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ค ำน ำ 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารทั่วไป ด้านการขอใช้และจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุเป็นไปอย่าง

ถูกต้อง  ครบถ้วนตามกระบวนงานในแต่ละด้าน มีมาตรฐาน เป็นแนวทางเดียวกัน มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
สอดคล้องตามแผนการปฏิบัติการจัดการความรู้ของส านักงานชลประทานที่ ๒ / โครงการชลประทานจังหวัด  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ จึงจัดแต่งตั้งคณะท างานจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน (Work manual) ของฝ่าย
บริหารทั่วไป   ประกอบด้วย 

๑. ส ารวจ ค้นคว้า จัดหา รวบรวม รายละเอียดข้อมูล วิเคราะห์ ศึกษาข้อมูล เก็บข้อมูลเพ่ือน้ า
มาจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 

๒. จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน  (Work manual)   ของฝ่ายบริหารทั่วไป ให้สอดคล้องกับคู่มือ
การปฏิบัติงาน(Work manual)  ของกรมชลประทานและกฎหมาย ระเบียบ ค าสั่งที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้แล้วเสร็จ
ตามแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ของส านักงานชลประทานที่ ๒ และแผนยุทธศาสตร์ของกรมชลประทาน   

๓. ตรวจสอบ กลั่นกรองคู่มือการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง 

๔. ปรับปรุง อบรม เผยแพร่การใช้คู่มือการปฏิบัติงาน ให้กับบุคคล กลุ่มเป้าหมายได้รับรู้และ
เข้าใจ เพ่ือน าไปปฏิบัติให้สอดคล้องกัน 

๕. ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลคู่มือการปฏิบัติงาน พัฒนาให้เป็นปัจจุบัน และใช้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน 

๖. จัดท ารายงานผลการด าเนินงานจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน ให้กับคณะท างานจัดการความรู้
ส านักงานชลประทานที่ ๒ และผู้บริหารทราบ 

๗. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 ทั้งนี้ในส่วนของคู่มือฉบับนี้ ที่ประชุมคณะท างานมีความเห็นว่าที่ดินในความครอบครองของ 
กรมชลประทานมีหลายประเภท จึงมีมติให้จัดท าคู่มือโดยรวมที่ดินของรัฐประเภทอ่ืนที่กรมชลประทาน ใช้
ประโยชน์นอกเหนือจากท่ีราชพัสดุไว้ด้วย 

คณะท างานหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการปฏิบัติงานด้านการขอใช้ที่ราชพัสดุและที่ดินของรัฐ 
ประเภทอ่ืนที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร รวมทั้งเป็นแนวทางให้เจ้าหน้าที่ 
ผู้ปฏิบัติงานของส านักงานชลประทานที่ ๒ / โครงการชลประทานจังหวัด สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องมี
ประสิทธิภาพ เป็นมาตรฐานเดียวกัน ส่งผลคือความถูกต้องในภาพรวมของกรมชลประทาน รวมทั้งเป็นประโยชน์
แก่ผู้สนใจ ทั่วไป 
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คู่มือกำรปฏิบัตงิำน  (Work  Manual) 
กระบวนกำร  บริหำรที่รำชพัสดุ 

 
1. วัตถุประสงค ์

1)   การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานนี้เป็นการน่าเสนอกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการ    
ขออนุญาตใช้ที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน และที่ดินชองรัฐประเภทอ่ืนที่กรมชลประทาน 
ใช้ประโยชน์ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

2)   เพ่ือให้เจ้าหน้าที่และบุคคลภายนอกผู้ขอใช้ที่ราชพัสดุและที่ดินของรัฐประเภทอ่ืน ได้รับทราบ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน ในรายละเอียดให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ด าสั่ง และหลักเกณ ฑ์ ที่
เกี่ยวข้อง 

3)   เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ของกรมชลประทานน่าไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ตามกระบวนงานขอใช้         
ที่ราชพัสดุและที่ดินของรัฐประเภทอ่ืนให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

4)   เพ่ือให้บุคคลภายนอกผู้ขอใช้ที่ราชพัสดุและที่ดินของรัฐประเภทอ่ืนปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎหมาย      
กฎ ระเบียบ ประกาศ ด าสั่ง และหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 

5)   เพ่ือให้ผู้สนใจน่าไปใช้ในการศึกษาเพ่ิมเติม และเป็นคู่มือให้กับเจ้าหน้าที่ผู้เริ่มปฏิบัติงานให้สามารถ 
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับผู้ปฏิบัติงาน 

6)   เพ่ือให้ผู้บริหารสามารถติดตามการปฏิบัติงานได้ทุกข้ันตอน 
7)   เพ่ือใช้ประกอบการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การปฏิบัติงานตามค ารับรองปฏิบัติราชการ   

กรมชลประทาน 
8 )   เพ่ือสร้างมาตรฐานการปฏิบัติ งานให้แก่ เจ้ าหน้ าที่  สามารถสนองตอบต่อยุทธศาสตร์              

กรมชลประทาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒ 

 

2. ขอบเขต 

ขอบเขตของคู่มือการปฏิบัติงานการขอใช้ที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทานมีขอบเขต
ที่ดินดังต่อไปนี้ 

 1)  ผู้ขอเช้าท าประโยชน์โดยการขอใช้ได้แก่ กระทรวง ทบวง กรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรอ่ืนของรัฐ และให้หมายความรวมถึง รัฐวิสาหกิจ นิติบุคคล บุคคลธรรมดา 
 2)  พ้ืนที่ที่ขอใช้ประโยชน์  แบ่งเป็น 2 ประเภท คือที่ ราชพัสดุ ในความครอบครองของ           
กรมชลประทาน 
               ๓ ) ก าหนดประเภทของการขออนุญาตขอใช้และการจัดหาประโยชน์โดยวิธจีัดท าสัญญาต่างตอบ
แทนอ่ืน นอกเหนือจากการจัดให้เช่า แบ่งได้ 1๔ ประเภท  
 4) ให้ถือปฏิบัติตาม กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ด าสั่ง และหลักเกณฑ์ชองกรมชลประทาน 
กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง และชองส่วนราชการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 

