
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

 

คู่มือการปฎบิัติงาน 

 (Work  Manual) 

 

การใช้ที่ราชพัสดุความครอบครองของกรมชลประทาน 

 
กรมชลประทาน 

 
 

 

ฝ่ายบรหิารทัว่ไป 

ส านักงานชลประทานที่ 2       กรกฎาคม 2560 

 



คู่มือการปฏิบติังาน 

(Work  Manual) 

 

การขอใช้ทีร่าชพสัดุในความครอบครองของกรมชลประทาน 

 

 

 

รหสัคู่มือ สชป.๒/บท.๔/๒๕๖๐ 

หน่วยงานท่ีจดัท า 

ฝ่ายบริหารทัว่ไป   ส านกังานชลประทานท่ี 2 

 

ท่ีปรึกษา 

หวัหนา้ฝ่ายบริหารทัว่ไป    ส านกังานชลประทานท่ี 2 

 

พิมพค์ร้ังท่ี 1 

จ านวน...........เล่ม 

เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.2560 

 



ค ำน ำ 
ด้วยส ำนักงำนชลประทำนที่ ๒ โดยผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนชลประทำนที่ ๒ มีนโยบำยจัดท ำคู่มือ

กำรปฏิบัติงำน โดยมีวัตถุประสงค์เป็นกำรก ำหนดมำตรฐำนในกำรปฏิบัติงำนโดยถ่ำยทอดควำมรู้          จำกตัว
บุคคลที่ปฏิบัติงำนรวบรวมไว้เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรขอใช้ในที่ร ำชพัสดุในควำมครอบครองของกรม
ชลประทำน ส่งผลให้เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนในด้ำนนี้จะได้รู้และเข้ำใจและสำมำรถน ำแนวทำงกำรขั้นตอนกำร
ปฏิบัติงำนมำใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้ถูกต้อง  

          คณะท ำงำนหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ คู่มือกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรขอใช้ที่รำชพัสดุในควำมครอบครอง
ของกรมชลประทำนที่จัดท ำขึ้นนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ของส ำนักชลประทำนที่ ๒ 
สำมำรถน ำคู่มือดังกล่ำว ( Work Manual ) มำปฏิบัติงำนได้ถูกต้องมีประสิทธิภำพเป็นมำตรฐำนเดียวกัน และ
อ ำนวยควำมสะดวกให้กับผู้รับบริกำร 
 
 

คณะท ำงำน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

หน้า 

1.วัตถุประสงค์ของการจัดท าคู่มือ        ๑ 

2.ขอบเขต           ๑ 

3.ค าจ ากัดความ          ๒ 

4.หน้าท่ีความรับผิดชอบ         ๒ 

กระบวนการจัดท าคู่มือการขอใช้ที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน 

5.Work Flow กระบวนการ         ๔ 

6.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน         ๖ 

7.มาตรฐานงาน          ๙ 

8.ระบบติดตามประเมินผล         ๙ 

9.เอกสารอ้างอิง          ๑๐ 

10.แบบฟอร์มท่ีใช้          ๑๑ 

ภาคผนวก 

 1)แบบฟอร์มท่ีใช้ 

 2)กฎระเบียบ/ค าส่ังท่ีเกี่ยวข้อง 

รายชื่อผู้จัดท า 
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1.วัตถุประสงค ์
กำรจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนนี้เป็นกำรน ำเสนอกระบวนงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำร 

ขออนุญำตใช้ที่รำชพัสดุในควำมครอบครองของกรมชลประทำน  โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
1. เพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่และบุคคลภำยนอกผู้ขอใช้ที่รำชพัสดุ ได้รับทรำบขั้นตอนกำรด ำเนินงำนใน

รำยละเอียดให้เป็นไปตำมกฎหมำย กฎ ระเบียบ ประกำศ ค ำสั่ง และหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 
2.เพ่ือให้ผู้เริ่มปฏิบัติงำนใหม่น ำไปใช้ในกำรศึกษำเพ่ิมเติม และเป็นคู่มือให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมี

ประสิทธิภำพ ทั้งยังเป็นกำรเพิ่มประสิทธิภำพให้กับผู้ปฏิบัติงำน 
3.เพ่ือให้ผู้ขอรับบริกำรเข้ำใจกระบวนกำรขั้นตอน,ระยะเวลำ,และเอกสำรที่ประกอบกำรขอใช้ที่       รำช

พัสดุ 
 

2.ขอบเขต 
      ขอบเขตของคู่มือกำรปฏิบัติงำนกำรขอใช้ที่รำชพัสดุในควำมครอบครองของกรมชลประทำน  

ใช้ประโยชน์มีขอบเขตดังต่อไปนี้ 
       1. ผู้ขออนุญาต (หน่วยงานรัฐ/เอกชน) ยื่นค าร้องขออนุญาตโดยวิธีการยื่นค าร้องมี 3 วิธี              

คือ 1.การยื่นค าร้องด้วยตนเอง 2.ยื่นค าร้องขอโดยมอบอ านาจ 3.การยื่นค าร้องขอโดยส่งทางไปรษณีย์ โดย      ผู้
ยื่นค าขอต้องกรอกแบบค าร้องขออนุญาตขอใช้ที่ราชพัสดุ (ชป.393) พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบ   ค า
ขอร้องขอให้ครบถ้วนและน ามายื่น ณ ส านักงานชลประทานที่ 2 หรือ โครงการชลประทานฯที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่ เมื่อ
ยื่นค าขอฯแล้ว เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องจะด าเนินการตรวจสอบค าขอและเอกสารประกอบค าขอ  หากเอกสารถูกต้อง
ครบถ้วนก็จะด าเนินการพิจารณาค าขอฯในขั้นตอนต่อไป  แต่หากเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้อง เจ้าหน้าที่    ที่
ผู้รับผิดชอบจะด าเนินการแจ้งผู้ขออนุญาตกลับไปแก้ไขเพ่ิมเติมภายใน 7 วันนับแต่วันที่เจ้าหน้าที่ได้รับ        ค า
ร้องขอฯ 

