
หลักเกณฑ ในการพิจารณาอนุญาต 
สําหรับนิติบุคคล / บุคคลธรรมดา 

ขอที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทานและ 
ที่ดินประเภทอื่นของรัฐที่กรมชลประทานใชประโยชน 

 
 

12.  การขออนุญาตเล้ียงปลาในกระชัง 
 

1. เอกสารประกอบการขออนุญาต 
1. ยื่นคํารองขอใชท่ีดิน  (แบบ ชป.393)   

 2. ตนฉบับหนังสือรับรองนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย รับรองไมเกิน 1 
เดือน หรือสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลดังกลาวพรอมลงนามรับรองโดยกรรมการผูมีอํานาจและ
ประทับตราสําคัญของนิติบุคคลนั้น หรือ โดยหุนสวนผูจัดการผูมีอํานาจ หรือ หนังสือรับรองนิติบุคคลทาง
อิเล็กทรอนิกส 

3. สําเนาบัตรประชาชน  สําเนาทะเบียนบานของผูขออนุญาต (ลงนามรับรองสําเนา) 
 4. ถามีการมอบอํานาจ ตองทําเปนหนังสือมอบอํานาจติดอากรแสตมป 30 บาท พรอมสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชน  สําเนาทะเบียนบาน ของผูมอบอํานาจและของผูรับมอบอํานาจ (ลงนามรับรองสําเนา) 
 5. หากเปนบริษัท หางหุนสวน  ผูมีสิทธิลงนามในหนังสือมอบอํานาจจะตองเปนกรรมการ หรือ
หุนสวนผูจัดการผูท่ีมีอํานาจตามหนังสือของกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย (ลงนามรับรองสําเนา) 

6. สําเนาโฉนดท่ีดินของผูขออนุญาต (ลงนามรับรองสําเนา) 
 7. กรณีท่ีดินของผูขออนุญาตมีบุคคลหลายบุคคลเปนเจาของกรรมสิทธิ์รวม ดังปรากฏรายละเอียด ใน
โฉนดท่ีดินท่ีแนบ เจาของกรรมสิทธิ์รวมท้ังหมดจะตองลงนามในฐานะผูขออนุญาตตามแบบฟอรม               
ขออนุญาตใชท่ีราชพัสดุ (ชป.393) ทุกรายหรือมอบอํานาจใหบุคคลใดกระทําการแทน โดยตองทําเปนหนังสือ
มอบอํานาจติดอากรแสตมป 30 บาท พรอมสําเนาบัตรประชาชน สําเนาทะเบียนบานของผูมอบอํานาจ
และผูรับมอบอํานาจ (ลงนามรับรองสําเนา) 
  8. กรณีท่ีดินของผูขออนุญาตติดภาระจํานอง  ตองมีหนังสือยินยอมจากผูรับจํานอง  
 9. แผนท่ีแสดงจุดท่ีขออนุญาต แบบแปลน แผนผังท่ีแสดงรูปตัดตรงบริเวณท่ีขออนุญาต (ขนาด A1) 
พรอมรายการคํานวณ ท่ีมีวิศวกรซ่ึงเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 
ลงนามรับรอง โดยใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาท่ีกําหนดไว
ในกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือรับรอง
ของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
  10. สําเนาหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ผูควบคุมการกอสราง (ลงนามรับรอง
สําเนา)  โดยใชเฉพาะงานตามประเภทและขนาดของงาน วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามสาขาท่ีกําหนดไวใน
กฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 และหนังสือรับรองของผู
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ระหวางทําการกอสรางสิ่งปลูกสรางใบอนุญาตฯ ตองไมหมดอายุ) 
 
 
 



2. การดําเนินการตรวจสอบประเภทท่ีดินท่ีขออนุญาตใช โดยแบงท่ีดินท่ีขอใช ออกเปน 2 กรณี คือ กรณี
ท่ีราชพัสดุ และกรณีท่ีดินของรัฐประเภทอ่ืนท่ีกรมชลประทานใชประโยชนนอกเหนือจากท่ีราชพัสดุ 
 

    2.1 การดําเนินการในกรณีของท่ีราชพัสดุ 

    2.1.1  การพิจารณาดําเนินการของโครงการ หรือหนวยงานอ่ืนๆ ของกรมชลประทานท่ีท่ีราชพัสดุนั้นตั้งอยู                 
มีข้ันตอนการดําเนินการ ดังนี้  
           2.1.1.1 ใหเจาหนาท่ีผูรับคํารองดําเนินการตรวจสอบประเภทท่ีราชพัสดุ และคุณสมบัติของ            
ผูขอเขาทําประโยชน ตลอดจนเอกสารหลักฐานท่ีจําเปนท่ีใชประกอบคํารองนั้นโดยเร็ว 

