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พระราชบัญญัติ 
น้ําบาดาล 
พ.ศ. ๒๕๒๐ 

   
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันที ่๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ 

เปนปที่ ๓๒ ในรัชกาลปจจุบัน 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด
เกลาฯ ใหประกาศวา 

 
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยน้ําบาดาล 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของสภาปฏิรูปการปกครองแผนดิน ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติน้ําบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบญัญัตินีใ้หใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ในพระราชบัญญตัินี ้
“น้ําบาดาล” หมายความวา  น้ําใตดินที่เกิดอยูในชั้นดิน กรวด ทรายหรอืหิน ซ่ึง

อยูลึกจากผิวดินเกินความลึกที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา แตจะกําหนด
ความลึกนอยกวาสิบเมตรมิได 

“เจาะน้ําบาดาล” หมายความวา  กระทําแกชั้นดิน กรวด ทราย หรอืหิน เพื่อให
ไดมาซึ่งน้ําบาดาล หรือเพื่อระบายน้ําลงบอน้ําบาดาล 

“บอน้ําบาดาล” หมายความวา  บอน้ําที่เกิดจากการเจาะน้ําบาดาล 
“เขตน้ําบาดาล” หมายความวา  เขตทองที่ที่รัฐมนตรีกําหนดใหเปนเขตน้ํา

บาดาลโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
“กิจการน้ําบาดาล” หมายความวา  การเจาะน้ําบาดาล การใชน้ําบาดาลหรือการ

ระบายน้ําลงบอน้ําบาดาล 
“ใชน้ําบาดาล” หมายความวา  นําน้ําจากบอน้าํบาดาลขึ้นมาใช 
“ระบายน้ําลงบอน้ําบาดาล” หมายความวา  กระทําการใดๆ เพื่อถายเทน้ําหรือ

ของเหลวอื่นใดลงบอน้ําบาดาล 

                                                 
๑ รก.๒๕๒๐/๖๙/๘พ/๒๘ กรกฎาคม ๒๕๒๐ 
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“ผูรับใบอนุญาต” หมายความวา  ผูไดรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี ้ใน
กรณีที่นิติบุคคลเปนผูรับใบอนุญาต ใหหมายความรวมถึงผูซึ่งนิติบุคคลแตงตั้งใหเปนผูดําเนิน
กิจการดวย 

“ผูออกใบอนุญาต” หมายความวา  อธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย 
“คณะกรรมการ” หมายความวา  คณะกรรมการน้ําบาดาล 
“พนักงานน้ําบาดาลประจําทองที่” หมายความวา  ผูซึ่งอธิบดีแตงตั้งใหมีอํานาจ

หนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี ้
“พนักงานเจาหนาท่ี” หมายความวา  ผูซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัตินี ้
“อธิบดี” หมายความวา  อธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาล* 
“รัฐมนตร”ี หมายความวา  รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้
 
มาตรา ๔๒  พระราชบัญญัตินีไ้มใชบังคับแกกระทรวง ทบวง กรม หรือองคการ

ของรัฐที่มีหนาที่เกี่ยวกับการจัดหาน้ําเพื่ออุปโภคบริโภค หรือเพื่อเกษตรกรรมในสวนที่เกี่ยวกับ
การเจาะน้ําบาดาลและการใชน้ําบาดาล เวนแตในเขตทองที่ท่ีรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการประกาศกําหนดใหเปนเขตวิกฤตการณน้ําบาดาลที่ตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี ้

เขตวิกฤตการณน้ําบาดาล ตองเปนเขตทองที่ที่มีการสูบน้ําบาดาลขึ้นมาใชใน
ปริมาณที่มากเกินกวาปริมาณน้ําที่ไหลลงสูชั้นน้ําบาดาล จนอาจทําใหเกิดการทรุดตัวของแผนดิน 
หรือการแพรกระจายของน้ําเค็มเขาสูชั้นน้ําบาดาล หรือการลดตัวลงของระดับน้ําในชั้นน้ําบาดาล 
หรือผลกระทบสําคัญอื่นตอสิ่งแวดลอม 

