บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบรางพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา
พ.ศ. ....

หลักการ
ใหมีกฎหมายวาดวยทรัพยากรน้ํา
เหตุผล
โดยที่ปจจุบันประเทศไทยประสบปญหาเกี่ยวกับทรัพยากรน้าํ ในหลายดาน
การดําเนินการแกไขปญหาดังกลาวไดกระทําโดยหลายหนวยงานตามอํานาจหนาทีซ่ ึ่งกําหนดไวใน
กฎหมายหลายฉบับ ทําใหการดําเนินงานแกไขปญหาขาดความเปนเอกภาพ ประกอบกับการจัดทํา
กิจกรรมและโครงการบางอยางเพื่อแกไขปญหาดังกลาวขาดการมีสวนรวมของประชาชน และบางครั้ง
สงผลกระทบตอวิถีชีวิตของคนในทองถิ่น ดังนั้น จึงตลอดระยะเวลาที่ผา นมาประเทศไทยไดประสบกับ
ปญหาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในหลายดานโดยมีหนวยงานเกี่ยวของที่มีอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย
หลายฉบับ ถึงแมรัฐบาลจะไดแตงตั้งใหมีคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติทําหนาที่ในการบูรณาการ
และบริหารจัดการน้าํ อยางเปนระบบในทุกมิติแลวก็ตาม แตก็ยังคงมีความจําเปนทีส่ มควรจะมีกฎหมาย
ในการบูรณาการเกี่ยวกับการใช การพัฒนา การบริหารจัดการ การบํารุงรักษา การฟนฟู และการอนุรักษ
ทรัพยากรน้ําใหเกิดความเปนเอกภาพ กําหนดมาตรการในการปองกันและแกไขปญหาภาวะน้ําแลงและ
ภาวะน้าํ ทวม เพื่อใหทุกหนวยงานที่เกี่ยวของสามารถบริหารจัดการทรัพยากรน้ําใหมีความประสาน
สอดคลองกันในทุกมิติอยางสมดุลและยั่งยืน รวมทั้งวางหลักเกณฑในการประกันสิทธิขั้นพื้นฐานของ
ประชาชนในการเขาถึงทรัพยากรน้ําสาธารณะ ตลอดจนจัดใหมีองคกรบริหารจัดการทรัพยากรน้ําทั้งใน
ระดับชาติ ระดับลุมน้ํา และระดับองคกรผูใชน้ําซึ่งสะทอนการมีสวนรวมของประชาชน เพื่อรวมกันบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ําอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
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มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. ….”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบหนึ่งรอย
ยี่สิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป เวนแตมาตรา ๔๗ ใหใชบังคับเมื่อพน
กําหนดสองปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับเปนตนไป
มาตรา ๓ การใช การพัฒนา การบริหารจัดการ การบํารุงรักษา การฟนฟู และ
การอนุรักษทรัพยากรน้ํา สิทธิในน้ํา และการจัดสรรน้ํา ใหเปนไปตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้
เวนแตในกรณีที่มีกฎหมายใดกําหนดเกี่ยวกับการใช การพัฒนา การบริหารจัดการ การบํารุงรักษา
การฟนฟู และการอนุรักษทรัพยากรน้ํา สิทธิในน้ํา และการจัดสรรน้ําเรื่องใดไวโดยเฉพาะ ก็ให
ดําเนินการไปตามกฎหมายเฉพาะนั้น แตหากกฎหมายเฉพาะนั้นขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหง
พระราชบัญญัตินี้ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“น้ํา” หมายความวา น้าํ ในบรรยากาศ น้ําบนผิวดิน น้าํ ใตดิน น้ําในนานน้ําภายใน
และน้ําในทะเลอาณาเขต และใหหมายความรวมถึง น้ําจากแหลงน้ําระหวางประเทศและแหลงน้ํา
ตางประเทศที่ประเทศไทยอาจนํามาใชประโยชนได
“ทรัพยากรน้ํา” หมายความวา น้ํา แหลงตนน้ําลําธาร แหลงกักเก็บน้ําไมวาจะ
เกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือมนุษยสรางขึ้น คลองสงน้ํา พื้นที่ทางน้ําหลาก ไมวาจะเกิดขึ้นตาม
ธรรมชาติหรือมนุษยสรางขึ้น และสิ่งอื่นที่ใชเพื่อการบริหารจัดการน้ํา

๒
“ทรัพยากรน้ําสาธารณะ” หมายความวา น้ําในแหลงน้ําที่ประชาชนใชหรือ
ที่สงวนไวใหประชาชนใช หรือโดยสภาพประชาชนอาจใชประโยชนรวมกัน และใหหมายความรวมถึง
แมน้ํา ลําคลอง ทางน้ํา บึง แหลงน้ําใตดินที่มีความลึกจากผิวดินไมเกินสิบหาเมตร ทะเลสาบ
นานน้ําภายใน ทะเลอาณาเขต พื้นที่ชุมน้ํา แหลงน้ําตามธรรมชาติอื่น ๆ แหลงน้ําที่รัฐจัดสรางหรือ
พัฒนาขึ้นเพื่อใหประชาชนใชประโยชนรวมกัน และแหลงน้ําระหวางประเทศที่รัฐอาจอยูภายใน
เขตประเทศไทยซึ่งประชาชนนํามาใชประโยชนได
“การใชน้ํา” หมายความวา การดําเนินกิจกรรมในแหลงน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค
การรักษาระบบนิเวศ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การทองเที่ยว คมนาคม การประปา
การผลิตพลังงาน การรักษาระบบนิเวศ หรือเพื่อประโยชนอื่นใด ไมวาจะทําใหน้ํามีปริมาณเปลี่ยนไป
หรือไมก็ตาม
“ลุมน้ํา” หมายความวา บริเวณพื้นที่ซึ่งมีพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน
ครอบคลุมลําน้ําธรรมชาติซึ่งเปนแหลงที่รวมน้ําใหไหลลงสูลําน้ําตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา
“ภาวะน้ําแลง” หมายความวา ภาวะที่ปริมาณน้ําฝนลดลงจนอาจเกิดผลกระทบตอ
การขาดแคลนน้ําอยางรุนแรงในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง หรือภาวะที่สภาวะที่ปริมาณน้ํา ปริมาณการไหล
ของน้ําหรือระดับน้ํานั้นต่ําลงลดลงอยางตอเนื่องจนอาจกอใหเกิดอันตรายผลกระทบตอการดํารงชีวิต
ของคน สัตว และพืชที่ตองอาศัยแหลงน้ํานั้นอยูในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง
“ภาวะน้ําทวม” หมายความวา ภาวะที่พื้นผิวดินซึ่งปกติไมไดมีน้ําปกคลุม
แตกลายเปนพื้นผิวดินซึ่งมีน้ําปกคลุม โดยเกิดจากน้ําฝน น้าํ บนผิวดิน น้ําใตดนิ และน้าํ ในทะเล
อาณาเขตสภาวะที่ปริมาณน้ํา ปริมาณการไหลของน้ําหรือระดับน้ําเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง หรือไหลหลาก
หรือฉับพลัน จนอาจเกิดผลกระทบตอการดํารงชีวิตของคน สัตว และพืชที่อยูในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง แตไม
รวมถึงภาวะน้ําขึ้นและน้ําลงซึ่งเปนปรากฏการณปกติตามธรรมชาติ
“พื้นที่ทางน้ําหลาก” หมายความวา ทางน้ําธรรมชาติหรือที่สรางขึ้นเพื่อรองรับน้ํา
หลากหรือน้ําขึ้นน้ําลง และใหน้ําสามารถระบายหรือไหลผานได พื้นที่ริมตลิ่งที่ออกแบบไวใหเปนทาง
ระบายน้ําทวม และพื้นที่ราบหรือลาดบริเวณริมทางน้ําซึ่งสามารถเกิดน้ําทวมได
“กรรมการ” หมายความวา กรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ
“อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา
“เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธิการสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ
“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้
“หนวยงานของรัฐ” หมายความวา ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ
หรือหนวยงานอื่นของรัฐ
“องคกรปกครองสวนทองถิ่น” หมายความวา องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล
องคการบริหารสวนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มี
กฎหมายจัดตั้ง
“ขอบัญญัติทองถิ่น” หมายความวา ขอบัญญัติ เทศบัญญัติ หรือขอบังคับซึ่งตราขึ้น
โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่น

๓
พระราชบัญญัตินี้

“รัฐมนตรี” หมายความวา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีผูรักษาการตาม

มาตรา ๕ ใหนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ กับออกกฎกระทรวง
กําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัตินี้ ลดหรือยกเวนคาธรรมเนียม และกําหนด
กิจการอื่น รวมทั้งออกประกาศ ระเบียบ และคําสั่งเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในสวน
ที่เกี่ยวของกับหนาที่และอํานาจของตน
การออกกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่ง รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจะกําหนดอัตราคาธรรมเนียมใหแตกตางกันโดยคํานึงถึงขนาดหรือลักษณะของกิจการ
การใชน้ําแตละประเภท ผลกระทบตอประชาชน และความคุมคาทางเศรษฐกิจก็ได
กฎกระทรวง ประกาศ และระเบียบนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว
ใหใชบังคับได
หมวด ๑
ทรัพยากรน้ําสาธารณะ
มาตรา ๖ รัฐมีอํานาจใช พัฒนา บริหารจัดการ บํารุงรักษา ฟนฟู และอนุรักษ
ทรัพยากรน้ําสาธารณะใหเกิดประโยชนอยางสมดุลและยั่งยืน โดยอาจเปลี่ยนแปลงรูปรางของ
แหลงน้ําหรือขยายพื้นที่ของแหลงน้ําได แตถาเปนการลดพื้นที่หรือใหเลิกใชเพื่อประโยชนสาธารณะ
ตองดําเนินการถอนสภาพตามประมวลกฎหมายที่ดิน
เพื่อประโยชนในการบริหารทรัพยากรน้ําสาธารณะ รัฐมนตรีอาจประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษากําหนดใหหนวยงานของรัฐหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นใดเปนผูรับผิดชอบ
ควบคุมดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรน้ําสาธารณะแหงใดก็ได
ใหหนวยงานของรัฐหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่รับผิดชอบตามวรรคสอง
มีอํานาจออกระเบียบหรือขอบัญญัติทองถิ่น แลวแตกรณี เพื่อกําหนดหลักเกณฑการเขาใชสอย
ทรัพยากรน้ําสาธารณะนั้นตามกรอบแนวทางที่เห็นสมควรได กนช. กําหนด โดยหลักเกณฑดังกลาว
ตองมิใชหลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดสรรน้ําตามที่กําหนดไวในหมวด ๔
หลักเกณฑระเบียบหรือขอบัญญัติทองถิ่นตามวรรคสาม เมื่อไดประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได

๔
หมวด ๒
สิทธิในน้ํา
มาตรา ๗ ทรัพยากรน้ําสาธารณะเปนของสวนรวม บุคคลมีสิทธิใชหรือเก็บกักน้ําได
เทาที่จําเปนแกประโยชนในกิจกรรมหรือในที่ดินของตน โดยไมเปนเหตุใหเกิดความเดือดรอนหรือ
เสียหายแกบุคคลอื่นซึ่งอาจใชน้ํานั้น ทั้งนี้ เวนแตพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎกระทรวง ประกาศ หรือ
ระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นบัญญัติไวเปนอยางอื่น
มาตรา ๘ เจาของหรือผูครอบครองที่ดินซึ่งมีน้ําพุเกิดขึ้นหรือมีน้ําไหลผานตาม
ธรรมชาติไมวาบนดินหรือใตดิน ยอมมีสิทธิใชหรือเก็บกักน้ํานั้นไดเทาที่จําเปนแกประโยชนในที่ดิน
ของตน และไมเปนเหตุใหเกิดความเดือดรอนหรือเสียหายแกบุคคลอื่น
หมวด ๓
องคกรบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
สวนที่ ๑
คณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ
มาตรา ๙ ใหมคี ณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกวา “คณะกรรมการทรัพยากรน้ํา
แหงชาติ” เรียกโดยยอวา “กนช.” ประกอบดวย
(๑) นายกรัฐมนตรี เปนประธานกรรมการ
(๒) รองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เปนรองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง
(๓) รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนรอง
ประธานกรรมการคนที่สอง
(๔) กรรมการโดยตําแหนง ไดแก ปลัดรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม ปลัดรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ปลัดรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน ปลัดรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ปลัดรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงอุตสาหกรรม อธิบดีกรมชลประทาน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาล และผูอํานวยการ
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร (องคการมหาชน) เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษ
เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ และผูอํานวยการสํานักงบประมาณ
(๕) กรรมการผูแทนคณะกรรมการลุมน้ํา จํานวนหกคน ซึ่งไดรับการคัดเลือกมา
จากกรรมการลุมน้ําผูแทนองคกรผูใชน้ําสองคน กรรมการลุมน้ําผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
สองคน และกรรมการลุมน้ําผูทรงคุณวุฒิสองคน

