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ร่างกฎหมายล าดับรองและแบบของประกาศ 
 

 คณะที่ปรึกษาได้จัดท าร่างกฎหมายล าดับรองและแบบของประกาศ ซึ่งได้รับฟังความเห็นจากผู้ท่ี
เกี่ยวข้องทุกาคส่วน และได้ปรับร่างกฎหมายล าดับรองและร่างแบบของประกาศ พร้อมท้ังบันทึกวิเคราะห์
สรุปขอบเขตเนื้อหาสาระของร่างกฎหมายล าดับรองและร่างแบบของประกาศ เพื่อประกอบการน าเสนอ โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ร่างกฎหมายล าดับรองตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน  า พ.ศ. 2561 จ านวน 13 มาตรา ประกอบด้วย 
 (1) ร่างกฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกกรรมการผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน้ าใน
คณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ (มาตรา 10) 
 (2) ร่างกฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการลุ่มน้ าผู้แทนองค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น กรรมการผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ า และกรรมการลุ่มน้ าผู้ทรงคุณวุฒิ (มาตรา 28) 
 (3) ร่างกฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ าและ
กรรมการลุ่มน้ าผู้ทรงคุณวุฒิ อันเนื่องมาจากเหตุบกพร่องหรือไม่สุจริตต่อหน้าท่ีมีความประพฤติเส่ือมเสีย หรือ
หย่อนความสามารถ (มาตรา 32) 
 (4) ร่างกฎกระทรวง ก าหนดวัตถุประสงค์ หน้าท่ีและอ านาจ และการด าเนินงานขององค์กรผู้ใช้น้ า 
รวมท้ังหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ า (มาตรา 38 วรรคสอง) 
 (5) ร่างประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการส่ังให้บุคคลซึ่งกักเก็บน้ าไว้ ต้องเฉล่ียน้ าเพื่อ
บรรเทาความเดือดร้อนในการอุปโภคบริโภคของประชาชนในพื้นท่ี (มาตรา 60 วรรคหนึ่ง) 
 (6) ร่างกฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดค่าทดแทนแก่บุคคลซึ่งกักเก็บน้ าไว้ ต้อง
สูญเสียน้ าท่ีกักเก็บไว้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการอุปโภคบริโภคของประชาชนในพื้นท่ี (มาตรา 60 วรรคสอง) 
 (7) ร่างกฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดค่าทดแทนการใช้ท่ีดินหรือส่ิงก่อสร้าง และ
ชดเชยความเสียหายแก่ทรัพย์สินของเจ้าของหรือผู้ครอบครองท่ีดินหรือส่ิงก่อสร้าง จากการใช้ท่ีดินหรือ
ส่ิงก่อสร้างเพื่อการป้องกันและแก้ไขภาวะน้ าแล้งและภาวะน้ าท่วม (มาตรา 67 วรรคสาม) 
 (8) ร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการน าเงินค่าทดแทนหรือค่าชดเชย 
ความเสียหายไปวางต่อศาล หรือส านักงานวางทรัพย์ หรือฝากไว้กับธนาคารออมสิน และวิธีการในการรับเงิน
ค่าทดแทนหรือค่าชดเชยความเสียหาย (มาตรา 69 วรรคสาม) 
 (9) ร่างประกาศคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการลุ่มน้ าและล าดับความส าคัญของการใช้น้ าส าหรับกิจการประเภทต่างๆ เพื่อให้คณะกรรมการลุ่มน้ า
น าไปพิจารณาในการจัดสรรน้ าและควบคุมการใช้น้ าในแต่ละลุ่มน้ า (มาตรา 17 วรรคหนึ่ง (9)) 
 (10) 2. ร่างระเบียบคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ ว่าด้วยมาตรการในการส่งเสริมและสนับสนุน
ใหภ้าคเอกชน ประชาชน และชุมชนท่ีเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการ การบ ารุงรักษา 
การฟื้นฟู การอนุรักษ์ และการด าเนินการอื่นใดเกี่ยวกับทรัพยากรน้ า (มาตรา 17 วรรคหนึ่ง (16)) 
 (11) ร่างประกาศคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอข้อพิพาท
ระหว่างคณะกรรมการลุ่มน้ าเพื่อให้คณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติไกล่เกล่ียและช้ีขาดข้อพิพาท (มาตรา 
17 วรรคสาม) 
 (12) ร่างประกาศคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน องค์กรผู้ใช้น้ า ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานของรัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้องในการ
จัดท านโยบายและแผนแม่บทเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรน้ า (มาตรา 18 วรรคหนึ่ง) 
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 (13) ร่างประกาศคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องร้องทุกข์
หรือข้อพิพาทระหว่างผู้ใช้น้ า เพื่อให้คณะกรรมการลุ่มน้ าไกล่เกล่ียและช้ีขาด (มาตรา 35 วรรคสาม) 
 (14) ร่างประกาศคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการความเส่ียงท่ี
อาจเกิดขึ้นจากภาวะน้ าท่วมและการจัดท าระบบเตือนภัยภาวะน้ าท่วม (มาตรา 64 วรรคส่ี) 
 (15) ร่างกฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการชดเชยความเสียหายแก่เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
ท่ีดินหรือส่ิงก่อสร้าง จากการด าเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขภาวะน้ าท่วม (มาตรา 66 วรรคสาม) 
 (16) ร่างประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาของคณะกรรมการ
เปรียบเทียบ พ.ศ. .... (มาตรา 99 วรรคสอง) 
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ร่างกฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกกรรมการผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน้ า 
ในคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ (มาตรา 10) 

 

เอกสารหมายเลข 1 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 

กรรมการผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน้ าในคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ 
พ.ศ. .... 

   
 

หลักการ 
 

ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกกรรมการผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน้ าตามมาตรา ๙(๔) 
 

เหตุผล 
 

โดยท่ีมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. ๒๕๖๑ บัญญัติให้การคัดเลือกรรมการผู้แทน
คณะกรรมการลุ่มน้ าตามมาตรา ๙(๔) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดในกฎกระทรวง จึงจ าเป็นต้องออก
กฎกระทรวงนี้ 
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ร่าง 
กฎกระทรวง 

ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
กรรมการผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน้ าในคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ 

พ.ศ. .... 
  

 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า  

พ.ศ. ๒๕๖๑ นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 
 
ข้อ ๑ ในคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ ให้กรรมการผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน้ าตามมาตรา ๙(๔) มี

สัดส่วนในการคัดเลือกจากกรรมการลุ่มน้ าผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวนหนึ่งคน จากกรรมการลุ่มน้ า
ผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ า จ านวนส่ีคน แบ่งตามพื้นท่ีลุ่มน้ าหลักส่ีกลุ่มๆ ละหนึ่งคน และจากกรรมการลุ่มน้ า
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนหนึ่งคน 

 
ข้อ ๒ ให้คณะกรรมการลุ่มน้ าในแต่ละพื้นท่ีลุ่มน้ าเสนอรายช่ือกรรมการลุ่มน้ าในคณะกรรมการลุ่มน้ า

ของตนท่ีสมควรได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน้ าไปยังส านักงานทรัพยากรน้ า
แห่งชาติ จ านวนหกคน ประกอบด้วย 

(๑) กรรมการลุ่มน้ าผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวนหนึ่งคน 
(๒) กรรมการลุ่มน้ าผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ า จ านวนส่ีคน โดยอย่างน้อยต้องประกอบด้วยกรรมการลุ่มน้ า

ผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ าจากภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคพาณิชยกรรม ภาคละหนึ่งรายช่ือ 
(๓) กรรมการลุ่มน้ าผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนหนึ่งคน 
เมื่อส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติได้รับรายช่ือกรรมการลุ่มน้ าท่ีสมควรได้รับการคัดเลือกเป็น

กรรมการผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน้ าจากคณะกรรมการลุ่มน้ าตามวรรคหนึ่งครบทุกพื้นท่ีลุ่มน้ าแล้ว ให้รวบรวม
รายช่ือดังกล่าวโดยจ าแนกรายช่ือออกเป็นกลุ่มตาม (๑) (๒) และ (๓) เพื่อเสนอให้คณะกรรมการคัดเลือก
พิจารณา โดยในส่วนของรายช่ือกรรมการลุ่มน้ าผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ าตาม (๒) ให้ด าเนินการแบ่งออกเป็นส่ีกลุ่มย่อย
ให้ครอบคลุมพื้นท่ีลุ่มน้ าหลักของประเทศ ท้ังนี้ อาจพิจารณาจากพื้นท่ีรับผิดชอบของส านักงานทรัพยากรน้ า
แห่งชาติภาคแต่ละแห่งมาประกอบการพิจารณาแบ่งกลุ่มย่อยด้วยก็ได้ 

 
ข้อ ๓ ให้ประธานคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติแต่งต้ังคณะกรรมการคัดเลือกขึ้นคณะหนึ่ง โดยมี

เลขาธิการส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ เป็นประธาน และมีกรรมการคัดเลือกจ านวนหกคนซึ่งแต่งต้ังจาก
บุคคลท่ีเคยด ารงต าแหน่งปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงคมนาคม ปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ปลัดกระทรวงพลังงาน ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และให้ข้าราชการของส านักทรัพยากรน้ า
แห่งชาติซึ่งเลขาธิการส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติมอบหมาย เป็นเลขานุการ 

กรรมการคัดเลือกต้องไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง และไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียท่ีขัดต่อ
การปฏิบัติหน้าท่ีในขณะท่ีได้รับการแต่งต้ังและในระหว่างการปฏิบัติหน้าท่ี 
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 การคัดเลือกกรรมการผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน้ า ให้คณะกรรมการคัดเลือกพิจารณาหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
 (๑) ในสัดส่วนของกรรมการลุ่มน้ าผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้คณะกรรมการคัดเลือก
พิจารณาคัดเลือกจ านวนหนึ่งคน จากรายช่ือกรรมการลุ่มน้ าผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังหมด และ
คัดเลือกรายช่ือส ารองอีกจ านวนห้าคน 
 (๒) ในสัดส่วนของกรรมการลุ่มน้ าผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ า ให้คณะกรรมการคัดเลือกพิจารณาจากรายช่ือ
กรรมการลุ่มน้ าผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ าส่ีกลุ่มย่อยตามท่ีส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติเสนอ โดยคัดเลือกให้เหลือ
กลุ่มย่อยละจ านวนหนึ่งคน และคัดเลือกรายช่ือส ารองของแต่ละกลุ่มย่อยอีกจ านวนกลุ่มย่อยละห้าคน ท้ังนี้ 
กรรมการลุ่มน้ าผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ าท่ีได้รับเลือกอย่างน้อยต้องมาจากภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และ
ภาคพาณิชยกรรม ภาคละหนึ่งคน 

(๓) ในสัดส่วนของกรรมการลุ่มน้ าผู้ทรงคุณวุฒิ ให้คณะกรรมการคัดเลือกพิจารณาคัดเลือกจ านวน
หนึ่งคน จากรายช่ือกรรมการลุ่มน้ าผู้ทรงคุณวุฒิท้ังหมด และคัดเลือกรายช่ือส ารองอีกจ านวนห้าคน 

เมื่อส้ินสุดการพิจารณาคัดเลือกตามวรรคสาม ให้ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติเสนอช่ือผู้ท่ีได้รับการ
คัดเลือกให้แต่งต้ังเป็นกรรมการผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน้ าในแต่ละกลุ่มต่อประธานกรรมการทรัพยากรน้ า
แห่งชาติเพื่อด าเนินการแต่งต้ังเป็นกรรมการผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน้ าต่อไป 

รายช่ือผู้ได้รับคัดเลือกเป็นรายช่ือส ารองในแต่ละกลุ่มตาม (๑) (๒) และ (๓) ให้ส านักงานทรัพยากรน้ า
แห่งชาติ รวบรวมเป็นบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน้ าแทน
ต าแหน่งท่ีว่าง โดยให้มีอายุสามปีนับแต่วันท่ีมีการแต่งต้ังกรรมการผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน้ าตามวรรคส่ี 

 
ข้อ ๔ ในกรณีท่ีผู้ได้รับการคัดเลือกให้แต่งต้ังเป็นกรรมการผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน้ าตามข้อ ๓ (๑) 

(๒) หรือ (๓) รายใด สละสิทธิหรือไม่สามารถแต่งต้ังเป็นกรรมการผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน้ าได้ ให้ผู้รับได้รับ
คัดเลือกเป็นรายช่ือส ารองในล าดับถัดไปตามข้อ ๓ (๑) (๒) หรือ (๓) แล้วแต่กรณี เป็นผู้มีสิทธิได้รับการแต่งต้ัง
เป็นกรรมการผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน้ าแทน 

 
ข้อ ๕ การประชุมของคณะกรรมการคัดเลือกต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าสองในสามของ

กรรมการคัดเลือกท้ังหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
คณะกรรมการคัดเลือกท้ังคณะพ้นจากหน้าท่ี เมื่อการด าเนินการคัดเลือกและแต่งต้ังกรรมการผู้แทน

คณะกรรมการลุ่มน้ าเสร็จส้ิน 
 
ข้อ ๖ เมื่อมีการแต่งต้ังกรรมการผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน้ าตามข้อ ๓ วรรคส่ีแล้ว ให้ส านักงาน

ทรัพยากรน้ าแห่งชาติปิดประกาศรายช่ือผู้ได้รับการแต่งต้ังกรรมการผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน้ า ไว้ ณ ส านักงาน
ทรัพยากรน้ าแห่งชาติและส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติภาค หรือเผยแพร่รายช่ือดังกล่าวโดยวิธีอื่นใดเพื่อให้
ประชาชนได้รับรู้ด้วยก็ได้ 

 
ข้อ ๗ ในกรณีท่ีกรรมการผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน้ าคนใดพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ ให้ส านักงาน

ทรัพยากรน้ าแห่งชาติเสนอช่ือมีสิทธิได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน้ าจากบัญชีรายช่ือส ารอง
ในล าดับถัดไปตามข้อ ๓ (๑) (๒) หรือ (๓) แล้วแต่กรณี เพื่อแต่งต้ังเป็นกรรมการผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน้ าแทน
ต าแหน่งท่ีว่าง แต่ถ้าวาระท่ีเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวันจะไม่ด าเนินการแต่งต้ังกรรมการผู้แทนคณะกรรมการ
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ลุ่มน้ าแทนต าแหน่งท่ีว่างก็ได้ และในระหว่างท่ียังไม่ได้กรรมการผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน้ าแทนต าแหน่งท่ีว่าง ให้
คณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติประกอบด้วยกรรมการเท่าท่ีเหลืออยู่ 

 
ข้อ ๘ ในกรณีท่ีกรรมการผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน้ าจะพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ให้ ส านักงาน

ทรัพยากรน้ าแห่งชาติด าเนินการคัดเลือกกรรมการผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน้ าก่อนครบวาระการด ารงต าแหน่ง 
ไม่น้อยกว่าหกสิบวัน 
 
 

ให้ไว้ ณ วันท่ี พ.ศ. .... 
 
 

นายกรัฐมนตรี 
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บันทึกวิเคราะห์สรุปร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
กรรมการผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน  าในคณะกรรมการทรัพยากรน  าแห่งชาติ พ.ศ. .... 

  
 
1. เหตุผลและความจ าเป็นของร่างกฎกระทรวง 
 โดยท่ีมาตรา 9(4) แห่งพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. 2561 ก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการ
ทรัพยากรน้ าแห่งชาติต้องมีกรรมการผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน้ า จ านวนหกคน ร่วมเป็นกรรมการอยู่ด้วย ซึ่งเงื่อนไข
ส าคัญของกรรมการผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน้ านั้น จะต้องได้รับการคัดเลือกมาจากกรรมการลุ่มน้ าผู้แทนองค์กร 
ผู้ใช้น้ า กรรมการลุ่มน้ าผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกรรมการลุ่มน้ าผู้ทรงคุณวุฒิ  ดังนั้น เมื่อมีการแต่งต้ัง
คณะกรรมการลุ่มน้ าในแต่ละลุ่มน้ าครบถ้วนแล้ว กรรมการลุ่มน้ าผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ า กรรมการลุ่มน้ าผู้แทนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และกรรมการลุ่มน้ าผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นองค์ประกอบของคณะกรรมการลุ่มน้ าแต่ละแห่ง
จะต้องมาด าเนินการคัดเลือกเพื่อแต่งต้ังเป็นกรรมการผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน้ าในคณะกรรมการทรัพยากรน้ า
แห่งชาตินั้น มาตรา 10 ก าหนดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดในกฎกระทรวง จึงจ าเป็นต้องออก
กฎกระทรวงฉบับนี้  
 
2. สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง 
 ร่างกฎกระทรวงนี้ ประกอบไปด้วยเนื้อหารวม 8 ข้อ มีสาระส าคัญโดยสรุปดังนี้ 

 2.1 สัดส่วนของกรรมการผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน้ า (ร่างข้อ 1) 
 ในคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ ให้กรรมการผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน้ า จ านวน 6 คน มีสัดส่วน
ในการคัดเลือก ดังนี้ 
  2.1.1 คัดเลือกจากกรรมการลุ่มน้ าผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 1 คน 
  2.1.2 คัดเลือกจากกรรมการลุ่มน้ าผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ า จ านวน 4 คน แบ่งตามพื้นท่ีลุ่มน้ าหลัก 4 
กลุ่มๆ ละ 1 คน และ 
  2.1.3 คัดเลือกจากกรรมการลุ่มน้ าผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 1 คน 

 2.2 การเสนอรายช่ือกรรมการลุ่มน้ า และการแบ่งกลุ่มเพื่อคัดเลือก (ร่างข้อ 2) 
 คณะกรรมการลุ่มน้ าในแต่ละพื้นท่ีลุ่มน้ า จะเสนอรายช่ือกรรมการลุ่มน้ าในคณะกรรมการลุ่มน้ าของตน
ท่ีสมควรได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน้ าไปยังส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ 
จ านวน 6 คน ประกอบด้วย 
  2.2.1 กรรมการลุ่มน้ าผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 1 คน 
  2.2.2 กรรมการลุ่มน้ าผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ า จ านวน 4 คน โดยอย่างน้อยต้องประกอบด้วยกรรมการ
ลุ่มน้ าผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ าจากภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคพาณิชยกรรม ภาคละ 1 รายช่ือ 
  2.2.3 กรรมการลุ่มน้ าผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 1 คน 
  เมื่อส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติได้รับรายช่ือดังกล่าวจากคณะกรรมการลุ่มน้ าครบทุกพื้นท่ี 

ลุ่มน้ าแล้ว ให้ด าเนินการรวบรวมรายช่ือดังกล่าวโดยจ าแนกรายช่ือออกเป็นกลุ่มเพื่อเสนอให้คณะกรรมการ
คัดเลือกพิจารณา ดังนี้ 
  กลุ่มท่ีหนึ่ง กรรมการลุ่มน้ าผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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  กลุ่มท่ีสอง กรรมการลุ่มน้ าผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ า โดยในกลุ่มนี้ ให้ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ
ด าเนินการแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มย่อยให้ครอบคลุมพื้นท่ีลุ่มน้ าหลักของประเทศ โดยอาจพิจารณาจากพื้นท่ี
รับผิดชอบของส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติภาคแต่ละแห่งมาประกอบการพิจารณาแบ่งกลุ่มด้วยก็ได้ 
  กลุ่มท่ีสาม กรรมการลุ่มน้ าผู้ทรงคุณวุฒิ 

 2.3 กรรมการคัดเลือก (ร่างข้อ 3 วรรคหนึ่งและวรรคสอง) 
 ให้ประธานกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติแต่งต้ังคณะกรรมการคัดเลือกขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบด้วย 
  2.3.1 เลขาธิการส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ เป็นประธาน  
  2.3.2 กรรมการคัดเลือกจ านวน 6 คน ซึ่งแต่งต้ังจากบุคคลซึ่งเคยด ารงต าแหน่งปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ปลัดกระทรวงคมนาคม ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ปลัดกระทรวง
พลังงาน ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 
  2.3.3 ข้าราชการของส านักทรัพยากรน้ าแห่งชาติซึ่งเลขาธิการส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ
มอบหมาย เป็นเลขานุการ 
  เงื่อนไขในการแต่งต้ังกรรมการคัดเลือก คือ กรรมการคัดเลือกต้องไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง และไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียท่ีขัดต่อการปฏิบัติหน้าท่ีในขณะท่ีได้รับการแต่งต้ังและ  
ในระหว่างการปฏิบัติหน้าท่ี 

 2.4 เกณฑ์การคัดเลือก (ร่างข้อ 3 วรรคสาม) 
 ในการพิจารณาคัดเลือกกรรมการผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน้ าในแต่ละกลุ่ม ให้พิจารณาคัดเลือกตาม
หลักเกณฑ์ ดังนี้ 
 กลุ่มท่ีหนึ่ง กรรมการลุ่มน้ าผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้คณะกรรมการคัดเลือกพิจารณา
คัดเลือกจ านวน 1 คน จากรายช่ือกรรมการลุ่มน้ าผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังหมด และคัดเ ลือก
รายช่ือส ารองอีกจ านวน 5 คน 
 กลุ่มท่ีสอง กรรมการลุ่มน้ าผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ า โดยในกลุ่มนี้ ให้คณะกรรมการคัดเลือกพิจารณา
คัดเลือกจากรายช่ือกรรมการลุ่มน้ าผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ าส่ีกลุ่มย่อยตามท่ีส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติเสนอ 
คัดเลือกให้เหลือกลุ่มย่อยละจ านวน 1 คน และคัดเลือกรายช่ือส ารองของแต่ละกลุ่มย่อยอีกจ านวนกลุ่มย่อยละ  
5 คน ท้ังนี้  กรรมการลุ่มน้ าผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ าท่ีได้รับเลือกอย่างน้อยต้องมาจากภาคเกษตรกรรม 
ภาคอุตสาหกรรม และภาคพาณิชยกรรม ภาคละ 1 คน 
 กลุ่มท่ีสาม กรรมการลุ่มน้ าผู้ทรงคุณวุฒิ ให้คณะกรรมการคัดเลือกพิจารณาคัดเลือกจ านวน 1 คน จาก
รายช่ือกรรมการลุ่มน้ าผู้ทรงคุณวุฒิท้ังหมด และคัดเลือกรายช่ือส ารองอีกจ านวน 5 คน 

 2.5 การแต่งต้ังกรรมการผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน้ า (ร่างข้อ 3 วรรคส่ีและวรรคห้า) 
 เมื่อส้ินสุดการพิจารณาคัดเลือก ให้ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติเสนอช่ือผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกให้
แต่งต้ังเป็นกรรมการผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน้ าในแต่ละกลุ่มต่อประธานกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติเพื่อ
ด าเนินการแต่งต้ังเป็นกรรมการผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน้ าต่อไป 
 รายช่ือผู้ได้รับคัดเลือกเป็นรายช่ือส ารองในแต่ละกลุ่ม ให้ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติรวบรวมเป็น
บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน้ าแทนต าแหน่งท่ีว่าง โดยให้มีอายุ
สามปีนับแต่วันท่ีมีการแต่งต้ังกรรมการผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน้ า 
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 2.6 การสละสิทธิหรือกรณีไม่สามารถแต่งต้ังกรรมการผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน้ าได้ (ร่างข้อ 4) 
 ในกรณีท่ีผู้ได้รับการคัดเลือกให้แต่งต้ังเป็นกรรมการผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน้ ารายใด ในกลุ่มใด สละสิทธิ
หรือไม่สามารถแต่งต้ังเป็นกรรมการผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน้ าได้ ให้ผู้รับได้รับคัดเลือกเป็นรายช่ือส ารอง  

ในล าดับถัดของกลุ่มนั้นเป็นผู้มีสิทธิได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน้ าแทน 

 2.7 การประชุมของกรรมการคัดเลือกและการส้ินสุดการท าหน้าท่ี (ร่างข้อ 5) 
 การประชุมของคณะกรรมการคัดเลือกต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการ
คัดเลือกท้ังหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม และให้คณะกรรมการคัดเลือกท้ังคณะพ้นจากหน้าท่ีเมื่อการด าเนินการ
คัดเลือกและแต่งต้ังกรรมการผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน้ าเสร็จส้ินแล้ว 

 2.8 การปิดประกาศรายช่ือผู้ได้รับการแต่งต้ังกรรมการผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน้ า (ร่างข้อ 6) 
 เมื่อมีการแต่งต้ังกรรมการผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน้ าแล้ว ให้ส านักง านทรัพยากรน้ าแห่งชาติ 

ปิดประกาศรายช่ือผู้ได้รับการแต่งต้ังกรรมการผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน้ า ไว้ ณ ส านักงานทรัพยากรน้ า
แห่งชาติและส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติภาค หรือเผยแพร่รายช่ือดังกล่าวโดยวิธีอื่นใดเพื่อให้ประชาชน
ได้รับรู้ด้วยก็ได้ 

 2.9 การแต่งต้ังกรรมการผู้แทนกรรมการลุ่มน้ าท่ีพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ (ร่างข้อ 7) 
 ในกรณีท่ีกรรมการผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน้ าคนใดพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ ให้ส านักงาน
ทรัพยากรน้ าแห่งชาติเสนอช่ือมีสิทธิได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน้ าจากบัญชีรายช่ือ
ส ารองในล าดับถัดไปเพื่อแต่งต้ังเป็นกรรมการผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน้ าแทนต าแหน่งท่ีว่าง  แต่ถ้าวาระท่ี
เหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวันจะไม่ด าเนินการแต่งต้ังกรรมการผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน้ าแทนต าแหน่งท่ีว่าง 
ก็ได้ และในระหว่างที่ยังไม่ได้กรรมการผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน้ าแทนต าแหน่งที่ว่าง ให้คณะกรรมการ
ทรัพยากรน้ าแห่งชาติประกอบด้วยกรรมการเท่าท่ีเหลืออยู่ 

 2.10 การจัดให้มีการคัดเลือกกรรมการผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน้ า ก่อนท่ีจะครบวาระ (ร่างข้อ 8) 
 ในกรณีท่ีกรรมการผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน้ าจะพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ให้ส านักงานทรัพยากรน้ า
แห่งชาติด าเนินการคัดเลือกกรรมการผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน้ าก่อนครบวาระการด ารงต าแหน่งไม่น้อยกว่า 
หกสิบวัน 
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ร่างกฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการลุ่มน้ าผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กรรมการผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ า และกรรมการลุ่มน้ าผู้ทรงคุณวุฒิ (มาตรา 28) 

 

เอกสารหมายเลข 2 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการลุ่มน้ าผู้แทนองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น กรรมการผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ า และกรรมการลุ่มน้ าผู้ทรงคุณวุฒิ 

พ.ศ. .... 
   

 
หลักการ 

 
 ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการลุ่มน้ าผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการลุ่มน้ า
ผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ า และกรรมการลุ่มน้ าผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

เหตุผล 
 

โดยท่ีมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. ๒๕๖๑ บัญญัติให้การได้มาซึ่งกรรมการลุ่มน้ า
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมาตรา ๒๗(๒) กรรมการลุ่มน้ าผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ าตามมาตรา ๒๗(๓) และ
กรรมการลุ่มน้ าผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๒๗(๔) เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  
จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
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ร่าง 
กฎกระทรวง 

ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการลุ่มน้ าผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กรรมการผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ า และกรรมการลุ่มน้ าผู้ทรงคุณวุฒิ 

พ.ศ. .... 
  

 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า  
พ.ศ. ๒๕๖๑ นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้  
 
 ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้ 
 “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า  องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหาร
ส่วนต าบล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นท่ีมีกฎหมายจัดต้ัง 
 “ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนต าบล และผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นท่ีมีกฎหมาย
จัดต้ัง ท่ีอยู่ในวาระการด ารงต าแหน่งและรับผิดชอบในเขตพื้นท่ีลุ่มน้ าตามท้องท่ีท่ีก าหนดไว้ในพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยการก าหนดลุ่มน้ านั้น 
 
 ข้อ ๒ กรรมการลุ่มน้ าผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มาจากการคัดเลือกกันเองของผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตลุ่มน้ านั้นจังหวัดละหนึ่งคน 
 การคัดเลือกกรรมการลุ่มน้ าผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง ให้ส านักงานทรัพยากรน้ า
แห่งชาติภาคด าเนินการจัดประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยจ าแนกตามรายจังหวัด เพื่อคัดเลือก
กรรมการลุ่มน้ าผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้วิธีการออกเสียงลงคะแนนวิธีลับและให้ผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละคนมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน 
 ผลการลงคะแนนตามวรรคสอง ให้ผู้ซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดของแต่ละจังหวัดเป็นผู้มีสิทธิได้รับการ
แต่งต้ังเป็นกรรมการลุ่มน้ าผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสัดส่วนของจังหวัดนั้น โดยหากผลการ
ลงคะแนนปรากฏว่าผู้ซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดของจังหวัดใดได้รับคะแนนเสียงเท่ากัน ให้จัดให้มีการลงคะแนนใหม่
เฉพาะผู้ซึ่งได้รับคะแนนเท่ากันหรือให้ผู้ซึ่งได้รับคะแนนเท่ากันนั้นจับสลาก ท้ังนี้ ตามมติของท่ีประชุม 
 ให้ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติภาคเสนอช่ือผู้ซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดตามวรรคสามต่อประธาน
กรรมการลุ่มน้ าเพื่อแต่งต้ังเป็นกรรมการลุ่มน้ าผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป โดยหากผู้นั้นสละสิทธิ
หรือมีเหตุให้ไม่สามารถแต่งต้ังเป็นกรรมการลุ่มน้ าผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ ให้ผู้ซึ่งได้รับคะแนนสูงสุด
ในล าดับถัดไปเป็นผู้มีสิทธิได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการลุ่มน้ าผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดนั้นแทน 
 
 ข้อ ๓ รายช่ือผู้ซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดในล าดับท่ีเหลือของแต่ละจังหวัด ให้ส านักงานทรัพยากรน้ า
แห่งชาติภาครวบรวมไว้ส าหรับกรณีท่ีกรรมการลุ่มน้ าผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสัดส่วนของจังหวัดใด
พ้นจากต าแหน่งเนื่องจากลาออก เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือพ้นจากการเป็น
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตลุ่มน้ านั้น โดยให้ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติภาคเสนอช่ือผู้ซึ่ง
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ได้รับคะแนนสูงสุดในล าดับถัดไปของจังหวัดนั้นเพื่อแต่งต้ังเป็นกรรมการลุ่มน้ าผู้แทนองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นแทนต าแหน่งท่ีว่าง 
 หากรายช่ือผู้มีสิทธิได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการลุ่มน้ าผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัด
ใดมีจ านวนไม่เพียงพอหรือไม่สามารถน ามาใช้แต่งต้ังเป็นกรรมการลุ่มน้ าผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแทน
ต าแหน่งท่ีว่างได้ ให้ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติภาคจัดประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของ
จังหวัดนั้น เพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการลุ่มน้ าผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแทนต าแหน่งท่ีว่าง โดยให้
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันท่ีกรรมการลุ่มน้ าผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นพ้นจาก
ต าแหน่ง และในระหว่างที่ยังไม่ได้กรรมการลุ่มน้ าผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแทนต าแหน่งที่ว่าง  
ให้คณะกรรมการลุ่มน้ าประกอบด้วยกรรมการลุ่มน้ าเท่าท่ีเหลืออยู ่
 ให้น าวิธีการคัดเลือกและการแต่งต้ังกรรมการลุ่มน้ าผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามข้อ ๒ มาใช้
บังคับกับการคัดเลือกและการแต่งต้ังกรรมการลุ่มน้ าผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแทนต าแหน่งท่ีว่างตาม
วรรคสองด้วยโดยอนุโลม 
 
 ข้อ ๔ กรรมการลุ่มน้ าผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ า ให้มาจากการคัดเลือกกันเองของผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ าซึ่งถูก
เสนอช่ือโดยองค์กรผู้ใช้น้ าท่ีได้จดทะเบียนก่อตั้งขึ้นตามมาตรา ๓๘ และมีการด าเนินการอยู่ในเขตลุ่มน้ านั้น 
 ผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ าตามวรรคหนึ่ง ต้องมีอายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบปี เป็นผู้มีสัญชาติไทยและเป็นสมาชิกของ
องค์กรผู้ใช้น้ า  ท้ังนี้ โดยต้องไม่เคยเป็นกรรมการลุ่มน้ าผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ าซึ่งพ้นจากต าแหน่งด้วยเหตุ
บกพร่องหรือไม่สุจริตต่อหน้าท่ี หรือมีความประพฤติเส่ือมเสียตามมาตรา ๓๒(๓) 
 
 ข้อ ๕ ให้ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติภาคด าเนินการประกาศรับการเสนอช่ือผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ าตาม
ข้อ ๔ โดยก าหนดวัน เวลา สถานท่ีเพื่อรับการเสนอช่ือ และก าหนดระยะเวลาในการรับการเสนอช่ือ โดยให้ปิด
ประกาศไว้ ณ ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติภาคหรือเผยแพร่รายละเอียดโดยวิธีอื่นใดเพื่อให้องค์กรผู้ใช้น้ า
ได้รับรู้ ท้ังนี้ ก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการดังกล่าวต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
 ในการเสนอช่ือผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ าตามวรรคหนึ่ง ให้องค์กรผู้ใช้น้ าสามารถเสนอช่ือผู้แทนได้ไม่เกินหนึ่งช่ือ
และให้ระบุว่าเป็นผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ าจากภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม หรือภาคพาณิชยกรรม และหาก
ในกรณีท่ีผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ าในภาคใดมีจ านวนไม่เพียงพอต่อการก าหนดให้มีการคัดเลือก ส านักงานทรัพยากรน้ า
แห่งชาติภาคสามารถขยายระยะเวลาการรับเสนอช่ือส าหรับภาคนั้นได้ตามความเหมาะสม 
 เมื่อครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่งหรือครบก าหนดตามท่ีได้มีการขยายระยะเวลาตามวรรคสอง ให้
ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติภาครวบรวมรายช่ือผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ าโดยจ าแนกออกเป็นภาคเกษตรกรรม 
ภาคอุตสาหกรรม และภาคพาณิชยกรรม และจัดให้มีการประชุมผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ าโดยแยกตามภาคดังกล่าว 
เพื่อให้ผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ าในแต่ละภาคคัดเลือกกันเองโดยใช้วิธีการออกเสียงลงคะแนนวิธีลับและให้ผู้แทน
องค์กรผู้ใช้น้ าแต่ละคนมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน 
 การประชุมเพื่อคัดเลือกและการออกเสียงลงคะแนนตามวรรคสาม ท่ีประชุมอาจพิจารณาผลงานหรือ
ประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรน้ าของผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ าประกอบการออกเสียงลงคะแนนด้วยก็ได้ 
โดยเปิดโอกาสให้มีการแลกเปล่ียนความรู้หรือวิสัยทัศน์ในด้านการบริหารทรัพยากรน้ าต่อท่ีประชุมด้วย 
 เมื่อเสร็จส้ินการออกเสียงลงคะแนนตามวรรคสาม ให้ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติภาค สรุปผลการ
ลงคะแนนโดยจัดท าเป็นบัญชีรายช่ือผู้ซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดของแต่ละภาคเรียงไปตามล าดับคะแนน ในกรณีท่ี
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ผลการคัดเลือกปรากฏว่าในล าดับใดมีผู้ได้รับคะแนนเสียงเท่ากัน ให้จัดให้มีการลงคะแนนใหม่เฉพาะผู้ซึ่งได้รับ
คะแนนเท่ากันหรือให้ผู้ซึ่งได้รับคะแนนเท่ากันนั้นจับสลาก ท้ังนี้ ตามมติของท่ีประชุม 
 ให้ผู้ซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดในสามล าดับแรกของบัญชีรายช่ือแต่ละภาค เป็นผู้มีสิทธิได้รับการแต่งต้ังเป็น
กรรมการลุ่มน้ าผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ า และให้ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติภาค เสนอรายช่ือดังกล่าวต่อ
ประธานกรรมลุ่มน้ าเพื่อแต่งต้ังเป็นกรรมการลุ่มน้ าผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ าต่อไป โดยหากผู้มีสิทธิได้รับการแต่งต้ัง
เป็นกรรมการลุ่มน้ าผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ ารายใดสละสิทธิหรือมีเหตุให้ไม่สามารถแต่งต้ังเป็นกรรมการลุ่มน้ า
ผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ าได้ ให้ผู้ซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดในล าดับถัดไปเป็นผู้มีสิทธิได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการลุ่มน้ า
ผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ าแทน 
 รายช่ือผู้ซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดในล าดับท่ีเหลือของแต่ละภาค ให้ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติภาค
รวบรวมเป็นบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการลุ่มน้ าผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ าในแต่ละภาค โดยให้มี
อายุสามปีนับแต่วันท่ีมีการแต่งต้ังกรรมการลุ่มน้ าผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ าตามวรรคหก 
 
 ข้อ ๖ ในกรณีท่ีกรรมการลุ่มน้ าผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ าในภาคใดพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระให้
ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติภาคเสนอช่ือผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ าซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดในล าดับถัดไปจากบัญชี
รายช่ือผู้มีสิทธิได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการลุ่มน้ าผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ าของภาคนั้น ต่อประธานกรรมลุ่มน้ าเพื่อ
แต่งต้ังเป็นกรรมการลุ่มน้ าผู้แทนองค์กรแทนต าแหน่งท่ีว่าง และให้ผู้เข้ามาเป็นกรรมการลุ่มน้ าผู้แทนองค์กร
ผู้ใช้น้ าแทนต าแหน่งท่ีว่างนั้นอยู่ในต าแหน่งเพียงเท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของกรรมการลุ่มน้ าผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ า
ซึ่งตนแทน 
 หากบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการลุ่มน้ าผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ าของภาคใดมีจ านวน
ไม่เพียงพอหรือไม่สามารถน ามาใช้แต่งต้ังเป็นกรรมการลุ่มน้ าผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ าแทนต าแหน่งท่ีว่างได้ ให้
ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติภาคด าเนินการประกาศรับการเสนอช่ือผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ าเพื่อคัดเลือกเป็น
กรรมการลุ่มน้ าผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ าแทนต าแหน่งท่ีว่างให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันท่ีกรรมการลุ่มน้ า
ผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ านั้นพ้นจากต าแหน่ง แต่ถ้าวาระท่ีเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวันจะไม่ด าเนินการให้ได้มา
ซึ่งกรรมการลุ่มน้ าผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ าแทนต าแหน่งท่ีว่างก็ได้ และในระหว่างที่ยังไม่ได้กรรมการลุ่มน้ าผู้แทน
องค์กรผู้ใช้น้ าแทนต าแหน่งท่ีว่าง ให้คณะกรรมการลุ่มน้ าประกอบด้วยกรรมการลุ่มน้ าเท่าท่ี เหลืออยู ่
 ให้น าวิธีการคัดเลือกและการแต่งต้ังกรรมการลุ่มน้ าผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ าตามข้อ ๕ มาใช้บังคับกับการ
คัดเลือกและการแต่งต้ังกรรมการลุ่มน้ าผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ าแทนต าแหน่งท่ีว่างตามวรรคสองด้วยโดยอนุโลม 
 
 ข้อ ๗ กรรมการลุ่มน้ าผู้ทรงคุณวุฒิ ให้สรรหาจากบุคคลท่ีมีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับทรัพยากรน้ า 
โดยมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
 (๑) มีสัญชาติไทย 
 (๒) มีอายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบปี 
 (๓) มีผลงานหรือเคยปฏิบัติงานท่ีแสดงให้เห็นถึงการเป็นผู้มีความรู้และมีประสบการณ์ เกี่ยวกับ
ทรัพยากรน้ า 
 (๔) มีวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าในเขตลุ่มน้ า 
 (๕) ไม่เป็นข้าราชการการเมือง ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น 
กรรมการหรือเจ้าหน้าท่ีของพรรคการเมือง หรือท่ีปรึกษาทางการเมือง 
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 (๖) ไม่เป็นข้าราชการ หรือพนักงานองค์กรของรัฐซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า ยกเว้นเป็น
อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
 (๗) ไม่เคยเป็นกรรมการลุ่มน้ าซึ่งพ้นจากต าแหน่งด้วยเหตุบกพร่องหรือไม่สุจริตต่อหน้าท่ี หรือมีความ
ประพฤติเส่ือมเสีย ตามมาตรา ๓๒(๓) เว้นแต่พ้นจากต าแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีนับแต่วันท่ีมีค าส่ัง 
 ให้คณะกรรมการสรรหาก าหนดประเด็นค าถามกลางท่ีเป็นมาตรฐาน  เพื่อให้ผู้สมัครได้แสดงความรู้
ความสามารถและวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าในเขตลุ่มน้ าตามท่ีก าหนดใน (๔)  
 ให้ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติภาคประกาศรับสมัครบุคคลตามวรรคหนึ่ง โดยก าหนดวัน เวลา 
และสถานท่ีในการรับสมัคร เวลาการปิดรับสมัคร ประเด็นค าถามกลางท่ีผู้สมัครจะต้องแสดงวิสัยทัศน์ในการ
บริหารทรัพยากรน้ าในเขตลุ่มน้ า และรายละเอียดอื่นใดเกี่ยวกับการสมัคร ท้ังนี้ เมื่อได้ตรวจสอบคุณสมบัติและ
ลักษณะต้องห้ามและประวัติหรือผลงานของผู้สมัครเสร็จแล้ว ให้จัดท ารายช่ือผู้สมัครพร้อมท้ังก าหนด
ระยะเวลาให้มีการคัดค้านผู้สมัครแต่ต้องไม่น้อยกว่าสิบห้าวันนับแต่วันประกาศรายช่ือผู้สมัคร และให้ปิด
ประกาศไว้ ณ ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติภาคหรือเผยแพร่รายช่ือของผู้สมัครโดยวิธีอื่นใดเพื่อให้ประชาชน
ได้รับรู้ด้วยก็ได้ 
 การคัดค้านผู้สมัครตามวรรคสาม จะต้องท าเป็นหนังสือลงลายมือช่ือผู้คัดค้านยื่นต่อส านักงาน
ทรัพยากรน้ าแห่งชาติภาค และแสดงเหตุผลพร้อมท้ังข้อเท็จจริง ข้อโต้แย้ง หรือข้อกฎหมายท่ียกขึ้นอ้างอิงใน
ค าคัดค้านนั้นด้วย และเพื่อประโยชน์ในการด าเนินการ ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติภาคอาจเชิญผู้คัดค้าน
หรือผู้สมัครมาให้ข้อเท็จจริง ช้ีแจง หรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้ 
 เมื่อพ้นก าหนดระยะเวลาคัดค้านตามวรรคสาม ให้ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติภาคเสนอรายช่ือ
ผู้สมัครพร้อมด้วยผลการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม ประวัติหรือผลงานของผู้สมัคร การแสดง
วิสัยทัศน์ในการบริหารทรัพยากรน้ าในเขตลุ่มน้ า หรือข้อเท็จจริง ข้อโต้แย้ง หรือข้อกฎหมายท่ียกขึ้นอ้างอิง 
ในค าคัดค้านในกรณีผู้สมัครรายใดถูกคัดค้านตามวรรคสาม ต่อคณะกรรมการสรรหากรรมการลุ่มน้ า
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
 ข้อ ๘ ให้มีคณะกรรมการสรรหากรรมการลุ่มน้ าผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีกรรมการลุ่มน้ าซึ่งประธาน
กรรมการลุ่มน้ ามอบหมายเป็นประธาน และมีกรรมการสรรหากรรมการลุ่มน้ าผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนแปดคน 
ประกอบด้วยผู้ซึ่งประธานกรรมการลุ่มน้ าแต่งต้ังจากเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด 
ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัด พาณิชย์จังหวัด ประธานหอการค้าจังหวัด 
อุตสาหกรรมจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในเขตพื้นท่ีลุ่มน้ า และผู้แทนองค์กร
พัฒนาเอกชนซึ่งประธานกรรมการ ลุ่มน้ าแต่งต้ังเป็นกรรมการ และให้ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรน้ า
แห่งชาติภาคแต่งต้ังข้าราชการของส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติภาคเป็นเลขานุการ  มีหน้าท่ีด าเนินการสรร
หาผู้ทรงคุณวุฒิจากรายช่ือผู้สมัครท่ีส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติภาคเสนอ โดยพิจารณาผลงานหรือเคย
ปฏิบัติงานท่ีแสดงให้เห็นถึงการเป็นผู้มีความรู้หรือมีประสบการณ์ เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรน้ า เป็นท่ี
ประจักษ์ การแสดงความรู้หรือวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าในเขตลุ่มน้ า โดยอาจเชิญ
ผู้สมัครมาให้ข้อเท็จจริง ช้ีแจง แสดงความรู้ วิสัยทัศน์ หรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้ 
 การให้คะแนนเพื่อคัดเลือกผู้สมัครซึ่งสมควรได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการลุ่มน้ าผู้ทรงคุณวุฒิให้ใช้วิธี
ลงคะแนนลับ โดยเกณฑ์การให้คะแนนรวมท้ังหมดหนึ่งร้อยคะแนนของกรรมการสรรหาแต่ละคนแบ่งออกเป็น
สองส่วน ดังนี้ 
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 (๑) คะแนนด้านผลงานหรือผลการปฏิบัติงานท่ีแสดงให้เห็นถึงการเป็นผู้มีความรู้และมีประสบการณ์
เกี่ยวกับทรัพยากรน้ าของผู้สมัครตามข้อ ๘(๒) ให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณาวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ 
ความเช่ียวชาญ การปฏิบัติงาน การฝึกอบรมหรือดูงานท่ีเกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้ า ห้าสิบคะแนน 
 (๒) คะแนนด้านวิสัยทัศน์ในด้านการบริหารทรัพยากรน้ า  อันจะเป็นประโยชน์ต่อการท าหน้าท่ี
กรรมการลุ่มน้ าผู้ทรงคุณวุฒิ ห้าสิบคะแนน 
 ให้เลขานุการน าคะแนนตาม (๑) และ (๒) จากกรรมการสรรหาทุกคนมารวมกัน โดยให้เรียงล าดับจาก
ผู้สมัครซึ่งมีคะแนนรวมสูงสุดไปจนครบจ านวนท่ีประกาศรับสมัคร  ท้ังนี้ ผู้สมัครซึ่งจะได้รับการคัดเลือกให้เป็น
กรรมการลุ่มน้ าผู้ทรงคุณวุฒิจะต้องได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง และหากมีผู้สมัครซึ่งมีคะแนนรวมเท่ากัน
อันจะท าให้มีบุคคลซึ่งผ่านการคัดเลือกเกินจ านวนท่ีจะได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการลุ่มน้ าผู้ทรงคุณวุฒิ ให้
คณะกรรมการสรรหาพิจารณาว่าผู้สมัครรายใดมีคะแนนด้านผลงานหรือผลการปฏิบัติงานตาม (๑) สูงกว่า แต่
หากผู้สมัครมีคะแนนด้านผลงานหรือผลการปฏิบัติงานเท่ากันให้คณะกรรมการสรรหาคัดเลือกอีกครั้งหนึ่งโดย
วิธีการออกเสียงลงคะแนนลับและให้กรรมการสรรหาแต่ละคนมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน 
 ให้ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติภาคจัดท าบัญชีรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีสิทธิได้รับการแต่งต้ังเป็น
กรรมการลุ่มน้ าผู้ทรงคุณวุฒิเรียงตามล าดับผลการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหา และให้เสนอรายช่ือ
ผู้ทรงคุณวุฒิในส่ีล าดับแรกต่อประธานกรรมลุ่มน้ าเพื่อแต่งต้ังเป็นกรรมการลุ่มน้ าผู้ทรงคุณวุฒิต่อไป โดยหาก 
ผู้มีสิทธิได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการลุ่มน้ าผู้ทรงคุณวุฒิรายใดสละสิทธิหรือมีเหตุให้ไม่สามารถแต่งต้ังเป็น
กรรมการลุ่มน้ าผู้ทรงคุณวุฒิได้ ให้ผู้ทรงคุณวุฒิในล าดับถัดไปเป็นผู้มีสิทธิได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการลุ่มน้ า
ผู้ทรงคุณวุฒิแทน 
 รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิท่ีในล าดับท่ีเหลือ ให้ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติภาครวบรวมเป็นบัญชีรายช่ือ
ผู้มีสิทธิได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการลุ่มน้ าผู้ทรงคุณวุฒิ โดยให้มีอายุสามปีนับแต่วันท่ีมีการแต่งต้ังกรรมการ
ลุ่มน้ าผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคส่ี 
 
 ข้อ ๙ การประชุมของคณะกรรมการสรรหาต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าสองในสามของ
กรรมการคัดเลือกท้ังหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
 คณะกรรมการสรรหาท้ังคณะพ้นจากหน้าท่ีเมื่อการด าเนินการคัดเลือกและแต่งต้ังกรรมการลุ่มน้ า
ผู้ทรงคุณวุฒิเสร็จส้ิน 
 
 ข้อ ๑๐ ในกรณีท่ีกรรมการลุ่มน้ าผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ ให้ส านักงานทรัพยากรน้ า
แห่งชาติภาคเสนอช่ือผู้ทรงคุณวุฒิในล าดับถัดไปจากบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการลุ่มน้ า
ผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ ๘ วรรคห้า ต่อประธานกรรมการลุ่มน้ าเพื่อแต่งต้ังเป็นกรรมการลุ่มน้ าผู้ทรงคุณวุฒิแทน
ต าแหน่งท่ีว่าง แต่ถ้าวาระที่เหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวันจะไม่ด าเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการลุ่มน้ า
ผู้ทรงคุณวุฒิแทนต าแหน่งท่ีว่างก็ได้ และในระหว่างท่ียังไม่ได้กรรมการลุ่มน้ าผู้ทรงคุณวุฒิแทนต าแหน่งที่ว่าง 
ให้คณะกรรมการลุ่มน้ าประกอบด้วยกรรมการลุ่มน้ าเท่าท่ีเหลืออยู ่
 หากบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการลุ่มน้ าผู้ทรงคุณวุฒิไม่เพียงพอหรือไม่สามารถ
น ามาใช้แต่งต้ังเป็นกรรมการลุ่มน้ าผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ าแทนต าแหน่งท่ีว่างได้ ให้ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ
ภาคด าเนินการประกาศรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อสรรหาเป็นกรรมการลุ่มน้ าผู้ทรงคุณวุฒิแทนต าแหน่งท่ีว่างให้
แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันท่ีกรรมการลุ่มน้ าผู้ทรงคุณวุฒินั้นพ้นจากต าแหน่ง แต่ถ้าวาระที่เหลืออยู่ไม่
ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวันจะไม่ด าเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการลุ่มน้ าทรงคุณวุฒิแทนต าแหน่งท่ีว่างก็ได้ และใน
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ระหว่างที่ยังไม่ได้กรรมการลุ่มน้ าผู้ทรงคุณวุฒิแทนต าแหน่งที่ว่าง ให้คณะกรรมการลุ่มน้ าประกอบด้วย
กรรมการลุ่มน้ าเท่าท่ีเหลืออยู่ 
 ให้น าวิธีการสรรหาและการแต่งต้ังกรรมการลุ่มน้ าผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ ๘ มาใช้บังคับกับการสรรหา
และการแต่งต้ังกรรมการลุ่มน้ าผู้ทรงคุณวุฒิแทนต าแหน่งท่ีว่างตามวรรคสองด้วยโดยอนุโลม 
 
 ข้อ ๑๑ ในกรณีท่ีกรรมการลุ่มน้ าผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ าและกรรมการลุ่มน้ าผู้ทรงคุณวุฒิจะพ้นจาก
ต าแหน่งตามวาระ ให้ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติภาคด าเนินการเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นกรรมการลุ่มน้ า
ผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ าตามข้อ ๕ และด าเนินการให้มีการสรรหากรรมการลุ่มน้ าผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ ๗ และข้อ ๘ 
ก่อนครบวาระการด ารงต าแหน่งไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน 
 
 ข้อ ๑๒ เมื่อมีการแต่งต้ังกรรมการลุ่มน้ าผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามข้อ ๒ วรรคส่ี กรรมการ
ลุ่มน้ าผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ าตามข้อ ๕ วรรคหก และกรรมการลุ่มน้ าผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ ๘ วรรคส่ี หรือมีการ
แต่งต้ังกรรมการลุ่มน้ าแทนต าแหน่งท่ีว่าง ให้ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติภาคปิดประกาศรายช่ือผู้ได้รับการ
แต่งต้ังเป็นกรรมการลุ่มน้ าผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการลุ่มน้ าผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ า และ
กรรมการลุ่มน้ าผู้ทรงคุณวุฒิ หรือรายช่ือของผู้ได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการลุ่มน้ าแทนต าแหน่งท่ีว่าง แล้วแต่
กรณี ไว้ ณ ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติภาคหรือเผยแพร่รายช่ือของผู้สมัครโดยวิธีอื่นใดเพื่อให้ประชาชน
ได้รับรู้ด้วยก็ได้ และให้ส่งรายช่ือดังกล่าวไปยังส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติเพื่อแจ้งต่อคณะกรรมการ
ทรัพยากรแห่งชาติทราบด้วย 
 
 ข้อ ๑๓ ในวาระเริ่มแรก การได้มาซึ่งกรรมการลุ่มน้ าผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ าตามข้อ ๕ หากในภาค
เกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม หรือภาคพาณิชยกรรม แล้วแต่กรณี ไม่มีองค์กรผู้ใช้น้ าท่ีได้จดทะเบียนก่อต้ังขึ้น
ตามมาตรา ๓๘ เสนอช่ือผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ าหรือมีแต่ไม่เพียงพอต่อการด าเนินการคัดเลือกเป็นกรรมการลุ่มน้ า
ผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ าตามกฎกระทรวงนี้ ให้ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติภาคด าเนินการให้มีการคัดเลือก
ผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ าในภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคพาณิชยกรรม จากรายช่ือท่ีได้มาจาก 
 (๑) กรณีผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ าภาคเกษตรกรรม ให้ประสานกับส านักงานเกษตรจังหวัด ส านักงาน
เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ส านักงานประมงจังหวัด ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด โครงการชลประทาน ส านักงาน
สหกรณ์จังหวัด และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในเขตพื้นท่ีลุ่มน้ า ร่วมกันพิจารณาเสนอรายช่ือ 
 (๒) กรณีผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ าภาคอุตสาหกรรม ให้ประสานกับส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในเขตพื้นท่ีลุ่มน้ า ร่วมกันพิจารณาเสนอรายช่ือ 
 (๓) กรณีผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ าภาคพาณิชยกรรม ให้ประสานกับส านักงานพาณิชย์จังหวัด และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในเขตพื้นท่ีลุ่มน้ า ร่วมกันพิจารณาเสนอรายช่ือ 
 เมื่อได้รายช่ือผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ าในแต่ละภาคตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติภาค
ด าเนินการคัดเลือกกรรมการลุ่มน้ าผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ าตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดในกฎกระทรวงนี้ต่อไป 

 
ให้ไว้ ณ วันท่ี พ.ศ. .... 

 
 

นายกรัฐมนตรี 
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บันทึกวิเคราะห์สรุปร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการได้มา 
ซ่ึงกรรมการลุ่มน  าผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน กรรมการผู้แทนองค์กรผู้ใช้น  า 

และกรรมการลุ่มน  าผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. .... 
  

 
1. เหตุผลและความจ าเป็นของร่างกฎกระทรวง 
 โดยท่ีมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. 2561 ก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการลุ่มน้ า
ต้องมีกรรมการที่เป็นผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆ ได้แก่ กรรมการลุ่มน้ าผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็น
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตลุ่มน้ านั้น จังหวัดละหนึ่งคน ตามมาตรา 27(2) กรรมการลุ่มน้ าผู้แทน
องค์กรผู้ใช้น้ า ท่ีมาจากภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคพาณิชยกรรม ภาคละสามคน ตามมาตรา 27(3) 
และกรรมการลุ่มน้ าผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับทรัพยากรน้ า จ านวนส่ีคน ตามมาตรา 27(4)
ดังนั้น การได้มาซึ่งกรรมการดังกล่าวข้างต้น มาตรา 28 ก าหนดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงฉบับนี้ 
 
2. สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง 
 ร่างกฎกระทรวงนี้ ประกอบไปด้วยเนื้อหารวม 13 ข้อ มีสาระส าคัญโดยสรุปดังนี้ 

 2.1 บทนิยาม (ร่างข้อ 1) 
 ได้ก าหนดนิยามค าว่า “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” และค าว่า “ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 
เพื่อก าหนดขอบเขตการบังคับใช้ร่างกฎกระทรวงนี้กับการได้มาซึ่งกรรมการลุ่มน้ าผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ว่าจะคัดเลือกจากบุคคลใดบ้าง  
  2.1.1 นิยามค าว่า “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ไม่รวมถึงกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา 
เนื่องจาก มาตรา 27 (2) ก าหนดไว้ชัดเจนแล้วว่า ในกรณีท่ีลุ่มน้ าใดอยู่ในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบพิเศษ ให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษนั้นเป็นกรรมการลุ่มน้ าด้วย อันเป็นการ
ก าหนดให้เป็นกรรมการลุ่มน้ าโดยผลของกฎหมาย ไม่จ า เป็นต้องอาศัยกลไกตามร่างกฎกระทรวงนี้ จึงไม่
จ าเป็นต้องก าหนดให้กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาอยู่ในความหมายของค าว่า “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” อีก 
  2.1.2 นิยามค าว่า “ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ให้ความหมายเฉพาะนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนต าบล และผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อื่นท่ีมีกฎหมายจัดต้ัง ท่ีอยู่ในวาระการด ารงต าแหน่งและรับผิดชอบในเขตพื้นท่ีลุ่มน้ าตามท้องท่ีท่ีก าหนดไว้ใน
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการก าหนดลุ่มน้ าเท่านั้น หมายความว่า เมื่อมีการบังคับใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
การก าหนดลุ่มน้ าในพื้นท่ีใดแล้ว การได้มาซึ่งกรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามร่างกฎกระทรวงนี้ 
จะบังคับใช้และมีผลเป็นการคัดเลือกจากผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นท่ีนั้นเท่านั้น 

 2.2 การได้มาซึ่งกรรมการลุ่มน้ าผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ร่างข้อ 2) 
  2.2.1 วิธีการคัดเลือก 
  ให้ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติภาคด าเนินการจัดประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยจ าแนกตามรายจังหวัด เพื่อให้ท่ีประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนั้นพิจารณาคัดเลือก
กันเอง จังหวัดละ 1 คน โดยโดยใช้วิธีการออกเสียงลงคะแนนวิธีลับและให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แต่ละคนมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน 
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  2.2.2 ผลการลงคะแนน 
  ให้ผู้ซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดของแต่ละจังหวัดเป็นผู้มีสิทธิได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการลุ่มน้ าผู้แทน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสัดส่วนของจังหวัดนั้น โดยหากผลการลงคะแนนปรากฏว่าผู้ซึ่งได้รับคะแนน
สูงสุดของจังหวัดใดได้รับคะแนนเสียงเท่ากัน ให้จัดให้มีการลงคะแนนใหม่เฉพาะผู้ซึ่งได้รับคะแนนเท่ากันหรือ
ให้ผู้ซึ่งได้รับคะแนนเท่ากันนั้นจับสลาก ท้ังนี้ ตามมติของท่ีประชุม 
  2.2.3 การแต่งต้ังกรรมการลุ่มน้ าผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ให้ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติภาคเสนอช่ือผู้ซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดของแต่ละจังหวัด  
ต่อประธานกรรมลุ่มน้ าเพื่อแต่งต้ังเป็นกรรมการลุ่มน้ าผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป โดยหากผู้นั้น
สละสิทธิหรือมีเหตุให้ไม่สามารถแต่งต้ังเป็นกรรมการลุ่มน้ าผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ ให้ผู้ซึ่งได้รับ
คะแนนสูงสุดในล าดับถัดไปเป็นผู้มีสิทธิได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการลุ่มน้ าผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ของจังหวัดนั้นแทน 
  2.2.4 บัญชีรายช่ือส ารอง (ร่างข้อ 3) 
  (1) การใช้รายช่ือส ารองเพื่อแต่งต้ังเป็นกรรมการลุ่มน้ าผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแทน
ต าแหน่งท่ีว่าง (ร่างข้อ 3 วรรคหนึ่ง) 
  รายช่ือผู้ซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดในล าดับท่ีเหลือของแต่ละจังหวัด ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ
ภาคจะด าเนินการรวบรวมไว้เป็นบัญชีรายช่ือส ารอง ส าหรับน ามาใช้แต่งต้ังแทนในกรณีท่ีกรรมการลุ่มน้ าผู้แทน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสัดส่วนของจังหวัดใดพ้นจากต าแหน่งเนื่องจากลาออก เป็นคนไร้ความสามารถ
หรือเสมือนไรความสามารถ หรือพ้นจากการเป็นผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตลุ่มน้ านั้น  
ซึ่งส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติภาคจะเสนอช่ือผู้ซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดในล าดับถัดไปของจังหวัดนั้นเพื่อ
แต่งต้ังเป็นกรรมการลุ่มน้ าผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแทนต าแหน่งท่ีว่างนั้น 
  (2) การคัดเลือกใหม่ (ร่างข้อ 3 วรรคสองและวรรคสาม) 
  หากรายช่ือส ารองของจังหวัดใดมีจ านวนไม่เพียงพอหรือไม่สามารถน ามาใช้แต่งต้ังเป็นกรรมการ 
ลุ่มน้ าผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแทนต าแหน่งท่ีว่างได้ ให้ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติภาคจัดประชุม
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดนั้น เพื่อ คัดเลือกเป็นกรรมการลุ่มน้ าผู้แทนองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นแทนต าแหน่งท่ีว่าง โดยให้น าวิธีการคัดเลือกและการแต่งต้ังกรรมการลุ่มน้ าผู้แทนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มาใช้บังคับกับการคัดเลือกและการแต่งต้ังกรรมการลุ่มน้ าผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแทน
ต าแหน่งท่ีว่างด้วยโดยอนุโลม และต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันท่ีกรรมการลุ่มน้ า
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นพ้นจากต าแหน่ง และในระหว่างที่ยังไม่ได้กรรมการลุ่มน้ าผู้แทนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแทนต าแหน่งท่ีว่าง ให้คณะกรรมการลุ่มน้ าประกอบด้วยกรรมการลุ่มน้ าเท่าท่ี เหลืออยู่ 

 2.3 การได้มาซึ่งกรรมการลุ่มน้ าผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ า (ร่างข้อ 4 และร่างข้อ 5) 
  2.3.1 การเสนอช่ือผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ า 
  กรรมการลุ่มน้ าผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ า ให้มาจากการคัดเลือกกันเองของผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ าซึ่งถูก
เสนอช่ือโดยองค์กรผู้ใช้น้ าท่ีได้จดทะเบียนก่อตั้งขึ้นตามมาตรา 38 และมีการด าเนินการอยู่ในเขตลุ่มน้ านั้น โดย
ผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ าท่ีได้รับการเสนอช่ือมานั้น ต้องมีอายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบปี เป็นผู้มีสัญชาติไทยและเป็นสมาชิก
ขององค์กรผู้ใช้น้ า ท้ังนี้ โดยต้องไม่เคยเป็นกรรมการลุ่มน้ าผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ าซึ่งพ้นจากต าแหน่งด้วยเหตุ
บกพร่องหรือไม่สุจริตต่อหน้าท่ี หรือมีความประพฤติเส่ือมเสียตามมาตรา 32(3) (ร่างข้อ 4) และในการเสนอช่ือ
ผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ านั้น ใหอ้งค์กรผู้ใช้น้ าสามารถเสนอช่ือผู้แทนได้ไม่เกินหนึ่งช่ือและให้ระบุว่าเป็นผู้แทนองค์กร
ผู้ใช้น้ าจากภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม หรือภาคพาณิชยกรรม (ร่างข้อ 5 วรรคสอง) 
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  2.3.2 การประกาศรับการเสนอช่ือ (ร่างข้อ 5 วรรคหนึ่งและวรรคสอง) 
  ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติภาคจะด าเนินการประกาศรับการเสนอช่ือผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ า 
โดยก าหนดวัน เวลา สถานท่ีเพื่อรับการเสนอช่ือ และก าหนดระยะเวลาในการรับการเสนอช่ือ โดยให้ 
ปิดประกาศไว้ ณ ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติภาคหรือเผยแพร่รายละเอียดโดยวิธีอื่นใดเพื่อให้องค์กร 
ผู้ใช้น้ าได้รับรู้ ท้ังนี้ ก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการดังกล่าวต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
  ในการเสนอช่ือผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ า หากในกรณีท่ีผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ าในภาคหนึ่งภาคใดจากจากภาค
เกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม หรือภาคพาณิชยกรรม มีจ านวนไม่เพียงพอต่อการก าหนดให้มีการคัดเลือก 
ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติภาคสามารถขยายระยะเวลาการรับเสนอช่ือส าหรับภาคนั้นได้ตามความเหมาะสม 
  2.3.3 วิธีการคัดเลือก (ร่างข้อ 5 วรรคสาม วรรคส่ี และวรรคห้า) 
  ให้ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติภาครวบรวมรายช่ือผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ าโดยจ าแนกออกเป็น
ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคพาณิชยกรรม และจัดให้มีการประชุมผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ าโดยแยก
ตามภาคดังกล่าว เพื่อให้ผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ าในแต่ละภาคคัดเลือกกันเองโดยใช้วิธีการออกเสียงลงคะแนนวิธี
ลับและให้ผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ าแต่ละคนมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน โดยในการประชุมเพื่อคัดเลือกและการออก
เสียงลงคะแนนนั้นท่ีประชุมอาจพิจารณาผลงานหรือประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรน้ าของผู้แทน
องค์กรผู้ใช้น้ าประกอบการออกเสียงลงคะแนนด้วยก็ได้ โดยเปิดโอกาสให้มีการแลกเปล่ียนความรู้หรือวิสัยทัศน์
ในด้านการบริหารทรัพยากรน้ าต่อท่ีประชุมด้วย 

  เมื่อเสร็จส้ินการออกเสียงลงคะแนน ให้ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติภาค สรุปผลการ
ลงคะแนนโดยจัดท าเป็นบัญชีรายช่ือผู้ซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดของแต่ละภาคเรียงไปตามล าดับคะแนน ในกรณีท่ี
ผลการคัดเลือกปรากฏว่าในล าดับใดมีผู้ได้รับคะแนนเสียงเท่ากัน ให้จัดให้มีการลงคะแนนใหม่เฉพาะผู้ซึ่งได้รับ
คะแนนเท่ากันหรือให้ผู้ซึ่งได้รับคะแนนเท่ากันนั้นจับสลาก  ท้ังนี้ ตามมติของท่ีประชุม 
  2.3.4 การแต่งต้ังกรรมการลุ่มน้ าผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ า (ร่างข้อ 5 วรรคหก) 
  ให้ผู้ซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดในสามล าดับแรกของบัญชีรายช่ือแต่ละภาค เป็นผู้มีสิทธิได้รับการ
แต่งต้ังเป็นกรรมการลุ่มน้ าผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ า และให้ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติภาค เสนอรายช่ือ
ดังกล่าวต่อประธานกรรมลุ่มน้ าเพื่อแต่งต้ังเป็นกรรมการลุ่มน้ าผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ าต่อไป โดยหากผู้มีสิทธิได้รับ
การแต่งต้ังเป็นกรรมการลุ่มน้ าผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ ารายใดสละสิทธิหรือมีเหตุให้ไม่สามารถแต่งต้ังเป็นกรรมการ
ลุ่มน้ าผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ าได้ ให้ผู้ซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดในล าดับถัดไปเป็นผู้มีสิทธิได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการ
ลุ่มน้ าผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ าแทน 
  2.3.5 บัญชีรายช่ือส ารอง  
  รายช่ือผู้ซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดในล าดับท่ีเหลือของแต่ละภาค ให้ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ
ภาครวบรวมเป็นบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการลุ่มน้ าผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ าในแต่ละภาคโดย
ให้มีอายุสามปีนับแต่วันท่ีมีการแต่งต้ังกรรมการลุ่มน้ าผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ านั้น (ร่างข้อ 5 วรรคเจ็ด) 
  (1) การใช้รายช่ือส ารองเพื่อแต่งต้ังเป็นกรรมการลุ่มน้ าผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ าแทนต าแหน่งท่ีว่าง 
(ร่างข้อ 6) 
  ในกรณีท่ีกรรมการลุ่มน้ าผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ า ในภาคใดพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระให้
ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติภาคเสนอช่ือผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ าซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดในล าดับถัดไปจากบัญชี
รายช่ือผู้มีสิทธิได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการลุ่มน้ าผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ าของภาคนั้นต่อประธานกรรมลุ่มน้ าเพื่อ
แต่งต้ังเป็นกรรมการลุ่มน้ าผู้แทนองค์กรแทนต าแหน่งท่ีว่าง และให้ผู้เข้ามาเป็นกรรมการลุ่มน้ าผู้แทนองค์กร
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ผู้ใช้น้ าแทนต าแหน่งท่ีว่างนั้นอยู่ในต าแหน่งเพียงเท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของกรรมการลุ่มน้ าผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ า
ซึ่งตนแทน (ร่างข้อ 6 วรรคหนึ่ง) 
  (2) การคัดเลือกใหม่ (ร่างข้อ 6 วรรคสองและวรรคสาม) 
  หากบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการลุ่มน้ าผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ าของภาคใด 
มีจ านวนไม่เพียงพอหรือไม่สามารถน ามาใช้แต่งต้ังเป็นกรรมการลุ่มน้ าผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ าแทนต าแหน่งท่ีว่างได้ 
ให้ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติภาคด าเนินการประกาศรับการเสนอช่ือผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ าเพื่อคัดเลือกเป็น
กรรมการลุ่มน้ าผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ าแทนต าแหน่งท่ีว่างให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันท่ีกรรมการลุ่มน้ า
ผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ านั้นพ้นจากต าแหน่ง โดยให้น าวิธีการคัดเลือกและการแต่งต้ังกรรมการลุ่มน้ าผู้แทนองค์กร
ผู้ใช้น้ ามาใช้บังคับกับการคัดเลือกและการแต่งต้ังกรรมการลุ่มน้ าผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ าแทนต าแหน่งท่ีว่างด้วย
โดยอนุโลม แต่ถ้าวาระที่เหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวันจะไม่ด าเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการลุ่มน้ าผู้แทน
องค์กรผู้ใช้น้ าแทนต าแหน่งท่ีว่างก็ได้ และในระหว่าง ที่ยังไม่ได้กรรมการลุ่มน้ าผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ าแทน
ต าแหน่งท่ีว่าง ให้คณะกรรมการลุ่มน้ าประกอบด้วยกรรมการลุ่มน้ าเท่าท่ีเหลืออยู ่

 2.4 การได้มาซึ่งกรรมการลุ่มน้ าผู้ทรงคุณวุฒิ (ร่างข้อ 7 และร่างข้อ 8) 
  2.4.1 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม (ร่างข้อ 7 วรรคหนึ่ง) 
  (1) บุคคลท่ีมีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับทรัพยากรน้ า 
  (2) มีสัญชาติไทย 
  (3) มีอายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบปี 
  (4) มีผลงานหรือเคยปฏิบัติงานท่ีแสดงให้เห็นถึงการเป็นผู้มีความรู้และมีประสบการณ์เกี่ยวกับ
ทรัพยากรน้ า 
  (5) มีวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าในเขตลุ่มน้ า 
  (6) ไม่เป็นข้าราชการการเมือง ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น 
กรรมการหรือเจ้าหน้าท่ีของพรรคการเมือง หรือท่ีปรึกษาทางการเมือง 
  (7) ไม่เป็นข้าราชการ หรือพนักงานองค์กรของรัฐซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า ยกเว้นเป็น
อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
  (8) ไม่เคยเป็นกรรมการลุ่มน้ าซึ่งพ้นจากต าแหน่งด้วยเหตุบกพร่องหรือไม่สุจริตต่อหน้าท่ี หรือมี
ความประพฤติเส่ือมเสีย ตามมาตรา ๓๒(๓) เว้นแต่พ้นจากต าแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีนับแต่วันท่ีมีค าส่ัง 
  2.4.2 ประเด็นค าถามกลางเพื่อใช้ในการแสดงวิสัยทัศน์ (ร่างข้อ 7 วรรคสอง) 
  ให้คณะกรรมการสรรหาก าหนดประเด็นค าถามกลางท่ีเป็นมาตรฐาน เพื่อให้ผู้สมัครได้แสดง
ความรู้ความสามารถและวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าในเขตลุ่มน้ าประกอบการยื่นสมัครเพื่อรับ
การสรรหาเป็นกรรมการลุ่มน้ าผู้ทรงคุณวุฒิ 
  2.4.3 การประกาศรับสมัคร (ร่างข้อ 7 วรรคสาม) 
  ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติภาค๗ธประกาศรับสมัคร โดยก าหนดวัน เวลา และสถานท่ีในการ
รับสมัคร เวลาการปิดรับสมัคร ประเด็นค าถามกลางท่ีผู้สมัครจะต้องแสดงวิสัยทัศน์ในการบริหารทรัพยากรน้ า 
ในเขตลุ่มน้ า และรายละเอียดอื่นใดเกี่ยวกับการสมัคร  ท้ังนี้ เมื่อได้ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม
และประวัติหรือผลงานของผู้สมัครเสร็จแล้ว ให้จัดท ารายช่ือผู้สมัครพร้อมท้ังก าหนดระยะเวลาให้มีการคัดค้าน
ผู้สมัครแต่ต้องไม่น้อยกว่าสิบห้าวันนับแต่วันประกาศรายช่ือผู้สมัคร และใหป้ิดประกาศไว้ ณ ส านักงานทรัพยากรน้ า
แห่งชาติภาคหรือเผยแพร่รายช่ือของผู้สมัครโดยวิธีอื่นใดเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ด้วยก็ได้ 
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  2.4.4 การคัดค้านผู้สมัคร (ร่างข้อ 7 วรรคส่ี) 
  การคัดค้านจะต้องท าเป็นหนังสือลงลายมือช่ือผู้คัดค้านยื่นต่อส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติภาค 
และแสดงเหตุผลพร้อมท้ังข้อเท็จจริง ข้อโต้แย้ง หรือข้อกฎหมายท่ียกขึ้นอ้างอิงในค าคัดค้านนั้นด้วย และเพื่อ
ประโยชน์ในการด าเนินการ ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติภาคอาจเชิญผู้คัดค้านหรือผู้สมัครมาให้ข้อเท็จจริง 
ช้ีแจง หรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้ 
  2.4.5 การเสนอรายช่ือผู้สมัคร (ร่างข้อ 7 วรรคห้า) 
  เมื่อพ้นก าหนดระยะเวลาคัดค้าน ให้ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติภาคเสนอรายช่ือผู้สมัคร
พร้อมด้วยผลการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม ประวัติหรือผลงานของผู้สมัคร การแสดงวิสัยทัศน์
ในการบริหารทรัพยากรน้ าในเขตลุ่มน้ า หรือข้อเท็จจริง ข้อโต้แย้ง หรือข้อกฎหมายท่ียกขึ้นอ้างอิงในค าคัดค้าน
ในกรณีผู้สมัครรายใดถูกคัดค้าน ต่อคณะกรรมการสรรหากรรมการลุ่มน้ าผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาต่อไป 
  2.4.6 คณะกรรมการสรรหากรรมการลุ่มน้ าผู้ทรงคุณวุฒิ (ร่างข้อ 8 วรรคหนึ่ง) 
  คณะกรรมการสรรหากรรมการลุ่มน้ าผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย 
  (1) กรรมการลุ่มน้ าซึ่งประธานกรรมการลุ่มน้ ามอบหมาย เป็นประธาน  
  (2) กรรมการสรรหากรรมการลุ่มน้ าผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนแปดคน ประกอบด้วยผู้ซึ่งประธาน
กรรมการลุ่มน้ าแต่งต้ังจากเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด ผู้อ านวยการส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัด พาณิชย์จังหวัด ประธานหอการค้าจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด 
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในเขตพื้นท่ีลุ่มน้ า และผู้แทนองค์กรพัฒนาเอกชนซึ่ง
ประธานกรรมการลุ่มน้ าแต่งต้ัง เป็นกรรมการ 
  (3) ข้าราชการของส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติภาค ซึ่งผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรน้ า
แห่งชาติภาคแต่งต้ัง เป็นเลขานุการ 
  มีหน้าท่ีด าเนินการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิจากรายช่ือผู้สมัครท่ีส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติภาค
เสนอ โดยพิจารณาผลงานหรือเคยปฏิบัติงานท่ีแสดงให้เห็นถึงการเป็นผู้มีความรู้หรือมีประสบการณ์เกี่ยวกับ
การบริหารทรัพยากรน้ าเป็นท่ีประจักษ์ การแสดงความรู้หรือวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า
ในเขตลุ่มน้ า โดยอาจเชิญผู้สมัครมาให้ข้อเท็จจริง ช้ีแจง แสดงความรู้ วิสัยทัศน์ หรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้ 
  2.4.7 เกณฑ์การให้คะแนนของคณะกรรมการสรรหา (ร่างข้อ 8 วรรคสองและวรรคสาม) 
  การให้คะแนนเพื่อคัดเลือกผู้สมัครซึ่งสมควรได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการลุ่มน้ าผู้ทรงคุณวุฒิให้
ใช้วิธีลงคะแนนลับ โดยเกณฑ์การให้คะแนนรวมท้ังหมดหนึ่งร้อยคะแนนของกรรมการสรรหาแต่ละคนแบ่ง
ออกเป็นสองส่วน ดังนี้ 
  (1) คะแนนด้านผลงานหรือผลการปฏิบัติงานท่ีแสดงให้เห็นถึงการเป็นผู้มีความรู้และมี
ประสบการณ์เกี่ยวกับทรัพยากรน้ าของผู้สมัคร ให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณาวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ 
ความเช่ียวชาญ การปฏิบัติงาน การฝึกอบรมหรือดูงานท่ีเกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้ า ห้าสิบคะแนน 
  (2) คะแนนด้านวิสัยทัศน์ในด้านการบริหารทรัพยากรน้ า อันจะเป็นประโยชน์ต่อการท าหน้าท่ี
กรรมการลุ่มน้ าผู้ทรงคุณวุฒิ ห้าสิบคะแนน 
  ให้เลขานุการน าคะแนนตาม (1) และ (2) จากกรรมการสรรหาทุกคนมารวมกัน โดยให้เรียงล าดับ
จากผู้สมัครซึ่งมีคะแนนรวมสูงสุดไปจนครบจ านวนท่ีประกาศรับสมัคร  ท้ังนี้ ผู้สมัครซึ่งจะได้รับการคัดเลือกให้
เป็นกรรมการลุ่มน้ าผู้ทรงคุณวุฒิจะต้องได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่ากึ่ งหนึ่ง และหากมีผู้สมัครซึ่งมีคะแนนรวม
เท่ากันอันจะท าให้มีบุคคลซึ่งผ่านการคัดเลือกเกินจ านวนท่ีจะได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการลุ่มน้ าผู้ทรงคุณวุฒิ 
ให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณาว่าผู้สมัครรายใดมีคะแนนด้านผลงานหรือผลการปฏิบัติงานตาม (1) สูงกว่า 
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แต่หากผู้สมัครมีคะแนนด้านผลงานหรือผลการปฏิบัติงานเท่ากันให้คณะกรรมการสรรหาคัดเลือกอีกครั้งหนึ่ง
โดยวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับและให้กรรมการสรรหาแต่ละคนมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน 
  2.4.8 การแต่งต้ังกรรมการลุ่มน้ าผู้ทรงคุณวุฒิ (ร่างข้อ 8 วรรคส่ี) 
  ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติภาคจะจัดท าบัญชีรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีสิทธิได้รับการแต่งต้ัง
เป็นกรรมการลุ่มน้ าผู้ทรงคุณวุฒิเรียงตามล าดับผลการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหา และเสนอรายช่ือ
ผู้ทรงคุณวุฒิในส่ีล าดับแรกต่อประธานกรรมลุ่มน้ าเพื่อแต่งต้ังเป็นกรรมการลุ่มน้ าผู้ทรงคุณวุฒิต่อไป โดยหาก 
ผู้มีสิทธิได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการลุ่มน้ าผู้ทรงคุณวุฒิรายใดสละสิทธิหรือมีเหตุให้ไม่สามารถแต่งต้ังเป็น
กรรมการลุ่มน้ าผู้ทรงคุณวุฒิได้ ให้ผู้ทรงคุณวุฒิในล าดับถัดไปเป็นผู้มีสิทธิได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการลุ่มน้ า
ผู้ทรงคุณวุฒิแทน 
  2.4.9 การท าหน้าท่ีของคณะกรรมการสรรหา (ร่างข้อ 9) 
  การประชุมของคณะกรรมการสรรหาต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าสองในสามของ
กรรมการคัดเลือกท้ังหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
  คณะกรรมการสรรหาท้ังคณะพ้นจากหน้าท่ีเมื่อการด าเนินการคัดเลือกและแต่งต้ังกรรมการลุ่มน้ า
ผู้ทรงคุณวุฒิเสร็จส้ิน 
  2.4.10 บัญชรีายช่ือส ารอง 
  รายช่ือของผู้ทรงคุณวุฒิท่ีในล าดับท่ีเหลือ ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติภาคจะรวบรวมเป็น
บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการลุ่มน้ าผู้ทรงคุณวุฒิ โดยให้มีอายุสามปีนับแต่วันท่ีมีการแต่งต้ัง
กรรมการลุ่มน้ าผู้ทรงคุณวุฒิ (ร่างข้อ 8 วรรคห้า) 
  (1) การใช้รายช่ือส ารองเพื่อแต่งต้ังกรรมการลุ่มน้ าผู้ทรงคุณวุฒิแทนต าแหน่งท่ีว่าง (ร่างข้อ 10) 
  ในกรณีท่ีกรรมการลุ่มน้ าผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ ให้ส านักงานทรัพยากรน้ า
แห่งชาติภาคเสนอช่ือผู้ทรงคุณวุฒิในล าดับถัดไปจากบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการลุ่มน้ า
ผู้ทรงคุณวุฒิต่อประธานกรรมการลุ่มน้ าเพื่อแต่งต้ังเป็นกรรมการลุ่มน้ าผู้ทรงคุณวุฒิแทนต าแหน่งท่ีว่าง แต่ถ้า
วาระท่ีเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวันจะไม่ด าเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการลุ่มน้ าผู้ทรงคุณวุฒิแทนต าแหน่ง 
ท่ีว่างก็ได้ และในระหว่างท่ียังไม่ได้กรรมการลุ่มน้ าผู้ทรงคุณวุฒิแทนต าแหน่งที่ว่าง ให้คณะกรรมการลุ่มน้ า
ประกอบด้วยกรรมการลุ่มน้ าเท่าท่ีเหลืออยู่ 
  (2) การคัดเลือกใหม่ (ร่างข้อ 10 วรรคสองและวรรคสาม) 
  หากบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการลุ่มน้ าผู้ทรงคุณวุฒิไม่เพียงพอหรือ 
ไม่สามารถน ามาใช้แต่งต้ังเป็นกรรมการลุ่มน้ าผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ าแทนต าแหน่งท่ีว่างได้ ให้ส านักงานทรัพยากรน้ า
แห่งชาติภาคด าเนินการประกาศรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อสรรหาเป็นกรรมการลุ่มน้ าผู้ทรงคุณวุฒิแทนต าแหน่ง
ท่ีว่างให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันท่ีกรรมการลุ่มน้ าผู้ทรงคุณวุฒินั้นพ้นจากต าแหน่ง โดยให้น าวิธีการ
สรรหาและการแต่งต้ังกรรมการลุ่มน้ าผู้ทรงคุณวุฒิมาใช้บังคับกับการสรรหาและการแต่งต้ังกรรมการลุ่มน้ า
ผู้ทรงคุณวุฒิแทนต าแหน่งท่ีว่างด้วยโดยอนุโลม แต่ถ้าวาระท่ีเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวันจะไม่ด าเนินการ 
ให้ได้มาซึ่งกรรมการลุ่มน้ าทรงคุณวุฒิแทนต าแหน่งท่ีว่างก็ได้ และในระหว่างที่ยังไม่ได้กรรมการลุ่มน้ า
ผู้ทรงคุณวุฒิแทนต าแหน่งท่ีว่างให้คณะกรรมการลุ่มน้ าประกอบด้วยกรรมการลุ่มน้ าเท่าท่ีเหลืออยู ่
 2.5 การด าเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการลุ่มน้ าผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ าและกรรมการลุ่มน้ าผู้ทรงคุณวุฒิ ก่อน
ครบวาระ (ร่างข้อ 11) 
 ในกรณีท่ีกรรมการลุ่มน้ าผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ าและกรรมการลุ่มน้ าผู้ทรงคุณวุฒิจะพ้นจากต าแหน่งตาม
วาระ ให้ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติภาคด าเนินการเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นกรรมการลุ่มน้ าผู้แทนองค์กร 
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ผู้ใช้น้ า และด าเนินการให้มีการสรรหากรรมการลุ่มน้ าผู้ทรงคุณวุฒิ ก่อนครบวาระการด ารงต าแหน่งไม่น้อยกว่า
เก้าสิบวัน 
 2.6 การประกาศรายช่ือผู้ได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการลุ่มน้ า (ร่างข้อ 12) 
 เมื่อมีการแต่งต้ังกรรมการลุ่มน้ าผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการลุ่มน้ าผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ า 
และกรรมการลุ่มน้ าผู้ทรงคุณวุฒิ หรือมีการแต่งต้ังกรรมการลุ่มน้ าแทนต าแหน่งท่ีว่าง ให้ส านักงานทรัพยากรน้ า
แห่งชาติภาคปิดประกาศรายช่ือผู้ได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการลุ่มน้ าผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กรรมการลุ่มน้ าผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ า และกรรมการลุ่มน้ าผู้ทรงคุณวุฒิ หรือรายช่ือของผู้ได้รับการแต่งต้ังเป็น
กรรมการลุ่มน้ าแทนต าแหน่งท่ีว่าง แล้วแต่กรณี ไว้ ณ ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติภาคหรือเผยแพร่รายช่ือ
ของผู้สมัครโดยวิธีอื่นใดเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ด้วยก็ได้ และให้ส่งรายช่ือดังกล่าวไปยังส านักงานทรัพยากรน้ า
แห่งชาติเพื่อแจ้งต่อคณะกรรมการทรัพยากรแห่งชาติทราบด้วย 

 2.7 บทเฉพาะกาล 
 ในวาระเริ่มแรก การได้มาซึ่งกรรมการลุ่มน้ าผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ าโดยวิธีการคัดเลือกกันเองระหว่างผู้ท่ี
ได้รับการเสนอช่ือจากองค์กรผู้ใช้น้ าจากภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม หรือภาคพาณิชยกรรม แล้วแต่กรณี 
อาจเกิดปัญหาเนื่องจากไม่มีองค์กรผู้ใช้น้ าท่ีได้จดทะเบียนก่อตั้งขึ้นตามมาตรา 38 เสนอช่ือผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ า
หรือมีแต่ไม่เพียงพอต่อการด าเนินการคัดเลือกเป็นกรรมการลุ่มน้ าผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ าตามร่างกฎกระทรวงนี้ 
 ให้ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติภาคด าเนินการให้มีการคัดเลือกผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ าในภาค
เกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคพาณิชยกรรม จากรายช่ือท่ีได้มาจาก 
  2.7.1 กรณีผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ าภาคเกษตรกรรม ให้ประสานกับส านักงานเกษตรจังหวัด 
ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ส านักงานประมงจังหวัด ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด โครงการชลประทาน 
ส านักงานสหกรณ์จังหวัด และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในเขตพื้นท่ีลุ่มน้ า ร่วมกันพิจารณาเสนอรายช่ือ 
  2.7.2 กรณีผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ าภาคอุตสาหกรรม ให้ประสานกับส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในเขตพื้นท่ีลุ่มน้ า ร่วมกันพิจารณาเสนอรายช่ือ 
  2.7.3 กรณีผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ าภาคพาณิชยกรรม ให้ประสานกับส านักงานพาณิชย์จังหวัด และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในเขตพื้นท่ีลุ่มน้ า ร่วมกันพิจารณาเสนอรายช่ือ 
  เมื่อได้รายช่ือผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ าในแต่ละภาคตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ส านักงานทรัพยากรน้ า
แห่งชาติภาคด าเนินการคัดเลือกกรรมการลุ่มน้ าผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ าตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดในร่าง
กฎกระทรวงนี้ต่อไป 

 
  

 



26 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร่างกฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ าและ 
กรรมการลุ่มน้ าผู้ทรงคุณวุฒิ อันเนื่องมาจากเหตุบกพร่องหรือไม่สุจริตต่อหน้าท่ีมีความประพฤติเส่ือมเสีย  

หรือหย่อนความสามารถ (มาตรา 32) 

เอกสารหมายเลข 3 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพ้นจากต าแหน่ง 

ของกรรมการผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ า และกรรมการลุ่มน้ าผู้ทรงคุณวุฒิ  
อันเนื่องมาจากเหตุบกพร่องหรือไม่สุจริตต่อหน้าท่ีมีความประพฤติเส่ือมเสีย หรือหย่อนความสามารถ 

พ.ศ. .... 
   