 

3. ค ำจ ำกัดควำม 
 นิยามของค าจ ากัดความ อ้างอิงตามที่มาของกระทรวงการคลัง 

นิยามของค าต่อไปนี้ตามความหมายของ มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518       
“ที่รำชพัสดุ” หมายความว่า อสังหาริมทรัพย์อันเป็นทรัพย์สินชองแผ่นดินทุกชนิด เว้นแต่สาธารณสมบัติของ
แผ่นดิน ดังต่อไปนี้ 
 (1) ที่ดินรกร้างว่างเปล่า และที่ดินซึ่งมีผู้เวนคืนหรือทอดทิ้งหรือกลับมาเป็นของแผ่นดินโดย
ประการอื่น ตามกฎหมายที่ดิน 
 (2) อสังหาริมทรัพย์ส าหรับพลเมืองใช้ หรือสงวนไว้เพ่ือประโยชน์ของพลเมืองใช้ร่วมกัน เป็นต้นว่า 
ที่ชายตลิ่ง ทางน้ า ทางหลวง ทะเลสาบ 

ส่วนอสังหาริมทรัพย์ของรัฐวิสาหกิจที่เป็นนิติบุคคลและขององค์กรปกครองส่วนท้องลิ่นไม่ถือว่าเป็นที่ 
ราชพัสดุ 

นิยามของค าต่อไปนี้ตามความหมายชองกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล 
บ ารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2545 

ผู้ขอใช้ที่รำชพัสดุ หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม องค์กรปกครองส่วนท้องลิ่น หน่วยงาน ของรัฐ
หรือองค์กรอื่นของรัฐที่ขอใช้ที่ราชพัสดุตามกฎกระทรวงนี้ 

ผู้ใช้ที่รำชพัสดุ หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม องค์กรปกครองส่วนท้องลิ่น หน่วยงานของรัฐ 
หรือองค์กรอ่ืนของรัฐที่เป็นผู้ปกครอง ดูแล หรือใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ และให้หมายความรวมถึงรัฐวิสาหกิจที่ 
เป็นนิติบุคคลที่มีสิทธิใช้ที่ราชพัสดุตามกฎหมาย 

นิยามของค าต่อไปนี้ตามความหมายของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ใน       
ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2552 

“กฎกระทรวง” หมายถึง กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้ และ
จัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2545 และ,ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

“กำรจัดท าสัญญำต่ำงตอบแทนอ่ืน” หมายถึง การจัดหาประโยชน์โดยวิธีอ่ืนนอกเหนือจากการจัดให้ 
เช่าตามกฎกระทรวง (เป็นกรณีเอกซนขออนุญาตสร้างสะพาน ทางเชื่อม ปักเสาพาดสายไฟฟ้า วางท่อประปา 
ท่อระบายนี้ วางสายโทรศัพท์ หรือด าเนินการอ่ืนใดในลักษณะเดียวกันในที่ราชพัสดุ ซึ่งกรมธนารักษ์เรียกเก็บ 
ค่าตอบแทน) 

 

 

 

 

 

 

 



๔ 

 

นิยำมของค ำจ ำกัดควำม อ้ำงอิงตำมที่มำของกรมชลประทำน 

นิยามของค าต่อไปนี้ตามความหมายของระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยการขอใช้และการจัดหา 
ประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน พ.ศ. 2551 

“ทีร่ำชพัสดุในควำมครอบครองของกรมชลประทำน” หมายความถึงที่ดิน 4 ประเภท ดังนี้ 

ประเภทที่ 1 ที่ดินบริเวณทางน้ าชลประทาน ซานคลอง เขตดันคลอง เขตพนัง หรือเขตถนน 
ที่มีไว้ส าหรับใช้ประโยชน์เฉพาะกิจการชลประทาน  

                ประเภทที่ 2 ที่ดินเขตอ่างเก็บน้ าและเขตน้ าท่วมที่มีไว้ส าหรับใช้ประโยชน์เฉพาะกิจการ 
                ชลประทาน 

ประเภทที่ 3 ที่ดินเขตหัวงาน เขตท่ีท าการ เขตบ้านพัก สถานีทดลองการใช้น้ าเพ่ือการ 
ชลประทาน 

ประเภทที่ 4 ที่ดินที่สงวนไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในการชลประทาน 
 

 
“กำรขอเข้ำท ำประโยชน์” หมายถึง การขอใช้หรือการขอเช่าที่ราชพัสดุในความครอบครองของ     

กรมชลประทาน 
“กำรจัดหำประโยชน์” หมายถึง การจัดให้เช่า หรือการจัดท าสัญญาต่างตอบแทนอ่ืน นอกเหนือจาก 

การจัดให้เช่า เช่น การให้ใช้โดยมีค่าตอบแทน 
นิยามของค าต่อไปนี้ตามนัยของค าสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 152/2555 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555 

เรื่องมอบอ านาจด าเนินการกรณีหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลอ่ืนขอใช้ที่ดินของรัฐประเภทอ่ืนที่กรมชลประทาน 
ใช้ประโยชน์นอกเหนือจากท่ีราชพัสดุ 