กระทรวง ทบวง กรม หรือองคการของรัฐตามวรรคหนึ่ง ตองปฏิบัติตามประกาศ
ที่ออกตามมาตรา ๖ และปฏิบัติตามมาตรา ๒๓ 

 
มาตรา ๕๓  การกําหนดเขตทองที่ใดใหเปนเขตน้ําบาดาลตามพระราชบัญญัตินี้ 

ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ในกรณีที่การสูบน้ําบาดาลในเขตทองที่ใดจะทําใหชั้นน้ําบาดาลเสียหายหรือ

เสื่อมสภาพ หรืออาจกอใหเกิดความเสียหายแกทรัพยากรของชาติ หรือทําใหส่ิงแวดลอมเปนพิษ 
หรือเปนอันตรายแกทรัพยสินหรือสุขภาพของประชาชน หรือทําใหแผนดินทรุด ใหรัฐมนตรีโดย
คําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจกําหนดเขตทองท่ีนั้นใหเปนเขตหามสูบน้ําบาดาลโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

การเปลี่ยนแปลงเขตน้ําบาดาลหรือเขตหามสูบน้ําบาดาลหรือการยกเลิกเขตน้ํา
บาดาลหรือเขตหามสูบน้ําบาดาลท่ีไดประกาศกําหนดไว ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
                                                 

๒ มาตรา ๔  แกไขโดยพระราชบัญญัติน้าํบาดาล (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๓ มาตรา ๕  แกไขโดยพระราชบัญญัติน้าํบาดาล (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๖  ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจประกาศในราช
กิจจานุเบกษา 

(๑) กําหนดหลักเกณฑและมาตรการในทางวิชาการสําหรับการเจาะน้าํบาดาล 
การเลิกเจาะน้ําบาดาล การใชน้ําบาดาลแบบอนรุักษ การระบายน้ําลงบอน้ําบาดาล การเลิกใชบอ
น้ําบาดาล การปองกันดานสาธารณสุข และการปองกันในเรื่องสิ่งแวดลอมเปนพิษ 

(๒) กําหนดวิธีการใหความคุมครองแกคนงานและความปลอดภัยแก
บุคคลภายนอก 

 
มาตรา ๗๔  ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจออก

กฎกระทรวงกําหนด 
(๑) อัตราคาใชน้ําบาดาลในแตละทองที่ท่ีมีน้ําประปาใช ไมเกินอัตราสูงสุดของ

คาน้ําประปาในทองที่นั้น 
ในกรณีที่ทองที่ใดไมมีน้ําประปาใช อัตราคาใชน้ําบาดาลในทองที่นั้นตองไมเกิน

อัตราสูงสุดของคาน้ําประปาในจังหวัดที่ทองที่นั้นตั้งอยู และใหยกเวนคาใชน้ําบาดาลแกผูรับ
ใบอนุญาตใชน้ําบาดาล ซึ่งใชน้ําบาดาลเพื่อการอุปโภคหรือบริโภค ท้ังน้ี ไมรวมถึงการใชน้ํา
บาดาลของโรงงานอตุสาหกรรม 

(๒)๕ ประเภทการใชน้ําบาดาล หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการเรียกเก็บ 
ลดหยอน หรือยกเวนคาใชน้ําบาดาล 

(๒/๑)๖ อัตราคาอนุรักษน้ําบาดาลที่เรียกเก็บเพิ่มจากผูรับใบอนุญาตใชน้ํา
บาดาลในเขตวิกฤตการณน้ําบาดาล 

(๒/๒)๗ หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการเรียกเก็บ ลดหยอน หรือยกเวนคา
อนุรักษน้ําบาดาลที่เรียกเก็บในเขตวิกฤตการณน้ําบาดาล 

(๓) อัตราคาวิเคราะหตัวอยางน้ําหรือของเหลว คาคัดสําเนาหรือถายเอกสาร คา
รับรองสําเนา และคาตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 