2.1.1.2 ถาคํารองนั้นขัดกับหลักเกณฑการขอใชหรือการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุในความ
ครอบครองของกรมชลประทาน และกฎหมายวาดวยการชลประทานหลวง ใหเจาหนาท่ีผูรับคํารอง                
ทําหนังสือตอบแจงขอขัดของใหผูขอเขาทําประโยชนทราบโดยตรง ภายใน 7 วันทําการ นับแตวันรับคํารอง 

2.1.1.3 หากคํารองนั้นถูกตอง ใหเจาหนาท่ีผูรับคํารองมีหนังสือแจงผูขอเขาทําประโยชน          
(ผูขออนุญาต) ภายใน 3 วันทําการ และใหผูขออนุญาตจัดทําแผนท่ีและผังบริเวณท่ีราชพัสดุท่ีขอใชนั้น 
พรอมทํารายละเอียดประกอบแผนท่ีระบุหมายเลขท่ีดินตามหนังสือสําคัญหรือระวางหมุดหลักฐาน เนื้อท่ีท่ี
ขอเขาทําประโยชนลงในแผนท่ีใหชัดเจน รวมท้ังนําสงแบบแปลน รูปตัด ซ่ึงแสดงรายละเอียดของสิ่งปลูก
สรางท่ีจะขออนุญาตดําเนินการในท่ีดินท่ีขอใชนั้น สงใหเจาหนาท่ีผูรับคํารองเพ่ือจัดทําแบบรายงาน
ตรวจสอบท่ีดิน และเปรียบเทียบรายละเอียดผังบริเวณตอไป   
          2.1.1.4 เจาหนาท่ีของโครงการผูรับคํารอง ตองจัดทําแผนท่ีแสดงจุดขออนุญาต ผังบริเวณ และรูปตัด  
ณ จุดขออนุญาตกอสราง  รวมท้ังแบบรูปตัดทางน้ําท่ีอยูดานเหนือน้ําและดานทายน้ําเปนระยะ 20 เมตร              
จากจุดขออนุญาต โดยรายละเอียดขางตนนี้ ตองผานการ ลงนามเห็นชอบ  อนุมัติในแบบและรายละเอียด 
จากผูมีอํานาจตามกรอบแบบเอกสารท่ีกรมชลประทานกําหนดแนบทายคูมือนี้ 
 2.1.1.5 จัดทํารายงานตรวจสอบการขออนุญาต ชป.393/ 8   

2.1.1.6 ใหความเห็นทางดานวิศวกรรม   พิจารณาปญหาและอุปสรรคตาง ๆ  ตองานชลประทาน
ใหเปน ไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และหลักเกณฑท่ีเก่ียวของ 
           2.1.1.7 หากมีความจําเปนจะกําหนดเง่ือนไขพิเศษนอกเหนือจากเง่ือนไขในหนังสืออนุญาต
กําหนดได แตท้ังนี้ตองอยูภายใตกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และหลักเกณฑท่ีเก่ียวของ  
           2.1.1.8 ใหผูมีอํานาจท่ีโครงการท่ีกําหนดไว ลงนามกํากับในแบบแปลน รูปตัด ซ่ึงแสดงรายละเอียด
ของสิ่งปลูกสราง ท่ีผูขออนุญาตนําสงท้ังหมด เพ่ือนําเสนอผูอํานวยการในสายการบังคับบัญชาตอไป 
          2.1.1.9 ในกรณีท่ีผูอํานวยการโครงการ หรือหนวยงานอ่ืนๆ ของกรมชลประทานท่ีท่ีราชพัสดุนั้น 
อยูในสายการบังคับบัญชาของสํานักชลประทาน ใหนําเสนอผูอํานวยการสํานักชลประทานใหความยินยอม  
หรือไมใหความยินยอมตอไป 
 2.1.1.10 ในกรณีท่ีผูอํานวยการสํานักงานกอสราง หรือหนวยงานอ่ืนๆ ของกรมชลประทานท่ี                  
ท่ีราชพัสดุนั้น ไมไดอยูในสายการบังคับบัญชาของสํานักชลประทาน ใหนําเสนอ ผูอํานวยการตามสายการ               
บังคับบัญชาของตนนั้น พิจารณาใหความเห็นในการขอใชประโยชนรวมกันกอน แลวจึงนําเสนอผูอํานวยการ                      
สํานักชลประทานใหความยินยอมหรือไมใหความยินยอมตอไป 

 

2.1.2 การพิจารณาของสํานักชลประทาน         
2.1.2.1 ผูอํานวยการสํานักชลประทานดําเนินการพิจารณาใหความยินยอมหรือไมใหความยินยอม  

(ตามระเบียบกรมชลประทานวาดวยการขอใชและการจัดหาประโยชนเก่ียวกับท่ีราชพัสดุในความครอบครอง
ของกรมชลประทาน พ.ศ. 2551 ประกอบกฎหมายวาดวยการชลประทานหลวง)  