 
หลักการ 

 
ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการลุ่มน้ าผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ าและกรรมการ

ลุ่มน้ าผู้ทรงคุณวุฒิ อันเนื่องมาจากเหตุบกพร่องหรือไม่สุจริตต่อหน้าท่ีมีความประพฤติเส่ือมเสีย หรือหย่อน
ความสามารถ 

 
เหตุผล 

 
โดยท่ีมาตรา ๓๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. ๒๕๖๑ บัญญัติให้การพ้นจาก

ต าแหน่งของกรรมการลุ่มน้ าผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ าตามมาตรา ๒๗(๓) และกรรมการลุ่มน้ าผู้ทรงคุณวุฒิตาม
มาตรา ๒๗(๔) ด้วยเหตุบกพร่องหรือไม่สุจริตต่อหน้าท่ี มีความประพฤติเส่ือมเสีย หรือหย่อนความสามารถ ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดในกฎกระทรวง จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
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ร่าง 
กฎกระทรวง 

ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพ้นจากต าแหน่ง 
ของกรรมการผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ า และกรรมการลุ่มน้ าผู้ทรงคุณวุฒิ  

อันเนื่องมาจากเหตุบกพร่องหรือไม่สุจริตต่อหน้าท่ีมีความประพฤติเส่ือมเสีย หรือหย่อนความสามารถ 
พ.ศ. .... 

  
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๓๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
ทรัพยากรน้ า พ.ศ. ๒๕๖๑ นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้  
 
 ข้อ ๑ หลักเกณฑ์การพิจารณาให้พ้นจากต าแหน่งของกรรมการลุ่มน้ าผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ าหรือ
กรรมการลุ่มน้ าผู้ทรงคุณวุฒิด้วยเหตุบกพร่องหรือไม่สุจริตต่อหน้าท่ี มีความประพฤติเส่ือมเสีย หรือหย่อน
ความสามารถ ตามมาตรา ๓๒(๓) ให้ค านึงถึงพฤติการณ์หรือข้อเท็จจริงในเรื่องดังต่อไปนี้ 
 (๑) การปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มก าลังความสามารถ ด้วยความเสียสละ ทุ่มเทสติปัญญา ความรู้
ความสามารถ ให้บรรลุผลส าเร็จ และมีประสิทธิภาพ ตามหน้าท่ีและอ านาจของคณะกรรมการลุ่มน้ า 
 (๒) การรักษาความลับท่ีได้จากการปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการลุ่มน้ า และไม่ใช้ข้อมูลอันเป็นความลับหรือ
ข้อมูลท่ีได้ล่วงรู้จากการปฏิบัติหน้าท่ีและยังไม่เป็นท่ีเปิดเผยท่ัวไปหรือต่อสาธารณะไปแสวงหาหรือใช้ประโยชน์
ต่อตนเองหรือผู้อื่น 
 (๓) การยึดถือประโยชน์ของส่วนรวมและประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน โดยไม่ใช้สถานะหรือ
ต าแหน่งไปแสวงหาประโยชน์ท่ีไม่ควรได้ส าหรับตนเองหรือผู้อื่น ช้ีน าหรือมีอิทธิพลอันอาจเอื้อประโยชน์ให้ผู้อื่น
หรือธุรกิจใดๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้น้ า ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องทางการเงิน ทรัพย์สิน ผลประโยชน์อื่นใด อันอาจจะ
เกิดการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีของตน ซึ่งจะส่งผลให้การบริหารทรัพยากรน้ าในเขตลุ่มน้ านั้น 
ไม่บรรลุผลหรือมีประสิทธิภาพต่อลุ่มน้ าในภาพรวม 
 (๔) การเอาใจใส่และมีความรับผิดชอบในการท าหน้าท่ีกรรมการลุ่มน้ า ไม่ขาดประชุมติดต่อกันเกินกว่า
สามครั้งโดยไม่มีเหตุอันควร 
 
 ข้อ ๒ กรณีมีการร้องเรียนต่อส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติภาคหรือปรากฏเหตุว่ากรรมการลุ่มน้ า
ผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ าหรือกรรมการลุ่มน้ าผู้ทรงคุณวุฒิคนใดคนหนึ่ง มีพฤติการณ์หรือข้อเท็จจริงท่ีเป็นการ
ประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ตามข้อ ๑ ให้ประธานกรรมการลุ่มน้ าแต่งต้ังรองประธานกรรมการลุ่มน้ า 
คนหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการ และให้ข้าราชการของส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติภาคจ านวน
ไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินห้าคนเป็นผู้ช่วย ดังนี้ 
 (๑) ผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการมีหน้าท่ีแสวงหา หรือตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือเอกสารหลักฐาน
ตามข้อร้องเรียนหรือเหตุท่ีเกิดขึ้น หรืออาจเชิญบุคคลใดมาให้ข้อเท็จจริง ช้ีแจง หรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้ 
 (๒) หากไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ตามข้อ ๑ ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการท า
ความเห็นเพื่อเสนอต่อประธานกรรมการลุ่มน้ าเพื่อส่ังยุติเรื่อง 
 (๓) หากพิจารณาแล้วปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ตามข้อ ๑ ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณา
ด าเนินการจัดท าสรุปผลการพิจารณาประกอบข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานท่ีเกี่ยวข้องเสนอต่อคณะกรรมการลุ่มน้ า
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เพื่อพิจารณาต่อไป และหากคณะกรรมการลุ่มน้ าพิจารณาแล้วมีมติเป็นประการใด ให้ประธานมีหนังสือแจ้งผล
การพิจารณาหรือมีค าส่ังให้พ้นจากต าแหน่งไปยังกรรมการลุ่มน้ าผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ าหรือกรรมการลุ่มน้ า
ผู้ทรงคุณวุฒินั้น แล้วแต่กรณี 
 การส่ังยุติเรื่องตาม (๒) ให้ถือเป็นท่ีสุด เว้นแต่จะปรากฏข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์เพิ่มเติมขึ้นใหม่ใน
ภายหลังท่ีอาจท าให้ผลการส่ังนั้นเปล่ียนแปลงไป ใหผู้้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการและประธานกรรมการลุ่ม
น้ าสามารถด าเนินการในเรื่องดังกล่าวต่อไปได้  ท้ังนี้ โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ี
ปรากฏข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์เพิ่มเติมข้ึนใหม่นั้น 
 ในระหว่างการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้ประธานกรรมการลุ่มน้ ามีหนังสือแจ้งไปยังกรรมการลุ่มน้ า
ผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ าหรือกรรมการลุ่มน้ าผู้ทรงคุณวุฒิ แล้วแต่กรณี เพื่อให้ทราบและหยุดการปฏิบัติหน้าท่ี
กรรมการลุ่มน้ าเป็นการช่ัวคราว จนกว่าจะเสร็จส้ินการพิจารณาหรือประธานกรรมการลุ่มน้ าได้มีค าส่ังเป็น
ประการใด 
 การด าเนินการของผู้รับผิดชอบพิจารณาและการพิจารณาของคณะกรรมการลุ่มน้ าตามวรรคหนึ่ง ให้
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีมีการร้องเรียนหรือทราบถึงเหตุท่ีกรรมการ ลุ่มน้ าผู้แทน
องค์กรผู้ใช้น้ าหรือกรรมการลุ่มน้ าผู้ทรงคุณวุฒินั้นว่ามีพฤติการณ์หรือข้อเท็จจริงท่ีเป็นการประพฤติปฏิบัติ 
ฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ตามข้อ ๑ และอาจขยายเวลาได้อีกไม่เกินสามสิบวัน 
 
 ข้อ ๓ ในกรณีท่ีผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการส่ังยุติเรื่องตามข้อ ๒(๒) หรือในกรณีท่ีประธาน
กรรมการลุ่มน้ ามีค าส่ังให้กรรมการลุ่มน้ าผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ าหรือกรรมการลุ่มน้ าผู้ทรงคุณวุฒิท่ีพ้น จาก
ต าแหน่งตามข้อ ๒(๓) ไม่ตัดสิทธิท่ีผู้ร้องเรียนท่ีจะอุทธรณ์การส่ังให้ยุติเรื่องนั้น ต่อผู้รับผิดชอบพิจารณา
ด าเนินการ หรือสิทธิที่กรรมการลุ่มน้ าผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ าหรือกรรมการลุ่มน้ าผู้ทรงคุณวุฒิท่ีได้รับค าส่ังให้พ้น
จากต าแหน่ง แล้วแต่กรณี จะใช้สิทธิอุทธรณ์ค าส่ังให้พ้นจากต าแหน่งนั้นต่อประธานกรรมการลุ่มน้ า โดยให้ท า
เป็นหนังสือยื่นต่อส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติภาคภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับทราบการส่ังยุติเรื่อง
หรือได้รับแจ้งค าส่ังให้พ้นจากต าแหน่งนั้น 
 ให้น าบทบัญญัติว่าด้วยการอุทธรณ์ค าส่ังทางปกครองตามกฎหมายว่ าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครองมาใช้บังคับแก่การพิจารณาอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งด้วยโดยอนุโลม 
 
 

ให้ไว้ ณ วันท่ี พ.ศ. .... 
 
 

นายกรัฐมนตรี 
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บันทึกวิเคราะห์สรุปร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพ้นจากต าแหน่ง 
ของกรรมการผู้แทนองค์กรผู้ใช้น  า และกรรมการลุ่มน  าผู้ทรงคุณวุฒิ อันเนือ่งมาจากเหตุบกพร่อง 

หรือไม่สุจริตต่อหน้าที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหย่อนความสามารถ พ.ศ. .... 

  
 
1. เหตุผลและความจ าเป็นของร่างกฎกระทรวง 
 ในการด ารงต าแหน่งของกรรมการผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ าและกรรมการลุ่มน้ าผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ก าหนดเหตุ
พ้นจากต าแหน่งก่อนครบก าหนดวาระไว้ประการหนึ่งในมาตรา 32(3) กล่าวคือการกระท าใดๆ ท่ีถือเป็นเรื่อง
บกพร่องหรือไม่สุจริตต่อหน้าท่ีมีความประพฤติเส่ือมเสีย หรือหย่อนความสามารถ ซึ่งการจะพิจารณาให้พ้น
จากต าแหน่งด้วยเหตุดังกล่าว มาตรา 32 วรรคสอง ก าหนดให้ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนด
ในกฎกระทรวง จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงฉบับนี้ 
 
2. สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง 
 ร่างกฎกระทรวงนี้ ประกอบไปด้วยเนื้อหารวม 3 ข้อ มีสาระส าคัญโดยสรุปดังนี้ 

 2.1 หลักเกณฑ์การพิจารณาให้พ้นจากต าแหน่ง (ร่างข้อ 1) 
 ในการพิจารณาให้กรรมการลุ่มน้ าผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ าหรือกรรมการลุ่มน้ าผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจาก
ต าแหน่งด้วยเหตุบกพร่องหรือไม่สุจริตต่อหน้าท่ี มีความประพฤติเส่ือมเสีย หรือหย่อนความสามารถ ตาม
มาตรา 32(3) ก าหนดหลักเกณฑ์ส าคัญให้ต้องค านึงถึงพฤติการณ์หรือข้อเท็จจริงในเรื่องดังต่อไปนี้ 
  2.1.1 เกณฑ์เรื่องการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มก าลังความสามารถ ด้วยความเสียสละ ทุ่มเทสติปัญญา 
ความรู้ความสามารถ ให้บรรลุผลส าเร็จ และมีประสิทธิภาพ ตามหน้าท่ีและอ านาจของคณะกรรมการลุ่มน้ า 
  2.1.2 เกณฑ์เรื่องการรักษาความลับท่ีได้จากการปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการลุ่มน้ า และไม่ใช้ข้อมูลอัน
เป็นความลับหรือข้อมูลท่ีได้ล่วงรู้จากการปฏิบัติหน้าท่ีและยังไม่เป็นท่ีเปิดเผยท่ัวไปหรือต่อสาธารณะไปแสวงหา
หรือใช้ประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น 
  2.1.3 เกณฑ์เรื่องการยึดถือประโยชน์ของส่วนรวมและประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน 
โดยไม่ใช้สถานะหรือต าแหน่งไปแสวงหาประโยชน์ท่ีไม่ควรได้ส าหรับตนเองหรือผู้อื่น ช้ีน าหรือมีอิทธิพลอันอาจ
เอือ้ประโยชน์ให้ผู้อื่นหรือธุรกิจใดๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้น้ า ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องทางการเงิน ทรัพย์สิน ผลประโยชน์
อื่นใด อันอาจจะเกิดการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีของตน ซึ่งจะส่งผลให้การบริหารทรัพยากรน้ าใน
เขตลุ่มน้ านั้นไม่บรรลุผลหรือมีประสิทธิภาพต่อลุ่มน้ าในภาพรวม 
  2.1.4 เกณฑ์เรื่องการเอาใจใส่และมีความรับผิดชอบในการท าหน้าท่ีกรรมการลุ่มน้ า ไม่ขาดประชุม
ติดต่อกันเกินกว่าสามครั้งโดยไม่มีเหตุอันควร 
  ซึ่งหากมีพฤติการณ์หรือข้อเท็จจริงในเรื่องเหล่านี้ จึงจะน าไปสู่ขั้นตอนการพิจารณาให้พ้นจาก
ต าแหน่ง 

 2.2 ขั้นตอนการพิจารณาให้พ้นจากต าแหน่ง (ร่างข้อ 2) 
 เมื่อปรากฏว่ามีพฤติการณ์หรือข้อเท็จจริงท่ีสามารถพิจารณาได้ว่ากรรมการลุ่มน้ าผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ า
หรือกรรมการลุ่มน้ าผู้ทรงคุณวุฒิ แล้วแต่กรณี มีการประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนหลักเกณฑ์อันเป็นการบกพร่องหรือ 
ไม่สุจริตต่อหน้าท่ี มีความประพฤติเส่ือมเสีย หรือหย่อนความสามารถ  ตามหลักเกณฑ์ท่ีกล่าวมาข้าต้น  
ซึ่งพฤติการณ์หรือข้อเท็จจริงอาจเกิดขึ้นได้สองกรณีคือ 
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 กรณีท่ีหนึ่ง กรณีมีการร้องเรียนต่อส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติภาค 
 กรณีท่ีสอง กรณีปรากฏเหตุว่ากรรมการลุ่มน้ าผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ าหรือกรรมการลุ่มน้ าผู้ทรงคุณวุฒิ 
คนใดคนหนึ่งมีพฤติการณ์หรือข้อเท็จจริงเช่นว่านั้น 
  2.2.1 วิธีการแสวงหาหรือตรวจสอบข้อเท็จจริง (ร่างข้อ 2 วรรคหนึ่ง) 
  ใหป้ระธานกรรมการลุ่มน้ าแต่งต้ังรองประธานกรรมการลุ่มน้ าคนหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบพิจารณา
ด าเนินการ และให้ข้าราชการของส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติภาคจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกิน  
ห้าคนเป็นผู้ช่วย โดยให้ด าเนินการดังนี้ 
  (1) ผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการมีหน้าท่ีแสวงหา หรือตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือเอกสารหลักฐาน
ตามข้อร้องเรียนหรือเหตุท่ีเกิดขึ้น หรืออาจเชิญบุคคลใดมาให้ข้อเท็จจริง ช้ีแจง หรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้ 
  (2) หากไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการ
ท าความเห็นเพื่อเสนอต่อประธานกรรมการลุ่มน้ าเพื่อส่ังยุติเรื่อง 
  การส่ังยุติเรื่องให้ถือเป็นท่ีสุด เว้นแต่จะปรากฏข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์เพิ่มเติมขึ้นใหม่ 
ในภายหลังท่ีอาจท าให้ผลการส่ังนั้นเปล่ียนแปลงไป ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการและประธานกรรมการ 
ลุ่มน้ าสามารถด าเนินการในเรื่องดังกล่าวต่อไปได้ ท้ังนี้ โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ี
ปรากฏข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์เพิ่มเติมข้ึนใหม่นั้น (ร่างข้อ 2 วรรคสอง) 
  (3) หากพิจารณาแล้วปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด ให้ด าเนินการจัดท าสรุปผล
การพิจารณาประกอบข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานท่ีเกี่ยวข้องเสนอต่อคณะกรรมการลุ่มน้ าเพื่อพิจารณาต่อไป 
  2.2.2 การแจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการลุ่มน้ า  
  ในการพิจารณาของคณะกรรมการลุ่มน้ าหากคณะกรรมการลุ่มน้ าพิจารณาแล้วมีมติเป็นประการ
ใด ให้ประธานมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาหรือมีค าส่ังให้พ้นจากต าแหน่งไปยังกรรมการลุ่มน้ าผู้แทนองค์กร
ผู้ใช้น้ าหรือกรรมการลุ่มน้ าผู้ทรงคุณวุฒินั้น แล้วแต่กรณี (ร่างข้อ 2 (3)) 
  ในระหว่างการพิจารณาให้ประธานกรรมการลุ่มน้ ามีหนังสือแจ้งไปยังกรรมการลุ่มน้ าผู้แทน
องค์กรผู้ใช้น้ าหรือกรรมการลุ่มน้ าผู้ทรงคุณวุฒิ แล้วแต่กรณี เพื่อให้ทราบและหยุดการปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการ
ลุ่มน้ าเป็นการช่ัวคราว จนกว่าจะเสร็จส้ินการพิจารณาหรือประธานกรรมการลุ่มน้ าได้มีค าส่ังเป็นประการใด 
(ร่างข้อ 2 วรรคสาม) 
  2.2.3 ระยะเวลาในการพิจารณา (ร่างข้อ 2 วรรคส่ี) 
  การด าเนินการของผู้รับผิดชอบพิจารณาและการพิจารณาของคณะกรรมการลุ่มน้ า ให้ด าเนินการให้
แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีมีการร้องเรียนหรือทราบถึงเหตุท่ีกรรมการลุ่มน้ าผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ าหรือ
กรรมการลุ่มน้ าผู้ทรงคุณวุฒินั้นว่ามีพฤติการณ์หรือข้อเท็จจริงท่ีเป็นการประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ดังกล่าว 
และอาจขยายเวลาได้อีกไม่เกินสามสิบวัน 

 2.3 การอุทธรณ์ (ร่างข้อ 3) 
 ในกรณีท่ีผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการส่ังยุติเรื่อง หรือในกรณีท่ีประธานกรรมการลุ่มน้ ามีค าส่ังให้
กรรมการลุ่มน้ าผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ าหรือกรรมการลุ่มน้ าผู้ทรงคุณวุฒิท่ีพ้นจากต าแหน่ง ไม่ตัดสิทธิท่ีผู้ร้องเรียน 
ท่ีจะอุทธรณ์การส่ังให้ยุติเรื่องนั้นต่อผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการ หรือสิทธิท่ีกรรมการลุ่มน้ าผู้แทนองค์กร 
ผู้ใช้น้ าหรือกรรมการลุ่มน้ าผู้ทรงคุณวุฒิท่ีได้รับค าส่ังให้พ้นจากต าแหน่ง แล้วแต่กรณี จะใช้สิทธิอุทธรณ์ค าส่ังให้
พ้นจากต าแหน่งนั้นต่อประธานกรรมการลุ่มน้ า โดยใหท้ าเป็นหนังสือยื่นต่อส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติภาค
ภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับทราบการส่ังยุติเรื่องหรือได้รับแจ้งค าส่ังให้พ้นจากต าแหน่งนั้น โดยให้น า
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บทบัญญัติว่าด้วยการอุทธรณ์ค าส่ังทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับ
แก่การพิจารณาอุทธรณ์ด้วยโดยอนุโลม 
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ร่างกฎกระทรวง ก าหนดวัตถุประสงค์ หน้าท่ีและอ านาจ และการด าเนินงานขององค์กรผู้ใช้น้ า 
รวมท้ังหลักเกณฑ์ ข้ันตอน และวิธีการก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ า (มาตรา 38 วรรคสอง) 

เอกสารหมายเลข 4 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างกฎกระทรวงก าหนดวัตถุประสงค์ หน้าท่ีและอ านาจ  

และการด าเนินงานขององค์กรผู้ใช้น้ า รวมท้ังหลักเกณฑ์ ข้ันตอน และวิธีการก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ า 
พ.ศ. .... 

   
 

หลักการ 
 

 ก าหนดวัตถุประสงค์ หน้าท่ีและอ านาจ และการด าเนินงานขององค์กรผู้ใช้น้ า หลักเกณฑ์ ขั้นตอน 
และวิธีการก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ า 
 

เหตุผล 
 

โดยท่ีมาตรา ๓๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. ๒๕๖๑ บัญญัติให้วัตถุประสงค์ 
หน้าท่ีและอ านาจ และการด าเนินงานขององค์กรผู้ใช้น้ า รวมท้ังหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการก่อต้ังองค์กร
ผู้ใช้ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
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ร่าง 
กฎกระทรวง 

ก าหนดวัตถุประสงค์ หน้าท่ีและอ านาจ และการด าเนินงานขององค์กรผู้ใช้น้ า  
รวมท้ังหลักเกณฑ์ ข้ันตอน และวิธีการก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ า 

พ.ศ. .... 
  

 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๓๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ

ทรัพยากรน้ า พ.ศ. ๒๕๖๑ นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้  
 
ข้อ ๑ การจัดต้ังองค์กรผู้ใช้น้ าให้มีวัตถุประสงค์เพื่อการรวมตัวผู้ใช้น้ าซึ่งมีเจตนาร่วมกันเกี่ยวกับการใช้ 

การพัฒนา การบริหารจัดการ การบ ารุงรักษา การฟื้นฟูและการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ าในกลุ่มสมาชิกขององค์กร
ผู้ใช้น้ าในแต่ละลุ่มน้ า  

วัตถุประสงค์ในการรวมตัวตามวรรคหนึ่ง อาจเป็นกิจกรรมตามจารีตประเพณี การอุปโภคบริโภค การ
ใช้สอยภายในครัวเรือน การศึกษาวิจัย การสร้างนวัตกรรม การประกอบอาชีพ การเกษตรกรรม การประมง การ
เล้ียงสัตว์ การอุตสาหกรรม การพาณิชยกรรม การท่องเท่ียว การคมนาคม การสันทนาการ การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ การรักษาระบบนิเวศ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือการด าเนินกิจกรรมอื่นใด
ตามท่ีเลขาธิการส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติประกาศก าหนดก็ได้ 

 
ข้อ ๒ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรผู้ใช้น้ าตามข้อ ๑ ให้องค์กรผู้ใช้น้ าท่ีได้จดทะเบียนก่อต้ังขึ้น

ตามกฎกระทรวงนี้มีหน้าท่ีและอ านาจ ดังต่อไปนี้ 
(๑) รักษาประโยชน์ร่วมกันของสมาชิกเกี่ยวกับการใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการ การบ ารุงรักษาการ

ฟื้นฟู และการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ าในกลุ่มสมาชิกขององค์กรผู้ใช้น้ า 
(๒) เสนอแนะหรือให้ความเห็นต่อคณะกรรมการลุ่มน้ าเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าและ

ทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มน้ าตามหน้าท่ีและอ านาจของคณะกรรมการลุ่มน้ า 
(๓) เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการลุ่มน้ าเพื่อเตรียมการร่างแผนปฏิบัติการในลุ่มน้ า 
(๔) เสนอช่ือสมาชิกเป็นผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ าเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการลุ่มน้ าผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ า 
(๕) เข้าร่วมในกระบวนการไกล่เกล่ียข้อพิพาทระหว่างผู้ใช้น้ า 
(๖) ประสานงานและด าเนินกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับ

การใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการ การบ ารุงรักษา การฟื้นฟู และการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ าในเขตพื้นท่ีลุ่มน้ า 
(๗) ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีกฎหมายอื่น ๆ ก าหนดให้เป็นหน้าท่ีและอ านาจขององค์กรผู้ใช้น้ า หรือ

ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติหรือคณะกรรมการลุ่มน้ า 
 
ข้อ ๓ ให้เลขาธิการส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติหรือผู้ท่ีประธานกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ

แต่งต้ังเป็นนายทะเบียน มีหน้าท่ีและอ านาจ ดังต่อไปนี้ 
(๑) แต่งต้ังให้บุคคลใดท าหน้าท่ีเป็นผู้ช่วยนายทะเบียนเพื่อปฏิบัติการตามกฎกระทรวงนี้ได้ตามท่ี

เห็นสมควร 
(๒) ก าหนดสถานท่ียื่นค าขอจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ าตามกฎกระทรวงนี้ 
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(๓) ออกประกาศ ค าส่ังต่างๆ รวมท้ังแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีเพื่อปฏิบัติการตามกฎกระทรวงนี้ 
(๔) รายงานผลการด าเนินการจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ าต่อส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ เพื่อ

รายงานต่อคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติและคณะกรรมการลุ่มน้ าต่อไป 
(๕) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติมอบหมาย 
ในกรณีท่ีประธานกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติแต่งต้ังผู้ใดเป็นนายทะเบียน ให้ส านักงานทรัพยากร

น้ าแห่งชาติประกาศรายช่ือนายทะเบียนและสถานท่ียื่นค าขอจดทะเบียนตาม (๒) ไว้โดยเปิดเผย ณ ส านักงาน
ทรัพยากรน้ าแห่งชาติ ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติภาค และสถานท่ียื่นค าขอนั้น หรือประกาศโดย 
วิธีอื่นใดเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ด้วยก็ได้ 

 
 ข้อ ๔ ผู้ใช้น้ าผู้ใดประสงค์จะยื่นค าขอจดทะเบียนก่อต้ังองค์กรผู้ใช้น้ า ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ผู้ใช้น้ าท่ีเป็นนิติบุคคล 
  (ก) มีการด าเนินกิจกรรมด้านการใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการ การบ ารุงรักษา การฟื้นฟูและ
การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ า 
  (ข) มีท่ีท าการตั้งอยู่ในเขตลุ่มน้ า 
 (๒) ผู้ใช้น้ าท่ีเป็นบุคคลธรรมดา 
  (ก) มีการรวมตัวของผู้ใช้น้ าไม่น้อยกว่าสามสิบคน 
  (ข) มีการใช้น้ าในบริเวณใกล้เคียงกันและอยู่ในเขตลุ่มน้ าเดียวกัน 
  ผู้ใช้น้ าจะเป็นสมาชิกองค์กรผู้ใช้น้ าในคราวเดียวเกินหนึ่งองค์กรไม่ได้ ในกรณีท่ีปรากฎข้อเท็จจริง
ว่านายทะเบียนหรือเจ้าหน้าท่ีซึ่งถูกแต่งต้ังให้ท าหน้าท่ีเป็นผู้ช่วยนายทะเบียน พบว่ามีผู้ใช้น้ ารายใดเป็นสมาชิก
องค์กรผู้ใช้น้ ามากกว่าหนึ่งองค์กร ให้นายทะเบียนหรือเจ้าหน้าท่ีซึ่งถูกแต่งต้ังให้ท าหน้าท่ีเป็นผู้ช่วยนาย
ทะเบียนแจ้งข้อเท็จจริงดังกล่าวไปยังส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติภาค เพื่อมีหนังสือแจ้งพร้อมก าหนด
ระยะเวลาให้ผู้ใช้น้ านั้นมาแสดงความประสงค์ว่าตนจะเป็นสมาชิกองค์กรผู้ใช้น้ าองค์กรใดองค์กรหนึ่ง และหาก
ผู้ใช้น้ านั้นไม่มาแสดงความประสงค์ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ให้ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติภาคเพิกถอน
ช่ือผู้ใช้น้ านั้นออกจากสมาชิกองค์กรผู้ใช้น้ าท้ังหมดและแจ้งให้ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติแก้ไขรายละเอียด
ในทะเบียนองค์กรผู้ใช้น้ าตามข้อ ๘ ให้ถูกต้องต่อไป 
 
 ข้อ ๕ ใหผู้้มีอ านาจท าการแทนนิติบุคคล ผู้แทนนิติบุคคล ผู้จัดการนิติบุคคล หรือผู้รับมอบอ านาจจาก
กลุ่มผู้ใช้น้ ายื่นค าขอจดทะเบียนก่อต้ังองค์กรผู้ใช้น้ าตามแบบค าขอท้ายกฎกระทรวงนี้ต่อส านักงานทรัพยากร
น้ าแห่งชาติ ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติภาค หรือสถานท่ีอื่นใดตามข้อ ๓(๒) พร้อมเอกสารและหลักฐาน 
ดังต่อไปนี้ 
 (๑) เหตุผลในการก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ า 
 (๒) ช่ือองค์กรผู้ใช้น้ า และแผนผังหรือการอธิบายพื้นท่ีโดยสังเขป เพื่อแสดงเขตพื้นท่ีด าเนินกิจกรรมของ
องค์กรผู้ใช้น้ า 
 (๓) วัตถุประสงค์และกรอบการด าเนินกิจกรรมขององค์กรผู้ใช้น้ า 
 (๔) หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ถ้ามี) 
 (๕) รายช่ือสมาชิกขององค์กรผู้ใช้น้ า รายช่ือของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน หรือรายช่ือกรรมการบริษัทหรือ
บริษัทมหาชนจ ากัด แล้วแต่กรณี 
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 (๖) ช่ือของผู้มีอ านาจท าการแทนสมาชิกขององค์กรผู้ใช้น้ า หรือช่ือของผู้มีอ านาจท าการแทนนิติบุคคล 
ผู้แทนนิติบุคคล หรือผู้จัดการนิติบุคคล ส าหรับกรณีองค์กรผู้ใช้น้ าท่ีมีฐานะเป็นนิติบุคคล แล้วแต่กรณี 
 การยื่นค าขอตามวรรคหนึ่ง ให้ระบุว่าองค์กรผู้ใช้น้ าอยู่ในภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม หรือพาณิช
ยกรรม อย่างใดอย่างหนึ่งตามท่ีเลขาธิการส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติประกาศก าหนด 
 ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติหรือส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติภาค จะด าเนินการให้มีการยื่นค า
ขอทางไปรษณีย์ลงทะเบียน การยื่นค าขอผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีอื่นใดตามท่ีเลขาธิการส านักงาน
ทรัพยากรน้ าแห่งชาติก าหนดด้วยก็ได้ 
 
 ข้อ ๖ เมื่อได้รับค าขอจดทะเบียนก่อต้ังองค์กรผู้ใช้น้ าแล้ว ให้นายทะเบียนหรือเจ้าหน้าท่ีซึ่งถูกแต่งต้ัง
ให้ท าหน้าท่ีเป็นผู้ช่วยนายทะเบียน ตรวจสอบค าขอและเอกสารหรือหลักฐานว่ามีความถูกต้องและครบถ้วน
หรือไม่ภายในสิบห้าวัน ในกรณีท่ีค าขอและเอกสารหรือหลักฐานไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ให้แจ้งต่อผู้ยื่นค าขอ
แก้ไขเพิ่มเติมค าขอหรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
 ในกรณีท่ีผู้ยื่นค าขอไม่แก้ไขเพิ่มเติมค าขอหรือไม่จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วนภายใน
ระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ยื่นค าขอไม่ประสงค์จะจดทะเบียนก่อต้ังองค์กรผู้ ใช้น้ าต่อไป และให้
จ าหน่ายเรื่องออกจากสารบบ 
 ในกรณีท่ีค าขอและเอกสารและหลักฐานถูกต้องครบถ้วนแล้ว  ให้เสนอค าขอพร้อมด้วยเอกสารและ
หลักฐานท่ีได้รับไว้เพื่อให้นายทะเบียนพิจารณาอนุมัติการขอจดทะเบียน โดยนายทะเบียนต้องพิจารณาให้แล้ว
เสร็จภายในสามสิบวัน หากในกรณีท่ีมีเหตุผลหรือความจ าเป็นท่ีไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จได้ภายใน
ระยะเวลาดังกล่าว อาจขยายระยะเวลาการพิจารณาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวันแต่ต้อง
มีหนังสือแจ้งเหตุผลหรือความจ าเป็นนั้นให้ผู้ยื่นค าขอทราบก่อนครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าว 
 
 ข้อ ๗ เมื่อนายทะเบียนอนุมัติการขอจดทะเบียนแล้ว ให้ออกหนังสือส าคัญการจดทะเบียนองค์กรผู้ใช้
น้ าตามแบบท้ายกฎกระทรวงนี้ และแจ้งผู้ยื่นค าขอทราบเป็นหนังสือหรือแจ้งผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ แล้วแต่
กรณี และประกาศรายช่ือองค์กรผู้ใช้น้ าและเขตพื้นท่ีด าเนินกิจกรรมขององค์กรผู้ใช้น้ าไว้โดยเปิดเผย ณ สถานท่ีท่ีผู้
นั้นยื่นค าขอจดทะเบียน หรือประกาศรายช่ือองค์กรผู้ใช้น้ าโดยวิธีอื่นใดเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ด้วยก็ได้ 
 
 ข้อ ๘ ให้นายทะเบียนหรือเจ้าหน้าท่ีซึ่งถูกแต่งต้ังให้ท าหน้าท่ีเป็นผู้ช่วยนายทะเบียน แล้วแต่กรณี 
รวบรวมค าขอจดทะเบียนก่อต้ังองค์กรผู้ใช้น้ าพร้อมท้ังเอกสารและหลักฐานประกอบค าขอขององค์กรผู้ใช้น้ า 
ท่ีได้ขึ้นทะเบียนตามกฎกระทรวงนี้ ส่งให้ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติจัดท าเป็นทะเบียนองค์กรผู้ใช้น้ าโดย
จ าแนกตามเขตพื้นท่ีด าเนินกิจกรรมขององค์กรผู้ใช้น้ านั้น และให้เก็บรักษาไว้ ณ ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ 
ชุดหนึ่ง และให้ส าเนาทะเบียนองค์กรผู้ใช้น้ าเพื่อเก็บรักษาไว้ ณ ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติภาคอีกชุดหนึ่ง 
ท้ังนี้ เพื่อรวบรวมไว้เป็นฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาค าขอจดทะเบียนก่อต้ังองค์กรผู้ใช้น้ าของ 
นายทะเบียนและการด าเนินการเรื่องอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับองค์กรผู้ใช้น้ านั้นต่อไป 
 ข้อ ๙ ให้องค์กรผู้ใช้น้ าด าเนินงานตามวัตถุประสงค์และกรอบการด าเนินงาน ขององค์กรผู้ใช้น้ าท่ีได้
แจ้งไว้พร้อมกับค าขอจดทะเบียนก่อต้ังองค์กรผู้ใช้น้ า และรายงานผลการด าเนินงานดังกล่าวไปยัง ส านักงาน
ทรัพยากรน้ าแห่งชาติ ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติภาค หรือสถานท่ีท่ีผู้นั้นยื่นค าขอจดทะเบียนอย่างน้อย 
ปีละหนึ่งครั้ง 
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 รายงานผลการด าเนินงานตามวรรคหนึ่ง ในกรณีท่ีเป็นองค์กรผู้ใช้น้ าท่ียื่นจดทะเบียนก่อต้ังตามข้อ ๔
(๒) ต้องได้รับการรับรองจากสมาชิกในองค์กรผู้ใช้น้ าจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกท่ีมีอยู่ 
 
 ข้อ ๑๐ รายละเอียดเกี่ยวกับองค์กรผู้ใช้น้ าท่ีได้แจ้งไว้ในการยื่นค าขอจดทะเบียนก่อต้ังองค์กรผู้ใช้น้ า หาก
มีการเปล่ียนแปลงแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายละเอียดอย่างหนึ่งอย่างใด ให้องค์กรผู้ใช้น้ าแจ้งเป็นหนังสือพร้อม
เอกสารและหลักฐานท่ีเกี่ยวข้องต่อนายทะเบียน ณ ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ ส านักงานทรัพยากรน้ า
แห่งชาติภาค หรือสถานท่ีท่ีผู้นั้นยื่นค าขอจดทะเบียนโดยเร็ว 
 
 ข้อ ๑๑ องค์กรผู้ใช้น้ าอาจเลิกการด าเนินงานได้ ในกรณีดังต่อไปนี้ 
 (๑) วัตถุประสงค์ขององค์กรผู้ใช้น้ าก าหนดเวลาส้ินสุดหรือเงื่อนไขของการเลิกไว้ 
 (๒) มีจ านวนสมาชิกไม่เพียงพอท่ีจะสามารถด าเนินงานต่อไปได้ 
 (๓) มีข้อตกลงกับองค์กรผู้ใช้น้ าอื่นให้มีการรวมองค์กรผู้ใช้น้ าเข้าด้วยกัน 
 (๔) ปรากฏข้อเท็จจริงว่าการด าเนินงานหรือภาวะทางการเงินขององค์กรผู้ใช้น้ านั้นเกิดปัญหาและ
สมควรให้มีการเลิกการด าเนินงาน หรือมี เหตุอื่นๆ ซึ่งสมาชิกจ านวนสองในสามขององค์กรผู้ใช้น้ ามีมติให้เลิก
องค์กรผู้ใช้น้ า 
 (๕) ไม่มีการด าเนินงานใดในองค์กรผู้ใช้น้ า หรือไม่มีการรายงานผลการด าเนินงานขององค์กรผู้ใช้น้ าตาม
ข้อ ๙ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสองปี 
 
 ข้อ ๑๒ เมื่อมีเหตุให้เลิกองค์กรผู้ใช้น้ าตามข้อ ๑๑ (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) ให้องค์กรผู้ใช้น้ าแจ้งต่อนาย
ทะเบียนตามแบบแจ้งการเลิกองค์กรผู้ใช้น้ าท้ายกฎกระทรวงนี้ ณ ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ ส านักงาน
ทรัพยากรน้ าแห่งชาติภาค หรือสถานท่ีท่ีผู้นั้นยื่นค าขอจดทะเบียน ภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีมีการเลิก
องค์กรผู้ใช้น้ า 
 เมื่อได้รับแจ้งการเลิกองค์กรผู้ใช้น้ าตามวรรคหนึ่ง ให้นายทะเบียนมีค าส่ังเลิกองค์กรผู้ใช้น้ าและแจ้ง
ค าส่ังดังกล่าวไปยังองค์กรผู้ใช้น้ า 
 ในกรณีท่ีนายทะเบียนมีค าส่ังเลิกองค์กรผู้ใช้น้ าด้วยเหตุตามข้อ ๑๑(๕) ให้แจ้งองค์กรผู้ใช้น้ าทราบเป็น
หนังสือพร้อมด้วยเหตุผลและสิทธิอุทธรณ์ ท้ังนี้ ภายในเจ็ดวันนับแต่วันท่ีมีค าส่ังให้เลิกองค์กรผู้ใช้น้ า 
 การอุทธรณ์ตามวรรคสามให้ท าเป็นหนังสือยื่นต่อนายทะเบียนท่ีท าค าส่ัง ภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ี
ได้รับแจ้งค าส่ังเลิกองค์กรผู้ใช้น้ านั้น โดยให้ระบุข้อโต้แย้งท่ีเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายอ้างอิงประกอบด้วย 
 ให้นายทะเบียนพิจารณาค าอุทธรณ์ของผู้ยื่นค าขอจดทะเบียนให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ี
ได้รับค าอุทธรณ์ ค าวินิจฉัยอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด 
 ให้น าบทบัญญัติว่าด้วยการอุทธรณ์ค าส่ังทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครองมาใช้บังคับแก่การพิจารณาอุทธรณ์ของนายทะเบียนด้วยโดยอนุโลม 
 เมื่อมีค าส่ังเลิกองค์กรผู้ใช้น้ าตามวรรคสอง หรือเมื่อพ้นก าหนดระยะเวลาอุทธรณ์ค าส่ังเลิกองค์กรผู้ใช้
น้ าตามวรรคส่ี ให้ปิดประกาศการเลิกองค์กรผู้ใช้น้ าดังกล่าวไว้โดยเปิดเผย ณ ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ 
ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติภาคท่ีองค์กรผู้ใช้น้ านั้นต้ังอยู่ หรือสถานท่ีท่ีผู้นั้นยื่นค าขอจดทะเบียน แล้วแต่
กรณี หรือด าเนินการโดยวิธีอื่นใดเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ด้วยก็ได้  
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 ข้อ ๑๓ การรายงานผลการด าเนินงานขององค์กรผู้ใช้น้ าตามข้อ ๙ การแจ้งการเปล่ียนแปลงแก้ไขหรือ
เพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับองค์กรผู้ใช้น้ าตามข้อ ๑๐ หรือการแจ้งการเลิกองค์กรผู้ใช้น้ าตามข้อ ๑๒ องค์กรผู้ใช้น้ า
อาจด าเนินการผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือท าเป็นหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังส านักงาน
ทรัพยากรน้ าแห่งชาติ ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติภาค หรือสถานท่ีท่ีผู้นั้นยื่นค าขอจดทะเบียนก็ได้ 
 ในกรณีการรายงานผลการด าเนินการหรือการแจ้งตามวรรคหนึ่ง ได้ท าเป็นหนังสือยื่นต่อส านักงาน
ทรัพยากรน้ าแห่งชาติภาคหรือสถานท่ีท่ีผู้นั้นยื่นค าขอจดทะเบียน หรือท าเป็นหนังสือส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนไปยังส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติภาคหรือสถานท่ีท่ีผู้นั้นยื่นค าขอจดทะเบียน ให้นายทะเบียน
หรือเจ้าหน้าท่ีซึ่งถูกแต่งต้ังให้ท าหน้าท่ีเป็นผู้ช่วยนายทะเบียนจัดส่งรายงานผลการด าเนินการ หนังสือแจ้งการ
แจ้งการเปล่ียนแปลงแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับองค์กรผู้ใช้น้ า หนังสือแจ้งการเลิกองค์กรผู้ใช้น้ า 
หรือค าส่ังเลิกองค์กรผู้ใช้น้ าของนายทะเบียน แล้วแต่กรณี ไปยังส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติเพื่อเก็บรักษา
และรวบรวมไว้เป็นฐานข้อมูลหรือด าเนินการแก้ไขรายละเอียดในทะเบียนองค์กรผู้ใช้น้ า ตามข้อ ๘ ให้ถูกต้อง
ต่อไป 
 
 ข้อ ๑๔ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจ านวนบุคคลท่ีจะขอจดทะเบียนก่อต้ังองค์กรผู้ใช้น้ าตามข้อ ๔ (๒) (ก) หรือ
ก าหนดระยะเวลาและวิธีการรายงานผลการด าเนินงานขององค์กรผู้ใช้น้ าตามข้อ ๙ การแจ้งเปล่ียนแปลงแก้ไข
หรือเพิ่มเติมรายละเอียดอย่างหนึ่งอย่างใดขององค์กรผู้ใช้น้ าตามข้อ ๑๐ หรือการแจ้งการเลิกองค์กรผู้ใช้น้ าตาม
ข้อ ๑๒ นายทะเบียนอาจพิจารณายกเว้นหรือก าหนดให้มีด าเนินการให้แตกต่างไปจาก ท่ีก าหนดไว้ใน
กฎกระทรวงนี้ก็ได้ ท้ังนี้ โดยค านึงถึงสภาพอุทกวิทยา สภาพภูมิศาสตร์ ระบบนิเวศ วัฒนธรรม จารีตประเพณี 
วิถีชีวิตของประชาชนในการใช้น้ าประเภทต่างๆ และความจ าเป็นในการบริหารจัดการขององค์กรผู้ใช้น้ าในแต่ละ
ลุ่มน้ านั้นประกอบด้วย 

 
 

ให้ไว้ ณ วันท่ี พ.ศ. .... 
 
 

นายกรัฐมนตรี 
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ค าขอจดทะเบียนจัดตั งองค์กรผู้ใช้น  า 
ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน  า พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
เขียนท่ี ............................................................... 
วันท่ี.......... เดือน......................... พ.ศ............... 

 
ข้าพเจ้า .............................................................................................................. เป็น 

ผู้มีอ านาจท าการแทนนิติบุคคล/ ผู้แทนนิติบุคคล/ ผู้จัดการนิติบุคคล 
ช่ือ ...........................................(ช่ือนิติบุคคล).................................................... 
ผู้รับมอบอ านาจจากกลุ่มผู้ใช้น้ า 

ขอจดทะเบียนจัดต้ังองค์กรผู้ใช้น้ าตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

๑. ช่ือองค์กรผู้ใช้น้ า .................................................................................................................. 
เป็นองค์กรผู้ใช้น้ า ภาค ....................................................................................................... 

๒. มีท่ีท าการตั้งอยู่เลขท่ี.......................หมู่ท่ี .................... ถนน .............................................. 
ต าบล/แขวง .................................................................... อ าเภอ/เขต ................................................................. 
จังหวัด ............................................................................ รหัสไปรษณีย์ .............................................................. 
หมายเลขโทรศัพท์ ..................................................... หมายเลขโทรสาร ............................................................ 

๓. พร้อมกับค าขอนี้ ได้แนบเอกสารและหลักฐานต่างๆ มาด้วยแล้ว คือ 
 เหตุผลในการก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ า 
 แผนผังหรือการอธิบายพื้นท่ีโดยสังเขป เพื่อแสดงเขตพื้นท่ีด าเนินกิจกรรมขององค์กร

ผู้ใช้น้ า 
 วัตถุประสงค์และกรอบการด าเนินกิจกรรมขององค์กรผู้ใช้น้ า 
 รายช่ือสมาชิกขององค์กรผู้ใช้น้ า/ รายช่ือของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน/ รายช่ือกรรมการ

บริษัทหรือบริษัทมหาชนจ ากัด และช่ือของผู้มีอ านาจท าการแทนสมาชิกขององค์กรผู้ใช้น้ า 
หรือช่ือของผู้มีอ านาจท าการแทนนิติบุคคล ผู้แทนนิติบุคคล หรือผู้จัดการนิติบุคคล 
แล้วแต่กรณี 

 เอกสารอื่นๆ .................................................................................................... 
 
 

ลงช่ือ ........................................................................ ผู้ยื่นค าขอ 
       (...................................................................) 
 
 

หมายเหตุ : - ให้ใส่เครื่องหมาย /   ในช่อง       ท่ีต้องการ 
- ให้ขีดฆ่าข้อความท่ีไม่ต้องการออก 



41 

(ด้านหลัง) 
 
 
(ส าหรับเจ้าหน้าท่ี) 
 

ค าขอเลขท่ี .................................................. 
เลขรับท่ี ....................................................... 
ช่ือ ............................................................... ผู้รับค าขอ 

 
บันทึกความเห็นของเจ้าหน้าท่ี 
 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................. 
 

(ลงลายมือช่ือ) ........................................................ 
                (.......................................................) 
      ต าแหน่ง ....................................................... 
                 ............./...................../.................. 
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ค าขอเลขท่ี ................................................ 

ทะเบียนเลขท่ี ................................................ 
 

หนังสือส าคัญการจดทะเบียนองค์กรผู้ใช้น  า 
  

 
หนังสือส าคัญฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า............(ช่ือองค์กรผู้ใช้น้ า)............................................. 

ต้ังอยู่เลขท่ี ........................................หมู่ท่ี .................... ถนน ............................................................................ 
ต าบล/แขวง .................................................................... อ าเภอ/เขต ................................................................ 
จังหวัด .......................................................................... รหัสไปรษณีย์ .............................................. ได้รับการ 
จดทะเบียนเป็นองค์กรผู้ใช้น้ า ภาค .............(เกษตรกรรม/ อุตสาหกรรม/ พาณิชยกรรม).......................... ตาม
พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

ออกให้ ณ วันท่ี ................ เดือน ......................................... พ.ศ. .................. 
 
 

(ลงช่ือ).......................................................... 
        (...........................................................) 

(ต าแหน่ง) 
นายทะเบียน 
ประทับตรา 
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หนังสือแจ้งการเลิกองค์กรผู้ใช้น  า 
 

เขียนท่ี ............................................................... 
วันท่ี.......... เดือน......................... พ.ศ............... 

 
ข้าพเจ้า ............................................................................................................................. เป็น 

ผู้มีอ านาจท าการแทนนิติบุคคล ผู้แทนนิติบุคคล หรือผู้จัดการนิติบุคคล 
มีผู้อ านาจท าการแทนสมาชิกขององค์กรผู้ใช้น้ า 
 

ขององค์กรผู้ใช้น้ า ..........................(ช่ือองค์กรผู้ใช้น้ า)..................................... ซึง่ได้รับการจดทะเบียนจัดต้ัง
องค์กรผู้ใช้น้ า ทะเบียนเลขท่ี ............................................. เมื่อวันท่ี ........................................... 

ขอแจ้งต่อนายทะเบียนว่า องค์กรผู้ใช้น้ าประสงค์จะเลิกด าเนินการ เนื่องจาก .......... 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.......................................................................................... 

และขอรับรองว่าข้อความท่ีแจ้งเป็นความจริงทุกประการ 
 

 
ลงช่ือ ........................................................................ ผู้แจ้ง 
    (...................................................................) 
 
 
 

หมายเหตุ : ให้ใส่เครื่องหมาย /   ในช่อง       ท่ีต้องการ 
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(ด้านหลัง) 
 
 
(ส าหรับเจ้าหน้าท่ี) 
 

เลขรับท่ี ....................................................... 
ช่ือ ............................................................... ผู้รับแจ้ง 

 
บันทึกความเห็นของเจ้าหน้าท่ี 
 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................. 
 

(ลงลายมือช่ือ) ........................................................ 
                (.......................................................) 
      ต าแหน่ง ....................................................... 
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บันทึกวิเคราะห์สรุปร่างกฎกระทรวงก าหนดวัตถุประสงค์ หน้าที่และอ านาจ และการด าเนินงาน 
ขององค์กรผู้ใช้น  า รวมทั งหลักเกณฑ์ ขั นตอน และวิธีการก่อตั งองค์กรผู้ใช้น  า พ.ศ. .... 

  
 
1. เหตุผลและความจ าเป็นของร่างกฎกระทรวง 
 พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. 2561 ได้รองรับสิทธิในการรวมกลุ่มของบุคคลซึ่งเป็นผู้ใช้น้ า เพื่อ
ก่อตั้งเป็นองค์กรผู้ใช้น้ าไว้ในส่วนท่ี 4 องค์กรผู้ใช้น้ า โดยมาตรา 38 บัญญัติให้บุคคลซึ่งใช้น้ าในบริเวณใกล้เคียง
กันและอยู่ในเขตลุ่มน้ าเดียวกันมีสิทธิรวมตัวกันจดทะเบียนก่อต้ังองค์กรผู้ใช้น้ าเพื่อประโยชน์ร่วมกันเกี่ยวกับ
การใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการ การบ ารุงรักษา การฟื้นฟู และการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ าในหมู่สมาชิก
ขององค์กรผู้ใช้น้ า โดยวัตถุประสงค์ หน้าท่ีและอ านาจ และการด าเนินงานขององค์กรผู้ใช้น้ า รวมท้ัง
หลักเกณฑ์ ข้ันตอน และวิธีการก่อต้ังองค์กรผู้ใช้น้ าให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง จึงจ าเป็นต้องออก
กฎกระทรวงฉบับนี้ 
 
2. สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง 
 ร่างกฎกระทรวงนี้ ประกอบไปด้วยเนื้อหารวม 14 ข้อ มีสาระส าคัญโดยสรุปดังนี้ 

 2.1 วัตถุประสงค์ในการรวมตัวของผู้ใช้น้ า (ร่างข้อ 1) 
 ในการจัดต้ังองค์กรผู้ใช้น้ า กฎกระทรวงฉบับนี้ก าหนดให้ต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อการรวมตัวผู้ใช้น้ าซึ่งมี
เจตนาร่วมกันเกี่ยวกับการใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการ การบ ารุงรักษา การฟื้นฟูและการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ า 
ในกลุ่มสมาชิกขององค์กรผู้ใช้น้ าในแต่ละลุ่มน้ า ซึ่งการรวมตัวดังกล่าวอาจเป็นกิจกรรมตามจารีตประเพณี  
การอุปโภคบริโภค การใช้สอยภายในครัวเรือน การศึกษาวิจัย การสร้างนวัตกรรม การประกอบอาชีพ การเกษตรกรรม 
การประมง การเล้ียงสัตว์ การอุตสาหกรรม การพาณิชยกรรม การท่องเท่ียว การคมนาคม การสันทนาการ  
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การรักษาระบบนิเวศ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือการด าเนิน
กิจกรรมอื่นใดตามท่ีเลขาธิการส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติประกาศก าหนดก็ได้ 

 2.2 หน้าท่ีและอ านาจขององค์กรผู้ใช้น้ า (ร่างข้อ 2) 
 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรผู้ใช้น้ าตามร่างกฎกระทรวงฉบับนี้ ให้องค์กรผู้ใช้น้ าท่ีได้จดทะเบียน
ก่อต้ังขึ้นมีหน้าท่ีและอ านาจ ดังต่อไปนี้ 
  2.2.1 รักษาประโยชน์ร่วมกันของสมาชิกเกี่ยวกับการใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการ การบ ารุงรักษา
การฟื้นฟู และการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ าในกลุ่มสมาชิกขององค์กรผู้ใช้น้ า 
  2.2.2 เสนอแนะหรือให้ความเห็นต่อคณะกรรมการลุ่มน้ าเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าและ
ทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มน้ าตามหน้าท่ีและอ านาจของคณะกรรมการลุ่มน้ า 
  2.2.3 เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการลุ่มน้ าเพื่อเตรียมการร่างแผนปฏิบัติการในลุ่มน้ า 
  2.2.4 เสนอช่ือสมาชิกเป็นผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ าเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการลุ่มน้ าผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ า 
  2.2.5 เข้าร่วมในกระบวนการไกล่เกล่ียข้อพิพาทระหว่างผู้ใช้น้ า 
  2.2.6 ประสานงานและด าเนินกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับ
การใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการ การบ ารุงรักษา การฟื้นฟู และการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ าในเขตพื้นท่ีลุ่มน้ า 
  2.2.7 ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีกฎหมายอื่นๆ ก าหนดให้เป็นหน้าท่ีและอ านาจขององค์กรผู้ใช้น้ า หรือ
ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติหรือคณะกรรมการลุ่มน้ า 
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 2.3 นายทะเบียน (ร่างข้อ 3) 
  2.3.1 นายทะเบียนท่ีจะท าหน้าท่ีรับจดทะเบียนก่อต้ังองค์กรผู้ใช้น้ าตามร่างกฎกระทรวงนี้ 
  ได้แก่ เลขาธิการส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ หรือผู้ท่ีประธานกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ
แต่งต้ังเป็นนายทะเบียน 
  2.3.2 หน้าท่ีและอ านาจของนายทะเบียน 
  (1) แต่งต้ังให้บุคคลใดท าหน้าท่ีเป็นผู้ช่วยนายทะเบียนเพื่อปฏิบัติการตามกฎกระทรวงนี้ได้ตามท่ี
เห็นสมควร 
  (2) ก าหนดสถานท่ียื่นค าขอจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ าตามกฎกระทรวงนี้ 
  (3) ออกประกาศ ค าส่ังต่างๆ รวมท้ังแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีเพื่อปฏิบัติการตามกฎกระทรวงนี้ 
  (4) รายงานผลการด าเนินการจดทะเบียนก่อต้ังองค์กรผู้ใช้น้ าต่อส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ 
เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติและคณะกรรมการลุ่มน้ าต่อไป 
  (5) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติมอบหมาย 
  2.3.3 การประกาศรายช่ือนายทะเบียนและสถานท่ียื่นค าขอจดทะเบียน 
  ในกรณีท่ีประธานกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติแต่งต้ังผู้ใดเป็นนายทะเบียน ให้ส านักงาน
ทรัพยากรน้ าแห่งชาติประกาศรายช่ือนายทะเบียนและสถานท่ียื่นค าขอจดทะเบียน ไว้โดยเปิดเผย  ณ 
ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติและส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติภาค หรือสถานท่ียื่นค าขอนั้น หรือประกาศ
โดยวิธีอื่นใดเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ด้วยก็ได้ 

 2.4 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการยื่นค าขอจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ า (ร่างข้อ 4) 
 ผู้ใช้น้ าผู้ใดประสงค์จะยื่นค าขอจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ า ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
ดังต่อไปนี้ 
  2.4.1 ผู้ใช้น้ าท่ีเป็นนิติบุคคล 
  (1) มีการด าเนินกิจกรรมด้านการใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการ การบ ารุงรักษา การฟื้นฟูและ
การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ า 
  (2) มีท่ีท าการตั้งอยู่ในเขตลุ่มน้ า 
  2.4.2 ผู้ใช้น้ าท่ีเป็นบุคคลธรรมดา 
  (1) มีการรวมตัวของผู้ใช้น้ าไม่น้อยกว่าสามสิบคน 
  (2) มีการใช้น้ าในบริเวณใกล้เคียงกันและอยู่ในเขตลุ่มน้ าเดียวกัน 
  2.4.3 เงื่อนไขท่ีเป็นข้อห้าม 

  ผู้ใช้น้ าจะเป็นสมาชิกองค์กรผู้ใช้น้ าในคราวเดียวเกินหนึ่งองค์กรไม่ได้ 
  ในกรณีท่ีปรากฎข้อเท็จจริงว่านายทะเบียนหรือเจ้าหน้าท่ีซึ่งถูกแต่งต้ังให้ท าหน้าท่ีเป็นผู้ช่วย 

นายทะเบียน พบว่ามีผู้ใช้น้ ารายใดเป็นสมาชิกองค์กรผู้ใช้น้ ามากกว่าหนึ่งองค์กร ให้นายทะเบียนหรือเจ้าหน้าท่ี
ซึ่งถูกแต่งต้ังให้ท าหน้าท่ีเป็นผู้ช่วยนายทะเบียนแจ้งข้อเท็จจริงดังกล่าวไปยังส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ
ภาค เพื่อมีหนังสือแจ้งพร้อมก าหนดระยะเวลาให้ผู้ใช้น้ านั้นมาแสดงความประสงค์ว่าตนจะเป็นสมาชิกองค์กร
ผู้ใช้น้ าองค์กรใดองค์กรหนึ่ง และหากผู้ใช้น้ านั้นไม่มาแสดงความประสงค์ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ให้
ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติภาคเพิกถอนช่ือผู้ใช้น้ านั้นออกจากสมาชิกองค์กรผู้ใช้น้ าท้ังหมดและแจ้งให้
ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติแก้ไขรายละเอียดในทะเบียนองค์กรผู้ใช้น้ าให้ถูกต้องต่อไป (ร่างข้อ 4 วรรคสอง) 
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 2.5 การยื่นค าขอก่อต้ังองค์กรผู้ใช้น้ า (ร่างข้อ 5) 
  2.5.1 ผู้ยื่นค าขอ 
  ได้แก่ ผู้มีอ านาจท าการแทนนิติบุคคล ผู้แทนนิติบุคคล ผู้จัดการนิติบุคคล หรือผู้รับมอบอ านาจ
จากกลุ่มผู้ใช้น้ า 
  2.5.2 สถานท่ียื่นค าขอ 
  ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติภาค หรือสถานท่ีอื่นใดตามท่ี
นายทะเบียนประกาศก าหนด 
  2.5.3 เอกสารและหลักฐานท่ีใช้ประกอบค าขอ 
  (1) เหตุผลในการก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ า 
  (2) ช่ือองค์กรผู้ใช้น้ า และแผนผังหรือการอธิบายพื้นท่ีโดยสังเขป เพื่อแสดงเขตพื้นท่ีด าเนิน
กิจกรรมขององค์กรผู้ใช้น้ า 
  (3) วัตถุประสงค์และกรอบการด าเนินกิจกรรมขององค์กรผู้ใช้น้ า 
  (4) หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ถ้าม)ี 
  (5) รายช่ือสมาชิกขององค์กรผู้ใช้น้ า รายช่ือของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน หรือรายช่ือกรรมการบริษัท
หรือบริษัทมหาชนจ ากัด แล้วแต่กรณี 
  (6) ช่ือของผู้มีอ านาจท าการแทนสมาชิกขององค์กรผู้ใช้น้ า หรือช่ือของผู้มีอ านาจท าการแทนนิติบุคคล 
ผู้แทนนิติบุคคล หรือผู้จัดการนิติบุคคล ส าหรับกรณีองค์กรผู้ใช้น้ าท่ีมีฐานะเป็นนิติบุคคล แล้วแต่กรณี 
  ให้ระบุว่าองค์กรผู้ใช้น้ าอยู่ในภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม หรือพาณิชยกรรม อย่างใดอย่างหนึ่ง
ตามท่ีเลขาธิการส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติประกาศก าหนด 
  2.5.4 วิธีการยื่นค าขอในรูปแบบอื่น 
  ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติหรือส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติภาค จะด าเนินการให้มีการ
ยื่นค าขอทางไปรษณีย์ลงทะเบียน การยื่นค าขอผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือวิธีอื่นใดตามท่ีเลขาธิการ
ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติก าหนดด้วยก็ได้ 
 2.6 การพิจารณาค าขอก่อต้ังองค์กรผู้ใช้น้ า (ร่างข้อ 6) 
  2.6.1 การตรวจสอบค าขอ เอกสารหรือหลักฐาน 
  เมื่อได้รับค าขอจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ าแล้ว ให้นายทะเบียนหรือเจ้าหน้าท่ีซึ่งถูกแต่งต้ังให้
ท าหน้าท่ีเป็นผู้ช่วยนายทะเบียน ตรวจสอบค าขอและเอกสารหรือหลักฐานว่ามีความถูกต้องและครบถ้วน
หรือไม่ภายในสิบห้าวัน  
  2.6.2 การแจ้งให้แก้ไขเพิ่มเติม 
  ในกรณีท่ีค าขอและเอกสารหรือหลักฐานไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ให้แจ้งต่อผู้ยื่นค าขอแก้ไข
เพิ่มเติมค าขอหรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
  2.6.3 ผลของการเพิกเฉยไม่ด าเนินการต่อ 
  ในกรณีท่ีผู้ยื่นค าขอไม่แก้ไขเพิ่มเติมค าขอหรือไม่จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วน
ภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ยื่นค าขอไม่ประสงค์จะจดทะเบียนก่อต้ังองค์กรผู้ใช้น้ าต่อไป และให้
จ าหน่ายเรื่องออกจากสารบบ 
  2.6.4 ระยะเวลาในการพิจารณาค าขอจดทะเบียนและการขยายระยะเวลา 
  ในกรณีท่ีค าขอและเอกสารและหลักฐานถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้เสนอค าขอพร้อมด้วยเอกสาร
และหลักฐานท่ีได้รับไว้เพื่อให้นายทะเบียนพิจารณาอนุมัติการขอจดทะเบียน โดยนายทะเบียนต้องพิจา รณา 
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ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน หากในกรณีท่ีมีเหตุผลหรือความจ าเป็นท่ีไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จได้ภายใน
ระยะเวลาดังกล่าว อาจขยายระยะเวลาการพิจารณาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวันแต่ต้อง
มีหนังสือแจ้งเหตุผลหรือความจ าเป็นนั้นให้ผู้ยื่นค าขอทราบก่อนครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าว 

 2.7 การอนุมัติการขอจดทะเบียนก่อต้ังองค์กรผู้ใช้น้ า (ร่างข้อ 7) 
 เมื่อนายทะเบียนอนุมัติการขอจดทะเบียนแล้ว ใหอ้อกหนังสือส าคัญการจดทะเบียนองค์กรผู้ใช้น้ าตามแบบ
ท้ายกฎกระทรวงนี้ และแจ้งผู้ยื่นค าขอทราบเป็นหนังสือหรือแจ้งผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ แล้วแต่กรณี และ
ประกาศรายช่ือองค์กรผู้ใช้น้ าและเขตพื้นท่ีด าเนินกิจกรรมขององค์กรผู้ใช้น้ าไว้โดยเปิดเผย ณ สถานท่ีท่ีผู้นั้นยื่นค าขอ
จดทะเบียน หรือประกาศรายช่ือองค์กรผู้ใช้น้ าโดยวิธีอื่นใดเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ด้วยก็ได้ 
 2.8 ทะเบียนองค์กรผู้ใช้น้ า (ร่างข้อ 8 และร่างข้อ 13) 
 เมื่อมีการจดทะเบียนก่อต้ังองค์กรผู้ใช้น้ าตามร่างกฎกระทรวงฉบับนี้แล้ว ให้นายทะเบียนหรือ
เจ้าหน้าท่ีซึ่งถูกแต่งต้ังให้ท าหน้าท่ีเป็นผู้ช่วยนายทะเบียน แล้วแต่กรณี รวบรวมค าขอจดทะเบียนก่อต้ังองค์กร
ผู้ใช้น้ าพร้อมท้ังเอกสารและหลักฐานประกอบค าขอขององค์กรผู้ใช้น้ าท่ีได้ขึ้นทะเบียนตามกฎกระทรวงนี้ ส่งให้
ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติจัดท าเป็นทะเบียนองค์กรผู้ใช้น้ าโดยจ าแนกตามเขตพื้นท่ีด าเนินกิจกรรมของ
องค์กรผู้ใช้น้ านั้น และให้เก็บรักษาไว้ ณ ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติชุดหนึ่ง และให้ส าเนาทะเบียนองค์กร 
ผู้ใช้น้ าเพื่อเก็บรักษาไว้ ณ ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติภาคอีกชุดหนึ่ง ท้ังนี้ เพื่อรวบรวมไว้เป็นฐานข้อมูล
เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาค าขอจดทะเบียนก่อต้ังองค์กรผู้ใช้น้ าของนายทะเบียนและการด าเนินการเรื่องอื่นๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับองค์กรผู้ใช้น้ านั้นต่อไป (ร่างข้อ 8) 
 ในระหว่างการด าเนินงานขององค์กรผู้ใช้น้ า หากมีการรายงานผลการด าเนินงานขององค์กรผู้ใช้น้ า  
การแจ้งการเปล่ียนแปลงแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับองค์กรผู้ใช้น้ า หรือการแจ้งการเลิกองค์กรผู้ใช้น้ า 
โดยการรายงานผลหรือการแจ้งดังกล่าว องค์กรผู้ใช้น้ าได้ท าเป็นหนังสือยื่นต่อส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติภาค
หรือสถานท่ีท่ีผู้นั้นยื่นค าขอจดทะเบียน หรือท าเป็นหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังส านักงานทรัพยากรน้ า
แห่งชาติภาคหรือสถานท่ีท่ีผู้นั้นยื่นค าขอจดทะเบียน ให้นายทะเบียนหรือเจ้าหน้าท่ีซึ่งถูกแต่งต้ังให้ท าหน้าท่ีเป็น
ผู้ช่วยนายทะเบียนจัดส่งรายงานผลการด าเนินการ หนังสือแจ้งการแจ้งการเปล่ียนแปลงแก้ไขหรือเพิ่มเติม
รายละเอียดเกี่ยวกับองค์กรผู้ใช้น้ า หนังสือแจ้งการเลิกองค์กรผู้ใช้น้ า หรือค าส่ังเลิกองค์กรผู้ใช้น้ าของนายทะเบียน 
แล้วแต่กรณี ไปยังส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติเพื่อเก็บรักษาและรวบรวมไว้เป็นฐานข้อมูลหรือด าเนินการแก้ไข
รายละเอียดในทะเบียนองค์กรผู้ใช้น้ าใหถู้กต้องต่อไป (ร่างข้อ 13) 

 2.9 การด าเนินงานขององค์กรผู้ใช้น้ า (ร่างข้อ 9 และร่างข้อ 10) 
  2.9.1 การรายงานผลการด าเนินงาน (ร่างข้อ 9) 
  ให้องค์กรผู้ใช้น้ าด าเนินงานตามวัตถุประสงค์และกรอบการด าเนินงาน ขององค์กรผู้ใช้น้ าท่ีได้แจ้ง
ไว้พร้อมกับค าขอจดทะเบียนก่อต้ังองค์กรผู้ใช้น้ า และรายงานผลการด าเนินงานดังกล่าวไปยัง ส านักงาน
ทรัพยากรน้ าแห่งชาติ ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติภาค หรือสถานท่ีท่ีผู้นั้นยื่นค าขอจดทะเบียนอย่างน้อย 
ปีละหนึ่งครั้ง 
  ในกรณีท่ีเป็นองค์กรผู้ใช้น้ าท่ียื่นจดทะเบียนก่อตั้งโดยการรวมกลุ่มบุคคลธรรมดา รายงานผลการ
ด าเนินงานขององค์กรผู้ใช้น้ าจะต้องได้รับการรับรองจากสมาชิกในองค์กรผู้ใช้น้ าจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
สมาชิกท่ีมีอยู่ 
  2.9.2 การเปล่ียนแปลงแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายละเอียดขององค์กรผู้ใช้น้ า (ร่างข้อ 10) 
  รายละเอียดเกี่ยวกับองค์กรผู้ใช้น้ าท่ีได้แจ้งไว้ในการยื่นค าขอจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ า หาก
มีการเปล่ียนแปลงแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายละเอียดอย่างหนึ่งอย่างใด ให้องค์กรผู้ใช้น้ าแจ้งเป็นหนังสือพร้อม
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เอกสารและหลักฐานท่ีเกี่ยวข้องต่อนายทะเบียน ณ ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ ส านักงานทรัพยากรน้ า
แห่งชาติภาค หรือสถานท่ีท่ีผู้นั้นยื่นค าขอจดทะเบียนโดยเร็ว 
 2.10 การเลิกองค์กรผู้ใช้น้ า (ร่างข้อ 11 และร่างข้อ 12) 
  2.10.1 เหตุในการเลิกองค์กรผู้ใช้น้ า (ร่างข้อ 11) 
  (1) วัตถุประสงค์ขององค์กรผู้ใช้น้ าก าหนดเวลาส้ินสุดหรือเงื่อนไขของการเลิกไว้ 
  (2) มีจ านวนสมาชิกไม่เพียงพอท่ีจะสามารถด าเนินงานต่อไปได้ 
  (3) มีข้อตกลงกับองค์กรผู้ใช้น้ าอื่นให้มีการรวมองค์กรผู้ใช้น้ าเข้าด้วยกัน 
  (4) ปรากฏข้อเท็จจริงว่าการด าเนินงานหรือภาวะทางการเงินขององค์กรผู้ใช้น้ านั้นเกิดปัญหาและ
สมควรให้มีการเลิกการด าเนินงาน หรือมี เหตุอื่นๆ ซึ่งสมาชิกจ านวนสองในสามขององค์กรผู้ใช้น้ ามีมติให้เลิก
องค์กรผู้ใช้น้ า 
  (5) ไม่มีการด าเนินงานใดในองค์กรผู้ใช้น้ า หรือไม่มีการรายงานผลการด าเนินงานขององค์กรผู้ใช้น้ า
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสองปี 
  2.10.2 การเลิกองค์กรผู้ใช้น้ าโดยเจตนาขององค์กรผู้ใช้น้ า (ร่างข้อ 12 วรรคหนึ่งและวรรคสอง) 
  (1) เมื่อมีเหตุให้เลิกองค์กรผู้ใช้น้ าโดยเจตนาขององค์กรผู้ใช้น้ า (ตามร่างข้อ 11 (1) (2) (3) หรือ (4)) 
ให้องค์กรผู้ใช้น้ าแจ้งต่อนายทะเบียนตามแบบแจ้งการเ ลิกองค์กรผู้ใช้น้ าท้ายกฎกระทรวงนี้ ณ ส านักงาน
ทรัพยากรน้ าแห่งชาติ ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติภาค หรือสถานท่ีท่ีผู้นั้นยื่นค าขอจดทะเบียน ภายใน
สามสิบวันนับแต่วันท่ีมีการเลิกองค์กรผู้ใช้น้ า 
  (2) เมื่อได้รับแจ้งการเลิกองค์กรผู้ใช้น้ าตามวรรคหนึ่ง ให้นายทะเบียนมีค าส่ังเลิกองค์กรผู้ใช้น้ า
และแจ้งค าส่ังดังกล่าวไปยังองค์กรผู้ใช้น้ า 
  2.10.3 การมีค าส่ังเลิกองค์กรผู้ใช้น้ า 
  (1) ในกรณีท่ีนายทะเบียนมีค าส่ังเลิกองค์กรผู้ใช้น้ าด้วยเหตุท่ีไม่มีการด าเนินงานใดในองค์กรผู้ใช้น้ า 
หรือไม่มีการรายงานผลการด าเนินงานขององค์กรผู้ใช้น้ าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสองปี (ตามร่างข้อ 11 (5)) 
ให้แจ้งองค์กรผู้ใช้น้ าทราบเป็นหนังสือพร้อมด้วยเหตุผลและสิทธิอุทธรณ์ ท้ังนี้ ภายในเจ็ดวันนับแต่วันท่ีมีค าส่ัง
ให้เลิกองค์กรผู้ใช้น้ า (ร่างข้อ 12 วรรคสาม) 
  (2) การอุทธรณ์ค าส่ังเลิกองค์กรผู้ใช้น้ า (ร่างข้อ 12 วรรคส่ี วรรคห้า และวรรคหก) 
  การอุทธรณ์ค าส่ังเลิกองค์กรผู้ใช้น้ าให้ท าเป็นหนังสือยื่นต่อนายทะเบียนท่ีท าค าส่ัง ภายในสามสิบวัน
นับแต่วันท่ีได้รับแจ้งค าส่ังเลิกองค์กรผู้ใช้น้ านั้น โดยให้ระบุข้อโต้แย้งท่ีเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายอ้างอิง
ประกอบด้วย 
  การพิจารณาอุทธรณ์ ให้นายทะเบียนพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับ 
ค าอุทธรณ์ ค าวินิจฉัยอุทธรณ์ให้เป็นท่ีสุด และให้น าบทบัญญัติว่าด้วยการอุทธรณ์ค าส่ังทางปกครองตาม
กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับแก่การพิจารณาอุทธรณ์ของนายทะเบียนด้วยโด ย
อนุโลม 
  (3) การปิดประกาศการเลิกองค์กรผู้ใช้น้ า (ร่างข้อ ๑๒ วรรคเจ็ด) 
  เมื่อมีค าส่ังเลิกองค์กรผู้ใช้น้ าตามวรรคสอง หรือเมื่อพ้นก าหนดระยะเวลาอุทธรณ์ค าส่ังเลิกองค์กร
ผู้ใช้น้ า ให้ปิดประกาศการเลิกองค์กรผู้ใช้น้ าดังกล่าวไว้โดยเปิดเผย  ณ ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ 
ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติภาคท่ีองค์กรผู้ใช้น้ านั้นต้ังอยู่ หรือสถานท่ีท่ีผู้นั้นยื่นค าขอจดทะเบียน แล้วแต่กรณี 
หรือด าเนินการโดยวิธีอื่นใดเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ด้วยก็ได้ 
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  2.11 วิธีการแจ้งในรูปแบบอื่น (ร่างข้อ 13 วรรคหนึ่ง) 
  การรายงานผลการด าเนินงานขององค์กรผู้ใช้น้ า การแจ้งการเปล่ียนแปลงแก้ไขหรือเพิ่มเติม
รายละเอียดเกี่ยวกับองค์กรผู้ใช้น้ า หรือการแจ้งการเลิกองค์กรผู้ใช้น้ า องค์กรผู้ใช้น้ าอาจด าเนินการผ่านทาง
ระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือท าเป็นหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ 
ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติภาค หรือสถานท่ีท่ีผู้นั้นยื่นค าขอจดทะเบียนก็ได้ 
  2.12 ข้อผ่อนปรนในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของร่างกฎกระทรวงนี้ (ร่างข้อ 14) 
  โดยท่ีหลักการของมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. 2561 บัญญัติให้หลักเกณฑ์การ
จัดต้ัง ภารกิจ และหน้าท่ีและอ านาจขององค์กรผู้ใช้น้ าในแต่ละลุ่มน้ าให้แตกต่างกันก็ได้ ท้ังนี้ โดยค านึงถึงสภาพ 
อุทกวิทยา สภาพภูมิศาสตร์ ระบบนิเวศ วัฒนธรรม จารีตประเพณี วิถีชีวิตของประชาชนในการใช้น้ าประเภทต่าง  ๆ
และความจ าเป็นในการบริหารจัดการด้วย ร่างข้อ 14 จึงก าหนดให้นายทะเบียนอาจพิจารณายกเว้นหรือก าหนดให้มี
ด าเนินการให้แตกต่างไปจากท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวงนี้ โดยเฉพาะหลักเกณฑ์ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
  (1) หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจ านวนบุคคลท่ีจะขอจดทะเบียนก่อต้ังองค์กรผู้ใช้น้ า (ตามร่างข้อ 4 (2) (ก)) 
  (2) การก าหนดระยะเวลาและวิธีการรายงานผลการด าเนินงานขององค์กรผู้ใช้น้ า (ตามร่างข้อ 9) 
  (3) การแจ้งเปล่ียนแปลงแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายละเอียดอย่างหนึ่งอย่างใดขององค์กรผู้ใช้น้ า (ตามร่าง
ข้อ 10) 
  (4) การแจ้งการเลิกองค์กรผู้ใช้น้ า (ตามร่างข้อ 12) 
  2.13 แบบท้ายร่างกฎกระทรวงนี้ ประกอบด้วย 
  (1) แบบค าขอจดทะเบียนจัดต้ังองค์กรผู้ใช้น้ า 
  (2) หนังสือส าคัญการจดทะเบียนองค์กรผู้ใช้น้ า 
  (3) หนังสือแจ้งการเลิกองค์กรผู้ใช้น้ า 
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ร่างประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการส่ังให้บุคคลซึ่งกักเก็บน้ าไว้ ต้องเฉล่ียน้ า 
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการอุปโภคบริโภคของประชาชนในพื้นท่ี (มาตรา 60 วรรคหนึ่ง) 

 

เอกสารหมายเลข 5 
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ร่าง 
ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี 

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการส่ังให้บุคคลซึ่งกักเก็บน้ าไว้ ต้องเฉล่ียน้ าเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน 
ในการอุปโภคบริโภคของประชาชนในพื้นท่ี  

พ.ศ. .... 
  

