินนั้น 
ต้ังอยู่ โดยมีหลักฐานประกอบค าขออนุญาตของผู้ขออนุญาตใช้ที่ดิน แบ่งได้ดังนี้ 
 1.1 ส่วนราชการ (กระทรวง ทบวง กรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรอื่นของ
รัฐ) 
  1.1.1 ยื่นค าร้องขอใช้ท่ีดิน (แบบ ชป.393) ลงนามโดยผู้แทน กระทรวง ทบวง กรม องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐ องค์กรอื่นของรัฐ หรือผู้รับมอบอ านาจ (มีหนังสือมอบอ านาจ) 
  1.1.2 แผนท่ีแสดงจุดท่ีขออนุญาต แบบแปลน แผนผังท่ีแสดงรูปตัดตรงบริเวณท่ีขออนุญาต (ขนาด 
A1) พร้อมรายการค านวณท่ีมีวิศวกรซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติวิศวกร 
พ.ศ. 2542 ลงนามรับรอง โดยใช้เฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขา
ท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวงก าหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และ
หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
  1.1.3 ส าเนาหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ผู้ควบคุมการก่อสร้าง (ลงนาม
รับรองส าเนา) โดยใช้เฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาท่ีก าหนดไว้
ในกฎกระทรวงก าหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ระหว่างท าการก่อสร้างส่ิงปลูกสร้างใบอนุญาตต้องไม่หมดอายุ) 

 1.2 รัฐวิสาหกิจ 
  1.2.1 ยื่นค าร้องขอใช้ท่ีดิน (แบบ ชป.393) ลงนามโดยผู้แทนรัฐวิสาหกิจหรือผู้ได้รับมอบอ านาจ (มี
หนังสือมอบอ านาจพร้อมท้ังติดอากรแสตมป์ 30 บาท) 
  1.2.2 แผนท่ีแสดงจุดท่ีขออนุญาต แบบแปลน แผนผังท่ีแสดงรูปตัดตรงบริเวณท่ีขออนุญาต (ขนาด 
A1) พร้อมรายการค านวณ ท่ีมีวิศวกรซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติวิศวกร  
พ.ศ. 2542 ลงนามรับรองโดยใช้เฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาท่ี
ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงก าหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือ
รับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
  1.2.3 ส าเนาหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ผู้ควบคุมการก่อสร้าง (ลงนาม
รับรองส าเนา) โดยใช้เฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาท่ีก าหนดไว้
ในกฎกระทรวงก าหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ระหว่างท าการก่อสร้างส่ิงปลูกสร้างใบอนุญาตต้องไม่หมดอายุ) 

 1.3 นิติบุคคล/บุคคลธรรมดา 
  1.3.1 ยื่นค าร้องขอใช้ท่ีดิน (แบบ ชป.393) 
  1.3.2 ต้นฉบับหนังสือรับรองนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รับรองไม่เกิน 1 
เดือน หรือส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลดังกล่าวพร้อมลงนามรับรองโดยกรรมการผู้มีอ านาจและประทับตรา
ส าคัญของนิติบุคคลนั้น หรือโดยหุ้นส่วนผู้จัดการผู้มีอ านาจ หรือหนังสือรับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ 
  1.3.3 ส าเนาบัตรประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต (ลงนามรับรองส าเนา) 
  1.3.4 ถ้ามีการมอบอ านาจ ต้องท าเป็นหนังสือมอบอ านาจติดอากรแสตมป์ 30 บาท พร้อมส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน ของผู้มอบอ านาจและของผู้รับมอบอ านาจ (ลงนามรับรองส าเนา) 
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  1.3.5 หากเป็นบริษัท ห้างหุ้นส่วน ผู้มีสิทธิลงนามในหนังสือมอบอ านาจจะต้องเป็นกรรมการหรือ
หุ้นส่วนผู้จัดการผู้ท่ีมีอ านาจตามหนังสือของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (ลงนามรับรองส าเนา) 
  1.3.6 ส าเนาโฉนดท่ีดินของผู้ขออนุญาต (ลงนามรับรองส าเนา) 
  1.3.7 กรณีท่ีดินของผู้ขออนุญาตมีบุคคลหลายบุคคลเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวม ดังปรากฏรายละเอียด
ในโฉนดท่ีดินท่ีแนบ เจ้าของกรรมสิทธิ์รวมท้ังหมดจะต้องลงนามในฐานะผู้ขออนุญาตตามแบบฟอร์มขอ
อนุญาตใช้ท่ีราชพัสดุ (ชป.393) ทุกรายหรือมอบอ านาจให้บุคคลใดกระท าการแทน โดยต้องท าเป็นหนังสือ
มอบอ านาจติดอากรแสตมป์ 30 บาท พร้อมส าเนาบัตรประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอ านาจและ
ผู้รับมอบอ านาจ (ลงนามรับรองส าเนา) 
  1.3.8 กรณีท่ีดินของผู้ขออนุญาตติดภาระจ านอง ต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้รับจ านอง 
  1.3.9 แผนท่ีแสดงจุดท่ีขออนุญาต แบบแปลน แผนผังท่ีแสดงรูปตัดตรงบริเวณท่ีขออนุญาต (ขนาด 
A1) พร้อมรายการค านวณ ท่ีมีวิศวกรซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติวิศวกร  
พ.ศ. 2542 ลงนามรับรอง โดยใช้เฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขา
ท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวงก าหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และ
หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
  1.3.10 ส าเนาหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ผู้ควบคุมการก่อสร้าง (ลงนาม
รับรองส าเนา) โดยใช้เฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาท่ีก าหนดไว้
ในกฎกระทรวงก าหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ระหว่างท าการก่อสร้างส่ิงปลูกสร้างใบอนุญาตฯ ต้องไม่หมดอายุ) 

2. การด าเนินการตรวจสอบประเภทที่ดินที่ขออนุญาตใช้ โดยแบ่งท่ีดินท่ีขอใช้ ออกเป็น 2 กรณี คือ กรณีท่ี
ราชพัสดุ และกรณีท่ีดินของรัฐประเภทอื่นท่ีกรมชลประทานใช้ประโยชน์นอกเหนือจากท่ีราชพัสดุ 

 2.1 การด าเนินการในกรณีของที่ราชพัสดุ 

  2.1.1 การพิจารณาด าเนินการของโครงการ หรือหน่วยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่ที่ราชพัสดุ
นั้นต้ังอยู่ มีข้ันตอนการด าเนินการ ดังนี้ 
   2.1.1.1 ให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับค าร้องด าเนินการตรวจสอบประเภทท่ีราชพัสดุ และคุณสมบัติของผู้
ขอเข้าท าประโยชน์ ตลอดจนเอกสารหลักฐานท่ีจ าเป็นท่ีใช้ประกอบค าร้องนั้นโดยเร็ว 
   2.1.1.2 ถ้าค าร้องนั้นขัดกับหลักเกณฑ์การขอใช้หรือการจัดหาประโยชน์ในท่ีราชพัสดุในความ
ครอบครองของกรมชลประทาน และกฎหมายว่าด้วยการชลประทานหลวง ให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับค าร้องท าหนังสือ
ตอบแจ้งข้อขัดข้องให้ผู้ขอเข้าท าประโยชน์ทราบโดยตรง ภายใน 7 วันท าการ นับแต่วันรับค าร้อง 
   2.1.1.3 หากค าร้องนั้นถูกต้อง ให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับค าร้องมีหนังสือแจ้งผู้ขอเข้าท าประโยชน์ (ผู้ขอ
อนุญาต) ภายใน 3 วันท าการ และให้ผู้ขออนุญาตจัดท าแผนท่ีและผังบริเวณท่ีราชพัสดุท่ีขอใช้นั้นพร้อมท า
รายละเอียดประกอบแผนท่ีระบุหมายเลขท่ีดินตามหนังสือส าคัญหรือระวางหมุดหลักฐาน เนื้อท่ีท่ีขอเข้าท า
ประโยชน์ลงในแผนท่ีให้ชัดเจน รวมท้ังน าส่งแบบแปลน รูปตัด ซึ่งแสดงรายละเอียดของส่ิงปลูกสร้างท่ีจะขอ
อนุญาตด าเนินการในท่ีดินท่ีขอใช้นั้น ส่งให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับค าร้องเพื่อจัดท าแบบรายงานตรวจสอบท่ีดิน และ
เปรียบเทียบรายละเอียดผังบริเวณต่อไป 
   2.1.1.4 เจ้าหน้าท่ีของโครงการผู้รับค าร้อง ต้องจัดท าแผนท่ีแสดงจุดขออนุญาต ผังบริเวณ และ
รูปตัด ณ จุดขออนุญาตก่อสร้าง รวมทั้งแบบรูปตัดทางน้ าท่ีอยู่ด้านเหนือน้ าและด้านท้ายน้ าเป็นระยะ 20 เมตร 



- 111 - 
 

*----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * 
คู่มือปฏิบัติงานการขอใช้ที่ราชพัสดุ และที่ดินของรัฐประเภทอ่ืนที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์ 

กรมชลประทาน 

จากจุดขออนุญาต โดยรายละเอียดข้างต้นนี้ ต้องผ่านการลงนามเห็นชอบ อนุมัติในแบบและรายละเอียดจากผู้
มีอ านาจตามกรอบแบบเอกสารท่ีกรมชลประทานก าหนดแนบท้ายคู่มือนี้ 
   2.1.1.5 จัดท ารายงานตรวจสอบการขออนุญาต ชป.393/5 
   2.1.1.6 ให้ความเห็นทางด้านวิศวกรรม พิจารณาปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ต่องานชลประทาน
ให้เป็น ไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ค าส่ัง และหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง 
   2.1.1.7 หากมีความจ าเป็นจะก าหนดเงื่อนไขพิเศษนอกเหนือจากเงื่อนไขในหนังสืออนุญาต
ก าหนดได้ แต่ท้ังนี้ต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ค าส่ัง และหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง 
   2.1.1.8 ให้ผู้มีอ านาจท่ีโครงการท่ีก าหนดไว้ ลงนามก ากับในแบบแปลน รูปตัด ซึ่งแสดง
รายละเอียดของส่ิงปลูกสร้าง ท่ีผู้ขออนุญาตน าส่งท้ังหมด เพื่อน าเสนอผู้อ านวยการในสายการบังคับบัญชา
ต่อไป 
   2.1.1.9 ในกรณีท่ีผู้อ านวยการโครงการ หรือหน่วยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานท่ีท่ีราชพัสดุ
นั้นอยู่ในสายการบังคับบัญชาของส านักชลประทาน ให้น าเสนอผู้อ านวยการส านักชลประทานให้ความยินยอม
หรือไม่ให้ความยินยอมต่อไป 
   2.1.1.10 ในกรณีท่ีผู้อ านวยการส านักงานก่อสร้าง หรือหน่วยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานท่ีท่ี
ราชพัสดุนั้นไม่ได้อยู่ในสายการบังคับบัญชาของส านักชลประทาน ให้น าเสนอผู้อ านวยการตามสายการบังคับ
บัญชาของตนนั้น พิจารณาให้ความเห็นในการขอใช้ประโยชน์ร่วมกันก่อน แล้วจึงน าเสนอผู้อ านวยการส านัก
ชลประทานให้ความยินยอมหรือไม่ให้ความยินยอมต่อไป 

  2.1.2 การพิจารณาของส านักชลประทาน 
   2.1.2.1 ผู้อ านวยการส านักชลประทานด าเนินการพิจารณาให้ความยินยอมหรือไม่ให้ความ
ยินยอม (ตามระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยการขอใช้และการจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับท่ีราชพัสดุในความ
ครอบครองของกรมชลประทาน พ.ศ. 2551 ประกอบกฎหมายว่าด้วยการชลประทานหลวง) 
   2.1.2.2 กรณีให้ความยินยอม (อนุญาต) ให้ท าหนังสือลงนามแทนกรมชลประทาน ก าหนด
เงื่อนไข (ถ้ามี) พร้อมเอกสารการขออนุญาต ให้กรมธนารักษ์หรือผู้ว่าราชการจังหวัด หรือธนารักษ์พื้นท่ีผู้รับ
มอบอ านาจพิจารณา และส่งส าเนาแจ้งผู้ขออนุญาต รับทราบต่อไป 
   2.1.2.3 กรณีไม่ให้ความยินยอม (ไม่อนุญาต) ให้ท าหนังสือไม่อนุญาตโดยแจ้งเหตุผล ข้อ
กฎหมายให้ผู้ขออนุญาตทราบ 

  2.1.3 การพิจารณาของกรมธนารักษ์หรือผู้ว่าราชการจังหวัดหรือธนารักษ์พื้นที่ผู้รับมอบอ านาจ 
   2.1.3.1 เมื่ออธิบดีกรมธนารักษ์หรือผู้ว่าราชการจังหวัด หรือธนารักษ์พื้นท่ีผู้รับมอบอ านาจ 
พิจารณาอนุญาตให้ใช้ท่ีราชพัสดุดังกล่าวแล้ว จึงให้ผู้ขออนุญาตช าระค่าทดแทนการใช้ประโยชน์ และแจ้ง 
การอนุญาตใช้ให้กรมชลประทานทราบเพื่อด าเนินการต่อไป 
   2.1.3.2 ในกรณีอธิบดีกรมธนารักษ์ หรือผู้ว่าราชการจังหวัด หรือธนารักษ์พื้นท่ีผู้รับมอบอ านาจ 
พิจารณาไม่อนุญาตให้ใช้ท่ีราชพัสดุดังกล่าว จะแจ้งการไม่อนุญาตใช้ให้ผู้ขออนุญาตและกรมชลประทาน 
ทราบต่อไป 

  2.1.4 การออกหนังสืออนุญาตโครงการ หรือหน่วยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่ที่ราชพัสดุนั้น
ต้ังอยู่ 
   2.1.4.1 เมื่ออธิบดีกรมธนารักษ์ หรือผู้ว่าราชการจังหวัดหรือธนารักษ์พื้นท่ีผู้รับมอบอ านาจ
พิจารณา อนุญาตให้ใช้ท่ีดินและผู้ขอใช้ท่ีดินได้ช าระค่าทดแทนการใช้ประโยชน์พร้อมลงนามในบันทึกค า
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กรมชลประทาน 

ยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขในแบบกรมธนารักษ์แล้ว จึงมีหนังสือแจ้งการอนุญาตให้กรมชลประทานทราบและ
ต่อมาเมื่อกรมชลประทานโดยโครงการแจ้งผู้ขออนุญาตมาลงนามในหนังสืออนุญาต ผ.ย. 38 ผู้ขออนุญาตจึง
จะเริ่มด าเนินการก่อสร้างได้ภายหลังลงนามและตามเงื่อนไขในหนังสืออนุญาต 
   2.1.4.2 หนังสืออนุญาต ผ.ย. 38 นั้น มีการจัดท าจ านวน 4 ชุด ดังนี้ 

- ต้นฉบับ เก็บไว้ที่โครงการ 1 ชุด 
- คู่ฉบับ เก็บไว้ที่ผู้รับอนุญาต 1 ชุด 
- ส าเนา เก็บไว้ที่ส านักชลประทาน 1 ชุด 
- ส าเนา เก็บไว้ที่กลุ่มงานการใช้พื้นท่ีด้านชลประทาน 1 ชุด 

 2.2 การด าเนินการในกรณีของที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์ นอกเหนือจากที่
ราชพัสดุ 

  2.2.1 การพิจารณาด าเนินการของโครงการ หรือหน่วยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่ที่ดินของ
รัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์นอกเหนือจากที่ราชพัสดุนั้น ต้ังอยู่ มีขั้นตอนการด าเนินการ 
ดังนี้ 
   2.2.1.1 ให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับค าร้องด าเนินการตรวจสอบประเภทท่ีดินท่ีมีผู้มาขออนุญาตใช้นั้นเป็น
ท่ีดินฯ ท่ีหน่วยงานของรัฐนั้นๆ ได้อนุญาตให้กรมชลประทานใช้ประโยชน์ภายในกรอบวัตถุประสงค์ท่ีขอใช้โดย
ต้องพิจารณาเงื่อนไขการได้รับอนุญาต และพิจารณาว่ามีข้อห้ามให้ผู้อื่นมาใช้ประโยชน์ร่วมได้หรือไม่ 
   2.2.1.2 หากหน่วยงานของรัฐท่ีอนุญาตให้กรมชลประทานใช้ประโยชน์ท่ีดินฯ ระบุเงื่อนไขห้าม
กรมชลประทานน าท่ีดินท่ีได้รับอนุญาตไปใช้นอกกิจการท่ีขอหรือไปให้ผู้อื่นใช้ประโยชน์ร่วมด้วยให้โครงการ
หรือหน่วยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานท่ีรับค าร้องนั้น ท าหนังสือให้ผู้อ านวยการส านักชลประทาน 
ผู้อ านวยการส านักพัฒนาแหล่งน้ าขนาดกลาง ผู้อ านวยการส านักพัฒนาแหล่งน้ าขนาดใหญ่ตามสายการบังคับ
บัญชาแล้วแต่กรณี แจ้งตอบเหตุขัดข้องดังกล่าวให้ ผู้ขออนุญาตทราบ (ตามค าส่ังกรมชลประทานท่ี ข 
152/2555) 
   2.2.1.3 หากหน่วยงานของรัฐท่ีอนุญาตให้กรมชลประทานใช้ประโยชน์ท่ีดินฯ ไม่ได้ระบุหรือมี
เงื่อนไขห้ามกรมชลประทานน าท่ีดินท่ีได้รับอนุญาต ไปให้ผู้อื่นใช้ประโยชน์ร่วมด้วย ให้โครงการหรือหน่วยงาน
อื่นๆ ของกรมชลประทานท่ีรับค าร้องนั้น ด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอเข้าท าประโยชน์ ตลอดจน
เอกสารหลักฐานท่ีจ าเป็นท่ีใช้ประกอบค าร้องนั้นโดยเร็ว  แล้วจัดท ารายงานตรวจสอบการขออนุญาต 
ชป.393/5 
   2.2.1.4 พิจารณาให้ความเห็นทางด้านวิศวกรรม โดยพิจารณาปัญหาและอุปสรรคต่างๆต่องาน
ชลประทาน ว่าค าร้องนั้นขัดกับการใช้ประโยชน์ในการชลประทาน ตามกฎหมายว่าด้วยการชลประทานหลวง 
กฎ ระเบียบ ประกาศ ค าส่ัง และหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง และหลักเกณฑ์ตามระเบียบกรมชลประทานว่าด้วย
การขอใช้และการจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับท่ีราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน พ.ศ. 2551 โดย
อนุโลมหรือไม่ 
   2.2.1.5 หากเจ้าหน้าท่ีผู้รับค าร้องพิจารณาในเบื้องต้นตามข้อ 2.2.1.3 และ 2.2.1.4 แล้ว เห็น
ว่ามีข้อขัดข้องในการขอใช้ประโยชน์ร่วมกัน หรือมีข้อขัดข้องในด้านวิศวกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยการ
ชลประทานหลวง ฯลฯ ให้เสนอความเห็นข้อขัดข้องในการขอใช้ประโยชน์ร่วมกันหรือมีข้อขัดข้องในด้าน
วิศวกรรม ให้ผู้บังคับบัญชาตามสายการบังคับบัญชาพิจารณา 
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กรมชลประทาน 

   2.2.1.6 หากเจ้าหน้าท่ีผู้รับค าร้องพิจารณาในเบื้องต้นตามข้อ 2.2.1.3 และ 2.2.1.4 แล้ว เห็น
ว่าไม่มีข้อขัดข้องในการขอใช้ประโยชน์ร่วมกัน และไม่มีข้อขัดข้องในด้านวิศวกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยการ
ชลประทานหลวง ฯลฯ ให้ผู้ขออนุญาตจัดท าแผนท่ีและผังบริเวณท่ีดินของรัฐท่ีขอใช้นั้น พร้อมท ารายละเอียด
ประกอบแผนท่ีระบุหมายเลขท่ีดินตามหนังสือส าคัญหรือระวางหมุดหลักฐาน เนื้อที่ท่ีขอเข้าท าประโยชน์ลงใน
แผนท่ีให้ชัดเจน รวมท้ังน าส่งแบบแปลน รูปตัด ซึ่งแสดงรายระเอียดของส่ิงปลูกสร้างท่ีจะขออนุญาต
ด าเนินการในท่ีดินท่ีขอใช้นั้น ส่งให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับค าร้องเพื่อจัดท าแบบรายงานตรวจสอบท่ีดินและเปรียบเทียบ
รายละเอียดผังบริเวณต่อไป 
   2.2.1.7 เจ้าหน้าท่ีของโครงการผู้รับค าร้อง ต้องจัดท าแผนท่ีแสดงจุดขออนุญาต ผังบริเวณ และ
รูปตัด ณ จุดขออนุญาตก่อสร้าง รวมทั้งแบบรูปตัดทางน้ า ท่ีอยู่ด้านเหนือน้ า และด้านท้ายน้ า เป็นระยะ 
20 เมตร จากจุดขออนุญาต โดยรายละเอียดข้างต้นนี้ต้องผ่านการลงนามเห็นชอบ  อนุมัติในแบบและ
รายละเอียดจากผู้มีอ านาจตามกรอบแบบเอกสารท่ีกรมชลประทานก าหนดแนบท้ายคู่มือนี้ 
   2.2.1.8 หากมีความจ าเป็นจะก าหนดเงื่อนไขพิเศษนอกเหนือจากเงื่อนไขในหนังสืออนุญาต
ก าหนดได้แต่ท้ังนี้ต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ค าส่ัง และหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง 
   2.2.1.9 ให้ผู้มีอ านาจท่ีโครงการท่ีก าหนดไว้ลงนามก ากับในแบบแปลน  รูปตัด ซึ่งแสดง
รายละเอียดของส่ิงปลูกสร้างท่ีผู้ขออนุญาตน าส่งท้ังหมด เพื่อน าเสนอผู้อ านวยการในสายการบังคับบัญชา
ต่อไป 
   2.2.1.10 ในกรณีท่ีผู้อ านวยการโครงการ หรือหน่วยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานท่ีท่ีดินฯ นั้น 
อยู่ในสายการบังคับบัญชาของส านักชลประทาน ให้น าเสนอผู้อ านวยการส านักชลประทานให้ความยินยอม
หรือไม่ให้ความยินยอมต่อไป 
   2.2.1.11 ในกรณีท่ีผู้อ านวยการส านักงานก่อสร้าง หรือหน่วยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานท่ี
ท่ีดินฯ นั้นไม่ได้อยู่ในสายการบังคับบัญชาของส านักชลประทาน ให้น าเสนอผู้อ านวยการตามสายการบังคับ
บัญชาของตน พิจารณาให้ความเห็นในการขอใช้ประโยชน์ร่วมกันก่อนแล้วจึงน าเสนอผู้อ านวยการส านัก
ชลประทานให้ความยินยอมหรือไม่ให้ความยินยอมต่อไป 
  2.2.2 การพิจารณาของส านักชลประทาน 
   2.2.2.1 ผู้อ านวยการส านักชลประทานพิจารณาให้ความยินยอมหรือไม่ให้ความยินยอม  (ตาม
ค าส่ังกรมชลประทานท่ี ข 152/2555 ประกอบกฎหมายว่าด้วยการชลประทานหลวง และตามระเบียบกรม
ชลประทานว่าด้วยการขอใช้และการจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับท่ีราชพัสดุในความครอบครองของกรม
ชลประทาน พ.ศ. 2551 โดยอนุโลม ท้ังนี้ต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขของหน่วยงานของรัฐท่ีอนุญาตให้กรมชลประทานใช้ประโยชน์ในท่ีดินของรัฐประเภทนั้น) 
   2.2.2.2 กรณีให้ความยินยอม (อนุญาต) ให้ท าหนังสือลงนามแทนกรมชลประทาน แจ้งผู้ขอ
อนุญาตพร้อมก าหนดเงื่อนไข (ถ้ามี) เพื่อให้ผู้ขออนุญาตใช้ประกอบการยื่นค าขออนุญาตต่อหน่วยงานของรัฐท่ี
เกี่ยวข้อง ซึ่งท่ีดินนั้นต้ังอยู่เพื่อพิจารณาตามอ านาจและหน้าท่ี 
   2.2.2.3 กรณีไม่ให้ความยินยอม (ไม่อนุญาต) ให้ท าหนังสือไม่อนุญาตแจ้งผู้ขออนุญาตทราบ 
โดยแจ้งเหตุผล ข้อกฎหมาย พร้อมแจ้งสิทธิการอุทธรณ์ภายใน 15 วัน นับแต่วันท่ีผู้ขออนุญาตได้รับหนังสือ
แจ้ง 
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  2.2.3 การพิจารณาของหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องซ่ึงมีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายในการอนุมัติ
อนุญาตใช้ที่ดินของรัฐที่ตั้งอยู่  
   2.2.3.1 เมื่อหน่วยงานของรัฐท่ีเกี่ยวข้องซึ่งท่ีดินนั้นต้ังอยู่ พิจารณาอนุญาตให้ใช้ท่ีดินดังกล่าว
แล้วจะแจ้งให้ผู้ขออนุญาต (หรือได้แจ้งให้กรมชลประทานทราบด้วย) เพื่อด าเนินการต่อไป 
   2.2.3.2 ในกรณีหน่วยงานของรัฐท่ีเกี่ยวข้องซึ่งท่ีดินนั้นต้ังอยู่ พิจารณาไม่อนุญาตให้ใช้ท่ีดิน
ดังกล่าว จะแจ้งการไม่อนุญาตใช้ให้ผู้ขออนุญาต (หรือได้แจ้งให้กรมชลประทานทราบด้วย) 

  2.2.4 การออกหนังสืออนุญาตโครงการ หรือหน่วยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่ที่ดินของรัฐ
ประเภทอื่นที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์นอกเหนือจากที่ราชพัสดุ 
   2.2.4.1 เมื่อหน่วยงานของรัฐท่ีเกี่ยวข้องซึ่งท่ีดินนั้นต้ังอยู่พิจารณาอนุญาตให้ใช้ท่ีดิน และผู้ขอ
ใช้ได้ด าเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ค าส่ัง และหลักเกณฑ์ของหน่วยงานของรัฐท่ีเกี่ยวข้องนั้น
แล้วจึงมีหนังสือแจ้งการอนุญาตให้กรมชลประทานทราบ 
   2.2.4.2 เมื่อกรมชลประทานโดยโครงการ แจ้งผู้ขออนุญาตมาลงนามในหนังสืออนุญาต ผ.ย. 
38 ผู้ขออนุญาตจึงจะเริ่มด าเนินการก่อสร้างได้ภายหลังลงนามและตามเงื่อนไขในหนังสืออนุญาต 
   2.2.4.3 หนังสืออนุญาต ผ.ย. 38 นั้น มีการจัดท าจ านวน 4 ชุด ดังนี้ 

- ต้นฉบับ เก็บไว้ที่โครงการ 1 ชุด 
- คู่ฉบับ เก็บไว้ที่ผู้รับอนุญาต 1 ชุด 
- ส าเนา เก็บไว้ที่ส านักชลประทาน 1 ชุด 
- ส าเนา เก็บไว้ที่กลุ่มงานการใช้พื้นท่ีด้านชลประทาน 1 ชุด 

3. การพิจารณาด้านวิศวกรรม 
 3.1 ตรวจสอบประเภททางน้ าและประเภทท่ีดินท่ีขออนุญาตสร้าง 
 3.2 พิจารณาเรื่องการก่อสร้างท่ีขออนุญาตครั้งนี้ ต้องไม่กระทบต่อน้ าและทางน้ าชลประทานหรืออาคาร
ชลประทานต่างๆ 
 3.3 ตรวจสอบปริมาณต้นทุนท่ีมีอยู่ เมื่อหักปริมาณน้ าท่ีได้อนุญาตผู้ใช้น้ ารายอื่นใช้น้ าไปแล้ว  มีเหลือ
พอท่ีจะพิจารณาให้ผู้ขอใช้น้ ารายนี้ใช้น้ าในปริมาณน้ าท่ีขอได้หรือไม่ 
 3.4 ตรวจสอบเพิ่มเติมว่าน้ าชลประทานท่ีขออนุญาตน าไปใช้นั้น  จะสร้างปัญหาและผลกระทบให้เกิด
มลภาวะเป็นพิษต่อพื้นท่ีชลประทานหรือทางน้ าชลประทานตามมาภายหลังหรือไม่ 
 3.5 การก่อสร้างโรงสูบน้ า ควรพิจารณาก่อสร้างใกล้เขตชลประทาน หรือแนวหลักเขตท่ีดินของราษฎรเป็น
หลัก (โดยท่ัวไปไม่เกิน 2.00 เมตร) เพื่อท่ีจะได้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินกิจกรรมชลประทานในอนาคต 
 3.6 ตรวจสอบระดับน้ าต่ าสุดและสูงสุดของทางน้ าท่ีขออนุญาตก่อสร้างจากแบบก่อสร้างท่ีก าหนด หากไม่มี
แบบก่อสร้างให้ใช้จากบัญชีระดับน้ าย้อนหลัง 10 ปี ท่ีจัดท าขึ้นอย่างถูกหลักวิชาการ เพื่อพิจารณาความ
เหมาะสมในการก าหนดระดับของโรงสูบน้ า ท่อสูบน้ าและท่อส่งน้ าชลประทาน 
 3.7 ในกรณีการวางท่อสูบน้ า ท่อส่งน้ า ให้พิจารณาหลักการเดียวกันกับการวางท่อประปาเป็นหลัก 
 3.8 ต้องมีการติดต้ังมาตรวัดน้ า เพื่อท่ีจะสามารถตรวจสอบปริมาณน้ าท่ีสูบเอาไปใช้ได้ 
 3.9 ต าแหน่งของมาตรวัดน้ า ควรอยู่ในเขตชลประทานเพื่อให้เจ้าหน้าท่ีของชลประทานสามารถตรวจสอบ
และอ่านมาตรได้ แต่หากไม่สามารถติดต้ังในเขตประทานได้ ผู้ขออนุญาตต้องมีหนังสืออนุญาตให้เจ้าหน้าท่ีของ
ชลประทานสามารถเข้าไปตรวจสอบและอ่านมาตรวัดน้ าได้โดยสะดวก 
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 3.10 ผู้ขออนุญาตต้องมีหนังสือยืนยันกับกรมชลประทาน ว่ายอมรับผิดชอบค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายในการ
จัดการแก้ไขปัญหาท้ังหมด หากเกิดความเสียหายกับน้ าและทางน้ าชลประทานหรืออาคารชลประทานหรือกับ
ประชาชนท่ีได้รับผลกระทบ อันเกิดจากการกระท าของผู้ขออนุญาต 
 3.11 ตรวจดูแบบแปลนของผู้ขออนุญาต แนววางท่อสูบน้ า ท่อส่งน้ า และแบบแปลนรูปตัด ผังบริเวณของ
โครงการฯ ท่ีแนววางท่อสูบน้ า ท่อส่งน้ าผ่าน พร้อมท้ังแบบก่อสร้างโรงสูบน้ าว่ามีความสอดคล้องกันหรือไม่ 
หมายเหตุ : 
 เมื่อได้พิจารณาปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ต่องานชลประทานแล้ว หากมีกรณีดังต่อไปนี้ให้ส่งเรื่อง
เสนอกรมชลประทาน โดยรองอธิบดีฝ่ายบ ารุงรักษา (ประธานคณะกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
ปฏิบัติ การขออนุญาตเกี่ยวกับท่ีราชพัสดุและการจัดหาประโยชน์ในท่ีราชพัสดุ) เพื่อพิจารณาส่ังการต่อไป 
 ก. หากการพิจารณาทางด้านวิศวกรรมแล้วมีเงื่อนไขบางประการท่ีไม่สามารถปฏิบัติได้ หรือมีเงื่อนไข
เพิ่มเติม นอกเหนือจากท่ีก าหนด 
 ข. เป็นโครงการท่ีมีผลกระทบเกินขอบเขตของส านักชลประทาน 
 ค. เป็นโครงการท่ีเป็นแนวนโยบายของกรมชลประทาน 
4. กลุ่มงานการใช้พื้นที่ด้านชลประทาน ส่วนปรับปรุงบ ารุงรักษา ส านักบริหารจัดการน้ าและอุทกวิทยา 
มีข้ันตอนการด าเนินการ ดังนี้ 
 4.1 ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน รวมท้ังให้ค าปรึกษา แนะน าปัญหาเกี่ยวกับการขออนุญาตใช้ท่ีราช
พัสดุและท่ีดินของรัฐประเภทอื่นท่ีกรมชลประทานใช้ประโยชน์ 
 4.2 ตรวจสอบส าเนาหนังสืออนุญาต หากมีข้อผิดพลาดส่งส าเนาหนังสืออนุญาตให้โครงการแก้ไข 
 4.3 รวบรวมรายละเอียดการอนุญาต ลงในฐานข้อมูลการอนุญาตให้ใช้ท่ีราชพัสดุและท่ีดินของรัฐประเภท
อื่นท่ีกรมชลประทานใช้ประโยชน์ 
หมายเหตุ 

1. กรณีเจ้าหน้าท่ีผู้รับค าร้อง (ตามระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยการขอใช้และการจัดหาประโยชน์เก่ียวกับที่ราช
พัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน พ.ศ. 2551 ข้อ 6) หรือผู้อ านวยการส านักชลประทานเป็นผู้
พิจารณาไม่ให้ความยินยอม หรือไม่อนุญาตตามค าร้องขอของผู้ขออนุญาตโดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายว่าด้วย
การชลประทานหลวง โดยท าเป็นหนังสือ (ตามข้อ 9) และตามค าสั่งกรมชลประทานที่ ข 152/2555ข้อ 2.1 
วรรคท้าย ถือว่าเป็นค าสั่งทางปกครอง ดังน้ัน นอกจากข้อความในหนังสือจะต้องแจ้งเหตุผลข้อกฎหมาย ต้อง
ระบุข้อความว่าหากประสงค์จะอุทธรณ์ หรือโต้แย้งค าสั่งให้ผู้ขออนุญาตย่ืนอุทธรณ์ หรือโต้แย้งต่อเจ้าหน้าที่
ผู้ท าค าสั่งทางปกครองภายใน 15 วันนับแต่วันที่ผู้ขออนุญาตได้รับหนังสือแจ้ง (ถ้าไม่ก าหนดระยะเวลา 15 วัน 
สิทธิในการอุทธรณ์หรือโต้แย้งจะขยายเป็น 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง) 

2. เมื่อเจ้าหน้าท่ีผู้รับค าร้องหรือผู้อ านวยการส านักชลประทานได้รับหนังสืออุทธรณ์หรือโต้แย้งค าสั่งจากผู้อุทธรณ์
แล้วจะต้องพิจารณาอุทธรณ์ หากมีความเห็นดังต่อไปน้ี 
2.1 เห็นด้วยกับค าอุทธรณ์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน (โดยสรุปจะยินยอมหรืออนุญาต ) ให้ด าเนินการ

เปลี่ยนแปลงค าสั่งทางปกครองแล้วแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบเป็นหนังสือไม่เกิน  30 วัน นับแต่วันที่ได้รับ
อุทธรณ์ 

2.2 ไม่เห็นด้วยกับค าอุทธรณ์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน (โดยสรุปไม่ยินยอมหรือไม่อนุญาต) ให้รายงาน
ความเห็นพร้อมเหตุผลเสนออธิบดีกรมชลประทานผ่านผู้บังคับบัญชาตามสายการบังคับบัญชาโดยด่วน
ทั้งน้ีเพ่ืออธิบดีกรมชลประทานจะได้พิจารณาอุทธรณ์และแจ้งผลให้ผู้อุทธรณ์ทราบไม่เกิน  30 วันนับแต่
วันที่อธิบดีกรมชลประทานได้รับอุทธรณ์ 

3. กรณีเป็นการปฏิเสธผู้ขออนุญาตโดยส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้ผู้อ านวยการส านักชลประทานจัดท าหนังสือ
แจ้งผู้ขออนุญาตใช้สิทธ์ิอุทธรณ์หรือโต้แย้งค าสั่งไปยังส่วนราชการน้ัน 

(ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539) 
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เอกสารอ้างอิงของกระทรวงการคลัง และกรมธนารักษ์ 
1. พระราชบัญญัติท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2518 
2. กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้ 

และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2545 
3. กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้ 

และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับท่ีราชพัสดุ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 
4. กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้ 

และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับท่ีราชพัสดุ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549 
5. ค าส่ังกรมธนารักษ์ ท่ี 281/2549 ลงวันท่ี 15 พ.ค. 2549 เรื่อง การมอบอ านาจ 

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตามระบบบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 
6. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2552 
7. ค าส่ังกรมธนารักษ์ ท่ี 296/2553 ลงวันท่ี 29 มิถุนายน 2553 เรื่อง หลักเกณฑ์ 

การก าหนดอัตราค่าเช่า ค่าทดแทน และค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหา 
ประโยชน์ในท่ีราชพัสดุ 

8. ค าส่ังกรมธนารักษ์ ท่ี 508/2553 ลงวันท่ี 20 กันยายน 2553 เรื่องมอบอ านาจ 
ให้ธนารักษ์พื้นท่ี ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธนารักษ์ 

9. ค าส่ังกรมธนารักษ์ ท่ี 509/2553 ลงวันท่ี 20 กันยายน 2553 เรื่อง มอบอ านาจให้ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธนารักษ์ 

เอกสารอ้างอิงของกรมชลประทาน 
1. พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
2. ระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยการขอใช้และการจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับ 

ท่ีราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน พ.ศ. 2551 
3. ประกาศกรมชลประทานเรื่องการรกั ษามาตรฐานระยะเวลาการใหบ้ รก ิาร พ.ศ. 2552 
4. ค าส่ังกรมชลประทาน ท่ี ข 1021/2552 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ 

ปฏิบัติการขออนุญาตเกี่ยวกับท่ีราชพัสดุ และการจัดหาประโยชน์ในท่ีราชพัสดุ ลงวันท่ี 26 
พฤศจิกายน 2552 

5. บันทึกข้อความ ท่ี ฝผง. 881/2554 ลงวันท่ี 19 กรกฎาคม 2554 เรื่อง ขออนุมัติ 
ใช้รหัสและแบบฟอร์มท่ีปรับปรุงใหม่พร้อมยกเลิกรหัสและแบบฟอร์มเดิม 

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

7. ค าส่ังกรมชลประทานท่ี ข 151/2555 ลงวันท่ี 6 กุมภาพันธ ์2555 เรื่อง มอบอ านาจ 
ในการด าเนินการขอใช้ท่ีดินของรัฐทุกประเภท 

8. ค าส่ังกรมชลประทานท่ี ข152/2555 ลงวันท่ี 6 กุมภาพันธ ์2555 เรื่อง มอบอ านาจ 
ด าเนินการกรณีหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลอื่นขอใช้ท่ีดินของรัฐประเภทอื่นท่ี 
กรมชลประทานใช้ประโยชน์นอกเหนือจากท่ีราชพัสดุ 

9. มาตรฐานการเขียนแบบงานชลประทาน (กรอบช่ือแบบ) 
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7. การขออนุญาตปักเสา พาดสายหรือร้อยสายไฟฟ้า/โทรศัพท์ในเขตชลประทาน 

1. ผู้ขออนุญาตยื่นค าร้องขอใช้ที่ดินต่อโครงการหรือหน่วยงานอื่นๆของกรมชลประทาน ตามที่ที่ดินนั้น 
ต้ังอยู่ โดยมีหลักฐานประกอบค าขออนุญาตของผู้ขออนุญาตใช้ที่ดิน แบ่งได้ดังนี้ 

 1.1 ส่วนราชการ (กระทรวง ทบวง กรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กร
อื่นของรัฐ) 
  1.1.1 ยื่นค าร้องขอใช้ท่ีดิน (แบบ ชป.393) ลงนามโดยผู้แทน กระทรวง ทบวง กรม องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐ องค์กรอื่นของรัฐ หรือผู้รับมอบอ านาจ (มีหนังสือมอบอ านาจ) 
  1.1.2 แผนท่ีแสดงจุดท่ีขออนุญาต แบบแปลน แผนผังท่ีแสดงรูปตัดตรงบริเวณท่ีขออนุญาต 
(ขนาด A1) พร้อมรายการค านวณท่ีมีวิศวกรซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติ
วิศวกร พ.ศ. 2542 ลงนามรับรอง โดยใช้เฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ตามสาขาท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวงก าหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 
และหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
  1.1.3 ส าเนาหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ผู้ควบคุมการก่อสร้าง (ลง
นามรับรองส าเนาโดยใช้เฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาท่ีก าหนด
ไว้ในกฎกระทรวงก าหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ระหว่างท าการก่อสร้างส่ิงปลูกสร้างใบอนุญาตต้องไม่หมดอายุ) 

 1.2 รัฐวิสาหกิจ 
  1.2.1 ยื่นค าร้องขอใช้ท่ีดิน (แบบ ชป.393) ลงนามโดยผู้แทนรัฐวิสาหกิจหรือผู้ได้รับมอบอ านาจ 
(มีหนังสือมอบอ านาจพร้อมท้ังติดอากรแสตมป์ 30 บาท) 
  1.2.2 แผนท่ีแสดงจุดท่ีขออนุญาต แบบแปลน แผนผังท่ีแสดงรูปตัดตรงบริเวณท่ีขออนุญาต 
(ขนาด A1) พร้อมรายการค านวณ ท่ีมีวิศวกรซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติ 
วิศวกร พ.ศ. 2542 ลงนามรับรองโดยใช้เฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
ตามสาขาท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวงก าหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 
และหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
  1.2.3 ส าเนาหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ผู้ควบคุมการก่อสร้าง (ลง
นาม 
รับรองส าเนา) โดยใช้เฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาท่ีก าหนดไว้
ในกฎกระทรวงก าหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ระหว่างท าการก่อสร้างส่ิงปลูกสร้างใบอนุญาตต้องไม่หมดอายุ) 

 1.3 นิติบุคคล/บุคคลธรรมดา 
  1.3.1 ยื่นค าร้องขอใช้ท่ีดิน (แบบ ชป.393) 
  1.3.2 ต้นฉบับหนังสือรับรองนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รับรองไม่
เกิน 1 เดือน หรือส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลดังกล่าวพร้อมลงนามรับรองโดยกรรมการผู้มีอ านาจและ
ประทับตราส าคัญของนิติบุคคลนั้น หรือโดยหุ้นส่วนผู้จัดการผู้มีอ านาจ หรือหนังสือรับรองนิติบุคคลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 
  1.3.3 ส าเนาบัตรประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต (ลงนามรับรองส าเนา) 
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  1.3.4 ถ้ามีการมอบอ านาจ ต้องท าเป็นหนังสือมอบอ านาจติดอากรแสตมป์ 30 บาท พร้อมส าเนา
บัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน ของผู้มอบอ านาจและของผู้รับมอบอ านาจ (ลงนามรับรอง
ส าเนา) 
  1.3.5 หากเป็นบริษัท ห้างหุ้นส่วน ผู้มีสิทธิลงนามในหนังสือมอบอ านาจจะต้องเป็นกรรมการหรือ
หุ้นส่วนผู้จัดการผู้ท่ีมีอ านาจตามหนังสือของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (ลงนามรับรองส าเนา) 
  1.3.6 ส าเนาโฉนดท่ีดินของผู้ขออนุญาต (ลงนามรับรองส าเนา) 
  1.3.7 กรณีท่ีดินของผู้ขออนุญาตมีบุคคลหลายบุคคลเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวม  ดังปรากฏ
รายละเอียดในโฉนดท่ีดินท่ีแนบ เจ้าของกรรมสิทธิ์รวมท้ังหมดจะต้องลงนามในฐานะผู้ขออนุญาตตาม
แบบฟอร์มขออนุญาตใช้ท่ีราชพัสดุ (ชป.393) ทุกรายหรือมอบอ านาจให้บุคคลใดกระท าการแทน โดยต้องท า
เป็นหนังสือมอบอ านาจติดอากรแสตมป์ 30 บาท พร้อมส าเนาบัตรประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบ
อ านาจและผู้รับมอบอ านาจ (ลงนามรับรองส าเนา) 
  1.3.8 กรณีท่ีดินของผู้ขออนุญาตติดภาระจ านอง ต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้รับจ านอง 
  1.3.9 แผนท่ีแสดงจุดท่ีขออนุญาต แบบแปลน แผนผังท่ีแสดงรูปตัดตรงบริเวณท่ีขออนุญาต 
(ขนาด A1) พร้อมรายการค านวณ ท่ีมีวิศวกรซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติ
วิศวกร พ.ศ. 2542 ลงนามรับรอง โดยใช้เฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ตามสาขาท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวงก าหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 
และหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
  1.3.10 ส าเนาหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ผู้ควบคุมการก่อสร้าง (ลง
นามรับรองส าเนา) โดยใช้เฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาท่ี
ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงก าหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือ
รับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ระหว่างท าการก่อสร้างส่ิงปลูกสร้างใบอนุญาตฯ ต้องไม่
หมดอายุ) 

2. การด าเนินการตรวจสอบประเภทที่ดินที่ขออนุญาตใช้ โดยแบ่งท่ีดินท่ีขอใช้ ออกเป็น 2 กรณี คือ กรณีท่ี
ราชพัสดุ และกรณีท่ีดินของรัฐประเภทอื่นท่ีกรมชลประทานใช้ประโยชน์นอกเหนือจากท่ีราชพัสดุ 

 2.1 การด าเนินการในกรณีของที่ราชพัสดุ 

  2.1.1 การพิจารณาด าเนินการของโครงการ หรือหน่วยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่ที่ราช
พัสดุนั้นต้ังอยู่ มีข้ันตอนการด าเนินการ ดังนี้ 

   2.1.1.1 ให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับค าร้องด าเนินการตรวจสอบประเภทท่ีราชพัสดุ และคุณสมบัติ
ของผู้ขอเข้าท าประโยชน์ ตลอดจนเอกสารหลักฐานท่ีจ าเป็นท่ีใช้ประกอบค าร้องนั้นโดยเร็ว 
   2.1.1.2 ถ้าค าร้องนั้นขัดกับหลักเกณฑ์การขอใช้หรือการจัดหาประโยชน์ในท่ีราชพัสดุใน
ความครอบครองของกรมชลประทาน และกฎหมายว่าด้วยการชลประทานหลวง ให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับค าร้องท า
หนังสือตอบแจ้งข้อขัดข้องให้ผู้ขอเข้าท าประโยชน์ทราบโดยตรง ภายใน 7 วันท าการ นับแต่วันรับค าร้อง 
   2.1.1.3 หากค าร้องนั้นถูกต้อง ให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับค าร้องมีหนังสือแจ้งผู้ขอเข้าท าประโยชน์ 
(ผู้ขออนุญาต) ภายใน 3 วันท าการ และให้ผู้ขออนุญาตจัดท าแผนท่ีและผังบริเวณท่ีราชพัสดุท่ีขอใช้นั้น พร้อม
ท ารายละเอียดประกอบแผนท่ีระบุหมายเลขท่ีดินตามหนังสือส าคัญหรือระวางหมุดหลักฐาน เนื้อที่ท่ีขอเข้าท า
ประโยชน์ลงในแผนท่ีให้ชัดเจน รวมท้ังน าส่งแบบแปลน รูปตัด ซึ่งแสดงรายละเอียดของส่ิงปลูกสร้างท่ีจะขอ
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อนุญาตด าเนินการในท่ีดินท่ีขอใช้นั้น ส่งให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับค าร้องเพื่อจัดท าแบบรายงานตรวจสอบท่ีดิน และ
เปรียบเทียบรายละเอียดผังบริเวณต่อไป 
   2.1.1.4 เจ้าหน้าท่ีของโครงการผู้รับค าร้อง ต้องจัดท าแผนท่ีแสดงจุดขออนุญาต ผังบริเวณ 
และรูปตัด ณ จุดขออนุญาตก่อสร้าง รวมทั้งแบบรูปตัดทางน้ าท่ีอยู่ด้านเหนือน้ าและด้านท้ายน้ าเป็นระยะ 20 
เมตรจากจุดขออนุญาต โดยรายละเอียดข้างต้นนี้ ต้องผ่านการลงนามเห็นชอบ อนุมัติในแบบและรายละเอียด
จากผู้มีอ านาจตามกรอบแบบเอกสารท่ีกรมชลประทานก าหนดแนบท้ายคู่มือนี้ 
   2.1.1.5 จัดท ารายงานตรวจสอบการขออนุญาต ชป.393/6 
   2.1.1.6 ให้ความเห็นทางด้านวิศวกรรม พิจารณาปัญหาและอุปสรรคต่าง  ๆ  ต่องาน
ชลประทานให้เป็น ไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ค าส่ัง และหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง 
   2.1.1.7 หากมีความจ าเป็นจะก าหนดเงื่อนไขพิเศษนอกเหนือจากเงื่อนไขในหนังสือ
อนุญาตก าหนดได้ แต่ท้ังนี้ต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ค าส่ัง และหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง 
   2.1.1.8 ให้ผู้มีอ านาจท่ีโครงการท่ีก าหนดไว้ ลงนามก ากับในแบบแปลน รูปตัด ซึ่งแสดง
รายละเอียดของส่ิงปลูกสร้าง ท่ีผู้ขออนุญาตน าส่งท้ังหมด เพื่อน าเสนอผู้อ านวยการในสายการบังคับบัญชา
ต่อไป 
   2.1.1.9 ในกรณีท่ีผู้อ านวยการโครงการ หรือหน่วยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานท่ีท่ีราช
พัสดุนั้นอยู่ในสายการบังคับบัญชาของส านักชลประทาน ให้น าเสนอผู้อ านวยการส านักชลประทานให้ความ
ยินยอมหรือไม่ให้ความยินยอมต่อไป 
   2.1.1.10 ในกรณีท่ี ผู้อ านวยการส านักงานก่อสร้าง  หรือหน่วยงานอื่นๆ  ของกรม
ชลประทานท่ีท่ีราชพัสดุนั้นไม่ได้อยู่ในสายการบังคับบัญชาของส านักชลประทาน ให้น าเสนอผู้อ านวยการตาม
สายการบังคับบัญชาของตนนั้น พิจารณาให้ความเห็นในการขอใช้ประโยชน์ร่วมกันก่อน  แล้วจึงน าเสนอ
ผู้อ านวยการส านักชลประทานให้ความยินยอมหรือไม่ให้ความยินยอมต่อไป 

  2.1.2 การพิจารณาของส านักชลประทาน 
   2.1.2.1 ผู้อ านวยการส านักชลประทานด าเนินการพิจารณาให้ความยินยอมหรือไม่ให้
ความยินยอม (ตามระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยการขอใช้และการจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับท่ีราชพัสดุใน
ความครอบครองของกรมชลประทาน พ.ศ. 2551 ประกอบกฎหมายว่าด้วยการชลประทานหลวง) 
   2.1.2.2 กรณีให้ความยินยอม  (อนุญาต) ให้ท าหนังสือลงนามแทนกรมชลประทาน 
ก าหนดเงื่อนไข (ถ้ามี) พร้อมเอกสารการขออนุญาต ให้กรมธนารักษ์หรือผู้ว่าราชการจังหวัด หรือธนารักษ์
พื้นท่ีผู้รับมอบอ านาจพิจารณา และส่งส าเนาแจ้งผู้ขออนุญาต รับทราบต่อไป 
   2.1.2.3 กรณีไม่ให้ความยินยอม (ไม่อนุญาต) ให้ท าหนังสือไม่อนุญาตโดยแจ้งเหตุผล ข้อ
กฎหมายให้ผู้ขออนุญาตทราบ 

  2.1.3 การพิจารณาของกรมธนารักษ์หรือผู้ว่าราชการจังหวัดหรือธนารักษ์พื้นที่ผู้รับมอบ
อ านาจ 
   2.1.3.1 เมื่ออธิบดีกรมธนารักษ์หรือผู้ว่าราชการจังหวัด หรือธนารักษ์พื้นท่ีผู้รับมอบ
อ านาจพิจารณาอนุญาตให้ใช้ท่ีราชพัสดุดังกล่าวแล้ว จึงให้ผู้ขออนุญาตช าระค่าทดแทนการใช้ประโยชน์ และ
แจ้งการอนุญาตใช้ให้กรมชลประทานทราบเพื่อด าเนินการต่อไป 
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   2.1.3.2 ในกรณีอธิบดีกรมธนารักษ์ หรือผู้ว่าราชการจังหวัด หรือธนารักษ์พื้นท่ีผู้รับมอบ
อ านาจพิจารณาไม่อนุญาตให้ใช้ท่ีราชพัสดุดังกล่าว  จะแจ้งการไม่อนุญาตใช้ให้ ผู้ขออนุญาตและกรม
ชลประทานทราบต่อไป 

