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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบรางพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา
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หลักการ
ใหมีกฎหมายวาดวยทรัพยากรน้ํา
เหตุผล
โดยที่ป(จจุบันประเทศไทยประสบป(ญหาเกี่ยวกับทรัพยากรน้ําในหลายดาน
การดําเนินการแกไขป(ญหาดังกลาวไดกระทําโดยหลายหนวยงานตามอํานาจหนาที่ซึ่งกําหนดไวใน
กฎหมายหลายฉบับ ทําใหการดําเนินงานแกไขป(ญหาขาดความเป0นเอกภาพ ประกอบกับการจัดทํา
กิจกรรมและโครงการบางอยางเพื่อแกไขป(ญหาดังกลาวขาดการมีสวนรวมของประชาชน และบางครั้ง
สงผลกระทบตอวิถีชีวิตของคนในทองถิ่น ดังนั้น จึงสมควรมีกฎหมายในการบูรณาการเกี่ยวกับการใช
การพัฒนา การบริหารจัดการ การบํารุงรักษา การฟ9:นฟู และการอนุรักษ;ทรัพยากรน้ําใหเกิดความเป0น
เอกภาพ กําหนดมาตรการในการป<องกันและแกไขป(ญหาภาวะน้ําแลงและภาวะน้ําทวม วางหลักเกณฑ;
ในการประกันสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนในการเขาถึงทรัพยากรน้ําสาธารณะ ตลอดจนจัดใหมี
องค;กรบริหารจัดการทรัพยากรน้ําทั้งในระดับชาติ ระดับลุมน้ํา และระดับองค;กรผูใชน้ําซึ่งสะทอนการมี
สวนรวมของประชาชน เพื่อรวมกันบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา จึงจําเป0นตองตราพระราชบัญญัตินี้

ราง
พระราชบัญญัติ
ทรัพยากรน้ํา
พ.ศ. ....
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โดยที่เป0นการสมควรมีกฎหมายวาดวยทรัพยากรน้ํา
............................................................................................................................
..........................................
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. ….”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวัน
นับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป0นตนไป
มาตรา ๓ การใช การพัฒนา การบริหารจัดการ การบํารุงรักษา การฟ9:นฟู และ
การอนุรักษ;ทรัพยากรน้ํา ใหเป0นไปตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้ เวนแตในกรณีที่มีกฎหมายใด
กําหนดเกี่ยวกับการใช การพัฒนา การบริหารจัดการ การบํารุงรักษา การฟ9:นฟู และการอนุรักษ;
ทรัพยากรน้ําเรื่องใดไวโดยเฉพาะ ก็ใหดําเนินการไปตามกฎหมายเฉพาะนั้น
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“น้ํา” หมายความวา น้าํ ในบรรยากาศ น้ําบนผิวดิน น้าํ ใตดิน และน้ําในทะเลอาณาเขต
“ทรัพยากรน้ํา” หมายความวา น้ํา แหลงตนน้ําลําธาร แหลงกักเก็บน้ําไมวาจะ
เกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือมนุษย;สรางขึ้น คลองสงน้ํา และสิ่งอื่นที่ใชเพื่อการจัดการน้ํา
“ทรัพยากรน้ําสาธารณะ” หมายความวา น้ําในแหลงน้ําที่ประชาชนใชหรือ
ที่สงวนไวใหประชาชนใช หรือโดยสภาพประชาชนอาจใชประโยชน;รวมกัน และใหหมายความรวมถึง
แมน้ํา ลําคลอง ทางน้ํา บึง แหลงน้ําใตดินที่มีความลึกจากผิวดินไมเกินสิบหาเมตร ทะเลสาบ
ทะเลอาณาเขต พื้นที่ชุมน้ํา แหลงน้ําตามธรรมชาติอื่น ๆ แหลงน้ําที่รัฐจัดสรางหรือพัฒนาขึ้นเพื่อให
ประชาชนใชประโยชน;รวมกัน และแหลงน้ําระหวางประเทศที่รัฐอาจนํามาใชประโยชน;ได

๒
“การใชน้ํา” หมายความวา การดําเนินกิจกรรมในแหลงน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม คมนาคม การประปา การผลิตพลังงาน การรักษาระบบนิเวศ
หรือเพื่อประโยชน;อื่นใด ไมวาจะทําใหน้ํามีปริมาณเปลี่ยนไปหรือไมก็ตาม
“ลุมน้ํา” หมายความวา พื้นที่ซึ่งมีพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินครอบคลุม
ลําน้ําธรรมชาติซึ่งเป0นแหลงที่รวมน้ําใหไหลลงสูลําน้ํา
“ภาวะน้ําแลง” หมายความวา ภาวะที่ปริมาณน้ําฝนลดลงจนอาจเกิดผลกระทบตอ
การขาดแคลนน้ําอยางรุนแรงในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง หรือภาวะที่การไหลของน้ําหรือระดับน้ํานั้นต่ําลง
จนอาจกอใหเกิดอันตรายตอการดํารงชีวิตของคน สัตว; และพืชที่ตองอาศัยแหลงน้ํานั้น
“ภาวะน้ําทวม” หมายความวา ภาวะที่พื้นผิวดินซึ่งปกติไมไดมีน้ําปกคลุม
แตกลายเป0นพื้นผิวดินซึ่งมีน้ําปกคลุม โดยเกิดจากน้ําฝน น้ําบนผิวดิน น้ําใตดิน และน้ําในทะเลอาณาเขต
แตไมรวมถึงภาวะน้ําขึ้นและน้ําลงซึ่งเป0นปรากฏการณ;ปกติตามธรรมชาติ
“กรรมการ” หมายความวา กรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ
“อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้
“หนวยงานของรัฐ” หมายความวา ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ
หรือหนวยงานอื่นของรัฐ
“องค;กรปกครองสวนทองถิ่น” หมายความวา องค;การบริหารสวนจังหวัด เทศบาล
องค;การบริหารสวนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค;กรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มี
กฎหมายจัดตั้ง
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรักษาการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ กับออกกฎกระทรวงกําหนด
คาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัตินี้ ลดหรือยกเวนคาธรรมเนียม และกําหนดกิจการอื่น
รวมทั้งออกประกาศ ระเบียบ และคําสั่งเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวง ประกาศ และระเบียบนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว
ใหใชบังคับได
หมวด ๑
ทรัพยากรน้ําสาธารณะ
มาตรา ๖ รัฐมีอํานาจพัฒนาทรัพยากรน้ําสาธารณะ โดยเปลี่ยนแปลงรูปรางของ
แหลงน้ําหรือขยายพื้นที่ของแหลงน้ําได แตถาเป0นการลดพื้นที่หรือใหเลิกใชเพื่อประโยชน;สาธารณะ
ตองดําเนินการถอนสภาพตามประมวลกฎหมายที่ดิน

๓
เพื่อประโยชน;ในการบริหารทรัพยากรน้ําสาธารณะ รัฐมนตรีอาจประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษากําหนดใหหนวยงานของรัฐหรือองค;กรปกครองสวนทองถิ่นใดเป0นผูรับผิดชอบ
ควบคุมดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรน้ําสาธารณะแหงใดก็ได
ใหหนวยงานของรัฐหรือองค;กรปกครองสวนทองถิ่นที่รับผิดชอบตามวรรคสอง
มีอํานาจกําหนดหลักเกณฑ;การเขาใชสอยทรัพยากรน้ําสาธารณะนั้นตามที่เห็นสมควรได
โดยหลักเกณฑ;ดังกลาวตองมิใชหลักเกณฑ;เกี่ยวกับการจัดสรรน้ําตามที่กําหนดไวในหมวด ๔
หลักเกณฑ;ตามวรรคสาม เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
หมวด ๒
สิทธิในน้ํา
มาตรา ๗ ทรัพยากรน้ําสาธารณะเป0นของสวนรวม บุคคลมีสิทธิใชหรือเก็บกักน้ํา
ไดเทาที่จําเป0นแกประโยชน;ในกิจกรรมหรือในที่ดินของตน โดยไมเป0นเหตุใหเกิดความเดือดรอนหรือ
เสียหายแกบุคคลอื่นซึ่งอาจใชน้ํานั้น ทั้งนี้ เวนแตพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎกระทรวง ประกาศ หรือ
ระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นบัญญัติไวเป0นอยางอื่น
มาตรา ๘ เจาของหรือผูครอบครองที่ดินซึ่งมีน้ําพุเกิดขึ้นหรือมีน้ําไหลผานตาม
ธรรมชาติไมวาบนดินหรือใตดิน ยอมมีสิทธิใชหรือเก็บกักน้ํานั้นไดเทาที่จําเป0นแกประโยชน;ในที่ดิน
ของตน และไมเป0นเหตุใหเกิดความเดือดรอนหรือเสียหายแกบุคคลอื่น
หมวด ๓
องค;กรบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
สวนที่ ๑
คณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ
มาตรา ๙ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกวา “คณะกรรมการทรัพยากรน้ํา
แหงชาติ” เรียกโดยยอวา “กนช.” ประกอบดวย
(๑) นายกรัฐมนตรี เป0นประธานกรรมการ
(๒) รองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป0นรองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง
(๓) รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เป0นรองประธาน
กรรมการคนที่สอง
(๔) กรรมการโดยตําแหนง ไดแก ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ; ปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ปลัดกระทรวงพลังงาน ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม อธิบดีกรมชลประทาน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาล และผูอํานวยการสถาบัน
สารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร (องค;การมหาชน)

๔
(๕) กรรมการผูแทนคณะกรรมการลุมน้ํา จํานวนหกคน ซึ่งไดรับการคัดเลือกมาจาก
กรรมการลุมน้ําผูแทนองค;กรผูใชน้ําสองคน กรรมการลุมน้ําผูแทนองค;กรปกครองสวนทองถิ่นสองคน
และกรรมการลุมน้ําผูทรงคุณวุฒิสองคน
(๖) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวนสามคน ซึ่งนายกรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูที่มีความรู
และประสบการณ;เกี่ยวกับทรัพยากรน้ํา
ใหอธิบดีเป0นกรรมการและเลขานุการ และใหอธิบดีแตงตั้งขาราชการของ
กรมทรัพยากรน้ําอีกไมเกินสองคนเป0นผูชวยเลขานุการ
มาตรา ๑๐ การคัดเลือกกรรมการตามมาตรา ๙ (๕) ใหเป0นไปตามหลักเกณฑ;และ
วิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๑ กรรมการตามมาตรา ๙ (๕) และ (๖) มีวาระอยูในตําแหนงคราวละ
สามปT และอาจไดรับการคัดเลือกหรือแตงตั้งใหมอีกได แตจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันมิได
มาตรา ๑๒ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการตามมาตรา ๙ (๕)
และ (๖) พนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) นายกรัฐมนตรีใหออกเพราะบกพรองหรือไมสุจริตตอหนาที่ มีความประพฤติ
เสื่อมเสีย หรือหยอนความสามารถ
(๔) เป0นคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๕) พนจากการเป0นกรรมการลุมน้ําตามมาตรา ๒๖
(๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเป0นโทษสําหรับความผิด
ที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
มาตรา ๑๓ ในกรณีที่กรรมการตามมาตรา ๙ (๕) พนจากตําแหนงกอนครบวาระ
ใหดําเนินการคัดเลือกกรรมการแทนตําแหนงที่วางใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวันนับแตวันที่กรรมการนั้น
พนจากตําแหนง และใหผูไดรับการคัดเลือกอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการ
ซึ่งตนแทน แตถาวาระที่เหลืออยูไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวันจะไมดําเนินการคัดเลือกกรรมการแทน
ตําแหนงที่วางก็ได และในระหวางที่ยังไมมีการคัดเลือกกรรมการแทนตําแหนงที่วาง ให กนช.
ประกอบดวยกรรมการเทาที่เหลืออยู
มาตรา ๑๔ ในกรณีที่กรรมการตามมาตรา ๙ (๖) พนจากตําแหนงกอนครบวาระ
ใหนายกรัฐมนตรีแตงตั้งกรรมการแทนตําแหนงที่วางภายในเกาสิบวันนับแตวันที่กรรมการนั้น
พนจากตําแหนง และใหผูไดรับแตงตั้งอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งตนแทน
แตถาวาระที่เหลืออยูไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวันจะไมแตงตั้งกรรมการแทนตําแหนงที่วางก็ได และ
ในระหวางที่ยังไมไดแตงตั้งกรรมการแทนตําแหนงที่วาง ให กนช. ประกอบดวยกรรมการเทาที่เหลืออยู