2.1.2.2 กรณีใหความยินยอม (อนุญาต) ใหทําหนังสือลงนามแทนกรมชลประทาน กําหนดเง่ือนไข (ถามี) 
พรอมเอกสารการขอ อนุญาต ใหกรมธนารักษหรือผูวาราชการจังหวัด หรือธนารักษพ้ืนท่ีผูรับมอบอํานาจ
พิจารณา และสงสําเนาแจงผูขออนุญาต รับทราบตอไป 
 2.1.2.3 กรณีไมใหความยินยอม (ไมอนุญาต) ใหทําหนังสือไมอนุญาตโดยแจงเหตุผล ขอกฎหมาย    
ใหผูขออนุญาตทราบ 

 2.1.3 การพิจารณาของกรมธนารักษหรือผูวาราชการจังหวัดหรือธนารักษพ้ืนท่ีผูรับมอบอํานาจ 
          2.1.3.1 เม่ืออธิบดีกรมธนารักษหรือผูวาราชการจังหวัด หรือธนารักษพ้ืนท่ีผูรับมอบอํานาจ 
พิจารณาอนุญาตใหใชท่ีราชพัสดุดังกลาวแลว จึงใหผูขออนุญาตชําระคาทดแทนการใชประโยชน และแจง
การอนุญาตใชใหกรมชลประทานทราบเพ่ือดําเนินการตอไป 
         2.1.3.2  ในกรณีอธิบดีกรมธนารักษ หรือผูวาราชการจังหวัด หรือธนารักษพ้ืนท่ีผูรับมอบอํานาจ  
พิจารณาไมอนุญาตใหใชท่ีราชพัสดุดังกลาว จะแจงการไมอนุญาตใชใหผูขออนุญาตและกรมชลประทาน
ทราบตอไป 

 2.1.4  การออกหนังสืออนุญาตโครงการ หรือหนวยงานอ่ืนๆ ของกรมชลประทานท่ีท่ีราชพัสดุนั้นตั้งอยู  
         2.1.4.1 เม่ืออธิบดีกรมธนารักษ หรือผูวาราชการจังหวัดหรือธนารักษพ้ืนท่ีผูรับมอบอํานาจ 
พิจารณา อนุญาตใหใชท่ีดินและผูขอใชท่ีดินไดชําระคาทดแทนการใชประโยชนพรอมลงนามในบันทึก             
คํายินยอมปฏิบัติตามเง่ือนไขในแบบกรมธนารักษแลว จึงมีหนังสือแจงการอนุญาตใหกรมชลประทานทราบ                            
และตอมาเม่ือกรมชลประทานโดยโครงการแจงผูขออนุญาตมาลงนามในหนังสืออนุญาต ผ.ย. 41 ผูขออนุญาต         
จึงจะเริ่มดําเนินการกอสรางไดภายหลังลงนามและตามเง่ือนไขในหนังสืออนุญาต 

        2.1.4.2 หนังสืออนุญาต ผ.ย. 41 นั้น มีการจัดทําจํานวน 4 ชุด ดังนี้ 
  - ตนฉบับ เก็บไวท่ีโครงการ 1 ชุด 
  - คูฉบับ เก็บไวท่ีผูรับอนุญาต 1 ชุด 
  - สําเนา เก็บไวท่ีสํานักชลประทาน 1 ชุด 
  - สําเนา เก็บไวท่ีกลุมงานการใชพ้ืนท่ีดานชลประทาน 1 ชุด 

 

 2.2 การดําเนินการในกรณขีองท่ีดินของรัฐประเภทอ่ืนท่ีกรมชลประทานใชประโยชน นอกเหนือจากท่ี
ราชพัสดุ 
 

