
 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบรางพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา 

พ.ศ. .... 
   

หลักการ 
 

ใหมีกฎหมายวาดวยทรัพยากรน้ํา 

เหตุผล 
 
  โดยท่ีปจจุบันประเทศไทยประสบปญหาเกี่ยวกับทรัพยากรน้าํในหลายดาน 
การดาํเนินการแกไขปญหาดังกลาวไดกระทําโดยหลายหนวยงานตามอํานาจหนาท่ีซ่ึงกําหนดไวใน 
กฎหมายหลายฉบับ ทําใหการดําเนนิงานแกไขปญหาขาดความเปนเอกภาพ ประกอบกับการจัดทํา 
กิจกรรมและโครงการบางอยางเพ่ือแกไขปญหาดังกลาวขาดการมีสวนรวมของประชาชน และบางครั้ง 
สงผลกระทบตอวิถีชีวิตของคนในทองถิ่น  ดังนั้น จึงตลอดระยะเวลาท่ีผานมาประเทศไทยไดประสบกับ
ปญหาการบรหิารจดัการทรัพยากรน้ําในหลายดานโดยมีหนวยงานเก่ียวของท่ีมีอํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย
หลายฉบับ ถึงแมรัฐบาลจะไดแตงตั้งใหมีคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติทําหนาท่ีในการบูรณาการ 
และบริหารจัดการน้าํอยางเปนระบบในทุกมิติแลวก็ตาม แตก็ยังคงมีความจําเปนท่ีสมควรจะมีกฎหมาย  
ในการบูรณาการเก่ียวกับการใช การพัฒนา การบริหารจัดการ การบํารุงรักษา การฟนฟู และการอนุรักษ
ทรัพยากรน้ําใหเกดิความเปนเอกภาพ กาํหนดมาตรการในการปองกันและแกไขปญหาภาวะน้ําแลงและ
ภาวะน้าํทวม เพ่ือใหทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของสามารถบริหารจดัการทรัพยากรน้ําใหมีความประสาน
สอดคลองกันในทุกมิติอยางสมดุลและยั่งยืน รวมท้ังวางหลักเกณฑในการประกันสิทธิข้ันพ้ืนฐานของ
ประชาชนในการเขาถึงทรัพยากรน้ําสาธารณะ ตลอดจนจัดใหมีองคกรบริหารจัดการทรัพยากรน้ําท้ังใน
ระดับชาต ิระดับลุมน้ํา และระดับองคกรผูใชน้ําซ่ึงสะทอนการมีสวนรวมของประชาชน เพ่ือรวมกันบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ําอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธผิล  จึงจาํเปนตองตราพระราชบัญญัตินี ้
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  มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. ….” 
  
 มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเม่ือพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบหนึ่งรอย
ยี่สิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป เวนแตมาตรา ๔๗ ใหใชบังคับเม่ือพน
กําหนดสองปนับแตวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับเปนตนไป 
  

มาตรา ๓  การใช การพัฒนา การบริหารจัดการ การบํารุงรักษา การฟนฟู และ 
การอนุรักษทรัพยากรน้ํา สิทธิในน้ํา และการจัดสรรน้ํา ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในพระราชบัญญัตินี้ 
เวนแตในกรณีท่ีมีกฎหมายใดกําหนดเก่ียวกับการใช การพัฒนา การบริหารจัดการ การบํารุงรักษา 
การฟนฟู และการอนุรักษทรัพยากรน้ํา สิทธิในน้ํา และการจัดสรรน้ําเรื่องใดไวโดยเฉพาะ ก็ให
ดําเนินการไปตามกฎหมายเฉพาะนั้น แตหากกฎหมายเฉพาะนั้นขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหง
พระราชบัญญัตินี้ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน 
 
  มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
  “น้ํา” หมายความวา น้าํในบรรยากาศ น้ําบนผวิดิน น้าํใตดิน น้ําในนานน้ําภายใน  
และน้ําในทะเลอาณาเขต และใหหมายความรวมถึง น้ําจากแหลงน้ําระหวางประเทศและแหลงน้ํา
ตางประเทศท่ีประเทศไทยอาจนํามาใชประโยชนได 
  “ทรัพยากรน้ํา” หมายความวา น้ํา แหลงตนน้ําลําธาร แหลงกักเก็บน้ําไมวาจะ
เกิดข้ึนตามธรรมชาติหรือมนุษยสรางข้ึน คลองสงน้ํา พ้ืนท่ีทางน้ําหลาก ไมวาจะเกิดข้ึนตาม
ธรรมชาติหรือมนุษยสรางข้ึน และสิ่งอ่ืนท่ีใชเพ่ือการบริหารจัดการน้ํา  



๒ 
 

  “ทรัพยากรน้ําสาธารณะ” หมายความวา น้ําในแหลงน้ําท่ีประชาชนใชหรือ 
ท่ีสงวนไวใหประชาชนใช หรือโดยสภาพประชาชนอาจใชประโยชนรวมกัน และใหหมายความรวมถึง 
แมน้ํา ลําคลอง ทางน้ํา บึง แหลงน้ําใตดินท่ีมีความลึกจากผิวดินไมเกินสิบหาเมตร ทะเลสาบ 
นานน้ําภายใน ทะเลอาณาเขต พ้ืนท่ีชุมน้ํา แหลงน้ําตามธรรมชาติอ่ืน ๆ แหลงน้ําท่ีรัฐจัดสรางหรือ
พัฒนาข้ึนเพ่ือใหประชาชนใชประโยชนรวมกัน และแหลงน้ําระหวางประเทศท่ีรัฐอาจอยูภายใน 
เขตประเทศไทยซ่ึงประชาชนนํามาใชประโยชนได 
  “การใชน้ํา” หมายความวา การดําเนินกิจกรรมในแหลงน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภค 
การรักษาระบบนิเวศ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การทองเท่ียว คมนาคม การประปา  
การผลิตพลังงาน การรักษาระบบนิเวศ หรือเพ่ือประโยชนอ่ืนใด ไมวาจะทําใหน้ํามีปริมาณเปลี่ยนไป
หรือไมก็ตาม 
  “ลุมน้ํา” หมายความวา บริเวณพ้ืนท่ีซ่ึงมีพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดิน
ครอบคลุมลําน้ําธรรมชาติซ่ึงเปนแหลงท่ีรวมน้ําใหไหลลงสูลําน้ําตามท่ีกําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 
  “ภาวะน้ําแลง” หมายความวา ภาวะท่ีปริมาณน้ําฝนลดลงจนอาจเกิดผลกระทบตอ
การขาดแคลนน้ําอยางรุนแรงในพ้ืนท่ีใดพ้ืนท่ีหนึ่ง หรือภาวะท่ีสภาวะท่ีปริมาณน้ํา ปริมาณการไหล
ของน้ําหรือระดับน้ํานั้นต่ําลงลดลงอยางตอเนื่องจนอาจกอใหเกิดอันตรายผลกระทบตอการดํารงชีวิต
ของคน สัตว และพืชท่ีตองอาศัยแหลงน้ํานั้นอยูในพ้ืนท่ีใดพ้ืนท่ีหนึ่ง 
  “ภาวะน้ําทวม” หมายความวา ภาวะท่ีพ้ืนผิวดินซ่ึงปกติไมไดมีน้ําปกคลุม 
แตกลายเปนพ้ืนผิวดินซ่ึงมีน้ําปกคลุม โดยเกิดจากน้ําฝน น้าํบนผิวดิน น้ําใตดนิ และน้าํในทะเล 
อาณาเขตสภาวะท่ีปริมาณน้ํา ปริมาณการไหลของน้ําหรือระดับน้ําเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง หรือไหลหลาก  
หรือฉับพลัน จนอาจเกิดผลกระทบตอการดํารงชีวิตของคน สัตว และพืชท่ีอยูในพ้ืนท่ีใดพ้ืนท่ีหนึ่ง แตไม
รวมถึงภาวะน้ําข้ึนและน้ําลงซ่ึงเปนปรากฏการณปกติตามธรรมชาติ  

“พ้ืนท่ีทางน้ําหลาก” หมายความวา ทางน้ําธรรมชาติหรือท่ีสรางข้ึนเพ่ือรองรับน้ํา
หลากหรือน้ําข้ึนน้ําลง และใหน้ําสามารถระบายหรือไหลผานได พ้ืนท่ีริมตลิ่งท่ีออกแบบไวใหเปนทาง
ระบายน้ําทวม และพ้ืนท่ีราบหรือลาดบริเวณริมทางน้ําซ่ึงสามารถเกิดน้ําทวมได 
  “กรรมการ” หมายความวา กรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ 
  “อธิบด”ี หมายความวา อธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา 
  “เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธิการสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาต ิ

“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาต ิ
  “พนักงานเจาหนาท่ี” หมายความวา ผูซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
  “หนวยงานของรัฐ” หมายความวา ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค รัฐวสิาหกิจ 
หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ 
  “องคกรปกครองสวนทองถ่ิน” หมายความวา องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล 
องคการบริหารสวนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนท่ีมี
กฎหมายจัดตั้ง 

“ขอบัญญัติทองถ่ิน” หมายความวา ขอบัญญัติ เทศบัญญัติ หรือขอบังคับซ่ึงตราข้ึน
โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 



๓ 
 

  “รัฐมนตรี” หมายความวา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีผูรักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
 
  มาตรา ๕  ใหนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
รัฐมนตรวีาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาท่ี กับออกกฎกระทรวง
กําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัตินี้ ลดหรือยกเวนคาธรรมเนียม และกําหนด
กิจการอ่ืน รวมท้ังออกประกาศ ระเบยีบ และคําสั่งเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  ท้ังนี้ ในสวน
ท่ีเก่ียวของกับหนาท่ีและอํานาจของตน 

การออกกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่ง รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอมจะกําหนดอัตราคาธรรมเนียมใหแตกตางกันโดยคํานึงถึงขนาดหรือลักษณะของกิจการ 
การใชน้ําแตละประเภท ผลกระทบตอประชาชน และความคุมคาทางเศรษฐกิจก็ได 
  กฎกระทรวง ประกาศ และระเบียบนั้น เม่ือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว 
ใหใชบังคับได 

 
หมวด ๑ 

ทรัพยากรน้ําสาธารณะ 
   

 
มาตรา ๖  รัฐมีอํานาจใช พัฒนา บริหารจัดการ บํารุงรักษา ฟนฟู และอนุรักษ

ทรัพยากรน้ําสาธารณะใหเกิดประโยชนอยางสมดุลและยั่งยืน โดยอาจเปลี่ยนแปลงรูปรางของ 
แหลงน้ําหรือขยายพ้ืนท่ีของแหลงน้ําได แตถาเปนการลดพ้ืนท่ีหรือใหเลิกใชเพ่ือประโยชนสาธารณะ
ตองดําเนินการถอนสภาพตามประมวลกฎหมายท่ีดิน 
  เพ่ือประโยชนในการบริหารทรัพยากรน้ําสาธารณะ รัฐมนตรีอาจประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษากําหนดใหหนวยงานของรัฐหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินใดเปนผูรับผิดชอบ
ควบคุมดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรน้ําสาธารณะแหงใดก็ได 

ใหหนวยงานของรัฐหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีรับผิดชอบตามวรรคสอง  
มีอํานาจออกระเบียบหรือขอบัญญัติทองถ่ิน แลวแตกรณี เพ่ือกําหนดหลักเกณฑการเขาใชสอย 
ทรัพยากรน้ําสาธารณะนั้นตามกรอบแนวทางท่ีเห็นสมควรได กนช. กําหนด โดยหลักเกณฑดังกลาว 
ตองมิใชหลักเกณฑเก่ียวกับการจัดสรรน้ําตามท่ีกําหนดไวในหมวด ๔ 

หลักเกณฑระเบียบหรือขอบัญญัติทองถ่ินตามวรรคสาม เม่ือไดประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 

 
 
 
 
 
 



๔ 
 

หมวด ๒ 
สิทธิในน้ํา 

   
 

  มาตรา ๗  ทรัพยากรน้ําสาธารณะเปนของสวนรวม บุคคลมีสิทธิใชหรือเก็บกักน้ําได
เทาท่ีจําเปนแกประโยชนในกิจกรรมหรือในท่ีดินของตน โดยไมเปนเหตุใหเกิดความเดือดรอนหรือ
เสียหายแกบุคคลอ่ืนซ่ึงอาจใชน้ํานั้น  ท้ังนี้ เวนแตพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎกระทรวง ประกาศ หรือ
ระเบียบท่ีออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอ่ืนบัญญัติไวเปนอยางอ่ืน 
 
  มาตรา ๘  เจาของหรือผูครอบครองท่ีดินซ่ึงมีน้ําพุเกิดข้ึนหรือมีน้ําไหลผานตาม
ธรรมชาติไมวาบนดินหรือใตดิน ยอมมีสิทธิใชหรือเก็บกักน้ํานั้นไดเทาท่ีจําเปนแกประโยชนในท่ีดิน
ของตน และไมเปนเหตุใหเกิดความเดือดรอนหรือเสียหายแกบุคคลอ่ืน 
 

หมวด ๓ 
องคกรบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 

   
สวนท่ี ๑ 

คณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ 
   

   
มาตรา ๙  ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกวา “คณะกรรมการทรัพยากรน้ํา

แหงชาติ” เรียกโดยยอวา “กนช.” ประกอบดวย  
(๑) นายกรัฐมนตรี เปนประธานกรรมการ  
(๒) รองนายกรัฐมนตรีท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เปนรองประธานกรรมการคนท่ีหนึ่ง 
(๓) รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เปนรอง

ประธานกรรมการคนท่ีสอง 
  (๔) กรรมการโดยตําแหนง ไดแก ปลัดรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม ปลัดรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ปลัดรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน ปลัดรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ปลัดรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงอุตสาหกรรม อธิบดีกรมชลประทาน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาล และผูอํานวยการ
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร (องคการมหาชน) เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษ
เพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ และผูอํานวยการสํานักงบประมาณ 

  (๕) กรรมการผูแทนคณะกรรมการลุมน้ํา จํานวนหกคน ซ่ึงไดรับการคัดเลือกมา
จากกรรมการลุมน้ําผูแทนองคกรผูใชน้ําสองคน กรรมการลุมน้ําผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
สองคน และกรรมการลุมน้ําผูทรงคุณวุฒิสองคน  



๕ 
 

  (๖) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวนสามสี่คน ซ่ึงนายกรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูท่ีมี
ความรู มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณเกี่ยวกับและมีผลงานเปนท่ีประจักษไมนอยกวาหาป  
ในดานทรัพยากรน้ํา ดานสิ่งแวดลอม ดานผังเมือง และดานเศรษฐศาสตร ดานละหนึ่งคน 

ใหอธิบดีเลขาธิการเปนกรรมการและเลขานุการ และใหอธิบดเีลขาธิการแตงตั้ง
ขาราชการของกรมทรัพยากรน้ําสํานักงานอีกไมเกินสองคนเปนผูชวยเลขานุการ 

 
 มาตรา ๑๐  การคัดเลือกกรรมการตามมาตรา ๙ (๕) ใหเปนไปตามหลักเกณฑและ

วิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  
 
 มาตรา ๑๑  กรรมการตามมาตรา ๙ (๕) และ (๖) มีวาระอยูในตําแหนงคราวละ

สามป และอาจไดรับการคัดเลือกหรือแตงตั้งใหมอีกได แตจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันมิได  
   

มาตรา ๑๒  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการตามมาตรา ๙ (๕) 
และ (๖) พนจากตําแหนงเม่ือ 

 (๑) ตาย 
 (๒) ลาออก 
 (๓) นายกรัฐมนตรีใหออกเพราะบกพรองหรือไมสุจริตตอหนาท่ี มีความประพฤติ