“ที่ดินของรัฐประเภทอ่ืนที่กรมชลประทำนใช้ประโยชน์” หมายถึง ที่ดินที่กรมชลประทานได้ขอใช้ 
ประโยชน์จากส่วนราชการอื่น ตามค าสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 151/2555 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555 เรื่อง 
มอบอ านาจด าเนินการขอใช้ที่ดินของรัฐทุกประเภท อันได้แก่ ที่ดินสาธารณประโยชน์ ที่อุทยานแห่งชาติ ที่      
ป่าสงวนแห่งชาติ ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ที่ดินในเขตนิคมสร้างตนเอง เป็นต้น ทั้งนี้นอกเหนือจากที่ราชพัสดุ
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4. หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
 

หน้าที่ของโครงการชลประทาน โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษา ของกรมชลประทานที่ที่ราชพัสดุ 
นั้นตั้งอยู่และที่ดินของรัฐประเภทอ่ืนที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์ มีดังต่อไปนี้ 

 1) ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับค าร้องด าเนินการตรวจสอบประเภทที่ดินที่ขออนุญาตใช้ว่าเป็นที่ราชพัสดุ หรือ 
ที่ดินของรัฐประเภทอ่ืนที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์นอกเหนือจากท่ีราชพัสดุและคุณสมบัติของผู้ขอเช้าท า 
ประโยชน์ ตลอดจนเอกสารหลักฐานที่จ าเป็นที่ใช้ประกอบค าร้องนั้นโดยเร็ว 
 2) จัดท ารายละเอียดประกอบแผนที่ระบุหมายเลขที่ดินตามหนังสือส าคัญ หรือระวาง หมุด
หลักฐาน เนื้อที่ที่ขอเช้าท าประโยชน์ลงในแผนที่ให้ซัดเจน ส่งให้เจ้าหน้าที่ผู้รับค าร้องเพ่ือจัดท าแบบรายงาน
ตรวจสอบ ที่ดินและการเปรียบเทียบรายละเอียดและผังบริเวณ 
 ๓) ให้ความเห็นทางด้านวิศวกรรม พิจารณาปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ และก าหนดเงื่อนไขเพ่ิมเติม
ตาม กฎหมายว่าด้วยการชลประทานหลวง 
                4) ในกรณีที่ผู้อ านวยการส านักก่อสร้าง หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ของกรมชลประทานที่ที่ราชพัสดุ หรือ
ที่ดินของรัฐประเภทอ่ืนที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์นอกเหนือจากที่ราชพัสดุนั้น ไม่ได้อยู่ในสายการ บังคับ
บัญชาของส านักชลประทาน ให้น่าเสนอผู้อ านวยการตามสายการบังคับบัญชาของตนนั้นพิจารณาให้ ความเห็น
ในการขอใช้ประโยชน์ร่วมกันก่อน 
 5) เสนอผู้อ านวยการส านักงานชลประทานที่ 2 ให้ความยินยอม หรือไม่ให้ความยินยอม 

 ๔.1 หน้ำที่กำรด ำเนินกำรขอใช้ที่รำชพัสดุ 

                      ๔.๑.๑ หนา้ที่ของส านักงานชลประทานที่ 2  
ผู้อ านวยการส านักชลประทานที่ 2 พิจารณาให้ความยินยอม หรือไม่ให้ความยินยอม (ตามระเบียบ   

กรมชลประทานว่าด้วยการขอใช้และการจัดหาประโยชน์ เกี่ยวกับที่ราชพัสดุในความครอบครองของ           
กรม ชลประทาน พ.ศ. 2551 ประกอบกฎหมายว่าด้วยการชลประทานหลวง 

           ๔.1.2 หน้าที่ของกรมธนารักษ์หรือผู้ว่าราชการจังหวัด หรือธนารักษ์พ้ืนที่ผู้รับมอบอ านาจ 
อธิบดีกรมธนารักษ์ หรือผู้ว่าราชการจังหวัด หรือธนารักษ์พ้ืนที่ผู้รับมอบอ านาจ พิจารณา อนุญาตหรือไม่อนุญาต
ให้ใช้ที่ราชพัสดุดังกล่าว แล้วแจ้งให้ส านักงานชลประทานที่ 2 ทราบและด าเนินการต่อไป 
 ๔.1.3 หนา้ที่การออกหนังสืออนุญาตโครงการชลประทาน/โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษา    
ที่ราชพัสดุนั้นตั้งอยู่ 

 
ส านักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทาน/โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาโดยโครงการ แจ้ง   

ผู้ขออนุญาตมาลงนามในหนังสืออนุญาตแล้ว ผู้ขออนุญาตจะเริ่มด าเนินการก่อสร้างได้ภายหลังลงนาม และตาม
เงื่อนไขในหนังสืออนุญาต 
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5. Work   Flow กระบวนกำร 
    ชื่อกระบวนกำร : งานขอใช้ท่ีราชพัสดุในครอบครองของกรมชลประทาน 

ล าดับที ่ ผังกระบวนงาน รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ 

1  

 

   แจ้งตอบ  

ช้ันตอนท่ี 1 ยื่นแบบค าร้อง (ชป.393) พรอ้มเอกสารประกอบการขอ อนญุาต แยกฐานะของผู้ขอ

อนุญาตเป็น 3 ประเภท 

1. ส่วนราชการ 

2. รัฐวิสาหกิจ 

3 .นิติบุคคล/บุคคลธรรมดา 

ผู้ขออนุญาต 

2  

 

 

 

 

ช้ันตอนท่ี 2 ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 

-  ตรวจสอบเอกสาร กรอกรายละเอียดในแบบตรวจสอบ 

- จัดท าแผนที่รปูตัด 

-   ให้ความเห็นทางด้านวิศวกรรม พิจารณาปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ต่องานชลประทาน 

