โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทาร่างกฎหมายลาดับรอง
(เฉพาะมาตราเร่งด่วน)

ร่างกฎหมายลาดับรองและแบบของประกาศ (งวดงานที่ 2)

จัดทาโดย

สานักงานศูนย์วิจัยและให้คาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มิถุนายน 2562

สารบัญ
หน้า
สารบัญ
ก
1.ร่างกฎหมายล้าดับรองตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้า พ.ศ. 2561
1
เอกสารหมายเลข 1 ร่ างกฎกระทรวง ก้ าหนดหลั กเกณฑ์ และวิ ธี การคั ดเลื อกกรรมการผู้ แทน 3
คณะกรรมการลุ่มน้าในคณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติ (มาตรา 10)
เอกสารหมายเลข 2 ร่างกฎกระทรวง ก้าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการลุ่มน้า
11
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้า และ
กรรมการลุ่มน้าผู้ทรงคุณวุฒิ (มาตรา 28)
เอกสารหมายเลข 3 ร่างกฎกระทรวง ก้าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพ้นจากต้าแหน่งของ
26
กรรมการผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้าและกรรมการลุ่มน้าผู้ทรงคุณวุฒิ
อันเนื่องมาจากเหตุบกพร่องหรือไม่สุจริตต่อหน้าที่มีความประพฤติ
เสื่อมเสีย หรือหย่อนความสามารถ (มาตรา 32)
เอกสารหมายเลข 4 ร่างกฎกระทรวง ก้าหนดวัตถุประสงค์ หน้าที่และอ้านาจ และการด้าเนินงาน 33
ขององค์กรผู้ใช้น้ารวมทังหลักเกณฑ์ ขันตอน และวิธีการก่อตังองค์กร
ผู้ใช้น้า (มาตรา 38 วรรคสอง)
เอกสารหมายเลข 5 ร่างประกาศส้านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสั่งให้บุคคลซึ่ง
51
กักเก็บน้าไว้ ต้องเฉลี่ยน้าเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการอุปโภคบริโภค
ของประชาชนในพืนที่ (มาตรา 60 วรรคหนึ่ง)
เอกสารหมายเลข 6 ร่างกฎกระทรวง ก้าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการก้าหนดค่าทดแทนแก่บุคคล 56
ซึ่งกักเก็บน้าไว้ ต้องสูญเสียน้าที่กักเก็บไว้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการ
อุปโภคบริโภคของประชาชนในพืนที่ (มาตรา 60 วรรคสอง)
เอกสารหมายเลข 7 ร่างกฎกระทรวง ก้าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการก้าหนดค่าทดแทนการใช้
63
ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้าง และชดเชยความเสียหายแก่ทรัพย์สินของเจ้าของ
หรือผู้ครอบครองที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างจากการใช้ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างเพื่อ
การป้องกันและแก้ไขภาวะน้าแล้งและภาวะน้าท่วม (มาตรา 67 วรรคสาม)
เอกสารหมายเลข 8 ร่างระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการน้าเงินค่า
72
ทดแทนหรือค่าชดเชยความเสียหายไปวางต่อศาล หรือส้านักงานวางทรัพย์
หรือฝากไว้กับธนาคารออมสิน และวิธีการรับเงินค่าทดแทนหรือค่าชดเชย
ความเสียหาย (มาตรา 69 วรรคสาม)
เอกสารหมายเลข 9 ร่างประกาศคณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ และ
78
แนวทางปฏิบัติงานของคณะกรรมการลุ่มน้าและล้าดับความส้าคัญของ
การใช้น้าส้าหรับกิจการประเภทต่างๆ เพื่อให้คณะกรรมการลุ่มน้าน้าไป
พิจารณาในการจัดสรรน้าและควบคุมการใช้น้าในแต่ละลุ่มน้า (มาตรา 17
วรรคหนึ่ง (9))
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เอกสารหมายเลข 10 ร่างระเบียบคณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติ ว่าด้วยมาตรการในการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคเอกชน ประชาชน และชุมชนที่เกี่ยวข้อง
มีส่วนร่วมในการใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการ การบ้ารุงรักษา
การฟื้นฟู การอนุรกั ษ์ และการด้าเนินการอื่นใดเกี่ยวกับทรัพยากรน้า
(มาตรา 17 วรรคหนึ่ง (16))
เอกสารหมายเลข 11 ร่างประกาศคณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการเสนอข้อพิพาทระหว่างคณะกรรมการลุ่มนา้ เพื่อให้คณะกรรมการ
ทรัพยากรน้าแห่งชาติไกล่เกลี่ยและชีขาดข้อพิพาท (มาตรา 17 วรรคสาม)
เอกสารหมายเลข 12 ร่างประกาศคณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน องค์กรผู้ใช้น้า ผู้มีส่วนได้เสีย
หน่วยงานของรัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องในการจัดท้า
นโยบายและแผนแม่บทเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรน้า (มาตรา 18 วรรคหนึ่ง)
เอกสารหมายเลข 13 ร่างประกาศคณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการเสนอเรื่องร้องทุกข์หรือข้อพิพาทระหว่างผู้ใช้น้า เพื่อให้คณะกรรมการ
ลุ่มน้าไกล่เกลี่ยและชีขาด (มาตรา 35 วรรคสาม)
เอกสารหมายเลข 14 ร่างประกาศคณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติ เรื่อง แนวทางการบริหาร
จัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึนจากภาวะน้าท่วมและการจัดท้าระบบเตือน
ภัยภาวะน้าท่วม (มาตรา 64 วรรคสี่)
เอกสารหมายเลข 15 ร่างกฎกระทรวง ก้าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการชดเชยความเสียหายแก่
เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินหรือสิ่งก่อสร้าง จากการด้าเนินการเพื่อป้องกัน
และแก้ไขภาวะน้าท่วม (มาตรา 66 วรรคสาม)
เอกสารหมายเลข 16 ร่างประกาศส้านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
ของคณะกรรมการเปรียบเทียบ พ.ศ. .... (มาตรา 99 วรรคสอง)
2. แบบของประกาศ ระเบียบหรือข้อบัญญัติ และหลักเกณฑ์ วิธีการ ที่ก้าหนดตามพระราชบัญญัติ
ทรัพยากรน้า พ.ศ. 2561
เอกสารหมายเลข 17 ร่างประกาศคณะกรรมการลุ่มน้า เรื่อง ก้าหนดเขตภาวะน้าแล้ง กิจการ
และปริมาณน้าที่กิจการนันสามารถใช้ได้ (มาตรา 57 วรรคหนึ่ง)
เอกสารหมายเลข 18 ร่างประกาศส้านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ก้าหนดเขตภาวะน้าแล้งอย่าง
รุนแรง วิธีการใช้น้า วิธีการแบ่งปันน้า และมาตรการอื่นใดที่จ้าเป็น
ใช้บังคับเพื่อแก้ไขและบรรเทาภาวะน้าแล้งอย่างรุนแรง (มาตรา 58
วรรคหนึ่ง)
เอกสารหมายเลข 19 ร่างประกาศคณะกรรมการลุ่มน้า เรื่อง ก้าหนดวิธีการใช้น้าและการ
แบ่งปันน้าเพื่อแก้ไขและบรรเทาภาวะน้าแล้งอย่างรุนแรง (มาตรา 58
วรรคสอง)
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ร่างระเบียบหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น (แล้วแต่กรณี) เรื่อง หลักเกณฑ์การ
166
เข้าใช้สอยทรัพยากรน้าสาธารณะซึ่งมิใช่หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดสรรน้า
และการใช้น้าตามที่ก้าหนดไว้ในหมวด 4 การจัดสรรน้าและการใช้น้า
(มาตรา 6 วรรคสาม)
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172
ร่างประกาศแบบของบัตรประจ้าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ (มาตรา 81
176
วรรคสอง)
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ร่างกฎหมายลาดับรองและแบบของประกาศ
คณะที่ปรึก ษาได้จัดทาร่า งกฎหมายลาดับรองและแบบของประกาศ ซึ่ง ได้รับ ฟัง ความเห็นจากผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกาคส่วน และได้ปรับร่า งกฎหมายลาดับรองและร่างแบบของประกาศ พร้อมทั้งบันทึกวิเคราะห์
สรุปขอบเขตเนื้อหาสาระของร่างกฎหมายลาดับรองและร่างแบบของประกาศ เพื่อประกอบการนาเสนอ โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ร่างกฎหมายลาดับรองตามพระราชบัญญัติทรัพยากรนา พ.ศ. 2561 จานวน 13 มาตรา ประกอบด้วย
(1) ร่ างกฎกระทรวง ก าหนดหลั กเกณฑ์ และวิ ธี การคั ดเลื อกกรรมการผู้ แทนคณะกรรมการลุ่ มน้ าใน
คณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติ (มาตรา 10)
(2) ร่างกฎกระทรวง กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่ง กรรมการลุ่มน้าผู้แทนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น กรรมการผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้า และกรรมการลุ่มน้าผู้ทรงคุณวุฒิ (มาตรา 28)
(3) ร่างกฎกระทรวง กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพ้นจากตาแหน่งของกรรมการผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้าและ
กรรมการลุ่มน้าผู้ทรงคุณวุฒิ อันเนื่องมาจากเหตุบกพร่องหรือไม่สุจริตต่อหน้าที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือ
หย่อนความสามารถ (มาตรา 32)
(4) ร่างกฎกระทรวง กาหนดวัตถุประสงค์ หน้าที่และอานาจ และการดาเนินงานขององค์กรผู้ใช้น้ า
รวมทั้งหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้า (มาตรา 38 วรรคสอง)
(5) ร่างประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสั่งให้บุคคลซึ่งกักเก็บน้าไว้ ต้องเฉลี่ยน้าเพื่อ
บรรเทาความเดือดร้อนในการอุปโภคบริโภคของประชาชนในพื้นที่ (มาตรา 60 วรรคหนึ่ง)
(6) ร่างกฎกระทรวง กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกาหนดค่าทดแทนแก่บุคคลซึ่ง กักเก็บน้าไว้ ต้อง
สูญเสียน้าที่กักเก็บไว้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการอุปโภคบริโภคของประชาชนในพื้นที่ (มาตรา 60 วรรคสอง)
(7) ร่างกฎกระทรวง กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกาหนดค่าทดแทนการใช้ที่ดินหรือสิ่งก่ อสร้าง และ
ชดเชยความเสี ย หายแก่ ท รั พ ย์ สิ น ของเจ้ า ของหรื อ ผู้ ค รอบครองที่ ดิ น หรื อ สิ่ ง ก่ อ สร้ า ง จากการใช้ ที่ ดิ นหรื อ
สิ่งก่อสร้างเพื่อการป้องกันและแก้ไขภาวะน้าแล้งและภาวะน้าท่วม (มาตรา 67 วรรคสาม)
(8) ร่างระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนาเงินค่าทดแทนหรือค่าชดเชย
ความเสียหายไปวางต่อศาล หรือสานักงานวางทรัพย์ หรือฝากไว้กับธนาคารออมสิน และวิธีการในการรับเงิน
ค่าทดแทนหรือค่าชดเชยความเสียหาย (มาตรา 69 วรรคสาม)
(9) ร่ างประกาศคณะกรรมการทรั พยากรน้ าแห่ งชาติ เรื่ อง หลั กเกณฑ์ และแนวทางปฏิ บั ติ งานของ
คณะกรรมการลุ่มน้าและลาดับความสาคัญของการใช้น้าสาหรับกิจการประเภทต่างๆ เพื่อให้คณะกรรมการลุ่มน้า
นาไปพิจารณาในการจัดสรรน้าและควบคุมการใช้น้าในแต่ละลุ่มน้า (มาตรา 17 วรรคหนึ่ง (9))
(10) 2. ร่างระเบียบคณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติ ว่าด้วยมาตรการในการส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ภาคเอกชน ประชาชน และชุมชนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการ การบารุงรักษา
การฟื้นฟู การอนุรักษ์ และการดาเนินการอื่นใดเกี่ยวกับทรัพยากรน้า (มาตรา 17 วรรคหนึ่ง (16))
(11) ร่างประกาศคณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่ง ชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีก ารเสนอข้อพิพาท
ระหว่างคณะกรรมการลุ่มน้าเพื่อให้คณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติไกล่เกลี่ยและชี้ขาดข้อพิพาท (มาตรา
17 วรรคสาม)
(12) ร่างประกาศคณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน องค์กรผู้ใช้น้า ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานของรัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องในการ
จัดทานโยบายและแผนแม่บทเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรน้า (มาตรา 18 วรรคหนึ่ง)

(13) ร่างประกาศคณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องร้องทุกข์
หรือข้อพิพาทระหว่างผู้ใช้น้า เพื่อให้คณะกรรมการลุ่มน้าไกล่เกลี่ยและชี้ขาด (มาตรา 35 วรรคสาม)
(14) ร่างประกาศคณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงที่
อาจเกิดขึ้นจากภาวะน้าท่วมและการจัดทาระบบเตือนภัยภาวะน้าท่วม (มาตรา 64 วรรคสี่)
(15) ร่างกฎกระทรวง กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการชดเชยความเสียหายแก่เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้าง จากการดาเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขภาวะน้าท่วม (มาตรา 66 วรรคสาม)
(16) ร่างประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาของคณะกรรมการ
เปรียบเทียบ พ.ศ. .... (มาตรา 99 วรรคสอง)
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เอกสารหมายเลข 1

ร่างกฎกระทรวง กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกกรรมการผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน้า
ในคณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติ (มาตรา 10)

3

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
กรรมการผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน้าในคณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติ
พ.ศ. ....

หลักการ
กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกกรรมการผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน้าตามมาตรา ๙(๔)
เหตุผล
โดยที่มาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติทรัพยากรน้า พ.ศ. ๒๕๖๑ บัญญัติให้การคัดเลือกรรมการผู้แทน
คณะกรรมการลุ่มน้าตามมาตรา ๙(๔) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง จึงจาเป็นต้องออก
กฎกระทรวงนี้
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ร่าง
กฎกระทรวง
กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
กรรมการผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน้าในคณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติ
พ.ศ. ....
อาศั ยอ านาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ ง และมาตรา ๑๐ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ทรั พยากรน้ า
พ.ศ. ๒๕๖๑ นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในคณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติ ให้กรรมการผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน้าตามมาตรา ๙(๔) มี
สัดส่วนในการคัดเลือกจากกรรมการลุ่มน้าผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวนหนึ่งคน จากกรรมการลุ่มน้า
ผู้แ ทนองค์ก รผู้ใ ช้ น้า จานวนสี่ ค น แบ่ง ตามพื้ นที่ ลุ่ ม น้าหลัก สี่ กลุ่ ม ๆ ละหนึ่ ง คน และจากกรรมการลุ่ ม น้ า
ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวนหนึ่งคน
ข้อ ๒ ให้คณะกรรมการลุ่มน้าในแต่ละพื้นที่ลุ่มน้าเสนอรายชื่อกรรมการลุ่มน้าในคณะกรรมการลุ่มน้า
ของตนที่ สมควรได้รับ การคัด เลือ กเป็ นกรรมการผู้ แทนคณะกรรมการลุ่ มน้าไปยัง ส านัก งานทรัพ ยากรน้ า
แห่งชาติ จานวนหกคน ประกอบด้วย
(๑) กรรมการลุ่มน้าผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวนหนึ่งคน
(๒) กรรมการลุ่มน้าผู้แทนองค์ กรผู้ใช้น้า จานวนสี่ คน โดยอย่างน้อยต้ องประกอบด้วยกรรมการลุ่มน้ า
ผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้าจากภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคพาณิชยกรรม ภาคละหนึ่งรายชื่อ
(๓) กรรมการลุ่มน้าผู้ทรงคุณวุฒิ จานวนหนึ่งคน
เมื่ อส านั กงานทรั พยากรน้าแห่ ง ชาติ ไ ด้ รับ รายชื่ อ กรรมการลุ่ มน้ าที่ สมควรได้ รับ การคั ดเลือ กเป็ น
กรรมการผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน้าจากคณะกรรมการลุ่มน้าตามวรรคหนึ่งครบทุกพื้นที่ลุ่มน้าแล้ว ให้รวบรวม
รายชื่อดัง กล่าวโดยจาแนกรายชื่อออกเป็นกลุ่มตาม (๑) (๒) และ (๓) เพื่อเสนอให้คณะกรรมการคัดเลือก
พิจารณา โดยในส่วนของรายชื่อกรรมการลุ่มน้าผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้าตาม (๒) ให้ดาเนินการแบ่งออกเป็นสี่กลุ่มย่อย
ให้ครอบคลุมพื้นที่ลุ่มน้าหลักของประเทศ ทั้งนี้ อาจพิจารณาจากพื้นที่รับผิดชอบของสานักงานทรัพยากรน้า
แห่งชาติภาคแต่ละแห่งมาประกอบการพิจารณาแบ่งกลุ่มย่อยด้วยก็ได้
ข้อ ๓ ให้ประธานคณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกขึ้นคณะหนึ่ง โดยมี
เลขาธิการสานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติ เป็นประธาน และมีกรรมการคัดเลือกจานวนหกคนซึ่งแต่งตั้งจาก
บุ ค คลที่ เ คยด ารงต าแหน่ ง ปลั ด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลั ด กระทรวงคมนาคม ปลั ด กระทรวง
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม ปลั ด กระทรวงพลั ง งาน ปลั ด กระทรวงมหาดไทย ปลั ด กระทรวง
อุตสาหกรรม เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และให้ข้าราชการของสานักทรัพยากรน้า
แห่งชาติซึ่งเลขาธิการสานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติมอบหมาย เป็นเลขานุการ
กรรมการคัดเลือกต้องไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง และไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียที่ขัดต่อ
การปฏิบัติหน้าที่ในขณะที่ได้รับการแต่งตั้งและในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่
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การคัดเลือกกรรมการผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน้า ให้คณะกรรมการคัดเลือกพิจารณาหลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) ในสั ด ส่ว นของกรรมการลุ่ มน้ าผู้แ ทนองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น ให้ คณะกรรมการคัด เลื อ ก
พิจารณาคัดเลือกจานวนหนึ่งคน จากรายชื่อกรรมการลุ่มน้าผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด และ
คัดเลือกรายชื่อสารองอีกจานวนห้าคน
(๒) ในสัดส่วนของกรรมการลุ่มน้าผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้า ให้คณะกรรมการคัดเลือกพิจารณาจากรายชื่อ
กรรมการลุ่มน้าผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้าสี่กลุ่มย่อยตามที่สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติเสนอ โดยคัดเลือกให้เหลือ
กลุ่มย่อยละจานวนหนึ่งคน และคัดเลือกรายชื่อสารองของแต่ละกลุ่ม ย่อยอีกจานวนกลุ่มย่อยละห้าคน ทั้ง นี้
กรรมการลุ่มน้าผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้าที่ได้รับเลือกอย่างน้อยต้องมาจากภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และ
ภาคพาณิชยกรรม ภาคละหนึ่งคน
(๓) ในสัดส่วนของกรรมการลุ่มน้าผู้ทรงคุณวุฒิ ให้คณะกรรมการคัดเลือกพิจารณาคัดเลือกจานวน
หนึ่งคน จากรายชื่อกรรมการลุ่มน้าผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมด และคัดเลือกรายชื่อสารองอีกจานวนห้าคน
เมื่อสิ้นสุดการพิจารณาคัดเลือกตามวรรคสาม ให้สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติเสนอชื่อผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกให้แต่งตั้งเป็นกรรมการผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน้าในแต่ละกลุ่มต่อประธานกรรมการทรัพยากรน้า
แห่งชาติเพื่อดาเนินการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน้าต่อไป
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นรายชื่อสารองในแต่ละกลุ่มตาม (๑) (๒) และ (๓) ให้สานักงานทรัพยากรน้า
แห่ง ชาติ รวบรวมเป็นบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิไ ด้รับการแต่ง ตั้ง เป็น กรรมการผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน้าแทน
ตาแหน่งที่ว่าง โดยให้มีอายุสามปีนับแต่วันที่มีการแต่งตั้งกรรมการผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน้าตามวรรคสี่
ข้อ ๔ ในกรณีที่ผู้ได้รับการคัดเลือกให้แต่งตั้งเป็นกรรมการผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน้าตามข้อ ๓ (๑)
(๒) หรือ (๓) รายใด สละสิทธิหรือไม่สามารถแต่งตั้งเป็น กรรมการผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน้าได้ ให้ผู้รับได้รับ
คัดเลือกเป็นรายชื่อสารองในลาดับถัดไปตามข้อ ๓ (๑) (๒) หรือ (๓) แล้วแต่กรณี เป็นผู้มีสิทธิได้รับการแต่งตั้ง
เป็นกรรมการผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน้าแทน
ข้อ ๕ การประชุมของคณะกรรมการคัดเลือกต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าสองในสามของ
กรรมการคัดเลือกทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
คณะกรรมการคัดเลือกทั้งคณะพ้นจากหน้าที่ เมื่อการดาเนินการคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการผู้แทน
คณะกรรมการลุ่มน้าเสร็จสิ้น
ข้อ ๖ เมื่อมี การแต่ งตั้ง กรรมการผู้ แทนคณะกรรมการลุ่มน้ าตามข้ อ ๓ วรรคสี่แล้ ว ให้ส านัก งาน
ทรัพยากรน้าแห่งชาติปิดประกาศรายชื่อผู้ได้รับการแต่งตั้งกรรมการผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน้า ไว้ ณ สานักงาน
ทรั พยากรน้ าแห่ งชาติ และส านั กงานทรั พยากรน้าแห่งชาติ ภาค หรื อเผยแพร่ รายชื่ อดั งกล่ าวโดยวิธี อื่ นใดเพื่ อให้
ประชาชนได้รับรู้ด้วยก็ได้
ข้อ ๗ ในกรณีที่กรรมการผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน้าคนใดพ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระ ให้ สานักงาน
ทรัพยากรน้าแห่งชาติเสนอชื่อมีสิทธิได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน้าจากบัญชีรายชื่อสารอง
ในลาดับถัดไปตามข้อ ๓ (๑) (๒) หรือ (๓) แล้วแต่กรณี เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน้าแทน
ตาแหน่งที่ว่าง แต่ถ้าวาระที่เหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวันจะไม่ดาเนินการแต่งตั้งกรรมการผู้แทนคณะกรรมการ
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ลุ่มน้าแทนตาแหน่งที่ว่างก็ได้ และในระหว่างที่ยังไม่ได้กรรมการผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน้าแทนตาแหน่งที่ว่าง ให้
คณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่
ข้อ ๘ ในกรณี ที่ก รรมการผู้ แทนคณะกรรมการลุ่ม น้าจะพ้ นจากตาแหน่ง ตามวาระ ให้ ส านั กงาน
ทรัพยากรน้าแห่งชาติดาเนินการคัดเลือกกรรมการผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน้าก่อนครบวาระการดารงตาแหน่ง
ไม่น้อยกว่าหกสิบวัน
ให้ไว้ ณ วันที่

พ.ศ. ....
นายกรัฐมนตรี
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บันทึกวิเคราะห์สรุปร่างกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
กรรมการผู้แทนคณะกรรมการลุ่มนาในคณะกรรมการทรัพยากรนาแห่งชาติ พ.ศ. ....
1. เหตุผลและความจาเป็นของร่างกฎกระทรวง
โดยที่มาตรา 9(4) แห่งพระราชบัญญัติทรัพยากรน้า พ.ศ. 2561 กาหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการ
ทรัพยากรน้าแห่งชาติต้องมีกรรมการผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน้า จานวนหกคน ร่วมเป็นกรรมการอยู่ด้วย ซึ่งเงื่อนไข
สาคัญของกรรมการผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน้านั้น จะต้องได้รับการคัดเลือกมาจากกรรมการลุ่มน้าผู้แทนองค์กร
ผู้ใช้น้า กรรมการลุ่มน้าผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกรรมการลุ่มน้าผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนั้น เมื่อมี การแต่งตั้ง
คณะกรรมการลุ่มน้าในแต่ละลุ่มน้าครบถ้วนแล้ว กรรมการลุ่มน้าผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้า กรรมการลุ่มน้าผู้แทนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และกรรมการลุ่มน้าผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นองค์ประกอบของคณะกรรมการลุ่มน้าแต่ละแห่ง
จะต้องมาดาเนินการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน้าในคณะกรรมการทรัพยากรน้า
แห่งชาตินั้น มาตรา 10 กาหนดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กาหนดในกฎกระทรวง จึงจาเป็นต้องออก
กฎกระทรวงฉบับนี้
2. สาระสาคัญของร่างกฎกระทรวง
ร่างกฎกระทรวงนี้ ประกอบไปด้วยเนื้อหารวม 8 ข้อ มีสาระสาคัญโดยสรุปดังนี้
2.1 สัดส่วนของกรรมการผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน้า (ร่างข้อ 1)
ในคณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติ ให้กรรมการผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน้า จานวน 6 คน มีสัดส่วน
ในการคัดเลือก ดังนี้
2.1.1 คัดเลือกจากกรรมการลุ่มน้าผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน 1 คน
2.1.2 คัดเลือกจากกรรมการลุ่มน้าผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้า จานวน 4 คน แบ่งตามพื้นที่ลุ่มน้าหลัก 4
กลุ่มๆ ละ 1 คน และ
2.1.3 คัดเลือกจากกรรมการลุ่มน้าผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 1 คน
2.2 การเสนอรายชื่อกรรมการลุ่มน้า และการแบ่งกลุ่มเพื่อคัดเลือก (ร่างข้อ 2)
คณะกรรมการลุ่มน้าในแต่ละพื้นที่ลุ่มน้า จะเสนอรายชื่อกรรมการลุ่มน้าในคณะกรรมการลุ่มน้าของตน
ที่สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน้าไปยัง สานักงานทรัพยากรน้าแห่ง ชาติ
จานวน 6 คน ประกอบด้วย
2.2.1 กรรมการลุ่มน้าผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน 1 คน
2.2.2 กรรมการลุ่มน้าผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้า จานวน 4 คน โดยอย่างน้อยต้องประกอบด้วยกรรมการ
ลุ่มน้าผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้าจากภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคพาณิชยกรรม ภาคละ 1 รายชื่อ
2.2.3 กรรมการลุ่มน้าผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 1 คน
เมื่อสานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติได้รับรายชื่อ ดังกล่าวจากคณะกรรมการลุ่มน้าครบทุกพื้นที่
ลุ่มน้าแล้ว ให้ ดาเนินการรวบรวมรายชื่อดังกล่าวโดยจาแนกรายชื่อออกเป็นกลุ่มเพื่อเสนอให้คณะกรรมการ
คัดเลือกพิจารณา ดังนี้
กลุ่มที่หนึ่ง กรรมการลุ่มน้าผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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กลุ่มที่สอง กรรมการลุ่มน้าผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้า โดยในกลุ่มนี้ ให้สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติ
ดาเนินการแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มย่อยให้ครอบคลุมพื้นที่ลุ่มน้าหลักของประเทศ โดยอาจพิจารณาจากพื้นที่
รับผิดชอบของสานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติภาคแต่ละแห่งมาประกอบการพิจารณาแบ่งกลุ่มด้วยก็ได้
กลุ่มที่สาม กรรมการลุ่มน้าผู้ทรงคุณวุฒิ
2.3 กรรมการคัดเลือก (ร่างข้อ 3 วรรคหนึ่งและวรรคสอง)
ให้ประธานกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบด้วย
2.3.1 เลขาธิการสานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติ เป็นประธาน
2.3.2 กรรมการคัดเลือกจานวน 6 คน ซึ่งแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งเคยดารงตาแหน่งปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ปลัด กระทรวงคมนาคม ปลัด กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติและสิ่ ง แวดล้อ ม ปลัด กระทรวง
พลังงาน ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ
2.3.3 ข้าราชการของสานักทรัพยากรน้าแห่ง ชาติซึ่งเลขาธิการสานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติ
มอบหมาย เป็นเลขานุการ
เงื่อนไขในการแต่ งตั้งกรรมการคัดเลือก คือ กรรมการคัดเลือกต้องไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทาง
การเมื อ ง และไม่ มี ผลประโยชน์ ห รื อ ส่ ว นได้ เ สี ย ที่ ขั ด ต่ อ การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ นขณะที่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง และ
ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่
2.4 เกณฑ์การคัดเลือก (ร่างข้อ 3 วรรคสาม)
ในการพิจารณาคัดเลือกกรรมการผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน้าในแต่ละกลุ่ม ให้พิจารณาคัดเลือกตาม
หลักเกณฑ์ ดังนี้
กลุ่มที่หนึ่ง กรรมการลุ่มน้าผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้คณะกรรมการคัดเลือกพิจารณา
คัดเลือกจานวน 1 คน จากรายชื่อกรรมการลุ่มน้าผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด และคัดเลือก
รายชื่อสารองอีกจานวน 5 คน
กลุ่มที่สอง กรรมการลุ่มน้าผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้า โดยในกลุ่มนี้ ให้คณะกรรมการคัดเลือกพิจารณา
คัดเลือกจากรายชื่อกรรมการลุ่มน้าผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้าสี่กลุ่มย่อยตามที่สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติเสนอ
คัดเลือกให้เหลือกลุ่มย่อยละจานวน 1 คน และคัดเลือกรายชื่อสารองของแต่ละกลุ่มย่อยอีกจานวนกลุ่มย่อยละ
5 คน ทั้ ง นี้ กรรมการลุ่ ม น้ าผู้ แ ทนองค์ ก รผู้ ใ ช้ น้ าที่ ไ ด้ รั บ เลื อ กอย่ า งน้ อ ยต้ อ งมาจากภาคเกษตรกรรม
ภาคอุตสาหกรรม และภาคพาณิชยกรรม ภาคละ 1 คน
กลุ่มที่สาม กรรมการลุ่มน้าผู้ทรงคุณวุฒิ ให้คณะกรรมการคัดเลือกพิจารณาคัดเลือกจานวน 1 คน จาก
รายชื่อกรรมการลุ่มน้าผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมด และคัดเลือกรายชื่อสารองอีกจานวน 5 คน
2.5 การแต่งตั้งกรรมการผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน้า (ร่างข้อ 3 วรรคสี่และวรรคห้า)
เมื่อสิ้นสุดการพิจารณาคัดเลือก ให้ สานักงานทรัพยากรน้าแห่ง ชาติเ สนอชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้
แต่งตั้งเป็นกรรมการผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน้าในแต่ละกลุ่มต่อประธานกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติเพื่อ
ดาเนินการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน้าต่อไป
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นรายชื่อสารองในแต่ละกลุ่ม ให้สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติรวบรวมเป็น
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน้าแทนตาแหน่งที่ว่าง โดยให้มีอายุ
สามปีนับแต่วันที่มีการแต่งตั้งกรรมการผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน้า
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2.6 การสละสิทธิหรือกรณีไม่สามารถแต่งตั้งกรรมการผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน้าได้ (ร่างข้อ 4)
ในกรณีทผี่ ู้ได้รับการคัดเลือกให้แต่งตั้งเป็นกรรมการผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน้ารายใด ในกลุ่มใด สละสิทธิ
หรือไม่สามารถแต่งตั้งเป็น กรรมการผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน้าได้ ให้ผู้รับได้รับคัดเลือกเป็นรายชื่อสารอง
ในลาดับถัดของกลุ่มนั้นเป็นผู้มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน้าแทน
2.7 การประชุมของกรรมการคัดเลือกและการสิ้นสุดการทาหน้าที่ (ร่างข้อ 5)
การประชุมของคณะกรรมการคัดเลือกต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการ
คัดเลือกทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม และให้คณะกรรมการคัดเลือกทั้งคณะพ้นจากหน้าที่เมื่อการดาเนินการ
คัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน้าเสร็จสิ้นแล้ว
2.8 การปิดประกาศรายชื่อผู้ได้รับการแต่งตั้งกรรมการผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน้า (ร่างข้อ 6)
เมื่ อ มี ก ารแต่ ง ตั้ ง กรรมการผู้ แ ทนคณะกรรมการลุ่ ม น้ าแล้ ว ให้ ส านั ก ง านทรั พ ยากรน้ าแห่ ง ชาติ
ปิดประกาศรายชื่อผู้ ได้รับ การแต่ง ตั้ง กรรมการผู้แ ทนคณะกรรมการลุ่ มน้า ไว้ ณ สานักงานทรั พยากรน้ า
แห่งชาติและสานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติภาค หรือ เผยแพร่รายชื่อดังกล่าวโดยวิธีอื่นใดเพื่อให้ประชาชน
ได้รับรู้ด้วยก็ได้
2.9 การแต่งตั้งกรรมการผู้แทนกรรมการลุ่มน้าที่พ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระ (ร่างข้อ 7)
ในกรณี ที่กรรมการผู้แ ทนคณะกรรมการลุ่มน้ าคนใดพ้นจากตาแหน่ ง ก่อนครบวาระ ให้ ส านักงาน
ทรัพยากรน้าแห่งชาติเสนอชื่อมีสิทธิได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน้าจากบัญชีรายชื่อ
สารองในลาดับถัดไปเพื่ อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน้าแทนตาแหน่ง ที่ว่าง แต่ถ้า วาระที่
เหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวันจะไม่ดาเนินการแต่งตั้งกรรมการผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน้าแทนตาแหน่งที่ว่าง
ก็ไ ด้ และในระหว่างที่ยัง ไม่ได้ก รรมการผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน้าแทนตาแหน่ง ที่ว่าง ให้ค ณะกรรมการ
ทรัพยากรน้าแห่งชาติประกอบด้วยกรรมการเท่าที่ เหลืออยู่
2.10 การจัดให้มีการคัดเลือกกรรมการผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน้า ก่อนที่จะครบวาระ (ร่างข้อ 8)
ในกรณีที่กรรมการผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน้าจะพ้นจากตาแหน่งตามวาระ ให้ สานักงานทรัพยากรน้า
แห่งชาติดาเนินการคัดเลือกกรรมการผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน้าก่อนครบวาระการดารงตาแหน่งไม่น้อยกว่า
หกสิบวัน
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เอกสารหมายเลข 2

ร่างกฎกระทรวง กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการลุ่มน้าผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรรมการผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้า และกรรมการลุ่มน้าผู้ทรงคุณวุฒิ (มาตรา 28)
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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการลุ่มน้าผู้แทนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น กรรมการผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้า และกรรมการลุ่มน้าผู้ทรงคุณวุฒิ
พ.ศ. ....
หลักการ
กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการลุ่มน้าผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการลุ่มน้า
ผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้า และกรรมการลุ่มน้าผู้ทรงคุณวุฒิ
เหตุผล
โดยที่มาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติทรัพยากรน้า พ.ศ. ๒๕๖๑ บัญญัติให้การได้มาซึ่งกรรมการลุ่มน้า
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมาตรา ๒๗(๒) กรรมการลุ่มน้าผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้าตามมาตรา ๒๗(๓) และ
กรรมการลุ่มน้าผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๒๗(๔) เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
จึงจาเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
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ร่าง
กฎกระทรวง
กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการลุ่มน้าผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรรมการผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้า และกรรมการลุ่มน้าผู้ทรงคุณวุฒิ
พ.ศ. ....
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๒๘ แห่ง พระราชบัญ ญัติ ทรัพยากรน้ า
พ.ศ. ๒๕๖๑ นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหาร
ส่วนตาบล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง
“ผู้ บ ริ ห ารองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ” หมายความว่ า นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตาบล และผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมาย
จัดตั้ง ที่อยู่ในวาระการดารงตาแหน่งและรับผิ ดชอบในเขตพื้นที่ลุ่มน้าตามท้องที่ที่กาหนดไว้ในพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยการกาหนดลุ่มน้านั้น
ข้อ ๒ กรรมการลุ่มน้าผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มาจากการคัดเลือกกันเองของผู้บริห าร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตลุ่มน้านั้นจังหวัดละหนึ่งคน
การคัดเลือกกรรมการลุ่มน้าผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง ให้สานักงานทรัพยากรน้า
แห่งชาติภาคดาเนินการจัดประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยจาแนกตามรายจังหวัด เพื่อ คัดเลือก
กรรมการลุ่มน้าผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้วิธีการออกเสียงลงคะแนนวิธีลับและให้ผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละคนมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน
ผลการลงคะแนนตามวรรคสอง ให้ผู้ซึ่ง ได้รับคะแนนสูง สุดของแต่ละจัง หวัดเป็นผู้มีสิทธิไ ด้รับการ
แต่ ง ตั้ ง เป็ น กรรมการลุ่ ม น้าผู้ แ ทนองค์ กรปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น ในสั ด ส่ ว นของจัง หวั ด นั้ น โดยหากผลการ
ลงคะแนนปรากฏว่าผู้ซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดของจังหวัดใดได้รับคะแนนเสียงเท่ากัน ให้จัดให้มีการลงคะแนนใหม่
เฉพาะผู้ซึ่งได้รับคะแนนเท่ากันหรือให้ผู้ซึ่งได้รับคะแนนเท่ากันนั้นจับสลาก ทั้งนี้ ตามมติของที่ประชุม
ให้สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติภาคเสนอชื่อผู้ซึ่ง ได้รับคะแนนสูง สุดตามวรรคสามต่อประธาน
กรรมการลุ่มน้าเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการลุ่มน้าผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป โดยหากผู้นั้น สละสิทธิ
หรือมีเหตุให้ไม่สามารถแต่งตั้งเป็นกรรมการลุ่มน้าผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ ให้ผู้ซึ่งได้รับคะแนนสูงสุด
ในลาดับถัดไปเป็นผู้มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการลุ่มน้าผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดนั้นแทน
ข้อ ๓ รายชื่อ ผู้ซึ่งได้รับคะแนนสูง สุดในล าดับที่เหลือของแต่ละจัง หวั ด ให้สานักงานทรัพยากรน้ า
แห่งชาติภาครวบรวมไว้สาหรับกรณีที่กรรมการลุ่มน้าผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสัดส่วนของจังหวัดใด
พ้นจากตาแหน่งเนื่องจากลาออก เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ ความสามารถ หรือพ้นจากการเป็น
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตลุ่มน้านั้น โดยให้ สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติภาคเสนอชื่อผู้ซึ่ง
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ได้ รั บ คะแนนสู ง สุ ด ในล าดั บ ถั ด ไปของจั ง หวั ด นั้ น เพื่ อ แต่ ง ตั้ ง เป็ น กรรมการลุ่ ม น้ าผู้ แ ทนองค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแทนตาแหน่งที่ว่าง
หากรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการลุ่มน้าผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของจังหวัด
ใดมีจานวนไม่เพียงพอหรือไม่สามารถนามาใช้แต่งตั้งเป็นกรรมการลุ่มน้าผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแทน
ตาแหน่งที่ว่างได้ ให้สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติภาคจัดประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของ
จัง หวัดนั้น เพื่อ คัดเลือกเป็น กรรมการลุ่มน้าผู้แ ทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น แทนตาแหน่ง ที่ว่า ง โดยให้
ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่กรรมการลุ่มน้าผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น พ้นจาก
ตาแหน่ง และในระหว่างที่ยัง ไม่ไ ด้ก รรมการลุ่มน้าผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่นแทนตาแหน่ง ที่ว่า ง
ให้คณะกรรมการลุ่มน้าประกอบด้วยกรรมการลุ่มน้าเท่าที่เหลืออยู่
ให้นาวิธีการคัดเลือกและการแต่งตั้งกรรมการลุ่มน้าผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามข้อ ๒ มาใช้
บังคับกับการคัดเลือกและการแต่งตั้งกรรมการลุ่มน้าผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แทนตาแหน่งที่ว่างตาม
วรรคสองด้วยโดยอนุโลม
ข้อ ๔ กรรมการลุ่มน้าผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้า ให้มาจากการคัดเลือกกันเองของผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้าซึ่งถูก
เสนอชื่อโดยองค์กรผู้ใช้น้าที่ได้จดทะเบียนก่อตั้งขึ้นตามมาตรา ๓๘ และมีการดาเนินการอยู่ในเขตลุ่มน้านั้น
ผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้าตามวรรคหนึ่ง ต้องมีอายุไม่ต่ากว่ายี่สิบปี เป็นผู้มี สัญชาติไทยและเป็นสมาชิกของ
องค์ กรผู้ใ ช้น้ า ทั้ งนี้ โดยต้อ งไม่เคยเป็น กรรมการลุ่ มน้ าผู้ แทนองค์ กรผู้ ใช้ น้าซึ่ง พ้น จากต าแหน่ ง ด้ วยเหตุ
บกพร่องหรือไม่สุจริตต่อหน้าที่ หรือมีความประพฤติเสื่อมเสียตามมาตรา ๓๒(๓)
ข้อ ๕ ให้สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติภาคดาเนินการประกาศรับการเสนอชื่อผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้าตาม
ข้อ ๔ โดยกาหนดวัน เวลา สถานที่เพื่อรับการเสนอชื่อ และกาหนดระยะเวลาในการรับการเสนอชื่อ โดยให้ปิด
ประกาศไว้ ณ สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติภาคหรือ เผยแพร่รายละเอียดโดยวิธีอื่นใดเพื่อให้องค์กรผู้ใช้น้า
ได้รับรู้ ทั้งนี้ กาหนดระยะเวลาในการดาเนินการดังกล่าวต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
ในการเสนอชื่อผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้าตามวรรคหนึ่ง ให้องค์กรผู้ใช้น้าสามารถเสนอชื่อผู้แทนได้ไม่เกินหนึ่งชื่อ
และให้ระบุว่าเป็นผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้าจากภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม หรือภาคพาณิชยกรรม และหาก
ในกรณีที่ผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้าในภาคใดมีจานวนไม่เพียงพอต่อการกาหนดให้มีการคัดเลือก สานักงานทรัพยากรน้า
แห่งชาติภาคสามารถขยายระยะเวลาการรับเสนอชื่อสาหรับภาคนั้นได้ตามความเหมาะสม
เมื่อครบกาหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่งหรือครบกาหนดตามที่ได้มีการขยายระยะเวลาตามวรรคสอง ให้
สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติภาครวบรวมรายชื่อผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้าโดยจาแนกออกเป็นภาคเกษตรกรรม
ภาคอุตสาหกรรม และภาคพาณิชยกรรม และจัดให้มีการประชุมผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้าโดยแยกตามภาคดังกล่าว
เพื่อให้ผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้าในแต่ละภาคคัดเลือกกันเองโดยใช้วิธีการออกเสียงลงคะแนนวิธีลับและให้ผู้แทน
องค์กรผู้ใช้น้าแต่ละคนมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน
การประชุมเพื่อคัดเลือกและการออกเสียงลงคะแนนตามวรรคสาม ที่ประชุมอาจพิจารณาผลงานหรือ
ประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรน้าของผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้าประกอบการออกเสียงลงคะแนนด้วยก็ได้
โดยเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้หรือวิสัยทัศน์ในด้านการบริหารทรัพยากรน้าต่อที่ประชุมด้วย
เมื่อเสร็จสิ้นการออกเสียงลงคะแนนตามวรรคสาม ให้สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติภาค สรุปผลการ
ลงคะแนนโดยจัดทาเป็นบัญชีรายชื่อผู้ซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดของแต่ละภาคเรียงไปตามลาดับคะแนน ในกรณีที่
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ผลการคัดเลือกปรากฏว่าในลาดับใดมีผู้ได้รับคะแนนเสียงเท่ากัน ให้จัดให้มีการลงคะแนนใหม่เฉพาะผู้ซึ่งได้รับ
คะแนนเท่ากันหรือให้ผู้ซึ่งได้รับคะแนนเท่ากันนั้นจับสลาก ทั้งนี้ ตามมติของที่ประชุม
ให้ผู้ซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดในสามลาดับแรกของบัญชีรายชื่อแต่ละภาค เป็นผู้มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งเป็น
กรรมการลุ่มน้าผู้แทนองค์ กรผู้ ใช้น้ า และให้ สานัก งานทรัพยากรน้าแห่ง ชาติภาคเสนอรายชื่อดั ง กล่ าวต่ อ
ประธานกรรมลุ่มน้าเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการลุ่มน้าผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้าต่อไป โดยหากผู้มีสิทธิได้รับการแต่งตั้ง
เป็นกรรมการลุ่มน้าผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ารายใดสละสิทธิหรือมีเหตุให้ไ ม่สามารถแต่ง ตั้ง เป็น กรรมการลุ่มน้า
ผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้าได้ ให้ผู้ซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดในลาดับถัดไปเป็นผู้มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการลุ่มน้า
ผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้าแทน
รายชื่อผู้ซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดในลาดับที่เหลือของแต่ละภาค ให้สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติภาค
รวบรวมเป็นบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการลุ่มน้าผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้าในแต่ละภาค โดยให้มี
อายุสามปีนับแต่วันที่มีการแต่งตั้งกรรมการลุ่มน้าผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้าตามวรรคหก
ข้อ ๖ ในกรณี ที่ กรรมการลุ่ ม น้าผู้ แทนองค์ กรผู้ ใช้ น้ าในภาคใดพ้ นจากต าแหน่ ง ก่ อ นครบวาระให้
สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติภาคเสนอชื่อผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้าซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดในลาดับถัดไปจากบัญชี
รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการลุ่มน้าผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้าของภาคนั้น ต่อประธานกรรมลุ่มน้าเพื่อ
แต่งตั้งเป็นกรรมการลุ่มน้าผู้แทนองค์กรแทนตาแหน่งที่ว่าง และให้ผู้เข้ามาเป็นกรรมการลุ่มน้าผู้แทนองค์กร
ผู้ใช้น้าแทนตาแหน่งที่ว่างนั้นอยู่ในตาแหน่งเพียงเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการลุ่มน้าผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้า
ซึ่งตนแทน
หากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการลุ่มน้าผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้าของภาคใดมีจานวน
ไม่เพียงพอหรือไม่สามารถนามาใช้แต่งตั้งเป็นกรรมการลุ่มน้าผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้าแทนตาแหน่ง ที่ว่างได้ ให้
สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติภาคดาเนินการประกาศรับการเสนอชื่อผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้าเพื่อ คัดเลือกเป็น
กรรมการลุ่มน้าผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้าแทนตาแหน่งที่ว่างให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่กรรมการลุ่มน้า
ผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้านั้นพ้นจากตาแหน่ง แต่ถ้าวาระที่เหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวันจะไม่ดาเนินการให้ได้มา
ซึ่งกรรมการลุ่มน้าผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้าแทนตาแหน่งที่ว่างก็ได้ และในระหว่างที่ยัง ไม่ไ ด้กรรมการลุ่มน้าผู้แทน
องค์กรผู้ใช้น้าแทนตาแหน่งที่ว่าง ให้คณะกรรมการลุ่มน้าประกอบด้วยกรรมการลุ่มน้าเท่าที่ เหลืออยู่
ให้นาวิธีการคัดเลือกและการแต่งตั้งกรรมการลุ่มน้าผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้าตามข้อ ๕ มาใช้บังคับกับการ
คัดเลือกและการแต่งตั้งกรรมการลุ่มน้าผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้าแทนตาแหน่งที่ว่างตามวรรคสองด้วยโดยอนุโลม
ข้อ ๗ กรรมการลุ่มน้าผู้ทรงคุณวุฒิ ให้สรรหาจากบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับทรัพยากรน้า
โดยมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่ายี่สิบปี
(๓) มี ผลงานหรื อเคยปฏิบั ติ งานที่ แ สดงให้ เห็ น ถึง การเป็ นผู้ มี ความรู้ และมี ป ระสบการณ์ เ กี่ ยวกั บ
ทรัพยากรน้า
(๔) มีวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้าในเขตลุ่มน้า
(๕) ไม่เป็นข้าราชการการเมือง ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น
กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง หรือที่ปรึกษาทางการเมือง
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(๖) ไม่เป็ นข้า ราชการ หรือพนักงานองค์ กรของรัฐ ซึ่ง มี ตาแหน่ง หรื อเงิ นเดือ นประจา ยกเว้ นเป็ น
อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
(๗) ไม่เคยเป็นกรรมการลุ่มน้าซึ่งพ้นจากตาแหน่งด้วยเหตุบกพร่องหรือไม่สุจริตต่อหน้าที่ หรือมีความ
ประพฤติเสื่อมเสีย ตามมาตรา ๓๒(๓) เว้นแต่พ้นจากตาแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีนับแต่วันที่มีคาสั่ง
ให้คณะกรรมการสรรหากาหนดประเด็นคาถามกลางที่เป็นมาตรฐาน เพื่อให้ผู้สมัครได้แสดงความรู้
ความสามารถและวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้าในเขตลุ่มน้าตามที่กาหนดใน (๔)
ให้สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติภาคประกาศรับสมัครบุคคลตามวรรคหนึ่ง โดยกาหนดวัน เวลา
และสถานที่ในการรับสมัคร เวลาการปิดรับสมัคร ประเด็น คาถามกลางที่ผู้สมัครจะต้องแสดงวิสัยทัศน์ในการ
บริหารทรัพยากรน้าในเขตลุ่มน้า และรายละเอียดอื่นใดเกี่ยวกับการสมัคร ทั้งนี้ เมื่อได้ตรวจสอบคุณสมบัติและ
ลั ก ษณะต้ อ งห้ า มและประวั ติ ห รื อ ผลงานของผู้ ส มั ค รเสร็ จ แล้ ว ให้ จั ด ท ารายชื่ อ ผู้ ส มั ค ร พร้ อ มทั้ ง ก าหนด
ระยะเวลาให้มีการคัดค้านผู้สมัครแต่ต้องไม่น้อยกว่าสิบห้าวันนับแต่วันประกาศรายชื่อผู้สมัคร และให้ปิด
ประกาศไว้ ณ สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติภาคหรือเผยแพร่รายชื่อของผู้สมัครโดยวิธีอื่นใดเพื่อให้ประชาชน
ได้รับรู้ด้วยก็ได้
การคั ด ค้ า นผู้ สมั ค รตามวรรคสาม จะต้ อ งท าเป็ น หนั ง สื อ ลงลายมื อ ชื่ อ ผู้ คั ด ค้ า นยื่ น ต่ อ ส านั ก งาน
ทรัพยากรน้าแห่งชาติภาค และแสดงเหตุผลพร้อมทั้งข้อเท็จจริง ข้อโต้แย้ง หรือข้อกฎหมายที่ยกขึ้นอ้างอิงใน
คาคัดค้านนั้นด้วย และเพื่อประโยชน์ในการดาเนินการ สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติภาคอาจเชิญผู้คัดค้าน
หรือผู้สมัครมาให้ข้อเท็จจริง ชี้แจง หรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้
เมื่อพ้นกาหนดระยะเวลาคัดค้านตามวรรคสาม ให้ สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติภาคเสนอรายชื่อ
ผู้สมัครพร้ อมด้ วยผลการตรวจสอบคุ ณสมบัติ และลักษณะต้ องห้ าม ประวั ติ หรื อผลงานของผู้สมั คร การแสดง
วิสัยทัศน์ในการบริหารทรัพยากรน้าในเขตลุ่มน้า หรือ ข้อเท็จจริง ข้อโต้แย้ง หรือข้อกฎหมายที่ยกขึ้นอ้างอิง
ในค าคั ด ค้ า นในกรณี ผู้ ส มั ค รรายใดถู ก คั ด ค้ า นตามวรรคสาม ต่ อ คณะกรรมการสรรหากรรมการลุ่ ม น้ า
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาต่อไป
ข้อ ๘ ให้ มี ค ณะกรรมการสรรหากรรมการลุ่ ม น้าผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ โดยมีก รรมการลุ่ มน้ าซึ่ ง ประธาน
กรรมการลุ่มน้ามอบหมายเป็นประธาน และมีกรรมการสรรหากรรมการลุ่มน้าผู้ทรงคุณวุฒิจานวนแปดคน
ประกอบด้วยผู้ซึ่งประธานกรรมการลุ่มน้าแต่งตั้งจากเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด
ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด พาณิชย์จังหวัด ประธานหอการค้าจังหวัด
อุตสาหกรรมจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ซึ่งดารงตาแหน่งอยู่ในเขตพื้นที่ลุ่มน้า และผู้แทนองค์กร
พัฒนาเอกชนซึ่งประธานกรรมการ ลุ่มน้าแต่ง ตั้ง เป็น กรรมการ และให้ผู้อานวยการสานักงานทรัพ ยากรน้า
แห่งชาติภาคแต่งตั้งข้าราชการของสานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติภาคเป็นเลขานุการ มีหน้าที่ดาเนินการสรร
หาผู้ทรงคุณวุฒิจากรายชื่อผู้สมัครที่สานักงานทรัพยากรน้าแห่ง ชาติ ภาคเสนอ โดยพิจารณาผลงานหรือเคย
ปฏิบัติ ง านที่ แสดงให้เ ห็นถึง การเป็นผู้มี ความรู้หรื อมีประสบการณ์ เกี่ยวกับการบริห ารทรัพยากรน้าเป็น ที่
ประจักษ์ การแสดงความรู้หรือวิสัยทัศน์เกี่ ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้าในเขตลุ่มน้า โดยอาจเชิญ
ผู้สมัครมาให้ข้อเท็จจริง ชี้แจง แสดงความรู้ วิสัยทัศน์ หรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้
การให้คะแนนเพื่อคัดเลือกผู้สมัครซึ่งสมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการลุ่มน้าผู้ทรงคุณวุฒิให้ใช้วิธี
ลงคะแนนลับ โดยเกณฑ์การให้คะแนนรวมทั้งหมดหนึ่งร้อยคะแนนของกรรมการสรรหาแต่ละคนแบ่งออกเป็น
สองส่วน ดังนี้
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(๑) คะแนนด้านผลงานหรือผลการปฏิบัติงานที่แสดงให้เห็นถึงการเป็นผู้มีความรู้และมีประสบการณ์
เกี่ยวกับทรัพยากรน้าของผู้สมัครตามข้อ ๘(๒) ให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณาวุฒิการศึกษา ประสบการณ์
ความเชี่ยวชาญ การปฏิบัติงาน การฝึกอบรมหรือดูงานที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้า ห้าสิบคะแนน
(๒) คะแนนด้านวิ สัยทัศน์ ในด้า นการบริหารทรัพยากรน้ า อันจะเป็น ประโยชน์ต่อ การท าหน้า ที่
กรรมการลุ่มน้าผู้ทรงคุณวุฒิ ห้าสิบคะแนน
ให้เลขานุการนาคะแนนตาม (๑) และ (๒) จากกรรมการสรรหาทุกคนมารวมกัน โดยให้เรียงลาดับจาก
ผู้สมัครซึ่งมีคะแนนรวมสูงสุดไปจนครบจานวนที่ประกาศรับสมัคร ทั้งนี้ ผู้สมัครซึ่งจะได้รับการคัดเลือกให้เป็น
กรรมการลุ่มน้าผู้ทรงคุณวุฒิจะต้องได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง และหากมีผู้สมัครซึ่งมีคะแนนรวมเท่ากัน
อันจะทาให้มีบุคคลซึ่งผ่านการคัดเลือกเกินจานวนที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการลุ่มน้าผู้ทรงคุณวุฒิ ให้
คณะกรรมการสรรหาพิจารณาว่าผู้สมัครรายใดมีคะแนนด้านผลงานหรือผลการปฏิบัติงานตาม (๑) สูงกว่า แต่
หากผู้สมัครมีคะแนนด้านผลงานหรือผลการปฏิบัติงานเท่ากันให้คณะกรรมการสรรหาคัดเลือกอีกครั้งหนึ่งโดย
วิธีการออกเสียงลงคะแนนลับและให้กรรมการสรรหาแต่ละคนมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน
ให้สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติภาคจัดทาบัญ ชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่มีสิทธิไ ด้รับการแต่งตั้งเป็น
กรรมการลุ่มน้าผู้ทรงคุณวุฒิ เรียงตามลาดับผลการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหา และให้เสนอรายชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิในสี่ลาดับแรกต่อประธานกรรมลุ่มน้าเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการลุ่มน้าผู้ทรงคุณวุฒิต่อไป โดยหาก
ผู้มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการลุ่มน้าผู้ทรงคุณวุฒิ รายใดสละสิทธิหรือมีเหตุให้ไ ม่สามารถแต่ง ตั้ง เป็น
กรรมการลุ่มน้าผู้ทรงคุณวุฒิได้ ให้ผู้ทรงคุณวุฒิในลาดับถัดไปเป็น ผู้มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการลุ่มน้า
ผู้ทรงคุณวุฒิแทน
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ในลาดับที่เหลือ ให้สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติภาครวบรวมเป็นบัญชีรายชื่อ
ผู้มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการลุ่มน้าผู้ ทรงคุณวุฒิ โดยให้มีอายุสามปีนับแต่วันที่มีการแต่งตั้งกรรมการ
ลุ่มน้าผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคสี่
ข้อ ๙ การประชุมของคณะกรรมการสรรหาต้องมีกรรมการมาประชุมไม่ น้อยกว่าสองในสามของ
กรรมการคัดเลือกทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
คณะกรรมการสรรหาทั้งคณะพ้น จากหน้าที่เมื่อการดาเนินการคัดเลือกและแต่งตั้ง กรรมการลุ่มน้า
ผู้ทรงคุณวุฒิเสร็จสิ้น
ข้อ ๑๐ ในกรณีที่กรรมการลุ่มน้าผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระ ให้ สานักงานทรัพยากรน้า
แห่งชาติภาคเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในลาดับถัดไปจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการลุ่ มน้า
ผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ ๘ วรรคห้า ต่อประธานกรรมการลุ่มน้าเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการลุ่มน้าผู้ทรงคุณวุฒิแทน
ตาแหน่ง ที่ว่าง แต่ถ้า วาระที่เ หลือ อยู่ไ ม่ถึง หนึ่ง ร้อ ยแปดสิบวันจะไม่ดาเนินการให้ไ ด้มาซึ่ง กรรมการลุ่มน้า
ผู้ทรงคุณวุฒิแทนตาแหน่งที่ว่างก็ได้ และในระหว่างที่ยังไม่ได้กรรมการลุ่มน้าผู้ทรงคุณวุฒิแทนตาแหน่ง ที่ว่าง
ให้คณะกรรมการลุ่มน้าประกอบด้วยกรรมการลุ่มน้าเท่าที่ เหลืออยู่
หากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการแต่งตั้ง เป็นกรรมการลุ่ มน้าผู้ทรงคุณวุฒิไม่เพียงพอหรือไม่สามารถ
นามาใช้แต่งตั้งเป็นกรรมการลุ่มน้าผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้าแทนตาแหน่งที่ว่างได้ ให้สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติ
ภาคดาเนินการประกาศรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อสรรหาเป็นกรรมการลุ่มน้าผู้ทรงคุณวุฒิแทนตาแหน่งที่ว่างให้
แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่กรรมการลุ่มน้าผู้ทรงคุณวุฒินั้นพ้นจากตาแหน่ง แต่ถ้าวาระที่เหลืออยู่ไ ม่
ถึง หนึ่ง ร้อยแปดสิบวันจะไม่ดาเนินการให้ไ ด้มาซึ่งกรรมการลุ่มน้าทรงคุณวุฒิแทนตาแหน่ง ที่ว่างก็ได้ และใน
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ระหว่างที่ยังไม่ไ ด้กรรมการลุ่มน้าผู้ท รงคุณ วุฒิแ ทนตาแหน่ง ที่ว่าง ให้คณะกรรมการลุ่ม น้าประกอบด้ว ย
กรรมการลุ่มน้าเท่าที่เหลืออยู่
ให้นาวิธีการสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการลุ่มน้าผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ ๘ มาใช้บังคับกับการสรรหา
และการแต่งตั้งกรรมการลุ่มน้าผู้ทรงคุณวุฒิแทนตาแหน่งที่ว่างตามวรรคสองด้วยโดยอนุโลม
ข้อ ๑๑ ในกรณีที่กรรมการลุ่มน้าผู้แทนองค์กรผู้ ใช้น้าและกรรมการลุ่มน้าผู้ทรงคุณวุฒิจะพ้นจาก
ตาแหน่ง ตามวาระ ให้สานักงานทรัพยากรน้าแห่ง ชาติภาคดาเนินการเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นกรรมการลุ่มน้า
ผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้าตามข้อ ๕ และดาเนินการให้มีการสรรหากรรมการลุ่มน้าผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ ๗ และข้อ ๘
ก่อนครบวาระการดารงตาแหน่งไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน
ข้อ ๑๒ เมื่อมีการแต่งตั้งกรรมการลุ่มน้าผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามข้อ ๒ วรรคสี่ กรรมการ
ลุ่มน้าผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้าตามข้อ ๕ วรรคหก และกรรมการลุ่มน้าผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ ๘ วรรคสี่ หรือมีการ
แต่งตั้งกรรมการลุ่มน้าแทนตาแหน่งที่ว่าง ให้สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติภาคปิดประกาศรายชื่อผู้ได้รับการ
แต่ ง ตั้ ง เป็ น กรรมการลุ่ ม น้าผู้แ ทนองค์ กรปกครองส่ว นท้ อ งถิ่ น กรรมการลุ่ มน้ าผู้ แ ทนองค์ กรผู้ใ ช้ น้า และ
กรรมการลุ่มน้าผู้ทรงคุณวุฒิ หรือรายชื่อของผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการลุ่มน้าแทนตาแหน่งที่ว่าง แล้วแต่
กรณี ไว้ ณ สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติภาคหรื อเผยแพร่รายชื่อของผู้สมัครโดยวิธีอื่นใดเพื่อให้ประชาชน
ได้รับรู้ด้ว ยก็ได้ และให้ส่ง รายชื่อดั งกล่าวไปยัง สานั กงานทรั พยากรน้ าแห่ง ชาติเพื่อแจ้ ง ต่อคณะกรรมการ
ทรัพยากรแห่งชาติทราบด้วย
ข้อ ๑๓ ในวาระเริ่ มแรก การได้ มาซึ่ ง กรรมการลุ่ม น้าผู้ แทนองค์กรผู้ใ ช้น้าตามข้อ ๕ หากในภาค
เกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม หรือภาคพาณิชยกรรม แล้วแต่กรณี ไม่มีองค์กรผู้ใช้น้าที่ได้จดทะเบียนก่อตั้งขึ้น
ตามมาตรา ๓๘ เสนอชื่อผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้าหรือมีแต่ไม่เพียงพอต่อการดาเนินการคัดเลือกเป็นกรรมการลุ่มน้า
ผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้าตามกฎกระทรวงนี้ ให้สานักงานทรัพยากรน้าแห่ง ชาติภาคดาเนินการให้มีการคัดเลือก
ผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้าในภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคพาณิชยกรรม จากรายชื่อที่ได้มาจาก
(๑) กรณีผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้าภาคเกษตรกรรม ให้ประสานกับสานักงานเกษตรจัง หวัด สานักงาน
เกษตรและสหกรณ์จังหวัด สานักงานประมงจังหวัด สานักงานปศุสัตว์จังหวัด โครงการชลประทาน สานักงาน
สหกรณ์จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่ลุ่มน้า ร่วมกันพิจารณาเสนอรายชื่อ
(๒) กรณีผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้าภาคอุตสาหกรรม ให้ประสานกับสานักงานอุตสาหกรรมจัง หวัดและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่ลุ่มน้า ร่วมกันพิจารณาเสนอรายชื่อ
(๓) กรณี ผู้ แ ทนองค์ ก รผู้ ใ ช้ น้ าภาคพาณิ ช ยกรรม ให้ ป ระสานกั บ ส านั ก งานพาณิ ช ย์ จั ง หวั ด และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่ลุ่มน้า ร่วมกันพิจารณาเสนอรายชื่อ
เมื่อได้รายชื่อผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้าในแต่ละภาคตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติภาค
ดาเนินการคัดเลือกกรรมการลุ่มน้าผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้าตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวงนี้ต่อไป
ให้ไว้ ณ วันที่