๕
มาตรา ๑๕ ในกรณีที่กรรมการตามมาตรา ๙ (๕) หรือ (๖) ดํารงตําแหนงครบวาระแลว
ใหกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะมีการคัดเลือกหรือแตงตั้งกรรมการขึ้นใหม
มาตรา ๑๖ การประชุม กนช. ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป0นองค;ประชุม
ในการประชุม กนช. ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได
ใหรองประธานกรรมการตามลําดับเป0นประธานในที่ประชุม ถารองประธานกรรมการไมมาประชุม
หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป0นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่ง
ในการลงคะแนน ถาคะแนนเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป0นเสียงชี้ขาด
ในการประชุม ถามีการพิจารณาเรื่องที่กรรมการผูใดมีสวนไดเสียโดยตรง กรรมการ
ผูนั้นไมมีสิทธิเขาประชุมพิจารณาเรื่องนั้น
มาตรา ๑๗ กนช. มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําโดยทั่วไป
รวมทั้งใหมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) กําหนดนโยบาย แผนงาน และแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรน้ํา
และเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อใหความเห็นชอบ
(๒) เสนอแนะและประสานแผนงานหรือโครงการตาง ๆ ของหนวยงานของรัฐและ
องค;กรปกครองสวนทองถิ่นที่เกี่ยวกับทรัพยากรน้ํา เพื่อใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ นโยบายและแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม และนโยบายตาม (๑) เพื่อเป0นแนวทางใน
การจัดทํางบประมาณแผนดิน
(๓) พิจารณาและใหความเห็นชอบแผนแมบทการใช การพัฒนา การบริหารจัดการ
การบํารุงรักษา การฟ9:นฟู และการอนุรักษ;ทรัพยากรน้ําในเขตลุมน้ําตาง ๆ ตามที่คณะกรรมการลุมน้ํา
เสนอตามมาตรา ๓๔ (๑)
(๔) ควบคุม กํากับ ติดตาม เรงรัด ตรวจสอบ และใหคําแนะนําการดําเนินการตาม
นโยบาย แผนงาน และแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรน้ํา และการดําเนินการตามแผนงาน
หรือโครงการตาม (๒) และรายงานใหคณะรัฐมนตรีทราบ
(๕) กํากับ ติดตาม ตรวจสอบแผนการใชงบประมาณของหนวยงานของรัฐและ
องค;กรปกครองสวนทองถิ่นที่เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรน้ํา และรายงานใหคณะรัฐมนตรีทราบ
(๖) เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาป(ญหาจากการปฏิบัติงานของหนวยงานของรัฐ
และองค;กรปกครองสวนทองถิ่นตาง ๆ ซึ่งปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบของแตละหนวยงาน
ในสวนที่เกี่ยวของกับการใช การพัฒนา การบริหารจัดการ การบํารุงรักษา การฟ9:นฟู และการอนุรักษ;
ทรัพยากรน้ํา
(๗) กําหนดกรอบและแนวทางการปฏิบัติงานของคณะกรรมการลุมน้ํา และกําหนด
ลําดับความสําคัญของการใชน้ําสําหรับกิจการประเภทตาง ๆ เพื่อใหคณะกรรมการลุมน้ํานําไป
พิจารณาในการจัดสรรน้ํา
(๘) ใหความเห็นชอบแผนป<องกันและแกไขภาวะน้ําแลง และแผนป<องกันและแกไข
ป(ญหาภาวะน้ําทวมของคณะกรรมการลุมน้ําตาง ๆ

๖
(๙) ใหความเห็นชอบการอนุญาตใชน้ําประเภทที่สามตามมาตรา ๔๒
(๑๐) พิจารณาและใหความเห็นชอบในการผันน้ําระหวางลุมน้ํา
(๑๑) ไกลเกลี่ยและชี้ขาดขอพิพาทระหวางคณะกรรมการลุมน้ํา
(๑๒) เสนอแนะเกี่ยวกับการออกหรือการแกไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงตาม
พระราชบัญญัตินี้
(๑๓) เสนอแนะตอคณะรัฐมนตรี หนวยงานของรัฐ และองค;กรปกครอง
สวนทองถิ่นที่เกี่ยวของใหมีการตรากฎหมายหรือแกไขเพิ่มเติมกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือ
ขอบัญญัติทองถิ่นที่เกี่ยวของกับการบริหารทรัพยากรน้ํา
(๑๔) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้หรือที่กฎหมายอื่น
กําหนดใหเป0นอํานาจหนาที่ของ กนช. หรือตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย
การเสนอขอพิพาทระหวางคณะกรรมการลุมน้ําเพื่อให กนช. ไกลเกลี่ยและชี้ขาด
ตาม (๑๑) ใหเป0นไปตามหลักเกณฑ;และวิธีการที่ กนช. กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๑๘ ให กนช. จัดทํานโยบาย แผนงาน และแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับ
การบริหารทรัพยากรน้ําตามมาตรา ๑๗ (๑) ทุกหาปT
ในการจัดทํานโยบาย แผนงาน และแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรน้ํา
ตามวรรคหนึ่ง ให กนช. จัดใหมีการรับฟ(งความคิดเห็นของประชาชน องค;กรผูใชน้ํา ผูมีสวนไดเสีย
หนวยงานของรัฐ และองค;กรปกครองสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของ ตามหลักเกณฑ;และวิธีการที่ กนช. กําหนด
นโยบาย แผนงาน และแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรน้ําซึ่งคณะรัฐมนตรี
เห็นชอบ เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได และใหหนวยงานของรัฐและ
องค;กรปกครองสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของกับการใช การพัฒนา การบริหารจัดการ การบํารุงรักษา
การฟ9:นฟู และการอนุรักษ;ทรัพยากรน้ําปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน และแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับ
การบริหารทรัพยากรน้ําดังกลาว
มาตรา ๑๙ ในระหวางที่นโยบาย แผนงาน และแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหาร
ทรัพยากรน้ําตามมาตรา ๑๗ (๑) มีผลใชบังคับอยู ให กนช. ติดตามและประเมินผลการดําเนินการ
รวมทั้งพิจารณาทบทวนหรือปรับปรุงนโยบาย แผนงาน และแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหาร
ทรัพยากรน้ําดังกลาวใหสอดคลองกับสภาพความเป0นจริงที่มีความเปลี่ยนแปลง และรายงานตอ
คณะรัฐมนตรีทุกปT
ในกรณีที่มีการปรับปรุงนโยบาย แผนงาน และแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหาร
ทรัพยากรน้ํา ให กนช. นําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อใหความเห็นชอบ และใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๘
วรรคสาม มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๒๐ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ กนช. อาจมอบหมายให
กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป0นผูรับผิดชอบในกิจการดานตาง ๆ ที่อยูในอํานาจหนาที่ของ กนช.
แลวรายงานตอ กนช. หรือดําเนินการตามที่ กนช. มอบหมาย รวมทั้งมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการ
เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดตามที่ กนช. มอบหมายได

๗
ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๖ มาใชบังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการ
โดยอนุโลม
มาตรา ๒๑ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให กนช. กรรมการที่ กนช.
มอบหมาย หรือคณะอนุกรรมการที่ กนช. แตงตั้งมีอํานาจออกคําสั่งเป0นหนังสือเรียกบุคคลใดมาให
ถอยคําหรือใหสงเอกสาร หลักฐาน หรือวัตถุใด ๆ มาเพื่อประกอบการพิจารณาไดตามความจําเป0น
มาตรา ๒๒ ใหประธานกรรมการ กรรมการ และอนุกรรมการไดรับเบี้ยประชุม
คาพาหนะ คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก และคาใชจายอยางอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
มาตรา ๒๓ ใหกรมทรัพยากรน้ํา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ทําหนาที่เป0นสํานักงานเลขานุการของ กนช. โดยใหมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ปฏิบัติงานธุรการทั่วไปของ กนช.
(๒) ประสานการดําเนินงานกับคณะกรรมการลุมน้ําเพื่อปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้
(๓) รวบรวมและจัดเตรียมขอมูล ศึกษา วิเคราะห; และริเริ่มกิจกรรมหรือโครงการใด ๆ
เพื่อประโยชน;ในการดําเนินงานของ กนช.
(๔) ชวยเหลือและใหคําแนะนําแกหนวยงานของรัฐและองค;กรปกครองสวนทองถิ่น
ที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา รวมทั้งการดําเนินงานของคณะกรรมการลุมน้ําตามที่
ไดรับการรองขอ
(๕) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของคณะกรรมการลุมน้ํา
(๖) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดทําแผนและโครงการพัฒนา บริหารจัดการ
บํารุงรักษา ฟ9:นฟู และอนุรักษ;ทรัพยากรน้ําตอ กนช.
(๗) ประสานขอมูลดานการจัดการสารสนเทศทรัพยากรน้ําจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
เพื่อประโยชน;ในการจัดทํานโยบาย แผนงาน และแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรน้ําของ
กนช.
(๘) สงเสริมและสนับสนุนใหภาคเอกชนมีสวนรวมในดานการอนุรักษ; การพัฒนา
การใช และการดําเนินการอื่นใดเกี่ยวกับทรัพยากรน้ํา
(๙) จัดทํางบประมาณรายจายเพื่อเป0นคาใชจายในการดําเนินงานของ กนช. และ
คณะกรรมการลุมน้ํา
(๑๐) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ กนช. มอบหมาย
สวนที่ ๒
ลุมน้ําและคณะกรรมการลุมน้ํา
มาตรา ๒๔ การกําหนดลุมน้ําใหตราเป0นพระราชกฤษฎีกา ทั้งนี้ ใหคํานึงถึงสภาพ
อุทกวิทยา สภาพภูมิศาสตร; และระบบนิเวศประกอบดวย

