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บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบร�างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา 
พ.ศ. .... 

   

หลักการ 
 

ให มีกฎหมายว�าด วยทรัพยากรน้ํา 

เหตุผล 
 

โดยท่ีป(จจุบันประเทศไทยประสบป(ญหาเก่ียวกับทรัพยากรน้ําในหลายด าน  
การดําเนินการแก ไขป(ญหาดังกล�าวได กระทําโดยหลายหน�วยงานตามอํานาจหน าท่ีซ่ึงกําหนดไว ใน
กฎหมายหลายฉบับ ทําให การดําเนินงานแก ไขป(ญหาขาดความเป0นเอกภาพ ประกอบกับการจัดทํา
กิจกรรมและโครงการบางอย�างเพ่ือแก ไขป(ญหาดังกล�าวขาดการมีส�วนร�วมของประชาชน และบางครั้ง
ส�งผลกระทบต�อวิถีชีวิตของคนในท องถ่ิน  ดังนั้น จึงสมควรมีกฎหมายในการบูรณาการเก่ียวกับการใช  
การพัฒนา การบริหารจัดการ การบํารุงรักษา การฟ9:นฟู และการอนุรักษ;ทรัพยากรน้ําให เกิดความเป0น
เอกภาพ กําหนดมาตรการในการป<องกันและแก ไขป(ญหาภาวะน้ําแล งและภาวะน้ําท�วม วางหลักเกณฑ;
ในการประกันสิทธิข้ันพ้ืนฐานของประชาชนในการเข าถึงทรัพยากรน้ําสาธารณะ ตลอดจนจัดให มี
องค;กรบริหารจัดการทรัพยากรน้ําท้ังในระดับชาติ ระดับลุ�มน้ํา และระดับองค;กรผู ใช น้ําซ่ึงสะท อนการมี
ส�วนร�วมของประชาชน เพ่ือร�วมกันบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา  จึงจําเป0นต องตราพระราชบัญญัตินี้
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ร�าง 
พระราชบัญญัติ 
ทรัพยากรน้ํา 

พ.ศ. .... 
   

 
.......................................... 

.......................................... 

.......................................... 
 
  ............................................................................................................................ 

.......................................... 
  
  โดยท่ีเป0นการสมควรมีกฎหมายว�าด วยทรัพยากรน้ํา 
  ............................................................................................................................ 

.......................................... 
 
  มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว�า “พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. ….” 
  
 มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให ใช บังคับเม่ือพ นกําหนดหนึ่งร อยแปดสิบวัน 
นับแต�วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป0นต นไป 
 
  มาตรา ๓  การใช  การพัฒนา การบริหารจัดการ การบํารุงรักษา การฟ9:นฟู และ 
การอนุรักษ;ทรัพยากรน้ํา ให เป0นไปตามท่ีกําหนดในพระราชบัญญัตินี้ เว นแต�ในกรณีท่ีมีกฎหมายใด
กําหนดเก่ียวกับการใช  การพัฒนา การบริหารจัดการ การบํารุงรักษา การฟ9:นฟู และการอนุรักษ;
ทรัพยากรน้ําเรื่องใดไว โดยเฉพาะ ก็ให ดําเนินการไปตามกฎหมายเฉพาะนั้น  
   
  มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
  “น้ํา” หมายความว�า น้าํในบรรยากาศ น้ําบนผวิดิน น้าํใต ดิน และน้ําในทะเลอาณาเขต 
  “ทรัพยากรน้ํา” หมายความว�า น้ํา แหล�งต นน้ําลําธาร แหล�งกักเก็บน้ําไม�ว�าจะ
เกิดข้ึนตามธรรมชาติหรือมนุษย;สร างข้ึน คลองส�งน้ํา และสิ่งอ่ืนท่ีใช เพ่ือการจัดการน้ํา 
  “ทรัพยากรน้ําสาธารณะ” หมายความว�า น้ําในแหล�งน้ําท่ีประชาชนใช หรือ 
ท่ีสงวนไว ให ประชาชนใช  หรือโดยสภาพประชาชนอาจใช ประโยชน;ร�วมกัน และให หมายความรวมถึง 
แม�น้ํา ลําคลอง ทางน้ํา บึง แหล�งน้ําใต ดินท่ีมีความลึกจากผิวดินไม�เกินสิบห าเมตร ทะเลสาบ  
ทะเลอาณาเขต พ้ืนท่ีชุ�มน้ํา แหล�งน้ําตามธรรมชาติอ่ืน ๆ แหล�งน้ําท่ีรัฐจัดสร างหรือพัฒนาข้ึนเพ่ือให 
ประชาชนใช ประโยชน;ร�วมกัน และแหล�งน้ําระหว�างประเทศท่ีรัฐอาจนํามาใช ประโยชน;ได  



๒ 
 
  “การใช น้ํา” หมายความว�า การดําเนินกิจกรรมในแหล�งน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภค 
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม คมนาคม การประปา การผลิตพลังงาน การรักษาระบบนิเวศ 

หรือเพ่ือประโยชน;อ่ืนใด ไม�ว�าจะทําให น้ํามีปริมาณเปลี่ยนไปหรือไม�ก็ตาม 
  “ลุ�มน้ํา” หมายความว�า พ้ืนท่ีซ่ึงมีพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินครอบคลุม 
ลําน้ําธรรมชาติซ่ึงเป0นแหล�งท่ีรวมน้ําให ไหลลงสู�ลําน้ํา 
  “ภาวะน้ําแล ง” หมายความว�า ภาวะท่ีปริมาณน้ําฝนลดลงจนอาจเกิดผลกระทบต�อ
การขาดแคลนน้ําอย�างรุนแรงในพ้ืนท่ีใดพ้ืนท่ีหนึ่ง หรือภาวะท่ีการไหลของน้ําหรือระดับน้ํานั้นตํ่าลง 
จนอาจก�อให เกิดอันตรายต�อการดํารงชีวิตของคน สัตว; และพืชท่ีต องอาศัยแหล�งน้ํานั้น 
  “ภาวะน้ําท�วม” หมายความว�า ภาวะท่ีพ้ืนผิวดินซ่ึงปกติไม�ได มีน้ําปกคลุม 
แต�กลายเป0นพ้ืนผิวดินซ่ึงมีน้ําปกคลุม โดยเกิดจากน้ําฝน น้ําบนผิวดิน น้ําใต ดิน และน้ําในทะเลอาณาเขต 
แต�ไม�รวมถึงภาวะน้ําข้ึนและน้ําลงซ่ึงเป0นปรากฏการณ;ปกติตามธรรมชาติ  
  “กรรมการ” หมายความว�า กรรมการทรัพยากรน้ําแห�งชาติ 
  “อธิบดี” หมายความว�า อธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา 
  “พนักงานเจ าหน าท่ี” หมายความว�า ผู ซ่ึงรัฐมนตรีแต�งต้ังให ปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
  “หน�วยงานของรัฐ” หมายความว�า ราชการส�วนกลาง ราชการส�วนภูมิภาค รัฐวสิาหกิจ 
หรือหน�วยงานอ่ืนของรัฐ 
  “องค;กรปกครองส�วนท องถ่ิน” หมายความว�า องค;การบริหารส�วนจังหวัด เทศบาล 
องค;การบริหารส�วนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค;กรปกครองส�วนท องถ่ินอ่ืนท่ีมี
กฎหมายจัดต้ัง 
  “รัฐมนตรี” หมายความว�า รัฐมนตรีผู รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
  มาตรา ๕  ให รัฐมนตรีว�าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมรักษาการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ และให มีอํานาจแต�งต้ังพนักงานเจ าหน าท่ี กับออกกฎกระทรวงกําหนด
ค�าธรรมเนียมไม�เกินอัตราท ายพระราชบัญญัตินี้ ลดหรือยกเว นค�าธรรมเนียม และกําหนดกิจการอ่ืน 
รวมท้ังออกประกาศ ระเบียบ และคําสั่งเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  กฎกระทรวง ประกาศ และระเบียบนั้น เม่ือได ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล ว 
ให ใช บังคับได  
 

หมวด ๑ 
ทรัพยากรน้ําสาธารณะ 

   
 
  มาตรา ๖  รัฐมีอํานาจพัฒนาทรัพยากรน้ําสาธารณะ โดยเปลี่ยนแปลงรูปร�างของ
แหล�งน้ําหรือขยายพ้ืนท่ีของแหล�งน้ําได  แต�ถ าเป0นการลดพ้ืนท่ีหรือให เลิกใช เพ่ือประโยชน;สาธารณะ
ต องดําเนินการถอนสภาพตามประมวลกฎหมายท่ีดิน 



๓ 
 
  เพ่ือประโยชน;ในการบริหารทรัพยากรน้ําสาธารณะ รัฐมนตรีอาจประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษากําหนดให หน�วยงานของรัฐหรือองค;กรปกครองส�วนท องถ่ินใดเป0นผู รับผิดชอบ
ควบคุมดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรน้ําสาธารณะแห�งใดก็ได  
  ให หน�วยงานของรัฐหรือองค;กรปกครองส�วนท องถ่ินท่ีรับผิดชอบตามวรรคสอง  
มีอํานาจกําหนดหลักเกณฑ;การเข าใช สอยทรัพยากรน้ําสาธารณะนั้นตามท่ีเห็นสมควรได   
โดยหลักเกณฑ;ดังกล�าวต องมิใช�หลักเกณฑ;เก่ียวกับการจัดสรรน้ําตามท่ีกําหนดไว ในหมวด ๔  
  หลักเกณฑ;ตามวรรคสาม เม่ือได ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล วให ใช บังคับได  
 

หมวด ๒ 
สิทธิในน้ํา 

   
 

  มาตรา ๗  ทรัพยากรน้ําสาธารณะเป0นของส�วนรวม บุคคลมีสิทธิใช หรือเก็บกักน้ํา 
ได เท�าท่ีจําเป0นแก�ประโยชน;ในกิจกรรมหรือในท่ีดินของตน โดยไม�เป0นเหตุให เกิดความเดือดร อนหรือ
เสียหายแก�บุคคลอ่ืนซ่ึงอาจใช น้ํานั้น  ท้ังนี้ เว นแต�พระราชบัญญัตินี้ หรือกฎกระทรวง ประกาศ หรือ
ระเบียบท่ีออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอ่ืนบัญญัติไว เป0นอย�างอ่ืน 
 
  มาตรา ๘  เจ าของหรือผู ครอบครองท่ีดินซ่ึงมีน้ําพุเกิดข้ึนหรือมีน้ําไหลผ�านตาม
ธรรมชาติไม�ว�าบนดินหรือใต ดิน ย�อมมีสิทธิใช หรือเก็บกักน้ํานั้นได เท�าท่ีจําเป0นแก�ประโยชน;ในท่ีดิน
ของตน และไม�เป0นเหตุให เกิดความเดือดร อนหรือเสียหายแก�บุคคลอ่ืน 
 

หมวด ๓ 
องค;กรบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 

   
ส�วนท่ี ๑ 

คณะกรรมการทรัพยากรน้ําแห�งชาติ 
   

 
  มาตรา ๙  ให มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว�า “คณะกรรมการทรัพยากรน้ํา
แห�งชาติ” เรียกโดยย�อว�า “กนช.” ประกอบด วย  

(๑) นายกรัฐมนตรี เป0นประธานกรรมการ  
(๒) รองนายกรัฐมนตรีท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป0นรองประธานกรรมการคนท่ีหนึ่ง  
(๓) รัฐมนตรีว�าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม เป0นรองประธาน

กรรมการคนท่ีสอง 
  (๔) กรรมการโดยตําแหน�ง ได แก� ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ; ปลัดกระทรวง 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม ปลัดกระทรวงพลังงาน ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม อธิบดีกรมชลประทาน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาล และผู อํานวยการสถาบัน
สารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร (องค;การมหาชน) 



๔ 
 

  (๕) กรรมการผู แทนคณะกรรมการลุ�มน้ํา จํานวนหกคน ซ่ึงได รับการคัดเลือกมาจาก
กรรมการลุ�มน้ําผู แทนองค;กรผู ใช น้ําสองคน กรรมการลุ�มน้ําผู แทนองค;กรปกครองส�วนท องถ่ินสองคน 
และกรรมการลุ�มน้ําผู ทรงคุณวุฒิสองคน  

  (๖) กรรมการผู ทรงคุณวุฒิ จํานวนสามคน ซ่ึงนายกรัฐมนตรีแต�งต้ังจากผู ท่ีมีความรู 
และประสบการณ;เก่ียวกับทรัพยากรน้ํา 

ให อธิบดีเป0นกรรมการและเลขานุการ และให อธิบดีแต�งต้ังข าราชการของ 
กรมทรัพยากรน้ําอีกไม�เกินสองคนเป0นผู ช�วยเลขานุการ 

 
 มาตรา ๑๐  การคัดเลือกกรรมการตามมาตรา ๙ (๕) ให เป0นไปตามหลักเกณฑ;และ

วิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 
 มาตรา ๑๑  กรรมการตามมาตรา ๙ (๕) และ (๖) มีวาระอยู�ในตําแหน�งคราวละ

สามปT และอาจได รับการคัดเลือกหรือแต�งต้ังใหม�อีกได  แต�จะดํารงตําแหน�งเกินสองวาระติดต�อกันมิได   
  

 มาตรา ๑๒  นอกจากการพ นจากตําแหน�งตามวาระ กรรมการตามมาตรา ๙ (๕) 
และ (๖) พ นจากตําแหน�งเม่ือ 

 (๑) ตาย 
 (๒) ลาออก 
 (๓) นายกรัฐมนตรีให ออกเพราะบกพร�องหรือไม�สุจริตต�อหน าท่ี มีความประพฤติ