  2.1.4 การออกหนังสืออนุญาตโครงการ หรือหน่วยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่ที่ราชพัสดุ
นั้นต้ังอยู่ 
   2.1.4.1 เมื่ออธิบดีกรมธนารักษ์ หรือผู้ว่าราชการจังหวัดหรือธนารักษ์พื้นท่ีผู้รับมอบ
อ านาจพิจารณา อนุญาตให้ใช้ท่ีดินและผู้ขอใช้ท่ีดินได้ช าระค่าทดแทนการใช้ประโยชน์พร้อมลงนามในบันทึก
ค ายินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขในแบบกรมธนารักษ์แล้ว จึงมีหนังสือแจ้งการอนุญาตให้กรมชลประทานทราบ 
และต่อมาเมื่อกรมชลประทานโดยโครงการแจ้งผู้ขออนุญาตมาลงนามในหนังสืออนุญาต ผ.ย. 39 ผู้ขออนุญาต
จึงจะเริ่มด าเนินการก่อสร้างได้ภายหลังลงนามและตามเงื่อนไขในหนังสืออนุญาต 
   2.1.4.2 หนังสืออนุญาต ผ.ย. 39 นั้น มีการจัดท าจ านวน 4 ชุด ดังนี้ 

- ต้นฉบับ เก็บไว้ที่โครงการ 1 ชุด 
- คู่ฉบับ เก็บไว้ที่ผู้รับอนุญาต 1 ชุด 
- ส าเนา เก็บไว้ที่ส านักชลประทาน 1 ชุด 
- ส าเนา เก็บไว้ที่กลุ่มงานการใช้พื้นท่ีด้านชลประทาน 1 ชุด 

 2.2 การด าเนินการในกรณีของที่ ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์  
นอกเหนือจากที่ราชพัสดุ 

  2.2.1 การพิจารณาด าเนินการของโครงการ หรือหน่วยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่ที่ดิน
ของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์นอกเหนือจากที่ราชพัสดุนั้น  ต้ังอยู่ มีขั้นตอนการ
ด าเนินการ ดังนี้ 
   2.2.1.1 ให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับค าร้องด าเนินการตรวจสอบประเภทท่ีดินท่ีมีผู้มาขออนุญาตใช้
นั้นเป็นท่ีดินฯ ท่ีหน่วยงานของรัฐนั้นๆ ได้อนุญาตให้กรมชลประทานใช้ประโยชน์ภายในกรอบวัตถุประสงค์ท่ี
ขอใช้โดยต้องพิจารณาเงื่อนไขการได้รับอนุญาต และพิจารณาว่ามีข้อห้ามให้ผู้อื่นมาใช้ประโยชน์ร่วมได้หรือไม่ 
   2.2.1.2 หากหน่วยงานของรัฐท่ีอนุญาตให้กรมชลประทานใช้ประโยชน์ท่ีดินฯ ระบุเงื่อนไข
ห้ามกรมชลประทานน าท่ีดินท่ีได้รับอนุญาตไปใช้นอกกิจการท่ีขอหรือไปให้ผู้อื่นใช้ประโยชน์ร่วมด้วยให้
โครงการหรือหน่วยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานท่ีรับค าร้องนั้น ท าหนังสือให้ผู้อ านวยการส านักชลประทาน 
ผู้อ านวยการส านักพัฒนาแหล่งน้ าขนาดกลาง ผู้อ านวยการส านักพัฒนาแหล่งน้ าขนาดใหญ่ตามสายการบังคับ
บัญชาแล้วแต่กรณี แจ้งตอบเหตุขัดข้องดังกล่าวให้ ผู้ขออนุญาตทราบ (ตามค าส่ังกรมชลประทานท่ี ข 
152/2555) 
   2.2.1.3 หากหน่วยงานของรัฐท่ีอนุญาตให้กรมชลประทานใช้ประโยชน์ท่ีดินฯ ไม่ได้ระบุ
หรือมีเงื่อนไขห้ามกรมชลประทานน าท่ีดินท่ีได้รับอนุญาต ไปให้ผู้อื่นใช้ประโยชน์ร่วมด้วย ให้โครงการหรือ
หน่วยงานอื่นๆของกรมชลประทานท่ีรับค าร้องนั้น ด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอเข้าท าประโยชน์ 
ตลอดจนเอกสารหลักฐานท่ีจ าเป็นท่ีใช้ประกอบค าร้องนั้นโดยเร็ว แล้วจัดท ารายงานตรวจสอบการขออนุญาต 
ชป.393/6 
   2.2.1.4 พิจารณาให้ความเห็นทางด้านวิศวกรรม โดยพิจารณาปัญหาและอุปสรรคต่างๆ
ต่องานชลประทาน ว่าค าร้องนั้นขัดกับการใช้ประโยชน์ในการชลประทาน ตามกฎหมายว่าด้วยการชลประทาน 
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หลวง กฎ ระเบียบ ประกาศ ค าส่ัง และหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง และหลักเกณฑ์ตามระเบียบกรมชลประทานว่า
ด้วยการขอใช้และการจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับท่ีราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน พ.ศ. 2551 
โดยอนุโลมหรือไม่ 
   2.2.1.5 หากเจ้าหน้าท่ีผู้รับค าร้องพิจารณาในเบื้องต้นตามข้อ 2.2.1.3 และ 2.2.1.4 แล้ว 
เห็นว่ามีข้อขัดข้องในการขอใช้ประโยชน์ร่วมกัน หรือมีข้อขัดข้องในด้านวิศวกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยการ 
ชลประทานหลวง ฯลฯ ให้เสนอความเห็นข้อขัดข้องในการขอใช้ประโยชน์ร่วมกันหรือมีข้อขัดข้องในด้าน
วิศวกรรม ให้ผู้บังคับบัญชาตามสายการบังคับบัญชาพิจารณา 
   2.2.1.6 หากเจ้าหน้าท่ีผู้รับค าร้องพิจารณาในเบื้องต้นตามข้อ 2.2.1.3 และ 2.2.1.4 แล้ว 
เห็นว่าไม่มีข้อขัดข้องในการขอใช้ประโยชน์ร่วมกัน และไม่มีข้อขัดข้องในด้านวิศวกรรม ตามกฎหมายว่าด้วย
การชลประทานหลวง ฯลฯ ให้ผู้ขออนุญาตจัดท าแผนท่ีและผังบริเวณท่ีดินของรัฐท่ีขอใช้นั้น  พร้อมท า
รายละเอียดประกอบแผนท่ีระบุหมายเลขท่ีดินตามหนังสือส าคัญหรือระวางหมุดหลักฐาน  เนื้อท่ีท่ีขอเข้าท า
ประโยชน์ลงในแผนท่ีให้ชัดเจน รวมท้ังน าส่งแบบแปลน รูปตัด ซึ่งแสดงรายระเอียดของส่ิงปลูกสร้างท่ีจะขอ
อนุญาตด าเนินการในท่ีดินท่ีขอใช้นั้น ส่งให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับค าร้องเพื่อจัดท าแบบรายงานตรวจสอบท่ีดินและ
เปรียบเทียบรายละเอียดผังบริเวณต่อไป 
   2.2.1.7 เจ้าหน้าท่ีของโครงการผู้รับค าร้อง ต้องจัดท าแผนท่ีแสดงจุดขออนุญาต ผังบริเวณ 
และรูปตัด ณ จุดขออนุญาตก่อสร้าง รวมทั้งแบบรูปตัดทางน้ า ท่ีอยู่ด้านเหนือน้ า และด้านท้ายน้ า เป็นระยะ 
20 เมตร จากจุดขออนุญาต โดยรายละเอียดข้างต้นนี้ต้องผ่านการลงนามเห็นชอบ  อนุมัติในแบบและ
รายละเอยีดจากผู้มีอ านาจตามกรอบแบบเอกสารท่ีกรมชลประทานก าหนดแนบท้ายคู่มือนี้ 
   2.2.1.8 หากมีความจ าเป็นจะก าหนดเงื่อนไขพิเศษนอกเหนือจากเงื่อนไขในหนังสือ
อนุญาตก าหนดได้แต่ท้ังนี้ต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ค าส่ัง และหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง 
   2.2.1.9 ให้ผู้มีอ านาจท่ีโครงการท่ีก าหนดไว้ลงนามก ากับในแบบแปลน รูปตัด ซึ่งแสดง
รายละเอียดของส่ิงปลูกสร้างท่ีผู้ขออนุญาตน าส่งท้ังหมด เพื่อน าเสนอผู้อ านวยการในสายการบังคับบัญชา
ต่อไป 
   2.2.1.10 ในกรณีท่ีผู้อ านวยการโครงการ หรือหน่วยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานท่ีท่ีดิน
ฯ นั้น อยู่ในสายการบังคับบัญชาของส านักชลประทาน ให้น าเสนอผู้อ านวยการส านักชลประทานให้ความ
ยินยอมหรือไม่ให้ความยินยอมต่อไป 
   2.2.1.11 ในกรณีท่ี ผู้อ านวยการส านักงานก่อสร้าง  หรือหน่วยงานอื่นๆ  ของกรม
ชลประทานท่ีท่ีดินฯ นั้นไม่ได้อยู่ในสายการบังคับบัญชาของส านักชลประทาน ให้น าเสนอผู้อ านวยการตามสาย
การบังคับบัญชาของตน พิจารณาให้ความเห็นในการขอใช้ประโยชน์ร่วมกันก่อนแล้วจึงน าเสนอผู้อ านวยการ
ส านักชลประทานให้ความยินยอมหรือไม่ให้ความยินยอมต่อไป 

  2.2.2 การพิจารณาของส านักชลประทาน 
   2.2.2.1 ผู้อ านวยการส านักชลประทานพิจารณาให้ความยินยอมหรือไม่ให้ความยินยอม 
(ตามค าส่ังกรมชลประทานท่ี ข 152/2555 ประกอบกฎหมายว่าด้วยการชลประทานหลวง และตามระเบียบ
กรมชลประทานว่าด้วยการขอใช้และการจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับท่ีราชพัสดุในความครอบครองของกรมชล
ประ ทาน พ.ศ. 2551 โดยอนุโลม ท้ังนี้ต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์วิธีการและ
เงื่อนไขของหน่วยงานของรัฐท่ีอนุญาตให้กรมชลประทานใช้ประโยชน์ในท่ีดินของรัฐประเภทนั้น) 
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   2.2.2.2 กรณีให้ความยินยอม (อนุญาต) ให้ท าหนังสือลงนามแทนกรมชลประทาน แจ้งผู้
ขออนุญาตพร้อมก าหนดเงื่อนไข (ถ้ามี) เพื่อให้ผู้ขออนุญาตใช้ประกอบการยื่นค าขออนุญาตต่อหน่วยงานของ
รัฐท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งท่ีดินนั้นต้ังอยู่เพื่อพิจารณาตามอ านาจและหน้าท่ี 
   2.2.2.3 กรณีไม่ให้ความยินยอม (ไม่อนุญาต) ให้ท าหนังสือไม่อนุญาตแจ้งผู้ขออนุญาต
ทราบ โดยแจ้งเหตุผล ข้อกฎหมาย พร้อมแจ้งสิทธิการอุทธรณ์ภายใน 15 วัน นับแต่วันท่ีผู้ขออนุญาตได้รับ
หนังสือแจ้ง 

  2.2.3 การพิจารณาของหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องซ่ึงมีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายในการ
อนุมัติอนุญาตใช้ที่ดินของรัฐที่ตั้งอยู่ 
   2.2.3.1 เมื่อหน่วยงานของรัฐท่ีเกี่ยวข้องซึ่งท่ีดินนั้นต้ังอยู่ พิจารณาอนุญาตให้ใช้ท่ีดิน
ดังกล่าวแล้วจะแจ้งให้ผู้ขออนุญาต (หรือได้แจ้งให้กรมชลประทานทราบด้วย) เพื่อด าเนินการต่อไป 
   2.2.3.2 ในกรณีหน่วยงานของรัฐท่ีเกี่ยวข้องซึ่งท่ีดินนั้นต้ังอยู่ พิจารณาไม่อนุญาตให้ใช้
ท่ีดินดังกล่าว จะแจ้งการไม่อนุญาตใช้ให้ผู้ขออนุญาต (หรือได้แจ้งให้กรมชลประทานทราบด้วย) 

  2.2.4 การออกหนังสืออนุญาตโครงการ หรือหน่วยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่ที่ดินของ
รัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์นอกเหนือจากที่ราชพัสดุ 
   2.2.4.1 เมื่อหน่วยงานของรัฐท่ีเกี่ยวข้องซึ่งท่ีดินนั้นต้ังอยู่พิจารณาอนุญาตให้ใช้ท่ีดิน และ
ผู้ขอใช้ได้ด าเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ค าส่ัง และหลักเกณฑ์ของหน่วยงานของรัฐท่ีเกี่ยวข้อง
นั้นแล้วจึงมีหนังสือแจ้งการอนุญาตให้กรมชลประทานทราบ 
   2.2.4.2 เมื่อกรมชลประทานโดยโครงการ แจ้งผู้ขออนุญาตมาลงนามในหนังสืออนุญาต 
ผ.ย. 39 ผู้ขออนุญาตจึงจะเริ่มด าเนินการก่อสร้างได้ภายหลังลงนามและตามเงื่อนไขในหนังสืออนุญาต 
   2.2.4.3 หนังสืออนุญาต ผ.ย. 39 นั้น มีการจัดท าจ านวน 4 ชุด ดังนี้ 

- ต้นฉบับ เก็บไว้ที่โครงการ 1 ชุด 
- คู่ฉบับ เก็บไว้ที่ผู้รับอนุญาต 1 ชุด 
- ส าเนา เก็บไว้ที่ส านักชลประทาน 1 ชุด 
- ส าเนา เก็บไว้ที่กลุ่มงานการใช้พื้นท่ีด้านชลประทาน 1 ชุด 

3. การพิจารณาด้านวิศวกรรม 
 3.1 ตรวจสอบประเภททางน้ าและประเภทท่ีดินท่ีขออนุญาตสร้าง 
 3.2 พิจารณาเรื่องการก่อสร้างท่ีขออนุญาตครั้งนี้ ต้องไม่กระทบต่อน้ าและทางน้ าชลประทานหรืออาคาร
ชลประทานต่างๆ 
 3.3 ให้ปฏิบัติตามบันทึกงานวิศวกรรมส่ือสาร กองส่ือสาร ท่ี วส.001/2521 ลงวันท่ี 3 ตุลาคม 2521 
เรื่อง ขออนุญาตปักเสาไฟฟ้าเข้าบ้าน 
 3.4 การขออนุญาตปักเสา พาดสายหรือร้อยสายไฟฟ้า/โทรศัพท์ นี้จะต้องเป็นการบริการเพื่อสาธารณูปโภค 
 3.5 จะต้องปักเสาไฟและพาดสายไฟฟ้าให้ห่างจากเขตทางน้ าชลประทาน เขตคันกั้นน้ าไม่เกิน 1.00 – 2.00 
เมตร และให้เป็นแนวขนานกับเขตทางน้ าชลประทานและเขตคันกั้นน้ าตลอดแนว นอกจากในกรณีดังต่อไปนี้
ให้อนุโลมเป็นกรณีพิเศษ คือ 
 3.5.1 ทางน้ าชลประทานและคันกั้นน้ าไม่มีเขต ในกรณีทางน้ าชลประทานจะต้องปักให้เป็นแนวขนาน
ริมตล่ิงทางน้ าชลประทาน โดยค านึงถึงประโยชน์การชลประทานและการขุดลอกทางน้ าเป็นประการส าคัญ 
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  3.5.2 บริเวณชานคลอง เขตคลอง และเขตคันกั้นน้ า มีส่ิงปลูกสร้างต้นไม้หนาทึบ เป็นการกีดขวางการ
ด าเนินงาน โดยให้เป็นการพิสูจน์ยืนยันข้อเท็จจริงจากเจ้าหน้าท่ีชลประทาน 
 3.6 ในการปักเสา และพาดสายไฟฟ้าข้ามทางน้ าชลประทานและคันกั้นน้ า จะต้องให้ระดับท้องสายไฟส่วน
ท่ีต่ าท่ีสุดสูงจากระดับน้ าสูงสุดในทางน้ า และระดับผิวดิน ณ บริเวณนั้นไม่น้อยกว่า 6.50 เมตร 
 3.7 ในกรณีท่ีปักเสาไฟและพาดสายไฟฟ้าในเขตทางน้ าชลประทานและคันกั้นน้ าข้ามสายโทรศัพท์และ
ขนานสายโทรศัพท์ของกรมชลประทานจะต้องถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของกองส่ือสารท่ี วส.001/2521 ลง
วันท่ี 3 ตุลาคม 2521เรื่อง ขออนุญาตปักเสาไฟฟ้าเข้าบ้าน ดังนี้ 
  3.7.1 ในกรณีท่ีพาดสายไฟฟ้าตัดข้ามสายโทรศัพท์ของกรมชลประทาน 
   3.7.1.1 สายไฟฟ้าท่ีจะขึงข้ามเหนือสายโทรศัพท์ของกรมชลประทานจะต้องขึงให้ได้ฉากกับ
สายโทรศัพท์ ถ้าสายไฟฟ้าเป็นสายแรงดันต่ าขนาดต้ังแต่ 750 โวลท์ลงมาเหนือสายโทรศัพท์ ไม่น้อยกว่า 1.50 
เมตร 
   3.7.1.2 สายไฟฟ้าแรงดันสูงและแรงดันต่ าระหว่างช่วงเสาไฟฟ้าพาดข้ามสายโทรศัพท์ของ
ชลประทาน จะต้องท าตะแกรงขึงขนานภายใต้สายไฟฟ้าให้ได้ขนาด หากเกิดสายไฟฟ้าขาดก็จะหล่นลงมาแตะ
ตะแกรงเสียก่อนท่ีจะไปแตะกับสายโทรศัพท์ชลประทาน และจะต้องท าสายลงดิน (Earthing Guards) ไว้ให้
เรียบร้อยด้วย 
   3.7.1.3 สายไฟฟ้าท่ีแยกจากเมนต์ เพื่อแจกจ่ายไปยังอาคาร ร้าน โรงเรือนต่างๆ ถ้าจ าเป็น
จะต้องพาดสายข้ามหรือลอดสายโทรศัพท์ชลประทาน จะต้องเป็นสายไฟฟ้าชนิดหุ้มยาง โดยขึงให้ต่ าเหนือ
สายไฟฟ้าหุ้มยางดังกล่าวที่ได้พาดไว้แล้วเกิดช ารุด จะต้องรีบเปล่ียนใหม่โดยทันที 
  3.7.2 ในกรณีท่ีพาดสายไฟฟ้า โดยการปักเสาและพาดสายไฟฟ้าขนานไปกับแนวทางเดียวกับ 
แนวทางสายโทรศัพท์ของชลประทาน 
    3.7.2.1 แนวเสาไฟฟ้าควรจะต้องปักอยู่ห่างจากแนวเสาโทรศัพท์ของชลประทานไม่น้อยกว่า
3.00 เมตร 
   3.7.2.2 ถ้าสายไฟฟ้าเป็นสายแรงดันสูงขนาดต้ังแต่ 750 โวลท์ขึ้นไป จะต้องใช้เสาไฟฟ้าขนาด
ความยาว 12.00 เมตร และจะต้องขึงสายให้อยู่ในระดับเหนือสายโทรศัพท์ของชลประทานไม่น้อยกว่า 
3.00 เมตร 
   3.7.2.3 ถ้าสายไฟฟ้าเป็นสายแรงดันต่ าขนาดต้ังแต่ 750 โวลท์ลงมา จะต้องใช้เสาไฟฟ้าขนาด
ความยาวไม่น้อยกว่า 9.00 เมตร และจะต้องขึงสายให้อยู่ในระดับเหนือสายโทรศัพท์ของชลประทานไม่น้อย
กว่า 1.50 เมตร 
 3.8 ในกรณีท่ีมีแนวเสาไฟฟ้าหรือแนวเสาโทรศัพท์อยู่แล้วให้ก าหนดตามแนวเป็นหลัก 
 3.9 ในกรณีท่ีไม่มีแนวเสาไฟฟ้าหรือแนวเสาโทรศัพท์เดิมอยู่ ให้พยายามก าหนดแนวเสาไฟฟ้าหรือแนวเสา
โทรศัพท์ใกล้เขตชลประทานหรือแนวหลักเขตท่ีดินของราษฎรเป็นหลัก เพราะหากในอนาคตกรมมีแผนการ
ปรับปรุงแก้ไขคลองหรือคันกั้นน้ า แนวเสาไฟฟ้านี้จะได้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงานในอนาคต (โดยท่ัวไป
แนวเสาจะห่างจากเขตชลประทานหรือแนวหลักเขตท่ีดินของราษฎรไม่เกิน 2.00 เมตร) 
 3.10 ความสูงของระดับท้องสายไฟฟ้าหรือท้องสายโทรศัพท์ควรสูงกว่าระดับสันคลอง  หรือคันกั้นน้ าไม่
น้อยกว่า 6.50 เมตร 
 3.11 ผู้รับอนุญาตจะต้องไม่จ าหน่ายกระแสไฟฟ้า หรือจะต้องไม่ติดต้ังโทรศัพท์ ให้แก่ผู้ขอใช้กระแสไฟฟ้า
หรือผู้ขอติดต้ังโทรศัพท์ท่ีปลูกบ้านพักอาศัยรุกล้ าในเขตท่ีดินของกรมชลประทานเด็ดขาด 
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 3.12 ผู้รับอนุญาตจะต้องซ่อมแซมบ ารุงรักษาเสาและสาย ให้อยู่ในสภาพท่ีดีและปลอดภัยอยู่เสมอไม่ปล่อย
ให้ช ารุดทรุดโทรมหรือล้มเอนหรือปล่อยให้สายหย่อนยาน อันอาจเป็นเหตุให้เกิดภยันตรายต่อบุคคล ทรัพย์สิน
หรือเรือ - แพท่ีสัญจรไปมา หากเกิดความเสียหายเพราะการนี้ ผู้รับอนุญาตจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ และถ้าจะ
ท าการรื้อถอนเสาและสายหรือต่อเติมส่วนหนึ่งส่วนใดให้ผิดแผกไปจากสภาพเดิมจะต้องได้รับอนุญาตเป็นลาย
ลักษณ์อักษรจากกรมชลประทานเสียก่อนทุกคราวไป ถ้าได้ท าไปก่อนโดยไม่ได้รับอนุญาต กรมชลประทานมี
อ านาจบังคับให้รื้อถอนและหรือให้ชดใช้ค่าเสียหายแก่กรมชลประทานได้ 
 3.13 ผู้ขออนุญาตต้องมีหนังสือยืนยันกับกรมชลประทาน ว่ายอมรับผิดชอบค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายในการ
จัดการแก้ไขปัญหาท้ังหมด หากเกิดความเสียหายกับน้ าและทางน้ าชลประทานหรืออาคารชลประทานหรือกับ
ประชาชนท่ีได้รับผลกระทบ อันเกิดจากการกระท าของผู้ขออนุญาต 
 3.14 ตรวจดูแบบแปลนของผู้ขออนุญาต และแบบแปลนรูปตัด ผังบริเวณของโครงการฯ ว่ามีความ
สอดคล้องกันหรือไม่ 

หมายเหตุ : 
 เมื่อได้พิจารณาปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ต่องานชลประทานแล้ว หากมีกรณีดังต่อไปนี้ให้ส่งเรื่อง
เสนอกรมชลประทาน โดยรองอธิบดีฝ่ายบ ารุงรักษา (ประธานคณะกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
ปฏิบัติ การขออนุญาตเกี่ยวกับท่ีราชพัสดุและการจัดหาประโยชน์ในท่ีราชพัสดุ) เพื่อพิจารณาส่ังการต่อไป 
 ก. หากการพิจารณาทางด้านวิศวกรรมแล้วมีเงื่อนไขบางประการท่ีไม่สามารถปฏิบัติได้ หรือมีเงื่อนไข
เพิ่มเติม นอกเหนือจากท่ีก าหนด 
 ข. เป็นโครงการท่ีมีผลกระทบเกินขอบเขตของส านักชลประทาน 
 ค. เป็นโครงการท่ีเป็นแนวนโยบายของกรมชลประทาน 

4. กลุ่มงานการใช้พื้นที่ด้านชลประทาน ส่วนปรับปรุงบ ารุงรักษา ส านักบริหารจัดการน้ าและอุทกวิทยา มี
ขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี ้
 4.1 ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน รวมทั้งให้ค าปรึกษา แนะน าปัญหาเกี่ยวกับการขออนญุาตใช้ท่ีราช
พัสดุและท่ีดินของรัฐประเภทอื่นท่ีกรมชลประทานใช้ประโยชน์ 
 4.2 ตรวจสอบส าเนาหนังสืออนุญาต หากมีข้อผิดพลาดส่งส าเนาหนังสืออนุญาตให้โครงการแก้ไข 
 4.3 รวบรวมรายละเอียดการอนุญาต ลงในฐานข้อมูลการอนุญาตให้ใช้ท่ีราชพัสดุและท่ีดินของรัฐประเภท
อื่นท่ีกรมชลประทานใช้ประโยชน์ 
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กรมชลประทาน 

หมายเหต ุ: 
1. กรณีเจ้าหน้าท่ีผู้รับค าร้อง (ตามระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยการขอใช้และการจัดหาประโยชน์เก่ียวกับที่ราช

พัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน พ.ศ. 2551 ข้อ 6) หรือผู้อ านวยการส านักชลประทานเป็นผู้
พิจารณาไม่ให้ความยินยอม หรือไม่อนุญาตตามค าร้องขอของผู้ขออนุญาตโดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายว่าด้วย
การชลประทานหลวง โดยท าเป็นหนังสือ (ตามข้อ 9) และตามค าสั่งกรมชลประทานที่ ข 152/2555ข้อ 2.1 
วรรคท้าย ถือว่าเป็นค าสั่งทางปกครอง ดังน้ัน นอกจากข้อความในหนังสือจะต้องแจ้งเหตุผลข้อกฎหมาย ต้อง
ระบุข้อความว่าหากประสงค์จะอุทธรณ์ หรือโต้แย้งค าสั่งให้ผู้ขออนุญาตย่ืนอุทธรณ์ หรือโต้แย้งต่อเจ้าหน้าที่
ผู้ท าค าสั่งทางปกครองภายใน 15 วันนับแต่วันที่ผู้ขออนุญาตได้รับหนังสือแจ้ง (ถ้าไม่ก าหนดระยะเวลา 15 วัน 
สิทธิในการอุทธรณ์หรือโต้แย้งจะขยายเป็น 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง) 

2. เมื่อเจ้าหน้าท่ีผู้รับค าร้องหรือผู้อ านวยการส านักชลประทานได้รับหนังสืออุทธรณ์หรือโต้แย้งค าสั่งจากผู้อุทธรณ์
แล้วจะต้องพิจารณาอุทธรณ์ หากมีความเห็นดังต่อไปน้ี 
2.1 เห็นด้วยกับค าอุทธรณ์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน  (โดยสรุปจะยินยอมหรืออนุญาต ) ให้ด าเนินการ

เปลี่ยนแปลงค าสั่งทางปกครองแล้วแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบเป็นหนังสือไม่เกิน  30 วัน นับแต่วันที่ได้รับ
อุทธรณ์ 

2.2 ไม่เห็นด้วยกับค าอุทธรณ์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน (โดยสรุปไม่ยินยอมหรือไม่อนุญาต) ให้รายงาน
ความเห็นพร้อมเหตุผลเสนออธิบดีกรมชลประทานผ่านผู้บังคับบัญชาตามสายการบังคับบัญชาโดยด่วน
ทั้งน้ีเพ่ืออธิบดีกรมชลประทานจะได้พิจารณาอุทธรณ์และแจ้งผลให้ผู้อุทธรณ์ทราบไม่เกิน 30 วันนับแต่
วันที่อธิบดีกรมชลประทานได้รับอุทธรณ์ 

3. กรณีเป็นการปฏิเสธผู้ขออนุญาตโดยส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้ผู้อ านวยการส านักชลประทานจัดท าหนังสือ
แจ้งผู้ขออนุญาตใช้สิทธ์ิอุทธรณ์หรือโต้แย้งค าสั่งไปยังส่วนราชการน้ัน 

(ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539) 
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กรมชลประทาน 

เอกสารอ้างอิงของกระทรวงการคลัง และกรมธนารักษ์ 
1. พระราชบัญญัติท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2518 
2. กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้ 

และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2545 
3. กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้ 

และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับท่ีราชพัสดุ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 
4. กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้ 

และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับท่ีราชพัสดุ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549 
5. ค าส่ังกรมธนารักษ์ ท่ี 281/2549 ลงวันท่ี 15 พ.ค. 2549 เรื่อง การมอบอ านาจ 

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตามระบบบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 
6. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2552 
7. ค าส่ังกรมธนารักษ์ ท่ี 296/2553 ลงวันท่ี 29 มิถุนายน 2553 เรื่อง หลักเกณฑ์ 

การก าหนดอัตราค่าเช่า ค่าทดแทน และค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหา 
ประโยชน์ในท่ีราชพัสดุ 

8. ค าส่ังกรมธนารักษ์ ท่ี 508/2553 ลงวันท่ี 20 กันยายน 2553 เรื่องมอบอ านาจ 
ให้ธนารักษ์พื้นท่ี ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธนารักษ์ 

9. ค าส่ังกรมธนารักษ์ ท่ี 509/2553 ลงวันท่ี 20 กันยายน 2553 เรื่อง มอบอ านาจให้ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธนารักษ์ 

 
เอกสารอ้างอิงของกรมชลประทาน 
1. พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
2. ระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยการขอใช้และการจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับ 

ท่ีราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน พ.ศ. 2551 
3. ประกาศกรมชลประทานเรื่องการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ พ.ศ. 2552 
4. ค าส่ังกรมชลประทาน ท่ี ข 1021/2552 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ 

ปฏิบัติการขออนุญาตเกี่ยวกับท่ีราชพัสดุ และการจัดหาประโยชน์ในท่ีราชพัสดุ ลงวันท่ี 26 
พฤศจิกายน 2552 

5. บันทึกข้อความ ท่ี ฝผง. 881/2554 ลงวันท่ี 19 กรกฎาคม 2554 เรื่อง ขออนุมัติ 
ใช้รหัสและแบบฟอร์มท่ีปรับปรุงใหม่พร้อมยกเลิกรหัสและแบบฟอร์มเดิม 

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

7. ค าส่ังกรมชลประทานท่ี ข 151/2555 ลงวันท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2555 เรื่อง มอบอ านาจ 
ในการด าเนินการขอใช้ท่ีดินของรัฐทุกประเภท 

8. ค าส่ังกรมชลประทานท่ี ข152/2555 ลงวันท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2555 เรื่อง มอบอ านาจ 
ด าเนินการกรณีหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลอื่นขอใช้ท่ีดินของรัฐประเภทอื่นท่ี 
กรมชลประทานใช้ประโยชน์นอกเหนือจากท่ีราชพัสดุ 

9. มาตรฐานการเขียนแบบงานชลประทาน (กรอบช่ือแบบ) 
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8. การขออนุญาตก่อสร้างถนนและปรับปรุงถนนคันคลอง คันกั้นน้ า และถนนชลประทาน 

1. ผู้ขออนุญาตยื่นค าร้องขอใช้ที่ดินต่อโครงการหรือหน่วยงานอื่นๆของกรมชลประทาน ตามที่ทีดิ่นนั้น 
ต้ังอยู่ โดยมีหลักฐานประกอบค าขออนุญาตของผู้ขออนุญาตใช้ที่ดิน แบ่งได้ดังนี้ 

 1.1 ส่วนราชการ (กระทรวง ทบวง กรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กร
อื่นของรัฐ) 
  1.1.1 ยื่นค าร้องขอใช้ท่ีดิน (แบบ ชป.393) ลงนามโดยผู้แทน กระทรวง ทบวง กรม องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐ องค์กรอื่นของรัฐ หรือผู้รับมอบอ านาจ (มีหนังสือมอบอ านาจ) 
  1.1.2 แผนท่ีแสดงจุดท่ีขออนุญาต แบบแปลน แผนผังท่ีแสดงรูปตัดตรงบริเวณท่ีขออนุญาต 
(ขนาด A1) พร้อมรายการค านวณท่ีมีวิศวกรซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติ
วิศวกร พ.ศ. 2542 ลงนามรับรอง โดยใช้เฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ตามสาขาท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวงก าหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550
และหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
  1.1.3 ส าเนาหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ผู้ควบคุมการก่อสร้าง (ลงนาม
รับรองส าเนา) โดยใช้เฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาท่ีก าหนดไว้
ในกฎกระทรวงก าหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ระหว่างท าการก่อสร้างส่ิงปลูกสร้างใบอนุญาตต้องไม่หมดอายุ) 

 1.2 รัฐวิสาหกิจ 
  1.2.1 ยื่นค าร้องขอใช้ท่ีดิน (แบบ ชป.393) ลงนามโดยผู้แทนรัฐวิสาหกิจหรือผู้ได้รับมอบอ านาจ (มี
หนังสือมอบอ านาจพร้อมท้ังติดอากรแสตมป์ 30 บาท) 
  1.2.2 แผนท่ีแสดงจุดท่ีขออนุญาต แบบแปลน แผนผังท่ีแสดงรูปตัดตรงบริเวณท่ีขออนุญาต 
(ขนาด A1) พร้อมรายการค านวณ ท่ีมีวิศวกรซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติ
วิศวกร พ.ศ. 2542 ลงนามรับรองโดยใช้เฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ตามสาขาท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวงก าหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550
และหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
 1.2.3 ส าเนาหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ผู้ควบคุมการก่อสร้าง (ลงนาม 
รับรองส าเนา) โดยใช้เฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาท่ีก าหนด 
ไว้ในกฎกระทรวงก าหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือรับรอง 
ของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ระหว่างท าการก่อสร้างส่ิงปลูกสร้างใบอนุญาตต้องไม่หมดอายุ) 

 1.3 นิติบุคคล/บุคคลธรรมดา 
  1.3.1 ยื่นค าร้องขอใช้ท่ีดิน (แบบ ชป.393) 
  1.3.2 ต้นฉบับหนังสือรับรองนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รับรองไม่เกนิ 
1 เดือน หรือส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลดังกล่าวพร้อมลงนามรับรองโดยกรรมการผู้มีอ านาจและ
ประทับตราส าคัญของนิติบุคคลนั้น หรือโดยหุ้นส่วนผู้จัดการผู้มีอ านาจ หรือหนังสือรับรองนิติบุคคลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 
  1.3.3 ส าเนาบัตรประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต (ลงนามรับรองส าเนา) 
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  1.3.4 ถ้ามีการมอบอ านาจ ต้องท าเป็นหนังสือมอบอ านาจติดอากรแสตมป์ 30 บาท พร้อมส าเนา
บัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน ของผู้มอบอ านาจและของผู้รับมอบอ านาจ (ลงนามรับรอง
ส าเนา) 
  1.3.5 หากเป็นบริษัท ห้างหุ้นส่วน ผู้มีสิทธิลงนามในหนังสือมอบอ านาจจะต้องเป็นกรรมการหรือ 
หุ้นส่วนผู้จัดการผู้ท่ีมีอ านาจตามหนังสือของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (ลงนามรับรองส าเนา) 
  1.3.6 ส าเนาโฉนดท่ีดินของผู้ขออนุญาต (ลงนามรับรองส าเนา) 
  1.3.7 กรณีท่ีดินของผู้ขออนุญาตมีบุคคลหลายบุคคลเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวม  ดังปรากฏ
รายละเอียดในโฉนดท่ีดินท่ีแนบ เจ้าของกรรมสิทธิ์รวมท้ังหมดจะต้องลงนามในฐานะผู้ขออนุญาตตาม
แบบฟอร์มขออนุญาตใช้ท่ีราชพัสดุ (ชป.393) ทุกรายหรือมอบอ านาจให้บุคคลใดกระท าการแทน โดยต้องท า
เป็นหนังสือมอบอ านาจติดอากรแสตมป์ 30 บาท พร้อมส าเนาบัตรประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบ
อ านาจและผู้รับมอบอ านาจ (ลงนามรับรองส าเนา) 
  1.3.8 กรณีท่ีดินของผู้ขออนุญาตติดภาระจ านอง ต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้รับจ านอง 
  1.3.9 แผนท่ีแสดงจุดท่ีขออนุญาต แบบแปลน แผนผังท่ีแสดงรูปตัดตรงบริเวณท่ีขออนุญาต 
(ขนาด A1) พร้อมรายการค านวณ ท่ีมีวิศวกรซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติ
วิศวกร พ.ศ. 2542 ลงนามรับรอง โดยใช้เฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ตามสาขาท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวงก าหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 
และหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
  1.3.10 ส าเนาหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ผู้ควบคุมการก่อสร้าง (ลง
นามรับรองส าเนา) โดยใช้เฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาท่ี
ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงก าหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือ
รับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ระหว่างท าการก่อสร้างส่ิงปลูกสร้างใบอนุญาตฯ ต้องไม่
หมดอายุ) 

2. การด าเนินการตรวจสอบประเภทที่ดินที่ขออนุญาตใช้ โดยแบ่งท่ีดินท่ีขอใช้ ออกเป็น 2 กรณี คือ กรณี 
ท่ีราชพัสดุ และกรณีท่ีดินของรัฐประเภทอื่นท่ีกรมชลประทานใช้ประโยชน์นอกเหนือจากท่ีราชพัสดุ 

 2.1 การด าเนินการในกรณีของที่ราชพัสดุ 

  2.1.1 การพิจารณาด าเนินการของโครงการ หรือหน่วยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่ที่ราช
พัสดุนั้นต้ังอยู่ มีข้ันตอนการด าเนินการ ดังนี้ 
   2.1.1.1 ให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับค าร้องด าเนินการตรวจสอบประเภทท่ีราชพัสดุ และคุณสมบัติของ 
ผู้ขอเข้าท าประโยชน์ ตลอดจนเอกสารหลักฐานท่ีจ าเป็นท่ีใช้ประกอบค าร้องนั้นโดยเร็ว 
   2.1.1.2 ถ้าค าร้องนั้นขัดกับหลักเกณฑ์การขอใช้หรือการจัดหาประโยชน์ในท่ีราชพัสดุใน
ความครอบครองของกรมชลประทาน และกฎหมายว่าด้วยการชลประทานหลวง ให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับค าร้องท า
หนังสือตอบแจ้งข้อขัดข้องให้ผู้ขอเข้าท าประโยชน์ทราบโดยตรง ภายใน 7 วันท าการ นับแต่วันรับค าร้อง 
   2.1.1.3 หากค าร้องนั้นถูกต้อง ให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับค าร้องมีหนังสือแจ้งผู้ขอเข้าท าประโยชน์ (ผู้
ขออนุญาต) ภายใน 3 วันท าการ และให้ผู้ขออนุญาตจัดท าแผนท่ีและผังบริเวณท่ีราชพัสดุท่ีขอใช้นั้นพร้อมท า
รายละเอียดประกอบแผนท่ีระบุหมายเลขท่ีดินตามหนังสือส าคัญหรือระวางหมุดหลักฐาน  เนื้อท่ีท่ีขอเข้าท า
ประโยชน์ลงในแผนท่ีให้ชัดเจน รวมท้ังน าส่งแบบแปลน รูปตัด ซึ่งแสดงรายละเอียดของส่ิงปลูกสร้างท่ีจะขอ
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อนุญาตด าเนินการในท่ีดินท่ีขอใช้นั้น ส่งให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับค าร้องเพื่อจัดท าแบบรายงานตรวจสอบท่ีดิน และ
เปรียบเทียบรายละเอียดผังบริเวณต่อไป 
   2.1.1.4 เจ้าหน้าท่ีของโครงการผู้รับค าร้อง ต้องจัดท าแผนท่ีแสดงจุดขออนุญาต ผังบริเวณ 
และรูปตัด ณ จุดขออนุญาตก่อสร้าง รวมทั้งแบบรูปตัดทางน้ าท่ีอยู่ด้านเหนือน้ าและด้านท้ายน้ าเป็นระยะ 20 
เมตรจากจุดขออนุญาต โดยรายละเอียดข้างต้นนี้ ต้องผ่านการลงนามเห็นชอบ อนุมัติในแบบและรายละเอียด
จากผู้มีอ านาจตามกรอบแบบเอกสารท่ีกรมชลประทานก าหนดแนบท้ายคู่มือนี้ 
   2.1.1.5 จัดท ารายงานตรวจสอบการขออนุญาต ชป.393/7 
   2.1.1.6 ให้ความเห็นทางด้านวิศวกรรม  พิจารณาปัญหาและอุปสรรคต่างๆ  ต่องาน
ชลประทานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ค าส่ัง และหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง 
   2.1.1.7 หากมีความจ าเป็นจะก าหนดเงื่อนไขพิเศษนอกเหนือจากเงื่อนไขในหนังสืออนุญาต
ก าหนดได้ แต่ท้ังนี้ต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ค าส่ัง และหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง 
   2.1.1.8 ให้ผู้มีอ านาจท่ีโครงการก าหนดไว้ ลงนามก ากับในแบบแปลน รูปตัด ซึ่งแสดง
รายละเอียดของส่ิงปลูกสร้าง ท่ีผู้ขออนุญาตน าส่งท้ังหมด เพื่อน าเสนอผู้อ านวยการในสายการบังคับบัญชา
ต่อไป 
   2.1.1.9 ในกรณีท่ีผู้อ านวยการโครงการ หรือหน่วยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานท่ีท่ีราช
พัสดุนั้นอยู่ในสายการบังคับบัญชาของส านักชลประทาน ให้น าเสนอผู้อ านวยการส านักชลประทานให้ความ
ยินยอมหรือไม่ให้ความยินยอมต่อไป 
   2.1.1.10 ในกรณีท่ีผู้อ านวยการส านักงานก่อสร้าง หรือหน่วยงานอื่นๆ ของกรมชลประทาน
ท่ีท่ีราชพัสดุนั้นไม่ได้อยู่ในสายการบังคับบัญชาของส านักชลประทาน  ให้น าเสนอผู้อ านวยการตามสายการ
บังคับบัญชาของตนนั้น พิจารณาให้ความเห็นในการขอใช้ประโยชน์ร่วมกันก่อน แล้วจึงน าเสนอผู้อ านวยการ
ส านักชลประทานให้ความยินยอมหรือไม่ให้ความยินยอมต่อไป 

  2.1.2 การพิจารณาของส านักชลประทาน 
   2.1.2.1 ผู้อ านวยการส านักชลประทานด าเนินการพิจารณาให้ความยินยอมหรือไม่ให้ความ
ยินยอม (ตามระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยการขอใช้และการจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับท่ีราชพัสดุในความ
ครอบครองของกรมชลประทาน พ.ศ. 2551 ประกอบกฎหมายว่าด้วยการชลประทานหลวง) 
   2.1.2.2 กรณีให้ความยินยอม (อนุญาต) ให้ท าหนังสือลงนามแทนกรมชลประทาน ก าหนด
เงื่อนไข (ถ้ามี) พร้อมเอกสารการขออนุญาต ให้กรมธนารักษ์หรือผู้ว่าราชการจังหวัด หรือธนารักษ์พื้นท่ีผู้รับ
มอบอ านาจพิจารณา และส่งส าเนาแจ้งผู้ขออนุญาตรับทราบต่อไป 
   2.1.2.3 กรณีไม่ให้ความยินยอม (ไม่อนุญาต) ให้ท าหนังสือไม่อนุญาตโดยแจ้งเหตุผล ข้อ
กฎหมายให้ผู้ขออนุญาตทราบ 

  2.1.3 การพิจารณาของกรมธนารักษ์หรือผู้ว่าราชการจังหวัดหรือธนารักษ์พื้นที่ผู้ รับมอบ
อ านาจ 
   2.1.3.1 เมื่ออธิบดีกรมธนารักษ์หรือผู้ว่าราชการจังหวัด หรือธนารักษ์พื้นท่ีผู้รับมอบอ านาจ 
พิจารณาอนุญาตให้ใช้ท่ีราชพัสดุดังกล่าวแล้ว จึงให้ผู้ขออนุญาตช าระค่าทดแทนการใช้ประโยชน์ และแจ้ง 
การอนุญาตใช้ให้กรมชลประทานทราบเพื่อด าเนินการต่อไป 
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   2.1.3.2 ในกรณีอธิบดีกรมธนารักษ์ หรือผู้ว่าราชการจังหวัด หรือธนารักษ์พื้นท่ีผู้รับมอบ
อ านาจพิจารณาไม่อนุญาตให้ใช้ท่ีราชพัสดุดังกล่าว  จะแจ้งการไม่อนุญาตใช้ให้ ผู้ขออนุญาตและกรม
ชลประทานทราบต่อไป 

  2.1.4 การออกหนังสืออนุญาตโครงการ หรือหน่วยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่ที่ราชพัสดุ
นั้นต้ังอยู่ 
   2.1.4.1 เมื่ออธิบดีกรมธนารักษ์ หรือผู้ว่าราชการจังหวัดหรือธนารักษ์พื้นท่ีผู้รับมอบอ านาจ
พิจารณา อนุญาตให้ใช้ท่ีดินและผู้ขอใช้ท่ีดินได้ช าระค่าทดแทนการใช้ประโยชน์พร้อมลงนามในบันทึกค า
ยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขในแบบกรมธนารักษ์แล้ว จึงมีหนังสือแจ้งการอนุญาตให้กรมชลประทานทราบและ
ต่อมาเมื่อกรมชลประทานโดยโครงการแจ้งผู้ขออนุญาตมาลงนามในหนังสืออนุญาต ผ.ย. 40 ผู้ขออนุญาตจึง
จะเริ่มด าเนินการก่อสร้างได้ภายหลังลงนามและตามเงื่อนไขในหนังสืออนุญาต 
   2.1.4.2 หนังสืออนุญาต ผ.ย. 40 นั้น มีการจัดท าจ านวน 4 ชุด ดังนี้ 

- ต้นฉบับ เก็บไว้ที่โครงการ 1 ชุด 
- คู่ฉบับ เก็บไว้ที่ผู้รับอนุญาต 1 ชุด 
- ส าเนา เก็บไว้ที่ส านักชลประทาน 1 ชุด 
- ส าเนา เก็บไว้ที่กลุ่มงานการใช้พื้นท่ีด้านชลประทาน 1 ชุด 

 2.2 การด าเนินการในกรณีของที่ ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์  
นอกเหนือจากที่ราชพัสดุ 

  2.2.1 การพิจารณาด าเนินการของโครงการ หรือหน่วยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่ที่ดิน
ของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์นอกเหนือจากที่ราชพัสดุนั้น  ต้ังอยู่ มีขั้นตอนการ
ด าเนินการ ดังนี้ 
   2.2.1.1 ให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับค าร้องด าเนินการตรวจสอบประเภทท่ีดินท่ีมีผู้มาขออนุญาตใช้นั้น
เป็นท่ีดินฯ ท่ีหน่วยงานของรัฐนั้นๆ ได้อนุญาตให้กรมชลประทานใช้ประโยชน์ภายในกรอบวัตถุประสงค์ท่ีขอใช้
โดยต้องพิจารณาเงื่อนไขการได้รับอนุญาต และพิจารณาว่ามีข้อห้ามให้ผู้อื่นมาใช้ประโยชน์ร่วมได้หรือไม่ 
   2.2.1.2 หากหน่วยงานของรัฐท่ีอนุญาตให้กรมชลประทานใช้ประโยชน์ท่ีดินฯ ระบุเงื่อนไข
ห้ามกรมชลประทานน าท่ีดินท่ีได้รับอนุญาตไปใช้นอกกิจการท่ีขอหรือไปให้ผู้อื่นใช้ประโยชน์ร่วมด้วยให้
โครงการหรือหน่วยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานท่ีรับค าร้องนั้น ท าหนังสือให้ผู้อ านวยการส านักชลประทาน 
ผู้อ านวยการส านักพัฒนาแหล่งน้ าขนาดกลาง ผู้อ านวยการส านักพัฒนาแหล่งน้ าขนาดใหญ่ตามสายการบังคับ
บัญชาแล้วแต่กรณี แจ้งตอบเหตุขัดข้องดังกล่าวให้ ผู้ขออนุญาตทราบ (ตามค าส่ังกรมชลประทานท่ี ข 
152/2555) 
   2.2.1.3 หากหน่วยงานของรัฐท่ีอนุญาตให้กรมชลประทานใช้ประโยชน์ท่ีดินฯ ไม่ได้ระบุ
หรือมีเงื่อนไขห้ามกรมชลประทานน าท่ีดินท่ีได้รับอนุญาต ไปให้ผู้อื่นใช้ประโยชน์ร่วมด้วย ให้โครงการหรือ
หน่วยงานอื่นๆของกรมชลประทานท่ีรับค าร้องนั้น ด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอเข้าท าประโยชน์ 
ตลอดจนเอกสารหลักฐานท่ีจ าเป็นท่ีใช้ประกอบค าร้องนั้นโดยเร็ว แล้วจัดท ารายงานตรวจสอบการขออนุญาต
ชป.393/7 
   2.2.1.4 พิจารณาให้ความเห็นทางด้านวิศวกรรม โดยพิจารณาปัญหาและอุปสรรคต่างๆต่อ
งานชลประทาน ว่าค าร้องนั้นขัดกับการใช้ประโยชน์ในการชลประทาน ตามกฎหมายว่าด้วยการชลประทาน 



- 131 - 
 

*----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * 
คู่มือปฏิบัติงานการขอใช้ที่ราชพัสดุ และที่ดินของรัฐประเภทอ่ืนที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์ 