 
 โดยท่ีเป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการส่ังให้บุคคลซึ่งกักเก็บน้ าไว้ ต้องเฉล่ียน้ าเพื่อบรรเทา
ความเดือดร้อนในการอุปโภคบริโภคของประชาชนในพื้นท่ีท่ีเกิดภาวะน้ าแล้งอย่างรุนแรง และเพื่อป้องกัน
ปัญหาการแย่งชิงน้ าในพื้นท่ีท่ีเกิดภาวะน้ าแล้งอย่างรุนแรง 
 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๖๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า  
พ.ศ. ๒๕๖๑ นายกรัฐมนตรีออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 
 
 ข้อ ๑ ในประกาศนี้ 
 “แหล่งกักเก็บน้ า” หมายความว่า แหล่งน้ าท่ีมีอยู่ไม่ว่าจะเกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือท่ีมนุษย์สร้างขึ้นมา
เพื่อกักเก็บน้ า ซึ่งอยู่ภายในเขตพื้นท่ีท่ีก าหนดให้เป็นเขตภาวะน้ าแล้งอย่างรุนแรงหรือภายในเขตลุ่มน้ าเดียวกัน 
ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์หรืออยู่ในความครอบครองของบุคคลซึ่งกักเก็บน้ าไว้ 
 “บุคคลซึ่งกักเก็บน้ าไว้” หมายความว่า เจ้าของกรรมสิทธิ์ในน้ าหรือผู้ครอบครองน้ าในแหล่งกักเก็บน้ า 
โดยให้หมายความรวมถึงผู้ให้บริการน้ าประปาท่ีมีแหล่งกักเก็บน้ าด้วย 
 “ผู้เดือดร้อน” หมายความว่า ผู้ได้รับความเดือดร้อนจากการเกิดภาวะน้ าแล้งอย่างรุนแรงในพื้นท่ีท่ี
ก าหนดให้เป็นเขตภาวะน้ าแล้งอย่างรุนแรง 
 “พนักงานเจ้าหน้าท่ี” หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับแต่งต้ังจากนายกรัฐมนตรี ให้ปฏิบัติการตามประกาศ 
 
 ข้อ ๒ ในกรณีท่ีเกิดภาวะน้ าแล้งอย่างรุนแรงในพื้นท่ีท่ีก าหนดให้เป็นเขตภาวะน้ าแล้งอย่างรุนแรงตาม
ประกาศส านักนายกรัฐมนตรีซึ่งออกตามความในมาตรา ๕๘ วรรคหนึ่ง ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีมีหน้าท่ีและ
อ านาจส ารวจตรวจสอบแหล่งกักเก็บน้ า ปริมาณน้ าในแหล่งกักเก็บน้ า และจ านวนผู้เดือดร้อน โดยอาศัยข้อมูล
จากหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง หรือเข้าไปในท่ีดินของบุคคลซึ่งกักเก็บน้ าไว้เพื่อส ารวจตรวจสอบแหล่งกักเก็บน้ า
และปริมาณน้ าในแหล่งกักเก็บน้ าโดยต้องด าเนินการเท่าท่ีจ าเป็น  ท้ังนี้ เพื่อทราบจ านวนแหล่งกักเก็บน้ าและ
ปริมาณน้ าโดยประมาณท่ีจะน ามาพิจารณาส่ังเฉล่ียน้ าให้แก่ผู้เดือดร้อน 
 
 ข้อ ๓ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีทราบข้อมูลตามข้อ ๒ แล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีจัดท าบัญชีเพื่อการ
เฉล่ียน้ าขึ้น โดยอย่างน้อยต้องมีสาระส าคัญเกี่ยวกับจ านวนและรายช่ือของบุคคลซึ่งกักเก็บน้ าไว้ แหล่งกักเก็บ
น้ าและปริมาณน้ าโดยประมาณในแต่ละแหล่งของบุคคลนั้น เพื่อประโยชน์ในการส่ังให้บุคคลซึ่งกักเก็บน้ าไว้ท่ีมี
น้ าเพียงพอท่ีจะน ามาเฉล่ียให้แก่ผู้เดือดร้อนต้องเฉล่ียน้ าให้แก่ผู้เดือดร้อนในพื้นท่ีได้อย่างเหมาะสม ท้ังนี้ ให้
พนักงานเจ้าหน้าท่ีพิจารณาการเฉล่ียน้ าให้สอดคล้องกับแผนจัดการน้ าท่ีกักเก็บไว้เมื่อเกิดภาวะน้ าแล้งตาม
มาตรา ๔๗(๕) ก่อน แล้วจึงพิจารณาการเฉล่ียน้ าจากแหล่งกักเก็บน้ าอื่นต่อไป โดยต้องพิจารณาเฉล่ียน้ าให้ได้ใน
อัตราส่วนท่ีเหมาะสมและเพียงพอต่อการด ารงชีพของผู้เดือดร้อนในช่วงท่ีเกิดภาวะน้ าแล้งอย่างรุนแรงด้วย 
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 ข้อ ๔ ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีมีอ านาจส่ังให้บุคคลซึ่งกักเก็บน้ าไว้ต้องเฉล่ียน้ าให้แก่ผู้เดือดร้อนตาม
หลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในข้อ ๓ โดยพนักงานเจ้าหน้าท่ีต้องค านึงถึงวิธีการสูบน้ าหรือล าเลียงน้ าจากแหล่ง 
กักเก็บน้ า การบรรจุน้ า หรือการขนส่งและระยะทางในการขนส่ง เพื่อการน าน้ าไปใช้อุปโภคบริโภคด้วยวิธีการ
ท่ีเหมาะสมในแต่ละพื้นท่ีด้วย และต้องด าเนินการให้เกิดการสูญเสียน้ าและผลกระทบต่อคุณภาพน้ าน้อยท่ีสุด 
ท้ังนี้ เมื่อบุคคลซึ่งกักเก็บน้ าไว้ได้ท าการเฉล่ียน้ าแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีบันทึกการเฉล่ียน้ าโดยระบุวัน เวลา 
และสถานท่ีท่ีท าการเฉล่ียน้ าและปริมาณน้ าท่ีมีการเฉล่ียในแต่ละครั้งอย่างชัดเจน รวมถึงแหล่งท่ีมาของน้ าและ
ท่ีต้ังของแหล่งน้ าด้วย เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาก าหนดค่าทดแทน และให้บุคคลซึ่งกักเก็บน้ าไว้รับรอง
บันทึกดังกล่าวพร้อมท้ังขอรับค่าทดแทนจากการที่ต้องสูญเสียน้ ามาพร้อมกันด้วย  
 การออกค าส่ังของพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามวรรคหนึ่ง ให้ท าเป็นหนังสือระบุรายละเอียดและเหตุผลในการ
ออกค าส่ังอย่างชัดเจน เพื่อให้บุคคลซึ่งกักเก็บน้ าไว้ปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องและทราบถึงสิทธิท่ีจะได้รับ
ค่าทดแทนจากการที่ต้องสูญเสียน้ าท่ีกักเก็บไว้ด้วย 
 
 ข้อ ๕ การส่ังให้เฉล่ียน้ าตามประกาศนี้ พนักงานเจ้าหน้าท่ีอาจส่ังให้บุคคลซึ่งกักเก็บน้ าไว้ต้องเฉล่ียน้ า
ให้แก่หน่วยงานของรัฐดังต่อไปนี้ เพื่อประโยชน์ในการน าน้ าในแหล่งกักเก็บน้ ามาผลิตเป็นน้ าประปาก็ได้ 
 (๑) การประปานครหลวงหรือการประปาส่วนภูมิภาค (แล้วแต่กรณี) เพื่อน าน้ านั้นมาผลิตเป็น
น้ าประปาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการอุปโภคบริโภคของประชาชนในพื้นท่ีท่ีเกิดภาวะน้ าแล้งอย่างรุนแรง
ในเขตพื้นท่ีให้บริการน้ าประปา 
 (๒) หน่วยงานของรัฐอื่นท่ีได้รับมอบหมาย เพื่อน าน้ านั้นมาผลิตเป็นน้ าประปาเพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนในการอุปโภคบริโภคของประชาชนในพื้นท่ีท่ีเกิดภาวะน้ าแล้งอย่างรุนแรง นอกเขตพื้นท่ีให้บริการ
น้ าประปา  
 ในการนี้ ให้หน่วยงานของรัฐตามวรรคหนึ่ง เป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการจ่ายค่าทดแทนให้แก่
บุคคลซึ่งกักเก็บน้ าไว้ที่ต้องสูญเสียน้ าท่ีกักเก็บไว้ และให้มีสิทธิได้รับประโยชน์จากการให้บริการน้ าประปาตาม
อัตราท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการนั้น หรือตามอัตราท่ีคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติก าหนด 
 
 ข้อ ๖ การเฉล่ียน้ าตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดไว้ในประกาศนี้ ให้มีระยะเวลาด าเนินการ
จนกว่าจะมีการประกาศยกเลิกเขตภาวะน้ าแล้งอย่างรุนแรงในพื้นท่ีนั้น หรือมีการเปล่ียนแปลงประกาศ
ดังกล่าว 
 
 ข้อ ๗ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศยกเลิกหรือ
เปล่ียนแปลง 

 
ประกาศ ณ วันท่ี        พ.ศ. ....  

 
 

นายกรัฐมนตรี 
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บันทึกวิเคราะห์สรุป 
สาระส าคัญของร่างประกาศส านักนายกรัฐมนตรี 

เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการสั่งให้บุคคลซ่ึงกักเก็บน  าไว้ ต้องเฉลี่ยน  าเพือ่บรรเทาความเดือดร้อน 
ในการอุปโภคบริโภคของประชาชนในพื นที่  

พ.ศ. .... 
  

 
1. หลักการและเหตุผล 
 โดยท่ีมาตรา 60 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. 2561 บัญญัติให้มีการก าหนด
หลักการและวิธีการเพื่อส่ังใหบุ้คคลซึ่งกักเก็บน้ าไว้ ต้องเฉล่ียน้ าเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการอุปโภคบริโภค
ของประชาชน ในกรณีท่ีมีการประกาศเขตภาวะน้ าแล้งอย่างรุนแรง จึงจ าเป็นต้องออกประกาศฉบับนี้  
 
2. สาระส าคัญ 

 2.2 ก าหนดบทนิยาม (ร่างข้อ 1)  
 ก าหนดบทนิยามศัพท์ ค าว่า “แหล่งกักเก็บน้ า” “บุคคลซึ่งกักเก็บน้ าไว้” “ผู้เดือดร้อน” และค าว่า 
“พนักงานเจ้าหน้าท่ี” ขึ้นใช้บังคับ เพื่อให้เกิดความชัดเจนว่าจะน าน้ ามาจากแหล่งใดบ้าง ผู้ใดถือเป็นผู้ได้รับ
ความเดือดร้อน และผู้ใดถือเป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ีท่ีมีอ านาจส่ังให้เฉล่ียน้ าตามประกาศฉบับนี้  

 2.2 อ านาจในการส ารวจแหล่งกักเก็บน้ าและปริมาณน้ า (ร่างข้อ 2)  
 เมื่อมีการประกาศก าหนดเขตภาวะน้ าแล้งอย่างรุนแรงตามมาตรา 58 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
ทรัพยากรน้ า พ.ศ. 2561 พนักงานเจ้าหน้าท่ีซึ่งได้รับแต่งต้ังให้มีอ านาจส่ังให้เฉล่ียน้ าตามประกาศนี้ มีหน้าท่ีและ
อ านาจส ารวจตรวจสอบแหล่งกักเก็บน้ า ปริมาณน้ าในแหล่งกักเก็บน้ า และจ านวนผู้ได้รับความเดือดร้อน รวมถึงมี
หน้าท่ีและอ านาจเข้าไปในท่ีดินของบุคคลซึ่งกักเก็บน้ าไว้เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น เพื่อเป็นข้อมูลในการ
พิจารณาส่ังเฉล่ียน้ าให้แก่ผู้เดือดร้อน 

 2.3 การท าบัญชีเพื่อการเฉล่ียน้ า (ร่างข้อ 3) 
 เมื่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีได้ข้อมูลเพื่อการเฉล่ียน้ าแล้ว ให้จัดท าบัญชีเพื่อการเฉล่ียน้ าขึ้นมา โดยอย่างน้อย
ต้องมีสาระส าคัญ คือ จ านวนและรายช่ือผู้ซึ่งกักเก็บน้ าไว้ แหล่งกักเก็บน้ าและปริมาณน้ า และการเฉล่ียน้ าต้อง
สอดคล้องกับแผนการจัดการน้ าท่ีกักเก็บไว้เมื่อเกิดภาวะน้ าแล้งก่อน แล้วจึงพิจารณาเฉล่ียน้ าจากแหล่งอื่น
ต่อไป  

 2.4 ข้อพิจารณาในการเฉล่ียน้ าและการเก็บข้อมูลเพื่อก าหนดค่าทดแทน (ร่างข้อ 4)  
  2.4.1 ในการพิจารณาเฉล่ียน้ า ใหพ้นักงานเจ้าหน้าท่ีพึงค านึงถึงวิธีการสูบน้ าหรือล าเลียงน้ าจาก
แหล่งกักเก็บน้ า การบรรจุน้ า หรือการขนส่งและระยะทางในการขนส่ง เพื่อการน าน้ าไปใช้อุปโภคบริโภคด้วย
วิธีการท่ีเหมาะสมในแต่ละพื้นท่ีด้วย และต้องด าเนินการให้เกิดการสูญเสียน้ าและผลกระทบต่อคุณภาพน้ าน้อย
ท่ีสุด 
  2.4.1 พนักงานเจ้าหน้าท่ีต้องบันทึกการเฉล่ียน้ าโดยระบุวัน เวลา และสถานท่ีท่ีท าการเฉล่ียน้ า
และปริมาณน้ าท่ีมีการเฉล่ียในแต่ละครั้ง และแหล่งท่ีมาของน้ าและท่ีต้ังของแหล่งน้ า เพื่อประโยชน์ในการ
พิจารณาก าหนดค่าทดแทน และให้บุคคลซึ่งกักเก็บน้ าไว้รับรองบันทึกดังกล่าวและขอรับค่าทดแทนจากการท่ี
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ต้องสูญเสียน้ ามาพร้อมกันด้วย เพื่อเกิดความชัดเจนในการขอรับค่าทดแทนและหลีกเล่ียงข้อโต้แย้งท่ีอาจ
เกิดขึ้น 

  2.4.3 การออกค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้ท าเป็นหนังสือระบุรายละเอียดและเหตุผล
ในการออกค าส่ังอย่างชัดเจน เพื่อให้บุคคลซึ่งกักเก็บน้ าไว้ปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องและทราบถึงสิทธิท่ีจะได้รับ 
ค่าทดแทนจากการที่ต้องสูญเสียน้ าท่ีกักเก็บไว้  

 2.5 หน่วยงานของรัฐท่ีอาจได้รับการเฉล่ียน้ า (ร่างข้อ 5)  
 รัฐวิสาหกิจท่ีมีขอบวัตถุประสงค์ในการให้บริการน้ าประปาแก่ประชาชน ได้แก่ การประปานครหลวง
หรือการประปาส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานของรัฐอื่นท่ีมีภารกิจในการให้บริการน้ าประปาแก่ประชาชน อาจได้รับ
การเฉล่ียน้ าเพื่อน าน้ านั้นมาผลิตเป็นน้ าประปาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการอุปโภคบริโภคของประชาชน 
ในพื้นท่ีท่ีเกิดภาวะน้ าแล้งอย่างรุนแรงได้ โดยให้หน่วยงานของรัฐดังกล่าวมีหน้าท่ีจ่ายค่าทดแทนให้แก่บุคคลซึ่ง
กักเก็บน้ าไว้ท่ีต้องสูญเสียน้ าท่ีกักเก็บไว้ ตามอัตราท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายซึ่งก าหนดขอบวัตถุประสงค์หรือ
ภารกิจของหน่วยงานของรัฐนั้นได้ก าหนดไว้ หรือตามอัตราท่ีคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติก าหนด 

 2.6 ระยะเวลาการเฉล่ียน้ า (ร่างข้อ 6)  
 การส่ังใหเ้ฉล่ียน้ าตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดไว้ในประกาศนี้ ใหม้ีระยะเวลาด าเนินการจนกว่า
จะมีการออกประกาศยกเลิกเขตภาวะน้ าแล้งอย่างรุนแรงในพื้นท่ีนั้น หรือมีการเปล่ียนแปลงประกาศดังกล่าว
ซึ่งมีผลท าให้ไม่ต้องมีการเฉล่ียน้ าอีกต่อไป  

 2.7 วันใช้บังคับ (ร่างข้อ 7)  
 ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป จนกว่าจะมีการออกประกาศยกเลิก
ประกาศฉบับนี้ หรือเปล่ียนแปลงระยะเวลาการใช้บังคับตามประกาศฉบับนี้  
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ร่างกฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดค่าทดแทนแก่บุคคลซึ่งกักเก็บน้ าไว้ ต้องสูญเสียน้ า 
ท่ีกักเก็บไว้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการอุปโภคบริโภคของประชาชนในพื้นท่ี (มาตรา 60 วรรคสอง) 

 
  

เอกสารหมายเลข 6 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดค่าทดแทน 

แก่บุคคลซึ่งกักเก็บน้ าไว้ ต้องสูญเสียน้ าท่ีกักเก็บไว้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน 
ในการอุปโภคบริโภคของประชาชนในพื้นท่ี 

พ.ศ. …. 
   

 
หลักการ 

 
 ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดค่าทดแทนแก่บุคคลซึ่งกักเก็บน้ าไว้ ท่ีต้องสูญเสียน้ าท่ีกักเก็บไว้เพื่อ
บรรเทาความเดือดร้อนในการอุปโภคบริโภคของประชาชนในพื้นท่ีท่ีเกิดภาวะน้ าแล้งอย่างรุนแรง 

 
เหตุผล 

 
 โดยท่ีมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. ๒๕๖๑ บัญญัติให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีมีอ านาจ
ส่ังให้บุคคลซึ่งกักเก็บน้ าไว้ต้องเฉล่ียน้ าเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการอุปโภคบริโภคของประชาชนในพื้นท่ีท่ี
เกิดภาวะน้ าแล้งอย่างรุนแรง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีนายกรัฐมนตรีประกาศก าหนด ในกรณีเช่นว่านี้ใ ห้ 
ผู้กักเก็บน้ าดังกล่าวมีสิทธิได้รับค่าทดแทนจากการท่ีต้องสูญเสียน้ าท่ีกักเก็บไว้  โดยหลักเกณฑ์และวิธีการ
ก าหนดค่าทดแทน ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง เพื่อเป็นการชดใช้และเยียวยาให้แก่ผู้ท่ีต้องสูญเสีย
น้ าท่ีกักเก็บไว้ และเพื่อป้องกันปัญหาการแย่งชิงน้ าในพื้นท่ีท่ีเกิดภาวะน้ าแล้งอย่างรุนแรง ท้ังนี้ การจ่ายค่า
ทดแทนดังกล่าวให้ค านึงถึงความเสียหายตามความเป็นจริงและความเป็นธรรม  จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
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ร่าง 
กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ 

ก าหนดค่าทดแทนแก่บุคคลซึ่งกักเก็บน้ าไว้ ต้องสูญเสียน้ าท่ีกักเก็บไว้ 
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการอุปโภคบริโภคของประชาชนในพื้นท่ี  

พ.ศ. .... 
   

 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๖๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า 
พ.ศ. ๒๕๖๑ นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 
 
 ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้ 
 “แหล่งกักเก็บน้ า” หมายความว่า แหล่งน้ าท่ีมีอยู่ไม่ว่าจะเกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือท่ีมนุษย์สร้างขึ้นมา
เพื่อกักเก็บน้ า ซึ่งอยู่ภายในเขตพื้นท่ีท่ีก าหนดให้เป็นเขตภาวะน้ าแล้งอย่างรุนแรงหรือภายในเขตลุ่มน้ าเดียวกัน 
ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์หรืออยู่ในความครอบครองของบุคคลซึ่งกักเก็บน้ าไว้ 
 “บุคคลซึ่งกักเก็บน้ าไว้” หมายความว่า เจ้าของกรรมสิทธิ์ในน้ าหรือผู้ครอบครองน้ าในแหล่งกักเก็บน้ า 
โดยให้หมายความรวมถึงผู้ให้บริการน้ าประปาท่ีมีแหล่งกักเก็บน้ าด้วย 
 “ผู้สูญเสียน้ า” หมายความว่า บุคคลซึ่งกักเก็บน้ าไว้ท่ีต้องสูญเสียน้ าท่ีกักเก็บไว้ตามค าส่ังของพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีท่ีส่ังใหต้้องเฉล่ียน้ าเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการอุปโภคบริโภคของประชาชนในพื้นท่ีท่ีเกิดภาวะ
น้ าแล้งอย่างรุนแรง 
 “ค่าทดแทน” หมายความว่า เงินค่าทดแทนความสูญเสียหรือความเสียหายท่ีจ่ายให้แก่ผู้สูญเสียน้ า 
 “หน่วยงานผู้รับผิดชอบ” หมายความว่า หน่วยงานต้นสังกัดของพนักงานเจ้าหน้าท่ี หรือหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบในการจ่ายค่าทดแทนให้แก่บุคคลซึ่งกักเก็บน้ าไว้ท่ีต้องสูญเสียน้ าท่ีกักเก็บไว้ตามประกาศส านัก
นายกรัฐมนตรีซึ่งออกตามความในมาตรา ๖๐ วรรคหนึ่ง  
 “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการพิจารณาก าหนดค่าทดแทนแก่ผู้สูญเสียน้ า 
 “พนักงานเจ้าหน้าท่ี” หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับแต่งต้ังจากนายกรัฐมนตรี ให้ปฏิบัติการตามประกาศ
ส านักนายกรัฐมนตรีซึ่งออกตามความในมาตรา ๖๐ วรรคหนึ่ง ในกรณีท่ีเกิดภาวะน้ าแล้งอย่างรุนแรง 
 
 ข้อ ๒ เมื่อได้มีประกาศยกเลิกเขตภาวะน้ าแล้งอย่างรุนแรงในพื้นท่ีท่ีได้มีการเฉล่ียน้ าแล้ว ให้มีการ
ตรวจสอบปริมาณน้ าท่ีผู้สูญเสียน้ าต้องสูญเสียไปเพื่อการก าหนดค่าทดแทนตามกฎกระทรวงนี้โดยไม่ชักช้า 
โดยให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีและผู้สูญเสียน้ าร่วมกันตรวจสอบจากบันทึกการเฉล่ียน้ าท่ีมีการรับรองและขอรับค่า
ทดแทนจากการท่ีต้องสูญเสียน้ า ตามท่ีได้ด าเนินการตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรีซึ่งออกตามความใน
มาตรา ๖๐ วรรคหนึ่ง 
 
 ข้อ ๓ เมื่อทราบปริมาณน้ าและการขอรับค่าทดแทนตามท่ีได้ด าเนินการตามข้อ ๒ แล้ว ให้พนักงาน
เจ้าหน้าท่ีรายงานต่อเลขาธิการส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติภายในเจ็ดวันนับแต่วันท่ีได้ด าเนินการตามข้อ ๒ 
แล้วเสร็จ เพื่อให้เลขาธิการส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติหรือผู้ท่ีเลขาธิการส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ
มอบหมายแต่งต้ังคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งโดยไม่ชักช้า เพื่อพิจารณาก าหนดค่าทดแทนให้แก่ผู้สูญเสียน้ า 
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 คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งให้มีจ านวนไม่น้อยกว่าห้าคน โดยให้แต่งต้ังจากข้าราชการหรือเจ้าพนักงาน
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามกฎหมายว่าด้วยทรัพยากรน้ า 
หรือเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานผู้รับผิดชอบซึ่งปฏิบัติหน้าท่ีอยู่ในพื้นท่ีท่ีได้มีการเฉล่ียน้ า ผู้แทนจากภาคเอกชนท่ีมี
ภูมิล าเนาอยู่ในพื้นท่ีท่ีได้มีการเฉล่ียน้ า โดยจ านวนนี้ให้มีสัดส่วนจากภาครัฐและภาคเอกชนเท่ากัน และให้เลือก
กันเองคนหนึ่งท าหน้าท่ีประธานกรรมการ และให้ข้าราชการส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติหรือข้าราชการ
ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติภาค แล้วแต่กรณี ซึ่งด ารงต าแหน่งต้ังแต่ระดับช านาญการขึ้นไป จ านวนหนึ่งคน 
เป็นกรรมการและเลขานุการ ท้ังนี้ กรรมการท่ีได้รับแต่งต้ังต้องไม่มีส่วนได้เสียในเรื่องดังกล่าว 
 การรายงานตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามแบบท่ีเลขาธิการส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติก าหนด 
 
 ข้อ ๔ ให้คณะกรรมการมีหน้าท่ีและอ านาจพิจารณาก าหนดค่าทดแทนให้แก่ผู้สูญเสียน้ า โดยต้อง
ด าเนินการตามหน้าท่ีและอ านาจให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับแต่งต้ัง และให้
คณะกรรมการมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้สูญเสียน้ าทราบด้วย โดยส่งทางไปรษณีย์ตอบรับ และให้แจ้ง
ด้วยว่า ให้มารับเงินค่าทดแทนต่อหน่วยงานผู้รับผิดชอบภายในระยะเวลาท่ีก าหนด แต่ต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหกสิบวัน หากไม่ติดต่อรับเงินค่าทดแทนภายในก าหนดระยะเวลาดังกล่าวจะด าเนินการ
วางเงินค่าทดแทนต่อศาลหรือส านักงานวางทรัพย์ หรือฝากไว้กับธนาคารออมสิน 
 ในการปฏิบัติตามหน้าท่ีและอ านาจตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการอาจเชิญพนักงานเจ้าหน้าท่ี ผู้สูญเสียน้ า 
เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง หรือบุคคลอื่นใดมาแสดงความคิดเห็น ช้ีแจง หรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานท่ีเกี่ยวข้อง
เพื่อประกอบการพิจารณาได้ 
 
 ข้อ ๕ ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการท้ังหมด
จึงจะเป็นองค์ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้กรรมการท่ีมาประชุม
เลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งขึ้นท าหน้าท่ีแทน 
 มติท่ีประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการท่ีไม่เห็นด้วยกับมติท่ีประชุมอาจท าความเห็นแย้งมติท่ีประชุม
รวมไว้ในความเห็นของคณะกรรมการ 
 
 ข้อ ๖ ผู้สูญเสียน้ ามีสิทธิได้รับค่าทดแทนตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
 หลักเกณฑ์การก าหนดค่าทดแทน ประกอบด้วยสองส่วน คือ 
 (๑) ค่าทดแทนขั้นต้น ให้พิจารณาจากต้นทุนการได้มาซึ่งน้ า ดังนี้ 
  (ก) แหล่งท่ีมาของน้ า เช่น น้ าดิบท่ีเก็บจากแม่น้ าล าคลอง น้ าฝนท่ีกักเก็บไว้ในช่วงฤดูฝน  
น้ าชลประทาน น้ าบาดาล หรือน้ าประปาท่ีกักเก็บไว้ 
  (ข) ท่ีต้ังของแหล่งน้ า เช่น ต้ังอยู่ในหรือนอกเขตชลประทาน ต้ังอยู่ในพื้นท่ี เขตวิกฤตการณ์ 
น้ าบาดาล ต้ังอยู่ในพื้นท่ีมีน้ าประปา 
 (๒) ค่าขาดประโยชน์ของการไม่ได้ใช้น้ า เพื่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ หรือวิถีชีวิตประจ าวัน 
 หลักเกณฑ์การก าหนดค่าทดแทนตาม (๑) และ (๒) ใช้เพื่อประโยชน์ในการก าหนดคุณลักษณะของ 
ผู้สูญเสียน้ าและการรับรู้ต้นทุนการได้มาซึ่งน้ าของผู้สูญเสียน้ า 
 
 ข้อ ๗ การก าหนดค่าทดแทน ให้คณะกรรมการพิจารณาก าหนดค่าทดแทนจากเงินท่ีค านวณได้ 
ดังต่อไปนี้ 
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 (๑) การก าหนดค่าทดแทนขั้นต้น ให้ก าหนดในอัตราการจ่ายค่าน้ าตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย
การชลประทานหลวง กฎหมายว่าด้วยน้ าบาดาล กฎหมายว่าด้วยการประปานครหลวง หรือกฎหมายว่าด้วย
การประปาส่วนภูมิภาค ตามแหล่งท่ีมาของน้ าและท่ีต้ังของแหล่งน้ า ณ เวลาท่ีได้มีการเฉล่ียน้ า หรือตามอัตราท่ี
คณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติก าหนด 
 (๒) การก าหนดค่าขาดประโยชน์ของการไม่ได้ใช้น้ า (ถ้ามี) ให้ก าหนดในอัตราท่ีค านวณได้ตามความ
เป็นจริงและเป็นธรรม 
 
 ข้อ ๘ ในกรณีท่ีผู้สูญเสียน้ าเห็นว่าตนได้รับความสูญเสียหรือความเสียหายเกินกว่าท่ีค านวณได้ตามข้อ ๗ 
ให้ยื่นค าขอรับค่าทดแทนเพิ่มเติมพร้อมท้ังแสดงเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอต่อคณะกรรมการ
ภายในก าหนดสิบห้าวันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการ โดยค าขอรับค่าทดแทน
เพิ่มเติมให้เป็นไปตามแบบท่ีเลขาธิการส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติก าหนด 
 เมื่อได้พิจารณาค าขอรับค่าทดแทนเพิ่มเติมและเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอดังกล่าวแล้ว 
ใหค้ณะกรรมการมีค าวินิจฉัยเป็นหนังสือก าหนดค่าทดแทนเพิ่มเติมให้ท้ังหมดหรือแต่บางส่วน หรือปฏิเสธการ
ก าหนดค่าทดแทนเพิ่มเติมท้ังหมดก็ได้ โดยในค าวินิจฉัยนั้นจะต้องจัดให้มีเหตุผล ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุน
ในการใช้ดุลพินิจ โดยถ้าเป็นกรณีมีค าวินิจฉัยให้ก าหนดค่าทดแทนเพิ่มเติมให้ท้ังหมดหรือแต่บางส่วน  
ในค าวินิจฉัยจะต้องระบุถึงจ านวนเงินท่ีชัดเจนและวิธีการค านวณจ านวนเงินดังกล่าวด้วย 
 ท้ังนี้ ให้คณะกรรมการพิจารณาค าขอรับค่าทดแทนเพิ่มเติมให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีได้
รับค าขอรับค่าทดแทนเพิ่มเติม และให้น าความในข้อ ๔ มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม 
 
 ข้อ ๙ การพิจารณาก าหนดค่าทดแทนเพิ่มเติมตามข้อ ๘ ให้คณะกรรมการพิจารณาจากการบรรเทา
ความสูญเสียหรือความเสียหายท่ีผู้สูญเสียน้ าได้ด าเนินการหรือพยายามด าเนินการไปแล้วโดยมีค่าใช้จ่าย หรือ
เหตุปัจจัยอื่นท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร เช่น ขนาดและลักษณะของความสูญเสียหรือความเสียหายท่ีเกิดขึ้นแก่ 
ผู้สูญเสียน้ า ค่าใช้จ่ายในการบ าบัดน้ าเพื่อให้น าน้ าหมุนเวียนกลับมาใช้ได้อีก ค่าใช้จ่ายอื่นนอกเหนือจาก  
ค่าขาดประโยชน์ของการไม่ได้ใช้น้ า 
 
 ข้อ ๑๐ การจ่ายค่าทดแทนตามกฎกระทรวงนี้ ใหห้น่วยงานผู้รับผิดชอบจ่ายค่าทดแทนให้แก่ผู้สูญเสียน้ า 
โดยให้ใช้เงินจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ท้ังนี้ 
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
 ในการขอรับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือ
จ าเป็นตามวรรคหนึ่ง ให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบด าเนินการโดยขอท าความตกลงกับส านักงบประมาณโดยตรง 

 
 

ให้ไว้ ณ วันท่ี     พ.ศ. .... 
 
 

นายกรัฐมนตรี 
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บันทึกวิเคราะห์สรุป 
สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดค่าทดแทนแก่บุคคลซ่ึงกักเก็บน  าไว้ 

ต้องสูญเสียน  าที่กักเก็บไว้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการอุปโภคบริโภคของประชาชนในพื นที่ 
พ.ศ. .... 

  
 
1. หลักการและเหตุผล 
 โดยท่ีมาตรา 60 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. 2561 บัญญัติให้มีการก าหนดค่า
ทดแทนให้แก่ผู ้กักเก็บน้ าไว้ซึ ่งต้องสูญเสียน้ าเพื ่อบรรเทาความเดือดร้อนในการอุปโภคบริโภคของ
ประชาชนในกรณีที่มีการประกาศเขตภาวะน้ าแล้งอย่างรุนแรง ตามความเป็นจริงและความเป็นธรรม จึง
จ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงฉบับนี้ 
 
2. สาระส าคัญ 

 2.1 ก าหนดบทนิยาม (ร่างขอ้ 1)  
 ก าหนดบทนิยามศัพท์ ค าว่า “แหล่งกักเก็บน้ า” “บุคคลซึ่งกักเก็บน้ าไว้” “ผู้สูญเสียน้ า” “ค่าทดแทน” 
“หน่วยงานผู้รับผิดชอบ” “คณะกรรมการ” และค าว่า “พนักงานเจ้าหน้าท่ี” ขึ้นใช้บังคับ เพื่อยึดโยงกับ
ประกาศส านักนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการส่ังให้บุคคลซึ่งกักเก็บน้ าไว้ต้องเฉล่ียน้ าเพื่อบรรเทา
ความเดือดร้อนในการอุปโภคบริโภคของประชาชน และเพื่อใหเ้กิดความชัดเจนว่าผู้ใดเป็นผู้สูญเสียน้ าซึ่งมีสิทธิ
ได้รับค่าทดแทน และหน่วยงานใดเป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการจ่ายค่าทดแทน  

 2.2 การตรวจสอบปริมาณน้ าท่ีได้เฉล่ีย เพื่อก าหนดค่าทดแทน (ร่างข้อ 2) 
 เมื่อมีการประกาศยกเลิกเขตภาวะน้ าแล้งอย่างรุนแรง พนักงานเจ้าหน้าท่ีและผู้สูญเสียน้ าต้องร่วมกัน
ตรวจสอบปริมาณน้ าท่ีผู้สูญเสียน้ าต้องสูญเสียไปเพื่อการก าหนดค่าทดแทนโดยไม่ชักช้า โดยพิจารณาจาก
บันทึกการเฉล่ียน้ า 

 2.3 การแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาก าหนดค่าทดแทน (ร่างข้อ 3) 
 พนักงานเจ้าหน้าท่ีต้องรายงานข้อมูลปริมาณน้ าและการขอรับค่าทดแทนแก่เลขาธิการส านักงาน
ทรัพยากรน้ าแห่งชาติภายในเจ็ดวันนับแต่ได้ด าเนินการตรวจสอบปริมาณน้ าที่ได้มีการเฉลี่ยแล้วเสร็จ และ
ให้เลขาธิการส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาก าหนดค่าทดแทนการสูญเสียน้ า
โดยไม่ชักช้า โดยให้องค์ประกอบของคณะกรรมการมาจากเจ้าหน้าที่ภาครัฐในส่วนที่เกี ่ยวข้องและ
ภาคเอกชนในสัดส่วนที่เท่ากัน และให้ข้าราชการส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติหรือข้าราชการส านักงาน
ทรัพยากรน้ าแห่งชาติภาค แล้วแต่กรณี จ านวนหนึ่งคน เป็นกรรมการและเลขานุการ  

 2.4 หน้าท่ีและอ านาจของคณะกรรมการ (ร่างข้อ 4)  
  2.4.1 คณะกรรมการพิจารณาก าหนดค่าทดแทน ต้องพิจารณาด าเนินการก าหนดค่าทดแทน
ให้แก่ผู้สูญเสียน้ าให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับแต่งต้ัง และต้องแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้สูญเสียน้ า
ทราบด้วย พร้อมท้ังแจ้งให้ทราบถึงก าหนดเวลาในการมาติดต่อรับเงินค่าทดแทนต่อหน่วยงานผู้รับผิดชอบ  
แต่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหกสิบวัน หากไม่ติดต่อรับเงินค่าทดแทนภายในก าหนดระยะเวลา
ดังกล่าวจะด าเนินการวางเงินค่าทดแทนต่อศาลหรือส านักงานวางทรัพย์ หรือฝากไว้กับธนาคารออมสิน 
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  2.4.2 ในการพิจารณาก าหนดค่าทดแทนให้แก่ผู้สูญเสียน้ า คณะกรรมการอาจเชิญพนักงาน
เจ้าหน้าท่ี ผู้สูญเสียน้ า เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง หรือบุคคลอื่นใดมาแสดงความคิดเห็น ช้ีแจง หรือให้ส่งเอกสาร
หรือหลักฐานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาได้ 

 2.5 องค์ประชุมและมติท่ีประชุม (ร่างข้อ 5)  
 องค์ประชุมให้ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการท้ังหมด และมติท่ีประชุม
ให้ถือเสียงข้างมาก ส่วนกรรมการท่ีไม่เห็นด้วยกับมติท่ีประชุมอาจท าความเห็นแย้งมติท่ีประชุมรวมไว้ใน
ความเห็นของคณะกรรมการได้ 

 2.6 หลักเกณฑ์การก าหนดค่าทดแทน (ร่างข้อ 6 และร่างข้อ 7) 
  2.6.1 การก าหนดค่าทดแทนต้องพิจารณาจากต้นทุนการได้มาซึ่งน้ าโดยพิจารณาจากแหล่งท่ีมา
ของน้ าและท่ีต้ังของแหล่งน้ า (ค่าทดแทนขั้นต้น) และค่าขาดประโยชน์ของการไม่ได้ใช้น้ าเพื่อกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ หรือวิถีชีวิตประจ าวัน 
  2.6.2 คณะกรรมการพิจารณาก าหนดค่าทดแทนต้องพิจารณาก าหนดค่าทดแทนขั้นต้นโดย
พิจารณาจากอัตราการจ่ายค่าน้ าท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายเฉพาะ หรือตามอัตราท่ีคณะกรรมการทรัพยากรน้ า
แห่งชาติก าหนด และให้พิจารณาก าหนดค่าขาดประโยชน์ของการไม่ได้ใช้น้ าตามความเป็นจริงและเป็นธรรม 

 2.7 การขอรับค่าทดแทนเพิ่มเติมและการพิจารณาก าหนดค่าทดแทนเพิ่มเติม (ร่างข้อ 8 และร่างข้อ 9) 
  2.7. หากผู้สูญเสียน้ าเห็นว่าตนได้รับความสูญเสียหรือความเสียหายเกินกว่าท่ีคณะกรรมการ
พิจารณาก าหนดค่าทดแทนค านวณได้ บุคคลดังกล่าวอาจยื่นค าขอรับค่าทดแทนเพิ่มเติมพร้อมท้ังแสดงเอกสาร
หลักฐานประกอบการยื่นค าขอต่อคณะกรรมการภายในก าหนดสิบห้าวันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้งผลการพิจารณา
ของคณะกรรมการ ท้ังนี้ คณะกรรมการพิจารณาก าหนดค่าทดแทนต้องพิจารณาค าขอรับค่าทดแทนเพิ่มเติมให้
แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับค าขอรับค่าทดแทนเพิ่มเติม โดยอาจพิจารณาก าหนดค่าทดแทน
เพิ่มเติมให้ท้ังหมดหรือแต่บางส่วน หรือปฏิเสธการก าหนดค่าทดแทนเพิ่มเติมท้ังหมดก็ได้  
  2.7.2 การพิจารณาก าหนดค่าทดแทนเพิ่มเติม ให้คณะกรรมการพิจารณาจากการบรรเทาความ
สูญเสียหรือความเสียหายท่ีผู้สูญเสียน้ าได้ด าเนินการหรือพยายามด าเนินการไปแล้วโดยมีค่าใช้จ่าย หรือเหตุ
ปัจจัยอื่นท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร เช่น ขนาดและลักษณะของความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น
แก่ผู้สูญเสียน้ า ค่าใช้จ่ายในการบ าบัดน้ าเพื่อให้น าน้ าหมุนเวียนกลับมาใช้ได้อีก  

 2.8 ท่ีมาของเงินค่าทดแทน (ร่างข้อ 10)  
 ค่าทดแทนตามกฎกระทรวงนี้ให้ใช้เงินจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบกลาง รายการเงินส ารอง
จ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ท้ังนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ โดยให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการโดยขอท าความตกลงกับส านักงบประมาณโดยตรง 
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ร่างกฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดค่าทดแทนการใช้ท่ีดินหรือส่ิงก่อสร้าง และชดเชย 
ความเสียหายแก่ทรัพย์สินของเจ้าของหรือผู้ครอบครองท่ีดินหรือส่ิงก่อสร้างจากการใช้ท่ีดินหรือ  

ส่ิงก่อสร้างเพื่อการป้องกันและแก้ไขภาวะน้ าแล้งและภาวะน้ าท่วม (มาตรา 67 วรรคสาม) 
 
  

เอกสารหมายเลข 7 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ 

ก าหนดค่าทดแทนการใช้ท่ีดินหรือส่ิงก่อสร้าง และชดเชยความเสียหายแก่ทรัพย์สิน 
ของเจ้าของหรือผู้ครอบครองท่ีดินหรือส่ิงก่อสร้างจากการใช้ท่ีดินหรือส่ิงก่อสร้าง 

เพื่อการป้องกันและแก้ไขภาวะน้ าแล้งและภาวะน้ าท่วม  
พ.ศ. …. 

   
 

หลักการ 
 
 ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดค่าทดแทนการใช้ท่ีดินหรือส่ิงก่อสร้าง และชดเชยความเสียหาย
แก่ทรัพย์สินของเจ้าของหรือผู้ครอบครองท่ีดินหรือส่ิงก่อสร้างจากการใช้ท่ีดินหรือส่ิงก่อสร้าง เพื่อการป้องกัน
และแก้ไขภาวะน้ าแล้งและภาวะน้ าท่วม 
 

เหตุผล 
 
 โดยท่ีมาตรา ๖๗ แห่งพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. ๒๕๖๑ บัญญัติให้ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นเพื่อ
ประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขภาวะน้ าแล้งและภาวะน้ าท่วม พนักงานเจ้าหน้าท่ีอาจใช้ท่ีดินหรือส่ิงก่อสร้าง
ของบุคคลใดๆ เพื่อก่อสร้าง วางส่ิงของ สูบน้ า หรือระบายน้ าผ่านหรือเข้าไปในท่ีดิน หรือติดต้ังอุปกรณ์ใดๆ ได้ 
โดยในการใช้ท่ีดินหรือส่ิงก่อสร้างเพื่อด าเนินการดังกล่าว ให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบก าหนดค่าทดแทนการใช้
ท่ีดินหรือส่ิงก่อสร้างให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองท่ีดินหรือส่ิงก่อสร้างตามความจ าเป็นแก่กรณี และในกรณีท่ี
เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของเจ้าของหรือผู้ครอบครองท่ีดินหรือส่ิงก่อสร้างจากการใช้ท่ีดินหรือส่ิงก่อสร้าง
นั้น ให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบชดเชยความเสียหายท่ีเกิดขึ้นตามความเหมาะสม ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ท่ีก าหนดในกฎกระทรวงท่ีออกโดยนายกรัฐมนตรี  ดังนั้น เพื่อเป็นการลดผลกระทบท่ีเกิดขึ้นแก่เจ้าของหรือ 
ผู้ครอบครองท่ีดินหรือส่ิงก่อสร้างซึ่งขาดประโยชน์จากการใช้ท่ีดินหรือส่ิงก่อสร้างหรือได้รับความเสียหายแก่
ทรัพย์สิน อันเนื่องมาจากการใช้ท่ีดินหรือส่ิงก่อสร้างดังกล่าว จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
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ร่าง 
กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดค่าทดแทนการใช้ท่ีดินหรือส่ิงก่อสร้าง 
และชดเชยความเสียหายแก่ทรัพย์สินของเจ้าของหรือผู้ครอบครองท่ีดินหรือส่ิงก่อสร้าง 
จากการใช้ท่ีดินหรือส่ิงก่อสร้างเพื่อการป้องกันและแก้ไขภาวะน้ าแล้งและภาวะน้ าท่วม 

พ.ศ. .... 
   

 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๖๗ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า  
พ.ศ. ๒๕๖๑ นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 
 
 ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้ 
 “ผู้เสียหาย” หมายความว่า เจ้าของหรือผู้ครอบครองท่ีดินหรือส่ิงก่อสร้างซึ่งมีสิทธิได้รับค่าทดแทน
หรือค่าชดเชยความเสียหาย อันเนื่องมาจากการเข้าใช้ท่ีดินหรือส่ิงก่อสร้างของพนักงานเจ้าหน้าท่ี เพื่อป้องกัน
หรือแก้ไขภาวะน้ าแล้งและภาวะน้ าท่วม และมิใช่เป็นผู้ได้รับประโยชน์จากการด าเนินการนั้น  

“ค่าทดแทน” หมายความว่า เงินทดแทนการท่ีพนักงานเจ้าหน้าท่ีเข้าใช้ท่ีดินหรือส่ิงก่อสร้างของ
ผู้เสียหายเพื่อก่อสร้าง วางส่ิงของ สูบน้ า หรือระบายน้ าผ่านหรือเข้าไปในท่ีดิน หรือติดต้ังอุปกรณ์ใดๆ เพื่อ
ป้องกันและแก้ไขภาวะน้ าแล้งและภาวะน้ าท่วม  

“ค่าชดเชยความเสียหาย” หมายความว่า เงินชดเชยความเสียหายท่ีเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของผู้เสียหาย 
อันเนื่องมาจากการที่พนักงานเจ้าหน้าท่ีเข้าใช้ท่ีดินหรือส่ิงก่อสร้างของผู้เสียหายเพื่อก่อสร้าง วางส่ิงของ สูบน้ า 
หรือระบายน้ าผ่านหรือเข้าไปในท่ีดิน หรือติดต้ังอุปกรณ์ใดๆ เพื่อป้องกันหรือแก้ไขภาวะน้ าแล้งและภาวะน้ าท่วม 

“หน่วยงานผู้รับผิดชอบ” หมายความว่า หน่วยงานผู้รับผิดชอบในการจ่ายค่าทดแทนหรือค่าชดเชย
ความเสียหาย อันเนื่องมาจากการใช้ท่ีดินหรือส่ิงก่อสร้างของพนักงานเจ้าหน้าท่ี เพื่อด าเนินการตามมาตรา ๖๗  

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการพิจารณาก าหนดค่าทดแทนหรือค่าชดเชยความเสียหายแก่
ผู้เสียหาย 

“พนักงานเจ้าหน้าท่ี” หมายความว่า พนักงานเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานผู้รับผิดชอบซึ่งได้รับแต่งต้ังให้
ปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยทรัพยากรน้ า ท้ังนี้ ภายในกรอบของแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ าแล้งตามมาตรา 
๖๑ หรือแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ าท่วมตามมาตรา ๖๔ หรือท้ังสองแผนควบคู่กัน แล้วแต่กรณี 

 
ข้อ ๒ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีได้เข้าใช้ท่ีดินหรือส่ิงก่อสร้างของผู้เสียหาย เพื่อป้องกันหรือแก้ไขภาวะ 

น้ าแล้งและภาวะน้ าท่วมตามมาตรา ๖๗ แล้วจ าเป็นต้องก าหนดค่าทดแทนหรือมีเหตุให้ต้องชดเชยความเสียหาย
ให้แก่ผู้เสียหาย ให้ผู้เป็นหัวหน้าหน่วยงานผู้รับผิดชอบแห่งพื้นท่ีท่ีทรัพย์สินนั้นต้ังอยู่ด าเนินการแต่งต้ัง
คณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งโดยไม่ชักช้า เพื่อพิจารณาเสนอความเห็นต่อผู้แต่งต้ังคณะกรรมการเกี่ยวกับ
ผู้เสียหายท่ีมีสิทธิได้รับค่าทดแทนหรือค่าชดเชยความเสียหายและจ านวนค่าทดแทนหรือค่าชดเชยความเสียหาย  

การด าเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบก าหนด  

ข้อ ๓ คณะกรรมการตามข้อ ๒ ให้มีจ านวนไม่น้อยกว่าห้าคน โดยให้แต่งต้ังจากพนักงานเจ้าหน้าท่ีซึ่ง
ปฏิบัติการอยู่ในพื้นท่ีท่ีท่ีดินหรือส่ิงก่อสร้างของผู้เสียหายต้ังอยู่ ผู้แทนจากภาคเอกชนท่ีมีภูมิล าเนาอยู่ในพื้นท่ีท่ี
ท่ีดินหรือส่ิงก่อสร้างของผู้เสียหายต้ังอยู่ โดยจ านวนนี้ให้มีสัดส่วนจากภาครัฐและภาคเอกชนเท่ากัน และให้



66 

เลือกกันเองคนหนึ่งท าหน้าท่ีประธานกรรมการ และให้ข้าราชการของหน่วยงานผู้รับผิดชอบซึ่งด ารงต าแหน่ง
ต้ังแต่ระดับช านาญการขึ้นไป จ านวนหนึ่งคน เป็นกรรมการและเลขานุการ ท้ังนี้ กรรมการท่ีได้รับแต่งต้ังต้องไม่
มีส่วนได้เสียในเรื่องดังกล่าว  

 
ข้อ ๔ ให้คณะกรรมการมีหน้าท่ีและอ านาจ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ส ารวจและจัดท าบัญชีรายช่ือผู้เสียหายและทรัพย์สินท่ีต้องจ่ายค่าทดแทนหรือค่าชดเชยความ

เสียหายไว้เป็นหลักฐาน โดยตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานท้ังปวงท่ีเกี่ยวข้อง รับฟังพยาน
บุคคล และค าช้ีแจงของพนักงานเจ้าหน้าท่ีและผู้เสียหาย หรือพยานผู้เช่ียวชาญ และตรวจสอบเอกสาร วัตถุ 
หรือสถานท่ี 

(๒) พิจารณาข้อเท็จจริงอันเกี่ยวกับการกระท าของพนักงานเจ้าหน้าท่ีว่าได้ด าเนินการไปตามหน้าท่ี
และอ านาจหรือไม่ ได้กระท าตามความจ าเป็นหรือได้กระท าให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของผู้เสียหาย
หรือไม่ และความเสียหายได้เกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด 

(๓) ก าหนดค่าทดแทนหรือค่าชดเชยความเสียหายแก่ผู้เสียหาย  
 
ข้อ ๕ ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการท้ังหมด

จึงจะเป็นองค์ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้กรรมการท่ีมาประชุม
เลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งขึ้นท าหน้าท่ีแทน 

มติท่ีประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการท่ีไม่เห็นด้วยกับมติท่ีประชุมอาจท าความเห็นแย้งมติท่ีประชุม
รวมไว้ในความเห็นของคณะกรรมการได้ 

 
ข้อ ๖ ให้คณะกรรมการด าเนินการตามหน้าท่ีและอ านาจ ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ี

ได้รับการแต่งต้ัง หรือนับแต่วันท่ีได้รับเรื่องท่ีส่งมาตามข้อ ๑๑ วรรคสอง หากไม่อาจด าเนินการได้ทันภายใน
ก าหนดจะต้องรายงานปัญหาและอุปสรรคให้ผู้แต่งต้ังคณะกรรมการทราบ เพื่อพิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลา
ออกไปได้อีกไม่เกินสามสิบวัน  

 
ข้อ ๗ ในการพิจารณาก าหนดค่าทดแทน ให้คณะกรรมการค านึงถึงอัตราค่าเช่าท่ีดินหรือส่ิงก่อสร้าง

ตามสภาพของทรัพย์สินนั้น อัตราค่าเช่าตามปกติในท้องตลาดหรือเทียบอัตราค่าใช้จ่ายในการเช่าท่ีอ้างอิงจาก
ราคากลางท่ีทางราชการก าหนดตามท่ีเป็นอยู่ในวันท่ีเกิดความเสียหายนั้น การเส่ือมราคาของส่ิงก่อสร้างจาก
การใช้ตามความเหมาะสม การท่ีทางราชการได้บรรเทาหรือแก้ไขการเสียโอกาสของการไม่ได้ใช้ทรัพย์สินนั้นไป
แล้ว และปัจจัยอื่นท่ีจะท าให้เกิดความเป็นธรรม  ท้ังนี้ ตามความจ าเป็นแก่กรณี 
 

ข้อ ๘ ในการพิจารณาก าหนดค่าชดเชยความเสียหาย ให้คณะกรรมการค านึงถึงความเสียหายตาม
ความเป็นจริง สภาพของทรัพย์สินนั้น ราคาท่ีซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดหรือเทียบราคาท่ีอ้างอิงจากราคา
กลางท่ีทางราชการก าหนดตามท่ีเป็นอยู่ในวันท่ีเกิดความเสียหายนั้น การเส่ือมราคาจากการใช้ตามหลักเกณฑ์
การค านวณค่าเส่ือมราคาทรัพย์สินท่ีกระทรวงการคลังก าหนดในการเรียกให้ผู้ท าละเมิดชดใช้ความเสียหาย
ให้แก่ทางราชการ การท่ีทางราชการได้บรรเทาหรือแก้ไขความเสียหายไปแล้ว และปัจจัยอื่นท่ีจะท าให้เกิดความ
เป็นธรรม  
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ข้อ ๙ เมื่อคณะกรรมการได้พิจารณาก าหนดค่าทดแทนหรือค่าชดเชยความเสียหายแล้วเสร็จ ให้เสนอ
ความเห็นไปยังผู้แต่งต้ังคณะกรรมการ ถ้าผู้แต่งต้ังคณะกรรมการ ขอให้ทบทวนหรือสอบสวนเพิ่มเติมให้
คณะกรรมการรีบด าเนินการให้เสร็จส้ินภายในเวลาท่ีผู้แต่งต้ังคณะกรรมการก าหนด แต่ท้ังนี้ ต้องไม่เกินสามสิบวัน 

ความเห็นของคณะกรรมการต้องมีข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายท่ีแจ้งชัด และต้องมี เหตุผลท่ีสนับสนุน
ประกอบด้วย 

ความเห็นของคณะกรรมการไม่ผูกมัดผู้แต่งต้ังคณะกรรมการท่ีจะมีความเห็นเป็นอย่างอื่น 
 
ข้อ ๑๐ เมื่อผู้แต่งต้ังคณะกรรมการ ได้มีความเห็นให้จ่ายค่าทดแทนหรือค่าชดเชยความเสียหายแก่

ผู้เสียหายแล้ว ให้คณะกรรมการประกาศบัญชีรายช่ือผู้เสียหายท่ีมีสิทธิได้รับค่าทดแทนหรือค่าชดเชยความ
เสียหาย ณ ท่ีท าการของหน่วยงานผู้รับผิดชอบแห่งพื้นท่ีท่ีท่ีดินหรือส่ิงก่อสร้างของผู้เสียหายต้ังอยู่ และในเขต
พื้นท่ีท่ีท่ีดินหรือส่ิงก่อสร้างของผู้เสียหายต้ังอยู่ โดยให้ปิดไว้ในท่ีเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ภายในเจ็ดวันนับแต่
วันท่ีมีความเห็นของผู้แต่งต้ังคณะกรรมการ  

 
 ข้อ ๑๑ ผู้เสียหายผู้ใดท่ีมิได้มีช่ืออยู่ในบัญชีรายช่ือตามข้อ ๑๐ ผู้เสียหายนั้นอาจยื่นค าร้องขอรับค่า
ทดแทนหรือค่าชดเชยความเสียหายต่อหน่วยงานผู้รับผิดชอบแห่งพื้นท่ีท่ีท่ีดินหรือส่ิงก่อสร้างของผู้เสียหาย
ต้ังอยู่ ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันท่ีได้ประกาศบัญชีรายช่ือผู้เสียหายตามข้อ ๑๐  
 ให้ผู้เป็นหัวหน้าหน่วยงานผู้รับผิดชอบแห่งพื้นท่ีท่ีท่ีดินหรือส่ิงก่อสร้างของผู้เสียหายต้ังอยู่  ออกใบรับ 
ค าขอแก่ผู้เสียหายตามวรรคหนึ่งไว้เป็นหลักฐาน แล้วส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการตามข้อ ๒ โดยไม่ชักช้า และให้น า
ความในข้อ ๖ มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม 
 ค าร้องขอตามวรรคหนึ่งและใบรับค าขอตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามแบบท่ีหน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ก าหนด 

 
ข้อ ๑๒ ให้ผู้แต่งต้ังคณะกรรมการมีหนังสือแจ้งผลการวินิจฉัยเกี่ยวกับการจ่ายค่าทดแทนหรือ

ค่าชดเชยความเสียหายให้ผู้เสียหายทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันท่ีได้รับผลการพิจารณาของคณะกรรมการ  
โดยส่งทางไปรษณีย์ตอบรับ และในกรณีท่ีผู้เสียหายมีสิทธิได้รับค่าทดแทนหรือค่าชดเชยความเสียหาย ให้แจ้ง
ด้วยว่าให้มารับเงินค่าทดแทนหรือค่าชดเชยความเสียหายต่อหน่วยงานผู้รับผิดชอบภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
แต่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหกสิบวัน หากไม่ติดต่อรับเงินค่าทดแทนหรือค่าชดเชยความเสียหาย
ภายในก าหนดระยะเวลาดังกล่าวจะด าเนินการวางเงิน ค่าทดแทนหรือค่าชดเชยความเสียหายต่อศาลหรือ
ส านักงานวางทรัพย์ หรือฝากไว้กับธนาคารออมสิน 

ในกรณีท่ีผู้แต่งต้ังคณะกรรมการได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้มีสิทธิได้รับค่าทดแทนหรือค่าชดเชยความเสียหาย
มารับเงินค่าทดแทนหรือค่าชดเชยความเสียหายตามวรรคหนึ่งแล้ว ปรากฏว่าไม่สามารถแจ้งให้ผู้มีสิทธิได้รับ
เงินดังกล่าวทราบได้ ให้ผู้แต่งต้ังคณะกรรมการแจ้งโดยวิธีประกาศแจ้งความไว้ ณ ท่ีซึ่ง ผู้มีสิทธิได้รับเงิน 
ค่าทดแทนหรือค่าชดเชยความเสียหายมีภูมิล าเนาอยู่หรือสถานท่ีซึ่งความเสียหายเกิดขึ้น โดยระบุก าหนดเวลา
ท่ีหน่วยงานผู้รับผิดชอบจะด าเนินการวางเงินค่าทดแทนหรือค่าชดเชยความเสียหาย ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าเจ็ดสิบห้าวัน
นับแต่วันปิดประกาศแจ้งความ 
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ข้อ ๑๓ การจ่ายค่าทดแทนหรือค่าชดเชยความเสียหาย ให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบจ่ายค่าทดแทนหรือ
ค่าชดเชยความเสียหายให้แก่ผู้เสียหาย โดยให้ใช้เงินจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบกลาง รายการเงิน
ส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ท้ังนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 

ในการขอรับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
หรือจ าเป็นตามวรรคหนึ่ง ให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบด าเนินการโดยขอท าความตกลงกับส านักงบประมาณ
โดยตรง 

 
 

ให้ไว้ ณ วันท่ี     พ.ศ. .... 
 
 

นายกรัฐมนตรี 
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บันทึกวิเคราะห์สรุป 
สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดค่าทดแทนการใช้ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้าง 

และชดเชยความเสียหายแก่ทรัพย์สินของเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินหรือสิ่งก่อสร้าง 
จากการใช้ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างเพื่อการป้องกันและแก้ไขภาวะน  าแล้งและภาวะน  าท่วม 

พ.ศ. .... 
  

 
1. หลักการและเหตุผล 
 โดยท่ีมาตรา ๖๗ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. 2561 บัญญัติให้ก าหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการก าหนดค่าทดแทนการใช้ท่ีดินหรือส่ิงก่อสร้าง และชดเชยความเสียหายแก่ทรัพย์สินของเจ้าของหรือ
ผู้ครอบครองท่ีดินหรือส่ิงก่อสร้างจากการใช้ท่ีดินหรือส่ิงก่อสร้างเพื่อการป้องกันและแก้ไขภาวะน้ าแล้ง และ 
ภาวะน้ าท่วม จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงฉบับนี้ 
 
2. สาระส าคัญ 

 2.1 ก าหนดบทนิยาม (ร่างข้อ 1)  
 ก าหนดบทนิยามศัพท์ ค าว่า “ผู้เสียหาย” “ค่าทดแทน” “ค่าชดเชยความเสียหาย” “หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ” “คณะกรรมการ” และค าว่า “พนักงานเจ้าหน้าท่ี” ขึ้นใช้บังคับ เพื่อให้เกิดความชัดเจนว่าผู้ใด
เป็นผู้มีสิทธิได้รับค่าทดแทนหรือค่าชดเชยความเสียหาย และหน่วยงานใดเป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการจ่าย
ค่าทดแทนหรือค่าชดเชยความเสียหาย  

 2.2 การแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาก าหนดค่าทดแทนหรือค่าชดเชยความเสียหาย (ร่างข้อ 2) 
 พนักงานเจ้าหน้าท่ีซึ่งได้เข้าใช้ท่ีดินหรือส่ิงก่อสร้างของผู้เสียหาย ต้องรายงานให้ผู้เป็นหัวหน้า
หน่วยงานผู้รับผิดชอบซึ่งตนสังกัดอยู่ในพื้นที่ที่ทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่ เพื่อด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้น
คณะหนึ่งโดยไม่ชักช้า เพื่อพิจารณาเสนอความเห็นต่อผู้แต่งต้ังคณะกรรมการเกี่ยวกับผู้เสียหายท่ีมีสิทธิได้รับ
ค่าทดแทนหรือค่าชดเชยความเสียหายและจ านวนค่าทดแทนหรือค่าชดเชยความเสียหาย  

 2.3 องค์ประกอบของคณะกรรมการ (ร่างขอ้ 3) 
 คณะกรรมการให้มีจ านวนไม่น้อยกว่าห้าคน โดยให้แต่งต้ังจากพนักงานเจ้าหน้าท่ีซึ่งปฏิบัติการอยู่ใน
พื้นท่ีท่ีท่ีดินหรือส่ิงก่อสร้างของผู้เสียหายต้ังอยู่ซึ่งเป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานผู้รับผิดชอบท่ีไม่มี
ส่วนได้เสียในเรื่องดังกล่าว และผู้แทนจากภาคเอกชน ในสัดส่วนท่ีเท่ากัน และให้ข้าราชการของหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบซึ่งด ารงต าแหน่งต้ังแต่ระดับช านาญการขึ้นไป จ านวนหนึ่งคน เป็นกรรมการและเลขานุการ  

 2.4 หน้าท่ีและอ านาจของคณะกรรมการ (ร่างข้อ 4)  
  2.4.1 ส ารวจและจัดท าบัญชีรายช่ือผู้เสียหายและทรัพย์สินท่ีต้องจ่ายค่าทดแทนหรือค่าชดเชย
ความเสียหายไว้เป็นหลักฐาน โดยตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานท้ังปวงท่ีเกี่ยวข้อง รับฟัง
พยานบุคคล และค าช้ีแจงของพนักงานเจ้าหน้าท่ีและผู้เสียหาย หรือพยานผู้เช่ียวชาญ และตรวจสอบเอกสาร 
วัตถุ หรือสถานท่ี 

  2.4.2 พิจารณาข้อเท็จจริงอันเกี่ยวกับการกระท าของพนักงานเจ้าหน้าท่ีว่าได้ด าเนินการไปตาม
หน้าท่ีและอ านาจหรือไม่ ได้กระท าตามความจ าเป็นหรือได้กระท าให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของ
ผู้เสียหายหรือไม่ และความเสียหายได้เกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด 



70 

  2.4.3 ก าหนดค่าทดแทนหรือค่าชดเชยความเสียหายแก่ผู้เสียหาย 

 2.5 องค์ประชุมและมติท่ีประชุม (ร่างข้อ 5)  
 องค์ประชุมให้ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการท้ังหมด และมติท่ีประชุม
ให้ถือเสียงข้างมาก ส่วนกรรมการท่ีไม่เห็นด้วยกับมติท่ีประชุมอาจท าความเห็นแย้งมติท่ีประชุมรวมไว้ใน
ความเห็นของคณะกรรมการได้ 

 2.6 กรอบระยะเวลาการด าเนินการของคณะกรรมการ (ร่างข้อ 6)  
 ให้คณะกรรมการด าเนินการตามหน้าท่ีและอ านาจ ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับ
แต่งต้ัง หรือนับแต่วันท่ีได้รับเรื่องท่ีส่งมากรณีผู้เสียหายไม่มีช่ืออยู่ในบัญชี ซึ่งหากด าเนินการไม่ทันตาม
ก าหนดเวลา จะต้องรายงานปัญหาและอุปสรรคให้ผู้แต่งต้ังคณะกรรมการทราบ เพื่อพิจารณาอนุมัติขยาย
ระยะเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสามสิบวัน 

 2.7 หลักเกณฑ์การพิจาณาก าหนดค่าทดแทนและค่าชดเชยความเสียหาย (ร่างข้อ 7 และร่างข้อ 8) 
  2.7.1 การก าหนดค่าทดแทนต้องพิจารณาจากอัตราค่าเช่าท่ีดินหรือส่ิงก่อสร้างตามสภาพของ
ทรัพย์สินนั้น อัตราค่าเช่าตามปกติในท้องตลาดหรือเทียบอัตราค่าใช้จ่ายในการเช่าท่ีอ้างอิงจากราคากลาง 
ท่ีทางราชการก าหนดตามท่ีเป็นอยู่ในวันท่ีเกิดความเสียหายนั้น การเส่ือมราคาของส่ิงก่อสร้างจากการใช้ตาม
ความเหมาะสม การท่ีทางราชการได้บรรเทาหรือแก้ไขการเสียโอกาสของการไม่ได้ใช้ทรัพย์สินนั้นไปแล้ว และ
ปัจจัยอื่นท่ีจะท าให้เกิดความเป็นธรรม  
  2.7.2 การก าหนดค่าชดเชยความเสียหายต้องพิจารณาจากความเสียหายตามความเป็นจริง 
สภาพของทรัพย์สินนั้น ราคาท่ีซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดหรือเทียบราคาท่ีอ้างอิงจากราคากลางท่ีทาง
ราชการก าหนดตามท่ีเป็นอยู่ในวันท่ีเกิดความเสียหายนั้น การเส่ือมราคาจากการใช้ตามหลักเกณฑ์การค านวณ
ค่าเส่ือมราคาทรัพย์สินท่ีกระทรวงการคลังก าหนดในการเรียกให้ผู้ท าละเมิดชดใช้ความเสียหายให้แก่ทางราชการ 
การท่ีทางราชการได้บรรเทาหรือแก้ไขความเสียหายไปแล้ว และปัจจัยอื่นท่ีจะท าให้เกิดความเป็นธรรม 

 2.8 การเสนอความเห็นของคณะกรรมการต่อผู้แต่งต้ัง (ร่างข้อ 9) 
  2.8.1 เมื่อคณะกรรมการได้พิจารณาก าหนดค่าทดแทนหรือค่าชดเชยความเสียหายแล้วเสร็จ  
ให้เสนอความเห็นไปยังผู้แต่งต้ังคณะกรรมการ ถ้าผู้แต่งต้ังคณะกรรมการ ขอให้ทบทวนหรือสอบสวนเพิ่มเติม 
ให้คณะกรรมการรีบด าเนินการให้เสร็จส้ินภายในเวลาท่ีผู้แต่งต้ังคณะกรรมการ ก าหนด แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน
สามสิบวัน 
  2.8.2 ความเห็นของคณะกรรมการต้องมีข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่แจ้งชัด และต้องมี
เหตุผลที่สนับสนุนประกอบ โดยความเห็นของคณะกรรมการไม่ผูกมัดผู้แต่งตั ้งคณะกรรมการที่จะมี
ความเห็นเป็นอย่างอื่น 

 2.9 การประกาศรายช่ือผู้เสียหาย (ร่างข้อ 10)  
 เมื่อผู้แต่งต้ังคณะกรรมการ ได้มีความเห็นให้จ่ายค่าทดแทนหรือค่าชดเชยความเสียหายแก่ผู้เสียหาย
แล้ว ให้คณะกรรมการประกาศบัญชีรายช่ือผู้เสียหายท่ีมีสิทธิได้รับค่าทดแทนหรือค่าชดเชยความเสียหาย ณ 
สถานท่ีตามท่ีก าหนด โดยให้ปิดไว้ในท่ีเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ภายในเจ็ดวันนับแต่วันท่ีมีความเห็นของผู้แต่งต้ัง
คณะกรรมการ 
 2.10 การยื่นค าร้องขอรับค่าทดแทนหรือค่าชดเชยความเสียหายกรณีไม่มีช่ืออยู่ในบัญชี (ร่างข้อ 11) 
 ผู้ท่ีมิได้มีช่ืออยู่ในบัญชีรายช่ือผู้เสียหาย อาจยื่นค าร้องขอรับค่าทดแทนหรือค่าชดเชยความเสียหายต่อ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบแห่งพื้นท่ีท่ีท่ีดินหรือส่ิงก่อสร้างของผู้เสียหายต้ังอยู่  ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันท่ีได้
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ประกาศบัญชีรายช่ือผู้เสียหาย และใหผู้้เป็นหัวหน้าหน่วยงานผู้รับผิดชอบดังกล่าวออกใบรับค าขอแก่ผู้เสียหาย
ไว้เป็นหลักฐาน แล้วส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการ โดยไม่ชักช้า 
 2.11 การแจ้งผลการวินิจฉัยเกี่ยวกับการจ่ายค่าทดแทนหรือค่าชดเชยความเสียหาย (ร่างข้อ 12)  
 ให้ผู้แต่งต้ังคณะกรรมการมีหนังสือแจ้งผลการวินิจฉัยเกี่ยวกับการจ่ายค่าทดแทนหรือค่าชดเชยความ
เสียหายให้ผู้เสียหายทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันท่ีได้รับผลการพิจารณาของคณะกรรมการ  โดยส่งทาง
ไปรษณีย์ตอบรับ และให้แจ้งก าหนดเวลามารับเงินค่าทดแทนหรือค่าชดเชยความเสียหายต่อหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบด้วย แต่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหกสิบวัน หากผู้เสียหายไม่ติดต่อรับเงินค่าทดแทน
หรือค่าชดเชยความเสียหายภายในก าหนดระยะเวลาดังกล่าวจะด าเนินการวางเงิน ค่าทดแทนหรือค่าชดเชย
ความเสียหายต่อศาลหรือส านักงานวางทรัพย์ หรือฝากไว้กับธนาคารออมสิน  
 2.12 ท่ีมาของเงินค่าทดแทนหรือค่าชดเชยความเสียหาย (ร่างขอ้ 13)  
 ค่าทดแทนหรือค่าชดเชยความเสียหายตามกฎกระทรวงนี้ให้ใช้เงินจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ทั้งนี้  ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
โดยให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบด าเนินการโดยขอท าความตกลงกับส านักงบประมาณโดยตรง 
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ร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการน าเงินค่าทดแทนหรือค่าชดเชยความเสียหาย 
ไปวางต่อศาล หรือส านักงานวางทรัพย์ หรือฝากไว้กับธนาคารออมสิน และวิธีการรับเงินค่าทดแทนหรือ

ค่าชดเชยความเสียหาย (มาตรา 69 วรรคสาม) 
 
 

เอกสารหมายเลข 8 
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ร่าง 
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 

ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการน าเงินค่าทดแทนหรือค่าชดเชยความเสียหายไปวางต่อศาล 
หรือส านักงานวางทรัพย์ หรือฝากไว้กับธนาคารออมสิน และวิธีการรับเงินค่าทดแทน 

หรือค่าชดเชยความเสียหาย 
พ.ศ. .... 

   
 

โดยท่ีเป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการน าเงินค่าทดแทนหรือค่าชดเชยความเสียหายไปวาง
ต่อศาลหรือส านักงานวางทรัพย์ หรือฝากไว้กับธนาคารออมสิน และวิธีการรับเงินค่าทดแทนหรือค่าชดเชย
ความเสียหาย ตามกฎหมายว่าด้วยทรัพยากรน้ า  

 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๖๙ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า  

พ.ศ. ๒๕๖๑ นายกรัฐมนตรีออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 
 
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการน าเงินค่าทดแทน

หรือค่าชดเชยความเสียหายไปวางต่อศาล หรือส านักงานวางทรัพย์ หรือฝากไว้กับธนาคารออมสิน และวิธีการ
ในการรับเงินค่าทดแทนหรือค่าชดเชยความเสียหาย พ.ศ. ....” 

 
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“วางเงินค่าทดแทน” หมายความว่า การน าเงินค่าทดแทนไปวางต่อศาลหรือส านักงานวางทรัพย์ หรือ

ฝากไว้กับธนาคารออมสิน เพื่อทดแทนความสูญเสียหรือความเสียหายท่ีหน่วยงานผู้รับผิดชอบจ่ายให้ตาม
กฎหมายว่าด้วยทรัพยากรน้ า 

“วางเงินค่าชดเชยความเสียหาย” หมายความว่า การน าเงินค่าชดเชยความเสียหายไปวางต่อศาลหรือ
ส านักงานวางทรัพย์ หรือฝากไว้กับธนาคารออมสิน เพื่อชดเชยความเสียหายท่ีหน่วยงานผู้รับผิดชอบจ่ายให้
ตามกฎหมายว่าด้วยทรัพยากรน้ า 

“หน่วยงานผู้รับผิดชอบ” หมายความว่า หน่วยงานผู้รับผิดชอบตามมาตรา ๖๙ แห่งพระราชบัญญัติ
ทรัพยากรน้ า พ.ศ. ๒๕๖๑ 

“พนักงานเจ้าหน้าท่ี” หมายความว่า พนักงานเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
“ส านักงานวางทรัพย์” หมายความว่า ส านักงานบังคับคดี กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม 
 
ข้อ ๔ ในกรณีท่ีผู้มีสิทธิได้รับค่าทดแทนหรือค่าชดเชยความเสียหายท่ีหน่วยงานผู้รับผิดชอบจ่ายให้

ตามกฎกระทรวงท่ีออกตามความในมาตรา ๖๐ วรรคสอง มาตรา ๖๖ วรรคสาม หรือมาตรา ๖๗ วรรคสาม 
แล้วแต่กรณี ไม่ยินยอมตกลงในจ านวนเงินค่าทดแทนหรือค่าชดเชยความเสียหายหรือพ้นก าหนดเวลาการ
ติดต่อรับเงินดังกล่าวแล้ว ให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบวางเงินค่าทดแทนหรือวางเงินค่าชดเชยความเสียหายโดย
ฝากไว้กับธนาคารออมสินแห่งท้องท่ีท่ีผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนหรือค่าชดเชยความเสียหายมีภูมิล าเนาอยู่
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หรือสถานท่ีซึ่งความเสียหายเกิดขึ้น ในกรณีท่ีท้องท่ีดังกล่าวมีธนาคารออมสินหลายแห่งให้ฝากไว้กับธนาคาร
ออมสินแห่งใดแห่งหนึ่งท่ีเห็นว่าเป็นการสะดวกแก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนหรือค่าชดเชยความเสียหาย  
เว้นแต่ในกรณีท่ีพนักงานเจ้าหน้าท่ีเห็นว่าการวางเงินค่าทดแทนหรือวางเงินค่าชดเชยความเสียหายต่อศาลหรือ
ส านักงานวางทรัพย์ท่ีมีเขตอ านาจตามกฎหมาย จะเป็นการสะดวกแก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนหรือค่าชดเชย
ความเสียหายยิ่งกว่า  

 
ข้อ ๕ การวางเงินค่าทดแทนหรือวางเงินค่าชดเชยความเสียหาย ใหห้น่วยงานผู้รับผิดชอบปฏิบัติ ดังนี้ 
(๑) ในกรณีฝากไว้กับธนาคารออมสิน ให้ฝากไว้ในบัญชีเงินฝากประเภทเผ่ือเรียกโดยแยกฝากเป็นบัญชี

เฉพาะราย และระบุช่ือผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนหรือช่ือผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าชดเชยความเสียหาย และจ านวน
เงินค่าทดแทนหรือจ านวนเงินค่าชดเชยความเสียหายท่ีแน่นอน  

(๒) ในกรณีวางเงินค่าทดแทนหรือวางเงินค่าชดเชยความเสียหายต่อศาลหรือส านักงานวางทรัพย์ ให้
ระบุช่ือผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนหรือช่ือผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าชดเชยความเสียหาย และจ านวนเงินค่าทดแทน
หรือจ านวนเงินค่าชดเชยความเสียหายท่ีแน่นอน  

ส าหรับกรณีการวางเงินค่าทดแทนหรือการวางเงินค่าชดเชยความเสียหายเนื่องจากพนักงานเจ้าหน้าท่ี
ไม่อาจจ่ายเงินค่าทดแทนหรือค่าชดเชยความเสียหายให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนหรือผู้มีสิทธิได้รับเงิน
ค่าชดเชยความเสียหายรายใดได้เพราะมีปัญหาเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์หรือสิทธิอื่นๆ หรือมีปัญหาเกี่ยวกับการแบ่ง
ส่วนเงินดังกล่าว หรือกรณีอื่นใด นอกจากให้ระบุจ านวนเงินค่าทดแทนหรือจ านวนเงินค่าชดเชยความเสียหายท่ี
แน่นอนและช่ือผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนหรือช่ือผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าชดเชยความเสียหายแล้ว ให้ระบุสิทธิของ
ผู้นั้นทุกคนให้ชัดเจนด้วย เว้นแต่ในกรณีท่ีไม่อาจทราบช่ือหรือสิทธิของผู้นั้นได้ พร้อม ท้ังระบุรายละเอียด
เกี่ยวกับท่ีมาแห่งสิทธิที่ได้รับเงินค่าทดแทนหรือค่าชดเชยความเสียหายดังกล่าวด้วย 

 
ข้อ ๖ เมื่อได้วางเงินค่าทดแทนหรือวางเงินค่าชดเชยความเสียหายแล้ว ให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบมี

หนังสือแจ้งให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนหรือค่าชดเชยความเสียหายทราบ โดยส่งทางไปรษณีย์ตอบรับ และ
ให้แจ้งวิธีปฏิบัติในการขอรับเงินค่าทดแทนหรือค่าชดเชยความเสียหายดังกล่าวด้วย 

 
ข้อ ๗ ในกรณีวางเงินค่าทดแทนหรือวางเงินค่าชดเชยความเสียหายโดยฝากไว้กับธนาคารออมสิน ให้ผู้

มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนหรือค่าชดเชยความเสียหายซึ่งประสงค์จะขอรับเงินค่าทดแทนหรือค่าชดเชยความ
เสียหาย แจ้งให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน และเมื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทน
หรือค่าชดเชยความเสียหายได้แสดงหลักฐานว่าตนเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนหรือค่าชดเชยความเสียหาย
ในกรณีนั้นอย่างชัดเจนแล้ว ให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบด าเนินการเบิกจ่ายเงินดังกล่าวให้โดยไม่ชักช้า เว้นแต่ 
ในกรณีท่ีเป็นการวางเงินค่าทดแทนหรือวางเงินค่าชดเชยความเสียหายเนื่องจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบไม่อาจ
จ่ายเงินค่าทดแทนหรือค่าชดเชยความเสียหายให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนหรือผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าชดเชย
ความเสียหายรายใดได้เพราะมีปัญหาเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์หรือสิทธิอื่นๆ หรือมีปัญหาเกี่ยวกับการแบ่งส่วนเงิน
ดังกล่าว หรือกรณีอื่นใด หน่วยงานผู้รับผิดชอบจะด าเนินการเบิกจ่ายเงินค่าทดแทนหรือค่าชดเชยความ
เสียหายให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนหรือผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าชดเชยความเสียหายได้ก็ต่อเมื่อ 

(๑) มีสัญญาประนีประนอมยอมความโดยมีหลักฐานเป็นหนังสือมาแสดงในกรณีท่ีผู้มีสิทธิได้รับเงินค่า
ทดแทนหรือผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าชดเชยความเสียหายทุกคนตกลงกันได้ 
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(๒) มีค าพิพากษาถึงท่ีสุดมาแสดง ในกรณีท่ีผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนหรือผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าชดเชย
ความเสียหายไม่อาจตกลงกันได้ 

 
ข้อ ๘ ในกรณีวางเงินค่าทดแทนหรือวางเงินค่าชดเชยความเสียหายต่อศาลหรือส านักงานวางทรัพย์ ให้

ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนหรือค่าชดเชยความเสียหาย ซึ่งประสงค์จะขอรับเงินดังกล่าวยื่นค าร้องขอต่อศาล
หรือส านักงานวางทรัพย์ แล้วแต่กรณี 

การรับจ่ายเงินค่าทดแทนหรือค่าชดเชยความเสียหายท่ีวางไว้ให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนหรือ
ค่าชดเชยความเสียหาย ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการวางทรัพย์ 

 
 

ประกาศ ณ วันท่ี   พ.ศ. ....  
 
