บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้า
พ.ศ. ….
หลักการ
ให้มีกฎหมายว่าด้วยทรัพยากรนา้
เหตุผล
โดยที่บุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชน ชุมชนท้องถิ่น หรือชุมชนท้องถิ่นดังเดิมย่อมมีส่วนร่วมในการจัดการ
การบ้ ารุงรักษา และการใช้ ประโยชน์ จากทรัพ ยากรธรรมชาติสิ่ งแวดล้อม รวมทังความหลากหลายทางชี วภาพ
อย่างสมดุลและยั่งยืน ประกอบกับรัฐต้องด้าเนินการจัดให้มีแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้าอย่างเป็นระบบและ
เกิ ด ประโยชน์ ต่ อ ส่ ว นรวม ซึ่ ง ต้ อ งให้ ป ระชาชนมี ส่ ว นร่ ว มในการสงวน บ้ า รุ ง รั ก ษา และใ ช้ ป ระโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอย่ างสมดุล อีกทังทรัพยากรน้ าเป็ นของส่ว นรวมซึ่ง มี
ความส้ า คั ญ ทั งด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม วั ฒ นธรรมและสิ่ ง แวดล้ อ ม ด้ ว ยเหตุ นี การบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรน้ า
ที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงอย่างทั่วถึง เป็นธรรมและมีความสมดุลยั่งยืน จึงมีความส้าคัญเป็นอย่างยิ่ง
แต่การบริหารจัดการทรัพยากรน้าซึ่งมีหน่วยงานที่มีอ้านาจหน้าที่ตามกฎหมายหลายฉบับที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้า
นัน ท้าให้เกิดการบริหารจัดการที่ขาดการบูรณาการและขาดความเป็นเอกภาพ ประกอบกับขาดการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนอย่างแท้จริง ส่งผลให้เกิดปัญหาทรัพยากรน้าในหลายด้าน
ไม่ว่าจะเป็นปัญหาน้าท่วม การขาดแคลนน้า การแย่งชิงน้า มลพิษทางน้า การสูญเสียพืนที่ชุ่มน้า ความเสื่อมโทรม
ของแหล่งน้า และการสูญเสียความสมดุลของน้าในระบบนิเวศแหล่งน้าผิวดินและแหล่งน้าใต้ดิน
ดังนัน จึงสมควรให้มีกฎหมายเพื่อก้าหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในการประกันสิทธิขันพืนฐานของ
ประชาชนในการเข้าถึงน้า การบริหารจัดการน้า การควบคุมการใช้น้า การพัฒนา การคุ้มครอง อนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรน้า การป้องกันและแก้ไขปัญหาวิกฤติน้า การจัดตังกองทุนทรัพยากรน้า การกระจายอ้านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และการส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนในแต่ละลุ่มน้า ตลอดจนการ
จัดตังองค์กรที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้าทังในระดับชาติและระดับลุ่มน้า รวมทังการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตัง
องค์กรผู้ใช้น้า เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรน้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความสมดุล ยั่งยืนและเป็นธรรม
จึงจ้าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี

ร่าง

พระราชบัญญัติทรัพยากรน้า
พ.ศ. ....
......................................................
......................................................
......................................................
………………………………………………………………………………………………………………….…………….....................
....................................................
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยทรัพยากรน้า
พระราชบัญญัตินีมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ้ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา ..
ประกอบกับมาตรา .. มาตรา .. มาตรา .. และมาตรา .. ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระท้าได้โดย
อาศัยอ้านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
………………………………………………………………………………………………………………….…………….....................
....................................................
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินีเรียกว่า “พระราชบัญญัติทรัพยากรน้า พ.ศ. ....”
มาตรา ๒ พระราชบั ญ ญั ติ นี ให้ ใ ช้ บั ง คั บ เมื่ อ พ้ น ก้ า หนดหนึ่ ง ร้ อ ยแปดสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ สิทธิในทรัพยากรน้า การบริหารจัดการ การจัดสรรน้า การอนุรักษ์และการพัฒนาทรัพยากรน้า
ให้เป็ น ไปตามที่ ก้า หนดในพระราชบั ญ ญั ติ นี เว้ น แต่ ในกรณี ที่ มี กฎหมายใดก้ า หนดเกี่ย วกับ สิ ท ธิ ใ นทรัพ ยากรน้ า
การบริหารจัดการ การจัดสรรน้า การอนุรักษ์และการพัฒนาทรัพยากรน้าเรื่องใดไว้โดยเฉพาะ และกฎหมายเฉพาะนัน
มีมาตรการหรือหลักประกันสิทธิในทรัพยากรน้าที่ไม่ต่้ากว่าที่ก้าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี
ให้คณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติ เป็นผู้วินิจฉัยว่ากฎหมายใดมีมาตรการหรือหลักประกันสิทธิ
ในทรัพ ยากรน้ า ที่ ไ ม่ ต่้ า กว่ า ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี ก้า หนด โดยค้า นึ ง ถึง ความยั่ ง ยื น ของสภาพแวดล้ อม ระบบนิ เวศ
และความหลากหลายทางชีวภาพประกอบด้วย
พระราชบั ญ ญั ติ นี ให้ใ ช้ บั ง คับ แก่ท รั พ ยากรน้ า ในทุ กพื นที่ ทั่ ว ประเทศ รวมถึ ง ทรั พ ยากรน้ า ที่ อยู่ ใ น
เขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยานแห่งชาติ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าด้วย

๒

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี
“ทรัพยากรน้า” หมายความว่า น้าในบรรยากาศ น้าบนผิวดิน น้าใต้ดิน น้าในทะเลอาณาเขต คลอง
แม่น้า หนอง บึง พืนที่ชุ่มน้า แหล่งต้นน้า แหล่งเก็บหรือกั กน้า แหล่งน้าระหว่างประเทศที่ประเทศไทยอาจน้ามาใช้
ไม่ว่าจะเกิดขึนตามธรรมชาติหรือมนุษย์สร้างขึน และให้หมายความรวมถึงระบบนิเวศของแหล่งน้าด้วย
“แหล่งต้นน้า” หมายความว่า พืนที่ตอนบนของล้าน้าซึ่งล้อมรอบด้วยสันเขาหรือสันปันน้าที่รับน้าฝน
ตกลงมาให้ไหลลงไปรวมเป็นร่องล้าน้า และให้หมายความรวมถึงแหล่งน้าพุ น้าผุด น้าซับ ที่เกิดขึนตามธรรมชาติ
อันเป็นต้นก้าเนิดของน้าด้วย
“ลุ่มน้า ” หมายความว่า พื นที่ ซึ่ง มีพ ระราชกฤษฎีกาก้า หนดเขตที่ดิ น ครอบคลุ มล้ าน้ าธรรมชาติ
ซึ่งเป็นแหล่งที่รวมน้าให้ไหลลงสู่ล้าน้า
“พืนที่ชุ่มน้า” หมายความว่า พืนที่ลุ่ม พืนที่ราบลุ่ม พืนที่ลุ่มชืนแฉะ พืนที่ฉ่้าน้า มีน้าท่วม มีน้าขัง พืนที่พรุ
พืนที่แหล่งน้า ทังที่เกิดขึนเองตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึน ทังที่มีน้าขังหรือท่วมอยู่ถาวรและชั่วคราว ทังที่เป็น
แหล่งน้านิ่งและน้าไหล ทังที่เป็นน้าจืด น้ากร่อย และน้าเค็ม รวมไปถึงพืนที่ชายฝั่งทะเล และพืนที่ของทะเลในบริเวณ
ซึ่งเมื่อน้าลดลงต่้าสุดมีความลึกของระดับน้าไม่เกินหกเมตร
“แหล่งน้าขนาดเล็ก” หมายความว่า แหล่งน้าที่เกิดจากการสร้างฝายหรือประตูระบายน้า อ่างเก็บน้า
คลองส่งน้า หนอง บึง สระน้า บ่อน้าตืน และบ่อน้าบาดาล
“แหล่งน้าสาธารณะ” หมายความว่า แหล่งน้าที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน
“การบริหารจั ดการทรัพยากรน้า ” หมายความว่ า กระบวนการบริหารจั ดการ การจั ด หา การใช้
ประโยชน์ การบ้ารุงรักษา การพัฒนา การป้องกัน การแก้ไขปัญหา การอนุรักษ์ การฟื้นฟูแล ะการด้าเนินการอื่น
ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้า
“การใช้ น้ า ” หมายความว่ า การท้ า กิ จ กรรมในแหล่ ง น้ า เพื่ อ การอุ ป โภคบริ โ ภค เกษตรกรรม
อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การประปา การผลิตพลังงาน การคมนาคม การรักษาระบบนิเวศ หรือเพื่อประโยชน์อื่นใด
ไม่ว่าจะท้าให้น้ามีปริมาณเปลี่ยนไปหรือไม่ก็ตาม
“การใช้น้าตามจารีตประเพณี ” หมายความว่า การบริหารจัดการทรัพยากรน้าที่ได้ประพฤติปฏิบัติ
สืบทอดกันมาของชุมชน ชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนท้องถิ่นดังเดิม
“ภาวะวิกฤติ” หมายความว่า สถานการณ์ที่อยู่ในขันล่อแหลมที่จะเกิดสาธารณภัยเกี่ยวกับทรัพยากรน้า
หรือการเกิดสาธารณภัยเกี่ยวกับทรัพยากรน้า เช่น ภาวะน้าท่วม ภาวะขาดแคลนน้า ภาวะน้าเสีย
“องค์กรผู้ใช้น้า” หมายความว่า บุคคลหลายคนซึ่งรวมตัวกันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้าร่วมกัน และให้หมายความรวมถึงกลุ่มผู้ใช้น้าตามจารีตประเพณีด้วย
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนทรัพยากรน้า
“คณะกรรมการกองทุน” หมายความว่า คณะกรรมการกองทุนทรัพยากรน้า
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตังให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี

๓

“หน่วยงานของรัฐ ” หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้ องถิ่น
รัฐวิสาหกิจ และให้หมายความรวมถึงหน่วยงานอื่นของรัฐที่มีพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาจัดตังด้วย
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหาร
ส่วนต้าบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตัง
“คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ” หมายความว่า คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติตามกฎหมาย
ว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี
มาตรา ๕ ให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรักษาการ
ตามพระราชบัญญัตินี และให้มีอ้านาจออกกฎกระทรวง ระเบียบและประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี
ทังนี เท่าที่เกี่ยวกับอ้านาจหน้าที่ของตน
ให้รัฐมนตรีมีอ้านาจแต่งตังพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี
กฎกระทรวง ระเบียบและประกาศตามพระราชบัญญัตินี เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
หมวด ๑
สิทธิในทรัพยากรน้า
……………………………………
มาตรา ๖ ทรัพยากรน้าเป็นของส่วนรวม
มาตรา ๗ สิ ท ธิ ใ นการใช้ น้ า เพื่ อ การด้ า รงชี พ การอุ ป โภคบริ โ ภคในครั ว เรื อ น การเกษตรหรื อ
การเลียงสัตว์รายย่อย และการใช้น้าตามจารีตประเพณี เป็นสิทธิขันพืนฐานของประชาชน
มาตรา ๘ บุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชน ชุมชนท้องถิ่นและชุมชนท้องถิ่นดังเดิม มีสิทธิอย่างน้อยในเรื่องดังต่อไปนี
(๑) สิทธิในการอนุรักษ์ฟื้นฟูจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับทรัพยากรน้า
(๒) สิทธิมีส่วนร่วมในการจัดการ การบ้ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้าอย่างสมดุลและยั่งยืน
(๓) สิทธิได้รับข้อมูล ค้าชีแจงและเหตุผลจากหน่วยงานของรัฐก่อนการอนุญาตหรือการด้าเนินโครงการ
หรือกิจกรรมใดเกี่ยวกับทรัพยากรน้าที่อาจส่ งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือ
มีส่วนได้เสียส้าคัญ และมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อน้าไปประกอบการพิจารณา
ในเรื่องดังกล่าว
(๔) สิทธิมีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติราชการทางการปกครอง
อันมีผลหรืออาจมีผลกระทบต่อสิทธิชุมชน
(๕) สิทธิเสนอเรื่องราวร้องทุกข์และได้รับแจ้งผลการพิจารณาภายในเวลาอันรวดเร็ว
(๖) สิทธิฟ้องคดีต่อหน่วยงานของรัฐให้รับผิดเนื่องจากการกระท้าละเมิดของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานนัน

๔

มาตรา ๙ เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินซึ่งมีน้าพุเกิดขึนหรือมีน้าไหลผ่านตามธรรมชาติไม่ว่าบนดินหรือ
ใต้ ดิ น มี สิ ท ธิ เ ก็ บ กั ก หรื อ ใช้ น้ า นั นได้ เ ท่ า ที่ จ้ า เป็ น แก่ ป ระโยชน์ ใ นกิ จ กรรมหรื อ ที่ ดิ น ที่ ต นเป็ น เจ้ า ของหรื อ
มีสิทธิครอบครอง โดยไม่เป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนหรือเสียหายเกินสมควรแก่บุคคลอื่นหรือสาธารณะ
มาตรา ๑๐ บุคคล ชุมชน หรือหน่วยงานของรัฐ มีสิทธิใช้น้าเท่าที่จ้าเป็นแก่ประโยชน์ในกิจกรรมหรือ
ที่ดินที่ตนเป็นเจ้าของหรือมีสิทธิครอบครอง โดยไม่เป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนหรือเสียหายเกินสมควรแก่บุคคลอื่น
หรือสาธารณะ
มาตรา ๑๑ การก้าหนดนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ แผนการบริหารจัดการ แผนปฏิบัติการ การออก
กฎกระทรวง ประกาศ ระเบี ย บ และข้ อ บั ง คั บ เกี่ ย วกั บ โครงการหรื อ กิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วกั บ ทรั พ ยากรน้ า อั น อาจ
ส่งผลกระทบทังในด้านส่วนได้เสียของประชาชน ด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้านทรัพยากรธรรมชาติ หรือด้านสุ ขภาพ
อนามัย หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่อย่างน้อยดังต่อไปนี
(๑) เปิดเผยข้อมูล ค้าชีแจงและเหตุผลต่อประชาชนอย่างทั่วถึง
(๒) จั ด ให้มี ก ระบวนการรับ ฟั ง ความคิด เห็น ของประชาชนตลอดจนผู้ มี ส่ ว นได้ เสี ย อย่ า งทั่ ว ถึง ก่อ น
การด้าเนินการดังกล่าว
(๓) สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน ชุ มชนท้องถิ่น และชุมชนท้องถิ่นดังเดิม มีส่วนร่วมใน
การด้าเนินการดังกล่าว
หมวด ๒
องค์กรบริหารจัดการทรัพยากรน้า
…………………………………………..
ส่วนที่ ๑
คณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติ
………………………………………….
มาตรา ๑๒ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่ งชาติ” หรือเรียก
โดยย่อว่า “กนช.” ประกอบด้วย
(๑) นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ
(๒) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมาจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม (๕) เป็นรองประธานคนที่หนึ่ง รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นรองประธานคนที่สอง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เป็นรองประธานคนที่สาม
(๓) ปลัดกระทรวงพลังงาน ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม อธิบดีกรมชลประทาน
อธิบดีกรมทรัพยากรน้าบาดาล และผู้อ้านวยการส้านักงบประมาณ เป็นกรรมการโดยต้าแหน่ง

๕

(๔) ผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน้า จ้านวนเจ็ดคน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ้า นวนสามคน และ
ผู้ แ ทนองค์ ก รเอกชนที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ด้ า เนิ น กิ จ กรรมเกี่ ย วกั บ ทรั พ ยากรน้ า การอนุ รั ก ษ์ ห รื อ การจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติที่มิใช่แสวงหาผลก้าไร จ้านวนสามคน เป็นกรรมการ
(๕) ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ซึ่ ง กรรมการตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) ด้ า เนิ น การคั ด เลื อ กจากผู้ ซึ่ ง มี ค วามรู้
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้า จ้านวนหกคน
เป็นกรรมการ
ให้อธิบดีกรมทรัพยากรน้าเป็นกรรมการและเลขานุการ และบุคคลอื่นจ้านวนไม่เกินสองคนซึ่ง กนช.
ก้าหนดเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม (๕) คนหนึ่ง เป็นรองประธานคนที่หนึ่ง
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกกรรมการตาม (๔) ให้เป็นไปตามที่ กนช. ประกาศก้าหนด
มาตรา ๑๓ กรรมการผู้ท รงคุณ วุ ฒิต ามมาตรา ๑๒ (๕) ต้ องมี คุณ สมบั ติและไม่ มี ลักษณะต้ องห้า ม
ดังต่อไปนี
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่้ากว่าสามสิบปีบริบูรณ์
(๓) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๔) ไม่เคยได้รับโทษจ้าคุกโดยค้าพิพากษาถึงที่สุดให้จ้าคุก เว้นแต่โทษส้าหรับความผิดที่ได้กระท้าโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๕) ไม่เป็นผู้ด้ารงต้าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการหรือผู้ด้ารงต้าแหน่ง
ซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้า
มาตรา ๑๔ กรรมการตามมาตรา ๑๒ (๔) และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๒ (๕) มีวาระอยู่ใน
ต้าแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับการแต่งตังอีกได้ แต่จะด้ารงต้าแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้
มาตรา ๑๕ นอกจากการพ้นจากต้าแหน่งตามวาระ กรรมการตามมาตรา ๑๒ (๔) และกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๒ (๕) พ้นจากต้าแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) กนช. มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ้านวนกรรมการเท่าที่มีอยู่ให้พ้นจากต้าแหน่ง
เพราะทุจริตหรือบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือหย่อนความสามารถ
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๕) ได้รับโทษจ้าคุกโดยค้าพิพากษาถึงที่สุดให้จ้าคุก เว้นแต่เป็นโทษส้าหรับความผิดที่ได้กระท้าโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ

๖

(๖) พ้ น จากการเป็ น กรรมการลุ่ ม น้ า หรื อ พ้ น จากการเป็ น ผู้ บ ริ ห ารองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
กรณีกรรมการตามมาตรา ๑๒ (๔)
(๗) ขาดคุ ณ สมบั ติ ห รื อ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า มอย่ า งหนึ่ ง อย่ า งใดตามมาตรา ๑๓ (๑) (๒) และ(๕)
กรณีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๒ (๕)
มาตรา ๑๖ ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๒ (๕) ซึ่งได้รับการแต่งตังเป็นรองประธาน
คนที่ หนึ่ ง ตามมาตรา ๑๒ (๒) พ้ นจากต้า แหน่ง ก่อนครบวาระตามมาตรา ๑๔ ให้เริ่ม ด้ า เนิ น การตามมาตรา ๑๒
วรรคสามภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พ้นจากต้าแหน่ง และให้ผู้ได้รับการคัดเลือกอยู่ในต้าแหน่งเท่ากับวาระต้าแหน่ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งตนเหลืออยู่
ในกรณีที่กรรมการตามมาตรา ๑๒ (๔) พ้นจากต้าแหน่งก่อนครบวาระตามมาตรา ๑๔ ให้เริ่มด้าเนินการ
คัดเลือกตามมาตรา ๑๒ วรรคสี่ หรือในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๒ (๕) พ้นจากต้าแหน่งก่อน
ครบวาระตามมาตรา ๑๔ ให้กรรมการตามมาตรา ๑๒ (๑) (๒) (๓) และ (๔) ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกและแต่งตัง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนต้าแหน่งที่ว่างลง ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่กรรมการนันพ้นจากต้าแหน่ง และให้ผู้ได้รับ
การคั ด เลื อกเป็ น กรรมการตามมาตรา ๑๒ (๔) หรือ ผู้ ที่ ไ ด้ รับ การแต่ ง ตั งเป็ น กรรมการตามมาตรา ๑๒ (๕) อยู่
ในต้าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน แต่ถ้าวาระที่เหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยยี่สิบวันจะไม่ด้าเนินการ
คัดเลือกหรือแต่งตังกรรมการขึนใหม่แทนต้าแหน่งที่ว่างก็ได้ และในระหว่างที่ยังไม่มีการคัดเลือกหรือแต่งตังกรรมการ
เข้ามาแทน ให้ถือว่า กนช. มีองค์ประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่
มาตรา ๑๗ ในกรณีที่กรรมการตามมาตรา ๑๒ (๔) และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๒ (๕) ด้ารง
ต้าแหน่งครบวาระแล้ว ให้กรรมการซึ่งพ้นจากต้าแหน่งปฏิบัตหิ น้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการคัดเลือกหรือแต่งตังกรรมการขึนใหม่
มาตรา ๑๘ การประชุม กนช. ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ้านวนกรรมการทังหมด
จึงจะเป็นองค์ประชุมในการประชุมคณะกรรมการ
ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการคนที่หนึ่งเป็น
ประธานในที่ป ระชุม ถ้ารองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง ไม่ มาประชุม หรือไม่ อาจปฏิบั ติหน้ าที่ ได้ ให้รองประธาน
กรรมการคนที่สองเป็นประธานในที่ประชุม ถ้ารองประธานกรรมการทังสองไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้
รองประธานกรรมการคนที่สามเป็นประธานในที่ประชุม ถ้ารองประธานกรรมการทังสามไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
ในการปฏิบั ติ หน้ าที่ ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ ใดมี ส่ วนได้ เสี ยโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องที่
คณะกรรมการพิจารณา ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ นั นแจ้งให้ที่ ประชุ มทราบและให้ที่ ประชุ มพิ จารณาว่ า
กรรมการผู้นันสมควรจะอยู่ในที่ประชุมและหรือมีมติในการประชุมเรื่องนันได้หรือไม่ ทังนี ตามระเบียบที่ กนช. ก้าหนด
การวินิจฉัยชีขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีขาด

๗

มาตรา ๑๙ ให้ กนช. ได้รับเบียประชุม ค่าพาหนะ ค่าเบียเลียง ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอย่างอื่น
ตามระเบียบที่กระทรวงการคลังก้าหนด
ให้มีการประชุม กนช. ไม่น้อยกว่าปีละสามครัง
มาตรา ๒๐ กนช. มีอ้านาจหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารจั ดการทรัพยากรน้าโดยทั่วไป รวมทังให้มีอ้านาจ
หน้าที่ดังต่อไปนี
(๑) ก้าหนดนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ทรัพยากรน้าแห่งชาติ และแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้าในภาวะวิกฤติแห่งชาติเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ
(๒) ก้ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และให้ค้าแนะน้าการด้าเนินการตามนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ทรัพยากร
น้าแห่งชาติ และแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้าในภาวะวิกฤติแห่งชาติ
(๓) ก้ากับ ติดตาม และตรวจสอบแผนการใช้งบประมาณของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้า
(๔) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องให้มีการตรากฎหมาย และการแก้ไข
เพิ่มเติมกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้า และการจัดการน้าระหว่างประเทศ
(๕) ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศหรือค้าสั่งตามที่ก้าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี
(๖) ก้าหนดขอบเขตพืนที่ลุ่มน้าตามมาตรา ๒๖
(๗) จัดสรรเงินส่วนแบ่งค่าใช้น้า ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตใช้น้า ค่าสินไหมทดแทน และค่าปรับให้แก่
กองทุนทรัพยากรน้าตามมาตรา ๓๘ (๓) (๔) และ (๕)
(๘) ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือของคณะกรรมการลุ่มน้า คณะกรรมการลุ่มน้าสาขา และองค์กรผู้ใช้น้า
(๙) สนับสนุนประชาชนให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้า
(๑๐) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ก้าหนดในพระราชบัญญัตินีหรือกฎหมายอื่นหรือตามที่คณะรัฐมนตรีหรือ
นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
การด้าเนินการตาม (๑) ให้น้าแผนการบริหารจัดการลุ่มน้าตามมาตรา ๓๑ (๑) และแผนการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้าในภาวะวิกฤติในลุ่มน้าตามมาตรา ๓๑ (๒) มาประกอบการจัดท้า โดยให้เกิดการบูรณาการระหว่าง
ลุ่มน้าและสอดคล้องกับแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายและแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
เพื่อเป็นแนวทางในการจัดสรรงบประมาณ
มาตรา ๒๑ ให้ กนช. ทบทวนหรือปรับปรุงนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ตามมาตรา ๒๐ (๑) ทุกสี่ปี
โดยให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงที่มีการเปลี่ยนแปลง
การจั ด ท้ า นโยบายและแผนยุ ท ธศาสตร์ ต ามมาตรา ๒๐ (๑) หรื อ การปรั บ ปรุ ง นโยบายและ
แผนยุทธศาสตร์ตามวรรคหนึ่ง ให้ กนช. ชีแจง เปิดเผยข้อมูลที่จ้าเป็นและจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
องค์กรผู้ใช้น้า ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ กนช. ประกาศก้าหนด และให้น้าเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ

๘

นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ซึ่งคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้มีผล
ใช้บังคับ
ให้หน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้า ปฏิบัติ
ตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ตามวรรคสาม
ให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการวางและการจัดท้าผังเมืองและแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินต้องค้านึงถึง
แผนยุทธศาสตร์ตามวรรคสามด้วย
มาตรา ๒๒ ให้ กนช. จัดท้ารายงานผลการติดตามและประเมินผลการด้าเนินการตามนโยบายและ
แผนยุทธศาสตร์ตามมาตรา ๒๐ (๑) และมาตรา ๒๑ เพื่อรายงานต่อคณะรัฐมนตรี และเผยแพร่ต่อสาธารณะอย่างน้อย
ปีละหนึ่งครัง
รายงานตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยต้องประกอบด้วย
(๑) การบริหารโครงการหรือแผนงาน การพัฒนาในโครงการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรน้า
(๒) ภาวะวิกฤติ
(๓) ผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้าในภาวะวิกฤติ
(๔) ผลการบริหารจัดการความสมดุลน้าของแต่ละลุ่มน้า
(๕) การบังคับใช้กฎหมายและปัญหาอุปสรรค
(๖) ประสิทธิภาพในการใช้งบประมาณของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรั พยากรน้า
ทังในภาพรวมและในระดับลุ่มน้า
(๗) ความพึงพอใจ ข้อร้องเรียน และร้องทุกข์ของประชาชน
มาตรา ๒๓ ในการปฏิบัติหน้า ที่ตามพระราชบัญญัตินี ให้ กนช. มีอ้านาจแต่งตังคณะอนุกรรมการ
เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่ กนช. มอบหมาย และอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งคนใด
เป็นผู้รับผิดชอบด้าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามอ้านาจหน้าที่ของ กนช. เพื่อเสนอรายงานต่อ กนช. หรือด้าเนินการ
ตามที่ กนช. มอบหมายก็ได้
ให้น้ า มาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ ง มาใช้ บั ง คับ กับ การประชุ ม ของคณะอนุกรรมการด้ ว ย
โดยอนุโลม
มาตรา ๒๔ ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ นี ให้ กนช. หรื อ คณะอนุ ก รรมการที่ กนช.
มอบหมายมีอ้านาจออกค้าสั่งเป็นหนังสือเรียกให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ส่งข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องมาเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาได้ ในการนีอาจเรียกบุคคลใดมาชีแจ้งด้วยก็ได้

๙

มาตรา ๒๕ ให้กรมทรัพยากรน้าในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้าหน้าที่เป็นส้านักงาน
เลขานุการ กนช. โดยให้มีอ้านาจหน้าที่ดังต่อไปนี
(๑) ประสานงานกับหน่วยงานธุรการต่างๆ ของคณะกรรมการลุ่มน้า และคณะกรรมการลุ่มน้าสาขา
เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี
(๒) ช่ว ยเหลื อและให้ค้าแนะน้ าแก่หน่ว ยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่ เกี่ย วข้องกับ
การบริหารจัดการทรัพยากรน้า รวมทังส่งเสริมและสนับสนุนการด้าเนินงานของคณะกรรมการลุ่มน้า คณะกรรมการ
ลุ่มน้าสาขา และองค์กรผู้ใช้น้า
(๓) ติ ด ตามและประเมิ น ผลการด้ า เนิ น งานของคณะกรรมการลุ่ ม น้ า คณะกรรมการลุ่ ม น้ า สาขา
และองค์กรผู้ใช้น้า
(๔) ศึกษา และวิจัยเกี่ยวกับทรัพยากรน้าและการบริหารจัดการทรัพยากรน้า
(๕) พัฒนาระบบสารสนเทศทรัพยากรน้าและระบบเตือนภัย
(๖) จัดท้าแผนงบประมาณประจ้าปีเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานของ กนช. และคณะกรรมการลุ่มน้า
(๗) จั ด ตั งส้ า นั ก งานคณะกรรมการลุ่ ม น้ า และแต่ ง ตั งผู้ อ้า นวยการส้ า นั ก งานคณะกรรมการลุ่ ม น้ า
ทังนี หลักเกณฑ์และวิธีการให้เป็นไปตามที่ กนช. ประกาศก้าหนด
(๘) จั ด เก็ บ ค่ า ธรรมเนี ย มใบอนุ ญ าตและค่ า ใช้ น้ า ส้ า หรั บ การใช้ น้ า ประเภทที่ สี่ แ ละประเภทที่ ห้ า
และน้าส่งเงินดังกล่าวเข้ากองทุนทรัพยากรน้า
(๙) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ กนช. มอบหมาย
ส่วนที่ ๒
ลุ่มน้าและคณะกรรมการลุ่มน้า
……………………………………….
มาตรา ๒๖ การก้าหนดลุ่มน้าให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา ทังนี ให้ค้านึงถึงสภาพภูมิศาสตร์ ระบบนิเวศ
วัฒนธรรม จารีตประเพณี และวิถีชีวิตของประชาชนด้วย
พระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่งให้มีแผนที่แสดงเขตลุ่มน้าแนบท้ายพระราชกฤษฎีกา และให้แผนที่
ดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของพระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๒๗ เมื่อได้มีพระราชกฤษฎีกาก้าหนดลุ่มน้าตามมาตรา ๒๖ แล้ว ให้ กนช. แต่งตังคณะกรรมการ
ลุ่มน้าประจ้าลุ่มน้านัน ประกอบด้วย
(๑) ผู้แทนกรมเจ้าท่า ผู้แทนกรมชลประทาน ผู้แทนกรมทรัพยากรน้า ผู้แทนกรมทรัพยากรน้าบาดาล
ผู้แทนกรมป่าไม้ ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และผู้แทนส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาค เป็นกรรมการ
(๒) ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในลุ่มน้านันซึ่งคัดเลือกกันเอง จ้านวนไม่เกินแปดคนเป็นกรรมการ

๑๐

(๓) ผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้าในลุ่มน้านันซึ่งคัดเลือกกันเอง จ้านวนไม่เกินแปดคน เป็นกรรมการ โดยให้มี
ผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้าที่เป็นเกษตรกรอย่างน้อยกึ่งหนึ่ง
(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่ง เป็นผู้ มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ ยวชาญ และประสบการณ์ เป็นที่ป ระจักษ์
ในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือเป็นผู้แทนสถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอน
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ้านวนไม่เกินสี่คน เป็นกรรมการ
กรณีลุ่มน้าใดมีพืนที่ติดกับพืนที่ชายฝั่งทะเล ให้ผู้แทนกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นกรรมการตาม (๑) ด้วย
ให้คณะกรรมการลุ่มน้าเลือกกรรมการคนหนึ่ง เป็นประธานกรรมการ และเลือกกรรมการอีกสองคน
เป็นรองประธานกรรมการ
ให้ผู้อ้านวยการส้านักงานคณะกรรมการลุ่มน้าเป็นเลขานุการและอาจแต่งตังบุคคลเป็นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกกรรมการตาม (๒) และ (๓) ให้เป็นไปตามที่ กนช. ประกาศก้าหนด
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกกรรมการตาม (๔) ให้เป็นไปตามที่ กนช. ประกาศก้าหนด
มาตรา ๒๘ กรรมการลุ่ ม น้ า มี ว าระอยู่ ใ นต้ า แหน่ ง คราวละสี่ ปี และอาจได้ รั บ การแต่ ง ตั งอี ก ได้
แต่จะด้ารงต้าแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้
มาตรา ๒๙ นอกจากการพ้นจากต้าแหน่งตามวาระ กรรมการลุ่มน้าตามมาตรา ๒๗ พ้นจากต้าแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) กนช. มี ม ติ ใ ห้ อ อก เพราะบกพร่ อ งหรื อ ไม่ สุ จ ริ ต ต่ อ หน้ า ที่ มี ค วามประพฤติ เ สื่ อ มเสี ย หรื อ
หย่อนความสามารถ
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๕) ได้รับโทษจ้าคุกโดยค้าพิพากษาถึงที่สุดให้จ้าคุก เว้นแต่เป็นโทษส้าหรับความผิดที่ได้กระท้าโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๖) พ้นจากการเป็นผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มาตรา ๓๐ ให้น้ามาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ มาใช้บังคับกับคณะกรรมการลุ่มน้าด้วยโดยอนุโลม
มาตรา ๓๑ คณะกรรมการลุ่ มน้า มีอ้า นาจหน้า ที่เกี่ย วกับ การบริหารจั ดการทรัพ ยากรน้า โดยทั่วไป
ในลุ่มน้า รวมทังให้มีอ้านาจหน้าที่ดังต่อไปนี
(๑) จัดท้าแผนการบริหารจัดการลุ่มน้าเสนอต่อ กนช. โดยต้องค้านึงถึงศักยภาพของลุ่มน้า การวาง
ผังเมืองและแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน และต้องมีการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
(๒) จัดท้าแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้าในภาวะวิกฤติในลุ่มน้าเสนอต่อ กนช.

๑๑

(๓) ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรน้าเพื่อประกอบการวางแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้า
และการพัฒนาระบบสารสนเทศทรัพยากรน้า
(๔) ให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรน้าของคณะกรรมการลุ่มน้าสาขา
(๕) จัดท้าข้อตกลงระหว่างลุ่มน้า กรณีการผันน้าข้ามลุ่มน้า
(๖) ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อโครงการหรือกิจกรรมที่อาจมีผลกระทบต่อแหล่งน้าหรือลุ่มน้า
(๗) ก้าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับทรัพยากรน้าระหว่างองค์กรผู้ใช้น้า
(๘) ไกล่เกลี่ยและชีขาดข้อพิพาทเกี่ยวกับทรัพยากรน้าภายในลุ่มน้าสาขา ทังนี หลักเกณฑ์และวิธีการ
ระงับข้อพิพาทให้เป็นไปตามที่ กนช. ประกาศก้าหนด
(๙) ประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีแหล่งน้าขนาดเล็กในเขตพืนที่จัดท้าทะเบียนแหล่งน้า
ขนาดเล็กอย่างน้อยทุกสองปีเพื่อจัดท้าฐานข้อมูลแหล่งน้าขนาดเล็กของลุ่มน้า
(๑๐) ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมตัวและเสริมสร้างความเข้มแข็งของคณะกรรมการลุ่มน้าสาขา และ
องค์กรผู้ใช้น้า
(๑๑) เสนอแนะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกข้อบัญญัติท้องถิ่นตามมาตรา ๗๙
(๑๒) ประสานความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการลุ่มน้า องค์กรผู้ใช้น้า องค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่น
หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้า
(๑๓) จัดท้ารายงานผลการด้าเนินงานเสนอต่อ กนช. และเผยแพร่ต่อสาธารณะอย่างน้อยปีละหนึ่งครัง
(๑๔) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ก้าหนดในพระราชบัญญัตินีหรือตามที่ กนช. มอบหมาย
การด้าเนินการตาม (๑) (๒) (๔) (๕) และ (๖) ต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนที่อยู่ใน
ลุ่มน้าสาขาและผู้มีส่วนได้เสีย
มาตรา ๓๒ ให้คณะกรรมการลุ่ม น้า มีอ้านาจแต่ งตังคณะกรรมการลุ่ม น้า สาขาเพื่ อปฏิบั ติหน้า ที่ใน
เขตท้องที่ที่คณะกรรมการลุ่มน้าก้าหนดในลุ่มน้าที่ตนรับผิดชอบได้ตามที่เห็นสมควร
องค์ประกอบของคณะกรรมการลุ่มน้าสาขาต้องประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานของรัฐ ผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้า
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้แทนภาคประชาสังคม
จ้านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตังคณะกรรมการลุ่มน้าสาขาตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไป
ตามที่ กนช. ประกาศก้าหนด
มาตรา ๓๓ ให้คณะกรรมการลุ่มน้าสาขามีอ้านาจหน้าที่ดังต่อไปนี
(๑) จัดท้าแผนปฏิบัติการลุ่มน้าสาขาเสนอต่อคณะกรรมการลุ่มน้า
(๒) ก้าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรน้าขององค์กรผู้ใช้น้า และระหว่างองค์กรผู้ใช้น้าในลุ่มน้าสาขา
เสนอต่อคณะกรรมการลุ่มน้าเพื่อให้ความเห็นชอบ

๑๒

(๓) จัดสรรการใช้น้าประเภทที่สองและประเภทที่สามให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ (๒) ซึ่งคณะกรรมการลุ่ม
น้าเห็นชอบ
(๔) จัดท้าข้อตกลงระหว่างลุ่มน้าสาขา กรณีการผันน้าข้ามลุ่มน้าสาขา
(๕) ไกล่เกลี่ยและชีขาดข้อพิพาทเกี่ยวกับทรัพยากรน้าระหว่างองค์กรผู้ใช้นา้ ทังนี หลักเกณฑ์และวิธีการ
ระงับข้อพิพาทให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการลุ่มน้าประกาศก้าหนด
(๖) ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารจัดการทรัพยากรน้าในลุ่มน้าสาขา
(๗) ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมตัวกันเป็นเครือข่ายขององค์กรผู้ใช้น้า รวมทังเสริมสร้างจิตส้านึก
แก่ประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้าในลุ่มน้าสาขา
(๘) จัดท้ารายงานผลการด้าเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการลุ่มน้า และเผยแพร่ต่อสาธารณะอย่างน้อย
ปีละหนึ่งครัง
(๙) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการลุ่มน้ามอบหมาย
มาตรา ๓๔ ให้น้ า มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ ง มาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๔ มาใช้บั ง คับ กับ
การประชุมและการด้าเนินการของคณะกรรมการลุ่มน้าและคณะกรรมการลุ่มน้าสาขาด้วยโดยอนุโลม
ส่วนที่ ๓
องค์กรผู้ใช้น้า
.............................................
มาตรา ๓๕ องค์ ก รผู้ ใ ช้ น้ า ซึ่ ง ประสงค์ จ ะใช้ สิ ทฺ ธิ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ นี ให้ จ ดแจ้ ง ต่ อ ส้ า นั ก งาน
คณะกรรมการลุ่มน้า ตามหลักเกณฑ์ ขันตอน และวิธีการที่ กนช. ประกาศก้าหนด
มาตรา ๓๖ องค์กรผู้ใช้น้าที่ได้จดแจ้งตามมาตรา ๓๕ มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือหรือได้รับการสนับสนุน
จากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้าในเรื่องดังต่อไปนี
(๑) การมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการบริหารจัดการทรัพยากรน้า
(๒) การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลหรือข่าวสารเกี่ยวกับบริหารจัดการทรัพยากรน้าเพื่อสร้าง
จิตส้านึกของประชาชน
(๓) การด้าเนินโครงการหรือกิจกรรมเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้า
(๔) การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้า
ให้กองทุนมีหน้าที่สนับสนุนงบประมาณแก่องค์กรผู้ใช้น้าเพื่อด้าเนินการตามวรรคหนึ่ง ทังนี หลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขการสนับสนุนงบประมาณให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกองทุนประกาศก้าหนด

๑๓

หมวด ๓
กองทุนทรัพยากรน้า
..................................................
ส่วนที่ ๑
การจัดตังและวัตถุประสงค์ของกองทุน
..................................................
มาตรา ๓๗ ให้จัดตังกองทุนขึนกองทุนหนึ่งเรียกว่า “กองทุนทรัพยากรน้า” เป็นหน่วยงานของรัฐและมี
ฐานะนิติบุคคล ในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการด้าเนินงานของ
คณะกรรมการลุ่มน้า คณะกรรมการลุ่มน้าสาขา และองค์กรผู้ใช้น้าในการบริหารจัดการทรัพยากรน้า รวมทังการศึกษา
วิจัย และการวางแผนเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
มาตรา ๓๘ กองทุนประกอบด้วยเงินและทรัพย์สินดังต่อไปนี
(๑) ทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให้
(๒) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้เป็นรายปี
(๓) ส่วนแบ่งค่าใช้น้าและค่าธรรมเนียมการขออนุญาตใช้น้าตามพระราชบัญญัตินีตามอัตราที่ กนช.
ก้าหนด
(๔) ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา ๘๘ (๖) และ (๙)
(๕) ค่าปรับทางปกครองตามที่ก้าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี
(๖) ค่าธรรมเนียมหรือภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับน้าตามที่มีกฎหมายก้าหนดให้เป็นของกองทุน
(๗) เงินอุดหนุนจากภาคเอกชนหรือองค์กรอื่น รวมทังจากต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ
และเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้
(๘) ดอกผลหรือผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน
เงินและทรัพย์สินที่เป็นของกองทุนไมตองน้าส่งคลังเป็นรายไดแผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง
และกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดหาผลประโยชน์ และการบริหารจัดการกองทุนให้
เป็นไปตามระเบียบที่ กนช. ก้าหนด