เสื่อมเสีย หรือหย�อนความสามารถ 
 (๔) เป0นคนไร ความสามารถหรือคนเสมือนไร ความสามารถ 
 (๕) พ นจากการเป0นกรรมการลุ�มน้ําตามมาตรา ๒๖ 
 (๖) ได รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให จําคุก เว นแต�เป0นโทษสําหรับความผิด

ท่ีได กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 
 มาตรา ๑๓  ในกรณีท่ีกรรมการตามมาตรา ๙ (๕) พ นจากตําแหน�งก�อนครบวาระ 

ให ดําเนินการคัดเลือกกรรมการแทนตําแหน�งท่ีว�างให แล วเสร็จภายในเก าสิบวันนับแต�วันท่ีกรรมการนั้น
พ นจากตําแหน�ง และให ผู ได รับการคัดเลือกอยู�ในตําแหน�งเท�ากับวาระท่ีเหลืออยู�ของกรรมการ 
ซ่ึงตนแทน แต�ถ าวาระท่ีเหลืออยู�ไม�ถึงหนึ่งร อยแปดสิบวันจะไม�ดําเนินการคัดเลือกกรรมการแทน
ตําแหน�งท่ีว�างก็ได  และในระหว�างท่ียังไม�มีการคัดเลือกกรรมการแทนตําแหน�งท่ีว�าง ให  กนช. 
ประกอบด วยกรรมการเท�าท่ีเหลืออยู� 

 
 มาตรา ๑๔  ในกรณีท่ีกรรมการตามมาตรา ๙ (๖) พ นจากตําแหน�งก�อนครบวาระ  

ให นายกรัฐมนตรีแต�งต้ังกรรมการแทนตําแหน�งท่ีว�างภายในเก าสิบวันนับแต�วันท่ีกรรมการนั้น 
พ นจากตําแหน�ง และให ผู ได รับแต�งต้ังอยู�ในตําแหน�งเท�ากับวาระท่ีเหลืออยู�ของกรรมการซ่ึงตนแทน  
แต�ถ าวาระท่ีเหลืออยู�ไม�ถึงหนึ่งร อยแปดสิบวันจะไม�แต�งต้ังกรรมการแทนตําแหน�งท่ีว�างก็ได  และ 
ในระหว�างท่ียังไม�ได แต�งต้ังกรรมการแทนตําแหน�งท่ีว�าง ให  กนช. ประกอบด วยกรรมการเท�าท่ีเหลืออยู� 

 



๕ 
 

 มาตรา ๑๕  ในกรณีท่ีกรรมการตามมาตรา ๙ (๕) หรือ (๖) ดํารงตําแหน�งครบวาระแล ว 
ให กรรมการซ่ึงพ นจากตําแหน�งปฏิบัติหน าท่ีต�อไปจนกว�าจะมีการคัดเลือกหรือแต�งต้ังกรรมการข้ึนใหม� 

 
 มาตรา ๑๖  การประชุม กนช. ต องมีกรรมการมาประชุมไม�น อยกว�าก่ึงหนึ่งของ

จํานวนกรรมการท้ังหมด จึงจะเป0นองค;ประชุม 
 ในการประชุม กนช. ถ าประธานกรรมการไม�มาประชุมหรือไม�อาจปฏิบัติหน าท่ีได  

ให รองประธานกรรมการตามลําดับเป0นประธานในท่ีประชุม ถ ารองประธานกรรมการไม�มาประชุม 
หรือไม�อาจปฏิบัติหน าท่ีได  ให ท่ีประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป0นประธานในท่ีประชุม  

 การวินิจฉัยชี้ขาดของท่ีประชุมให ถือเสียงข างมาก กรรมการคนหนึ่งให มีเสียงหนึ่ง 
ในการลงคะแนน ถ าคะแนนเท�ากันให ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหนึ่งเสียงเป0นเสียงชี้ขาด 

 ในการประชุม ถ ามีการพิจารณาเรื่องท่ีกรรมการผู ใดมีส�วนได เสียโดยตรง กรรมการ
ผู นั้นไม�มีสิทธิเข าประชุมพิจารณาเรื่องนั้น 

  
 มาตรา ๑๗  กนช. มีอํานาจหน าท่ีเก่ียวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําโดยท่ัวไป 

รวมท้ังให มีอํานาจหน าท่ีดังต�อไปนี้ 
 (๑) กําหนดนโยบาย แผนงาน และแผนปฏิบัติการเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรน้ํา

และเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือให ความเห็นชอบ 
 (๒) เสนอแนะและประสานแผนงานหรือโครงการต�าง ๆ ของหน�วยงานของรัฐและ

องค;กรปกครองส�วนท องถ่ินท่ีเก่ียวกับทรัพยากรน้ํา เพ่ือให สอดคล องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห�งชาติ นโยบายและแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล อม และนโยบายตาม (๑) เพ่ือเป0นแนวทางใน
การจัดทํางบประมาณแผ�นดิน 

 (๓) พิจารณาและให ความเห็นชอบแผนแม�บทการใช  การพัฒนา การบริหารจัดการ  
การบํารุงรักษา การฟ9:นฟู และการอนุรักษ;ทรัพยากรน้ําในเขตลุ�มน้ําต�าง ๆ ตามท่ีคณะกรรมการลุ�มน้ํา
เสนอตามมาตรา ๓๔ (๑) 

 (๔) ควบคุม กํากับ ติดตาม เร�งรัด ตรวจสอบ และให คําแนะนําการดําเนินการตาม
นโยบาย แผนงาน และแผนปฏบัิติการเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรน้ํา และการดําเนินการตามแผนงาน
หรือโครงการตาม (๒) และรายงานให คณะรัฐมนตรีทราบ   

 (๕) กํากับ ติดตาม ตรวจสอบแผนการใช งบประมาณของหน�วยงานของรัฐและ
องค;กรปกครองส�วนท องถ่ินท่ีเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรน้ํา และรายงานให คณะรัฐมนตรีทราบ 

(๖) เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาป(ญหาจากการปฏิบัติงานของหน�วยงานของรัฐ 
และองค;กรปกครองส�วนท องถ่ินต�าง ๆ ซ่ึงปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบของแต�ละหน�วยงาน 
ในส�วนท่ีเก่ียวข องกับการใช  การพัฒนา การบริหารจัดการ การบํารุงรักษา การฟ9:นฟู และการอนุรักษ;
ทรัพยากรน้ํา 

 (๗) กําหนดกรอบและแนวทางการปฏิบัติงานของคณะกรรมการลุ�มน้ํา และกําหนด
ลําดับความสําคัญของการใช น้ําสําหรับกิจการประเภทต�าง ๆ เพ่ือให คณะกรรมการลุ�มน้ํานําไป
พิจารณาในการจัดสรรน้ํา  

 (๘) ให ความเห็นชอบแผนป<องกันและแก ไขภาวะน้ําแล ง และแผนป<องกันและแก ไข
ป(ญหาภาวะน้ําท�วมของคณะกรรมการลุ�มน้ําต�าง ๆ 



๖ 
 

 (๙) ให ความเห็นชอบการอนุญาตใช น้ําประเภทท่ีสามตามมาตรา ๔๒ 
 (๑๐) พิจารณาและให ความเห็นชอบในการผันน้ําระหว�างลุ�มน้ํา 
 (๑๑) ไกล�เกลี่ยและชี้ขาดข อพิพาทระหว�างคณะกรรมการลุ�มน้ํา 
 (๑๒) เสนอแนะเก่ียวกับการออกหรือการแก ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
 (๑๓) เสนอแนะต�อคณะรัฐมนตรี หน�วยงานของรัฐ และองค;กรปกครอง 

ส�วนท องถ่ินท่ีเก่ียวข องให มีการตรากฎหมายหรือแก ไขเพ่ิมเติมกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข อบังคับ หรือ
ข อบัญญัติท องถ่ินท่ีเก่ียวข องกับการบริหารทรัพยากรน้ํา 

 (๑๔) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกําหนดในพระราชบัญญัตินี้หรือท่ีกฎหมายอ่ืน
กําหนดให เป0นอํานาจหน าท่ีของ กนช. หรือตามท่ีคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 

 การเสนอข อพิพาทระหว�างคณะกรรมการลุ�มน้ําเพ่ือให  กนช. ไกล�เกลี่ยและชี้ขาด
ตาม (๑๑) ให เป0นไปตามหลักเกณฑ;และวิธีการท่ี กนช. กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
 มาตรา ๑๘  ให  กนช. จัดทํานโยบาย แผนงาน และแผนปฏิบัติการเก่ียวกับ 

การบริหารทรัพยากรน้ําตามมาตรา ๑๗ (๑) ทุกห าปT  
 ในการจัดทํานโยบาย แผนงาน และแผนปฏิบัติการเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรน้ํา

ตามวรรคหนึ่ง ให  กนช. จัดให มีการรับฟ(งความคิดเห็นของประชาชน องค;กรผู ใช น้ํา ผู มีส�วนได เสีย 
หน�วยงานของรัฐ และองค;กรปกครองส�วนท องถ่ินท่ีเก่ียวข อง ตามหลักเกณฑ;และวิธีการท่ี กนช. กําหนด 

 นโยบาย แผนงาน และแผนปฏิบัติการเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรน้ําซ่ึงคณะรัฐมนตรี
เห็นชอบ เม่ือได ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล วให ใช บังคับได  และให หน�วยงานของรัฐและ 
องค;กรปกครองส�วนท องถ่ินท่ีเก่ียวข องกับการใช  การพัฒนา การบริหารจัดการ การบํารุงรักษา  
การฟ9:นฟู และการอนุรักษ;ทรัพยากรน้ําปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน และแผนปฏิบัติการเก่ียวกับ 
การบริหารทรัพยากรน้ําดังกล�าว 

 
 มาตรา ๑๙  ในระหว�างท่ีนโยบาย แผนงาน และแผนปฏิบัติการเก่ียวกับการบริหาร

ทรัพยากรน้ําตามมาตรา ๑๗ (๑) มีผลใช บังคับอยู� ให  กนช. ติดตามและประเมินผลการดําเนินการ 
รวมท้ังพิจารณาทบทวนหรือปรับปรุงนโยบาย แผนงาน และแผนปฏิบัติการเก่ียวกับการบริหาร
ทรัพยากรน้ําดังกล�าวให สอดคล องกับสภาพความเป0นจริงท่ีมีความเปลี่ยนแปลง และรายงานต�อ
คณะรัฐมนตรีทุกปT 

 ในกรณีท่ีมีการปรับปรุงนโยบาย แผนงาน และแผนปฏิบัติการเก่ียวกับการบริหาร
ทรัพยากรน้ํา ให  กนช. นําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือให ความเห็นชอบ และให นําบทบัญญัติมาตรา ๑๘ 
วรรคสาม มาใช บังคับโดยอนุโลม 

 
 มาตรา ๒๐  ในการปฏิบัติหน าท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ กนช. อาจมอบหมายให 

กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป0นผู รับผิดชอบในกิจการด านต�าง ๆ ท่ีอยู�ในอํานาจหน าท่ีของ กนช. 
แล วรายงานต�อ กนช. หรือดําเนินการตามท่ี กนช. มอบหมาย รวมท้ังมีอํานาจแต�งต้ังคณะอนุกรรมการ
เพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการอย�างหนึ่งอย�างใดตามท่ี กนช. มอบหมายได  



๗ 
 

 ให นําบทบัญญัติมาตรา ๑๖ มาใช บังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการ 
โดยอนุโลม 

 
 มาตรา ๒๑  ในการปฏิบัติหน าท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ ให  กนช. กรรมการท่ี กนช. 

มอบหมาย หรือคณะอนุกรรมการท่ี กนช. แต�งต้ังมีอํานาจออกคําสั่งเป0นหนังสือเรียกบุคคลใดมาให 
ถ อยคําหรือให ส�งเอกสาร หลักฐาน หรือวัตถุใด ๆ มาเพ่ือประกอบการพิจารณาได ตามความจําเป0น 

 
 มาตรา ๒๒  ให ประธานกรรมการ กรรมการ และอนุกรรมการได รับเบ้ียประชุม  

ค�าพาหนะ ค�าเบ้ียเลี้ยง ค�าเช�าท่ีพัก และค�าใช จ�ายอย�างอ่ืนตามท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 
 

 มาตรา ๒๓  ให กรมทรัพยากรน้ํา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม 
ทําหน าท่ีเป0นสํานักงานเลขานุการของ กนช. โดยให มีอํานาจหน าท่ีดังต�อไปนี้ 

 (๑) ปฏิบัติงานธุรการท่ัวไปของ กนช. 
 (๒) ประสานการดําเนินงานกับคณะกรรมการลุ�มน้ําเพ่ือปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
 (๓) รวบรวมและจัดเตรยีมข อมูล ศึกษา วิเคราะห; และริเริ่มกิจกรรมหรือโครงการใด ๆ 

เพ่ือประโยชน;ในการดําเนินงานของ กนช. 
 (๔) ช�วยเหลือและให คําแนะนําแก�หน�วยงานของรัฐและองค;กรปกครองส�วนท องถ่ิน 

ท่ีเก่ียวข องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา รวมท้ังการดําเนินงานของคณะกรรมการลุ�มน้ําตามท่ี
ได รับการร องขอ 

 (๕) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของคณะกรรมการลุ�มน้ํา 
 (๖) เสนอความเห็นเก่ียวกับการจัดทําแผนและโครงการพัฒนา บริหารจัดการ 

บํารุงรักษา ฟ9:นฟู และอนุรักษ;ทรัพยากรน้ําต�อ กนช. 
 (๗) ประสานข อมูลด านการจัดการสารสนเทศทรัพยากรน้ําจากหน�วยงานท่ีเก่ียวข อง

เพ่ือประโยชน;ในการจัดทํานโยบาย แผนงาน และแผนปฏิบัติการเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรน้ําของ 
กนช. 