พ.ศ. ....
นายกรัฐมนตรี
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บันทึกวิเคราะห์สรุปร่างกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการได้มา
ซึ่งกรรมการลุ่มนาผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการผู้แทนองค์กรผู้ใช้นา
และกรรมการลุ่มนาผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ....
1. เหตุผลและความจาเป็นของร่างกฎกระทรวง
โดยที่มาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติทรัพยากรน้า พ.ศ. 2561 กาหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการลุ่มน้า
ต้องมีกรรมการที่เป็นผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆ ได้แก่ กรรมการลุ่มน้าผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็น
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตลุ่มน้านั้น จังหวัดละหนึ่งคน ตามมาตรา 27(2) กรรมการลุ่มน้าผู้แทน
องค์กรผู้ใช้น้า ที่มาจากภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคพาณิชยกรรม ภาคละสามคน ตามมาตรา 27(3)
และกรรมการลุ่มน้าผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับทรัพยากรน้า จานวนสี่คน ตามมาตรา 27(4)
ดังนั้น การได้มาซึ่งกรรมการดังกล่าวข้างต้น มาตรา 28 กาหนดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดใน
กฎกระทรวง จึงจาเป็นต้องออกกฎกระทรวงฉบับนี้
2. สาระสาคัญของร่างกฎกระทรวง
ร่างกฎกระทรวงนี้ ประกอบไปด้วยเนื้อหารวม 13 ข้อ มีสาระสาคัญโดยสรุปดังนี้
2.1 บทนิยาม (ร่างข้อ 1)
ได้กาหนดนิยามคาว่า “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” และคาว่า “ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”
เพื่อกาหนดขอบเขตการบังคับใช้ร่างกฎกระทรวงนี้กับการได้มาซึ่งกรรมการลุ่มน้าผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ว่าจะคัดเลือกจากบุคคลใดบ้าง
2.1.1 นิยามคาว่า “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ” ไม่รวมถึงกรุง เทพมหานครและเมืองพัทยา
เนื่องจาก มาตรา 27 (2) กาหนดไว้ชัดเจนแล้วว่า ในกรณีที่ลุ่มน้าใดอยู่ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบพิเศษ ให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษนั้นเป็นกรรมการลุ่มน้าด้วย อันเป็นการ
กาหนดให้เป็นกรรมการลุ่มน้าโดยผลของกฎหมาย ไม่จาเป็น ต้องอาศัยกลไกตามร่างกฎกระทรวงนี้ จึง ไม่
จาเป็นต้องกาหนดให้กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาอยู่ในความหมายของคาว่า “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” อีก
2.1.2 นิยามคาว่า “ผู้บริหารองค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ” ให้ความหมายเฉพาะนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตาบล และผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง ที่อยู่ในวาระการดารงตาแหน่งและรับผิดชอบในเขตพื้นที่ลุ่มน้าตามท้องที่ที่กาหนดไว้ใน
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการกาหนดลุ่มน้าเท่านั้น หมายความว่า เมื่อมีการบังคับใช้พระราชกฤษฎี กาว่าด้วย
การกาหนดลุ่มน้าในพื้นที่ใดแล้ว การได้มาซึ่งกรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามร่างกฎกระทรวงนี้
จะบังคับใช้และมีผลเป็นการคัดเลือกจากผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่นั้นเท่านั้น
2.2 การได้มาซึ่งกรรมการลุ่มน้าผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ร่างข้อ 2)
2.2.1 วิธีการคัดเลือก
ให้สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติภาคดาเนินการจัดประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยจาแนกตามรายจังหวัด เพื่อให้ที่ประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนั้นพิจารณาคัดเลือก
กันเอง จังหวัดละ 1 คน โดยโดยใช้วิธีการออกเสียงลงคะแนนวิธีลับและให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แต่ละคนมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน
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2.2.2 ผลการลงคะแนน
ให้ผู้ซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดของแต่ละจังหวัดเป็นผู้มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการลุ่มน้าผู้แทน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสัดส่วนของจัง หวัดนั้น โดยหากผลการลงคะแนนปรากฏว่าผู้ซึ่งได้รับคะแนน
สูงสุดของจังหวัดใดได้รับคะแนนเสียงเท่ากัน ให้จัดให้มีการลงคะแนนใหม่เฉพาะผู้ซึ่งได้รับคะแนนเท่ากันหรือ
ให้ผู้ซึ่งได้รับคะแนนเท่ากันนั้นจับสลาก ทั้งนี้ ตามมติของที่ประชุม
2.2.3 การแต่งตั้งกรรมการลุ่มน้าผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้ ส านั ก งานทรั พ ยากรน้ าแห่ ง ชาติ ภ าคเสนอชื่ อ ผู้ ซึ่ ง ได้ รั บ คะแนนสู ง สุ ด ของแต่ ล ะจั ง หวั ด
ต่อประธานกรรมลุ่มน้าเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการลุ่มน้าผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป โดยหากผู้นั้น
สละสิทธิหรือมีเหตุให้ไม่สามารถแต่งตั้งเป็น กรรมการลุ่มน้าผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ ให้ผู้ซึ่งได้รับ
คะแนนสูงสุดในลาดับถัดไปเป็นผู้มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการลุ่มน้าผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ของจังหวัดนั้นแทน
2.2.4 บัญชีรายชื่อสารอง (ร่างข้อ 3)
(1) การใช้รายชื่อสารองเพื่อ แต่งตั้ง เป็นกรรมการลุ่มน้าผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแทน
ตาแหน่งที่ว่าง (ร่างข้อ 3 วรรคหนึ่ง)
รายชื่อผู้ซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดในลาดับที่เหลือของแต่ละจังหวัด สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติ
ภาคจะดาเนินการรวบรวมไว้เป็นบัญชีรายชื่อสารอง สาหรับนามาใช้แต่งตั้งแทนในกรณีที่กรรมการลุ่มน้าผู้แทน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสัดส่วนของจังหวัดใดพ้นจากตาแหน่งเนื่องจากลาออก เป็นคนไร้ความสามารถ
หรื อ เสมื อ นไรความสามารถ หรื อ พ้ น จากการเป็ น ผู้ บ ริ ห ารองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในเขตลุ่ ม น้ านั้ น
ซึ่ง สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติภาคจะเสนอชื่อผู้ซึ่งได้รับคะแนนสูง สุดในลาดับถัดไปของจัง หวัดนั้นเพื่อ
แต่งตั้งเป็นกรรมการลุ่มน้าผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแทนตาแหน่งที่ว่างนั้น
(2) การคัดเลือกใหม่ (ร่างข้อ 3 วรรคสองและวรรคสาม)
หากรายชื่อสารองของจังหวัดใดมีจานวนไม่เพียงพอหรือไม่สามารถนามาใช้แต่งตั้งเป็นกรรมการ
ลุ่มน้าผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแทนตาแหน่งที่ว่างได้ ให้สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติภาคจัดประชุม
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดนั้น เพื่อ คัดเลือกเป็นกรรมการลุ่มน้าผู้แทนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแทนตาแหน่งที่ว่าง โดยให้นาวิธีการคัดเลือกและการแต่งตั้งกรรมการลุ่มน้าผู้แทนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มาใช้บังคับกับการคัดเลือกและการแต่งตั้งกรรมการลุ่มน้าผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แทน
ตาแหน่ง ที่ว่างด้วยโดยอนุโลม และต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่กรรมการลุ่มน้า
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นพ้นจากตาแหน่ง และในระหว่างที่ยัง ไม่ไ ด้กรรมการลุ่มน้าผู้แทนองค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น แทนตาแหน่งที่ว่าง ให้คณะกรรมการลุ่มน้าประกอบด้วยกรรมการลุ่มน้าเท่าที่ เหลืออยู่
2.3 การได้มาซึ่งกรรมการลุ่มน้าผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้า (ร่างข้อ 4 และร่างข้อ 5)
2.3.1 การเสนอชื่อผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้า
กรรมการลุ่มน้าผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้า ให้มาจากการคัดเลือกกันเองของผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้าซึ่งถูก
เสนอชื่อโดยองค์กรผู้ใช้น้าที่ได้จดทะเบียนก่อตั้งขึ้นตามมาตรา 38 และมีการดาเนินการอยู่ในเขตลุ่มน้านั้น โดย
ผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้าที่ได้รับการเสนอชื่อมานั้น ต้องมีอายุไม่ต่ากว่ายี่สิบปี เป็นผู้มีสัญชาติไ ทยและเป็นสมาชิก
ขององค์กรผู้ใช้น้า ทั้งนี้ โดยต้องไม่เคยเป็นกรรมการลุ่มน้าผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้าซึ่งพ้นจากตาแหน่ง ด้วยเหตุ
บกพร่องหรือไม่สุจริตต่อหน้าที่ หรือมีความประพฤติเสื่อมเสียตามมาตรา 32(3) (ร่างข้อ 4) และในการเสนอชื่อ
ผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้านั้น ให้องค์กรผูใ้ ช้น้าสามารถเสนอชื่อผู้แทนได้ไม่เกินหนึ่งชื่อและให้ระบุว่าเป็นผู้แทนองค์กร
ผู้ใช้น้าจากภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม หรือภาคพาณิชยกรรม (ร่างข้อ 5 วรรคสอง)
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2.3.2 การประกาศรับการเสนอชื่อ (ร่างข้อ 5 วรรคหนึ่งและวรรคสอง)
สานักงานทรัพยากรน้าแห่ง ชาติภาคจะดาเนินการประกาศรับการเสนอชื่อผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้า
โดยก าหนดวั น เวลา สถานที่ เ พื่ อ รั บ การเสนอชื่ อ และก าหนดระยะเวลาในการรั บ การเสนอชื่ อ โดยให้
ปิดประกาศไว้ ณ สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติภาคหรือ เผยแพร่รายละเอียดโดยวิธีอื่นใดเพื่อให้องค์กร
ผู้ใช้น้าได้รับรู้ ทั้งนี้ กาหนดระยะเวลาในการดาเนินการดังกล่าวต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
ในการเสนอชื่อผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้า หากในกรณีที่ผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้าในภาคหนึ่งภาคใดจากจากภาค
เกษตรกรรม ภาคอุ ตสาหกรรม หรื อภาคพาณิ ชยกรรม มี จ านวนไม่ เพี ยงพอต่ อการก าหนดให้ มี การคั ดเลื อก
สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติภาคสามารถขยายระยะเวลาการรับเสนอชื่อสาหรับภาคนั้นได้ตามความเหมาะสม
2.3.3 วิธีการคัดเลือก (ร่างข้อ 5 วรรคสาม วรรคสี่ และวรรคห้า)
ให้สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติภาครวบรวมรายชื่อผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้าโดยจาแนกออกเป็น
ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคพาณิชยกรรม และจัดให้มีการประชุมผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้าโดยแยก
ตามภาคดังกล่าว เพื่อให้ผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้าในแต่ละภาคคัดเลือกกันเองโดยใช้วิธีการออกเสียงลงคะแนนวิธี
ลับและให้ผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้าแต่ละคนมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน โดยในการประชุมเพื่อคัดเลือกและการออก
เสียงลงคะแนนนั้นที่ประชุมอาจพิจารณาผลงานหรือประสบการณ์ เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรน้าของผู้แทน
องค์กรผู้ใช้น้าประกอบการออกเสียงลงคะแนนด้วยก็ได้ โดยเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้หรือวิสัยทัศน์
ในด้านการบริหารทรัพยากรน้าต่อที่ประชุมด้วย
เมื่ อ เสร็ จ สิ้ น การออกเสี ย งลงคะแนน ให้ ส านั ก งานทรั พ ยากรน้ าแห่ ง ชาติ ภ าค สรุ ป ผลการ
ลงคะแนนโดยจัดทาเป็นบัญชีรายชื่อผู้ซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดของแต่ละภาคเรียงไปตามลาดับคะแนน ในกรณีที่
ผลการคัดเลือกปรากฏว่าในลาดับใดมีผู้ได้รับคะแนนเสียงเท่ากัน ให้จัดให้มีการลงคะแนนใหม่เฉพาะผู้ซึ่งได้รับ
คะแนนเท่ากันหรือให้ผู้ซึ่งได้รับคะแนนเท่ากันนั้นจับสลาก ทั้งนี้ ตามมติของที่ประชุม
2.3.4 การแต่งตั้งกรรมการลุ่มน้าผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้า (ร่างข้อ 5 วรรคหก)
ให้ผู้ซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดในสามลาดับแรกของบัญ ชีรายชื่อแต่ละภาค เป็นผู้มีสิทธิไ ด้รับการ
แต่ง ตั้ง เป็น กรรมการลุ่ มน้าผู้แทนองค์ก รผู้ใ ช้น้ า และให้ส านัก งานทรั พยากรน้ าแห่ง ชาติภ าค เสนอรายชื่ อ
ดังกล่าวต่อประธานกรรมลุ่มน้าเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการลุ่มน้าผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้าต่อไป โดยหากผู้มีสิทธิได้รับ
การแต่งตั้งเป็นกรรมการลุ่มน้าผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ารายใดสละสิทธิหรือมีเหตุให้ไม่สามารถแต่งตั้งเป็น กรรมการ
ลุ่มน้าผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้าได้ ให้ผู้ซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดในลาดับถัดไปเป็นผู้มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
ลุ่มน้าผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้าแทน
2.3.5 บัญชีรายชื่อสารอง
รายชื่อผู้ซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดในลาดับที่เหลือของแต่ละภาค ให้สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติ
ภาครวบรวมเป็นบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการลุ่มน้าผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้าในแต่ละภาคโดย
ให้มีอายุสามปีนับแต่วันที่มีการแต่งตั้งกรรมการลุ่มน้าผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้านั้น (ร่างข้อ 5 วรรคเจ็ด)
(1) การใช้รายชื่อสารองเพื่อ แต่งตั้งเป็นกรรมการลุ่มน้าผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้าแทนตาแหน่งที่ว่าง
(ร่างข้อ 6)
ในกรณี ที่ ก รรมการลุ่ ม น้ าผู้ แ ทนองค์ ก รผู้ ใ ช้ น้ าในภาคใดพ้ น จากต าแหน่ ง ก่ อ นครบวาระให้
สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติภาคเสนอชื่อผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้าซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดในลาดับถัดไปจากบัญชี
รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการลุ่มน้าผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้าของภาคนั้นต่อประธานกรรมลุ่มน้าเพื่อ
แต่งตั้งเป็นกรรมการลุ่มน้าผู้แทนองค์กรแทนตาแหน่งที่ว่าง และให้ผู้เข้ามาเป็นกรรมการลุ่มน้าผู้แทนองค์กร
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ผู้ใช้น้าแทนตาแหน่งที่ว่างนั้นอยู่ในตาแหน่งเพียงเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการลุ่มน้าผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้า
ซึ่งตนแทน (ร่างข้อ 6 วรรคหนึ่ง)
(2) การคัดเลือกใหม่ (ร่างข้อ 6 วรรคสองและวรรคสาม)
หากบัญชีรายชื่อ ผู้มีสิทธิได้รับ การแต่ง ตั้ง เป็น กรรมการลุ่มน้าผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้าของภาคใด
มีจานวนไม่เพียงพอหรือไม่สามารถนามาใช้แต่งตั้งเป็นกรรมการลุ่มน้าผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้าแทนตาแหน่งที่ว่างได้
ให้สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติภาคดาเนินการประกาศรับการเสนอชื่อผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้าเพื่อคัดเลือกเป็น
กรรมการลุ่มน้าผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้าแทนตาแหน่งที่ว่างให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่กรรมการลุ่มน้า
ผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้านั้นพ้นจากตาแหน่ง โดยให้นาวิธีการคัดเลือกและการแต่งตั้งกรรมการลุ่มน้าผู้แทนองค์กร
ผู้ใช้น้ามาใช้บังคับกับการคัดเลือกและการแต่งตั้ง กรรมการลุ่มน้าผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้าแทนตาแหน่งที่ว่างด้วย
โดยอนุโลม แต่ถ้าวาระที่เหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่ง ร้อ ยแปดสิบวันจะไม่ดาเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการลุ่มน้าผู้แทน
องค์กรผู้ใช้น้าแทนตาแหน่งที่ว่างก็ได้ และในระหว่ างที่ยัง ไม่ไ ด้ก รรมการลุ่ม น้าผู้แ ทนองค์ก รผู้ใ ช้น้าแทน
ตาแหน่งที่ว่าง ให้คณะกรรมการลุ่มน้าประกอบด้ วยกรรมการลุ่มน้าเท่าที่ เหลืออยู่
2.4 การได้มาซึ่งกรรมการลุ่มน้าผู้ทรงคุณวุฒิ (ร่างข้อ 7 และร่างข้อ 8)
2.4.1 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม (ร่างข้อ 7 วรรคหนึ่ง)
(1) บุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับทรัพยากรน้า
(2) มีสัญชาติไทย
(3) มีอายุไม่ต่ากว่ายี่สิบปี
(4) มีผลงานหรือเคยปฏิบัติงานที่แสดงให้เห็นถึงการเป็นผู้มีความรู้และมีประสบการณ์ เกี่ยวกับ
ทรัพยากรน้า
(5) มีวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้าในเขตลุ่มน้า
(6) ไม่เป็นข้าราชการการเมือง ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น
กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง หรือที่ปรึกษาทางการเมือง
(7) ไม่เป็นข้าราชการ หรือพนักงานองค์กรของรัฐซึ่งมีตาแหน่งหรือเงินเดือนประจา ยกเว้นเป็น
อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
(8) ไม่เคยเป็นกรรมการลุ่มน้าซึ่งพ้นจากตาแหน่งด้วยเหตุบกพร่องหรื อไม่สุจริตต่อหน้าที่ หรือมี
ความประพฤติเสื่อมเสีย ตามมาตรา ๓๒(๓) เว้นแต่พ้นจากตาแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีนับแต่วันที่มีคาสั่ง
2.4.2 ประเด็นคาถามกลางเพื่อใช้ในการแสดงวิสัยทัศน์ (ร่างข้อ 7 วรรคสอง)
ให้คณะกรรมการสรรหากาหนดประเด็นคาถามกลางที่เป็นมาตรฐาน เพื่อให้ผู้สมัครได้แสดง
ความรู้ ความสามารถและวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้าในเขตลุ่มน้าประกอบการยื่นสมัครเพื่อรับ
การสรรหาเป็นกรรมการลุ่มน้าผู้ทรงคุณวุฒิ
2.4.3 การประกาศรับสมัคร (ร่างข้อ 7 วรรคสาม)
สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติภาค๗ธประกาศรับสมัคร โดยกาหนดวัน เวลา และสถานที่ในการ
รับสมัคร เวลาการปิดรับสมัคร ประเด็นคาถามกลางที่ผู้สมัครจะต้องแสดงวิสัยทัศน์ในการบริหารทรัพยากรน้า
ในเขตลุ่มน้า และรายละเอียดอื่นใดเกี่ยวกับการสมัคร ทั้งนี้ เมื่อได้ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม
และประวัติหรือผลงานของผู้สมัครเสร็จแล้ว ให้จัดทารายชื่อผู้สมัครพร้อมทั้งกาหนดระยะเวลาให้มีการคัดค้าน
ผู้สมัครแต่ต้องไม่น้อยกว่าสิบห้าวันนับแต่วันประกาศรายชื่อผู้สมัคร และให้ปิดประกาศไว้ ณ สานักงานทรัพยากรน้า
แห่งชาติภาคหรือเผยแพร่รายชื่อของผู้สมัครโดยวิธีอื่นใดเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ด้วยก็ได้
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2.4.4 การคัดค้านผู้สมัคร (ร่างข้อ 7 วรรคสี่)
การคัดค้านจะต้องทาเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้คัดค้านยื่นต่อสานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติภาค
และแสดงเหตุผลพร้อมทั้งข้อเท็จจริง ข้อโต้แย้ง หรือข้อกฎหมายที่ยกขึ้นอ้างอิงในคาคัดค้านนั้นด้วย และเพื่อ
ประโยชน์ในการดาเนินการ สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติภาคอาจเชิญผู้คัดค้านหรือผู้สมัครมาให้ข้อเท็จจริง
ชี้แจง หรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้
2.4.5 การเสนอรายชื่อผู้สมัคร (ร่างข้อ 7 วรรคห้า)
เมื่อพ้นกาหนดระยะเวลาคัดค้าน ให้สานักงานทรัพยากรน้าแห่ง ชาติภาคเสนอรายชื่อ ผู้สมัคร
พร้อมด้วยผลการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม ประวัติหรือผลงานของผู้สมัคร การแสดงวิสัยทัศน์
ในการบริหารทรัพยากรน้าในเขตลุ่มน้า หรือข้อเท็จจริง ข้อโต้แย้ง หรือข้อกฎหมายที่ยกขึ้นอ้างอิงในคาคัดค้าน
ในกรณีผู้สมัครรายใดถูกคัดค้าน ต่อคณะกรรมการสรรหากรรมการลุ่มน้าผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาต่อไป
2.4.6 คณะกรรมการสรรหากรรมการลุ่มน้าผู้ทรงคุณวุฒิ (ร่างข้อ 8 วรรคหนึ่ง)
คณะกรรมการสรรหากรรมการลุ่มน้าผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย
(1) กรรมการลุ่มน้าซึ่งประธานกรรมการลุ่มน้ามอบหมาย เป็นประธาน
(2) กรรมการสรรหากรรมการลุ่มน้าผู้ทรงคุ ณวุฒิจานวนแปดคน ประกอบด้ วยผู้ซึ่ง ประธาน
กรรมการลุ่มน้าแต่งตั้งจากเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด ผู้อานวยการสานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด พาณิชย์จังหวัด ประธานหอการค้าจัง หวัด อุตสาหกรรมจัง หวัด
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ซึ่งดารงตาแหน่งอยู่ในเขตพื้นที่ลุ่มน้า และผู้แทนองค์กรพัฒนาเอกชนซึ่ง
ประธานกรรมการลุ่มน้าแต่งตั้ง เป็นกรรมการ
(3) ข้าราชการของสานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติภาค ซึ่งผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรน้า
แห่งชาติภาคแต่งตั้ง เป็นเลขานุการ
มีหน้าที่ดาเนินการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิจากรายชื่อผู้สมัครที่สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติภาค
เสนอ โดยพิจารณาผลงานหรือเคยปฏิบัติงานที่แสดงให้เห็นถึงการเป็นผู้มีความรู้หรือมีประสบการณ์ เกี่ยวกับ
การบริหารทรัพยากรน้าเป็นที่ประจักษ์ การแสดงความรู้หรือวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้า
ในเขตลุ่มน้า โดยอาจเชิญผู้สมัครมาให้ข้อเท็จจริง ชี้แจง แสดงความรู้ วิสัยทัศน์ หรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้
2.4.7 เกณฑ์การให้คะแนนของคณะกรรมการสรรหา (ร่างข้อ 8 วรรคสองและวรรคสาม)
การให้คะแนนเพื่อคัดเลือกผู้สมัครซึ่งสมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการลุ่มน้าผู้ทรงคุณวุฒิให้
ใช้วิธีลงคะแนนลับ โดยเกณฑ์การให้คะแนนรวมทั้งหมดหนึ่งร้อยคะแนนของกรรมการสรรหาแต่ละคนแบ่ง
ออกเป็นสองส่วน ดังนี้
(1) คะแนนด้ า นผลงานหรื อ ผลการปฏิ บั ติ ง านที่ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง การเป็ น ผู้ มี ค วามรู้ แ ละมี
ประสบการณ์เกี่ยวกับทรัพยากรน้าของผู้สมัคร ให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณาวุฒิการศึกษา ประสบการณ์
ความเชี่ยวชาญ การปฏิบัติงาน การฝึกอบรมหรือดูงานที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้า ห้าสิบคะแนน
(2) คะแนนด้านวิสัยทัศน์ในด้านการบริหารทรัพยากรน้า อันจะเป็นประโยชน์ต่อการทาหน้าที่
กรรมการลุ่มน้าผู้ทรงคุณวุฒิ ห้าสิบคะแนน
ให้เลขานุการนาคะแนนตาม (1) และ (2) จากกรรมการสรรหาทุกคนมารวมกัน โดยให้เรียงลาดับ
จากผู้สมัครซึ่งมีคะแนนรวมสูงสุดไปจนครบจานวนที่ประกาศรับสมัคร ทั้งนี้ ผู้สมัครซึ่งจะได้รับการคัดเลือกให้
เป็นกรรมการลุ่มน้าผู้ทรงคุณวุฒิจะต้องได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่ากึ่ งหนึ่ง และหากมีผู้สมัครซึ่งมีคะแนนรวม
เท่ากันอันจะทาให้มีบุคคลซึ่งผ่านการคัดเลือกเกินจานวนที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการลุ่มน้าผู้ทรงคุณวุฒิ
ให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณาว่าผู้สมัครรายใดมีคะแนนด้านผลงานหรือผลการปฏิบัติงานตาม (1) สูงกว่า
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แต่หากผู้สมัครมีคะแนนด้านผลงานหรือผลการปฏิบัติงานเท่ากันให้คณะกรรมการสรรหาคัดเลือกอีกครั้งหนึ่ง
โดยวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับและให้กรรมการสรรหาแต่ละคนมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน
2.4.8 การแต่งตั้งกรรมการลุ่มน้าผู้ทรงคุณวุฒิ (ร่างข้อ 8 วรรคสี่)
สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติภาคจะจัดทาบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่มีสิทธิได้รับการแต่งตั้ง
เป็นกรรมการลุ่มน้าผู้ทรงคุณวุฒิ เรียงตามลาดับผลการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหา และเสนอรายชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิในสี่ลาดับแรกต่อประธานกรรมลุ่มน้าเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการลุ่มน้าผู้ทรงคุณวุฒิต่อไป โดยหาก
ผู้มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการลุ่มน้าผู้ทรงคุณวุฒิ รายใดสละสิทธิหรือมีเหตุให้ไ ม่สามารถแต่ง ตั้ง เป็น
กรรมการลุ่มน้าผู้ทรงคุณวุฒิได้ ให้ผู้ทรงคุณวุฒิ ในลาดับถัดไปเป็น ผู้มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการลุ่มน้า
ผู้ทรงคุณวุฒิแทน
2.4.9 การทาหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา (ร่างข้อ 9)
การประชุ ม ของคณะกรรมการสรรหาต้อ งมีก รรมการมาประชุ มไม่น้ อ ยกว่ าสองในสามของ
กรรมการคัดเลือกทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
คณะกรรมการสรรหาทั้งคณะพ้นจากหน้าที่เมื่อการดาเนินการคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการลุ่มน้า
ผู้ทรงคุณวุฒิเสร็จสิ้น
2.4.10 บัญชีรายชื่อสารอง
รายชื่อของผู้ทรงคุณวุฒิที่ในลาดับที่เหลือ สานักงานทรัพยากรน้าแห่ง ชาติภาคจะรวบรวมเป็น
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการลุ่มน้าผู้ทรงคุณวุฒิ โดยให้มีอายุสามปีนับแต่วันที่มีการแต่งตั้ง
กรรมการลุ่มน้าผู้ทรงคุณวุฒิ (ร่างข้อ 8 วรรคห้า)
(1) การใช้รายชื่อสารองเพื่อแต่งตั้งกรรมการลุ่มน้าผู้ทรงคุณวุฒิแทนตาแหน่งที่ว่าง (ร่างข้อ 10)
ในกรณีที่กรรมการลุ่มน้าผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระ ให้ สานักงานทรัพยากรน้า
แห่งชาติภาคเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในลาดับถัดไปจากบัญชีรายชื่อ ผู้มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการลุ่มน้า
ผู้ทรงคุณวุฒิต่อประธานกรรมการลุ่มน้าเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการลุ่มน้าผู้ทรงคุณวุฒิแทนตาแหน่งที่ว่าง แต่ถ้า
วาระที่เหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวันจะไม่ดาเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการลุ่มน้าผู้ทรงคุณวุฒิแทนตาแหน่ง
ที่ว่างก็ได้ และในระหว่างที่ยังไม่ได้กรรมการลุ่มน้าผู้ทรงคุณวุฒิแทนตาแหน่ง ที่ว่าง ให้คณะกรรมการลุ่มน้า
ประกอบด้วยกรรมการลุ่มน้าเท่าที่ เหลืออยู่
(2) การคัดเลือกใหม่ (ร่างข้อ 10 วรรคสองและวรรคสาม)
หากบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง เป็ น กรรมการลุ่ ม น้ าผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ไ ม่ เ พี ย งพอหรื อ
ไม่สามารถนามาใช้แต่งตั้งเป็นกรรมการลุ่มน้าผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้าแทนตาแหน่งที่ว่างได้ ให้สานักงานทรัพยากรน้า
แห่งชาติภาคดาเนินการประกาศรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อสรรหาเป็นกรรมการลุ่มน้าผู้ทรงคุณวุฒิแทนตาแหน่ง
ที่ว่างให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่กรรมการลุ่มน้าผู้ทรงคุณวุฒินั้นพ้นจากตาแหน่ง โดยให้นาวิธีการ
สรรหาและการแต่งตั้งกรรมการลุ่มน้าผู้ทรงคุณวุฒิมาใช้บัง คับกับการสรรหาและการแต่งตั้ง กรรมการลุ่มน้า
ผู้ทรงคุณวุฒิแทนตาแหน่งที่ว่างด้วยโดยอนุโลม แต่ถ้าวาระที่เหลืออยู่ไ ม่ถึง หนึ่ง ร้อยแปดสิบวันจะไม่ดาเนินการ
ให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง กรรมการลุ่ ม น้าทรงคุณ วุ ฒิ แ ทนต าแหน่ ง ที่ ว่า งก็ไ ด้ และในระหว่า งที ่ย ัง ไม่ไ ด้ก รรมการลุ่ม น้ า
ผู้ทรงคุณวุฒิแทนตาแหน่งที่ว่างให้คณะกรรมการลุ่มน้าประกอบด้วยกรรมการลุ่มน้าเท่าที่ เหลืออยู่
2.5 การดาเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการลุ่มน้าผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้าและกรรมการลุ่มน้าผู้ทรงคุณวุฒิ ก่อน
ครบวาระ (ร่างข้อ 11)
ในกรณีที่กรรมการลุ่มน้าผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้าและกรรมการลุ่มน้าผู้ทรงคุณวุฒิจะพ้นจากตาแหน่งตาม
วาระ ให้สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติภาคดาเนินการเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นกรรมการลุ่มน้าผู้แทนองค์กร
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ผู้ใช้น้า และดาเนินการให้มีการสรรหากรรมการลุ่มน้าผู้ทรงคุณวุฒิ ก่อนครบวาระการดารงตาแหน่งไม่น้อยกว่า
เก้าสิบวัน
2.6 การประกาศรายชื่อผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการลุ่มน้า (ร่างข้อ 12)
เมื่อมีการแต่งตั้งกรรมการลุ่มน้าผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการลุ่มน้าผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้า
และกรรมการลุ่มน้าผู้ทรงคุณวุฒิ หรือมีการแต่งตั้งกรรมการลุ่มน้าแทนตาแหน่งที่ว่าง ให้สานักงานทรัพยากรน้า
แห่ง ชาติภ าคปิ ดประกาศรายชื่อผู้ ได้รั บการแต่ง ตั้ง เป็น กรรมการลุ่ มน้าผู้แทนองค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น
กรรมการลุ่มน้าผู้แทนองค์กรผู้ใช้ น้า และกรรมการลุ่มน้าผู้ทรงคุณวุฒิ หรือรายชื่อของผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็น
กรรมการลุ่มน้าแทนตาแหน่งที่ว่าง แล้วแต่กรณี ไว้ ณ สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติภาคหรือ เผยแพร่รายชื่อ
ของผู้สมัครโดยวิธีอื่นใดเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ด้วยก็ได้ และให้ส่งรายชื่อดังกล่าวไปยั งสานักงานทรัพยากรน้า
แห่งชาติเพื่อแจ้งต่อคณะกรรมการทรัพยากรแห่งชาติทราบด้วย
2.7 บทเฉพาะกาล
ในวาระเริ่มแรก การได้มาซึ่งกรรมการลุ่มน้าผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้าโดยวิธีการคัดเลือกกันเองระหว่างผู้ที่
ได้รับการเสนอชื่อจากองค์กรผู้ใช้น้าจากภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม หรือภาคพาณิชยกรรม แล้วแต่กรณี
อาจเกิดปัญหาเนื่องจากไม่มีองค์กรผู้ใช้น้าที่ได้จดทะเบียนก่อตั้งขึ้นตามมาตรา 38 เสนอชื่อผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้า
หรือมีแต่ไม่เพียงพอต่อการดาเนินการคัดเลือกเป็นกรรมการลุ่มน้าผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้าตามร่างกฎกระทรวงนี้
ให้ ส านั ก งานทรั พ ยากรน้ าแห่ ง ชาติ ภ าคด าเนิ น การให้ มี ก ารคั ด เลื อ กผู้ แ ทนองค์ ก รผู้ ใ ช้ น้ าในภาค
เกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคพาณิชยกรรม จากรายชื่อที่ได้มาจาก
2.7.1 กรณี ผู้ แ ทนองค์ ก รผู้ ใ ช้ น้ าภาคเกษตรกรรม ให้ ป ระสานกั บ ส านั ก งานเกษตรจั ง หวั ด
สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด สานักงานประมงจั งหวัด สานักงานปศุสัตว์จังหวัด โครงการชลประทาน
สานักงานสหกรณ์จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่ลุ่มน้า ร่วมกันพิจารณาเสนอรายชื่อ
2.7.2 กรณีผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้าภาคอุตสาหกรรม ให้ประสานกับสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่ลุ่มน้า ร่วมกันพิจารณาเสนอรายชื่อ
2.7.3 กรณีผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้าภาคพาณิชยกรรม ให้ประสานกับสานักงานพาณิชย์จังหวัด และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่ลุ่มน้า ร่วมกันพิจารณาเสนอรายชื่อ
เมื่อได้รายชื่อผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้าในแต่ละภาคตามวรรคหนึ่ง แล้ว ให้ สานักงานทรัพยากรน้า
แห่งชาติภาคดาเนินการคัดเลือกกรรมการลุ่มน้าผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้าตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในร่าง
กฎกระทรวงนี้ต่อไป
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เอกสารหมายเลข 3

ร่างกฎกระทรวง กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพ้นจากตาแหน่งของกรรมการผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้าและ
กรรมการลุ่มน้าผู้ทรงคุณวุฒิ อันเนื่องมาจากเหตุบกพร่องหรือไม่สุจริตต่อหน้าที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย
หรือหย่อนความสามารถ (มาตรา 32)
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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพ้นจากตาแหน่ง
ของกรรมการผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้า และกรรมการลุ่มน้าผู้ทรงคุณวุฒิ
อันเนื่องมาจากเหตุบกพร่องหรือไม่สุจริตต่อหน้าที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหย่อนความสามารถ
พ.ศ. ....
หลักการ
กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพ้นจากตาแหน่งของกรรมการลุ่มน้าผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้าและกรรมการ
ลุ่มน้าผู้ทรงคุณวุฒิ อันเนื่องมาจากเหตุบกพร่องหรือไม่สุจริตต่อหน้าที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหย่อน
ความสามารถ
เหตุผล
โดยที่มาตรา ๓๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญ ญัติทรัพยากรน้า พ.ศ. ๒๕๖๑ บัญ ญัติให้การพ้นจาก
ตาแหน่ง ของกรรมการลุ่มน้าผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้าตามมาตรา ๒๗(๓) และกรรมการลุ่มน้าผู้ทรงคุณวุฒิตาม
มาตรา ๒๗(๔) ด้วยเหตุบกพร่องหรือไม่สุจริตต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหย่อนความสามารถ ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง จึงจาเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
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ร่าง
กฎกระทรวง
กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพ้นจากตาแหน่ง
ของกรรมการผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้า และกรรมการลุ่มน้าผู้ทรงคุณวุฒิ
อันเนื่องมาจากเหตุบกพร่องหรือไม่สุจริตต่อหน้าที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหย่อนความสามารถ
พ.ศ. ....
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ ง และมาตรา ๓๒ วรรคสอง แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
ทรัพยากรน้า พ.ศ. ๒๕๖๑ นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ หลั กเกณฑ์ ก ารพิ จ ารณาให้ พ้ น จากตาแหน่ ง ของกรรมการลุ่ ม น้ าผู้ แทนองค์ ก รผู้ ใ ช้ น้ าหรื อ
กรรมการลุ่มน้าผู้ทรงคุณวุฒิด้วยเหตุบกพร่องหรือไม่สุจริตต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหย่อน
ความสามารถ ตามมาตรา ๓๒(๓) ให้คานึงถึงพฤติการณ์หรือข้อเท็จจริงในเรื่องดังต่อไปนี้
(๑) การปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกาลัง ความสามารถ ด้วยความเสียสละ ทุ่มเทสติปัญ ญา ความรู้
ความสามารถ ให้บรรลุผลสาเร็จ และมีประสิทธิภาพ ตามหน้าที่และอานาจของคณะกรรมการลุ่มน้า
(๒) การรักษาความลับที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่กรรมการลุ่มน้า และไม่ใช้ข้อมูลอันเป็นความลับหรือ
ข้อมูลที่ได้ล่วงรู้จากการปฏิบัติหน้าที่และยังไม่เป็นที่เปิดเผยทั่วไปหรือต่อสาธารณะไปแสวงหาหรือใช้ประโยชน์
ต่อตนเองหรือผู้อื่น
(๓) การยึดถือประโยชน์ของส่วนรวมและประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน โดยไม่ใช้สถานะหรือ
ตาแหน่งไปแสวงหาประโยชน์ที่ไม่ควรได้สาหรับตนเองหรือผู้อื่น ชี้นาหรือมีอิทธิพลอันอาจเอื้อประโยชน์ให้ผู้อื่น
หรือธุรกิจใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้น้า ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องทางการเงิน ทรัพย์สิน ผลประโยชน์อื่นใด อันอาจจะ
เกิดการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของตน ซึ่ ง จะส่ง ผลให้การบริหารทรัพยากรน้าในเขตลุ่มน้านั้ น
ไม่บรรลุผลหรือมีประสิทธิภาพต่อลุ่มน้าในภาพรวม
(๔) การเอาใจใส่และมีความรับผิดชอบในการทาหน้าที่กรรมการลุ่มน้า ไม่ขาดประชุมติดต่อกันเกินกว่า
สามครั้งโดยไม่มีเหตุอันควร
ข้อ ๒ กรณีมีการร้องเรียนต่อสานักงานทรัพยากรน้าแห่ งชาติภาคหรือปรากฏเหตุว่ากรรมการลุ่มน้า
ผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้าหรือกรรมการลุ่มน้าผู้ทรงคุณวุฒิ คนใดคนหนึ่ง มีพฤติการณ์หรือข้อเท็จจริง ที่เป็นการ
ประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ตามข้อ ๑ ให้ประธานกรรมการลุ่มน้าแต่ง ตั้งรองประธานกรรมการลุ่มน้า
คนหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาดาเนินการ และให้ข้าราชการของสานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติภาคจานวน
ไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินห้าคนเป็นผู้ช่วย ดังนี้
(๑) ผู้รับผิดชอบพิจารณาดาเนินการมีหน้าที่แสวงหา หรือตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือเอกสารหลักฐาน
ตามข้อร้องเรียนหรือเหตุที่เกิดขึ้น หรืออาจเชิญบุคคลใดมาให้ข้อเท็จจริง ชี้แจง หรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้
(๒) หากไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ตามข้อ ๑ ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาดาเนินการทา
ความเห็นเพื่อเสนอต่อประธานกรรมการลุ่มน้าเพื่อสั่งยุติเรื่อง
(๓) หากพิจารณาแล้วปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการฝ่าฝืน หลักเกณฑ์ตามข้อ ๑ ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณา
ดาเนินการจัดทาสรุปผลการพิจารณาประกอบข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องเสนอต่อคณะกรรมการลุ่มน้า
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เพื่อพิจารณาต่อไป และหากคณะกรรมการลุ่มน้าพิจารณาแล้วมีมติเป็นประการใด ให้ประธานมีหนังสือแจ้งผล
การพิจารณาหรือมีคาสั่งให้พ้ นจากตาแหน่ง ไปยัง กรรมการลุ่มน้าผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้าหรือกรรมการลุ่มน้า
ผู้ทรงคุณวุฒินั้น แล้วแต่กรณี
การสั่งยุติเรื่องตาม (๒) ให้ถือเป็นที่สุด เว้นแต่จะปรากฏข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์เพิ่มเติมขึ้นใหม่ใน
ภายหลังที่อาจทาให้ผลการสั่งนั้นเปลี่ยนแปลงไป ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาดาเนินการและประธานกรรมการลุ่ม
น้าสามารถดาเนินการในเรื่องดังกล่าวต่อไปได้ ทั้งนี้ โดยดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ปรากฏข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์เพิ่มเติมขึ้นใหม่นั้น
ในระหว่างการดาเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้ประธานกรรมการลุ่มน้ามีหนั งสือแจ้งไปยังกรรมการลุ่มน้า
ผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้าหรือกรรมการลุ่มน้าผู้ทรงคุณวุฒิ แล้วแต่กรณี เพื่อให้ทราบและหยุดการปฏิบัติหน้าที่
กรรมการลุ่มน้าเป็นการชั่วคราว จนกว่าจะเสร็จสิ้นการพิจารณาหรือประธานกรรมการลุ่มน้าได้มีคาสั่ง เป็น
ประการใด
การดาเนินการของผู้รับผิดชอบพิจารณาและการพิจารณาของคณะกรรมการลุ่มน้าตามวรรคหนึ่ง ให้
ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการร้องเรียนหรือทราบถึงเหตุที่กรรมการลุ่มน้าผู้แทน
องค์กรผู้ใช้น้าหรือกรรมการลุ่มน้าผู้ทรงคุณวุฒิ นั้นว่ามีพฤติการณ์หรือข้อเท็จจริง ที่เป็นการประพฤติ ปฏิบัติ
ฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ตามข้อ ๑ และอาจขยายเวลาได้อีกไม่เกินสามสิบวัน
ข้อ ๓ ในกรณีที่ ผู้ รับ ผิด ชอบพิจ ารณาด าเนิ นการสั่ ง ยุ ติเ รื่ องตามข้อ ๒(๒) หรือ ในกรณี ที่ ประธาน
กรรมการลุ่ม น้ามีคาสั่ง ให้ กรรมการลุ่ม น้าผู้แ ทนองค์กรผู้ใ ช้น้ าหรือ กรรมการลุ่ม น้าผู้ทรงคุ ณวุ ฒิที่ พ้น จาก
ตาแหน่ ง ตามข้ อ ๒(๓) ไม่ ตั ดสิ ท ธิที่ ผู้ ร้อ งเรี ย นที่ จ ะอุ ท ธรณ์ การสั่ง ให้ยุ ติ เรื่ อ งนั้ น ต่อ ผู้ รับ ผิ ดชอบพิ จ ารณา
ดาเนินการ หรือสิทธิที่กรรมการลุ่มน้าผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้าหรือกรรมการลุ่มน้าผู้ทรงคุณ วุฒิที่ได้รับคาสั่งให้พ้น
จากตาแหน่ง แล้วแต่กรณี จะใช้สิทธิอุทธรณ์คาสั่งให้พ้นจากตาแหน่งนั้น ต่อประธานกรรมการลุ่มน้า โดยให้ทา
เป็นหนังสือยื่นต่อสานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติภาคภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ ทราบการสั่งยุติเรื่อง
หรือได้รับแจ้งคาสั่งให้พ้นจากตาแหน่งนั้น
ให้ นาบทบัญ ญัติ ว่า ด้ว ยการอุ ทธรณ์ คาสั่ง ทางปกครองตามกฎหมายว่ าด้ ว ยวิ ธีป ฏิบั ติร าชการทาง
ปกครองมาใช้บังคับแก่การพิจารณาอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งด้วยโดยอนุโลม
ให้ไว้ ณ วันที่

พ.ศ. ....
นายกรัฐมนตรี
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บันทึกวิเคราะห์สรุปร่างกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพ้นจากตาแหน่ง
ของกรรมการผู้แทนองค์กรผู้ใช้นา และกรรมการลุ่มนาผู้ทรงคุณวุฒิ อันเนือ่ งมาจากเหตุบกพร่อง
หรือไม่สุจริตต่อหน้าที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหย่อนความสามารถ พ.ศ. ....

1. เหตุผลและความจาเป็นของร่างกฎกระทรวง
ในการดารงตาแหน่งของกรรมการผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้าและกรรมการลุ่มน้าผู้ทรงคุณวุฒิ ได้กาหนดเหตุ
พ้นจากตาแหน่งก่อนครบกาหนดวาระไว้ประการหนึ่งในมาตรา 32(3) กล่าวคือการกระทาใดๆ ที่ถือเป็นเรื่อง
บกพร่องหรือไม่สุจริตต่อหน้าที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหย่อนความสามารถ ซึ่งการจะพิจารณาให้พ้น
จากตาแหน่งด้วยเหตุดังกล่าว มาตรา 32 วรรคสอง กาหนดให้ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนด
ในกฎกระทรวง จึงจาเป็นต้องออกกฎกระทรวงฉบับนี้
2. สาระสาคัญของร่างกฎกระทรวง
ร่างกฎกระทรวงนี้ ประกอบไปด้วยเนื้อหารวม 3 ข้อ มีสาระสาคัญโดยสรุปดังนี้
2.1 หลักเกณฑ์การพิจารณาให้พ้นจากตาแหน่ง (ร่างข้อ 1)
ในการพิ จ ารณาให้ ก รรมการลุ่ มน้ าผู้แ ทนองค์ ก รผู้ ใ ช้น้ าหรือ กรรมการลุ่ มน้ าผู้ ทรงคุณ วุ ฒิ พ้น จาก
ตาแหน่ง ด้วยเหตุบกพร่องหรือไม่สุจริตต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหย่อนความสามารถ ตาม
มาตรา 32(3) กาหนดหลักเกณฑ์สาคัญให้ต้องคานึงถึงพฤติการณ์หรือข้อเท็จจริงในเรื่องดังต่อไปนี้
2.1.1 เกณฑ์เรื่องการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกาลังความสามารถ ด้วยความเสียสละ ทุ่มเทสติปัญญา
ความรู้ความสามารถ ให้บรรลุผลสาเร็จ และมีประสิทธิภาพ ตามหน้าที่และอานาจของคณะกรรมการลุ่มน้า
2.1.2 เกณฑ์เรื่องการรักษาความลับที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่กรรมการลุ่มน้า และไม่ใช้ข้อมูลอัน
เป็นความลับหรือข้อมูลที่ได้ล่วงรู้จากการปฏิบัติหน้าที่และยังไม่เป็นที่เปิดเผยทั่วไปหรือต่อสาธารณะไปแสวงหา
หรือใช้ประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น
2.1.3 เกณฑ์เรื่องการยึดถือประโยชน์ของส่วนรวมและประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
โดยไม่ใช้สถานะหรือตาแหน่งไปแสวงหาประโยชน์ที่ไม่ควรได้สาหรับตนเองหรือผู้อื่น ชี้นาหรือมีอิทธิพลอันอาจ
เอื้อประโยชน์ให้ผู้อื่นหรือธุรกิจใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้น้า ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องทางการเงิน ทรัพย์สิน ผลประโยชน์
อื่นใด อันอาจจะเกิดการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของตน ซึ่งจะส่งผลให้การบริหารทรัพยากรน้าใน
เขตลุ่มน้านั้นไม่บรรลุผลหรือมีประสิทธิภาพต่อลุ่มน้าในภาพรวม
2.1.4 เกณฑ์เรื่องการเอาใจใส่และมีความรับผิดชอบในการทาหน้าที่กรรมการลุ่มน้า ไม่ ขาดประชุม
ติดต่อกันเกินกว่าสามครั้งโดยไม่มีเหตุอันควร
ซึ่งหากมี พฤติ การณ์ หรื อข้ อเท็จจริงในเรื่ องเหล่ า นี้ จึ งจะน าไปสู่ ขั้นตอนการพิจารณาให้ พ้นจาก
ตาแหน่ง
2.2 ขั้นตอนการพิจารณาให้พ้นจากตาแหน่ง (ร่างข้อ 2)
เมื่อปรากฏว่ามีพฤติการณ์หรือข้อเท็จจริงที่สามารถพิจารณาได้ว่ากรรมการลุ่มน้าผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้า
หรือกรรมการลุ่มน้าผู้ทรงคุณวุฒิ แล้วแต่กรณี มีการประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนหลักเกณฑ์อันเป็นการบกพร่องหรือ
ไม่ สุ จ ริ ต ต่ อ หน้ า ที่ มี ความประพฤติ เ สื่ อ มเสี ย หรื อ หย่ อ นความสามารถ ตามหลั ก เกณฑ์ ที่ ก ล่ า วมาข้ า ต้ น
ซึ่งพฤติการณ์หรือข้อเท็จจริงอาจเกิดขึ้นได้สองกรณีคือ
30

กรณีที่หนึ่ง กรณีมีการร้องเรียนต่อสานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติภาค
กรณีที่สอง กรณีปรากฏเหตุว่ากรรมการลุ่มน้าผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้าหรือกรรมการลุ่มน้าผู้ทรงคุณวุฒิ
คนใดคนหนึ่งมีพฤติการณ์หรือข้อเท็จจริงเช่นว่านั้น
2.2.1 วิธีการแสวงหาหรือตรวจสอบข้อเท็จจริง (ร่างข้อ 2 วรรคหนึ่ง)
ให้ประธานกรรมการลุ่มน้าแต่งตั้งรองประธานกรรมการลุ่มน้าคนหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบพิจารณา
ดาเนินการ และให้ข้าราชการของสานักงานทรัพยากรน้าแห่ง ชาติภาคจานวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกิน
ห้าคนเป็นผู้ช่วย โดยให้ดาเนินการดังนี้
(1) ผู้รับผิดชอบพิจารณาดาเนินการมีหน้าที่แสวงหา หรือตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือเอกสารหลักฐาน
ตามข้อร้องเรียนหรือเหตุที่เกิดขึ้น หรืออาจเชิญบุคคลใดมาให้ข้อเท็จจริง ชี้แจง หรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้
(2) หากไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ที่กาหนด ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาดาเนินการ
ทาความเห็นเพื่อเสนอต่อประธานกรรมการลุ่มน้าเพื่อสั่งยุติเรื่อง
การสั่ ง ยุ ติ เ รื่ อ งให้ ถื อ เป็ น ที่ สุ ด เว้ น แต่ จ ะปรากฏข้ อ เท็ จ จริ ง หรื อ พฤติ ก ารณ์ เ พิ่ ม เติ ม ขึ้ น ใหม่
ในภายหลังที่อาจทาให้ผลการสั่งนั้นเปลี่ยนแปลงไป ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาดาเนินการและประธานกรรมการ
ลุ่มน้าสามารถดาเนินการในเรื่องดังกล่าวต่อไปได้ ทั้งนี้ โดยดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ปรากฏข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์เพิ่มเติมขึ้นใหม่นั้น (ร่างข้อ 2 วรรคสอง)
(3) หากพิจารณาแล้วปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ที่กาหนด ให้ดาเนินการจัดทาสรุปผล
การพิจารณาประกอบข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องเสนอต่อคณะกรรมการลุ่มน้าเพื่อพิจารณาต่อไป
2.2.2 การแจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการลุ่มน้า
ในการพิจารณาของคณะกรรมการลุ่มน้าหากคณะกรรมการลุ่มน้าพิจารณาแล้วมีมติเป็นประการ
ใด ให้ประธานมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาหรือมีคาสั่งให้พ้นจากตาแหน่งไปยังกรรมการลุ่มน้าผู้แ ทนองค์กร
ผู้ใช้น้าหรือกรรมการลุ่มน้าผู้ทรงคุณวุฒินั้น แล้วแต่กรณี (ร่างข้อ 2 (3))
ในระหว่างการพิจารณาให้ประธานกรรมการลุ่มน้ามีหนัง สือแจ้ง ไปยัง กรรมการลุ่มน้าผู้แทน
องค์กรผู้ใช้น้าหรือกรรมการลุ่มน้าผู้ทรงคุณวุฒิ แล้วแต่กรณี เพื่อให้ทราบและหยุดการปฏิบัติหน้าที่ กรรมการ
ลุ่มน้าเป็นการชั่วคราว จนกว่าจะเสร็จสิ้นการพิจารณาหรือประธานกรรมการลุ่มน้าได้มีคาสั่งเป็นประการใด
(ร่างข้อ 2 วรรคสาม)
2.2.3 ระยะเวลาในการพิจารณา (ร่างข้อ 2 วรรคสี่)
การดาเนินการของผู้รับผิดชอบพิจารณาและการพิจารณาของคณะกรรมการลุ่มน้า ให้ดาเนินการให้
แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการร้องเรียนหรือทราบถึงเหตุที่กรรมการลุ่มน้าผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้าหรือ
กรรมการลุ่มน้าผู้ทรงคุณวุฒินั้นว่ามีพฤติการณ์หรือข้อเท็จจริงที่เป็นการประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ ดังกล่าว
และอาจขยายเวลาได้อีกไม่เกินสามสิบวัน
2.3 การอุทธรณ์ (ร่างข้อ 3)
ในกรณีที่ผู้รับผิดชอบพิจารณาดาเนินการสั่งยุติเรื่อง หรือในกรณีที่ประธานกรรมการลุ่มน้ามีคาสั่งให้
กรรมการลุ่มน้าผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้าหรือกรรมการลุ่มน้าผู้ทรงคุณวุฒิที่พ้นจากตาแหน่ง ไม่ตัดสิทธิที่ผู้ร้องเรียน
ที่จะอุทธรณ์การสั่งให้ยุติเรื่องนั้นต่อผู้รับผิดชอบพิจารณาดาเนินการ หรือสิทธิที่ กรรมการลุ่มน้าผู้แทนองค์กร
ผู้ใช้น้าหรือกรรมการลุ่มน้าผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับคาสั่งให้พ้นจากตาแหน่ง แล้วแต่กรณี จะใช้สิทธิอุทธรณ์คาสั่งให้
พ้นจากตาแหน่งนั้นต่อประธานกรรมการลุ่มน้า โดยให้ทาเป็นหนังสือยื่นต่อสานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติภาค
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ ทราบการสั่งยุติเรื่องหรือได้รับ แจ้ง คาสั่งให้พ้นจากตาแหน่งนั้น โดยให้นา
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บทบัญญัติว่าด้วยการอุทธรณ์คาสั่งทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับ
แก่การพิจารณาอุทธรณ์ด้วยโดยอนุโลม
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เอกสารหมายเลข 4

ร่างกฎกระทรวง กาหนดวัตถุประสงค์ หน้าที่และอานาจ และการดาเนินงานขององค์กรผู้ใช้น้า
รวมทั้งหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้า (มาตรา 38 วรรคสอง)
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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างกฎกระทรวงกาหนดวัตถุประสงค์ หน้าที่และอานาจ
และการดาเนินงานขององค์กรผู้ใช้น้า รวมทั้งหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้า
พ.ศ. ....
หลักการ
กาหนดวัตถุประสงค์ หน้าที่และอานาจ และการดาเนินงานขององค์กรผู้ใช้น้า หลักเกณฑ์ ขั้นตอน
และวิธีการก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้า
เหตุผล
โดยที่มาตรา ๓๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ ทรัพยากรน้า พ.ศ. ๒๕๖๑ บัญญัติให้ วัตถุประสงค์
หน้าที่และอานาจ และการดาเนินงานขององค์กรผู้ใช้น้า รวมทั้งหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการก่อตั้ง องค์กร
ผู้ใช้ให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง จึงจาเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
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ร่าง
กฎกระทรวง
กาหนดวัตถุประสงค์ หน้าที่และอานาจ และการดาเนินงานขององค์กรผู้ใช้น้า
รวมทั้งหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้า
พ.ศ. ....
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ ง และมาตรา ๓๘ วรรคสอง แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
ทรัพยากรน้า พ.ศ. ๒๕๖๑ นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ การจัดตั้งองค์กรผู้ใช้น้าให้มีวัตถุประสงค์เพื่อการรวมตัวผู้ใช้น้าซึ่งมีเจตนาร่วมกันเกี่ยวกับการใช้
การพัฒนา การบริหารจัดการ การบารุงรักษา การฟื้นฟูและการอนุรักษ์ทรัพยากรน้าในกลุ่มสมาชิกขององค์กร
ผู้ใช้น้าในแต่ละลุ่มน้า
วัตถุประสงค์ในการรวมตัวตามวรรคหนึ่ง อาจเป็นกิจกรรมตามจารีตประเพณี การอุปโภคบริโภค การ
ใช้สอยภายในครัวเรือน การศึกษาวิจัย การสร้างนวัตกรรม การประกอบอาชีพ การเกษตรกรรม การประมง การ
เลี้ยงสั ตว์ การอุตสาหกรรม การพาณิช ยกรรม การท่องเที่ ยว การคมนาคม การสันทนาการ การอนุรัก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ การรักษาระบบนิเวศ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือการดาเนินกิจกรรมอื่นใด
ตามที่เลขาธิการสานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติประกาศกาหนดก็ได้
ข้อ ๒ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรผู้ใช้น้าตามข้อ ๑ ให้องค์กรผู้ใช้น้าที่ได้จดทะเบียนก่อตั้ งขึ้น
ตามกฎกระทรวงนี้มีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) รักษาประโยชน์ร่วมกันของสมาชิกเกี่ยวกับการใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการ การบารุงรักษาการ
ฟื้นฟู และการอนุรักษ์ทรัพยากรน้าในกลุ่มสมาชิกขององค์กรผู้ใช้น้า
(๒) เสนอแนะหรือให้ความเห็นต่อคณะกรรมการลุ่มน้าเกี่ ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้าและ
ทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มน้าตามหน้าที่และอานาจของคณะกรรมการลุ่มน้า
(๓) เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการลุ่มน้าเพื่อเตรียมการร่างแผนปฏิบัติการในลุ่มน้า
(๔) เสนอชื่อสมาชิกเป็นผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้าเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการลุ่มน้าผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้า
(๕) เข้าร่วมในกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างผู้ใช้น้า
(๖) ประสานงานและดาเนินกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับ
การใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการ การบารุงรักษา การฟื้นฟู และการอนุรักษ์ทรัพยากรน้าในเขตพื้นที่ลุ่มน้า
(๗) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายอื่น ๆ กาหนดให้เป็นหน้าที่และอานาจขององค์กรผู้ใช้น้า หรือ
ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติหรือคณะกรรมการลุ่มน้า
ข้อ ๓ ให้เลขาธิการสานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติหรือผู้ที่ประธานกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติ
แต่งตั้งเป็นนายทะเบียน มีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) แต่งตั้งให้บุคคลใดทาหน้าที่เป็นผู้ช่วยนายทะเบียนเพื่อปฏิบัติการตามกฎกระทรวงนี้ไ ด้ตามที่
เห็นสมควร
(๒) กาหนดสถานที่ยื่นคาขอจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้าตามกฎกระทรวงนี้
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(๓) ออกประกาศ คาสั่งต่างๆ รวมทั้งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามกฎกระทรวงนี้
(๔) รายงานผลการดาเนินการจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้าต่อสานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติ เพื่อ
รายงานต่อคณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติและคณะกรรมการลุ่มน้าต่อไป
(๕) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติมอบหมาย
ในกรณีที่ประธานกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติแต่งตั้งผู้ใดเป็นนายทะเบียน ให้สานักงานทรัพยากร
น้าแห่งชาติประกาศรายชื่อนายทะเบียนและสถานที่ยื่นคาขอจดทะเบียนตาม (๒) ไว้โดยเปิดเผย ณ สานักงาน
ทรั พยากรน้ าแห่ งชาติ ส านั กงานทรั พยากรน้ าแห่ ง ชาติ ภาค และสถานที่ ยื่ นค าขอนั้ น หรื อประกาศโดย
วิธีอื่นใดเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ด้วยก็ได้
ข้อ ๔ ผู้ใช้น้าผู้ใดประสงค์จะยื่นคาขอจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้า ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้ใช้น้าที่เป็นนิติบุคคล
(ก) มีการดาเนินกิจกรรมด้านการใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการ การบารุงรักษา การฟื้นฟูและ
การอนุรักษ์ทรัพยากรน้า
(ข) มีที่ทาการตั้งอยู่ในเขตลุ่มน้า
(๒) ผู้ใช้น้าที่เป็นบุคคลธรรมดา
(ก) มีการรวมตัวของผู้ใช้น้าไม่น้อยกว่าสามสิบคน
(ข) มีการใช้น้าในบริเวณใกล้เคียงกันและอยู่ในเขตลุ่มน้าเดียวกัน
ผู้ใช้น้าจะเป็นสมาชิกองค์กรผู้ใช้น้าในคราวเดียวเกินหนึ่งองค์กรไม่ได้ ในกรณีที่ปรากฎข้อเท็จจริง
ว่านายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่ซึ่งถูกแต่งตั้งให้ทาหน้าที่เป็นผู้ช่วยนายทะเบียน พบว่ามีผู้ใช้น้ารายใดเป็นสมาชิก
องค์ กรผู้ ใช้ น้ามากกว่า หนึ่ งองค์กร ให้นายทะเบี ยนหรื อ เจ้า หน้ าที่ซึ่ ง ถู กแต่ ง ตั้ ง ให้ ทาหน้า ที่เป็ นผู้ ช่วยนาย
ทะเบียนแจ้งข้อเท็จจริงดังกล่าวไปยังสานักงานทรัพยากรน้าแห่ง ชาติภาค เพื่อมีหนัง สือแจ้ง พร้อมกาหนด
ระยะเวลาให้ผู้ใช้น้านั้นมาแสดงความประสงค์ว่าตนจะเป็นสมาชิกองค์กรผู้ใช้น้าองค์กรใดองค์กรหนึ่ง และหาก
ผู้ใช้น้านั้นไม่มาแสดงความประสงค์ภายในระยะเวลาที่กาหนด ให้สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติภาคเพิกถอน
ชื่อผู้ใช้น้านั้นออกจากสมาชิกองค์กรผู้ใช้น้าทั้งหมดและแจ้งให้สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติแก้ไขรายละเอียด
ในทะเบียนองค์กรผู้ใช้น้าตามข้อ ๘ ให้ถูกต้องต่อไป
ข้อ ๕ ให้ผู้มีอานาจทาการแทนนิติบุคคล ผู้แทนนิติบุคคล ผู้จัดการนิติบุคคล หรือผู้รับมอบอานาจจาก
กลุ่มผู้ใช้น้ายื่นคาขอจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้าตามแบบคาขอท้ายกฎกระทรวงนี้ต่อสานักงานทรัพยากร
น้าแห่งชาติ สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติภาค หรือสถานที่อื่นใดตามข้อ ๓(๒) พร้อมเอกสารและหลักฐาน
ดังต่อไปนี้
(๑) เหตุผลในการก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้า
(๒) ชื่อองค์กรผู้ใช้น้า และแผนผังหรือการอธิบายพื้นที่โดยสังเขป เพื่อแสดงเขตพื้นที่ดาเนินกิจกรรมของ
องค์กรผู้ใช้น้า
(๓) วัตถุประสงค์และกรอบการดาเนินกิจกรรมขององค์กรผู้ใช้น้า
(๔) หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ถ้ามี)
(๕) รายชื่อสมาชิกขององค์กรผู้ใช้น้า รายชื่อของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน หรือรายชื่อกรรมการบริษัทหรือ
บริษัทมหาชนจากัด แล้วแต่กรณี
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(๖) ชื่อของผู้มีอานาจทาการแทนสมาชิกขององค์กรผู้ใช้น้า หรือชื่อของผู้มีอานาจทาการแทนนิติบุคคล
ผู้แทนนิติบุคคล หรือผู้จัดการนิติบุคคล สาหรับกรณีองค์กรผู้ใช้น้าที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล แล้วแต่กรณี
การยื่นคาขอตามวรรคหนึ่ง ให้ระบุว่าองค์กรผู้ใช้น้าอยู่ในภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม หรือพาณิช
ยกรรม อย่างใดอย่างหนึ่งตามที่เลขาธิการสานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติประกาศกาหนด
สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติหรือสานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติภาค จะดาเนินการให้มีการยื่นคา
ขอทางไปรษณีย์ลงทะเบียน การยื่นคาขอผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีอื่นใดตามที่เลขาธิการสานักงาน
ทรัพยากรน้าแห่งชาติกาหนดด้วยก็ได้
ข้อ ๖ เมื่อได้รับคาขอจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้าแล้ว ให้นายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่ซึ่งถูกแต่งตั้ง
ให้ทาหน้าที่เป็นผู้ช่วยนายทะเบียน ตรวจสอบคาขอและเอกสารหรือหลักฐานว่ามีความถูกต้องและครบถ้วน
หรือไม่ภายในสิบห้าวัน ในกรณีที่คาขอและเอกสารหรือหลักฐานไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ให้แจ้งต่อผู้ยื่นคาขอ
แก้ไขเพิ่มเติมคาขอหรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กาหนด
ในกรณีที่ผู้ยื่นคาขอไม่แก้ไขเพิ่มเติมคาขอหรือไม่จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วนภายใน
ระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ ถือ ว่าผู้ ยื่น คาขอไม่ป ระสงค์จะจดทะเบี ยนก่ อตั้ ง องค์ก รผู้ ใช้ น้าต่อไป และให้
จาหน่ายเรื่องออกจากสารบบ
ในกรณีที่คาขอและเอกสารและหลักฐานถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้เสนอคาขอพร้อมด้วยเอกสารและ
หลักฐานที่ได้รับไว้เพื่อให้นายทะเบียนพิจารณาอนุมัติการขอจดทะเบียน โดยนายทะเบียนต้องพิจารณาให้แล้ว
เสร็ จภายในสามสิบ วัน หากในกรณี ที่มี เหตุผ ลหรื อความจ าเป็นที่ ไ ม่ อาจพิ จารณาให้ แล้ วเสร็จ ได้ ภายใน
ระยะเวลาดังกล่าว อาจขยายระยะเวลาการพิจารณาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน แต่ต้อง
มีหนังสือแจ้งเหตุผลหรือความจาเป็นนั้นให้ผู้ยื่นคาขอทราบก่อนครบกาหนดระยะเวลาดังกล่าว
ข้อ ๗ เมื่อนายทะเบียนอนุมัติการขอจดทะเบียนแล้ว ให้ออกหนังสือสาคัญการจดทะเบียนองค์กรผู้ใช้
น้าตามแบบท้ายกฎกระทรวงนี้ และแจ้งผู้ยื่นคาขอทราบเป็นหนังสือหรือแจ้งผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ แล้วแต่
กรณี และประกาศรายชื่อองค์กรผู้ใช้น้าและเขตพื้นที่ดาเนินกิจกรรมขององค์กรผู้ใช้น้าไว้โดยเปิดเผย ณ สถานที่ที่ผู้
นั้นยื่นคาขอจดทะเบียน หรือประกาศรายชื่อองค์กรผู้ใช้น้าโดยวิธีอื่นใดเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ด้วยก็ได้
ข้อ ๘ ให้นายทะเบียนหรือ เจ้าหน้าที่ซึ่ง ถูกแต่ง ตั้ง ให้ทาหน้าที่เป็นผู้ช่วยนายทะเบียน แล้วแต่กรณี
รวบรวมคาขอจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้าพร้อมทั้งเอกสารและหลักฐานประกอบคาขอขององค์กรผู้ใช้น้า
ที่ได้ขึ้นทะเบียนตามกฎกระทรวงนี้ ส่งให้สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติจัดทาเป็นทะเบียนองค์กรผู้ใช้น้าโดย
จาแนกตามเขตพื้นที่ดาเนินกิจกรรมขององค์กรผู้ใช้น้านั้น และให้เก็บรักษาไว้ ณ สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติ
ชุดหนึ่ง และให้สาเนาทะเบียนองค์กรผู้ใช้น้าเพื่อเก็บรักษาไว้ ณ สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติภาคอีกชุดหนึ่ง
ทั้ง นี้ เพื่อ รวบรวมไว้เ ป็ นฐานข้ อ มูลเพื่อ ประโยชน์ ในการพิ จารณาค าขอจดทะเบี ยนก่ อตั้ งองค์ กรผู้ ใช้ น้ าของ
นายทะเบียนและการดาเนินการเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรผู้ใช้น้านั้นต่อไป
ข้อ ๙ ให้องค์กรผู้ใช้น้าดาเนินงานตามวัตถุประสงค์และกรอบการดาเนินงาน ขององค์กรผู้ใช้น้าที่ได้
แจ้งไว้พร้อมกับคาขอจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้า และรายงานผลการดาเนินงานดังกล่าวไปยัง สานักงาน
ทรัพยากรน้าแห่งชาติ สานักงานทรั พยากรน้าแห่งชาติภาค หรือสถานที่ที่ผู้นั้นยื่นคาขอจดทะเบียนอย่างน้อย
ปีละหนึ่งครั้ง
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รายงานผลการดาเนินงานตามวรรคหนึ่ง ในกรณีที่เป็นองค์กรผู้ใช้น้าที่ยื่นจดทะเบียนก่อตั้งตามข้อ ๔
(๒) ต้องได้รับการรับรองจากสมาชิกในองค์กรผู้ใช้น้าจานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกที่มีอยู่
ข้อ ๑๐ รายละเอียดเกี่ยวกับองค์กรผู้ใช้น้าที่ได้แจ้งไว้ในการยื่นคาขอจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้า หาก
มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายละเอียดอย่างหนึ่งอย่างใด ให้องค์กรผู้ใช้น้าแจ้ง เป็นหนังสือพร้อม
เอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้ องต่อนายทะเบี ยน ณ สานักงานทรัพยากรน้าแห่ งชาติ สานั กงานทรัพยากรน้ า
แห่งชาติภาค หรือสถานที่ที่ผู้นั้นยื่นคาขอจดทะเบียนโดยเร็ว
ข้อ ๑๑ องค์กรผู้ใช้น้าอาจเลิกการดาเนินงานได้ ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) วัตถุประสงค์ขององค์กรผู้ใช้น้ากาหนดเวลาสิ้นสุดหรือเงื่อนไขของการเลิกไว้
(๒) มีจานวนสมาชิกไม่เพียงพอที่จะสามารถดาเนินงานต่อไปได้
(๓) มีข้อตกลงกับองค์กรผู้ใช้น้าอื่นให้มีการรวมองค์กรผู้ใช้น้าเข้าด้วยกัน
(๔) ปรากฏข้อเท็จจริงว่าการดาเนินงานหรือภาวะทางการเงินขององค์กรผู้ใช้น้านั้นเกิดปัญ หาและ
สมควรให้มีการเลิกการดาเนินงาน หรือมี เหตุอื่นๆ ซึ่งสมาชิกจานวนสองในสามขององค์กรผู้ใช้น้ามีมติให้เลิก
องค์กรผู้ใช้น้า
(๕) ไม่มีการดาเนินงานใดในองค์กรผู้ใช้น้า หรือไม่มีการรายงานผลการดาเนินงานขององค์กรผู้ใช้น้าตาม
ข้อ ๙ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสองปี
ข้อ ๑๒ เมื่อมีเหตุให้เลิกองค์กรผู้ใช้น้าตามข้อ ๑๑ (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) ให้องค์กรผู้ใช้น้าแจ้งต่อนาย
ทะเบียนตามแบบแจ้งการเลิกองค์กรผู้ใช้น้าท้ายกฎกระทรวงนี้ ณ สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติ สานักงาน
ทรัพยากรน้าแห่งชาติภาค หรือสถานที่ที่ผู้นั้นยื่นคาขอจดทะเบียน ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการเลิก
องค์กรผู้ใช้น้า
เมื่อได้รับแจ้งการเลิกองค์กรผู้ใช้น้าตามวรรคหนึ่ง ให้นายทะเบียนมีคาสั่งเลิกองค์กรผู้ใช้น้าและแจ้ง
คาสั่งดังกล่าวไปยังองค์กรผู้ใช้น้า
ในกรณีที่นายทะเบียนมีคาสั่งเลิกองค์กรผู้ใช้น้าด้วยเหตุตามข้อ ๑๑(๕) ให้แจ้งองค์กรผู้ใช้น้าทราบเป็น
หนังสือพร้อมด้วยเหตุผลและสิทธิอุทธรณ์ ทั้งนี้ ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีคาสั่งให้เลิกองค์กรผู้ใช้น้า
การอุทธรณ์ตามวรรคสามให้ทาเป็นหนังสือยื่นต่อนายทะเบียนที่ทาคาสั่ง ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับแจ้งคาสั่งเลิกองค์กรผู้ใช้น้านั้น โดยให้ระบุข้อโต้แย้งที่เป็นข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายอ้างอิงประกอบด้วย
ให้นายทะเบียนพิจารณาคาอุทธรณ์ของผู้ยื่นคาขอจดทะเบียนให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับคาอุทธรณ์ คาวินิจฉัยอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด
ให้ นาบทบัญ ญัติ ว่า ด้ว ยการอุ ทธรณ์ คาสั่ง ทางปกครองตามกฎหมายว่ าด้ ว ยวิ ธีป ฏิบั ติร าชการทาง
ปกครองมาใช้บังคับแก่การพิจารณาอุทธรณ์ของนายทะเบียนด้วยโดยอนุโลม
เมื่อมีคาสั่งเลิกองค์กรผู้ใช้น้าตามวรรคสอง หรือเมื่อพ้นกาหนดระยะเวลาอุทธรณ์คาสั่งเลิกองค์กรผู้ใช้
น้าตามวรรคสี่ ให้ปิดประกาศการเลิกองค์กรผู้ใช้น้าดังกล่าวไว้โดยเปิดเผย ณ สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติ
สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติภาคที่องค์กรผู้ใช้น้านั้นตั้งอยู่ หรือสถานที่ที่ผู้นั้นยื่นคาขอจดทะเบียน แล้วแต่
กรณี หรือดาเนินการโดยวิธีอื่นใดเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ด้วยก็ได้
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ข้อ ๑๓ การรายงานผลการดาเนินงานขององค์กรผู้ใช้น้าตามข้อ ๙ การแจ้งการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือ
เพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับองค์กรผู้ใช้น้าตามข้อ ๑๐ หรือการแจ้งการเลิกองค์กรผู้ใช้น้าตามข้อ ๑๒ องค์กรผู้ใช้น้า
อาจดาเนินการผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือทาเป็นหนังสือส่ง ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยัง สานักงาน
ทรัพยากรน้าแห่งชาติ สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติภาค หรือสถานที่ที่ผู้นั้นยื่นคาขอจดทะเบียนก็ได้
ในกรณีการรายงานผลการดาเนินการหรือการแจ้งตามวรรคหนึ่ง ได้ทาเป็นหนังสือยื่นต่อสานักงาน
ทรั พ ยากรน้ าแห่ ง ชาติ ภ าคหรื อ สถานที่ ที่ ผู้ นั้ น ยื่ น ค าขอจดทะเบี ย น หรื อ ท าเป็ น หนั ง สื อ ส่ ง ทางไปรษณี ย์
ลงทะเบียนไปยังสานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติ ภาคหรือสถานที่ที่ผู้นั้นยื่นคาขอจดทะเบียน ให้นายทะเบียน
หรือเจ้าหน้าที่ซึ่งถูกแต่งตั้งให้ทาหน้าที่เป็นผู้ช่วยนายทะเบียนจัดส่งรายงานผลการดาเนินการ หนังสือแจ้งการ
แจ้งการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับองค์กรผู้ใช้น้า หนังสือ แจ้งการเลิกองค์กรผู้ใช้น้า
หรือคาสั่งเลิกองค์กรผู้ใช้น้าของนายทะเบียน แล้วแต่กรณี ไปยังสานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติเพื่อ เก็บรักษา
และรวบรวมไว้เป็นฐานข้อมูลหรือดาเนินการแก้ไขรายละเอียดในทะเบียนองค์กรผู้ใช้น้า ตามข้อ ๘ ให้ถูกต้อง
ต่อไป
ข้อ ๑๔ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจานวนบุคคลที่จะขอจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้าตามข้อ ๔ (๒) (ก) หรือ
กาหนดระยะเวลาและวิธีการรายงานผลการดาเนินงานขององค์กรผู้ใช้น้าตามข้อ ๙ การแจ้งเปลี่ยนแปลงแก้ไข
หรือเพิ่มเติมรายละเอียดอย่างหนึ่งอย่างใดขององค์กรผู้ใช้น้าตามข้อ ๑๐ หรือการแจ้งการเลิกองค์กรผู้ใช้น้าตาม
ข้ อ ๑๒ นายทะเบี ย นอาจพิ จ ารณายกเว้ น หรื อ ก าหนดให้ มี ด าเนิ น การให้ แ ตกต่ า งไปจาก ที่ ก าหนดไว้ ใ น
กฎกระทรวงนี้ก็ได้ ทั้งนี้ โดยคานึงถึงสภาพอุทกวิทยา สภาพภูมิศาสตร์ ระบบนิเวศ วัฒนธรรม จารีตประเพณี
วิถีชีวิตของประชาชนในการใช้น้าประเภทต่างๆ และความจาเป็นในการบริหารจัดการขององค์กรผู้ใช้น้าในแต่ละ
ลุ่มน้านั้นประกอบด้วย
ให้ไว้ ณ วันที่

พ.ศ. ....
นายกรัฐมนตรี
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คาขอจดทะเบียนจัดตังองค์กรผู้ใช้นา
ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรนา พ.ศ. ๒๕๖๑
เขียนที่ ...............................................................
วันที่.......... เดือน......................... พ.ศ...............
ข้าพเจ้า .............................................................................................................. เป็น
ผู้มีอานาจทาการแทนนิติบุคคล/ ผู้แทนนิติบุคคล/ ผู้จัดการนิติบุคคล
ชื่อ ...........................................(ชื่อนิติบุคคล)....................................................
ผู้รับมอบอานาจจากกลุ่มผู้ใช้น้า
ขอจดทะเบียนจัดตั้งองค์กรผู้ใช้น้าตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้า พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมี
รายละเอียดดังนี้
๑. ชื่อองค์กรผู้ใช้น้า ..................................................................................................................
เป็นองค์กรผู้ใช้น้า ภาค .......................................................................................................
๒. มีที่ทาการตั้งอยู่เลขที่.......................หมู่ที่ .................... ถนน ..............................................
ตาบล/แขวง .................................................................... อาเภอ/เขต .................................................................
จังหวัด ............................................................................ รหัสไปรษณีย์ ..............................................................
หมายเลขโทรศัพท์ ..................................................... หมายเลขโทรสาร ............................................................
๓. พร้อมกับคาขอนี้ ได้แนบเอกสารและหลักฐานต่างๆ มาด้วยแล้ว คือ
เหตุผลในการก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้า
แผนผังหรือการอธิบายพื้นที่โดยสังเขป เพื่อแสดงเขตพื้นที่ดาเนินกิจกรรมขององค์กร
ผู้ใช้น้า
วัตถุประสงค์และกรอบการดาเนินกิจกรรมขององค์กรผู้ใช้น้า
รายชื่อสมาชิกขององค์กรผู้ใช้น้า/ รายชื่อของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน/ รายชื่อกรรมการ
บริษัทหรือบริษัทมหาชนจากัด และชื่อของผู้มีอานาจทาการแทนสมาชิกขององค์กรผู้ใช้น้า
หรือชื่อของผู้มีอานาจทาการแทนนิติบุคคล ผู้แทนนิติบุคคล หรือผู้จัดการนิติบุคคล
แล้วแต่กรณี
เอกสารอื่นๆ ....................................................................................................
ลงชื่อ ........................................................................ ผู้ยื่นคาขอ
(...................................................................)
หมายเหตุ : - ให้ใส่เครื่องหมาย / ในช่อง
ที่ต้องการ
- ให้ขีดฆ่าข้อความที่ไม่ต้องการออก
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(ด้านหลัง)
(สาหรับเจ้าหน้าที่)
คาขอเลขที่ ..................................................
เลขรับที่ .......................................................
ชื่อ ............................................................... ผู้รับคาขอ
บันทึกความเห็นของเจ้าหน้าที่
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................
(ลงลายมือชื่อ) ........................................................
(.......................................................)
ตาแหน่ง .......................................................
............./...................../..................
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คาขอเลขที่ ................................................
ทะเบียนเลขที่ ................................................
หนังสือสาคัญการจดทะเบียนองค์กรผู้ใช้นา
หนังสือสาคัญฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า............(ชื่อองค์กรผู้ใช้น้า).............................................
ตั้งอยู่เลขที่ ........................................หมู่ที่ .................... ถนน ............................................................................
ตาบล/แขวง .................................................................... อาเภอ/เขต ................................................................
จังหวัด .......................................................................... รหัสไปรษณีย์ .............................................. ได้รับการ
จดทะเบียนเป็นองค์กรผู้ใช้น้า ภาค .............(เกษตรกรรม/ อุตสาหกรรม/ พาณิชยกรรม).......................... ตาม
พระราชบัญญัติทรัพยากรน้า พ.ศ. ๒๕๖๑
ออกให้ ณ วันที่ ................ เดือน ......................................... พ.ศ. ..................
(ลงชื่อ)..........................................................
(...........................................................)
(ตาแหน่ง)
นายทะเบียน
ประทับตรา
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หนังสือแจ้งการเลิกองค์กรผู้ใช้นา
เขียนที่ ...............................................................
วันที่.......... เดือน......................... พ.ศ...............
ข้าพเจ้า ............................................................................................................................. เป็น
ผู้มีอานาจทาการแทนนิติบุคคล ผู้แทนนิติบุคคล หรือผู้จัดการนิติบุคคล
มีผู้อานาจทาการแทนสมาชิกขององค์กรผู้ใช้น้า
ขององค์กรผู้ใช้น้า ..........................(ชื่อองค์กรผู้ใช้น้า)..................................... ซึง่ ได้รับการจดทะเบียนจัดตั้ง
องค์กรผู้ใช้น้า ทะเบียนเลขที่ ............................................. เมื่อวันที่ ...........................................
ขอแจ้งต่อนายทะเบียนว่า องค์กรผู้ใช้น้าประสงค์จะเลิกดาเนินการ เนื่องจาก ..........
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..........................................................................................
และขอรับรองว่าข้อความที่แจ้งเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ ........................................................................ ผู้แจ้ง
(...................................................................)

หมายเหตุ : ให้ใส่เครื่องหมาย / ในช่อง

ที่ต้องการ
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(ด้านหลัง)
(สาหรับเจ้าหน้าที่)
เลขรับที่ .......................................................
ชื่อ ............................................................... ผู้รับแจ้ง
บันทึกความเห็นของเจ้าหน้าที่
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................
(ลงลายมือชื่อ) ........................................................
(.......................................................)
ตาแหน่ง .......................................................
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บันทึกวิเคราะห์สรุปร่างกฎกระทรวงกาหนดวัตถุประสงค์ หน้าที่และอานาจ และการดาเนินงาน
ขององค์กรผู้ใช้นา รวมทังหลักเกณฑ์ ขันตอน และวิธีการก่อตังองค์กรผู้ใช้นา พ.ศ. ....

1. เหตุผลและความจาเป็นของร่างกฎกระทรวง
พระราชบัญญัติทรัพยากรน้า พ.ศ. 2561 ได้รองรับสิทธิในการรวมกลุ่มของบุคคลซึ่งเป็นผู้ใช้น้า เพื่อ
ก่อตั้งเป็นองค์กรผู้ใช้น้าไว้ในส่วนที่ 4 องค์กรผู้ใช้น้า โดยมาตรา 38 บัญญัติให้บุคคลซึ่งใช้น้าในบริเวณใกล้เคียง
กันและอยู่ในเขตลุ่มน้าเดียวกันมีสิทธิรวมตัวกันจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้าเพื่อประโยชน์ร่วมกันเกี่ยวกับ
การใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการ การบารุง รักษา การฟื้ นฟู และการอนุรักษ์ทรัพยากรน้าในหมู่สมาชิก
ขององค์ก รผู้ ใ ช้ น้ า โดยวั ต ถุ ป ระสงค์ หน้ า ที่ แ ละอ านาจ และการด าเนิ น งานขององค์ ก รผู้ ใ ช้ น้ า รวมทั้ ง
หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้าให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง จึงจาเป็นต้องออก
กฎกระทรวงฉบับนี้
2. สาระสาคัญของร่างกฎกระทรวง
ร่างกฎกระทรวงนี้ ประกอบไปด้วยเนื้อหารวม 14 ข้อ มีสาระสาคัญโดยสรุปดังนี้
2.1 วัตถุประสงค์ในการรวมตัวของผู้ใช้น้า (ร่างข้อ 1)
ในการจัดตั้งองค์กรผู้ใช้น้า กฎกระทรวงฉบับนี้กาหนดให้ต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อการรวมตัวผู้ใช้น้าซึ่งมี
เจตนาร่วมกันเกี่ยวกับการใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการ การบารุงรักษา การฟื้นฟูและการอนุรักษ์ทรัพยากรน้า
ในกลุ่มสมาชิกขององค์กรผู้ใช้น้าในแต่ละลุ่มน้า ซึ่ง การรวมตัวดังกล่าวอาจเป็นกิจกรรมตามจารีตประเพณี
การอุปโภคบริโภค การใช้สอยภายในครัวเรือน การศึกษาวิจัย การสร้างนวัตกรรม การประกอบอาชีพ การเกษตรกรรม
การประมง การเลี้ยงสัตว์ การอุ ตสาหกรรม การพาณิ ชยกรรม การท่องเที่ ยว การคมนาคม การสันทนาการ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การรักษาระบบนิเวศ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือการดาเนิน
กิจกรรมอื่นใดตามที่เลขาธิการสานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติประกาศกาหนดก็ได้
2.2 หน้าที่และอานาจขององค์กรผู้ใช้น้า (ร่างข้อ 2)
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรผู้ใช้น้าตามร่างกฎกระทรวงฉบับนี้ ให้องค์กรผู้ใช้น้าที่ได้จดทะเบียน
ก่อตั้งขึ้นมีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
2.2.1 รักษาประโยชน์ร่วมกันของสมาชิกเกี่ยวกับการใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการ การบารุงรักษา
การฟื้นฟู และการอนุรักษ์ทรัพยากรน้าในกลุ่มสมาชิกขององค์กรผู้ใช้น้า
2.2.2 เสนอแนะหรือให้ความเห็นต่อคณะกรรมการลุ่มน้าเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้าและ
ทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มน้าตามหน้าที่และอานาจของคณะกรรมการลุ่มน้า
2.2.3 เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการลุ่มน้าเพื่อเตรียมการร่างแผนปฏิบัติการในลุ่มน้า
2.2.4 เสนอชื่อสมาชิกเป็นผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้าเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการลุ่มน้าผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้า
2.2.5 เข้าร่วมในกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างผู้ใช้น้า
2.2.6 ประสานงานและดาเนินกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับ
การใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการ การบารุงรักษา การฟื้นฟู และการอนุรักษ์ทรัพยากรน้าในเขตพื้นที่ลุ่มน้า
2.2.7 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายอื่นๆ กาหนดให้เป็นหน้าที่และอานาจขององค์กรผู้ใช้น้า หรือ
ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติหรือคณะกรรมการลุ่มน้า
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2.3 นายทะเบียน (ร่างข้อ 3)
2.3.1 นายทะเบียนที่จะทาหน้าที่รับจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้าตามร่างกฎกระทรวงนี้
ได้แก่ เลขาธิการสานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติ หรือผู้ที่ประธานกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติ
แต่งตั้งเป็นนายทะเบียน
2.3.2 หน้าที่และอานาจของนายทะเบียน
(1) แต่งตั้งให้บุคคลใดทาหน้าที่เป็นผู้ช่วยนายทะเบียนเพื่อปฏิบัติการตามกฎกระทรวงนี้ได้ตามที่
เห็นสมควร
(2) กาหนดสถานที่ยื่นคาขอจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้าตามกฎกระทรวงนี้
(3) ออกประกาศ คาสั่งต่างๆ รวมทั้งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามกฎกระทรวงนี้
(4) รายงานผลการดาเนินการจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้าต่อสานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติ
เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติและคณะกรรมการลุ่มน้าต่อไป
(5) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติมอบหมาย
2.3.3 การประกาศรายชื่อนายทะเบียนและสถานที่ยื่นคาขอจดทะเบียน
ในกรณีที่ประธานกรรมการทรัพยากรน้าแห่ง ชาติแต่ ง ตั้ง ผู้ ใดเป็ นนายทะเบี ยน ให้สานั กงาน
ทรั พยากรน้าแห่ งชาติป ระกาศรายชื่ อ นายทะเบี ยนและสถานที่ ยื่น คาขอจดทะเบีย น ไว้โ ดยเปิด เผย ณ
สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติและสานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติภาค หรือสถานที่ยื่นคาขอนั้น หรือประกาศ
โดยวิธีอื่นใดเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ด้วยก็ได้
2.4 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการยื่นคาขอจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้า (ร่างข้อ 4)
ผู้ใช้น้าผู้ใดประสงค์จะยื่นคาขอจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้า ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ดังต่อไปนี้
2.4.1 ผู้ใช้น้าที่เป็นนิติบุคคล
(1) มีการดาเนินกิจกรรมด้านการใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการ การบารุงรักษา การฟื้นฟูและ
การอนุรักษ์ทรัพยากรน้า
(2) มีที่ทาการตั้งอยู่ในเขตลุ่มน้า
2.4.2 ผู้ใช้น้าที่เป็นบุคคลธรรมดา
(1) มีการรวมตัวของผู้ใช้น้าไม่น้อยกว่าสามสิบคน
(2) มีการใช้น้าในบริเวณใกล้เคียงกันและอยู่ในเขตลุ่มน้าเดียวกัน
2.4.3 เงื่อนไขที่เป็นข้อห้าม
ผู้ใช้น้าจะเป็นสมาชิกองค์กรผู้ใช้น้าในคราวเดียวเกินหนึ่งองค์กรไม่ได้
ในกรณีที่ปรากฎข้อเท็จจริง ว่านายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่ซึ่ง ถูกแต่ง ตั้ง ให้ทาหน้าที่เป็นผู้ช่ว ย
นายทะเบียน พบว่ามีผู้ใช้น้ารายใดเป็นสมาชิกองค์กรผู้ใช้น้ามากกว่าหนึ่งองค์กร ให้นายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่
ซึ่งถูกแต่งตั้งให้ทาหน้าที่เป็นผู้ช่วยนายทะเบียนแจ้งข้อเท็จจริงดังกล่าวไปยังสานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติ
ภาค เพื่อมีหนังสือแจ้งพร้อมกาหนดระยะเวลาให้ผู้ใช้น้านั้นมาแสดงความประสงค์ว่าตนจะเป็นสมาชิกองค์กร
ผู้ใช้ น้าองค์ กรใดองค์ก รหนึ่ ง และหากผู้ใ ช้น้านั้น ไม่ม าแสดงความประสงค์ภ ายในระยะเวลาที่ กาหนด ให้
สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติภาคเพิกถอนชื่อผู้ใช้น้านั้นออกจากสมาชิกองค์กรผู้ใช้ น้าทั้ง หมดและแจ้งให้
สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติแก้ไขรายละเอียดในทะเบียนองค์กรผู้ใช้น้าให้ถูกต้องต่อไป (ร่างข้อ 4 วรรคสอง)
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2.5 การยื่นคาขอก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้า (ร่างข้อ 5)
2.5.1 ผู้ยื่นคาขอ
ได้แก่ ผู้มีอานาจทาการแทนนิติบุคคล ผู้แทนนิติบุคคล ผู้จัดการนิติบุคคล หรือผู้รับมอบอานาจ
จากกลุ่มผู้ใช้น้า
2.5.2 สถานที่ยื่นคาขอ
สานักงานทรัพยากรน้าแห่ง ชาติ สานักงานทรัพยากรน้าแห่ง ชาติภาค หรือสถานที่ อื่นใดตามที่
นายทะเบียนประกาศกาหนด
2.5.3 เอกสารและหลักฐานที่ใช้ประกอบคาขอ
(1) เหตุผลในการก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้า
(2) ชื่อองค์กรผู้ใช้น้า และแผนผังหรือการอธิบายพื้นที่โดยสังเขป เพื่อแสดงเขตพื้นที่ดาเนิน
กิจกรรมขององค์กรผู้ใช้น้า
(3) วัตถุประสงค์และกรอบการดาเนินกิจกรรมขององค์กรผู้ใช้น้า
(4) หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ถ้ามี)
(5) รายชื่อสมาชิกขององค์กรผู้ใช้น้า รายชื่อของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน หรือรายชื่อกรรมการบริษัท
หรือบริษัทมหาชนจากัด แล้วแต่กรณี
(6) ชื่อของผู้มีอานาจทาการแทนสมาชิกขององค์กรผู้ใช้น้า หรือชื่อของผู้มีอานาจทาการแทนนิติบุคคล
ผู้แทนนิติบุคคล หรือผู้จัดการนิติบุคคล สาหรับกรณีองค์กรผู้ใช้น้าที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล แล้วแต่กรณี
ให้ระบุว่าองค์กรผู้ใช้น้าอยู่ในภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม หรือพาณิชยกรรม อย่างใดอย่างหนึ่ง
ตามที่เลขาธิการสานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติประกาศกาหนด
2.5.4 วิธีการยื่นคาขอในรูปแบบอื่น
สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติหรือสานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติภาค จะดาเนินการให้มีการ
ยื่นคาขอทางไปรษณีย์ลงทะเบียน การยื่นคาขอผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีอื่นใดตามที่เลขาธิการ
สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติกาหนดด้วยก็ได้
2.6 การพิจารณาคาขอก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้า (ร่างข้อ 6)
2.6.1 การตรวจสอบคาขอ เอกสารหรือหลักฐาน
เมื่อได้รับคาขอจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้าแล้ว ให้นายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่ซึ่งถูกแต่งตั้งให้
ทาหน้าที่เป็นผู้ช่วยนายทะเบียน ตรวจสอบคาขอและเอกสารหรือหลักฐานว่ามีความถูกต้องและครบถ้วน
หรือไม่ภายในสิบห้าวัน
2.6.2 การแจ้งให้แก้ไขเพิ่มเติม
ในกรณีที่คาขอและเอกสารหรือหลักฐานไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ให้แจ้ง ต่อผู้ยื่นคาขอแก้ไ ข
เพิ่มเติมคาขอหรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กาหนด
2.6.3 ผลของการเพิกเฉยไม่ดาเนินการต่อ
ในกรณีที่ผู้ยื่นคาขอไม่แก้ไขเพิ่มเติมคาขอหรือไม่จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วน
ภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ยื่นคาขอไม่ประสงค์จะจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้าต่อไป และให้
จาหน่ายเรื่องออกจากสารบบ
2.6.4 ระยะเวลาในการพิจารณาคาขอจดทะเบียนและการขยายระยะเวลา
ในกรณีที่คาขอและเอกสารและหลักฐานถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้เสนอคาขอพร้อมด้วยเอกสาร
และหลักฐานที่ได้รับไว้เพื่อให้นายทะเบียนพิจารณาอนุมัติการขอจดทะเบียน โดยนายทะเบียนต้องพิจารณา
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ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน หากในกรณีที่มีเหตุผลหรือความจาเป็นที่ไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จได้ภายใน
ระยะเวลาดังกล่าว อาจขยายระยะเวลาการพิจารณาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวันแต่ต้อง
มีหนังสือแจ้งเหตุผลหรือความจาเป็นนั้นให้ผู้ยื่นคาขอทราบก่อนครบกาหนดระยะเวลาดังกล่าว
2.7 การอนุมัติการขอจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้า (ร่างข้อ 7)
เมื่อนายทะเบียนอนุมัติการขอจดทะเบียนแล้ว ให้ออกหนังสือสาคัญการจดทะเบียนองค์กรผู้ใช้น้าตามแบบ
ท้ายกฎกระทรวงนี้ และแจ้งผู้ยื่นคาขอทราบเป็นหนังสือหรือแจ้งผ่านทางระบบอิ เล็กทรอนิกส์ แล้วแต่กรณี และ
ประกาศรายชื่อองค์กรผู้ใช้น้าและเขตพื้นที่ดาเนินกิจกรรมขององค์กรผู้ใช้น้าไว้โดยเปิดเผย ณ สถานที่ที่ผู้นั้นยื่นคาขอ
จดทะเบียน หรือประกาศรายชื่อองค์กรผู้ใช้น้าโดยวิธีอื่นใดเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ด้วยก็ได้
2.8 ทะเบียนองค์กรผู้ใช้น้า (ร่างข้อ 8 และร่างข้อ 13)
เมื่ อ มี ก ารจดทะเบี ย นก่ อ ตั้ ง องค์ก รผู้ ใ ช้ น้ าตามร่ า งกฎกระทรวงฉบั บ นี้ แ ล้ ว ให้ น ายทะเบี ย นหรื อ
เจ้าหน้าที่ซึ่งถูกแต่งตั้งให้ทาหน้าที่เป็นผู้ช่วยนายทะเบียน แล้วแต่กรณี รวบรวมคาขอจดทะเบียนก่อตั้งองค์กร
ผู้ใช้น้าพร้อมทั้งเอกสารและหลักฐานประกอบคาขอขององค์กรผู้ใช้น้าที่ได้ขึ้นทะเบียนตามกฎกระทรวงนี้ ส่งให้
สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติจัดทาเป็นทะเบียนองค์กรผู้ใช้น้าโดยจาแนกตามเขตพื้นที่ดาเนินกิจกรรมของ
องค์กรผู้ใช้น้านั้น และให้เก็บรักษาไว้ ณ สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติชุดหนึ่ง และให้สาเนาทะเบียนองค์กร
ผู้ใช้น้าเพื่อเก็บรักษาไว้ ณ สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติภาคอีกชุดหนึ่ง ทั้งนี้ เพื่อรวบรวมไว้เป็นฐานข้อมูล
เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาคาขอจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้าของนายทะเบียนและการดาเนินการเรื่องอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับองค์กรผู้ใช้น้านั้นต่อไป (ร่างข้อ 8)
ในระหว่ างการด าเนิ นงานขององค์ กรผู้ ใช้ น้ า หากมี การรายงานผลการดาเนิ นงานขององค์กรผู้ ใช้ น้ า
การแจ้งการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับองค์กรผู้ใช้น้า หรือการแจ้งการเลิกองค์กรผู้ใช้น้า
โดยการรายงานผลหรือการแจ้งดังกล่าว องค์กรผู้ใช้น้าได้ทาเป็นหนังสือยื่นต่อสานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติภาค
หรือสถานที่ที่ผู้นั้นยื่นคาขอจดทะเบียน หรือทาเป็นหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังสานักงานทรัพยากรน้า
แห่งชาติภาคหรือสถานที่ที่ผู้นั้นยื่นคาขอจดทะเบียน ให้นายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่ซึ่งถูกแต่งตั้งให้ทาหน้าที่เป็น
ผู้ ช่ วยนายทะเบี ยนจั ดส่ งรายงานผลการด าเนิ นการ หนั งสื อแจ้ งการแจ้ งการเปลี่ ยนแปลงแก้ ไขหรื อเพิ่ มเติ ม
รายละเอียดเกี่ยวกับองค์กรผู้ใช้น้า หนังสือแจ้งการเลิกองค์กรผู้ใช้น้า หรือคาสั่งเลิกองค์กรผู้ใช้น้าของนายทะเบียน
แล้วแต่กรณี ไปยังสานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติเพื่อเก็บรักษาและรวบรวมไว้เป็นฐานข้อมูลหรือดาเนินการแก้ไข
รายละเอียดในทะเบียนองค์กรผู้ใช้น้าให้ถูกต้องต่อไป (ร่างข้อ 13)
2.9 การดาเนินงานขององค์กรผู้ใช้น้า (ร่างข้อ 9 และร่างข้อ 10)
2.9.1 การรายงานผลการดาเนินงาน (ร่างข้อ 9)
ให้องค์กรผู้ใช้น้าดาเนินงานตามวัตถุประสงค์และกรอบการดาเนินงาน ขององค์กรผู้ใช้น้าที่ได้แจ้ง
ไว้พร้ อมกับ คาขอจดทะเบียนก่อตั้ง องค์ กรผู้ใ ช้น้า และรายงานผลการด าเนิน งานดั ง กล่า วไปยั ง สานั กงาน
ทรัพยากรน้าแห่งชาติ สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติภาค หรือสถานที่ที่ผู้นั้นยื่นคาขอจดทะเบียนอย่างน้อย
ปีละหนึ่งครั้ง
ในกรณีที่เป็นองค์กรผู้ใช้น้าที่ยื่นจดทะเบียนก่อตั้งโดยการรวมกลุ่มบุคคลธรรมดา รายงานผลการ
ดาเนินงานขององค์กรผู้ใช้น้าจะต้องได้รับการรับรองจากสมาชิกในองค์กรผู้ใช้น้าจานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
สมาชิกที่มีอยู่
2.9.2 การเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายละเอียดขององค์กรผู้ใช้น้า (ร่างข้อ 10)
รายละเอียดเกี่ยวกับองค์กรผู้ใช้น้าที่ได้แจ้งไว้ในการยื่นคาขอจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้า หาก
มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายละเอียดอย่างหนึ่งอย่างใด ให้องค์กรผู้ใช้น้าแจ้ง เป็นหนังสือพร้อม
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เอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องต่อนายทะเบียน ณ สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติ สานักงานทรัพยากรน้า
แห่งชาติภาค หรือสถานที่ที่ผู้นั้นยื่นคาขอจดทะเบียนโดยเร็ว
2.10 การเลิกองค์กรผู้ใช้น้า (ร่างข้อ 11 และร่างข้อ 12)
2.10.1 เหตุในการเลิกองค์กรผู้ใช้น้า (ร่างข้อ 11)
(1) วัตถุประสงค์ขององค์กรผู้ใช้น้ากาหนดเวลาสิ้นสุดหรือเงื่อนไขของการเลิกไว้
(2) มีจานวนสมาชิกไม่เพียงพอที่จะสามารถดาเนินงานต่อไปได้
(3) มีข้อตกลงกับองค์กรผู้ใช้น้าอื่นให้มีการรวมองค์กรผู้ใช้น้าเข้าด้วยกัน
(4) ปรากฏข้อเท็จจริงว่าการดาเนินงานหรือภาวะทางการเงินขององค์กรผู้ใช้น้านั้นเกิดปัญหาและ
สมควรให้มีการเลิกการดาเนินงาน หรือมี เหตุอื่นๆ ซึ่งสมาชิกจานวนสองในสามขององค์กรผู้ใช้น้ามีมติให้เลิก
องค์กรผู้ใช้น้า
(5) ไม่มีการดาเนินงานใดในองค์กรผู้ใช้น้า หรือไม่มีการรายงานผลการดาเนินงานขององค์กรผู้ใช้น้า
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสองปี
2.10.2 การเลิกองค์กรผู้ใช้น้าโดยเจตนาขององค์กรผู้ใช้น้า (ร่างข้อ 12 วรรคหนึ่งและวรรคสอง)
(1) เมื่อมีเหตุให้เลิกองค์กรผู้ใช้น้าโดยเจตนาขององค์กรผู้ใช้น้า (ตามร่างข้อ 11 (1) (2) (3) หรือ (4))
ให้องค์กรผู้ใช้น้าแจ้งต่อนายทะเบียนตามแบบแจ้ง การเลิกองค์กรผู้ใช้น้าท้ายกฎกระทรวงนี้ ณ สานักงาน
ทรัพยากรน้าแห่งชาติ สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติภาค หรือสถานที่ที่ผู้นั้นยื่นคาขอจดทะเบียน ภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่มีการเลิกองค์กรผู้ใช้น้า
(2) เมื่อได้รับแจ้งการเลิกองค์กรผู้ใช้น้าตามวรรคหนึ่ง ให้นายทะเบียนมี คาสั่งเลิกองค์กรผู้ใช้น้า
และแจ้งคาสั่งดังกล่าวไปยังองค์กรผู้ใช้น้า
2.10.3 การมีคาสั่งเลิกองค์กรผู้ใช้น้า
(1) ในกรณีที่นายทะเบียนมีคาสั่งเลิกองค์กรผู้ใช้น้าด้วยเหตุที่ไม่มีการดาเนินงานใดในองค์กรผู้ใช้น้า
หรือไม่มีการรายงานผลการดาเนินงานขององค์กรผู้ใช้น้าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสองปี (ตามร่างข้อ 11 (5))
ให้แจ้งองค์กรผู้ใช้น้าทราบเป็นหนังสือพร้อมด้วยเหตุผลและสิทธิอุทธรณ์ ทั้งนี้ ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีคาสั่ง
ให้เลิกองค์กรผู้ใช้น้า (ร่างข้อ 12 วรรคสาม)
(2) การอุทธรณ์คาสั่งเลิกองค์กรผู้ใช้น้า (ร่างข้อ 12 วรรคสี่ วรรคห้า และวรรคหก)
การอุทธรณ์คาสั่งเลิกองค์กรผู้ใช้น้าให้ทาเป็นหนังสือยื่นต่อนายทะเบียนที่ทาคาสั่ง ภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาสั่งเลิกองค์กรผู้ใช้น้านั้น โดยให้ระบุข้อโต้แย้งที่เป็นข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายอ้างอิง
ประกอบด้วย
การพิจารณาอุทธรณ์ ให้นายทะเบียนพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ไ ด้รั บ
คาอุทธรณ์ คาวินิจฉัยอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด และให้นาบทบัญ ญัติว่าด้วยการอุทธรณ์คาสั่ง ทางปกครองตาม
กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับแก่การพิจารณาอุทธรณ์ของนายทะเบียนด้วยโด ย
อนุโลม
(3) การปิดประกาศการเลิกองค์กรผู้ใช้น้า (ร่างข้อ ๑๒ วรรคเจ็ด)
เมื่อมีคาสั่งเลิกองค์กรผู้ใช้น้าตามวรรคสอง หรือเมื่อพ้นกาหนดระยะเวลาอุทธรณ์คาสั่งเลิกองค์กร
ผู้ใช้น้า ให้ปิดประกาศการเลิกองค์กรผู้ใช้น้าดัง กล่าวไว้โดยเปิดเผย ณ สานักงานทรัพยากรน้าแห่ง ชาติ
สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติภาคที่องค์กรผู้ใช้น้านั้นตั้งอยู่ หรือสถานที่ที่ผู้นั้นยื่นคาขอจดทะเบียน แล้วแต่กรณี
หรือดาเนินการโดยวิธีอื่นใดเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ด้วยก็ได้
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2.11 วิธีการแจ้งในรูปแบบอื่น (ร่างข้อ 13 วรรคหนึ่ง)
การรายงานผลการดาเนินงานขององค์กรผู้ใช้น้า การแจ้ง การเปลี่ยนแปลงแก้ไ ขหรือเพิ่มเติม
รายละเอียดเกี่ยวกับองค์กรผู้ใช้น้า หรือการแจ้งการเลิกองค์กรผู้ใช้น้า องค์กรผู้ใช้น้าอาจดาเนินการผ่านทาง
ระบบอิเ ล็กทรอนิกส์หรื อทาเป็ นหนังสื อส่ง ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยัง ส านักงานทรัพยากรน้าแห่ง ชาติ
สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติภาค หรือสถานที่ที่ผู้นั้นยื่นคาขอจดทะเบียนก็ได้
2.12 ข้อผ่อนปรนในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของร่างกฎกระทรวงนี้ (ร่างข้อ 14)
โดยที่หลักการของมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติทรัพยากรน้า พ.ศ. 2561 บัญญัติให้หลักเกณฑ์การ
จัดตั้ง ภารกิจ และหน้าที่ และอานาจขององค์กรผู้ใช้น้าในแต่ละลุ่ มน้าให้แตกต่างกันก็ได้ ทั้งนี้ โดยคานึงถึงสภาพ
อุทกวิทยา สภาพภูมิศาสตร์ ระบบนิเวศ วัฒนธรรม จารีตประเพณี วิถีชีวิตของประชาชนในการใช้น้าประเภทต่างๆ
และความจาเป็นในการบริหารจัดการด้วย ร่างข้อ 14 จึงกาหนดให้นายทะเบียนอาจพิ จารณายกเว้นหรือกาหนดให้มี
ดาเนินการให้แตกต่างไปจากที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวงนี้ โดยเฉพาะหลักเกณฑ์ในเรื่องดังต่อไปนี้
(1) หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจานวนบุคคลที่จะขอจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้า (ตามร่างข้อ 4 (2) (ก))
(2) การกาหนดระยะเวลาและวิธีการรายงานผลการดาเนินงานขององค์กรผู้ใช้น้า (ตามร่างข้อ 9)
(3) การแจ้งเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายละเอียดอย่างหนึ่งอย่างใดขององค์กรผู้ใช้น้า (ตามร่าง
ข้อ 10)
(4) การแจ้งการเลิกองค์กรผู้ใช้น้า (ตามร่างข้อ 12)
2.13 แบบท้ายร่างกฎกระทรวงนี้ ประกอบด้วย
(1) แบบคาขอจดทะเบียนจัดตั้งองค์กรผู้ใช้น้า
(2) หนังสือสาคัญการจดทะเบียนองค์กรผู้ใช้น้า
(3) หนังสือแจ้งการเลิกองค์กรผู้ใช้น้า
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เอกสารหมายเลข 5