    การพิจารณาค าขออนุญาตขอใช้ที่ราชพัสดุดังกล่าว  เจ้าหน้าที่โครงการฯชลประทานฯที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่ 
จะด าเนินการจัดท าท าแผนที่,แผนผังพ้ืนที่ขออนุญาต เพ่ือ ผอ.โครงการ/ผอ.ส่วนวิศวกรรม จะน าไปประกอบการ
พิจารณาให้ความเห็นทางวิศวกรรม และน าเสนอ ผส.ชป.2 เพ่ือพิจารณาอนุญาต/ไม่อนุญาตในขั้นตอนต่อไป 

   หาก ผส.ชป.2 พิจารณาอนุญาตแล้ว  นิติกร ส านักงานชลประทานที่  2 จะด าเนินการแจ้ง       
กรมธนารักษ์เจ้าของพ้ืนที่เพ่ือพิจารณาอนุญาต/ไม่อนุญาต หากกรมธนารักษ์เจ้าของพ้ืนที่พิจารณาอนุญาต 
โครงการชลประทานฯที่รับผิดชอบ  จะด าเนินการออกใบอนุญาต ผ.ย.37-ผ.ย.42 ให้แก่ผู้ขออนุญาตต่อไป  
(แล้วแต่กรณี)  ให้แก่ผู้ยื่นค าขอ  ทั้งนี้  หากเป็นบุคคลธรรมดาหรือองค์กรเอกชน  โครงการชลประทานฯจะต้อง
แจ้งให้ผู้ยื่นค าขอฯไปด าเนินการช าระค่าธรรมเนียมกับธนารักษ์พ้ืนที่เสียก่อนจึงจะสามารถออกใบอนุญาตแก่     ผู้
ขอฯได ้

       ๒. คู่มือการปฏิบัติงานการขอใช้ที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน ที่ส านักงาน
ชลประทานที่ 2 จัดท าขึ้น สามารถน าไปใช้กับผู้ปฎิบัติงานใหม่ซึ่งยังไม่มีประสบการณ์ในการท างานด้านดังกล่าว  

 
 

 

คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) 
กระบวนการขอใช้ที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน   
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รวมถึงผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการพิจารณาอนุญาต/ไม่อนุญาตการขอใช้ที่ราชพัสดุ เช่น  โครงการ

ชลประทาน/โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษา ส านักงานชลประทาน กรมธนารักษ์ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรอื่นของรัฐ และให้หมายความรวมถึง รัฐวิสาหกิจ  นิติบุคคล บุคคลธรรมดา 

 

 3.ค ำจ ำกดัควำม 
นิยำมของค ำต่อไปนี้ตำมควำมหมำยของ มำตรำ 4 แห่งพระรำชบัญญัติที่รำชพัสดุ พ.ศ. 2518 
“ที่รำชพัสดุ” หมายความว่า อสังหาริมทรัพย์อันเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินทุกชนิด เว้นแต่สาธารณ 

สมบัติของแผ่นดิน ดังต่อไปนี้ 
(1) ที่ดินรกร้างว่างเปล่า และที่ดินซึ่งมีผู้เวนคืนหรือทอดทิ้งหรือกลับมาเป็นของแผ่นดินโดยประการอ่ืน

ตามกฎหมายที่ดิน 
(2) อสังหาริมทรัพย์ส าหรับพลเมืองใช้ หรือสงวนไว้เพ่ือประโยชน์ของพลเมืองใช้ร่วมกัน เป็นต้นว่า     ที่

ชายตลิ่ง ทางน้ า ทางหลวง ทะเลสาบ ส่วนอสังหาริมทรัพย์ของรัฐวิสาหกิจที่เป็นนิติบุคคลและขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นไม่ถือว่าเป็นที่ราชพัสดุ 

นิยำมของค ำต่อไปนี้ตำมควำมหมำยของกฎกระทรวงว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรปกครอง ดูแล 
บ ำรุงรักษำ ใช้ และจัดหำประโยชน์เกี่ยวกับท่ีรำชพัสดุ พ.ศ. 2545 

“ผู้ขอใช้ที่รำชพัสดุ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงาน 
ของรัฐหรือองค์กรอื่นของรัฐที่ขอใช้ที่ราชพัสดุตามกฎกระทรวงนี้ 

“ผู้ใช้ที่รำชพัสดุ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐ 
หรือองค์กรอ่ืนของรัฐที่เป็นผู้ปกครอง ดูแล หรือใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ และให้หมายความรวมถึงรัฐวิสาหกิจที่
เป็นนิติบุคคลที่มีสิทธิใช้ที่ราชพัสดุตามกฎหมาย 

นิยำมของค ำจ ำกัดควำม อ้ำงอิงตำมที่มำของกรมชลประทำน 
นิยามของค าต่อไปนี้ตามความหมายของระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยการขอใช้และการจัดหา 

ประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน พ.ศ. 2551 
“ที่รำชพัสดุในควำมครอบครองของกรมชลประทำน” หมำยควำมถึงท่ีดิน 4 ประเภท ดังนี้ 
ประเภทที่ 1 ที่ดินบริเวณทางน้ าชลประทาน ชานคลอง เขตคันคลอง เขตพนัง หรือเขตถนน 

ที่มีไว้ส าหรับใช้ประโยชน์เฉพาะกิจการชลประทาน 
ประเภทที่ 2 ที่ดินเขตอ่างเก็บน้ าและเขตน้ าท่วมที่มีไว้ส าหรับใช้ประโยชน์เฉพาะกิจการ 

ชลประทาน 
ประเภทที่ 3 ที่ดินเขตหัวงาน เขตที่ท าการ เขตบ้านพัก สถานีทดลองการใช้น้ าเพ่ือการชลประทาน 
ประเภทที่ 4 ที่ดินที่สงวนไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในการชลประทาน 
 “กำรขอเข้ำท ำประโยชน์” หมายถึง การขอใช้หรือการขอเช่าที่ราชพัสดุในความครอบครองของ 