 

นายกรัฐมนตรี 
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บันทึกวิเคราะห์สรุป 
สาระส าคัญของร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการน าเงินค่าทดแทน 

หรือค่าชดเชยความเสียหายไปวางต่อศาล หรือส านักงานวางทรัพย์ หรือฝากไว้กับธนาคารออมสิน  
และวิธีการรับเงินค่าทดแทนหรือค่าชดเชยความเสียหาย 

พ.ศ. .... 
  

 
1. หลักการและเหตุผล 
 โดยที่มาตรา 69 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. 2561 บัญญัติให้ก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการน าเงินค่าทดแทนหรือค่าชดเชยความเสียหายไปวางต่อศาล หรือส านักงานวางทรัพย์ หรือ
ฝากไว้กับธนาคารออมสิน และวิธีการรับเงินค่าทดแทนหรือค่าชดเชยความเสียหาย ตามกฎหมายว่าด้วย
ทรัพยากรน้ า  จึงจ าเป็นต้องออกระเบียบฉบับนี้ 
 
2. สาระส าคัญ 

 2.1 ก าหนดบทนิยาม (ร่างข้อ 3)  
 ก าหนดบทนิยามศัพท์ ค าว่า “วางเงินค่าทดแทน” “วางเงินค่าชดเชยความเสียหาย” “หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ” “พนักงานเจ้าหน้าท่ี” และค าว่า “ส านักงานวางทรัพย์” ขึ้นใช้บังคับ เพื่ออธิบายความหมายของ
การวางเงินค่าทดแทนหรือค่าชดเชยความเสียหาย หน่วยงานผู้รับผิดชอบหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีซึ่งมีหน้าท่ี
ด าเนินการ และความหมายของส านักงานวางทรัพย์ท่ีอ้างอิงถึงส านักงานบังคับคดี ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วน
ราชการกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2561 ซึ่งแปรผันไปตามเขตอ านาจตามพื้นท่ี  

 2.2 เหตุในการวางเงินค่าทดแทนหรือค่าชดเชยความเสียหาย (ร่างข้อ 4) 
 ในกรณีท่ีผู้มีสิทธิได้รับค่าทดแทนหรือค่าชดเชยความเสียหายท่ีหน่วยงานผู้รับผิดชอบจ่ายให้ ตาม
กฎกระทรวงท่ีออกตามความในมาตรา 60 วรรคสอง มาตรา 66 วรรคสาม หรือมาตรา 67 วรรคสาม แล้วแต่กรณี  
ไม่ยินยอมตกลงในจ านวนเงินค่าทดแทนหรือค่าชดเชยความเสียหายหรือพ้นก าหนดเวลาการติดต่อ รับเงิน
ดังกล่าวแล้ว ให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบวางเงินค่าทดแทนหรือวางเงินค่าชดเชยความเสียหายต่อศาลหรือ
ส านักงานวางทรัพย์ท่ีมีเขตอ านาจตามกฎหมาย หรือฝากไว้กับธนาคารออมสิน 

 2.3 การวางเงินค่าทดแทนหรือวางเงินค่าชดเชยความเสียหาย (ร่างข้อ 5) 
  2.3.1 กรณีฝากไว้กับธนาคารออมสิน ให้ฝากไว้ในบัญชีเงินฝากประเภทเผ่ือเรียกโดยแยกฝากเป็น
บัญชีเฉพาะราย และระบุช่ือผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนหรือช่ือผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าชดเชยความเสียหาย และ
จ านวนเงินค่าทดแทนหรือจ านวนเงินค่าชดเชยความเสียหายท่ีแน่นอน 

  2.3.2 กรณีวางเงินค่าทดแทนหรือวางเงินค่าชดเชยความเสียหายต่อศาลหรือส านักงานวางทรัพย์ 
ให้ระบุช่ือผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนหรือช่ือผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าชดเชยความเสียหาย และจ านวนเงิน 
ค่าทดแทนหรือจ านวนเงินค่าชดเชยความเสียหายท่ีแน่นอน 

  ท้ังนี้ กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์หรือสิทธิอื่น  ๆ หรือมีปัญหาเกี่ยวกับการแบ่งส่วนเงิน
ดังกล่าว หรือกรณีอื่นใด นอกจากให้ระบุจ านวนเงินค่าทดแทนหรือจ านวนเงินค่าชดเชยความเสียหายท่ีแน่นอน
และช่ือผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนหรือช่ือผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าชดเชยความเสียหายแล้ว ให้ระบุสิทธิของผู้นั้น
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ทุกคนให้ชัดเจนด้วย เว้นแต่ในกรณีท่ีไม่อาจทราบช่ือหรือสิทธิของผู้นั้นได้ พร้อมท้ังระบุรายละเอียดเกี่ยวกับ
ท่ีมาแห่งสิทธิท่ีได้รับเงินค่าทดแทนหรือค่าชดเชยความเสียหายดังกล่าวด้วย 

 2.4 การแจ้งให้ทราบถึงการวางเงินและวิธีปฏิบัติในการขอรับเงิน (ร่างข้อ 6)  
 เมื่อได้วางเงินค่าทดแทนหรือวางเงินค่าชดเชยความเสียหายแล้ว ให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบมีหนังสือ
แจ้งให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนหรือค่าชดเชยความเสียหายทราบ โดยส่งทางไปรษณีย์ตอบรับ และให้แจ้ง 
วิธีปฏิบัติในการขอรับเงินดังกล่าวด้วย 

 2.5 การขอรับเงินกรณีฝากไว้กับธนาคารออมสิน (ร่างข้อ 7)  
 กรณีวางเงินค่าทดแทนหรือวางเงินค่าชดเชยความเสียหายโดยฝากไว้กับธนาคารออมสิน ให้ผู้มีสิทธิ
ได้รับเงินค่าทดแทนหรือค่าชดเชยความเสียหายซึ่งประสงค์จะขอรับเงินดังกล่าว แจ้งให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน โดยแสดงหลักฐานว่าตนเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินในกรณีนั้นอย่างชัดเจน และ
ให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบด าเนินการเบิกจ่ายเงินดังกล่าวให้โดยไม่ชักช้า เว้นแต่ในกรณีท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับ
กรรมสิทธิ์หรือสิทธิอื่นๆ หรือมีปัญหาเกี่ยวกับการแบ่งส่วนเงินดังกล่าว หรือกรณีอื่นใด หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
จะด าเนินการเบิกจ่ายเงินค่าทดแทนหรือค่าชดเชยความเสียหายให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินดังกล่าวได้ก็ต่อเมื่อ 
มีสัญญาประนีประนอมยอมความโดยมีหลักฐานเป็นหนังสือมาแสดงในกรณีท่ีผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนหรือ
ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าชดเชยความเสียหายทุกคนตกลงกันได้ หรือมีค าพิพากษาถึงท่ีสุดมาแสดงในกรณีท่ีผู้มีสิทธิ
ได้รับเงินค่าทดแทนหรือผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าชดเชยความเสียหายไม่อาจตกลงกันได้ 

 2.6 การขอรับเงินกรณีวางเงินต่อศาลหรือส านักงานวางทรัพย์ (ร่างข้อ 8)  
 กรณีวางเงินค่าทดแทนหรือวางเงินค่าชดเชยความเสียหายต่อศาลหรือส านักงานวางทรัพย์ ให้ผู้มีสิทธิ
ได้รับเงินซึ่งประสงค์จะขอรับเงินดังกล่าวยื่นค าร้องขอต่อศาลหรือส านักงานวางทรัพย์ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ 
การรับจ่ายเงินค่าทดแทนหรือค่าชดเชยความเสียหายท่ีวางไว้ให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินนั้น ให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการวางทรัพย์ 
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ร่างประกาศคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ลุ่มน้ าและล าดับความส าคัญของการใช้น้ าส าหรับกิจการประเภทต่างๆ เพื่อให้คณะกรรมการลุ่มน้ าน าไปพิจารณา

ในการจัดสรรน้ าและควบคุมการใช้น้ าในแต่ละลุ่มน้ า (มาตรา 17 วรรคหนึ่ง (9)) 

เอกสารหมายเลข 9 
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ร่าง 
ประกาศคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ 

ว่าด้วยกรอบ หลักเกณฑ์ และแนวทางการปฏิบัติงานของคณะกรรมการลุ่มน้ า 
และล าดับความส าคัญของการใช้น้ าส าหรับกิจการประเภทต่างๆ เพื่อให้คณะกรรมการลุ่มน้ า 

น าไปพิจารณาในการจัดสรรน้ าและควบคุมการใช้น้ าในแต่ละลุ่มน้ า 
พ.ศ. .... 

   
 

โดยท่ีเป็นการสมควรให้มีประกาศคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ เพื่อก าหนดกรอบ หลักเกณฑ์ 
และแนวทางการปฏิบัติงานของคณะกรรมการลุ่มน้ า และล าดับความส าคัญของการใช้น้ าส าหรับกิจการ
ประเภทต่างๆ เพื่อให้คณะกรรมการลุ่มน้ าน าไปพิจารณาในการจัดสรรน้ าและควบคุมการใช้น้ าในแต่ละลุ่มน้ า
อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม 

 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๗ วรรคหนึ่ง  )๙ (  แห่งพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. ๒๕๖๑ 

คณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 
 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ ว่าด้วยกรอบ หลักเกณฑ์ และ
แนวทางการปฏิบัติงานของคณะกรรมการลุ่มน้ า และล าดับความส าคัญของการใช้น้ าส าหรับกิจการประเภท
ต่างๆ เพื่อให้คณะกรรมการลุ่มน้ าน าไปพิจารณาในการจัดสรรน้ าและควบคุมการใช้น้ าในแต่ละลุ่มน้ า พ.ศ. ....” 

 
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 
ข้อ ๓ เพื่อประโยชน์ในการบริหารทรัพยากรน้ าในเขตลุ่มน้ า ให้คณะกรรมการลุ่มน้ าปฏิบัติงานตามกรอบ 

หลักเกณฑ์ และแนวทางของประกาศนี้ โดยค านึงถึงหลักการพัฒนาท่ียั่งยืน ดังต่อไปนี้ 
(๑) เร่งด าเนินการบูรณะฟื้นฟูแหล่งน้ าตามธรรมชาติต่างๆ ในพื้นท่ีให้สามารถกักเก็บน้ าไว้ใช้ประโยชน์

ได้อย่างเต็มศักยภาพ โดยค านึงถึงหลักต้นทุนผลประโยชน์ของการบูรณะฟื้นฟูแหล่งน้ าตามธรรมชาติดังกล่าว
กับหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือชุมชนในลุ่มน้ านั้นๆ  

(๒) ด าเนินการตามนโยบายและแผนแม่บทเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรน้ าท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
และแผนแม่บทการใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการ การบ ารุงรักษา การฟื้นฟู และการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ าในเขต
ลุ่มน้ า แผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ าแล้ง และแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ าท่วม ท่ี กนช. ให้ความเห็นชอบแล้ว 
และประเมินผลการด าเนินการตามนโยบายและแผนดังกล่าวเป็นประจ าทุกปี 

(๓) ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และระเบียบการใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการ การบ ารุงรักษา การฟื้นฟู 
และการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ าในเขตลุ่มน้ า ตามกรอบและแนวทางท่ี กนช. ก าหนด และประเมินผลการ
ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และระเบียบดังกล่าวเป็นประจ าทุกปี 

(๔) ตรวจสอบและติดตามปัญหาซึ่งส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการน้ าในลุ่มน้ า เพื่อให้มีการแก้ไข
ปัญหาได้อย่างทันท่วงที 

(๕) จัดท ารายงานเสนอต่อ กนช. ถึงปัญหาซึ่งส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการน้ าในลุ่มน้ าหรือปัญหาอื่น
ซึ่งส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน ตามท่ีเห็นสมควร 
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(๖) แนะน า ให้ค าปรึกษา และส่งเสริมการด าเนินงานขององค์กรผู้ใช้น้ าอย่างเหมาะสม เพื่อให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ า 

(๗) รณรงค์สร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนและเกษตรกรในการใช้น้ าอย่างประหยัด 
(๘) ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดอันจ าเป็นเกี่ยวกับการจัดสรรน้ าและ

ควบคุมการใช้น้ าตามประกาศนี้ ให้เหมาะสมกับลักษณะทางกายภาพของพื้นท่ี 
 
ข้อ ๔ เพื่อประโยชน์ในการใช้ทรัพยากรน้ าอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ให้คณะกรรมการลุ่มน้ า

ค านึงถึงปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ 
(๑) สภาพภูมิศาสตร์ อุทกศาสตร์ อุทกวิทยา สภาพภูมิอากาศ นิเวศวิทยา และเหตุทางธรรมชาติอื่นๆ 

ท่ีเกี่ยวข้อง 
(๒) ความต้องการทางสังคมและเศรษฐกิจของชุมชน รวมถึงสถานประกอบการท่ีต้ังอยู่ในพื้นท่ีลุ่มน้ า 
(๓) จ านวนประชากรในแต่ละชุมชนหรือเขตเศรษฐกิจพิเศษท่ีพึ่งพาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ า

ในพื้นท่ีลุ่มน้ า 
(๔) ผลกระทบจากการใช้ประโยชน์ทรัพยากรน้ าในพื้นท่ีลุ่มน้ าของตนท่ีอาจมีผลกระทบต่อพื้นท่ีลุ่มน้ าอื่น 

หรือการรักษาความสมดุลของปริมาณน้ าต่อลุ่มน้ าใกล้เคียง 
(๕) การอนุรักษ์ คุ้มครอง พัฒนา และเศรษฐกิจท่ีเกิดจากการใช้ทรัพยากรน้ า และค่าใช้จ่ายในการจัด

ให้มีมาตรการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในเรื่องดังกล่าว 
(๖) ทางเลือกอื่นๆ ท่ีมีอยู่ หรือท่ีมีมูลค่าเท่าเทียมกัน เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้ประโยชน์ทรัพยากรน้ า

ท่ีมีอยู่หรือแผนการใช้ประโยชน์อันอาจมีข้ึนระหว่างลุ่มน้ า 
 
ข้อ ๕  การจัดล าดับความส าคัญของการใช้น้ าส าหรับกิจการประเภทต่างๆ ในเขตลุ่มน้ าให้

คณะกรรมการลุ่มน้ าให้ความส าคัญกับการใช้น้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค การประปาและการไฟฟ้าซึ่งด าเนินการโดย
หน่วยงานของรัฐหรือชุมชน การรักษาระบบนิเวศ และการบรรเทาสาธารณภัย ก่อนเป็นล าดับแรก  

ส่วนการใช้น้ าเพื่อเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การท่องเท่ียว คมนาคม การผลิตพลังงาน 
หรือกิจการอื่น คณะกรรมการลุ่มน้ าจะจัดล าดับความส าคัญให้แตกต่างกันก็ได้ ท้ังนี้ โดยค านึงถึงความส าคัญ
ทางเศรษฐกิจและวิถีชีวิตของประชาชนในเขตลุ่มน้ า จารีตประเพณี และลักษณะทางกายภาพของพื้นท่ีเป็นส าคัญ 
นอกจากนี้ให้ค านึงถึงความเท่าเทียมและเป็นธรรมในการใช้ทรัพยากรน้ า รวมท้ังการบรรเทาความเดือดร้อน
ของผู้ท่ีสูญเสียโอกาสในการใช้น้ าภายในเขตลุ่มน้ าหรือระหว่างลุ่มน้ าสาขาภายในเขตลุ่มน้ านั้น โดยเฉพาะ 
ในภาวะน้ าแล้ง 

 
ข้อ ๖ ให้คณะกรรมการลุ่มน้ าจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานการใช้น้ าและปริมาณการใช้น้ าของกิจการประเภท

ต่างๆ ในเขตลุ่มน้ า เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ส าหรับการจัดสรรน้ าและควบคุมการใช้น้ าตามล าดับความส าคัญ โดย
ให้ท าการประเมินคุณภาพน้ าและวิเคราะห์ปริมาณน้ ากับความต้องการใช้น้ าในกิจการประเภทต่างๆ และให้มี
การติดตามและประเมินผลตามความเหมาะสมเพื่อรองรับสถานการณ์ภาวะน้ าแล้งและภาวะน้ าท่วม  

 
ข้อ ๗  การจัดสรรน้ าในแต่ละลุ่มน้ าตามล าดับความส าคัญของการใช้น้ า ให้คณะกรรมการลุ่มน้ า

พิจารณาวางแผนการจัดสรรน้ าส าหรับกิจการประเภทต่างๆ อย่างเพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ โดย
ในแผนการจัดสรรน้ าควรค านึงถึงปริมาณน้ าและการบริหารจัดการน้ าให้เพียงพอต่อการใช้น้ าตลอดปีด้วย 
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ข้อ ๘ การควบคุมการใช้น้ าในแต่ละลุ่มน้ า ให้คณะกรรมการลุ่มน้ าพิจารณาควบคุมการใช้น้ าในกิจการ
ท่ีเห็นว่าเป็นการใช้น้ าโดยไม่ก่อให้เกิดประโยชน์หรือเกินความจ าเป็น และในกรณีท่ีมีความเส่ียงต่อการเกิด
ภาวะน้ าแล้งให้ควบคุมคุณภาพน้ าและปริมาณการใช้น้ าอย่างเหมาะสมด้วย  

 
ข้อ ๙ ให้คณะกรรมการลุ่มน้ าประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของแผนการจัดสรรน้ า ติดตาม

และก ากับดูแลการใช้น้ าให้เป็นไปตามท่ีได้จัดสรรไว้  ท้ังนี้ เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงแผนการจัดสรรน้ าให้มี
ประสิทธิภาพ เหมาะสม และเป็นธรรมมากยิ่งขึ้น 

 
 

ประกาศ ณ วันท่ี   พ.ศ. ....  
 
 

นายกรัฐมนตรี 
ประธานกรรมการทรพัยากรน้ าแห่งชาติ 
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บันทึกวิเคราะห์สรุป 
สาระส าคัญของร่างประกาศคณะกรรมการทรัพยากรน  าแห่งชาติ 

ว่าด้วยกรอบ หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติงานของคณะกรรมการลุ่มน  า 
และล าดับความส าคัญของการใช้น  าส าหรับกิจการประเภทต่างๆ เพื่อให้คณะกรรมการลุ่มน  า 

น าไปพิจารณาในการจัดสรรน  าและควบคุมการใช้น  าในแต่ละลุ่มน  า 
พ.ศ. ....  

  
 
1. หลักการและเหตุผล 
 โดยท่ีมาตรา 17 วรรคหนึ่ง (9) แห่งพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. 2561 บัญญัติให้คณะกรรมการ
ทรัพยากรน้ าแห่งชาติก าหนดกรอบ หลักเกณฑ์ และแนวทางการปฏิบัติงานของคณะกรรมการลุ่มน้ า และ
ล าดับความส าคัญของการใช้น้ าส าหรับกิจการประเภทต่างๆ เพื่อให้คณะกรรมการลุ่มน้ าน าไปพิจารณาในการ
จัดสรรน้ าและควบคุมการใช้น้ าในแต่ละลุ่มน้ าอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม  
 
2. สาระส าคัญ 

 2.1 กรอบ หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติงานของคณะกรรมการลุ่มน้ า (ร่างข้อ 3)  
 ก าหนดกรอบ หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติงานของคณะกรรมการลุ่มน้ า  เพื่อประโยชน์ในการ
บริหารทรัพยากรน้ าในเขตลุ่มน้ า โดยให้คณะกรรมการลุ่มน้ าค านึงถึงหลักการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable 
Development) เพื่อรักษาส่ิงแวดล้อมและระบบนิเวศ อันได้แก่ การเร่งด าเนินการบูรณะฟื้นฟูแหล่งน้ าตาม
ธรรมชาติต่างๆ ในพื้นท่ีให้สามารถกักเก็บน้ าไว้ใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มศักยภาพ และก าหนดกรอบ หลักเกณฑ์ 
แนวทางปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับหน้าท่ีและอ านาจของคณะกรรมการลุ่มน้ าตามมาตรา ๓๕ แห่ง
พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. 2561 รวมถึงก าหนดกรอบการปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อการบริหารจัดการน้ าในลุ่มน้ า และคณะกรรมการลุ่มน้ าอาจด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดอันจ าเป็นเกี่ยวกับ
การจัดสรรน้ าตามแผนการจัดสรรน้ า และควบคุมการใช้น้ าตามหลักเกณฑ์ในประกาศนี้ได้  

 2.2 การใช้ทรัพยากรน้ าอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม (ร่างข้อ 4)  
 ก าหนดปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรน้ าอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม เช่น สภาพภูมิศาสตร์ 
อุทกศาสตร์ อุทกวิทยา สภาพภูมิอากาศ นิเวศวิทยา และเหตุทางธรรมชาติอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ความต้องการทาง
สังคมและเศรษฐกิจของชุมชนท่ีต้ังอยู่ในพื้นท่ีลุ่มน้ า จ านวนประชากรในแต่ละชุมชนท่ีพึ่งพาและใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรน้ าในพื้นท่ีลุ่มน้ า เพื่อให้คณะกรรมการลุ่มน้ าได้ค านึงถึงในการจัดล าดับความส าคัญของการใช้น้ า 
การจัดสรรน้ า และการควบคุมการใช้น้ า  

 2.3 การจัดล าดับความส าคัญของการใช้น้ า (ร่างข้อ 5) 
 การจัดล าดับความส าคัญของการใช้น้ าส าหรับกิจการประเภทต่างๆ ในเขตลุ่มน้ า ให้คณะกรรมการลุ่มน้ าให้
ความส าคัญกับการใช้น้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค การประปาและการไฟฟ้าซึ่งด าเนินการโดยหน่วยงานของรัฐหรือ
ชุมชน การรักษาระบบนิเวศและการฟื้นฟูแหล่งน้ าธรรมชาติ และการบรรเทาสาธารณภัย ก่อนเป็นล าดับแรก  
โดยกิจการประเภทต่างๆ ข้างต้น เป็นกลุ่มกิจการที่คณะกรรมการลุ่มน้ าต้องให้ความส าคัญก่อนกลุ่มกิจการท่ี
ก าหนดไว้ในร่างข้อ 5 วรรคสอง เพราะเป็นการใช้น้ าเพื่อการด ารงชีพโดยตรง หรือเพื่อให้เกิดการพัฒนาท่ียั่งยืน 
หรือเพื่อลดความสูญเสียหรือความเสียหายท่ีเกิดขึ้นจากสาธารณภัย  
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 ส่วนการใช้น้ าในกลุ่มกิจการตามท่ีก าหนดไว้ในร่างข้อ 5 วรรคสอง ได้แก่ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม 
พาณิชยกรรม การท่องเท่ียว คมนาคม การผลิตพลังงาน หรือกิจการอื่น คณะกรรมการลุ่มน้ ามีดุลพินิจในการ
จัดล าดับความส าคัญให้แตกต่างกันได้ และภายในกิจการแต่ละประเภทจะแบ่งออกเป็นประเภทย่อยและ
จัดล าดับความส าคัญอีกก็ได้ตามท่ีเห็นสมควร โดยค านึงถึงความส าคัญทางเศรษฐกิจและวิถีชีวิตของประชาชน
ในเขตลุ่มน้ า จารีตประเพณี และลักษณะทางกายภาพของพื้นท่ี  ความเท่าเทียมและเป็นธรรมในการใช้
ทรัพยากรน้ าตามปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องตามร่างข้อ 4 เป็นต้น  

 2.4 การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานการใช้น้ าและปริมาณการใช้น้ า (ร่างข้อ 6) 
 ให้คณะกรรมการลุ่มน้ าจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานการใช้น้ าและปริมาณการใช้น้ าของกิจการประเภทต่างๆ 
ในเขตลุ่มน้ า เพื่อประโยชน์ส าหรับการจัดสรรน้ าและควบคุมการใช้น้ าตามล าดับความส าคัญ โดยให้ท าการ
ประเมินคุณภาพน้ าและวิเคราะห์ปริมาณน้ ากับความต้องการใช้น้ าในกิจการประเภทต่างๆ และให้มีการติดตาม
และประเมินผลตามความเหมาะสมเพื่อรองรับสถานการณ์ภาวะน้ าแล้งและภาวะน้ าท่วม  

 2.5 การจัดสรรน้ า (ร่างข้อ 7)  
 ให้คณะกรรมการลุ่มน้ าพิจารณาวางแผนการจัดสรรน้ าส าหรับกิจการประเภทต่างๆ อย่างเพียงพอ 
เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ โดยในแผนการจัดสรรน้ าควรค านึงถึงปริมาณน้ าและการบริ หารจัดการน้ าให้
เพียงพอต่อการใช้น้ าตลอดปีด้วย  

 2.6 การควบคุมการใช้น้ า (ร่างข้อ 8)  
 ให้คณะกรรมการลุ่มน้ าพิจารณาควบคุมการใช้น้ าในกิจการท่ีเห็นว่าเป็นการใช้น้ าโดยไม่ก่อให้เกิด
ประโยชน์หรือเกินความจ าเป็น และในกรณีท่ีมีความเส่ียงต่อการเกิดภาวะน้ าแล้งให้ควบคุมคุณภาพน้ าและ
ปริมาณการใช้น้ าอย่างเหมาะสมด้วย 

 2.7 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของแผนการจัดสรรน้ า (ร่างข้อ 9) 
 ให้คณะกรรมการลุ่มน้ าประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของแผนการจัดสรรน้ า ติดตามและ
ก ากับดูแลการใช้น้ าให้เป็นไปตามท่ีได้จัดสรรไว้ ท้ังนี้ เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงแผนการจัดสรรน้ าให้มี
ประสิทธิภาพ เหมาะสม และเป็นธรรมมากยิ่งขึ้น 
 

  



84 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร่างระเบียบคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ ว่าด้วยมาตรการในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคเอกชน 
ประชาชน และชุมชนท่ีเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการ การบ ารุงรักษา การฟื้นฟู 

การอนุรักษ์ และการด าเนินการอื่นใดเกี่ยวกับทรัพยากรน้ า (มาตรา 17 วรรคหนึ่ง (16)) 

เอกสารหมายเลข 10 
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ร่าง 
ระเบียบคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ 

ว่าด้วยมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วม 
ของภาคเอกชน ประชาชน และชุมชน 

พ.ศ. .... 
   

 
โดยท่ีเป็นการสมควรก าหนดมาตรการในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคเอกชน ประชาชน และชุมชนท่ี

เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในด้านการใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการ การบ ารุงรักษา การฟื้นฟู การอนุรักษ์ และการ
ด าเนินการอื่นใดเกี่ยวกับทรัพยากรน้ า 

 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๗(๑๖) แห่งพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. ๒๕๖๑ 

คณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 
 
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ ว่าด้วยการส่งเสริมและสนับสนุน

การมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ประชาชน และชุมชน พ.ศ. ....” 
 
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“การจัดการด้านทรัพยากรน้ า” หมายความว่า การใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการ การบ ารุงรักษา 

การฟื้นฟู การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ า และการด าเนินการอื่นใดเกี่ยวกับทรัพยากรน้ า 
“โครงการ” หมายความว่า การด าเนินงาน หรือกิจกรรมของภาคเอกชน ประชาชน หรือชุมชน ท่ีเกี่ยวกับ

การจัดการด้านทรัพยากรน้ า 
“ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ 
“ส านักงานภาค” หมายความว่า ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติภาค 
 
ข้อ ๔ ในกรณีท่ีส านักงาน ส านักงานภาค หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการ

ด าเนินการใดๆ เกี่ยวกับการจัดการด้านทรัพยากรน้ าในพื้นท่ีลุ่มน้ าใด จะ ต้องด าเนินการให้ภาคเอกชน 
ประชาชน และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการเรื่องนั้นด้วย 

เพื่อประโยชน์แก่การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการด้านทรัพยากรน้ าของภาคเอกชน ประชาชน 
และชุมชน ตามวรรคหนึ่ง ให้ส านักงาน ส านักงานภาค หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น 
แล้วแต่กรณี สนับสนุนการด าเนินการในกรณีดังต่อไปนี้ได้ตามความเหมาะสม 

(๑) ก่อนการด าเนินการ ให้มีการเผยแพร่ ข้อมูล ตลอดจนให้ค าปรึกษา สร้างความรู้ความเข้าใจอันจะ
เป็นประโยชน์แก่เข้าร่วมด าเนินการในการจัดการทรัพยากรน้ า  โดยเน้นการส่ือสารในรูปแบบท่ีประชาชน
สามารถเข้าใจได้ง่ายเพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วนและเพียงพอ 

(๒) ในระหว่างการด าเนินการ ให้เปิดโอกาสให้ภาคเอกชน ประชาชน และชุมชน ได้แสดงความเห็น 
ข้อสังเกต ต้ังค าถามท่ีเกี่ยวข้อง หรือให้ค าแนะน า และเข้าร่วมกิจกรรมหรือการด าเนินการใดๆ เกี่ยวกับการ
จัดการด้านทรัพยากรน้ าของส านักงาน ส านักงานภาค หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 

(๓) หลังเสร็จส้ินการด าเนินการ ให้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและความรู้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการ
ทรัพยากรน้ าอย่างต่อเนื่อง 
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การด าเนินการตาม (๓) จะกระท าการโดยวิธีการใดก็ได้เพื่อให้ภาคเอกชน ประชาชน และชุมชนท่ีเกี่ยวข้อง
รับทราบข้อมูลข่าวสารและความรู้ดังกล่าว โดยอย่างน้อยให้มีการเผยแพร่ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
ส านักงานหรือส านักงานภาค 

 
ข้อ ๕ ในกรณีท่ีภาคเอกชน ประชาชน หรือชุมชน จัดท าโครงการใดๆ ในเขตพื้นท่ีชุมชนท่ีมีทรัพยากรน้ า

นั้นต้ังอยู่ ส านักงาน ส านักงานภาค หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจเข้าร่วมด าเนินการ
หรือให้การสนับสนุนในโครงการดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม โดยให้พิจารณาขอบเขตของโครงการใน
ลักษณะดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นโครงการท่ีอยู่ในหน้าท่ีและอ านาจท่ีส านักงาน ส านักงานภาค หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จะให้การสนับสนุนได้ 

(๒) เป็นโครงการท่ีจะจัดท าขึ้นในเขตพื้นท่ีชุมชนท่ีมีทรัพยากรน้ านั้นต้ังอยู่ หรือจัดท าในเขตพื้นท่ี
ชุมชนอื่นท่ีจะได้รับประโยชน์จากโครงการหรือกิจกรรมนั้น โดยโครงการหรือกิจกรรมต้องสอดคล้องกับ
นโยบายหรือแผนแม่บทเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรน้ าด้วย 

(๓) เป็นโครงการท่ีไม่เกิดผลกระทบกับทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมหรือวิถีชีวิตความเป็นอยู่
ของประชาชนในชุมชน หรือมีข้อขัดข้องหรือขัดแย้งต่อกฎหมาย 

(๔) เป็นโครงการท่ีสามารถก าหนดระยะเวลาด าเนินการให้แล้วเสร็จได้แน่นอน 
 
ข้อ ๖ ในกรณีท่ีส านักงาน ส านักงานภาค หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี

ข้อเสนอแนะโครงการหรือกิจกรรมใดท่ีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะหรือเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อภาคเอกชน 
ประชาชน หรือชุมชนอื่นๆ หรือผลการด าเนินโครงการเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรน้ าของภาคเอกชน 
ประชาชน หรือชุมชนใดเป็นแบบอย่างท่ีดีสมควรได้รับการเชิดชูเกียรติ ให้ส านักงาน ส านักงานภาค หน่วยงาน
ของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเผยแพร่ข้อมูลการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมดังกล่าว โดยอย่างน้อย 
ให้มีการเผยแพร่ความรู้หรือข้อมูลนั้นในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของส านักงานหรือส านักงานภาค หรือจะ
เผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์โดยวิธีอื่นใดด้วยก็ได้ 

 
ข้อ ๗ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการและการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ประชาชน และชุมชน 

คณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติอาจเสนอคณะรัฐมนตรีให้พิจารณามาตรการจูงใจหรือมาตรการทางภาษี
อันเป็นการสร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับการจัดการด้านทรัพยากรน้ าหรือจัดท าโครงการใดๆ 
ท่ีเป็นประโยชน์แก่การจัดการด้านทรัพยากรน้ าตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ก็ได้ 

 
 

ประกาศ ณ   พ.ศ. 
 
 

นายกรัฐมนตรี 
ประธานกรรมการทรพัยากรน้ าแห่งชาติ 
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บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระส าคัญ 
ร่างระเบียบคณะกรรมการทรัพยากรน  าแห่งชาติ 

ว่าด้วยมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วม 
ของภาคเอกชน ประชาชน และชุมชน 

พ.ศ. ....  
  

 
1. หลักการและเหตุผล 
 โดยท่ีพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. 2561 ให้ความส าคัญกับการส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคเอกชน 
ประชาชน และชุมชนท่ีเกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนร่วมในด้านต่างๆ ซึ่งมาตรา 17(16) ได้ก าหนดให้คณะกรรมการ
ทรัพยากรน้ าแห่งชาติมีหน้าท่ีและอ านาจในการออกระเบียบก าหนดมาตรการในการส่งเสริมและสนับสนุน 
ให้ภาคเอกชน ประชาชน และชุมชนท่ีเกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนร่วมในด้านการใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการ  
การบ ารุงรักษา การฟื้นฟู การอนุรักษ์ และการด าเนินการอื่นใดเกี่ยวกับทรัพยากรน้ า จึงจ าเป็นต้องออกระเบียบนี้ 
 
2. สาระส าคัญ 
 ร่างระเบยีบนี้ประกอบไปด้วยเนื้อหารวม 7 ข้อ มีสาระส าคัญโดยสรุปดังนี้ 

 2.1 บนิยาม (ร่างข้อ 3) 
 ก าหนดบทนิยามค าว่า “การจัดการด้านทรัพยากรน้ า” และค าว่า “โครงการ” เพื่อให้เกิดความชัดเจน
และขอบเขตของการด าเนินการท่ีจะส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคเอกชน ประชาชน และชุมชนท่ีเกี่ยวข้อง เข้ามามี
ส่วนร่วม 

 2.2 การส่งเสริมให้ภาคเอกชน ประชาชน และชุมชนท่ีเกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนร่วม (ร่างข้อ 4) 
 ในกรณีท่ีส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติภาค หน่วยงานของรัฐ หรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการด าเนินการใดๆ เกี่ยวกับการจัดการด้านทรัพยากรน้ าในพื้นท่ีลุ่มน้ าใด จะต้อง
ด าเนินการให้ภาคเอกชน ประชาชน และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการเรื่องนั้นด้วย โดยสนับสนุนใน
แต่ละช่วงของการด าเนินการตามความเหมาะสมดังนี้ 
  2.2.1. ก่อนการด าเนินการ 
  ให้มีการเผยแพร่ ข้อมูล ตลอดจนให้ค าปรึกษา สร้างความรู้ความเข้าใจอันจะเป็นประโยชน์แก่การ
เข้าร่วมด าเนินการในการจัดการทรัพยากรน้ า โดยเน้นการส่ือสารในรูปแบบท่ีประชาชนสามารถเข้าใจได้ง่าย
เพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วนและเพียงพอ 
  2.2.2 ในระหว่างการด าเนินการ 
  เปิดโอกาสให้ภาคเอกชน ประชาชน และชุมชน ได้แสดงความเห็น ข้อสังเกต ต้ังค าถามท่ีเกี่ยวข้อง 
หรือให้ค าแนะน า และเข้าร่วมกิจกรรมหรือการด าเนินการใดๆ เกี่ยวกับการจัดการด้านทรัพยากรน้ าของ
ส านักงาน ส านักงานภาค หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 
  2.2.3 หลังเสร็จส้ินการด าเนินการ 
  ให้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและความรู้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการทรัพยากรน้ าอย่างต่อเนื่อง 
ซึ่งจะกระท าด้วยวิธีการใดก็ได้เพื่อให้ภาคเอกชน ประชาชน และชุมชนท่ีเกี่ยวข้องรับทราบข้อมูลข่าวสารและ
ความรู้ดังกล่าว โดยอย่างน้อยให้มีการเผยแพร่ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของส านักงานทรัพยากรน้ า
แห่งชาติหรือส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติภาค 
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 2.3 การเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมของภาคเอกชน ประชาชน และชุมชน (ร่างข้อ 5) 
 ในกรณีท่ีภาคเอกชน ประชาชน หรือชุมชน จัดท าโครงการใดๆ ในเขตพื้นท่ีชุมชนท่ีมีทรัพยากรน้ านั้น
ต้ังอยู่ ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติภาค หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อาจเข้าร่วมด าเนินการหรือให้การสนับสนุนในโครงการดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม 
โดยให้พิจารณาขอบเขตของโครงการในลักษณะดังต่อไปนี้ 
  2.3.1 เป็นโครงการท่ีอยู่ในหน้าท่ีและอ านาจท่ีส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ ส านักงาน
ทรัพยากรน้ าแห่งชาติภาค หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะให้การสนับสนุนได้ 
  2.3.2 เป็นโครงการท่ีจะจัดท าขึ้นในเขตพื้นท่ีชุมชนท่ีมีทรัพยากรน้ านั้นต้ังอยู่ หรือจัดท าในเขต
พื้นท่ีชุมชนอื่นท่ีจะได้รับประโยชน์จากโครงการหรือกิจกรรมนั้น โดยโครงการหรือกิจกรรมต้องสอดคล้องกับ
นโยบายหรือแผนแม่บทเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรน้ าด้วย 
  2.3.3 เป็นโครงการท่ีไม่เกิดผลกระทบกับทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมหรือวิถีชีวิตความ
เป็นอยู่ของประชาชนในชุมชน หรือมีข้อขัดข้องหรือขัดแย้งต่อกฎหมาย 
  2.3.4 เป็นโครงการท่ีสามารถก าหนดระยะเวลาด าเนินการให้แล้วเสร็จได้แน่นอน 

 2.4 การเสนอแนะแบบอย่างท่ีดีและการเชิดชูเกียรติ (ร่างข้อ 6) 
 ก าหนดใหส้ านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติภาค หน่วยงานของรัฐ หรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีข้อเสนอแนะโครงการหรือกิจกรรมใดท่ีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะหรือเป็น
แบบอย่างท่ีดีต่อภาคเอกชน ประชาชน หรือชุมชนอื่นๆ ได้ หรือกรณีท่ีโครงการของภาคเอกชน ประชาชนหรือ
ชุมชนใดมีผลการด าเนินโครงการเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรน้ าเป็นแบบอย่างท่ีดี สมควรได้รับการเชิดชูเกียรติ 
ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติภาค หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้นเผยแพร่ข้อมูลการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมดังกล่าว โดยอย่างน้อยให้มีการเผยแพร่ความรู้
หรือข้อมูลนั้นในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติหรือส านักงานทรัพยากรน้ า
แห่งชาติภาค หรือจะเผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์โดยวิธีอื่นใดด้วยก็ได้ 

 2.5 การเสนอมาตรการจูงใจต่อคณะรฐมนตรี (ร่างข้อ 7) 
 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการและการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ประชาชน และชุมชน 
คณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติอาจเสนอคณะรัฐมนตรีให้พิจารณามาตรการจูงใจหรือมาตรการทางภาษี 
(tax incentives) อันเป็นการสร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับการจัดการด้านทรัพยากรน้ าหรือ
จัดท าโครงการใดๆ ท่ีเป็นประโยชน์แก่การจัดการด้านทรัพยากรน้ าตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติ
ทรัพยากรน้ า พ.ศ. 2561 ก็ได้ 
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ร่างประกาศคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอข้อพิพาทระหว่าง
คณะกรรมการลุ่มน้ าเพื่อให้คณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติไกล่เกล่ียและช้ีขาดข้อพิพาท 

(มาตรา 17 วรรคสาม) 

เอกสารหมายเลข 11 
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ร่าง 
ประกาศคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ 

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอข้อพิพาท การไกล่เกล่ีย และการช้ีขาด 
ข้อพิพาทระหว่างคณะกรรมการลุ่มน้ า 

  
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๗ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. ๒๕๖๑  
คณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 

 
ข้อ ๑ ในประกาศนี้ 
“ข้อพิพาท” หมายความว่า ข้อโต้แย้งท่ีเกิดขึ้นจากการปฏิบัติหรือการด าเนินงานเกี่ยวกับ 
(๑) การปฏิบัติตามนโยบายหรือแผนแม่บทเกี่ยวกับการใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการ การบ ารุงรักษา 

การฟื้นฟู และการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ าในเขตลุ่มน้ า 
(๒) การปฏิบัติงานของคณะกรรมการลุ่มน้ าในการจัดสรรน้ าและควบคุมการใช้น้ าในแต่ละลุ่มน้ า 
(๓) การปฏิบัติตามแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ าแล้ง และแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ าท่วมของ

คณะกรรมการลุ่มน้ าเพื่อบูรณาการการป้องกันและแก้ไขภาวะน้ าท่วมระหว่างลุ่มน้ า 
(๔) การผันน้ าระหว่างลุ่มน้ าตามมติของคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ 
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ 
“ผู้อ านวยการ” หมายความว่า ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติภาค 
“คณะอนุกรรมการ” หมายความว่า คณะอนุกรรมการพิจารณากล่ันกรองข้อกฎหมายเกี่ยวกับ

ทรัพยากรน้ า ตามค าส่ังคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ ท่ี ๑/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งต้ังคณะอนุกรรมการ
พิจารณากล่ันกรองข้อกฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรน้ า ลงวันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

“ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ 
“ส านักงานภาค” หมายความว่า ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติภาค 

 
หมวด ๑ 

การเสนอข้อพิพาท 
  

 
ข้อ ๒ ในกรณีท่ีคณะกรรมการลุ่มน้ าในพื้นท่ีลุ่มน้ าแห่งใดพิจารณาแล้วเห็นว่าการปฏิบัติหรือการ

ด าเนินงานตามหน้าท่ีและอ านาจของตนเกิดเป็นข้อพิพาทกับการปฏิบัติหรือการด าเนินงานของคณะกรรมการ
ลุ่มน้ าอื่น อาจมอบหมายให้ส านักงานภาคจัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการลุ่มน้ าดังกล่าวเพื่อ
เจรจาหาข้อยุติเกี่ยวกับการปฏิบัติหรือการด าเนินการในเรื่องนั้น โดยให้ส านักงานภาคจัดท ารายงานการประชุม
เพื่อเป็นหลักฐานด้วยทุกครั้ง 

ในการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการลุ่มน้ าตามวรรคหนึ่ง หากการปฏิบัติหรือการด าเนินงาน  
ในเรื่องใดได้ข้อยุติในประเด็นข้อพิพาท ให้ท่ีประชุมมีมติให้ยุติในประเด็นข้อพิพาทนั้น แต่หากในกรณียังมี
ประเด็นข้อพิพาทใดท่ีไม่สามารถหาข้อยุติได้ ให้ท่ีประชุมมอบหมายให้ผู้อ านวยการรวบรวมข้อเท็จจริง ประเด็น
ข้อพิพาท ตลอดจนความเห็นเบื้องต้นของคณะกรรมการลุ่มน้ าแต่ละคณะในประเด็นข้อพิพาทดังกล่าว เพื่อเสนอ
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ต่อเลขาธิการภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีเสร็จส้ินการประชุมร่วมกันและคณะกรรมการลุ่มน้ าได้มีมติเห็นชอบ  
ให้หารือประเด็นข้อพิพาทนั้นต่อคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติเพื่อวินิจฉัยช้ีขาดต่อไป 

 
ข้อ ๓ เมื่อเลขาธิการได้รับประเด็นข้อพิพาทของคณะกรรมการลุ่มน้ าตามข้อ ๒ ให้เลขาธิการมีอ านาจ

พิจารณาก าหนดประเด็นข้อพิพาทเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการพิจารณาและช้ีชาดข้อพิพาทของ
คณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ และหากประเด็นข้อพิพาทดังกล่าวมีหลายประเด็นท่ีเกี่ยวเนื่องกัน 
เลขาธิการอาจรวมข้อพิพาทในหลายประเด็นเป็นข้อพิพาทเดียวได้ตามท่ีเห็นสมควร 

ในการพิจารณาก าหนดประเด็นตามวรรคหนึ่ง เลขาธิการมีอ านาจมอบหมายให้ข้าราชการของ
ส านักงานหรือส านักงานภาครวบรวมข้อเท็จจริงหรือข้อมูลเพื่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาได้ตามท่ี
เห็นสมควร 

 
ข้อ ๔ ให้คณะกรรมการลุ่มน้ าแต่ละคณะแต่งตั้งตัวแทนเพื่อร่วมด าเนินการใดๆ ในกระบวนการ

พิจารณาข้อพิพาท โดยให้ท าเป็นหนังสือแจ้งรายช่ือผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังและเสนอต่อส านักงาน 
 

หมวด ๒ 
การไกล่เกล่ียข้อพิพาท 

  
 
ข้อ ๕ ในกรณีท่ีเลขาธิการได้พิจารณาก าหนดประเด็นข้อพิพาทตามข้อ ๓ แล้วเห็นว่าข้อพิพาทดังกล่าว

สามารถหาข้อยุ ติไ ด้โดยวิธีการเจรจาไกล่เกล่ีย ให้ เลขาธิการมอบหมายให้คณะอนุกรรมการเป็น  
ผู้พิจารณาไกล่เกล่ียข้อพิพาท โดยพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับประเด็นข้ อพิพาทท่ีเลขาธิการได้ก าหนด 
ความเห็นเบื้องต้นของคณะกรรมการลุ่มน้ าแต่ละคณะ ตลอดจนรายงานการประชุมร่วมกันระหว่าง
คณะกรรมการลุ่มน้ าตามข้อ ๒ ประกอบกับการรับฟังข้อเท็จจริงจากตัวแทนคณะกรรมการลุ่มน้ าท่ีได้รับการ
แต่งต้ังตามข้อ ๔ ด้วย 

 
ข้อ ๖ ในการไกล่เกล่ียข้อพิพาทให้คณะอนุกรรมการด าเนินการไปตามท่ีเห็นสมควร ด้วยความเป็นกลาง

และค านึงถึงหน้าท่ีและการปฏิบัติงานของคณะกรรมการลุ่มน้ าแต่ละคณะ ประกอบกับข้อเท็จจริงท่ีเกิดขึ้นใน
พื้นท่ีลุ่มน้ า รวมถึงการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างคณะกรรมการลุ่มน้ าในช่วงท่ีผ่านมาหรือท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต 
ภายใต้หลักการและวัตถุประสงค์ท่ีจะก่อให้เกิดการบูรณาการเกี่ยวกับการจัดสรร การใช้ การพัฒนา การ
บริหารจัดการ การบ ารุงรักษา การฟื้นฟู การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ าให้มีความประสานสอดคล้องกันในทุกมิติ
อย่างสมดุลและยั่งยืนตามกฎหมายว่าด้วยทรัพยากรน้ า 

 
ข้อ ๗ การไกล่เกล่ียข้อพิพาทตามข้อ ๖ ให้คณะอนุกรรมการเร่งรัดการไกล่เกล่ียข้อพิพาทให้ได้ข้อยุติ

โดยเร็ว และให้ส านักงานจัดท ารายงานกระบวนการไกล่เกล่ียข้อพิพาทเพื่อเป็นหลักฐานด้วยทุกครั้ง 
ในกรณีท่ีได้ข้อยุติในประเด็นข้อพิพาท ให้คณะอนุกรรมการรายงานผลการไกล่เกล่ียข้อพิพาทไปยัง

เลขาธิการเพื่อพิจารณาส่ังยุติเรื่องและให้ส านักงานมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาและแนวทางปฏิบัติเพื่อแก้ไข
ปัญหาในประเด็นข้อพิพาทนั้นไปยังส านักงานภาคเพื่อแจ้งต่อคณะกรรมการลุ่มน้ าโดยเร็ว 
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ในกรณีท่ีไม่สามารถหาข้อยุติในประเด็นข้อพิพาทได้ ให้คณะอนุกรรมการเสนอความเห็นต่อ
คณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติเพื่อพิจารณาวินิจฉัยช้ีขาดต่อไป 

การส่ังยุติเรื่องของเลขาธิการตามวรรคสอง ให้ถือเป็นท่ีสุด 
 

หมวด ๓ 
การวินิจฉัยช้ีขาดข้อพิพาท 

  
 
ข้อ ๘ ในกรณีท่ีเลขาธิการได้พิจารณาก าหนดประเด็นข้อพิพาทตามข้อ ๓ แล้วเห็นว่าข้อพิพาทดังกล่าว

ไม่สามารถหาข้อยุติได้โดยวิธีการเจรจาไกล่เกล่ีย หรือกรณีท่ีคณะอนุกรรมการได้พิจารณาไกล่เกล่ีย  
ข้อพิพาทแล้วแต่ไม่สามารถหาข้อยุติในประเด็นข้อพิพาทดังกล่าวได้ตามข้อ ๗ วรรคสาม ให้เลขาธิการเสนอ
ประเด็นข้อพิพาทดังกล่าวต่อคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติเพื่อพิจารณา โดยสรุปสาระส าคัญข อง
ประเด็นปัญหาข้อพิพาท ข้อเท็จจริง ความเห็นเบ้ืองต้นของคณะกรรมการลุ่มน้ าแต่ละคณะ ผลการประชุมร่วม
ระหว่างคณะกรรมการลุ่มน้ า และความเห็นของคณะอนุกรรมการ แล้วแต่กรณี เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย 

ในการพิจารณาวินิจฉัยช้ีขาดข้อพิพาท คณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติมีอ าน าจแสวงหา
ข้อเท็จจริงหรือข้อมูลเพิ่มเติมท่ีเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา และมีอ านาจเรียกให้ตัวแทนของ
คณะกรรมการลุ่มน้ าตามข้อ ๔ ผู้อ านวยการ หรือข้าราชการของส านักงานหรือส านักงานภาค มาช้ีแจง
ข้อเท็จจริงหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นข้อพิพาทเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยก็ได้ 

ในการประชุมของคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติเพื่อพิจารณาวินิจฉัยช้ีขาดประเด็นข้อพิพาท
ตามวรรคหนึ่ง หากประเด็นข้อพิพาทนั้นเป็นเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับพื้นท่ีลุ่มน้ าซึ่งมีกรรมการผู้แทนคณะกรรมการ
ลุ่มน้ านั้นร่วมเป็นกรรมการลุ่มน้ าอยู่ในพื้นท่ีลุ่มน้ านั้นด้วย ให้กรรมการผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน้ าคนนั้น 
ไม่มีสิทธิเข้าประชุมเพื่อพิจารณาวินิจฉัยช้ีขาดในประเด็นข้อพิพาท 

 
ข้อ ๙ การวินิจฉัยช้ีขาดประเด็นข้อพิพาทของคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติให้ถือเป็นท่ีสุด 
 
ข้อ ๑๐ เมื่อเสร็จส้ินการวินิจฉัยช้ีขาดของคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ ให้ส านักงานมีหนังสือ

แจ้งค าวินิจฉัยของคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติหรือแนวทางปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาในประเด็นข้อพิพาท
นั้นไปยังส านักงานภาคเพื่อแจ้งต่อคณะกรรมการลุ่มน้ าโดยเร็ว 

 
ประกาศ ณ วันท่ี พ.ศ. .... 

 
 

นายกรัฐมนตรี 
ประธานกรรมการทรพัยากรน้ าแห่งชาติ 
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บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระส าคัญ 
ร่างประกาศคณะกรรมการทรัพยากรน  าแห่งชาติ 

เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอข้อพพิาท การไกล่เกลี่ย และการชี ขาด 
ข้อพิพาทระหว่างคณะกรรมการลุ่มน  า 

  
 
1. หลักการและเหตุผล 
 ในกรณีท่ีคณะกรรมการลุ่มน้ ามีปัญหาข้อพิพาทระหว่างคณะกรรมการลุ่มน้ าด้วยกันเอง มาตรา 17(13) 
แห่งพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. 2561 ก าหนดให้คณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติมีหน้าท่ีและอ านาจใน
การพิจารณาไกล่เกล่ียและช้ีขาดข้อพิพาทระหว่างคณะกรรมการลุ่มน้ านั้น ท้ังนี้ มาตรา 17 วรรคสาม ก าหนดให้การ
เสนอข้อพิพาทของคณะกรรมการลุ่มน้ าต่อคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติเพื่อพิจารณาไกล่เกล่ียและช้ีขาดให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติก าหนด จึงจ าเป็นต้องออกประกาศนี้ 
 
2. สาระส าคัญ 
 ร่างประกาศนี้ประกอบไปด้วยเนื้อหารวม 10 ข้อ มีสาระส าคัญโดยสรุปดังนี้ 

 2.1 บทนิยาม (ร่างข้อ 1) 
 ก าหนดบทนิยามต่างๆ โดยเฉพาะนิยามค าว่า “ข้อพิพาท” เพื่อให้มีความชัดเจนว่าเป็นข้อพิพาทท่ี
เกี่ยวกับ 
  2.1.1 การปฏิบัติตามนโยบายหรือแผนแม่บทเกี่ยวกับการใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการ การ
บ ารุงรักษา การฟื้นฟู และการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ าในเขตลุ่มน้ า 
  2.1.2 การปฏิบัติงานของคณะกรรมการลุ่มน้ าในการจัดสรรน้ าและควบคุมการใช้น้ าในแต่ละลุ่มน้ า 
  2.1.3 การปฏิบัติตามแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ าแล้ง และแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ าท่วม
ของคณะกรรมการลุ่มน้ าเพื่อบูรณาการการป้องกันและแก้ไขภาวะน้ าท่วมระหว่างลุ่มน้ า 
  2.1.4 การผันน้ าระหว่างลุ่มน้ าตามมติของคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ 

 2.2 การเสนอข้อพิพาท (ร่างข้อ 2 ร่างข้อ 3 และร่างข้อ 4) 
 ในกรณีท่ีคณะกรรมการลุ่มน้ าในพื้นท่ีลุ่มน้ าแห่งใดพิจารณาแล้วเห็นว่าการปฏิบัติหรือการด าเนินงาน
ตามหน้าท่ีและอ านาจของตนเกิดเป็นข้อพิพาทกับการปฏิบัติหรือการด าเนินงานของคณะกรรมการลุ่มน้ าอื่น 
คณะกรรมการลุ่มน้ าสามารถด าเนินการได้ดังนี้ (ร่างข้อ 2) 
  2.2.1 มอบหมายให้ส านักงานภาคจัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการลุ่มน้ า  เพื่อ
เจรจาหาข้อยุติเกี่ยวกับการปฏิบัติหรือการด าเนินการในเรื่องนั้น โดยให้ส านักงานภาคจัดท ารายงานการประชุม
เพื่อเป็นหลักฐานด้วยทุกครั้ง 
  2.2.2 ในการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการลุ่มน้ าหากการปฏิบัติหรือการด าเนินงานใน
เรื่องใดได้ข้อยุติในประเด็นข้อพิพาท ให้ท่ีประชุมมีมติให้ยุติในประเด็นข้อพิพาทนั้น 
  2.2.3 ในการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการลุ่มน้ า หากยังมีประเด็นข้อพิพาทใดท่ีไม่
สามารถหาข้อยุติได้ ให้ท่ีประชุมมอบหมายให้ผู้อ านวยการรวบรวมข้อเท็จจริง ประเด็นข้อพิพาท ตลอดจน
ความเห็นเบื้องต้นของคณะกรรมการลุ่มน้ าแต่ละคณะในประเด็นข้อพิพาทดังกล่าว เพื่อเสนอต่อเลขาธิการ
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีเสร็จส้ินการประชุมร่วมกันและคณะกรรมการลุ่มน้ าได้มีมติเห็นชอบให้หารือประเด็น 
ข้อพิพาทนั้นต่อคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติเพื่อวินิจฉัยช้ีขาดต่อไป 
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  เมื่อเลขาธิการได้รับประเด็นข้อพิพาทของคณะกรรมการลุ่มน้ าแล้ว ให้เลขาธิการมีอ านาจ
พิจารณาก าหนดประเด็นข้อพิพาทเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการพิจารณาและช้ีชาดข้อพิพาทของ
คณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ และหากประเด็นข้อพิพาทดังกล่าวมีหลายประเด็นท่ีเกี่ยวเนื่องกัน 
เลขาธิการอาจรวมข้อพิพาทในหลายประเด็นเป็นข้อพิพาทเดียวได้ตามท่ีเห็นสมควร  (เลขาธิการมีอ านาจ
มอบหมายให้ข้าราชการของส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติหรือส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติภาครวบรวม
ข้อเท็จจริงหรือข้อมูลเพื่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาได้) (ร่างข้อ 3) 
  2.2.4 คณะกรรมการลุ่มน้ าสามารถแต่งต้ังตัวแทนเพื่อร่วมด าเนินการใดๆ ในกระบวนการ
พิจารณาข้อพิพาท โดยให้ท าเป็นหนังสือแจ้งรายช่ือผู้ ท่ีได้รับการแต่งต้ังและเสนอต่อส านักงานทรัพยากรน้ า
แห่งชาติ (ร่างข้อ 4) 

 2.3 การไกล่เกล่ียข้อพิพาท (ร่างข้อ 5 ร่างข้อ 6 และร่างข้อ 7) 
 เมื่อเลขาธิการส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติได้รับประเด็นข้อพิพาทของคณะกรรมการลุ่มน้ า และได้
พิจารณาก าหนดประเด็นข้อพิพาทแล้ว เห็นว่า ข้อพิพาทดังกล่าวสามารถหาข้อยุติได้โดยวิธีการเจรจาไกล่เกล่ีย 
ให้ด าเนินการดังนี้ 
  2.3.1 มอบหมายให้คณะอนุกรรมการพิจารณากล่ันกรองข้อกฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรน้ า ตามค าส่ัง
คณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ ท่ี 1/2562 เรื่อง แต่งต้ังคณะอนุกรรมการพิจารณากล่ันกรองข้อกฎหมาย
เกี่ยวกับทรัพยากรน้ า ลงวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2562 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมเป็นผู้พิจารณาไกล่เกล่ียข้อพิพาท เป็น 
ผู้พิจารณาไกล่เกล่ียข้อพิพาท (ร่างข้อ 5) 
  2.3.2 ในการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ ให้พิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับประเด็นข้อพิพาท
ท่ีเลขาธิการฯ ได้ก าหนด ความเห็นเบื้องต้นของคณะกรรมการลุ่มน้ าแต่ละคณะ ตลอดจนรายงานการประชุม
ร่วมกันระหว่างคณะกรรมการลุ่มน้ า การรับฟังข้อเท็จจริงจากตัวแทนคณะกรรมการลุ่มน้ า ด้วย (ร่างข้อ 5) และ
ต้องพิจารณาด้วยความเป็นกลางและค านึงถึงหน้าท่ีและการปฏิบัติงานของคณะกรรมการลุ่มน้ าแ ต่ละคณะ 
ประกอบกับข้อเท็จจริงท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ีลุ่มน้ า รวมถึงการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างคณะกรรมการลุ่มน้ า  
ในช่วงท่ีผ่านมาหรือท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต ภายใต้หลักการและวัตถุประสงค์ท่ีจะก่อให้เกิด การบูรณาการ
เกี่ยวกับการจัดสรร การใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการ การบ ารุงรักษา การฟื้นฟู การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ า
ให้มีความประสานสอดคล้องกันในทุกมิติอย่างสมดุลและยั่งยืนตามกฎหมายว่าด้วยทรัพยากรน้ า ท้ังนี้ เพื่อให้
การไกล่เกล่ียข้อพิพาทนั้นเป็นไปด้วยความเป็นกลาง และยอมรับจากทุกฝ่าย (ร่างข้อ 6) 
  2.3.3 คณะอนุกรรมการฯ เร่งรัดการไกล่เกล่ียข้อพิพาทให้ได้ข้อยุติโดยเร็วโดยให้ส านักงาน
ทรัพยากรน้ าแห่งชาติจัดท ารายงานกระบวนการไกล่เกล่ียข้อพิพาทเพื่อเป็นหลักฐานด้วยทุกครั้ง (ร่างข้อ 7) 
   1. ในกรณีท่ีได้ข้อยุติในประเด็นข้อพิพาทให้คณะอนุกรรมการฯ รายงานผลการไกล่เกล่ีย 
ข้อพิพาทไปยังเลขาธิการฯ เพื่อพิจารณาส่ังยุติเรื่องและให้ส านักงานฯ มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาและ
แนวทางปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาในประเด็นข้อพิพาทนั้นไปยังส านักงานภาคเพื่อแจ้งต่อคณะกรรมการลุ่มน้ า
โดยเร็ว 
   2. ในกรณีท่ีไม่สามารถหาข้อยุติในประเด็นข้อพิพาทได้ ให้คณะอนุกรรมการเสนอความเห็น
ต่อคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติเพื่อพิจารณาวินิจฉัยช้ีขาดต่อไป 
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 2.4 การวินิจฉัยช้ีขาดข้อพิพาท (ร่างข้อ 8 ร่างข้อ 9 และร่างข้อ 10) 
  2.4.1 การเสนอประเด็นข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาวินิจฉัยช้ีขาดโดยคณะกรรมการทรัพยากรน้ า
แห่งชาติ จะด าเนินการเมื่อ 
   1. เลขาธิการฯ ได้พิจารณาก าหนดประเด็นข้อพิพาทแล้ว เห็นว่าข้อพิพาทดังกล่าวไม่สามารถหา
ข้อยุติได้โดยวิธีการเจรจาไกล่เกล่ีย 
   2. คณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาไกล่เกล่ียข้อพิพาทแล้วแต่ไม่สามารถหาข้อยุติในประเด็น
ข้อพิพาทดังกล่าวได้ 
   ให้เลขาธิการเสนอประเด็นข้อพิพาทดังกล่าวต่อคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติเพื่อ
พิจารณา โดยสรุปสาระส าคัญของประเด็นปัญหาข้อพิพาท ข้อเท็จจริง ความเห็นเบื้องต้นของคณะกรรมการลุ่มน้ า
แต่ละคณะ ผลการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการลุ่มน้ า และความเห็นของคณะอนุกรรมการ เพื่อ
ประกอบการพิจารณาด้วย (ร่างข้อ 8) 
  2.4.2 การวินิจฉัยช้ีขาด (ร่างข้อ 8 ร่างข้อ 9 และร่างข้อ 10) 
   1. คณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติมีอ านาจแสวงหาข้อเท็จจริงหรือข้อมูลเพิ่มเติมท่ี
เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา และมีอ านาจเรียกให้ตัวแทนของคณะกรรมการลุ่มน้ า ผู้อ านวยการ หรือ
ข้าราชการของส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติหรือส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติภาค มาช้ีแจงข้อเท็จจริง
หรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นข้อพิพาทเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยก็ได้ 
   2. หากประเด็นข้อพิพาทนั้นเป็นเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับพื้นท่ีลุ่มน้ าซึ่งมีกรรมการผู้แทน
คณะกรรมการลุ่มน้ านั้นร่วมเป็นกรรมการลุ่มน้ าอยู่ในพื้นท่ีลุ่มน้ านั้นด้วย ให้กรรมการผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน้ า
คนนั้นไม่มีสิทธิเข้าประชุมเพื่อพิจารณาวินิจฉัยช้ีขาดในประเด็นข้อพิพาท 
   3. การวินิจฉัยช้ีขาดประเด็นข้อพิพาทของคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติให้ถือเป็นท่ีสุด 
(ร่างข้อ 9) 
   4. เมื่อเสร็จส้ินการวินิจฉัยช้ีขาดของคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ ให้ส านักงานมีหนังสือ
แจ้งค าวินิจฉัยของคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติหรือแนวทางปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาในประเด็นข้อพิพาทนั้น
ไปยังส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติภาคเพื่อแจ้งต่อคณะกรรมการลุ่มน้ าโดยเร็ว (ร่างข้อ 10) 
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ร่างประกาศคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
องค์กรผู้ใช้น้ า ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานของรัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้อง 
ในการจัดท านโยบายและแผนแม่บทเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรน้ า (มาตรา 18 วรรคหนึ่ง) 

เอกสารหมายเลข 12 
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ร่าง 
ประกาศคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ 

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 
ในการจัดท านโยบายและแผนแม่บทเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรน้ า 

พ.ศ. .... 
  

 
 โดยท่ีเป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับฟังความคิดเห็นในการจัดท านโยบายและแผน
แม่บทเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรน้ า เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันของทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง อันจะให้เกิด
ประโยชน์แก่ประชาชน องค์กรผู้ใช้น้ า ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานของรัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรน้ า รวมตลอดท้ังเป็นแนวทางในการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการด าเนินการ 
 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. ๒๕๖๑ 
คณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ  จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 

 
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ

รับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง ในการจัดท านโยบายและแผนแม่บทเกี่ยวกับการบริหาร
ทรัพยากรน้ า พ.ศ. ....” 

 
ข้อ ๒ ในประกาศนี้ 
“นโยบาย” หมายความว่า แนวทางหรือกรอบท่ีก าหนดขึ้นเพื่อใช้ในการด าเนินงานหรือปฎิบัติให้บรรลุ

เป้าหมายในการบริหารทรัพยากรน้ า 
 “แผนแม่บท” หมายความว่า แผนซึ่งจัดท าขึ้นเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหาร
ทรัพยากรน้ า ให้บรรลุตามเป้าหมายตามท่ีก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 

“การบริหารทรัพยากรน้ า” หมายความว่า การใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการ การบ ารุงรักษา การฟื้นฟู 
และการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ า 

“ภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง” หมายความว่า ประชาชน องค์กรผู้ใช้น้ า ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานของรัฐ และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรน้ า 

 
ข้อ ๓ การรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดท านโยบายและแผนแม่บทเกี่ยวกับ

การบริหารทรัพยากรน้ า มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องมีความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับการบริหาร
ทรัพยากรน้ า โดยเป็นการรับฟังและรวบรวมความคิดเห็นรวมถึงความเดือดร้อนหรือความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้น
แก่ทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องด้วย 

 
ข้อ ๔ ในการรับฟังความฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง ให้ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ

ประกาศให้ทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องได้ทราบถึงวิธีการรับฟังความคิดเห็น ระยะเวลา สถานท่ี ตลอดจน
รายละเอียดอื่นท่ีเพียงพอแก่การท่ีทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องจะเข้าใจและสามารถแสดงความคิดเห็นได้ 
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การประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้ปิดไว้โดยเปิดเผย ณ สถานท่ีปิดประกาศของส านักงานทรัพยากรน้ า
แห่งชาติ และสถานท่ีท่ีจะจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนเริ่มด าเนินการรับฟัง
ความคิดเห็น และให้ประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบซึ่งด าเนินการร่วมกับ
ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติตามประกาศนี้ด้วย 

 
ข้อ ๕ การรับฟังความคิดเห็น อาจด าเนินการไปพร้อมกับการเผยแพร่ข้อมูลแก่ทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง

ก็ได้ โดยข้อมูลท่ีเผยแพร่อย่างน้อยต้องประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้ 
(๑) เหตุผลความจ าเป็น และวัตถุประสงค์ 
(๒) สาระส าคัญของนโยบายและแผนแม่บท 
(๓) เป้าหมาย 
(๔) ระยะเวลาด าเนินการ 
(๕) ผลผลิตหรือผลลัพธ์ท่ีจะเกิดขึ้น 
(๖) ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นแก่ทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังมาตรการป้องกัน แก้ไขหรือเยียวยา

ความเดือดร้อนหรือความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นจากผลกระทบดังกล่าว 
(๗) หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

 
ข้อ ๖ วิธีการรับฟังความคิดเห็นตามข้อ ๔ อาจใช้วิธีการอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ 
(๑) การส ารวจความคิดเห็น ซึ่งอาจท าได้โดยวิธีดังต่อไปนี้ 

  (ก) การสัมภาษณ์รายบุคคล 
  (ข) การเปิดให้แสดงความคิดเห็นทางไปรษณีย์ ทางโทรศัพท์หรือโทรสาร ทางระบบเครือข่าย
สารสนเทศ หรือทางอื่นใด 
  (ค) การเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องมารับข้อมูลและแสดงความคิดเห็นท่ีส านักงาน
ทรัพยากรน้ าแห่งชาติหรือส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติภาค 
  (ง) การสนทนากลุ่มย่อย 
 (๒) การประชุมปรึกษาหารือ ซึ่งอาจท าได้โดยวิธีดังต่อไปนี้ 
  (ก) การประชาพิจารณ ์
  (ข) การอภิปรายสาธารณะ 
  (ค) การแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร 
  (ง) การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
  (จ) การประชุมระดับตัวแทนของทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 
 (๓) วิธีการอื่นท่ีคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติก าหนด 
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 ข้อ ๗ เมื่อเสร็จส้ินด าเนินการรับฟังความคิดเห็นแล้ว ให้ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติสรุปผลการรับฟัง
ความคิดเห็น โดยวิเคราะห์ความคิดเห็นท้ังหมดไม่ว่าจะเป็นความคิดเห็นส่วนใหญ่ความคิดเห็นส่วนน้อย และ
ประกาศให้ภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีเสร็จส้ินการรับฟังความคิดเห็น 
 ให้น าความในข้อ ๔ วรรคสอง มาใช้บังคับกับการประกาศตามข้อนี้ด้วยโดยอนุโลม 

 
 ข้อ ๘ ในการจัดท านโยบายและแผนแม่บทเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรน้ าของคณะกรรมการ
ทรัพยากรน้ าแห่งชาติ ให้น าสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นตามข้อ ๗ มาใช้เป็นแนวทางหรือข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจของคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติด้วยทุกครั้ง โดยหากนโยบายและแผนแม่บทเกี่ยวกับ  
การบริหารทรัพยากรน้ าในเรื่องใดมีหลักการหรือสาระส าคัญท่ีแตกต่างไปจากผลการรับฟังความคิดเห็นใน
ประเด็นหนึ่งประเด็นใด ให้มีการจัดท าค าช้ีแจงเหตุผลถึงข้อเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับผลการรับฟังความคิดเห็น
นั้นประกอบการเสนอนโยบายและแผนแม่บทเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรน้ านั้นต่อคณะรัฐมนตรีด้วย 

 
 ข้อ ๙ ในกรณีมีปัญหาท่ีจะต้องวินิจฉัยตามประกาศนี้ หรือมิได้ก าหนดไว้ในประกาศนี้ ให้ยื่นค าร้องต่อ
ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติพิจารณาภายในเก้าสิบวัน 
นับแต่วันท่ีได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น 
 คณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติจะพิจารณาวินิจฉัยหรือมอบหมายให้ คณะท างานซึ่ ง
คณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติแต่งต้ังเป็นผู้พิจารณาก่อนเสนอให้คณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ
วินิจฉัยก็ได้ โดยผลการวินิจฉัยของคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติให้ถือเป็นท่ีสุด และให้ส านักงาน
ทรัพยากรน้ าแห่งชาติแจ้งผลค าวินิจฉัยเป็นหนังสือต่อผู้ยื่นค าร้องทราบโดยเร็ว  ท้ังนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ยื่นค าร้องเดิม
หรือคนใหม่ท่ีจะยื่นค าร้อง พร้อมท้ังแสดงเหตุผลใหม่เพื่อให้มีการรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติม 

 
 ข้อ ๑๐ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 
 

ประกาศ ณ วันท่ี พ.ศ. .... 
 