ร่างประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสั่งให้บุคคลซึ่งกักเก็บน้าไว้ ต้องเฉลี่ยน้า
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการอุปโภคบริโภคของประชาชนในพื้นที่ (มาตรา 60 วรรคหนึ่ง)
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ร่าง
ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสั่งให้บุคคลซึ่งกักเก็บน้าไว้ ต้องเฉลี่ยน้าเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
ในการอุปโภคบริโภคของประชาชนในพื้นที่
พ.ศ. ....
โดยที่เป็นการสมควรกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสั่งให้บุคคลซึ่งกักเก็บน้าไว้ ต้องเฉลี่ยน้าเพื่อบรรเทา
ความเดือดร้อนในการอุปโภคบริโภคของประชาชนในพื้นที่ที่เกิดภาวะน้าแล้งอย่างรุนแรง และเพื่อป้องกัน
ปัญหาการแย่งชิงน้าในพื้นที่ที่เกิดภาวะน้าแล้งอย่างรุนแรง
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๖๐ วรรคหนึ่ง แห่ง พระราชบัญ ญัติ ทรัพยากรน้ า
พ.ศ. ๒๕๖๑ นายกรัฐมนตรีออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในประกาศนี้
“แหล่งกักเก็บน้า” หมายความว่า แหล่งน้าที่มีอยู่ไม่ว่าจะเกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือที่มนุษย์สร้างขึ้นมา
เพื่อกักเก็บน้า ซึ่งอยู่ภายในเขตพื้นที่ที่กาหนดให้เป็นเขตภาวะน้าแล้งอย่างรุนแรงหรือภายในเขตลุ่มน้าเดียวกัน
ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์หรืออยู่ในความครอบครองของบุคคลซึ่งกักเก็บน้าไว้
“บุคคลซึ่งกักเก็บน้าไว้” หมายความว่า เจ้าของกรรมสิทธิ์ในน้าหรือผู้ครอบครองน้าในแหล่งกักเก็บน้า
โดยให้หมายความรวมถึงผู้ให้บริการน้าประปาที่มีแหล่งกักเก็บน้าด้วย
“ผู้เดือดร้อน” หมายความว่า ผู้ไ ด้รับความเดือดร้อนจากการเกิดภาวะน้าแล้งอย่างรุนแรงในพื้นที่ที่
กาหนดให้เป็นเขตภาวะน้าแล้งอย่างรุนแรง
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากนายกรัฐมนตรี ให้ปฏิบัติการตามประกาศ
ข้อ ๒ ในกรณีที่เกิดภาวะน้าแล้งอย่างรุนแรงในพื้นที่ที่กาหนดให้เป็นเขตภาวะน้าแล้งอย่างรุนแรงตาม
ประกาศสานักนายกรัฐมนตรีซึ่งออกตามความในมาตรา ๕๘ วรรคหนึ่ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีหน้าที่และ
อานาจสารวจตรวจสอบแหล่งกักเก็บน้า ปริมาณน้าในแหล่งกักเก็บน้า และจานวนผู้เดือดร้อน โดยอาศัยข้อมูล
จากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือเข้าไปในที่ดินของบุคคลซึ่งกักเก็บน้าไว้เพื่อสารวจตรวจสอบแหล่งกักเก็บน้า
และปริมาณน้าในแหล่งกักเก็บน้าโดยต้องดาเนินการเท่าที่จาเป็น ทั้งนี้ เพื่อทราบจานวนแหล่งกักเก็บน้าและ
ปริมาณน้าโดยประมาณที่จะนามาพิจารณาสั่งเฉลี่ยน้าให้แก่ผู้เดือดร้อน
ข้อ ๓ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ทราบข้อมูลตามข้อ ๒ แล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดทาบัญ ชีเพื่อการ
เฉลี่ยน้าขึ้น โดยอย่างน้อยต้องมีสาระสาคัญเกี่ยวกับจานวนและรายชื่อของบุคคลซึ่งกักเก็บน้าไว้ แหล่งกักเก็บ
น้าและปริมาณน้าโดยประมาณในแต่ละแหล่งของบุคคลนั้น เพื่อประโยชน์ในการสั่ง ให้บุคคลซึ่งกักเก็บน้าไว้ที่มี
น้าเพียงพอที่จะนามาเฉลี่ยให้แก่ผู้เดือดร้อนต้องเฉลี่ยน้าให้แก่ผู้เดือดร้อนในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ ให้
พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาการเฉลี่ยน้าให้สอดคล้องกับแผนจัด การน้าที่กักเก็บไว้เมื่อเกิดภาวะน้าแล้ง ตาม
มาตรา ๔๗(๕) ก่อน แล้วจึงพิจารณาการเฉลี่ยน้าจากแหล่งกักเก็บน้าอื่นต่อไป โดยต้องพิจารณาเฉลี่ยน้าให้ได้ ใน
อัตราส่วนที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการดารงชีพของผู้เดือดร้อนในช่วงที่เกิดภาวะน้าแล้งอย่างรุนแรงด้วย
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ข้อ ๔ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ มีอานาจสั่ง ให้บุคคลซึ่ง กักเก็บน้าไว้ต้องเฉลี่ยน้าให้แก่ผู้เดือดร้อนตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในข้อ ๓ โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ ต้องคานึง ถึง วิธีการสูบน้าหรือ ลาเลียงน้าจากแหล่ง
กักเก็บน้า การบรรจุน้า หรือการขนส่งและระยะทางในการขนส่ง เพื่อการนาน้าไปใช้อุ ปโภคบริโภคด้วยวิธีการ
ที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ด้วย และต้องดาเนินการให้เกิดการสูญเสียน้าและผลกระทบต่อคุณภาพน้าน้อยที่สุด
ทั้งนี้ เมื่อบุคคลซึ่งกักเก็บน้าไว้ได้ทาการเฉลี่ยน้าแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่บันทึกการเฉลี่ยน้าโดยระบุวัน เวลา
และสถานที่ที่ทาการเฉลี่ยน้าและปริมาณน้าที่มีการเฉลี่ยในแต่ละครั้งอย่างชัดเจน รวมถึงแหล่งที่มาของน้าและ
ที่ตั้ง ของแหล่งน้าด้วย เพื่อประโยชน์ในการพิจารณากาหนดค่าทดแทน และให้บุคคลซึ่งกักเก็บน้าไว้รับรอง
บันทึกดังกล่าวพร้อมทั้งขอรับค่าทดแทนจากการที่ต้องสูญเสียน้ามาพร้อมกันด้วย
การออกคาสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้ทาเป็นหนังสือระบุรายละเอียดและเหตุผลในการ
ออกคาสั่ง อย่างชัดเจน เพื่อให้บุคคลซึ่งกักเก็บน้าไว้ปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องและทราบถึง สิทธิที่จะได้รับ
ค่าทดแทนจากการที่ต้องสูญเสียน้าที่กักเก็บไว้ด้วย
ข้อ ๕ การสั่งให้เฉลี่ยน้าตามประกาศนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่อาจสั่งให้ บุคคลซึ่งกักเก็บน้าไว้ต้องเฉลี่ยน้า
ให้แก่หน่วยงานของรัฐดังต่อไปนี้ เพื่อประโยชน์ในการนาน้าในแหล่งกักเก็บน้ามาผลิตเป็นน้าประปาก็ได้
(๑) การประปานครหลวงหรื อ การประปาส่ ว นภูมิ ภ าค (แล้ ว แต่ ก รณี ) เพื่ อ น าน้ านั้ น มาผลิ ต เป็ น
น้าประปาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการอุปโภคบริโภคของประชาชนในพื้นที่ที่เกิดภาวะน้าแล้งอย่างรุนแรง
ในเขตพื้นที่ให้บริการน้าประปา
(๒) หน่วยงานของรัฐอื่ นที่ได้ รับมอบหมาย เพื่อ นาน้านั้นมาผลิตเป็ นน้าประปาเพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนในการอุปโภคบริโภคของประชาชนในพื้ นที่ที่เกิดภาวะน้าแล้ง อย่างรุนแรง นอกเขตพื้นที่ให้บริการ
น้าประปา
ในการนี้ ให้หน่วยงานของรัฐตามวรรคหนึ่ง เป็น หน่วยงานผู้รับผิดชอบในการจ่ายค่าทดแทนให้แก่
บุคคลซึ่งกักเก็บน้าไว้ที่ต้องสูญเสียน้าที่กักเก็บไว้ และให้มีสิทธิได้รับประโยชน์จากการให้บริการน้าประปาตาม
อัตราที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการนั้น หรือตามอัตราที่คณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติกาหนด
ข้อ ๖ การเฉลี่ยน้าตามหลัก เกณฑ์และวิธีก ารที่กาหนดไว้ในประกาศนี้ ให้มีระยะเวลาดาเนินการ
จนกว่ าจะมี การประกาศยกเลิกเขตภาวะน้ าแล้ ง อย่ างรุน แรงในพื้ นที่นั้น หรื อ มีก ารเปลี่ยนแปลงประกาศ
ดังกล่าว
ข้อ ๗ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศยกเลิกหรือ
เปลี่ยนแปลง
ประกาศ ณ วันที่
นายกรัฐมนตรี
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พ.ศ. ....

บันทึกวิเคราะห์สรุป
สาระสาคัญของร่างประกาศสานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสั่งให้บุคคลซึ่งกักเก็บนาไว้ ต้องเฉลี่ยนาเพือ่ บรรเทาความเดือดร้อน
ในการอุปโภคบริโภคของประชาชนในพืนที่
พ.ศ. ....
1. หลักการและเหตุผล
โดยที่มาตรา 60 วรรคหนึ่ง แห่ง พระราชบั ญ ญัติ ทรัพยากรน้า พ.ศ. 2561 บัญญัติให้มีการกาหนด
หลักการและวิธีการเพื่อสั่งให้บุคคลซึ่งกักเก็บน้าไว้ ต้องเฉลี่ยน้าเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการอุปโภคบริโภค
ของประชาชน ในกรณีที่มีการประกาศเขตภาวะน้าแล้งอย่างรุนแรง จึงจาเป็นต้องออกประกาศฉบับนี้
2. สาระสาคัญ
2.2 กาหนดบทนิยาม (ร่างข้อ 1)
กาหนดบทนิยามศัพท์ คาว่า “แหล่ง กักเก็บน้า” “บุคคลซึ่ง กักเก็บน้าไว้ ” “ผู้เดือดร้อน” และคาว่า
“พนักงานเจ้าหน้าที่” ขึ้นใช้บังคับ เพื่อให้เกิดความชัดเจนว่าจะนาน้ามาจากแหล่งใดบ้าง ผู้ใดถือเป็นผู้ได้รับ
ความเดือดร้อน และผู้ใดถือเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีอานาจสั่งให้เฉลี่ยน้าตามประกาศฉบับนี้
2.2 อานาจในการสารวจแหล่งกักเก็บน้าและปริมาณน้า (ร่างข้อ 2)
เมื่อมีการประกาศกาหนดเขตภาวะน้าแล้งอย่างรุนแรงตามมาตรา 58 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
ทรัพยากรน้า พ.ศ. 2561 พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้มีอานาจสั่งให้เฉลี่ยน้าตามประกาศนี้ มีหน้าที่และ
อานาจสารวจตรวจสอบแหล่งกักเก็บน้า ปริมาณน้าในแหล่งกักเก็บน้า และจานวนผู้ได้รับความเดือดร้อน รวมถึงมี
หน้าที่และอานาจเข้าไปในที่ดินของบุคคลซึ่งกักเก็บน้าไว้เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น เพื่อเป็นข้อมูลในการ
พิจารณาสั่งเฉลี่ยน้าให้แก่ผู้เดือดร้อน
2.3 การทาบัญชีเพื่อการเฉลี่ยน้า (ร่างข้อ 3)
เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ข้อมูลเพื่อการเฉลี่ยน้าแล้ว ให้จัดทาบัญชีเพื่อการเฉลี่ยน้าขึ้นมา โดยอย่างน้อย
ต้องมีสาระสาคัญ คือ จานวนและรายชื่อผู้ซึ่งกักเก็บน้าไว้ แหล่งกักเก็บน้าและปริมาณน้า และการเฉลี่ยน้าต้อง
สอดคล้องกับแผนการจัดการน้าที่กักเก็บไว้เมื่อเกิดภาวะน้าแล้ง ก่อน แล้วจึงพิจารณาเฉลี่ยน้าจากแหล่งอื่น
ต่อไป
2.4 ข้อพิจารณาในการเฉลี่ยน้าและการเก็บข้อมูลเพื่อกาหนดค่าทดแทน (ร่างข้อ 4)
2.4.1 ในการพิจารณาเฉลี่ยน้า ให้พนักงานเจ้าหน้าที่พึงคานึงถึงวิธีการสูบน้าหรือลาเลียงน้าจาก
แหล่งกักเก็บน้า การบรรจุน้า หรือการขนส่งและระยะทางในการขนส่ง เพื่อการนาน้าไปใช้อุปโภคบริโภคด้วย
วิธีการที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ด้วย และต้องดาเนินการให้เกิดการสูญเสียน้าและผลกระทบต่อคุณภาพน้าน้อย
ที่สุด
2.4.1 พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกการเฉลี่ยน้าโดยระบุวัน เวลา และสถานที่ที่ทาการเฉลี่ยน้า
และปริมาณน้าที่มีการเฉลี่ยในแต่ละครั้ง และแหล่ง ที่มาของน้าและที่ตั้ง ของแหล่ง น้า เพื่อประโยชน์ในการ
พิจารณากาหนดค่าทดแทน และให้บุคคลซึ่งกักเก็บน้าไว้รับรองบันทึกดังกล่าวและขอรับค่าทดแทนจากการที่
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ต้องสูญ เสียน้ามาพร้อมกัน ด้วย เพื่อเกิดความชัดเจนในการขอรับค่าทดแทนและหลีกเลี่ยงข้อโต้แย้ง ที่อาจ
เกิดขึ้น
2.4.3 การออกคาสั่ง ของพนัก งานเจ้า หน้า ที่ ให้ทาเป็น หนัง สือ ระบุร ายละเอีย ดและเหตุผ ล
ในการออกคาสั่งอย่างชัดเจน เพื่อให้บุคคลซึ่งกักเก็บน้าไว้ปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องและทราบถึงสิทธิที่จะได้รั บ
ค่าทดแทนจากการที่ต้องสูญเสียน้าที่กักเก็บไว้
2.5 หน่วยงานของรัฐที่อาจได้รับการเฉลี่ยน้า (ร่างข้อ 5)
รัฐวิสาหกิจที่มีขอบวัตถุประสงค์ในการให้บริการน้าประปาแก่ประชาชน ได้แก่ การประปานครหลวง
หรือการประปาส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่มีภารกิจในการให้บริการน้าประปาแก่ประชาชน อาจได้รับ
การเฉลี่ยน้าเพื่อนาน้านั้นมาผลิตเป็นน้าประปาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการอุปโภคบริโภคของประชาชน
ในพื้นที่ที่เกิดภาวะน้าแล้งอย่างรุนแรงได้ โดยให้หน่วยงานของรัฐดังกล่าวมีหน้าที่จ่ายค่าทดแทนให้แก่บุคคลซึ่ง
กักเก็บน้าไว้ที่ต้อ งสูญเสียน้าที่กักเก็บไว้ ตามอัตราที่กาหนดไว้ในกฎหมายซึ่ง กาหนดขอบวัตถุประสงค์หรือ
ภารกิจของหน่วยงานของรัฐนั้นได้กาหนดไว้ หรือตามอัตราที่คณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติกาหนด
2.6 ระยะเวลาการเฉลี่ยน้า (ร่างข้อ 6)
การสั่งให้เฉลี่ยน้าตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้ในประกาศนี้ ให้มีระยะเวลาดาเนินการจนกว่า
จะมีการออกประกาศยกเลิกเขตภาวะน้าแล้งอย่างรุนแรงในพื้นที่นั้น หรือมีการเปลี่ยนแปลงประกาศดังกล่าว
ซึ่งมีผลทาให้ไม่ต้องมีการเฉลี่ยน้าอีกต่อไป
2.7 วันใช้บังคับ (ร่างข้อ 7)
ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป จนกว่าจะมีการออกประกาศยกเลิก
ประกาศฉบับนี้ หรือเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการใช้บังคับตามประกาศฉบับนี้
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เอกสารหมายเลข 6

ร่างกฎกระทรวง กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกาหนดค่าทดแทนแก่บุคคลซึ่งกักเก็บน้าไว้ ต้องสูญเสียน้า
ที่กักเก็บไว้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการอุปโภคบริโภคของประชาชนในพื้นที่ (มาตรา 60 วรรคสอง)
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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกาหนดค่าทดแทน
แก่บุคคลซึ่งกักเก็บน้าไว้ ต้องสูญเสียน้าที่กักเก็บไว้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
ในการอุปโภคบริโภคของประชาชนในพื้นที่
พ.ศ. ….
หลักการ
กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกาหนดค่าทดแทนแก่บุคคลซึ่งกักเก็บน้าไว้ ที่ต้องสูญเสียน้าที่กักเก็บไว้เพื่อ
บรรเทาความเดือดร้อนในการอุปโภคบริโภคของประชาชนในพื้นที่ที่เกิดภาวะน้าแล้งอย่างรุนแรง
เหตุผล
โดยที่มาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติทรัพยากรน้า พ.ศ. ๒๕๖๑ บัญญัติให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจ
สั่งให้บุคคลซึ่งกักเก็บน้าไว้ต้องเฉลี่ยน้าเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการอุปโภคบริโภคของประชาชนในพื้นที่ ที่
เกิดภาวะน้าแล้งอย่างรุนแรง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่นายกรัฐมนตรีประกาศกาหนด ในกรณีเช่นว่านี้ใ ห้
ผู้กักเก็บน้าดังกล่าวมีสิ ทธิได้รับค่า ทดแทนจากการที่ต้องสู ญ เสียน้าที่กั กเก็บไว้ โดยหลักเกณฑ์และวิธีการ
กาหนดค่าทดแทน ให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง เพื่อเป็นการชดใช้และเยียวยาให้แก่ผู้ที่ต้องสูญเสีย
น้าที่กักเก็บไว้ และเพื่อป้องกันปัญหาการแย่งชิงน้าในพื้นที่ที่เกิดภาวะน้าแล้งอย่างรุนแรง ทั้งนี้ การจ่ายค่ า
ทดแทนดังกล่าวให้คานึงถึงความเสียหายตามความเป็นจริงและความเป็นธรรม จึงจาเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
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ร่าง
กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
กาหนดค่าทดแทนแก่บุคคลซึ่งกักเก็บน้าไว้ ต้องสูญเสียน้าที่กักเก็บไว้
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการอุปโภคบริโภคของประชาชนในพื้นที่
พ.ศ. ....
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๖๐ วรรคสอง แห่ง พระราชบัญ ญัติทรัพยากรน้า
พ.ศ. ๒๕๖๑ นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้
“แหล่งกักเก็บน้า” หมายความว่า แหล่งน้าที่มีอยู่ไม่ว่าจะเกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือที่มนุษย์สร้างขึ้นมา
เพื่อกักเก็บน้า ซึ่งอยู่ภายในเขตพื้นที่ที่กาหนดให้เป็นเขตภาวะน้าแล้งอย่างรุนแรงหรือภายในเขตลุ่มน้าเดียวกัน
ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์หรืออยู่ในความครอบครองของบุคคลซึ่งกักเก็บน้าไว้
“บุคคลซึ่งกักเก็บน้าไว้” หมายความว่า เจ้าของกรรมสิทธิ์ในน้าหรือผู้ครอบครองน้าในแหล่งกักเก็บน้า
โดยให้หมายความรวมถึงผู้ให้บริการน้าประปาที่มีแหล่งกักเก็บน้าด้วย
“ผู้สูญเสียน้า” หมายความว่า บุคคลซึ่งกักเก็บน้าไว้ที่ต้องสูญเสียน้าที่กักเก็บไว้ตามคาสั่งของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ที่สั่งให้ต้องเฉลี่ยน้าเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการอุปโภคบริโภคของประชาชนในพื้ นที่ที่เกิดภาวะ
น้าแล้งอย่างรุนแรง
“ค่าทดแทน” หมายความว่า เงินค่าทดแทนความสูญเสียหรือความเสียหายที่จ่ายให้แก่ผู้สูญเสียน้า
“หน่วยงานผู้รับผิดชอบ” หมายความว่า หน่วยงานต้นสังกัดของพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือ หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบในการจ่ายค่าทดแทนให้แก่บุคคลซึ่งกักเก็บน้าไว้ที่ต้องสูญ เสียน้าที่กักเก็บไว้ ตามประกาศสานัก
นายกรัฐมนตรีซึ่งออกตามความในมาตรา ๖๐ วรรคหนึ่ง
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการพิจารณากาหนดค่าทดแทนแก่ผู้สูญเสียน้า
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากนายกรัฐมนตรี ให้ปฏิบัติการตามประกาศ
สานักนายกรัฐมนตรีซึ่งออกตามความในมาตรา ๖๐ วรรคหนึ่ง ในกรณีที่เกิดภาวะน้าแล้งอย่างรุนแรง
ข้อ ๒ เมื่อได้มีประกาศยกเลิกเขตภาวะน้าแล้งอย่างรุนแรงในพื้นที่ที่ไ ด้มีการเฉลี่ยน้าแล้ว ให้มีการ
ตรวจสอบปริมาณน้าที่ผู้สูญเสียน้าต้องสูญเสียไปเพื่อการกาหนดค่าทดแทนตามกฎกระทรวงนี้โดยไม่ชักช้า
โดยให้พนักงานเจ้าหน้าที่และผู้สูญเสียน้าร่วมกันตรวจสอบจากบันทึกการเฉลี่ยน้าที่มีการรับรองและขอรับค่า
ทดแทนจากการที่ต้องสูญเสียน้า ตามที่ไ ด้ดาเนินการตามประกาศสานั กนายกรัฐมนตรี ซึ่งออกตามความใน
มาตรา ๖๐ วรรคหนึ่ง
ข้อ ๓ เมื่อทราบปริมาณน้าและการขอรับค่าทดแทนตามที่ได้ดาเนินการตามข้อ ๒ แล้ว ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่รายงานต่อเลขาธิการสานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้ดาเนินการตามข้อ ๒
แล้วเสร็จ เพื่อให้เลขาธิการสานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติหรือผู้ที่เลขาธิการสานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติ
มอบหมายแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งโดยไม่ชักช้า เพื่อพิจารณากาหนดค่าทดแทนให้แก่ผู้สูญเสียน้า
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คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งให้มีจานวนไม่น้อยกว่าห้าคน โดยให้แต่งตั้งจากข้าราชการหรือเจ้าพนักงาน
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยทรัพยากรน้า
หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผู้รับผิดชอบซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่ที่ได้มีการเฉลี่ยน้า ผู้แทนจากภาคเอกชนที่มี
ภูมิลาเนาอยู่ในพื้นที่ที่ได้มีการเฉลี่ยน้า โดยจานวนนี้ให้มีสัดส่วนจากภาครัฐและภาคเอกชนเท่ากัน และให้เลือก
กันเองคนหนึ่งทาหน้าที่ประธานกรรมการ และให้ข้าราชการสานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติหรือข้าราชการ
สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติภาค แล้วแต่กรณี ซึ่งดารงตาแหน่งตั้งแต่ระดับชานาญการขึ้นไป จานวนหนึ่งคน
เป็นกรรมการและเลขานุการ ทั้งนี้ กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งต้องไม่มีส่วนได้เสียในเรื่องดังกล่าว
การรายงานตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามแบบที่เลขาธิการสานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติกาหนด
ข้อ ๔ ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ และอานาจพิจารณากาหนดค่าทดแทนให้ แก่ผู้สูญ เสียน้า โดยต้อง
ด าเนิ น การตามหน้ า ที่ แ ละอ านาจให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในก าหนดเก้ า สิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่ ไ ด้ รั บ แต่ ง ตั้ ง และให้
คณะกรรมการมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้สูญเสียน้าทราบด้วย โดยส่งทางไปรษณีย์ตอบรับ และให้แจ้ง
ด้วยว่า ให้ม ารับ เงิ น ค่า ทดแทนต่ อหน่วยงานผู้รับ ผิ ด ชอบภายในระยะเวลาที่ กาหนด แต่ ต้องแจ้ง ให้ท ราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหกสิบวัน หากไม่ติดต่อรับเงิน ค่าทดแทนภายในกาหนดระยะเวลาดังกล่าวจะดาเนินการ
วางเงินค่าทดแทนต่อศาลหรือสานักงานวางทรัพย์ หรือฝากไว้กับธนาคารออมสิน
ในการปฏิบัติตามหน้าที่และอานาจตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการอาจเชิญพนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้สูญเสียน้า
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลอื่นใดมาแสดงความคิดเห็น ชี้แจง หรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อประกอบการพิจารณาได้
ข้อ ๕ ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้ งหมด
จึงจะเป็นองค์ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุม
เลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งขึ้นทาหน้าที่แทน
มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการที่ไม่เห็นด้วยกับมติที่ประชุมอาจทาความเห็นแย้งมติที่ประชุม
รวมไว้ในความเห็นของคณะกรรมการ
ข้อ ๖ ผู้สูญเสียน้ามีสิทธิได้รับค่าทดแทนตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
หลักเกณฑ์การกาหนดค่าทดแทน ประกอบด้วยสองส่วน คือ
(๑) ค่าทดแทนขั้นต้น ให้พิจารณาจากต้นทุนการได้มาซึ่งน้า ดังนี้
(ก) แหล่ ง ที่ ม าของน้ า เช่ น น้ าดิ บ ที่ เ ก็ บ จากแม่ น้ าล าคลอง น้ าฝนที่ กั ก เก็ บ ไว้ ใ นช่ ว งฤดู ฝ น
น้าชลประทาน น้าบาดาล หรือน้าประปาที่กักเก็บไว้
(ข) ที่ ตั้ง ของแหล่ง น้า เช่น ตั้ง อยู่ ในหรื อนอกเขตชลประทาน ตั้ง อยู่ ในพื้น ที่ เขตวิ กฤตการณ์
น้าบาดาล ตั้งอยู่ในพื้นที่มีน้าประปา
(๒) ค่าขาดประโยชน์ของการไม่ได้ใช้น้า เพื่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ หรือวิถีชีวิตประจาวัน
หลักเกณฑ์การกาหนดค่าทดแทนตาม (๑) และ (๒) ใช้เพื่อประโยชน์ในการกาหนดคุณลักษณะของ
ผู้สูญเสียน้าและการรับรู้ต้นทุนการได้มาซึ่งน้าของผู้สูญเสียน้า
ข้อ ๗ การก าหนดค่ า ทดแทน ให้ค ณะกรรมการพิ จ ารณาก าหนดค่า ทดแทนจากเงิ น ที่ค านวณได้
ดังต่อไปนี้
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(๑) การกาหนดค่าทดแทนขั้นต้น ให้กาหนดในอัตราการจ่ายค่าน้าตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย
การชลประทานหลวง กฎหมายว่าด้วยน้าบาดาล กฎหมายว่าด้วยการประปานครหลวง หรือกฎหมายว่าด้วย
การประปาส่วนภูมิภาค ตามแหล่งที่มาของน้าและที่ตั้งของแหล่งน้า ณ เวลาที่ได้มีการเฉลี่ยน้า หรือตามอัตราที่
คณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติกาหนด
(๒) การกาหนดค่าขาดประโยชน์ของการไม่ได้ใช้น้า (ถ้ามี) ให้กาหนดในอัตราที่คานวณได้ตามความ
เป็นจริงและเป็นธรรม
ข้อ ๘ ในกรณีที่ผู้สูญเสียน้าเห็นว่าตนได้รับความสูญเสียหรือความเสียหายเกินกว่าที่คานวณได้ตามข้อ ๗
ให้ยื่นคาขอรับค่าทดแทนเพิ่มเติมพร้อมทั้ง แสดงเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอต่อคณะกรรมการ
ภายในก าหนดสิบ ห้า วัน นั บแต่ วันที่ ได้ รั บแจ้ง ผลการพิจ ารณาของคณะกรรมการ โดยค าขอรับค่ าทดแทน
เพิ่มเติมให้เป็นไปตามแบบที่เลขาธิการสานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติกาหนด
เมื่อได้พิจารณาคาขอรับค่าทดแทนเพิ่มเติมและเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอดังกล่าวแล้ว
ให้คณะกรรมการมีคาวินิจฉัยเป็นหนังสือกาหนดค่าทดแทนเพิ่มเติมให้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน หรือปฏิเสธการ
กาหนดค่าทดแทนเพิ่มเติมทั้งหมดก็ได้ โดยในคาวินิจฉัยนั้นจะต้องจัดให้มีเหตุผล ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุน
ในการใช้ ดุ ลพิ นิ จ โดยถ้ า เป็ น กรณี มี ค าวิ นิ จ ฉั ย ให้ ก าหนดค่ า ทดแทนเพิ่ ม เติ ม ให้ ทั้ ง หมดหรื อ แต่ บ างส่ ว น
ในคาวินิจฉัยจะต้องระบุถึงจานวนเงินที่ชัดเจนและวิธีการคานวณจานวนเงินดังกล่าวด้วย
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการพิจารณาคาขอรับค่าทดแทนเพิ่มเติมให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้
รับคาขอรับค่าทดแทนเพิ่มเติม และให้นาความในข้อ ๔ มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม
ข้อ ๙ การพิจารณากาหนดค่าทดแทนเพิ่มเติมตามข้อ ๘ ให้คณะกรรมการพิจารณาจากการบรรเทา
ความสูญเสียหรือความเสียหายที่ผู้สูญเสียน้าได้ดาเนินการหรือพยายามดาเนินการไปแล้วโดยมีค่าใช้จ่าย หรือ
เหตุปัจจัยอื่นที่คณะกรรมการเห็นสมควร เช่น ขนาดและลักษณะของความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่
ผู้สูญ เสียน้า ค่าใช้จ่ายในการบาบัดน้าเพื่อให้นาน้าหมุนเวียนกลับมาใช้ไ ด้อีก ค่าใช้จ่ายอื่นนอกเหนือจาก
ค่าขาดประโยชน์ของการไม่ได้ใช้น้า
ข้อ ๑๐ การจ่ายค่าทดแทนตามกฎกระทรวงนี้ ให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบจ่ายค่าทดแทนให้แก่ผู้สูญเสียน้า
โดยให้ใช้เงินจากงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น ทั้งนี้
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ในการขอรับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือ
จาเป็นตามวรรคหนึ่ง ให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบดาเนินการโดยขอทาความตกลงกับสานักงบประมาณโดยตรง
ให้ไว้ ณ วันที่

พ.ศ. ....
นายกรัฐมนตรี
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บันทึกวิเคราะห์สรุป
สาระสาคัญของร่างกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกาหนดค่าทดแทนแก่บุคคลซึ่งกักเก็บนาไว้
ต้องสูญเสียนาที่กักเก็บไว้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการอุปโภคบริโภคของประชาชนในพืนที่
พ.ศ. ....
1. หลักการและเหตุผล
โดยที่มาตรา 60 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติทรัพยากรน้า พ.ศ. 2561 บัญญัติให้มีการกาหนดค่า
ทดแทนให้แ ก่ผู ้ กัก เก็บ น้าไว้ซึ ่ง ต้อ งสูญ เสีย น้ าเพื่อ บรรเทาความเดือ ดร้อ นในการอุป โภคบริโ ภค ของ
ประชาชนในกรณีที่มีการประกาศเขตภาวะน้าแล้ง อย่างรุนแรง ตามความเป็นจริง และความเป็นธรรม จึง
จาเป็นต้องออกกฎกระทรวงฉบับนี้
2. สาระสาคัญ
2.1 กาหนดบทนิยาม (ร่างข้อ 1)
กาหนดบทนิยามศัพท์ คาว่า “แหล่งกักเก็บน้า” “บุคคลซึ่งกักเก็บน้าไว้” “ผู้สูญเสียน้า” “ค่าทดแทน”
“หน่วยงานผู้รับ ผิดชอบ” “คณะกรรมการ” และคาว่ า “พนักงานเจ้าหน้าที่ ” ขึ้นใช้บั ง คับ เพื่อยึด โยงกั บ
ประกาศสานักนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการสั่งให้บุคคลซึ่งกักเก็บน้าไว้ต้องเฉลี่ยน้าเพื่อ บรรเทา
ความเดือดร้อนในการอุปโภคบริโภคของประชาชน และเพื่อให้เกิดความชัดเจนว่าผู้ใดเป็นผู้สูญเสียน้าซึ่งมีสิทธิ
ได้รับค่าทดแทน และหน่วยงานใดเป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการจ่ายค่าทดแทน
2.2 การตรวจสอบปริมาณน้าที่ได้เฉลี่ย เพื่อกาหนดค่าทดแทน (ร่างข้อ 2)
เมื่อมีการประกาศยกเลิกเขตภาวะน้าแล้งอย่างรุนแรง พนักงานเจ้าหน้าที่และผู้สูญเสียน้าต้องร่วมกัน
ตรวจสอบปริมาณน้าที่ผู้สูญเสียน้าต้องสูญ เสียไปเพื่อการกาหนดค่าทดแทนโดยไม่ชักช้า โดยพิจารณาจาก
บันทึกการเฉลี่ยน้า
2.3 การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากาหนดค่าทดแทน (ร่างข้อ 3)
พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องรายงานข้อมูลปริมาณน้าและการขอรับค่าทดแทนแก่เลขาธิการสานักงาน
ทรัพยากรน้าแห่งชาติภายในเจ็ดวันนับแต่ไ ด้ดาเนินการตรวจสอบปริมาณน้าที่ไ ด้มีการเฉลี่ยแล้วเสร็จ และ
ให้เลขาธิการสานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติแต่ งตั้งคณะกรรมการพิจารณากาหนดค่าทดแทนการสูญเสียน้า
โดยไม่ช ัก ช้า โดยให้อ งค์ป ระกอบของคณะกรรมการมาจากเจ้า หน้า ที ่ภ าครัฐ ในส่ว นที ่เ กี ่ย วข้อ งและ
ภาคเอกชนในสัดส่ว นที่เท่า กัน และให้ข้าราชการสานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติหรือ ข้าราชการสานักงาน
ทรัพยากรน้าแห่งชาติภาค แล้วแต่กรณี จานวนหนึ่งคน เป็นกรรมการและเลขานุการ
2.4 หน้าที่และอานาจของคณะกรรมการ (ร่างข้อ 4)
2.4.1 คณะกรรมการพิจารณากาหนดค่าทดแทน ต้องพิจารณาดาเนินการกาหนดค่าทดแทน
ให้แก่ผู้สูญเสียน้าให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง และต้องแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้สูญเสียน้า
ทราบด้วย พร้อมทั้งแจ้งให้ทราบถึงกาหนดเวลาในการมาติดต่อรับเงินค่าทดแทนต่อหน่วยงานผู้รับผิดชอบ
แต่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหกสิบวัน หากไม่ติดต่อรับเงิน ค่าทดแทนภายในกาหนดระยะเวลา
ดังกล่าวจะดาเนินการวางเงินค่าทดแทนต่อศาลหรือสานักงานวางทรัพย์ หรือฝากไว้กับธนาคารออมสิน
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2.4.2 ในการพิจารณากาหนดค่าทดแทนให้แก่ ผู้สูญ เสีย น้า คณะกรรมการอาจเชิญ พนัก งาน
เจ้าหน้าที่ ผู้สูญเสียน้า เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลอื่นใดมาแสดงความคิดเห็น ชี้แจง หรือให้ส่งเอกสาร
หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาได้
2.5 องค์ประชุมและมติที่ประชุม (ร่างข้อ 5)
องค์ประชุมให้ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมด และมติที่ประชุม
ให้ถือเสียงข้างมาก ส่วนกรรมการที่ไม่เห็ นด้วยกับมติที่ประชุม อาจทาความเห็นแย้ง มติที่ประชุมรวมไว้ใ น
ความเห็นของคณะกรรมการได้
2.6 หลักเกณฑ์การกาหนดค่าทดแทน (ร่างข้อ 6 และร่างข้อ 7)
2.6.1 การกาหนดค่าทดแทนต้องพิจารณาจากต้นทุนการได้มาซึ่งน้าโดยพิจารณาจากแหล่งที่มา
ของน้าและที่ตั้งของแหล่งน้า (ค่าทดแทนขั้นต้น ) และค่าขาดประโยชน์ของการไม่ไ ด้ใช้น้าเพื่อกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ หรือวิถีชีวิตประจาวัน
2.6.2 คณะกรรมการพิจ ารณาก าหนดค่ าทดแทนต้ องพิจ ารณาก าหนดค่ าทดแทนขั้ นต้ นโดย
พิจารณาจากอัตราการจ่ายค่าน้าที่กาหนดไว้ในกฎหมายเฉพาะ หรือตามอัตราที่คณะกรรมการทรัพยากรน้า
แห่งชาติกาหนด และให้พิจารณากาหนดค่าขาดประโยชน์ของการไม่ได้ใช้น้าตามความเป็นจริงและเป็นธรรม
2.7 การขอรับค่าทดแทนเพิ่มเติมและการพิจารณากาหนดค่าทดแทนเพิ่มเติม (ร่างข้อ 8 และร่างข้อ 9)
2.7. หากผู้สูญเสียน้าเห็นว่าตนได้รับความสูญ เสียหรือความเสียหายเกินกว่าที่คณะกรรมการ
พิจารณากาหนดค่าทดแทนคานวณได้ บุคคลดังกล่าวอาจยื่นคาขอรับค่าทดแทนเพิ่ มเติมพร้อมทั้งแสดงเอกสาร
หลักฐานประกอบการยื่นคาขอต่อคณะกรรมการภายในกาหนดสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รั บแจ้งผลการพิจารณา
ของคณะกรรมการ ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณากาหนดค่าทดแทนต้องพิจารณาคาขอรับค่าทดแทนเพิ่มเติมให้
แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคาขอรับค่า ทดแทนเพิ่มเติม โดยอาจพิจารณากาหนดค่าทดแทน
เพิ่มเติมให้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน หรือปฏิเสธการกาหนดค่าทดแทนเพิ่มเติมทั้งหมดก็ได้
2.7.2 การพิจารณากาหนดค่าทดแทนเพิ่มเติม ให้คณะกรรมการพิจารณาจากการบรรเทาความ
สูญเสียหรือความเสียหายที่ ผู้สูญเสียน้าได้ดาเนินการหรือพยายามดาเนินการไปแล้วโดยมีค่าใช้จ่าย หรือเหตุ
ปัจจัยอื่นที่คณะกรรมการเห็นสมควร เช่น ขนาดและลักษณะของความสูญ เสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น
แก่ผู้สูญเสียน้า ค่าใช้จ่ายในการบาบัดน้าเพื่อให้นาน้าหมุนเวียนกลับมาใช้ได้อีก
2.8 ที่มาของเงินค่าทดแทน (ร่างข้อ 10)
ค่าทดแทนตามกฎกระทรวงนี้ให้ใช้เงินจากงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบกลาง รายการเงินสารอง
จ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ โดยให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการโดยขอทาความตกลงกับสานักงบประมาณโดยตรง
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เอกสารหมายเลข 7

ร่างกฎกระทรวง กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกาหนดค่าทดแทนการใช้ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้าง และชดเชย
ความเสียหายแก่ทรัพย์สินของเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างจากการใช้ที่ดินหรือ
สิ่งก่อสร้างเพื่อการป้องกันและแก้ไขภาวะน้าแล้งและภาวะน้าท่วม (มาตรา 67 วรรคสาม)
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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
กาหนดค่าทดแทนการใช้ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้าง และชดเชยความเสียหายแก่ทรัพย์สิน
ของเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างจากการใช้ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้าง
เพื่อการป้องกันและแก้ไขภาวะน้าแล้งและภาวะน้าท่วม
พ.ศ. ….
หลักการ
กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกาหนดค่าทดแทนการใช้ที่ดินหรือสิ่ งก่อสร้าง และชดเชยความเสียหาย
แก่ทรัพย์สินของเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างจากการใช้ที่ดินหรือสิ่งก่อ สร้าง เพื่อการป้องกัน
และแก้ไขภาวะน้าแล้งและภาวะน้าท่วม
เหตุผล
โดยที่มาตรา ๖๗ แห่งพระราชบัญญัติทรัพยากรน้า พ.ศ. ๒๕๖๑ บัญญัติให้ในกรณีที่มีความจาเป็นเพื่อ
ประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขภาวะน้าแล้งและภาวะน้าท่วม พนักงานเจ้าหน้าที่อาจใช้ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้าง
ของบุคคลใดๆ เพื่อก่อสร้าง วางสิ่งของ สูบน้า หรือระบายน้าผ่านหรือเข้าไปในที่ดิน หรือติดตั้ งอุปกรณ์ใดๆ ได้
โดยในการใช้ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างเพื่อดาเนินการดังกล่าว ให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบกาหนดค่าทดแทนการใช้
ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างตามความจาเป็นแก่กรณี และในกรณีที่
เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างจากการใช้ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้าง
นั้น ให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้น ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่กาหนดในกฎกระทรวงที่ออกโดยนายกรัฐมนตรี ดัง นั้น เพื่อเป็นการลดผลกระทบที่เกิดขึ้นแก่ เจ้าของหรือ
ผู้ครอบครองที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างซึ่งขาดประโยชน์จากการใช้ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างหรือ ได้รับความเสียหายแก่
ทรัพย์สิน อันเนื่องมาจากการใช้ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างดังกล่าว จึงจาเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

64

ร่าง
กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกาหนดค่าทดแทนการใช้ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้าง
และชดเชยความเสียหายแก่ทรัพย์สินของเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินหรือสิ่งก่อสร้าง
จากการใช้ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างเพื่อการป้องกันและแก้ไขภาวะน้าแล้งและภาวะน้าท่วม
พ.ศ. ....
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๖๗ วรรคสาม แห่ ง พระราชบัญ ญั ติทรัพยากรน้ า
พ.ศ. ๒๕๖๑ นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้
“ผู้เสียหาย” หมายความว่า เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินหรือสิ่ง ก่อสร้างซึ่ง มีสิทธิได้รับค่าทดแทน
หรือค่าชดเชยความเสียหาย อันเนื่องมาจากการเข้าใช้ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างของพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อป้องกัน
หรือแก้ไขภาวะน้าแล้งและภาวะน้าท่วม และมิใช่เป็นผู้ได้รับประโยชน์จากการดาเนินการนั้น
“ค่าทดแทน” หมายความว่า เงิ นทดแทนการที่พนักงานเจ้าหน้า ที่เข้าใช้ที่ดินหรือสิ่ง ก่อสร้างของ
ผู้เสียหายเพื่อก่อสร้าง วางสิ่งของ สูบน้า หรือระบายน้าผ่านหรือเข้าไปในที่ดิน หรือติดตั้งอุปกรณ์ใดๆ เพื่อ
ป้องกันและแก้ไขภาวะน้าแล้งและภาวะน้าท่วม
“ค่าชดเชยความเสียหาย” หมายความว่า เงินชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของผู้เสียหาย
อันเนื่องมาจากการที่พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าใช้ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างของผู้เสียหายเพื่อก่อสร้าง วางสิ่งของ สูบน้า
หรือระบายน้าผ่านหรือเข้าไปในที่ดิน หรือติดตั้งอุปกรณ์ใดๆ เพื่อป้องกันหรือแก้ไขภาวะน้าแล้งและภาวะน้าท่วม
“หน่วยงานผู้รับผิดชอบ” หมายความว่า หน่วยงานผู้รับผิดชอบในการจ่ายค่าทดแทนหรือค่าชดเชย
ความเสียหาย อันเนื่องมาจากการใช้ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างของพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อดาเนินการตามมาตรา ๖๗
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการพิจารณากาหนดค่าทดแทนหรือค่าชดเชยความเสียหายแก่
ผู้เสียหาย
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผู้รับผิดชอบซึ่งได้รับ แต่งตั้งให้
ปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยทรัพยากรน้า ทั้งนี้ ภายในกรอบของแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้าแล้งตามมาตรา
๖๑ หรือแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้าท่วมตามมาตรา ๖๔ หรือทัง้ สองแผนควบคู่กัน แล้วแต่กรณี
ข้อ ๒ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้เข้าใช้ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างของผู้เสียหาย เพื่อป้องกันหรือแก้ไขภาวะ
น้าแล้งและภาวะน้าท่วมตามมาตรา ๖๗ แล้วจาเป็นต้องกาหนดค่าทดแทนหรือมีเหตุให้ต้องชดเชยความเสียหาย
ให้ แ ก่ ผู้ เ สี ย หาย ให้ ผู้ เ ป็ น หั ว หน้ า หน่ ว ยงานผู้ รั บ ผิ ดชอบแห่ ง พื้ น ที่ ที่ ท รั พ ย์ สิ น นั้ น ตั้ ง อยู่ ด าเนิ น การแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการขึ้น คณะหนึ่ง โดยไม่ชั กช้า เพื่ อ พิจ ารณาเสนอความเห็น ต่อผู้ แต่ง ตั้ง คณะกรรมการเกี่ย วกั บ
ผู้เสียหายที่มีสิทธิได้รับค่าทดแทนหรือค่าชดเชยความเสียหายและจานวนค่าทดแทนหรือค่าชดเชยความเสียหาย
การดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบกาหนด
ข้อ ๓ คณะกรรมการตามข้อ ๒ ให้มีจานวนไม่น้อยกว่าห้าคน โดยให้แต่งตั้งจากพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่ง
ปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่ที่ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างของผู้เสียหายตั้งอยู่ ผู้แทนจากภาคเอกชนที่มีภูมิลาเนาอยู่ในพื้นที่ที่
ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างของผู้เสียหายตั้งอยู่ โดยจานวนนี้ให้มีสัดส่วนจากภาครัฐและภาคเอกชนเท่ากัน และให้
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เลือกกันเองคนหนึ่งทาหน้าที่ประธานกรรมการ และให้ข้าราชการของหน่วยงานผู้รับผิดชอบซึ่งดารงตาแหน่ง
ตั้งแต่ระดับชานาญการขึ้นไป จานวนหนึ่งคน เป็นกรรมการและเลขานุการ ทั้งนี้ กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งต้องไม่
มีส่วนได้เสียในเรื่องดังกล่าว
ข้อ ๔ ให้คณะกรรมการมีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) สารวจและจัดทาบัญชีรายชื่อผู้เสียหายและทรัพย์สินที่ ต้องจ่ายค่าทดแทนหรือค่าชดเชยความ
เสียหายไว้เป็นหลักฐาน โดยตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานทั้งปวงที่เกี่ยวข้อง รับฟังพยาน
บุคคล และคาชี้แจงของพนักงานเจ้าหน้าที่และผู้เสียหาย หรือพยานผู้เชี่ยวชาญ และตรวจสอบเอกสาร วัตถุ
หรือสถานที่
(๒) พิจารณาข้อเท็จจริงอันเกี่ยวกับการกระทาของพนักงานเจ้าหน้าที่ว่าได้ดาเนินการไปตามหน้าที่
และอานาจหรือไม่ ได้กระทาตามความจาเป็นหรือได้กระทาให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของผู้เสียหาย
หรือไม่ และความเสียหายได้เกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด
(๓) กาหนดค่าทดแทนหรือค่าชดเชยความเสียหายแก่ผู้เสียหาย
ข้อ ๕ ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด
จึงจะเป็นองค์ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุม
เลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งขึ้นทาหน้าที่แทน
มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการที่ไม่เห็นด้วยกับมติที่ประชุมอาจทาความเห็นแย้ง มติที่ประชุม
รวมไว้ในความเห็นของคณะกรรมการได้
ข้อ ๖ ให้คณะกรรมการดาเนินการตามหน้าที่ และอานาจ ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่
ได้รับการแต่งตั้ง หรือนับแต่วันที่ได้รับเรื่องที่ส่งมาตามข้อ ๑๑ วรรคสอง หากไม่อาจดาเนินการได้ทันภายใน
กาหนดจะต้องรายงานปัญหาและอุปสรรคให้ผู้แต่งตั้งคณะกรรมการทราบ เพื่อพิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลา
ออกไปได้อีกไม่เกินสามสิบวัน
ข้อ ๗ ในการพิจารณากาหนดค่าทดแทน ให้คณะกรรมการคานึงถึง อัตราค่าเช่าที่ดินหรือสิ่งก่อสร้าง
ตามสภาพของทรัพย์สินนั้น อัตราค่าเช่าตามปกติในท้องตลาดหรือเทียบอัตราค่าใช้จ่ายในการเช่าที่อ้างอิงจาก
ราคากลางที่ทางราชการกาหนดตามที่เป็นอยู่ในวันที่เกิดความเสียหายนั้น การเสื่อมราคาของสิ่งก่อสร้างจาก
การใช้ตามความเหมาะสม การที่ทางราชการได้บรรเทาหรือแก้ไขการเสียโอกาสของการไม่ได้ใช้ทรัพย์สินนั้น ไป
แล้ว และปัจจัยอื่นที่จะทาให้เกิดความเป็นธรรม ทั้งนี้ ตามความจาเป็นแก่กรณี
ข้อ ๘ ในการพิจารณากาหนดค่าชดเชยความเสียหาย ให้คณะกรรมการคานึงถึง ความเสียหายตาม
ความเป็นจริง สภาพของทรัพย์สินนั้น ราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดหรือเทียบราคาที่อ้างอิงจากราคา
กลางที่ทางราชการกาหนดตามที่เป็นอยู่ในวันที่เกิดความเสียหายนั้น การเสื่อมราคาจากการใช้ตามหลักเกณฑ์
การคานวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินที่กระทรวงการคลัง กาหนดในการเรียกให้ผู้ทาละเมิดชดใช้ความเสียหาย
ให้แก่ทางราชการ การที่ทางราชการได้บรรเทาหรือแก้ไขความเสียหายไปแล้ว และปัจจัยอื่นที่จะทาให้เกิดความ
เป็นธรรม
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ข้อ ๙ เมื่อคณะกรรมการได้พิ จารณากาหนดค่าทดแทนหรือค่าชดเชยความเสียหายแล้วเสร็จ ให้เสนอ
ความเห็นไปยังผู้ แต่งตั้ ง คณะกรรมการ ถ้าผู้แ ต่ง ตั้ง คณะกรรมการ ขอให้ท บทวนหรือสอบสวนเพิ่ม เติมให้
คณะกรรมการรีบดาเนินการให้เสร็จสิ้นภายในเวลาที่ผู้แต่งตั้งคณะกรรมการกาหนด แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกินสามสิบวัน
ความเห็นของคณะกรรมการต้องมีข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่แจ้งชัด และต้องมี เหตุผลที่สนับสนุน
ประกอบด้วย
ความเห็นของคณะกรรมการไม่ผูกมัดผู้แต่งตั้งคณะกรรมการที่จะมีความเห็นเป็นอย่างอื่น
ข้อ ๑๐ เมื่อผู้แต่งตั้ง คณะกรรมการ ได้มีความเห็นให้จ่ายค่าทดแทนหรือค่าชดเชยความเสียหายแก่
ผู้เสียหายแล้ว ให้คณะกรรมการประกาศบัญ ชีรายชื่อผู้เสียหายที่มีสิทธิไ ด้รับ ค่าทดแทนหรือค่าชดเชยความ
เสียหาย ณ ที่ทาการของหน่วยงานผู้รับผิดชอบแห่งพื้นที่ที่ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างของผู้เสียหายตั้งอยู่ และในเขต
พื้นที่ที่ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างของผู้เสียหายตั้ง อยู่ โดยให้ปิดไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ภายในเจ็ดวันนับแต่
วันที่มีความเห็นของผู้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ข้อ ๑๑ ผู้เสียหายผู้ใดที่มิได้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อตามข้อ ๑๐ ผู้เสียหายนั้นอาจยื่นคาร้องขอรับค่า
ทดแทนหรือค่า ชดเชยความเสียหายต่อ หน่วยงานผู้รับผิดชอบแห่งพื้นที่ที่ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างของผู้เสียหาย
ตั้งอยู่ ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้ประกาศบัญชีรายชื่อผู้เสียหายตามข้อ ๑๐
ให้ผู้เป็นหัวหน้าหน่วยงานผู้รับผิดชอบแห่งพื้นที่ที่ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างของผู้เสียหายตั้งอยู่ ออกใบรับ
คาขอแก่ผู้เสียหายตามวรรคหนึ่งไว้เป็นหลักฐาน แล้วส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการตามข้อ ๒ โดยไม่ชักช้า และให้นา
ความในข้อ ๖ มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม
คาร้องขอตามวรรคหนึ่ง และใบรับคาขอตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามแบบที่ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
กาหนด
ข้ อ ๑๒ ให้ ผู้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการมี ห นั ง สื อ แจ้ ง ผลการวิ นิ จ ฉั ย เกี่ ย วกั บ การจ่ า ยค่ า ทดแทนหรื อ
ค่าชดเชยความเสียหายให้ผู้เสียหายทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
โดยส่งทางไปรษณีย์ตอบรับ และในกรณีที่ผู้เสียหายมีสิทธิได้รับค่าทดแทนหรือค่าชดเชยความเสียหาย ให้ แจ้ง
ด้วยว่าให้มารับเงินค่าทดแทนหรือค่าชดเชยความเสียหายต่อหน่วยงานผู้รับผิดชอบภายในระยะเวลาที่กาหนด
แต่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหกสิบวัน หากไม่ติดต่อรับเงิน ค่าทดแทนหรือค่าชดเชยความเสียหาย
ภายในกาหนดระยะเวลาดังกล่าวจะดาเนินการวางเงิน ค่าทดแทนหรือค่าชดเชยความเสียหายต่อศาลหรือ
สานักงานวางทรัพย์ หรือฝากไว้กับธนาคารออมสิน
ในกรณีที่ผู้แต่งตั้งคณะกรรมการได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้มีสิทธิได้รับค่าทดแทนหรือค่าชดเชยความเสียหาย
มารับเงินค่าทดแทนหรือค่าชดเชยความเสียหายตามวรรคหนึ่งแล้ว ปรากฏว่าไม่สามารถแจ้งให้ผู้มีสิทธิได้ รับ
เงิน ดัง กล่าวทราบได้ ให้ ผู้แ ต่งตั้ งคณะกรรมการแจ้ง โดยวิธีป ระกาศแจ้ง ความไว้ ณ ที่ซึ่ง ผู้มีสิ ทธิไ ด้รับ เงิ น
ค่าทดแทนหรือค่าชดเชยความเสียหายมีภูมิลาเนาอยู่หรือสถานที่ซึ่งความเสียหายเกิดขึ้น โดยระบุกาหนดเวลา
ที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบจะดาเนินการวางเงินค่าทดแทนหรือค่าชดเชยความเสียหาย ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าเจ็ดสิบห้าวัน
นับแต่วันปิดประกาศแจ้งความ
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ข้อ ๑๓ การจ่ายค่าทดแทนหรือค่าชดเชยความเสียหาย ให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบจ่ายค่าทดแทนหรือ
ค่าชดเชยความเสียหายให้แก่ผู้เสียหาย โดยให้ใช้เงินจากงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบกลาง รายการเงิ น
สารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ในการขอรับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
หรือจาเป็นตามวรรคหนึ่ง ให้ หน่วยงานผู้รับผิดชอบดาเนินการโดยขอทาความตกลงกับสานักงบประมาณ
โดยตรง
ให้ไว้ ณ วันที่

พ.ศ. ....
นายกรัฐมนตรี
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บันทึกวิเคราะห์สรุป
สาระสาคัญของร่างกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกาหนดค่าทดแทนการใช้ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้าง
และชดเชยความเสียหายแก่ทรัพย์สินของเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินหรือสิ่งก่อสร้าง
จากการใช้ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างเพื่อการป้องกันและแก้ไขภาวะนาแล้งและภาวะนาท่วม
พ.ศ. ....
1. หลักการและเหตุผล
โดยทีม่ าตรา ๖๗ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติทรัพยากรน้า พ.ศ. 2561 บัญญัติให้กาหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการกาหนดค่าทดแทนการใช้ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้าง และชดเชยความเสียหายแก่ ทรัพย์สินของเจ้าของหรือ
ผู้ครอบครองที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างจากการใช้ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างเพื่อการป้องกันและแก้ไขภาวะน้าแล้ง และ
ภาวะน้าท่วม จึงจาเป็นต้องออกกฎกระทรวงฉบับนี้
2. สาระสาคัญ
2.1 กาหนดบทนิยาม (ร่างข้อ 1)
ก าหนดบทนิ ย ามศั พ ท์ ค าว่ า “ผู้ เ สี ยหาย” “ค่ า ทดแทน” “ค่ าชดเชยความเสี ยหาย” “หน่ ว ยงาน
ผู้รับผิดชอบ” “คณะกรรมการ” และคาว่า “พนักงานเจ้าหน้าที่” ขึ้นใช้บังคับ เพื่อให้เกิดความชัดเจนว่าผู้ใด
เป็นผู้มีสิทธิได้รับค่าทดแทนหรือค่าชดเชยความเสียหาย และหน่วยงานใดเป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการจ่าย
ค่าทดแทนหรือค่าชดเชยความเสียหาย
2.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากาหนดค่าทดแทนหรือค่าชดเชยความเสียหาย (ร่างข้อ 2)
พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ซึ่ ง ได้ เ ข้ า ใช้ ที่ ดิ น หรื อ สิ่ ง ก่ อ สร้ า งของผู้ เ สี ย หาย ต้ อ งรายงานให้ ผู้ เ ป็ น หั ว หน้ า
หน่วยงานผู้รับผิดชอบซึ่งตนสังกัดอยู่ในพื้นที่ที่ทรัพย์สินนั้นตั้ ง อยู่ เพื่อ ดาเนินการแต่ง ตั้ง คณะกรรมการขึ้น
คณะหนึ่งโดยไม่ชักช้า เพื่อพิจารณาเสนอความเห็นต่อผู้แต่งตั้งคณะกรรมการเกี่ยวกับผู้เสียหายที่มีสิทธิได้รับ
ค่าทดแทนหรือค่าชดเชยความเสียหายและจานวนค่าทดแทนหรือค่าชดเชยความเสียหาย
2.3 องค์ประกอบของคณะกรรมการ (ร่างข้อ 3)
คณะกรรมการให้มีจานวนไม่น้อยกว่าห้าคน โดยให้แต่งตั้งจากพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติการอยู่ใน
พื้นที่ที่ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างของผู้เสียหายตั้ง อยู่ซึ่ง เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผู้รับผิดชอบที่ไ ม่มี
ส่ว นได้เ สีย ในเรื่องดังกล่าว และผู้แทนจากภาคเอกชน ในสัดส่วนที่เท่ากัน และให้ข้าราชการของหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบซึ่งดารงตาแหน่งตั้งแต่ระดับชานาญการขึ้นไป จานวนหนึ่งคน เป็นกรรมการและเลขานุการ
2.4 หน้าที่และอานาจของคณะกรรมการ (ร่างข้อ 4)
2.4.1 สารวจและจัดทาบัญชีรายชื่อผู้เสียหายและทรัพย์สินที่ ต้องจ่ายค่าทดแทนหรือค่าชดเชย
ความเสียหายไว้เป็นหลักฐาน โดยตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานทั้งปวงที่เกี่ยวข้อง รับฟัง
พยานบุคคล และคาชี้แจงของพนักงานเจ้าหน้าที่และผู้เสียหาย หรือพยานผู้เชี่ยวชาญ และตรวจสอบเอกสาร
วัตถุ หรือสถานที่
2.4.2 พิจารณาข้อเท็จจริงอันเกี่ยวกับการกระทาของพนักงานเจ้าหน้าที่ว่าได้ดาเนินการไปตาม
หน้า ที่ แ ละอานาจหรื อไม่ ได้ กระท าตามความจ าเป็นหรือ ได้ กระท าให้เกิ ดความเสีย หายแก่ ทรั พย์ สิน ของ
ผู้เสียหายหรือไม่ และความเสียหายได้เกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด
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2.4.3 กาหนดค่าทดแทนหรือค่าชดเชยความเสียหายแก่ผู้เสียหาย
2.5 องค์ประชุมและมติที่ประชุม (ร่างข้อ 5)
องค์ประชุมให้ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมด และมติที่ประชุม
ให้ถือเสียงข้างมาก ส่วนกรรมการที่ไม่เห็ นด้วยกับมติที่ประชุม อาจทาความเห็นแย้ง มติที่ประชุมรวมไว้ใ น
ความเห็นของคณะกรรมการได้
2.6 กรอบระยะเวลาการดาเนินการของคณะกรรมการ (ร่างข้อ 6)
ให้คณะกรรมการดาเนินการตามหน้าที่ และอานาจ ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ไ ด้รับ
แต่ ง ตั้ง หรื อ นับ แต่วั น ที่ ได้ รั บเรื่ องที่ ส่ง มากรณี ผู้เ สี ยหายไม่ มีชื่ อ อยู่ใ นบัญ ชี ซึ่ ง หากด าเนิ นการไม่ ทัน ตาม
กาหนดเวลา จะต้องรายงานปัญหาและอุปสรรคให้ผู้แต่ง ตั้ง คณะกรรมการทราบ เพื่อพิจารณาอนุมัติขยาย
ระยะเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสามสิบวัน
2.7 หลักเกณฑ์การพิจาณากาหนดค่าทดแทนและค่าชดเชยความเสียหาย (ร่างข้อ 7 และร่างข้อ 8)
2.7.1 การกาหนดค่าทดแทนต้องพิจารณาจากอัตราค่าเช่าที่ดิน หรือสิ่งก่อสร้างตามสภาพของ
ทรัพย์สินนั้น อัตราค่าเช่า ตามปกติในท้องตลาดหรือเทียบอัตราค่าใช้จ่ายในการเช่า ที่อ้างอิง จากราคากลาง
ที่ทางราชการกาหนดตามที่เป็นอยู่ในวันที่เกิดความเสียหายนั้น การเสื่อมราคาของสิ่งก่อสร้างจากการใช้ตาม
ความเหมาะสม การที่ทางราชการได้บรรเทาหรือแก้ไขการเสียโอกาสของการไม่ได้ใช้ทรัพย์สินนั้น ไปแล้ว และ
ปัจจัยอื่นที่จะทาให้เกิดความเป็นธรรม
2.7.2 การก าหนดค่ าชดเชยความเสีย หายต้อ งพิ จารณาจากความเสีย หายตามความเป็น จริ ง
สภาพของทรัพย์สินนั้น ราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดหรือเทียบราคาที่อ้างอิงจากราคากลางที่ทาง
ราชการกาหนดตามที่เป็นอยู่ในวันที่เกิดความเสียหายนั้น การเสื่อมราคาจากการใช้ตามหลักเกณฑ์การคานวณ
ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินที่กระทรวงการคลังกาหนดในการเรียกให้ผู้ทาละเมิดชดใช้ความเสียหายให้แก่ทางราชการ
การที่ทางราชการได้บรรเทาหรือแก้ไขความเสียหายไปแล้ว และปัจจัยอื่นที่จะทาให้เกิดความเป็นธรรม
2.8 การเสนอความเห็นของคณะกรรมการต่อผู้แต่งตั้ง (ร่างข้อ 9)
2.8.1 เมื่อคณะกรรมการได้พิจารณากาหนดค่าทดแทนหรือ ค่าชดเชยความเสียหายแล้วเสร็จ
ให้เสนอความเห็นไปยังผู้แต่งตั้ง คณะกรรมการ ถ้าผู้แต่งตั้งคณะกรรมการ ขอให้ทบทวนหรือสอบสวนเพิ่มเติม
ให้คณะกรรมการรีบดาเนินการให้เสร็จสิ้นภายในเวลาที่ผู้แต่งตั้ง คณะกรรมการ กาหนด แต่ทั้ง นี้ ต้องไม่เกิน
สามสิบวัน
2.8.2 ความเห็น ของคณะกรรมการต้อ งมีข ้อ เท็จ จริง และข้อ กฎหมายที่แ จ้ง ชัด และต้อ งมี
เหตุผ ลที ่ส นับ สนุน ประกอบ โดยความเห็น ของคณะกรรมการไม่ผ ูก มัด ผู ้แ ต่ง ตั ้ง คณะกรรมการที ่จ ะมี
ความเห็นเป็นอย่างอื่น
2.9 การประกาศรายชื่อผู้เสียหาย (ร่างข้อ 10)
เมื่อผู้แต่งตั้งคณะกรรมการ ได้มีความเห็นให้จ่ายค่าทดแทนหรือค่าชดเชยความเสียหายแก่ผู้เสียหาย
แล้ว ให้คณะกรรมการประกาศบัญชีรายชื่อผู้เสียหายที่มีสิท ธิไ ด้รับค่าทดแทนหรือค่าชดเชยความเสียหาย ณ
สถานที่ตามที่กาหนด โดยให้ปิดไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีความเห็นของผู้แต่งตั้ ง
คณะกรรมการ
2.10 การยื่นคาร้องขอรับค่าทดแทนหรือค่าชดเชยความเสียหายกรณีไม่มีชื่ออยู่ในบัญชี (ร่างข้อ 11)
ผู้ที่มิได้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้เสียหาย อาจยื่นคาร้องขอรับค่าทดแทนหรือค่าชดเชยความเสียหายต่อ
หน่วยงานผู้รั บผิดชอบแห่ง พื้นที่ที่ที่ดินหรื อสิ่ง ก่อสร้างของผู้เสียหายตั้ง อยู่ ภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่ไ ด้
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ประกาศบัญชีรายชื่อผู้เสียหาย และให้ผู้เป็นหัวหน้าหน่วยงานผู้รับผิดชอบดังกล่าวออกใบรับคาขอแก่ผู้เสียหาย
ไว้เป็นหลักฐาน แล้วส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการ โดยไม่ชักช้า
2.11 การแจ้งผลการวินิจฉัยเกี่ยวกับการจ่ายค่าทดแทนหรือค่าชดเชยความเสียหาย (ร่างข้อ 12)
ให้ผู้แต่งตั้งคณะกรรมการมีหนังสือแจ้งผลการวินิจฉัยเกี่ยวกับการจ่ายค่าทดแทนหรือค่าชดเชยความ
เสีย หายให้ผู้ เสี ยหายทราบภายในเจ็ด วัน นับ แต่ วัน ที่ไ ด้ รับ ผลการพิ จารณาของคณะกรรมการ โดยส่ง ทาง
ไปรษณี ย์ต อบรั บ และให้ แจ้ ง กาหนดเวลามารั บเงิ น ค่ า ทดแทนหรื อ ค่ า ชดเชยความเสีย หายต่อ หน่ ว ยงาน
ผู้รับผิดชอบด้วย แต่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่ าหกสิบวัน หากผู้เสียหายไม่ติดต่อรับเงิน ค่าทดแทน
หรือค่าชดเชยความเสียหายภายในกาหนดระยะเวลาดังกล่าวจะดาเนินการวางเงิน ค่าทดแทนหรือค่าชดเชย
ความเสียหายต่อศาลหรือสานักงานวางทรัพย์ หรือฝากไว้กับธนาคารออมสิน
2.12 ที่มาของเงินค่าทดแทนหรือค่าชดเชยความเสียหาย (ร่างข้อ 13)
ค่าทดแทนหรือค่าชดเชยความเสียหายตามกฎกระทรวงนี้ให้ใช้เงินจากงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น ทั้ง นี้ ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
โดยให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบดาเนินการโดยขอทาความตกลงกับสานักงบประมาณโดยตรง
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เอกสารหมายเลข 8

ร่างระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนาเงินค่าทดแทนหรือค่าชดเชยความเสียหาย
ไปวางต่อศาล หรือสานักงานวางทรัพย์ หรือฝากไว้กับธนาคารออมสิน และวิธีการรับเงินค่าทดแทนหรือ
ค่าชดเชยความเสียหาย (มาตรา 69 วรรคสาม)
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ร่าง
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนาเงินค่าทดแทนหรือค่าชดเชยความเสียหายไปวางต่อศาล
หรือสานักงานวางทรัพย์ หรือฝากไว้กับธนาคารออมสิน และวิธีการรับเงินค่าทดแทน
หรือค่าชดเชยความเสียหาย
พ.ศ. ....
โดยที่เป็นการสมควรกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการนาเงินค่าทดแทนหรือค่าชดเชยความเสียหายไปวาง
ต่อศาลหรือสานักงานวางทรัพย์ หรือฝากไว้กับธนาคารออมสิน และวิธีการรับเงินค่าทดแทนหรือค่าชดเชย
ความเสียหาย ตามกฎหมายว่าด้วยทรัพยากรน้า
อาศั ยอ านาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๖๙ วรรคสาม แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ทรั พยากรน้ า
พ.ศ. ๒๕๖๑ นายกรัฐมนตรีออกระเบียบไว้ ดัง ต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนาเงินค่าทดแทน
หรือค่าชดเชยความเสียหายไปวางต่อศาล หรือสานักงานวางทรัพย์ หรือฝากไว้กับธนาคารออมสิน และวิธีการ
ในการรับเงินค่าทดแทนหรือค่าชดเชยความเสียหาย พ.ศ. ....”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“วางเงินค่าทดแทน” หมายความว่า การนาเงินค่าทดแทนไปวางต่อศาลหรือสานักงานวางทรัพย์ หรือ
ฝากไว้กับธนาคารออมสิน เพื่อ ทดแทนความสูญ เสียหรือความเสียหายที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบจ่ายให้ ตาม
กฎหมายว่าด้วยทรัพยากรน้า
“วางเงินค่าชดเชยความเสียหาย” หมายความว่า การนาเงินค่าชดเชยความเสียหายไปวางต่อศาลหรือ
สานักงานวางทรัพย์ หรือฝากไว้กับธนาคารออมสิน เพื่อ ชดเชยความเสียหายที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบจ่ายให้
ตามกฎหมายว่าด้วยทรัพยากรน้า
“หน่วยงานผู้รับผิดชอบ” หมายความว่า หน่วยงานผู้รับผิดชอบตามมาตรา ๖๙ แห่งพระราชบัญญัติ
ทรัพยากรน้า พ.ศ. ๒๕๖๑
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผู้รับผิดชอบ
“สานักงานวางทรัพย์” หมายความว่า สานักงานบังคับคดี กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม
ข้อ ๔ ในกรณีที่ผู้มีสิทธิได้รับค่าทดแทนหรือค่าชดเชยความเสียหายที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบจ่ายให้
ตามกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา ๖๐ วรรคสอง มาตรา ๖๖ วรรคสาม หรือมาตรา ๖๗ วรรคสาม
แล้วแต่กรณี ไม่ยินยอมตกลงในจานวนเงินค่าทดแทนหรือค่าชดเชยความเสี ยหายหรือพ้นกาหนดเวลาการ
ติดต่อรับเงินดังกล่าวแล้ว ให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบวางเงินค่าทดแทนหรือวางเงินค่าชดเชยความเสียหายโดย
ฝากไว้กับธนาคารออมสินแห่งท้องที่ที่ผู้มีสิทธิได้รับ เงินค่าทดแทนหรือค่าชดเชยความเสียหายมีภูมิลาเนาอยู่
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หรือสถานที่ซึ่งความเสียหายเกิดขึ้น ในกรณีที่ท้องที่ดังกล่าวมีธนาคารออมสินหลายแห่งให้ฝากไว้กับธนาคาร
ออมสินแห่งใดแห่งหนึ่งที่เห็นว่าเป็นการสะดวกแก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนหรือค่าชดเชยความเสียหาย
เว้นแต่ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่าการวางเงินค่าทดแทนหรือวางเงินค่าชดเชยความเสียหายต่อศาลหรือ
สานักงานวางทรัพย์ที่มีเขตอานาจตามกฎหมาย จะเป็นการสะดวกแก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนหรือค่าชดเชย
ความเสียหายยิ่งกว่า
ข้อ ๕ การวางเงินค่าทดแทนหรือวางเงินค่าชดเชยความเสียหาย ให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ในกรณีฝากไว้กับธนาคารออมสิน ให้ฝากไว้ในบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกโดยแยกฝากเป็นบัญชี
เฉพาะราย และระบุชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนหรือชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าชดเชยความเสียหาย และจานวน
เงินค่าทดแทนหรือจานวนเงินค่าชดเชยความเสียหายที่แน่นอน
(๒) ในกรณีวางเงินค่าทดแทนหรือวางเงินค่าชดเชยความเสียหายต่อศาลหรือสานักงานวางทรัพย์ ให้
ระบุชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนหรือชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าชดเชยความเสียหาย และจานวนเงินค่าทดแทน
หรือจานวนเงินค่าชดเชยความเสียหายที่แน่นอน
สาหรับกรณีการวางเงินค่าทดแทนหรือการวางเงินค่าชดเชยความเสียหายเนื่องจากพนักงานเจ้าหน้าที่
ไม่อาจจ่ายเงินค่าทดแทนหรือค่าชดเชยความเสียหายให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนหรือผู้มีสิทธิไ ด้รับเงิน
ค่าชดเชยความเสียหายรายใดได้เพราะมีปัญหาเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์หรือสิทธิอื่นๆ หรือมีปัญหาเกี่ยวกับการแบ่ง
ส่วนเงินดังกล่าว หรือกรณีอื่นใด นอกจากให้ระบุจานวนเงินค่าทดแทนหรือจานวนเงินค่าชดเชยความเสียหายที่
แน่นอนและชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนหรือชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าชดเชยความเสียหายแล้ว ให้ระบุสิทธิของ
ผู้นั้นทุกคนให้ชัดเจนด้วย เว้นแต่ใ นกรณีที่ไ ม่อาจทราบชื่อหรือสิทธิของผู้นั้นได้ พร้อมทั้ง ระบุรายละเอีย ด
เกี่ยวกับที่มาแห่งสิทธิที่ได้รับเงินค่าทดแทนหรือค่าชดเชยความเสียหายดังกล่าวด้วย
ข้อ ๖ เมื่อได้วางเงินค่าทดแทนหรือวางเงินค่าชดเชยความเสียหายแล้ว ให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบมี
หนังสือแจ้งให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนหรือค่าชดเชยความเสียหายทราบ โดยส่งทางไปรษณีย์ตอบรับ และ
ให้แจ้งวิธีปฏิบัติในการขอรับเงินค่าทดแทนหรือค่าชดเชยความเสียหายดังกล่าวด้วย
ข้อ ๗ ในกรณีวางเงินค่าทดแทนหรือวางเงินค่าชดเชยความเสียหายโดยฝากไว้กับธนาคารออมสิน ให้ผู้
มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนหรือค่าชดเชยความเสียหายซึ่งประสงค์จะขอรับเงินค่าทดแทนหรือค่าชดเชยความ
เสียหาย แจ้งให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน และเมื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทน
หรือค่าชดเชยความเสียหายได้แสดงหลักฐานว่าตนเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนหรือค่าชดเชยความเสียหาย
ในกรณีนั้นอย่างชัดเจนแล้ ว ให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบดาเนินการเบิกจ่ายเงินดังกล่าวให้โดยไม่ชักช้า เว้นแต่
ในกรณีที่เป็นการวางเงินค่าทดแทนหรือวางเงินค่าชดเชยความเสียหายเนื่องจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบไม่อาจ
จ่ายเงินค่าทดแทนหรือค่าชดเชยความเสียหายให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนหรือผู้มี สิทธิได้รับเงินค่าชดเชย
ความเสียหายรายใดได้ เพราะมีปัญหาเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์หรือสิทธิอื่นๆ หรือมีปัญหาเกี่ยวกับการแบ่งส่วนเงิน
ดัง กล่าว หรื อกรณีอื่น ใด หน่ว ยงานผู้ รับผิ ดชอบจะดาเนินการเบิกจ่ ายเงิน ค่าทดแทนหรื อค่า ชดเชยความ
เสียหายให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนหรือผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าชดเชยความเสียหายได้ก็ต่อเมื่อ
(๑) มีสัญญาประนีประนอมยอมความโดยมีหลักฐานเป็นหนังสือมาแสดงในกรณีที่ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่า
ทดแทนหรือผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าชดเชยความเสียหายทุกคนตกลงกันได้
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(๒) มีคาพิพากษาถึงที่สุดมาแสดง ในกรณีที่ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนหรือผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าชดเชย
ความเสียหายไม่อาจตกลงกันได้
ข้อ ๘ ในกรณีวางเงินค่าทดแทนหรือวางเงินค่าชดเชยความเสียหายต่อศาลหรือสานักงานวางทรัพย์ ให้
ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนหรือค่าชดเชยความเสียหาย ซึ่งประสงค์จะขอรับเงินดังกล่าวยื่ นคาร้องขอต่อศาล
หรือสานักงานวางทรัพย์ แล้วแต่กรณี
การรับจ่ายเงินค่าทดแทนหรือค่าชดเชยความเสียหายที่วางไว้ให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนหรือ
ค่าชดเชยความเสียหาย ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการวางทรัพย์
ประกาศ ณ วันที่
นายกรัฐมนตรี
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พ.ศ. ....

