
ราง 
 

หลักเกณฑและแนวทางการนําน้ําในแหลงน้ําสาธารณะไปใช 
1.  หลักการเหตุผล 

เนื่องจากการเพิ่มของประชากรและการพฒันาโครงการตาง ๆ  ทั้งในภาคเอกชนและ 
หนวยงานของรัฐในลุมน้ําที่เพิ่มมากขึ้น ทําใหมีการนําน้ําจากแหลงน้าํตางๆ ไปใชเพื่อการอุปโภค บริโภค เกษตรกรรม 
อุตสาหกรรม พาณิชกรรมและกิจกรรมอืน่ ๆ เปนอยางมาก ซ่ึงการใชน้ําที่เพิ่มขึ้นดังกลาว หากไมมีแนวทางปฏิบัติในการนําน้ํา
ในแหลงน้ําสาธารณะไปใชงานที่ถูกตองตามหลักวิชาการ อาจมีผลกระทบกับลุมน้ําในดานตาง ๆ เชน ทําใหปริมาณน้ําและ
คุณภาพน้ําลดลงโดยเฉพาะในชวงฤดูแลง  เกดิความขดัแยงระหวางผูใชน้ําในภาคสวนตางๆ  ทําใหเกิดสภาวะไมสมดุลของ
ระบบนิเวศภายในลุมน้ํา เปนตน 

คณะกรรมการทรัพยากรน้าํแหงชาติ และคณะกรรมการลุมน้ํา ไดจัดตั้งขึ้นภายใต 
ระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรวีาดวยการบริหารทรัพยากรน้ําแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซ่ึงมีหนาที่ประการหนึ่งคือ การกําหนดลําดับ
ความสําคัญเพื่อการจัดสรรและควบคุมการใชทรัพยากรน้ําอยางเหมาะสมและสอดคลองกับความตองการตางๆ และดวย
ความสําคัญของปญหาที่กลาวมาขางตน จึงไดมีการจัดทํารางหลักเกณฑและแนวทางการนําน้ําในแหลงน้ําสาธารณะไปใช   
ทั้งนี้หลักเกณฑนี้ยังไมมีผลบังคับใชตามกฎหมาย แตเปนหลักเกณฑที่กําหนดขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหมีมาตรการปองกัน
และการลดผลกระทบในดานตางๆ ที่คาดวานาจะเกิดขึน้   รวมทั้งสนบัสนุนการจัดใหมีกลไกใหผูมีสวนไดเสียมีสวนรวมใน
การบริหารจัดการการใชน้าํรวมกันเพื่อลดความขัดแยงระหวางภาคสวนตาง ๆ และผูใชน้ํามกีารใชน้ําอยางมีประสิทธิภาพ 
มีปริมาณน้ําเพยีงพอ ตลอดจนมีการรักษาคณุภาพน้ําและสิ่งแวดลอม ซ่ึงจะทําใหเกดิการใชประโยชนจากทรัพยากรน้ําในแหลง
น้ําอยางมั่นคงและยั่งยืนตอไป 
 

2.  เอกสารประกอบการแจงความประสงคการนําน้ําในแหลงน้ําสาธารณะไปใช 
เอกสารในการยื่นแจงการนําน้ําในแหลงน้ําสาธารณะไปใชมีดังตอไปนี ้
2.1  แบบแจงความประสงคการนําน้ําในแหลงน้ําสาธารณะไปใช (แบบ ทน. 1)  2  ชุด 
2.2  แผนผังและรายละเอียดของการใชน้ํา        2  ชุด 
2.3  สําเนาบัตรประชาชนหรือบัตรขาราชการ (ผูแจงฯ)    2  ชุด 
2.4  สําเนาทะเบียนบาน (ผูแจง)       2   ชุด 
2.5 สําเนาบัตรประชาชนหรอืบัตรขาราชการ (ผูรับมอบอํานาจ)    2  ชุด 
2.6  สําเนาทะเบียนบาน (ผูรับมอบอํานาจ)      2   ชุด 
2.7  หนังสือมอบอํานาจ        2  ชุด2.8  รายงานการวิเคราะห
สมดุลน้ํา                                                                                  2  ชุด 
      