 

นายกรัฐมนตรี 
ประธานกรรมการทรพัยากรน้ าแห่งชาติ 
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บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระส าคัญ 
ร่างประกาศคณะกรรมการทรัพยากรน  าแห่งชาติ 

เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้อง 
ในการจัดท านโยบายและแผนแม่บทเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรน  า 

  
 
1. หลักการและเหตุผล 
 ในการจัดท านโยบายและแผนแม่บทเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรน้ า มาตรา 18 วรรคหนึ่ง แห่ง
พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. 2561 ก าหนดให้คณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติต้องจัดให้มีการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชน องค์กรผู้ใช้น้ า ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานของรัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ท่ีเกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติก าหนด จึงจ าเป็นต้องออกประกาศนี้ 
 
2. สาระส าคัญ 
 ร่างประกาศนี้ประกอบไปด้วยเนื้อหารวม 10 ข้อ มีสาระส าคัญโดยสรุปดังนี้ 

 2.1 บทนิยาม (ร่างข้อ 2) 
 ก าหนดบทนิยามต่างๆ โดยเฉพาะนิยามค าว่า “นโยบาย” นิยามค าว่า “แผนแม่บท” และนิยามค าว่า 
“ภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง” เพื่อให้มีความชัดเจนว่าการจัดท านโยบายและแผนแม่บทในเรื่องใดบ้างท่ีคณะกรรมการ
ทรัพยากรน้ าแห่งชาติต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น และให้ทราบถึงขอบเขตว่าภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องนั้น  
มีขอบเขตครอบคลุมเพียงใด เพื่อให้การรับฟังความคิดเห็นนั้นด าเนินการได้อย่างถูกต้องครบถ้วนรอบด้าน 

 2.2 วัถุประสงค์ (ร่างข้อ 3) 
 การรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดท านโยบายและแผนแม่บทเกี่ยวกับการ
บริหารทรัพยากรน้ า มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องให้มีความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับการบริหาร
ทรัพยากรน้ า เป็นการรับฟังและรวบรวมความคิดเห็น รวมตลอดท้ังความเดือดร้อนหรือความเสียหายท่ีอาจ
เกิดขึ้นแก่ทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

 2.3 วิธีการรับฟังความคิดเห็น (ร่างข้อ 4 ร่างข้อ 5 ร่างข้อ 6 และร่างข้อ 7) 
  2.3.1 การประกาศให้มีการรับฟังความคิดเห็น (ร่างข้อ 4) 
  ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติจะด าเนินการประกาศให้ทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องได้ทราบถึงวิธีการ
รับฟังความคิดเห็น ระยะเวลา สถานท่ี ตลอดจนรายละเอียดอื่นท่ีเพียงพอแก่การท่ีทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องจะ
เข้าใจและสามารถแสดงความคิดเห็นได้ โดยปิดประกาศดังกล่าวไว้โดยเปิดเผย ณ สถานท่ีปิดประกาศของ
ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ และสถานท่ีท่ีจะจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นเป็นเวลาไม่น้อยกว่า สิบห้าวัน
ก่อนเริ่มด าเนินการรับฟังความคิดเห็น และให้ประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
ซึ่งด าเนินการร่วมกับส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติตามประกาศนี้ด้วย 
  2.3.2 การเผยแพร่ข้อมูลท่ีจ าเป็นต่อการรับฟังความคิดเห็น (ร่างข้อ 5) 
  ในการด าเนินการรับฟังความคิดเห็น ให้เผยแพร่ข้อมูลแก่ทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องก็ได้รับทราบ โดย
ข้อมูลท่ีเผยแพร่อย่างน้อยต้องประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้ 
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  1. เหตุผลความจ าเป็น และวัตถุประสงค์ 
  2. สาระส าคัญของนโยบายและแผนแม่บท 
  3. เป้าหมาย 
  4. ระยะเวลาด าเนินการ 
  5. ผลผลิตหรือผลลัพธ์ท่ีจะเกิดขึ้น 
  6. ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นแก่ทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังมาตรการป้องกัน แก้ไขหรือเยียวยา
ความเดือดร้อนหรือความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นจากผลกระทบดังกล่าว 
  7. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
  2.3.3 วิธีการรับฟังความคิดเห็น (ร่างข้อ 6) 
  การรับฟังความคิดเห็นอาจใช้วิธีการอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ 
  1. การส ารวจความคิดเห็น ซึ่งอาจท าได้โดยวิธีดังต่อไปนี้ 
   (ก) การสัมภาษณ์รายบุคคล 
   (ข) การเปิดให้แสดงความคิดเห็นทางไปรษณีย์ ทางโทรศัพท์หรือโทรสาร ทางระบบ
เครือข่ายสารสนเทศ หรือทางอื่นใด 
   (ค) การเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องมารับข้อมูลและแสดงความคิดเห็นท่ีส านักงาน
ทรัพยากรน้ าแห่งชาติหรือส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติภาค 
   (ง) การสนทนากลุ่มย่อย 
  2. การประชุมปรึกษาหารือ ซึ่งอาจท าได้โดยวิธีดังต่อไปนี้ 
   (ก) การประชาพิจารณ ์
   (ข) การอภิปรายสาธารณะ 
   (ค) การแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร 
   (ง) การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
   (จ) การประชุมระดับตัวแทนของทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 
  3. วิธีการอื่นท่ีคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติก าหนด 
  2.3.4 การสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น (ร่างข้อ 7) 
  เมือ่เสร็จส้ินการด าเนินการรับฟังความคิดเห็นแล้วให้ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติสรุปผลการ
รับฟังความคิดเห็นโดยวิเคราะห์ความคิดเห็นท้ังหมดไม่ว่าจะเป็นความคิดเห็นส่วนใหญ่ความคิดเห็นส่วนน้อย 
และประกาศให้ภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีเสร็จส้ินการรับฟังความคิดเห็น 

 2.4 การน าผลการรับฟังความคิดเห็นไปใช้ประกอบการจัดท านโยบายและแผนแม่บท (ร่างข้อ 8) 
 สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นจะถูกน ามาใช้เป็นแนวทางหรือข้อมูลประกอบการตัดสินใจของ
คณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติในการจัดท านโยบายและแผนแม่บทเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรน้ าของ
คณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติด้วยทุกครั้ง โดยหากนโยบายและแผนแม่บทเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรน้ า
ในเรื่องใดมีหลักการหรือสาระส าคัญท่ีแตกต่างไปจากผลการรับฟังความคิดเห็นในประเด็นหนึ่งประเด็นใด ให้มี
การจัดท าค าช้ีแจงเหตุผลถึงข้อเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับผลการรับฟังความคิดเห็นนั้นประกอบการเสนอ
นโยบายและแผนแม่บทเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรน้ านั้นต่อคณะรัฐมนตรีด้วย 



102 

 2.5 การวินิจฉัยปัญหาข้อขัดข้องในการด าเนินการรับฟังความคิดเห็น (ร่างข้อ 9) 
  2.5.1 ในกรณีมีปัญหาท่ีจะต้องวินิจฉัยตามประกาศนี้หรือมิได้ก าหนดไว้ในประกาศนี้ ให้ยื่นค าร้อง
ต่อส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติพิจารณาภายในเก้าสิบวัน
นับแต่วันท่ีได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น 
  2.5.2 การพิจารณาปัญหาดังกล่าวคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติอาจวินิจฉัยเองหรือมอบหมาย
ใหค้ณะท างานซึ่งคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติแต่งต้ังเป็นผู้พิจารณาก่อเสนอคณะกรรมการทรัพยากรน้ า
แห่งชาติวินิจฉัยต่อไปก็ได้ 
  2.5.3 ผลการวินิจฉัยของคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติให้ถือเป็นท่ีสุด และให้ส านักงาน
ทรัพยากรน้ าแห่งชาติแจ้งผลค าวินิจฉัยเป็นหนังสือต่อผู้ยื่นค าร้องทราบโดยเร็ว ท้ังนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ยื่นค าร้องเดิม
หรือคนใหม่ท่ีจะยื่นค าร้อง พร้อมท้ังแสดงเหตุผลใหม่เพื่อให้มีการรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติม 

 2.6 วันใช้บังคับ (ร่างข้อ 10) 
 ก าหนดวันใช้บังคับให้ชัดเจนและสอดคล้องกับเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ ในมาตรา 5 วรรคสาม แห่ง
พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ าฯ ท่ีก าหนดให้ประกาศนั้นเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
 

  



103 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร่างประกาศคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องร้องทุกข ์
หรือข้อพิพาทระหว่างผู้ใช้น้ า เพื่อให้คณะกรรมการลุ่มน้ าไกล่เกล่ียและช้ีขาด (มาตรา 35 วรรคสาม) 

เอกสารหมายเลข 13 
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ร่าง 
ประกาศคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ 

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการการเสนอเรื่อง การไกล่เกล่ีย  
และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์หรือการพิจารณาช้ีขาดข้อพิพาทระหว่างผู้ใช้น้ า 

  
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๕ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. ๒๕๖๑  
คณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 

 
ข้อ ๑ ในประกาศนี้ 
“เรื่องร้องทุกข์” หมายความว่า ข้อโต้แย้งอันกระทบต่อสิทธิของผู้ใช้น้ าเกี่ยวกับการปฏิบัติตามแผน

แม่บทหรือหลักเกณฑ์และระเบียบท่ีเกี่ยวกับการใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการ การบ ารุงรักษา การฟื้นฟู
และการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ าในเขตลุ่มน้ า หรือมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการพิจารณาปริมาณการใช้น้ า การจัดสรรน้ า 
การจัดล าดับความส าคัญในการใช้น้ าในเขตลุ่มน้ า การควบคุมการใช้น้ า หรือการให้ความเห็นชอบการอนุญาต
การใช้น้ าหรือการเพิกถอนใบอนุญาตการใช้น้ าประเภทท่ีสองของผู้ใช้น้ ารายหนึ่งรายใด ตามท่ีคณะกรรมการ
ลุ่มน้ าได้ด าเนินการตามหน้าท่ีและอ านาจของตน 

“ข้อพิพาท” หมายความว่า ข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการปฏิบัติตามแผนแม่บทหรือการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
และระเบียบท่ีเกี่ยวกับการใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการ การบ ารุงรักษา การฟื้นฟูและการอนุรักษ์
ทรัพยากรน้ าในเขตลุ่มน้ า หรือการใช้น้ าตามประเภทท่ีได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการลุ่มน้ า ท่ีอาจท า .ให้เกิด
การกระทบต่อสิทธิระหว่างผู้ใช้น้ าด้วยกันเอง 

“ผู้อ านวยการ” หมายความว่า ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติภาค 
 

หมวด ๑ 
การเสนอและการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ 

  
 

ข้อ ๒ ผู้ใช้น้ ามีสิทธิเสนอเรื่องร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการลุ่มน้ าภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีไ ด้ทราบ
เรื่องราวอันเป็นเหตุแห่งเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าว โดยระบุเรื่องอันเป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ ข้อเท็จจริงหรือ
พฤติการณ์เกี่ยวกับเรื่องร้องทุกข์ พยานหลักฐานท่ีใช้อ้างอิงประกอบ และค าขอท่ีต้องการให้มีการส่ังการ 
อย่างหนึ่งอย่างใด 

การเสนอเรื่องร้องทุกข์ตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ใช้น้ าเสนอได้เฉพาะเรื่องร้องทุกข์ท่ีกระทบต่อสิทธิของตน
เท่านั้น เว้นแต่ในกรณีผู้ใช้น้ าผู้ใดเจ็บป่วย พิการ หรือไม่สามารถเสนอเรื่องร้องทุกข์ด้วยตนเองได้จะมอบฉันทะ
ให้ผู้อื่นเสนอเรื่องร้องทุกข์แทนตนก็ได้ โดยการเสนอเรื่องร้องทุกข์จะท าเป็นหนังสือหรือร้องทุกข์ด้วยวาจาต่อ
เจ้าหน้าท่ี ณ ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติภาคท่ีผู้ใช้น้ ามีถ่ินท่ีอยู่ 

การเสนอเรื่องร้องทุกข์เป็นหนังสือตามวรรคสอง จะด าเนินการจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้ แต่หากเป็นกรณีเสนอเรื่องร้องทุกข์ ด้วยวาจา ให้เจ้าหน้าท่ี
จัดท าบันทึกเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวไว้เป็นหลักฐานด้วย และหากเป็นกรณีการเสนอเรื่องร้องทุกข์แทน ผู้เสนอ
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เรื่องร้องทุกข์แทนจะต้องอยู่ในฐานะท่ีทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องท่ีมีการร้องทุกข์และสามารถช้ีแจงแทน  
ผู้ร้องทุกข์ได้ด้วย 

 
ข้อ ๓ ในกรณีท่ีผู้ใช้น้ าซึ่งเสนอเรื่องร้องทุกข์เป็นองค์กรผู้ใช้น้ าหรือเป็นนิติบุคคล ให้ผู้รับมอบอ านาจจาก

องค์กรผู้ใช้น้ า ผู้มีอ านาจท าการแทนหรือผู้แทนนิติบุคคล แล้วแต่กรณี เป็นผู้เสนอเรื่องทุกข์แทนองค์กรผู้ใช้น้ า
หรือนิติบุคคล และให้ระบุ ช่ือบุคคลดังกล่าวเพื่อประโยชน์ในการประสานงานหรือร่วมด าเนินการใดๆ ใน
กระบวนการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์นั้นด้วย 

 
ข้อ ๔ ในกรณีท่ีผู้ใช้น้ าหลายคนมีเหตุแห่งการเสนอเรื่องร้องทุกข์เป็นเหตุเดียวกัน จะเสนอเรื่องร้อง

ทุกข์ร่วมกันก็ได้ และใหร้ะบุไว้ในข้อเสนอเรื่องร้องทุกข์ว่าผู้ใช้น้ าจะมอบหมายให้ผู้ใช้น้ าคนใดเป็นตัวแทนของ
ผู้ใช้น้ าคนอื่นๆ ในการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์นั้นต่อไปด้วย 

 
ข้อ ๕ เมื่อส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติภาค ได้รับเรื่องร้องทุกข์ตามข้อ ๒ ให้ผู้อ านวยการด าเนินการ 

ดังนี้ 
(๑) พิจารณาประเด็นเรื่องร้องทุกข์นั้น โดยหากประเด็นเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวมีหลายประเด็นท่ี

เกี่ยวเนื่องกัน ผู้อ านวยการอาจรวมเรื่องร้องทุกข์ในหลายประเด็นเป็นเรื่องเดียวกันได้ตามท่ีเห็นสมควร ในการนี้ 
อาจมอบหมายให้ข้าราชการของส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติภาคเป็นผู้ช่วยรวบรวมข้อเท็จจริงหรือแสวงหา
ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้อ านวยการก็ได้ หรืออาจมีหนังสือเชิญบุคคลหนึ่งบุคคลใดท่ีเห็น
ว่าเกี่ยวข้องกับประเด็นเรื่องร้องทุกข์มาช้ีแจงข้อเท็จจริงหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย  
ก็ได้ตามท่ีเห็นสมควร 

(๒) ในกรณีท่ีประเด็นเรื่องร้องทุกข์เป็นเรื่องเกี่ยวกับการด าเนินงานตามหน้าท่ีและอ านาจของ
ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติภาค ให้ผู้อ านวยการพิจารณาส่ังการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่ออ านวยความสะดวก
หรือบรรเทาเหตุแห่งการเสนอเรื่องร้องทุกข์นั้นให้กับผู้ใช้น้ าท่ีได้เสนอเรื่องร้องทุกข์ตามสมควรและให้มีการ
ติดตามผลการแก้ไขเรื่องท่ีมีการร้องทุกข์นั้นต่อไปจนกว่าจะได้ข้อยุติ 

(๓) ในกรณีท่ีประเด็นเรื่องร้องทุกข์เป็นเรื่องเกี่ยวกับแผนแม่บท หลักเกณฑ์และระเบียบ หรือการให้
ความเห็นชอบอย่างหนึ่งอย่างใดตามหน้าท่ีและอ านาจของคณะกรรมการลุ่มน้ า ให้ผู้อ านวยการจัดท าสรุป
รายละเอียดเรื่องร้องทุกข์ เรื่องอันเป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ ข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์เกี่ยวกับเรื่องร้องทุกข์ 
พยานหลักฐานท่ีใช้อ้างอิงประกอบ และความเห็นเบื้องต้นเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขเรื่องท่ีมีการร้องทุกข์นั้น เพื่อ
เสนอเรื่องร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการลุ่มน้ าเพื่อพิจารณาเรื่องร้องทุกข์หรือก าหนดวิธีการแก้ไขเรื่องท่ีมีการร้องทุกข์ 
ภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับเรื่องร้องทุกข์นั้น 

 
ข้อ ๖ การพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ของผู้อ านวยการตามข้อ ๕ (๒) หรือของคณะกรรมการลุ่มน้ าตามข้อ ๕(๓) 

แล้วแต่กรณี ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันและผลการพิจารณาให้ถือเป็นท่ีสุด  หากในกรณีท่ีมี
เหตุผลหรือความจ าเป็นท่ีไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว อาจขยายระยะเวลาการพิจารณา
ออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้งเหตุผลหรือความจ าเป็นนั้นให้ผู้ ใช้น้ า 
ท่ีเสนอเรื่องร้องทุกข์ทราบก่อนครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าว 
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ข้อ ๗ ให้ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติภาคมีหนังสือแจ้งผลการด าเนินการหรือผลการพิจารณาเรื่อง
ร้องทุกข์และสิทธิในการอุทธรณ์ไปยังผู้ใช้น้ าท่ีเสนอเรื่องร้องทุกข์ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีผู้อ านวยการ
ได้มีข้อส่ังการให้ด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่ออ านวยความสะดวกหรือบรรเทาเหตุแห่งการเสนอเรื่องร้อง
ทุกข์นั้นหรือวันท่ีเสร็จส้ินการพิจารณาของคณะกรรมการลุ่มน้ า แล้วแต่กรณี 

 
ข้อ ๘ ข้อส่ังการของผู้อ านวยการตามข้อ ๕ (๒) หรือผลการพิจารณาของคณะกรรมการลุ่มน้ าตามข้อ 

๕ (๓) ไม่ตัดสิทธิท่ีผู้ใช้น้ าจะอุทธรณ์ต่อผู้อ านวยการหรือประธานกรรมการลุ่มน้ า แล้วแต่กรณี โดยให้ท าเป็น
หนังสือยื่นต่อส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติภาคภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับหนังสือแจ้ง ผลการ
ด าเนินการตามเรื่องท่ีมีการร้องทุกข์นั้น 

ให้น าบทบัญญัติว่าด้วยการอุทธรณ์ค าส่ังทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการ  
ทางปกครองมาใช้บังคับแก่การพิจารณาอุทธรณ์ของผู้อ านวยการหรือประธานกรรมการลุ่มน้ าด้วยโดยอนุโลม 

 
หมวด ๒ 

การเสนอ การไกล่เกล่ีย และการช้ีขาดข้อพิพาทระหว่างผู้ใช้น้ า 
  

 
ข้อ ๙ ในกรณีท่ีผู้ใช้น้ ารายใดเห็นว่าการปฏิบัติหรือการด าเนินงานของตนมีข้อพิพาทกับผู้ใช้น้ ารายอื่น 

ผู้ใช้น้ านั้นมีสิทธิเสนอข้อพิพาทต่อคณะกรรมการลุ่มน้ าเพื่อพิจารณาช้ีขาดข้อพิพาทภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ี
ได้ทราบเรื่องราวอันเป็นเหตุแห่งข้อพิพาทดังกล่าว 

การเสนอข้อพิพาทตามวรรคหนึ่ง ให้ท าเป็นหนังสือยื่นต่อส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติภาค โดย
ระบุข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์เกี่ยวกับข้อพิพาท และพยานหลักฐานท่ีใช้อ้างอิงประกอบข้ออ้างของตน ในกรณี
ท่ีผู้ใช้น้ ามอบอ านาจให้ผู้อื่นเสนอข้อพิพาทแทนตน หรือกรณีท่ีองค์กรผู้ใช้น้ ามอบอ านาจให้ผู้ใดเสนอข้อพิพาท
แทนองค์กรผู้ใช้น้ า หรือเป็นการเสนอข้อพิพาทโดยผู้มีอ านาจท าการแทนหรือผู้แทนนิติบุคคลในกรณีท่ีผู้ใช้น้ า
เป็นนิติบุคคล แล้วแต่กรณี ให้ระบุช่ือบุคคลดังกล่าวเพื่อประโยชน์ในการประสานงานหรือร่วมด าเนินการใดๆ 
ในกระบวนการพิจารณาข้อพิพาทนั้นด้วย 

เมื่อส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติภาคได้รับการเสนอข้อพิพาทตามวรรคสอง ให้มีหนังสือเชิญผู้ใช้น้ า
ท่ีเกี่ยวข้องกับข้อพิพาททุกรายมาประชุมร่วมกันเพื่อเจรจาไกล่เกล่ียหรือหาข้อยุติเกี่ยวกับการปฏิบัติหรือการ
ด าเนินการในเรื่องท่ีมีข้อพิพาทนั้น โดยมีผู้อ านวยการหรือข้าราชการของส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติภาค
ซึ่งผู้อ านวยการแต่งต้ังท าหน้าท่ีเป็นผู้ไกล่เกล่ียข้อพิพาท และให้ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติภาคจัดท า
รายงานการประชุมเพื่อเป็นหลักฐานด้วยทุกครั้ง 

ในการประชุมร่วมกันระหว่างผู้ใช้น้ าตามวรรคสาม ให้ผู้อ านวยการหรือข้าราชการของส านักงาน
ทรัพยากรน้ าแห่งชาติภาคซึ่งผู้อ านวยการแต่งต้ังท าหน้าท่ีเป็นผู้ไกล่เกล่ียข้อพิพาทด าเนินการให้มีการไกล่เกล่ีย
ข้อพิพาทด้วยความเป็นกลาง โดยต้องค านึงถึงสิทธิและหน้าท่ีของผู้ใช้น้ าท่ีเกี่ยวข้องกับข้อพิพาททุกราย 
อย่างเท่าเทียมและเปิดโอกาสให้ได้ช้ีแจงสภาพปัญหาหรือข้อเท็จจริงท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นข้อพิพาทนั้น และ
ด าเนินการไกล่เกล่ียข้อพิพาทให้ได้ข้อยุติโดยเร็ว ท้ังนี้ อาจเชิญบุคคลภายนอกท่ีไม่มีส่วนได้เสียในประ เด็น 
ข้อพิพาทเข้าร่วมเป็นผู้ไกล่เกล่ียข้อพิพาทด้วยก็ได้ 
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ในกรณีท่ีได้ข้อยุติในประเด็นข้อพิพาท ให้ผู้อ านวยการส่ังยุติเรื่องและให้ส านักงานทรัพยากรน้ า
แห่งชาติภาคมีหนังสือแจ้งผลการเจรจาไกล่เกล่ียให้ผู้ใช้น้ าท่ีเกี่ยวข้องกับข้อพิพาททุกรายได้ทราบ 

ในกรณีท่ีไม่สามารถหาข้อยุติในประเด็นข้อพิพาทได้ ให้เสนอต่อคณะกรรมการลุ่มน้ าเพื่อพิจารณาช้ีขาด
ข้อพิพาทต่อไป 

 
ข้อ ๑๐ ประเด็นข้อพิพาทท่ีจะเสนอต่อคณะกรรมการลุ่มน้ าเพื่อพิจารณาตามข้อ ๙ ให้ผู้อ านวยการ

พิจารณาก าหนดประเด็นข้อพิพาทเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการพิจารณาและช้ีชาดข้อพิ พาทของ
คณะกรรมการลุ่มน้ าและหากประเด็นข้อพิพาทดังกล่าวมีหลายประเด็นท่ีเกี่ยวเนื่องกัน ผู้อ านวยการอาจรวม  
ข้อพิพาทในหลายประเด็นเป็นข้อพิพาทเดียวได้ตามท่ีเห็นสมควร 

ในการพิจารณาก าหนดประเด็นตามวรรคหนึ่ง ผู้อ านวยการมีอ านาจมอบหมายให้ข้าราชการของ
ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติภาครวบรวมข้อเท็จจริงหรือข้อมูลเพื่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาได้ตามท่ี
เห็นสมควร 

 
ข้อ ๑๑ ในการพิจารณาช้ีขาดข้อพิพาทระหว่างผู้ใช้น้ าของคณะกรรมการลุ่มน้ า ให้ผู้อ านวยการสรุป

สาระส าคัญของประเด็นปัญหาข้อพิพาท ข้อเท็จจริง พยานหลักฐานท่ีใช้อ้างอิงประกอบข้ออ้างของผู้ใช้น้ า 
แต่ละฝ่าย ตลอดจนรายงานการประชุมเจรจาไกล่เกล่ียข้อพิพาท เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ
ลุ่มน้ าด้วย 

การประชุมของคณะกรรมการทรัพยากรลุ่มน้ าเพื่อพิจารณาช้ีขาดข้อพิพาทตามวรรคหนึ่ง หาก
ประเด็นข้อพิพาทนั้นเป็นเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ใช้น้ ารายใดซึ่งเป็นองค์กรผู้ใช้น้ า และในคณะกรรมการลุ่มน้ านั้น
มีผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ ารายนั้นร่วมเป็นกรรมการลุ่มน้ าผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ าอยู่ด้วย ให้กรรมการลุ่มน้ าผู้แทน
องค์กรผู้ใช้น้ าคนนั้นไม่มีสิทธิเข้าประชุมเพื่อพิจารณาพิจารณาช้ีขาดในประเด็นข้อพิพาท 

 
ข้อ ๑๒ การพิจารณาช้ีขาดข้อพิพาทของคณะกรรมการลุ่มน้ าให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน

และผลการพิจารณาช้ีขาดให้ถือเป็นท่ีสุด หากในกรณีท่ีมีเหตุผลหรือความจ าเป็นท่ีไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จ
ได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว อาจขยายระยะเวลาการพิจารณาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน 
แต่ต้องมีหนังสือแจ้งเหตุผลหรือความจ าเป็นนั้นให้ผู้ใช้น้ าท่ีเสนอข้อพิพาททราบก่อนครบก าหนดระยะเวลา
ดังกล่าว 

 
ข้อ ๑๓ ให้ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติภาคมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาช้ีขาดข้อพิพาทของ

คณะกรรมการลุ่มน้ าให้แก่ผู้ใช้น้ าท่ีเกี่ยวข้องกับข้อพิพาททุกรายทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีเสร็จส้ิน 
การพิจารณาช้ีขาดข้อพิพาทของคณะกรรมการลุ่มน้ า 

ผลการพิจารณาช้ีขาดข้อพิพาทของคณะกรรมการลุ่มน้ า ไม่ตัดสิทธิ ท่ี ผู้ใช้น้ าท่ีจะอุทธรณ์ผล 
การพิจารณาช้ีขาดข้อพิพาทนั้นต่อประธานกรรมการลุ่มน้ า โดยให้ท าเป็นหนังสือยื่นต่อส านักงานทรัพยากรน้ า
แห่งชาติภาคภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้งผลพิจารณาช้ีขาดข้อพิพาทดังกล่าว 
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ให้น าบทบัญญัติว่าด้วยการอุทธรณ์ค าส่ังทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการ  
ทางปกครองมาใช้บังคับแก่การพิจารณาอุทธรณ์ของประธานกรรมการลุ่มน้ าด้วยโดยอนุโลม 
 
 

ประกาศ ณ วันท่ี พ.ศ. .... 
 
 

นายกรัฐมนตรี 
ประธานกรรมการทรพัยากรน้ าแห่งชาติ 
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บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระส าคัญ 
ร่างประกาศคณะกรรมการทรัพยากรน  าแห่งชาติ 

เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการการเสนอเร่ือง การไกล่เกลี่ย  
และการวินิจฉัยเร่ืองร้องทุกข์หรือการชี ขาดข้อพิพาทระหว่างผู้ใช้น  า 

  
 
1. หลักการและเหตุผล 
 ในกรณีท่ีผู้ใช้น้ ามีประเด็นร้องทุกข์หรือมีข้อพิพาทระหว่างผู้ใช้น้ าด้วยกันเอง มาตรา 35(8) ก าหนดให้
คณะกรรมการลุ่มน้ ามีหน้าท่ีและอ านาจในการรับเรื่องร้องทุกข์ ไกล่เกล่ีย และช้ีขาดข้อพิพาทระหว่างผู้ใช้น้ า 
โดยการเสนอเรื่องร้องทุกข์หรือข้อพิพาทระหว่างผู้ใช้น้ าดังกล่าว มาตรา 35 วรรคสาม ก าหนดให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติประกาศก าหนด จึงจ าเป็นต้องออกประกาศนี้ 
 
2. สาระส าคัญ 
 ร่างประกาศนี้ประกอบไปด้วยเนื้อหารวม 13 ข้อ มีสาระส าคัญโดยสรุปดังนี้ 

 2.1 บทนิยาม (ร่างข้อ 1) 
  ก าหนดบทนิยามต่างๆ โดยเฉพาะนิยามค าว่า “เรื่องร้องทุกข์” และนิยามค าว่า “ข้อพิพาท” เพื่อให้
มีความชัดเจนข้อโต้แย้งในเรื่องใดบ้างท่ีจะสามารถใช้กลไกการไกล่เกล่ียและเสนอเรื่องร้องทุกข์หรือข้อพิพาทตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดในร่างประกาศฉบับนี้ได้ 

 2.2 การเสนอและการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ (ร่างข้อ 2 ถึงร่างข้อ 8) 
  2.2.1 การเสนอเรื่องร้องทุกข์ (ร่างข้อ 2) 
  ผู้ใช้น้ ารายใดมีข้อโต้แย้งอันกระทบต่อสิทธิของตนเกี่ยวกับ 
  1. การปฏิบัติตามแผนแม่บทหรือหลักเกณฑ์และระเบียบท่ีเกี่ยวกับการใช้ การพัฒนา การบริหาร
จัดการ การบ ารุงรักษา การฟื้นฟูและการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ าในเขตลุ่มน้ า  
  2. การพิจารณาปริมาณการใช้น้ า การจัดสรรน้ า การจัดล าดับความส าคัญในการใช้น้ าในเขตลุ่มน้ า 
การควบคุมการใช้น้ า  
  3. การให้ความเห็นชอบการอนุญาตการใช้น้ าหรือการเพิกถอนใบอนุญาตการใช้น้ าประเภทท่ีสอง
ของผู้ใช้น้ ารายหนึ่งรายใด  
  ผู้ใช้น้ านั้นมีสิทธิเสนอเรื่องร้องทุกข์ได้เฉพาะเรื่องร้องทุกข์ท่ีกระทบต่อสิทธิของตนเท่านั้น โดยท า
เป็นหนังสือหรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างหนึ่งอย่างใด หรือจะเสนอ
เรื่องร้องทุกข์ด้วยวาจาต่อเจ้าหน้าท่ี ณ ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติภาคท่ีผู้ใช้น้ ามีถ่ินท่ีอยู่ก็ได้เพื่อเจ้าหน้าท่ี
จะได้ด าเนินการเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการลุ่มน้ าพิจารณา ภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีได้ทราบเรื่องราวอันเป็น
เหตุแห่งเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าว โดยระบุเรื่องอันเป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ ข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์เกี่ยวกับ
เรื่องร้องทุกข์ พยานหลักฐานท่ีใช้อ้างอิงประกอบ และค าขอท่ีต้องการให้มีการส่ังการอย่างหนึ่งอย่างใด 
 
  2.2.2 ผู้เสนอเรื่องร้องทุกข์ (ร่างข้อ 3) 
  1. ผู้ใช้น้ าซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาเสนอเรื่องร้องทุกข์ด้วยตนเอง เว้นแต่ในกรณีผู้ใช้น้ าผู้ใดเจ็บป่วย 
พิการ หรือไม่สามารถเสนอเรื่องร้องทุกข์ด้วยตนเองได้จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเสนอเรื่องร้องทุกข์แทนตนก็ได้ 
  2. ผู้ใช้น้ าซึ่งเป็นนิติบุคคล เสนอเรื่องร้องทุกข์โดยผู้มีอ านาจท าการแทนหรือผู้แทนนิติบุคคล 
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  3. องค์กรผู้ใช้น้ า เสนอเรื่องร้องทุกข์โดยผู้รับมอบอ านาจจากองค์กรผู้ใช้น้ า 
  2.2.3 การเสนอเรื่องร้องทุกข์ร่วมกัน (ร่างข้อ 4) 
  ในกรณีท่ีผู้ใช้น้ าหลายคนมีเหตุแห่งการเสนอเรื่องร้องทุกข์เป็นเหตุเดียวกัน จะเสนอเรื่องร้องทุกข์
ร่วมกันก็ได้ และใหร้ะบุไว้ในข้อเสนอเรื่องร้องทุกข์ว่าผู้ใช้น้ าจะมอบหมายให้ผู้ใช้น้ าคนใดเป็นตัวแทนของผู้ใช้น้ า
คนอื่นๆ ในการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์นั้นต่อไป 
  2.2.4 การด าเนินการต่อเรื่องร้องทุกข์ (ร่างข้อ 5) 
  เมื่อส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติภาค ได้รับเรื่องร้องทุกข์ ให้ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรน้ า
แห่งชาติภาค ด าเนินการ ดังนี้ 
  1. การก าหนดประเด็นเรื่องร้องทุกข์ 
  กรณีท่ีประเด็นเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวมีหลายประเด็นท่ีเกี่ยวเนื่องกัน ผู้อ านวยการฯ อาจรวมเรื่อง
ร้องทุกข์ในหลายประเด็นเป็นเรื่องเดียวกันได้ตามท่ีเห็นสมควร และอาจมอบหมายให้ข้าราชการของส านักงาน
ทรัพยากรน้ าแห่งชาติภาคเป็นผู้ช่วยรวบรวมข้อเท็จจริงหรือแสวงหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณา
ของผู้อ านวยการก็ได้ หรืออาจมีหนังสือเชิญบุคคลหนึ่งบุคคลใดท่ีเห็นว่าเกี่ยวข้องกับประเด็นเรื่องร้องทุกข์  
มาช้ีแจงข้อเท็จจริงหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยก็ได้ตามท่ีเห็นสมควร 
  2. เรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับการด าเนินงานตามหน้าท่ีและอ านาจของส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติภาค
ให้ผู้อ านวยการพิจารณาส่ังการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่ออ านวยความสะดวกหรือบรรเทาเหตุแห่งการเสนอเรื่อง
ร้องทุกข์นั้นให้กับผู้ใช้น้ าท่ีได้เสนอเรื่องร้องทุกข์ตามสมควรและให้มีการติดตามผลการแก้ไขเรื่องท่ีมีการร้องทุกข์
นั้นต่อไปจนกว่าจะได้ข้อยุติ 
  3. เรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับแผนแม่บท หลักเกณฑ์และระเบียบ หรือการให้ความเห็นชอบอย่างหนึ่ง
อย่างใดตามหน้าท่ีและอ านาจของคณะกรรมการลุ่มน้ า 
  ให้ผู้อ านวยการจัดท าสรุปรายละเอียดเรื่องร้องทุกข์ เรื่องอันเป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ ข้อเท็จจริง
หรือพฤติการณ์เกี่ยวกับเรื่องร้องทุกข์ พยานหลักฐานท่ีใช้อ้างอิงประกอบ และความเห็นเบ้ืองต้นเกี่ยวกับวิธีการ
แก้ไขเรื่องท่ีมีการร้องทุกข์นั้น เพื่อเสนอเรื่องร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการลุ่มน้ าเพื่อพิจารณาเรื่องร้องทุกข์หรือ
ก าหนดวิธีการแก้ไขเรื่องท่ีมีการร้องทุกข์ ภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับเรื่องร้องทุกข์นั้น 
  2.2.5 การพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ (ร่างข้อ 6) 
  การพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ของผู้อ านวยการฯ หรือของคณะกรรมการลุ่มน้ าฯ แล้วแต่กรณี 
ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันและผลการพิจารณาให้ถือเป็นท่ีสุด หากในกรณีท่ีมีเหตุผลหรือ 
ความจ าเป็นที่ไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว อาจขยายระยะเวลาการพิจารณาออกไป 
ได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้งเหตุผลหรือความจ าเป็นนั้นให้ผู้ ใช้น้ าท่ีเสนอ
เรื่องร้องทุกข์ทราบก่อนครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าว 
  2.2.6 การแจ้งผลการด าเนินการหรือผลการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ (ร่างข้อ 7) 
  ให้ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติภาคมีหนังสือแจ้งผลการด าเนินการหรือผลการพิจารณาเรื่อง
ร้องทุกข์และสิทธิในการอุทธรณ์ไปยังผู้ใช้น้ าท่ีเสนอเรื่องร้องทุกข์ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีผู้อ านวยการ
ได้มีข้อส่ังการให้ด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่ออ านวยความสะดวกหรือบรรเทาเหตุแห่งการเสนอเรื่องร้องทุกข์
นั้นหรือวันท่ีเสร็จส้ินการพิจารณาของคณะกรรมการลุ่มน้ า แล้วแต่กรณี 
  2.2.7 การอุทธรณ์ (ร่างข้อ 8) 
  ข้อส่ังการของผู้อ านวยการฯ หรือผลการพิจารณาของคณะกรรมการลุ่มน้ า ไม่ตัดสิทธิท่ีผู้ใช้น้ าจะ
อุทธรณ์ต่อผู้อ านวยการหรือประธานกรรมการลุ่มน้ า แล้วแต่กรณี โดยให้ท าเป็นหนังสือยื่นต่อส านักงาน
ทรัพยากรน้ าแห่งชาติภาคภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับหนังสือแจ้งผลการด าเนินการตามเรื่องท่ีมีการร้องทุกข์
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นั้น โดยให้น าบทบัญญัติว่าด้วยการอุทธรณ์ค าส่ังทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
มาใช้บังคับแก่การพิจารณาอุทธรณ์ของผู้อ านวยการหรือประธานกรรมการลุ่มน้ าด้วยโดยอนุโลม 

 2.3 การเสนอ การไกล่เกล่ีย และการช้ีขาดข้อพิพาท (ร่างข้อ 9 ถึงร่างข้อ 13) 
  2.3.1 ผู้เสนอข้อพิพาท (ร่างข้อ 9 วรรคสอง) 
  1. ผู้ใช้น้ าซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาเสนอข้อพิพาทด้วยตนเอง หรือมอบอ านาจให้ผู้อื่นเสนอข้อพิพาทแทน 
  2. ผู้ใช้น้ าซึ่งเป็นนิติบุคคล เสนอข้อพิพาทโดยผู้มีอ านาจท าการแทนหรือผู้แทนนิติบุคคล โดยให้
ระบช่ืุอบุคคลดังกล่าวเพื่อประโยชน์ในการประสานงานหรือร่วมด าเนินการใดๆ ในกระบวนการพิจารณาข้อพิพาท
นั้นด้วย 
  3. องค์กรผู้ใช้น้ า ผู้เสนอข้อพิพาทโดยผู้รับมอบอ านาจจากองค์กรผู้ใช้น้ า โดยให้ระบุช่ือผู้รับมอบ
อ านาจเพื่อประโยชน์ในการประสานงานหรือร่วมด าเนินการใดๆ ในกระบวนการพิจารณาข้อพิพาทนั้นด้วย 
  2.3.2 การเสนอข้อพิพาท (ร่างข้อ 9 วรรคหนึ่งและวรรคสอง) 
  ใหเ้สนอข้อพิพาทเป็นหนังสือยื่นต่อส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติภาค โดยระบุข้อเท็จจริงหรือ
พฤติการณ์เกี่ยวกับข้อพิพาท และพยานหลักฐานท่ีใช้อ้างอิงประกอบข้ออ้างของตน เพื่อส านักงานฯ จะได้เสนอ
ต่อคณะกรรมการลุ่มน้ าเพื่อพิจารณาช้ีขาดข้อพิพาทภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีได้ทราบเรื่องราวอันเป็นเหตุ
แห่งข้อพิพาทดังกล่าว 
  2.3.3 การประชุมเพื่อไกล่เกล่ียข้อพิพาท (ร่างข้อ 9 วรรคสาม) 
  เมื่อส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติภาคได้รับการเสนอข้อพิพาท ให้ด าเนินการดังนี้ 
  1. ใหส้ านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติภาคมีหนังสือเชิญผู้ใช้น้ าท่ีเกี่ยวข้องกับข้อพิพาททุกรายมา
ประชุมร่วมกันเพื่อเจรจาไกล่เกล่ียหรือหาข้อยุติเกี่ยวกับการปฏิบัติหรือการด าเนินการในเรื่องท่ีมีข้อพิพาทนั้น 
โดยมีผู้อ านวยการหรือข้าราชการของส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติภาคซึ่งผู้อ านวยการแต่งต้ังท าหน้าท่ีเป็น 
ผู้ไกล่เกล่ียข้อพิพาท และให้ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติภาคจัดท ารายงานการประชุมเพื่อเป็นหลักฐานด้วย
ทุกครั้ง 
  2. การไกล่เกล่ียข้อพิพาทให้ด าเนินการด้วยความเป็นกลาง โดยต้องค านึงถึงสิทธิและหน้าท่ีของ
ผู้ใช้น้ าท่ีเกี่ยวข้องกับข้อพิพาททุกรายอย่างเท่าเทียมและเปิดโอกาสให้ช้ีแจงสภาพปัญหาหรือข้อเท็จจริงท่ี
เกี่ยวข้องกับประเด็นข้อพิพาทนั้น และด าเนินการไกล่เกล่ียข้อพิพาทให้ได้ข้อยุติโดยเร็ว ท้ังนี้ อาจเชิญ
บุคคลภายนอกท่ีไม่มีส่วนได้เสียในประเด็นข้อพิพาทเข้าร่วมเป็นผู้ไกล่เกล่ียข้อพิพาทนั้นด้วยก็ได้ 
  3. ในกรณีท่ีได้ข้อยุติในประเด็นข้อพิพาท ให้ผู้อ านวยการส่ังยุติเรื่องและให้ส านักงานทรัพยากรน้ า
แห่งชาติภาคมีหนังสือแจ้งผลการเจรจาไกล่เกล่ียให้ผู้ใช้น้ าท่ีเกี่ยวข้องกับข้อพิพาททุกรายได้ทราบ 
  4. ในกรณีท่ีไม่สามารถหาข้อยุติในประเด็นข้อพิพาทได้ ให้เสนอต่อคณะกรรมการลุ่มน้ าเพื่อวินิจฉัย 
ช้ีขาดข้อพิพาทต่อไป 
  2.3.4 การก าหนดประเด็นข้อพิพาท (ร่างข้อ 10) 
  ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติภาคสามารถพิจารณาก าหนดประเด็นข้อพิพาทเพื่อ
ความสะดวกและรวดเร็วในการพิจารณาและช้ีชาดข้อพิพาทของคณะกรรมการลุ่มน้ าได้ และหากประเด็น 
ข้อพิพาทดังกล่าวมีหลายประเด็นท่ีเกี่ยวเนื่องกัน ผู้อ านวยการฯ อาจรวมข้อพิพาทในหลายประเด็นเป็น 
ข้อพิพาทเดียวได้ตามท่ีเห็นสมควร 
  ผู้อ านวยการฯ มีอ านาจมอบหมายให้ข้าราชการของส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติภาครวบรวม
ข้อเท็จจริงหรือข้อมูลเพื่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาได้ตามท่ีเห็นสมควร 
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  2.3.5 การพิจารณาช้ีขาดข้อพิพาท (ร่างข้อ 11 และร่างข้อ 12) 
  1. การพิจารณาช้ีขาดข้อพิพาทนั้นเป็นอ านาจของคณะกรรมการลุ่มน้ า โดยให้ผู้อ านวยการสรุป
สาระส าคัญของประเด็นปัญหาข้อพิพาท ข้อเท็จจริง พยานหลักฐานท่ีใช้อ้างอิงประกอบข้ออ้างของผู้ใช้น้ า 
แต่ละฝ่าย ตลอดจนรายงานการประชุมเจรจาไกล่เกล่ียข้อพิพาท เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ
ลุ่มน้ าด้วย และในกรณีท่ีประเด็นข้อพิพาทนั้นเป็นเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ใช้น้ ารายใดซึ่งเป็นองค์กรผู้ใช้น้ า และใน
คณะกรรมการลุ่มน้ านั้นมีผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ ารายนั้นร่วมเป็นกรรมการลุ่มน้ าผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ าอยู่ด้วย ให้
กรรมการลุ่มน้ าผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ าคนนั้นไม่มีสิทธิเข้าประชุมเพื่อพิจารณาพิจารณาช้ีขาดในประเด็นข้อพิพาท 
(ร่างข้อ 11) 
  2. การพิจารณาช้ีขาดประเด็นข้อพิพาทของคณะกรรมการลุ่มน้ าให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
สามสิบวัน และผลการพิจารณาช้ีขาดให้ถือเป็นท่ีสุด หากในกรณีท่ีมีเหตุผลหรือความจ าเป็นท่ีไม่อาจพิจารณา
ให้แล้วเสร็จได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว อาจขยายระยะเวลาการพิจารณาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ๆ ละ 
ไม่เกินสิบห้าวัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้งเหตุผลหรือความจ าเป็นนั้นให้ผู้ ใช้น้ าท่ีเสนอข้อพิพาททราบก่อนครบ
ก าหนดระยะเวลาดังกล่าว (ร่างข้อ 12) 
  2.3.6 การแจ้งผลการพิจารณา (ร่างข้อ 13 วรรคหนึ่ง) 
  เมื่อเสร็จส้ินการพิจารณาของคณะกรรมการลุ่มน้ า ให้ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติภาค 
มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาช้ีขาดข้อพิพาทของคณะกรรมการลุ่มน้ าให้แก่ผู้ใช้น้ าท่ีเกี่ยวข้องกับข้อพิพาท 
ทุกรายทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีเสร็จส้ินการพิจารณาช้ีขาดของคณะกรรมการลุ่มน้ า 
  2.3.7 การอุทธรณ์ (ร่างข้อ 13 วรรคสอง และวรรคสาม) 
  ผลการพิจารณาของคณะกรรมการลุ่มน้ า ไม่ตัดสิทธิท่ีผู้ใช้น้ าท่ีจะอุทธรณ์ผลการพิจารณาช้ีขาด 
ข้อพิพาทนั้นต่อประธานกรรมการลุ่มน้ า โดยให้ท าเป็นหนังสือยื่นต่อส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติภาคภายใน
สามสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้งผลการพิจารณาช้ีขาดข้อพิพาทดังกล่าว โดยให้น าบทบัญญัติว่าด้วยการอุทธรณ์ค าส่ัง
ทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับแก่การพิจารณาอุทธรณ์ของประธาน
กรรมการลุ่มน้ าด้วยโดยอนุโลม 
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ร่างประกาศคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการความเส่ียง 
ท่ีอาจเกิดขึ้นจากภาวะน้ าท่วมและการจัดท าระบบเตือนภัยภาวะน้ าท่วม (มาตรา 64 วรรคส่ี) 

เอกสารหมายเลข 14 
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ร่าง 
ประกาศคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ  

เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากภาวะน้ าท่วม 
และการจัดท าระบบเตือนภัยภาวะน้ าท่วม 

พ.ศ. ....  
   

 
 โดยท่ีเป็นการสมควรก าหนดให้มีประกาศคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ เกี่ยวกับแนวทาง 
การบริหารจัดการความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นจากภาวะน้ าท่วมและการจัดท าระบบเตือนภัยน้ าท่วม เพื่อเป็น
แนวทางให้แก่คณะกรรมการลุ่มน้ าในการจัดท าแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ าท่วม ส าหรับเตรียมความพร้อม
รับมือกับภาวะน้ าท่วมท่ีอาจเกิดขึ้น และเพื่อให้ประชาชนและชุมชนได้รับความเสียหายหรือได้รับผลกระทบ
น้อยท่ีสุดจากภัยน้ าท่วม  
 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖๔ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ .ศ. ๒๕๖๑ 
คณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 
 
 ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการ
ความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นจากภาวะน้ าท่วมและการจัดท าระบบเตือนภัยน้ าท่วม พ.ศ. ....” 
 
 ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 
ข้อ ๓ การบริหารจัดการความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นจากภาวะน้ าท่วม ให้คณะกรรมการลุ่มน้ าพิจารณาท้ัง

ความเส่ียงท่ีจะเกิดขึ้นจริง และความเส่ียงท่ีมีความเป็นไปได้ท่ีจะเกิดขึ้นจากน้ าท่วมบนพื้นดินและน้ าท่วม
ชายฝ่ังทะเล โดยความเส่ียงนั้นอาจก่อให้เกิดภยันตรายต่อชีวิต ร่างกาย และอนามัยของประชาชน ความมั่นคง
ทางสังคมและเศรษฐกิจ ทรัพย์สินและส่ิงปลูกสร้าง ส่ิงแวดล้อม และแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม และให้
ประสานงานระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อด าเนินการตามแนวทาง ดังต่อไปนี้  

(๑) การเช่ือมโยงและแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารระหว่างกันในการเตรียมความพร้อมรับมือกับภาวะน้ าท่วม
ท่ีอาจเกิดขึน้ได้อย่างทันท่วงที  

(๒) การส ารวจตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคพื้นฐาน และส่ิงปลูกสร้าง 
เช่น เขื่อน อ่างเก็บน้ า ฝาย ถนน สะพาน อาคาร ทางระบายน้ า และเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้าง
พื้นฐาน สาธารณูปโภคพื้นฐาน และส่ิงปลูกสร้าง เพื่อทราบถึงความเส่ียงต่อความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นจาก
ภาวะน้ าท่วม และการเตรียมการเกี่ยวกับส่ิงปลูกสร้างท่ีอาจต้องมีการสร้างใหม่ รื้อถอน หรือปรับเปล่ียน  
ให้เหมาะสม  

(๓) การส ารวจตรวจสอบและเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมภายใน
พื้นท่ีท่ีเป็นปัจจัยเส่ียงต่อความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นจากภาวะน้ าท่วม เช่น สภาพดินท่ีเส่ียงต่อการเกิดดินถล่ม 
สภาพทางน้ าท่ีเส่ียงต่อการเกิดน้ าป่าไหลหลาก รวมถึงปัจจัยท่ีช่วยลดความเส่ียงต่อความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้น
จากภาวะน้ าท่วม เช่น ภูเขา ต้นไม้ แม่น้ าล าคลอง พื้นท่ีรองรับน้ า  
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(๔) การเตือนภัยล่วงหน้าท่ีเกิดจากอุทกภัยภายในเขตพื้นท่ีเส่ียงภัย เพื่อแจ้งให้ประชาชนในพื้นท่ีได้
ทราบข้อมูลท่ีถูกต้องเหมาะสมและเพียงพอโดยเฉพาะข้อมูลท่ีจ าเป็น เช่น ข้อมูลการพยากรณ์อากาศ ปริมาณ
น้ าฝน ระดับน้ าทะเล การสร้างแบบจ าลองภาวะน้ าท่วมเพื่อทราบถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น 

การบริหารจัดการความเส่ียงตามวรรคหนึ่ง ให้รวมถึงการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการ
เพื่อลดผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น การวิเคราะห์ความเส่ียง การประเมินความเส่ียง การลดความเส่ียง การลด
เงื่อนไขท่ีก่อให้เกิดความเส่ียง ปรับสมดุลปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความเส่ียง ผลกระทบท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศ หรือการด าเนินการอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวกับการจัดการความเส่ียง ซึ่งรวมถึงการด าเนินการเพื่อ
วัตถุประสงค์ในการป้องกันน้ าท่วมด้วย 

 
ข้อ ๔ การวางมาตรการรับมือกับความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นจากภาวะน้ าท่วม ให้คณะกรรมการลุ่มน้ า

ด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
(๑) วางแผนเชิงกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับภาวะน้ าท่วม โดยอย่างน้อยต้องมีสาระส าคัญเกี่ยวกับการรักษา

และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ การลดหรือการเพิ่มปริมาณน้ าในพื้นท่ีหนึ่งพื้นท่ีใดเพื่อแก้ไขภาวะน้ าท่วม 
ทางไหลของน้ าท้ังท่ีผ่านทางแม่น้ า ทางน้ าอื่น และชายฝ่ัง และระบบการระบายน้ าหรือกักน้ า  

(๒) จัดท าแผนผังท่ีแสดงให้เห็นถึงเส้นทางไหลของน้ าท่ีแสดงถึงระดับสูงสุดของน้ าท่ีอาจจะท่วมถึง
อย่างน้อยหนึ่งครั้งในรอบสิบปี  

(๓) ให้มีการประเมินความเส่ียงเบ้ืองต้นเกี่ยวกับภาวะน้ าท่วม โดยด าเนินการเป็นสองส่วน คือ 
 (ก) จัดท าแผนท่ีเพื่อใช้ประเมินเบื้องต้นในแต่ละลุ่มน้ า ท่ีแสดงให้เห็นถึงแนวเขตพื้นท่ีของแต่ละ

ลุ่มน้ าและลุ่มน้ าสาขาท่ีอยู่ในพื้นท่ีนั้น แนวชายฝ่ังทะเล ลักษณะภูมิประเทศ และการใช้ประโยชน์ในท่ีดินในเขต
ลุ่มน้ านั้นๆ  

 (ข) จัดท ารายงานการประเมินเบื้องต้นเกี่ยวกับน้ าท่วมท่ีเกิดจากน้ าทะเล แม่น้ าสายหลัก และอ่างเก็บน้ า 
ท่ีเคยเกิดข้ึนมาแล้วในอดีต โดยต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับปริมาณน้ าและเส้นทางไหลของน้ าในภาวะน้ าท่วมท่ี
เคยเกิดข้ึน รวมท้ังการประเมินผลของภยันตรายจากน้ าท่วมที่เคยเกิดข้ึน 

(๔) ให้มีการจัดท าแผนท่ีภัยพิบัติและแผนท่ีความเส่ียงจากภาวะน้ าท่วม โดยแสดงให้เห็นถึงเนื้อหา 
ดังนี้  

 (ก) ความเป็นไปได้ของปริมาณน้ าท่ีจะท่วม รวมถึงระดับน้ าหรือความลึกของน้ าท่ีอาจเกิดขึ้น 
 (ข) ความเป็นไปได้ของทิศทางน้ าและความเร็วในการไหลของน้ าในภาวะน้ าท่วมที่อาจเกิดขึ้น 
 (ค) จ านวนประชากรท่ีอยู่อาศัยในพื้นท่ีท่ีอาจได้รับผลกระทบเมื่อเกิดภาวะน้ าท่วม 
 (ง) ประเภทของกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีอาจได้รับผลกระทบเมื่อเกิดภาวะน้ าท่วม 
 (จ) การประกอบอุตสาหกรรมในพื้นท่ีท่ีอาจเพิ่มความเส่ียงจากมลพิษเมื่อเกิดภาวะน้ าท่วม 
 (ฉ) พื้นท่ีคุ้มครองท่ีอาจได้รับผลกระทบเมื่อเกิดภาวะน้ าท่วม 
 (ช) พื้นท่ีแหล่งน้ าท่ีต้องมีการก าหนดมาตรการ หรือการป้องกันเพื่อรักษาคุณภาพของน้ าซึ่งอาจ

ได้รับผลกระทบเมื่อเกิดภาวะน้ าท่วม 
เมื่อมีการจัดท าแผนท่ีภัยพิบัติและแผนท่ีความเส่ียงจากภาวะน้ าท่วมเสร็จส้ินแล้ว ให้มีการประกาศ

แผนท่ีดังกล่าวในแต่ละลุ่มน้ า และต้องมีการทบทวนแก้ไขแผนท่ีดังกล่าวอย่างน้อยทุกส่ีปี  
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(๕) ให้มีการจัดท าแผนบริหารจัดการความเส่ียงจากภาวะน้ าท่วม โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้  
 (ก) การจัดให้มีการคาดการณ์และเตือนภัยน้ าท่วมล่วงหน้า 
 (ข) แผนท่ีแสดงแนวเขตพื้นท่ีเส่ียงจากน้ าท่วม 
 (ค) สรุปสาระส าคัญจากแผนท่ีภัยพิบัติและแผนท่ีความเส่ียงจากภาวะน้ าท่วม 
 (ง) รายงานการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานท่ีอาจได้รับผลกระทบจากแผนบริหารจัดการ

ความเส่ียงจากภาวะน้ าท่วมและประชาชน 
(๖) มอบหมายให้ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติภาคท่ีรับผิดชอบอยู่ในเขตลุ่มน้ า เป็นผู้ด าเนินการ

แจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความเส่ียงท่ีจะเกิดภาวะน้ าท่วมให้ประชาชนในเขตลุ่มน้ าทราบล่วงหน้า ข้อมูลด้าน
กฎหมายท่ีใช้ในการด าเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขภาวะน้ าท่วม วิธีการเตือนภัยเมื่อเกิดภาวะน้ าท่วมขึ้น และ
การให้ความรู้แก่ประชาชนด้านอื่นๆ ตามสมควร  

 
ข้อ ๕ ให้คณะกรรมการลุ่มน้ าประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อจัดท าระบบเตือนภัยน้ าท่วมขึ้น 

เพื่อเตือนภยันตรายท่ีอาจก่อให้เกิดภาวะน้ าท่วมในพื้นท่ีลุ่มน้ า โดยพิจารณาจากปริมาณน้ าฝนท่ีสามารถวัดได้
ในพื้นท่ีในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง อัตราการไหลของน้ าบนผิวดินและน้ าในทะเลอาณาเขตในพื้นท่ีลุ่มน้ านั้น หรือ
ข้อมูลอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลดิบหรือข้อมูลท่ีผ่านการวิเคราะห์เป็นอย่างดีแล้ว และคณะกรรมการลุ่มน้ าเห็นว่า
เป็นข้อมูลท่ีอาจบ่งช้ีว่าจะเกิดภาวะน้ าท่วมในพื้นท่ีขึ้น ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการลดความสูญเสียและ  
ความเสียหายต่อสวัสดิภาพและทรัพย์สินของประชาชนและชุมชนในพื้นท่ีนั้น โดยระบบเตือนภัยดังกล่าวต้อง
ใช้งานได้ตลอดเวลาและสามารถเตือนภัยให้ตรงตามวัตถุประสงค์ได้อย่างทันท่วงที 

ระบบเตือนภัยตามวรรคหนึ่ง ต้องด าเนินการให้ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มในพื้นท่ีเส่ียงภัยอย่างท่ัวถึง 
โดยเฉพาะเด็ก ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยท่ีไม่สามารถดูแลตนเองได้  

การจัดประเภทการเตือนภัยสภาวะน้ าท่วมและรายละเอียดของการเตือนภัยในแต่ละระดับ ให้เป็นไป
ตามท่ีศูนย์อ านวยการน้ าแห่งชาติก าหนด  

 
 

ประกาศ ณ วันท่ี   พ.ศ. ....  
 
 

นายกรัฐมนตรี 
ประธานกรรมการทรพัยากรน้ าแห่งชาติ 
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บันทึกวิเคราะห์สรุป 
สาระส าคัญของร่างประกาศคณะกรรมการทรัพยากรน  าแห่งชาติ  

เร่ือง แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ นจากภาวะน  าท่วม 
และการจัดท าระบบเตือนภัยภาวะน  าท่วม 

พ.ศ. ....  
   

 
1. หลักการและเหตุผล 

โดยท่ีปริมาณน้ าในบางเขตพื้นท่ีลุ่มน้ าอาจมีปริมาณท่ีเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ถ้าหากไม่มีการจัดท า
แผนบริหารจัดการความเส่ียงเพื่อคาดการณ์ปริมาณน้ าไว้ รวมถึงการจัดท าระบบเตือนภัยภาวะน้ าท่วมล่วงหน้า 
อาจก่อให้เกิดความยุ่งเหยิงและล่าช้าในการแก้ไขปัญหาภาวะน้ าท่วม ดังนั้น โดยอาศัยอ านาจตาม มาตรา 64 
วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. 2561 คณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติมีอ านาจใน
การก าหนดแนวทางการบริหารจัดการความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นจากภาวะน้ าท่วม และการจัดท าระบบเตือนภัย
น้ าท่วม เพื่อเป็นแนวทางให้แก่คณะกรรมการลุ่มน้ าในการจัดให้มีแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ าท่วม ส าหรับ
เตรียมความพร้อมรับมือกับภาวะน้ าท่วมที่อาจเกิดขึ้น อีกท้ังเพื่อให้ประชาชนและชุมชนในเขตพื้นท่ีได้รับความ
เสียหายหรือได้รับผลกระทบน้อยที่สุดจากภาวะน้ าท่วม 
 
2. สาระส าคัญ 

2.1 ขอบเขตการใช้บังคับของกฎหมาย 
 ใช้บังคับในเขตพื้นท่ีลุ่มน้ า 

2.2 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
 คณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติเป็นผู้มีอ านาจประกาศก าหนดแนวทางการบริหารจัดการความเส่ียง
ท่ีอาจเกิดขึ้นจากภาวะน้ าท่วม และการจัดท าระบบเตือนภัยน้ าท่วม ส าหรับใช้เป็นแนวทางให้แก่คณะกรรมการ
ลุ่มน้ าในการจัดให้มแีผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ าท่วมในเขตพื้นท่ีลุ่มน้ าตนเอง 

2.3 แนวทางการก าหนดประเด็นความเส่ียง (ร่างข้อ 3) 
คณะกรรมการลุ่มน้ าจะพิจารณาท้ังความเส่ียงท่ีจะเกิดขึ้นจริง และความเส่ียงท่ีมีความเป็นไปได้ท่ีจะ

เกิดขึ้น โดยค านึงถึงการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการเพื่อลดผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น การวิเคราะห์
ความเส่ียง การประเมินความเส่ียง การลดความเส่ียง การลดเงื่อนไขท่ีก่อให้เกิดความเส่ียง ปรับสมดุลปัจจัยท่ี
ก่อให้เกิดความเส่ียง ผลกระทบท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ หรือการด าเนินการอื่นๆ ท่ี
เกี่ยวกับการจัดการความเส่ียง เพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันน้ าท่วม และมีแนวทางการก าหนดประเด็นเพื่อ
วิเคราะห์ความเส่ียงใน 4 ประเด็น ดังต่อไปนี้ 
  2.3.1 การเช่ือมโยงและแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารระหว่างกันในการเตรียมความพร้อมรับมือกับ
ภาวะน้ าท่วมท่ีอาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที 
  2.3.2 การส ารวจตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคพื้นฐาน และ
ส่ิงปลูกสร้าง เช่น เข่ือน อ่างเก็บน้ า ฝาย ถนน สะพาน อาคาร ทางระบายน้ า และเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคพื้นฐาน และส่ิงปลูกสร้าง เพื่อทราบถึงความเส่ียงต่อความเสียหายท่ีอาจ
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เกิดขึ้นจากภาวะน้ าท่วม และการเตรียมการเกี่ยวกับส่ิงปลูกสร้างท่ีอาจต้องมีการสร้างใหม่ รื้อถอน หรือ
ปรับเปล่ียนให้เหมาะสม 
  2.3.3 การส ารวจตรวจสอบและเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ภายในพื้นท่ีท่ีเป็นปัจจัยเส่ียงต่อความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นจากภาวะน้ าท่วม เช่น สภาพดินท่ี เส่ียงต่อการเกิด
ดินถล่ม สภาพทางน้ าท่ีเส่ียงต่อการเกิดน้ าป่าไหลหลาก รวมถึงปัจจัยท่ีช่วยลดความเส่ียงต่อความเสียหายท่ีอาจ
เกิดขึ้นจากภาวะน้ าท่วม เช่น ภูเขา ต้นไม้ แม่น้ าล าคลอง พื้นท่ีรองรับน้ า 
  2.3.4 การเตือนภัยล่วงหน้าท่ีเกิดจากอุทกภัยภายในเขตพื้นท่ีเส่ียงภัย เพื่อแจ้งให้ประชาชนในพื้นท่ี
ได้ทราบข้อมูลท่ีถูกต้องเหมาะสมและเพียงพอโดยเฉพาะข้อมูลท่ีจ าเป็น เช่น ข้อมูลการพยากรณ์อากาศ 
ปริมาณน้ าฝน ระดับน้ าทะเล การสร้างแบบจ าลองภาวะน้ าท่วมเพื่อทราบถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น 

 2.4 แนวทางในการวางมาตรการรับมือกับความเส่ียง (ร่างข้อ 4) 
  2.4.1 วางแผนเชิงกลยุทธ์ท่ีเกี่ยวข้องกับภาวะน้ าท่วม โดยอย่างน้อยต้องมีสาระส าคัญเกี่ยวกับ
การรักษาและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ การลดหรือการเพิ่มปริมาณน้ าในพื้นท่ีหนึ่งพื้นท่ีใดเพื่อแก้ไข
ภาวะน้ าท่วม ทางไหลของน้ าท้ังท่ีผ่านทางแม่น้ า ทางน้ าอื่น และชายฝ่ัง และระบบการระบายน้ าหรือกักน้ า 
  2.4.2 จัดท าแผนผังท่ีแสดงให้เห็นถึงเส้นทางไหลของน้ าท่ีแสดงถึงระดับสูงสุดของน้ าท่ีอาจจะ
ท่วมถึงอย่างน้อยหนึ่งครั้งในรอบสิบปี 
  2.4.3 ให้มีการประเมินความเส่ียงเบ้ืองต้นเกี่ยวกับภาวะน้ าท่วม โดยด าเนินการเป็นสองส่วน คือ 
  1. จัดท าแผนท่ีเพื่อใช้ประเมินเบื้องต้นในแต่ละลุ่มน้ า ท่ีแสดงให้เห็นถึงแนวเขตพื้นท่ีของแต่ละลุ่มน้ า
และลุ่มน้ าสาขาท่ีอยู่ในพื้นท่ีนั้น แนวชายฝ่ังทะเล ลักษณะภูมิประเทศ และการใช้ประโยชน์ในท่ีดินในเขตลุ่มน้ า
นั้นๆ 
  2. จัดท ารายงานการประเมินเบื้องต้นเกี่ยวกับน้ าท่วมท่ีเกิดจากน้ าทะเล แม่น้ าสายหลัก และอ่างเก็บน้ า 
ท่ีเคยเกิดขึ้นมาแล้วในอดีต โดยต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับปริมาณน้ าและเส้นทางไหลของน้ าในภาวะน้ าท่วมท่ีเคย
เกิดขึ้น รวมท้ังการประเมินผลของภยันตรายจากน้ าท่วมที่เคยเกิดข้ึน 
  2.4.4 ให้มีการจัดท าแผนท่ีภัยพิบัติและแผนท่ีความเส่ียงจากภาวะน้ าท่วม โดยแสดงให้เห็นถึง
เนื้อหา ดังนี้ 
  1. ความเป็นไปได้ของปริมาณน้ าท่ีจะท่วม รวมถึงระดับน้ าหรือความลึกของน้ าท่ีอาจเกิดขึ้น 
  2. ความเป็นไปได้ของทิศทางน้ าและความเร็วในการไหลของน้ าในภาวะน้ าท่วมที่อาจเกิดขึ้น 
  3. จ านวนประชากรท่ีอยู่อาศัยในพื้นท่ีท่ีอาจได้รับผลกระทบเมื่อเกิดภาวะน้ าท่วม 
  4. ประเภทของกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีอาจได้รับผลกระทบเมื่อเกิดภาวะน้ าท่วม 
  5. การประกอบอุตสาหกรรมในพื้นท่ีท่ีอาจเพิ่มความเส่ียงจากมลพิษเมื่อเกิดภาวะน้ าท่วม 
  6. พื้นท่ีคุ้มครองท่ีอาจได้รับผลกระทบเมื่อเกิดภาวะน้ าท่วม 
  7. พื้นท่ีแหล่งน้ าท่ีต้องมีการก าหนดมาตรการ หรือการป้องกันเพื่อรักษาคุณภาพของน้ าซึ่งอาจ
ได้รับผลกระทบเมื่อเกิดภาวะน้ าท่วม 
  เมื่อมีการจัดท าแผนท่ีภัยพิบัติและแผนท่ีความเส่ียงจากภาวะน้ าท่วมเสร็จส้ินแล้ว ให้มีการ
ประกาศแผนท่ีดังกล่าวในแต่ละลุ่มน้ า และต้องมีการทบทวนแก้ไขแผนท่ีดังกล่าวอย่างน้อยทุกส่ีปี  
  2.4.5 ให้มีการจัดท าแผนบริหารจัดการความเส่ียงจากภาวะน้ าท่วม โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
  1. การจัดให้มีการคาดการณ์และเตือนภัยน้ าท่วมล่วงหน้า 
  2. แผนท่ีแสดงแนวเขตพื้นท่ีเส่ียงจากน้ าท่วม 
  3. สรุปสาระส าคัญจากแผนท่ีภัยพิบัติและแผนท่ีความเส่ียงจากภาวะน้ าท่วม 
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  4. รายงานการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานท่ีอาจได้รับผลกระทบจากแผนบริหารจัดการ
ความเส่ียงจากภาวะน้ าท่วมและประชาชน 
  2.4.6 มอบหมายให้ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติภาคท่ีรับผิดชอบอยู่ในเขตลุ่มน้ า เป็น
ผู้ด าเนินการแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความเส่ียงท่ีจะเกิดภาวะน้ าท่วมให้ประชาชนในเขตลุ่มน้ าทราบล่วงหน้า 
ข้อมูลด้านกฎหมายท่ีใช้ในการด าเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขภาวะน้ าท่วม วิธีการเตือนภัยเมื่อเกิดภาวะ  
น้ าท่วมขึ้น และการให้ความรู้แก่ประชาชนด้านอื่นๆ ตามสมควร 

 2.5 แนวทางการจัดท าระบบเตือนภัยน้ าท่วม (ร่างข้อ 5) 
  2.5.1 คณะกรรมการลุ่มน้ าประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อจัดท าระบบเตือนภัยน้ าท่วมขึ้น 
เพื่อเตือนภยันตรายท่ีอาจก่อให้เกิดภาวะน้ าท่วมในพื้นท่ีลุ่มน้ า โดยพิจารณาจากปริมาณน้ าฝนท่ีสามารถวัดได้
ในพื้นท่ีในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง อัตราการไหลของน้ าบนผิวดินและน้ าในทะเลอาณาเขตในพื้นท่ีลุ่มน้ านั้น หรือ
ข้อมูลอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลดิบหรือข้อมูลท่ีผ่านการวิเคราะห์เป็นอย่างดีแล้ว และคณะกรรมการลุ่มน้ าเห็นว่า
เป็นข้อมูลท่ีอาจบ่งช้ีว่าจะเกิดภาวะน้ าท่วมในพื้นท่ีขึ้น ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการลดความสูญเสียและความเสียหาย
ต่อสวัสดิภาพและทรัพย์สินของประชาชนและชุมชนในพื้นท่ีนั้น โดยระบบเตือนภัยดังกล่าวต้องใช้งานได้
ตลอดเวลาและสามารถเตือนภัยให้ตรงตามวัตถุประสงค์ได้อย่างทันท่วงที 
  2.5.2 ระบบเตือนภัยจะต้องด าเนินการให้ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มในพื้นท่ีเส่ียงภัยอย่างท่ัวถึง 
โดยเฉพาะเด็ก ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยท่ีไม่สามารถดูแลตนเองได้ 
  2.5.3 การจัดประเภทการเตือนภัยน้ าท่วม และรายละเอียดของการเตือนภัยในแต่ละระดับ ให้เป็นไป
ตามท่ีศูนย์อ านวยการน้ าแห่งชาติก าหนด  
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ร่างกฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการชดเชยความเสียหายแก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองท่ีดิน 
หรือส่ิงก่อสร้าง จากการด าเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขภาวะน้ าท่วม (มาตรา 66 วรรคสาม) 

เอกสารหมายเลข 15 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ 

ชดเชยความเสียหายแก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองท่ีดินหรือส่ิงก่อสร้าง 
จากการด าเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขภาวะน้ าท่วม 

พ .ศ. …. 
   

 
หลักการ 

 
ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการชดเชยความเสียหายแก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองท่ีดินหรือส่ิงก่อสร้าง 

ซึ่งมิใช่เป็นบ้านเรือนท่ีอยู่อาศัย หรือทรัพย์สินของบุคคลใดๆ อันเนื่องมาจากการด าเนินการของพนักงานเจ้าหน้าท่ี
เพื่อป้องกันและแก้ไขภาวะน้ าท่วม 
 

เหตุผล 
 

โดยท่ีมาตรา ๖๖ แห่งพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. ๒๕๖๑ บัญญัติให้ในการด าเนินการเพื่อป้องกัน
และแก้ไขภาวะน้ าท่วม ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีมีอ านาจท าลายส่ิงกีดขวาง ตัดฟันต้นไม้ ขุดดิน ปิดกั้นแนวเขตท่ีดิน 
รื้อถอนส่ิงก่อสร้างซึ่งมิใช่เป็นบ้านเรือนท่ีอยู่อาศัยของบุคคลใดๆ หรือด าเนินการอื่นใดเท่าท่ีจ าเป็นแก่การป้องกัน
และแก้ไขภาวะน้ าท่วมได้ แต่ต้องชดเชยความเสียหายแก่บุคคลนั้นด้วย ท้ังนี้ ในการก าหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการชดเชยความเสียหายดังกล่าวให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง โดยต้องค านึงถึงความเสียหายตาม
ความเป็นจริง และเปิดโอกาสให้ผู้ได้รับความเสียหายมีสิทธิช้ีแจงและแสดงพยานหลักฐานประกอบการ
พิจารณาก าหนดค่าชดเชยความเสียหายด้วย จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
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ร่าง 
กฎกระทรวง 

ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการชดเชยความเสียหายแก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองท่ีดินหรือส่ิงก่อสร้าง  
จากการด าเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขภาวะน้ าท่วม 

พ .ศ . …. 
   

 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๖๖ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติ

ทรัพยากรน้ า พ.ศ. ๒๕๖๑ นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 
 
ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้ 
“ด าเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขภาวะน้ าท่วม” หมายความว่า การปฏิบัติการของพนักงานเจ้าหน้าท่ี

ซึ่งได้ด าเนินการไปตามหน้าท่ีและอ านาจเท่าท่ีจ าเป็นเพื่อป้องกันและแก้ไขภาวะน้ าท่วมท่ีเกิดขึ้นหรือท่ีคาดว่า
จะเกิดขึ้น เพื่อมิให้เกิดเหตุน้ าท่วมหรือเพื่อให้ภาวะน้ าท่วมได้รับการแก้ไขหรือบรรเทาลงโดยฉับพลัน 

“ผู้เสียหาย” หมายความว่า เจ้าของหรือผู้ครอบครองท่ีดินหรือส่ิงก่อสร้างซึ่งมิใช่เป็นบ้านเรือนท่ีอยู่อาศัย 
หรือเจ้าของทรัพย์สินใดๆ ซึ่งทรัพย์สินของตนได้รับความเสียหาย จากการด าเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไข
ภาวะน้ าท่วมของพนักงานเจ้าหน้าท่ี และมิใช่เป็นผู้ได้รับประโยชน์จากการด าเนินการนั้น 

“ค่าชดเชยความเสียหาย” หมายความว่า เงินชดเชยความเสียหายท่ีเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของผู้เสียหาย 
อันเนื่องมาจากการด าเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขภาวะน้ าท่วม  

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการพิจารณาก าหนดค่าชดเชยความเสียหายแก่ทรัพย์สิน
ของผู้เสียหาย 

“พนักงานเจ้าหน้าท่ี” หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับแต่งต้ังให้ปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยทรัพยากรน้ า  
ท้ังนี้ ภายในกรอบของแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ าท่วมตามมาตรา ๖๔ 

 
ข้อ ๒ เมื่อเกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของผู้เสียหายหรือมีเหตุอันควรเช่ือว่าความเสียหายเกิดขึ้น

จากการด าเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขภาวะน้ าท่วมของพนักงานเจ้าหน้าท่ี ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีซึ่งได้
ด าเนินการดังกล่าวแจ้งต่อผู้บังคับบัญชาโดยเร็ว และใหม้ีการรายงานตามล าดับช้ันถึงหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ท่ีพนักงานเจ้าหน้าท่ีนั้นสังกัดอยู่ เพื่อให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นรายงานต่อประธานกรรมการลุ่มน้ า
แห่งพื้นท่ีท่ีทรัพย์สินนั้นต้ังอยู่ เพื่อใหป้ระธานกรรมการลุ่มน้ านั้นแต่งต้ังคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งโดยไม่ชักช้า 
เพื่อพิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับผู้เสียหายท่ีมีสิทธิได้รับค่าชดเชยความเสียหายและจ านวนค่าชดเชย 
ความเสียหาย  

ในกรณีท่ีความเสียหายตามวรรคหนึ่งเกิดขึ้นจากการด าเนินการของพนักงานเจ้าหน้าท่ีมากกว่าหนึ่ง
หน่วยงาน ให้ประธานกรรมการลุ่มน้ าพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาเสนอความเห็นตามหน้า ท่ี
และอ านาจ ให้เสร็จส้ินไปในคราวเดียวกันด้วย  

การรายงานต่อประธานกรรมการลุ่มน้ าตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามแบบท่ีเลขาธิการส านักงาน
ทรัพยากรน้ าแห่งชาติก าหนด 
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ข้อ ๓ คณะกรรมการตามข้อ ๒ ให้มีจ านวนไม่น้อยกว่าห้าคน โดยให้แต่งต้ังจากพนักงานเจ้าหน้าท่ีซึ่ง
ปฏิบัติการอยูใ่นพื้นท่ีลุ่มน้ าท่ีทรัพย์สินของผู้เสียหายต้ังอยู่ ผู้แทนจากภาคเอกชนซึ่งมีภูมิล าเนาอยู่ในพื้นท่ีลุ่มน้ า
ท่ีทรัพย์สินของผู้เสียหายต้ังอยู่ โดยจ านวนนี้ให้มีสัดส่วนจากภาครัฐและภาคเอกชนเท่ากัน และให้เลือกกันเอง
คนหนึ่งท าหน้าท่ีประธานกรรมการ และให้ข้าราชการส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติหรือข้าราชการส านักงาน
ทรัพยากรน้ าแห่งชาติภาค แล้วแต่กรณี ซึ่งด ารงต าแหน่งต้ังแต่ระดับช านาญการขึ้นไปจ านวนหนึ่งคน เป็น
กรรมการและเลขานุการ ท้ังนี้ กรรมการท่ีได้รับแต่งต้ังต้องไม่มีส่วนได้เสียในเรื่องดังกล่าว 

 
ข้อ ๔ ในกรณีเกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของผู้เสียหายต่อเนื่องกันหลายลุ่มน้ า ให้ประธาน

กรรมการลุ่มน้ าในพื้นท่ีท่ีเกิดความเสียหาย ร่วมกันแต่งต้ังคณะกรรมการตามข้อ ๒  
 
ข้อ ๕ ให้คณะกรรมการมีหน้าท่ีและอ านาจ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ส ารวจและจัดท าบัญชีรายช่ือผู้เสียหายและทรัพย์สินท่ีเสียหายไว้เป็นหลักฐาน  โดยตรวจสอบ

ข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานท้ังปวงท่ีเกี่ยวข้อง รับฟังพยานบุคคล และค าช้ีแจงของ พนักงาน
เจ้าหน้าท่ีและผู้เสียหาย หรือพยานผู้เช่ียวชาญ และตรวจสอบเอกสาร วัตถุ หรือสถานท่ี 

(๒) พิจารณาข้อเท็จจริงอันเกี่ยวกับการกระท าของพนักงานเจ้าหน้าท่ีว่าได้ด าเนินการไปตามหน้าท่ี
และอ านาจหรือไม่ ได้กระท าให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของผู้เสียหายหรือไม่ และความเสียหายได้เกิดขึ้น
มากน้อยเพียงใด 

(๓) ก าหนดค่าชดเชยความเสียหายแก่ผู้เสียหาย 
 
ข้อ ๖ ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการท้ังหมด

จึงจะเป็นองค์ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้กรรมการท่ีมา
ประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งขึ้นท าหน้าท่ีแทน 

มติท่ีประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการท่ีไม่เห็นด้วยกับมติท่ีประชุมอาจท าความเห็นแย้งมติ  
ท่ีประชุมรวมไว้ในความเห็นของคณะกรรมการได้ 

 
ข้อ ๗ ให้คณะกรรมการด าเนินการตามหน้าท่ีและอ านาจ ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ี

ได้รับการแต่งต้ัง หรือนับแต่วันท่ีได้รับเรื่องท่ีส่งมาตามข้อ ๑๑ วรรคสอง หากไม่อาจด าเนินการได้ทันภายใน
ก าหนดจะต้องรายงานปัญหาและอุปสรรคให้ผู้แต่งต้ังคณะกรรมการทราบ เพื่อพิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลา
ออกไปได้อีกไม่เกินสามสิบวัน  

 
ข้อ ๘ ในการพิจารณาก าหนดค่าชดเชยความเสียหาย ให้คณะกรรมการค านึงถึงความเสียหายตาม

ความเป็นจริง สภาพของทรัพย์สินนั้น ราคาท่ีซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดหรือเทียบราคาท่ีอ้างอิงจากราคา
กลางท่ีทางราชการก าหนดตามท่ีเป็นอยู่ในวันท่ีเกิดความเสียหายนั้น การเส่ือมราคาจากการใช้ตามหลักเกณฑ์
การค านวณค่าเส่ือมราคาทรัพย์สินท่ีกระทรวงการคลังก าหนดในการเรียกให้ผู้ท าละเมิดชดใช้ความเสียหาย
ให้แก่ทางราชการ การท่ีทางราชการได้บรรเทาหรือแก้ไขความเสียหายไปแล้ว และปั จจัยอื่นท่ีจะท าให้เกิด
ความเป็นธรรม  
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ข้อ ๙ เมื่อคณะกรรมการได้พิจารณาก าหนดค่าชดเชยความเสียหายแล้วเสร็จ ให้เสนอความเห็นไปยัง 
ผู้แต่งต้ังคณะกรรมการ ถ้าผู้แต่งต้ังคณะกรรมการขอให้ทบทวนหรือสอบสวนเพิ่มเติม ให้คณะกรรมการรีบ
ด าเนินการให้เสร็จส้ินภายในเวลาท่ีผู้แต่งต้ังคณะกรรมการก าหนด  แต่ท้ังนี้ ต้องไม่เกินสามสิบวัน 

ความเห็นของคณะกรรมการต้องมีข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายท่ีแจ้งชัด และต้องมี เหตุผลท่ีสนับสนุน
ประกอบด้วย 

ความเห็นของคณะกรรมการไม่ผูกมัดผู้แต่งต้ังคณะกรรมการท่ีจะมีความเห็นเป็นอย่างอื่น 
 
ข้อ ๑๐ เมื่อผู้แต่งต้ังคณะกรรมการได้มีความเห็นให้ชดเชยความเสียหายแก่ผู้เสียหายแล้ว ให้

คณะกรรมการประกาศบัญชีรายช่ือผู้เสียหายท่ีมีสิทธิได้รับค่าชดเชยความเสียหาย ณ ศาลากลางจังหวัดหรือ
ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร และท่ีว่าการอ าเภอหรือส านักงานเขตแห่งพื้นท่ีท่ีทรัพย์สินของผู้เสียหายต้ังอยู่  
แล้วแต่กรณี โดยให้ปิดไว้ในท่ีเปิดเผยและเห็นได้ง่าย  ภายในเจ็ดวันนับแต่วันท่ีมีความเห็นของผู้แต่งต้ัง
คณะกรรมการ  

 
ข้อ ๑๑ ผู้เสียหายผู้ใดท่ีมิได้มีช่ืออยู่ในบัญชีรายช่ือตามข้อ ๑๐ ผู้เสียหายนั้นอาจยื่นค าร้องขอรับ

ค่าชดเชยความเสียหายต่อ(ต ำแหน่งหัวหน้ำส ำนักงำนส่วนกลำงท่ีรับผิดชอบ)ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ
หรือ(ต ำแหน่งหัวหน้ำส ำนักงำนภำคท่ีรับผิดชอบ)ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติภาคแห่งพื้นท่ีท่ีทรัพย์สินของ
ผู้เสียหายต้ังอยู่ได้ แล้วแต่กรณี ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันท่ีได้ประกาศบัญชีรายช่ือผู้เสียหายตามข้อ ๑๐  

ให้(ต ำแหน่งหัวหน้ำส ำนักงำนส่วนกลำง)ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติหรือ(ต ำแหน่งหัวหน้ำ
ส ำนักงำนภำค)ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติภาค แล้วแต่กรณี ออกใบรับค าขอแก่ผู้เสียหายตามวรรคหนึ่งไว้
เป็นหลักฐาน แล้วส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการตามข้อ ๒ หรือข้อ ๔ โดยไม่ชักช้า และให้น าความในข้อ ๗ มาใช้
บังคับด้วยโดยอนุโลม 

ค าร้องขอตามวรรคหนึ่งและใบรับค าขอตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามแบบท่ีเลขาธิการส านักงาน
ทรัพยากรน้ าแห่งชาติก าหนด 

 
ข้อ ๑๒ ให้ผู้แต่งต้ังคณะกรรมการมีหนังสือแจ้งผลการวินิจฉัยเกี่ยวกับการจ่ายค่าชดเชยความเสียหาย

ให้ผู้เสียหายทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันท่ีได้รับผลการพิจารณาของคณะกรรมการ โดยส่งทางไปรษณีย์ตอบรับ 
และในกรณีท่ีผู้เสียหายมีสิทธิได้รับค่าชดเชยความเสียหาย ให้แจ้งด้วยว่าให้มารับเงินค่าชดเชยความเสียหายต่อ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบภายในระยะเวลาท่ีก าหนด แต่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหกสิบวัน หากไม่ติดต่อ
รับเงินค่าชดเชยความเสียหายภายในก าหนดระยะเวลาดังกล่าวจะด าเนินการวางเงินค่าชดเชยความเสียหาย 
ต่อศาลหรือส านักงานวางทรัพย์ หรือฝากไว้กับธนาคารออมสิน  

ในกรณีท่ีผู้แต่งต้ังคณะกรรมการได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยความเสียหายมารับเงิน
ค่าชดเชยความเสียหายตามวรรคหนึ่งแล้ว ปรากฏว่าไม่สามารถแจ้งให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินดังกล่าวทราบได้ให้ 
ผู้แต่งต้ังคณะกรรมการแจ้งโดยวิธีประกาศแจ้งความไว้ ณ ท่ีซึ่ง ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าชดเชยความเสียหายมี
ภูมิล าเนาอยู่หรือสถานท่ีซึ่งความเสียหายเกิดขึ้น โดยระบุก าหนดเวลาท่ีหน่วยงานผู้รับผิดชอบจะด าเนินการ
วางเงินค่าชดเชยความเสียหาย ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าเจ็ดสิบห้าวันนับแต่วันปิดประกาศแจ้งความ 
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ข้อ ๑๓ การจ่ายค่าชดเชยความเสียหาย ให้หน่วยงานของรัฐท่ีพนักงานเจ้าหน้าท่ีซึ่งด าเนินการเพื่อ
ป้องกันและแก้ไขภาวะน้ าท่วมนั้นสังกัดอยู่เป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการจ่ายค่าชดเชยความเสียหายให้แก่
ผู้เสียหาย โดยให้ใช้เงินจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือ
จ าเป็น ท้ังนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 

ในการขอรับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
หรือจ าเป็นตามวรรคหนึ่ง ให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบดังกล่าวด าเนินการโดยขอท าความตกลงกับส านัก
งบประมาณโดยตรง 

 
 

ให้ไว้ ณ วันท่ี   พ.ศ. .... 
 
 

นายกรัฐมนตรี 
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บันทึกวิเคราะห์สรุป 
สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ 

ชดเชยความเสียหายแก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินหรือสิ่งก่อสร้าง 
จากการด าเนินการเพื่อปอ้งกันและแก้ไขภาวะน  าท่วม 

พ.ศ. ....  
  

