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รายงานฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพื่อใช้เป็นตัวชี้วัดของส านักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา กรมทรัพยากร

น้ า (ตัวชี้วัดท่ี ๓.๑๐.๒) วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการประกาศใช้ร่างพระราชกฤษฎีกา
ก้าหนดลุ่มน ้าท่ัวประเทศ ๒๕ ลุ่มน ้า จ้านวน ๒๕ ฉบับ ท่ีจะออกตามร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน ้า พ.ศ. 
.... ท่ีเสนอโดยกลุ่มงานนิติการ กรมทรัพยากรน้ า ผ่านคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว เรื่องเสร็จท่ี 
๑๔๒๗/๒๕๕๘ และเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการของหน่วยราชการและองค์กรผู้รับผิดชอบ ในส่วน
ท่ีเกี่ยวข้องได้อย่างสอดคล้อง และลดปัญหาท่ีอาจมีขึ้นจากความเข้าใจท่ีไม่ตรงกัน โดยเฉพาะส่วนแผนท่ีลุ่ม
น้ าท่ีจะใช้แนบท้ายร่างพระราชกฤษฎีกาก้าหนดลุ่มน ้า  

ความส้าเร็จของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ รวมถึงพระราชกฤษฎีกาก าหนดลุ่มน้ าท่ัวประเทศ
และร่างกฎกระทรวงท่ีเกี่ยวข้อง เกิดขึ นจากความพยายาม ท้างานโดยมิย่อท้อของผู้เช่ียวชาญกลุ่มงานนิติการ 
กรมทรัพยากรน ้า คือ ผู้เช่ียวชาญ ปัทมา ปานประชาและทีมงาน ร่วมกับคณะท่ีปรึกษาคือ คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่ีได้ศึกษาร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. .... พร้อมจัดท าร่างกฎหมายอนุ
บัญญัติหรือกฎหมายล าดับรองขึ้น ๒ ฉบับ ได้แก่ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดลุ่มน้ าท่ัวประเทศและร่าง
กฎกระทรวงเกี่ยวกับองค์กรผู้ใช้น้ า โดยร่วมกันจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ และประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังความ
คิดเห็นจากประชาชนท่ีมีต่อร่างพระราชกฤษฎีกาก้าหนดลุ่มน ้าท่ัวประเทศและร่างกฎกระทรวงก้าหนด
หลักเกณฑ์ ขั นตอน และวิธีการก่อตั งองค์กรผู้ใช้น ้า พ.ศ. ....ในพื นท่ีภูมิภาคท่ัวประเทศ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙-
๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว ถือเป็นการปฏิบัติหน้าท่ีร่วมกันได้อย่างเรียบร้อย สมบูรณ์และเป็นประโยชน์ต่อ
ประเทศชาติ ควรแก่การยกย่องและจดจ้าไว้ด้วยความขอบพระคุณอย่างยิ่ง 

ส านักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา โดยส่วนวิจัยและพัฒนาอุทกวิทยา ได้รวบรวม จัดท ารายงาน
สรุปในขั้นตอนการทบทวนรายละเอียดปลีกย่อยในแผนท่ีแนบท้ายและรายละเอียดอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องฯ พร้อม
ได้ท าการประเมินผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงแผนท่ีแนบท้ายพระราชกฤษฎีกาและบัญชีแนบท้ายใน
อนาคต เช่น จากการควบรวมหรือแบ่งพื นท่ีลุ่มน ้า การเปล่ียนช่ือลุ่มน ้า ท่ีอาจมีต่อองค์กร กฎหมาย นโยบาย
และแผนด้าเนินงานท่ีเกี่ยวข้องในอนาคต เพื่อเป็นแนวทางเตรียมความพร้อมให้การประกาศใช้พระราช
กฤษฎีกาก้าหนดลุ่มน ้าท่ัวประเทศท่ีจะออกตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ าพ.ศ. .... ให้สามารถใช้งานเป็น
ประโยชน์ยิ่งขึ้น สุดท้ายนี้ขอกราบขอบพระคุณ ผชช.ปัทมา ปานประชาและผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน มา ณ ท่ีนี                                                
                                                        

คณะผู้จัดท้ารายงานตัวชี วัดท่ี ๓.๑๐.๒ 
วาสนา ร้อยอ้าแพง 

                                                     ภูมจิตร โปรดปราณ 
                                        รติกาล ภาพติ บ 
                         นารี อินทรวิเชียร 
                                                    ดวงมณี นามวิชัย                                
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~ ๑ ~ 
 

 บทที ่๑  

ทีม่า วตัถุประสงค์และขอบเขต 

๑.ที่มาของการด าเนินการ 

“น ้ำ”เป็นส่ิงท่ีจ้ำเป็นส้ำหรับมนุษย์ กำรขำดสมดุลน ้ำจะก่อให้เกิดปัญหำมำกมำย  ทั งในสภำวะกำร
ขำดแคลนน ้ำในฤดูแล้ง  สภำวะน ้ำท่วมในฤดูฝน  ควำมขัดแย้งระหว่ำงกลุ่มผู้ใช้น ้ำ  ตลอดจนปัญหำส่ิงแวดล้อมท่ี
ท้ำให้คุณภำพของน ้ำเสียไปไม่อำจน้ำน ้ำมำใช้ประโยชน์ได้และบำงกรณีก็ก่อให้เกิดอันตรำยหรือควำมเสียหำยต่อ
บุคคล  สัตว์  พืช และทรัพย์สินอีกด้วย จำกกรณีดังกล่ำวจึงสมควรมีมำตรกำรควบคุมและบริหำรแห่งน ้ำ ท่ีดินท่ี
ต่อเนื่องกับแหล่งน ้ำและทรัพยำกรธรรมชำติอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับน ้ำโดยต้องก้ำหนดให้มีองค์กำรบริหำรกำรใช้น ้ำใน
ระดับชำติและระดับท้องถิ่น เพื่อวำงนโยบำยและก้ำกับดูแลกำรจัดกำรเกี่ยวกับทรัพยำกรน ้ำให้เป็นไปด้วยควำม
รอบคอบและเหมำะสม ตลอดจนกำรก้ำหนดมำตรกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรขำดแคลนน ้ำ  ปัญหำน ้ำท่วม  
กำรอนุรักษ์และพัฒนำทรัพยำกรน ้ำอย่ำงถำวร  โดยกำรก้ำหนดควำมรับผิดชอบในทำงแพ่งและทำงอำญำแก่ผู้
ละเมิดเพื่อให้กำรจัดกำรใช้น ้ำเป็นไปตำมแผนท่ีก้ำหนดไว้ และแม้ว่ำประเทศไทยจะมีกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้องกับน ้ำ
หลำยฉบับ(เอกสำรแนบ๑) แต่ยังไม่มีกฎหมำยแม่บทใช้ในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำของประเทศได้  

จำกอดีตจนถึงปัจจุบัน ประเทศไทยมีร่ำงพระรำชบัญญัติทรัพยำกรน ้ำพ.ศ. .....ของกระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมเพียงฉบับเดียวท่ีเป็นร่ำงพระรำชบัญญัติท่ีเกี่ยวข้องกับทรัพยำกรน ้ำอย่ำงเป็น
ทำงกำร ขณะนี อยู่ในระหว่ำงกำรพิจำรณำของสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ ในวำระ ๒  ร่ำงพระรำชบัญญัติฉบับนี 
ด้ำเนินกำรโดยนำงปัทมำ ปำนประชำ ผู้อ้ำนวยกำร กลุ่มงำนนิติกำร กรมทรัพยำกรน ้ำ ได้ริเริ่ม ปรับปรุง ยกร่ำง
พระรำชบัญญัติทรัพยำกรน ้ำ พ.ศ. .... เพื่อใช้เป็นกฎหมำยแม่บทในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำของประเทศ 
(ดังรำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ ๒) ตั งแต่ พ.ศ.๒๕๕๖ เป็นต้นมำ ซึ่งในร่ำงพระรำชบัญญัติดังกล่ำวได้บัญญัติ
กฎหมำยมำตรำต่ำงๆไว้ ๑๐๐ มำตรำ โดยมีสำระส้ำคัญในกำรก้ำหนดหลักเกณฑ์และมำตรกำรในกำรรับประกัน
สิทธิขั นพื นฐำนของประชำชนในกำรเข้ำถึงน ้ำ กำรใช้น ้ำอย่ำงมีประสิทธิภำพ ยั่งยืนและเป็นธรรม กำรควบคุมกำร
ใช้น ้ำ กำรบริหำรจัดกำรน ้ำ กำรพัฒนำ ฟื้นฟูและอนุรักษ์แหล่งน ้ำ กำรป้องกันแก้ไข ปัญหำน ้ำท่วม กำรขำดแคลน
น ้ำและมลพิษทำงน ้ำ กำรกระจำยอ้ำนำจในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำ กำรมีส่วนร่วมของประชำชนในลุ่มน ้ำ 
ตลอดจนกำรจัดตั งองค์กรผู้ใช้น ้ำ และองค์กรเกี่ยวกับน ้ำทั งในระดับชำติ ระดับลุ่มน ้ำ และระดับลุ่มน ้ำย่อย  

ทั งนี ร่ำงพระรำชบัญญัติทรัพยำกรน ้ำ พ.ศ. ....ได้บัญญัติไว้เฉพำะหลักเกณฑ์ และมำตรกำรหลักๆ ไว้ 
ส่วนรำยละเอียดในแต่ละเรื่องจะได้ก้ำหนดไว้ในอนุบัญญัติ(กฎหมำยล้ำดับรอง) แทน ซึ่งในรำยละเอียดเกี่ยวกับ
กำรจัดตั งลุ่มน ้ำตำมร่ำงพระรำชบัญญัติทรัพยำกรน ้ำ พ.ศ. .... ได้ก้ำหนดไว้ในมำตรำ ๒๔ วรรคหนึ่ง ว่ำ “กำร
ก้ำหนดลุ่มน ้ำให้ตรำเป็นพระรำชกฤษฎีกำ ทั งนี ให้ค้ำนึงถึงสภำพอุทกวิทยำ สภำพภูมิศำสตร์ และระบบนิเวศ
ประกอบด้วย” 

ต่อมำในปี พ .ศ. ๒๕๕๙ กรมทรัพยำกรน ้ำได้ร่วมกับคณะท่ีปรึกษำคือ คณะนิติศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ได้ศึกษำร่ำงพระรำชบัญญัติทรัพยำกรน ้ำ พ.ศ. .... เพื่อจัดท้ำร่ำงกฎหมำยอนุบัญญัติหรือ



 

~ ๒ ~ 
 

กฎหมำยล้ำดับรองขึ น ๒ ฉบับ ได้แก่ ร่ำงพระรำชกฤษฎีกำก้ำหนดลุ่มน ้ำท่ัวประเทศและร่ำงกฎกระทรวงเกี่ยวกับ
องค์กรผู้ใช้น ้ำ โดยพิจารณาผลการศึกษา วิเคราะห์ ขอบเขตลุ่มน ้าหลักของประเทศไทย ข้อมูลลุ่มน ้าน้าร่องและ
ลุ่มน ้าท่ีเกี่ยวข้องท่ีด้าเนินการโดยหน่วยงานต่างๆ น้ามาวิเคราะห์ หลักเกณฑ์ รูปแบบ ภารกิจ อ้านาจหน้าท่ี การ
ด้าเนินการปัญหาและอุปสรรคขององค์กรผู้ใช้น ้าให้สอดคล้องเหมาะสมกับการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าในระบบ
ลุ่มน ้าในปัจจุบัน โดยน้าสภาพทางอุทกวิทยา สภาพภูมิศาสตร์ ระบบนิเวศ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของ
ประชาชนมาประกอบการจัดท้าร่างพระราชกฤษฎีกาก้าหนดลุ่มน ้าท่ัวประเทศ  และร่างกฎกระทรวงก้าหนด
หลักเกณฑ์ ขั นตอน และวิธีการก่อตั งองค์กรผู้ใช้น ้า พ.ศ. .... เพื่อใช้ประกอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
ผู้ทรงคุณวุฒิ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนท่ีเกี่ยวข้อง และท้าความเข้าใจเกี่ยวกับพื นท่ีลุ่มน ้าและองค์กรผู้ใช้น ้า 
ตามร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน ้า พ.ศ. .... อันเป็นการป้องกันและลดความขัดแย้งจากการบังคับใช้อนุบัญญัติ 
(กฎหมายล้าดับรอง) ในอนาคต ซึ่งคณะท่ีปรึกษาได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ และประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังความ
คิดเห็นจากประชาชนท่ีมีต่อร่างพระราชกฤษฎีกาก้าหนดลุ่มน ้าท่ัวประเทศและร่างกฎกระทรวงก้าหนดหลักเกณฑ์ 
ขั นตอน และวิธีการก่อตั งองค์กรผู้ใช้น ้า พ.ศ. ....ในพื นท่ีภูมิภาคต่างๆท่ัวประเทศ จ้านวน ๕ ครั ง โดยยึดหลักการ
และเหตุผลใน ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน ้า พ.ศ. .... (ร่างมาตรา ๒๔) ท่ีให้การก้าหนดลุ่มน ้าให้ตราเป็นพระ
ราชกฤษฎีกา โดยมีแผนท่ีแสดงแนวเขตลุ่มน ้าแนบท้ายพระราชกฤษฎีกาและให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของพระราช
กฤษฎีกา ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงเขตหรือการเพิกถอนลุ่มน ้าใด ไม่ว่าทั งหมดหรือบางส่วนให้กระท้าได้โดยตรา
พระราชกฤษฎีกาเช่นเดียวกันและเฉพาะกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงหรือเพิกถอนบางส่วน ให้มีแผนท่ีแสดงแนวเขต
ท่ีเปล่ียนแปลงหรือเพิกถอนนั นแนบท้ายพระราชกฤษฎีกาด้วย (ร่างมาตรา ๒๕) โดยสมควรก้าหนดเขตท่ีดินใน
ท้องท่ีให้เป็นลุ่มน ้า และจ้าเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกาก้าหนดลุ่มน ้าท่ัวประเทศ ๒๕ ลุ่มน ้า แยกเป็นจ้านวน ๒๕ 
ฉบับพร้อมมีแผนท่ีแนบท้ายพระราชกฤษฎีกาและบัญชีแนบท้ายเขตท้องท่ีลุ่มน ้าจ้าแนกได้ในระดับต้าบลของแต่
ละลุ่มน ้า 

ทั งนี เพื่อเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรประกำศใช้ร่างพระราชกฤษฎีกาก้าหนดลุ่มน ้าท่ัวประเทศ 
๒๕ ลุ่มน ้า จ้านวน ๒๕ ฉบับ ท่ีจะออกตามร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน ้า พ.ศ. .... และเพื่อให้การปฏิบัติ
ราชการของหน่วยราชการและองค์กร ผู้รับผิดชอบท่ีเกี่ยวข้อง สอดคล้อง รองรับตำมพระรำชบัญญัติฉบับนี  จึง
ต้องมีกำรศึกษำ ทบทวนแผนท่ีแนบท้ำยใน ๒๕ ลุ่มน ้ำให้ตรงกับสภำพภูมิประเทศแท้จริงและกำรแบ่งเขตพื นท่ีใน
แต่ละลุ่มน ้ำต้องตรงกับพื นท่ีกำรปกครองในระดับต้ำบลเป็นล้ำดับแรก และล้ำดับถัดมำต้องศึกษำ วิเครำะห์
รำยละเอียด บทบัญญัติในส่วนท่ีเกี่ยวข้องของแต่ละมำตรำ ท่ีต้องมีใจควำมส้ำคัญ สำระเนื อหำด้ำนอุทกวิทยำและ
ทรัพยำกรน ้ำ เช่นค้ำว่ำ ขนำดลุ่มน ้ำและขอบเขตลุ่มน ้ำ ฯลฯ ต้องชัดเจน  

 ส้ำนักวิจัย พัฒนำและอุทกวิทยำ โดยส่วนวิจัยและพัฒนำอุทกวิทยำ ได้รวบรวม จัดท้ำรำยงำนสรุป
ในขั นตอนกำรทบทวนรำยละเอียดปลีกย่อยในแผนท่ีแนบท้ำยและอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องตำมท่ีจ้าเป็น ใช้ประกอบพระ
รำชกฤษฎีกำก้ำหนดลุ่มน ้ำ ฉบับร่ำงของ พรบ.ทรัพยำกรน ้ำ พ.ศ. ... เสนอโดยกรมทรัพยำกรน ้ำ ท่ีคณะกรรมกำร
กฤษฎีกำตรวจพิจำรณำแล้ว เรื่องเสร็จท่ี ๑๔๒๗/๒๕๕๘ พร้อมได้ท้ำกำรประเมินผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลง
แผนท่ีแนบท้ำยพระราชกฤษฎีกาและบัญชีแนบท้ายในอนาคต เช่น จากการควบรวมหรือแบ่งพื นท่ีลุ่มน ้า การ
เปล่ียนช่ือลุ่มน ้า ท่ีอาจมีต่อองค์กร กฎหมาย นโยบายและแผนด้าเนินงานท่ีเกี่ยวข้องในอนาคต เพื่อเตรียมควำม
พร้อมใหก้ำรประกำศใช้พระราชกฤษฎีกาก้าหนดลุ่มน ้าท่ัวประเทศท่ีจะออกตามพระรำชบัญญัติทรัพยำกรน ้ำพ.ศ. 
.... ดังกล่ำว สำมำรถใช้งำนได้ทันทีและเป็นประโยชน์อย่ำงสมบูรณ์ยิ่งขึ น 
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๒.วัตถุประสงคก์ารด าเนินงาน 

๒.๑ เพื่อทบทวนและวิเครำะห์ควำมเช่ือมโยงของร่ำงพระรำชบัญญัติทรัพยำกรน ้ำ พ.ศ. .... และร่าง
พระราชกฤษฎีกาก้าหนดเขตพื นท่ีในท้องท่ีลุ่มน ้ากับแผนท่ีลุ่มน ้ำของประเทศในระเบียนข้อมูล ระบบลุ่มน ้ำและ
เขตกำรปกครองของประเทศไทย กรมทรัพยำกรน ้ำ ฉบับ พ.ศ.๒๕๕๔  

๒.๒ เพื่อทบทวน แผนท่ีลุ่มน ้ำของประเทศในระเบียนข้อมูล ระบบลุ่มน ้ำและเขตกำรปกครองของ
ประเทศไทย กรมทรัพยำกรน ้ำ ฉบับ พ.ศ.๒๕๕๔  ให้ถูกต้องตรงกับสภำพควำมเป็นจริงในพื นท่ีลุ่มน ้ำ สอดคล้อง
ตำมมำตรำ ๓ ในร่ำงพระรำชบัญญัติทรัพยำกรน ้ำ พ.ศ. .... 

๒.๓ เพื่อศึกษำ ตรวจสอบข้อมูลแผนท่ี แนวเขตลุ่มน ้ำท่ีจัดท้ำไว้ในระเบียนข้อมูล ระบบลุ่มน ้ำฯ 
เทียบกับสรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชน ในกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติทรัพยำกรน ้ำ พ.ศ. .... 
และข้อคิดเห็นจำกกำรใช้งำนระเบียนข้อมูลระบบลุ่มน ้ำของเจ้ำหน้ำท่ี กรมทรัพยำกรน ้ำ ผู้เกี่ยวข้องฯ พร้อมจัดท้ำ
สรุป ข้อเสนอในกำรปรับปรุงแผนท่ีแนบท้ำยพระราชกฤษฎีกาฯ(หำกมีกำรเปล่ียนแปลงแก้ไขฯ)  

๒.๔ เพื่อศึกษาและประเมินผลกระทบในอนำคต จำกกำรเปล่ียนแปลงแผนท่ีแนบท้ำยพระราช
กฤษฎีกาและบัญชีแนบท้ายเขตท้องท่ี ในประเด็นความเช่ือมโยงและผลกระทบต่อองค์กร กฎหมาย นโยบายและ
แผนด้าเนินงานท่ีเกี่ยวข้องแนบท้ายร่างพระราชกฤษฎีกาก้าหนดเขตพื นท่ีในท้องท่ีลุ่มน ้าและร่างกฎกระทรวง
เกี่ยวกับองค์กรผู้ใช้น ้าของกรมทรัพยากรน ้า  

 
๓.ขอบเขตการท างาน 
๓.๑ ท้ำกำรทบทวน วิเครำะห์ควำมเช่ือมโยงของร่ำงพระรำชบัญญัติทรัพยำกรน ้ำ พ.ศ..... และร่าง

พระราชกฤษฎีกาก้าหนดเขตพื นท่ีในท้องท่ีลุ่มน ้ากับแผนท่ีลุ่มน ้ำของประเทศในระเบียนข้อมูล ระบบลุ่มน ้ำและ
เขตกำรปกครองของประเทศไทย กรมทรัพยำกรน ้ำ ฉบับ พ.ศ.๒๕๕๔  

๓.๒ ศึกษำเปรียบเทียบแนวเขตลุ่มน ้ำและพื นท่ีลุ่มน ้ำในแผนท่ีระเบียนข้อมูล ระบบลุ่มน ้ำและเขต
กำรปกครองของประเทศไทย ฉบับกรมทรัพยำกรน ้ำ พ.ศ. ๒๕๕๔ กับข้อมูลจำกกำรรับฟังควำมคิดเห็นของ
ประชำชน รวมถึงเจ้ำหน้ำท่ีจำกส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำ ภำค ๑-๑๑ กรมทรัพยำกรน ้ำ และผู้เกี่ยวข้องจำก
หน่วยงำนต่ำงๆ  

๓.๓ ศึกษาแนวทาง ความเช่ือมโยงและผลกระทบต่อองค์กร กฎหมาย นโยบายและแผนงานท่ีอาจ
เกี่ยวข้องฯ เพื่อเตรียมการรองรับการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาก้าหนดลุ่มน ้าและการบังคับใช้พระรำชบัญญัติ
ทรัพยำกรน ้ำ พ.ศ. .... รวมถึงผลกระทบในกรณีท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงแผนท่ีแนบท้ำยพระราชกฤษฎีกาและบัญชี
แนบท้ายเขตท้องท่ีลุ่มน ้าต่างๆ  

๓.๔ จัดท้ำรำยงำนสรุปฯ น้ำเสนอผลกำรวิเครำะห์ สรุปผลกำรศึกษำ ทบทวนในสำระส้ำคัญท่ีจ้ำเป็น
และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ใช้ประกอบพระราชกฤษฎีกา พระรำชบัญญัติทรัพยำกรน ้ำ พ.ศ. .... และใช้ในประโยชน์
ท่ีเกี่ยวข้อง  
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๔. ประโยชน์ที่ไดรั้บ 

๔.๑ ได้แผนท่ีก้ำหนดเขตพื นท่ีลุ่มน ้ำแนบท้ายพระราชกฤษฎีกาท่ีมีควำมชัดเจน อ้างอิงกับเขตท้องท่ี
การปกครองได้อย่างถูกต้อง ลดควำมขัดแย้งในกำรตีควำมในพระราชกฤษฎีกาฯท่ีสอดคล้องตามพระรำชบัญญัติ
ทรัพยำกรน ้ำ พ.ศ. .... 

 ๔.๒ เพิ่มความสมบูรณ์ของร่างพระราชกฤษฎีกาก้าหนดลุ่มน ้าทั ง ๒๕ ฉบับและร่างกฎกระทรวง
เกี่ยวกับองค์กรผู้ใช้น ้ามากขึ น สามารถน้ามาพิจารณาและประกาศใช้ได้ทันทีท่ีมีประกาศพระรำชบัญญัติทรัพยำกร
น ้ำ พ.ศ....  

๔.๓ ได้ทราบความเช่ือมโยงและแนวทางด้าเนินการและการเตรียมการรองรับการประกาศใช้พระ
ราชกฤษฎีกาก้าหนดลุ่มน ้าและแนวทางการลดผลกระทบท่ีอาจมีต่อองค์กรท่ีเกี่ยวข้องและต่อกฎหมาย นโยบาย
และแผนงาน จากการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาก้าหนดลุ่มน ้าและการบังคับใช้พระรำชบัญญัติทรัพยำกรน ้ำ 
พ.ศ. .... รวมถึงกรณีท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงแผนท่ีแนบท้ำยพระราชกฤษฎีกาและบัญชีแนบท้ายเขตท้องท่ีลุ่มน ้าต่างๆ 

๔.๔ ได้ประโยชน์จากการน้าแผนท่ีและข้อมูลรายละเอียดของลุ่มน ้าสาขาในลุ่มน ้าหลัก  ๒๕ ลุ่มน ้า 
ไปประยุกต์ใช้งานในแบบจ้าลอง การออกแบบส่ิงก่อสร้าง และการศึกษาวิจัย รวมถึงประโยชน์อื่นๆได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และน้าสู่การบูรณาการการบริหารจัดการน ้าในพื นท่ีลุ่มน ้าท่ีเป็นระบบชัดเจน มีเอกภาพ 

๔.๕ ใช้ประโยชน์จำกรำยงำนเป็นหลักฐำนอ้ำงอิงทำงวิชำกำร อันยังประโยชน์ต่อกำรวิเครำะห์
แบบจ้ำลอง กำรใช้งำนในด้ำนกำรพัฒนำ อนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งน ้ำและกำรบริหำรจัดกำรน ้ำท่ีเหมำะสม สอดคล้อง
และเพียงพอจำกต้นน ้ำถึงปลำยน ้ำในระบบลุ่มน ้า  

 
 

 

 

 

  



 

~ ๕ ~ 
 

บทท่ี ๒ 

ความเป็นมาของ ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน  า พ.ศ. ... 
 