2.9   เอกสารแสดงเจตจํานงในการดาํเนินมาตรการปองกันและแผนการ 2  ชุด 



         ลดผลกระทบตอระบบนิเวศและสิ่งแวดลอม ปริมาณน้ํา คุณภาพน้ํา 
         และดานสังคม      

 2.10   เอกสารที่แสดงเจตจํานงใหเห็นวาจะทําการบริหารจัดการการใชน้ําโดย 2  ชุด 
           การมีสวนรวม  

2.11 เอกสารทีแ่สดงแผนการตดิตามสถานการณน้ํา แผนการใชน้ําในอนาคต   2  ชุด 
          แผนการเพิ่มประสิทธภิาพการใชน้ํา   

  
3.  เงื่อนไขการแจงในการนาํน้ําในแหลงน้าํสาธารณะไปใช 

3.1  ประเภทแหลงน้ําที่ตองแจงการนําน้ําในแหลงน้ําสาธารณะไปใช ไดแก  แหลงน้าํผิวดิน 
และน้ําที่ไหลตามธรรมชาติ ยกเวนทางน้ําตามพระราชบัญญัติการชลประทานราษฎร พทุธศักราช ๒๔๘๒   
และทางน้ําชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕  และน้ําบาดาลตามพระราชบัญญัติน้ําบาดาล 
พุทธศักราช ๒๕๒๐ 
 3.2  การดําเนนิการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของเพื่อนาํน้ําในแหลงน้าํสาธารณะไปใชตองดําเนนิการตาม 
ที่กําหนดในพระราชบัญญัติอ่ืนที่เกี่ยวของ 
 

4. ขั้นตอนการดําเนินการ 
4.1  ผูตองการจะนําน้าํในแหลงน้าํสาธารณะไปใชใหยื่นเอกสารแจงความประสงคที่จะ 

นําน้ําในแหลงน้ําสาธารณะไปใชตอประธานคณะกรรมการลุมน้ํา โดยยืน่ที่สํานักงานทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด 
หรือสถานที่ตั้งของเลขานุการคณะกรรมการลุมน้ําที่แหลงน้ํานั้นตั้งอยู 

4.2  เลขานุการคณะกรรมการลุมน้ําตรวจสอบความถูกตองครบถวนของเอกสาร และมีแนวทางการปฏิบัติตาม
คําแนะนําที่แนบทายนี้ 

4.3  เลขานุการคณะกรรมการลุมน้ําจะดําเนินการดังตอไปนี้  
          4.3.1  เลขานุการคณะกรรมการลุมน้ํานําเรื่องเขาที่ประชุมคณะกรรมการลุมน้ําเพื่อ 
พิจารณาใหความเห็นการขออนุญาตการนําน้ําในแหลงน้ําสาธารณะไปใช 
             4.3.2  กรณีที่คณะกรรมการลุมน้ํามีความเหน็วา ไดมีแนวทางดําเนินการตามคาํแนะนําดังกลาวเลขานุการ
คณะกรรมการลุมน้ําดําเนินการประชาสัมพันธใหผูเกีย่วของทราบโดยแจงเวยีนเปนหนังสือไปยังจังหวัด อําเภอ องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินใกลเคียง  และใหหนวยงานดงักลาวทําการ ปดประกาศทีอ่งคกรปกครองสวนทองถ่ิน ที่วาการอําเภอ ศาลากลาง
จังหวัด ทีแ่หลงน้ํานัน้ตั้งอยูทัง้ดานเหนือน้ําและทายน้าํที่คณะกรรมการลุมน้ําพิจารณาเห็นวาจะมีผลกระทบจากการนําน้ําในแหลง
น้ําสาธารณะนั้นไปใช และทําการประกาศบนเวปไซดของคณะกรรมการลุมน้ํา 
 
 
 



