ระเบียบคณะกรรมการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
วาดวยการดําเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน พ.ศ. 2547

เพือ่ ใหการดําเนินงานของเงินทุนหมุนเวียนเพือ่ การชลประทานเปนไปโดยเรียบรอย คณะกรรมการเงินทุน
หมุนเวียนเพือ่ การชลประทานจึงอาศัยอํานาจตามความในระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณวา ดวยเงินทุนหมุนเวียน
เพื่อการชลประทาน พ.ศ. 2545 ขอ 4 กําหนดระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ 1. ระเบียบนีเ้ รียกวา “ระเบียบคณะกรรมการเงินทุนหมุนเวียนเพือ่ การชลประทาน วาดวยการดําเนินงาน
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน พ.ศ. 2547”
ขอ 2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 30 มกราคม 2547 เปนตนไป
ขอ 3. ใหยกเลิกระเบียบเกีย่ วกับการดําเนินงานของเงินทุนหมุนเวียนเพือ่ การชลประทาน พ.ศ. 2525
ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2525
บรรดาระเบียบหรือขอบังคับอืน่ ใด ในสวนทีไ่ ดกาํ หนดไวแลวในระเบียบนี้ หรือซึง่ ขัดหรือแยงกับขอกําหนด
แหงระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
หมวด 1
ขอความทั่วไป
ขอ 4. ในระเบียบนี้
“ทางน้าํ ชลประทาน” หมายความวา ทางน้าํ ทีไ่ ดมกี ฎกระทรวงกําหนดใหเปนทางน้าํ ชลประทาน
ทีจ่ ะเรียกเก็บคาชลประทานจากผูใ ชนา้ํ เพือ่ กิจการโรงงาน การประปา หรือกิจการอืน่ ในหรือนอกเขตชลประทาน และให
หมายรวมถึงทอหรือทางน้ําที่เชื่อมกับทางน้ําชลประทานตามที่กลาวแลวดวย
“เจาพนักงาน” หมายความวา เจาพนักงานตามพระราชบัญญัตกิ ารชลประทานหลวง พ.ศ. 2485
และที่แกไขเพิ่มเติม
“กิจการอื่น” หมายความวา กิจการนอกจากที่ระบุ แตมิไดใชเพื่อการเกษตรกรรม
“กระทรวง” หมายความวา กระทรวงเกษตรและสหกรณ
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการเงินทุนหมุนเวียนเพือ่ การชลประทาน ตามขอ 4
แหงระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณวาดวยเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน พ.ศ. 2545

ขอ 5. อัตราคาชลประทานทีเ่ รียกเก็บจากผูใ ชนา้ํ จากทางน้าํ ชลประทานเพือ่ กิจการโรงงาน การประปา หรือ
กิจการอื่นในหรือนอกเขตชลประทาน จะเรียกจัดเก็บตามอัตราที่กําหนดไวในกฎกระทรวง
ขอ 6. แบบแนบทายระเบียบนี้ ใหเปนสวนหนึ่งของระเบียบนี้
ขอ 7. ในกรณีทมี่ ปี ญ
 หาไมอาจปฏิบตั ติ ามระเบียบนี้ ใหนายชางหัวหนาโครงการสงน้าํ และบํารุงรักษา
นายชางหัวหนาโครงการชลประทาน เสนอขอขัดของพรอมขอเสนอแนะตอกองกฎหมายและทีด่ นิ ผานผูอ าํ นวยการสํานัก