ร่ำงพระรำชบัญญัติทรัพยำกรน ้ำ พ.ศ. ....ตรำขึ นตั ง แต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ เพื่อเป็นกฎหมำยแม่บทใน
กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำของประเทศ (เอกสำรแนบ ๒) โดยมีควำมเป็นมำ สำระส้ำคัญ/ข้อเท็จจริงและข้อ
กฎหมำยและรำยละเอียดต่ำงๆ ดังต่อไปนี  

๑.ความเป็นมาของร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน  า พ.ศ. .... 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม โดยกรมทรัพยำกรน ้ำ ได้ด้ำเนินกำรยกร่ำง
พระรำชบัญญัติทรัพยำกรน ้ำ พ.ศ. .... เพื่อให้มีกฎหมำยแม่บทในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำของประเทศมำ
โดยตลอด ตั งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นต้นมำ ร่ำงพระรำชบัญญัติทรัพยำกรน ้ำ พ.ศ. .... ได้เคยน้ำเสนอเข้ำสู่กำร
พิจำรณำของสภำนิติบัญญัติแห่งชำติในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ แต่เนื่องจำกอำยุของสภำนิติบัญญัติแห่งชำติได้สิ นสุดลง
ก่อนจะพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติทรัพยำกรน ้ำ พ.ศ. .... ส่งผลให้ร่ำงพระรำชบัญญัติทรัพยำกรน ้ำ พ.ศ. .... ตก
ไปประกอบกับในช่วงระยะเวลำต่อมำ ได้มีกำรเปล่ียนแปลงรัฐบำลหลำยครั งจึงส่งผลให้ร่ำงพระรำชบัญญัติ
ทรัพยำกรน ้ำ พ.ศ. .... ยังไม่สำมำรถด้ำเนินกำรให้แล้วเสร็จลุล่วงลงได้ 

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม โดยกรมทรัพยำกรน ้ำเสนอร่ำง
พระรำชบัญญัติทรัพยำกรน ้ำ พ.ศ..... เข้ำสู่กำรพิจำรณำของคณะรัฐมนตรีใหม่อีกครั งหนึ่ง แต่เนื่องจำกได้มีพระ
รำชกฤษฎีกำยุบสภำผู้แทนรำษฎร พ.ศ. ๒๕๕๖ ส้ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีจึงได้ส่งร่ำงพระรำชบัญญัติ
ทรัพยำกรน ้ำ พ.ศ. .... คืนกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมพร้อมด้วยควำมเห็นของส่วนรำชกำรท่ี
เกี่ยวข้องเพื่อน้ำเสนอคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ ท่ีเข้ำมำบริหำรรำชกำรแผ่นดินแล้ว (คณะนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัย 
ธรรมศำสตร์, ๒๕๕๖) 

ต่อมำเมื่อวันท่ี ๙ มกรำคม ๒๕๕๘ กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม ได้เสนอร่ำง
พระรำชบัญญัติทรัพยำกรน ้ำ พ.ศ..... ต่อคณะรัฐมนตรีใหม่อีกครั งและคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันท่ี ๒๐ มกรำคม
๒๕๕๘ อนุมัติหลักกำรร่ำงพระรำชบัญญัติทรัพยำกรน ้ำ พ.ศ..... ตำมท่ีกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดล้อมเสนอ และส่งใหส้้ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำตรวจพิจำรณำตำมขั นตอนกระบวนกำรนิติบัญญัติ 

 
๒.เหตุผลความจ าเป็นที่ต้องตรากฎหมาย 
เนื่องจำกปัญหำเกี่ยวกับทรัพยำกรน ้ำ ทวีควำมรุนแรงมำกขึ นทุกปีและเกิดขึ นในหลำยพื นท่ีไม่ว่ำจะ

เป็นปัญหำกำรขำดแคลนน ้ำ กำรแย่งชิงน ้ำ ปัญหำภัยลัง ปัญหำน ้ำท่วม กำรด้ำเนินกำรแก้ไขปัญหำดังกล่ำวได้
กระท้ำโดยหลำยหน่วยงำนตำมอ้ำนำจหน้ำท่ีซึ่งก้ำหนดไว้ในกฎหมำยหลำยฉบับ ท้ำให้กำรด้ำเนินงำนแก้ไขปัญหำ
ขำดควำมเป็นเอกภำพ อีกทั งปัญหำกำรบริหำรจัดกำรน ้ำยังท้ำให้ผู้ท่ีไม่มีพลังต่อรองทำงเศรษฐกิจอยู่ในฐำนะท่ี
เสียเปรียบ จึงต้องมีกฎหมำยแม่บทเพื่อให้กำรแก้ไขปัญหำเกี่ยวกับทรัพยำกรน ้ำด้ำเนินกำรไปอย่ำงเป็นระบบแล
เป็นธรรมบนพื นฐำนของกำรมีส่วนร่วมของประชำชน กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมจึงมีควำม
จ้ำเป็นต้องเสนอร่ำงพระรำชบัญญัติทรัพยำกรน ้ำ พ.ศ. .... 
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 ๓.สาระส าคัญ/ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย 
ร่ำงพระรำชบัญญัติทรัพยำกรน ้ำ พ.ศ. .... เป็นร่ำงกฎหมำยท่ีตรำขึ น โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี  
๑. ใหม้ีกฎหมำยแม่บทส้ำหรับกำรใช้ กำรพัฒนำ กำรบริหำรจัดกำร กำรบ้ำรุงรักษำ กำรฟื้นฟูและ

กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรน ้ำ 
๒. ให้มีองค์กรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำทั งในระดับชำติ ระดับลุ่มน ้ำและระดับผู้ใช้น ้ำ ภำยใต้

แนวคิดกำรกระจำยอ้ำนำจไปสู!ชุมชนในระดับลุ่มน ้ำและมุ่งเน้นให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรสงวน บ้ำรุงรักษำ
และใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรน ้ำอย่ำงแท้จริง 

๓. ก้ำหนดหลักเกณฑ์กำรจัดสรรน ้ำท่ีเป็นธรรมและเหมำะสม โดยแบ่งกำรใช้น ้ำออกเป็น ๓ ประเภท 
ซึ่งกำรใช้น ้ำประเภทท่ีหนึ่ง ได้แก่ กำรใช้น ้ำเพื่อกำรด้ำรงชีพ กำรอุปโภคบริโภคในครัวเรือน รวมทั งกำรใช้น ้ำตำม
จำรีตประเพณี ซึ่งเป็นกำรใช้น ้ำของประชำชนส่วนใหญ่ในประเทศ ไม่ต้องขออนุญำต และกำรใช้น ้ำประเภทท่ีสอง 
ซึ่งเป็นกำรใช้น ้ำในปริมำณมำกเพื่อกำรอุตสำหกรรมหรือกำรเกษตรเพื่อ กำรพำณิชย์ กำรประปำ กำรท!องเท่ียว 
และกำรใช้น ้ำประเภทท่ีสำม ซึ่งเป็นกำรใช้น ้ำในปริมำณมำก อันส่งผลกระทบอย่ำงกว้ำงขวำง หรือส่งผลกระทบ
ข้ำมลุ่มน ้ำ จะต้องขออนุญำตใช้น ้ำโดยได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรลุ่มน ้ำหรือคณะกรรมกำรทรัพยำกร
น ้ำแห่งชำติ และในกำรจัดสรรน ้ำและกำรอนุญำตใช้น ้ำใหค้้ำนึงถึงกำรใช้น ้ำประเภทท่ีหนึ่งและกำรใช้น ้ำเพื่อรักษำ
ระบบนิเวศน์เป็นล้ำดับแรก 

๔. ก้ำหนดให้มีมำตรกำรป้องกันและบรรเทำภำวะน ้ำแล้ง และภำวะน ้ำท่วมแบบบูรณำกำรท่ีมี
ประสิทธิภำพ 

๕. ก้ำหนดมำตรกำรกำรอนุรักษ์ กำรพัฒนำ ตลอดจนกำรควบคุมและตรวจตรำ ทรัพยำกรน ้ำ
สำธำรณะ 

๖. ก้ำหนดควำมรับผิดทำงอำญำและควำมรับผิดทำงแพ่ งในกรณีท่ีท้ำให้เกิดควำมเสียหำยต่อ
ทรัพยำกรน ้ำ 

๗. ประโยชน์ท่ีประชำชนจะได้รับ 
(๗.๑) เกิดควำมเปน็เอกภำพและมีประสิทธิภำพในกำรใช้ กำรพัฒนำ กำรบริหำรจัดกำร และกำร 

อนุรักษ์ทรัพยำกรน ้ำของประเทศ เป็นสำเหตุให้มีกำรใช้น ้ำอย่ำงประหยัดและเป็นประโยชน์ แกป่ระชำชนท่ัวไป 
(๗.๒) ให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำร กำรบ้ำรุงรักษำ และกำรใช้ประโยชน์จำก

ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม และประชำชนทุกคนมีโอกำสเข้ำถึงทรัพยำกรน ้ำตำมหลักสิทธิมนุษยชน
เพรำะมีหลักเกณฑ์กำรจัดสรรน ้ำท่ีเป็นธรรมและเหมำะสม 

(๗.๓) มีองค์กรระดับชำติและระดับลุ่มน ้ำท่ีรับผิดชอบด้ำนทรัพยำกรน ้ำท่ีชัดเจน ประชำชน
สำมำรถติดต่อประสำนงำนได้โดยตรง รวมทั งให้มีองค์กรระดับลุ่มน ้ำท่ีรับเรื่องร้องทุกข์ ไกลเกล่ียและชี ขำด ข้อ
พิพำทระหว่ำงผู้ใช้น ้ำท้ำให้ไม่ต้องมีกำรฟ้องร้องคดีในศำล 

(๗.๔) ส่งเสริมกำรสร้ำงเครือข่ำยและองค์กรผู้ใช้น ้ำเพื่อประโยชน์ร่วมกันเกี่ยวกับกำรใช้กำร
พัฒนำกำรบริหำรจัดกำร กำรบ้ำรุงรักษำ กำรฟื้นฟูและกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรน ้ำ 

 
๔. ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน  า พ.ศ..... มีทั งหมด ๙ หมวด ๑๐๐ มำตรำ ประกอบด้วย 
(๑) ทรัพยำกรน ้ำสำธำรณะ รำ่งพระรำชบัญญัติทรัพยำกรน ้ำ พ.ศ. .... ก้ำหนดให้หมำยควำมรวมถึง

น ้ำในแหล่งน ้ำท่ีประชำชนใช้หรือท่ีสงวนไว้ใหป้ระชำชนใช้หรือโดยสภำพประชำชนอำจใช้ประโยชน์ร่วมกัน และให้ 
หมำยควำมรวมถึง แมน่ ้ำ ล้ำคลอง ทำงน ้ำ บึง แหล่งน ้ำใต้ดิน ทะเลสำบ ทะเลอำณำเขต พื นท่ีชุ่มน ้ำ แหล่งน ้ำตำม 
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ธรรมชำติอื่น ๆ แหล่งน ้ำท่ีรัฐจัดสร้ำงหรือพัฒนำขึ นเพื่อให้ประชำชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน และแหล่งน ้ำระหว่ำง
ประเทศท่ีรัฐอำจน้ำมำใช้ประโยชน์ได้ 

(๒) สิทธิในน ้ำ ร่ำงพระรำชบัญญัติทรัพยำกรน ้ำ พ.ศ. .... ก้ำหนดใหน้ ้ำเป็นของส่วนรวม บุคคลมีสิทธิ
ใช้น ้ำได้เท่ำท่ีจ้ำเป็นแก่ประโยชน์ในกิจกรรมหรือท่ีดินของตน และสำมำรถกักเก็บน ้ำไว้ได้ แต่ต้องไม่เป็นเหตุให้เกิด
ควำมเดือดร้อนหรือเสียหำยแก่บุคคลอื่น 

(๓) องค์กรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำ รำ่งพระรำชบัญญัติทรัพยำกรน ้ำ พ.ศ. .... ก้ำหนดให้มีองค์กร
ท่ีเกี่ยวขอ้ง ๓ ระดับ ได้แก ่คณะกรรมกำรทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ คณะกรรมกำรลุ่มน ้ำ และองค์กรผู้ใช้น ้ำ 

(๔) กำรจัดสรรน ้ำ ร่ำงพระรำชบัญญัติทรัพยำกรน ้ำ พ.ศ. .... ก้ำหนดให้มีกำรใช้ทรัพยำกรน ้ำ
สำธำรณะแบ่งออกได้เป็น ๓ ประเภท ได้แก ่กำรใช้เพื่อด้ำรงชีพ กำรใช้เพื่อกำรพำณิชย์ และกำรใช้ในกิจกำรขนำด
ใหญ่ท่ีอำจก่อให้เกิดผลกระทบข้ำมลุ่มน ้ำ โดยกำรใช้ประเภทท่ีสองและท่ีสำมต้องด้ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขท่ีได้รับอนุญำต 

(๕) ภำวะน ้ำแล้ง ร่ำงพระรำชบัญญัติทรัพยำกรน ้ำ พ.ศ. .... ก้ำหนดมำตรกำรในกำรป้องกันและ
แกไ้ขปัญหำน ้ำแล้งท่ีเกิดขึ น โดยจัดให้มีกำรจัดท้ำแผนรองรับภำวะน ้ำแล้งขึ นไว้เป็นกำรล่วงหน้ำ ทั งแผนกรณีปกติ
ซึ่งสำมำรถคำดหมำยได้ว่ำ จะเกิดภำวะน ้ำแล้งในระยะเวลำใดระยะเวลำหนึ่งเป็นประจ้ำ และแผนกรณีฉุกเฉินท่ีมี
ภำวะน ้ำแล้งเกิดขึ นโดยฉับพลัน 

ภำวะน ้ำท่วม ร่ำงพระรำชบัญญัติทรัพยำกรน ้ำ พ.ศ. .... ก้ำหนดมำตรกำรในกำรป้องกันและแก้ไข
ปัญหำน ้ำท่วมที่เกิดขึ น โดยจัดให้มีกำรจัดท้ำแผนรองรับภำวะน ้ำท่วมขึ นไว้เป็นกำรล่วงหน้ำ ทั งแผนกรณีปกติซึ่ง
สำมำรถคำดหมำยได้ว่ำจะเกิดภำวะน ้ำท่วมในระยะเวลำใดระยะเวลำหนึ่งเป็นประจ้ำ และแผนกรณีฉุกเฉินท่ีมี
ภำวะน ้ำท่วมเกิดขึ นโดยฉับพลันและยังก้ำหนดให้ในกำรจัดท้ำแผนต้องมีรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำร
ควำมเส่ียงท่ีอำจเกิดขึ นจำกภำวะน ้ำท่วม นอกจำกนี ยังก้ำหนดให้คณะกรรมกำรลุ่มน ้ำต้องจัดท้ำระบบเตือนภัยน ้ำ
ท่วมขึ น ทั งนี ในกำรด้ำเนินกำรตำมมำตรกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำน ้ำท่วมและน ้ำแล้งต้องอำศัยควำมร่วมมือจำก
หน่วยงำนอื่นท่ีเกี่ยวข้องด้วย 

(๖) กำรอนุรักษ์และกำรพัฒนำทรัพยำกรน ้ำสำธำรณะ รำ่งพระรำชบัญญัติทรัพยำกรน ้ำ พ.ศ. .... 
ก้ำหนดมำตรกำรในกำรอนุรักษ์และกำรพัฒนำทรัพยำกรน ้ำสำธำรณะไว้หลำยประกำร เช่น กำร

คุ้มครองแหล่งต้นน ้ำ ล้ำธำร หรือกำรก้ำหนดหลักเกณฑ์ กำรใช้ประโยชน์ ท่ีดินท่ีมีเขตติดต่อ เพื่อมิให้เกิดอันตรำย
หรือควำมเสียหำยต่อทรัพยำกรน ้ำสำธำรณะหรือกำรก้ำหนดห้ำมมิใหบุ้คคลใดก่อใหเ้กิดมลพิษทำงน ้ำเป็นต้น 

(๗) พนักงำนเจ้ำหน้ำท่ี ร่ำงพระรำชบัญญัติทรัพยำกรน ้ำ พ.ศ. .... ให้อ้ำนำจพนักงำนเจ้ำหน้ำท่ีใน
กำรเข้ำไปท่ีสถำนท่ีหรือท่ีดินเพื่อตรวจตรำ รวมถึงกำรท้ำลำยส่ิงกีดขวำงอันอำจเป็นอุปสรรคในกำรปฏิบัติหน้ำท่ี
ด้วยซึ่งเทียบได้กับอ้ำนำจในกำรตรวจตรำและตรวจค้นของพนักงำนฝ่ำยปกครองหรือต้ำรวจ เพื่อให้มีกำรบังคับให้
เป็นไปตำมกฎหมำยได้ 

(๘) สภำพบังคับทำงแพ่ง ร่ำงพระรำชบัญญัติทรัพยำกรน ้ำ พ.ศ. .... ก้ำหนดให้บุคคลท่ีจงใจหรือ 
ประมำทเลินเล่อกระท้ำโดยผิดกฎหมำยก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยแก!ทรัพยำกรน ้ำสำธำรณะต้องรับผิด

ทำงแพ่ง แต่ถ้ำก่อใหเ้กิดมลพิษต่อทรัพยำกรน ้ำสำธำรณะไม่จ้ำเป็นต้องกระท้ำโดยจงใจหรือประมำทเลินเล่อก็ต้อง
รับผิดชดใช้ค่ำเสียหำย 

(๙) บทก้ำหนดโทษทำงอำญำ ร่ำงพระรำชบัญญัติทรัพยำกรน ้ำ พ.ศ. .... ก้ำหนดให้ควำมผิด 
ทั งกำรฝ่ำฝืนกำรใช้น ้ำโดยไม่ได้รับอนุญำต หรือฝ่ำฝืนหลักเกณฑ์ในกฎกระทรวง หรือกำรขัดขวำง

กำรปฏิบัติหน้ำท่ีของพนักงำนเจ้ำหน้ำท่ี หรือกำรบุกรุกทรัพยำกรน ้ำสำธำรณะ มีควำมผิดซึ่งโดยส่วนใหญ่จะมีโทษ



 

~ ๘ ~ 
 

จ้ำคุกและมีโทษปรับสูงแต่ในกรณีท่ีเป็นควำมผิดไม่ร้ำยแรงโทษจ้ำคุกไม่เกิน ๑ ปี ให้เปรียบเทียบคดี และให้ถือว่ำ
คดีอำญำเลิกกันโดยไม่ต้องฟ้องศำล 

ร่ำงพระรำชบัญญัติทรัพยำกรน ้ำ พ.ศ..... ท่ีได้กล่ำวมำแล้วข้ำงต้นมีแนวคิดท่ีเด่นชัดในกำรบริหำร
จัดกำรทรัพยำกรน ้ำ ซึ่งก้ำหนดให้มีองค์กรในกำรรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรก้ำหนดนโยบำย แผนกำรบริหำรจัดกำรท่ี
ต้องกำรควำมเป็นเอกภำพ ให้มีหลักประกันสิทธิของประชำชนท่ีจะใช้น ้ำ ได้ตำมควำมจ้ำเป็นและไม่กระทบต่อ
สิทธิกำรใช้น ้ำของผู้อื่น มีกำรกระจำยอ้ำนำจในกำรบริหำรจัดกำรน ้ำ โดยให้มีคณะกรรมกำรลุ่มน ้ำประจ้ำลุ่มน ้ำ 
นอกจำกนี  ยังให้ประชำชนท่ีมีส่วนได้เสียในลุ่มน ้ำมีกำรรวมตัวกันเป็นองค์กรผู้ใช้น ้ำเพื่อร่วมกันใช้น ้ำ พัฒนำ 
บริหำรจัดกำร บ้ำรุงรักษำ ฟื้นฟูและอนุรักษ์น ้ำในหมู่สมำชิกได้ร่ำงพระรำชบัญญัติทรัพยำกรน ้ำ พ.ศ. .... ได้
ก้ำหนดหลักเกณฑ์กำรจัดสรรน ้ำท่ีเป็นธรรมและเหมำะสมโดยมีกำรใช้น ้ำเพื่อกำรด้ำรงชีพ ซึ่งไม่ต้องเสียค่ำใช้น ้ำ 
ส่วนกำรใช้น ้ำเพื่อกำรประกอบธุรกิจหรืออุตสำหกรรม ต้องมีกำรจ่ำยค่ำน ้ำเพื่อเป็นกำรควบคุมกำรใช้น ้ำให้มี
ประสิทธิภำพและกำรจ่ำยมูลค่ำเพิ่มทำงเศรษฐกิจจำกกำรใช้น ้ำ และในประเภทท่ีสำม เป็นกำรใช้น ้ำปริมำณมำก
และมีผลกระทบต่อลุ่มน ้ำ จึงต้องขออนุญำตและได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรลุ่มน ้ำหรือคณะกรรมกำร
ทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ อีกทั งยังมีมำตรกำรในกำรป้องกันและแก้ไขภำวะน ้ำแล้ง และภำวะน ้ำท่วม กำรปันส่วนน ้ำ 
ท่ีต้องมีกำรจัดท้ำแผนเพื่อเตรียมควำมพร้อมท่ีจะรับมือกับปัญหำด้ำนทรัพยำกรน ้ำท่ีอำจเกิดขึ น ตลอดจนกำร
บังคับใช้กฎหมำยทั งทำงปกครองและทำงอำญำท่ีชัดเจน รวมถึงกำรก้ำหนดควำมรับผิดทำงแพ่งในกำรก่อให้เกิด
ควำมเสียหำยแก่ทรัพยำกรน ้ำท่ีมีรำยละเอียดและก้ำหนดผู้รับผิดชอบไว้อย่ำงชัดเจน 

 
สรุปร่ำงพระรำชบัญญัติทรัพยำกรน ้ำ พ.ศ. ....ในรำยละเอียดลักษณะโครงสร้ำง หมวดกำรใช้งำน

ตำมมำตรำส้ำคัญๆ ควำมเกี่ยวข้องในแต่ละองค์กรและบทเฉพำะกำล ได้ดังต่อไปนี  
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นอกจำกข้อมูลจำกสรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชน ท่ีได้จำกการจัดกำรประชุมเชิง
ปฏิบัติกำรของกลุ่มงำนนิติกำร กรมทรัพยำกรน ้ำ และท่ีปรึกษำคือคณะนิติศำสตร์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ใน ๕ 
พื นท่ี ทุกภำค ท่ัวประเทศแล้ว ยังมีข้อมูลจำกสรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นต่อร่ำงพระรำชบัญญัติทรัพยำกรน ้ำ 
พ.ศ. ....ท่ีเป็นไปตำมร่ำงมำตรำ ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๖๐ ท่ีกรมทรัพยำกร
น ้ำ ท้ำกำรส้ำรวจผ่ำนเว็บไซด์http://www.dwr.go.th รำยละเอียดดังนี   

กรมทรัพยำกรน ้ำ ได้ด้ำเนินกำรตำมมำตรำ ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 
๒๕๖๐ เกี่ยวกับร่ำงพระรำชบัญญัติทรัพยำกรน ้ำ พ.ศ. .... โดยได้ถือปฏิบัติตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๔ 
เมษำยน ๒๕๖๐ ดังนี  คือ 

๑. จัดท้ำหลักเกณฑ์กำรตรวจสอบควำมจ้ำเป็นในกำรตรำพระรำชบัญญัติ และเผยแพร่เพื่อรับฟัง
ควำมคิดเห็นจำกประชำชนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ วันท่ี ๑๗ พ.ค. – ๒๖ ก.ค. ๒๕๖๐ และสรุปผล ณ วันท่ี ๓๑ 
ก.ค. ๒๕๖๐ 

๒. จัดท้ำกำรเผยแพร่ เพื่อรับฟังควำมคิดเห็นจำกประชำชนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ซึ่ง
ประกอบด้วย 

    ๒.๑ หลักเกณฑ์กำรตรวจสอบควำมจ้ำเป็นในกำรตรำพระรำชบัญญัติทรัพยำกรน ้ำ พ.ศ. .... 
    ๒.๒ ภำพรวมของร่ำงพระรำชบัญญัติทรัพยำกรน ้ำ พ.ศ. .... 
    ๒.๓ ร่ำงพระรำชบัญญัติทรัพยำกรน ้ำ พ.ศ. .... พร้อมสรุปสำระส้ำคัญ 
๓. กำรเผยแพร่ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ กรมทรัพยำกรน ้ำได้ด้ำเนินกำร เผยแพร่กำรรับฟัง

ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับร่ำงพระรำชบัญญัติทรัพยำกรน ้ำ พ.ศ. .... บนเว็บไซต์ของกรมทรัพยำกรน ้ำ ระหว่ำงวันท่ี ๑๗ 
พฤษภำคม ๒๕๖๐ ถึงวันท่ี ๒๖ กรกฎำคม ๒๕๖๐ รวมระยะเวลำทั งสิ น ๗๐ วัน มีผู้ท้ำแบบสอบถำม ๓,๒๓๗ คน 
โดยแบ่งหัวข้อค้ำถำม เป็น ๓ ข้อ คือ 

 ค้ำถำมท่ี ๑ ท่ำนทรำบเกี่ยวกับ (ร่ำง) พระรำชบัญญัติทรัพยำกรน ้ำ พ.ศ. .... หรือไม่ 
    ค้ำตอบท่ี ๑ : ทรำบ จ้ำนวนผู้ตอบ : ๓,๑๘๐ คน (๙๘.๒๔%) 
    ค้ำตอบท่ี ๒ : ไม่ทรำบ จ้ำนวนผู้ตอบ : ๕๖ คน (๑.๗๓%)  
 ค้ำถำมท่ี ๒ ขอเชิญร่วมแสดงควำมคิดเห็นต่อร่ำงพระรำชบัญญัติทรัพยำกรน ้ำ พ.ศ. ....  
    มีผู้ให้ค้ำตอบ ๔๑๔ ควำมคิดเห็น  
    - ควำมเห็นสนับสนุนร่ำงพระรำชบัญญัติทรัพยำกรน ้ำ พ.ศ. .... จ้ำนวน : ๓๕๐ คน (๘๔.๕๔ %)  
    - ไม่เห็นด้วย จ้ำนวน : ๑ คน (๐.๒๔%)  
    - ไม่แสดงควำมคิดเห็น จ้ำนวน : ๑๔ คน (๓.๓๘ %)  
    - มีควำมคิดเห็นด้ำนอื่นๆเพิ่มเติม จ้ำนวน : ๔๙ คน (๑๑.๘๔%) 
ค้ำถำมท่ี ๓ ร่ำงพระรำชบัญญัติทรัพยำกรน ้ำ พ.ศ. .... มีควำมเป็นเอกภำพ โดยมีกำรใช้ กำรพัฒนำ กำร

บริหำรจัดกำร กำรบ้ำรุงรักษำ กำรฟื้นฟู และกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรน ้ำที่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ แห่ง
รำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๖๐ และสมควรสนับสนุนให้ตรำเป็นกฎหมำย ท่ำนเห็นด้วยหรือไม่ 

