
 หนา   ๑๕ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๓๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

ประกาศกรมทรัพยากรน้ํา 
เร่ือง  โครงสรางและการจัดองคกร  อํานาจหนาที่  วิธีการดําเนินงาน 
และสถานที่ติดตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสารของกรมทรัพยากรน้ํา 

 

 

ตามความในมาตรา   ๗  แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐  

กําหนดใหหนวยงานของรัฐตองสงขอมูลขาวสารของราชการตามมาตรา  ๗  (๑)  (๒)  และ  (๓)   

ลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา  นั้น 

กรมทรัพยากรน้ํา  จึงประกาศโครงสรางและการจัดองคกร  อํานาจ  หนาที่  วิธีดําเนินงาน  

และสถานที่ติดตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสารของกรมทรัพยากรน้ํา  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ กรมทรัพยากรน้ํา  มีภารกิจเกี่ยวกับการเสนอแนะในการจัดทํานโยบายและแผน  

และมาตรการที่เกี่ยวของกับกรมทรัพยากรน้ํา  บริหารจัดการ  พัฒนา  อนุรักษ  ฟนฟู  รวมทั้งควบคุม  

ดูแล  กํากับ  ประสาน  ติดตาม  ประเมินผล  และแกไขปญหาเกี่ยวกับทรัพยากรน้ํา  พัฒนาวิชาการ  

กําหนดมาตรฐาน   และถายทอดเทคโนโลยีดานทรัพยากรน้ํา  ทั้งระดับภาพรวมและระดับลุมน้ํา   

เพื่อการจัดการทรัพยากรน้ําที่เปนเอกภาพและยั่งยืน  โดยกําหนดใหมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) เปนหนวยงานหลักในการเสนอแนะนโยบาย  แผนแมบท  และมาตรการในการบริหาร

จัดการ  พัฒนา  อนุรักษ  ฟนฟู  การใชประโยชนและการแกไขปญหาเกี่ยวกับทรัพยากรน้ํา  รวมทั้ง

กํากับและประสานใหเกิดการนําไปสูการปฏิบัติ 

(๒) กําหนดแนวทาง  ในการจัดทําแผนปฏิบัติการในการบริหารจัดการ  พัฒนา  อนุรักษ  

ฟนฟูทรัพยากรน้ํา  โดยการมีสวนรวมของประชาชน 

(๓) ศึกษา  วิจัย  พัฒนา  อนุรักษ  และฟนฟูทรัพยากรน้ํา 

(๔) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําตามนโยบาย  แผนแมบท  แผนปฏิบัติการ

และมาตรการที่ไดกําหนดไวทั้งในระดับประเทศ  และระดับลุมน้ํา 

(๕) พัฒนาระบบฐานขอมูลและเครือขายขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับทรัพยากรน้ํา 

(๖) กําหนดหรือเสนอแนะใหมีการปรับปรุงหรือแกไขเพิ่มเติมกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ในการ

บริหารจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศ 
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(๗) สงเสริม  เผยแพร  ประชาสัมพันธ  และถายเทคโนโลยีเกี่ยวกับทรัพยากรน้ํา  รวมทั้ง

รณรงคทําความเขาใจกับองคกรและผูมีสวนไดเสีย  เพื่อปลูกจิตสํานึกใหตระหนักถึงคุณคาความสําคัญ

ของทรัพยากรน้ํา 

(๘) ประสานความรวมมือกับตางประเทศและองคการระหวางประเทศเกี่ยวกับทรัพยากรน้ํา 

(๙) สงเสริม  สนับสนุน  และใหคําปรึกษาดานเทคนิควิชาการ  มาตรฐาน  และกฎเกณฑ

เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําแกหนวยงานของรัฐและองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(๑๐) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกรม  หรือตามที่

กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

ขอ ๒ กรมทรัพยากรน้ํา  มีโครงสรางดังตอไปนี้ 

(๑) สํานักงานเลขานุการกรม 

(๒) ศูนยปองกันวิกฤติน้ํา 

(๓) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ํา 

(๔) สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ํา 

(๕) สํานักบริหารจัดการน้ํา 

(๖) สํานักประสานความรวมมือระหวางประเทศ 

(๗) สํานักพัฒนาแหลงน้ํา 

(๘) สํานักวิจัย  พัฒนา  และอุทกวิทยา 

(๙) สํานักสงเสริมและประสานมวลชน 

(๑๐) สํานักอนุรักษและฟนฟูแหลงน้ํา 

(๑๑) - (๑๘)  สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค  ๑ - ๘ 

(๑๙) กลุมงานที่รายงานตรงตออธิบดี 

 -  กลุมตรวจสอบภายใน 

 -  กลุมงานนิติการ 

 -  กลุมพัฒนาระบบบริหาร 

ขอ ๓ อํานาจหนาที่และวิธีดําเนินงานของสวนราชการในกรมทรัพยากรน้ํา  โดยสรุป

ดังตอไปนี้ 
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(๑) สํานักเลขานุการกรม  มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของกรม  และราชการอื่น 

ที่มิไดแยกใหเปนอํานาจหนาที่ของสํานักหรือสวนราชการใดโดยเฉพาะ  อํานาจหนาที่ดังกลาว 

ใหรวมถึง 

 (ก) ปฏิบัติงานสารบรรณของกรม 

 (ข) จัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของกรม 

 (ค) ดําเนินงานเกี่ยวกับการเงิน  การบัญชี  การงบประมาณ  การพัสดุ  อาคารสถานที่ 

และยานพาหนะของกรม 

 (ง) ดําเนินการเกี่ยวกับงานชวยอํานวยการ  งานเลขานุการ  และงานประสานราชการ

ของกรม 

 (จ) ดําเนินการเผยแพรและประชาสัมพันธงานของกรม 

 (ฉ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือ 

ที่ไดรับมอบหมาย 

(๒) ศูนยปองกันวิกฤติน้ํา  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

 (ก) ศึกษา  วิเคราะห  และกําหนดพื้นที่เส่ียงภัยเกี่ยวกับน้ํา 

 (ข) เสนอแนะแนวทาง  แผนแมบท  มาตรการ  รวมทั้งประสานการนําแผนไปสูการ

ปฏิบัติในการปองกันและแกไขวิกฤติน้ํา 

 (ค) สรางระบบเฝาระวัง  ปองกัน  และเตือนภัย 

 (ง) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือ 

ที่ไดรับมอบหมาย 

(๓) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ํา  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

 (ก) ศึกษา  ออกแบบ  และพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรและบริหารจัดการระบบ

เครือขาย  และเปนศูนยขอมูลของกรม 

 (ข) พัฒนาระบบสารสนเทศดานทรัพยากรน้ํา 

 (ค) ใหบริการและเผยแพรขอสนเทศทรัพยากรน้ํา 

 (ง) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานหนวยงานอื่นที่ เกี่ยวของหรือ   

ที่ไดรับมอบหมาย 
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(๔) สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ํา  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

 (ก) เสนอแนะนโยบาย  แผนแมบท  และมาตรการเกี่ยวกับการบริหารจัดการ  พัฒนา  

อนุรักษ  ฟนฟูทรัพยากรน้ําและแกไขปญหาวิกฤติน้ํา 

 (ข) เสนอแนะแนวทาง  กรอบแผนงาน  และมาตรการในการจัดทําแผนปฏิบัติการ

เกี่ยวกับทรัพยากรน้ํา 

 (ค) พิจารณา  กลั่นกรอง  เสนอแนะ  และประสานแผน 

 (ง) ปฏิบัติงานในฐานะฝายเลขานกุารของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับ

ทรัพยากรน้ํา 

 (จ) ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 

 (ฉ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือ 

ที่ไดรับมอบหมาย 

(๕) สํานักบริหารจัดการน้ํา  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

 (ก) พัฒนาวิชาการ  มาตรฐาน  รูปแบบ  หลักเกณฑ  และเทคโนโลยีเกี่ยวกับการบริหาร

จัดการน้ํา  รวมทั้งการพัฒนาระบบและบํารุงรักษาระบบเพื่อการอุปโภคบริโภค  อุตสาหกรรม  