กรมชลประทาน 

หลวง กฎ ระเบียบ ประกาศ ค าส่ัง และหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง และหลักเกณฑ์ตามระเบียบกรมชลประทานว่า
ด้วยการขอใช้และการจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับท่ีราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน พ.ศ. 2551 
โดยอนุโลมหรือไม่ 
   2.2.1.5 หากเจ้าหน้าท่ีผู้รับค าร้องพิจารณาในเบื้องต้นตามข้อ 2.2.1.3 และ 2.2.1.4 แล้ว 
เห็นว่ามีข้อขัดข้องในการขอใช้ประโยชน์ร่วมกัน หรือมีข้อขัดข้องในด้านวิศวกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยการ
ชลประทานหลวง ฯลฯ ให้เสนอความเห็นข้อขัดข้องในการขอใช้ประโยชน์ร่วมกันหรือมีข้อขัดข้องในด้าน
วิศวกรรม ให้ผู้บังคับบัญชาตามสายการบังคับบัญชาพิจารณา 
   2.2.1.6 หากเจ้าหน้าท่ีผู้รับค าร้องพิจารณาในเบื้องต้นตามข้อ 2.2.1.3 และ 2.2.1.4 แล้ว 
เห็นว่าไม่มีข้อขัดข้องในการขอใช้ประโยชน์ร่วมกัน และไม่มีข้อขัดข้องในด้านวิศวกรรม ตามกฎหมายว่าด้วย
การชลประทานหลวง ฯลฯ ให้ผู้ขออนุญาตจัดท าแผนท่ีและผังบริเวณท่ีดินของรัฐท่ีขอใช้นั้น พร้อมท า
รายละเอียดประกอบแผนท่ีระบุหมายเลขท่ีดินตามหนังสือส าคัญหรือระวางหมุดหลักฐาน  เนื้อท่ีท่ีขอเข้าท า
ประโยชน์ลงในแผนท่ีให้ชัดเจน รวมท้ังน าส่งแบบแปลน รูปตัด ซึ่งแสดงรายระเอียดของส่ิงปลูกสร้างท่ีจะขอ
อนุญาตด าเนินการในท่ีดินท่ีขอใช้นั้น ส่งให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับค าร้องเพื่อจัดท าแบบรายงานตรวจสอบท่ีดินและ
เปรียบเทียบรายละเอียดผังบริเวณต่อไป 
   2.2.1.7 เจ้าหน้าท่ีของโครงการผู้รับค าร้อง ต้องจัดท าแผนท่ีแสดงจุดขออนุญาต ผังบริเวณ 
และรูปตัด ณ จุดขออนุญาตก่อสร้าง รวมท้ังแบบรูปตัดทางน้ า ท่ีอยู่ด้านเหนือน้ า และด้านท้ายน้ า เป็นระยะ 
20 เมตร จากจุดขออนุญาต โดยรายละเอียดข้างต้นนี้ต้องผ่านการลงนามเห็นชอบ  อนุมัติในแบบและ
รายละเอียดจากผู้มีอ านาจตามกรอบแบบเอกสารท่ีกรมชลประทานก าหนดแนบท้ายคู่มือนี้ 
   2.2.1.8 หากมีความจ าเป็นจะก าหนดเงื่อนไขพิเศษนอกเหนือจากเงื่อนไขในหนังสืออนุญาต
ก าหนดได้แต่ท้ังนี้ต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ค าส่ัง และหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง 
   2.2.1.9 ให้ผู้มีอ านาจท่ีโครงการท่ีก าหนดไว้ลงนามก ากับในแบบแปลน  รูปตัด ซึ่งแสดง
รายละเอียดของส่ิงปลูกสร้างท่ีผู้ขออนุญาตน าส่งท้ังหมด เพื่อน าเสนอผู้อ านวยการในสายการบังคับบัญชา
ต่อไป 
   2.2.1.10 ในกรณีท่ีผู้อ านวยการโครงการ หรือหน่วยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานท่ีท่ีดินฯ 
นั้น อยู่ในสายการบังคับบัญชาของส านักชลประทาน ให้น าเสนอผู้อ านวยการส านักชลประทานให้ความยินยอม
หรือไม่ให้ความยินยอมต่อไป 
   2.2.1.11 ในกรณีท่ีผู้อ านวยการส านักงานก่อสร้าง หรือหน่วยงานอื่นๆ ของกรมชลประทาน
ท่ีท่ีดินฯ นั้นไม่ได้อยู่ในสายการบังคับบัญชาของส านักชลประทาน ให้น าเสนอผู้อ านวยการตามสายการบังคับ
บัญชาของตนพิจารณาให้ความเห็นในการขอใช้ประโยชน์ร่วมกันก่อนแล้วจึงน าเสนอผู้อ านวยการส านัก
ชลประทานให้ความยินยอมหรือไม่ให้ความยินยอมต่อไป 
  2.2.2 การพิจารณาของส านักชลประทาน 
   2.2.2.1 ผู้อ านวยการส านักชลประทานพิจารณาให้ความยินยอมหรือไม่ให้ความยินยอม 
(ตามค าส่ังกรมชลประทานท่ี ข 152/2555 ประกอบกฎหมายว่าด้วยการชลประทานหลวง และตามระเบียบ
กรมชลประทานว่าด้วยการขอใช้และการจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับท่ีราชพัสดุในความครอบครองของกรม
ชลประทาน พ.ศ. 2551 โดยอนุโลม ท้ังนี้ต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขของหน่วยงานของรัฐท่ีอนุญาตให้กรมชลประทานใช้ประโยชน์ในท่ีดินของรัฐประเภทนั้น) 
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   2.2.2.2 กรณีให้ความยินยอม (อนุญาต) ให้ท าหนังสือลงนามแทนกรมชลประทาน แจ้งผู้ขอ
อนุญาตพร้อมก าหนดเงื่อนไข (ถ้ามี) เพื่อให้ผู้ขออนุญาตใช้ประกอบการยื่นค าขออนุญาตต่อหน่วยงานของรัฐท่ี
เกี่ยวข้อง ซึ่งท่ีดินนั้นต้ังอยู่เพื่อพิจารณาตามอ านาจและหน้าท่ี 
   2.2.2.3 กรณีไม่ให้ความยินยอม (ไม่อนุญาต) ใหท้ าหนังสือไม่อนุญาตแจ้งผู้ขออนุญาตทราบ 
โดยแจ้งเหตุผล ข้อกฎหมาย พร้อมแจ้งสิทธิการอุทธรณ์ภายใน 15 วัน นับแต่วันท่ีผู้ขออนุญาตได้รับหนังสือ
แจ้ง 

  2.2.3 การพิจารณาของหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องซ่ึงมีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายในการ
อนุมัติอนุญาตใช้ที่ดินของรัฐที่ตั้งอยู่ 
   2.2.3.1 เมื่อหน่วยงานของรัฐท่ีเกี่ยวข้องซึ่งท่ีดินนั้นต้ังอยู่  พิจารณาอนุญาตให้ใช้ท่ีดิน
ดังกล่าวแล้วจะแจ้งให้ผู้ขออนุญาต (หรือได้แจ้งให้กรมชลประทานทราบด้วย) เพื่อด าเนินการต่อไป 
   2.2.3.2 ในกรณีหน่วยงานของรัฐท่ีเกี่ยวข้องซึ่งท่ีดินนั้นต้ังอยู่ พิจารณาไม่อนุญาตให้ใช้ท่ีดิน
ดังกล่าว จะแจ้งการไม่อนุญาตใช้ให้ผู้ขออนุญาต (หรือได้แจ้งให้กรมชลประทานทราบด้วย) 

  2.2.4 การออกหนังสืออนุญาตโครงการ หรือหน่วยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่ที่ดินของรัฐ
ประเภทอื่นที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์นอกเหนือจากที่ราชพัสดุ 
   2.2.4.1 เมื่อหน่วยงานของรัฐท่ีเกี่ยวข้องซึ่งท่ีดินนั้นต้ังอยู่พิจารณาอนุญาตให้ใช้ท่ีดิน และผู้
ขอใช้ได้ด าเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ค าส่ัง และหลักเกณฑ์ของหน่วยงานของรัฐท่ีเกี่ยวข้อง
นั้นแล้วจึงมีหนังสือแจ้งการอนุญาตให้กรมชลประทานทราบ 
   2.2.4.2 เมื่อกรมชลประทานโดยโครงการ แจ้งผู้ขออนุญาตมาลงนามในหนังสืออนุญาต 
ผ.ย. 40 ผู้ขออนุญาตจึงจะเริ่มด าเนินการก่อสร้างได้ภายหลังลงนามและตามเงื่อนไขในหนังสืออนุญาต 
   2.2.4.3 หนังสืออนุญาต ผ.ย. 40 นั้น มีการจัดท าจ านวน 4 ชุด ดังนี้ 

- ต้นฉบับ เก็บไว้ที่โครงการ 1 ชุด 
- คู่ฉบับ เกบ็ไว้ที่ผู้รับอนุญาต 1 ชุด 
- ส าเนา เก็บไว้ที่ส านักชลประทาน 1 ชุด 
- ส าเนา เก็บไว้ที่กลุ่มงานการใช้พื้นท่ีด้านชลประทาน 1 ชุด 

3. การพิจารณาด้านวิศวกรรม 
 3.1 ตรวจสอบประเภททางน้ าและประเภทท่ีดินท่ีขออนุญาตสร้าง 
 3.2 พิจารณาการสร้างถนนเช่ือมและปรับปรุงถนนคันคลอง คันกั้นน้ า และถนนชลประทาน จะต้องไม่
กระทบต่อน้ าและทางน้ าชลประทาน หรืออาคารชลประทานต่างๆ 
 3.3 ระดับหลังถนนท่ีจะปรับปรุงบนคันคลองระบายน้ าหรือทางน้ าธรรมชาติท่ีประกาศเป็นทางน้ า
ชลประทาน ให้ใช้เกณฑ์ระบายน้ าสูงสุดในรอบ 5 ปี เป็นเกณฑ์ออกแบบถนน ส่วนคลองส่งน้ าให้ปรับปรุง
เท่ากับระดับคันคลองตามแบบก่อสร้างเดิมท่ีก าหนด ถ้าคลองนั้นมีแผนปรับปรุงก็ต้องก าหนดระดับตาม
แผนงานปรับปรุงนั้น กรณีสภาพคันคลองปัจจุบันมีระดับสูงกว่าระดับคันคลองตามแบบ ก็ให้ใช้ระดับหลังถนน
ตามปัจจุบัน 
 3.4 ตัวขอบถนนจะต้องห่างจากขอบตล่ิงหรือขอบคอนกรีตของคลองส่งน้ าไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร เพื่อกัน
การเล่ือนไหลของตัวถนน 
 3.5 การปรับปรุงหรือก่อสร้างถนนเช่ือมและปรับปรุงถนนคันคลอง คันกั้นน้ า และถนนชลประทาน 
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ต้องมีมาตรฐานไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ดังนี้ ก่อสร้างด้วยดินถมบดอัดแน่นไม่ต่ ากว่า 95% ตามมาตรฐาน STANDARD 
PROCTOR COMPACTION TEST ลาดผิวทางด้วยลูกรังหนาไม่ต่ ากว่า 0.30 เมตร หรือลาดผิวทางด้วยยาง
แอสฟัลท์ตามความเหมาะสม น ามาจากทางเช่ือม 
 3.6 ในกรณีท่ีปรับปรุงหรือก่อสร้างถนนเช่ือมและปรับปรุงถนนคันคลอง คันกั้นน้ า และถนนชลประทาน 
เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ให้ก าหนดเงื่อนไขการอนุญาตเพิ่มเติม ดังนี้ 
  3.6.1 ความกว้างของถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต้องไม่น้อยกว่า 4.00 เมตร ไหล่ทางต้องกว้างไม่น้อยกว่า 
1.00 เมตร รับน้ าหนักรถรวมน้ าหนักบรรทุกได้ไม่น้อยกว่า HS20 - 44 
  3.6.2 ถนนท่ีขออนุญาตปรับปรุงจะต้องไม่มีผลกระทบต่อกิจการชลประทาน อาคารชลประทานเช่น ตัว
คลอง คันคลอง ท่อส่งน้ า ท่อระบายน้ า และอาคารชลประทานอื่นๆ ตลอดแนวถนน ถ้าหากขยายถนนจะต้อง
ต่อความยาวของท่อให้พ้นตีนลาดของถนน และให้ท าก าแพงหน้าท่อ – ท้ายท่อให้เหมือนเดิม 
  3.6.3 ในกรณีถนนท่ีขอปรับปรุง อาจจะมีผลท าให้น้ าฝนท่ีตกด้านในท่วมชะล้างส่ิงปฏิกูลไหลลงคลอง 
จะต้องก่อสร้างท่อระบายน้ าตามแนวถนนให้สุดถนนท่ีขออนุญาต ส่วนขนาดท่อนั้น ให้เป็นไปตามหลักการและ
ต้องมีบ่อพักทุกระยะ 10.00 เมตร 
  3.6.4 ถ้าปรับปรุงถนนในเขตชุมชน จะต้องมีไหล่ทาง (ทางเท้า) กว้างไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร เว้นแต่
สภาพเขตคลองไม่เอื้ออ านวย ให้ลดขนาดได้ตามความเหมาะสม 
  3.6.5 เมื่อถนนก่อสร้างเสร็จแล้ว จะต้องยกให้เป็นสาธารณประโยชน์เพื่อส่วนรวม 
  3.6.6 กรณีถนนทรุดตัวลงท าให้ถนน ตัวคลอง คันคลอง ฐานคลองเสียหาย ผู้ขออนุญาตจะต้อง
รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายทุกกรณี และจะต้องจัดท าให้มีสภาพดีเหมือนเดิม และจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข
ของกรมชลประทานทุกประการ 
  3.6.7 ดินคันทางท่ีจะเสริมคันคลอง เพื่อท าการปรับปรุงจะต้องน ามาจากท่ีอื่น ห้ามน าดินภายใน 
เขตคลองชลประทาน 
 3.7 แบบแปลนการปรับปรุงหรือก่อสร้างถนนเช่ือมและปรับปรุงถนนคันคลอง  คันกั้นน้ า และถนน
ชลประทาน ท่ีก่อสร้างในเขตท่ีดินชลประทานควบคุมดูแล จะต้องน าเสนอแบบโครงสร้างพร้อมรายการ
ค านวณท่ีมีวิศวกรซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติวิศวกร  พ.ศ. 2542 ลงนาม
รับรองโดยใช้เฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาท่ีก าหนดไว้ใน
กฎกระทรวงก าหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือรับรองของผู้
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
 3.8 ตรวจดูแบบแปลนการปรับปรุงหรือก่อสร้างถนนเช่ือมและปรับปรุงถนนคันคลอง คันกั้นน้ า และถนน
ชลประทานของผู้ขออนุญาต และแบบแปลนรูปตัดผังบริเวณของโครงการ ว่ามีความสอดคล้องกันหรือไม่ 
 3.9 ผู้ขออนุญาตต้องมีหนังสือยืนยันกับกรมชลประทาน ว่ายอมรับผิดชอบค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายในการ
จัดการแก้ไขปัญหาท้ังหมด หากเกิดความเสียหายกับน้ าและทางน้ าชลประทานหรืออาคารชลประทาน หรือกับ
ประชาชนท่ีได้รับผลกระทบ อันเกิดจากการกระท าของผู้ขออนุญาต 

หมายเหตุ : 
 เมื่อได้พิจารณาปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ต่องานชลประทานแล้ว หากมีกรณีดังต่อไปนี้ให้ส่งเรื่อง
เสนอกรมชลประทาน โดยรองอธิบดีฝ่ายบ ารุงรักษา (ประธานคณะกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
ปฏิบัติ การขออนุญาตเกี่ยวกับท่ีราชพัสดุและการจัดหาประโยชน์ในท่ีราชพัสดุ) เพื่อพิจารณาส่ังการต่อไป 
 ก. หากการพิจารณาทางด้านวิศวกรรมแล้วมีเงื่อนไขบางประการท่ีไม่สามารถปฏิบัติได้ หรือมีเงื่อนไข
เพิ่มเติม นอกเหนือจากท่ีก าหนด 



- 134 - 
 

*----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * 
คู่มือปฏิบัติงานการขอใช้ที่ราชพัสดุ และที่ดินของรัฐประเภทอ่ืนที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์ 

กรมชลประทาน 

 ข. เป็นโครงการท่ีมีผลกระทบเกินขอบเขตของส านักชลประทาน 
 ค. เป็นโครงการท่ีเป็นแนวนโยบายของกรมชลประทาน 

4. กลุ่มงานการใชพ้ื้นที่ด้านชลประทาน ส่วนปรับปรุงบ ารุงรักษา ส านักบริหารจัดการน้ าและอุทกวิทยา  
มีข้ันตอนการด าเนินการ ดังนี ้
 4.1 ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน รวมท้ังให้ค าปรึกษา แนะน าปัญหาเกี่ยวกับการขออนุญาตใช้ท่ีราช
พัสดุและท่ีดินของรัฐประเภทอื่นท่ีกรมชลประทานใช้ประโยชน์ 
 4.2 ตรวจสอบส าเนาหนังสืออนุญาต หากมีข้อผิดพลาดส่งส าเนาหนังสืออนุญาตให้โครงการแก้ไข 
 4.3 รวบรวมรายละเอียดการอนุญาต ลงในฐานข้อมูลการอนุญาตให้ใช้ท่ีราชพัสดุและท่ีดินของรัฐประเภท
อื่นท่ีกรมชลประทานใช้ประโยชน์ 

หมายเหตุ 
1. กรณีเจ้าหน้าท่ีผู้รับค าร้อง (ตามระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยการขอใช้และการจัดหาประโยชน์เก่ียวกับที่ราช

พัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน พ.ศ. 2551 ข้อ 6) หรือผู้อ านวยการส านักชลประทานเป็นผู้
พิจารณาไม่ให้ความยินยอม หรือไม่อนุญาตตามค าร้องขอของผู้ขออนุญาตโดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายว่าด้วย
การชลประทานหลวง โดยท าเป็นหนังสือ (ตามข้อ 9) และตามค าสั่งกรมชลประทานที่ ข 152/2555ข้อ 2.1 
วรรคท้าย ถือว่าเป็นค าสั่งทางปกครอง ดังน้ัน นอกจากข้อความในหนังสือจะต้องแจ้งเหตุผลข้อกฎหมาย ต้อง
ระบุข้อความว่าหากประสงค์จะอุทธรณ์ หรือโต้แย้งค าสั่งให้ผู้ขออนุญาตย่ืนอุทธรณ์ หรือโต้แย้งต่อเจ้าหน้าที่
ผู้ท าค าสั่งทางปกครองภายใน 15 วันนับแต่วันที่ผู้ขออนุญาตได้รับหนังสือแจ้ง (ถ้าไม่ก าหนดระยะเวลา 15 วัน 
สิทธิในการอุทธรณ์หรือโต้แย้งจะขยายเป็น 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง) 

2. เมื่อเจ้าหน้าท่ีผู้รับค าร้องหรือผู้อ านวยการส านักชลประทานได้รับหนังสืออุทธรณ์หรือโต้แย้งค าสั่งจากผู้อุทธรณ์
แล้วจะต้องพิจารณาอุทธรณ์ หากมีความเห็นดังต่อไปน้ี 
2.1 เห็นด้วยกับค าอุทธรณ์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน  (โดยสรุปจะยินยอมหรืออนุญาต ) ให้ด าเนินการ

เปลี่ยนแปลงค าสั่งทางปกครองแล้วแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบเป็นหนังสือไม่เกิน  30 วัน นับแต่วันที่ได้รับ
อุทธรณ์ 

2.2 ไม่เห็นด้วยกับค าอุทธรณ์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน (โดยสรุปไม่ยินยอมหรือไม่อนุญาต) ให้รายงาน
ความเห็นพร้อมเหตุผลเสนออธิบดีกรมชลประทานผ่านผู้บังคับบัญชาตามสายการบังคับบัญชาโดยด่วน
ทั้งน้ีเพ่ืออธิบดีกรมชลประทานจะได้พิจารณาอุทธรณ์และแจ้งผลให้ผู้อุทธรณ์ทราบไม่เกิน 30 วันนับแต่
วันที่อธิบดีกรมชลประทานได้รับอุทธรณ์ 

3. กรณีเป็นการปฏิเสธผู้ขออนุญาตโดยส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้ผู้อ านวยการส านักชลประทานจัดท าหนังสือ
แจ้งผู้ขออนุญาตใช้สิทธ์ิอุทธรณ์หรือโต้แย้งค าสั่งไปยังส่วนราชการน้ัน 

(ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539) 
 

เอกสารที่เกี่ยวข้องด้านวิศวกรรม 
1. บันทึกฝ่ายวิศวกรรม กองจัดสรรน้ าและบ ารุงรักษา ลงวันท่ี 27 กรกฎาคม 2538 

เรื่อง การขออนุญาตปรับปรุงถนนคันคลองชลประทานเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
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คู่มือปฏิบัติงานการขอใช้ที่ราชพัสดุ และที่ดินของรัฐประเภทอ่ืนที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์ 
กรมชลประทาน 

เอกสารอ้างอิงของกระทรวงการคลัง และกรมธนารักษ์ 
1. พระราชบัญญัติท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2518 
2. กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้ 

และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2545 
3. กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้ 

และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับท่ีราชพัสดุ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 
4. กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้ 

และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับท่ีราชพัสดุ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549 
5. ค าส่ังกรมธนารักษ์ ท่ี 281/2549 ลงวันท่ี 15 พ.ค. 2549 เรื่อง การมอบอ านาจ 

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตามระบบบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 
6. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2552 
7. ค าส่ังกรมธนารักษ์ ท่ี 296/2553 ลงวันท่ี 29 มิถุนายน 2553 เรื่อง หลักเกณฑ์ 

การก าหนดอัตราค่าเช่า ค่าทดแทน และค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหา 
ประโยชน์ในท่ีราชพัสดุ 

8. ค าส่ังกรมธนารักษ์ ท่ี 508/2553 ลงวันท่ี 20 กันยายน 2553 เรื่องมอบอ านาจ 
ให้ธนารักษ์พื้นท่ี ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธนารักษ์ 

9. ค าส่ังกรมธนารักษ์ ท่ี 509/2553 ลงวันท่ี 20 กันยายน 2553 เรื่อง มอบอ านาจให้ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธนารักษ์ 

 
เอกสารอ้างอิงของกรมชลประทาน 
1. พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
2. ระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยการขอใช้และการจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับ 

ท่ีราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน พ.ศ. 2551 
3. ประกาศกรมชลประทานเรื่องการรกั ษามาตรฐานระยะเวลาการใหบ้ รก ิาร พ.ศ. 2552 
4. ค าส่ังกรมชลประทาน ท่ี ข 1021/2552 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ 

ปฏิบัติการขออนุญาตเกี่ยวกับท่ีราชพัสดุ และการจัดหาประโยชน์ในท่ีราชพัสดุ ลงวันท่ี 26 
พฤศจิกายน 2552 

5. บันทึกข้อความ ท่ี ฝผง. 881/2554 ลงวันท่ี 19 กรกฎาคม 2554 เรื่อง ขออนุมัติ 
ใช้รหัสและแบบฟอร์มท่ีปรับปรุงใหม่พร้อมยกเลิกรหัสและแบบฟอร์มเดิม 

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

7. ค าส่ังกรมชลประทานท่ี ข 151/2555 ลงวันท่ี 6 กุมภาพันธ ์2555 เรื่อง มอบอ านาจ 
ในการด าเนินการขอใช้ท่ีดินของรัฐทุกประเภท 

8. ค าส่ังกรมชลประทานท่ี ข152/2555 ลงวันท่ี 6 กุมภาพันธ ์2555 เรื่อง มอบอ านาจ 
ด าเนินการกรณีหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลอื่นขอใช้ท่ีดินของรัฐประเภทอื่นท่ี 
กรมชลประทานใช้ประโยชน์นอกเหนือจากท่ีราชพัสดุ 

9. มาตรฐานการเขียนแบบงานชลประทาน (กรอบช่ือแบบ) 
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*-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 

คู่มือปฏิบัติงานการขอใช้ที่ราชพัสดุ และที่ดินของรัฐประเภทอ่ืนที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์ 
กรมชลประทาน 

9. การขออนุญาตก่อสร้างทางเชื่อม 

1. ผู้ขออนุญาตยื่นค าร้องขอใช้ที่ดินต่อโครงการหรือหน่วยงานอื่นๆของกรมชลประทาน  ตามที่ที่ดินนั้น
ต้ังอยู่ โดยมีหลักฐานประกอบค าขออนุญาตของผู้ขออนุญาตใช้ที่ดิน แบ่งได้ดังนี้ 

 1.1 ส่วนราชการ (กระทรวง ทบวง กรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กร
อื่นของรัฐ) 
  1.1.1 ยื่นค าร้องขอใช้ท่ีดิน (แบบ ชป.393) ลงนามโดยผู้แทน กระทรวง ทบวง กรม องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐ องค์กรอื่นของรัฐ หรือผู้รับมอบอ านาจ (มีหนังสือมอบอ านาจ) 
  1.1.2 แผนท่ีแสดงจุดท่ีขออนุญาต แบบแปลน แผนผังท่ีแสดงรูปตัดตรงบริเวณท่ีขออนุญาต 
(ขนาด A1) พร้อมรายการค านวณท่ีมีวิศวกรซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติ
วิศวกร พ.ศ. 2542 ลงนามรับรอง โดยใช้เฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ตามสาขาท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวงก าหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 
และหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
  1.1.3 ส าเนาหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ผู้ควบคุมการก่อสร้าง (ลง
นามรับรองส าเนา) โดยใช้เฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาท่ี
ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงก าหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือ
รับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ระหว่างท าการก่อสร้างส่ิงปลูกสร้างใบอนุญาตต้องไม่หมดอายุ) 

 1.2 รัฐวิสาหกิจ 
  1.2.1 ยื่นค าร้องขอใช้ท่ีดิน (แบบ ชป.393) ลงนามโดยผู้แทนรัฐวิสาหกิจหรือผู้ได้รับมอบอ านาจ 
(มีหนังสือมอบอ านาจพร้อมท้ังติดอากรแสตมป์ 30 บาท) 
  1.2.2 แผนท่ีแสดงจุดท่ีขออนุญาต แบบแปลน แผนผังท่ีแสดงรูปตัดตรงบริเวณท่ีขออนุญาต 
(ขนาด A1) พร้อมรายการค านวณ ท่ีมีวิศวกรซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติ
วิศวกร พ.ศ. 2542 ลงนามรับรองโดยใช้เฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ตามสาขาท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวงก าหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550
และหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
  1.2.3 ส าเนาหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ผู้ควบคุมการก่อสร้าง (ลง
นามรับรองส าเนา) โดยใช้เฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาท่ี
ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงก าหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือ
รับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ระหว่างท าการก่อสร้างส่ิงปลูกสร้างใบอนุญาตต้องไม่หมดอายุ) 

 1.3 นิติบุคคล/บุคคลธรรมดา 
  1.3.1 ยื่นค าร้องขอใช้ท่ีดิน (แบบ ชป.393) 
  1.3.2 ต้นฉบับหนังสือรับรองนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รับรองไม่
เกิน 1 เดือน หรือส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลดังกล่าวพร้อมลงนามรับรองโดยกรรมการผู้มีอ านาจและ 
ประทับตราส าคัญของนิติบุคคลนั้น หรือโดยหุ้นส่วนผู้จัดการผู้มีอ านาจ หรือหนังสือรับรองนิติบุคคลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 
  1.3.3 ส าเนาบัตรประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต (ลงนามรับรองส าเนา) 
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คู่มือปฏิบัติงานการขอใช้ที่ราชพัสดุ และที่ดินของรัฐประเภทอ่ืนที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์ 
กรมชลประทาน 

  1.3.4 ถ้ามีการมอบอ านาจ ต้องท าเป็นหนังสือมอบอ านาจติดอากรแสตมป์ 30 บาท พร้อมส าเนา
บัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน ของผู้มอบอ านาจและของผู้รับมอบอ านาจ (ลงนามรับรอง
ส าเนา) 
  1.3.5 หากเป็นบริษัท ห้างหุ้นส่วน ผู้มีสิทธิลงนามในหนังสือมอบอ านาจจะต้องเป็นกรรมการหรือ 
หุ้นส่วนผู้จัดการผู้ท่ีมีอ านาจตามหนังสือของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (ลงนามรับรองส าเนา) 
  1.3.6 ส าเนาโฉนดท่ีดินของผู้ขออนุญาต (ลงนามรับรองส าเนา) 
  1.3.7 กรณีท่ีดินของผู้ขออนุญาตมีบุคคลหลายบุคคลเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวม  ดังปรากฏ
รายละเอียดในโฉนดท่ีดินท่ีแนบ เจ้าของกรรมสิทธิ์รวมท้ังหมดจะต้องลงนามในฐานะผู้ขออนุญาตตาม
แบบฟอร์มขออนุญาตใช้ท่ีราชพัสดุ (ชป.393) ทุกรายหรือมอบอ านาจให้บุคคลใดกระท าการแทน โดยต้องท า
เป็นหนังสือมอบอ านาจติดอากรแสตมป์ 30 บาท พร้อมส าเนาบัตรประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบ
อ านาจและผู้รับมอบอ านาจ (ลงนามรับรองส าเนา) 
  1.3.8 กรณีท่ีดินของผู้ขออนุญาตติดภาระจ านอง ต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้รับจ านอง 
  1.3.9 แผนท่ีแสดงจุดท่ีขออนุญาต แบบแปลน แผนผังท่ีแสดงรูปตัดตรงบริเวณท่ีขออนุญาต 
(ขนาด A1) พร้อมรายการค านวณ ท่ีมีวิศวกรซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติ
วิศวกร พ.ศ. 2542 ลงนามรับรอง โดยใช้เฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ตามสาขาท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวงก าหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 
และหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
  1.3.10 ส าเนาหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ผู้ควบคุมการก่อสร้าง (ลง
นามรับรองส าเนา) โดยใช้เฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาท่ี
ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงก าหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือ
รับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ระหว่างท าการก่อสร้างส่ิงปลูกสร้างใบอนุญาตฯ ต้องไม่
หมดอายุ) 

2. การด าเนินการตรวจสอบประเภทที่ดินที่ขออนุญาตใช้ โดยแบ่งท่ีดินท่ีขอใช้ ออกเป็น 2 กรณี คือ กรณีท่ี
ราชพัสดุ และกรณีท่ีดินของรัฐประเภทอื่นท่ีกรมชลประทานใช้ประโยชน์นอกเหนือจากท่ีราชพัสดุ 

 2.1 การด าเนินการในกรณีของที่ราชพัสดุ 

  2.1.1 การพิจารณาด าเนินการของโครงการ หรือหน่วยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่ที่ราช
พัสดุนั้นต้ังอยู่ มีข้ันตอนการด าเนินการ ดังนี้ 
   2.1.1.1 ให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับค าร้องด าเนินการตรวจสอบประเภทท่ีราชพัสดุ และคุณสมบัติ
ของผู้ขอเข้าท าประโยชน์ ตลอดจนเอกสารหลักฐานท่ีจ าเป็นท่ีใช้ประกอบค าร้องนั้นโดยเร็ว 
   2.1.1.2 ถ้าค าร้องนั้นขัดกับหลักเกณฑ์การขอใช้หรือการจัดหาประโยชน์ในท่ีราชพัสดุใน
ความครอบครองของกรมชลประทาน และกฎหมายว่าด้วยการชลประทานหลวง ให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับค าร้องท า
หนังสือตอบแจ้งข้อขัดข้องให้ผู้ขอเข้าท าประโยชน์ทราบโดยตรง ภายใน 7 วันท าการ นับแต่วันรับค าร้อง 
   2.1.1.3 หากค าร้องนั้นถูกต้อง ให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับค าร้องมีหนังสือแจ้งผู้ขอเข้าท าประโยชน์ 
(ผู้ขออนุญาต) ภายใน 3 วันท าการ และให้ผู้ขออนุญาตจัดท าแผนท่ีและผังบริเวณท่ีราชพัสดุท่ีขอใช้นั้น พร้อม
ท ารายละเอียดประกอบแผนท่ีระบุหมายเลขท่ีดินตามหนังสือส าคัญหรือระวางหมุดหลักฐาน เนื้อที่ท่ีขอเข้าท า
ประโยชน์ลงในแผนท่ีให้ชัดเจน รวมท้ังน าส่งแบบแปลน รูปตัด ซึ่งแสดงรายละเอียดของส่ิงปลูกสร้างท่ีจะขอ
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คู่มือปฏิบัติงานการขอใช้ที่ราชพัสดุ และที่ดินของรัฐประเภทอ่ืนที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์ 
กรมชลประทาน 

อนุญาตด าเนินการในท่ีดินท่ีขอใช้นั้น ส่งให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับค าร้องเพื่อจัดท าแบบรายงานตรวจสอบท่ีดิน และ
เปรียบเทียบรายละเอียดผังบริเวณต่อไป 
   2.1.1.4 เจ้าหน้าท่ีของโครงการผู้รับค าร้อง ต้องจัดท าแผนท่ีแสดงจุดขออนุญาต ผังบริเวณ 
และรูปตัด ณ จุดขออนุญาตก่อสร้าง รวมทั้งแบบรูปตัดทางน้ าท่ีอยู่ด้านเหนือน้ าและด้านท้ายน้ าเป็นระยะ 20 
เมตรจากจุดขออนุญาต โดยรายละเอียดข้างต้นนี้ ต้องผ่านการลงนามเห็นชอบ อนุมัติในแบบและรายละเอียด
จากผู้มีอ านาจตามกรอบแบบเอกสารท่ีกรมชลประทานก าหนดแนบท้ายคู่มือนี้ 
   2.1.1.5 จัดท ารายงานตรวจสอบการขออนุญาต ชป.393/7 
   2.1.1.6 ให้ความเห็นทางด้านวิศวกรรม พิจารณาปัญหาและอุปสรรคต่าง  ๆ  ต่องาน
ชลประทานให้เป็น ไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ค าส่ัง และหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง 
   2.1.1.7 หากมีความจ าเป็นจะก าหนดเงื่อนไขพิเศษนอกเหนือจากเงื่อนไขในหนังสือ
อนุญาตก าหนดได้ แต่ท้ังนี้ต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ค าส่ัง และหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง 
   2.1.1.8 ให้ผู้มีอ านาจท่ีโครงการท่ีก าหนดไว้ ลงนามก ากับในแบบแปลน รูปตัด ซึ่งแสดง
รายละเอียดของส่ิงปลูกสร้าง ท่ีผู้ขออนุญาตน าส่งท้ังหมด เพื่อน าเสนอผู้อ านวยการในสายการบังคับบัญชา
ต่อไป 
   2.1.1.9 ในกรณีท่ีผู้อ านวยการโครงการ หรือหน่วยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานท่ีท่ีราช
พัสดุนั้นอยู่ในสายการบังคับบัญชาของส านักชลประทาน ให้น าเสนอผู้อ านวยการส านักชลประทานให้ความ
ยินยอม 
หรือไม่ให้ความยินยอมต่อไป 
   2.1.1.10 ในกรณีท่ี ผู้อ านวยการส านักงานก่อสร้าง  หรือหน่วยงานอื่นๆ  ของกรม
ชลประทานท่ีท่ีราชพัสดุนั้นไม่ได้อยู่ในสายการบังคับบัญชาของส านักชลประทาน ให้น าเสนอผู้อ านวยการตาม
สายการบังคับบัญชาของตนนั้น พิจารณาให้ความเห็นในการขอใช้ประโยชน์ร่วมกันก่อน  แล้วจึงน าเสนอ
ผู้อ านวยการส านักชลประทานให้ความยินยอมหรือไม่ให้ความยินยอมต่อไป 

  2.1.2 การพิจารณาของส านักชลประทาน 
   2.1.2.1 ผู้อ านวยการส านักชลประทานด าเนินการพิจารณาให้ความยินยอมหรือไม่ให้
ความยินยอม (ตามระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยการขอใช้และการจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับท่ีราชพัสดุใน
ความครอบครองของกรมชลประทาน พ.ศ. 2551 ประกอบกฎหมายว่าด้วยการชลประทานหลวง) 
   2.1.2.2 กรณีให้ความยินยอม  (อนุญาต) ให้ท าหนังสือลงนามแทนกรมชลประทาน 
ก าหนดเงื่อนไข (ถ้ามี) พร้อมเอกสารการขออนุญาต ให้กรมธนารักษ์หรือผู้ว่าราชการจังหวัด หรือธนารักษ์
พื้นท่ีผู้รับมอบอ านาจพิจารณา และส่งส าเนาแจ้งผู้ขออนุญาตรับทราบต่อไป 
   2.1.2.3 กรณีไม่ให้ความยินยอม (ไม่อนุญาต) ให้ท าหนังสือไม่อนุญาตโดยแจ้งเหตุผล ข้อ
กฎหมายให้ผู้ขออนุญาตทราบ 

  2.1.3 การพิจารณาของกรมธนารักษ์หรือผู้ว่าราชการจังหวัดหรือธนารักษ์พื้นที่ผู้รับมอบ
อ านาจ 
   2.1.3.1 เมื่ออธิบดีกรมธนารักษ์หรือผู้ว่าราชการจังหวัด หรือธนารักษ์พื้นท่ีผู้รับมอบ
อ านาจพิจารณาอนุญาตให้ใช้ท่ีราชพัสดุดังกล่าวแล้ว จึงให้ผู้ขออนุญาตช าระค่าทดแทนการใช้ประโยชน์ และ
แจ้งการอนุญาตใช้ให้กรมชลประทานทราบเพื่อด าเนินการต่อไป 



- 141 - 
 

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

คู่มือปฏิบัติงานการขอใช้ที่ราชพัสดุ และที่ดินของรัฐประเภทอ่ืนที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์ 
กรมชลประทาน 

   2.1.3.2 ในกรณีอธิบดีกรมธนารักษ์ หรือผู้ว่าราชการจังหวัด หรือธนารักษ์พื้นท่ีผู้รับมอบ
อ านาจพิจารณาไม่อนุญาตให้ใช้ท่ีราชพัสดุดังกล่าว  จะแจ้งการไม่อนุญาตใช้ให้ ผู้ขออนุญาตและกรม
ชลประทานทราบต่อไป 

  2.1.4 การออกหนังสืออนุญาตโครงการ หรือหน่วยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่ที่ราชพัสดุ
นั้นต้ังอยู่ 
   2.1.4.1 เมื่ออธิบดีกรมธนารักษ์ หรือผู้ว่าราชการจังหวัดหรือธนารักษ์พื้นท่ีผู้รับมอบ
อ านาจพิจารณา อนุญาตให้ใช้ท่ีดินและผู้ขอใช้ท่ีดินได้ช าระค่าทดแทนการใช้ประโยชน์พร้อมลงนามในบันทึก
ค ายินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขในแบบกรมธนารักษ์แล้ว จึงมีหนังสือแจ้งการอนุญาตให้กรมชลประทานทราบ
และต่อมาเมื่อกรมชลประทานโดยโครงการแจ้งผู้ขออนุญาตมาลงนามในหนังสืออนุญาต ผ.ย. 53 ผู้ขออนุญาต
จึงจะเริ่มด าเนินการก่อสร้างได้ภายหลังลงนามและตามเงื่อนไขในหนังสืออนุญาต 
   2.1.4.2 หนังสืออนุญาต ผ.ย. 53 นั้น มีการจัดท าจ านวน 4 ชุด ดังนี้ 

- ต้นฉบับ เก็บไว้ที่โครงการ 1 ชุด 
- คู่ฉบับ เก็บไว้ที่ผู้รับอนุญาต 1 ชุด 
- ส าเนา เก็บไว้ที่ส านักชลประทาน 1 ชุด 
- ส าเนา เก็บไว้ที่กลุ่มงานการใช้พื้นท่ีด้านชลประทาน 1 ชุด 

 2.2 การด าเนินการในกรณีของที่ ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์  
นอกเหนือจากที่ราชพัสดุ 

  2.2.1 การพิจารณาด าเนินการของโครงการ หรือหน่วยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่ที่ดิน
ของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์นอกเหนือจากที่ราชพัสดุนั้น  ต้ังอยู่ มีขั้นตอนการ
ด าเนินการ ดังนี้ 
   2.2.1.1 ให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับค าร้องด าเนินการตรวจสอบประเภทท่ีดินท่ีมีผู้มาขออนุญาตใช้
นั้นเป็นท่ีดินฯ ท่ีหน่วยงานของรัฐนั้นๆ ได้อนุญาตให้กรมชลประทานใช้ประโยชน์ภายในกรอบวัตถุประสงค์ท่ี
ขอใช้โดยต้องพิจารณาเงื่อนไขการได้รับอนุญาต และพิจารณาว่ามีข้อห้ามให้ผู้อื่นมาใช้ประโยชน์ร่วมได้หรือไม่ 
   2.2.1.2 หากหน่วยงานของรัฐท่ีอนุญาตให้กรมชลประทานใช้ประโยชน์ท่ีดินฯ ระบุเงื่อนไข
ห้ามกรมชลประทานน าท่ีดินท่ีได้รับอนุญาตไปใช้นอกกิจการท่ีขอหรือไปให้ผู้อื่นใช้ประโยชน์ร่วมด้วยให้
โครงการหรือหน่วยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานท่ีรับค าร้องนั้น ท าหนังสือให้ผู้อ านวยการส านักชลประทาน 
ผู้อ านวยการส านักพัฒนาแหล่งน้ าขนาดกลาง ผู้อ านวยการส านักพัฒนาแหล่งน้ าขนาดใหญ่ตามสายการบังคับ
บัญชาแล้วแต่กรณี แจ้งตอบเหตุขัดข้องดังกล่าวให้ ผู้ขออนุญาตทราบ (ตามค าส่ังกรมชลประทานท่ี ข 
152/2555) 
   2.2.1.3 หากหน่วยงานของรัฐท่ีอนุญาตให้กรมชลประทานใช้ประโยชน์ท่ีดินฯ ไม่ได้ระบุ
หรือมีเงื่อนไขห้ามกรมชลประทานน าท่ีดินท่ีได้รับอนุญาต ไปให้ผู้อื่นใช้ประโยชน์ร่วมด้วย ให้โครงการหรือ
หน่วยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานท่ีรับค าร้องนั้น ด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอเข้าท าประโยชน์ 
ตลอดจนเอกสารหลักฐานท่ีจ าเป็นท่ีใช้ประกอบค าร้องนั้นโดยเร็ว แล้วจัดท ารายงานตรวจสอบการขออนุญาต 
ชป.393/7 
   2.2.1.4 พิจารณาให้ความเห็นทางด้านวิศวกรรม โดยพิจารณาปัญหาและอุปสรรคต่างๆ
ต่องานชลประทาน ว่าค าร้องนั้นขัดกับการใช้ประโยชน์ในการชลประทาน ตามกฎหมายว่าด้วยการชลประทาน 
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คู่มือปฏิบัติงานการขอใช้ที่ราชพัสดุ และที่ดินของรัฐประเภทอ่ืนที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์ 
กรมชลประทาน 

หลวง กฎ ระเบียบ ประกาศ ค าส่ัง และหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง และหลักเกณฑ์ตามระเบียบกรมชลประทานว่า
ด้วยการขอใช้และการจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับท่ีราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน พ.ศ. 2551 
โดยอนุโลมหรือไม่ 
   2.2.1.5 หากเจ้าหน้าท่ีผู้รับค าร้องพิจารณาในเบื้องต้นตามข้อ 2.2.1.3 และ 2.2.1.4 แล้ว 
เห็นว่ามีข้อขัดข้องในการขอใช้ประโยชน์ร่วมกัน หรือมีข้อขัดข้องในด้านวิศวกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยการ
ชลประทานหลวง ฯลฯ ให้เสนอความเห็นข้อขัดข้องในการขอใช้ประโยชน์ร่วมกันหรือมีข้อขัดข้องในด้าน
วิศวกรรม ให้ผู้บังคับบัญชาตามสายการบังคับบัญชาพิจารณา 
   2.2.1.6 หากเจ้าหน้าท่ีผู้รับค าร้องพิจารณาในเบื้องต้นตามข้อ 2.2.1.3 และ 2.2.1.4 แล้ว 
เห็นว่าไม่มีข้อขัดข้องในการขอใช้ประโยชน์ร่วมกัน และไม่มีข้อขัดข้องในด้านวิศวกรรม ตามกฎหมายว่าด้วย
การชลประทานหลวง ฯลฯ ให้ผู้ขออนุญาตจัดท าแผนท่ีและผังบริเวณท่ีดินของรัฐท่ีขอใช้นั้น  พร้อมท า
รายละเอียดประกอบแผนท่ีระบุหมายเลขท่ีดินตามหนังสือส าคัญหรือระวางหมุดหลักฐาน  เนื้อท่ีท่ีขอเข้าท า
ประโยชน์ลงในแผนท่ีให้ชัดเจน รวมท้ังน าส่งแบบแปลน รูปตัด ซึ่งแสดงรายระเอียดของส่ิงปลูกสร้างท่ีจะขอ
อนุญาตด าเนินการในท่ีดินท่ีขอใช้นั้น ส่งให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับค าร้องเพื่อจัดท าแบบรายงานตรวจสอบท่ีดินและ
เปรียบเทียบรายละเอียดผังบริเวณต่อไป 
   2.2.1.7 เจ้าหน้าท่ีของโครงการผู้รับค าร้อง ต้องจัดท าแผนท่ีแสดงจุดขออนุญาต ผังบริเวณ 
และรูปตัด ณ จุดขออนุญาตก่อสร้าง รวมท้ังแบบรูปตัดทางน้ า ท่ีอยู่ด้านเหนือน้ า และด้านท้ายน้ า เป็นระยะ 
20 เมตร จากจุดขออนุญาต โดยรายละเอียดข้างต้นนี้ต้องผ่านการลงนามเห็นชอบ  อนุมัติในแบบและ
รายละเอียดจากผู้มีอ านาจตามกรอบแบบเอกสารท่ีกรมชลประทานก าหนดแนบท้ายคู่มือนี้ 
   2.2.1.8 หากมีความจ าเป็นจะก าหนดเงื่อนไขพิเศษนอกเหนือจากเงื่อนไขในหนังสือ
อนุญาตก าหนดได้แต่ท้ังนี้ต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ค าส่ัง และหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง 
   2.2.1.9 ให้ผู้มีอ านาจท่ีโครงการท่ีก าหนดไว้ลงนามก ากับในแบบแปลน รูปตัด ซึ่งแสดง
รายละเอียดของส่ิงปลูกสร้างท่ีผู้ขออนุญาตน าส่งท้ังหมด เพื่อน าเสนอผู้อ านวยการในสายการบังคับบัญชา
ต่อไป 
   2.2.1.10 ในกรณีท่ีผู้อ านวยการโครงการ หรือหน่วยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานท่ีท่ีดิน
ฯ นั้น อยู่ในสายการบังคับบัญชาของส านักชลประทาน ให้น าเสนอผู้อ านวยการส านักชลประทานให้ความ
ยินยอมหรือไม่ให้ความยินยอมต่อไป 
   2.2.1.11 ในกรณีท่ี ผู้อ านวยการส านักงานก่อสร้าง  หรือหน่วยงานอื่นๆ  ของกรม
ชลประทานท่ีท่ีดินฯ นั้นไม่ได้อยู่ในสายการบังคับบัญชาของส านักชลประทาน ให้น าเสนอผู้อ านวยการตามสาย
การบังคับบัญชาของตนพิจารณาให้ความเห็นในการขอใช้ประโยชน์ร่วมกันก่อนแล้วจึงน าเสนอผู้อ านวยการ
ส านักชลประทานให้ความยินยอมหรือไม่ให้ความยินยอมต่อไป 

  2.2.2 การพิจารณาของส านักชลประทาน 
   2.2.2.1 ผู้อ านวยการส านักชลประทานพิจารณาให้ความยินยอมหรือไม่ให้ความยินยอม  
(ตามค าส่ังกรมชลประทานท่ี ข 152/2555 ประกอบกฎหมายว่าด้วยการชลประทานหลวง และตามระเบียบ
กรมชลประทานว่าด้วยการขอใช้และการจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับท่ีราชพัสดุในความครอบครองของกรม
ชลประทาน พ.ศ. 2551 โดยอนุโลม ท้ังนี้ต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขของหน่วยงานของรัฐท่ีอนุญาตให้กรมชลประทานใช้ประโยชน์ในท่ีดินของรัฐประเภทนั้น) 



- 143 - 
 

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

คู่มือปฏิบัติงานการขอใช้ที่ราชพัสดุ และที่ดินของรัฐประเภทอ่ืนที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์ 
กรมชลประทาน 

   2.2.2.2 กรณีให้ความยินยอม (อนุญาต) ให้ท าหนังสือลงนามแทนกรมชลประทาน แจ้งผู้
ขออนุญาตพร้อมก าหนดเงื่อนไข (ถ้ามี) เพื่อให้ผู้ขออนุญาตใช้ประกอบการยื่นค าขออนุญาตต่อหน่วยงานของ
รัฐท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งท่ีดินนั้นต้ังอยู่เพื่อพิจารณาตามอ านาจและหน้าท่ี 
   2.2.2.3 กรณีไม่ให้ความยินยอม (ไม่อนุญาต) ให้ท าหนังสือไม่อนุญาตแจ้งผู้ขออนุญาต
ทราบ โดยแจ้งเหตุผล ข้อกฎหมาย พร้อมแจ้งสิทธิการอุทธรณ์ภายใน 15 วัน นับแต่วันท่ีผู้ขออนุญาตได้รับ
หนังสือแจ้ง 

  2.2.3 การพิจารณาของหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องซ่ึงมีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายในการ
อนุมัติอนุญาตใช้ที่ดินของรัฐที่ตั้งอยู่ 
   2.2.3.1 เมื่อหน่วยงานของรัฐท่ีเกี่ยวข้องซึ่งท่ีดินนั้นต้ังอยู่ พิจารณาอนุญาตให้ใช้ท่ีดิน
ดังกล่าวแล้วจะแจ้งให้ผู้ขออนุญาต (หรือได้แจ้งให้กรมชลประทานทราบด้วย) เพื่อด าเนินการต่อไป 
   2.2.3.2 ในกรณีหน่วยงานของรัฐท่ีเกี่ยวข้องซึ่งท่ีดินนั้นต้ังอยู่ พิจารณาไม่อนุญาตให้ใช้
ท่ีดินดังกล่าว จะแจ้งการไม่อนุญาตใช้ให้ผู้ขออนุญาต (หรือได้แจ้งให้กรมชลประทานทราบ) 

  2.2.4 การออกหนังสืออนุญาตโครงการ หรือหน่วยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่ที่ดินของ
รัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์นอกเหนือจากที่ราชพัสดุ 
   2.2.4.1 เมื่อหน่วยงานของรัฐท่ีเกี่ยวข้องซึ่งท่ีดินนั้นต้ังอยู่พิจารณาอนุญาตให้ใช้ท่ีดิน และ
ผู้ขอใช้ได้ด าเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ค าส่ัง และหลักเกณฑ์ของหน่วยงานของรัฐท่ีเกี่ยวข้อง
นั้นแล้วจึงมีหนังสือแจ้งการอนุญาตให้กรมชลประทานทราบ 
   2.2.4.2 เมื่อกรมชลประทานโดยโครงการ แจ้งผู้ขออนุญาตมาลงนามในหนังสืออนุญาต 
ผ.ย. 53 ผู้ขออนุญาตจึงจะเริ่มด าเนินการก่อสร้างได้ภายหลังลงนามและตามเงื่อนไขในหนังสืออนุญาต 
   2.2.4.3 หนังสืออนุญาต ผ.ย. 53 นั้น มีการจัดท าจ านวน 4 ชุด ดังนี้ 

- ต้นฉบับ เก็บไว้ที่โครงการ 1 ชุด 
- คู่ฉบับ เก็บไว้ที่ผู้รับอนุญาต 1 ชุด 
- ส าเนา เก็บไว้ที่ส านักชลประทาน 1 ชุด 
- ส าเนา เก็บไว้ที่กลุ่มงานการใช้พื้นท่ีด้านชลประทาน 1 ชุด 

3. การพิจารณาด้านวิศวกรรม 
 3.1 ตรวจสอบประเภททางน้ าหรือท่ีต้ังของอาคารชลประทานท่ีขออนุญาตสร้างทางเช่ือมนั้น และประเภท
ท่ีดินท่ีของผู้อนุญาตท่ีขอก่อสร้างทางเช่ือม 
 3.2 พิจารณาการสร้างทางเช่ือมแห่งนี้ จะต้องไม่กระทบต่อน้ าและทางน้ าทางน้ าชลประทานหรืออาคาร
ชลประทานต่างๆ 
 3.3 กรณีท าทางเช่ือมเข้า – ออก ท่ีพักอาศัย และล าเลียงผลผลิตทางการเกษตร ท่ีมีผิวจราจรลูกรังกว้างไม่
เกิน 4.00 เมตร สามารถใช้แบบมาตรฐาน เลขท่ี มฐ 08-36-001 ได้ โดยไม่ต้องมีวิศวกรลงนามรับรอง (ขอ
แบบมาตรฐานฯ ได้จากโครงการ หรือหน่วยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานท่ีท่ีราชพัสดุนั้นต้ังอยู่) โดยแบบ
มาตรฐานนี้ใช้ส าหรับราษฎรท่ัวไปเท่านั้น 
 3.4 กรณีทางเช่ือมไม่ใช้แบบมาตรฐาน เลขท่ี มฐ 08-36-001 ก าหนดหลักเกณฑ์ท่ัวไปในการขอ 
อนุญาตท าทางเช่ือมคันคลองชลประทาน ดังนี้ 
  3.4.1 ระดับหลังคันทางเช่ือมหรือถนนเช่ือมคันคลอง ต้องมีระดับอย่างน้อยเท่ากับระดับหลังคัน 
คลองชลประทานและความกว้างของทางเช่ือม ต้องไม่ต่ ากว่า 4.00 เมตร 
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คู่มือปฏิบัติงานการขอใช้ที่ราชพัสดุ และที่ดินของรัฐประเภทอ่ืนที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์ 
กรมชลประทาน 

  3.4.2 จะต้องวางท่อลอดในท่ีลุ่มหรือทางน้ าธรรมชาติตัดผ่านทุกแห่ง 
  3.4.3 ระดับความสูงของดินหรือสันท านบหลังท่อต้องไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร หรืออยู่ในดุลยพินิจของ
เจ้าหน้าท่ี 
  3.4.4 ระดับบนท่อลอดต้องวางอยู่ในช้ันดินเดิม 
  3.4.5 ขนาดท่อลอดคอนกรีตเสริมเหล็กมาตรฐานอย่างน้อยต้องไม่ต่ ากว่าขนาด ∅ 0.60 เมตรหรืออยู่
ในดุลยพินิจของเจ้าหน้าท่ีหรือตามตารางท่ีก าหนด 

ตารางค่าการก าหนดขนาดท่อลอดทางเช่ือม 
พื้นท่ีระบายน้ า 

ไร ่
สัมประสิทธิ์

การระบายน้ า 
ลิตร/วินาที/ไร ่

ปริมาณน้ า 
ลูกบาศก์เมตร/

วินาที 

ความเร็วที่ยอมให้
ไหลผ่านท่อมากท่ีสุด 

เมตร/วินาที 

ขนาดท่อมาตรฐาน 
(เมตร) 