(๔)๘ หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการใหเอกชนจัดเก็บคาใชน้ําบาดาลและคา
อนุรักษน้ําบาดาล 

สิทธิหนาที่ของเอกชนตามสัญญาวาจางใหจัดเก็บคาใชน้ําบาดาลและคาอนุรักษ
น้ําบาดาลตาม (๔) จะโอนหรือใหผูอื่นรับชวงมิได 

 
มาตรา ๗ ทวิ๙  เพื่อเปนการสงเสริมความรูความสามารถของชางเจาะน้ําบาดาล 

ใหกรมทรัพยากรน้ําบาดาล*จัดใหมีบริการฝกอบรมและสัมมนาวิชาการเจาะน้ําบาดาลแกชางเจาะ
                                                 

๔ มาตรา ๗  แกไขโดยพระราชบัญญัติน้าํบาดาล (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๕ มาตรา ๗ (๒) แกไขโดยพระราชบัญญัติน้าํบาดาล (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๖ มาตรา ๗ (๒/๑) เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตนิ้ําบาดาล (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๗ มาตรา ๗ (๒/๒) เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินํ้าบาดาล (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๘ มาตรา ๗ (๔) เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตนิ้ําบาดาล (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

น้ําบาดาลทั้งของรัฐและเอกชน ตลอดจนใหบริการปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกชางเจาะน้ํา
บาดาลดังกลาว 

 
มาตรา ๗ ตรี๑๐  ใหกรมทรัพยากรน้ําบาดาล*จัดใหมีการจดทะเบียนชางเจาะน้ํา

บาดาลซึ่งมีพื้นความรูต่ํากวาระดับประกาศนียบัตรวิชาชพี ตามหลักเกณฑวิธีการ และเงื่อนไขที่
รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา และใหกรมทรัพยากรน้ําบาดาล*จัดใหมีการฝกอบรมและ
สัมมนาทางวิชาการเจาะน้ําบาดาลใหแกชางเจาะน้ําบาดาลดังกลาว 

 
มาตรา ๗ จัตวา๑๑  ใหจัดตั้งกองทุนพัฒนาน้ําบาดาลขึ้นในกรมทรัพยากรน้ํา

บาดาล เรียกโดยยอวา “กพน.” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนทุนใชจายในการศึกษา วิจัย พัฒนา 
และอนุรักษแหลงน้ําบาดาลและสิ่งแวดลอม 

กพน. ประกอบดวยทรัพยสิน ดังตอไปนี้ 
(๑) เงินที่โอนมาจากเงินทุนหมุนเวียนน้ําบาดาล 
(๒) เงินที่ไดจากการเรียกเก็บคาใชน้ําบาดาลตามมาตรา ๗ (๒) ท่ีนําสงเขา

กองทุนตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวงแตไมเกินรอยละหาสิบของเงินดังกลาว 
(๓) เงินที่ไดจากการเรียกเก็บคาอนุรักษน้ําบาดาลตามมาตรา ๗ (๒/๑) 
(๔) เงินหรือทรัพยสินอื่นที่ไดรับจากภาคเอกชนทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

รัฐบาลตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ 
(๕) เงินหรือทรัพยสินอื่นที่ไดจากการบริจาค 
(๖) ดอกผลและผลประโยชนอื่นใดที่เกิดจากกองทุน 
(๗) เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลจัดสรรใหตามความจําเปนเพื่อดําเนินการตาม

วัตถุประสงคของกองทุนในกรณีทรัพยสินของกองทุนมีไมเพียงพอ 
(๘) เงินอื่นๆ ท่ีไดรับมาเพื่อดําเนินการกองทุนนี้ 
ทรพัยสินของ กพน. ตามวรรคสอง ใหนําสงเขาบัญชี กพน. โดยไมตองนําสงคลัง

เปนรายไดแผนดิน 
การรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดหาผลประโยชน การจัดการและ