๑๔

มาตรา ๓๙ เงินกองทุนให้ใช้จ่ายเพื่อกิจการดังต่อไปนี
(๑) ส่งเสริมและสนับสนุนการด้าเนินการของคณะกรรมการลุ่มน้า คณะกรรมการลุ่มน้าสาขา และ
องค์กรผู้ใช้น้าในการบริหารจัดการทรัพยากรน้า
(๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับทรัพยากรน้าหรือการบริหารจัดการทรัพยากรน้า
(๓) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับการสร้างจิตส้านึก ฝึกอบรม และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
การบริหารจัดการทรัพยากรน้า
(๔) ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน
มาตรา ๔๐ กิจการของกองทุนไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่า
ด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน
ผู้จัดการ พนักงานและลูกจ้างของกองทุนต้องได้รับความคุ้มครองไม่น้อยกว่าที่ก้าหนดไว้ในกฎหมาย
ตามวรรคหนึ่ง
ส่วนที่ ๒
การบริหารกองทุน
.......................................................
มาตรา ๔๑ ให้มคี ณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการกองทุนทรัพยากรน้า” ประกอบด้วย
(๑) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมาจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม (๔) เป็นประธานกรรมการ
(๒) อธิบดีกรมบัญชีกลาง และผู้อ้านวยการส้านักงบประมาณ เป็นกรรมการโดยต้าแหน่ง
(๓) ผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน้า จ้านวนห้าคน เป็นกรรมการ
(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และผลงานเป็นที่ประจักษ์ในด้าน
ทรัพยากรน้า ด้านการเกษตรกรรม ด้านอุตสาหกรรม ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค หรือด้านเศรษฐศาสตร์ จ้านวนห้าคน
เป็นกรรมการ
ให้ผู้จัดการกองทุนเป็นกรรมการและเลขานุการ และบุคคลอื่นไม่เกิ นสองคนซึ่งคณะกรรมการกองทุน
ก้าหนดเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม (๔) คนหนึ่ง เป็นประธานกรรมการ
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกกรรมการตาม (๓) และ (๔) ให้เป็นไปตามที่ กนช. ประกาศก้าหนด
มาตรา ๔๒ ให้น้ามาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ มาใช้บังคับกับการด้ารงต้าแหน่ง
ของกรรมการตามมาตรา ๔๑ (๓) และ (๔) ด้วยโดยอนุโลม

๑๕

มาตรา ๔๓ ให้น้า มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ ง มาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๔ มาใช้บั ง คับ กับ
การประชุมและการด้าเนินการของคณะกรรมการกองทุนด้วยโดยอนุโลม
มาตรา ๔๔ ให้คณะกรรมการกองทุนมีอ้านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี
(๑) ก้าหนดนโยบาย วางแผนและควบคุมดูแลกิจการของกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
(๒) ก้าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดสรรเงินกองทุนให้แก่คณะกรรมการลุ่มน้าเพื่อใช้ใน
กิจการตามมาตรา ๓๙ ทังนี สัดส่วนการจัดสรรเงินกองทุน ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของรายได้จากการจัดเก็บค่าใช้
น้าในลุ่มน้านัน
(๓) ให้ความเห็นชอบแผนงาน โครงการ แผนการใช้จ่ายเงิน และงบประมาณประจ้าปีของกองทุน
(๔) ออกข้อบังคับว่าด้วยการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้างของกองทุน
(๕) ออกข้อบังคับว่าด้วยการปฏิบัติงานของผู้จัดการกองทุนและการมอบอ้านาจให้บุคคลอื่นกระท้าการ
แทนผู้จัดการกองทุน
(๖) ก้ากับดูแลการด้าเนินงานของผู้จัดการกองทุน
(๗) จัดท้างบการเงินและรายงานผลการปฏิบัติงานประจ้าปีเสนอต่อ กนช.
(๘) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ก้าหนดในพระราชบัญญัตินีหรือตามที่ กนช. มอบหมาย
การออกระเบียบของคณะกรรมการกองทุนตาม (๖) ต้องได้รับความเห็นชอบจาก กนช.
มาตรา ๔๕ ให้ มี ผู้ จั ด การคนหนึ่ ง มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องกองทุ น ขึ นตรงต่ อ
คณะกรรมการกองทุน และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างของกองทุน
ให้คณะกรรมการกองทุ นเป็ น ผู้ แต่ ง ตั งผู้ จั ด การกองทุ น ตามหลั กเกณฑ์ วิ ธี การและเงื่ อนไขที่ กนช.
ประกาศก้าหนด
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม วาระการด้ารงต้าแหน่งและการพ้นจากต้าแหน่งของผู้จัดการกองทุนให้
เป็นไปตามที่ กนช. ประกาศก้าหนด
มาตรา ๔๖ ให้ผู้จัดการกองทุนได้รับค่าตอบแทนหรือประโยชน์อื่นตามที่คณะกรรมการกองทุนก้าหนด
โดยความเห็นชอบของ กนช. โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน
มาตรา ๔๗ ให้ผู้จัดการกองทุนเป็นผู้แทนของกองทุนในกิจการของกองทุนที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก
ผู้จัดการกองทุนอาจมอบอ้านาจให้บุคคลใดกระท้ากิจการเฉพาะอย่างแทนได้ ทังนี ตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกองทุนประกาศก้าหนด
มาตรา ๔๘ การบั ญ ชี ข องกองทุ น ให้ จั ด ท้ า มาตรฐานการบั ญ ชี ที่ รั บ รองทั่ ว ไป โดยต้ อ งจั ด ให้ มี
การตรวจสอบภายในเกี่ยวกับกิจการของกองทุนและรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการกองทุนทราบอย่างน้อย
ปีละหนึ่งครังตามปีงบประมาณ

๑๖

มาตรา ๔๙ ภายในเก้าสิบวันนับแต่วัน สินปีงบประมาณทุกปี ให้กองทุนจัดท้างบการเงินของกองทุน
ส่งให้ส้านักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบก่อนเสนอให้ กนช. ทราบ และน้าเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อน้าเสนอ
สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเพื่อทราบต่อไป
หมวด ๔
การจัดสรรน้า
……………………………………
มาตรา ๕๐ การใช้น้าในแหล่งน้าสาธารณะแบ่งเป็น ๕ ประเภท คือ
(๑) การใช้น้าประเภทที่หนึ่ง ได้แก่ การใช้น้าเพื่อการด้ารงชีพ อุปโภคบริโภคในครัวเรือน
(๒) การใช้น้ าประเภทที่ สอง ได้แก่ การใช้น้ าเพื่อจารีตประเพณี รักษาระบบนิ เวศและการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม
(๓) การใช้ น้ า ประเภทที่ ส าม ได้ แ ก่ การใช้ น้ า เพื่ อ การเกษตรหรื อ การเลี ยงสั ต ว์ ร ายย่ อ ย และ
การอุตสาหกรรมในครัวเรือน
(๔) การใช้น้าประเภทที่สี่ ได้แก่ การใช้น้าเพื่อการเกษตรหรือการเลียงสัตว์รายใหญ่ การอุตสาหกรรม
การบริการ การท่องเที่ยว และการผลิตพลังงานไฟฟ้า
(๕) การใช้น้าประเภทที่ห้า ได้แก่ การใช้น้าทุกประเภทเพื่อกิจการขนาดใหญ่ที่ใช้น้าปริมาณมาก อาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบข้ามลุ่มน้าหรือครอบคลุมพืนที่อย่างกว้างขวาง
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการก้าหนดปริมาณการใช้น้า ประเภท และกิจการเพิ่มเติมตามวรรคหนึ่ง
ให้เป็นตามที่ กนช. ประกาศก้าหนด
มาตรา ๕๑ การจัดสรรน้าและการใช้น้า ให้ค้านึงถึงการใช้น้าเพื่อการด้ารงชีพ การอุปโภคบริโภคใน
ครัวเรือน การเกษตรหรือการเลียงสัตว์รายย่อย การใช้น้าตามจารีตประเพณี และการใช้น้าเพื่อรักษาระบบนิเวศและ
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นล้าดับแรก
มาตรา ๕๒ การใช้น้าประเภทที่สี่และประเภทที่ห้าตามมาตรา ๕๐ ต้องได้รับอนุญาตจากพนักงาน
เจ้าหน้าที่
หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขการขออนุ ญ าต การออกใบอนุ ญ าต อายุ ใ บอนุ ญ าต การต่ อ อายุ
ใบอนุญาต การพักใช้หรือการเพิกถอนใบอนุญาตการใช้น้าประเภทที่สี่และประเภทที่ห้าให้เป็นไปตามที่ระเบียบ กนช.
ก้าหนด
ห้ามมิให้จ้าหน่าย หรือโอนใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง เว้นแต่เป็นการโอนโดยผลของกฎหมาย
มาตรา ๕๓ ก่อนการออกใบอนุญาตการใช้น้าตามมาตรา ๕๒ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่วิเคราะห์สมดุลนา้ ใน
ลุ่มน้าและลุ่มน้าที่เกี่ยวข้องก่อน ถ้าหากมีปริมาณน้าที่เพียงพอ และสอดคล้องกับรายงานประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ในระดับลุ่มน้านัน จึงจะอนุญาตได้

๑๗

มาตรา ๕๔ ในการยื่นขออนุญาตใช้น้าตามมาตรา ๕๒ ผู้ขอต้องยื่นแผนการบริหารจัดการน้ามาพร้อม
กับค้าขอด้วย
แผนการบริหารจัดการน้าตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องมีสาระส้าคัญเกี่ยวกับแหล่งน้าสาธารณะที่จะใช้
ประมาณการปริมาณน้าที่จะใช้หรือจะเก็บหรือกักไว้เพื่อใช้ สถานที่เก็บหรือกักน้า วิธีการใช้น้า รวมถึงการบ้ารุงรักษา
ฟื้นฟูและอนุรักษ์แหล่งน้าสาธารณะนันด้วย
มาตรา ๕๕ ในกรณี ที่ผู้ ขออนุญ าตใช้ น้า มีสถานที่เก็บ หรือกักน้า ไว้ โดยเฉพาะต้ องด้าเนิน การจั ดท้ า
แผนบริหารจัดการน้าที่เก็บหรือกักไว้เมื่อเกิดภาวะน้าท่วมหรือเกิดภาวะการขาดแคลนน้า
แผนบริหารจัดการน้าที่เก็บหรือกักไว้ในภาวะน้าท่วมอย่างน้อยต้องมีสาระส้าคัญเกี่ยวกับการป้องกันมิให้
น้าที่เก็บหรือกักไว้ล้นออกไปนอกสถานที่เก็บหรือกักน้าจนอาจก่อให้เกิดน้าท่วม หรือไปเพิ่มปริมาณน้าที่ท่วมอยู่แล้ว
ให้มากขึนไปอีก
แผนบริหารจัดการน้าที่เก็บหรือกักไว้เมื่อเกิดภาวะการขาดแคลนน้าอย่างน้อยต้องมีสาระส้าคัญเกี่ยวกับ
วิธีการใช้น้าในระหว่างที่เกิดภาวะการขาดแคลนน้า การลดปริมาณการใช้น้า การหาแหล่งน้าทดแทน และอัตรา
ความเป็นไปได้ในการเฉลี่ยน้าที่มีเพื่อประโยชน์สาธารณะ
มาตรา ๕๖ หลั กเกณฑ์ วิธี การ อัต ราค่าธรรมเนีย มใบอนุ ญ าตและอัตราค่า ใช้ น้ าส้ า หรับ การใช้ น้ า
ประเภทที่สี่และประเภทที่ห้าตามมาตรา ๕๐ ให้เป็นไปตามที่ กนช.ประกาศก้าหนด
มาตรา ๕๗ ให้ส้านักงานเลขานุการ กนช. มีอ้านาจจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและค่าใช้น้าประเภท
ที่ สี่ แ ละประเภทที่ ห้ า ตามมาตรา ๕๐ และน้ า ส่ ง เงิ น ดั ง กล่ า วเข้ า กองทุ น ทรั พ ยากรน้ า ตามมาตรา ๓๘ (๓)
ทังนี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการน้าส่งเงินที่ กนช. ประกาศก้าหนด
มาตรา ๕๘ ในการออกใบอนุ ญ าตการใช้ น้ า พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ อ าจก้ า หนดเงื่ อ นไขการใช้ น้ า ที่
ผู้รับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติไว้ในใบอนุญาตด้วยก็ได้
การก้าหนดเงื่อนไขตามวรรคหนึ่งอาจก้าหนดในเรื่องเกี่ยวกับปริมาณน้าสูงสุดที่จะอนุญาตให้มีการใช้
หรือเก็บหรือกักไว้เพื่อใช้ ก้าหนดเวลาที่จะน้าน้าจากแหล่งน้าสาธารณะขึนมาใช้ บริเวณที่จะให้น้าน้าขึนมาได้ สถานที่
เก็บหรือกักน้า และบริเวณที่จะใช้น้า ตลอดจนเงื่อนไขอื่นอันจ้าเป็นแก่การควบคุมปริมาณและคุณภาพของน้า
มาตรา ๕๙ ใบอนุญาตการใช้น้าที่ออกไปแล้วนัน ถ้าต่อมากฎหมายหรือสาระส้าคัญแห่งพฤติการณ์ได้
เปลี่ยนแปลงไป หรือมีเหตุส้าคัญเพื่อประโยชน์สาธารณะ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ้านาจออกค้าสั่งแก้ไขเพิ่มเติมเงื่ อนไข
การใช้น้าที่ผู้รับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติได้
มาตรา ๖๐ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ การควบคุมการใช้น้าและการจัดเก็บค่าใช้น้า ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่มีอ้านาจออกค้าสั่งให้ผู้รับใบอนุญาตการใช้น้าต้องด้าเนินการติดตังเครื่องมือวัดปริมาณน้าที่ใช้ และเก็บข้อมูล
ที่จ้าเป็นในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าท้าการตรวจสอบ ทังนี หลักเกณฑ์และวิธีการเก็บข้อมูลที่จ้าเป็น ให้เป็นไป
ตามที่ กนช. ประกาศก้าหนด

๑๘

มาตรา ๖๑ กรณีที่ผู้รับใบอนุญาตการใช้น้าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี หรือตามเงื่อนไข
ในใบอนุญาต หรือตามค้าสั่งที่ก้าหนดตามพระราชบัญญัตินี ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีค้าเตือนให้บุคคลนันปฏิบัติให้
ถูกต้องภายในเวลาที่ก้าหนดก่อนมีค้าสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตได้
หากผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องภายในเวลาที่ก้าหนด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ้านาจออกค้าสั่ง
พักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตตามระเบียบหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก้าหนดในมาตรา ๕๒ วรรคสอง
การสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามวรรคสองให้ก้าหนดเวลาตามที่เห็นสมควร แต่ต้องไม่เกินครังละหกสิบวัน
มาตรา ๖๒ ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตการใช้น้า หรือผู้รับใบอนุญาตการใช้น้าไม่พอใจค้าสั่งเกี่ ยวกับ
การออกใบอนุญาต การก้าหนดเงื่อนไขในใบอนุญาต การพักใช้ใบอนุญาต หรือการเพิกถอนใบอนุญาตของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ ให้มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค้าสั่ง
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการยื่นอุทธรณ์และวิธีการพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นไปตามระเบียบที่ กนช.
ก้าหนด
ค้าวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ให้เป็นที่สุด
มาตรา ๖๓ ให้มีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์คณะหนึ่งซี่ง กนช. แต่งตัง ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ
ซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ทางนิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาสั งคม การบริหารจัดการทรัพยากรน้า หรือ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีจ้านวนไม่เกินเจ็ดคน
ให้กรรมการพิจารณาอุทธรณ์เลือกกรรมการพิจารณาอุทธรณ์คนหนึ่ง เป็นประธานกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
ให้อธิบดีกรมทรัพยากรน้าแต่งตังข้าราชการของกรมทรัพยากรน้า เป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม วาระการด้ารงต้าแหน่งและการพ้นจากต้าแหน่งของคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นไปตามที่ กนช. ประกาศก้าหนด
มาตรา ๖๔ ให้น้ามาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๒๔ มาใช้บังคับกับการประชุมและ
การด้าเนินการของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ด้วยโดยอนุโลม
หมวด ๕
การบริหารจัดการทรัพยากรน้าในภาวะวิกฤติ
..........................................
มาตรา ๖๕ เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้าในภาวะวิกฤติ ให้คณะกรรมการลุ่มน้า
จัดท้าแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้าในภาวะวิกฤติแต่ละลุ่มน้าไว้เป็นการล่วงหน้า
มาตรา ๖๖ เมื่อคณะกรรมการลุ่มน้าได้จัดท้าแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้าตามมาตรา ๖๕ แล้ว
ให้เสนอต่อ กนช. เพื่อให้ความเห็นชอบและน้าไปประกอบการพิจารณาจัดท้า แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้าในภาวะวิกฤติแห่งชาติ

๑๙

แผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้าในภาวะวิกฤติในลุ่มน้าให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยของจังหวัดในลุ่มน้านันตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
มาตรา ๖๗ ให้คณะกรรมการลุ่มน้ามีอ้านาจประสานความร่วมมือและตัดสินใจร่วมกับผู้อ้านวยการตาม
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อด้าเนินการตามแผนมาตรา ๖๖ วรรคสอง
มาตรา ๖๘ ให้คณะกรรมการลุ่มน้าติดตามการด้าเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการน้าใน
ภาวะวิกฤติในลุ่มน้าให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
มาตรา ๖๙ นอกจากที่มีการบัญญัติไว้ในพระราชบัญญั ตินี ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ้านาจเช่นเดียวกับ
เจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้วย
มาตรา ๗๐ เพื่ อประโยชน์ของการป้องกัน และบรรเทาภาวะวิ กฤติ ต ามแผนมาตรา ๖๖ วรรคสอง
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ้านาจดังต่อไปนี
(๑) ออกค้าสั่งให้บุคคลใดท้าการเก็บ กัก ระบายน้าหรือเฉลี่ยน้าเพื่อประโยชน์สาธารณะ
(๒) ใช้ที่ดินของบุคคลใดเพื่อก่อสร้าง วางสิ่งของ สูบน้าผ่านที่ดิน หรือติดตังอุปกรณ์
(๓) เข้าไปในที่ดินของบุคคลใดเพื่อท้าการส้ารวจ ตรวจสอบ หรือเก็บรวบรวมข้อเท็จจริง
(๔) ออกค้าสั่งก้าหนดให้บุคคลใดต้องกระท้าการหรืองดเว้นการกระท้าการ
ในกรณีที่มีความจ้าเป็นต้องด้าเนินการตาม (๒) และ (๓) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าของ
หรือผู้ครอบครองที่ดินทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันที่จะมีการด้าเนินการ ทังนี ต้องแสดงวัตถุประสงค์
ลักษณะ และวันเวลาในการใช้ที่ดินด้วย เว้นแต่กรณีฉุ กเฉินให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ้านาจเข้าใช้ที่ดินเพื่อด้าเนินการ
ตาม (๒) และ (๓) ได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
การด้ า เนิ น การตามวรรคหนึ่ ง ให้ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ จ่ า ยค่ า ทดแทนตามความเป็ น ธรรมส้ า หรั บ
ความเสียหายที่เกิดขึน
ในกรณี ที่ บุคคลใดต้ องเสี ย ค่าใช้ จ่ า ยในการปฏิบั ติต ามค้า สั่ง ของพนั กงานเจ้ าหน้ า ที่ และการปฏิ บั ติ
การดังกล่าวมิได้เป็นไปเพื่อประโยชน์เฉพาะตนเพียงผู้เดียว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จ่ายค่าทดแทนตามความเป็นธรรม
ให้แก่บุคคลนันด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการก้าหนดค่าทดแทนตามวรรคสาม และวรรคสี่ ให้เป็นตามที่ กนช. ประกาศก้าหนด
มาตรา ๗๑ การที่พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปในที่ดินของบุคคลใดเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๗๐ (๒)
และ (๓) ให้กระท้าในระหว่างพระอาทิตย์ขึนถึงพระอาทิตย์ตก
หากมีความจ้าเป็นที่ต้องมีการด้าเนินการต่อเนื่องจากเวลาที่ก้าหนดตามวรรคหนึ่งหรือมีกรณีฉุกเฉิ น ให้
พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ้านาจด้าเนินการในเวลาอื่นนอกจากเวลาดังกล่าวตามวรรคหนึ่งได้

๒๐

หมวด ๖
มาตรการอนุรักษ์และการพัฒนาทรัพยากรน้า
......................................
ส่วนที่ ๑
แหล่งต้นน้า
..................................
มาตรา ๗๒ ในกรณีที่ กนช. หรือคณะกรรมการลุ่มน้าเห็นว่า พืนที่ใดมีลักษณะเป็นแหล่งต้นน้าอันควร
อนุรักษ์ ให้ กนช. หรือคณะกรรมการลุ่มน้ามีอ้านาจเสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อพิจารณาด้าเนินการให้
พืนที่นันเป็นเขตพืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
เมื่อคณะกรรมการลุ่มน้าด้าเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้รายงานต่อ กนช. เพื่อทราบ
ส่วนที่ ๒
พืนที่ชุ่มน้า
....................................
มาตรา ๗๓ เพื่อสงวนรักษาพืนที่ชุ่มน้าไว้เป็นแหล่งรองรับน้าและแหล่งเก็บหรือกักน้า รวมทังเป็นแหล่ง
อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในพืนที่ชุ่มน้า ให้ส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้าเนินการส้ารวจและจัดท้าข้อมูลพืนที่ชุ่มน้าและเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อขึนทะเบียนเป็นพืนที่ชุ่มน้าระดับนานาชาติ
พืนที่ชุ่มน้าระดับประเทศและพืนที่ชุ่มน้าระดับท้องถิ่น
การขึนทะเบียนพืนที่ชุ่มน้าตามวรรคหนึ่งให้มีแผนที่แสดงแนวเขตแนบท้ายด้วย
หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขการจ้ า แนกพื นที่ ชุ่ ม น้ า และวิ ธี ก ารขึ นทะเบี ย นให้ เ ป็ น ไปตามที่
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติประกาศก้าหนด
ในการขึนทะเบียนพืนที่ชุ่มน้าอาจก้าหนดมาตรการคุ้ มครอง ฟื้นฟู และอนุรักษ์พืนที่ชุ่มน้าอย่างหนึ่ง
อย่างใดตามมาตรา ๗๗ ด้วยก็ได้
มาตรา ๗๔ ในกรณีที่พืนที่ชุ่มน้าใดยังมิได้ก้าหนดให้เป็นพืนที่คุ้มครองตามกฎหมาย ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด้าเนินการส้ารวจแนวเขตและจัดท้าหนังสือส้าคัญส้าหรับที่หลวงตามประมวลกฎหมายที่ดินส้าหรับพืนที่ชุ่มน้านันด้วย
การด้าเนินการตามวรรคหนึ่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
และผู้มีส่วนได้เสียอย่างทั่วถึง
มาตรา ๗๕ ให้คณะกรรมการลุ่มน้าและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการก้ากับ ควบคุม และ
การบริหารจัดการพืนที่ชุ่มน้าซึ่งได้ขึนทะเบียนไว้ตามมาตรา ๗๓ และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่จัดท้า
รายงานเสนอต่อ กนช. อย่างน้อยปีละหนึ่งครัง