    2.2.1 การพิจารณาดําเนินการของโครงการ หรือหนวยงานอ่ืนๆ ของกรมชลประทานท่ีท่ีดินของรัฐประเภทอ่ืน 
ท่ีกรมชลประทานใชประโยชนนอกเหนือจากท่ีราชพัสดุนั้น ตั้งอยู มีข้ันตอนการดําเนินการ ดังนี้  
          2.2.1.1 ใหเจาหนาท่ีผูรับคํารองดําเนินการตรวจสอบประเภทท่ีดินท่ีมีผูมาขออนุญาตใชนั้นเปน
ท่ีดินฯ ท่ีหนวยงานของรัฐนั้นๆ ไดอนุญาตใหกรมชลประทานใชประโยชนภายในกรอบวัตถุประสงคท่ีขอใช 
โดยตองพิจารณาเง่ือนไขการไดรับอนุญาต และพิจารณาวามีขอหามใหผูอ่ืนมาใชประโยชนรวมไดหรือไม 
          2.2.1.2 หาก หนวยงานของรัฐ ท่ีอนุญาตใหกรมชลประทานใชประโยชนท่ีดินฯ ระบุเง่ือนไขหาม  
กรมชลประทานนําท่ีดินท่ีไดรับอนุญาตไปใชนอกกิจการท่ีขอหรือไปใหผูอ่ืนใชประโยชนรวมดวย                       
ใหโครงการ หรือหนวยงานอ่ืนๆ ของกรมชลประทานท่ีรับคํารองนั้น ทําหนังสือใหผูอํานวยการสํานัก
ชลประทาน ผูอํานวยการสํานักพัฒนาแหลงน้ําขนาดกลาง ผูอํานวยการสํานักพัฒนาแหลงน้ําขนาดใหญ 
ตามสายการบังคับบัญชาแลวแตกรณี แจงตอบเหตุขัดของดังกลาวใหผูขออนุญาตทราบ (ตามคําสั่ง                          
กรมชลประทานท่ี ข 152/2555) 



 2.2.1.3  หากหนวยงานของรัฐท่ีอนุญาตใหกรมชลประทานใชประโยชนท่ีดินฯ ไมไดระบุหรือมีเง่ือนไข 
หามกรมชลประทานนําท่ีดินท่ีไดรับอนุญาต ไปใหผูอ่ืนใชประโยชนรวมดวย ให โครงการหรือหนวยงานอ่ืนๆ  
ของกรมชลประทานท่ีรับคํารองนั้น ดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูขอเขาทําประโยชน ตลอดจน
เอกสารหลักฐานท่ีจําเปนท่ีใชประกอบคํารองนั้นโดยเร็ว  แลวจัดทํารายงานตรวจสอบการขออนุญาต              
ชป.393/8 
             2.2.1.4 พิจารณา ใหความเห็นทางดานวิศวกรรม โดยพิจารณาปญหาและอุปสรรคตางๆตองาน
ชลประทาน วาคํารองนั้นขัดกับการใชประโยชนในการชลประทาน  ตามกฎหมายวาดวยการชลประทาน
หลวง กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และหลักเกณฑท่ีเก่ียวของ  และหลักเกณฑตามระเบียบกรมชลประทาน
วาดวยการขอใชและการจัดหาประโยชนเก่ียวกับท่ีราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน              
พ.ศ. 2551 โดยอนุโลมหรือไม 

2.2.1.5 หากเจาหนาท่ีผูรับคํารองพิจารณาในเบื้องตนตามขอ 2.2.1.3 และ 2.2.1.4 แลว เห็นวามี
ขอขัดของในการขอใชประโยชนรวมกัน หรือมีขอขัดของใน ดานวิศวกรรม ตามกฎหมายวาดวยการ                 
ชลประทานหลวง  ฯลฯ ใหเสนอความเห็นขอขัดของในการขอใชประโยชนรวมกันหรือมีขอขัดของใน ดาน
วิศวกรรม ใหผูบังคับบัญชาตามสายการบังคับบัญชาพิจารณา 

2.2.1.6 หากเจาหนาท่ีผูรับคํารองพิจารณาในเบื้องตนตามขอ 2.2.1.3 และ 2.2.1.4 แลว เห็นวาไมมี
ขอขัดของในการขอใชประโยชนรวมกัน และไมมีขอขัดของใน ดานวิศวกรรม ตามกฎหมายวาดวยการ              
ชลประทานหลวง ฯลฯ ใหผูขออนุญาตจัดทําแผนท่ีและผังบริเวณท่ีดินของรัฐท่ีขอใชนั้น พรอมทํารายละเอียด 
ประกอบแผนท่ีระบุหมายเลขท่ีดินตามหนังสือสําคัญหรือระวางหมุดหลักฐาน เนื้อท่ีท่ีขอเขาทําประโยชน 
ลงในแผนท่ีใหชัดเจน รวมท้ังนําสงแบบแปลน รูปตัด ซ่ึงแสดงรายระเอียดของสิ่งปลูกสรางท่ีจะขออนุญาต
ดําเนินการในท่ีดินท่ีขอใชนั้น สงใหเจาหนาท่ีผูรับคํารองเพ่ือจัดทําแบบรายงานตรวจสอบท่ีดินและเปรียบ 
เทียบรายละเอียดผังบริเวณตอไป   
          2.2.1.7 เจาหนาท่ีของโครงการผูรับคํารอง ตองจัดทําแผนท่ีแสดงจุดขออนุญาต ผังบริเวณ และรูปตัด  
ณ จุดขออนุญาตกอสราง รวมท้ังแบบรูปตัดทางน้ําท่ีอยูดานเหนือน้ําและดานทายน้ําเปนระยะ                
20 เมตร จากจุดขออนุญาต โดยรายละเอียดขางตนนี้ตองผานการ ลงนามเห็นชอบ  อนุมัติในแบบและ
รายละเอียดจากผูมีอํานาจตามกรอบแบบเอกสารท่ีกรมชลประทานกําหนดแนบทายคูมือนี้ 
          2.2.1.8 หากมีความจําเปนจะกําหนดเง่ือนไขพิเศษนอกเหนือจากเง่ือนไขในหนังสืออนุญาตกําหนดได 
แตท้ังนี้ตองอยูภายใตกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และหลักเกณฑท่ีเก่ียวของ 
          2.2.1.9 ใหผูมีอํานาจท่ีโครงการท่ีกําหนดไวลงนามกํากับในแบบแปลน รูปตัด ซ่ึงแสดงรายละเอียด
ของสิ่งปลูกสรางท่ีผูขออนุญาตนําสงท้ังหมด เพ่ือนําเสนอผูอํานวยการในสายการบังคับบัญชาตอไป 
          2.2.1.10 ในกรณีท่ีผูอํานวยการโครงการ หรือหนวยงานอ่ืนๆ ของกรมชลประทานท่ีท่ีดินฯ นั้น อยูใน
สายการบังคับบัญชาของสํานักชลประทาน ใหนําเสนอผูอํานวยการสํานักชลประทานใหความยินยอม           
หรือไมใหความยินยอมตอไป 