          4.3.3 กรณีที่คณะกรรมการลุมน้ําเหน็วายังไมเปนไปตามคําแนะนําดังกลาว  เลขานุการจะทาํการแจงความเห็นของ
คณะกรรมการลุมน้ําตอผูแจงความประสงคจะนําน้ําในแหลงน้ําสาธารณะไปใชโดยเร็ว พรอมทั้งใหคาํแนะนําในการแกไข
ปรับปรุงตอไป 

4.4  หากมีขอโตแยงคัดคานการจะนาํน้ําในแหลงน้ําสาธารณะไปใช        ใหยืน่หนังสือคัดคานตอสํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวดั หรือเลขานกุารคณะกรรมการลุมน้ําภายใน 30 วนันับถัดจากวันที่ปดประกาศ 

4.5  ในกรณีทีม่ีผูคัดคาน  ใหคณะกรรมการลุมน้ําทําการไกลเกลี่ยประนีประนอม และหาก 
ไมสามารถหาขอยุติได    ใหคณะกรรมการลุมน้าํเสนอเรื่องตอคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ  
เพื่อพิจารณาดาํเนินการตอไป 

4.6  ในกรณีที่ครบกําหนดเวลา และไมมีผูใดคัดคาน   คณะกรรมการลุมน้ําจะทําเปนหนังสือ 
ไวเปนหลักฐานวาการใชน้ําดังกลาวไดปฏิบัติตามคําแนะนําของคณะกรรมการลุมน้ํา    โดยหนังสือฉบบันี้มีอายุ 15 ป และ
ทบทวนทุก 3 ป และหากพบวาผูใชน้ําไมปฏิบัติตามแนวทางที่ไดแจงไวหรือ 
มีผูไดรับผลกระทบรองเรียนและไมสามารถแกไขใหเปนที่พอใจของทุกฝายได คณะกรรมการลุมน้ํา 
มีสิทธิ์ที่จะยกเลิกหนังสือดังกลาวได 

4.7  ในกรณีที่มีผูไดรับผลกระทบในภายหลังจากการนําน้ําในแหลงน้าํสาธารณะไปใช สามารถยื่นหนังสือ ขอ
รองเรียนการนําน้ําในแหลงน้ําสาธารณะไปใชตอสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวดั หรือเลขานุการ
คณะกรรมการลุมน้ําที่แหลงน้ํานั้นตั้งอยู โดยตองยืน่ภายใน 180 วนั นบัจากวนัที่มีการนําน้ําในแหลงน้ําสาธารณะไปใช 

4.8  ปริมาณน้าํที่ไดรับการแจงความประสงคที่จะนําน้ําไปใชจากผูใชน้าํและผานขั้นตอนการนําน้ําไปใชตามหลักเกณฑ
นี้ไมถือเปนขอผูกพัน คณะกรรมการลุมน้ําหรือคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาตมิีสิทธิ์ที่จะเปลีย่นแปลงปริมาณการใชน้าํได
ตามปริมาณน้ําตนทุนที่มีอยูหรือตามความเหมาะสม 

 
 
 

คําแนะนําในการยื่นแจงความประสงคในการนําน้ําในแหลงน้ําสาธารณะ ไปใช 

1.  แบบแจงความประสงคการจะนําน้ําในแหลงน้ําสาธารณะไปใช 
ผูที่จะนาํน้ําในแหลงน้ําสาธารณะไปใชตองกรอกแบบฟอรม ทน. 1 พรอมทั้งเอกสาร และรายละเอียดตาง ๆ   ตอง

ลงลายมือช่ือไวเปนหลักฐานทุกหนา  โดยทาํเปนตนฉบับ 1 ชุด  และสําเนา  1 ชุด ยื่นตอประธานคณะกรรมการลุมน้ํา โดยยื่น
ที่สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดหรือ 
สถานที่ตั้งของเลขานุการคณะกรรมการลุมน้ํา  