 (๘) ส�งเสริมและสนับสนุนให ภาคเอกชนมีส�วนร�วมในด านการอนุรักษ; การพัฒนา 
การใช  และการดําเนินการอ่ืนใดเก่ียวกับทรัพยากรน้ํา 

 (๙) จัดทํางบประมาณรายจ�ายเพ่ือเป0นค�าใช จ�ายในการดําเนินงานของ กนช. และ
คณะกรรมการลุ�มน้ํา 

 (๑๐) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ี กนช. มอบหมาย 
 

ส�วนท่ี ๒ 
ลุ�มน้ําและคณะกรรมการลุ�มน้ํา 

   
 

  มาตรา ๒๔  การกําหนดลุ�มน้ําให ตราเป0นพระราชกฤษฎีกา  ท้ังนี้ ให คํานึงถึงสภาพ
อุทกวิทยา สภาพภูมิศาสตร; และระบบนิเวศประกอบด วย  



๘ 
 
  พระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่งต องมีแผนท่ีแสดงแนวเขตลุ�มน้ําแนบท ายพระราช
กฤษฎีกา และให ถือเป0นส�วนหนึ่งของพระราชกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๒๕  การเปลี่ยนแปลงเขตหรือการเพิกถอนลุ�มน้ําใด ไม�ว�าท้ังหมดหรือ
บางส�วน ให กระทําได โดยตราพระราชกฤษฎีกา และเฉพาะกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิกถอน
บางส�วนให มีแผนท่ีแสดงแนวเขตท่ีเปลี่ยนแปลงหรือเพิกถอนนั้นแนบท ายพระราชกฤษฎีกาด วย 
 
  มาตรา ๒๖  เม่ือได มีพระราชกฤษฎีกากําหนดลุ�มน้ําตามมาตรา ๒๔ แล ว ให มี
คณะกรรมการลุ�มน้ําประจําลุ�มน้ํานั้น ประกอบด วย  
  (๑) กรรมการลุ�มน้ําโดยตําแหน�ง ได แก� ผู ว�าราชการจังหวัดในเขตลุ�มน้ํานั้น  
ผู แทนกรมชลประทาน ผู แทนกรมประมง ผู แทนกรมเจ าท�า ผู แทนกรมควบคุมมลพิษ ผู แทน 
กรมทรัพยากรน้ําบาดาล ผู แทนกรมปUาไม  ผู แทนกรมอุทยานแห�งชาติ สัตว;ปUา และพันธุ;พืช  
ผู แทนกรมท่ีดิน ผู แทนกรมป<องกันและบรรเทาสาธารณภัย และผู แทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
  (๒) กรรมการลุ�มน้ําผู แทนองค;กรปกครองส�วนท องถ่ินซ่ึงเป0นผู บริหารองค;กร
ปกครองส�วนท องถ่ินในเขตลุ�มน้ํานั้น จังหวัดละหนึ่งคน  
  (๓) กรรมการลุ�มน้ําผู แทนองค;กรผู ใช น้ําในเขตลุ�มน้ํานั้นท่ีมาจากภาคเกษตรกรรม 
ภาคอุตสาหกรรม และภาคพาณิชยกรรม ภาคละสามคน  
  (๔) กรรมการลุ�มน้ําผู ทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู และประสบการณ;เก่ียวกับทรัพยากรน้ํา 
จํานวนสามคน   
  ให ผู ว�าราชการจังหวัดตาม (๑) เลือกกันเองเพ่ือเป0นประธานกรรมการลุ�มน้ํา และให 
คณะกรรมการลุ�มน้ําเลือกกรรมการลุ�มน้ําอีกสองคนเป0นรองประธานกรรมการลุ�มน้ํา 
  ให ผู อํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาคในเขตลุ�มน้ํานั้นเป0นกรรมการลุ�มน้ําและ
เลขานุการ และให ผู อํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้าํภาคแต�งต้ังข าราชการของสํานักงานทรพัยากรน้ําภาค
อีกไม�เกินสองคนเป0นผู ช�วยเลขานุการ 
 
  มาตรา ๒๗  การได มาซ่ึงกรรมการลุ�มน้ําตามมาตรา ๒๖ (๒) (๓) และ (๔) ให เป0นไป
ตามหลักเกณฑ;และวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 
  มาตรา ๒๘  กรรมการลุ�มน้ําตามมาตรา ๒๖ (๒) พ นจากตําแหน�งเม่ือลาออก  
เป0นคนไร ความสามารถหรือคนเสมือนไร ความสามารถ หรือพ นจากการเป0นผู บริหารองค;กรปกครอง 
ส�วนท องถ่ินในเขตลุ�มน้ํา 
 
  มาตรา ๒๙  ในกรณีท่ีกรรมการลุ�มน้ําตามมาตรา ๒๖ (๒) พ นจากตําแหน�ง  
ให ดําเนินการให ได มาซ่ึงกรรมการลุ�มน้ําแทนตําแหน�งท่ีว�างให แล วเสร็จภายในเก าสิบวันนับแต�วันท่ี
กรรมการลุ�มน้ํานั้นพ นจากตําแหน�ง และในระหว�างท่ียังไม�ได กรรมการลุ�มน้ําแทนตําแหน�งท่ีว�าง  
ให คณะกรรมการลุ�มน้ําประกอบด วยกรรมการลุ�มน้ําเท�าท่ีเหลืออยู� 
 



๙ 
 
  มาตรา ๓๐  กรรมการลุ�มน้ําตามมาตรา ๒๖ (๓) และ (๔) มีวาระการดํารงตําแหน�ง
คราวละสามปT และอาจได รับแต�งต้ังใหม�อีกได  แต�จะดํารงตําแหน�งเกินสองวาระติดต�อกันมิได  
 

 มาตรา ๓๑  นอกจากการพ นจากตําแหน�งตามวาระ กรรมการลุ�มน้ําตาม 
มาตรา ๒๖ (๓) และ (๔) พ นจากตําแหน�งเม่ือ 

 (๑) ตาย 
 (๒) ลาออก 
 (๓) รัฐมนตรีให ออกเพราะบกพร�องหรือไม�สุจริตต�อหน าท่ี มีความประพฤติเสื่อมเสีย 

หรือหย�อนความสามารถ 
 (๔) เป0นคนไร ความสามารถหรือคนเสมือนไร ความสามารถ 
 (๕) พ นจากการเป0นผู แทนองค;กรผู ใช น้ําในเขตลุ�มน้ํา 
 (๖) ได รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให จําคุก เว นแต�เป0นโทษสําหรับความผิด

ท่ีได กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 

  มาตรา ๓๒  ในกรณีท่ีกรรมการลุ�มน้ําตามมาตรา ๒๖ (๓) และ (๔) พ นจากตําแหน�ง
ก�อนครบวาระ ให ดําเนินการให ได มาซ่ึงกรรมการลุ�มน้ําแทนตําแหน�งท่ีว�างให แล วเสร็จภายในเก าสิบ
วันนับแต�วันท่ีกรรมการลุ�มน้ํานั้นพ นจากตําแหน�ง และให ผู เข ามาเป0นกรรมการลุ�มน้ําแทนตําแหน�ง
ท่ีว�างอยู�ในตําแหน�งเท�ากับวาระท่ีเหลืออยู�ของกรรมการลุ�มน้ําซ่ึงตนแทน แต�ถ าวาระท่ีเหลืออยู�ไม�ถึงหนึ่ง
ร อยแปดสิบวันจะไม�ดําเนินการให ได มาซ่ึงกรรมการลุ�มน้ําแทนตําแหน�งท่ีว�างก็ได  และในระหว�างท่ียัง
ไม�ได กรรมการลุ�มน้ําแทนตําแหน�งท่ีว�าง ให คณะกรรมการลุ�มน้าํประกอบด วยกรรมการลุ�มน้ําเท�าท่ีเหลืออยู� 
 

  มาตรา ๓๓  ในกรณีท่ีกรรมการลุ�มน้ําตามมาตรา ๒๖ (๓) หรือ (๔) ดํารงตําแหน�ง
ครบวาระแล ว ให กรรมการลุ�มน้ําซ่ึงพ นจากตําแหน�งปฏิบัติหน าท่ีต�อไปจนกว�าจะมีการดําเนินการ 
ให ได มาซ่ึงกรรมการลุ�มน้ําข้ึนใหม�  
 

  มาตรา ๓๔  คณะกรรมการลุ�มน้ํามีอํานาจหน าท่ีเก่ียวกับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําโดยท่ัวไปในเขตลุ�มน้ํา รวมท้ังให มีอํานาจหน าท่ีดังต�อไปนี้ 

(๑) จัดทําแผนแม�บทการใช  การพัฒนา การบริหารจัดการ การบํารุงรักษา การฟ9:นฟู
และการอนุรักษ;ทรัพยากรน้ําในเขตลุ�มน้ําเสนอ กนช. เพ่ือให ความเห็นชอบ 

(๒) จัดทําแผนป<องกันและแก ไขภาวะน้ําแล ง และแผนป<องกันและแก ไขภาวะน้ําท�วม
เสนอ กนช. เพ่ือให ความเห็นชอบ 

(๓) พิจารณาปริมาณการใช น้ํา การจัดสรรน้ํา และจัดลําดับความสําคัญในการใช น้ํา
ในเขตลุ�มน้ํา และควบคุมการใช น้ําให เป0นไปตามท่ีได รับการจัดสรรจาก กนช.  

(๔) กําหนดหลักเกณฑ;และระเบียบการใช  การพัฒนา การบริหารจัดการ  
การบํารุงรักษา การฟ9:นฟู และการอนุรักษ;ทรัพยากรน้ําในเขตลุ�มน้ํา  ท้ังนี้ ภายใต กรอบและแนวทาง
ท่ี กนช. กําหนด 

(๕) ให ความเห็นชอบการอนุญาตใช น้ําประเภทท่ีสองตามมาตรา ๔๑ 
(๖) พิจารณาและเสนอความเห็นในการผันน้ําระหว�างลุ�มน้ําต�อ กนช.  



๑๐ 
 

(๗) เสนอข อคิดเห็นต�อ กนช. เก่ียวกับแผนงานและโครงการในการดําเนินการใด ๆ 
เก่ียวกับทรัพยากรน้ําของหน�วยงานต�าง ๆ 
  (๘) รับเรื่องร องทุกข; ไกล�เกลี่ย และชี้ขาดข อพิพาทระหว�างผู ใช น้ํา   
  (๙) ประสานงานกับหน�วยงานของรัฐและองค;กรปกครองส�วนท องถ่ินท่ีเก่ียวข อง 
ในการบังคับใช กฎหมายท่ีเก่ียวข องกับการใช  การพัฒนา การบริหารจัดการ การบํารุงรักษา  
การฟ9:นฟู และการอนุรักษ;ทรัพยากรน้ํา และกฎหมายเก่ียวกับมลพิษทางน้ําในเขตลุ�มน้ํานั้น 
  (๑๐) ส�งเสริมและรณรงค;การสร างจิตสํานึกแก�ประชาชนในการใช  การพัฒนา  
การบริหารจัดการ การบํารุงรักษา การฟ9:นฟู และการอนุรักษ;ทรัพยากรน้ําในเขตลุ�มน้ํา 
  (๑๑) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกําหนดในพระราชบัญญัตินี้หรือท่ีกฎหมายอ่ืน
กําหนดให เป0นอํานาจหน าท่ีของคณะกรรมการลุ�มน้ํา หรือตามท่ี กนช. มอบหมาย  
  การเสนอเรื่องร องทุกข;หรือข อพิพาทระหว�างผู ใช น้ําเพ่ือให คณะกรรมการลุ�มน้ํา 
ไกล�เกลี่ยและชี้ขาดตาม (๘) ให เป0นไปตามหลักเกณฑ;และวิธีการท่ี กนช. กําหนดโดยประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา 

 
  มาตรา ๓๕  ให นําบทบัญญัติมาตรา ๑๖ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๒  
มาใช บังคับกับการประชุมและการดําเนินการของคณะกรรมการลุ�มน้ําโดยอนุโลม 
 
  มาตรา ๓๖  ให สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค กรมทรัพยากรน้ํา ทําหน าท่ีเป0นสํานักงาน
เลขานุการของคณะกรรมการลุ�มน้ํา โดยให มีอํานาจหน าท่ีดังต�อไปนี้ 

(๑) ปฏิบัติงานธุรการท่ัวไปของคณะกรรมการลุ�มน้ํา 
(๒) ศึกษา วิเคราะห; วิจัย เก่ียวกับทรัพยากรน้ําเพ่ือใช ประกอบการพิจารณาจัดทํา 

แผนแม�บทการใช  การพัฒนา การบริหารจัดการ การบํารุงรักษา การฟ9:นฟู และการอนุรักษ;ทรัพยากรน้ํา
ในเขตลุ�มน้ํา 

(๓) ประสานงานกับหน�วยงานของรัฐ องค;กรปกครองส�วนท องถ่ิน และองค;กรผู ใช น้ํา  
ในการบังคับใช กฎหมายท่ีเก่ียวกับการใช  การพัฒนา การบริหารจัดการ การบํารุงรักษา การฟ9:นฟู  
และการอนุรักษ;ทรัพยากรน้ํา และกฎหมายท่ีเก่ียวกับการควบคุมมลพิษทางน้ําในเขตลุ�มน้ํา  
เพ่ือให เป0นไปตามแผนแม�บทการใช  การพัฒนา การบริหารจัดการ การบํารุงรักษา การฟ9:นฟู  
และการอนุรักษ;ทรัพยากรน้ําในเขตลุ�มน้ํา 

(๔) ส�งเสริมและติดตามการใช น้ําประเภทท่ีสองในเขตลุ�มน้ําให เป0นไปตาม
หลักเกณฑ;และเง่ือนไขท่ีได รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการลุ�มน้ํา 

