สรุปสาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ….
๑. วัตถุประสงค
• เพื่อใหเกิดความเปนเอกภาพในการบริหารจัดการ และมีประสิทธิภาพในการใชทรัพยากร
น้ํา
• เพื่อใหเกิดความเปนธรรมแกผูใชน้ําตางๆ และประกันสิทธิขั้นพื้นฐานในการเขาถึง
ทรัพยากรน้ํา
• เพื่อใหมีการกระจายอํานาจสูลุมน้ําหรือชุมชนทองถิ่น ตามเจตนารมยของรัฐธรรมนูญ
• เพื่อรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
๒. ขอบเขตการใชบังคับและความสัมพันธกับกฎหมายอื่น
• ครอบคลุมน้ําในแหลงน้ําสาธารณะ น้ําพุและน้ําที่ไหลตามธรรมชาติผานที่ดิน และน้ําใตดิน
• หากทรัพยากรน้ําประเภทใดมีกฎหมายเปนการเฉพาะอยูแลว ใหเปนไปตามกฎหมายนั้น
เวนแตรางพระราชบัญญัตนิ ี้จะกําหนดไวเปนอยางอื่น
• การใช พัฒนา บริหารจัดการ และการอนุรักษน้ําในเขตชลประทานใหเปนไปตามกฎหมาย
ชลประทานหลวง แตการจัดสรรน้ําและการอนุญาตใหใชน้ําดังกลาว กรมชลประทานตอง
ปฏิบัตติ ามหลักเกณฑที่คณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติและคณะกรรมการลุมน้ําที่
เกี่ยวของกําหนด
• จะเสนอใหมีการแกไขพระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยวา การวาง
กฎเกณฑเกี่ยวกับการรักษาระดับน้ําในเขื่อน และการระบายน้ําจากเขื่อนนั้น กฟผ. จะตอง
ปรึกษาหารือกับกรมชลประทานและคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติหรือคณะกรรมการ
ลุมน้ําที่เกี่ยวของ
• จะเสนอใหแกไขพระราชบัญญัติการชลประทานราษฎร พ.ศ. ๒๔๘๒ วา ในกรณีที่กฎหมาย
เดิมใหกรมการอําเภอหรือกรมการจังหวัดเปนผูพิจารณาอนุญาตการชลประทานสวนบุคคล
หรือการชลประทานสวนราษฎร ใหแกไขเปนคณะกรรมการลุมน้ํายอยหรือคณะกรรมการลุม
น้ํา
• ไมครอบคลุมถึงปญหามลพิษทางน้ําโดยตรง เนื่องจากมีกฎหมายมลพิษทางน้ําอยูแลว
๓. ทรัพยากรน้ําและสิทธิในทรัพยากรน้ํา
• น้ําเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน
• บุคคลทุกคนยอมมีสิทธิใชนา้ํ จากแหลงน้ําสาธารณะตามความจําเปนโดยไมกอใหเกิดความ
เสียหายเกินสมควรตอเจาของที่ดินริมแหลงน้ํา หรือผูที่เคยใชน้ําจากแหลงน้ํานั้นมากอน
และหากเกิดภาวะน้ําขาดแคลน หรือการใชน้ําอาจเปนอันตรายตอสิง่ แวดลอม อาจใหมีการ
งดหรือลดการใชน้ําเปนการชั่วคราวได

-๒• แบงการใชทรัพยากรน้ําออกเปน ๓ ประเภท
๑. การใชน้ําประเภทที่ ๑ ไมตองขออนุญาตใชน้ํา เพราะเปนการใชน้ําเพื่อตอบสนองความ
ตองการขั้นพื้นฐานของชีวติ และมีปริมาณเล็กนอย เชน การอุปโภคบริโภค การเกษตร
แบบยังชีพ หรืออุตสาหกรรมในครัวเรือน