เสื่อมเสีย หรือหยอนความสามารถ 
 (๔) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
 (๕) พนจากการเปนกรรมการลุมน้ําตามมาตรา ๒๖ 
 (๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิด

ท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 กรรมการตามมาตรา ๙ (๕) นอกจากตองพนจากตําแหนงตามวรรคหนึ่งแลว ใหพน

จากตําแหนงเม่ือพนจากการเปนกรรมการลุมน้ําตามมาตรา ๒๖ 
 
 มาตรา ๑๓  ในกรณีท่ีกรรมการตามมาตรา ๙ (๕) พนจากตําแหนงกอนครบวาระ 

ใหดําเนินการคัดเลือกกรรมการแทนตําแหนงท่ีวางใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ีกรรมการนั้น
พนจากตําแหนง และใหผูไดรับการคัดเลือกอยูในตําแหนงเทากับวาระท่ีเหลืออยูของกรรมการ 
ซ่ึงตนแทน แตถาวาระท่ีเหลืออยูไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวันจะไมดําเนินการคัดเลือกกรรมการแทน
ตําแหนงท่ีวางก็ได และในระหวางท่ียังไมมีการคัดเลือกกรรมการแทนตําแหนงท่ีวาง ให กนช. 
ประกอบดวยกรรมการเทาท่ีเหลืออยู 

 
 มาตรา ๑๔  ในกรณีท่ีกรรมการตามมาตรา ๙ (๖) พนจากตําแหนงกอนครบวาระ  

ใหนายกรัฐมนตรีแตงตั้งกรรมการแทนตําแหนงท่ีวางภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ีกรรมการนั้น 
พนจากตําแหนง และใหผูไดรับแตงตั้งอยูในตําแหนงเทากับวาระท่ีเหลืออยูของกรรมการซ่ึงตนแทน  
แตถาวาระท่ีเหลืออยูไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวันจะไมแตงตั้งกรรมการแทนตําแหนงท่ีวางก็ได และ 
ในระหวางท่ียังไมไดแตงตั้งกรรมการแทนตําแหนงท่ีวาง ให กนช. ประกอบดวยกรรมการเทาท่ีเหลืออยู 

 



๖ 
 

 มาตรา ๑๕  ในกรณีท่ีกรรมการตามมาตรา ๙ (๕) หรือ (๖) ดํารงตําแหนงครบวาระแลว 
ใหกรรมการซ่ึงพนจากตําแหนงปฏิบัติหนาท่ีตอไปจนกวาจะมีการคัดเลือกหรือแตงตั้งกรรมการข้ึนใหม 

  
มาตรา ๑๖  การประชุม กนช. ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของ

จํานวนกรรมการท้ังหมด จึงจะเปนองคประชุม 
 ในการประชุม กนช. ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได 

ใหรองประธานกรรมการตามลําดับเปนประธานในท่ีประชุม ถารองประธานกรรมการไมมาประชุม 
หรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได ใหท่ีประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในท่ีประชุม  

 การวินิจฉัยชี้ขาดของท่ีประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่ง 
ในการลงคะแนน ถาคะแนนเทากันใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด 

 ในการประชุม กนช. ถามีการพิจารณาเรื่องท่ีกรรมการผูใดมีสวนไดเสียเปนการ
สวนตัวท้ังโดยตรงหรือโดยออมในเรื่องดังกลาว กรรมการผูนั้นไมมีสิทธิเขาประชุมพิจารณาเรื่องนั้น 

 
 มาตรา ๑๗  กนช. มีอํานาจหนาท่ีและอํานาจเก่ียวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา

โดยท่ัวไปเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคในการบูรณาการเก่ียวกับการใช การพัฒนา การบริหารจัดการ 
การบํารุงรักษา การฟนฟู และการอนุรักษทรัพยากรน้ําใหเกิดความเปนเอกภาพ รวมท้ังใหมีอํานาจ
หนาท่ีและอํานาจดังตอไปนี้ 

(๑) กําหนดนโยบาย แผนงาน และแผนปฏิบัติการแผนยุทธศาสตร และแผนแมบท 
เก่ียวกับการบริหารทรัพยากรน้ําและท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ เพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือให
ความเห็นชอบ 

(๒) เสนอแนะและประสานพิจารณาและใหความเห็นชอบแผนงาน แผนปฏิบัติการ
หรือและโครงการตาง ๆ ของหนวยงานของรัฐและองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีเก่ียวกับทรัพยากรน้ํา 
เพ่ือและแผนงบประมาณการบริหารทรัพยากรน้ําแบบบูรณาการใหสอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายและแผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอม และนโยบาย  
แผนยุทธศาสตร และแผนแมบทตาม (๑) และเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือเปนแนวทางพิจารณาในการ
จัดทํางบประมาณแผนดินประจําป 

(๓) พิจารณาและใหความเห็นชอบแผนแมบทการใช การพัฒนา การบริหารจัดการ 
การบํารุงรักษา การฟนฟู และการอนุรักษทรัพยากรน้ําในเขตลุมน้ําตาง ๆ ตามท่ีคณะกรรมการลุมน้ํา
เสนอตามมาตรา ๓๔ (๑) 

 (๔) ควบคุม กํากับดูแล ติดตาม เรงรัด ตรวจสอบ ติดตาม และใหคําแนะนํา 
แกหนวยงานของรัฐและองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการดําเนินการตามนโยบาย แผนงาน และ
แผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรน้ํา และการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร และแผน
แมบทตาม (๑) รวมท้ังแผนงานหรือโครงการ และแผนงบประมาณตาม (๒) และรายงานให
คณะรัฐมนตรีทราบทุกสิ้นปงบประมาณ  

(๔/๑) เสนอแนะหรือมอบหมายแนวทางแกหนวยงานของรัฐและองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินในการบังคับใชกฎหมายท่ีเก่ียวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําใหมีคุณภาพ  
และการจัดการมลพิษทางน้ําท่ีอยูในหนาท่ีและอํานาจของหนวยงานของรัฐหรือองคกรปกครอง 
สวนทองถ่ินนั้น 



๗ 
 

(๕) กํากับ ติดตาม ตรวจสอบแผนการใชงบประมาณของหนวยงานของรัฐและ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรน้ํา และรายงานใหคณะรัฐมนตรีทราบ 

(๖) เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาแกไขปญหาจากการปฏิบัติงานของหนวยงานของ
รัฐและองคกรปกครองสวนทองถ่ินตาง ๆ ซ่ึงปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบของแตละหนวยงาน
ในสวนท่ีเก่ียวของกับการใช การพัฒนา การบริหารจัดการ การบํารุงรักษา การฟนฟู และการอนุรักษ
ทรัพยากรน้ํา เพ่ือใหเกิดการบูรณาการและการมีสวนรวมของประชาชน 

(๖/๑) กําหนดหนวยงานของรัฐและองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีหนาท่ีตองให
ความรวมมือตอสํานักงานในการรวบรวมขอมูล เชื่อมตอขอมูล และบูรณาการขอมูลดานทรัพยากรน้ํา 

(๗) กําหนดกรอบ หลักเกณฑ และแนวทางการปฏิบัติงานของคณะกรรมการลุมน้ํา 
และกําหนดลําดับความสําคัญของการใชน้ําสําหรับกิจการประเภทตาง ๆ เพ่ือใหคณะกรรมการลุมน้ํา
นําไปพิจารณาในการจัดสรรน้ําและควบคุมการใชน้ําในแตละลุมน้ํา 

(๘) พิจารณาและใหความเห็นชอบแผนปองกันและแกไขภาวะน้ําแลง และแผน
ปองกันและแกไขปญหาภาวะน้ําทวมของคณะกรรมการลุมน้ําตาง ๆ เพ่ือบูรณาการการปองกันและ
แกไขภาวะน้ําทวมระหวางลุมน้ํา  

(๙) พิจารณาและใหความเห็นชอบการอนุญาตการใชน้ําประเภทท่ีสามตาม 
มาตรา ๔๒ 

(๑๐) พิจารณาและใหความเห็นชอบในการผันน้ําระหวางลุมน้ําและการผันน้ําจาก
แหลงน้ําระหวางประเทศหรือตางประเทศ 

(๑๑) ไกลเกลี่ยและชี้ขาดขอพิพาทระหวางคณะกรรมการลุมน้ํา 
(๑๒) เสนอแนะเก่ียวกับการตรา การออกหรือการแกไขเพ่ิมเติมพระราชกฤษฎีกา

หรือกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๑๓) เสนอแนะตอคณะรัฐมนตรี หนวยงานของรัฐ และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ท่ีเก่ียวของใหมีการตรากฎหมายหรือแกไขเพ่ิมเติมกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือขอบัญญัติ
ทองถ่ินท่ีเก่ียวของกับการบริหารทรัพยากรน้ํา 

(๑๓/๑) ออกระเบียบกําหนดมาตรการในการสงเสริมและสนับสนุนใหภาคเอกชน 
ประชาชน และชุมชนท่ีเก่ียวของมีสวนรวมในดานการใช การพัฒนา การบริหารจัดการ  
การบํารุงรักษา การฟนฟู การอนุรักษ และการดําเนินการอ่ืนใดเก่ียวกับทรัพยากรน้ํา 

(๑๔) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกําหนดในพระราชบัญญัตินี้หรือท่ีกฎหมายอ่ืน
กําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีและอํานาจของ กนช. หรือตามท่ีคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรี
มอบหมาย 

การจัดทํานโยบาย แผนยุทธศาสตร และแผนแมบทเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรน้ํา
ตาม (๑) ใหครอบคลุมถึงการรักษาและแกไขปญหาคุณภาพน้ําดวย  

การเสนอขอพิพาทระหวางคณะกรรมการลุมน้ําเพ่ือให กนช. ไกลเกลี่ยและชี้ขาด
ตาม (๑๑) ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี กนช. กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
 
 



๘ 
 

มาตรา ๑๘  ให กนช. จัดทํานโยบาย แผนงาน และแผนปฏิบัติการแผนยุทธศาสตร 
และแผนแมบทเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรน้ําตามมาตรา ๑๗ (๑) ทุกหาป  
  ในการจัดทํานโยบาย แผนงาน และแผนปฏิบัติการแผนยุทธศาสตร และแผน
แมบทเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรน้ําตามวรรคหนึ่ง ให กนช. จัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชน องคกรผูใชน้ํา ผูมีสวนไดเสีย หนวยงานของรัฐ และองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีเก่ียวของ 
ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี กนช. กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
  นโยบาย แผนงาน และแผนปฏิบัติการแผนยุทธศาสตร และแผนแมบทเก่ียวกับ
การบริหารทรัพยากรน้ําซ่ึงคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ เม่ือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใช 
บังคับได และใหหนวยงานของรัฐและองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีเก่ียวของกับการใช การพัฒนา  
การบริหารจัดการ การบํารุงรักษา การฟนฟู และการอนุรักษทรัพยากรน้ําปฏิบัติตามนโยบาย 
แผนงาน และแผนปฏิบัติการแผนยุทธศาสตร และแผนแมบทเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรน้ํา
ดังกลาว 

  
มาตรา ๑๙  ในระหวางท่ีนโยบาย แผนงาน และแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับ 

การบริหารทรัพยากรน้ําตามมาตรา ๑๗ (๑) มีผลใชบังคับอยู ให กนช. ติดตามและประเมินผล 
การดําเนินการ รวมท้ังพิจารณาทบทวนหรือปรับปรุงนโยบาย แผนยุทธศาสตร แผนแมบท แผนงาน  
และแผนปฏิบัติการโครงการเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรน้ําดังกลาวใหสอดคลองกับสภาพความ
เปนจริงท่ีมีความเปลี่ยนแปลง และรายงานตอคณะรัฐมนตรีทุกป 

 ในกรณีท่ีมีการปรบัปรุงนโยบาย แผนงาน และแผนปฏิบัติการแผนยุทธศาสตร 
และแผนแมบทเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรน้ํา ให กนช. นําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือใหความเห็นชอบ 
และใหนําบทบัญญัตคิวามในมาตรา ๑๘ วรรคสาม มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
  มาตรา ๒๐  ในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ กนช. อาจมอบหมายให
กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเปนผูรับผิดชอบในกิจการดานตาง ๆ ท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีและอํานาจ
ของ กนช. แลวรายงานตอ กนช. หรือดําเนินการตามท่ี กนช. มอบหมาย รวมท้ังมีอํานาจแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณา เสนอแนะ หรือปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดตามท่ี กนช. มอบหมายได 
  ในการแตงตั้งคณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่ง อยางนอยตองมีคณะอนุกรรมการ 
ดานการพัฒนาและอนุรักษทรัพยากรน้ํา ดานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา และดานเทคนิคและ
วิชาการ 
  ในกรณีจําเปน ให กนช. มีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ําจังหวัด 
เพ่ือประโยชนในการบูรณาการการบริหารทรัพยากรน้ําในระดับจังหวัด 

ใหนําบทบัญญัติความในมาตรา ๑๖ มาใชบังคับกับแกการประชุมของ
คณะอนุกรรมการดวยโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๒๑  ในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ ให กนช. กรรมการท่ี กนช. 

มอบหมาย หรือคณะอนุกรรมการท่ี กนช. แตงตั้งมีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือเรียกบุคคลใดมาให
ถอยคําหรือใหสงเอกสาร หลักฐาน หรือวัตถุใด ๆ มาเพ่ือประกอบการพิจารณาไดตามความจําเปน 

 



๙ 
 

มาตรา ๒๒  ใหประธานกรรมการ กรรมการ และอนุกรรมการไดรับเบี้ยประชุม  
คาพาหนะ คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาท่ีพัก และคาใชจายอยางอ่ืนตามท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 

 
มาตรา ๒๓  ใหกรมทรัพยากรน้ํา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  

สํานักงานทําหนาท่ีเปนสํานักงานเลขานุการของ กนช. โดยใหมีอํานาจหนาท่ีและอํานาจดังตอไปนี้  
(๑) ปฏิบัตริับผิดชอบงานธุรการท่ัวไปของ กนช. และคณะอนุกรรมการ 
(๑/๑) กลั่นกรองและเสนอความเห็นตอ กนช. เพ่ือประกอบการพิจารณาดําเนินการ

ตามมาตรา ๑๗ (๑) (๒) และ (๓) 
(๒) ประสานการดําเนินงานกับคณะกรรมการลุมน้ํา หนวยงานของรัฐ องคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน และภาคสวนตาง ๆ ท่ีเก่ียวของเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี ้
(๓) รวบรวมและจัดเตรียมขอมูล ศึกษา วิเคราะห วิจัย และริเริ่มกิจกรรมหรือ

โครงการใด ๆ เพ่ือประโยชนในการดําเนินงานของ กนช. 
(๔) ชวยเหลือและใหคําแนะนําแกและสนับสนุนหนวยงานของรัฐและองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา รวมท้ังการดําเนินงานของ
คณะกรรมการลุมน้ําตามท่ีไดรับการรองขอ  

(๔/๑) อํานวยการและกํากับดูแลโครงการสําคัญระดับชาติหรือโครงการเรงดวน 
ท่ีจําเปนตองมีการประสานการทํางานหลายหนวยงานตามท่ี กนช. มอบหมาย  

(๕) ติดตามและประเมินผล และเสนอความเห็นเก่ียวกับการดําเนินงานของ
คณะกรรมการลุมน้ํา หนวยงานของรฐั และองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีเก่ียวของกับการบริหาร
ทรัพยากรน้ํา และรายงานตอ กนช.  

(๖) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดทําแผนและโครงการพัฒนา บริหารจัดการ 
บํารุงรักษา ฟนฟู และอนุรักษทรัพยากรน้ําตอ กนช. 