2.2.1.11 ในกรณีท่ีผูอํานวยการสํานักงานกอสราง หรือหนวยงานอ่ืนๆ ของกรมชลประทานท่ีท่ีดินฯ นั้น
ไมไดอยูในสายการบังคับบัญชาของสํานักชลประทาน ใหนําเสนอผูอํานวยการตามสายการบังคับบัญชาของ
ตนพิจารณาใหความเห็นในการขอใชประโยชนรวมกันกอนแลวจึงนําเสนอผูอํานวยการสํานักชลประทาน 
ใหความยินยอมหรือไมใหความยินยอมตอไป 

 

 2.2.2 การพิจารณาของสํานักชลประทาน         
 2.2.2.1 ผูอํานวยการสํานักชลประทานพิจารณาใหความยินยอมหรือไมใหความยินยอม (ตามคําสั่ง                 

กรมชลประทานท่ี ข 152/2555 ประกอบกฎหมายวาดวยการชลประทานหลวง และ ตามระเบียบ                   



กรมช ลประทานวาดวยการขอใชและการจัดหาประโยชนเก่ียวกับท่ีราชพัสดุในความครอบครองของ                   
กรมชลประทาน พ.ศ. 2551 โดยอนุโลม ท้ังนี้ตองอยูภายใตกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑ วิธีการ
และเง่ือนไขของหนวยงานของรัฐท่ีอนุญาตใหกรมชลประทานใชประโยชนในท่ีดินของรัฐประเภทนั้น)  

2.2.2.2 กรณีใหความยินยอม (อนุญาต) ใหทําหนังสือลงนามแทนกรมชลประทาน แจงผูขออนุญาต
พรอมกําหนดเง่ือนไข (ถามี) เพ่ือใหผูขออนุญาตใชประกอบการยื่นคําขออนุญาตตอหนวยงานของรัฐ                 
ท่ีเก่ียวของ ซ่ึงท่ีดินนั้นตั้งอยูเพ่ือพิจารณาตามอํานาจและหนาท่ี 

2.2.2.3 กรณีไมใหความยินยอม (ไมอนุญาต) ใหทําหนังสือไมอนุญาตแจงผูขออนุญาตทราบ โดยแจง
เหตุผล ขอกฎหมาย พรอมแจงสิทธิการอุทธรณภายใน 15 วัน นับแตวันท่ีผูขออนุญาตไดรับหนังสือแจง 

 

 2.2.3 การพิจารณาของหนวยงานของรัฐท่ีเกี่ยวของซ่ึงมีอํานาจหนาท่ีตามกฎหมายในการอนุมัติ   
อนุญาตใชท่ีดินของรัฐท่ีตั้งอยู 
          2.2.3.1 เม่ือหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของซ่ึงท่ีดินนั้นตั้งอยู พิจารณาอนุญาตใหใชท่ีดินดังกลาวแลว  
จะแจงใหผูขออนุญาต (หรือไดแจงใหกรมชลประทานทราบดวย) เพ่ือดําเนินการตอไป 
          2.2.3.2  ในกรณีหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของซ่ึงท่ีดินนั้นตั้งอยู พิจารณาไมอนุญาตใหใชท่ีดิน
ดังกลาว จะแจงการไมอนุญาตใชใหผูขออนุญาต (หรือไดแจงใหกรมชลประทานทราบดวย)  
 