๒. การใชน้ําประเภทที่ ๒ ตองขออนุญาตคณะกรรมการลุมน้ํา หรือคณะกรรมการลุม
น้ํายอย เชน การเกษตรเพือ่ การพาณิชย การอุตสาหกรรม และการทองเที่ยวเปนตน
(อาจโอนใบอนุญาตได)
๓. การใชน้ําประเภทที่ ๓ ตองขออนุญาตคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ เพราะมี
ปริมาณมาก หรืออาจกอใหเกิดผลกระทบขามลุมน้ํา หรือครอบคลุมพื้นที่กวางขวาง
(อาจโอนใบอนุญาตได)
• ใหคณะกรรมการลุมน้ําเสนอรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงวา การใชน้ําประเภทใดเปนประเภท
ที่ ๑ หรือที่ ๒ เพื่อใหสอดคลองกับพื้นที่ลมุ น้ําของตน
๔. องคกร
๔.๑ คณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ
ก. องคประกอบ
จํานวนทั้งหมด ๓๑ คน
ประธาน
นายกรัฐมนตรี
ภาครัฐ
๑๑ คน (ราชการ ๙ คน รัฐวิสาหกิจ ๓ คน)
ภาคประชาชน ๑๒ คน (ทองถิ่น ๓ คน, ลุมน้ํา ๔ คน, ผูใชน้ํา ๔ คน, องคกรเอกชน ๑ ใหแต
ละกลุมคัดเลือกตัวแทนของตน)
ผูทรงคุณวุฒิ ๖ คน (นายกรัฐมนตรีแตงตั้ง ๓ คน ภาคประชาชนคัดเลือก ๓ คน) มีความรูเรื่อง
ทรัพยากรน้ําเปนอยางดี
ข. อํานาจหนาที่หลัก
• เสนอนโยบายทรัพยากรน้ําแหงชาติตอคณะรัฐมนตรี
• พิจารณาและใหความเห็นตอแผนงานหรือโครงการเกี่ยวกับทรัพยากรน้ําของกระทรวง
ทบวง กรมในการขอจัดสรรงบประมาณประจําป
• พิจารณาใหความเห็นชอบแผนแมบทลุมน้ํา
• กําหนดสิทธิในทรัพยากรน้ําของแตละลุมน้ํา
• พิจารณาอนุญาตการใชนา้ํ ประเภทที่ ๓
• พิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนแกกองทุนลุมน้ํา

-๓• รับเรื่องราวรองทุกข ไกลเกลี่ยและตัดสินชี้ขาดขอพิพาทระหวางลุมน้ํา
๔.๒ คณะกรรมการลุมน้ํา
ก. การกําหนดขอบเขตลุม น้ํา
• ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา พรอมทั้งมีแผนที่แนบทาย
• ตองจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูม ีสวนไดเสียอยางนอยหนึ่งครั้ง
ข. องคประกอบคณะกรรมการลุมน้ํา
• ใหเปนไปตามกฎกระทรวงเพื่อใหสอดคลองกับสภาพของแตละลุมน้าํ
• ใหมีผูแทนภาครัฐ ผูแทนภาคประชาชน และผูทรงคุณวุฒิเปนกรรมการ
• ผูแทนภาคประชาชนไดแก ผูที่ไดรับการคัดเลือกจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูใชน้ํา
และองคกรเอกชน
• ใหนายกรัฐมนตรีแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิเปนกรรมการไดไมเกินกึ่งหนึ่งของผูทรงคุณวุฒิ
ทั้งหมด ใหผูทรงคุณวุฒิสวนที่เหลือไดรับการคัดเลือกและเสนอชื่อโดยกรรมการภาค
ประชาชน
ค. อํานาจหนาที่หลัก
• พิจารณาใหความเห็นชอบแผนแมบทลุมน้ํา
• พิจารณาใหความเห็นตอแผนงานและโครงการเกี่ยวกับทรัพยากรน้าํ ของจังหวัดในลุมน้ํา