2.  แผนผังรายละเอียดของการใชน้ํา 
  แผนผังและรายละเอียดของการใชน้ํา  ไดแก แผนทีแ่สดงสถานที่ตั้ง แนวเขต ลําน้ํา องคประกอบ 
ในการสูบน้ําหรือชักน้าํ แสดงเสนทางการเดินทางเขาสูสถานที่ในการสูบน้าํหรือชักน้าํ  โดยใชแผนที่ 
ภูมิประเทศความละเอียดไมต่ํากวา 1: 50,000 



3.  การวิเคราะหสมดุลน้ํา 
ผูที่จะนําน้ําในแหลงน้ําสาธารณะไปใชตองทําการเปรียบเทียบปริมาณน้ําที่ไหลในลําน้ํา ณ บริเวณ 

ที่นําน้ําในแหลงน้ําสาธารณะไปใชโดยเฉลี่ยรายเดือนเปรียบเทียบกับปริมาณน้ําที่นําไปใช และปริมาณน้ําทิ้งลงลําน้ํา โดยใชขอมูล 
10 ป ยอนหลัง   เพื่อใชเปนขอมูลแสดงใหเห็นวาอาจจะมผีลกระทบตอปริมาณน้ําใน แหลงน้ํานัน้     และควรจัดทําผังการใชน้ํา  
(Schematic Diagram)  แสดงตําแหนงและปริมาณน้ําของผูใชน้ําในแหลงน้ําสาธารณะนั้น ทั้งดานเหนือน้ําและทายน้าํที่
คณะกรรมการลุมน้าํพิจารณาเห็นวาจะมีผลกระทบ 
จากการนาํน้ําในแหลงน้ําสาธารณะนั้นไปใช 

4.  มาตรการปองกัน และแผนการลดผลกระทบตอระบบนิเวศและสิ่งแวดลอม ปริมาณน้ํา คุณภาพน้ําและดานสังคม  
 4.1  ผูที่จะนําน้ําในแหลงน้ําสาธารณะไปใชเพื่อการอุตสาหกรรม อุปโภคบริโภค และการทองเที่ยว ตองมีแผน และ
รายละเอียดการบําบัดน้ําเสียที่จะทิ้งลงลําน้าํตามมาตรฐานของหนวยงานที่เกีย่วของ ควรมีมาตรการปองกัน และแผนการลด
ผลกระทบตามผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม ควรมีแผน 
การรักษาสภาพแวดลอมและลดสภาวะโลกรอน ไดแก การปลูกปาเพื่ออนุรักษดินและน้ํา เปนตน  ควรจัดหาแหลงน้ําสํารองไวใช
ในฤดูแลง เพือ่ลดผลกระทบตอปริมาณน้าํในฤดูแลง 
  
 
 
  4.2.  ผูที่จะนาํน้ําในแหลงน้ําสาธารณะไปใชเพื่อการเกษตร ควรมีแผนใหมีการถายเทน้าํเสียในแปลงเพาะปลูก
หรือเล้ียงสัตว ในระยะเวลาที่เหมาะสม  ควรมีแนวทางการลดใชสารเคมีใกลบริเวณแหลงน้ําสาธารณะในระยะ 200  เมตร 
จากแหลงน้ําสาธารณะควรมีแผนและรายละเอียดการบําบัดน้ําเสียที่จะทิ้งลงลําน้ําตามมาตรฐานของหนวยงานที่เกี่ยวของ 
ควรมีมาตรการปองกัน และแผนการรักษา 
สภาพแวดลอมและลดสภาวะโลกรอน ไดแก การปลูกปาเพื่ออนุรักษดินและน้าํ เปนตน ควรมีมาตรการปองกัน และแผนการ
ลดผลกระทบตามผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม  เปนตน  ควรจัดหาแหลงน้าํสํารองไวใชในฤดูแลง เพื่อลดผลกระทบตอ
ปริมาณน้ําในฤดูแลง 

4.3  ผูที่จะนาํน้ําในแหลงน้าํสาธารณะไปใชควรดําเนินการลดผลกระทบดานสังคม  เชน  
การรับฟงความคิดเห็น การทําประชาพิจารณ  การชดเชย  การจัดตั้งกองทุนดูแลรักษาแหลงน้ํา  
การประชาสัมพันธ  เปนตน 