    ค้ำตอบท่ี ๑ : เห็นด้วย จ้ำนวนผู้ตอบ : ๓,๑๖๙ คน (๙๘.๔๘%) 
    ค้ำตอบท่ี ๒ : ไม่เห็นด้วย จ้ำนวนผู้ตอบ : ๔๙ คน (๑.๕๒%) 
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กำรวิเครำะห์ผลกระทบในกำรออกกฎหมำยของร่ำงพระรำชบัญญัติทรัพยำกรน ้ำ พ.ศ. .... ตำมมำตรำ 
๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๖๐ มีดังนี  คือ 

๑)  ผลกระทบในเร่ือง “คน”  
    (ร่ำง) พระรำชบัญญัติทรัพยำกรน ้ำ พ.ศ. .... ได้ก้ำหนดในเรื่องคน คือ 
    หมวด ๓ มำตรำ ๙ - มำตรำ ๓๗ ได้ก้ำหนดเรื่ององค์กรบริหำรจัดกำรน ้ำเป็น ๓ ระดับ 
       ๑. คณะกรรมกำรทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ (กนช.) – องค์กรนโยบำยระดับชำติ 
       ๒. คณะกรรมกำรลุ่มน ้ำ – องค์กรระดับลุ่มน ้ำ 
       ๓. องค์กรผู้ใช้น ้ำ – ประชำชน 
    มำตรำ ๒๓ ได้ก้ำหนดให้กรมทรัพยำกรน ้ำ กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม   

ท้ำหน้ำท่ีเป็นส้ำนักงำนเลขำนุกำรของ กนช. 
    มำตรำ ๒๖ เมื่อได้มีพระรำชกฤษฎีกำก้ำหนดลุ่มน ้ำตำมมำตรำ ๒๔ แล้ว ให้มีคณะกรรมกำร    

ลุ่มน ้ำประจ้ำลุ่มน ้ำ ประกอบด้วย กรรมกำรลุ่มน ้ำโดยต้ำแหน่ง กรรมกำรลุ่มน ้ำผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กรรมกำรลุ่มน ้ำผู้แทนองค์กรผู้ใช้น ้ำในเขตลุ่มน ้ำ กรรมกำรลุ่มน ้ำผู้ทรงคุณวุฒิ 

    มำตรำ ๓๗ องค์กรผู้ใช้น ้ำ บุคคลซึ่งใช้น ้ำในบริเวณใกล้เคียงกันและอยู่ในเขตลุ่มน ้ำเดียวกันมีสิทธิ
รวมตัวกันจดทะเบียนก่อตั งองค์กรผู้ใช้น ้ำเพื่อประโยชน์ร่วมกันเกี่ยวกับกำรใช้ กำรพัฒนำ กำรบริหำรจัดกำร กำร
บ้ำรุงรักษำ กำรฟื้นฟู และกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรน ้ำในหมู่สมำชิกขององค์กรผู้ใช้น ้ำ 

    ดังนั น ในเรื่องเกี่ยวกับ “คน” ร่ำงพระรำชบัญญัติทรัพยำกรน ้ำ พ.ศ. จึงมีคนพร้อมท้ำงำนเมื่อร่ำง
พระรำชบัญญัติทรัพยำกรน ้ำ พ.ศ. .... ได้รับกำรตรำเป็นกฎหมำยแล้ว  

๒) ผลกระทบในเร่ืองงบประมาณ  
    ร่ำงพระรำชบัญญัติทรัพยำกรน ้ำ พ.ศ. .... เป็นกฎหมำยในกำรบูรณำกำรกำรบริหำรจัดกำรน ้ำ

ของประเทศ ซึ่งมีหลำยหน่วยงำนด้ำเนินกำรตำมอ้ำนำจหน้ำท่ีของกฎหมำยหลำยฉบับ และมีงบประมำณของแต่
ละหน่วยงำนด้ำเนินกำรไว้อยู่แล้ว ซึ่งหำกมีปัญหำใดๆเกิดขึ นเกี่ยวกับเรื่องงบประมำณก็สำมำรถท่ีจะด้ำเนินกำร
เสนอเรื่องเพื่อพิจำรณำมำยัง กนช. ในกำรขอรับจัดสรรงบประมำณเป็นกำรเร่งด่วนตำมนโยบำยเพื่อกำรบริหำร
จัดกำรทรัพยำกรน ้ำได้ ตำมมำตรำ ๑๗ ซึ่งเป็นหน้ำท่ีของ กนช. ท่ีมีอ้ำนำจหน้ำท่ีเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรน ้ำโดยท่ัวไป 

    “มำตรำ ๑๗ กนช. มีอ้ำนำจหน้ำท่ีเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำโดยท่ัวไป รวมทั งให้มี
อ้ำนำจหน้ำท่ีดังต่อไปนี  

     (๒) เสนอแนะและประสำนแผนงำนหรือโครงกำรต่ำงๆ ของหน่วยงำนของรัฐและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับทรัพยำกรน ้ำ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ นโยบำย
และแผนจัดกำรคุณภำพส่ิงแวดล้อม และนโยบำยตำม (๑) เพื่อเป็นแนวทำงในกำรจัดท้ำงบประมำณแผ่นดิน” 

๓) ผลกระทบต่อกฎหมายอื่นๆ   
    ปัญหำเกี่ยวกับทรัพยำกรน ้ำทวีควำมรุนแรงมำกขึ นทุกปีและเกิดขึ นในหลำยพื นท่ีไม่ว่ำจะเป็น

ปัญหำกำรขำดแคลนน ้ำ กำรแย่งชิงน ้ำ ปัญหำภัยแล้ง ปัญหำน ้ำท่วม มลพิษทำงน ้ำ กำรด้ำเนินกำรแก้ไขปัญหำดังกล่ำวได้
กระท้ำโดยหลำยหน่วยงำนตำมอ้ำนำจหน้ำท่ีซึ่งก้ำหนดไว้ในกฎหมำยหลำยฉบับ ท้ำให้กำรด้ำเนินงำนแก้ไขปัญหำ
ขำดควำมเป็นเอกภำพ อีกทั งปัญหำกำรบริหำรจัดกำรน ้ำยังท้ำให้ผู้ท่ีไม่มีพลังต่อรองทำงเศรษฐกิจอยู่ในฐำนะท่ี
เสียเปรียบ จึงต้องมีกฎหมำยแม่บทเพื่อให้กำรแก้ไขปัญหำเกี่ยวกับทรัพยำกรน ้ำด้ำเนินกำรไปอย่ำง  เป็นระบบ
และเป็นธรรมบนพื นฐำนของกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 

(ร่ำง) พระรำชบัญญัติทรัพยำกรน ้ำ พ.ศ. ... เป็นร่ำงกฎหมำยท่ีตรำขึ น โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี  



 

~ ๒๒ ~ 
 

    ๑. ให้มีกฎหมำยแม่บทส้ำหรับกำรใช้ กำรพัฒนำ กำรบริหำรจัดกำร กำรบ้ำรุงรักษำ กำรฟื้ นฟู 
และกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรน ้ำ 

    ๒. ให้มีองค์กรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำทั งในระดับชำติ ระดับลุ่มน ้ำและระดับผู้ใช้น ้ำ ภำยใต้
แนวคิดกำรกระจำยอ้ำนำจไปสู่ชุมชนในระดับลุ่มน ้ำและมุ่งเน้นให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรสงวน บ้ำรุงรักษำและ
ใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรน ้ำอย่ำงแท้จริง 

 ๓. ก้ำหนดหลักเกณฑ์กำรจัดสรรน ้ำท่ีเป็นธรรมและเหมำะสม โดยแบ่งกำรใช้น ้ำออกเป็น ๓ 
ประเภท ซึ่งกำรใช้น ้ำประเภทท่ีหนึ่ง ได้แก่ กำรใช้น ้ำเพื่อกำรด้ำรงชีพ กำรอุปโภคบริโภคในครัวเรือน รวมทั งกำร
ใช้น ้ำตำมจำรีตประเพณี ซึ่งเป็นกำรใช้น ้ำของประชำชนส่วนใหญ่ในประเทศ ไม่ต้องขออนุญำต  และกำรใช้น ้ำ
ประเภทท่ีสอง ซึ่งเป็นกำรใช้น ้ำในปริมำณมำกเพื่อกำรอุตสำหกรรมหรือกำรเกษตรเพื่อกำรพำณิชย์ กำรประปำ 
กำรท่องเท่ียว และกำรใช้น ้ำประเภทท่ีสำม ซึ่งเป็นกำรใช้น ้ำในปริมำณมำก อันส่งผลกระทบอย่ำงกว้ำงขวำง หรือ
ส่งผลกระทบข้ำมลุ่มน ้ำ จะต้องขออนุญำตใช้น ้ำโดยได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร   ลุ่มน ้ำหรือ
คณะกรรมกำรทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ และในกำรจัดสรรน ้ำและกำรอนุญำตใช้น ้ำให้ค้ำนึงถึงกำรใช้น ้ำประเภทท่ี
หนึ่งและกำรใช้น ้ำเพื่อรักษำระบบนิเวศน์เป็นล้ำดับแรก 

 ๔. ก้ำหนดให้มีมำตรกำรป้องกันและบรรเทำภำวะน ้ำแล้ง และภำวะน ้ำท่วมแบบบูรณำกำร  ท่ีมี
ประสิทธิภำพ 

 ๕. ก้ำหนดมำตรกำรกำรอนุรักษ์ กำรพัฒนำ ตลอดจนกำรควบคุมและตรวจตรำ ทรัพยำกรน ้ำสำธำรณะ 
 ๖. ก้ำหนดควำมรับผิดทำงอำญำและควำมรับผิดทำงแพ่งในกรณีท่ีท้ำให้เกิดควำมเสียหำยต่อ

ทรัพยำกรน ้ำ 
 ๗. ประโยชน์ท่ีประชำชนจะได้รับ  
        (๗.๑) เกดิควำมเป็นเอกภำพและมีประสิทธิภำพในกำรใช้ กำรพัฒนำ กำรบริหำรจัดกำร 

และกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรน ้ำของประเทศ เป็นสำเหตุให้มีกำรใช้น ้ำอย่ำงประหยัดและเป็นประโยชน์ แก่ประชำชน
ท่ัวไป 

       (๗.๒) ให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำร กำรบ้ำรุงรักษำ และกำรใช้ประโยชน์
จำกทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม และประชำชนทุกคนมีโอกำสเข้ำถึงทรัพยำกรน ้ำตำมหลักสิทธิมนุษยชน
เพรำะมีหลักเกณฑ์กำรจัดสรรน ้ำท่ีเป็นธรรมและเหมำะสม 

       (๗.๓) มีองค์กรระดับชำติและระดับลุ่มน ้ำท่ีรับผิดชอบด้ำนทรัพยำกรน ้ำท่ีชัดเจน 
ประชำชนสำมำรถติดต่อประสำนงำนได้โดยตรง รวมทั งให้มีองค์กรระดับลุ่มน ้ำท่ีรับเรื่องร้องทุกข์ ไกล่เกล่ียและชี 
ขำด  ข้อพิพำทระหว่ำงผู้ใช้น ้ำท้ำให้ไม่ต้องมีกำรฟ้องร้องคดีในศำล 

       (๗.๔) ส่งเสริมกำรสร้ำงเครือข่ำยและองค์กรผู้ใช้น ้ำเพื่อประโยชน์ร่วมกันเกี่ยวกับกำรใช้ 
กำรพัฒนำ กำรบริหำรจัดกำร กำรบ้ำรุงรักษำ กำรฟื้นฟูและกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรน ้ำ 

    มำตรำ ๓ ของ (ร่ำง) พระรำชบัญญัติทรัพยำกรน ้ำ พ.ศ. .... ก้ำหนดว่ำ 
    “มำตรำ ๓ กำรใช้ กำรพัฒนำ กำรบริหำรจัดกำร กำรบ้ำรุงรักษำ กำรฟื้นฟู และกำรอนุรักษ์

ทรัพยำกรน ้ำ ให้เป็นไปตำมท่ีก้ำหนดในพระรำชบัญญัตินี  เว้นแต่ในกรณีท่ีมีกฎหมำยใดก้ำหนดเกี่ยวกับกำรใช้ กำร
พัฒนำ กำรบริหำรจัดกำร กำรบ้ำรุงรักษำ กำรฟื้นฟู และกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรน ้ำเรื่องใดไว้โดยเฉพำะ ก็ให้
ด้ำเนินกำรไปตำมกฎหมำยเฉพำะนั น” 

    ดังนั น (ร่ำง) พระรำชบัญญัติทรัพยำกรน ้ำ พ.ศ. .... จึงมีขอบเขตของกฎหมำยท่ีไม่มีผลกระทบ
หรือมีควำมซ ้ำซ้อนกับกฎหมำยอื่นๆ ซึ่งเป็นกฎหมำยเฉพำะท่ีสำมำรถด้ำเนินกำรตำมอ้ำนำจหน้ำท่ีไปตำมกฎหมำย
เฉพำะนั นๆ 



 

~ ๒๓ ~ 
 

๔) ผลกระทบต่อพันธสัญญาระหว่างประเทศ  
    ร่ำงพระรำชบัญญัติทรัพยำกรน ้ำ พ.ศ. .... ไม่มีผลกระทบท่ีขัดกับพันธสัญญำใดๆ เนื่องจำกเป็น

กฎหมำยฉบับใหม่ท่ีเกี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำของประเทศและยังไม่เคยท้ำพันธสัญญำใดๆ กับ
ต่ำงประเทศ 

๕) ผลกระทบต่อภาระประชาชน  
    ร่ำงพระรำชบัญญัติทรัพยำกรน ้ำ พ.ศ. .... เป็นกฎหมำยท่ีตรำขึ นเพื่อวำงหลักเกณฑ์และมำตรกำร

ในกำรรับประกันสิทธิขั นพื นฐำนของประชำชนในกำรเข้ำถึงน ้ำอย่ำงเท่ำเทียมกัน ตำมมำตรำ ๗ ของ (ร่ำง) 
พระรำชบัญญัติทรัพยำกรน ้ำ พ.ศ. ....  

    “มำตรำ ๗ ทรัพยำกรน ้ำสำธำรณะเป็นของส่วนรวม บุคคลมีสิทธิใช้หรือเก็บกักน ้ำ ได้เท่ำ     ท่ี
จ้ำเป็นแก่ประโยชน์ในกิจกรรมหรือในท่ีดินของตน โดยไม่เป็นเหตุให้เกิดควำมเดือดร้อนหรือเสียหำยแก่บุคคลอื่น
ซึ่งอำจใช้น ้ำนั น ทั งนี  เว้นแต่พระรำชบัญญัตินี  หรือกฎกระทรวง ประกำศ หรือระเบียบท่ีออกตำมควำมใน
พระรำชบัญญัตินี  หรือกฎหมำยอื่นบัญญัติไว้เป็นอย่ำงอื่น” 

    ดังนั น (ร่ำง) พระรำชบัญญัติทรัพยำกรน ้ำ พ.ศ. .... จึงก้ำหนดให้ทรัพยำกรน ้ำสำธำรณะเป็นของ
ส่วนรวม บุคคลมีสิทธิใช้หรือเก็บกักน ้ำได้เท่ำท่ีจ้ำเป็นแก่ประโยชน์ในกิจกรรมหรือในท่ีดินของตน โดย    ไม่เป็น
เหตุให้เกิดควำมเดือนร้อนหรือเสียหำยแก่บุคคลอื่นท่ีอำจใช้น ้ำนั นเป็นกำรวำงกรอบเรื่องกำรใช้น ้ำว่ำมีไว้ใช้ เพื่อ
ประโยชน์ร่วมกัน ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงน ้ำได้อย่ำงเท่ำเทียมกันตำมหลักสิทธิมนุษยชน ดังนั น ร่ำง
พระรำชบัญญัติทรัพยำกรน ้ำ พ.ศ. .... จึงไม่สร้ำงภำระให้ประชำชนเพิ่มเติมอีก 

๖) ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ  
    ร่ำงพระรำชบัญญัติทรัพยำกรน ้ำ พ.ศ. .... หมวด ๔ กำรจัดสรรน ้ำตำมมำตรำ ๓๙- ๕๓ เป็นเรื่อง

กำรแยกประเภทกำรใช้น ้ำโดยค้ำนึงถึงลักษณะกำรใช้น ้ำ ซึ่งน ้ำมีไว้เพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันและกำรเก็บค่ำใช้น ้ำ
เป็นมำตรกำรหนึ่งในกำรบริหำรจัดกำรน ้ำท่ีจะควบคุมกำรใช้น ้ำซึ่งมีอยู่อย่ำงจ้ำกัดให้ประชำชนประหยัดกำรใช้น ้ำ 
และตระหนักถึงควำมส้ำคัญของน ้ำ เพื่อให้มีน ้ำใช้อย่ำงเพียงพอท่ัวถึงกัน ดังนั น บุคคลท่ีใช้น ้ำมำกกว่ำคนอื่นจึง
ต้องจ่ำยค่ำใช้น ้ำคืนให้กับแผ่นดินตำมลักษณะกำรใช้น ้ำประเภทท่ีสองเพื่อกำรผลิตเชิงพำณิชย์ และกำรใช้น ้ำ
ประเภทท่ีสำมเพื่อกำรพำณิชย์ขนำดใหญ่เท่ำนั น ซึ่งจะเป็นกำรควบคุมกำรใช้น ้ำท่ีมีประสิทธิภำพและเป็นกำรจ่ำย
มูลค่ำเพิ่มทำงเศรษฐกิจจำกกำรใช้น ้ำมำกกว่ำผู้อื่น ดังนั น ร่ำงพระรำชบัญญัติทรัพยำกรน ้ำ พ .ศ. .... จึงมี
ผลกระทบในเชิงบวกท่ีจะท้ำให้ประชำชนตระหนักถึงควำมส้ำคัญของน ้ำ มีกำรประหยั ดกำรใช้น ้ำเพื่อให้มีน ้ำ
อุปโภคบริโภคท่ีเพียงพออย่ำงท่ัวถึง 

๗) ผลกระทบทางสังคม  
    ร่ำงพระรำชบัญญัติทรัพยำกรน ้ำ พ.ศ. .... หมวด ๓ ส่วนท่ี ๓ องค์กรผู้ใช้น ้ำตำมมำตรำ ๓๗  
    “มำตรำ ๓๗ บุคคลซึ่งใช้น ้ำในบริเวณใกล้เคียงกันและอยู่ในเขตลุ่มน ้ำเดียวกันมีสิทธิรวมตัวกันจด

ทะเบียนก่อตั งองค์กรผู้ใช้น ้ำเพื่อประโยชน์ร่วมกันเกี่ยวกับกำรใช้ กำรพัฒนำ กำรบริหำรจัดกำร กำรบ้ำรุงรักษำ 
กำรฟื้นฟูและกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรน ้ำในหมู่สมำชิกขององค์กรผู้ใช้น ้ำ 

    วัตถุประสงค์ อ้ำนำจหน้ำท่ี และกำรด้ำเนินงำนขององค์กรผู้ใช้น ้ำ รวมทั งหลักเกณฑ์ขั นตอน และ
วิธีกำรก่อตั งองค์กรผู้ใช้น ้ำให้เป็นไปตำมท่ีก้ำหนดในกฎกระทรวง” 

    ดังนั น (ร่ำง) พระรำชบัญญัติทรัพยำกรน ้ำ พ.ศ. .... ตำมมำตรำ ๓๗ จึงเป็นกำรรวมตัวของ
ประชำชนท่ีใช้น ้ำในบริเวณเดียวกันและอยู่ในเขตลุ่มน ้ำเดียวกัน มีสิทธิรวมตัวกันเป็นองค์กรผู้ใช้น ้ำซึ่งเ ป็น
ผลกระทบสังคมในเชิงบวกในเรื่องของสิทธิชุมชนท่ีจะมีส่วนร่วมและเพื่อประโยชน์ร่วมกันเกี่ยวกับกำรใช้     กำร
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พัฒนำ กำรบริหำรจัดกำร กำรบ้ำรุงรักษำ กำรฟื้นฟู และกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรน ้ำในหมู่สมำชิกขององค์กรผู้ใช้น ้ำ
ในแต่ละลุ่มน ้ำนั นๆ 

๘) ผลกระทบทางการเมืองและการปกครอง  
    (ร่ำง) พระรำชบัญญัติทรัพยำกรน ้ำ พ.ศ. .... ตำมมำตรำ ๒๖ – มำตรำ ๓๖ ได้ก้ำหนดให้มี

คณะกรรมกำรลุ่มน ้ำประจ้ำลุ่มน ้ำ ซึ่งประกอบด้วย 
    (๑) กรรมกำรลุ่มน ้ำโดยต้ำแหน่ง ได้แก่ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดในเขตลุ่มน ้ำนั น ผู้แทนกรม

ชลประทำน ผู้แทนกรมประมง ผู้แทนกรมเจ้ำท่ำ ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ ผู้แทนกรมทรัพยำกรน ้ำบำดำล ผู้แทน
กรมป่ำไม้ ผู้แทนกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช ผู้แทนกรมท่ีดิน ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทำสำ
ธำรณภัย และผู้แทนกรมโรงงำน 

    (๒) กรรมกำรลุ่มน ้ำผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตลุ่มน ้ำนั น จังหวัดละหนึ่งคน 

   (๓)  กรรมกำร ลุ่มน ้ ำ ผู้แทนองค์กร ผู้ใ ช้น ้ ำ ใน เขตลุ่มน ้ ำนั น ท่ีมำจำกภำคเกษตรกรรม 
ภำคอุตสำหกรรม และภำคพำณิชยกรรม ภำคละสำมคน 

   (๔) กรรมกำรลุ่มน ้ำผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีควำมรู้และประสบกำรณ์เกี่ยวกับทรัพยำกรน ้ำ จ้ำนวนสำมคน 
   ให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดตำม (๑) เลือกกันเองเพื่อเป็นประธำนกรรมกำรลุ่มน ้ำ และให้คณะกรรมกำร

ลุ่มน ้ำเลือกกรรมกำรลุ่มน ้ำอีกสองคนเป็นรองประธำนกรรมกำรลุ่มน ้ำ 
   ให้ผู้อ้ำนวยกำรส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำภำคในเขตลุ่มน ้ำนั นเป็นกรรมกำรลุ่มน ้ำและเลขำนุกำรและ

ให้ผู้อ้ำนวยกำรส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำภำคแต่งตั งข้ำรำชกำรของส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำภำคอีกไม่เกินสองคนเป็น
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

ดังนั น ร่ำงพระรำชบัญญัติทรัพยำกรน ้ำ พ.ศ. .... จึงมีผลกระทบทำงกำรเมืองและกำรปกครองในเชิง
บวกเพื่อให้กำรปฏิบัติหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรลุ่มน ้ำสำมำรถด้ำเนินกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพจึงต้องก้ำหนดให้มี
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดในเขตลุ่มน ้ำเป็นประธำนกรรมกำรลุ่มน ้ำ เพื่อประสำนกำรด้ำเนินงำนระหว่ำงหน่วยงำนต่ำงๆ 
ทั งภำครัฐ หน่วยงำนภำคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรผู้ใช้น ้ำ ประชำชนใน    แต่ละลุ่มน ้ำ เพื่อ
ประโยชน์ร่วมกันในกำรบริหำรจัดกำร กำรบ้ำรุงรักษำ และกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรน ้ำ รวมทั งมีอ้ำนำจ
หน้ำท่ีของคณะกรรมกำรลุ่มน ้ำ ในกำรจัดท้ำแผนแม่บทและกำรจัดท้ำแผนป้องกันและแก้ไขปัญหำน ้ำท่วมและน ้ำ
แล้ง กำรควบคุมกำรใช้น ้ำ กำรจัดสรรน ้ำ กำรไกล่เกล่ียและชี ขำดข้อพิพำทในระหว่ำงผู้ใช้น ้ำ กำรอนุญำตให้มีกำรผัน
น ้ำ ซึ่งอ้ำนำจดังกล่ำวจะมีกำรด้ำเนินงำนเพื่อประสำนงำนระหว่ำงหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้กำรบริหำรจัดกำร
น ้ำของประเทศ ด้ำเนินไปอย่ำงเป็นระบบและเป็นธรรมบนพื นฐำนของกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 
   

๕. การทบทวนแนวเขตลุ่มน  าจำกสรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชนของกลุ่มงำนนิติกำร
กรมทรัพยำกรน ้ำ จำกผลกำรประชุมเชิงปฏิบัติการในพื นท่ีภูมิภาคต่างๆ เปรียบเทียบกับขอบเขตลุ่มน ้ำในกำรใช้
ระเบียนข้อมูลลุ่มน ้ำฯปี พ.ศ.๒๕๕๔ 

จำกข้อมูลท่ีกลุ่มงำนนิติกำรและคณะท่ีปรึกษาได้ศึกษาค้นคว้ายกร่างพระราชกฤษฎีกาก้าหนดลุ่มน ้า
ท่ัวประเทศและร่างกฎกระทรวงก้าหนดหลักเกณฑ์ ขั นตอน และวิธีการก่อตั งองค์กรผู้ใช้น ้า พ.ศ. .... โดยพิจารณา
ผลการศึกษา วิเคราะห ์ขอบเขตลุ่มน ้าหลักของประเทศไทย ข้อมูลลุ่มน ้าน้าร่องและลุ่มน ้าท่ีเกี่ยวข้องท่ีด้าเนินการ
โดยหน่วยงานต่างๆ น้ามาวิเคราะห์ หลักเกณฑ์ รูปแบบ ภารกิจ อ้านาจหน้าท่ี การด้าเนินการปัญหาและอุปสรรค
ขององค์กรผู้ใช้น ้าให้สอดคล้องเหมาะสมกับการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าในระบบลุ่มน ้าในปัจจุบัน โดยน้าสภาพ
ทางอุทกวิทยา สภาพภูมิศาสตร์ ระบบนิเวศ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของประชาชนมาประกอบการจัดท้า
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ร่างพระราชกฤษฎีกาก้าหนดลุ่มน ้าท่ัวประเทศ และร่างกฎกระทรวงก้าหนดหลักเกณฑ์ ขั นตอน และวิธีการก่อตั ง
องค์กรผู้ใช้น ้า พ.ศ. .... เพื่อใช้  อันเป็นการป้องกันและลดความขัดแย้งจากการบังคับใช้อนุบัญญัติ (กฎหมาย
ล้าดับรอง) ในอนาคต ซึ่งคณะท่ีปรึกษาได้จัดท้าแบบสอบถามเพื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อร่าง
พระราชกฤษฎีกาก้าหนดลุ่มน ้าท่ัวประเทศและร่างกฎกระทรวงก้าหนดหลักเกณฑ์  ขั นตอน และวิธีการก่อตั ง
องค์กรผู้ใช้น ้า พ.ศ. .... โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ แจกแบบสอบถาม และประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังความ
คิดเห็นจากประชาชนท่ีมีต่อร่างพระราชกฤษฎีกาก้าหนดลุ่มน ้าท่ัวประเทศและร่างกฎกระทรวงก้าหนดหลักเกณฑ์ 
ขั นตอน และวิธีการก่อตั งองค์กรผู้ใช้น ้า พ.ศ. .... 