๘
พระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่งตองมีแผนที่แสดงแนวเขตลุมน้ําแนบทายพระราช
กฤษฎีกา และใหถือเป0นสวนหนึ่งของพระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๒๕ การเปลี่ยนแปลงเขตหรือการเพิกถอนลุมน้ําใด ไมวาทั้งหมดหรือ
บางสวน ใหกระทําไดโดยตราพระราชกฤษฎีกา และเฉพาะกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิกถอน
บางสวนใหมีแผนที่แสดงแนวเขตที่เปลี่ยนแปลงหรือเพิกถอนนั้นแนบทายพระราชกฤษฎีกาดวย
มาตรา ๒๖ เมื่อไดมีพระราชกฤษฎีกากําหนดลุมน้ําตามมาตรา ๒๔ แลว ใหมี
คณะกรรมการลุมน้ําประจําลุมน้ํานั้น ประกอบดวย
(๑) กรรมการลุมน้ําโดยตําแหนง ไดแก ผูวาราชการจังหวัดในเขตลุมน้ํานั้น
ผูแทนกรมชลประทาน ผูแทนกรมประมง ผูแทนกรมเจาทา ผูแทนกรมควบคุมมลพิษ ผูแทน
กรมทรัพยากรน้ําบาดาล ผูแทนกรมปUาไม ผูแทนกรมอุทยานแหงชาติ สัตว;ปUา และพันธุ;พืช
ผูแทนกรมที่ดิน ผูแทนกรมป<องกันและบรรเทาสาธารณภัย และผูแทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม
(๒) กรรมการลุมน้ําผูแทนองค;กรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งเป0นผูบริหารองค;กร
ปกครองสวนทองถิ่นในเขตลุมน้ํานั้น จังหวัดละหนึ่งคน
(๓) กรรมการลุมน้ําผูแทนองค;กรผูใชน้ําในเขตลุมน้ํานั้นที่มาจากภาคเกษตรกรรม
ภาคอุตสาหกรรม และภาคพาณิชยกรรม ภาคละสามคน
(๔) กรรมการลุมน้ําผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูและประสบการณ;เกี่ยวกับทรัพยากรน้ํา
จํานวนสามคน
ใหผูวาราชการจังหวัดตาม (๑) เลือกกันเองเพื่อเป0นประธานกรรมการลุมน้ํา และให
คณะกรรมการลุมน้ําเลือกกรรมการลุมน้ําอีกสองคนเป0นรองประธานกรรมการลุมน้ํา
ใหผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาคในเขตลุมน้ํานั้นเป0นกรรมการลุมน้ําและ
เลขานุการ และใหผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้าํ ภาคแตงตั้งขาราชการของสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค
อีกไมเกินสองคนเป0นผูชวยเลขานุการ
มาตรา ๒๗ การไดมาซึ่งกรรมการลุมน้ําตามมาตรา ๒๖ (๒) (๓) และ (๔) ใหเป0นไป
ตามหลักเกณฑ;และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๘ กรรมการลุมน้ําตามมาตรา ๒๖ (๒) พนจากตําแหนงเมื่อลาออก
เป0นคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ หรือพนจากการเป0นผูบริหารองค;กรปกครอง
สวนทองถิ่นในเขตลุมน้ํา
มาตรา ๒๙ ในกรณีที่กรรมการลุมน้ําตามมาตรา ๒๖ (๒) พนจากตําแหนง
ใหดําเนินการใหไดมาซึ่งกรรมการลุมน้ําแทนตําแหนงที่วางใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวันนับแตวันที่
กรรมการลุมน้ํานั้นพนจากตําแหนง และในระหวางที่ยังไมไดกรรมการลุมน้ําแทนตําแหนงที่วาง
ใหคณะกรรมการลุมน้ําประกอบดวยกรรมการลุมน้ําเทาที่เหลืออยู

๙
มาตรา ๓๐ กรรมการลุมน้ําตามมาตรา ๒๖ (๓) และ (๔) มีวาระการดํารงตําแหนง
คราวละสามปT และอาจไดรับแตงตั้งใหมอีกได แตจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันมิได
มาตรา ๓๑ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการลุมน้ําตาม
มาตรา ๒๖ (๓) และ (๔) พนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) รัฐมนตรีใหออกเพราะบกพรองหรือไมสุจริตตอหนาที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย
หรือหยอนความสามารถ
(๔) เป0นคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๕) พนจากการเป0นผูแทนองค;กรผูใชน้ําในเขตลุมน้ํา
(๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเป0นโทษสําหรับความผิด
ที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
มาตรา ๓๒ ในกรณีที่กรรมการลุมน้ําตามมาตรา ๒๖ (๓) และ (๔) พนจากตําแหนง
กอนครบวาระ ใหดําเนินการใหไดมาซึ่งกรรมการลุมน้ําแทนตําแหนงที่วางใหแลวเสร็จภายในเกาสิบ
วันนับแตวันที่กรรมการลุมน้ํานั้นพนจากตําแหนง และใหผูเขามาเป0นกรรมการลุมน้ําแทนตําแหนง
ที่วางอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการลุมน้ําซึ่งตนแทน แตถาวาระที่เหลืออยูไมถึงหนึ่ง
รอยแปดสิบวันจะไมดําเนินการใหไดมาซึ่งกรรมการลุมน้ําแทนตําแหนงที่วางก็ได และในระหวางที่ยัง
ไมไดกรรมการลุมน้ําแทนตําแหนงที่วาง ใหคณะกรรมการลุมน้าํ ประกอบดวยกรรมการลุมน้ําเทาที่เหลืออยู
มาตรา ๓๓ ในกรณีที่กรรมการลุมน้ําตามมาตรา ๒๖ (๓) หรือ (๔) ดํารงตําแหนง
ครบวาระแลว ใหกรรมการลุมน้ําซึ่งพนจากตําแหนงปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะมีการดําเนินการ
ใหไดมาซึ่งกรรมการลุมน้ําขึ้นใหม
มาตรา ๓๔ คณะกรรมการลุมน้ํามีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําโดยทั่วไปในเขตลุมน้ํา รวมทั้งใหมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) จัดทําแผนแมบทการใช การพัฒนา การบริหารจัดการ การบํารุงรักษา การฟ9:นฟู
และการอนุรักษ;ทรัพยากรน้ําในเขตลุมน้ําเสนอ กนช. เพื่อใหความเห็นชอบ
(๒) จัดทําแผนป<องกันและแกไขภาวะน้ําแลง และแผนป<องกันและแกไขภาวะน้ําทวม
เสนอ กนช. เพื่อใหความเห็นชอบ
(๓) พิจารณาปริมาณการใชน้ํา การจัดสรรน้ํา และจัดลําดับความสําคัญในการใชน้ํา
ในเขตลุมน้ํา และควบคุมการใชน้ําใหเป0นไปตามที่ไดรับการจัดสรรจาก กนช.
(๔) กําหนดหลักเกณฑ;และระเบียบการใช การพัฒนา การบริหารจัดการ
การบํารุงรักษา การฟ9:นฟู และการอนุรักษ;ทรัพยากรน้ําในเขตลุมน้ํา ทั้งนี้ ภายใตกรอบและแนวทาง
ที่ กนช. กําหนด
(๕) ใหความเห็นชอบการอนุญาตใชน้ําประเภทที่สองตามมาตรา ๔๑
(๖) พิจารณาและเสนอความเห็นในการผันน้ําระหวางลุมน้ําตอ กนช.

๑๐
(๗) เสนอขอคิดเห็นตอ กนช. เกี่ยวกับแผนงานและโครงการในการดําเนินการใด ๆ
เกี่ยวกับทรัพยากรน้ําของหนวยงานตาง ๆ
(๘) รับเรื่องรองทุกข; ไกลเกลี่ย และชี้ขาดขอพิพาทระหวางผูใชน้ํา
(๙) ประสานงานกับหนวยงานของรัฐและองค;กรปกครองสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของ
ในการบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของกับการใช การพัฒนา การบริหารจัดการ การบํารุงรักษา
การฟ9:นฟู และการอนุรักษ;ทรัพยากรน้ํา และกฎหมายเกี่ยวกับมลพิษทางน้ําในเขตลุมน้ํานั้น
(๑๐) สงเสริมและรณรงค;การสรางจิตสํานึกแกประชาชนในการใช การพัฒนา
การบริหารจัดการ การบํารุงรักษา การฟ9:นฟู และการอนุรักษ;ทรัพยากรน้ําในเขตลุมน้ํา
(๑๑) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้หรือที่กฎหมายอื่น
กําหนดใหเป0นอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการลุมน้ํา หรือตามที่ กนช. มอบหมาย
การเสนอเรื่องรองทุกข;หรือขอพิพาทระหวางผูใชน้ําเพื่อใหคณะกรรมการลุมน้ํา
ไกลเกลี่ยและชี้ขาดตาม (๘) ใหเป0นไปตามหลักเกณฑ;และวิธีการที่ กนช. กําหนดโดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๓๕ ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๖ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๒
มาใชบังคับกับการประชุมและการดําเนินการของคณะกรรมการลุมน้ําโดยอนุโลม
มาตรา ๓๖ ใหสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค กรมทรัพยากรน้ํา ทําหนาที่เป0นสํานักงาน
เลขานุการของคณะกรรมการลุมน้ํา โดยใหมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ปฏิบัติงานธุรการทั่วไปของคณะกรรมการลุมน้ํา
(๒) ศึกษา วิเคราะห; วิจัย เกี่ยวกับทรัพยากรน้ําเพื่อใชประกอบการพิจารณาจัดทํา
แผนแมบทการใช การพัฒนา การบริหารจัดการ การบํารุงรักษา การฟ9:นฟู และการอนุรักษ;ทรัพยากรน้ํา
ในเขตลุมน้ํา
(๓) ประสานงานกับหนวยงานของรัฐ องค;กรปกครองสวนทองถิ่น และองค;กรผูใชน้ํา
ในการบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวกับการใช การพัฒนา การบริหารจัดการ การบํารุงรักษา การฟ9:นฟู
และการอนุรักษ;ทรัพยากรน้ํา และกฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมมลพิษทางน้ําในเขตลุมน้ํา
เพื่อใหเป0นไปตามแผนแมบทการใช การพัฒนา การบริหารจัดการ การบํารุงรักษา การฟ9:นฟู
และการอนุรักษ;ทรัพยากรน้ําในเขตลุมน้ํา
(๔) สงเสริมและติดตามการใชน้ําประเภทที่สองในเขตลุมน้ําใหเป0นไปตาม
หลักเกณฑ;และเงื่อนไขที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการลุมน้ํา
(๕) เสนอมาตรการป<องกันการขัดแยงและแนวทางการไกลเกลี่ยขอพิพาทระหวาง
ผูใชน้ําในเขตลุมน้ําตอคณะกรรมการลุมน้ํา
(๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการลุมน้ํามอบหมาย