-  พิจารณากฎหมาย กฎ ระเบียบ ฯลฯ    

-  หากไม่ครบถ้วน  แจ้งตอบผู้ขออนุญาต  เพิม่เติมเอกสาร 

-  หากเอกสารถูกต้อง ครบถ้วน  ให้โครงการชลประทาน / โครงการสง่น้ าและบ ารงุรักษา พิจารณา   

ส่งเรื่องใหส้ านักงานชลประทานที่ 2  

โครงการชลประทาน /โครงการส่งน ้าและ

บ ารุงรักษา/ ของทีร่าชพัสดนุั้นตั้งอยู ่

3  ไม่ยินยอม 

 

 

                                              ยินยอม 

 

ช้ันตอนที่ 3 ผู้อ านวยการส านักงานชลประทานที่ 2 พิจารณาให้ความยินยอม  

กรณีไมใ่ห้ความยินยอม (ไม่อนุญาต) 

- ให้ท ำหนงัสอืไมอ่นญุาต โดยแจ้งเหตุผล ข้อกฎหมาย พร้อมแจ้งสทิธิการ อุทธรณ์ภายใน 15 วัน 

นับแต่วันท่ีไดร้ับหนงัสอืแจ้ง  

 กรณีให้ความยินยอม (อนุญาต) 

- ให้ท ำหนงัสอืลงนามแทนกรม ถึงกรมธนารักษ์ หรือผู้ว่าราชการจงัหวัด พร้อมแนบเอกสาร

ประกอบการขออนุญาต และจัดท ำหนังสือแจ้งผู้ขออนุญาตประสานธนารักษ์พื้นที ่

 

ส านักงานชลประทานที่ 2  

4  ไม่อนุญาต 

                                              อนุญาต 

ขั้นตอนท่ี  ๔  พิจารณาอนุญาต/ไม่อนุญาต ของกรมธนารักษ์ กรมธนารกัษ์ / 

ผู้ว่าราชการจังหวัด ที่ที่ราชพัสดุน้ันต้ังอยู ่

5  

 

        อนุญาต 

ช้ันตอนท่ี ๕ รับหนังสือแจ้งผลการพจิารณาจากกรมธนารักษ์ หรือผู้ว่าราชการจงัหวัด หรอืธนารักษ์

พื้นที่ผูร้ับมอบอ านาจ 

- กรณีไม่อนุญำต  ให้ส านักงานชลประทานท าหนังสือลงนามแทนกรมแจ้ง ตอบผู้ขออนญุาตให้ไปใช้

สิทธิ  

  อุทธรณ์ไปยังกรมธนารักษ์  โดยตรง 

- กรณีอนุญำต ส่งเรื่องใหเ้ครงการออกหนงัสอือนุญาต 

ส านักงานชลประทานที่ 2  

6  

 

 

 

                                              อนุญาต 

ช้ันตอนท่ี ๖ โครงการชลประทาน/ โครงการสง่น้ าและบ ารงุรักษา จัดท าหนังสืออนญุาต 4 ชุด 

พร้อมลงนามในหนังสืออนญุาต  ในฐานะนายช่างชลประทานซึ่งเป็นเจ้าหนักงานผูอ้นุญาต 

- ต้นฉบับเกบ็โครงการ 

- คู่ฉบับสง่ใหผู้้รบัอนุญาต 

- ส าเนาใหส้ านักงานชลประทานที่ 2  จ านวน 3 ชุด  

 โครงการชลประทาน /โครงการส่งน้ าและ 

บ ารุงรักษา/ของที่ราชพสัดุน้ันต้ังอยู ่

7  ขั้นตอนท่ี ๗  ผู้ขออนุญาตลงนามในหนังสืออนุญาตในฐานะผู้รบัอนุญาตแล้วจึงเริ่มด าเนินการ

ก่อสร้าง ตามแจง้ขอได้ 

โครงการชลประทาน /โครงการสง่น้ าและ 

บ ารุงรักษา/ของที่ราชพสัดุน้ันต้ังอยู ่

ผู้ขออนุญาตยื่นค ารอ้งตาม
แบบ ชป.๓๙๓ 

โครงการชลประทาน/โครงการส่งน  าและ
บ ารุงรักษา 

ส านักงาน 
ชลประทานที่ ๒ 

กรมธนารักษ์แจ้งผลการพิจารณา 

ต่อส านักงานชลประทาน 

 

ส านักงานชลประทานท่ี 2 

โครงการจัดท าหนังสืออนุญาต 

ผู้ขออนุญาต 

ส าเนาหนังสืออนุญาต 
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6. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนกำรขอใช้ที่รำชพัสดุในควำมครอบครองของกรมชลประทำน 

๖.1  กำรขออนุญำตใช้ท่ีรำชพัสดุ 

ผู้ขออนุญาตยื่นค าร้องขอใช้ที่ดินต่อโครงการชลประทาน / โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาที่ดินนั้น
ตั้งอยู่ โดยมีหลักฐานประกอบค าขออนุญาตของผู้ขออนุญาตใช้ที่ดิน จ านวน 4 ชุด แบ่งได้ดังนี้ 

      ๖.1.1 สว่นราชการ (กระทรวง ทบวง กรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐ 
หรือองค์กรอ่ืนของรัฐ) 
     1) ยื่นค าร้องขอใช้ที่ดิน (แบบ ชป.393) ลงนามโดยผู้แทน กระทรวง ทบวง กรม 
องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐ องค์กรอื่นของรัฐ หรือผู้รับมอบอ านาจ (มีหนังสือมอบอ านาจ) 
     2) แผนที่แสดงจุดที่ขออนุญาต แบบแปลน แผนผังที่แสดงรูปตัดตรงบริเวณที่ขอ
อนุญาต (ขนาด A1) พร้อมรายการค านวณ ที่มีวิศวกรซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตาม
พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 ลงนามรับรอง โดยใช้เฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมตามสาขาที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงก าหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือ รับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
    ๓) ส าเนาหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ผู้ควบคุมการ
ก่อสร้าง (ลงนาม รับรองส าเนา) โดยใช้เฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตาม
สาขาที่ก าหนดไว้ ในกฎกระทรวงก าหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และ
หนังสือรับรองของผู้ ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ระหว่างท าการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างใบอนุญาตต้องไม่
หมดอายุ) 