(๕) เสนอมาตรการป<องกันการขัดแย งและแนวทางการไกล�เกลี่ยข อพิพาทระหว�าง
ผู ใช น้ําในเขตลุ�มน้ําต�อคณะกรรมการลุ�มน้ํา 

(๖) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการลุ�มน้ํามอบหมาย 
 
 
 
 
 



๑๑ 
 

ส�วนท่ี ๓ 
องค;กรผู ใช น้ํา 

   
 

  มาตรา ๓๗  บุคคลซ่ึงใช น้ําในบริเวณใกล เคียงกันและอยู�ในเขตลุ�มน้ําเดียวกัน 
มีสิทธิรวมตัวกันจดทะเบียนก�อต้ังองค;กรผู ใช น้ําเพ่ือประโยชน;ร�วมกันเก่ียวกับการใช  การพัฒนา  
การบริหารจัดการ การบํารุงรักษา การฟ9:นฟู และการอนุรักษ;ทรัพยากรน้ําในหมู�สมาชิกขององค;กร
ผู ใช น้ํา 

วัตถุประสงค; อํานาจหน าท่ี และการดําเนินงานขององค;กรผู ใช น้ํา รวมท้ังหลักเกณฑ; 
ข้ันตอน และวิธีการก�อต้ังองค;กรผู ใช น้ําให เป0นไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๓๘  กฎกระทรวงตามมาตรา ๓๗ จะกําหนดหลักเกณฑ;การจัดต้ัง ภารกิจ 

และอํานาจหน าท่ีขององค;กรผู ใช น้ําในแต�ละลุ�มน้ําให แตกต�างกันก็ได   ท้ังนี้ โดยคํานึงถึงสภาพอุทกวิทยา 
สภาพภูมิศาสตร; ระบบนิเวศ วัฒนธรรม จารีตประเพณี วิถีชีวิตของประชาชนในการใช น้ําประเภทต�าง ๆ 
และความจําเป0นในการบริหารจัดการด วย 

การออกกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่ง จะต องจัดให มีการรับฟ(งความคิดเห็นของ
ประชาชนก�อน  

 
หมวด ๔ 

การจัดสรรน้ํา 
   

 
  มาตรา ๓๙  การใช ทรัพยากรน้ําสาธารณะ แบ�งเป0นสามประเภท คือ 

(๑) การใช น้ําประเภทท่ีหนึ่ง ได แก� การใช ทรัพยากรน้ําสาธารณะเพ่ือการดํารงชีพ  
การอุปโภคบริโภคในครัวเรือน การเกษตรหรือการเลี้ยงสัตว;เพ่ือยังชีพ การอุตสาหกรรมในครัวเรือน
และการใช น้ําในปริมาณเล็กน อย 

(๒) การใช น้ําประเภทท่ีสอง ได แก� การใช ทรัพยากรน้ําสาธารณะเพ่ือการเกษตร 
หรือการเลี้ยงสัตว;เพ่ือการพาณิชย; การอุตสาหกรรม การท�องเท่ียว การผลิตพลังงานไฟฟ<า การประปา 
และกิจการอ่ืน 

(๓) การใช น้ําประเภทท่ีสาม ได แก� การใช ทรัพยากรน้ําสาธารณะเพ่ือกิจการขนาดใหญ�
ท่ีใช น้ําปริมาณมาก หรืออาจก�อให เกิดผลกระทบข ามลุ�มน้ํา หรือครอบคลุมพ้ืนท่ีอย�างกว างขวาง 

ลักษณะหรือรายละเอียดการใช น้ําแต�ละประเภทตาม (๑) (๒) และ (๓) ให เป0นไป
ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๔๐  รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการลุ�มน้ําท่ีเก่ียวข องและ 

โดยความเห็นชอบของ กนช. มีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ; วธิีการ และเง่ือนไขการใช น้ํา
ประเภทท่ีหนึ่งสําหรับแต�ละลุ�มน้ําได  



๑๒ 
 

การกําหนดหลักเกณฑ;ตามวรรคหนึ่ง ให คํานึงถึงการใช น้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภค
เป0นสําคัญ 

     
  มาตรา ๔๑  การใช น้ําประเภทท่ีสองต องได รับใบอนุญาตจากอธิบดีโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการลุ�มน้ําท่ีทรัพยากรน้ําสาธารณะนั้นต้ังอยู� 
  การขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต อายุใบอนุญาต การขอต�ออายุใบอนุญาต
และการอนุญาต การขอและการออกใบแทนใบอนุญาตการใช น้ําประเภทท่ีสอง รวมท้ังการขอโอน
ใบอนุญาตและการอนุญาต ให เป0นไปตามหลักเกณฑ; วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  
  ความในวรรคหนึ่งไม�ใช บังคับกับการใช น้ําของหน�วยงานของรัฐและองค;กรปกครอง
ส�วนท องถ่ินซ่ึงดําเนินการตามอํานาจหน าท่ีขององค;กร  
 

  มาตรา ๔๒  การใช น้ําประเภทท่ีสามต องได รับใบอนุญาตจากอธิบดีโดยความเห็นชอบ
ของ กนช. 
  การขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต อายุใบอนุญาต การขอต�ออายุใบอนุญาต
และการอนุญาต การขอและการออกใบแทนใบอนุญาตการใช น้ําประเภทท่ีสาม รวมท้ังการขอโอน
ใบอนุญาตและการอนุญาต ให เป0นไปตามหลักเกณฑ; วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
  ความในวรรคหนึ่งไม�ใช บังคับกับการใช น้ําของหน�วยงานของรฐัและองค;กรปกครอง 
ส�วนท องถ่ินซ่ึงดําเนินการตามอํานาจหน าท่ีขององค;กร 
 
  มาตรา ๔๓  ในการพิจารณาออกใบอนุญาตการใช น้ําประเภทท่ีสองและประเภทท่ีสาม
ให แก�ผู ขอรับใบอนุญาต ให คํานึงถึงความสมดุลของน้ําในทรัพยากรน้ําสาธารณะ รวมท้ังลุ�มน้ําท่ีเก่ียวข อง 
เพ่ือมิให ส�งผลกระทบต�อภาพรวมความสมดุลของลุ�มน้ํา 
 
  มาตรา ๔๔  ในการขอรับใบอนุญาตการใช น้ําตามมาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๒  
ผู ขอรับใบอนุญาตต องยื่นแผนการบริหารจัดการน้ํามาพร อมกับคําขอด วย  
  แผนการบริหารจัดการน้ําตามวรรคหนึ่ง อย�างน อยต องมีรายการดังต�อไปนี้ 
  (๑) วัตถุประสงค;ของการใช น้ําและแหล�งน้ําท่ีจะใช   
  (๒) ประมาณการปริมาณน้ําท่ีจะใช หรือจะกักเก็บไว เพ่ือใช   
  (๓) สถานท่ีกักเก็บน้ํา  
  (๔) วิธีการใช น้ํา  
  (๕) แผนจัดการน้ําท่ีกักเก็บไว เม่ือเกิดภาวะน้ําแล ง 
  (๖) แผนจัดการน้ําท่ีกักเก็บไว เม่ือเกิดภาวะน้ําท�วม 
  (๗) วิธีการบํารุงรักษา ฟ9:นฟู และอนุรักษ;ทรัพยากรน้ําสาธารณะนั้น 
  แผนจัดการน้ําท่ีกักเก็บไว เม่ือเกิดภาวะน้ําแล งตาม (๕) อย�างน อยต องมีสาระสําคัญ
เก่ียวกับวิธีการใช น้ําในระหว�างท่ีเกิดภาวะน้ําแล ง การลดปริมาณการใช น้ํา การหาแหล�งน้ําทดแทน 
และอัตราความเป0นไปได ในการเฉลี่ยน้ําท่ีมีเพ่ือประโยชน;สาธารณะ 



๑๓ 
 
  แผนจัดการน้ําท่ีกักเก็บไว เม่ือเกิดภาวะน้ําท�วมตาม (๖) อย�างน อยต องมีสาระสําคัญ
เก่ียวกับการป<องกันมิให น้ําท่ีกักเก็บไว ล นออกไปนอกสถานท่ีกักเก็บน้ําจนอาจก�อให เกิดน้ําท�วม  
หรือไปเพ่ิมปริมาณน้ําท่ีท�วมอยู�แล วให มากข้ึนไปอีก 
 
  มาตรา ๔๕  ในกรณีท่ีแหล�งน้ําใดเปลี่ยนสถานะจากเดิมมาเป0นทรัพยากรน้ํา
สาธารณะภายหลังจากวันท่ีกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ; วิธีการ และเง่ือนไขในการขอรับใบอนุญาต 
และการออกใบอนุญาตการใช น้ําประเภทท่ีสองตามมาตรา ๔๑ หรือกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ; 
วิธีการ และเง่ือนไขในการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตการใช น้ําประเภทท่ีสามตามมาตรา ๔๒ 
ใช บังคับแล ว ให ผู ใช น้ําในแหล�งน้ํานั้นท่ีเข าลักษณะของการใช น้ําประเภทท่ีสองตามมาตรา ๓๙ (๒) 
หรือการใช น้ําประเภทท่ีสามตามมาตรา ๓๙ (๓) แล วแต�กรณี ยื่นคําขอรับใบอนุญาตการใช น้ําภายใน
หกสิบวันนับแต�วันท่ีแหล�งน้ําดังกล�าวเปลี่ยนสถานะมาเป0นทรัพยากรน้ําสาธารณะ และเม่ือได ยื่น 
คําขอรับใบอนุญาตภายในกําหนดเวลาดังกล�าวแล วให ใช น้ําต�อไปได จนกว�าอธิบดีจะมีคําสั่งไม�อนุญาต 
 

  มาตรา ๔๖  รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของ กนช. มีอํานาจออกกฎกระทรวง
กําหนดอัตราค�าธรรมเนียมใบอนุญาตการใช น้ําประเภทท่ีสองและค�าธรรมเนียมใบอนุญาตการใช น้ํา
ประเภทท่ีสาม ไม�เกินอัตราท่ีกําหนดในบัญชีท ายพระราชบัญญัตินี้ 
 
  มาตรา ๔๗  รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของ กนช. มีอํานาจออกกฎกระทรวง
กําหนด 
  (๑) อัตราค�าใช น้ําสําหรับการใช น้ําประเภทท่ีสองและการใช น้ําประเภทท่ีสาม 

  (๒) หลักเกณฑ; วิธีการ และเง่ือนไขการเรียกเก็บ ลดหย�อน หรือยกเว นค�าใช น้ํา  
ท้ังนี้ จะกําหนดให แตกต�างกันโดยคํานึงถึงกิจกรรม ลักษณะ หรือปริมาณของการใช น้ําในแต�ละ
ประเภทและในแต�ละลุ�มน้ําก็ได  
 
  มาตรา ๔๘  ในการออกใบอนุญาตการใช น้ํา อธิบดีอาจกําหนดเง่ือนไขการใช น้ํา 
ท่ีผู รับใบอนุญาตจะต องปฏิบัติไว ในใบอนุญาตด วยก็ได  
  การกําหนดเง่ือนไขตามวรรคหนึ่ง อาจกําหนดในเรื่องเก่ียวกับปริมาณน้ําสูงสุดท่ีจะ
อนุญาตให มีการใช หรือกักเก็บไว เพ่ือใช  กําหนดเวลาท่ีจะนําน้ําท่ีเป0นทรัพยากรน้ําสาธารณะข้ึนมาใช  
บริเวณท่ีจะให นําน้ําข้ึนมาได  สถานท่ีกักเก็บน้ํา และบริเวณท่ีจะใช น้ํา ตลอดจนเง่ือนไขอ่ืนอันจําเป0นแก�
การควบคุมปริมาณและคุณภาพของน้ํา 
 
  มาตรา ๔๙  ใบอนุญาตการใช น้ําประเภทท่ีสองและประเภทท่ีสามท่ีออกไปแล วนั้น 
ถ าต�อมากฎหมายหรือสาระสําคัญแห�งพฤติการณ;ได เปลี่ยนแปลงไป หรือมีเหตุสําคัญเพ่ือประโยชน;
สาธารณะ ให อธิบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการลุ�มน้ําหรือ กนช. แล วแต�กรณี มีอํานาจสั่ง
แก ไขเพ่ิมเติมเง่ือนไขการใช น้ําท่ีผู รับใบอนุญาตจะต องปฏิบัติได   
 
  มาตรา ๕๐  เพ่ือประโยชน;ในการตรวจสอบและควบคุมการใช ทรัพยากรน้ํา
สาธารณะ ให พนักงานเจ าหน าท่ีมีอํานาจออกคําสั่งให ผู รับใบอนุญาตการใช น้ําต องติดต้ังเครื่องมือวัด



๑๔ 
 
ปริมาณน้ําท่ีใช  และการเก็บข อมูลท่ีจําเป0นเพ่ือให พนักงานเจ าหน าท่ีตรวจสอบ  ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ;
และวิธีการท่ีอธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 

มาตรา ๕๑  ในกรณีท่ีการใช น้ําตามใบอนุญาตเป0นเหตุให เกิดผลกระทบ 
ต�อความสมดุลของทรัพยากรน้ําสาธารณะในลุ�มน้ําท่ีเก่ียวข อง หรือก�อให เกิดผลกระทบอย�างสําคัญ 
ต�อประโยชน;สาธารณะ ให พนักงานเจ าหน าท่ีมีอํานาจออกคําสั่งเป0นหนังสือให ผู รับใบอนุญาต 
การใช น้ําหยุดการใช น้ําตามใบอนุญาตไว เป0นการชั่วคราว และให ผู รับใบอนุญาตการใช น้ําดําเนินการ
ตามความจําเป0นเพ่ือแก ไขหรือระงับเหตุแห�งผลกระทบดังกล�าวภายในระยะเวลาท่ีกําหนด   
 