๒๑

ส่วนที่ ๓
มาตรการอนุรักษ์
..............................................
มาตรา ๗๖ ห้ามมิให้ผู้ใดด้าเนินโครงการหรือกิจกรรมซึ่งอาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและ
ทรั พ ยากรธรรมชาติ หรื อ อาจก่ อ ให้ เ กิ ด ผลกระทบต่ อ ชุ ม ชนอย่ า งรุ น แรงทั งทางด้ า นคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม
ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพในพืนที่ชุ่มน้าที่ได้ขึนทะเบียนตามมาตรา ๗๓ เว้นแต่จะได้ศึกษาและประเมินผล
กระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือได้ศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ แล้วแต่กรณี
ทังนี ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติก้าหนด
คณะกรรมการลุ่มน้า คณะกรรมการลุ่มน้าสาขา หรือองค์กรผู้ใช้น้าอาจท้าความเห็นและข้อเสนอแนะต่อ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติประกอบการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและรายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพตามวรรคหนึ่งได้
ให้หน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นผู้มีอ้านาจในการอนุมัติหรืออนุญาตโครงการหรือกิจกรรมตามวรรคหนึ่งต้อง
จัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้มีส่วนไดเสีย และต้องน้าเอาผล
การรับฟังความคิดเห็นดังกล่าว พรอมทังค้าชีแจงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าสู่กระบวนการตัดสินใจพร้อมทังให้
ค้าชีแจงเหตุผลในการตัดสินใจในโครงการหรือกิจกรรมดังกล่าวในแต่ละประเด็นเป็นลายลัก ษณ์อักษร และเผยแพร
ค้าชีแจงเหตุผลดังกล่าวต่อสาธารณะและเผยแพรบนเว็บไซต์ด้วย
มาตรา ๗๗ หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารเพื่ อ คุ้ ม ครองสภาพแหล่ ง น้ า และอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรน้ า ในเรื่ อ ง
ดังต่อไปนีได้ ให้ก้าหนดโดยกฎกระทรวง
(๑) ก้าหนดห้ามการกระท้าการใดๆ ที่อาจเป็นอันตรายหรือก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรน้า
(๒) ก้าหนดมาตรการในการสงวน การอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้าตาม
ความเหมาะสมแก่สภาพพืนที่นัน
(๓) ก้าหนดหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อรักษาสภาพธรรมชาติหรือมิให้กระทบกระเทือนต่อ
ระบบนิเวศตามธรรมชาติ
(๔) ก้าหนดมาตรการคุ้มครองอื่นๆ ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมแก่สภาพพืนที่นัน
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก้าหนดในกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งจะก้าหนดให้เรื่องใดเรื่องหนึ่งใช้บังคับเป็น
การทั่วไปทุกท้องที่ หรือให้ใช้บังคับเฉพาะท้องที่ใดท้องที่หนึ่งก็ได้
ให้หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการลุ่มน้า หรือคณะกรรมการลุ่มน้าสาขา
ปฏิบัติการให้สอดคล้องหลักเกณฑ์และวิธีการตามวรรคหนึ่งด้วย
ในกรณีกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวง ประกาศ หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นซึ่งออก
ตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือกฎหมายอื่นที่ก้าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
การใช้ประโยชน์ที่ดินในบริเวณเดียวกันหรือในเรื่องเดียวกัน ให้เป็นไปตามที่กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งก้าหนด เว้นแต่
กรณีกฎกระทรวง ประกาศ หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นตามกฎหมายดังกล่าวนันมีหลักเกณฑ์ที่ไม่ต่้ากว่าหลักเกณฑ์ที่ก้าหนด
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ไว้ในกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่ง ให้ด้าเนินการไปตามกฎกระทรวง ประกาศ หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นนัน
มาตรา ๗๘ เมื่อได้มีกฎกระทรวงตามมาตรา ๗๗ ใช้บังคับแล้ว ห้ามมิให้ผู้ใดใช้ประโยชน์ที่ดินแตกต่าง
หรือขัดกับข้อก้าหนดในกฎกระทรวงนัน
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่กรณีเจ้าของหรือผู้ครองครองที่ดินที่ได้ใช้ประโยชน์ที่ดินมาก่อนที่จะมี
กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งใช้บังคับและจะใช้ประโยชน์ที่ดินเช่นนันต่อไป แต่ถ้ารัฐมนตรีเห็นว่าการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เช่ น นั นต่ อไปอาจมี ผ ลกระทบกระเทื อนต่ อทรัพ ยากรน้ า รัฐ มนตรีมี อ้า นาจออกค้า สั่ ง เป็น หนั ง สื อถึงเจ้ า ของหรือ
ผู้ครอบครองที่ดินให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือระงับการใช้ประโยชน์ที่ดินตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และภายใน
ระยะเวลาที่เห็นสมควรได้ แต่ถ้าการปฏิบัติตามค้าสั่งดังกล่าวท้าให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินนันต้องเสียหายหรือ
ขาดประโยชน์ที่เคยได้รับเกินสมควร ให้ผู้นันมีสิทธิได้รับค่าทดแทนตามความเป็นธรรมด้วย
มาตรา ๗๙ เพื่ อเป็ น การอนุ รัก ษ์ ฟื้ น ฟู และใช้ ป ระโยชน์ จ ากทรัพ ยากรน้ า อย่ า งสมดุ ล และยั่ ง ยื น
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ้านาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อการนีได้
ข้อบัญญัติท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งต้องไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติที่ก้าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี
ประชาชนผู้ มี สิ ท ธิ เลื อ กตั งในเขตท้ องที่ การปกครองขององค์กรปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่น มี สิ ท ธิ เ ข้า ชื่ อ
เพื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น
มาตรา ๘๐ ในกรณี ที่ เ กิ ด ความเสี ย หายต่ อ ทรั พ ยากรน้ า หน่ ว ยงานของรั ฐ หรื อ องค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ รับผิดชอบในการดูแลทรัพ ยากรน้ านันมี อ้านาจออกค้าสั่งเป็ นหนัง สือให้ผู้ ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย
ด้าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อขจัดความเสียหายและท้าให้ทรัพยากรน้ากลับคืนสู่สภาพเดิมหรือสภาพที่ใกล้เคียงกับ
สภาพเดิมหรือเหมาะสมจะใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่ก้าหนดได้
มาตรา ๘๑ ให้หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่สนับสนุน ให้ค้าปรึกษาด้านเทคนิคและด้านวิชาการ รวมทังให้
ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และบ้ารุงรักษาทรัพยากรน้าให้แก่คณะกรรมการลุ่มน้า คณะกรรมการลุ่มน้าสาขา
องค์กรผู้ใช้น้า และประชาชน
มาตรา ๘๒ ห้ามมิให้ผู้ใดกระท้าการอันเป็นลักษณะเป็นการเท ทิง ระบายหรือกระท้าการอื่นอย่างหนึ่ง
อย่างใดให้ปะปนไปในน้า หรือลงในที่ดินที่มีผลโดยตรงไปยังแหล่งน้าสาธารณะ อันอาจเป็นเหตุท้าให้เกิดภาวะมลพิษ
แก่น้าหรือท้าให้น้ามีสภาพเป็นพิษจนอาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพของบุคคลอย่างร้ายแรง
มาตรา ๘๓ ห้ามมิให้ผู้ใดกระท้าการอย่างหนึ่งอย่างใดอันมีลักษณะเป็นการท้าลาย หรือเปลี่ยนแปลง
ทางน้า หรือระบบนิเวศ จนเป็นเหตุให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของน้าและก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบ
นิเวศหรือคุณภาพชีวิตของบุคคล
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หมวด ๗
การควบคุมและตรวจตราทรัพยากรน้า
..........................................
มาตรา ๘๔ เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและตรวจตราทรัพยากรน้า ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ้านาจเข้า
ไปในที่ดินของบุคคลใด เพื่อตรวจตราแหล่งน้า ส้ารวจ หรือเก็บข้อมูลที่จ้าเป็นในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี
ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึนถึงพระอาทิตย์ตกได้
มาตรา ๘๕ ในกรณีที่มีหลักฐานอันสมควรเชื่อได้ว่ามีการกระท้าผิดตามพระราชบัญญัตินี ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่มีอ้านาจเข้าไปในที่ดิน อาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะของบุคคลใดในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึนถึง
พระอาทิตย์ตกเพื่อตรวจค้น กัก ยึดหรืออายัดเอกสาร หรือสิ่งใดที่เกี่ยวข้องได้
การด้าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้น้าบทบัญญัติว่าด้วยการตรวจค้น กัก ยึด หรืออายัดเอกสาร หรือสิ่งใด
ที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญามาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๘๖ ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็น
เจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แสดงบัตรประจ้าตัวต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง และให้ผู้ที่เกี่ยวข้องอ้านวยความสะดวกตามสมควร
บัตรประจ้าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบที่ก้าหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๘๗ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ้านาจออกค้าสั่งให้
บุ ค คลใดกระท้ า การหรืองดเว้ น กระท้ า การอย่ า งหนึ่ ง อย่ า งใดเพื่ อขจั ด ความเสี ย หายที่ เกิ ด ขึ นและท้ า ให้ กลั บ คื น
สู่สภาพเดิมหรือสภาพที่ใกล้เคียงกับสภาพเดิมภายในระยะเวลาที่ก้าหนดได้ ในกรณีที่ผู้นันได้กระท้าการอย่างหนึ่ง
อย่างใดดังต่อไปนี
(๑) เก็บ กักหรือใช้ น้า ตามมาตรา ๙ จนเป็ นเหตุที่ ก่อให้เกิด หรืออาจก่อให้เกิด ความเดื อดร้อนหรือ
เสียหายเกินสมควรแก่ประโยชน์ของบุคคลอื่นหรือสาธารณะ
(๒) เท ทิง ระบายหรือกระท้าการอื่นอย่างหนึ่งอย่างใดให้ปะปนไปในน้า หรือลงในที่ดินที่มีผลโดยตรงไป
ยังแหล่งน้าสาธารณะ อันอาจเป็นเหตุท้าให้เกิดภาวะมลพิษแก่น้าหรือท้าให้น้ามีสภาพเป็นพิษจนอาจจะเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพของบุคคลอย่างร้ายแรง
(๓) ท้าลาย หรือเปลี่ยนแปลงทางน้า หรือระบบนิเวศ จนเป็นเหตุให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
ของน้าและก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบนิเวศหรือคุณภาพชีวิตของบุคคล
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หมวด ๘
ความรับผิดทางแพ่ง
…………………………………
มาตรา ๘๘ ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อกระท้าโดยผิดกฎหมายท้าให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากร
น้าหรือใช้ทรัพยากรน้าโดยไม่มีสิทธิตามกฎหมาย ผู้นันต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนัน
ถ้าความเสียหายต่อทรัพยากรน้าเกิดจากวัตถุหรือสิ่งอื่นใดที่อาจท้าให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงหรือ
เป็นพิษอย่างรุนแรง ผู้ครอบครองหรือควบคุมวัตถุหรือสิ่งอื่นใดนันต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนันแม้จะ
มิได้เกิดขึนโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อก็ตาม เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าความเสียหายนันเกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือเป็น
การกระท้าตามค้าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่
ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรานีให้รวมถึง
(๑) ค่าใช้จ่ายที่รัฐได้จ่ายไปในการก้าจัด เคลื่อนย้ายสิ่งที่ก่อให้เกิดความเสียหาย หรือกระท้าให้สิ่งนัน
หมดสภาพความเป็นอันตรายหรือความเป็นพิษ ตลอดจนการน้าเอาของนันมาเก็บ กัก หรือรักษาไว้
(๒) ค่าใช้จ่ายที่รัฐได้จ่ายไปในการท้าให้ทรัพยากรน้ากลับคืนสู่สภาพเดิม
(๓) ค่าใช้จ่ายที่รัฐได้จ่ายไปในการช่วยเหลือบุคคล หรือทรัพย์สินของบุคคลอื่นเนื่องในความเสียหายนัน
(๔) ค่าใช้จ่ ายจากการด้ าเนิ นงานของรัฐ ในการประเมิน ความเสีย หายและประเมิน ค่า ใช้จ่ ายในการ
เยียวยาผลกระทบต่อทรัพยากรน้า สิ่งแวดล้อมและสุขภาพของบุคคล
(๕) ค่าใช้จ่ายที่รัฐได้จ่ายในการด้าเนินการเพื่อให้ได้รับค่าสินไหมทดแทนตามกฎหมาย เช่น ค่าใช้จ่ายที่
รัฐจ่ายเป็นค่าท้างานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ค่าใช้จ่ายในการรวบรวมพยานหลักฐานและการด้าเนินคดีในศาล และ
ค่าธรรมเนียมศาล
(๖) มูลค่าของทรัพยากรน้าที่ต้องเสียหายหรือถูกใช้ไปโดยไม่มีสิทธิตามกฎหมาย
(๗) ค่าเสียหายที่เกิดจากการใช้งบประมาณของรัฐหรือจากแหล่งเงินทุนอื่นเพื่อใช้ในการบ้าบัดฟื้นฟูและ
บูรณะความเสียหายของทรัพยากรน้าให้คืนกลับสู่สภาพเดิม
(๘) ค่าเสียโอกาสในการน้างบประมาณหรือเงินทุนที่ใช้ตาม (๗) ไปลงทุนในโครงการอื่นของรัฐเพื่อสังคม
โดยรวม
(๙) ค่าเสียหายต่อเนื่องอื่นๆ อันพึงจะเกิดในอนาคต
ให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ควบคุมดูแลทรัพยากรน้าในแหล่งน้าที่เกิด ความเสียหายเป็นผู้รับผิดชอบ
ในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
ให้พนักงานอัยการมีอ้านาจและหน้าที่ด้าเนินคดีในศาลเพื่อเรียกค่าสินไหมทดแทนหรือด้าเนินการอื่น
ที่เกี่ยวข้องส้าหรับการที่ทรัพยากรน้าเสียหายได้ตามที่หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ควบคุมดูแลทรัพยากรน้านันมีค้า ขอ
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ในกรณี แ หล่ ง น้ า ที่ เ กิ ด ความเสี ย หายจากการกระท้ า ตามวรรคหนึ่ ง อยู่ ใ นความรั บ ผิ ด ชอบของ
หลายหน่วยงาน ให้ กนช. สั่งการให้หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
เพื่อประโยชน์สาธารณะ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชนที่เ ป็นนิติบุคคลซึ่งมีวัตถุประสงค์
และด้าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับทรัพยากรน้า การอนุรักษ์หรือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่มิใช่แสวงหาผลก้าไร หรือ
คณะกรรมการลุ่มน้าสามารถฟ้องคดีเพื่อเรียกค่าสินไหมทดแทนตามบทบัญญัติมาตรานีได้ ทังนี ค่าสินไหมทดแทน
ตาม (๖) หรือ (๙) ให้น้าส่งเข้ากองทุนทรัพยากรน้าตามมาตรา ๓๘ (๔)
มาตรา ๘๙ ในกรณีที่ความเสียหายต่อทรัพยากรน้าเกิดจากการกระท้าของลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้าง
ให้น ายจ้ า ง ตั ว การ หรือผู้ ว่ า จ้ า งของบุ ค คลนั นต้ องร่ว มกัน รับ ผิ ด ชดใช้ ค่า สิ น ไหมทดแทนเพื่ อความเสี ย หายตาม
ความในหมวดนีด้วย ทังนี ให้น้าหลักเกณฑ์ความรับผิดของนายจ้าง ตัวการ และผู้ว่าจ้างในประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ในกรณีที่บุคคลที่ต้องรับผิดในความเสียหายต่อทรัพยากรน้าเป็นนิติบุคคล ให้ผู้แทนนิติบุคคล กรรมการ
ผู้ มี อ้า นาจ หรือผู้ จั ด การของนิ ติ บุ คคลนั นต้ องร่ว มรับ ผิ ด กับ นิ ติ บุ คคลดั ง กล่ า วด้ ว ย ถ้า การกระท้ า ของผู้ นั นไม่ ว่ า
โดยทางตรงหรือทางอ้อมมีส่วนท้าให้นิติบุคคลนันกระท้าการดังกล่าว
มาตรา ๙๐ ในกรณีที่ผู้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรน้าได้กระท้าตามค้าสั่งตามมาตรา ๘๐ และ
มีผลเป็นการขจัดหรือบรรเทาความเสียหายและท้าให้ทรัพยากรน้ากลับคืนสู่สภาพเดิมหรือสภาพที่ใกล้เคียงกับสภาพ
เดิมหรือเหมาะสมจะใช้ประโยชน์ ให้มีผลเป็นการลดจ้านวนค่าสินไหมทดแทนตามสัดส่วนที่ได้กระท้า
หมวด ๙
บทก้าหนดโทษ
………………………………….
ส่วนที่ ๑
บททั่วไป
………………………………….
มาตรา ๙๑ ในกรณีที่ผู้กระท้าความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระท้าความผิดของนิติบุคคลนันเกิดจาก
การสั่งการ หรือการกระท้าของบุคคลใด หรือไม่สั่งการ หรือไม่กระท้าการอันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระท้าของกรรมการ
ผู้จัดการ หรือบุคคลใด ซึ่ง รับผิดชอบในการด้ าเนินงานของนิติบุ คคลนัน ผู้นันต้องรับโทษตามที่บัญญัติ ไว้ส้าหรับ
ความผิดนันด้วย
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ส่วนที่ ๒
โทษปรับทางปกครอง
………………………………….
มาตรา ๙๒ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ้านาจลงโทษปรับทางปกครองตามที่ก้าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี
ในการลงโทษปรับทางปกครอง ให้ค้า นึงถึง ความร้ายแรงแห่งพฤติกรรมที่กระท้า ผิด และในกรณี ที่
เห็นสมควร พนักงานเจ้าหน้าที่อาจมีค้าสั่งให้ผู้นันด้าเนินการใดๆเพื่อแก้ไขให้ถูกต้องหรือเหมาะสมได้ ทังนี หลักเกณฑ์
ในการพิจารณาโทษทางปกครองให้เป็นไปตามที่ กนช. ประกาศก้าหนด
กรณีผู้ถูกลงโทษปรับทางปกครองไม่ช้าระค่าปรับทางปกครองภายในระยะเวลาที่ก้าหนดหรือช้าระ
ไม่ครบถ้วนถูกต้อง ให้น้าบทบัญญัติเกี่ยวกับการบังคับทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๙๓ ในกรณีที่ชุมชนหรือผู้ใช้น้าก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรน้าได้กระท้าตามค้าสั่ง
ตามมาตรา ๘๐ และมีผ ลเป็น การขจัดหรือบรรเทาความเสียหายและท้าให้ทรัพยากรน้ ากลับ คืนสู่ส ภาพเดิมหรือ
สภาพที่ใกล้เคียงกับสภาพเดิมหรือเหมาะสมจะใช้ประโยชน์ ให้มีผลเป็นการได้รับการยกเว้นโทษหรือลดโทษตามส่วน
ที่ได้กระท้า
มาตรา ๙๔ ผู้ใดฝ่าฝืนค้าสั่งที่ออกตามมาตรา ๗๐ (๑) หรือ (๔) ต้องระวางโทษปรับทางปกครองไม่เกิ น
สามแสนบาท และปรับอีกวันละไม่เกินสามหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืน
มาตรา ๙๕ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๗๘ และมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษปรับทางปกครองไม่เกินหนึ่งแสนบาท
และปรับอีกวันละไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืน
มาตรา ๙๖ ผู้ใดฝ่าฝืนค้าสั่งที่ออกตามมาตรา ๘๗ (๑) ต้องระวางโทษปรับทางปกครองไม่เกินสองแสนบาท
และปรับอีกวันละไม่เกินสองหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืน
มาตรา ๙๗ ผู้ใดฝ่าฝืนค้าสั่งที่ออกตามมาตรา ๘๗ (๒) ต้องระวางโทษ ดังนี
(๑) ในกรณีที่ท้าให้เกิดภาวะมลพิษแก่น้า ต้องระวางโทษปรับทางปกครองไม่เกินห้าแสนบาท และปรับ
อีกวันละไม่เกินห้าหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืน
(๒) ในกรณี ที่ ท้ า ให้ น้ า มี ส ภาพเป็ น พิ ษ จนอาจจะเป็ น อั น ตรายต่ อ สุ ข ภาพของบุ ค คลอย่ า งร้ า ยแรง
ต้องระวางโทษปรับทางปกครองไม่เกินหนึ่งล้านบาท และปรับอีกวันละไม่เกินหนึ่งแสนบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืน
มาตรา ๙๘ ผู้ใดฝ่าฝืนค้าสั่งที่ออกตามมาตรา ๘๗ (๓) ต้องระวางโทษปรับทางปกครองไม่เกินห้าแสนบาท
และปรับอีกวันละไม่เกินห้าหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืน
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ส่วนที่ ๓
โทษทางอาญา
………………………………….
มาตรา ๙๙ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๘๒ ต้องระวางโทษ ดังนี
(๑) ในกรณีที่ท้าให้เกิดภาวะมลพิษแก่น้า ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่ เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท
หรือทังจ้าทังปรับ
(๒) ในกรณี ที่ ท้ า ให้ น้ า มี ส ภาพเป็ น พิ ษ จนอาจจะเป็ น อั น ตรายต่ อ สุ ข ภาพของบุ ค คลอย่ า งร้ า ยแรง
ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท หรือทังจ้าทังปรับ
มาตรา ๑๐๐ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๘๓ ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท
หรือทังจ้าทังปรับ
บทเฉพาะกาล
………………………………….
มาตรา ๑๐๑ ในระหว่างที่ยังมิได้มีก้าหนดลุ่มน้าตามมาตรา ๒๖ หรือยังมิได้มีการแต่งตังคณะกรรมการ
ลุ่มน้าตามมาตรา ๒๗ ให้คณะกรรมการลุ่มน้าตามระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารทรัพยากรน้าแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๐ ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามเดิ ม ในลุ่ ม น้ า นั นไปพลางก่ อ นจนกว่ า จะมี ก ารแต่ ง ตั งคณะกรรมการลุ่ ม น้ า ตาม
พระราชบัญญัตินี
มาตรา ๑๐๒ ในระหว่างที่ยังมิได้มีการคัดเลือกกรรมการตามมาตรา ๑๒ (๔) ให้คณะกรรมการทรัพยากร
น้ าแห่ ง ชาติ ตามระเบี ยบส้ านั กนายกรั ฐมนตรี ว่ าด้ ว ยการบริ หารทรั พยากรน้ าแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ปฏิ บั ติ หน้ า ที่
คณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติตามพระราชบัญญัตินีจนกว่าจะมีการคัดเลือกให้แล้วเสร็จตามพระราชบัญญัตินี
มาตรา ๑๐๓ ในวาระเริ่มแรก ให้คณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติตามระเบียบส้านักนายกรั ฐมนตรี
ว่าด้วยการบริหารทรัพยากรน้าแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ก้าหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกกรรมการลุ่มน้า
ตามมาตรา ๒๗ (๒) (๓) และ(๔) และด้าเนินการคัดเลือกให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่
วันที่พระราชบัญญัตินีใช้บังคับ
มาตรา ๑๐๔ ในวาระเริ่มแรก ให้คณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติตามระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการบริหารทรัพยากรน้าแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ก้าหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกกรรมการ
ตามมาตรา ๑๒ (๔) เพื่อเป็นกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติ และด้าเนินการคัดเลือกให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา
สองร้อยสี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินีใช้บังคับ
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มาตรา ๑๐๕ ในระหว่างที่ยังมิได้ส้ารวจและขึนทะเบียนพืนที่ชุ่มน้าตามมาตรา ๗๓ ให้ใช้บัญชีทะเบียน
พืนที่ชุ่มน้าซึ่งขึนทะเบียนไว้ตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการขึนทะเบียนพืนที่ชุ่มน้า และมาตรการอนุรักษ์พืนที่
ชุ่มน้าไปพลางก่อน
มาตรา ๑๐๖ เมื่อประกาศก้าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการออกใบอนุญาต
การใช้น้าประเภทที่สี่และประเภทที่ห้าตามมาตรา ๕๒ วรรคสองใช้บังคับแล้ว ให้ผู้ใช้น้าที่เข้าลักษณะของการใช้น้า
ประเภทที่สี่หรือประเภทที่ ห้าตามมาตรา ๕๐ แล้วแต่กรณี ยื่นค้าขอรับใบอนุญาตการใช้น้าภายในหกสิบวันนับแต่
วันที่ประกาศดังกล่าวมีผลบังคับ และเมื่อได้ยื่นค้าขอรับใบอนุญาตภายในก้าหนดเวลาดังกล่าวแล้วให้ใช้น้าต่อไปได้
จนกว่าพนักงานเจ้าหน้าที่จะมีค้าสั่งไม่อนุญาต
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
...........................................
นายกรัฐมนตรี