  ๖.1.2 รฐัวิสาหกิจ 

    1) ยื่นค าร้องขอใช้ที่ดิน (แบบ ชป.393) ลงนามโดยผู้แทนรัฐวิสาหกิจ หรือผู้ได้รับ
มอบอ านาจ (มีหนังสือมอบอ านาจพร้อมทั้งติดอากรแสตมป์ 30 บาท) 
    2) แผนที่แสดงจุดที่ขออนุญาต แบบแปลน แผนผังที่แสดงรูปตัดตรงบริเวณที่ขอ
อนุญาต (ขนาด A1) พร้อมรายการค านวณ ที่มีวิศวกรซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตาม
พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 ลงนามรับรอง โดยใช้เฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมตามสาขา ที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงก าหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
              3) ส าเนาหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ผู้ควบคุมการก่อสร้าง 
(ลงนาม รับรองส าเนา) โดยใช้เฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขา      
ที่ก าหนดไว้ใน กฎกระทรวงก าหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ .ศ. 2550 และ
หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ระหว่างท าการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างใบอนุญาตต้องไม่
หมดอายุ) 

                       ๖.1.3 นิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา 

               1) ยื่นค าร้องขอใช้ที่ดิน (แบบ ชป.393) 
      2) ต้นฉบับหนังสือรับรองนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
รับรองไม่เกิน 1 เดือน หรือส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองโดยกรรมการผู้มีอ านาจ



๘ 

 

และ ประทับตราส าคัญของนิติบุคคลนั้น หรือโดยหุ้นส่วนผู้จัดการผู้มีอ านาจ หรือหนังสือรับรองนิติบุคคลทาง 
อิเล็กทรอนิกส์ 
    ๓) ส าเนาบัตรประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต (ลงนามรับรองส าเนา) 
    ๔) ถ้ามีการมอบอ านาจ ต้องท าเป็นหนังสือมอบอ านาจ ติดอากรแสตมป์ 30 บาท 
พร้อมส าเนา บัตรประจ าตัวประซาซน ส าเนาทะเบียนบ้าน ของผู้มอบอ านาจและซองผู้รับมอบอ านาจ (ลงนาม
รับรองส าเนา) 
  
    ๕) หากเป็นบริษัท ห้างหุ้นส่วน ผู้มีสิทธิลงนามในหนังสือมอบอ านาจ จะต้องเป็น
กรรมการหรือ หุ้นส่วนผู้จัดการผู้ที่มีอ านาจตามหนังสือซองกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (ลงนาม
รับรองส าเนา) 
    ๖) ส าเนาโฉนดที่ดินของผู้ขออนุญาต (ลงนามรับรองส าเนา) ใช้ประกอบการ        
ขออนุญาตบางประเภท 
    ๗) กรณีที่ดินซองผู้ขออนุญาต ตามข้อ 6.1.3 (6) มีบุคคลหลายบุคคลเป็นเจ้าของ
กรรมสิทธิ์รวม ดังปรากฏรายละเอียดในโฉนดที่ดินที่แนบ เจ้าของกรรมสิทธิ์รวมทั้งหมดจะต้องลงนามในฐานะผู้
ขออนุญาตตามแบบฟอร์มขออนุญาต ใช้ที่ราชพัสดุ (ชป.393) ทุกราย หรือมอบอ านาจให้บุคคลใดกระท าการ
แทน โดยต้องท าเป็นหนังสือมอบอ านาจ ติดอากรแสตมป์ 30 บาท พร้อมส าเนาบัตรประชาชน ส าเนาทะเบียน
บ้าน ของผู้มอบอ านาจ และ ของผู้รับมอบอ านาจ (ลงนามรับรองส าเนา) 
    ๘) กรณีท่ีดินของผู้ขออนุญาตติดภาระจ านอง ต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้รับจ านอง 
    ๙) แผนที่แสดงจุดที่ขออนุญาต แบบแปลน แผนผังที่แสดงรูปตัดตรงบริเวณที่         
ขออนุญาต (ขนาด A1) พร้อมรายการค านวณ ที่มีวิศวกรซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตาม
พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 ลงนามรับรอง โดยใช้เฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมตามสาขาที่ก าหนดไว้ใน กฎกระทรวงก าหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
   ๑๐) ส าเนาหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ผู้ควบคุมการ
ก่อสร้าง (ลงนาม รับรองส าเนา)โดยใช้เฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตาม
สาขาที่ก าหนดไว้ใน กฎกระทรวงก าหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และ
หนังสือรับรองของ ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ระหว่างท าการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างใบอนุญาต ต้องไม่
หมดอายุ) 

 ๖.2 กำรด ำเนินกำรตรวจสอบกำรขอใช้ที่รำชพัสดุ 
       ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับค าร้องด าเนินการตรวจสอบประเภทที่ราชพัสดุ และคุณสมบัติของผู้ขอเข้า 

ท าประโยชน์ ตลอดจนเอกสารหลักฐานที่จ าเป็นที่ใช้ประกอบค าร้องนั้นโดยเร็ว 
๑) ถ้าค าร้องนั้น ขัดกับหลักเกณฑ์การขอใช้ หรือการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุในความ  