กรมชลประทาน 
 

  4.หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ/หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
 1.ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนชลประทำนที่ 2 (ผส.ชป.2) มีหน้าที่  
  - พิจารณาให้ความเห็นว่าสมควรอนุญาต/ไม่อนุญาต 
  -ลงนามในหนังสือ เพ่ือแจ้งแก่ทางโครงการชลประทาน/โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษา ซึ่งที่  ราช
พัสดุนั้นตั้งอยู่ 
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 2.ผู้อ ำนวยกำรส่วนวิศวกรรม (ผวศ.ชป.2),ผู้อ ำนวยกำรส่วนบริหำรจัดกำรน้ ำและบ ำรุงรักษำ
(ผจบ.ชป.2)  มีหน้าที่  
  -พิจารณาให้ความเห็นทางด้านวิศวกรรม พิจารณาปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ เสนอแก่
ผู้อ านวยการส านักงานชลประทานที่ 2    
 3.ผู้อ ำนวยกำรโครงกำรชลประทำน (ผคป.ล ำปำง),ผู้อ ำนวยกำรโครงกำรส่งน้ ำและบ ำรุงรักษำ  
(ผคบ.โครงกำร)  มีหน้าที่    
  -  พิจารณาปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆต่อการชลประทาน และให้ความเห็นเสนอแก่ผู้อ านวยการ
ส านักงานชลประทานที่ 2   
 4.หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรทั่วไป ส ำนักงำนชลประทำนที่ 2  มีหน้าที่ 
  -บันทึกเสนอ ผส.ชป.2 ลงนามอนุญาต/ไม่อนุญาต 
  - บันทึกเสนอ ผส.ชป.2 เพ่ือส่งส าเนารายการอนุญาตขอใช้ที่ราชพัสดุฯ ส่งกลุ่มการใช้พื้นที่ด้าน
ชลประทานตรวจสอบ 
  - บันทึกเสนอ ผคป.โครงการ ที่ที่ดินราชพัสดุตั้งอยู่ เพ่ือให้ด าเนินในขั้นตอนต่อไป 
 5.หัวหน้ำฝ่ำยจัดสรรน้ ำและปรับปรุงระบบชลประทำน (จน.คป.โครงกำร)  มีหน้าที่ 
  - พิจารณาให้ความเห็นและจัดท าแบบรายงาน (ชป.393/...) เสนอผู้อ านวยการโครงการ
ชลประทาน (ผคป.ล าปาง),ผู้อ านวยการโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษา (ผคบ.โครงการ)                                    
 6.หัวหน้ำฝ่ำยส่งน้ ำและบ ำรุงรักษำ (สบ.คป.โครงกำร)  มีหน้าที่                                                                   
           -จัดท ารายละเอียดประกอบแผนที่ระบุหมายเลขที่ดินตามหนังสือส าคัญ หรือระวางหมุดหลักฐาน
เนื้อท่ีที่ขอเข้าท าประโยชน์ลงในแผนที่ให้ชัดเจน เพ่ือให้หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ าและปรับปรุงระบบชลประทาน 
(จน.คป.โครงการ) พิจารณา 

 7.งำนธุรกำร  มีหน้าที่   
  - ส านักงานชลประทานที่ 2  
   - ลงทะเบียนรับ-ส่งเอกสารตามระบบสารบรรณ 
   - ท าหนังสือแจ้งเรื่องให้โครงการชลประทาน/โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาที่ที่ดินราช
พัสดุนั้นตั้งอยู่ตรวจสอบ 
  - โครงการชลประทาน/โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาที่ที่ดินราชพัสดุนั้นตั้งอยู่ 
   - ลงทะเบียนรับ-ส่งเอกสารตามระบบสารบรรณ 
   -เสนอหนังสือถึง ผอ.โครงการ เพื่อเสนอแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
   - ด าเนินการส่งเอกสารแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณาด าเนินการ 
         8.นิติกร ส านักงานชลประทานที่ 2 มีหน้าที่ 
  -ตรวจค าขอ ชป.393 
  -ตรวจสอบเอกสารประกอบค าขออนุญาต 
   -ตรวจสอบอ านาจของผู้ขออนุญาต   เช่น หนังสือมอบอ านาจ  
  - จัดท าบันทึกเสนอแจ้งโครงการฯที่เกี่ยวข้องเพ่ือออกหนังสืออนุญาต (ผย.....) 
                    -จัดท าฐานข้อมูลการขอใช้พื้นที่เพ่ือเป็นหลักฐานในการค้นหาและตรวจสอบ 
  -คุมหนังสือในระบบอิเล็กทรอนิกส์และในเล่ม  
   - รวบรวมส าเนาเอกสารการขอใช้ที่ราชพัสดุส่งให้กลุ่มการใช้พ้ืนที่ด้านชลประทาน ต่อไป  



ไม่ยินยอม 

๕.กระบวนงานขอใช้ที่ราชพัสดุในความครอบครองของส านักงานชลประทานที่ ๒ กรม
ชลประทาน 

ขั้นตอน ผังกระบวนการ ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพ
งาน 

ผู้รับผิดชอบ 

๑ 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
- วั

น 
 
 

 

๑.วิธีการยื่นค าขอฯ 
   ๑.๑การยื่นค าร้องขอด้วยตนเอง –ผู้ขอฯ

ยื่นเอกสาร ณ ส านักงานชลประทานที่ 2 
หรือ ณ  โครงการชลประทานจังหวัด ,
โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษา ที่ดินที่ราช
พัสดุนั้นต้ังอยู่ 

1.2.การยื่นค าร้องขอโดยมอบอ านาจ- ผู้รับ 
มอบอ านาจต้องน าเอกสารประกอบการขอ 
อนุญาตพร้อมหนังสือรับมอบอ านาจยื่นค าขอ 
ณ  โครงการชลประทานจังหวัด,โครงการส่งน้ า 
และบ ารุงรักษาที่ที่ดินราชพัสดุนั้นตั้งอยู่ 
1.3การยื่นค าร้องขอทางไปรษณีย์ ผู้ยื่นค าร้อง  
สามารถดาวโหลดแบบ ชป.393 ได้ที่เวปไซต์ 
http://www.imd-rid.com และน าเอกสาร 
ส่ง ณ ส านักงานชลประทานที่ 2  หรือ ณ   
โครงการชลประทานจังหวัด ,โครงการส่งน้ า 
และบ ารุงรักษา ที่ดินที่ราชพัสดุนั้นตั้งอยู่ 