๕
(๖) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวนสามสี่คน ซึ่งนายกรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูที่มี
ความรู มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณเกี่ยวกับและมีผลงานเปนที่ประจักษไมนอยกวาหาป
ในดานทรัพยากรน้ํา ดานสิ่งแวดลอม ดานผังเมือง และดานเศรษฐศาสตร ดานละหนึ่งคน
ใหอธิบดีเลขาธิการเปนกรรมการและเลขานุการ และใหอธิบดีเลขาธิการแตงตั้ง
ขาราชการของกรมทรัพยากรน้ําสํานักงานอีกไมเกินสองคนเปนผูชวยเลขานุการ
มาตรา ๑๐ การคัดเลือกกรรมการตามมาตรา ๙ (๕) ใหเปนไปตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๑ กรรมการตามมาตรา ๙ (๕) และ (๖) มีวาระอยูในตําแหนงคราวละ
สามป และอาจไดรับการคัดเลือกหรือแตงตั้งใหมอีกได แตจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันมิได
มาตรา ๑๒ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการตามมาตรา ๙ (๕)
และ (๖) พนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) นายกรัฐมนตรีใหออกเพราะบกพรองหรือไมสุจริตตอหนาที่ มีความประพฤติ
เสื่อมเสีย หรือหยอนความสามารถ
(๔) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๕) พนจากการเปนกรรมการลุมน้ําตามมาตรา ๒๖
(๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิด
ที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
กรรมการตามมาตรา ๙ (๕) นอกจากตองพนจากตําแหนงตามวรรคหนึ่งแลว ใหพน
จากตําแหนงเมื่อพนจากการเปนกรรมการลุมน้ําตามมาตรา ๒๖
มาตรา ๑๓ ในกรณีที่กรรมการตามมาตรา ๙ (๕) พนจากตําแหนงกอนครบวาระ
ใหดําเนินการคัดเลือกกรรมการแทนตําแหนงที่วางใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวันนับแตวันที่กรรมการนั้น
พนจากตําแหนง และใหผูไดรับการคัดเลือกอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการ
ซึ่งตนแทน แตถาวาระที่เหลืออยูไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวันจะไมดําเนินการคัดเลือกกรรมการแทน
ตําแหนงที่วางก็ได และในระหวางที่ยังไมมีการคัดเลือกกรรมการแทนตําแหนงที่วาง ให กนช.
ประกอบดวยกรรมการเทาที่เหลืออยู
มาตรา ๑๔ ในกรณีที่กรรมการตามมาตรา ๙ (๖) พนจากตําแหนงกอนครบวาระ
ใหนายกรัฐมนตรีแตงตั้งกรรมการแทนตําแหนงที่วางภายในเกาสิบวันนับแตวันที่กรรมการนั้น
พนจากตําแหนง และใหผูไดรับแตงตั้งอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งตนแทน
แตถาวาระที่เหลืออยูไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวันจะไมแตงตั้งกรรมการแทนตําแหนงที่วางก็ได และ
ในระหวางที่ยังไมไดแตงตั้งกรรมการแทนตําแหนงที่วาง ให กนช. ประกอบดวยกรรมการเทาที่เหลืออยู
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มาตรา ๑๕ ในกรณีที่กรรมการตามมาตรา ๙ (๕) หรือ (๖) ดํารงตําแหนงครบวาระแลว
ใหกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะมีการคัดเลือกหรือแตงตั้งกรรมการขึ้นใหม
มาตรา ๑๖ การประชุม กนช. ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
ในการประชุม กนช. ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได
ใหรองประธานกรรมการตามลําดับเปนประธานในที่ประชุม ถารองประธานกรรมการไมมาประชุม
หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่ง
ในการลงคะแนน ถาคะแนนเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด
ในการประชุม กนช. ถามีการพิจารณาเรื่องที่กรรมการผูใดมีสวนไดเสียเปนการ
สวนตัวทั้งโดยตรงหรือโดยออมในเรื่องดังกลาว กรรมการผูนั้นไมมีสิทธิเขาประชุมพิจารณาเรื่องนั้น
มาตรา ๑๗ กนช. มีอํานาจหนาที่และอํานาจเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
โดยทั่วไปเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคในการบูรณาการเกี่ยวกับการใช การพัฒนา การบริหารจัดการ
การบํารุงรักษา การฟนฟู และการอนุรักษทรัพยากรน้ําใหเกิดความเปนเอกภาพ รวมทั้งใหมีอํานาจ
หนาที่และอํานาจดังตอไปนี้
(๑) กําหนดนโยบาย แผนงาน และแผนปฏิบัติการแผนยุทธศาสตร และแผนแมบท
เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรน้ําและที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อให
ความเห็นชอบ
(๒) เสนอแนะและประสานพิจารณาและใหความเห็นชอบแผนงาน แผนปฏิบัติการ
หรือและโครงการตาง ๆ ของหนวยงานของรัฐและองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เกี่ยวกับทรัพยากรน้ํา
เพื่อและแผนงบประมาณการบริหารทรัพยากรน้ําแบบบูรณาการใหสอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายและแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม และนโยบาย
แผนยุทธศาสตร และแผนแมบทตาม (๑) และเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อเปนแนวทางพิจารณาในการ
จัดทํางบประมาณแผนดินประจําป
(๓) พิจารณาและใหความเห็นชอบแผนแมบทการใช การพัฒนา การบริหารจัดการ
การบํารุงรักษา การฟนฟู และการอนุรักษทรัพยากรน้ําในเขตลุมน้ําตาง ๆ ตามที่คณะกรรมการลุมน้ํา
เสนอตามมาตรา ๓๔ (๑)
(๔) ควบคุม กํากับดูแล ติดตาม เรงรัด ตรวจสอบ ติดตาม และใหคําแนะนํา
แกหนวยงานของรัฐและองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการดําเนินการตามนโยบาย แผนงาน และ
แผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรน้ํา และการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร และแผน
แมบทตาม (๑) รวมทั้งแผนงานหรือโครงการ และแผนงบประมาณตาม (๒) และรายงานให
คณะรัฐมนตรีทราบทุกสิ้นปงบประมาณ
(๔/๑) เสนอแนะหรือมอบหมายแนวทางแกหนวยงานของรัฐและองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในการบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําใหมีคุณภาพ
และการจัดการมลพิษทางน้ําที่อยูในหนาที่และอํานาจของหนวยงานของรัฐหรือองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นนั้น
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(๕) กํากับ ติดตาม ตรวจสอบแผนการใชงบประมาณของหนวยงานของรัฐและ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรน้ํา และรายงานใหคณะรัฐมนตรีทราบ
(๖) เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาแกไขปญหาจากการปฏิบัติงานของหนวยงานของ
รัฐและองคกรปกครองสวนทองถิ่นตาง ๆ ซึ่งปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบของแตละหนวยงาน
ในสวนที่เกี่ยวของกับการใช การพัฒนา การบริหารจัดการ การบํารุงรักษา การฟนฟู และการอนุรักษ
ทรัพยากรน้ํา เพื่อใหเกิดการบูรณาการและการมีสวนรวมของประชาชน
(๖/๑) กําหนดหนวยงานของรัฐและองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีหนาที่ตองให
ความรวมมือตอสํานักงานในการรวบรวมขอมูล เชื่อมตอขอมูล และบูรณาการขอมูลดานทรัพยากรน้ํา
(๗) กําหนดกรอบ หลักเกณฑ และแนวทางการปฏิบัติงานของคณะกรรมการลุมน้ํา
และกําหนดลําดับความสําคัญของการใชน้ําสําหรับกิจการประเภทตาง ๆ เพื่อใหคณะกรรมการลุมน้ํา
นําไปพิจารณาในการจัดสรรน้ําและควบคุมการใชน้ําในแตละลุมน้ํา
(๘) พิจารณาและใหความเห็นชอบแผนปองกันและแกไขภาวะน้ําแลง และแผน
ปองกันและแกไขปญหาภาวะน้ําทวมของคณะกรรมการลุมน้ําตาง ๆ เพื่อบูรณาการการปองกันและ
แกไขภาวะน้ําทวมระหวางลุมน้ํา
(๙) พิจารณาและใหความเห็นชอบการอนุญาตการใชน้ําประเภทที่สามตาม
มาตรา ๔๒
(๑๐) พิจารณาและใหความเห็นชอบในการผันน้ําระหวางลุมน้ําและการผันน้ําจาก
แหลงน้ําระหวางประเทศหรือตางประเทศ
(๑๑) ไกลเกลี่ยและชี้ขาดขอพิพาทระหวางคณะกรรมการลุมน้ํา
(๑๒) เสนอแนะเกี่ยวกับการตรา การออกหรือการแกไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกา
หรือกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัตินี้
(๑๓) เสนอแนะตอคณะรัฐมนตรี หนวยงานของรัฐ และองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ที่เกี่ยวของใหมีการตรากฎหมายหรือแกไขเพิ่มเติมกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือขอบัญญัติ
ทองถิ่นที่เกี่ยวของกับการบริหารทรัพยากรน้ํา
(๑๓/๑) ออกระเบียบกําหนดมาตรการในการสงเสริมและสนับสนุนใหภาคเอกชน
ประชาชน และชุมชนที่เกี่ยวของมีสวนรวมในดานการใช การพัฒนา การบริหารจัดการ
การบํารุงรักษา การฟนฟู การอนุรักษ และการดําเนินการอื่นใดเกี่ยวกับทรัพยากรน้ํา
(๑๔) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้หรือที่กฎหมายอื่น
กําหนดใหเปนอํานาจหนาที่และอํานาจของ กนช. หรือตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรี
มอบหมาย
การจัดทํานโยบาย แผนยุทธศาสตร และแผนแมบทเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรน้ํา
ตาม (๑) ใหครอบคลุมถึงการรักษาและแกไขปญหาคุณภาพน้ําดวย
การเสนอขอพิพาทระหวางคณะกรรมการลุมน้ําเพื่อให กนช. ไกลเกลี่ยและชี้ขาด
ตาม (๑๑) ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ กนช. กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

๘
มาตรา ๑๘ ให กนช. จัดทํานโยบาย แผนงาน และแผนปฏิบัติการแผนยุทธศาสตร
และแผนแมบทเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรน้ําตามมาตรา ๑๗ (๑) ทุกหาป
ในการจัดทํานโยบาย แผนงาน และแผนปฏิบัติการแผนยุทธศาสตร และแผน
แมบทเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรน้ําตามวรรคหนึ่ง ให กนช. จัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชน องคกรผูใชน้ํา ผูมีสวนไดเสีย หนวยงานของรัฐ และองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของ
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ กนช. กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
นโยบาย แผนงาน และแผนปฏิบัติการแผนยุทธศาสตร และแผนแมบทเกี่ยวกับ
การบริหารทรัพยากรน้ําซึ่งคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใช
บังคับได และใหหนวยงานของรัฐและองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของกับการใช การพัฒนา
การบริหารจัดการ การบํารุงรักษา การฟนฟู และการอนุรักษทรัพยากรน้ําปฏิบัติตามนโยบาย
แผนงาน และแผนปฏิบัติการแผนยุทธศาสตร และแผนแมบทเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรน้ํา
ดังกลาว
มาตรา ๑๙ ในระหวางที่นโยบาย แผนงาน และแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับ
การบริหารทรัพยากรน้ําตามมาตรา ๑๗ (๑) มีผลใชบังคับอยู ให กนช. ติดตามและประเมินผล
การดําเนินการ รวมทั้งพิจารณาทบทวนหรือปรับปรุงนโยบาย แผนยุทธศาสตร แผนแมบท แผนงาน
และแผนปฏิบัติการโครงการเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรน้ําดังกลาวใหสอดคลองกับสภาพความ
เปนจริงที่มีความเปลี่ยนแปลง และรายงานตอคณะรัฐมนตรีทุกป
ในกรณีที่มีการปรับปรุงนโยบาย แผนงาน และแผนปฏิบัติการแผนยุทธศาสตร
และแผนแมบทเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรน้ํา ให กนช. นําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อใหความเห็นชอบ
และใหนําบทบัญญัตคิ วามในมาตรา ๑๘ วรรคสาม มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๒๐ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ กนช. อาจมอบหมายให
กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเปนผูรับผิดชอบในกิจการดานตาง ๆ ที่อยูในอํานาจหนาที่และอํานาจ
ของ กนช. แลวรายงานตอ กนช. หรือดําเนินการตามที่ กนช. มอบหมาย รวมทั้งมีอํานาจแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณา เสนอแนะ หรือปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดตามที่ กนช. มอบหมายได
ในการแตงตั้งคณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่ง อยางนอยตองมีคณะอนุกรรมการ
ดานการพัฒนาและอนุรักษทรัพยากรน้ํา ดานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา และดานเทคนิคและ
วิชาการ
ในกรณีจําเปน ให กนช. มีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ําจังหวัด
เพื่อประโยชนในการบูรณาการการบริหารทรัพยากรน้ําในระดับจังหวัด
ใหนําบทบัญญัติความในมาตรา ๑๖ มาใชบังคับกับแกการประชุมของ
คณะอนุกรรมการดวยโดยอนุโลม
มาตรา ๒๑ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให กนช. กรรมการที่ กนช.
มอบหมาย หรือคณะอนุกรรมการที่ กนช. แตงตั้งมีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือเรียกบุคคลใดมาให
ถอยคําหรือใหสงเอกสาร หลักฐาน หรือวัตถุใด ๆ มาเพื่อประกอบการพิจารณาไดตามความจําเปน

๙
มาตรา ๒๒ ใหประธานกรรมการ กรรมการ และอนุกรรมการไดรับเบี้ยประชุม
คาพาหนะ คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก และคาใชจายอยางอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
มาตรา ๒๓ ใหกรมทรัพยากรน้ํา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
สํานักงานทําหนาที่เปนสํานักงานเลขานุการของ กนช. โดยใหมอี ํานาจหนาที่และอํานาจดังตอไปนี้
(๑) ปฏิบัตริ ับผิดชอบงานธุรการทั่วไปของ กนช. และคณะอนุกรรมการ
(๑/๑) กลั่นกรองและเสนอความเห็นตอ กนช. เพื่อประกอบการพิจารณาดําเนินการ
ตามมาตรา ๑๗ (๑) (๒) และ (๓)
(๒) ประสานการดําเนินงานกับคณะกรรมการลุมน้ํา หนวยงานของรัฐ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และภาคสวนตาง ๆ ที่เกี่ยวของเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
(๓) รวบรวมและจัดเตรียมขอมูล ศึกษา วิเคราะห วิจัย และริเริ่มกิจกรรมหรือ
โครงการใด ๆ เพื่อประโยชนในการดําเนินงานของ กนช.
(๔) ชวยเหลือและใหคําแนะนําแกและสนับสนุนหนวยงานของรัฐและองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา รวมทั้งการดําเนินงานของ
คณะกรรมการลุมน้ําตามที่ไดรับการรองขอ
(๔/๑) อํานวยการและกํากับดูแลโครงการสําคัญระดับชาติหรือโครงการเรงดวน
ที่จําเปนตองมีการประสานการทํางานหลายหนวยงานตามที่ กนช. มอบหมาย
(๕) ติดตามและประเมินผล และเสนอความเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานของ
คณะกรรมการลุมน้ํา หนวยงานของรัฐ และองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของกับการบริหาร
ทรัพยากรน้ํา และรายงานตอ กนช.
(๖) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดทําแผนและโครงการพัฒนา บริหารจัดการ
บํารุงรักษา ฟนฟู และอนุรักษทรัพยากรน้ําตอ กนช.
(๗) ประสานขอมูลดานการกํากับดูแลและบริหารจัดการระบบสารสนเทศทรัพยากรน้ํา
จากโดยใหหนวยงานที่เกี่ยวของ กนช. กําหนด สนับสนุนขอมูลและเชื่อมโยงระบบสารสนเทศที่เปน
ปจจุบันเพื่อประโยชนในการจัดทํานโยบาย แผนงาน และแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหาร
ทรัพยากรน้ําของ กนช.บริหารจัดการทรัพยากรน้ําทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต
(๘) สงเสริมและสนับสนุนใหภาคเอกชน ประชาชน และชุมชนที่เกี่ยวของมีสวนรวม
ในดานการอนุรักษ การพัฒนา การใช การพัฒนา การบริหารจัดการ การบํารุงรักษา การฟนฟู
การอนุรักษ และการดําเนินการอื่นใดเกี่ยวกับทรัพยากรน้ํา
(๙) จัดทํางบประมาณรายจายเพื่อเปนคาใชจายในสําหรับเบี้ยประชุม คาพาหนะ
คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก และคาใชจายอยางอื่นที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของ กนช. และ
คณะกรรมการลุมน้ํา และคณะอนุกรรมการ
(๑๐) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ กนช. มอบหมาย