ครอบครองซองกรมชลประทาน และกฎหมายว่าด้วยการชลประทานหลวง ให้เจ้าหน้าที่ผู้ รับค าร้องท าหนังสือ 
ตอบ แจ้งข้อขัดข้องให้ผู้ขอเช้าท าประโยชน์ทราบโดยตรง ภายใน 7 วันท าการ นับแต่จันรับค าร้อง 
              ๒)  หากค าร้องนั้นถูกต้อง ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับค าร้องมีหนังสือแจ้งผู้ขอเข้าท าประโยชน์ (ผู้ขอ
อนุญาต) ภายใน 3 วันท าการและให้ผู้ขออนุญาตจัดท าแผนที่และผังบริเวณที่ราชพัสดุที่ขอใช้นั้น พร้อมท า
รายละเอียดประกอบแผนที่ระบุหมายเลขที่ดินตามหนังสือส าคัญหรือระวางหมุดหลักฐาน เนื้อที่ที่ ขอเช้าท า
ประโยชน์ลงในแผนที่ ให้ซัดเจน รวมทั้งน่าส่งแบบแปลน รูปตัด ซึ่งแสดงรายละเอียดซองสิ่งปลูกสร้าง ที่จะขอ
อนุญาตด าเนินการในที่ดินที่ขอใช้นั้น ส่งให้เจ้าหน้าที่ผู้รับค าร้อง เพ่ือจัดท าแบบรายงานตรวจสอบที่ดิน และ
เปรียบเทียบรายละเอียดผังบริเวณ ต่อไป 



๙ 

 

 
              3) เจ้าหน้าที่ของโครงการชลประทาน / โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาผู้รับค าร้อง ต้อง

จัดท าแผนที่แสดงจุดขออนุญาต ผังบริเวณ และรูปตัด ณ จุดขออนุญาตก่อสร้าง โดยรายละเอียดข้างต้นนี้ต้อง
ผ่านการลงนามเห็นขอบ อนุมัติในแบบและ รายละเอียดจากผู้มีอ านาจตามกรอบแบบเอกสารที่กรมชลประทาน
ก าหนดแนบท้ายคู่มือนี้ 

             4) จัดท ารายงานตรวจสอบการขออนุญาต 
              5) ให้ความเห็นทางด้านวิศวกรรม พิจารณาปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ต่องานชลประทานให้ 
เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง และหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 
              6) หากมีความจ าเป็นจะก าหนดเงื่อนไขพิเศษนอกเหนือจากเงื่อนไขในหนังสืออนุญาต
ก าหนดได้แต่ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง และหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 
             7) ให้ผู้มีอ านาจที่โครงการชลประทาน / โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาก าหนดไว้ ลงนาม
ก ากับในแบบแปลน รูปตัด ซึ่งแสดงรายละเอียดของ สิ่งปลูกสร้าง ที่ผู้ขออนุญาตน าส่งทั้งหมด เพ่ือน าเสนอ
ผู้อ านวยการสายการบังคับบัญชาต่อไป 
            8) ในกรณีท่ีผู้อ านวยการโครงการชลประทาน / โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาที่ราชพัสดุนั้น 
อยู่ใน สายการบังคับบัญชาของส านักงานชลประทานที่ 2 ให้น าเสนอผู้อ านวยการส านักงานชลประทานที่ 2 ให้
ความยินยอม หรือไม่ใหค้วามยินยอมต่อไป 
                       9) ในกรณีที่ผู้อ านวยการส านักงานก่อสร้างที่ราชพัสดุนั้นไม่ได้อยู่สายการบังคับบัญชาของ
ส านักงานชลประทานให้น าเสนอตามสายการบังคับบัญชา ของตนนั้น พิจารณาให้ความเห็นในการขอใช้
ประโยชน์ร่วมกันก่อน แล้วจึงน่าเสนอผู้อ านวยการส านักงานชลประทานที่ 2 ให้ความยินยอม หรือไม่ให้ความ
ยินยอมต่อไป 

       ๖.๓  กำรพิจำรณำของส ำนักงำนชลประทำนที่ ๒ 

    ๑) ผู้อ านวยการส านักงานชลประทานที่ 2 ด าเนินการพิจารณาให้ความยินยอมหรือไม่ให้
ความยินยอม (ตามระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยการขอใช้และการจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุในความ
ครอบครอง ของกรมชลประทาน พ.ศ. 2551 ประกอบกฎหมายว่าด้วยการชลประทานหลวง) 
 
    ๒) กรณีให้ความยินยอม (อนุญาต) ให้ท าหนังสือลงนามแทนกรมชลประทาน ก าหนด
เงื่อนไข (ถ้ามีตามข้อ 6.2 (5) พร้อมเอกสารการขออนุญาตให้กรมธนารักษ์หรือผู้ว่าราชการจังหวัด หรือธนา
รักษ์พ้ืนที่ ผู้รับมอบอ านาจพิจารณา และส่งส าเนาแจ้งผู้ขออนุญาต รับทราบต่อไป 
   ๓) กรณีไม่ให้ความยินยอม (ไม่อนุญาต) ให้ท าหนังสือไม่อนุญาตโดยแจ้งเหตุผล ข้อกฎหมาย 
ให้ผู้ขออนุญาตทราบ 

 
 ๖.๔ กำรพิจำรณำของกรมธนำรักษ์หรือผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดหรือธนำรักษ์พ้ืนที่ผู้รับมอบอ ำนำจ 

  ๑) เมื่ออธิบดีกรมธนารักษ์ หรือผู้ว่าราชการจังหวัด หรือธนารักษ์พ้ืนที่ผู้รับมอบอ านาจ 
พิจารณา อนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุดังกล่าวแล้ว จึงให้ผู้ขออนุญาตช าระค่าทดแทนการใช้ประโยชน์ และแจ้งการ
อนุญาต ใช้ให้กรมชลประทานทราบและด าเนินการต่อไป 