  2.กรอกแบบค าร้องขออนุญาต (ชป.393) 
  3.แนบเอกสารหลักฐานครบถ้วน 
 

-กรอกแบบ ชป.
393 ถูกต้อง   
-หลักฐานครบถ้วน 
-การมอบอ านาจ
ถูกต้อง 
 

ผู้ขออนญุาต 

หน่วยงานรัฐ/
หน่วยงาน
เอกชน/นิติ
บุคคล 
 

 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 

 
g  

 รับค าร้องฯ 
  1.รับค าขอในระบบ E-สารบรรณ  
  2.ตรวจสอบค าขอและเอกสารประกอบค า
ขอ 
  3.รับค าขอ 
     -ถูกต้อง          รับค าขอ,ลงทะเบียน
รายละเอียดทะเบียนคุมค าขอ 
      -ไม่ถูกต้อง        แจ้งผู้ขอฯทราบให้
ด าเนินการภายใน   7 วัน เพือ่ให้ด าเนนิการ
แก้ไขเพิ่มเติมเอกสารให้ถูกต้อง  
  4.จัดท าบันทึกเสนอผู้เกี่ยวข้อง 
 
พิจารณาค าขอฯ 
  1.จัดท ารายละเอยีดแผนที,่แผนผังพื้นที่ขอ
อนุญาตประกอบค าขอและจัดท าแบบรายงาน 
  2.ผอ.ส่วน/โครงการ พิจารณาให้ความเห็น
ทางด้านวิศวกรรมและข้อเสนอข้อข้องหรือไม่
ขัดข้อง 
  3.ผส.ชป.2 พิจารณาอนุญาต/ไม่อนุญาต 
  4.จัดท าหนังสือให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือ  
ธนารักษพ์ื้นที่ผู้รับมอบอ านาจ พิจารณา
อนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุดังกล่าว 
 
 
 
 

 
-รวดเร็ว,ทันเวลา 
-ถูกต้อง,ครบถ้วน 
-ถูกต้อง,ทันเวลา 
 
 
 
 
 
-ถูกต้อง,มีความ
รับผิดชอบ 
 
 
-ถูกต้อง,ครบถ้วน 
 
-ถูกต้อง,ครบถ้วน 
 
 
-ถูกต้อง 
-ถูกต้อง,ทันเวลา 
 
 
 
 

 
- งานธุรการ          
- งานธุรการ          
-นิติกร 
 
 
 
 
 
-นิติกร 
 
 
 
-จน.สบ. 
 
-จน.,สบ. 
-ผอ.ส่วน/ผอ.
โครงการ 
 
-ผส.ชป.2 
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ไม่ยินยอม 

ยื่นค าร้องขออนุญาต 

 

 

 

ตรวจสอบเอกสำร  
และรับค ำขอ 

   พิจารณาค าขอฯ 

ยินยอม 

ยินยอม 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอน ผังกระบวนการ ระยะ  
เวลา 

รายละเอียดงาน มาตรฐาน 
คุณภาพงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

4  1 วัน เมื่อได้รับหนังสือแจ้งการอนุญาตจากจงัหวัด
โดยผู้ว่าราชการจังหวัด หรือธนารักษพ์ื้นที่
ผู้รับมอบอ านาจ แล้ว  
   1.จัดท าบันทึกแจ้งโครงการที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ออกหนังสืออนุญาต 
   2.จัดท าหนังสือแจ้งผู้ขออนุญาตรับทราบ
และ/หรือ ช าระค่าธรรมเนียมกับธนารักษ์พื้นที่ 
(แล้วแต่กรณี) 
   3.ออกหนังสืออนญุาตตามแบบ ผย.....
(แล้วแต่กรณี) 

 
 
 
-ถูกต้อง,ครบถ้วน 
 
-ถูกต้อง,ครบถ้วน 
 
 
-ถูกต้อง,ครบถ้วน 
 

 
 
 
-ผอ.ส่วน/ผอ.
โครงการ 
-ผอ.ส่วน/ผอ.
โครงการ 
 
-ผอ.ส่วน/ผอ.
โครงการ 

5 
 

 
 
 
 

 
        

 
1 วัน 

 
 

 

    1.ส่งส าเนาค าขออนุญาต โดยจัดท า 3 
ฉบับ 
         -ต้นฉบับเก็บไว้ที่โครงการฯ 
         -คู่ฉบับให้ผู้ขออนุญาต 
         -ส าเนาคู่ฉบับให้ส านกังานชลประทาน 
   2.สชป.2 ลงทะเบียนคุมการรับเอกสาร 
   3.จัดท าหนังสือส่งถึงกลุ่มการใช้พื้นทีด่้าน
ชลประทาน 
 

-ถูกต้อง,ครบถ้วน 
 
 
 
-ถูกต้อง,เป็นระบบ 
-รวดเร็ว,ทันเวลา 

-ผอ.ส่วน/ผอ.
โครงการ 
 
 
-นิติกร 
-นิติกร  
-งานธุรการ 
 

ออกหนังสืออนุญำต 

แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 



 

ประเภทการขออนุญาตใช้ที่ราชพัสดุ 

ล าดับ
ที่ 

ประเภทการขออนุญาตใช้ที่ราชพัสดุ 
 

แบบ 

1 การขออนุญาตก่อสร้างสะพานข้ามทางน้ าชลประทาน ผ.ย.37 
2 การขออนุญาตก่อสร้างสะพานเลียบทางน้ าชลประทาน ผ.ย.37 
3 การขออนุญาตวางท่อประปกในเขตชลประทาน ผ.ย.38 
4 การขออนุญาตฝังท่อก๊าซ และท่อน้ ามัน ผ.ย.38 
5 การขออนุญาตระบายน้ าที่ผ่านระบบบ าบัดน าเสียทางน้ าชลประทาน ผ.ย.42 
6 การขออนุญาตใช้น้ าชลประทาน ตามมาตรา 5 ตั้งโรงสูบน้ าและวางท่อส่ง

น้ า 
ผ.ย.38 

7 การขออนุญาตปักเสา พาดสายหรือร้อยสายไฟฟ้า/โทรศัพท์ในเขต
ชลประทาน 

ผ.ย.39 

8 การขออนุญาตก่อสร้างทางเช่ือม ผ.ย.40 
9 การขออนุญาตก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างเป็นการชั่วคราวในเขตที่ดินกรม