ชลประทานเพือ่ เสนอกรม ฯ วินจิ ฉัยสัง่ การตอไป
หมวด 2
การขอและการออกหนังสืออนุญาต
ขอ 8. หามมิใหสูบหรือชักน้ําจากทางน้ําชลประทานเพื่อกิจการโรงงาน การประปา หรือกิจการอื่น
ในหรือนอกเขตชลประทาน เวนแตจะไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากอธิบดีหรือผูที่อธิบดีมอบหมาย
ขอ 9. ใหนายชางหัวหนาโครงการสงน้าแํ ละบํารุงรักษา นายชางหัวหนาโครงการชลประทาน ทีม่ ที างน้ํา
ชลประทานอยูใ นเขตทําการปดประกาศใหทราบทัว่ กันวา ในเขตโครงการสงน้าํ และบํารุงรักษา และโครงการชลประทานนัน้ ๆ
มีทางน้ําชลประทานสายใดจากที่ใดถึงที่ใด โดยมีแผนที่แนวเขตไดมีกฎกระทรวงกําหนดใหเปนทางน้ําที่ใหเรียกเก็บ
คาชลประทานจากผูใชน้ําจากทางน้ําชลประทานตามระเบียบนี้
ขอ 10. ใหผปู ระสงคจะใชนา้ํ จากทางน้าํ ชลประทานสายใดเพือ่ กิจการโรงงาน การประปา หรือกิจการอืน่
ในหรือนอกเขตชลประทาน ยื่นคําขอเปนหนังสือ เพื่อขอรับหนังสืออนุญาตจากอธิบดี หรือผูที่อธิบดีมอบหมาย
โดยดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปนี้
10.1 ใหยนื่ คําขอตอนายชางหัวหนาโครงการสงน้าํ และบํารุงรักษา นายชางหัวหนาโครงการ
ชลประทาน ซึง่ ควบคุมและรับผิดชอบทางน้าํ ชลประทานสายนัน้ โดยติดตอขอรับแบบคําขอใชนา้ํ จากเจาหนาทีโ่ ครงการ
ชลประทาน หรือสามารถเรียกดูขอ มูลไดจากเว็บไซตของกรมชลประทาน www.rid.go.th แลวสงทางไปรษณียต อบรับ
หรือนําไปยื่นตอเจาหนาที่โครงการชลประทานในพื้นที่ที่ประสงคขอใชน้ํา
10.2 ในคําขอใหระบุวิธีการที่จะนําน้ําจากทางน้ําชลประทานไปใชและใหระบุโดยละเอียด
วาจะใชน้ําไมเกินเดือนละเทาใด โดยระบุเปนลูกบาศกเมตร
10.3 ในคําขอใหแนบแผนที่สังเขปแสดงรายละเอียดจุดที่จะขอทําการติดตั้งเครื่องสูบน้ํา
หรือชักน้ํา เพื่อประโยชนในการตรวจสอบของเจาพนักงาน
ขอ 11. ใหนายชางหัวหนาโครงการสงน้าํ และบํารุงรักษา นายชางหัวหนาโครงการชลประทาน ทีไ่ ดรบั คําขอ
ตามขอ 10.1 พิจารณาและเสนอความเห็นพรอมรายละเอียดไปยังผูอํานวยการสํานักชลประทานซึ่งเปนเจาสังกัด
เพื่อพิจารณาอนุญาตแทนอธิบดีกรมชลประทาน
ขอ 12. คําขอใชน้ําจากทางน้ําชลประทานใหใชแบบ ผย.33 และหนังสืออนุญาตใหใชแบบ ผย.32
ทายระเบียบนี้

อายุหนังสืออนุญาตใหกาํ หนดครัง้ ละไมเกิน 5 ป โดยผูร บั อนุญาตมีสทิ ธิยนื่ คําขอตออายุหนังสืออนุญาต
ไดใหมภายใตเงื่อนไขแหงหนังสืออนุญาต
ขอ 13. เมือ่ ผูอ าํ นวยการสํานักชลประทาน ไดอนุญาตแลว ใหสง เรือ่ งทัง้ หมดใหนายชางหัวหนาโครงการ