(๗) ประสานขอมูลดานการกํากับดูแลและบริหารจัดการระบบสารสนเทศทรัพยากรน้ํา
จากโดยใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของ กนช. กําหนด สนับสนุนขอมูลและเชื่อมโยงระบบสารสนเทศท่ีเปน
ปจจุบันเพ่ือประโยชนในการจัดทํานโยบาย แผนงาน และแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหาร
ทรัพยากรน้ําของ กนช.บริหารจัดการทรัพยากรน้ําท้ังในภาวะปกติและภาวะวิกฤต 

(๘) สงเสริมและสนับสนุนใหภาคเอกชน ประชาชน และชุมชนท่ีเก่ียวของมีสวนรวม
ในดานการอนุรักษ การพัฒนา การใช การพัฒนา การบริหารจัดการ การบํารุงรักษา การฟนฟู  
การอนุรักษ และการดําเนินการอ่ืนใดเก่ียวกับทรัพยากรน้ํา 

(๙) จัดทํางบประมาณรายจายเพ่ือเปนคาใชจายในสําหรับเบี้ยประชุม คาพาหนะ  
คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาท่ีพัก และคาใชจายอยางอ่ืนท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานของ กนช. และ
คณะกรรมการลุมน้ํา และคณะอนุกรรมการ 

(๑๐) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ี กนช. มอบหมาย 
 
 
 
 
 



๑๐ 
 

สวนท่ี ๑/๑ 
ศูนยบัญชาการเฉพาะกิจ 

   
 

  มาตรา ๒๓/๑  ในกรณีท่ีเกิดปญหาวิกฤตน้ําจนสงผลกระทบตอการดํารงชีวิตของ
คน สัตว หรือพืช หรือกอใหเกิดความเสียหายแกทรัพยสินของประชาชนหรือของรัฐเปนอยางมาก  
ใหนายกรัฐมนตรีมีอํานาจจัดตั้งศูนยบัญชาการเฉพาะกิจ โดยนายกรัฐมนตรีเปนผูบัญชาการ 
อํานวยการแกไขปญหาวิกฤตน้ําเปนการชั่วคราว จนกวาปญหาวิกฤตน้ําจะผานพนไป  ท้ังนี้ ใหสํานัก
งบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณใหกับศูนยบัญชาการเฉพาะกิจ เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดตั้ง
และสนับสนุนการปฏิบัติงาน   
  ในการนี้ ใหนายกรัฐมนตรีมีอํานาจออกคําสั่งใหหนวยงานของรัฐ องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ขาราชการฝายพลเรือน เจาหนาท่ีของหนวยงานของรัฐ เจาหนาท่ีฝายปกครองหรือ
ตํารวจ เจาหนาท่ีฝายทหาร พนักงานสวนทองถ่ิน หรือบุคคลใด ๆ รวมกันกระทําหรือหามกระทําการ
ใด ๆ เพ่ือการปองกัน แกไข ควบคุม ระงับ หรือบรรเทาผลรายจากความเสียหายท่ีเกิดข้ึนไดอยาง
ทันทวงที  
  เม่ือนายกรัฐมนตรีไดออกคําสั่งตามวรรคสองแลว และคําสั่งนั้นมีสภาพอยางกฎ 
เพ่ือใหมีผลเปนการท่ัวไปตอประชาชนท่ีเก่ียวของ ใหประกาศคําสั่งดังกลาวในราชกิจจานุเบกษา 
โดยไมชักชา 
  ในการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีของศูนยบัญชาการเฉพาะกิจหรือการปฏิบัติตาม
คําสั่งของนายกรัฐมนตรีตามวรรคสอง หากเจาหนาท่ีของศูนยบัญชาการเฉพาะกิจ ขาราชการฝาย 
พลเรือน เจาหนาท่ีของหนวยงานของรัฐ เจาหนาท่ีฝายปกครองหรือตํารวจ เจาหนาท่ีฝายทหาร 
พนักงานสวนทองถ่ิน หรือบุคคลใด ไดกระทําไปพอสมควรแกเหตุ และมิไดประมาทเลินเลออยาง
รายแรง ใหผูนั้นพนจากความรับผิดท้ังปวง 

เม่ือการดําเนินการแกไขปญหาวิกฤตน้ําแลวเสร็จ ใหสํานักงานรายงานและจัดทํา
สรุปผลการดําเนินการแกไขปญหาวิกฤตน้ําเสนอตอรัฐสภาเพ่ือทราบโดยไมชักชา  

 
สวนท่ี ๒ 

ลุมน้ําและคณะกรรมการลุมน้ํา 
   

 
 มาตรา ๒๔  เพ่ือประโยชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ใหมีการกําหนดลุมน้ํา

ใหโดยตราเปนพระราชกฤษฎีกา  ท้ังนี้ ใหคํานึงถึงสภาพอุทกวิทยา สภาพภูมิศาสตร และระบบนิเวศ 
การตั้งถ่ินฐาน การผังเมือง และเขตการปกครองประกอบดวย 
  พระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่งตองมีแผนท่ีแสดงแนวเขตลุมน้ําแนบทายพระราช
กฤษฎีกา และใหถือเปนสวนหนึ่งของพระราชกฤษฎีกา 
 



๑๑ 
 

มาตรา ๒๕  การเปลี่ยนแปลงเขตหรือการเพิกถอนลุมน้ําใด ไมวาท้ังหมดหรือ
บางสวน ใหกระทําไดโดยตราพระราชกฤษฎีกา และเฉพาะกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิกถอน
บางสวนใหมีแผนท่ีแสดงแนวเขตท่ีเปลี่ยนแปลงหรือเพิกถอนนั้นแนบทายพระราชกฤษฎีกาดวย 
 
  มาตรา ๒๖  เม่ือไดมีพระราชกฤษฎีกากําหนดลุมน้ําตามมาตรา ๒๔ แลว ใหมี
คณะกรรมการลุมน้ําประจําลุมน้ํานั้น ประกอบดวย  

  (๑) กรรมการลุมน้ําโดยตําแหนง ไดแก ผูวาราชการจังหวัดในเขตลุมน้ํานั้น  
ผูแทนกรมควบคุมมลพิษ ผูแทนกรมเจาทา ผูแทนกรมชลประทาน ผูแทนกรมประมง ผูแทนกรมเจาทา 
ผูแทนกรมควบคุมมลพิษ ผูแทนกรมทรัพยากรน้ํา ผูแทนกรมทรัพยากรน้ําบาดาล ผูแทนกรมท่ีดิน 
ผูแทนกรมประมง ผูแทนกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ผูแทนกรมปาไม ผูแทนกรมอุทยาน
แหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ผูแทนกรมท่ีดิน ผูแทนกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และ
ผูแทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม ผูแทนกรมโยธาธิการและผังเมือง ผูแทนกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน และผูแทนกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 

ในกรณีท่ีลุมน้ําใดมีพ้ืนท่ีติดตอกับชายแดน ใหมีผูแทนกระทรวงกลาโหมเขารวม
เปนกรรมการลุมน้ํา และในกรณีท่ีลุมน้ําใดมีพ้ืนท่ีติดตอกับชายฝงทะเล ใหมีผูแทนกรมทรัพยากร 
ทางทะเลและชายฝงเขารวมเปนกรรมการลุมน้ําดวย 
  (๒) กรรมการลุมน้ําผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ินซ่ึงเปนผูบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในเขตลุมน้ํานั้น จังหวัดละหนึ่งคน  
  (๓) กรรมการลุมน้ําผูแทนองคกรผูใชน้ําในเขตลุมน้ํานั้นท่ีมาจากภาคเกษตรกรรม 
ภาคอุตสาหกรรม และภาคพาณิชยกรรม ภาคละสามคน  
  (๔) กรรมการลุมน้ําผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความรูและประสบการณเก่ียวกับทรัพยากรน้ํา 
จํานวนสามคน   
  ใหผูวาราชการจังหวัดตาม (๑) เลือกกันเองเพ่ือเปนประธานกรรมการลุมน้ํา และให
คณะกรรมการลุมน้ําเลือกกรรมการลุมน้ําอีกสองคนเปนรองประธานกรรมการลุมน้ํา  ท้ังนี้ การเลือก
ประธานกรรมการลุมน้ําและรองประธานกรรมการลุมน้ําใหกระทําทุกสามป  

ใหผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาคในเขตลุมน้ํานัน้ เปนกรรมการลุมน้ํา
และเลขานกุาร และใหผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้าํภาคผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ํา
แหงชาติภาคแตงตั้งขาราชการของสํานักงานทรัพยากรน้าํภาคสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติภาคหนึ่ง
คนเปนกรรมการลุมน้ําและเลขานุการ และผูชวยเลขานุการอีกไมเกินสองคนเปนผูชวยเลขานุการ 

 
มาตรา ๒๗  การไดมาซ่ึงกรรมการลุมน้ําตามมาตรา ๒๖ (๒) (๓) และ (๔) ใหเปนไป

ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 
  มาตรา ๒๘  กรรมการลุมน้ําตามมาตรา ๒๖ (๒) พนจากตําแหนงเม่ือลาออก  
เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ หรือพนจากการเปนผูบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในเขตลุมน้ํา 
 
 



๑๒ 
 

(๑) ลาออก 
(๒) รัฐมนตรีใหออกเพราะบกพรองหรือไมสุจริตตอหนาท่ี มีความประพฤติเสื่อมเสีย 

หรือหยอนความสามารถ  
(๓) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๔) พนจากการเปนผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตลุมน้ํา 
 

  มาตรา ๒๙  ในกรณีท่ีกรรมการลุมน้ําตามมาตรา ๒๖ (๒) พนจากตําแหนง  
ใหดําเนินการใหไดมาซ่ึงกรรมการลุมน้ําแทนตําแหนงท่ีวางใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ี
กรรมการลุมน้ํานั้นพนจากตําแหนง และในระหวางท่ียังไมไดกรรมการลุมน้ําแทนตําแหนงท่ีวาง  
ใหคณะกรรมการลุมน้ําประกอบดวยกรรมการลุมน้ําเทาท่ีเหลืออยู 
 
  มาตรา ๓๐  กรรมการลุมน้ําตามมาตรา ๒๖ (๓) และ (๔) มีวาระการดํารงตําแหนง
คราวละสามป และอาจไดรับแตงตั้งใหมอีกได แตจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันมิได 
 

 มาตรา ๓๑  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการลุมน้ําตาม 
มาตรา ๒๖ (๓) และ (๔) พนจากตําแหนงเม่ือ 

 (๑) ตาย 
 (๒) ลาออก 
 (๓) รัฐมนตรีใหออกเพราะบกพรองหรือไมสุจริตตอหนาท่ี มีความประพฤติเสื่อมเสีย 

หรือหยอนความสามารถ  
 (๔) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
 (๕) พนจากการเปนผูแทนองคกรผูใชน้ําในเขตลุมน้ํา 
 (๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิด

ท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
กรรมการลุมน้ําตามมาตรา ๒๖ (๓) นอกจากตองพนจากตําแหนงตามวรรคหนึ่งแลว  

ใหพนจากตําแหนงเม่ือพนจากการเปนผูแทนองคกรผูใชน้ําในเขตลุมน้ํา 
 

  มาตรา ๓๒  ในกรณีท่ีกรรมการลุมน้ําตามมาตรา ๒๖ (๓) และ (๔) พนจากตําแหนง
กอนครบวาระ ใหดําเนินการใหไดมาซ่ึงกรรมการลุมน้ําแทนตําแหนงท่ีวางใหแลวเสร็จภายในเกาสิบ
วันนับแตวันท่ีกรรมการลุมน้ํานั้นพนจากตําแหนง และใหผูเขามาเปนกรรมการลุมน้ําแทนตําแหนง
ท่ีวางอยูในตําแหนงเทากับวาระท่ีเหลืออยูของกรรมการลุมน้ําซ่ึงตนแทน แตถาวาระท่ีเหลืออยูไมถึงหนึ่ง
รอยแปดสิบวันจะไมดําเนินการใหไดมาซ่ึงกรรมการลุมน้ําแทนตําแหนงท่ีวางก็ได และในระหวางท่ียัง
ไมไดกรรมการลุมน้ําแทนตําแหนงท่ีวาง ใหคณะกรรมการลุมน้าํประกอบดวยกรรมการลุมน้ําเทาท่ีเหลืออยู 
 
  มาตรา ๓๓  ในกรณีท่ีกรรมการลุมน้ําตามมาตรา ๒๖ (๓) หรือ (๔) ดํารงตําแหนง
ครบวาระแลว ใหกรรมการลุมน้ําซ่ึงพนจากตําแหนงปฏิบัติหนาท่ีตอไปจนกวาจะมีการดําเนินการ 
ใหไดมาซ่ึงกรรมการลุมน้ําข้ึนใหม  
 



๑๓ 
 

  มาตรา ๓๔  คณะกรรมการลุมน้ํามีอํานาจหนาท่ีและอํานาจเก่ียวกับการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ําโดยท่ัวไปในเขตลุมน้ํา รวมท้ังใหมีอํานาจหนาท่ีและอํานาจดังตอไปนี้ 

(๑) จัดทําแผนแมบทการใช การพัฒนา การบริหารจัดการ การบํารุงรักษา การฟนฟู
และการอนุรักษทรัพยากรน้ําในเขตลุมน้ําเสนอ กนช. เพ่ือใหความเห็นชอบ 

(๒) จัดทําแผนปองกันและแกไขภาวะน้ําแลง และแผนปองกันและแกไขภาวะน้ําทวม 
เสนอ กนช. เพ่ือใหความเห็นชอบ  

(๓) พิจารณาปริมาณการใชน้ํา การจัดสรรน้ํา และจัดลําดับความสําคัญในการใชน้ํา
ในเขตลุมน้ํา และควบคุมการใชน้ําใหเปนไปตามท่ีไดรับการจัดสรรจาก กนช.  