ชลประทาน 
ผ.ย.53 

10 การขออนุญาตใช้ที่ดินบริเวณอ่างเก็บน้ า และแหล่งน้ าต่างๆของกรม
ชลประทานเพื่อจัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยว 

ผ.ย.41 

11 การขออนุญาตเลี้ยงปลากระชัง ผ.ย.41 
12 การขออนุญาตให้ขุดลอก ผ.ย.43 
13 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งทางน้ าชลประทาน ผ.ย.44 
14 การต่ออายุหนังสืออนุญาต ผ.ย.55 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

- 5 - 



-๖- 

๖.ขั้นตอนการปฏบิัติงาน 
      ขั้นตอนที ่๑ การย่ืนค าร้องขออนุญาต 
 ๑.๑ การย่ืนค าร้องขอฯ 

๑.๑.๑ยืน่ค าร้องขอดว้ยตนเอง – ผูข้อฯสามารถยื่นค าขอได ้ณ ส านกังานชลประทานท่ี 2   หรือ ณ  
โครงการชลประทานจงัหวดั,โครงการส่งน ้าและบ ารุงรักษา ท่ีดินท่ีราชพสัดุนั้นตั้งอยู ่ 
 1.1.2 ยื่นค าร้องขอโดยมอบอ านาจ-กรณีท่ีผูย้ื่นค าขอฯไม่สามารถมาด าเนินดว้ยตนเองได้ ผูข้อ
สามารถมอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนมากระท าแทนได ้โดยตอ้งแนบหลกัฐานของผูข้อฯและผูรั้บมอบอ านาจ ทั้งน้ี 
ตอ้งน าหลกัฐานหนงัสือมอบอ านาจมาดว้ย 

 1.1.3 ยื่นค าร้องขอทางไปรษณีย-์ผูย้ื่นค าขอฯสามารถน าเอกสารหลกัฐานทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้ง ส่ง
ไปรษณียม์าท่ีส านกังานชลประทานท่ี 2  หรือ ณ  โครงการชลประทานจงัหวดั ,โครงการส่งน ้ าและบ ารุงรักษา 
ท่ีดินท่ีราชพสัดุนั้นตั้งอยู ่

 หมายเหตุ  กรณีผูย้ืน่ค  าขอฯเป็นหน่วยงานของรัฐ ผูย้ืน่ค  าขออนุญาตตอ้งเป็นระดบักรม เท่านั้น 
1.2 กรอกแบบค าร้องขออนุญาต 
        ผูย้ืน่ค  าขอตอ้งกรอกแบบขออนุญาตใชท่ี้ราชพสัดุ (ชป.393)ท่ีก าหนด โดยสามารถขอแบบ       ชป.

393 ไดท่ี้ส านักงานชลประทานท่ี 2   หรือ ณ  โครงการชลประทานจงัหวดั,โครงการส่งน ้ าและบ ารุงรักษา 
ท่ีดินท่ีราชพสัดุนั้นตั้งอยู ่หรือดาวโหลดแบบฟอร์มไดท้างเวปไซต ์http://www.imd-rid.com  

1.3 เอกสาร-หลกัฐานประกอบการย่ืนค าขอฯ 
       1.3.1 บตัรประจ าตวัประชาชนของผูย้ืน่ค  าขอ 

       1.3.2 หนงัสือมอบอ านาจ 

                1.3.3 ใบส าคญัการเปล่ียนช่ือ-สกุล (ถา้มี) 

                1.3.4 หนงัสือรับรองนิติบุคคล 

 1.3.5 หนงัสือมอบอ านาจติดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีมีการมอบอ านาจ) 

       1.3.6 หนงัสือแสดงกรรมสิทธ์ิในท่ีดินหรือ หนงัสือแสดงการครอบครองในท่ีดิน 

       1.3.7 หนงัสือยนิยอมจากผูรั้บจ านอง(ถา้มี) 

       1.3.8 หนงัสือยนิยอมจากเจา้ของท่ีดินกรณีก่อสร้างสะพานเช่ือม 

       1.3.9 แบบแปลนแผนผงัแผนท่ีท่ีแสดงรูปตดัตรงบริเวณท่ีขออนุญาตขนาด A1 ท่ีมีวศิวกรลงนาม

รับรอง 

       1.3.10 รายการค านวณโครงสร้างท่ีมีวศิวกรลงนามรับรอง 

       1.3.11 หนงัสือรับรองของผูป้ระกอบวชิาชีพวศิวกรรมของวศิวกรผูอ้อกแบบและค านวณ 

       1.3.12 ใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุมของวศิวกรผูอ้อกแบบค านวณ 
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    1.3.13 หนงัสือรับรองของผูป้ระกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุมผูค้วบคุมการก่อสร้าง 

 1.3.14 ใบอนุญาตประกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุม 

ขั้นตอนที ่2 การรับค าร้องขอฯ 
  2.1 เจา้หนา้ท่ีธุรการ ส านกังานชลประทานท่ี ๒ หรือ โครงการชลประทานจงัหวดั,โครงการส่งน ้ าและ

บ ารุงรักษา รับเร่ืองตามระบบสารบรรณ 
       2.1.1 กรณียื่นโดยตรง ณ.ส านักงานชลประทานท่ี ๒ เม่ือเจ้าหน้าท่ีธุรการรับเร่ืองตามระบบ      

สารบรรณแลว้ ใหท้  าหนงัสือส่งเร่ืองใหโ้ครงการฯตรวจสอบ 
  2.1.2 กรณียื่นค าขอ ณ.ชลประทานจงัหวดั,โครงการส่งน ้ าและบ ารุงรักษา ท่ีดินท่ีราชพสัดุนั้น

ตั้งอยู ่เจา้หนา้ท่ีธุรการ โครงการฯตรวจสอบและแจง้ให้ผูข้ออนุญาตจดัท าแผนท่ีท่ีแสดงถึงท่ีตั้งของบริเวณท่ีขอ
ใชท่ี้ราชพสัดุนั้น 

 2.2 ตรวจสอบค าขอและเอกสารประกอบค าขอ 
        2.2.1 นิติกร ตรวจสอบเอกสาร ดงัน้ี 

       -ตรวจค าขอ ชป.393 
       -เอกสารประกอบค าขอ 
      -ตรวจสอบอ านาจของผูข้ออนุญาต  หากกรณีท่ีไดรั้บมอบอ านาจจากผูข้อฯ  ผูรั้บมอบอ านาจ