 
1. หลักการและเหตุผล 
 โดยที่มาตรา 66  วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. 2561 บัญญัติให้ก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการชดเชยความเสียหายแก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองท่ีดินหรือส่ิงก่อสร้างซึ่งมิใช่เป็น
บ้านเรือนท่ีอยู่อาศัย หรือทรัพย์สินของบุคคลใดๆ อันเนื่องมาจากการด าเนินการของพนักงานเจ้าหน้าท่ีเพื่อ
ป้องกันและแก้ไขภาวะน้ าท่วม จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงฉบับนี้ 
 
2. สาระส าคัญ 

 2.1 บทนิยาม (ร่างข้อ 1)  
 ก าหนดบทนิยามศัพท์ ค าว่า “ด าเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขภาวะน้ าท่วม” “ผู้เสียหาย” “ค่าชดเชย
ความเสียหาย” “คณะกรรมการ” และค าว่า “พนักงานเจ้าหน้าท่ี” ขึ้นใช้บังคับ เพื่อให้เกิดความชัดเจนว่าการ
ด าเนินการอย่างไรจึงถือว่าอยู่ภายใต้กรอบการด าเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขภาวะน้ าท่วม ผู้ใดเป็นผู้มีสิทธิ
ได้รับค่าชดเชยความเสียหาย และพนักงานเจ้าหน้าท่ีหมายถึงผู้ใด  

 2.2 การแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาก าหนดค่าชดเชยความเสียหาย (ร่างข้อ 2) 
 เมื่อเกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของผู้เสียหายจากการด าเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขภาวะน้ าท่วม
ของพนักงานเจ้าหน้าท่ี ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีซึ่งได้ด าเนินการดังกล่าวนั้นแจ้งต่อผู้บังคับบัญชาของตนโดยเร็ว 
และให้รายงานตามล าดับช้ันถึงหัวหน้าหน่วยงานของรัฐท่ีพนักงานเจ้าหน้าท่ีนั้นสังกัดอยู่ เพื่อให้หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐแห่งนั้นรายงานต่อประธานกรรมการลุ่มน้ าแห่งพื้นท่ีท่ีทรัพย์สินท่ีเกิดความเสียหายต้ังอยู่ 
เพื่อให้ประธานกรรมการลุ่มน้ านั้น ( ผู้ว่าราชการจังหวัดท่ีเป็นประธานกรรมการลุ่มน้ านั้น ) แต่งต้ัง
คณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งโดยไม่ชักช้า เพื่อพิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับผู้เสียหายท่ีมีสิทธิได้รับค่าชดเชย
ความเสียหายและจ านวนค่าชดเชยความเสียหาย 
 ในกรณีท่ีความเสียหายเกิดขึ้นจากการด าเนินการของพนักงานเจ้าหน้าท่ีมากกว่าหนึ่งหน่วยงาน  
ใหป้ระธานกรรมการลุ่มน้ าพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาเสนอความเห็นตามหน้าท่ีและอ านาจ 
ให้เสร็จส้ินไปในคราวเดียวกันด้วย โดยรอให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐรายงานมาตามแบบท่ีเลขาธิการส านักงาน
ทรัพยากรน้ าแห่งชาติก าหนดให้ครบทุกแห่งก่อน  

 2.3 องค์ประกอบของคณะกรรมการ (ร่างข้อ 3) 
 คณะกรรมการให้มีจ านวนไม่น้อยกว่าห้าคน โดยให้แต่งต้ังจากพนักงานเจ้าหน้าท่ีซึ่งปฏิบัติการอยู่ใน
พื้นท่ีลุ่มน้ าท่ีทรัพย์สินของผู้เสียหายต้ังอยู่ซึ ่ง ไม่มีส่วนได้เสียในการด าเนินการดังกล่าว และผู้แทนจาก
ภาคเอกชน ในสัดส่วนท่ีเท่ากัน และให้ข้าราชการส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติหรือข้าราชการส านักงาน
ทรัพยากรน้ าแห่งชาติภาค แล้วแต่กรณี ซึ่งด ารงต าแหน่งต้ังแต่ระดับช านาญการขึ้นไป จ านวนหนึ่งคน เป็น
กรรมการและเลขานุการ  
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 2.4 กรณีความเสียหายเกิดข้ึนต่อเนื่องกันหลายลุ่มน้ า (ร่างข้อ 4) 
 ในกรณีเกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของผู้เสียหายต่อเนื่องกันหลายลุ่มน้ า ใหป้ระธานกรรมการลุ่มน้ า
ในพื้นท่ีท่ีเกิดความเสียหาย ร่วมกันแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาก าหนดค่าชดเชยความเสียหาย  

 2.5 หน้าท่ีและอ านาจของคณะกรรมการ (ร่างข้อ 5)  
  2.5.1 ส ารวจและจัดท าบัญชีรายช่ือผู้เสียหายและทรัพย์สินท่ีเสียหายไว้เป็นหลักฐาน  โดย
ตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานท้ังปวงท่ีเกี่ยวข้อง รับฟังพยานบุคคล และค าช้ีแจงของ
พนักงานเจ้าหน้าท่ีและผู้เสียหาย หรือพยานผู้เช่ียวชาญ และตรวจสอบเอกสาร วัตถุ หรือสถานท่ี 
  2.5.2 พิจารณาข้อเท็จจริงอันเกี่ยวกับการกระท าของพนักงานเจ้าหน้าท่ีว่าได้ด าเนินการไปตาม
หน้าท่ีและอ านาจหรือไม่ ได้กระท าให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของผู้เสียหายหรือไม่  และความเสียหาย 
ได้เกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด 
  2.5.3 ก าหนดค่าชดเชยความเสียหายแก่ผู้เสียหาย 

 2.6 องค์ประชุมและมติท่ีประชุม (ร่างข้อ 6)  
 องค์ประชุมให้ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการท้ังหมด และมติท่ีประชุม
ให้ถือเสียงข้างมาก ส่วนกรรมการท่ีไม่เห็นด้วยกับมติท่ีประชุมอาจท าความเห็นแย้งมติท่ีประชุมรวมไว้ใน
ความเห็นของคณะกรรมการได้ 

2.7 กรอบระยะเวลาการด าเนินการของคณะกรรมการ (ร่างข้อ 7) 
 ให้คณะกรรมการด าเนินการตามหน้าท่ีและอ านาจ ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับ
แต่งต้ัง หรือนับแต่วันท่ีได้รับเรื่องท่ีส่งมากรณีผู้เสียหายไม่มีช่ืออยู่ในบัญชี ซึ่งหากด าเนินการไม่ทันตาม
ก าหนดเวลา จะต้องรายงานปัญหาและอุปสรรคให้ผู้แต่งต้ังคณะกรรมการทราบ เพื่อพิจารณาอนุมัติขยาย
ระยะเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสามสิบวัน 

 2.8 หลักเกณฑ์การพิจารณาก าหนดค่าชดเชยความเสียหาย (ร่างข้อ 8) 
 การก าหนดค่าชดเชยความเสียหายต้องพิจารณาจากความเสียหายตามความเป็นจริง สภาพของ
ทรัพย์สินนั้น ราคาท่ีซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดหรือเทียบราคาท่ีอ้างอิงจากราคากลางท่ีทางราชการ
ก าหนดตามท่ีเป็นอยู่ในวันท่ีเกิดความเสียหายนั้น การเส่ือมราคาจากการใช้ตามหลักเกณฑ์การค านวณค่าเส่ือม
ราคาทรัพย์สินท่ีกระทรวงการคลังก าหนดในการเรียกให้ผู้ท าละเมิดชดใช้ความเสียหายให้แก่ทางราชการ การท่ี
ทางราชการได้บรรเทาหรือแก้ไขความเสียหายไปแล้ว และปัจจัยอื่นท่ีจะท าให้เกิดความเป็นธรรม 

 2.9 การเสนอความเห็นของคณะกรรมการต่อผู้แต่งต้ัง (ร่างข้อ 9) 
  2.9.1 เมื่อคณะกรรมการได้พิจารณาก าหนดค่าชดเชยความเสียหายแล้วเสร็จ ให้เสนอความเห็นไปยัง
ผู้แต่งต้ังคณะกรรมการ ถ้าผู้แต่งต้ังคณะกรรมการ ขอให้ทบทวนหรือสอบสวนเพิ่มเติมให้คณะกรรมการรีบ
ด าเนินการให้เสร็จส้ินภายในเวลาท่ีผู้แต่งต้ังคณะกรรมการก าหนด แต่ท้ังนี้ ต้องไม่เกินสามสิบวัน 
  2.9.2 ความเห็นของคณะกรรมการต้องมีข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายท่ีแจ้งชัด และต้องมีเหตุผลท่ี
สนับสนุนประกอบ โดยความเห็นของคณะกรรมการไม่ผูกมัดผู้แต่งต้ังคณะกรรมการท่ีจะมีความเห็นเป็นอย่างอื่น 
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 2.10 การประกาศรายช่ือผู้เสียหาย (ร่างข้อ 10)  
 เมื่อผู้แต่ง ต้ังคณะกรรมการ ได้มีความเห็นให้ จ่ายค่าชดเชยความเสียหายแก่ ผู้ เสียหายแล้ว  
ให้คณะกรรมการประกาศบัญชีรายช่ือผู้เสียหายท่ีมีสิทธิได้รับค่าชดเชยความเสียหาย ณ สถานท่ีตามท่ีก าหนด 
โดยให้ปิดไว้ในท่ีเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ภายในเจ็ดวันนับแต่วันท่ีมีความเห็นของผู้แต่งต้ังคณะกรรมการ 

 2.11 การยื่นค าร้องขอรับค่าชดเชยความเสียหายกรณีไม่มีช่ืออยู่ในบัญชี (ร่างข้อ 11) 
 ผู้ท่ีมิได้มีช่ืออยู่ในบัญชีรายช่ือผู้เสียหาย อาจยื่นค าร้องขอรับค่าทดแทนหรือค่าชดเชยความเสียหายต่อ
ผู้เป็นหัวหน้าส านักงานส่วนกลางท่ีรับผิดชอบของส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติหรือผู้เป็นหัวหน้าส านักงาน
ภาคท่ีรับผิดชอบของส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติภาคแห่งพื้นท่ีท่ีทรัพย์สินของผู้เสียหายต้ังอยู่ได้ แล้วแต่
กรณี ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันท่ีได้ประกาศบัญชีรายช่ือผู้เสียหาย และให้ผู้เป็นหัวหน้าส านักงานส่วนกลาง
ของส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติหรือผู้เป็นหัวหน้าส านักงานภาคของส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติภาค 
แล้วแต่กรณี ออกใบรับค าขอแก่ผู้เสียหายไว้เป็นหลักฐาน แล้วส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการ โดยไม่ชักช้า 
 ค าร้องขอและใบรับค าขอ ให้เป็นไปตามแบบท่ีเลขาธิการส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติก าหนด 

 2.12 การแจ้งผลการวินิจฉัยเกี่ยวกับการจ่ายค่าชดเชยความเสียหาย (ร่างข้อ 12)  
 ให้ผู้แต่งต้ังคณะกรรมการมีหนังสือแจ้งผลการวินิจฉัยเกี่ยวกับการจ่ายค่าชดเชยความเสียหายให้
ผู้เสียหายทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันท่ีได้รับผลการพิจารณาของคณะกรรมการ โดยส่งทางไปรษณีย์ตอบรับ 
และให้แจ้งก าหนดเวลามารับเงินค่าทดแทนหรือค่าชดเชยความเสียหายต่อหน่วยงานผู้รับผิดชอบด้วย แต่ต้อง
แจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหกสิบวัน หากผู้เสียหายไม่ติดต่อรับเงินค่าชดเชยความเสียหายภายในก าหนด
ระยะเวลาดังกล่าวจะด าเนินการวางเงินค่าชดเชยความเสียหายต่อศาลหรือส านักงานวางทรัพย์ หรือฝากไว้กับ
ธนาคารออมสิน  

 2.13 ท่ีมาของเงินค่าชดเชยความเสียหาย (ร่างข้อ 13)  
 ค่าชดเชยความเสียหายตามกฎกระทรวงนี้ให้ใช้เงินจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบกลาง รายการ
เงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น  ทั้งนี้  ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ โดยให้หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบด าเนินการโดยขอท าความตกลงกับส านักงบประมาณโดยตรง 
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ร่างประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาของคณะกรรมการเปรียบเทียบ พ.ศ. .... 
(มาตรา 99 วรรคสอง) 

เอกสารหมายเลข 16 
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ร่าง 
ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี 

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาของคณะกรรมการเปรียบเทียบ 
พ.ศ. .... 

  
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๙๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
ทรัพยากรน้ า พ.ศ. ๒๕๖๑  นายกรัฐมนตรีออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 

 
ข้อ ๑ ในประกาศนี้ 
“ความผิด” หมายความว่า ความผิดท่ีคณะกรรมการเปรียบเทียบมีอ านาจเปรียบเทียบได้ตามท่ีก าหนด

ไว้ในมาตรา ๙๘ แห่งพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. ๒๕๖๑ 
“ผู้ต้องหา” หมายความว่า บุคคลผู้ถูกกล่าวหาว่าได้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 
“คณะกรรมการเปรียบเทียบ” หมายความว่า คณะกรรมการเปรียบเทียบตามมาตรา ๙๙ แห่ง

พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
ข้อ ๒ บรรดาความผิดซึ่งได้เกิด หรืออ้าง หรือเช่ือว่าได้เกิดในกรุงเทพมหานคร ให้คณะกรรมการ

เปรียบเทียบในเขตกรุงเทพมหานคร ท าการเปรียบเทียบและให้ผู้ต้องหาช าระค่าปรับท่ีส านักงานทรัพยากรน้ า
แห่งชาติ 

บรรดาความผิดซึ่งได้เกิด หรืออ้าง หรือเช่ือว่าได้เกิดในเขตจังหวัดอื่น ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบ 
ในเขตจังหวัดนั้นท าการเปรียบเทียบและให้ผู้ต้องหาช าระค่าปรับท่ีส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติภาคท่ีมี
หน้าท่ีและอ านาจในเขตจังหวัดท้องท่ีเกิดเหตุนั้น 

ในกรณีบรรดาความผิดกระท าในท้องท่ีใดในหลายท้องท่ีหรือความผิดส่วนหนึ่งกระท าท้องท่ีหนึ่งแต่อีก
ส่วนหนึ่งกระท าในอีกท้องท่ีหนึ่ง หรือเป็นความผิดต่อเนื่อง และกระท าต่อเนื่องกันในหลายท้องท่ี  ให้
คณะกรรมการเปรียบเทียบในท้องท่ีหนึ่งท้องท่ีใดท่ีเกี่ยวข้องมีอ านาจท าการเปรียบเทียบ ในกรณีมีปัญหาไม่แน่
ว่าจะท าการเปรียบเทียบท่ีใด ให้เลขาธิการส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติเป็นผู้มีอ านาจช้ีขาดโดยค าช้ีขาดของ
เลขาธิการส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติให้เป็นที่สุด 

 
ข้อ ๓ เมื่อคณะกรรมการเปรียบเทียบได้รับเรื่องขอให้พิจารณาเปรียบเทียบจากพนักงานสอบสวนหรือ

พนักงานเจ้าหน้าท่ีแล้ว ให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการเปรียบเทียบนัดประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบ
โดยเร็วและให้คณะกรรมการเปรียบเทียบพิจารณาเปรียบเทียบให้แล้วเสร็จโดยไม่ชักช้า ท้ังนี้ ไม่น้อยกว่าหนึ่ง
ร้อยยี่สิบวันก่อนคดีนั้นจะขาดอายุความ 
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ข้อ ๔ การพิจารณาเปรียบเทียบ ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบพิจารณาจากพยานหลักฐานดังต่อไปนี้ 
(๑) รายงานผลการสอบสวนของพนักงานสอบสวนหรือรายงานผลการตรวจสอบของพนักงานเจ้าหน้าท่ี 

แล้วแต่กรณี 
(๒) บันทึกการจับกุม (ถ้ามี) 
(๓) บันทึกค าให้การของผู้ต้องหา 
(๔) พยานหลักฐานอื่นใดท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา 
บันทึกค าให้การของผู้ต้องหา ให้เป็นไปตามแบบแนบท้ายประกาศนี้ 
ในการพิจารณาเปรียบเทียบ ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบมีอ านาจแสวงหาข้อเท็จจริงเรียกพยาน

บุคคลหรือพยานเอกสารจากบุคคลใดๆ เท่าท่ีจ าเป็นมาประกอบการพิจารณา โดยอาจเรียกผู้ต้องหามาช้ีแจง
ประเด็นต่างๆ ก็ได้ 

 
ข้อ ๕ หลักเกณฑ์ในการเปรียบเทียบ ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบก าหนดค่าปรับท่ีผู้ต้องหาจะพึง

ช าระ โดยหากเป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ให้ปรับในอัตราโทษกึ่งหนึ่งของอัตราโทษท่ีก าหนดไว้ หากเป็น
การกระท าความผิดครั้งท่ีสอง ให้ปรับในอัตราโทษสามในส่ีของอัตราโทษท่ีก าหนดไว้ และหากเป็นการกระท า
ความผิดครั้งท่ีสามข้ึนไป ให้ปรับในอัตราโทษสูงสุดของอัตราโทษท่ีก าหนดไว้ 

 
ข้อ ๖ เมื่อคณะกรรมการเปรียบเทียบได้พิจารณาเปรียบเทียบเสร็จแล้ว ให้มีหนังสือแจ้งจ านวนค่าปรับ

ท่ีจะพึงช าระให้ผู้ต้องหาทราบ และให้ผู้ต้องหาน าเงินค่าปรับตามจ านวนท่ีเปรียบเทียบมาช าระ ณ ส านักงาน
ทรัพยากรน้ าแห่งชาติหรือส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติภาค แล้วแต่กรณี ภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีมีการ
เปรียบเทียบ 

เมื่อผู้ต้องหาได้ช าระเงินค่าปรับตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติหรือส านักงาน
ทรัพยากรน้ าแห่งชาติภาค แล้วแต่กรณี ออกใบเสร็จรับเงิน โดยให้ผู้ต้องหาลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคัญท่ีตอนล่าง
ของใบเสร็จรับเงินและท่ีส าเนาใบเสร็จรับเงินนั้นด้วย เพื่อแสดงว่าผู้ต้องหาได้รับทราบและตรวจความถูกต้อง
แล้ว พร้อมท้ังส่งมอบใบเสร็จรับเงินต้นฉบับให้แก่ผู้ต้องหารับไป 

การช าระค่าปรับตามวรรคหนึ่ง  จะช าระผ่านผู้ประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 

เมื่อผู้ต้องหาได้ช าระค่าปรับตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา 

 
ข้อ ๗ คดีใดท่ีคณะกรรมการเปรียบเทียบด าเนินการเปรียบเทียบแล้วผู้ต้องหาไม่ยินยอมตามท่ี

เปรียบเทียบ หรือไม่ช าระค่าปรับภายในระยะเวลาท่ีก าหนดตามข้อ ๖ หรือพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นความผิดท่ี
ไม่สามารถเปรียบเทียบได้หรือเห็นว่าไม่ควรเปรียบเทียบ ให้ส่งเรื่องไปยังพนักงานสอบสวนเพื่อด าเนินคดีตาม
กฎหมายต่อไป 
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ข้อ ๘ ในการเปรียบเทียบตามข้อ ๖ และข้อ ๗ ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบจัดท าบันทึกการ
เปรียบเทียบ และบันทึกรับทราบผลการเปรียบเทียบไว้เป็นหลักฐาน 

บันทึกการเปรียบเทียบและบันทึกรับทราบผลการเปรียบเทียบตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามแบบแนบท้าย
ประกาศนี้ 

 
ข้อ ๙ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 
 

ประกาศ ณ วันท่ี พ.ศ. .... 
 
 

นายกรัฐมนตรี 



133 

บันทึกค าให้การของผู้ต้องหา 
 

สถานท่ีท าการ........................................... 
วันท่ี.......... เดือน......................... พ.ศ............... 

 
ข้าพเจ้า........................(ช่ือ-สกุล)................................................อายุ...........ปี สัญชาติ..........................

อาชีพ...........................................................อยู่บ้านเลขท่ี.................................ถนน........................................
ต าบล/แขวง...........................................อ าเภอ/เขต...............................จังหวัด..............................................
พนักงานสอบสวน/พนักงานเจ้าหน้าท่ีได้แจ้งแก่ข้าพเจ้าว่า ข้าพเจ้าต้องหาว่า.................(ข้อหาความผิดตาม
พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. ๒๕๖๑)........................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
และได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบด้วยว่าคดีท่ีข้าพเจ้าต้องหานี้สามารถเปรียบเทียบได้  และจะเสนอเรื่องให้
คณะกรรมการเปรียบเทียบ ท าการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ข้าพเจ้าทราบและเข้าใจข้อกล่าวหาโดยตลอดแล้วและขอให้การว่าข้าพเจ้ารับสารภาพตลอด  
ข้อกล่าวหา และยินยอมช าระค่าปรับตามท่ีคณะกรรมการเปรียบเทียบก าหนด และจะน าเงินมาช าระค่าปรับ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีมีการเปรียบเทียบ หากข้าพเจ้าไม่น าเงินค่าปรับมาช าระภายในเวลาท่ีก าหนดให้
พนักงานสอบสวน/พนักงานเจ้าหน้าท่ีด าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 

พนักงานสอบสวน/พนักงานเจ้าหน้าท่ีได้อ่านให้ฟังแล้วรับว่าถูกต้อง จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคัญ 
 

 ลงช่ือ.................................................ผู้ต้องหา 
(..............................................) 

 
 ลงช่ือ.................................................พนักงานสอบสวน/พนักงานเจ้าหน้าท่ี 

(...............................................) 
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บันทึกการเปรียบเทียบ 
 

(ด้านหน้า) 
 
คดีเปรียบเทียบท่ี................../............... ท่ีท าการเปรียบเทียบ............................................... 

วันท่ี.......... เดือน......................... พ.ศ............... 
ระหว่าง ..................................................................... ผู้กล่าวหา 

 ..................................................................... ผู้ต้องหา 
ข้อหาหรือฐานความผิด........................................................................................................................... 

ผู้กล่าวหาได้กล่าวหาว่า เมื่อวันท่ี............เดือน............................พ.ศ.............. 
เวลา........................... ผู้ต้องหาได้กระท าความผิดโดย......................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

เหตุเกิดท่ี................................................................................................................................................. 
ซอย.................................................ถนน................................................ต าบล/แขวง........................................... 
อ าเภอ/เขต....................................................จังหวัด.............................................................................. 

ผู้ต้องหาให้การว่า..................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

คณะกรรมการเปรียบเทียบพิจารณาแล้วเห็นว่าการที่ผู้ต้องหาได้กระท านั้น เป็นความผิดตามมาตรา
.............................................................................................................................................................................. 
และมีบทก าหนดโทษตามมาตรา........................................................................................................................... 
แห่งพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นความผิดท่ีเปรียบเทียบได้และผู้ต้องหายินยอมให้เปรียบเทียบ  
จึงท าการเปรียบเทียบปรับ เป็นเงิน.............................................บาท (...............จ านวนเงินเป็นตัวอักษร.........................) 
โดยให้ผู้ต้องหาช าระเงินค่าปรับดังกล่าวภายในสามสิบวันนับแต่วันเปรียบเทียบปรับนี้เป็นต้นไป 
 

ลงช่ือ.................................................ประธานกรรมการเปรียบเทียบ 
(.............................................) 

 
ลงช่ือ.................................................กรรมการเปรียบเทียบ 

(.............................................) 
 

ลงช่ือ.................................................กรรมการเปรียบเทียบ 
(.............................................) 

 
ลงช่ือ.................................................กรรมการเปรียบเทียบ 

(.............................................) 
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(ด้านหลัง) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บันทึกการช าระเงินค่าปรับ 
 

ใบเสร็จรับเงินเล่มท่ี .......................... เลขท่ี .................................. 
วันท่ี ……….. เดือน ........................... พ.ศ. ................. 
จ านวนเงินค่าปรับ ..................................................................บาท 
(……............................จ านวนเงินเป็นตัวอักษร.............................) 
 
 

ลงช่ือ ...........................................................เจ้าหน้าท่ีผู้รับเงิน 
(........................................................) 
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บันทึกรับทราบผลการเปรียบเทยีบ 
 
คดีเปรียบเทียบท่ี................../............... ท่ีท าการเปรียบเทียบ................................................... 

วันท่ี.......... เดือน......................... พ.ศ............... 
 

ข้าพเจ้า....................................(ช่ือ-สกุล)....................................อายุ...........ปี สัญชาติ..........................
อาชีพ................................................................อยู่บ้านเลขท่ี.................................ถนน........................................
ต าบล/แขวง......................................อ าเภอ/เขต....................................จังหวัด.................................................. 

คณะกรรมการเปรียบเทียบพิจารณาแล้วเห็นว่าการที่ผู้ต้องหาได้กระท านั้น เป็นความผิดตามมาตรา
.............................................................................................................................................................................. 
และมีบทก าหนดโทษตามมาตรา.......................................................................................................................... 
แห่งพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นความผิดท่ีเปรียบเทียบได้และผู้ต้องหายินยอมให้เปรียบเทียบ 
จึงท าการเปรียบเทียบปรับ เป็นเงิน.................................บาท (.................จ านวนเงินเป็นตัวอักษร.....................) 
โดยให้ผู้ต้องหาช าระเงินค่าปรับดังกล่าวภายในสามสิบวันนับแต่วันเปรียบเทียบปรับนี้เป็นต้นไป 

ข้าพเจ้าได้รับทราบผลการเปรียบเทียบของคณะกรรมการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า 
พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ว จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคัญ 
 
 

ลงช่ือ.................................................ผู้ต้องหา 
(............................................) 
 
 

ลงช่ือ.................................................พนักงานสอบสวน/พนักงานเจ้าหน้าท่ี 
(............................................) 
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บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระส าคัญ 
ร่างประกาศส านักนายกรัฐมนตรี 

เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาของคณะกรรมการเปรียบเทียบ 
พ.ศ. .... 

  
 
1. หลักการและเหตุผล 
 ในความผิดท่ีได้กระท าลงไปอันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. 2561 
หากเป็นความผิดท่ีมีบทก าหนดโทษทางอาญาตามมาตรา 85 มาตรา 86 มาตรา 87 มาตรา 88 มาตรา 89 
มาตรา 91 และมาตรา 92 บทบัญญัติมาตรา 99 ก าหนดให้คณะกรรมการเปรียบเทียบมีอ านาจเปรียบเทียบได้
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีนายกรัฐมนตรีประกาศก าหนด  จึงจ าเป็นต้องออกประกาศนี้ 
 
2. สาระส าคัญ 
 ร่างประกาศนี้ประกอบไปด้วยเนื้อหารวม 9 ข้อ และมีเอกสารต่างๆ แนบท้ายประกาศ โดยมีสาระส าคัญ
โดยสรุปดังนี้ 

 2.1 บทนิยาม (ร่างข้อ 1) 
 ก าหนดบทนิยามต่างๆ โดยเฉพาะนิยามค าว่า “ความผิด” ให้สอดคล้องกับความผิดท่ีคณะกรรมการ
เปรียบเทียบมีอ านาจเปรียบเทียบได้ตามท่ีก าหนดไว้ในมาตรา 98 แห่งพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. 2561 
และนิยามค าว่า “ผู้ต้องหา” ให้หมายความว่า บุคคลผู้ถูกกล่าวหาว่าได้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติ
ทรัพยากรน้ า พ.ศ. 2561 และค าว่า “คณะกรรมการเปรียบเทียบ” โดยหมายความว่า คณะกรรมการ
เปรียบเทียบตามมาตรา 99 แห่งพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. 2561 

 2.2 อ านาจในการเปรียบเทียบและสถานท่ีช าระค่าปรับ (ร่างข้อ 2) 
 ก าหนดให้บรรดาความผิดซึ่งได้เกิด หรืออ้าง หรือเช่ือว่าได้เกิดขึ้นในท้องท่ีต่างๆ อยู่ในอ านาจของ
คณะกรรมการเปรียบเทียบตามมาตรา 98 แห่งพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ าฯ ดังนี้ 
  2.2.1 บรรดาความผิดซึ่งได้เกิด หรืออ้าง หรือเช่ือว่าได้เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร ให้คณะกรรมการ
เปรียบเทียบในเขตกรุงเทพมหานคร ท าการเปรียบเทียบและให้ผู้ต้องหาช าระค่าปรับท่ีส านักงานทรัพยากรน้ า
แห่งชาติ 
  2.2.2 บรรดาความผิดซึ่งได้เกิด หรืออ้าง หรือเช่ือว่าได้เกิดในเขตจังหวัดอื่น ให้คณะกรรมการ
เปรียบเทียบในเขตจังหวัดนั้นท าการเปรียบเทียบและให้ผู้ต้องหาช าระค่าปรับท่ีส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ
ภาคท่ีมีหน้าท่ีและอ านาจในเขตจังหวัดท้องท่ีเกิดเหตุนั้น 
  2.2.3 ในกรณีบรรดาความผิดกระท าในท้องท่ีใดในหลายท้องท่ีหรือความผิดส่วนหนึ่งกระท าท้องท่ีหนึ่ง
แต่อีกส่วนหนึ่งกระท าในอีกท้องท่ีหนึ่ง หรือเป็นความผิดต่อเนื่อง และกระท าต่อเนื่องกันในหลายท้องท่ี 
ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบในท้องท่ีหนึ่งท้องท่ีใดท่ีเกี่ยวข้องมีอ านาจท าการเปรียบเทียบ 
  2.2.4 ในกรณีมีปัญหาไม่แน่ว่าจะท าการเปรียบเทียบท่ีใด ให้เลขาธิการส านักงานทรัพยากรน้ า
แห่งชาติเป็นผู้มีอ านาจช้ีขาด โดยค าช้ีขาดของเลขาธิการส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติให้ถือเป็นท่ีสุด 
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 2.3 วิธีการพิจารณาเปรียบเทียบ (ร่างข้อ 3 และร่างข้อ 4) 
  2.3.1 เมื่อคณะกรรมการเปรียบเทียบได้รับเรื่องขอให้พิจารณาเปรียบเทียบจากพนักงานสอบสวน
หรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีแล้ว ให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการเปรียบเทียบนัดประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบ
โดยเร็วและให้คณะกรรมการเปรียบเทียบพิจารณาเปรียบเทียบให้แล้วเสร็จโดยไม่ชักช้า ท้ังนี้ ไม่น้อยกว่า  
หนึ่งร้อยยี่สิบวันก่อนคดีนั้นจะขาดอายุความ (ร่างข้อ 3) 
  2.3.2 การพิจารณาเปรียบเทียบ ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบพิจารณาจากพยานหลักฐาน
ดังต่อไปนี้ (ร่างข้อ 4) 
  1. รายงานผลการสอบสวนของพนักงานสอบสวนหรือรายงานผลการตรวจสอบของพนักงานเจ้าหน้าท่ี 
แล้วแต่กรณี 
  2. บันทึกการจับกุม (ถ้ามี) 
  3. บันทึกค าให้การของผู้ต้องหา (ตามแบบแนบท้ายประกาศ) 
  4. พยานหลักฐานอื่นใดท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา 
  2.3.3 ในการพิจารณาเปรียบเทียบ ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบมีอ านาจแสวงหาข้อเท็จจริง
เรียกพยานบุคคลหรือพยานเอกสารจากบุคคลใดๆ เท่าท่ีจ าเป็นมาประกอบการพิจารณา โดยอาจเรียกผู้ต้องหา
มาช้ีแจงประเด็นต่างๆ ก็ได้ 

 2.4 หลักเกณฑ์การพิจารณาเปรียบเทียบ (ร่างข้อ 5) 
 ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบก าหนดค่าปรับท่ีผู้ต้องหาจะพึงช าระ โดยอาศัยหลักเกณฑ์ในการ
เปรียบเทียบดังนี้ 
  2.4.1 หากเป็นการกระท าความผิดครั้งแรก ให้ปรับในอัตราโทษกึ่งหนึ่งของอัตราโทษท่ีก าหนดไว้ 
  2.4.2 หากเป็นการกระท าความผิดครั้งท่ีสอง ให้ปรับในอัตราโทษสามในส่ีของอัตราโทษท่ีก าหนดไว้  
  2.4.3 หากเป็นการกระท าความผิดครั้งท่ีสามขึ้นไป ให้ปรับในอัตราโทษสูงสุดของอัตราโทษท่ีก าหนดไว้ 

 2.5 การแจ้งและการช าระค่าปรับ (ร่างข้อ 6 และข้อ 7) 
  2.5.1 หนังสือแจ้งและก าหนดระยะเวลาช าระค่าปรับ 
  เมื่อคณะกรรมการเปรียบเทียบได้พิจารณาเปรียบเทียบเสร็จแล้ว ให้มีหนังสือแจ้งจ านวนค่าปรับ 
ท่ีจะพึงช าระให้ผู้ต้องหาทราบ และให้ผู้ต้องหาน าเงินค่าปรับตามจ านวนท่ีเปรียบเทียบมาช าระ ณ ส านักงาน
ทรัพยากรน้ าแห่งชาติหรือส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติภาค แล้วแต่กรณี ภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีมีการ
เปรียบเทียบ 
  2.5.2 ผลของการช าระค่าปรับตามท่ีเปรียบเทียบ (ร่างข้อ 6) 
  เมื่อผู้ต้องหาได้ช าระเงินค่าปรับแล้ว หรือจะช าระผ่านผู้ประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ให้ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติหรือส านักงาน
ทรัพยากรน้ าแห่งชาติภาค แล้วแต่กรณีออกใบเสร็จรับเงิน โดยให้ผู้ต้องหาลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคัญท่ีตอนล่าง 
ของใบเสร็จรับเงินและท่ีส าเนาใบเสร็จรับเงินนั้นด้วย เพื่อแสดงว่าผู้ต้องหาได้รับทราบและตรวจความถูกต้องแล้ว 
พร้อมท้ังส่งมอบใบเสร็จรับเงินต้นฉบับให้แก่ผู้ต้องหารับไป และให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความอาญา 
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  2.5.3 การด าเนินคดีต่อไป (ร่างข้อ 7) 
  คดีใดท่ีคณะกรรมการเปรียบเทียบด าเนินการเปรียบเทียบแล้วผู้ต้องหาไม่ยินยอมตามท่ี
เปรียบเทียบ หรือไม่ช าระค่าปรับภายในระยะเวลาท่ีก าหนด หรือพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นความผิดท่ีไม่สามารถ
เปรียบเทียบได้หรือเห็นว่าไม่ควรเปรียบเทียบ ให้ส่งเรื่องไปยังพนักงานสอบสวนเพื่อด าเนินคดีตามกฎหมาย
ต่อไป 
  2.5.4 การจัดท าบันทึกการเปรียบเทียบ และบันทึกรับทราบผลการเปรียบเทียบ (ร่างข้อ 8) 
  เมื่อมีการเปรียบเทียบแล้ว ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบจัดท าบันทึกการเปรียบเทียบ และบันทึก
รับทราบผลการเปรียบเทียบไว้เป็นหลักฐาน (ตามแบบแนบท้ายประกาศ) 

 2.6 วันใช้บังคับ (ร่างข้อ 9) 
 ก าหนดวันใช้บังคับให้ ชัดเจนและสอดคล้องกับเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ ในมาตรา 5 วรรคสาม แห่ง
พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ าฯ ท่ีก าหนดให้ประกาศนัน้เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

 2.7 เอกสารแนบท้ายประกาศ 
 ประกอบด้วย 
  2.7.1 บันทึกค าให้การของผู้ต้องหา 
  2.7.2 บันทึกการเปรียบเทียบ  
  2.7.3 บันทึกรับทราบผลการเปรียบเทียบ 
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2. แบบของประกาศ ระเบียบหรือข้อบัญญัติ และหลักเกณฑ์ วิธีการ ที่ก าหนดตามพระราชบัญญัติ
ทรัพยากรน  า พ.ศ. 2561 จ านวน 5 มาตรา ดังนี  
 (1) ร่างประกาศคณะกรรมการลุ่มน้ า เรื่อง ก าหนดเขตภาวะน้ าแล้ง กิจการและปริมาณน้ าท่ีกิจการนั้น
สามารถใช้ได้ (มาตรา 57 วรรคหนึ่ง) 
 (2) ร่างประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ก าหนดเขตภาวะน้ าแล้งอย่างรุนแรง วิธีการใช้น้ าวิธีการ
แบ่งปันน้ า และมาตรการอื่นใดท่ีจ าเป็นใช้บังคับเพื่อแก้ไขและบรรเทาภาวะน้ าแล้งอย่างรุนแรง (มาตรา 58 
วรรคหนึ่ง) 
 (3) ร่างประกาศคณะกรรมการลุ่มน้ า เรื่อง ก าหนดวิธีการใช้น้ าและการแบ่งปันน้ าเพื่อแก้ไขและบรรเทา
ภาวะน้ าแล้งอย่างรุนแรง (มาตรา 58 วรรคสอง)   
 (4) ร่างประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ก าหนดหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นผู้รับผิดชอบควบคุมดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรน้ าสาธารณะท่ีมิใช่ทางน้ าชลประทานตามกฎหมายว่าด้วย 
การชลประทานและน้ าบาดาลตามกฎหมายว่าด้วยน้ าบาดาล (มาตรา 6 วรรคสอง) 
 (5) ร่างระเบียบหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น (แล้วแต่กรณี) เรื่อง หลักเกณฑ์การเข้าใช้สอยทรัพยากรน้ า
สาธารณะซึ่งมิใช่หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดสรรน้ าและการใช้น้ าตามท่ีก าหนดไว้ในหมวด 4 การจัดสรรน้ าและ
การใช้น้ า (มาตรา 6 วรรคสาม) 
 (6) ร่างประกาศก าหนดผังน้ า (มาตรา 17(5)) 
 (7) ร่างประกาศแบบของบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าท่ี (มาตรา 81 วรรคสอง) 
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ร่างประกาศคณะกรรมการลุ่มน้ า เรื่อง ก าหนดเขตภาวะน้ าแล้ง กิจการและปริมาณน้ า 
ท่ีกิจการนั้นสามารถใช้ได้ (มาตรา 57 วรรคหนึ่ง) 

เอกสารหมายเลข 17 
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ร่าง 
ประกาศคณะกรรมการลุ่มน้ า 

เรื่อง ก าหนดเขตภาวะน้ าแล้ง กิจการและปริมาณน้ าท่ีกิจการนั้นสามารถใช้ได้ 
พ.ศ. ....  

   
 

 โดยท่ีคณะกรรมการลุ่มน้ า... พิจารณาแล้วเห็นว่าปริมาณน้ า ปริมาณการไหลของน้ าหรือระดับน้ า
ลดลงอย่างต่อเนื่องในเขตพื้นท่ี... ของลุ่มน้ า... จนอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของประชาชน 
ในพื้นท่ี ประกอบกับมีข้อมูลเพียงพอท่ีช้ีได้ว่าจะเกิดภาวะน้ าแล้ง จึงจ าเป็นต้องก าหนดเขตภาวะน้ าแล้ง และ
กิจการท่ีสามารถใช้น้ าได้ในปริมาณท่ีเห็นสมควร เพื่อให้ผู้ใช้น้ าในกิจการประเภทต่างๆ ได้ใช้น้ าในภาวะน้ าแล้ง
อย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม  
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
คณะกรรมการลุ่มน้ าโดยความเห็นชอบของนายกรัฐมนตรี ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 
 
 ข้อ ๑ ให้เขตพื้นท่ีในท้องท่ีต าบล... ต าบล... อ าเภอ... ต าบล... ต าบล... อ าเภอ ... จังหวัด ... และต าบล... 
อ าเภอ... จังหวัด... ภายในลุ่มน้ า... เป็นพื้นท่ีท่ีก าหนดให้เป็นเขตภาวะน้ าแล้ง  
 
 ข้อ ๒ ในพื้นท่ีท่ีก าหนดให้เป็นเขตภาวะน้ าแล้งตามประกาศนี้ ให้ กิจการดังต่อไปนี้เป็นกิจการท่ี
เห็นสมควรจ ากัดปริมาณการใช้น้ า เพื่อให้การใช้น้ าในช่วงท่ีเกิดภาวะน้ าแล้งเป็นไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า
มากท่ีสุด  
 (๑) เกษตรกรรม ในกรณีดังต่อไปนี้  
  (ก) การปลูกพืชไร่หรือการท าไร่ ประเภท... (คณะกรรมการลุ่มน้ าสามารถก าหนดรายละเอียด 
ได้เองตามข้อเท็จจริงท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ี แต่หากไม่อาจจ ากัดปริมาณการใช้น้ าส าหรับกิจกรรมประเภทนี้ได้  
ก็ไม่จ าเป็นต้องก าหนดกรณีนี้) 
  (ข) การปลูกพืชสวนหรือการท าสวน ประเภท... (คณะกรรมการลุ่มน้ าสามารถก าหนด
รายละเอียดได้เองตามข้อเท็จจริงท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ี แต่หากไม่อาจจ ากัดปริมาณการใช้น้ าส าหรับกิจกรรม
ประเภทนี้ได้ ก็ไม่จ าเป็นต้องก าหนดกรณีนี้)  
  (ค) การปลูกไม้ผลหรือไม้ยืนต้น ประเภท... ท่ีต้องใช้น้ าในปริมาณมากหรือต้องใช้น้ าในการ
เพาะปลูกต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน (คณะกรรมการลุ่มน้ าสามารถก าหนดรายละเอียดได้เองตามข้อเท็จจริง 
ท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ี เช่น การปลูกล าไยในภาคเหนือตอนบน การท าสวนทุเรียน การท าสวนส้ม ฯลฯ ซึ่งต้องใช้น้ า
ในปริมาณมากหรือต้องใช้น้ าในการเพาะปลูกต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน แต่หากไม่อาจจ ากัดปริมาณการใช้น้ า
เพื่อการปลูกไม้ผลหรือไม้ยืนต้นดังกล่าวได้ ก็ไม่จ าเป็นต้องก าหนดกรณีนี้) 
  (ง) การปศุสัตว์ ประเภท...  
  (จ) การประมงหรือการเล้ียงสัตว์น้ าท่ีก่อให้เกิดมลพิษต่อแหล่งน้ าสาธารณะ  
  (ฉ) ............................................. 
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 (๒) อุตสาหกรรม ในกรณีดังต่อไปนี้ 
  (ก) การประกอบกิจการโรงงาน ประเภท... (ส าหรับกิจการโรงงานท่ีอาจถูกจ ากัดปริมาณการใช้
น้ าได้โดยไม่ท าให้เกิดความเสียหายแก่กิจการจนเกินสมควร) เว้นแต่เป็นการใช้น้ าเพื่อหล่อเล้ียงเครื่องจักรกล
หรือระบบปฏิบัติการของโรงงานเท่าท่ีจ าเป็นเพื่อให้กิจการสามารถด าเนินการต่อไปได้ 
  (ข) กิจการโรงไฟฟ้า (หากสามารถจ ากัดปริมาณการใช้น้ าได้โดยไม่ท าให้เกิดความเสียหายแก่
กิจการ) เว้นแต่เป็นการใช้น้ าเพื่อหล่อเล้ียงเครื่องจักรกลหรือระบบปฏิบัติการของโรงไฟฟ้าเท่าท่ีจ าเป็นเพื่อให้
กิจการสามารถด าเนินการต่อไปได้ 
  (ค) อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว เช่น กิจการโรงแรม (ท่ีอาจมีการใช้น้ ามากเกินความจ าเป็นเมื่อ
เทียบกับปริมาณผู้เข้าพัก โดยอาจระบุขนาดของโรงแรมด้วยว่าเป็นโรงแรมท่ีมีห้องพักต้ังแต่กี่ห้องขึ้นไป) เช่น 
จ ากัดปริมาณการใช้น้ าโดยค านวณอัตราส่วนการใช้น้ าในแต่ละวันต่อปริมาณผู้เข้าพัก หรืออาจระบุประเภท
กิจกรรมท่ีถูกจ ากัดปริมาณการใช้น้ าในโรงแรมได้ เช่น จ ากัดปริมาณการใช้น้ าส าหรับการให้บริการสระว่ายน้ า 
หากสามารถจ ากัดปริมาณการใช้น้ าได้โดยไม่กระทบต่อกิจการจนเกินสมควร  
  (ง) อุตสาหกรรมในครัวเรือน (หากมีการด าเนินกิจกรรมท่ีต้องใช้น้ ามาก) 
  (จ) .............................................. 
 (๓) พาณิชยกรรม ในกรณีดังต่อไปนี้ 
  (ก) ผู้ประกอบพาณิชยกรรมด้านการค้า ซึ่งอาจถูกจ ากัดปริมาณการใช้น้ าได้โดยไม่ท าให้เกิดความ
เสียหายแก่กิจการจนเกินสมควร เช่น การจ ากัดปริมาณการใช้น้ าของห้างสรรพสินค้าหรือศูนย์การค้า  
  (ข) ผู้ประกอบพาณิชยกรรมด้านการบริการ ซึ่งอาจถูกจ ากัดปริมาณการใช้น้ าได้โดยไม่ท าให้เกิด
ความเสียหายแก่กิจการจนเกินสมควร เช่น กิจการสนามกอล์ฟ การให้บริการสระว่ายน้ า การให้บริการล้างรถ 
การให้บริการสระผม  
  (ค) ............................................. 
 (๔) การท่องเท่ียว ในกรณีดังต่อไปนี้ 
  (ก) การให้บริการที่พักอาศัยเป็นการชั่วคราวท่ีมิใช่กิจการโรงแรม เช่น เกสเฮ้าส์ โฮมสเตย์ ท่ีอาจมี
การใช้น้ ามากเกินความจ าเป็นเมื่อเทียบกับปริมาณผู้เข้าพัก  
  (ข) สถานท่ีให้บริการอาบน้ าหรือโรงอาบน้ าท่ีอาจมีการใช้น้ ามากเกินความจ าเป็นเมื่อเทียบกับ
ปริมาณผู้เข้าใช้บริการ เช่น การให้บริการอาบน้ าจืดตามชายหาด สถานบริการอาบอบนวด (หากสามารถจ ากัด
ปริมาณการใช้น้ าได้)  
  (ค) การจัดกิจกรรมทางน้ าเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว เช่น การแข่งขันกีฬาทางน้ า การจัดกิจกรรม
สวนน้ า การจัดให้มีการละเล่นทางน้ า ล่องแก่ง ฯลฯ ซึ่งอาจก่อให้เกิดมลพิษต่อแหล่งน้ าสาธารณะหรือต้อง
สูญเสียน้ า 
  (ง) ...................................... 
 (๕) คมนาคม ในกรณีดังต่อไปนี้ 
  (ก) การใช้น้ าเพื่อการคมนาคมท่ีอาจสูญเสียน้ าเกินกว่าจ าเป็น เช่น การเพิ่มปริมาณน้ าในแหล่งน้ า
เพื่อใช้ส าหรับเป็นทางสัญจร  
  (ข) การใช้น้ าเพื่อการคมนาคมท่ีอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพของน้ า เช่น การใช้เรือยนต์สัญจร
ทางน้ าอันอาจก่อให้เกิดมลพิษต่อแหล่งน้ าสาธารณะ  
  (ค) ................................................. 
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 (๖) กิจการอื่นหรือการด ารงชีวิตประจ าวัน ในกรณีดังต่อไปนี้ 
  (ก) การล้างถนน เว้นแต่เพื่อความปลอดภัยในการสัญจร  
  (ข) การรดน้ าต้นไม้ (หากสามารถจ ากัดปริมาณการใช้น้ าได้)  
  (ค) การล้างรถ (หากสามารถจ ากัดปริมาณการใช้น้ าได้)  
  (ง) ................................................. 
 
 ข้อ ๓ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี... เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศยกเลิกหรือเปล่ียนแปลง  

 
 

ประกาศ ณ วันท่ี        พ.ศ. ....  
 
 

ประธานกรรมการลุ่มน้ า...  
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บันทึกวิเคราะห์สรุป 
สาระส าคัญของร่างประกาศคณะกรรมการลุ่มน  า...  

เร่ือง ก าหนดเขตภาวะน  าแล้ง กิจการและปริมาณน  าที่กิจการนั นสามารถใช้ได้ 
พ.ศ. ....  

   
 
1. เหตุผลและความจ าเป็นในการเสนอร่างประกาศ 
 โดยท่ีประเทศไทยเป็นประเทศก าลังพัฒนาท่ีจ าเป็นต้องพึ่งพากิจกรรมทางเศรษฐกิจหลายด้าน ไม่ว่า
จะเป็นด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การท่องเท่ียว ตลอดจนการคมนาคม ซึ่งทรัพยากรน้ าเป็น
ปัจจัยส าคัญต่อการด ารงชีวิตของประชาชน และน ามาใช้หล่อเล้ียงกิจกรรมเหล่านั้นให้เจริญเติบโต อย่างไรก็ตาม
ปริมาณน้ าในแต่ละเขตพื้นท่ีไม่ได้มีปริมาณคงท่ีเสมอไป ในบางเขตพื้นท่ีลุ่มน้ า ปริมาณน้ าได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง
จนอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการด ารงชีวิต และกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประชาชน ประกอบกับมีข้อมูล
เพียงพอท่ีจะช้ีได้ว่าจะเกิดภาวะน้ าแล้งในเขตพื้นท่ีดังกล่าว ดังนั้น โดยอาศัยอ านาจตาม มาตรา 57 วรรคหนึ่ง 
พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ าแห่งชาติ พ.ศ. 2561 คณะกรรมการลุ่มน้ าซึ่งรับผิดชอบเขตพื้นท่ีท่ีปริมาณน้ าลดน้อยลง
อย่างต่อเนื่อง สามารถพิจารณาก าหนดเขตภาวะน้ าแล้งในพื้นท่ีเช่นว่านั้น และก าหนดกิจการท่ีประชาชนจะ
สามารถใช้น้ าได้ในปริมาณท่ีเห็นสมควรเพื่อให้เกิดการใช้น้ าในเขตภาวะน้ าแล้งอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม 
 
2. สาระส าคัญของร่างประกาศ 

2.1 ขอบเขตการใช้บังคับของกฎหมาย 
ใช้บังคับในเขตพื้นท่ี ต าบล อ าเภอ จังหวัด ภายในลุ่มน้ าซึ่งเป็นพื้นท่ีท่ีก าหนดให้เป็นเขตภาวะน้ าแล้ง 

2.2 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
คณะกรรมการลุ่มน้ าซึ่งรับผิดชอบในเขตพื้นท่ีของตนเอง ท่ีปริมาณน้ าได้ลดลงอย่างต่อเนื่องจนอาจ

ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการด ารงชีวิต มีอ านาจประกาศเขตภาวะน้ าแล้งโดยความเห็นชอบของนายกรัฐมนตรี 

2.3 ประเภทกิจการท่ีเห็นสมควรจ ากัดปริมาณการใช้น้ า 
 คณะกรรมการลุ่มน้ ามีอ านาจก าหนดรายละเอียดประเภทกิจการได้เอง โดยค านึงถึงความเหมาะสมและ
ข้อเท็จจริงท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ี อย่างไรก็ดี รายละเอียดดังต่อไปนี้เป็นเพียงตัวอย่างกิจการหรือกิจกรรมซึ่ง
คณะกรรมการลุ่มน้ าเห็นอาจเห็นสมควรจ ากัดปริมาณการใช้น้ าเท่านั้น 

  2.3.1 เกษตรกรรม ในกรณีดังต่อไปนี้  
  (1) การปลูกพืชไร่หรือการท าไร่ ประเภท... (คณะกรรมการลุ่มน้ าสามารถก าหนดรายละเอียด 
ได้เองตามข้อเท็จจริงท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ี แต่หากไม่อาจจ ากัดปริมาณการใช้น้ าส าหรับกิจกรรมประเภทนี้ได้  
ก็ไม่จ าเป็นต้องก าหนดกรณีนี้) 
  (2) การปลูกพืชสวนหรือการท าสวน ประเภท... (คณะกรรมการลุ่มน้ าสามารถก าหนด
รายละเอียดได้เองตามข้อเท็จจริงท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ี แต่หากไม่อาจจ ากัดปริมาณการใช้น้ าส า หรับกิจกรรม
ประเภทนี้ได้ ก็ไม่จ าเป็นต้องก าหนดกรณีนี้)  
  (3) การปลูกไม้ผลหรือไม้ยืนต้น ประเภท... ท่ีต้องใช้น้ าในปริมาณมากหรือต้องใช้น้ าในการ
เพาะปลูกต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน (คณะกรรมการลุ่มน้ าสามารถก าหนดรายละเอียดได้เองตามข้อเท็จจริงท่ี
เกิดขึ้นในพื้นท่ี เช่น การปลูกล าไยในภาคเหนือตอนบน การท าสวนทุเรียน การท าสวนส้ม ฯลฯ ซึ่งต้องใช้น้ าใน
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ปริมาณมากหรือต้องใช้น้ าในการเพาะปลูกต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน แต่หากไม่อาจจ ากัดปริมาณการใช้น้ า
เพื่อการปลูกไม้ผลหรือไม้ยืนต้นดังกล่าวได้ ก็ไม่จ าเป็นต้องก าหนดกรณีนี้) 
  (4) การปศุสัตว์ ประเภท...  
  (5) การประมงหรือการเล้ียงสัตว์น้ าท่ีก่อให้เกิดมลพิษต่อแหล่งน้ าสาธารณะ  
  (6) ............................................. 

  2.3.2 อุตสาหกรรม ในกรณีดังต่อไปนี้ 
  (1) การประกอบกิจการโรงงาน ประเภท... (ส าหรับกิจการโรงงานท่ีอาจถูกจ ากัดปริมาณการใช้น้ าได้
โดยไม่ท าให้เกิดความเสียหายแก่กิจการจนเกินสมควร) เว้นแต่เป็นการใช้น้ าเพื่อหล่อเล้ียงเครื่องจักรกลหรือ
ระบบปฏิบัติการของโรงงานเท่าท่ีจ าเป็นเพื่อให้กิจการสามารถด าเนินการต่อไปได้ 
  (2) กิจการโรงไฟฟ้า (หากสามารถจ ากัดปริมาณการใช้น้ าได้โดยไม่ท าให้เกิดความเสียหายแก่
กิจการ) เว้นแต่เป็นการใช้น้ าเพื่อหล่อเล้ียงเครื่องจักรกลหรือระบบปฏิบัติการของโรงไฟฟ้าเท่าท่ีจ าเป็นเพื่อให้
กิจการสามารถด าเนินการต่อไปได้ 
  (3) อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว เช่น กิจการโรงแรม (ท่ีอาจมีการใช้น้ ามากเกินความจ าเป็นเมื่อเทียบกับ
ปริมาณผู้เข้าพัก โดยอาจระบุขนาดของโรงแรมด้วยว่าเป็นโรงแรมท่ีมีห้องพักต้ังแต่กี่ห้องขึ้นไป) เช่น จ ากัด
ปริมาณการใช้น้ าโดยค านวณอัตราส่วนการใช้น้ าในแต่ละวันต่อปริมาณผู้เข้าพัก หรืออาจระบุประเภทกิจกรรม
ท่ีถูกจ ากัดปริมาณการใช้น้ าในโรงแรมได้ เช่น จ ากัดปริมาณการใช้น้ าส าหรับการให้บริการสระว่ายน้ า หาก
สามารถจ ากัดปริมาณการใช้น้ าได้โดยไม่กระทบต่อกิจการจนเกินสมควร  
  (4) อุตสาหกรรมในครัวเรือน (หากมีการด าเนินกิจกรรมท่ีต้องใช้น้ ามาก)   
  (5) .............................................. 

  2.3.3 พาณิชยกรรม ในกรณีดังต่อไปนี้ 
  (1) ผู้ประกอบพาณิชยกรรมด้านการค้า ซึ่งอาจถูกจ ากัดปริมาณการใช้น้ าได้โดยไม่ท าให้เกิดความ
เสียหายแก่กิจการจนเกินสมควร เช่น การจ ากัดปริมาณการใช้น้ าของห้างสรรพสินค้าหรือศูนย์การค้า  
  (2) ผู้ประกอบพาณิชยกรรมด้านการบริการ ซึ่งอาจถูกจ ากัดปริมาณการใช้น้ าได้โดยไม่ท าให้เกิด
ความเสียหายแก่กิจการจนเกินสมควร เช่น กิจการสนามกอล์ฟ การให้บริการสระว่ายน้ า การให้บริการล้างรถ 
การให้บริการสระผม  
  (3) ............................................. 

  2.3.4 การท่องเท่ียว ในกรณีดังต่อไปนี้ 
  (1) การให้บริการที่พักอาศัยเป็นการชั่วคราวที่มิใช่กิจการโรงแรม เช่น เกสเฮ้าส์ โฮมสเตย์ ท่ีอาจมี
การใช้น้ ามากเกินความจ าเป็นเมื่อเทียบกับปริมาณผู้เข้าพัก  
  (2) สถานท่ีให้บริการอาบน้ าหรือโรงอาบน้ าท่ีอาจมีการใช้น้ ามากเกินความจ าเป็นเมื่อเทียบกับ
ปริมาณผู้เข้าใช้บริการ เช่น การให้บริการอาบน้ าจืดตามชายหาด สถานบริการอาบอบนวด (หากสามารถจ ากัด
ปริมาณการใช้น้ าได้)  
  (3) การจัดกิจกรรมทางน้ าเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว เช่น การแข่งขันกีฬาทางน้ า การจัดกิจกรรม
สวนน้ า การจัดให้มีการละเล่นทางน้ า ล่องแก่ง ฯลฯ ซึ่งอาจก่อให้เกิดมลพิษต่อแหล่งน้ าสาธารณะหรือต้อง
สูญเสียน้ า 
  (4) ...................................... 
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  2.3.5 คมนาคม ในกรณีดังต่อไปนี้ 
  (1) การใช้น้ าเพื่อการคมนาคมท่ีอาจสูญเสียน้ าเกินกว่าจ าเป็น เช่น การเพิ่มปริมาณน้ าในแหล่งน้ า
เพื่อใช้ส าหรับเป็นทางสัญจร  
  (2) การใช้น้ าเพื่อการคมนาคมท่ีอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพของน้ า เช่น การใช้เรือยนต์สัญจรทางน้ า
อันอาจก่อให้เกิดมลพิษต่อแหล่งน้ าสาธารณะ  
  (3) ................................................. 

  2.3.6 กิจการอื่นหรือการด ารงชีวิตประจ าวัน ในกรณีดังต่อไปนี้ 
  (1) การล้างถนน เว้นแต่เพื่อความปลอดภัยในการสัญจร  
  (2) การรดน้ าต้นไม้ (หากสามารถจ ากัดปริมาณการใช้น้ าได้)  
  (3) การล้างรถ (หากสามารถจ ากัดปริมาณการใช้น้ าได้)  
  (4) ................................................. 
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ร่างประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ก าหนดเขตภาวะน้ าแล้งอย่างรุนแรง วธิีการใช้น้ า 
วิธีการแบ่งปันน้ า และมาตรการอื่นใดท่ีจ าเป็นใช้บังคับเพื่อแก้ไขและบรรเทาภาวะน้ าแล้งอย่างรุนแรง 

(มาตรา 58 วรรคหนึ่ง) 

เอกสารหมายเลข 18 
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ร่าง 
ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี  

เรื่อง ก าหนดเขตภาวะน้ าแล้งอย่างรุนแรง วิธีการใช้น้ า  
วิธีการแบ่งปันน้ า และมาตรการอื่นใดท่ีจ าเป็นใช้บังคับ 

เพื่อแก้ไขและบรรเทาภาวะน้ าแล้งอย่างรุนแรง  
พ.ศ. .... 

   
 

 โดยท่ีได้เกิดภาวะน้ าแล้งในเขตพื้นท่ี... ของลุ่มน้ า... และภาวะดังกล่าวยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจน
อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจหรือการด ารงชีวิตของประชาชนในพื้นท่ี นายกรัฐมนตรีจึงจ าเป็นต้อง
ก าหนดเขตภาวะน้ าแล้งอย่างรุนแรง ก าหนดวิธีการใช้น้ าเพื่อลดปริมาณการใช้หรือห้ามการใช้น้ าบางประเภท
เกินกว่าจ าเป็นแก่การอุปโภคบริโภค และวิธีการแบ่งปันน้ า รวมถึงมาตรการอื่นใดท่ีจ าเป็นขึ้นใช้บังคับ เพื่อ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ าในกิจการด้านต่างๆ อันเป็นการแก้ไขและบรรเทาภาวะน้ าแล้งอย่างรุนแรง เพื่อให้
ผ่านพ้นสถานการณ์ดังกล่าว  
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๕๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า  
พ.ศ. ๒๕๖๑ นายกรัฐมนตรีออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 
 
 ข้อ ๑ ให้เขตพื้นท่ีในท้องท่ีต าบล... ต าบล... อ าเภอ... ต าบล... ต าบล... อ าเภอ ... จังหวัด ... และต าบล... 
อ าเภอ... จังหวัด... ภายในลุ่มน้ า... เป็นพื้นท่ีท่ีก าหนดให้เป็นเขตภาวะน้ าแล้งอย่างรุนแรง  
 
 ข้อ ๒ ในพื้นท่ีท่ีก าหนดให้เป็นเขตภาวะน้ าแล้งอย่างรุนแรงตามประกาศนี้ ให้กิจการดังต่อไปนี้เป็นกิจการ
ท่ีเห็นสมควรก าหนดวิธีการใช้น้ าเพื่อลดปริมาณการใช้น้ าหรือห้ามการใช้น้ าบางประเภทเกินกว่าจ าเป็นแก่การ
อุปโภคบริโภค เพื่อให้การบริหารทรัพยากรน้ าในช่วงท่ีเกิดภาวะน้ าแล้งอย่างรุนแรงเกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม
สูงสุด ดังนี้  
 (๑) เกษตรกรรม ในกรณีดังต่อไปนี้ 
  (ก) ห้ามปลูกข้าว หรือห้ามปลูกพืชไร่หรือท าไร่ ประเภท... (ระบุรายละเอียดได้เองตามข้อเท็จจริง
ท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ี แต่หากไม่อาจห้ามปลูกข้าว หรือห้ามปลูกพืชไร่หรือท าไร่ได้ ก็ไม่จ าเป็นต้องก าหนดกรณีนี้ ) 
เว้นแต่เป็นการด าเนินการต่อเนื่องจากท่ีได้ด าเนินการไปแล้วให้จ ากัดปริมาณการใช้น้ าได้ตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ห้ามปลูกพืชสวนหรือท าสวน ประเภท... หรือให้จ ากัดการใช้น้ าต่อการปลูกพืชสวนหรือท า
สวนท่ีต้องใช้น้ าในปริมาณมากหรือต้องใช้น้ าในการเพาะปลูกต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน (ระบุรายละเอียดได้
เองตามข้อเท็จจริงท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ี แต่หากไม่อาจห้ามปลูกพืชสวนหรือท าสวนได้ ก็ไม่จ าเป็นต้องก าหนดกรณี
นี้) เว้นแต่เป็นการด าเนินการต่อเนื่องจากท่ีได้ด าเนินการไปแล้วให้จ ากัดปริมาณการใช้น้ าได้ตามท่ีเห็นสมควร  
  (ค) ห้ามปลูกไม้ผลหรือไม้ยืนต้น ประเภท... หรือให้จ ากัดการใช้น้ าต่อการปลูกไม้ผลหรือ 
ไม้ยืนต้นท่ีต้องใช้น้ าในปริมาณมากหรือต้องใช้น้ าในการเพาะปลูกต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน (ระบุรายละเอียดได้
เองตามข้อเท็จจริงท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ี เช่น การปลูกล าไยในภาคเหนือตอนบน การท าสวนทุเรียน การท าสวนส้ม ฯลฯ 
แต่หากไม่อาจห้ามปลูกไม้ผลหรือไม้ยืนต้นได้ ก็ไม่จ าต้องก าหนดกรณีนี้) เว้นแต่เป็นการด าเนินการต่อเนื่องจาก
ท่ีได้ด าเนินการไปแล้วให้จ ากัดปริมาณการใช้น้ าได้ตามท่ีเห็นสมควร 
  (ง) ห้ามใช้น้ าเพื่อการปศุสัตว์ เว้นแต่เพื่อการด ารงชีพของสัตว์  
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  (จ) ห้ามท าการประมงหรือเล้ียงสัตว์น้ าท่ีก่อให้เกิดมลพิษต่อแหล่งน้ าสาธารณะ  
  (ฉ) .......................................................  
 (๒) อุตสาหกรรม ในกรณีดังต่อไปนี้ 
  (ก) ให้การประกอบกิจการโรงงาน ประเภท... ลดการใช้น้ าหรือจ ากัดปริมาณการใช้น้ าลงจากการ
ประกอบกิจการตามปกติ (หากสามารถจ ากัดปริมาณการใช้น้ าได้โดยไม่ท าให้เกิดความเสียหายแก่กิจการ  
จนเกินสมควร) เว้นแต่เพื่อหล่อเล้ียงเครื่องจักรกลหรือระบบปฏิบัติการของโรงงานเท่าท่ีจ าเป็นเพื่อให้กิจการ
สามารถด าเนินการต่อไปได้ 
  (ข) ให้กิจการโรงไฟฟ้าลดการใช้น้ าหรือจ ากัดปริมาณการใช้น้ าลงจากการประกอบกิจการ
ตามปกติ (หากสามารถจ ากัดปริมาณการใช้น้ าได้โดยไม่ท าให้เกิดความเสียหายแก่กิจการ) เว้นแต่เพื่อหล่อเล้ียง
เครื่องจักรกลหรือระบบปฏิบัติการของโรงไฟฟ้าเท่าท่ีจ าเป็นเพื่อให้กิจการสามารถด าเนินการต่อไปได้ 
  (ค) ให้อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว เช่น กิจการโรงแรม ลดการใช้น้ าหรือจ ากัดปริมาณการใช้น้ าลง
จากการประกอบกิจการตามปกติ หรือจ ากัดการให้บริการแก่ผู้พักหรือหยุดประกอบกิจการไว้ชั่วคราว 
  (ง) ให้อุตสาหกรรมในครัวเรือน ลดการใช้น้ าหรือจ ากัดปริมาณการใช้น้ าลงจากการประกอบกิจการ
ตามปกติ (หากมีการด าเนินกิจกรรมท่ีต้องใช้น้ ามาก) 
  (จ) .............................................  
 (๓) พาณิชยกรรม ในกรณีดังต่อไปนี้ 
  (ก) ให้ผู้ประกอบพาณิชยกรรมด้านการค้า ลดการใช้น้ าหรือจ ากัดปริมาณการใช้น้ าลงจากการ
ประกอบกิจการตามปกติ หรือห้ามใช้น้ าส าหรับกิจกรรมบางประเภทโดยไม่ท าให้เกิดความเสียหายแก่กิจการ
จนเกินสมควร เช่น การจ ากัดปริมาณการใช้น้ าของห้างสรรพสินค้าหรือศูนย์การค้า หรือห้ามใช้น้ าหรือจ ากัด
ปริมาณการใช้น้ าส าหรับกิจกรรมส่งเสริมการขายบางอย่างตามท่ีเห็นสมควร  
  (ข) ให้ผู้ประกอบพาณิชยกรรมด้านการบริการ ลดการใช้น้ าหรือจ ากัดปริมาณการใช้น้ าลงจาก
การประกอบกิจการตามปกติ หรือห้ามใช้น้ าส าหรับกิจกรรมบางประเภทโดยไม่ท าให้เกิดความเสียหายแก่
กิจการจนเกินสมควร เช่น ให้กิจการสนามกอล์ฟจ ากัดการให้บริการหรือหยุดประกอบกิจการไว้ช่ัวคราวให้
กิจการให้บริการล้างรถหรือกิจการให้บริการสระผมจ ากัดการให้บริการหรือหยุดประกอบกิจการไว้ชั่วคราว  
  (ค) ............................................. 
 (๔) การท่องเท่ียว ในกรณีดังต่อไปนี้ 
  (ก) การให้บริการท่ีพักอาศัยเป็นการช่ัวคราวท่ีมิใช่กิจการโรงแรม เช่น เกสเฮ้าส์ โฮมสเตย์ ให้จ ากัด
จ านวนผู้เข้าพักหรือจ ากัดปริมาณการใช้น้ าหรือหยุดประกอบกิจการไว้ชั่วคราว เพื่อลดปริมาณการใช้น้ าท่ีเกินกว่า
จ าเป็น 
  (ข) สถานท่ีให้บริการอาบน้ าหรือโรงอาบน้ า (เช่น การให้บริการอาบน้ าจืดตามชายหาด สถาน
บริการอาบอบนวด) ให้จ ากัดการให้บริการแก่ลูกค้าหรือจ ากัดปริมาณการใช้น้ าหรือหยุดประกอบกิจการไว้
ช่ัวคราว เพื่อลดปริมาณการใช้น้ าท่ีเกินกว่าจ าเป็น  
  (ค) ให้ลดหรืองดการจัดกิจกรรมทางน้ าเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวเป็นการช่ัวคราว เช่น การ
แข่งขันกีฬาทางน้ า การจัดกิจกรรมสวนน้ า การจัดให้มีการละเล่นทางน้ า ล่องแก่ง ฯลฯ ซึ่งอาจก่อให้เกิดมลพิษ
ต่อแหล่งน้ าสาธารณะหรือต้องสูญเสียน้ า 
  (ง) ...................................... 
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 (๕) คมนาคม ในกรณีดังต่อไปนี้ 
  (ก) ห้ามใช้น้ าเพื่อการคมนาคมท่ีอาจสูญเสียน้ าเกินกว่าจ าเป็น เช่น การเพิ่มปริมาณน้ าในแหล่งน้ า
เพื่อใช้ส าหรับเป็นทางสัญจร 
  (ข) ห้ามใช้น้ าเพื่อการคมนาคมท่ีอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพของน้ า เช่น การใช้เรือยนต์สัญจร
ทางน้ าซึ่งอาจก่อให้เกิดมลพิษต่อแหล่งน้ าสาธารณะ 
  (ค) ................................................. 
 (๖) กิจการอื่นหรือการด ารงชีวิตประจ าวัน ในกรณีดังต่อไปนี้  
  (ก) ห้ามล้างถนน เว้นแต่เพื่อความปลอดภัยในการสัญจร  
  (ข) ห้ามรดน้ าต้นไม้ เว้นแต่จ าเป็นต้องกระท าเพื่อมิให้ต้นไม้แห้งตาย  
  (ค) ห้ามล้างรถ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการลุ่มน้ า... เป็นรายกรณี  
  (ง) ................................................. 
 
 ข้อ ๓ ให้คณะกรรมการลุ่มน้ า... พิจารณาด าเนินการเพื่อให้มีการแบ่งปันน้ าจากลุ่มน้ าสาขา ภายในเขต
ลุ่มน้ า... ท่ีอยู่นอกพื้นท่ีท่ีก าหนดให้เป็นเขตภาวะน้ าแล้งอย่างรุนแรงตามประกาศนี้มาเพื่อแก้ไขและบรรเทา
ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ีดังกล่าวได้ ตามท่ีเห็นสมควร โดยต้องให้เหตุผลและข้อมูลประกอบการ
ด าเนินการดังกล่าวด้วย เพื่อลดความขัดแย้งของประชาชนภายในเขตลุ่มน้ า โดยน้ าท่ีได้รับแบ่งปันมานั้นให้
จัดสรรเพื่อตอบสนองต่อการอุปโภคบริโภคก่อน น้ าในส่วนท่ีเหลือถ้าหากมี ให้จัดสรรเพื่อการรักษาระบบนิเวศ
และการฟื้นฟูแหล่งน้ าธรรมชาติ หรือเพื่อการอื่นต่อไป  
 
 ข้อ ๔ เพื่อแก้ไขและบรรเทาภาวะน้ าแล้งอย่างรุนแรงในพื้นท่ีท่ีก าหนดให้เป็นเขตภาวะน้ าแล้งอย่างรุนแรง
ตามประกาศนี้ ให้คณะกรรมการลุ่มน้ า... มีอ านาจพิจารณาก าหนดมาตรการอย่างหนึ่งอย่างใดเท่าท่ีจ าเป็น
ดังต่อไปนี้ เพื่อใช้บังคับได้  
 (๑) ให้มีการควบคุมคุณภาพน้ าในพื้นท่ีเพื่อให้สามารถใช้อุปโภคบริโภคได้  
 (๒) ให้มีการสร้างระบบบ าบัดน้ าเพื่อให้น าน้ าหมุนเวียนกลับมาใช้ได้อีก  
 (๓) ให้มีการน าน้ าทะเลมาปรับปรุงคุณภาพให้สามารถใช้ในกิจการบางประเภทได้  
 (๔) ให้งดการสูบน้ ามาใช้ในกิจการต่าง ๆ ท่ีไม่เป็นไปตามแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ าแล้ง  
 (๕) ขอความร่วมมือให้งดการจัดประชุมหรือการจัดกิจกรรมท่ีมีผู้เข้าร่วมงานเป็นจ านวนมากในพื้นท่ีท่ี
ก าหนดตามประกาศนี้ 
 (๖) .................. (มาตรการอื่นเพิ่มเติม ตามท่ีเห็นสมควร) 
 
 ข้อ ๕ ให้คณะกรรมการลุ่มน้ า... มีอ านาจพิจารณาก าหนดเวลาการห้ามใช้น้ าในพื้นท่ีท่ีก าหนดให้เป็น
เขตภาวะน้ าแล้งอย่างรุนแรงตามประกาศนี้ได้ ตามท่ีเห็นสมควร  
 
 ข้อ ๖ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี... เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศยกเลิกหรือเปล่ียนแปลง 

 
ประกาศ ณ วันท่ี        พ.ศ. .... 

 
นายกรัฐมนตรี 
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บันทึกวิเคราะห์สรุป 
สาระส าคัญของร่างประกาศส านักนายกรัฐมนตรี  

เร่ือง ก าหนดเขตภาวะน  าแล้งอย่างรุนแรง วิธีการใช้น  า  
วิธีการแบ่งปันน  า และมาตรการอื่นใดที่จ าเป็นใช้บังคับ 

เพื่อแก้ไขและบรรเทาภาวะน  าแล้งอย่างรุนแรง 
พ.ศ. .... 

   
 
1. เหตุผลและความจ าเป็นในการเสนอร่างประกาศ 
 โดยท่ีภาวะน้ าแล้งในเขตพื้นท่ีของลุ่มน้ ายังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ  
การด ารงชีวิตของประชาชนและกิจกรรมทางเศรษฐกิจในเขตพื้นท่ีลุ่มน้ าดังกล่าว ซึ่งมีความจ าเป็นต้องก าหนด
มาตรการที่เข้มงวดมากขึ้นเพื่อลดปริมาณการใช้หรือห้ามการใช้น้ าบางประเภท นอกเหนือไปจากความจ าเป็น
ในการใช้เพื่ออุปโภคบริโภค ดังนั้น โดยอาศัยอ านาจตาม มาตรา 58 วรรคหนึ่ง พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า
แห่งชาติ พ.ศ. 2561 นายกรัฐมนตรีมีอ านาจประกาศก าหนดเขตภาวะน้ าแล้งอย่างรุนแรงในพื้นท่ีนั้น  รวมถึง
ก าหนดมาตรการอื่นใดท่ีจ าเป็นใช้บังคับข้ึน เพื่อบรรเทาภาวะน้ าแล้งอย่างรุนแรงในเขตพื้นท่ีดังกล่าว 
 
2. สาระส าคัญของร่างประกาศ 

2.1 ขอบเขตการใช้บังคับของกฎหมาย 
ใช้บังคับในเขตพื้นท่ี ต าบล อ าเภอ จังหวัด ภายในลุ่มน้ าซึ่งเป็นพื้นท่ีท่ีก าหนดให้เป็นเขตภาวะน้ าแล้ง

อย่างรุนแรง 

2.2 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
นายกรัฐมนตรีมีอ านาจประกาศเขตพื้นท่ีภาวะน้ าแล้งอย่างรุนแรง รวมถึงก าหนดวิธีการใช้น้ าเพื่อลด

ปริมาณการใช้หรือห้ามการใช้น้ าบางประเภทเกินกว่าความจ าเป็นในการอุปโภคบริโภค 

 2.3 ประเภทกิจการท่ีเห็นสมควรจ ากัดปริมาณการใช้น้ า 
 นายกรัฐมนตรีมีอ านาจก าหนดรายละเอียดประเภทกิจการได้เอง โดยค านึงถึงความเหมาะสมและ
ข้อเท็จจริงท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ี อย่างไรก็ดี รายละเอียดดังต่อไปนี้เป็นเพียงตัวอย่างกิจการหรือกิจกรรมซึ่ง
นายกรัฐมนตรีอาจเห็นสมควรจ ากัดปริมาณการใช้น้ าเท่านั้น 

  2.3.1 เกษตรกรรม ในกรณีดังต่อไปนี้ 
  (1) ห้ามปลูกข้าว หรือห้ามปลูกพืชไร่หรือท าไร่ ประเภท... (ระบุรายละเอียดได้เองตามข้อเท็จจริง
ท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ี แต่หากไม่อาจห้ามปลูกข้าว หรือห้ามปลูกพืชไร่หรือท าไร่ได้ ก็ไม่จ าเป็นต้องก าหนดกรณีนี้ ) 
เว้นแต่เป็นการด าเนินการต่อเนื่องจากท่ีได้ด าเนินการไปแล้วให้จ ากัดปริมาณการใช้น้ าได้ตามท่ีเห็นสมควร 
  (2) ห้ามปลูกพืชสวนหรือท าสวน ประเภท... หรือให้จ ากัดการใช้น้ าต่อการปลูกพืชสวนหรือท าสวน 
ท่ีต้องใช้น้ าในปริมาณมากหรือต้องใช้น้ าในการเพาะปลูกต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน (ระบุรายละเอียดได้เอง
ตามข้อเท็จจริงท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ี แต่หากไม่อาจห้ามปลูกพืชสวนหรือท าสวนได้ ก็ไม่จ าเป็นต้องก าหนดกรณีนี้ ) 
เว้นแต่เป็นการด าเนินการต่อเนื่องจากท่ีได้ด าเนินการไปแล้วให้จ ากัดปริมาณการใช้น้ าได้ตามท่ีเห็นสมควร  
  (3) ห้ามปลูกไม้ผลหรือไม้ยืนต้น ประเภท... หรือให้จ ากัดการใช้น้ าต่อการปลูกไม้ผลหรือไม้ยืนต้นท่ีต้อง
ใช้น้ าในปริมาณมากหรือต้องใช้น้ าในการเพาะปลูกต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน (ระบุรายละเอียดได้เองตาม
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ข้อเท็จจริงท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ี เช่น การปลูกล าไยในภาคเหนือตอนบน การท าสวนทุเรียน การท าสวนส้ม ฯลฯ แต่หาก
ไม่อาจห้ามปลูกไม้ผลหรือไม้ยืนต้นได้ ก็ไม่จ าต้องก าหนดกรณีนี้) เว้นแต่เป็นการด าเนินการต่อเนื่องจากท่ีได้
ด าเนินการไปแล้วให้จ ากัดปริมาณการใช้น้ าได้ตามท่ีเห็นสมควร 
  (4) ห้ามใช้น้ าเพื่อการปศุสัตว์ เว้นแต่เพื่อการด ารงชีพของสัตว์  
  (5) ห้ามท าการประมงหรือเล้ียงสัตว์น้ าท่ีก่อให้เกิดมลพิษต่อแหล่งน้ าสาธารณะ  
  (6) .......................................................  

  2.3.2 อุตสาหกรรม ในกรณีดังต่อไปนี้ 
  (1) ให้การประกอบกิจการโรงงาน ประเภท... ลดการใช้น้ าหรือจ ากัดปริมาณการใช้น้ าลงจากการ
ประกอบกิจการตามปกติ (หากสามารถจ ากัดปริมาณการใช้น้ าได้โดยไม่ท าให้เกิดความเสียหายแก่กิจการจน
เกินสมควร) เว้นแต่เพื่อหล่อเล้ียงเครื่องจักรกลหรือระบบปฏิบัติการของโรงงานเท่าท่ีจ าเป็นเพื่อให้กิจการ
สามารถด าเนินการต่อไปได้ 
  (2) ให้กิจการโรงไฟฟ้าลดการใช้น้ าหรือจ ากัดปริมาณการใช้น้ าลงจากการประกอบกิจการ
ตามปกติ (หากสามารถจ ากัดปริมาณการใช้น้ าได้โดยไม่ท าให้เกิดความเสียหายแก่กิจการ) เว้นแต่เพื่อหล่อเล้ียง
เครื่องจักรกลหรือระบบปฏิบัติการของโรงไฟฟ้าเท่าท่ีจ าเป็นเพื่อให้กิจการสามารถด าเนินการต่อไปได้ 
  (3) ให้อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว เช่น กิจการโรงแรม ลดการใช้น้ าหรือจ ากัดปริมาณการใช้น้ าลง
จากการประกอบกิจการตามปกติ หรือจ ากัดการให้บริการแก่ผู้พักหรือหยุดประกอบกิจการไว้ชั่วคราว 
  (4) ให้อุตสาหกรรมในครัวเรือน ลดการใช้น้ าหรือจ ากัดปริมาณการใช้น้ าลงจากการประกอบ
กิจการตามปกติ (หากมีการด าเนินกิจกรรมท่ีต้องใช้น้ ามาก) 
  (5) .............................................  

  2.3.3 พาณิชยกรรม ในกรณีดังต่อไปนี้ 
  (1) ให้ผู้ประกอบพาณิชยกรรมด้านการค้า ลดการใช้น้ าหรือจ ากัดปริมาณการใช้น้ าลงจากการ
ประกอบกิจการตามปกติ หรือห้ามใช้น้ าส าหรับกิจกรรมบางประเภทโดยไม่ท าให้เกิดความเสียหายแก่กิจการ
จนเกินสมควร เช่น การจ ากัดปริมาณการใช้น้ าของห้างสรรพสินค้าหรือศูนย์การค้า หรือห้ามใช้น้ าหรือจ ากัด
ปริมาณการใช้น้ าส าหรับกิจกรรมส่งเสริมการขายบางอย่างตามท่ีเห็นสมควร  
  (2) ให้ผู้ประกอบพาณิชยกรรมด้านการบริการ ลดการใช้น้ าหรือจ ากัดปริมาณการใช้น้ าลงจาก
การประกอบกิจการตามปกติ หรือห้ามใช้น้ าส าหรับกิจกรรมบางประเภทโดยไม่ท าให้เกิดความเสียหาย 
แก่กิจการจนเกินสมควร เช่น ให้กิจการสนามกอล์ฟจ ากัดการให้บริการหรือหยุดประกอบกิจการไว้ช่ัวคราว  
ให้กิจการให้บริการล้างรถหรือกิจการให้บริการสระผมจ ากัดการให้บริการหรือหยุดประกอบกิจการไว้ชั่วคราว  
  (3) ............................................. 

  2.3.4 การท่องเท่ียว ในกรณีดังต่อไปนี้ 
  (1) การให้บริการท่ีพักอาศัยเป็นการช่ัวคราวท่ีมิใช่กิจการโรงแรม เช่น เกสเฮ้าส์ โฮมสเตย์  ให้
จ ากัดจ านวนผู้เข้าพักหรือจ ากัดปริมาณการใช้น้ าหรือหยุดประกอบกิจการไว้ชั่วคราว เพื่อลดปริมาณการใช้น้ าท่ี
เกินกว่าจ าเป็น 
  (2) สถานท่ีให้บริการอาบน้ าหรือโรงอาบน้ า (เช่น การให้บริการอาบน้ าจืดตามชายหาด สถาน
บริการอาบอบนวด) ให้จ ากัดการให้บริการแก่ลูกค้าหรือจ ากัดปริมาณการใช้น้ าหรือหยุดประกอบกิจการไว้
ช่ัวคราว เพื่อลดปริมาณการใช้น้ าท่ีเกินกว่าจ าเป็น  
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  (3) ให้ลดหรืองดการจัดกิจกรรมทางน้ าเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวเป็นการช่ัวคราว เช่น การ
แข่งขันกีฬาทางน้ า การจัดกิจกรรมสวนน้ า การจัดให้มีการละเล่นทางน้ า ล่องแก่ง ฯลฯ ซึ่งอาจก่อให้เกิดมลพิษ
ต่อแหล่งน้ าสาธารณะหรือต้องสูญเสียน้ า 
  (4) ...................................... 

  2.3.5 คมนาคม ในกรณีดังต่อไปนี้ 
  (1) ห้ามใช้น้ าเพื่อการคมนาคมท่ีอาจสูญเสียน้ าเกินกว่าจ าเป็น เช่น การเพิ่มปริมาณน้ าในแหล่งน้ า
เพื่อใช้ส าหรับเป็นทางสัญจร 
  (2) ห้ามใช้น้ าเพื่อการคมนาคมท่ีอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพของน้ า เช่น การใช้เรือยนต์สัญจร
ทางน้ าซึ่งอาจก่อให้เกิดมลพิษต่อแหล่งน้ าสาธารณะ 
  (3) ................................................. 

  2.3.6 กิจการอื่นหรือการด ารงชีวิตประจ าวัน ในกรณีดังต่อไปนี้  
  (1) ห้ามล้างถนน เว้นแต่เพื่อความปลอดภัยในการสัญจร  
  (2) ห้ามรดน้ าต้นไม้ เว้นแต่จ าเป็นต้องกระท าเพื่อมิให้ต้นไม้แห้งตาย 
  (3) ห้ามล้างรถ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการลุ่มน้ า... เป็นรายกรณี  
  (4) ................................................. 