๑๐
สวนที่ ๑/๑
ศูนยบัญชาการเฉพาะกิจ
มาตรา ๒๓/๑ ในกรณีที่เกิดปญหาวิกฤตน้ําจนสงผลกระทบตอการดํารงชีวิตของ
คน สัตว หรือพืช หรือกอใหเกิดความเสียหายแกทรัพยสินของประชาชนหรือของรัฐเปนอยางมาก
ใหนายกรัฐมนตรีมีอํานาจจัดตั้งศูนยบัญชาการเฉพาะกิจ โดยนายกรัฐมนตรีเปนผูบัญชาการ
อํานวยการแกไขปญหาวิกฤตน้ําเปนการชั่วคราว จนกวาปญหาวิกฤตน้ําจะผานพนไป ทั้งนี้ ใหสํานัก
งบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณใหกับศูนยบัญชาการเฉพาะกิจ เพื่อเปนคาใชจายในการจัดตั้ง
และสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ในการนี้ ใหนายกรัฐมนตรีมีอํานาจออกคําสั่งใหหนวยงานของรัฐ องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ขาราชการฝายพลเรือน เจาหนาที่ของหนวยงานของรัฐ เจาหนาที่ฝายปกครองหรือ
ตํารวจ เจาหนาที่ฝายทหาร พนักงานสวนทองถิ่น หรือบุคคลใด ๆ รวมกันกระทําหรือหามกระทําการ
ใด ๆ เพื่อการปองกัน แกไข ควบคุม ระงับ หรือบรรเทาผลรายจากความเสียหายที่เกิดขึ้นไดอยาง
ทันทวงที
เมื่อนายกรัฐมนตรีไดออกคําสั่งตามวรรคสองแลว และคําสั่งนั้นมีสภาพอยางกฎ
เพื่อใหมีผลเปนการทั่วไปตอประชาชนที่เกี่ยวของ ใหประกาศคําสั่งดังกลาวในราชกิจจานุเบกษา
โดยไมชักชา
ในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ของศูนยบัญชาการเฉพาะกิจหรือการปฏิบัติตาม
คําสั่งของนายกรัฐมนตรีตามวรรคสอง หากเจาหนาที่ของศูนยบัญชาการเฉพาะกิจ ขาราชการฝาย
พลเรือน เจาหนาที่ของหนวยงานของรัฐ เจาหนาที่ฝายปกครองหรือตํารวจ เจาหนาที่ฝายทหาร
พนักงานสวนทองถิ่น หรือบุคคลใด ไดกระทําไปพอสมควรแกเหตุ และมิไดประมาทเลินเลออยาง
รายแรง ใหผูนั้นพนจากความรับผิดทั้งปวง
เมื่อการดําเนินการแกไขปญหาวิกฤตน้ําแลวเสร็จ ใหสํานักงานรายงานและจัดทํา
สรุปผลการดําเนินการแกไขปญหาวิกฤตน้ําเสนอตอรัฐสภาเพื่อทราบโดยไมชักชา
สวนที่ ๒
ลุมน้ําและคณะกรรมการลุมน้ํา
มาตรา ๒๔ เพื่อประโยชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ใหมีการกําหนดลุมน้ํา
ใหโดยตราเปนพระราชกฤษฎีกา ทั้งนี้ ใหคํานึงถึงสภาพอุทกวิทยา สภาพภูมิศาสตร และระบบนิเวศ
การตั้งถิ่นฐาน การผังเมือง และเขตการปกครองประกอบดวย
พระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่งตองมีแผนที่แสดงแนวเขตลุมน้ําแนบทายพระราช
กฤษฎีกา และใหถือเปนสวนหนึ่งของพระราชกฤษฎีกา

๑๑
มาตรา ๒๕ การเปลี่ยนแปลงเขตหรือการเพิกถอนลุมน้ําใด ไมวาทั้งหมดหรือ
บางสวน ใหกระทําไดโดยตราพระราชกฤษฎีกา และเฉพาะกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิกถอน
บางสวนใหมีแผนที่แสดงแนวเขตที่เปลี่ยนแปลงหรือเพิกถอนนั้นแนบทายพระราชกฤษฎีกาดวย
มาตรา ๒๖ เมื่อไดมีพระราชกฤษฎีกากําหนดลุมน้ําตามมาตรา ๒๔ แลว ใหมี
คณะกรรมการลุมน้ําประจําลุมน้ํานั้น ประกอบดวย
(๑) กรรมการลุมน้ําโดยตําแหนง ไดแก ผูวาราชการจังหวัดในเขตลุมน้ํานั้น
ผูแทนกรมควบคุมมลพิษ ผูแทนกรมเจาทา ผูแทนกรมชลประทาน ผูแทนกรมประมง ผูแทนกรมเจาทา
ผูแทนกรมควบคุมมลพิษ ผูแทนกรมทรัพยากรน้ํา ผูแทนกรมทรัพยากรน้ําบาดาล ผูแทนกรมที่ดิน
ผูแทนกรมประมง ผูแทนกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ผูแทนกรมปาไม ผูแทนกรมอุทยาน
แหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ผูแทนกรมที่ดิน ผูแทนกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และ
ผูแทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม ผูแทนกรมโยธาธิการและผังเมือง ผูแทนกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น และผูแทนกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
ในกรณีที่ลุมน้ําใดมีพื้นที่ติดตอกับชายแดน ใหมีผูแทนกระทรวงกลาโหมเขารวม
เปนกรรมการลุมน้ํา และในกรณีที่ลุมน้ําใดมีพื้นที่ติดตอกับชายฝงทะเล ใหมีผูแทนกรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝงเขารวมเปนกรรมการลุมน้ําดวย
(๒) กรรมการลุมน้ําผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งเปนผูบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในเขตลุมน้ํานั้น จังหวัดละหนึ่งคน
(๓) กรรมการลุมน้ําผูแทนองคกรผูใชน้ําในเขตลุมน้ํานั้นที่มาจากภาคเกษตรกรรม
ภาคอุตสาหกรรม และภาคพาณิชยกรรม ภาคละสามคน
(๔) กรรมการลุมน้ําผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูและประสบการณเกี่ยวกับทรัพยากรน้ํา
จํานวนสามคน
ใหผูวาราชการจังหวัดตาม (๑) เลือกกันเองเพื่อเปนประธานกรรมการลุมน้ํา และให
คณะกรรมการลุมน้ําเลือกกรรมการลุมน้ําอีกสองคนเปนรองประธานกรรมการลุมน้ํา ทั้งนี้ การเลือก
ประธานกรรมการลุมน้ําและรองประธานกรรมการลุมน้ําใหกระทําทุกสามป
ใหผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาคในเขตลุมน้ํานัน้ เปนกรรมการลุมน้ํา
และเลขานุการ และใหผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้าํ ภาคผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ํา
แหงชาติภาคแตงตั้งขาราชการของสํานักงานทรัพยากรน้าํ ภาคสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติภาคหนึ่ง
คนเปนกรรมการลุมน้ําและเลขานุการ และผูชวยเลขานุการอีกไมเกินสองคนเปนผูชวยเลขานุการ
มาตรา ๒๗ การไดมาซึ่งกรรมการลุมน้ําตามมาตรา ๒๖ (๒) (๓) และ (๔) ใหเปนไป
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๘ กรรมการลุมน้ําตามมาตรา ๒๖ (๒) พนจากตําแหนงเมื่อลาออก
เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ หรือพนจากการเปนผูบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในเขตลุมน้ํา

๑๒
(๑) ลาออก
(๒) รัฐมนตรีใหออกเพราะบกพรองหรือไมสุจริตตอหนาที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย
หรือหยอนความสามารถ
(๓) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๔) พนจากการเปนผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตลุมน้ํา
มาตรา ๒๙ ในกรณีที่กรรมการลุมน้ําตามมาตรา ๒๖ (๒) พนจากตําแหนง
ใหดําเนินการใหไดมาซึ่งกรรมการลุมน้ําแทนตําแหนงที่วางใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวันนับแตวันที่
กรรมการลุมน้ํานั้นพนจากตําแหนง และในระหวางที่ยังไมไดกรรมการลุมน้ําแทนตําแหนงที่วาง
ใหคณะกรรมการลุมน้ําประกอบดวยกรรมการลุมน้ําเทาที่เหลืออยู
มาตรา ๓๐ กรรมการลุมน้ําตามมาตรา ๒๖ (๓) และ (๔) มีวาระการดํารงตําแหนง
คราวละสามป และอาจไดรับแตงตั้งใหมอีกได แตจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันมิได
มาตรา ๓๑ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการลุมน้ําตาม
มาตรา ๒๖ (๓) และ (๔) พนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) รัฐมนตรีใหออกเพราะบกพรองหรือไมสุจริตตอหนาที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย
หรือหยอนความสามารถ
(๔) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๕) พนจากการเปนผูแทนองคกรผูใชน้ําในเขตลุมน้ํา
(๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิด
ที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
กรรมการลุมน้ําตามมาตรา ๒๖ (๓) นอกจากตองพนจากตําแหนงตามวรรคหนึ่งแลว
ใหพนจากตําแหนงเมื่อพนจากการเปนผูแทนองคกรผูใชน้ําในเขตลุมน้ํา
มาตรา ๓๒ ในกรณีที่กรรมการลุมน้ําตามมาตรา ๒๖ (๓) และ (๔) พนจากตําแหนง
กอนครบวาระ ใหดําเนินการใหไดมาซึ่งกรรมการลุมน้ําแทนตําแหนงที่วางใหแลวเสร็จภายในเกาสิบ
วันนับแตวันที่กรรมการลุมน้ํานั้นพนจากตําแหนง และใหผูเขามาเปนกรรมการลุมน้ําแทนตําแหนง
ที่วางอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการลุมน้ําซึ่งตนแทน แตถาวาระที่เหลืออยูไมถึงหนึ่ง
รอยแปดสิบวันจะไมดําเนินการใหไดมาซึ่งกรรมการลุมน้ําแทนตําแหนงที่วางก็ได และในระหวางที่ยัง
ไมไดกรรมการลุมน้ําแทนตําแหนงที่วาง ใหคณะกรรมการลุมน้าํ ประกอบดวยกรรมการลุมน้ําเทาที่เหลืออยู
มาตรา ๓๓ ในกรณีที่กรรมการลุมน้ําตามมาตรา ๒๖ (๓) หรือ (๔) ดํารงตําแหนง
ครบวาระแลว ใหกรรมการลุมน้ําซึ่งพนจากตําแหนงปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะมีการดําเนินการ
ใหไดมาซึ่งกรรมการลุมน้ําขึ้นใหม

๑๓
มาตรา ๓๔ คณะกรรมการลุมน้ํามีอํานาจหนาที่และอํานาจเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ําโดยทั่วไปในเขตลุมน้ํา รวมทั้งใหมีอํานาจหนาที่และอํานาจดังตอไปนี้
(๑) จัดทําแผนแมบทการใช การพัฒนา การบริหารจัดการ การบํารุงรักษา การฟนฟู
และการอนุรักษทรัพยากรน้ําในเขตลุมน้ําเสนอ กนช. เพื่อใหความเห็นชอบ
(๒) จัดทําแผนปองกันและแกไขภาวะน้ําแลง และแผนปองกันและแกไขภาวะน้ําทวม
เสนอ กนช. เพื่อใหความเห็นชอบ
(๓) พิจารณาปริมาณการใชน้ํา การจัดสรรน้ํา และจัดลําดับความสําคัญในการใชน้ํา
ในเขตลุมน้ํา และควบคุมการใชน้ําใหเปนไปตามที่ไดรับการจัดสรรจาก กนช.
(๔) กําหนดหลักเกณฑและระเบียบการใช การพัฒนา การบริหารจัดการ
การบํารุงรักษา การฟนฟู และการอนุรักษทรัพยากรน้ําในเขตลุมน้ํา ทั้งนี้ ภายใตกรอบและแนวทาง
ที่ กนช. กําหนด
(๕) ใหความเห็นชอบการอนุญาตการใชน้ําประเภทที่สองตามมาตรา ๔๑
(๖) พิจารณาและเสนอความเห็นในเกี่ยวกับการผันน้ําระหวางลุมน้ําและการ
อนุญาตการใชน้ําประเภทที่สามตอ กนช.
(๗) เสนอขอคิดเห็นความเห็นตอ กนช. เกี่ยวกับแผนงานและโครงการในการ
ดําเนินการใด ๆ เกี่ยวกับทรัพยากรน้ําของหนวยงานตาง ๆในเขตลุมน้ํา
(๘) รับเรื่องรองทุกข ไกลเกลี่ย และชี้ขาดขอพิพาทระหวางผูใชน้ํา
(๙) ประสานงานกับหนวยงานของรัฐและองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของ
ในการบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของกับการใช การพัฒนา การบริหารจัดการ การบํารุงรักษา
การฟนฟู และการอนุรักษทรัพยากรน้ํา และกฎหมายเกี่ยวกับมลพิษทางน้ําในเขตลุมน้ํานั้น
(๑๐) สงเสริมและรณรงคการสรางจิตสํานึกแกประชาชนในการใช การพัฒนา
การบริหารจัดการ การบํารุงรักษา การฟนฟู และการอนุรักษทรัพยากรน้ําในเขตลุมน้ํา
(๑๑) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้หรือทีก่ ฎหมายอื่น
กําหนดใหเปนอํานาจหนาที่และอํานาจของคณะกรรมการลุมน้ํา หรือตามที่ กนช. มอบหมาย
การจัดทําแผนตาม (๑) และ (๒) และการกําหนดหลักเกณฑและระเบียบตาม (๔)
ใหครอบคลุมถึงการรักษาและแกไขปญหาคุณภาพน้ําดวย
การเสนอเรื่องรองทุกขหรือขอพิพาทระหวางผูใชน้ําเพื่อใหคณะกรรมการลุมน้ํา
ไกลเกลี่ยและชี้ขาดตาม (๘) ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ กนช. กําหนดโดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๓๕ ใหนําบทบัญญัติความในมาตรา ๑๖ มาตรา ๒๐ วรรคหนึ่งและวรรคสี่
มาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๒ มาใชบังคับกับแกการประชุมและการดําเนินการของคณะกรรมการลุมน้ํา
ดวยโดยอนุโลม
มาตรา ๓๖ ใหสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค กรมทรัพยากรน้ํา สํานักงานทรัพยากร
น้ําแหงชาติภาคทําหนาที่เปนสํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการลุมน้ํา โดยใหมีอํานาจหนาที่และ
อํานาจดังตอไปนี้