๒๙

บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระส้าคัญ
ของร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้า พ.ศ. ....
---------------------------๑. เหตุผลและความจ้าเป็นในการเสนอร่างพระราชบัญญัติ
โดยที่บุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชน ชุมชนท้องถิ่น หรือชุมชนท้องถิ่นดังเดิมย่อมมีส่วนร่วมในการจัดการ
การบ้ ารุงรักษา และการใช้ ประโยชน์ จากทรัพ ยากรธรรมชาติสิ่ งแวดล้อม รวมทังความหลากหลายทางชี วภาพ
อย่างสมดุลและยั่งยืน ประกอบกับรัฐต้องด้าเนินการจัดให้มีแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้าอย่างเป็นระบบและ
เกิ ด ประโยชน์ ต่ อ ส่ ว นรวม ทั งต้ อ งให้ ป ระชาชนมี ส่ ว นร่ ว มในการสงวน บ้ า รุ ง รั ก ษา และใช้ ป ระโยชน์
จากทรัพ ยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชี ว ภาพอย่ า งสมดุ ล อีกทั งทรัพ ยากรน้ า เป็ น ของส่ ว นรวมซึ่ ง
มี ค วามส้ า คั ญ ทั งด้ า นเศรษฐกิจ สั ง คม วั ฒ นธรรมและสิ่ ง แวดล้ อ ม ด้ ว ยเหตุ นี การบริ ห ารจั ด การทรัพ ยากรน้ า
ที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงอย่างทั่วถึง เป็นธรรมและมีความสมดุลยั่งยืน จึงมีความส้าคัญเป็นอย่างยิ่ง
แต่การบริหารจัดการทรัพยากรน้าซึ่งมีหน่วยงานที่มีอ้านาจหน้าที่ตามกฎหมายหลายฉบับที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้านัน
ท้าให้เกิดการบริหารจัดการที่ขาดการบูรณาการและขาดความเป็นเอกภาพ ประกอบกับขาดการส่งเสริมและสนับสนุน
ให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนอย่างแท้จริง ส่งผลให้เกิดปัญหาทรัพยากรน้าในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็น
ปัญหาน้าท่วม การขาดแคลนน้า การแย่งชิงน้า มลพิษทางน้า การสูญเสียพืนที่ชุ่มน้า ความเสื่อมโทรมของแหล่งน้า
และการสูญเสียความสมดุลของน้าในระบบนิเวศแหล่งน้าผิวดินและแหล่งน้าใต้ดิน
ดังนัน จึงสมควรให้มีกฎหมายเพื่อก้าหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในการประกันสิทธิขันพืนฐานของ
ประชาชนในการเข้าถึงน้า การบริหารจัดการน้า การควบคุมการใช้น้า การพัฒนา การคุ้มครอง อนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรน้า การป้องกันและแก้ไขปัญหาวิกฤติน้า การจัดตังกองทุนทรัพยากรน้า การกระจายอ้านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และการส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนและชุ ม ชนในแต่ ล ะลุ่ ม น้ า
ตลอดจนการจั ด ตั งองค์กรที่ เกี่ย วข้องกับ ทรัพ ยากรน้ าทั งในระดั บชาติ และระดั บ ลุ่ มน้ า รวมทั งการส่ง เสริม และ
สนับสนุน การจัดตังองค์กรผู้ใช้น้า เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรน้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความสมดุล
ยั่งยืนและเป็นธรรม จึงจ้าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี

๓๐

๒. สาระส้าคัญของร่างพระราชบัญญัติ
ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้า พ.ศ. .... มีสาระส้าคัญ ดังต่อไปนี
๒.๑ โครงสร้างกฎหมาย แบ่งเนือหาสาระของร่างพระราชบัญญัติฯ ออกเป็นหมวดหมู่ ดังนี
(๑) หมวด ๑ สิทธิในทรัพยากรน้า
(๒) หมวด ๒ องค์กรบริหารจัดการทรัพยากรน้า
(๓) หมวด ๓ กองทุนทรัพยากรน้า
(๔) หมวด ๔ การจัดสรรน้า
(๕) หมวด ๕ การบริหารจัดการทรัพยากรน้าในภาวะวิกฤติ
(๖) หมวด ๖ มาตรการอนุรักษ์และการพัฒนาทรัพยากรน้า
(๗) หมวด ๗ การควบคุมและตรวจตราทรัพยากรน้า
(๘) หมวด ๘ ความรับผิดทางแพ่ง
(๙) หมวด ๙ บทก้าหนดโทษ
(๑๐) บทเฉพาะกาล
๒.๒ วันใช้บังคับกฎหมาย ก้าหนดให้ร่างพระราชบัญญัตินีมีผลใช้บังคับเมื่อพ้นก้าหนดหนึ่งร้อย
แปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (ร่างมาตรา ๒)
๒.๓ ขอบเขตการบังคับใช้กฎหมาย ก้าหนดให้สิทธิในทรัพยากรน้า การบริหารจัดการ การจัดสรรน้า
การอนุรักษ์และการพัฒนาทรัพยากรน้า ให้เป็นไปตามที่ก้าหนดในพระราชบัญญัตินี เว้นแต่ในกรณีที่มีกฎหมายใด
ก้าหนดเกี่ยวกับสิทธิในทรัพยากรน้า การบริหารจัดการ การจัดสรรน้า การอนุรักษ์และการพัฒนาทรัพยากรน้าเรื่องใด
ไว้ โ ดยเฉพาะ และกฎหมายเฉพาะนั นมี ม าตรการหรือ หลั กประกัน สิ ท ธิ ในทรัพ ยากรน้ า ที่ ไ ม่ ต่้ า กว่ า ที่ ก้า หนดไว้
ในพระราชบัญญัตินี
อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีข้อสงสัยว่ากฎหมายใดมีมาตรการหรือหลักประกันสิทธิในทรัพยากรน้า
ที่ไม่ต่้ากว่าที่พระราชบัญญัตินีก้าหนดหรือไม่ ให้คณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่ งชาติเป็นผู้วินิจฉัย โดยต้องค้านึงถึง
ความยั่งยืนของสภาพแวดล้อม ระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพประกอบด้วย
นอกจากนี ก้ า หนดให้ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี ใช้ บั ง คั บ แก่ ท รั พ ยากรน้ า ในทุ ก พื นที่ ทั่ ว ประเทศ
รวมถึงทรัพยากรน้าที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยานแห่งชาติ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าด้วย (ร่างมาตรา ๓)
๒.๔ บทนิยาม ก้าหนดบทนิยามศัพท์ต่างๆ เพื่อความชัดเจนในการใช้บังคับกฎหมาย เช่น ก้าหนด
บทนิยามค้าว่า “ทรัพยากรน้า” หมายความว่า น้าในบรรยากาศ น้าบนผิวดิน น้าใต้ดิน น้าในทะเลอาณาเขต คลอง
แม่น้า หนอง บึง พืนที่ชุ่มน้า แหล่งต้นน้า แหล่งเก็บหรือกักน้า แหล่งน้าระหว่างประเทศที่ประเทศไทยอาจน้ามาใช้
ไม่ว่าจะเกิดขึนตามธรรมชาติหรือมนุษย์สร้างขึน และให้หมายความรวมถึงระบบนิเวศของแหล่งน้าด้วย และบทนิยาม
ค้าว่า “การบริหารจัดการทรัพยากรน้า ” หมายความว่า กระบวนการบริหารจัดการ การจั ดหา การใช้ประโยชน์
การบ้ารุงรักษา การพัฒนา การป้องกัน การแก้ไขปัญหา การอนุรักษ์ การฟื้นฟูและการด้าเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง
กับทรัพยากรน้า เป็นต้น (ร่างมาตรา ๔)
๒.๕ ผู้ รั ก ษาการตามกฎหมาย ก้ า หนดให้ น ายกรั ฐ มนตรี แ ละรั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี

๓๑

๒.๖ สิทธิในทรัพยากรน้า (หมวด ๑)
ก้าหนดหลักการพืนฐานเรื่องสิทธิในทรัพยากรน้า ดังนี
(๑) ก้าหนดให้ทรัพยากรน้าเป็นของส่วนรวม๑ (ร่างมาตรา ๖)
(๒) ก้าหนดให้สิทธิในการใช้น้าเพื่อการด้ารงชีพ การอุปโภคบริโภคในครัวเรือน การเกษตรหรื อ
การเลียงสัตว์รายย่อย และการใช้น้าตามจารีตประเพณี เป็นสิทธิขันพืนฐานของประชาชน๒ (ร่างมาตรา ๗)
(๓) ก้ า หนดรั บ รองสิ ท ธิ ชุ ม ชน ชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น และชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น ดั งเดิ ม ในเรื่ อ งดั ง ต่ อ ไปนี
(ร่างมาตรา ๘)
ก. การอนุรักษ์ฟื้นฟูจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับทรัพยากรน้า
ข. การมี ส่ว นร่วมในการจัด การ การบ้ ารุงรักษาและการใช้ ประโยชน์ จากทรัพ ยากรน้ า
อย่างสมดุลและยั่งยืน
ค. การได้ รั บ ข้ อ มู ล ค้ า ชี แจงและเหตุ ผ ลจากหน่ ว ยงานของรั ฐ ก่ อ นการอนุ ญ าตหรื อ
การด้าเนินโครงการหรือกิจกรรมใดเกี่ยวกับทรัพยากรน้าที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่ งแวดล้อม สุขภาพอนามัย
คุ ณ ภาพชี วิ ต หรื อ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ส้ า คั ญ และการแสดงความคิ ด เห็ น ของตนต่ อ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ น้ า ไป
ประกอบการพิจารณาในเรื่องดังกล่าว
ง. การมี ส่ ว นร่ ว มในกระบวนการพิ จ ารณาของเจ้ า หน้ า ที่ ข องรัฐ ในการปฏิบั ติ ราชการ
ทางการปกครองอันมีผลหรืออาจมีผลกระทบต่อสิทธิของชุมชน
จ. การเสนอเรื่องราวร้องทุกข์และได้รับแจ้งผลการพิจารณาภายในเวลาอันรวดเร็ว
ฉ. การฟ้ องคดี ต่ อหน่ ว ยงานของรัฐ ให้รับ ผิ ด เนื่ องจากการกระท้ า ละเมิ ด ของเจ้ า หน้ า ที่
ของหน่วยงานนัน
(๔) ก้าหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินซึ่งมีน้าพุเกิดขึนหรือมีน้าไหลผ่านตามธรรมชาติ
ไม่ว่าบนดินหรือใต้ดิน มีสิทธิเก็บ กักหรือใช้น้านันได้เท่าที่จ้าเป็นแก่ประโยชน์ในกิจกรรมหรือที่ดินที่ตนเป็นเจ้าของ
หรือมีสิทธิครอบครอง โดยไม่เป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนหรือเสียหายเกินสมควรแก่ประโยชน์ของบุคคลอื่นหรือ
สาธารณะ (ร่างมาตรา ๙)
(๕) บุคคล ชุมชน หรือหน่วยงานของรัฐมีสิทธิใช้น้าเท่าที่จ้าเป็นแก่ประโยชน์ในกิจกรรมหรือ
ที่ดินที่ตนเป็นเจ้าของหรือมีสิทธิครอบครอง โดยไม่เป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนหรือเสียหายเกินสมควรแก่บุคคลอื่น
หรือสาธารณะ (ร่างมาตรา ๑๐)

๑

ก้าหนดหลักการพืนฐานการบริหารจัดการน้า โดยน้าแนวคิดเรื่อง “การจัดการทรัพยากรร่วม (Common Pool Resources : CPRS)”
ซึ่งเสนอโดย Elinor Ostrom ซึ่งได้รับรางวัลโนเบล สาขาเศรษฐศาสตร์ ปี ๒๐๐๙ มาใช้ก้าหนดสิทธิในการจัดการทรัพยากรน้า แทนการก้าหนดให้
น้าเป็นกรรมสิทธิ์ของรัฐ (state-property regimes ) หรือกรรมสิทธิ์ของเอกชน (private property regimes)
๒
การก้าหนดให้การเข้าถึงน้า ๕ ประเภทเป็นสิทธิในน้าขันพืนฐาน (Basic Water Rights) เพื่อให้สอดคล้องกับงานศึกษาวิจัยหลายฉบับ
ซึ่งเสนอว่า ควรจัดล้าดับความส้าคัญของการใช้น้าให้ชัดเจน ทังนีเพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้ง