บันทึกวิเคราะห์สรุป
สาระสาคัญของร่างระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนาเงินค่าทดแทน
หรือค่าชดเชยความเสียหายไปวางต่อศาล หรือสานักงานวางทรัพย์ หรือฝากไว้กับธนาคารออมสิน
และวิธีการรับเงินค่าทดแทนหรือค่าชดเชยความเสียหาย
พ.ศ. ....
1. หลักการและเหตุผล
โดยที ่ม าตรา 69 วรรคสาม แห่ง พระราชบัญ ญัต ิท รัพ ยากรน้ า พ.ศ. 2561 บัญ ญัต ิใ ห้ก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการนาเงินค่าทดแทนหรือค่าชดเชยความเสียหายไปวางต่อศาล หรือสานักงานวางทรัพย์ หรือ
ฝากไว้กับธนาคารออมสิน และวิธีการรั บเงินค่าทดแทนหรือค่าชดเชยความเสี ยหาย ตามกฎหมายว่าด้ว ย
ทรัพยากรน้า จึงจาเป็นต้องออกระเบียบฉบับนี้
2. สาระสาคัญ
2.1 กาหนดบทนิยาม (ร่างข้อ 3)
กาหนดบทนิยามศัพท์ คาว่า “วางเงินค่าทดแทน” “วางเงิน ค่าชดเชยความเสียหาย” “หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ” “พนักงานเจ้าหน้าที่” และคาว่า “สานักงานวางทรัพย์” ขึ้นใช้บังคับ เพื่ออธิบายความหมายของ
การวางเงินค่าทดแทนหรือค่าชดเชยความเสียหาย หน่วยงานผู้รับผิดชอบหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งมีหน้าที่
ดาเนินการ และความหมายของสานักงานวางทรัพย์ที่ อ้างอิงถึงสานักงานบังคับคดี ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วน
ราชการกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2561 ซึ่งแปรผันไปตามเขตอานาจตามพื้นที่
2.2 เหตุในการวางเงินค่าทดแทนหรือค่าชดเชยความเสียหาย (ร่างข้อ 4)
ในกรณีที่ ผู้มีสิทธิไ ด้รับค่าทดแทนหรื อค่าชดเชยความเสียหายที่หน่วยงานผู้รับผิ ดชอบจ่า ยให้ ตาม
กฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา 60 วรรคสอง มาตรา 66 วรรคสาม หรือมาตรา 67 วรรคสาม แล้วแต่กรณี
ไม่ยินยอมตกลงในจานวนเงินค่าทดแทนหรือค่าชดเชยความเสียหายหรือพ้นกาหนดเวลาการติดต่อ รับเงิน
ดัง กล่ าวแล้ว ให้หน่ วยงานผู้รั บผิดชอบวางเงิ นค่า ทดแทนหรื อวางเงิน ค่าชดเชยความเสีย หายต่ อศาลหรื อ
สานักงานวางทรัพย์ที่มีเขตอานาจตามกฎหมาย หรือฝากไว้กับธนาคารออมสิน
2.3 การวางเงินค่าทดแทนหรือวางเงินค่าชดเชยความเสียหาย (ร่างข้อ 5)
2.3.1 กรณีฝากไว้กับธนาคารออมสิน ให้ฝากไว้ในบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกโดยแยกฝากเป็น
บัญชีเฉพาะราย และระบุชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนหรือชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าชดเชยความเสียหาย และ
จานวนเงินค่าทดแทนหรือจานวนเงินค่าชดเชยความเสียหายที่แน่นอน
2.3.2 กรณีวางเงินค่าทดแทนหรือวางเงินค่าชดเชยความเสียหายต่อศาลหรือสานักงานวางทรัพย์
ให้ ร ะบุ ชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ เงิ น ค่ า ทดแทนหรื อ ชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ เงิ น ค่ า ชดเชยความเสี ย หาย และจ านวนเงิ น
ค่าทดแทนหรือจานวนเงินค่าชดเชยความเสียหายที่แน่นอน
ทั้ง นี้ กรณี มีปั ญ หาเกี่ ย วกั บกรรมสิท ธิ์ หรื อสิ ท ธิอื่ น ๆ หรื อมี ปัญ หาเกี่ย วกับ การแบ่ ง ส่ ว นเงิ น
ดังกล่าว หรือกรณีอื่นใด นอกจากให้ระบุจานวนเงินค่าทดแทนหรือจานวนเงินค่าชดเชยความเสียหายที่แน่นอน
และชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนหรือชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าชดเชยความเสียหายแล้ว ให้ระบุสิทธิของผู้นั้น
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ทุกคนให้ชัดเจนด้วย เว้นแต่ในกรณีที่ไม่อาจทราบชื่อหรือสิทธิของผู้นั้นได้ พร้อมทั้งระบุรายละเอียดเกี่ยวกับ
ที่มาแห่งสิทธิที่ได้รับเงินค่าทดแทนหรือค่าชดเชยความเสียหายดังกล่าวด้วย
2.4 การแจ้งให้ทราบถึงการวางเงินและวิธีปฏิบัติในการขอรับเงิน (ร่างข้อ 6)
เมื่อได้วางเงินค่าทดแทนหรือวางเงินค่าชดเชยความเสียหายแล้ว ให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบมีหนังสือ
แจ้งให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนหรือค่าชดเชยความเสียหายทราบ โดยส่งทางไปรษณีย์ตอบรับ และให้แจ้ง
วิธีปฏิบัติในการขอรับเงินดังกล่าวด้วย
2.5 การขอรับเงินกรณีฝากไว้กับธนาคารออมสิน (ร่างข้อ 7)
กรณีวางเงินค่าทดแทนหรือวางเงินค่าชดเชยความเสียหายโดยฝากไว้กับธนาคารออมสิน ให้ผู้มีสิทธิ
ได้รับเงินค่าทดแทนหรือค่าชดเชยความเสียหายซึ่งประสงค์จะขอรับเงิ นดังกล่าว แจ้งให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน โดยแสดงหลักฐานว่าตนเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินในกรณีนั้นอย่างชัดเจน และ
ให้หน่วยงานผู้รั บผิดชอบดาเนิ นการเบิกจ่ายเงินดัง กล่าวให้ โดยไม่ชักช้า เว้นแต่ในกรณีที่ มีปัญ หาเกี่ย วกั บ
กรรมสิทธิ์หรือสิทธิอื่นๆ หรือมีปัญหาเกี่ยวกับการแบ่งส่วนเงินดังกล่าว หรือกรณีอื่นใด หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
จะดาเนินการเบิกจ่ายเงินค่าทดแทนหรือค่าชดเชยความเสียหายให้แก่ผู้มีสิทธิไ ด้รับเงิน ดัง กล่าวได้ก็ต่อเมื่อ
มีสัญญาประนีประนอมยอมความโดยมีหลักฐานเป็นหนังสือมาแสดงในกรณีที่ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนหรือ
ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าชดเชยความเสียหายทุกคนตกลงกันได้ หรือมีคาพิพากษาถึงที่สุดมาแสดงในกรณีที่ผู้มีสิทธิ
ได้รับเงินค่าทดแทนหรือผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าชดเชยความเสียหายไม่อาจตกลงกันได้
2.6 การขอรับเงินกรณีวางเงินต่อศาลหรือสานักงานวางทรัพย์ (ร่างข้อ 8)
กรณีวางเงินค่าทดแทนหรือวางเงินค่าชดเชยความเสียหายต่อศาลหรือสานักงานวางทรัพย์ ให้ผู้มีสิทธิ
ได้รับเงิน ซึ่งประสงค์จะขอรับเงิน ดังกล่าวยื่นคาร้องขอต่อศาลหรือสานักงานวางทรัพย์ แล้วแต่กรณี ทั้ง นี้
การรับจ่ายเงินค่าทดแทนหรือค่าชดเชยความเสียหายที่วางไว้ให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับเงิน นั้น ให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการวางทรัพย์
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เอกสารหมายเลข 9

ร่างประกาศคณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ลุ่มน้าและลาดับความสาคัญของการใช้น้าสาหรับกิจการประเภทต่างๆ เพื่อให้คณะกรรมการลุ่มน้านาไปพิจารณา
ในการจัดสรรน้าและควบคุมการใช้น้าในแต่ละลุ่มน้า (มาตรา 17 วรรคหนึ่ง (9))
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ร่าง
ประกาศคณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติ
ว่าด้วยกรอบ หลักเกณฑ์ และแนวทางการปฏิบัติงานของคณะกรรมการลุ่มน้า
และลาดับความสาคัญของการใช้น้าสาหรับกิจการประเภทต่างๆ เพื่อให้คณะกรรมการลุ่มน้า
นาไปพิจารณาในการจัดสรรน้าและควบคุมการใช้น้าในแต่ละลุ่มน้า
พ.ศ. ....
โดยที่เป็นการสมควรให้มีประกาศคณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติ เพื่อกาหนดกรอบ หลักเกณฑ์
และแนวทางการปฏิบั ติงานของคณะกรรมการลุ่ มน้า และลาดับความสาคั ญ ของการใช้ น้าส าหรั บกิจ การ
ประเภทต่างๆ เพื่อให้คณะกรรมการลุ่มน้านาไปพิจารณาในการจัดสรรน้าและควบคุมการใช้น้าในแต่ละลุ่มน้า
อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๗ วรรคหนึ่ง (๙ ) แห่งพระราชบัญญัติ ทรัพยากรน้า พ.ศ. ๒๕๖๑
คณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติ ว่าด้วยกรอบ หลักเกณฑ์ และ
แนวทางการปฏิบัติงานของคณะกรรมการลุ่มน้า และลาดับความสาคัญของการใช้น้าสาหรับกิจการประเภท
ต่างๆ เพื่อให้คณะกรรมการลุ่มน้านาไปพิจารณาในการจัดสรรน้าและควบคุมการใช้น้าในแต่ละลุ่มน้า พ.ศ. ....”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ เพื่อประโยชน์ในการบริหารทรัพยากรน้าในเขตลุ่มน้า ให้คณะกรรมการลุ่มน้าปฏิบัติงานตามกรอบ
หลักเกณฑ์ และแนวทางของประกาศนี้ โดยคานึงถึงหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน ดังต่อไปนี้
(๑) เร่งดาเนินการบูรณะฟื้นฟูแหล่งน้าตามธรรมชาติต่างๆ ในพื้นที่ให้สามารถกักเก็บน้าไว้ใช้ประโยชน์
ได้อย่างเต็มศักยภาพ โดยคานึงถึงหลักต้นทุนผลประโยชน์ของการบูรณะฟื้นฟูแหล่งน้าตามธรรมชาติดังกล่าว
กับหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือชุมชนในลุ่มน้านั้นๆ
(๒) ดาเนินการตามนโยบายและแผนแม่บทเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรน้าที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนแม่บทการใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการ การบารุงรักษา การฟื้นฟู และการอนุรักษ์ทรัพยากรน้าในเขต
ลุ่มน้า แผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้าแล้ง และแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้าท่วม ที่ กนช. ให้ความเห็นชอบแล้ว
และประเมินผลการดาเนินการตามนโยบายและแผนดังกล่าวเป็นประจาทุกปี
(๓) ดาเนินการตามหลักเกณฑ์และระเบียบการใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการ การบารุงรักษา การฟื้นฟู
และการอนุ รั กษ์ ท รั พยากรน้าในเขตลุ่ม น้า ตามกรอบและแนวทางที่ กนช. กาหนด และประเมิ นผลการ
ดาเนินการตามหลักเกณฑ์และระเบียบดังกล่าวเป็นประจาทุกปี
(๔) ตรวจสอบและติดตามปัญหาซึ่งส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการน้าในลุ่มน้า เพื่อให้มีการแก้ไข
ปัญหาได้อย่างทันท่วงที
(๕) จัดทารายงานเสนอต่อ กนช. ถึงปัญหาซึ่งส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการน้าในลุ่มน้าหรือปัญหาอื่น
ซึ่งส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน ตามที่เห็นสมควร
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(๖) แนะนา ให้คาปรึกษา และส่งเสริมการดาเนินงานขององค์กรผู้ใช้น้าอย่างเหมาะสม เพื่อให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้า
(๗) รณรงค์สร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนและเกษตรกรในการใช้น้าอย่างประหยัด
(๘) กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการดาเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดอันจาเป็นเกี่ยวกับการจัดสรรน้าและ
ควบคุมการใช้น้าตามประกาศนี้ ให้เหมาะสมกับลักษณะทางกายภาพของพื้นที่
ข้อ ๔ เพื่อประโยชน์ใ นการใช้ทรัพยากรน้าอย่างเท่ าเทียมและเป็น ธรรม ให้คณะกรรมการลุ่มน้ า
คานึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
(๑) สภาพภูมิศาสตร์ อุทกศาสตร์ อุทกวิทยา สภาพภูมิอากาศ นิเวศวิทยา และเหตุทางธรรมชาติอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง
(๒) ความต้องการทางสังคมและเศรษฐกิจของชุมชน รวมถึงสถานประกอบการที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ลุ่มน้า
(๓) จานวนประชากรในแต่ละชุมชนหรือเขตเศรษฐกิจพิเศษที่พึ่งพาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้า
ในพื้นที่ลุ่มน้า
(๔) ผลกระทบจากการใช้ประโยชน์ทรัพยากรน้าในพื้นที่ลุ่มน้าของตนที่อาจมีผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มน้าอื่น
หรือการรักษาความสมดุลของปริมาณน้าต่อลุ่มน้าใกล้เคียง
(๕) การอนุรักษ์ คุ้มครอง พัฒนา และเศรษฐกิจที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรน้า และค่าใช้จ่ายในการจัด
ให้มีมาตรการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในเรื่องดังกล่าว
(๖) ทางเลือกอื่นๆ ที่มีอยู่ หรือที่มีมูลค่าเท่าเทียมกัน เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้ประโยชน์ทรัพยากรน้า
ที่มีอยู่หรือแผนการใช้ประโยชน์อันอาจมีขึ้นระหว่างลุ่มน้า
ข้ อ ๕ การจั ด ล าดั บ ความส าคั ญ ของการใช้ น้ าส าหรั บ กิ จ การประเภทต่ า งๆ ในเขตลุ่ ม น้ าให้
คณะกรรมการลุ่มน้าให้ความสาคัญกับการใช้น้าเพื่อการอุปโภคบริโภค การประปาและการไฟฟ้าซึ่งดาเนินการโดย
หน่วยงานของรัฐหรือชุมชน การรักษาระบบนิเวศ และการบรรเทาสาธารณภัย ก่อนเป็นลาดับแรก
ส่วนการใช้น้าเพื่อเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การท่องเที่ยว คมนาคม การผลิตพลังงาน
หรือกิจการอื่น คณะกรรมการลุ่มน้าจะจัดลาดับความสาคัญ ให้แตกต่างกันก็ได้ ทั้งนี้ โดยคานึงถึงความสาคัญ
ทางเศรษฐกิจและวิถีชีวิตของประชาชนในเขตลุ่มน้า จารีตประเพณี และลักษณะทางกายภาพของพื้นที่เป็นสาคัญ
นอกจากนี้ให้คานึงถึงความเท่าเทียมและเป็นธรรมในการใช้ ทรัพยากรน้า รวมทั้งการบรรเทาความเดือดร้อน
ของผู้ที่สูญเสียโอกาสในการใช้น้าภายในเขตลุ่มน้าหรือระหว่างลุ่มน้าสาขาภายในเขตลุ่มน้านั้น โดยเฉพาะ
ในภาวะน้าแล้ง
ข้อ ๖ ให้คณะกรรมการลุ่มน้าจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานการใช้น้าและปริมาณการใช้น้าของกิจการประเภท
ต่างๆ ในเขตลุ่มน้า เพื่อนาไปใช้ประโยชน์สาหรับการจัดสรรน้าและควบคุมการใช้น้าตามลาดับความสาคัญ โดย
ให้ทาการประเมินคุณภาพน้าและวิเคราะห์ปริมาณน้ากับความต้องการใช้น้าในกิจการประเภทต่างๆ และให้มี
การติดตามและประเมินผลตามความเหมาะสมเพื่อรองรับสถานการณ์ภาวะน้าแล้งและภาวะน้าท่วม
ข้อ ๗ การจั ดสรรน้าในแต่ละลุ่ มน้ าตามลาดับ ความส าคั ญ ของการใช้น้ า ให้ค ณะกรรมการลุ่ มน้ า
พิจารณาวางแผนการจัดสรรน้าสาหรับกิจการประเภทต่างๆ อย่างเพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ โดย
ในแผนการจัดสรรน้าควรคานึงถึงปริมาณน้าและการบริหารจัดการน้าให้เพียงพอต่อการใช้น้าตลอดปีด้วย
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ข้อ ๘ การควบคุมการใช้น้าในแต่ละลุ่มน้า ให้คณะกรรมการลุ่มน้าพิจารณาควบคุมการใช้น้าในกิจการ
ที่เห็นว่าเป็นการใช้น้าโดยไม่ก่อให้เกิดประโยชน์หรือ เกินความจาเป็น และในกรณีที่มีความเสี่ยงต่อการเกิด
ภาวะน้าแล้งให้ควบคุมคุณภาพน้าและปริมาณการใช้น้าอย่างเหมาะสมด้วย
ข้อ ๙ ให้คณะกรรมการลุ่มน้าประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของแผนการจัดสรรน้า ติดตาม
และกากับดูแลการใช้น้าให้เป็นไปตามที่ได้จัดสรรไว้ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงแผนการจัดสรรน้าให้มี
ประสิทธิภาพ เหมาะสม และเป็นธรรมมากยิ่งขึ้น
ประกาศ ณ วันที่

พ.ศ. ....

นายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติ
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บันทึกวิเคราะห์สรุป
สาระสาคัญของร่างประกาศคณะกรรมการทรัพยากรนาแห่งชาติ
ว่าด้วยกรอบ หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติงานของคณะกรรมการลุ่มนา
และลาดับความสาคัญของการใช้นาสาหรับกิจการประเภทต่างๆ เพื่อให้คณะกรรมการลุ่มนา
นาไปพิจารณาในการจัดสรรนาและควบคุมการใช้นาในแต่ละลุ่มนา
พ.ศ. ....
1. หลักการและเหตุผล
โดยที่มาตรา 17 วรรคหนึ่ง (9) แห่งพระราชบัญญัติทรัพยากรน้า พ.ศ. 2561 บัญญัติให้คณะกรรมการ
ทรัพยากรน้าแห่งชาติ กาหนดกรอบ หลักเกณฑ์ และแนวทางการปฏิบัติง านของคณะกรรมการลุ่มน้า และ
ลาดับความสาคัญของการใช้น้าสาหรับกิจการประเภทต่างๆ เพื่อให้คณะกรรมการลุ่มน้านาไปพิจารณาในการ
จัดสรรน้าและควบคุมการใช้น้าในแต่ละลุ่มน้าอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม
2. สาระสาคัญ
2.1 กรอบ หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติงานของคณะกรรมการลุ่มน้า (ร่างข้อ 3)
กาหนดกรอบ หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติง านของคณะกรรมการลุ่มน้า เพื่อประโยชน์ในการ
บริหารทรัพยากรน้าในเขตลุ่มน้า โดยให้คณะกรรมการลุ่มน้าคานึง ถึงหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable
Development) เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ อันได้แก่ การเร่งดาเนินการบูรณะฟื้นฟูแหล่งน้าตาม
ธรรมชาติต่างๆ ในพื้นที่ให้สามารถกักเก็บน้าไว้ใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มศักยภาพ และกาหนดกรอบ หลักเกณฑ์
แนวทางปฏิ บั ติ ง านให้ ส อดคล้ อ งกั บ หน้ า ที่ แ ละอ านาจของคณะกรรมการลุ่ ม น้ าตามมาตรา ๓๕ แห่ ง
พระราชบัญญัติทรัพยากรน้า พ.ศ. 2561 รวมถึงกาหนดกรอบการปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อการบริหารจัดการน้าในลุ่มน้า และคณะกรรมการลุ่มน้าอาจดาเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดอันจาเป็นเกี่ยวกับ
การจัดสรรน้าตามแผนการจัดสรรน้า และควบคุมการใช้น้าตามหลักเกณฑ์ในประกาศนี้ได้
2.2 การใช้ทรัพยากรน้าอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม (ร่างข้อ 4)
กาหนดปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรน้าอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม เช่น สภาพภูมิศาสตร์
อุทกศาสตร์ อุทกวิทยา สภาพภูมิอากาศ นิเวศวิทยา และเหตุทางธรรมชาติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ความต้องการทาง
สังคมและเศรษฐกิจของชุมชนที่ตั้งอยู่ ในพื้นที่ลุ่มน้า จานวนประชากรในแต่ละชุมชนที่พึ่งพาและใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรน้าในพื้นที่ลุ่มน้า เพื่อให้คณะกรรมการลุ่มน้าได้คานึงถึงในการจัดลาดับความสาคัญของการใช้น้า
การจัดสรรน้า และการควบคุมการใช้น้า
2.3 การจัดลาดับความสาคัญของการใช้น้า (ร่างข้อ 5)
การจัดลาดับความสาคัญของการใช้น้าสาหรับกิจการประเภทต่างๆ ในเขตลุ่มน้า ให้คณะกรรมการลุ่มน้าให้
ความสาคัญกับการใช้น้าเพื่อการอุปโภคบริโภค การประปาและการไฟฟ้าซึ่งดาเนินการโดยหน่วยงานของรัฐหรือ
ชุมชน การรั กษาระบบนิ เวศและการฟื้นฟู แหล่งน้ าธรรมชาติ และการบรรเทาสาธารณภั ย ก่ อนเป็นล าดับแรก
โดยกิจการประเภทต่างๆ ข้างต้น เป็ นกลุ่ มกิจการที่คณะกรรมการลุ่มน้าต้องให้ความสาคัญก่ อนกลุ่มกิ จการที่
กาหนดไว้ในร่างข้อ 5 วรรคสอง เพราะเป็นการใช้น้าเพื่อการดารงชีพโดยตรง หรือเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
หรือเพื่อลดความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสาธารณภัย
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ส่วนการใช้น้าในกลุ่มกิจการตามที่กาหนดไว้ในร่างข้อ 5 วรรคสอง ได้แก่ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม
พาณิชยกรรม การท่องเที่ยว คมนาคม การผลิตพลังงาน หรือกิจการอื่น คณะกรรมการลุ่มน้ามีดุลพินิจในการ
จัดลาดับความสาคัญ ให้แตกต่างกัน ได้ และภายในกิจการแต่ละประเภทจะแบ่ง ออกเป็นประเภทย่อยและ
จัดลาดับความสาคัญอีกก็ได้ตามที่เห็นสมควร โดยคานึงถึงความสาคัญทางเศรษฐกิ จและวิถีชีวิตของประชาชน
ในเขตลุ่ม น้ า จารี ต ประเพณี และลั กษณะทางกายภาพของพื้ น ที่ ความเท่ าเที ยมและเป็น ธรรมในการใช้
ทรัพยากรน้าตามปัจจัยที่เกี่ยวข้องตามร่างข้อ 4 เป็นต้น
2.4 การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานการใช้น้าและปริมาณการใช้น้า (ร่างข้อ 6)
ให้คณะกรรมการลุ่มน้าจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานการใช้น้าและปริ มาณการใช้น้าของกิจการประเภทต่างๆ
ในเขตลุ่มน้า เพื่อประโยชน์สาหรับการจัดสรรน้าและควบคุมการใช้น้าตามลาดับความสาคัญ โดยให้ทาการ
ประเมินคุณภาพน้าและวิเคราะห์ปริมาณน้ากับความต้องการใช้น้าในกิจการประเภทต่างๆ และให้มีการติดตาม
และประเมินผลตามความเหมาะสมเพื่อรองรับสถานการณ์ภาวะน้าแล้งและภาวะน้าท่วม
2.5 การจัดสรรน้า (ร่างข้อ 7)
ให้คณะกรรมการลุ่มน้าพิจารณาวางแผนการจัดสรรน้าสาหรับกิจการประเภทต่างๆ อย่างเพียงพอ
เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ โดยในแผนการจัดสรรน้าควรคานึงถึง ปริมาณน้าและการบริ หารจัดการน้าให้
เพียงพอต่อการใช้น้าตลอดปีด้วย
2.6 การควบคุมการใช้น้า (ร่างข้อ 8)
ให้คณะกรรมการลุ่มน้าพิจารณาควบคุมการใช้น้าในกิจการที่เห็นว่าเป็นการใช้น้าโดยไม่ก่อให้เกิด
ประโยชน์หรือเกินความจาเป็น และในกรณีที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะน้าแล้ง ให้ควบคุมคุ ณภาพน้าและ
ปริมาณการใช้น้าอย่างเหมาะสมด้วย
2.7 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของแผนการจัดสรรน้า (ร่างข้อ 9)
ให้คณะกรรมการลุ่มน้าประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของแผนการจัดสรรน้า ติดตามและ
กากับดูแลการใช้ น้าให้เป็นไปตามที่ได้จัดสรรไว้ ทั้ง นี้ เพื่อ ประโยชน์ในการปรับปรุง แผนการจัดสรรน้าให้มี
ประสิทธิภาพ เหมาะสม และเป็นธรรมมากยิ่งขึ้น
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เอกสารหมายเลข 10

ร่างระเบียบคณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติ ว่าด้วยมาตรการในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคเอกชน
ประชาชน และชุมชนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการ การบารุงรักษา การฟื้นฟู
การอนุรักษ์ และการดาเนินการอื่นใดเกี่ยวกับทรัพยากรน้า (มาตรา 17 วรรคหนึ่ง (16))

84

ร่าง
ระเบียบคณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติ
ว่าด้วยมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วม
ของภาคเอกชน ประชาชน และชุมชน
พ.ศ. ....
โดยที่เป็นการสมควรกาหนดมาตรการในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคเอกชน ประชาชน และชุมชนที่
เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในด้านการใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการ การบารุงรักษา การฟื้นฟู การอนุรักษ์ และการ
ดาเนินการอื่นใดเกี่ยวกับทรัพยากรน้า
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๑๗(๑๖) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ท รั พ ยากรน้ า พ.ศ. ๒๕๖๑
คณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติ ว่าด้วยการส่งเสริมและสนับสนุน
การมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ประชาชน และชุมชน พ.ศ. ....”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“การจัดการด้านทรัพยากรน้า” หมายความว่า การใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการ การบารุงรักษา
การฟื้นฟู การอนุรักษ์ทรัพยากรน้า และการดาเนินการอื่นใดเกี่ยวกับทรัพยากรน้า
“โครงการ” หมายความว่า การดาเนินงาน หรือกิจกรรมของภาคเอกชน ประชาชน หรือชุมชน ที่เกี่ยวกับ
การจัดการด้านทรัพยากรน้า
“สานักงาน” หมายความว่า สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติ
“สานักงานภาค” หมายความว่า สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติภาค
ข้อ ๔ ในกรณีที่สานักงาน สานักงานภาค หน่วยงานของรัฐ หรือองค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการ
ดาเนิ นการใดๆ เกี่ ยวกั บ การจั ด การด้ า นทรั พ ยากรน้ าในพื้ น ที่ ลุ่ม น้ าใด จะต้อ งด าเนิ น การให้ ภ าคเอกชน
ประชาชน และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินการเรื่องนั้นด้วย
เพื่อประโยชน์แก่การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการด้านทรัพยากรน้าของภาคเอกชน ประชาชน
และชุมชน ตามวรรคหนึ่ง ให้สานักงาน สานักงานภาค หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น
แล้วแต่กรณี สนับสนุนการดาเนินการในกรณีดังต่อไปนี้ได้ตามความเหมาะสม
(๑) ก่อนการดาเนินการ ให้มีการเผยแพร่ ข้อมูล ตลอดจนให้คาปรึกษา สร้างความรู้ความเข้าใจอันจะ
เป็นประโยชน์แก่เข้าร่วมดาเนินการในการจัดการทรัพยากรน้า โดยเน้นการสื่อสารในรูปแบบที่ประชาชน
สามารถเข้าใจได้ง่ายเพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วนและเพียงพอ
(๒) ในระหว่างการดาเนินการ ให้เปิดโอกาสให้ภาคเอกชน ประชาชน และชุมชน ได้แสดงความเห็น
ข้อสังเกต ตั้งคาถามที่เกี่ยวข้ อง หรือให้คาแนะนา และเข้าร่วมกิจกรรมหรือการดาเนินการใดๆ เกี่ยวกับการ
จัดการด้านทรัพยากรน้าของสานักงาน สานักงานภาค หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
(๓) หลังเสร็จสิ้นการดาเนินการ ให้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและความรู้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการ
ทรัพยากรน้าอย่างต่อเนื่อง
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การดาเนินการตาม (๓) จะกระทาการโดยวิธีการใดก็ได้เพื่อให้ภาคเอกชน ประชาชน และชุมชนที่เกี่ยวข้อง
รับทราบข้อมูลข่าวสารและความรู้ดังกล่าว โดยอย่างน้อยให้มีการเผยแพร่ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
สานักงานหรือสานักงานภาค
ข้อ ๕ ในกรณีที่ภาคเอกชน ประชาชน หรือชุมชน จัดทาโครงการใดๆ ในเขตพื้นที่ชุมชนที่มีทรัพยากรน้า
นั้นตั้งอยู่ สานักงาน สานักงานภาค หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจเข้าร่วมดาเนินการ
หรือให้ การสนับสนุน ในโครงการดังกล่ าวได้ ตามความเหมาะสม โดยให้พิจ ารณาขอบเขตของโครงการใน
ลักษณะดังต่อไปนี้
(๑) เป็นโครงการที่อยู่ในหน้าที่และอานาจที่สานักงาน สานักงานภาค หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จะให้การสนับสนุนได้
(๒) เป็นโครงการที่จะจัดทาขึ้นในเขตพื้นที่ชุมชนที่มีทรัพยากรน้านั้นตั้ง อยู่ หรือจัดทาในเขตพื้นที่
ชุมชนอื่นที่ จะได้รั บ ประโยชน์จากโครงการหรื อกิจ กรรมนั้น โดยโครงการหรื อกิจ กรรมต้อ งสอดคล้ องกั บ
นโยบายหรือแผนแม่บทเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรน้าด้วย
(๓) เป็นโครงการที่ไม่เกิดผลกระทบกับทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมหรือวิถีชีวิตความเป็นอยู่
ของประชาชนในชุมชน หรือมีข้อขัดข้องหรือขัดแย้งต่อกฎหมาย
(๔) เป็นโครงการที่สามารถกาหนดระยะเวลาดาเนินการให้แล้วเสร็จได้แน่นอน
ข้อ ๖ ในกรณี ที่ ส านัก งาน ส านั ก งานภาค หน่ ว ยงานของรั ฐ หรื อ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น มี
ข้อเสนอแนะโครงการหรือ กิจ กรรมใดที่ เป็ นประโยชน์ ต่อ สาธารณะหรื อเป็น แบบอย่า งที่ ดีต่ อภาคเอกชน
ประชาชน หรื อชุ มชนอื่ นๆ หรือ ผลการด าเนิน โครงการเกี่ย วกั บการจัด การทรัพ ยากรน้าของภาคเอกชน
ประชาชน หรือชุมชนใดเป็นแบบอย่างที่ดีสมควรได้รับการเชิดชูเกียรติ ให้สานักงาน สานักงานภาค หน่วยงาน
ของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเผยแพร่ข้อมูลการดาเนินโครงการหรือกิจกรรมดังกล่าว โดยอย่างน้อย
ให้มีการเผยแพร่ความรู้หรือข้อมูลนั้นในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสานักงานหรือสานักงานภาค หรือจะ
เผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์โดยวิธีอื่นใดด้วยก็ได้
ข้อ ๗ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการและการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ประชาชน และชุมชน
คณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติอาจเสนอคณะรัฐมนตรีให้พิจารณามาตรการจูงใจหรือมาตรการทางภาษี
อันเป็นการสร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวกับการจัดการด้านทรัพยากรน้าหรือจัดทาโครงการใดๆ
ที่เป็นประโยชน์แก่การจัดการด้านทรัพยากรน้าตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติทรัพยากรน้า พ.ศ. ๒๕๖๑
ก็ได้
ประกาศ ณ

พ.ศ.

นายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติ
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บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสาคัญ
ร่างระเบียบคณะกรรมการทรัพยากรนาแห่งชาติ
ว่าด้วยมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วม
ของภาคเอกชน ประชาชน และชุมชน
พ.ศ. ....
1. หลักการและเหตุผล
โดยที่พระราชบัญญัติทรัพยากรน้า พ.ศ. 2561 ให้ความสาคัญกับการส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคเอกชน
ประชาชน และชุมชนที่ เกี่ยวข้ อง เข้ ามามีส่วนร่ วมในด้ านต่ างๆ ซึ่ งมาตรา 17(16) ได้ก าหนดให้คณะกรรมการ
ทรั พยากรน้ าแห่ งชาติ มี หน้ าที่ และอ านาจในการออกระเบี ยบก าหนดมาตรการในการส่ งเสริ มและสนั บสนุ น
ให้ภาคเอกชน ประชาชน และชุมชนที่เกี่ ยวข้ อง เข้ามามี ส่วนร่วมในด้ านการใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการ
การบารุงรักษา การฟื้นฟู การอนุรักษ์ และการดาเนินการอื่นใดเกี่ยวกับทรัพยากรน้า จึงจาเป็นต้องออกระเบียบนี้
2. สาระสาคัญ
ร่างระเบียบนี้ประกอบไปด้วยเนื้อหารวม 7 ข้อ มีสาระสาคัญโดยสรุปดังนี้
2.1 บนิยาม (ร่างข้อ 3)
กาหนดบทนิยามคาว่า “การจัดการด้านทรัพยากรน้า” และคาว่า “โครงการ” เพื่อให้เกิดความชัดเจน
และขอบเขตของการดาเนินการที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคเอกชน ประชาชน และชุมชนที่เกี่ยวข้อง เข้ามามี
ส่วนร่วม
2.2 การส่งเสริมให้ภาคเอกชน ประชาชน และชุมชนที่เกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนร่วม (ร่างข้อ 4)
ในกรณีที่สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติ สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติภาค หน่วยงานของรัฐ หรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการดาเนินการใดๆ เกี่ยวกับการจัดการด้านทรัพยากรน้าในพื้นที่ลุ่มน้าใด จะต้อง
ดาเนินการให้ภาคเอกชน ประชาชน และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินการเรื่องนั้นด้วย โดยสนับสนุนใน
แต่ละช่วงของการดาเนินการตามความเหมาะสมดังนี้
2.2.1. ก่อนการดาเนินการ
ให้มีการเผยแพร่ ข้อมูล ตลอดจนให้คาปรึกษา สร้างความรู้ความเข้าใจอันจะเป็นประโยชน์แก่การ
เข้าร่วมดาเนินการในการจัดการทรัพยากรน้า โดยเน้นการสื่อสารในรูปแบบที่ประชาชนสามารถเข้าใจได้ง่าย
เพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วนและเพียงพอ
2.2.2 ในระหว่างการดาเนินการ
เปิดโอกาสให้ภาคเอกชน ประชาชน และชุมชน ได้แสดงความเห็น ข้อสังเกต ตั้งคาถามที่เกี่ยวข้อง
หรือให้คาแนะนา และเข้าร่วมกิจกรรมหรือการดาเนินการใดๆ เกี่ยวกับการจัดการด้านทรัพยากรน้าของ
สานักงาน สานักงานภาค หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
2.2.3 หลังเสร็จสิ้นการดาเนินการ
ให้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและความรู้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการทรัพยากรน้าอย่างต่อเนื่อ ง
ซึ่งจะกระทาด้วยวิธีการใดก็ได้เพื่อให้ภาคเอกชน ประชาชน และชุมชนที่เกี่ยวข้องรับทราบข้อมูลข่าวสารและ
ความรู้ดัง กล่าว โดยอย่างน้อยให้มีการเผยแพร่ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสานักงานทรัพยากรน้ า
แห่งชาติหรือสานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติภาค
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2.3 การเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมของภาคเอกชน ประชาชน และชุมชน (ร่างข้อ 5)
ในกรณีที่ภาคเอกชน ประชาชน หรือชุมชน จัดทาโครงการใดๆ ในเขตพื้นที่ชุมชนที่มีทรัพยากรน้านั้น
ตั้ง อยู่ สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติ สานักงานทรัพยากรน้าแห่ง ชาติภาค หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อาจเข้าร่วมดาเนินการหรือให้การสนับสนุนในโครงการดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม
โดยให้พิจารณาขอบเขตของโครงการในลักษณะดังต่อไปนี้
2.3.1 เป็ น โครงการที่ อ ยู่ ใ นหน้ า ที่ แ ละอ านาจที่ ส านั ก งานทรั พ ยากรน้ าแห่ ง ชาติ ส านั ก งาน
ทรัพยากรน้าแห่งชาติภาค หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะให้การสนับสนุนได้
2.3.2 เป็นโครงการที่จะจัดทาขึ้นในเขตพื้นที่ชุมชนที่มีทรัพยากรน้านั้นตั้ง อยู่ หรือจัดทาในเขต
พื้นที่ชุมชนอื่นที่จะได้รับประโยชน์จากโครงการหรือกิจกรรมนั้น โดยโครงการหรือกิ จกรรมต้องสอดคล้องกับ
นโยบายหรือแผนแม่บทเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรน้าด้วย
2.3.3 เป็น โครงการที่ไม่เกิดผลกระทบกับทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมหรือวิถีชีวิตความ
เป็นอยู่ของประชาชนในชุมชน หรือมีข้อขัดข้องหรือขัดแย้งต่อกฎหมาย
2.3.4 เป็นโครงการที่สามารถกาหนดระยะเวลาดาเนินการให้แล้วเสร็จได้แน่นอน
2.4 การเสนอแนะแบบอย่างที่ดีและการเชิดชูเกียรติ (ร่างข้อ 6)
กาหนดให้สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติ สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติภาค หน่วยงานของรัฐ หรือ
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น มีข้อเสนอแนะโครงการหรือกิจกรรมใดที่เป็นประโยชน์ ต่ อสาธารณะหรือ เป็ น
แบบอย่างที่ดีต่อภาคเอกชน ประชาชน หรือชุมชนอื่นๆ ได้ หรือกรณีที่โครงการของภาคเอกชน ประชาชนหรือ
ชุมชนใดมีผลการดาเนินโครงการเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรน้าเป็นแบบอย่างที่ดี สมควรได้รับการเชิดชูเกียรติ
สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติ สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติภาค หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้น เผยแพร่ข้อมูลการดาเนินโครงการหรือกิจกรรมดังกล่าว โดยอย่างน้อยให้ มีการเผยแพร่ความรู้
หรือข้อมูลนั้นในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสานักงานทรัพยากรน้าแห่ง ชาติ หรือสานักงานทรัพยากรน้า
แห่งชาติภาค หรือจะเผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์โดยวิธีอื่นใดด้วยก็ได้
2.5 การเสนอมาตรการจูงใจต่อคณะรฐมนตรี (ร่างข้อ 7)
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการและการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ประชาชน และชุมชน
คณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติอาจเสนอคณะรัฐมนตรีให้พิจารณามาตรการจูงใจหรือมาตรการทางภาษี
(tax incentives) อันเป็นการสร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวกับการจัดการด้านทรัพยากรน้าหรือ
จัดทาโครงการใดๆ ที่เป็นประโยชน์แก่การจัดการด้านทรัพยากรน้าตามวัตถุประสงค์ ของพระราชบัญ ญั ติ
ทรัพยากรน้า พ.ศ. 2561 ก็ได้
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เอกสารหมายเลข 11

ร่างประกาศคณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอข้อพิพาทระหว่าง
คณะกรรมการลุ่มน้าเพื่อให้คณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติไกล่เกลี่ยและชี้ขาดข้อพิพาท
(มาตรา 17 วรรคสาม)
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ร่าง
ประกาศคณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอข้อพิพาท การไกล่เกลี่ย และการชี้ขาด
ข้อพิพาทระหว่างคณะกรรมการลุ่มน้า
อาศัย อานาจตามความในมาตรา ๑๗ วรรคสาม แห่ง พระราชบัญ ญัติ ทรั พยากรน้ า พ.ศ. ๒๕๖๑
คณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในประกาศนี้
“ข้อพิพาท” หมายความว่า ข้อโต้แย้งที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหรือการดาเนินงานเกี่ยวกับ
(๑) การปฏิบัติตามนโยบายหรือแผนแม่บทเกี่ยวกับการใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการ การบารุงรักษา
การฟื้นฟู และการอนุรักษ์ทรัพยากรน้าในเขตลุ่มน้า
(๒) การปฏิบัติงานของคณะกรรมการลุ่มน้าในการจัดสรรน้าและควบคุมการใช้น้าในแต่ละลุ่มน้า
(๓) การปฏิบัติตามแผนป้องกันและแก้ไ ขภาวะน้าแล้ง และแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้าท่วมของ
คณะกรรมการลุ่มน้าเพื่อบูรณาการการป้องกันและแก้ไขภาวะน้าท่วมระหว่างลุ่มน้า
(๔) การผันน้าระหว่างลุ่มน้าตามมติของคณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติ
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการสานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติ
“ผู้อานวยการ” หมายความว่า ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติภาค
“คณะอนุก รรมการ” หมายความว่ า คณะอนุก รรมการพิจ ารณากลั่ น กรองข้ อกฎหมายเกี่ ยวกั บ
ทรัพยากรน้า ตามคาสั่งคณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่ง ชาติ ที่ ๑/๒๕๖๒ เรื่อง แต่ง ตั้ง คณะอนุกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองข้อกฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรน้า ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
“สานักงาน” หมายความว่า สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติ
“สานักงานภาค” หมายความว่า สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติภาค
หมวด ๑
การเสนอข้อพิพาท
ข้อ ๒ ในกรณีที่คณะกรรมการลุ่มน้าในพื้นที่ลุ่มน้ าแห่ง ใดพิจ ารณาแล้วเห็นว่าการปฏิบัติหรือการ
ดาเนินงานตามหน้าที่และอานาจของตนเกิดเป็นข้อพิพาทกับการปฏิบัติหรือการดาเนินงานของคณะกรรมการ
ลุ่มน้าอื่น อาจมอบหมายให้สานักงานภาคจัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการลุ่มน้าดังกล่าวเพื่อ
เจรจาหาข้อยุติเกี่ยวกับการปฏิบัติหรือการดาเนินการในเรื่องนั้น โดยให้สานักงานภาคจัดทารายงานการประชุม
เพื่อเป็นหลักฐานด้วยทุกครั้ง
ในการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการลุ่มน้าตามวรรคหนึ่ง หากการปฏิบัติหรือการดาเนินงาน
ในเรื่องใดได้ข้อยุติในประเด็นข้อพิพาท ให้ที่ประชุมมีมติให้ยุติในประเด็นข้อพิพาทนั้น แต่หากในกรณียัง มี
ประเด็นข้อพิพาทใดที่ไม่สามารถหาข้อยุติได้ ให้ที่ประชุมมอบหมายให้ผู้อานวยการรวบรวมข้อเท็จจริง ประเด็น
ข้อพิพาท ตลอดจนความเห็นเบื้องต้นของคณะกรรมการลุ่มน้าแต่ละคณะในประเด็นข้อพิพาทดังกล่าว เพื่อเสนอ
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ต่อเลขาธิการภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการประชุมร่วมกันและคณะกรรมการลุ่มน้าได้มีมติเห็นชอบ
ให้หารือประเด็นข้อพิพาทนั้นต่อคณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติเพื่อวินิจฉัยชี้ขาดต่อไป
ข้อ ๓ เมื่อเลขาธิการได้รับประเด็นข้อพิพาทของคณะกรรมการลุ่มน้าตามข้อ ๒ ให้เลขาธิการมีอานาจ
พิจ ารณากาหนดประเด็น ข้อ พิพ าทเพื่อ ความสะดวกและรวดเร็ วในการพิ จารณาและชี้ ชาดข้ อพิ พาทของ
คณะกรรมการทรั พยากรน้าแห่ง ชาติ และหากประเด็น ข้อพิ พาทดั ง กล่ าวมีหลายประเด็ นที่ เกี่ ยวเนื่อ งกั น
เลขาธิการอาจรวมข้อพิพาทในหลายประเด็นเป็นข้อพิพาทเดียวได้ตามที่เห็นสมควร
ในการพิ จารณาก าหนดประเด็ น ตามวรรคหนึ่ ง เลขาธิก ารมี อ านาจมอบหมายให้ ข้า ราชการของ
สานั ก งานหรื อ ส านั ก งานภาครวบรวมข้ อ เท็ จ จริ ง หรือ ข้ อ มู ล เพื่ ม เติ ม เพื่ อ ประกอบการพิ จ ารณาได้ ต ามที่
เห็นสมควร
ข้อ ๔ ให้คณะกรรมการลุ่มน้าแต่ละคณะแต่ง ตั้ง ตัว แทนเพื่อ ร่ว มดาเนิน การใดๆ ในกระบวนการ
พิจารณาข้อพิพาท โดยให้ทาเป็นหนังสือแจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งและเสนอต่อสานักงาน
หมวด ๒
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ข้อ ๕ ในกรณีที่เลขาธิการได้พิจารณากาหนดประเด็นข้อพิพาทตามข้อ ๓ แล้วเห็นว่าข้อพิพาทดังกล่าว
สามารถหาข้ อ ยุ ติ ไ ด้ โ ดยวิ ธี ก ารเจรจาไกล่ เ กลี่ ย ให้ เ ลขาธิ ก ารมอบหมายให้ ค ณะอนุ ก รรมการเป็ น
ผู้พิจารณาไกล่เ กลี่ยข้ อพิพ าท โดยพิจ ารณารายละเอียดเกี่ยวกั บประเด็น ข้ อพิ พาทที่ เลขาธิการได้ก าหนด
ความเห็ น เบื้ อ งต้ น ของคณะกรรมการลุ่ ม น้ าแต่ ล ะคณะ ตลอดจนรายงานการประชุ ม ร่ ว มกั น ระหว่ า ง
คณะกรรมการลุ่มน้าตามข้อ ๒ ประกอบกับการรับฟังข้อเท็จจริงจากตัวแทนคณะกรรมการลุ่มน้าที่ได้รับการ
แต่งตั้งตามข้อ ๔ ด้วย
ข้อ ๖ ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้คณะอนุกรรมการดาเนินการไปตามที่เห็นสมควร ด้วยความเป็นกลาง
และคานึงถึงหน้าที่และการปฏิบัติงานของคณะกรรมการลุ่มน้าแต่ละคณะ ประกอบกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นใน
พื้นที่ลุ่มน้า รวมถึงการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างคณะกรรมการลุ่มน้าในช่วงที่ผ่านมาหรือที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ภายใต้หลักการและวัตถุประสงค์ที่จะก่อให้เกิด การบูรณาการเกี่ยวกับการจัดสรร การใช้ การพัฒนา การ
บริหารจัดการ การบารุงรักษา การฟื้นฟู การอนุรักษ์ทรัพยากรน้าให้มีความประสานสอดคล้องกันในทุกมิติ
อย่างสมดุลและยั่งยืนตามกฎหมายว่าด้วยทรัพยากรน้า
ข้อ ๗ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามข้อ ๖ ให้คณะอนุกรรมการเร่งรัดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้ได้ข้อยุติ
โดยเร็ว และให้สานักงานจัดทารายงานกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อเป็นหลักฐานด้วยทุกครั้ง
ในกรณีที่ได้ข้อยุติในประเด็นข้อพิพาท ให้คณะอนุกรรมการรายงานผลการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทไปยัง
เลขาธิการเพื่อพิจารณาสั่งยุติเรื่องและให้สานักงานมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาและแนวทางปฏิบัติเพื่อแก้ไข
ปัญหาในประเด็นข้อพิพาทนั้นไปยังสานักงานภาคเพื่อแจ้งต่อคณะกรรมการลุ่มน้าโดยเร็ว
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ในกรณี ที่ ไ ม่ ส ามารถหาข้ อ ยุ ติ ใ นประเด็ น ข้ อ พิ พ าทได้ ให้ ค ณะอนุ ก รรมการเสนอความเห็ น ต่ อ
คณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติเพื่อพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดต่อไป
การสั่งยุติเรื่องของเลขาธิการตามวรรคสอง ให้ถือเป็นที่สุด
หมวด ๓
การวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาท
ข้อ ๘ ในกรณีที่เลขาธิการได้พิจารณากาหนดประเด็นข้อพิพาทตามข้อ ๓ แล้วเห็นว่าข้อพิพาทดังกล่าว
ไม่ ส ามารถหาข้ อ ยุ ติ ไ ด้ โ ดยวิ ธี ก ารเจรจาไกล่ เ กลี่ ย หรื อ กรณี ที่ ค ณะอนุ ก รรมการได้ พิ จ ารณาไกล่ เ กลี่ ย
ข้อพิพาทแล้วแต่ไม่สามารถหาข้อยุติในประเด็นข้อพิพาทดังกล่าวได้ตามข้อ ๗ วรรคสาม ให้เลขาธิการเสนอ
ประเด็ นข้อพิ พาทดัง กล่าวต่อคณะกรรมการทรั พยากรน้าแห่ง ชาติ เพื่อพิ จารณา โดยสรุปสาระสาคัญ ข อง
ประเด็นปัญหาข้อพิพาท ข้อเท็จจริง ความเห็นเบื้องต้นของคณะกรรมการลุ่มน้าแต่ละคณะ ผลการประชุมร่วม
ระหว่างคณะกรรมการลุ่มน้า และความเห็นของคณะอนุกรรมการ แล้วแต่กรณี เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
ในการพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ชี้ ข าดข้ อ พิ พ าท คณะกรรมการทรั พ ยากรน้ าแห่ ง ชาติ มี อ าน าจแสวงหา
ข้อ เท็ จ จริ ง หรื อ ข้ อ มู ลเพิ่ มเติ ม ที่ เ ห็ น ว่ า เป็ น ประโยชน์ ต่ อ การพิ จ ารณา และมี อานาจเรี ย กให้ ตั ว แทนของ
คณะกรรมการลุ่ มน้ าตามข้ อ ๔ ผู้อ านวยการ หรือ ข้ าราชการของส านั กงานหรือ สานัก งานภาค มาชี้แ จง
ข้อเท็จจริงหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นข้อพิพาทเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยก็ได้
ในการประชุมของคณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติเพื่อพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดประเด็นข้อพิพาท
ตามวรรคหนึ่ง หากประเด็นข้อพิพาทนั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ลุ่มน้าซึ่งมีกรรมการผู้แทนคณะกรรมการ
ลุ่มน้านั้นร่วมเป็น กรรมการลุ่มน้าอยู่ในพื้นที่ลุ่มน้านั้ นด้วย ให้กรรมการผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน้าคนนั้ น
ไม่มีสิทธิเข้าประชุมเพื่อพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดในประเด็นข้อพิพาท
ข้อ ๙ การวินิจฉัยชี้ขาดประเด็นข้อพิพาทของคณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติให้ถือเป็นที่สุด
ข้อ ๑๐ เมื่อเสร็จสิ้นการวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติ ให้สานักงานมีหนังสือ
แจ้งคาวินิจฉัยของคณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติหรือแนวทางปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาในประเด็นข้อพิพาท
นั้นไปยังสานักงานภาคเพื่อแจ้งต่อคณะกรรมการลุ่มน้าโดยเร็ว
ประกาศ ณ วันที่

พ.ศ. ....

นายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติ
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บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสาคัญ
ร่างประกาศคณะกรรมการทรัพยากรนาแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอข้อพิพาท การไกล่เกลี่ย และการชีขาด
ข้อพิพาทระหว่างคณะกรรมการลุ่มนา
1. หลักการและเหตุผล
ในกรณีที่คณะกรรมการลุ่มน้ามีปัญหาข้อพิพาทระหว่างคณะกรรมการลุ่มน้าด้วยกันเอง มาตรา 17(13)
แห่งพระราชบัญญัติทรัพยากรน้า พ.ศ. 2561 กาหนดให้คณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติมีหน้าที่และอานาจใน
การพิจารณาไกล่เกลี่ยและชี้ขาดข้อพิพาทระหว่างคณะกรรมการลุ่มน้านั้น ทั้งนี้ มาตรา 17 วรรคสาม กาหนดให้การ
เสนอข้อพิพาทของคณะกรรมการลุ่มน้าต่อคณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติเพื่อพิจารณาไกล่เกลี่ยและชี้ขาดให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติกาหนด จึงจาเป็นต้องออกประกาศนี้
2. สาระสาคัญ
ร่างประกาศนี้ประกอบไปด้วยเนื้อหารวม 10 ข้อ มีสาระสาคัญโดยสรุปดังนี้
2.1 บทนิยาม (ร่างข้อ 1)
กาหนดบทนิยามต่างๆ โดยเฉพาะนิยามคาว่า “ข้อพิพาท” เพื่อให้มีความชัดเจนว่าเป็นข้อพิพาทที่
เกี่ยวกับ
2.1.1 การปฏิบัติตามนโยบายหรือแผนแม่บทเกี่ยวกับการใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการ การ
บารุงรักษา การฟื้นฟู และการอนุรักษ์ทรัพยากรน้าในเขตลุ่มน้า
2.1.2 การปฏิบัติงานของคณะกรรมการลุ่มน้าในการจัดสรรน้าและควบคุมการใช้น้าในแต่ละลุ่มน้า
2.1.3 การปฏิบัติตามแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้าแล้ง และแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้าท่วม
ของคณะกรรมการลุ่มน้าเพื่อบูรณาการการป้องกันและแก้ไขภาวะน้าท่วมระหว่างลุ่มน้า
2.1.4 การผันน้าระหว่างลุ่มน้าตามมติของคณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติ
2.2 การเสนอข้อพิพาท (ร่างข้อ 2 ร่างข้อ 3 และร่างข้อ 4)
ในกรณีที่คณะกรรมการลุ่มน้าในพื้นที่ลุ่มน้าแห่งใดพิจารณาแล้วเห็นว่าการปฏิบัติหรือการดาเนินงาน
ตามหน้าที่และอานาจของตนเกิด เป็นข้อพิพาทกับการปฏิบัติหรือการดาเนินงานของคณะกรรมการลุ่มน้าอื่น
คณะกรรมการลุ่มน้าสามารถดาเนินการได้ดังนี้ (ร่างข้อ 2)
2.2.1 มอบหมายให้สานักงานภาคจัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการลุ่มน้า เพื่อ
เจรจาหาข้อยุติเกี่ยวกับการปฏิบัติหรือการดาเนินการในเรื่องนั้น โดยให้สานักงานภาคจัดทารายงานการประชุม
เพื่อเป็นหลักฐานด้วยทุกครั้ง
2.2.2 ในการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการลุ่มน้าหากการปฏิบัติหรือการดาเนินงานใน
เรื่องใดได้ข้อยุติในประเด็นข้อพิพาท ให้ที่ประชุมมีมติให้ยุติในประเด็นข้อพิพาทนั้น
2.2.3 ในการประชุ ม ร่ ว มกั น ระหว่ า งคณะกรรมการลุ่ม น้า หากยัง มีป ระเด็ นข้ อพิ พ าทใดที่ ไ ม่
สามารถหาข้อยุติได้ ให้ที่ประชุมมอบหมายให้ผู้อานวยการรวบรวมข้อเท็จจริง ประเด็นข้อพิพาท ตลอดจน
ความเห็นเบื้องต้นของคณะกรรมการลุ่มน้าแต่ละคณะในประเด็นข้อพิพาทดังกล่าว เพื่อเสนอต่อเลขาธิการ
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่เสร็ จสิ้นการประชุมร่วมกันและคณะกรรมการลุ่มน้าได้มีมติเห็นชอบให้หารือประเด็น
ข้อพิพาทนั้นต่อคณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติเพื่อวินิจฉัยชี้ขาดต่อไป
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เมื่ อ เลขาธิ ก ารได้ รั บ ประเด็ น ข้ อ พิ พ าทของคณะกรรมการลุ่ ม น้ าแล้ ว ให้ เ ลขาธิ ก ารมี อ านาจ
พิจ ารณากาหนดประเด็น ข้อ พิพ าทเพื่อ ความสะดวกและรวดเร็ วในการพิ จารณาและชี้ ชาดข้ อพิ พาทของ
คณะกรรมการทรั พยากรน้าแห่ง ชาติ และหากประเด็น ข้อพิ พาทดั ง กล่ าวมีหลายประเด็ นที่ เกี่ ยวเนื่อ งกั น
เลขาธิการอาจรวมข้ อพิพาทในหลายประเด็นเป็นข้อพิพาทเดียวได้ตามที่เห็นสมควร (เลขาธิการมีอานาจ
มอบหมายให้ข้าราชการของสานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติ หรือสานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติภาครวบรวม
ข้อเท็จจริงหรือข้อมูลเพื่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาได้) (ร่างข้อ 3)
2.2.4 คณะกรรมการลุ่มน้ าสามารถแต่ง ตั้ ง ตั วแทนเพื่ อร่ วมด าเนิ นการใดๆ ในกระบวนการ
พิจารณาข้อพิพาท โดยให้ทาเป็นหนังสือแจ้งรายชื่อผู้ ที่ได้รับการแต่งตั้ง และเสนอต่อสานักงานทรัพยากรน้า
แห่งชาติ (ร่างข้อ 4)
2.3 การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท (ร่างข้อ 5 ร่างข้อ 6 และร่างข้อ 7)
เมื่อเลขาธิการสานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติได้รับประเด็นข้อพิพาทของคณะกรรมการลุ่มน้า และได้
พิจารณากาหนดประเด็นข้อพิพาทแล้ว เห็นว่า ข้อพิพาทดังกล่าวสามารถหาข้อยุติได้โดยวิธีการเจรจาไกล่เกลี่ย
ให้ดาเนินการดังนี้
2.3.1 มอบหมายให้คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองข้อกฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรน้า ตามคาสั่ง
คณะกรรมการทรั พยากรน้าแห่งชาติ ที่ 1/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่ นกรองข้อกฎหมาย
เกี่ยวกับทรัพยากรน้า ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติมเป็นผู้พิจารณาไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เป็ น
ผู้พิจารณาไกล่เกลี่ยข้อพิพาท (ร่างข้อ 5)
2.3.2 ในการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ ให้พิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับประเด็นข้อพิพาท
ที่เลขาธิการฯ ได้กาหนด ความเห็นเบื้องต้นของคณะกรรมการลุ่มน้าแต่ละคณะ ตลอดจนรายงานการประชุม
ร่วมกันระหว่างคณะกรรมการลุ่มน้า การรับฟังข้อเท็จจริงจากตัวแทนคณะกรรมการลุ่มน้า ด้วย (ร่างข้อ 5) และ
ต้องพิจารณาด้วยความเป็นกลางและคานึง ถึงหน้าที่และการปฏิบัติงานของคณะกรรมการลุ่มน้าแต่ละคณะ
ประกอบกับข้อเท็จจริงที่ เกิดขึ้น ในพื้นที่ลุ่ มน้า รวมถึง การปฏิบัติ ง านร่วมกันระหว่างคณะกรรมการลุ่มน้ า
ในช่ว งที่ผ่า นมาหรือที่จ ะเกิ ดขึ้นในอนาคต ภายใต้ หลัก การและวัต ถุประสงค์ที่ จะก่ อให้เ กิด การบูรณาการ
เกี่ยวกับการจัดสรร การใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการ การบารุงรักษา การฟื้นฟู การอนุรักษ์ทรัพยากรน้า
ให้มีความประสานสอดคล้องกันในทุกมิติอย่างสมดุลและยั่งยืน ตามกฎหมายว่าด้วยทรัพยากรน้า ทั้งนี้ เพื่อให้
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนั้นเป็นไปด้วยความเป็นกลาง และยอมรับจากทุกฝ่าย (ร่างข้อ 6)
2.3.3 คณะอนุก รรมการฯ เร่ ง รั ด การไกล่เ กลี่ ย ข้อ พิ พาทให้ ไ ด้ ข้อ ยุ ติโ ดยเร็ว โดยให้ สานั กงาน
ทรัพยากรน้าแห่งชาติจัดทารายงานกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อเป็นหลักฐานด้วยทุกครั้ง (ร่างข้อ 7)
1. ในกรณีที่ได้ข้อยุติในประเด็นข้อพิพาทให้คณะอนุกรรมการฯ รายงานผลการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทไปยั งเลขาธิการฯ เพื่อพิจ ารณาสั่ง ยุติ เรื่องและให้สานักงานฯ มีหนัง สือ แจ้ง ผลการพิจารณาและ
แนวทางปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาในประเด็นข้อพิพาทนั้นไปยังสานักงานภาคเพื่อแจ้งต่อคณะกรรมการลุ่มน้า
โดยเร็ว
2. ในกรณีที่ไม่สามารถหาข้อยุติในประเด็นข้อพิพาทได้ ให้คณะอนุกรรมการเสนอความเห็น
ต่อคณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติเพื่อพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดต่อไป
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2.4 การวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาท (ร่างข้อ 8 ร่างข้อ 9 และร่างข้อ 10)
2.4.1 การเสนอประเด็นข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดโดยคณะกรรมการทรัพยากรน้า
แห่งชาติ จะดาเนินการเมื่อ
1. เลขาธิการฯ ได้พิจารณากาหนดประเด็นข้อพิพาทแล้ว เห็นว่าข้อพิพาทดังกล่าวไม่สามารถหา
ข้อยุติได้โดยวิธีการเจรจาไกล่เกลี่ย
2. คณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแล้วแต่ไม่สามารถหาข้อยุติในประเด็น
ข้อพิพาทดังกล่าวได้
ให้เลขาธิการเสนอประเด็นข้อพิพาทดัง กล่าวต่อคณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติเพื่อ
พิจารณา โดยสรุปสาระสาคัญของประเด็นปัญหาข้อพิพาท ข้อเท็จจริง ความเห็นเบื้องต้นของคณะกรรมการลุ่มน้า
แต่ ล ะคณะ ผลการประชุ ม ร่ ว มระหว่ า งคณะกรรมการลุ่ ม น้ า และความเห็ น ของคณะอนุ ก รรมการ เพื่ อ
ประกอบการพิจารณาด้วย (ร่างข้อ 8)
2.4.2 การวินิจฉัยชี้ขาด (ร่างข้อ 8 ร่างข้อ 9 และร่างข้อ 10)
1. คณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติมีอานาจแสวงหาข้อเท็จจริง หรือข้อมูลเพิ่มเติมที่
เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา และมีอานาจเรียกให้ตัวแทนของคณะกรรมการลุ่มน้า ผู้อานวยการ หรือ
ข้าราชการของสานักงานทรัพยากรน้าแห่ง ชาติหรือสานักงานทรัพยากรน้าแห่ง ชาติ ภาค มาชี้แจงข้อเท็จจริง
หรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นข้อพิพาทเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยก็ได้
2. หากประเด็ น ข้ อ พิ พ าทนั้ น เป็ น เรื่ อ งที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ พื้ น ที่ ลุ่ ม น้ าซึ่ ง มี ก รรมการผู้ แ ทน
คณะกรรมการลุ่มน้านั้นร่วมเป็นกรรมการลุ่มน้าอยู่ในพื้นที่ลุ่มน้านั้นด้วย ให้กรรมการผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน้า
คนนั้นไม่มีสิทธิเข้าประชุมเพื่อพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดในประเด็นข้อพิพาท
3. การวินิจฉัยชี้ขาดประเด็นข้อพิพาทของคณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติให้ถือเป็นที่สุด
(ร่างข้อ 9)
4. เมื่อเสร็จสิ้นการวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติ ให้สานักงานมีหนังสือ
แจ้งคาวินิจฉัยของคณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติหรือแนวทางปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาในประเด็นข้อพิพาทนั้น
ไปยังสานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติภาคเพื่อแจ้งต่อคณะกรรมการลุ่มน้าโดยเร็ว (ร่างข้อ 10)
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เอกสารหมายเลข 12

ร่างประกาศคณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
องค์กรผู้ใช้น้า ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานของรัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดทานโยบายและแผนแม่บทเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรน้า (มาตรา 18 วรรคหนึ่ง)
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ร่าง
ประกาศคณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดทานโยบายและแผนแม่บทเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรน้า
พ.ศ. ....
โดยที่เป็นการสมควรกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับฟังความคิดเห็นในการจัดทานโยบายและแผน
แม่บทเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรน้า เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง อันจะให้เกิด
ประโยชน์ แก่ป ระชาชน องค์ กรผู้ ใช้น้ า ผู้ มีส่ว นได้ เสีย หน่ว ยงานของรัฐ และองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรั พยากรน้า รวมตลอดทั้งเป็นแนวทางในการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการดาเนินการ
อาศั ยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติท รัพยากรน้ า พ.ศ. ๒๕๖๑
คณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
รับ ฟัง ความคิด เห็น จากทุ กภาคส่ วนที่เ กี่ย วข้ อ ง ในการจั ดท านโยบายและแผนแม่บ ทเกี่ย วกับ การบริห าร
ทรัพยากรน้า พ.ศ. ....”
ข้อ ๒ ในประกาศนี้
“นโยบาย” หมายความว่า แนวทางหรือกรอบที่กาหนดขึ้นเพื่อใช้ในการดาเนินงานหรือปฎิบัติให้บรรลุ
เป้าหมายในการบริหารทรัพยากรน้า
“แผนแม่ บ ท” หมายความว่า แผนซึ่ ง จั ด ทาขึ้ นเพื่ อ สนั บ สนุ น การด าเนิ นงานเกี่ ย วกั บ การบริ ห าร
ทรัพยากรน้า ให้บรรลุตามเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ
“การบริหารทรัพยากรน้า” หมายความว่า การใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการ การบารุงรักษา การฟื้นฟู
และการอนุรักษ์ทรัพยากรน้า
“ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง” หมายความว่า ประชาชน องค์กรผู้ใช้น้า ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานของรัฐ และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรน้า
ข้อ ๓ การรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดทานโยบายและแผนแม่บทเกี่ยวกับ
การบริหารทรัพยากรน้า มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการบริหาร
ทรัพยากรน้า โดยเป็นการรับฟังและรวบรวมความคิดเห็นรวมถึงความเดือดร้อนหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
แก่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องด้วย
ข้อ ๔ ในการรับฟังความฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติ
ประกาศให้ ทุ ก ภาคส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งได้ ท ราบถึ ง วิ ธี ก ารรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ระยะเวลา สถานที่ ตลอดจน
รายละเอียดอื่นที่เพียงพอแก่การที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจะเข้าใจและสามารถแสดงความคิดเห็นได้
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การประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้ปิดไว้โดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของสานักงานทรัพยากรน้า
แห่งชาติ และสถานที่ที่จะจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนเริ่มดาเนินการรับฟัง
ความคิดเห็น และให้ประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่ง ดาเนินการร่วมกับ
สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติตามประกาศนี้ด้วย
ข้อ ๕ การรับฟังความคิดเห็น อาจดาเนินการไปพร้อมกับการเผยแพร่ข้อมูลแก่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ก็ได้ โดยข้อมูลที่เผยแพร่อย่างน้อยต้องประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
(๑) เหตุผลความจาเป็น และวัตถุประสงค์
(๒) สาระสาคัญของนโยบายและแผนแม่บท
(๓) เป้าหมาย
(๔) ระยะเวลาดาเนินการ
(๕) ผลผลิตหรือผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น
(๖) ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแก่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง มาตรการป้องกัน แก้ไ ขหรือเยียวยา
ความเดือดร้อนหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากผลกระทบดังกล่าว
(๗) หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ข้อ ๖ วิธีการรับฟังความคิดเห็นตามข้อ ๔ อาจใช้วิธีการอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้
(๑) การสารวจความคิดเห็น ซึ่งอาจทาได้โดยวิธีดังต่อไปนี้
(ก) การสัมภาษณ์รายบุคคล
(ข) การเปิดให้แสดงความคิดเห็นทางไปรษณีย์ ทางโทรศัพท์หรือโทรสาร ทางระบบเครือข่าย
สารสนเทศ หรือทางอื่นใด
(ค) การเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่ว นที่เกี่ ยวข้อ งมารั บข้อมู ลและแสดงความคิดเห็ นที่สานักงาน
ทรัพยากรน้าแห่งชาติหรือสานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติภาค
(ง) การสนทนากลุ่มย่อย
(๒) การประชุมปรึกษาหารือ ซึ่งอาจทาได้โดยวิธีดังต่อไปนี้
(ก) การประชาพิจารณ์
(ข) การอภิปรายสาธารณะ
(ค) การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
(ง) การประชุมเชิงปฏิบัติการ
(จ) การประชุมระดับตัวแทนของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
(๓) วิธีการอื่นที่คณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติกาหนด
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ข้อ ๗ เมื่อเสร็จสิ้นดาเนินการรับฟังความคิดเห็นแล้ว ให้สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติสรุปผลการรับฟัง
ความคิดเห็น โดยวิเคราะห์ความคิดเห็น ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นความคิดเห็น ส่วนใหญ่ความคิดเห็นส่วนน้อย และ
ประกาศให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการรับฟังความคิดเห็น
ให้นาความในข้อ ๔ วรรคสอง มาใช้บังคับกับการประกาศตามข้อนี้ด้วยโดยอนุโลม
ข้อ ๘ ในการจัด ท านโยบายและแผนแม่ บทเกี่ย วกั บ การบริ หารทรั พยากรน้ าของคณะกรรมการ
ทรัพยากรน้าแห่งชาติ ให้นาสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นตามข้อ ๗ มาใช้เป็นแนวทางหรือข้อมูลประกอบการ
ตัด สิ น ใจของคณะกรรมการทรัพ ยากรน้ าแห่ ง ชาติ ด้ ว ยทุก ครั้ ง โดยหากนโยบายและแผนแม่ บ ทเกี่ ย วกั บ
การบริหารทรัพยากรน้าในเรื่องใดมีหลักการหรือสาระสาคัญที่แตกต่างไปจากผลการรับฟัง ความคิดเห็นใน
ประเด็นหนึ่งประเด็นใด ให้มีการจัดทาคาชี้แจงเหตุผลถึงข้อเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับผลการรับฟังความคิดเห็น
นั้นประกอบการเสนอนโยบายและแผนแม่บทเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรน้านั้นต่อคณะรัฐมนตรีด้วย
ข้อ ๙ ในกรณีมีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามประกาศนี้ หรือมิได้กาหนดไว้ในประกาศนี้ ให้ยื่นคาร้องต่อ
สานักงานทรัพยากรน้าแห่ง ชาติเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติพิจารณาภายในเก้าสิบวัน
นับแต่วันที่ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น
คณะกรรมการทรั พ ยากรน้ าแห่ ง ชาติ จ ะพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย หรื อ มอบหมายให้ ค ณะท างานซึ่ ง
คณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติแต่งตั้ง เป็นผู้พิจารณาก่อนเสนอให้คณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติ
วินิจฉั ยก็ไ ด้ โดยผลการวินิจ ฉัยของคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่ ง ชาติ ให้ถื อเป็ นที่สุ ด และให้ สานั กงาน
ทรัพยากรน้าแห่งชาติแจ้งผลคาวินิจฉัยเป็นหนังสือต่อผู้ยื่นคาร้องทราบโดยเร็ว ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ยื่นคาร้องเดิม
หรือคนใหม่ที่จะยื่นคาร้อง พร้อมทั้งแสดงเหตุผลใหม่เพื่อให้มีการรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติม
ข้อ ๑๐ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่

พ.ศ. ....

นายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติ
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บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสาคัญ
ร่างประกาศคณะกรรมการทรัพยากรนาแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดทานโยบายและแผนแม่บทเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรนา
1. หลักการและเหตุผล
ในการจั ดท านโยบายและแผนแม่ บทเกี่ ยวกั บการบริ หารทรั พยากรน้ า มาตรา 18 วรรคหนึ่ ง แห่ ง
พระราชบัญญัติทรัพยากรน้า พ.ศ. 2561 กาหนดให้คณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติต้องจัดให้มีการรับฟัง
ความคิ ดเห็นของประชาชน องค์กรผู้ใช้น้ า ผู้ มีส่ วนได้ เสี ย หน่วยงานของรั ฐ และองค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น
ที่เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติกาหนด จึงจาเป็นต้องออกประกาศนี้
2. สาระสาคัญ
ร่างประกาศนี้ประกอบไปด้วยเนื้อหารวม 10 ข้อ มีสาระสาคัญโดยสรุปดังนี้
2.1 บทนิยาม (ร่างข้อ 2)
กาหนดบทนิยามต่างๆ โดยเฉพาะนิยามคาว่า “นโยบาย” นิยามคาว่า “แผนแม่บท” และนิยามคาว่า
“ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง” เพื่อให้มีความชัดเจนว่าการจัดทานโยบายและแผนแม่บทในเรื่องใดบ้างที่คณะกรรมการ
ทรัพยากรน้าแห่งชาติต้องจั ดให้มีการรับฟังความคิดเห็น และให้ทราบถึ งขอบเขตว่าภาคส่วนที่เกี่ ยวข้องนั้ น
มีขอบเขตครอบคลุมเพียงใด เพื่อให้การรับฟังความคิดเห็นนั้นดาเนินการได้อย่างถูกต้องครบถ้วนรอบด้าน
2.2 วัถุประสงค์ (ร่างข้อ 3)
การรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดทานโยบายและแผนแม่บทเกี่ยวกับการ
บริหารทรัพยากรน้า มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการบริหาร
ทรัพยากรน้า เป็นการรับฟั งและรวบรวมความคิดเห็น รวมตลอดทั้งความเดือดร้อนหรือความเสียหายที่อาจ
เกิดขึ้นแก่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
2.3 วิธีการรับฟังความคิดเห็น (ร่างข้อ 4 ร่างข้อ 5 ร่างข้อ 6 และร่างข้อ 7)
2.3.1 การประกาศให้มีการรับฟังความคิดเห็น (ร่างข้อ 4)
สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติจะดาเนินการประกาศให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ทราบถึงวิธีการ
รับฟังความคิดเห็น ระยะเวลา สถานที่ ตลอดจนรายละเอียดอื่นที่เพียงพอแก่การที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจะ
เข้าใจและสามารถแสดงความคิดเห็นได้ โดยปิดประกาศดังกล่าวไว้โดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของ
สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติ และสถานที่ที่จะจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นเป็นเวลาไม่น้อยกว่า สิบห้าวัน
ก่อนเริ่มดาเนินการรับฟังความคิดเห็น และให้ประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ซึ่งดาเนินการร่วมกับสานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติตามประกาศนี้ด้วย
2.3.2 การเผยแพร่ข้อมูลที่จาเป็นต่อการรับฟังความคิดเห็น (ร่างข้อ 5)
ในการดาเนินการรับฟังความคิดเห็น ให้เผยแพร่ข้อมูลแก่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องก็ได้รับทราบ โดย
ข้อมูลที่เผยแพร่อย่างน้อยต้องประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
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1. เหตุผลความจาเป็น และวัตถุประสงค์
2. สาระสาคัญของนโยบายและแผนแม่บท
3. เป้าหมาย
4. ระยะเวลาดาเนินการ
5. ผลผลิตหรือผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น
6. ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแก่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมาตรการป้องกัน แก้ไขหรือเยียวยา
ความเดือดร้อนหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากผลกระทบดังกล่าว
7. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
2.3.3 วิธีการรับฟังความคิดเห็น (ร่างข้อ 6)
การรับฟังความคิดเห็นอาจใช้วิธีการอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้
1. การสารวจความคิดเห็น ซึ่งอาจทาได้โดยวิธีดังต่อไปนี้
(ก) การสัมภาษณ์รายบุคคล
(ข) การเปิ ด ให้ แ สดงความคิ ด เห็ น ทางไปรษณี ย์ ทางโทรศั พ ท์ ห รื อ โทรสาร ทางระบบ
เครือข่ายสารสนเทศ หรือทางอื่นใด
(ค) การเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมารับข้อมูลและแสดงความคิดเห็นที่สานักงาน
ทรัพยากรน้าแห่งชาติหรือสานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติภาค
(ง) การสนทนากลุ่มย่อย
2. การประชุมปรึกษาหารือ ซึ่งอาจทาได้โดยวิธีดังต่อไปนี้
(ก) การประชาพิจารณ์
(ข) การอภิปรายสาธารณะ
(ค) การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
(ง) การประชุมเชิงปฏิบัติการ
(จ) การประชุมระดับตัวแทนของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
3. วิธีการอื่นที่คณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติกาหนด
2.3.4 การสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น (ร่างข้อ 7)
เมือ่ เสร็จสิ้นการดาเนินการรับฟังความคิดเห็นแล้วให้สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติสรุปผลการ
รับฟังความคิดเห็นโดยวิเคราะห์ความคิดเห็นทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นความคิดเห็นส่วนใหญ่ความคิดเห็นส่วนน้อย
และประกาศให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการรับฟังความคิดเห็น
2.4 การนาผลการรับฟังความคิดเห็นไปใช้ประกอบการจัดทานโยบายและแผนแม่บท (ร่างข้อ 8)
สรุ ป ผลการรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น จะถู ก น ามาใช้ เ ป็ น แนวทางหรื อ ข้ อ มู ล ประกอบการตั ด สิ น ใจของ
คณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติในการจัดทานโยบายและแผนแม่บทเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรน้าของ
คณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติด้วยทุกครั้ง โดยหากนโยบายและแผนแม่บทเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรน้า
ในเรื่องใดมีหลักการหรือสาระสาคัญที่แตกต่างไปจากผลการรับฟังความคิดเห็นในประเด็นหนึ่งประเด็นใด ให้มี
การจัดทาคาชี้แจงเหตุผลถึงข้อเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับผลการรับฟังความคิดเห็นนั้นประกอบการเสนอ
นโยบายและแผนแม่บทเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรน้านั้นต่อคณะรัฐมนตรีด้วย
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2.5 การวินิจฉัยปัญหาข้อขัดข้องในการดาเนินการรับฟังความคิดเห็น (ร่างข้อ 9)
2.5.1 ในกรณีมีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามประกาศนี้หรือมิได้กาหนดไว้ในประกาศนี้ ให้ยื่นคาร้อง
ต่อสานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติ พิจารณาภายในเก้าสิบวัน
นับแต่วันที่ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น
2.5.2 การพิจารณาปัญหาดังกล่าวคณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติอาจวินิจฉัยเองหรือมอบหมาย
ให้คณะทางานซึ่งคณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติแต่งตั้งเป็นผู้ พิจารณาก่อเสนอคณะกรรมการทรัพยากรน้า
แห่งชาติวินิจฉัยต่อไปก็ได้
2.5.3 ผลการวินิจฉัยของคณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติ ให้ถือเป็นที่สุด และให้สานักงาน
ทรัพยากรน้าแห่งชาติแจ้งผลคาวินิจฉัยเป็นหนังสือต่อผู้ยื่นคาร้องทราบโดยเร็ว ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ยื่นคาร้องเดิม
หรือคนใหม่ที่จะยื่นคาร้อง พร้อมทั้งแสดงเหตุผลใหม่เพื่อให้มีการรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติม
2.6 วันใช้บังคับ (ร่างข้อ 10)
ก าหนดวั น ใช้ บั ง คั บ ให้ ชั ด เจนและสอดคล้ อ งกั บ เงื่ อ นไขที่ ก าหนดไว้ ใ นมาตรา 5 วรรคสาม แห่ ง
พระราชบัญญัติทรัพยากรน้าฯ ที่กาหนดให้ประกาศนั้นเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
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เอกสารหมายเลข 13

ร่างประกาศคณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องร้องทุกข์
หรือข้อพิพาทระหว่างผู้ใช้น้า เพื่อให้คณะกรรมการลุ่มน้าไกล่เกลี่ยและชี้ขาด (มาตรา 35 วรรคสาม)
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ร่าง
ประกาศคณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการการเสนอเรื่อง การไกล่เกลี่ย
และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์หรือการพิจารณาชี้ขาดข้อพิพาทระหว่างผู้ใช้น้า
อาศัย อานาจตามความในมาตรา ๓๕ วรรคสาม แห่ง พระราชบัญ ญัติ ทรั พยากรน้ า พ.ศ. ๒๕๖๑
คณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในประกาศนี้
“เรื่องร้องทุกข์” หมายความว่า ข้อโต้แย้งอันกระทบต่อสิทธิของผู้ใช้น้าเกี่ยวกับการปฏิบัติตามแผน
แม่บทหรือหลักเกณฑ์และระเบียบที่เกี่ยวกับการใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการ การบารุงรักษา การฟื้นฟู
และการอนุรักษ์ทรัพยากรน้าในเขตลุ่มน้า หรือมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการพิจารณาปริมาณการใช้น้า การจัดสรรน้า
การจัดลาดับความสาคัญในการใช้น้าในเขตลุ่มน้า การควบคุมการใช้ น้า หรือการให้ความเห็นชอบการอนุญาต
การใช้น้าหรือการเพิกถอนใบอนุญาตการใช้น้าประเภทที่สองของผู้ใช้น้ารายหนึ่งรายใด ตามที่คณะกรรมการ
ลุ่มน้าได้ดาเนินการตามหน้าที่และอานาจของตน
“ข้อพิพาท” หมายความว่า ข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการปฏิบัติตามแผนแม่บทหรือการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
และระเบียบที่เกี่ยวกับการใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการ การบารุงรักษา การฟื้นฟูและการอนุรักษ์
ทรัพยากรน้าในเขตลุ่มน้า หรือการใช้น้าตามประเภทที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการลุ่มน้า ที่อาจทา.ให้เกิด
การกระทบต่อสิทธิระหว่างผู้ใช้น้าด้วยกันเอง
“ผู้อานวยการ” หมายความว่า ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติภาค
หมวด ๑
การเสนอและการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์
ข้อ ๒ ผู้ใช้น้ามีสิทธิเสนอเรื่องร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการลุ่มน้าภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ไ ด้ทราบ
เรื่องราวอันเป็นเหตุแห่งเรื่องร้องทุกข์ดัง กล่าว โดยระบุเรื่องอันเป็ นเหตุแห่งการร้องทุกข์ ข้อเท็จจริงหรือ
พฤติการณ์เกี่ยวกับเรื่องร้อ งทุกข์ พยานหลักฐานที่ใช้ อ้างอิง ประกอบ และคาขอที่ต้องการให้มีการสั่ง การ
อย่างหนึ่งอย่างใด
การเสนอเรื่องร้องทุกข์ตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ใช้น้าเสนอได้เฉพาะเรื่องร้องทุกข์ที่กระทบต่อสิทธิของตน
เท่านั้น เว้นแต่ในกรณีผู้ใช้น้าผู้ใดเจ็บป่วย พิการ หรือไม่สามารถเสนอเรื่องร้องทุกข์ด้วยตนเองได้จะมอบฉันทะ
ให้ผู้อื่นเสนอเรื่องร้องทุกข์แทนตนก็ได้ โดยการเสนอเรื่องร้องทุกข์จะทาเป็นหนังสือหรือร้องทุกข์ด้วยวาจาต่อ
เจ้าหน้าที่ ณ สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติภาคที่ผู้ใช้น้ามีถิ่นที่อยู่
การเสนอเรื่องร้องทุกข์เป็นหนังสือตามวรรคสอง จะดาเนินการจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้ แต่หากเป็นกรณีเสนอเรื่องร้องทุกข์ ด้วยวาจา ให้เจ้าหน้าที่
จัดทาบันทึกเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวไว้เป็นหลักฐานด้ วย และหากเป็นกรณีการเสนอเรื่องร้องทุกข์ แทน ผู้เสนอ

104

เรื่องร้องทุกข์แทนจะต้องอยู่ในฐานะที่ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่มีการร้องทุกข์และสามารถชี้แจงแทน
ผู้ร้องทุกข์ได้ด้วย
ข้อ ๓ ในกรณีที่ผู้ใช้น้าซึ่งเสนอเรื่องร้องทุกข์เป็นองค์กรผู้ใช้น้าหรือเป็นนิติบุคคล ให้ผู้รับมอบอานาจจาก
องค์กรผู้ใช้น้า ผู้มีอานาจทาการแทนหรือผู้แทนนิติบุคคล แล้วแต่กรณี เป็นผู้เสนอเรื่องทุกข์แทนองค์กรผู้ใช้น้า
หรือนิติบุคคล และให้ระบุ ชื่อบุคคลดั งกล่าวเพื่อประโยชน์ในการประสานงานหรือร่วมด าเนินการใดๆ ใน
กระบวนการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์นั้นด้วย
ข้อ ๔ ในกรณีที่ผู้ใช้น้าหลายคนมีเหตุแห่งการเสนอเรื่องร้องทุกข์เป็นเหตุเดียวกัน จะเสนอเรื่องร้อง
ทุกข์ร่วมกันก็ได้ และให้ระบุไว้ในข้อเสนอเรื่องร้องทุกข์ว่าผู้ใช้น้าจะมอบหมายให้ผู้ใช้น้าคนใดเป็นตัวแทนของ
ผู้ใช้น้าคนอื่นๆ ในการดาเนินการเรื่องร้องทุกข์นั้นต่อไปด้วย
ข้อ ๕ เมื่อสานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติภาค ได้รับเรื่องร้องทุกข์ตามข้อ ๒ ให้ผู้อานวยการดาเนินการ
ดังนี้
(๑) พิจารณาประเด็นเรื่องร้องทุกข์ นั้น โดยหากประเด็นเรื่ องร้ องทุ กข์ดั ง กล่า วมีห ลายประเด็น ที่
เกี่ยวเนื่องกัน ผู้อานวยการอาจรวมเรื่องร้องทุกข์ในหลายประเด็นเป็นเรื่องเดียวกันได้ตามที่เห็นสมควร ในการนี้
อาจมอบหมายให้ข้าราชการของสานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติภาคเป็นผู้ช่วยรวบรวมข้อเท็จจริงหรือแสวงหา
ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้อานวยการก็ได้ หรืออาจมีหนังสือเชิญบุคคลหนึ่งบุคคลใดที่เห็น
ว่าเกี่ยวข้องกับประเด็นเรื่องร้องทุกข์มาชี้แจงข้อเท็จจริงหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
ก็ได้ตามที่เห็นสมควร
(๒) ในกรณี ที่ป ระเด็น เรื่ อ งร้ อ งทุก ข์ เ ป็ นเรื่ อ งเกี่ ย วกั บการด าเนิ น งานตามหน้ า ที่ และอ านาจของ
สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติภาค ให้ผู้อานวยการพิจารณาสั่งการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่ออานวยความสะดวก
หรือบรรเทาเหตุแห่งการเสนอเรื่องร้องทุกข์นั้นให้กับผู้ใช้น้าที่ไ ด้เสนอเรื่องร้องทุกข์ตามสมควรและให้มีการ
ติดตามผลการแก้ไขเรื่องที่มีการร้องทุกข์นั้นต่อไปจนกว่าจะได้ข้อยุติ
(๓) ในกรณีที่ประเด็นเรื่องร้องทุกข์เป็นเรื่ องเกี่ยวกับแผนแม่บท หลักเกณฑ์และระเบียบ หรือการให้
ความเห็นชอบอย่างหนึ่งอย่างใดตามหน้าที่และอานาจของคณะกรรมการลุ่มน้า ให้ผู้อานวยการจัดทาสรุป
รายละเอียดเรื่องร้องทุกข์ เรื่องอันเป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ ข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์เกี่ยวกับเรื่องร้องทุกข์
พยานหลักฐานที่ใช้อ้างอิงประกอบ และความเห็นเบื้องต้นเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขเรื่องที่มีการร้องทุกข์นั้น เพื่อ
เสนอเรื่องร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการลุ่มน้าเพื่อพิจารณาเรื่องร้องทุกข์หรือกาหนดวิธีการแก้ไขเรื่องที่มีการร้องทุกข์
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องร้องทุกข์นั้น
ข้อ ๖ การพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ของผู้อานวยการตามข้อ ๕ (๒) หรือของคณะกรรมการลุ่มน้าตามข้อ ๕(๓)
แล้วแต่กรณี ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันและผลการพิจารณาให้ถือเป็นที่สุด หากในกรณีที่มี
เหตุผลหรือความจาเป็นที่ไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว อาจขยายระยะเวลาการพิจารณา
ออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้งเหตุผลหรือความจาเป็นนั้นให้ผู้ ใช้น้า
ที่เสนอเรื่องร้องทุกข์ทราบก่อนครบกาหนดระยะเวลาดังกล่าว
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ข้อ ๗ ให้สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติภาคมีหนังสือแจ้งผลการดาเนินการหรือผลการพิจารณาเรื่อง
ร้องทุกข์และสิทธิในการอุทธรณ์ไปยังผู้ใช้น้าที่เสนอเรื่องร้องทุกข์ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้อานวยการ
ได้มีข้อสั่งการให้ดาเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่ออานวยความสะดวกหรือบรรเทาเหตุแห่งการเสนอเรื่องร้อง
ทุกข์นั้นหรือวันที่เสร็จสิ้นการพิจารณาของคณะกรรมการลุ่มน้า แล้วแต่กรณี
ข้อ ๘ ข้อสั่งการของผู้อานวยการตามข้อ ๕ (๒) หรือผลการพิจารณาของคณะกรรมการลุ่มน้าตามข้อ
๕ (๓) ไม่ตัดสิทธิที่ผู้ใช้น้าจะอุทธรณ์ต่อผู้อานวยการหรือประธานกรรมการลุ่มน้า แล้วแต่กรณี โดยให้ทาเป็น
หนั ง สือ ยื่ น ต่อ ส านั ก งานทรั พยากรน้ าแห่ ง ชาติ ภ าคภายในสามสิ บวั น นั บแต่ วัน ที่ ไ ด้รั บ หนัง สื อแจ้ ง ผลการ
ดาเนินการตามเรื่องที่มีการร้องทุกข์นั้น
ให้ น าบทบั ญ ญั ติ ว่ า ด้ ว ยการอุ ท ธรณ์ ค าสั่ ง ทางปกครองตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยวิ ธี ป ฏิ บั ติ ร าชการ
ทางปกครองมาใช้บังคับแก่การพิจารณาอุทธรณ์ของผู้อานวยการหรือประธานกรรมการลุ่มน้าด้วยโดยอนุโลม
หมวด ๒
การเสนอ การไกล่เกลี่ย และการชี้ขาดข้อพิพาทระหว่างผู้ใช้น้า
ข้อ ๙ ในกรณีที่ผู้ใช้น้ารายใดเห็นว่าการปฏิบัติหรือการดาเนินงานของตนมีข้อพิพาทกับผู้ใช้น้ารายอื่น
ผู้ใช้น้านั้นมีสิทธิเสนอข้อพิพาทต่อคณะกรรมการลุ่มน้าเพื่อพิจารณาชี้ขาดข้อพิพาทภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ได้ทราบเรื่องราวอันเป็นเหตุแห่งข้อพิพาทดังกล่าว
การเสนอข้อพิพาทตามวรรคหนึ่ง ให้ทาเป็นหนัง สือ ยื่นต่อสานักงานทรัพยากรน้าแห่ง ชาติภาค โดย
ระบุข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์เกี่ยวกับข้อพิพาท และพยานหลักฐานที่ใช้อ้างอิงประกอบข้ออ้างของตน ในกรณี
ที่ผู้ใช้น้ามอบอานาจให้ผู้อื่นเสนอข้อพิพาทแทนตน หรือกรณีที่องค์กรผู้ใช้น้ามอบอานาจให้ผู้ใดเสนอข้อพิพาท
แทนองค์กรผู้ใช้น้า หรือเป็นการเสนอข้อพิพาทโดยผู้มีอานาจทาการแทนหรือผู้แทนนิติบุคคลในกรณีที่ผู้ใช้น้า
เป็นนิติบุคคล แล้วแต่กรณี ให้ระบุชื่อบุคคลดังกล่าวเพื่อประโยชน์ในการประสานงานหรือร่วมดาเนินการใดๆ
ในกระบวนการพิจารณาข้อพิพาทนั้นด้วย
เมื่อสานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติภาคได้รับการเสนอข้อพิพาทตามวรรคสอง ให้มีหนังสือเชิญผู้ใช้น้า
ที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาททุกรายมาประชุมร่วมกันเพื่อเจรจาไกล่เกลี่ ยหรือหาข้อยุติเกี่ยวกับการปฏิบัติหรือการ
ดาเนินการในเรื่องที่มีข้อพิพาทนั้น โดยมีผู้อานวยการหรือข้าราชการของสานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติภาค
ซึ่ง ผู้อานวยการแต่งตั้งทาหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และให้สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติภาคจัดทา
รายงานการประชุมเพื่อเป็นหลักฐานด้วยทุกครั้ง
ในการประชุมร่วมกันระหว่างผู้ใช้น้าตามวรรคสาม ให้ผู้อานวยการหรือข้าราชการของสานักงาน
ทรัพยากรน้าแห่งชาติภาคซึ่งผู้อานวยการแต่งตั้งทาหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทดาเนินการให้มีการไกล่เกลี่ย
ข้อพิ พาทด้ว ยความเป็ นกลาง โดยต้องคานึง ถึง สิ ทธิ และหน้ าที่ ของผู้ใ ช้น้ าที่เ กี่ย วข้ องกั บ ข้ อพิ พาททุก ราย
อย่างเท่าเทียมและเปิดโอกาสให้ได้ชี้แจงสภาพปัญหาหรือข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นข้อพิพาทนั้น และ
ดาเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้ได้ข้อยุติโดยเร็ว ทั้งนี้ อาจเชิญบุคคลภายนอกที่ไ ม่มีส่วนได้เสียในประ เด็น
ข้อพิพาทเข้าร่วมเป็นผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้วยก็ได้
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ในกรณี ที่ได้ ข้อ ยุติ ในประเด็ นข้อ พิพ าท ให้ ผู้อ านวยการสั่ง ยุ ติเ รื่อ งและให้ส านัก งานทรัพยากรน้ า
แห่งชาติภาคมีหนังสือแจ้งผลการเจรจาไกล่เกลี่ยให้ผู้ใช้น้าที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาททุกรายได้ทราบ
ในกรณีที่ไม่สามารถหาข้อยุติในประเด็นข้อพิพาทได้ ให้เสนอต่อคณะกรรมการลุ่มน้าเพื่อพิจารณาชี้ขาด
ข้อพิพาทต่อไป
ข้อ ๑๐ ประเด็นข้อพิพาทที่จะเสนอต่อคณะกรรมการลุ่มน้าเพื่อพิจารณาตามข้อ ๙ ให้ผู้อานวยการ
พิจ ารณากาหนดประเด็น ข้อ พิพ าทเพื่อ ความสะดวกและรวดเร็ วในการพิ จารณาและชี้ ชาดข้ อพิ พาทของ
คณะกรรมการลุ่มน้าและหากประเด็นข้อพิพาทดังกล่าวมีหลายประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกัน ผู้อานวยการอาจรวม
ข้อพิพาทในหลายประเด็นเป็นข้อพิพาทเดียวได้ตามที่เห็นสมควร
ในการพิจารณากาหนดประเด็นตามวรรคหนึ่ง ผู้อานวยการมีอานาจมอบหมายให้ข้าราชการของ
สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติภาครวบรวมข้อเท็จจริงหรือข้อมูลเพื่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาได้ตามที่
เห็นสมควร
ข้อ ๑๑ ในการพิจารณาชี้ขาดข้อพิพาทระหว่างผู้ใช้น้าของคณะกรรมการลุ่มน้า ให้ผู้อานวยการสรุป
สาระสาคัญของประเด็นปัญหาข้อพิพาท ข้อเท็จจริง พยานหลักฐานที่ใช้อ้างอิงประกอบข้ออ้างของผู้ใช้น้า
แต่ละฝ่าย ตลอดจนรายงานการประชุมเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ
ลุ่มน้าด้วย
การประชุ ม ของคณะกรรมการทรัพ ยากรลุ่ ม น้าเพื่อ พิ จารณาชี้ข าดข้ อ พิพ าทตามวรรคหนึ่ ง หาก
ประเด็นข้อพิพาทนั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้น้ารายใดซึ่งเป็นองค์กรผู้ใช้น้า และในคณะกรรมการลุ่มน้านั้น
มีผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ารายนั้นร่วมเป็นกรรมการลุ่มน้าผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้าอยู่ด้วย ให้กรรมการลุ่มน้าผู้แทน
องค์กรผู้ใช้น้าคนนั้นไม่มีสิทธิเข้าประชุมเพื่อพิจารณาพิจารณาชี้ขาดในประเด็นข้อพิพาท
ข้อ ๑๒ การพิจารณาชี้ขาดข้อพิพาทของคณะกรรมการลุ่มน้าให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน
และผลการพิจารณาชี้ขาดให้ถือเป็นที่สุด หากในกรณีที่มีเหตุผลหรือความจาเป็นที่ไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จ
ได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว อาจขยายระยะเวลาการพิจารณาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่ เกินสิบห้าวัน
แต่ต้องมีหนังสือแจ้งเหตุผลหรือความจาเป็นนั้นให้ผู้ ใช้น้าที่เสนอข้อพิพาททราบก่อนครบกาหนดระยะเวลา
ดังกล่าว
ข้อ ๑๓ ให้ สานัก งานทรัพยากรน้ าแห่ง ชาติภ าคมีห นัง สือ แจ้ง ผลการพิจารณาชี้ ขาดข้ อพิพาทของ
คณะกรรมการลุ่มน้าให้แก่ผู้ใช้น้าที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพ าททุกรายทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่เสร็จสิ้น
การพิจารณาชี้ขาดข้อพิพาทของคณะกรรมการลุ่มน้า
ผลการพิ จ ารณาชี้ ข าดข้ อ พิ พ าทของคณะกรรมการลุ่ ม น้ า ไม่ ตั ด สิ ท ธิ ที่ ผู้ ใ ช้ น้ าที่ จ ะอุ ท ธรณ์ ผ ล
การพิจารณาชี้ขาดข้อพิพาทนั้นต่อประธานกรรมการลุ่มน้า โดยให้ทาเป็นหนังสือยื่นต่อสานักงานทรัพยากรน้า
แห่งชาติภาคภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลพิจารณาชี้ขาดข้อพิพาทดังกล่าว
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ให้ น าบทบั ญ ญั ติ ว่ า ด้ ว ยการอุ ท ธรณ์ ค าสั่ ง ทางปกครองตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยวิ ธี ป ฏิ บั ติ ร าชการ
ทางปกครองมาใช้บังคับแก่การพิจารณาอุทธรณ์ของประธานกรรมการลุ่มน้าด้วยโดยอนุโลม
ประกาศ ณ วันที่

พ.ศ. ....

นายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติ
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บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสาคัญ
ร่างประกาศคณะกรรมการทรัพยากรนาแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการการเสนอเรื่อง การไกล่เกลี่ย
และการวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์หรือการชีขาดข้อพิพาทระหว่างผู้ใช้นา
1. หลักการและเหตุผล
ในกรณีที่ผู้ใช้น้ามีประเด็นร้องทุกข์หรือมีข้อพิพาทระหว่างผู้ใช้น้าด้วยกันเอง มาตรา 35(8) กาหนดให้
คณะกรรมการลุ่มน้ามีหน้าที่และอานาจในการรับเรื่องร้องทุกข์ ไกล่เกลี่ย และชี้ขาดข้อพิพาทระหว่างผู้ใช้น้า
โดยการเสนอเรื่องร้องทุกข์หรือข้อพิพาทระหว่างผู้ใช้น้าดังกล่าว มาตรา 35 วรรคสาม กาหนดให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติประกาศกาหนด จึงจาเป็นต้องออกประกาศนี้
2. สาระสาคัญ
ร่างประกาศนี้ประกอบไปด้วยเนื้อหารวม 13 ข้อ มีสาระสาคัญโดยสรุปดังนี้
2.1 บทนิยาม (ร่างข้อ 1)
กาหนดบทนิยามต่างๆ โดยเฉพาะนิยามคาว่า “เรื่องร้องทุกข์” และนิยามคาว่า “ข้อพิพาท” เพื่อให้
มีความชัดเจนข้อโต้แย้งในเรื่องใดบ้างที่จะสามารถใช้กลไกการไกล่เกลี่ยและเสนอเรื่องร้องทุกข์หรือข้อพิพาทตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในร่างประกาศฉบับนี้ได้
2.2 การเสนอและการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ (ร่างข้อ 2 ถึงร่างข้อ 8)
2.2.1 การเสนอเรื่องร้องทุกข์ (ร่างข้อ 2)
ผู้ใช้น้ารายใดมีข้อโต้แย้งอันกระทบต่อสิทธิของตนเกี่ยวกับ
1. การปฏิบัติตามแผนแม่บทหรือหลักเกณฑ์และระเบียบที่เกี่ยวกับการใช้ การพัฒนา การบริหาร
จัดการ การบารุงรักษา การฟื้นฟูและการอนุรักษ์ทรัพยากรน้าในเขตลุ่มน้า
2. การพิจารณาปริมาณการใช้น้า การจัดสรรน้า การจัดลาดับความสาคัญในการใช้น้าในเขตลุ่มน้า
การควบคุมการใช้น้า
3. การให้ความเห็นชอบการอนุญาตการใช้น้าหรือการเพิกถอนใบอนุญาตการใช้น้าประเภทที่สอง
ของผู้ใช้น้ารายหนึ่งรายใด
ผู้ใช้น้านั้นมีสิทธิเสนอเรื่องร้องทุกข์ได้เฉพาะเรื่องร้องทุกข์ที่กระทบต่อสิทธิของตนเท่านั้น โดยทา
เป็นหนังสือหรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างหนึ่งอย่างใด หรือจะเสนอ
เรื่องร้องทุกข์ด้วยวาจาต่อเจ้าหน้าที่ ณ สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติภาคที่ผู้ใช้น้ามีถิ่นที่อยู่ ก็ได้เพื่อเจ้าหน้าที่
จะได้ดาเนินการเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการลุ่มน้าพิจารณา ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้ทราบเรื่องราวอันเป็น
เหตุแห่งเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าว โดยระบุเรื่องอันเป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ ข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์เกี่ยวกับ
เรื่องร้องทุกข์ พยานหลักฐานที่ใช้อ้างอิงประกอบ และคาขอที่ต้องการให้มีการสั่งการอย่างหนึ่งอย่างใด
2.2.2 ผู้เสนอเรื่องร้องทุกข์ (ร่างข้อ 3)
1. ผู้ใช้น้าซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาเสนอเรื่องร้องทุกข์ด้วยตนเอง เว้นแต่ในกรณีผู้ใช้น้าผู้ใดเจ็บป่วย
พิการ หรือไม่สามารถเสนอเรื่องร้องทุกข์ด้วยตนเองได้จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเสนอเรื่องร้องทุกข์แทนตนก็ได้
2. ผู้ใช้น้าซึ่งเป็นนิติบุคคล เสนอเรื่องร้องทุกข์โดยผู้มีอานาจทาการแทนหรือผู้แทนนิติบุคคล
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3. องค์กรผู้ใช้น้า เสนอเรื่องร้องทุกข์โดยผู้รับมอบอานาจจากองค์กรผู้ใช้น้า
2.2.3 การเสนอเรื่องร้องทุกข์ร่วมกัน (ร่างข้อ 4)
ในกรณีที่ผู้ใช้น้าหลายคนมีเหตุแห่งการเสนอเรื่องร้องทุกข์เป็นเหตุเดียวกัน จะเสนอเรื่องร้องทุกข์
ร่วมกันก็ได้ และให้ระบุไว้ในข้อเสนอเรื่องร้องทุกข์ว่าผู้ใช้น้าจะมอบหมายให้ผู้ใช้น้าคนใดเป็นตัวแทนของผู้ใช้น้า
คนอื่นๆ ในการดาเนินการเรื่องร้องทุกข์นั้นต่อไป
2.2.4 การดาเนินการต่อเรื่องร้องทุกข์ (ร่างข้อ 5)
เมื่อสานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติภาค ได้รับเรื่องร้องทุกข์ ให้ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรน้า
แห่งชาติภาค ดาเนินการ ดังนี้
1. การกาหนดประเด็นเรื่องร้องทุกข์
กรณีที่ประเด็นเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวมีหลายประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกัน ผู้อานวยการฯ อาจรวมเรื่อง
ร้องทุกข์ในหลายประเด็นเป็นเรื่องเดียวกันได้ตามที่เห็นสมควร และอาจมอบหมายให้ข้าราชการของสานักงาน
ทรัพยากรน้าแห่งชาติภาคเป็น ผู้ช่วยรวบรวมข้อเท็จจริงหรือแสวงหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณา
ของผู้อานวยการก็ได้ หรืออาจมีหนังสือเชิญ บุคคลหนึ่ง บุคคลใดที่เห็นว่าเกี่ยวข้องกับประเด็นเรื่องร้องทุกข์
มาชี้แจงข้อเท็จจริงหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยก็ได้ตามที่เห็นสมควร
2. เรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับการดาเนินงานตามหน้าที่และอานาจของสานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติภาค
ให้ผู้อานวยการพิจารณาสั่งการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่ออานวยความสะดวกหรือบรรเทาเหตุแห่งการเสนอเรื่อง
ร้องทุกข์นั้นให้กับผู้ใช้น้าที่ได้เสนอเรื่องร้องทุกข์ตามสมควรและให้มีการติดตามผลการแก้ไขเรื่องที่มีการร้องทุกข์
นั้นต่อไปจนกว่าจะได้ข้อยุติ
3. เรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับแผนแม่บท หลักเกณฑ์และระเบียบ หรือการให้ความเห็นชอบอย่างหนึ่ง
อย่างใดตามหน้าที่และอานาจของคณะกรรมการลุ่มน้า
ให้ผู้อานวยการจัดทาสรุปรายละเอียดเรื่องร้องทุกข์ เรื่องอันเป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ ข้อเท็จจริง
หรือพฤติการณ์เกี่ยวกับเรื่องร้องทุกข์ พยานหลักฐานที่ใช้อ้างอิงประกอบ และความเห็นเบื้องต้นเกี่ยวกับวิธีการ
แก้ไขเรื่องที่มีการร้องทุกข์นั้น เพื่อเสนอเรื่องร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการลุ่มน้าเพื่อพิจารณาเรื่องร้องทุก ข์หรือ
กาหนดวิธีการแก้ไขเรื่องที่มีการร้องทุกข์ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องร้องทุกข์นั้น
2.2.5 การพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ (ร่างข้อ 6)
การพิ จ ารณาเรื่อ งร้ อ งทุ ก ข์ ข องผู้ อ านวยการฯ หรื อ ของคณะกรรมการลุ่ ม น้าฯ แล้ว แต่ ก รณี
ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันและผลการพิจารณาให้ถือเป็นที่สุด หากในกรณีที่มีเหตุผลหรือ
ความจาเป็นที่ไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว อาจขยายระยะเวลาการพิจารณาออกไป
ได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้งเหตุผลหรือความจาเป็นนั้นให้ผู้ ใช้น้าที่เสนอ
เรื่องร้องทุกข์ทราบก่อนครบกาหนดระยะเวลาดังกล่าว
2.2.6 การแจ้งผลการดาเนินการหรือผลการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ (ร่างข้อ 7)
ให้สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติภาคมีหนังสือแจ้งผลการดาเนินการหรือผลการพิจารณาเรื่อง
ร้องทุกข์และสิทธิในการอุทธรณ์ไปยังผู้ใช้น้าที่เสนอเรื่องร้องทุกข์ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้อานวยการ
ได้มีข้อสั่งการให้ดาเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่ออานวยความสะดวกหรือบรรเทาเหตุแห่งการเสนอเรื่องร้องทุกข์
นั้นหรือวันที่เสร็จสิ้นการพิจารณาของคณะกรรมการลุ่มน้า แล้วแต่กรณี
2.2.7 การอุทธรณ์ (ร่างข้อ 8)
ข้อสั่งการของผู้อานวยการฯ หรือผลการพิจารณาของคณะกรรมการลุ่มน้า ไม่ตัดสิทธิที่ผู้ใช้น้าจะ
อุทธรณ์ต่อผู้ อานวยการหรื อประธานกรรมการลุ่มน้า แล้ว แต่ก รณี โดยให้ทาเป็นหนัง สือ ยื่นต่ อสานั กงาน
ทรัพยากรน้าแห่งชาติภาคภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ งผลการดาเนินการตามเรื่องที่มีการร้องทุกข์
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นั้น โดยให้นาบทบัญญัติว่าด้วยการอุทธรณ์คาสั่งทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
มาใช้บังคับแก่การพิจารณาอุทธรณ์ของผู้อานวยการหรือประธานกรรมการลุ่มน้าด้วยโดยอนุโลม
2.3 การเสนอ การไกล่เกลี่ย และการชี้ขาดข้อพิพาท (ร่างข้อ 9 ถึงร่างข้อ 13)
2.3.1 ผู้เสนอข้อพิพาท (ร่างข้อ 9 วรรคสอง)
1. ผู้ใช้น้าซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาเสนอข้อพิพาทด้วยตนเอง หรือมอบอานาจให้ผู้อื่นเสนอข้อพิพาทแทน
2. ผู้ใช้น้าซึ่งเป็นนิติบุคคล เสนอข้อพิพาทโดยผู้มีอานาจทาการแทนหรือผู้แทนนิติบุคคล โดยให้
ระบุชื่อบุคคลดังกล่าวเพื่อประโยชน์ในการประสานงานหรือร่วมดาเนินการใดๆ ในกระบวนการพิจารณาข้อพิพาท
นั้นด้วย
3. องค์กรผู้ใช้น้า ผู้เสนอข้อพิพาทโดยผู้รับมอบอานาจจากองค์กรผู้ใช้น้า โดยให้ระบุชื่อผู้รับมอบ
อานาจเพื่อประโยชน์ในการประสานงานหรือร่วมดาเนินการใดๆ ในกระบวนการพิจารณาข้อพิพาทนั้นด้วย
2.3.2 การเสนอข้อพิพาท (ร่างข้อ 9 วรรคหนึ่งและวรรคสอง)
ให้เสนอข้อพิพาทเป็นหนังสือยื่นต่อสานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติภาค โดยระบุข้อเท็จจริงหรือ
พฤติการณ์เกี่ยวกับข้อพิพาท และพยานหลักฐานที่ใช้อ้างอิงประกอบข้ออ้างของตน เพื่อสานักงานฯ จะได้เสนอ
ต่อคณะกรรมการลุ่มน้าเพื่อพิจารณาชี้ขาดข้อพิพาทภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้ทราบเรื่องราวอันเป็นเหตุ
แห่งข้อพิพาทดังกล่าว
2.3.3 การประชุมเพื่อไกล่เกลี่ยข้อพิพาท (ร่างข้อ 9 วรรคสาม)
เมื่อสานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติภาคได้รับการเสนอข้อพิพาท ให้ดาเนินการดังนี้
1. ให้สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติภาคมีหนังสือเชิญผู้ใช้น้าที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาททุกรายมา
ประชุมร่วมกันเพื่อเจรจาไกล่เกลี่ยหรือหาข้อยุติเกี่ยวกับการปฏิบัติหรือการดาเนินการในเรื่องที่มีข้อพิพาทนั้น
โดยมีผู้อานวยการหรือข้าราชการของสานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติภาคซึ่งผู้อานวยการแต่งตั้งทาหน้าที่เป็น
ผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และให้สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติภาคจัดทารายงานการประชุมเพื่อเป็นหลักฐานด้วย
ทุกครั้ง
2. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้ดาเนินการด้วยความเป็นกลาง โดยต้องคานึงถึงสิทธิและหน้าที่ของ
ผู้ใช้น้าที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาททุกรายอย่างเท่าเทียมและเปิดโอกาสให้ชี้แจงสภาพปัญ หาหรือ ข้อเท็จจริงที่
เกี่ ยวข้ อ งกั บประเด็ นข้ อพิ พาทนั้ น และด าเนิ น การไกล่ เ กลี่ ยข้ อพิ พาทให้ ไ ด้ ข้ อยุ ติ โ ดยเร็ ว ทั้ ง นี้ อาจเชิ ญ
บุคคลภายนอกที่ไม่มีส่วนได้เสียในประเด็นข้อพิพาทเข้าร่วมเป็นผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนั้นด้วยก็ได้
3. ในกรณีที่ได้ข้อยุติในประเด็นข้อพิพาท ให้ผู้อานวยการสั่งยุติเรื่องและให้สานักงานทรัพยากรน้า
แห่งชาติภาคมีหนังสือแจ้งผลการเจรจาไกล่เกลี่ยให้ผู้ใช้น้าที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาททุกรายได้ทราบ
4. ในกรณีที่ไม่สามารถหาข้อยุติในประเด็นข้อพิพาทได้ ให้เสนอต่อคณะกรรมการลุ่มน้าเพื่อวินิจฉัย
ชี้ขาดข้อพิพาทต่อไป
2.3.4 การกาหนดประเด็นข้อพิพาท (ร่างข้อ 10)
ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติภาคสามารถพิจารณากาหนดประเด็นข้อพิพาทเพื่อ
ความสะดวกและรวดเร็วในการพิจารณาและชี้ชาดข้อพิพาทของคณะกรรมการลุ่มน้าได้ และหากประเด็น
ข้อพิพ าทดั งกล่ าวมี หลายประเด็ นที่เกี่ ยวเนื่องกัน ผู้อานวยการฯ อาจรวมข้อ พิพาทในหลายประเด็ นเป็ น
ข้อพิพาทเดียวได้ตามที่เห็นสมควร
ผู้อานวยการฯ มีอานาจมอบหมายให้ข้าราชการของสานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติภาครวบรวม
ข้อเท็จจริงหรือข้อมูลเพื่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาได้ตามที่เห็นสมควร
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2.3.5 การพิจารณาชี้ขาดข้อพิพาท (ร่างข้อ 11 และร่างข้อ 12)
1. การพิจารณาชี้ขาดข้อพิพาทนั้นเป็นอานาจของคณะกรรมการลุ่มน้า โดยให้ผู้อานวยการสรุป
สาระสาคัญของประเด็นปัญหาข้อพิพาท ข้อเท็จ จริง พยานหลักฐานที่ใช้อ้างอิงประกอบข้ออ้างของผู้ใช้น้า
แต่ละฝ่าย ตลอดจนรายงานการประชุมเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ
ลุ่มน้าด้วย และในกรณีที่ประเด็นข้อพิพาทนั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้น้ารายใดซึ่งเป็นองค์กรผู้ใช้น้า และใน
คณะกรรมการลุ่มน้านั้นมีผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ารายนั้นร่วมเป็นกรรมการลุ่มน้าผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้าอยู่ด้วย ให้
กรรมการลุ่มน้าผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้าคนนั้นไม่มีสิทธิเข้าประชุมเพื่อพิจารณาพิจารณาชี้ขาดในประเด็นข้อพิพาท
(ร่างข้อ 11)
2. การพิจารณาชี้ขาดประเด็นข้อพิพาทของคณะกรรมการลุ่มน้าให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
สามสิบวัน และผลการพิจารณาชี้ขาดให้ถือเป็นที่สุด หากในกรณีที่มีเหตุผลหรือความจาเป็นที่ไม่อาจพิจารณา
ให้แล้วเสร็จได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว อาจขยายระยะเวลาการพิจารณาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ๆ ละ
ไม่เกินสิบห้า วัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้งเหตุผลหรือความจาเป็นนั้นให้ผู้ ใช้น้าที่ เสนอข้อพิพาททราบก่อนครบ
กาหนดระยะเวลาดังกล่าว (ร่างข้อ 12)
2.3.6 การแจ้งผลการพิจารณา (ร่างข้อ 13 วรรคหนึ่ง)
เมื่ อ เสร็ จ สิ้น การพิ จ ารณาของคณะกรรมการลุ่ม น้ า ให้ สานั ก งานทรัพ ยากรน้ าแห่ ง ชาติ ภ าค
มีหนัง สือแจ้งผลการพิจารณาชี้ขาดข้อพิพาทของคณะกรรมการลุ่มน้าให้แก่ผู้ใช้น้าที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาท
ทุกรายทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการพิจารณาชี้ขาดของคณะกรรมการลุ่มน้า
2.3.7 การอุทธรณ์ (ร่างข้อ 13 วรรคสอง และวรรคสาม)
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการลุ่มน้า ไม่ตัดสิทธิที่ผู้ใช้น้าที่จะอุทธรณ์ผลการพิจารณาชี้ขาด
ข้อพิพาทนั้นต่อประธานกรรมการลุ่มน้า โดยให้ทาเป็นหนังสือยื่นต่อสานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติภาคภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาชี้ขาดข้อพิพาทดังกล่าว โดยให้นาบทบัญญัติว่าด้วยการอุทธรณ์คาสั่ง
ทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับแก่การพิจารณาอุทธรณ์ของประธาน
กรรมการลุ่มน้าด้วยโดยอนุโลม
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เอกสารหมายเลข 14

ร่างประกาศคณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง
ที่อาจเกิดขึ้นจากภาวะน้าท่วมและการจัดทาระบบเตือนภัยภาวะน้าท่วม (มาตรา 64 วรรคสี่)
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ร่าง
ประกาศคณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติ
เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากภาวะน้าท่วม
และการจัดทาระบบเตือนภัยภาวะน้าท่วม
พ.ศ. ....
โดยที่เ ป็นการสมควรกาหนดให้มีประกาศคณะกรรมการทรัพ ยากรน้าแห่ ง ชาติ เกี่ย วกับแนวทาง
การบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากภาวะน้าท่วมและการจัดทาระบบเตือนภัยน้าท่วม เพื่อเป็น
แนวทางให้แก่คณะกรรมการลุ่มน้าในการจัดทาแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้าท่วม สาหรับเตรียมความพร้อม
รับมือกับภาวะน้าท่วมที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อให้ประชาชนและชุมชนได้รับความเสียหายหรือได้รับผลกระทบ
น้อยที่สุดจากภัยน้าท่วม
อาศัย อานาจตามความในมาตรา ๖๔ วรรคสี่ แห่ง พระราชบัญ ญัติท รัพ ยากรน้า พ.ศ. ๒๕๖๑
คณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติออกประกาศไว้ ดัง ต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากภาวะน้าท่วมและการจัดทาระบบเตือนภัยน้าท่วม พ.ศ. ....”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ การบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากภาวะน้าท่วม ให้คณะกรรมการลุ่มน้าพิจารณาทั้ง
ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจริง และความเสี่ยงที่มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นจากน้าท่วมบนพื้นดินและน้าท่วม
ชายฝั่งทะเล โดยความเสี่ยงนั้นอาจก่อให้เกิดภยันตรายต่อชีวิต ร่างกาย และอนามัยของประชาชน ความมั่นคง
ทางสั ง คมและเศรษฐกิ จ ทรั พย์ สิน และสิ่ ง ปลูก สร้ าง สิ่ง แวดล้ อม และแหล่ง มรดกทางวั ฒนธรรม และให้
ประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินการตามแนวทาง ดังต่อไปนี้
(๑) การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกันในการเตรียมความพร้อมรับมือกับภาวะน้าท่วม
ที่อาจเกิดขึน้ ได้อย่างทันท่วงที
(๒) การสารวจตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคพื้นฐาน และสิ่งปลูกสร้าง
เช่น เขื่อน อ่างเก็บน้า ฝาย ถนน สะพาน อาคาร ทางระบายน้า และเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้าง
พื้นฐาน สาธารณูปโภคพื้นฐาน และสิ่งปลูกสร้าง เพื่อทราบถึงความเสี่ยงต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจาก
ภาวะน้าท่วม และการเตรียมการเกี่ยวกับสิ่ง ปลูกสร้างที่อาจต้องมีการสร้างใหม่ รื้อถอน หรือปรับเปลี่ย น
ให้เหมาะสม
(๓) การสารวจตรวจสอบและเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใน
พื้นที่ที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากภาวะน้าท่วม เช่น สภาพดินที่เสี่ยงต่อการเกิดดินถล่ม
สภาพทางน้าที่เสี่ยงต่อการเกิดน้าป่าไหลหลาก รวมถึงปัจจัยที่ช่วยลดความเสี่ยงต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
จากภาวะน้าท่วม เช่น ภูเขา ต้นไม้ แม่น้าลาคลอง พื้นที่รองรับน้า
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(๔) การเตือนภัยล่วงหน้าที่เกิดจากอุทกภัยภายในเขตพื้นที่เสี่ยงภัย เพื่อ แจ้งให้ประชาชนในพื้นที่ไ ด้
ทราบข้อมูลที่ถูกต้องเหมาะสมและเพียงพอโดยเฉพาะข้อมูลที่จาเป็น เช่น ข้อมูลการพยากรณ์อากาศ ปริมาณ
น้าฝน ระดับน้าทะเล การสร้างแบบจาลองภาวะน้าท่วมเพื่อทราบถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
การบริหารจัดการความเสี่ยงตามวรรคหนึ่ง ให้รวมถึงการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการ
เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น การวิเคราะห์ความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การลดความเสี่ยง การลด
เงื่อนไขที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ปรับสมดุลปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศ หรือการดาเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยง ซึ่ง รวมถึง การดาเนินการเพื่ อ
วัตถุประสงค์ในการป้องกันน้าท่วมด้วย
ข้อ ๔ การวางมาตรการรับมือกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากภาวะน้าท่วม ให้คณะกรรมการลุ่ มน้า
ดาเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) วางแผนเชิงกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับภาวะน้าท่วม โดยอย่างน้อยต้องมีสาระสาคัญเกี่ยวกับการรักษา
และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ การลดหรือการเพิ่มปริมาณน้าในพื้นที่หนึ่งพื้นที่ใดเพื่อแก้ไขภาวะน้าท่วม
ทางไหลของน้าทั้งที่ผ่านทางแม่น้า ทางน้าอื่น และชายฝั่ง และระบบการระบายน้าหรือกักน้า
(๒) จัดทาแผนผังที่แสดงให้เห็นถึงเส้นทางไหลของน้าที่แสดงถึง ระดับสูง สุดของน้าที่อาจจะท่วมถึง
อย่างน้อยหนึ่งครั้งในรอบสิบปี
(๓) ให้มีการประเมินความเสี่ยงเบื้องต้นเกี่ยวกับภาวะน้าท่วม โดยดาเนินการเป็นสองส่วน คือ
(ก) จัดทาแผนที่เพื่อใช้ประเมินเบื้องต้นในแต่ละลุ่มน้า ที่แสดงให้เห็นถึงแนวเขตพื้นที่ของแต่ละ
ลุ่มน้าและลุ่มน้าสาขาที่อยู่ในพื้นที่นั้น แนวชายฝั่งทะเล ลักษณะภูมิประเทศ และการใช้ประโยชน์ในที่ดินในเขต
ลุ่มน้านั้นๆ
(ข) จัดทารายงานการประเมินเบื้องต้นเกี่ยวกับน้าท่วมที่เกิดจากน้าทะเล แม่น้าสายหลัก และอ่างเก็บน้า
ที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในอดีต โดยต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับปริมาณน้าและเส้นทางไหลของน้าในภาวะน้าท่วมที่
เคยเกิดขึ้น รวมทั้งการประเมินผลของภยันตรายจากน้าท่วมที่เคยเกิดขึ้น
(๔) ให้มีการจัดทาแผนที่ภัยพิบัติ และแผนที่ความเสี่ยงจากภาวะน้าท่วม โดยแสดงให้เห็นถึง เนื้อหา
ดังนี้
(ก) ความเป็นไปได้ของปริมาณน้าที่จะท่วม รวมถึงระดับน้าหรือความลึกของน้าที่อาจเกิดขึ้น
(ข) ความเป็นไปได้ของทิศทางน้าและความเร็วในการไหลของน้าในภาวะน้าท่วมที่อาจเกิดขึ้น
(ค) จานวนประชากรที่อยู่อาศัยในพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบเมื่อเกิดภาวะน้าท่วม
(ง) ประเภทของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่อาจได้รับผลกระทบเมื่อเกิดภาวะน้าท่วม
(จ) การประกอบอุตสาหกรรมในพื้นที่ที่อาจเพิ่มความเสี่ยงจากมลพิษเมื่อเกิดภาวะน้าท่วม
(ฉ) พื้นที่คุ้มครองที่อาจได้รับผลกระทบเมื่อเกิดภาวะน้าท่วม
(ช) พื้นที่แหล่งน้าที่ต้องมีการกาหนดมาตรการ หรือการป้องกันเพื่อรักษาคุณภาพของน้าซึ่งอาจ
ได้รับผลกระทบเมื่อเกิดภาวะน้าท่วม
เมื่อมีการจัดทาแผนที่ภัยพิบัติและแผนที่ความเสี่ยงจากภาวะน้าท่วมเสร็จสิ้นแล้ว ให้มีการประกาศ
แผนที่ดังกล่าวในแต่ละลุ่มน้า และต้องมีการทบทวนแก้ไขแผนที่ดังกล่าวอย่างน้อยทุกสี่ปี
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(๕) ให้มีการจัดทาแผนบริหารจัดการความเสี่ยงจากภาวะน้าท่วม โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
(ก) การจัดให้มีการคาดการณ์และเตือนภัยน้าท่วมล่วงหน้า
(ข) แผนที่แสดงแนวเขตพื้นที่เสี่ยงจากน้าท่วม
(ค) สรุปสาระสาคัญจากแผนที่ภัยพิบัติและแผนที่ความเสี่ยงจากภาวะน้าท่วม
(ง) รายงานการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่อาจได้รับผลกระทบจากแผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยงจากภาวะน้าท่วมและประชาชน
(๖) มอบหมายให้สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติภาคที่รับผิดชอบอยู่ในเขตลุ่มน้า เป็นผู้ดาเนิ นการ
แจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะน้าท่วมให้ประชาชนในเขตลุ่มน้าทราบล่วงหน้า ข้อมูลด้าน
กฎหมายที่ใช้ในการดาเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขภาวะน้าท่วม วิธีการเตือนภัยเมื่อเกิดภาวะน้าท่วมขึ้น และ
การให้ความรู้แก่ประชาชนด้านอื่นๆ ตามสมควร
ข้อ ๕ ให้คณะกรรมการลุ่มน้าประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทาระบบเตือนภัยน้าท่วมขึ้น
เพื่อเตือนภยันตรายที่อาจก่อให้เกิดภาวะน้าท่วมในพื้นที่ลุ่มน้า โดยพิจารณาจากปริมาณน้าฝนที่สามารถวัดได้
ในพื้นที่ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง อัตราการไหลของน้าบนผิวดินและน้าในทะเลอาณาเขตในพื้นที่ลุ่มน้านั้น หรือ
ข้อมูลอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลดิบหรือข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์เป็นอย่างดีแล้ว และคณะกรรมการลุ่มน้าเห็นว่า
เป็ น ข้ อ มู ล ที่ อ าจบ่ ง ชี้ ว่ า จะเกิ ด ภาวะน้ าท่ ว มในพื้ น ที่ ขึ้ น ซึ่ ง มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการลดความสู ญ เสี ย และ
ความเสียหายต่อสวัสดิภาพและทรัพย์สินของประชาชนและชุมชนในพื้นที่นั้น โดยระบบเตือนภัยดังกล่าวต้อง
ใช้งานได้ตลอดเวลาและสามารถเตือนภัยให้ตรงตามวัตถุประสงค์ได้อย่างทันท่วงที
ระบบเตือนภัยตามวรรคหนึ่ง ต้องดาเนินการให้ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มในพื้นที่เสี่ยงภัยอย่างทั่วถึง
โดยเฉพาะเด็ก ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยที่ไม่สามารถดูแลตนเองได้
การจัดประเภทการเตือนภัยสภาวะน้าท่วมและรายละเอียดของการเตือนภัยในแต่ละระดับ ให้เป็นไป
ตามที่ศูนย์อานวยการน้าแห่งชาติกาหนด
ประกาศ ณ วันที่

พ.ศ. ....

นายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติ
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บันทึกวิเคราะห์สรุป
สาระสาคัญของร่างประกาศคณะกรรมการทรัพยากรนาแห่งชาติ
เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึนจากภาวะนาท่วม
และการจัดทาระบบเตือนภัยภาวะนาท่วม
พ.ศ. ....
1. หลักการและเหตุผล
โดยที่ปริมาณน้าในบางเขตพื้นที่ลุ่ มน้าอาจมีปริมาณที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ถ้าหากไม่มีการจัดทา
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อคาดการณ์ปริมาณน้าไว้ รวมถึงการจัดทาระบบเตือนภัยภาวะน้าท่วมล่วงหน้า
อาจก่อให้เกิดความยุ่งเหยิงและล่าช้าในการแก้ไขปัญหาภาวะน้าท่วม ดังนั้น โดยอาศัยอานาจตาม มาตรา 64
วรรคสี่ แห่ง พระราชบัญ ญัติท รัพ ยากรน้า พ.ศ. 2561 คณะกรรมการทรัพ ยากรน้าแห่ง ชาติมีอานาจใน
การกาหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากภาวะน้าท่วม และการจัดทาระบบเตือนภัย
น้าท่วม เพื่อเป็นแนวทางให้แก่คณะกรรมการลุ่มน้าในการจัด ให้มีแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้าท่วม สาหรับ
เตรียมความพร้อมรับมือกับภาวะน้าท่วมที่อาจเกิดขึ้น อีกทั้งเพื่อให้ประชาชนและชุมชนในเขตพื้นที่ได้รับความ
เสียหายหรือได้รับผลกระทบน้อยที่สุดจากภาวะน้าท่วม
2. สาระสาคัญ
2.1 ขอบเขตการใช้บังคับของกฎหมาย
ใช้บังคับในเขตพื้นที่ลุ่มน้า
2.2 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติเป็นผู้มีอานาจประกาศกาหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง
ที่อาจเกิดขึ้นจากภาวะน้าท่วม และการจัดทาระบบเตือนภัยน้าท่วม สาหรับใช้เป็นแนวทางให้แก่คณะกรรมการ
ลุ่มน้าในการจัดให้มแี ผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้าท่วมในเขตพื้นที่ลุ่มน้าตนเอง
2.3 แนวทางการกาหนดประเด็นความเสี่ยง (ร่างข้อ 3)
คณะกรรมการลุ่มน้าจะพิจารณาทั้งความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจริง และความเสี่ยงที่มีความเป็นไปได้ที่จะ
เกิดขึ้น โดยคานึงถึงการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น การวิเคราะห์
ความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การลดความเสี่ยง การลดเงื่อนไขที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ปรับสมดุลปัจจัยที่
ก่อให้เกิดความเสี่ยง ผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ หรือการดาเนินการอื่นๆ ที่
เกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยง เพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันน้าท่ วม และมีแนวทางการกาหนดประเด็นเพื่อ
วิเคราะห์ความเสี่ยงใน 4 ประเด็น ดังต่อไปนี้
2.3.1 การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกันในการเตรียมความพร้อมรับมือกับ
ภาวะน้าท่วมที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที
2.3.2 การสารวจตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคพื้นฐาน และ
สิ่งปลูกสร้าง เช่น เขื่อน อ่างเก็บน้า ฝาย ถนน สะพาน อาคาร ทางระบายน้า และเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคพื้นฐาน และสิ่ง ปลูกสร้าง เพื่อทราบถึงความเสี่ยงต่อความเสียหายที่อาจ
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เกิดขึ้นจากภาวะน้ าท่วม และการเตรียมการเกี่ยวกั บสิ่ง ปลูกสร้างที่อาจต้องมีก ารสร้างใหม่ รื้อ ถอน หรื อ
ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม
2.3.3 การสารวจตรวจสอบและเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ภายในพื้นที่ที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากภาวะน้าท่วม เช่น สภาพดินที่ เสี่ยงต่อการเกิด
ดินถล่ม สภาพทางน้าที่เสี่ยงต่อการเกิดน้าป่าไหลหลาก รวมถึงปัจจัยที่ช่วยลดความเสี่ยงต่อความเสียหายที่อาจ
เกิดขึ้นจากภาวะน้าท่วม เช่น ภูเขา ต้นไม้ แม่น้าลาคลอง พื้นที่รองรับน้า
2.3.4 การเตือนภัยล่วงหน้าที่เกิดจากอุทกภัยภายในเขตพื้นที่เสี่ยงภัย เพื่อแจ้งให้ประชาชนในพื้นที่
ได้ท ราบข้อมู ลที่ถู กต้ องเหมาะสมและเพี ยงพอโดยเฉพาะข้อ มูลที่ จาเป็น เช่ น ข้ อมูล การพยากรณ์อากาศ
ปริมาณน้าฝน ระดับน้าทะเล การสร้างแบบจาลองภาวะน้าท่วมเพื่อทราบถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
2.4 แนวทางในการวางมาตรการรับมือกับความเสี่ยง (ร่างข้อ 4)
2.4.1 วางแผนเชิงกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับภาวะน้าท่วม โดยอย่างน้อยต้องมีสาระสาคัญเกี่ยวกับ
การรักษาและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ การลดหรือการเพิ่มปริมาณน้าในพื้นที่หนึ่งพื้นที่ใดเพื่อแก้ไข
ภาวะน้าท่วม ทางไหลของน้าทั้งที่ผ่านทางแม่น้า ทางน้าอื่น และชายฝั่ง และระบบการระบายน้าหรือกักน้า
2.4.2 จัดทาแผนผังที่แสดงให้เห็นถึง เส้นทางไหลของน้าที่แสดงถึง ระดับสูงสุดของน้าที่อาจจะ
ท่วมถึงอย่างน้อยหนึ่งครั้งในรอบสิบปี
2.4.3 ให้มีการประเมินความเสี่ยงเบื้องต้นเกี่ยวกับภาวะน้าท่วม โดยดาเนินการเป็นสองส่วน คือ
1. จัดทาแผนที่เพื่อใช้ประเมินเบื้องต้นในแต่ละลุ่มน้า ที่แสดงให้เห็นถึงแนวเขตพื้นที่ของแต่ละลุ่มน้า
และลุ่มน้าสาขาที่อยู่ในพื้นที่นั้น แนวชายฝั่งทะเล ลักษณะภูมิประเทศ และการใช้ประโยชน์ในที่ดินในเขตลุ่มน้า
นั้นๆ
2. จัดทารายงานการประเมินเบื้องต้นเกี่ยวกับน้าท่วมที่เกิดจากน้าทะเล แม่น้าสายหลัก และอ่างเก็บน้า
ที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในอดีต โดยต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับปริมาณน้าและเส้นทางไหลของน้าในภาวะน้าท่วมที่เคย
เกิดขึ้น รวมทั้งการประเมินผลของภยันตรายจากน้าท่วมที่เคยเกิดขึ้น
2.4.4 ให้มีการจัดทาแผนที่ภัยพิบัติและแผนที่ความเสี่ยงจากภาวะน้าท่วม โดยแสดงให้เห็นถึง
เนื้อหา ดังนี้
1. ความเป็นไปได้ของปริมาณน้าที่จะท่วม รวมถึงระดับน้าหรือความลึกของน้าที่อาจเกิดขึ้น
2. ความเป็นไปได้ของทิศทางน้าและความเร็วในการไหลของน้าในภาวะน้าท่วมที่อาจเกิดขึ้น
3. จานวนประชากรที่อยู่อาศัยในพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบเมื่อเกิดภาวะน้าท่วม
4. ประเภทของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่อาจได้รับผลกระทบเมื่อเกิดภาวะน้าท่วม
5. การประกอบอุตสาหกรรมในพื้นที่ที่อาจเพิ่มความเสี่ยงจากมลพิษเมื่อเกิดภาวะน้าท่วม
6. พื้นที่คุ้มครองที่อาจได้รับผลกระทบเมื่อเกิดภาวะน้าท่วม
7. พื้นที่แหล่งน้าที่ต้องมีการกาหนดมาตรการ หรือการป้องกันเพื่อรักษาคุณภาพของน้าซึ่งอาจ
ได้รับผลกระทบเมื่อเกิดภาวะน้าท่วม
เมื่ อมี การจัด ทาแผนที่ภั ยพิ บั ติแ ละแผนที่ค วามเสี่ ยงจากภาวะน้าท่ วมเสร็ จสิ้ นแล้ว ให้ มีก าร
ประกาศแผนที่ดังกล่าวในแต่ละลุ่มน้า และต้องมีการทบทวนแก้ไขแผนที่ดังกล่าวอย่างน้อยทุกสี่ปี
2.4.5 ให้มีการจัดทาแผนบริหารจัดการความเสี่ยงจากภาวะน้าท่วม โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1. การจัดให้มีการคาดการณ์และเตือนภัยน้าท่วมล่วงหน้า
2. แผนที่แสดงแนวเขตพื้นที่เสี่ยงจากน้าท่วม
3. สรุปสาระสาคัญจากแผนที่ภัยพิบัติและแผนที่ความเสี่ยงจากภาวะน้าท่วม
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4. รายงานการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่อาจได้รับผลกระทบจากแผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยงจากภาวะน้าท่วมและประชาชน
2.4.6 มอบหมายให้ ส านั ก งานทรั พ ยากรน้ าแห่ ง ชาติ ภ าคที่ รั บ ผิ ด ชอบอยู่ ใ นเขตลุ่ ม น้ า เป็ น
ผู้ดาเนินการแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะน้าท่วมให้ประชาชนในเขตลุ่มน้าทราบล่วงหน้า
ข้อมูลด้านกฎหมายที่ใช้ในการดาเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไ ขภาวะน้าท่วม วิธีการเตือนภัยเมื่อเกิดภาวะ
น้าท่วมขึ้น และการให้ความรู้แก่ประชาชนด้านอื่นๆ ตามสมควร
2.5 แนวทางการจัดทาระบบเตือนภัยน้าท่วม (ร่างข้อ 5)
2.5.1 คณะกรรมการลุ่มน้าประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทาระบบเตือนภัยน้าท่วมขึ้น
เพื่อเตือนภยันตรายที่อาจก่อให้เกิดภาวะน้าท่วมในพื้นที่ลุ่มน้า โดยพิจารณาจากปริมาณน้าฝนที่สามารถวัดได้
ในพื้นที่ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง อัตราการไหลของน้าบนผิวดินและน้าในทะเลอาณาเขตในพื้นที่ลุ่มน้านั้น หรือ
ข้อมูลอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลดิบหรือข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์เป็นอย่างดีแล้ว และคณะกรรมการลุ่มน้าเห็นว่า
เป็นข้อมูลที่อาจบ่งชี้ว่าจะเกิดภาวะน้าท่วมในพื้นที่ขึ้น ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการลดความสูญเสียและความเสียหาย
ต่อสวัสดิภาพและทรัพย์สินของประชาชนและชุมชนในพื้นที่นั้น โดยระบบเตือนภัยดัง กล่ าวต้องใช้ง านได้
ตลอดเวลาและสามารถเตือนภัยให้ตรงตามวัตถุประสงค์ได้อย่างทันท่วงที
2.5.2 ระบบเตือนภัยจะต้องดาเนินการให้ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มในพื้นที่เสี่ยงภัยอย่างทั่วถึง
โดยเฉพาะเด็ก ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยที่ไม่สามารถดูแลตนเองได้
2.5.3 การจัดประเภทการเตือนภัยน้าท่วม และรายละเอียดของการเตือนภัยในแต่ละระดับ ให้เป็นไป
ตามที่ศูนย์อานวยการน้าแห่งชาติกาหนด
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เอกสารหมายเลข 15

ร่างกฎกระทรวง กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการชดเชยความเสียหายแก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดิน
หรือสิ่งก่อสร้าง จากการดาเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขภาวะน้าท่วม (มาตรา 66 วรรคสาม)
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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
ชดเชยความเสียหายแก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินหรือสิ่งก่อสร้าง
จากการดาเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขภาวะน้าท่วม
พ .ศ.….
หลักการ
กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการชดเชยความเสียหายแก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดิน หรือสิ่งก่อสร้าง
ซึ่งมิใช่เป็นบ้านเรือนที่อยู่อาศัย หรือทรัพย์สินของบุคคลใดๆ อันเนื่องมาจากการดาเนินการของพนักงานเจ้าหน้าที่
เพื่อป้องกันและแก้ไขภาวะน้าท่วม
เหตุผล
โดยที่มาตรา ๖๖ แห่งพระราชบัญญัติทรัพยากรน้า พ.ศ. ๒๕๖๑ บัญญัติให้ในการดาเนินการเพื่อป้องกัน
และแก้ไขภาวะน้าท่วม ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจทาลายสิ่งกีดขวาง ตัดฟันต้ นไม้ ขุดดิน ปิดกั้นแนวเขตที่ดิน
รื้อถอนสิ่งก่อสร้างซึ่งมิใช่เป็นบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของบุคคลใดๆ หรือดาเนินการอื่นใดเท่าที่จาเป็นแก่การป้องกัน
และแก้ไ ขภาวะน้าท่วมได้ แต่ต้องชดเชยความเสียหายแก่บุคคลนั้นด้วย ทั้งนี้ ในการกาหนดหลักเกณฑ์ และ
วิธีการชดเชยความเสียหายดังกล่าวให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง โดยต้องคานึงถึงความเสียหายตาม
ความเป็ นจริง และเปิ ดโอกาสให้ ผู้ไ ด้รั บความเสีย หายมี สิท ธิชี้ แจงและแสดงพยานหลั กฐานประกอบการ
พิจารณากาหนดค่าชดเชยความเสียหายด้วย จึงจาเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
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ร่าง
กฎกระทรวง
กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการชดเชยความเสียหายแก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินหรือสิ่งก่อสร้าง
จากการดาเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขภาวะน้าท่วม
พ .ศ.….
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ ง และมาตรา ๖๖ วรรคสาม แห่ง พระราชบั ญ ญั ติ
ทรัพยากรน้า พ.ศ. ๒๕๖๑ นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้
“ดาเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขภาวะน้าท่วม” หมายความว่า การปฏิบัติการของพนักงานเจ้าหน้าที่
ซึ่งได้ดาเนินการไปตามหน้าที่และอานาจเท่าที่จาเป็นเพื่อป้องกันและแก้ไขภาวะน้าท่วมที่เกิดขึ้นหรือที่คาดว่า
จะเกิดขึ้น เพื่อมิให้เกิดเหตุน้าท่วมหรือเพื่อให้ภาวะน้าท่วมได้รับการแก้ไขหรือบรรเทาลงโดยฉับพลัน
“ผู้เสียหาย” หมายความว่า เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างซึ่งมิใช่เป็นบ้านเรือนที่อยู่อาศัย
หรือเจ้าของทรัพย์สินใดๆ ซึ่งทรัพย์สินของตนได้รับความเสียหาย จากการดาเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไ ข
ภาวะน้าท่วมของพนักงานเจ้าหน้าที่ และมิใช่เป็นผู้ได้รับประโยชน์จากการดาเนินการนั้น
“ค่าชดเชยความเสียหาย” หมายความว่า เงินชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้น แก่ทรัพย์สินของผู้เสียหาย
อันเนื่องมาจากการดาเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขภาวะน้าท่วม
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการพิจารณากาหนดค่าชดเชยความเสียหายแก่ทรัพย์สิน
ของผู้เสียหาย
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยทรัพยากรน้า
ทั้งนี้ ภายในกรอบของแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้าท่วมตามมาตรา ๖๔
ข้อ ๒ เมื่อเกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของผู้เสียหายหรือมีเหตุอันควรเชื่อว่า ความเสียหายเกิดขึ้น
จากการดาเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขภาวะน้าท่ว มของพนักงานเจ้ าหน้าที่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่ง ได้
ดาเนินการดังกล่าวแจ้งต่อผู้บังคับบัญชาโดยเร็ว และให้มีการรายงานตามลาดับชั้นถึงหัวหน้า หน่วยงานของรัฐ
ที่พนักงานเจ้าหน้าที่นั้นสังกัดอยู่ เพื่อให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ แห่งนั้น รายงานต่อประธานกรรมการลุ่มน้า
แห่งพื้นที่ที่ทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่ เพื่อให้ประธานกรรมการลุ่มน้านั้นแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งโดยไม่ชักช้า
เพื่อพิจารณาเสนอความเห็นเกี่ย วกั บผู้เสียหายที่มีสิทธิไ ด้รั บค่าชดเชยความเสียหายและจานวนค่าชดเชย
ความเสียหาย
ในกรณีที่ความเสียหายตามวรรคหนึ่งเกิดขึ้นจากการดาเนินการของพนักงานเจ้าหน้าที่มากกว่าหนึ่ง
หน่วยงาน ให้ประธานกรรมการลุ่มน้าพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาเสนอความเห็นตามหน้า ที่
และอานาจ ให้เสร็จสิ้นไปในคราวเดียวกันด้วย
การรายงานต่ อประธานกรรมการลุ่ มน้าตามวรรคหนึ่ ง ให้เป็ นไปตามแบบที่ เลขาธิ การสานั กงาน
ทรัพยากรน้าแห่งชาติกาหนด
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ข้อ ๓ คณะกรรมการตามข้อ ๒ ให้มีจานวนไม่น้อยกว่าห้าคน โดยให้แต่งตั้งจากพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่ง
ปฏิบัติการอยูใ่ นพื้นที่ลุ่มน้าที่ทรัพย์สินของผู้เสียหายตั้งอยู่ ผู้แทนจากภาคเอกชนซึ่งมีภูมิลาเนาอยู่ในพื้นที่ลุ่มน้า
ที่ทรัพย์สินของผู้เสียหายตั้งอยู่ โดยจานวนนี้ให้มีสัดส่วนจากภาครัฐและภาคเอกชนเท่ากัน และให้เลือกกันเอง
คนหนึ่งทาหน้าที่ประธานกรรมการ และให้ข้าราชการสานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติหรือข้าราชการสานักงาน
ทรัพยากรน้าแห่งชาติ ภาค แล้วแต่กรณี ซึ่ง ดารงตาแหน่ง ตั้ง แต่ระดับชานาญการขึ้นไปจานวนหนึ่งคน เป็น
กรรมการและเลขานุการ ทั้งนี้ กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งต้องไม่มีส่วนได้เสียในเรื่องดังกล่าว
ข้ อ ๔ ในกรณี เ กิ ด ความเสี ย หายแก่ ท รั พ ย์ สิ น ของผู้ เ สี ย หายต่ อ เนื่ อ งกั น หลายลุ่ ม น้ า ให้ ป ระธาน
กรรมการลุ่มน้าในพื้นที่ที่เกิดความเสียหาย ร่วมกันแต่งตั้งคณะกรรมการตามข้อ ๒
ข้อ ๕ ให้คณะกรรมการมีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) สารวจและจัดทาบัญชีรายชื่อผู้เสียหายและทรัพย์สินที่เสียหายไว้เป็นหลักฐาน โดยตรวจสอบ
ข้อ เท็ จจริ งและรวบรวมพยานหลัก ฐานทั้ ง ปวงที่ เ กี่ย วข้ อ ง รับ ฟั ง พยานบุ ค คล และค าชี้ แ จงของ พนั กงาน
เจ้าหน้าที่และผู้เสียหาย หรือพยานผู้เชี่ยวชาญ และตรวจสอบเอกสาร วัตถุ หรือสถานที่
(๒) พิจารณาข้อเท็จจริงอันเกี่ยวกับการกระทาของพนักงานเจ้าหน้าที่ว่าได้ดาเนิน การไปตามหน้าที่
และอานาจหรือไม่ ได้กระทาให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของผู้เสียหายหรือไม่ และความเสียหายได้เกิดขึ้น
มากน้อยเพียงใด
(๓) กาหนดค่าชดเชยความเสียหายแก่ผู้เสียหาย
ข้อ ๖ ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้ง หมด
จึงจะเป็นองค์ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มา
ประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งขึ้นทาหน้าที่แทน
มติ ที่ ป ระชุ ม ให้ ถื อเสี ย งข้ างมาก กรรมการที่ ไ ม่ เ ห็ นด้ ว ยกั บ มติ ที่ ป ระชุม อาจท าความเห็น แย้ ง มติ
ที่ประชุมรวมไว้ในความเห็นของคณะกรรมการได้
ข้อ ๗ ให้คณะกรรมการดาเนินการตามหน้าที่ และอานาจ ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่
ได้รับการแต่งตั้ง หรือนับแต่วันที่ได้รับเรื่องที่ส่งมาตามข้อ ๑๑ วรรคสอง หากไม่อาจดาเนินการได้ทันภายใน
กาหนดจะต้องรายงานปัญหาและอุปสรรคให้ผู้แต่งตั้งคณะกรรมการทราบ เพื่อพิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลา
ออกไปได้อีกไม่เกินสามสิบวัน
ข้อ ๘ ในการพิจารณากาหนดค่าชดเชยความเสียหาย ให้คณะกรรมการคานึงถึง ความเสียหายตาม
ความเป็นจริง สภาพของทรัพย์สินนั้น ราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดหรือเทียบราคาที่อ้างอิงจากราคา
กลางที่ทางราชการกาหนดตามที่เป็นอยู่ในวันที่เกิดความเสียหายนั้น การเสื่อมราคาจากการใช้ตามหลักเกณฑ์
การคานวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินที่กระทรวงการคลัง กาหนดในการเรียกให้ผู้ทาละเมิดชดใช้ความเสียหาย
ให้แก่ทางราชการ การที่ทางราชการได้บรรเทาหรือแก้ไ ขความเสียหายไปแล้ว และปั จจัยอื่นที่จะทาให้เกิด
ความเป็นธรรม
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ข้อ ๙ เมื่อคณะกรรมการได้พิจารณากาหนดค่าชดเชยความเสียหายแล้วเสร็จ ให้เสนอความเห็นไปยัง
ผู้แต่งตั้งคณะกรรมการ ถ้าผู้แต่งตั้ง คณะกรรมการขอให้ทบทวนหรือสอบสวนเพิ่มเติม ให้คณะกรรมการรีบ
ดาเนินการให้เสร็จสิ้นภายในเวลาที่ผู้แต่งตั้งคณะกรรมการกาหนด แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกินสามสิบวัน
ความเห็นของคณะกรรมการต้องมีข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่แจ้งชัด และต้องมี เหตุผลที่สนับสนุน
ประกอบด้วย
ความเห็นของคณะกรรมการไม่ผูกมัดผู้แต่งตั้งคณะกรรมการที่จะมีความเห็นเป็นอย่างอื่น
ข้ อ ๑๐ เมื่ อ ผู้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการได้ มี ค วามเห็ น ให้ ช ดเชยความเสี ย หายแก่ ผู้ เ สี ย หายแล้ ว ให้
คณะกรรมการประกาศบัญชีรายชื่อผู้เสียหายที่มีสิทธิได้รับ ค่าชดเชยความเสียหาย ณ ศาลากลางจังหวัดหรือ
ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร และที่ว่าการอาเภอหรือสานักงานเขตแห่งพื้นที่ที่ทรัพย์สินของผู้เสียหายตั้งอยู่
แล้ ว แต่ ก รณี โดยให้ปิ ด ไว้ ใ นที่ เ ปิ ด เผยและเห็ นได้ ง่ า ย ภายในเจ็ด วั น นั บ แต่วั น ที่ มี ค วามเห็ น ของผู้ แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการ
ข้อ ๑๑ ผู้เ สียหายผู้ใดที่มิได้ มีชื่ออยู่ในบั ญ ชีรายชื่อ ตามข้ อ ๑๐ ผู้เสี ยหายนั้นอาจยื่นค าร้องขอรั บ
ค่าชดเชยความเสียหายต่อ (ตำแหน่งหัวหน้ำสำนักงำนส่ วนกลำงที่รับผิดชอบ)สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติ
หรือ(ตำแหน่งหัวหน้ำสำนักงำนภำคที่รับผิดชอบ)สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติภาคแห่งพื้นที่ที่ทรัพย์สินของ
ผู้เสียหายตั้งอยู่ได้ แล้วแต่กรณี ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้ประกาศบัญชีรายชื่อผู้เสียหายตามข้อ ๑๐
ให้ ( ต ำแหน่ งหั ว หน้ ำ ส ำนัก งำนส่ ว นกลำง)ส านั กงานทรั พ ยากรน้ าแห่ ง ชาติ ห รื อ (ต ำแหน่ ง หั ว หน้ ำ
สำนักงำนภำค)สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติภาค แล้วแต่กรณี ออกใบรับคาขอแก่ผู้เสียหายตามวรรคหนึ่งไว้
เป็นหลักฐาน แล้วส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการตามข้อ ๒ หรือข้อ ๔ โดยไม่ชักช้า และให้นาความในข้อ ๗ มาใช้
บังคับด้วยโดยอนุโลม
คาร้ องขอตามวรรคหนึ่ง และใบรับ คาขอตามวรรคสอง ให้ เป็น ไปตามแบบที่ เลขาธิก ารส านัก งาน
ทรัพยากรน้าแห่งชาติกาหนด
ข้อ ๑๒ ให้ผู้แต่งตั้งคณะกรรมการมีหนังสือแจ้งผลการวินิจฉัยเกี่ยวกับการจ่ายค่าชดเชยความเสียหาย
ให้ผู้เสียหายทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับผลการพิจารณาของคณะกรรมการ โดยส่งทางไปรษณีย์ตอบรับ
และในกรณีที่ผู้เสียหายมีสิทธิได้รับค่าชดเชยความเสียหาย ให้แจ้งด้วยว่าให้มารับเงินค่าชดเชยความเสียหายต่อ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบภายในระยะเวลาที่กาหนด แต่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหกสิบวัน หากไม่ติดต่อ
รับเงินค่าชดเชยความเสียหายภายในกาหนดระยะเวลาดังกล่าวจะดาเนินการวางเงิน ค่าชดเชยความเสียหาย
ต่อศาลหรือสานักงานวางทรัพย์ หรือฝากไว้กับธนาคารออมสิน
ในกรณีที่ผู้แต่งตั้ง คณะกรรมการได้มีหนัง สือแจ้ง ให้ผู้มีสิทธิไ ด้รับ ค่าชดเชยความเสียหายมารับเงิน
ค่าชดเชยความเสียหายตามวรรคหนึ่งแล้ว ปรากฏว่าไม่สามารถแจ้งให้ผู้มีสิทธิได้รับเงิน ดังกล่าวทราบได้ให้
ผู้แต่ง ตั้ง คณะกรรมการแจ้งโดยวิธีป ระกาศแจ้ง ความไว้ ณ ที่ซึ่ง ผู้มีสิทธิ ไ ด้รับ เงิน ค่าชดเชยความเสียหายมี
ภูมิลาเนาอยู่หรือสถานที่ซึ่งความเสียหายเกิดขึ้น โดยระบุกาหนดเวลาที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบจะดาเนินการ
วางเงินค่าชดเชยความเสียหาย ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าเจ็ดสิบห้าวันนับแต่วันปิดประกาศแจ้งความ
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ข้อ ๑๓ การจ่ายค่าชดเชยความเสียหาย ให้หน่วยงานของรัฐที่พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่ง ดาเนินการเพื่อ
ป้องกันและแก้ไขภาวะน้าท่วมนั้นสังกัดอยู่เป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการจ่ายค่าชดเชยความเสียหายให้แก่
ผู้เสียหาย โดยให้ใช้เงินจากงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือ
จาเป็น ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ในการขอรับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
หรื อ จ าเป็ น ตามวรรคหนึ่ ง ให้ ห น่ ว ยงานผู้ รั บ ผิ ด ชอบดั ง กล่ า วด าเนิ น การโดยขอท าความตกลงกั บ ส านั ก
งบประมาณโดยตรง
ให้ไว้ ณ วันที่