0 – 300 
301 – 500 

501 – 1,000 
1,001 – 2,000 
2,000 ข้ึนไป 

0.85 
0.85 
0.72 
0.72 
0.64 

0.26 
0.43 
0.72 
1.44 

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

0.60 
0.80 
1.00 

2 - ∅ 1.00 
ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ า 

 
  3.4.6 ทางเช่ือมต้องก่อสร้างด้วยดินถมบดอัดแน่น ไม่ต่ ากว่า 95% ตามแบบมาตรฐาน Standard 
Proctor Compaction test และลาดผิวทางด้วยลูกรัง หนาไม่ต่ ากว่า 0.30 เมตร หรือลาดผิวทางด้วยยางแอส
ฟัสท์ หรือคอนกรีต ตามความเหมาะสม 
  3.4.7 ในกรณีทางเช่ือมท าให้เกิดปัญหาการระบายน้ า มีน้ าท่วมขัง ผู้ขออนุญาตจะต้องวางท่อลอด
เพิ่มเติมตรงจุดท่ีกรมชลประทาน ก าหนดให้ตามความเหมาะสม 
  3.4.8 ถ้าหน่วยราชการ/รัฐวิสาหกิจ/นิติบุคคล/บุคคลธรรมดา ต้องการสร้างเป็นท่อส่ีเหล่ียมกรม
ชลประทานจะพิจารณาเป็นรายๆ 
 3.5 กรณีทางเช่ือมนอกเหนือเพื่ออยู่อาศัยและล าเลียงผลิตทางการเกษตร มีหลักเกณฑ์การพิจารณาขอ
อนุญาต ดังนี้ 
  3.5.1 ทางเช่ือม หมายถึง ทางเข้าสู่หมู่บ้าน, ศาสนสถาน, สาธารณะสถาน, ส านักงานท่ีท าการของ
องค์กรของรัฐ นอกเหนือจากท่ีกล่าวมานี้ไม่ถือเป็นทางเช่ือม 
  3.5.2 คันทางส าหรับทางเช่ือมจะต้องท าการบดอัดโดยกรรมวิธีและให้ได้มาตรฐานไม่ต่ ากว่าคันทาง
ของถนนหลักท่ีจะท าการก่อสร้าง 
  3.5.3 โครงสร้างของทางเช่ือม แบ่งได้ดังนี้ 
   3.5.3.1 กรณีทางเช่ือมเดิมหรือถนนเดิมท่ีเข้ามาเช่ือมกับถนนหลักท่ีจะท าการก่อสร้างมี
มาตรฐานของผิวจราจรสูงกว่าผิวจราจรชนิดลูกรัง โครงสร้างของทางเช่ือมให้ก่อสร้างตามโครงสร้างทางของ
ถนนหลักท่ีจะท าการก่อสร้างทุกประการ 
   3.5.3.2 กรณีทางเช่ือมเดิมหรือถนนเดิมท่ีเข้ามาเช่ือมกับถนนหลักท่ีจะท าการก่อสร้างมี
มาตรฐานของผิวจราจรเท่ากับหรือต่ ากว่าผิวจราจรชนิดลูกรัง โครงสร้างของทางเช่ือมให้ก่อสร้างโดยใช้วัสดุ
มวลรวมเป็นผิวจราจรหนาอย่างน้อย 15 ซม. วัสดุมวลรวมท่ีจะน ามาใช้นั้นจะต้องท าการบดอัดโดยกรรมวิธี  
และให้ได้มาตรฐานไม่ต่ ากว่าช้ัน SUBBASE ของถนนหลักท่ีจะท าการก่อสร้าง 
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คู่มือปฏิบัติงานการขอใช้ที่ราชพัสดุ และที่ดินของรัฐประเภทอ่ืนที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์ 
กรมชลประทาน 

  3.5.4 มิติต่างๆ มีหน่วยเป็นเมตร นอกจากระบุไว้เป็นอย่างอื่น 
  3.5.5 ระดับหลังคันทางเช่ือมหรือถนนเช่ือมคันคลอง ต้องมีระดับอย่างน้อยเท่ากับหลังคันคลอง
ชลประทาน 
  3.5.6 จะต้องวางท่อลอดในท่ีลุ่มหรือทางน้ าชลประทานตัดผ่านทุกแห่ง 
  3.5.7 ระดับความสูงของดิน หรือสันท านบหลังท่อต้องไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร หรืออยู่ในดุลยพินิจของ
นายช่างชลประทาน 
  3.5.8 ระดับก้นท่อลอดต้องวางต่ ากว่าช้ันดินเดิม ไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร 
  3.5.9 ขนาดท่อลอดคอนกรีตเสริมเหล็กมาตรฐานอย่างน้อยต้องไม่ต่ ากว่าขนาด ∅ 0.80 เมตรหรืออยู่
ในดุลยพินิจของนายชลประทานหรือตามตารางท่ีก าหนด 

ตารางแสดงค่าการก าหนดขนาดท่อลอดทางเช่ือม 
พื้นท่ีระบายน้ า 

ไร ่
สัมประสิทธิ์

การระบายน้ า 
ลิตร/วินาที/ไร ่

ปริมาณน้ า 
ลูกบาศก์เมตร/

วินาที 

ความเร็วที่ยอมให้
ไหลผ่านท่อมากท่ีสุด 

เมตร/วินาที 

ขนาดท่อมาตรฐาน 
(เมตร) 

0 – 500 
501 – 1,000 

1,001 – 2,000 
2,000 ข้ึนไป 

0.85 
0.72 
0.72 
0.64 

0.43 
0.72 
1.44 

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

0.80 
1.00 

2 - ∅ 1.00 
ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ า 

 
  3.5.10 ในกรณีทางเช่ือมท าให้เกิดปัญหาการระบายน้ า มีน้ าท่วมขัง ผู้ขออนุญาตจะต้องวางท่อลอด
เพิ่มเติมตรงจุดท่ีกรมชลประทานก าหนดให้ตามความเหมาะสมต่อไป 
  3.5.11 แบบตัวอย่างทางเช่ือมท่ีแสดงในแบบแผ่นนี้เป็นกรณีท่ีถนนหลักท่ีจะท าการก่อสร้างมีไหล่ทาง
ส าหรับกรณีท่ีถนนหลักท่ีจะท าการก่อสร้างไม่มีไหล่ทางก็ให้ยึดแบบตัวอย่างทางเช่ือมนี้ได้ 
  3.5.12 แบบทางเช่ือมหากไม่ได้ก าหนดเป็นอย่างอื่นในแบบแปลนและรูปตัดความยาว ให้ยึดตามแบบ
มาตรฐานทางเช่ือม 
  3.5.13 ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นอื่นใดจนไม่สามารถก่อสร้างทางเช่ือมได้ตามแบบมาตรฐานทางเช่ือม
และรูปตัดตาม ยาวให้อยู่ในดุลยพินิจของนายช่างชลประทาน แต่ท้ังนี้จะต้องไม่ท าให้ปริมาณงานลดลง 
  3.5.14 ความกว้างของทางเช่ือมท่ีจะก่อสร้างตามแบบมาตรฐานทางเช่ือมนี้จะต้องกว้างไม่น้อยกว่า
ความกว้างของทางเช่ือมเดิม 
 3.6 ดินท่ีจะใช้ก่อสร้างถนน ผู้ขออนุญาตจะต้องจัดหามาจากท่ีอื่นซึ่งอยู่นอกเขตท่ีดินของกรมชลประทาน
การถมดินให้ได้ขนาดตามท่ีก าหนด ห้ามขุดดินในเขตท่ีดินของกรมชลประทาน 
 3.7 ผู้ขออนุญาตต้องมีหนังสือยืนยันกับกรมชลประทาน ว่ายอมรับผิดชอบค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายในการ
จัดการแก้ไขปัญหาท้ังหมด หากเกิดความเสียหายกับทางน้ าและทางน้ าชลประทานหรืออาคารชลประทาน  
หรือกับประชาชนท่ีได้รับผลกระทบ อันเกิดจากการกระท าของผู้ขออนุญาต 
 3.8 ตรวจดูแบบแปลนของผู้ขออนุญาต และแบบแปลนรูปตัด ผังบริเวณของโครงการ ท่ีมีการขออนุญาตว่า
มีความสอด คล้องกันหรือไม่ 
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คู่มือปฏิบัติงานการขอใช้ที่ราชพัสดุ และที่ดินของรัฐประเภทอ่ืนที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์ 
กรมชลประทาน 

หมายเหตุ : 
 เมื่อได้พิจารณาปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ต่องานชลประทานแล้ว หากมีกรณีดังต่อไปนี้ให้ส่งเรื่อง
เสนอกรมชลประทาน โดยรองอธิบดีฝ่ายบ ารุงรักษา (ประธานคณะกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
ปฏิบัติ การขออนุญาตเกี่ยวกับท่ีราชพัสดุและการจัดหาประโยชน์ในท่ีราชพัสดุ) เพื่อพิจารณาส่ังการต่อไป 
 ก. หากการพิจารณาทางด้านวิศวกรรมแล้วมีเงื่อนไขบางประการท่ีไม่สามารถปฏิบัติได้ หรือมีเงื่อนไข
เพิ่มเติมนอกเหนือจากท่ีก าหนด 
 ข. เป็นโครงการท่ีมีผลกระทบเกินขอบเขตของส านักชลประทาน 
 ค. เป็นโครงการท่ีเป็นแนวนโยบายของกรมชลประทาน 

4. กลุ่มงานการใช้พื้นที่ด้านชลประทาน ส่วนปรับปรุงบ ารุงรักษา ส านักบริหารจัดการน้ าและอุทกวิทยา  
มีข้ันตอนการด าเนินการ ดังนี ้
 4.1 ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน รวมทั้งให้ค าปรึกษา แนะน าปัญหาเกี่ยวกับการขออนญุาตใช้ท่ีราช
พัสดุและท่ีดินของรัฐประเภทอื่นท่ีกรมชลประทานใช้ประโยชน์ 
 4.2 ตรวจสอบส าเนาหนังสืออนุญาต หากมีข้อผิดพลาดส่งส าเนาหนังสืออนุญาตให้โครงการแก้ไข 
 4.3 รวบรวมรายละเอียดการอนุญาต ลงในฐานข้อมูลการอนุญาตให้ใช้ท่ีราชพัสดุและท่ีดินของรัฐประเภท
อื่นท่ีกรมชลประทานใช้ประโยชน์ 

หมายเหตุ 
1. กรณีเจ้าหน้าท่ีผู้รับค าร้อง (ตามระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยการขอใช้และการจัดหาประโยชน์เก่ียวกับที่ราช

พัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน พ.ศ. 2551 ข้อ 6) หรือผู้อ านวยการส านักชลประทานเป็นผู้
พิจารณาไม่ให้ความยินยอม หรือไม่อนุญาตตามค าร้องขอของผู้ขออนุญาตโดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายว่าด้วย
การชลประทานหลวง โดยท าเป็นหนังสือ (ตามข้อ 9) และตามค าสั่งกรมชลประทานที่ ข 152/2555 ข้อ 2.1 
วรรคท้าย ถือว่าเป็นค าสั่งทางปกครอง ดังน้ัน นอกจากข้อความในหนังสือจะต้องแจ้งเหตุผล ข้อกฎหมาย ต้อง
ระบุข้อความว่าหากประสงค์จะอุทธรณ์ หรือโต้แย้งค าสั่งให้ผู้ขออนุญาตย่ืนอุทธรณ์ หรือโต้แย้งต่อเจ้าหน้าที่
ผู้ท าค าสั่งทางปกครองภายใน 15 วันนับแต่วันที่ผู้ขออนุญาตได้รับหนังสือแจ้ง (ถ้าไม่ก าหนดระยะเวลา 15 วัน 
สิทธิในการอุทธรณ์หรือโต้แย้งจะขยายเป็น 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง) 

2. เมื่อเจ้าหน้าท่ีผู้รับค าร้องหรือผู้อ านวยการส านักชลประทานได้รับหนังสืออุทธรณ์หรือโต้แย้งค าสั่งจากผู้อุทธรณ์
แล้วจะต้องพิจารณาอุทธรณ์ หากมีความเห็นดังต่อไปน้ี 
2.1 เห็นด้วยกับค าอุทธรณ์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน  (โดยสรุปจะยินยอมหรืออนุญาต ) ให้ด าเนินการ

เปลี่ยนแปลงค าสั่งทางปกครองแล้วแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบเป็นหนังสือไม่เกิน  30 วัน นับแต่วันที่ได้รับ
อุทธรณ์ 

2.2 ไม่เห็นด้วยกับค าอุทธรณ์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน (โดยสรุปไม่ยินยอมหรือไม่อนุญาต ) ให้รายงาน
ความเห็นพร้อมเหตุผลเสนออธิบดีกรมชลประทานผ่านผู้บังคับบัญชาตามสายการบังคับบัญชาโดยด่วน
ทั้งน้ีเพ่ืออธิบดีกรมชลประทานจะได้พิจารณาอุทธรณ์และแจ้งผลให้ผู้อุทธรณ์ทราบไม่เกิน 30 วัน นับแต่
วันที่อธิบดีกรมชลประทานได้รับอุทธรณ์ 

3. กรณีเป็นการปฏิเสธผู้ขออนุญาตโดยส่วนราชการอื่นที่เก่ียวข้อง ให้ผู้อ านวยการส านักชลประทานจัดท าหนังสือ
แจ้งผู้ขออนุญาตใช้สิทธ์ิอุทธรณ์หรือโต้แย้งค าสั่งไปยังส่วนราชการน้ัน  (ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. 2539) 
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คู่มือปฏิบัติงานการขอใช้ที่ราชพัสดุ และที่ดินของรัฐประเภทอ่ืนที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์ 

กรมชลประทาน 

เอกสารที่เกี่ยวข้องด้านวิศวกรรม 
1. บันทึกการประชุมคณะท างานทางวิชาการด้านส่งน้ าและบ ารุงรักษา ครั้งท่ี 16/2532 เมื่อวันท่ี 

14 ธันวาคม 2532 
2. บันทึกการประชุมคณะกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการขออนุญาตเกี่ยวกับท่ีราชพัสดุ 

และการจัดหาประโยชน์ในท่ีราชพัสดุ ครั้งท่ี 1/2548 เมื่อวันท่ี 8 มิถุนายน 2548 
3. แบบมาตรฐาน เลขท่ี มฐ 08-36-001 ได้ โดยไม่ต้องมีวิศวกรลงนามรับรอง 
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คู่มือปฏิบัติงานการขอใช้ที่ราชพัสดุ และที่ดินของรัฐประเภทอ่ืนที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์ 

กรมชลประทาน 

เอกสารอ้างอิงของกระทรวงการคลัง และกรมธนารักษ์ 
1. พระราชบัญญัติท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2518 
2. กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้ 

และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2545 
3. กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้ 

และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับท่ีราชพัสดุ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 
4. กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้ 

และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับท่ีราชพัสดุ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549 
5. ค าส่ังกรมธนารักษ์ ท่ี 281/2549 ลงวันท่ี 15 พ.ค. 2549 เรื่อง การมอบอ านาจ 

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตามระบบบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 
6. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2552 
7. ค าส่ังกรมธนารักษ์ ท่ี 296/2553 ลงวันท่ี 29 มิถุนายน 2553 เรื่อง หลักเกณฑ์ 

การก าหนดอัตราค่าเช่า ค่าทดแทน และค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหา 
ประโยชน์ในท่ีราชพัสดุ 

8. ค าส่ังกรมธนารักษ์ ท่ี 508/2553 ลงวันท่ี 20 กันยายน 2553 เรื่องมอบอ านาจ 
ให้ธนารักษ์พื้นท่ี ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธนารักษ์ 

9. ค าส่ังกรมธนารักษ์ ท่ี 509/2553 ลงวันท่ี 20 กันยายน 2553 เรื่อง มอบอ านาจให้ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธนารักษ์ 
 

เอกสารอ้างอิงของกรมชลประทาน 
1. พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
2. ระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยการขอใช้และการจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับ 

ท่ีราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน พ.ศ. 2551 
3. ประกาศกรมชลประทานเรื่องการรกั ษามาตรฐานระยะเวลาการใหบ้ รก ิาร พ.ศ. 2552 
4. ค าส่ังกรมชลประทาน ท่ี ข 1021/2552 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ 

ปฏิบัติการขออนุญาตเกี่ยวกับท่ีราชพัสดุ และการจัดหาประโยชน์ในท่ีราชพัสดุ ลงวันท่ี 26 
พฤศจิกายน 2552 

5. บันทึกข้อความ ท่ี ฝผง. 881/2554 ลงวันท่ี 19 กรกฎาคม 2554 เรื่อง ขออนุมัติ 
ใช้รหัสและแบบฟอร์มท่ีปรับปรุงใหม่พร้อมยกเลิกรหัสและแบบฟอร์มเดิม 

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

7. ค าส่ังกรมชลประทานท่ี ข 151/2555 ลงวันท่ี 6 กุมภาพันธ ์2555 เรื่อง มอบอ านาจ 
ในการด าเนินการขอใช้ท่ีดินของรัฐทุกประเภท 

8. ค าส่ังกรมชลประทานท่ี ข152/2555 ลงวันท่ี 6 กุมภาพันธ ์2555 เรื่อง มอบอ านาจ 
ด าเนินการกรณีหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลอื่นขอใช้ท่ีดินของรัฐประเภทอื่นท่ี 

9. กรมชลประทานใช้ประโยชน์นอกเหนือจากท่ีราชพัสดุ 
มาตรฐานการเขียนแบบงานชลประทาน (กรอบช่ือแบบ) 
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10. การขออนุญาตก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างเป็นการช่ัวคราวในเขตชลประทาน 

1. ผู้ขออนุญาตยื่นค าร้องขอใช้ที่ดินต่อโครงการหรือหน่วยงานอื่นๆของกรมชลประทาน ตามที่ที่ดินนั้น 
ต้ังอยู่ โดยมีหลักฐานประกอบค าขออนุญาตของผู้ขออนุญาตใช้ที่ดิน แบ่งได้ดังนี้ 

 1.1 ส่วนราชการ (กระทรวง ทบวง กรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กร
อื่นของรัฐ) 
  1.1.1 ยื่นค าร้องขอใช้ท่ีดิน (แบบ ชป.393) ลงนามโดยผู้แทน กระทรวง ทบวง กรม องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐ องค์กรอื่นของรัฐ หรือผู้รับมอบอ านาจ (มีหนังสือมอบอ านาจ) 
  1.1.2 แผนท่ีแสดงจุดท่ีขออนุญาต แบบแปลน แผนผังท่ีแสดงรูปตัดตรงบริเวณท่ีขออนุญาต 
(ขนาด A1) พร้อมรายการค านวณท่ีมีวิศวกรซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติ
วิศวกร พ.ศ. 2542 ลงนามรับรอง โดยใช้เฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ตามสาขาท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวงก าหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550
และหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
  1.1.3 ส าเนาหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ผู้ควบคุมการก่อสร้าง (ลง
นามรับรองส าเนา) โดยใช้เฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาท่ี
ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงก าหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือ
รับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ระหว่างท าการก่อสร้างส่ิงปลูกสร้างใบอนุญาตต้องไม่หมดอายุ) 

 1.2 รัฐวิสาหกิจ 
  1.2.1 ยื่นค าร้องขอใช้ท่ีดิน (แบบ ชป.393) ลงนามโดยผู้แทนรัฐวิสาหกิจหรือผู้ได้รับมอบอ านาจ 
(มีหนังสือมอบอ านาจพร้อมท้ังติดอากรแสตมป์ 30 บาท) 
  1.2.2 แผนท่ีแสดงจุดท่ีขออนุญาต แบบแปลน แผนผังท่ีแสดงรูปตัดตรงบริเวณท่ีขออนุญาต 
(ขนาด A1) พร้อมรายการค านวณ ท่ีมีวิศวกรซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติ
วิศวกร พ.ศ. 2542 ลงนามรับรองโดยใช้เฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ตามสาขาท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวงก าหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550
และหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
  1.2.3 ส าเนาหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ผู้ควบคุมการก่อสร้าง (ลง
นามรับรองส าเนา) โดยใช้เฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาท่ี
ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงก าหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือ
รับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ระหว่างท าการก่อสร้างส่ิงปลูกสร้างใบอนุญาตต้องไม่หมดอายุ) 
 1.3 นิติบุคคล/บุคคลธรรมดา 
  1.3.1 ยื่นค าร้องขอใช้ท่ีดิน (แบบ ชป.393) 
  1.3.2 ต้นฉบับหนังสือรับรองนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รับรองไม่
เกิน 1 เดือน หรือส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลดังกล่าวพร้อมลงนามรับรองโดยกรรมการผู้มีอ านาจและ 
ประทับตราส าคัญของนิติบุคคลนั้น หรือโดยหุ้นส่วนผู้จัดการผู้มีอ านาจ หรือหนังสือรับรองนิติบุคคลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 
  1.3.3 ส าเนาบัตรประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต (ลงนามรับรองส าเนา) 
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  1.3.4 ถ้ามีการมอบอ านาจ ต้องท าเป็นหนังสือมอบอ านาจติดอากรแสตมป์ 30 บาท พร้อมส าเนา
บัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน ของผู้มอบอ านาจและของผู้รับมอบอ านาจ (ลงนามรับรอง
ส าเนา) 
  1.3.5 หากเป็นบริษัท ห้างหุ้นส่วน ผู้มีสิทธิลงนามในหนังสือมอบอ านาจจะต้องเป็นกรรมการหรือ 
หุ้นส่วนผู้จัดการผู้ท่ีมีอ านาจตามหนังสือของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (ลงนามรับรองส าเนา) 
  1.3.6 ส าเนาโฉนดท่ีดินของผู้ขออนุญาต (ลงนามรับรองส าเนา) 
  1.3.7 กรณีท่ีดินของผู้ขออนุญาตมีบุคคลหลายบุคคลเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวม  ดังปรากฏ
รายละเอียดในโฉนดท่ีดินท่ีแนบ เจ้าของกรรมสิทธิ์รวมท้ังหมดจะต้องลงนามในฐานะผู้ขออนุญาตตาม
แบบฟอร์มขออนุญาตใช้ท่ีราชพัสดุ (ชป.393) ทุกรายหรือมอบอ านาจให้บุคคลใดกระท าการแทน โดยต้องท า
เป็นหนังสือมอบอ านาจติดอากรแสตมป์ 30 บาท พร้อมส าเนาบัตรประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบ
อ านาจและผู้รับมอบอ านาจ (ลงนามรับรองส าเนา) 
  1.3.8 กรณีท่ีดินของผู้ขออนุญาตติดภาระจ านอง ต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้รับจ านอง 
  1.3.9 แผนท่ีแสดงจุดท่ีขออนุญาต แบบแปลน แผนผังท่ีแสดงรูปตัดตรงบริเวณท่ีขออนุญาต 
(ขนาด A1) พร้อมรายการค านวณ ท่ีมีวิศวกรซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติ
วิศวกร พ.ศ. 2542 ลงนามรับรอง โดยใช้เฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ตามสาขาท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวงก าหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 
และหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
  1.3.10 ส าเนาหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ผู้ควบคุมการก่อสร้าง (ลง
นามรับรองส าเนา) โดยใช้เฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาท่ี
ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงก าหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือ
รับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ระหว่างท าการก่อสร้างส่ิงปลูกสร้างใบอนุญาตฯ ต้องไม่
หมดอายุ) 

2. การด าเนินการตรวจสอบประเภทที่ดินที่ขออนุญาตใช้ โดยแบ่งท่ีดินท่ีขอใช้ ออกเป็น 2 กรณี คือ กรณีท่ี
ราชพัสดุ และกรณีท่ีดินของรัฐประเภทอื่นท่ีกรมชลประทานใช้ประโยชน์นอกเหนือจากท่ีราชพัสดุ 

 2.1 การด าเนินการในกรณีของที่ราชพัสดุ 

  2.1.1 การพิจารณาด าเนินการของโครงการ หรือหน่วยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่ที่ราช
พัสดุนั้นต้ังอยู่ มีข้ันตอนการด าเนินการ ดังนี้ 
   2.1.1.1 ให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับค าร้องด าเนินการตรวจสอบประเภทท่ีราชพัสดุ และคุณสมบัติ
ของผู้ขอเข้าท าประโยชน์ ตลอดจนเอกสารหลักฐานท่ีจ าเป็นท่ีใช้ประกอบค าร้องนั้นโดยเร็ว 
   2.1.1.2 ถ้าค าร้องนั้นขัดกับหลักเกณฑ์การขอใช้หรือการจัดหาประโยชน์ในท่ีราชพัสดุใน
ความครอบครองของกรมชลประทาน และกฎหมายว่าด้วยการชลประทานหลวง ให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับค าร้องท า
หนังสือตอบแจ้งข้อขัดข้องให้ผู้ขอเข้าท าประโยชน์ทราบโดยตรง ภายใน 7 วันท าการ นับแต่วันรับค าร้อง 
   2.1.1.3 หากค าร้องนั้นถูกต้อง ให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับค าร้องมีหนังสือแจ้งผู้ขอเข้าท าประโยชน์ 
(ผู้ขออนุญาต) ภายใน 3 วันท าการ และให้ผู้ขออนุญาตจัดท าแผนท่ีและผังบริเวณท่ีราชพัสดุท่ีขอใช้นั้นพร้อม
ท ารายละเอียดประกอบแผนท่ีระบุหมายเลขท่ีดินตามหนังสือส าคัญหรือระวางหมุดหลักฐาน เนื้อที่ท่ีขอเข้าท า
ประโยชน์ลงในแผนท่ีให้ชัดเจน รวมท้ังน าส่งแบบแปลน รูปตัด ซึ่งแสดงรายละเอียดของส่ิงปลูกสร้างท่ีจะขอ
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อนุญาตด าเนินการในท่ีดินท่ีขอใช้นั้น ส่งให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับค าร้องเพื่อจัดท าแบบรายงานตรวจสอบท่ีดิน และ
เปรียบเทียบรายละเอียดผังบริเวณต่อไป 
   2.1.1.4 เจ้าหน้าท่ีของโครงการผู้รับค าร้อง ต้องจัดท าแผนท่ีแสดงจุดขออนุญาต ผังบริเวณ 
และรูปตัด ณ จุดขออนุญาตก่อสร้าง รวมทั้งแบบรูปตัดทางน้ าท่ีอยู่ด้านเหนือน้ าและด้านท้ายน้ าเป็นระยะ 20 
เมตรจากจุดขออนุญาต โดยรายละเอียดข้างต้นนี้ ต้องผ่านการลงนามเห็นชอบ อนุมัติในแบบและรายละเอียด
จากผู้มีอ านาจตามกรอบแบบเอกสารท่ีกรมชลประทานก าหนดแนบท้ายคู่มือนี้ 
   2.1.1.5 จัดท ารายงานตรวจสอบการขออนุญาต ชป.393/8 
   2.1.1.6 ให้ความเห็นทางด้านวิศวกรรม พิจารณาปัญหาและอุปสรรคต่าง  ๆ  ต่องาน
ชลประทานให้เป็น ไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ค าส่ัง และหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง 
   2.1.1.7 หากมีความจ าเป็นจะก าหนดเงื่อนไขพิเศษนอกเหนือจากเงื่อนไขในหนังสือ
อนุญาตก าหนดได้ แต่ท้ังนี้ต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ค าส่ัง และหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง 
   2.1.1.8 ให้ผู้มีอ านาจท่ีโครงการท่ีก าหนดไว้ ลงนามก ากับในแบบแปลน รูปตัด ซึ่งแสดง
รายละเอียดของส่ิงปลูกสร้าง ท่ีผู้ขออนุญาตน าส่งท้ังหมด เพื่อน าเสนอผู้อ านวยการในสายการบังคับบัญชา
ต่อไป 
   2.1.1.9 ในกรณีท่ีผู้อ านวยการโครงการ หรือหน่วยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานท่ีท่ีราช
พัสดุนั้นอยู่ในสายบังคับบัญชาของส านักชลประทาน ให้น าเสนอผู้อ านวยการส านักชลประทานให้ความยินยอม 
หรือไม่ให้ความยินยอมต่อไป 
   2.1.1.10 ในกรณีท่ี ผู้อ านวยการส านักงานก่อสร้าง  หรือหน่วยงานอื่นๆ  ของกรม
ชลประทานท่ีท่ีราชพัสดุนั้นไม่ได้อยู่ในสายการบังคับบัญชาของส านักชลประทาน ให้น าเสนอผู้อ านวยการตาม
สายการบังคับบัญชาของตนนั้น พิจารณาให้ความเห็นในการขอใช้ประโยชน์ร่วมกันก่อน  แล้วจึงน าเสนอ
ผู้อ านวยการส านักชลประทานให้ความยินยอมหรือไม่ให้ความยินยอมต่อไป 

  2.1.2 การพิจารณาของส านักชลประทาน 
   2.1.2.1 ผู้อ านวยการส านักชลประทานด าเนินการพิจารณาให้ความยินยอมหรือไม่ให้
ความยินยอม (ตามระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยการขอใช้และการจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับท่ีราชพัสดุใน
ความครอบครองของกรมชลประทาน พ.ศ. 2551 ประกอบกฎหมายว่าด้วยการชลประทานหลวง) 
   2.1.2.2 กรณีให้ความยินยอม  (อนุญาต) ให้ท าหนังสือลงนามแทนกรมชลประทาน 
ก าหนดเงื่อนไข (ถ้ามี) พร้อมเอกสารการขออนุญาต ให้กรมธนารักษ์หรือผู้ว่าราชการจังหวัด หรือธนารักษ์
พื้นท่ีผู้รับมอบอ านาจพิจารณา และส่งส าเนาแจ้งผู้ขออนุญาต รับทราบต่อไป 
   2.1.2.3 กรณีไม่ให้ความยินยอม (ไม่อนุญาต) ให้ท าหนังสือไม่อนุญาตโดยแจ้งเหตุผล ข้อ
กฎหมายให้ผู้ขออนุญาตทราบ 

  2.1.3 การพิจารณาของกรมธนารักษ์หรือผู้ว่าราชการจังหวัดหรือธนารักษ์พื้นที่ผู้รับมอบ
อ านาจ 
   2.1.3.1 เมื่ออธิบดีกรมธนารักษ์หรือผู้ว่าราชการจังหวัด หรือธนารักษ์พื้นท่ีผู้รับมอบ
อ านาจพิจารณาอนุญาตให้ใช้ท่ีราชพัสดุดังกล่าวแล้ว จึงให้ผู้ขออนุญาตช าระค่าทดแทนการใช้ประโยชน์ และ
แจ้งการอนุญาตใช้ให้กรมชลประทานทราบเพื่อด าเนินการต่อไป 
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   2.1.3.2 ในกรณีอธิบดีกรมธนารักษ์ หรือผู้ว่าราชการจังหวัด หรือธนารักษ์พื้นท่ีผู้รับมอบ
อ านาจพิจารณาไม่อนุญาตให้ใช้ท่ีราชพัสดุดังกล่าว  จะแจ้งการไม่อนุญาตใช้ให้ ผู้ขออนุญาตและกรม
ชลประทานทราบต่อไป 

  2.1.4 การออกหนังสืออนุญาตโครงการ หรือหน่วยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่ที่ราชพัสดุ
นั้นต้ังอยู่ 
   2.1.4.1 เมื่ออธิบดีกรมธนารักษ์ หรือผู้ว่าราชการจังหวัดหรือธนารักษ์พื้นท่ีผู้รับมอบ
อ านาจพิจารณา อนุญาตให้ใช้ท่ีดินและผู้ขอใช้ท่ีดินได้ช าระค่าทดแทนการใช้ประโยชน์พร้อมลงนามในบันทึก
ค ายินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขในแบบกรมธนารักษ์แล้ว จึงมีหนังสือแจ้งการอนุญาตให้กรมชลประทานทราบ
และต่อมาเมื่อกรมชลประทานโดยโครงการแจ้งผู้ขออนุญาตมาลงนามในหนังสืออนุญาต ผ.ย. 41 ผู้ขออนุญาต
จึงจะเริ่มด าเนินการก่อสร้างได้ภายหลังลงนามและตามเงื่อนไขในหนังสืออนุญาต 
   2.1.4.2 หนังสืออนุญาต ผ.ย. 41 นั้น มีการจัดท าจ านวน 4 ชุด ดังนี้ 

- ต้นฉบับ เก็บไว้ที่โครงการ 1 ชุด 
- คู่ฉบับ เก็บไว้ที่ผู้รับอนุญาต 1 ชุด 
- ส าเนา เก็บไว้ที่ส านักชลประทาน 1 ชุด 
- ส าเนา เก็บไว้ที่กลุ่มงานการใช้พื้นท่ีด้านชลประทาน 1 ชุด 

 2.2 การด าเนินการในกรณีของที่ ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์  
นอกเหนือจากที่ราชพัสดุ 

  2.2.1 การพิจารณาด าเนินการของโครงการ หรือหน่วยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่ที่ดิน
ของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์นอกเหนือจากที่ราชพัสดุนั้น  ต้ังอยู่ มีขั้นตอนการ
ด าเนินการ ดังนี้ 
   2.2.1.1 ให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับค าร้องด าเนินการตรวจสอบประเภทท่ีดินท่ีมีผู้มาขออนุญาตใช้
นั้นเป็นท่ีดินฯ ท่ีหน่วยงานของรัฐนั้นๆ ได้อนุญาตให้กรมชลประทานใช้ประโยชน์ภายในกรอบวัตถุประสงค์ท่ี
ขอใช้โดยต้องพิจารณาเงื่อนไขการได้รับอนุญาต และพิจารณาว่ามีข้อห้ามให้ผู้อื่นมาใช้ประโยชน์ร่วมได้หรือไม่ 
   2.2.1.2 หากหน่วยงานของรัฐท่ีอนุญาตให้กรมชลประทานใช้ประโยชน์ท่ีดินฯ ระบุเงื่อนไข
ห้ามกรมชลประทานน าท่ีดินท่ีได้รับอนุญาตไปใช้นอกกิจการท่ีขอหรือไปให้ผู้อื่นใช้ประโยชน์ร่วมด้วยให้
โครงการหรือหน่วยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานท่ีรับค าร้องนั้น ท าหนังสือให้ผู้อ านวยการส านักชลประทาน 
ผู้อ านวยการส านักพัฒนาแหล่งน้ าขนาดกลาง ผู้อ านวยการส านักพัฒนาแหล่งน้ าขนาดใหญ่ตามสายการบังคับ
บัญชาแล้วแต่กรณี แจ้งตอบเหตุขัดข้องดังกล่าวให้ ผู้ขออนุญาตทราบ (ตามค าส่ังกรมชลประทานท่ี ข 
152/2555) 
   2.2.1.3 หากหน่วยงานของรัฐท่ีอนุญาตให้กรมชลประทานใช้ประโยชน์ท่ีดินฯ ไม่ได้ระบุ
หรือมีเงื่อนไขห้ามกรมชลประทานน าท่ีดินท่ีได้รับอนุญาต ไปให้ผู้อื่นใช้ประโยชน์ร่วมด้วย ให้โครงการหรือ
หน่วยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานท่ีรับค าร้องนั้น ด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอเข้าท าประโยชน์ 
ตลอดจน 
เอกสารหลักฐานท่ีจ าเป็นท่ีใช้ประกอบค าร้องนั้นโดยเร็ว แล้วจัดท ารายงานตรวจสอบการขออนุญาตชป.393/8 
   2.2.1.4 พิจารณาให้ความเห็นทางด้านวิศวกรรม โดยพิจารณาปัญหาและอุปสรรคต่างๆ
ต่องานชลประทาน ว่าค าร้องนั้นขัดกับการใช้ประโยชน์ในการชลประทาน ตามกฎหมายว่าด้วยการชลประทาน
หลวง กฎ ระเบียบ ประกาศ ค าส่ัง และหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง และหลักเกณฑ์ตามระเบียบกรมชลประทานว่า
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ด้วยการขอใช้และการจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับท่ีราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทานพ.ศ. 2551 
โดยอนุโลมหรือไม่ 
   2.2.1.5 หากเจ้าหน้าท่ีผู้รับค าร้องพิจารณาในเบื้องต้นตามข้อ 2.2.1.3 และ 2.2.1.4 แล้ว 
เห็นว่ามีข้อขัดข้องในการขอใช้ประโยชน์ร่วมกัน หรือมีข้อขัดข้องในด้านวิศวกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยการ
ชลประทานหลวง ฯลฯ ให้เสนอความเห็นข้อขัดข้องในการขอใช้ประโยชน์ร่วมกันหรือมีข้อขัดข้องในด้าน
วิศวกรรม ให้ผู้บังคับบัญชาตามสายการบังคับบัญชาพิจารณา 
   2.2.1.6 หากเจ้าหน้าท่ีผู้รับค าร้องพิจารณาในเบื้องต้นตามข้อ 2.2.1.3 และ 2.2.1.4 แล้ว 
เห็นว่าไม่มีข้อขัดข้องในการขอใช้ประโยชน์ร่วมกัน และไม่มีข้อขัดข้องในด้านวิศวกรรม ตามกฎหมายว่าด้วย
การชลประทานหลวง ฯลฯ ให้ผู้ขออนุญาตจัดท าแผนท่ีและผังบริเวณท่ีดินของรัฐท่ีขอใช้นั้น  พร้อมท า
รายละเอียดประกอบแผนท่ีระบุหมายเลขท่ีดินตามหนังสือส าคัญหรือระวางหมุดหลักฐาน  เนื้อท่ีท่ีขอเข้าท า
ประโยชน์ลงในแผนท่ีให้ชัดเจน รวมท้ังน าส่งแบบแปลน รูปตัด ซึ่งแสดงรายระเอียดของส่ิงปลูกสร้างท่ีจะขอ
อนุญาตด าเนินการในท่ีดินท่ีขอใช้นั้น ส่งให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับค าร้องเพื่อจัดท าแบบรายงานตรวจสอบท่ีดินและ
เปรียบเทียบรายละเอียดผังบริเวณต่อไป 
   2.2.1.7 เจ้าหน้าท่ีของโครงการผู้รับค าร้อง ต้องจัดท าแผนท่ีแสดงจุดขออนุญาต ผังบริเวณ 
และรูปตัด ณ จุดขออนุญาตก่อสร้าง รวมทั้งแบบรูปตัดทางน้ า ท่ีอยู่ด้านเหนือน้ า และด้านท้ายน้ า เป็นระยะ20 
เมตร จากจุดขออนุญาต โดยรายละเอียดข้างต้นนี้ต้องผ่านการลงนามเห็นชอบ อนุมัติในแบบและรายละเอียด
จากผู้มีอ านาจตามกรอบแบบเอกสารท่ีกรมชลประทานก าหนดแนบท้ายคู่มือนี้ 
   2.2.1.8 หากมีความจ าเป็นจะก าหนดเงื่อนไขพิเศษนอกเหนือจากเงื่อนไขในหนังสือ
อนุญาตก าหนดได้ แต่ท้ังนี้ต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ค าส่ัง และหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง 
   2.2.1.9 ให้ผู้มีอ านาจท่ีโครงการท่ีก าหนดไว้ลงนามก ากับในแบบแปลน รูปตัด ซึ่งแสดง
รายละเอียดของส่ิงปลูกสร้างท่ีผู้ขออนุญาตน าส่งท้ังหมด เพื่อน าเสนอผู้อ านวยการในสายการบังคับบัญชา
ต่อไป 
   2.2.1.10 ในกรณีท่ีผู้อ านวยการโครงการ หรือหน่วยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานท่ีท่ีดิน
ฯ นั้น อยู่ในสายการบังคับบัญชาของส านักชลประทาน ให้น าเสนอผู้อ านวยการส านักชลประทานให้ความ
ยินยอมหรือไม่ให้ความยินยอมต่อไป 
   2.2.1.11 ในกรณีท่ี ผู้อ านวยการส านักงานก่อสร้าง  หรือหน่วยงานอื่นๆ  ของกรม
ชลประทานท่ีท่ีดินฯ นั้นไม่ได้อยู่ในสายการบังคับบัญชาของส านักชลประทาน ให้น าเสนอผู้อ านวยการตามสาย
การบังคับบัญชาของตนพิจารณาให้ความเห็นในการขอใช้ประโยชน์ร่วมกันก่อนแล้วจึงน าเสนอผู้อ านวยการ
ส านักชลประทานให้ความยินยอมหรือไม่ให้ความยินยอมต่อไป 

  2.2.2 การพิจารณาของส านักชลประทาน 
   2.2.2.1 ผู้อ านวยการส านักชลประทานพิจารณาให้ความยินยอมหรือไม่ให้ความยินยอม  
(ตามค าส่ังกรมชลประทานท่ี ข 152/2555 ประกอบกฎหมายว่าด้วยการชลประทานหลวง และตามระเบียบ
กรมชลประทานว่าด้วยการขอใช้และการจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับท่ีราชพัสดุในความครอบครองของกรม
ชลประทาน พ.ศ. 2551 โดยอนุโลม ท้ังนี้ต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขของหน่วยงานของรัฐท่ีอนุญาตให้กรมชลประทานใช้ประโยชน์ในท่ีดินของรัฐประเภทนั้น) 
   2.2.2.2 กรณีให้ความยินยอม (อนุญาต) ให้ท าหนังสือลงนามแทนกรมชลประทาน แจ้งผู้
ขออนุญาตพร้อมก าหนดเงื่อนไข (ถ้ามี) เพื่อให้ผู้ขออนุญาตใช้ประกอบการยื่นค าขออนุญาตต่อหน่วยงานของ
รัฐ 
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ท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งท่ีดินนั้นต้ังอยู่เพื่อพิจารณาตามอ านาจและหน้าท่ี 
   2.2.2.3 กรณีไม่ให้ความยินยอม (ไม่อนุญาต) ให้ท าหนังสือไม่อนุญาตแจ้งผู้ขออนุญาต
ทราบ โดยแจ้งเหตุผล ข้อกฎหมาย พร้อมแจ้งสิทธิการอุทธรณ์ภายใน 15 วัน นับแต่วันท่ีผู้ขออนุญาตได้รับ
หนังสือแจ้ง 

  2.2.3 การพิจารณาของหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องซ่ึงมีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายในการ
อนุมัติอนุญาตใช้ที่ดินของรัฐที่ตั้งอยู่ 
   2.2.3.1 เมื่อหน่วยงานของรัฐท่ีเกี่ยวข้องซึ่งท่ีดินนั้นต้ังอยู่ พิจารณาอนุญาตให้ใช้ท่ีดิน
ดังกล่าวแล้วจะแจ้งให้ผู้ขออนุญาต (หรือได้แจ้งให้กรมชลประทานทราบด้วย) เพื่อด าเนินการต่อไป 
   2.2.3.2 ในกรณีหน่วยงานของรัฐท่ีเกี่ยวข้องซึ่งท่ีดินนั้นต้ังอยู่ พิจารณาไม่อนุญาตให้ใช้
ท่ีดินดังกล่าว จะแจ้งการไม่อนุญาตใช้ให้ผู้ขออนุญาต (หรือได้แจ้งให้กรมชลประทานทราบด้วย) 

 2.2.4 การออกหนังสืออนุญาตโครงการ หรือหน่วยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่ที่ดินของรัฐ
ประเภทอื่นที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์นอกเหนือจากที่ราชพัสดุ 
   2.2.4.1 เมื่อหน่วยงานของรัฐท่ีเกี่ยวข้องซึ่งท่ีดินนั้นต้ังอยู่พิจารณาอนุญาตให้ใช้ท่ีดิน และ
ผู้ขอใช้ได้ด าเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ค าส่ัง และหลักเกณฑ์ของหน่วยงานของรัฐท่ีเกี่ยวข้อง
นั้นแล้วจึงมีหนังสือแจ้งการอนุญาตให้กรมชลประทานทราบ 
   2.2.4.2 เมื่อกรมชลประทานโดยโครงการ แจ้งผู้ขออนุญาตมาลงนามในหนังสืออนุญาต 
ผ.ย. 41 ผู้ขออนุญาตจึงจะเริ่มด าเนินการก่อสร้างได้ภายหลังลงนามและตามเงื่อนไขในหนังสืออนุญาต 
   2.2.4.3 หนังสืออนุญาต ผ.ย. 41 นั้น มีการจัดท าจ านวน 4 ชุด ดังนี้ 

- ต้นฉบับ เก็บไว้ที่โครงการ 1 ชุด 
- คู่ฉบับ เก็บไว้ที่ผู้รับอนุญาต 1 ชุด 
- ส าเนา เก็บไว้ที่ส านักชลประทาน 1 ชุด 
- ส าเนา เก็บไว้ที่กลุ่มงานการใช้พื้นท่ีด้านชลประทาน 1 ชุด 

3. การพิจารณาด้านวิศวกรรม 
 3.1 ตรวจสอบประเภททางน้ า และประเภทท่ีดินท่ีขออนุญาตสร้าง 
 3.2 พิจารณาว่าพื้นท่ีท่ีขออนุญาตนี้ อยู่ในเขตพื้นท่ีท่ีกรมชลประทานก าหนดไว้รองรับน้ าส่วนเกนิท่ีเกิดจาก
การบริหารจัดการน้ าของกรมชลประทาน หรือไมแ่ละผู้ขออนุญาตยินยอมรับสภาพปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดจากการ
บริหารจัดการน้ าของกรมชลประทาน ได้หรือไม ่
 3.3 พิจารณาว่าส่ิงก่อสร้างนั้นมีลักษณะเป็นอาคารถาวรหรือไม่ (พิจารณาจากการก่อสร้างว่ามีการฝังฐาน
รากและตอกเสาเข็มหรือไม่) 
 3.4 ท่ีดินราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน ท่ีสงวนไว้ใช้ในกิจการชลประทานหากมิได้ใช้
ประโยชน์หรือเลิกใช้ประโยชน์ให้ส่งคืนกรมธนารักษ์ ดังนั้นการขออนญุาตใช้ท่ีราชพัสดุในความครอบครองของ
กรมชลประทาน จะต้องเป็นการอนญุาตให้ใช้ท่ีดินได้เป็นการช่ัวคราวที่มีระยะเวลาอนุญาตให้ใช้ท่ีแน่นอน ตาม
แนวทางกรมชลประทานก าหนดไว้ เท่านั้นส่ิงก่อสร้างท่ีขอสร้างตามการขออนุญาตครั้งนี้ต้องเป็นส่ิงปลูกสร้างท่ี
ไม่มีลักษณะเป็นอาคารถาวรและต้องรื้อถอนออกไปพร้อม ท้ังด าเนินการให้ท่ีดินนี้อยู่ในสภาพเดิมก่อนการขอ
อนุญาตใช้ เมื่อสัญญาอนุญาตส้ินสุด 
 3.5 พิจารณาเรื่องการก่อสร้างท่ีขออนุญาตครั้งนี้ ต้องไม่กระทบต่อทางน้ าและทางน้ าชลประทานหรือ
อาคารชลประทานต่างๆ 
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 3.6 ในกรณีท่ีส่วนราชการขออนุญาตใช้ท่ีราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน ให้ยึดหลักแนว
ทางการพิจารณา ดังนี้ 
  3.6.1 ท่ีดินราชพัสดุ หากอนุญาตให้ส่วนราชการใดใช้ประโยชน์แล้ว และส่วนราชการนั้นต้องท าการ
ก่อสร้างอาคารหรือส่ิงปลูกสร้างใดๆ ลงในดินราชพัสดุท่ีได้รับอนุญาต ส่วนราชการท่ีครอบครองอยู่เดิมไม่
สามารถท่ีจะเข้าใช้ประโยชน์ในท่ีดินบริเวณดังกล่าวได้อีก กรณีเช่นนี้ ก็ไม่สามารถท่ีจะพิจารณาให้ใช้ประโยชน์
ร่วมกันได้ และส่วนราชการเดิมจะต้องส่งคืนท่ีดินราชพัสดุให้แก่กรมธนารักษ์ เพื่อส่งมอบให้ส่วนราชการท่ีขอ
ใช้ใหม่ครอบครองใช้ประโยชน์ และแก้ไขทะเบียนท่ีราชพัสดุให้ถูกต้องต่อไป แต่หากเป็นกรณีการใช้ประโยชน์
ในท่ีดินราชพัสดุในบางลักษณะ เช่น ใช้เป็นถนน แปลงสาธิตทางการเกษตร สวนสาธารณะ หรือใช้ปลูกสร้าง
สะพานข้ามคลอง เป็นต้น ส่วนราชการท่ีครอบครองท่ีดินราชพัสดุอยู่เดิมยังสามารถใช้ประโยชน์ในท่ีราชพัสดุ
นั้นได้ หรือเมื่อส่วนราชการเดิมประสงค์ท่ีจะใช้ประโยชน์ในท่ีดินบริเวณดังกล่าว เพื่อปลูกสร้างอาคารหรือส่ิง
ปลูกสร้างใดๆ เพื่อใช้ประโยชน์ในทางราชการ ก็ยังสามารถใช้ประโยชน์ได้โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่อีก
ส่วนราชการหนึ่ง กรณีเช่นนี้ก็สามารถให้ใช้ประโยชน์ในท่ีดินราชพัสดุร่วมกันได้ 
  3.6.2 อาคารราชพัสดุ หากส่วนราชการท่ีครอบครองและใช้ประโยชน์อยู่เดิมยินยอมให้ส่วนราชการใด
ส่วนราชการ หนึ่งใช้ประโยชน์ในทางราชการร่วมกันในอาคารราชพัสดุนั้นเป็นบางส่วน โดยก าหนดพื้นท่ีได้
ชัดเจน เช่น เฉพาะช้ันท่ี 1 ของอาคาร 3 ช้ัน หรือ เฉพาะบางส่วนของช้ันท่ี 1 ของอาคาร 3 ช้ัน เป็นต้น ใน
หลักการกรมธนารักษ์จะพิจารณาอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ 
 3.7 เพื่อให้การขอใช้ท่ีราชพัสดุเป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงขอให้ส านักชลประทานต่างๆ ถือปฏิบัติดังนี้ 
  3.7.1 การขอใช้ท่ีดินเพื่อก่อสร้างอาคารถาวรในลักษณะท่ีกรมชลประทานไม่สามารถเข้าไปใช้ประโยชน์
ร่วมกันได้ หรือการขอใช้ท่ีดินในลักษณะอื่นใดท่ีมีผลกระทบต่องานของกรมชลประทานท้ังในปัจจุบันและ
อนาคต จ าเป็นต้องสงวนพื้นท่ีดังกล่าวไว้เพื่อกิจการชลประทาน ถึงแม้ในปัจจุบันจะยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ 
จะต้องไม่อนญุาตให้ส่วนราชการใดเข้าไปใช้ประโยชน์โดยเด็ดขาด 
  3.7.2 การขอใช้ท่ีดินในลักษณะเป็นถนน แปลงสาธิตทางการเกษตร สวนสาธารณะ สะพานข้ามคลองท่ี
ไม่มีผลกระทบต่องานของกรมชลประทานท้ังในปัจจุบันและอนาคต หรือมีเงื่อนไขยินยอมให้กรมชลประทาน
เข้ามาใช้ประโยชน์ได้ เมื่อมีความต้องการใช้พื้นท่ีดังกล่าว หรือใช้ประโยชน์ร่วมกันโดยไม่ก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อกิจการชลประทานในปัจจุบันและอนาคต ถือเป็นการใช้ท่ีดินท่ีใช้ประโยชน์ร่วมกันสามารถอนุญาต
ให้ส่วนราชการต่างๆ เข้าใช้ประโยชน์ได้ 
  3.7.3 ท่ีดินราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน ท่ีสงวนไว้ใช้ในกิจการชลประทานหากมิได้
ใช้ประโยชน์หรือเลิกใช้ประโยชน์ให้ส่งคืนกรมธนารักษ์ 
 3.8 พิจารณาเรื่องการก่อสร้างท่ีขออนุญาตครั้งนี้ต้องไม่กระทบต่อทางน้ าชลประทานและอาคาร
ชลประทานต่างๆ 
 3.9 ตรวจดูแบบแปลนของผู้ขออนุญาต และแบบแปลนรูปตัด ผังบริเวณของโครงการฯ ท่ีมีการขออนุญาต
ว่ามีความสอดคล้องกันหรือไม่ 
 3.10 ผู้ขออนุญาตต้องมีหนังสือยืนยันกับกรมชลประทาน ว่ายอมรับผิดชอบค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายในการ
จัดการแก้ไขปัญหาท้ังหมด หากเกิดความเสียหายกับทางน้ าและทางน้ าชลประทานหรืออาคาชลประทานหรือ
กับประชาชนท่ีได้รับผลกระทบ อันเกิดจากการกระท าของผู้ขออนุญาต 
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หมายเหตุ : 
 เมื่อได้พิจารณาปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ต่องานชลประทานแล้ว หากมีกรณีดังต่อไปนี้ให้ส่งเรื่อง
เสนอกรมชลประทาน โดยรองอธิบดีฝ่ายบ ารุงรักษา (ประธานคณะกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
ปฏิบัติ การขออนุญาตเกี่ยวกับท่ีราชพัสดุและการจัดหาประโยชน์ในท่ีราชพัสดุ) เพื่อพิจารณาส่ังการต่อไป 
 ก. หากการพิจารณาทางด้านวิศวกรรมแล้วมีเงื่อนไขบางประการท่ีไม่สามารถปฏิบัติได้ หรือมี 
เงื่อนไขเพิ่มเติม นอกเหนือจากท่ีก าหนด 
 ข. เป็นโครงการท่ีมีผลกระทบเกินขอบเขตของส านักชลประทาน 