สงน้าํ และบํารุงรักษา หรือนายชางหัวหนาโครงการชลประทาน ทีเ่ ปนเจาของเรือ่ งเดิมในฐานะผูท อี่ ธิบดีมอบหมายดําเนินการ
ลงนามในหนังสืออนุญาตตามแบบ ผย.32 ตอไป
ขอ 14. กอนจะออกหนังสืออนุญาต ใหนายชางหัวหนาโครงการสงน้าํ และบํารุงรักษา นายชางหัวหนา
โครงการชลประทานหรือผูแ ทน แจงใหผขู ออนุญาตทราบเงือ่ นไขในหนังสืออนุญาตทีเ่ ปนสาระสําคัญ โดยเฉพาะกําหนดการ
ทําการติดตั้งมาตรวัดน้ําอันเปนอุปกรณสําคัญ แลวใหผูขออนุญาตลงชื่อสนองรับเงื่อนไขในหนังสืออนุญาต
ในการลงชื่อสนองรับเงื่อนไขในหนังสืออนุญาตหรือรับคูฉบับของหนังสืออนุญาต จะตองใหผูยื่นคําขอ
เปนผูล งชือ่ ในกรณีทผี่ ขู ออนุญาตเปนนิตบิ คุ คล ซึง่ เปนบริษทั หรือหางหุน สวนจํากัดจะตองใหเฉพาะผูม อี าํ นาจลงชือ่ ผูกพัน
นิตบิ คุ คลไดเทานัน้ เปนผูล งชือ่ ซึง่ จะตองเปนผูม ชี อื่ ปรากฏในหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิตบิ คุ คล ตามหนังสือรับรอง
ของสํานักทะเบียนหุน สวนบริษทั กรมทะเบียนการคา กระทรวงพาณิชย หรือโดยการมอบอํานาจเทานัน้ ถาเปนสวน
ราชการหรือรัฐวิสาหกิจตองเปนผูมีอํานาจลงนามแทนสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจนั้น
ขอ 15. เมือ่ นายชางหัวหนาโครงการสงน้าํ และบํารุงรักษา หรือนายชางหัวหนาโครงการชลประทานไดออก
หนังสืออนุญาตใหแกผูขอรายใดไปแลว ใหโครงการ ฯ แหงนั้นลงทะเบียนคุมจํานวนผูรับอนุญาต และวันอนุญาต
ไวตามลําดับทุกราย เพือ่ เปนหลักฐานตรวจสอบ เมือ่ ผูร บั อนุญาตรายใดไดทาํ การติดตัง้ มาตรวัดน้าํ ตามเงือ่ นไขอนุญาตแลว
ใหหมายเหตุทะเบียนพรอมทั้งลงจํานวนตัวเลขของมาตรวัดน้ําของรายนั้นไวใหชัดเจน โดยถือเปนตัวเลขเริ่มตนแลว
รายงานตามลําดับ ตนฉบับหนังสืออนุญาตเก็บทางโครงการ ฯ คูฉ บับใหผรู บั อนุญาต สําเนาใหสาํ นักชลประทาน 1 ชุด
ฝายผลประโยชนและเงินกองทุน กองกฎหมายและทีด่ นิ 1 ชุด และกลุม งานเงินนอกงบประมาณ กองการเงินและ
บัญชี 1 ชุด
หมวด 3
การปฏิบัติสําหรับผูไดรับยกเวนคาชลประทาน
ขอ 16. ผูจ ะไดรบั ยกเวนไมตอ งชําระคาชลประทาน เพือ่ กิจการโรงงาน การประปา หรือกิจการอืน่ ใดในหรือ
นอกเขตชลประทาน ตองเปนผูไดรับยกเวนตามหลักเกณฑในกฎกระทรวง
ขอ 17. ผูร บั อนุญาตรายใดทีใ่ ชนา้ํ ในเดือนหนึง่ ไมเกินจํานวนทีไ่ ดรบั ยกเวนตามกฎกระทรวง ใหนายชาง
หัวหนาโครงการสงน้ําและบํารุงรักษา หรือนายชางหัวหนาโครงการชลประทาน หรือเจาพนักงานผูไดรับมอบหมาย
หมายเหตุในใบแจงปริมาตรน้ําวา “ไดรับสิทธิยกเวนคาชลประทาน” ใหชัดเจน
ขอ 18 การใชนา้ํ เพือ่ การสาธารณประโยชน ซึง่ อยูใ นขายทีจ่ ะไดรบั ยกเวนคาชลประทานจากอธิบดีกรม