(๔) กําหนดหลักเกณฑและระเบียบการใช การพัฒนา การบริหารจัดการ  
การบํารุงรักษา การฟนฟู และการอนุรักษทรัพยากรน้ําในเขตลุมน้ํา  ท้ังนี้ ภายใตกรอบและแนวทาง
ท่ี กนช. กําหนด  

(๕) ใหความเห็นชอบการอนุญาตการใชน้ําประเภทท่ีสองตามมาตรา ๔๑ 
(๖) พิจารณาและเสนอความเห็นในเก่ียวกับการผันน้ําระหวางลุมน้ําและการ

อนุญาตการใชน้ําประเภทท่ีสามตอ กนช. 
(๗) เสนอขอคิดเห็นความเห็นตอ กนช. เก่ียวกับแผนงานและโครงการในการ

ดําเนินการใด ๆ เก่ียวกับทรัพยากรน้ําของหนวยงานตาง ๆในเขตลุมน้ํา 
  (๘) รับเรื่องรองทุกข ไกลเกลี่ย และชี้ขาดขอพิพาทระหวางผูใชน้ํา  
  (๙) ประสานงานกับหนวยงานของรัฐและองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีเก่ียวของ 
ในการบังคับใชกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการใช การพัฒนา การบริหารจัดการ การบํารุงรักษา  
การฟนฟู และการอนุรักษทรัพยากรน้ํา และกฎหมายเก่ียวกับมลพิษทางน้ําในเขตลุมน้ํานั้น 
  (๑๐) สงเสริมและรณรงคการสรางจิตสํานึกแกประชาชนในการใช การพัฒนา  
การบริหารจัดการ การบํารุงรักษา การฟนฟู และการอนุรักษทรัพยากรน้ําในเขตลุมน้ํา 
  (๑๑) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกําหนดในพระราชบัญญัตินี้หรือท่ีกฎหมายอ่ืน
กําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีและอํานาจของคณะกรรมการลุมน้ํา หรือตามท่ี กนช. มอบหมาย  

การจัดทําแผนตาม (๑) และ (๒) และการกําหนดหลักเกณฑและระเบียบตาม (๔) 
ใหครอบคลุมถึงการรักษาและแกไขปญหาคุณภาพน้ําดวย   

การเสนอเรื่องรองทุกขหรือขอพิพาทระหวางผูใชน้ําเพ่ือใหคณะกรรมการลุมน้ํา 
ไกลเกลี่ยและชี้ขาดตาม (๘) ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี กนช. กําหนดโดยประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๓๕  ใหนําบทบัญญัติความในมาตรา ๑๖ มาตรา ๒๐ วรรคหนึ่งและวรรคสี่  

มาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๒ มาใชบังคับกับแกการประชุมและการดําเนินการของคณะกรรมการลุมน้ํา
ดวยโดยอนุโลม 

 
  มาตรา ๓๖  ใหสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค กรมทรัพยากรน้ํา สํานักงานทรัพยากร
น้ําแหงชาติภาคทําหนาท่ีเปนสํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการลุมน้ํา โดยใหมีอํานาจหนาท่ีและ
อํานาจดังตอไปนี้ 
 



๑๔ 
 

(๑) ปฏิบัตริับผิดชอบงานธุรการท่ัวไปของคณะกรรมการลุมน้ํา 
(๒) ศึกษา วิเคราะห วิจัย เก่ียวกับทรัพยากรน้ําเพ่ือใชประกอบการพิจารณาจัดทํา 

แผนแมบทการใช การพัฒนา การบริหารจัดการ การบํารุงรักษา การฟนฟู และการอนุรักษทรัพยากรน้ํา
ในเขตลุมน้ํา 

(๓) ประสานงานกับหนวยงานของรัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และองคกรผูใชน้ํา  
ในการบังคับใชกฎหมายท่ีเก่ียวกับการใช การพัฒนา การบริหารจัดการ การบํารุงรักษา การฟนฟู  
และการอนุรักษทรัพยากรน้ํา และกฎหมายท่ีเก่ียวกับการควบคุมมลพิษทางน้ําในเขตลุมน้ํา  
เพ่ือใหเปนไปตามแผนแมบทการใช การพัฒนา การบริหารจัดการ การบํารุงรักษา การฟนฟู  
และการอนุรักษทรัพยากรน้ําในเขตลุมน้ํา 

(๔) สงเสริมและติดตามการใชน้ําประเภทท่ีสองในเขตลุมน้ําใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและเง่ือนไขท่ีไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการลุมน้ํา 

(๕) เสนอมาตรการปองกันการขัดแยงและแนวทางการไกลเกลี่ยขอพิพาทระหวาง
ผูใชน้ําในเขตลุมน้ําตอคณะกรรมการลุมน้ํา 

(๖) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการลุมน้ํามอบหมาย 
 

สวนท่ี ๓ 
องคกรผูใชน้ํา 

   
 

  มาตรา ๓๗  บุคคลซ่ึงใชน้ําในบริเวณใกลเคียงกันและอยูในเขตลุมน้ําเดียวกัน 
มีสิทธิรวมตัวกันจดทะเบียนกอตั้งองคกรผูใชน้ําเพ่ือประโยชนรวมกันเก่ียวกับการใช การพัฒนา  
การบริหารจัดการ การบํารุงรักษา การฟนฟู และการอนุรักษทรัพยากรน้ําในหมูสมาชิกขององคกร
ผูใชน้ํา 

วัตถุประสงค อํานาจหนาท่ีและอํานาจ และการดําเนินงานขององคกรผูใชน้ํา 
รวมท้ังหลักเกณฑ ข้ันตอน และวิธีการกอตั้งองคกรผูใชน้ําใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๓๘  กฎกระทรวงตามมาตรา ๓๗ จะกําหนดหลักเกณฑการจัดตั้ง ภารกิจ 

และอํานาจหนาท่ีและอํานาจขององคกรผูใชน้ําในแตละลุมน้ําใหแตกตางกันก็ได  ท้ังนี้ โดยคํานึงถึง
สภาพอุทกวิทยา สภาพภูมิศาสตร ระบบนิเวศ วัฒนธรรม จารีตประเพณี วิถีชีวิตของประชาชนใน 
การใชน้ําประเภทตาง ๆ และความจําเปนในการบริหารจัดการดวย 

การออกกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่ง จะตองจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชนกอน  

 
 
 
 
 
 



๑๕ 
 

หมวด ๔ 
การจัดสรรน้ําและการใชน้ํา 

   
 
มาตรา ๓๘/๑  การจัดสรรน้ําของประเทศควรคํานึงถึงน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภค  

น้ําเพ่ือการรักษาระบบนิเวศ จารีตประเพณี บรรเทาสาธารณภัย น้ําเพ่ือการเกษตร  
น้ําเพ่ือการอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม  ท้ังนี้ การจัดลําดับความสําคัญใหเปนไปตามท่ี  
กนช. กําหนด  

 
มาตรา ๓๙  การใชทรัพยากรน้ําสาธารณะ แบงเปนสามประเภท คือ 
(๑) การใชน้ําประเภทท่ีหนึ่ง ไดแก การใชทรัพยากรน้ําสาธารณะเพ่ือการดํารงชีพ 

การอุปโภคบริโภคในครัวเรือน การเกษตรหรือการเลี้ยงสัตวเพ่ือยังชีพ การอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
การรักษาระบบนิเวศ การบรรเทาสาธารณภัย การใชน้ําตามจารีตประเพณี และการใชน้ําในปริมาณ
เล็กนอย  

(๒) การใชน้ําประเภทท่ีสอง ไดแก การใชทรัพยากรน้ําสาธารณะเพ่ือการเกษตร 
หรือการเลี้ยงสัตวเพ่ือการพาณิชย การอุตสาหกรรม การทองเท่ียว การผลิตพลังงานไฟฟา การประปา
และกิจการอ่ืน  

 (๓) การใชน้ําประเภทท่ีสาม ไดแก การใชทรัพยากรน้ําสาธารณะเพ่ือกิจการขนาดใหญ
ท่ีใชน้ําปริมาณมาก หรืออาจกอใหเกิดผลกระทบขามลุมน้ํา หรือครอบคลุมพ้ืนท่ีอยางกวางขวาง 

ลักษณะหรือรายละเอียดการใชน้ําแตละประเภทตาม (๑) (๒) และ (๓)  
ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

การออกกฎกระทรวงตามวรรคสอง ตองคํานึงถึงการใหประชาชนมีโอกาสไดรับ
ประโยชนจากความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไปพรอมกันอยางท่ัวถึง เปนธรรม และยั่งยืน รวมท้ัง 
มีทรัพยากรน้ําสาธารณะท่ีมีคุณภาพและเพียงพอ 

 
มาตรา ๔๐  รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการลุมน้ําท่ีเก่ียวของและ 

โดยความเห็นชอบของ กนช. มีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วธิีการ และเง่ือนไขการใชน้ํา
ประเภทท่ีหนึ่งสําหรับแตละลุมน้ําได 

การกําหนดหลักเกณฑตามวรรคหนึ่ง ใหคํานึงถึงการใชน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภค
เปนสําคัญ 

     
  มาตรา ๔๑  การใชน้ําประเภทท่ีสองตองไดรับใบอนุญาตจากอธิบดีผูอํานวยการ
สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติภาคโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการลุมน้ําท่ีทรัพยากรน้ํา
สาธารณะนั้นตั้งอยู 
  การขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต อายุใบอนุญาต การขอตออายุใบอนุญาต
และการอนุญาต การขอและการออกใบแทนใบอนุญาตการใชน้ําประเภทท่ีสอง รวมท้ังการขอโอน
ใบอนุญาตและการอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  



๑๖ 
 

  ความในวรรคหนึ่งไมใชบังคับกับแกการใชน้ําของหนวยงานของรัฐและองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินซ่ึงดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีและอํานาจขององคกร  
 
  มาตรา ๔๒  การใชน้ําประเภทท่ีสามตองไดรับใบอนุญาตจากอธิบดผีูอํานวยการ
สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติภาคโดยความเห็นชอบของ กนช. 
  การขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต อายุใบอนุญาต การขอตออายุใบอนุญาต
และการอนุญาต การขอและการออกใบแทนใบอนุญาตการใชน้ําประเภทท่ีสาม รวมท้ังการขอโอน
ใบอนุญาตและการอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
  ความในวรรคหนึ่งไมใชบังคับกับแกการใชน้ําของหนวยงานของรัฐและองคกรปกครอง 
สวนทองถ่ินซ่ึงดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีและอํานาจขององคกร 
 

มาตรา ๔๒/๑  หนวยงานของรฐัและองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองจัดทําขอมูล
เก่ียวกับการใชทรัพยากรน้ําสาธารณะและจัดสงขอมูลดังกลาวตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข
ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 
  มาตรา ๔๓  ในการพิจารณาออกใบอนุญาตการใชน้ําประเภทท่ีสองและประเภทท่ีสาม
ใหแกผูขอรับใบอนุญาต ใหคํานึงถึงความสมดุลของน้ําในทรัพยากรน้ําสาธารณะ รวมท้ังลุมน้ําท่ีเก่ียวของ 
เพ่ือมิใหสงผลกระทบตอภาพรวมความสมดุลของลุมน้ํา  
 
  มาตรา ๔๔  ในการขอรับใบอนุญาตการใชน้ําตามมาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๒  
ผูขอรับใบอนุญาตตองยื่นแผนการบริหารจัดการน้ํามาพรอมกับคําขอดวย  
  แผนการบริหารจัดการน้ําตามวรรคหนึ่ง อยางนอยตองมีรายการดังตอไปนี้ 
  (๑) วัตถุประสงคของการใชน้ําและแหลงน้ําท่ีจะใช  
  (๒) ประมาณการปริมาณน้ําท่ีจะใชหรือจะกักเก็บไวเพ่ือใช  
  (๓) สถานท่ีกักเก็บน้ํา  
  (๔) วิธีการใชน้ํา  
  (๕) แผนจัดการน้ําท่ีกักเก็บไวเม่ือเกิดภาวะน้ําแลง 
  (๖) แผนจัดการน้ําท่ีกักเก็บไวเม่ือเกิดภาวะน้ําทวม 
  (๗) วิธีการบํารุงรักษา ฟนฟู และอนุรักษทรัพยากรน้ําสาธารณะนั้น 
  แผนจัดการน้ําท่ีกักเก็บไวเม่ือเกิดภาวะน้ําแลงตาม (๕) อยางนอยตองมีสาระสําคัญ
เก่ียวกับวิธีการใชน้ําในระหวางท่ีเกิดภาวะน้ําแลง การลดปริมาณการใชน้ํา การหาแหลงน้ําทดแทน 
และอัตราความเปนไปไดในการเฉลี่ยน้ําท่ีมีเพ่ือประโยชนสาธารณะ 
  แผนจัดการน้ําท่ีกักเก็บไวเม่ือเกิดภาวะน้ําทวมตาม (๖) อยางนอยตองมีสาระสําคัญ
เก่ียวกับการปองกันมิใหน้ําท่ีกักเก็บไวลนออกไปนอกสถานท่ีกักเก็บน้ําจนอาจกอใหเกิดน้ําทวม  
หรือไปเพ่ิมปริมาณน้ําท่ีทวมอยูแลวใหมากข้ึนไปอีก 
 
 
 



๑๗ 
 

มาตรา ๔๕  ในกรณีท่ีแหลงน้ําใดเปลี่ยนสถานะจากเดิมมาเปนทรัพยากรน้ํา
สาธารณะภายหลังจากวันท่ีกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการขอรับใบอนุญาต 
และการออกใบอนุญาตการใชน้ําประเภทท่ีสองตามมาตรา ๔๑ หรือกฎกระทรวงกําหนดหลกัเกณฑ 
วิธีการ และเง่ือนไขในการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตการใชน้ําประเภทท่ีสามตามมาตรา ๔๒ 
ใชบังคับแลว ใหผูใชน้ําในแหลงน้ํานั้นท่ีเขาลักษณะของการใชน้ําประเภทท่ีสองตามมาตรา ๓๙ (๒) 
หรือการใชน้ําประเภทท่ีสามตามมาตรา ๓๙ (๓) แลวแตกรณี ยื่นคําขอรับใบอนุญาตการใชน้ําภายใน
หกสิบวันนับแตวันท่ีแหลงน้ําดังกลาวเปลี่ยนสถานะมาเปนทรัพยากรน้ําสาธารณะ และเม่ือไดยื่น 
คําขอรับใบอนุญาตภายในกําหนดเวลาดังกลาวแลวใหใชน้ําตอไปไดจนกวาอธิบดผีูอํานวยการ
สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติภาคจะมีคําสั่งไมอนุญาต 

 
มาตรา ๔๕/๑  ในกรณีท่ีแหลงน้ําใดเปลี่ยนสถานะจากการเปนทรัพยากรน้ํา

สาธารณะมาเปนทางน้ําชลประทานตามกฎหมายวาดวยการชลประทาน ใหผูรับใบอนุญาตการใชน้ํา
ประเภทท่ีสองตามมาตรา ๔๑ หรือผูรับใบอนุญาตการใชน้ําประเภทท่ีสามตามมาตรา ๔๒ ใชน้ําจาก
แหลงน้ํานั้นไดตอไป จนกวาใบอนุญาตการใชน้ําประเภทท่ีสองหรือใบอนุญาตการใชน้ําประเภทท่ีสาม 
แลวแตกรณี จะสิ้นอายุ  ท้ังนี้ ภายในหกสิบวันกอนใบอนุญาตการใชน้ําเดิมสิ้นอายุ หากผูรับใบอนุญาต
การใชน้ํามีความประสงคจะขอรับใบอนุญาตการใชน้ําตอไป ใหขออนุญาตกับกรมชลประทานตาม
กฎหมายวาดวยการชลประทาน 

 
มาตรา ๔๖  รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของ กนช. มีอํานาจออกกฎกระทรวง

กําหนดอัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาตการใชน้ําประเภทท่ีสองและคาธรรมเนียมใบอนุญาตการใชน้ํา
ประเภทท่ีสาม ไมเกินอัตราท่ีกําหนดในบัญชีทายพระราชบัญญัตินี้ 
 
  มาตรา ๔๗  รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของ กนช. มีอํานาจออกกฎกระทรวง
กําหนด 
  (๑) อัตราคาใชน้ําสําหรับการใชน้ําประเภทท่ีสองและการใชน้ําประเภทท่ีสาม 
  (๒) หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการเรียกเก็บ ลดหยอน หรือยกเวนคาใชน้ํา  
ท้ังนี้ จะกําหนดใหแตกตางกันโดยคํานึงถึงกิจกรรม ลักษณะ หรือปริมาณของการใชน้ําในแตละ
ประเภทและในแตละลุมน้ําก็ได 

อัตราคาใชน้ํา หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการเรียกเก็บ ลดหยอน หรือยกเวน 
คาใชน้ํา ตาม (๑) และ (๒) จะกําหนดใหแตกตางกันโดยคํานึงถึงกิจกรรม ลักษณะ หรือปริมาณของ
การใชน้ําในแตละประเภทและในแตละลุมน้ําก็ได 