พ.ศ. ....
นายกรัฐมนตรี
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บันทึกวิเคราะห์สรุป
สาระสาคัญของร่างกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
ชดเชยความเสียหายแก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินหรือสิ่งก่อสร้าง
จากการดาเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขภาวะนาท่วม
พ.ศ. ....
1. หลักการและเหตุผล
โดยที ่ม าตรา 66 วรรคสาม แห่ง พระราชบัญ ญัต ิท รัพ ยากรน้ า พ.ศ. 2561 บัญ ญัต ิใ ห้ก าหนด
หลั ก เกณฑ์แ ละวิ ธี การชดเชยความเสีย หายแก่ เจ้ า ของหรื อ ผู้ ค รอบครองที่ ดิน หรื อ สิ่ ง ก่อ สร้ า งซึ่ง มิ ใ ช่ เ ป็ น
บ้านเรือนที่อยู่ อาศัย หรือทรัพย์สินของบุคคลใดๆ อันเนื่องมาจากการดาเนินการของพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อ
ป้องกันและแก้ไขภาวะน้าท่วม จึงจาเป็นต้องออกกฎกระทรวงฉบับนี้
2. สาระสาคัญ
2.1 บทนิยาม (ร่างข้อ 1)
กาหนดบทนิยามศัพท์ คาว่า “ดาเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขภาวะน้าท่วม” “ผู้เสียหาย” “ค่าชดเชย
ความเสียหาย” “คณะกรรมการ” และคาว่า “พนักงานเจ้าหน้าที่” ขึ้นใช้บังคับ เพื่อให้เกิดความชัดเจนว่า การ
ดาเนินการอย่างไรจึงถือว่าอยู่ภายใต้กรอบการดาเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขภาวะน้าท่วม ผู้ใดเป็นผู้มีสิทธิ
ได้รับค่าชดเชยความเสียหาย และพนักงานเจ้าหน้าที่หมายถึงผู้ใด
2.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากาหนดค่าชดเชยความเสียหาย (ร่างข้อ 2)
เมื่อเกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของผู้เสียหายจากการดาเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขภาวะน้าท่วม
ของพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งได้ดาเนินการดังกล่าวนั้น แจ้งต่อผู้บังคับบัญชาของตนโดยเร็ว
และให้ร ายงานตามลาดับชั้ นถึง หัว หน้า หน่ วยงานของรัฐที่ พนัก งานเจ้ าหน้าที่ นั้นสั ง กั ดอยู่ เพื่ อให้หัว หน้ า
หน่วยงานของรัฐ แห่งนั้น รายงานต่อประธานกรรมการลุ่มน้าแห่งพื้ นที่ที่ทรัพย์สินที่เกิดความเสียหายตั้ง อยู่
เพื่ อ ให้ ป ระธานกรรมการลุ่ ม น้ านั้ น (ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ที่ เ ป็ น ประธานกรรมการลุ่ ม น้ านั้ น ) แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งโดยไม่ชักช้า เพื่อพิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับ ผู้เสียหายที่มีสิทธิได้รับค่าชดเชย
ความเสียหายและจานวนค่าชดเชยความเสียหาย
ในกรณีที่ค วามเสีย หายเกิด ขึ้นจากการดาเนิน การของพนัก งานเจ้าหน้าที่ มากกว่า หนึ่ง หน่ว ยงาน
ให้ประธานกรรมการลุ่มน้าพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาเสนอความเห็นตามหน้าที่และอานาจ
ให้เสร็จสิ้นไปในคราวเดียวกันด้วย โดยรอให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐรายงานมาตามแบบที่เลขาธิการสานักงาน
ทรัพยากรน้าแห่งชาติกาหนดให้ครบทุกแห่งก่อน
2.3 องค์ประกอบของคณะกรรมการ (ร่างข้อ 3)
คณะกรรมการให้มีจานวนไม่น้อยกว่าห้าคน โดยให้แต่งตั้งจากพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติการอยู่ใน
พื้น ที่ ลุ่ ม น้าที่ ท รั พย์ สิ น ของผู้ เ สี ยหายตั้ งอยู่ ซึ ่ง ไม่ม ีส ่ว นได้เ สีย ในการด าเนิ นการดั ง กล่ า ว และผู้ แทนจาก
ภาคเอกชน ในสัดส่วนที่เท่ากัน และให้ข้าราชการสานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติ หรือข้าราชการสานักงาน
ทรัพยากรน้าแห่งชาติ ภาค แล้วแต่กรณี ซึ่งดารงตาแหน่ง ตั้งแต่ระดับชานาญการขึ้นไป จานวนหนึ่ง คน เป็น
กรรมการและเลขานุการ
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2.4 กรณีความเสียหายเกิดขึ้นต่อเนื่องกันหลายลุ่มน้า (ร่างข้อ 4)
ในกรณีเกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของผู้เสียหายต่อเนื่องกันหลายลุ่มน้า ให้ประธานกรรมการลุ่มน้า
ในพื้นที่ที่เกิดความเสียหาย ร่วมกันแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากาหนดค่าชดเชยความเสียหาย
2.5 หน้าที่และอานาจของคณะกรรมการ (ร่างข้อ 5)
2.5.1 ส ารวจและจั ด ท าบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ เ สี ย หายและทรั พ ย์ สิ น ที่ เ สี ย หายไว้ เ ป็ น หลั ก ฐาน โดย
ตรวจสอบข้อ เท็จจริ งและรวบรวมพยานหลักฐานทั้ง ปวงที่เ กี่ยวข้ อง รับ ฟัง พยานบุคคล และคาชี้แ จงของ
พนักงานเจ้าหน้าที่และผู้เสียหาย หรือพยานผู้เชี่ยวชาญ และตรวจสอบเอกสาร วัตถุ หรือสถานที่
2.5.2 พิจารณาข้อเท็จจริงอันเกี่ยวกับการกระทาของพนักงานเจ้าหน้าที่ว่าได้ดาเนินการไปตาม
หน้าที่และอานาจหรือไม่ ได้กระทาให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของผู้เสียหายหรือไม่ และความเสียหาย
ได้เกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด
2.5.3 กาหนดค่าชดเชยความเสียหายแก่ผู้เสียหาย
2.6 องค์ประชุมและมติที่ประชุม (ร่างข้อ 6)
องค์ประชุมให้ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมด และมติที่ประชุม
ให้ถือเสียงข้างมาก ส่วนกรรมการที่ไม่เห็ นด้วยกับมติที่ประชุม อาจทาความเห็นแย้ง มติที่ประชุมรวมไว้ใ น
ความเห็นของคณะกรรมการได้
2.7 กรอบระยะเวลาการดาเนินการของคณะกรรมการ (ร่างข้อ 7)
ให้คณะกรรมการดาเนินการตามหน้าที่ และอานาจ ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ไ ด้รับ
แต่ ง ตั้ง หรื อ นับ แต่วั น ที่ ได้ รั บเรื่ องที่ ส่ง มากรณี ผู้เ สี ยหายไม่ มี ชื่ อ อยู่ใ นบัญ ชี ซึ่ ง หากด าเนิ นการไม่ ทัน ตาม
กาหนดเวลา จะต้องรายงานปัญหาและอุปสรรคให้ ผู้แต่ง ตั้ง คณะกรรมการทราบ เพื่อพิจารณาอนุมัติขยาย
ระยะเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสามสิบวัน
2.8 หลักเกณฑ์การพิจารณากาหนดค่าชดเชยความเสียหาย (ร่างข้อ 8)
การก าหนดค่าชดเชยความเสีย หายต้องพิ จารณาจากความเสี ยหายตามความเป็น จริง สภาพของ
ทรัพย์สินนั้น ราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดหรือเทียบราคาที่อ้างอิง จากราคากลางที่ทางราชการ
กาหนดตามที่เป็นอยู่ในวันที่เกิดความเสียหายนั้น การเสื่อมราคาจากการใช้ตามหลักเกณฑ์การคานวณค่าเสื่อม
ราคาทรัพย์สินที่กระทรวงการคลังกาหนดในการเรียกให้ผู้ทาละเมิดชดใช้ความเสียหายให้แก่ทางราชการ การที่
ทางราชการได้บรรเทาหรือแก้ไขความเสียหายไปแล้ว และปัจจัยอื่นที่จะทาให้เกิดความเป็นธรรม
2.9 การเสนอความเห็นของคณะกรรมการต่อผู้แต่งตั้ง (ร่างข้อ 9)
2.9.1 เมื่อคณะกรรมการได้พิจารณากาหนดค่าชดเชยความเสียหายแล้วเสร็จ ให้เสนอความเห็นไปยัง
ผู้ แต่ งตั้ งคณะกรรมการ ถ้ าผู้ แต่ งตั้ ง คณะกรรมการ ขอให้ ทบทวนหรื อสอบสวนเพิ่ มเติ ม ให้ คณะกรรมการรี บ
ดาเนินการให้เสร็จสิ้นภายในเวลาที่ผู้แต่งตั้งคณะกรรมการกาหนด แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกินสามสิบวัน
2.9.2 ความเห็นของคณะกรรมการต้องมีข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่แจ้งชัด และต้องมี เหตุผลที่
สนับสนุนประกอบ โดยความเห็นของคณะกรรมการไม่ผูกมัดผู้แต่งตั้งคณะกรรมการที่จะมีความเห็นเป็นอย่างอื่น
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2.10 การประกาศรายชื่อผู้เสียหาย (ร่างข้อ 10)
เมื่ อ ผู้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ ได้ มี ค วามเห็ น ให้ จ่ า ยค่ า ชดเชยความเสี ย หายแก่ ผู้ เ สี ย หายแล้ ว
ให้คณะกรรมการประกาศบัญชีรายชื่อผู้เสียหายที่มีสิทธิได้รับ ค่าชดเชยความเสียหาย ณ สถานที่ตามที่กาหนด
โดยให้ปิดไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีความเห็นของผู้แต่งตั้งคณะกรรมการ
2.11 การยื่นคาร้องขอรับค่าชดเชยความเสียหายกรณีไม่มีชื่ออยู่ในบัญชี (ร่างข้อ 11)
ผู้ที่มิได้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้เสียหาย อาจยื่นคาร้องขอรับค่าทดแทนหรือค่าชดเชยความเสียหายต่อ
ผู้เป็นหัวหน้าสานักงานส่วนกลางที่รับผิดชอบของสานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติ หรือผู้เป็นหัวหน้าสานักงาน
ภาคที่รับผิดชอบของสานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติภาคแห่งพื้นที่ที่ทรัพย์สินของผู้เสียหายตั้ง อยู่ ได้ แล้วแต่
กรณี ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้ประกาศบัญชีรายชื่อผู้เสียหาย และให้ผู้เป็นหัวหน้าสานักงานส่วนกลาง
ของสานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติ หรือผู้เป็นหัวหน้าสานักงานภาคของสานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติภาค
แล้วแต่กรณี ออกใบรับคาขอแก่ผู้เสียหายไว้เป็นหลักฐาน แล้วส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการ โดยไม่ชักช้า
คาร้องขอและใบรับคาขอ ให้เป็นไปตามแบบที่เลขาธิการสานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติกาหนด
2.12 การแจ้งผลการวินิจฉัยเกี่ยวกับการจ่ายค่าชดเชยความเสียหาย (ร่างข้อ 12)
ให้ผู้แต่ง ตั้ง คณะกรรมการมีหนั ง สือ แจ้ ง ผลการวินิจฉัย เกี่ยวกั บการจ่ ายค่าชดเชยความเสี ยหายให้
ผู้เสียหายทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับผลการพิจารณาของคณะกรรมการ โดยส่งทางไปรษณีย์ตอบรับ
และให้แจ้งกาหนดเวลามารับเงินค่าทดแทนหรือค่าชดเชยความเสียหายต่อหน่วยงานผู้รับผิดชอบด้วย แต่ต้อง
แจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหกสิบวัน หากผู้เสียหายไม่ติดต่อรับเงิน ค่าชดเชยความเสียหายภายในกาหนด
ระยะเวลาดังกล่าวจะดาเนินการวางเงินค่าชดเชยความเสียหายต่อศาลหรือสานักงานวางทรัพย์ หรือฝากไว้กั บ
ธนาคารออมสิน
2.13 ที่มาของเงินค่าชดเชยความเสียหาย (ร่างข้อ 13)
ค่าชดเชยความเสียหายตามกฎกระทรวงนี้ให้ใช้เงินจากงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบกลาง รายการ
เงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น ทั้ง นี้ ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ โดยให้หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบดาเนินการโดยขอทาความตกลงกับสานักงบประมาณโดยตรง
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เอกสารหมายเลข 16

ร่างประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาของคณะกรรมการเปรียบเทียบ พ.ศ. ....
(มาตรา 99 วรรคสอง)
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ร่าง
ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาของคณะกรรมการเปรียบเทียบ
พ.ศ. ....
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ ง และมาตรา ๙๙ วรรคสอง แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
ทรัพยากรน้า พ.ศ. ๒๕๖๑ นายกรัฐมนตรีออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในประกาศนี้
“ความผิด” หมายความว่า ความผิดที่คณะกรรมการเปรียบเทียบมีอานาจเปรียบเทียบได้ตามที่กาหนด
ไว้ในมาตรา ๙๘ แห่งพระราชบัญญัติทรัพยากรน้า พ.ศ. ๒๕๖๑
“ผู้ต้องหา” หมายความว่า บุคคลผู้ถูกกล่าวหาว่าได้กระทาความผิดตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้า
พ.ศ. ๒๕๖๑
“คณะกรรมการเปรีย บเที ยบ” หมายความว่ า คณะกรรมการเปรี ย บเที ย บตามมาตรา ๙๙ แห่ ง
พระราชบัญญัติทรัพยากรน้า พ.ศ. ๒๕๖๑
ข้อ ๒ บรรดาความผิดซึ่งได้เกิด หรืออ้าง หรือเชื่อว่าได้เกิดในกรุง เทพมหานคร ให้คณะกรรมการ
เปรียบเทียบในเขตกรุงเทพมหานคร ทาการเปรียบเทียบและให้ผู้ต้องหาชาระค่าปรับที่สานักงานทรัพยากรน้า
แห่งชาติ
บรรดาความผิดซึ่งได้เกิด หรืออ้าง หรือเชื่อว่าได้เ กิดในเขตจังหวัดอื่น ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบ
ในเขตจัง หวัดนั้นทาการเปรียบเทียบและให้ผู้ต้องหาชาระค่าปรับที่สานักงานทรัพยากรน้าแห่ง ชาติภาคที่มี
หน้าที่และอานาจในเขตจังหวัดท้องที่เกิดเหตุนั้น
ในกรณีบรรดาความผิดกระทาในท้องที่ใดในหลายท้องที่หรือความผิดส่วนหนึ่งกระทาท้องที่หนึ่งแต่อีก
ส่ ว นหนึ่ ง กระท าในอี ก ท้ อ งที่ ห นึ่ ง หรื อ เป็ น ความผิ ด ต่ อ เนื่ อ ง และกระท าต่ อ เนื่ อ งกั น ในหลายท้ อ งที่ ให้
คณะกรรมการเปรียบเทียบในท้องที่หนึ่งท้องที่ใดที่เกี่ยวข้องมีอานาจทาการเปรียบเทียบ ในกรณีมีปัญหาไม่แน่
ว่าจะทาการเปรียบเทียบที่ใด ให้เลขาธิการสานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติเป็นผู้มีอานาจชี้ขาดโดยคาชี้ขาดของ
เลขาธิการสานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติให้เป็นที่สุด
ข้อ ๓ เมื่อคณะกรรมการเปรียบเทียบได้รับเรื่องขอให้พิจารณาเปรียบเทียบจากพนักงานสอบสวนหรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่แล้ว ให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการเปรียบเที ยบนัดประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบ
โดยเร็วและให้คณะกรรมการเปรียบเทียบพิจารณาเปรียบเทียบให้แล้วเสร็จโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ ไม่น้อยกว่าหนึ่ง
ร้อยยี่สิบวันก่อนคดีนั้นจะขาดอายุความ
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ข้อ ๔ การพิจารณาเปรียบเทียบ ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบพิจารณาจากพยานหลักฐานดังต่อไปนี้
(๑) รายงานผลการสอบสวนของพนักงานสอบสวนหรือรายงานผลการตรวจสอบของพนักงานเจ้าหน้าที่
แล้วแต่กรณี
(๒) บันทึกการจับกุม (ถ้ามี)
(๓) บันทึกคาให้การของผู้ต้องหา
(๔) พยานหลักฐานอื่นใดที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา
บันทึกคาให้การของผู้ต้องหา ให้เป็นไปตามแบบแนบท้ายประกาศนี้
ในการพิจารณาเปรียบเทียบ ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบมีอานาจแสวงหาข้อเท็จจริง เรียกพยาน
บุคคลหรือพยานเอกสารจากบุคคลใดๆ เท่าที่จาเป็นมาประกอบการพิจารณา โดยอาจเรี ยกผู้ต้องหามาชี้แจง
ประเด็นต่างๆ ก็ได้
ข้อ ๕ หลักเกณฑ์ในการเปรียบเทียบ ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบกาหนดค่าปรับที่ผู้ต้องหาจะพึง
ชาระ โดยหากเป็นการกระทาความผิดครั้งแรก ให้ปรับในอัตราโทษกึ่งหนึ่งของอัตราโทษที่กาหนดไว้ หากเป็น
การกระทาความผิดครั้งที่สอง ให้ปรับในอัตราโทษสามในสี่ของอัตราโทษที่กาหนดไว้ และหากเป็นการกระทา
ความผิดครั้งที่สามขึ้นไป ให้ปรับในอัตราโทษสูงสุดของอัตราโทษที่กาหนดไว้
ข้อ ๖ เมื่อคณะกรรมการเปรียบเทียบได้พิจารณาเปรียบเทียบเสร็จแล้ว ให้มีหนังสือแจ้งจานวนค่าปรับ
ที่จะพึงชาระให้ผู้ต้องหาทราบ และให้ผู้ต้องหานาเงินค่าปรับตามจานวนที่เปรียบเทียบมาชาระ ณ สานักงาน
ทรัพยากรน้าแห่งชาติหรือสานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติภาค แล้วแต่กรณี ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการ
เปรียบเทียบ
เมื่อผู้ต้องหาได้ชาระเงินค่าปรับตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติหรือสานักงาน
ทรัพยากรน้าแห่งชาติภาค แล้วแต่กรณี ออกใบเสร็จรับเงิน โดยให้ผู้ต้องหาลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญที่ ตอนล่าง
ของใบเสร็จรับเงินและที่สาเนาใบเสร็จรับเงินนั้นด้วย เพื่อแสดงว่าผู้ต้องหาได้รับทราบและตรวจความถูกต้อง
แล้ว พร้อมทั้งส่งมอบใบเสร็จรับเงินต้นฉบับให้แก่ผู้ต้องหารับไป
การช าระค่ า ปรั บ ตามวรรคหนึ่ ง จะช าระผ่ า นผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ บริ ก ารเกี่ ย วกั บ ธุ ร กรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
เมื่อผู้ต้องหาได้ชาระค่าปรับตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา
ข้อ ๗ คดี ใ ดที่ค ณะกรรมการเปรี ย บเที ยบด าเนิ น การเปรี ย บเที ย บแล้ ว ผู้ ต้ อ งหาไม่ ยิ น ยอมตามที่
เปรียบเทียบ หรือไม่ชาระค่าปรับภายในระยะเวลาที่กาหนดตามข้อ ๖ หรือพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นความผิดที่
ไม่สามารถเปรียบเทียบได้หรือเห็นว่าไม่ควรเปรียบเทียบ ให้ส่งเรื่องไปยังพนักงานสอบสวนเพื่อดาเนินคดีตาม
กฎหมายต่อไป
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ข้อ ๘ ในการเปรี ยบเที ย บตามข้ อ ๖ และข้ อ ๗ ให้ ค ณะกรรมการเปรี ย บเที ย บจั ด ท าบั น ทึ ก การ
เปรียบเทียบ และบันทึกรับทราบผลการเปรียบเทียบไว้เป็นหลักฐาน
บันทึกการเปรียบเทียบและบันทึกรับทราบผลการเปรียบเทียบตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามแบบแนบท้าย
ประกาศนี้
ข้อ ๙ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่
นายกรัฐมนตรี
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พ.ศ. ....

บันทึกคาให้การของผู้ต้องหา
สถานที่ทาการ...........................................
วันที่.......... เดือน......................... พ.ศ...............
ข้าพเจ้า........................(ชื่อ-สกุล)................................................อายุ...........ปี สัญชาติ..........................
อาชีพ...........................................................อยู่บ้านเลขที่.................................ถนน........................................
ตาบล/แขวง...........................................อาเภอ/เขต...............................จัง หวัด..............................................
พนักงานสอบสวน/พนักงานเจ้าหน้าที่ได้แจ้งแก่ข้าพเจ้าว่า ข้าพเจ้าต้องหาว่า.................(ข้อหาความผิดตาม
พระราชบัญญัติทรัพยากรน้า พ.ศ. ๒๕๖๑)...........................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
และได้ แ จ้ง ให้ ข้า พเจ้ า ทราบด้ว ยว่า คดี ที่ข้ า พเจ้ าต้ อ งหานี้ สามารถเปรี ย บเที ย บได้ และจะเสนอเรื่อ งให้
คณะกรรมการเปรียบเทียบ ทาการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้า พ.ศ. ๒๕๖๑
ข้ า พเจ้ า ทราบและเข้ า ใจข้ อ กล่ า วหาโดยตลอดแล้ ว และขอให้ ก ารว่ า ข้ า พเจ้ า รั บ สารภาพตลอด
ข้อกล่าวหา และยินยอมชาระค่าปรับตามที่คณะกรรมการเปรียบเทียบกาหนด และจะนาเงินมาชาระค่าปรับ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการเปรียบเทียบ หากข้าพเจ้าไม่นาเงินค่าปรับมาชาระภายในเวลาที่กาหนดให้
พนักงานสอบสวน/พนักงานเจ้าหน้าที่ดาเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
พนักงานสอบสวน/พนักงานเจ้าหน้าที่ได้อ่านให้ฟังแล้วรับว่าถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญ
ลงชื่อ.................................................ผู้ต้องหา
(..............................................)
ลงชื่อ.................................................พนักงานสอบสวน/พนักงานเจ้าหน้าที่
(...............................................)
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บันทึกการเปรียบเทียบ
(ด้านหน้า)
คดีเปรียบเทียบที่................../...............

ที่ทาการเปรียบเทียบ...............................................
วันที่.......... เดือน......................... พ.ศ...............
ระหว่าง
..................................................................... ผู้กล่าวหา
..................................................................... ผู้ต้องหา
ข้อหาหรือฐานความผิด...........................................................................................................................
ผู้กล่าวหาได้กล่าวหาว่า เมื่อวันที่............เดือน............................พ.ศ..............
เวลา........................... ผู้ต้องหาได้กระทาความผิดโดย.........................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
เหตุเกิดที่.................................................................................................................................................
ซอย.................................................ถนน................................................ตาบล/แขวง...........................................
อาเภอ/เขต....................................................จังหวัด..............................................................................
ผู้ต้องหาให้การว่า.....................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
คณะกรรมการเปรียบเทียบพิจารณาแล้วเห็นว่าการที่ผู้ต้องหาได้กระทานั้น เป็นความผิดตามมาตรา
..............................................................................................................................................................................
และมีบทกาหนดโทษตามมาตรา...........................................................................................................................
แห่งพระราชบัญญัติทรัพยากรน้า พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นความผิดที่เปรียบเทียบได้และผู้ต้องหายินยอมให้เปรียบเทียบ
จึงทาการเปรียบเทียบปรับ เป็นเงิน.............................................บาท (...............จานวนเงินเป็นตัวอักษร.........................)
โดยให้ผู้ต้องหาชาระเงินค่าปรับดังกล่าวภายในสามสิบวันนับแต่วันเปรียบเทียบปรับนี้เป็นต้นไป
ลงชื่อ.................................................ประธานกรรมการเปรียบเทียบ
(.............................................)
ลงชื่อ.................................................กรรมการเปรียบเทียบ
(.............................................)
ลงชื่อ.................................................กรรมการเปรียบเทียบ
(.............................................)
ลงชื่อ.................................................กรรมการเปรียบเทียบ
(.............................................)
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(ด้านหลัง)

บันทึกการชาระเงินค่าปรับ
ใบเสร็จรับเงินเล่มที่ .......................... เลขที่ ..................................
วันที่ ……….. เดือน ........................... พ.ศ. .................
จานวนเงินค่าปรับ ..................................................................บาท
(……............................จานวนเงินเป็นตัวอักษร.............................)
ลงชื่อ ...........................................................เจ้าหน้าที่ผู้รับเงิน
(........................................................)
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บันทึกรับทราบผลการเปรียบเทียบ
คดีเปรียบเทียบที่................../...............

ที่ทาการเปรียบเทียบ...................................................
วันที่.......... เดือน......................... พ.ศ...............

ข้าพเจ้า....................................(ชื่อ-สกุล)....................................อายุ...........ปี สัญชาติ..........................
อาชีพ................................................................อยู่บ้านเลขที่.................................ถนน........................................
ตาบล/แขวง......................................อาเภอ/เขต....................................จังหวัด..................................................
คณะกรรมการเปรียบเทียบพิจารณาแล้วเห็นว่าการที่ผู้ต้องหาได้กระทานั้น เป็นความผิดตามมาตรา
..............................................................................................................................................................................
และมีบทกาหนดโทษตามมาตรา..........................................................................................................................
แห่งพระราชบัญญัติทรัพยากรน้า พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นความผิดที่เปรียบเทียบได้และผู้ต้องหายินยอมให้เปรียบเทียบ
จึงทาการเปรียบเทียบปรับ เป็นเงิน.................................บาท (.................จานวนเงินเป็นตัวอักษร.....................)
โดยให้ผู้ต้องหาชาระเงินค่าปรับดังกล่าวภายในสามสิบวันนับแต่วันเปรียบเทียบปรับนี้เป็นต้นไป
ข้าพเจ้าได้รับทราบผลการเปรียบเทียบของคณะกรรมการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้า
พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญ
ลงชื่อ.................................................ผู้ต้องหา
(............................................)
ลงชื่อ.................................................พนักงานสอบสวน/พนักงานเจ้าหน้าที่
(............................................)
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บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสาคัญ
ร่างประกาศสานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาของคณะกรรมการเปรียบเทียบ
พ.ศ. ....
1. หลักการและเหตุผล
ในความผิดที่ได้กระทาลงไปอันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติทรัพยากรน้า พ.ศ. 2561
หากเป็นความผิดที่มีบทกาหนดโทษทางอาญาตามมาตรา 85 มาตรา 86 มาตรา 87 มาตรา 88 มาตรา 89
มาตรา 91 และมาตรา 92 บทบัญญัติมาตรา 99 กาหนดให้คณะกรรมการเปรียบเทียบมีอานาจเปรียบเทียบได้
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่นายกรัฐมนตรีประกาศกาหนด จึงจาเป็นต้องออกประกาศนี้
2. สาระสาคัญ
ร่างประกาศนี้ประกอบไปด้วยเนื้อหารวม 9 ข้อ และมีเอกสารต่างๆ แนบท้ายประกาศ โดยมีสาระสาคัญ
โดยสรุปดังนี้
2.1 บทนิยาม (ร่างข้อ 1)
กาหนดบทนิยามต่างๆ โดยเฉพาะนิยามคาว่า “ความผิด” ให้สอดคล้องกับความผิดที่คณะกรรมการ
เปรียบเทียบมีอานาจเปรียบเทียบได้ตามที่กาหนดไว้ในมาตรา 98 แห่งพระราชบัญญัติทรัพยากรน้า พ.ศ. 2561
และนิยามคาว่า “ผู้ต้องหา” ให้หมายความว่า บุคคลผู้ถูกกล่าวหาว่าได้กระทาความผิดตามพระราชบัญญัติ
ทรั พยากรน้ า พ.ศ. 2561 และค าว่า “คณะกรรมการเปรีย บเทีย บ” โดยหมายความว่ า คณะกรรมการ
เปรียบเทียบตามมาตรา 99 แห่งพระราชบัญญัติทรัพยากรน้า พ.ศ. 2561
2.2 อานาจในการเปรียบเทียบและสถานที่ชาระค่าปรับ (ร่างข้อ 2)
กาหนดให้บรรดาความผิดซึ่งได้เกิด หรืออ้าง หรือเชื่อว่าได้เกิด ขึ้นในท้องที่ต่างๆ อยู่ในอานาจของ
คณะกรรมการเปรียบเทียบตามมาตรา 98 แห่งพระราชบัญญัติทรัพยากรน้าฯ ดังนี้
2.2.1 บรรดาความผิดซึ่งได้เกิด หรืออ้าง หรือเชื่อว่าได้เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร ให้คณะกรรมการ
เปรียบเทียบในเขตกรุ งเทพมหานคร ทาการเปรียบเที ยบและให้ผู้ ต้องหาชาระค่าปรับที่ สานักงานทรัพยากรน้ า
แห่งชาติ
2.2.2 บรรดาความผิดซึ่งได้เกิด หรืออ้าง หรือเชื่อว่าได้เกิดในเขตจังหวัดอื่น ให้คณะกรรมการ
เปรียบเทียบในเขตจังหวัดนั้นทาการเปรียบเทียบและให้ผู้ต้องหาชาระค่าปรับที่สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติ
ภาคที่มีหน้าที่และอานาจในเขตจังหวัดท้องที่เกิดเหตุนั้น
2.2.3 ในกรณีบรรดาความผิดกระทาในท้องที่ใดในหลายท้องที่หรือความผิดส่วนหนึ่งกระทาท้องที่หนึ่ง
แต่อี กส่ วนหนึ่ งกระท าในอี กท้ องที่ หนึ่ ง หรื อเป็ นความผิ ดต่ อเนื่ อง และกระทาต่อ เนื่ องกันในหลายท้ องที่
ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบในท้องที่หนึ่งท้องที่ใดที่เกี่ยวข้องมีอานาจทาการเปรียบเทียบ
2.2.4 ในกรณีมีปัญหาไม่แน่ว่าจะทาการเปรียบเทียบที่ใด ให้เลขาธิการสานักงานทรัพยากรน้า
แห่งชาติเป็นผู้มีอานาจชี้ขาด โดยคาชี้ขาดของเลขาธิการสานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติให้ถือเป็นที่สุด
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2.3 วิธีการพิจารณาเปรียบเทียบ (ร่างข้อ 3 และร่างข้อ 4)
2.3.1 เมื่อคณะกรรมการเปรียบเทียบได้รับเรื่องขอให้พิจารณาเปรียบเทียบจากพนักงานสอบสวน
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่แล้ว ให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการเปรียบเทียบนัดประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบ
โดยเร็วและให้คณะกรรมการเปรียบเทียบพิจารณาเปรียบเทียบให้แล้วเสร็จโดยไม่ชักช้า ทั้ง นี้ ไม่น้อยกว่า
หนึ่งร้อยยี่สิบวันก่อนคดีนั้นจะขาดอายุความ (ร่างข้อ 3)
2.3.2 การพิจารณาเปรีย บเที ยบ ให้ค ณะกรรมการเปรียบเทีย บพิจ ารณาจากพยานหลั กฐาน
ดังต่อไปนี้ (ร่างข้อ 4)
1. รายงานผลการสอบสวนของพนักงานสอบสวนหรือรายงานผลการตรวจสอบของพนักงานเจ้าหน้าที่
แล้วแต่กรณี
2. บันทึกการจับกุม (ถ้ามี)
3. บันทึกคาให้การของผู้ต้องหา (ตามแบบแนบท้ายประกาศ)
4. พยานหลักฐานอื่นใดที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา
2.3.3 ในการพิจารณาเปรียบเทียบ ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบมีอานาจแสวงหาข้อเท็จจริง
เรียกพยานบุคคลหรือพยานเอกสารจากบุคคลใดๆ เท่าที่จาเป็นมาประกอบการพิจารณา โดยอาจเรียกผู้ต้องหา
มาชี้แจงประเด็นต่างๆ ก็ได้
2.4 หลักเกณฑ์การพิจารณาเปรียบเทียบ (ร่างข้อ 5)
ให้ คณะกรรมการเปรีย บเที ยบกาหนดค่า ปรั บ ที่ผู้ ต้อ งหาจะพึง ช าระ โดยอาศัย หลัก เกณฑ์ใ นการ
เปรียบเทียบดังนี้
2.4.1 หากเป็นการกระทาความผิดครั้งแรก ให้ปรับในอัตราโทษกึ่งหนึ่งของอัตราโทษที่กาหนดไว้
2.4.2 หากเป็นการกระทาความผิดครั้งที่สอง ให้ปรับในอัตราโทษสามในสี่ของอัตราโทษที่กาหนดไว้
2.4.3 หากเป็นการกระทาความผิดครั้งที่สามขึ้นไป ให้ปรับในอัตราโทษสูงสุดของอัตราโทษที่กาหนดไว้
2.5 การแจ้งและการชาระค่าปรับ (ร่างข้อ 6 และข้อ 7)
2.5.1 หนังสือแจ้งและกาหนดระยะเวลาชาระค่าปรับ
เมื่อคณะกรรมการเปรียบเทียบได้พิจารณาเปรียบเทียบเสร็จแล้ว ให้มีหนังสือแจ้งจานวนค่าปรับ
ที่จะพึงชาระให้ผู้ต้องหาทราบ และให้ผู้ต้องหานาเงินค่าปรับตามจานวนที่เปรียบเทียบมาชาระ ณ สานักงาน
ทรัพยากรน้าแห่งชาติหรือสานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติภาค แล้วแต่กรณี ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการ
เปรียบเทียบ
2.5.2 ผลของการชาระค่าปรับตามที่เปรียบเทียบ (ร่างข้อ 6)
เมื่อผู้ต้องหาได้ชาระเงินค่าปรับแล้ว หรือจะชาระผ่านผู้ประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ให้สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติหรือสานักงาน
ทรัพยากรน้าแห่งชาติภาค แล้วแต่กรณีออกใบเสร็จรับเงิน โดยให้ผู้ต้องหาลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญที่ตอนล่าง
ของใบเสร็จรับเงินและที่สาเนาใบเสร็จรับเงินนั้นด้วย เพื่อแสดงว่าผู้ต้องหาได้รับทราบและตรวจความถูกต้องแล้ว
พร้ อมทั้ งส่ งมอบใบเสร็ จรั บเงิ นต้ นฉบั บให้ แ ก่ ผู้ ต้ องหารั บไป และให้ ถื อว่ าคดี เลิ กกั นตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา
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2.5.3 การดาเนินคดีต่อไป (ร่างข้อ 7)
คดี ใ ดที่ ค ณะกรรมการเปรี ย บเที ย บด าเนิ น การเปรี ย บเที ย บแล้ ว ผู้ ต้ อ งหาไม่ ยิ น ยอมตามที่
เปรียบเทียบ หรือไม่ชาระค่าปรับภายในระยะเวลาที่กาหนด หรือพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นความผิดที่ไม่สามารถ
เปรียบเทียบได้หรือเห็นว่าไม่ควรเปรียบเทียบ ให้ส่ง เรื่องไปยังพนักงานสอบสวนเพื่อดาเนินคดีตามกฎหมาย
ต่อไป
2.5.4 การจัดทาบันทึกการเปรียบเทียบ และบันทึกรับทราบผลการเปรียบเทียบ (ร่างข้อ 8)
เมื่อมีการเปรียบเทียบแล้ว ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบจัดทาบันทึกการเปรียบเทียบ และบันทึก
รับทราบผลการเปรียบเทียบไว้เป็นหลักฐาน (ตามแบบแนบท้ายประกาศ)
2.6 วันใช้บังคับ (ร่างข้อ 9)
ก าหนดวั นใช้ บั งคั บ ให้ ชั ด เจนและสอดคล้ อ งกั บ เงื่ อนไขที่ ก าหนดไว้ ใ นมาตรา 5 วรรคสาม แห่ ง
พระราชบัญญัติทรัพยากรน้าฯ ที่กาหนดให้ประกาศนัน้ เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
2.7 เอกสารแนบท้ายประกาศ
ประกอบด้วย
2.7.1 บันทึกคาให้การของผู้ต้องหา
2.7.2 บันทึกการเปรียบเทียบ
2.7.3 บันทึกรับทราบผลการเปรียบเทียบ
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2. แบบของประกาศ ระเบีย บหรือ ข้ อ บัญ ญั ติ และหลั ก เกณฑ์ วิธี ก าร ที่ ก าหนดตามพระราชบั ญ ญั ติ
ทรัพยากรนา พ.ศ. 2561 จานวน 5 มาตรา ดังนี
(1) ร่างประกาศคณะกรรมการลุ่มน้า เรื่อง กาหนดเขตภาวะน้าแล้ง กิจการและปริมาณน้าที่กิจการนั้น
สามารถใช้ได้ (มาตรา 57 วรรคหนึ่ง)
(2) ร่างประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กาหนดเขตภาวะน้าแล้งอย่างรุนแรง วิธีการใช้น้าวิธีการ
แบ่ง ปันน้า และมาตรการอื่นใดที่จาเป็นใช้บังคับเพื่อแก้ไ ขและบรรเทาภาวะน้าแล้ง อย่างรุนแรง (มาตรา 58
วรรคหนึ่ง)
(3) ร่างประกาศคณะกรรมการลุ่มน้า เรื่อง กาหนดวิธีการใช้น้าและการแบ่งปันน้าเพื่อแก้ไขและบรรเทา
ภาวะน้าแล้งอย่างรุนแรง (มาตรา 58 วรรคสอง)
(4) ร่างประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กาหนดหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็น ผู้รับผิดชอบควบคุมดูแลและบารุงรักษาทรัพยากรน้าสาธารณะที่มิใช่ทางน้าชลประทานตามกฎหมายว่าด้วย
การชลประทานและน้าบาดาลตามกฎหมายว่าด้วยน้าบาดาล (มาตรา 6 วรรคสอง)
(5) ร่างระเบี ยบหรื อข้อบัญญัติ ท้องถิ่น (แล้ วแต่ กรณี) เรื่อง หลักเกณฑ์ การเข้ าใช้สอยทรัพยากรน้ า
สาธารณะซึ่งมิใช่หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดสรรน้าและการใช้น้าตามที่กาหนดไว้ในหมวด 4 การจัดสรรน้าและ
การใช้น้า (มาตรา 6 วรรคสาม)
(6) ร่างประกาศกาหนดผังน้า (มาตรา 17(5))
(7) ร่างประกาศแบบของบัตรประจาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ (มาตรา 81 วรรคสอง)
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เอกสารหมายเลข 17

ร่างประกาศคณะกรรมการลุ่มน้า เรื่อง กาหนดเขตภาวะน้าแล้ง กิจการและปริมาณน้า
ที่กิจการนั้นสามารถใช้ได้ (มาตรา 57 วรรคหนึ่ง)
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ร่าง
ประกาศคณะกรรมการลุ่มน้า
เรื่อง กาหนดเขตภาวะน้าแล้ง กิจการและปริมาณน้าที่กิจการนั้นสามารถใช้ได้
พ.ศ. ....
โดยที่คณะกรรมการลุ่มน้า... พิจารณาแล้วเห็นว่าปริมาณน้า ปริมาณการไหลของน้าหรือระดับน้า
ลดลงอย่างต่อเนื่องในเขตพื้นที่ ... ของลุ่มน้า... จนอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดารงชี วิตของประชาชน
ในพื้นที่ ประกอบกับมีข้อมูลเพียงพอที่ชี้ได้ว่าจะเกิดภาวะน้าแล้ง จึงจาเป็นต้องกาหนดเขตภาวะน้าแล้ง และ
กิจการที่สามารถใช้น้าได้ในปริมาณที่เห็นสมควร เพื่อให้ผู้ใช้น้าในกิจการประเภทต่างๆ ได้ใช้น้าในภาวะน้าแล้ง
อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
อาศั ย อานาจตามความในมาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ ง แห่ ง พระราชบัญ ญั ติ ทรั พ ยากรน้ า พ.ศ. ๒๕๖๑
คณะกรรมการลุ่มน้าโดยความเห็นชอบของนายกรัฐมนตรี ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้เขตพื้นที่ในท้องที่ตาบล... ตาบล... อาเภอ... ตาบล... ตาบล... อาเภอ ... จังหวัด ... และตาบล...
อาเภอ... จังหวัด... ภายในลุ่มน้า... เป็นพื้นที่ที่กาหนดให้เป็นเขตภาวะน้าแล้ง
ข้อ ๒ ในพื้ นที่ ที่ก าหนดให้เ ป็น เขตภาวะน้ าแล้ง ตามประกาศนี้ ให้ กิจ การดัง ต่อ ไปนี้เ ป็น กิจ การที่
เห็นสมควรจากัดปริมาณการใช้น้า เพื่อให้การใช้น้าในช่วงที่เกิดภาวะน้าแล้งเป็นไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า
มากที่สุด
(๑) เกษตรกรรม ในกรณีดังต่อไปนี้
(ก) การปลูกพืชไร่หรือการทาไร่ ประเภท... (คณะกรรมการลุ่มน้าสามารถกาหนดรายละเอียด
ได้เองตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้ นในพื้นที่ แต่หากไม่อาจจากัด ปริมาณการใช้น้ าสาหรับกิจกรรมประเภทนี้ไ ด้
ก็ไม่จาเป็นต้องกาหนดกรณีนี้)
(ข) การปลู ก พื ช สวนหรื อ การท าสวน ประเภท... (คณะกรรมการลุ่ ม น้ าสามารถก าหนด
รายละเอียดได้เองตามข้ อเท็จ จริงที่ เกิดขึ้น ในพื้น ที่ แต่ หากไม่อาจจ ากัดปริมาณการใช้ น้าสาหรับกิ จกรรม
ประเภทนี้ได้ ก็ไม่จาเป็นต้องกาหนดกรณีนี้)
(ค) การปลูกไม้ผลหรือไม้ยืน ต้น ประเภท... ที่ ต้องใช้น้าในปริ มาณมากหรือต้ องใช้ น้าในการ
เพาะปลูกต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน (คณะกรรมการลุ่มน้าสามารถกาหนดรายละเอียดได้เองตามข้อเท็จจริง
ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ เช่น การปลูกลาไยในภาคเหนือตอนบน การทาสวนทุเรียน การทาสวนส้ม ฯลฯ ซึ่งต้องใช้น้า
ในปริมาณมากหรือต้องใช้น้าในการเพาะปลูกต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน แต่หากไม่อาจจากัดปริมาณการใช้น้า
เพื่อการปลูกไม้ผลหรือไม้ยืนต้นดังกล่าวได้ ก็ไม่จาเป็นต้องกาหนดกรณีนี้)
(ง) การปศุสัตว์ ประเภท...
(จ) การประมงหรือการเลี้ยงสัตว์น้าที่ก่อให้เกิดมลพิษต่อแหล่งน้าสาธารณะ
(ฉ) .............................................
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(๒) อุตสาหกรรม ในกรณีดังต่อไปนี้
(ก) การประกอบกิจการโรงงาน ประเภท... (สาหรับกิจการโรงงานที่อาจถูกจากัดปริมาณการใช้
น้าได้โดยไม่ทาให้เกิดความเสียหายแก่กิจการจนเกินสมควร) เว้นแต่เป็นการใช้น้าเพื่อหล่อเลี้ยงเครื่องจักรกล
หรือระบบปฏิบัติการของโรงงานเท่าที่จาเป็นเพื่อให้กิจการสามารถดาเนินการต่อไปได้
(ข) กิจการโรงไฟฟ้า (หากสามารถจากัดปริมาณการใช้น้าได้โดยไม่ทาให้เกิดความเสียหายแก่
กิจการ) เว้นแต่เป็นการใช้น้าเพื่อหล่อเลี้ยงเครื่องจักรกลหรือระบบปฏิบัติการของโรงไฟฟ้าเท่าที่จาเป็นเพื่อให้
กิจการสามารถดาเนินการต่อไปได้
(ค) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เช่น กิจการโรงแรม (ที่อาจมีการใช้น้ามากเกินความจาเป็นเมื่อ
เทียบกับปริมาณผู้เข้าพัก โดยอาจระบุขนาดของโรงแรมด้วยว่าเป็นโรงแรมที่มีห้องพักตั้งแต่กี่ห้องขึ้นไป) เช่น
จากัดปริมาณการใช้น้าโดยคานวณอัตราส่วนการใช้น้าในแต่ละวันต่อปริมาณผู้เข้าพัก หรืออาจระบุประเภท
กิจกรรมที่ถูกจากัดปริมาณการใช้น้าในโรงแรมได้ เช่น จากัดปริมาณการใช้น้าสาหรับการให้บริการสระว่ายน้า
หากสามารถจากัดปริมาณการใช้น้าได้โดยไม่กระทบต่อกิจการจนเกินสมควร
(ง) อุตสาหกรรมในครัวเรือน (หากมีการดาเนินกิจกรรมที่ต้องใช้น้ามาก)
(จ) ..............................................
(๓) พาณิชยกรรม ในกรณีดังต่อไปนี้
(ก) ผู้ประกอบพาณิชยกรรมด้านการค้า ซึ่งอาจถูกจากัดปริมาณการใช้น้าได้โดยไม่ทาให้เกิดความ
เสียหายแก่กิจการจนเกินสมควร เช่น การจากัดปริมาณการใช้น้าของห้างสรรพสินค้าหรือศูนย์การค้า
(ข) ผู้ประกอบพาณิชยกรรมด้านการบริการ ซึ่งอาจถูกจากัดปริมาณการใช้น้าได้โดยไม่ทาให้เกิด
ความเสียหายแก่กิจการจนเกินสมควร เช่น กิจการสนามกอล์ฟ การให้บริการสระว่ายน้า การให้บริการล้างรถ
การให้บริการสระผม
(ค) .............................................
(๔) การท่องเที่ยว ในกรณีดังต่อไปนี้
(ก) การให้บริการที่พักอาศัยเป็นการชั่วคราวที่มิใช่กิจการโรงแรม เช่น เกสเฮ้าส์ โฮมสเตย์ ที่อาจมี
การใช้น้ามากเกินความจาเป็นเมื่อเทียบกับปริมาณผู้เข้าพัก
(ข) สถานที่ให้บริการอาบน้าหรือโรงอาบน้าที่อาจมีการใช้น้ามากเกินความจาเป็นเมื่อเทียบกับ
ปริมาณผู้เข้าใช้บริการ เช่น การให้บริการอาบน้าจืดตามชายหาด สถานบริการอาบอบนวด (หากสามารถจากัด
ปริมาณการใช้น้าได้)
(ค) การจัดกิจกรรมทางน้าเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เช่น การแข่งขันกีฬาทางน้า การจัดกิจกรรม
สวนน้า การจัดให้มีการละเล่นทางน้า ล่องแก่ง ฯลฯ ซึ่งอาจก่อให้เกิดมลพิษต่อแหล่ง น้าสาธารณะหรือต้อง
สูญเสียน้า
(ง) ......................................
(๕) คมนาคม ในกรณีดังต่อไปนี้
(ก) การใช้น้าเพื่อการคมนาคมที่อาจสูญเสียน้าเกินกว่าจาเป็น เช่น การเพิ่มปริมาณน้าในแหล่งน้า
เพื่อใช้สาหรับเป็นทางสัญจร
(ข) การใช้น้าเพื่อการคมนาคมที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพของน้า เช่น การใช้เรือยนต์สัญจร
ทางน้าอันอาจก่อให้เกิดมลพิษต่อแหล่งน้าสาธารณะ
(ค) .................................................
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(๖) กิจการอื่นหรือการดารงชีวิตประจาวัน ในกรณีดังต่อไปนี้
(ก) การล้างถนน เว้นแต่เพื่อความปลอดภัยในการสัญจร
(ข) การรดน้าต้นไม้ (หากสามารถจากัดปริมาณการใช้น้าได้)
(ค) การล้างรถ (หากสามารถจากัดปริมาณการใช้น้าได้)
(ง) .................................................
ข้อ ๓ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่... เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง
ประกาศ ณ วันที่
ประธานกรรมการลุ่มน้า...
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พ.ศ. ....

บันทึกวิเคราะห์สรุป
สาระสาคัญของร่างประกาศคณะกรรมการลุ่มนา...
เรื่อง กาหนดเขตภาวะนาแล้ง กิจการและปริมาณนาที่กิจการนันสามารถใช้ได้
พ.ศ. ....
1. เหตุผลและความจาเป็นในการเสนอร่างประกาศ
โดยที่ประเทศไทยเป็นประเทศกาลังพัฒนาที่จาเป็นต้องพึ่งพากิจกรรมทางเศรษฐกิจหลายด้าน ไม่ว่า
จะเป็นด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การท่องเที่ยว ตลอดจนการคมนาคม ซึ่งทรัพยากรน้าเป็น
ปัจจัยสาคัญต่อการดารงชีวิตของประชาชน และนามาใช้หล่อเลี้ยงกิจกรรมเหล่านั้นให้เจริญเติบโต อย่างไรก็ตาม
ปริมาณน้าในแต่ละเขตพื้นที่ไม่ได้มีปริมาณคงที่เสมอไป ในบางเขตพื้นที่ลุ่มน้า ปริมาณน้าได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง
จนอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดารงชีวิต และกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประชาชน ประกอบกับมีข้อมูล
เพียงพอที่จะชี้ได้ว่าจะเกิดภาวะน้าแล้งในเขตพื้นที่ดังกล่าว ดังนั้น โดยอาศัยอานาจตาม มาตรา 57 วรรคหนึ่ง
พระราชบัญญัติทรัพยากรน้าแห่งชาติ พ.ศ. 2561 คณะกรรมการลุ่มน้าซึ่งรับผิดชอบเขตพื้นที่ที่ปริมาณน้าลดน้อยลง
อย่างต่อเนื่อง สามารถพิจารณากาหนดเขตภาวะน้าแล้งในพื้นที่เช่นว่านั้น และกาหนดกิจการที่ประชาชนจะ
สามารถใช้น้าได้ในปริมาณที่เห็นสมควรเพื่อให้เกิดการใช้น้าในเขตภาวะน้าแล้งอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
2. สาระสาคัญของร่างประกาศ
2.1 ขอบเขตการใช้บังคับของกฎหมาย
ใช้บังคับในเขตพื้นที่ ตาบล อาเภอ จังหวัด ภายในลุ่มน้าซึ่งเป็นพื้นที่ที่กาหนดให้เป็นเขตภาวะน้าแล้ง
2.2 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการลุ่มน้าซึ่งรับผิดชอบในเขตพื้นที่ของตนเอง ที่ ปริมาณน้าได้ลดลงอย่างต่อเนื่ องจนอาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดารงชีวิต มีอานาจประกาศเขตภาวะน้าแล้งโดยความเห็นชอบของนายกรัฐมนตรี
2.3 ประเภทกิจการที่เห็นสมควรจากัดปริมาณการใช้น้า
คณะกรรมการลุ่มน้ามีอานาจกาหนดรายละเอียดประเภทกิจการได้เอง โดยคานึงถึงความเหมาะสมและ
ข้อ เท็ จ จริ งที่ เ กิด ขึ้น ในพื้ นที่ อย่ างไรก็ ดี รายละเอีย ดดั ง ต่อ ไปนี้ เป็ นเพี ยงตัว อย่า งกิ จ การหรื อกิ จกรรมซึ่ ง
คณะกรรมการลุ่มน้าเห็นอาจเห็นสมควรจากัดปริมาณการใช้น้าเท่านั้น
2.3.1 เกษตรกรรม ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) การปลูกพืชไร่หรือการทาไร่ ประเภท... (คณะกรรมการลุ่มน้าสามารถกาหนดรายละเอียด
ได้เองตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้ นในพื้นที่ แต่หากไม่อาจจากัด ปริมาณการใช้น้ าสาหรับกิจกรรมประเภทนี้ไ ด้
ก็ไม่จาเป็นต้องกาหนดกรณีนี้)
(2) การปลู ก พื ช สวนหรื อ การท าสวน ประเภท... (คณะกรรมการลุ่ ม น้ าสามารถก าหนด
รายละเอียดได้เองตามข้ อเท็จ จริงที่ เกิดขึ้น ในพื้น ที่ แต่ หากไม่อาจจ ากัดปริมาณการใช้ น้าสา หรับกิ จกรรม
ประเภทนี้ได้ ก็ไม่จาเป็นต้องกาหนดกรณีนี้)
(3) การปลูก ไม้ผลหรื อไม้ยืน ต้น ประเภท... ที่ ต้องใช้น้ าในปริม าณมากหรือ ต้องใช้น้ าในการ
เพาะปลูกต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน (คณะกรรมการลุ่มน้าสามารถกาหนดรายละเอียดได้เองตามข้อเท็จจริงที่
เกิดขึ้นในพื้นที่ เช่น การปลูกลาไยในภาคเหนือตอนบน การทาสวนทุเรียน การทาสวนส้ม ฯลฯ ซึ่งต้องใช้น้าใน
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ปริมาณมากหรือต้องใช้น้าในการเพาะปลูกต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน แต่หากไม่อาจจากัดปริมาณการใช้น้า
เพื่อการปลูกไม้ผลหรือไม้ยืนต้นดังกล่าวได้ ก็ไม่จาเป็นต้องกาหนดกรณีนี้)
(4) การปศุสัตว์ ประเภท...
(5) การประมงหรือการเลี้ยงสัตว์น้าที่ก่อให้เกิดมลพิษต่อแหล่งน้าสาธารณะ
(6) .............................................
2.3.2 อุตสาหกรรม ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) การประกอบกิจการโรงงาน ประเภท... (สาหรับกิจการโรงงานที่อาจถูกจากัดปริมาณการใช้น้าได้
โดยไม่ทาให้เกิดความเสียหายแก่กิจการจนเกินสมควร) เว้นแต่เป็นการใช้น้าเพื่อหล่อเลี้ยงเครื่องจักรกลหรือ
ระบบปฏิบัติการของโรงงานเท่าที่จาเป็นเพื่อให้กิจการสามารถดาเนินการต่อไปได้
(2) กิจการโรงไฟฟ้า (หากสามารถจากัดปริมาณการใช้น้าได้โดยไม่ทาให้เกิดความเสียหายแก่
กิจการ) เว้นแต่เป็นการใช้น้าเพื่อหล่อเลี้ยงเครื่องจักรกลหรือระบบปฏิบัติการของโรงไฟฟ้าเท่าที่จาเป็นเพื่อให้
กิจการสามารถดาเนินการต่อไปได้
(3) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เช่น กิจการโรงแรม (ที่อาจมีการใช้น้ามากเกินความจาเป็นเมื่อเทียบกับ
ปริมาณผู้เข้าพัก โดยอาจระบุขนาดของโรงแรมด้วยว่าเป็นโรงแรมที่มีห้องพักตั้งแต่กี่ห้องขึ้นไป) เช่น จากัด
ปริมาณการใช้น้าโดยคานวณอัตราส่วนการใช้น้าในแต่ละวันต่อปริมาณผู้เข้าพัก หรืออาจระบุประเภทกิจกรรม
ที่ถูกจากัดปริมาณการใช้น้าในโรงแรมได้ เช่น จากัดปริมาณการใช้น้าสาหรับการให้ บริการสระว่ายน้า หาก
สามารถจากัดปริมาณการใช้น้าได้โดยไม่กระทบต่อกิจการจนเกินสมควร
(4) อุตสาหกรรมในครัวเรือน (หากมีการดาเนินกิจกรรมที่ต้องใช้น้ามาก)
(5) ..............................................
2.3.3 พาณิชยกรรม ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) ผู้ประกอบพาณิชยกรรมด้านการค้า ซึ่งอาจถูกจากัดปริมาณการใช้น้าได้โดยไม่ทาให้ เกิดความ
เสียหายแก่กิจการจนเกินสมควร เช่น การจากัดปริมาณการใช้น้าของห้างสรรพสินค้าหรือศูนย์การค้า
(2) ผู้ประกอบพาณิชยกรรมด้านการบริการ ซึ่งอาจถูกจากัดปริมาณการใช้น้าได้โดยไม่ทาให้เกิด
ความเสียหายแก่กิจการจนเกินสมควร เช่น กิจการสนามกอล์ฟ การให้บริการสระว่ายน้า การให้บริการล้างรถ
การให้บริการสระผม
(3) .............................................
2.3.4 การท่องเที่ยว ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) การให้บริการที่พักอาศัยเป็นการชั่วคราวที่มิใช่กิ จการโรงแรม เช่น เกสเฮ้าส์ โฮมสเตย์ ที่อาจมี
การใช้น้ามากเกินความจาเป็นเมื่อเทียบกับปริมาณผู้เข้าพัก
(2) สถานที่ให้บริการอาบน้าหรือโรงอาบน้าที่อาจมีการใช้น้ามากเกินความจาเป็นเมื่อเทียบกับ
ปริมาณผู้เข้าใช้บริการ เช่น การให้บริการอาบน้าจืดตามชายหาด สถานบริการอาบอบนวด (หากสามารถจากัด
ปริมาณการใช้น้าได้)
(3) การจัดกิจกรรมทางน้าเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เช่น การแข่งขันกีฬาทางน้า การจัดกิจกรรม
สวนน้า การจัดให้มีการละเล่นทางน้า ล่องแก่ง ฯลฯ ซึ่งอาจก่อให้เกิดมลพิษต่อแหล่ง น้าสาธารณะหรือต้อง
สูญเสียน้า
(4) ......................................
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2.3.5 คมนาคม ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) การใช้น้าเพื่อการคมนาคมที่อาจสูญเสียน้าเกินกว่าจาเป็น เช่น การเพิ่มปริมาณน้าในแหล่งน้า
เพื่อใช้สาหรับเป็นทางสัญจร
(2) การใช้น้าเพื่อการคมนาคมที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพของน้า เช่น การใช้เรือยนต์สัญจรทางน้า
อันอาจก่อให้เกิดมลพิษต่อแหล่งน้าสาธารณะ
(3) .................................................
2.3.6 กิจการอื่นหรือการดารงชีวิตประจาวัน ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) การล้างถนน เว้นแต่เพื่อความปลอดภัยในการสัญจร
(2) การรดน้าต้นไม้ (หากสามารถจากัดปริมาณการใช้น้าได้)
(3) การล้างรถ (หากสามารถจากัดปริมาณการใช้น้าได้)
(4) .................................................
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เอกสารหมายเลข 18

ร่างประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กาหนดเขตภาวะน้าแล้งอย่างรุนแรง วิธีการใช้น้า
วิธีการแบ่งปันน้า และมาตรการอื่นใดที่จาเป็นใช้บังคับเพื่อแก้ไขและบรรเทาภาวะน้าแล้งอย่างรุนแรง
(มาตรา 58 วรรคหนึ่ง)
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ร่าง
ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง กาหนดเขตภาวะน้าแล้งอย่างรุนแรง วิธีการใช้น้า
วิธีการแบ่งปันน้า และมาตรการอื่นใดที่จาเป็นใช้บังคับ
เพื่อแก้ไขและบรรเทาภาวะน้าแล้งอย่างรุนแรง
พ.ศ. ....
โดยที่ได้เกิดภาวะน้าแล้งในเขตพื้นที่ ... ของลุ่มน้า... และภาวะดังกล่าวยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจน
อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจหรือการดารงชีวิตของประชาชนในพื้นที่ นายกรัฐมนตรีจึง จาเป็นต้อง
กาหนดเขตภาวะน้าแล้งอย่างรุนแรง กาหนดวิธีการใช้น้าเพื่อลดปริมาณการใช้หรือห้ามการใช้น้าบางประเภท
เกินกว่าจาเป็นแก่การอุปโภคบริโภค และวิธีการแบ่ง ปันน้า รวมถึงมาตรการอื่นใดที่จาเป็นขึ้นใช้บังคับ เพื่อ
บริหารจัดการทรัพยากรน้าในกิจการด้านต่างๆ อันเป็นการแก้ไขและบรรเทาภาวะน้าแล้งอย่างรุนแรง เพื่อให้
ผ่านพ้นสถานการณ์ดังกล่าว
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๕๘ วรรคหนึ่ง แห่ง พระราชบัญ ญัติทรัพยากรน้ า
พ.ศ. ๒๕๖๑ นายกรัฐมนตรีออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้เขตพื้นที่ในท้องที่ตาบล... ตาบล... อาเภอ... ตาบล... ตาบล... อาเภอ ... จังหวัด ... และตาบล...
อาเภอ... จังหวัด... ภายในลุ่มน้า... เป็นพื้นที่ที่กาหนดให้เป็นเขตภาวะน้าแล้งอย่างรุนแรง
ข้อ ๒ ในพื้นที่ที่กาหนดให้เป็นเขตภาวะน้าแล้งอย่างรุนแรงตามประกาศนี้ ให้กิจการดังต่อไปนี้เป็นกิจการ
ที่เห็นสมควรกาหนดวิธีการใช้น้าเพื่อลดปริมาณการใช้น้าหรือห้ามการใช้น้าบางประเภทเกินกว่าจาเป็นแก่การ
อุปโภคบริโภค เพื่อให้การบริหารทรัพยากรน้าในช่วงที่เกิดภาวะน้าแล้งอย่างรุนแรงเกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม
สูงสุด ดังนี้
(๑) เกษตรกรรม ในกรณีดังต่อไปนี้
(ก) ห้ามปลูกข้าว หรือห้ามปลูกพืชไร่หรือทาไร่ ประเภท... (ระบุรายละเอียดได้เองตามข้อเท็จจริง
ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ แต่หากไม่อาจห้ามปลูกข้าว หรือห้ามปลูกพืชไร่หรือทาไร่ได้ ก็ไม่จาเป็นต้องกาหนดกรณีนี้ )
เว้นแต่เป็นการดาเนินการต่อเนื่องจากที่ได้ดาเนินการไปแล้วให้จากัดปริมาณการใช้น้าได้ตามที่เห็นสมควร
(ข) ห้ามปลูกพืชสวนหรือทาสวน ประเภท... หรือให้จากัดการใช้น้าต่อการปลูกพืชสวนหรือทา
สวนที่ต้องใช้น้าในปริมาณมากหรือต้องใช้น้าในการเพาะปลูกต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน (ระบุรายละเอียดได้
เองตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ แต่หากไม่อาจห้ามปลูกพืชสวนหรือทาสวนได้ ก็ไม่ จาเป็นต้องกาหนดกรณี
นี้) เว้นแต่เป็นการดาเนินการต่อเนื่องจากที่ได้ดาเนินการไปแล้วให้จากัดปริมาณการใช้น้าได้ตามที่เห็นสมควร
(ค) ห้ า มปลู ก ไม้ ผลหรื อ ไม้ ยื น ต้ น ประเภท... หรื อ ให้ จ ากั ด การใช้ น้ าต่ อ การปลู ก ไม้ ผ ลหรื อ
ไม้ยืนต้นที่ต้องใช้น้าในปริมาณมากหรือต้องใช้น้าในการเพาะปลูกต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน (ระบุรายละเอียดได้
เองตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ เช่น การปลูกลาไยในภาคเหนือตอนบน การทาสวนทุเรียน การทาสวนส้ม ฯลฯ
แต่หากไม่อาจห้ามปลูกไม้ผลหรือไม้ยืนต้นได้ ก็ไม่จาต้องกาหนดกรณีนี้) เว้นแต่เป็นการดาเนินการต่อเนื่องจาก
ที่ได้ดาเนินการไปแล้วให้จากัดปริมาณการใช้น้าได้ตามที่เห็นสมควร
(ง) ห้ามใช้น้าเพื่อการปศุสัตว์ เว้นแต่เพื่อการดารงชีพของสัตว์
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(จ) ห้ามทาการประมงหรือเลี้ยงสัตว์น้าที่ก่อให้เกิดมลพิษต่อแหล่งน้าสาธารณะ
(ฉ) .......................................................
(๒) อุตสาหกรรม ในกรณีดังต่อไปนี้
(ก) ให้การประกอบกิจการโรงงาน ประเภท... ลดการใช้น้าหรือจากัดปริมาณการใช้น้าลงจากการ
ประกอบกิจการตามปกติ (หากสามารถจากัดปริมาณการใช้น้าได้โดยไม่ทาให้เกิดความเสียหายแก่กิจการ
จนเกินสมควร) เว้นแต่เพื่อหล่อเลี้ยงเครื่องจักรกลหรือระบบปฏิบั ติการของโรงงานเท่าที่จาเป็นเพื่อให้กิจการ
สามารถดาเนินการต่อไปได้
(ข) ให้ กิจ การโรงไฟฟ้ า ลดการใช้น้ าหรื อ จากั ดปริ มาณการใช้ น้ าลงจากการประกอบกิจ การ
ตามปกติ (หากสามารถจากัดปริมาณการใช้น้าได้โดยไม่ทาให้เกิดความเสียหายแก่กิจการ) เว้นแต่เพื่อหล่อเลี้ยง
เครื่องจักรกลหรือระบบปฏิบัติการของโรงไฟฟ้าเท่าที่จาเป็นเพื่อให้กิจการสามารถดาเนินการต่อไปได้
(ค) ให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เช่น กิจการโรงแรม ลดการใช้น้าหรือจากัดปริมาณการใช้น้าลง
จากการประกอบกิจการตามปกติ หรือจากัดการให้บริการแก่ผู้พักหรือหยุดประกอบกิจการไว้ชั่วคราว
(ง) ให้อุตสาหกรรมในครัวเรือน ลดการใช้น้าหรือจากัดปริมาณการใช้น้าลงจากการประกอบกิจการ
ตามปกติ (หากมีการดาเนินกิจกรรมที่ต้องใช้น้ามาก)
(จ) .............................................
(๓) พาณิชยกรรม ในกรณีดังต่อไปนี้
(ก) ให้ผู้ประกอบพาณิชยกรรมด้านการค้า ลดการใช้น้าหรือจากัดปริมาณการใช้น้าลงจากการ
ประกอบกิจการตามปกติ หรือห้ามใช้น้าสาหรับกิจกรรมบางประเภทโดยไม่ทาให้เกิดความเสียหายแก่กิจการ
จนเกินสมควร เช่น การจากัดปริมาณการใช้น้าของห้างสรรพสินค้าหรือศูนย์การค้า หรือห้ามใช้น้าหรือจากัด
ปริมาณการใช้น้าสาหรับกิจกรรมส่งเสริมการขายบางอย่างตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผู้ประกอบพาณิชยกรรมด้านการบริการ ลดการใช้น้าหรือจากัดปริมาณการใช้น้าลงจาก
การประกอบกิจการตามปกติ หรือห้ามใช้น้าสาหรับกิจกรรมบางประเภทโดยไม่ทาให้เกิดความเสียหายแก่
กิจการจนเกินสมควร เช่น ให้กิจการสนามกอล์ ฟจากัดการให้บริการหรือหยุดประกอบกิจ การไว้ชั่วคราวให้
กิจการให้บริการล้างรถหรือกิจการให้บริการสระผมจากัดการให้บริการหรือหยุดประกอบกิจการไว้ชั่วคราว
(ค) .............................................
(๔) การท่องเที่ยว ในกรณีดังต่อไปนี้
(ก) การให้บริการที่พักอาศัยเป็นการชั่วคราวที่มิใช่กิจการโรงแรม เช่น เกสเฮ้าส์ โฮมสเตย์ ให้จากัด
จานวนผู้เข้าพักหรือจากัดปริมาณการใช้น้าหรือหยุดประกอบกิจการไว้ชั่วคราว เพื่อลดปริมาณการใช้น้าที่เกินกว่า
จาเป็น
(ข) สถานที่ให้บริการอาบน้าหรือโรงอาบน้า (เช่น การให้บริการอาบน้าจื ดตามชายหาด สถาน
บริการอาบอบนวด) ให้จากัดการให้บริการแก่ลูกค้าหรือจากัดปริมาณการใช้น้าหรือหยุดประกอบกิจการไว้
ชั่วคราว เพื่อลดปริมาณการใช้น้าที่เกินกว่าจาเป็น
(ค) ให้ลดหรื องดการจัดกิจ กรรมทางน้าเพื่อส่ง เสริมการท่องเที่ยวเป็นการชั่วคราว เช่น การ
แข่งขันกีฬาทางน้า การจัดกิจกรรมสวนน้า การจัดให้มีการละเล่นทางน้า ล่องแก่ง ฯลฯ ซึ่งอาจก่อให้เกิดมลพิษ
ต่อแหล่งน้าสาธารณะหรือต้องสูญเสียน้า
(ง) ......................................
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(๕) คมนาคม ในกรณีดังต่อไปนี้
(ก) ห้ามใช้น้าเพื่อการคมนาคมที่อาจสูญเสียน้าเกินกว่าจาเป็น เช่น การเพิ่มปริมาณน้าในแหล่งน้า
เพื่อใช้สาหรับเป็นทางสัญจร
(ข) ห้ามใช้น้าเพื่อการคมนาคมที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพของน้า เช่น การใช้เรือยนต์สัญจร
ทางน้าซึ่งอาจก่อให้เกิดมลพิษต่อแหล่งน้าสาธารณะ
(ค) .................................................
(๖) กิจการอื่นหรือการดารงชีวิตประจาวัน ในกรณีดังต่อไปนี้
(ก) ห้ามล้างถนน เว้นแต่เพื่อความปลอดภัยในการสัญจร
(ข) ห้ามรดน้าต้นไม้ เว้นแต่จาเป็นต้องกระทาเพื่อมิให้ต้นไม้แห้งตาย
(ค) ห้ามล้างรถ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการลุ่มน้า... เป็นรายกรณี
(ง) .................................................
ข้อ ๓ ให้คณะกรรมการลุ่มน้า... พิจารณาดาเนินการเพื่อให้มีการแบ่งปันน้าจากลุ่มน้าสาขา ภายในเขต
ลุ่มน้า... ที่อยู่นอกพื้นที่ที่กาหนดให้เป็นเขตภาวะน้าแล้งอย่างรุนแรงตามประกาศนี้มาเพื่อแก้ไขและบรรเทา
ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวได้ ตามที่เห็นสมควร โดยต้องให้เหตุผลและข้อมูลประกอบการ
ดาเนินการดังกล่าวด้วย เพื่อลดความขัดแย้ง ของประชาชนภายในเขตลุ่มน้า โดยน้าที่ได้รับแบ่งปันมานั้นให้
จัดสรรเพื่อตอบสนองต่อการอุปโภคบริโภคก่อน น้าในส่วนที่เหลือถ้าหากมี ให้จัดสรรเพื่อการรักษาระบบนิเวศ
และการฟื้นฟูแหล่งน้าธรรมชาติ หรือเพื่อการอื่นต่อไป
ข้อ ๔ เพื่อแก้ไขและบรรเทาภาวะน้าแล้งอย่างรุนแรงในพื้นที่ที่กาหนดให้เป็นเขตภาวะน้าแล้งอย่างรุนแรง
ตามประกาศนี้ ให้คณะกรรมการลุ่มน้า... มีอานาจพิจารณากาหนดมาตรการอย่างหนึ่ง อย่างใดเท่ าที่จาเป็น
ดังต่อไปนี้ เพื่อใช้บังคับได้
(๑) ให้มีการควบคุมคุณภาพน้าในพื้นที่เพื่อให้สามารถใช้อุปโภคบริโภคได้
(๒) ให้มีการสร้างระบบบาบัดน้าเพื่อให้นาน้าหมุนเวียนกลับมาใช้ได้อีก
(๓) ให้มีการนาน้าทะเลมาปรับปรุงคุณภาพให้สามารถใช้ในกิจการบางประเภทได้
(๔) ให้งดการสูบน้ามาใช้ในกิจการต่าง ๆ ที่ไม่เป็นไปตามแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้าแล้ง
(๕) ขอความร่วมมือให้งดการจัดประชุมหรือการจัดกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมงานเป็นจานวนมากในพื้นที่ที่
กาหนดตามประกาศนี้
(๖) .................. (มาตรการอื่นเพิ่มเติม ตามที่เห็นสมควร)
ข้อ ๕ ให้คณะกรรมการลุ่มน้า... มีอานาจพิจารณากาหนดเวลาการห้ามใช้น้าในพื้นที่ที่กาหนดให้เป็น
เขตภาวะน้าแล้งอย่างรุนแรงตามประกาศนี้ได้ ตามที่เห็นสมควร
ข้อ ๖ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่... เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง
ประกาศ ณ วันที่
นายกรัฐมนตรี
151

พ.ศ. ....