๑๑
สวนที่ ๓
องค;กรผูใชน้ํา
มาตรา ๓๗ บุคคลซึ่งใชน้ําในบริเวณใกลเคียงกันและอยูในเขตลุมน้ําเดียวกัน
มีสิทธิรวมตัวกันจดทะเบียนกอตั้งองค;กรผูใชน้ําเพื่อประโยชน;รวมกันเกี่ยวกับการใช การพัฒนา
การบริหารจัดการ การบํารุงรักษา การฟ9:นฟู และการอนุรักษ;ทรัพยากรน้ําในหมูสมาชิกขององค;กร
ผูใชน้ํา
วัตถุประสงค; อํานาจหนาที่ และการดําเนินงานขององค;กรผูใชน้ํา รวมทั้งหลักเกณฑ;
ขั้นตอน และวิธีการกอตั้งองค;กรผูใชน้ําใหเป0นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๓๘ กฎกระทรวงตามมาตรา ๓๗ จะกําหนดหลักเกณฑ;การจัดตั้ง ภารกิจ
และอํานาจหนาที่ขององค;กรผูใชน้ําในแตละลุมน้ําใหแตกตางกันก็ได ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงสภาพอุทกวิทยา
สภาพภูมิศาสตร; ระบบนิเวศ วัฒนธรรม จารีตประเพณี วิถีชีวิตของประชาชนในการใชน้ําประเภทตาง ๆ
และความจําเป0นในการบริหารจัดการดวย
การออกกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่ง จะตองจัดใหมีการรับฟ(งความคิดเห็นของ
ประชาชนกอน
หมวด ๔
การจัดสรรน้ํา
มาตรา ๓๙ การใชทรัพยากรน้ําสาธารณะ แบงเป0นสามประเภท คือ
(๑) การใชน้ําประเภทที่หนึ่ง ไดแก การใชทรัพยากรน้ําสาธารณะเพื่อการดํารงชีพ
การอุปโภคบริโภคในครัวเรือน การเกษตรหรือการเลี้ยงสัตว;เพื่อยังชีพ การอุตสาหกรรมในครัวเรือน
และการใชน้ําในปริมาณเล็กนอย
(๒) การใชน้ําประเภทที่สอง ไดแก การใชทรัพยากรน้ําสาธารณะเพื่อการเกษตร
หรือการเลี้ยงสัตว;เพื่อการพาณิชย; การอุตสาหกรรม การทองเที่ยว การผลิตพลังงานไฟฟ<า การประปา
และกิจการอื่น
(๓) การใชน้ําประเภทที่สาม ไดแก การใชทรัพยากรน้ําสาธารณะเพื่อกิจการขนาดใหญ
ที่ใชน้ําปริมาณมาก หรืออาจกอใหเกิดผลกระทบขามลุมน้ํา หรือครอบคลุมพื้นที่อยางกวางขวาง
ลักษณะหรือรายละเอียดการใชน้ําแตละประเภทตาม (๑) (๒) และ (๓) ใหเป0นไป
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๔๐ รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการลุมน้ําที่เกี่ยวของและ
โดยความเห็นชอบของ กนช. มีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ; วิธีการ และเงื่อนไขการใชน้ํา
ประเภทที่หนึ่งสําหรับแตละลุมน้ําได

๑๒
การกําหนดหลักเกณฑ;ตามวรรคหนึ่ง ใหคํานึงถึงการใชน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค
เป0นสําคัญ
มาตรา ๔๑ การใชน้ําประเภทที่สองตองไดรับใบอนุญาตจากอธิบดีโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการลุมน้ําที่ทรัพยากรน้ําสาธารณะนั้นตั้งอยู
การขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต อายุใบอนุญาต การขอตออายุใบอนุญาต
และการอนุญาต การขอและการออกใบแทนใบอนุญาตการใชน้ําประเภทที่สอง รวมทั้งการขอโอน
ใบอนุญาตและการอนุญาต ใหเป0นไปตามหลักเกณฑ; วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
ความในวรรคหนึ่งไมใชบังคับกับการใชน้ําของหนวยงานของรัฐและองค;กรปกครอง
สวนทองถิ่นซึ่งดําเนินการตามอํานาจหนาที่ขององค;กร
มาตรา ๔๒ การใชน้ําประเภทที่สามตองไดรับใบอนุญาตจากอธิบดีโดยความเห็นชอบ
ของ กนช.
การขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต อายุใบอนุญาต การขอตออายุใบอนุญาต
และการอนุญาต การขอและการออกใบแทนใบอนุญาตการใชน้ําประเภทที่สาม รวมทั้งการขอโอน
ใบอนุญาตและการอนุญาต ใหเป0นไปตามหลักเกณฑ; วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
ความในวรรคหนึ่งไมใชบังคับกับการใชน้ําของหนวยงานของรัฐและองค;กรปกครอง
สวนทองถิ่นซึ่งดําเนินการตามอํานาจหนาที่ขององค;กร
มาตรา ๔๓ ในการพิจารณาออกใบอนุญาตการใชน้ําประเภทที่สองและประเภทที่สาม
ใหแกผูขอรับใบอนุญาต ใหคํานึงถึงความสมดุลของน้ําในทรัพยากรน้ําสาธารณะ รวมทั้งลุมน้ําที่เกี่ยวของ
เพื่อมิใหสงผลกระทบตอภาพรวมความสมดุลของลุมน้ํา
มาตรา ๔๔ ในการขอรับใบอนุญาตการใชน้ําตามมาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๒
ผูขอรับใบอนุญาตตองยื่นแผนการบริหารจัดการน้ํามาพรอมกับคําขอดวย
แผนการบริหารจัดการน้ําตามวรรคหนึ่ง อยางนอยตองมีรายการดังตอไปนี้
(๑) วัตถุประสงค;ของการใชน้ําและแหลงน้ําที่จะใช
(๒) ประมาณการปริมาณน้ําที่จะใชหรือจะกักเก็บไวเพื่อใช
(๓) สถานที่กักเก็บน้ํา
(๔) วิธีการใชน้ํา
(๕) แผนจัดการน้ําที่กักเก็บไวเมื่อเกิดภาวะน้ําแลง
(๖) แผนจัดการน้ําที่กักเก็บไวเมื่อเกิดภาวะน้ําทวม
(๗) วิธีการบํารุงรักษา ฟ9:นฟู และอนุรักษ;ทรัพยากรน้ําสาธารณะนั้น
แผนจัดการน้ําที่กักเก็บไวเมื่อเกิดภาวะน้ําแลงตาม (๕) อยางนอยตองมีสาระสําคัญ
เกี่ยวกับวิธีการใชน้ําในระหวางที่เกิดภาวะน้ําแลง การลดปริมาณการใชน้ํา การหาแหลงน้ําทดแทน
และอัตราความเป0นไปไดในการเฉลี่ยน้ําที่มีเพื่อประโยชน;สาธารณะ

๑๓
แผนจัดการน้ําที่กักเก็บไวเมื่อเกิดภาวะน้ําทวมตาม (๖) อยางนอยตองมีสาระสําคัญ
เกี่ยวกับการป<องกันมิใหน้ําที่กักเก็บไวลนออกไปนอกสถานที่กักเก็บน้ําจนอาจกอใหเกิดน้ําทวม
หรือไปเพิ่มปริมาณน้ําที่ทวมอยูแลวใหมากขึ้นไปอีก
มาตรา ๔๕ ในกรณีที่แหลงน้ําใดเปลี่ยนสถานะจากเดิมมาเป0นทรัพยากรน้ํา
สาธารณะภายหลังจากวันที่กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ; วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาต
และการออกใบอนุญาตการใชน้ําประเภทที่สองตามมาตรา ๔๑ หรือกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ;
วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตการใชน้ําประเภทที่สามตามมาตรา ๔๒
ใชบังคับแลว ใหผูใชน้ําในแหลงน้ํานั้นที่เขาลักษณะของการใชน้ําประเภทที่สองตามมาตรา ๓๙ (๒)
หรือการใชน้ําประเภทที่สามตามมาตรา ๓๙ (๓) แลวแตกรณี ยื่นคําขอรับใบอนุญาตการใชน้ําภายใน
หกสิบวันนับแตวันที่แหลงน้ําดังกลาวเปลี่ยนสถานะมาเป0นทรัพยากรน้ําสาธารณะ และเมื่อไดยื่น
คําขอรับใบอนุญาตภายในกําหนดเวลาดังกลาวแลวใหใชน้ําตอไปไดจนกวาอธิบดีจะมีคําสั่งไมอนุญาต
มาตรา ๔๖ รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของ กนช. มีอํานาจออกกฎกระทรวง
กําหนดอัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาตการใชน้ําประเภทที่สองและคาธรรมเนียมใบอนุญาตการใชน้ํา
ประเภทที่สาม ไมเกินอัตราที่กําหนดในบัญชีทายพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔๗ รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของ กนช. มีอํานาจออกกฎกระทรวง
กําหนด
(๑) อัตราคาใชน้ําสําหรับการใชน้ําประเภทที่สองและการใชน้ําประเภทที่สาม
(๒) หลักเกณฑ; วิธีการ และเงื่อนไขการเรียกเก็บ ลดหยอน หรือยกเวนคาใชน้ํา
ทั้งนี้ จะกําหนดใหแตกตางกันโดยคํานึงถึงกิจกรรม ลักษณะ หรือปริมาณของการใชน้ําในแตละ
ประเภทและในแตละลุมน้ําก็ได
มาตรา ๔๘ ในการออกใบอนุญาตการใชน้ํา อธิบดีอาจกําหนดเงื่อนไขการใชน้ํา
ที่ผูรับใบอนุญาตจะตองปฏิบัติไวในใบอนุญาตดวยก็ได
การกําหนดเงื่อนไขตามวรรคหนึ่ง อาจกําหนดในเรื่องเกี่ยวกับปริมาณน้ําสูงสุดที่จะ
อนุญาตใหมีการใชหรือกักเก็บไวเพื่อใช กําหนดเวลาที่จะนําน้ําที่เป0นทรัพยากรน้ําสาธารณะขึ้นมาใช
บริเวณที่จะใหนําน้ําขึ้นมาได สถานที่กักเก็บน้ํา และบริเวณที่จะใชน้ํา ตลอดจนเงื่อนไขอื่นอันจําเป0นแก
การควบคุมปริมาณและคุณภาพของน้ํา
มาตรา ๔๙ ใบอนุญาตการใชน้ําประเภทที่สองและประเภทที่สามที่ออกไปแลวนั้น
ถาตอมากฎหมายหรือสาระสําคัญแหงพฤติการณ;ไดเปลี่ยนแปลงไป หรือมีเหตุสําคัญเพื่อประโยชน;
สาธารณะ ใหอธิบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการลุมน้ําหรือ กนช. แลวแตกรณี มีอํานาจสั่ง
แกไขเพิ่มเติมเงื่อนไขการใชน้ําที่ผูรับใบอนุญาตจะตองปฏิบัติได
มาตรา ๕๐ เพื่อประโยชน;ในการตรวจสอบและควบคุมการใชทรัพยากรน้ํา
สาธารณะ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจออกคําสั่งใหผูรับใบอนุญาตการใชน้ําตองติดตั้งเครื่องมือวัด