ค. เป็นโครงการท่ีเป็นแนวนโยบายของกรมชลประทาน 

4. กลุ่มงานการใช้พื้นที่ด้านชลประทาน ส่วนปรับปรุงบ ารุงรักษา ส านักบริหารจัดการน้ าและอุทกวิทยา 
มีข้ันตอนการด าเนินการ ดังนี ้
 4.1 ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน รวมทั้งให้ค าปรึกษา แนะน าปัญหาเกี่ยวกับการขออนญุาตใช้ท่ีราช
พัสดุและท่ีดินของรัฐประเภทอื่นท่ีกรมชลประทานใช้ประโยชน์ 
 4.2 ตรวจสอบส าเนาหนังสืออนุญาต หากมีข้อผิดพลาดส่งส าเนาหนังสืออนุญาตให้โครงการแก้ไข 
 4.3 รวบรวมรายละเอียดการอนุญาต ลงในฐานข้อมูลการอนุญาตให้ใช้ท่ีราชพัสดุและท่ีดินของรัฐประเภท
อื่นท่ีกรมชลประทานใช้ประโยชน์ 

หมายเหตุ 
1. กรณีเจ้าหน้าท่ีผู้รับค าร้อง (ตามระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยการขอใช้และการจัดหาประโยชน์เก่ียวกับที่ราช

พัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน พ.ศ. 2551 ข้อ 6) หรือผู้อ านวยการส านักชลประทานเป็นผู้
พิจารณาไม่ให้ความยินยอม หรือไม่อนุญาตตามค าร้องขอของผู้ขออนุญาตโดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายว่าด้วย
การชลประทานหลวง โดยท าเป็นหนังสือ (ตามข้อ 9) และตามค าสั่งกรมชลประทานที่ ข 152/2555ข้อ 2.1 
วรรคท้าย ถือว่าเป็นค าสั่งทางปกครอง ดังน้ัน นอกจากข้อความในหนังสือจะต้องแจ้งเหตุผล ข้อกฎหมาย ต้อง
ระบุข้อความว่าหากประสงค์จะอุทธรณ์ หรือโต้แย้งค าสั่งให้ผู้ขออนุญาตย่ืนอุทธรณ์ หรือโต้แย้งต่อเจ้าหน้าที่
ผู้ท าค าสั่งทางปกครองภายใน 15 วันนับแต่วันที่ผู้ขออนุญาตได้รับหนังสือแจ้ง (ถ้าไม่ก าหนดระยะเวลา 15 วัน 
สิทธิในการอุทธรณ์หรือโต้แย้งจะขยายเป็น 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง) 

2. เมื่อเจ้าหน้าท่ีผู้รับค าร้องหรือผู้อ านวยการส านักชลประทานได้รับหนังสืออุทธรณ์หรือโต้แย้งค าสั่งจากผู้อุทธรณ์
แล้วจะต้องพิจารณาอุทธรณ์ หากมีความเห็นดังต่อไปน้ี 
2.1 เห็นด้วยกับค าอุทธรณ์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน  (โดยสรุปจะยินยอมหรืออนุญาต ) ให้ด าเนินการ

เปลี่ยนแปลงค าสั่งทางปกครองแล้วแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบเป็นหนังสือไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับ
อุทธรณ์ 

2.2 ไม่เห็นด้วยกับค าอุทธรณ์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน (โดยสรุปไม่ยินยอมหรือไม่อนุญาต) ให้รายงาน
ความเห็นพร้อมเหตุผลเสนออธิบดีกรมชลประทานผ่านผู้บังคับบัญชาตามสายการบังคับบัญชาโดยด่วน
ทั้งน้ีเพ่ืออธิบดีกรมชลประทานจะได้พิจารณาอุทธรณ์และแจ้งผลให้ผู้อุทธรณ์ทราบไม่เกิน  30 วัน นับแต่
วันที่อธิบดีกรมชลประทานได้รับอุทธรณ์ 

3. กรณีเป็นการปฏิเสธผู้ขออนุญาตโดยส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้ผู้อ านวยการส านักชลประทานจัดท าหนังสือ
แจ้งผู้ขออนุญาตใช้สิทธ์ิอุทธรณ์หรือโต้แย้งค าสั่งไปยังส่วนราชการน้ัน 

(ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539) 
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*-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 
คู่มือปฏิบัติงานการขอใช้ที่ราชพัสดุ และที่ดินของรัฐประเภทอ่ืนที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์ 

กรมชลประทาน 

เอกสารที่เกี่ยวข้องด้านวิศวกรรม 
1. บันทึกกรมชลประทาน 3 พฤษภาคม 2544 เรื่อง การใช้ประโยชน์ร่วมกันในท่ีดินราชพัสดุในความ

ครอบครองของกรมชลประทาน 
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*-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 
คู่มือปฏิบัติงานการขอใช้ที่ราชพัสดุ และที่ดินของรัฐประเภทอ่ืนที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์ 

กรมชลประทาน 

เอกสารอ้างอิงของกระทรวงการคลัง และกรมธนารักษ์ 
1. พระราชบัญญัติท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2518 
2. กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้ 

และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2545 
3. กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้ 

และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับท่ีราชพัสดุ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 
4. กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้ 

และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับท่ีราชพัสดุ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549 
5. ค าส่ังกรมธนารักษ์ ท่ี 281/2549 ลงวันท่ี 15 พ.ค. 2549 เรื่อง การมอบอ านาจ 

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตามระบบบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 
6. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2552 

ค าส่ังกรมธนารักษ์ ท่ี 296/2553 ลงวันท่ี 29 มิถุนายน 2553 เรื่อง หลักเกณฑ์ 
7. การก าหนดอัตราค่าเช่า ค่าทดแทน และค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหา 

ประโยชน์ในท่ีราชพัสดุ 
8. ค าส่ังกรมธนารักษ์ ท่ี 508/2553 ลงวันท่ี 20 กันยายน 2553 เรื่องมอบอ านาจ 

ให้ธนารักษ์พื้นท่ี ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธนารักษ์ 
9. ค าส่ังกรมธนารักษ์ ท่ี 509/2553 ลงวันท่ี 20 กันยายน 2553 เรื่อง มอบอ านาจให้ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธนารักษ์ 
 

เอกสารอ้างอิงของกรมชลประทาน 
1. พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
2. ระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยการขอใช้และการจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับ 

ท่ีราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน พ.ศ. 2551 
3. ประกาศกรมชลประทานเรื่องการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ พ.ศ. 2552 
4. ค าส่ังกรมชลประทาน ท่ี ข 1021/2552 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ 

ปฏิบัติการขออนุญาตเกี่ยวกับท่ีราชพัสดุ และการจัดหาประโยชน์ในท่ีราชพัสดุ ลงวันท่ี 26 
พฤศจิกายน 2552 

5. บันทึกข้อความ ท่ี ฝผง. 881/2554 ลงวันท่ี 19 กรกฎาคม 2554 เรื่อง ขออนุมัติ 
ใช้รหัสและแบบฟอร์มท่ีปรับปรุงใหม่พร้อมยกเลิกรหัสและแบบฟอร์มเดิม 

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

7. ค าส่ังกรมชลประทานท่ี ข 151/2555 ลงวันท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2555 เรื่อง มอบอ านาจ 
ในการด าเนินการขอใช้ท่ีดินของรัฐทุกประเภท 

8. ค าส่ังกรมชลประทานท่ี ข152/2555 ลงวันท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2555 เรื่อง มอบอ านาจ 
ด าเนินการกรณีหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลอื่นขอใช้ท่ีดินของรัฐประเภทอื่นท่ี 
กรมชลประทานใช้ประโยชน์นอกเหนือจากท่ีราชพัสดุ 

9. มาตรฐานการเขียนแบบงานชลประทาน (กรอบช่ือแบบ) 
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*-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 
คู่มือปฏิบัติงานการขอใช้ที่ราชพัสดุ และที่ดินของรัฐประเภทอ่ืนที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์ 

กรมชลประทาน 

11. การขออนุญาตใช้ที่ดินบริเวณอ่างเก็บน้ า และแหล่งน้ าต่างๆ 
ของกรมชลประทาน เพื่อจัดเปน็สถานที่ท่องเที่ยว 

1. ผู้ขออนุญาตยื่นค าร้องขอใช้ที่ดินต่อโครงการหรือหน่วยงานอื่นๆของกรมชลประทาน ตามที่ที่ดินนั้น 
ต้ังอยู่ โดยมีหลักฐานประกอบค าขออนุญาตของผู้ขออนุญาตใช้ที่ดิน แบ่งได้ดังนี้ 

 1.1 ส่วนราชการ (กระทรวง ทบวง กรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กร
อื่นของรัฐ) 
  1.1.1 ยื่นค าร้องขอใช้ท่ีดิน (แบบ ชป.393) ลงนามโดยผู้แทน กระทรวง ทบวง กรม องค์กร
ปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐ องค์กรอื่นของรัฐ หรือผู้รับมอบอ านาจ (มีหนังสือมอบอ านาจ) 
  1.1.2 แผนท่ีแสดงจุดท่ีขออนุญาต แบบแปลน แผนผังท่ีแสดงรูปตัดตรงบริเวณท่ีขออนุญาต 
(ขนาด A1) พร้อมรายการค านวณท่ีมีวิศวกรซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติ
วิศวกร พ.ศ. 2542 ลงนามรับรอง โดยใช้เฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ตามสาขาท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวงก าหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 
และหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
  1.1.3 ส าเนาหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ผู้ควบคุมการก่อสร้าง (ลง
นามรับรองส าเนา) โดยใช้เฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาท่ี
ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงก าหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือ
รับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ระหว่างท าการก่อสร้างส่ิงปลูกสร้างใบอนุญาตต้องไม่หมดอายุ) 

 1.2 รัฐวิสาหกิจ 
  1.2.1 ยื่นค าร้องขอใช้ท่ีดิน (แบบ ชป.393) ลงนามโดยผู้แทนรัฐวิสาหกิจหรือผู้ได้รับมอบอ านาจ 
(มีหนังสือมอบอ านาจพร้อมท้ังติดอากรแสตมป์ 30 บาท) 
  1.2.2 แผนท่ีแสดงจุดท่ีขออนุญาต แบบแปลน แผนผังท่ีแสดงรูปตัดตรงบริเวณท่ีขออนุญาต 
(ขนาด A1) พร้อมรายการค านวณ ท่ีมีวิศวกรซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติ
วิศวกร พ.ศ. 2542 ลงนามรับรองโดยใช้เฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ตามสาขาท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวงก าหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550
และหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
  1.2.3 ส าเนาหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ผู้ควบคุมการก่อสร้าง (ลง
นามรับรองส าเนา) โดยใช้เฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาท่ี
ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงก าหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือ
รับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ระหว่างท าการก่อสร้างส่ิงปลูกสร้างใบอนุญาตต้องไม่หมดอายุ) 

 1.3 นิติบุคคล/บุคคลธรรมดา 
  1.3.1 ยื่นค าร้องขอใช้ท่ีดิน (แบบ ชป.393) 
  1.3.2 ต้นฉบับหนังสือรับรองนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รับรองไม่
เกิน 1 เดือน หรือส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลดังกล่าวพร้อมลงนามรับรองโดยกรรมการผู้มีอ านาจและ
ประทับตราส าคัญของนิติบุคคลนั้น หรือโดยหุ้นส่วนผู้จัดการผู้มีอ านาจ หรือหนังสือรับรองนิติบุคคลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 
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  1.3.3 ส าเนาบัตรประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต (ลงนามรับรองส าเนา) 
  1.3.4 ถ้ามีการมอบอ านาจ ต้องท าเป็นหนังสือมอบอ านาจติดอากรแสตมป์ 30 บาท พร้อมส าเนา
บัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน ของผู้มอบอ านาจและของผู้รับมอบอ านาจ (ลงนามรับรอง
ส าเนา) 
  1.3.5 หากเป็นบริษัท ห้างหุ้นส่วน ผู้มีสิทธิลงนามในหนังสือมอบอ านาจจะต้องเป็นกรรมการหรือ 
หุ้นส่วนผู้จัดการผู้ท่ีมีอ านาจตามหนังสือของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (ลงนามรับรองส าเนา) 
  1.3.6 ส าเนาโฉนดท่ีดินของผู้ขออนุญาต (ลงนามรับรองส าเนา) 
  1.3.7 กรณีท่ีดินของผู้ขออนุญาตมีบุคคลหลายบุคคลเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวม  ดังปรากฏ
รายละเอียดในโฉนดท่ีดินท่ีแนบ เจ้าของกรรมสิทธิ์รวมท้ังหมดจะต้องลงนามในฐานะผู้ขออนุญาตตาม
แบบฟอร์มขออนุญาตใช้ท่ีราชพัสดุ (ชป.393) ทุกรายหรือมอบอ านาจให้บุคคลใดกระท าการแทน โดยต้องท า
เป็นหนังสือมอบอ านาจติดอากรแสตมป์ 30 บาท พร้อมส าเนาบัตรประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบ
อ านาจและผู้รับมอบอ านาจ (ลงนามรับรองส าเนา) 
  1.3.8 กรณีท่ีดินของผู้ขออนุญาตติดภาระจ านอง ต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้รับจ านอง 
  1.3.9 แผนท่ีแสดงจุดท่ีขออนุญาต แบบแปลน แผนผังท่ีแสดงรูปตัดตรงบริเวณท่ีขออนุญาต 
(ขนาด A1) พร้อมรายการค านวณ ท่ีมีวิศวกรซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติ
วิศวกร พ.ศ. 2542 ลงนามรับรอง โดยใช้เฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ตามสาขาท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวงก าหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 
และหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
  1.3.10 ส าเนาหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ผู้ควบคุมการก่อสร้าง (ลง
นามรับรองส าเนา) โดยใช้เฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาท่ี
ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงก าหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือ
รับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ระหว่างท าการก่อสร้างส่ิงปลูกสร้างใบอนุญาตฯ ต้องไม่
หมดอายุ) 
2. การด าเนินการตรวจสอบประเภทที่ดินที่ขออนุญาตใช้ โดยแบ่งท่ีดินท่ีขอใช้ ออกเป็น 2 กรณี คือ กรณีท่ี
ราชพัสดุ และกรณีท่ีดินของรัฐประเภทอื่นท่ีกรมชลประทานใช้ประโยชน์นอกเหนือจากท่ีราชพัสดุ 

 2.1 การด าเนินการในกรณีของที่ราชพัสดุ 

  2.1.1 การพิจารณาด าเนินการของโครงการ หรือหน่วยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่ที่ราช
พัสดุนั้นต้ังอยู่ มีข้ันตอนการด าเนินการ ดังนี้ 
   2.1.1.1 ให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับค าร้องด าเนินการตรวจสอบประเภทท่ีราชพัสดุ และคุณสมบัติ
ของผู้ขอเข้าท าประโยชน์ ตลอดจนเอกสารหลักฐานท่ีจ าเป็นท่ีใช้ประกอบค าร้องนั้นโดยเร็ว 
   2.1.1.2 ถ้าค าร้องนั้นขัดกับหลักเกณฑ์การขอใช้หรือการจัดหาประโยชน์ในท่ีราชพัสดุใน
ความครอบครองของกรมชลประทาน และกฎหมายว่าด้วยการชลประทานหลวง ให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับค าร้องท า
หนังสือตอบแจ้งข้อขัดข้องให้ผู้ขอเข้าท าประโยชน์ทราบโดยตรง ภายใน 7 วันท าการ นับแต่วันรับค าร้อง 
   2.1.1.3 หากค าร้องนั้นถูกต้อง ให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับค าร้องมีหนังสือแจ้งผู้ขอเข้าท าประโยชน์ 
(ผู้ขออนุญาต) ภายใน 3 วันท าการ และให้ผู้ขออนุญาตจัดท าแผนท่ีและผังบริเวณท่ีราชพัสดุท่ีขอใช้นั้น พร้อม
ท ารายละเอียดประกอบแผนท่ีระบุหมายเลขท่ีดินตามหนังสือส าคัญหรือระวางหมุดหลักฐาน เนื้อที่ท่ีขอเข้าท า
ประโยชน์ลงในแผนท่ีให้ชัดเจน รวมท้ังน าส่งแบบแปลน รูปตัด ซึ่งแสดงรายละเอียดของส่ิงปลูกสร้างท่ีจะขอ
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อนุญาตด าเนินการในท่ีดินท่ีขอใช้นั้น ส่งให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับค าร้องเพื่อจัดท าแบบรายงานตรวจสอบท่ีดิน และ
เปรียบเทียบรายละเอียดผังบริเวณต่อไป 
   2.1.1.4 เจ้าหน้าท่ีของโครงการผู้รับค าร้อง ต้องจัดท าแผนท่ีแสดงจุดขออนุญาต ผังบริเวณ 
และรูปตัด ณ จุดขออนุญาตก่อสร้าง รวมทั้งแบบรูปตัดทางน้ าท่ีอยู่ด้านเหนือน้ าและด้านท้ายน้ าเป็นระยะ 20 
เมตรจากจุดขออนุญาต โดยรายละเอียดข้างต้นนี้ ต้องผ่านการลงนามเห็นชอบ อนุมัติในแบบและรายละเอียด
จากผู้มีอ านาจตามกรอบแบบเอกสารท่ีกรมชลประทานก าหนดแนบท้ายคู่มือนี้ 
   2.1.1.5 จัดท ารายงานตรวจสอบการขออนุญาต ชป.393/8 
   2.1.1.6 ให้ความเห็นทางด้านวิศวกรรม พิจารณาปัญหาและอุปสรรคต่าง  ๆ  ต่องาน
ชลประทานให้เป็น ไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ค าส่ัง และหลักเกณฑ์ท่ีเกีย่วข้อง 
   2.1.1.7 หากมีความจ าเป็นจะก าหนดเงื่อนไขพิเศษนอกเหนือจากเงื่อนไขในหนังสือ
อนุญาตก าหนดได้ แต่ท้ังนี้ต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ค าส่ัง และหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง 
   2.1.1.8 ให้ผู้มีอ านาจท่ีโครงการท่ีก าหนดไว้ ลงนามก ากับในแบบแปลน รูปตัด ซึ่งแสดง
รายละเอียดของส่ิงปลูกสร้าง ท่ีผู้ขออนุญาตน าส่งท้ังหมด เพื่อน าเสนอผู้อ านวยการในสายการบังคับบัญชา
ต่อไป 
   2.1.1.9 ในกรณีท่ีผู้อ านวยการโครงการ หรือหน่วยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานท่ีท่ีราช
พัสดุนั้นอยู่ในสายการบังคับบัญชาของส านักชลประทาน ให้น าเสนอผู้อ านวยการส านักชลประทานให้ความ
ยินยอมหรือไม่ให้ความยินยอมต่อไป 
   2.1.1.10 ในกรณีท่ี ผู้อ านวยการส านักงานก่อสร้าง  หรือหน่วยงานอื่นๆ  ของกรม
ชลประทานท่ีท่ีราชพัสดุนั้นไม่ได้อยู่ในสายการบังคับบัญชาของส านักชลประทาน ให้น าเสนอผู้อ านวยการตาม
สายการบังคับบัญชาของตนนั้น พิจารณาให้ความเห็นในการขอใช้ประโยชน์ร่วมกันก่อน แล้วจึงน าเสนอ
ผู้อ านวยการส านักชลประทานให้ความยินยอมหรือไม่ให้ความยินยอมต่อไป 

  2.1.2 การพิจารณาของส านักชลประทาน 
   2.1.2.1 ผู้อ านวยการส านักชลประทานด าเนินการพิจารณาให้ความยินยอมหรือไม่ให้
ความยินยอม (ตามระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยการขอใช้และการจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับท่ีราชพัสดุใน
ความครอบครองของกรมชลประทาน พ.ศ. 2551 ประกอบกฎหมายว่าด้วยการชลประทานหลวง) 
   2.1.2.2 กรณีให้ความยินยอม  (อนุญาต) ให้ท าหนังสือลงนามแทนกรมชลประทาน 
ก าหนดเงื่อนไข (ถ้ามี) พร้อมเอกสารการขออนุญาต ให้กรมธนารักษ์หรือผู้ว่าราชการจังหวัด หรือธนารักษ์
พื้นท่ีผู้รับมอบอ านาจพิจารณา และส่งส าเนาแจ้งผู้ขออนุญาตรับทราบต่อไป 
   2.1.2.3 กรณีไม่ให้ความยินยอม (ไม่อนุญาต) ให้ท าหนังสือไม่อนุญาตโดยแจ้งเหตุผล ข้อ
กฎหมายให้ผู้ขออนุญาตทราบ 

  2.1.3 การพิจารณาของกรมธนารักษ์หรือผู้ว่าราชการจังหวัดหรือธนารักษ์พื้นที่ผู้รับมอบ
อ านาจ 
   2.1.3.1 เมื่ออธิบดีกรมธนารักษ์หรือผู้ว่าราชการจังหวัด หรือธนารักษ์พื้นท่ีผู้รับมอบ
อ านาจพิจารณาอนุญาตให้ใช้ท่ีราชพัสดุดังกล่าวแล้ว จึงให้ผู้ขออนุญาตช าระค่าทดแทนการใช้ประโยชน์ และ
แจ้งการอนุญาตใช้ให้กรมชลประทานทราบเพื่อด าเนินการต่อไป 
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   2.1.3.2 ในกรณีอธิบดีกรมธนารักษ์ หรือผู้ว่าราชการจังหวัด หรือธนารักษ์พื้นท่ีผู้รับมอบ
อ านาจพิจารณาไม่อนุญาตให้ใช้ท่ีราชพัสดุดังกล่าว  จะแจ้งการไม่อนุญาตใช้ให้ ผู้ขออนุญาตและกรม
ชลประทานทราบต่อไป 

  2.1.4 การออกหนังสืออนุญาตโครงการ หรือหน่วยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่ที่ราชพัสดุ
นั้นต้ังอยู่ 
   2.1.4.1 เมื่ออธิบดีกรมธนารักษ์ หรือผู้ว่าราชการจังหวัดหรือธนารักษ์พื้นท่ีผู้รับมอบ
อ านาจพิจารณา อนุญาตให้ใช้ท่ีดินและผู้ขอใช้ท่ีดินได้ช าระค่าทดแทนการใช้ประโยชน์พร้อมลงนามในบันทึก
ค ายินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขในแบบกรมธนารักษ์แล้ว จึงมีหนังสือแจ้งการอนุญาตให้กรมชลประทานทราบ
และต่อมาเมื่อกรมชลประทานโดยโครงการแจ้งผู้ขออนุญาตมาลงนามในหนังสืออนุญาต ผ.ย. 41 ผู้ขออนุญาต
จึงจะเริ่มด าเนินการก่อสร้างได้ภายหลังลงนามและตามเงื่อนไขในหนังสืออนุญาต 
   2.1.4.2 หนังสืออนุญาต ผ.ย. 41 นั้น มีการจัดท าจ านวน 4 ชุด ดังนี้ 

- ต้นฉบับ เก็บไว้ที่โครงการ 1 ชุด 
- คู่ฉบับ เก็บไว้ที่ผู้รับอนุญาต 1 ชุด 
- ส าเนา เก็บไว้ที่ส านักชลประทาน 1 ชุด 
- ส าเนา เก็บไว้ที่กลุ่มงานการใช้พื้นท่ีด้านชลประทาน 1 ชุด 

 2.2 การด าเนินการในกรณีของที่ ดินของรัฐประเภทอื่ นที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์  
นอกเหนือจากที่ราชพัสดุ 

  2.2.1 การพิจารณาด าเนินการของโครงการ หรือหน่วยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่ที่ดิน
ของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์นอกเหนือจากที่ราชพัสดุนั้น  ต้ังอยู่ มีขั้นตอนการ
ด าเนินการ ดังนี้ 
   2.2.1.1 ให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับค าร้องด าเนินการตรวจสอบประเภทท่ีดินท่ีมีผู้มาขออนุญาตใช้
นั้นเป็นท่ีดินฯ ท่ีหน่วยงานของรัฐนั้นๆ ได้อนุญาตให้กรมชลประทานใช้ประโยชน์ภายในกรอบวัตถุประสงค์ท่ี
ขอใช้โดยต้องพิจารณาเงื่อนไขการได้รับอนุญาต และพิจารณาว่ามีข้อห้ามให้ผู้อื่นมาใช้ประโยชน์ร่วมได้หรือไม่ 
   2.2.1.2 หากหน่วยงานของรัฐท่ีอนุญาตให้กรมชลประทานใช้ประโยชน์ท่ีดินฯ ระบุเงื่อนไข
ห้ามกรมชลประทานน าท่ีดินท่ีได้รับอนุญาตไปใช้นอกกิจการท่ีขอหรือไปให้ผู้อื่นใช้ประโยชน์ร่วมด้วยให้
โครงการหรือหน่วยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานท่ีรับค าร้องนั้น ท าหนังสือให้ผู้อ านวยการส านักชลประทาน 
ผู้อ านวยการส านักพัฒนาแหล่งน้ าขนาดกลาง ผู้อ านวยการส านักพัฒนาแหล่งน้ าขนาดใหญ่ตามสายการบังคับ
บัญชาแล้วแต่กรณี แจ้งตอบเหตุขัดข้องดังกล่าวให้ ผู้ขออนุญาตทราบ (ตามค าส่ังกรมชลประทานท่ี ข 
152/2555) 
   2.2.1.3 หากหน่วยงานของรัฐท่ีอนุญาตให้กรมชลประทานใช้ประโยชน์ท่ีดินฯ ไม่ได้ระบุ
หรือมีเงื่อนไขห้ามกรมชลประทานน าท่ีดินท่ีได้รับอนุญาต ไปให้ผู้อื่นใช้ประโยชน์ร่วมด้วย ให้โครงการหรือ
หน่วยงานอื่นๆของกรมชลประทานท่ีรับค าร้องนั้น ด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอเข้าท าประโยชน์ 
ตลอดจนเอกสารหลักฐานท่ีจ าเป็นท่ีใช้ประกอบค าร้องนั้นโดยเร็ว แล้วจัดท ารายงานตรวจสอบการขออนุญาต 
ชป.393/8 
   2.2.1.4 พิจารณาให้ความเห็นทางด้านวิศวกรรม โดยพิจารณาปัญหาและอุปสรรคต่างๆ
ต่องานชลประทาน ว่าค าร้องนั้นขัดกับการใช้ประโยชน์ในการชลประทาน ตามกฎหมายว่าด้วยการชลประทาน 
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กรมชลประทาน 

หลวง กฎ ระเบียบ ประกาศ ค าส่ัง และหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง และหลักเกณฑ์ตามระเบียบกรมชลประทานว่า
ด้วยการขอใช้และการจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับท่ีราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน พ.ศ. 2551 
โดยอนุโลมหรือไม่ 
   2.2.1.5 หากเจ้าหน้าท่ีผู้รับค าร้องพิจารณาในเบื้องต้นตามข้อ 2.2.1.3 และ 2.2.1.4 แล้ว 
เห็นว่ามีข้อขัดข้องในการขอใช้ประโยชน์ร่วมกัน หรือมีข้อขัดข้องในด้านวิศวกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยการ 
ชลประทานหลวง ฯลฯ ให้เสนอความเห็นข้อขัดข้องในการขอใช้ประโยชน์ร่วมกันหรือมีข้อขัดข้องในด้าน
วิศวกรรม ให้ผู้บังคับบัญชาตามสายการบังคับบัญชาพิจารณา 
   2.2.1.6 หากเจ้าหน้าท่ีผู้รับค าร้องพิจารณาในเบื้องต้นตามข้อ 2.2.1.3 และ 2.2.1.4 แล้ว 
เห็นว่าไม่มีข้อขัดข้องในการขอใช้ประโยชน์ร่วมกัน และไม่มีข้อขัดข้องในด้านวิศวกรรม ตามกฎหมายว่าด้วย
การชลประทานหลวง ฯลฯ ให้ผู้ขออนุญาตจัดท าแผนท่ีและผังบริเวณท่ีดินของรัฐท่ีขอใช้นั้น พร้อมท า
รายละเอียดประกอบแผนท่ีระบุหมายเลขท่ีดินตามหนังสือส าคัญหรือระวางหมุดหลักฐาน  เนื้อท่ีท่ีขอเข้าท า
ประโยชน์ลงในแผนท่ีให้ชัดเจน รวมท้ังน าส่งแบบแปลน รูปตัด ซึ่งแสดงรายระเอียดของส่ิงปลูกสร้างท่ีจะขอ
อนุญาตด าเนินการในท่ีดินท่ีขอใช้นั้น ส่งให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับค าร้องเพื่อจัดท าแบบรายงานตรวจสอบท่ีดินและ
เปรียบเทียบรายละเอียดผังบริเวณต่อไป 
   2.2.1.7 เจ้าหน้าท่ีของโครงการผู้รับค าร้อง ต้องจัดท าแผนท่ีแสดงจุดขออนุญาต ผังบริเวณ 
และรูปตัด ณ จุดขออนุญาตก่อสร้าง รวมท้ังแบบรูปตัดทางน้ า ท่ีอยู่ด้านเหนือน้ า และด้านท้ายน้ า เป็นระยะ 
20 เมตร จากจุดขออนุญาต โดยรายละเอียดข้างต้นนี้ต้องผ่านการลงนามเห็นชอบ  อนุมัติในแบบและ
รายละเอียดจากผู้มีอ านาจตามกรอบแบบเอกสารท่ีกรมชลประทานก าหนดแนบท้ายคู่มือนี้ 
   2.2.1.8 หากมีความจ าเป็นจะก าหนดเงื่อนไขพิเศษนอกเหนือจากเงื่อนไขในหนังสือ
อนุญาตก าหนดได้แต่ท้ังนี้ต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ค าส่ัง และหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง 
   2.2.1.9 ให้ผู้มีอ านาจท่ีโครงการท่ีก าหนดไว้ลงนามก ากับในแบบแปลน รูปตัด ซึ่งแสดง
รายละเอียดของส่ิงปลูกสร้างท่ีผู้ขออนุญาตน าส่งท้ังหมด เพื่อน าเสนอผู้อ านวยการในสายการบังคับบัญชา
ต่อไป 
   2.2.1.10 ในกรณีท่ีผู้อ านวยการโครงการ หรือหน่วยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานท่ีท่ีดิน
ฯ นั้น อยู่ในสายการบังคับบัญชาของส านักชลประทาน ให้น าเสนอผู้อ านวยการส านักชลประทานให้ความ
ยินยอมหรือไม่ให้ความยินยอมต่อไป 
   2.2.1.11 ในกรณีท่ี ผู้อ านวยการส านักงานก่อสร้ าง หรือหน่วยงานอื่นๆ  ของกรม
ชลประทานท่ีท่ีดินฯ นั้นไม่ได้อยู่ในสายการบังคับบัญชาของส านักชลประทาน ให้น าเสนอผู้อ านวยการตามสาย
การบังคับบัญชาของตนพิจารณาให้ความเห็นในการขอใช้ประโยชน์ร่วมกันก่อนแล้วจึงน าเสนอผู้อ านวยการ
ส านักชลประทานให้ความยินยอมหรือไม่ให้ความยินยอมต่อไป 

  2.2.2 การพิจารณาของส านักชลประทาน 
   2.2.2.1 ผู้อ านวยการส านักชลประทานพิจารณาให้ความยินยอมหรือไม่ให้ความยินยอม  
(ตามค าส่ังกรมชลประทานท่ี ข 152/2555 ประกอบกฎหมายว่าด้วยการชลประทานหลวง และตามระเบียบ
กรมชลประทานว่าด้วยการขอใช้และการจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับท่ีราชพัสดุในความครอบครองของกรม
ชลประทาน พ.ศ. 2551 โดยอนุโลม ท้ังนี้ต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขของหน่วยงานของรัฐท่ีอนุญาตให้กรมชลประทานใช้ประโยชน์ในท่ีดินของรัฐประเภทนั้น) 
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กรมชลประทาน 

   2.2.2.2 กรณีให้ความยินยอม (อนุญาต) ให้ท าหนังสือลงนามแทนกรมชลประทาน แจ้งผู้
ขออนุญาตพร้อมก าหนดเงื่อนไข (ถ้ามี) เพื่อให้ผู้ขออนุญาตใช้ประกอบการยื่นค าขออนุญาตต่อหน่วยงานของ
รัฐท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งท่ีดินนั้นต้ังอยู่เพื่อพิจารณาตามอ านาจและหน้าท่ี 
   2.2.2.3 กรณีไม่ให้ความยินยอม (ไม่อนุญาต) ให้ท าหนังสือไม่อนุญาตแจ้งผู้ขออนุญาต
ทราบ โดยแจ้งเหตุผล ข้อกฎหมาย พร้อมแจ้งสิทธิการอุทธรณ์ภายใน 15 วัน นับแต่วันท่ีผู้ขออนุญาตได้รับ
หนังสือแจ้ง 

  2.2.3 การพิจารณาของหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องซ่ึงมีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายในการ
อนุมัติอนุญาตใช้ที่ดินของรัฐที่ตั้งอยู่ 
   2.2.3.1 เมื่อหน่วยงานของรัฐท่ีเกี่ยวข้องซึ่งท่ีดินนั้นต้ังอยู่ พิจารณาอนุญาตให้ใช้ท่ีดิน
ดังกล่าวแล้วจะแจ้งให้ผู้ขออนุญาต (หรือได้แจ้งให้กรมชลประทานทราบด้วย) เพื่อด าเนินการต่อไป 
   2.2.3.2 ในกรณีหน่วยงานของรัฐท่ีเกี่ยวข้องซึ่งท่ีดินนั้นต้ังอยู่ พิจารณาไม่อนุญาตให้ใช้
ท่ีดินดังกล่าว จะแจ้งการไม่อนุญาตใช้ให้ผู้ขออนุญาต (หรือได้แจ้งให้กรมชลประทานทราบด้วย) 

  2.2.4 การออกหนังสืออนุญาตโครงการ หรือหน่วยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่ที่ดินของ
รัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์นอกเหนือจากที่ราชพัสดุ 
   2.2.4.1 เมื่อหน่วยงานของรัฐท่ีเกี่ยวข้องซึ่งท่ีดินนั้นต้ังอยู่พิจารณาอนุญาตให้ใช้ท่ีดิน และ
ผู้ขอใช้ได้ด าเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ค าส่ัง และหลักเกณฑ์ของหน่วยงานของรัฐท่ีเกี่ยวข้อง
นั้นแล้วจึงมีหนังสือแจ้งการอนุญาตให้กรมชลประทานทราบ 
   2.2.4.2 เมื่อกรมชลประทานโดยโครงการ แจ้งผู้ขออนุญาตมาลงนามในหนังสืออนุญาต 
ผ.ย. 41 ผู้ขออนุญาตจึงจะเริ่มด าเนินการก่อสร้างได้ภายหลังลงนามและตามเงื่อนไขในหนังสืออนุญาต 
   2.2.4.3 หนังสืออนุญาต ผ.ย. 41 นั้น มีการจัดท าจ านวน 4 ชุด ดังนี้ 

- ต้นฉบับ เก็บไว้ที่โครงการ 1 ชุด 
- คู่ฉบับ เก็บไว้ที่ผู้รับอนุญาต 1 ชุด 
- ส าเนา เก็บไว้ที่ส านักชลประทาน 1 ชุด 
- ส าเนา เก็บไว้ที่กลุ่มงานการใช้พื้นท่ีด้านชลประทาน 1 ชุด 

3. การพิจารณาด้านวิศวกรรม 
 3.1 ตรวจสอบประเภททางน้ าและประเภทท่ีดินท่ีขออนุญาตสร้าง 
 3.2 พิจารณาว่าพื้นท่ีท่ีขออนุญาตนี้ อยู่ในเขตพื้นท่ีท่ีกรมชลประทานก าหนดไว้รองรับน้ าส่วนเกินท่ีเกิดจาก
การบริหารจัดการน้ าของกรมชลประทาน หรือไม่และผู้ขออนุญาตยินยอมรับสภาพปัญหาต่างๆท่ีเกิดจากการ
บริหารจัดการน้ าของกรมชลประทาน ได้หรือไม่ 
 3.3 พิจารณาว่าส่ิงก่อสร้างนั้นมีลักษณะเป็นอาคารถาวรหรือไม่ (พิจารณาจากการก่อสร้างว่ามีการฝังฐาน
รากและตอกเสาเข็มหรือไม่) 
 3.4 ท่ีดินราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน ท่ีสงวนไว้ใช้ในกิจการชลประทานหากมิได้ใช้
ประโยชน์หรือเลิกใช้ประโยชน์ให้ส่งคืนกรมธนารักษ์ ดังนั้นการขออนุญาตใช้ท่ีราชพัสดุในความครอบครองของ
กรมชลประทานจะ ต้องเป็นการอนุญาตให้ใช้งานท่ีดินได้เป็นการช่ัวคราวที่มีระยะเวลาอนุญาตให้ใช้ท่ีแน่นอน
ตามแนวทางกรมชลประ ทานก าหนดไว้เท่านั้นส่ิงก่อสร้างท่ีขอสร้างตามการขออนุญาตครั้งนี้ต้องเป็นส่ิงปลูก
สร้างท่ีไม่มีลักษณะเป็นอาคารถาวรและต้องรื้อถอนออกไปพร้อม ท้ังด าเนินการให้ท่ีดินนี้อยู่ในสภาพเดิมก่อน
การขออนุญาตใช้ 
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 3.5 การขออนุญาตใช้ท่ีดินบริเวณอ่างเก็บน้ า และแหล่งน้ าต่างๆของกรมชลประทาน เพื่อจัดเป็นสถานท่ี
ท่องเท่ียว จะอนุญาตให้ใช้ในเชิงการท่องเท่ียวแบบอนุรักษ์ธรรมชาติ ท่ีไม่รุกราน เปล่ียนแปลงและขัดแย้งต่อ
สภาพธรรมชาติจริงท่ีมีอยู่เดิม เท่านั้น 
 3.6 ถ้าเป็นท่ีดินในพื้นท่ีอยู่ในเขตคลองส่งน้ าท่ีกรมชลประทานก่อสร้างเอง แหล่งเก็บน้ า เช่นอ่างเก็บน้ า
เข่ือนเก็บน้ า จะไม่พิจารณาอนุญาตให้ใช้ท่ีดินในกิจกรรมท่ีสร้างมลพิษให้แก่ท่ีดินและน้ าในทางน้ าชลประทาน
อย่างเด็ดขาด (ถึงแม้จะผ่านการบ าบัดและแก้ไขแล้ว) เพื่อเป็นมาตรการท่ีควบคุมไม่ให้เกิดมลพิษในแหล่งน้ า
อุปโภค - บริโภคของประชาชน 
 3.7 พิจารณาเรื่องการขออนุญาตครั้งนี้ ต้องไม่กระทบต่อทางน้ าชลประทานและอาคารชลประทาน 
ต่างๆ 
 3.8 ตรวจดูแบบแปลนของผู้ขออนุญาต และแบบแปลนรูปตัด ผังบริเวณของโครงการ ท่ีมีการขออนุญาตว่า
มีความสอดคล้องกันหรือไม่ 
 3.9 ผู้ขออนุญาตต้องมีหนังสือยืนยันกับกรมชลประทาน ว่ายอมรับผิดชอบค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายในการ
จัดการแก้ไขปัญหาท้ังหมด หากเกิดความเสียหายกับทางน้ าและทางน้ าชลประทานหรืออาคารชลประทานหรือ
กับประชาชนท่ีได้รับผลกระทบ อันเกิดจากการกระท าของผู้ขออนุญาต 

หมายเหตุ : 
 เมื่อได้พิจาณาปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ต่องานชลประทานแล้ว หากมีกรณีดังต่อไปนี้ให้ส่งเรื่องเสนอ
กรมชลประทาน โดยรองอธิบดีฝ่ายบ ารุงรักษา (ประธานคณะกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติ 
การขออนุญาตเกี่ยวกับท่ีราชพัสดุและการจัดหาประโยชน์ในท่ีราชพัสดุ) เพื่อพิจารณาส่ังการต่อไป 
 ก. หากการพิจารณาทางด้านวิศวกรรมแล้วมีเงื่อนไขบางประการท่ีไม่สามารถปฏิบัติได้ หรือมีเงื่อนไข
เพิ่มเติม นอกเหนือจากท่ีก าหนด 
 ข. เป็นโครงการท่ีมีผลกระทบเกินขอบเขตของส านักชลประทาน 
 ค. เป็นโครงการท่ีเป็นแนวนโยบายของกรมชลประทาน 

4. กลุ่มงานการใช้พื้นที่ด้านชลประทาน ส่วนปรับปรุงบ ารุงรักษา ส านักบริหารจัดการน้ าและอุทกวิทยา  
มีข้ันตอนการด าเนินการ ดังนี ้
 4.1 ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน รวมทั้งให้ค าปรึกษา แนะน า ปัญหาเกี่ยวกับการขออนุญาตใช้ท่ีราช
พัสดุและท่ีดินของรัฐประเภทอื่นท่ีกรมชลประทานใช้ประโยชน์ 
 4.2 ตรวจสอบส าเนาหนังสืออนุญาต หากมีข้อผิดพลาดส่งส าเนาหนังสืออนุญาตให้โครงการแก้ไข 
 4.3 รวบรวมรายละเอียดการอนุญาต ลงในฐานข้อมูลการอนุญาตให้ใช้ท่ีราชพัสดุและท่ีดินของรัฐประเภท
อื่นท่ีกรมชลประทานใช้ประโยชน์ 

หมายเหตุ 
1. กรณีเจ้าหน้าท่ีผู้รับค าร้อง (ตามระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยการขอใช้และการจัดหาประโยชน์เก่ียวกับที่ราช

พัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน พ.ศ. 2551 ข้อ 6) หรือผู้อ านวยการส านักชลประทานเป็นผู้
พิจารณาไม่ให้ความยินยอม หรือไม่อนุญาตตามค าร้องขอของผู้ขออนุญาตโดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายว่าด้วย
การชลประทานหลวง โดยท าเป็นหนังสือ (ตามข้อ 9) และตามค าสั่งกรมชลประทานที่ ข 152/2555 ข้อ 2.1 
วรรคท้าย ถือว่าเป็นค าสั่งทางปกครอง ดังน้ัน นอกจากข้อความในหนังสือจะต้องแจ้งเหตุผลข้อกฎหมาย ต้อง
ระบุข้อความว่าหากประสงค์จะอุทธรณ์ หรือโต้แย้งค าสั่งให้ผู้ขออนุญาตย่ืนอุทธรณ์ หรือโต้แย้งต่อเจ้าหน้าที่
ผู้ท าค าสั่งทางปกครองภายใน 15 วันนับแต่วันที่ผู้ขออนุญาตได้รับหนังสือแจ้ง (ถ้าไม่ก าหนดระยะเวลา 15 วัน 
สิทธิในการอุทธรณ์หรือโต้แย้งจะขยายเป็น 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง) 
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2. เมื่อเจ้าหน้าท่ีผู้รับค าร้องหรือผู้อ านวยการส านักชลประทานได้รับหนังสืออุทธรณ์หรือโต้แย้งค าสั่งจากผู้อุทธรณ์
แล้วจะต้องพิจารณาอุทธรณ์ หากมีความเห็นดังต่อไปน้ี 
2.1 เห็นด้วยกับค าอุทธรณ์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน  (โดยสรุปจะยินยอมหรืออนุญาต ) ให้ด าเนินการ

เปลี่ยนแปลงค าสั่งทางปกครองแล้วแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบเป็นหนังสือไม่เกิน  30 วัน นับแต่วันที่ได้รับ
อุทธรณ์ 

2.2 ไม่เห็นด้วยกับค าอุทธรณ์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน (โดยสรุปไม่ยินยอมหรือไม่อนุญาต) ให้รายงาน
ความเห็นพร้อมเหตุผลเสนออธิบดีกรมชลประทานผ่านผู้บังคับบัญชาตามสายการบังคับบัญชาโดยด่วน
ทั้งน้ีเพ่ืออธิบดีกรมชลประทานจะได้พิจารณาอุทธรณ์และแจ้งผลให้ผู้อุทธรณ์ทราบไม่เกิน 30 วันนับแต่
วันที่อธิบดีกรมชลประทานได้รับอุทธรณ์ 

3. กรณีเป็นการปฏิเสธผู้ขออนุญาตโดยส่วนราชการอื่นที่เก่ียวข้อง ให้ผู้อ านวยการส านักชลประทานจัดท าหนังสือ
แจ้งผู้ขออนุญาตใช้สิทธ์ิอุทธรณ์หรือโต้แย้งค าสั่งไปยังส่วนราชการน้ัน 

(ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539) 
 

เอกสารที่เกี่ยวข้องด้านวิศวกรรม 
1. รายงานการประชุม เรื่อง การจัดประโยชน์ท่ีราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทานเกี่ยวกับ

การเช่าท่ีดินท่ีจะท าเป็นสถานท่ีท่องเท่ียว เมื่อวันท่ี 26 มิถุนายน 2529 
2. รายงานการประชุม เรื่อง การขอใช้ท่ีดินของกรมฯ เพื่อการท่องเท่ียว ครั้งท่ี 1/2530 เมื่อวันท่ี 26 

พฤศจิกายน 2530 พร้อมหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดขึ้นเพื่อถือปฏิบัติประกอบการประชุมฉบับนี้ 
3. หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ผู้ได้รับการส่งเสริมการท่องเท่ียวปลูกสร้าง แก้ไขหรือต่อเติมส่ิงก่อสร้าง หรือ

ปลูกปักส่ิงใดภายในเขตชลประทาน หรือทางน้ าชลประทานบริเวณอ่างเก็บน้ า ซึ่งอยู่ในความครอบครอง
ของกรมชลประทาน เพื่อด าเนินการส่งเสริมโครงการท่องเท่ียว และผังแสดงบริเวณอ่างเก็บน้ า (ประกอบ
บันทึกรายงานการประชุม ครั้งท่ี 1/2530 เมื่อวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2530) 

4. หลักเกณฑ์ทางด้านวิศวกรรม การขอใช้ท่ีราชพัสดุในบริเวณเขื่อนและอ่างเก็บน้ าต่างๆ  (รายงานการ
ประชุมคณะท างานทางวิชาการด้านส่งน้ าและบ ารุงรักษา ครั้งท่ี 1/2542 ศุกร์ท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2542) 

5. การด าการส่งเสริมการท่องเท่ียวใดๆ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากกรมชลประทานท่ีครอบครองดูแล
นั้นก่อน และจะต้องเป็นโครงการท่ีได้รับความเห็นชอบตามโครงการส่งเสริมของการท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทย และจังหวัดท่ีอ่างเก็บน้ านั้นต้ังอยู่ 

6. ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับส่วนราชการอื่น ผู้ได้รับการส่งเสริมการท่องเท่ียวจะต้องแยกด าเนินการตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของส่วนราชการนั้นตามความเหมาะสม 

7. ข้อห้ามหรือรายละเอียดอื่นใด หน่วยงานท่ีครอบครองอ่างเก็บน้ าสามารถก าหนดเป็นเงื่อนไขไว้ในหนังสือ
อนุญาตของแต่ละโครงการไป 

8. ห้ามมิให้ผู้ได้รับการส่งเสริมการท่องเท่ียว กระท าการใดๆ อันอาจจะท าให้สภาพแวดล้อมเป็นพิษ เช่น ท้ิง
ขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกูล ปล่อยน้ าเสีย ซึ่งท าให้เกิดเป็นพิษแก่น้ าธรรมชาติในอ่างเก็บน้ า หรือสารเคมีจาก
น้ ามันเรือรั่วไหลลงในทางน้ าชลประทาน อันอาจจะท าให้น้ าเป็นอันตรายต่อการอุปโภค บริโภค หรือแก่
สุขภาพอนามัยของประชาชนโดยเด็ดขาด และจะต้องมีแผนการด าเนินงานการท่องเท่ียว  มีข้อมูล
รายละเอียดครบถ้วน
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กรมชลประทาน 

เอกสารอ้างอิงของกระทรวงการคลัง และกรมธนารักษ์ 
1. พระราชบัญญัติท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2518 
2. กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้ 

และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2545 
3. กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้ 

และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับท่ีราชพัสดุ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 
4. กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้ 

และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับท่ีราชพัสดุ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549 
5. ค าส่ังกรมธนารักษ์ ท่ี 281/2549 ลงวันท่ี 15 พ.ค. 2549 เรื่อง การมอบอ านาจ 

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตามระบบบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 
6. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2552 
7. ค าส่ังกรมธนารักษ์ ท่ี 296/2553 ลงวันท่ี 29 มิถุนายน 2553 เรื่อง หลักเกณฑ์ 

การก าหนดอัตราค่าเช่า ค่าทดแทน และค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหา 
ประโยชน์ในท่ีราชพัสดุ 

8. ค าส่ังกรมธนารักษ์ ท่ี 508/2553 ลงวันท่ี 20 กันยายน 2553 เรื่องมอบอ านาจ 
ให้ธนารักษ์พื้นท่ี ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธนารักษ์ 

9. ค าส่ังกรมธนารักษ์ ท่ี 509/2553 ลงวันท่ี 20 กันยายน 2553 เรื่อง มอบอ านาจให้ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธนารักษ์ 

เอกสารอ้างอิงของกรมชลประทาน 
1. พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
2. ระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยการขอใช้และการจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับ 

ท่ีราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน พ.ศ. 2551 
3. ประกาศกรมชลประทานเรื่องการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ พ.ศ. 2552 
4. ค าส่ังกรมชลประทาน ท่ี ข 1021/2552 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ 

ปฏิบัติการขออนุญาตเกี่ยวกับท่ีราชพัสดุ และการจัดหาประโยชน์ในท่ีราชพัสดุ ลงวันท่ี 26 
พฤศจิกายน 2552 

5. บันทึกข้อความ ท่ี ฝผง. 881/2554 ลงวันท่ี 19 กรกฎาคม 2554 เรื่อง ขออนุมัติ 
ใช้รหัสและแบบฟอร์มท่ีปรับปรุงใหม่พร้อมยกเลิกรหัสและแบบฟอร์มเดิม 

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

7. ค าส่ังกรมชลประทานท่ี ข 151/2555 ลงวันท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2555 เรื่อง มอบอ านาจ 
ในการด าเนินการขอใช้ท่ีดินของรัฐทุกประเภท 

8. ค าส่ังกรมชลประทานท่ี ข152/2555 ลงวันท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2555 เรื่อง มอบอ านาจ 
ด าเนินการกรณีหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลอื่นขอใช้ท่ีดินของรัฐประเภทอื่นท่ี 

9. กรมชลประทานใช้ประโยชน์นอกเหนือจากท่ีราชพัสดุ 
มาตรฐานการเขียนแบบงานชลประทาน (กรอบช่ือแบบ) 
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12. การขออนุญาตเลี้ยงปลาในกระชัง 

1. ผู้ขออนุญาตยื่นค าร้องขอใช้ที่ดินต่อโครงการหรือหน่วยงานอื่นๆของกรมชลประทาน ตามที่ที่ดินนั้น 
ต้ังอยู่ โดยมีหลักฐานประกอบค าขออนุญาตของผู้ขออนุญาตใช้ที่ดิน แบ่งได้ดังนี้ 

