
 
กฎกระทรวง 

ก้ำหนดคำ่ทดแทนให้แก่บุคคลซึ่งต้องเฉลี่ยน ้ำที่กกัเก็บไว้ 
เพื่อบรรเทำควำมเดือดร้อนในกำรอปุโภคบริโภคของประชำชนในพื นที่เขตภำวะน ้ำแล้งอย่ำงรุนแรง 

พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 
 

อำศัยอ้ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๕  วรรคหนึ่ง  และมำตรำ  ๖๐  วรรคสอง  แห่งพระรำชบัญญัติ 
ทรัพยำกรน ้ำ  พ.ศ.  ๒๕๖๑  นำยกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี  

ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี  
“แหล่งกักเก็บน ้ำ”  หมำยควำมว่ำ  แหล่งน ้ำตำมธรรมชำติหรือที่มนุษย์สร้ำงขึ นเพ่ือกักเก็บน ้ำ 

ที่มิใช่ทรัพยำกรน ้ำสำธำรณะ 
“ผู้มีสิทธิได้รับค่ำทดแทน”  หมำยควำมว่ำ  บุคคลซึ่งกักเก็บน ้ำไว้ที่ต้องเฉลี่ยน ้ำจำก 

แหล่งกักเก็บน ้ำที่ตนเป็นเจ้ำของหรือผู้ครอบครองตำมประกำศที่ออกตำมมำตรำ  ๖๐  วรรคหนึ่ง 
“ค่ำทดแทน”  หมำยควำมว่ำ  เงินที่จ่ำยให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับค่ ำทดแทนเพ่ือทดแทน 

ควำมเสียหำย 
“ควำมเสียหำย”  หมำยควำมว่ำ  ควำมเสียหำยที่ เกิดจำกกำรสูญเสียน ้ำที่กักเก็บไว้ 

อันเนื่องมำจำกกำรเฉลี่ยน ้ำเพ่ือบรรเทำควำมเดือดร้อนในกำรอุปโภคบริโภคของประชำชนในพื นที่  
เขตภำวะน ้ำแล้งอย่ำงรุนแรง 

“หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ”  หมำยควำมว่ำ  หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงำนสนับสนุน
ซึ่งด้ำเนินกำรเพ่ือป้องกันและแก้ไขภำวะน ้ำแล้งตำมแผนป้องกันและแก้ไขภำวะน ้ำแล้งตำมมำตรำ  ๖๑ 

ข้อ ๒ เมื่อได้มีประกำศยกเลิกเขตภำวะน ้ำแล้งอย่ำงรุนแรงตำมมำตรำ  ๕๘  วรรคสำม   
ในพื นที่ใดแล้ว  ให้หัวหน้ำหน่วยงำนผู้รับผิดชอบจัดท้ำรำยงำนเกี่ยวกับรำยชื่อของผู้มีสิทธิได้รับ 
ค่ำทดแทนและปริมำณน ้ำที่ผู้นั นต้องสูญเสียเพ่ือน้ำไปช่วยเหลือประชำชนในพื นที่เขตภำวะน ้ำแล้ง  
อย่ำงรุนแรง  พร้อมทั งควำมเห็นเกี่ยวกับจ้ำนวนเงินค่ำทดแทนที่พึงได้รับ  เสนอต่อเลขำธิกำรเพ่ือขอรับ  
ค่ำทดแทนภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ได้มีประกำศยกเลิกเขตภำวะน ้ำแล้งอย่ำงรุนแรง  โดยจะแต่งตั ง  
คณะท้ำงำนตรวจสอบเพ่ือพิจำรณำ  เสนอแนะ  หรือปฏิบัติกำรเพ่ือประโยชน์ในกำรจัดท้ำควำมเห็นเสนอต่อ 
เลขำธิกำรด้วยก็ได้ 
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ในกรณีมีเหตุผลหรือควำมจ้ำเป็นที่หวัหน้ำหน่วยงำนผู้รับผิดชอบไม่อำจพิจำรณำเสนอควำมเหน็
ให้แล้วเสร็จได้ภำยในระยะเวลำตำมวรรคหนึ่ง  อำจขอขยำยระยะเวลำกำรพิจำรณำต่อเลขำธิกำรออกไป
ได้อีกไม่เกินสำมสิบวันนับแต่วันที่ครบก้ำหนดเวลำดังกล่ำว   

ควำมเห็นของหัวหน้ำหน่วยงำนผู้รับผิดชอบไม่ผูกมัดเลขำธิกำรที่จะมีควำมเห็นเป็นอย่ำงอื่น 
ข้อ ๓ กำรพิจำรณำก้ำหนดค่ำทดแทน  ให้เลขำธิกำรพิจำรณำและมีค้ำสั่งจ่ำยค่ำทดแทน

ให้แก่ผู้มีสิทธิได้รบัค่ำทดแทนภำยในสำมสิบวนันับแตว่ันที่ไดร้ับรำยงำนจำกหัวหนำ้หนว่ยงำนผู้รับผิดชอบ 
ข้อ ๔ กำรพิจำรณำก้ำหนดค่ำทดแทน  ให้ค้ำนวณตำมอัตรำในเวลำที่มีกำรเฉลี่ยน ้ำ   