ตอ้งมีสิทธิในการจดัการแทนได ้
 2.3 การรับค าขอ 
  2.3.1 ส านกังานชลประทานท่ี 2 หรือ โครงการชลประทานจงัหวดั,โครงการส่งน ้าและ
บ ารุงรักษา  ตรวจสอบเอกสารและลงทะเบียนรับค าขอ 

 2.3.2 การพิจารณารับค าขอ 
          -เอกสารถูกตอ้ง  ด าเนินการรับค าขอในขั้นตอนต่อไป 

                        -หากเอกสารไม่ถูกตอ้งหรือไม่ครบถว้น – แจง้ขอ้ขดัขอ้งใหผู้ข้อฯทราบโดยตรงภายใน        ๗ 
วนัท าการนบัแต่รับค าร้องฯเพื่อใหด้ าเนินการแกไ้ขเพิ่มเติมเอกสารใหถู้กตอ้ง  
 2.4 จดัท าบนัทึกเสนอผูเ้ก่ียวขอ้ง คือ ผอ.ส่วน,วศ.หรือ จน. ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อพิจารณาเอกสารทาง
วศิวกรรม 
 
ขั้นตอนที่ 3 พจิารณาค าขอ 
          3.1.เจา้หนา้ท่ีโครงการ(ต าแหน่ง สบ.) จดัท ารายละเอียดประกอบแผนท่ี/แผนผงัพื้นท่ีท่ีขออนุญาต 
          3.2.เจา้หนา้ท่ีโครงการ (ต าแหน่งจน.) พิจารณาให้ความเห็นแลว้ และจดัท าแบบรายงาน 
 (ชป.393/...) รายละเอียดแบบรายงาน (เอกสารแนบ ๑) 
          3.3.ผอ.โครงการฯ พิจารณาปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆทางดา้นวศิวกรรมและขอ้เสนอแนะ 
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3.4.ผจบ./ผวศ.ชป.2 พิจารณาใหค้วามเห็นทางดา้นวศิวกรรม พิจารณาปัญหาและอุปสรรคต่าง  

        3.5.จดัท าหนงัสือให้ผูว้า่ราชการจงัหวดั หรือ ธนารักษพ์ื้นท่ีผูรั้บมอบอ านาจ พิจารณาอนุญาตใหใ้ชท่ี้ราช
พสัดุดงักล่าว 
        3.6 ผส.ชป.2 พิจารณาเห็นควรอนุญาต/ไม่อนุญาต 
 
ขั้นตอนที่ 4 ออกหนังสืออนุญาต 
        4.1 โครงการฯท าหนงัสือแจง้ผูข้ออนุญาตช าระค่าธรรมเนียมแก่กรมธนารักษ ์สาขาพื้นท่ี (กรณีบุคคล
ธรรมดาขอใชพ้ื้นท่ี)  
  4.2 กรณีเป็นบุคคลธรรมดา/หน่วยงานเอกชน เป็นผูย้ืน่ค  าขอฯ  โครงการฯในพื้นท่ีท่ีขอใชฯ้ตอ้งแจง้ให้ผู ้
ขออนุญาตช าระค่าธรรมเนียมกบัธนารักษพ์ื้นท่ีเสียก่อน แลว้น าใบเสร็จช าระค่าธรรมเนียมมายื่นแก่โครงการฯ
เพื่อออกหนงัสืออนุญาต (แบบ ผย.) 
        4.3 โครงการชลประทานท่ีท่ีดินท่ีขอใชต้ั้งอยู ่ จดัท าแบบ ผย. (แลว้แต่กรณี) เอกสารแนบ 2 แก่ผูข้อ
อนุญาต 
 
ขั้นตอนที่ 5  แจ้งหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 
          5.1 โครงการฯจดัท าหนงัสืออนุญาตในฐานะนายช่างชลประทานซ่ึงเป็นเจา้พนกังานผูอ้นุญาต โดยจดัท า 
3 ฉบบั 

           -ตน้ฉบบัเก็บไวท่ี้โครงการฯ 
           -คู่ฉบบัใหผู้ข้ออนุญาต 

                     -ส าเนาคู่ฉบบัใหส้ านกังานชลประทานโดยนิติกรเป็นผูเ้ก็บรักษาเอกสาร 
 5.2 นิติกร ส านกังานชลประทานท่ี 2 ลงรับในระบบและคุมการรับเอกสารในเล่ม 
  5.3 นิติกร จดัท าส าเนาเอกสารและตรวจสอบความถูกตอ้งส่งกลุ่มการใชพ้ื้นท่ีดา้นชลประทาน        กรม
ชลประทาน เพื่อตรวจสอบเพื่อจดัท าฐานขอ้มูลการใชท่ี้ดินเพื่อวิเคราะห์ ติดตามและประเมินผล                      
 5.4 งานธุรการ จดัส่งเอกสารในระบบ  และด าเนินจดัส่งเอกสารทางไปรษณียใ์หก้ลุ่มการใชพ้ื้นท่ีดา้น
ชลประทาน ต่อไป  
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๗.มาตรฐานงาน 

 ด้านปริมาณ 
      -ระยะเวลา  การขอใชท่ี้ราชพสัดุในความครอบครองของกรมชลประทาน ก าหนดระยะเวลาแลว้
เสร็จ ๒๔วนัท าการ 

 ด้านคุณภาพ 

  - ความถูกตอ้งของประเภทท่ีราชพสัดุท่ีส านกัชลประทานท่ี  ๒ อนุญาตใหใ้ชท่ี้ราชพสัดุ 
  - ผูข้ออนุญาตเป็นผูมี้อ านาจขออนุญาตตามกฎหมาย 
  - การด าเนินการตอ้งตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง หลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นแต่

ประเภทของการขออนุญาต 

 

8.ระบบตดิตามและประเมินผล 
ต าแหน่ง ระยะเวลาการติดตาม วธีิการติดตาม มาตรฐานคุณภาพ 
ผส.ชป.๒ ติดตามทุก 15 วนั ประสานกรมธนารักษ ์