กอนเสนอขอจัดสรรงบประมาณตอสวนราชการ
• พิจารณาออกใบอนุญาตการใชน้ําประเภทที่ ๒
• ควบคุมการใชน้ําภายในลุม น้ําใหเปนไปตามสิทธิในทรัพยากรน้ําที่ไดรับการจัดสรรจาก
คณะกรรมการทรัพยากรน้าํ แหงชาติ
• พิจารณาใหความเห็นตอการผันน้ําขามลุม น้ํา และการทํากิจกรรมที่จะมีผลกระทบตอแหลง
น้ํา
• ออกขอกําหนดลุมน้ําเพื่อบังคับภายในลุม น้ํา
๔.๓ คณะกรรมการลุมน้ํายอย
ก. การกําหนดขอบเขตลุม น้ํายอย
• ใหกระทําโดยออกเปนประกาศของคณะกรรมการลุมน้ํา
• ตองจัดรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสียกอนออกประกาศ
ข. องคประกอบของคณะกรรมการลุมน้ํายอย
• ใหเปนไปตามประกาศของคณะกรรมการลุมน้ํา เพื่อใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของแตละลุม
น้ํายอย

-๔ค. อํานาจหนาที่หลัก
• เสนอแผนงานและโครงการเกี่ยวกับทรัพยากรน้ําในลุมน้าํ ยอยเพื่อนําไปรวมเปนสวนหนึ่งของ
แผนแมบทลุมน้ํา
• พิจารณาอนุญาตการใชนา้ํ ประเภทที่ ๒ ตามที่ปรากฏในประกาศคณะกรรมการลุมน้ํา
• ออกระเบียบลุม น้ํายอย เพื่อใชบังคับภายในลุมน้ํายอย
๔.๔ สํานักงานคณะกรรมการลุมน้ําและลุมน้ํายอย
• เมื่อมีคณะกรรมการลุมน้ําแลว ใหมีสํานักงานคณะกรรมการลุมน้ําเพื่อทําหนาที่ฝาย
เลขานุการ
• สํานักงานนี้ไมอยูภายใตกรมทรัพยากรน้ํา แตใหขอเงินอุดหนุนจากรัฐบาลผานกรม
ทรัพยากรน้ํา
• คณะกรรมการลุมน้ําอาจรองขอใหกรมทรัพยากรน้ํา กรมชลประทาน หรือหนวยงานอื่นสง
ขาราชการไปชวยปฏิบัติงานในสํานักงานดังกลาวได
• สํานักงานคณะกรรมการลุมน้ํายอยอยูในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการลุมน้ํา
๔.๕ องคกรผูใชน้ํา
• บุคคลอาจตั้งองคกรผูใชน้ําตามรายละเอียดที่กําหนดในกฎกระทรวงสําหรับแตละลุมน้ํา
• องคกรผูใชน้ํา ๑๐ องคกรอาจรวมกันจัดตั้งสหพันธผูใชน้ํา ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ของแตละลุมน้ํา
• สหพันธผูใชนา้ํ ๕ องคกรขึน้ ไปอาจรวมกันจัดตั้งสมาพันธผูใชน้ํา ตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวงของแตละลุมน้าํ
• องคกรผูใชน้ํา สหพันธผูใชน้ํา และสมาพันธผูใชน้ํามีฐานะเปนนิตบิ ุคคล และอาจขออนุญาต
ใชและจัดสรรทรัพยากรน้ําแกสมาชิกของตนได
๕. กองทุน
๑. กองทุนทรัพยากรน้ํา
• ใหมีกองทุนทรัพยากรน้ํา ภายใตการดูแลของกรมทรัพยากรน้ํา
• รายไดของกองทุนทรัพยากรน้ํามาจากหลายแหลง เชน จากรัฐบาล หนวยงานทองถิ่น
คาปรับ คาธรรมเนียม การบริจาคและการผันน้ําขามลุม น้ําเปนตน
องคประกอบ
จํานวนทั้งหมด ๘ คน
ประธาน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา
ผูแทนภาครัฐ ๔ คน
ผูแทนภาคเอกชน ๓ คน

-๕อํานาจหนาที่
• ควบคุมการใชจาย เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคทกี่ ําหนดไวในมาตรา ๔๗
• เสนอแผนแมบทเพื่อการพัฒนา อนุรักษ ทรัพยากรน้ํา
• เสนอแนะรัฐมนตรีในการออกประกาศตามมาตรา ๔๘ วรรคสาม
• เสนอและรายงานตอคระกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติเกี่ยวกับการดําเนินงานของ
กองทุนฯ
๒. กองทุนลุมน้ํา
• เมื่อมีคณะกรรมการลุมน้ําแลว ใหมีกองทุนลุมน้ํา
• รายไดของกองทุนลุมน้ํามาจากหลายแหลง เชน จากรัฐบาล หนวยงานทองถิ่น คาปรับ
คาธรรมเนียม การบริจาคและการผันน้ําขามลุมน้ําเปนตน
• การบริหารจัดการกองทุนลุมน้ําใหเปนไปตามกฎกระทรวง
๖. การพัฒนา ฟนฟู คุมครองและอนุรักษทรัพยากรน้ํา
• คณะกรรมการลุมน้ําโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี มีอํานาจประกาศวากอนการทํา
กิจกรรมหรือพิจารณาอนุญาตกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบตอลุมน้ํา จะตองรับฟงความ
คิดเห็นของคณะกรรมการลุมน้ําหรือลุมน้ํายอยกอน
• ใหมีการสํารวจและจัดทําแนวเขตแหลงน้ําสาธารณะ
• รัฐมนตรีอาจสัง่ ใหบุคคลที่การใชน้ําอาจกอใหเกิดความเสียหายตอสิ่งแวดลอม หยุดหรือลด
การใชน้ําเปนการชั่วคราวได
๗. การปองกันและแกไขปญหาน้ําทวมและน้ําขาดแคลน
• ใหคณะกรรมการลุมน้ําจัดทําแผนปองกันและแกไขปญหาน้ําทวม
• เมื่อเกิดอุทกภัยฉุกเฉิน พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจในการรื้อทําลายสิ่งที่กีดขวางทางน้ําได
แตตองจายคาทดแทน
• เมื่อเกิดภาวะน้ําขาดแคลนในพื้นที่ใด รัฐมนตรีมีอํานาจสั่งใหบุคคลใดลดหรืองดการใชน้ําใน
กิจการเปนการชั่วคราว เพือ่ นําน้ําไปแบงปนแกบุคคลอื่น แตตองจายคาทดแทน
• รัฐมนตรีมีอํานาจสั่งใหผันน้ําจากลุมน้ําหนึ่งไปอีกลุมน้ําหนึ่งเพื่อประโยชนในการบรรเทา
ภาวะขาดแคลนน้ํา หรือปองกันและบรรเทาปญหาน้ําทวมได และกําหนดใหลุมน้ําที่ไดรับ
ประโยชนจายคาทดแทนแกกองทุนลุมน้ําในพื้นที่ลุมน้ําที่ตองเสียประโยชน

-๖๘. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในทางน้ําชลประทาน
• นอกเหนือจากที่บัญญัติไวในรางพรบ. ฉบบันี้ ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการ
ชลประทาน
• กอนการประกาศใหแหลงน้ําสาธารณะใด เปนทางน้ําชลประทาน ตองทําประชาพิจารณ
กอน
• การพิจารณาจัดสรรน้ําและการขออนุญาตใชน้ําในทางชลประทาน ตองคํานึงถึง
หลักเกณฑ เงื่อนไขของคณะกรรมการลุมน้ําหรือลุมน้ํายอยที่ครอบคลุมทางน้ํา
ชลประทานนัน้ ดวย
********************