โดยค้ำนึงถึงควำมเสียหำยตำมควำมเป็นจริงและควำมเป็นธรรมจำกหลักเกณฑ์อย่ำงน้อยในเรื่อง  
ดังต่อไปนี  

(๑) รำคำต้นทุนของน ้ำในแหล่งกักเก็บน ้ำที่ได้ท้ำกำรเฉลี่ยน ้ำ 
(๒) สภำพและท้ำเลที่ตั งของแหล่งกักเก็บน ้ำที่ได้ท้ำกำรเฉลี่ยน ้ำ 
(๓) ขนำดและลักษณะของควำมเสียหำยที่เกิดขึ นจำกกำรสูญเสียน ้ำที่กักเก็บไว้ 
(๔) ค่ำขำดประโยชน์จำกกำรไม่ได้ใช้น ้ำเพ่ือกิจกรรมทำงเศรษฐกิจหรือวิถีชีวิตประจ้ำวัน  

ของผู้มีสิทธิได้รับค่ำทดแทน 
(๕) ค่ำใช้จ่ำยในกำรบ้ำบัดน ้ำเพื่อให้น้ำน ้ำหมุนเวียนกลับมำใช้ได้อีก 
(๖) ค่ำใช้จ่ำยอื่นที่จ้ำเป็นต้องจ่ำยเพ่ือบรรเทำควำมเดือดร้อนหรือเสียหำยจำกกำรสูญเสียน ้ำ 

ที่กักเก็บไว้ 
ข้อ ๕ เมื่อเลขำธิกำรมีค้ำสั่งจ่ำยค่ำทดแทนให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับค่ำทดแทนแล้ว  ให้หัวหน้ำ 

หน่วยงำนผู้รับผิดชอบปิดประกำศบัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิได้รับค่ำทดแทน  พร้อมทั งจ้ำนวนเงินค่ำทดแทน  
ที่ผู้นั นมีสิทธิได้รับไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่ำย  ณ  ศำลำกลำงจังหวัดหรือศำลำว่ำกำรกรุงเทพมหำนคร 
และที่ว่ำกำรอ้ำเภอหรือส้ำนักงำนเขตแห่งพื นที่ที่แหล่งกักเก็บน ้ำของผู้มีสิทธิได้รับค่ำทดแทนตั งอยู่   
แล้วแต่กรณี  ภำยในเจ็ดวันนับแต่วันที่เลขำธิกำรมีค้ำสั่ง 

ประกำศตำมวรรคหนึ่ง  ให้ระบุวิธีกำร  สถำนที่  และระยะเวลำในกำรขอรับค่ำทดแทน 
ซึ่งต้องปิดประกำศแจ้งล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำหกสิบวันก่อนถึงวันครบก้ำหนดให้มำรับค่ำทดแทน  พร้อมทั ง 
แจ้งด้วยว่ำหำกไม่มำติดต่อขอรับค่ำทดแทนภำยในก้ำหนดระยะเวลำดังกล่ำว  จะด้ำเนินกำรวำงเงิน  
ค่ำทดแทนต่อศำลหรือส้ำนักงำนวำงทรัพย์  หรือฝำกไว้กับธนำคำรออมสิน 

ข้อ ๖ ผู้มีสิทธิได้รับค่ำทดแทนผู้ใดไม่มีชื่ออยู่ในบัญชีรำยชื่อตำมข้อ  ๕  หรือมีแต่เห็นว่ำ 
ค่ำทดแทนที่ตนจะได้รับยังไม่เหมำะสม  อำจยื่นค้ำขอรับค่ำทดแทนเพ่ิมเติมพร้อมทั งแสดงพยำนหลักฐำน 
ที่เกี่ยวข้องต่อส้ำนักงำนหรือส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติภำคที่รับผิดชอบในพื นที่ที่แหล่งกักเก็บน ้ำ 
ของผู้ยื่นค้ำขอรับค่ำทดแทนตั งอยู่ได้  ภำยในเก้ำสิบวันนับแต่วันปิดประกำศบัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิได้รับ  
ค่ำทดแทน 
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เมื่อได้รับค้ำขอตำมวรรคหนึ่งแล้ว  ให้ผู้อ้ำนวยกำรกองบริหำรจัดกำรลุ่มน ้ำหรือผู้อ้ำนวยกำร
ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติภำคซึ่งรับผิดชอบในพื นที่ที่แหล่งกักเก็บน ้ำของผู้ยื่นค้ำขอรับค่ำทดแทน
ตั งอยู่  แล้วแต่กรณี  พิจำรณำค้ำขอและเสนอควำมเห็นต่อเลขำธิกำรภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่  
ได้รับค้ำขอ  โดยเลขำธิกำรจะต้องพิจำรณำให้แล้วเสร็จภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ได้รับควำมเห็น 