ชลประทาน ผูร บั อนุญาตจะตองยืน่ คําขอตออธิบดีกรมชลประทานโดยยืน่ คําขอตอเจาพนักงานตามขอ 10.1 แหงระเบียบนี้

ในคําขอใหผรู บั อนุญาตแสดงใหปรากฏชัดวา เปนกิจการสาธารณประโยชนอยางไร เมือ่ อธิบดีกรมชลประทาน
ไดอนุมัติใหยกเวนคาชลประทานแลว ผูรับอนุญาตจะตองแสดงหนังสือยกเวนคาชลประทานนั้นตอนายชางหัวหนา
โครงการสงน้าํ และบํารุงรักษา หรือนายชางหัวหนาโครงการชลประทาน หรือตอเจาพนักงานผูไ ดรบั มอบหมายทุกครั้งที่
ขอตรวจสอบ เมือ่ นายชางหัวหนาโครงการสงน้าํ และบํารุงรักษา หรือนายชางหัวหนาโครงการชลประทาน หรือเจาพนักงานผู
ไดรบั มอบหมายไดตรวจสอบแลว ใหหมายเหตุลงในใบแจงปริมาตรน้าํ ใหชดั เจนวา “ไดรบั สิทธิยกเวนคาชลประทาน”
หมวด 4
หนาที่และความรับผิดชอบ
ขอ 19. คณะกรรมการเงินทุนหมุนเวียนเพือ่ การชลประทาน จะพิจารณาใหใชเงินทุนหมุนเวียนเพือ่ การ
ชลประทาน ตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวในขอ 3 และตามประเภทรายจายในขอ 9 แหงระเบียบกระทรวงเกษตร
และสหกรณ วาดวยเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน พ.ศ. 2545 ในหลักเกณฑดังนี้
19.1 เปนงานเรงดวนพิเศษตามนโยบาย ไมอาจรอการตั้งงบประมาณหรือโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณเพื่อการนั้นได
19.2 เปนงานหรือโครงการทีม่ แี ผนงาน ประมาณการ ทีไ่ ดตรวจสอบรับรองความเหมาะสมแลว
การอนุมตั ใิ หใชเงินในขอ 19 เปนการอนุมตั ภิ ายในวงเงินประมาณการรายจายทีอ่ นุมตั จิ ากกระทรวงการคลัง
สวนการเบิกจาย การกอหนีผ้ กู พัน การดําเนินการเกีย่ วกับการพัสดุ การอนุมตั ิ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การนําสงเงิน
และการฝากเงินในกิจการของเงินทุนหมุนเวียนนีใ้ หปฏิบตั ติ ามระเบียบของทางราชการทีก่ าํ หนดไวทกุ ประการ โดยกําหนดหนาที่
ความรับผิดชอบดังนี้
19.2.1 ใหฝา ยผลประโยชนและเงินกองทุน กองกฎหมายและทีด่ นิ เปนผูค วบคุมรับผิดชอบ
ในการดําเนินงานเกีย่ วกับเงินทุนหมุนเวียนเพือ่ การชลประทานนี้ และใหรายงานผลการดําเนินงานของเงินทุนหมุนเวียนเพือ่
การชลประทานนี้ รวมทัง้ รายรับ รายจาย ตอคณะกรรมการเงินทุนหมุนเวียนเพือ่ การชลประทานเปนประจําทุกเดือน
19.2.2 การดําเนินการดานพัสดุ ใหดาํ เนินการใหเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยงานพัสดุ พ.ศ. 2535 และฉบับทีแ่ กไขเพิม่ เติม ประกอบกับคําสัง่ กรมชลประทาน ทีเ่ กีย่ วของกับการบริหารงาน
ดานพัสดุของกรมชลประทาน
19.2.3 การดําเนินการเกี่ยวกับการเบิกจาย การจาย การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน
การนําสงเงิน การฝากเงิน การบัญชี การรายงานตามระเบียบบัญชีการสงงบเดือน และใบสําคัญตอสํานักงานตรวจเงิน
แผนดิน ใหเปนหนาที่ความรับผิดชอบของกองการเงินและบัญชี และสํานักชลประทานนั้น ๆ แลวแตกรณี
ขอ 20. ใหนายชางหัวหนาโครงการสงน้ําและบํารุงรักษา หรือนายชางหัวหนาโครงการชลประทาน
หรือเจาพนักงานผูไ ดรบั มอบอํานาจจัดทํารายงานภาษีขายภายใน 3 วัน นับจากวันทีอ่ อกใบกํากับภาษี และจัดทํา
รายงานภาษีซื้อภายใน 3 วัน นับจากวันที่ไดรับใบกํากับภาษี การไมจัดทํารายงานดังกลาวภายในกําหนดเวลา
หรือไมถูกตองหรือลงรายการเปนเท็จจะมีโทษทางแพงหรือทางอาญาแลวแตกรณี

ขอ 21. ใหนายชางหัวหนาโครงการสงน้าํ และบํารุงรักษา หรือนายชางหัวหนาโครงการชลประทาน หรือผูที่
รักษาราชการแทนเปนผูลงนามในแบบแสดงรายการภาษีตามคําสั่งกรมชลประทาน ที่ ท 1631 / 1 / 2542 ลงวันที่
29 ธันวาคม 2542 และยืน่ แบบแสดงรายการภาษีและการชําระภาษีสาํ หรับเดือนภาษีใดใหยนื่ ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 83 ไมวา จะมีการขายหรือใหบริการในเดือนภาษีนนั้ หรือไม กรณีสาํ นักชลประทานเปนผูจ ดั ซื้อ
ครุภณ
ั ฑใหผอู าํ นวยการสํานักชลประทานหรือเจาพนักงานผูท ไี่ ดรบั มอบหมายจัดสงตนฉบับใบกํากับภาษีใหโครงการสงน้ํา
และบํารุงรักษา หรือโครงการชลประทานจังหวัดดําเนินการขอคืนภาษีซอื้ จากสรรพากรเขต ยกเวนภาษีซอื้ ตองหามตามประมวล
รัษฎากร มาตรา 82 / 5
ขอ 22. ใหผอู าํ นวยการสํานักชลประทานเปนผูค วบคุมตรวจสอบ รับผิดชอบและดําเนินการใหเปนไปตาม
ระเบียบนี้ สําหรับโครงการสงน้าํ และบํารุงรักษาและโครงการชลประทาน ทีม่ ที างน้าํ ชลประทานตามกฎกระทรวงกําหนดให
เปนทางน้ําชลประทานที่เรียกเก็บคาชลประทานจากผูใชน้ําจากทางน้ําชลประทานตั้งอยูในเขตรับผิดชอบทุกแหง
ขอ 23. ใหนายชางหัวหนาโครงการสงน้าํ และบํารุงรักษา หรือนายชางหัวหนาโครงการชลประทานทีม่ ที างน้ํา
ชลประทานตามขอ 22 ตัง้ อยูใ นเขตทุกแหง มีหนาทีค่ วบคุมตรวจสอบ รับผิดชอบและดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบนี้
รวมทั้งใหมีอํานาจสั่งมอบหมายและแตงตั้งเจาพนักงาน เพื่อใหดําเนินการตามระเบียบนี้
ขอ 24. ใหสํานักเครื่องจักรกลใหความรวมมือเมื่อไดรับการรองขอจากผูอํานวยการสํานักชลประทาน
หรือนายชางหัวหนาโครงการสงน้ําและบํารุงรักษา หรือนายชางหัวหนาโครงการชลประทาน หรือฝายผลประโยชน
และเงินกองทุน กองกฎหมายและที่ดิน เพื่อตรวจสอบและใหคําแนะนําเกี่ยวกับมาตรวัดน้ําที่ผูใชน้ําติดตั้งเพื่อสูบ