ทองเที่ยวและอื่น ๆ   

 (ข) ใหการสนับสนุนและคําปรึกษาดานเทคนิควิชาการ  และมาตรฐานหลักเกณฑ 

ดานบริหารจัดการน้ําแกหนวยงานของรัฐ  องคกรปกครองสวนทองถิ่น  และประชาชน 

 (ค) ตรวจสอบ  กํากับ  ดูแลกิจการประปาสัมปทาน 

 (ง) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือ 

ที่ไดรับมอบหมาย 

(๖) สํานักประสานความรวมมือระหวางประเทศ  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

 (ก) ประสานความรวมมือ  แลกเปลี่ยนความรู  ขอมูลขาวสาร  เทคนิควิชาการ  และ

บุคลากรกับตางประเทศและองคการระหวางประเทศ 

 (ข) ปฏิบัติงานในฐานะฝายเลขานุการของคณะกรรมการโครงการพัฒนาลุมแมน้ําโขง  

และคณะกรรมการระหวางประเทศของฝายไทย 
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 (ค) ถายทอดประสบการณ   เทคนิควิชาการจากเวทีการประชุมระหวางประเทศ 
มาเผยแพรใหแกผูเกี่ยวของในกรมและผูมีสวนไดเสียอื่น 

 (ง) ติดตอประสานงาน  เขารวมเจรจา  เตรียมการตาง ๆ  เกี่ยวกับโครงการความรวมมือ
โครงการเงินกูและโครงการความชวยเหลือจากตางประเทศของกรม 

 (จ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือ 
ที่ไดรับมอบหมาย 

(๗) สํานักพัฒนาแหลงน้ํา  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
 (ก) ศึกษา  ประเมินศักยภาพและวิเคราะหความเหมาะสมของโครงการ   กําหนด

หลักเกณฑ  รูปแบบ  และวางระบบโครงขายการพัฒนา  บริหารจัดการ  ปรับปรุง  บํารุงรักษา 
 (ข) พัฒนาและจัดทํามาตรฐาน  ขอกําหนด  หลักเกณฑ  และคูมือดานการพัฒนาและ

บริหารจัดการแหลงน้ํา 
 (ค) เฝาระวัง  กํากับ  ดูแล  ตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาและบริหารจัดการแหลงน้ํา 
 (ง) ใหการสนับสนุนและคําปรึกษาดานเทคนิควิชาการ  การพัฒนาและบํารุงรักษาแหลงน้ํา

ใหกับหนวยงานระดับภาค  คณะกรรมการลุมน้ํา  หนวยงานของรัฐ  และองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 (จ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือ 

ที่ไดรับมอบหมาย 
(๘) สํานักวิจัย  พัฒนา  และอุทกวิทยา  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
 (ก) ศึกษา  วิจัยดานอุทกวิทยา  และจัดทําแผนที่อุทกวิทยา 
 (ข) ศึกษา  วิจัย  เพื่อพัฒนาองคความรู  รูปแบบ  และเทคโนโลยีเกี่ยวกับการบริหาร

จัดการทรัพยากรน้ํา 
 (ค) วิเคราะหปริมาณและคุณภาพน้ําในภาพรวม  วางแผน  พัฒนา  ทดสอบวัสดุอุปกรณ

ในการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 
 (ง) วิเคราะหและรวบรวมขอมูลและสถิติตาง ๆ  ดานอุทกวิทยา 
 (ฉ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือ 

ที่ไดรับมอบหมาย 
(๙) สํานักสงเสริมและประสานมวลชน  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
 (ก) สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการ  อนุรักษ  และฟนฟูทรัพยากรน้ํา 
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 (ข) สงเสริมการรวมกลุม  การมีสวนรวม  และการสรางเครือขายการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ํา 

 (ค) สงเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําโดยใชกลไกคณะกรรมการลุมน้ํา 

 (ง) พัฒนาใหความรูและเพิ่มทักษะแกบุคลากรดานทรัพยากรน้ํา  และดานอื่น ๆ  รวมทั้ง

รณรงคทําความเขาใจใหแกบุคลากรของหนวยงานของรัฐและประชาชนทั่วไป 

 (จ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือ 

ที่ไดรับมอบหมาย 

(๑๐) สํานักอนุรักษและฟนฟูแหลงน้ํา  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

 (ก) กําหนดรูปแบบ  หลักเกณฑ  จัดทําขอกําหนดในการอนุรักษ  ฟนฟู  และบํารุงรักษา  

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ําของแหลงน้ําธรรมชาติ  และปรับปรุงอาคารสิ่งกอสราง  แหลงน้ํา 