ค้ำวินิจฉัยของเลขำธิกำรให้เป็นที่สุดและต้องจัดให้มีเหตุผลประกอบกำรใช้ดุลพินิจ  ในกรณีที่มี
ค้ำวินิจฉัยก้ำหนดค่ำทดแทนเพ่ิมเติมให้ทั งหมดหรือแต่บำงส่วน  ในค้ำวินิจฉัยจะต้องระบุจ้ำนวนเงิน  
ที่แน่นอนพร้อมทั งแสดงวิธีกำรค้ำนวณจ้ำนวนเงินดังกล่ำวด้วย 

ข้อ ๗ ให้ผู้อ้ำนวยกำรกองบริหำรจัดกำรลุ่มน ้ำหรือผู้อ้ำนวยกำรส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำ
แห่งชำติภำคซึ่งรับผิดชอบในพื นที่ที่แหล่งกักเก็บน ้ำของผู้ยื่นค้ำขอรับค่ำทดแทนตั งอยู่  มีหนังสือแจ้งผล
กำรวินิจฉัยเกี่ยวกับค้ำขอรับค่ำทดแทนเพ่ิมเติมตำมข้อ  ๖  ให้ผู้ยื่นค้ำขอรับค่ำทดแทนทรำบภำยใน 
เจ็ดวันนับแต่วันที่เลขำธิกำรมีค้ำสั่ง  และในกรณีที่ผู้ย่ืนค้ำขอรับค่ำทดแทนมีสิทธิได้รับค่ำทดแทนเพ่ิมเติม   
ให้น้ำควำมในข้อ  ๕  วรรคสอง  มำใช้บังคับกับกำรจดแจ้งข้อควำมในหนังสือแจ้งผลกำรวินิจฉัย 
โดยอนุโลม 

ข้อ ๘ ในกรณีที่มีกำรก้ำหนดค่ำทดแทนให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับค่ำทดแทนจำกกำรน้ำน ้ำไปเฉลี่ย
ให้แก่หน่วยงำนของรัฐตำมประกำศที่ออกตำมมำตรำ  ๖๐  วรรคหนึ่ง  ให้หน่วยงำนของรัฐนั นมีหน้ำที่ 
ในกำรจ่ำยค่ำทดแทนให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับค่ำทดแทน  เว้นแต่เป็นหน่วยงำนของรัฐที่ด้ำเนินกำรโดยไม่เก็บ  
ค่ำน ้ำหรือไม่แสวงก้ำไร 

ข้อ ๙ กำรยื่นค้ำขอรับค่ำทดแทนและกำรแจ้งตำมกฎกระทรวงนี   หำกมิได้บัญญัติไว้ 
เป็นอย่ำงอื่น  ให้ด้ำเนินกำรโดยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก  ในระหว่ำงที่ยังไม่สำมำรถด้ำเนินกำร 
โดยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ได้  ให้ยื่นค้ำขอและแจ้งโดยวิธีกำรทำงไปรษณีย์ลงทะเบี ยนตอบรับหรือ 
ให้ยื่นค้ำขอ  ณ  สถำนที่ดังต่อไปนี   โดยให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ซึ่งมีอ้ำนำจออกใบรับค้ำขอแก่ผู้ยื่นค้ำขอรบั
ค่ำทดแทนไว้เป็นหลักฐำน 

(๑) กรุงเทพมหำนคร  ให้ยื่น  ณ  ส้ำนักงำน 
(๒) จังหวัดอื่น  ให้ยื่น  ณ  ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติภำคซึ่งรับผิดชอบในพื นที่ 

ที่แหล่งกักเก็บน ้ำของผู้มีสิทธิได้รับค่ำทดแทนตั งอยู่ 
(๓) สถำนที่อื่นตำมที่เลขำธิกำรก้ำหนดโดยประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ 
ข้อ ๑๐ กำรจัดท้ำรำยงำนและกำรจัดท้ำค้ำขอตำมกฎกระทรวงนี   ให้เป็นไปตำมแบบ 

ที่เลขำธิกำรก้ำหนดโดยประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ 
 

ให้ไว ้ ณ  วนัที่  30  สงิหำคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชำ 

นำยกรฐัมนตร ี
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หมำยเหตุ  :-  เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี   คือ  โดยที่มำตรำ  ๖๐  แห่งพระรำชบัญญัติ
ทรัพยำกรน ้ำ  พ.ศ.  ๒๕๖๑  บัญญัติให้ในกรณีที่เกิดภำวะน ้ำแล้งอย่ำงรุนแรงในพื นที่ใด  ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่
มีอ้ำนำจสั่งให้บุคคลซึ่งกักเก็บน ้ำไว้ต้องเฉลี่ยน ้ำเพ่ือบรรเทำควำมเดือดร้อนในกำรอุปโภคบริโภคของประชำชน
ในพื นที่  และให้บุคคลดังกล่ำวมีสิทธิได้รับค่ำทดแทนจำกกำรที่ต้องสูญเสียน ้ำที่กักเก็บไว้  โดยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรก้ำหนดค่ำทดแทน  ให้เป็นไปตำมที่ก้ำหนดในกฎกระทรวง  จึงจ้ำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี  

้หนา   ๔

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กันยายน   ๒๕๖๔