จงัหวดั 
ติดตามทนัที 

(ผวศ.ชป.2), 
(ผจบ.ชป.2) 

ติดตามทุก 15 วนั ประสาน ผอ.โครงการ ติดตามเป็นรายคร้ัง 

(ผคป.ล าปาง), 
(ผคบ.โครงการ) 

ติดตามทุก 7 วนั ประสาน จน.คป.
โครงการ 

ติดตามทนัที 

จน.คป.โครงการ ติดตามทุก 7 วนั ประสาน สบ.คป.
โครงการ 

ติดตามทนัที 

ฝบท.ชป.2 ติดตามทุก 7 วนั ประสานงานธุรการ 
 

ติดตามทนัที 

งานธุรการ ติดตามทุกวนั ประสานโครงการ
ชลประทาน 

ติดตามทนัที 

นิติกร ติดตามทุกวนั -ประสาน ผอ.โครงการ 
-ประสานกลุ่มการใช้
พื้นท่ีดา้นชลประทาน 
ต่อไป  

ติดตามทนัที 
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๙.เอกสารอ้างองิ 
       9.1 เอกสารอ้างองิของกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง 
 - พระราชบญัญติัท่ีราชพสัดุ พ.ศ. 2518 
 - กฎกระทรวงวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช ้และจดัหาประโยชน์ 
เก่ียวกบัท่ีราชพสัดุ พ.ศ. 2545 
 - กฎกระทรวงวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช ้และจดัหาประโยชน์ 
เก่ียวกบัท่ีราชพสัดุ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2549 
 - กฎกระทรวงวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช ้และจดัหาประโยชน์ 
เก่ียวกบัท่ีราชพสัดุ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2549 
 - ระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัหาประโยชน์ในท่ีราชพสัดุ พ.ศ. 2552 
 - ค าสั่งกรมธนารักษ ์ท่ี 508/2553 ลงวนัท่ี 20 กนัยายน 2553 เร่ือง มอบอ านาจใหธ้นารักษพ์ื้นท่ี 
ปฏิบติัราชการแทนอธิบดีกรมธนารักษ ์
 - ค าสั่งกรมธนารักษ ์ท่ี 509/2553 ลงวนัท่ี 20 กนัยายน 2553 เร่ือง มอบอ านาจใหผู้ว้า่ราชการ
จงัหวดัปฏิบติัราชการแทนอธิบดีกรมธนารักษ์ 
      9.2 เอกสารอ้างอิงของกรมชลประทาน 
 - พระราชบญัญติัการชลประทานหลวง พุทธศกัราช 2485 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 
 - ระเบียบกรมชลประทานวา่ดว้ยการขอใชแ้ละการจดัหาประโยชน์เก่ียวกบัท่ีราชพสัดุในความ 
ครอบครองของกรมชลประทาน พ.ศ. 2551 
 - ประกาศกรมชลประทาน เร่ือง การรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบ้ริการ พ.ศ. 2552 
ลงวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2552 
 - ค าสั่งกรมชลประทาน ท่ี ข 151/2555 ลงวนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2555 เร่ือง มอบอ านาจในการ
ด าเนินการขอใชท่ี้ดินของรัฐทุกประเภท อนัไดแ้ก่ ท่ีดินสาธารณประโยชน์ ท่ีอุทยานแห่งชาติ ท่ีป่าสงวน
แห่งชาติท่ีดินในเขตปฏิรูปท่ีดิน ท่ีดินในเขตนิคมสร้างตนเอง เป็นตน้ ทั้งน้ีนอกเหนือจากท่ีราชพสัดุ 
 - ค าสั่งกรมชลประทาน ท่ี ข 152/2555 ลงวนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2555 เร่ือง มอบอ านาจด าเนินการ 
กรณีหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลอ่ืนขอใชท่ี้ดินของรัฐประเภทอ่ืนท่ีกรมชลประทานใชป้ระโยชน์ 
นอกเหนือจากท่ีราชพสัดุ 
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10.แบบฟอร์มทีใ่ช้ 

 การขออนุญาตใช้ท่ีดินในความครอบครองของกรมชลประทาน  ส านักงานชลประทานสามารถ
พิจารณาให้ความยินยอมให้ผูข้ออนุญาตใช้ประโยชน์ร่วมดว้ยได ้ ในท่ีดินทุกประเภทท่ีกรมครอบครอง โดย
ส านักชลประทานจะต้องท าหนังสือแจ้งผูข้ออนุญาตและหน่วยงานท่ีถือกรรมสิทธ์ิท่ีดินพิจารณาอนุญาต 
(รายละเอียดดงัไดก้ล่าวไวแ้ลว้ในบทท่ี 1) 
 ส าหรับประเภทของการขออนุญาตใชท่ี้ดินนั้นมีหลากหลายประเภท ข้ึนอยูก่บัวตัถุประสงคข์องผูข้อ
อนุญาต โดยในการพิจารณาอนุญาตให้ใช้ท่ีดินแต่ละประเภทนั้น จะตอ้งพิจารณาให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ หลกัเกณฑ์ดา้นวิศวกรรมและจะตอ้งไม่เป็นอุปสรรคต่อการชลประทาน ทั้งน้ีประเภทของการขอ
อนุญาตท่ีสามารถก าหนดแบบฟอร์ม ระเบียบ หลกัเกณฑไ์วเ้ป็นมาตรฐานในการปฏิบติังาน นั้น สามารถ    แบ่ง
ได ้ดงัน้ี 
 1. การขออนุญาตก่อสร้างสะพานขา้มทางน ้าชลประทาน    (ชป.393/1) (ผ.ย.37) 
 2. การขออนุญาตก่อสร้างสะพานเลียบทางน ้าชลประทาน    (ชป.393/2) (ผ.ย.37) 
 3. การขออนุญาตวางท่อประปาในเขตชลประทาน     (ชป.393/3) (ผ.ย.38) 
 4. การขออนุญาตขออนุญาตฝังท่อก๊าซ และท่อน ้ามนั     (ชป.393/4) (ผ.ย.38) 
 5. การขออนุญาตระบายน ้าท่ีผา่นระบบบ าบดัน ้าเสียลงทางน ้าชลประทาน (ชป.393/4) (ผ.ย.42) 
 6. การขออนุญาตใชน้ ้าชลประทาน ตั้งโรงสูบน ้าและวางท่อส่งน ้า   (ชป.393/5) (ผ.ย.38) 
 7. การขออนุญาตปักเสา พาดสายหรือร้อยสายไฟฟ้า/โทรศพัทใ์นเขตชลประทาน (ชป.393/6) (ผ.ย.39) 
 8. การขออนุญาตก่อสร้างถนนและปรับปรุงถนนคนัคลอง คนักั้นน ้า  (ชป.393/7) (ผ.ย.40) 
   และถนนชลประทาน 
 9. การขออนุญาตก่อสร้างทางเช่ือม       (ชป.393/7) (ผ.ย.53) 
 10. การขออนุญาตก่อสร้างส่ิงปลูกสร้างเป็นการชัว่คราวในเขตท่ีดิน  (ชป.393/8) (ผ.ย.41) 
     กรมชลประทาน 
 11. การขออนุญาตใชท่ี้ดินบริเวณอ่างเก็บน ้า และแหล่งน ้ าต่างๆ   (ชป.393/8) (ผ.ย.41) 
       ของกรมชลประทาน เพื่อจดัเป็นสถานท่ีท่องเท่ียว  
 12. การขออนุญาตเล้ียงปลาในกระชงั      (ชป.393/8) (ผ.ย.41) 
 13. การขออนุญาตใหข้ดุลอก       (ชป.393/8) (ผ.ย.43) 
 14. การขออนุญาตก่อสร้างอาคารป้องกนัตล่ิงทางน ้าชลประทาน              (ชป.393/10) (ผ.ย.44)  