 
 มาตรา ๔๘  ในการออกใบอนุญาตการใชน้ํา อธิบดผีูอํานวยการสํานักงานทรัพยากร

น้ําแหงชาติภาคอาจกําหนดเง่ือนไขการใชน้ําท่ีผูรับใบอนุญาตจะตองปฏิบัติไวในใบอนุญาตดวยก็ได 
  การกําหนดเง่ือนไขตามวรรคหนึ่ง อาจกําหนดในเรื่องเก่ียวกับปริมาณน้ําสูงสุดท่ีจะ
อนุญาตใหมีการใชหรือกักเก็บไวเพ่ือใช กําหนดเวลาท่ีจะนําน้ําท่ีเปนทรัพยากรน้ําสาธารณะข้ึนมาใช 
บริเวณท่ีจะใหนําน้ําข้ึนมาได สถานท่ีกักเก็บน้ํา และบริเวณท่ีจะใชน้ํา ตลอดจนเง่ือนไขอ่ืนอันจําเปนแก
การควบคุมปริมาณและคุณภาพของน้ํา 



๑๘ 
 

  มาตรา ๔๙  ใบอนุญาตการใชน้ําประเภทท่ีสองและประเภทท่ีสามท่ีออกไปแลวนั้น 
ถาตอมากฎหมายหรือสาระสําคัญแหงพฤติการณไดเปลี่ยนแปลงไป หรือมีเหตุสําคัญเพ่ือประโยชน
สาธารณะ ใหอธิบดผีูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติภาคโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการลุมน้ําหรือ กนช. แลวแตกรณี มีอํานาจสั่งแกไขเพ่ิมเติมเง่ือนไขการใชน้ําท่ีผูรับ
ใบอนุญาตจะตองปฏิบัติได  
 

มาตรา ๕๐  เพ่ือประโยชนในการตรวจสอบและควบคุมการใชทรัพยากรน้ํา
สาธารณะ ใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจออกคําส่ังใหผูรับใบอนุญาตการใชน้ําตองติดตั้งเครื่องมือ 
มีหนาท่ีประเมินหรือวัดปริมาณน้ําท่ีใช และการเก็บขอมูลท่ีจําเปนเพ่ือใหพนักงานเจาหนาท่ี
ตรวจสอบ  ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีอธิบดีผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติภาค
กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานเุบกษา  

 
มาตรา ๕๑  ในกรณีท่ีการใชน้ําตามใบอนุญาตเปนเหตุใหเกิดผลกระทบ 

ตอความสมดุลของทรัพยากรน้ําสาธารณะในลุมน้ําท่ีเก่ียวของ หรือกอใหเกิดผลกระทบอยางสําคัญ 
ตอประโยชนสาธารณะ ใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือใหผูรับใบอนุญาต 
การใชน้ําหยุดการใชน้ําตามใบอนุญาตไวเปนการชั่วคราว และใหผูรับใบอนุญาตการใชน้ําดําเนินการ
ตามความจําเปนเพ่ือแกไขหรือระงับเหตุแหงผลกระทบดังกลาวภายในระยะเวลาท่ีกําหนด   
 

มาตรา ๕๒  เม่ือปรากฏวาผูรับใบอนุญาตการใชน้ําฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือกฎกระทรวง ประกาศ หรือระเบียบท่ีออกตามความในพระราชบัญญัตินี้  
หรือเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในใบอนุญาต หรือคําสั่งของพนักงานเจาหนาท่ี หรือไมสามารถดําเนินการให
เปนไปตามแผนการบริหารจัดการน้ําตามมาตรา ๔๔ ได ใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจสั่งพักใช
ใบอนุญาตการใชน้ําไดครั้งละไมเกินสามสิบวัน  

ในกรณีท่ีผูรับใบอนุญาตตองทําการแกไขหรือดําเนินการใหถูกตอง พนักงาน
เจาหนาท่ีจะกําหนดเวลาใหแกไขหรือดําเนินการใหถูกตองดวยก็ได และเม่ือผูรับใบอนุญาตไดทําการ
แกไขหรือดําเนินการใหถูกตองแลว พนักงานเจาหนาท่ีจะยกเลิกคําสั่งพักใชใบอนุญาตกอนครบ
กําหนดเวลาก็ได  

 
มาตรา ๕๓  เม่ือปรากฏวาผูรับใบอนุญาตการใชน้ําฝาฝนคําสั่งพักใชใบอนุญาต 

หรือไมทําการแกไขหรือดําเนินการใหถูกตองภายในเวลาท่ีกําหนดตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาท่ี 
ท่ีออกตามมาตรา ๕๒ ใหอธิบดีผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติภาคมีอํานาจสั่ง 
เพิกถอนใบอนุญาตการใชน้ํา 

 
 
 
 
 
 



๑๙ 
 

หมวด ๕ 
ภาวะน้ําแลงและภาวะน้ําทวม 

   
สวนท่ี ๑ 

การปองกันและแกไขภาวะน้ําแลง 
   

 
มาตรา ๕๔  ในกรณีท่ีมีขอมูลเพียงพอท่ีจะชี้ไดวาจะเกิดภาวะน้ําแลงในพ้ืนท่ีใดของ

ลุมน้ํา ใหคณะกรรมการลุมน้ําโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรนีายกรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราช
กิจจานุเบกษากําหนดเขตภาวะน้ําแลง และกําหนดใหกิจการใดสามารถใชน้ําไดในปริมาณท่ี
เห็นสมควรได    

 การกําหนดใหกิจการใดสามารถใชน้ําไดในปริมาณท่ีเห็นสมควร ใหทําเปนประกาศ
ปดไวในท่ีเปดเผยและเห็นไดงายในเขตภาวะน้ําแลงนั้น 

 เม่ือภาวะน้ําแลงไดพนไปแลว ใหคณะกรรมการลุมน้ําโดยความเห็นชอบของ
นายกรัฐมนตรีประกาศยกเลิกเขตภาวะน้ําแลง 

 
มาตรา ๕๕  ในกรณีท่ีเกิดภาวะน้ําแลงอยางรุนแรงจนอาจกอใหเกิดผลกระทบตอ

เศรษฐกิจหรือการดํารงชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีใด ใหรัฐมนตรนีายกรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษากําหนดเขตภาวะน้ําแลงฉุกเฉินอยางรุนแรงในพ้ืนท่ีนั้น และกําหนดวิธีการใชน้ําเพ่ือ
ลดปริมาณการใชหรือหามการใชน้ําบางประเภทเกินกวาจําเปนแกการอุปโภคบริโภค รวมท้ังกําหนด
วิธีการแบงปนน้ํา รวมท้ังกําหนดมาตรการอ่ืนใดท่ีจําเปนใชบังคับในพ้ืนท่ีเพ่ือแกไขและบรรเทาภาวะ
น้ําแลงนั้น  ท้ังนี้ ตองเปนไปเพ่ือใหเกิดประโยชนแกสวนรวมและใหผูใชน้ําตองเสียหายนอยท่ีสุดเทาท่ี
จะเปนไปได    

ในระหวางท่ียังไมมีประกาศตามวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการลุมน้ํามีอํานาจกําหนด
วิธีการใชน้ําและการแบงปนน้ําในพ้ืนท่ีไดเทาท่ีจําเปนในการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน 

การแบงปนน้ําเม่ือเกิดภาวะน้ําแลงฉุกเฉิน ตองเปนไปเพ่ือใหเกิดประโยชนแก
สวนรวมและใหผูใชน้ําตองเสียหายนอยท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปได    

ในกรณีท่ีประกาศตามวรรคหนึ่งใชบังคับในพ้ืนท่ีเดียวกันกับท่ีไดมีประกาศกําหนด
เขตภาวะน้ําแลงตามมาตรา ๕๔ ใหประกาศตามวรรคหนึ่งมีผลเปนการยกเลิกเขตภาวะน้ําแลงนั้น 
และเม่ือภาวะน้ําแลงฉุกเฉินอยางรุนแรงไดพนไปแลว ใหรัฐมนตรนีายกรัฐมนตรีประกาศยกเลิกเขต
ภาวะน้ําแลงฉุกเฉินอยางรุนแรง  
 
  มาตรา ๕๖  ในกรณีมีความจําเปนตองผันน้ําจากลุมน้ําหนึ่งไปยังอีกลุมน้ําหนึ่ง 
เพ่ือบรรเทาภาวะน้ําแลง รัฐมนตรนีายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของ กนช. มีอํานาจสั่งให
ดําเนินการดังกลาวไดเทาท่ีจําเปนในการบรรเทาภาวะน้ําแลงนั้น 
   
 



๒๐ 
 

มาตรา ๕๗  ในกรณีท่ีเกิดภาวะน้ําแลงอยางรุนแรงในพ้ืนท่ีใดและมีความจําเปน  
รัฐมนตรีหรือผูซ่ึงรัฐมนตรีมอบหมายมีอํานาจสั่งใหบุคคลซ่ึงกักเก็บน้ําไวตามความจําเปนตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือกฎกระทรวง ประกาศ หรือระเบียบท่ีออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ 
หรือตามกฎหมายอ่ืน ไมวาจะเปนทรัพยากรน้ําสาธารณะหรือไมก็ตาม ตองเฉลี่ยน้ําเพ่ือประโยชน
สาธารณะตามปริมาณและวิธีการท่ีกําหนด ในกรณีเชนวานี้ ใหผูกักเก็บน้ําดังกลาวมีสิทธิไดรับ 
คาทดแทนจากการท่ีตองสูญเสียน้ําท่ีกักเก็บไว แตถาบุคคลใดกักเก็บน้ําไวเกินกวาความจําเปน  
ใหรัฐมนตรีหรือผูซ่ึงรัฐมนตรีมอบหมายมีอํานาจส่ังตามท่ีเห็นสมควรเพ่ือนําน้ําสวนท่ีเกิน 
มาใชสอยเพ่ือประโยชนสาธารณะโดยผูนั้นจะเรียกรองคาทดแทนหรือคาเสียหายใด ๆ มิได 

การกําหนดคาทดแทนตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนด
ในกฎกระทรวง  ท้ังนี้ ใหคํานึงถึงความเสียหายตามความเปนจริงและใหเกิดความเปนธรรมระหวาง 
ผูไดรับความเสียหายกับประโยชนสาธารณะ 

 
  มาตรา ๕๘  ใหคณะกรรมการลุมน้ําจัดทําแผนปองกันและแกไขภาวะน้ําแลงข้ึนไว
เปนการลวงหนา โดยใหจัดทําเปนแผนเพ่ือเตรียมการรองรับท้ังกรณีปกติซ่ึงสามารถคาดหมายไดวา
จะเกิดภาวะน้ําแลงในระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่งเปนประจํา และกรณีฉุกเฉินท่ีมีเกิดภาวะน้ําแลง
เกิดข้ึนโดยฉับพลันอยางรุนแรง 
  แผนปองกันและแกไขภาวะน้ําแลงตามวรรคหนึ่ง อยางนอยตองมีรายการดังตอไปนี้  
  (๑) หนวยงานผูรับผิดชอบหลักและหนวยงานสนับสนุน 

  (๒) งบประมาณท่ีใชในการดําเนินการ  
  (๓) การจัดเตรียมขอมูลท่ีจะเปนประโยชนในการปองกันและแกไขภาวะน้ําแลง  
  (๔) การเผยแพรขอมูลใหประชาชนทราบ  
  (๕) วิธีการควบคุมการใชน้ําในพ้ืนท่ี  
  (๖) การหาแหลงน้ําทดแทนและการขนสงน้ําจากแหลงน้ําทดแทนมายังพ้ืนท่ี 
ซ่ึงเกิดภาวะน้ําแลง  
  (๗) การประสานงานกับระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือชวยเหลือประชาชน 
ท่ีไดรับผลกระทบจากภาวะน้ําแลง 
  ในการจัดทําแผนปองกันและแกไขภาวะน้ําแลง ใหคณะกรรมการลุมน้ําจัดใหมีการ 
บูรณาการรวมกับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติและแผนอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ รวมท้ัง 
รับฟงความคิดเห็นจากหนวยงานของรัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีเก่ียวของ และประชาชน 
ในเขตลุมน้ําตามความเหมาะสม 
 
  มาตรา ๕๙  เม่ือคณะกรรมการลุมน้ําไดจัดทําแผนปองกันและแกไขภาวะน้ําแลง 
ข้ึนแลวใหเสนอตอ กนช. เพ่ือใหความเห็นชอบ และจัดสงแผนดังกลาวไปยังผูวาราชการจังหวัด 
หนวยงานของรฐั และองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีเก่ียวของเพ่ือทราบและดําเนินการ ในการนี้ 
ใหหนวยงานของรฐัและองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีเก่ียวของจัดสรางหรือเตรียมอุปกรณท่ีจะตองใช 
ในการปองกันและแกไขภาวะน้ําแลง รวมท้ังบํารุงรักษาสิ่งกอสรางหรืออุปกรณนั้น หรือดําเนินการใด ๆ 
เพ่ือใหเปนไปตามแผนดังกลาว   



๒๑ 
 

  กรณีท่ีหนวยงานของรัฐหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินใดไมอาจดําเนินการให
เปนไปตามแผนปองกันและแกไขภาวะน้ําแลงได ใหคณะกรรมการลุมน้ําเสนอเรื่องตอ กนช. เพ่ือ
พิจารณาหาแนวทางแกไขตอไป 
 
  มาตรา ๖๐  ใหคณะกรรมการลุมน้ําติดตามการดําเนินการใหเปนไปตามแผนปองกัน
และแกไขภาวะน้ําแลงท่ี กนช. ใหความเห็นชอบ และทบทวนแผนใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับ
สภาพการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป เพ่ือใหอยูในสภาพท่ีพรอมจะดําเนินการไดเม่ือเกิดภาวะน้ําแลง 
 

สวนท่ี ๒  
การปองกันและแกไขภาวะน้ําทวม 

   
 
มาตรา ๖๑  ใหคณะกรรมการลุมน้ําจัดทําแผนปองกันและแกไขภาวะน้ําทวมข้ึนไว

เปนการลวงหนา โดยใหจัดทําเปนแผนเพ่ือเตรียมการรองรับท้ังกรณีปกติซ่ึงสามารถคาดหมายไดวา
จะเกิดภาวะน้ําทวมในระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่งเปนประจํา และกรณีฉุกเฉินท่ีมีน้ําทวมเกิดข้ึน 
โดยฉับพลัน โดยในการจัดทําแผนตองพิจารณาถึงสภาพแวดลอม ทางน้ํา พ้ืนท่ีทางน้ําหลาก  
ระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพของพ้ืนท่ีนั้นประกอบดวย 
  แผนปองกันและแกไขภาวะน้ําทวมตามวรรคหนึ่ง อยางนอยตองมีรายการดังตอไปนี้  
  (๑) หนวยงานผูรับผิดชอบหลักและหนวยงานสนับสนุน  
  (๒) งบประมาณท่ีใชในการดําเนินการ  
  (๓) การจัดเตรียมขอมูลท่ีจะเปนประโยชนในการปองกันและแกไขภาวะน้ําทวม  
  (๔) การบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนจากภาวะน้ําทวม  
  (๕) การจัดทําระบบเตือนภัยน้ําทวม 
  (๖) การเผยแพรขอมูลใหประชาชนทราบ  
  (๗) วิธีการระบายน้ําท่ีรวดเร็วและถูกตองตามหลักวิชาการใหน้ําระบายไปตาม
แนวทางท่ีกําหนด  
  (๘) วิธีการกักเก็บน้ําเพ่ือนําไปใชประโยชนตอไป  
  (๙) การประสานงานกับระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือชวยเหลือประชาชน 
ท่ีอาจไดรับภัยพิบัติจากน้ําทวม 
  ในการจัดทําแผนปองกันและแกไขภาวะน้ําทวม ใหคณะกรรมการลุมน้ําจัดใหมีการ 
บูรณาการรวมกับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติและแผนอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ รวมท้ัง
รับฟงความคิดเห็นจากหนวยงานของรัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีเก่ียวของ และประชาชน 
ในเขตลุมน้ําตามความเหมาะสม 
  แนวทางการจัดทําการบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนจากภาวะน้ําทวม  
และแนวทางการจัดทําระบบเตือนภัยน้ําทวม ตามวรรคสอง (๔) และ (๕) ใหเปนไปตามแนวทาง 
ท่ีรัฐมนตร ีกนช. ประกาศกําหนด 
 