หรือชักน้ําจากทางน้ําชลประทาน
หมวด 5
การจัดเก็บและการนําสงคาชลประทาน
ขอ 25. การจดมาตรวัดน้ําทุกแหง ใหจดไมเกินวันที่ 5 ของเดือนถัดไป
ขอ 26. ใหนายชางหัวหนาโครงการสงน้ําและบํารุงรักษา หรือนายชางหัวหนาโครงการชลประทาน
หรือเจาพนักงานผูไ ดรบั มอบหมาย ไปทําการจดจํานวนตัวเลขปริมาตรน้าํ จากมาตรวัดน้าํ ทุกรายในเขตความรับผิดชอบ
ตามวันดังกลาวในขอ 25 ลงทะเบียนพรอมทัง้ คํานวณและออกใบแจงปริมาตรน้าํ ภายใน 3 วันทําการ นับจากวันที่ไป
จดมาตรวัดน้าํ ซึง่ ไดกรอกตัวเลขจํานวนปริมาตรน้าํ ทีอ่ า นครัง้ หลังและครัง้ กอนลงตามแบบฟอรมทีค่ ณะกรรมการกําหนด
แลวคํานวณคาชลประทานลงในแบบนั้น การกรอกตัวเลขในแบบนั้นตองเขียนดวยตัวบรรจงและใหชัดเจน
เมือ่ ตรวจสอบถูกตองแลว ใหนายชางหัวหนาโครงการสงน้าํ และบํารุงรักษา หรือนายชางหัวหนาโครงการ
ชลประทาน หรือเจาพนักงานผูไ ดรบั มอบหมายลงนาม ออกใบแจงปริมาตรน้าํ ตามแบบ ผย.35 ทายระเบียบนี้ ใหผูรับ
อนุญาตหรือผูแทนลงนามรับไวเปนหลักฐาน โดยลงวัน เดือน ป ที่รับใหชัดเจน การกรอกใบแจงปริมาตรน้ําให
ออกในนามผูไดรับอนุญาต ตามที่ปรากฏในหนังสืออนุญาตเทานั้น
ขอ 27. การรับชําระคาชลประทาน เจาพนักงานผูร บั เงินตองขอหลักฐานใบแจงปริมาตรน้าํ แบบ ผย.35
ทายระเบียบนี้ ที่เจาพนักงานออกใหจากผูชําระคาชลประทานทุกครั้ง โดยใหถือเปนหลักฐานสําคัญในการรับเงิน

ในการรับเงินทุกครัง้ เจาพนักงานผูร บั เงินตองออกใบเสร็จรับเงิน ตามแบบ ผย.36 ตามชือ่ ผูช าํ ระคาชลประทาน
ในใบแจงปริมาตรน้ําที่เจาพนักงานไดออกใหทันที
ขอ 28. เงินที่ไดรับตามขอ 27 ใหนําสงกรรมการรักษาเงิน เก็บรักษาตามระเบียบการเก็บรักษาเงิน
และการนําเงินสงคลังของสวนราชการ พ.ศ. 2520
ขอ 29. เงินคาชลประทานทีไ่ ดรบั ใหจดั การนําสงภายในกําหนดเวลาตามขอ 7 แหงระเบียบกระทรวงเกษตร
และสหกรณ วาดวยเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน พ.ศ. 2545
หมวด 6
การปฏิบัติตอผูฝาฝน
ขอ 30. ผูร บั อนุญาตรายใด ไมตดิ ตัง้ มาตรวัดน้าํ ตามเงือ่ นไขแหงหนังสืออนุญาตภายใน 30 วัน นับแตวัน
ลงนามหนังสืออนุญาต ผูร บั อนุญาตตองชําระคาชลประทานเปนรายเดือน ตามปริมาณน้าํ สูงสุดทีข่ นาดของเครือ่ งสูบน้ํา
สูบไดใน 500 ชั่วโมงตอเดือน จนกวาจะติดตั้งมาตรวัดน้ําเสร็จเรียบรอย
ในกรณีมาตรวัดน้าํ เสียไมซอ มแซม แตขอติดตัง้ มาตรวัดน้าํ ใหม ในระหวางยังไมตดิ ตัง้ ใหคดิ คาชลประทาน
ตามวรรค 1
กรณีไมชาํ ระคาชลประทานตามใบแจงปริมาตรน้าํ ภายใน 7 วัน นับแตวนั ทีผ่ ใู ชนา้ํ ไดรบั ใบแจงปริมาตรน้ํา