มาตรา ๕๒  เม่ือปรากฏว�าผู รับใบอนุญาตการใช น้ําฝUาฝ9นหรือไม�ปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือกฎกระทรวง ประกาศ หรือระเบียบท่ีออกตามความในพระราชบัญญัตินี้  
หรือเง่ือนไขท่ีกําหนดไว ในใบอนุญาต หรือคําสั่งของพนักงานเจ าหน าท่ี หรือไม�สามารถดําเนินการให 
เป0นไปตามแผนการบริหารจัดการน้ําตามมาตรา ๔๔ ได  ให พนักงานเจ าหน าท่ีมีอํานาจสั่งพักใช 
ใบอนุญาตการใช น้ําได ครั้งละไม�เกินสามสิบวัน  

ในกรณีท่ีผู รับใบอนุญาตต องทําการแก ไขหรือดําเนินการให ถูกต อง พนักงาน
เจ าหน าท่ีจะกําหนดเวลาให แก ไขหรือดําเนินการให ถูกต องด วยก็ได  และเม่ือผู รับใบอนุญาตได ทําการ
แก ไขหรือดําเนินการให ถูกต องแล ว พนักงานเจ าหน าท่ีจะยกเลิกคําสั่งพักใช ใบอนุญาตก�อนครบ
กําหนดเวลาก็ได   

 
มาตรา ๕๓  เม่ือปรากฏว�าผู รับใบอนุญาตการใช น้ําฝUาฝ9นคําสั่งพักใช ใบอนุญาต 

หรือไม�ทําการแก ไขหรือดําเนินการให ถูกต องภายในเวลาท่ีกําหนดตามคําสั่งของพนักงานเจ าหน าท่ี 
ท่ีออกตามมาตรา ๕๒ ให อธิบดีมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตการใช น้ํา 
 

หมวด ๕ 
ภาวะน้ําแล งและภาวะน้ําท�วม 

   
ส�วนท่ี ๑ 

การป<องกันและแก ไขภาวะน้ําแล ง 
   

 
  มาตรา ๕๔  ในกรณีท่ีมีข อมูลเพียงพอท่ีจะชี้ได ว�าจะเกิดภาวะน้ําแล ง 
ให คณะกรรมการลุ�มน้ําโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนด 
เขตภาวะน้ําแล ง และกําหนดให กิจการใดสามารถใช น้ําได ในปริมาณท่ีเห็นสมควรได   
  การกําหนดให กิจการใดสามารถใช น้ําได ในปริมาณท่ีเห็นสมควร ให ทําเป0นประกาศ
ปVดไว ในท่ีเปVดเผยและเห็นได ง�ายในเขตภาวะน้ําแล งนั้น 
  เม่ือภาวะน้ําแล งได พ นไปแล ว ให คณะกรรมการลุ�มน้ําประกาศยกเลิกเขตภาวะน้ําแล ง 
 



๑๕ 
 
  มาตรา ๕๕  ในกรณีท่ีเกิดภาวะน้ําแล งอย�างรุนแรงจนอาจก�อให เกิดผลกระทบต�อ
เศรษฐกิจหรือการดํารงชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีใด ให รัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราชกิจจา
นุเบกษากําหนดเขตภาวะน้ําแล งฉุกเฉินในพ้ืนท่ีนั้น และกําหนดวิธีการใช น้ําเพ่ือลดปริมาณการใช   
หรือห ามการใช น้ําบางประเภทเกินกว�าจําเป0นแก�การอุปโภคบริโภค รวมท้ังกําหนดวิธีการแบ�งป(นน้ํา 
ในพ้ืนท่ีเพ่ือบรรเทาภาวะน้ําแล งนั้น 
  ในระหว�างท่ียังไม�มีประกาศตามวรรคหนึ่ง ให คณะกรรมการลุ�มน้ํามีอํานาจกําหนด
วิธีการใช น้ําและการแบ�งป(นน้ําในพ้ืนท่ีได เท�าท่ีจําเป0นในการแก ไขป(ญหาท่ีเกิดข้ึน 
  การแบ�งป(นน้ําเม่ือเกิดภาวะน้ําแล งฉุกเฉิน ต องเป0นไปเพ่ือให เกิดประโยชน;แก�ส�วนรวม
และให ผู ใช น้ําต องเสียหายน อยท่ีสุดเท�าท่ีจะเป0นไปได    
  เม่ือภาวะน้ําแล งฉุกเฉินได พ นไปแล ว ให รัฐมนตรีประกาศยกเลิกเขตภาวะน้ําแล งฉุกเฉิน 
 
  มาตรา ๕๖  ในกรณีมีความจําเป0นต องผันน้ําจากลุ�มน้ําหนึ่งไปยังอีกลุ�มน้ําหนึ่ง 
เพ่ือบรรเทาภาวะน้ําแล ง รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของ กนช. มีอํานาจสั่งให ดําเนินการดังกล�าวได 
เท�าท่ีจําเป0นในการบรรเทาภาวะน้ําแล งนั้น 
 
  มาตรา ๕๗  ในกรณีท่ีเกิดภาวะน้ําแล งในพ้ืนท่ีใด รัฐมนตรีหรือผู ซ่ึงรัฐมนตรี
มอบหมายมีอํานาจสั่งให บุคคลซ่ึงกักเก็บน้ําไว ตามความจําเป0นตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎกระทรวง 
ประกาศ หรือระเบียบท่ีออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอ่ืน ต องเฉลี่ยน้ําเพ่ือ
ประโยชน;สาธารณะตามปริมาณและวิธีการท่ีกําหนด ในกรณีเช�นว�านี้ ให ผู กักเก็บน้ําดังกล�าวมีสิทธิ
ได รับค�าทดแทนจากการท่ีต องสูญเสียน้ําท่ีกักเก็บไว  แต�ถ าบุคคลใดกักเก็บน้ําไว เกินกว�าความจําเป0น  
ให รัฐมนตรีหรือผู ซ่ึงรัฐมนตรีมอบหมายมีอํานาจสั่งตามท่ีเห็นสมควรเพ่ือนําน้ําส�วนท่ีเกินมาใช สอย 
เพ่ือประโยชน;สาธารณะโดยผู นั้นจะเรียกร องค�าทดแทนหรือค�าเสียหายใด ๆ มิได  
  การกําหนดค�าทดแทนตามวรรคหนึ่ง ให เป0นไปตามหลักเกณฑ;และวิธีการท่ีกําหนด
ในกฎกระทรวง 
 
  มาตรา ๕๘  ให คณะกรรมการลุ�มน้ําจัดทําแผนป<องกันและแก ไขภาวะน้ําแล งข้ึนไว 
เป0นการล�วงหน า โดยให จัดทําเป0นแผนเพ่ือเตรียมการรองรับท้ังกรณีปกติซ่ึงสามารถคาดหมายได ว�า
จะเกิดภาวะน้ําแล งในระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่งเป0นประจํา และกรณีฉุกเฉินท่ีมีน้ําแล งเกิดข้ึน 
โดยฉับพลัน 
  แผนป<องกันและแก ไขภาวะน้ําแล งตามวรรคหนึ่ง อย�างน อยต องมีรายการดังต�อไปนี้  
  (๑) หน�วยงานผู รับผิดชอบ  
  (๒) งบประมาณท่ีใช ในการดําเนินการ  
  (๓) การจัดเตรียมข อมูลท่ีจะเป0นประโยชน;ในการป<องกันและแก ไขภาวะน้ําแล ง  
  (๔) การเผยแพร�ข อมูลให ประชาชนทราบ  
  (๕) วิธีการควบคุมการใช น้ําในพ้ืนท่ี  
  (๖) การหาแหล�งน้ําทดแทนและการขนส�งน้ําจากแหล�งน้ําทดแทนมายังพ้ืนท่ี 
ซ่ึงเกิดภาวะน้ําแล ง  



๑๖ 
 
  (๗) การประสานงานกับหน�วยงานท่ีเก่ียวข องเพ่ือช�วยเหลือประชาชนท่ีได รับ
ผลกระทบจากภาวะน้ําแล ง 
  ในการจัดทําแผนป<องกันและแก ไขภาวะน้ําแล ง ให คณะกรรมการลุ�มน้ําจัดให มีการ 
รับฟ(งความคิดเห็นจากหน�วยงานของรัฐ องค;กรปกครองส�วนท องถ่ินท่ีเก่ียวข อง และประชาชน 
ในเขตลุ�มน้ําตามความเหมาะสม 
 
  มาตรา ๕๙  เม่ือคณะกรรมการลุ�มน้ําได จัดทําแผนป<องกันและแก ไขภาวะน้ําแล ง 
ข้ึนแล วให เสนอต�อ กนช. เพ่ือให ความเห็นชอบ และจัดส�งแผนดังกล�าวไปยังผู ว�าราชการจังหวัด 
หน�วยงานของรัฐ และองค;กรปกครองส�วนท องถ่ินท่ีเก่ียวข องเพ่ือทราบและดําเนินการ ในการนี้ 
ให หน�วยงานของรัฐและองค;กรปกครองส�วนท องถ่ินท่ีเก่ียวข องจัดสร างหรือเตรียมอุปกรณ;ท่ีจะต องใช  
ในการป<องกันและแก ไขภาวะน้ําแล ง รวมท้ังบํารุงรักษาสิ่งก�อสร างหรืออุปกรณ;นั้น หรือดําเนินการใด ๆ 
เพ่ือให เป0นไปตามแผนดังกล�าว   

  กรณีท่ีหน�วยงานของรัฐหรือองค;กรปกครองส�วนท องถ่ินใดไม�อาจดําเนินการให 
เป0นไปตามแผนป<องกันและแก ไขภาวะน้ําแล งได  ให คณะกรรมการลุ�มน้ําเสนอเรื่องต�อ กนช. เพ่ือ
พิจารณาหาแนวทางแก ไขต�อไป 
 
  มาตรา ๖๐  ให คณะกรรมการลุ�มน้ําติดตามการดําเนินการให เป0นไปตามแผนป<องกัน
และแก ไขภาวะน้ําแล งท่ี กนช. ให ความเห็นชอบ และทบทวนแผนให มีความเหมาะสมและสอดคล องกับ
สภาพการณ;ท่ีเปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให อยู�ในสภาพท่ีพร อมจะดําเนินการได เม่ือเกิดภาวะน้ําแล ง 
 

ส�วนท่ี ๒  
การป<องกันและแก ไขภาวะน้ําท�วม 

   
 

  มาตรา ๖๑  ให คณะกรรมการลุ�มน้ําจัดทําแผนป<องกันและแก ไขภาวะน้ําท�วมข้ึนไว 
เป0นการล�วงหน า โดยให จัดทําเป0นแผนเพ่ือเตรียมการรองรับท้ังกรณีปกติซ่ึงสามารถคาดหมายได ว�า
จะเกิดภาวะน้ําท�วมในระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่งเป0นประจํา และกรณีฉุกเฉินท่ีมีน้ําท�วมเกิดข้ึน 
โดยฉับพลัน โดยในการจัดทําแผนต องพิจารณาถึงสภาพแวดล อม ระบบนิเวศ และความหลากหลาย
ทางชีวภาพของพ้ืนท่ีนั้นประกอบด วย 
  แผนป<องกันและแก ไขภาวะน้ําท�วมตามวรรคหนึ่ง อย�างน อยต องมีรายการดังต�อไปนี้  
  (๑) หน�วยงานผู รับผิดชอบ  
  (๒) งบประมาณท่ีใช ในการดําเนินการ  
  (๓) การจัดเตรียมข อมูลท่ีจะเป0นประโยชน;ในการป<องกันและแก ไขภาวะน้ําท�วม  
  (๔) การบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนจากภาวะน้ําท�วม  
  (๕) การจัดทําระบบเตือนภัยน้ําท�วม 
  (๖) การเผยแพร�ข อมูลให ประชาชนทราบ  
  (๗) วิธีการระบายน้ําท่ีรวดเร็วและถูกต องตามหลักวิชาการให น้ําระบายไปตาม
แนวทางท่ีกําหนด  



๑๗ 
 
  (๘) วิธีการกักเก็บน้ําเพ่ือนําไปใช ประโยชน;ต�อไป  
  (๙) การประสานงานกับหน�วยงานท่ีเก่ียวข องเพ่ือช�วยเหลือประชาชนท่ีอาจได รับ 
ภัยพิบัติจากน้ําท�วม 
  ในการจัดทําแผนป<องกันและแก ไขภาวะน้ําท�วม ให คณะกรรมการลุ�มน้ําจัดให มีการ
รับฟ(งความคิดเห็นจากหน�วยงานของรัฐ องค;กรปกครองส�วนท องถ่ินท่ีเก่ียวข อง และประชาชน 
ในเขตลุ�มน้ําตามความเหมาะสม 
  แนวทางการจัดทําการบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนจากภาวะน้ําท�วม และ
แนวทางการจัดทําระบบเตือนภัยน้ําท�วม ตามวรรคสอง (๔) และ (๕) ให เป0นไปตามท่ีรัฐมนตรี
ประกาศกําหนด    

   

  มาตรา ๖๒  ให นําบทบัญญัติมาตรา ๕๖ มาตรา ๕๙ และมาตรา ๖๐ มาใช บังคับกับ
การผันน้ําจากลุ�มน้ําหนึ่งไปยังอีกลุ�มน้ําหนึ่งเพ่ือป<องกันและแก ไขภาวะน้ําท�วม การเสนอแผนป<องกัน
และแก ไขภาวะน้ําท�วมต�อ กนช. เพ่ือให ความเห็นชอบ การจัดส�งแผนดังกล�าวไปให หน�วยงานท่ีเก่ียวข อง
เพ่ือทราบและดําเนินการ และการแก ไขป(ญหากรณีท่ีหน�วยงานท่ีเก่ียวข องไม�อาจดําเนินการให เป0นไป
ตามแผนดังกล�าวได  รวมท้ังการติดตามการดําเนินการให เป0นไปตามแผนป<องกันและแก ไขภาวะน้ํา
ท�วมและการทบทวนแผนดังกล�าวโดยอนุโลม  
 

