
ประกาศคณะกรรมการทรัพยากรน ้าแห่งชาติ 
เรื่อง  หลกัเกณฑ์และวิธกีารเสนอข้อพิพาท  การไกล่เกลี่ย   

และการชี ขาดข้อพิพาทระหว่างคณะกรรมการลุม่น ้า 
พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรก้าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอข้อพิพาทระหว่างคณะกรรมการลุ่มน ้า
เพื่อให้คณะกรรมการทรัพยากรน ้าแห่งชาติไกล่เกลี่ยและชี ขาด  เมื่อเห็นว่าการปฏิบัติหรือการด้าเนินการ
ตามหน้าที่และอ้านาจของคณะกรรมการลุ่มน ้าเกิดเป็นข้อพิพาทกับคณะกรรมการลุ่มน ้าอื่น 

อาศัยอ้านาจตามความในมาตรา  ๑๗  วรรคสาม  แห่งพระราชบัญญัติทรัพยากรน ้า  พ.ศ.  ๒๕๖๑  
คณะกรรมการทรัพยากรน ้าแห่งชาติ  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี  

ข้อ ๑ ประกาศนี เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการทรัพยากรน ้าแห่งชาติ  เรื่อง  หลักเกณฑ์   
และวิธีการเสนอข้อพิพาท  การไกล่เกลี่ย  และการชี ขาดข้อพิพาทระหว่างคณะกรรมการลุ่มน ้า   
พ.ศ.  ๒๕๖๔” 

ข้อ ๒ ประกาศนี ให้ใช้บังคับตั งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในประกาศนี  
“ข้อพิพาท”  หมายความว่า  ข้อขัดแย้งหรือข้อโต้แย้งที่เกิดขึ นจากการปฏิบัติหรือการด้าเนินงาน

ตามหน้าที่และอ้านาจที่กฎหมายก้าหนดซึ่งคณะกรรมการลุ่มน ้าที่เกี่ยวข้องไม่สามารถตกลงกันได้   
ในเรื่อง  ดังต่อไปนี  

(๑) การปฏิบัติตามนโยบายหรือแผนแม่บทเกี่ยวกับการใช้  การพัฒนา  การบริหารจัดการ  
การบ้ารุงรักษา  การฟื้นฟู  และการอนุรักษ์ทรัพยากรน ้าในเขตลุ่มน ้า 

(๒) การปฏิบัติงานของคณะกรรมการลุ่มน ้าในการจัดสรรน ้าและควบคุมการใช้น ้าในแต่ละลุ่มน ้า 
(๓) การปฏิบัติตามแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน ้าแล้ง  และแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน ้าท่วม 

ของคณะกรรมการลุ่มน ้าเพื่อบูรณาการการป้องกันและแก้ไขภาวะน ้าท่วมระหว่างลุ่มน ้า 
(๔) การผันน ้าระหว่างลุ่มน ้าตามมติของคณะกรรมการทรัพยากรน ้าแห่งชาติ 
“ส้านักงาน”  หมายความว่า  ส้านักงานทรัพยากรน ้าแห่งชาติ 
“ส้านักงานภาค”  หมายความว่า  ส้านักงานทรัพยากรน ้าแห่งชาติภาค 

หมวด  ๑ 
การเสนอข้อพิพาท 

 
 

ข้อ ๔ ในกรณีมีข้อพิพาทเกิดขึ นระหว่างคณะกรรมการลุ่มน ้า  คณะกรรมการลุ่มน ้าหนึ่งลุ่มน ้าใด
อาจเสนอข้อพิพาทต่อส้านักงานหรือส้านักงานภาคที่ลุ่มน ้านั นอยู่ในเขตภายในเวลาสามสิบวันนับแต่วันที่
เกิดข้อพิพาท  เพื่อให้คณะกรรมการทรัพยากรน ้าแห่งชาติพิจารณาไกล่เกลี่ยและชี ขาดข้อพิพาทนั น 

้หนา   ๓๙

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๔



ข้อพิพาทตามวรรคหนึ่งที่จะรับไว้พิจารณาได้นั น  ให้ท้าเป็นหนังสือระบุลุ่มน ้าที่พิพาท  
ข้อเท็จจริงและพฤติการณ์อันเป็นเหตุแห่งการพิพาทเพียงพอที่จะเข้าใจได้  รวมทั งค้าขอที่ต้องการ  
ให้มีการไกล่เกลี่ยและชี ขาด  และลงลายมือชื่อกรรมการลุ่มน ้าผู้ได้รับมอบอ้านาจท้ายหนังสือด้วย 