การประชุมแต่ละครั ง มีผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า ๑๕๐ คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าท่ีกรม
ทรัพยากรน ้า ผู้แทนหน่วยงานราชการท่ีเกี่ยวข้อง ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการลุ่มน ้าและ
คณะท้างาน ๒๕ ลุ่มน ้า องค์กรพัฒนาเอกชน และองค์กรภาคประชาชนในพื นท่ีลุ่มน ้า องค์กรผู้ใช้น ้านักวิชาการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ และประชาชน โดยได้ด้าเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในพื นท่ีภูมิภาคต่างๆจ้านวน ๕ ครั ง ดังนี  
ครั งท่ี ๑ ภำคตะวันออก - วันท่ี ๒๙ มกรำคม ๒๕๕๙ เวลำ ๐๘.๓๐-๑๒.๓๐ น. ณ ห้องจันทบุรีโรงแรม แอมบำส
ซำเดอร์ ซิตี จอมเทียน จังหวัดชลบุรี ผู้เข้ำร่วมประชุม ๒๗๔ คน ได้รับแบบสอบถำมคืนจ้ำนวน ๑๖๕ ชุด 
ครั งท่ี ๒ ภำคใต้ - วันท่ี ๑๒ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๙ เวลำ ๐๘.๓๐-๑๒.๓๐ น. ณ ห้องริมน ้ำ โรงแรม วังใต้ จังหวัดสุ
รำษฎร์ธำนี ผู้เข้ำร่วมประชุม ๑๕๒ คน ได้รับแบบสอบถำมคืนจ้ำนวน ๙๙ ชุด 
ครั งท่ี ๓ ภำคเหนือ - วันท่ี ๑๙ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๙ เวลำ ๐๘.๓๐-๑๒.๓๐ น. ณ ห้องเชียงแสน โรงแรม ดวงตะวัน 
จังหวัดเชียงใหม่ ผู้เข้ำร่วมประชุม ๑๖๕ คน ได้รับแบบสอบถำมคืนจ้ำนวน ๑๐๖ ชุด 
ครั งท่ี ๔ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ - วันท่ี ๑๘ มีนำคม ๒๕๕๙ เวลำ ๐๘.๓๐-๑๒.๓๐ น. ณ ห้องศรีจันทร์ โรงแรม 
เจริญธำนี จังหวัดขอนแก่น ผู้เข้ำร่วมประชุม ๑๕๒ คน ได้รับแบบสอบถำมคืนจ้ำนวน ๘๒ ชุด 
ครั งท่ี ๕ ภำคกลำง ภำคตะวันตก กรุงเทพมหำนคร และปริมณฑล - วันท่ี ๒๙ มีนำคม ๒๕๕๙ เวลำ ๐๘.๓๐-
๑๒.๓๐ น. ณ ห้องดอนเมือง ๑-๒ โรงแรม อมำรี ดอนเมือง กรุงเทพฯ ผู้เข้ำร่วมประชุม ๑๕๐ คน ได้รับ
แบบสอบถำมคืนจ้ำนวน ๗๒ ชุด 

กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรทั ง ๕ ครั ง นำงวำสนำ ร้อยอ้ำแพง นักอุทกวิทยำช้ำนำญกำรพิเศษ 
ส้ำนักวิจัย พัฒนำและอุทกวิทยำ กรมทรัพยำกรน ้ำ ได้น้ำเสนอในหัวข้อ “กำรก้ำหนดขอบเขตลุ่มน ้ำและ
ควำมส้ำคัญในกำรบริหำรจัดกำรน ้ำ”รองศำสตรำจำรย์ ณรงค์ ใจหำญ นำยวรกร โอภำสนันท์ และอำจำรย์ ชนก
พร พรหมป่ินชมพู ได้น้ำเสนอในหัวข้อ“ร่ำงพระรำชกฤษฎีกำลุ่มน ้ำและร่ำงกฎกระทรวงเกี่ยวกับองค์กรผู้ใช้น ้ำ”
ด้ำเนินรำยกำร โดยดร. ผ่องศรี เวสำรัช หลังจำกกำรน้ำเสนอโดยคณะท่ีปรึกษำจำกศูนย์วิจัยและให้ค้ำปรึกษำ 
คณะนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ รองศำสตรำจำรย์ ณรงค์ ใจหำญ ได้เปิดโอกำสให้ผู้เข้ำร่วมประชุม
น้ำเสนอควำมคิดเห็นต่อ “ร่ำงพระรำชกฤษฎีกำและร่ำงกฎกระทรวงก้ำหนดเกี่ยวกับองค์กรผู้ใช้น ้ำ” ในกำร
ประชุมห้องรวม เพื่อเริ่มต้นเสนอควำมคิดเห็นและเป็นข้อมูลประกอบให้กับผู้เข้ำร่วมประชุมทุกคนก่อนแยกย้ำย
เข้ำร่วมกำรประชุมกลุ่มย่อย ส้ำหรับกำรประชุมกลุ่มย่อยระดมควำมคิดเห็น ได้แบ่งกลุ่มของผู้เข้ำร่วมประชุมตำม
ลักษณะของภำรกิจและต้ำแหน่งหน้ำท่ีแบบกว้ำงๆ เป็น ๓ กลุ่มๆ ละประมำณ ๔๐-๖๐ คน ได้แก่ 

กลุ่มท่ี ๑- คณะกรรมกำรลุ่มน ้ำและคณะท้ำงำน ๒๕ ลุ่มน ้ำหลัก เจ้ำหน้ำท่ีกรมทรัพยำกรน ้ำผู้แทน
หน่วยงำนรำชกำรท่ีเกี่ยวข้อง และผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

กลุ่มท่ี ๒- องค์กรพัฒนำเอกชนและองค์กรภำคประชำชนในพื นท่ีลุ่มน ้ำ  ผู้ทรงคุณวุฒิ และ
นักวิชำกำร 

กลุ่มท่ี ๓ - องค์กรผู้ใช้น ้ำ ประชำชนผู้ใช้น ้ำท่ัวไป 
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๖. สรุปความเห็นเก่ียวกับการร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดลุ่มน  าทั่วประเทศ 
ทั งนี ในกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร ทั ง 5 ครั ง กลุ่มงำนนิติกำร กรมทรัพยำกรน ้ำร่วมกับคณะท่ีปรึกษำ

ในโครงกำรยกร่างพระราชกฤษฎีกาก้าหนดลุ่มน ้าท่ัวประเทศและร่างกฎกระทรวง ได้ท้าการส้ารวจ วิเครำะห์และ
สรุปข้อมูลท่ีได้จำกกำรประชุมกลุ่มย่อยและแบบสอบถำมควำมคิดเห็นประชำชน และคณะกรรมกำรลุ่มน ้ำเพื่อ
กำรด้ำเนินกำรยกร่ำงพระรำชกฤษฎีกำก้ำหนดลุ่มน ้ำท่ัวประเทศ สรุปควำมเห็นส่วนใหญ่เห็นว่ำควรจัดท้ำ “ร่ำง
พระรำชกฤษฎีกำก้ำหนดลุ่มน ้ำท่ัวประเทศ” แบบแยกแต่ละลุ่มน ้ำเป็นร่ำงแต่ละฉบับ มีควำมเหมำะสมท่ีสุด โดยให้
เหตุผลดังต่อไปนี  

- สำมำรถก้ำหนดควำมชัดเจนและมีรำยละเอียดของแต่ละเขตลุ่มน ้ำได้อย่ำงเป็นเอกเทศ มีควำม
เฉพำะในกำรบริหำรจัดกำร 

- เป็นพระรำชกฤษฎีกำจ้ำเพำะลุ่มน ้ำ เพรำะลักษณะทำงกำยภำพต่ำงกัน รวมถึงวิถีชีวิตประเพณี
ต่ำงกัน ผู้ใช้น ้ำย่อมแตกต่ำงกัน 

- มีควำมคล่องตัวและเหมำะสมส้ำหรับควำมพร้อมแต่ละพื นท่ี เพรำะปัญหำแต่ละพื นท่ีมีต่ำงกัน 
- ควรแยกพระรำชกฤษฎีกำตำมลุ่มน ้ำท่ีพร้อมก่อนประกำศ และมีตัวอย่ำงน้ำร่องก่อน 
- กำรแก้ไขเปล่ียนแปลงพระรำชกฤษฎีกำท้ำได้ง่ำยและเร็ว 
- หำกออกกฎหมำยแล้วมำแก้ไขภำยหลังเป็นกำรยำก ควรจัดท้ำร่ำงแยกออกมำจะบริหำรจัดกำร

ง่ำยกว่ำ 
- ควรใช้ค้ำว่ำ “เขตพื นท่ี” แต่จะใช้เขตพื นท่ีอะไรก็ตำม แต่เกณฑ์กำรเช่ือมโยงของลุ่มน ้ำต้องใช้วิธี

จัดกำรหลักคือใช้จังหวัดเป็นหลักแล้วดึงส่วนอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องมำร่วมกัน 
- แต่ละลุ่มน ้ำมีปริมำณผู้ใช้ไม่เท่ำกันในแต่ละพื นท่ี ควรมีกำรแยกร่ำงพระรำชกฤษฎีกำให้เป็นสัดส่วน

น ้ำใช้แต่ละประเภทให้ชัดเจน 
- องค์ประกอบแต่ละลุ่มน ้ำต่ำงกัน และหำกต้องมีกำรปรับเปล่ียนจะได้ไม่กระทบลุ่มน ้ำอื่น 
- ควรแยกแต่ละลุ่มน ้ำเพรำะจะท้ำให้คนสนใจมำกกว่ำ เนื่องจำกประชำชนในลุ่มน ้ำจะรู้สึกเป็น

เจ้ำของและอยำกมีส่วนร่วม กว่ำกำรประกำศฉบับเดียวรวม ๒๕ ลุ่มน ้ำ จะท้ำให้คนสนใจน้อย  
 
คณะท่ีปรึกษำจึงได้จัดท้ำร่ำงพระรำชกฤษฎีกำก้ำหนดลุ่มน ้ำท่ัวประเทศ โดยแยกประกำศเป็น ๒๕ 

ฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับ มีสำระส้ำคัญสรุปได้ดังนี  
-  หลักกำรและเหตุผล 
ร่ำงพระรำชบัญญัติทรัพยำกรน ้ำ พ.ศ. .... ก้ำหนดให้กำรก้ำหนดลุ่มน ้ำให้ตรำเป็นพระรำชกฤษฎีกำ 

โดยมีแผนท่ีแสดงแนวเขตลุ่มน ้ำแนบท้ำยพระรำชกฤษฎีกำ และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของพระรำชกฤษฎีกำ ทั งนี  กำร
ก้ำหนดลุ่มน ้ำให้ค้ำนึงถึงสภำพอุทกวิทยำ สภำพภูมิศำสตร์ และระบบนิเวศประกอบด้วย (ร่ำงมำตรำ ๒๔) ในกรณี
ท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงเขตหรือกำรเพิกถอนลุ่มน ้ำใด ไม่ว่ำทั งหมดหรือบำงส่วน ให้กระท้ำได้โดยตรำพระรำช
กฤษฎีกำเช่นเดียวกัน และเฉพำะกรณีท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงหรือเพิกถอนบำงส่วนให้มีแผนท่ีแสดงแนวเขตท่ี
เปล่ียนแปลงหรือเพิกถอนนั นแนบท้ำยพระรำชกฤษฎีกำด้วย(ร่ำงมำตรำ ๒๕) นอกจำกนี  ยังก้ำหนดรำยละเอียด 
ซึ่งเป็นท่ีมำของปัญหำเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรทรัพยากรน ้าในหลายด้าน เพื่อเป็นกฎหมายในการบูรณาการ 
การใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการการบ้ารุงรักษา การฟื้นฟู และการอนุรักษ์ทรัพยากรน ้าให้เกิดความเป็น
เอกภาพ และเป็นท่ีมาของการประสานงานของหลายหน่วยงานตามอ้านาจหน้าท่ีซึ่งก้าหนดไว้ในกฎหมายหลาย
ฉบับ โดยสมควรก้าหนดเขตท่ีดินในท้องท่ีให้เป็นลุ่มน ้าโดยจ้าเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกาก้าหนดลุ่มน ้า ทั งนี 



 

~ ๒๗ ~ 
 

มาตราท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับภารกิจหลักของส้านักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยาท่ีควรพิจารณาในประเด็นต่างท่ี
เกี่ยวข้องกับขอบเขตลุ่มน ้ำในกำรใช้ระเบียนข้อมูลลุ่มน ้ำฯปี พ.ศ.๒๕๕๔  มีดังนี  

- ช่ือพระรำชกฤษฎีกำ (ร่ำงมำตรำ ๑)  
ก้ำหนดรำยละเอียดของช่ือลุ่มน ้ำสำขำทุกสำขำของลุ่มน ้ำส้ำคัญซึ่งจะประกอบกันเป็นลุ่มน ้ำแต่ละลุ่ม

น ้ำ ตำมท่ีกรมทรัพยำกรน ้ำและภำครัฐได้ก้ำหนดขึ น ทั งเขตพื นท่ีและท้องท่ีเป็นลุ่มน ้ำทั ง ๒๕ ลุ่มน ้ำโดยกำร
ก้ำหนดช่ือร่ำงพระรำชกฤษฎีกำแต่ละฉบับ จึงต้องน้ำเอำช่ือลุ่มน ้ำสำขำท่ีประกอบกันเป็นแต่ละลุ่มน ้ำ มำบัญญัติ
ให้ละเอียดมำกท่ีสุด ทั งนี  เพื่อควำมชัดเจนและสำมำรถก้ำหนดแนวเขตลุ่มน ้ำ อันจะน้ำมำซึ่งควำมเป็นเอกภำพใน
กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำในพื นท่ีหรือท้องท่ีหนึ่งได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

- กำรก้ำหนดเขตพื นท่ีลุ่มน ้ำ (ร่ำงมำตรำ ๓) 
เนื่องจากการบริหารจัดการน ้าควรต้องท้าอย่างเป็นระบบในแต่ละลุ่มน ้า  ซึ่งในนิยามตามร่าง

พระราชบัญญัติทรัพยากรน ้า พ.ศ. .... ได้ก้าหนดความหมายของค้าว่า “ลุ่มน ้า” หมายความว่า พื นท่ีซึ่งมีพระราช
กฤษฎีกาก้าหนดเขตท่ีดินครอบคลุมล้าน ้าธรรมชาติซึ่งเป็นแหล่งท่ีรวมน ้าให้ไหลลงสู่ล้าน ้า โดยทางวิชาการจะ
หมายถึง พื นท่ีรับน ้าตามธรรมชาติจากฝนท่ีตกลงในพื นท่ีนั นแล้วไหลลงสู่ท่ีต้่าไปรวมตัวกันเป็นล้าน ้าสายเล็กและ
ไหลรวมตัวกันลงสู่ล้าน ้าสายใหญ่ขึ นไปจนไหลออกจากพื นท่ีลุ่มน ้าท่ีจุดหนึ่งของล้าน ้า โดยขอบเขตพื นท่ีลุ่มน ้าจะ
ก้าหนดได้ด้วยแนวเส้นสันปันน ้าท่ีเริ่มตรงจุดไหลออกของลุ่มน ้าวัดจากจุดก้าเนิดแรกหรือตาน ้าและแผ่ออก
ครอบคลุมทั งสองด้านของล้าน ้าไปจนถึงต้นน ้าล้าธาร ขนาดของพื นท่ี 

ลุ่มน ้าจะใหญ่ขึ นเมื่อเล่ือนจุดไหลออกไปทางท้ายน ้าจนสุดพื นท่ีลุ่มน ้าและจะใหญ่ท่ีสุดท่ีจุดไหลออกสู่
ทะเลถือได้ว่าเป็นลุ่มน ้าเดียวกัน 

ดังนั น การก้าหนดแนวเขตลุ่มน ้าตามร่างพระราชกฤษฎีกาก้าหนดลุ่มน ้าแต่ละแห่ง  จึงเน้นท่ีการ
เลือกใช้ถ้อยค้าว่า “เขตพื นท่ี” แทนท่ีจะใช้ค้าว่า “เขตท่ีดิน” ทั งนี  ตามหลักการทางวิชาการ และสภาพภูมิศาสตร์
ของแนวเขตลุ่มน ้าต่าง ๆ ซึ่งไม่ได้จ้ากัดเพียงแนวเขตพื นดิน เท่านั น แต่ยังหมายรวมถึง ท้องน ้า ยกตัวอย่าง กรณี
ลุ่มน ้าโตนเลสาป หรือลุ่มน ้าทะเลสาบสงขลา เป็นต้น 

นอกจากนี  การก้าหนดเขตพื นท่ีเพื่อวางแนวเขตลุ่มน ้าแต่ละแห่ง  ซึ่งตามร่างพระราชบัญญัติ
ทรัพยากรน ้า พ.ศ. .... ก้าหนดให้มีการบ่งชี แนวเขตลุ่มน ้าภายในแนวเขตตามแผนท่ีท้ายพระราชกฤษฎีกานั น 

คณะท่ีปรึกษาพิจารณาแล้ว เห็นว่าอาจจะไม่ชัดเจนเพียงพอ ประกอบกับลักษณะพื นท่ีรับน ้าตาม
ธรรมชาติของแต่ละลุ่มน ้า อาจไม่มีความแน่นอนเช่นเดียวกับการก้าหนดเขตการปกครองหรือการก้าหนดท้องท่ี
ตามเขตปกครอง คณะท่ีปรึกษาจึงก้าหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมในร่างมาตรา ๓ ของทุกร่างพระราชกฤษฎีกาก้าหนดเขต
ลุ่มน ้า ให้ต้องอ้างอิงกับเขตท้องท่ีการปกครองท่ีระบุในบัญชีแนบท้ายเขตท้องท่ี ซึ่งเพิ่มเติมขึ นไปจากท่ีมีแผนท่ี
แนบท้ายพระราชกฤษฎีกาอยู่ ทั งนี  เพื่อความแน่ชัดและสามารถก้าหนดรายละเอียดของเขตพื นท่ีลุ่มน ้าแต่ละลุ่ม
น ้าได้อย่างชัดเจนแน่นอนมากยิ่ งขึ น  แม้ว่าการใช้เขตทางการปกครองเป็นเขตพื นท่ีในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมนั นไม่สอดคล้องกับความจริงของระบบนิเวศแต่เพื่อการบริหารจัดการเฉพาะ
ลุ่มน ้าให้สอดคล้องและมีความเช่ือมโยงกัน และจะท้าให้สามารถแบ่งแยกการด้าเนินการบริหารจัดการลุ่มน ้าท่ีคาบ
เกี่ยวกับพื นท่ีลุ่มน ้าตั งแต่ ๒ ลุ่มน ้าขึ นไปนั น ได้อย่างสะดวกยิ่งขึ น ดังนั น จากเหตุผลท่ีกล่าวมาข้างต้น คณะท่ี
ปรึกษา จึงเห็นสมควรก้าหนดให้ร่างพระราชกฤษฎีกาก้าหนดเขตลุ่มน ้าต้องมีทั งบัญชีแนบท้ายเขตท้องท่ีและแผน
ท่ีแสดงแนวเขตลุ่มน ้าแนบท้าย ตามท่ีกรมทรัพยากรน ้าได้จัดท้าแผนท่ีแสดงแนวเขตลุ่มน ้าไว้แล้วด้วย 

 
 
 



 

~ ๒๘ ~ 
 

๗. ตัวอย่างของร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดลุ่มน  าทั่วประเทศ 
คณะท่ีปรึกษาได้ปรับปรุง “ร่างพระราชกฤษฎีกาก้าหนดลุ่มน ้าท่ัวประเทศ” โดยแยกเป็นร่าง 

จ้านวน 25 ฉบับ ตามพื นท่ี 25 ลุ่มน ้าท่ีมีการประกาศจัดแบ่งไว้แล้ว แต่ละฉบับมีบทบัญญัติเหมือนกัน รายละเอียด
ปรากฏตามตัวอย่างดังต่อไปนี  
   

(ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดลุ่มน  า)  
 

บนัทกึหลกัการและเหตผุล 
ประกอบร่างพระราชกฤษฎีกาก้าหนดเขตพื นท่ีในท้องท่ีลุ่มน ้าสาขา น ้าแม่ปายตอนบน ห้วยแม่

สาน ้าของ น ้าแม่ปายตอนล่าง น ้าแม่สะมาด น ้าแม่สุรินทร์ แม่น ้ายวมตอนบน น ้าแม่ลาหลวงแม่น ้ายวมตอน
ล่าง น ้าแม่สะเรียง น ้าแม่ริด น ้าแม่เงา แม่น ้าสาละวินตอนบน น ้าแม่แงะ แม่น ้าเมยตอนบน ห้วยแม่ละเมา 
และแม่น ้าเมยตอนล่าง ให้เป็นลุ่มน ้าสาละวิน 

พ.ศ. .... 
--------------------------------------  

หลักการ 
ก้าหนดเขตพื นท่ีในท้องท่ีลุ่มน ้าสาขา น ้าแม่ปายตอนบน ห้วยแม่สา น ้าของ น ้าแม่ปายตอนล่าง 

น ้าแม่สะมาด น ้าแม่สุรินทร์ แม่น ้ายวมตอนบน น ้าแม่ลาหลวง แม่น ้ายวมตอนล่าง น ้าแม่สะเรียง น า้แม่ริด 
น ้าแม่เงา แม่น ้าสาละวินตอนบน น ้าแม่แงะ แม่น ้าเมยตอนบน ห้วยแม่ละเมา และแม่น ้าเมยตอนล่างให้เป็น
ลุ่มน ้าสาละวิน 

เหตุผล 
เนื่องจากในท้องท่ีในท้องท่ีลุ่มน ้าสาขา น ้าแม่ปายตอนบน ห้วยแม่สา น ้าของ น ้าแม่ปายตอน

ล่าง น ้าแม่สะมาด น ้าแม่สุรินทร์ แม่น ้ายวมตอนบน น ้าแม่ลาหลวง แม่น ้ายวมตอนล่าง น ้าแม่สะเรียง น ้าแม่
ริด น ้าแม่เงา แม่น ้าสาละวินตอนบน น ้าแม่แงะ แม่น ้าเมยตอนบน ห้วยแม่ละเมา และแม่น ้าเมยตอนล่าง
ประสบปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรน ้าในหลายด้าน การด้าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ได้กระท้าโดยหลาย
หน่วยงานตามอ้านาจหน้าท่ีซึ่งก้าหนดไว้ในกฎหมายหลายฉบับ ท้าให้การด้าเนินงานแก้ไขปัญหาขาดความ
เป็นเอกภาพ ประกอบกับการจัดท้ากิจกรรมและโครงการบางอย่างเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ขาดการมีส่วน
ร่วมของประชาชน และบางครั งส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น สมควรก้าหนดเขตท่ีดินในท้องท่ี
ดังกล่าวให้เป็นลุ่มน ้าสาละวิน จึงจ้าเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี  

 

 
 
 



 

~ ๒๙ ~ 
 

  

 
รา่ง 

พระราชกฤษฎกีา 
ก้าหนดเขตพื นท่ีในท้องท่ีลุ่มน ้าสาขา น ้าแม่ปายตอนบน ห้วยแม่สา น ้าของ น ้าแม่ปายตอนล่าง 

น ้าแม่สะมาด น ้าแม่สุรินทร์ แม่น ้ายวมตอนบน น ้าแม่ลาหลวง แม่น ้ายวมตอนล่าง น ้าแม่สะเรียง น า้แม่ริด 
น ้าแม่เงา แม่น ้าสาละวินตอนบน น ้าแม่แงะ แม่น ้าเมยตอนบน ห้วยแม่ละเมา และแม่น ้าเมยตอนล่าง 
ให้เป็นลุ่มน ้าสาละวิน 

พ.ศ. .... 
------------------------------- 
............................................ 
............................................ 
............................................ 

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

โดยท่ีเป็นการสมควรก้าหนดเขตพื นท่ีในท้องท่ีในท้องท่ีลุ่มน ้าสาขา น ้าแม่ปายตอนบน 
ห้วยแม่สา น ้าของ น ้าแม่ปายตอนล่าง น ้าแม่สะมาด น ้าแม่สุรินทร์ แม่น ้ายวมตอนบน น ้าแม่ลาหลวง แม่น ้า
ยวมตอนล่าง น ้าแม่สะเรียง น ้าแม่ริด น ้าแม่เงา แม่น ้าสาละวินตอนบน น ้าแม่แงะ แม่น ้าเมยตอนบน  ห้วย
แม่ละเมา และแม่น ้าเมยตอนล่าง ให้เปน็ลุ่มน ้าสาละวิน 
 

อาศัยอ้านาจตามความในมาตรา ๒๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) 
พุทธศักราช ๒๕๕๗ และมาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติทรัพยากรน ้า พ.ศ. .... จึง

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ นไว ้ดังต่อไปนี  
 
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาก้าหนดเขตพื นท่ี ในท้องท่ีลุ่มน ้าสาขา 

น ้าแม่ปายตอนบน ห้วยแม่สา น ้าของ น ้าแม่ปายตอนล่าง น ้าแม่สะมาด น ้าแม่สุรินทร์ แม่น ้ายวมตอนบน น ้า
แม่ลาหลวง แม่น ้ายวมตอนล่าง น ้าแม่สะเรียง น ้าแม่ริด น ้าแม่เงา แม่น ้าสาละวินตอนบน น ้าแมแ่งะ แม่น ้า
เมยตอนบน ห้วยแม่ละเมา และแม่น ้าเมยตอนล่าง ให้เป็นลุ่มน ้าสาละวิน พ.ศ. ....” 