ที่มีอยูเดิมใหใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 (ข) กําหนดมาตรการและการปองกันเพื่อการอนุรักษ  ฟนฟู  และบํารุงแหลงน้ํา 

 (ค) เฝาระวังและควบคุมการใชและอนุรักษแหลงน้ําธรรมชาติทั้งในดานปริมาณและ

คุณภาพ 

 (ง) ใหการสนับสนุนและคําปรึกษาดานเทคนิควิชาการ  การอนุรักษ  ฟนฟู  และ

บํารุงรักษาแหลงน้ําใหกับคณะกรรมการลุมน้ํา  หนวยงานของรัฐ  องคกรปกครองสวนทองถิ่น  และ

ประชาชน 

 (จ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือ 

ที่ไดรับมอบหมาย 

(๑๑) - (๑๘)  สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค  ๑ - ๘  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

 (ก) สงเสริมสนับสนุนการจัดต้ังองคกรบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในระดับลุมน้ําและ

ทองถิ่น  โดยการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย 

 (ข) พัฒนา  เสริมสรางขีดความสามารถ  รวมทั้งเผยแพร  ประชาสัมพันธเกี่ยวกับการ

จัดการทรัพยากรน้ําแกผูมีสวนไดเสีย 

 (ค) จัดทําแผนปฏิบัติการบริหารจัดการ  รวมทั้งดําเนินการสํารวจออกแบบและพัฒนา

อนุรักษ  ฟนฟู  การใชประโยชนและการแกไขปญหาของลุมน้ํา 
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 (ง) พัฒนาระบบฐานขอมูลและเปนศูนยเครือขายขอมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับ 

การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในระดับลุมน้ํา 
 (จ) สงเสริม  สนับสนุน  และใหคําปรึกษาดานเทคนิควิชาการ  มาตรฐานและกฎเกณฑ

เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําแกหนวยงานของรัฐและองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 (ฉ) ปฏิบัติงานในฐานะฝายเลขานุการของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับ

ทรัพยากรน้ําในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
 (ช) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือ 

ที่ไดรับมอบหมาย 
(๑๙) กลุมงานที่รายงานตรงตออธิบดี 
 ๑๙.๑ กลุมงานตรวจสอบภายใน  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
   (ก) ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ  การบริหารการเงิน  

การบริหารพัสดุและทรัพยสิน  รวมทั้งการบริหารงานดานอื่น ๆ  ใหเปนไปตามนโยบาย  กฎหมาย  
ระเบียบ  ขอบังคับ  คําส่ัง  และมติคณะรัฐมนตรี 

   (ข) ตรวจสอบเกี่ยวกับการดําเนินงานตามแผนงาน  งานและโครงการ  และ/หรือ
แผนกลยุทธ  รวมทั้งตรวจสอบเกี่ยวกับกระบวนการปฏิบัติงานวาผลการดําเนินงานไดรับผลสําเร็จ 
ตามที่กําหนดไว 

   (ค) ประเมินผลการปฏิบั ติงานและเสนอแนะวิธีการหรือมาตรการในการ
ปรับปรุงแกไข  เพื่อปองปรามมิใหเกิดความเสียหายหรือการทุจริตร่ัวไหลเก่ียวกับการเงินหรือทรัพยสิน
ตาง ๆ  ของทางราชการ 

   (ง) การตรวจสอบวิเคราะห  รวมทั้งการประเมินความเพียงพอ  และประสิทธิผล
ของระบบการควบคุมภายในของสวนราชการ 

   (จ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย 

 ๑๙.๒ กลุมพฒันาระบบบริหาร  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
   (ก) พิจารณา   เสนอแนะและใหคําปรึกษาแกหัวหนาสวนราชการเกี่ยวกับ 

ยุทธศาสตรในการพัฒนาระบบบริหารภายในกรมใหสอดคลองกับแนวทางของสํานักงาน  ก.พ.ร.   
ซ่ึงครอบคลุมถึงการปรับบทบาทภารกิจและโครงสรางของสวนราชการ  การปรับกลไกวิธีการบริหาร
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ราชการ  วิธีการปฏิบัติงานของขาราชการ  ระบบบุคลากรภายในกรม  และการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม
คานิยมของขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ 

   (ข) ติดตามประเมินผลและจัดทํารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารราชการ
ในกรม 

   (ค) ประสานและดําเนินการรวมกับหนวยงานกลางตาง ๆ  และหนวยงานภายในกรม

เพื่อใหการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารราชการบรรลุตามวัตถุประสงค  เปาหมาย   

อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 ๑๙.๓ กลุมงานนิติการ  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

   (ก) ศึกษา  วิเคราะห  ตรวจสอบ  ปรับปรุงแกไข  นิติกรรมและสัญญาตาง ๆ  

ตลอดจนกระบวนการจัดซ้ือจัดจางกอนที่จะมีการเขาทําสัญญา  และตรวจสอบเอกสารอื่นใด  ซ่ึงมีผล

ผูกพันทางกฎหมายตอกรมทรัพยากรน้ํา 

   (ข) พิจารณาเงินคาชดเชยคางานสิ่งกอสรางตามสัญญาแบบปรับราคาได  (คา  K) 

   (ค) ดําเนินการเกี่ยวกับคดีแพง  คดีอาญา  คดีลมละลาย  โดยการรวบรวม

หลักฐานและใหความเห็นแกพนักงานสอบสวน/อัยการ  เพื่อดําเนินคดีทางแพง,  อาญา,  ลมละลาย   

และอนุญาโตตุลาการ 

   (ง) ดํา เนินการเกี่ ยวกับคดีปกครอง   โดยการรวบรวมเอกสารหลักฐาน 

เพื่อดําเนินการทางคดีปกครอง  ตลอดจนดําเนินการบังคับคดีแพงและคดีปกครอง 

   (จ) ศึกษา  วิเคราะห  วิจัยกฎหมาย  และยกราง  แกไข  เพิ่มเติม  ปรับปรุง

กฎหมายที่อยูในความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรน้ํา  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  ตลอดจนตรวจสอบ  

ทบทวน  ความถูกตองทางกฎหมาย  กรณีมีปญหาเกี่ยวกับบทบัญญัติกฎหมาย 

   (ฉ) ใหคําปรึกษา  ขอเสนอแนะ  แนะนํา  ในกรณีที่หนวยงานอื่นเปนผูยกราง

กฎหมาย  กฎกระทรวง  ประกาศกระทรวง  ซ่ึงกฎหมายหรือกฎดังกลาวนั้นอยูในความรับผิดชอบ  หรือ

มีสวนเกี่ยวของกับกรมทรัพยากรน้ํา 

   (ช) วินิจฉัย  ตีความ  ตอบขอหารือ  ใหคําปรึกษา  แนะนําเกี่ยวกับปญหา 

ทางกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ  คําส่ัง  กฎกระทรวง  และแนวปฏิบัติตาง ๆ  ที่อยูในความรับผิดชอบ

ของกรมทรัพยากรน้ํา 
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   (ซ) สงเสริมความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายทรัพยากรน้ํากับบุคลากรภายใน

กรมทรัพยากรน้ํา  หนวยงานที่เกี่ยวของ  และประชาชน 
   (ฌ) จัดทําระเบียบที่เกี่ยวของกับการประกอบกิจประปาสัมปทาน  ตลอดจน 

การตรวจสอบ  ตีความ  ใหคําปรึกษา  และดําเนินการทางกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบกิจการประปา
สัมปทาน 

   (ญ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย 

ขอ ๔ สถานที่ติดตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสารของกรมทรัพยากรน้ํา  มีดังนี้ 
  ๔.๑ สถานที่ ติดตอขอรับขอมูลขาวสารในกรุงเทพมหานคร   ติดตอไดที่  

ศูนยบริการขอมูลขาวสาร  (กลุมงานประชาสัมพันธ)  กรมทรัพยากรน้ํา  ชั้น  1  อาคารกรมทรัพยากรน้ํา  
เลขที่  ๑๘๐/๓  ถนนพระรามที่  ๖  เขตพญาไท  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๔๐๐  โทรศัพท  ๐-๒๒๗๑-๖๐๐๐  
โทรสาร  ๐-๒๒๗๑-๖๐๐๒  website  :  http://www.dwr.go.th  e-mail  address  :  dwr@dwr.go.th 