การจําหนายทรัพยสิน และการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการใชจายเงินของ กพน. ใหเปนไปตาม
ประกาศที่รัฐมนตรีกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง ท้ังนี ้ใหกระทรวงการคลัง
พิจารณาใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันท่ีไดรับประกาศ หากพิจารณาไมแลวเสร็จภายใน
กําหนดเวลาดังกลาว ใหถือวาไดใหความเห็นชอบแลว 

 
มาตรา ๗ เบญจ๑๒  เงิน กพน. ใหใชจายเพื่อกิจการ ดังตอไปน้ี 

                                                                                                                                            
๙ มาตรา ๗ ทว ิ เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินํ้าบาดาล (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๑๐ มาตรา ๗ ตรี  เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินํ้าบาดาล (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๑๑ มาตรา ๗ จัตวา  เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตนิ้ําบาดาล (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๑๒ มาตรา ๗ เบญจ  เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตนิ้ําบาดาล (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑) การศึกษา สํารวจ วิจัย และการวางแผนแมบทเพื่อการพัฒนา และอนุรักษ
แหลงน้าํบาดาลและส่ิงแวดลอม 

(๒) การชวยเหลือและอุดหนุนกิจการใดๆ ที่เกี่ยวกับการทดแทนและอนุรักษ
แหลงน้ําบาดาล 

(๓) คาใชจายในการบริหาร กพน. ตามท่ีตกลงกับกระทรวงการคลัง 
(๔) คาใชจายในการจางเอกชนจัดเก็บคาใชน้ําบาดาลและคาอนุรักษน้ําบาดาล 
การใชจายเงิน กพน. ตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามแผนแมบทที่จัดทําตามมาตรา 

๗ สัตต (๒) 
 
มาตรา ๗ ฉ๑๓  ใหมีคณะกรรมการบริหาร กพน. ประกอบดวย อธิบดีกรม

ทรัพยากรน้ําบาดาลเปนประธานกรรมการ ผูแทนสํานักงบประมาณ ผูแทนสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ผูแทนกรมบัญชีกลาง ผูแทนสํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ผูแทนสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
ผูแทนกรมทรัพยากรน้ํา และผูแทนสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยเปนกรรมการ 

ใหอธิบดีแตงตั้งผูอํานวยการกองหรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทาผูอํานวยการกอง
ของกรมทรัพยากรน้ําบาดาลเปนกรรมการและเลขานุการ 

ใหนําความในมาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓ มาใชบังคับแกการประชุมของ
คณะกรรมการบริหาร กพน. โดยอนุโลม 

 
มาตรา ๗ สัตต๑๔  ใหคณะกรรมการบริหาร กพน. มีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี้ 
(๑) ควบคุมการใชจายเงินหรือทรัพยสินของ กพน. เพื่อใหเปนไปตาม

วัตถุประสงคที่กําหนดไวในมาตรา ๗ จัตวา วรรคหนึ่ง 
(๒) เสนอแผนแมบทเพื่อการพัฒนาและอนุรักษแหลงน้ําบาดาลและสิ่งแวดลอม

เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
(๓) เสนอแนะรัฐมนตรีในการออกประกาศตามมาตรา ๗ จัตวา 
(๔) เสนอและรายงานตอคณะกรรมการเกี่ยวกับการดําเนนิงานของ กพน. 
(๕) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นกําหนดใหเปน

อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการบริหาร กพน. หรือตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 
 
มาตรา ๗ อัฏฐ๑๕  ให กพน. จัดทํางบดุล งบการเงิน และบัญชีทําการ สงผูสอบ

บัญชีภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันสิ้นปบัญช ี
ในทุกรอบป ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูสอบบัญช ีและประเมินผล