 2.4 การแบ่งปันน้ าจากลุ่มน้ าสาขา 
 คณะกรรมการลุ่มน้ าสามารถด าเนินการแบ่งปันน้ าจากลุ่มน้ าสาขาภายในเขตลุ่มน้ าของตนเองซึ่งอยู่
นอกเขตพื้นท่ีท่ีถูกประกาศให้เป็นเขตภาวะน้ าแล้งอย่างรุนแรงได้ เพื่อแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนในเขตพื้นท่ีดังกล่าว อย่างไรก็ตาม การแบ่งปันน้ าจากลุ่มน้ าสาขาจ าเป็นต้องมีเหตุผลและข้อมูล
ประกอบการด าเนินการด้วยเพื่อลดความขัดแย้งของประชาชนภายในเขตลุ่มน้ า ซึ่งการใช้น้ าท่ีได้รับการแบ่งปัน
จากลุ่มน้ าสาขาจะต้องใช้เพื่ออุปโภคบริโภคก่อนเป็นล าดับแรก และหากมีน้ าเหลือจึงจัดสรรเพื่อการรักษา
ระบบนิเวศและการฟื้นฟูแหล่งน้ าธรรมชาติ หรือเพื่อการอื่นต่อไป (ร่างประกาศฯ ข้อ 3) 

 2.5 การก าหนดมาตรการเพื่อแก้ไขบรรเทาภาวะน้ าแล้งอย่างรุนแรง 
 ภายในเขตพื้นท่ีท่ีถูกประกาศเป็นเขตภาวะน้ าแล้งอย่างรุนแรง คณะกรรมการลุ่มน้ าท่ีรับผิดชอบเขต
พื้นท่ีดังกล่าวมีอ านาจพิจารณาก าหนดมาตรการท่ีจ าเป็นอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ เพื่อใช้บังคับได้ อีกท้ังมี
อ านาจพิจารณาก าหนดเวลาการห้ามใช้น้ าในพื้นท่ีท่ีก าหนดให้เป็นเขตภาวะน้ าแล้งอย่างรุนแรงตามประกาศนี้
ได้ (ร่างประกาศฯ ข้อ 4 และ 5) 
  2.5.1 ให้มีการควบคุมคุณภาพน้ าในพื้นท่ีเพื่อให้สามารถใช้อุปโภคบริโภคได้  
  2.5.2 ให้มีการสร้างระบบบ าบัดน้ าเพื่อให้น าน้ าหมุนเวียนกลับมาใช้ได้อีก  
  2.5.3 ให้มีการน าน้ าทะเลมาปรับปรุงคุณภาพให้สามารถใช้ในกิจการบางประเภทได้  
  2.5.4 ให้งดการสูบน้ ามาใช้ในกิจการท่ีไม่เป็นไปตามแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ าแล้ง  
  2.5.5 ขอความร่วมมือให้งดการจัดประชุมหรือการจัดกิจกรรมท่ีมีผู้เข้าร่วมงานเป็นจ านวนมาก  
ในพื้นท่ีท่ีก าหนดตามประกาศนี้ 
  2.5.6 .................. (มาตรการอื่นเพิ่มเติม ตามท่ีเห็นสมควร) 
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ร่างประกาศคณะกรรมการลุ่มน้ า เรื่อง ก าหนดวิธีการใช้น้ าและการแบ่งปันน้ าเพื่อแก้ไขและ 
บรรเทาภาวะน้ าแล้งอย่างรุนแรง (มาตรา 58 วรรคสอง) 

เอกสารหมายเลข 19 
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ร่าง 
ประกาศคณะกรรมการลุ่มน้ า  

เรื่อง ก าหนดวิธีการใช้น้ าและการแบ่งปันน้ า 
เพื่อแก้ไขและบรรเทาภาวะน้ าแล้งอย่างรุนแรง 

พ.ศ. .... 
   

 
 โดยท่ีมีข้อมูลเพียงพอท่ีช้ีได้ว่าอาจจะเกิดภาวะน้ าแล้งอย่างรุนแรงในเขตพื้นท่ี ... ของลุ่มน้ า... ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจหรือการด ารงชีวิตของประชาชนในพื้นท่ีดังกล่าว คณะกรรมการลุ่มน้ า 
จึงจ าเป็นต้องก าหนดวิธีการใช้น้ าและวิธีการแบ่งปันน้ า เพื่อแก้ไขและบรรเทาปัญหาท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ีและเพื่อ
ป้องกันมิให้เกิดภาวะน้ าแล้งอย่างรุนแรงต่อไป  
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
คณะกรรมการลุ่มน้ าออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 
 
 ข้อ ๑ ให้เขตพื้นท่ีในท้องท่ีต าบล... ต าบล... อ าเภอ... ต าบล... ต าบล... อ าเภอ ... จังหวัด ... และต าบล... 
อ าเภอ... จังหวัด... ภายในลุ่มน้ า... เป็นพื้นท่ีท่ีอยู่ภายใต้บังคับแห่งประกาศนี้  
 
 ข้อ ๒ ในพื้นท่ีท่ีอยู่ภายใต้บังคับแห่งประกาศนี้ ให้กิจการดังต่อไปนี้เป็นกิจการท่ีเห็นสมควรก าหนด
วิธีการใช้น้ าเพื่อลดปริมาณการใช้น้ าหรือห้ามการใช้น้ าบางประเภทเกินกว่าจ าเป็นแก่การอุปโภคบริโภค เพื่อ
แก้ไขและบรรเทาภาวะน้ าแล้งอย่างรุนแรงท่ีอาจเกิดขึ้น ดังนี้  
 (๑) เกษตรกรรม ในกรณีดังต่อไปนี้ 
  (ก) ห้ามปลูกข้าว หรือห้ามปลูกพืชไร่หรือท าไร่ ประเภท... (ระบุรายละเอียดได้เองตามข้อเท็จจริง
ท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ี แต่หากไม่อาจห้ามปลูกข้าว หรือห้ามปลูกพืชไร่หรือท าไร่ได้ ก็ไม่จ าเป็นต้องก าหนดกรณีนี้ ) 
เว้นแต่เป็นการด าเนินการต่อเนื่องจากท่ีได้ด าเนินการไปแล้วให้จ ากัดปริมาณการใช้น้ าได้ตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ห้ามปลูกพืชสวนหรือท าสวน ประเภท... หรือให้จ ากัดการใช้น้ าต่อการปลูกพืชสวนหรือท า
สวนท่ีต้องใช้น้ าในปริมาณมากหรือต้องใช้น้ าในการเพาะปลูกต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน (ระบุรายละเอียดได้
เองตามข้อเท็จจริงท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ี แต่หากไม่อาจห้ามปลูกพืชสวนหรือท าสวนได้ ก็ไม่จ าเป็นต้องก าหนดกรณีนี้) 
เว้นแต่เป็นการด าเนินการต่อเนื่องจากท่ีได้ด าเนินการไปแล้วให้จ ากัดปริมาณการใช้น้ าได้ตามท่ีเห็นสมควร  
  (ค) ห้ามปลูกไม้ผลหรือไม้ยืนต้น ประเภท... หรือให้จ ากัดการใช้น้ าต่อการปลูกไม้ผลหรือไม้ยืนต้น 
ท่ีต้องใช้น้ าในปริมาณมากหรือต้องใช้น้ าในการเพาะปลูกต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน (ระบุรายละเอียดได้เอง
ตามข้อเท็จจริงท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ี เช่น การปลูกล าไยในภาคเหนือตอนบน การท าสวนทุเรียน การท าสวนส้ม ฯลฯ 
แต่หากไม่อาจห้ามปลูกไม้ผลหรือไม้ยืนต้นได้ ก็ไม่จ าต้องก าหนดกรณีนี้) เว้นแต่เป็นการด าเนินการต่อเนื่องจาก
ท่ีได้ด าเนินการไปแล้วให้จ ากัดปริมาณการใช้น้ าได้ตามท่ีเห็นสมควร 
  (ง) ห้ามใช้น้ าเพื่อการปศุสัตว์ เว้นแต่เพื่อการด ารงชีพของสัตว์  
  (จ) ห้ามท าการประมงหรือเล้ียงสัตว์น้ าท่ีก่อให้เกิดมลพิษต่อแหล่งน้ าสาธารณะ  
  (ฉ) .......................................................  



157 

 (๒) อุตสาหกรรม ในกรณีดังต่อไปนี้ 
  (ก) ให้การประกอบกิจการโรงงาน ประเภท... ลดการใช้น้ าหรือจ ากัดปริมาณการใช้น้ าลงจากการ
ประกอบกิจการตามปกติ (หากสามารถจ ากัดปริมาณการใช้น้ าได้โดยไม่ท าให้เกิดความเสียหายแก่กิจการจน
เกินสมควร) เว้นแต่เพื่อหล่อเล้ียงเครื่องจักรกลหรือระบบปฏิบัติการของโรงงานเท่าท่ีจ าเป็นเพื่อให้กิจการ
สามารถด าเนินการต่อไปได้ 
  (ข) ให้กิจการโรงไฟฟ้าลดการใช้น้ าหรือจ ากัดปริมาณการใช้น้ าลงจากการประกอบกิจการ
ตามปกติ (หากสามารถจ ากัดปริมาณการใช้น้ าได้โดยไม่ท าให้เกิดความเสียหายแก่กิจการ) เว้นแต่เพื่อหล่อเล้ียง
เครื่องจักรกลหรือระบบปฏิบัติการของโรงไฟฟ้าเท่าท่ีจ าเป็นเพื่อให้กิจการสามารถด าเนินการต่อไปได้ 
  (ค) ให้อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว เช่น กิจการโรงแรม ลดการใช้น้ าหรือจ ากัดปริมาณการใช้น้ าลง
จากการประกอบกิจการตามปกติ หรือจ ากัดการให้บริการแก่ผู้พักหรือหยุดประกอบกิจการไว้ชั่วคราว 
  (ง) ให้อุตสาหกรรมในครัวเรือน ลดการใช้น้ าหรือจ ากัดปริมาณการใช้น้ าลงจากการประกอบ
กิจการตามปกติ (หากมีการด าเนินกิจกรรมท่ีต้องใช้น้ ามาก) 
  (จ) .............................................  
 (๓) พาณิชยกรรม ในกรณีดังต่อไปนี้ 
  (ก) ให้ผู้ประกอบพาณิชยกรรมด้านการค้า ลดการใช้น้ าหรือจ ากัดปริมาณการใช้น้ าลงจากการ
ประกอบกิจการตามปกติ หรือห้ามใช้น้ าส าหรับกิจกรรมบางประเภทโดยไม่ท าให้เกิดความเสียหายแก่กิจการ
จนเกินสมควร เช่น การจ ากัดปริมาณการใช้น้ าของห้างสรรพสินค้าหรือศูนย์การค้า หรือห้ามใช้น้ าหรือจ ากัด
ปริมาณการใช้น้ าส าหรับกิจกรรมส่งเสริมการขายบางอย่างตามท่ีเห็นสมควร  
  (ข) ให้ผู้ประกอบพาณิชยกรรมด้านการบริการ ลดการใช้น้ าหรือจ ากัดปริมาณการใช้น้ าลงจาก
การประกอบกิจการตามปกติ หรือห้ามใช้น้ าส าหรับกิจกรรมบางประเภทโดยไม่ท า ให้เกิดความเสียหายแก่
กิจการจนเกินสมควร เช่น ให้กิจการสนามกอล์ฟจ ากัดการให้บริการหรือหยุดประกอบกิจการไว้ช่ัวคราว  
ให้กิจการให้บริการล้างรถหรือกิจการให้บริการสระผมจ ากัดการให้บริการหรือหยุดประกอบกิจการไว้ชั่วคราว  
  (ค) ............................................. 
 (๔) การท่องเท่ียว ในกรณีดังต่อไปนี้ 
  (ก) การให้บริการท่ีพักอาศัยเป็นการช่ัวคราวท่ีมิใช่กิจการโรงแรม เช่น เกสเฮ้าส์ โฮมสเตย์ ให้
จ ากัดจ านวนผู้เข้าพักหรือจ ากัดปริมาณการใช้น้ าหรือหยุดประกอบกิจการไว้ช่ัวคราว เพื่อลดปริมาณการใช้น้ า 
ท่ีเกินกว่าจ าเป็น 
  (ข) สถานท่ีให้บริการอาบน้ าหรือโรงอาบน้ า (เช่น การให้บริการอาบน้ าจืดตามชายหาด สถาน
บริการอาบอบนวด) ให้จ ากัดการให้บริการแก่ลูกค้าหรือจ ากัดปริมาณการใช้น้ าหรือหยุดประกอบกิจการไว้
ช่ัวคราว เพื่อลดปริมาณการใช้น้ าท่ีเกินกว่าจ าเป็น  
  (ค) ให้ลดหรืองดการจัดกิจกรรมทางน้ าเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวเป็นการช่ัวคราว เช่น การแข่งขัน
กีฬาทางน้ า การจัดกิจกรรมสวนน้ า การจัดให้มีการละเล่นทางน้ า ล่องแก่ง ฯลฯ ซึ่งอาจก่อให้เกิดมลพิษต่อ
แหล่งน้ าสาธารณะหรือต้องสูญเสียน้ า 
  (ง) ...................................... 
 (๕) คมนาคม ในกรณีดังต่อไปนี้ 
  (ก) ห้ามใช้น้ าเพื่อการคมนาคมท่ีอาจสูญเสียน้ าเกินกว่าจ าเป็น เช่น การเพิ่มปริมาณน้ าในแหล่งน้ า
เพื่อใช้ส าหรับเป็นทางสัญจร 
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  (ข) ห้ามใช้น้ าเพื่อการคมนาคมท่ีอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพของน้ า เช่น การใช้เรือยนต์สัญจร
ทางน้ าซึ่งอาจก่อให้เกิดมลพิษต่อแหล่งน้ าสาธารณะ 
  (ค) ................................................. 
 (๖) กิจการอื่นหรือการด ารงชีวิตประจ าวัน ในกรณีดังต่อไปนี้  
  (ก) ห้ามล้างถนน เว้นแต่เพื่อความปลอดภัยในการสัญจร  
  (ข) ห้ามรดน้ าต้นไม้ เว้นแต่จ าเป็นต้องกระท าเพื่อมิให้ต้นไม้แห้งตาย  
  (ค) ห้ามล้างรถ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการลุ่มน้ า... เป็นรายกรณี  
  (ง) ................................................. 
 
 ข้อ ๓ ให้คณะกรรมการลุ่มน้ า... พิจารณาด าเนินการเพื่อให้มีการแบ่งปันน้ าจากลุ่มน้ าสาขา ภายในเขต
ลุ่มน้ า... ท่ีอยู่นอกพื้นท่ีท่ีก าหนดตามประกาศนี้มาเพื่อแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ีท่ี
ก าหนดตามประกาศนี้ได้ ตามท่ีเห็นสมควร โดยต้องให้เหตุผลและข้อมูลประกอบการด าเนินการดังกล่าวด้วย 
เพื่อลดความขัดแย้งของประชาชนภายในเขตลุ่มน้ า โดยน้ าท่ีได้รับแบ่งปันมานั้นให้จัดสรรเพื่อตอบสนองต่อการ
อุปโภคบริโภคก่อน น้ าในส่วนท่ีเหลือถ้าหากมี ให้จัดสรรเพื่อการรักษาระบบนิเวศและการฟื้นฟูแหล่งน้ า
ธรรมชาติ หรือเพื่อการอื่นต่อไป 
 
 ข้อ ๔ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี ... จนถึงวันท่ี.. . หรือจนกว่าจะมีประกาศยกเลิกหรือ
เปล่ียนแปลง 

 
 

ประกาศ ณ วันท่ี        พ.ศ. .... 
 
 

ประธานกรรมการลุ่มน้ า...  



159 

บันทึกวิเคราะห์สรุป 
สาระส าคัญของร่างประกาศคณะกรรมการลุ่มน  า  

เร่ือง ก าหนดวิธีการใช้น  าและการแบ่งปันน  า 
เพื่อแก้ไขและบรรเทาภาวะน  าแล้งอย่างรุนแรง  

พ.ศ. .... 
   

 
1. เหตุผลและความจ าเป็นในการเสนอร่างประกาศ 
 โดยท่ีภาวะน้ าแล้งในเขตพื้นท่ีของลุ่มน้ ายังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการ
ด ารงชีวิตของประชาชนและกิจกรรมทางเศรษฐกิจในเขตพื้นท่ีลุ่มน้ าดังกล่าว ซึ่งมีความจ าเป็นต้องก าหนด
วิธีการใช้น้ าและการแบ่งปันน้ าเพื่อแก้ไขและบรรเทาภาวะน้ าแล้งอย่างทันท่วงที นอกเหนือไปจากความจ าเป็น
ในการใช้น้ าเพื่ออุปโภคบริโภค ดังนั้น โดยอาศัยอ านาจตาม มาตรา 58 วรรคสอง พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า
แห่งชาติ พ.ศ. 2561 คณะกรรมการลุ่มน้ ามีอ านาจประกาศก าหนดวิธีการใช้น้ าและการแบ่งปันน้ าเพื่อแก้ไขและ
บรรเทาภาวะน้ าแล้งอย่างรุนแรงในเขตพื้นท่ีได้ ในระหว่างท่ียังไม่มีประกาศตาม มาตรา 58 วรรคหนึ่ง พระราชบัญญัติ
ทรัพยากรน้ าแห่งชาติ พ.ศ. 2561 
 
2. สาระส าคัญของร่างประกาศ 

2.1 ขอบเขตการใช้บังคับของกฎหมาย 
ใช้บังคับในเขตพื้นท่ี ต าบล อ าเภอ จังหวัด ภายในลุ่มน้ า 

2.2 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
คณะกรรมการลุ่มน้ ามีอ านาจประกาศก าหนดวิธีการใช้น้ าและการแบ่งปันน้ าเพื่อแก้ไขและบรรเทา

ภาวะน้ าแล้งอย่างรุนแรงในเขตพื้นท่ีลุ่มน้ าของตนเอง 

 2.3 ประเภทกิจการท่ีเห็นสมควรจ ากัดปริมาณการใช้น้ า 
 คณะกรรมการลุ่มน้ ามีอ านาจก าหนดรายละเอียดวิธีการใช้น้ าและการแบ่งปันน้ าเพื่อแก้ไขและบรรเทา
ภาวะน้ าแล้งอย่างรุนแรงในเขตพื้นท่ีลุ่มน้ าของตนเอง อย่างไรก็ดี รายละเอียดดังต่อไปนี้เป็นเพียงตัวอย่าง
กิจการหรือกิจกรรมซึ่งคณะกรรมการลุ่มน้ าเห็นอาจเห็นสมควรจ ากัดปริมาณการใช้น้ าเท่านั้น 

  2.3.1 เกษตรกรรม ในกรณีดังต่อไปนี้ 
  (1) ห้ามปลูกข้าว หรือห้ามปลูกพืชไร่หรือท าไร่ ประเภท... (ระบุรายละเอียดได้เองตามข้อเท็จจริง
ท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ี แต่หากไม่อาจห้ามปลูกข้าว หรือห้ามปลูกพืชไร่หรือท าไร่ได้ ก็ไม่จ าเป็นต้องก าหนดกรณีนี้ ) 
เว้นแต่เป็นการด าเนินการต่อเนื่องจากท่ีได้ด าเนินการไปแล้วให้จ ากัดปริมาณการใช้น้ าได้ตามท่ีเห็นสมควร 
  (2) ห้ามปลูกพืชสวนหรือท าสวน ประเภท... หรือให้จ ากัดการใช้น้ าต่อการปลูกพืชสวนหรือท าสวน 
ท่ีต้องใช้น้ าในปริมาณมากหรือต้องใช้น้ าในการเพาะปลูกต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน (ระบุรายละเอียดได้เอง
ตามข้อเท็จจริงท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ี แต่หากไม่อาจห้ามปลูกพืชสวนหรือท าสวนได้ ก็ไม่จ าเป็นต้องก าหนดกรณีนี้) 
เว้นแต่เป็นการด าเนินการต่อเนื่องจากท่ีได้ด าเนินการไปแล้วให้จ ากัดปริมาณการใช้น้ าได้ตามท่ีเห็นสมควร  
  (3) ห้ามปลูกไม้ผลหรือไม้ยืนต้น ประเภท... หรือให้จ ากัดการใช้น้ าต่อการปลูกไม้ผลหรือไม้ยืนต้น
ท่ีต้องใช้น้ าในปริมาณมากหรือต้องใช้น้ าในการเพาะปลูกต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน (ระบุรายละเอียดได้เอง
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ตามมาตรา 57 และมาตรา 58 แต่หากไม่อาจห้ามปลูกไม้ผลหรือไม้ยืนต้นได้ ก็ไม่จ าต้องก าหนดกรณีนี้ ) เว้นแต่
เป็นการด าเนินการต่อเนื่องจากท่ีได้ด าเนินการไปแล้วให้จ ากัดปริมาณการใช้น้ าได้ตามท่ีเห็นสมควร 
  (4) ห้ามใช้น้ าเพื่อการปศุสัตว์ เว้นแต่เพื่อการด ารงชีพของสัตว์  
  (5) ห้ามท าการประมงหรือเล้ียงสัตว์น้ าท่ีก่อให้เกิดมลพิษต่อแหล่งน้ าสาธารณะ  
  (6) .......................................................  

  2.3.2 อุตสาหกรรม ในกรณีดังต่อไปนี้ 
  (1) ให้การประกอบกิจการโรงงาน ประเภท... ลดการใช้น้ าหรือจ ากัดปริมาณการใช้น้ าลงจากการ
ประกอบกิจการตามปกติ (หากสามารถจ ากัดปริมาณการใช้น้ าได้โดยไม่ท าให้เกิดความเสียหายแก่กิจการจนเกิน
สมควร) เว้นแต่เพื่อหล่อเล้ียงเครื่องจักรกลหรือระบบปฏิบัติการของโรงงานเท่าท่ีจ าเป็นเพื่อให้กิจการสามารถ
ด าเนินการต่อไปได้ 
  (2) ให้กิจการโรงไฟฟ้าลดการใช้น้ าหรือจ ากัดปริมาณการใช้น้ าลงจากการประกอบกิจการ
ตามปกติ (หากสามารถจ ากัดปริมาณการใช้น้ าได้โดยไม่ท าให้เกิดความเสียหายแก่กิจการ) เว้นแต่เพื่อหล่อเล้ียง
เครื่องจักรกลหรือระบบปฏิบัติการของโรงไฟฟ้าเท่าท่ีจ าเป็นเพื่อให้กิจการสามารถด าเนินการต่อไปได้ 
  (3) ให้อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว เช่น กิจการโรงแรม ลดการใช้น้ าหรือจ ากัดปริมาณการใช้น้ าลง
จากการประกอบกิจการตามปกติ หรือจ ากัดการให้บริการแก่ผู้พักหรือหยุดประกอบกิจการไว้ชั่วคราว 
  (4) ให้อุตสาหกรรมในครัวเรือน ลดการใช้น้ าหรือจ ากัดปริมาณการใช้น้ าลง จากการประกอบ
กิจการตามปกติ (หากมีการด าเนินกิจกรรมท่ีต้องใช้น้ ามาก) 
  (5) .............................................  

  2.3.3 พาณิชยกรรม ในกรณีดังต่อไปนี้ 
  (1) ให้ผู้ประกอบพาณิชยกรรมด้านการค้า ลดการใช้น้ าหรือจ ากัดปริมาณการใช้น้ าลงจากการ
ประกอบกิจการตามปกติ หรือห้ามใช้น้ าส าหรับกิจกรรมบางประเภทโดยไม่ท าให้เกิดความเสียหายแก่กิจการ
จนเกินสมควร เช่น การจ ากัดปริมาณการใช้น้ าของห้างสรรพสินค้าหรือศูนย์การค้า หรือห้ามใช้น้ าหรือจ ากัด
ปริมาณการใช้น้ าส าหรับกิจกรรมส่งเสริมการขายบางอย่างตามท่ีเห็นสมควร  
  (2) ให้ผู้ประกอบพาณิชยกรรมด้านการบริการ ลดการใช้น้ าหรือจ ากัดปริมาณการใช้น้ าลงจาก
การประกอบกิจการตามปกติ หรือห้ามใช้น้ าส าหรับกิจกรรมบางประเภทโดยไม่ท าให้เกิดความเสียหาย  
แก่กิจการจนเกินสมควร เช่น ให้กิจการสนามกอล์ฟจ ากัดการให้บริการหรือหยุดประกอบกิจการไว้ช่ัวคราว  
ให้กิจการให้บริการล้างรถหรือกิจการให้บริการสระผมจ ากัดการให้บริการหรือหยุดประกอบกิจการไว้ชั่วคราว  
  (3) ............................................. 

  2.3.4 การท่องเท่ียว ในกรณีดังต่อไปนี้ 
  (1) การให้บริการท่ีพักอาศัยเป็นการช่ัวคราวท่ีมิใช่กิจการโรงแรม เช่น เกสเฮ้าส์ โฮมสเตย์ ให้จ ากัด
จ านวนผู้เข้าพักหรือจ ากัดปริมาณการใช้น้ าหรือหยุดประกอบกิจการไว้ช่ัวคราว เพื่อลดปริมาณการใช้น้ าท่ี  
เกินกว่าจ าเป็น 
  (2) สถานท่ีให้บริการอาบน้ าหรือโรงอาบน้ า (เช่น การให้บริการอาบน้ าจืดตามชายหาด สถาน
บริการอาบอบนวด) ให้จ ากัดการให้บริการแก่ลูกค้าหรือจ ากัดปริมาณการใช้น้ าหรือหยุดประกอบกิจการไว้
ช่ัวคราว เพื่อลดปริมาณการใช้น้ าท่ีเกินกว่าจ าเป็น  
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  (3) ให้ลดหรืองดการจัดกิจกรรมทางน้ าเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวเป็นการช่ัวคราว เช่น การแข่งขัน
กีฬาทางน้ า การจัดกิจกรรมสวนน้ า การจัดให้มีการละเล่นทางน้ า ล่องแก่ง  ฯลฯ ซึ่งอาจก่อให้เกิดมลพิษต่อ
แหล่งน้ าสาธารณะหรือต้องสูญเสียน้ า 
  (4) ...................................... 

  2.3.5 คมนาคม ในกรณีดังต่อไปนี้ 
  (1) ห้ามใช้น้ าเพื่อการคมนาคมท่ีอาจสูญเสียน้ าเกินกว่าจ าเป็น เช่น การเพิ่มปริมาณน้ าในแหล่งน้ า
เพื่อใช้ส าหรับเป็นทางสัญจร 
  (2) ห้ามใช้น้ าเพื่อการคมนาคมท่ีอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพของน้ า เช่น การใช้เรือยนต์สัญจร
ทางน้ าซึ่งอาจก่อให้เกิดมลพิษต่อแหล่งน้ าสาธารณะ 
  (3) ................................................. 

  2.3.6 กิจการอื่นหรือการด ารงชีวิตประจ าวัน ในกรณีดังต่อไปนี้  
  (1) ห้ามล้างถนน เว้นแต่เพื่อความปลอดภัยในการสัญจร  
  (2) ห้ามรดน้ าต้นไม้ เว้นแต่จ าเป็นต้องกระท าเพื่อมิให้ต้นไม้แห้งตาย  
  (3) ห้ามล้างรถ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการลุ่มน้ า... เป็นรายกรณี  
  (4) ................................................. 

 2.4 การแบ่งปันน้ าจากลุ่มน้ าสาขา 
คณะกรรมการลุ่มน้ าสามารถด าเนินการแบ่งปันน้ าจากลุ่มน้ าสาขาภายในเขตลุ่มน้ าของตนเองซึ่งอยู่

นอกเขตพื้นท่ีท่ีถูกประกาศให้เป็นเขตภาวะน้ าแล้งอย่างรุนแรงได้ เพื่อแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนในเขตพื้นท่ีดังกล่าว อย่างไรก็ตาม การแบ่งปันน้ าจากลุ่มน้ าสาขาจ าเป็นต้องมีเหตุผลและข้อมูล
ประกอบการด าเนินการด้วยเพื่อลดความขัดแย้งของประชาชนภายในเขตลุ่มน้ า ซึ่งการใช้น้ าท่ีได้รับการแบ่งปัน
จากลุ่มน้ าสาขาจะต้องใช้เพื่ออุปโภคบริโภคก่อนเป็นล าดับแรก และหากมีน้ าเหลือจึงจัดสรรเพื่อการรักษา
ระบบนิเวศและการฟื้นฟูแหล่งน้ าธรรมชาติ หรือเพื่อการอื่นต่อไป (ร่างประกาศฯ ข้อ 3) 
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ร่างประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ก าหนดหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป็นผู้รับผิดชอบควบคุมดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรน้ าสาธารณะท่ีมิใช่ทางน้ าชลประทานตามกฎหมาย 

ว่าด้วยการชลประทานและน้ าบาดาลตามกฎหมายว่าด้วยน้ าบาดาล (มาตรา 6 วรรคสอง) 
 

เอกสารหมายเลข 20 
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(ตัวอย่าง) 
 

ร่าง 
ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี 

เรื่อง ก าหนดหน่วยงานผู้รับผิดชอบควบคุมดูแลและบ ารุงรักษา 
ทรัพยากรน้ าสาธารณะ (บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์) 

  
 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า 
พ.ศ. ๒๕๖๑ นายกรัฐมนตรีออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 

 
ข้อ ๑ ให ้(กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) เป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบควบคุมดูแลและ

บ ารุงรักษาทรัพยากรน้ าสาธารณะ (บึงบอระเพ็ด) ในท้องท่ี (ต าบลทับกฤช ต าบลไผ่สิงห์ อ าเภอชุมแสง ต าบล
วังมหากร ต าบลพนมเศษ ต าบลท่าตะโก ต าบลพนมรอก ต าบลวังใหญ่ ต าบลสายล าโพง อ าเภอท่าตะโก และ
ต าบลเกรียงไกร ต าบลแควใหญ่ ต าบลหนองปลิง ต าบลพระนอน อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์) 

 
ข้อ ๒ ให้ (กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) มีหน้าท่ีและอ านาจดังต่อไปนี้ 
(๑) ประสานงานร่วมกับคณะกรรมการลุ่มน้ า (ช่ือคณะกรรมการลุ่มน้ า) หน่วยงานของรัฐ และองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อก าหนดแนวทางการใช้สอยทรัพยากรน้ าสาธารณะส าหรับกิจกรรมประเภทต่างๆ ใน
ภาวะปกติ และแนวทางการใช้สอยน้ าสาธารณะในภาวะน้ าแล้งหรือภาวะน้ าท่วม ตลอดจนแนวทางในการ
ควบคุมดูแลและการบ ารุงรักษาทรัพยากรน้ าสาธารณะบึงบอระเพ็ด ให้สอดคล้องกับแผนแม่บทการใช้ การพัฒนา 
การบริหารจัดการ การบ ารุงรักษา การฟื้นฟูและการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ าในเขตลุ่มน้ า 

(๒) ออกระเบียบเพื่อก าหนดหลักเกณฑ์การเข้าใช้สอยทรัพยากรน้ าสาธารณะ (บึงบอระเพ็ด) ส าหรับ
กิจกรรมท่ีนอกเหนือไปจากท่ีก าหนดไว้ตามหมวด ๔ การจัดสรรน้ าและการใช้น้ า แห่งพระราชบัญญัติ
ทรัพยากรน้ า พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามกรอบแนวทางท่ีคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติก าหนด 

(๓) รายงานผลการควบคุมดูแลและการบ ารุงรักษาทรัพยากรน้ าสาธารณะ (บึงบอระเพ็ด) ต่อคณะกรรมการ
ทรัพยากรน้ าแห่งชาติและคณะกรรมการลุ่มน้ า (ช่ือคณะกรรมการลุ่มน้ า) อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

(๔) ปฏิบัติการอื่นใดร่วมกับหน่วยงานของรัฐท่ีมีภารกิจหรือการด าเนินการตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับ
การควบคุมดูแลทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศน์ หรือความหลากหลายทางชีวภาพ ในบริเวณพื้นท่ีแหล่ง
ทรัพยากรน้ าสาธารณะ (บึงบอระเพ็ด) 

(๔) ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ หรือตามท่ีคณะกรรมการลุ่มน้ า (ช่ือ
คณะกรรมการลุ่มน้ า) มอบหมาย 

 
ข้อ ๓ ป  กา น                       น    าก  น   กา  น า ก   าน   ก า   น  น   

 
ประกาศ ณ วันท่ี พ.ศ. .... 

 
นายกรัฐมนตรี 
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บันทึกวิเคราะห์สรุป 
สาระส าคัญร่างประกาศส านักนายกรัฐมนตรี 

เร่ือง ก าหนดหน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
  

 
1. เหตุผลและความจ าเป็น 
 เพื่อประโยชน์ในการบริหารทรัพยากรน้ าสาธารณะแห่งหนึ่งแห่งใดท่ีไม่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของ
หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและมิใช่ทางน้ าชลประทานตามกฎหมายว่าด้วยการ
ชลประทานและน้ าบาดาลตามกฎหมายว่าด้วยน้ าบาดาล นายกรัฐมนตรีอาจอาศัยอ านาจตามมาตรา 6 วรรคสอง 
เพื่อประกาศก าหนดให้หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมดูแลและ
บ ารุงรักษาทรัพยากรน้ าสาธารณะก็ได้ เพื่อใหห้น่วยงานของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าวสามารถ
ก าหนดหลักเกณฑ์การเข้าใช้สอยทรัพยากรน้ าสาธารณะนั้นเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างสมดุลและ
ยั่งยืน ท้ังนี้ ตามกรอบแนวทางท่ีคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติก าหนด 
 
2. สาระส าคัญ 
 ร่างประกาศนี้เป็นตัวอย่างท่ีจะใช้เป็นแนวทางการก าหนดน่วยงานผู้รับผิดชอบส าหรับทรัพยากรน้ า
สาธารณะแห่งใดแห่งหนึ่งต่อไปในอนาคต โดยประกอบไปด้วยเนื้อหารวม 3 ข้อ มีสาระส าคัญโดยสรุปดังนี้ 

 2.1 การก าหนดหน่วยงานผู้รับผิดชอบและก าหนดพื้นท่ีรับผิดชอบ (ร่างขอ้ 1) 
 ในการพิจารณาก าหนดหน่วยงานผู้รับผิดชอบควบคุมดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรน้ าสาธารณะ 
ในแหล่งใด นายกรัฐมนตรีอาจพิจารณาให้หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานใด
หน่วยงานหนึ่งได้ตามบทบาทภารกิจ ความสัมพันธ์กับพื้นท่ี ความพร้อมของหน่วยงาน หรือปัจจัยอื่นๆ ท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการบริหารทรัพยากรน้ าสาธารณะนั้นเป็นรายกรณีๆ ไป ท้ังนี้ ตามกรอบแนวทางท่ีคณะกรรมการ
ทรัพยากรน้ าแห่งชาติก าหนด โดยสาระส าคัญในส่วนนี้จะประกอบไปด้วย 
  2.1.1 ช่ือของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะก าหนดให้เป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
(ตัวอย่างท่ีปรากฏในร่างฯ ก าหนดเป็น “กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์”) 
  2.1.2 ช่ือของทรัพยากรน้ าสาธารณะ (ตัวอย่างท่ีปรากฏในร่างฯ ก าหนดเป็น “บึงบอระเพ็ด”) 
  2.1.3 การบรรยายท้องท่ีของทรัพยากรน้ าสาธารณะนั้น เพื่อให้ทราบถึงขอบเขตพื้นท่ีท่ีหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบจะสามารถด าเนินการท่ีเกี่ยวกับการควบคุมดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรน้ าสาธารณะนั้นได้อย่าง
ชัดเจน 

 2.2 การก าหนดกรอบอ านาจหน้าท่ีของหน่วยงานผู้รับผิดชอบ (ร่างข้อ 2) 
 โดยท่ีมาตรา 6 วรรคสาม พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ าแห่งชาติ พ.ศ. 2561 จะก าหนดอ านาจของ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบไว้อย่างชัดเจนเฉพาะการออกระเบียบหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อก าหนดหลักเกณฑ์การ
เข้าใช้สอยทรัพยากรน้ าสาธารณะส าหรับกิจกรรมท่ีนอกเหนือไปจากท่ีก าหนดไว้ตามหมวด 4 การจัดสรรน้ า
และการใช้น้ า แห่งพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ าฯ ซึ่งในเรื่องนี้ย่อมเป็นไปตามกรอบนโยบายหรือกรอบแนวทาง
ท่ีคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติก าหนดซึ่งจะพิจารณาตามความเหมาะสมบทบาทภารกิจของหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบนั้น หรือตามสภาพแวดล้อมหรือปัจัยท่ีเกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้ าสาธารณะแต่ละแห่ง โดยอาจ
ก าหนดหน้าท่ีและอ านาจให้มากน้อยแตกต่างกันได้โดยพิจารณาเป็นรายกรณีๆ ไป ส าหรับตัวอย่างท่ีได้หยิบยก
มาน าเสนอในร่างประกาศข้างต้น นอกเหนือไปจากอ านาจในการออกระเบียบหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นท่ีกล่าว
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มาแล้ว ได้เสนอหน้าท่ีและอ านาจท่ีส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติจะน าไปใช้เป็นแนวทางส าหรับการก าหนด
หน้าท่ีแก่หน่วยงานผู้รับผิดชอบส าหรับทรัพยากรน้ าสาธารณะแหล่งอื่นๆ ต่อไป กล่าวโดยสรุปได้ดังนี้ 
  2.2.1 หน้าท่ีด้านการบูรณาการ 
  ก าหนดให้มีหน้าท่ีเพื่อการประสานงานร่วมกับคณะกรรมการลุ่มน้ าในพื้นท่ีท่ีทรัพยากรน้ า
สาธารณะแห่งนั้นต้ังอยู่  ตลอดจนหน่วยงานของรัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อก าหนดแนวทาง
ร่วมกันท่ีเกี่ยวกับการใช้สอยทรัพยากรน้ าสาธารณะส าหรับกิจกรรมประเภทต่างๆ ในภาวะปกติ และแนวทาง
การใช้สอยน้ าสาธารณะในภาวะน้ าแล้งหรือภาวะน้ าท่วม ตลอดจนแนวทางในการควบคุมดูแลและการบ ารุงรักษา
ทรัพยากรน้ าสาธารณะ ให้สอดคล้องกับแผนแม่บทการใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการ การบ ารุงรักษา การฟื้นฟู
และการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ าในเขตลุ่มน้ า ตลอดจนหน้าท่ีในการปฏิบัติการอื่นใดร่วมกับหน่วยงานของรัฐท่ีมี
ภารกิจหรือการด าเนินการตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการควบคุมดูแลทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศน์ หรือ
ความหลากหลายทางชีวภาพ ในบริเวณพื้นท่ีแหล่งทรัพยากรน้ าสาธารณะนั้นด้วย 
  2.2.2 หน้าท่ีในการรายงานผลปฏิบัติงาน 
  ในการติดตามผลการด าเนินงานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบ ก าหนดหน้าท่ีให้มีการรายงานผลการ
ควบคุมดูแลและการบ ารุงรักษาทรัพยากรน้ าสาธารณะ ต่อคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติและคณะกรรมการ 
ลุ่มน้ าอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ท้ังนี้ เพื่อเป็นข้อมูลท่ีจะสามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อการก าหนดหรือปรับปรุง
กรอบแนวทางของคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติในเรื่องดังกล่าว ตลอดจนแผนแม่บทการใช้ การพัฒนา 
การบริหารจัดการ การบ ารุงรักษา การฟื้นฟูและการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ าในเขตลุ่มน้ าได้ต่อไปในอนาคต 
  2.2.3 หน้าท่ีอื่นๆ ท่ีคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ หรือตามท่ีคณะกรรมการลุ่มน้ ามอบหมาย 
ท้ังนี้ มีลักษระเป็นบทบัญญัติท่ีเป็นบทกวาด (sweeping clause) เพื่อก าหนดหน้าท่ีอื่นๆ เพิ่มเติมได้ในอนาคต 

 2.3 วันใช้บังคับ (ร่างข้อ 3) 
 ก าหนดวันใช้บังคับให้ชัดเจนและสอดคล้องกับเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในมาตรา 5 วรรคสาม แห่ง
พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ าฯ ท่ีก าหนดให้ประกาศนั้นเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
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ร่างระเบียบหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น (แล้วแต่กรณี) เรื่อง หลักเกณฑ์การเข้าใช้สอยทรัพยากรน้ าสาธารณะ 
ซึ่งมิใช่หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดสรรน้ าและการใช้น้ าตามท่ีก าหนดไว้ในหมวด 4 การจัดสรรน้ าและ 

การใช้น้ า (มาตรา 6 วรรคสาม) 
 

เอกสารหมายเลข 21 
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(ตัวอย่าง) 
 

ร่าง 
ระเบียบกรมชลประทาน 

เรื่อง หลักเกณฑ์การเข้าใช้สอยทรัพยากรน้ าสาธารณะ (บึงบอระเพ็ด) จังหวัดนครสวรรค์  
เพื่อการท านาและการเพาะปลูกพืชอื่น 

พ.ศ. .... 
   

 
โดยท่ีเป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์การเข้าใช้สอยทรัพยากรน้ าสาธารณะ(บึงบอระเพ็ด) 
 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. ๒๕๖๑ อธิบดี

กรมชลประทานจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 
 
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมชลประทาน เรื่อง หลักเกณฑ์การเข้าใช้สอยทรัพยากรน้ าสาธารณะ

(บึงบอระเพ็ด) จังหวัดนครสววรค์ เพื่อการท านาและการเพาะปลูกพืชอื่น พ.ศ. ....” 
 
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
 
ข้อ ๓ การเข้าใช้สอยเพื่อการท านาและการเพาะปลูกพืชอื่น ในพื้นท่ีทรัพยากรน้ าสาธารณะ (บึงบอระเพ็ด) 

ให้ด าเนินการในเขตพื้นท่ีท่ี ๑ พื้นท่ีท่ี ๒ และพื้นท่ีท่ี ๓ ภายในแนวเขตตามแผนท่ีท้ายระเบียบนี้ และให้ปฏิบัติ
ตามปฏิทินการปลูกพืช ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(๑) พื้นท่ีท่ี ๑ เป็นพื้นท่ีท่ีอยู่ในระดับ +๒๔ เมตรจากระดับน้ าทะเลปานกลางและพื้นท่ีเขตห้ามล่า 
ท่ีทับซ้อนในขอบเขตบึงบอระเพ็ด ในท้องท่ีอ าเภอชุมแสง อ าเภอท่าตะโก อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัด
นครสวรรค์ ซึ่งมีสภาพเป็นพื้นท่ีระดับน้ าท่วมถึงหรือพื้นท่ีลุ่มต่ า สามารถท านาได้ปีละสองครั้ง โดยปรับเปล่ียนเวลา
การปลูกพืชของเกษตรกรให้เริ่มการปลูกครั้งท่ีหนึ่งในช่วงกลางเดือนมกราคม และเริ่มเก็บเกี่ยวในสัปดาห์สุดท้าย
ของเดือนเมษายนของทุกปี และครั้งท่ีสองให้เริ่มการปลูกในสัปดาห์ท่ีสองของเดือนพฤษภาคม และเริ่มเก็บเกี่ยว
ในช่วงกลางเดือนสิงหาคมของทุกปี ส าหรับการเพาะปลูกพืชอื่นสามารถด าเนินการได้ตามช่วงเวลาท่ีเหมาะสมกับ
การเพาะปลูกแต่ละประเภท 

(๒) พื้นท่ีท่ี ๒ เป็นพื้นท่ีส่วนท่ีถัดจากเขตพื้นท่ีท่ี ๑ ถึงขอบเขตบึงบอระเพ็ด จากด้านทิศเหนือของ
พื้นท่ีท่ี ๑ ในท้องท่ีต าบลทับกฤช อ าเภอชุมแสง และด้านทิศตะวันออกของพื้นท่ีท่ี ๑ ในท้องท่ีต าบลพนมเศษ 
และต าบลวังมหากร อ าเภอท่าตะโก อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ สามารถท านาได้ปีละสองครั้ง 
โดยปรับเปล่ียนเวลาการปลูกพืชของเกษตรกรให้เริ่มการปลูกครั้งท่ีหนึ่งในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤศจิกายน
ปีก่อนหน้า และเริ่มเก็บเกี่ยวในช่วงส้ินเดือนกุมภาพันธ์ปีถัดไป และครั้งท่ีสองให้เริ่มการปลูกในช่วงกลางเดือน
มีนาคมและเริ่มเก็บเกี่ยวในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมิถุนายนปีถัดไป  ส าหรับการเพาะปลูกพืชอื่นสามารถ
ด าเนินการได้ตามช่วงเวลาท่ีเหมาะสมกับการเพาะปลูกแต่ละประเภท 
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(๓) พื้นท่ีท่ี ๓ เป็นพื้นท่ีส่วนท่ีถัดจากเขตพื้นท่ีท่ี ๒ ถัดไปจากขอบเขตของบึงบอระเพ็ดจรดเขตสันปันน้ า
ลุ่มน้ าบึงบอระเพ็ด ในท้องท่ีอ าเภอไพศาลี อ าเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ อ าเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 
อ าเภอชนแดน อ าเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ และอ าเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี สามารถท าการเกษตร
ได้ตามฤดูกาลโดยไม่มีการใช้น้ าจากบึงบอระเพ็ด และให้เน้นการท าการเกษตรท่ีอนุรักษ์ดินและน้ ารวมถึง
เกษตรอินทรีย์ 

 
 

ประกาศ ณ   พ.ศ. …. 
 
 

อธิบดีกรมชลประทาน 
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(ตัวอย่าง) 

แผนท่ีท้ายระเบียบกรมชลประทาน 
เรื่อง หลักเกณฑ์การเข้าใช้สอยทรัพยากรน้ าสาธารณะ (บึงบอระเพ็ด) จังหวัดนครสวรรค์ 

เพื่อการท านาและการเพาะปลูกพืชอื่น 
พ.ศ. .... 
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บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระส าคัญ 
ร่างระเบียบกรมชลประทาน เร่ือง ก าหนดหลักเกณฑ์การเข้าใช้สอยทรัพยากรน  าสาธารณะ (บึงบอระเพ็ด) 

จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. .... 
  

 
1. เหตุผลและความจ าเป็น 
 เมื่อมีการก าหนดให้หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมดูแล
และบ ารุงรักษาทรัพยากรน้ าสาธารณะแห่งใดแห่งหนึ่ง มาตรา 6 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า
แห่งชาติ พ.ศ. 2561 ให้อ านาจหน่วยงานผู้รับผิดชอบดังกล่าวสามารถออกระเบียบหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อ
ก าหนดหลักเกณฑ์การเข้าใช้สอยทรัพยากรน้ าสาธารณะส าหรับกิจกรรมท่ีนอกเหนือไปจากท่ีก าหนดไว้ตาม
หมวด 4 การจัดสรรน้ าและการใช้น้ า แห่งพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ าฯ ได้ เพื่อใหห้น่วยงานของรัฐหรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าวสามารถก าหนดหลักเกณฑ์การเข้าใช้สอยทรัพยากรน้ าสาธารณะนั้นเพื่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างสมดุลและยั่งยืน  ท้ังนี้ ตามกรอบแนวทางท่ีคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ
ก าหนด 
 
2. สาระส าคัญของร่างระเบียบ 
 ร่างระเบียบนี้ เป็นตัวอย่างท่ีหน่วยงานผู้รับผิดชอบจะน าไปใช้เป็นแนวทางส าหรับการก าหนดระเบียบ 
ในเรื่องอื่นๆ ต่อไปในอนาคต ซึ่งตัวอย่างท่ีหยิบยกมาในครั้งนี้ เป็นกรณีของการก าหนดหลักเกณฑ์ส าหรับการเข้าใช้
สอยเพื่อการท านาและการเพาะปลูกพืชอื่น ในพื้นท่ีทรัพยากรน้ าสาธารณะ (บึงบอระเพ็ด) โดยก าหนดให้
ด าเนินการในเขตพื้นท่ีท่ีก าหนดและการก าหนดให้ปฏิบัติตามปฏิทินการปลูกพืชในเขตพื้นท่ีดังกล่าว  
ซึ่งประกอบไปด้วยเนื้อหารวม 3 ข้อ โดยมีแผนท่ีแนบท้ายระเบียบนี้ (การก าหนดหลักเกณฑ์เรื่องอื่นๆ อาจไม่
จ าเป็นต้องก าหนดเป็นแผนท่ีท้ายระเบียบเสมอไป  ท้ังนี้ ขึ้นอยู่กับสาระส าคัญและเนื้อหาของระเบียบนั้น  
ว่าเป็นการก าหนดหลักเกณฑ์การใช้สอยทรัพยากรน้ าสาธารณะในเรื่องใด ซึ่งจะต้องพิจารณาก าหนดเนื้อหา
เป็นเรื่องๆ ไป) มีสาระส าคัญโดยสรุปดังนี้ 

 2.1 ช่ือของระเบียบและวันใช้บังคับ (ร่างข้อ 1 และร่างข้อ 2) 
 ก าหนดช่ือของระเบียบและวันใช้บังคับให้ชัดเจนและสอดคล้องกับเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในมาตรา 5 
วรรคสาม และมาตรา 6 วรรคส่ี แห่งพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ าฯ ท่ีก าหนดให้ระเบียบตามมาตรา 6 วรรคสาม
นั้นเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

 2.2 ก าหนดหลักเกณฑ์ส าหรับการเข้าใช้สอยทรัพยากรน้ าสาธารณะ (ร่างข้อ 3) 
 ตัวอย่างของร่างระเบียบนี้ เป็นกรณีของการก าหนดหลักเกณฑ์ส าหรับการเข้าใช้สอยเพื่อการท านาและ
การเพาะปลูกพืชอื่นในพื้นท่ีทรัพยากรน้ าสาธารณะ (บึงบอระเพ็ด) โดยก าหนดให้ด าเนินการในเขตพื้นท่ีท่ี
ก าหนดแบ่งออกเป็นสามพื้นท่ี โดยมีการบรรยายขอบเขตพื้นท่ีการปกครองในแต่ละพื้นท่ีให้ชัดเจน ประกอบ
กับแนวเขตตามท่ีปรากฏในแผนท่ีท้ายระเบียบ และก าหนดให้ปฏิบัติตามปฏิทินการปลูกพืชในเขตพื้นท่ีดังกล่าว 
เพื่อให้ทราบว่าในพื้นท่ีใดสามารถใช้สอยทรัพยากรน้ าสาธารณะได้เพียงไร (น าข้อมูลตัวอย่างมาจากรายงานสรุป
แผนหลักการพัฒนาและฟื้นฟูบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ของส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ) 
 อย่างไรก็ดี กรมชลประทาน (หรือหน่วยงานผู้รับผิดชอบอื่น) อาจก าหนดหลักเกณฑ์ส าหรับการเข้าใช้สอย
ในกิจกรรมอื่นๆ เป็นระเบียบอีกฉบับหนึ่งด้วยก็ได้ เช่น  
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 -การก าหนดหลักเกณฑ์ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมท่ีเกี่ยวกับการท้ิงหรือก าจัดวัตถุปนเปื้อนลงใน
แหล่งทรัพยากรน้ าสาธารณะ 
 -การก าหนดหลักเกณฑ์ส าหรับการท าประมงในทรัพยากรน้ าสาธารณะ 
 -การก าหนดหลักเกณฑ์ส าหรับกิจกรรมใดๆ ท่ีอาจเป็นการเปล่ียนแปลงสภาพทางภูมิศาสตร์หรือ
ปริมาณน้ าในแหล่งทรัพยากรน้ าสาธารณะ 
 -การก าหนดหลักเกณฑ์ส าหรับกิจกรรมสันทนาการ เป็นต้น 

 2.3 แผนท่ีท้ายระเบียบ (ตัวอย่างตามร่างระเบียบนี้) 
 กรณีท่ีเนื้อหาของระเบียบมีการก าหนดเขตพื้นท่ี นอกเหนือไปจากการบรรยายท้องท่ีการปกครองเพื่อ
แสดงแนวเขตไว้ในเนื้อหาของร่างระเบียบแล้ว จ าเป็นต้องแสดงแนวเขตเป็นแผนท่ีท้ายระเบียบ ท้ังนี้ เพื่อให้ผู้ท่ี
อยู่ภายใต้บังคับระเบียบนี้ (เกษตรกร) ได้ทราบถึงเขตพื้นท่ีท่ีระเบียบมีผลบังคับให้ต้องปฏิบัติตามปฏิทินการ
ปลูกพืชในเขตพื้นท่ีดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง อย่างไรก็ดี ดังท่ีกล่าวมาข้างต้นว่า การก าหนดหลักเกณฑ์เรื่องอื่นๆ 
อาจไม่จ าเป็นต้องก าหนดเป็นแผนท่ีท้ายระเบียบเสมอไป ท้ังนี้ ขึ้นอยู่กับสาระส าคัญและเนื้อหาของระเบียบนั้น
ว่าเป็นการก าหนดหลักเกณฑ์การใช้สอยทรัพยากรน้ าสาธารณะในเรื่องใด ซึ่งจะต้องพิจารณาก าหนดเนื้อหา
เป็นเรื่องๆ ไป  อย่างไรก็ดี ตัวอย่างแผนท่ีท้ายระเบียบท่ีเสนอมานี้ เป็นการน าข้อมูลภาพมาจากรายงานสรุป
แผนหลักการพัฒนาและฟื้นฟูบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ของส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ เพื่อเป็น
ตัวอย่างในการก าหนดเนื้อของร่างระเบียบเท่านั้น ซึ่งหากจะมีการประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมาย การจัดท า
แผนท่ีท้ายระเบียบจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานการจัดท าแผนท่ีซึ่งจะต้องมีรายละเอียดและองค์ประกอบของ
แผนท่ีครบถ้วน เช่น 
  2.3.1 ช่ือระเบียบ 
  2.3.2 เส้นกั้นระหว่างช่ือระเบียบและมาตราส่วนแผนท่ี 
  2.3.3 การแสดงระยะความกว้างหรือความยาว มาตราส่วน บาร์สเกล 
  2.3.4 การแสดงแนวเขตท้องท่ีการปกครอง เช่น เขตต าบล เขตอ าเภอ เขตจังหวัด 
  2.3.5 การแสดงแนวเขตท่ีระเบียบนี้ก าหนด เช่น แนวเขตพื้นท่ีท่ี 1 พื้นท่ีท่ี 2 และพื้นท่ีท่ี 3 เป็นต้น 
  2.3.6 การแสดงจุดยึดโยงในแผนท่ี เช่น ถนน คลอง แม่น้ า วัด โรงเรียน หรือสะพาน เป็นต้น 
  2.3.7 รายละเอียดอื่นๆ ของแผนท่ีท่ีจ าเป็น เช่น เลขพิกัด เส้นบอกพิกัด หรือสัญลักษณ์การก ากับ
ทิศ เป็นต้น 
  2.3.8 เครื่องหมายและค าอธิบายเครื่องหมาย 
  2.3.9 ช่ือ สกุล ต าแหน่ง และลายมือช่ือของผู้มีอ านาจลงนาม 
  เป็นต้น 
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ร่างประกาศก าหนดผังน้ า (มาตรา 17(5)) 

เอกสารหมายเลข 22 
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(ตัวอย่าง) 
 

ร่าง 
ประกาศคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ 

เรื่อง ก าหนดผังน้ าลุ่มน้ าเพชรบุรี เป็นผังน้ าตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  

 
โดยท่ีคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติได้พิจารณาให้ความเห็นชอบผังน้ าตามท่ีส านักงานทรัพยากรน้ า

แห่งชาติเสนอ จึงสมควรประกาศก าหนดผังน้ าเพื่อประโยชน์ส าหรับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าและการใช้
ประโยชน์ท่ีดินในระบบทางน้ าตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๗(๕) แห่งพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ .ศ. ๒๕๖๑ 

คณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ  จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 
 
ข้อ ๑  ให้ผังน้ าลุ่มน้ าเพชรบุรี ตามแผนผังแนบท้ายประกาศนี้ เป็นผังน้ าตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 
 

ประกาศ ณ วันท่ี พ.ศ. .... 
 
 

นายกรัฐมนตรี 
ประธานกรรมการทรพัยากรน้ าแห่งชาติ 
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(ตัวอย่าง) 
 

ผังน  าลุ่มน  าเพชรบุรี 
ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน  า พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระส าคัญ 
ร่างประกาศคณะกรรมการทรัพยากรน  าแห่งชาติ 

เร่ือง ก าหนดผังน  าลุ่มน  าเพชรบุรี เป็นผังน  าตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน  า พ.ศ. 2561 
  

 
1. เหตุผลและความจ าเป็น 
 พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ าแห่งชาติก าหนดให้ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติจัดท าผังน้ าโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าและการใช้ประโยชน์ท่ีดินในระบบทางน้ าท้ังใน
ภาวะปกติและในภาวะน้ าแล้งหรือน้ าท่วมตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ .ศ. 2561 โดยให้เสนอต่อ
คณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบตามมาตรา 23(3) ซึ่งเมื่อคณะกรรมการ
ทรัพยากรน้ าแห่งชาติได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วตามมาตรา 17(5) ให้ประกาศก าหนดผังน้ าดังกล่าวใน
ราชกิจจานุเบกษา จึงจ าเป็นต้องออกประกาศนี้ 
 
2. สาระส าคัญ 
 ร่างประกาศนี้ เป็นตัวอย่างของการก าหนดผังน้ า โดยน าแผนท่ีโครงข่ายลุ่มน้ าเพชรบุรี (จากรายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์ เรื่อง แนวทางการจัดท าแผนท่ีโครงข่ายน้ าและการกระจายน้ าของกลุ่มลุ่มน้ าภาคตะวันออกและ
ภาคใต้ ของส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)) มาเป็นตัวอย่างในการก าหนดให้เป็นผังน้ าตาม
พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. 2561 ซึ่งจะสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางส าหรับการก าหนดผังน้ าในลุ่มน้ าอื่นๆ 
ต่อไปในอนาคต ซึ่งประกอบไปด้วยเนื้อหารวม 2 ข้อ โดยมีแผนผังแนบท้ายประกาศนี้ มีสาระส าคัญโดยสรุปดังนี้ 

 2.1 ก าหนดให้ผังน้ าเป็นผังน้ า (ร่างข้อ 1) 
 การก าหนดผังน้ าตามร่างประกาศนี้ จะก าหนดสาระส าคัญสองส่วนคือ  
  2.1.1 ส่วนเนื้อหาของประกาศท่ีจะระบุว่า ผังน้ าในลุ่มน้ าใดเป็นผังน้ าตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า 
พ.ศ. 2561 โดยให้มีรายละเอียดตามแผนท่ีหรือแผนผังแนบท้ายประกาศ 
  2.1.2 ส่วนของแผนท่ีหรือแผนผังแนบท้ายประกาศ ก็ให้เป็นรายละเอียดท่ีส านักงานทรัพยากรน้ า
แห่งชาติสามารถก าหนดรายละเอียดแผนท่ีหรือแผนผังน้ าและรายละเอียดประกอบแผนท่ีหรือแผนผังน้ าได้ตาม
มาตรฐานการจัดท าผังน้ าท่ีส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติถือปฏิบัติ 

 2.2 วันใช้บังคับ (ร่างข้อ 2) 
 ก าหนดวันใช้บังคับให้ชัดเจนและสอดคล้องกับเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในมาตรา 5 วรรคสาม แห่ง
พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ าฯ ท่ีก าหนดให้ประกาศนั้นเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
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ร่างประกาศแบบของบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าท่ี (มาตรา 81 วรรคสอง) 

เอกสารหมายเลข 23 
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ร่าง 
ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี 

เรื่อง ก าหนดแบบบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าท่ี 
ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๘๑ วรรคสอ  แห่งพระราชบัญญัติ
ทรัพยากรน้ า พ.ศ. ๒๕๖๑ นายก    น   ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 

 
ข้อ ๑ บัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. ๒๕๖๑ ท่ีแต่งต้ังโดย

นายกรัฐมนตรี ให้เป็นไปตามแบบแนบท้ายประกาศนี้ 
 
ข้อ ๒ ให้บุคคลต่อไปนี้ เป็นผู้ออกบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 
(๑) นายกรัฐมนตรี ส าหรับพนักงานเจ้าหน้าท่ีซึ่งด ารงต าแหน่งเลขาธิการส านักงานทรัพยากรน้ า

แห่งชาติหรือรองเลขาธิการส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ 
(๒) เลขาธิการส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ ส าหรับพนักงานเจ้าหน้าท่ีในสังกัดส านักงานทรัพยากรน้ า

แห่งชาติ 
 
ข้อ ๓ ให้ผู้ได้รับแต่งต้ังเป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. ๒๕๖๑ ยื่นค าขอ

มีบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าท่ี พร้อมแนบรูปถ่ายจ านวนสองรูป และส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ
ท่ีรับรองส าเนาถูกต้อง ยื่นต่อผู้มีอ านาจออกบัตรประจ าตัว ตามข้อ ๒ 

รูปถ่ายตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้รูปถ่ายซึ่งถ่ายไว้ไม่เกินหกเดือนก่อนวันยื่นค าขอมีบัตรประจ าตัวพนักงาน
เจ้าหน้าท่ี ขนาด ๒.๕ x ๓.๐ เซนติเมตร ครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาสีเข้ม แต่งเครื่องแบบปกติขาวหรือ
เครื่องแบบปฏิบัติราชการ 

ค าขอมบีัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าท่ี ให้เป็นไปตามแบบแนบท้ายประกาศนี้ 
 
ข้อ ๔ บัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามประกาศนี้ มีอายุห้าปีนับแต่วันออกบัตร 
 
ข้อ ๕ ป  กา น                       น    าก  น   กา  น า ก   าน   ก า   น  น   

 
 

ประกาศ ณ วันท่ี พ.ศ. .... 
 
 

นายกรัฐมนตรี 
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แบบบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าท่ี 
ท้ายประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ก าหนดแบบบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าท่ี 

ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  

 
(ด้านหน้า) 

 
 
 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 

(ด้านหลัง) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
หมายเหตุ    (๑) สังกัด เช่น กองบริหารจัดการลุ่มน้ า, ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติภาค............ 

(๒) ประทับตราครุฑสีแดง 

(๒) 

๕.๔ ซม. 

๘.๔ ซม. 

(๑) 

๕.๔ ซม. 

                             
   รูปถ่ายขนาด 

   ๒.๕ x ๓ ซม. 
 
 
 

ชื่อ....................................................................... 
ต าแหน่ง.............................................................. 
สังกัด................................................................... 
เลขประจ าตัวประชาชน....................................... 
เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัต ิ
ทรัพยากรน้ า พ.ศ. ๒๕๖๑ 
                      
                      .......................................  
                  ต าแหน่ง ............................ 
                                ผู้ออกบัตร 

...................... 
ลายมือชื่อผู้ถือบัตร 

๘.๔ ซม. 

 
 

 
บัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ 

ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

เลขที่............../................ 
วันออกบัตร........../........./......... 
บัตรหมดอายุ......./........./.......... 
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ค าขอมีบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าท่ี 
ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
 

เขียนท่ี................................................. 
วันท่ี............เดือน............................พ.ศ. ......................... 

ข้าพเจ้า....................................................... ...................................................... ......................... 
หมายเลขประจ าตัวประชาชน...............................................................................................................  
ท่ีอยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้.......................................................................................................................... 
................................................................................................................ หมายเลขโทรศัพท์................................ 
รับราชการต าแหน่ง/พนักงานราชการต าแหน่ง............................................................................................ 
ระดับ................................................... กอง/ส านัก.............................................. กรม.............................................................  
กระทรวง............................................................ ต้ังแต่วันท่ี............................................................. ขอยื่นค าขอ 
ต่อนายกรัฐมนตรี/เลขาธิการส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ เพื่อขอมีบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าท่ีตาม
พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. ๒๕๖๑  ท้ังนี้ ได้แนบรูปถ่ายจ านวนสองรูปและส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐท่ีรับรองส าเนาถูกต้องมาพร้อมกับค าขอนี้แล้ว 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 
 

(ลายมือช่ือ)....................................................ผู้ยื่นค าขอ 
(...............................................) 
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ร่าง 
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

เรื่อง ก าหนดแบบบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าท่ี 
ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๘๑ วรรคสอ  แห่งพระราชบัญญัติ
ทรัพยากรน้ า พ.ศ. ๒๕๖๑  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 

 
ข้อ ๑ บัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. ๒๕๖๑ ท่ีแต่งต้ังโดย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เปน็ไปตามแบบแนบท้ายประกาศนี้ 
 
ข้อ ๒ ให ้ ัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้ออกบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าท่ีตาม

พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. ๒๕๖๑ ส าหรับพนักงานเจ้าหน้าท่ีในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
ข้อ ๓ ให้ผู้ได้รับแต่งต้ังเป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. ๒๕๖๑ ยื่นค าขอ

มีบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าท่ี พร้อมแนบรูปถ่ายจ านวนสองรูป และส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ
ท่ีรับรองส าเนาถูกต้อง ยื่นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

รูปถ่ายตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้รูปถ่ายซึ่งถ่ายไว้ไม่เกินหกเดือนก่อนวันยื่นค าขอมีบัตรประจ าตัวพนักงาน
เจ้าหน้าท่ี ขนาด ๒.๕ x ๓.๐ เซนติเมตร ครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาสีเข้ม แต่งเครื่องแบบปกติขาวหรือ
เครื่องแบบปฏิบัติราชการ 

ค าขอมบีัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าท่ี ให้เป็นไปตามแบบแนบท้ายประกาศนี้ 
 
ข้อ ๔ บัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามประกาศนี้มีอายุห้าปีนับแต่วันออกบัตร 
 
ข้อ ๕ ป  กา น                       น    าก  น   กา  น า ก   าน   ก า   น  น   

 
 

ประกาศ ณ วันท่ี พ.ศ. .... 
 
 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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แบบบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าท่ี 
ท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก าหนดแบบบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าท่ี 

ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  

 
(ด้านหน้า) 

 
 
 

 
   

 
 
 
 
 
 
 

(ด้านหลัง) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
หมายเหตุ    (๑) สังกัด เช่น กอง/ ส านัก/ ฝ่าย, กรม  

(๒) ประทับตราครุฑสีแดง 

(๒) 

๕.๔ ซม. 

๘.๔ ซม. 

(๑) 

๕.๔ ซม. 

                             
   รูปถ่ายขนาด 

   ๒.๕ x ๓ ซม. 
 
 
 

ชื่อ........................................................................ 
ต าแหน่ง............................................................... 
สังกัด.................................................................... 
เลขประจ าตัวประชาชน....................................... 
เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัต ิ
ทรัพยากรน้ า พ.ศ. ๒๕๖๑ 
                      
          .......................................  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
                   ผู้ออกบัตร 

...................... 
ลายมือชื่อผู้ถือบัตร 

๘.๔ ซม. 

 
 

 
บัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ 

ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

เลขที่............../................ 
วันออกบัตร........../........./......... 
บัตรหมดอายุ......./........./.......... 
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ค าขอมีบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าท่ี 
ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
 

เขียนท่ี................................................. 
วันท่ี............เดือน............................พ.ศ. ......................... 

ข้าพเจ้า....................................................... ........................................................... .................... 
หมายเลขประจ าตัวประชาชน...............................................................................................................  
ท่ีอยู่ปัจจุบนัท่ีสามารถติดต่อได้.......................................................................................................................... 
................................................................................................................ หมายเลขโทรศัพท์................................
รับราชการต าแหน่ง/พนักงานราชการต าแหน่ง............................................................................................ 
ระดับ................................................... กอง/ส านัก.............................................. กรม.............................................................  
กระทรวง............................................................ ต้ังแต่วันท่ี............................................................. ขอยื่นค าขอ 
ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อขอมีบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติ
ทรัพยากรน้ า พ.ศ. ๒๕๖๑  ท้ังนี้ ได้แนบรูปถ่ายจ านวนสองรูปและส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีรับรอง
ส าเนาถูกต้องมาพร้อมกับค าขอนี้แล้ว 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 
 

(ลายมือช่ือ)....................................................ผู้ยื่นค าขอ 
(...............................................) 
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ร่าง 
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
เรื่อง ก าหนดแบบบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าท่ี 

ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  

 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๘๑ วรรคสอ  แห่งพระราชบัญญัติ

ทรัพยากรน้ า พ.ศ. ๒๕๖๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมออกประกาศไว้ 
ดังต่อไปนี้ 

 
ข้อ ๑ บัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. ๒๕๖๑ ท่ีแต่งต้ังโดย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ให้เป็นไปตามแบบแนบท้ายประกาศนี้ 
 
ข้อ ๒ ให้  ัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เป็นผู้ออกบัตรประจ าตัว

พนักงานเจ้าหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. ๒๕๖๑ ส าหรับพนักงานเจ้าหน้าท่ีในสังกัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 
ข้อ ๓ ให้ผู้ได้รับแต่งต้ังเป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. ๒๕๖๑ ยื่นค าขอ

มีบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าท่ี พร้อมแนบรูปถ่ายจ านวนสองรูป และส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ
ท่ีรับรองส าเนาถูกต้อง ยื่นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

รูปถ่ายตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้รูปถ่ายซึ่งถ่ายไว้ไม่เกินหกเดือนก่อนวันยื่นค าขอมีบัตรประจ าตัวพนักงาน
เจ้าหน้าท่ี ขนาด ๒.๕ x ๓.๐ เซนติเมตร ครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาสีเข้ม แต่งเครื่องแบบปกติขาวหรือ
เครื่องแบบปฏิบัติราชการ 

ค าขอมบีัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าท่ี ให้เป็นไปตามแบบแนบท้ายประกาศนี้ 
 
ข้อ ๔ บัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามประกาศนี้ มีอายุห้าปีนับแต่วันออกบัตร 
 
ข้อ ๕ ป  กา น                       น    าก  น   กา  น า ก   าน   ก า   น  น   
 
 

ประกาศ ณ วันท่ี พ.ศ. .... 
 
 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
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แบบบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าท่ี 
ท้ายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  

เรื่อง ก าหนดแบบบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าท่ี 
ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  
 

(ด้านหน้า) 
 
 
 

 
   

 
 
 
 
 
 
 

(ด้านหลัง) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 

 
 
หมายเหตุ    (๑) สังกัด เช่น กอง/ ส านัก/ ฝ่าย, กรม  

(๒) ประทับตราครุฑสีแดง 

(๒) 

๕.๔ ซม. 

๘.๔ ซม. 

(๑) 

๕.๔ ซม. 

                             
   รูปถ่ายขนาด 

   ๒.๕ x ๓ ซม. 
 
 
 

ชื่อ........................................................................ 

ต าแหน่ง............................................................... 
สังกัด.................................................................... 
เลขประจ าตัวประชาชน....................................... 

เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ 
ทรัพยากรน้ า พ.ศ. ๒๕๖๑ 

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

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

                          ผู้ออกบัตร 

...................... 
ลายมือชื่อผู้ถือบัตร 

๘.๔ ซม. 

 
 

 
บัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ 

ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

เลขที่............../................ 
วันออกบัตร........../........./......... 
บัตรหมดอายุ......./........./.......... 
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ค าขอมีบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าท่ี 
ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
 

เขียนท่ี................................................. 
วันท่ี............เดือน............................พ.ศ. ......................... 

ข้าพเจ้า....................................................... ................................ ............................................... 
หมายเลขประจ าตัวประชาชน...............................................................................................................  
ท่ีอยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้.......................................................................................................................... 
................................................................................................................ หมายเลขโทรศัพท์................................  
รับราชการต าแหน่ง/พนักงานราชการต าแหน่ง............................................................................................ 
ระดับ................................................... กอง/ส านัก.............................................. กรม.............................................................  
กระทรวง............................................................ ต้ังแต่วันท่ี............................................................. ขอยื่นค าขอ 
ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เพื่อขอมีบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าท่ีตาม
พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. ๒๕๖๑  ท้ังนี้ ได้แนบรูปถ่ายจ านวนสองรูปและส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐท่ีรับรองส าเนาถูกต้องมาพร้อมกับค าขอนี้แล้ว 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 
 

(ลายมือช่ือ)....................................................ผู้ยื่นค าขอ 
(...............................................) 
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ร่าง 
ประกาศกระทรวงมหาดไทย 

เรื่อง ก าหนดแบบบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าท่ี 
ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๘๑ วรรคสอ  แห่งพระราชบัญญัติ
ทรัพยากรน้ า พ.ศ. ๒๕๖๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 

 
ข้อ ๑ บัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. ๒๕๖๑ ท่ีแต่งต้ังโดย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ใหเ้ป็นไปตามแบบแนบท้ายประกาศนี้ 
 
ข้อ ๒ ให้  ัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ออกบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าท่ีตาม

พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. ๒๕๖๑ ส าหรับพนักงานเจ้าหน้าท่ีในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 
 
ข้อ ๓ ให้ผู้ได้รับแต่งต้ังเป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. ๒๕๖๑ ยื่นค าขอ

มีบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าท่ี พร้อมแนบรูปถ่ายจ านวนสองรูป และส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ
ท่ีรับรองส าเนาถูกต้อง ยื่นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

รูปถ่ายตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้รูปถ่ายซึ่งถ่ายไว้ไม่เกินหกเดือนก่อนวันยื่นค าขอมีบัตรประจ าตัวพนักงาน
เจ้าหน้าท่ี ขนาด ๒.๕ x ๓.๐ เซนติเมตร ครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาสีเข้ม แต่งเครื่องแบบปกติขาว
หรือเครื่องแบบปฏิบัติราชการ 

ค าขอมบีัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าท่ี ให้เป็นไปตามแบบแนบท้ายประกาศนี้ 
 
ข้อ ๔ บัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามประกาศนี้ มีอายุห้าปีนับแต่วันออกบัตร 
 
ข้อ ๕ ป  กา น                       น    าก  น   กา  น า ก   าน   ก า   น  น   
 
 

ประกาศ ณ วันท่ี พ.ศ. .... 
 
 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
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แบบบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าท่ี 
ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ก าหนดแบบบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าท่ี 

ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  

 
(ด้านหน้า) 

 
 
 

 
   

 
 
 
 
 
 
 

(ด้านหลัง) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
หมายเหตุ    (๑) สังกัด เช่น กอง/ ส านัก/ ฝ่าย, กรม  

(๒) ประทับตราครุฑสีแดง 

(๒) 

๕.๔ ซม. 

๘.๔ ซม. 

(๑) 

๕.๔ ซม. 

                             
   รูปถ่ายขนาด 

   ๒.๕ x ๓ ซม. 
 
 
 

ชื่อ....................................................................... 
ต าแหน่ง............................................................... 
สังกัด................................................................... 
เลขประจ าตัวประชาชน....................................... 
เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัต ิ
ทรัพยากรน้ า พ.ศ. ๒๕๖๑ 
                      
          .......................................  
    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
                   ผู้ออกบัตร 

...................... 
ลายมือชื่อผู้ถือบัตร 

๘.๔ ซม. 

 
 

 
บัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ 

ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

เลขที่............../................ 
วันออกบัตร........../........./......... 
บัตรหมดอายุ......./........./.......... 
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ค าขอมีบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าท่ี 
ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
 

เขียนท่ี................................................. 
วันท่ี............เดือน............................พ.ศ. ......................... 

ข้าพเจ้า....................................................... ........................................................... .................... 
หมายเลขประจ าตัวประชาชน...............................................................................................................  
ท่ีอยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้.......................................................................................................................... 
................................................................................................................ หมายเลขโทรศัพท์................................ 
รับราชการต าแหน่ง/พนักงานราชการต าแหน่ง............................................................................................ 
ระดับ................................................... กอง/ส านัก.............................................. กรม.............................................................  
กระทรวง............................................................ ต้ังแต่วันท่ี............................................................. ขอยื่นค าขอ 
ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อขอมีบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ท้ังนี้ ได้แนบรูปถ่ายจ านวนสองรูปและส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีรับรองส าเนาถูกต้อง 
มาพร้อมกับค าขอนี้แล้ว 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 
 

(ลายมือช่ือ)....................................................ผู้ยื่นค าขอ 
(...............................................) 
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บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระส าคัญ 
ร่างประกาศ...(ส านักนายกรัฐมนตรี/กระทรวงเกษตรและสหกรณ์/ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/กระทรวงมหาดไทย) 

เร่ือง ก าหนดแบบบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหนา้ที่ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน  า พ.ศ. 2561 
  

 
1. เหตุผลและความจ าเป็น 
 ในการปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. 2561 มาตรา 81 
ก าหนดให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีต้องแสดงบัตรประจ าตัวต่อผู้ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องนั้นรับทราบและอ านวย
ความสะดวกแก่การปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าวตามสมควร ซึ่งการแต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าท่ีนั้นมาตรา 5 วรรคหนึ่ง
ก าหนดให้เป็นอ านาจของนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่ีจะแต่งต้ังข้าราชการในสังกัดของตน
เป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ีเพื่อปฏิบัติหน้าท่ีในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับหน้าท่ีและอ านาจของตน และโดยท่ีมาตรา 81  
วรรคสอง ก าหนดให้บัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าท่ีให้เป็นไปตามแบบท่ีนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม หรือรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย แล้วแต่กรณี ประกาศก าหนด ดังนั้น เพื่อให้การออกบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าท่ีของ
หน่วยงานต่างๆ มีรูปแบบเป็นไปอย่างเดียวกัน จึงจ าเป็นต้องออกประกาศท้ัง 4 ฉบับท้ังนี้ 
 
2. สาระส าคัญ 
 ร่างประกาศท้ัง 4 ฉบับนี้มีหลักการส าคัญและรายละเอียดของเนื้อหาเป็นอย่างเดียวกัน โดยมีความแตกต่าง
เฉพาะเนื้อหาท่ีเกี่ยวกับผู้มีอ านาจออกบัตรให้เป็นไปตามอ านาจของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีท่ีเป็นผู้บังคับบัญชา 
โดยจะประกอบไปด้วยเนื้อหารวม 5 ข้อ มีแบบบัตรและแบบค าขอแนบท้ายประกาศ มีสาระส าคัญโดยสรุปดังนี้ 

 2.1 แบบบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าท่ี (ร่างข้อ 1) 
 ก าหนดให้เป็นไปตามแบบท้ายประกาศ ซึ่งมีสาระส าคัญของบัตรประกอบด้วย  
  2.1.1 ด้านหน้าของบัตร มีตราครุฑและรายละเอียดเพื่อแสดงว่าเป็นบัตรประจ าตัวพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. 2561 เช่น เลขท่ีบัตร วันท่ีออกบัตร และวันท่ีบัตรหมดอายุ 
  2.1.2 ด้านหลังของบัตร เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับตัวบุคคลซึ่งได้รับแต่งต้ังเป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ี 
เช่น รูปถ่ายของพนักงานเจ้าหน้าท่ี ช่ือ ช่ือสกุล ต าแหน่ง สังกัด เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ลายมือช่ือผู้ถือ
บัตร และลายมือช่ือผู้มีอ านาจออกบัตร 

 2.2 ผู้มีอ านาจออกบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าท่ี (ร่างข้อ 2) 
 ก าหนดผู้มีอ านาจออกบัตรตามให้สอดคล้องกับอ านาจในการประกาศตามมาตรา 81 วรรคสอง โดย
ก าหนดให้ผู้มีอ านาจแต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามมาตรา 5 วรรคหนึ่ง เป็นผู้มีอ านาจออกบัตรส าหรับ
ข้าราชการในสังกัดของตน โดยในส่วนนี้จะแตกต่างเฉพาะกรณีของผู้มีอ านาจออกบัตรประจ าตัวพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีซึ่งเป็นข้าราชการในสังกัดส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติท่ีนายกรั ฐมนตรีใช้อ านาจแต่งต้ังเป็น
พนักงานเจ้าหน้าท่ีตามมาตรา 5 วรรคหนึ่งแล้ว ร่างข้อ 2 (2) ของร่างประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง 
ก าหนดแบบบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า  พ.ศ. 2561 จะก าหนดให้
เลขาธิการส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติเป็นผู้มีอ านาจออกบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าท่ีนั้น ท้ังนี้ เพื่อให้
เกิดความคล่องตัวในทางปฏิบัติยิ่งขึ้น 
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 2.3 ค าขอมีบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าท่ีและเอกสารประกอบค าขอ (ร่างข้อ 3) 
 ก าหนดให้ค าขอมีบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าท่ีเป็นไปตามแบบท่ีก าหนดท้ายประกาศ โดยมี
เอกสารประกอบค าขอได้แก่ รูปถ่ายซึ่งถ่ายไว้ไม่เกินหกเดือนก่อนวันยื่นค าขอมีบัตรประจ าตัวพนักงาน
เจ้าหน้าท่ี ขนาด 2.5 x 3.0 เซนติเมตร ครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาสีเข้ม แต่งเครื่องแบบปกติขาว
หรือเครื่องแบบปฏิบัติราชการจ านวนสองรูป และส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีรับรองส าเนาถูกต้อง
ยื่นต่อผู้มีอ านาจออกบัตรประจ าตัว 

 2.4 อายุของบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าท่ี (ร่างข้อ 4) 
 ก าหนดให้มีอายุห้าปีนับแต่วนท่ีออกบัตร 

 2.5 วันใช้บังคับ (ร่างข้อ 5) 
 ก าหนดวันใช้บังคับให้ชัดเจนและสอดคล้องกับเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในมาตรา  5 วรรคสาม แห่ง
พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ าฯ ท่ีก าหนดให้ประกาศนั้นเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

 2.6 เอกสารแนบท้ายประกาศ 
 ประกอบด้วย 
  2.6.1 แบบบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าท่ี 
  2.6.2 แบบค าขอมีบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. 2561 
 
 

  

 

 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ
 

บทที่ 2 แบบของประกำศ  
 

โครงกำรจ้ำงที่ปรึกษำจัดทำ้ร่ำงกฎหมำยล้ำดับรอง 2-1            ร่ำงกฎหมำยลำ้ดบัรองและแบบของประกำศ (งวดงำนที่ 2) 
(เฉพำะมำตรำเรง่ด่วน)  

บทที่ 2 
แบบของประกำศ 

 
 ในบทนี้ คณะที่ปรึกษาได้จัดท าแบบของประกาศ และหลักเกณฑ์ วิธีการ ซึ่งได้รับฟังความเห็นจาก 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง และได้ปรับแบบของประกาศ และหลักเกณฑ์ วิธีการ ที่ได้จากการประชุมรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน พร้อมทั้งบันทึกวิเคราะห์สรุปขอบเขตเนื้อหาสาระของแบบของประกาศ และหลักเกณฑ์ 
วิธีการ เพ่ือประกอบการน าเสนอตามมาตรา 57 และมาตรา 58 จ านวน 2 มาตรา ดังนี้ 
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โครงกำรจ้ำงที่ปรึกษำจัดทำ้ร่ำงกฎหมำยล้ำดับรอง 2-2            รำ่งกฎหมำยล้ำดับรองและแบบของประกำศ (งวดงำนที่ 2)  
(เฉพาะมาตราเรง่ด่วน)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ร่างประกาศคณะกรรมการลุ่มน้ า เรื่อง ก าหนดเขตภาวะน้ าแล้ง กิจการและปริมาณน้ า 
ที่กิจการนั้นสามารถใช้ได้ (มาตรา 57 วรรคหนึ่ง) 
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โครงกำรจ้ำงที่ปรึกษำจัดทำ้ร่ำงกฎหมำยล้ำดับรอง 2-3            รำ่งกฎหมำยล้ำดับรองและแบบของประกำศ (งวดงำนที่ 2)  
(เฉพาะมาตราเรง่ด่วน)  

ร่าง 
ประกาศคณะกรรมการลุ่มน้ า 

เรื่อง ก าหนดเขตภาวะน้ าแล้ง กิจการและปริมาณน้ าที่กิจการนั้นสามารถใช้ได้ 
พ.ศ. ....  