 1.1 ส่วนราชการ (กระทรวง ทบวง กรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กร
อื่นของรัฐ) 
  1.1.1 ยื่นค าร้องขอใช้ท่ีดิน (แบบ ชป.393) ลงนามโดยผู้แทน กระทรวง ทบวง กรม องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐ องค์กรอื่นของรัฐ หรือผู้รับมอบอ านาจ (มีหนังสือมอบอ านาจ) 
  1.1.2 แผนท่ีแสดงจุดท่ีขออนุญาต แบบแปลน แผนผังท่ีแสดงรูปตัดตรงบริเวณท่ีขออนุญาต 
(ขนาด A1) พร้อมรายการค านวณท่ีมีวิศวกรซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติ
วิศวกร พ.ศ. 2542 ลงนามรับรอง โดยใช้เฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ตามสาขาท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวงก าหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550
และหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
  1.1.3 ส าเนาหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ผู้ควบคุมการก่อสร้าง (ลง
นามรับรองส าเนา) โดยใช้เฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาท่ี
ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงก าหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือ
รับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ระหว่างท าการก่อสร้างส่ิงปลูกสร้างใบอนุญาตต้องไม่หมดอายุ) 

 1.2 รัฐวิสาหกิจ 
  1.2.1 ยื่นค าร้องขอใช้ท่ีดิน (แบบ ชป.393) ลงนามโดยผู้แทนรัฐวิสาหกิจหรือผู้ได้รับมอบอ านาจ 
(มีหนังสือมอบอ านาจพร้อมท้ังติดอากรแสตมป์ 30 บาท) 
  1.2.2 แผนท่ีแสดงจุดท่ีขออนุญาต แบบแปลน แผนผังท่ีแสดงรูปตัดตรงบริเวณท่ีขออนุญาต 
(ขนาด A1) พร้อมรายการค านวณ ท่ีมีวิศวกรซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติ
วิศวกร พ.ศ. 2542 ลงนามรับรองโดยใช้เฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ตามสาขาท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวงก าหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550
และหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
  1.2.3 ส าเนาหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ผู้ควบคุมการก่อสร้าง (ลง
นามรับรองส าเนา) โดยใช้เฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาท่ี
ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงก าหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือ
รับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ระหว่างท าการก่อสร้างส่ิงปลูกสร้างใบอนุญาตต้องไม่หมดอายุ) 

 1.3 นิติบุคคล/บุคคลธรรมดา 
  1.3.1 ยื่นค าร้องขอใช้ท่ีดิน (แบบ ชป.393) 
  1.3.2 ต้นฉบับหนังสือรับรองนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รับรองไม่
เกิน 1 เดือน หรือส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลดังกล่าวพร้อมลงนามรับรองโดยกรรมการผู้มีอ านาจและ
ประทับตราส าคัญของนิติบุคคลนั้น หรือโดยหุ้นส่วนผู้จัดการผู้มีอ านาจ หรือหนังสือรับรองนิติบุคคลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 
  1.3.3 ส าเนาบัตรประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต (ลงนามรับรองส าเนา) 
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  1.3.4 ถ้ามีการมอบอ านาจ ต้องท าเป็นหนังสือมอบอ านาจติดอากรแสตมป์ 30 บาท พร้อมส าเนา
บัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน ของผู้มอบอ านาจและของผู้รับมอบอ านาจ (ลงนามรับรอง
ส าเนา) 
  1.3.5 หากเป็นบริษัท ห้างหุ้นส่วน ผู้มีสิทธิลงนามในหนังสือมอบอ านาจจะต้องเป็นกรรมการหรือ
หุ้นส่วนผู้จัดการผู้ท่ีมีอ านาจตามหนังสือของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (ลงนามรับรองส าเนา) 
  1.3.6 ส าเนาโฉนดท่ีดินของผู้ขออนุญาต (ลงนามรับรองส าเนา) 
  1.3.7 กรณีท่ีดินของผู้ขออนุญาตมีบุคคลหลายบุคคลเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวม  ดังปรากฏ
รายละเอียดในโฉนดท่ีดินท่ีแนบ เจ้าของกรรมสิทธิ์รวมท้ังหมดจะต้องลงนามในฐานะผู้ขออนุญาตตาม
แบบฟอร์มขออนุญาตใช้ท่ีราชพัสดุ (ชป.393) ทุกรายหรือมอบอ านาจให้บุคคลใดกระท าการแทน โดยต้องท า
เป็นหนังสือมอบอ านาจติดอากรแสตมป์ 30 บาท พร้อมส าเนาบัตรประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบ
อ านาจและผู้รับมอบอ านาจ (ลงนามรับรองส าเนา) 
  1.3.8 กรณีท่ีดินของผู้ขออนุญาตติดภาระจ านอง ต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้รับจ านอง 
  1.3.9 แผนท่ีแสดงจุดท่ีขออนุญาต แบบแปลน แผนผังท่ีแสดงรูปตัดตรงบริเวณท่ีขออนุญาต 
(ขนาด A1) พร้อมรายการค านวณ ท่ีมีวิศวกรซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติ
วิศวกร พ.ศ. 2542 ลงนามรับรอง โดยใช้เฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ตามสาขาท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวงก าหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 
และหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
  1.3.10 ส าเนาหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ผู้ควบคุมการก่อสร้าง (ลง
นามรับรองส าเนา) โดยใช้เฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาท่ี
ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงก าหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือ
รับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ระหว่างท าการก่อสร้างส่ิงปลูกสร้างใบอนุญาตฯ ต้องไม่
หมดอายุ) 

2. การด าเนินการตรวจสอบประเภทที่ดินที่ขออนุญาตใช้ โดยแบ่งท่ีดินท่ีขอใช้ ออกเป็น 2 กรณี คือ กรณีท่ี
ราชพัสดุ และกรณีท่ีดินของรัฐประเภทอื่นท่ีกรมชลประทานใช้ประโยชน์นอกเหนือจากท่ีราชพัสดุ 

 2.1 การด าเนินการในกรณีของที่ราชพัสดุ 

  2.1.1 การพิจารณาด าเนินการของโครงการ หรือหน่วยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่ที่ราช
พัสดุนั้นต้ังอยู่ มีข้ันตอนการด าเนินการ ดังนี้ 
   2.1.1.1 ให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับค าร้องด าเนินการตรวจสอบประเภทท่ีราชพัสดุ และคุณสมบัติ
ของผู้ขอเข้าท าประโยชน์ ตลอดจนเอกสารหลักฐานท่ีจ าเป็นท่ีใช้ประกอบค าร้องนั้นโดยเร็ว 
   2.1.1.2 ถ้าค าร้องนั้นขัดกับหลักเกณฑ์การขอใช้หรือการจัดหาประโยชน์ในท่ีราชพัสดุใน
ความครอบครองของกรมชลประทาน และกฎหมายว่าด้วยการชลประทานหลวง ให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับค าร้องท า
หนังสือตอบแจ้งข้อขัดข้องให้ผู้ขอเข้าท าประโยชน์ทราบโดยตรง ภายใน 7 วันท าการ นับแต่วันรับค าร้อง 
   2.1.1.3 หากค าร้องนั้นถูกต้อง ให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับค าร้องมีหนังสือแจ้งผู้ขอเข้าท าประโยชน์   
(ผู้ขออนุญาต) ภายใน 3 วันท าการ และให้ผู้ขออนุญาตจัดท าแผนท่ีและผังบริเวณท่ีราชพัสดุท่ีขอใช้นั้นพร้อม
ท ารายละเอียดประกอบแผนท่ีระบุหมายเลขท่ีดินตามหนังสือส าคัญหรือระวางหมุดหลักฐาน เนื้อที่ท่ีขอเข้าท า
ประโยชน์ลงในแผนท่ีให้ชัดเจน รวมท้ังน าส่งแบบแปลน รูปตัด ซึ่งแสดงรายละเอียดของส่ิงปลูกสร้างท่ีจะขอ
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อนุญาตด าเนินการในท่ีดินท่ีขอใช้นั้น ส่งให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับค าร้องเพื่อจัดท าแบบรายงานตรวจสอบท่ีดิน และ
เปรียบเทียบรายละเอียดผังบริเวณต่อไป 
   2.1.1.4 เจ้าหน้าท่ีของโครงการผู้รับค าร้อง ต้องจัดท าแผนท่ีแสดงจุดขออนุญาต ผังบริเวณ 
และรูปตัด ณ จุดขออนุญาตก่อสร้าง รวมทั้งแบบรูปตัดทางน้ าท่ีอยู่ด้านเหนือน้ าและด้านท้ายน้ าเป็นระยะ 20 
เมตรจากจุดขออนุญาต โดยรายละเอียดข้างต้นนี้ ต้องผ่านการลงนามเห็นชอบ อนุมัติในแบบและรายละเอียด
จากผู้มีอ านาจตามกรอบแบบเอกสารท่ีกรมชลประทานก าหนดแนบท้ายคู่มือนี ้
   2.1.1.5 จัดท ารายงานตรวจสอบการขออนุญาต ชป.393/8 
   2.1.1.6 ให้ความเห็นทางด้านวิศวกรรม พิจารณาปัญหาและอุปสรรคต่าง  ๆ  ต่องาน
ชลประทานให้เป็น ไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ค าส่ัง และหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง 
   2.1.1.7 หากมีความจ าเป็นจะก าหนดเงื่อนไขพิ เศษนอกเหนือจากเงื่อนไขในหนังสือ
อนุญาตก าหนดได้ แต่ท้ังนี้ต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ค าส่ัง และหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง 
   2.1.1.8 ให้ผู้มีอ านาจท่ีโครงการท่ีก าหนดไว้ ลงนามก ากับในแบบแปลน รูปตัด ซึ่งแสดง
รายละเอียดของส่ิงปลูกสร้าง ท่ีผู้ขออนุญาตน าส่งท้ังหมด เพื่อน าเสนอผู้อ านวยการในสายการบังคับบัญชา
ต่อไป 
   2.1.1.9 ในกรณีท่ีผู้อ านวยการโครงการ หรือหน่วยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานท่ีท่ีราช
พัสดุนั้นอยู่ในสายการบังคับบัญชาของส านักชลประทาน ให้น าเสนอผู้อ านวยการส านักชลประทานให้ความ
ยินยอมหรือไม่ให้ความยินยอมต่อไป 
   2.1.1.10 ในกรณีท่ี ผู้อ านวยการส านักงานก่อสร้าง  หรือหน่วยงานอื่นๆ  ของกรม
ชลประทานท่ีท่ีราชพัสดุนั้นไม่ได้อยู่ในสายการบังคับบัญชาของส านักชลประทาน ให้น าเสนอผู้อ านวยการตาม
สายการบังคับบัญชาของตนนั้น พิจารณาให้ความเห็นในการขอใช้ประโยชน์ร่วมกันก่อน  แล้วจึงน าเสนอ
ผู้อ านวยการส านักชลประทานให้ความยินยอมหรือไม่ให้ความยินยอมต่อไป 

  2.1.2 การพิจารณาของส านักชลประทาน 
   2.1.2.1 ผู้อ านวยการส านักชลประทานด าเนินการพิจารณาให้ความยินยอมหรือไม่ให้
ความยินยอม (ตามระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยการขอใช้และการจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับท่ีราชพัส ดุใน
ความครอบครองของกรมชลประทาน พ.ศ. 2551 ประกอบกฎหมายว่าด้วยการชลประทานหลวง) 
   2.1.2.2 กรณีให้ความยินยอม  (อนุญาต) ให้ท าหนังสือลงนามแทนกรมชลประทาน 
ก าหนดเงื่อนไข (ถ้ามี) พร้อมเอกสารการขออนุญาต ให้กรมธนารักษ์หรือผู้ว่าราชการจังหวัด หรือธนารักษ์
พื้นท่ีผู้รับมอบอ านาจพิจารณา และส่งส าเนาแจ้งผู้ขออนุญาต รับทราบต่อไป 
   2.1.2.3 กรณีไม่ให้ความยินยอม (ไม่อนุญาต) ให้ท าหนังสือไม่อนุญาตโดยแจ้งเหตุผล ข้อ
กฎหมายให้ผู้ขออนุญาตทราบ 

  2.1.3 การพิจารณาของกรมธนารักษ์หรือผู้ว่าราชการจังหวัดหรือธนารักษ์พื้นที่ผู้รับมอบ
อ านาจ 
   2.1.3.1 เมื่ออธิบดีกรมธนารักษ์หรือผู้ว่าราชการจังหวัด หรือธนารักษ์พื้นท่ีผู้รับมอบ
อ านาจพิจารณาอนุญาตให้ใช้ท่ีราชพัสดุดังกล่าวแล้ว จึงให้ผู้ขออนุญาตช าระค่าทดแทนการใช้ประโยชน์ และ
แจ้งการอนุญาตใช้ให้กรมชลประทานทราบเพื่อด าเนินการต่อไป 
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   2.1.3.2 ในกรณีอธิบดีกรมธนารักษ์ หรือผู้ว่าราชการจังหวัด หรือธนารักษ์พื้นท่ีผู้รับมอบ
อ านาจพิจารณาไม่อนุญาตให้ใช้ท่ีราชพัสดุดังกล่าว  จะแจ้งการไม่อนุญาตใช้ให้ ผู้ขออนุญาตและกรม
ชลประทานทราบต่อไป 

  2.1.4 การออกหนังสืออนุญาตโครงการ หรือหน่วยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่ที่ราชพัสดุ
นั้นต้ังอยู่ 
   2.1.4.1 เมื่ออธิบดีกรมธนารักษ์ หรือผู้ว่าราชการจังหวัดหรือธนารักษ์พื้นท่ีผู้รับมอบ
อ านาจพิจารณา อนุญาตให้ใช้ท่ีดินและผู้ขอใช้ท่ีดินได้ช าระค่าทดแทนการใช้ประโยชน์พร้อมลงนามในบันทึก
ค ายินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขในแบบกรมธนารักษ์แล้ว จึงมีหนังสือแจ้งการอนุญาตให้กรมชลประทานทราบ
และต่อมาเมื่อกรมชลประทานโดยโครงการแจ้งผู้ขออนุญาตมาลงนามในหนังสืออนุญาต ผ.ย. 41 ผู้ขออนุญาต
จึงจะเริ่มด าเนินการก่อสร้างได้ภายหลังลงนามและตามเงื่อนไขในหนังสืออนุญาต 
   2.1.4.2 หนังสืออนุญาต ผ.ย. 41 นั้น มีการจัดท าจ านวน 4 ชุด ดังนี้ 

- ต้นฉบับ เก็บไว้ที่โครงการ 1 ชุด 
- คู่ฉบับ เก็บไว้ที่ผู้รับอนุญาต 1 ชุด 
- ส าเนา เก็บไว้ที่ส านักชลประทาน 1 ชุด 
- ส าเนา เก็บไว้ที่กลุ่มงานการใช้พื้นท่ีด้านชลประทาน 1 ชุด 

 2.2 การด าเนินการในกรณีของที่ ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์  
นอกเหนือจากที่ราชพัสดุ 

  2.2.1 การพิจารณาด าเนินการของโครงการ หรือหน่วยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่ที่ดิน
ของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์นอกเหนือจากที่ราชพัสดุนั้น  ต้ังอยู่ มีขั้นตอนการ
ด าเนินการ ดังนี้ 
   2.2.1.1 ให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับค าร้องด าเนินการตรวจสอบประเภทท่ีดินท่ีมี ผู้มาขออนุญาตใช้
นั้นเป็นท่ีดินฯ ท่ีหน่วยงานของรัฐนั้นๆ ได้อนุญาตให้กรมชลประทานใช้ประโยชน์ภายในกรอบวัตถุประสงค์ท่ี
ขอใช้โดยต้องพิจารณาเงื่อนไขการได้รับอนุญาต และพิจารณาว่ามีข้อห้ามให้ผู้อื่นมาใช้ประโยชน์ร่วมได้หรือไม่ 
   2.2.1.2 หากหน่วยงานของรัฐท่ีอนุญาตให้กรมชลประทานใช้ประโยชน์ท่ีดินฯ ระบุเงื่อนไข
ห้ามกรมชลประทานน าท่ีดินท่ีได้รับอนุญาตไปใช้นอกกิจการท่ีขอหรือไปให้ผู้อื่นใช้ประโยชน์ร่วมด้วยให้
โครงการหรือหน่วยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานท่ีรับค าร้องนั้น ท าหนังสือให้ผู้อ านวยการส านักชลประทาน 
ผู้อ านวยการส านักพัฒนาแหล่งน้ าขนาดกลาง ผู้อ านวยการส านักพัฒนาแหล่งน้ าขนาดใหญ่ตามสายการบังคับ
บัญชาแล้วแต่กรณี แจ้งตอบเหตุขัดข้องดังกล่าวให้ ผู้ขออนุญาตทราบ (ตามค าส่ังกรมชลประทานท่ี ข 
152/2555) 
   2.2.1.3 หากหน่วยงานของรัฐท่ีอนุญาตให้กรมชลประทานใช้ประโยชน์ท่ีดินฯ ไม่ได้ระบุ
หรือมีเงื่อนไขห้ามกรมชลประทานน าท่ีดินท่ีได้รับอนุญาต ไปให้ผู้อื่นใช้ประโยชน์ร่วมด้วย ให้โครงการหรือ
หน่วยงานอื่นๆของกรมชลประทานท่ีรับค าร้องนั้น ด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอเข้าท าประโยชน์ 
ตลอดจนเอกสารหลักฐานท่ีจ าเป็นท่ีใช้ประกอบค าร้องนั้นโดยเร็ว แล้วจัดท ารายงานตรวจสอบการขออนุญาต 
ชป.393/8 
   2.2.1.4 พิจารณาให้ความเห็นทางด้านวิศวกรรม โดยพิจารณาปัญหาและอุปสรรคต่างๆ
ต่องานชลประทาน ว่าค าร้องนั้นขัดกับการใช้ประโยชน์ในการชลประทาน ตามกฎหมายว่าด้วยการชลประทาน
หลวง กฎ ระเบียบ ประกาศ ค าส่ัง และหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง และหลักเกณฑ์ตามระเบียบกรมชลประทานว่า
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ด้วยการขอใช้และการจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับท่ีราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน พ.ศ. 2551 
โดยอนุโลมหรือไม่ 
   2.2.1.5 หากเจ้าหน้าท่ีผู้รับค าร้องพิจารณาในเบื้องต้นตามข้อ 2.2.1.3 และ 2.2.1.4 แล้ว 
เห็นว่ามีข้อขัดข้องในการขอใช้ประโยชน์ร่วมกัน หรือมีข้อขัดข้องในด้านวิศวกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยการ
ชลประทานหลวง ฯลฯ ให้เสนอความเห็นข้อขัดข้องในการขอใช้ประโยชน์ร่วมกันหรือมีข้อขัดข้องในด้าน
วิศวกรรม ให้ผู้บังคับบัญชาตามสายการบังคับบัญชาพิจารณา 
   2.2.1.6 หากเจ้าหน้าท่ีผู้รับค าร้องพิจารณาในเบื้องต้นตามข้อ 2.2.1.3 และ 2.2.1.4 แล้ว 
เห็นว่าไม่มีข้อขัดข้องในการขอใช้ประโยชน์ร่วมกัน และไม่มีข้อขัดข้องในด้านวิศวกรรม ตามกฎหมายว่าด้วย
การชลประทานหลวง ฯลฯ ให้ผู้ขออนุญาตจัดท าแผนท่ีและผังบริเวณท่ีดินของรัฐท่ีขอใช้นั้น  พร้อมท า
รายละเอียดประกอบแผนท่ีระบุหมายเลขท่ีดินตามหนังสือส าคัญหรือระวางหมุดหลักฐาน เนื้อท่ีท่ีขอเข้าท า
ประโยชน์ลงในแผนท่ีให้ชัดเจน รวมท้ังน าส่งแบบแปลน รูปตัด ซึ่งแสดงรายระเอียดของส่ิงปลูกสร้างท่ีจะขอ
อนุญาตด าเนินการในท่ีดินท่ีขอใช้นั้น ส่งให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับค าร้องเพื่อจัดท าแบบรายงานตรวจสอบท่ีดินและ
เปรียบเทียบรายละเอียดผังบริเวณต่อไป 
   2.2.1.7 เจ้าหน้าท่ีของโครงการผู้รับค าร้อง ต้องจัดท าแผนท่ีแสดงจุดขออนุญาต ผังบริเวณ 
และรูปตัด ณ จุดขออนุญาตก่อสร้าง รวมท้ังแบบรูปตัดทางน้ า ท่ีอยู่ด้านเหนือน้ า และด้านท้ายน้ า เป็นระยะ 
20 เมตร จากจุดขออนุญาต โดยรายละเอียดข้างต้นนี้ต้องผ่านการลงนามเห็นชอบ อนุมัติในแบบและ
รายละเอียดจากผู้มีอ านาจตามกรอบแบบเอกสารท่ีกรมชลประทานก าหนดแนบท้ายคู่มือนี้ 
   2.2.1.8 หากมีความจ าเป็นจะก าหนดเงื่อนไขพิเศษนอกเหนือจากเงื่อนไขในหนังสือ
อนุญาตก าหนดได้แต่ท้ังนี้ต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ค าส่ัง และหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง 
   2.2.1.9 ให้ผู้มีอ านาจท่ีโครงการท่ีก าหนดไว้ลงนามก ากับในแบบแปลน รูปตัด ซึ่งแสดง
รายละเอียดของส่ิงปลูกสร้างท่ีผู้ขออนุญาตน าส่งท้ังหมด เพื่อน าเสนอผู้อ านวยการในสายการบังคับบัญชา
ต่อไป 
   2.2.1.10 ในกรณีท่ีผู้อ านวยการโครงการ หรือหน่วยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานท่ีท่ีดิน
ฯ นั้น อยู่ในสายการบังคับบัญชาของส านักชลประทาน ให้น าเสนอผู้อ านวยการส านักชลประทานให้ความ
ยินยอมหรือไม่ให้ความยินยอมต่อไป 
   2.2.1.11 ในกรณีท่ี ผู้อ านวยการส านักงานก่อสร้าง  หรือหน่วยงานอื่นๆ  ของกรม
ชลประทานท่ีท่ีดินฯ นั้นไม่ได้อยู่ในสายการบังคับบัญชาของส านักชลประทาน ให้น าเสนอผู้อ านวยการตามสาย
การบังคับบัญชาของตนพิจารณาให้ความเห็นในการขอใช้ประโยชน์ร่วมกันก่อนแล้วจึงน าเสนอผู้อ านวยการ
ส านักชลประทานให้ความยินยอมหรือไม่ให้ความยินยอมต่อไป 

  2.2.2 การพิจารณาของส านักชลประทาน 
   2.2.2.1 ผู้อ านวยการส านักชลประทานพิจารณาให้ความยินยอมหรือไม่ให้ความยินยอม  
(ตามค าส่ังกรมชลประทานท่ี ข 152/2555 ประกอบกฎหมายว่าด้วยการชลประทานหลวง และตามระเบียบ
กรมชลประทานว่าด้วยการขอใช้และการจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับท่ีราชพัสดุในความครอบครองของกรม
ชลประทาน พ.ศ. 2551 โดยอนุโลม ท้ังนี้ต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขของหน่วยงานของรัฐท่ีอนุญาตให้กรมชลประทานใช้ประโยชน์ในท่ีดินของรฐั ประเภทนั้น) 
    2.2.2.2 กรณีให้ความยินยอม (อนุญาต) ให้ท าหนังสือลงนามแทนกรมชลประทาน 
แจ้งผู้ขออนุญาตพร้อมก าหนดเงื่อนไข (ถ้ามี) เพื่อให้ผู้ขออนุญาตใช้ประกอบการยื่นค าขออนุญาตต่อหน่วยงาน
ของรัฐท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งท่ีดินนั้นต้ังอยู่เพื่อพิจารณาตามอ านาจและหน้าท่ี 
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   2.2.2.3 กรณีไม่ให้ความยินยอม (ไม่อนุญาต) ให้ท าหนังสือไม่อนุญาตแจ้งผู้ขออนุญาต
ทราบ โดยแจ้งเหตุผล ข้อกฎหมาย พร้อมแจ้งสิทธิการอุทธรณ์ภายใน 15 วัน นับแต่วันท่ีผู้ขออนุญาตได้รับ
หนังสือแจ้ง 

  2.2.3 การพิจารณาของหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องซ่ึงมีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายในการ
อนุมัติอนุญาตใช้ที่ดินของรัฐที่ตั้งอยู่ 
   2.2.3.1 เมื่อหน่วยงานของรัฐท่ีเกี่ยวข้องซึ่งท่ีดินนั้นต้ังอยู่ พิจารณาอนุญาตให้ใช้ท่ีดิน
ดังกล่าวแล้วจะแจ้งให้ผู้ขออนุญาต (หรือได้แจ้งให้กรมชลประทานทราบด้วย) เพื่อด าเนินการต่อไป 
   2.2.3.2 ในกรณีหน่วยงานของรัฐท่ีเกี่ยวข้องซึ่งท่ีดินนั้นต้ังอยู่ พิจารณาไม่อนุญาตให้ใช้
ท่ีดินดังกล่าว จะแจ้งการไม่อนุญาตใช้ให้ผู้ขออนุญาต (หรือได้แจ้งให้กรมชลประทานทราบด้วย) 

  2.2.4 การออกหนังสืออนุญาตโครงการ หรือหน่วยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่ที่ดินของ
รัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์นอกเหนือจากที่ราชพัสดุ 
   2.2.4.1 เมื่อหน่วยงานของรัฐท่ีเกี่ยวข้องซึ่งท่ีดินนั้นต้ังอยู่พิจารณาอนุญาตให้ใช้ท่ีดิน และ
ผู้ขอใช้ได้ด าเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ค าส่ัง และหลักเกณฑ์ของหน่วยงานของรัฐท่ีเกี่ยวข้อง
นั้นแล้วจึงมีหนังสือแจ้งการอนุญาตให้กรมชลประทานทราบ 
   2.2.4.2 เมื่อกรมชลประทานโดยโครงการ แจ้งผู้ขออนุญาตมาลงนามในหนังสืออนุญาต 
ผ.ย. 41 ผู้ขออนุญาตจึงจะเริ่มด าเนินการก่อสร้างได้ภายหลังลงนามและตามเงื่อนไขในหนังสืออนุญาต 
   2.2.4.3 หนังสืออนุญาต ผ.ย. 41 นั้น มีการจัดท าจ านวน 4 ชุด ดังนี้ 

- ต้นฉบับ เก็บไว้ที่โครงการ 1 ชุด 
- คู่ฉบับ เก็บไว้ที่ผู้รับอนุญาต 1 ชุด 
- ส าเนา เก็บไว้ที่ส านักชลประทาน 1 ชุด 
- ส าเนา เก็บไว้ที่กลุ่มงานการใช้พื้นท่ีด้านชลประทาน 1 ชุด 

3. การพิจารณาด้านวิศวกรรม 
 3.1 ตรวจสอบประเภททางน้ าท่ีขออนุญาตท่ีขออนุญาตนั้น 
 3.2 พิจารณาการสร้างกระชังปลาและการเล้ียงปลาในกระชังต้องไม่กระทบต่อน้ าและทางน้ า 
ชลประทานหรืออาคารชลประทานต่างๆ 
 3.3 พิจารณาว่าส่ิงก่อสร้างท่ีเกิดขึ้นขัดขวางการไหลของน้ าหรือไม่ 
 3.4 อนุญาตให้ท าการเล้ียงปลาในกระชังได้ไม่เกิน 0.25 % ของพื้นท่ีผิวน้ าระดับต่ าสุดใน ในบริเวณท่ีขอ
อนุญาต 
 3.5 การด าเนินการต้องเป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนดไว้ในหนังสือของ กองส่ิงแวดล้อมประมง กรมประมง 
ท่ี กษ.0541/ 6789 ลงวันท่ี 22 พฤษภาคม 2543 เรื่องการเล้ียงปลาในกระชัง 
 3.6 ต้องมีการตรวจสอบคุณภาพน้ าบริเวณท่ีท าการเล้ียงปลาว่าก่อให้เกิดมลพิษทางน้ าหรือไม่  ทุกๆหนึ่ง
เดือนในฤดูแล้ง และทุกๆสองเดือนในฤดูฝน โดยห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพน้ าของเอกชนท่ีได้รับการ
รับรองจากหน่วยงานรัฐบาล เป็นผู้ด าเนินการตรวจสอบตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมชลประทานก าหนด (ตาม
เอกสารท่ีแนบ) และผู้ขออนุญาตต้องเป็นผู้จ่ายค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้น 
 3.7 บริเวณท่ีขออนุญาตจะต้องมีระยะห่างจากเข่ือน หรืออาคารชลประทานไม่น้อยกว่า 1 กิโลเมตร 
 3.8 ตรวจดูแบบแปลนของผู้ขออนุญาต และแบบแปลนรูปตัด ผังบริเวณของโครงการ ท่ีมีการขออนุญาต 
ว่ามีความ สอดคล้องกันหรือไม่ 
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 3.9 ผู้ขออนุญาตต้องมีหนังสือยืนยันกับกรมชลประทาน ว่ายอมรับผิดชอบค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายในการ
จัดการแก้ไขปัญหาท้ังหมด หากเกิดความเสียหายกับน้ าและทางน้ าชลประทานหรืออาคารชลประทาน หรือกับ
ประชาชนท่ีได้รับผลกระทบ อันเกิดจากการกระท าของผู้ขออนุญาต 

หมายเหตุ : 
 เมื่อได้พิจารณาปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ต่องานชลประทานแล้ว หากมีกรณีดังต่อไปนี้ให้ส่งเรื่อง
เสนอกรมชลประทาน โดยรองอธิบดีฝ่ายบ ารุงรักษา (ประธานคณะกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
ปฏิบัติ การขออนุญาตเกี่ยวกับท่ีราชพัสดุและการจัดหาประโยชน์ในท่ีราชพัสดุ) เพื่อพิจารณาส่ังการต่อไป 
 ก. หากการพิจารณาทางด้านวิศวกรรมแล้วมีเงื่อนไขบางประการท่ีไม่สามารถปฏิบัติได้ หรือมีเงื่อนไข
เพิ่มเติม นอกเหนือจากท่ีก าหนด 
 ข. เป็นโครงการท่ีมีผลกระทบเกินขอบเขตของส านักชลประทาน 
 ค. เป็นโครงการท่ีเป็นแนวนโยบายของกรมชลประทาน 

4. กลุ่มงานการใช้พื้นที่ด้านชลประทาน ส่วนปรับปรุงบ ารุงรักษา ส านักบริหารจัดการน้ าและอุทกวิทยา 
มีข้ันตอนการด าเนินการ ดังนี ้
 4.1 ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน รวมทั้งให้ค าปรึกษา แนะน าปัญหาเกี่ยวกับการขออนญุาตใช้ท่ีราช
พัสดุและท่ีดินของรัฐประเภทอื่นท่ีกรมชลประทานใช้ประโยชน์ 
 4.2 ตรวจสอบส าเนาหนังสืออนุญาต หากมีข้อผิดพลาดส่งส าเนาหนังสืออนุญาตให้โครงการแก้ไข 
 4.3 รวบรวมรายละเอียดการอนุญาต ลงในฐานข้อมูลการอนุญาตให้ใช้ท่ีราชพัสดุและท่ีดินของรัฐประเภท
อืน่ท่ีกรมชลประทานใช้ประโยชน์ 

หมายเหตุ 
1. กรณีเจ้าหน้าท่ีผู้รับค าร้อง (ตามระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยการขอใช้และการจัดหาประโยชน์เก่ียวกับที่ราช

พัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน พ.ศ. 2551 ข้อ 6) หรือผู้อ านวยการส านักชลประทานเป็นผู้
พิจารณาไม่ให้ความยินยอม หรือไม่อนุญาตตามค าร้องขอของผู้ขออนุญาตโดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายว่าด้วย
การชลประทานหลวง โดยท าเป็นหนังสือ (ตามข้อ 9) และตามค าสั่งกรมชลประทานที่ ข 152/2555ข้อ 2.1 
วรรคท้าย ถือว่าเป็นค าสั่งทางปกครอง ดังน้ัน นอกจากข้อความในหนังสือจะต้องแจ้งเหตุผลข้อกฎหมาย ต้อง
ระบุข้อความว่าหากประสงค์จะอุทธรณ์ หรือโต้แย้งค าสั่งให้ผู้ขออนุญาตย่ืนอุทธรณ์ หรือโต้แย้งต่อเจ้าหน้าที่
ผู้ท าค าสั่งทางปกครองภายใน 15 วันนับแต่วันที่ผู้ขออนุญาตได้รับหนังสือแจ้ง (ถ้าไม่ก าหนดระยะเวลา 15 วัน 
สิทธิในการอุทธรณ์หรือโต้แย้งจะขยายเป็น 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง) 

2. เมื่อเจ้าหน้าท่ีผู้รับค าร้องหรือผู้อ านวยการส านักชลประทานได้รับหนังสืออุทธรณ์หรือโต้แย้งค าสั่งจากผู้อุทธรณ์
แล้วจะต้องพิจารณาอุทธรณ์ หากมีความเห็นดังต่อไปน้ี 
2.1 เห็นด้วยกับค าอุทธรณ์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน  (โดยสรุปจะยินยอมหรืออนุญาต ) ให้ด าเนินการ

เปลี่ยนแปลงค าสั่งทางปกครองแล้วแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบเป็นหนังสือไม่เกิน  30 วัน นับแต่วันที่ได้รับ
อุทธรณ์ 

2.2 ไม่เห็นด้วยกับค าอุทธรณ์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน (โดยสรุปไม่ยินยอมหรือไม่อนุญาต) ให้รายงาน
ความเห็นพร้อมเหตุผลเสนออธิบดีกรมชลประทานผ่านผู้บังคับบัญชาตามสายการบังคับบัญชาโดยด่วน
ทั้งน้ีเพ่ืออธิบดีกรมชลประทานจะได้พิจารณาอุทธรณ์และแจ้งผลให้ผู้อุทธรณ์ทราบไม่เกิน  30 วันนับแต่
วันที่อธิบดีกรมชลประทานได้รับอุทธรณ์ 

3. กรณีเป็นการปฏิเสธผู้ขออนุญาตโดยส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้ผู้อ านวยการส านักชลประทานจัดท าหนังสือ
แจ้งผู้ขออนุญาตใช้สิทธ์ิอุทธรณ์หรือโต้แย้งค าสั่งไปยังส่วนราชการน้ัน 

(ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539) 
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*-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 
คู่มือปฏิบัติงานการขอใช้ที่ราชพัสดุ และที่ดินของรัฐประเภทอ่ืนที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์ 

กรมชลประทาน 

เอกสารที่เกี่ยวข้องด้านวิศวกรรม 
1. หนังสือกองส่ิงแวดล้อมประมง กรมประมง ท่ี กษ 0541/6789 ลงวันท่ี 22 พฤษภาคม 2543 
2. หลักเกณฑ์ในการขออนุญาตเล้ียงปลาในกระชังของส านักอุทกวิทยาและบริหารน้ า ลงวันท่ี 6 

มีนาคม 2544 
3. หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ผู้ได้รับการส่งเสริมการท่องเท่ียวปลูกสร้าง หรือแก้ไข หรือต่อเติมส่ิง 

ก่อสร้าง หรือปลูกปักส่ิงใดภายในเขตชลประทานหรือทางน้ าชลประทาน หรือทางน้ า 
ชลประทานบริเวณอ่างเก็บน้ า ซึ่งอยู่ในความครอบครองของกรมชลประทาน เพื่อด าเนินการ 
ส่งเสริมโครงการท่องเท่ียว และผังแสดงบริเวณอ่างเก็บน้ า (ประกอบบันทึกรายงานการประชุม 
ครั้งท่ี 1/2530 เมื่อวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2530) 

4. หลักเกณฑ์ทางด้านวิศวกรรม การขอใช้ท่ีราชพัสดุในบริเวณเข่ือนและอ่างเก็บน้ าต่างๆ 
(ราย งานการประชุมคณะท างานทางวิชาการด้านส่งน ้าและบ ารุงรักษา ครั้งท่ี 1/2542 
วันศุกร์ ท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2542) 

5. ค าส่ังกรมชลประทาน ท่ี 73/2554 ลงวันท่ี 1 เมษายน 2554 เรื่อง การป้องกันและแก้ไข 
การระบายน้ าท่ีมีคุณภาพต่ าลงทางน้ าชลประทาน และทางน้ าท่ีต่อเช่ือมกับทางน้ าชลประทาน 
ในเขตพื้นท่ีโครงการชลประทาน 
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คู่มือปฏิบัติงานการขอใช้ที่ราชพัสดุ และที่ดินของรัฐประเภทอ่ืนที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์ 
กรมชลประทาน 

 
 

เอกสารอ้างอิงของกระทรวงการคลัง และกรมธนารักษ์ 
1. พระราชบัญญัติท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2518 
2. กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้ 

และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2545 
3. กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้ 

และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับท่ีราชพัสดุ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 
4. กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้ 

และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับท่ีราชพัสดุ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549 
5. ค าส่ังกรมธนารักษ์ ท่ี 281/2549 ลงวันท่ี 15 พ.ค. 2549 เรื่อง การมอบอ านาจ 

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตามระบบบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 
6. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2552 
7. ค าส่ังกรมธนารักษ์ ท่ี 296/2553 ลงวันท่ี 29 มิถุนายน 2553 เรื่อง หลักเกณฑ์ 

การก าหนดอัตราค่าเช่า ค่าทดแทน และค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหา 
ประโยชน์ในท่ีราชพัสดุ 

8. ค าส่ังกรมธนารักษ์ ท่ี 508/2553 ลงวันท่ี 20 กันยายน 2553 เรื่องมอบอ านาจ 
ให้ธนารักษ์พื้นท่ี ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธนารักษ์ 

9. ค าส่ังกรมธนารักษ์ ท่ี 509/2553 ลงวันท่ี 20 กันยายน 2553 เรื่อง มอบอ านาจให้ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธนารักษ์ 

เอกสารอ้างอิงของกรมชลประทาน 
1. พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
2. ระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยการขอใช้และการจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับ 

ท่ีราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน พ.ศ. 2551 
3. ประกาศกรมชลประทานเรื่องการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ พ.ศ. 2552 
4. ค าส่ังกรมชลประทาน ท่ี ข 1021/2552 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ 

ปฏิบัติการขออนุญาตเกี่ยวกับท่ีราชพัสดุ และการจัดหาประโยชน์ในท่ีราชพัสดุ ลงวันท่ี 26 
พฤศจิกายน 2552 

5. บันทึกข้อความ ท่ี ฝผง. 881/2554 ลงวันท่ี 19 กรกฎาคม 2554 เรื่อง ขออนุมัติ 
ใช้รหัสและแบบฟอร์มท่ีปรับปรุงใหม่พร้อมยกเลิกรหัสและแบบฟอร์มเดิม 

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

7. ค าส่ังกรมชลประทานท่ี ข 151/2555 ลงวันท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2555 เรื่อง มอบอ านาจ 
ในการด าเนินการขอใช้ท่ีดินของรัฐทุกประเภท 

8. ค าส่ังกรมชลประทานท่ี ข152/2555 ลงวันท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2555 เรื่อง มอบอ านาจ 
ด าเนินการกรณีหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลอื่นขอใช้ท่ีดินของรัฐประเภทอื่นท่ี 
กรมชลประทานใช้ประโยชน์นอกเหนือจากท่ีราชพัสดุ 

9. มาตรฐานการเขียนแบบงานชลประทาน (กรอบช่ือแบบ) 
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13. การขออนุญาตให้ขุดลอก 

1. ผู้ขออนุญาตยื่นค าร้องขอใช้ที่ดินต่อโครงการหรือหน่วยงานอื่นๆของกรมชลประทาน  ตามที่ที่ดินนั้น
ต้ังอยู่ โดยมีหลักฐานประกอบค าขออนุญาตของผู้ขออนุญาตใช้ที่ดิน แบ่งได้ดังนี้ 

 1.1 ส่วนราชการ (กระทรวง ทบวง กรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กร
อื่นของรัฐ) 
  1.1.1 ยื่นค าร้องขอใช้ท่ีดิน (แบบ ชป.393) ลงนามโดยผู้แทน กระทรวง ทบวง กรม องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐ องค์กรอื่นของรัฐ หรือผู้รับมอบอ านาจ (มีหนังสือมอบอ านาจ) 
  1.1.2 แผนท่ีแสดงจุดท่ีขออนุญาต แบบแปลน แผนผังท่ีแสดงรูปตัดตรงบริเวณท่ีขออนุญาต 
(ขนาด A1) พร้อมรายการค านวณท่ีมีวิศวกรซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติ
วิศวกร พ.ศ. 2542 ลงนามรับรอง โดยใช้เฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ตามสาขาท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวงก าหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550
และหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
  1.1.3 ส าเนาหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ผู้ควบคุมการก่อสร้าง (ลง
นามรับรองส าเนาโดยใช้เฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาท่ีก าหนด
ไว้ในกฎกระทรวงก าหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ระหว่างท าการก่อสร้างส่ิงปลูกสร้างใบอนุญาตต้องไม่หมดอายุ) 

 1.2 รัฐวิสาหกิจ 
  1.2.1 ยื่นค าร้องขอใช้ท่ีดิน (แบบ ชป.393) ลงนามโดยผู้แทนรัฐวิสาหกิจหรือผู้ได้รับมอบอ านาจ   
(มีหนังสือมอบอ านาจพร้อมท้ังติดอากรแสตมป์ 30 บาท) 
  1.2.2 แผนท่ีแสดงจุดท่ีขออนุญาต แบบแปลน แผนผังท่ีแสดงรูปตัดตรงบริเวณท่ีขออนุญาต 
(ขนาด A1) พร้อมรายการค านวณ ท่ีมีวิศวกรซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติ
วิศวกร พ.ศ. 2542 ลงนามรับรองโดยใช้เฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ตามสาขาท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวงก าหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 
และหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
  1.2.3 ส าเนาหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ผู้ควบคุมการก่อสร้าง (ลง
นามรับรองส าเนา) โดยใช้เฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาท่ี
ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงก าหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือ
รับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ระหว่างท าการก่อสร้างส่ิงปลูกสร้างใบอนุญาตต้องไม่หมดอายุ) 

 1.3 นิติบุคคล/บุคคลธรรมดา 
  1.3.1 ยื่นค าร้องขอใช้ท่ีดิน (แบบ ชป.393) 
  1.3.2 ต้นฉบับหนังสือรับรองนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รับรองไม่
เกิน 1 เดือน หรือส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลดังกล่าวพร้อมลงนามรับรองโดยกรรมการผู้มีอ านาจและ
ประทับตราส าคัญของนิติบุคคลนั้น หรือโดยหุ้นส่วนผู้จัดการผู้มีอ านาจ หรือหนังสือรับรองนิติบุคคลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 
  1.3.3 ส าเนาบัตรประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต (ลงนามรับรองส าเนา) 
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  1.3.4 ถ้ามีการมอบอ านาจ ต้องท าเป็นหนังสือมอบอ านาจติดอากรแสตมป์ 30 บาท พร้อมส าเนา
บัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน ของผู้มอบอ านาจและของผู้รับมอบอ านาจ (ลงนามรับรอง
ส าเนา) 
  1.3.5 หากเป็นบริษัท ห้างหุ้นส่วน ผู้มีสิทธิลงนามในหนังสือมอบอ านาจจะต้องเป็นกรรมการหรือ 
หุ้นส่วนผู้จัดการผู้ท่ีมีอ านาจตามหนังสือของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (ลงนามรับรองส าเนา) 
  1.3.6 ส าเนาโฉนดท่ีดินของผู้ขออนุญาต (ลงนามรับรองส าเนา) 
  1.3.7 กรณีท่ีดินของผู้ขออนุญาตมีบุคคลหลายบุคคลเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวม  ดังปรากฏ
รายละเอียดในโฉนดท่ีดินท่ีแนบ เจ้าของกรรมสิทธิ์รวมท้ังหมดจะต้องลงนามในฐานะผู้ขออนุญาตตาม
แบบฟอร์มขออนุญาตใช้ท่ีราชพัสดุ (ชป.393) ทุกรายหรือมอบอ านาจให้บุคคลใดกระท าการแทน โดยต้องท า
เป็นหนังสือมอบอ านาจติดอากรแสตมป์ 30 บาท พร้อมส าเนาบัตรประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบ
อ านาจและผู้รับมอบอ านาจ (ลงนามรับรองส าเนา) 
  1.3.8 กรณีท่ีดินของผู้ขออนุญาตติดภาระจ านอง ต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้รับจ านอง 
  1.3.9 แผนท่ีแสดงจุดท่ีขออนุญาต แบบแปลน แผนผังท่ีแสดงรูปตัดตรงบริเวณท่ีขออนุญาต 
(ขนาด A1) พร้อมรายการค านวณ ท่ีมีวิศวกรซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติ
วิศวกร พ.ศ. 2542 ลงนามรับรอง โดยใช้เฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ตามสาขาท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวงก าหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 
และหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
  1.3.10 ส าเนาหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ผู้ควบคุมการก่อสร้าง (ลง
นามรับรองส าเนา) โดยใช้เฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาท่ี
ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงก าหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือ
รับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ระหว่างท าการก่อสร้างส่ิงปลูกสร้างใบอนุญาตฯ ต้องไม่
หมดอายุ) 

2. การด าเนินการตรวจสอบประเภทที่ดินที่ขออนุญาตใช้ โดยแบ่งท่ีดินท่ีขอใช้ ออกเป็น 2 กรณี คือ กรณีท่ี
ราชพัสดุ และกรณีท่ีดินของรัฐประเภทอื่นท่ีกรมชลประทานใช้ประโยชน์นอกเหนือจากท่ีราชพัสดุ 

 2.1 การด าเนินการในกรณีของที่ราชพัสดุ 

  2.1.1 การพิจารณาด าเนินการของโครงการ หรือหน่วยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่ที่ราช
พัสดุนั้นต้ังอยู่ มีข้ันตอนการด าเนินการ ดังนี้ 
   2.1.1.1 ให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับค าร้องด าเนินการตรวจสอบประเภทท่ีราชพัสดุ และคุณสมบัติ
ของผู้ขอเข้าท าประโยชน์ ตลอดจนเอกสารหลักฐานท่ีจ าเป็นท่ีใช้ประกอบค าร้องนั้นโดยเร็ว 
   2.1.1.2 ถ้าค าร้องนั้นขัดกับหลักเกณฑ์การขอใช้หรือการจัดหาประโยชน์ในท่ีราชพัสดุใน
ความครอบครองของกรมชลประทาน และกฎหมายว่าด้วยการชลประทานหลวง ให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับค าร้องท า
หนังสือตอบแจ้งข้อขัดข้องให้ผู้ขอเข้าท าประโยชน์ทราบโดยตรง ภายใน 7 วันท าการ นับแต่วันรับค าร้อง 
   2.1.1.3 หากค าร้องนั้นถูกต้อง ให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับค าร้องมีหนังสือแจ้งผู้ขอเข้าท าประโยชน์ 
(ผู้ขออนุญาต) ภายใน 3 วันท าการ และให้ผู้ขออนุญาตจัดท าแผนท่ีและผังบริเวณท่ีราชพัสดุท่ีขอใช้นั้น พร้อม
ท ารายละเอียดประกอบแผนท่ีระบุหมายเลขท่ีดินตามหนังสือส าคัญหรือระวางหมุดหลักฐาน เนื้อที่ท่ีขอเข้าท า
ประโยชน์ลงในแผนท่ีให้ชัดเจน รวมท้ังน าส่งแบบแปลน รูปตัด ซึ่งแสดงรายละเอียดของส่ิงปลูกสร้างท่ีจะขอ
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อนุญาตด าเนินการในท่ีดินท่ีขอใช้นั้น ส่งให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับค าร้องเพื่อจัดท าแบบรายงานตรวจสอบท่ีดิน และ
เปรียบเทียบรายละเอียดผังบริเวณต่อไป 
   2.1.1.4 เจ้าหน้าท่ีของโครงการผู้รับค าร้อง ต้องจัดท าแผนท่ีแสดงจุดขออนุญาต ผังบริเวณ 
และรูปตัด ณ จุดขออนุญาตก่อสร้าง รวมทั้งแบบรูปตัดทางน้ าท่ีอยู่ด้านเหนือน้ าและด้านท้ายน้ าเป็นระยะ 20 
เมตรจากจุดขออนุญาต โดยรายละเอียดข้างต้นนี้ ต้องผ่านการลงนามเห็นชอบ อนุมัติในแบบและรายละเอียด
จากผู้มีอ านาจตามกรอบแบบเอกสารท่ีกรมชลประทานก าหนดแนบท้ายคู่มือนี้ 
   2.1.1.5 จัดท ารายงานตรวจสอบการขออนุญาต ชป.393/8 
   2.1.1.6 ให้ความเห็นทางด้านวิศวกรรม พิจารณาปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ต่องาน
ชลประทานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ค าส่ัง และหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง 
   2.1.1.7 หากมีความจ าเป็นจะก าหนดเงื่อนไขพิเศษนอกเหนือจากเงื่อนไขในหนังสือ
อนุญาตก าหนดได้ แต่ท้ังนี้ต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ค าส่ัง และหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง 
   2.1.1.8 ให้ผู้มีอ านาจท่ีโครงการท่ีก าหนดไว้ ลงนามก ากับในแบบแปลน รูปตัด ซึ่งแสดง
รายละเอียดของส่ิงปลูกสร้าง ท่ีผู้ขออนุญาตน าส่งท้ังหมด เพื่อน าเสนอผู้อ านวยการในสายการบังคับบัญชา
ต่อไป 
   2.1.1.9 ในกรณีท่ีผู้อ านวยการโครงการ หรือหน่วยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานท่ีท่ีราช
พัสดุนั้นอยู่ในสายการบังคับบัญชาของส านักชลประทาน ให้น าเสนอผู้อ านวยการส านักชลประทานให้ความ
ยินยอมหรือไม่ให้ความยินยอมต่อไป 
   2.1.1.10 ในกรณีท่ี ผู้อ านวยการส านักงานก่อสร้าง  หรือหน่วยงานอื่นๆ  ของกรม
ชลประทานท่ีท่ีราชพัสดุนั้นไม่ได้อยู่ในสายการบังคับบัญชาของส านักชลประทาน ให้น าเสนอผู้อ านวยการตาม
สายการบังคับบัญชาของตนนั้น พิจารณาให้ความเห็นในการขอใช้ประโยชน์ร่วมกันก่อน แล้วจึงน าเสนอ
ผู้อ านวยการส านักชลประทานให้ความยินยอมหรือไม่ให้ความยินยอมต่อไป 

  2.1.2 การพิจารณาของส านักชลประทาน 
   2.1.2.1 ผู้อ านวยการส านักชลประทานด าเนินการพิจารณาให้ความยินยอมหรือไม่ให้
ความยินยอม (ตามระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยการขอใช้และการจัดหาประโยชน์ เกี่ยวกับท่ีราชพัสดุใน
ความครอบครองของกรมชลประทาน พ.ศ. 2551 ประกอบกฎหมายว่าด้วยการชลประทานหลวง) 
   2.1.2.2 กรณีให้ความยินยอม  (อนุญาต) ให้ท าหนังสือลงนามแทนกรมชลประทาน 
ก าหนดเงื่อนไข (ถ้ามี) พร้อมเอกสารการขออนุญาต ให้กรมธนารักษ์หรือผู้ว่าราชการจังหวัด หรือธนารักษ์
พื้นท่ีผู้รับมอบอ านาจพิจารณา และส่งส าเนาแจ้งผู้ขออนุญาต รับทราบต่อไป 
   2.1.2.3 กรณีไม่ให้ความยินยอม (ไม่อนุญาต) ให้ท าหนังสือไม่อนุญาตโดยแจ้งเหตุผล ข้อ
กฎหมายให้ผู้ขออนุญาตทราบ 

  2.1.3 การพิจารณาของกรมธนารักษ์หรือผู้ว่าราชการจังหวัดหรือธนารักษ์พื้นที่ผู้ รับมอบ
อ านาจ 
   2.1.3.1 เมื่ออธิบดีกรมธนารักษ์หรือผู้ว่าราชการจังหวัด หรือธนารักษ์พื้นท่ีผู้รับมอบ
อ านาจพิจารณาอนุญาตให้ใช้ท่ีราชพัสดุดังกล่าวแล้ว จึงให้ผู้ขออนุญาตช าระค่าทดแทนการใช้ประโยชน์ และ
แจ้งการอนุญาตใช้ให้กรมชลประทานทราบเพื่อด าเนินการต่อไป 
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   2.1.3.2 ในกรณีอธิบดีกรมธนารักษ์ หรือผู้ว่าราชการจังหวัด หรือธนารักษ์พื้นท่ีผู้รับมอบ
อ านาจพิจารณาไม่อนุญาตให้ใช้ท่ีราชพัสดุดังกล่าว  จะแจ้งการไม่อนุญาตใช้ให้ ผู้ขออนุญาตและกรม
ชลประทานทราบต่อไป 