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี ให้ใช้บังคับตั งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็น
ต้นไป 

มาตรา ๓ ให้เขตพื นท่ีในท้องท่ีลุ่มน ้าสาขา น ้าแม่ปายตอนบน ห้วยแม่สา น ้าของ น ้าแม่
ปายตอนล่าง น ้าแม่สะมาด น ้าแม่สุรินทร์ แม่น ้ายวมตอนบน น ้าแม่ลาหลวง แม่น ้ายวมตอนล่าง น ้าแม่สะ
เรียง น ้าแม่ริด น ้าแม่เงา แม่น ้าสาละวินตอนบน น า้แม่แงะ แม่น ้าเมยตอนบน ห้วยแม่ละเมา และแม่น ้าเมย
ตอนล่างตามท้องท่ีท่ีระบุในบัญชีแนบท้ายเขตท้องท่ี ภายในแนวเขตตามแผนท่ีท้ายพระราชกฤษฎีกานี  เป็น
ลุ่มน ้าสาละวิน 

มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมรักษาการตามพระ
ราชกฤษฎีกานี ……. 
..................................... 
นายกรัฐมนตรี 



 

~ ๓๐ ~ 
 

  บัญชีแนบท้ายเขตท้องที่ลุ่มน ้าสาละวิน 
ลุ่มน ้าสาละวิน 
จังหวัดเชียงใหม่ 
อ้าเภออมก๋อย ต้าบลนาเกียน ต้าบลสบโขง ต้าบลอมก๋อย 
อ้าเภอฮอด ต้าบลบ่อสลี ต้าบลบ่อหลวง 
จังหวัดตาก 
อ้าเภอวังเจ้า ต้าบลเชียงทอง 
อ้าเภอท่าสองยาง ต้าบลท่าสองยาง ต้าบลแม่ต้าน ต้าบลแม่วะหลวง ต้าบลแม่สอง ต้าบลแม่หละ ต้าบล
แม่อุสุ 
อ้าเภอพบพระ ต้าบลคีรีราษฎร์ ต้าบลช่องแคบ ต้าบลพบพระ ต้าบลรวมไทยพัฒนา ต้าบลวาเล่ย์ 
อ้าเภอเมืองตาก ต้าบลแม่ท้อ 
อ้าเภอแม่ระมาด ต้าบลขะเนจื อ ต้าบลพระธาตุ ต้าบลแม่จะเรา ต้าบลแม่ระมาด 
อ้าเภอแม่สอด ต้าบลด่านแม่ละเมา ต้าบลท่าสายลวด ต้าบลพระธาตุผาแดง ต้าบลพะวอ 
ต้าบลมหาวัน ต้าบลแม่กาษา ต้าบลแม่กุ ต้าบลแม่ตาว ต้าบลแม่ปะ ต้าบลแม่สอด 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
อ้าเภอขุนยวม ต้าบลขุนยวม ต้าบลเมืองปอน ต้าบลแม่กิ๊ ต้าบลแม่เงา ต้าบลแม่ยวมน้อย ต้าบลแม่อูคอ 
อ้าเภอปางมะผ้า ต้าบลถ ้าลอด ต้าบลนาปู่ป้อม ต้าบลปางมะผ้า ต้าบลสบป่อง 
อ้าเภอปาย ต้าบลทุ่งยาว ต้าบลโป่งสา ต้าบลเมืองแปง ต้าบลแม่นาเติง ต้าบลแม่ฮี  ต้าบลเวียงใต้ ต้าบล
เวียงเหนือ 
อ้าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ต้าบลจองค้า ต้าบลปางหมู ต้าบลผาบ่อง ต้าบลหมอกจ้าแป่ ต้าบลห้วยปูลิง 
ต้าบลห้วยโป่ง 
อ้าเภอแม่ลาน้อย ต้าบลขุนแม่ลาน้อย ต้าบลท่าผาปุ้ม ต้าบลแม่โถ ต้าบลแม่นาจาง 
ต้าบลแม่ลาน้อย ต้าบลแม่ลาหลวง ต้าบลสันติคีรี ต้าบลห้วยห้อม 
อ้าเภอแม่สะเรียง ต้าบลบ้านกาศ ต้าบลป่าแป๋ ต้าบลแม่คง ต้าบลแม่ยวม ต้าบลแม่สะเรียง 
ต้าบลแม่เหาะ ต้าบลเสาหิน 
อ้าเภอสบเมย ต้าบลกองก๋อย ต้าบลป่าโปง ต้าบลแม่คะตวน ต้าบลแม่สวด 
ต้าบลแม่สามแลบ ต้าบลสบเมย 
 



 

~ ๓๑ ~ 
 

แผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกาก าหนดในท้องที่ลุ่มน  าสาขา น  าแม่ปายตอนบน ห้วยแม่สา น  าของ น  าแม่ปายตอนล่าง 
น  าแม่สะมาด น  าแม่สุรินทร์ แม่น  ายวมตอนบน น  าแม่ลาหลวง แม่น  ายวมตอนล่าง น  าแม่สะเรียง น  าแม่ริด น  าแม่เงา 
แม่น  าสาละวินตอนบน น  าแม่แงะ แม่น  าเมยตอนบน ห้วยแม่ละเมา และแม่น  าเมยตอนล่าง ให้เป็นลุ่มน  าสาละวิน 

 



 

~ ๓๒ ~ 
 

บทท่ี ๓ 

สรุปข้อคิดเห็นต่อการใช้งานแผนท่ีในระเบียนข้อมูล ระบบลุ่มน ้าฯ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
และร่างพระราชกฤษฎีกาก้าหนดลุ่มน ้า  

 

จากสรุปความคิดเห็นเกี่ยวกับการร่างพระราชกฤษฎีกาก้าหนดลุ่มน ้า ซึ่งได้จากการจัดการประชุม
เชิงปฏิบัติการรับฟัง คิดเห็นเกี่ยวกับการร่างพระราชกฤษฎีกาก้าหนดลุ่มน ้าท่ัวประเทศ  ของประชาชน 
คณะกรรมการลุ่มน ้า ผู้ทรงคุณวุฒิ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนท่ีเกี่ยวข้องและเพื่อท าความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นท่ี
ลุ่มน้ าตลอดจนองค์กรผู้ใช้น้ า ตามร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. ....ในโครงการยกร่างพระราชกฤษฎีกา
ก าหนดลุ่มน้ าท่ัวประเทศและร่างกฎกระทรวง ของกลุ่มงานนิติการ กรมทรัพยากรน ้า  จ้านวน ๕ ครั งใน ๕ พื นท่ี
ท่ัวประเทศระหว่างวันท่ี ๒๙ มกราคม - ๒๙ มีนาคม  ๒๕๕๙ ท่ีได้ท าการส ารวจ วิเคราะห์และสรุปข้อมูลท่ีได้จาก
การประชุมกลุ่มย่อยและแบบสอบถามความคิดเห็นผู้เข้าร่วมประชุม โดยสรุปความคิดเห็นส่วนใหญ่ว่า ควรจัดท้า 
“ร่างพระราชกฤษฎีกาก้าหนดลุ่มน ้าท่ัวประเทศ” แบบแยกแต่ละลุ่มน ้าเป็นร่างแต่ละฉบับ รวม ๒๕ ฉบับ โดยให้
เหตุผลดังต่อไปนี  

- ก้าหนดความชัดเจนและมีรายละเอียดของแต่ละเขตลุ่มน ้าได้อย่างเป็นเอกเทศ  
- เป็นพระราชกฤษฎีกาจ้าเพาะลุ่มน ้า ตามลักษณะทางกายภาพ วิถีชีวิตประเพณีท่ีแตกต่างกัน 
- มีความคล่องตัวและเหมาะสมส้าหรับความพร้อมแต่ละพื นท่ี ตามสภาพปัญหาแต่ละลุ่มน ้า 
- ควรประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาในลุ่มน ้าท่ีพร้อมก่อน เพื่อเป็นตัวอย่างน้าร่อง 
- การแก้ไขเปล่ียนแปลงพระราชกฤษฎีกาแบบแยกฉบับท้าได้ง่ายและเร็ว 
- ควรจัดท้าร่าง แยกแต่ละฉบับเป็นลุ่มน ้าออกมาจะบริหารจัดการง่ายกว่า 
- ควรใช้ค้าว่า “เขตพื นท่ี” และเช่ือมโยงลุ่มน ้า ในลักษณะใช้กลุ่มจังหวัดเป็นหลัก 
- แต่ละลุ่มน ้ามีปริมาณผู้ใช้น ้าแต่ละประเภทไม่เท่ากัน ควรมีการแยกประเภทในร่างพระราช

กฤษฎีกาเป็นสัดส่วนชัดเจน 
- องค์ประกอบแต่ละลุ่มน ้าต่างกันและหากต้องมีการปรับเปล่ียนรายละเอียดจะไม่กระทบลุ่มน ้าอื่น 
- ควรแยกเป็นแต่ละลุ่มน ้า เพราะประชาชนเป็นเจ้าของและควรมีส่วนร่วม หากประกาศฉบับเดียว

รวม ๒๕ ลุ่มน ้า จะท้าให้คนสนใจน้อย ประชาชนจะไม่ค่อยเข้ามาร่วมมือ  
กลุ่มงานนิติการ(กนก.)กรมทรัพยากรน ้า จึงได้จัดท้าร่างพระราชกฤษฎีกาก้าหนดลุ่มน ้าท่ัวประเทศ 

โดยแยกประกาศเป็น ๒๕ ฉบับดังกล่าว และเพื่อการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประกาศใช้งานพระราช
กฤษฎีกาก้าหนดลุ่มน ้าดังกล่าว คณะจัดท้ารายงานฉบับนี จึงรวบรวมสรุป ข้อคิดเห็นท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับการใช้
งานแผนท่ีในระเบียนข้อมูล ระบบลุ่มน ้าฯ พ.ศ. ๒๕๕๔ และร่างพระราชกฤษฎีกาก้าหนดลุ่มน ้า ทั งจากการประชุม
เชิงปฏิบัติการ รับฟัง คิดเห็นเกี่ยวกับการร่างพระราชกฤษฎีกาก้าหนดลุ่มน ้าท่ัวประเทศของกลุ่มงานนิติการ(กนก.)
กรมทรัพยากรน ้า และจากการสอบถามความเห็นต่อการใช้งานแผนท่ีและระเบียนข้อมูล ระบบลุ่มน ้าฯของ
เจ้าหน้าท่ี สทภ. ๑-๑๑ กรมทรัพยากรน ้า ดังต่อไปนี  

 
๑. ข้อคิดเห็นต่อการใช้งานแผนที่และระเบียนข้อมูล ระบบลุ่มน ้าฯของประชาชน จากประชุมเชิง

ปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มงานนิติการ(กนก.) กรมทรัพยากรน ้าและท่ีปรึกษา(คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์)  



 

~ ๓๓ ~ 
 

สรุปโดยเบื้องต้นจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ รับฟัง คิดเห็นเกี่ยวกับการร่างพระราชกฤษฎีกา
ก้าหนดลุ่มน ้าท่ัวประเทศ จากประชาชน ผู้ทรงคุณวุฒิ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนท่ีเกี่ยวข้อง และเพื่อท าความ
เข้าใจเกี่ยวกับพื้นท่ีลุ่มน้ าและองค์กรผู้ใช้น้ า ตามร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. ....ของ กนก.ในประเด็น
ย่อยเปรียบเทียบการใช้งานแผนท่ีขอบเขตลุ่มน ้าในระเบียนข้อมูล ระบบลุ่มน ้าฯปี พ.ศ.๒๕๕๔ มีสาระหลักของ
ข้อมูลท่ีตรงกันและใช้บัญชีแนบท้ายเขตท้องท่ีและแผนท่ีแสดงแนวเขตลุ่มน้ าแนบท้าย ตามท่ีกรมทรัพยากรน้ าได้
จัดท าแผนท่ีแสดงแนวเขตลุ่มน้ าในระเบียนข้อมูล ระบบลุ่มน ้าฯปี พ.ศ.๒๕๕๔  

จากการออกพื้นท่ีรับฟังความคิดเห็นประชาชนของ กลุ่มงานนิติการ กรมทรัพยากรน ้าและท่ีปรึกษา
คือคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ท่ีได้เปรียบเทียบกับขอบเขตลุ่มน ้าในการใช้ระเบียนข้อมูลระบบลุ่ม
น ้าฯปี พ.ศ.๒๕๕๔ พบว่า สาระหลักในขอบเขตลุ่มน ้าตรงกับระเบียนข้อมูล ระบบลุ่มน ้าฯปี พ.ศ.๒๕๕๔ และใช้
บัญชีแนบท้ายเขตท้องท่ีและแผนท่ีแสดงแนวเขตลุ่มน้ าแนบท้ายตามท่ีกรมทรัพยากรน้ าได้จัดท า ไว้ (คณะ
นิติศาสตร์มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์, ๒๕๕๙) 

 
๒.ข้อคิดเห็นต่อการใช้งานแผนที่และระเบียนข้อมูล ระบบลุ่มน ้าฯของเจ้าหน้าที่ สทภ. ๑-๑๑ 

กรมทรัพยากรน ้า 
 จากการสอบถามเจ้าหน้าท่ี สทภ. ๑-๑๑ กรมทรัพยากรน ้าเกี่ยวกับการใช้งานแผนท่ีและ

ระเบียนข้อมูล ระบบลุ่มน ้าของกรมทรัพยากรน ้า ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ใน ๒ วิธี ทั งแบบเป็นทางการโดยใช้รูปแบบ
เอกสารและอย่างไม่เป็นทางการอีกครั ง โดยผ่านแบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบไลน์ โดยสอบถามผอ.ส่วน/หัวหน้าศูนย์
ส้ารวจอุทกวิทยา ทั ง ๑๔ แห่ง ในวันท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว พบว่าเกือบทุกลุ่มน ้าไม่มีปัญหาใน
เรื่องความคลาดเคล่ือนจากสภาพพื นท่ีจริง มีเพียงพื นท่ีลุ่มน ้าสาขาของโตนเลสาปคือ ลุ่มน ้าพรมโหดท่ีมีผู้ขอเสนอ
แก้ไข โดยแจ้งให้ส้านักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา น้าประเด็นเสนอต่อคณะกรรมการอุทกวิทยาเพื่อทบทวน
ขอบเขตแผนท่ี โดยคณะท้างานลุ่มน ้าโตนเลสาปมีประเด็นดังต่อไปนี  

จากเดิมในแผนท่ีแสดงแนวเขตลุ่มน้ าในระเบียนข้อมูล ระบบลุ่มน ้าฯปี พ.ศ.๒๕๕๔ ลุ่มน ้าพรมโหด
เป็นลุ่มน ้าสาขาย่อยอยู่ในลุ่มน ้าโตนเลสาป ซึ่งมี ๓ สาขาคือ ลุ่มน ้าโตนเลสาปตอนบน ลุ่มน ้าพรมโหดและลุ่มน ้า
โตนเลสาปตอนล่าง  ทั งนี ลุ่มน ้าพรมโหดอยู่ช่วงตรงกลาง รายละเอียดตาม ภาพท่ี๑ โดยพื นท่ีช่วงนี จะถูกแบ่งเป็น 
๒ ส่วน พื นท่ีส่วนใหญ่อยู่ในลุ่มน ้าพรมโหดสาขาใหญ่(อยู่ในจังหวัดสระแก้ว) แต่พื นท่ีย่อยอีกส่วนรวมอยู่ในลุ่มน ้า
โตนเลสาปตอนล่าง (อยู่ในจังหวัดจันทบุรี) ตามรายละเอียดข้อมูลในตารางท่ี ๑ 

ตารางที่ ๑ รายละเอียดของลุ่มน ้าสาขา (เดิม) ในลุ่มน ้าโตนเลสาป 

ล้าดับ 
รหัส 

ลุ่มน ้าสาขา 
ลุ่มน ้าสาขา 

พื นที่  
(ตร.กม) 

ร้อยละของพื นที่ 
ในลุ่มน ้าโตนเลสาป 

ครอบคลุมพื นที่บางส่วน 
จังหวัด อ้าเภอ 

๑ ๑๗๐๑ โตนเลสาปตอนบน ๑,๖๑๓.๗๔ ๓๙.๕๐ สระแก้ว ตาพระยา,โคกสูง,วัฒนานคร 
๒ ๑๗๐๒ ห้วยพรมโหด ๙๓๒.๙๓ ๒๒.๘๓ สระแก้ว วัฒนานคร,อรัญประเทศ,

คลองหาด 
๓ ๑๗๐๓ โตนเลสาปตอนล่าง ๑,๕๓๙.๒๕ ๓๗.๖๗ สระแก้ว

จันทบุรี 
อรัญประเทศ,สอยดาว, 
โป่งน ้าร้อน 

รวม ๔,๐๘๕.๙๓ ๑๐๐.๐๐   

(คณะอนุกรรมการศูนย์ข้อมูลสารสนเทศอุทกวิทยา (น ้าผิวดิน) คณะกรรมการอุทกวิทยาแห่งชาติ, กุมภาพันธ์ ๒๕๓๙) 



 

~ ๓๔ ~ 
 

 
ต่อมาคณะท้างานลุ่มน ้าโตนเลสาป(Tonlesap ๙T’s Sub-area Working Group) ซึ่งเป็นโครงการ

ศึกษาแบบจ้าลองในพื นท่ีย่อยของลุ่มน ้าโขงและเป็นหนึ่งในคณะท้างาน WUP-FIN IWRM Scenario Modeling 
ของส้านักบริหารจัดการลุ่มน ้าโขงร่วมกับ Council Study Modeling Team ภายใต้ Mekong River 
Commission ได้พิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับทิศทางการไหลของน ้าในลุ่มน ้าพรมโหด จากแผนท่ี ๑ : ๕๐,๐๐๐ 
ของกรมแผนท่ีทหาร (L๗๐๑๘) เพิ่มเติม พร้อมด้าเนินการจัดท้าแผนท่ีและข้อมูลประกอบ โดยได้มีการลงพื นท่ี 
รวบรวมข้อมูลและการประชุมกลุ่มย่อยในแต่ละอ้าเภอแล้วพบว่า อาจมีการแบ่งพื นท่ีลุ่มน ้าสาขาของลุ่มน ้าโตนเล
สาปคลาดเคล่ือนจากทิศทางการไหลจริงของล้าน ้าซึ่งเป็นการศึกษาทางการไหลของน ้าจากแผนท่ี ๑ : ๕๐,๐๐๐ 
ของกรมแผนท่ีทหาร (L๗๐๑๘) เพิ่มเติมและได้ด้าเนินการจัดท้าแผนท่ีและข้อมูลประกอบจากโปรแกรม
สารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS) จนได้ข้อสรุปเป็นรายละเอียดของลุ่มน ้าสาขา
ในลุ่มน ้าโตนเลสาป รายละเอียดตามภาพที่ ๒ และข้อมูลในตารางท่ี ๒ 

ตารางที่ ๒ รายละเอียดของลุ่มน ้าสาขาในลุ่มน ้าโตนเลสาป 

ล้าดับ 
รหัส 

ลุ่มน ้าสาขา 
ลุ่มน ้าสาขา 

พื นที่  
(ตร.กม) 

ร้อยละของพื นที่ 
ในลุ่มน ้าโตนเลสาป 

ครอบคลุมพื นที่บางส่วน 
จังหวัด อ้าเภอ 

๑ ๑๗๐๑ โตนเลสาปตอนบน ๑,๖๑๓.๗๔ ๓๙.๕๐ สระแก้ว ตาพระยา,โคกสูง,วัฒนานคร 
๒ ๑๗๐๒ ห้วยพรมโหด ๑,๑๘๗.๐๖ ๒๙.๐๕ สระแก้ว วัฒนานคร,อรัญประเทศ,

คลองหาด 
๓ ๑๗๐๓ โตนเลสาปตอนล่าง ๑,๒๘๕.๑๓ ๓๑.๔๕ จันทบุรี สอยดาว,โป่งน ้าร้อน 

รวม ๔,๐๘๕.๙๓ ๑๐๐.๐๐   

                                                              (คณะท้างานลุ่มน ้าโตนเลสาป, ๒๕๕๘) 
 
คณะท้างานในพื นท่ีลุ่มน ้าโตนเลสาปได้แจ้งเสนอให้ส้านักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยาทราบโดยได้

เสนอแก้ไขในภาพรวม คือใหน้้าพื นท่ีย่อยช่วงกลางติดลุ่มน ้าพรมโหด ส่วนท่ีเคยรวมอยู่ในลุ่มน ้าโตนเลสาปตอนล่าง 
(อยู่ในจังหวัดจันทบุรี) มารวมกับลุ่มน ้าพรมโหดส่วนใหญ่ (อยู่ในจังหวัดสระแก้ว)  

ในเบื องต้น ส้านักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยาได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ประเด็นการแบ่งพื นท่ีลุ่มน ้าพรม
โหดในแผนท่ีแสดงแนวเขตลุ่มน้ าในระเบียนข้อมูล ระบบลุ่มน ้าฯปี พ.ศ.๒๕๕๔ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การแบ่ง
พื นท่ีลุ่มน ้า แต่สาเหตุท่ีทิศทางการไหลของน ้าในพื นท่ีลุ่มน ้าพรมโหดเปล่ียนแปลงไปและเป็นประเด็นให้ทบทวน
พื นท่ีลุ่มน ้า อาจเกิดจากสาเหตุน ้าเท้อกลับในฤดูฝน และหากจะด้าเนินการจัดพื นท่ีลุ่มน ้าใหม่ ในขั นตอนนี จะต้อง
ด้าเนินการโดย คณะกรรมการอุทกวิทยาแห่งชาติ ร่วมกับทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกว่า ๑๒ หน่วยงานหลัก พร้อม
ด้วยคณะกรรมการทรัพยากรน ้าแห่งชาติ ส้านักทรัพยากรน ้าแห่งชาติต้องร่วมพิจารณา ดังนั นส้านักวิจัย พัฒนา
และอุทกวิทยาจึงได้รวบรวมประเด็นขอแก้ไขพื นท่ีลุ่มน ้าพรมโหดของคณะท้างานในพื นท่ีลุ่มน ้าโตนเลสาปไว้ เพื่อ
สรุปน้าเสนอในภาพรวมเมื่อมโีอกาสท่ีเหมาะสมอีกครั ง  

 



 

~ ๓๕ ~ 
 

      ภาพที่ ๑ แผนท่ีลุ่มน ้าโตนเลสาป ทั ง ๓ ลุ่มน ้าสาขาคือ โตนเลสาปตอนบน พรมโหด โตนเลสาปตอนล่าง 
          ในระเบียนข้อมูล ระบบลุ่มน ้าและเขตการปกครองของประเทศไทย กรมทรัพยากรน ้า, ๒๕๕๔ 



 

~ ๓๖ ~ 
 

      

ภาพที่ ๒ แผนท่ีลุ่มน ้าโตนเลสาป(ใหม่) ท่ีคณะท้างานลุ่มน ้าโตนเลสาป เสนอขอปรับใหม่ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
            บริเวณลุ่มน ้าพรมโหดรวม ส่วนท่ีเคยอยู่ในโตนเลสาปตอนล่างเข้าไว้เป็นพื นท่ีเดียวกันในจังหวัดสระแก้ว 
    (ระเบียนข้อมูล ระบบลุ่มน ้าและเขตการปกครองของประเทศไทย กรมทรัพยากรน ้า, ๒๕๕๔) 



 

~ ๓๗ ~ 
 

ต่อมาช่วงปลายปี ๒๕๖๐ มีการจัดตั งส้านักงานบริหารจัดการทรัพยากรน ้าแห่งชาติเพิ่มขึ น ตาม
ค้าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๔๖/๒๕๖๐ ณ วันท่ี ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยส้านักงานทรัพยากรน ้า
แห่งชาติได้ด้าเนินการว่าจ้าง “โครงการศึกษาทบทวนการแบ่งพื นท่ีลุ่มน ้าท่ีเหมาะสมส้าหรับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน ้าและผลกระทบจากการแบ่งพื นท่ีลุ่มน ้า” เมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ ท่ีผ่านมา ซึ่งในโครงการมีเนื อ
งานท่ีเกี่ยวข้องกับการทบทวนแผนท่ีลุ่มน ้า ๒๕ ลุ่มน ้าเพื่อให้แนบท้าย จึงเป็นโอกาสได้น้าเสนอประเด็นพื นท่ีลุ่มน ้า
พรมโหดนี ให้คณะท้างานทราบและน้าไปศึกษาทบทวนในรายละเอียด หากผลการทบทวนในประเด็นฯได้ข้อยุติ
แล้วจึงจะแจ้งให้คณะกรรมการทรัพยากรน ้าหรือคณะท้างานด้านต่างๆรับทราบและพิจารณา ก่อนการประกาศใช้
งานแนบท้ายพระราชกฤษฎีกาก าหนดลุ่มน้ าท่ัวประเทศท่ีจะออกตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน ้าพ.ศ. .... 
ดังกล่าวต่อไป 

สรุปภาพรวมของการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน รวมถึงเจ้าหน้าท่ีจากส้านักงานทรัพยากรน ้า 
ภาค ๑-๑๑ กรมทรัพยากรน ้า และผู้เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่างๆมีความเห็นว่า ขอบเขตลุ่มน ้าในสภาพจริงตรง
กับระเบียนข้อมูล ระบบลุ่มน ้าฯปี พ.ศ.๒๕๕๔ จึงใช้แผนท่ีแสดงแนวเขตลุ่มน้ าแนบท้ายและบัญชีแนบท้ายเขต
ท้องท่ี ตามท่ีกรมทรัพยากรน้ าได้จัดท าไว้ในระเบียนข้อมูล ระบบลุ่มน ้าฯปี พ.ศ.๒๕๕๔ โดยมีประเด็นท่ีผู้ใช้งาน
แผนท่ีเสนอทบทวน คือ การจัดแบ่งพื นท่ีลุ่มน ้าโตนเลสาป(ลุ่มน ้าพรมโหด) เพียงประเด็นเดียว แต่ปัญหานี ไม่ใช่
ปัญหาใหญ่ เนื่องจากเป็นปรับเกล่ียพื นท่ีในลุ่มน ้าสาขาของลุ่มน ้าหลักเดียวกัน เช่น การปรับลดขนาดพื นท่ีลุ่มน ้า
สาขาย่อย จากสาขาหนึ่งไปรวมกับอีกสาขาหนึ่งในลุ่มน ้าเดียวกัน เนื่องจาก ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดลุ่มน้ าท่ัว
ประเทศแบ่งออกเป็น ๒๕ ลุ่มน้ า ท่ีเหมือนกันในบทบัญญัติและสาระส าคัญ แต่แตกต่างกันเพียงแผนท่ีแสดงแนว
เขตลุ่มน้ าแนบท้ายและบัญชีแนบท้ายเขตท้องท่ีแยกกันเป็น ๒๕ ฉบับ ท าให้การแก้ไขเปล่ียนแปลงพระราช
กฤษฎีกาท าได้ง่ายและเร็วขึ้น 