๓๒

(๖) ก้าหนดให้การก้าหนดนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ แผนการบริหารจัดการ แผนปฏิบัติการ
การออกกฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ และข้อบังคับเกี่ยวกับโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับทรัพยากรน้าอันอาจ
ส่งผลกระทบทังในด้านส่วนได้เสียของประชาชน ด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้านทรัพยากรธรรมชาติ หรือด้านสุขภาพ
อนามัย หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่อย่างน้อยดังต่อไปนี (ร่างมาตรา ๑๑)
ก. เปิดเผยข้อมูล ค้าชีแจงและเหตุผลต่อประชาชนอย่างทั่วถึง
ข. จัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียอย่างทั่วถึง
ก่อนการด้าเนินการดังกล่าว
ค. สนั บสนุ นและส่ งเสริม ให้ประชาชน ชุม ชน ชุม ชนท้ องถิ่น และชุม ชนท้ องถิ่น ดั งเดิ ม
มีส่วนร่วมในการด้าเนินการดังกล่าว
๒.๗ องค์กรบริหารจัดการทรัพยากรน้า (หมวด ๒)
ก้า หนดให้มี องค์กรบริหารจัด การทรัพยากรน้ า ๔ ระดับ ได้ แก่ คณะกรรมการทรัพ ยากรน้ า
แห่งชาติ คณะกรรมการลุ่มน้า คณะกรรมการลุ่มน้าสาขา และองค์กรผู้ใช้น้า ทังนี มุ่งเน้นการกระจายอ้านาจใน
การก้าหนดนโยบาย การด้าเนินการและการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้าไปสู่ระดับท้องถิ่น โดยมี
รายละเอียดดังนี
๒.๗.๑ คณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติ (กนช.)
ก. องค์ประกอบ (ร่างมาตรา ๑๒)
ก้ า หนดให้ กนช. มี จ้ า นวนทั งหมด ๒๙ คน ประกอบด้ ว ย นายกรั ฐ มนตรี
เป็นประธานกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมาจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะกรรมการเลือก เป็นรองประธานคนที่หนึ่ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นรองประธานคนที่สอง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เป็ นรองประธานคนที่ สาม ปลั ดกระทรวงพลั งงาน ปลั ด กระทรวงมหาดไทย ปลัด กระทรวง
อุ ต สาหกรรม อธิ บ ดี ก รมชลประทาน อธิ บ ดี ก รมทรั พ ยากรน้ า บาดาล และผู้ อ้ า นวยการส้ า นั ก งบประมาณ
ผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน้า จ้านวนเจ็ดคน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ้านวนสามคน และผู้แทนองค์กรเอกชน
ที่มีวัตถุประสงค์ด้าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับทรัพยากรน้า การอนุรักษ์หรือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่มิใช่แสวงหา
ผลก้ า ไร จ้ า นวนสามคน และผู้ ท รงคุณ วุ ฒิ ซึ่ ง กรรมการดั ง กล่ า วข้ า งต้ น ด้ า เนิ น การคั ด เลื อ กจากผู้ ซึ่ ง มี ค วามรู้
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้า จ้านวนหกคน
เป็นกรรมการ และให้อธิบดีกรมทรัพยากรน้าเป็นกรรมการและเลขานุการ
ข. อ้านาจหน้าที่ (ร่างมาตรา ๒๐)
ก้าหนดให้ กนช. มีอ้านาจหน้าที่ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้าโดยทั่วไป รวมทัง
ให้มีอ้านาจหน้าที่ที่ส้าคัญดังต่อไปนี
(๑๑) ก้าหนดนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ทรัพยากรน้าแห่งชาติ และแผนยุทธศาสตร์
การบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรน้ า ในภาวะวิ ก ฤติ แ ห่ ง ชาติ เ สนอต่ อ คณะรั ฐ มนตรี เ พื่ อ ให้ ค วามเห็ น ชอบ ทั งนี
ในการด้าเนินการดังกล่าวให้น้าแผนการบริหารจัดการลุ่มน้าและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้าในภาวะวิกฤติ
ในลุ่มน้ามาประกอบการจัดท้า โดยให้เกิดการบูรณาการระหว่างลุ่มน้าและสอดคล้องกับแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และนโยบายและแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแนวทางในการจัดสรรงบประมาณ
(๑๒) ก้ า กั บ ติ ด ตาม ตรวจสอบ และให้ ค้ า แนะน้ า การด้ า เนิ น การตามนโยบาย
แผนยุทธศาสตร์ทรัพยากรน้าแห่งชาติ และแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้าในภาวะวิกฤติแห่งชาติ
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(๑๓) ก้ากับ ติดตาม และตรวจสอบแผนการใช้งบประมาณของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารจัดการทรัพยากรน้า
(๑๔) เสนอแนะต่ อ คณะรั ฐ มนตรี แ ละหน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งให้ มี
การตรากฎหมาย และการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้า และ
การจัดการน้าระหว่างประเทศ
(๑๕) ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศหรือค้าสั่งตามที่ก้าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี
(๑๖) วินิจฉัยกรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับขอบเขตการบังคับใช้กฎหมาย
(๑๗) ก้าหนดขอบเขตพืนที่ลุ่มน้า
(๑๘) จัดสรรเงิ นส่ว นแบ่ง ค่า ใช้น้ า ค่า ธรรมเนีย มการขออนุญ าตใช้ น้า ค่า สิน ไหม
ทดแทน และค่าปรับให้แก่กองทุนทรัพยากรน้าตามมาตรา ๓๘
(๑๙) ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือของคณะกรรมการลุ่มน้า คณะกรรมการ
ลุ่มน้าสาขา และองค์กรผู้ใช้น้า
(๒๐) สนับสนุนประชาชนให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้า
(๒๑) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ก้าหนดในพระราชบัญญัตินีหรือกฎหมายอื่นหรือตามที่
คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย
ค. ส้านักงานคณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติ (ร่างมาตรา ๒๕)
ก้ า หนดให้ ก รมทรั พ ยากรน้ า ในกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
ท้าหน้าที่เป็นส้านักงานเลขานุการ กนช. โดยให้มีอ้านาจหน้าที่ดังต่อไปนี
(๑) ประสานงานกั บ หน่ ว ยงานธุ ร การต่ า งๆ ของคณะกรรมการลุ่ ม น้ า และ
คณะกรรมการลุ่มน้าสาขา เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี
(๒) ช่วยเหลือและให้ค้าแนะน้าแก่หน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้า รวมทังส่งเสริมและสนับสนุนการด้าเนินงานของคณะกรรมการลุ่มน้า
คณะกรรมการลุ่มน้าสาขา และองค์กรผู้ใช้น้า
(๓) ติดตามและประเมินผลการด้าเนินงานของคณะกรรมการลุ่มน้า คณะกรรมการ
ลุ่มน้าสาขา และองค์กรผู้ใช้น้า
(๔) ศึกษา และวิจัยเกี่ยวกับทรัพยากรน้าและการบริหารจัดการทรัพยากรน้า
(๕) พัฒนาระบบสารสนเทศทรัพยากรน้าและระบบเตือนภัย
(๖) จัดท้าแผนงบประมาณประจ้าปีเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานของ กนช.
และคณะกรรมการลุ่มน้า
(๗) จั ด ตั งส้ า นั ก งานคณะกรรมการลุ่ ม น้ า และแต่ ง ตั งผู้ อ้ า นวยการส้ า นั ก งาน
คณะกรรมการลุ่มน้า
(๘) จัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและค่าใช้น้าส้าหรับการใช้น้าประเภทที่สี่และ
ประเภทที่ห้า และน้าส่งเงินดังกล่าวเข้ากองทุนทรัพยากรน้า
(๙) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ กนช. มอบหมาย
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๒.๗.๒ คณะกรรมการลุ่มน้า
ก. องค์ประกอบ (ร่างมาตรา ๒๗)
เมื่อได้มีพระราชกฤษฎีกาก้าหนดลุ่มน้าแล้ว ให้ กนช. แต่งตังคณะกรรมการลุ่มน้า
ประจ้ า ลุ่ ม น้ า นั น ประกอบด้ ว ย ผู้ แ ทนกรมเจ้ า ท่ า ผู้ แ ทนกรมชลประทาน ผู้ แ ทนกรมทรั พ ยากรน้ า ผู้ แ ทน
กรมทรัพยากรน้าบาดาล ผู้แทนกรมป่าไม้ ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และผู้แทนส้านักงานสิ่งแวดล้อม
ภาค ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในลุ่มน้านันซึ่งคัดเลือกกันเอง จ้านวนไม่เกินแปดคน ผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้าใน
ลุ่มน้านันซึ่งคัดเลือกกันเอง จ้านวนไม่เกินแปดคน โดยให้มีผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้าที่เป็นเกษตรกรอย่างน้อยกึ่งหนึ่ง
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ในด้านการบริหาร
จั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม หรื อ เป็ น ผู้ แ ทนสถาบั น การศึ ก ษาที่ มี ก ารเรี ย นการสอน
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ้านวนไม่เกินสี่คน เป็น กรรมการ ทังนี ในกรณีลุ่มน้าใดมีพืนที่ติดกับพืนที่
ชายฝั่งทะเล ให้ผู้แทนกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นกรรมการ รวมทังก้าหนดให้คณะกรรมการลุ่มน้าเลือก
กรรมการคนหนึ่ ง เป็ น ประธานกรรมการ และเลื อ กกรรมการอี ก สองคน เป็ น รองประธานกรรมการ และให้
ผู้อ้านวยการส้านักงานคณะกรรมการลุ่มน้าเป็นเลขานุการ
ข. อ้านาจหน้าที่ (ร่างมาตรา ๓๑)
ก้าหนดให้คณะกรรมการลุ่มน้ามีอ้านาจหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากร
น้าโดยทั่วไปในลุ่มน้า รวมทังให้มีอ้านาจหน้าที่ที่ส้าคัญดังต่อไปนี
(๑) จัดท้าแผนการบริหารจัดการลุ่มน้าเสนอต่อ กนช. โดยต้องค้านึ งถึงศักยภาพ
ของลุ่มน้า การวางผังเมืองและแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน และต้องมีการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
(๒) จัดท้าแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้าในภาวะวิกฤติในลุ่มน้าเสนอต่อ กนช.
(๓) ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรน้าเพื่อประกอบการวางแผนการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้า และการพัฒนาระบบสารสนเทศทรัพยากรน้า
(๔) ให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรน้าของคณะกรรมการลุ่มน้าสาขา
(๕) จัดท้าข้อตกลงระหว่างลุ่มน้า กรณีการผันน้าข้ามลุ่มน้า
(๖) ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อโครงการหรือกิจกรรมที่อาจมีผลกระทบต่อ
แหล่งน้าหรือลุ่มน้า
(๗) ก้าหนดหลักเกณฑ์และวิธี การระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับทรัพยากรน้าระหว่า ง
องค์กรผู้ใช้น้า
(๘) ไกล่เกลี่ยและชีขาดข้อพิพาทเกี่ยวกับทรัพยากรน้าภายในลุ่มน้าสาขา
(๙) ประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีแหล่งน้าขนาดเล็กในเขตพืนที่
จัดท้าทะเบียนแหล่งน้าขนาดเล็กอย่างน้อยทุกสองปีเพื่อจัดท้าฐานข้อมูลแหล่งน้าขนาดเล็กของลุ่มน้า
(๑๐) ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การรวมตั ว และเสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ของ
คณะกรรมการลุ่มน้าสาขา และองค์กรผู้ใช้น้า
(๑๑) เสนอแนะให้องค์กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น ออกข้ อบั ญ ญั ติ ท้ องถิ่น ที่ เกี่ย วกั บ
การอนุรักษ์ ฟืน้ ฟู และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้าอย่างสมดุลและยั่งยืน
(๑๒) ประสานความร่ ว มมื อ ระหว่ า งคณะกรรมการลุ่ ม น้ า องค์ ก รผู้ ใ ช้ น้ า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้า
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(๑๓) จัด ท้า รายงานผลการด้า เนิ นงานเสนอต่ อ กนช. และเผยแพร่ต่ อสาธารณะ
อย่างน้อยปีละหนึ่งครัง
(๑๔) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ก้าหนดในพระราชบัญญัตินีหรือตามที่ กนช. มอบหมาย
อย่างไรก็ตาม การด้าเนินการตาม (๑) (๒) (๔) (๕) และ (๖) ต้องจัดให้มีการรับฟัง
ความคิดเห็นจากประชาชนที่อยู่ในลุ่มน้าสาขาและผู้มีส่วนได้เสีย
ค. ส้านักงานคณะกรรมการลุ่มน้า (ร่างมาตรา ๒๕ (๗))
ก้ า หนดให้ ก รมทรั พ ยากรน้ า จั ด ตั งส้ า นั ก งานคณะกรรมการลุ่ ม น้ า และแต่ ง ตั ง
ผู้อ้านวยการส้านักงานคณะกรรมการลุ่มน้า เพื่อท้าหน้าที่ในการสนับสนุนการด้าเนินงานทังในด้านงานธุรการและ
งานด้านวิชาการให้แก่คณะกรรมการลุ่มน้าและคณะกรรมการลุ่มน้าสาขา
๒.๗.๓ คณะกรรมการลุ่มน้าสาขา
ก้าหนดให้คณะกรรมการลุ่มน้ามีอ้านาจแต่งตังคณะกรรมการลุ่มน้าสาขาเพื่อปฏิบัติ
หน้าที่ในเขตท้องที่ที่คณะกรรมการลุ่มน้าก้าหนดในลุ่มน้าที่ตนรับผิดชอบได้ตามที่เห็นสมควร
ก. องค์ประกอบ (ร่างมาตรา ๓๒)
ก้ า หนดให้ ค ณะกรรมการลุ่ ม น้ า สาขา ประกอบด้ ว ยผู้ แ ทนหน่ ว ยงานของรั ฐ
ผู้ แ ทนองค์ กรผู้ ใ ช้ น้ า ผู้ แทนองค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น และผู้ แทนภาคประชาสั ง คม ทั งนี จ้ า นวน คุณ สมบั ติ
หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตังคณะกรรมการลุ่มน้าสาขา ให้เป็นไปตามที่ กนช. ประกาศก้าหนด
ข. อ้านาจหน้าที่ (ร่างมาตรา ๓๓)
ก้าหนดให้คณะกรรมการลุ่มน้าสาขามีอ้านาจหน้าที่ดังต่อไปนี
(๑๐) จัดท้าแผนปฏิบัติการลุ่มน้าสาขาเสนอต่อคณะกรรมการลุ่มน้า
(๑๑) ก้าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรน้าขององค์กรผู้ใช้น้า และระหว่างองค์กร
ผู้ใช้น้าในลุ่มน้าสาขาเสนอต่อคณะกรรมการลุ่มน้าเพื่อให้ความเห็นชอบ
(๑๒) จัดสรรการใช้น้าประเภทที่สองและประเภทที่สาม
(๑๓) จัดท้าข้อตกลงระหว่างลุ่มน้าสาขา กรณีการผันน้าข้ามลุ่มน้าสาขา
(๑๔) ไกล่เกลี่ยและชีขาดข้อพิพาทเกี่ยวกับทรัพยากรน้าระหว่างองค์กรผู้ใช้น้า
(๑๕) ประสานงานกั บ หน่ ว ยงานของรั ฐ และองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น หรื อ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้าในลุ่มน้าสาขา
(๑๖) ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมตัวกันเป็นเครือข่ายขององค์กรผู้ใช้น้า รวมทัง
เสริมสร้างจิตส้านึกแก่ประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้าในลุ่มน้าสาขา
(๑๗) จัดท้ารายงานผลการด้าเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการลุ่มน้า และเผยแพร่ต่อ
สาธารณะอย่างน้อยปีละหนึ่งครัง
(๑๘) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการลุ่มน้ามอบหมาย
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๒.๗.๔ องค์กรผู้ใช้น้า
ก้ า หนดให้ อ งค์ ก รผู้ ใ ช้ น้ า ซึ่ ง ประสงค์ จ ะใช้ สิ ทฺ ธิ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ นี ให้ จ ดแจ้ ง
ต่อส้านักงานคณะกรรมการลุ่มน้า ตามหลักเกณฑ์ ขันตอน และวิธีการที่ กนช. ประกาศก้าหนด (ร่างมาตรา ๓๕)
นอกจากนี ก้ า หนดให้ อ งค์ ก รผู้ ใช้ น้ า ที่ ไ ด้ จ ดแจ้ ง ตามพระราชบั ญ ญั ติ นี มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ
การช่วยเหลือหรือได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้าในเรื่อง
ดังต่อไปนี กล่าวคือ การมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการบริหารจัดการทรัพยากรน้า การประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่ข้อมูลหรือข่าวสารเกี่ยวกับบริหารจัดการทรัพยากรน้าเพื่อสร้างจิตส้านึกของประชาชน การด้าเนินโครงการ
หรื อกิ จ กรรมเพื่ อการบริ หารจั ด การทรัพ ยากรน้ า และการศึก ษาวิ จั ย เกี่ ย วกับ การบริ หารจั ดการทรัพ ยากรน้ า
ทังนี ก้าหนดให้กองทุนมีหน้าที่สนับสนุนงบประมาณแก่องค์กรผู้ใช้น้าส้าหรับการด้าเนินการดังกล่าว (ร่างมาตรา ๓๖)
๒.๘ กองทุนทรัพยากรน้า (หมวด ๓)
๒.๘.๑ การจัดตังและวัตถุประสงค์ของกองทุน (ร่างมาตรา ๓๗)
ก้ า หนดให้ จั ด ตั ง “กองทุ น ทรั พ ยากรน้ า ” ในกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการด้าเนินงานของคณะกรรมการลุ่มน้า คณะกรรมการลุ่มน้าสาขา และ
องค์กรผู้ใช้น้าในการบริหารจัดการทรัพยากรน้า รวมทังการศึกษา วิจัย และการวางแผนเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
๒.๘.๒ แหล่งที่มาของรายได้กองทุน (ร่างมาตรา ๓๘)
ก้าหนดให้กองทุนประกอบด้วยเงินและทรัพย์สินดังต่อไปนี
(๑) ทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให้
(๒) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้เป็นรายปี
(๓) ส่วนแบ่ งค่าใช้ น้า และค่าธรรมเนี ยมการขออนุ ญาตใช้ น้า ตามพระราชบัญ ญัติ นี
ตามอัตราที่ กนช. ก้าหนด
(๔) ค่าสินไหมทดแทนจากการชดใช้มูลค่าของทรัพยากรน้าที่ต้องเสียหายหรือถูกใช้ไป
โดยไม่มีสิทธิตามกฎหมาย และค่าสินไหมทดแทนจากค่าเสียหายต่อเนื่องอื่นๆ อันพึงจะเกิดในอนาคต
(๕) ค่าปรับทางปกครองตามที่ก้าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี
(๖) ค่าธรรมเนียมหรือภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับน้าตามที่มีกฎหมายก้าหนดให้เป็นของกองทุน
(๗) เงินอุดหนุนจากภาคเอกชนหรือองค์กรอื่น รวมทังจากต่างประเทศหรือองค์การ
ระหว่างประเทศ และเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้
(๘) ดอกผลหรือผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน
๒.๘.๓ การใช้จ่ายเงินกองทุน (ร่างมาตรา ๓๙)
ก้าหนดให้เงินกองทุนให้ใช้จ่ายเพื่อกิจการดังต่อไปนี
(๑) ส่งเสริมและสนับสนุนการด้าเนินการของคณะกรรมการลุ่มน้า คณะกรรมการลุ่ม
น้าสาขา และองค์กรผู้ใช้น้าในการบริหารจัดการทรัพยากรน้า
(๒) ส่งเสริม และสนั บสนุนการศึกษาและวิจั ย เกี่ยวกับทรัพยากรน้า หรือ การบริหาร
จัดการทรัพยากรน้า
(๓) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับการสร้างจิตส้านึก ฝึกอบรม และเผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้า
(๔) ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน
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๒.๘.๔ การบริหารกองทุน
ก. คณะกรรมการกองทุน (ร่างมาตรา ๔๑)
ก้าหนดให้มีคณะกรรมการกองทุนทรัพยากรน้า ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมาจาก
กรรมการผู้ ท รงคุณ วุ ฒิ ต ามบทบั ญ ญั ติ ม าตรานี เป็ น ประธานกรรมการ อธิ บ ดี กรมบั ญ ชี ก ลาง และผู้ อ้ า นวยการ
ส้ า นั ก งบประมาณ ผู้ แ ทนคณะกรรมการลุ่ ม น้ า จ้ า นวนห้ า คน ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ซึ่ ง เป็ น ผู้ มี ค วามรู้ ค วามสามารถ
ความเชี่ ย วชาญ และผลงานเป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์ ใ นด้ า นทรั พ ยากรน้ า ด้ า นการเกษตรกรรม ด้ า นอุ ต สาหกรรม
ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค หรือด้านเศรษฐศาสตร์ จ้านวนห้าคน เป็นกรรมการ และให้ผู้จัดการกองทุนเป็นกรรมการ
และเลขานุการ
ข. อ้านาจหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุน (ร่างมาตรา ๔๔)
ให้คณะกรรมการกองทุนมีอ้านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี
(๑) ก้าหนดนโยบาย วางแผนและควบคุมดูแลกิจการของกองทุนให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของกองทุน
(๒) ก้ า หนดหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขในการจั ด สรรเงิ น กองทุ น ให้ แ ก่
คณะกรรมการลุ่มน้าเพื่อใช้ในกิจการตามที่ก้าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี ทังนี สัดส่วนการจัดสรรเงินกองทุนต้อง
ไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของรายได้จากการจัดเก็บค่าใช้น้าในลุ่มน้านัน
(๓) ให้ความเห็น ชอบแผนงาน โครงการ แผนการใช้ จ่ า ยเงิ น และงบประมาณ
ประจ้าปีของกองทุน
(๔) ออกข้อบังคับว่าด้วยการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้างของกองทุน
(๕) ออกข้อบังคับว่าด้วยการปฏิบัติงานของผู้จัดการกองทุนและการมอบอ้านาจให้
บุคคลอื่นกระท้าการแทนผู้จัดการกองทุน
(๖) ก้ากับดูแลการด้าเนินงานของผู้จัดการกองทุน
(๗) จัดท้างบการเงินและรายงานผลการปฏิบัติงานประจ้าปีเสนอต่อ กนช.
(๘) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ก้าหนดในพระราชบัญญัตินีหรือตามที่ กนช. มอบหมาย
ค. ผู้จัดการกองทุน (ร่างมาตรา ๔๕)
ก้าหนดให้ คณะกรรมการกองทุ นแต่ง ตังผู้จั ดการหนึ่ งคน โดยมี หน้ าที่ รับ ผิด ชอบ
การปฏิบัติหน้าที่ของกองทุนขึนตรงต่อคณะกรรมการกองทุน และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างของกองทุน
๒.๙ การจัดสรรน้า (หมวด ๔)
๒.๙.๑ ประเภทการใช้น้า (ร่างมาตรา ๕๐)
ก้าหนดให้การใช้น้าในแหล่งน้าสาธารณะแบ่งเป็น ๕ ประเภท คือ
(๑) การใช้ น้ า ประเภทที่ หนึ่ ง ได้ แ ก่ การใช้ น้ า เพื่ อการด้ า รงชี พ อุ ป โภคบริโ ภคใน
ครัวเรือน
(๒) การใช้น้าประเภทที่สอง ได้แก่ การใช้น้าเพื่อจารีตประเพณี รักษาระบบนิเวศและ
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
(๓) การใช้น้าประเภทที่สาม ได้แก่ การใช้น้าเพื่อการเกษตรหรือการเลียงสัตว์รายย่อย
และการอุตสาหกรรมในครัวเรือน
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(๔) การใช้น้าประเภทที่สี่ ได้แก่ การใช้น้าเพื่อการเกษตรหรือการเลียงสัตว์รายใหญ่
การอุตสาหกรรม การบริการ การท่องเที่ยว และการผลิตพลังงานไฟฟ้า
(๕) การใช้น้าประเภทที่ห้า ได้แก่ การใช้น้าทุกประเภทเพื่อกิจการขนาดใหญ่ที่ใช้น้า
ปริมาณมาก อาจก่อให้เกิดผลกระทบข้ามลุ่มน้าหรือครอบคลุมพืนที่อย่างกว้างขวาง
อย่ า งไรก็ ต าม การจั ด สรรน้ า และการใช้ น้ า ให้ ค้ า นึ ง ถึ ง การใช้ น้ า เพื่ อ การด้ า รงชี พ
การอุปโภคบริโภคในครัวเรือน การเกษตรหรือการเลียงสัตว์รายย่อย การใช้น้าตามจารีตประเพณี และการใช้น้าเพื่อ
รักษาระบบนิเวศและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นล้าดับแรก (ร่างมาตรา ๕๑)
๒.๙.๒ การอนุญาตใช้น้า
(๑) ก้าหนดให้การใช้น้าประเภทที่สี่และประเภทที่ห้าต้องได้รับอนุญาตจากพนักงาน
เจ้าหน้าที่ (ร่างมาตรา๕๒) ทังนี ก่อนการออกใบอนุญาตการใช้น้าประเภทที่สี่และประเภทที่ห้า ก้าหนดให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สมดุลน้าในลุ่มน้าและลุ่มน้าที่เกี่ยวข้องก่อน ถ้าหากมีปริมาณน้าที่เพียงพอ และสอดคล้องกับ
รายงานประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ในระดับลุ่มน้านัน จึงจะอนุญาตได้ (ร่างมาตรา ๕๓) อย่างไรก็ตามเพื่อ
ป้องกันมิให้ใบอนุญาตการใช้น้าเข้าสู่กลไกตลาดจนน้ามาซึ่งปัญหาความขัด แย้งในการบริหารจัดการน้าในอนาคต จึง
ก้าหนดห้ามมิให้จ้าหน่ายหรือโอนใบอนุญาตใช้น้าทังประเภทที่สี่และใบอนุญาตการใช้น้าประเภทที่ห้าโดยเด็ดขาด
(ร่างมาตรา ๕๒)
(๒) ก้าหนดให้ผู้ขออนุญาตใช้น้าประเภทที่สี่และประเภทที่ห้า ต้องยื่นแผนการบริหาร
จัดการน้ามาพร้อมกับค้าขออนุญาตใช้น้า ด้วย ทังนี แผนการบริหารจัดการน้าต้องมีสาระส้าคัญเกี่ยวกับแหล่งน้า
สาธารณะที่จะใช้ ประมาณการปริมาณน้าที่จะใช้หรือจะเก็บหรือกักไว้เพื่อใช้ สถานที่เก็บหรือกักน้า วิธี การใช้น้า
รวมถึงการบ้ารุงรักษา ฟื้นฟูและอนุรักษ์แหล่งน้าสาธารณะนันด้วย (ร่างมาตรา ๕๔)
(๓) ก้าหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่อาจก้าหนดเงื่อนไขการใช้น้าที่ผู้รับใบอนุญาตจะต้อง
ปฏิบัติไว้ในใบอนุญาตด้วยก็ได้ โดยการก้าหนดเงื่อนไขในเรื่องเกี่ยวกับปริมาณน้าสูงสุดที่จะอนุญาตให้ มีการใช้หรือเก็บ
หรือกักไว้เพื่อใช้ ก้าหนดเวลาที่จะน้าน้าจากแหล่งน้าสาธารณะขึนมาใช้ บริเวณที่จะให้น้าน้าขึนมาได้ สถานที่เก็บหรือ
กักน้า และบริเวณที่จะใช้น้า ตลอดจนเงื่อนไขอื่นอันจ้าเป็นแก่การควบคุมปริมาณและคุณภาพของน้า (ร่างมาตรา ๕๘)
(๔) ก้าหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ มีอ้านาจออกค้าสั่งให้ผู้รับใบอนุญาตการใช้น้าต้อง
ด้าเนินการติดตังเครื่องมือวัดปริมาณน้าที่ใช้ และเก็บข้อมูลที่จ้าเป็นในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าท้าการตรวจสอบ
เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ การควบคุมการใช้น้าและการจัดเก็บค่าใช้น้า (ร่างมาตรา ๖๐)
(๕) ก้าหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีค้าเตือนให้บุคคลนันปฏิบัติให้ถูกต้องภายในเวลาที่
ก้าหนดก่อนมีค้าสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตได้ ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตการใช้น้าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัตินี หรือตามเงื่อนไขในใบอนุญาต หรือตามค้าสั่งที่ก้าหนดตามพระราชบัญญัตินี อย่า งไรก็ตาม
หากผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องภายในเวลาที่ก้าหนด ก้าหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ้านาจออกค้าสั่งพักใช้
ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตได้ ทังนี การสั่งพักใช้ใบอนุญาตให้ก้าหนดเวลาตามที่เห็นสมควร แต่ต้องไม่เกิน
ครังละหกสิบวัน (ร่างมาตรา ๖๑)
(๖) ก้าหนดให้ผู้ขอรับใบอนุญาตการใช้น้า หรือผู้รับใบอนุญาตการใช้น้าที่ไม่พอใจค้าสั่ง
เกี่ยวกับการออกใบอนุญาต การก้าหนดเงื่อนไขในใบอนุญาต การพักใช้ใบอนุญาต หรือการเพิกถอนใบอนุญาตของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค้าสั่ง
(ร่างมาตรา ๖๒)