 

  

 



ภาคผนวก 

แบบฟอร์ม 
เอกสารหมายเลข ๑  แบบค าร้องขอใชท่ี้ดิน  (ชป.๓๙๓) 
เอกสารหมายเลข ๒  แบบตรวจสอบการก่อสร้างสะพานขา้มทางน ้า  (ชป.393/1) 
เอกสารหมายเลข ๓  แบบตรวจสอบการก่อสร้างสะพานเลียบทางน ้าชลประทาน   (ชป.393/2)  
เอกสารหมายเลข ๔  แบบตรวจสอบการวางท่อประปาในเขตชลประทาน  (ชป.393/3)  
เอกสารหมายเลข ๕  แบบตรวจสอบการฝังท่อส่งน ้า และระบายน ้า  (ชป.393/4)  
เอกสารหมายเลข ๖  แบบตรวจสอบการใชน้ ้าดิบ ตั้งโรงสูบ และวางท่อส่งน ้า  (ชป.393/5) 
เอกสารหมายเลข ๗  แบบตรวจสอบการปักเสา พาดสายหรือร้อยสายไฟฟ้า/โทรศพัท ์ (ชป.393/6)   )  
เอกสารหมายเลข ๘  แบบตรวจสอบการก่อสร้างถนนเช่ือม และปรับปรุงคนัคลอง  (ชป.393/7)  
เอกสารหมายเลข ๙  แบบตรวจสอบการขอใชท่ี้ราชพสัดุ  (ชป.393/8) 
เอกสารหมายเลข ๑๐  แบบตรวจสอบการใหจ้ดัระเบียบรถโดยสารประจ าทาง  (ชป.393/9) 
เอกสารหมายเลข ๑๑  แบบตรวจสอบการก่อสร้างอาคารป้องกนัตล่ิง  (ชป.393/10) 
เอกสารหมายเลข ๑๒  หนงัสืออนุญาตใหส้ร้างสะพาน  (ผย.37) 
เอกสารหมายเลข ๑๓ หนงัสืออนุญาตใหฝั้งท่อ /วางท่อ และใชน้ ้า  (ผย.๓๘) 
เอกสารหมายเลข ๑๔  หนงัสืออนุญาตให้ปักเสา พาดสาย หรือร้อยสาย ไฟฟ้า/โทรศพัท ์ (ผย.39) 
เอกสารหมายเลข ๑๕  หนงัสืออนุญาตใหก่้อสร้างถนน/ปรับปรุงถนน  (ผย.๔๐) 
เอกสารหมายเลข ๑๖  หนงัสืออนุญาตใหก่้อสร้างในเขตท่ีดินของกรมชลประทาน  (ผย.๔๑) 
เอกสารหมายเลข ๑๗  หนงัสืออนุญาตใหใ้ชท่ี้ดินเพื่อฝังท่อระบายน ้าเสีย  (ผย.๔๒) 
เอกสารหมายเลข ๑๘  หนงัสืออนุญาตใหขุ้ดลอกคลองชลประทาน  (ผย.๔๓) 
เอกสารหมายเลข ๑๙  หนงัสืออนุญาตใหก่้อสร้างอาคารป้องกนัตล่ิงทางน ้าชลประทาน  (ผย.๔๔) 
เอกสารหมายเลข ๒๐  หนงัสือขอต่ออายหุนงัสืออนุญาต  (ผย.๕๕) 
 

กฎหมาย / ค าส่ังทีเ่กีย่วข้อง 
เอกสารหมายเลข ๒๑ พระราชบญัญติัการชลประทานหลวง พ.ศ.2485 
เอกสารหมายเลข ๒๒ พระราชบญัญติัท่ีราชพสัดุ พ.ศ.2518 
เอกสารหมายเลข ๒๓ กฎกระทรวงวา่ดว้ยหลกัเกณฑและวธีิการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช ้และจดัหาประโยชน ์ 
             เก่ียวกบัท่ีราชพสัดุ พ.ศ. 2545 
เอกสารหมายเลข ๒๔ ระเบียบกรมชลประทานวา่ดว้ยการขอใชแ้ละการจดัหาประโยชน์เก่ียวกบัท่ีราชพสัดุในความ 
           ครอบครองของกรมชลประทาน พ.ศ.2551 
 

รายช่ือผู้จัดท า 
 



รายช่ือผู้จดัท า 

 

๑. นางสาวณกานต ์ นนัทการณ์  ต  าแหน่ง  นิติกรปฏิบติัการ 

๒. นายณรงคฤ์ทธ์ิ  พรมเรือง  ต  าแหน่ง  นิติกร 

 

 