นอกจากข้อมูลจากสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ท่ีได้จากการจัดการประชุมเชิง
ปฏิบัติการของกลุ่มงานนิติการ กรมทรัพยากรน ้า และท่ีปรึกษาคือคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ใน ๕ 
พื นท่ี ทุกภาค ท่ัวประเทศและข้อมูลจากสรุปผลการสอบถามเจ้าหน้าท่ี สทภ. ๑-๑๑ กรมทรัพยากรน ้าเกี่ยวกับ
การใช้งานแผนท่ีและระเบียนข้อมูล ระบบลุ่มน ้าของกรมทรัพยากรน ้า ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว ยังมีข้อมูลจากสรุปผล
การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน ้า พ.ศ. ....ท่ีเป็นไปตามร่างมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญ
แห่ ง ร าชอาณา จัก ร ไทย  พุ ทธ ศัก ร าช  ๒๕๖๐  ท่ีก รมทรั พยากรน ้ า  ท้ าก าร ส้ า ร วจ ผ่ าน เ ว็ บ ไ ซ ด์
http://www.dwr.go.th ดังกล่าวแล้ว 

 

 

 

  



 

~ ๓๘ ~ 
 

บทท่ี ๔ 

บทวิเคราะห์ร่างพระราชกฤษฎีกาและการเตรียมความพร้อมรองรับ 
การประกาศใช้ “พระราชกฤษฎีกาลุ่มน ้าท่ัวประเทศ”  

 
จากร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน ้า พ.ศ. .... ฉบับกรมทรัพยากรน ้า ท่ีคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ

พิจารณาแล้ว เรื่องเสร็จท่ี ๑๔๒๗/๒๕๕๘ ซึ่งจัดท้าตั งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ เพื่อเป็นกฎหมายแม่บทในการบริหาร
จัดการทรัพยากรน ้าของประเทศ(เอกสารแนบ ๒) กลุ่มงานนิติการ กรมทรัพยากรน ้า และท่ีปรึกษาคือคณะ
นิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ส้ารวจความคิดเห็นของประชาชน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลายครั ง  ใน ๓ 
รูปแบบ โดยครั งส้าคัญๆ เช่น รูปแบบท่ี ๑ คือ การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและเจ้าหน้าท่ีรวมถึง
ผู้เกี่ยวข้อง ๕ ภูมิภาคของประเทศคือ เขตภาคตะวันออก ภาคใต้ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนื อ และ
กรุงเทพมหานคร และรูปแบบท่ี ๒ จากการสอบถามเจ้าหน้าท่ีทรัพยากรน ้าภาค(สทภ.) ๑-๑๑ กรมทรัพยากรน ้า 
เกี่ยวกับการใช้งานแผนท่ีและระเบียนข้อมูล ระบบลุ่มน ้าของกรมทรัพยากรน ้า ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ยังมีรูปแบบท่ี ๓ 
การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน ้า พ .ศ. ....ตามร่างมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ท่ีท้าการส้ารวจผ่านเว็บไซด์ และได้ผลสรุปดังรายละเอียดในบทท่ี ๒ 
ข้างต้น   

การวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน ้า พ.ศ. .... 
จากการส้ารวจความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน ้า พ.ศ. ....ทั ง ๓ รูปแบบ ได้สรุปผล

ข้อคิดเห็นท่ีส้าคัญตรงกัน เรื่อง“พระราชกฤษฎีกาลุ่มน ้าท่ัวประเทศ” ซึ่งเป็นการยกร่างอนุบัญญัติท่ีออกตามร่าง
พระราชบัญญัติทรัพยากรน ้า พ.ศ. .... ในส่วนท่ี ๒ “ลุ่มน ้าและคณะกรรมการลุ่มน ้า” มาตรา ๒๔ และ ๒๕ คือ 

“มาตรา ๒๔ การก้าหนดลุ่มน้้าให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา ท้ังนี้ให้ค้านึงถึงสภาพอุทกวิทยา สภาพ
ภูมิศาสตร์และระบบนิเวศน์ ประกอบด้วย 

พระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่งต้องมีแผนท่ีแสดงแนวเขตลุ่มน้้าแนบท้ายพระราชกฤษฎีกาและให้ถือ
เป็นส่วนหนึ่งของพระราชกฤษฎีกา 

มาตรา ๒๕ การเปล่ียนแปลงเขตหรือเพิกถอนลุ่มน้้าใด ไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วน ให้กระท้าโดยตรา
พระราชกฤษฎีกา และเฉพาะกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงหรือเพิกถอนบางส่วน ให้มีแผนท่ีแสดงเขตท่ีจะ
เปล่ียนแปลงหรือเพิกถอนนั้นแนบท้ายพระราชกฤษฎีกาด้วย” 

    โดยมีการเสนอความเห็นว่า ควรยกร่างพระราชกฤษฎีกาแยกเป็นรายลุ่มน ้า ทั ง ๒๕ ลุ่มน ้า และ
ประกาศเป็น ๒๕ ฉบับ จึงเป็นท่ีมาของ “ร่างพระราชพระราชกฤษฎีกาก้าหนดลุ่มน ้าท่ัวประเทศ” ๒๕ ฉบับ โดย 
ทุกฉบับมีสาระส้าคัญท่ีตรงกันและ สรุปได้ดังนี  

๑. หลักการและเหตุผล ที่มาของร่างพระราชกฤษฎีกาลุ่มน ้าทั่วประเทศ 
จากมาตรา ๒๔ ในร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน ้า พ.ศ. ....ก้าหนดให้การก้าหนดพื นท่ีลุ่มน ้าให้ตรา

เป็นพระราชกฤษฎีกาโดยมี “แผนท่ีแสดงแนวเขตลุ่มน้้าแนบท้ายพระราชกฤษฎีกาและใหค้้านึงถึงสภาพอุทกวิทยา 



 

~ ๓๙ ~ 
 

สภาพภูมิศาสตร์และระบบนิเวศน์ ประกอบด้วย” และในกรณี “เปล่ียนแปลงเขตหรือเพิกถอนลุ่มน้้าใด ไม่ว่า
ท้ังหมดหรือบางส่วน ให้กระท้าโดยตราพระราชกฤษฎีกา และเฉพาะกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงหรือเพิกถอน
บางส่วน ให้มีแผนท่ีแสดงเขตท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือเพิกถอนนั้นแนบท้ายพระราชกฤษฎีกาด้วย” (มาตรา ๒๕) 

นอกจากนี ยังก้าหนดรายละเอียด ซึ่งเป็นท่ีมาของปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าใน
หลายด้านเพื่อเป็นกฎหมายในการบูรณาการ การใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการ การบ้ารุงรักษา ฟื้นฟู และการ
อนุรักษ์ทรัพยากรน ้าให้เกิดความเป็นเอกภาพ และเป็นท่ีมาของการประสานงานของหลายหน่วยงานตามอ้านาจ
หน้าท่ีท่ีก้าหนดไว้ในกฎหมายหลายฉบับ โดยสมควรต้องก้าหนดเขตท่ีดินในท้องท่ีให้ตราเป็นลุ่มน ้าโดยจ้าเป็นต้อง
ตราพระราชกฤษฎีกาก้าหนดลุ่มน ้า (ตัวอย่างในเอกสารแนบ ๖) 

การเตรียมความพร้อมรองรับการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาลุ่มน ้า 
ในส่วนนี มีการเตรียมความพร้อมรองรับการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาลุ่มน ้าท่ัวประเทศ 

ด้าเนินการโดยส้านักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา กรมทรัพยากรน ้า ได้จัดท้า Shapefile แผนท่ี ๒๕ ลุ่มน ้าหลักของ
ประเทศไทย ในลักษณะเป็นแผนท่ีลุ่มน ้าในระบบ GIS (DATUM WGS๘๔ UTM Zone ๔๗) พร้อมระเบียนข้อมูล
ระบบลุ่มน ้าและเขตการปกครองไทย แสดงตารางแสดงท่ีตั งลุ่มน ้าสาขาย่อย เทียบกับเขตต้าบลครบทุกลุ่มน ้า
ครอบคลุมทุกต้าบลในประเทศไทย ทั งเป็นเอกสารและแผ่น CD สมบูรณ์แล้วเสร็จ พร้อมแจกจ่ายให้ใช้งาน ตั งแต่
ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ สามารถใช้เป็น“แผนท่ีแสดงแนวเขตลุ่มน้้าแนบท้ายพระราชกฤษฎีกาก้าหนดลุ่มน ้า” ได้ทันทีท่ี 
พรบ.ทรัพยากรน ้า พ.ศ. ....ประกาศใช้ 

“ระเบียนข้อมูลระบบลุ่มน ้าและเขตการปกครองไทย” ได้รับความร่วมมือและผ่านการพิจารณา 
พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากนักวิชาการและประชาชนในพื นท่ีลุ่มน ้าท่ีเกี่ยวข้องในหลายเวทีท่ัวทุกภูมิภาค จึงเป็น
ระเบียนข้อมูลและระบบแผนท่ีลุ่มน ้ามีความถูกต้องในระดับเช่ือถือได้ กรณีมีการพิจารณาปรับแก้แผนท่ีแนบท้าย
ขอบเขตลุ่มน ้าในพระราชกฤษฎีกาฉบับใดฉบับหนึ่งก็สามารถกระท้าได้โดยง่าย ไม่ส่งผลกระทบฉบับอื่น พื นท่ีอื่น 

 
๒. ชื่อพระราชกฤษฎีกา (มาตรา ๑ ในพระราชกฤษฎีกา แต่ละฉบับ)  
จากการรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและประชาชนเห็นตรงกันว่า ควรยกร่างพระ

ราชกฤษฎีกาแยกเป็นรายลุ่มน ้า ทั ง ๒๕ ลุ่มน ้าประกาศเป็น ๒๕ ฉบับและใช้ช่ือพระราชกฤษฎีกาตามลุ่มน ้าสาขา
หลัก เช่น พระราชกฤษฎีกาก้าหนดลุ่มน ้าสาละวิน, พระราชกฤษฎีกาก้าหนดลุ่มน ้าโขง เป็นต้น 

การเตรียมความพร้อมรองรับการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาลุ่มน ้า 
กลุ่มงานนิติการ กรมทรัพยากรน ้า เตรียมความพร้อมรองรับการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาลุ่มน ้า

ท่ัวประเทศ โดยการก้าหนดช่ือร่างพระราชกฤษฎีกาแต่ละฉบับ มีการน้าลุ่มน ้าสาขาท่ีประกอบกันในแต่ละลุ่มน ้า
มาบัญญัติให้ละเอียดมากท่ีสุด ทั งนี เพื่อความชัดเจนและสามารถก้าหนดเขตแนวลุ่มน ้า อันจะน้ามาซึ่งความเป็น
เอกภาพในการบริหารจัดการน ้าในแต่ละพื นท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใน“ระเบียนข้อมูลระบบลุ่มน ้าและเขตการ
ปกครองไทย” ได้จัดท้าตารางแสดงท่ีตั งลุ่มน ้าสาขาย่อยเทียบกับเขตต้าบลครบทุกลุ่มน ้าครอบคลุมทุกต้าบลใน
ประเทศ เพื่อเป็นแนวทางในการ“เตรียมการรองรับการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาก้าหนดลุ่มน ้า” เรียบร้อยแล้ว 
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๓. วันที่บังคับใช้ (ร่างมาตรา ๒) ร่างพระราชกฤษฎีกาก้าหนดลุ่มน ้าแต่ละฉบับ จะก้าหนดให้
สามารถบังคับใช้ได้ทันที กล่าวคือ นับจากวันถัดจากวันประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาในราชกิจจานุเบกษา เพื่อให้
สามารถด้าเนินการบริหารจัดการน ้าในแต่ละเขตพื นท่ีได้ทันที  

การเตรียมความพร้อมรองรับการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาลุ่มน ้า 
มีการเตรียมความพร้อมรองรับการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาลุ่มน ้าท่ัวประเทศมาตลอดเวลาโดย

การส้ารวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในภูมิภาคต่างๆมาหลายครั ง  แต่เนื่องจาก พรบ.ทรัพยากรน ้า
ได้รับการปรับ แก้ไขและผ่านการกล่ันกรองแล้วหลายครั งเพื่อความชัดเจนในเนื อหาและข้อกฎหม าย ในช่วง
สุดท้ายนี  ภายหลัง พรบ.ทรัพยากรน ้า พ.ศ. .... ผ่านการพิจารณาในวาระสุดท้ายจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ก่อน
การประกาศใช้งานจริงควรให้หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องท้าการประชาสัมพันธ์ ประชุมชี แจง สร้างความเข้าใจใน
ร่างพระราชกฤษฎีกาก้าหนดลุ่มน ้าแต่ละฉบับให้ผู้เกี่ยวข้องในแต่ละระดับได้รับทราบอีกครั ง เพื่อใหก้ารด้าเนินการ
ตามนโยบาย กฎหมายและแผนงานของทุกฝ่ายถูกต้องตรงกัน สามารถปฏิบัติปฏิบัติงานได้อย่างมีเอกภาพ และ
เป็นปัจจุบัน 

๔. การก้าหนดเขตลุ่มน ้า (ร่างมาตรา ๓) 
เนื่องจากการบริหารจัดการน ้าต้องท้าอย่างเป็นระบบในแต่ละลุ่มน ้า การก้าหนดค้านิยามตาม ร่าง

พระราชบัญญัติทรัพยากรน ้า พ.ศ. ... ได้ก้าหนดค้าว่า “ลุ่มน ้า, เขตพื นท่ี” และอื่นๆท่ีจ้าเป็นไว้ค่อนข้างชัดเจน 
ต่อมาในภายหลังคณะท่ีปรึกษาฯจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงก้าหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมในร่างมาตรา ๓ ของทุก
ร่างพระราชกฤษฎีกาก้าหนดเขตลุ่มน ้าให้ต้องอ้างอิงกับเขตท้องท่ีการปกครองท่ีระบุในบัญชีแนบท้ายเขตท้องท่ี ซึ่ง
เพิ่มเติมขึ นไปจากท่ีมีแผนท่ีแนบท้ายพระราชกฤษฎีกาอยู่เพื่อความแน่ชัดและสามารถก้าหนดรายละเอียดของเขต
พื นท่ีลุ่มน ้าได้ชัดเจนมากขึ น 

การเตรียมความพร้อมรองรับการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาลุ่มน ้า 
การเตรียมความพร้อมฯในส่วนนี  ด้าเนินการแล้วโดยส้านักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา กรมทรัพยากร

น ้าโดยการจัดท้าแผนท่ีแสดงรายละเอียดระเบียนข้อมูล ระบบลุ่มน ้าและเขตการปกครองของประเทศไทย ใน
ระบบ GIS, มาตราส่วน ๑:๕๐๐๐๐ L7018 WGS84 โดยใช้เทคนิคการทับซ้อน (Overlay) และเทคนิคขจัดรอย
เหล่ือมเนื อท่ีขนาดเล็ก (eliminate หรือ globalization) น้าพื นท่ี Polygon ขนาดเล็กไปรวมกับแนวเขตลุ่มน ้า
เพื่อคงความส้าคัญของระบบลุ่มน ้า แนวเขต ๒๕ ลุ่มน ้าหลักและ ๒๕๔ ลุ่มน ้าสาขา ซึ่งเป็นหน่วยพื นท่ีท่ีได้รับการ
ยอมรับในระดับสากลว่าเป็นหน่วยพื นท่ีท่ีเหมาะสมท่ีสุดส้าหรับการบริหารจัดการน ้าและทรัพยากรธรรมชาติ ท้า
ให้ได้ข้อมูล GIS ระบบลุ่มน ้าและเขตการปกครองท่ีได้มาตรฐานสากล เพื่อให้สามารถวิเคราะห์และเช่ือมโยงข้อมูล
ได้ทั งเชิงพื นท่ี ลุ่มน ้าและเขตการปกครองซึ่งเป็นข้อมูลพื นฐานในการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าของประเทศและ
อ้างอิงใช้งานได้ ทั งในเรื่องนโยบาย กฎหมายและแผน การศึกษาวิจัยต่างๆ อย่างเป็นเอกภาพ ในมาตรฐานท่ี
เช่ือมโยง สืบค้นข้อมูลในระบบ Internet ใช้วิเคราะห์ข้อมูล GIS ได้ถูกต้องแม่นย้า ในส่วนงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น 
การใช้ประโยชน์ท่ีดิน แหล่งน ้า ทางเดินน ้า เส้นล้าน ้า เส้นชั นความสูง ภาพถ่ายดาวเทียม แผนท่ีภูมิประเทศแบบ
(Raster Map) รวมถึง Google Earth  

นอกจากนี ยังมีการด้าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับฐานข้อมูลระบบลุ่มน ้าและเขตการปกครองท่ี
ประกอบด้วยแผนท่ี ข้อมูลGIS บนเว็บไซด์ท่ีสามารถใช้ประโยชน์ในการน้าเสนอ การวิเคราะห์ การวางแผนจัดการ
และการป้องกันฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติท่ีเกี่ยวข้องกับน ้าอื่นๆ ในลุ่มน ้าเดียวกันได้แบบบูรณาการด้วย 
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๕.ความเชื่อมโยงและผลกระทบจากการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาลุ่มน ้าทั่วประเทศ 
การวิเคราะหค์วามเช่ือมโยงและผลกระทบต่อองค์กร กฎหมาย นโยบายและแผนงานฯท่ีอาจเกิดขึ น 

เพื่อเป็นแนวทางในการ “เตรียมการรองรับการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาก้าหนดลุ่มน ้า” โดยใช้ผลของการการ
วิเคราะห์จากผลการส้ารวจความคิดเห็นของประชาชน ในร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน ้า พ.ศ. .... ผ่านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ วันท่ี ๑๗ พ.ค. – ๒๖ ก.ค. ๒๕๖๐ และสรุปผล ณ วันท่ี ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๐ รวมระยะเวลาทั งสิ น 
๗๐ วัน มีผู้ท้าแบบสอบถาม ๓,๒๓๗ คน คัดเลือกเฉพาะในประเด็น“ร่างพระราชกฤษฎีกาลุ่มน ้าท่ัวประเทศ” 
โดยเฉพาะส่วนท่ี ๒ ลุ่มน ้าและคณะกรรมการลุ่มน ้า มาตรา ๒๔ ๒๕ และ ๒๖  ในร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน ้า 
พ.ศ. ....และมาตราต่างๆในร่างพระราชกฤษฎีกาเฉพาะท่ีเกี่ยวข้องเช่ือมโยงถึงผลกระทบด้านต่างๆ รวมถึงองค์กร 
กฎหมาย นโยบายและแผนงาน ดังต่อไปนี  

๑) ผลกระทบในเร่ือง “คน” สืบเนื่องจาก (ร่าง) พระราชบัญญัติทรัพยากรน ้า พ.ศ. .... ได้ก้าหนดในเรื่องคน 
คือ    หมวด ๓ มาตรา ๙ - มาตรา ๓๗ ได้ก้าหนดเรื่ององค์กรบริหารจัดการน ้าเป็น ๓ ระดับ 

      ระดับท่ี ๑. คณะกรรมการทรัพยากรน ้าแห่งชาติ (กนช.) – องค์กรนโยบายระดับชาติ 
      ระดับท่ี  ๒. คณะกรรมการลุ่มน ้า – องค์กรระดับลุ่มน ้า 
      ระดับท่ี ๓. องค์กรผู้ใช้น ้า – ประชาชน 
ระดับ๑-คณะกรรมการทรัพยากรน ้าแห่งชาติ (กนช.) - ผลกระทบในเรื่อง”คน”เกี่ยวข้องเช่ือมโยง

ถึงองค์กรนโยบายระดับชาติท่ีก้าหนดให้มี คณะกรรมการทรัพยากรน ้าแห่งชาติ(กนช.) โดยมาตรา ๒๓ ได้
ก้าหนดให้ “กรมทรัพยากรน ้า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ” ท้าหน้าท่ีเป็นส้านักงาน
เลขานุการของ กนช. ดูแลและจัดท้าและปรับปรุง “แผนท่ีแสดงแนวเขตลุ่มน ้าแนบท้ายพระราชกฤษฎีกาและหาก
มีการเปล่ียนแปลงหรือเพิกถอนบางส่วนพระราชกฤษฎีกา ให้มีแผนท่ีแสดงเขตท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือเพิกถอนนั น
แนบท้ายพระราชกฤษฎีกานั นด้วย” 

จาก(ร่าง) พระราชบัญญัติทรัพยากรน ้า พ.ศ. .... “มาตรา ๒๔ การก้าหนดลุ่มน้้าให้ตราเป็นพระราช
กฤษฎีกา ท้ังนี้ให้ค้านึงถึงสภาพอุทกวิทยา สภาพภูมิศาสตร์และระบบนิเวศน์ ประกอบด้วยพระราชกฤษฎีกาตาม
วรรคหนึ่งต้องมีแผนท่ีแสดงแนวเขตลุ่มน้้าแนบท้ายพระราชกฤษฎีกาและให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของพระราชกฤษฎีกา 
โดย มาตรา ๒๕ การเปล่ียนแปลงเขตหรือเพิกถอนลุ่มน้้าใด ไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วน ให้กระท้าโดยตราพระราช
กฤษฎีกา และเฉพาะกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงหรือเพิกถอนบางส่วน ให้มีแผนท่ีแสดงเขตท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือ
เพิกถอนนั้นแนบท้ายพระราชกฤษฎีกาด้วย”  

จากพรบ.ทรัพยากรน ้า ทั ง ๓ มาตราคือ ๒๓, ๒๔ และ ๒๕ ดังกล่าวข้างต้น จะเช่ือมโยงถึง เรื่อง
“คน”ในมาตรา ๒๖, ๒๗ คือ 

มาตรา ๒๖ เมื่อได้มีพระราชกฤษฎีกาก้าหนดลุ่มน ้าตามมาตรา ๒๔ แล้ว ให้มีคณะกรรมการลุ่มน ้า
ประจ้าลุ่มน ้า ประกอบด้วย กรรมการลุ่มน ้าโดยต้าแหน่ง กรรมการลุ่มน ้าผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ
ลุ่มน ้าผู้แทนองค์กรผู้ใช้น ้าในเขตลุ่มน ้า กรรมการลุ่มน ้าผู้ทรงคุณวุฒิ 

มาตรา ๒๗ องค์กรผู้ใช้น ้า บุคคลซึ่งใช้น ้าในบริเวณใกล้เคียงกันและอยู่ในเขตลุ่มน ้าเดียวกันมีสิทธิรวมตัว
กันจดทะเบียนก่อตั งองค์กรผู้ใช้น ้าเพื่อประโยชน์ร่วมกันเกี่ยวกับการใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการ การ
บ้ารุงรักษา การฟื้นฟู และการอนุรักษ์ทรัพยากรน ้าในหมู่สมาชิกขององค์กรผู้ใช้น ้า 
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การเตรียมความพร้อมรองรับการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาลุ่มน ้า 
“กรมทรัพยากรน ้ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม” ผู้ท้าหน้าท่ีเป็นฝ่ายเลขานุการ

ของ กนช.ในการดูแลและจัดท้าและปรับปรุง “แผนท่ีแสดงแนวเขตลุ่มน ้าแนบท้ายพระราชกฤษฎีกา”ควรจัดท้า
การเตรียมความพร้อมรองรับการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาลุ่มน ้า เพิ่มเติมในรายละเอียดขั นปฏิบัติการคือ 

- จัดท้าเพิ่มในส่วนฐานข้อมูลและระบบบริการข้อมูลท่ีทันสมัย ในระบบล่าสุด เช่น ทั งแบบให้บริการ
ออนไลน์บนพีซี แท็บเล็ต ตลอดจนในโทรศัพท์มือถือ เพื่อการบริการแผนท่ี แบบจ้าลองท่ีพร้อมใช้งาน และ
งานวิจัยต่างๆ ตลอดจน งานวิชาการ ข้อมูลแนวทางการพัฒนา การบริหารจัดการทรัพยากรน ้าท่ีอิงระบบลุ่มน ้าทั ง
ในรูปแบบ ๓ มิติท่ีสามารถแสดงสถานะและปริมาณน ้าในล้าน ้าธรรมชาติ อ่าง/แหล่งเก็บกักน ้า การคาดการณ์ฝน
ทิ งช่วง ระดับน ้าท่วมและ รวมถึงคุณภาพน ้าในแต่ละลุ่มน ้า ตลอดจน สมดุลน ้า และการใช้ประโยชน์ท่ีดิน สภาพ
ท่ีดินท่ีเหมาะสมในการท้าการเกษตร เพื่อบริการภาคประชาชนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องฯ ในทุกพื นท่ีโดยอ้างอิง
ได้ทั งแบบลุ่มน ้าหลัก,สาขา และอ้างอิงในแบบเขตการปกครองลงลึกในระดับต้าบลและหมู่บ้าน ตามศักยภาพของ
เทคโนโลยีท่ีเป็นปัจจุบันและเพื่อจัดเก็บข้อมูลส้าคัญ ได้แก่ คณะกรรมการลุ่มน ้า ในแต่ละลุ่มน ้าและ องค์กรผู้ใช้น ้า 
สมาชิกขององค์กรผู้ใช้น ้า ประชาชนผู้ใช้น ้าท่ีมิได้เป็นสมาชก นิติบุคคล ค์การปกครองส่วนท้องถิ่นฯลฯ ท่ีก้าหนด
ไว้ในพระราชกฤษฎีกา  