ข้อ ๕ เมื่อส้านักงานได้รับประเด็นข้อพิพาทจากคณะกรรมการลุ่มน ้าหรือส้านักงานภาค  
ตามข้อ  ๔  แล้ว  ให้ส้านักงานมีอ้านาจพิจารณาก้าหนดประเด็นข้อพิพาทและจัดท้าความเห็นเบื องต้น
เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการพิจารณาและชี ขาดข้อพิพาทของคณะกรรมการทรัพยากรน ้าแห่งชาติ  
และหากประเด็นข้อพิพาทดังกล่าวมีหลายประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกัน  ส้านักงานอาจรวมข้อพิพาท  
ในหลายประเด็นเป็นข้อพิพาทเดียวได้ตามที่เห็นสมควร   

ภายใต้บังคับของความในวรรคหนึ่ง  ในกรณีที่คณะกรรมการลุ่มน ้าที่เป็นคู่กรณีในข้อพิพาทนั น
ต่างเป็นผู้เสนอข้อพิพาท  ให้ส้านักงานรวมข้อพิพาทที่เสนอโดยคณะกรรมการลุ่มน ้าที่เป็นคู่กรณี 
เข้าเป็นเรื่องเดียวกัน  โดยก้าหนดประเด็นข้อพิพาทให้ครบทุกประเด็น  และรวมประเด็นข้อพิพาท  
ที่เหมือนกันให้เป็นประเด็นเดียวกัน   

ข้อ ๖ ในระหว่างที่ยังไม่มีการวินิจฉัยชี ขาดประเด็นข้อพิพาท  คณะกรรมการลุ่มน ้าที่เสนอ
ข้อพิพาทจะขอถอนข้อพิพาทนั นทั งหมดหรือบางส่วนเมื่อใดก็ได้  โดยท้าเป็นหนังสือลงลายมือชื่อ
กรรมการลุ่มน ้าผู้ได้รับมอบอ้านาจยื่นต่อส้านักงานหรือส้านักงานภาคที่ลุ่มน ้านั นอยู่ในเขต 

หมวด  ๒ 
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 

 
 

ข้อ ๗ ในกรณีที่ส้านักงานได้พิจารณาก้าหนดประเด็นข้อพิพาทตามข้อ  ๕  แล้วเห็นว่า 
ข้อพิพาทดังกล่าวสามารถหาข้อยุติได้โดยวิธีการไกล่เกลี่ย  ให้ส้านักงานเสนอเรื่องให้คณะกรรมการ
ทรัพยากรน ้าแห่งชาติมอบหมายตามมาตรา  ๒๐ 

ข้อ ๘ ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้ผู้ที่คณะกรรมการทรัพยากรน ้าแห่งชาติมอบหมาย
ด้าเนินการด้วยความเป็นกลางและค้านึงถึงหน้าที่และการปฏิบัติงานของคณะกรรมการลุ่มน ้าแต่ละคณะ  
ประกอบกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ นในพื นที่ลุ่มน ้า  รวมถึงการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างคณะกรรมการลุ่มน ้า
ในช่วงที่ผ่านมาหรือที่จะเกิดขึ นในอนาคต  ภายใต้หลักการและวัตถุประสงค์ที่จะก่อให้เกิดการบูรณาการ
เกี่ยวกับการจัดสรร  การใช้  การพัฒนา  การบริหารจัดการ  การบ้ารุงรักษา  การฟ้ืนฟู  การอนุรักษ์
ทรัพยากรน ้าให้มีความประสานสอดคล้องกันในทุกมิติอย่างสมดุลและยั่งยืนตามกฎหมายว่าด้วย
ทรัพยากรน ้า 

ข้อ ๙ ให้ผู้ที่คณะกรรมการทรัพยากรน ้าแห่งชาติมอบหมายเร่งรัดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
ให้ได้ข้อยุติโดยเร็ว  และให้ส้านักงานจัดท้ารายงานกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพ่ือเก็บไว้เป็นหลักฐาน 
ด้วยทุกครั ง 