  2.1.4 การออกหนังสืออนุญาตโครงการ หรือหน่วยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่ที่ราชพัสดุ
นั้นต้ังอยู่ 
   2.1.4.1 เมื่ออธิบดีกรมธนารักษ์ หรือผู้ว่าราชการจังหวัดหรือธนารักษ์พื้นท่ีผู้รับมอบ
อ านาจพิจารณา อนุญาตให้ใช้ท่ีดินและผู้ขอใช้ท่ีดินได้ช าระค่าทดแทนการใช้ประโยชน์พร้อมลงนามในบันทึก
ค ายินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขในแบบกรมธนารักษ์แล้ว จึงมีหนังสือแจ้งการอนุญาตให้กรมชลประทานทราบ
และต่อมาเมื่อกรมชลประทานโดยโครงการแจ้งผู้ขออนุญาตมาลงนามในหนังสืออนุญาต ผ.ย. 43 ผู้ขออนุญาต
จึงจะเริ่มด าเนินการก่อสร้างได้ภายหลังลงนามและตามเงื่อนไขในหนังสืออนุญาต 
   2.1.4.2 หนังสืออนุญาต ผ.ย. 43 นั้น มีการจัดท าจ านวน 4 ชุด ดังนี้ 

- ต้นฉบับ เก็บไว้ที่โครงการ 1 ชุด 
- คู่ฉบับ เก็บไว้ที่ผู้รับอนุญาต 1 ชุด 
- ส าเนา เก็บไว้ที่ส านักชลประทาน 1 ชุด 
- ส าเนา เก็บไว้ที่กลุ่มงานการใช้พื้นท่ีด้านชลประทาน 1 ชุด 

 2.2 การด าเนินการในกรณีของที่ ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์  
นอกเหนือจากที่ราชพัสดุ 

  2.2.1 การพิจารณาด าเนินการของโครงการ หรือหน่วยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่ที่ดิน
ของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์นอกเหนือจากที่ราชพัสดุนั้น  ต้ังอยู่ มีขั้นตอนการ
ด าเนินการ ดังนี้ 
   2.2.1.1 ให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับค าร้องด าเนินการตรวจสอบประเภทท่ีดินท่ีมีผู้มาขออนุญาตใช้
นั้นเป็นท่ีดินฯ ท่ีหน่วยงานของรัฐนั้นๆ ได้อนุญาตให้กรมชลประทานใช้ประโยชน์ภายในกรอบวัตถุประสงค์ท่ี
ขอใช้โดยต้องพิจารณาเงื่อนไขการได้รับอนุญาต และพิจารณาว่ามีข้อห้ามให้ผู้อื่นมาใช้ประโยชน์ร่วมได้หรือไม่ 
   2.2.1.2 หากหน่วยงานของรัฐท่ีอนุญาตให้กรมชลประทานใช้ประโยชน์ท่ีดินฯ ระบุเงื่อนไข
ห้ามกรมชลประทานน าท่ีดินท่ีได้รับอนุญาตไปใช้นอกกิจการท่ีขอหรือไปให้ผู้อื่นใช้ประโยชน์ร่วมด้วย ให้
โครงการหรือหน่วยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานท่ีรับค าร้องนั้น ท าหนังสือให้ผู้อ านวยการส านักชลประทาน 
ผู้อ านวยการส านักพัฒนาแหล่งน้ าขนาดกลาง ผู้อ านวยการส านักพัฒนาแหล่งน้ าขนาดใหญ่ตามสายการบังคับ
บัญชาแล้วแต่กรณี แจ้งตอบเหตุขัดข้องดังกล่าวให้ ผู้ขออนุญาตทราบ (ตามค าส่ังกรมชลประทานท่ี ข 
152/2555) 
   2.2.1.3 หากหน่วยงานของรัฐท่ีอนุญาตให้กรมชลประทานใช้ประโยชน์ท่ีดินฯ ไม่ได้ระบุ
หรือมีเงื่อนไขห้ามกรมชลประทานน าท่ีดินท่ีได้รับอนุญาต ไปให้ผู้อื่นใช้ประโยชน์ร่วมด้วย ให้โครงการหรือ
หน่วยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานท่ีรับค าร้องนั้น ด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอเข้าท าประโยชน์ 
ตลอดจนเอกสารหลักฐานท่ีจ าเป็นท่ีใช้ประกอบค าร้องนั้นโดยเร็ว แล้วจัดท ารายงานตรวจสอบการขออนุญาต 
ชป.393/8 
   2.2.1.4 พิจารณาให้ความเห็นทางด้านวิศวกรรม โดยพิจารณาปัญหาและอุปสรรคต่างๆ
ต่องานชลประทาน ว่าค าร้องนั้นขัดกับการใช้ประโยชน์ในการชลประทาน ตามกฎหมายว่าด้วยการชลประทาน
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หลวง กฎ ระเบียบ ประกาศ ค าส่ัง และหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง และหลักเกณฑ์ตามระเบียบกรมชลประทานว่า
ด้วยการขอใช้และการจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับท่ีราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน พ.ศ. 2551 
โดยอนุโลมหรือไม่ 
   2.2.1.5 หากเจ้าหน้าท่ีผู้รับค าร้องพิจารณาในเบื้องต้นตามข้อ 2.2.1.3 และ 2.2.1.4 แล้ว 
เห็นว่ามีข้อขัดข้องในการขอใช้ประโยชน์ร่วมกัน หรือมีข้อขัดข้องในด้านวิศวกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยการ
ชลประทานหลวง ฯลฯ ให้เสนอความเห็นข้อขัดข้องในการขอใช้ประโยชน์ร่วมกันหรือมีข้อขัดข้องในด้าน
วิศวกรรม ให้ผู้บังคับบัญชาตามสายการบังคับบัญชาพิจารณา 
   2.2.1.6 หากเจ้าหน้าท่ีผู้รับค าร้องพิจารณาในเบื้องต้นตามข้อ 2.2.1.3 และ 2.2.1.4 แล้ว 
เห็นว่าไม่มีข้อขัดข้องในการขอใช้ประโยชน์ร่วมกัน และไม่มีข้อขัดข้องในด้านวิศวกรรม ตามกฎหมายว่าด้วย
การชลประทานหลวง ฯลฯ ให้ผู้ขออนุญาตจัดท าแผนท่ีและผังบริเวณท่ีดินของรัฐท่ีขอใช้นั้น  พร้อมท า
รายละเอียดประกอบแผนท่ีระบุหมายเลขท่ีดินตามหนังสือส าคัญหรือระวางหมุดหลักฐาน เนื้อท่ีท่ีขอเข้าท า
ประโยชน์ลงในแผนท่ีให้ชัดเจน รวมท้ังน าส่งแบบแปลน รูปตัด ซึ่งแสดงรายระเอียดของส่ิงปลูกสร้างท่ีจะขอ
อนุญาตด าเนินการในท่ีดินท่ีขอใช้นั้น ส่งให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับค าร้องเพื่อจัดท าแบบรายงานตรวจสอบท่ีดินและ
เปรียบเทียบรายละเอียดผังบริเวณต่อไป 
   2.2.1.7 เจ้าหน้าท่ีของโครงการผู้รับค าร้อง ต้องจัดท าแผนท่ีแสดงจุดขออนุญาต ผังบริเวณ 
และรูปตัด ณ จุดขออนุญาตก่อสร้าง รวมท้ังแบบรูปตัดทางน้ า ท่ีอยู่ด้านเหนือน้ า และด้านท้ายน้ า เป็นระยะ 
20 เมตร จากจุดขออนุญาต โดยรายละเอียดข้างต้นนี้ต้องผ่านการลงนามเห็นชอบ อนุมัติในแบบและ 
รายละเอียดจากผู้มีอ านาจตามกรอบแบบเอกสารท่ีกรมชลประทานก าหนดแนบท้ายคู่มือนี้ 
   2.2.1.8 หากมีความจ าเป็นจะก าหนดเงื่อนไขพิเศษนอกเหนือจากเงื่อนไขในหนังสือ
อนุญาตก าหนดได้แต่ท้ังนี้ต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ค าส่ัง และหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง 
   2.2.1.9 ให้ผู้มีอ านาจท่ีโครงการท่ีก าหนดไว้ลงนามก ากับในแบบแปลน รูปตัด ซึ่งแสดง
รายละเอียดของส่ิงปลูกสร้างท่ีผู้ขออนุญาตน าส่งท้ังหมด เพื่อน าเสนอผู้อ านวยการในสายการบังคับบัญชา
ต่อไป 
   2.2.1.10 ในกรณีท่ีผู้อ านวยการโครงการ หรือหน่วยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานท่ีท่ีดิน
ฯ นั้น อยู่ในสายการบังคับบัญชาของส านักชลประทาน ให้น าเสนอผู้อ านวยการส านักชลประทานให้ความ
ยินยอมหรือไม่ให้ความยินยอมต่อไป 
   2.2.1.11 ในกรณีท่ี ผู้อ านวยการส านักงานก่อสร้าง  หรือหน่วยงานอื่นๆ  ของกรม
ชลประทานท่ีท่ีดินฯ นั้นไม่ได้อยู่ในสายการบังคับบัญชาของส านักชลประทาน ให้น าเสนอผู้อ านวยการตามสาย
การบังคับบัญชาของตนพิจารณาให้ความเห็นในการขอใช้ประโยชน์ร่วมกันก่อนแล้วจึงน าเสนอผู้อ านวยการ
ส านักชลประทานให้ความยินยอมหรือไม่ให้ความยินยอมต่อไป 

  2.2.2 การพิจารณาของส านักชลประทาน 
   2.2.2.1 ผู้อ านวยการส านักชลประทานพิจารณาให้ความยินยอมหรือไม่ให้ความยินยอม  
(ตามค าส่ังกรมชลประทานท่ี ข 152/2555 ประกอบกฎหมายว่าด้วยการชลประทานหลวง และตามระเบียบ
กรมชลประทานว่าด้วยการขอใช้และการจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับท่ีราชพัสดุในความครอบครองของกรม
ชลประทาน พ.ศ. 2551 โดยอนุโลม ท้ังนี้ต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขของหน่วยงานของรัฐท่ีอนุญาตให้กรมชลประทานใช้ประโยชน์ในท่ีดินของรัฐประเภทนั้น) 
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   2.2.2.2 กรณีให้ความยินยอม (อนุญาต) ให้ท าหนังสือลงนามแทนกรมชลประทาน แจ้งผู้
ขออนุญาต พร้อมก าหนดเงื่อนไข (ถ้าม)ี เพื่อให้ผู้ขออนุญาตใช้ประกอบการยื่นค าขออนุญาตต่อหน่วยงานของ
รัฐท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งท่ีดินนั้นต้ังอยู่เพื่อพิจารณาตามอ านาจและหน้าท่ี 
   2.2.2.3 กรณีไม่ให้ความยินยอม (ไม่อนุญาต) ให้ท าหนังสือไม่อนุญาตแจ้งผู้ขออนุญาต
ทราบ โดยแจ้งเหตุผล ข้อกฎหมาย พร้อมแจ้งสิทธิการอุทธรณ์ภายใน 15 วัน นับแต่วันท่ีผู้ขออนุญาตได้รับ
หนังสือแจ้ง 

  2.2.3 การพิจารณาของหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องซ่ึงมีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายในการ
อนุมัติอนุญาตใช้ที่ดินของรัฐที่ตั้งอยู่ 
   2.2.3.1 เมื่อหน่วยงานของรัฐท่ีเกี่ยวข้องซึ่งท่ีดินนั้นต้ังอยู่ พิจารณาอนุญาตให้ใช้ท่ีดิน
ดังกล่าวแล้วจะแจ้งให้ผู้ขออนุญาต (หรือได้แจ้งให้กรมชลประทานทราบด้วย) เพื่อด าเนินการต่อไป 
   2.2.3.2 ในกรณีหน่วยงานของรัฐท่ีเกี่ยวข้องซึ่งท่ีดินนั้นต้ังอยู่ พิจารณาไม่อนุญาตให้ใช้
ท่ีดินดังกล่าว จะแจ้งการไม่อนุญาตใช้ให้ผู้ขออนุญาต (หรือได้แจ้งให้กรมชลประทานทราบด้วย) 

  2.2.4 การออกหนังสืออนุญาตโครงการ หรือหน่วยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่ที่ดินของ
รัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์นอกเหนือจากที่ราชพัสดุ 
   2.2.4.1 เมื่อหน่วยงานของรัฐท่ีเกี่ยวข้องซึ่งท่ีดินนั้นต้ังอยู่พิจารณาอนุญาตให้ใช้ท่ีดิน และ
ผู้ขอใช้ได้ด าเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ค าส่ัง และหลักเกณฑ์ของหน่วยงานของรัฐท่ีเกี่ยวข้อง
นั้นแล้วจึงมีหนังสือแจ้งการอนุญาตให้กรมชลประทานทราบ 
   2.2.4.2 เมื่อกรมชลประทานโดยโครงการ แจ้งผู้ขออนุญาตมาลงนามในหนังสืออนุญาต 
ผ.ย. 43 ผู้ขออนุญาตจึงจะเริ่มด าเนินการก่อสร้างได้ภายหลังลงนามและตามเงื่อนไขในหนังสืออนุญาต 
   2.2.4.3 หนังสืออนุญาต ผ.ย. 43 นั้น มีการจัดท าจ านวน 4 ชุด ดังนี้ 

- ต้นฉบับ เก็บไว้ที่โครงการ 1 ชุด 
- คู่ฉบับ เก็บไว้ที่ผู้รับอนุญาต 1 ชุด 
- ส าเนา เก็บไว้ทีส่ านักชลประทาน 1 ชุด 
- ส าเนา เก็บไว้ที่กลุ่มงานการใช้พื้นท่ีด้านชลประทาน 1 ชุด 

3. การพิจารณาด้านวิศวกรรม 
 3.1 ตรวจสอบประเภททางน้ าและประเภทท่ีดินท่ีขออนุญาตขุดลอก 
 3.2 โครงการผู้ควบคุมดูแลคลองในความครอบครองของกรมชลประทานนั้น  ต้องเป็นผู้พิจารณาความ
เหมาะสมและความจ าเป็นอย่างเข็มงวดในการด าเนินการครั้งนี้ 
 3.3 พิจารณาการขุดลอกจะต้องไม่กระทบต่อน้ าและทางน้ าชลประทานหรืออาคารชลประทานต่างๆ 
 3.4 ระดับความลึกของการขุดลอก ให้ถือระดับท้องคลองตามแบบก่อสร้างท่ีมีอยู่เดิมเป็นหลัก หากไม่มี
แบบก่อสร้างก าหนดไว้ให้ถือระดับการขุดลอกเดิมเป็นหลัก 
 3.5 ตรวจดูแบบแปลนของผู้ขออนุญาต ระดับ แนวขุดลอก และแบบแปลนรูปตัดผังบริเวณของโครงการ ท่ี
มีการขออนุญาตว่ามีความสอดคล้องกันหรือไม่ 
 3.6 ให้โครงการฯพิจารณาหาท่ีจัดเก็บมูลดินท้ังหมดท่ีได้จากการขุดลอกเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อ
ประชาชน และกิจกรรมชลประทานของโครงการฯ (มูลดินยังเป็นสมบัติของกรมธนารักษ์หรือหน่วยงานอื่นๆ ท่ี
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คู่มือปฏิบัติงานการขอใช้ที่ราชพัสดุ และที่ดินของรัฐประเภทอ่ืนที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์ 
กรมชลประทาน 

 
 

กรมชลประทานไปขอใช้ประโยชน์นอกเหนือจากท่ีราชพัสดุอยู่ ดังนั้นหากจะมีการด าเนินการใดๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
กับมูลดิน จะต้องด าเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานเจ้าของท่ีดินด้วย) 
 3.7 ผู้ขออนุญาตต้องมีหนังสือยืนยันกับกรมชลประทานว่ายอมรับผิดชอบค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายในการ
จัดการแก้ไขปัญหาท้ังหมด หากเกิดความเสียหายกับน้ าและทางน้ าชลประทานหรืออาคารชลประทานหรือกับ
ประชาชนท่ีได้รับผลกระทบ อันเกิดจากการกระท าของผู้ขออนุญาต 
 3.8 ให้เจ้าหน้าท่ีโครงการฯ เป็นผู้ควบคุมการขุดลอกด้วย เพื่อไม่ให้กระทบกิจกรรมชลประทานของ
โครงการฯ 

หมายเหตุ : 
 เมื่อได้พิจาณาปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ต่องานชลประทานแล้ว หากมีกรณีดังต่อไปนี้ให้ส่งเรื่องเสนอ
กรมชลประทาน โดยรองอธิบดีฝ่ายบ ารุงรักษา (ประธานคณะกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติ 
การขออนุญาตเกี่ยวกับท่ีราชพัสดุและการจัดหาประโยชน์ในท่ีราชพัสดุ) เพื่อพิจารณาส่ังการต่อไป 
 ก. หากการพิจารณาทางด้านวิศวกรรมแล้วมีเงื่อนไขบางประการท่ีไม่สามารถปฏิบัติได้ หรือมีเงื่อนไข
เพิ่มเติม นอกเหนือจากท่ีก าหนด 
 ข. เป็นโครงการท่ีมีผลกระทบเกินขอบเขตของส านักชลประทาน 
 ค. เป็นโครงการท่ีเป็นแนวนโยบายของกรมชลประทาน 

4. กลุ่มงานการใช้พื้นที่ด้านชลประทาน ส่วนปรับปรุงบ ารุงรักษา ส านักบริหารจัดการน้ าและอุทกวิทยา 
มีข้ันตอนการด าเนินการ ดังนี้ 
 4.1 ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน รวมทั้งให้ค าปรึกษา แนะน า ปัญหาเกี่ยวกับการขออนุญาตใช้ท่ีราช
พัสดุและท่ีดินของรัฐประเภทอื่นท่ีกรมชลประทานใช้ประโยชน์ 
 4.2 ตรวจสอบส าเนาหนังสืออนุญาต หากมีข้อผิดพลาดส่งส าเนาหนังสืออนุญาตให้โครงการแก้ไข 
 4.3 รวบรวมรายละเอียดการอนุญาต ลงในฐานข้อมูลการอนุญาตให้ใช้ท่ีราชพัสดุและท่ีดินของรัฐประเภท
อื่นท่ีกรมชลประทานใช้ประโยชน์ 

หมายเหตุ 
1. กรณีเจ้าหน้าท่ีผู้รับค าร้อง (ตามระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยการขอใช้และการจัดหาประโยชน์เก่ียวกับที่ราช

พัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน พ.ศ. 2551 ข้อ 6) หรือผู้อ านวยการส านักชลประทานเป็นผู้
พิจารณาไม่ให้ความยินยอม หรือไม่อนุญาตตามค าร้องขอของผู้ขออนุญาตโดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายว่าด้วย
การชลประทานหลวง โดยท าเป็นหนังสือ (ตามข้อ 9) และตามค าสั่งกรมชลประทานที่ ข 152/2555 ข้อ 2.1 
วรรคท้าย ถือว่าเป็นค าสั่งทางปกครอง ดังน้ัน นอกจากข้อความในหนังสือจะต้องแจ้งเหตุผลข้อกฎหมาย ต้อง
ระบุข้อความว่าหากประสงค์จะอุทธรณ์ หรือโต้แย้งค าสั่งให้ผู้ขออนุญาตย่ืนอุทธรณ์ หรือโต้แย้งต่อเจ้าหน้าที่
ผู้ท าค าสั่งทางปกครองภายใน 15 วันนับแต่วันที่ผู้ขออนุญาตได้รับหนังสือแจ้ง (ถ้าไม่ก าหนดระยะเวลา 15 วัน 
สิทธิในการอุทธรณ์หรือโต้แย้งจะขยายเป็น 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง) 

2. เมื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับค าร้องหรือผู้อ านวยการส านักชลประทานได้รับหนังสืออุทธรณ์หรือโต้แย้งค าสั่งจากผู้อุทธรณ์
แล้วจะต้องพิจารณาอุทธรณ์ หากมีความเห็นดังต่อไปน้ี 

2.1 เห็นด้วยกับค าอุทธรณ์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน (โดยสรุปจะยินยอมหรืออนุญาต) ให้ด าเนินการเปลี่ยนแปลง
ค าสั่งทางปกครองแล้วแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบเป็นหนังสือไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ 

2.2 ไม่เห็นด้วยกับค าอุทธรณ์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน (โดยสรุปไม่ยินยอมหรือไม่อนุญาต) ให้รายงานความเห็น
พร้อมเหตุผลเสนออธิบดีกรมชลประทานผ่านผู้บังคับบัญชาตามสายการบังคับบัญชาโดยด่วนทั้งน้ี เพ่ืออธิบดี
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คู่มือปฏิบัติงานการขอใช้ที่ราชพัสดุ และที่ดินของรัฐประเภทอ่ืนที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์ 
กรมชลประทาน 

 
 

กรมชลประทานจะได้พิจารณาอุทธรณ์และแจ้งผลให้ผู้อุทธรณ์ทราบไม่เกิน  30 วันนับแต่วันที่อธิบดีกรม
ชลประทานได้รับอุทธรณ์ 

3. กรณีเป็นการปฏิเสธผู้ขออนุญาตโดยส่วนราชการอื่นที่เก่ียวข้อง ให้ผู้อ านวยการส านักชลประทานจัดท าหนังสือ
แจ้งผู้ขออนุญาตใช้สิทธ์ิอุทธรณ์หรือโต้แย้งค าสั่งไปยังส่วนราชการน้ัน 

(ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539) 

ระเบียบที่เก่ียวข้อง เพิ่มเติม 
1. หนังสือกรมธนารักษ ์ท่ี กค 0407/6402 ลงวันท่ี 13 กรกฎาคม 2538 

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

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

เรื่อง การด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสียหายจากน้ าของกรมชลประทาน 
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คู่มือปฏิบัติงานการขอใช้ที่ราชพัสดุ และที่ดินของรัฐประเภทอ่ืนที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์ 
กรมชลประทาน 

 
 

เอกสารอ้างอิงของกระทรวงการคลัง และกรมธนารักษ์ 
1. พระราชบัญญัติท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2518 
2. กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้ 

และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2545 
3. กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้ 

และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับท่ีราชพัสดุ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 
4. กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้ 

และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับท่ีราชพัสดุ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549 
5. ค าส่ังกรมธนารักษ์ ท่ี 281/2549 ลงวันท่ี 15 พ.ค. 2549 เรื่อง การมอบอ านาจ 

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตามระบบบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 
6. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2552 
7. ค าส่ังกรมธนารักษ์ ท่ี 296/2553 ลงวันท่ี 29 มิถุนายน 2553 เรื่อง หลักเกณฑ์ 

การก าหนดอัตราค่าเช่า ค่าทดแทน และค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหา 
ประโยชน์ในท่ีราชพัสดุ 

8. ค าส่ังกรมธนารักษ์ ท่ี 508/2553 ลงวันท่ี 20 กันยายน 2553 เรื่องมอบอ านาจ 
ให้ธนารักษ์พื้นท่ี ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธนารักษ์ 

9. ค าส่ังกรมธนารักษ์ ท่ี 509/2553 ลงวันท่ี 20 กันยายน 2553 เรื่อง มอบอ านาจให้ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธนารักษ์ 

 
เอกสารอ้างอิงของกรมชลประทาน 

1. พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
2. ระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยการขอใช้และการจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับ 

ท่ีราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน พ.ศ. 2551 
3. ประกาศกรมชลประทานเรื่องการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ พ.ศ. 2552 
4. ค าส่ังกรมชลประทาน ท่ี ข 1021/2552 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ 

ปฏิบัติการขออนุญาตเกี่ยวกับท่ีราชพัสดุ และการจัดหาประโยชน์ในท่ีราชพัสดุ ลงวันท่ี 26 
พฤศจิกายน 2552 

5. บันทึกข้อความ ท่ี ฝผง. 881/2554 ลงวันท่ี 19 กรกฎาคม 2554 เรื่อง ขออนุมัติ 
ใช้รหัสและแบบฟอร์มท่ีปรับปรุงใหม่พร้อมยกเลิกรหัสและแบบฟอร์มเดิม 

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

7. ค าส่ังกรมชลประทานท่ี ข 151/2555 ลงวันท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2555 เรื่อง มอบอ านาจ 
ในการด าเนินการขอใช้ท่ีดินของรัฐทุกประเภท 

8. ค าส่ังกรมชลประทานท่ี ข152/2555 ลงวันท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2555 เรื่อง มอบอ านาจ 
ด าเนินการกรณีหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลอื่นขอใช้ท่ีดินของรัฐประเภทอื่นท่ี 
กรมชลประทานใช้ประโยชน์นอกเหนือจากท่ีราชพัสดุ 

9. มาตรฐานการเขียนแบบงานชลประทาน (กรอบช่ือแบบ) 
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14. การขออนุญาตก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งทางน้ าชลประทาน 

1. ผู้ขออนุญาตยื่นค าร้องขอใช้ที่ดินต่อโครงการหรือหน่วยงานอื่นๆของกรมชลประทาน ตามที่ที่ดินนั้น 
ต้ังอยู่ โดยมีหลักฐานประกอบค าขออนุญาตของผู้ขออนุญาตใช้ที่ดิน แบ่งได้ดังนี้ 

 1.1 ส่วนราชการ (กระทรวง ทบวง กรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กร
อื่นของรัฐ) 
  1.1.1 ยื่นค าร้องขอใช้ท่ีดิน (แบบ ชป.393) ลงนามโดยผู้แทน กระทรวง ทบวง กรม องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐ องค์กรอื่นของรัฐ หรือผู้รับมอบอ านาจ (มีหนังสือมอบอ านาจ) 
  1.1.2 แผนท่ีแสดงจุดท่ีขออนุญาต แบบแปลน แผนผังท่ีแสดงรูปตัดตรงบริเวณท่ีขออนุญาต 
(ขนาด A1) พร้อมรายการค านวณท่ีมีวิศวกรซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติ
วิศวกร พ.ศ. 2542 ลงนามรับรอง โดยใช้เฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ตามสาขาท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวงก าหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 
และหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
  1.1.3 ส าเนาหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ผู้ควบคุมการก่อสร้าง (ลง
นามรับรองส าเนา) โดยใช้เฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาท่ี
ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงก าหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือ
รับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ระหว่างท าการก่อสร้างส่ิงปลูกสร้างใบอนุญาตต้องไม่หมดอายุ) 

 1.2 รัฐวิสาหกิจ 
  1.2.1 ยื่นค าร้องขอใช้ท่ีดิน (แบบ ชป.393) ลงนามโดยผู้แทนรัฐวิสาหกิจหรือผู้ได้รับมอบอ านาจ 
(มีหนังสือมอบอ านาจพร้อมท้ังติดอากรแสตมป์ 30 บาท) 
  1.2.2 แผนท่ีแสดงจุดท่ีขออนุญาต แบบแปลน แผนผังท่ีแสดงรูปตัดตรงบริเวณท่ีขออนุญาต 
(ขนาด A1) พร้อมรายการค านวณ ท่ีมีวิศวกรซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติ
วิศวกร พ.ศ. 2542 ลงนามรับรองโดยใช้เฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ตามสาขาท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวงก าหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550
และหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
  1.2.3 ส าเนาหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ผู้ควบคุมการก่อสร้าง (ลง
นามรับรองส าเนา) โดยใช้เฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาท่ี
ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงก าหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือ
รับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ระหว่างท าการก่อสร้างส่ิงปลูกสร้างใบอนุญาตต้องไม่หมดอายุ) 

 1.3 นิติบุคคล/บุคคลธรรมดา 
  1.3.1 ยื่นค าร้องขอใช้ท่ีดิน (แบบ ชป.393) 
  1.3.2 ต้นฉบับหนังสือรับรองนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รับรองไม่
เกิน 1 เดือน หรือส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลดังกล่าวพร้อมลงนามรับรองโดยกรรมการผู้มีอ านาจและ
ประทับตราส าคัญของนิติบุคคลนั้น หรือโดยหุ้นส่วนผู้จัดการผู้มีอ านาจ หรือหนังสือรับรองนิติบุคคลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 
  1.3.3 ส าเนาบัตรประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต (ลงนามรับรองส าเนา) 
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  1.3.4 ถ้ามีการมอบอ านาจ ต้องท าเป็นหนังสือมอบอ านาจติดอากรแสตมป์ 30 บาท พร้อมส าเนา
บัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน ของผู้มอบอ านาจและของผู้รับมอบอ านาจ (ลงนามรับรอง
ส าเนา) 
  1.3.5 หากเป็นบริษัท ห้างหุ้นส่วน ผู้มีสิทธิลงนามในหนังสือมอบอ านาจจะต้องเป็นกรรมการหรือ
หุ้นส่วนผู้จัดการผู้ท่ีมีอ านาจตามหนังสือของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (ลงนามรับรองส าเนา) 
  1.3.6 ส าเนาโฉนดท่ีดินของผู้ขออนุญาต (ลงนามรับรองส าเนา) 
  1.3.7 กรณีท่ีดินของผู้ขออนุญาตมีบุคคลหลายบุคคลเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวม ดังปรากฏ
รายละเอียดในโฉนดท่ีดินท่ีแนบ เจ้าของกรรมสิทธิ์รวมท้ังหมดจะต้องลงนามในฐานะผู้ขออนุญาตตาม
แบบฟอร์มขออนุญาตใช้ท่ีราชพัสดุ (ชป.393) ทุกรายหรือมอบอ านาจให้บุคคลใดกระท าการแทน โดยต้องท า
เป็นหนังสือมอบอ านาจติดอากรแสตมป์ 30 บาท พร้อมส าเนาบัตรประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบ
อ านาจและผู้รับมอบอ านาจ (ลงนามรับรองส าเนา) 
  1.3.8 กรณีท่ีดินของผู้ขออนุญาตติดภาระจ านอง ต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้รับจ านอง 
  1.3.9 แผนท่ีแสดงจุดท่ีขออนุญาต แบบแปลน แผนผังท่ีแสดงรูปตัดตรงบริเวณท่ีขออนุญาต 
(ขนาด A1) พร้อมรายการค านวณ ท่ีมีวิศวกรซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติ
วิศวกร พ.ศ. 2542 ลงนามรับรอง โดยใช้เฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ตามสาขาท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวงก าหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 
และหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
  1.3.10 ส าเนาหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ผู้ควบคุมการก่อสร้าง (ลง
นามรับรองส าเนา) โดยใช้เฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาท่ี
ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงก าหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือ
รับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ระหว่างท าการก่อสร้างส่ิงปลูกสร้างใบอนุญาตฯ ต้องไม่
หมดอายุ) 

2. การด าเนินการตรวจสอบประเภทที่ดินที่ขออนุญาตใช้ โดยแบ่งท่ีดินท่ีขอใช้ ออกเป็น 2 กรณี คือ กรณีท่ี
ราชพัสดุ และกรณีท่ีดินของรัฐประเภทอื่นท่ีกรมชลประทานใช้ประโยชน์นอกเหนือจากท่ีราชพัสดุ 

 2.1 การด าเนินการในกรณีของที่ราชพัสดุ 

  2.1.1 การพิจารณาด าเนินการของโครงการ หรือหน่วยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่ที่ราช
พัสดุนั้นต้ังอยู่ มีข้ันตอนการด าเนินการ ดังนี้ 
   2.1.1.1 ให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับค าร้องด าเนินการตรวจสอบประเภทท่ีราชพัสดุ และคุณสมบัติ
ของผู้ขอเข้าท าประโยชน์ ตลอดจนเอกสารหลักฐานท่ีจ าเป็นท่ีใช้ประกอบค าร้องนั้นโดยเร็ว 
   2.1.1.2 ถ้าค าร้องนั้นขัดกับหลักเกณฑ์การขอใช้หรือการจัดหาประโยชน์ในท่ีราชพัสดุใน
ความครอบครองของกรมชลประทาน และกฎหมายว่าด้วยการชลประทานหลวง ให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับค าร้องท า
หนังสือตอบแจ้งข้อขัดข้องให้ผู้ขอเข้าท าประโยชน์ทราบโดยตรง ภายใน 7 วันท าการ นับแต่วันรับค าร้อง 
   2.1.1.3 หากค าร้องนั้นถูกต้อง ให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับค าร้องมีหนังสือแจ้งผู้ขอเข้าท าประโยชน์ 
(ผู้ขออนุญาต) ภายใน 3 วันท าการ และให้ผู้ขออนุญาตจัดท าแผนท่ีและผังบริเวณท่ีราชพัสดุท่ีขอใช้นั้นพร้อม
ท ารายละเอียดประกอบแผนท่ีระบุหมายเลขท่ีดินตามหนังสือส าคัญหรือระวางหมุดหลักฐาน เนื้อที่ท่ีขอเข้าท า
ประโยชน์ลงในแผนท่ีให้ชัดเจน รวมท้ังน าส่งแบบแปลน รูปตัด ซึ่งแสดงรายละเอียดของส่ิงปลูกสร้างท่ีจะขอ
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อนุญาตด าเนินการในท่ีดินท่ีขอใช้นั้น ส่งให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับค าร้องเพื่อจัดท าแบบรายงานตรวจสอบท่ีดิน และ
เปรียบเทียบรายละเอียดผังบริเวณต่อไป 
   2.1.1.4 เจ้าหน้าท่ีของโครงการผู้รับค าร้อง ต้องจัดท าแผนท่ีแสดงจุดขออนุญาต ผังบริเวณ 
และรูปตัด ณ จุดขออนุญาตก่อสร้าง รวมทั้งแบบรูปตัดทางน้ าท่ีอยู่ด้านเหนือน้ าและด้านท้ายน้ าเป็นระยะ 20 
เมตรจากจุดขออนุญาต โดยรายละเอียดข้างต้นนี้ ต้องผ่านการลงนามเห็นชอบ อนุมัติในแบบและรายละเอียด
จากผู้มีอ านาจตามกรอบแบบเอกสารท่ีกรมชลประทานก าหนดแนบท้ายคู่มือนี้ 
   2.1.1.5 จัดท ารายงานตรวจสอบการขออนุญาต ชป.393/10 
   2.1.1.6 ให้ความเห็นทางด้านวิศวกรรม พิจารณาปัญหาและอุปสรรคต่าง  ๆ  ต่องาน
ชลประทานให้เป็น ไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ค าส่ัง และหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง 
   2.1.1.7 หากมีความจ าเป็นจะก าหนดเงื่อนไขพิเศษนอกเหนือจากเงื่อนไขในหนังสือ
อนุญาตก าหนดได้ แต่ท้ังนี้ต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ค าส่ัง และหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง 
   2.1.1.8 ให้ผู้มีอ านาจท่ีโครงการท่ีก าหนดไว้ ลงนามก ากับในแบบแปลน รูปตัด ซึ่งแสดง
รายละเอียดของส่ิงปลูกสร้าง ท่ีผู้ขออนุญาตน าส่งท้ังหมด เพื่อน าเสนอผู้อ านวยการในสายการบังคับบัญชา
ต่อไป 
   2.1.1.9 ในกรณีท่ีผู้อ านวยการโครงการ หรือหน่วยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานท่ีท่ีรา
พัสดุนั้นอยู่ในสายการบังคับบัญชาของส านักชลประทาน ให้น าเสนอผู้อ านวยการส านักชลประทานให้ความ
ยินยอมหรือไม่ให้ความยินยอมต่อไป 
   2.1.1.10 ในกรณีท่ีผู้อ านวยการส านักงานก่อสร้าง หรือหน่วยงานอื่นๆ ของกรชลประทาน
ท่ีท่ีราชพัสดุนั้นไม่ได้อยู่ในสายการบังคับบัญชาของส านักชลประทาน  ให้น าเสนอผู้อ านวยการตามสายการ
บังคับบัญชาของตนนั้น พิจารณาให้ความเห็นในการขอใช้ประโยชน์ร่วมกันก่อน แล้วจึงน าเสนอผู้อ านวยการ
ส านักชลประทานให้ความยินยอมหรือไม่ให้ความยินยอมต่อไป 

  2.1.2 การพิจารณาของส านักชลประทาน 
   2.1.2.1 ผู้อ านวยการส านักชลประทานด าเนินการพิจารณาให้ความยินยอมหรือไม่ให้
ความยินยอม (ตามระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยการขอใช้และการจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับท่ีราชพัสดุใน
ความครอบครองของกรมชลประทาน พ.ศ. 2551 ประกอบกฎหมายว่าด้วยการชลประทานหลวง) 
   2.1.2.2 กรณีให้ความยินยอม (อนุญาต) ให้ท าหนังสือลงนามแทนกรมชลประทานก าหนด
เงื่อนไข (ถ้ามี) พร้อมเอกสารการขออนุญาต ให้กรมธนารักษ์หรือผู้ว่าราชการจังหวัด หรือธนารักษ์พื้นท่ีผู้รับ
มอบอ านาจพิจารณา และส่งส าเนาแจ้งผู้ขออนุญาต รับทราบต่อไป 
   2.1.2.3 กรณีไม่ให้ความยินยอม (ไม่อนุญาต) ให้ท าหนังสือไม่อนุญาตโดยแจ้งเหตุผล ข้อ
กฎหมายให้ผู้ขออนุญาตทราบ 

  2.1.3 การพิจารณาของกรมธนารักษ์หรือผู้ว่าราชการจังหวัดหรือธนารักษ์พื้นที่ผู้รับมอบ
อ านาจ 
   2.1.3.1 เมื่ออธิบดีกรมธนารักษ์หรือผู้ว่าราชการจังหวัด หรือธนารักษ์พื้นท่ีผู้รับมอบ
อ านาจพิจารณาอนุญาตให้ใช้ท่ีราชพัสดุดังกล่าวแล้ว จึงให้ผู้ขออนุญาตช าระค่าทดแทนการใช้ประโยชน์ และ
แจ้งการอนุญาตใช้ให้กรมชลประทานทราบเพื่อด าเนินการต่อไป 
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   2.1.3.2 ในกรณีอธิบดีกรมธนารักษ์ หรือผู้ว่าราชการจังหวัด หรือธนารักษ์พื้นท่ีผู้รับมอบ
อ านาจพิจารณาไม่อนุญาตให้ใช้ท่ีราชพัสดุดังกล่าว  จะแจ้งการไม่อนุญาตใช้ให้ ผู้ขออนุญาตและกรม
ชลประทานทราบต่อไป 

  2.1.4 การออกหนังสืออนุญาตโครงการ หรือหน่วยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่ที่ราชพัสดุ
นั้นต้ังอยู่ 
   2.1.4.1 เมื่ออธิบดีกรมธนารักษ์ หรือผู้ว่าราชการจังหวัดหรือธนารักษ์พื้นท่ีผู้รับมอบ
อ านาจพิจารณา อนุญาตให้ใช้ท่ีดินและผู้ขอใช้ท่ีดินได้ช าระค่าทดแทนการใช้ประโยชน์พร้อมลงนามในบันทึก
ค ายินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขในแบบกรมธนารักษ์แล้ว จึงมีหนังสือแจ้งการอนุญาตให้กรมชลประทานทราบ
และต่อมาเมื่อกรมชลประทานโดยโครงการแจ้งผู้ขออนุญาตมาลงนามในหนังสืออนุญาต ผ.ย. 44 ผู้ขออนุญาต
จึงจะเริ่มด าเนินการก่อสร้างได้ภายหลังลงนามและตามเงื่อนไขในหนังสืออนุญาต 
   2.1.4.2 หนังสืออนุญาต ผ.ย. 44 นั้น มีการจัดท าจ านวน 4 ชุด ดังนี้ 

- ต้นฉบับ เก็บไว้ที่โครงการ 1 ชุด 
- คู่ฉบับ เก็บไว้ที่ผู้รับอนุญาต 1 ชุด 
- ส าเนา เก็บไว้ที่ส านักชลประทาน 1 ชุด 
- ส าเนา เก็บไว้ที่กลุ่มงานการใช้พื้นท่ีด้านชลประทาน 1 ชุด 

 2.2 การด าเนินการในกรณีของที่ ดินของรัฐประ เภทอื่นที่ กรมชลประทานใช้ประโยชน์
นอกเหนือจากที่ราชพัสดุ 

  2.2.1 การพิจารณาด าเนินการของโครงการ หรือหน่วยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่ที่ดิน
ของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์นอกเหนือจากที่ราชพัสดุนั้น  ต้ังอยู่ มีขั้นตอนการ
ด าเนินการ ดังนี้ 
   2.2.1.1 ให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับค าร้องด าเนินการตรวจสอบประเภทท่ีดินท่ีมีผู้มาขออนุญาตใช้
นั้นเป็นท่ีดินฯ ท่ีหน่วยงานของรัฐนั้นๆ ได้อนุญาตให้กรมชลประทานใช้ประโยชน์ภายในกรอบวัตถุประสงค์ท่ี
ขอใช้โดยต้องพิจารณาเงื่อนไขการได้รับอนุญาต และพิจารณาว่ามีข้อห้ามให้ผู้อื่นมาใช้ประโยชน์ร่วมได้หรือไม่ 
   2.2.1.2 หากหน่วยงานของรัฐท่ีอนุญาตให้กรมชลประทานใช้ประโยชน์ท่ีดินฯ ระบุเงื่อนไข
ห้ามกรมชลประทานน าท่ีดินท่ีได้รับอนุญาตไปใช้นอกกิจการท่ีขอหรือไปให้ผู้อื่นใช้ประโยชน์ร่วมด้วยให้
โครงการหรือหน่วยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานท่ีรับค าร้องนั้น ท าหนังสือให้ผู้อ านวยการส านักชลประทาน 
ผู้อ านวยการส านักพัฒนาแหล่งน้ าขนาดกลาง ผู้อ านวยการส านักพัฒนาแหล่งน้ าขนาดใหญ่ตามสายการบังคับ
บัญชาแล้วแต่กรณี แจ้งตอบเหตุขัดข้องดังกล่าวให้ ผู้ขออนุญาตทราบ (ตามค าส่ังกรมชลประทานท่ี ข 
152/2555) 
   2.2.1.3 หากหน่วยงานของรัฐท่ีอนุญาตให้กรมชลประทานใช้ประโยชน์ท่ีดินฯ ไม่ได้ระบุ
หรือมีเงื่อนไขห้ามกรมชลประทานน าท่ีดินท่ีได้รับอนุญาต ไปให้ผู้อื่นใช้ประโยชน์ร่วมด้วย ให้โครงการหรือ
หน่วยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานท่ีรับค าร้องนั้น ด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอเข้าท าประโยชน์ 
ตลอดจนเอกสารหลักฐานท่ีจ าเป็นท่ีใช้ประกอบค าร้องนั้นโดยเร็ว แล้วจัดท ารายงานตรวจสอบการขออนุญาต 
ชป.393/10 
   2.2.1.4 พิจารณาให้ความเห็นทางด้านวิศวกรรม โดยพิจารณาปัญหาและอุปสรรคต่างๆ
ต่องานชลประทาน ว่าค าร้องนั้นขัดกับการใช้ประโยชน์ในการชลประทาน ตามกฎหมายว่าด้วยการชลประทาน
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หลวง กฎ ระเบียบ ประกาศ ค าส่ัง และหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง และหลักเกณฑ์ตามระเบียบกรมชลประทานว่า
ด้วยการขอใช้และการจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับท่ีราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน พ.ศ. 2551 
โดยอนุโลมหรือไม่ 
   2.2.1.5 หากเจ้าหน้าท่ีผู้รับค าร้องพิจารณาในเบื้องต้นตามข้อ 2.2.1.3 และ 2.2.1.4 แล้ว 
เห็นว่ามีข้อขัดข้องในการขอใช้ประโยชน์ร่วมกัน หรือมีข้อขัดข้องในด้านวิศวกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยการ
ชลประทานหลวง ฯลฯ ให้เสนอความเห็นข้อขัดข้องในการขอใช้ประโยชน์ร่วมกันหรือมีข้อขัดข้องในด้าน
วิศวกรรม ให้ผู้บังคับบัญชาตามสายการบังคับบัญชาพิจารณา 
   2.2.1.6 หากเจ้าหน้าท่ีผู้รับค าร้องพิจารณาในเบื้องต้นตามข้อ 2.2.1.3 และ 2.2.1.4 แล้ว 
เห็นว่าไม่มีข้อขัดข้องในการขอใช้ประโยชน์ร่วมกัน และไม่มีข้อขัดข้องในด้านวิศวกรรม ตามกฎหมายว่าด้วย
การชลประทานหลวง ฯลฯ ให้ผู้ขออนุญาตจัดท าแผนท่ีและผังบริเวณท่ีดินของรัฐท่ีขอใช้นั้น  พร้อมท า
รายละเอียดประกอบแผนท่ีระบุหมายเลขท่ีดินตามหนังสือส าคัญหรือระวางหมุดหลักฐาน เนื้อท่ีท่ีขอเข้าท า
ประโยชน์ลงในแผนท่ีให้ชัดเจน รวมท้ังน าส่งแบบแปลน รูปตัด ซึ่งแสดงรายระเอียดของส่ิงปลูกสร้างท่ีจะขอ
อนุญาตด าเนินการในท่ีดินท่ีขอใช้นั้น ส่งให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับค าร้องเพื่อจัดท าแบบรายงานตรวจสอบท่ีดินและ
เปรียบเทียบรายละเอียดผังบริเวณต่อไป 
   2.2.1.7 เจ้าหน้าท่ีของโครงการผู้รับค าร้อง ต้องจัดท าแผนท่ีแสดงจุดขออนุญาต ผังบริเวณ 
และรูปตัด ณ จุดขออนุญาตก่อสร้าง รวมท้ังแบบรูปตัดทางน้ า ท่ีอยู่ด้านเหนือน้ า และด้านท้ายน้ า เป็นระยะ 
20 เมตร จากจุดขออนุญาต โดยรายละเอียดข้างต้นนี้ต้องผ่านการลงนามเห็นชอบ อนุมัติในแบบและ
รายละเอียดจากผู้มีอ านาจตามกรอบแบบเอกสารท่ีกรมชลประทานก าหนดแนบท้ายคู่มือนี้ 
   2.2.1.8 หากมีความจ าเป็นจะก าหนดเงื่อนไขพิเศษนอกเหนือจากเงื่อนไขในหนังสือ
อนุญาตก าหนดได้แต่ท้ังนี้ต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ค าส่ัง และหลักเกณฑ์ท่ีเกีย่วข้อง 
   2.2.1.9 ให้ผู้มีอ านาจท่ีโครงการท่ีก าหนดไว้ลงนามก ากับในแบบแปลน รูปตัด ซึ่งแสดง
รายละเอียดของส่ิงปลูกสร้างท่ีผู้ขออนุญาตน าส่งท้ังหมด เพื่อน าเสนอผู้อ านวยการในสายการบังคับบัญชา
ต่อไป 
   2.2.1.10 ในกรณีท่ีผู้อ านวยการโครงการ หรือหน่วยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานท่ีท่ีดิน
ฯ นั้น อยู่ในสายการบังคับบัญชาของส านักชลประทาน ให้น าเสนอผู้อ านวยการส านักชลประทานให้ความ
ยินยอมหรือไม่ให้ความยินยอมต่อไป 
   2.2.1.11 ในกรณีท่ี ผู้อ านวยการส านักงานก่อสร้าง  หรือหน่วยงานอื่นๆ  ของกรม
ชลประทานท่ีท่ีดินฯ นั้นไม่ได้อยู่ในสายการบังคับบัญชาของส านักชลประทาน ให้น าเสนอผู้อ านวยการตามสาย
การบังคับบัญชาของตนพิจารณาให้ความเห็นในการขอใช้ประโยชน์ร่วมกันก่อนแล้วจึงน าเสนอผู้อ านวยการ
ส านักชลประทานให้ความยินยอมหรือไม่ให้ความยินยอมต่อไป 

  2.2.2 การพิจารณาของส านักชลประทาน 
   2.2.2.1 ผู้อ านวยการส านักชลประทานพิจารณาให้ความยินยอมหรือไม่ให้ความยินยอม 
(ตามค าส่ังกรมชลประทานท่ี ข 152/2555 ประกอบกฎหมายว่าด้วยการชลประทานหลวง และตามระเบียบ
กรมชลประทานว่าด้วยการขอใช้และการจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับท่ีราชพัสดุในความครอบครองของกรม
ชลประทาน พ.ศ. 2551 โดยอนุโลม ท้ังนี้ต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขของหน่วยงานของรัฐท่ีอนุญาตให้กรมชลประทานใช้ประโยชน์ในท่ีดินของรัฐประเภทนั้น) 
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   2.2.2.2 กรณีให้ความยินยอม (อนุญาต) ให้ท าหนังสือลงนามแทนกรมชลประทาน แจ้งผู้
ขออนุญาตพร้อมก าหนดเงื่อนไข (ถ้ามี) เพื่อให้ผู้ขออนุญาตใช้ประกอบการยื่นค าขออนุญาตต่อหน่วยงานของ
รัฐท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งท่ีดินนั้นต้ังอยู่เพื่อพิจารณาตามอ านาจและหน้าท่ี 
   2.2.2.3 กรณีไม่ให้ความยินยอม (ไม่อนุญาต) ให้ท าหนังสือไม่อนุญาตแจ้งผู้ขออนุญาต
ทราบ โดยแจ้งเหตุผล ข้อกฎหมาย พร้อมแจ้งสิทธิการอุทธรณ์ภายใน 15 วัน นับแต่วันท่ีผู้ขออนุญาตได้รับ
หนังสือแจ้ง 

  2.2.3 การพิจารณาของหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องซ่ึงมีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายในการ
อนุมัติอนุญาตใช้ที่ดินของรัฐที่ตั้งอยู่ 
   2.2.3.1 เมื่อหน่วยงานของรัฐท่ีเกี่ยวข้องซึง่ท่ีดินนัน้ต้ังอยู่ พิจารณาอนุญาตให้ใช้ท่ีดิน
ดังกล่าวแล้วจะแจ้งให้ผู้ขออนุญาต (หรือได้แจ้งให้กรมชลประทานทราบด้วย) เพื่อด าเนินการต่อไป 
   2.2.3.2 ในกรณีหน่วยงานของรัฐท่ีเกี่ยวข้องซึ่งท่ีดินนั้นต้ังอยู่ พิจารณาไม่อนุญาตให้ใช้
ท่ีดินดังกล่าว จะแจ้งการไม่อนญุาตใช้ให้ผู้ขออนุญาต (หรือได้แจ้งให้กรมชลประทานทราบด้วย) 

  2.2.4 การออกหนังสืออนุญาตโครงการ หรือหน่วยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่ที่ดินของ
รัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์นอกเหนือจากที่ราชพัสดุ 
   2.2.4.1 เมื่อหน่วยงานของรัฐท่ีเกี่ยวข้องซึง่ท่ีดินนัน้ต้ังอยู่พิจารณาอนุญาตให้ใช้ท่ีดิน และ
ผู้ขอใช้ได้ด าเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ค าส่ัง และหลักเกณฑ์ของหน่วยงานของรฐัท่ี
เกี่ยวข้องนั้นแล้วจึงมีหนงัสือแจ้งการอนุญาตให้กรมชลประทานทราบ 
   2.2.4.2 เมื่อกรมชลประทานโดยโครงการ แจ้งผู้ขออนุญาตมาลงนามในหนังสืออนุญาต 
ผ.ย. 44 ผู้ขออนุญาตจึงจะเริ่มด าเนินการก่อสร้างได้ภายหลังลงนามและตามเงื่อนไขในหนังสืออนุญาต 
   2.2.4.3 หนังสืออนุญาต ผ.ย. 44 นั้น มีการจัดท าจ านวน 4 ชุด ดังนี้ 

- ต้นฉบับ เก็บไว้ที่โครงการ 1 ชุด 
- คู่ฉบับ เก็บไว้ที่ผู้รับอนุญาต 1 ชุด 
- ส าเนา เก็บไว้ที่ส านักชลประทาน 1 ชุด 
- ส าเนา เก็บไว้ที่กลุ่มงานการใช้พื้นท่ีด้านชลประทาน 1 ชุด 