   
 

  โดยที่คณะกรรมการลุ่มน้ า... พิจารณาแล้วเห็นว่าปริมาณน้ า ปริมาณการไหลของน้ าหรือระดับน้ า
ลดลงอย่างต่อเนื่องในเขตพ้ืนที่... ของลุ่มน้ า... จนอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของประชาชน  
ในพ้ืนที่ ประกอบกับมีข้อมูลเพียงพอที่ชี้ได้ว่าจะเกิดภาวะน้ าแล้ง จึงจ าเป็นต้องก าหนดเขตภาวะน้ าแล้ง และ
กิจการที่สามารถใช้น้ าได้ในปริมาณที่เห็นสมควร เพ่ือให้ผู้ใช้น้ าในกิจการประเภทต่างๆ ได้ใช้น้ าในภาวะน้ าแล้ง
อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม  
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. ๒๕๖๑ 
คณะกรรมการลุ่มน้ าโดยความเห็นชอบของนายกรัฐมนตรี ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 
 
  ข้อ ๑ ให้เขตพ้ืนที่ในท้องที่ต าบล... ต าบล... อ าเภอ... ต าบล... ต าบล... อ าเภอ ... จังหวัด ... และ
ต าบล... อ าเภอ... จังหวัด... ภายในลุ่มน้ า... เป็นพ้ืนที่ที่ก าหนดให้เป็นเขตภาวะน้ าแล้ง  
 
  ข้อ ๒ ในพ้ืนที่ที่ก าหนดให้เป็นเขตภาวะน้ าแล้งตามประกาศนี้ ให้กิจการดังต่อไปนี้เป็นกิจการที่
เห็นสมควรจ ากัดปริมาณการใช้น้ า เพ่ือให้การใช้น้ าในช่วงที่เกิดภาวะน้ าแล้งเป็นไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า
มากที่สุด  
  (๑) เกษตรกรรม ในกรณีดังต่อไปนี้  
   (ก) การปลูกพืชไร่หรือการท าไร่ ประเภท... (คณะกรรมการลุ่มน้ าสามารถก าหนด
รายละเอียดได้เองตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ แต่หากไม่อาจจ ากัดปริมาณการใช้น้ าส าหรับกิจกรรม
ประเภทนี้ได้ ก็ไม่จ าเป็นต้องก าหนดกรณีนี้) 
   (ข) การปลูกพืชสวนหรือการท าสวน ประเภท... (คณะกรรมการลุ่มน้ าสามารถก าหนด
รายละเอียดได้เองตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ แต่หากไม่อาจจ ากัดปริมาณการใช้น้ าส าหรับกิจกรรม
ประเภทนี้ได้ ก็ไม่จ าเป็นต้องก าหนดกรณีนี้)  
   (ค) การปลูกไม้ผลหรือไม้ยืนต้น ประเภท... ที่ต้องใช้น้ าในปริมาณมากหรือต้องใช้น้ าในการ
เพาะปลูกต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน (คณะกรรมการลุ่มน้ าสามารถก าหนดรายละเอียดได้เองตามข้อเท็จจริง  
ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ เช่น การปลูกล าไยในภาคเหนือตอนบน การท าสวนทุเรียน การท าสวนส้ม ฯลฯ ซึ่งต้องใช้น้ า
ในปริมาณมากหรือต้องใช้น้ าในการเพาะปลูกต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน แต่หากไม่อาจจ ากัดปริมาณการใช้น้ า
เพ่ือการปลูกไม้ผลหรือไม้ยืนต้นดังกล่าวได้ ก็ไม่จ าเป็นต้องก าหนดกรณีนี้) 
   (ง) การปศุสัตว์ ประเภท...  
   (จ) การประมงหรือการเลี้ยงสัตว์น้ าที่ก่อให้เกิดมลพิษต่อแหล่งน้ าสาธารณะ  
   (ฉ) .............................................  
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โครงกำรจ้ำงที่ปรึกษำจัดทำ้ร่ำงกฎหมำยล้ำดับรอง 2-4            รำ่งกฎหมำยล้ำดับรองและแบบของประกำศ (งวดงำนที่ 2)  
(เฉพาะมาตราเรง่ด่วน)  

  (๒) อุตสาหกรรม ในกรณีดังต่อไปนี้ 
   (ก) การประกอบกิจการโรงงาน ประเภท... (ส าหรับกิจการโรงงานที่อาจถูกจ ากัดปริมาณ
การใช้น้ าได้โดยไม่ท าให้เกิดความเสียหายแก่กิจการจนเกินสมควร) เว้นแต่เป็นการใช้น้ าเพ่ือหล่อเลี้ยง
เครื่องจักรกลหรือระบบปฏิบัติการของโรงงานเท่าท่ีจ าเป็นเพื่อให้กิจการสามารถด าเนินการต่อไปได้ 
   (ข) กิจการโรงไฟฟ้า (หากสามารถจ ากัดปริมาณการใช้น้ าได้โดยไม่ท าให้เกิดความเสียหาย
แก่กิจการ) เว้นแต่เป็นการใช้น้ าเพ่ือหล่อเลี้ยงเครื่องจักรกลหรือระบบปฏิบัติการของโรงไฟฟ้าเท่าที่จ าเป็น
เพ่ือให้กิจการสามารถด าเนินการต่อไปได้ 
   (ค) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เช่น กิจการโรงแรม (ท่ีอาจมีการใช้น้ ามากเกินความจ าเป็น
เมื่อเทียบกับปริมาณผู้เข้าพัก โดยอาจระบุขนาดของโรงแรมด้วยว่าเป็นโรงแรมที่มีห้องพักตั้งแต่กี่ห้องขึ้นไป) 
เช่น จ ากัดปริมาณการใช้น้ าโดยค านวณอัตราส่วนการใช้น้ าในแต่ละวันต่อปริมาณผู้เข้าพัก หรืออาจระบุ
ประเภทกิจกรรมที่ถูกจ ากัดปริมาณการใช้น้ าในโรงแรมได้ เช่น จ ากัดปริมาณการใช้น้ าส าหรับการให้บริการ
สระว่ายน้ า หากสามารถจ ากัดปริมาณการใช้น้ าได้โดยไม่กระทบต่อกิจการจนเกินสมควร  
   (ง) อุตสาหกรรมในครัวเรือน (หากมีการด าเนินกิจกรรมที่ต้องใช้น้ ามาก) 
   (จ) ..............................................  
  (๓) พาณิชยกรรม ในกรณีดังต่อไปนี้ 
   (ก) ผู้ประกอบพาณิชยกรรมด้านการค้า ซึ่งอาจถูกจ ากัดปริมาณการใช้น้ าได้โดยไม่ท าให้เกิด
ความเสียหายแก่กิจการจนเกินสมควร เช่น การจ ากัดปริมาณการใช้น้ าของห้างสรรพสินค้าหรือศูนย์การค้า  
   (ข) ผู้ประกอบพาณิชยกรรมด้านการบริการ ซึ่งอาจถูกจ ากัดปริมาณการใช้น้ าได้โดยไม่ท าให้
เกิดความเสียหายแก่กิจการจนเกินสมควร เช่น กิจการสนามกอล์ฟ การให้บริการสระว่ายน้ า การให้บริการล้าง
รถ การให้บริการสระผม  
   (ค) .............................................  
  (๔) การท่องเที่ยว ในกรณีดังต่อไปนี้ 
   (ก) การให้บริการที่พักอาศัยเป็นการชั่วคราวที่มิใช่กิจการโรงแรม เช่น เกสเฮ้าส์ โฮมสเตย์ ที่อาจ
มีการใช้น้ ามากเกินความจ าเป็นเมื่อเทียบกับปริมาณผู้เข้าพัก  
   (ข) สถานที่ให้บริการอาบน้ าหรือโรงอาบน้ าที่อาจมีการใช้น้ ามากเกินความจ าเป็นเมื่อเทียบ
กับปริมาณผู้เข้าใช้บริการ เช่น การให้บริการอาบน้ าจืดตามชายหาด สถานบริการอาบอบนวด (หากสามารถ
จ ากดัปริมาณการใช้น้ าได้)  
   (ค) การจัดกิจกรรมทางน้ าเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว เช่น การแข่งขันกีฬาทางน้ า การจัด
กิจกรรมสวนน้ า การจัดให้มีการละเล่นทางน้ า ล่องแก่ง ฯลฯ ซึ่งอาจก่อให้เกิดมลพิษต่อแหล่งน้ าสาธารณะหรือ
ต้องสูญเสียน้ า 
   (ง) ...................................... 
  (๕) คมนาคม ในกรณีดังต่อไปนี้ 
   (ก) การใช้น้ าเพ่ือการคมนาคมที่อาจสูญเสียน้ าเกินกว่าจ าเป็น เช่น การเพ่ิมปริมาณน้ าใน
แหล่งน้ าเพ่ือใช้ส าหรับเป็นทางสัญจร  
   (ข) การใช้น้ าเพ่ือการคมนาคมที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพของน้ า เช่น การใช้เรือยนต์
สัญจรทางน้ าอันอาจก่อให้เกิดมลพิษต่อแหล่งน้ าสาธารณะ  
   (ค) .................................................  
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โครงกำรจ้ำงที่ปรึกษำจัดทำ้ร่ำงกฎหมำยล้ำดับรอง 2-5            รำ่งกฎหมำยล้ำดับรองและแบบของประกำศ (งวดงำนที่ 2)  
(เฉพาะมาตราเรง่ด่วน)  

  (๖) กิจการอ่ืนหรือการด ารงชีวิตประจ าวัน ในกรณีดังต่อไปนี้ 
   (ก) การล้างถนน เว้นแต่เพ่ือความปลอดภัยในการสัญจร  
   (ข) การรดน้ าต้นไม้ (หากสามารถจ ากัดปริมาณการใช้น้ าได้)  
   (ค) การล้างรถ (หากสามารถจ ากัดปริมาณการใช้น้ าได้)  
   (ง) ................................................. 
 
  ข้อ ๓ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่... เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง  

 
 

ประกาศ ณ วันที่        พ.ศ. ....  
 
 

ประธานกรรมการลุ่มน้ า...  
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โครงกำรจ้ำงที่ปรึกษำจัดทำ้ร่ำงกฎหมำยล้ำดับรอง 2-6            รำ่งกฎหมำยล้ำดับรองและแบบของประกำศ (งวดงำนที่ 2)  
(เฉพาะมาตราเรง่ด่วน)  

บันทึกวิเครำะห์สรุป 
สำระส้ำคัญของร่ำงประกำศคณะกรรมกำรลุ่มน ้ำ...  

เรื่อง ก้ำหนดเขตภำวะน ้ำแล้ง กิจกำรและปริมำณน ้ำที่กิจกำรนั นสำมำรถใช้ได้ 
พ.ศ. ....  

   
 
1. เหตุผลและควำมจ้ำเป็นในกำรเสนอร่ำงประกำศ 
 โดยที่ประเทศไทยเป็นประเทศก าลังพัฒนาที่จ าเป็นต้องพ่ึงพากิจกรรมทางเศรษฐกิจหลายด้าน ไม่ว่า
จะเป็นด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การท่องเที่ยว ตลอดจนการคมนาคม ซึ่งทรัพยากรน้ าเป็น
ปัจจัยส าคัญต่อการด ารงชีวิตของประชาชน และน ามาใช้หล่อเลี้ยงกิจกรรมเหล่านั้นให้เจริญเติบโต อย่างไรก็ตาม
ปริมาณน้ าในแต่ละเขตพ้ืนที่ไม่ได้มีปริมาณคงที่เสมอไป ในบางเขตพ้ืนที่ลุ่มน้ า ปริมาณน้ าได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง
จนอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการด ารงชีวิต และกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประชาชน ประกอบกับมีข้อมูล
เพียงพอที่จะชี้ได้ว่าจะเกิดภาวะน้ าแล้งในเขตพ้ืนที่ดังกล่าว ดังนั้น โดยอาศัยอ านาจตาม มาตรา 57 วรรคหนึ่ง 
พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ าแห่งชาติ พ.ศ. 2561 คณะกรรมการลุ่มน้ าซึ่งรับผิดชอบเขตพ้ืนที่ที่ปริมาณน้ าลดน้อยลง
อย่างต่อเนื่อง สามารถพิจารณาก าหนดเขตภาวะน้ าแล้งในพ้ืนที่เช่นว่านั้น และก าหนดกิจการที่ประชาชนจะ
สามารถใช้น้ าได้ในปริมาณท่ีเห็นสมควรเพื่อให้เกิดการใช้น้ าในเขตภาวะน้ าแล้งอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
 
2. สำระส้ำคัญของร่ำงประกำศ 

2.1 ขอบเขตการใช้บังคับของกฎหมาย 
ใช้บังคับในเขตพ้ืนที่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด ภายในลุ่มน้ าซึ่งเป็นพื้นที่ที่ก าหนดให้เป็นเขตภาวะน้ าแล้ง 

2.2 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
คณะกรรมการลุ่มน้ าซึ่งรับผิดชอบในเขตพ้ืนที่ของตนเอง ที่ปริมาณน้ าได้ลดลงอย่างต่อเนื่องจนอาจ

ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการด ารงชีวิต มีอ านาจประกาศเขตภาวะน้ าแล้งโดยความเห็นชอบของนายกรัฐมนตรี 

๒.๓ ประเภทกิจการที่เห็นสมควรจ ากัดปริมาณการใช้น้ า 
 คณะกรรมการลุ่มน้ ามีอ านาจก าหนดรายละเอียดประเภทกิจการได้เอง โดยค านึงถึงความเหมาะสมและ
ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ อย่างไรก็ดี รายละเอียดดังต่อไปนี้เป็นเพียงตัวอย่างกิจการหรือกิจกรรมซึ่ง
คณะกรรมการลุ่มน้ าเห็นอาจเห็นสมควรจ ากัดปริมาณการใช้น้ าเท่านั้น 

  2.3.1 เกษตรกรรม ในกรณีดังต่อไปนี้  
  (1) การปลูกพืชไร่หรือการท าไร่ ประเภท... (คณะกรรมการลุ่มน้ าสามารถก าหนดรายละเอียด  
ได้เองตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ แต่หากไม่อาจจ ากัดปริมาณการใช้น้ าส าหรับกิจกรรมประเภทนี้ได้  
ก็ไม่จ าเป็นต้องก าหนดกรณีนี้) 
  (2) การปลูกพืชสวนหรือการท าสวน ประเภท... (คณะกรรมการลุ่ มน้ าสามารถก าหนด
รายละเอียดได้เองตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ แต่หากไม่อาจจ ากัดปริมาณการใช้น้ าส าหรับกิจกรรม
ประเภทนี้ได้ ก็ไม่จ าเป็นต้องก าหนดกรณีนี้)  
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โครงกำรจ้ำงที่ปรึกษำจัดทำ้ร่ำงกฎหมำยล้ำดับรอง 2-7            รำ่งกฎหมำยล้ำดับรองและแบบของประกำศ (งวดงำนที่ 2)  
(เฉพาะมาตราเรง่ด่วน)  

  (3) การปลูกไม้ผลหรือไม้ยืนต้น ประเภท... ที่ ต้องใช้น้ าในปริมาณมากหรือต้องใช้น้ า  
ในการเพาะปลูกต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน (คณะกรรมการลุ่มน้ าสามารถก าหนดรายละเอียดได้เองตาม
ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ เช่น การปลูกล าไยในภาคเหนือตอนบน การท าสวนทุเรียน การท าสวนส้ม ฯลฯ ซึ่ง
ต้องใช้น้ าในปริมาณมากหรือต้องใช้น้ าในการเพาะปลูกต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน แต่หากไม่อาจจ ากัดปริมาณ
การใช้น้ าเพื่อการปลูกไม้ผลหรือไม้ยืนต้นดังกล่าวได้ ก็ไม่จ าเป็นต้องก าหนดกรณีนี้) 
  (4) การปศุสัตว์ ประเภท...  
  (5) การประมงหรือการเลี้ยงสัตว์น้ าที่ก่อให้เกิดมลพิษต่อแหล่งน้ าสาธารณะ  
  (6) .............................................  

  2.3.2 อุตสาหกรรม ในกรณีดังต่อไปนี้ 
  (1) การประกอบกิจการโรงงาน ประเภท... (ส าหรับกิจการโรงงานที่อาจถูกจ ากัดปริมาณการใช้น้ าได้
โดยไม่ท าให้เกิดความเสียหายแก่กิจการจนเกินสมควร) เว้นแต่เป็นการใช้น้ าเพ่ือหล่อเลี้ยงเครื่องจักรกลหรือ
ระบบปฏิบัติการของโรงงานเท่าท่ีจ าเป็นเพื่อให้กิจการสามารถด าเนินการต่อไปได้ 
  (2) กิจการโรงไฟฟ้า (หากสามารถจ ากัดปริมาณการใช้น้ าได้โดยไม่ท าให้เกิดความเสียหายแก่
กิจการ) เว้นแต่เป็นการใช้น้ าเพ่ือหล่อเลี้ยงเครื่องจักรกลหรือระบบปฏิบัติการของโรงไฟฟ้าเท่าที่จ าเป็นเพ่ือให้
กิจการสามารถด าเนินการต่อไปได ้
  (3) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เช่น กิจการโรงแรม (ที่อาจมีการใช้น้ ามากเกินความจ าเป็นเมื่อเทียบกับ
ปริมาณผู้เข้าพัก โดยอาจระบุขนาดของโรงแรมด้วยว่าเป็นโรงแรมที่มีห้องพักตั้งแต่กี่ห้องขึ้นไป) เช่น จ ากัด
ปริมาณการใช้น้ าโดยค านวณอัตราส่วนการใช้น้ าในแต่ละวันต่อปริมาณผู้เข้าพัก หรืออาจระบุประเภทกิจกรรม
ที่ถูกจ ากัดปริมาณการใช้น้ าในโรงแรมได้ เช่น จ ากัดปริมาณการใช้น้ าส าหรับการให้บริการสระว่ายน้ า หาก
สามารถจ ากัดปริมาณการใช้น้ าได้โดยไม่กระทบต่อกิจการจนเกินสมควร  
  (4) อุตสาหกรรมในครัวเรือน (หากมีการด าเนินกิจกรรมที่ต้องใช้น้ ามาก)   
  (5) ..............................................  

  2.3.3 พาณิชยกรรม ในกรณีดังต่อไปนี้ 
  (1) ผู้ประกอบพาณิชยกรรมด้านการค้า ซึ่งอาจถูกจ ากัดปริมาณการใช้น้ าได้โดยไม่ท าให้เกิดความ
เสียหายแก่กิจการจนเกินสมควร เช่น การจ ากัดปริมาณการใช้น้ าของห้างสรรพสินค้าหรือศูนย์การค้า  
  (2) ผู้ประกอบพาณิชยกรรมด้านการบริการ ซึ่งอาจถูกจ ากัดปริมาณการใช้น้ าได้โดยไม่ท าให้เกิด
ความเสียหายแก่กิจการจนเกินสมควร เช่น กิจการสนามกอล์ฟ การให้บริการสระว่ายน้ า การให้บริการล้างรถ 
การให้บริการสระผม  
  (3) ...................................... ....... 

  2.3.4 การท่องเที่ยว ในกรณีดังต่อไปนี้ 
  (1) การให้บริการที่พักอาศัยเป็นการชั่วคราวที่มิใช่กิจการโรงแรม เช่น เกสเฮ้าส์ โฮมสเตย์ ที่อาจมี
การใช้น้ ามากเกินความจ าเป็นเมื่อเทียบกับปริมาณผู้เข้าพัก  
  (2) สถานที่ให้บริการอาบน้ าหรือโรงอาบน้ าที่อาจมีการใช้น้ ามากเกินความจ าเป็นเมื่อเทียบกับ
ปริมาณผู้เข้าใช้บริการ เช่น การให้บริการอาบน้ าจืดตามชายหาด สถานบริการอาบอบนวด (หากสามารถจ ากัด
ปริมาณการใช้น้ าได้)  
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โครงกำรจ้ำงที่ปรึกษำจัดทำ้ร่ำงกฎหมำยล้ำดับรอง 2-8            รำ่งกฎหมำยล้ำดับรองและแบบของประกำศ (งวดงำนที่ 2)  
(เฉพาะมาตราเรง่ด่วน)  

  (3) การจัดกิจกรรมทางน้ าเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว เช่น การแข่งขันกีฬาทางน้ า การจัดกิจกรรม
สวนน้ า การจัดให้มีการละเล่นทางน้ า ล่องแก่ง ฯลฯ ซึ่งอาจก่อให้เกิดมลพิษต่อแหล่งน้ าสาธารณะหรือต้อง
สูญเสียน้ า 
  (4) ...................................... 

  2.3.5 คมนาคม ในกรณีดังต่อไปนี้ 
  (1) การใช้น้ าเพ่ือการคมนาคมที่อาจสูญเสียน้ าเกินกว่าจ าเป็น เช่น การเพิ่มปริมาณน้ าในแหล่งน้ า
เพ่ือใช้ส าหรับเป็นทางสัญจร  
  (2) การใช้น้ าเพ่ือการคมนาคมที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพของน้ า เช่น การใช้เรือยนต์สัญจรทางน้ า
อันอาจก่อให้เกิดมลพิษต่อแหล่งน้ าสาธารณะ  
  (3) .................................................  

  2.3.6 กิจการอื่นหรือการด ารงชีวิตประจ าวัน ในกรณีดังต่อไปนี้ 
  (1) การล้างถนน เว้นแต่เพ่ือความปลอดภัยในการสัญจร  
  (2) การรดน้ าต้นไม้ (หากสามารถจ ากัดปริมาณการใช้น้ าได้)  
  (3) การล้างรถ (หากสามารถจ ากัดปริมาณการใช้น้ าได้)  
  (4) .................................................  
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2. ร่างประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ก าหนดเขตภาวะน้ าแล้งอย่างรุนแรง วิธีการใช้น้ า 
วิธีการแบ่งปันน้ า และมาตรการอื่นใดท่ีจ าเป็นใช้บังคับเพ่ือแก้ไขและบรรเทาภาวะน้ าแล้งอย่างรุนแรง 

(มาตรา 58 วรรคหนึ่ง) 
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ร่าง 
ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี  

เรื่อง ก าหนดเขตภาวะน้ าแล้งอย่างรุนแรง วิธีการใช้น้ า  
วิธีการแบ่งปันน้ า และมาตรการอื่นใดท่ีจ าเป็นใช้บังคับ 

เพ่ือแก้ไขและบรรเทาภาวะน้ าแล้งอย่างรุนแรง  
พ.ศ. .... 

   
 

  โดยที่ได้เกิดภาวะน้ าแล้งในเขตพ้ืนที่... ของลุ่มน้ า... และภาวะดังกล่าวยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
จนอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจหรือการด ารงชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ นายกรัฐมนตรีจึงจ าเป็นต้อง
ก าหนดเขตภาวะน้ าแล้งอย่างรุนแรง ก าหนดวิธีการใช้น้ าเพ่ือลดปริมาณการใช้หรือห้ามการใช้น้ าบางประเภท
เกินกว่าจ าเป็นแก่การอุปโภคบริโภค และวิธีการแบ่งปันน้ า รวมถึงมาตรการอ่ืนใดที่จ าเป็นขึ้ นใช้บังคับ เพ่ือ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ าในกิจการด้านต่างๆ อันเป็นการแก้ไขและบรรเทาภาวะน้ าแล้งอย่างรุนแรง เพ่ือให้
ผ่านพ้นสถานการณ์ดังกล่าว  
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๕๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า 
พ.ศ. ๒๕๖๑ นายกรัฐมนตรีออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 
 
  ข้อ ๑ ให้เขตพ้ืนที่ในท้องที่ต าบล... ต าบล... อ าเภอ... ต าบล... ต าบล... อ าเภอ ... จังหวัด ... และ
ต าบล... อ าเภอ... จังหวัด... ภายในลุ่มน้ า... เป็นพ้ืนที่ที่ก าหนดให้เป็นเขตภาวะน้ าแล้งอย่างรุนแรง  
 
  ข้อ ๒ ในพ้ืนที่ที่ก าหนดให้เป็นเขตภาวะน้ าแล้งอย่างรุนแรงตามประกาศนี้ ให้กิจการดังต่อไปนี้เป็น
กิจการที่เห็นสมควรก าหนดวิธีการใช้น้ าเพ่ือลดปริมาณการใช้น้ าหรือห้ามการใช้น้ าบางประเภทเกินกว่าจ าเป็น
แก่การอุปโภคบริโภค เพ่ือให้การบริหารทรัพยากรน้ าในช่วงที่เกิดภาวะน้ าแล้งอย่างรุนแรงเกิดประโยชน์แก่
ส่วนรวมสูงสุด ดังนี้  
  (๑) เกษตรกรรม ในกรณีดังต่อไปนี้ 
   (ก) ห้ามปลูกข้าว หรือห้ามปลูกพืชไร่หรือท าไร่ ประเภท... (ระบุรายละเอียดได้เองตาม
ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ แต่หากไม่อาจห้ามปลูกข้าว หรือห้ามปลูกพืชไร่หรือท าไร่ได้ ก็ไม่จ าเป็นต้องก าหนด
กรณีนี้ ) เว้นแต่เป็นการด าเนินการต่อเนื่องจากที่ได้ด าเนินการไปแล้วให้จ ากัดปริมาณการใช้น้ าได้ตามที่
เห็นสมควร 
   (ข) ห้ามปลูกพืชสวนหรือท าสวน ประเภท... หรือให้จ ากัดการใช้น้ าต่อการปลูกพืชสวนหรือ
ท าสวนที่ต้องใช้น้ าในปริมาณมากหรือต้องใช้น้ าในการเพาะปลูกต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน (ระบุรายละเอียด
ได้เองตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ แต่หากไม่อาจห้ามปลูกพืชสวนหรือท าสวนได้ ก็ไม่ จ าเป็นต้องก าหนด
กรณีนี้ ) เว้นแต่เป็นการด าเนินการต่อเนื่องจากที่ได้ด าเนินการไปแล้วให้จ ากัดปริมาณการใช้น้ า ได้ตามที่
เห็นสมควร  
   (ค) ห้ามปลูกไม้ผลหรือไม้ยืนต้น ประเภท... หรือให้จ ากัดการใช้น้ าต่อการปลูกไม้ผลหรือ 
ไม้ยืนต้นที่ต้องใช้น้ าในปริมาณมากหรือต้องใช้น้ าในการเพาะปลูกต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน (ระบุรายละเอียดได้
เองตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ เช่น การปลูกล าไยในภาคเหนือตอนบน การท าสวนทุเรียน การท าสวนส้ม ฯลฯ 
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โครงกำรจ้ำงที่ปรึกษำจัดทำ้ร่ำงกฎหมำยล้ำดับรอง 2-11            รำ่งกฎหมำยล้ำดับรองและแบบของประกำศ (งวดงำนที่ 2)  
(เฉพาะมาตราเรง่ด่วน)  

แต่หากไม่อาจห้ามปลูกไม้ผลหรือไม้ยืนต้นได้ ก็ไม่จ าต้องก าหนดกรณีนี้) เว้นแต่เป็นการด าเนินการต่อเนื่องจาก
ที่ได้ด าเนินการไปแล้วให้จ ากัดปริมาณการใช้น้ าได้ตามที่เห็นสมควร 
   (ง) ห้ามใช้น้ าเพื่อการปศุสัตว์ เว้นแต่เพ่ือการด ารงชีพของสัตว์  
   (จ) ห้ามท าการประมงหรือเลี้ยงสัตว์น้ าที่ก่อให้เกิดมลพิษต่อแหล่งน้ าสาธารณะ  
   (ฉ) .......................................................  
  (๒) อุตสาหกรรม ในกรณีดังต่อไปนี้ 
   (ก) ให้การประกอบกิจการโรงงาน ประเภท... ลดการใช้น้ าหรือจ ากัดปริมาณการใช้น้ าลง
จากการประกอบกิจการตามปกติ (หากสามารถจ ากัดปริมาณการใช้น้ าได้โดยไม่ท าให้เกิดความเสียหายแก่
กิจการจนเกินสมควร) เว้นแต่เพ่ือหล่อเลี้ยงเครื่องจักรกลหรือระบบปฏิบัติการของโรงงานเท่าที่จ าเป็นเพ่ือให้
กิจการสามารถด าเนินการต่อไปได ้
   (ข) ให้กิจการโรงไฟฟ้าลดการใช้น้ าหรือจ ากัดปริมาณการใช้น้ าลงจากการประกอบกิจการ
ตามปกติ (หากสามารถจ ากัดปริมาณการใช้น้ าได้โดยไม่ท าให้เกิดความเสียหายแก่กิจการ) เว้นแต่เพ่ือหล่อเลี้ยง
เครื่องจักรกลหรือระบบปฏิบัติการของโรงไฟฟ้าเท่าท่ีจ าเป็นเพ่ือให้กิจการสามารถด าเนินการต่อไปได้ 
   (ค) ให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เช่น กิจการโรงแรม ลดการใช้น้ าหรือจ ากัดปริมาณการใช้น้ า
ลงจากการประกอบกิจการตามปกติ หรือจ ากัดการให้บริการแก่ผู้พักหรือหยุดประกอบกิจการไว้ชั่วคราว 
   (ง) ให้อุตสาหกรรมในครัวเรือน ลดการใช้น้ าหรือจ ากัดปริมาณการใช้น้ าลงจากการประกอบ
กิจการตามปกติ (หากมีการด าเนินกิจกรรมที่ต้องใช้น้ ามาก) 
   (จ) .............................................  
  (๓) พาณิชยกรรม ในกรณีดังต่อไปนี้ 
   (ก) ให้ผู้ประกอบพาณิชยกรรมด้านการค้า ลดการใช้น้ าหรือจ ากัดปริมาณการใช้น้ า 
ลงจากการประกอบกิจการตามปกติ หรือห้ามใช้น้ าส าหรับกิจกรรมบางประเภทโดยไม่ท าให้เกิดความเสียหาย
แก่กิจการจนเกินสมควร เช่น การจ ากัดปริมาณการใช้น้ าของห้างสรรพสินค้าหรือศูนย์การค้า หรือห้ามใช้น้ า
หรือจ ากัดปริมาณการใช้น้ าส าหรับกิจกรรมส่งเสริมการขายบางอย่างตามที่เห็นสมควร  
   (ข) ให้ผู้ประกอบพาณิชยกรรมด้านการบริการ ลดการใช้น้ าหรือจ ากัดปริมาณการใช้น้ าลง
จากการประกอบกิจการตามปกติ หรือห้ามใช้น้ าส าหรับกิจกรรมบางประเภทโดยไม่ท าให้เกิดความเสียหายแก่
กิจการจนเกินสมควร เช่น ให้กิจการสนามกอล์ฟจ ากัดการให้บริการหรือหยุดประกอบกิจการไว้ชั่วคราวให้
กิจการให้บริการล้างรถหรือกิจการให้บริการสระผมจ ากัดการให้บริการหรือหยุดประกอบกิจการไว้ชั่วคราว  
   (ค) .............................................  
  (๔) การท่องเที่ยว ในกรณีดังต่อไปนี้ 
   (ก) การให้บริการที่พักอาศัยเป็นการชั่วคราวที่มิใช่กิจการโรงแรม เช่น เกสเฮ้าส์ โฮมสเตย์ ให้
จ ากัดจ านวนผู้เข้าพักหรือจ ากัดปริมาณการใช้น้ าหรือหยุดประกอบกิจการไว้ชั่วคราว เพ่ือลดปริมาณการใช้น้ า 
ที่เกินกว่าจ าเป็น 
   (ข) สถานที่ให้บริการอาบน้ าหรือโรงอาบน้ า (เช่น การให้บริการอาบน้ าจืดตามชายหาด 
สถานบริการอาบอบนวด) ให้จ ากัดการให้บริการแก่ลูกค้าหรือจ ากัดปริมาณการใช้น้ าหรือหยุดประกอบกิจการ
ไว้ชั่วคราว เพ่ือลดปริมาณการใช้น้ าที่เกินกว่าจ าเป็น  
   (ค) ให้ลดหรืองดการจัดกิจกรรมทางน้ าเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นการชั่วคราว เช่น การ
แข่งขันกีฬาทางน้ า การจัดกิจกรรมสวนน้ า การจัดให้มีการละเล่นทางน้ า ล่องแก่ง ฯลฯ ซึ่งอาจก่อให้เกิดมลพิษ
ต่อแหล่งน้ าสาธารณะหรือต้องสูญเสียน้ า 
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   (ง) ...................................... 
  (๕) คมนาคม ในกรณีดังต่อไปนี้ 
   (ก) ห้ามใช้น้ าเพ่ือการคมนาคมที่อาจสูญเสียน้ าเกินกว่าจ าเป็น เช่น การเพ่ิมปริมาณน้ าใน
แหล่งน้ าเพ่ือใช้ส าหรับเป็นทางสัญจร 
   (ข) ห้ามใช้น้ าเพ่ือการคมนาคมที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพของน้ า เช่น การใช้เรือยนต์
สัญจรทางน้ าซึ่งอาจก่อให้เกิดมลพิษต่อแหล่งน้ าสาธารณะ 
   (ค) .................................................  
  (๖) กิจการอื่นหรือการด ารงชีวิตประจ าวัน ในกรณีดังต่อไปนี้  
   (ก) ห้ามล้างถนน เว้นแต่เพ่ือความปลอดภัยในการสัญจร  
   (ข) ห้ามรดน้ าต้นไม้ เว้นแต่จ าเป็นต้องกระท าเพ่ือมิให้ต้นไม้แห้งตาย  
   (ค) ห้ามล้างรถ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการลุ่มน้ า... เป็นรายกรณี  
   (ง) .................................................  
 
  ข้อ ๓ ให้คณะกรรมการลุ่มน้ า... พิจารณาด าเนินการเพ่ือให้มีการแบ่งปันน้ าจากลุ่มน้ าสาขา ภายใน
เขตลุ่มน้ า... ที่อยู่นอกพ้ืนที่ที่ก าหนดให้เป็นเขตภาวะน้ าแล้งอย่างรุนแรงตามประกาศนี้มาเพ่ือแก้ไขและบรรเทา
ความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ดังกล่าวได้ ตามที่เห็นสมควร โดยต้องให้เหตุผลและข้อมูลประกอบการ
ด าเนินการดังกล่าวด้วย เพ่ือลดความขัดแย้งของประชาชนภายในเขตลุ่มน้ า โดยน้ าที่ได้รับแบ่งปันมานั้นให้
จัดสรรเพ่ือตอบสนองต่อการอุปโภคบริโภคก่อน น้ าในส่วนที่เหลือถ้าหากมี ให้จัดสรรเพ่ือการรักษาระบบนิเวศ
และการฟื้นฟูแหล่งน้ าธรรมชาติ หรือเพ่ือการอ่ืนต่อไป  
 
  ข้อ ๔ เพ่ือแก้ไขและบรรเทาภาวะน้ าแล้งอย่างรุนแรงในพ้ืนที่ที่ก าหนดให้เป็นเขตภาวะน้ าแล้ง
อย่างรุนแรงตามประกาศนี้ ให้คณะกรรมการลุ่มน้ า... มีอ านาจพิจารณาก าหนดมาตรการอย่างหนึ่งอย่างใด
เท่าท่ีจ าเป็นดังต่อไปนี้ เพ่ือใช้บังคับได้  
  (๑) ให้มีการควบคุมคุณภาพน้ าในพื้นท่ีเพ่ือให้สามารถใช้อุปโภคบริโภคได้  
  (๒) ให้มีการสร้างระบบบ าบัดน้ าเพื่อให้น าน้ าหมุนเวียนกลับมาใช้ได้อีก  
  (๓) ให้มีการน าน้ าทะเลมาปรับปรุงคุณภาพให้สามารถใช้ในกิจการบางประเภทได้  
  (๔) ให้งดการสูบน้ ามาใช้ในกิจการต่าง ๆ ที่ไม่เป็นไปตามแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ าแล้ง  
  (๕) ขอความร่วมมือให้งดการจัดประชุมหรือการจัดกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมงานเป็นจ านวนมากใน
พ้ืนที่ที่ก าหนดตามประกาศนี้ 
  (๖) .................. (มาตรการอ่ืนเพิ่มเติม ตามที่เห็นสมควร) 
 
  ข้อ ๕ ให้คณะกรรมการลุ่มน้ า... มีอ านาจพิจารณาก าหนดเวลาการห้ามใช้น้ าในพ้ืนที่ที่ก าหนดให้
เป็นเขตภาวะน้ าแล้งอย่างรุนแรงตามประกาศนี้ได้ ตามท่ีเห็นสมควร  
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โครงกำรจ้ำงที่ปรึกษำจัดทำ้ร่ำงกฎหมำยล้ำดับรอง 2-13            รำ่งกฎหมำยล้ำดับรองและแบบของประกำศ (งวดงำนที่ 2)  
(เฉพาะมาตราเรง่ด่วน)  

  ข้อ ๖ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่... เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง 
 

ประกาศ ณ วันที่        พ.ศ. .... 
 
 

นายกรัฐมนตรี 
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โครงกำรจ้ำงที่ปรึกษำจัดทำ้ร่ำงกฎหมำยล้ำดับรอง 2-14            รำ่งกฎหมำยล้ำดับรองและแบบของประกำศ (งวดงำนที่ 2)  
(เฉพาะมาตราเรง่ด่วน)  

บันทึกวิเครำะห์สรุป 
สำระส้ำคัญของร่ำงประกำศส้ำนักนำยกรัฐมนตรี  

เรื่อง ก้ำหนดเขตภำวะน ้ำแล้งอย่ำงรุนแรง วิธีกำรใช้น ้ำ  
วิธีกำรแบ่งปันน ้ำ และมำตรกำรอ่ืนใดที่จ้ำเป็นใช้บังคับ 

เพื่อแก้ไขและบรรเทำภำวะน ้ำแล้งอย่ำงรุนแรง 
พ.ศ. .... 

   
 
1. เหตุผลและควำมจ้ำเป็นในกำรเสนอร่ำงประกำศ 
 โดยที่ภาวะน้ าแล้งในเขตพ้ืนที่ของลุ่มน้ ายังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ 
การด ารงชีวิตของประชาชนและกิจกรรมทางเศรษฐกิจในเขตพ้ืนที่ลุ่มน้ าดังกล่าว ซึ่งมีความจ าเป็นต้องก าหนด
มาตรการที่เข้มงวดมากขึ้นเพ่ือลดปริมาณการใช้หรือห้ามการใช้น้ าบางประเภท นอกเหนือไปจากความจ าเป็น
ในการใช้เพ่ืออุปโภคบริโภค ดังนั้น โดยอาศัยอ านาจตาม มาตรา 58 วรรคหนึ่ง พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า
แห่งชาติ พ.ศ. 2561 นายกรัฐมนตรีมีอ านาจประกาศก าหนดเขตภาวะน้ าแล้งอย่างรุนแรงในพ้ืนที่นั้น รวมถึง
ก าหนดมาตรการอื่นใดท่ีจ าเป็นใช้บังคับข้ึน เพ่ือบรรเทาภาวะน้ าแล้งอย่างรุนแรงในเขตพ้ืนที่ดังกล่าว 
 
2. สำระส้ำคัญของร่ำงประกำศ 

2.1 ขอบเขตการใช้บังคับของกฎหมาย 
ใช้บังคับในเขตพ้ืนที่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด ภายในลุ่มน้ าซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่ก าหนดให้เป็นเขตภาวะน้ าแล้ง

อย่างรุนแรง 

2.2 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
นายกรัฐมนตรีมีอ านาจประกาศเขตพ้ืนที่ภาวะน้ าแล้งอย่างรุนแรง รวมถึงก าหนดวิธีการใช้น้ าเพ่ือลด

ปริมาณการใช้หรือห้ามการใช้น้ าบางประเภทเกินกว่าความจ าเป็นในการอุปโภคบริโภค 

 2.3 ประเภทกิจการที่เห็นสมควรจ ากัดปริมาณการใช้น้ า 
 นายกรัฐมนตรีมีอ านาจก าหนดรายละเอียดประเภทกิจการได้เอง โดยค านึงถึงความเหมาะสมและ
ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่  อย่างไรก็ดี รายละเอียดดังต่อไปนี้เป็นเพียงตัวอย่างกิจการหรือกิจกรรมซึ่ง
นายกรัฐมนตรีอาจเห็นสมควรจ ากัดปริมาณการใช้น้ าเท่านั้น 

  2.3.1 เกษตรกรรม ในกรณีดังต่อไปนี้ 
  (1) ห้ามปลูกข้าว หรือห้ามปลูกพืชไร่หรือท าไร่ ประเภท... (ระบุรายละเอียดได้เองตามข้อเท็จจริง
ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ แต่หากไม่อาจห้ามปลูกข้าว หรือห้ามปลูกพืชไร่หรือท าไร่ได้ ก็ไม่จ าเป็นต้องก าหนดกรณีนี้) 
เว้นแต่เป็นการด าเนินการต่อเนื่องจากท่ีได้ด าเนินการไปแล้วให้จ ากัดปริมาณการใช้น้ าได้ตามที่เห็นสมควร 
  (2) ห้ามปลูกพืชสวนหรือท าสวน ประเภท... หรือให้จ ากัดการใช้น้ าต่อการปลูกพืชสวนหรือท าสวน 
ที่ต้องใช้น้ าในปริมาณมากหรือต้องใช้น้ าในการเพาะปลูกต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน (ระบุรายละเอียดได้เอง
ตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ แต่หากไม่อาจห้ามปลูกพืชสวนหรือท าสวนได้ ก็ ไม่จ าเป็นต้องก าหนดกรณีนี้) 
เว้นแต่เป็นการด าเนินการต่อเนื่องจากท่ีได้ด าเนินการไปแล้วให้จ ากัดปริมาณการใช้น้ าได้ตามที่เห็นสมควร  



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ                                                                            บทที่ 2 แบบของประกำศ 
 

โครงกำรจ้ำงที่ปรึกษำจัดทำ้ร่ำงกฎหมำยล้ำดับรอง 2-15            รำ่งกฎหมำยล้ำดับรองและแบบของประกำศ (งวดงำนที่ 2)  
(เฉพาะมาตราเรง่ด่วน)  

  (3) ห้ามปลูกไม้ผลหรือไม้ยืนต้น ประเภท... หรือให้จ ากัดการใช้น้ าต่อการปลูกไม้ผลหรือไม้ยืนต้นที่
ต้องใช้น้ าในปริมาณมากหรือต้องใช้น้ าในการเพาะปลูกต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน (ระบุรายละเอียดได้เองตาม
ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ เช่น การปลูกล าไยในภาคเหนือตอนบน การท าสวนทุเรียน การท าสวนส้ม ฯลฯ แต่หาก
ไม่อาจห้ามปลูกไม้ผลหรือไม้ยืนต้นได้ ก็ไม่จ าต้องก าหนดกรณีนี้) เว้นแต่เป็นการด าเนินการต่อเนื่อ งจากที่ได้
ด าเนินการไปแล้วให้จ ากัดปริมาณการใช้น้ าได้ตามที่เห็นสมควร 
  (4) ห้ามใช้น้ าเพื่อการปศุสัตว์ เว้นแต่เพ่ือการด ารงชีพของสัตว์  
  (5) ห้ามท าการประมงหรือเลี้ยงสัตว์น้ าที่ก่อให้เกิดมลพิษต่อแหล่งน้ าสาธารณะ  
  (6) .......................................... .............  

  2.3.2 อุตสาหกรรม ในกรณีดังต่อไปนี้ 
  (1) ให้การประกอบกิจการโรงงาน ประเภท... ลดการใช้น้ าหรือจ ากัดปริมาณการใช้น้ าลงจากการ
ประกอบกิจการตามปกติ (หากสามารถจ ากัดปริมาณการใช้น้ าได้โดยไม่ท าให้เกิดความเสียหายแก่กิจการจน
เกินสมควร) เว้นแต่เพ่ือหล่อเลี้ยงเครื่องจักรกลหรือระบบปฏิบัติการของโรงงานเท่าที่จ าเป็นเพ่ือให้กิจการ
สามารถด าเนินการต่อไปได ้
  (2) ให้กิจการโรงไฟฟ้าลดการใช้น้ าหรือจ ากัดปริมาณการใช้น้ าลงจากการประกอบกิจการ
ตามปกติ (หากสามารถจ ากัดปริมาณการใช้น้ าได้โดยไม่ท าให้เกิดความเสียหายแก่กิจการ) เว้นแต่เพ่ือหล่อเลี้ยง
เครื่องจักรกลหรือระบบปฏิบัติการของโรงไฟฟ้าเท่าท่ีจ าเป็นเพ่ือให้กิจการสามารถด าเนินการต่อไปได้ 
  (3) ให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เช่น กิจการโรงแรม ลดการใช้น้ าหรือจ ากัดปริมาณการใช้น้ าลง
จากการประกอบกิจการตามปกติ หรือจ ากัดการให้บริการแก่ผู้พักหรือหยุดประกอบกิจการไว้ชั่วคราว 
  (4) ให้อุตสาหกรรมในครัวเรือน ลดการใช้น้ าหรือจ ากัดปริมาณการใช้น้ าลงจากการประกอบ
กิจการตามปกติ (หากมีการด าเนินกิจกรรมที่ต้องใช้น้ ามาก) 
  (5) .............................................  

  2.3.3 พาณิชยกรรม ในกรณีดังต่อไปนี้ 
  (1) ให้ผู้ประกอบพาณิชยกรรมด้านการค้า ลดการใช้น้ าหรือจ ากัดปริมาณการใช้น้ าลงจากการ
ประกอบกิจการตามปกติ หรือห้ามใช้น้ าส าหรับกิจกรรมบางประเภทโดยไม่ท าให้เกิดความเสียหายแก่กิจการ
จนเกินสมควร เช่น การจ ากัดปริมาณการใช้น้ าของห้างสรรพสินค้าหรือศูนย์การค้า หรือห้ามใช้น้ าหรือจ ากัด
ปริมาณการใช้น้ าส าหรับกิจกรรมส่งเสริมการขายบางอย่างตามที่เห็นสมควร  
  (2) ให้ผู้ประกอบพาณิชยกรรมด้านการบริการ ลดการใช้น้ าหรือจ ากัดปริมาณการใช้น้ าลงจาก
การประกอบกิจการตามปกติ หรือห้ามใช้น้ าส าหรับกิจกรรมบางประเภทโดยไม่ท าให้เกิดความเสียหาย  
แก่กิจการจนเกินสมควร เช่น ให้กิจการสนามกอล์ฟจ ากัดการให้บริการหรือหยุดประกอบกิจการไว้ชั่วคราว  
ให้กิจการให้บริการล้างรถหรือกิจการให้บริการสระผมจ ากัดการให้บริการหรือหยุดประกอบกิจการไว้ชั่วคราว  
  (3) .............................................  

  2.3.4 การท่องเที่ยว ในกรณีดังต่อไปนี้ 
  (1) การให้บริการที่พักอาศัยเป็นการชั่วคราวที่มิใช่กิจการโรงแรม เช่น เกสเฮ้าส์ โฮมสเตย์  ให้
จ ากัดจ านวนผู้เข้าพักหรือจ ากัดปริมาณการใช้น้ าหรือหยุดประกอบกิจการไว้ชั่วคราว เพ่ือลดปริมาณการใช้น้ า
ที่เกินกว่าจ าเป็น 
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โครงกำรจ้ำงที่ปรึกษำจัดทำ้ร่ำงกฎหมำยล้ำดับรอง 2-16            รำ่งกฎหมำยล้ำดับรองและแบบของประกำศ (งวดงำนที่ 2)  
(เฉพาะมาตราเรง่ด่วน)  

  (2) สถานที่ให้บริการอาบน้ าหรือโรงอาบน้ า (เช่น การให้บริการอาบน้ าจืดตามชายหาด สถาน
บริการอาบอบนวด) ให้จ ากัดการให้บริการแก่ลูกค้าหรือจ ากัดปริมาณการใช้น้ าหรือหยุดประกอบกิจการไว้
ชั่วคราว เพ่ือลดปริมาณการใช้น้ าที่เกินกว่าจ าเป็น  
  (3) ให้ลดหรืองดการจัดกิจกรรมทางน้ าเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว เป็นการชั่วคราว เช่น การ
แข่งขันกีฬาทางน้ า การจัดกิจกรรมสวนน้ า การจัดให้มีการละเล่นทางน้ า ล่องแก่ง ฯลฯ ซึ่งอาจก่อให้เกิดมลพิษ
ต่อแหล่งน้ าสาธารณะหรือต้องสูญเสียน้ า 
  (4) ...................................... 

  2.3.5 คมนาคม ในกรณีดังต่อไปนี้ 
  (1) ห้ามใช้น้ าเพ่ือการคมนาคมที่อาจสูญเสียน้ าเกินกว่าจ าเป็น เช่น การเพ่ิมปริมาณน้ าในแหล่งน้ า
เพ่ือใช้ส าหรับเป็นทางสัญจร 
  (2) ห้ามใช้น้ าเพ่ือการคมนาคมที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพของน้ า เช่น การใช้เรือยนต์สัญจร
ทางน้ าซึ่งอาจก่อให้เกิดมลพิษต่อแหล่งน้ าสาธารณะ 
  (3) ................................................. 

  2.3.6 กิจการอื่นหรือการด ารงชีวิตประจ าวัน ในกรณีดังต่อไปนี้  
  (1) ห้ามล้างถนน เว้นแต่เพ่ือความปลอดภัยในการสัญจร  
  (2) ห้ามรดน้ าต้นไม้ เว้นแต่จ าเป็นต้องกระท าเพ่ือมิให้ต้นไม้แห้งตาย 
  (3) ห้ามล้างรถ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการลุ่มน้ า... เป็นรายกรณี  
  (4) .................................................  

 2.4 การแบ่งปันน้ าจากลุ่มน้ าสาขา 
 คณะกรรมการลุ่มน้ าสามารถด าเนินการแบ่งปันน้ าจากลุ่มน้ าสาขาภายในเขตลุ่มน้ าของตนเองซึ่งอยู่
นอกเขตพ้ืนที่ที่ถูกประกาศให้เป็นเขตภาวะน้ าแล้งอย่างรุนแรงได้ เพ่ือแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนในเขตพ้ืนที่ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม การแบ่งปันน้ าจากลุ่มน้ าสาขาจ าเป็นต้องมีเหตุผลและข้อมูล
ประกอบการด าเนินการด้วยเพ่ือลดความขัดแย้งของประชาชนภายในเขตลุ่มน้ า ซึ่งการใช้น้ าที่ได้รับการแบ่งปัน
จากลุ่มน้ าสาขาจะต้องใช้เพ่ืออุปโภคบริโภคก่อนเป็นล าดับแรก และหากมีน้ าเหลือจึงจัดสรรเพ่ือการรักษา
ระบบนิเวศและการฟื้นฟูแหล่งน้ าธรรมชาติ หรือเพ่ือการอ่ืนต่อไป (ร่างประกาศฯ ข้อ 3) 

 2.5 การก าหนดมาตรการเพื่อแก้ไขบรรเทาภาวะน้ าแล้งอย่างรุนแรง 
 ภายในเขตพ้ืนที่ที่ถูกประกาศเป็นเขตภาวะน้ าแล้งอย่างรุนแรง คณะกรรมการลุ่มน้ าที่รับผิดชอบเขต
พ้ืนที่ดังกล่าวมีอ านาจพิจารณาก าหนดมาตรการที่จ าเป็นอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ เพ่ือใช้บังคับได้ อีกทั้งมี
อ านาจพิจารณาก าหนดเวลาการห้ามใช้น้ าในพ้ืนที่ที่ก าหนดให้เป็นเขตภาวะน้ าแล้งอย่างรุนแรงตามประกาศนี้
ได ้(ร่างประกาศฯ ข้อ 4 และ 5) 
  2.5.1 ให้มีการควบคุมคุณภาพน้ าในพื้นท่ีเพ่ือให้สามารถใช้อุปโภคบริโภคได้  
  2.5.2 ให้มีการสร้างระบบบ าบัดน้ าเพื่อให้น าน้ าหมุนเวียนกลับมาใช้ได้อีก  
  2.5.3 ให้มีการน าน้ าทะเลมาปรับปรุงคุณภาพให้สามารถใช้ในกิจการบางประเภทได้  
  2.5.4 ให้งดการสูบน้ ามาใช้ในกิจการที่ไม่เป็นไปตามแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ าแล้ง  
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โครงกำรจ้ำงที่ปรึกษำจัดทำ้ร่ำงกฎหมำยล้ำดับรอง 2-17            รำ่งกฎหมำยล้ำดับรองและแบบของประกำศ (งวดงำนที่ 2)  
(เฉพาะมาตราเรง่ด่วน)  

  2.5.5 ขอความร่วมมือให้งดการจัดประชุมหรือการจัดกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมงานเป็นจ านวนมาก  
ในพ้ืนที่ที่ก าหนดตามประกาศนี้ 
  2.5.6 .................. (มาตรการอ่ืนเพ่ิมเติม ตามท่ีเหน็สมควร) 
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โครงกำรจ้ำงที่ปรึกษำจัดทำ้ร่ำงกฎหมำยล้ำดับรอง 2-18            รำ่งกฎหมำยล้ำดับรองและแบบของประกำศ (งวดงำนที่ 2)  
(เฉพาะมาตราเรง่ด่วน)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ร่างประกาศคณะกรรมการลุ่มน้ า เรื่อง ก าหนดวิธีการใช้น้ าและการแบ่งปันน้ าเพ่ือแก้ไขและ 
บรรเทาภาวะน้ าแล้งอย่างรุนแรง (มาตรา 58 วรรคสอง) 
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โครงกำรจ้ำงที่ปรึกษำจัดทำ้ร่ำงกฎหมำยล้ำดับรอง 2-19            รำ่งกฎหมำยล้ำดับรองและแบบของประกำศ (งวดงำนที่ 2)  
(เฉพาะมาตราเรง่ด่วน)  

ร่าง 
ประกาศคณะกรรมการลุ่มน้ า  

เรื่อง ก าหนดวิธีการใช้น้ าและการแบ่งปันน้ า 
เพ่ือแก้ไขและบรรเทาภาวะน้ าแล้งอย่างรุนแรง 

พ.ศ. .... 
   

 
  โดยที่มีข้อมูลเพียงพอที่ชี้ได้ว่าอาจจะเกิดภาวะน้ าแล้งอย่างรุนแรงในเขตพ้ืนที่... ของลุ่มน้ า... ซึ่ง
จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจหรือการด ารงชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ดังกล่าว คณะกรรมการลุ่มน้ า  
จึงจ าเป็นต้องก าหนดวิธีการใช้น้ าและวิธีการแบ่งปันน้ า เพ่ือแก้ไขและบรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่และเพ่ือ
ป้องกันมิให้เกิดภาวะน้ าแล้งอย่างรุนแรงต่อไป  
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. ๒๕๖๑ 
คณะกรรมการลุ่มน้ าออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 
 
  ข้อ ๑ ให้เขตพ้ืนที่ในท้องที่ต าบล... ต าบล... อ าเภอ... ต าบล... ต าบล... อ าเภอ ... จังหวัด ... และ
ต าบล... อ าเภอ... จังหวัด... ภายในลุ่มน้ า... เป็นพ้ืนที่ที่อยู่ภายใต้บังคับแห่งประกาศนี้  
 
  ข้อ ๒ ในพ้ืนที่ที่อยู่ภายใต้บังคับแห่งประกาศนี้ ให้กิจการดังต่อไปนี้เป็นกิจการที่เห็นสมควร
ก าหนดวิธีการใช้น้ าเพ่ือลดปริมาณการใช้น้ าหรือห้ามการใช้น้ าบางประเภทเกินกว่าจ าเป็นแก่การอุปโภคบริโภค 
เพ่ือแก้ไขและบรรเทาภาวะน้ าแล้งอย่างรุนแรงที่อาจเกิดขึ้น ดังนี้  
  (๑) เกษตรกรรม ในกรณีดังต่อไปนี้ 
   (ก) ห้ามปลูกข้าว หรือห้ามปลูกพืชไร่หรือท าไร่ ประเภท... (ระบุรายละเอียดได้เองตาม
ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ แต่หากไม่อาจห้ามปลูกข้าว หรือห้ามปลูกพืชไร่หรือท าไร่ได้ ก็ไม่จ าเป็นต้องก าหนด
กรณีนี้ ) เว้นแต่เป็นการด าเนินการต่อเนื่องจากที่ได้ด าเนินการไปแล้วให้จ ากัดปริมาณการใช้น้ าได้ตามที่
เห็นสมควร 
   (ข) ห้ามปลูกพืชสวนหรือท าสวน ประเภท... หรือให้จ ากัดการใช้น้ าต่อการปลูกพืชสวนหรือ
ท าสวนที่ต้องใช้น้ าในปริมาณมากหรือต้องใช้น้ าในการเพาะปลูกต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน (ระบุรายละเอียด
ได้เองตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ แต่หากไม่อาจห้ามปลูกพืชสวนหรือท าสวนได้ ก็ไม่จ า เป็นต้องก าหนด
กรณีนี้ ) เว้นแต่เป็นการด าเนินการต่อเนื่องจากที่ได้ด าเนินการไปแล้วให้จ ากัดปริมาณการใช้น้ าได้ตามที่
เห็นสมควร  
   (ค) ห้ามปลูกไม้ผลหรือไม้ยืนต้น ประเภท... หรือให้จ ากัดการใช้น้ าต่อการปลูกไม้ผลหรือไม้ยืนต้น
ที่ต้องใช้น้ าในปริมาณมากหรือต้องใช้น้ าในการเพาะปลูกต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน (ระบุรายละเอียดได้เอง
ตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ เช่น การปลูกล าไยในภาคเหนือตอนบน การท าสวนทุเรียน การท าสวนส้ม ฯลฯ 
แต่หากไม่อาจห้ามปลูกไม้ผลหรือไม้ยืนต้นได้ ก็ไม่จ าต้องก าหนดกรณีนี้) เว้นแต่เป็นการด าเนินการต่อเนื่องจาก
ที่ได้ด าเนินการไปแล้วให้จ ากัดปริมาณการใช้น้ าได้ตามที่เห็นสมควร 
   (ง) ห้ามใช้น้ าเพื่อการปศุสัตว์ เว้นแต่เพ่ือการด ารงชีพของสัตว์  
   (จ) ห้ามท าการประมงหรือเลี้ยงสัตว์น้ าที่ก่อให้เกิดมลพิษต่อแหล่งน้ าสาธารณะ  
   (ฉ) ........................................... ............  
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โครงกำรจ้ำงที่ปรึกษำจัดทำ้ร่ำงกฎหมำยล้ำดับรอง 2-20            รำ่งกฎหมำยล้ำดับรองและแบบของประกำศ (งวดงำนที่ 2)  
(เฉพาะมาตราเรง่ด่วน)  

  (๒) อุตสาหกรรม ในกรณีดังต่อไปนี้ 
   (ก) ให้การประกอบกิจการโรงงาน ประเภท... ลดการใช้น้ าหรือจ ากัดปริมาณการใช้น้ าลง
จากการประกอบกิจการตามปกติ (หากสามารถจ ากัดปริมาณการใช้น้ าได้โดยไม่ท าให้เกิดความเสียหายแก่
กิจการจนเกินสมควร) เว้นแต่เพ่ือหล่อเลี้ยงเครื่องจักรกลหรือระบบปฏิบัติการของโรงงานเท่าที่จ าเป็นเพ่ือให้
กิจการสามารถด าเนินการต่อไปได ้
   (ข) ให้กิจการโรงไฟฟ้าลดการใช้น้ าหรือจ ากัดปริมาณการใช้น้ าลงจากการประกอบกิจการ
ตามปกติ (หากสามารถจ ากัดปริมาณการใช้น้ าได้โดยไม่ท าให้เกิดความเสียหายแก่กิจการ) เว้นแต่เพ่ือหล่อเลี้ยง
เครื่องจักรกลหรือระบบปฏิบัติการของโรงไฟฟ้าเท่าท่ีจ าเป็นเพ่ือให้กิจการสามารถด าเนินการต่อไปได้ 
   (ค) ให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เช่น กิจการโรงแรม ลดการใช้น้ าหรือจ ากัดปริมาณการใช้น้ า
ลงจากการประกอบกิจการตามปกติ หรือจ ากัดการให้บริการแก่ผู้พักหรือหยุดประกอบกิจการไว้ชั่วคราว 
   (ง) ให้อุตสาหกรรมในครัวเรือน ลดการใช้น้ าหรือจ ากัดปริมาณการใช้น้ าลงจากการประกอบ
กิจการตามปกติ (หากมีการด าเนินกิจกรรมที่ต้องใช้น้ ามาก) 
   (จ) .............................................  
  (๓) พาณิชยกรรม ในกรณีดังต่อไปนี้ 
   (ก) ให้ผู้ประกอบพาณิชยกรรมด้านการค้า ลดการใช้น้ าหรือจ ากัดปริมาณการใช้น้ าลงจาก
การประกอบกิจการตามปกติ หรือห้ามใช้น้ าส าหรับกิจกรรมบางประเภทโดยไม่ท าให้เกิดความเสียหายแก่
กิจการจนเกินสมควร เช่น การจ ากัดปริมาณการใช้น้ าของห้างสรรพสินค้าหรือศูนย์การค้า หรือห้ามใช้น้ าหรือ
จ ากัดปริมาณการใช้น้ าส าหรับกิจกรรมส่งเสริมการขายบางอย่างตามท่ีเห็นสมควร  
   (ข) ให้ผู้ประกอบพาณิชยกรรมด้านการบริการ ลดการใช้น้ าหรือจ ากัดปริมาณการใช้น้ าลง
จากการประกอบกิจการตามปกติ หรือห้ามใช้น้ าส าหรับกิจกรรมบางประเภทโดยไม่ท าให้เกิดความเสียหายแก่
กิจการจนเกินสมควร เช่น ให้กิจการสนามกอล์ฟจ ากัดการให้บริการหรือหยุดประกอบกิจการไว้ชั่วคราว  
ให้กิจการให้บริการล้างรถหรือกิจการให้บริการสระผมจ ากัดการให้บริการหรือหยุดประกอบกิจการไว้ชั่วคราว  
   (ค) .............................................  
  (๔) การท่องเที่ยว ในกรณีดังต่อไปนี้ 
   (ก) การให้บริการที่พักอาศัยเป็นการชั่วคราวที่มิใช่กิจการโรงแรม เช่น เกสเฮ้าส์ โฮมสเตย์ 
ให้จ ากัดจ านวนผู้เข้าพักหรือจ ากัดปริมาณการใช้น้ าหรือหยุดประกอบกิจการไว้ชั่วคราว เพ่ือลดปริมาณการใช้น้ า 
ที่เกินกว่าจ าเป็น 
   (ข) สถานที่ให้บริการอาบน้ าหรือโรงอาบน้ า (เช่น การให้บริการอาบน้ าจืดตามชายหาด 
สถานบริการอาบอบนวด) ให้จ ากัดการให้บริการแก่ลูกค้าหรือจ ากัดปริมาณการใช้น้ าหรือหยุดประกอบกิจการ
ไว้ชั่วคราว เพ่ือลดปริมาณการใช้น้ าที่เกินกว่าจ าเป็น  
   (ค) ให้ลดหรืองดการจัดกิจกรรมทางน้ าเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นการชั่วคราว เช่น การ
แข่งขันกีฬาทางน้ า การจัดกิจกรรมสวนน้ า การจัดให้มีการละเล่นทางน้ า ล่องแก่ง ฯลฯ ซึ่งอาจก่อให้เกิดมลพิษ
ต่อแหล่งน้ าสาธารณะหรือต้องสูญเสียน้ า 
   (ง) ...................................... 
  (๕) คมนาคม ในกรณีดังต่อไปนี้ 
   (ก) ห้ามใช้น้ าเพ่ือการคมนาคมที่อาจสูญเสียน้ าเกินกว่าจ าเป็น เช่น การเพ่ิมปริมาณน้ าใน
แหล่งน้ าเพ่ือใช้ส าหรับเป็นทางสัญจร 
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   (ข) ห้ามใช้น้ าเพ่ือการคมนาคมที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพของน้ า เช่น การใช้เรือยนต์
สัญจรทางน้ าซึ่งอาจก่อให้เกิดมลพิษต่อแหล่งน้ าสาธารณะ 
   (ค) ................................................. 
  (๖) กิจการอื่นหรือการด ารงชีวิตประจ าวัน ในกรณีดังต่อไปนี้  
   (ก) ห้ามล้างถนน เว้นแต่เพ่ือความปลอดภัยในการสัญจร  
   (ข) ห้ามรดน้ าต้นไม้ เว้นแต่จ าเป็นต้องกระท าเพ่ือมิให้ต้นไม้แห้งตาย  
   (ค) ห้ามล้างรถ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการลุ่มน้ า... เป็นรายกรณี  
   (ง) .................................................  
 
  ข้อ ๓ ให้คณะกรรมการลุ่มน้ า... พิจารณาด าเนินการเพ่ือให้มีการแบ่งปันน้ าจากลุ่มน้ าสาขา ภายใน
เขตลุ่มน้ า... ที่อยู่นอกพ้ืนที่ที่ก าหนดตามประกาศนี้มาเพ่ือแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนใน
พ้ืนที่ที่ก าหนดตามประกาศนี้ได้ ตามที่เห็นสมควร โดยต้องให้เหตุผลและข้อมูลประกอบการด าเนินการดังกล่าว
ด้วย เพ่ือลดความขัดแย้งของประชาชนภายในเขตลุ่มน้ า โดยน้ าที่ได้รับแบ่งปันมานั้นให้จัดสรรเพ่ือตอบสนอง
ต่อการอุปโภคบริโภคก่อน น้ าในส่วนที่เหลือถ้าหากมี ให้จัดสรรเพื่อการรักษาระบบนิเวศและการฟ้ืนฟูแหล่งน้ า
ธรรมชาติ หรือเพ่ือการอ่ืนต่อไป 
 
  ข้อ ๔ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่... จนถึงวันที่... หรือจนกว่าจะมีประกาศยกเลิกหรือ
เปลี่ยนแปลง 

 
 

ประกาศ ณ วันที่        พ.ศ. .... 
 
 

ประธานกรรมการลุ่มน้ า...  
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บันทึกวิเครำะห์สรุป 
สำระส้ำคัญของร่ำงประกำศคณะกรรมกำรลุ่มน ้ำ  

เรื่อง ก้ำหนดวิธีกำรใช้น ้ำและกำรแบ่งปันน ้ำ 
เพื่อแก้ไขและบรรเทำภำวะน ้ำแล้งอย่ำงรุนแรง  

พ.ศ. .... 
   

 
1. เหตุผลและควำมจ้ำเป็นในกำรเสนอร่ำงประกำศ 
 โดยที่ภาวะน้ าแล้งในเขตพ้ืนที่ของลุ่มน้ ายังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการ
ด ารงชีวิตของประชาชนและกิจกรรมทางเศรษฐกิจในเขตพ้ืนที่ลุ่มน้ าดังกล่าว ซึ่งมีความจ าเป็นต้องก าหนด
วิธีการใช้น้ าและการแบ่งปันน้ าเพ่ือแก้ไขและบรรเทาภาวะน้ าแล้งอย่างทันท่วงที นอกเหนือไปจากความจ าเป็น
ในการใช้น้ าเพ่ืออุปโภคบริโภค ดังนั้น โดยอาศัยอ านาจตาม มาตรา 58 วรรคสอง พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า
แห่งชาติ พ.ศ. 2561 คณะกรรมการลุ่มน้ ามีอ านาจประกาศก าหนดวิธีการใช้น้ าและการแบ่งปันน้ าเพ่ือแก้ไขและ
บรรเทาภาวะน้ าแล้งอย่างรุนแรงในเขตพ้ืนที่ได้ ในระหว่างที่ยังไม่มีประกาศตาม มาตรา 58 วรรคหนึ่ง พระราชบัญญัติ
ทรัพยากรน้ าแห่งชาติ พ.ศ. 2561 
 
2. สำระส้ำคัญของร่ำงประกำศ 

2.1 ขอบเขตการใช้บังคับของกฎหมาย 
ใช้บังคับในเขตพ้ืนที่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด ภายในลุ่มน้ า 

2.2 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
คณะกรรมการลุ่มน้ ามีอ านาจประกาศก าหนดวิธีการใช้น้ าและการแบ่งปันน้ าเพ่ือแก้ไขและบรรเทา

ภาวะน้ าแล้งอย่างรุนแรงในเขตพ้ืนที่ลุ่มน้ าของตนเอง 

 2.3 ประเภทกิจการที่เห็นสมควรจ ากัดปริมาณการใช้น้ า 
 คณะกรรมการลุ่มน้ ามีอ านาจก าหนดรายละเอียดวิธีการใช้น้ าและการแบ่งปันน้ าเพ่ือแก้ไขและบรรเทา
ภาวะน้ าแล้งอย่างรุนแรงในเขตพ้ืนที่ลุ่มน้ าของตนเอง อย่างไรก็ดี รายละเอียดดังต่อไปนี้เป็นเพียงตัวอย่าง
กิจการหรือกิจกรรมซึ่งคณะกรรมการลุ่มน้ าเห็นอาจเห็นสมควรจ ากัดปริมาณการใช้น้ าเท่านั้น 

  2.3.1 เกษตรกรรม ในกรณีดังต่อไปนี้ 
  (1) ห้ามปลูกข้าว หรือห้ามปลูกพืชไร่หรือท าไร่ ประเภท... (ระบุรายละเอียดได้เองตามข้อเท็จจริง
ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ แต่หากไม่อาจห้ามปลูกข้าว หรือห้ามปลูกพืชไร่หรือท าไร่ได้ ก็ไม่จ าเป็นต้องก าหนดกรณีนี้) 
เว้นแต่เป็นการด าเนินการต่อเนื่องจากท่ีได้ด าเนินการไปแล้วให้จ ากัดปริมาณการใช้น้ าได้ตามที่เห็นสมควร 
  (2) ห้ามปลูกพืชสวนหรือท าสวน ประเภท... หรือให้จ ากัดการใช้น้ าต่อการปลูกพืชสวนหรือท าสวน 
ที่ต้องใช้น้ าในปริมาณมากหรือต้องใช้น้ าในการเพาะปลูกต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน (ระบุรายละเอียดได้เอง
ตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ แต่หากไม่อาจห้ามปลูกพืชสวนหรือท าสวนได้ ก็ไม่จ าเป็นต้องก าหนดกรณีนี้) 
เว้นแต่เป็นการด าเนินการต่อเนื่องจากท่ีได้ด าเนินการไปแล้วให้จ ากัดปริมาณการใช้น้ าได้ตามที่เห็นสมควร  
  (3) ห้ามปลูกไม้ผลหรือไม้ยืนต้น ประเภท... หรือให้จ ากัดการใช้น้ าต่อการปลูกไม้ผลหรือไม้ยืนต้น
ที่ต้องใช้น้ าในปริมาณมากหรือต้องใช้น้ าในการเพาะปลูกต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน (ระบุรายละเอียดได้เอง
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ตามมาตรา 57 และมาตรา 58 แต่หากไม่อาจห้ามปลูกไม้ผลหรือไม้ยืนต้นได้ ก็ไม่จ าต้องก าหนดกรณีนี้) เว้นแต่
เป็นการด าเนินการต่อเนื่องจากท่ีได้ด าเนินการไปแล้วให้จ ากัดปริมาณการใช้น้ าได้ตามที่เห็นสมควร 
  (4) ห้ามใช้น้ าเพื่อการปศุสัตว์ เว้นแต่เพ่ือการด ารงชีพของสัตว์  
  (5) ห้ามท าการประมงหรือเลี้ยงสัตว์น้ าที่ก่อให้เกิดมลพิษต่อแหล่งน้ าสาธารณะ  
  (6) .......................................................  

  2.3.2 อุตสาหกรรม ในกรณีดังต่อไปนี้ 
  (1) ให้การประกอบกิจการโรงงาน ประเภท... ลดการใช้น้ าหรือจ ากัดปริมาณการใช้น้ าลงจากการ
ประกอบกิจการตามปกติ (หากสามารถจ ากัดปริมาณการใช้น้ าได้โดยไม่ท าให้เกิดความเสียหายแก่กิจการจนเกิน
สมควร) เว้นแต่เพ่ือหล่อเลี้ยงเครื่องจักรกลหรือระบบปฏิบัติการของโรงงานเท่าที่จ าเป็นเพ่ือให้กิจการสามารถ
ด าเนินการต่อไปได ้
  (2) ให้กิจการโรงไฟฟ้าลดการใช้น้ าหรือจ ากัดปริมาณการใช้น้ าลงจากการประกอบกิจการ
ตามปกติ (หากสามารถจ ากัดปริมาณการใช้น้ าได้โดยไม่ท าให้เกิดความเสียหายแก่กิจการ) เว้นแต่เพ่ือหล่อเลี้ยง
เครื่องจักรกลหรือระบบปฏิบัติการของโรงไฟฟ้าเท่าท่ีจ าเป็นเพ่ือให้กิจการสามารถด าเนินการต่อไปได้ 
  (3) ให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เช่น กิจการโรงแรม ลดการใช้น้ าหรือจ ากัดปริมาณการใช้น้ าลง
จากการประกอบกิจการตามปกติ หรือจ ากัดการให้บริการแก่ผู้พักหรือหยุดประกอบกิจการไว้ชั่วคราว 
  (4) ให้อุตสาหกรรมในครัวเรือน ลดการใช้น้ าหรือจ ากัดปริมาณการใช้น้ าลงจากการประกอบ
กิจการตามปกติ (หากมีการด าเนินกิจกรรมที่ต้องใช้น้ ามาก) 
  (5) .............................................  

  2.3.3 พาณิชยกรรม ในกรณีดังต่อไปนี้ 
  (1) ให้ผู้ประกอบพาณิชยกรรมด้านการค้า ลดการใช้น้ าหรือจ ากัดปริมาณการใช้น้ าลงจากการ
ประกอบกิจการตามปกติ หรือห้ามใช้น้ าส าหรับกิจกรรมบางประเภทโดยไม่ท าให้เกิดความเสียหายแก่กิจการ
จนเกินสมควร เช่น การจ ากัดปริมาณการใช้น้ าของห้างสรรพสินค้าหรือศูนย์การค้า หรือห้ามใช้น้ าหรือจ ากัด
ปริมาณการใช้น้ าส าหรับกิจกรรมส่งเสริมการขายบางอย่างตามที่เห็นสมควร  
  (2) ให้ผู้ประกอบพาณิชยกรรมด้านการบริการ ลดการใช้น้ าหรือจ ากัดปริมาณการใช้น้ าลงจาก
การประกอบกิจการตามปกติ หรือห้ามใช้น้ าส าหรับกิจกรรมบางประเภทโดยไม่ท าให้เกิดความเสียหาย  
แก่กิจการจนเกินสมควร เช่น ให้กิจการสนามกอล์ฟจ ากัดการให้บริการหรือหยุดประกอบกิจการไว้ชั่วคราว  
ให้กิจการให้บริการล้างรถหรือกิจการให้บริการสระผมจ ากัดการให้บริการหรือหยุดประกอบกิจการไว้ชั่วคราว  
  (3) .............................................  

  2.3.4 การท่องเที่ยว ในกรณีดังต่อไปนี้ 
  (1) การให้บริการที่พักอาศัยเป็นการชั่วคราวที่มิใช่กิจการโรงแรม เช่น เกสเฮ้าส์ โฮมสเตย์ ให้จ ากัด
จ านวนผู้เข้าพักหรือจ ากัดปริมาณการใช้น้ าหรือหยุดประกอบกิจการไว้ชั่วคราว เพ่ือลดปริมาณการใช้น้ าที่  
เกินกว่าจ าเป็น 
  (2) สถานที่ให้บริการอาบน้ าหรือโรงอาบน้ า (เช่น การให้บริการอาบน้ าจืดตามชายหาด สถาน
บริการอาบอบนวด) ให้จ ากัดการให้บริการแก่ลูกค้าหรือจ ากัดปริมาณการใช้น้ าหรือหยุดประกอบกิจการไว้
ชั่วคราว เพ่ือลดปริมาณการใช้น้ าที่เกินกว่าจ าเป็น  
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  (3) ให้ลดหรืองดการจัดกิจกรรมทางน้ าเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นการชั่วคราว เช่น การแข่งขัน
กีฬาทางน้ า การจัดกิจกรรมสวนน้ า การจัดให้มีการละเล่นทางน้ า ล่องแก่ง ฯลฯ ซึ่งอาจก่อให้เกิดมลพิษต่อ
แหล่งน้ าสาธารณะหรือต้องสูญเสียน้ า 
  (4) ...................................... 

  2.3.5 คมนาคม ในกรณีดังต่อไปนี้ 
  (1) ห้ามใช้น้ าเพ่ือการคมนาคมที่อาจสูญเสียน้ าเกินกว่าจ าเป็น เช่น การเพ่ิมปริมาณน้ าในแหล่งน้ า
เพ่ือใช้ส าหรับเป็นทางสัญจร 
  (2) ห้ามใช้น้ าเพ่ือการคมนาคมที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพของน้ า เช่น การใช้เรือยนต์สัญจร
ทางน้ าซึ่งอาจก่อให้เกิดมลพิษต่อแหล่งน้ าสาธารณะ 
  (3) .................................................  

  2.3.6 กิจการอื่นหรือการด ารงชีวิตประจ าวัน ในกรณีดังต่อไปนี้  
  (1) ห้ามล้างถนน เว้นแต่เพ่ือความปลอดภัยในการสัญจร  
  (2) ห้ามรดน้ าต้นไม้ เว้นแต่จ าเป็นต้องกระท าเพ่ือมิให้ต้นไม้แห้งตาย  
  (3) ห้ามล้างรถ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการลุ่มน้ า... เป็นรายกรณี  
  (4) .................................................  

 2.4 การแบ่งปันน้ าจากลุ่มน้ าสาขา 
คณะกรรมการลุ่มน้ าสามารถด าเนินการแบ่งปันน้ าจากลุ่มน้ าสาขาภายในเขตลุ่มน้ าของตนเองซึ่งอยู่

นอกเขตพ้ืนที่ที่ถูกประกาศให้เป็นเขตภาวะน้ าแล้งอย่างรุนแรงได้ เพ่ือแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนในเขตพ้ืนที่ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม การแบ่งปันน้ าจากลุ่มน้ าสาขาจ าเป็นต้องมีเหตุผลและข้อมูล
ประกอบการด าเนินการด้วยเพ่ือลดความขัดแย้งของประชาชนภายในเขตลุ่มน้ า ซึ่งการใช้น้ าที่ได้รับการแบ่งปัน
จากลุ่มน้ าสาขาจะต้องใช้เพ่ืออุปโภคบริโภคก่อนเป็นล าดับแรก และหากมีน้ าเหลือจึงจัดสรรเพ่ือการรักษา
ระบบนิเวศและการฟื้นฟูแหล่งน้ าธรรมชาติ หรือเพ่ือการอ่ืนต่อไป (ร่างประกาศฯ ข้อ 3) 
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งำนที่คณะที่ปรึกษำจะด้ำเนินกำรต่อไป 

 1. น าความคิดเห็นที่ได้จากการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน รวมทั้ง
ความคิดเห็นของผู้ว่าจ้างไปปรับร่างกฎหมายล าดับรอง และแบบของประกาศ ระเบี ยบหรือข้อบัญญัติ และ
หลักเกณฑ์ วิธีการที่เหลืออีก 6 มาตรา และแบบประกาศ จ านวน 3 มาตรา และส่งมอบงวดงานที่ 3 ซึ่ง
ประกอบด้วย 
  1) ร่างกฎหมายล าดับรองซึ่งได้รับฟังความเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องและได้ปรับร่างกฎหมายล าดับ
รอง และแบบของประกาศ ระเบียบหรือข้อบัญญัติ และหลักเกณฑ์ วิธีการ ที่ได้จากการประชุมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน พร้อมทั้งบันทึกวิเคราะห์สรุปขอบเขตเนื้อหาสาระของร่างกฎหมาย
ล าดับรองเพ่ือประกอบการน าเสนอ จ านวน 6 มาตรา 
  2) แบบของประกาศ ระเบียบหรือข้อบัญญัติ และหลักเกณฑ์ วิธีการ ซึ่งได้รับฟังควา มเห็น
จากผู้ที่เกี่ยวข้อง และได้ปรับแบบของประกาศ ระเบียบหรือข้อบัญญัติ และหลักเกณฑ์ วิธีการ ที่ได้จากการ
ประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน พร้อมทั้งบันทึกวิเคราะห์สรุปขอบเขตเนื้อหาสาระ
ของแบบของประกาศ ระเบียบหรือข้อบัญญัติ และหลักเกณฑ์ วิธีการ จ านวน 3 มาตรา 
  3) รายงานสรุปผลการประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน  
 2. จัดท าบันทึกวิเคราะห์สรุปขอบเขตเนื้อหาสาระของร่างกฎหมายล าดับรองทุกฉบับ เพ่ือประกอบการ
น าเสนอ และคู ่มือการปฏิบัติงานตามกฎหมายล าดับรอง จ านวน 13 มาตรา และแบบของประกาศ 
ระเบียบหรือข้อบัญญัติ และหลักเกณฑ์ วิธีการ จ านวน 5 มาตรา (รวม 18 มาตรา) ที ่ต ้องออกตาม
พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. 2561 ตามแนวทางที่ผู้ว่าจ้างให้ความเห็นชอบ 
 3. จัดท าต้นแบบเอกสารส าหรับเผยแพร่ ประกอบด้วย แผ่นพับเนื้อหาสาระของพระราชบัญญัติ
ทรัพยากรน้ า พ.ศ. 2561 จ านวน 20 ชุด และต้นแบบอุปกรณ์แสดงภาพม้วนเก็บ (Roll up) รวมทั้งต้นแบบ
หนังสือคู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. 2561  
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