้หนา   ๔๐

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๔



ในกรณีที่ได้ข้อยุติในประเด็นข้อพิพาท  ให้ผู้ที่คณะกรรมการทรัพยากรน ้าแห่งชาติมอบหมาย
รายงานผลการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทพร้อมแนวทางปฏิบัติต่อคณะกรรมการทรัพยากรน ้าแห่งชาติเพ่ือให้
ความเห็นชอบ  และให้ส้านักงานมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาและแนวทางปฏิบัติเพ่ือแก้ไขปัญหา  
ในประเด็นข้อพิพาทนั นไปยังคณะกรรมการลุ่มน ้าที่เป็นคู่พิพาทโดยเร็ว 

หมวด  ๓ 
การวนิิจฉัยชี ขาดข้อพิพาท 

 
 

ข้อ  ๑๐ ในกรณีที่ส้านักงานได้พิจารณาเห็นว่าข้อพิพาทดังกล่าวไม่สามารถหาข้อยุติได้ 
โดยวิธีการเจรจาไกล่เกลี่ย  หรือกรณีที่ผู้ที่คณะกรรมการทรัพยากรน ้าแห่งชาติมอบหมายได้ไกล่เกลี่ย  
ข้อพิพาทแล้ว  แต่ไม่สามารถหาข้อยุติในประเด็นข้อพิพาทดังกล่าวได้  ให้ส้านักงานเสนอประเด็น  
ข้อพิพาทดังกล่าวต่อคณะกรรมการทรัพยากรน ้าแห่งชาติเพื่อพิจารณา   

ในการพิจารณาวินิจฉัยชี ขาดข้อพิพาท  คณะกรรมการทรัพยากรน ้าแห่งชาติอาจเรียกให้
ตัวแทนของคณะกรรมการลุ่มน ้า  หรือข้าราชการของส้านักงานหรือส้านักงานภาค  มาชี แจงข้อเท็จจริง
หรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นข้อพิพาทเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยก็ได้ 

ในการประชุมของคณะกรรมการทรัพยากรน ้าแห่งชาติเพ่ือพิจารณาวินิจฉัยชี ขาดประเด็น  
ข้อพิพาทตามวรรคหนึ่ง  หากประเด็นข้อพิพาทนั นเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพื นที่ลุ่มน ้าซึ่งมีกรรมการผู้แทน
คณะกรรมการลุ่มน ้านั นรว่มเป็นกรรมการในคณะกรรมการทรพัยากรน ้าแห่งชาตดิ้วย  ให้กรรมการผู้แทน
คณะกรรมการลุ่มน ้าคนนั นไม่มีสิทธิเข้าประชุมเพื่อพิจารณาวินิจฉัยชี ขาดในประเด็นข้อพิพาทนั น 

ข้อ  ๑๑ ในระหว่างที่ยังไม่มีการวินิจฉัยชี ขาดประเด็นข้อพิพาท  คณะกรรมการลุ่มน ้าที่เสนอ
ข้อพิพาทจะขอถอนข้อพิพาทนั นทั งหมดหรือบางส่วนเมื่อใดก็ได้  โดยท้าเป็นหนังสือลงลายมือชื่อ
กรรมการลุ่มน ้าผู้ได้รับมอบอ้านาจยื่นต่อส้านักงานหรือส้านักงานภาคที่ลุ่มน ้านั นอยู่ในเขต 

ข้อ  ๑๒ การวินิจฉัยชี ขาดประเด็นข้อพิพาทของคณะกรรมการทรัพยากรน ้าแห่งชาติ 
ให้เป็นที่สุด 

ข้อ  ๑๓ เมื่ อ เสร็ จสิ นการวินิ จฉั ยชี ข าดของคณะกรรมการทรัพยากรน ้ าแห่ งชาติ    
ให้ส้านักงานมีหนังสือแจ้งค้าวินิจฉัยหรือแนวทางปฏิบัติเพ่ือแก้ไขปัญหาในประเด็นข้อพิพาทนั น  
ไปยังคณะกรรมการลุ่มน ้าที่เป็นคู่พิพาทโดยเร็ว 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  19  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 

พลเอก ประวิตร  วงษ์สวุรรณ 
รองนายกรฐัมนตรี 

ประธานกรรมการทรัพยากรน ้าแหง่ชาติ 

้หนา   ๔๑

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๔