3. การพิจารณาด้านวิศวกรรม 
 3.1 ตรวจสอบประเภททางน้ าและประเภทท่ีดินท่ีขออนุญาตสร้าง 
 3.2 พิจารณาการก่อสร้างอาคารป้องกันตล่ิงนั้นจะต้องไม่กระทบต่อน้ าและทางน้ าชลประทานและอาคาร
ชลประทานต่างๆ 
 3.3 พิจารณาระดับรากฐานของอาคารป้องกันตล่ิงท่ีจะตอกลงไปในดินให้ถือระดับท้องคลอง ตามแบบ
ก่อสร้างท่ีมีอยู่เดิมเป็นหลัก หากไม่มีแบบก่อสร้างก าหนดไว้ให้ถือระดับการขุดลอกเดิมเป็นหลัก 
 3.4 แนวอาคารป้องกันตล่ิงจะต้องสร้างตามแบบก่อสร้างท่ีมีอยู่เดิมเป็นหลัก หากมีความจ าเป็นที่ไม่
สามารถสร้างตามแบบท่ีมีอยู่เดิมได้ หรือไม่มีแบบก่อสร้างเดิมก าหนดไว้ ให้ก าหนดแนวอาคารป้องกันตล่ิงให้
เป็นแนวขนานกับแนวกระแสน้ าในทางน้ าชลประทาน ณ บริเวณท่ีจะท าการก่อสร้างและให้ขนานกับแนวตล่ิง
ท่ัวไป โดยพื้นท่ีหน้าตัดทางน้ าท่ีขอก่อสร้างต้องไม่น้อยกว่าพื้นท่ีหน้าตัดทางน้ าด้านเหนือน้ าเพื่อป้องกันไม่ให้
เกิดผลกระทบต่อการไหลของน้ าโดยเฉพาะในช่วงเวลาท่ีเกิดอุทกภัย (เป็นการขุดลอกระหว่างการด าเนินการ
ก่อสร้างของผู้ขอฯ) 
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 3.5 ผู้รับอนุญาตจะต้องยินยอมให้เรือขุดหรือรถขุดของกรมชลประทานท้ิงดินซึ่งขุดลอกขึ้นจากคลองไว้บน
ตล่ิงเหนืออาคารป้องกันตล่ิงนี้ได้ หากอาคารป้องกันตล่ิงนี้ช ารุดเสียหายด้วยประการใดๆ ก็ตามอันเนื่องจาก
การขุดลอกคลอง หรือกรณีอื่นๆ ผู้รับอนุญาตจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากกรมชลประทานไม่ได้ท้ังส้ิน 
 3.6 ผู้รับอนุญาตต้องบ ารุงรักษาซ่อมแซมอาคารป้องกันตล่ิงนี้ให้อยู่ในสภาพท่ีดีอยู่เสมอ ไม่ปล่อยให้อาคาร
ปรักหักพังยื่นลงไปในทางน้ าชลประทาน ซึ่งเป็นการกีดขวางทางน้ าชลประทาน โดยผู้รับอนุญาตต้องเป็นผู้
ออกค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาท้ังส้ิน 
 3.7 เมื่อผู้รับอนุญาตสร้างอาคารป้องกันตล่ิงเสร็จแล้ว ห้ามท าการเพาะปลูกลงในเขตคันคลองหรือ
ครอบครอง ในกรณีท่ีเขตคันคลองบริเวณนี้ไม่มีหรอืน้อยกว่าระยะ 3.00 เมตร นับต้ังแต่สันเข่ือนขึ้นมา ผู้รับ
อนุญาตยินยอมสละท่ีดินเพื่อให้กรมชลประทานมีเขตคันคลอง นับต้ังแต่สันอาคารป้องกันตล่ิงขึ้นมาเป็นระยะ 
3.00 เมตร ตลอดแนวเขตท่ีดินเพื่อประโยชน์ในกิจการชลประทาน 
 3.8 ตรวจดูแบบแปลนของผู้ขออนุญาต และแบบแปลนรูปตัด ผังบริเวณของโครงการ ท่ีมีการขออนุญาตว่า
มีความสอดคล้องกันหรือไม่ 
 3.9 ผู้ขออนุญาตต้องมีหนังสือยืนยันกับกรมชลประทานว่ายอมรับผิดชอบค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายในการ
จัดการแก้ไขปัญหาท้ังหมด หากเกิดความเสียหายกับน้ าและทางน้ าชลประทานหรืออาคารชลประทานหรือกับ
ประชาชนท่ีได้รับผลกระทบ อันเกิดจากการกระท าของผู้ขออนุญาต 

หมายเหตุ : 
เมื่อได้พิจาณาปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ต่องานชลประทานแล้ว หากมีกรณีดังต่อไปนี้ให้ส่งเรื่องเสนอ

กรมชลประทาน โดยรองอธิบดีฝ่ายบ ารุงรักษา (ประธานคณะกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติ 
การขออนุญาตเกี่ยวกับท่ีราชพัสดุและการจัดหาประโยชน์ในท่ีราชพัสดุ) เพื่อพิจารณาส่ังการต่อไป 

ก. หากการพิจารณาทางด้านวิศวกรรมแล้วมีเงื่อนไขบางประการท่ีไม่สามารถปฏิบัติได้ หรือมีเงื่อนไข
เพิ่มเติม นอกเหนือจากท่ีก าหนด 

ข. เป็นโครงการท่ีมีผลกระทบเกินขอบเขตของส านักชลประทาน 
ค. เป็นโครงการท่ีเป็นแนวนโยบายของกรมชลประทาน 

4. กลุ่มงานการใช้พื้นที่ด้านชลประทาน ส่วนปรับปรุงบ ารุงรักษา ส านักบริหารจัดการน้ าและอุทกวิทยา 
มีข้ันตอนการด าเนินการ ดังนี ้
 4.1 ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน รวมทั้งให้ค าปรึกษา แนะน า ปัญหาเกี่ยวกับการขออนุญาตใช้ท่ีราช
พัสดุและท่ีดินของรัฐประเภทอื่นท่ีกรมชลประทานใช้ประโยชน์ 
 4.2 ตรวจสอบส าเนาหนังสืออนุญาต หากมีข้อผิดพลาดส่งส าเนาหนังสืออนุญาตให้โครงการแก้ไข 
 4.3 รวบรวมรายละเอียดการอนุญาต ลงในฐานข้อมูลการอนุญาตให้ใช้ท่ีราชพัสดุและท่ีดินของรัฐประเภท
อื่นท่ีกรมชลประทานใช้ประโยชน์ 

หมายเหตุ 
1. กรณีเจ้าหน้าท่ีผู้รับค าร้อง (ตามระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยการขอใช้และการจัดหาประโยชน์เก่ียวกับที่ราช

พัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน พ.ศ. 2551 ข้อ 6) หรือผู้อ านวยการส านักชลประทานเป็นผู้
พิจารณาไม่ให้ความยินยอม หรือไม่อนุญาตตามค าร้องขอของผู้ขออนุญาตโดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายว่าด้วย
การชลประทานหลวง โดยท าเป็นหนังสือ (ตามข้อ 9) และตามค าสั่งกรมชลประทานที ่ข 152/2555 ข้อ 2.1 
วรรคท้าย ถือว่าเป็นค าสั่งทางปกครอง ดังน้ัน นอกจากข้อความในหนังสือจะต้องแจ้งเหตุผล ข้อกฎหมาย ต้อง
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ระบุข้อความว่าหากประสงค์จะอุทธรณ ์หรือโต้แย้งค าสั่งให้ผู้ขออนุญาตย่ืนอุทธรณ์ หรือโต้แย้งต่อเจ้าหน้าท่ีผู้ท า
ค าสั่งทางปกครองภายใน 15 วันนับแต่วันที่ผู้ขออนุญาตได้รับหนังสือแจ้ง (ถ้าไม่ก าหนดระยะเวลา 15 วัน สิทธิ
ในการอุทธรณ์หรือโต้แย้งจะขยายเป็น 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง) 

2. เมือ่เจ้าหน้าท่ีผู้รับค าร้องหรือผู้อ านวยการส านักชลประทานได้รับหนังสืออุทธรณ์หรือโต้แย้งค าสั่งจากผู้อุทธรณ์
แล้วจะต้องพิจารณาอุทธรณ์ หากมีความเห็นดังต่อไปน้ี 
2.1 เห็นด้วยกับค าอุทธรณ์ไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วน (โดยสรปุจะยินยอมหรืออนุญาต) ให้ด าเนินการ

เปลี่ยนแปลงค าสั่งทางปกครองแล้วแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบเป็นหนังสือไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับ
อุทธรณ์ 

2.2 ไม่เห็นด้วยกับค าอุทธรณ์ไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วน (โดยสรุปไม่ยินยอมหรือไม่อนุญาต) ให้รายงาน
ความเห็นพร้อมเหตุผลเสนออธิบดีกรมชลประทานผ่านผูบ้ังคับบัญชาตามสายการบังคับบัญชาโดยด่วน
ทั้งน้ีเพ่ืออธิบดีกรมชลประทานจะได้พิจารณาอุทธรณ์และแจ้งผลใหผู้้อุทธรณ์ทราบไม่เกิน 30 วัน นับแต่
วันที่อธิบดีกรมชลประทานได้รับอุทธรณ์ 

3. กรณีเป็นการปฏิเสธผู้ขออนุญาตโดยส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้ผู้อ านวยการส านักชลประทานจัดท าหนังสือ
แจ้งผู้ขออนุญาตใช้สิทธ์ิอุทธรณ์หรือโต้แย้งค าสั่งไปยังส่วนราชการน้ัน 

(ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539) 
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เอกสารอ้างอิงของกระทรวงการคลัง และกรมธนารักษ์ 
1. พระราชบัญญัติท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2518 
2. กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้ 

และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2545 
3. กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้ 

และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับท่ีราชพัสดุ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 
4. กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้ 

และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับท่ีราชพัสดุ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549 
5. ค าส่ังกรมธนารักษ์ ท่ี 281/2549 ลงวันท่ี 15 พ.ค. 2549 เรื่อง การมอบอ านาจ 

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตามระบบบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 
6. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2552 
7. ค าส่ังกรมธนารักษ์ ท่ี 296/2553 ลงวันท่ี 29 มิถุนายน 2553 เรื่อง หลักเกณฑ์ 

การก าหนดอัตราค่าเช่า ค่าทดแทน และค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหา 
ประโยชน์ในท่ีราชพัสดุ 

8. ค าส่ังกรมธนารักษ์ ท่ี 508/2553 ลงวันท่ี 20 กันยายน 2553 เรื่องมอบอ านาจ 
ให้ธนารักษ์พื้นท่ี ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธนารักษ์ 

9. ค าส่ังกรมธนารักษ์ ท่ี 509/2553 ลงวันท่ี 20 กันยายน 2553 เรื่อง มอบอ านาจให้ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธนารักษ์ 

เอกสารอ้างอิงของกรมชลประทาน 
1. พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
2. ระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยการขอใช้และการจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับ 

ท่ีราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน พ.ศ. 2551 
3. ประกาศกรมชลประทานเรื่องการรกั ษามาตรฐานระยะเวลาการใหบ้ รก ิาร พ.ศ. 2552 
4. ค าส่ังกรมชลประทาน ท่ี ข 1021/2552 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ 

ปฏิบัติการขออนุญาตเกี่ยวกับท่ีราชพัสดุ และการจัดหาประโยชน์ในท่ีราชพัสดุ ลงวันท่ี 26 
พฤศจิกายน 2552 

5. บันทึกข้อความ ท่ี ฝผง. 881/2554 ลงวันท่ี 19 กรกฎาคม 2554 เรื่อง ขออนุมัติ 
ใช้รหัสและแบบฟอร์มท่ีปรับปรุงใหม่พร้อมยกเลิกรหัสและแบบฟอร์มเดิม 

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

7. ค าส่ังกรมชลประทานท่ี ข 151/2555 ลงวันท่ี 6 กุมภาพันธ ์2555 เรื่อง มอบอ านาจ 
ในการด าเนินการขอใช้ท่ีดินของรัฐทุกประเภท 

8. ค าส่ังกรมชลประทานท่ี ข152/2555 ลงวันท่ี 6 กุมภาพันธ ์2555 เรื่อง มอบอ านาจ 
ด าเนินการกรณีหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลอื่นขอใช้ท่ีดินของรัฐประเภทอื่นท่ี 
กรมชลประทานใช้ประโยชน์นอกเหนือจากท่ีราชพัสดุ 

9. มาตรฐานการเขียนแบบงานชลประทาน (กรอบช่ือแบบ) 
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บทที ่3 
การขออนุญาตจดัระเบียบการเดินรถโดยสารบนถนนบนคันคลองชลประทาน 

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

1. ผู้ขออนุญาต 
 กรมการขนส่งทางบกหรือผู้รับมอบหมาย หรือผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะประธานกรรมการของ
คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจ าจังหวัด 
2. ผู้ขออนุญาต ยื่นค าร้องขอใช้ที่ดินต่อโครงการหรือหน่วยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่ที่ราชพัสดุ 
นั้นต้ังอยู่ โดยมีหลักฐานประกอบค าขออนุญาตของผู้ขออนุญาตใช้ท่ีดิน ดังนี้ 
 2.1 ยื่นค าร้องขอใช้ท่ีดิน (แบบ ชป.393) ลงนามโดยอธิบดีกรมการขนส่งทางบก หรือผู้ว่าราชการจังหวัด 
ในฐานะประธานกรรมการของคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจ าจังหวัด 
 2.2 แผนท่ีแสดงเส้นทางการจัดระเบียบเดินรถโดยสารพร้อมแสดงต าแหน่งอาคารชลประทาน 

3. การพิจารณาด าเนินการของโครงการหรือหน่วยงานอื่นๆ ของกรมชลประทานที่ที่ราชพัสดุนั้นต้ังอยู่ 
มีข้ันตอนการด าเนินการดังนี้ 
 3.1 ให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับค าร้องด าเนินการตรวจสอบประเภทท่ีดินท่ีขออนุญาตใช้ว่าจะต้องเป็นท่ีราชพัสดุ และ
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอเข้าท าประโยชน์ตลอดจนเอกสารหลักฐานท่ีจ าเป็นท่ีใช้ประกอบค าร้องนั้นโดยเร็ว 
ในการพิจารณาให้ค า นึกถึงหลักการและเงื่อนไขให้เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงระหว่างกรมชลประทานกับ
กรมการขนส่งทางบก เรื่อง ก าหนดเส้นทางเดินรถรับส่งคนโดยสารในเขตทางชลประทาน  ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 
2532) เป็นส าคัญ 
 3.2 ถ้าค าร้องนั้นขัดกับหลักเกณฑ์การขอใช้ท่ีราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทานและ
กฎหมายว่าด้วยการชลประทานหลวง ให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับค าร้องท าหนังสือตอบแจ้งข้อขัดข้องให้ผู้ขอเข้าท า
ประโยชน์ทราบโดยตรงภายใน 7 วันท าการ นับแต่วันรับค าร้อง 
 3.3 หากค าร้องนั้นถูกต้องให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับค าร้องมีหนังสือแจ้งผู้ขอเข้าท าประโยชน์ภายใน 3 วันท าการให้
จัดท าแผนท่ีและผังบริเวณท่ีราชพัสดุ โดยจัดท ารายละเอียดประกอบแผนท่ีระบุหมายเลขท่ีดินตามหนังสือ
ส าคัญ หรือระวางหมุดหลักฐาน เนื้อท่ีท่ีขอเข้าท าประโยชน์ลงในแผนท่ีให้ชัดเจน ส่งให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับค าร้อง
เพื่อจัดท าแบบรายงานตรวจสอบท่ีดินและการเปรียบเทียบละเอียดและแผนท่ี 
 3.4 จัดท ารายงานตรวจสอบการขออนุญาต ชป.393/9 
 3.5 รายละเอียดประกอบแผนท่ีตามข้อ 3.3 ให้หมายถึงแผนท่ีแสดงต าแหน่งอาคารชลประทาน ลงนาม
ผ่าน เห็นชอบ อนุมัติ ในกรอบแบบท่ีกรมชลประทานก าหนดแนบท้ายคู่มือนี้ 
 3.6 ภายหลังจากได้พิจารณาด้านวิศวกรรมตามข้อ 4 แล้วให้ผู้อ านวยการโครงการหรือหน่วยงานอื่นๆของ
กรมชลประทานท่ีท่ีราชพัสดุนั้นต้ังอยู่ พิจารณาเสนอผู้อ านวยการส านักชลประทาน เพื่อพิจารณาอนุญาต
หรือไม่อนุญาต 

4. การพิจารณาด้านวิศวกรรมของรถโดยสารประจ าทาง 
 ก าหนดเส้นทางเดินรถได้เฉพาะทางท่ีกรมชลประทานได้ก่อสร้างได้มาตรฐานตามกรมทางหลวงเท่านั้นโดย
มีการก าหนดน้ าหนักรถรวมน้ าหนักบรรทุก กรมชลประทานก าหนดไว้เป็น 3 กรณี คือ 
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 ก. ทางล าเลียงใหญ่ ช้ัน 1 เทียบเท่าทางมาตรฐาน F4 ของกรมทางหลวง ผิวจราจรลาดยางขนาดกว้าง 
5.50 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.75 เมตร รับน้ าหนักรถรวมน้ าหนักบรรทุกได้ไม่เกิน 18 ตัน 
 ข. ทางล าเลียงใหญ่ ช้ัน 2 เทียบเท่าทางมาตรฐาน F5 ของกรมทางหลวง ผิวจราจรลูกรัง กว้าง 9.00 เมตร
รับน้ าหนักรถรวมน้ าหนักบรรทุกไม่เกิน 18 ตัน 
 ค. ทางล าเลียงย่อย เทียบเท่าทางมาตรฐาน F6 ของกรมทางหลวง ผิวจราจรลูกรังขนาดกว้าง 6.00 เมตรไม่
มีไหล่ทาง รับน้ าหนักรถรวมน้ าหนักบรรทุกได้ไม่เกิน 12 ตัน  
 ส าหรับเส้นทางท่ีนอกจาก ข้อ ก – ค กรมชลประทานจะก าหนดน้ าหนักรถรวมน้ าหนักบรรทุกเป็นราย
เส้นทาง 

5. การพิจารณาของส านักชลประทาน 
 ผู้อ านวยการส านักชลประทานด าเนินการพิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาต โดยท าหนังสือลงนามแจ้ง
กรมการขนส่งทางบกทราบ 
 เนื่องจากเป็นการขอเข้าท าประโยชน์บนผิวถนนบนคันคลองชลประทาน ซึ่งไม่ได้เป็นการใช้ท่ีดินท่ีติดตรึง
ตรา จึงเป็นอ านาจพิจารณาอนุญาตของกรมชลประทานโดยตรง 

6. การออกหนังสืออนุญาต 
 เมื่อกรมการขนส่งทางบกได้รับหนังสือแจ้งการอนุญาตจากกรมชลประทานแล้ว  กรมการขนส่งทางบกจะ
ออกหนังสืออนุญาตประกอบการขนส่งให้แก่ผู้ประกอบการ และจะต้องแจ้งให้กรมชลประทานทราบพร้อมท้ัง
ส่งส าเนาหนังสืออนุญาตให้กับกรมชลประทานทราบภายใน 1 เดือน นับแต่วันท่ีออกใบอนุญาตท้ังนี้เพื่อกรม
ชลประทานจะได้เก็บเป็นหลักฐานทางราชการต่อไป 

กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
1. พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
2. พระราชบัญญัติท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2518 
3. กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์ 

เกี่ยวกับท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2545 
4. ค าส่ังกรมชลประทาน ท่ี 249/2554 เรื่อง การแบ่งงานและหน้าท่ีความรับผิดชอบของ 

ส านักชลประทานท่ี 1 – 17 (เป็นการภายใน ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2554) 
5. บันทึกข้อตกลงระหว่างกรมชลประทานกับกรมการขนส่งทางบก เรื่อง ก าหนดเส้นทาง 

การเดินรถรับส่งคนโดยสารในเขตทางชลประทาน ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2532) 
 
 

*********************** 
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บทที ่4 
การต่ออายุหนังสืออนุญาต 

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

 หนังสืออนุญาตมีหลายประเภท ดังท่ีกล่าวไว้ในบทท่ี 2 หนังสืออนุญาตบางประเภทไม่มีการก าหนด
ระยะเวลาการอนุญาต แต่บางประเภทจ าเป็นต้องก าหนดระยะเวลาการอนุญาตไว้เพื่อด าเนินการ เช่น
ตรวจสอบโครงสร้างของอาคาร การบ ารุงรักษา การตรวจสอบสภาพของการใช้งาน การตรวจสอบผลกระทบ
ต่อการชลประทาน เช่นกรณี การระบายน้ าลงทางน้ าชลประทานท่ีไม่ได้ค่ามาตรฐานตามท่ีกรมชลประทาน
ก าหนด เป็นต้น 

 หนังสืออนุญาตประเภทที่ไม่ก าหนดระยะเวลาการอนุญาต มีดังนี้ 
 1. การก่อสร้างสะพานถาวร เช่น สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (ผ.ย. 37) เนื่องจากอาคารท่ีก่อสร้างเป็น
อาคารถาวรมั่นคงแข็งแรง มีอายุการใช้งานนาน 
 2. การขออนุญาตให้ก่อสร้างถนน/ปรับปรุงถนน (ผ.ย.40) เนื่องจากถนนท่ีก่อสร้างหรือปรับปรุงเป็น
ถนนของกรมชลประทาน การดูแลรักษาเป็นหน้าท่ีของกรมชลประทาน 
 3. การขออนุญาตให้ขุดลอก (ผ.ย.43) เนื่องจากการขุดลอกเป็นการดูแล บ ารุงรักษา ของกรม
ชลประทาน ซึ่งเป็นภารกิจท่ีด าเนินการแล้วเสร็จในครั้งเดียว 
 4. การขออนุญาตท าทางเช่ือม (ผ.ย. 53) เนื่องจากเป็นส่ิงก่อสร้างท่ีถาวร มั่นคง แข็งแรง มีอายุการใช้
งานนาน 

 หนังสืออนุญาตประเภทที่ก าหนดระยะเวลาการอนุญาต มีดังนี้ 
 1. การขออนุญาตให้ก่อสร้างสะพาน (ผ.ย.37) กรณีสะพานข้ามทางน้ าชลประทานท่ีช่วงกลางยกปิด – 
เปิดได้ ให้ก าหนดอายุการอนุญาต คราวละไม่เกิน 5 ปี การขออนุญาตก่อสร้างสะพานช่ัวคราวให้ก าหนดอายุ
การอนุญาตคราวละไม่เกิน 3 ปี 
 2. การขออนุญาตให้ฝังท่อ/วางท่อ (ผ.ย.38) ทุกชนิด เช่น ท่อประปา ท่อสูบน้ าดิบ ท่อก๊าซ ท่อน้ ามัน
ก าหนดระยะเวลาการอนุญาต คราวละไม่เกิน 5 ปี 
 3. การขออนุญาตปักเสา/พาดสาย/ร้อยสายไฟฟ้า/โทรศัพท์ (ผ.ย.39) ก าหนดระยะเวลาการอนุญาต
คราวละไม่เกิน 5 ปี 
 4. หนังสืออนุญาตให้ก่อสร้างส่ิงปลูกสร้างเป็นการช่ัวคราวในเขตท่ีดินกรมชลประทาน  (ผ.ย.41) เช่น
การปรับปรุงภูมิทัศน์ ศาลาเอนกประสงค์ ป้ายบอกทาง ป้อมยามต ารวจ ลานกีฬาฯลฯ ก าหนดระยะเวลาการ
อนุญาตคราวละไม่เกิน 5 ปี 
 5. การขออนุญาตให้ใช้ท่ีดินเพื่อฝังท่อระบายน้ าท่ีผ่านระบบบ าบัดน้ าเสีย (ผ.ย.42) ก าหนดระยะเวลา
การอนุญาตคราวละไม่เกิน 3 ปี 
 6. การขออนุญาตก่อสร้างอาคารป้องกันตล่ิงทางน้ าชลประทาน (ผ.ย.44) ก าหนดระยะเวลาการ
อนุญาต คราวละไม่เกิน 5 ปี 

 การต่ออายุหนังสืออนุญาต 
 เมื่อหนังสืออนุญาตครบก าหนดระยะเวลาการอนุญาต หากผู้รับอนุญาตยังมีความประสงค์จะใช้ท่ีดิน 
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บริเวณท่ีขออนุญาตต่อไปอีก ในเงื่อนไขของหนังสืออนุญาตมีการก าหนดระยะเวลาตามข้อความว่า “หนังสือ
อนุญาตฉบับนี้มีก าหนดเวลา....ปี นับต้ังแต่วันถัดจากวันที่ผู้อนุญาตได้ลงนามในหนังสืออนุญาตเป็นต้น
ไป” และมีข้อความ ในย่อหน้าถัดมาว่า “ก่อนครบก าหนดเวลาการอนุญาตถ้าหากผู้รับอนุญาตยังมีความ
ประสงค์จะใช้ที่ดิน ................(ตามประเภทที่ขออนุญาต)............... ต่อไปอีก ก็ให้ท าหนังสือขอต่ออายุ
หนังสืออนุญาตไปยังกรมชลประทาน ก่อนครบก าหนดเวลาอนุญาตไม่น้อยกว่า 30 วัน แต่กรมชลประทาน
สงวนสิทธิที่จะอนุญาตหรือไม่ก็ได้ โดยจะค านึงถึงงานชลประทานเป็นประการส าคัญ” จากข้อความนี้ผู้ขอ
อนุญาตจะต้องยื่นเรื่องขอต่ออายุก่อนครบก าหนดระยะเวลา 30 วันพร้อมแนบหลักฐานการต่ออายุ และ
รายละเอียดการขอต่ออายุหนังสืออนุญาตฉบับดังกล่าว ยื่นเรื่องหรือส่งหนังสือถึงโครงการฯ เจ้าของพื้นท่ีก่อน
ครบก าหนดระยะเวลาการอนุญาตตามเงื่อนไขของหนังสือ ท้ังนี้ก่อนครบก าหนด โครงการฯ เจ้าของพื้นท่ีควร
ตรวจสอบหนังสืออนุญาตท่ีจะครบอายุการอนุญาตและท าหนังสือแจ้งเตือนผู้ขออนุญาตมาต่ออายุหนังสือ
อนุญาตเพื่อให้ทันก่อนวันครบก าหนด 

 หลักฐานประกอบการขอต่ออายุหนังสืออนุญาต 
 1. ส่วนราชการ 
 - หนังสือยื่นเรื่องขอต่ออายุหนังสืออนุญาต 
 - ส าเนาคู่ฉบับหนังสืออนุญาตฉบับแรก รวมทั้งฉบับต่ออายุทุกฉบับ (ถ้ามี) 
 - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/บัตรพนักงานของรัฐ (ลงนามรับรองส าเนา) 
 - กรณีมอบอ านาจจะต้องมีหนังสือมอบอ านาจจากส่วนราชการ (ลงนามรับรองส าเนา) 
 2. รัฐวิสาหกิจ 
 - หนังสือยื่นเรื่องขอต่ออายุหนังสืออนุญาต ลงนามโดยผู้แทนรัฐวิสาหกิจหรือผู้ได้รับมอบอ านาจ 
 - ส าเนาคู่ฉบับหนังสืออนุญาตฉบับแรก รวมทั้งฉบับต่ออายุทุกฉบับ (ถ้ามี) 
 - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/บัตรประจ าตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ลงนามรับรองส าเนา) 
 - กรณีมอบอ านาจต้องท าเป็นหนังสือมอบอ านาจพร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท 
 3. นิติบุคคล/บุคคลธรรมดา 
 - หนังสือยื่นเรื่องขอต่ออายุหนังสืออนุญาต 
 - ส าเนาคู่ฉบับหนังสืออนุญาตฉบับแรก รวมทั้งฉบับต่ออายุทุกฉบับ (ถ้ามี) 
 - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน, ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต (ลงนามรับรองส าเนา) 
 - ถ้ามีการมอบอ านาจจะต้องท าเป็นหนังสือมอบอ านาจ ติดอากรแสตมป์ 30 บาท พร้อมส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอ านาจและของผู้รับมอบอ านาจ (ลงนามรับรองส าเนา) 
 - หากเป็นบริษัท ห้างหุ้นส่วนผู้มีสิทธิลงนามในหนังสือมอบอ านาจจะต้องเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน
ผู้จัดการผู้มีอ านาจตามหนังสือของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (ลงนามรับรองส าเนา) 
 - ต้นฉบับหนังสือรับรองนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รับรองไม่เกิน 1 
เดือน หรือส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองโดยกรรมการผู้มีอ านาจและประทับตรา
ส าคัญของนิติบุคคลนั้นหรือโดยหุ้นส่วนผู้จัดการผู้มีอ านาจ หรือหนังสือรับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ 

หมายเหตุ : กรณีขอต่ออายุหนังสืออนุญาตระบายน้ าที่ผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียจะต้องเพิ่มหลักฐาน ดังนี ้
- รูปถ่ายอาคารบ าบัดน้ าเสียรวมทั้งระบบยังมีสภาพสมบูรณ์มีประสิทธิภาพในการใช้งาน 
- ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าตามมาตรฐานคุณภาพน้ าท้ิงในทางน้ าชลประทานของกรมชลประทาน 
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 - หนังสือรับรองของหน่วยงานของรัฐท่ีเกี่ยวข้อง หรือชุมชน/ชุมชนท้องถิ่นท่ีรับรองว่าคุณภาพน้ าท้ิง
ไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อการด ารงชีพ 

 ขั้นตอนการต่ออายุหนังสืออนุญาต มีขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้ 
 1. โครงการในฐานะผู้อนุญาต เมื่อได้รับหนังสือขอต่ออายุหนังสืออนุญาตแล้ว จะต้องน าเรื่องเดิม
พร้อมต้นฉบับหนังสืออนุญาตท่ีออกให้ผู้ขออนุญาตฉบับแรกรวมท้ังฉบับต่ออายุ (ถ้ามี) แนบประกอบการ
พิจารณาเพราะจะต้องพิจารณาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามท่ีก าหนดไว้ในหนังสืออนุญาตเมื่อผู้ขอ
อนุญาตได้แนบหลักฐานส าเนาคู่ฉบับหรือส าเนาหนังสืออนุญาตดังกล่าว มาเพื่อประกอบการพิจารณาในการ
ขอต่อหนังสืออนุญาต หากโครงการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้ต่ออายุหนังสืออนุญาตหรือไม่สมควรให้ต่ออายุ
หนังสืออนุญาต ให้สรุปความเห็นพร้อมแนบเรื่องเดิมเสนอส านักชลประทานเพื่อพิจารณา 
 2. ส านักชลประทาน มีหน้าท่ีพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติการต่ออายุหนังสืออนุญาต 
  - กรณีอนุมัติ เมื่อผู้อ านวยการส านักชลประทานมีความเห็นสมควรอนุมัติให้ต่ออายุได้ ให้ส่งเรื่อง
ให้โครงการเจ้าของพื้นท่ีเพื่อด าเนินการต่อไป 
  - กรณีไม่อนุมัติ เมื่อผู้อ านวยการส านักชลประทานมีความเห็นไม่สมควรอนุมัติให้ต่ออายุหนังสือ
อนุญาต ให้ท าหนังสือแจ้งไม่อนุญาต โดยแจ้งเหตุผล ข้อกฎหมายให้ผู้ขออนุญาตทราบ 
 3. โครงการ เมื่อได้รับเรื่องการอนุมัติจากผู้อ านวยการส านักชลประทานแล้ว ให้โครงการออกหนังสือ
อนุญาตให้ต่ออายุ โดยใช้แบบ ผ.ย.55 จ านวน ๔ ชุด พร้อมลงนามในหนังสืออนุญาตในฐานะนายช่าง
ชลประทานเป็นเจ้าพนักงานผู้อนุญาต และให้ผู้รับอนุญาตลงนามในฐานะผู้รับอนุญาต ดังนี้ 
  - ต้นฉบับ เก็บไว้ที่โครงการ 1 ชุด 
  - คู่ฉบับ เก็บไว้ที่ผู้รับอนุญาต 1 ชุด 
  - ส าเนา เก็บไว้ที่ส านักชลประทาน 1 ชุด 
  - ส าเนา เก็บไว้ที่กลุ่มงานการใช้พื้นท่ีด้านชลประทาน 1 ชุด 

 การนับวันเร่ิมต้นและวันครบก าหนดของการต่ออายุหนังสืออนุญาต 
 ในการนับวันเริ่มต้นแห่งระยะเวลาท่ีขยายหรือต่ออายุหนังสืออนุญาตออกไป ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/7 ก าหนดไว้ว่า “ถ้ามีการขยายระยะเวลาออกไปโดยมิได้มีการก าหนดวันเริ่มต้น
แห่งระยะเวลาท่ีขยายออกไปให้นับวันท่ีต่อจากวันสุดท้ายของระยะเวลาเดิมเป็นวันเริ่มต้น” จากข้อกฎหมาย 
ถ้ามีการต่ออายุหนังสืออนุญาตออกไป การนับวันเริ่มต้นของหนังสืออนุญาต จะต้องนับต่อจากวันสุดท้ายของ
ระยะเวลาเดิม คือวันท่ีครบก าหนดอายุหนังสืออนุญาตฉบับแรก 
 ตัวอย่าง หนังสืออนุญาตฉบับแรกลงวันท่ี 25 มกราคม 2554 ก าหนดระยะเวลา 2 ปี ครบก าหนด
วันท่ี 25 มกราคม 2556 ดังนั้น การนับวันเริ่มของวันท่ีต่ออายุหนังสืออนุญาตก็คือวันท่ี 26 มกราคม 2556 ถ้า
ต่ออายุหนังสืออนุญาตให้อีก 2 ปี ก็จะครบก าหนดวันท่ี 25 มกราคม 2558 ฉะนั้นถ้าต่อให้อีก 2 ปี วันเริ่มต้น
ของหนังสืออนุญาตก็คือวันท่ี 26 มกราคม 2558 และก็จะครบก าหนดหนังสืออนุญาตวันท่ี 25 มกราคม 2560 

 การกรอกข้อความในหนังสืออนุญาต ผ.ย.55 
 - ให้ปฏิบัติตามค าอธิบายการกรอกข้อความในหนังสืออนุญาต ผ.ย. 55 (ท่ีแนบ) 
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บทที่ 5 
การให้ค าเสนอแนะ การตรวจสอบติดตามและประเมินผล 

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

 เพื่อให้หน่วยงานของกรมชลประทานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง กรมจึงก าหนดไว้ในระเบียบ
กรมชลประทานว่าด้วยการขอใช้และการจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับท่ีราชพัสดุ  ในความครอบครองของกรม
ชลประทาน พ.ศ.2551 ข้อ 5 ให้ฝ่ายผลประโยชน์และเงินกองทุน ให้ค าเสนอแนะ ติดตามผลการด าเนินการ
ของส านักชลประทานต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
 ความส าคัญของการให้ค าเสนอแนะ ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล นับว่าเป็นขั้นตอนท่ีส าคัญมาก
ท้ังนี้เพราะหากผู้ปฏิบัติงานของส านักงาน/โครงการ ปฏิบัติงานไม่ถูกต้อง แม้เพียงเล็กน้อย เมื่อไม่ได้รับ
ค าแนะน าและไม่มีการตรวจสอบ ผู้ปฏิบัติงานจะไม่ทราบถึงข้อผิดพลาดและยังคงปฏิบัติงานเช่นเดิม ย่อม
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อกรมได้ เพราะการขออนุญาตให้ใช้ท่ีดิน มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ค าส่ัง 
หลักเกณฑ์ และแบบฟอร์ม ท่ีต้องยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติงาน ท้ังยังมีหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องหลายฝ่ายท้ัง
ภายในกรมและหน่วยงานภายนอก หากผู้ปฏิบัติขาดความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจในรายละเอียดทุก
ขั้นตอน ท้ังทางด้านกฎหมายและวิศวกรรมแล้วอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อกรม ท้ังในด้านภาพพจน์ ความ
น่าเช่ือถือ และเกิดความเสียหายต่องานชลประทาน ด้วยเหตุผลดังกล่าวกรมจึงก าหนดให้กลุ่มงานการใช้พื้นท่ี
ด้านชลประทาน ส่วนปรับปรุงบ ารุงรักษา ส านักบริหารจัดการน้ าและอุทกวิทยาท าหน้าท่ีให้ค าเสนอแนะ 
ติดตามผลการด าเนินการของส านักชลประทานต่างๆ 

การให้ค าเสนอแนะ 
 ในการให้ค าเสนอแนะนั้น นอกจากการให้ค าเสนอแนะวิธีการปฏิบัติงานการขออนุญาตเกี่ยวกับการขอ
ใช้และการจัดหาประโยชน์ในท่ีราชพัสดุท่ีเป็นข้อหารือ หรือให้ค าปรึกษากรณีการขออนุญาตท่ัวไปแล้ว ยัง
รวมถึงการพิจารณาการขออนุญาตท่ีเป็นกรณีพิเศษ ไม่เคยมีการขออนุญาตหรือไม่เคยมีการอนุญาตมาก่อน 
ท้ังนี้เพราะในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขออนุญาตใช้ท่ีดินท่ีกล่าวมาท้ังหมดเป็นการขออนุญาตท่ีมี วิธีการ
ปฏิบัติงานและประเภทของการขออนุญาตท่ีสามารถก าหนดวิธีการปฏิบัติ หลักเกณฑ์ด้านวิศวกรรม กฎหมาย 
ระเบียบ ท่ีจะรองรับได้อย่างชัดเจน หากแต่ในทางปฏิบัติจริงอาจมีผู้ขออนุญาตบางราย ขออนุญาตใช้ท่ีดิน
กรณีอื่นๆ นอกเหนือจากท่ีกล่าวมาแล้วในบทท่ี ๒ เป็นเหตุให้ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถพิจารณาด าเนินการได้ ให้
ด าเนินการตามแนวทางดังต่อไปนี้ 
 1. พิจารณาเสนอปัญหาข้ออุปสรรค ข้อคิดเห็นตามล าดับช้ัน เพื่อประชุมหารือร่วมกันภายใน
หน่วยงานเพื่อหาแนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสม 
 2. การขออนุญาตบางกรณีเป็นนโยบายของภาครัฐ เช่น การใช้สถานท่ีราชการจัดเป็นสถานท่ี
ท่องเท่ียว เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวและเศรษฐกิจภายในท้องถิ่น  กรณีดังกล่าวให้น าเข้าสู่กระบวนการ
พิจารณาหาแนวทางร่วมกันกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น กรมชลประทาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประมง
ท้องถิ่น อ าเภอท้องท่ี เจ้าท่าภูมิภาค ป่าไม้จังหวัด อัยการจังหวัด ฯลฯ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน 
ท้ังนี้ ในส่วนของกรมชลประทานแม้จะเป็นนโยบายภาครัฐหากเป็นกรณีท่ีไม่อาจอนุญาตได้  เพราะขัดต่อ
พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 ก็ไม่อาจอนุญาตได้ 
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 3. กรณีท่ีมีปัญหาไม่อาจหาข้อยุติได้ ให้ท าบันทึกหารือกลุ่มงานการใช้พื้นท่ีด้านชลประทาน ส่วน
ปรับปรุงบ ารุงรักษา ส านักบริหารจัดการน ้าและอุทกวิทยา เพื่อพิจารณาปัญหาและแนวทางปฏิบัติ กรณีท่ี
เกี่ยวข้องกับวิธีการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ด้านวิศวกรรม กลุ่ม
งานการใช้พื้นท่ีด้านชลประทานส่วนปรับปรุงบ ารุงรักษา ส านักบริหารจัดการน ้าและอุทกวิทยา จะท าบันทึก
แจ้งตอบเอง กรณีข้อหารือท่ีเกี่ยวข้องกับด้านกฎหมายจะส่งให้ส านักกฎหมายและท่ีดินพิจารณา หากเป็นกรณี
ท่ียุ่งยากและต้องพิจารณาร่วมกัน อาจน าเข้าสู่กระบวนการประชุมหารือผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ส านักกฎหมายและ
ท่ีดิน ส านักออกแบบและสถาปัตยกรรม โดยส านักชลประทาน/โครงการเจ้าของเรื่อง เป็นผู้น าเสนอข้อเท็จจริง
และปัญหา เพื่อหาข้อยุติให้ได้ส าหรับเป็นแนวทางปฏิบัติ 
 อนึ่ง กลุ่มงานการใช้พื้นท่ีด้านชลประทาน ได้รวบรวมค าถาม – ค าตอบ เกี่ยวกับการขออนุญาตต่างๆ 
เป็นรูปเล่ม โดยได้แจกให้ส่งส านักชลประทานและโครงการฯ ไว้ใช้ประโยชน์แล้ว หรือสามารถเรียกดูได้จาก
เว็บไซต์ http://www3.rid.go.th/fad/fad_rev/rev_1.htm 

การตรวจสอบ 
 เพื่อให้การตรวจสอบการปฏิบัติงานของส านักชลประทาน/โครงการมีประสิทธิภาพ กลุ่มงานการใช้
พื้นท่ีด้านชลประทาน ส่วนปรับปรุงบ ารุงรักษา ส านักบริหารจัดการน้ าและอุทกวิทยา จึงได้ก าหนดมาตรฐาน
ในการตรวจสอบโดยจัดท าแบบฟอร์มการตรวจสอบส าเนาหนังสืออนุญาตให้ใช้ท่ีดินและแบบตรวจสอบการต่อ
อายุหนังสืออนุญาตให้ใช้ท่ีดินขึ้น เพื่อให้การตรวจสอบของเจ้าหน้าท่ีกลุ่มงานการใช้พื้นท่ีด้านชลประทานได้
มาตรฐานเดียวกัน โดยส านักชลประทาน/โครงการท่ีออกหนังสืออนุญาตให้ใช้ท่ีดินหรือออกหนังสืออนุญาต
การต่ออายุให้ใช้ท่ีดิน จะต้องส่งส าเนาหนังสืออนุญาตให้กลุ่มงานการใช้พื้นท่ีด้านชลประทานและมีการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการขอใช้ท่ีดินของส านักชลประทาน/โครงการต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี
 ดังนั้น ในส่วนของเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานการขอใช้ท่ีดินจึงต้องมีการศึกษา วิเคราะห์ วิธีการปฏิบัติงาน
ด้านการขอใช้และจัดหาประโยชน์ในท่ีราชพัสดุให้เข้าใจในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงานต้ังแต่การตรวจสอบ
เอกสารต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วน ต้องมีความละเอียดรอบคอบในการตรวจสอบเพื่อมิให้เกิดความผิดพลาดใน
การตรวจสอบ ท้ังยังต้องสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ อย่างมีประสิทธิภาพ ต้อง
ศึกษากฎหมาย ระเบียบหลักเกณฑ์ให้เข้าใจอย่างแม่นย าและติดตามการแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์
ต่างๆ เพือ่ให้สามารถให้ค าแนะน าได้อย่างถูกต้อง ต้องรู้จักใช้วิจารณญาณในการเสนอแนะข้อคิดเห็น วิเคราะห์
ปัญหาให้ถูกต้อง เพื่อประกอบการพิจารณาในการท่ีจะตรวจสอบส าเนาหนังสืออนุญาตและให้ค าเสนอแนะได้
ถูกต้อง เป็นมาตรฐาน ในกรณีท่ีพบความผิดพลาดของส าเนาหนังสืออนุญาตก็จะต้องช้ีแจงข้อผิดพลาด พร้อม
แนะน าวิธีการปฏิบัติท่ีถูกต้องในทุกขั้นตอนได้หรือบางครั้งจะต้องจัดท าตัวอย่างท่ีถูกต้องให้กับผู้ปฏิบัติงานเพื่อ
ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานต่อไป 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าวเจ้าหน้าท่ีงานขอใช้ท่ีดิน  จึงจ าเป็นจะต้องศึกษาและพัฒนาตนเองให้มี
ประสิทธิภาพในการท างาน ติดตามข้อมูลข่าวสารการเปล่ียนแปลงด้านกฎหมายของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ท้ัง
ยังต้องติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ส านักชลประทาน โครงการ ส านักบริหารจัดการ
น้ าและอุทกวิทยา ส านักออกแบบและสถาปัตยกรรม ส านักกฎหมายและท่ีดินเพราะจะต้องท าหน้าท่ีเป็นคน
กลาง ในการแก้ปัญหาให้กับผู้ปฏิบัติงานของส านักงาน/โครงการ ตลอดจนถึงหน่วยงานภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 
เช่น กรมธนารักษ์ กรมเจ้าท่า หน่วยงานผู้ขออนุญาต ฯลฯ 
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วิธีการตรวจสอบส าเนาหนังสืออนุญาต 
 1. ตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ ตามแบบตรวจสอบท่ีกลุ่มงานการใช้พื้นท่ีด้านชลประทาน ส่วน
ปรับปรุงบ ารุงรักษา ส านักบริหารจัดการน้ าและอุทกวิทยา ก าหนดขึ้นใช้เป็นมาตรฐาน 
 2. กรณีตรวจสอบแล้วถูกต้องเสนอผู้อ านวยการส านักบริหารจัดการน้ าและอุทกวิทยาเพื่อทราบ 
 3. กรณีตรวจสอบแล้วไม่ถูกต้อง จะต้องช้ีแจงข้อผิดพลาด ลงในแบบตรวจสอบให้โครงการเจ้าของ
พื้นท่ีทราบและเข้าใจเหตุผล พร้อมท้ังแก้ไขหรือแนบตัวอย่างท่ีถูกต้องให้เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไข และ
ปฏิบัติงานได้ถูกต้องต่อไป 
 4. เมื่อโครงการแก้ไขตามข้อทักท้วงแล้ว จะต้องตรวจสอบอีกครั้งก่อนเสนอผู้อ านวยการส านักบริหาร
จัดการน้ าและอุทกวิทยา เพื่อทราบ 

การติดตามและประเมินผล 
 การติดตาม คือ การตรวจติดตามงานหรือการปฏิบัติงาน เพื่อลดปัญหาท่ีเกิดขึ้นในระหว่างการ
ด าเนินงานการติดตามงานเป็นเครื่องมือท่ีใช้ส าหรับการควบคุมการด าเนินงานเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุง
หรือเปล่ียนแปลงการปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยดีในทันทีท่ีเกิดปัญหาอุปสรรค 
 การประเมินผล คือ การตรวจสอบผลการด าเนินงานในระหว่างท่ีก าลังด าเนินการ หรือภายหลังท่ีการ
ด าเนินการส าเร็จเสร็จส้ินไปแล้ว 
 องค์ประกอบของการติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 1. มีเป้าหมายท่ีชัดเจน มีการก าหนดวางแผนการติดตาม/วัน/เวลา/ผู้ติดตามท่ีแน่นอน โดยก าหนด
เป็นปฏิทินการติดตามประเมินผล 
 2. มีมาตรฐานท่ีแน่นอน 
 3. มีการทบทวนความต้องการของงานอยู่เสมอ 
 4. มีการทบทวนเป้าหมาย/มาตรฐานอยู่เสมอ 
 ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการขอใช้ท่ีดินของกรมชลประทานถูกต้อง  เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบหลักเกณฑ์ จึงก าหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของส านักชลประทาน 

 กระบวนการติดตามและประเมินผล 
 ประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้ 
 1. ก าหนดรายละเอียด 
 โดยวางแผนเพื่อการติดตามและประเมินผล เช่น 
 การวางแผนการปฏิบัติงานประจ าปีในการตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการขอใช้ท่ีดิน
ของส านักชลประทาน เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าจะได้ผลส าเร็จตามท่ีได้วางแผนเอาไว้ หรือสามารถแก้ไขได้
ทันท่วงทีจากการตรวจติดตามในระหว่างด าเนินงาน 
 มีการอบรมการวางแผน การติดตามประเมินผลการด าเนินงานด้านการขอใช้ท่ีดินในความครอบครอง 
ของกรม หรือประชุมซักซ้อมความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าท่ีท่ีต้องไปท าการตรวจประเมินหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
เช่นเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบการตรวจสอบส าเนาหนังสืออนุญาตของส านักชลประทาน  เพื่อให้มีความรู้ความ
เข้าใจ และแนวทางการตรวจสอบประเมินผลท่ีถูกต้องเป็นแนวทางเดียวกัน 
 2. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
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 - มีการประเมินผลการด าเนินงานของส านักชลประทาน โดยการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานจาก
ส าเนาหนังสืออนุญาตให้ใช้ท่ีดิน ตามท่ีกล่าวไว้ในเรื่องการตรวจสอบ 
 - จัดท าทะเบียนฐานข้อมูล โดยลงรายละเอียดข้อมูลของผู้ขออนุญาตใช้ท่ีดิน ทุกส านักชลประทาน
รวมถึงลงทะเบียนในระบบการจัดเก็บเอกสารด้วย 
 3. การรายงานผลการติดตามและประเมินผลงาน 
 การรายงานนั้นเป็นส่ิงส าคัญของการติดตามและประเมินผล เพราะเป็นการสรุปผลการประเมิน
หลังจากติดตามว่าผลงานเป็นอย่างไร เนื่องจากจะต้องมีข้อเสนอแนะ แนวทางในการแก้ไข และท าให้ผู้ถูก
ประเมินสามารถทราบสถานะปัจจุบันในขณะท่ีถูกประเมิน และแนวทางการด าเนินงานต่อไปในอนาคต เช่น 
 - รายงานการตรวจสอบส าเนาหนังสืออนุญาตการขอใช้ท่ีดิน ในความครอบครองของกรมชลประทาน
เสนอ ผส.บอ. ทุกเดือน และรายงานส านักชลประทานทุก 3 เดือน 
 - จัดท ารายงานเสนอผู้บริหาร เพื่อทราบข้อมูลการตรวจสอบส าเนาหนังสืออนุญาตการขอใช้ท่ีดินทุกปี 
 - จัดท าสรุปรายงานเสนอผู้บริหาร เพื่อให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค ท่ีเกิดจากการด าเนินงาน พร้อม
ข้อเสนอแนะ/แนวทางและวิธีการแก้ไขปัญหาหรือปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน ด้านการขอใช้ท่ีดิน 
 น าผลการติดตามประเมินผลการด าเนินงานด้านการขอใช้ท่ีดินไปปรับปรุงการปฏิบัติงานเพื่อแก้ไข
ปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดจากการปฏิบัติงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานท่ีดีขึ้นในอนาคต โดยน าผลการ
ด าเนินงานมาวิเคราะห์ และจัดท าแผนพัฒนาหรือปรับปรุงการปฏิบัติงาน เช่น 

 การพัฒนาด้านการบริหารงาน 
 - มีการแก้ไขปรับปรุง กฎ ระเบียบ ค าส่ังกรม ให้ทันสมัยสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง
กับการด าเนินงานด้านการขอใช้ท่ีดิน 
 - มีการวางแผนก าหนดการติดตาม วัน ผู้ติดตามท่ีแน่นอน โดยก าหนดเป็นปฏิทินการติดตาม
ประเมินผลประจ าเดือน/ประจ าปี 
 - มีมาตรฐานในเชิงคุณภาพของงานท่ีจะต้องด าเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย  ระเบียบ ค าส่ัง
หลักเกณฑ์ ท่ีก าหนดไว้ในแต่ละประเภทของการขออนุญาต ซึ่งกรมได้ก าหนดแบบฟอร์มการขออนุญาต 
แบบฟอร์มการตรวจสอบ และแบบฟอร์มการออกหนังสืออนุญาต เป็นตัวก าหนดมาตรฐานในเชิงคุณภาพ และ
มีประกาศกรมชลประทาน เรื่อง การรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ  พ.ศ. 2552 โดยก าหนด
ระยะเวลาแล้วเสร็จ 24 วันท าการ 
 - มีคู่มือการปฏิบัติงาน ก าหนดขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน เพื่อเป็นเครื่องมือให้เจ้าหน้าท่ีใช้ใน
การปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกันท้ังองค์กร 
 - มีการพัฒนาฐานข้อมูลและจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบ เพื่อสะดวกในการค้นหาและน าไปใช้งาน 

 การพัฒนาด้านบุคลากร 
 - การเสริมความรู้ ความสามารถของบุคลากร ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานด้านการขอใช้ท่ีดินอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง เช่น มีการ
จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
 - โครงการจัดหาความรู้และถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นระบบด้วยวิธีการสอนงาน/การติดตามและ
สังเกตจากผู้บังคับบัญชา ฯลฯ 
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 - มีโครงการฝึกอบรม/สัมมนา/ประชุมช้ีแจง เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะ
และศักยภาพในการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 

 การพัฒนาการใช้เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 
 - น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อทดแทนอัตราก าลังท่ีลดลง สนับสนุนให้มี
การน าเครื่องมือและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มาใช้ร่วมกัน เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและประหยัด 
 - มีเวปไซต์ของหน่วยงานเพื่อใช้เป็นช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ในส่วนของกลุ่มงานการใช้
พื้นท่ีด้านชลประทาน ส่วนปรับปรุงบ ารุงรักษา ส านักบริหารจัดการน้ าและอุทกวิทยา สามารถเรียกดูข้อมูล
การขอใช้ท่ีราชพัสดุได้ท่ี http://www3.rid.go.th/fad/fad_rev/rev_1.htm 
 


























































































































































































