ตามทีน่ ายชางหัวหนาโครงการสงน้าํ และบํารุงรักษา หรือนายชางหัวหนาโครงการชลประทาน หรือเจาพนักงานผูไ ดรบั
มอบหมายออกใหและไดมีหนังสือเรงเตือนใหชําระคาชลประทานภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือเรงเตือน
หากครบกําหนดแลวไมชาํ ระผูร บั อนุญาตจะตองชําระดอกเบีย้ ผิดนัดตามกฎหมายในอัตรารอยละ 7.5 ตอป นับแตวนั ถัดจาก
วันครบกําหนด 30 วัน เปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จ และถาเห็นวาไมชาํ ระตามกําหนดหรือจงใจไมชาํ ระ ใหนายชาง
หัวหนาโครงการสงน้าํ และบํารุงรักษา หรือนายชางหัวหนาโครงการชลประทานนัน้ สรุปรายงานเสนอผูอ าํ นวยการสํานัก
ชลประทานเพือ่ ขออนุมตั ยิ กเลิกหนังสืออนุญาตตามเงือ่ นไขแหงหนังสืออนุญาต กับขออนุมตั ดิ าํ เนินการตามกฎหมายวาดวย
การชลประทานหลวง แลวแตกรณีอีกโสตหนึ่งดวย
ขอ 31. เมือ่ ผูอ าํ นวยการสํานักชลประทาน วินจิ ฉัยสัง่ การตามขอ 30 ประการใดแลว ใหนายชางหัวหนา
โครงการสงน้าํ และบํารุงรักษา หรือนายชางหัวหนาโครงการชลประทาน หรือเจาพนักงานผูไ ดรบั มอบหมายรีบดําเนินการ
ตามสั่งแลวรายงานผลการปฏิบัติตอผูอํานวยการสํานักชลประทานโดยเร็ว
หมวด 7
การรายงาน
ขอ 32. เมือ่ นายชางหัวหนาโครงการสงน้าํ และบํารุงรักษา หรือนายชางหัวหนาโครงการชลประทานนัน้ ๆ
ไดนาํ สงเงินทีไ่ ดรบั ตามขอ 28 แลว ใหจดั ทําบัญชีรายชือ่ ผูช าํ ระคาชลประทานพรอมทัง้ สําเนาหรือภาพถายใบนําสงเงินนั้น
สงฝายผลประโยชนและเงินกองทุน กองกฎหมายและที่ดิน ภายในเวลา 3 วันทําการ นับแตวันนําสงเงินที่ได
ขอ 33. เมื่อสิ้นเดือนหนึ่ง ๆ ใหสํานักชลประทานจัดสงเอกสารที่ไดดําเนินการเบิกจายเงินจากเงินทุน
หมุนเวียนเพือ่ การชลประทาน สงใหกลุม งานเงินนอกงบประมาณ กองการเงินและบัญชีภายในวันที่ 3 ของเดือนถัดไป

หมวด 8
บทเฉพาะกาล
ขอ 34. ผูไ ดรบั หนังสืออนุญาตใหใชนา้ํ จากทางน้าํ ชลประทานเพือ่ กิจการ โรงงาน การประปา หรือกิจการอื่น
ในหรือนอกเขตชลประทานอยูใ นวันทีร่ ะเบียบนีใ้ ชบงั คับและหนังสืออนุญาตนัน้ ไมสนิ้ สุดอายุ ใหถอื วาหนังสืออนุญาตนั้น
เปนหนังสืออนุญาตตามระเบียบนี้และใหใชตอไปไดจนกวาจะสิ้นอายุแหงหนังสืออนุญาตนั้น
ขอ 35. บรรดาการปฏิบัติใด ๆ ที่เจาพนักงานไดปฏิบัติไปตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวกับการนี้
อยูแลวกอนวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ ใหถือวาไดเปนการปฏิบัติตามระเบียบนี้ดวย
ใหไว ณ วันที่

มกราคม พ.ศ. 2547

อธิบดีกรมชลประทาน
ประธานคณะกรรมการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน

