
 

สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นตอรางกฎกระทรวงการอนุญาตการใชน้ําประเภทท่ีสองและประเภทท่ีสาม 
พ.ศ. .... 

 
ตามท่ีกรมทรัพยากรน้ํา ไดนํารางกฎหมายลําดับรองประกอบพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา  

พ.ศ. 2561 รับฟงความคิดเห็นผูมีสวนไดเสีย ผูทรงคุณวุฒิ เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับการจัดการทรัพยากรน้ํา  
ในภูมิภาค ๕ ภูมิภาค  

บัดนี้ ไดสิ้นสุดระยะเวลาการรับฟงความคิดเห็นแลว จึงขอรายงานสรุปผลการรับฟงความคิดเห็น
และขอเสนอแนะตอรางกฎหมายลําดับรองท่ีออกตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. 2561 ดังนี้  

 
๑. วิธีการในการรับฟงความคิดเห็น 

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟงความคิดเห็นและการมีสวนรวมของผูท่ีเก่ียวของในประเด็นของ
การกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขการออกกฎกระทรวงตามมาตรา 45 ในภูมิภาค ภาคละ 1 ครั้ง 
จํานวน 5 ครั้ง ประกอบดวย  

- การประชุมรับฟงความคิดเห็น ครั้งท่ี 1 วันท่ี 5 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.30 น.    
ณ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม มีผูเขารวมประชุมจํานวน 131 คน  

- การประชุมรับฟงความคิดเห็น ครั้งท่ี 2 วันท่ี 19 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.30 น.  
ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผูเขารวมประชุมจํานวน 115 คน  

- การประชุมรับฟงความคิดเห็น ครั้งท่ี 3 วันท่ี 2 เมษายน 2564 เวลา 09.00 – 16.30 น.     
ณ โรงแรมศรีอูทอง แกรนด โฮเต็ล จังหวัดสุพรรณบุรี มีผูเขารวมประชุมจํานวน 133 คน  

- การประชุมรับฟงความคิดเห็น ครั้งท่ี 4 วันท่ี 8 เมษายน 2564 เวลา 09.00 – 12.30 น.      
ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแกน มีผูเขารวมประชุม 125 คน  

- การประชุมรับฟงความคิดเห็น ครั้งท่ี 5 วันท่ี 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.30 น.
พ้ืนท่ีภาคตะวันออก โดยการประชุมผานระบบออนไลน Microsoft Teams มีผูเขารวมประชุมจํานวน 147 คน  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

การประชุมรับฟงความคิดเห็น ครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี 5 มีนาคม 2564 ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม)           
ณ โรงแรมดวงตะวัน มีผูเขารวมประชุมจํานวน 131 คน 

 

 
 

 
 



 

การประชุมรับฟงความคิดเห็นครั้งท่ี 2 เม่ือวันท่ี 19 มีนาคม 2564 ภาคใต (จังหวัดนครศรีธรรมราช)   
ณ โรงแรมทวินโลตัส มีผูเขารวมประชุมจํานวน 115 คน 

 

 
 

 
 

 



 

การประชุมรับฟงความคิดเห็นครั้งท่ี 3 เม่ือวันท่ี 2 เมษายน 2564 ภาคกลาง (จังหวัดสุพรรรบุร)ี         
ณ โรงแรมศรีอูทอง แกรนด โฮเต็ล มีผูเขารวมประชุมจํานวน 133 คน 

 

 
 

 
 
 



 

การประชุมรับฟงความคิดเห็นครั้งท่ี 4 เม่ือวันท่ี 8 เมษายน 2564 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ                  
(จังหวัดขอนแกน) ณ โรงแรมเจริญธานี มีผูเขารวมประชุมจํานวน 125 คน 

 

 
 

 



 

การประชุม รับฟงความคิดเห็น ครั้งท่ี 5 เม่ือวันท่ี 1 กรกฎาคม 2564  ภาคตะวันออก  
โดยการประชุมผานระบบออนไลน Microsoft Teams มีผูเขารวมประชุมจํานวน 147 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2. ประเด็นท่ีมีการแสดงความคิดเห็น ขอคัดคานหรือความคิดเห็นของหนวยงานและผูท่ีเกี่ยวของ  
ในแตละประเด็น และช้ีแจงเหตุผลรายประเด็น 

รางกฎกระทรวงการอนุญาตการใชน้ําประเภทท่ีสองและประเภทท่ีสาม พ.ศ. .... มีประเด็นท่ีมีการแสดง

ความคิดเห็น ดังนี้ 

ลําดับ
ท่ี 

ประเด็นท่ีมี
การแสดง

ความคิดเห็น 

ความเห็นของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

1 ขอเสนอแนะ นิยามการใชน้ําประเภทสาม ไมควรใชปริมาณน้ําอยางเดียวมาเปนหลักคิด 
ควรใชเง่ือนไขการผันน้ําจากแหลงอ่ืนดวยรวมดวยจึงจะเปนประเภทสาม 

 
2  ผูใชน้ําประเภทท่ีสามท่ีเปนกิจการขนาดใหญและใชน้ําปริมาณมาก นอกจาก

เปนกิจการขนาดใหญแลวจะตองใชน้ําปริมาณมากดวยหรือไม   
 

3  การใชน้ําประเภทท่ีสาม มุงใหความสําคัญของการขออนุญาตเพราะสง
กระทบ สวนการเก็บคาน้ําเปนประเด็นรอง 

 
4  รางพระราชบัญญัติไมสามารถลงรายละเอียดไดมากนัก  และในชั้น

กรรมาธิการพยายามท่ีจะไมแตะตองการใชน้ําในภาคการเกษตรหรือยังชีพ ไมเก็บคา
น้ํากับผูใชน้ําประเภทท่ีหนึ่งตามมาตรา 41 แตมีประเด็นวาแคไหนเพียงไรเปนการใช
เพ่ือการยังชีพ จึงใหเริ่มดําเนินการกับผูใชน้ําประเภทท่ีสองหรือประเภทท่ีสามกอน 

 
5  เสนอใหสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติรับฟงความคิดเห็นการกําหนดผูใช

น้ําประเภทท่ีสองและประเภทท่ีสามอีกครั้งกอนเสนอคณะกรรมการทรัพยากรน้ํา
แหงชาติ 

-คําวา “ภัยแลง” ควรมีนิยามชัดเจนในเชิงปริมาณ 
-คําวา “เพ่ือยังชีพ” มีนิยามหรือไม 
-คําวา “การเปลี่ยนแปลงกิจกรรม” ตองนิยามใหชัดเจน 
 

6  ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีรับผิดชอบควบคุม ดูแลทรัพยากรน้ํา
สาธารณะระหวางกรมชลประทานกับกรมทรัพยากรน้ํา เสนอใหใชใบอนุญาตเดิมตอจน
หมดอายุแทนการออกใบอนุญาตฉบับใหมใหแกผูรับใบอนุญาต 

 
7  ตามขอ 8 มาตรการขอรับใบอนุญาต ไมมีเรื่องสถานท่ีกักเก็บน้ํา ไม

สอดคลองกับมาตรา 47 วรรคสอง 
 
 

8  การขอรับใบอนุญาตเปนเพียงแหลงน้ําของกรมทรัพยากรน้ําเทานั้น ซ่ึง
นิยามแหลงน้ําของกรมทรัพยากรน้ํานี้แคบเกินไป สําหรับคําวา “แหลงน้ํา
สาธารณะ” ในพระราชบัญญัติน้ําฯ 



 

9  ข้ันตอนการขอใบอนุญาต ตองมีมาตรการปองกันการดึงเวลาทําใหคําขอให
ลาชาจากสาเหตุอ่ืนใด 

 
10  ระยะเวลาในการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต ควรใชเวลาให

กระชับท่ีสุด (ไมเกิน 1-2 เดือน) โดยอาจใชหนวยงาน Third party มาชวยลดภาระ 
(ตามรางกฎกระทรวงฯ ใชเวลาประมาณ 5 เดือน) 

 
11  ระยะเวลาในการพิจารณาคําขอพรอมเสนอความเห็นตออธิบดีใชเวลานาน

เกินไป ถาจะขับเคลื่อนการพัฒนาใหรวดเร็วกวานี้ ควรยนระยะเวลาลงรวมทุก 
 

12  ข้ันตอนไมควรเกิน 1-2 เดือน เพราะการรอจะกระทบการใชน้ําภาคบริการ
หลายสวน แตเห็นดวยกับบทเฉพาะกาลท่ีรางไว 

 
13  -อายุการออกใบอนุญาตไมควรเกิน 1-2 เดือน 

-ระยะเวลาในการอนุญาต ไมควรเกิน 45 วัน 
-ระยะเวลาในการใหพิจารณาออกใบอนุญาตไมควรเกิน 2 เดือน 
-ระยะเวลาพิจารณาของอธิบดีไมชัดเจน ขอใหมีกรอบเวลาชัดเจน           

(มีกําหนดไวแลวในวรรคสาม) 
 

14  กรอบเวลาในการอนุญาต หากมองในแงการใหความม่ันใจตอนักลงทุนขอให
ดูความเหมาะสม ในกรณีนิคมอุตสาหกรรมอาจจะให 20 ป 

 
15  คาเสื่อมราคาคิด 5 ปอาจจะไมพอ ควรจะตองคิด 10-20 ป 

 
16  ใหอธิบดีประสานงานกับคณะกรรมการลุมน้ําท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหคณะกรรมการ

ลุมน้ําสงความเห็นไปยัง กนช. จึงขอทราบวาตองใหคณะกรรมการลุมน้ําท่ีเก่ียวของ
ทุกลุม หรือลุมใดลุมหนึ่งก็ได 

 
17  รางพระราชบัญญัติไมไดกําหนดวาการเก็บคาน้ําแลวเงินไปไหน แตมีการ

กลาวถึงการจัดตั้งกองทุนในสวน ของพระราชบัญญัติเงินทุนท่ีกระทรวงการคลัง
รับผิดชอบ 

 
18  เจตนารมณของการรางพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ําไมใชการคิดคาน้ํา แต

คือการตระหนักถึง ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนในวงกวาง ซ่ึง สทนช. ตองใหความชัดเจนวา
คาน้ําท่ีเก็บไปแลวนําไปไหน ใชอยางไร  หากคาน้ํากลับมาสูผูใชน้ําในลุมน้ํานั้นๆ ได 
ไมใชกลับเขาคลังท้ังหมด ผูใชน้ําก็จะมีทัศนคติท่ีดีตอการเก็บคาน้ํา จึงควรมีระเบียบ
หรือแนวปฏิบัติการบริหารจัดการคาน้ํา กําหนดหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

 
 



 

19  กรณีขออนุญาตตามกฎกระทรวงขอ 11 ขอ 12 แลว หากจะขอถอนคํา
รองขอรับใบอนุญาตสามารถทําไดหรือไม ควรจะเขียนไวในทายขอ 11 และขอ 12 
หรือไม 

 
20  การปดประกาศรายชื่อผูไดรับอนุญาตการใชน้ํามักเปนการประกาศใน

เว็บไซตของหนวยงานท่ีรับผิดชอบ แตเนื่องจากน้ําเปนทรัพยสาธารณะควรจะมีการ
ปดประกาศในเขตลุมน้ํานั้นหรือปดประกาศเปนการท่ัวไป 

21  เพ่ือจะไดทราบจํานวนผูไดรับอนุญาตในแตละลุมน้ําโดยไมตองขอดูจาก
หนวยงาน กรณีท่ีเปนการอนุญาตแบบมี เง่ือนไขก็ใหประกาศไดโดยไมเปนความลับจึง
ควรกําหนดเพ่ิมเติมในกฎกระทรวงขอ 12 

 
22  กฎกระทรวงขอ 13 เรื่องยังไมบังคับใชใน 1 ป ยังไมมีความชัดเจน 

 
23  การกําหนดเง่ือนไขในใบอนุญาตตองระบุในพระราชบัญญัติไวใหชัดเจนวา

เง่ือนไขมีอะไรบาง 
 

24  -ควรมีระยะเวลาอยางนอย 6 ป 
-ใบอนุญาตควรมีอายุข้ันต่ํา 3 ป  
 

25  การตอใบอนุญาตควรจะผานคณะกรรมการลุมน้ํากอน 
 

26  การตออายุใบอนุญาตและการโอนใบอนุญาต ควรระบุวาโอนไปใหใครได หรือ
ควรมีขอกําหนด การหามการโอนไดกรณีใดบางหรือไม เชน กรณีการซ้ือขาย
ใบอนุญาต 

27  ขอ 28 วรรคสอง ท่ีกําหนดใหอธิบดีสงคําอุทธรณไปยังคณะกรรมการลุมน้ํา
หรือ กนช. พิจารณาเม่ือนําพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง มาใชบังคับ
นาจะใหอํานาจอธิบดีไดพิจารณาอุทธรณเชนเดียวกับพระราชบัญญัติติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง กอนภายใน 30 วัน หรือไม เพราะอธิบดีจะมีขอมูลอยูวาน้ําใน
ความรับผิดชอบท่ีจะอนุญาตมีเพียงพอและควรอนุญาตใหเทาไรหรือไม หากอธิบดีรับ
เรื่องแลวสงข้ึนไปยังผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณเลยอาจเปนการขามข้ันตอน และผู
พิจารณาอุทธรณเองก็ไมทราบขอมูลอาจยอนสํานวนกลับเปนเหตุ ใหเกิดวามลาชาได 
และในขณะเดียวกันอาจไมสอดคลองกับระยะเวลาในการพิจารณาอุทธรณท่ีกําหนด 
30 วัน (สําหรับอธิบดี) 30 วัน (สําหรับผูพิจารณาอุทธรณ) และ 30 วัน หากขยาย
ระยะเวลา 

 
28  แยกหมวดการอุทธรณดีแลว ท้ังนี้ ควรออกไวใหชัดเจน ระยะเวลาตาม

กฎหมายปกครอง 
 

 



 

3. การนําผลการรับฟงความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณาจัดทํารางกฎหมาย 
กรมทรัพยากรน้ํา ไดนําผลการรับฟงความคิดเห็นมาปรับปรุงบทบัญญัติในรางกฎกระทรวงการอนุญาตการ

ใชน้ําประเภทท่ีสองและประเภทท่ีสาม พ.ศ. ....  ใหสอดคลองกับขอเสนอและการวิเคราะหของคณะท่ีปรึกษา 
ในการประกอบการพิจารณาจัดทํารางกฎหมายใหมีความเหมาะสมตอไป 

 