๑๔
(๑) ปฏิบัตริ ับผิดชอบงานธุรการทั่วไปของคณะกรรมการลุมน้ํา
(๒) ศึกษา วิเคราะห วิจัย เกี่ยวกับทรัพยากรน้ําเพื่อใชประกอบการพิจารณาจัดทํา
แผนแมบทการใช การพัฒนา การบริหารจัดการ การบํารุงรักษา การฟนฟู และการอนุรักษทรัพยากรน้ํา
ในเขตลุมน้ํา
(๓) ประสานงานกับหนวยงานของรัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น และองคกรผูใชน้ํา
ในการบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวกับการใช การพัฒนา การบริหารจัดการ การบํารุงรักษา การฟนฟู
และการอนุรักษทรัพยากรน้ํา และกฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมมลพิษทางน้ําในเขตลุมน้ํา
เพื่อใหเปนไปตามแผนแมบทการใช การพัฒนา การบริหารจัดการ การบํารุงรักษา การฟนฟู
และการอนุรักษทรัพยากรน้ําในเขตลุมน้ํา
(๔) สงเสริมและติดตามการใชน้ําประเภทที่สองในเขตลุมน้ําใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและเงื่อนไขที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการลุมน้ํา
(๕) เสนอมาตรการปองกันการขัดแยงและแนวทางการไกลเกลี่ยขอพิพาทระหวาง
ผูใชน้ําในเขตลุมน้ําตอคณะกรรมการลุมน้ํา
(๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการลุมน้ํามอบหมาย
สวนที่ ๓
องคกรผูใชน้ํา
มาตรา ๓๗ บุคคลซึ่งใชน้ําในบริเวณใกลเคียงกันและอยูในเขตลุมน้ําเดียวกัน
มีสิทธิรวมตัวกันจดทะเบียนกอตั้งองคกรผูใชน้ําเพื่อประโยชนรวมกันเกี่ยวกับการใช การพัฒนา
การบริหารจัดการ การบํารุงรักษา การฟนฟู และการอนุรักษทรัพยากรน้ําในหมูสมาชิกขององคกร
ผูใชน้ํา
วัตถุประสงค อํานาจหนาที่และอํานาจ และการดําเนินงานขององคกรผูใชน้ํา
รวมทั้งหลักเกณฑ ขั้นตอน และวิธีการกอตั้งองคกรผูใชน้ําใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๓๘ กฎกระทรวงตามมาตรา ๓๗ จะกําหนดหลักเกณฑการจัดตั้ง ภารกิจ
และอํานาจหนาที่และอํานาจขององคกรผูใชน้ําในแตละลุมน้ําใหแตกตางกันก็ได ทั้งนี้ โดยคํานึงถึง
สภาพอุทกวิทยา สภาพภูมิศาสตร ระบบนิเวศ วัฒนธรรม จารีตประเพณี วิถีชีวิตของประชาชนใน
การใชน้ําประเภทตาง ๆ และความจําเปนในการบริหารจัดการดวย
การออกกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่ง จะตองจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชนกอน

๑๕
หมวด ๔
การจัดสรรน้ําและการใชน้ํา
มาตรา ๓๘/๑ การจัดสรรน้ําของประเทศควรคํานึงถึงน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค
น้ําเพื่อการรักษาระบบนิเวศ จารีตประเพณี บรรเทาสาธารณภัย น้ําเพื่อการเกษตร
น้ําเพื่อการอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ทั้งนี้ การจัดลําดับความสําคัญใหเปนไปตามที่
กนช. กําหนด
มาตรา ๓๙ การใชทรัพยากรน้ําสาธารณะ แบงเปนสามประเภท คือ
(๑) การใชน้ําประเภทที่หนึ่ง ไดแก การใชทรัพยากรน้ําสาธารณะเพื่อการดํารงชีพ
การอุปโภคบริโภคในครัวเรือน การเกษตรหรือการเลี้ยงสัตวเพื่อยังชีพ การอุตสาหกรรมในครัวเรือน
การรักษาระบบนิเวศ การบรรเทาสาธารณภัย การใชน้ําตามจารีตประเพณี และการใชน้ําในปริมาณ
เล็กนอย
(๒) การใชน้ําประเภทที่สอง ไดแก การใชทรัพยากรน้ําสาธารณะเพือ่ การเกษตร
หรือการเลี้ยงสัตวเพื่อการพาณิชย การอุตสาหกรรม การทองเที่ยว การผลิตพลังงานไฟฟา การประปา
และกิจการอื่น
(๓) การใชน้ําประเภทที่สาม ไดแก การใชทรัพยากรน้ําสาธารณะเพื่อกิจการขนาดใหญ
ที่ใชน้ําปริมาณมาก หรืออาจกอใหเกิดผลกระทบขามลุมน้ํา หรือครอบคลุมพื้นที่อยางกวางขวาง
ลักษณะหรือรายละเอียดการใชน้ําแตละประเภทตาม (๑) (๒) และ (๓)
ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
การออกกฎกระทรวงตามวรรคสอง ตองคํานึงถึงการใหประชาชนมีโอกาสไดรับ
ประโยชนจากความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไปพรอมกันอยางทั่วถึง เปนธรรม และยั่งยืน รวมทั้ง
มีทรัพยากรน้ําสาธารณะที่มีคุณภาพและเพียงพอ
มาตรา ๔๐ รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการลุมน้ําที่เกี่ยวของและ
โดยความเห็นชอบของ กนช. มีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการใชน้ํา
ประเภทที่หนึ่งสําหรับแตละลุมน้ําได
การกําหนดหลักเกณฑตามวรรคหนึ่ง ใหคํานึงถึงการใชน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค
เปนสําคัญ
มาตรา ๔๑ การใชน้ําประเภทที่สองตองไดรับใบอนุญาตจากอธิบดีผูอํานวยการ
สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติภาคโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการลุมน้ําที่ทรัพยากรน้ํา
สาธารณะนั้นตั้งอยู
การขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต อายุใบอนุญาต การขอตออายุใบอนุญาต
และการอนุญาต การขอและการออกใบแทนใบอนุญาตการใชน้ําประเภทที่สอง รวมทั้งการขอโอน
ใบอนุญาตและการอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง

๑๖
ความในวรรคหนึ่งไมใชบังคับกับแกการใชน้ําของหนวยงานของรัฐและองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นซึ่งดําเนินการตามอํานาจหนาที่และอํานาจขององคกร
มาตรา ๔๒ การใชน้ําประเภทที่สามตองไดรับใบอนุญาตจากอธิบดีผูอํานวยการ
สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติภาคโดยความเห็นชอบของ กนช.
การขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต อายุใบอนุญาต การขอตออายุใบอนุญาต
และการอนุญาต การขอและการออกใบแทนใบอนุญาตการใชน้ําประเภทที่สาม รวมทั้งการขอโอน
ใบอนุญาตและการอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
ความในวรรคหนึ่งไมใชบังคับกับแกการใชน้ําของหนวยงานของรัฐและองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นซึ่งดําเนินการตามอํานาจหนาที่และอํานาจขององคกร
มาตรา ๔๒/๑ หนวยงานของรัฐและองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองจัดทําขอมูล
เกี่ยวกับการใชทรัพยากรน้ําสาธารณะและจัดสงขอมูลดังกลาวตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๔๓ ในการพิจารณาออกใบอนุญาตการใชน้ําประเภทที่สองและประเภทที่สาม
ใหแกผูขอรับใบอนุญาต ใหคํานึงถึงความสมดุลของน้ําในทรัพยากรน้ําสาธารณะ รวมทั้งลุมน้ําที่เกี่ยวของ
เพื่อมิใหสงผลกระทบตอภาพรวมความสมดุลของลุมน้ํา
มาตรา ๔๔ ในการขอรับใบอนุญาตการใชน้ําตามมาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๒
ผูขอรับใบอนุญาตตองยื่นแผนการบริหารจัดการน้ํามาพรอมกับคําขอดวย
แผนการบริหารจัดการน้ําตามวรรคหนึ่ง อยางนอยตองมีรายการดังตอไปนี้
(๑) วัตถุประสงคของการใชน้ําและแหลงน้ําที่จะใช
(๒) ประมาณการปริมาณน้ําที่จะใชหรือจะกักเก็บไวเพื่อใช
(๓) สถานที่กักเก็บน้ํา
(๔) วิธีการใชน้ํา
(๕) แผนจัดการน้ําที่กักเก็บไวเมื่อเกิดภาวะน้ําแลง
(๖) แผนจัดการน้ําที่กักเก็บไวเมื่อเกิดภาวะน้ําทวม
(๗) วิธีการบํารุงรักษา ฟนฟู และอนุรักษทรัพยากรน้ําสาธารณะนั้น
แผนจัดการน้ําที่กักเก็บไวเมื่อเกิดภาวะน้ําแลงตาม (๕) อยางนอยตองมีสาระสําคัญ
เกี่ยวกับวิธีการใชน้ําในระหวางที่เกิดภาวะน้ําแลง การลดปริมาณการใชน้ํา การหาแหลงน้ําทดแทน
และอัตราความเปนไปไดในการเฉลี่ยน้ําที่มีเพื่อประโยชนสาธารณะ
แผนจัดการน้ําที่กักเก็บไวเมื่อเกิดภาวะน้ําทวมตาม (๖) อยางนอยตองมีสาระสําคัญ
เกี่ยวกับการปองกันมิใหน้ําที่กักเก็บไวลนออกไปนอกสถานที่กักเก็บน้ําจนอาจกอใหเกิดน้ําทวม
หรือไปเพิ่มปริมาณน้ําที่ทวมอยูแลวใหมากขึ้นไปอีก

๑๗
มาตรา ๔๕ ในกรณีที่แหลงน้ําใดเปลี่ยนสถานะจากเดิมมาเปนทรัพยากรน้ํา
สาธารณะภายหลังจากวันที่กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาต
และการออกใบอนุญาตการใชน้ําประเภทที่สองตามมาตรา ๔๑ หรือกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตการใชน้ําประเภทที่สามตามมาตรา ๔๒
ใชบังคับแลว ใหผูใชน้ําในแหลงน้ํานั้นที่เขาลักษณะของการใชน้ําประเภทที่สองตามมาตรา ๓๙ (๒)
หรือการใชน้ําประเภทที่สามตามมาตรา ๓๙ (๓) แลวแตกรณี ยื่นคําขอรับใบอนุญาตการใชน้ําภายใน
หกสิบวันนับแตวันที่แหลงน้ําดังกลาวเปลี่ยนสถานะมาเปนทรัพยากรน้ําสาธารณะ และเมื่อไดยื่น
คําขอรับใบอนุญาตภายในกําหนดเวลาดังกลาวแลวใหใชน้ําตอไปไดจนกวาอธิบดีผูอํานวยการ
สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติภาคจะมีคําสั่งไมอนุญาต
มาตรา ๔๕/๑ ในกรณีที่แหลงน้ําใดเปลี่ยนสถานะจากการเปนทรัพยากรน้ํา
สาธารณะมาเปนทางน้ําชลประทานตามกฎหมายวาดวยการชลประทาน ใหผูรับใบอนุญาตการใชน้ํา
ประเภทที่สองตามมาตรา ๔๑ หรือผูรับใบอนุญาตการใชน้ําประเภทที่สามตามมาตรา ๔๒ ใชน้ําจาก
แหลงน้ํานั้นไดตอไป จนกวาใบอนุญาตการใชน้ําประเภทที่สองหรือใบอนุญาตการใชน้ําประเภทที่สาม
แลวแตกรณี จะสิ้นอายุ ทั้งนี้ ภายในหกสิบวันกอนใบอนุญาตการใชน้ําเดิมสิ้นอายุ หากผูรับใบอนุญาต
การใชน้ํามีความประสงคจะขอรับใบอนุญาตการใชน้ําตอไป ใหขออนุญาตกับกรมชลประทานตาม
กฎหมายวาดวยการชลประทาน
มาตรา ๔๖ รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของ กนช. มีอํานาจออกกฎกระทรวง
กําหนดอัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาตการใชน้ําประเภทที่สองและคาธรรมเนียมใบอนุญาตการใชน้ํา
ประเภทที่สาม ไมเกินอัตราที่กําหนดในบัญชีทายพระราชบัญญัตินี้
กําหนด

มาตรา ๔๗ รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของ กนช. มีอํานาจออกกฎกระทรวง