 ๒ ในกรณีอธิบดีกรมธนารักษ์ หรือผู้ว่าราชการจังหวัด หรือธนารักษ์พ้ืนที่ผู้รับมอบอ านาจ 
พิจารณาไม่อนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุดังกล่าว จะแจ้งการไม่อนุญาตใช้ให้ผู้ขออนุญาต และส านักงานชลประทานที่ 
2 ทราบ ต่อไป 



๑๐ 

 

 ๖.๕ กำรออกหนังสืออนุญำต 

   เมื่ออธิบดีกรมธนารักษ์ หรือผู้ว่าราชการจังหวัด หรือธนารักษ์พ้ืนที่ผู้รับมอบอ านาจ พิจารณา 
อนุญาตให้ใช้ที่ดิน(ท่ีราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน และผู้ขอใช้ที่ดินได้ช าระค่าทดแทนการใช้
ประโยชน์ พร้อมลงนามในบันทึกค ายินยอมปฏิบัติ ตามเงื่อนไขในแบบกรมธนารักษ์แล้ว จึงมีหนังสือแจ้งการ
อนุญาตให้ส านักงานชลประทานที่ 2 ทราบ และต่อมาเมื่อส านักงานชลประทานที่ 2 โดยโครงการแจ้งผู้        
ขออนุญาตมาลงนามในหนังสืออนุญาต ผู้ขออนุญาตจึงจะเริ่มด าเนินการ ก่อสร้ างได้ภายหลังลงนามและตาม
เงื่อนไขในหนังสืออนุญาต 
 

หนังสืออนุญาต มีการจัดท าจ านวน ๕ ชุดดังนี้  
-    ต้นฉบับ เก็บไว้ที่โครงการ 1 ชุด 
- คู่ฉบับ เก็บไว้ที่ผู้รับอนุญาต 1 ชุด 
- ส าเนา เก็บไจ้ที่ส านักงานชลประทานที่ 2  3 ชุด  

(เพ่ือด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป) 
 

กรณีขออนุญาตใช้ที่ราชพัสดุ เพ่ือประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดยใช้ประโยชน์ร่วมกับกรมชลประทาน จะต้อง
ช าระค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตามเงื่อนไขที่กรมธนารักษ์ก าหนด และให้ผู้
ขออนุญาตน าหลักฐานการช าระเงินมายืนยันเพ่ือจะได้ด าเนินการออกหนังสือที่ดินเพ่ือนกรมชลประทาน เป็น
หลักฐานต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



๑๑ 

 

7. มำตรฐำนงำน 
 การด าเนินงานเกี่ยวกับการขอใช้ที่ราชพัสดุ มีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ตามประกาศกรม 

ชลประทาน เรื่อง การรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ พ.ศ. 2552 โดยการขอใช้ที่ราชพัสดุในความ 
ครอบครองของกรมชลประทาน ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ 24 วันท าการ 

ส าหรับมาตรฐานในเชิงคุณภาพของงาน จะต้องด าเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ประกาศ ด าสั่ง หลักเกณฑ์ที่ก าหนดไวในแต่ละประเภทของการขออนุญาต ซึ่งกรมชลประทานได้ก าหนด 
แบบฟอร์มการขออนุญาต แบบฟอร์มการตรวจสอบ และแบบฟอร์มการออกหนังสืออนุญาตเป็นตัวก าหนด 
มาตรฐานในเซิงคุณภาพ 

 
8. ระบบติดตำมประเมินผล 

    มาตรฐานในการติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามแผนการด าเนินงานของกลุ่มงานการใช้
พ้ืนที่ด้านชลประทาน ส่วนปรับปรุงบ ารุงรักษา ส านักบริหารจัดการน ้าและอุทกวิทยา มีดังนี้ 

   -   การตรวจสอบส าเนาหนังสืออนุญาตจากแบบตรวจสอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดิน/การต่ออายุ 
ตามที่กลุ่มงานการใช้พ้ืนที่ด้านชลประทานก าหนดขึ้น เพ่ือให้การตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ได้มาตรฐาน
เดียวกัน 
  -   การติดตามผลการด าเนินการจากฐานข้อมูลการขอใช้ที่ราชพัสดุและที่ดินของรัฐประเภทอ่ืนที่    

กรมชลประทานใช้ประโยชน์ กรณีที่มีการแก้ไขส าเนาหนังสืออนุญาต หรือมีการต่ออายุหนังสืออนุญาต กลุ่มงาน
การใช้พื้นท่ีด้านชลประทนจะได้มีหนังสือแจ้งให้โครงการฯ ด าเนินการ 

    -   การประเมินผลจากฐานข้อมูลโดยทุกสิ้นปี กลุ่มงานการใช้พ้ืนที่ด้านชลประทานจะได้สรุปจ านวน 
การขออนุญาตใช้ที่ราชพัสดุ และที่ดินของรัฐประเภทอ่ืนที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์ รายงานกรมชลประทาน 
เพ่ือทราบจ านวนการขออนุญาตโดยแยกสรุปแต่ละส านักงานชลประทาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 

 

9. เอกสำรอ้ำงอิง 
 เอกสำรอ้ำงอิงชองกรมธนำรักษ์ กระทรวงกำรคลัง 

- พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 
           -   กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์ 
เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2545 
           -   กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์ 
เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 
           -   กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์ 
เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 
           -   ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2552 
           -   ค าสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 296/2553 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2553 เรื่อง หลักเกณฑ์การก าหนดอัตรา 
ค่าเช่าค่าทดแทนและค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ 
           -   ค าสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 508/2553 ลงวันที่ 20 กันยายน 2553 เรื่อง มอบอ านาจให้ธนารักษ์พ้ืนที่ 
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธนารักษ์ 
           -   ค าสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 509/2553 ลงวันที่ 20 กันยายน 2553 เรื่อง มอบอ านาจให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัด ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธนารักษ์ 
 