- ควรมีระบบ Applications ท่ีทันสมัย น้าเสนอเนื อหาพระราชกฤษฎีกาก้าหนดลุ่มน ้าท่ัวประเทศ
และร่างกฎกระทวงก้าหนดหลักเกณฑ์ ขั นตอนและวิธีก่อตั งองค์กรผู้ใช้น ้า รวมถึงในขั นตอน การจดทะเบียนก่อตั ง
องค์กรผู้ใช้น ้า และแสดงแบบฟอร์มส้าหรับจดทะเบียน การจัดเก็บค่าธรรมเนียม อัตราค่าใช้น ้า ระบบจัดเก็บ 
ค่าธรรมเนียม ค่าใช้น ้า(หากมี) ตลอดจนรับจ่าย/โอนเงินบนระบบมือถือ เพื่อความสะดวกของผู้เกี่ยวข้อง 

- ควรจัดท้าโครงสร้างและจัดหาผู้ท้าหน้าท่ีเกี่ยวข้องในระดับปฏิบัติของภาครัฐให้พร้อมในแต่ละภาค
ส่วนให้ท่ัวถึงทั งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เช่น หน่วย/สถานท่ีท่ีออกใบอนุญาต นายทะเบียนองค์กรผู้ใช้น ้า 
เจ้าหน้าท่ีฝ่ายบัญชี ฝ่ายการเงินผู้ท้าหน้าท่ีจัดเก็บรายได้ หน่วยงาน ผู้รับค้าขอจดทะเบียน ผู้รับมอบอ้านาจหรือ
บุคคลท่ีท้าหน้าท่ีแทนนายทะเบียน  เป็นต้น 

ทั งนี เพื่อการอ้านวยความสะดวกให้กับประชาชนและเพื่อพัฒนาการใช้กฎหมายท่ีเป็นรูปธรรมและมี
ส่วนร่วมจากภาคประชาชนอย่างแท้จริง 

ระดับ ๒ - คณะกรรมการลุ่มน ้า – องค์กรระดับลุ่มน ้า ท่ีคาดว่าจะมีผลกระทบในเรื่อง” คน” ทั งนี 
กรมทรัพยากรน ้ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม” มีหน้าท่ีตามภารกิจหลักท่ีส้าคัญท่ีเกี่ยวข้อง
ของหน่วยงานในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยในส่วนกลาง “ส้านักส่งเสริมประสานมวลชน”ท้าหน้าท่ี
ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน ้า ส่งเสริมการรวมกลุ่ม การมี
ส่วนร่วม และการสร้างเครือข่ายการบริหารจัดการ ทรัพยากรน ้าและส่งเสริม และสนับสนุนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน ้า โดยใช้กลไกคณะอนุกรรมการลุ่มน ้า พร้อมทั งการให้ความรู้และเพิ่มทักษะแก่บุคลากรด้านทรัพยากร
น ้าและด้านอื่น 

การเตรียมความพร้อมรองรับการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาลุ่มน ้า 
หน่วยงานในส่วนภูมิภาคของกรมกรมทรพัยากรน า้ท่ีต้องท้างานประสานกับคณะกรรมการลุ่มน ้า คือ 

ส้านักงานทรัพยากรน ้าภาค ๑-๑๑ ท้าหน้าท่ีในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั งองค์กรบริหารจัดการทรัพยากรน ้า 
ในระดับลุ่มน ้าและท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและพัฒนาระบบฐานข้อมูล และเป็นศูนย์
เครือข่ายข้อมูล และสารสนเทศ เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า ในระดับลุ่มน ้า และจัดท้าแผนปฏิบัติการ
บริหารจัดการ รวมทั งด้าเนินการส้ารวจออกแบบและพัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟู การใช้ประโยชน์และการแก้ไขปัญหา
ของลุ่มน ้า  

http://news.dwr.go.th/about_us.php?about_us_id=5#collapse9
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ทั งนี คณะกรรมการลุ่มน ้าและองค์การผู้ใช้น ้าท่ีท้างานเช่ือมประสานอยู่กับภาครัฐท่ีเกี่ยวข้อง ตั งแต่ปี 
พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยจัดตั งคณะกรรมการลุ่มน ้า ๒๕ ลุ่มน ้าท่ีประกอบดวย นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีท่ี
นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เปนประธานกรรมการ รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเปน 
รองประธาน กรรมการคนท่ีหนึ่ง.... ตามระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๑๕ ท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษา ณ วันท่ี ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐ โดยให้
คณะกรรมการน ้าท้างานร่วมกับการท้างานท่ีจะต้องท้างานร่วมกับ “คณะกรรมการทรัพยากรน ้าแหงชาติ” เรียก
โดยยอวา “กนช.” โดยหน้าท่ีเดิมของคณะกรรมการลุ่มน ้า คือ 

(๑) เสนอความเห็นตอ กนช. เกี่ยวกับการก้าหนดนโยบาย แผนงาน โครงการ แนวทาง แก้ไขปญหา
และอุปสรรคในการบริหารทรัพยากรน ้า (๒) จัดท้าแผนการบริหารทรัพยากรน ้าในพื นท่ีลุมน ้า (๓) ประสานการ
จัดท้าแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของสวนราชการและองคกรปกครองสวนท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้องใหเปนไป
ตามแผนการบริหารทรัพยากรน ้าในพื นท่ีลุมน ้าตามข้อ(๒)ตามกรอบงบประมาณ (๔)พิจารณาจัดล้าดับความส้าคัญ
พร้อมทั งก้าหนดปริมาณการใชน ้าในแตละกิจกรรมอยางชัดเจนและก้าหนดมาตรการจัดสรรน ้าใหสอดคลองกับ
ปริมาณน ้าท่ีมีอยู ด้วยความเปนธรรมและมีประสิทธิภาพ 

ตามระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ หมวด 
๒ ข้อ ๑๒ (เดิม) ระบุให้“กนช. แตงตั งคณะกรรมการลุมน ้าขึ น เพื่อปฏิบัติหน้าท่ีในแตละลุมน ้า จ้านวนไมเกิน
สามสิบห้าคน ประกอบด้วย ผูแทนสวนราชการ ผูแทนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น ผูแทนองคกรผูใช้น ้า และผู 
ทรงคุณวุฒิท่ีมีความรูและประสบการณเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรน ้า เป็นกรรมการส้าหรับประธานกรรมการ
ให้แตงตั งจากกรรมการในลุมน ้านั น ให้ผู้อ้านวยการส้านักงานทรัพยากรน ้าภาคซึ่งปฏิบัติหน้าท่ีในพื นท่ีลุมน ้าท่ี
รับผิดชอบเปนกรรมการและเลขานุการและใหผูอ้านวยการส้านักงานทรัพยากรน ้าภาคแตงตั งผู้ชวยเลขานุการได้ 
ตามความจ้าเป็น” 

เมื่อร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน ้า พ.ศ. .... ได้รับการตราเป็นกฎหมายแล้วจึงคาดว่าน่าจะไม่มี
ปัญหาใดทั งในส่วนของคณะกรรมการลุมน ้า ทั งผู้ปฏิบัติงานภาครัฐและผู้มีส่วนร่วมภาคประชาชน เพราะการ
คัดเลือกและขั นตอนการสรรหาคณะกรรมการลุ่มน ้าท่ีคาดว่าจะได้ตาม พรบ.ทรัพยากรน ้า พ.ศ...ฉบับนี  เนื่องจาก
ส่วนหนึ่งจะเป็นยังเป็นกลุ่มผู้ท่ีมีความรู้และประสบการณท่ีเคยปฏิบัติงานเดิมมาก่อน   

ระดับที่ ๓ ระดับท่ี ๓. องค์กรผู้ใช้น ้า – ประชาชน  
ในเรื่องเกี่ยวกับองค์กรผู้ใช้น ้า – ประชาชน ท่ีเกี่ยวข้องเช่ือมโยงกับร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน ้า 

พ.ศ. ....พระราชกฤษฎีกาก้าหนดลุ่มน ้าและกฎหมายลูกท่ีเกี่ยวข้อง ทั งนี  “กรมทรัพยากรน ้า  กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม” ได้มีการจัดท้า “กฎกระทรวงก้าหนดหลักเกณฑ์ ขั นตอนและวิธีการก่อตั ง
องค์กรผู้ใช้น ้า พ.ศ. ... ” ซึ่งออกโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมไว้ในเบื องต้น 
ตามอ้านาจในมาตรา ๓๗ วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติทรัพยากรน ้า พ.ศ. .... โดยมีรายละเอียดพร้อมขั นตอนการ
ด้าเนินงานขององค์กร การยกเลิกองค์กรผู้ใช้น ้า ตลอดจน แบบขอขึ นทะเบียนองค์กรผู้ใช้น ้าท่ีจ้าเป็น ท้าให้ผู้ท้า
หน้าท่ีรับผิดชอบในภาครัฐ ทั งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ท่ี ท้าหน้าท่ีส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการ อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน ้า และส่งเสริมการรวมกลุ่มในภาพรวมทั งประเทศ การมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชนฯลฯ และผู้ท่ีจะส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั งองค์กรบริหารจัดการทรัพยากรน ้า ในระดับลุ่มน ้าและ
ท้องถิ่น สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้โดยทันที ภายหลังการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาก้าหนดลุ่มน ้าแล้ว  
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การเตรียมความพร้อมรองรับการประกาศใช้กับพระราชกฤษฎีกาฯ (กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง)  
ทั งนี มีข้อเสนอของภาคประชาชนจากการส้ารวจความคิดเห็นประชาชนในหลายครั งท่ีผ่านมาใน

ประเด็นส้าคัญท่ีได้รับการตอบรับ โดยท่ีกลุ่มงานนิติการปรึกษาได้ท้าการปรับปรุงเปล่ียนแปลงไว้ในร่าง
กฎกระทรวงแล้วดังนี  

- ในส่วนของนิยามศัพท์ “ผู้ใช้น ้า” มีข้อเสนอของภาคประชาชนว่า ควรเพิ่มนิยามของ“ผู้อาจได้รับ
ผลกระทบจากการใช้น ้า” “ผู้อาจได้รับผลกระทบจากการจัดการลุ่มน ้าทางอ้อม”  “ผู้อาศัยภายในเขตลุ่มน ้า” 
“ผู้ใช้น ้าเพื่อการอุปโภค บริโภค” “ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้น ้า” “ผู้ใช้น ้าตามจารีตประเพณี” 
“องค์กรด้านส่ิงแวดล้อมอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ป่าไม้และต้นน ้าล้าธาร” และควรตัด “ผู้ใช้น ้าเพื่อ
อุตสาหกรรม” และ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”ออกจากการเป็นผู้ใช้น ้า ซึ่งในประเด็นนี กลุ่มงานนิติการได้
ด้าเนินการเตรียมร่างใหม่ไว้เรียบร้อยแล้ว 

- ในประเด็นหลักเกณฑ์ ขั นตอน วิธีการก่อตั งองค์กรผู้ใช้น ้า เกี่ยวกับจ้านวนบุคคลท่ีจะยื่นค้าขอจด
ทะเบียนก่อตั งองค์กรผู้ใช้น ้า ในข้อ ๖ “นิติบุคคลหรือกลุ่มบุคคลซึ่งใช้น ้าในบริเวณใกล้เคียงกันและอยู่ในเขตลุ่มน ้า
เดียวกันมีสิทธิรวมตัวกันไม่น้อยกว่า ๓๐ คน (ท่ีปรับลดจากเดิม ๕๐ คน) เพื่อยื่นค้าขอจดทะเบียนผู้ใช้น ้าได้... 

ทั งนี เพื่อความเหมาะสมกับการใช้น ้าในพื นท่ีชนบทห่างไกล หรือพื นท่ีท่ีประชากรไม่ หนาแน่น 
โดยเฉพาะพื นท่ีทุรกันดาร  

- สถานท่ียื่นค้าขอจดทะเบียนก่อตั งองค์กรผู้ใช้น ้าในท้องท่ีอื่นท่ีมิใช่กรุงเทพมหานคร มีผู้เสนอให้ยื่น
ค้าขอได้ท่ี “ ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัด ท่ีผู้ยื่นค้าขอมีถิ่นท่ีอยู่” แต่ในกรุงเทพมหานคร
ยังคงเป็น “กรมทรัพยากรน ้า” อยู่เช่นเดิม 

ในประเด็นนี  กรมทรัพยากรน ้าควรเตรียมแบบฟอร์มและสถานท่ี จัดเตรียมผู้รับผิดชอบ ตลอดจน
อบรมท้าความเข้าใจแก่เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบรับจดทะเบียนก่อตั งองค์กรผู้ใช้น ้าทั งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
ในเรื่องคุณสมบัติผู้ยื่นขอจด ขั นตอน ค่าธรรมเนียม(หากมี) ไว้ให้พร้อม 

ทั งนี หากพระราชกฤษฎีกาลุ่มน ้าพร้อมกฎกระทรวงก้าหนดหลักเกณฑ์ ขั นตอนและวิธีการก่อตั ง
องค์กรผู้ใช้น ้า พ.ศ. ...ประกาศใช้ ควรท้าการประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจ และ เปิดช่องทางการส่ือสารโดยใช้
ช่องทางท่ีทันสมัย เข้าถึงและท่ัวถึงภาคประชาชนเพิ่มขึ น ให้มากเท่าท่ีจะด้าเนินการได้เช่น เว็บไซด์ ประชาสัมพันธ์
ผ่านโฆษณาในทีวี หนังสือพิมพ์ เว็บไซด์ เฟสบุ๊ก ไลน์@ เป็นต้น 

- ประเด็นระยะเวลาในการอุทธรณ์กรณีเอกสารไม่ครบในการยื่นค้าขอจดทะเบียนจัดตั งองค์กรผู้ใช้
น ้า  จากการที่มีผู้เสนอว่า ระยะเวลาในการอุทธรณ์กรณีเอกสารไม่ครบ  เดิม ก้าหนดไว้ท่ี ๑๕ วัน น้อยไป การไม่
รับค้าขอจดทะเบียนอาจเกิดได้ทั งในกรณีเอกสารไม่ครบหรือไม่ถูกต้อง  และควรระบุว่าการควรท้าเป็นหนังสือ 
เอกสารหรือไม่ ซึ่งในเรื่องนี  กลุ่มงานนิติการได้ยืนยันท่ีระยะเวลา ๑๕ วันเช่นเดิม แต่เพิ่มสิทธิในการอุทธรณ์ตาม
ข้อ๑๐ ท่ีว่า “กรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีปฏิเสธไม่รับค้าขอจดทะเบียนโดยให้เหตุผลว่าเอกสารครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง” ผู้ขอ
จดทะเบียนจัดตั งองค์กรผู้ใช้น ้ามีสิทธิในการอุทธรณ์ ต่อนายทะเบียนภายใน ๓๐ วัน นับจากวันท่ีได้รับแจ้ง โดยค้า
อุทธรณ์ต้องท้าเป็นหนังสือและให้นายทะเบียนพิจารณาค้าอุทธรณ์ของผู้ขอจดทะเบียนให้แล้วเสร็จใน ๓๐ วันท้า
การนับตั งแต่วันท่ีได้รับค้าอุทธรณ์ และค้าวินิจฉัยอุทธรณ์ให้ถือเป็นท่ีสุด 

- ประเด็นการใช้สิทธิอุทธรณ์กรณีนายทะเบียนไม่อนุมัติค้าขอ จากการท่ีมีผู้เสนอว่าควรอุทธรณ์ไปท่ี
ผู้ว่าราชการจังหวัด กลุ่มงานนิติการพิจารณาแล้ว ปรับแก้ไขในข้อ ๑๔ ดังนี  

“ข้อ๑๔ กรณีนายทะเบียนไม่อนุมัติค้าขอ ผู้ขอจดทะเบียนมีสิทธิในการอุทธรณ์ ต่อปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่งแวดล้อม ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันท่ีได้รับแจ้งจากนายทะเบียน ค้าอุทธรณ์ต้องท้าเป็น
หนังสือระบุข้อโต้แย้งท่ีเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายอ้างอิงประกอบด้วย  



 

~ ๔๕ ~ 
 

ให้ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่งแวดล้อม พิจารณาค้าอุทธรณ์ของผู้ขอจดทะเบียนให้
แล้วเสร็จใน ๓๐ วันท้าการนับตั งแต่วันท่ีได้รับค้าอุทธรณ์ และค้าวินิจฉัยอุทธรณ์ให้ถือเป็นท่ีสุด” 

ในประเด็นนี  กรมทรัพยากรน ้าควรจัดทีมงานเดินสาย อบรม หรือจัดการประชุมท้าความเข้าใจกับ
ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดแต่ละจังหวัดและผู้รับผิดชอบในระดับกระทรวงให้ชัดเจนใน
เรื่องกฎเกณฑ์วิธีการพิจารณาและเงื่อนไขท่ีระบุ ก่อนเริ่มรับจดทะเบียนผู้ยื่นค้าขอจดทะเบียนจัดตั งองค์กรผู้ใช้น ้า  

  
๒)  ผลกระทบในเร่ืองงบประมาณ  
    ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน ้า พ.ศ. .... เป็นกฎหมายในการบูรณาการการบริหารจัดการน ้า

ของประเทศ ซึ่งมีหลายหน่วยงานด้าเนินการตามอ้านาจหน้าท่ีของกฎหมายหลายฉบับ และมีงบประมาณของแต่
ละหน่วยงานด้าเนินการไว้อยู่แล้ว ซึ่งหากมีปัญหาใดๆเกิดขึ นเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณก็สามารถท่ีจะด้าเนินการ
เสนอเรื่องเพื่อพิจารณามายัง กนช. ในการขอรับจัดสรรงบประมาณเป็นการเร่งด่วนตามนโยบายเพื่อการบริหาร
จัดการทรัพยากรน ้าได้ ตามมาตรา ๑๗ ซึ่งเป็นหน้าท่ีของ กนช. ท่ีมีอ้านาจหน้าท่ีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน ้าโดยท่ัวไป 

    “มาตรา ๑๗ กนช. มีอ้านาจหน้าท่ีเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าโดยท่ัวไป รวมทั งให้มี
อ้านาจหน้าท่ีดังต่อไปนี  

     (๒) เสนอแนะและประสานแผนงานหรือโครงการต่างๆ ของหน่วยงานของรัฐและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับทรัพยากรน ้า เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบาย
และแผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อม และนโยบายตาม (๑) เพื่อเป็นแนวทางในการจัดท้างบประมาณแผ่นดิน” 

การเตรียมความพร้อมรองรับการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาลุ่มน ้า 
การประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาลุ่มน ้าจะท้าให้เกิดการบูรณาการการบริหารจัดการน ้าของประเทศ

มากขึ น เมื่อการจัดท้าโครงการและค้าของบประมาณของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในแต่ละพื นท่ีลุ่มน ้า ไม่ทับซ้อน 
ขัดแย้งกัน ดังนั นทุกหน่วยงานต้องยึดโยงพื นท่ีด้าเนินการในแต่ละโครงการเข้ากับพระราชกฤษฎีกาลุ่มน ้าโดยใช้
แผนท่ีฉบับเดียวกันและระบบฐานข้อมูลเดียวกัน มีการเตรียมความพร้อมในด้านการสร้างความรู้ ความเข้าใจของ
บุคคลากรและเจ้าหน้าท่ีหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ส้านักงบประมาณ ส้านักงานตรวจเงินแผ่นดิน รวมถึงผู้ท้า
หน้าท่ีอนุมัติงบประมาณ และคณะกรรมการลุ่มน ้าและองค์กรผู้ใช้น ้าในแต่ละลุ่มน ้า 

 
๓) ผลกระทบต่อกฎหมายอื่นๆ   
 (ร่าง)พระราชกฤษฎีกาลุ่มน ้า เป็นกฏหมายลูกท่ีออกตาม พระราชบัญญัติทรัพยากรน ้า พ.ศ. ... เป็น

ร่างกฎหมายท่ีตราขึ น โดยมีลักษณะเด่นคือ  
1. แบ่งพื นท่ีบริหาร จัดการตามขอบเขตลุ่มน ้าหลักและสาขาท่ีสอดคล้องตามสภาพภูมิศาสตร์และ

ธรรมชาติ ท่ีมีองค์กรบริหารจัดการทรัพยากรน ้าทั งในระดับชาติ ระดับลุ่มน ้าและระดับผู้ใช้น ้า  
2. ก้าหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรน ้าท่ีเป็นธรรมและเหมาะสมตามความจ้าเป็น  
3. ก้าหนดให้มีมาตรการป้องกันและบรรเทาภาวะน ้าแล้ง และภาวะน ้าท่วมแบบบูรณาการไม่ทับ

ซ้อนและมีประสิทธิภาพ 
4. มีการก้าหนดความรับผิดทางอาญาและความรับผิดทางแพ่งในกรณีท่ีท้าให้เกิดความเสียหายต่อ

ทรัพยากรน ้า 
  



 

~ ๔๖ ~ 
 

     - มีองค์กรระดับชาติและระดับลุ่มน ้าท่ีรับผิดชอบด้านทรัพยากรน ้าท่ีชัดเจน ประชาชนสามารถ
ติดต่อประสานงานได้โดยตรง รวมทั งให้มีองค์กรระดับลุ่มน ้าท่ีรับเรื่องร้องทุกข์ ไกล่เกล่ียและชี ขาด  ข้อพิพาท
ระหว่างผู้ใช้น ้าท้าให้ไม่ต้องมีการฟ้องร้องคดีในศาล 

 ดังนั น (ร่าง) พระราชบัญญัติทรัพยากรน ้า พ.ศ. ....และ(ร่าง)พระราชกฤษฎีกาลุ่มน ้า จึงมีขอบเขต
ของกฎหมายท่ีไม่มีผลกระทบหรือมีความซ ้าซ้อนกับกฎหมายอื่นๆ ซึ่งเป็นกฎหมายเฉพาะท่ีสามารถด้าเนินการตาม
อ้านาจหน้าท่ีไปตามกฎหมายเฉพาะนั นๆ 

การเตรียมความพร้อมรองรับการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาลุ่มน ้า 
(ร่าง)พระราชกฤษฎีกาลุ่มน ้าเป็นกฎหมายท่ีแบ่งการบริหารจัดการน ้าเป็นลุ่มน ้า ดังนั น ผู้เกี่ยวข้อง 

นักวิชาการ และภาครัฐ จึงควรมีการศึกษา หารือด้านวิชาการ ในแต่ละลุ่มน ้าท่ีเกี่ยวข้อง ถึงแนวทางจัดการในเรื่อง
นี ก่อนการประกาศใช้ โดยควรค้านึงถึงการผันน ้าข้ามลุ่มน ้า(ฤดูแล้ง) และ การระบายน ้าข้ามลุ่มน ้า (ฤดูน ้าหลาก) 
โดยหน่วยงานภาครัฐและคณะกรรมการลุ่มน ้าต้องศึกษาศักยภาพและปริมาณน ้าในแต่ละลุ่มน ้าแล ะควรท้า
ข้อตกลงงเพื่อช่วยเหลือเกื อกูลกันในระหว่างลุ่มน ้า เพื่อป้องกันปัญหาความขัดแย้งท่ีอาจมีขึ น 

ในส่วนของภาครัฐ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรอบรมท้าความเข้าในในเนื อหาของพรบ.และร่างพระราช
กฤษฎีกาลุ่มน ้าและกฎกระทรวงต่างๆเพื่อความเข้าใจท่ีตรงกันในแต่ละภาคส่วน พร้อมจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนและผู้เกี่ยวข้องอีกครั งเมื่อใช้ พรบ. ทรัพยากรน ้าไปได้สัก 1- 2 ปี เพื่อปรับให้การใช้กฎหมายตรง
ตามวัตถุประสงค์ท่ีตั งไว้ให้มากท่ีสุด 

 
๔) ผลกระทบต่อพันธสัญญาระหว่างประเทศ  
    เมื่อร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน ้า พ.ศ. ....และ(ร่าง)พระราชกฤษฎีกาลุ่มน ้าซึ่งเป็นกฎหมายท่ี

แบ่งการบริหารจัดการน ้าเป็นลุ่มน ้า ดังนั นหากเป็นการบริหารจัดการน ้าภายในแต่ละลุ่มน ้า ขอบเขต จะไม่มี
ผลกระทบท่ีขัดกับพันธสัญญาใดๆ เนื่องจากเป็นกฎหมายฉบับใหม่ท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าของ
ประเทศและยังไม่เคยท้าพันธสัญญาใดๆ กับต่างประเทศ แต่กรณีการบริหารจัดการน ้าในลุ่มน ้าท่ีอยู่ในพื นท่ี
ชายแดน ควรระวังลุ่มน ้าท่ีคาบเกี่ยวหรือเป็นแม่น ้านานาชาติ เช่นแม่น ้าโขง ทั งนี ควรท้าการประชาสัมพันธ์ให้
คณะกรรมการลุ่มน ้าเข้าใจข้อตกลง(MOU) ใดๆ(หากมี) เช่น ข้อตกลง(Agreement) ของคณะกรรมาธิการแม่น ้า
โขง (MEKONG RIVER COMISSION) ด้วยเช่น เรื่องระดับ-ปริมาณน ้าต้่าสุดในฤดูแล้ง (Minimal Flow) ในพื นท่ีท่ี
เป็นล้าน ้าโขงสายประธาน เพื่อป้องกันผลกระทบในอนาคต 

 
๕) ผลกระทบต่อภาระประชาชน  
    (ร่าง)พระราชกฤษฎีกาลุ่มน ้า ก้าหนดให้มีการใช้น ้าภายในลุ่มน ้าตามประเภทการใช้น ้าแบบต่างๆ

เป็นกฎหมายลูกท่ียกร่างตามร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน ้า พ.ศ. .... เป็นกฎหมายท่ีตราขึ นเพื่อวางหลักเกณฑ์
และมาตรการในการรับประกันสิทธิขั นพื นฐานของประชาชนในการเข้าถึงน ้าอย่างเท่าเทียมกัน ตามมาตรา ๗ ของ 
(ร่าง) พระราชบัญญัติทรัพยากรน ้า พ.ศ. ....  