ส�วนท่ี ๓ 
อํานาจของพนักงานเจ าหน าท่ีในการป<องกันและแก ไข 

ภาวะน้ําแล งและภาวะน้ําท�วม 
   

 
  มาตรา ๖๓  ให พนักงานเจ าหน าท่ีมีอํานาจเข าไปในท่ีดินของบุคคลใด ๆ เพ่ือทําการ
สํารวจ ตรวจสอบ หรือเก็บรวบรวมข อเท็จจริงต�าง ๆ เพ่ือการป<องกันและแก ไขภาวะน้ําแล งและ 
ภาวะน้ําท�วมได   
  ในการดําเนินการเพ่ือป<องกันและแก ไขภาวะน้ําท�วม ให พนักงานเจ าหน าท่ีมีอํานาจ
ทําลายสิ่งกีดขวาง ตัดฟ(นต นไม  ขุดดิน ปVดก้ันแนวเขตท่ีดิน รื้อถอนสิ่งปลูกสร างซ่ึงมิใช�เป0นบ านเรือน 
ท่ีอยู�อาศัยของบุคคลใด ๆ  หรือดําเนินการอ่ืนใดเท�าท่ีจําเป0นแก�การป<องกันและแก ไขภาวะน้ําท�วมได   
แต�ต องชดเชยความเสียหายแก�บุคคลนั้นด วย   
  การชดเชยความเสียหายตามวรรคสอง ให เป0นไปตามหลักเกณฑ;และวิธีการท่ี
กําหนดในกฎกระทรวง 
   
  มาตรา ๖๔  ในกรณีท่ีมีความจําเป0น พนักงานเจ าหน าท่ีอาจใช ท่ีดินของบุคคลใด ๆ เพ่ือ
ก�อสร าง วางสิ่งของ สูบน้ําหรือระบายน้ําผ�านท่ีดิน หรือติดต้ังอุปกรณ;ใด ๆ เพ่ือประโยชน;ในการป<องกัน
และแก ไขภาวะน้ําแล งและภาวะน้ําท�วมได  โดยแจ งเป0นหนังสือให เจ าของหรือผู ครอบครองท่ีดินทราบ
ล�วงหน าไม�น อยกว�าสามวันก�อนวันท่ีจะมีการดําเนินการ  ท้ังนี้ ต องแสดงวัตถุประสงค;และลักษณะ
ของการใช ท่ีดินและวันเวลาท่ีจะใช ประโยชน;ในท่ีดินด วย 



๑๘ 
 
  ในกรณีฉุกเฉินเพ่ือป<องกันภัยพิบัติสาธารณะจากภาวะน้ําแล งและภาวะน้ําท�วม  
ให พนักงานเจ าหน าท่ีมีอํานาจเข าใช ท่ีดินเพ่ือดําเนินการตามวรรคหนึ่งได ทันทีโดยไม�ต องแจ งให ทราบ
ล�วงหน า 
  ในการใช ท่ีดินตามมาตรานี้ ให หน�วยงานผู รับผิดชอบกําหนดค�าทดแทนการใช ท่ีดิน
ให แก�เจ าของหรือผู ครอบครองท่ีดิน และกรณีท่ีเกิดความเสียหายแก�ทรัพย;สินของเจ าของหรือ 
ผู ครอบครองท่ีดินจากการใช ท่ีดิน ให หน�วยงานผู รับผิดชอบชดเชยความเสียหายท่ีเกิดข้ึนนั้นด วย  
ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ;และวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 
  มาตรา ๖๕  การท่ีพนักงานเจ าหน าท่ีเข าไปในท่ีดินของบุคคลใดเพ่ือปฏิบัติหน าท่ี
ตามมาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๔ ให กระทําในเวลาระหว�างพระอาทิตย;ข้ึนถึงพระอาทิตย;ตก 
  ในกรณีท่ีมีความจําเป0นจะต องดําเนินการต�อเนื่องจากเวลาท่ีกําหนดตามวรรคหนึ่ง 
หรือมีกรณีฉุกเฉิน จะดําเนินการในเวลาอ่ืนนอกจากเวลาท่ีกําหนดตามวรรคหนึ่งก็ได  
 

  มาตรา ๖๖  ในกรณีมีความจําเป0น พนักงานเจ าหน าท่ีมีอํานาจออกคําสั่งกําหนดให 
บุคคลใดต องปฏิบัติการใด ๆ เพ่ือป<องกันและแก ไขภาวะน้ําแล งและภาวะน้ําท�วม ตามหลักเกณฑ;ท่ี
พนักงานเจ าหน าท่ีกําหนดก็ได   
  ในกรณีท่ีบุคคลดังกล�าวต องเสียค�าใช จ�ายในการนี้ และการปฏิบัติการดังกล�าวมิได 
เป0นไปเพ่ือประโยชน;เฉพาะตนเพียงผู เดียว ให หน�วยงานผู รับผิดชอบกําหนดค�าทดแทนเพ่ือจ�ายให แก�
บุคคลนั้น ตามหลักเกณฑ;และวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 

มาตรา ๖๗  ในกรณีท่ีผู มีสิทธิได รับค�าทดแทนหรือค�าชดเชยความเสียหายไม�ยินยอม
ตกลงในจํานวนเงินค�าทดแทนหรือค�าชดเชยความเสียหายท่ีหน�วยงานผู รับผิดชอบจ�ายให ตาม 
มาตรา ๕๗ มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๔ หรือมาตรา ๖๖ ให หน�วยงานผู รับผิดชอบนําเงินจํานวนดังกล�าว
ไปวางไว ต�อศาลหรือสํานักงานวางทรัพย; หรือฝากไว กับธนาคารออมสินในชื่อของผู มีสิทธิได รับ 
ค�าทดแทนหรือค�าชดเชยความเสียหาย โดยแยกฝากไว เป0นบัญชีเฉพาะราย และถ ามีดอกเบ้ียหรือ 
ดอกผลใดเกิดข้ึน เนื่องจากการฝากเงินนั้น ให ตกเป0นสิทธิแก�ผู มีสิทธิได รับค�าทดแทนหรือค�าชดเชย 
ความเสียหายนั้นด วย 

เม่ือหน�วยงานผู รับผิดชอบนําเงินค�าทดแทนหรือค�าชดเชยความเสียหายไปวางไว ต�อ
ศาลหรือสํานักงานวางทรัพย; หรือฝากไว กับธนาคารออมสินตามวรรคหนึ่งแล ว ให หน�วยงาน
ผู รับผิดชอบมีหนังสือแจ งให ผู มีสิทธิได รับค�าทดแทนหรือค�าชดเชยความเสียหายทราบ โดยส�งทาง
ไปรษณีย;ตอบรับ  

หลักเกณฑ;และวิธีการในการนําเงินค�าทดแทนหรือค�าชดเชยความเสียหายไปวางต�อ
ศาลหรือสํานักงานวางทรัพย; หรือฝากไว กับธนาคารออมสิน และวิธีการในการรับเงินค�าทดแทนหรือ
ค�าชดเชยความเสียหายดังกล�าวให เป0นไปตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีกําหนด 

 
มาตรา ๖๘  ในกรณีท่ีผู มีสิทธิได รับค�าทดแทนหรือค�าชดเชยความเสียหายไม�พอใจ

ในจํานวนเงินค�าทดแทนหรือค�าชดเชยความเสียหายท่ีหน�วยงานผู รับผิดชอบจ�ายให  ไม�ว�าบุคคลนั้น 
จะรับหรือไม�รับเงินค�าทดแทนหรือค�าชดเชยความเสียหายท่ีหน�วยงานผู รับผิดชอบวางไว หรือฝากไว  



๑๙ 
 
บุคคลนั้นมีสิทธิฟ<องคดีต�อศาลภายในหนึ่งปTนับแต�วันท่ีหน�วยงานผู รับผิดชอบได ดําเนินการตาม 
มาตรา ๖๗ วรรคสองแล ว 

การฟ<องคดีต�อศาลตามวรรคหนึ่งไม�เป0นเหตุให การครอบครองหรือใช อสังหาริมทรัพย; 
หรือการดําเนินการใด ๆ ของพนักงานเจ าหน าท่ีตามมาตรา ๕๗ มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๔ หรือ 
มาตรา ๖๖ ต องสะดุดหยุดลง 

ในกรณีท่ีผู มีสิทธิได รับค�าทดแทนหรือค�าชดเชยความเสียหายยินยอมตกลงและได รับ
เงินค�าทดแทนหรือค�าชดเชยความเสียหายไปแล ว หรือมิได ฟ<องคดีเรียกเงินค�าทดแทนหรือค�าชดเชย
ความเสียหายต�อศาลภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง หรือได แจ งเป0นหนังสือสละสิทธิไม�รับเงิน 
ค�าทดแทนหรือค�าชดเชยความเสียหายดังกล�าว ผู ใดจะเรียกร องเงินค�าทดแทนหรือค�าชดเชยความ
เสียหายนั้นอีกไม�ได  
 
  มาตรา ๖๙  ห ามมิให บุคคลใดเอาไป ยักย าย ทําอันตราย หรือทําให เสียหายแก�
สิ่งก�อสร าง สิ่งของ หรืออุปกรณ;ใด ๆ หรือละเมิดมาตรการใด ๆ ท่ีพนักงานเจ าหน าท่ีจัดให มีข้ึนเพ่ือ
ป<องกันและแก ไขภาวะน้ําแล งและภาวะน้ําท�วม 
  ในกรณีท่ีมีการฝUาฝ9นบทบัญญัติตามวรรคหนึ่ง ให พนักงานเจ าหน าท่ีมีอํานาจสั่งให 
ผู กระทําแก ไขให กลับคืนดีดังเดิม ถ าผู นั้นไม�ยินยอมกระทํา ให พนักงานเจ าหน าท่ีเป0นผู ดําเนินการ  
โดยผู นั้นจะต องเสียค�าใช จ�ายในการดําเนินการดังกล�าว 
 

มาตรา ๗๐  ในการปฏิบัติการตามหน าท่ีของพนักงานเจ าหน าท่ีเพ่ือป<องกันและ
แก ไขภาวะน้ําแล งและภาวะน้ําท�วมตามพระราชบัญญัตินี้ หากได ดําเนินการไปตามอํานาจหน าท่ี  
และได กระทําไปพอสมควรแก�เหตุและมิได ประมาทเลินเล�ออย�างร ายแรง ให พนักงานเจ าหน าท่ี
ผู กระทําการนั้นพ นจากความผิดและความรับผิดท้ังปวง 

 
หมวด ๖ 

การอนุรักษ;และการพัฒนาทรัพยากรน้ําสาธารณะ 
   

 
  มาตรา ๗๑  ในกรณีท่ี กนช. เห็นว�าพ้ืนท่ีใดมีลักษณะเป0นแหล�งต นน้ําลําธาร สมควร
สงวนไว เพ่ือประโยชน;ในการอนุรักษ;ทรัพยากรน้ําสาธารณะ ให  กนช. มอบหมายให รัฐมนตรีพิจารณา
ดําเนินการให พ้ืนท่ีนั้นเป0นเขตพ้ืนท่ีคุ มครองสิ่งแวดล อมตามกฎหมายว�าด วยการส�งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล อมแห�งชาติ 
 
  มาตรา ๗๒  รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของ กนช. มีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนด
หลักเกณฑ;การใช ประโยชน;ท่ีดินท่ีมีเขตติดต�อหรืออาจส�งผลกระทบกับทรัพยากรน้ําสาธารณะ  
เพ่ือมิให เกิดอันตรายหรือความเสียหายต�อทรัพยากรน้ําสาธารณะ หรือเพ่ือประโยชน;ในการอนุรักษ;
หรือพัฒนาทรัพยากรน้ําสาธารณะให เป0นไปโดยเหมาะสมได  
  หลักเกณฑ;การใช ประโยชน;ท่ีดินท่ีกําหนดในกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งจะกําหนดให 
เรื่องใดเรื่องหนึ่งใช บังคับเป0นการท่ัวไปทุกท องท่ี หรือให ใช บังคับเฉพาะท องท่ีใดท องท่ีหนึ่งก็ได  



๒๐ 
 
  ในกรณีท่ีมีกฎกระทรวง ประกาศ หรือข อบัญญัติท องถ่ินซ่ึงออกตามกฎหมายว�าด วย
การผังเมืองหรือกฎหมายอ่ืนกําหนดหลักเกณฑ;เก่ียวกับการใช ประโยชน;ท่ีดินในบริเวณเดียวกันหรือ 
ในเรื่องเดียวกันขัดหรือแย งกับกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่ง ให บังคับตามกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่ง 
เว นแต�กฎกระทรวง ประกาศ หรือข อบัญญัติท องถ่ินซ่ึงออกตามกฎหมายดังกล�าวจะมีข้ึนเพ่ือคุ มครอง
ประโยชน;สาธารณะท่ีสําคัญยิ่งกว�า 
 

มาตรา ๗๓  เม่ือได มีกฎกระทรวงตามมาตรา ๗๒ ใช บังคับแล ว ห ามมิให ผู ใด 
ใช ประโยชน;ท่ีดินแตกต�างหรือขัดกับข อกําหนดในกฎกระทรวงนั้น 