  ๔.๒ สถานที่ติดตอขอรับขอมูลขาวสารในสวนภูมิภาค  ติดตอไดที่  สํานักงาน
ทรัพยากรน้ําภาค  ๑ - ๘ 

    ๔.๒.๑ สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค  ๑  จังหวัดลําปาง  เลขที่  ๕๕๕  หมูที่  ๕  
ถนนลําปาง-หางฉัตร  ตําบลบอแฮว  จังหวัดลําปาง  ๕๒๑๐๐  โทรศัพท  ๐-๕๔๒๑-๘๖๐๒  โทรสาร  
๐-๕๔๒๒-๒๙๓๘  e-mail  address  :  dwr_r๑@yahoo.com  ,  wrdlp๑@gmail.com 

    ๔.๒.๒ สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค  ๒  จังหวัดสระบุรี  เลขที่  ๑๑๒  หมูที่  ๙  
ตําบลหนองยาว  อําเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  ๑๘๐๐๐  โทรศัพท  ๐-๓๖๒๒-๕๒๔๑  ,  ๐-๓๖๒๒-๕๒๔๔  
โทรสาร  ๐-๓๖๒๒-๕๒๔๑  e-mail  address  :  water๒_sb@yahoo.com  ,  water๒sb@yahoo.com 

    ๔.๒.๓ สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค  ๓  จังหวัดอุดรธานี  เลขที่  ๓๐๗  หมูที่  ๑๔  
ตําบลหนองนาคํา  อําเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  ๔๑๐๐๐  โทรศัพท  ๐-๔๒๒๙-๐๓๕๐  โทรสาร   
๐-๔๒๒๙-๐๓๔๙  e-mail  address  :  stp๓_๔๗@yahoo.com 

    ๔.๒.๔ สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค  ๔  จังหวัดขอนแกน  ถนนอนามัย  
ตําบลในเมือง  อําเภอเมือง  จังหวัดขอนแกน  ๔๐๐๐๐   โทรศัพท  ๐-๔๓๒๒-๑๗๑๔  โทรสาร   
๐-๔๓๒๒-๒๘๑๑  e-mail  address  :  topriverchi@hotmail.com 
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    ๔.๒.๕ สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค  ๕  จังหวัดนครราชสีมา  ถนนราชสีมา-
โชคชัย  ตําบลหนองบัวศาลา  อําเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา  ๓๐๐๐๐  โทรศัพท  ๐-๔๔๙๒-๐๒๕๕-๗  
โทรสาร  ๐-๔๔๙๒-๐๒๕๔  website  www.mun_basin๕yahoo.com 

    ๔.๒.๖ สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค  ๖  จังหวัดปราจีนบุรี  เลขที่  ๘๒๐  
ถนนปราจีนอนุสรณ  ตําบลหนาเมือง  อําเภอเมือง  จังหวัดปราจีนบุรี  ๒๕๐๐๐  โทรศัพท  ๐-๓๗๒๑-๓๖๓๘-๙  
โทรสาร  ๐-๓๗๒๑-๓๖๓๘-๙  ตอ  ๑๐๓  e-mail  address  :  resources๐๐๖@hotmail.com 

    ๔.๒.๗ สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค  ๗  จังหวัดราชบุรี  เลขที่  ๑๙๕  หมูที่  ๔  
ตําบลหวยไผ  อําเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี  ๗๐๐๐๐   โทรศัพท  ๐-๓๒๓๗-๐๔๐๕-๖  โทรสาร   
๐-๓๒๓๗-๐๔๐๘  e-mail  address  :  water_water๗@yahoo.com 

    ๔.๒.๘ สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค  ๘  จังหวัดสงขลา  เลขที่  ๕๑๖  หมูที่  ๖  
ตําบลควนลัง  อําเภอหาดใหญ  จังหวัดสงขลา  ๙๐๑๑๐  โทรศัพท  ๐-๗๔๒๕-๑๑๕๖-๗  โทรสาร   
๐-๗๔๒๕-๑๑๕๗  e-mail  address  :  water๘_sk@yahoo.com  ,  water๘_sk@thaimail.com 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

อดิศักด์ิ  ทองไขมุกต 
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา 