เน้นการบริหารจัดการในแต่ละลุ่มน ้าเป็นเอกเทศ ดังนั น หากไม่มีการผันน ้าข้ามลุ่มน ้าจะไม่เป็นเหตุ
ให้เกิดความเดือนร้อนหรือเสียหายแก่บุคคลอื่นท่ีอาจใช้น ้านั นเป็นการวางกรอบเรื่องการใช้น ้าว่ามีไว้ใช้เพื่อประโยชน์
ร่วมกัน ประชาชนสามารถเข้าถึงน ้าได้อย่างเท่าเทียมกันตามหลักสิทธิมนุษยชน  
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๖) ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ  
    ในส่วนของเศรษฐกิจภาคประชาชนในแต่ละลุ่มน ้า (ร่าง)พระราชกฤษฎีกาลุ่มน ้า จะเป็นการ

ควบคุมการใช้น ้าท่ีมีประสิทธิภาพและเป็นการจ่ายมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจจากการใช้น ้ามากกว่าผู้อื่น ดังนั น ร่าง
พระราชบัญญัติทรัพยากรน ้า พ.ศ. .... จึงมีผลกระทบในเชิงบวกท่ีจะท้าให้ประชาชนตระหนักถึงความส้าคัญของ
น ้า มีการประหยัดการใช้น ้าเพื่อให้มีน ้าอุปโภคบริโภคท่ีเพียงพออย่างท่ัวถึง ไม่ขาดแคลนน ้าในฤดูแล้ง การเกษตร
กรรมได้ผลผลิตดีขึ นและกระตุ้นรายได้ในภาพรวมของแต่ละพื นท่ีได้มากขึ น 

 ในส่วนของเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศจากการบริหารจัดการน ้าแบบบูรณาการจะท้าให้
ประหยัดงบประมาณในโครงการภาครัฐท่ีไม่จ้าเป็นและทับซ้อน ท้าให้สามารถจัดสรรงบประมาณส่วนเกินไปใช้ใน
โครงการท่ีจ้าเป็นและเกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ การบริหารจัดการน ้าในพื นท่ีลุ่มน ้าตาม
(ร่าง)พระราชกฤษฎีกาลุ่มน ้าก้าหนดถูกต้องตามหลักวิชาการและสนับสนุน เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
น ้าในภาพรวมของประเทศ 

 
๗) ผลกระทบทางสังคม  
    (ร่าง)พระราชกฤษฎีกาลุ่มน ้าท่ีเน้นการบริหารจัดการน ้าในแต่ละพื นท่ีลุ่มน ้าจะสร้างความเป็น

หนึ่งเดียวกันของประชาชนในแต่ละลุ่มน ้าท่ีใช้น ้าในบริเวณใกล้เคียงกันและอยู่ในเขตลุ่มน ้าเดียวกัน สร้างความรู้สึก
เป็นหนึ่งเดียวกัน จากการรวมตัวกันจดทะเบียนก่อตั งองค์กรผู้ใช้น ้า จึงเป็นผลกระทบสังคมในเชิงบวกในเรื่องของ
สิทธิชุมชนท่ีจะมีส่วนร่วมและเพื่อประโยชน์ร่วมกันเกี่ยวกับการใช้     การพัฒนา การบริหารจัดการ การ
บ้ารุงรักษา การฟื้นฟู และการอนุรักษ์ทรัพยากรน ้าในหมู่สมาชิกขององค์กรผู้ใช้น ้าในแต่ละลุ่มน ้านั นๆ 

 
๘) ผลกระทบทางการเมืองและการปกครอง  
        (ร่าง)พระราชกฤษฎีกาลุ่มน ้าท่ีเน้นการบริหารจัดการน ้าในแต่ละพื นท่ีลุ่มน ้าท่ีสอดคล้องตาม

(ร่าง) พระราชบัญญัติทรัพยากรน ้า พ.ศ. .... ตามมาตรา ๒๖ – มาตรา ๓๖ ได้ก้าหนดให้มีคณะกรรมการลุ่มน ้า
ประจ้าลุ่มน ้า ซึ่งประกอบด้วย 

    (๑) กรรมการลุ่มน ้าโดยต้าแหน่ง ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัดในเขตลุ่มน ้านั น ผู้แทนกรม
ชลประทาน ผู้แทนกรมประมง ผู้แทนกรมเจ้าท่า ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ ผู้แทนกรมทรัพยากรน ้าบาดาล ผู้แทน
กรมป่าไม้ ผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ผู้แทนกรมท่ีดิน ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย และผู้แทนกรมโรงงาน 

    (๒) กรรมการลุ่มน ้าผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตลุ่มน ้านั น จังหวัดละหนึ่งคน 

   (๓)  กรรมการ ลุ่มน ้ า ผู้แทนองค์กร ผู้ใ ช้น ้ า ใน เขตลุ่มน ้ านั น ท่ีมาจ ากภาคเกษตรกรรม 
ภาคอุตสาหกรรม และภาคพาณิชยกรรม ภาคละสามคน 

   (๔) กรรมการลุ่มน ้าผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับทรัพยากรน ้า จ้านวนสามคน 
   ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตาม (๑) เลือกกันเองเพื่อเป็นประธานกรรมการลุ่มน ้า และให้คณะกรรมการ

ลุ่มน ้าเลือกกรรมการลุ่มน ้าอีกสองคนเป็นรองประธานกรรมการลุ่มน ้า 
   ให้ผู้อ้านวยการส้านักงานทรัพยากรน ้าภาคในเขตลุ่มน ้านั นเป็นกรรมการลุ่มน ้าและเลขานุการและ

ให้ผู้อ้านวยการส้านักงานทรัพยากรน ้าภาคแต่งตั งข้าราชการของส้านักงานทรัพยากรน ้าภาคอีกไม่เกินสองคนเป็น
ผู้ช่วยเลขานุการ 
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ดังนั น ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน ้า พ.ศ. .... จึงมีผลกระทบทางการเมืองและการปกครองในเชิง
บวกเพื่อให้การปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการลุ่มน ้าสามารถด้าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงต้องก้าหนดให้มี
ผู้ว่าราชการจังหวัดในเขตลุ่มน ้าเป็นประธานกรรมการลุ่มน ้า เพื่อประสานการด้าเนินงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ 
ทั งภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรผู้ใช้น ้า ประชาชนใน    แต่ละลุ่มน ้า เพื่อ
ประโยชน์ร่วมกันในการบริหารจัดการ การบ้ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน ้า รวมทั งมีอ้านาจ
หน้าท่ีของคณะกรรมการลุ่มน ้า ในการจัดท้าแผนแม่บทและการจัดท้าแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาน ้าท่วมและน ้า
แล้ง การควบคุมการใช้น ้า การจัดสรรน ้า การไกล่เกล่ียและชี ขาดข้อพิพาทในระหว่างผู้ใช้น ้า การอนุญาตให้มีการผัน
น ้า ซึ่งอ้านาจดังกล่าวจะมีการด้าเนินงานเพื่อประสานงานระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้การบริหารจัดการ
น ้าของประเทศ ด้าเนินไปอย่างเป็นระบบและเป็นธรรมบนพื นฐานของการมีส่วนร่วมของประชาชน 
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บทท่ี ๕ 

ข้อสังเกตและข้อเสนอ 

เพ่ือการเตรียมการเพ่ือรองรับการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาลุ่มน ้าและกฎกระทรวง 

การน าข้อเสนอท่ีเป็นประโยชน์ของประชาชนท่ีได้จากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในเวที
ประชุมและการน าเสนอร่าง พรบ.ทรัพยากรน  า พ.ศ. ....ของกลุ่มงานนิติการ กรมทรัพยากรน  าใน ๕ ภูมิภาคท่ัว
ประเทศไปปรับให้ตรงตามความต้องการของประชาชน ท าให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนและการยอมรับร่าง
พระราชกฤษฎีกา ก าหนดลุ่มน  าและกฎกระทรวงท่ีจะออกตามมา และแสดงให้เห็นถึงความจริงใจในการรับฟัง
ความคิดเห็นของภาคประชาชนว่ามิใช่เพียง “การสร้างความชอบธรรม” ในการออกกฎหมายของทางราชการ
เท่านั น และสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามในการระดมความคิดเห็นของทั ง ๓ ส่วน คือ ภาครัฐ ภาคประชาชน
และนักวิชาการ  โดยวัตถุประสงค์หลักของการออกพรบ.ทรัพยากรน  า พ.ศ. ....และพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขต
ลุ่มน  าคือ เพื่อให้ “มีมาตรการควบคุมและบริหารแหล่งน  า  ท่ีดินท่ีต่อเนื่องกับแหล่งน  า  และทรัพยากรธรรมชาติ
อื่นท่ีเกี่ยวข้องกับน  า  โดยให้มีองค์การบริหารการใช้น  าในระดับชาติ  และระดับท้องถิ่นเพื่อวางนโยบายและก ากับ
ดูแลการจัดการเกี่ยวกับทรัพยากรน  าให้เป็นไปด้วยความรอบคอบและเหมาะสม  ตลอดจนการก าหนดมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน  า  ปัญหาน  าท่วม  การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรน  าอย่างถาวร” แต่
ทั งนี ยังมีข้อคัดค้านจากหน่วยงานภาคประชาชนในบางประเด็น เนื่องจากการขัดผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน ดังนั น
เพื่อป้องกันปัญหาและข้อขัดแย้งในประเด็นส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้ พรบ.ทรัพยากรน  า พระราชกฤษฎีกาและ
กฎกระทรวงต่างๆ  ในการบริหารจัดการทรัพยากรน  า จึงขอเสนอดังนี  

๑) ก่อนการประกาศใช้ พรบ.ทรัพยากรน  า พระราชกฤษฎีกาและกฎกระทรวงต่างๆ ภาครัฐความ
สร้างความเข้าใจกับประชาชนในประเด็นท่ีเป็นข้อห่วงกังวลของประชาชน เช่น การจ ากัด ประเภทการใช้น  า การ
รวมกลุ่มผู้ใช้น  าท่ีอาจเปล่ียนแปลงจากกลุ่มผู้ใช้น  าตามจารีตประเพณีแบบเดิม เช่น เหมือง ฝาย ต่างๆ 

๒) ก่อนการประกาศใช้ พรบ.ทรัพยากรน  า พระราชกฤษฎีกาและกฎกระทรวงต่างๆ ควรก าหนด
เกณฑ์การใช้น  าท่ีเหมาะสมและเป็นธรรมส าหรับการใช้น  าภาคต่างๆ ทั งเพื่อตอบสนองความจ าเป็นพื นฐานด้าน
เกษตรกรรมและอุปโภคบริโภค  โดยจัดล าดับความส าคัญของประเภทการใช้น  าในแต่ละพื นท่ีให้เหมาะสมกับน  า
ต้นทุนของทุกลุ่มน  าเพื่อการใช้น  าอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ภายใต้กติกาการจัดสรรน  าท่ีชัดเจน  

๓) ภาครัฐควรก าหนดทิศทางท่ีชัดเจนในการจัดหาน  าและพัฒนาแหล่งน  า เพื่อจัดหาน  าต้นทุนท่ี
สอดคล้องกับศักยภาพและความต้องการ  มีคุณภาพเหมาะสมส าหรับทุกกิจกรรม  โดยค านึงถึงการอนุรักษ์
ทรัพยากรน  าธรรมชาติอื่นๆ และส่ิงแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องเป็นส าคัญ  

๔) พัฒนาและประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องน  าทุกลุ่มน  า ในหลักสูตรการศึกษาเพื่อปลูกฝังสร้าง
จิตส านึกให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของน  า ตั งแต่เยาว์วัย สร้างเข้าใจความส าคัญของการใช้น  าอย่างมี



 

~ ๕๐ ~ 
 

ประสิทธิภาพ  ตระหนักถึงความจ าเป็นและหน้าท่ีในการดูแลรักษาสภาพส่ิงแวดล้อมของแหล่งน  าธรรมชาติและ
แหล่งน  าท่ีสร้างขึ น และควรเปิดเผย ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและหน่วยงานในแต่ละพื นท่ีทราบข้อมูลปริมาณ
น  า สภาพธรรมชาติของแหล่งน  าและปริมาณความต้องการใช้น  าในแต่ละลุ่มน  า แต่ละประเภท ในแต่ละเดือนอย่าง
ง่ายเพื่อสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วม รวมถึงจัดกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจและการใช้น  าต่างๆ 

๕) สนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วม พร้อมทั งก าหนดรูปแบบการมีส่วนร่วม สิทธิและหน้าท่ีอย่าง
ของประชาชน องค์กรเอกชน และหน่วยงานของรัฐในการบริหารจัดการทรัพยากรน  าอย่างชัดเจน ทั งการใช้
น  า  การดูแลรับผิดชอบ  การอนุรักษ์แหล่งน  า  และการตรวจสอบดูแลคุณภาพน  า  เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน  าอย่างมีประสิทธิภาพ 

๖) เร่งรัดให้มีการวางแผนการบรรเทาและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งทั งการเตือนภัยและ
ก าหนดแนวทางการบรรเทาและการฟื้นฟูบูรณะภายหลังการเกิดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ  และเป็นธรรม โดย
ค านึงถึงการใช้ท่ีดินและทรัพยากรธรรมชาติท่ีเกี่ยวข้องในลักษณะยึดโยงเป็นลุ่มน  า 

๗) สนับสนุน งบประมาณส าหรับแผนปฏิบั ติก ารตามนโยบาย  รวม ทั ง กา รวิ จัย  การ
ประชาสัมพันธ์  การรวบรวมข้อมูลข่าวสาร และการถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับเรื่องน  าต่อสาธารณชนทุกลุ่มน  า 
อย่างเพียงพอ ต่อเนื่องและเท่าเทียม โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณลุ่มน  าชายแดนและลุ่มน  าระหว่างประเทศ 

๘) หลังจากท่ีกฎหมาย พรบ.ทรัพยากรน  าผ่านการพิจารณาแล้วเสร็จ ไม่ควรจัดแบ่งเขตลุ่มน  าหรือ
เปล่ียนช่ือลุ่มน  าใหม่ ท่ีผิดจากชุดระเบียนข้อมูล ระบบลุ่มน  าและเขตการปกครองของประเทศไทย ของกรม
ทรัพยากรน  า เนื่องจากเป็นแผนท่ีชุดนี ใช้เป็นแนบท้ายพระราชกฤษฎีกาและท่ีมาของการแบ่งเขต ๒๕ ลุ่มน  าใน
ปัจจุบันเป็นการแบ่งตามหลักอุทกวิทยาท่ีถูกต้องของคณะกรรมการอุทกวิทยาแห่งชาติ หากจ าเป็นแก้ไขเพื่อการ
ประโยชน์ต่อบริหารจัดการทรัพยากรน  า ควรมีจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและปฏิบัติตามประชามติ
อย่างแท้จริง โดยเฉพาะลุ่มน  าชายแดนระหว่างประเทศ เพราะอาจกระทบเรื่องเส้นปักปันชายแดน และทุกครั งท่ี
แก้ไขแผนท่ีแนบท้ายต้องแก้ไขพระราชกฤษฎีกาในลุ่มน  าท่ีเกี่ยวข้องก่อนประกาศใช้ใหม่ทุกครั ง 

๙) ควรให้คณะกรรมการลุ่มน  าแต่ละลุ่มน  า รับฟังความคิดเห็นของประชาชนในลุ่มน  าก่อน การ
ก าหนดปริมาณการใช้น  าแต่ละประเภท ในสาขาอาชีพท่ีแตกต่าง โดยตัวแปรส าคัญขึ นอยู่กับปริมาณน  าต้นทุนใน
แต่ละลุ่มน  า ยกตัวอย่าง ชาวนาจังหวัดเชียงใหม่ใช้ปริมาณน  าท านาต่างจากปริมาณท่ีชาวนาภาคใต้ใช้ เพื่อการ
สร้างการยอมรับ ลดความขัดแย้ง รวมถึงกรณีมีโครงการผันน  าและการด าเนินการท่ีมีผลกระทบข้ามลุ่มน  า 

๑๐) ภายหลังการผ่านร่าง พรบ.ทรัพยากรน  าควรประชุมหน่วยงานทั งหมดท่ีมีภารกิจหน้าท่ีเกี่ยวข้อง
กับน  าทั งภาคประชาชนและหน่วยงานราชการทั ง  ๒๕ แห่ง เพื่อท าความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีท่ีจัดแบ่งตาม
อ านาจใน พรบ.ทรัพยากรน  า ร่างพระราชกฤษฎีกา และกฎกระทรวงท่ีจะออกตามมาเพื่อความเข้าใจและการ
ปฏิบัติท่ีถูกต้องตรงกันและไม่สับสน ทับซ้อน มีเอกภาพและเพื่อประสิทธิภาพในการใช้กฎหมายและประสิทธิผล
ในการบริหารจัดการน  าในภาพรวมของประเทศอย่างยั่งยืน 



 

~ ๕๑ ~ 
 

                                                                                              (เอกสารแนบ๑) 
๑.กฎหมายที่เก่ียวข้องกับน ้า  

 
วัตถุประสงค์
ที่เก่ียวกับน ้า 

กฎหมายที่เก่ียวข้อง พื นที่บังคับใช ้ องค์กร 

๑. การใช้น  า
เพื่อ
การเกษตร 

พ.ร.บ.การชลประทานราษฎร์  พ.ศ.
๒๔๘๒ 

พ.ร.บ.การชลประทานราษฎร์ (ฉบับท่ี
๒) พ.ศ. ๒๕๒๓ 

พ.ร.บ.การชลประทานราษฎร์ (ฉบับท่ี 
๓) พ.ศ.๒๕๒๖ 

พ.ร.บ.การชลประทานหลวง พ.ศ.
๒๔๘๕ 

พ.ร.บ.การชลประทานหลวง (ฉบับท่ี 
๒) พ.ศ.๒๔๙๗ 

พ.ร.บ.การชลประทานหลวง (ฉบับท่ี 
๓) พ.ศ.๒๕๐๗ 

พ.ร.บ.การชลประทานหลวง (ฉบับท่ี
๔) พ.ศ.๒๕๑๘ 

พ.ร.บ.คันและคูน  า พ.ศ.๒๕๐๕ 

พ.ร.บ.รักษาคลอง ร.ศ.๑๒๑ 

พ.ร.บ.ส าหรับการก าจัดผักตบชวา 
พ.ศ..๒๔๕๖ 

พ.ร.บ.การจัดรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม 
พ.ศ.๒๕๑๗ 

พ.ร.บ.การปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม 
พ.ศ.๒๕๑๘ 

เขตชลประทานท่ีราษฎรได้จัด
ขึ น 

  

  

เขตชลประทาน 

  

  

  

คัน, คูน  า 

ทางน  า, คลอง, คูน  า 

  

เขตโครงการจัดรูปท่ีดิน 

- 

  

  

- 

  

  

  

- 

- 

  

คณะกรรมการจัดรูป
ท่ีดินกลาง 

๒. การใช้น  า 

ในภาค 

อุตสาหกรรม 

พ.ร.บ.การชลประทานหลวง พ.ศ.
๒๔๘๕ 

พ.ร.บ.น  าบาดาล พ.ศ.๒๕๒๐ 

พ.ร.บ.การนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ.๒๕๒๒ 

พ.ร.บ.แร่ พ.ศ.๒๕๑๐ 

เขตชลประทาน 

เขตน  าบาดาล 

เขตนิคมอุตสาหกรรม 

  

เขตควบคุมแร่, เขตเหมืองแร่, 

- 

คณะกรรมการน  า
บาดาล 

คณะกรรมการนิคม
อุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย 
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~ ๕๒ ~ 
 

เขตแต่งแร่ และเขตโลหะกรรม - 

๓. การใช้น  า
เพื่อการผลิต
พลังงาน 

พ.ร.บ.การชลประทานหลวง พ.ศ.
๒๔๘๕ 

พ.ร.บ.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย พ.ศ.๒๕๑๑ 

พ.ร.บ.การพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน 
พ.ศ.๒๕๓๕ 

เขตชลประทาน 

เขตการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 

 เขตพลังงาน 

- 

คณะกรรมการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย 

คณะกรรมการพลังงาน
แห่งชาติ 

๔. การใช้น  า
เพื่อการ
สาธารณูปโภ
ค 

พ.ร.บ.การพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน 
พ.ศ.๒๕๓๕ 

พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ 

พ.ร.บ.สุขาภิบาล พ.ศ.๒๔๙๖ 

พ.ร.บ.การประปานครหลวง พ.ศ.
๒๕๑๐ 

พ.ร.บ.การประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ.
๒๕๒๒ 

พ.ร.บ.น  าบาดาล พ.ศ.๒๕๒๐ 

พ.ร.บ.ลักษณะการปกครองท้องท่ี 
พ.ศ.๒๔๕๗ 

  

พ.ร.บ.สาธารณะสุข พ.ศ.๒๔๘๔ 

พ.ร.บ.การนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ.๒๕๒๒ 

พ.ร.บ.จัดรูปท่ีดินเพื่อการเกษตรกรรม 
พ.ศ.๒๕๑๗ 

พ.ร.บ.รักษาคลอง ร.ศ.๑๒๑ 

พ.ร.บ.รักษาคลองประปา พ.ศ.๒๕๒๖ 

พ.ร.บ.การชลประทานราษฎร์ พ.ศ.
๒๔๘๒ 

พ.ร.บ.การชลประทานหลวง พ.ศ.
๒๔๘๕ 

พ.ร.บ.การพลังงานแห่งชาติ พ.ศ.
๒๔๙๖ 

เขตการพลังงาน 

เขตเทศบาล 

เขตสุขาภิบาล 

เขตการประปานครหลวง 

เขตการประปาส่วนภูมิภาค 

เขตน  าบาดาล 

เขตหมู่บ้าน, อ าเภอ 

  

เขตแหล่งน  า, ทางระบายน  า 

เขตการนิคมอุตสาหกรรม 

  

เขตโครงการจัดรูปท่ีดิน 

ทางน  า, ล าคลอง, คู 

เขตคลองประปา 

เขตการชลประทานของราษฎร 

ทางน  า, เขตชลประทาน 

เขตการพลังงาน 

คณะกรรมการพลังงาน
แห่งชาติ 

เทศบาลต าบล, เมือง, 
นคร 

คณะกรรมการ
สุขาภิบาล 

คณะกรรมการประปา
นครหลวง 

คณะกรรมการประปา
ส่วนภูมิภาค 

คณะกรรมการน  า
บาดาล 

คณะกรรมการหมู่บ้าน, 
ต าบล, 

อ าเภอ 

- 

คณะกรรมการนิคม
อุตสาหกรรม 

แห่งประเทศไทย 

คณะกรรมการจัดรูป
ท่ีดินกลาง 

- 

 

-คณะกรรมการ
พลังงานแห่งชาติ 
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~ ๕๓ ~ 
 

๕. การใช้น  า
ในการ
ประมง 

พ.ร.บ.การประมง พ.ศ.๒๔๙๐ แม่น  า, ล าคลอง - 

๖. การใช้น  า
เพื่อการ
คมนาคม 

พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ 

พ.ร.บ.สุขาภิบาล พ.ศ.๒๔๙๕ 

พ.ร.บ.เรือไทย พ.ศ.๒๔๘๑ 

พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน  าไทย พ.ศ.
๒๔๕๖ 

  

พ.ร.บ.การท่าเรือแห่งประเทศไทย 
พ.ศ.๒๔๙๔ 

  

พ.ร.บ.ป้องกันเรือโดนกนั พ.ศ.๒๕๒๒ 

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๖๘ 
เรื่องการควบคุมการจอดเรือ 

พ.ร.บ.รักษาคลอง ร.ศ.๑๒๑ 

พ.ร.บ.ส าหรับการก าจัดผักตบชวา 
พ.ศ.๒๔๕๖ 

พ.ร.บ.การชลประทานหลวง พ.ศ.
๒๔๘๕ 

เขตเทศบาล 

เขตสุขาภิบาล 

น่านน  าไทย, น่านน  าประมง 

น่านน  าไทย, คลอง, แม่น  า, บึง, 

อ่างเก็บน  า 

เขตการท่าเรือ 

  

น่านน  าไทย, ทะเลหลวง 

แม่น  าล าคลอง 

  

แม่น  า, ล าคลอง, คู 

แม่น  า 

เขตพื นท่ีชลประทาน 

เทศบาลต าบล, เมือง, 
นคร 

คณะกรรมการ
สุขาภิบาล 

- 

- 

  

คณะกรรมการของการ
ท่าเรือ 

แห่งประเทศไทย 

- 

- 

  

- 

- 

- 

๗. การ
อนุรักษ์
ทรัพยากรน  า 

พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ 

พ.ร.บ.น  าบาดาล พ.ศ.๒๕๒๐ 

พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ.๒๕๓๕ 

พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน  าไทย พ.ศ.
๒๔๕๖ 

  

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๖๘ 
เรื่องการควบคุมการจอดเรือ 

พ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ.๒๔๘๔ 

 

 

เขตอนุรักษ์และพื นท่ีคุ้มครอง
ส่ิงแวดล้อม 

เขตน  าบาดาล 

เขตโรงงาน 

น่านน  าไทย, คลอง, แม่น  า, บึง,
อ่างเก็บน  า 

แม่น  า, คลอง 

  

เขตแหล่งน  า, ทางระบายน  า 

คณะกรรมการ
ส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ 

คณะกรรมการน  า
บาดาล 

- 

- 

  

- 
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~ ๕๔ ~ 
 

๘. การ
ป้องกันและ
แก้ไขมลพิษ
ทางน  า 

พ.ร.บ.การนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ.๒๕๒๒ 

พ.ร.บ.รักษาคลอง ร.ศ.๑๒๑ 

พ.ร.บ.รักษาคลองประปา พ.ศ.๒๕๒๖ 

พ.ร.บ.ส าหรับการก าจัดผักตบชวา 
พ.ศ.๒๔๕๖ 

พ.ร.บ.การชลประทานหลวง พ.ศ.
๒๔๘๕ 

พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๔ 

พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ 

พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.
๒๕๓๕ 

พ.ร.บ.แร่ พ.ศ.๒๕๑๐ 

เขตการนิคมอุตสาหกรรม 

  

ทางน  า, ล าคลอง, คู 

เขตคลองประปา 

แม่น  า 

เขตพื นท่ีชลประทาน 

เขตอุทยานแห่งชาติ 

เขตป่าสงวน 

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 

เขตควบคุมแร่, เขตเหมืองแร่, 
เขตแต่งแร่, เขตโลหกรรม 

คณะกรรมการการนิคม
อุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย 

- 

- 

- 

- 

คณะกรรมการอุทยาน
แห่งชาติ 

- 

- 

- 
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ร�างฯ ท่ี สคก. ตรวจพิจารณาแล�ว 
เรื่องเสร็จท่ี ../.... 

 
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 
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