2.2.4 การออกหนังสืออนุญาต โครงการ หรือหนวยงานอ่ืนๆ ของกรมชลประทานท่ีท่ีดินของรัฐประเภทอ่ืนท่ี
กรมชลประทานใชประโยชนนอกเหนือจากท่ีราชพัสดุ    
         2.2.4.1 เม่ือหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของซ่ึงท่ีดินนั้นตั้งอยูพิจารณาอนุญาตใหใชท่ีดิน และผูขอใช              
ไดดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และหลักเกณฑของหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของนั้นแลว 
จึงมีหนังสือแจงการอนุญาตใหกรมชลประทานทราบ 
         2.2.4.2 เม่ือกรมชลประทานโดยโครงการ แจงผูขออนุญาตมาลงนามในหนังสืออนุญาต ผ.ย. 41                     
ผูขออนุญาตจึงจะเริ่มดําเนินการกอสรางไดภายหลังลงนามและตามเง่ือนไขในหนังสืออนุญาต 
         2.2.4.3 หนังสืออนุญาต ผ.ย. 41 นั้น มีการจัดทําจํานวน 4 ชุด ดังนี้ 
  - ตนฉบับ เก็บไวท่ีโครงการ 1 ชุด 
  - คูฉบับ เก็บไวท่ีผูรับอนุญาต 1 ชุด 
  - สําเนา เก็บไวท่ีสํานักชลประทาน 1 ชุด 
  - สําเนา เก็บไวท่ีกลุมงานการใชพ้ืนท่ีดานชลประทาน 1 ชุด 

3.  การพิจารณาดานวิศวกรรม 
3.1 ตรวจสอบประเภททางน้ําท่ีขออนุญาตท่ีขออนุญาตนั้น 
3.2 พิจารณาการสรางกระชังปลาและการเลี้ยงปลาในกระชังตองไมกระทบตอน้ํา และทางน้ํา

ชลประทานหรืออาคารชลประทานตางๆ 
3.3 พิจารณาวาสิ่งกอสรางท่ีเกิดข้ึนขัดขวางการไหลของน้ําหรือไม 
3.4 อนุญาตใหทําการเลี้ยงปลาในกระชังไดไมเกิน 0.25 % ของพ้ืนท่ีผิวน้ําระดับต่ําสุดใน ในบริเวณท่ีขออนุญาต               
3.5 การดําเนินการตองเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนดไวในหนังสือของ กองสิ่งแวดลอมประมง                

กรมประมง  ท่ี กษ.0541/ 6789 ลงวันท่ี 22 พฤษภาคม 2543  เรื่องการเลี้ยงปลาในกระชัง 
3.6  ตองมีการตรวจสอบคุณภาพน้ําบริเวณท่ีทําการเลี้ยงปลาวากอใหเกิดมลพิษทางน้ําหรือไม  ทุกๆ

หนึ่งเดือนในฤดูแลง และทุกๆสองเดือนในฤดูฝน  โดยหองปฎิบัติการตรวจสอบคุณภาพน้ําของเอกชนท่ีไดรับ



การรับรองจากหนวยงานรัฐบาล เปนผูดําเนินการตรวจสอบตามเกณฑมาตรฐานของกรมชลประทานกําหนด (ตาม
เอกสารท่ีแนบ)  และผูขออนุญาตตองเปนผูจายคาใชจายท่ีเกิดข้ึน 

3.7 บริเวณท่ีขออนุญาตจะตองมีระยะหางจากเข่ือน หรืออาคารชลประทานไมนอยกวา 1 กิโลเมตร 
3.8 ตรวจดูแบบแปลนของผูขออนุญาต และแบบแปลนรูปตัด  ผังบริเวณของโครงการ ท่ีมีการขอ

อนุญาต วามีความ สอดคลองกันหรือไม 
3.9 ผูขออนุญาตตองมีหนังสือยืนยันกับกรมชลประทาน วายอมรับผิดชอบคาเสียหายและคาใชจายในการ

จัดการแกไขปญหาท้ังหมด หากเกิดความเสียหายกับน้ําและทางน้ําชลประทานหรืออาคารชลประทาน หรือกับ
ประชาชนท่ีไดรับผลกระทบ อันเกิดจากการกระทําของผูขออนุญาต 
 

หมายเหตุ :  
 เม่ือไดพิจารณาปญหาและอุปสรรคตางๆ ตองานชลประทานแลว หากมีกรณีดังตอไปนี้ใหสงเรื่อง
เสนอกรมชลประทาน โดยรองอธิบดีฝายบํารุงรักษา (ประธานคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ
ปฏิบัติ การขออนุญาตเก่ียวกับท่ีราชพัสดุและการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ) เพ่ือพิจารณาสั่งการตอไป 
 ก.  หากการพิจารณาทางดานวิศวกรรมแลวมีเง่ือนไขบางประการท่ีไมสามารถปฏิบัติได หรือมี
เง่ือนไขเพ่ิมเติม นอกเหนือจากท่ีกําหนด 
 ข.  เปนโครงการท่ีมีผลกระทบเกินขอบเขตของสํานักชลประทาน  
          ค. เปนโครงการท่ีเปนแนวนโยบายของกรมชลประทาน     
 