ความในวรรคหนึ่งมิให ใช บังคับแก�กรณีเจ าของหรือผู ครอบครองท่ีดินท่ีได ใช 
ประโยชน;ท่ีดินมาก�อนท่ีจะมีกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งใช บังคับและจะใช ประโยชน;ท่ีดินเช�นนั้นต�อไป 
แต�ถ ารัฐมนตรีเห็นว�าการใช ประโยชน;ท่ีดินเช�นนั้นต�อไปอาจมีผลกระทบต�อทรัพยากรน้ําสาธารณะ 
รัฐมนตรีมีอํานาจออกคําสั่งเป0นหนังสือถึงเจ าของหรือผู ครอบครองท่ีดินให แก ไข เปลี่ยนแปลง หรือ
ระงับการใช ประโยชน;ท่ีดินตามหลักเกณฑ; วิธีการ เง่ือนไข และภายในระยะเวลาท่ีเห็นสมควรได   
แต�ถ าการปฏิบัติตามคําสั่งดังกล�าวทําให เจ าของหรือผู ครอบครองท่ีดินนั้นต องเสียหาย หรือขาดประโยชน;
ท่ีเคยได รับเกินสมควร ให ผู นั้นมีสิทธิได รับค�าทดแทนด วย 

การกําหนดค�าทดแทนตามวรรคสอง ให เป0นไปตามหลักเกณฑ;และวิธีการท่ีกําหนด
ในกฎกระทรวง  

ในกรณีท่ีผู มีสิทธิได รับค�าทดแทนตามวรรคสองไม�ยินยอมตกลงหรือไม�พอใจ 
ในจํานวนเงินค�าทดแทน ให นําบทบัญญัติมาตรา ๖๗ และมาตรา ๖๘ มาใช บังคับโดยอนุโลม  

 
  มาตรา ๗๔  เม่ือมีเหตุฉุกเฉินหรือมีภยันตรายใดท่ีอาจมีผลกระทบต�อทรัพยากรน้ํา
สาธารณะอย�างรุนแรง ซ่ึงจําเป0นต องมีการป<องกันหรือแก ไขโดยเร�งด�วน ให พนักงานเจ าหน าท่ี 
มีอํานาจเข าไปดําเนินการใด ๆ ในท่ีดิน หรือใช ประโยชน;ในท่ีดินของบุคคลอ่ืนเพ่ือป<องกัน ระงับ  
หรือบรรเทาเหตุนั้นได  โดยให นําบทบัญญัติมาตรา ๖๓ มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๕ มาตรา ๖๖ มาตรา ๖๗  
มาตรา ๖๘ มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๐ มาใช บังคับโดยอนุโลม 
 
  มาตรา ๗๕  ให รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของ กนช. มีอํานาจออกกฎกระทรวง
กําหนดหลักเกณฑ;และวิธีการเพ่ือคุ มครองและอนุรักษ;ทรัพยากรน้ําสาธารณะ ในเรื่องดังต�อไปนี้ได  
  (๑) กําหนดการใช ประโยชน;ทรัพยากรน้ําสาธารณะหรือทรัพยากรธรรมชาติ 
ท่ีเก่ียวข อง 
  (๒) กําหนดห ามการกระทําใด ๆ ท่ีมีผลเป0นการเสื่อมสภาพแหล�งน้ําหรือเสื่อมประโยชน;
ต�อการใช น้ํา หรือทําให เกิดภาวะมลพิษแก�แหล�งน้ํา หรือระบบนิเวศแหล�งน้ํา หรือทําให น้ํามีสภาพ 
เป0นพิษจนน�าจะเป0นอันตรายต�อแหล�งน้ํา หรือระบบนิเวศแหล�งน้ํา หรือสุขภาพของบุคคล 
  (๓) กําหนดให ผู ใช น้ําซ่ึงมีท่ีดินติดต�อหรือใกล เคียงกับทรัพยากรน้ําสาธารณะ จัดให มี
สิ่งปลูกสร าง ติดต้ังอุปกรณ;หรือเครื่องมือ หรือใช กรรมวิธีใดตามท่ีกําหนด เพ่ือตรวจสอบแหล�งท่ีก�อให เกิด
อันตรายหรือความเสียหายแก�คุณภาพน้ํา หรือเพ่ือป<องกันหรือแก ไขอันตรายหรือความเสียหายแก�
คุณภาพน้ํา   



๒๑ 
 
  กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งจะกําหนดให กรณีใดกระทําได ต�อเม่ือได รับอนุญาตจาก
พนักงานเจ าหน าท่ี ตามหลักเกณฑ;และวิธีการท่ีคณะกรรมการลุ�มน้ํากําหนดก็ได  
   
  มาตรา ๗๖  ในกรณีท่ีมีเหตุอันควรเชื่อว�าจะเกิดความเสียหายต�อทรัพยากรน้ํา
สาธารณะ ให หน�วยงานของรัฐหรือองค;กรปกครองส�วนท องถ่ินท่ีรับผิดชอบดูแลทรัพยากรน้ําสาธารณะ
ในบริเวณดังกล�าวมีหนังสือขอความร�วมมือให ผู ท่ีกระทําการอันอาจก�อให เกิดความเสียหายนั้นดําเนินการ
อย�างหนึ่งอย�างใดเพ่ือป<องกันมิให เกิดความเสยีหายต�อทรัพยากรน้ําสาธารณะภายในระยะเวลาท่ีกําหนดได  
  ในกรณีท่ีเกิดความเสียหายต�อทรัพยากรน้ําสาธารณะ หรือความเสียหายต�อ
ทรัพยากรน้ําสาธารณะเป0นกรณีฉุกเฉิน จําเป0น และอาจก�อความเสียหายอย�างร ายแรง ให หน�วยงาน
ของรัฐหรือองค;กรปกครองส�วนท องถ่ินท่ีรับผิดชอบดูแลทรัพยากรน้ําสาธารณะในบริเวณดังกล�าว 
มีอํานาจออกคําสั่งเป0นหนังสือให ผู ท่ีก�อให เกิดความเสียหายนั้นดําเนินการอย�างหนึ่งอย�างใดเพ่ือขจัด 
ความเสียหายและทําให ทรัพยากรน้ําสาธารณะกลับคืนสู�สภาพเดิมหรือสภาพท่ีใกล เคียงกับสภาพเดิม 
หรือเหมาะสมจะใช ประโยชน;ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดได  
 

หมวด ๗ 
พนักงานเจ าหน าท่ี 
   

 
มาตรา ๗๗  ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให พนักงานเจ าหน าท่ี 

มีอํานาจ ดังต�อไปนี้ 
  (๑) เข าไปในท่ีดินของบุคคลใดในเวลาระหว�างพระอาทิตย;ข้ึนถึงพระอาทิตย;ตก  

เพ่ือตรวจตราแหล�งน้ํา สํารวจ หรือเก็บข อมูลท่ีจําเป0นต�อการควบคุมและตรวจตราทรัพยากรน้ํา 
  (๒) เข าไปในท่ีดิน อาคาร สถานท่ี หรือยานพาหนะของบุคคลใดในเวลาระหว�าง 
พระอาทิตย;ข้ึนถึงพระอาทิตย;ตก เพ่ือดําเนินการบําบัดฟ9:นฟูและบูรณะความเสียหายของทรัพยากรน้ํา
สาธารณะ 
  (๓) เข าไปในท่ีดิน อาคาร สถานท่ี หรือยานพาหนะของบุคคลใดในเวลาระหว�าง 
พระอาทิตย;ข้ึนถึงพระอาทิตย;ตก ในกรณีท่ีมีหลักฐานอันสมควรเชื่อได ว�ามีการกระทําผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้ เพ่ือตรวจค น กัก ยึดหรืออายัดเอกสารหรือสิ่งใดท่ีเก่ียวข อง และหากมีความจําเป0น 
ให พนักงานเจ าหน าท่ีมีอํานาจทําลายสิ่งกีดขวางอันเป0นอุปสรรคในการท่ีจะเข าไปปฏิบัติหน าท่ีได   
แต�จะต องใช ความระมัดระวังให เกิดความเสียหายน อยท่ีสุด 
 
  มาตรา ๗๘  ในการปฏิบัติหน าท่ีของพนักงานเจ าหน าท่ีตามพระราชบัญญัตินี้  
ให พนักงานเจ าหน าท่ีแสดงบัตรประจําตัวต�อผู ท่ีเก่ียวข อง และให ผู ท่ีเก่ียวข องอํานวยความสะดวก 
ตามสมควร 
  บัตรประจําตัวพนักงานเจ าหน าท่ีให เป0นไปตามแบบท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด 
 

มาตรา ๗๙  ในการปฏิบัติหน าท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ ให พนักงานเจ าหน าท่ีเป0น 
เจ าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

 



๒๒ 
 

หมวด ๘ 
ความรับผิดทางแพ�งในกรณีท่ีทําให เกิดความเสียหายต�อทรัพยากรน้ําสาธารณะ 

   
 

  มาตรา ๘๐  ผู ใดจงใจหรือประมาทเลินเล�อกระทําโดยผิดกฎหมายทําให เกิด 
ความเสียหายต�อทรัพยากรน้ําสาธารณะหรือใช ทรัพยากรน้ําสาธารณะโดยไม�มีสิทธิตามกฎหมาย 
ผู นั้นกระทําละเมิดต องรับผิดชดใช ค�าสินไหมทดแทนต�อรัฐเพ่ือการนั้น 

  ถ าความเสียหายต�อทรัพยากรน้ําสาธารณะเกิดจากวัตถุหรือสิ่งอ่ืนใดท่ีอาจทําให เกิด
อันตรายหรือเป0นพิษ ผู ครอบครองหรือควบคุมวัตถุหรือสิ่งอ่ืนใดนั้นต องรับผิดชดใช ค�าสินไหมทดแทน 
เพ่ือการนั้นแม จะมิได เกิดข้ึนโดยจงใจหรือประมาทเลินเล�อก็ตาม เว นแต�จะพิสูจน;ได ว�าความเสียหายนั้น 
เกิดจากเหตุสุดวิสัย หรือเป0นการกระทําตามคําสั่งของพนักงานเจ าหน าท่ี 
  ค�าสินไหมทดแทนตามมาตรานี้หมายความรวมถึง 
  (๑) ค�าใช จ�ายท่ีรัฐได จ�ายไปในการกําจัด เคลื่อนย ายสิ่งท่ีก�อให เกิดความเสียหาย 
หรือกระทําให สิ่งนั้นหมดสภาพความเป0นอันตรายหรือความเป0นพิษ ตลอดจนการนําเอาของนั้น 
มาเก็บ กัก หรือรักษาไว  
  (๒) ค�าใช จ�ายท่ีรัฐได จ�ายไปในการทําให ทรัพยากรน้ําสาธารณะกลับคืนสู�สภาพเดิม 
  (๓) ค�าใช จ�ายท่ีรัฐได จ�ายไปในการช�วยเหลือบุคคลหรือทรัพย;สินของบุคคลอ่ืน 
เนื่องในความเสียหายนั้น 
  (๔) ค�าดําเนินงานต�าง ๆ ของรัฐในการประเมินความเสียหายและประเมินค�าใช จ�าย
ในการเยียวยาผลกระทบต�อทรัพยากรน้ําสาธารณะ สิ่งแวดล อม และสุขภาพของบุคคล 
  (๕) ค�าใช จ�ายต�าง ๆ ท่ีรัฐได จ�ายไปในการดําเนินการใด ๆ เพ่ือให ได รับค�าสินไหม
ทดแทนตามกฎหมาย เช�น ค�าใช จ�ายท่ีรัฐจ�ายเป0นค�าทํางานของเจ าหน าท่ีของรัฐ ค�าใช จ�ายในการ
รวบรวมพยานหลักฐานและการดําเนินคดีในศาล และค�าธรรมเนียมศาล 
  (๖) มูลค�าของทรัพยากรน้ําสาธารณะท่ีต องเสียหายหรือถูกใช ไปโดยไม�มีสิทธิตาม
กฎหมาย 
  (๗) ค�าเสียหายท่ีเกิดจากการใช งบประมาณของรัฐหรือจากแหล�งเงินทุนอ่ืน เพ่ือใช 
ในการบําบัดฟ9:นฟูและบูรณะความเสียหายของทรัพยากรน้ําสาธารณะให กลับคืนสู�สภาพเดิม 
  (๘) ค�าเสียโอกาสในการนํางบประมาณหรือเงินทุนท่ีใช ตาม (๗) ไปลงทุนในโครงการอ่ืน
ของรัฐเพ่ือสังคมโดยรวม 
  (๙) ค�าเสียหายต�อเนื่องอ่ืน ๆ อันพึงจะเกิดในอนาคต 
  ให กรมทรัพยากรน้ําเป0นตัวแทนของรัฐในการฟ<องคดีเพ่ือเรียกร องค�าสินไหมทดแทน
ความเสียหายต�อทรัพยากรน้ําสาธารณะตามมาตรานี้ โดยให พนักงานอัยการมีอํานาจหน าท่ีดําเนินคดี
ในศาลตามท่ีกรมทรัพยากรน้ํามีคําขอ 
 
  มาตรา ๘๑  ในกรณีท่ีผู ก�อให เกิดความเสียหายต�อทรัพยากรน้ําสาธารณะได กระทํา
ตามคําสั่งท่ีออกตามมาตรา ๗๖ วรรคสอง และมีผลเป0นการขจัดหรือบรรเทาความเสียหาย และทําให 
ทรัพยากรน้ําสาธารณะกลับคืนสู�สภาพเดิมหรือสภาพท่ีใกล เคียงกับสภาพเดิม หรือเหมาะสมจะใช ประโยชน; 
ให มีผลเป0นการลดจํานวนค�าสินไหมทดแทนตามส�วนท่ีได กระทํา 



๒๓ 
 

หมวด ๙ 
บทกําหนดโทษ 

   
 
  มาตรา ๘๒  ผู ใดฝUาฝ9นหลักเกณฑ;การเข าใช สอยแหล�งน้ําตามมาตรา ๖ วรรคสาม  
ต องระวางโทษจําคุกไม�เกินหนึ่งปT หรือปรับไม�เกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
  มาตรา ๘๓  ผู ใดฝUาฝ9นคําสั่งท่ีออกตามมาตรา ๒๑ ต องระวางโทษจําคุกไม�เกิน 
หนึ่งเดือน หรือปรับไม�เกินหนึ่งหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
  มาตรา ๘๔  ผู ใดฝUาฝ9นคําสั่งท่ีออกตามมาตรา ๒๑ ซ่ึงได นํามาใช บังคับโดยอนุโลม
ตามมาตรา ๓๕ ต องระวางโทษตามท่ีบัญญัติไว ในมาตรา ๘๓ 
 