(๑) อัตราคาใชน้ําสําหรับการใชน้ําประเภทที่สองและการใชน้ําประเภทที่สาม
(๒) หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการเรียกเก็บ ลดหยอน หรือยกเวนคาใชน้ํา
ทั้งนี้ จะกําหนดใหแตกตางกันโดยคํานึงถึงกิจกรรม ลักษณะ หรือปริมาณของการใชน้ําในแตละ
ประเภทและในแตละลุมน้ําก็ได
อัตราคาใชน้ํา หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการเรียกเก็บ ลดหยอน หรือยกเวน
คาใชน้ํา ตาม (๑) และ (๒) จะกําหนดใหแตกตางกันโดยคํานึงถึงกิจกรรม ลักษณะ หรือปริมาณของ
การใชน้ําในแตละประเภทและในแตละลุมน้ําก็ได
มาตรา ๔๘ ในการออกใบอนุญาตการใชน้ํา อธิบดีผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากร
น้ําแหงชาติภาคอาจกําหนดเงื่อนไขการใชน้ําที่ผูรับใบอนุญาตจะตองปฏิบัติไวในใบอนุญาตดวยก็ได
การกําหนดเงื่อนไขตามวรรคหนึ่ง อาจกําหนดในเรื่องเกี่ยวกับปริมาณน้ําสูงสุดที่จะ
อนุญาตใหมีการใชหรือกักเก็บไวเพื่อใช กําหนดเวลาที่จะนําน้ําที่เปนทรัพยากรน้ําสาธารณะขึ้นมาใช
บริเวณที่จะใหนําน้ําขึ้นมาได สถานทีก่ ักเก็บน้ํา และบริเวณที่จะใชน้ํา ตลอดจนเงื่อนไขอื่นอันจําเปนแก
การควบคุมปริมาณและคุณภาพของน้ํา

๑๘
มาตรา ๔๙ ใบอนุญาตการใชน้ําประเภทที่สองและประเภทที่สามที่ออกไปแลวนั้น
ถาตอมากฎหมายหรือสาระสําคัญแหงพฤติการณไดเปลี่ยนแปลงไป หรือมีเหตุสําคัญเพื่อประโยชน
สาธารณะ ใหอธิบดีผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติภาคโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการลุมน้ําหรือ กนช. แลวแตกรณี มีอํานาจสั่งแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไขการใชน้ําที่ผูรับ
ใบอนุญาตจะตองปฏิบัติได
มาตรา ๕๐ เพื่อประโยชนในการตรวจสอบและควบคุมการใชทรัพยากรน้ํา
สาธารณะ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจออกคําสั่งใหผูรับใบอนุญาตการใชน้ําตองติดตั้งเครื่องมือ
มีหนาที่ประเมินหรือวัดปริมาณน้ําที่ใช และการเก็บขอมูลที่จําเปนเพื่อใหพนักงานเจาหนาที่
ตรวจสอบ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติภาค
กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๕๑ ในกรณีที่การใชน้ําตามใบอนุญาตเปนเหตุใหเกิดผลกระทบ
ตอความสมดุลของทรัพยากรน้ําสาธารณะในลุมน้ําที่เกี่ยวของ หรือกอใหเกิดผลกระทบอยางสําคัญ
ตอประโยชนสาธารณะ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือใหผูรับใบอนุญาต
การใชน้ําหยุดการใชน้ําตามใบอนุญาตไวเปนการชั่วคราว และใหผูรับใบอนุญาตการใชน้ําดําเนินการ
ตามความจําเปนเพื่อแกไขหรือระงับเหตุแหงผลกระทบดังกลาวภายในระยะเวลาที่กําหนด
มาตรา ๕๒ เมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาตการใชน้ําฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือกฎกระทรวง ประกาศ หรือระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้
หรือเงื่อนไขที่กําหนดไวในใบอนุญาต หรือคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ หรือไมสามารถดําเนินการให
เปนไปตามแผนการบริหารจัดการน้ําตามมาตรา ๔๔ ได ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสั่งพักใช
ใบอนุญาตการใชน้ําไดครั้งละไมเกินสามสิบวัน
ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตตองทําการแกไขหรือดําเนินการใหถูกตอง พนักงาน
เจาหนาที่จะกําหนดเวลาใหแกไขหรือดําเนินการใหถูกตองดวยก็ได และเมื่อผูรับใบอนุญาตไดทําการ
แกไขหรือดําเนินการใหถูกตองแลว พนักงานเจาหนาที่จะยกเลิกคําสั่งพักใชใบอนุญาตกอนครบ
กําหนดเวลาก็ได
มาตรา ๕๓ เมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาตการใชน้ําฝาฝนคําสั่งพักใชใบอนุญาต
หรือไมทําการแกไขหรือดําเนินการใหถูกตองภายในเวลาที่กําหนดตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่
ที่ออกตามมาตรา ๕๒ ใหอธิบดีผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติภาคมีอํานาจสั่ง
เพิกถอนใบอนุญาตการใชน้ํา

๑๙
หมวด ๕
ภาวะน้ําแลงและภาวะน้ําทวม
สวนที่ ๑
การปองกันและแกไขภาวะน้ําแลง
มาตรา ๕๔ ในกรณีที่มีขอมูลเพียงพอที่จะชี้ไดวาจะเกิดภาวะน้ําแลงในพื้นที่ใดของ
ลุมน้ํา ใหคณะกรรมการลุมน้ําโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีมีอาํ นาจประกาศในราช
กิจจานุเบกษากําหนดเขตภาวะน้ําแลง และกําหนดใหกิจการใดสามารถใชน้ําไดในปริมาณที่
เห็นสมควรได
การกําหนดใหกิจการใดสามารถใชน้ําไดในปริมาณที่เห็นสมควร ใหทําเปนประกาศ
ปดไวในที่เปดเผยและเห็นไดงายในเขตภาวะน้ําแลงนั้น
เมื่อภาวะน้ําแลงไดพนไปแลว ใหคณะกรรมการลุมน้ําโดยความเห็นชอบของ
นายกรัฐมนตรีประกาศยกเลิกเขตภาวะน้ําแลง
มาตรา ๕๕ ในกรณีที่เกิดภาวะน้ําแลงอยางรุนแรงจนอาจกอใหเกิดผลกระทบตอ
เศรษฐกิจหรือการดํารงชีวิตของประชาชนในพื้นที่ใด ใหรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษากําหนดเขตภาวะน้ําแลงฉุกเฉินอยางรุนแรงในพื้นที่นั้น และกําหนดวิธีการใชน้ําเพื่อ
ลดปริมาณการใชหรือหามการใชน้ําบางประเภทเกินกวาจําเปนแกการอุปโภคบริโภค รวมทั้งกําหนด
วิธีการแบงปนน้ํา รวมทั้งกําหนดมาตรการอื่นใดที่จําเปนใชบังคับในพื้นที่เพื่อแกไขและบรรเทาภาวะ
น้ําแลงนั้น ทั้งนี้ ตองเปนไปเพื่อใหเกิดประโยชนแกสวนรวมและใหผูใชน้ําตองเสียหายนอยที่สุดเทาที่
จะเปนไปได
ในระหวางที่ยังไมมีประกาศตามวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการลุมน้ํามีอํานาจกําหนด
วิธีการใชน้ําและการแบงปนน้ําในพื้นที่ไดเทาที่จําเปนในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น
การแบงปนน้ําเมื่อเกิดภาวะน้ําแลงฉุกเฉิน ตองเปนไปเพื่อใหเกิดประโยชนแก
สวนรวมและใหผูใชน้ําตองเสียหายนอยที่สุดเทาที่จะเปนไปได
ในกรณีที่ประกาศตามวรรคหนึ่งใชบังคับในพื้นที่เดียวกันกับที่ไดมีประกาศกําหนด
เขตภาวะน้ําแลงตามมาตรา ๕๔ ใหประกาศตามวรรคหนึ่งมีผลเปนการยกเลิกเขตภาวะน้ําแลงนั้น
และเมื่อภาวะน้ําแลงฉุกเฉินอยางรุนแรงไดพนไปแลว ใหรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีประกาศยกเลิกเขต
ภาวะน้ําแลงฉุกเฉินอยางรุนแรง
มาตรา ๕๖ ในกรณีมีความจําเปนตองผันน้ําจากลุมน้ําหนึ่งไปยังอีกลุมน้ําหนึ่ง
เพื่อบรรเทาภาวะน้ําแลง รัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของ กนช. มีอํานาจสั่งให
ดําเนินการดังกลาวไดเทาที่จําเปนในการบรรเทาภาวะน้ําแลงนั้น

๒๐
มาตรา ๕๗ ในกรณีที่เกิดภาวะน้ําแลงอยางรุนแรงในพื้นที่ใดและมีความจําเปน
รัฐมนตรีหรือผูซึ่งรัฐมนตรีมอบหมายมีอํานาจสั่งใหบุคคลซึ่งกักเก็บน้ําไวตามความจําเปนตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือกฎกระทรวง ประกาศ หรือระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้
หรือตามกฎหมายอื่น ไมวาจะเปนทรัพยากรน้ําสาธารณะหรือไมก็ตาม ตองเฉลี่ยน้ําเพื่อประโยชน
สาธารณะตามปริมาณและวิธีการที่กําหนด ในกรณีเชนวานี้ ใหผูกักเก็บน้ําดังกลาวมีสิทธิไดรับ
คาทดแทนจากการที่ตองสูญเสียน้ําที่กักเก็บไว แตถาบุคคลใดกักเก็บน้ําไวเกินกวาความจําเปน
ใหรัฐมนตรีหรือผูซึ่งรัฐมนตรีมอบหมายมีอํานาจสั่งตามที่เห็นสมควรเพื่อนําน้ําสวนที่เกิน
มาใชสอยเพื่อประโยชนสาธารณะโดยผูนั้นจะเรียกรองคาทดแทนหรือคาเสียหายใด ๆ มิได
การกําหนดคาทดแทนตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด
ในกฎกระทรวง ทั้งนี้ ใหคํานึงถึงความเสียหายตามความเปนจริงและใหเกิดความเปนธรรมระหวาง
ผูไดรับความเสียหายกับประโยชนสาธารณะ
มาตรา ๕๘ ใหคณะกรรมการลุมน้ําจัดทําแผนปองกันและแกไขภาวะน้ําแลงขึ้นไว
เปนการลวงหนา โดยใหจัดทําเปนแผนเพื่อเตรียมการรองรับทั้งกรณีปกติซึ่งสามารถคาดหมายไดวา
จะเกิดภาวะน้ําแลงในระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่งเปนประจํา และกรณีฉุกเฉินที่มีเกิดภาวะน้ําแลง
เกิดขึ้นโดยฉับพลันอยางรุนแรง
แผนปองกันและแกไขภาวะน้ําแลงตามวรรคหนึ่ง อยางนอยตองมีรายการดังตอไปนี้
(๑) หนวยงานผูรับผิดชอบหลักและหนวยงานสนับสนุน
(๒) งบประมาณที่ใชในการดําเนินการ
(๓) การจัดเตรียมขอมูลที่จะเปนประโยชนในการปองกันและแกไขภาวะน้ําแลง
(๔) การเผยแพรขอมูลใหประชาชนทราบ
(๕) วิธีการควบคุมการใชน้ําในพื้นที่
(๖) การหาแหลงน้ําทดแทนและการขนสงน้ําจากแหลงน้ําทดแทนมายังพื้นที่
ซึ่งเกิดภาวะน้ําแลง
(๗) การประสานงานกับระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อชวยเหลือประชาชน
ที่ไดรับผลกระทบจากภาวะน้ําแลง
ในการจัดทําแผนปองกันและแกไขภาวะน้ําแลง ใหคณะกรรมการลุมน้ําจัดใหมีการ
บูรณาการรวมกับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติและแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้ง
รับฟงความคิดเห็นจากหนวยงานของรัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของ และประชาชน
ในเขตลุมน้ําตามความเหมาะสม
มาตรา ๕๙ เมื่อคณะกรรมการลุมน้ําไดจัดทําแผนปองกันและแกไขภาวะน้ําแลง
ขึ้นแลวใหเสนอตอ กนช. เพื่อใหความเห็นชอบ และจัดสงแผนดังกลาวไปยังผูวาราชการจังหวัด
หนวยงานของรัฐ และองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของเพื่อทราบและดําเนินการ ในการนี้
ใหหนวยงานของรัฐและองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของจัดสรางหรือเตรียมอุปกรณที่จะตองใช
ในการปองกันและแกไขภาวะน้ําแลง รวมทั้งบํารุงรักษาสิ่งกอสรางหรืออุปกรณนั้น หรือดําเนินการใด ๆ
เพื่อใหเปนไปตามแผนดังกลาว

๒๑
กรณีที่หนวยงานของรัฐหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นใดไมอาจดําเนินการให
เปนไปตามแผนปองกันและแกไขภาวะน้ําแลงได ใหคณะกรรมการลุมน้ําเสนอเรื่องตอ กนช. เพื่อ
พิจารณาหาแนวทางแกไขตอไป
มาตรา ๖๐ ใหคณะกรรมการลุมน้ําติดตามการดําเนินการใหเปนไปตามแผนปองกัน
และแกไขภาวะน้ําแลงที่ กนช. ใหความเห็นชอบ และทบทวนแผนใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับ
สภาพการณที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อใหอยูในสภาพที่พรอมจะดําเนินการไดเมื่อเกิดภาวะน้ําแลง
สวนที่ ๒
การปองกันและแกไขภาวะน้ําทวม
มาตรา ๖๑ ใหคณะกรรมการลุมน้ําจัดทําแผนปองกันและแกไขภาวะน้ําทวมขึ้นไว
เปนการลวงหนา โดยใหจัดทําเปนแผนเพื่อเตรียมการรองรับทั้งกรณีปกติซึ่งสามารถคาดหมายไดวา
จะเกิดภาวะน้ําทวมในระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่งเปนประจํา และกรณีฉุกเฉินที่มีน้ําทวมเกิดขึ้น
โดยฉับพลัน โดยในการจัดทําแผนตองพิจารณาถึงสภาพแวดลอม ทางน้ํา พื้นที่ทางน้ําหลาก
ระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่นั้นประกอบดวย
แผนปองกันและแกไขภาวะน้ําทวมตามวรรคหนึ่ง อยางนอยตองมีรายการดังตอไปนี้
(๑) หนวยงานผูรับผิดชอบหลักและหนวยงานสนับสนุน
(๒) งบประมาณที่ใชในการดําเนินการ
(๓) การจัดเตรียมขอมูลที่จะเปนประโยชนในการปองกันและแกไขภาวะน้ําทวม
(๔) การบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากภาวะน้ําทวม
(๕) การจัดทําระบบเตือนภัยน้ําทวม
(๖) การเผยแพรขอมูลใหประชาชนทราบ
(๗) วิธีการระบายน้ําที่รวดเร็วและถูกตองตามหลักวิชาการใหน้ําระบายไปตาม
แนวทางที่กําหนด
(๘) วิธีการกักเก็บน้ําเพื่อนําไปใชประโยชนตอไป
(๙) การประสานงานกับระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อชวยเหลือประชาชน
ที่อาจไดรับภัยพิบัติจากน้ําทวม
ในการจัดทําแผนปองกันและแกไขภาวะน้ําทวม ใหคณะกรรมการลุมน้ําจัดใหมีการ
บูรณาการรวมกับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติและแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้ง
รับฟงความคิดเห็นจากหนวยงานของรัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของ และประชาชน
ในเขตลุมน้ําตามความเหมาะสม
แนวทางการจัดทําการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากภาวะน้ําทวม
และแนวทางการจัดทําระบบเตือนภัยน้ําทวม ตามวรรคสอง (๔) และ (๕) ใหเปนไปตามแนวทาง
ที่รัฐมนตรี กนช. ประกาศกําหนด