๓๙

๒.๑๐ การบริหารจัดการทรัพยากรน้าในภาวะวิกฤติ (หมวด ๕)
๒.๑๐.๑ แผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้าในภาวะวิกฤติ
ก้าหนดให้คณะกรรมการลุ่มน้าแต่ละลุ่มน้าจัดท้าแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้า
ในลุ่มน้าไว้เป็นการล่วงหน้า (ร่างมาตรา ๖๕) อย่างไรก็ตาม เมื่อคณะกรรมการลุ่มน้าได้จัดท้าแผนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้าในภาวะวิกฤติเรียบร้อยแล้ว ให้เสนอต่อ กนช. เพื่อ ให้ความเห็นชอบและน้าไปประกอบการพิจารณา
จัดท้าแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้าในภาวะวิกฤติแห่งชาติ ทังนี ก้าหนดให้แผนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้าในภาวะวิกฤติในลุ่มน้าที่ กนช. ให้ความเห็นชอบแล้วถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยของจังหวัดในลุ่มน้านันตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ร่างมาตรา ๖๖)
นอกจากนี ก้า หนดให้ค ณะกรรมการลุ่ ม น้ า มี อ้ า นาจประสานความร่ ว มมื อและ
ตัดสินใจร่วมกับผู้อ้านวยการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อด้าเนิ นการตามแผนดังกล่าว
(ร่างมาตรา ๖๗)
๒.๑๐.๒ อ้านาจและหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่
(๑) ก้าหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ้านาจเช่นเดียวกับเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่า
ด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ร่างมาตรา ๖๙)
(๒) ก้าหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่มี อ้านาจออกค้า สั่งให้บุคคลใดท้าการเก็บ กัก
ระบายน้าหรือเฉลี่ยน้าเพื่อประโยชน์สาธารณะ ทังนี ในกรณีที่ผู้ใดต้องปฏิบัติตามค้าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อ
ด้าเนินการดังกล่าว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จ่ายค่าทดแทนตามความเป็นธรรมจากการที่ต้องสูญเสียน้าที่เก็บหรือกักไว้
ให้แก่ผู้นันด้วย (ร่างมาตรา ๗๐)
(๓) ก้าหนดให้พ นักงานเจ้า หน้าที่ มีอ้านาจใช้ ที่ดินของบุคคลใดเพื่อก่อสร้า งวาง
สิ่งของ สูบน้าผ่านที่ดิน หรือติดตังอุปกรณ์ รวมทังเข้าไปในที่ดินของบุคคลใดเพื่อท้าการส้ารวจ ตรวจสอบ หรือเก็บ
รวบรวมข้อเท็จจริงได้ ทังนี ในกรณีที่มีความจ้าเป็นต้องด้าเนินการดังกล่าว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งเป็นหนังสือให้
เจ้ า ของหรื อ ผู้ ค รอบครองที่ ดิ น ทราบล่ ว งหน้ า ไม่ น้ อ ยกว่ า สามวั น ก่ อ นวั น ที่ จ ะมี ก ารด้ า เนิ น การ โดยต้ อ งแสดง
วัตถุประสงค์ ลักษณะ และวันเวลาในการใช้ที่ดินด้วย เว้นแต่กรณีฉุกเฉินให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ้านาจเข้าใช้ที่ดินเพื่อ
ด้าเนินการดังกล่าวได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จ่ายค่าทดแทนตาม
ความเป็นธรรมในการใช้ที่ดินและค่าเสียหายอันอาจเกิดขึนจากการใช้ที่ดินให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินนันด้วย
(ร่างมาตรา ๗๐)
(๔) ออกค้าสั่งก้าหนดให้บุคคลใดต้องกระท้าการหรืองดเว้นการกระท้าการเพื่อ
ป้องกันและบรรเทาภาวะวิกฤติ ทังนี ในกรณีที่ผู้ใดต้องปฏิบัติตามค้าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อด้าเนินการดังกล่าว
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จ่ายค่าทดแทนตามความเป็นธรรมส้าหรับความเสียหายที่เกิดขึน (ร่างมาตรา ๗๐)
(๕) ก้าหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่จ่ายค่าทดแทนตามความเป็นธรรมให้แก่บุคคลซึ่ง
ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติตามค้าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่และการปฏิบัติการดังกล่าวมิได้เป็นไปเพื่อประโยชน์
เฉพาะตนเพียงผู้เดียว (ร่างมาตรา ๗๐)

๔๐

๒.๑๑ มาตรการอนุรักษ์และการพัฒนาทรัพยากรน้า (หมวด ๖)
๒.๑๑.๑ แหล่งต้นน้า (ร่างมาตรา ๗๒)
ก้า หนดให้ กนช. หรือคณะกรรมการลุ่ ม น้ า มี อ้า นาจเสนอพื นที่ ใดพื นที่ หนึ่ ง เป็ น
เขตพืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติต่ อคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ในกรณีที่ กนช. หรือคณะกรรมการลุ่มน้าเห็นว่า พืนที่ นันมีลักษณะเป็นแหล่งต้นน้าอันควร
อนุรักษ์ และเมื่อคณะกรรมการลุ่มน้าด้าเนินการเสนอแล้ว ให้รายงานต่อ กนช. เพื่อทราบด้วย
๒.๑๑.๒ พืนที่ชุ่มน้า
(๑) ก้าหนดให้ส้า นักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม
ด้าเนินการส้ารวจและจัดท้าข้อมูลพืนที่ชุ่มน้าและเสนอต่อคณะรัฐมนตรีในการขึนทะเบียนเป็นพืนที่ชุ่มน้าระดับ
นานาชาติ พืนที่ชุ่มน้าระดับประเทศและพืนที่ชุ่มน้าระดับท้องถิ่น เพื่อสงวนรักษาพืนที่ชุ่มน้าไว้เป็นแหล่งรองรับน้า
และแหล่งเก็บหรือกักน้า รวมทังเป็นแหล่งอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในพืนที่ชุ่มน้า (ร่างมาตรา ๗๓)
(๒) ก้าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้าเนินการส้ารวจแนวเขตและจัดท้ า
หนังสือส้าคัญส้าหรับที่หลวงตามประมวลกฎหมายที่ดิน ในกรณีที่พืนที่ชุ่มน้าใดยังมิได้ก้าหนดให้เป็นพืนที่คุ้มครอง
ตามกฎหมาย ทังนี การด้าเนินการดังกล่าว ก้าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียอย่างทั่วถึง (ร่างมาตรา ๗๔)
(๓) ก้ า หนดให้ ค ณะกรรมการลุ่ ม น้ า และองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น มี ห น้ า ที่
ในการก้ากับ ควบคุม และการบริหารจัดการพืนที่ชุ่มน้าซึ่งได้ขึนทะเบียนไว้ และก้าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีหน้าที่จัดท้ารายงานเสนอต่อ กนช. อย่างน้อยปีละหนึ่งครัง (ร่างมาตรา ๗๕)
นอกจากนี ก้าหนดให้คณะกรรมการลุ่มน้ามีอ้านาจหน้าที่ในการประสานงานไปยัง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีแหล่งน้าขนาดเล็กในเขตพืนที่จัดท้าทะเบียนแหล่งน้าขนาดเล็ก อย่างน้อยทุกสองปี
เพื่อจัดท้าฐานข้อมูลแหล่งน้าขนาดเล็กของลุ่มน้า (ร่างมาตรา ๓๑ (๙))
๒.๑๑.๓ มาตรการอนุรักษ์
(๑) การศึก ษาและประเมินผลกระทบต่ อคุณภาพสิ่ งแวดล้ อมหรือศึก ษาและ
ประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (ร่างมาตรา ๗๖)
ก้ า หนดห้ า มมิ ใ ห้ ผู้ ใ ดด้ า เนิ น โครงการหรื อ กิ จ กรรมซึ่ ง อาจมี ผ ลกระทบต่ อ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ หรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทังทางด้านคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพในพืนที่ชุ่มน้าที่ได้ขึนทะเบียน เว้นแต่จะได้ศึกษาและประเมินผลกระทบ
ต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือได้ศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ แล้วแต่กรณี ทังนี
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติก้าหนด อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการ
ลุ่มน้า คณะกรรมการลุ่มน้าสาขา หรือองค์กรผู้ใช้น้าอาจท้าความเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่ง ชาติ ป ระกอบการพิ จ ารณารายงานการประเมิ น ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อมและรายงานการประเมิ น ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพได้

๔๑

นอกจากนี ก้า หนดให้หน่ ว ยงานของรัฐ ซึ่ ง เป็ น ผู้ มี อ้า นาจในการอนุ มั ติ หรือ
อนุ ญ าตโครงการหรือกิ จ กรรมดั ง กล่ า วต้ อ งจั ด กระบวนการรับ ฟั ง ความคิ ด เห็น ของประชาชน องค์ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและผู้มีส่วนไดเสีย และต้องน้าเอาผลการรับฟังความคิดเห็นดังกล่าว พรอมทังค้าชีแจงของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเข้าสู่กระบวนการตัดสินใจพร้อมทังให้ค้าชีแจงเหตุผลในการตัดสินใจในโครงการหรือกิจกรรมดังกล่าวใน
แต่ละประเด็นเป็นลายลักษณ์อักษร และเผยแพรค้าชีแจงเหตุผลดังกล่าวต่อสาธารณะและเผยแพรบนเว็บไซต์ด้วย
(๒) หลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อคุ้มครองสภาพแหล่งน้าและอนุรักษ์ทรัพยากรน้า
ก้า หนดให้รัฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล้ อมมี
อ้านาจออกกฎกระทรวงก้าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อคุ้มครองสภาพแหล่งน้าและอนุรักษ์ทรัพยากรน้าในเรื่อง
ดังต่อไปนีได้ (ร่างมาตรา ๗๗)
ก. ก้าหนดห้ามการกระท้าการใดๆ ที่อาจเป็นอันตรายหรือก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อทรัพยากรน้า
ข. ก้าหนดมาตรการในการสงวน การอนุรั กษ์ การฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรน้าตามความเหมาะสมแก่สภาพพืนที่นัน
ค. ก้าหนดหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อรักษาสภาพธรรมชาติหรือมิให้
กระทบกระเทือนต่อระบบนิเวศตามธรรมชาติ
ง. ก้าหนดมาตรการคุ้มครองอื่นๆ ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมแก่สภาพพืนที่นัน
เมือ่ กฎกระทรวงเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้ว ก้าหนดห้ามมิให้ผู้ใดใช้
ประโยชน์ที่ดินแตกต่างหรือขัดกับข้อก้าหนดในกฎกระทรวงนัน เว้นแต่กรณีเจ้าของหรือผู้ครองครองที่ดินที่ได้ใช้
ประโยชน์ที่ดินมาก่อนที่จะมีกฎกระทรวงนีใช้บังคับและจะใช้ประโยชน์ที่ดิ นเช่นนันต่ อไป แต่ถ้ารัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเห็นว่าการใช้ประโยชน์ที่ดินเช่นนันต่อไปอาจมีผลกระทบกระเทือนต่อ
ทรัพยากรน้า ก้าหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีอ้านาจออกค้าสั่งเป็นหนังสือถึง
เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือระงับการใช้ประโยชน์ที่ดินตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข
และภายในระยะเวลาที่เห็นสมควรได้ แต่ถ้าการปฏิบัติตามค้าสั่งดังกล่าวท้าให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินนันต้อง
เสียหายหรือขาดประโยชน์ที่เคยได้รับเกินสมควร ให้ผู้นันมีสิทธิได้รับค่าทดแทนตามความเป็นธรรมด้วย (ร่างมาตรา ๗๘)
อย่ า งไรก็ ต าม กรณี ที่ ก ฎกระทรวงเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งดั ง กล่ า วซึ่ ง ออกตาม
พระราชบัญญัตินีขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวง ประกาศ หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นซึ่งออกตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือกฎหมายอื่น ที่ก้าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินในบริเวณ
เดี ย วกั น หรื อ ในเรื่ อ งเดี ย วกั น ให้ เป็ น ไปตามที่ ก ฎกระทรวงซึ่ ง ออกตามพระราชบั ญ ญั ติ นี ก้ า หนด เว้ น แต่ ก รณี
กฎกระทรวง ประกาศ หรือข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งออกตามกฎหมายดังกล่าวนันมีหลักเกณฑ์ที่ไม่ต่้ากว่าหลักเกณฑ์ที่
ก้าหนดไว้ในกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัตินี ให้ด้าเนินการไปตามกฎกระทรวง ประกาศ หรือข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นนัน (ร่างมาตรา ๗๗)
(๓) ข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้า
ก้าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ้านาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นได้ เพื่อ
การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้าอย่างสมดุลและยั่งยืน ทังนี ก้าหนดให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตัง
ในเขตท้ อ งที่ ก ารปกครองขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น มี สิ ท ธิ เ ข้ า ชื่ อ เพื่ อ เสนอข้ อ บั ญ ญั ติ ท้ อ งถิ่ น เกี่ ย วกั บ
เรื่องดังกล่าวได้ตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น (ร่างมาตรา ๗๙)

๔๒

(๔) การฟื้นฟูความเสียหายของทรัพยากรน้า
ก้าหนดให้ในกรณีที่เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรน้า หน่วยงานของรัฐหรือ
องค์ กรปกครองส่ว นท้ องถิ่น ที่รับ ผิ ดชอบในการดู แลทรัพ ยากรน้า นั นมีอ้า นาจออกค้า สั่ งเป็ น หนั ง สื อให้ผู้ ที่ก่อให้
เกิดความเสียหายด้าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อขจัดความเสียหายและท้าให้ทรัพยากรน้ากลับคืนสู่สภาพเดิมหรือ
สภาพที่ใกล้เคียงกับสภาพเดิมหรือเหมาะสมจะใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่ก้าหนดได้ (ร่างมาตรา ๘๐)
(๕) การป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึนต่อทรัพยากรน้า
ก. ก้าหนดห้ามมิให้ผู้ใดกระท้าการอันเป็นลักษณะเป็นการเท ทิง ระบายหรือ
กระท้าการอื่นอย่างหนึ่งอย่างใดให้ปะปนไปในน้า หรือลงในที่ดินที่มีผลโดยตรงไปยังแหล่งน้าสาธารณะ อันอาจ
เป็ น เหตุ ท้ า ให้เ กิด ภาวะมลพิ ษ แก่น้ า หรือ ท้ า ให้น้ า มี ส ภาพเป็ น พิ ษ จนอาจจะเป็ น อั น ตรายต่ อสุ ขภาพของบุ คคล
อย่างร้ายแรง (ร่างมาตรา ๘๒)
ข. ก้ า หนดห้ า มมิ ใ ห้ ผู้ ใ ดกระท้ า การอย่ า งหนึ่ ง อย่ า งใดอั น มี ลั ก ษณะเป็ น
การท้าลาย หรือเปลี่ยนแปลงทางน้า หรือระบบนิเวศ จนเป็นเหตุให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของน้าและ
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบนิเวศหรือคุณภาพชีวิตของบุคคล (ร่างมาตรา ๘๓)
๒.๑๒ การควบคุมและตรวจตราทรัพยากรน้า (หมวด ๗)
(๑) ก้าหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ้านาจเข้าไปในที่ดินของบุคคลใด เพื่อตรวจตราแหล่งน้า
ส้ารวจ หรือเก็บข้อมูลที่จ้าเป็นในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินีในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึนถึงพระอาทิตย์ตกได้
(ร่างมาตรา ๘๔)
(๒) ก้าหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ้านาจเข้าไปในที่ดิน อาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะของ
บุคคลใดในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึนถึงพระอาทิตย์ตกเพื่อตรวจค้น กัก ยึดหรืออายัดเอกสาร หรือสิ่งใดที่เกี่ยวข้อง
ได้ ในกรณีที่มีหลักฐานอันสมควรเชื่อได้ว่ามีการกระท้าผิดตามพระราชบัญญัตินี ทังนี การด้าเนินการดังกล่าว ให้น้า
บทบัญญัติว่ าด้วยการตรวจค้น กัก ยึด หรืออายัดเอกสาร หรือสิ่งใดที่ เกี่ยวข้องตามกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณา
ความอาญามาใช้บังคับโดยอนุโลม (ร่างมาตรา ๘๕)
(๓) ก้าหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และก้าหนดให้
พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ แ สดงบั ต รประจ้ า ตั ว ต่ อ ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และให้ ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งอ้ า นวยความสะดวกตามสมควร
(ร่างมาตรา ๘๖)
(๔) ก้าหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ้านาจออกค้าสั่งให้บุคคลใดกระท้าการหรืองดเว้นกระท้า
การอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อขจัดความเสียหายที่เกิดขึนและท้าให้กลับคืน สู่สภาพเดิมหรือสภาพที่ใกล้เคียงกับสภาพเดิม
ภายในระยะเวลาที่ก้าหนดได้ ในกรณีที่ผู้นันได้กระท้าการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี (ร่างมาตรา ๘๗)
ก. เก็บ กักหรือใช้น้าจนเป็นเหตุที่ก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือเสียหาย
เกินสมควรแก่ประโยชน์ของบุคคลอื่น หรือ สาธารณะ ในกรณีเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินซึ่งมีน้าพุเกิดขึนหรือ
มีน้าไหลผ่านตามธรรมชาติไม่ว่าบนดินหรือใต้ดิน
ข. เท ทิง ระบายหรือกระท้าการอื่นอย่างหนึ่งอย่างใดให้ปะปนไปในน้า หรือลงในที่ดิน
ที่มีผลโดยตรงไปยังแหล่ง น้าสาธารณะ อัน อาจเป็น เหตุท้า ให้เกิดภาวะมลพิ ษแก่น้าหรือท้าให้น้ามีสภาพเป็นพิ ษ
จนอาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพของบุคคลอย่างร้ายแรง
ค. ท้าลาย หรือเปลี่ยนแปลงทางน้า หรือระบบนิเวศ จนเป็นเหตุให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางกายภาพของน้าและก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบนิเวศหรือคุณภาพชีวิตของบุคคล