๒๒ 
 

มาตรา ๖๒  ใหนําบทบัญญัติความในมาตรา ๕๖ มาตรา ๕๙ และมาตรา ๖๐  
มาใชบังคับกับแกการผันน้ําจากลุมน้ําหนึ่งไปยังอีกลุมน้ําหนึ่งเพ่ือปองกันและแกไขภาวะน้ําทวม  
การเสนอแผนปองกันและแกไขภาวะน้ําทวมตอ กนช. เพ่ือใหความเห็นชอบ การจัดสงแผนดังกลาวไป
ใหผูวาราชการจังหวัด หนวยงานของรัฐ และองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีเก่ียวของเพ่ือทราบและ
ดําเนินการ และการแกไขปญหากรณีท่ีหนวยงานของรัฐหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีเก่ียวของ 
ไมอาจดําเนินการใหเปนไปตามแผนดังกลาวได รวมท้ังการติดตามการดําเนินการใหเปนไปตาม 
แผนปองกันและแกไขภาวะน้ําทวมและการทบทวนแผนดังกลาวดวยโดยอนุโลม 

 
สวนท่ี ๓ 

อํานาจของพนักงานเจาหนาท่ีในการปองกันและแกไข 
ภาวะน้ําแลงและภาวะน้ําทวม 

   
 

  มาตรา ๖๓  ใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจเขาไปในท่ีดินหรือสิ่งปลูกสรางของบุคคล
ใด ๆ เพ่ือทําการสํารวจ ตรวจสอบ หรือเก็บรวบรวมขอเท็จจริงตาง ๆ เพ่ือการปองกันและแกไข 
ภาวะน้ําแลงและภาวะน้ําทวมได  
  ในการดําเนินการเพ่ือปองกันและแกไขภาวะน้ําทวม ใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจ
ทําลายสิ่งกีดขวาง ตัดฟนตนไม ขุดดิน ปดก้ันแนวเขตท่ีดิน รื้อถอนสิ่งปลูกสรางซ่ึงมิใชเปนบานเรือน 
ท่ีอยูอาศัยของบุคคลใด ๆ  หรือดําเนินการอ่ืนใดเทาท่ีจําเปนแกการปองกันและแกไขภาวะน้ําทวมได  
แตตองชดเชยความเสียหายแกบุคคลนั้นดวย   

 การชดเชยความเสียหายตามวรรคสอง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ 
ท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  ท้ังนี้ ในการกําหนดหลักเกณฑดังกลาวตองคํานึงถึงความเสียหาย 
ตามความเปนจริง และเปดโอกาสใหผูไดรับความเสียหายมีสทิธิชี้แจงและแสดงพยานหลักฐาน
ประกอบการพิจารณากําหนดคาชดเชยความเสียหายดวย 

มาตรา ๖๔  ในกรณีท่ีมีความจําเปนเพ่ือประโยชนในการปองกันและแกไข 
ภาวะน้ําแลงและภาวะน้ําทวม พนักงานเจาหนาท่ีอาจใชท่ีดินหรือสิ่งปลูกสรางของบุคคลใด ๆ  
เพ่ือกอสราง วางสิ่งของ สูบน้ําหรือระบายน้ําผานหรือเขาไปในท่ีดิน หรือติดตั้งอุปกรณใด ๆ  
เพ่ือประโยชนในการปองกันและแกไขภาวะน้ําแลงและภาวะน้ําทวมได โดยแจงเปนหนังสือ 
ใหเจาของหรือผูครอบครองท่ีดินหรือสิ่งปลูกสรางทราบลวงหนาไมนอยกวาสามวันกอนวันท่ี 
จะมีการดําเนินการ  ท้ังนี้ ตองแสดงวัตถุประสงคและลักษณะของการใชท่ีดินหรือสิ่งปลูกสราง 
และวันเวลาท่ีจะใชประโยชนในท่ีดินหรือสิ่งปลูกสรางดวย 
  ในกรณีฉุกเฉินเพ่ือปองกันภัยพิบัติสาธารณะจากแกไขภาวะน้ําแลงและ 
ภาวะน้ําทวม ใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจเขาใชท่ีดินหรือสิ่งปลูกสรางเพ่ือดําเนินการตามวรรคหนึ่ง 
ไดทันทีโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
  ในการใชท่ีดินหรือสิ่งปลูกสรางตามมาตรานี้ ใหหนวยงานผูรับผิดชอบกําหนด 
คาทดแทนการใชท่ีดินหรือสิ่งปลูกสรางใหแกเจาของหรือผูครอบครองท่ีดินหรือสิ่งปลูกสราง 
ตามความจําเปนแกกรณี และในกรณีท่ีเกิดความเสียหายแกทรัพยสินของเจาของหรือผูครอบครอง



๒๓ 
 

ท่ีดินหรือสิ่งปลูกสรางจากการใชท่ีดินหรือสิ่งปลูกสราง ใหหนวยงานผูรับผิดชอบชดเชยความเสียหาย 
ท่ีเกิดข้ึนนั้นดวยตามความเหมาะสม  ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 
  มาตรา ๖๕  การท่ีพนักงานเจาหนาท่ีเขาไปในท่ีดินหรือสิ่งปลูกสรางของบุคคลใด
เพ่ือปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๔ ใหกระทําในเวลาระหวางพระอาทิตยข้ึนถึงพระ
อาทิตยตก 
  ในกรณีท่ีมีความจําเปนจะตองดําเนินการตอเนื่องจากเวลาท่ีกําหนดตามวรรคหนึ่ง 
หรือมีกรณีฉุกเฉิน จะดําเนินการในเวลาอ่ืนนอกจากเวลาท่ีกําหนดตามวรรคหนึ่งก็ได 
 

  มาตรา ๖๖  ในกรณีมีความจําเปน พนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจออกคําส่ัง
กําหนดใหบุคคลใดตองปฏิบัติการใด ๆ เพ่ือปองกันและแกไขภาวะน้ําแลงและภาวะน้ําทวม  
ตามหลักเกณฑท่ีพนักงานเจาหนาท่ีกําหนดก็ได  
  ในกรณีท่ีบุคคลดังกลาวตองเสียคาใชจายในการนี้ และการปฏิบัติการดังกลาว
มิไดเปนไปเพ่ือประโยชนเฉพาะตนเพียงผูเดียว ใหหนวยงานผูรับผิดชอบกําหนดคาทดแทน 
เพ่ือจายใหแกบุคคลนั้น ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 

มาตรา ๖๗  ในกรณีท่ีผูมีสิทธิไดรับคาทดแทนหรือคาชดเชยความเสียหายไมยนิยอม
ตกลงในจํานวนเงินคาทดแทนหรือคาชดเชยความเสียหายท่ีหนวยงานผูรับผิดชอบจายใหตาม 
มาตรา ๕๗ มาตรา ๖๓ หรือมาตรา ๖๔ หรือมาตรา ๖๖ ใหหนวยงานผูรับผิดชอบนําเงินจํานวน
ดังกลาวไปวางไวตอศาลหรือสํานักงานวางทรัพย หรือฝากไวกับธนาคารออมสินในชื่อของผูมีสิทธิ
ไดรับคาทดแทนหรือคาชดเชยความเสียหาย โดยแยกฝากไวเปนบัญชีเฉพาะราย และถามีดอกเบี้ย
หรือดอกผลใดเกิดข้ึน เนื่องจากการฝากเงินนั้น ใหตกเปนสิทธิแกผูมีสิทธิไดรับคาทดแทนหรือ
คาชดเชยความเสียหายนั้นดวย 
  เม่ือหนวยงานผูรับผิดชอบนําเงินคาทดแทนหรือคาชดเชยความเสียหายไปวางไว 
ตอศาลหรือสํานักงานวางทรัพย หรือฝากไวกับธนาคารออมสินตามวรรคหนึ่งแลว ใหหนวยงาน
ผูรับผิดชอบมีหนังสือแจงใหผูมีสิทธิไดรับคาทดแทนหรือคาชดเชยความเสียหายทราบ โดยสงทาง
ไปรษณียตอบรับ  
  หลักเกณฑและวิธีการในการนําเงินคาทดแทนหรือคาชดเชยความเสียหายไปวางตอ
ศาลหรือสํานักงานวางทรัพย หรือฝากไวกับธนาคารออมสิน และวิธีการในการรับเงินคาทดแทนหรือ
คาชดเชยความเสียหายดังกลาวใหเปนไปตามระเบียบท่ีรัฐมนตรนีายกรัฐมนตรีกําหนด 
 
  มาตรา ๖๘  ในกรณีท่ีผูมีสิทธิไดรับคาทดแทนหรือคาชดเชยความเสียหายไมพอใจ
ในจํานวนเงินคาทดแทนหรือคาชดเชยความเสียหายท่ีหนวยงานผูรับผิดชอบจายให ไมวาบุคคลนั้น 
จะรับหรือไมรับเงินคาทดแทนหรือคาชดเชยความเสียหายท่ีหนวยงานผูรับผิดชอบวางไวหรือฝากไว 
บุคคลนั้นมีสิทธิฟองคดีตอศาลภายในหนึ่งปนับแตวันท่ีหนวยงานผูรับผิดชอบไดดําเนินการตาม 
มาตรา ๖๗ วรรคสองแลว 



๒๔ 
 

  การฟองคดีตอศาลตามวรรคหนึ่งไมเปนเหตุใหการครอบครองหรือใชอสังหาริมทรัพย 
หรือการดําเนินการใด ๆ ของพนักงานเจาหนาท่ีตามมาตรา ๕๗ มาตรา ๖๓ หรือมาตรา ๖๔ หรือ 
มาตรา ๖๖ ตองสะดุดหยุดลง 
  ในกรณีท่ีผูมีสิทธิไดรับคาทดแทนหรือคาชดเชยความเสียหายยินยอมตกลงและไดรับ
เงินคาทดแทนหรือคาชดเชยความเสียหายไปแลว หรือมิไดฟองคดีเรียกเงินคาทดแทนหรือคาชดเชย
ความเสียหายตอศาลภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง หรือไดแจงเปนหนังสือสละสิทธิไมรับเงิน 
คาทดแทนหรือคาชดเชยความเสียหายดังกลาว ผูใดจะเรียกรองเงินคาทดแทนหรือคาชดเชยความ
เสียหายนั้นอีกไมได 

 
  มาตรา ๖๙  หามมิใหบุคคลใดเอาไป ยักยาย ทําอันตราย หรือทําใหเสียหายแก
สิ่งกอสราง สิ่งของ หรืออุปกรณใด ๆ หรือละเมิดมาตรการใด ๆ ท่ีพนักงานเจาหนาท่ีจัดใหมีข้ึนเพ่ือ
ปองกันและแกไขภาวะน้ําแลงและภาวะน้ําทวม 
  ในกรณีท่ีมีการฝาฝนบทบัญญัติตามวรรคหนึ่ง ใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจสั่งให
ผูกระทําแกไขใหกลับคืนดีดังเดิม ถาผูนั้นไมยินยอมกระทํา ใหพนักงานเจาหนาท่ีเปนผูดําเนินการ  
โดยผูนั้นจะตองเสียคาใชจายในการดําเนินการดังกลาว 

 
มาตรา ๗๐  ในการปฏิบตัิการตามหนาท่ีของพนักงานเจาหนาท่ีเพ่ือปองกันและ

แกไขภาวะน้ําแลงและภาวะน้ําทวมตามพระราชบัญญัตินี้ หากไดดําเนินการไปตามอํานาจหนาท่ี 
และอํานาจ และไดกระทําไปพอสมควรแกเหตุและมิไดประมาทเลินเลออยางรายแรง ใหพนักงาน
เจาหนาท่ีผูกระทําการนั้นพนจากความผิดและความรับผิดท้ังปวง 
 

หมวด ๖ 
การอนุรักษและการพัฒนาทรัพยากรน้ําสาธารณะ 

   
 

  มาตรา ๗๑  ในกรณีท่ี กนช. เห็นวาพ้ืนท่ีใดมีลักษณะเปนแหลงตนน้ําลําธาร 
หรือพ้ืนท่ีชุมน้ํา สมควรสงวนไวเพ่ือประโยชนในการอนุรักษทรัพยากรน้ําสาธารณะ และพ้ืนท่ีนั้นไมได
มีการกําหนดใหเปนเขตพ้ืนท่ีคุมครองสิ่งแวดลอมตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ ให กนช. มอบหมายกําหนดเปนเขตพ้ืนท่ีอนุรักษทรัพยากรน้ําสาธารณะ และให
รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมพิจารณาดําเนินการใหพ้ืนท่ีนั้นเปนเขต
พ้ืนท่ีคุมครองส่ิงแวดลอมตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ
ประกาศกําหนดเปนเขตพ้ืนท่ีอนุรักษทรัพยากรน้ําสาธารณะ 

 
มาตรา ๗๑/๑  ใหพนักงานเจาหนาท่ีจัดใหมีหลักเขตและปายหรือเครื่องหมายอ่ืน

แสดงเขตพ้ืนท่ีอนุรักษทรัพยากรน้ําสาธารณะไวตามสมควร เพ่ือใหประชาชนเห็นไดวาเปนเขตพ้ืนท่ี
อนุรักษทรัพยากรน้ําสาธารณะ 

 



๒๕ 
 

มาตรา ๗๑/๒  ในประกาศกําหนดเขตพ้ืนท่ีอนุรักษทรัพยากรน้ําสาธารณะตาม
มาตรา ๗๑ ใหกําหนดมาตรการเพ่ือการคุมครองและอนุรักษทรัพยากรน้ําสาธารณะอยางหนึ่งอยางใด 
ดังตอไปนี้  

(๑) หามการกระทําใด ๆ ท่ีมีผลเปนการเสื่อมสภาพแหลงน้ําหรือเสื่อมประโยชน 
ตอการใชน้ํา หรือทําใหเกิดภาวะมลพิษแกแหลงน้ํา หรือระบบนิเวศแหลงน้ํา หรือทําใหน้ํามีสภาพ 
เปนพิษจนนาจะเปนอันตรายตอแหลงน้ํา หรือระบบนิเวศแหลงน้ํา หรือสุขภาพของบุคคล 

(๒) กําหนดหลักเกณฑในการดําเนินการกับสิ่งกอสรางหรือกิจกรรมท่ีไดดําเนินการ
ภายในเขตพ้ืนท่ีท่ีกําหนดกอนท่ีจะมีการออกประกาศ โดยจะกําหนดใหสามารถดําเนินการตอไปได
ภายใตเง่ือนไขท่ีกําหนด หรือใหระงับการดําเนินกิจกรรม หรือรื้อถอนสิ่งกอสรางท่ีสงผลกระทบตอ
แหลงตนน้ําลําธารโดยไดรับคาชดเชยตามความเหมาะสม 