๑๔
ปริมาณน้ําที่ใช และการเก็บขอมูลที่จําเป0นเพื่อใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ;
และวิธีการที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๕๑ ในกรณีที่การใชน้ําตามใบอนุญาตเป0นเหตุใหเกิดผลกระทบ
ตอความสมดุลของทรัพยากรน้ําสาธารณะในลุมน้ําที่เกี่ยวของ หรือกอใหเกิดผลกระทบอยางสําคัญ
ตอประโยชน;สาธารณะ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจออกคําสั่งเป0นหนังสือใหผูรับใบอนุญาต
การใชน้ําหยุดการใชน้ําตามใบอนุญาตไวเป0นการชั่วคราว และใหผูรับใบอนุญาตการใชน้ําดําเนินการ
ตามความจําเป0นเพื่อแกไขหรือระงับเหตุแหงผลกระทบดังกลาวภายในระยะเวลาที่กําหนด
มาตรา ๕๒ เมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาตการใชน้ําฝUาฝ9นหรือไมปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือกฎกระทรวง ประกาศ หรือระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้
หรือเงื่อนไขที่กําหนดไวในใบอนุญาต หรือคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ หรือไมสามารถดําเนินการให
เป0นไปตามแผนการบริหารจัดการน้ําตามมาตรา ๔๔ ได ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสั่งพักใช
ใบอนุญาตการใชน้ําไดครั้งละไมเกินสามสิบวัน
ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตตองทําการแกไขหรือดําเนินการใหถูกตอง พนักงาน
เจาหนาที่จะกําหนดเวลาใหแกไขหรือดําเนินการใหถูกตองดวยก็ได และเมื่อผูรับใบอนุญาตไดทําการ
แกไขหรือดําเนินการใหถูกตองแลว พนักงานเจาหนาที่จะยกเลิกคําสั่งพักใชใบอนุญาตกอนครบ
กําหนดเวลาก็ได
มาตรา ๕๓ เมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาตการใชน้ําฝUาฝ9นคําสั่งพักใชใบอนุญาต
หรือไมทําการแกไขหรือดําเนินการใหถูกตองภายในเวลาที่กําหนดตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่
ที่ออกตามมาตรา ๕๒ ใหอธิบดีมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตการใชน้ํา
หมวด ๕
ภาวะน้ําแลงและภาวะน้ําทวม
สวนที่ ๑
การป<องกันและแกไขภาวะน้ําแลง
มาตรา ๕๔ ในกรณีที่มีขอมูลเพียงพอที่จะชี้ไดวาจะเกิดภาวะน้ําแลง
ใหคณะกรรมการลุมน้ําโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนด
เขตภาวะน้ําแลง และกําหนดใหกิจการใดสามารถใชน้ําไดในปริมาณที่เห็นสมควรได
การกําหนดใหกิจการใดสามารถใชน้ําไดในปริมาณที่เห็นสมควร ใหทําเป0นประกาศ
ปVดไวในที่เปVดเผยและเห็นไดงายในเขตภาวะน้ําแลงนั้น
เมื่อภาวะน้ําแลงไดพนไปแลว ใหคณะกรรมการลุมน้ําประกาศยกเลิกเขตภาวะน้ําแลง

๑๕
มาตรา ๕๕ ในกรณีที่เกิดภาวะน้ําแลงอยางรุนแรงจนอาจกอใหเกิดผลกระทบตอ
เศรษฐกิจหรือการดํารงชีวิตของประชาชนในพื้นที่ใด ใหรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราชกิจจา
นุเบกษากําหนดเขตภาวะน้ําแลงฉุกเฉินในพื้นที่นั้น และกําหนดวิธีการใชน้ําเพื่อลดปริมาณการใช
หรือหามการใชน้ําบางประเภทเกินกวาจําเป0นแกการอุปโภคบริโภค รวมทั้งกําหนดวิธีการแบงป(นน้ํา
ในพื้นที่เพื่อบรรเทาภาวะน้ําแลงนั้น
ในระหวางที่ยังไมมีประกาศตามวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการลุมน้ํามีอํานาจกําหนด
วิธีการใชน้ําและการแบงป(นน้ําในพื้นที่ไดเทาที่จําเป0นในการแกไขป(ญหาที่เกิดขึ้น
การแบงป(นน้ําเมื่อเกิดภาวะน้ําแลงฉุกเฉิน ตองเป0นไปเพื่อใหเกิดประโยชน;แกสวนรวม
และใหผูใชน้ําตองเสียหายนอยที่สุดเทาที่จะเป0นไปได
เมื่อภาวะน้ําแลงฉุกเฉินไดพนไปแลว ใหรัฐมนตรีประกาศยกเลิกเขตภาวะน้ําแลงฉุกเฉิน
มาตรา ๕๖ ในกรณีมีความจําเป0นตองผันน้ําจากลุมน้ําหนึ่งไปยังอีกลุมน้ําหนึ่ง
เพื่อบรรเทาภาวะน้ําแลง รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของ กนช. มีอํานาจสั่งใหดําเนินการดังกลาวได
เทาที่จําเป0นในการบรรเทาภาวะน้ําแลงนั้น
มาตรา ๕๗ ในกรณีที่เกิดภาวะน้ําแลงในพื้นที่ใด รัฐมนตรีหรือผูซึ่งรัฐมนตรี
มอบหมายมีอํานาจสั่งใหบุคคลซึ่งกักเก็บน้ําไวตามความจําเป0นตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎกระทรวง
ประกาศ หรือระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น ตองเฉลี่ยน้ําเพื่อ
ประโยชน;สาธารณะตามปริมาณและวิธีการที่กําหนด ในกรณีเชนวานี้ ใหผูกักเก็บน้ําดังกลาวมีสิทธิ
ไดรับคาทดแทนจากการที่ตองสูญเสียน้ําที่กักเก็บไว แตถาบุคคลใดกักเก็บน้ําไวเกินกวาความจําเป0น
ใหรัฐมนตรีหรือผูซึ่งรัฐมนตรีมอบหมายมีอํานาจสั่งตามที่เห็นสมควรเพื่อนําน้ําสวนที่เกินมาใชสอย
เพื่อประโยชน;สาธารณะโดยผูนั้นจะเรียกรองคาทดแทนหรือคาเสียหายใด ๆ มิได
การกําหนดคาทดแทนตามวรรคหนึ่ง ใหเป0นไปตามหลักเกณฑ;และวิธีการที่กําหนด
ในกฎกระทรวง
มาตรา ๕๘ ใหคณะกรรมการลุมน้ําจัดทําแผนป<องกันและแกไขภาวะน้ําแลงขึ้นไว
เป0นการลวงหนา โดยใหจัดทําเป0นแผนเพื่อเตรียมการรองรับทั้งกรณีปกติซึ่งสามารถคาดหมายไดวา
จะเกิดภาวะน้ําแลงในระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่งเป0นประจํา และกรณีฉุกเฉินที่มีน้ําแลงเกิดขึ้น
โดยฉับพลัน
แผนป<องกันและแกไขภาวะน้ําแลงตามวรรคหนึ่ง อยางนอยตองมีรายการดังตอไปนี้
(๑) หนวยงานผูรับผิดชอบ
(๒) งบประมาณที่ใชในการดําเนินการ
(๓) การจัดเตรียมขอมูลที่จะเป0นประโยชน;ในการป<องกันและแกไขภาวะน้ําแลง
(๔) การเผยแพรขอมูลใหประชาชนทราบ
(๕) วิธีการควบคุมการใชน้ําในพื้นที่
(๖) การหาแหลงน้ําทดแทนและการขนสงน้ําจากแหลงน้ําทดแทนมายังพื้นที่
ซึ่งเกิดภาวะน้ําแลง

๑๖
(๗) การประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อชวยเหลือประชาชนที่ไดรับ
ผลกระทบจากภาวะน้ําแลง
ในการจัดทําแผนป<องกันและแกไขภาวะน้ําแลง ใหคณะกรรมการลุมน้ําจัดใหมีการ
รับฟ(งความคิดเห็นจากหนวยงานของรัฐ องค;กรปกครองสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของ และประชาชน
ในเขตลุมน้ําตามความเหมาะสม
มาตรา ๕๙ เมื่อคณะกรรมการลุมน้ําไดจัดทําแผนป<องกันและแกไขภาวะน้ําแลง
ขึ้นแลวใหเสนอตอ กนช. เพื่อใหความเห็นชอบ และจัดสงแผนดังกลาวไปยังผูวาราชการจังหวัด
หนวยงานของรัฐ และองค;กรปกครองสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของเพื่อทราบและดําเนินการ ในการนี้
ใหหนวยงานของรัฐและองค;กรปกครองสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของจัดสรางหรือเตรียมอุปกรณ;ที่จะตองใช
ในการป<องกันและแกไขภาวะน้ําแลง รวมทั้งบํารุงรักษาสิ่งกอสรางหรืออุปกรณ;นั้น หรือดําเนินการใด ๆ
เพื่อใหเป0นไปตามแผนดังกลาว
กรณีที่หนวยงานของรัฐหรือองค;กรปกครองสวนทองถิ่นใดไมอาจดําเนินการให
เป0นไปตามแผนป<องกันและแกไขภาวะน้ําแลงได ใหคณะกรรมการลุมน้ําเสนอเรื่องตอ กนช. เพื่อ
พิจารณาหาแนวทางแกไขตอไป
มาตรา ๖๐ ใหคณะกรรมการลุมน้ําติดตามการดําเนินการใหเป0นไปตามแผนป<องกัน
และแกไขภาวะน้ําแลงที่ กนช. ใหความเห็นชอบ และทบทวนแผนใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับ
สภาพการณ;ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อใหอยูในสภาพที่พรอมจะดําเนินการไดเมื่อเกิดภาวะน้ําแลง
สวนที่ ๒
การป<องกันและแกไขภาวะน้ําทวม
มาตรา ๖๑ ใหคณะกรรมการลุมน้ําจัดทําแผนป<องกันและแกไขภาวะน้ําทวมขึ้นไว
เป0นการลวงหนา โดยใหจัดทําเป0นแผนเพื่อเตรียมการรองรับทั้งกรณีปกติซึ่งสามารถคาดหมายไดวา
จะเกิดภาวะน้ําทวมในระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่งเป0นประจํา และกรณีฉุกเฉินที่มีน้ําทวมเกิดขึ้น
โดยฉับพลัน โดยในการจัดทําแผนตองพิจารณาถึงสภาพแวดลอม ระบบนิเวศ และความหลากหลาย
ทางชีวภาพของพื้นที่นั้นประกอบดวย
แผนป<องกันและแกไขภาวะน้ําทวมตามวรรคหนึ่ง อยางนอยตองมีรายการดังตอไปนี้
(๑) หนวยงานผูรับผิดชอบ
(๒) งบประมาณที่ใชในการดําเนินการ
(๓) การจัดเตรียมขอมูลที่จะเป0นประโยชน;ในการป<องกันและแกไขภาวะน้ําทวม
(๔) การบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากภาวะน้ําทวม
(๕) การจัดทําระบบเตือนภัยน้ําทวม
(๖) การเผยแพรขอมูลใหประชาชนทราบ
(๗) วิธีการระบายน้ําที่รวดเร็วและถูกตองตามหลักวิชาการใหน้ําระบายไปตาม
แนวทางที่กําหนด