บันทึกวิเคราะห์สรุป
สาระสาคัญของร่างประกาศสานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง กาหนดเขตภาวะนาแล้งอย่างรุนแรง วิธีการใช้นา
วิธีการแบ่งปันนา และมาตรการอื่นใดที่จาเป็นใช้บังคับ
เพื่อแก้ไขและบรรเทาภาวะนาแล้งอย่างรุนแรง
พ.ศ. ....
1. เหตุผลและความจาเป็นในการเสนอร่างประกาศ
โดยที่ภาวะน้าแล้งในเขตพื้นที่ของลุ่มน้ายัง คงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
การดารงชีวิตของประชาชนและกิจกรรมทางเศรษฐกิจในเขตพื้นที่ลุ่มน้าดังกล่าว ซึ่งมีความจาเป็นต้องกาหนด
มาตรการที่เข้มงวดมากขึ้นเพื่อลดปริมาณการใช้หรือห้ามการใช้น้าบางประเภท นอกเหนือไปจากความจาเป็น
ในการใช้เพื่ออุปโภคบริโภค ดังนั้น โดยอาศัยอานาจตาม มาตรา 58 วรรคหนึ่ง พระราชบัญญัติทรัพยากรน้า
แห่งชาติ พ.ศ. 2561 นายกรัฐมนตรีมีอานาจประกาศกาหนดเขตภาวะน้าแล้งอย่างรุนแรงในพื้นที่นั้น รวมถึง
กาหนดมาตรการอื่นใดที่จาเป็นใช้บังคับขึ้น เพื่อบรรเทาภาวะน้าแล้งอย่างรุนแรงในเขตพื้นที่ดังกล่าว
2. สาระสาคัญของร่างประกาศ
2.1 ขอบเขตการใช้บังคับของกฎหมาย
ใช้บังคับในเขตพื้นที่ ตาบล อาเภอ จังหวัด ภายในลุ่มน้าซึ่งเป็นพื้นที่ที่กาหนดให้เป็นเขตภาวะน้าแล้ ง
อย่างรุนแรง
2.2 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
นายกรัฐมนตรี มี อานาจประกาศเขตพื้นที่ ภาวะน้าแล้งอย่ างรุ นแรง รวมถึงก าหนดวิธีการใช้น้าเพื่อลด
ปริมาณการใช้หรือห้ามการใช้น้าบางประเภทเกินกว่าความจาเป็นในการอุปโภคบริโภค
2.3 ประเภทกิจการที่เห็นสมควรจากัดปริมาณการใช้น้า
นายกรัฐมนตรีมีอานาจกาหนดรายละเอียดประเภทกิจการได้เอง โดยคานึง ถึง ความเหมาะสมและ
ข้อ เท็ จ จริ งที่ เ กิด ขึ้น ในพื้ นที่ อย่ างไรก็ ดี รายละเอีย ดดั ง ต่อ ไปนี้ เป็ นเพี ยงตัว อย่า งกิ จ การหรื อกิ จกรรมซึ่ ง
นายกรัฐมนตรีอาจเห็นสมควรจากัดปริมาณการใช้น้าเท่านั้น
2.3.1 เกษตรกรรม ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) ห้ามปลูกข้าว หรือห้ามปลูกพืชไร่หรือทาไร่ ประเภท... (ระบุรายละเอียดได้เองตามข้อเท็จจริง
ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ แต่หากไม่อาจห้ามปลูกข้าว หรือห้ามปลูกพืชไร่หรือทาไร่ได้ ก็ไม่จาเป็นต้องกาหนดกรณีนี้ )
เว้นแต่เป็นการดาเนินการต่อเนื่องจากที่ได้ดาเนินการไปแล้วให้จากัดปริมาณการใช้น้าได้ตามที่เห็นสมควร
(2) ห้ามปลูกพืชสวนหรือทาสวน ประเภท... หรือให้จากัดการใช้น้าต่อการปลูกพืชสวนหรือทาสวน
ที่ต้องใช้น้าในปริมาณมากหรือต้องใช้น้าในการเพาะปลูกต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน (ระบุรายละเอียดได้เอง
ตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ แต่หากไม่อาจห้ามปลูกพืชสวนหรือทาสวนได้ ก็ไม่จาเป็นต้องกาหนดกรณีนี้ )
เว้นแต่เป็นการดาเนินการต่อเนื่องจากที่ได้ดาเนินการไปแล้วให้จากัดปริมาณการใช้น้าได้ตามที่เห็นสมควร
(3) ห้ามปลูกไม้ผลหรือไม้ยืนต้น ประเภท... หรือให้จากัดการใช้น้าต่อการปลูกไม้ผลหรือไม้ยืนต้นที่ต้อง
ใช้ น้ าในปริ มาณมากหรื อต้ องใช้ น้ าในการเพาะปลู กต่ อเนื่ องเป็ นระยะเวลานาน (ระบุ รายละเอี ยดได้ เองตาม
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ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ เช่น การปลูกลาไยในภาคเหนือตอนบน การทาสวนทุเรียน การทาสวนส้ม ฯลฯ แต่หาก
ไม่อาจห้ามปลูกไม้ผลหรือไม้ยืนต้นได้ ก็ ไม่จาต้องกาหนดกรณีนี้) เว้นแต่เป็นการดาเนินการต่อเนื่องจากที่ไ ด้
ดาเนินการไปแล้วให้จากัดปริมาณการใช้น้าได้ตามที่เห็นสมควร
(4) ห้ามใช้น้าเพื่อการปศุสัตว์ เว้นแต่เพื่อการดารงชีพของสัตว์
(5) ห้ามทาการประมงหรือเลี้ยงสัตว์น้าที่ก่อให้เกิดมลพิษต่อแหล่งน้าสาธารณะ
(6) .......................................................
2.3.2 อุตสาหกรรม ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) ให้การประกอบกิจการโรงงาน ประเภท... ลดการใช้น้าหรือจากัดปริมาณการใช้น้าลงจากการ
ประกอบกิจการตามปกติ (หากสามารถจากัดปริมาณการใช้น้าได้โดยไม่ทาให้เ กิดความเสียหายแก่กิจการจน
เกินสมควร) เว้นแต่เพื่อหล่อเลี้ยงเครื่องจักรกลหรือระบบปฏิบัติการของโรงงานเท่าที่จาเป็นเพื่อให้กิจการ
สามารถดาเนินการต่อไปได้
(2) ให้ กิ จ การโรงไฟฟ้ า ลดการใช้ น้ าหรื อ จากั ด ปริ ม าณการใช้ น้ าลงจากการประกอบกิจ การ
ตามปกติ (หากสามารถจากัดปริมาณการใช้น้าได้โดยไม่ทาให้เกิดความเสียหายแก่กิจการ) เว้นแต่เพื่อหล่อเลี้ยง
เครื่องจักรกลหรือระบบปฏิบัติการของโรงไฟฟ้าเท่าที่จาเป็นเพื่อให้กิจการสามารถดาเนินการต่อไปได้
(3) ให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เช่น กิจการโรงแรม ลดการใช้น้าหรือจากัดปริมาณการใช้น้าลง
จากการประกอบกิจการตามปกติ หรือจากัดการให้บริการแก่ผู้พักหรือหยุดประกอบกิจการไว้ชั่วคราว
(4) ให้อุตสาหกรรมในครัวเรือน ลดการใช้น้าหรือจากัดปริมาณการใช้น้าลงจากการประกอบ
กิจการตามปกติ (หากมีการดาเนินกิจกรรมที่ต้องใช้น้ามาก)
(5) .............................................
2.3.3 พาณิชยกรรม ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) ให้ผู้ประกอบพาณิชยกรรมด้านการค้า ลดการใช้น้าหรือจากัดปริมาณการใช้น้าลงจากการ
ประกอบกิจการตามปกติ หรือห้ามใช้น้าสาหรับกิจกรรมบางประเภทโดยไม่ทาให้เกิดความเสียหายแก่กิจการ
จนเกินสมควร เช่น การจากัดปริมาณการใช้น้าของห้างสรรพสินค้าหรือศูนย์การค้า หรือห้ามใช้น้าหรือจากัด
ปริมาณการใช้น้าสาหรับกิจกรรมส่งเสริมการขายบางอย่างตามที่เห็นสมควร
(2) ให้ผู้ประกอบพาณิชยกรรมด้านการบริการ ลดการใช้น้าหรือจากัดปริมาณการใช้น้าลงจาก
การประกอบกิจ การตามปกติ หรื อ ห้า มใช้น้ าสาหรั บ กิจ กรรมบางประเภทโดยไม่ท าให้ เกิ ดความเสี ยหาย
แก่กิจการจนเกินสมควร เช่น ให้กิจการสนามกอล์ฟจากัดการให้บริการหรือหยุดประกอบกิจการไว้ชั่วคราว
ให้กิจการให้บริการล้างรถหรือกิจการให้บริการสระผมจากัดการให้บริการหรือหยุดประกอบกิจการไว้ชั่วคราว
(3) .............................................
2.3.4 การท่องเที่ยว ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) การให้บริการที่พักอาศัยเป็นการชั่วคราวที่มิใช่กิจการโรงแรม เช่น เกสเฮ้าส์ โฮมสเตย์ ให้
จากัดจานวนผู้เข้าพักหรือจากัดปริมาณการใช้น้าหรือหยุดประกอบกิจการไว้ชั่วคราว เพื่อลดปริมาณการใช้น้าที่
เกินกว่าจาเป็น
(2) สถานที่ให้บริการอาบน้าหรือโรงอาบน้า (เช่น การให้บริการอาบน้าจืดตามชายหาด สถาน
บริการอาบอบนวด) ให้จากัดการให้บริการแก่ลูกค้าหรือจากัดปริมาณการใช้น้าหรือหยุดประกอบกิจการไว้
ชั่วคราว เพื่อลดปริมาณการใช้น้าที่เกินกว่าจาเป็น
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(3) ให้ลดหรืองดการจัดกิ จกรรมทางน้าเพื่ อส่ง เสริ มการท่อ งเที่ยวเป็นการชั่ วคราว เช่น การ
แข่งขันกีฬาทางน้า การจัดกิจกรรมสวนน้า การจัดให้มีการละเล่นทางน้า ล่องแก่ง ฯลฯ ซึ่งอาจก่อให้เกิดมลพิษ
ต่อแหล่งน้าสาธารณะหรือต้องสูญเสียน้า
(4) ......................................
2.3.5 คมนาคม ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) ห้ามใช้น้าเพื่อการคมนาคมที่อาจสูญเสียน้าเกินกว่าจาเป็น เช่น การเพิ่มปริมาณน้าในแหล่งน้า
เพื่อใช้สาหรับเป็นทางสัญจร
(2) ห้ามใช้น้าเพื่อการคมนาคมที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพของน้า เช่น การใช้เรือยนต์สัญจร
ทางน้าซึ่งอาจก่อให้เกิดมลพิษต่อแหล่งน้าสาธารณะ
(3) .................................................
2.3.6 กิจการอื่นหรือการดารงชีวิตประจาวัน ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) ห้ามล้างถนน เว้นแต่เพื่อความปลอดภัยในการสัญจร
(2) ห้ามรดน้าต้นไม้ เว้นแต่จาเป็นต้องกระทาเพื่อมิให้ต้นไม้แห้งตาย
(3) ห้ามล้างรถ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการลุ่มน้า... เป็นรายกรณี
(4) .................................................
2.4 การแบ่งปันน้าจากลุ่มน้าสาขา
คณะกรรมการลุ่มน้าสามารถดาเนินการแบ่งปันน้าจากลุ่มน้าสาขาภายในเขตลุ่มน้าของตนเองซึ่งอยู่
นอกเขตพื้นที่ที่ถูกประกาศให้เป็นเขตภาวะน้าแล้งอย่างรุนแรงได้ เพื่อแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนในเขตพื้นที่ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม การแบ่งปันน้าจากลุ่มน้าสาขาจาเป็นต้องมีเหตุผลและข้อมูล
ประกอบการดาเนินการด้วยเพื่อลดความขัดแย้งของประชาชนภายในเขตลุ่มน้า ซึ่งการใช้น้าที่ได้รับการแบ่งปัน
จากลุ่มน้าสาขาจะต้องใช้เพื่ออุปโภคบริโภคก่อนเป็นลาดับแรก และหากมีน้าเหลือจึง จัดสรรเพื่อการรักษา
ระบบนิเวศและการฟื้นฟูแหล่งน้าธรรมชาติ หรือเพื่อการอื่นต่อไป (ร่างประกาศฯ ข้อ 3)
2.5 การกาหนดมาตรการเพื่อแก้ไขบรรเทาภาวะน้าแล้งอย่างรุนแรง
ภายในเขตพื้นที่ที่ถูกประกาศเป็นเขตภาวะน้าแล้งอย่างรุนแรง คณะกรรมการลุ่มน้าที่รับผิดชอบเขต
พื้นที่ดังกล่าวมีอานาจพิจารณากาหนดมาตรการที่จาเป็นอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ เพื่อใช้บังคับได้ อีกทั้งมี
อานาจพิจารณากาหนดเวลาการห้ามใช้น้าในพื้นที่ที่กาหนดให้เป็นเขตภาวะน้าแล้งอย่างรุนแรงตามประกาศนี้
ได้ (ร่างประกาศฯ ข้อ 4 และ 5)
2.5.1 ให้มีการควบคุมคุณภาพน้าในพื้นที่เพื่อให้สามารถใช้อุปโภคบริโภคได้
2.5.2 ให้มีการสร้างระบบบาบัดน้าเพื่อให้นาน้าหมุนเวียนกลับมาใช้ได้อีก
2.5.3 ให้มีการนาน้าทะเลมาปรับปรุงคุณภาพให้สามารถใช้ในกิจการบางประเภทได้
2.5.4 ให้งดการสูบน้ามาใช้ในกิจการที่ไม่เป็นไปตามแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้าแล้ง
2.5.5 ขอความร่วมมือให้งดการจัดประชุมหรือการจัดกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมงานเป็นจานวนมาก
ในพื้นที่ที่กาหนดตามประกาศนี้
2.5.6 .................. (มาตรการอื่นเพิ่มเติม ตามที่เห็นสมควร)
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เอกสารหมายเลข 19

ร่างประกาศคณะกรรมการลุ่มน้า เรื่อง กาหนดวิธีการใช้น้าและการแบ่งปันน้าเพื่อแก้ไขและ
บรรเทาภาวะน้าแล้งอย่างรุนแรง (มาตรา 58 วรรคสอง)

155

ร่าง
ประกาศคณะกรรมการลุ่มน้า
เรื่อง กาหนดวิธีการใช้น้าและการแบ่งปันน้า
เพื่อแก้ไขและบรรเทาภาวะน้าแล้งอย่างรุนแรง
พ.ศ. ....
โดยที่มีข้อมูลเพียงพอที่ชี้ได้ว่าอาจจะเกิดภาวะน้าแล้ง อย่างรุนแรงในเขตพื้นที่ ... ของลุ่มน้า... ซึ่งจะ
ก่อ ให้ เกิ ดผลกระทบต่ อเศรษฐกิ จหรือ การด ารงชีวิ ตของประชาชนในพื้น ที่ ดัง กล่ า ว คณะกรรมการลุ่ม น้ า
จึงจาเป็นต้องกาหนดวิธีการใช้น้าและวิธีการแบ่งปันน้า เพื่อแก้ไขและบรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่และเพื่อ
ป้องกันมิให้เกิดภาวะน้าแล้งอย่างรุนแรงต่อไป
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๕๘ วรรคสอง แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ท รัพ ยากรน้ า พ.ศ. ๒๕๖๑
คณะกรรมการลุม่ น้าออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้เขตพื้นที่ในท้องที่ตาบล... ตาบล... อาเภอ... ตาบล... ตาบล... อาเภอ ... จังหวัด ... และตาบล...
อาเภอ... จังหวัด... ภายในลุ่มน้า... เป็นพื้นที่ที่อยู่ภายใต้บังคับแห่งประกาศนี้
ข้อ ๒ ในพื้นที่ที่อยู่ภายใต้บังคับแห่ง ประกาศนี้ ให้กิจการดังต่อไปนี้เป็นกิจการที่เห็นสมควรกาหนด
วิธีการใช้น้าเพื่อลดปริมาณการใช้น้าหรือห้ามการใช้น้าบางประเภทเกินกว่าจาเป็นแก่การอุปโภคบริโภค เพื่อ
แก้ไขและบรรเทาภาวะน้าแล้งอย่างรุนแรงที่อาจเกิดขึ้น ดังนี้
(๑) เกษตรกรรม ในกรณีดังต่อไปนี้
(ก) ห้ามปลูกข้าว หรือห้ามปลูกพืชไร่หรือทาไร่ ประเภท... (ระบุรายละเอียดได้เองตามข้อเท็จจริง
ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ แต่หากไม่อาจห้ามปลูกข้าว หรือห้ามปลูกพืชไร่หรือทาไร่ได้ ก็ไม่จาเป็นต้องกาหนดกรณีนี้ )
เว้นแต่เป็นการดาเนินการต่อเนื่องจากที่ได้ดาเนินการไปแล้วให้จากัดปริมาณการใช้น้าได้ตามที่เห็นสมควร
(ข) ห้ามปลูกพืชสวนหรือทาสวน ประเภท... หรือให้จากัดการใช้น้าต่อการปลูกพืชสวนหรือทา
สวนที่ต้องใช้น้าในปริมาณมากหรือต้องใช้น้าในการเพาะปลูกต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน (ระบุรายละเอียดได้
เองตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ แต่หากไม่อาจห้ามปลูกพืชสวนหรือทาสวนได้ ก็ไม่จาเป็นต้องกาหนดกรณีนี้ )
เว้นแต่เป็นการดาเนินการต่อเนื่องจากที่ได้ดาเนินการไปแล้วให้จากัดปริมาณการใช้น้าได้ตามที่เห็นสมควร
(ค) ห้ามปลูกไม้ผลหรือไม้ยืนต้น ประเภท... หรือให้จากัดการใช้น้าต่อการปลูกไม้ผลหรือไม้ยืนต้น
ที่ต้องใช้น้าในปริมาณมากหรือต้องใช้น้าในการเพาะปลูกต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน (ระบุรายละเอียดได้เอง
ตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ เช่น การปลูกลาไยในภาคเหนือตอนบน การทาสวนทุเรียน การทาสวนส้ม ฯลฯ
แต่หากไม่อาจห้ามปลูกไม้ผลหรือไม้ยืนต้นได้ ก็ไม่จาต้องกาหนดกรณีนี้) เว้นแต่เป็นการดาเนินการต่อเนื่องจาก
ที่ได้ดาเนินการไปแล้วให้จากัดปริมาณการใช้น้าได้ตามที่เห็นสมควร
(ง) ห้ามใช้น้าเพื่อการปศุสัตว์ เว้นแต่เพื่อการดารงชีพของสัตว์
(จ) ห้ามทาการประมงหรือเลี้ยงสัตว์น้าที่ก่อให้เกิดมลพิษต่อแหล่งน้าสาธารณะ
(ฉ) .......................................................
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(๒) อุตสาหกรรม ในกรณีดังต่อไปนี้
(ก) ให้การประกอบกิจการโรงงาน ประเภท... ลดการใช้น้าหรือจากัดปริมาณการใช้น้าลงจากการ
ประกอบกิจการตามปกติ (หากสามารถจากัดปริมาณการใช้น้าได้โดยไม่ทาให้เกิดความเสียหายแก่กิจการจน
เกินสมควร) เว้นแต่เพื่อหล่อเลี้ยงเครื่องจักรกลหรือระบบปฏิบัติการของโรงงานเท่าที่จาเป็นเพื่อให้กิจการ
สามารถดาเนินการต่อไปได้
(ข) ให้ กิจ การโรงไฟฟ้ า ลดการใช้น้ าหรื อ จากั ดปริ มาณการใช้ น้ าลงจากการประกอบกิจ การ
ตามปกติ (หากสามารถจากัดปริมาณการใช้น้าได้โดยไม่ทาให้เกิดความเสียหายแก่กิจการ) เว้นแต่เพื่อหล่อเลี้ยง
เครื่องจักรกลหรือระบบปฏิบัติการของโรงไฟฟ้าเท่าที่จาเป็นเพื่อให้กิจการสามารถดาเนินการต่อไปได้
(ค) ให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เช่น กิจการโรงแรม ลดการใช้น้าหรือจากัดปริมาณการใช้น้าลง
จากการประกอบกิจการตามปกติ หรือจากัดการให้บริการแก่ผู้พักหรือหยุดประกอบกิจการไว้ชั่วคราว
(ง) ให้อุตสาหกรรมในครัวเรือน ลดการใช้น้าหรือจากัดปริมาณการใช้น้าลงจากการประกอบ
กิจการตามปกติ (หากมีการดาเนินกิจกรรมที่ต้องใช้น้ามาก)
(จ) .............................................
(๓) พาณิชยกรรม ในกรณีดังต่อไปนี้
(ก) ให้ผู้ประกอบพาณิชยกรรมด้านการค้า ลดการใช้น้าหรือจากัดปริมาณการใช้น้าลงจากการ
ประกอบกิจการตามปกติ หรือห้ามใช้น้าสาหรับกิจกรรมบางประเภทโดยไม่ทาให้เกิดความเสียหายแก่กิจการ
จนเกินสมควร เช่น การจากัดปริมาณการใช้น้าของห้างสรรพสินค้ าหรือศูนย์การค้า หรือห้ามใช้น้าหรือจากัด
ปริมาณการใช้น้าสาหรับกิจกรรมส่งเสริมการขายบางอย่างตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผู้ประกอบพาณิชยกรรมด้านการบริการ ลดการใช้น้าหรือจากัดปริมาณการใช้น้าลงจาก
การประกอบกิจการตามปกติ หรือห้ามใช้น้าสาหรับกิจกรรมบางประเภทโดยไม่ทาให้เกิดความเสียหายแก่
กิจการจนเกินสมควร เช่น ให้กิ จการสนามกอล์ ฟจากัดการให้บ ริการหรื อหยุดประกอบกิ จการไว้ ชั่วคราว
ให้กิจการให้บริการล้างรถหรือกิจการให้บริการสระผมจากัดการให้บริการหรือหยุดประกอบกิจการไว้ชั่วคราว
(ค) .............................................
(๔) การท่องเที่ยว ในกรณีดังต่อไปนี้
(ก) การให้บริการที่พักอาศัยเป็นการชั่วคราวที่มิใช่กิจการโรงแรม เช่น เกสเฮ้าส์ โฮมสเตย์ ให้
จากัดจานวนผู้เข้าพักหรือจากัดปริมาณการใช้น้าหรือหยุดประกอบกิจการไว้ชั่วคราว เพื่อลดปริมาณการใช้น้า
ที่เกินกว่าจาเป็น
(ข) สถานที่ให้บริการอาบน้าหรือโรงอาบน้า (เช่น การให้บริการอาบน้าจืดตามชายหาด สถาน
บริการอาบอบนวด) ให้จากัดการให้บริการแก่ลูกค้าหรือจากัดปริมาณการใช้น้าหรือหยุดประกอบกิจการไว้
ชั่วคราว เพื่อลดปริมาณการใช้น้าที่เกินกว่าจาเป็น
(ค) ให้ลดหรืองดการจัดกิจกรรมทางน้าเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นการชั่วคราว เช่น การแข่งขัน
กีฬาทางน้า การจัดกิจกรรมสวนน้า การจัดให้มีการละเล่นทางน้า ล่องแก่ง ฯลฯ ซึ่งอาจก่อให้เกิดมลพิษต่อ
แหล่งน้าสาธารณะหรือต้องสูญเสียน้า
(ง) ......................................
(๕) คมนาคม ในกรณีดังต่อไปนี้
(ก) ห้ามใช้น้าเพื่อการคมนาคมที่อาจสูญเสียน้าเกินกว่าจาเป็น เช่น การเพิ่มปริมาณน้าในแหล่งน้า
เพื่อใช้สาหรับเป็นทางสัญจร
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(ข) ห้ามใช้น้าเพื่อการคมนาคมที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพของน้า เช่น การใช้เรือยนต์สัญจร
ทางน้าซึ่งอาจก่อให้เกิดมลพิษต่อแหล่งน้าสาธารณะ
(ค) .................................................
(๖) กิจการอื่นหรือการดารงชีวิตประจาวัน ในกรณีดังต่อไปนี้
(ก) ห้ามล้างถนน เว้นแต่เพื่อความปลอดภัยในการสัญจร
(ข) ห้ามรดน้าต้นไม้ เว้นแต่จาเป็นต้องกระทาเพื่อมิให้ต้นไม้แห้งตาย
(ค) ห้ามล้างรถ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการลุ่มน้า... เป็นรายกรณี
(ง) .................................................
ข้อ ๓ ให้คณะกรรมการลุ่มน้า... พิจารณาดาเนินการเพื่อให้มีการแบ่งปันน้าจากลุ่มน้าสาขา ภายในเขต
ลุ่มน้า... ที่อยู่นอกพื้นที่ที่กาหนดตามประกาศนี้มาเพื่อแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ที่
กาหนดตามประกาศนี้ได้ ตามที่เห็นสมควร โดยต้องให้เหตุผลและข้อมูลประกอบการดาเนินการดังกล่าวด้วย
เพื่อลดความขัดแย้งของประชาชนภายในเขตลุ่มน้า โดยน้าที่ได้รับแบ่งปันมานั้นให้จัดสรรเพื่อตอบสนองต่อการ
อุปโภคบริ โภคก่ อน น้าในส่วนที่เหลือ ถ้าหากมี ให้จั ดสรรเพื่ อการรั กษาระบบนิเวศและการฟื้นฟู แหล่ง น้ า
ธรรมชาติ หรือเพื่อการอื่นต่อไป
ข้ อ ๔ ประกาศนี้ ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ ตั้ ง แต่ วั น ที่ . .. จนถึ ง วั น ที่ . .. หรื อ จนกว่ า จะมี ป ระกาศยกเลิ ก หรื อ
เปลี่ยนแปลง
ประกาศ ณ วันที่
ประธานกรรมการลุ่มน้า...
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พ.ศ. ....

บันทึกวิเคราะห์สรุป
สาระสาคัญของร่างประกาศคณะกรรมการลุ่มนา
เรื่อง กาหนดวิธีการใช้นาและการแบ่งปันนา
เพื่อแก้ไขและบรรเทาภาวะนาแล้งอย่างรุนแรง
พ.ศ. ....
1. เหตุผลและความจาเป็นในการเสนอร่างประกาศ
โดยที่ภาวะน้าแล้งในเขตพื้นที่ของลุ่มน้ายังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการ
ดารงชีวิตของประชาชนและกิจกรรมทางเศรษฐกิจในเขตพื้นที่ลุ่มน้าดังกล่าว ซึ่งมีความจาเป็นต้องกาหนด
วิธีการใช้น้าและการแบ่งปันน้าเพื่อแก้ไขและบรรเทาภาวะน้าแล้งอย่างทันท่วงที นอกเหนือไปจากความจาเป็น
ในการใช้น้าเพื่ออุปโภคบริโภค ดังนั้น โดยอาศัยอานาจตาม มาตรา 58 วรรคสอง พระราชบัญญัติทรัพยากรน้า
แห่งชาติ พ.ศ. 2561 คณะกรรมการลุ่มน้ามีอานาจประกาศกาหนดวิธีการใช้น้าและการแบ่งปันน้าเพื่อแก้ไขและ
บรรเทาภาวะน้าแล้งอย่างรุนแรงในเขตพื้นที่ได้ ในระหว่างที่ยังไม่มีประกาศตาม มาตรา 58 วรรคหนึ่ง พระราชบัญญัติ
ทรัพยากรน้าแห่งชาติ พ.ศ. 2561
2. สาระสาคัญของร่างประกาศ
2.1 ขอบเขตการใช้บังคับของกฎหมาย
ใช้บังคับในเขตพื้นที่ ตาบล อาเภอ จังหวัด ภายในลุ่มน้า
2.2 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการลุ่มน้ามีอานาจประกาศกาหนดวิธีการใช้ น้าและการแบ่งปันน้าเพื่อแก้ไขและบรรเทา
ภาวะน้าแล้งอย่างรุนแรงในเขตพื้นที่ลุ่มน้าของตนเอง
2.3 ประเภทกิจการที่เห็นสมควรจากัดปริมาณการใช้น้า
คณะกรรมการลุ่มน้ามีอานาจกาหนดรายละเอียดวิธีการใช้น้าและการแบ่งปันน้าเพื่อแก้ไขและบรรเทา
ภาวะน้าแล้งอย่างรุนแรงในเขตพื้ นที่ลุ่มน้าของตนเอง อย่างไรก็ดี รายละเอียดดังต่อไปนี้เป็นเพียงตัวอย่าง
กิจการหรือกิจกรรมซึ่งคณะกรรมการลุ่มน้าเห็นอาจเห็นสมควรจากัดปริมาณการใช้น้าเท่านั้น
2.3.1 เกษตรกรรม ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) ห้ามปลูกข้าว หรือห้ามปลูกพืชไร่หรือทาไร่ ประเภท... (ระบุรายละเอียดได้เองตามข้อเท็จจริง
ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ แต่หากไม่อาจห้ามปลูกข้าว หรือห้ามปลูกพืชไร่หรือทาไร่ได้ ก็ไม่จาเป็นต้องกาหนดกรณีนี้ )
เว้นแต่เป็นการดาเนินการต่อเนื่องจากที่ได้ดาเนินการไปแล้วให้จากัดปริมาณการใช้น้าได้ตามที่เห็นสมควร
(2) ห้ามปลูกพืชสวนหรือทาสวน ประเภท... หรือให้จากัดการใช้น้าต่อการปลูกพืชสวนหรือทาสวน
ที่ต้องใช้น้าในปริมาณมากหรือต้องใช้น้าในการเพาะปลูกต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน (ระบุรายละเอียดได้เอง
ตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ แต่หากไม่อาจห้ามปลูกพืชสวนหรือทาสวนได้ ก็ไม่จาเป็นต้องกาหนดกรณี นี้)
เว้นแต่เป็นการดาเนินการต่อเนื่องจากที่ได้ดาเนินการไปแล้วให้จากัดปริมาณการใช้น้าได้ตามที่เห็นสมควร
(3) ห้ามปลูกไม้ผลหรือไม้ยืนต้น ประเภท... หรือให้จากัดการใช้น้าต่อการปลูกไม้ผลหรือไม้ยืนต้น
ที่ต้องใช้น้าในปริมาณมากหรือต้องใช้น้าในการเพาะปลูกต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน (ระบุรายละเอียดได้เอง
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ตามมาตรา 57 และมาตรา 58 แต่หากไม่อาจห้ามปลูกไม้ผลหรือไม้ยืนต้นได้ ก็ไม่จาต้องกาหนดกรณีนี้ ) เว้นแต่
เป็นการดาเนินการต่อเนื่องจากที่ได้ดาเนินการไปแล้วให้จากัดปริมาณการใช้น้าได้ตามที่เห็นสมควร
(4) ห้ามใช้น้าเพื่อการปศุสัตว์ เว้นแต่เพื่อการดารงชีพของสัตว์
(5) ห้ามทาการประมงหรือเลี้ยงสัตว์น้าที่ก่อให้เกิดมลพิษต่อแหล่งน้าสาธารณะ
(6) .......................................................
2.3.2 อุตสาหกรรม ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) ให้การประกอบกิจการโรงงาน ประเภท... ลดการใช้น้าหรือจากัดปริมาณการใช้น้าลงจากการ
ประกอบกิจการตามปกติ (หากสามารถจากัดปริมาณการใช้น้าได้โดยไม่ทาให้เกิดความเสียหายแก่กิจการจนเกิน
สมควร) เว้นแต่เพื่อหล่อเลี้ยงเครื่องจักรกลหรือระบบปฏิบัติการของโรงงานเท่าที่จาเป็นเพื่อให้กิจการสามารถ
ดาเนินการต่อไปได้
(2) ให้ กิ จ การโรงไฟฟ้ า ลดการใช้ น้ าหรื อ จากั ด ปริ ม าณการใช้ น้ าลงจากการประกอบกิจ การ
ตามปกติ (หากสามารถจากัดปริมาณการใช้น้าได้โดยไม่ทาให้เกิดความเสียหายแก่กิจการ) เว้นแต่เพื่อหล่อเลี้ยง
เครื่องจักรกลหรือระบบปฏิบัติการของโรงไฟฟ้าเท่าที่จาเป็นเพื่อให้กิจการสามารถดาเนิน การต่อไปได้
(3) ให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เช่น กิจการโรงแรม ลดการใช้น้าหรือจากัดปริมาณการใช้น้าลง
จากการประกอบกิจการตามปกติ หรือจากัดการให้บริการแก่ผู้พักหรือหยุดประกอบกิจการไว้ชั่วคราว
(4) ให้อุตสาหกรรมในครัวเรือน ลดการใช้น้าหรือจากัดปริมาณการใช้น้าลง จากการประกอบ
กิจการตามปกติ (หากมีการดาเนินกิจกรรมที่ต้องใช้น้ามาก)
(5) .............................................
2.3.3 พาณิชยกรรม ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) ให้ผู้ประกอบพาณิชยกรรมด้านการค้า ลดการใช้น้าหรือจากัดปริมาณการใช้น้าลงจากการ
ประกอบกิจการตามปกติ หรือห้ามใช้น้าสาหรับกิจกรรมบางประเภทโดยไม่ทาให้เกิดความเสียหายแก่กิจการ
จนเกินสมควร เช่น การจากัดปริมาณการใช้น้าของห้างสรรพสินค้าหรือศูนย์การค้า หรือห้ามใช้น้าหรือจากัด
ปริมาณการใช้น้าสาหรับกิจกรรมส่งเสริมการขายบางอย่างตามที่เห็นสมควร
(2) ให้ผู้ประกอบพาณิชยกรรมด้านการบริการ ลดการใช้น้าหรือจากัดปริมาณการใช้น้าลงจาก
การประกอบกิจ การตามปกติ หรื อ ห้า มใช้น้ าสาหรั บ กิจ กรรมบางประเภทโดยไม่ท าให้ เกิ ดความเสี ยหาย
แก่กิจการจนเกินสมควร เช่น ให้กิจการสนามกอล์ฟจากัดการให้บริการหรือหยุดประกอบกิจการไว้ชั่วคราว
ให้กิจการให้บริการล้างรถหรือกิจการให้บริการสระผมจากัดการให้บริการหรือหยุดประกอบกิจการไว้ชั่วคราว
(3) .............................................
2.3.4 การท่องเที่ยว ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) การให้บริการที่พักอาศัยเป็นการชั่วคราวที่มิใช่กิจการโรงแรม เช่น เกสเฮ้าส์ โฮมสเตย์ ให้จากัด
จานวนผู้เข้าพักหรือจากัดปริมาณการใช้น้าหรือหยุดประกอบกิจการไว้ชั่วคราว เพื่อลดปริมาณการใช้น้าที่
เกินกว่าจาเป็น
(2) สถานที่ให้บริการอาบน้าหรือโรงอาบน้า (เช่น การให้บริการอาบน้าจืดตามชายหาด สถาน
บริการอาบอบนวด) ให้จากัดการให้บริการแก่ลูกค้า หรือจากัดปริมาณการใช้น้าหรือหยุดประกอบกิจการไว้
ชั่วคราว เพื่อลดปริมาณการใช้น้าที่เกินกว่าจาเป็น
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(3) ให้ลดหรืองดการจัดกิจกรรมทางน้าเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นการชั่วคราว เช่น การแข่งขัน
กีฬาทางน้า การจัดกิจกรรมสวนน้า การจัดให้มีการละเล่นทางน้า ล่องแก่ง ฯลฯ ซึ่งอาจก่อให้เกิดมลพิษต่อ
แหล่งน้าสาธารณะหรือต้องสูญเสียน้า
(4) ......................................
2.3.5 คมนาคม ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) ห้ามใช้น้าเพื่อการคมนาคมที่อาจสูญเสียน้าเกินกว่าจาเป็น เช่น การเพิ่มปริมาณน้าในแหล่งน้า
เพื่อใช้สาหรับเป็นทางสัญจร
(2) ห้ามใช้น้าเพื่อการคมนาคมที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพของน้า เช่น การใช้เรือยนต์สัญจร
ทางน้าซึ่งอาจก่อให้เกิดมลพิษต่อแหล่งน้าสาธารณะ
(3) .................................................
2.3.6 กิจการอื่นหรือการดารงชีวิตประจาวัน ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) ห้ามล้างถนน เว้นแต่เพื่อความปลอดภัยในการสัญจร
(2) ห้ามรดน้าต้นไม้ เว้นแต่จาเป็นต้องกระทาเพื่อมิให้ต้นไม้แห้งตาย
(3) ห้ามล้างรถ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการลุ่มน้า... เป็นรายกรณี
(4) .................................................
2.4 การแบ่งปันน้าจากลุ่มน้าสาขา
คณะกรรมการลุ่มน้าสามารถดาเนินการแบ่งปันน้าจากลุ่มน้าสาขาภายในเขตลุ่มน้าของตนเองซึ่งอยู่
นอกเขตพื้นที่ที่ถูกประกาศให้เป็นเขตภาวะน้าแล้งอย่างรุนแรงได้ เพื่อแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนในเขตพื้นที่ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม การแบ่งปันน้าจากลุ่มน้าสาขาจาเป็นต้องมีเหตุผลและข้อมูล
ประกอบการดาเนินการด้วยเพื่อลดความขัดแย้งของประชาชนภายในเขตลุ่มน้า ซึ่งการใช้น้าที่ได้รับการแบ่งปัน
จากลุ่มน้าสาขาจะต้องใช้เพื่ออุปโภคบริโภคก่อนเป็นลาดับแรก และหากมีน้าเหลือจึง จัดสรรเพื่อการรักษา
ระบบนิเวศและการฟื้นฟูแหล่งน้าธรรมชาติ หรือเพื่อการอื่นต่อไป (ร่างประกาศฯ ข้อ 3)
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เอกสารหมายเลข 20

ร่างประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กาหนดหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นผู้รับผิดชอบควบคุมดูแลและบารุงรักษาทรัพยากรน้าสาธารณะที่มิใช่ทางน้าชลประทานตามกฎหมาย
ว่าด้วยการชลประทานและน้าบาดาลตามกฎหมายว่าด้วยน้าบาดาล (มาตรา 6 วรรคสอง)

162

(ตัวอย่าง)
ร่าง
ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง กาหนดหน่วยงานผู้รับผิดชอบควบคุมดูแลและบารุงรักษา
ทรัพยากรน้าสาธารณะ (บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์)
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติทรัพยากรน้า
พ.ศ. ๒๕๖๑ นายกรัฐมนตรีออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ (กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) เป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบควบคุมดูแลและ
บารุงรักษาทรัพยากรน้าสาธารณะ (บึงบอระเพ็ด) ในท้องที่ (ตาบลทับกฤช ตาบลไผ่สิงห์ อาเภอชุมแสง ตาบล
วังมหากร ตาบลพนมเศษ ตาบลท่าตะโก ตาบลพนมรอก ตาบลวังใหญ่ ตาบลสายลาโพง อาเภอท่าตะโก และ
ตาบลเกรียงไกร ตาบลแควใหญ่ ตาบลหนองปลิง ตาบลพระนอน อาเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์)
ข้อ ๒ ให้ (กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) มีหน้าที่และอานาจดังต่อไปนี้
(๑) ประสานงานร่วมกับคณะกรรมการลุ่มน้า (ชื่อคณะกรรมการลุ่มน้า) หน่วยงานของรัฐ และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อกาหนดแนวทางการใช้สอยทรัพยากรน้าสาธารณะสาหรับกิจกรรมประเภทต่างๆ ใน
ภาวะปกติ และแนวทางการใช้สอยน้าสาธารณะในภาวะน้าแล้ง หรือภาวะน้าท่ วม ตลอดจนแนวทางในการ
ควบคุมดูแลและการบารุงรักษาทรัพยากรน้าสาธารณะบึงบอระเพ็ด ให้สอดคล้องกับแผนแม่บทการใช้ การพัฒนา
การบริหารจัดการ การบารุงรักษา การฟื้นฟูและการอนุรักษ์ทรัพยากรน้าในเขตลุ่มน้า
(๒) ออกระเบียบเพื่อกาหนดหลักเกณฑ์การเข้าใช้สอยทรัพยากรน้าสาธารณะ (บึงบอระเพ็ด) สาหรับ
กิจ กรรมที่ น อกเหนื อ ไปจากที่ กาหนดไว้ ต ามหมวด ๔ การจัด สรรน้ าและการใช้ น้ า แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
ทรัพยากรน้า พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามกรอบแนวทางที่คณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติกาหนด
(๓) รายงานผลการควบคุมดูแลและการบารุงรักษาทรัพยากรน้าสาธารณะ (บึงบอระเพ็ด) ต่อคณะกรรมการ
ทรัพยากรน้าแห่งชาติและคณะกรรมการลุ่มน้า (ชื่อคณะกรรมการลุ่มน้า) อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
(๔) ปฏิบัติการอื่นใดร่วมกับหน่วยงานของรัฐที่มีภารกิจหรือการดาเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การควบคุมดูแลทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศน์ หรือความหลากหลายทางชีว ภาพ ในบริเวณพื้นที่แหล่ง
ทรัพยากรน้าสาธารณะ (บึงบอระเพ็ด)
(๔) ปฏิบัติ การอื่นใดตามที่คณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่ งชาติ หรื อตามที่ คณะกรรมการลุ่มน้ า (ชื่ อ
คณะกรรมการลุ่มน้า) มอบหมาย
ข้อ ๓ ป กา น

น

าก น

กา น า ก าน ก า น น

ประกาศ ณ วันที่
นายกรัฐมนตรี
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พ.ศ. ....

บันทึกวิเคราะห์สรุป
สาระสาคัญร่างประกาศสานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง กาหนดหน่วยงานผู้รับผิดชอบ
1. เหตุผลและความจาเป็น
เพื่อประโยชน์ในการบริหารทรัพยากรน้าสาธารณะแห่งหนึ่งแห่งใดที่ไม่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของ
หน่ ว ยงานของรั ฐ หรื อ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และมิ ใ ช่ ท างน้ าชลประทานตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการ
ชลประทานและน้าบาดาลตามกฎหมายว่าด้วยน้าบาดาล นายกรัฐมนตรีอาจอาศัยอานาจตามมาตรา 6 วรรคสอง
เพื่อประกาศกาหนดให้หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมดูแลและ
บารุงรักษาทรัพยากรน้าสาธารณะก็ได้ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังกล่าวสามารถ
กาหนดหลักเกณฑ์การเข้าใช้สอยทรัพยากรน้าสาธารณะนั้นเพื่อ ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างสมดุลและ
ยั่งยืน ทั้งนี้ ตามกรอบแนวทางที่คณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติกาหนด
2. สาระสาคัญ
ร่างประกาศนี้ เป็นตั วอย่ างที่ จะใช้ เป็ นแนวทางการก าหนดน่วยงานผู้ รั บผิ ดชอบส าหรั บทรั พยากรน้ า
สาธารณะแห่งใดแห่งหนึ่งต่อไปในอนาคต โดยประกอบไปด้วยเนื้อหารวม 3 ข้อ มีสาระสาคัญโดยสรุปดังนี้
2.1 การกาหนดหน่วยงานผู้รับผิดชอบและกาหนดพื้นที่รับผิดชอบ (ร่างข้อ 1)
ในการพิจารณากาหนดหน่วยงานผู้รับผิดชอบควบคุมดูแลและบารุง รักษาทรัพยากรน้าสาธารณะ
ในแหล่ง ใด นายกรัฐมนตรีอาจพิจ ารณาให้หน่ วยงานของรัฐหรือองค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานใด
หน่วยงานหนึ่งได้ตามบทบาทภารกิจ ความสัมพันธ์กับพื้นที่ ความพร้อมของหน่วยงาน หรือปัจจั ยอื่นๆ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการบริหารทรัพยากรน้าสาธารณะนั้นเป็นรายกรณีๆ ไป ทั้งนี้ ตามกรอบแนวทางที่คณะกรรมการ
ทรัพยากรน้าแห่งชาติกาหนด โดยสาระสาคัญในส่วนนี้จะประกอบไปด้วย
2.1.1 ชื่อของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะกาหนดให้เป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบ
(ตัวอย่างที่ปรากฏในร่างฯ กาหนดเป็น “กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์”)
2.1.2 ชื่อของทรัพยากรน้าสาธารณะ (ตัวอย่างที่ปรากฏในร่างฯ กาหนดเป็น “บึงบอระเพ็ด”)
2.1.3 การบรรยายท้องที่ของทรัพยากรน้าสาธารณะนั้น เพื่อให้ทราบถึงขอบเขตพื้นที่ที่หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบจะสามารถดาเนินการที่เกี่ยวกับการควบคุมดูแลและบารุงรักษาทรัพยากรน้าสาธารณะนั้นได้อย่าง
ชัดเจน
2.2 การกาหนดกรอบอานาจหน้าที่ของหน่วยงานผู้รับผิดชอบ (ร่างข้อ 2)
โดยที่มาตรา 6 วรรคสาม พระราชบัญ ญัติทรัพยากรน้าแห่ง ชาติ พ.ศ. 2561 จะกาหนดอานาจของ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบไว้อย่างชัดเจนเฉพาะการออกระเบียบหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อกาหนดหลักเกณฑ์การ
เข้าใช้สอยทรัพยากรน้าสาธารณะสาหรับกิจกรรมที่นอกเหนือไปจากที่กาหนดไว้ตามหมวด 4 การจัดสรรน้า
และการใช้น้า แห่งพระราชบัญญัติทรัพยากรน้าฯ ซึ่งในเรื่องนี้ย่อมเป็นไปตามกรอบนโยบายหรือกรอบแนวทาง
ที่คณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติกาหนดซึ่งจะพิจารณาตามความเหมาะสมบทบาทภารกิจของหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบนั้น หรือตามสภาพแวดล้อมหรือปัจัยที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้าสาธารณะแต่ละแห่ง โดยอาจ
กาหนดหน้าที่และอานาจให้มากน้อยแตกต่างกันได้โดยพิจารณาเป็นรายกรณีๆ ไป สาหรับตัวอย่างที่ได้หยิบยก
มานาเสนอในร่างประกาศข้างต้น นอกเหนือไปจากอานาจในการออกระเบียบหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่กล่าว
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มาแล้ว ได้เสนอหน้าที่และอานาจที่สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติจะนาไปใช้เป็นแนวทางสาหรับการกาหนด
หน้าที่แก่หน่วยงานผู้รับผิดชอบสาหรับทรัพยากรน้าสาธารณะแหล่งอื่นๆ ต่อไป กล่าวโดยสรุปได้ดังนี้
2.2.1 หน้าที่ด้านการบูรณาการ
กาหนดให้ มีห น้ าที่ เ พื่ อการประสานงานร่ วมกั บคณะกรรมการลุ่ม น้ าในพื้ นที่ ที่ ทรั พ ยากรน้ า
สาธารณะแห่งนั้นตั้งอยู่ ตลอดจนหน่วยงานของรัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อกาหนดแนวทาง
ร่วมกันที่เกี่ยวกับการใช้สอยทรัพยากรน้าสาธารณะสาหรับกิจกรรมประเภทต่างๆ ในภาวะปกติ และแนวทาง
การใช้สอยน้าสาธารณะในภาวะน้าแล้งหรือภาวะน้าท่วม ตลอดจนแนวทางในการควบคุมดูแลและการบารุงรักษา
ทรัพยากรน้าสาธารณะ ให้สอดคล้องกับแผนแม่บทการใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการ การบารุงรักษา การฟื้นฟู
และการอนุรักษ์ทรัพยากรน้าในเขตลุ่มน้า ตลอดจนหน้าที่ในการปฏิบัติการอื่นใดร่วมกับหน่วยงานของรัฐที่มี
ภารกิจหรือการดาเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมดูแลทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศน์ หรือ
ความหลากหลายทางชีวภาพ ในบริเวณพื้นที่แหล่งทรัพยากรน้าสาธารณะนั้นด้วย
2.2.2 หน้าที่ในการรายงานผลปฏิบัติงาน
ในการติดตามผลการดาเนินงานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบ กาหนดหน้าที่ให้มีการรายงานผลการ
ควบคุมดูแลและการบารุงรักษาทรัพยากรน้าสาธารณะ ต่อคณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติและคณะกรรมการ
ลุ่มน้าอย่างน้อยปีละหนึ่ งครั้ง ทั้งนี้ เพื่อเป็นข้อมูลที่จะสามารถนาไปใช้ประโยชน์ต่อการกาหนดหรือปรับปรุง
กรอบแนวทางของคณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติในเรื่องดังกล่าว ตลอดจนแผนแม่บทการใช้ การพัฒนา
การบริหารจัดการ การบารุงรักษา การฟื้นฟูและการอนุรักษ์ทรัพยากรน้าในเขตลุ่มน้าได้ต่อไปในอนาคต
2.2.3 หน้าที่อื่นๆ ที่คณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติ หรือตามที่คณะกรรมการลุ่มน้ามอบหมาย
ทั้งนี้ มีลักษระเป็นบทบัญญัติที่เป็นบทกวาด (sweeping clause) เพื่อกาหนดหน้าที่อื่นๆ เพิ่มเติมได้ในอนาคต
2.3 วันใช้บังคับ (ร่างข้อ 3)
ก าหนดวั น ใช้ บั ง คั บ ให้ ชั ด เจนและสอดคล้ อ งกั บ เงื่ อ นไขที่ ก าหนดไว้ ใ นมาตรา 5 วรรคสาม แห่ ง
พระราชบัญญัติทรัพยากรน้าฯ ที่กาหนดให้ประกาศนั้นเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
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เอกสารหมายเลข 21

ร่างระเบียบหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น (แล้วแต่กรณี) เรื่อง หลักเกณฑ์การเข้าใช้สอยทรัพยากรน้าสาธารณะ
ซึ่งมิใช่หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดสรรน้าและการใช้น้าตามที่กาหนดไว้ในหมวด 4 การจัดสรรน้าและ
การใช้น้า (มาตรา 6 วรรคสาม)
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(ตัวอย่าง)
ร่าง
ระเบียบกรมชลประทาน
เรื่อง หลักเกณฑ์การเข้าใช้สอยทรัพยากรน้าสาธารณะ (บึงบอระเพ็ด) จังหวัดนครสวรรค์
เพื่อการทานาและการเพาะปลูกพืชอื่น
พ.ศ. ....
โดยที่เป็นการสมควรกาหนดหลักเกณฑ์การเข้าใช้สอยทรัพยากรน้าสาธารณะ(บึงบอระเพ็ด)
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๖ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติทรัพยากรน้า พ.ศ. ๒๕๖๑ อธิบดี
กรมชลประทานจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมชลประทาน เรื่อง หลักเกณฑ์การเข้าใช้สอยทรัพยากรน้าสาธารณะ
(บึงบอระเพ็ด) จังหวัดนครสววรค์ เพื่อการทานาและการเพาะปลูกพืชอื่น พ.ศ. ....”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ การเข้าใช้สอยเพื่อการทานาและการเพาะปลูกพืชอื่น ในพื้นที่ทรัพยากรน้าสาธารณะ (บึงบอระเพ็ด)
ให้ดาเนินการในเขตพื้นที่ที่ ๑ พื้นที่ที่ ๒ และพื้นที่ที่ ๓ ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายระเบียบนี้ และให้ ปฏิบัติ
ตามปฏิทินการปลูกพืช ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(๑) พื้นที่ที่ ๑ เป็นพื้นที่ที่อยู่ในระดับ +๒๔ เมตรจากระดับน้าทะเลปานกลางและพื้นที่เขตห้ามล่า
ที่ทับซ้อนในขอบเขตบึงบอระเพ็ด ในท้องที่อาเภอชุมแสง อาเภอท่าตะโก อาเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวั ด
นครสวรรค์ ซึ่งมีสภาพเป็นพื้นที่ระดับน้าท่วมถึงหรือพื้นที่ลุ่มต่า สามารถทานาได้ปีละสองครั้ง โดยปรับเปลี่ยนเวลา
การปลูกพืชของเกษตรกรให้เริ่มการปลูกครั้งที่หนึ่งในช่วงกลางเดือนมกราคม และเริ่มเก็บเกี่ยวในสัปดาห์สุดท้าย
ของเดือนเมษายนของทุกปี และครั้งที่สองให้เริ่มการปลูกในสัปดาห์ที่สองของเดือนพฤษภาคม และเริ่มเก็บเกี่ยว
ในช่วงกลางเดือนสิงหาคมของทุกปี สาหรับการเพาะปลูกพืชอื่นสามารถดาเนินการได้ตามช่วงเวลาที่เหมาะสมกับ
การเพาะปลูกแต่ละประเภท
(๒) พื้นที่ที่ ๒ เป็นพื้นที่ส่วนที่ถัดจากเขตพื้นที่ที่ ๑ ถึงขอบเขตบึงบอระเพ็ด จากด้านทิศเหนือของ
พื้นที่ที่ ๑ ในท้องที่ตาบลทับกฤช อาเภอชุมแสง และด้านทิศตะวันออกของพื้นที่ที่ ๑ ในท้องที่ตาบลพนมเศษ
และตาบลวังมหากร อาเภอท่าตะโก อาเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ สามารถทานาได้ปีละสองครั้ง
โดยปรับเปลี่ยนเวลาการปลูกพืชของเกษตรกรให้เริ่มการปลูกครั้งที่หนึ่งในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤศจิกายน
ปีก่อนหน้า และเริ่มเก็บเกี่ยวในช่วงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ปีถัดไป และครั้งที่สองให้เริ่มการปลูกในช่วงกลางเดือน
มีนาคมและเริ่มเก็บเกี่ยวในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมิถุนายนปีถัดไป สาหรับการเพาะปลูกพืชอื่นสามารถ
ดาเนินการได้ตามช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการเพาะปลูกแต่ละประเภท
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(๓) พื้นที่ที่ ๓ เป็นพื้นที่ส่วนที่ถัดจากเขตพื้นที่ที่ ๒ ถัดไปจากขอบเขตของบึงบอระเพ็ดจรดเขตสันปันน้า
ลุ่มน้าบึงบอระเพ็ด ในท้องที่อาเภอไพศาลี อาเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ อาเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
อาเภอชนแดน อาเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ และอาเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี สามารถทาการเกษตร
ได้ตามฤดูกาลโดยไม่มีการใช้น้าจากบึงบอระเพ็ด และให้เน้นการทาการเกษตรที่อนุรักษ์ดินและน้ารวมถึง
เกษตรอินทรีย์
ประกาศ ณ
อธิบดีกรมชลประทาน
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พ.ศ. ….

(ตัวอย่าง)
แผนที่ท้ายระเบียบกรมชลประทาน
เรื่อง หลักเกณฑ์การเข้าใช้สอยทรัพยากรน้าสาธารณะ (บึงบอระเพ็ด) จังหวัดนครสวรรค์
เพื่อการทานาและการเพาะปลูกพืชอื่น
พ.ศ. ....
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บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสาคัญ
ร่างระเบียบกรมชลประทาน เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์การเข้าใช้สอยทรัพยากรนาสาธารณะ (บึงบอระเพ็ด)
จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. ....
1. เหตุผลและความจาเป็น
เมื่อมีการกาหนดให้หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมดูแล
และบารุงรักษาทรัพยากรน้าสาธารณะแห่งใดแห่งหนึ่ง มาตรา 6 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติทรัพยากรน้า
แห่งชาติ พ.ศ. 2561 ให้อานาจหน่วยงานผู้รับผิดชอบดังกล่าวสามารถออกระเบียบหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่ อ
กาหนดหลักเกณฑ์การเข้าใช้สอยทรัพยากรน้าสาธารณะสาหรับกิจกรรมที่นอกเหนือไปจากที่กาหนดไว้ตาม
หมวด 4 การจัดสรรน้าและการใช้น้า แห่งพระราชบัญญัติทรัพยากรน้าฯ ได้ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐหรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดังกล่าวสามารถกาหนดหลักเกณฑ์การเข้าใช้สอยทรัพยากรน้าสาธารณะนั้นเพื่อ ให้เกิด
ประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างสมดุลและยั่งยืน ทั้งนี้ ตามกรอบแนวทางที่คณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติ
กาหนด
2. สาระสาคัญของร่างระเบียบ
ร่างระเบียบนี้ เป็นตัวอย่างที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบจะนาไปใช้เป็นแนวทางสาหรับการกาหนดระเบียบ
ในเรื่องอื่นๆ ต่อไปในอนาคต ซึ่งตัวอย่างที่หยิบยกมาในครั้งนี้ เป็นกรณีของการกาหนดหลักเกณฑ์สาหรับการเข้าใช้
สอยเพื่อการทานาและการเพาะปลู กพืชอื่น ในพื้นที่ทรัพยากรน้าสาธารณะ(บึง บอระเพ็ด ) โดยกาหนดให้
ด าเนิ น การในเขตพื้ น ที่ ที่ ก าหนดและการก าหนดให้ ป ฏิ บั ติ ต ามปฏิ ทิ น การปลู ก พื ช ในเขตพื้ น ที่ ดั ง กล่ า ว
ซึ่ง ประกอบไปด้วยเนื้อหารวม 3 ข้อ โดยมีแผนที่แนบท้ายระเบียบนี้ (การกาหนดหลักเกณฑ์เรื่ องอื่นๆ อาจไม่
จาเป็นต้องกาหนดเป็นแผนที่ท้ายระเบียบเสมอไป ทั้ง นี้ ขึ้นอยู่กับสาระสาคัญและเนื้อหาของระเบียบนั้น
ว่าเป็นการกาหนดหลักเกณฑ์การใช้สอยทรัพยากรน้าสาธารณะในเรื่องใด ซึ่งจะต้องพิจารณากาหนดเนื้อหา
เป็นเรื่องๆ ไป) มีสาระสาคัญโดยสรุปดังนี้
2.1 ชื่อของระเบียบและวันใช้บังคับ (ร่างข้อ 1 และร่างข้อ 2)
กาหนดชื่อของระเบียบและวันใช้บัง คับให้ชัดเจนและสอดคล้องกับเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในมาตรา 5
วรรคสาม และมาตรา 6 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติทรัพยากรน้าฯ ที่กาหนดให้ระเบียบตามมาตรา 6 วรรคสาม
นั้นเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
2.2 กาหนดหลักเกณฑ์สาหรับการเข้าใช้สอยทรัพยากรน้าสาธารณะ (ร่างข้อ 3)
ตัวอย่างของร่างระเบียบนี้ เป็นกรณีของการกาหนดหลักเกณฑ์สาหรับการเข้าใช้สอยเพื่อการทานาและ
การเพาะปลูกพืชอื่นในพื้นที่ทรัพยากรน้าสาธารณะ (บึง บอระเพ็ด) โดยกาหนดให้ดาเนินการในเขตพื้นที่ที่
กาหนดแบ่งออกเป็นสามพื้นที่ โดยมีการบรรยายขอบเขตพื้นที่การปกครองในแต่ละพื้นที่ให้ชัดเจน ประกอบ
กับแนวเขตตามที่ปรากฏในแผนที่ท้ายระเบียบ และกาหนดให้ปฏิบัติตามปฏิทินการปลูกพืชในเขตพื้นที่ดังกล่าว
เพื่อให้ทราบว่าในพื้นที่ใดสามารถใช้สอยทรัพยากรน้าสาธารณะได้เพียงไร (นาข้อมูลตัวอย่างมาจากรายงานสรุป
แผนหลักการพัฒนาและฟื้นฟูบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ของสานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติ)
อย่างไรก็ดี กรมชลประทาน (หรือหน่วยงานผู้รับผิดชอบอื่น) อาจกาหนดหลักเกณฑ์สาหรับการเข้าใช้สอย
ในกิจกรรมอื่นๆ เป็นระเบียบอีกฉบับหนึ่งด้วยก็ได้ เช่น
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-การกาหนดหลักเกณฑ์ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับการทิ้งหรือกาจัดวัตถุปนเปื้อนลงใน
แหล่งทรัพยากรน้าสาธารณะ
-การกาหนดหลักเกณฑ์สาหรับการทาประมงในทรัพยากรน้าสาธารณะ
-การกาหนดหลั กเกณฑ์สาหรั บกิจกรรมใดๆ ที่อาจเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพทางภูมิศาสตร์หรื อ
ปริมาณน้าในแหล่งทรัพยากรน้าสาธารณะ
-การกาหนดหลักเกณฑ์สาหรับกิจกรรมสันทนาการ เป็นต้น
2.3 แผนที่ท้ายระเบียบ (ตัวอย่างตามร่างระเบียบนี้)
กรณีที่เนื้อหาของระเบียบมีการกาหนดเขตพื้นที่ นอกเหนือไปจากการบรรยายท้องที่การปกครองเพื่อ
แสดงแนวเขตไว้ในเนื้อหาของร่างระเบียบแล้ว จาเป็นต้องแสดงแนวเขตเป็นแผนที่ท้ายระเบียบ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ที่
อยู่ภายใต้บังคับระเบียบนี้ (เกษตรกร) ได้ทราบถึงเขตพื้นที่ที่ระเบียบมีผลบังคับให้ต้องปฏิบัติตามปฏิทินการ
ปลูกพืชในเขตพื้นที่ดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง อย่างไรก็ดี ดังที่กล่าวมาข้างต้นว่า การกาหนดหลักเกณฑ์เรื่องอื่นๆ
อาจไม่จาเป็นต้องกาหนดเป็นแผนที่ท้ายระเบียบเสมอไป ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสาระสาคัญและเนื้อหาของระเบี ยบนั้น
ว่าเป็นการกาหนดหลักเกณฑ์การใช้สอยทรัพยากรน้าสาธารณะในเรื่องใด ซึ่งจะต้ องพิจารณากาหนดเนื้อหา
เป็นเรื่องๆ ไป อย่างไรก็ดี ตัวอย่างแผนที่ท้ายระเบียบที่เสนอมานี้ เป็นการนาข้อมูลภาพมาจากรายงานสรุป
แผนหลักการพัฒนาและฟื้นฟูบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ของสานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติ เพื่อเป็น
ตัวอย่างในการกาหนดเนื้อของร่างระเบียบเท่านั้น ซึ่งหากจะมีการประกาศบัง คับใช้เป็นกฎหมาย การจัดทา
แผนที่ท้ายระเบียบจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานการจัดทาแผนที่ซึ่งจะต้องมีรายละเอียดและองค์ประกอบของ
แผนที่ครบถ้วน เช่น
2.3.1 ชื่อระเบียบ
2.3.2 เส้นกั้นระหว่างชื่อระเบียบและมาตราส่วนแผนที่
2.3.3 การแสดงระยะความกว้างหรือความยาว มาตราส่วน บาร์สเกล
2.3.4 การแสดงแนวเขตท้องที่การปกครอง เช่น เขตตาบล เขตอาเภอ เขตจังหวัด
2.3.5 การแสดงแนวเขตที่ระเบียบนี้กาหนด เช่น แนวเขตพื้นที่ที่ 1 พื้นที่ที่ 2 และพื้นที่ที่ 3 เป็นต้น
2.3.6 การแสดงจุดยึดโยงในแผนที่ เช่น ถนน คลอง แม่น้า วัด โรงเรียน หรือสะพาน เป็นต้น
2.3.7 รายละเอียดอื่นๆ ของแผนที่ที่จาเป็น เช่น เลขพิกัด เส้นบอกพิกัด หรือสัญลักษณ์การกากับ
ทิศ เป็นต้น
2.3.8 เครื่องหมายและคาอธิบายเครื่องหมาย
2.3.9 ชื่อ สกุล ตาแหน่ง และลายมือชื่อของผู้มีอานาจลงนาม
เป็นต้น

171

เอกสารหมายเลข 22

ร่างประกาศกาหนดผังน้า (มาตรา 17(5))
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(ตัวอย่าง)
ร่าง
ประกาศคณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติ
เรื่อง กาหนดผังน้าลุ่มน้าเพชรบุรี เป็นผังน้าตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้า พ.ศ. ๒๕๖๑
โดยที่คณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติได้พิจารณาให้ความเห็นชอบผังน้าตามที่สานักงานทรัพยากรน้า
แห่งชาติเสนอ จึงสมควรประกาศกาหนดผังน้าเพื่อประโยชน์สาหรับการบริหารจัดการทรัพยากรน้าและการใช้
ประโยชน์ที่ดินในระบบทางน้าตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้า พ.ศ. ๒๕๖๑
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๑๗(๕) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ท รั พ ยากรน้ า พ .ศ. ๒๕๖๑
คณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ผังน้าลุ่มน้าเพชรบุรี ตามแผนผังแนบท้ายประกาศนี้ เป็นผังน้าตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้า
พ.ศ. ๒๕๖๑
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่

พ.ศ. ....

นายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติ
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(ตัวอย่าง)
ผังนาลุ่มนาเพชรบุรี
ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรนา พ.ศ. ๒๕๖๑
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บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสาคัญ
ร่างประกาศคณะกรรมการทรัพยากรนาแห่งชาติ
เรื่อง กาหนดผังนาลุ่มนาเพชรบุรี เป็นผังนาตามพระราชบัญญัติทรัพยากรนา พ.ศ. 2561
1. เหตุผลและความจาเป็น
พระราชบัญ ญั ติ ทรั พ ยากรน้าแห่ง ชาติ ก าหนดให้ ส านักงานทรั พยากรน้ าแห่ งชาติ จัดท าผังน้ าโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้าและการใช้ประโยชน์ที่ดินในระบบทางน้าทั้งใน
ภาวะปกติ และในภาวะน้ าแล้ งหรื อน้ าท่ วมตามพระราชบั ญญั ติ ทรั พยากรน้ า พ.ศ. 2561 โดยให้ เสนอต่ อ
คณะกรรมการทรั พยากรน้ าแห่ งชาติ เพื่ อพิ จารณาให้ ความเห็ นชอบตามมาตรา 23(3) ซึ่ ง เมื่ อคณะกรรมการ
ทรัพยากรน้าแห่งชาติได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วตามมาตรา 17(5) ให้ประกาศกาหนดผังน้าดังกล่าวใน
ราชกิจจานุเบกษา จึงจาเป็นต้องออกประกาศนี้
2. สาระสาคัญ
ร่างประกาศนี้ เป็นตัวอย่างของการกาหนดผังน้า โดยนาแผนที่โครงข่ายลุ่มน้าเพชรบุรี (จากรายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์ เรื่อง แนวทางการจัดทาแผนที่โครงข่ายน้าและการกระจายน้าของกลุ่มลุ่มน้าภาคตะวันออกและ
ภาคใต้ ของส านั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น การวิ จั ย (สกว.)) มาเป็ นตั วอย่ างในการก าหนดให้ เป็ นผั ง น้ าตาม
พระราชบัญญัติทรัพยากรน้า พ.ศ. 2561 ซึ่งจะสามารถนาไปใช้เป็นแนวทางสาหรับการกาหนดผังน้าในลุ่มน้าอื่นๆ
ต่อไปในอนาคต ซึ่งประกอบไปด้วยเนื้อหารวม 2 ข้อ โดยมีแผนผังแนบท้ายประกาศนี้ มีสาระสาคัญโดยสรุปดังนี้
2.1 กาหนดให้ผังน้าเป็นผังน้า (ร่างข้อ 1)
การกาหนดผังน้าตามร่างประกาศนี้ จะกาหนดสาระสาคัญสองส่วนคือ
2.1.1 ส่วนเนื้อหาของประกาศที่จะระบุว่า ผังน้าในลุ่มน้าใดเป็นผังน้าตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้า
พ.ศ. 2561 โดยให้มีรายละเอียดตามแผนที่หรือแผนผังแนบท้ายประกาศ
2.1.2 ส่วนของแผนที่หรือแผนผังแนบท้ายประกาศ ก็ให้เป็นรายละเอียดที่สานักงานทรัพยากรน้า
แห่งชาติสามารถกาหนดรายละเอียดแผนที่หรือแผนผังน้าและรายละเอียดประกอบแผนที่หรือแผนผังน้าได้ตาม
มาตรฐานการจัดทาผังน้าที่สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติถือปฏิบัติ
2.2 วันใช้บังคับ (ร่างข้อ 2)
ก าหนดวั น ใช้ บั ง คั บ ให้ ชั ด เจนและสอดคล้ อ งกั บ เงื่ อ นไขที่ ก าหนดไว้ ใ นมาตรา 5 วรรคสาม แห่ ง
พระราชบัญญัติทรัพยากรน้าฯ ที่กาหนดให้ประกาศนั้นเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
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เอกสารหมายเลข 23

ร่างประกาศแบบของบัตรประจาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ (มาตรา 81 วรรคสอง)
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ร่าง
ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง กาหนดแบบบัตรประจาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้า พ.ศ. ๒๕๖๑
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ ง และมาตรา ๘๑ วรรคสอ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
ทรัพยากรน้า พ.ศ. ๒๕๖๑ นายก น ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ บัตรประจาตัวพนักงานเจ้ าหน้าที่ ตามพระราชบัญญั ติทรัพยากรน้า พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ แต่งตั้งโดย
นายกรัฐมนตรี ให้เป็นไปตามแบบแนบท้ายประกาศนี้
ข้อ ๒ ให้บุคคลต่อไปนี้ เป็นผู้ออกบัตรประจาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้า
พ.ศ. ๒๕๖๑
(๑) นายกรัฐ มนตรี สาหรับ พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่ง ดารงตาแหน่ง เลขาธิการสานักงานทรัพยากรน้ า
แห่งชาติหรือรองเลขาธิการสานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติ
(๒) เลขาธิการสานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติ สาหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดสานักงานทรัพยากรน้า
แห่งชาติ
ข้อ ๓ ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้า พ.ศ. ๒๕๖๑ ยื่นคาขอ
มีบัตรประจาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ พร้อมแนบรูปถ่ายจานวนสองรูป และสาเนาบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ที่รับรองสาเนาถูกต้อง ยื่นต่อผู้มีอานาจออกบัตรประจาตัว ตามข้อ ๒
รูปถ่ายตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้รูปถ่ายซึ่งถ่ายไว้ ไม่เกินหกเดือนก่อนวั นยื่นคาขอมี บัตรประจาตัว พนักงาน
เจ้าหน้าที่ ขนาด ๒.๕ x ๓.๐ เซนติเมตร ครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาสีเข้ม แต่งเครื่องแบบปกติขาวหรือ
เครื่องแบบปฏิบัติราชการ
คาขอมีบัตรประจาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้เป็นไปตามแบบแนบท้ายประกาศนี้
ข้อ ๔ บัตรประจาตัวพนักงานเจ้าหน้าทีต่ ามประกาศนี้ มีอายุห้าปีนับแต่วันออกบัตร
ข้อ ๕ ป กา น

น

าก น

กา น า ก าน ก า น น

ประกาศ ณ วันที่
นายกรัฐมนตรี
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พ.ศ. ....

แบบบัตรประจาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่
ท้ายประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กาหนดแบบบัตรประจาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้า พ.ศ. ๒๕๖๑
(ด้านหน้า)

๕.๔ ซม.

บัตรประจาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้า พ.ศ. ๒๕๖๑
เลขที่............../................
วันออกบัตร........../........./.........
บัตรหมดอายุ......./........./..........

๘.๔ ซม.
(ด้านหลัง)
รูปถ่ายขนาด
๒.๕ x ๓ ซม.

๕.๔ ซม.

ชื่อ.......................................................................
ตาแหน่ง..............................................................
สังกัด...................................................................
เลขประจาตัวประชาชน.......................................
เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
ทรัพยากรน้า พ.ศ. ๒๕๖๑

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

(๑)

.......................................
ตาแหน่ง ............................
ผู้ออกบัตร

๘.๔ ซม.
(๒)
หมายเหตุ (๑) สังกัด เช่น กองบริหารจัดการลุ่มน้า, สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติภาค............
(๒) ประทับตราครุฑสีแดง
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คาขอมีบัตรประจาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้า พ.ศ. ๒๕๖๑
เขียนที่.................................................
วันที่............เดือน............................พ.ศ. .........................
ข้าพเจ้า......................................................................................................................................
หมายเลขประจาตัวประชาชน...............................................................................................................
ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้..........................................................................................................................
................................................................................................................ หมายเลขโทรศัพท์................................
รับราชการต าแหน่ง /พนั กงานราชการต าแหน่ ง............................................................................................
ระดับ................................................... กอง/สานัก.............................................. กรม.............................................................
กระทรวง............................................................ ตั้งแต่วันที่............................................................. ขอยื่นคาขอ
ต่อนายกรั ฐมนตรี /เลขาธิ การสานั กงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ เพื่อขอมี บัตรประจ าตัวพนั กงานเจ้าหน้าที่ ตาม
พระราชบัญญัติทรัพยากรน้า พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งนี้ ได้แนบรูปถ่ายจานวนสองรูปและสาเนาบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่
ของรัฐที่รับรองสาเนาถูกต้องมาพร้อมกับคาขอนี้แล้ว
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
(ลายมือชื่อ)....................................................ผู้ยื่นคาขอ
(...............................................)
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ร่าง
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เรื่อง กาหนดแบบบัตรประจาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้า พ.ศ. ๒๕๖๑
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ ง และมาตรา ๘๑ วรรคสอ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
ทรัพยากรน้า พ.ศ. ๒๕๖๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ บัตรประจาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้า พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่แต่งตั้งโดย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เป็นไปตามแบบแนบท้ายประกาศนี้
ข้อ ๒ ให้ ัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้ออกบัตรประจาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติทรัพยากรน้า พ.ศ. ๒๕๖๑ สาหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ข้อ ๓ ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้า พ.ศ. ๒๕๖๑ ยื่นคาขอ
มีบัตรประจาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ พร้อมแนบรูปถ่ายจานวนสองรูป และสาเนาบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ที่รับรองสาเนาถูกต้อง ยื่นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รูปถ่ายตามวรรคหนึ่ง ให้ ใช้รูปถ่ายซึ่งถ่ายไว้ ไม่เกินหกเดือนก่อนวันยื่นคาขอมีบัตรประจาตัวพนักงาน
เจ้าหน้าที่ ขนาด ๒.๕ x ๓.๐ เซนติเมตร ครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาสีเข้ม แต่งเครื่องแบบปกติขาวหรือ
เครื่องแบบปฏิบัติราชการ
คาขอมีบัตรประจาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้เป็นไปตามแบบแนบท้ายประกาศนี้
ข้อ ๔ บัตรประจาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามประกาศนี้มีอายุห้าปีนับแต่วันออกบัตร
ข้อ ๕ ป กา น

น

าก น

กา น า ก าน ก า น น

ประกาศ ณ วันที่

พ.ศ. ....

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

180

แบบบัตรประจาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่
ท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กาหนดแบบบัตรประจาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้า พ.ศ. ๒๕๖๑
(ด้านหน้า)

๕.๔ ซม.

บัตรประจาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้า พ.ศ. ๒๕๖๑
เลขที่............../................
วันออกบัตร........../........./.........
บัตรหมดอายุ......./........./..........

๘.๔ ซม.
(ด้านหลัง)
รูปถ่ายขนาด
๒.๕ x ๓ ซม.

๕.๔ ซม.
......................
ลายมือชื่อผู้ถือบัตร

ชื่อ........................................................................
ตาแหน่ง...............................................................
สังกัด....................................................................
เลขประจาตัวประชาชน.......................................
เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
ทรัพยากรน้า พ.ศ. ๒๕๖๑
.......................................
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ผู้ออกบัตร

๘.๔ ซม.
(๒)
หมายเหตุ (๑) สังกัด เช่น กอง/ สานัก/ ฝ่าย, กรม
(๒) ประทับตราครุฑสีแดง
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(๑)

คาขอมีบัตรประจาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้า พ.ศ. ๒๕๖๑
เขียนที่.................................................
วันที่............เดือน............................พ.ศ. .........................
ข้าพเจ้า......................................................................................................................................
หมายเลขประจาตัวประชาชน...............................................................................................................
ที่อยู่ปัจจุบนั ที่สามารถติดต่อได้..........................................................................................................................
................................................................................................................ หมายเลขโทรศัพท์................................
รับราชการต าแหน่ง /พนั กงานราชการต าแหน่ ง ............................................................................................
ระดับ................................................... กอง/สานัก.............................................. กรม.............................................................
กระทรวง............................................................ ตั้งแต่วันที่............................................................. ขอยื่นคาขอ
ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อขอมีบัตรประจาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
ทรัพยากรน้า พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งนี้ ได้แนบรูปถ่ายจานวนสองรูปและสาเนาบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐที่รับรอง
สาเนาถูกต้องมาพร้อมกับคาขอนี้แล้ว
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
(ลายมือชื่อ)....................................................ผู้ยื่นคาขอ
(...............................................)
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ร่าง
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง กาหนดแบบบัตรประจาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้า พ.ศ. ๒๕๖๑
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ ง และมาตรา ๘๑ วรรคสอ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
ทรัพยากรน้า พ.ศ. ๒๕๖๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อมออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้ อ ๑ บั ตรประจ าตั วพนั กงานเจ้ าหน้ าที่ ตามพระราชบั ญญั ติ ทรั พยากรน้ า พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ แต่ งตั้ งโดย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปตามแบบแนบท้ายประกาศนี้
ข้อ ๒ ให้ ัฐมนตรี ว่า การกระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ ง แวดล้ อมเป็น ผู้อ อกบั ตรประจาตั ว
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้า พ.ศ. ๒๕๖๑ สาหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข้อ ๓ ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้า พ.ศ. ๒๕๖๑ ยื่นคาขอ
มีบัตรประจาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ พร้อมแนบรูปถ่ายจานวนสองรูป และสาเนาบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ที่รับรองสาเนาถูกต้อง ยื่นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รูปถ่ ายตามวรรคหนึ่ ง ให้ ใช้ รูปถ่ ายซึ่ งถ่ ายไว้ ไม่ เกิ นหกเดื อนก่ อนวั นยื่ นค าขอมี บั ตรประจาตั วพนั กงาน
เจ้าหน้าที่ ขนาด ๒.๕ x ๓.๐ เซนติเมตร ครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาสีเข้ม แต่งเครื่องแบบปกติขาวหรือ
เครื่องแบบปฏิบัติราชการ
คาขอมีบัตรประจาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้เป็นไปตามแบบแนบท้ายประกาศนี้
ข้อ ๔ บัตรประจาตัวพนักงานเจ้าหน้าทีต่ ามประกาศนี้ มีอายุห้าปีนับแต่วันออกบัตร
ข้อ ๕ ป กา น

น

าก น

กา น า ก าน ก า น น

ประกาศ ณ วันที่

พ.ศ. ....

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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แบบบัตรประจาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่
ท้ายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง กาหนดแบบบัตรประจาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้า พ.ศ. ๒๕๖๑
(ด้านหน้า)

๕.๔ ซม.

บัตรประจาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้า พ.ศ. ๒๕๖๑
เลขที่............../................
วันออกบัตร........../........./.........
บัตรหมดอายุ......./........./..........

๘.๔ ซม.
(ด้านหลัง)
รูปถ่ายขนาด
๒.๕ x ๓ ซม.

๕.๔ ซม.
......................
ลายมือชื่อผู้ถือบัตร

ชื่อ........................................................................
ตาแหน่ง...............................................................
สังกัด....................................................................
เลขประจาตัวประชาชน.......................................
เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
ทรัพยากรน้า พ.ศ. ๒๕๖๑
.......................................
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
ผู้ออกบัตร

๘.๔ ซม.
(๒)
หมายเหตุ (๑) สังกัด เช่น กอง/ สานัก/ ฝ่าย, กรม
(๒) ประทับตราครุฑสีแดง
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(๑)

คาขอมีบัตรประจาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้า พ.ศ. ๒๕๖๑
เขียนที่.................................................
วันที่............เดือน............................พ.ศ. .........................
ข้าพเจ้า......................................................................................................................................
หมายเลขประจาตัวประชาชน...............................................................................................................
ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้..........................................................................................................................
................................................................................................................ หมายเลขโทรศัพท์................................
รับราชการต าแหน่ง/พนั กงานราชการต าแหน่ ง ............................................................................................
ระดับ................................................... กอง/สานัก.............................................. กรม.............................................................
กระทรวง............................................................ ตั้งแต่วันที่............................................................. ขอยื่นคาขอ
ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อขอมีบัตรประจาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติทรัพยากรน้า พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งนี้ ได้แนบรูปถ่ายจานวนสองรูปและสาเนาบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่
ของรัฐที่รับรองสาเนาถูกต้องมาพร้อมกับคาขอนี้แล้ว
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
(ลายมือชื่อ)....................................................ผู้ยื่นคาขอ
(...............................................)
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ร่าง
ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง กาหนดแบบบัตรประจาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้า พ.ศ. ๒๕๖๑
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ ง และมาตรา ๘๑ วรรคสอ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
ทรัพยากรน้า พ.ศ. ๒๕๖๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ บัตรประจาตัวพนักงานเจ้าหน้ าที่ตามพระราชบั ญญัติ ทรัพยากรน้า พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่แต่งตั้ งโดย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นไปตามแบบแนบท้ายประกาศนี้
ข้ อ ๒ ให้ ัฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงมหาดไทยเป็ น ผู้ อ อกบั ต รประจ าตั ว พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ต าม
พระราชบัญญัติทรัพยากรน้า พ.ศ. ๒๕๖๑ สาหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
ข้อ ๓ ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้า พ.ศ. ๒๕๖๑ ยื่นคาขอ
มีบัตรประจาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ พร้อมแนบรูปถ่ายจานวนสองรูป และสาเนาบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ที่รับรองสาเนาถูกต้อง ยื่นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
รูปถ่ายตามวรรคหนึ่ง ให้ ใช้รูปถ่ายซึ่งถ่ายไว้ไม่เกินหกเดือนก่อนวันยื่นคาขอมีบัตรประจาตัวพนักงาน
เจ้าหน้าที่ ขนาด ๒.๕ x ๓.๐ เซนติเมตร ครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาสีเข้ม แต่งเครื่องแบบปกติขาว
หรือเครื่องแบบปฏิบัติราชการ
คาขอมีบัตรประจาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้เป็นไปตามแบบแนบท้ายประกาศนี้
ข้อ ๔ บัตรประจาตัวพนักงานเจ้าหน้าทีต่ ามประกาศนี้ มีอายุห้าปีนับแต่วันออกบัตร
ข้อ ๕ ป กา น

น

าก น

กา น า ก าน ก า น น

ประกาศ ณ วันที่

พ.ศ. ....

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
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แบบบัตรประจาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่
ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กาหนดแบบบัตรประจาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้า พ.ศ. ๒๕๖๑
(ด้านหน้า)

๕.๔ ซม.

บัตรประจาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้า พ.ศ. ๒๕๖๑
เลขที่............../................
วันออกบัตร........../........./.........
บัตรหมดอายุ......./........./..........

๘.๔ ซม.
(ด้านหลัง)
รูปถ่ายขนาด
๒.๕ x ๓ ซม.