   เอกสำรอ้ำงอิงของกรมชลประทำน 

          -   พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 และท่ีแกไชเพ่ิมเติม             
          -   ระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยการขอใช้และการจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุในความ 
ครอบครองชองกรมชลประทาน พ.ศ. 2551 
          -   ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง การรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 1 
ธันวาคม 2552 
          -   ค าสั่งกรมชลประทาน ที่ ช 151/2555 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555 เรื่อง มอบอ านาจในการ
ด าเนินการขอใช้ที่ดินชองรัฐทุกประเภท อันได้แก่ ที่ดินสาธารณประโยชน์ ที่อุทยานแห่งชาติ ที่ป่าสงวนแห่งชาติ 
ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ที่ดินในเขตนิคมสร้างตนเอง เป็นต้น ทั้งนี้นอกเหนือจากที่ราชพัสดุ 
          -   ค าสั่งกรมชลประทาน ที่ ช 152/2555 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555 เรื่อง มอบอ านาจด าเนินการ 
กรณีหน่วยงานชองรัฐหรือบุคคลอ่ืนขอใช้ที่ดินชองรัฐประเภทอ่ืนที่กรมชลประทาน ใช้ประโยชน์ นอกเหนือจาก
ที่ราชพัสดุประเภทของการขออนุญาตใช้ที่ดิน 

   

 

 

 



๑๓ 

 

๑๐.แบบฟอร์มที่ใช้ในกำรขอใช้ที่รำชพัสดุ  

ผู้ขออนุญำตใช้แบบฟอร์ม ดังนี้ 

ชป.393 ค าขออนุญาตใช้ที่ราชพัสดุ 

โครงกำรชลประทำน/โครงกำรส่งน ้ำและบ ำรุงรักษำ ใช้แบบฟอร์มดังนี้ 
1. การขออนุญาตก่อสร้างสะพานข้ามทางน ้าชลประทาน (ชป.393/1) (ผ.ย.37) 
2. การขออนุญาตก่อสร้างสะพานเลยีบทางน้ าชลประทาน (ชป.393/2) (ผ.ย.37) 

3. การขออนุญาตวางท่อประปาในเขตชลประทาน (ชป.393/3) (ผ.ย.38) 

4. การขออนุญาตขออนุญาตฝังท่อกา๊ซ และท่อน้ ามัน (ชป.393/4) (ผ.ย.38) 

5. การ’ขออนุญาตระบายน้ าที่ผ่าน’ระบบ’บ าบัดน้ าเสยีลงทางน้ าชลประทาน (ชป.393/4) (ผ.ย.42) 

6. การขออนุญาตใช้น้ าชลประทาน ตั้งโรงสูบน้ าและวางท่อส่งน้ า (ชป.393/5) (ผ.ย.38) 

7. การขออนุญาตปักเสา พาดสายหรอืร้อยสายไฟฟ้า/โทรศัพท์ในเขตชลประทาน (ชป.393/6) (ผ.ย.39) 

8. การขออนุญาตก่อสร้างถนนและปรับปรุงถนนดันคลอง คันกั้นน้ า  

 และถนนชลประทาน (ชป.393/7) (ผ.ย.40) 

9. การขออนุญาตก่อสร้างทางเชื่อม (ชป.393/7) (ผ.ย.รร) 
10

. 

การขออนุญาตก่อสร้างสิ่งปลูกสรา้งเป็นการชั่วคราวในเขตทีด่ินกรมชลประทาน (ชป.393/8) (ผ.ย.41) 

11

. 

การขออนุญาตใช้ที่ดินบรเิวณอ่างเก็บน้ า และแหล่งน้ าต่างๆ ของกรมชลประทาน  

 เพื่อจัดเป็นสถานท่ีท่องเที่ยว (ชป.393/8) (ผ.ย.41) 

12

. 

การขออนุญาตเลี้ยงปลาในกระซัง (ชป.393/8) (ผ.ย.41) 

13

. 

การขออนุญาตให้ขุดลอก (ชป.393/8) (ผ.ย.4ร) 

14

. 

การขออนุญาตก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งทางน้ าประทาน (ชป.393/10) (ผ.ย.44) 
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ตัวอย่ำง กำรขออนุญำต 
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ตัวอย่ำง กำรตรวจสอบกำรขออนุญำต 
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ตัวอย่ำง กำรพิจำรณำของ สชป.๒ 
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ตัวอย่ำง กำรพิจำรณำของธนำรักษ์พ้ืนท่ีจังหวัด 
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 ภาคผนวก จ 
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ตัวอย่ำำง หนังสืออนุญำต 
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ภาคผนวก ฉ 
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ตัวอย่ำง ตำรำงกำรติดตำมงำน 



๕๔ 

 

รำยชื่อผู้จัดท ำ 

 

๑. นำยชำติชำย  กำรสมดี  
หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรจัดกำรน้ ำ  ส่วนบริหำรจัดกำรน้ ำและบ ำรุงรักษำ 
ส ำนักงำนชลประทำนที่ ๒ 

๒. นำยภำณุวัฒน์    ดวงนภำ 
หัวหน้ำฝ่ำยจัดสรรน้ ำและปรับปรุงระบบชลประทำน 
โครงกำรชลประทำนเชียงรำย 

๓. นำยเกรียงศักดิ์    เนตรสุวรรณ์ 
พนักงำนสถิติ ส๓ 
โครงกำรชลประทำนเชียงรำย 

๔. นำงสำวณิชำฎำ    ค ำปัญโญ 
พนักงำนทั่วไป 
โครงกำรชลประทำนเชียงรำย 

 