4.  กลุมงานการใชพ้ืนท่ีดานชลประทาน สวนปรับปรุงบํารุงรักษา สํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา  
มีข้ันตอนการดําเนินการ  ดังนี้ 
     4.1 ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน รวมท้ังใหคํา ปรึกษา แนะนําปญหา เก่ียวกับการขออนุญาตใช             
ท่ีราชพัสดุและท่ีดินของรัฐประเภทอ่ืนท่ีกรมชลประทานใชประโยชน 
 4.2 ตรวจสอบสําเนาหนังสืออนุญาต หากมีขอผิดพลาดสงสําเนาหนังสืออนุญาตใหโครงการแกไข 

4.3 รวบรวม รายละเอียดการอนุญาต  ลงในฐานขอมูลการอนุญาตใหใชท่ีราชพัสดุ และท่ีดินของรัฐ
ประเภทอ่ืนท่ีกรมชลประทานใชประโยชน 

 
หมายเหตุ 

1. กรณีเจาหนาท่ีผูรับคํารอง (ตามระเบียบกรมชลประทานวาดวยการขอใชและการจัดหาประโยชนเก่ียวกับท่ี

ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน พ.ศ. 2551 ขอ 6) หรือผูอํานวยการสํานักชลประทานเปน

ผูพิจารณาไมใหความยินยอม หรือไมอนุญาตตามคํารองขอของผูขออนุญาตโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย

วาดวยการชลประทานหลวง โดยทําเปนหนังสือ (ตามขอ 9) และตามคําสั่งกรมชลประทานท่ี ข 152/2555 

ขอ 2.1 วรรคทาย ถือวาเปนคําสั่งทางปกครอง ดังน้ัน นอกจากขอความในหนังสือจะตองแจงเหตุผล                 

ขอกฎหมาย ตอง ระบุขอความวาหากประสงคจะอุทธรณ หรือโตแยงคําสั่งใหผูขออนุญาตยื่นอุทธรณ หรือ

โตแยงตอเจาหนาท่ีผูทําคําสั่งทางปกครองภายใน 15 วันนับแตวันท่ีผูขออนุญาตไดรับหนังสือแจง (ถาไม

กําหนดระยะเวลา 15 วัน สิทธิในการอุทธรณหรือโตแยงจะขยายเปน 1 ป นับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจง) 

2. เมื่อเจาหนาท่ีผูรับคํารองหรือผูอํานวยการสํานักชลประทานไดรับหนังสืออุทธรณหรือโตแยงคําสั่งจาก                

ผูอุทธรณแลวจะตองพิจารณาอุทธรณ หากมีความเห็นดังตอไปน้ี 

2.1 เห็นดวยกับคําอุทธรณไมวาท้ังหมดหรือบางสวน (โดยสรุปจะยินยอมหรืออนุญาต) ใหดําเนินการ
เปลี่ยนแปลงคําสั่งทางปกครองแลวแจงใหผูอุทธรณทราบเปนหนังสือไมเกิน 30 วัน นับแตวันท่ีไดรับ
อุทธรณ 



2.2 ไมเห็นดวยกับคําอุทธรณไมวาท้ังหมดหรือบางสวน (โดยสรุปไมยินยอมหรือไมอนุญาต) ใหรายงาน
ความเห็นพรอมเหตุผลเสนออธิบดีกรมชลประทานผานผูบังคับบัญชาตามสายการบังคับบัญชาโดยดวน 
ท้ังน้ีเพ่ืออธิบดีกรมชลประทานจะไดพิจารณาอุทธรณและแจงผลใหผูอุทธรณทราบไมเกิน 30 วัน              

นับแตวันท่ีอธิบดีกรมชลประทานไดรับอุทธรณ 
3. กรณีเปนการปฏิเสธผูขออนุญาตโดยสวนราชการอ่ืนท่ีเก่ียวของ ใหผูอํานวยการสํานักชลประทานจัดทํา

หนังสือแจงผูขออนุญาตใชสิทธ์ิอุทธรณหรือโตแยงคําสั่งไปยังสวนราชการน้ัน 

                   (ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539) 

 
เอกสารท่ีเกี่ยวของดานวิศวกรรม 

1. หนังสือกองสิ่งแวดลอมประมง กรมประมง ท่ี กษ 0541/6789 ลงวันท่ี 22 พฤษภาคม 2543  
2. หลักเกณฑในการขออนุญาตเลี้ยงปลาในกระชังของสํานักอุทกวิทยาและบริหารน้ํา ลงวันท่ี 6 