๒๒
มาตรา ๖๒ ใหนําบทบัญญัติความในมาตรา ๕๖ มาตรา ๕๙ และมาตรา ๖๐
มาใชบังคับกับแกการผันน้ําจากลุมน้ําหนึ่งไปยังอีกลุมน้ําหนึ่งเพื่อปองกันและแกไขภาวะน้ําทวม
การเสนอแผนปองกันและแกไขภาวะน้ําทวมตอ กนช. เพื่อใหความเห็นชอบ การจัดสงแผนดังกลาวไป
ใหผูวาราชการจังหวัด หนวยงานของรัฐ และองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของเพื่อทราบและ
ดําเนินการ และการแกไขปญหากรณีที่หนวยงานของรัฐหรือองคกรปกครองสวนทองถิน่ ที่เกี่ยวของ
ไมอาจดําเนินการใหเปนไปตามแผนดังกลาวได รวมทั้งการติดตามการดําเนินการใหเปนไปตาม
แผนปองกันและแกไขภาวะน้ําทวมและการทบทวนแผนดังกลาวดวยโดยอนุโลม
สวนที่ ๓
อํานาจของพนักงานเจาหนาที่ในการปองกันและแกไข
ภาวะน้ําแลงและภาวะน้ําทวม
มาตรา ๖๓ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเขาไปในที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางของบุคคล
ใด ๆ เพื่อทําการสํารวจ ตรวจสอบ หรือเก็บรวบรวมขอเท็จจริงตาง ๆ เพื่อการปองกันและแกไข
ภาวะน้ําแลงและภาวะน้ําทวมได
ในการดําเนินการเพื่อปองกันและแกไขภาวะน้ําทวม ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจ
ทําลายสิ่งกีดขวาง ตัดฟนตนไม ขุดดิน ปดกั้นแนวเขตที่ดิน รื้อถอนสิ่งปลูกสรางซึ่งมิใชเปนบานเรือน
ที่อยูอาศัยของบุคคลใด ๆ หรือดําเนินการอื่นใดเทาที่จําเปนแกการปองกันและแกไขภาวะน้ําทวมได
แตตองชดเชยความเสียหายแกบุคคลนั้นดวย
การชดเชยความเสียหายตามวรรคสอง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ
ที่กําหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ ในการกําหนดหลักเกณฑดังกลาวตองคํานึงถึงความเสียหาย
ตามความเปนจริง และเปดโอกาสใหผูไดรับความเสียหายมีสทิ ธิชี้แจงและแสดงพยานหลักฐาน
ประกอบการพิจารณากําหนดคาชดเชยความเสียหายดวย
มาตรา ๖๔ ในกรณีที่มีความจําเปนเพื่อประโยชนในการปองกันและแกไข
ภาวะน้ําแลงและภาวะน้ําทวม พนักงานเจาหนาที่อาจใชที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางของบุคคลใด ๆ
เพื่อกอสราง วางสิ่งของ สูบน้ําหรือระบายน้ําผานหรือเขาไปในที่ดิน หรือติดตั้งอุปกรณใด ๆ
เพื่อประโยชนในการปองกันและแกไขภาวะน้ําแลงและภาวะน้ําทวมได โดยแจงเปนหนังสือ
ใหเจาของหรือผูครอบครองที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางทราบลวงหนาไมนอยกวาสามวันกอนวันที่
จะมีการดําเนินการ ทั้งนี้ ตองแสดงวัตถุประสงคและลักษณะของการใชที่ดินหรือสิ่งปลูกสราง
และวันเวลาที่จะใชประโยชนในที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางดวย
ในกรณีฉุกเฉินเพื่อปองกันภัยพิบัติสาธารณะจากแกไขภาวะน้ําแลงและ
ภาวะน้ําทวม ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเขาใชที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางเพื่อดําเนินการตามวรรคหนึ่ง
ไดทันทีโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
ในการใชที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางตามมาตรานี้ ใหหนวยงานผูรับผิดชอบกําหนด
คาทดแทนการใชที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางใหแกเจาของหรือผูครอบครองที่ดินหรือสิ่งปลูกสราง
ตามความจําเปนแกกรณี และในกรณีที่เกิดความเสียหายแกทรัพยสินของเจาของหรือผูครอบครอง

๒๓
ที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางจากการใชที่ดินหรือสิ่งปลูกสราง ใหหนวยงานผูรับผิดชอบชดเชยความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นนั้นดวยตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๖๕ การที่พนักงานเจาหนาที่เขาไปในที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางของบุคคลใด
เพื่อปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๔ ใหกระทําในเวลาระหวางพระอาทิตยขึ้นถึงพระ
อาทิตยตก
ในกรณีที่มีความจําเปนจะตองดําเนินการตอเนื่องจากเวลาที่กําหนดตามวรรคหนึ่ง
หรือมีกรณีฉุกเฉิน จะดําเนินการในเวลาอื่นนอกจากเวลาที่กําหนดตามวรรคหนึ่งก็ได
มาตรา ๖๖ ในกรณีมีความจําเปน พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจออกคําสั่ง
กําหนดใหบุคคลใดตองปฏิบัติการใด ๆ เพื่อปองกันและแกไขภาวะน้ําแลงและภาวะน้ําทวม
ตามหลักเกณฑที่พนักงานเจาหนาที่กําหนดก็ได
ในกรณีที่บุคคลดังกลาวตองเสียคาใชจายในการนี้ และการปฏิบัติการดังกลาว
มิไดเปนไปเพื่อประโยชนเฉพาะตนเพียงผูเดียว ใหหนวยงานผูรับผิดชอบกําหนดคาทดแทน
เพื่อจายใหแกบุคคลนั้น ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๖๗ ในกรณีที่ผูมีสิทธิไดรับคาทดแทนหรือคาชดเชยความเสียหายไมยนิ ยอม
ตกลงในจํานวนเงินคาทดแทนหรือคาชดเชยความเสียหายที่หนวยงานผูรับผิดชอบจายใหตาม
มาตรา ๕๗ มาตรา ๖๓ หรือมาตรา ๖๔ หรือมาตรา ๖๖ ใหหนวยงานผูรับผิดชอบนําเงินจํานวน
ดังกลาวไปวางไวตอศาลหรือสํานักงานวางทรัพย หรือฝากไวกับธนาคารออมสินในชื่อของผูมีสิทธิ
ไดรับคาทดแทนหรือคาชดเชยความเสียหาย โดยแยกฝากไวเปนบัญชีเฉพาะราย และถามีดอกเบี้ย
หรือดอกผลใดเกิดขึ้น เนื่องจากการฝากเงินนั้น ใหตกเปนสิทธิแกผูมีสิทธิไดรับคาทดแทนหรือ
คาชดเชยความเสียหายนั้นดวย
เมื่อหนวยงานผูรับผิดชอบนําเงินคาทดแทนหรือคาชดเชยความเสียหายไปวางไว
ตอศาลหรือสํานักงานวางทรัพย หรือฝากไวกับธนาคารออมสินตามวรรคหนึ่งแลว ใหหนวยงาน
ผูรับผิดชอบมีหนังสือแจงใหผูมีสิทธิไดรับคาทดแทนหรือคาชดเชยความเสียหายทราบ โดยสงทาง
ไปรษณียตอบรับ
หลักเกณฑและวิธีการในการนําเงินคาทดแทนหรือคาชดเชยความเสียหายไปวางตอ
ศาลหรือสํานักงานวางทรัพย หรือฝากไวกับธนาคารออมสิน และวิธีการในการรับเงินคาทดแทนหรือ
คาชดเชยความเสียหายดังกลาวใหเปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีกําหนด
มาตรา ๖๘ ในกรณีที่ผูมีสิทธิไดรับคาทดแทนหรือคาชดเชยความเสียหายไมพอใจ
ในจํานวนเงินคาทดแทนหรือคาชดเชยความเสียหายที่หนวยงานผูรับผิดชอบจายให ไมวาบุคคลนั้น
จะรับหรือไมรับเงินคาทดแทนหรือคาชดเชยความเสียหายที่หนวยงานผูรับผิดชอบวางไวหรือฝากไว
บุคคลนั้นมีสิทธิฟองคดีตอศาลภายในหนึ่งปนับแตวันที่หนวยงานผูรับผิดชอบไดดําเนินการตาม
มาตรา ๖๗ วรรคสองแลว

๒๔
การฟองคดีตอศาลตามวรรคหนึ่งไมเปนเหตุใหการครอบครองหรือใชอสังหาริมทรัพย
หรือการดําเนินการใด ๆ ของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๕๗ มาตรา ๖๓ หรือมาตรา ๖๔ หรือ
มาตรา ๖๖ ตองสะดุดหยุดลง
ในกรณีที่ผูมีสิทธิไดรับคาทดแทนหรือคาชดเชยความเสียหายยินยอมตกลงและไดรับ
เงินคาทดแทนหรือคาชดเชยความเสียหายไปแลว หรือมิไดฟองคดีเรียกเงินคาทดแทนหรือคาชดเชย
ความเสียหายตอศาลภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง หรือไดแจงเปนหนังสือสละสิทธิไมรับเงิน
คาทดแทนหรือคาชดเชยความเสียหายดังกลาว ผูใดจะเรียกรองเงินคาทดแทนหรือคาชดเชยความ
เสียหายนั้นอีกไมได
มาตรา ๖๙ หามมิใหบุคคลใดเอาไป ยักยาย ทําอันตราย หรือทําใหเสียหายแก
สิ่งกอสราง สิ่งของ หรืออุปกรณใด ๆ หรือละเมิดมาตรการใด ๆ ที่พนักงานเจาหนาที่จัดใหมีขึ้นเพื่อ
ปองกันและแกไขภาวะน้ําแลงและภาวะน้ําทวม
ในกรณีที่มีการฝาฝนบทบัญญัติตามวรรคหนึ่ง ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสั่งให
ผูกระทําแกไขใหกลับคืนดีดังเดิม ถาผูนั้นไมยินยอมกระทํา ใหพนักงานเจาหนาที่เปนผูดําเนินการ
โดยผูนั้นจะตองเสียคาใชจายในการดําเนินการดังกลาว
มาตรา ๗๐ ในการปฏิบตั ิการตามหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่เพื่อปองกันและ
แกไขภาวะน้ําแลงและภาวะน้ําทวมตามพระราชบัญญัตินี้ หากไดดําเนินการไปตามอํานาจหนาที่
และอํานาจ และไดกระทําไปพอสมควรแกเหตุและมิไดประมาทเลินเลออยางรายแรง ใหพนักงาน
เจาหนาที่ผูกระทําการนั้นพนจากความผิดและความรับผิดทั้งปวง
หมวด ๖
การอนุรักษและการพัฒนาทรัพยากรน้ําสาธารณะ
มาตรา ๗๑ ในกรณีที่ กนช. เห็นวาพื้นที่ใดมีลักษณะเปนแหลงตนน้ําลําธาร
หรือพื้นที่ชุมน้ํา สมควรสงวนไวเพื่อประโยชนในการอนุรักษทรัพยากรน้ําสาธารณะ และพื้นที่นั้นไมได
มีการกําหนดใหเปนเขตพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอมตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ ให กนช. มอบหมายกําหนดเปนเขตพื้นที่อนุรักษทรัพยากรน้ําสาธารณะ และให
รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมพิจารณาดําเนินการใหพื้นที่นั้นเปนเขต
พื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอมตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ
ประกาศกําหนดเปนเขตพื้นที่อนุรักษทรัพยากรน้ําสาธารณะ
มาตรา ๗๑/๑ ใหพนักงานเจาหนาที่จัดใหมีหลักเขตและปายหรือเครื่องหมายอื่น
แสดงเขตพื้นที่อนุรักษทรัพยากรน้ําสาธารณะไวตามสมควร เพื่อใหประชาชนเห็นไดวาเปนเขตพื้นที่
อนุรักษทรัพยากรน้ําสาธารณะ