(๓) กําหนดมาตรการคุมครองอ่ืน ๆ ตามท่ีเห็นสมควรและเหมาะสมแกสภาพ 
ของพ้ืนท่ีนั้น 

 
  มาตรา ๗๒  รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยโดยคําแนะนําความเห็นชอบของ 
กนช. มีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑการใชประโยชนท่ีดินท่ีมีเขตติดตอหรืออาจสงผล
กระทบกับทรัพยากรน้ําสาธารณะ เพ่ือมิใหเกิดอันตรายหรือความเสียหายตอทรัพยากรน้ําสาธารณะ 
หรือเพ่ือประโยชนในการอนุรักษหรือพัฒนาทรัพยากรน้ําสาธารณะใหเปนไปโดยเหมาะสมได 
  หลักเกณฑการใชประโยชนท่ีดินท่ีกําหนดในกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งจะกําหนดให
เรื่องใดเรื่องหนึ่งใชบังคับเปนการท่ัวไปทุกทองท่ี หรือใหใชบังคับเฉพาะทองท่ีใดทองท่ีหนึ่งก็ได 
  ในกรณีท่ีมีกฎกระทรวง ประกาศ หรือขอบัญญัติทองถ่ินซ่ึงออกตามกฎหมายวาดวย
การผังเมืองหรือกฎหมายอ่ืนกําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับการใชประโยชนท่ีดินในบริเวณเดียวกันหรือ 
ในเรื่องเดียวกันขัดหรือแยงกับกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่ง ใหบังคับตามกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่ง 
เวนแตกฎกระทรวง ประกาศ หรือขอบัญญัติทองถ่ินซ่ึงออกตามกฎหมายดังกลาวจะมีข้ึนเพ่ือคุมครอง
ประโยชนสาธารณะท่ีสําคัญยิ่งกวา 
 

มาตรา ๗๓  เม่ือไดมีกฎกระทรวงตามมาตรา ๗๒ ใชบังคับแลว หามมิใหผูใด 
ใชประโยชนท่ีดินแตกตางหรือขัดกับขอกําหนดในกฎกระทรวงนั้น 

ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับแกกรณีเจาของหรือผูครอบครองท่ีดินท่ีไดใช
ประโยชนท่ีดินมากอนท่ีจะมีกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งใชบังคับและจะใชประโยชนท่ีดินเชนนั้นตอไป 
แตถารัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเห็นวาการใชประโยชนท่ีดินเชนนั้นตอไปอาจมีผลกระทบตอ
ทรัพยากรน้ําสาธารณะ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยมีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือถึงเจาของ
หรือผูครอบครองท่ีดินใหแกไข เปลี่ยนแปลง หรือระงับการใชประโยชนท่ีดินตามหลักเกณฑ วิธีการ 
เง่ือนไข และภายในระยะเวลาท่ีเห็นสมควรได แตถาการปฏิบัติตามคําสั่งดังกลาวทําใหเจาของ 
หรือผูครอบครองท่ีดินนั้นตองเสียหาย หรือขาดประโยชนท่ีเคยไดรับเกินสมควรหรือไดรับความเสียหาย 
ใหผูนั้นมีสิทธิไดรับคาทดแทนดวยหรือคาชดเชยความเสียหาย แลวแตกรณี 
  การกําหนดคาทดแทนหรือการชดเชยความเสียหายตามวรรคสอง ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  



๒๖ 
 

ในกรณีท่ีผูมีสิทธิไดรับคาทดแทนหรือคาชดเชยความเสียหายตามวรรคสอง 
ไมยินยอมตกลงหรือไมพอใจในจํานวนเงินคาทดแทนหรือคาชดเชยความเสียหาย ใหนําบทบัญญัติ
ความในมาตรา ๖๗ และมาตรา ๖๘ มาใชบังคับโดยอนุโลม  

 
  มาตรา ๗๔  เม่ือมีเหตุฉุกเฉินหรือมีภยันตรายใดท่ีอาจมีผลกระทบตอทรัพยากรน้ํา
สาธารณะอยางรุนแรง ซ่ึงจําเปนตองมีการปองกันหรือแกไขโดยเรงดวน ใหพนักงานเจาหนาท่ี 
มีอํานาจเขาไปดําเนินการใด ๆ ในท่ีดินหรือสิ่งปลูกสราง หรือใชประโยชนในท่ีดินหรือสิ่งปลูกสราง 
ของบุคคลอ่ืนเพ่ือปองกัน ระงับ หรือบรรเทาเหตุนั้นได โดยใหนําบทบัญญัติความในมาตรา ๖๓ 
มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๕ มาตรา ๖๖ มาตรา ๖๗ มาตรา ๖๘ มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๐ มาใชบังคับ
โดยอนุโลม 
 
  มาตรา ๗๕  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
โดยความเห็นชอบของ กนช. มีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเพ่ือคุมครอง
และอนุรักษทรัพยากรน้ําสาธารณะ ในเรื่องดังตอไปนี้ได 
  (๑) กําหนดการใชประโยชนทรัพยากรน้ําสาธารณะหรือทรัพยากรธรรมชาติ 
ท่ีเก่ียวของ 
  (๒) กําหนดหามการกระทําใด ๆ ท่ีมีผลเปนการเสื่อมสภาพแหลงน้ําหรือเสื่อมประโยชน
ตอการใชน้ํา หรือทําใหเกิดภาวะมลพิษแกแหลงน้ํา หรือระบบนิเวศแหลงน้ํา หรือทําใหน้ํามีสภาพ 
เปนพิษจนนาจะเปนอันตรายตอแหลงน้ํา หรือระบบนิเวศแหลงน้ํา หรือสุขภาพของบุคคล 
  (๓) กําหนดใหผูใชน้ําซ่ึงมีท่ีดินติดตอหรือใกลเคียงกับทรัพยากรน้ําสาธารณะ จัดใหมี
สิ่งปลูกสราง ติดตั้งอุปกรณหรือเครื่องมือ หรือใชกรรมวิธีใดตามท่ีกําหนด เพ่ือตรวจสอบแหลงท่ีกอใหเกิด
อันตรายหรือความเสียหายแกคุณภาพน้ํา หรือเพ่ือปองกันหรือแกไขอันตรายหรือความเสียหายแก
คุณภาพน้ํา   
  กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งจะกําหนดใหกรณีใดกระทําไดตอเม่ือไดรับอนุญาตจาก
พนักงานเจาหนาท่ี ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการลุมน้ํากําหนดก็ไดใชบังคับเปนการ
ท่ัวไปหรือใชบังคับในพ้ืนท่ีหนึ่งพ้ืนท่ีใด และจะกําหนดขอยกเวนการใชบังคับท้ังหมดหรือบางสวน
สําหรับกิจกรรมบางประเภทหรือบางพ้ืนท่ีก็ได  
 

มาตรา ๗๖  ในกรณีท่ีมีเหตุอันควรเชื่อวาจะเกิดความเสียหายตอทรัพยากรน้ํา
สาธารณะ ใหหนวยงานของรัฐหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีรับผิดชอบดูแลทรัพยากรน้ํา
สาธารณะในบริเวณดังกลาวมีหนังสือขอความรวมมือใหผูท่ีกระทําการอันอาจกอใหเกิดความ
เสียหายอยูในบริเวณใกลเคียงกับทรัพยากรน้ําสาธารณะนั้นดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดเพ่ือปองกัน 
มิใหเกิดความเสียหายตอทรัพยากรน้ําสาธารณะภายในระยะเวลาท่ีกําหนดได 

 ในกรณีท่ีมีการกระทําอันกอใหเกิดความเสียหายหรืออาจเกิดความเสียหาย 
ตอทรัพยากรน้ําสาธารณะ หรือความเสียหายตอทรัพยากรน้าํสาธารณะเปนกรณีฉุกเฉนิ จําเปน 
และอาจกอความเสียหายอยางรายแรง ใหหนวยงานของรัฐหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ี
รับผิดชอบดูแลทรัพยากรน้ําสาธารณะในบริเวณดังกลาวมีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือใหผูท่ีกอให 
เกิดความเสียหายนั้นกระทําการดังกลาวดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดเพ่ือขจัดความเสียหายและ 



๒๗ 
 

ทําใหทรัพยากรน้ําสาธารณะกลับคืนสูสภาพเดิมหรือสภาพท่ีใกลเคียงกับสภาพเดิมหรือเหมาะสม 
จะใชประโยชนภายในระยะเวลาท่ีกําหนดได 

 
หมวด ๗ 

พนักงานเจาหนาท่ี 
   

 
มาตรา ๗๗  ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาท่ี 

มีอํานาจ ดังตอไปนี้ 
  (๑) เขาไปในท่ีดินของบุคคลใดในเวลาระหวางพระอาทิตยข้ึนถึงพระอาทิตยตก  
เพ่ือตรวจตราแหลงน้ํา สํารวจ หรือเก็บขอมูลท่ีจําเปนตอการควบคุมและตรวจตราทรัพยากรน้ํา 
  (๒) เขาไปในท่ีดิน อาคาร สถานท่ี หรือยานพาหนะของบุคคลใดในเวลาระหวาง 
พระอาทิตยข้ึนถึงพระอาทิตยตก เพ่ือดําเนินการบําบัดฟนฟูและบูรณะความเสียหายของทรัพยากรน้ํา
สาธารณะ 
  (๓) เขาไปในท่ีดิน อาคาร สถานท่ี หรือยานพาหนะของบุคคลใดในเวลาระหวาง 
พระอาทิตยข้ึนถึงพระอาทิตยตก ในกรณีท่ีมีหลักฐานอันสมควรเชื่อไดวามีการกระทําผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้ เพ่ือตรวจคน กัก ยึดหรืออายัดเอกสารหรือสิ่งใดท่ีเก่ียวของ และหากมีความจําเปน 
ใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจทําลายสิ่งกีดขวางอันเปนอุปสรรคในการท่ีจะเขาไปปฏิบัติหนาท่ีได  
แตจะตองใชความระมัดระวังใหเกิดความเสียหายนอยท่ีสุด 

เม่ือไดเขาไปและลงมือทําการตรวจคน กัก ยึดหรืออายัดตาม (๓) แลว ถายัง
ดําเนินการไมเสร็จจะดําเนินการตอไปในเวลากลางคืนก็ได และในกรณีฉุกเฉินอยางยิ่ง จะดําเนินการ
ตาม (๓) ในเวลากลางคืนก็ได แตตองมีหมายคนซ่ึงออกโดยศาล 

 
  มาตรา ๗๘  ในการปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานเจาหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี้  
ใหพนักงานเจาหนาท่ีแสดงบัตรประจําตัวตอผูท่ีเก่ียวของ และใหผูท่ีเก่ียวของอํานวยความสะดวก 
ตามสมควร 
  บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาท่ีใหเปนไปตามแบบท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด 
 

มาตรา ๗๙  ในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาท่ีเปน 
เจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

 
 

หมวด ๘ 
ความรับผิดทางแพงในกรณีท่ีทําใหเกิดความเสียหายตอทรัพยากรน้ําสาธารณะ 

   
 

  มาตรา ๘๐  ผูใดจงใจหรือประมาทเลินเลอกระทําโดยผิดกฎหมายทําใหเกิด 
ความเสียหายตอทรัพยากรน้ําสาธารณะ หรือใชทรัพยากรน้ําสาธารณะโดยไมมีสิทธิตามกฎหมาย  
ผูนั้นกระทําละเมิดตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนตอรัฐเพ่ือการนั้น 



๒๘ 
 

  ถาความเสียหายตอทรัพยากรน้ําสาธารณะเกิดจากวัตถุหรือสิ่งอ่ืนใดท่ีอาจทําใหเกิด
อันตรายหรือเปนพิษ ผูครอบครองหรือควบคุมวัตถุหรือสิ่งอ่ืนใดนั้นตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทน 
เพ่ือการนั้นแมจะมิไดเกิดข้ึนโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอก็ตาม เวนแตจะพิสูจนไดวาความเสียหายนั้น 
เกิดจากเหตุสุดวิสัย หรือเปนการกระทําตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาท่ี 
  คาสินไหมทดแทนตามมาตรานี้หมายความรวมถึง 
  (๑) คาใชจายท่ีรัฐไดจายไปในการกําจัด เคล่ือนยายส่ิงท่ีกอใหเกิดความเสียหาย 
หรือกระทําใหส่ิงนั้นหมดสภาพความเปนอันตรายหรือความเปนพิษ ตลอดจนการนําเอาของนั้น 
มาเก็บ กัก หรือรักษาไวคาดําเนินงานตาง ๆ ของรัฐในการประเมินความเสียหายและประเมิน
คาใชจายในการเยียวยาผลกระทบตอทรัพยากรน้ําสาธารณะ สิ่งแวดลอม และสขุภาพของบุคคล 
  (๑/๑) คาใชจายท่ีรัฐไดจายไปในการกําจัด เคลื่อนยายสิ่งท่ีกอใหเกิดความเสียหาย 
หรือกระทําใหสิ่งนั้นหมดสภาพความเปนอันตรายหรือความเปนพิษ ตลอดจนการนําเอาของนั้น 
มาเก็บ กัก หรือรักษาไว 
  (๒) คาใชจายท่ีรัฐไดจายไปในการทําใหทรัพยากรน้ําสาธารณะกลับคืนสูสภาพเดิม 
  (๓) คาใชจายท่ีรัฐไดจายไปในการชวยเหลือเยียวยาบุคคลหรือทรัพยสินของบุคคลอ่ืน 
เนื่องในความเสียหายนั้น 
  (๔) คาดําเนินงานตาง ๆ ของรัฐในการประเมินความเสียหายและประเมิน
คาใชจายในการเยียวยาผลกระทบตอทรัพยากรน้ําสาธารณะ ส่ิงแวดลอม และสุขภาพของบุคคล 
  (๕) คาใชจายตาง ๆ ท่ีรัฐไดจายไปในการดําเนินการใด ๆ เพ่ือใหไดรับคาสินไหม
ทดแทนตามกฎหมาย เชน คาใชจายท่ีรัฐจายเปนคาทํางานของเจาหนาท่ีของรัฐ คาใชจายในการ
รวบรวมพยานหลักฐานและการดําเนินคดีในศาล และคาธรรมเนียมศาล 
  (๖) มูลคาของทรัพยากรน้ําสาธารณะท่ีตองเสียหายหรือถูกใชไปโดยไมมีสิทธิตาม
กฎหมาย 
  (๗) คาเสียหายท่ีเกิดจากการใชงบประมาณของรัฐหรือจากแหลงเงินทุนอ่ืน เพ่ือใช
ในการบําบัดฟนฟูและบูรณะความเสียหายของทรัพยากรน้ําสาธารณะใหกลับคืนสูสภาพเดิม 
  (๘) คาเสียโอกาสในการนํางบประมาณหรือเงินทุนท่ีใชตาม (๗) ไปลงทุนในโครงการอ่ืน
ของรัฐเพ่ือสังคมโดยรวม 
  (๙) คาเสียหายตอเนื่องอ่ืน ๆ อันพึงจะเกิดในอนาคต 
  ใหกรมทรัพยากรน้ํารวมกับหนวยงานของรัฐหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินซ่ึงเปน
ผูรับผิดชอบควบคุมดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรน้ําสาธารณะเปนตัวแทนของรัฐในการฟองคดี 
เพ่ือเรียกรองคาสินไหมทดแทนความเสียหายตอทรัพยากรน้ําสาธารณะตามมาตรานี้ โดยใหพนักงาน
อัยการมีอํานาจหนาท่ีและอํานาจดําเนินคดีในศาลตามท่ีกรมทรัพยากรน้ํารวมกับหนวยงานของรัฐ
หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินดังกลาวมีคําขอ 

 
  มาตรา ๘๑  ในกรณีท่ีผูกอใหเกิดความเสียหายตอทรัพยากรน้ําสาธารณะไดกระทํา
ตามคําสั่งท่ีออกตามมาตรา ๗๖ วรรคสอง และมีผลเปนการขจัดหรือบรรเทาความเสียหาย และทําให
ทรัพยากรน้ําสาธารณะกลับคืนสูสภาพเดิมหรือสภาพท่ีใกลเคียงกับสภาพเดิม หรือเหมาะสมจะใชประโยชน 
ใหมีผลเปนการลดจํานวนคาสินไหมทดแทนตามสวนท่ีไดกระทํา 
 



๒๙ 
 

หมวด ๙ 
บทกําหนดโทษ 

   
 