๔๓

๒.๑๓ ความรับผิดทางแพ่ง (หมวด ๘)
๒.๑๓.๑ ลักษณะความผิด
(๑) ก้าหนดให้บุคคลต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ในกรณีที่บุคคลได้กระท้า
โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อกระท้าโดยผิดกฎหมาย จนท้าให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรน้าหรือใช้ทรัพยากรน้า
โดยไม่มีสิทธิตามกฎหมาย (ร่างมาตรา ๘๘)
(๒) ก้าหนดให้ผู้ครอบครองหรือควบคุมวัตถุหรือสิ่งอื่นใดต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนในกรณีที่ความเสียหายต่อทรัพยากรน้าเกิดจากวัตถุหรือสิ่งอื่นใดที่อาจท้าให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงหรือ
เป็นพิษอย่างรุนแรง แม้จะมิได้เกิดขึนโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อก็ตาม เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าความเสีย หายนัน
เกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือเป็นการกระท้าตามค้าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ (ร่างมาตรา ๘๘)
๒.๑๓.๒ ประเภทของค่าสินไหมทดแทน (ร่างมาตรา ๘๘)
(๑) ค่าใช้จ่ายที่รัฐได้จ่ายไปในการก้าจัด เคลื่อนย้ายสิ่งที่ก่อให้เกิดความเสียหาย หรือ
กระท้าให้สิ่งนันหมดสภาพความเป็นอันตรายหรือความเป็นพิษ ตลอดจนการน้าเอาของนันมาเก็บ กัก หรือรักษาไว้
(๒) ค่าใช้จ่ายที่รัฐได้จ่ายไปในการท้าให้ทรัพยากรน้ากลับคืนสู่สภาพเดิม
(๓) ค่าใช้จ่ ายที่รัฐได้จ่ ายไปในการช่วยเหลือบุ คคล หรือทรัพย์สิน ของบุ คคลอื่น
เนื่องจากความเสียหายนัน
(๔) ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานของรัฐในการประเมินความเสียหายและประเมิน
ค่าใช้จ่ายในการเยียวยาผลกระทบต่อทรัพยากรน้า สิ่งแวดล้อมและสุขภาพของบุคคล
(๕) ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ รั ฐ ได้ จ่ า ยในการด้ า เนิ น การเพื่ อ ให้ ไ ด้ รั บ ค่ า สิ น ไหมทดแทน
ตามกฎหมาย เช่น ค่าใช้จ่ายที่รัฐจ่ายเป็นค่าท้างานของเจ้าหน้าที่ ของรัฐ ค่าใช้จ่ายในการรวบรวมพยานหลักฐานและ
การด้าเนินคดีในศาล และค่าธรรมเนียมศาล
(๖) มูลค่าของทรัพยากรน้าที่ต้องเสียหายหรือถูกใช้ไปโดยไม่มีสิทธิตามกฎหมาย
(๗) ค่าเสียหายที่เกิดจากการใช้งบประมาณของรัฐหรือจากแหล่งเงินทุนอื่นเพื่อใช้
ในการบ้าบัดฟื้นฟูและบูรณะความเสียหายของทรัพยากรน้าให้คืนกลับสู่สภาพเดิม
(๘) ค่า เสี ย โอกาสในการน้ า งบประมาณหรื อ เงิ น ทุ น ที่ ใ ช้ ต าม (๗) ไปลงทุ น ใน
โครงการอื่นของรัฐเพื่อสังคมโดยรวม
(๙) ค่าเสียหายต่อเนื่องอื่นๆ อันพึงจะเกิดในอนาคต
๒.๑๓.๓ หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการฟ้องคดีและเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
(๑) ก้าหนดให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ควบคุมดูแลทรัพยากรน้าในแหล่งน้าที่เกิด
ความเสียหายเป็นผู้รับผิดชอบในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (ร่างมาตรา ๘๘)
(๒) ก้า หนดให้ พ นั ก งานอั ย การมี อ้ า นาจและหน้ า ที่ ด้ า เนิ น คดี ใ นศาลเพื่ อ เรี ย ก
ค่าสินไหมทดแทนหรือด้าเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องส้าหรับการที่ทรัพยากรน้าเสียหายได้ตามที่หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่
ควบคุมดูแลทรัพยากรน้านันมีค้าขอ (ร่างมาตรา ๘๘)
(๓) ก้า หนดให้ กนช. สั่ ง การให้หน่ ว ยงานใดหน่ ว ยงานหนึ่ งเป็ น ผู้ รับ ผิ ด ชอบใน
การเรียกร้องค่า สิน ไหมทดแทน ในกรณี แหล่งน้ าที่ เกิดความเสี ยหายอยู่ใ นความรับ ผิด ชอบของหลายหน่ วยงาน
(ร่างมาตรา ๘๘)

๔๔

(๔) ก้ า หนดให้ องค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น องค์ กรเอกชนที่ เป็ น นิ ติ บุ คคลซึ่ ง มี
วัตถุประสงค์และด้าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับทรัพยากรน้า การอนุรักษ์หรือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่มิใช่แสวงหาผล
ก้าไร หรือคณะกรรมการลุ่มน้าสามารถฟ้องคดีเพื่อเรียกค่าสินไหมทดแทนตามบทบัญญัติมาตรานีได้ (ร่างมาตรา ๘๘)
๒.๑๓.๔ การลดจ้านวนค่าสินไหมทดแทน
ก้าหนดให้ผู้ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรน้าได้รับการลดจ้านวนค่าสินไหม
ทดแทนตามสัดส่วนที่ได้กระท้า ในกรณีที่ผู้ นันได้กระท้าตามค้าสั่ง ของหน่วยงานของรัฐหรือ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่รับผิดชอบในการดูแลทรัพยากรน้าเพื่อให้มีผลเป็นการขจัดหรือบรรเทาความเสียหายและท้าให้ทรัพยากรน้า
กลับคืนสู่สภาพเดิมหรือสภาพที่ใกล้เคียงกับสภาพเดิมหรือเหมาะสมจะใช้ประโยชน์ (ร่างมาตรา ๙๐)
๒.๑๔ บทก้าหนดโทษ (หมวด ๙)
๒.๑๔.๑ บททั่วไป (ร่างมาตรา ๙๑)
ก้า หนดให้ในกรณี ที่ ผู้ กระท้ า ความผิ ด เป็ น นิ ติ บุ คคล ถ้า การกระท้ า ความผิ ด ของ
นิติบุคคลนันเกิดจากการสั่งการ หรือการกระท้าของบุคคลใด หรือไม่สั่งการ หรือไม่กระท้าการอันเป็นหน้าที่ที่ต้อง
กระท้ า ของกรรมการผู้ จัด การ หรือบุ คคลใด ซึ่ง รับผิ ด ชอบในการด้า เนิ น งานของนิติ บุคคลนั น ผู้ นันต้ องรับโทษ
ตามที่บัญญัติไว้ส้าหรับความผิดนันด้วย
๒.๑๔.๒ โทษปรับทางปกครอง
(๑) ก้าหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ้านาจลงโทษปรับทางปกครองตามที่ก้าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัตินี โดยให้ค้านึงถึงความร้ายแรงแห่งพฤติกรรมที่กระท้าผิด และในกรณีที่เห็นสมควร พนักงานเจ้าหน้าที่
อาจมีค้าสั่งให้ผู้นันด้าเนินการใดๆเพื่อแก้ไขให้ถูกต้องหรือเหมาะสมได้ อย่างไรก็ตาม ถ้าผู้ถูกลงโทษปรับ ทางปกครองไม่
ช้าระค่าปรับทางปกครองภายในระยะเวลาที่ก้าหนดหรือช้าระไม่ครบถ้วนถูกต้อง ให้น้าบทบัญญัติเกี่ยวกับการบังคับทาง
ปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับโดยอนุโลม (ร่างมาตรา ๙๒)
(๒) ก้า หนดให้ ชุ ม ชนหรือผู้ ใช้ น้ า ก่ อให้เกิด ความเสี ย หายต่ อทรั พ ยากรน้ า ได้ รั บ
การยกเว้นโทษหรือลดโทษตามส่วนที่ได้กระท้า ในกรณีที่ชุมชนหรือผู้นันได้กระท้าตามค้าสั่งของหน่วยงานของรัฐหรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบในการดูแลทรัพยากรน้าเพื่อให้มีผลเป็นการขจัดหรือบรรเทาความเสียหาย
และท้ า ให้ ท รั พ ยากรน้ า กลั บ คื น สู่ ส ภาพเดิ ม หรื อ สภาพที่ ใ กล้ เ คี ย งกั บ สภาพเดิ ม หรื อ เหมาะสมจะใช้ ป ระโยชน์
(ร่างมาตรา ๙๓)
(๓) ก้า หนดให้บุ คคลที่ ฝ่ า ฝื น ค้า สั่ ง ของพนั กงานเจ้ า หน้ า ที่ ในกรณี ที่ มี การสั่ ง ให้
เก็บกัก ระบายน้า หรือเฉลี่ยน้า เพื่อประโยชน์สาธารณะในการป้องกันและบรรเทาภาวะวิกฤติ ตามมาตรา ๗๐ (๑)
หรือ (๔) ต้องระวางโทษปรับทางปกครองไม่เกินสามแสนบาท และปรับอีกวันละไม่เกิน สามหมื่นบาทตลอดเวลา
ที่ยังฝ่าฝืน (ร่างมาตรา ๙๔)
(๔) ก้าหนดให้บุคคลที่ฝ่าฝืนโดยการใช้ประโยชน์ที่ดินแตกต่างหรือขัดกับข้อก้าหนด
ในกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบั ญ ญั ติ นี หรือบุ คคลที่ ฝ่ าฝื น ค้า สั่ งของหน่ วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบในการดูแลทรัพยากรน้า ในกรณีที่มีค้าสั่งเป็นหนังสือให้บุคคลที่ก่อให้เกิดความเสีย หาย
ต้องด้าเนินการเพื่อขจัดความเสียหายและท้าให้ทรัพยากรน้ากลับคืนสู่สภาพเดิมหรือสภาพที่ใกล้เคียงกับสภาพเดิม
หรือเหมาะสมจะใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่ก้าหนดตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษปรับทางปกครองไม่เกิน
หนึ่งแสนบาท และปรับอีกวันละไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืน (ร่างมาตรา ๙๕)

๔๕

(๕) ก้าหนดให้บุคคลที่ฝ่าฝืนค้าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่อันเนื่องมาจากการกระท้า
ของบุ คคลนันที่ท้ าการเก็บ กักหรือใช้น้ า จนเป็น เหตุ ที่ก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิด ความเดือดร้อนหรือ เสี ยหาย
เกินสมควรแก่ประโยชน์ของบุคคลอื่นหรือสาธารณะ ตามมาตรา ๘๗ (๑) และพนักงานเจ้าหน้าที่ได้มีค้าสั่ง ให้บุคคล
นันกระท้าการหรืองดเว้นกระท้าการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อขจัดความเสียหายที่เกิดขึนและท้าให้กลับคืนสู่สภาพเดิม
หรือสภาพที่ใกล้เคียงกับสภาพเดิมภายในระยะเวลาที่ก้าหนด ต้องระวางโทษปรับทางปกครองไม่เกิน สองแสนบาท
และปรับอีกวันละไม่เกินสองหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืน (ร่างมาตรา ๙๖)
(๖) ก้าหนดให้บุคคลที่ฝ่าฝืนค้าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่อันเนื่องมาจากการกระท้า
ของบุ คคลนั นที่ท้ า การเท ทิ ง ระบายหรือกระท้ าการอื่นอย่ า งหนึ่ ง อย่า งใดให้ป ะปนไปในน้ า หรือลงในที่ ดิ น ที่ มี
ผลโดยตรงไปยังแหล่งน้าสาธารณะ อันอาจเป็นเหตุท้าให้เกิดภาวะมลพิษแก่น้าตามมาตรา ๘๗ (๒) และพนักงาน
เจ้าหน้าที่ได้มีค้าสั่งให้บุคคลนันกระท้าการหรืองดเว้นกระท้าการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อขจัดความเสียหายที่เกิดขึนและ
ท้ า ให้ ก ลั บ คื น สู่ ส ภาพเดิ ม หรื อ สภาพที่ ใ กล้ เ คีย งกั บ สภาพเดิ ม ภายในระยะเวลาที่ ก้ า หนด ต้ อ งระวางโทษปรั บ
ทางปกครองไม่เกินห้าแสนบาท และปรับอีกวันละไม่เกินห้าหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืน (ร่างมาตรา ๙๗ (๑))
(๗) ก้าหนดให้บุคคลที่ฝ่าฝืนค้าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่อันเนื่องมาจากการกระท้า
ของบุ คคลนั นที่ท้ า การเท ทิ ง ระบายหรือกระท้ าการอื่ นอย่ า งหนึ่ ง อย่า งใดให้ป ะปนไปในน้ า หรือลงในที่ ดิ น ที่ มี
ผลโดยตรงไปยังแหล่งน้าสาธารณะ อันอาจเป็นเหตุท้าให้น้ามีสภาพเป็นพิษจนอาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ของ
บุคคลอย่างร้ายแรง ตามมาตรา ๘๗ (๒) และพนักงานเจ้าหน้าที่ได้มีค้าสั่งให้บุคคลนันกระท้าการหรืองดเว้นกระท้า
การอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อขจัดความเสียหายที่เกิดขึนและท้าให้กลับคืนสู่สภาพเดิมหรือสภาพที่ใกล้เคียงกับสภาพเดิม
ภายในระยะเวลาที่ก้าหนด ต้องระวางโทษปรับทางปกครองไม่เกินหนึ่งล้านบาท และปรับอีกวันละไม่เกินหนึ่งแสน
บาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืน(ร่างมาตรา ๙๗ (๒))
(๘) ก้าหนดให้บุคคลที่ฝ่าฝืนค้าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่อันเนื่องมาจากการกระท้า
ของบุคคลนันที่ท้าลาย หรือเปลี่ยนแปลงทางน้า หรือระบบนิเวศ จนเป็นเหตุให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของ
น้าและก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบนิเวศหรือคุณภาพชีวิตของบุคคลตามมาตรา ๘๗ (๓) และพนักงานเจ้าหน้าที่
ได้มีค้าสั่งให้บุคคลนันกระท้าการหรืองดเว้นกระท้าการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อขจัดความเสียหายที่เกิดขึนและท้าให้
กลับคืนสู่สภาพเดิมหรือสภาพที่ใกล้เคียงกับสภาพเดิมภายในระยะเวลาที่ก้าหนด ต้องระวางโทษปรับทางปกครอง
ไม่เกินห้าแสนบาท และปรับอีกวันละไม่เกินห้าหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืน (ร่างมาตรา ๙๘)
๒.๑๔.๓ โทษทางอาญา
(๑) ก้า หนดให้ บุ ค คลที่ ฝ่ า ฝื น มาตรา ๘๒ กล่ า วคือ บุ ค คลที่ ไ ด้ กระท้ า การเททิ ง
ระบายหรือกระท้าการอื่นอย่างหนึ่งอย่างใดให้ปะปนไปในน้า หรือลงในที่ดินที่มีผลโดยตรงไปยังแหล่งน้าสาธารณะ
จนส่งผลให้ท้าให้เกิดกรณีดังต่อไปนี (ร่างมาตรา ๙๙)
ก. กรณีที่ท้าให้เกิดภาวะมลพิษแก่น้า ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินสามปี หรือ
ปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทังจ้าทังปรับ
ข. กรณีที่ท้าให้น้ามีสภาพเป็นพิษจนอาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพของบุคคล
อย่างร้ายแรง ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท หรือทังจ้าทังปรับ

๔๖

(๒) ก้าหนดให้บุคคลที่ ฝ่าฝืนมาตรา ๘๓ กล่าวคือ กระท้าการอย่างหนึ่งอย่างใด
อั น มี ลั ก ษณะเป็ น การท้ า ลาย หรื อ เปลี่ ย นแปลงทางน้ า หรื อ ระบบนิ เ วศ จนเป็ น เหตุ ใ ห้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลง
ทางกายภาพของน้าและก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบนิเวศหรือคุณ ภาพชีวิตของบุคคล ต้องระวางโทษจ้าคุก
ไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทังจ้าทังปรับ (ร่างมาตรา ๑๐๐)
๒.๑๕ บทเฉพาะกาล
(๑) ก้าหนดให้ในระหว่างที่ยังมิได้มีการก้าหนดลุ่มน้าตามมาตรา ๒๖ หรือยังมิได้มีการแต่งตัง
คณะกรรมการลุ่มน้าตามพระราชบัญญัตินี ให้คณะกรรมการลุ่มน้าตามระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหาร
ทรั พ ยากรน้ า แห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามเดิ ม ในลุ่ ม น้ า นั นไปพลางก่ อ นจนกว่ า จะมี ก ารแต่ ง ตั ง
คณะกรรมการลุ่มน้าตามพระราชบัญญัตินี (ร่างมาตรา ๑๐๑)
(๒) ก้าหนดให้ในระหว่างที่ยังมิได้มีการคัดเลือกผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน้า จ้านวนสิบคน
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ้านวนสามคน และผู้แทนองค์กรเอกชนที่มีวัตถุประสงค์ด้าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับ
ทรัพยากรน้า การอนุรักษ์หรือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่มิใช่แสวงหาผลก้าไร จ้านวนสามคน เพื่อเป็น กรรมการ
ตามมาตรา ๑๒ (๔) ให้คณะกรรมการทรั พยากรน้าแห่งชาติตามระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหาร
ทรัพยากรน้าแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติตามพระราชบัญญัตินีจนกว่าจะ
มีการคัดเลือกให้แล้วเสร็จตามพระราชบัญญัตินี (ร่างมาตรา ๑๐๒)
(๓) ก้าหนดให้วาระเริ่มแรก คณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติตามระเบียบ ส้านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการบริหารทรัพยากรน้าแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นผู้ก้าหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกกรรมการลุ่ม
น้าตามมาตรา ๒๗ (๒) (๓) และ(๔) ได้แก่ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในลุ่มน้านัน จ้านวนไม่เกินแปดคน ผู้แทน
องค์กรผู้ใช้น้าในลุ่มน้านัน จ้านวนไม่เกินแปดคน และผู้ทรงคุณวุฒิ จ้านวนไม่เกินสี่คน รวมทังให้ด้าเนินการคัดเลือกให้แล้ว
เสร็จภายในระยะเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินีใช้บังคับ (ร่างมาตรา ๑๐๓)
(๔) ก้ า หนดให้ ใ นวาระเริ่ ม แรก คณะกรรมการทรั พ ยากรน้ า แห่ ง ชาติ ตามระเบี ย บ
ส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารทรัพยากรน้าแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นผู้ก้าหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และ
วิธีการคัดเลือกกรรมการตามมาตรา ๑๒ (๔) ได้แก่ ผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน้า จ้านวนสิบคน ผู้แทนองค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น จ้ า นวนสามคน และผู้ แ ทนองค์ ก รเอกชนที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ด้ า เนิ น กิ จ กรรมเกี่ ย วกั บ ทรั พ ยากรน้ า
การอนุรักษ์หรือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่มิใช่แสวงหาผลก้าไร จ้านวนสามคน เพื่อเป็นกรรมการทรัพยากรน้า
แห่งชาติ รวมทังให้ด้าเนินการคัดเลือกให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาสองร้อยสี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี
ใช้บังคับ (ร่างมาตรา ๑๐๔)
(๕) ก้าหนดให้ในระหว่างที่ยังมิได้ส้ารวจและขึนทะเบียนพืนที่ชุ่มน้า ตามมาตรา ๗๓ ให้ใช้
บัญชีทะเบียนพืนที่ชมุ่ น้าซึ่งขึนทะเบียนไว้ตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการขึนทะเบียนพืนที่ชุ่มน้าและมาตรการ
อนุรักษ์พืนที่ชุ่มน้าไปพลางก่อน (ร่างมาตรา ๑๐๕)
(๖) ก้ า หนดให้ ผู้ ใ ช้ น้ า ที่ เ ข้ า ลั ก ษณะของการใช้ น้ า ประเภทที่ สี่ ห รื อ ประเภทที่ ห้ า
ตามพระราชบัญญัตินี แล้วแต่กรณี ยื่นค้าขอรับใบอนุญาตการใช้น้าภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ประกาศก้าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตการใช้น้าประเภทที่สี่และประเภทที่ห้าตาม
พระราชบัญญัตินีมีผลใช้บังคับแล้ว และเมื่อได้ยื่นค้าขอรับใบอนุญาตภายในก้าหนดเวลาดังกล่าวแล้วให้ใช้น้าต่อไปได้
จนกว่าพนักงานเจ้าหน้าที่จะมีค้าสั่งไม่อนุญาต (ร่างมาตรา ๑๐๖)

๔๗