๑๗
(๘) วิธีการกักเก็บน้ําเพื่อนําไปใชประโยชน;ตอไป
(๙) การประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อชวยเหลือประชาชนที่อาจไดรับ
ภัยพิบัติจากน้ําทวม
ในการจัดทําแผนป<องกันและแกไขภาวะน้ําทวม ใหคณะกรรมการลุมน้ําจัดใหมีการ
รับฟ(งความคิดเห็นจากหนวยงานของรัฐ องค;กรปกครองสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของ และประชาชน
ในเขตลุมน้ําตามความเหมาะสม
แนวทางการจัดทําการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากภาวะน้ําทวม และ
แนวทางการจัดทําระบบเตือนภัยน้ําทวม ตามวรรคสอง (๔) และ (๕) ใหเป0นไปตามที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนด
มาตรา ๖๒ ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๕๖ มาตรา ๕๙ และมาตรา ๖๐ มาใชบังคับกับ
การผันน้ําจากลุมน้ําหนึ่งไปยังอีกลุมน้ําหนึ่งเพื่อป<องกันและแกไขภาวะน้ําทวม การเสนอแผนป<องกัน
และแกไขภาวะน้ําทวมตอ กนช. เพื่อใหความเห็นชอบ การจัดสงแผนดังกลาวไปใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
เพื่อทราบและดําเนินการ และการแกไขป(ญหากรณีที่หนวยงานที่เกี่ยวของไมอาจดําเนินการใหเป0นไป
ตามแผนดังกลาวได รวมทั้งการติดตามการดําเนินการใหเป0นไปตามแผนป<องกันและแกไขภาวะน้ํา
ทวมและการทบทวนแผนดังกลาวโดยอนุโลม
สวนที่ ๓
อํานาจของพนักงานเจาหนาที่ในการป<องกันและแกไข
ภาวะน้ําแลงและภาวะน้ําทวม
มาตรา ๖๓ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเขาไปในที่ดินของบุคคลใด ๆ เพื่อทําการ
สํารวจ ตรวจสอบ หรือเก็บรวบรวมขอเท็จจริงตาง ๆ เพื่อการป<องกันและแกไขภาวะน้ําแลงและ
ภาวะน้ําทวมได
ในการดําเนินการเพื่อป<องกันและแกไขภาวะน้ําทวม ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจ
ทําลายสิ่งกีดขวาง ตัดฟ(นตนไม ขุดดิน ปVดกั้นแนวเขตที่ดิน รื้อถอนสิ่งปลูกสรางซึ่งมิใชเป0นบานเรือน
ที่อยูอาศัยของบุคคลใด ๆ หรือดําเนินการอื่นใดเทาที่จําเป0นแกการป<องกันและแกไขภาวะน้ําทวมได
แตตองชดเชยความเสียหายแกบุคคลนั้นดวย
การชดเชยความเสียหายตามวรรคสอง ใหเป0นไปตามหลักเกณฑ;และวิธีการที่
กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๖๔ ในกรณีที่มีความจําเป0น พนักงานเจาหนาที่อาจใชที่ดินของบุคคลใด ๆ เพื่อ
กอสราง วางสิ่งของ สูบน้ําหรือระบายน้ําผานที่ดิน หรือติดตั้งอุปกรณ;ใด ๆ เพื่อประโยชน;ในการป<องกัน
และแกไขภาวะน้ําแลงและภาวะน้ําทวมได โดยแจงเป0นหนังสือใหเจาของหรือผูครอบครองที่ดินทราบ
ลวงหนาไมนอยกวาสามวันกอนวันที่จะมีการดําเนินการ ทั้งนี้ ตองแสดงวัตถุประสงค;และลักษณะ
ของการใชที่ดินและวันเวลาที่จะใชประโยชน;ในที่ดินดวย

๑๘
ในกรณีฉุกเฉินเพื่อป<องกันภัยพิบัติสาธารณะจากภาวะน้ําแลงและภาวะน้ําทวม
ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเขาใชที่ดินเพื่อดําเนินการตามวรรคหนึ่งไดทันทีโดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา
ในการใชที่ดินตามมาตรานี้ ใหหนวยงานผูรับผิดชอบกําหนดคาทดแทนการใชที่ดิน
ใหแกเจาของหรือผูครอบครองที่ดิน และกรณีที่เกิดความเสียหายแกทรัพย;สินของเจาของหรือ
ผูครอบครองที่ดินจากการใชที่ดิน ใหหนวยงานผูรับผิดชอบชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นดวย
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ;และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๖๕ การที่พนักงานเจาหนาที่เขาไปในที่ดินของบุคคลใดเพื่อปฏิบัติหนาที่
ตามมาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๔ ใหกระทําในเวลาระหวางพระอาทิตย;ขึ้นถึงพระอาทิตย;ตก
ในกรณีที่มีความจําเป0นจะตองดําเนินการตอเนื่องจากเวลาที่กําหนดตามวรรคหนึ่ง
หรือมีกรณีฉุกเฉิน จะดําเนินการในเวลาอื่นนอกจากเวลาที่กําหนดตามวรรคหนึ่งก็ได
มาตรา ๖๖ ในกรณีมีความจําเป0น พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจออกคําสั่งกําหนดให
บุคคลใดตองปฏิบัติการใด ๆ เพื่อป<องกันและแกไขภาวะน้ําแลงและภาวะน้ําทวม ตามหลักเกณฑ;ที่
พนักงานเจาหนาที่กําหนดก็ได
ในกรณีที่บุคคลดังกลาวตองเสียคาใชจายในการนี้ และการปฏิบัติการดังกลาวมิได
เป0นไปเพื่อประโยชน;เฉพาะตนเพียงผูเดียว ใหหนวยงานผูรับผิดชอบกําหนดคาทดแทนเพื่อจายใหแก
บุคคลนั้น ตามหลักเกณฑ;และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๖๗ ในกรณีที่ผูมีสิทธิไดรับคาทดแทนหรือคาชดเชยความเสียหายไมยินยอม
ตกลงในจํานวนเงินคาทดแทนหรือคาชดเชยความเสียหายที่หนวยงานผูรับผิดชอบจายใหตาม
มาตรา ๕๗ มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๔ หรือมาตรา ๖๖ ใหหนวยงานผูรับผิดชอบนําเงินจํานวนดังกลาว
ไปวางไวตอศาลหรือสํานักงานวางทรัพย; หรือฝากไวกับธนาคารออมสินในชื่อของผูมีสิทธิไดรับ
คาทดแทนหรือคาชดเชยความเสียหาย โดยแยกฝากไวเป0นบัญชีเฉพาะราย และถามีดอกเบี้ยหรือ
ดอกผลใดเกิดขึ้น เนื่องจากการฝากเงินนั้น ใหตกเป0นสิทธิแกผูมีสิทธิไดรับคาทดแทนหรือคาชดเชย
ความเสียหายนั้นดวย
เมื่อหนวยงานผูรับผิดชอบนําเงินคาทดแทนหรือคาชดเชยความเสียหายไปวางไวตอ
ศาลหรือสํานักงานวางทรัพย; หรือฝากไวกับธนาคารออมสินตามวรรคหนึ่งแลว ใหหนวยงาน
ผูรับผิดชอบมีหนังสือแจงใหผูมีสิทธิไดรับคาทดแทนหรือคาชดเชยความเสียหายทราบ โดยสงทาง
ไปรษณีย;ตอบรับ
หลักเกณฑ;และวิธีการในการนําเงินคาทดแทนหรือคาชดเชยความเสียหายไปวางตอ
ศาลหรือสํานักงานวางทรัพย; หรือฝากไวกับธนาคารออมสิน และวิธีการในการรับเงินคาทดแทนหรือ
คาชดเชยความเสียหายดังกลาวใหเป0นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด
มาตรา ๖๘ ในกรณีที่ผูมีสิทธิไดรับคาทดแทนหรือคาชดเชยความเสียหายไมพอใจ
ในจํานวนเงินคาทดแทนหรือคาชดเชยความเสียหายที่หนวยงานผูรับผิดชอบจายให ไมวาบุคคลนั้น
จะรับหรือไมรับเงินคาทดแทนหรือคาชดเชยความเสียหายที่หนวยงานผูรับผิดชอบวางไวหรือฝากไว

๑๙
บุคคลนั้นมีสิทธิฟ<องคดีตอศาลภายในหนึ่งปTนับแตวันที่หนวยงานผูรับผิดชอบไดดําเนินการตาม
มาตรา ๖๗ วรรคสองแลว
การฟ<องคดีตอศาลตามวรรคหนึ่งไมเป0นเหตุใหการครอบครองหรือใชอสังหาริมทรัพย;
หรือการดําเนินการใด ๆ ของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๕๗ มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๔ หรือ
มาตรา ๖๖ ตองสะดุดหยุดลง
ในกรณีที่ผูมีสิทธิไดรับคาทดแทนหรือคาชดเชยความเสียหายยินยอมตกลงและไดรับ
เงินคาทดแทนหรือคาชดเชยความเสียหายไปแลว หรือมิไดฟ<องคดีเรียกเงินคาทดแทนหรือคาชดเชย
ความเสียหายตอศาลภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง หรือไดแจงเป0นหนังสือสละสิทธิไมรับเงิน
คาทดแทนหรือคาชดเชยความเสียหายดังกลาว ผูใดจะเรียกรองเงินคาทดแทนหรือคาชดเชยความ
เสียหายนั้นอีกไมได
มาตรา ๖๙ หามมิใหบุคคลใดเอาไป ยักยาย ทําอันตราย หรือทําใหเสียหายแก
สิ่งกอสราง สิ่งของ หรืออุปกรณ;ใด ๆ หรือละเมิดมาตรการใด ๆ ที่พนักงานเจาหนาที่จัดใหมีขึ้นเพื่อ
ป<องกันและแกไขภาวะน้ําแลงและภาวะน้ําทวม
ในกรณีที่มีการฝUาฝ9นบทบัญญัติตามวรรคหนึ่ง ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสั่งให
ผูกระทําแกไขใหกลับคืนดีดังเดิม ถาผูนั้นไมยินยอมกระทํา ใหพนักงานเจาหนาที่เป0นผูดําเนินการ
โดยผูนั้นจะตองเสียคาใชจายในการดําเนินการดังกลาว
มาตรา ๗๐ ในการปฏิบัติการตามหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่เพื่อป<องกันและ
แกไขภาวะน้ําแลงและภาวะน้ําทวมตามพระราชบัญญัตินี้ หากไดดําเนินการไปตามอํานาจหนาที่
และไดกระทําไปพอสมควรแกเหตุและมิไดประมาทเลินเลออยางรายแรง ใหพนักงานเจาหนาที่
ผูกระทําการนั้นพนจากความผิดและความรับผิดทั้งปวง
หมวด ๖
การอนุรักษ;และการพัฒนาทรัพยากรน้ําสาธารณะ
มาตรา ๗๑ ในกรณีที่ กนช. เห็นวาพื้นที่ใดมีลักษณะเป0นแหลงตนน้ําลําธาร สมควร
สงวนไวเพื่อประโยชน;ในการอนุรักษ;ทรัพยากรน้ําสาธารณะ ให กนช. มอบหมายใหรัฐมนตรีพิจารณา
ดําเนินการใหพื้นที่นั้นเป0นเขตพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอมตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ
มาตรา ๗๒ รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของ กนช. มีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนด
หลักเกณฑ;การใชประโยชน;ที่ดินที่มีเขตติดตอหรืออาจสงผลกระทบกับทรัพยากรน้ําสาธารณะ
เพื่อมิใหเกิดอันตรายหรือความเสียหายตอทรัพยากรน้ําสาธารณะ หรือเพื่อประโยชน;ในการอนุรักษ;
หรือพัฒนาทรัพยากรน้ําสาธารณะใหเป0นไปโดยเหมาะสมได
หลักเกณฑ;การใชประโยชน;ที่ดินที่กําหนดในกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งจะกําหนดให
เรื่องใดเรื่องหนึ่งใชบังคับเป0นการทั่วไปทุกทองที่ หรือใหใชบังคับเฉพาะทองที่ใดทองที่หนึ่งก็ได