  มาตรา ๘๒  ผูใดฝาฝนหลักเกณฑการเขาใชสอยแหลงน้ําระเบียบหรือขอบัญญัติ
ทองถ่ินตามมาตรา ๖ วรรคสาม ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งปหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งแสน
หกหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
  มาตรา ๘๓  ผูใดฝาฝนคําสั่งท่ีออกตามมาตรา ๒๑ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 
หนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
  มาตรา ๘๔  ผูใดฝาฝนคําสั่งท่ีออกตามมาตรา ๒๑ ซ่ึงไดนํามาใชบังคับโดยอนุโลม
ตามมาตรา ๓๕ ตองระวางโทษตามท่ีบัญญัติไวในมาตรา ๘๓จําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกิน
หนึ่งหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 

มาตรา ๘๔/๑  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของนายกรัฐมนตรีท่ีออกตาม 
มาตรา ๒๓/๑ วรรคสอง หรือขัดขวางการกระทําการใด ๆ ท่ีดําเนินการใหเปนไปตามคําสั่งของ
นายกรัฐมนตรีท่ีออกตามมาตรา ๒๓/๑ วรรคสอง หรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามประกาศท่ีออกตาม
มาตรา ๕๔ หรือมาตรา ๕๕ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท  
หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
  มาตรา ๘๕  ผูใดฝาฝนกฎกระทรวงตามมาตรา ๔๐ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 
หนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
  มาตรา ๘๖  ผูใดฝาฝนมาตรา ๔๑ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือ 
ปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
  มาตรา ๘๗  ผูใดฝาฝนมาตรา ๔๒ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสามป  
หรือปรับตั้งแตหนึ่งแสนบาทถึงสามแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
  
  มาตรา ๘๘  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามประกาศท่ีออกตามมาตรา ๕๔ หรือ
มาตรา ๕๕ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
  มาตรา ๘๙  ผูใดขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกตามสมควรแกพนักงาน
เจาหนาท่ีในการปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรา ๖๓ มาตรา ๖๔ หรือมาตรา ๗๗ หรือไมปฏิบัติตามคําส่ัง 
ของพนักงานเจาหนาท่ีตามมาตรา ๖๖ หรือไมปฏิบัติตามคําสั่งท่ีออกตามมาตรา ๗๖ วรรคสอง  
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหกหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 



๓๐ 
 

  มาตรา ๙๐  ผูใดขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกตามสมควรแกพนักงาน
เจาหนาท่ีในการปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรา ๖๓ หรือมาตรา ๖๔ หรือไมปฏิบัติตามคําส่ังของพนักงาน
เจาหนาท่ีตามมาตรา ๖๖ ซ่ึงไดนํามาใชบังคับโดยอนุโลมตามมาตรา ๗๔ ตองระวางโทษตามท่ี
บัญญัติไวในมาตรา ๘๙จําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหกหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
 มาตรา ๙๑  ผูใดฝาฝนมาตรา ๖๙ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือ
ปรับไมเกินหาแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
  
 มาตรา ๙๒  ผูใดฝาฝนมาตรา ๖๙ วรรคหนึ่ง ซ่ึงไดนํามาใชบังคับโดยอนุโลมตาม
มาตรา ๗๔ ตองระวางโทษตามท่ีบัญญัติไวในมาตรา ๙๑จําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกิน 
หาแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
  
  มาตรา ๙๓  ผูใดฝาฝนคําสั่งของรัฐมนตรีตามมาตรา ๗๓ วรรคสอง หรือฝาฝน
หรือไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา ๗๓ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง (๑) หรือ (๓) 
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินสามแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
  มาตรา ๙๔  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามประกาศท่ีออกตามมาตรา ๗๑ หรือ
กฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง (๒) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบป หรือปรับไมเกิน
หนึ่งลานบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
  มาตรา ๙๔/๑  ในกรณีท่ีผูกระทําความผิดเปนนิติบุคคล ถาการกระทําความผิดของ
นิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทําของกรรมการ หรือผูจัดการ หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบ
ในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีท่ีบุคคลดังกลาวมีหนาท่ีตองสั่งการหรือกระทําการ
และละเวนไมสั่งการหรือไมกระทําการจนเปนเหตุใหนิติบุคคลนั้นกระทําความผิด ผูนั้นตองรับโทษ
ตามท่ีบัญญัติไวสําหรับความผิดนั้น ๆ ดวย 
 
  มาตรา ๙๕  ความผิดตามมาตรา ๘๒ มาตรา ๘๓ มาตรา ๘๔ มาตรา ๘๔/๑  
มาตรา ๘๕ มาตรา ๘๖ มาตรา ๘๘ มาตรา ๘๙ และมาตรา ๙๐ ใหคณะกรรมการเปรียบเทียบ 
มีอํานาจเปรียบเทียบได 
  ในกรณีท่ีพนักงานสอบสวนหรอืพนักงานเจาหนาท่ีพบวาผูใดกระทําความผิดตาม
วรรคหนึ่งและผูนั้นยินยอมใหเปรียบเทียบ ใหพนักงานสอบสวนหรือพนักงานเจาหนาท่ี แลวแตกรณี 
สงเรื่องใหคณะกรรมการเปรียบเทียบภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ีผูนั้นแสดงความยินยอมใหเปรียบเทียบ 
  เม่ือผูตองหาไดชําระเงินคาปรับตามจํานวนท่ีเปรียบเทียบภายในระยะเวลาสามสิบวัน
นับแตวันท่ีมีการเปรียบเทียบ ใหถือวาคดีเลิกกันตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา 
  ถาผูตองหาไมยินยอมตามท่ีเปรียบเทียบ หรือเม่ือยินยอมแลวไมชําระเงินคาปรับ
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ใหดําเนินคดีตอไป 
 



๓๑ 
 

  มาตรา ๙๖  คณะกรรมการเปรียบเทียบตามมาตรา ๙๕ ใหประกอบ 
ดวยบุคคลดังตอไปนี้ 
  (๑) ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบดวยผูแทนสํานักงานอัยการสูงสุดเปนประธาน 
ผูแทนสํานักงานตํารวจแหงชาติ ผูแทนสํานักงานเปนกรรมการ และพนักงานเจาหนาท่ีซ่ึงรัฐมนตรี
แตงตั้งเปนกรรมการและเลขานุการ  

(๒) ในเขตจังหวัดอ่ืน ประกอบดวยอัยการจังหวัดเปนประธาน  
ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด ผูแทนสํานักงานเปนกรรมการ และพนักงานเจาหนาท่ีซ่ึงรัฐมนตรี
แตงตั้งเปนกรรมการและเลขานุการ 

หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาของคณะกรรมการเปรียบเทียบใหเปนไปตามท่ี
รัฐมนตรีกําหนด 
 

บทเฉพาะกาล 
   
   

  มาตรา ๙๗  ในระหวางท่ียังไมไดมีการตราพระราชกฤษฎีกากําหนดลุมน้ําตาม
มาตรา ๒๔ หรือมีการตราพระราชกฤษฎีกากําหนดลุมน้ําตามมาตรา ๒๔ แลว โดยลุมน้ําท่ีกําหนด
ข้ึนไมไดแตกตางจากลุมน้ําท่ีมีอยูในปจจุบัน และยังไมมีคณะกรรมการลุมน้ําประจําลุมน้ําตาม
มาตรา ๒๖ ใหคณะกรรมการลุมน้ําตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการบริหารทรัพยากรน้ํา
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ปฏิบัติหนาท่ีตามเดิมในแตละลุมน้ําท่ีรับผิดชอบไปพลางกอน  ท้ังนี้ ไมเกินสองป
นับแตวันท่ีพระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคับโดยใหผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติภาค
แตงตั้งขาราชการของสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติภาคหนึ่งคนเปนกรรมการลุมน้ําและเลขานุการ 
และผูชวยเลขานุการอีกไมเกินสองคน 
 ใหเลขานุการและผูชวยเลขานุการตามวรรคหนึ่งปฏิบัติหนาท่ีแทนเลขานุการและ
ผูชวยเลขานุการของคณะกรรมการลุมน้ําท่ีมีอยูเดิมตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการบริหาร
ทรัพยากรน้ําแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐   
  ในกรณีท่ีมีการตราพระราชกฤษฎีกากําหนดลุมน้ําตามมาตรา ๒๔ แลว โดย 
ลุมน้ําท่ีกําหนดข้ึนไมไดแตกตางจากลุมน้ําท่ีมีอยูในปจจุบันวันกอนวันท่ีพระราชกฤษฎีกาดังกลาว 
ใชบังคับ และยังไมมีคณะกรรมการลุมน้ําประจําลุมน้ําตามมาตรา ๒๖ ใหคณะกรรมการลุมน้ําตาม
วรรคหนึ่งปฏิบัติหนาท่ีเปนคณะกรรมการลุมน้ําประจําลุมน้ําตามมาตรา ๒๖ ไปพลางกอนจนกวา 
จะมีคณะกรรมการลุมน้ําประจําลุมน้ําตามมาตรา ๒๖  ท้ังนี้ ไมเกินหนึ่งปนับแตวันท่ีพระราชบัญญัตินี้
มีผลใชบังคับ 
  ในกรณีท่ีมีการตราพระราชกฤษฎีกากําหนดลุมน้ําตามมาตรา ๒๔ แลว  
โดยลุมน้ําท่ีกําหนดข้ึนแตกตางจากลุมน้ําท่ีมีอยูในวันกอนวันท่ีพระราชกฤษฎีกาดังกลาวใชบังคับ  
และยังไมมีคณะกรรมการลุมน้ําประจําลุมน้ําตามมาตรา ๒๖ ใหคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ
ตามคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี ๒๔/๒๕๖๑ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ          
ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ มอบหมายใหคณะกรรมการลุมน้ําตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี วาดวยการบริหารทรัพยากรน้ําแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ท่ีรับผิดชอบในแตละลุมน้ําท่ีมี
เขตพ้ืนท่ีแตกตางไปจากเขตพ้ืนท่ีลุมน้ําท่ีกําหนดข้ึนใหม ส้ินสุดลง และใหคณะกรรมการทรัพยากรน้ํา



๓๒ 
 

แหงชาติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารทรัพยากรน้ําแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
แตงตั้งคณะกรรมการลุมน้ําประจําลุมน้ําท่ีกําหนดข้ึนใหม เพ่ือปฏิบัติหนาท่ีวรรคหนึ่งคณะใดปฏิบัติ
หนาท่ีเปนคณะกรรมการลุมน้ําประจําลุมน้ําตามมาตรา ๒๖ ไปพลางกอนจนกวาจะมีคณะกรรมการ
ลุมน้ําประจําลุมน้ําตามมาตรา ๒๖  ท้ังนี้ ไมเกินสองหนึ่งปนับแตวันท่ีพระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ 
และใหคณะกรรมการลุมน้ําตามวรรคหนึ่งท่ีไมไดรับมอบหมายสิ้นสุดหนาท่ี  

คณะกรรมการลุมน้ําประจําลุมน้ําท่ีกําหนดข้ึนใหมตามวรรคสอง ประกอบดวย  
ผูวาราชการจังหวัดในเขตลุมน้าํ และผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตลุมน้ํา เปนกรรมการ 
โดยใหผูวาราชการจังหวัดในเขตลุมน้ําเลือกกันเองเพ่ือเปนประธานกรรมการ และเปนรองประธาน
กรรมการอีกหนึ่งคน ใหผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาคเปนกรรมการและเลขานุการ และ
ใหผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาคแตงตั้งขาราชการของสํานักงานทรัพยากรน้ําภาคอีกไมเกิน
สองคนเปนผูชวยเลขานุการ 
  ใหนําบทบัญญัติความในมาตรา ๑๖ มาตรา ๒๐ วรรคหนึ่งและวรรคสี่ มาตรา ๒๑ 
และมาตรา ๒๒ มาใชบังคับกับแกการประชุมและการดําเนินการของคณะกรรมการลุมน้ําตาม 
วรรคสามและวรรคสี่ดวยโดยอนุโลม 
 
  มาตรา ๙๘  ในระหวางท่ียังไมไดมีการคัดเลือกกรรมการผูแทนคณะกรรมการลุมน้าํ
ตามมาตรา ๙ (๕) และยังมิไดมีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๙ (๖) ใหคณะกรรมการ
ทรัพยากรน้ําแหงชาติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการบริหารทรัพยากรน้ําแหงชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี ๒๔/๒๕๖๑ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการทรัพยากรน้ํา
แหงชาติ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ปฏิบัติหนาท่ีคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติตาม
พระราชบัญญัตินี้จนกวาจะมีการคัดเลือกกรรมการผูแทนคณะกรรมการลุมน้ําตามมาตรา ๙ (๕)  
และแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๙ (๖)  
 

มาตรา ๙๙  ในวาระเริ่มแรก ใหนําแผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 
(ป พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๙) ท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติใหความเห็นชอบเม่ือวันท่ี ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
มาใชในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางกอนจนกวาจะไดมีการจัดทํา
นโยบาย แผนงาน และแผนปฏิบัติการ แผนยุทธศาสตร และแผนแมบทเก่ียวกับการบริหาร
ทรัพยากรน้ําตามมาตรา ๑๗ (๑) หรือแผนแมบทการใช การพัฒนา การบรหิารจัดการ การบํารุงรักษา 
การฟนฟู และการอนุรักษทรัพยากรน้ําในเขตลุมน้ําตามมาตรา ๓๔ (๑) หรือแผนปองกันและแกไข
ภาวะน้ําแลง และแผนปองกันและแกไขภาวะน้ําทวมตามมาตรา ๓๔ (๒) ข้ึนใชบังคับ 
  
  มาตรา ๑๐๐  เม่ือกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการขอรับ
ใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตการใชน้ําประเภทท่ีสองตามมาตรา ๔๑ หรือกฎกระทรวงกําหนด
หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตการใชน้ําประเภทท่ีสาม
ตามมาตรา ๔๒ ใชบังคับแลว ใหผูใชน้ําอยูเดิมท่ีเขาลักษณะของการใชน้ําประเภทท่ีสองตามมาตรา 
๓๙ (๒) หรือการใชน้ําประเภทท่ีสามตามมาตรา ๓๙ (๓) แลวแตกรณี ยื่นคําขอรับใบอนุญาตการใช
น้ําใหมภายในหกสิบวันนับแตวันท่ีกฎกระทรวงดังกลาวมีผลบังคับ และเม่ือไดยื่นคําขอรับใบอนุญาต



๓๓ 
 

ภายในกําหนดเวลาดังกลาวแลวใหใชน้ําตอไปไดจนกวาอธิบดผีูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ํา
แหงชาติภาคจะมีคําสั่งไมอนุญาต 
 
  มาตรา ๑๐๑  การดําเนินการตราพระราชกฤษฎีกาและออกกฎกระทรวง ประกาศ 
และระเบียบตามพระราชบัญญัตินี้ ใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ี
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ หากไมสามารถดําเนินการได ใหนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีรายงานเหตุผล
ท่ีไมอาจดําเนินการไดตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ 
 
 
.................................. 

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



๓๔ 
 

อัตราคาธรรมเนียม 
   

 
๑. คําขอ ฉบับละ       ๑๐๐ บาท 
๒. ใบอนุญาตการใชน้ําประเภทท่ีสอง ฉบับละ  ๑๐,๐๐๐ บาท 
๓. ใบอนุญาตการใชน้ําประเภทท่ีสาม ฉบับละ  ๕๐,๐๐๐ บาท 
๔. ใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ       ๕๐๐ บาท 
๕. การตออายุใบอนุญาตครั้งละเทากับ

คาธรรมเนียมสําหรับใบอนุญาต 
แตละฉบับ 

 

๖. การโอนใบอนุญาตครั้งละเทากับ 
ก่ึงหนึ่งของคาธรรมเนียมสําหรับ
ใบอนุญาตแตละฉบับ 
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