๕.๔ ซม.
......................
ลายมือชื่อผู้ถือบัตร

ชื่อ.......................................................................
ตาแหน่ง...............................................................
สังกัด...................................................................
เลขประจาตัวประชาชน.......................................
เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
ทรัพยากรน้า พ.ศ. ๒๕๖๑
.......................................
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ผู้ออกบัตร

๘.๔ ซม.
(๒)
หมายเหตุ (๑) สังกัด เช่น กอง/ สานัก/ ฝ่าย, กรม
(๒) ประทับตราครุฑสีแดง
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(๑)

คาขอมีบัตรประจาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้า พ.ศ. ๒๕๖๑
เขียนที่.................................................
วันที่............เดือน............................พ.ศ. .........................
ข้าพเจ้า......................................................................................................................................
หมายเลขประจาตัวประชาชน...............................................................................................................
ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้..........................................................................................................................
................................................................................................................ หมายเลขโทรศัพท์................................
รับราชการต าแหน่ง /พนั กงานราชการต าแหน่ ง ............................................................................................
ระดับ................................................... กอง/สานัก.............................................. กรม.............................................................
กระทรวง............................................................ ตั้งแต่วันที่............................................................. ขอยื่นคาขอ
ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อขอมีบัตรประจาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้า
พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งนี้ ได้แนบรูปถ่ายจานวนสองรูปและสาเนาบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐที่รับรองสาเนาถูกต้อง
มาพร้อมกับคาขอนี้แล้ว
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
(ลายมือชื่อ)....................................................ผู้ยื่นคาขอ
(...............................................)
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บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสาคัญ
ร่างประกาศ...(สานักนายกรัฐมนตรี/กระทรวงเกษตรและสหกรณ์/
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/กระทรวงมหาดไทย)
เรื่อง กาหนดแบบบัตรประจาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรนา พ.ศ. 2561
1. เหตุผลและความจาเป็น
ในการปฏิ บั ติ หน้ าที่ ของพนั กงานเจ้ าหน้ าที่ ตามพระราชบั ญญั ติ ทรั พยากรน้ า พ.ศ. 2561 มาตรา 81
กาหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจาตัวต่อผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนั้นรับทราบและอานวย
ความสะดวกแก่การปฏิบั ติหน้ าที่ดั งกล่าวตามสมควร ซึ่งการแต่งตั้ งพนั กงานเจ้าหน้าที่นั้นมาตรา 5 วรรคหนึ่ ง
กาหนดให้เป็นอานาจของนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่จะแต่งตั้งข้าราชการในสังกัดของตน
เป็ นพนั กงานเจ้ าหน้ าที่ เพื่อปฏิบั ติ หน้ าที่ในส่วนที่เกี่ ยวข้องกับหน้าที่ และอานาจของตน และโดยที่ มาตรา 81
วรรคสอง กาหนดให้บัตรประจาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบที่นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ รั ฐ มนตรี ว่ าการกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม หรื อ รั ฐ มนตรี ว่ าการ
กระทรวงมหาดไทย แล้วแต่กรณี ประกาศกาหนด ดังนั้น เพื่อให้การออกบัตรประจาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานต่างๆ มีรูปแบบเป็นไปอย่างเดียวกัน จึงจาเป็นต้องออกประกาศทั้ง 4 ฉบับทั้งนี้
2. สาระสาคัญ
ร่างประกาศทั้ง 4 ฉบับนี้มีหลักการสาคัญและรายละเอียดของเนื้อหาเป็นอย่างเดียวกัน โดยมีความแตกต่าง
เฉพาะเนื้อหาที่เกี่ยวกับผู้มีอานาจออกบัตรให้เป็นไปตามอานาจของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่เป็นผู้บังคับบัญชา
โดยจะประกอบไปด้วยเนื้อหารวม 5 ข้อ มีแบบบัตรและแบบคาขอแนบท้ายประกาศ มีสาระสาคัญโดยสรุปดังนี้
2.1 แบบบัตรประจาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ (ร่างข้อ 1)
กาหนดให้เป็นไปตามแบบท้ายประกาศ ซึ่งมีสาระสาคัญของบัตรประกอบด้วย
2.1.1 ด้านหน้าของบัตร มี ตราครุฑและรายละเอียดเพื่อแสดงว่าเป็น บัตรประจาตัวพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้า พ.ศ. 2561 เช่น เลขที่บัตร วันที่ออกบัตร และวันที่บัตรหมดอายุ
2.1.2 ด้านหลังของบัตร เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับตัวบุคคลซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่
เช่น รูปถ่ายของพนักงานเจ้าหน้าที่ ชื่อ ชื่อสกุล ตาแหน่ง สังกัด เลขบัตรประจาตัวประชาชน ลายมือชื่อผู้ถือ
บัตร และลายมือชื่อผู้มีอานาจออกบัตร
2.2 ผู้มีอานาจออกบัตรประจาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ (ร่างข้อ 2)
กาหนดผู้มีอานาจออกบัตรตามให้สอดคล้องกับอานาจในการประกาศตามมาตรา 81 วรรคสอง โดย
กาหนดให้ ผู้มี อ านาจแต่ง ตั้ ง พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ต ามมาตรา 5 วรรคหนึ่ ง เป็ น ผู้ มีอ านาจออกบั ต รส าหรั บ
ข้าราชการในสังกัดของตน โดยในส่วนนี้จะแตกต่างเฉพาะกรณีของผู้มีอานาจออกบัตรประจาตัวพนักงาน
เจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นข้าราชการในสังกัดสานักงานทรัพยากรน้าแห่ง ชาติที่นายกรั ฐมนตรีใช้อานาจแต่ง ตั้ง เป็ น
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 5 วรรคหนึ่ง แล้ว ร่างข้อ 2 (2) ของร่างประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อ ง
กาหนดแบบบัตรประจาตั วพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญ ญัติทรัพยากรน้า พ.ศ. 2561 จะกาหนดให้
เลขาธิการสานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติเป็นผู้มีอานาจออกบัตรประจาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่นั้น ทั้งนี้ เพื่อให้
เกิดความคล่องตัวในทางปฏิบัติยิ่งขึ้น
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2.3 คาขอมีบัตรประจาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่และเอกสารประกอบคาขอ (ร่างข้อ 3)
กาหนดให้ คาขอมีบั ตรประจ าตัว พนัก งานเจ้า หน้าที่ เป็น ไปตามแบบที่ กาหนดท้ ายประกาศ โดยมี
เอกสารประกอบคาขอได้ แก่ รูป ถ่ ายซึ่ ง ถ่ า ยไว้ ไ ม่ เ กิ นหกเดื อ นก่ อ นวั น ยื่น ค าขอมีบั ต รประจ าตัว พนัก งาน
เจ้าหน้าที่ ขนาด 2.5 x 3.0 เซนติเมตร ครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาสีเข้ม แต่งเครื่องแบบปกติขาว
หรือเครื่องแบบปฏิบัติราชการจานวนสองรูป และสาเนาบัตรประจาตัวเจ้าหน้า ที่ของรัฐที่รับรองสาเนาถูกต้อง
ยื่นต่อผู้มีอานาจออกบัตรประจาตัว
2.4 อายุของบัตรประจาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ (ร่างข้อ 4)
กาหนดให้มีอายุห้าปีนับแต่วนที่ออกบัตร
2.5 วันใช้บังคับ (ร่างข้อ 5)
ก าหนดวั น ใช้ บั ง คั บ ให้ ชั ด เจนและสอดคล้ อ งกั บ เงื่ อ นไขที่ ก าหนดไว้ ใ นมาตรา 5 วรรคสาม แห่ ง
พระราชบัญญัติทรัพยากรน้าฯ ที่กาหนดให้ประกาศนั้นเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
2.6 เอกสารแนบท้ายประกาศ
ประกอบด้วย
2.6.1 แบบบัตรประจาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่
2.6.2 แบบคาขอมีบัตรประจาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้า พ.ศ. 2561
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บทที่ 2
แบบของประกำศ
ในบทนี้ คณะที่ปรึกษาได้จัดทาแบบของประกาศ และหลักเกณฑ์ วิธีการ ซึ่งได้รับฟังความเห็นจาก
ผู้ที่เกี่ยวข้อง และได้ปรับ แบบของประกาศ และหลักเกณฑ์ วิธีการ ที่ได้จากการประชุมรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน พร้อมทั้งบันทึกวิเคราะห์สรุปขอบเขตเนื้อหาสาระของแบบของประกาศ และหลักเกณฑ์
วิธีการ เพื่อประกอบการนาเสนอตามมาตรา 57 และมาตรา 58 จานวน 2 มาตรา ดังนี้
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1. ร่างประกาศคณะกรรมการลุ่มน้า เรื่อง กาหนดเขตภาวะน้าแล้ง กิจการและปริมาณน้า
ที่กิจการนั้นสามารถใช้ได้ (มาตรา 57 วรรคหนึ่ง)
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ร่าง
ประกาศคณะกรรมการลุ่มน้า
เรื่อง กาหนดเขตภาวะน้าแล้ง กิจการและปริมาณน้าที่กิจการนั้นสามารถใช้ได้
พ.ศ. ....
โดยที่คณะกรรมการลุ่มน้า... พิจารณาแล้วเห็นว่าปริมาณน้า ปริมาณการไหลของน้าหรือระดับน้า
ลดลงอย่างต่อเนื่ องในเขตพื้นที่... ของลุ่มน้า... จนอาจก่อให้ เกิดผลกระทบต่อการดารงชีวิตของประชาชน
ในพื้นที่ ประกอบกับมีข้อมูลเพียงพอที่ชี้ได้ว่าจะเกิดภาวะน้าแล้ง จึงจาเป็นต้องกาหนดเขตภาวะน้าแล้ง และ
กิจการที่สามารถใช้น้าได้ในปริมาณที่เห็นสมควร เพื่อให้ ผู้ใช้น้าในกิจการประเภทต่างๆ ได้ใช้น้าในภาวะน้าแล้ง
อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติทรัพยากรน้า พ.ศ. ๒๕๖๑
คณะกรรมการลุ่มน้าโดยความเห็นชอบของนายกรัฐมนตรี ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้เขตพื้นที่ในท้องที่ตาบล... ตาบล... อาเภอ... ตาบล... ตาบล... อาเภอ ... จังหวัด ... และ
ตาบล... อาเภอ... จังหวัด... ภายในลุ่มน้า... เป็นพื้นที่ที่กาหนดให้เป็นเขตภาวะน้าแล้ง
ข้อ ๒ ในพื้นที่ที่กาหนดให้เป็นเขตภาวะน้าแล้งตามประกาศนี้ ให้ กิจการดังต่อไปนี้เป็นกิจการที่
เห็นสมควรจากัดปริมาณการใช้น้า เพื่อให้การใช้น้าในช่วงที่เกิดภาวะน้าแล้งเป็นไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า
มากที่สุด
(๑) เกษตรกรรม ในกรณีดังต่อไปนี้
(ก) การปลู ก พื ช ไร่ ห รื อ การท าไร่ ประเภท... (คณะกรรมการลุ่ ม น้ าสามารถก าหนด
รายละเอีย ดได้เองตามข้อเท็จ จริงที่ เกิดขึ้นในพื้ นที่ แต่ห ากไม่ อาจจากัดปริมาณการใช้น้ าส าหรับ กิจกรรม
ประเภทนี้ได้ ก็ไม่จาเป็นต้องกาหนดกรณีนี้)
(ข) การปลู กพื ช สวนหรือ การท าสวน ประเภท... (คณะกรรมการลุ่ ม น้าสามารถกาหนด
รายละเอีย ดได้เองตามข้อเท็จ จริงที่ เกิดขึ้นในพื้ นที่ แต่ห ากไม่ อาจจากัดปริมาณการใช้น้ าส าหรับ กิจกรรม
ประเภทนี้ได้ ก็ไม่จาเป็นต้องกาหนดกรณีนี้)
(ค) การปลูกไม้ผลหรือไม้ยืนต้น ประเภท... ที่ต้องใช้น้าในปริมาณมากหรือต้องใช้น้าในการ
เพาะปลูกต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน (คณะกรรมการลุ่มน้าสามารถกาหนดรายละเอียดได้เองตามข้อเท็จจริง
ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ เช่น การปลูกลาไยในภาคเหนือตอนบน การทาสวนทุเรียน การทาสวนส้ม ฯลฯ ซึ่งต้องใช้น้า
ในปริมาณมากหรือต้องใช้น้าในการเพาะปลูกต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน แต่หากไม่อาจจากัดปริมาณการใช้น้า
เพื่อการปลูกไม้ผลหรือไม้ยืนต้นดังกล่าวได้ ก็ไม่จาเป็นต้องกาหนดกรณีนี้)
(ง) การปศุสัตว์ ประเภท...
(จ) การประมงหรือการเลี้ยงสัตว์น้าที่ก่อให้เกิดมลพิษต่อแหล่งน้าสาธารณะ
(ฉ) .............................................
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(๒) อุตสาหกรรม ในกรณีดังต่อไปนี้
(ก) การประกอบกิจการโรงงาน ประเภท... (สาหรับกิจการโรงงานที่อาจถูกจากัดปริมาณ
การใช้ น้ าได้ โ ดยไม่ ท าให้ เกิ ด ความเสี ย หายแก่ กิ จ การจนเกิ น สมควร) เว้ น แต่ เป็ น การใช้ น้ าเพื่ อ หล่ อ เลี้ ย ง
เครื่องจักรกลหรือระบบปฏิบัติการของโรงงานเท่าที่จาเป็นเพื่อให้กิจการสามารถดาเนินการต่อไปได้
(ข) กิจการโรงไฟฟ้า (หากสามารถจากัดปริมาณการใช้น้าได้โดยไม่ทาให้เกิดความเสียหาย
แก่กิจการ) เว้น แต่ เป็ นการใช้น้าเพื่อหล่อเลี้ยงเครื่องจักรกลหรือระบบปฏิบัติการของโรงไฟฟ้าเท่าที่จาเป็น
เพื่อให้กิจการสามารถดาเนินการต่อไปได้
(ค) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เช่น กิจการโรงแรม (ที่อาจมีการใช้น้ามากเกินความจาเป็น
เมื่อเทียบกับปริมาณผู้เข้าพัก โดยอาจระบุขนาดของโรงแรมด้วยว่าเป็นโรงแรมที่มีห้องพักตั้งแต่กี่ห้องขึ้นไป)
เช่น จ ากัดปริมาณการใช้น้ าโดยคานวณอัตราส่ ว นการใช้น้ าในแต่ล ะวันต่อปริมาณผู้ เข้าพัก หรืออาจระบุ
ประเภทกิจกรรมที่ถูกจากัดปริมาณการใช้น้าในโรงแรมได้ เช่น จากัดปริมาณการใช้น้าสาหรับการให้บริการ
สระว่ายน้า หากสามารถจากัดปริมาณการใช้น้าได้โดยไม่กระทบต่อกิจการจนเกินสมควร
(ง) อุตสาหกรรมในครัวเรือน (หากมีการดาเนินกิจกรรมที่ต้องใช้น้ามาก)
(จ) ..............................................
(๓) พาณิชยกรรม ในกรณีดังต่อไปนี้
(ก) ผู้ประกอบพาณิชยกรรมด้านการค้า ซึ่งอาจถูกจากัดปริมาณการใช้น้าได้โดยไม่ทาให้เกิด
ความเสียหายแก่กิจการจนเกินสมควร เช่น การจากัดปริมาณการใช้น้าของห้างสรรพสินค้าหรือศูนย์การค้า
(ข) ผู้ประกอบพาณิชยกรรมด้านการบริการ ซึ่งอาจถูกจากัดปริมาณการใช้น้าได้โดยไม่ทาให้
เกิดความเสียหายแก่กิจการจนเกินสมควร เช่น กิจการสนามกอล์ฟ การให้บริการสระว่ายน้า การให้บริการล้าง
รถ การให้บริการสระผม
(ค) .............................................
(๔) การท่องเที่ยว ในกรณีดังต่อไปนี้
(ก) การให้บริการที่พักอาศัยเป็นการชั่วคราวที่มิใช่กิจการโรงแรม เช่น เกสเฮ้าส์ โฮมสเตย์ ที่อาจ
มีการใช้น้ามากเกินความจาเป็นเมื่อเทียบกับปริมาณผู้เข้าพัก
(ข) สถานที่ให้บริการอาบน้าหรือโรงอาบน้าที่อาจมีการใช้น้ามากเกินความจาเป็นเมื่อเทียบ
กับปริมาณผู้เข้าใช้บริการ เช่น การให้บริการอาบน้าจืดตามชายหาด สถานบริการอาบอบนวด (หากสามารถ
จากัดปริมาณการใช้น้าได้)
(ค) การจัดกิจกรรมทางน้าเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เช่น การแข่งขันกีฬาทางน้า การจัด
กิจกรรมสวนน้า การจัดให้มีการละเล่นทางน้า ล่องแก่ง ฯลฯ ซึ่งอาจก่อให้เกิดมลพิษต่อแหล่งน้าสาธารณะหรือ
ต้องสูญเสียน้า
(ง) ......................................
(๕) คมนาคม ในกรณีดังต่อไปนี้
(ก) การใช้น้าเพื่อการคมนาคมที่อาจสูญเสียน้าเกินกว่าจาเป็น เช่น การเพิ่มปริมาณน้าใน
แหล่งน้าเพื่อใช้สาหรับเป็นทางสัญจร
(ข) การใช้น้าเพื่อการคมนาคมที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพของน้า เช่น การใช้เรือยนต์
สัญจรทางน้าอันอาจก่อให้เกิดมลพิษต่อแหล่งน้าสาธารณะ
(ค) .................................................
โครงกำรจ้ำงที่ปรึกษำจัดท้ำร่ำงกฎหมำยล้ำดับรอง
(เฉพาะมาตราเร่งด่วน)
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(๖) กิจการอื่นหรือการดารงชีวิตประจาวัน ในกรณีดังต่อไปนี้
(ก) การล้างถนน เว้นแต่เพื่อความปลอดภัยในการสัญจร
(ข) การรดน้าต้นไม้ (หากสามารถจากัดปริมาณการใช้น้าได้)
(ค) การล้างรถ (หากสามารถจากัดปริมาณการใช้น้าได้)
(ง) .................................................
ข้อ ๓ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่... เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง
ประกาศ ณ วันที่

พ.ศ. ....

ประธานกรรมการลุ่มน้า...

โครงกำรจ้ำงที่ปรึกษำจัดท้ำร่ำงกฎหมำยล้ำดับรอง
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บันทึกวิเครำะห์สรุป
สำระส้ำคัญของร่ำงประกำศคณะกรรมกำรลุ่มน้ำ...
เรื่อง ก้ำหนดเขตภำวะน้ำแล้ง กิจกำรและปริมำณน้ำที่กิจกำรนันสำมำรถใช้ได้
พ.ศ. ....
1. เหตุผลและควำมจ้ำเป็นในกำรเสนอร่ำงประกำศ
โดยที่ประเทศไทยเป็นประเทศกาลังพัฒนาที่ จาเป็นต้องพึ่งพากิจกรรมทางเศรษฐกิจหลายด้าน ไม่ว่า
จะเป็นด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การท่องเที่ยว ตลอดจนการคมนาคม ซึ่งทรัพยากรน้าเป็น
ปัจจัยสาคัญต่อการดารงชีวิตของประชาชน และนามาใช้หล่อเลี้ยงกิจกรรมเหล่านั้นให้เจริญเติบโต อย่างไรก็ตาม
ปริมาณน้าในแต่ละเขตพื้นที่ไม่ได้มีปริมาณคงที่เสมอไป ในบางเขตพื้นที่ลุ่มน้า ปริมาณน้าได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง
จนอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดารงชีวิต และกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประชาชน ประกอบกับมีข้อมูล
เพียงพอที่จะชี้ได้ว่าจะเกิดภาวะน้าแล้งในเขตพื้นที่ดังกล่าว ดังนั้น โดยอาศัยอานาจตาม มาตรา 57 วรรคหนึ่ง
พระราชบัญญัติทรัพยากรน้าแห่งชาติ พ.ศ. 2561 คณะกรรมการลุ่มน้าซึ่งรับผิดชอบเขตพื้นที่ที่ปริมาณน้าลดน้อยลง
อย่างต่อเนื่อง สามารถพิจารณากาหนดเขตภาวะน้าแล้งในพื้นที่เช่นว่านั้น และกาหนดกิจการที่ประชาชนจะ
สามารถใช้น้าได้ในปริมาณที่เห็นสมควรเพื่อให้เกิดการใช้น้าในเขตภาวะน้าแล้งอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
2. สำระส้ำคัญของร่ำงประกำศ
2.1 ขอบเขตการใช้บังคับของกฎหมาย
ใช้บังคับในเขตพื้นที่ ตาบล อาเภอ จังหวัด ภายในลุ่มน้าซึ่งเป็นพื้นที่ที่กาหนดให้เป็นเขตภาวะน้าแล้ง
2.2 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการลุ่ มน้ าซึ่งรั บผิดชอบในเขตพื้ นที่ ของตนเอง ที่ ปริมาณน้าได้ล ดลงอย่างต่อเนื่องจนอาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดารงชีวิต มีอานาจประกาศเขตภาวะน้าแล้งโดยความเห็นชอบของนายกรัฐมนตรี
๒.๓ ประเภทกิจการที่เห็นสมควรจากัดปริมาณการใช้น้า
คณะกรรมการลุ่มน้ามีอานาจกาหนดรายละเอียดประเภทกิจการได้เอง โดยคานึงถึงความเหมาะสมและ
ข้อ เท็ จ จริ งที่ เกิ ด ขึ้น ในพื้ น ที่ อย่ างไรก็ ดี รายละเอี ย ดดั งต่ อ ไปนี้ เป็ น เพี ย งตั ว อย่ างกิ จ การหรือ กิ จกรรมซึ่ ง
คณะกรรมการลุ่มน้าเห็นอาจเห็นสมควรจากัดปริมาณการใช้น้าเท่านั้น
2.3.1 เกษตรกรรม ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) การปลูกพืชไร่หรือการทาไร่ ประเภท... (คณะกรรมการลุ่มน้าสามารถกาหนดรายละเอียด
ได้เองตามข้อเท็จ จริงที่ เกิดขึ้น ในพื้น ที่ แต่ห ากไม่อาจจากัดปริมาณการใช้น้ าสาหรับกิจกรรมประเภทนี้ได้
ก็ไม่จาเป็นต้องกาหนดกรณีนี้)
(2) การปลู ก พื ช สวนหรื อ การท าสวน ประเภท... (คณะกรรมการลุ่ มน้ าสามารถก าหนด
รายละเอีย ดได้เองตามข้อเท็จ จริงที่ เกิดขึ้นในพื้ นที่ แต่ห ากไม่ อาจจากัดปริมาณการใช้น้ าส าหรับ กิจกรรม
ประเภทนี้ได้ ก็ไม่จาเป็นต้องกาหนดกรณีนี้)

โครงกำรจ้ำงที่ปรึกษำจัดท้ำร่ำงกฎหมำยล้ำดับรอง
(เฉพาะมาตราเร่งด่วน)
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(3) การปลู ก ไม้ ผ ลหรื อ ไม้ ยื น ต้ น ประเภท... ที่ ต้ อ งใช้ น้ าในปริ ม าณมากหรื อ ต้ อ งใช้ น้ า
ในการเพาะปลู กต่อเนื่ องเป็ น ระยะเวลานาน (คณะกรรมการลุ่มน้าสามารถกาหนดรายละเอียดได้เองตาม
ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ เช่น การปลูกลาไยในภาคเหนือตอนบน การทาสวนทุเรียน การทาสวนส้ม ฯลฯ ซึ่ง
ต้องใช้น้าในปริมาณมากหรือต้องใช้น้าในการเพาะปลูกต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน แต่หากไม่อาจจากั ดปริมาณ
การใช้น้าเพื่อการปลูกไม้ผลหรือไม้ยืนต้นดังกล่าวได้ ก็ไม่จาเป็นต้องกาหนดกรณีนี้)
(4) การปศุสัตว์ ประเภท...
(5) การประมงหรือการเลี้ยงสัตว์น้าที่ก่อให้เกิดมลพิษต่อแหล่งน้าสาธารณะ
(6) .............................................
2.3.2 อุตสาหกรรม ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) การประกอบกิจการโรงงาน ประเภท... (สาหรับกิจการโรงงานที่อาจถูกจากัดปริมาณการใช้น้าได้
โดยไม่ทาให้เกิดความเสียหายแก่กิจการจนเกินสมควร) เว้นแต่เป็นการใช้น้าเพื่อหล่อเลี้ยงเครื่องจักรกลหรือ
ระบบปฏิบัติการของโรงงานเท่าที่จาเป็นเพื่อให้กิจการสามารถดาเนินการต่อไปได้
(2) กิจการโรงไฟฟ้า (หากสามารถจากัดปริมาณการใช้น้าได้โดยไม่ทาให้เกิดความเสี ยหายแก่
กิจการ) เว้นแต่เป็นการใช้น้าเพื่อหล่อเลี้ยงเครื่องจักรกลหรือระบบปฏิบัติการของโรงไฟฟ้าเท่าที่จาเป็นเพื่อให้
กิจการสามารถดาเนินการต่อไปได้
(3) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เช่น กิจการโรงแรม (ที่อาจมีการใช้น้ามากเกินความจาเป็นเมื่อเทียบกับ
ปริมาณผู้เข้าพัก โดยอาจระบุขนาดของโรงแรมด้วยว่าเป็นโรงแรมที่มีห้องพักตั้งแต่กี่ห้องขึ้นไป) เช่น จากัด
ปริมาณการใช้น้าโดยคานวณอัตราส่วนการใช้น้าในแต่ละวันต่อปริมาณผู้เข้า พัก หรืออาจระบุประเภทกิจกรรม
ที่ถูกจากัดปริมาณการใช้น้าในโรงแรมได้ เช่น จากัดปริมาณการใช้น้าสาหรับการให้บริการสระว่ายน้า หาก
สามารถจากัดปริมาณการใช้น้าได้โดยไม่กระทบต่อกิจการจนเกินสมควร
(4) อุตสาหกรรมในครัวเรือน (หากมีการดาเนินกิจกรรมที่ต้องใช้น้ามาก)
(5) ..............................................
2.3.3 พาณิชยกรรม ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) ผู้ประกอบพาณิชยกรรมด้านการค้า ซึ่งอาจถูกจากัดปริมาณการใช้น้าได้โดยไม่ทาให้ เกิดความ
เสียหายแก่กิจการจนเกินสมควร เช่น การจากัดปริมาณการใช้น้าของห้างสรรพสินค้าหรือศูนย์การค้า
(2) ผู้ประกอบพาณิชยกรรมด้านการบริการ ซึ่งอาจถูกจากัดปริมาณการใช้น้าได้โดยไม่ทาให้เกิด
ความเสียหายแก่กิจการจนเกินสมควร เช่น กิจการสนามกอล์ฟ การให้บริการสระว่ายน้า การให้บริการล้างรถ
การให้บริการสระผม
(3) .............................................
2.3.4 การท่องเที่ยว ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) การให้บริการที่พักอาศัยเป็นการชั่วคราวที่มิใช่กิจการโรงแรม เช่น เกสเฮ้าส์ โฮมสเตย์ ที่อาจมี
การใช้น้ามากเกินความจาเป็นเมื่อเทียบกับปริมาณผู้เข้าพัก
(2) สถานที่ให้บริการอาบน้าหรือโรงอาบน้าที่อาจมีการใช้ น้ามากเกินความจาเป็นเมื่อเทียบกับ
ปริมาณผู้เข้าใช้บริการ เช่น การให้บริการอาบน้าจืดตามชายหาด สถานบริการอาบอบนวด (หากสามารถจากัด
ปริมาณการใช้น้าได้)

โครงกำรจ้ำงที่ปรึกษำจัดท้ำร่ำงกฎหมำยล้ำดับรอง
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(3) การจัดกิจกรรมทางน้าเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เช่น การแข่งขันกีฬาทางน้า การจัดกิจกรรม
สวนน้า การจัดให้มี การละเล่นทางน้า ล่องแก่ง ฯลฯ ซึ่งอาจก่อให้เกิดมลพิษต่อแหล่งน้าสาธารณะหรือต้อง
สูญเสียน้า
(4) ......................................
2.3.5 คมนาคม ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) การใช้น้าเพื่อการคมนาคมที่อาจสูญเสียน้าเกินกว่าจาเป็น เช่น การเพิ่มปริมาณน้าในแหล่งน้า
เพื่อใช้สาหรับเป็นทางสัญจร
(2) การใช้น้าเพื่อการคมนาคมที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพของน้า เช่น การใช้เรือยนต์สัญจรทางน้า
อันอาจก่อให้เกิดมลพิษต่อแหล่งน้าสาธารณะ
(3) .................................................
2.3.6 กิจการอื่นหรือการดารงชีวิตประจาวัน ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) การล้างถนน เว้นแต่เพื่อความปลอดภัยในการสัญจร
(2) การรดน้าต้นไม้ (หากสามารถจากัดปริมาณการใช้น้าได้)
(3) การล้างรถ (หากสามารถจากัดปริมาณการใช้น้าได้)
(4) .................................................

โครงกำรจ้ำงที่ปรึกษำจัดท้ำร่ำงกฎหมำยล้ำดับรอง
(เฉพาะมาตราเร่งด่วน)
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2. ร่างประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กาหนดเขตภาวะน้าแล้งอย่างรุนแรง วิธีการใช้น้า
วิธีการแบ่งปันน้า และมาตรการอื่นใดที่จาเป็นใช้บังคับเพื่อแก้ไขและบรรเทาภาวะน้าแล้งอย่างรุนแรง
(มาตรา 58 วรรคหนึ่ง)

โครงกำรจ้ำงที่ปรึกษำจัดท้ำร่ำงกฎหมำยล้ำดับรอง
(เฉพาะมาตราเร่งด่วน)
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ร่าง
ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง กาหนดเขตภาวะน้าแล้งอย่างรุนแรง วิธีการใช้น้า
วิธีการแบ่งปันน้า และมาตรการอื่นใดที่จาเป็นใช้บังคับ
เพื่อแก้ไขและบรรเทาภาวะน้าแล้งอย่างรุนแรง
พ.ศ. ....
โดยที่ได้เกิดภาวะน้าแล้งในเขตพื้นที่... ของลุ่มน้า... และภาวะดังกล่าวยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
จนอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจหรือการดารงชีวิตของประชาชนในพื้นที่ นายกรัฐมนตรีจึงจาเป็นต้อง
กาหนดเขตภาวะน้าแล้งอย่างรุนแรง กาหนดวิธีการใช้น้าเพื่อลดปริมาณการใช้หรือห้ามการใช้น้าบางประเภท
เกินกว่าจาเป็นแก่การอุปโภคบริโภค และวิธีการแบ่งปันน้า รวมถึงมาตรการอื่นใดที่จาเป็นขึ้ นใช้บังคับ เพื่อ
บริหารจัดการทรัพยากรน้าในกิจการด้านต่างๆ อันเป็นการแก้ไขและบรรเทาภาวะน้าแล้งอย่างรุนแรง เพื่อให้
ผ่านพ้นสถานการณ์ดังกล่าว
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๕๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติทรัพยากรน้า
พ.ศ. ๒๕๖๑ นายกรัฐมนตรีออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้เขตพื้นที่ในท้องที่ตาบล... ตาบล... อาเภอ... ตาบล... ตาบล... อาเภอ ... จังหวัด ... และ
ตาบล... อาเภอ... จังหวัด... ภายในลุ่มน้า... เป็นพื้นที่ที่กาหนดให้เป็นเขตภาวะน้าแล้งอย่างรุนแรง
ข้อ ๒ ในพื้นที่ที่กาหนดให้เป็นเขตภาวะน้าแล้งอย่างรุนแรงตามประกาศนี้ ให้กิจการดังต่อไปนี้เป็น
กิจการที่เห็นสมควรกาหนดวิธีการใช้น้าเพื่อลดปริมาณการใช้น้าหรือห้ามการใช้น้าบางประเภทเกินกว่าจาเป็น
แก่การอุปโภคบริโภค เพื่อให้การบริหารทรัพยากรน้าในช่วงที่เกิดภาวะน้าแล้งอย่างรุนแรงเกิดประโยชน์แก่
ส่วนรวมสูงสุด ดังนี้
(๑) เกษตรกรรม ในกรณีดังต่อไปนี้
(ก) ห้ ามปลู กข้าว หรือห้ ามปลูกพืช ไร่ห รือทาไร่ ประเภท... (ระบุรายละเอียดได้เองตาม
ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ แต่หากไม่อาจห้ามปลูกข้าว หรือห้ามปลูกพืชไร่หรือทาไร่ได้ ก็ไม่จาเป็นต้องกาหนด
กรณี นี้ ) เว้น แต่ เป็ น การด าเนิ น การต่ อ เนื่ อ งจากที่ ได้ ด าเนิ น การไปแล้ ว ให้ จ ากัด ปริม าณการใช้ น้ าได้ต ามที่
เห็นสมควร
(ข) ห้ามปลูกพืชสวนหรือทาสวน ประเภท... หรือให้จากัดการใช้น้าต่อการปลูกพืชสวนหรือ
ทาสวนที่ต้องใช้น้าในปริมาณมากหรือต้องใช้น้าในการเพาะปลูกต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน (ระบุรายละเอี ยด
ได้เองตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ แต่หากไม่อาจห้ามปลูกพืชสวนหรือทาสวนได้ ก็ไม่ จาเป็นต้องกาหนด
กรณี นี้ ) เว้ น แต่ เป็ น การด าเนิ น การต่ อเนื่ องจากที่ ได้ ด าเนิ นการไปแล้ ว ให้ จ ากั ดปริ ม าณการใช้ น้ าได้ ต ามที่
เห็นสมควร
(ค) ห้ามปลูกไม้ผลหรือไม้ยืนต้น ประเภท... หรื อให้จากัดการใช้น้าต่อการปลูกไม้ผลหรือ
ไม้ยืนต้นที่ต้องใช้น้าในปริมาณมากหรือต้องใช้น้าในการเพาะปลูกต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน (ระบุรายละเอียดได้
เองตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ เช่น การปลูกลาไยในภาคเหนือตอนบน การทาสวนทุเรียน การทาสวนส้ม ฯลฯ
โครงกำรจ้ำงที่ปรึกษำจัดท้ำร่ำงกฎหมำยล้ำดับรอง
(เฉพาะมาตราเร่งด่วน)
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แต่หากไม่อาจห้ามปลูกไม้ผลหรือไม้ยืนต้นได้ ก็ไม่จาต้องกาหนดกรณีนี้) เว้นแต่เป็นการดาเนินการต่อเนื่องจาก
ที่ได้ดาเนินการไปแล้วให้จากัดปริมาณการใช้น้าได้ตามที่เห็นสมควร
(ง) ห้ามใช้น้าเพื่อการปศุสัตว์ เว้นแต่เพื่อการดารงชีพของสัตว์
(จ) ห้ามทาการประมงหรือเลี้ยงสัตว์น้าที่ก่อให้เกิดมลพิษต่อแหล่งน้าสาธารณะ
(ฉ) .......................................................
(๒) อุตสาหกรรม ในกรณีดังต่อไปนี้
(ก) ให้การประกอบกิจการโรงงาน ประเภท... ลดการใช้น้าหรือจากัดปริมาณการใช้น้าลง
จากการประกอบกิจการตามปกติ (หากสามารถจากัดปริมาณการใช้น้าได้โดยไม่ทาให้เกิดความเสียหายแก่
กิจการจนเกินสมควร) เว้นแต่เพื่อหล่อเลี้ยงเครื่องจักรกลหรือระบบปฏิบัติการของโรงงานเท่าที่จาเป็นเพื่อให้
กิจการสามารถดาเนินการต่อไปได้
(ข) ให้กิจการโรงไฟฟ้าลดการใช้น้าหรือจากัดปริมาณการใช้น้าลงจากการประกอบกิ จการ
ตามปกติ (หากสามารถจากัดปริมาณการใช้น้าได้โดยไม่ทาให้เกิดความเสียหายแก่กิจการ) เว้นแต่เพื่อหล่อเลี้ยง
เครื่องจักรกลหรือระบบปฏิบัติการของโรงไฟฟ้าเท่าที่จาเป็นเพื่อให้กิจการสามารถดาเนินการต่อไปได้
(ค) ให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เช่น กิจการโรงแรม ลดการใช้น้าหรือจากัดปริมาณการใช้น้า
ลงจากการประกอบกิจการตามปกติ หรือจากัดการให้บริการแก่ผู้พักหรือหยุดประกอบกิจการไว้ชั่วคราว
(ง) ให้ อุตสาหกรรมในครัวเรือน ลดการใช้น้าหรือจากัดปริมาณการใช้น้าลงจากการประกอบ
กิจการตามปกติ (หากมีการดาเนินกิจกรรมที่ต้องใช้น้ามาก)
(จ) .............................................
(๓) พาณิชยกรรม ในกรณีดังต่อไปนี้
(ก) ให้ ผู้ ป ระกอบพาณิ ช ยกรรมด้ า นการค้ า ลดการใช้ น้ าหรื อ จ ากั ด ปริ ม าณการใช้ น้ า
ลงจากการประกอบกิจการตามปกติ หรือห้ามใช้น้าสาหรับกิจกรรมบางประเภทโดยไม่ทาให้เกิดความเสียหาย
แก่กิจการจนเกินสมควร เช่น การจากัดปริมาณการใช้น้าของห้างสรรพสินค้าหรือศูนย์การค้า หรือห้ามใช้น้า
หรือจากัดปริมาณการใช้น้าสาหรับกิจกรรมส่งเสริมการขายบางอย่างตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผู้ประกอบพาณิชยกรรมด้านการบริการ ลดการใช้น้าหรือจากัดปริมาณการใช้น้าลง
จากการประกอบกิจการตามปกติ หรือห้ามใช้น้าสาหรับกิจกรรมบางประเภทโดยไม่ทาให้เกิดความเสียหายแก่
กิจการจนเกินสมควร เช่น ให้กิจการสนามกอล์ฟจากัดการให้บริการหรือหยุดประกอบกิจ การไว้ชั่วคราวให้
กิจการให้บริการล้างรถหรือกิจการให้บริการสระผมจากัดการให้บริการหรือหยุดประกอบกิจการไว้ชั่วคราว
(ค) .............................................
(๔) การท่องเที่ยว ในกรณีดังต่อไปนี้
(ก) การให้บริการที่พักอาศัยเป็นการชั่วคราวที่มิใช่กิจการโรงแรม เช่น เกสเฮ้าส์ โฮมสเตย์ ให้
จากัดจานวนผู้เข้าพักหรือจากัดปริมาณการใช้น้าหรือหยุดประกอบกิจการไว้ชั่วคราว เพื่อลดปริมาณการใช้น้า
ที่เกินกว่าจาเป็น
(ข) สถานที่ให้บ ริการอาบน้าหรือโรงอาบน้า (เช่น การให้ บริการอาบน้าจืดตามชายหาด
สถานบริการอาบอบนวด) ให้จากัดการให้บริการแก่ลูกค้าหรือจากัดปริมาณการใช้น้าหรือหยุดประกอบกิจการ
ไว้ชั่วคราว เพื่อลดปริมาณการใช้น้าที่เกินกว่าจาเป็น
(ค) ให้ลดหรืองดการจัดกิจกรรมทางน้าเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นการชั่วคราว เช่น การ
แข่งขันกีฬาทางน้า การจัดกิจกรรมสวนน้า การจัดให้มีการละเล่นทางน้า ล่องแก่ง ฯลฯ ซึ่งอาจก่อให้เกิดมลพิษ
ต่อแหล่งน้าสาธารณะหรือต้องสูญเสียน้า
โครงกำรจ้ำงที่ปรึกษำจัดท้ำร่ำงกฎหมำยล้ำดับรอง
(เฉพาะมาตราเร่งด่วน)
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(ง) ......................................
(๕) คมนาคม ในกรณีดังต่อไปนี้
(ก) ห้ามใช้น้าเพื่อการคมนาคมที่อาจสูญเสียน้าเกินกว่าจาเป็น เช่น การเพิ่มปริมาณน้าใน
แหล่งน้าเพื่อใช้สาหรับเป็นทางสัญจร
(ข) ห้ามใช้น้าเพื่อการคมนาคมที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพของน้า เช่น การใช้เรือยนต์
สัญจรทางน้าซึ่งอาจก่อให้เกิดมลพิษต่อแหล่งน้าสาธารณะ
(ค) .................................................
(๖) กิจการอื่นหรือการดารงชีวิตประจาวัน ในกรณีดังต่อไปนี้
(ก) ห้ามล้างถนน เว้นแต่เพื่อความปลอดภัยในการสัญจร
(ข) ห้ามรดน้าต้นไม้ เว้นแต่จาเป็นต้องกระทาเพื่อมิให้ต้นไม้แห้งตาย
(ค) ห้ามล้างรถ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการลุ่มน้า... เป็นรายกรณี
(ง) .................................................
ข้อ ๓ ให้คณะกรรมการลุ่มน้า... พิจารณาดาเนินการเพื่อให้มีการแบ่งปันน้าจากลุ่มน้าสาขา ภายใน
เขตลุ่มน้า... ที่อยู่นอกพื้นที่ที่กาหนดให้เป็นเขตภาวะน้าแล้งอย่างรุนแรงตามประกาศนี้มาเพื่อแก้ไขและบรรเทา
ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวได้ ตามที่เห็นสมควร โดยต้องให้เหตุผลและข้อมูลประกอบการ
ดาเนินการดังกล่าวด้วย เพื่อลดความขัดแย้งของประชาชนภายในเขตลุ่มน้า โดยน้าที่ได้รับแบ่งปันมานั้นให้
จัดสรรเพื่อตอบสนองต่อการอุปโภคบริโภคก่อน น้าในส่วนที่เหลือถ้าหากมี ให้จัดสรรเพื่อการรักษาระบบนิเวศ
และการฟื้นฟูแหล่งน้าธรรมชาติ หรือเพื่อการอื่นต่อไป
ข้อ ๔ เพื่อแก้ไขและบรรเทาภาวะน้าแล้งอย่ างรุนแรงในพื้นที่ที่กาหนดให้เป็นเขตภาวะน้าแล้ง
อย่างรุนแรงตามประกาศนี้ ให้คณะกรรมการลุ่มน้า... มีอานาจพิจารณากาหนดมาตรการอย่างหนึ่งอย่างใด
เท่าที่จาเป็นดังต่อไปนี้ เพื่อใช้บังคับได้
(๑) ให้มีการควบคุมคุณภาพน้าในพื้นที่เพื่อให้สามารถใช้อุปโภคบริโภคได้
(๒) ให้มีการสร้างระบบบาบัดน้าเพื่อให้นาน้าหมุนเวียนกลับมาใช้ได้อีก
(๓) ให้มีการนาน้าทะเลมาปรับปรุงคุณภาพให้สามารถใช้ในกิจการบางประเภทได้
(๔) ให้งดการสูบน้ามาใช้ในกิจการต่าง ๆ ที่ไม่เป็นไปตามแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้าแล้ง
(๕) ขอความร่วมมือให้งดการจัดประชุมหรือการจัดกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมงานเป็นจานวนมากใน
พื้นที่ที่กาหนดตามประกาศนี้
(๖) .................. (มาตรการอื่นเพิ่มเติม ตามที่เห็นสมควร)
ข้อ ๕ ให้คณะกรรมการลุ่มน้า... มีอานาจพิจารณากาหนดเวลาการห้ามใช้น้าในพื้นที่ที่กาหนดให้
เป็นเขตภาวะน้าแล้งอย่างรุนแรงตามประกาศนี้ได้ ตามที่เห็นสมควร
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ข้อ ๖ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่... เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง
ประกาศ ณ วันที่

พ.ศ. ....

นายกรัฐมนตรี

โครงกำรจ้ำงที่ปรึกษำจัดท้ำร่ำงกฎหมำยล้ำดับรอง
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บันทึกวิเครำะห์สรุป
สำระส้ำคัญของร่ำงประกำศส้ำนักนำยกรัฐมนตรี
เรื่อง ก้ำหนดเขตภำวะน้ำแล้งอย่ำงรุนแรง วิธีกำรใช้น้ำ
วิธีกำรแบ่งปันน้ำ และมำตรกำรอื่นใดที่จ้ำเป็นใช้บังคับ
เพื่อแก้ไขและบรรเทำภำวะน้ำแล้งอย่ำงรุนแรง
พ.ศ. ....
1. เหตุผลและควำมจ้ำเป็นในกำรเสนอร่ำงประกำศ
โดยที่ภ าวะน้ าแล้งในเขตพื้นที่ของลุ่มน้ายังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
การดารงชีวิตของประชาชนและกิจกรรมทางเศรษฐกิจในเขตพื้นที่ลุ่มน้าดังกล่าว ซึ่งมีความจาเป็นต้องกาหนด
มาตรการที่เข้มงวดมากขึ้นเพื่อลดปริมาณการใช้หรือห้ามการใช้น้าบางประเภท นอกเหนือไปจากความจาเป็น
ในการใช้เพื่ออุปโภคบริโภค ดังนั้ น โดยอาศัยอานาจตาม มาตรา 58 วรรคหนึ่ง พระราชบัญญัติทรัพยากรน้า
แห่งชาติ พ.ศ. 2561 นายกรัฐมนตรีมีอานาจประกาศกาหนดเขตภาวะน้าแล้งอย่างรุนแรงในพื้นที่นั้น รวมถึง
กาหนดมาตรการอื่นใดที่จาเป็นใช้บังคับขึ้น เพื่อบรรเทาภาวะน้าแล้งอย่างรุนแรงในเขตพื้นที่ดังกล่าว
2. สำระส้ำคัญของร่ำงประกำศ
2.1 ขอบเขตการใช้บังคับของกฎหมาย
ใช้บังคับในเขตพื้นที่ ตาบล อาเภอ จังหวัด ภายในลุ่มน้าซึ่งเป็นพื้นที่ที่กาหนดให้เป็นเขตภาวะน้าแล้ง
อย่างรุนแรง
2.2 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
นายกรัฐมนตรี มีอานาจประกาศเขตพื้ นที่ ภาวะน้ าแล้ งอย่างรุนแรง รวมถึงกาหนดวิธีการใช้น้ าเพื่ อลด
ปริมาณการใช้หรือห้ามการใช้น้าบางประเภทเกินกว่าความจาเป็นในการอุปโภคบริโภค
2.3 ประเภทกิจการที่เห็นสมควรจากัดปริมาณการใช้น้า
นายกรัฐมนตรีมีอานาจกาหนดรายละเอียดประเภทกิจการได้เอง โดยคานึงถึงความเหมาะสมและ
ข้อ เท็ จ จริ งที่ เกิ ด ขึ้น ในพื้ น ที่ อย่ างไรก็ ดี รายละเอี ย ดดั งต่ อ ไปนี้ เป็ น เพี ย งตั ว อย่ างกิ จ การหรือ กิ จกรรมซึ่ ง
นายกรัฐมนตรีอาจเห็นสมควรจากัดปริมาณการใช้น้าเท่านั้น
2.3.1 เกษตรกรรม ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) ห้ามปลูกข้าว หรือห้ามปลูกพืชไร่หรือทาไร่ ประเภท... (ระบุรายละเอียดได้เองตามข้อเท็จจริง
ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ แต่หากไม่อาจห้ามปลูกข้าว หรือห้ามปลูกพืชไร่หรือทาไร่ได้ ก็ไม่จาเป็นต้องกาหนดกรณีนี้)
เว้นแต่เป็นการดาเนินการต่อเนื่องจากที่ได้ดาเนินการไปแล้วให้จากัดปริมาณการใช้น้าได้ตามที่เห็นสมควร
(2) ห้ามปลูกพืชสวนหรือทาสวน ประเภท... หรือให้จากัดการใช้น้าต่อการปลูกพืชสวนหรือทาสวน
ที่ต้องใช้น้าในปริมาณมากหรือต้องใช้น้าในการเพาะปลูกต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน (ระบุรายละเอียดได้เอง
ตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ แต่หากไม่อาจห้ามปลูกพืชสวนหรือทาสวนได้ ก็ ไม่จาเป็นต้องกาหนดกรณีนี้)
เว้นแต่เป็นการดาเนินการต่อเนื่องจากที่ได้ดาเนินการไปแล้วให้จากัดปริมาณการใช้น้าได้ตามที่เห็นสมควร
โครงกำรจ้ำงที่ปรึกษำจัดท้ำร่ำงกฎหมำยล้ำดับรอง
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(3) ห้ามปลูกไม้ผลหรือไม้ยืนต้น ประเภท... หรือให้จากัดการใช้น้าต่อการปลูกไม้ผลหรือไม้ยืนต้นที่
ต้องใช้น้ าในปริมาณมากหรือต้องใช้น้าในการเพาะปลูกต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน (ระบุรายละเอียดได้เองตาม
ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ เช่น การปลูกลาไยในภาคเหนือตอนบน การทาสวนทุเรียน การทาสวนส้ม ฯลฯ แต่หาก
ไม่อาจห้ามปลูกไม้ผลหรือไม้ยืนต้นได้ ก็ไม่จาต้องกาหนดกรณีนี้) เว้นแต่เป็นการดาเนินการต่อเนื่อ งจากที่ได้
ดาเนินการไปแล้วให้จากัดปริมาณการใช้น้าได้ตามที่เห็นสมควร
(4) ห้ามใช้น้าเพื่อการปศุสัตว์ เว้นแต่เพื่อการดารงชีพของสัตว์
(5) ห้ามทาการประมงหรือเลี้ยงสัตว์น้าที่ก่อให้เกิดมลพิษต่อแหล่งน้าสาธารณะ
(6) .......................................................
2.3.2 อุตสาหกรรม ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) ให้การประกอบกิจการโรงงาน ประเภท... ลดการใช้น้าหรือจากัดปริมาณการใช้น้าลงจากการ
ประกอบกิจการตามปกติ (หากสามารถจากัดปริมาณการใช้น้าได้โดยไม่ทาให้เกิดความเสียหายแก่กิจการจน
เกิน สมควร) เว้น แต่เพื่อหล่อเลี้ ย งเครื่องจักรกลหรือระบบปฏิบัติการของโรงงานเท่าที่จาเป็นเพื่อให้ กิจการ
สามารถดาเนินการต่อไปได้
(2) ให้ กิ จ การโรงไฟฟ้ าลดการใช้ น้ าหรื อ จากั ด ปริ ม าณการใช้ น้ าลงจากการประกอบกิ จการ
ตามปกติ (หากสามารถจากัดปริมาณการใช้น้าได้โดยไม่ทาให้เกิดความเสียหายแก่กิจการ) เว้นแต่ เพื่อหล่อเลี้ยง
เครื่องจักรกลหรือระบบปฏิบัติการของโรงไฟฟ้าเท่าที่จาเป็นเพื่อให้กิจการสามารถดาเนินการต่อไปได้
(3) ให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เช่น กิจการโรงแรม ลดการใช้น้าหรือจากัดปริมาณการใช้น้าลง
จากการประกอบกิจการตามปกติ หรือจากัดการให้บริการแก่ผู้พักหรือหยุดประกอบกิจการไว้ชั่วคราว
(4) ให้ อุตสาหกรรมในครัวเรือน ลดการใช้น้าหรือจากัดปริมาณการใช้น้าลงจากการประกอบ
กิจการตามปกติ (หากมีการดาเนินกิจกรรมที่ต้องใช้น้ามาก)
(5) .............................................
2.3.3 พาณิชยกรรม ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) ให้ผู้ประกอบพาณิชยกรรมด้านการค้า ลดการใช้น้าหรือจากัดปริมาณการใช้น้าลงจากการ
ประกอบกิจการตามปกติ หรือห้ามใช้น้าสาหรับกิจกรรมบางประเภทโดยไม่ทาให้เกิดความเสียหายแก่กิจการ
จนเกินสมควร เช่น การจากัดปริมาณการใช้น้าของห้างสรรพสินค้าหรือศูนย์การค้า หรือห้ามใช้น้าหรือจากัด
ปริมาณการใช้น้าสาหรับกิจกรรมส่งเสริมการขายบางอย่างตามที่เห็นสมควร
(2) ให้ผู้ประกอบพาณิชยกรรมด้านการบริการ ลดการใช้น้าหรือจากัดปริมาณการใช้น้าลงจาก
การประกอบกิ จ การตามปกติ หรือ ห้ ามใช้น้ าส าหรับ กิ จกรรมบางประเภทโดยไม่ท าให้ เกิด ความเสี ย หาย
แก่กิจการจนเกินสมควร เช่น ให้กิจการสนามกอล์ฟจากัดการให้บริการหรือหยุดประกอบกิจการไว้ชั่วคราว
ให้กิจการให้บริการล้างรถหรือกิจการให้บริการสระผมจากัดการให้บริการหรือหยุดประกอบกิจการไว้ชั่วคราว
(3) .............................................
2.3.4 การท่องเที่ยว ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) การให้บริการที่พักอาศัยเป็นการชั่วคราวที่มิใช่กิจการโรงแรม เช่น เกสเฮ้าส์ โฮมสเตย์ ให้
จากัดจานวนผู้เข้าพักหรือจากัดปริมาณการใช้น้าหรือหยุดประกอบกิจการไว้ชั่วคราว เพื่อลดปริมาณการใช้น้า
ที่เกินกว่าจาเป็น
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(2) สถานที่ให้บริการอาบน้าหรื อโรงอาบน้า (เช่น การให้บริการอาบน้าจืดตามชายหาด สถาน
บริการอาบอบนวด) ให้จากัดการให้บริการแก่ลูกค้าหรือจากัดปริมาณการใช้น้าหรือหยุดประกอบกิจการไว้
ชั่วคราว เพื่อลดปริมาณการใช้น้าที่เกินกว่าจาเป็น
(3) ให้ ล ดหรื องดการจั ดกิจกรรมทางน้าเพื่อส่ งเสริมการท่ องเที่ยวเป็ นการชั่วคราว เช่น การ
แข่งขันกีฬาทางน้า การจัดกิจกรรมสวนน้า การจัดให้มีการละเล่นทางน้า ล่องแก่ง ฯลฯ ซึ่งอาจก่อให้เกิดมลพิษ
ต่อแหล่งน้าสาธารณะหรือต้องสูญเสียน้า
(4) ......................................
2.3.5 คมนาคม ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) ห้ามใช้น้าเพื่อการคมนาคมที่อาจสูญเสียน้าเกินกว่าจาเป็น เช่น การเพิ่มปริมาณน้าในแหล่งน้า
เพื่อใช้สาหรับเป็นทางสัญจร
(2) ห้ามใช้น้าเพื่อการคมนาคมที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพของน้า เช่น การใช้เรือยนต์สัญจร
ทางน้าซึ่งอาจก่อให้เกิดมลพิษต่อแหล่งน้าสาธารณะ
(3) .................................................
2.3.6 กิจการอื่นหรือการดารงชีวิตประจาวัน ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) ห้ามล้างถนน เว้นแต่เพื่อความปลอดภัยในการสัญจร
(2) ห้ามรดน้าต้นไม้ เว้นแต่จาเป็นต้องกระทาเพื่อมิให้ต้นไม้แห้งตาย
(3) ห้ามล้างรถ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการลุ่มน้า... เป็นรายกรณี
(4) .................................................
2.4 การแบ่งปันน้าจากลุ่มน้าสาขา
คณะกรรมการลุ่มน้าสามารถดาเนินการแบ่งปันน้าจากลุ่มน้าสาขาภายในเขตลุ่มน้าของตนเองซึ่งอยู่
นอกเขตพื้นที่ที่ถูกประกาศให้เป็นเขตภาวะน้าแล้งอย่างรุนแรงได้ เพื่อแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนในเขตพื้นที่ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม การแบ่งปันน้าจากลุ่มน้าสาขาจาเป็นต้องมีเหตุผ ลและข้อมูล
ประกอบการดาเนินการด้วยเพื่อลดความขัดแย้งของประชาชนภายในเขตลุ่มน้า ซึ่งการใช้น้าที่ได้รับการแบ่งปัน
จากลุ่มน้าสาขาจะต้องใช้เพื่ออุปโภคบริโภคก่อนเป็นลาดับแรก และหากมีน้าเหลือจึงจัดสรรเพื่อการรักษา
ระบบนิเวศและการฟื้นฟูแหล่งน้าธรรมชาติ หรือเพื่อการอื่นต่อไป (ร่างประกาศฯ ข้อ 3)
2.5 การกาหนดมาตรการเพื่อแก้ไขบรรเทาภาวะน้าแล้งอย่างรุนแรง
ภายในเขตพื้นที่ที่ถูกประกาศเป็น เขตภาวะน้าแล้งอย่างรุนแรง คณะกรรมการลุ่มน้าที่รับผิดชอบเขต
พื้นที่ดังกล่าวมีอานาจพิจารณากาหนดมาตรการที่จาเป็นอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ เพื่อใช้บังคับได้ อีกทั้งมี
อานาจพิจารณากาหนดเวลาการห้ามใช้น้าในพื้นที่ที่กาหนดให้เป็นเขตภาวะน้าแล้งอย่างรุนแรงตามประกาศนี้
ได้ (ร่างประกาศฯ ข้อ 4 และ 5)
2.5.1 ให้มีการควบคุมคุณภาพน้าในพื้นที่เพื่อให้สามารถใช้อุปโภคบริโภคได้
2.5.2 ให้มีการสร้างระบบบาบัดน้าเพื่อให้นาน้าหมุนเวียนกลับมาใช้ได้อีก
2.5.3 ให้มีการนาน้าทะเลมาปรับปรุงคุณภาพให้สามารถใช้ในกิจการบางประเภทได้
2.5.4 ให้งดการสูบน้ามาใช้ในกิจการที่ไม่เป็นไปตามแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้าแล้ง

โครงกำรจ้ำงที่ปรึกษำจัดท้ำร่ำงกฎหมำยล้ำดับรอง
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2.5.5 ขอความร่วมมือให้งดการจัดประชุมหรือการจัดกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมงานเป็นจานวนมาก
ในพื้นที่ที่กาหนดตามประกาศนี้
2.5.6 .................. (มาตรการอื่นเพิ่มเติม ตามที่เห็นสมควร)

โครงกำรจ้ำงที่ปรึกษำจัดท้ำร่ำงกฎหมำยล้ำดับรอง
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3. ร่างประกาศคณะกรรมการลุ่มน้า เรื่อง กาหนดวิธีการใช้น้าและการแบ่งปันน้าเพื่อแก้ไขและ
บรรเทาภาวะน้าแล้งอย่างรุนแรง (มาตรา 58 วรรคสอง)
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ร่าง
ประกาศคณะกรรมการลุ่มน้า
เรื่อง กาหนดวิธีการใช้น้าและการแบ่งปันน้า
เพื่อแก้ไขและบรรเทาภาวะน้าแล้งอย่างรุนแรง
พ.ศ. ....
โดยที่มีข้อมูลเพียงพอที่ชี้ได้ว่าอาจจะเกิดภาวะน้าแล้งอย่างรุนแรงในเขตพื้นที่... ของลุ่มน้า... ซึ่ง
จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจหรือการดารงชีวิตของประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว คณะกรรมการลุ่มน้า
จึงจาเป็นต้องกาหนดวิธีการใช้น้าและวิธีการแบ่งปันน้า เพื่อแก้ไขและบรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่และเพื่อ
ป้องกันมิให้เกิดภาวะน้าแล้งอย่างรุนแรงต่อไป
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติทรัพยากรน้า พ.ศ. ๒๕๖๑
คณะกรรมการลุ่มน้าออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้เขตพื้นที่ในท้องที่ตาบล... ตาบล... อาเภอ... ตาบล... ตาบล... อาเภอ ... จังหวัด ... และ
ตาบล... อาเภอ... จังหวัด... ภายในลุ่มน้า... เป็นพื้นที่ที่อยู่ภายใต้บังคับแห่งประกาศนี้
ข้อ ๒ ในพื้นที่ที่อยู่ภายใต้บังคับแห่งประกาศนี้ ให้กิจการดังต่อไปนี้เป็นกิจการที่ เห็นสมควร
กาหนดวิธีการใช้น้าเพื่อลดปริมาณการใช้น้าหรือห้ามการใช้น้าบางประเภทเกินกว่าจาเป็นแก่การอุปโภคบริโภค
เพื่อแก้ไขและบรรเทาภาวะน้าแล้งอย่างรุนแรงที่อาจเกิดขึ้น ดังนี้
(๑) เกษตรกรรม ในกรณีดังต่อไปนี้
(ก) ห้ ามปลู กข้าว หรือห้ ามปลูกพืช ไร่ห รือทาไร่ ประเภท... (ระบุรายละเอียดได้เองตาม
ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ แต่หากไม่อาจห้ามปลูกข้าว หรือห้ามปลูกพืชไร่หรือทาไร่ได้ ก็ไม่จาเป็นต้องกาหนด
กรณี นี้ ) เว้น แต่ เป็ น การด าเนิ น การต่ อ เนื่ อ งจากที่ ได้ ด าเนิ น การไปแล้ ว ให้ จ ากัด ปริม าณการใช้ น้ าได้ต ามที่
เห็นสมควร
(ข) ห้ามปลูกพืชสวนหรือทาสวน ประเภท... หรือให้จากัดการใช้น้าต่อการปลูกพืชสวนหรือ
ทาสวนที่ต้องใช้น้าในปริมาณมากหรือต้องใช้น้าในการเพาะปลูกต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน (ระบุรายละเอียด
ได้เองตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ แต่หากไม่อาจห้ามปลูกพืชสวนหรือทาสวนได้ ก็ไม่จาเป็นต้องกาหนด
กรณี นี้ ) เว้น แต่ เป็ น การด าเนิ น การต่ อ เนื่ อ งจากที่ ได้ ด าเนิ น การไปแล้ ว ให้ จ ากัด ปริม าณการใช้ น้ าได้ต ามที่
เห็นสมควร
(ค) ห้ามปลูกไม้ผลหรือไม้ยืนต้น ประเภท... หรือให้จากัดการใช้น้าต่อการปลูกไม้ผลหรือไม้ยืนต้น
ที่ต้องใช้น้าในปริมาณมากหรือต้องใช้น้าในการเพาะปลูกต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน (ระบุรายละเอียดได้เอง
ตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ เช่น การปลูกลาไยในภาคเหนือตอนบน การทาสวนทุเรียน การทาสวนส้ม ฯลฯ
แต่หากไม่อาจห้ามปลูกไม้ผลหรือไม้ยืนต้นได้ ก็ไม่จาต้องกาหนดกรณีนี้) เว้นแต่เป็นการดาเนินการต่อเนื่องจาก
ที่ได้ดาเนินการไปแล้วให้จากัดปริมาณการใช้น้าได้ตามที่เห็นสมควร
(ง) ห้ามใช้น้าเพื่อการปศุสัตว์ เว้นแต่เพื่อการดารงชีพของสัตว์
(จ) ห้ามทาการประมงหรือเลี้ยงสัตว์น้าที่ก่อให้เกิดมลพิษต่อแหล่งน้าสาธารณะ
(ฉ) .......................................................
โครงกำรจ้ำงที่ปรึกษำจัดท้ำร่ำงกฎหมำยล้ำดับรอง
(เฉพาะมาตราเร่งด่วน)
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(๒) อุตสาหกรรม ในกรณีดังต่อไปนี้
(ก) ให้การประกอบกิจการโรงงาน ประเภท... ลดการใช้น้าหรือจากัดปริมาณการใช้น้าลง
จากการประกอบกิจการตามปกติ (หากสามารถจากัดปริมาณการใช้น้าได้โดยไม่ทาให้เกิดความเสียหายแก่
กิจการจนเกินสมควร) เว้นแต่เพื่อหล่อเลี้ย งเครื่องจักรกลหรือระบบปฏิบัติการของโรงงานเท่าที่จาเป็นเพื่อให้
กิจการสามารถดาเนินการต่อไปได้
(ข) ให้กิจการโรงไฟฟ้าลดการใช้น้าหรือจากัดปริมาณการใช้น้าลงจากการประกอบกิจการ
ตามปกติ (หากสามารถจากัดปริมาณการใช้น้าได้โดยไม่ทาให้เกิดความเสียหายแก่กิจการ) เว้นแต่ เพื่อหล่อเลี้ยง
เครื่องจักรกลหรือระบบปฏิบัติการของโรงไฟฟ้าเท่าที่จาเป็นเพื่อให้กิจการสามารถดาเนินการต่อไปได้
(ค) ให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เช่น กิจการโรงแรม ลดการใช้น้าหรือจากัดปริมาณการใช้น้า
ลงจากการประกอบกิจการตามปกติ หรือจากัดการให้บริการแก่ผู้พักหรือหยุดประกอบกิจการไว้ชั่วคราว
(ง) ให้อุตสาหกรรมในครัวเรือน ลดการใช้น้าหรือจากัดปริมาณการใช้น้าลงจากการประกอบ
กิจการตามปกติ (หากมีการดาเนินกิจกรรมที่ต้องใช้น้ามาก)
(จ) .............................................
(๓) พาณิชยกรรม ในกรณีดังต่อไปนี้
(ก) ให้ผู้ประกอบพาณิชยกรรมด้านการค้า ลดการใช้น้าหรือจากัดปริมาณการใช้น้าลงจาก
การประกอบกิจการตามปกติ หรือห้ามใช้น้าสาหรับกิจกรรมบางประเภทโดยไม่ทาให้ เกิดความเสียหายแก่
กิจการจนเกินสมควร เช่น การจากัดปริมาณการใช้น้าของห้างสรรพสินค้าหรือศูนย์การค้า หรือห้ามใช้น้าหรือ
จากัดปริมาณการใช้น้าสาหรับกิจกรรมส่งเสริมการขายบางอย่างตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผู้ประกอบพาณิชยกรรมด้านการบริการ ลดการใช้น้าหรือจากัดปริมาณการใช้น้าลง
จากการประกอบกิจการตามปกติ หรือห้ามใช้น้าสาหรับกิจกรรมบางประเภทโดยไม่ทาให้เกิดความเสียหายแก่
กิจ การจนเกิน สมควร เช่น ให้ กิจ การสนามกอล์ ฟ จากัดการให้ บริการหรือหยุดประกอบกิจการไว้ชั่วคราว
ให้กิจการให้บริการล้างรถหรือกิจการให้บริการสระผมจากัดการให้บริการหรือหยุดประกอบกิจการไว้ชั่วคราว
(ค) .............................................
(๔) การท่องเที่ยว ในกรณีดังต่อไปนี้
(ก) การให้บริการที่พักอาศัยเป็นการชั่วคราวที่มิใช่กิจการโรงแรม เช่น เกสเฮ้าส์ โฮมสเตย์
ให้จากัดจานวนผู้เข้าพักหรือจากัดปริมาณการใช้น้าหรือหยุดประกอบกิจการไว้ชั่วคราว เพื่อลดปริมาณการใช้น้า
ที่เกินกว่าจาเป็น
(ข) สถานที่ให้บ ริการอาบน้าหรือโรงอาบน้า (เช่น การให้ บริการอาบน้าจืดตามชายหาด
สถานบริการอาบอบนวด) ให้จากัดการให้บริการแก่ลูกค้าหรือจากัดปริมาณการใช้น้าหรือหยุดประกอบกิจการ
ไว้ชั่วคราว เพื่อลดปริมาณการใช้น้าที่เกินกว่าจาเป็น
(ค) ให้ลดหรืองดการจัดกิจกรรมทางน้าเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ ยวเป็นการชั่วคราว เช่น การ
แข่งขันกีฬาทางน้า การจัดกิจกรรมสวนน้า การจัดให้มีการละเล่นทางน้า ล่องแก่ง ฯลฯ ซึ่งอาจก่อให้เกิดมลพิษ
ต่อแหล่งน้าสาธารณะหรือต้องสูญเสียน้า
(ง) ......................................
(๕) คมนาคม ในกรณีดังต่อไปนี้
(ก) ห้ามใช้น้าเพื่อการคมนาคมที่อาจสูญเสียน้าเกินกว่าจาเป็น เช่น การเพิ่มปริมาณน้าใน
แหล่งน้าเพื่อใช้สาหรับเป็นทางสัญจร
โครงกำรจ้ำงที่ปรึกษำจัดท้ำร่ำงกฎหมำยล้ำดับรอง
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(ข) ห้ามใช้น้าเพื่อการคมนาคมที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพของน้า เช่น การใช้เรือยนต์
สัญจรทางน้าซึ่งอาจก่อให้เกิดมลพิษต่อแหล่งน้าสาธารณะ
(ค) .................................................
(๖) กิจการอื่นหรือการดารงชีวิตประจาวัน ในกรณีดังต่อไปนี้
(ก) ห้ามล้างถนน เว้นแต่เพื่อความปลอดภัยในการสัญจร
(ข) ห้ามรดน้าต้นไม้ เว้นแต่จาเป็นต้องกระทาเพื่อมิให้ต้นไม้แห้งตาย
(ค) ห้ามล้างรถ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการลุ่มน้า... เป็นรายกรณี
(ง) .................................................
ข้อ ๓ ให้คณะกรรมการลุ่มน้า... พิจารณาดาเนินการเพื่อให้มีการแบ่งปันน้าจากลุ่มน้าสาขา ภายใน
เขตลุ่มน้า... ที่อยู่นอกพื้นที่ที่กาหนดตามประกาศนี้มาเพื่อแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนใน
พื้นที่ที่กาหนดตามประกาศนี้ได้ ตามที่เห็นสมควร โดยต้องให้เหตุผลและข้อมูลประกอบการดาเนินการดังกล่าว
ด้วย เพื่อลดความขัดแย้งของประชาชนภายในเขตลุ่มน้า โดยน้าที่ได้รับแบ่งปันมานั้นให้จัดสรรเพื่อตอบสนอง
ต่อการอุปโภคบริโภคก่อน น้าในส่วนที่เหลือถ้าหากมี ให้จัดสรรเพื่อการรักษาระบบนิเวศและการฟื้นฟูแหล่งน้า
ธรรมชาติ หรือเพื่อการอื่นต่อไป
ข้อ ๔ ประกาศนี้ ให้ ใช้ บั งคับ ตั้งแต่วันที่ ... จนถึงวัน ที่ ... หรือจนกว่าจะมีป ระกาศยกเลิ กหรือ
เปลี่ยนแปลง
ประกาศ ณ วันที่

พ.ศ. ....

ประธานกรรมการลุ่มน้า...

โครงกำรจ้ำงที่ปรึกษำจัดท้ำร่ำงกฎหมำยล้ำดับรอง
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บันทึกวิเครำะห์สรุป
สำระส้ำคัญของร่ำงประกำศคณะกรรมกำรลุ่มน้ำ
เรื่อง ก้ำหนดวิธีกำรใช้น้ำและกำรแบ่งปันน้ำ
เพื่อแก้ไขและบรรเทำภำวะน้ำแล้งอย่ำงรุนแรง
พ.ศ. ....
1. เหตุผลและควำมจ้ำเป็นในกำรเสนอร่ำงประกำศ
โดยที่ภาวะน้าแล้งในเขตพื้นที่ของลุ่มน้ายังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการ
ดารงชีวิตของประชาชนและกิจกรรมทางเศรษฐกิจในเขตพื้นที่ลุ่มน้าดังกล่าว ซึ่งมีความจาเป็นต้องกาหนด
วิธีการใช้น้าและการแบ่งปันน้าเพื่อแก้ไขและบรรเทาภาวะน้าแล้งอย่างทันท่วงที นอกเหนือไปจากความจาเป็น
ในการใช้น้าเพื่ออุปโภคบริโภค ดังนั้น โดยอาศัยอานาจตาม มาตรา 58 วรรคสอง พระราชบัญญัติทรัพยากรน้า
แห่งชาติ พ.ศ. 2561 คณะกรรมการลุ่มน้ามีอานาจประกาศกาหนดวิธีการใช้น้าและการแบ่งปันน้าเพื่อแก้ไขและ
บรรเทาภาวะน้าแล้งอย่างรุนแรงในเขตพื้นที่ได้ ในระหว่างที่ยังไม่มีประกาศตาม มาตรา 58 วรรคหนึ่ง พระราชบัญญัติ
ทรัพยากรน้าแห่งชาติ พ.ศ. 2561
2. สำระส้ำคัญของร่ำงประกำศ
2.1 ขอบเขตการใช้บังคับของกฎหมาย
ใช้บังคับในเขตพื้นที่ ตาบล อาเภอ จังหวัด ภายในลุ่มน้า
2.2 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการลุ่มน้ามีอานาจประกาศกาหนดวิธีการใช้น้าและการแบ่ งปันน้าเพื่อแก้ไขและบรรเทา
ภาวะน้าแล้งอย่างรุนแรงในเขตพื้นที่ลุ่มน้าของตนเอง
2.3 ประเภทกิจการที่เห็นสมควรจากัดปริมาณการใช้น้า
คณะกรรมการลุ่มน้ามีอานาจกาหนดรายละเอียดวิธีการใช้น้าและการแบ่งปันน้าเพื่อแก้ไขและบรรเทา
ภาวะน้ าแล้งอย่างรุน แรงในเขตพื้นที่ลุ่มน้าของตนเอง อย่างไรก็ดี รายละเอียดดังต่อไปนี้เป็นเพียงตัวอย่าง
กิจการหรือกิจกรรมซึ่งคณะกรรมการลุ่มน้าเห็นอาจเห็นสมควรจากัดปริมาณการใช้น้าเท่านั้น
2.3.1 เกษตรกรรม ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) ห้ามปลูกข้าว หรือห้ามปลูกพืชไร่หรือทาไร่ ประเภท... (ระบุรายละเอียดได้เองตามข้อเท็จจริง
ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ แต่หากไม่อาจห้ามปลูกข้าว หรือห้ามปลูกพืชไร่หรือทาไร่ได้ ก็ไม่จาเป็นต้องกาหนดกรณีนี้)
เว้นแต่เป็นการดาเนินการต่อเนื่องจากที่ได้ดาเนินการไปแล้วให้จากัดปริมาณการใช้น้าได้ตามที่เห็นสมควร
(2) ห้ามปลูกพืชสวนหรือทาสวน ประเภท... หรือให้จากัดการใช้น้าต่อการปลูกพืชสวนหรือทาสวน
ที่ต้องใช้น้าในปริมาณมากหรือต้องใช้น้าในการเพาะปลูกต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน (ระบุรายละเอียดได้เอง
ตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ แต่หากไม่อาจห้ามปลูกพืชสวนหรือทาสวนได้ ก็ไม่จาเป็นต้องกาหนดกรณีนี้)
เว้นแต่เป็นการดาเนินการต่อเนื่องจากที่ได้ดาเนินการไปแล้วให้จากัดปริมาณการใช้น้าได้ตามที่เห็นสมควร
(3) ห้ามปลูกไม้ผลหรือไม้ยืนต้น ประเภท... หรือให้จากัดการใช้น้าต่อการปลูกไม้ผลหรือไม้ยืนต้น
ที่ต้องใช้น้าในปริมาณมากหรือต้องใช้น้าในการเพาะปลูกต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน (ระบุรายละเอียดได้เอง
โครงกำรจ้ำงที่ปรึกษำจัดท้ำร่ำงกฎหมำยล้ำดับรอง
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ตามมาตรา 57 และมาตรา 58 แต่หากไม่อาจห้ามปลูกไม้ผลหรือไม้ยืนต้นได้ ก็ไม่จาต้องกาหนดกรณีนี้) เว้นแต่
เป็นการดาเนินการต่อเนื่องจากที่ได้ดาเนินการไปแล้วให้จากัดปริมาณการใช้น้าได้ตามที่เห็นสมควร
(4) ห้ามใช้น้าเพื่อการปศุสัตว์ เว้นแต่เพื่อการดารงชีพของสัตว์
(5) ห้ามทาการประมงหรือเลี้ยงสัตว์น้าที่ก่อให้เกิดมลพิษต่อแหล่งน้าสาธารณะ
(6) .......................................................
2.3.2 อุตสาหกรรม ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) ให้การประกอบกิจการโรงงาน ประเภท... ลดการใช้น้าหรือจากัดปริมาณการใช้น้าลงจากการ
ประกอบกิจการตามปกติ (หากสามารถจากัดปริมาณการใช้น้าได้โดยไม่ทาให้เกิดความเสียหายแก่กิจการจนเกิน
สมควร) เว้นแต่เพื่อหล่อเลี้ยงเครื่องจักรกลหรือระบบปฏิบัติการของโรงงานเท่าที่จาเป็นเพื่อให้กิจการสามารถ
ดาเนินการต่อไปได้
(2) ให้ กิ จ การโรงไฟฟ้ าลดการใช้ น้ าหรื อ จากั ด ปริ ม าณการใช้ น้ าลงจากการประกอบกิ จการ
ตามปกติ (หากสามารถจากัดปริมาณการใช้น้าได้โดยไม่ทาให้เกิดความเสียหายแก่กิจการ) เว้นแต่เพื่อหล่อเลี้ยง
เครื่องจักรกลหรือระบบปฏิบัติการของโรงไฟฟ้าเท่าที่จาเป็นเพื่อให้กิจการสามารถดาเนินการต่อไปได้
(3) ให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เช่น กิจการโรงแรม ลดการใช้น้าหรือจากัดปริมาณการใช้น้าลง
จากการประกอบกิจการตามปกติ หรือจากัดการให้บริการแก่ผู้พักหรือหยุดประกอบกิจการไว้ชั่วคราว
(4) ให้ อุตสาหกรรมในครัวเรือน ลดการใช้น้าหรือจากัดปริมาณการใช้น้าลงจากการประกอบ
กิจการตามปกติ (หากมีการดาเนินกิจกรรมที่ต้องใช้น้ามาก)
(5) .............................................
2.3.3 พาณิชยกรรม ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) ให้ผู้ประกอบพาณิชยกรรมด้านการค้า ลดการใช้น้าหรือจากัดปริมาณการใช้น้าลงจากการ
ประกอบกิจการตามปกติ หรือห้ามใช้ น้าสาหรับกิจกรรมบางประเภทโดยไม่ทาให้เกิดความเสียหายแก่กิจการ
จนเกินสมควร เช่น การจากัดปริมาณการใช้น้าของห้างสรรพสินค้าหรือศูนย์การค้า หรือห้ามใช้น้าหรือจากัด
ปริมาณการใช้น้าสาหรับกิจกรรมส่งเสริมการขายบางอย่างตามที่เห็นสมควร
(2) ให้ผู้ประกอบพาณิชยกรรมด้านการบริการ ลดการใช้น้าหรือจากัดปริมาณการใช้น้าลงจาก
การประกอบกิ จ การตามปกติ หรือ ห้ ามใช้น้ าส าหรับ กิ จกรรมบางประเภทโดยไม่ท าให้ เกิด ความเสี ย หาย
แก่กิจการจนเกินสมควร เช่น ให้กิจการสนามกอล์ฟจากัดการให้บริการหรือหยุดประกอบกิจการไว้ชั่วคราว
ให้กิจการให้บริการล้างรถหรือกิจการให้บริการสระผมจากัดการให้บริการหรือหยุดประกอบกิจการไว้ชั่วคราว
(3) .............................................
2.3.4 การท่องเที่ยว ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) การให้บริการที่พักอาศัยเป็นการชั่วคราวที่มิใช่กิจการโรงแรม เช่น เกสเฮ้าส์ โฮมสเตย์ ให้จากัด
จานวนผู้เข้าพักหรือจากัดปริมาณการใช้น้าหรือหยุดประกอบกิจการไว้ชั่วคราว เพื่อลดปริมาณการใช้น้าที่
เกินกว่าจาเป็น
(2) สถานที่ให้บริการอาบน้าหรือโรงอาบน้า (เช่น การให้บริการอาบน้าจืดตามชายหาด สถาน
บริการอาบอบนวด) ให้จากัดการให้บริการแก่ลูกค้าหรือจากัดปริ มาณการใช้น้าหรือหยุดประกอบกิจการไว้
ชั่วคราว เพื่อลดปริมาณการใช้น้าที่เกินกว่าจาเป็น
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(3) ให้ลดหรืองดการจัดกิจกรรมทางน้าเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นการชั่วคราว เช่น การแข่งขัน
กีฬาทางน้า การจัดกิจกรรมสวนน้า การจัดให้มีการละเล่นทางน้า ล่องแก่ง ฯลฯ ซึ่งอาจก่อให้เกิดมลพิษต่อ
แหล่งน้าสาธารณะหรือต้องสูญเสียน้า
(4) ......................................
2.3.5 คมนาคม ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) ห้ามใช้น้าเพื่อการคมนาคมที่อาจสูญเสียน้าเกินกว่าจาเป็น เช่น การเพิ่มปริมาณน้าในแหล่งน้า
เพื่อใช้สาหรับเป็นทางสัญจร
(2) ห้ามใช้น้าเพื่อการคมนาคมที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพของน้า เช่น การใช้เรือยนต์สัญจร
ทางน้าซึ่งอาจก่อให้เกิดมลพิษต่อแหล่งน้าสาธารณะ
(3) .................................................
2.3.6 กิจการอื่นหรือการดารงชีวิตประจาวัน ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) ห้ามล้างถนน เว้นแต่เพื่อความปลอดภัยในการสัญจร
(2) ห้ามรดน้าต้นไม้ เว้นแต่จาเป็นต้องกระทาเพื่อมิให้ต้นไม้แห้งตาย
(3) ห้ามล้างรถ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการลุ่มน้า... เป็นรายกรณี
(4) .................................................
2.4 การแบ่งปันน้าจากลุ่มน้าสาขา
คณะกรรมการลุ่มน้าสามารถดาเนินการแบ่งปันน้าจากลุ่มน้าสาขาภายในเขตลุ่มน้าของตนเองซึ่งอยู่
นอกเขตพื้นที่ที่ถูกประกาศให้เป็นเขตภาวะน้าแล้งอย่างรุนแรงได้ เพื่อแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนในเขตพื้นที่ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม การแบ่งปันน้าจากลุ่มน้าสาขาจาเป็นต้องมีเหตุผ ลและข้อมูล
ประกอบการดาเนินการด้วยเพื่อลดความขัดแย้งของประชาชนภายในเขตลุ่มน้า ซึ่งการใช้น้าที่ได้รับการแบ่งปัน
จากลุ่มน้าสาขาจะต้องใช้เพื่ออุปโภคบริโภคก่อนเป็นลาดับแรก และหากมีน้าเหลือจึงจัดสรรเพื่อการรักษา
ระบบนิเวศและการฟื้นฟูแหล่งน้าธรรมชาติ หรือเพื่อการอื่นต่อไป (ร่างประกาศฯ ข้อ 3)
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งำนที่คณะที่ปรึกษำจะด้ำเนินกำรต่อไป
1. นาความคิดเห็น ที่ได้จากการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน รวมทั้ง
ความคิดเห็นของผู้ว่าจ้างไปปรับร่างกฎหมายลาดับรอง และแบบของประกาศ ระเบี ยบหรือข้อบัญญัติ และ
หลักเกณฑ์ วิธีการที่เหลืออีก 6 มาตรา และแบบประกาศ จานวน 3 มาตรา และส่งมอบงวดงานที่ 3 ซึ่ง
ประกอบด้วย
1) ร่างกฎหมายลาดับรองซึ่งได้รับฟังความเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องและได้ปรับร่างกฎหมายลาดับ
รอง และแบบของประกาศ ระเบียบหรือข้อบัญญัติ และหลั กเกณฑ์ วิธีการ ที่ได้จากการประชุมรับฟังความ
คิด เห็น ของผู้เกี่ย วข้อ งทุก ภาคส่ว น พร้อ มทั้ง บัน ทึก วิเคราะห์ส รุป ขอบเขตเนื้อหาสาระของร่างกฎหมาย
ลาดับรองเพื่อประกอบการนาเสนอ จานวน 6 มาตรา
2) แบบของประกาศ ระเบียบหรือข้อ บัญ ญัติ และหลักเกณฑ์ วิธีก าร ซึ่งได้รับฟังควา มเห็น
จากผู้ที่เกี่ยวข้อง และได้ปรับแบบของประกาศ ระเบียบหรือข้อบัญญัติ และหลักเกณฑ์ วิธีการ ที่ได้จากการ
ประชุมรับ ฟังความคิดเห็น ของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่ว น พร้อมทั้งบันทึกวิเคราะห์ส รุปขอบเขตเนื้อหาสาระ
ของแบบของประกาศ ระเบียบหรือข้อบัญญัติ และหลักเกณฑ์ วิธีการ จานวน 3 มาตรา
3) รายงานสรุปผลการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
2. จั ดทาบันทึกวิเคราะห์ สรุปขอบเขตเนื้อหาสาระของร่างกฎหมายลาดับรองทุกฉบับ เพื่อประกอบการ
น าเสนอ และคู ่มือ การปฏิบ ัต ิง านตามกฎหมายล าดับ รอง จานวน 13 มาตรา และแบบของประกาศ
ระเบีย บหรือ ข้อ บัญ ญัต ิ และหลัก เกณฑ์ วิธ ีก าร จานวน 5 มาตรา (รวม 18 มาตรา) ที ่ต ้อ งออกตาม
พระราชบัญญัติทรัพยากรน้า พ.ศ. 2561 ตามแนวทางที่ผู้ว่าจ้างให้ความเห็นชอบ
3. จัดทาต้น แบบเอกสารสาหรับเผยแพร่ ประกอบด้ว ย แผ่นพับ เนื้อหาสาระของพระราชบัญญัติ
ทรัพยากรน้า พ.ศ. 2561 จานวน 20 ชุด และต้นแบบอุปกรณ์แสดงภาพม้วนเก็บ (Roll up) รวมทั้งต้นแบบ
หนังสือคู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้า พ.ศ. 2561
----------------

โครงกำรจ้ำงที่ปรึกษำจัดท้ำร่ำงกฎหมำยล้ำดับรอง
(เฉพาะมาตราเร่งด่วน)

2-25

ร่ำงกฎหมำยล้ำดับรองและแบบของประกำศ (งวดงำนที่ 2)