๒๕
มาตรา ๗๑/๒ ในประกาศกําหนดเขตพื้นที่อนุรักษทรัพยากรน้ําสาธารณะตาม
มาตรา ๗๑ ใหกําหนดมาตรการเพื่อการคุมครองและอนุรักษทรัพยากรน้ําสาธารณะอยางหนึ่งอยางใด
ดังตอไปนี้
(๑) หามการกระทําใด ๆ ทีม่ ีผลเปนการเสื่อมสภาพแหลงน้ําหรือเสื่อมประโยชน
ตอการใชน้ํา หรือทําใหเกิดภาวะมลพิษแกแหลงน้ํา หรือระบบนิเวศแหลงน้ํา หรือทําใหน้ํามีสภาพ
เปนพิษจนนาจะเปนอันตรายตอแหลงน้ํา หรือระบบนิเวศแหลงน้ํา หรือสุขภาพของบุคคล
(๒) กําหนดหลักเกณฑในการดําเนินการกับสิ่งกอสรางหรือกิจกรรมที่ไดดําเนินการ
ภายในเขตพื้นที่ที่กําหนดกอนที่จะมีการออกประกาศ โดยจะกําหนดใหสามารถดําเนินการตอไปได
ภายใตเงื่อนไขที่กําหนด หรือใหระงับการดําเนินกิจกรรม หรือรื้อถอนสิ่งกอสรางที่สงผลกระทบตอ
แหลงตนน้ําลําธารโดยไดรับคาชดเชยตามความเหมาะสม
(๓) กําหนดมาตรการคุมครองอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมแกสภาพ
ของพื้นที่นั้น
มาตรา ๗๒ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยโดยคําแนะนําความเห็นชอบของ
กนช. มีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑการใชประโยชนที่ดินที่มีเขตติดตอหรืออาจสงผล
กระทบกับทรัพยากรน้ําสาธารณะ เพื่อมิใหเกิดอันตรายหรือความเสียหายตอทรัพยากรน้ําสาธารณะ
หรือเพื่อประโยชนในการอนุรักษหรือพัฒนาทรัพยากรน้ําสาธารณะใหเปนไปโดยเหมาะสมได
หลักเกณฑการใชประโยชนที่ดินที่กําหนดในกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งจะกําหนดให
เรื่องใดเรื่องหนึ่งใชบังคับเปนการทั่วไปทุกทองที่ หรือใหใชบังคับเฉพาะทองที่ใดทองที่หนึ่งก็ได
ในกรณีที่มีกฎกระทรวง ประกาศ หรือขอบัญญัติทองถิ่นซึ่งออกตามกฎหมายวาดวย
การผังเมืองหรือกฎหมายอื่นกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการใชประโยชนที่ดินในบริเวณเดียวกันหรือ
ในเรื่องเดียวกันขัดหรือแยงกับกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่ง ใหบังคับตามกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่ง
เวนแตกฎกระทรวง ประกาศ หรือขอบัญญัติทองถิ่นซึ่งออกตามกฎหมายดังกลาวจะมีขึ้นเพื่อคุมครอง
ประโยชนสาธารณะที่สําคัญยิ่งกวา
มาตรา ๗๓ เมื่อไดมีกฎกระทรวงตามมาตรา ๗๒ ใชบังคับแลว หามมิใหผูใด
ใชประโยชนที่ดินแตกตางหรือขัดกับขอกําหนดในกฎกระทรวงนั้น
ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับแกกรณีเจาของหรือผูครอบครองที่ดินที่ไดใช
ประโยชนที่ดินมากอนที่จะมีกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งใชบังคับและจะใชประโยชนที่ดินเชนนั้นตอไป
แตถารัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเห็นวาการใชประโยชนที่ดินเชนนั้นตอไปอาจมีผลกระทบตอ
ทรัพยากรน้ําสาธารณะ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยมีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือถึงเจาของ
หรือผูครอบครองที่ดินใหแกไข เปลี่ยนแปลง หรือระงับการใชประโยชนที่ดินตามหลักเกณฑ วิธีการ
เงื่อนไข และภายในระยะเวลาที่เห็นสมควรได แตถาการปฏิบัติตามคําสั่งดังกลาวทําใหเจาของ
หรือผูครอบครองที่ดินนั้นตองเสียหาย หรือขาดประโยชนที่เคยไดรับเกินสมควรหรือไดรับความเสียหาย
ใหผูนั้นมีสิทธิไดรับคาทดแทนดวยหรือคาชดเชยความเสียหาย แลวแตกรณี
การกําหนดคาทดแทนหรือการชดเชยความเสียหายตามวรรคสอง ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง

๒๖
ในกรณีที่ผูมีสิทธิไดรับคาทดแทนหรือคาชดเชยความเสียหายตามวรรคสอง
ไมยินยอมตกลงหรือไมพอใจในจํานวนเงินคาทดแทนหรือคาชดเชยความเสียหาย ใหนําบทบัญญัติ
ความในมาตรา ๖๗ และมาตรา ๖๘ มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๗๔ เมื่อมีเหตุฉุกเฉินหรือมีภยันตรายใดที่อาจมีผลกระทบตอทรัพยากรน้ํา
สาธารณะอยางรุนแรง ซึ่งจําเปนตองมีการปองกันหรือแกไขโดยเรงดวน ใหพนักงานเจาหนาที่
มีอํานาจเขาไปดําเนินการใด ๆ ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสราง หรือใชประโยชนในที่ดินหรือสิ่งปลูกสราง
ของบุคคลอื่นเพื่อปองกัน 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. มีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเพื่อคุมครอง
และอนุรักษทรัพยากรน้ําสาธารณะ ในเรื่องดังตอไปนี้ได
(๑) กําหนดการใชประโยชนทรัพยากรน้ําสาธารณะหรือทรัพยากรธรรมชาติ
ที่เกี่ยวของ
(๒) กําหนดหามการกระทําใด ๆ ที่มีผลเปนการเสื่อมสภาพแหลงน้ําหรือเสื่อมประโยชน
ตอการใชน้ํา หรือทําใหเกิดภาวะมลพิษแกแหลงน้ํา หรือระบบนิเวศแหลงน้ํา หรือทําใหน้ํามีสภาพ
เปนพิษจนนาจะเปนอันตรายตอแหลงน้ํา หรือระบบนิเวศแหลงน้ํา หรือสุขภาพของบุคคล
(๓) กําหนดใหผูใชน้ําซึ่งมีที่ดินติดตอหรือใกลเคียงกับทรัพยากรน้ําสาธารณะ จัดใหมี
สิ่งปลูกสราง ติดตั้งอุปกรณหรือเครื่องมือ หรือใชกรรมวิธีใดตามที่กําหนด เพื่อตรวจสอบแหลงที่กอใหเกิด
อันตรายหรือความเสียหายแกคุณภาพน้ํา หรือเพื่อปองกันหรือแกไขอันตรายหรือความเสียหายแก
คุณภาพน้ํา
กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งจะกําหนดใหกรณีใดกระทําไดตอเมื่อไดรับอนุญาตจาก
พนักงานเจาหนาที่ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการลุมน้ํากําหนดก็ไดใชบังคับเปนการ
ทั่วไปหรือใชบังคับในพื้นที่หนึ่งพื้นที่ใด และจะกําหนดขอยกเวนการใชบังคับทั้งหมดหรือบางสวน
สําหรับกิจกรรมบางประเภทหรือบางพื้นที่ก็ได
มาตรา ๗๖ ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อวาจะเกิดความเสียหายตอทรัพยากรน้ํา
สาธารณะ ใหหนวยงานของรัฐหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่รับผิดชอบดูแลทรัพยากรน้ํา
สาธารณะในบริเวณดังกลาวมีหนังสือขอความรวมมือใหผูที่กระทําการอันอาจกอใหเกิดความ
เสียหายอยูในบริเวณใกลเคียงกับทรัพยากรน้ําสาธารณะนั้นดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดเพื่อปองกัน
มิใหเกิดความเสียหายตอทรัพยากรน้ําสาธารณะภายในระยะเวลาที่กําหนดได
ในกรณีที่มีการกระทําอันกอใหเกิดความเสียหายหรืออาจเกิดความเสียหาย
ตอทรัพยากรน้ําสาธารณะ หรือความเสียหายตอทรัพยากรน้าํ สาธารณะเปนกรณีฉุกเฉิน จําเปน
และอาจกอความเสียหายอยางรายแรง ใหหนวยงานของรัฐหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่
รับผิดชอบดูแลทรัพยากรน้ําสาธารณะในบริเวณดังกลาวมีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือใหผูที่กอให
เกิดความเสียหายนั้นกระทําการดังกลาวดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดเพื่อขจัดความเสียหายและ

๒๗
ทําใหทรัพยากรน้ําสาธารณะกลับคืนสูสภาพเดิมหรือสภาพที่ใกลเคียงกับสภาพเดิมหรือเหมาะสม
จะใชประโยชนภายในระยะเวลาที่กําหนดได
หมวด ๗
พนักงานเจาหนาที่
มาตรา ๗๗ ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาที่
มีอํานาจ ดังตอไปนี้
(๑) เขาไปในที่ดินของบุคคลใดในเวลาระหวางพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก
เพื่อตรวจตราแหลงน้ํา สํารวจ หรือเก็บขอมูลที่จําเปนตอการควบคุมและตรวจตราทรัพยากรน้ํา
(๒) เขาไปในที่ดิน อาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะของบุคคลใดในเวลาระหวาง
พระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก เพื่อดําเนินการบําบัดฟนฟูและบูรณะความเสียหายของทรัพยากรน้ํา
สาธารณะ
(๓) เขาไปในที่ดิน อาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะของบุคคลใดในเวลาระหวาง
พระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก ในกรณีที่มีหลักฐานอันสมควรเชื่อไดวามีการกระทําผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้ เพื่อตรวจคน กัก ยึดหรืออายัดเอกสารหรือสิ่งใดที่เกี่ยวของ และหากมีความจําเปน
ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจทําลายสิ่งกีดขวางอันเปนอุปสรรคในการที่จะเขาไปปฏิบัติหนาที่ได
แตจะตองใชความระมัดระวังใหเกิดความเสียหายนอยที่สุด
เมื่อไดเขาไปและลงมือทําการตรวจคน กัก ยึดหรืออายัดตาม (๓) แลว ถายัง
ดําเนินการไมเสร็จจะดําเนินการตอไปในเวลากลางคืนก็ได และในกรณีฉุกเฉินอยางยิ่ง จะดําเนินการ
ตาม (๓) ในเวลากลางคืนก็ได แตตองมีหมายคนซึ่งออกโดยศาล
มาตรา ๗๘ ในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้
ใหพนักงานเจาหนาที่แสดงบัตรประจําตัวตอผูที่เกี่ยวของ และใหผูที่เกี่ยวของอํานวยความสะดวก
ตามสมควร
บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
มาตรา ๗๙ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาที่เปน
เจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
หมวด ๘
ความรับผิดทางแพงในกรณีที่ทําใหเกิดความเสียหายตอทรัพยากรน้ําสาธารณะ
มาตรา ๘๐ ผูใดจงใจหรือประมาทเลินเลอกระทําโดยผิดกฎหมายทําใหเกิด
ความเสียหายตอทรัพยากรน้ําสาธารณะ หรือใชทรัพยากรน้ําสาธารณะโดยไมมีสิทธิตามกฎหมาย
ผูนั้นกระทําละเมิดตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนตอรัฐเพื่อการนั้น

๒๘
ถาความเสียหายตอทรัพยากรน้ําสาธารณะเกิดจากวัตถุหรือสิ่งอื่นใดที่อาจทําใหเกิด
อันตรายหรือเปนพิษ ผูครอบครองหรือควบคุมวัตถุหรือสิ่งอื่นใดนั้นตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทน
เพื่อการนั้นแมจะมิไดเกิดขึ้นโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอก็ตาม เวนแตจะพิสูจนไดวาความเสียหายนั้น
เกิดจากเหตุสุดวิสัย หรือเปนการกระทําตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่
คาสินไหมทดแทนตามมาตรานี้หมายความรวมถึง
(๑) คาใชจายที่รัฐไดจายไปในการกําจัด เคลื่อนยายสิ่งที่กอใหเกิดความเสียหาย
หรือกระทําใหสิ่งนั้นหมดสภาพความเปนอันตรายหรือความเปนพิษ ตลอดจนการนําเอาของนั้น
มาเก็บ กัก หรือรักษาไวคาดําเนินงานตาง ๆ ของรัฐในการประเมินความเสียหายและประเมิน
คาใชจายในการเยียวยาผลกระทบตอทรัพยากรน้ําสาธารณะ สิ่งแวดลอม และสุขภาพของบุคคล
(๑/๑) คาใชจายที่รัฐไดจายไปในการกําจัด เคลื่อนยายสิ่งที่กอใหเกิดความเสียหาย
หรือกระทําใหสิ่งนั้นหมดสภาพความเปนอันตรายหรือความเปนพิษ ตลอดจนการนําเอาของนั้น
มาเก็บ กัก หรือรักษาไว
(๒) คาใชจายที่รัฐไดจายไปในการทําใหทรัพยากรน้ําสาธารณะกลับคืนสูสภาพเดิม
(๓) คาใชจายที่รัฐไดจายไปในการชวยเหลือเยียวยาบุคคลหรือทรัพยสินของบุคคลอื่น
เนื่องในความเสียหายนั้น
(๔) คาดําเนินงานตาง ๆ ของรัฐในการประเมินความเสียหายและประเมิน
คาใชจายในการเยียวยาผลกระทบตอทรัพยากรน้ําสาธารณะ สิ่งแวดลอม และสุขภาพของบุคคล
(๕) คาใชจายตาง ๆ ที่รัฐไดจายไปในการดําเนินการใด ๆ เพื่อใหไดรับคาสินไหม
ทดแทนตามกฎหมาย เชน คาใชจายที่รัฐจายเปนคาทํางานของเจาหนาที่ของรัฐ คาใชจายในการ
รวบรวมพยานหลักฐานและการดําเนินคดีในศาล และคาธรรมเนียมศาล
(๖) มูลคาของทรัพยากรน้ําสาธารณะที่ตองเสียหายหรือถูกใชไปโดยไมมีสิทธิตาม
กฎหมาย
(๗) คาเสียหายที่เกิดจากการใชงบประมาณของรัฐหรือจากแหลงเงินทุนอื่น เพื่อใช
ในการบําบัดฟนฟูและบูรณะความเสียหายของทรัพยากรน้ําสาธารณะใหกลับคืนสูสภาพเดิม
(๘) คาเสียโอกาสในการนํางบประมาณหรือเงินทุนที่ใชตาม (๗) ไปลงทุนในโครงการอื่น
ของรัฐเพื่อสังคมโดยรวม
(๙) คาเสียหายตอเนื่องอื่น ๆ อันพึงจะเกิดในอนาคต
ใหกรมทรัพยากรน้ํารวมกับหนวยงานของรัฐหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งเปน
ผูรับผิดชอบควบคุมดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรน้ําสาธารณะเปนตัวแทนของรัฐในการฟองคดี
เพื่อเรียกรองคาสินไหมทดแทนความเสียหายตอทรัพยากรน้ําสาธารณะตามมาตรานี้ โดยใหพนักงาน
อัยการมีอํานาจหนาที่และอํานาจดําเนินคดีในศาลตามที่กรมทรัพยากรน้ํารวมกับหนวยงานของรัฐ
หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นดังกลาวมีคําขอ
มาตรา ๘๑ ในกรณีที่ผูกอใหเกิดความเสียหายตอทรัพยากรน้ําสาธารณะไดกระทํา
ตามคําสั่งที่ออกตามมาตรา ๗๖ วรรคสอง และมีผลเปนการขจัดหรือบรรเทาความเสียหาย และทําให
ทรัพยากรน้ําสาธารณะกลับคืนสูสภาพเดิมหรือสภาพที่ใกลเคียงกับสภาพเดิม หรือเหมาะสมจะใชประโยชน
ใหมีผลเปนการลดจํานวนคาสินไหมทดแทนตามสวนที่ไดกระทํา