๒๐
ในกรณีที่มีกฎกระทรวง ประกาศ หรือขอบัญญัติทองถิ่นซึ่งออกตามกฎหมายวาดวย
การผังเมืองหรือกฎหมายอื่นกําหนดหลักเกณฑ;เกี่ยวกับการใชประโยชน;ที่ดินในบริเวณเดียวกันหรือ
ในเรื่องเดียวกันขัดหรือแยงกับกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่ง ใหบังคับตามกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่ง
เวนแตกฎกระทรวง ประกาศ หรือขอบัญญัติทองถิ่นซึ่งออกตามกฎหมายดังกลาวจะมีขึ้นเพื่อคุมครอง
ประโยชน;สาธารณะที่สําคัญยิ่งกวา
มาตรา ๗๓ เมื่อไดมีกฎกระทรวงตามมาตรา ๗๒ ใชบังคับแลว หามมิใหผูใด
ใชประโยชน;ที่ดินแตกตางหรือขัดกับขอกําหนดในกฎกระทรวงนั้น
ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับแกกรณีเจาของหรือผูครอบครองที่ดินที่ไดใช
ประโยชน;ที่ดินมากอนที่จะมีกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งใชบังคับและจะใชประโยชน;ที่ดินเชนนั้นตอไป
แตถารัฐมนตรีเห็นวาการใชประโยชน;ที่ดินเชนนั้นตอไปอาจมีผลกระทบตอทรัพยากรน้ําสาธารณะ
รัฐมนตรีมีอํานาจออกคําสั่งเป0นหนังสือถึงเจาของหรือผูครอบครองที่ดินใหแกไข เปลี่ยนแปลง หรือ
ระงับการใชประโยชน;ที่ดินตามหลักเกณฑ; วิธีการ เงื่อนไข และภายในระยะเวลาที่เห็นสมควรได
แตถาการปฏิบัติตามคําสั่งดังกลาวทําใหเจาของหรือผูครอบครองที่ดินนั้นตองเสียหาย หรือขาดประโยชน;
ที่เคยไดรับเกินสมควร ใหผูนั้นมีสิทธิไดรับคาทดแทนดวย
การกําหนดคาทดแทนตามวรรคสอง ใหเป0นไปตามหลักเกณฑ;และวิธีการที่กําหนด
ในกฎกระทรวง
ในกรณีที่ผูมีสิทธิไดรับคาทดแทนตามวรรคสองไมยินยอมตกลงหรือไมพอใจ
ในจํานวนเงินคาทดแทน ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๖๗ และมาตรา ๖๘ มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๗๔ เมื่อมีเหตุฉุกเฉินหรือมีภยันตรายใดที่อาจมีผลกระทบตอทรัพยากรน้ํา
สาธารณะอยางรุนแรง ซึ่งจําเป0นตองมีการป<องกันหรือแกไขโดยเรงดวน ใหพนักงานเจาหนาที่
มีอํานาจเขาไปดําเนินการใด ๆ ในที่ดิน หรือใชประโยชน;ในที่ดินของบุคคลอื่นเพื่อป<องกัน ระงับ
หรือบรรเทาเหตุนั้นได โดยใหนําบทบัญญัติมาตรา ๖๓ มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๕ มาตรา ๖๖ มาตรา ๖๗
มาตรา ๖๘ มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๐ มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๗๕ ใหรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของ กนช. มีอํานาจออกกฎกระทรวง
กําหนดหลักเกณฑ;และวิธีการเพื่อคุมครองและอนุรักษ;ทรัพยากรน้ําสาธารณะ ในเรื่องดังตอไปนี้ได
(๑) กําหนดการใชประโยชน;ทรัพยากรน้ําสาธารณะหรือทรัพยากรธรรมชาติ
ที่เกี่ยวของ
(๒) กําหนดหามการกระทําใด ๆ ที่มีผลเป0นการเสื่อมสภาพแหลงน้ําหรือเสื่อมประโยชน;
ตอการใชน้ํา หรือทําใหเกิดภาวะมลพิษแกแหลงน้ํา หรือระบบนิเวศแหลงน้ํา หรือทําใหน้ํามีสภาพ
เป0นพิษจนนาจะเป0นอันตรายตอแหลงน้ํา หรือระบบนิเวศแหลงน้ํา หรือสุขภาพของบุคคล
(๓) กําหนดใหผูใชน้ําซึ่งมีที่ดินติดตอหรือใกลเคียงกับทรัพยากรน้ําสาธารณะ จัดใหมี
สิ่งปลูกสราง ติดตั้งอุปกรณ;หรือเครื่องมือ หรือใชกรรมวิธีใดตามที่กําหนด เพื่อตรวจสอบแหลงที่กอใหเกิด
อันตรายหรือความเสียหายแกคุณภาพน้ํา หรือเพื่อป<องกันหรือแกไขอันตรายหรือความเสียหายแก
คุณภาพน้ํา

๒๑
กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งจะกําหนดใหกรณีใดกระทําไดตอเมื่อไดรับอนุญาตจาก
พนักงานเจาหนาที่ ตามหลักเกณฑ;และวิธีการที่คณะกรรมการลุมน้ํากําหนดก็ได
มาตรา ๗๖ ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อวาจะเกิดความเสียหายตอทรัพยากรน้ํา
สาธารณะ ใหหนวยงานของรัฐหรือองค;กรปกครองสวนทองถิ่นที่รับผิดชอบดูแลทรัพยากรน้ําสาธารณะ
ในบริเวณดังกลาวมีหนังสือขอความรวมมือใหผูที่กระทําการอันอาจกอใหเกิดความเสียหายนั้นดําเนินการ
อยางหนึ่งอยางใดเพื่อป<องกันมิใหเกิดความเสียหายตอทรัพยากรน้ําสาธารณะภายในระยะเวลาที่กําหนดได
ในกรณีที่เกิดความเสียหายตอทรัพยากรน้ําสาธารณะ หรือความเสียหายตอ
ทรัพยากรน้ําสาธารณะเป0นกรณีฉุกเฉิน จําเป0น และอาจกอความเสียหายอยางรายแรง ใหหนวยงาน
ของรัฐหรือองค;กรปกครองสวนทองถิ่นที่รับผิดชอบดูแลทรัพยากรน้ําสาธารณะในบริเวณดังกลาว
มีอํานาจออกคําสั่งเป0นหนังสือใหผูที่กอใหเกิดความเสียหายนั้นดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดเพื่อขจัด
ความเสียหายและทําใหทรัพยากรน้ําสาธารณะกลับคืนสูสภาพเดิมหรือสภาพที่ใกลเคียงกับสภาพเดิม
หรือเหมาะสมจะใชประโยชน;ภายในระยะเวลาที่กําหนดได
หมวด ๗
พนักงานเจาหนาที่
มาตรา ๗๗ ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาที่
มีอํานาจ ดังตอไปนี้
(๑) เขาไปในที่ดินของบุคคลใดในเวลาระหวางพระอาทิตย;ขึ้นถึงพระอาทิตย;ตก
เพื่อตรวจตราแหลงน้ํา สํารวจ หรือเก็บขอมูลที่จําเป0นตอการควบคุมและตรวจตราทรัพยากรน้ํา
(๒) เขาไปในที่ดิน อาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะของบุคคลใดในเวลาระหวาง
พระอาทิตย;ขึ้นถึงพระอาทิตย;ตก เพื่อดําเนินการบําบัดฟ9:นฟูและบูรณะความเสียหายของทรัพยากรน้ํา
สาธารณะ
(๓) เขาไปในที่ดิน อาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะของบุคคลใดในเวลาระหวาง
พระอาทิตย;ขึ้นถึงพระอาทิตย;ตก ในกรณีที่มีหลักฐานอันสมควรเชื่อไดวามีการกระทําผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้ เพื่อตรวจคน กัก ยึดหรืออายัดเอกสารหรือสิ่งใดที่เกี่ยวของ และหากมีความจําเป0น
ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจทําลายสิ่งกีดขวางอันเป0นอุปสรรคในการที่จะเขาไปปฏิบัติหนาที่ได
แตจะตองใชความระมัดระวังใหเกิดความเสียหายนอยที่สุด
มาตรา ๗๘ ในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้
ใหพนักงานเจาหนาที่แสดงบัตรประจําตัวตอผูที่เกี่ยวของ และใหผูที่เกี่ยวของอํานวยความสะดวก
ตามสมควร
บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหเป0นไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
มาตรา ๗๙ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาที่เป0น
เจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา

๒๒
หมวด ๘
ความรับผิดทางแพงในกรณีที่ทําใหเกิดความเสียหายตอทรัพยากรน้ําสาธารณะ
มาตรา ๘๐ ผูใดจงใจหรือประมาทเลินเลอกระทําโดยผิดกฎหมายทําใหเกิด
ความเสียหายตอทรัพยากรน้ําสาธารณะหรือใชทรัพยากรน้ําสาธารณะโดยไมมีสิทธิตามกฎหมาย
ผูนั้นกระทําละเมิดตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนตอรัฐเพื่อการนั้น
ถาความเสียหายตอทรัพยากรน้ําสาธารณะเกิดจากวัตถุหรือสิ่งอื่นใดที่อาจทําใหเกิด
อันตรายหรือเป0นพิษ ผูครอบครองหรือควบคุมวัตถุหรือสิ่งอื่นใดนั้นตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทน
เพื่อการนั้นแมจะมิไดเกิดขึ้นโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอก็ตาม เวนแตจะพิสูจน;ไดวาความเสียหายนั้น
เกิดจากเหตุสุดวิสัย หรือเป0นการกระทําตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่
คาสินไหมทดแทนตามมาตรานี้หมายความรวมถึง
(๑) คาใชจายที่รัฐไดจายไปในการกําจัด เคลื่อนยายสิ่งที่กอใหเกิดความเสียหาย
หรือกระทําใหสิ่งนั้นหมดสภาพความเป0นอันตรายหรือความเป0นพิษ ตลอดจนการนําเอาของนั้น
มาเก็บ กัก หรือรักษาไว
(๒) คาใชจายที่รัฐไดจายไปในการทําใหทรัพยากรน้ําสาธารณะกลับคืนสูสภาพเดิม
(๓) คาใชจายที่รัฐไดจายไปในการชวยเหลือบุคคลหรือทรัพย;สินของบุคคลอื่น
เนื่องในความเสียหายนั้น
(๔) คาดําเนินงานตาง ๆ ของรัฐในการประเมินความเสียหายและประเมินคาใชจาย
ในการเยียวยาผลกระทบตอทรัพยากรน้ําสาธารณะ สิ่งแวดลอม และสุขภาพของบุคคล
(๕) คาใชจายตาง ๆ ที่รัฐไดจายไปในการดําเนินการใด ๆ เพื่อใหไดรับคาสินไหม
ทดแทนตามกฎหมาย เชน คาใชจายที่รัฐจายเป0นคาทํางานของเจาหนาที่ของรัฐ คาใชจายในการ
รวบรวมพยานหลักฐานและการดําเนินคดีในศาล และคาธรรมเนียมศาล
(๖) มูลคาของทรัพยากรน้ําสาธารณะที่ตองเสียหายหรือถูกใชไปโดยไมมีสิทธิตาม
กฎหมาย
(๗) คาเสียหายที่เกิดจากการใชงบประมาณของรัฐหรือจากแหลงเงินทุนอื่น เพื่อใช
ในการบําบัดฟ9:นฟูและบูรณะความเสียหายของทรัพยากรน้ําสาธารณะใหกลับคืนสูสภาพเดิม
(๘) คาเสียโอกาสในการนํางบประมาณหรือเงินทุนที่ใชตาม (๗) ไปลงทุนในโครงการอื่น
ของรัฐเพื่อสังคมโดยรวม
(๙) คาเสียหายตอเนื่องอื่น ๆ อันพึงจะเกิดในอนาคต
ใหกรมทรัพยากรน้ําเป0นตัวแทนของรัฐในการฟ<องคดีเพื่อเรียกรองคาสินไหมทดแทน
ความเสียหายตอทรัพยากรน้ําสาธารณะตามมาตรานี้ โดยใหพนักงานอัยการมีอํานาจหนาที่ดําเนินคดี
ในศาลตามที่กรมทรัพยากรน้ํามีคําขอ
มาตรา ๘๑ ในกรณีที่ผูกอใหเกิดความเสียหายตอทรัพยากรน้ําสาธารณะไดกระทํา
ตามคําสั่งที่ออกตามมาตรา ๗๖ วรรคสอง และมีผลเป0นการขจัดหรือบรรเทาความเสียหาย และทําให
ทรัพยากรน้ําสาธารณะกลับคืนสูสภาพเดิมหรือสภาพที่ใกลเคียงกับสภาพเดิม หรือเหมาะสมจะใชประโยชน;
ใหมีผลเป0นการลดจํานวนคาสินไหมทดแทนตามสวนที่ไดกระทํา

๒๓
หมวด ๙
บทกําหนดโทษ
มาตรา ๘๒ ผูใดฝUาฝ9นหลักเกณฑ;การเขาใชสอยแหลงน้ําตามมาตรา ๖ วรรคสาม
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งปT หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๘๓ ผูใดฝUาฝ9นคําสั่งที่ออกตามมาตรา ๒๑ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
หนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๘๔ ผูใดฝUาฝ9นคําสั่งที่ออกตามมาตรา ๒๑ ซึ่งไดนํามาใชบังคับโดยอนุโลม
ตามมาตรา ๓๕ ตองระวางโทษตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๘๓
มาตรา ๘๕ ผูใดฝUาฝ9นกฎกระทรวงตามมาตรา ๔๐ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
หนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๘๖ ผูใดฝUาฝ9นมาตรา ๔๑ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งปT หรือ
ปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๘๗ ผูใดฝUาฝ9นมาตรา ๔๒ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปTถึงสามปT
หรือปรับตั้งแตหนึ่งแสนบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๘๘ ผูใดฝUาฝ9นหรือไมปฏิบัติตามประกาศที่ออกตามมาตรา ๕๔ หรือ
มาตรา ๕๕ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งปT หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๘๙ ผูใดขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกตามสมควรแกพนักงาน
เจาหนาที่ในการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๖๓ มาตรา ๖๔ หรือมาตรา ๗๗ หรือไมปฏิบัติตามคําสั่ง
ของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๖๖ หรือไมปฏิบัติตามคําสั่งที่ออกตามมาตรา ๗๖ วรรคสอง
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๙๐ ผูใดขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกตามสมควรแกพนักงาน
เจาหนาที่ในการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๖๓ มาตรา ๖๔ หรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงาน
เจาหนาที่ตามมาตรา ๖๖ ซึ่งไดนํามาใชบังคับโดยอนุโลมตามมาตรา ๗๔ ตองระวางโทษตามที่บัญญัติ
ไวในมาตรา ๘๙
มาตรา ๙๑ ผูใดฝUาฝ9นมาตรา ๖๙ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาปT หรือ
ปรับไมเกินหาแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

๒๔
มาตรา ๙๒ ผูใดฝUาฝ9นมาตรา ๖๙ วรรคหนึ่ง ซึ่งไดนํามาใชบังคับโดยอนุโลมตาม
มาตรา ๗๔ ตองระวางโทษตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๙๑
มาตรา ๙๓ ผูใดฝUาฝ9นคําสั่งของรัฐมนตรีตามมาตรา ๗๓ วรรคสอง หรือฝUาฝ9น
หรือไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๗๓ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง (๑) หรือ (๓)
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามปT หรือปรับไมเกินสามแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๙๔ ผูใดฝUาฝ9นหรือไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๗๕
วรรคหนึ่ง (๒) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบปT หรือปรับไมเกินหนึ่งลานบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๙๕ ความผิดตามมาตรา ๘๒ มาตรา ๘๓ มาตรา ๘๔ มาตรา ๘๕
มาตรา ๘๖ มาตรา ๘๘ มาตรา ๘๙ และมาตรา ๙๐ ใหคณะกรรมการเปรียบเทียบมีอํานาจ
เปรียบเทียบได
ในกรณีที่พนักงานสอบสวนหรือพนักงานเจาหนาที่พบวาผูใดกระทําความผิดตาม
วรรคหนึ่งและผูนั้นยินยอมใหเปรียบเทียบ ใหพนักงานสอบสวนหรือพนักงานเจาหนาที่ แลวแตกรณี
สงเรื่องใหคณะกรรมการเปรียบเทียบภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ผูนั้นแสดงความยินยอมใหเปรียบเทียบ
เมื่อผูตองหาไดชําระเงินคาปรับตามจํานวนที่เปรียบเทียบภายในระยะเวลาสามสิบวัน
นับแตวันที่มีการเปรียบเทียบ ใหถือวาคดีเลิกกันตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา
ถาผูตองหาไมยินยอมตามที่เปรียบเทียบ หรือเมื่อยินยอมแลวไมชําระเงินคาปรับ
ภายในระยะเวลาที่กําหนด ใหดําเนินคดีตอไป
มาตรา ๙๖ คณะกรรมการเปรียบเทียบตามมาตรา ๙๕ ใหประกอบดวยบุคคล
ดังตอไปนี้
(๑) ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบดวยผูแทนสํานักงานอัยการสูงสุดเป0นประธาน
ผูแทนสํานักงานตํารวจแหงชาติเป0นกรรมการ และพนักงานเจาหนาที่ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งเป0นกรรมการ
และเลขานุการ
(๒) ในเขตจังหวัดอื่น ประกอบดวยอัยการจังหวัดเป0นประธาน ผูบังคับการตํารวจภูธร
จังหวัดเป0นกรรมการ และพนักงานเจาหนาที่ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งเป0นกรรมการและเลขานุการ
หลักเกณฑ;และวิธีการพิจารณาของคณะกรรมการเปรียบเทียบใหเป0นไปตามที่
รัฐมนตรีกําหนด
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๙๗ ในระหวางที่ยังไมไดมีการตราพระราชกฤษฎีกากําหนดลุมน้ําตาม
มาตรา ๒๔ หรือมีการตราพระราชกฤษฎีกากําหนดลุมน้ําตามมาตรา ๒๔ แลว โดยลุมน้ําที่กําหนดขึ้น
ไมไดแตกตางจากลุมน้ําที่มีอยูในป(จจุบัน และยังไมมีคณะกรรมการลุมน้ําประจําลุมน้ําตามมาตรา ๒๖

๒๕
ใหคณะกรรมการลุมน้ําตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการบริหารทรัพยากรน้ําแหงชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๐ ปฏิบัติหนาที่ตามเดิมในแตละลุมน้ําที่รับผิดชอบไปพลางกอน ทั้งนี้ ไมเกินสองปTนับแต
วันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ
ในกรณีที่มีการตราพระราชกฤษฎีกากําหนดลุมน้ําตามมาตรา ๒๔ แลว โดยลุมน้ํา
ที่กําหนดขึ้นแตกตางจากลุมน้ําที่มีอยูในป(จจุบัน และยังไมมีคณะกรรมการลุมน้ําประจําลุมน้ําตาม
มาตรา ๒๖ ใหคณะกรรมการลุมน้ําตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการบริหารทรัพยากรน้ํา
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่รับผิดชอบในแตละลุมน้ําที่มีเขตพื้นที่แตกตางไปจากเขตพื้นที่ลุมน้ําที่กําหนดขึ้นใหม
สิ้นสุดลง และใหคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย
การบริหารทรัพยากรน้ําแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ แตงตั้งคณะกรรมการลุมน้ําประจําลุมน้ําที่กําหนด
ขึ้นใหม เพื่อปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอนจนกวาจะมีคณะกรรมการลุมน้ําประจําลุมน้ําตามมาตรา ๒๖
ทั้งนี้ ไมเกินสองปTนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ
คณะกรรมการลุมน้ําประจําลุมน้ําที่กําหนดขึ้นใหมตามวรรคสอง ประกอบดวย
ผูวาราชการจังหวัดในเขตลุมน้ํา และผูบริหารองค;กรปกครองสวนทองถิ่นในเขตลุมน้ํา เป0นกรรมการ โดยให
ผูวาราชการจังหวัดในเขตลุมน้ําเลือกกันเองเพื่อเป0นประธานกรรมการ และเป0นรองประธานกรรมการ
อีกหนึ่งคน ใหผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาคเป0นกรรมการและเลขานุการ และใหผูอํานวยการ
สํานักงานทรัพยากรน้ําภาคแตงตั้งขาราชการของสํานักงานทรัพยากรน้ําภาคอีกไมเกินสองคนเป0น
ผูชวยเลขานุการ
ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๖ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๒ มาใชบังคับกับ
การประชุมและการดําเนินการของคณะกรรมการลุมน้ําตามวรรคสามโดยอนุโลม
มาตรา ๙๘ ในระหวางที่ยังไมไดมีการคัดเลือกกรรมการผูแทนคณะกรรมการลุมน้ํา
ตามมาตรา ๙ (๕) และยังมิไดมีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๙ (๖) ใหคณะกรรมการ
ทรัพยากรน้ําแหงชาติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการบริหารทรัพยากรน้ําแหงชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๐ ปฏิบัติหนาที่คณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติตามพระราชบัญญัตินี้จนกวาจะมีการ
คัดเลือกกรรมการผูแทนคณะกรรมการลุมน้ําตามมาตรา ๙ (๕) และแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิตาม
มาตรา ๙ (๖)
มาตรา ๙๙ ในวาระเริ่มแรก ใหนําแผนยุทธศาสตร;การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
(ปT พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๙) ที่คณะรัฐมนตรีมีมติใหความเห็นชอบเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
มาใชในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางกอนจนกวาจะไดมีการจัดทํา
นโยบาย แผนงาน และแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรน้ําตามมาตรา ๑๗ (๑) หรือ
แผนแมบทการใช การพัฒนา การบริหารจัดการ การบํารุงรักษา การฟ9:นฟู และการอนุรักษ;ทรัพยากรน้ํา
ในเขตลุมน้ําตามมาตรา ๓๔ (๑) หรือแผนป<องกันและแกไขภาวะน้ําแลง และแผนป<องกันและแกไข
ภาวะน้ําทวมตามมาตรา ๓๔ (๒) ขึ้นใชบังคับ
มาตรา ๑๐๐ เมื่อกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ; วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับ
ใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตการใชน้ําประเภทที่สองตามมาตรา ๔๑ หรือกฎกระทรวงกําหนด
หลักเกณฑ; วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตการใชน้ําประเภทสาม

๒๖
ตามมาตรา ๔๒ ใชบังคับแลว ใหผูใชน้ําที่เขาลักษณะของการใชน้ําประเภทที่สองตามมาตรา ๓๙ (๒)
หรือการใชน้ําประเภทที่สามตามมาตรา ๓๙ (๓) แลวแตกรณี ยื่นคําขอรับใบอนุญาตการใชน้ําภายใน
หกสิบวันนับแตวันที่กฎกระทรวงดังกลาวมีผลบังคับ และเมื่อไดยื่นคําขอรับใบอนุญาตภายใน
กําหนดเวลาดังกลาวแลวใหใชน้ําตอไปไดจนกวาอธิบดีจะมีคําสั่งไมอนุญาต
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
......................................
นายกรัฐมนตรี

๒๗
อัตราคาธรรมเนียม
คําขอ
ใบอนุญาตการใชน้ําประเภทที่สอง
ใบอนุญาตการใชน้ําประเภทที่สาม
ใบแทนใบอนุญาต
การตออายุใบอนุญาตครั้งละเทากับ
คาธรรมเนียมสําหรับใบอนุญาต
แตละฉบับ
๖. การโอนใบอนุญาตครั้งละเทากับ
คาธรรมเนียมสําหรับใบอนุญาต
แตละฉบับ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

ฉบับละ
ฉบับละ
ฉบับละ
ฉบับละ

๑๐๐ บาท
๑๐,๐๐๐ บาท
๕๐,๐๐๐ บาท
๕๐๐ บาท