  มาตรา ๘๕  ผู ใดฝUาฝ9นกฎกระทรวงตามมาตรา ๔๐ ต องระวางโทษจําคุกไม�เกิน 
หนึ่งเดือน หรือปรับไม�เกินหนึ่งหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
  มาตรา ๘๖  ผู ใดฝUาฝ9นมาตรา ๔๑ ต องระวางโทษจําคุกไม�เกินหนึ่งปT หรือ 
ปรับไม�เกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
  มาตรา ๘๗  ผู ใดฝUาฝ9นมาตรา ๔๒ ต องระวางโทษจําคุกต้ังแต�หนึ่งปTถึงสามปT  
หรือปรับต้ังแต�หนึ่งแสนบาทถึงสามแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
  
  มาตรา ๘๘  ผู ใดฝUาฝ9นหรือไม�ปฏิบัติตามประกาศท่ีออกตามมาตรา ๕๔ หรือ 
มาตรา ๕๕ ต องระวางโทษจําคุกไม�เกินหนึ่งปT หรือปรับไม�เกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
  มาตรา ๘๙  ผู ใดขัดขวางหรือไม�อํานวยความสะดวกตามสมควรแก�พนักงาน
เจ าหน าท่ีในการปฏิบัติหน าท่ีตามมาตรา ๖๓ มาตรา ๖๔ หรือมาตรา ๗๗ หรือไม�ปฏิบัติตามคําสั่ง 
ของพนักงานเจ าหน าท่ีตามมาตรา ๖๖ หรือไม�ปฏิบัติตามคําสั่งท่ีออกตามมาตรา ๗๖ วรรคสอง  
ต องระวางโทษจําคุกไม�เกินหกเดือน หรือปรับไม�เกินหกหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
  มาตรา ๙๐  ผู ใดขัดขวางหรือไม�อํานวยความสะดวกตามสมควรแก�พนักงาน
เจ าหน าท่ีในการปฏิบัติหน าท่ีตามมาตรา ๖๓ มาตรา ๖๔ หรือไม�ปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงาน
เจ าหน าท่ีตามมาตรา ๖๖ ซ่ึงได นํามาใช บังคับโดยอนุโลมตามมาตรา ๗๔ ต องระวางโทษตามท่ีบัญญัติ
ไว ในมาตรา ๘๙ 
 
 มาตรา ๙๑  ผู ใดฝUาฝ9นมาตรา ๖๙ วรรคหนึ่ง ต องระวางโทษจําคุกไม�เกินห าปT หรือ
ปรับไม�เกินห าแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 



๒๔ 
 
 มาตรา ๙๒  ผู ใดฝUาฝ9นมาตรา ๖๙ วรรคหนึ่ง ซ่ึงได นํามาใช บังคับโดยอนุโลมตาม
มาตรา ๗๔ ต องระวางโทษตามท่ีบัญญัติไว ในมาตรา ๙๑ 
  
  มาตรา ๙๓  ผู ใดฝUาฝ9นคําสั่งของรัฐมนตรีตามมาตรา ๗๓ วรรคสอง หรือฝUาฝ9น
หรือไม�ปฏิบัติตามกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา ๗๓ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง (๑) หรือ (๓) 
ต องระวางโทษจําคุกไม�เกินสามปT หรือปรับไม�เกินสามแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
  มาตรา ๙๔  ผู ใดฝUาฝ9นหรือไม�ปฏิบัติตามกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา ๗๕  
วรรคหนึ่ง (๒) ต องระวางโทษจําคุกไม�เกินสิบปT หรือปรับไม�เกินหนึ่งล านบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
   
  มาตรา ๙๕  ความผิดตามมาตรา ๘๒ มาตรา ๘๓ มาตรา ๘๔ มาตรา ๘๕  
มาตรา ๘๖ มาตรา ๘๘ มาตรา ๘๙ และมาตรา ๙๐ ให คณะกรรมการเปรียบเทียบมีอํานาจ
เปรียบเทียบได  

ในกรณีท่ีพนักงานสอบสวนหรือพนักงานเจ าหน าท่ีพบว�าผู ใดกระทําความผิดตาม
วรรคหนึ่งและผู นั้นยินยอมให เปรียบเทียบ ให พนักงานสอบสวนหรือพนักงานเจ าหน าท่ี แล วแต�กรณี 
ส�งเรื่องให คณะกรรมการเปรียบเทียบภายในเจ็ดวันนับแต�วันท่ีผู นั้นแสดงความยินยอมให เปรียบเทียบ 

เม่ือผู ต องหาได ชําระเงินค�าปรับตามจํานวนท่ีเปรียบเทียบภายในระยะเวลาสามสิบวัน
นับแต�วันท่ีมีการเปรียบเทียบ ให ถือว�าคดีเลิกกันตามบทบัญญัติแห�งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา 

ถ าผู ต องหาไม�ยินยอมตามท่ีเปรียบเทียบ หรือเม่ือยินยอมแล วไม�ชําระเงินค�าปรับ
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ให ดําเนินคดีต�อไป 

 
มาตรา ๙๖  คณะกรรมการเปรียบเทียบตามมาตรา ๙๕ ให ประกอบด วยบุคคล

ดังต�อไปนี้ 
(๑) ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด วยผู แทนสํานักงานอัยการสูงสุดเป0นประธาน 

ผู แทนสํานักงานตํารวจแห�งชาติเป0นกรรมการ และพนักงานเจ าหน าท่ีซ่ึงรัฐมนตรีแต�งต้ังเป0นกรรมการ
และเลขานุการ 

(๒) ในเขตจังหวัดอ่ืน ประกอบด วยอัยการจังหวัดเป0นประธาน ผู บังคับการตํารวจภูธร
จังหวัดเป0นกรรมการ และพนักงานเจ าหน าท่ีซ่ึงรัฐมนตรีแต�งต้ังเป0นกรรมการและเลขานุการ 

หลักเกณฑ;และวิธีการพิจารณาของคณะกรรมการเปรียบเทียบให เป0นไปตามท่ี
รัฐมนตรีกําหนด 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

  มาตรา ๙๗  ในระหว�างท่ียังไม�ได มีการตราพระราชกฤษฎีกากําหนดลุ�มน้ําตาม
มาตรา ๒๔ หรือมีการตราพระราชกฤษฎีกากําหนดลุ�มน้ําตามมาตรา ๒๔ แล ว โดยลุ�มน้ําท่ีกําหนดข้ึน
ไม�ได แตกต�างจากลุ�มน้ําท่ีมีอยู�ในป(จจุบัน และยังไม�มีคณะกรรมการลุ�มน้ําประจําลุ�มน้ําตามมาตรา ๒๖ 



๒๕ 
 
ให คณะกรรมการลุ�มน้ําตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว�าด วยการบริหารทรัพยากรน้ําแห�งชาติ  
พ.ศ. ๒๕๕๐ ปฏิบัติหน าท่ีตามเดิมในแต�ละลุ�มน้ําท่ีรับผิดชอบไปพลางก�อน  ท้ังนี้ ไม�เกินสองปTนับแต�
วันท่ีพระราชบัญญัตินี้มีผลใช บังคับ 
  ในกรณีท่ีมีการตราพระราชกฤษฎีกากําหนดลุ�มน้ําตามมาตรา ๒๔ แล ว โดยลุ�มน้ํา 
ท่ีกําหนดข้ึนแตกต�างจากลุ�มน้ําท่ีมีอยู�ในป(จจุบัน และยังไม�มีคณะกรรมการลุ�มน้ําประจําลุ�มน้ําตาม
มาตรา ๒๖ ให คณะกรรมการลุ�มน้ําตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว�าด วยการบริหารทรัพยากรน้ํา
แห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ท่ีรับผิดชอบในแต�ละลุ�มน้ําท่ีมีเขตพ้ืนท่ีแตกต�างไปจากเขตพ้ืนท่ีลุ�มน้ําท่ีกําหนดข้ึนใหม� 
สิ้นสุดลง และให คณะกรรมการทรัพยากรน้ําแห�งชาติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว�าด วย 
การบริหารทรัพยากรน้ําแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ แต�งต้ังคณะกรรมการลุ�มน้ําประจําลุ�มน้ําท่ีกําหนด 
ข้ึนใหม� เพ่ือปฏิบัติหน าท่ีไปพลางก�อนจนกว�าจะมีคณะกรรมการลุ�มน้ําประจําลุ�มน้ําตามมาตรา ๒๖ 
ท้ังนี้ ไม�เกินสองปTนับแต�วันท่ีพระราชบัญญัตินี้มีผลใช บังคับ 

คณะกรรมการลุ�มน้ําประจําลุ�มน้ําท่ีกําหนดข้ึนใหม�ตามวรรคสอง ประกอบด วย  
ผู ว�าราชการจังหวัดในเขตลุ�มน้ํา และผู บริหารองค;กรปกครองส�วนท องถ่ินในเขตลุ�มน้ํา เป0นกรรมการ โดยให 
ผู ว�าราชการจังหวัดในเขตลุ�มน้ําเลือกกันเองเพ่ือเป0นประธานกรรมการ และเป0นรองประธานกรรมการ
อีกหนึ่งคน ให ผู อํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาคเป0นกรรมการและเลขานุการ และให ผู อํานวยการ
สํานักงานทรัพยากรน้ําภาคแต�งต้ังข าราชการของสํานักงานทรัพยากรน้ําภาคอีกไม�เกินสองคนเป0น
ผู ช�วยเลขานุการ 
  ให นําบทบัญญัติมาตรา ๑๖ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๒ มาใช บังคับกับ
การประชุมและการดําเนินการของคณะกรรมการลุ�มน้ําตามวรรคสามโดยอนุโลม 
 
  มาตรา ๙๘  ในระหว�างท่ียังไม�ได มีการคัดเลือกกรรมการผู แทนคณะกรรมการลุ�มน้ํา
ตามมาตรา ๙ (๕) และยังมิได มีการแต�งต้ังกรรมการผู ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๙ (๖) ให คณะกรรมการ
ทรัพยากรน้ําแห�งชาติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว�าด วยการบริหารทรัพยากรน้ําแห�งชาติ  
พ.ศ. ๒๕๕๐ ปฏิบัติหน าท่ีคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแห�งชาติตามพระราชบัญญัตินี้จนกว�าจะมีการ
คัดเลือกกรรมการผู แทนคณะกรรมการลุ�มน้ําตามมาตรา ๙ (๕) และแต�งต้ังกรรมการผู ทรงคุณวุฒิตาม
มาตรา ๙ (๖)  
 

มาตรา ๙๙  ในวาระเริ่มแรก ให นําแผนยุทธศาสตร;การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 
(ปT พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๙) ท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติให ความเห็นชอบเม่ือวันท่ี ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
มาใช ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก�อนจนกว�าจะได มีการจัดทํา
นโยบาย แผนงาน และแผนปฏิบัติการเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรน้ําตามมาตรา ๑๗ (๑) หรือ 
แผนแม�บทการใช  การพัฒนา การบริหารจัดการ การบํารุงรักษา การฟ9:นฟู และการอนุรักษ;ทรัพยากรน้ํา
ในเขตลุ�มน้ําตามมาตรา ๓๔ (๑) หรือแผนป<องกันและแก ไขภาวะน้ําแล ง และแผนป<องกันและแก ไข 
ภาวะน้ําท�วมตามมาตรา ๓๔ (๒) ข้ึนใช บังคับ 
  
  มาตรา ๑๐๐  เม่ือกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ; วิธีการ และเง่ือนไขในการขอรับ
ใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตการใช น้ําประเภทท่ีสองตามมาตรา ๔๑ หรือกฎกระทรวงกําหนด
หลักเกณฑ; วิธีการ และเง่ือนไขในการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตการใช น้ําประเภทสาม



๒๖ 
 
ตามมาตรา ๔๒ ใช บังคับแล ว ให ผู ใช น้ําท่ีเข าลักษณะของการใช น้ําประเภทท่ีสองตามมาตรา ๓๙ (๒) 
หรือการใช น้ําประเภทท่ีสามตามมาตรา ๓๙ (๓) แล วแต�กรณี ยื่นคําขอรับใบอนุญาตการใช น้ําภายใน 
หกสิบวันนับแต�วันท่ีกฎกระทรวงดังกล�าวมีผลบังคับ และเม่ือได ยื่นคําขอรับใบอนุญาตภายใน
กําหนดเวลาดังกล�าวแล วให ใช น้ําต�อไปได จนกว�าอธิบดีจะมีคําสั่งไม�อนุญาต 
 
 
ผู รับสนองพระบรมราชโองการ 
 
 
   ...................................... 
         นายกรัฐมนตรี 



๒๗ 
 

อัตราค�าธรรมเนียม 
   

 
๑. คําขอ ฉบับละ       ๑๐๐ บาท 
๒. ใบอนุญาตการใช น้ําประเภทท่ีสอง ฉบับละ  ๑๐,๐๐๐ บาท 
๓. ใบอนุญาตการใช น้ําประเภทท่ีสาม ฉบับละ  ๕๐,๐๐๐ บาท 
๔. ใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ       ๕๐๐ บาท 
๕. การต�ออายุใบอนุญาตครั้งละเท�ากับ

ค�าธรรมเนียมสําหรับใบอนุญาต 
แต�ละฉบับ 

 

๖. การโอนใบอนุญาตครั้งละเท�ากับ
ค�าธรรมเนียมสําหรับใบอนุญาต 
แต�ละฉบับ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