มีนาคม 2544 
3. หลักเกณฑการอนุญาตใหผูไดรับการสงเสริมการทองเท่ียวปลูกสราง  หรือแกไข หรือตอเติมสิ่ง  

กอสราง หรือปลูกปกสิ่งใดภายในเขตชลประทานหรือทางน้ําชลประทาน หรือทางน้ํา                  
ชลประทานบริเวณอางเก็บน้ํา ซ่ึงอยูในความครอบครองของกรมชลประทาน เพ่ือดําเนินการ
สงเสริมโครงการทองเท่ียว และผังแสดงบริเวณอางเก็บน้ํา (ประกอบบันทึกรายงานการประชุม 
ครั้งท่ี 1/2530 เม่ือวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2530) 

4. หลักเกณฑทางดานวิศวกรรม การขอใชท่ีราชพัสดุในบริเวณเข่ือนและอางเก็บน้ําตางๆ             
(ราย  งานการประชุมคณะทํางานทางวิชาการดานสงน้ําและบํารุงรักษา   ครั้งท่ี 1/2542              
วันศุกร ท่ี 26 กุมภาพันธ 2542) 

5. คําสั่งกรมชลประทาน ท่ี 73/2554 ลงวันท่ี 1 เมษายน 2554 เรื่อง การปองกันและแกไข          
การระบายน้ําท่ีมีคุณภาพต่ําลงทางน้ําชลประทาน และทางน้ําท่ีตอเชื่อมกับทางน้ําชลประทาน
ในเขตพ้ืนท่ีโครงการชลประทาน 

 

เอกสารอางอิงของกระทรวงการคลัง และกรมธนารักษ 
1. พระราชบัญญัติท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2518  
2. กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช  
 และจัดหาประโยชนเก่ียวกับท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2545  
3. กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช  
 และจัดหาประโยชนเก่ียวกับท่ีราชพัสดุ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549  
4. กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช  
 และจัดหาประโยชนเก่ียวกับท่ีราชพัสดุ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549  
5. คําสั่งกรมธนารักษ ท่ี 281/2549 ลงวันท่ี 15 พ.ค. 2549 เรื่อง การมอบอํานาจ  
 ใหผูวาราชการจังหวัดตามระบบบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ  
6. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2552  
7. คําสั่งกรมธนารักษ ท่ี 296/2553 ลงวันท่ี 29 มิถุนายน 2553 เรื่อง หลักเกณฑ  
 การกําหนดอัตราคาเชา   คาทดแทน   และคาธรรมเนียมเก่ียวกับการจัดหา 
 ประโยชนในท่ีราชพัสดุ  
8. คําสั่งกรมธนารักษ ท่ี 508/2553 ลงวันท่ี 20 กันยายน 2553  เรื่องมอบอํานาจ  



 ใหธนารักษพ้ืนท่ี ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธนารักษ 
9. คําสั่งกรมธนารักษ ท่ี 509/2553 ลงวันท่ี 20 กันยายน 2553 เรื่อง มอบอํานาจให  
 ผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธนารักษ  

 

เอกสารอางอิงของกรมชลประทาน 
1. พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  
2. ระเบียบกรมชลประทานวาดวยการขอใชและการจัดหาประโยชนเก่ียวกับ 

ท่ีราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน พ.ศ. 2551 
3. ประกาศกรมชลประทานเรื่องการรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ พ.ศ. 2552 
4.  คําสั่งกรมชลประทาน ท่ี ข 1021/2552 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ

ปฏิบัติการขออนุญาตเก่ียวกับท่ีราชพัสดุ และการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ ลงวันท่ี 26 
พฤศจิกายน 2552 

5. บันทึกขอความ ท่ี ฝผง. 881/2554 ลงวันท่ี 19 กรกฎาคม 2554 เรื่อง ขออนุมัติ 
ใชรหัสและแบบฟอรมท่ีปรับปรุงใหมพรอมยกเลิกรหัสและแบบฟอรมเดิม  

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

7. คําสั่งกรมชลประทานท่ี ข 151/2555 ลงวันท่ี 6 กุมภาพันธ 2555 เรื่อง มอบอํานาจ 
ในการดําเนินการขอใชท่ีดินของรัฐทุกประเภท 

8. คําสั่งกรมชลประทานท่ี ข152/2555 ลงวันท่ี 6 กุมภาพันธ 2555 เรื่อง มอบอํานาจ  
ดําเนินการกรณีหนวยงานของรัฐหรือบุคคลอ่ืนขอใชท่ีดินของรัฐประเภทอ่ืนท่ี 
กรมชลประทานใชประโยชนนอกเหนือจากท่ีราชพัสดุ 

9. มาตรฐานการเขียนแบบงานชลประทาน (กรอบชื่อแบบ) 