๒๙
หมวด ๙
บทกําหนดโทษ
มาตรา ๘๒ ผูใดฝาฝนหลักเกณฑการเขาใชสอยแหลงน้ําระเบียบหรือขอบัญญัติ
ทองถิ่นตามมาตรา ๖ วรรคสาม ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งปหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งแสน
หกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๘๓ ผูใดฝาฝนคําสั่งที่ออกตามมาตรา ๒๑ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
หนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๘๔ ผูใดฝาฝนคําสั่งที่ออกตามมาตรา ๒๑ ซึ่งไดนํามาใชบังคับโดยอนุโลม
ตามมาตรา ๓๕ ตองระวางโทษตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๘๓จําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกิน
หนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๘๔/๑ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของนายกรัฐมนตรีที่ออกตาม
มาตรา ๒๓/๑ วรรคสอง หรือขัดขวางการกระทําการใด ๆ ที่ดําเนินการใหเปนไปตามคําสั่งของ
นายกรัฐมนตรีที่ออกตามมาตรา ๒๓/๑ วรรคสอง หรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามประกาศที่ออกตาม
มาตรา ๕๔ หรือมาตรา ๕๕ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๘๕ ผูใดฝาฝนกฎกระทรวงตามมาตรา ๔๐ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
หนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๘๖ ผูใดฝาฝนมาตรา ๔๑ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือ
ปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๘๗ ผูใดฝาฝนมาตรา ๔๒ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสามป
หรือปรับตั้งแตหนึ่งแสนบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๘๘ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามประกาศที่ออกตามมาตรา ๕๔ หรือ
มาตรา ๕๕ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๘๙ ผูใดขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกตามสมควรแกพนักงาน
เจาหนาที่ในการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๖๓ มาตรา ๖๔ หรือมาตรา ๗๗ หรือไมปฏิบัติตามคําสั่ง
ของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๖๖ หรือไมปฏิบัติตามคําสั่งที่ออกตามมาตรา ๗๖ วรรคสอง
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

๓๐
มาตรา ๙๐ ผูใดขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกตามสมควรแกพนักงาน
เจาหนาที่ในการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๖๓ หรือมาตรา ๖๔ หรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงาน
เจาหนาที่ตามมาตรา ๖๖ ซึ่งไดนํามาใชบังคับโดยอนุโลมตามมาตรา ๗๔ ตองระวางโทษตามที่
บัญญัติไวในมาตรา ๘๙จําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๙๑ ผูใดฝาฝนมาตรา ๖๙ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือ
ปรับไมเกินหาแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๙๒ ผูใดฝาฝนมาตรา ๖๙ วรรคหนึ่ง ซึ่งไดนํามาใชบังคับโดยอนุโลมตาม
มาตรา ๗๔ ตองระวางโทษตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๙๑จําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกิน
หาแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๙๓ ผูใดฝาฝนคําสั่งของรัฐมนตรีตามมาตรา ๗๓ วรรคสอง หรือฝาฝน
หรือไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๗๓ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง (๑) หรือ (๓)
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินสามแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๙๔ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามประกาศที่ออกตามมาตรา ๗๑ หรือ
กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง (๒) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบป หรือปรับไมเกิน
หนึ่งลานบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๙๔/๑ ในกรณีที่ผูกระทําความผิดเปนนิติบุคคล ถาการกระทําความผิดของ
นิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทําของกรรมการ หรือผูจัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบ
ในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกลาวมีหนาที่ตองสั่งการหรือกระทําการ
และละเวนไมสั่งการหรือไมกระทําการจนเปนเหตุใหนิติบุคคลนั้นกระทําความผิด ผูนั้นตองรับโทษ
ตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้น 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
ในกรณีที่พนักงานสอบสวนหรือพนักงานเจาหนาที่พบวาผูใดกระทําความผิดตาม
วรรคหนึ่งและผูนั้นยินยอมใหเปรียบเทียบ ใหพนักงานสอบสวนหรือพนักงานเจาหนาที่ แลวแตกรณี
สงเรื่องใหคณะกรรมการเปรียบเทียบภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ผูนั้นแสดงความยินยอมใหเปรียบเทียบ
เมื่อผูตองหาไดชําระเงินคาปรับตามจํานวนที่เปรียบเทียบภายในระยะเวลาสามสิบวัน
นับแตวันที่มีการเปรียบเทียบ ใหถือวาคดีเลิกกันตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา
ถาผูตองหาไมยินยอมตามที่เปรียบเทียบ หรือเมื่อยินยอมแลวไมชําระเงินคาปรับ
ภายในระยะเวลาที่กําหนด ใหดําเนินคดีตอไป

๓๑
มาตรา ๙๖ คณะกรรมการเปรียบเทียบตามมาตรา ๙๕ ใหประกอบ
ดวยบุคคลดังตอไปนี้
(๑) ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบดวยผูแทนสํานักงานอัยการสูงสุดเปนประธาน
ผูแทนสํานักงานตํารวจแหงชาติ ผูแทนสํานักงานเปนกรรมการ และพนักงานเจาหนาที่ซึ่งรัฐมนตรี
แตงตั้งเปนกรรมการและเลขานุการ
(๒) ในเขตจังหวัดอื่น ประกอบดวยอัยการจังหวัดเปนประธาน
ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด ผูแทนสํานักงานเปนกรรมการ และพนักงานเจาหนาที่ซึ่งรัฐมนตรี
แตงตั้งเปนกรรมการและเลขานุการ
หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาของคณะกรรมการเปรียบเทียบใหเปนไปตามที่
รัฐมนตรีกําหนด
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๙๗ ในระหวางที่ยังไมไดมีการตราพระราชกฤษฎีกากําหนดลุมน้ําตาม
มาตรา ๒๔ หรือมีการตราพระราชกฤษฎีกากําหนดลุมน้ําตามมาตรา ๒๔ แลว โดยลุมน้ําที่กําหนด
ขึ้นไมไดแตกตางจากลุมน้ําที่มีอยูในปจจุบัน และยังไมมีคณะกรรมการลุมน้ําประจําลุมน้ําตาม
มาตรา ๒๖ ใหคณะกรรมการลุมน้ําตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการบริหารทรัพยากรน้ํา
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ปฏิบัติหนาที่ตามเดิมในแตละลุมน้ําที่รับผิดชอบไปพลางกอน ทั้งนี้ ไมเกินสองป
นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคับโดยใหผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติภาค
แตงตั้งขาราชการของสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติภาคหนึ่งคนเปนกรรมการลุมน้ําและเลขานุการ
และผูชวยเลขานุการอีกไมเกินสองคน
ใหเลขานุการและผูชวยเลขานุการตามวรรคหนึ่งปฏิบัติหนาที่แทนเลขานุการและ
ผูชวยเลขานุการของคณะกรรมการลุมน้ําที่มีอยูเดิมตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการบริหาร
ทรัพยากรน้ําแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
ในกรณีที่มีการตราพระราชกฤษฎีกากําหนดลุมน้ําตามมาตรา ๒๔ แลว โดย
ลุมน้ําที่กําหนดขึ้นไมไดแตกตางจากลุมน้ําที่มีอยูในปจจุบันวันกอนวันที่พระราชกฤษฎีกาดังกลาว
ใชบังคับ และยังไมมีคณะกรรมการลุมน้ําประจําลุมน้ําตามมาตรา ๒๖ ใหคณะกรรมการลุมน้ําตาม
วรรคหนึ่งปฏิบัติหนาที่เปนคณะกรรมการลุมน้ําประจําลุมน้ําตามมาตรา ๒๖ ไปพลางกอนจนกวา
จะมีคณะกรรมการลุมน้ําประจําลุมน้ําตามมาตรา ๒๖ ทั้งนี้ ไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้
มีผลใชบังคับ
ในกรณีที่มีการตราพระราชกฤษฎีกากําหนดลุมน้ําตามมาตรา ๒๔ แลว
โดยลุมน้ําที่กําหนดขึ้นแตกตางจากลุมน้ําที่มีอยูในวันกอนวันที่พระราชกฤษฎีกาดังกลาวใชบังคับ
และยังไมมีคณะกรรมการลุมน้ําประจําลุมน้ําตามมาตรา ๒๖ ใหคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ
ตามคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๔/๒๕๖๑ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ
ลงวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ มอบหมายใหคณะกรรมการลุมน้ําตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี วาดวยการบริหารทรัพยากรน้ําแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่รับผิดชอบในแตละลุมน้ําที่มี
เขตพื้นที่แตกตางไปจากเขตพืน้ ที่ลุมน้ําที่กําหนดขึ้นใหม สิ้นสุดลง และใหคณะกรรมการทรัพยากรน้ํา

๓๒
แหงชาติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารทรัพยากรน้ําแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
แตงตั้งคณะกรรมการลุมน้ําประจําลุมน้ําที่กําหนดขึ้นใหม เพื่อปฏิบัติหนาที่วรรคหนึ่งคณะใดปฏิบัติ
หนาที่เปนคณะกรรมการลุมน้ําประจําลุมน้ําตามมาตรา ๒๖ ไปพลางกอนจนกวาจะมีคณะกรรมการ
ลุมน้ําประจําลุมน้ําตามมาตรา ๒๖ ทั้งนี้ ไมเกินสองหนึ่งปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ
และใหคณะกรรมการลุมน้ําตามวรรคหนึ่งที่ไมไดรับมอบหมายสิ้นสุดหนาที่
คณะกรรมการลุมน้ําประจําลุมน้ําที่กําหนดขึ้นใหมตามวรรคสอง ประกอบดวย
ผูวาราชการจังหวัดในเขตลุมน้าํ และผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตลุมน้ํา เปนกรรมการ
โดยใหผูวาราชการจังหวัดในเขตลุมน้ําเลือกกันเองเพื่อเปนประธานกรรมการ และเปนรองประธาน
กรรมการอีกหนึ่งคน ใหผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาคเปนกรรมการและเลขานุการ และ
ใหผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาคแตงตั้งขาราชการของสํานักงานทรัพยากรน้ําภาคอีกไมเกิน
สองคนเปนผูชวยเลขานุการ
ใหนําบทบัญญัติความในมาตรา ๑๖ มาตรา ๒๐ วรรคหนึ่งและวรรคสี่ มาตรา ๒๑
และมาตรา ๒๒ มาใชบังคับกับแกการประชุมและการดําเนินการของคณะกรรมการลุมน้ําตาม
วรรคสามและวรรคสี่ดวยโดยอนุโลม
มาตรา ๙๘ ในระหวางที่ยังไมไดมีการคัดเลือกกรรมการผูแทนคณะกรรมการลุมน้าํ
ตามมาตรา ๙ (๕) และยังมิไดมีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๙ (๖) ใหคณะกรรมการ
ทรัพยากรน้ําแหงชาติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการบริหารทรัพยากรน้ําแหงชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๐ คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๔/๒๕๖๑ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการทรัพยากรน้ํา
แหงชาติ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ปฏิบัติหนาที่คณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติตาม
พระราชบัญญัตินี้จนกวาจะมีการคัดเลือกกรรมการผูแทนคณะกรรมการลุมน้ําตามมาตรา ๙ (๕)
และแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๙ (๖)
มาตรา ๙๙ ในวาระเริ่มแรก ใหนําแผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
(ป พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๙) ที่คณะรัฐมนตรีมีมติใหความเห็นชอบเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
มาใชในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางกอนจนกวาจะไดมีการจัดทํา
นโยบาย แผนงาน และแผนปฏิบัติการ แผนยุทธศาสตร และแผนแมบทเกี่ยวกับการบริหาร
ทรัพยากรน้ําตามมาตรา ๑๗ (๑) หรือแผนแมบทการใช การพัฒนา การบริหารจัดการ การบํารุงรักษา
การฟนฟู และการอนุรักษทรัพยากรน้ําในเขตลุมน้ําตามมาตรา ๓๔ (๑) หรือแผนปองกันและแกไข
ภาวะน้ําแลง และแผนปองกันและแกไขภาวะน้ําทวมตามมาตรา ๓๔ (๒) ขึ้นใชบังคับ
มาตรา ๑๐๐ เมื่อกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับ
ใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตการใชน้ําประเภทที่สองตามมาตรา ๔๑ หรือกฎกระทรวงกําหนด
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตการใชน้ําประเภทที่สาม
ตามมาตรา ๔๒ ใชบังคับแลว ใหผูใชน้ําอยูเดิมที่เขาลักษณะของการใชน้ําประเภทที่สองตามมาตรา
๓๙ (๒) หรือการใชน้ําประเภทที่สามตามมาตรา ๓๙ (๓) แลวแตกรณี ยื่นคําขอรับใบอนุญาตการใช
น้ําใหมภายในหกสิบวันนับแตวันที่กฎกระทรวงดังกลาวมีผลบังคับ และเมื่อไดยื่นคําขอรับใบอนุญาต

๓๓
ภายในกําหนดเวลาดังกลาวแลวใหใชน้ําตอไปไดจนกวาอธิบดีผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ํา
แหงชาติภาคจะมีคําสั่งไมอนุญาต
มาตรา ๑๐๑ การดําเนินการตราพระราชกฤษฎีกาและออกกฎกระทรวง ประกาศ
และระเบียบตามพระราชบัญญัตินี้ ใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวันนับแตวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ หากไมสามารถดําเนินการได ใหนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีรายงานเหตุผล
ที่ไมอาจดําเนินการไดตอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ
..................................
................................

๓๔
อัตราคาธรรมเนียม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

คําขอ
ใบอนุญาตการใชน้ําประเภทที่สอง
ใบอนุญาตการใชน้ําประเภทที่สาม
ใบแทนใบอนุญาต
การตออายุใบอนุญาตครั้งละเทากับ
คาธรรมเนียมสําหรับใบอนุญาต
แตละฉบับ
๖. การโอนใบอนุญาตครั้งละเทากับ
กึ่งหนึ่งของคาธรรมเนียมสําหรับ
ใบอนุญาตแตละฉบับ

ฉบับละ
ฉบับละ
ฉบับละ
ฉบับละ
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