4.4  ผูที่จะนําน้าํในแหลงน้ําสาธารณะไปใชควรมีแผนการตรวจสอบและควบคุมการสูบหรือชักน้าํและตองหยุดการสูบน้ํา
ทันทีเมื่อระดับน้ําหรือปริมาณน้ําที่ไหลในลําน้ําต่ํากวาปริมาณที่กําหนดไวสําหรับรักษาสิ่งแวดลอมและการปองกนัน้ําเคม็ลุกลํ้า
ตามที่คณะกรรมการลุมน้ําเห็นสมควร 

 5.  การบริหารจัดการการใชน้ําโดยการมสีวนรวม 



ผูที่จะนําน้ําในแหลงน้ําสาธารณะไปใช ควรจัดใหผูมีสวนไดเสียมีสวนรวมในการบริหารจัดการการใชน้ํา   เชน  จัดให
ผูมีสวนไดเสียเปนคณะทํางานบริหารจัดการปริมาณการสูบหรือชักน้ําในแหลงน้ําสาธารณะไปใชและตรวจสอบปริมาณและ
คุณภาพน้าํทิ้ง        รวมทั้งการติดตามเปดเผยขอมูลการบริหารงาน  
การดําเนินการตามแผนงาน การลดผลกระทบตาง ๆ  และประเมินผล  เปนตน    และควรติดตั้งมาตรวัดน้ํา เนื่องจากเปนอุปกรณ
สําคัญในการตรวจสอบการใชน้าํ       โดยติดตั้งในบริเวณที่ผูมีสวนไดเสียสามารถ 
เขาไปตรวจสอบไดงาย พรอมทั้งจัดทําปายบอกรายละเอียดการสูบน้ํา ไดแก หนวยงานรับผิดชอบ   
ขนาดของเครื่องสูบน้ํา อัตราการสูบน้ํา  ชวงระยะเวลาการสูบน้ํา  ผูรับผิดชอบในการสูบน้ํา   และเบอรโทร 
ในการติดตอ   เปนตน 

6.  แผนการติดตามสถานการณน้ํา แผนการใชน้ําในอนาคต   และแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการใชน้ํา 
ผูที่จะนําน้ําในแหลงน้ําสาธารณะไปใช  ควรจัดทําแผนการติดตามสถานการณน้าํ  แผนการใชน้ําในอนาคต และ

แผนการเพิ่มประสิทธิภาพการใชน้ํา ไดแก การลดการรั่วซึมและการสูญเสีย การลดการระเหยของน้ําในดิน และผิวดนิ  การนําน้ํา
กลับมาใชใหม การใชอุปกรณประหยดัน้ํา การทําเมืองอุตสาหกรรมอนุรักษระบบนเิวศ (Eco city) เปนตน 

 
 
 
 

 
 
 



 

คณะกรรมการลุม
้ํ

ผูที่จะนําน้ําในแหลงน้ํา
สาธารณะไปใช 

ย่ืนขอมูลที่ ทสจ. หรือ เลขาฯ

คณะกรรมการลุมน้ํา (1) 

คณะอนุกรรมการพิจารณากําหนดแนวทางและหลักเกณฑการนําน้ําในแหลงน้ํา
ไปใ 

-แจงเวียน อบต อปท 
ใกลเคียงเพือ่ปดประกาศ 
- ปดประกาศ ที่ศาลากลาง
จังหวัด ที่วาการอําเภอ 
- ประกาศบนเว็บไซต
คณะกรรมการลุมน้ํา จน
ครบ 30 วัน 

มีแนวทางการดําเนินการตามคําแนะนํา  

นําน้ําในแหลงน้ํา
สาธารณะไปใชได 

ม/ีไมมีผูคัดคาน 

คณะกรรมการทรัพยากรน้ํา
 ิ

ชี้แจง/แจงใหทราบ 
(4) 

(2) 

 (6) 
 

(7) 

(5) 

ทราบ / วินิจฉัย (3) 

ทราบ / วินิจฉัย 