การใชจายเงินและทรัพยสินของ กพน. โดยใหแสดงความคิดเห็นเปนขอวิเคราะหวาการใชจาย
                                                 

๑๓ มาตรา ๗ ฉ  เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินํ้าบาดาล (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๑๔ มาตรา ๗ สัตต  เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตนิ้ําบาดาล (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๑๕ มาตรา ๗ อัฏฐ  เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินํ้าบาดาล (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ดังกลาวเปนไปตามวัตถุประสงคและไดผลตามเปาหมายเพียงใด และเม่ือสํานักงานการตรวจเงิน
แผนดินไดตรวจสอบรบัรองงบการเงินแลวใหสงงบการเงินใหกระทรวงการคลังทราบ และทํา
บันทึกรายงานผลเสนอคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๘  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม*

รักษาการตามพระราชบัญญตัินี ้และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาท่ี ออกกฎกระทรวง
กําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัตินี้ ยกเวนคาธรรมเนียม 

ใหแกสวนราชการหรือองคการของรัฐตามมาตรา ๔ และกําหนดกิจการอื่นกับ
ออกประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี ้

กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใช
บังคับได 

 
หมวด ๑ 

คณะกรรมการน้ําบาดาล 
   

 
มาตรา ๙๑๖  ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการน้ําบาดาล” 

ประกอบดวยอธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาล*เปนประธานกรรมการ อธิบดีกรมโยธาธิการและผัง
เมือง* อธิบดีกรมชลประทาน อธิบดีกรมอนามัย ผูแทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม* ผูวาการการประปานครหลวงหรือผูแทน ผูวาการการประปาสวนภูมิภาคหรือผูแทน 
ประธานสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยหรือผูแทนกับผูทรงคุณวุฒิซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งอีกไม
เกินสองคนเปนกรรมการ และผูแทนกรมทรัพยากรน้ําบาดาล* เปนกรรมการและเลขานุการ 

 
มาตรา ๑๐  กรรมการผูทรงคุณวุฒิอยูในตําแหนงคราวละสองป 
ในกรณีที่มีการแตงตั้งกรรมการในระหวางที่กรรมการซึ่งแตงตั้งไวแลวยังมีวาระ

อยูในตําแหนง ไมวาจะเปนการแตงตั้งเพิ่มขึ้นหรือแตงตั้งซอม ใหผูไดรับแตงตั้งนั้นอยูในตําแหนง
เทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งไดแตงตั้งไวแลวนั้น 

กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับแตงตั้งอีกได 
 
มาตรา ๑๑  กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนถึงวาระเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) รัฐมนตรีใหออก 
(๔) เปนบุคคลลมละลาย 
(๕) เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ 

                                                 
๑๖ มาตรา ๙  แกไขโดยพระราชบัญญัติน้าํบาดาล (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ
ความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

 
มาตรา ๑๒  การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่ง

หนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงเปนองคประชุม 
ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดให

กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุมคราวนั้น 
 
มาตรา ๑๓  การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก 
กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันให

ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 
 
มาตรา ๑๔  ใหคณะกรรมการมีหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) ใหความเห็นหรือคําแนะนําแกรัฐมนตรีในเรื่องการออกกฎกระทรวงหรือ

ประกาศที่ตองประกาศในราชกิจจานุเบกษา หรือในเรื่องอื่นที่ตองปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี ้
(๒) ใหความเห็นหรือคําแนะนําแกอธิบดีเกี่ยวกับการปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัตินี ้
 
มาตรา ๑๕  ในการปฏิบัติการตามหนาที ่คณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้ง

คณะอนุกรรมการเพื่อใหทํากิจการหรือพิจารณาเรื่องใดๆ อันอยูในขอบเขตแหงหนาท่ีของ
คณะกรรมการตลอดจนเชิญบุคคลใดๆ มาใหขอเท็จจริง คําอธิบายคําแนะนํา หรือความเห็นได 

ใหนําความในมาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓ มาใชบังคับแกการประชุม
คณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 

 
หมวด ๒ 

การขอใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับ 
การประกอบกิจการน้าํบาดาล 

   
 
มาตรา ๑๖  หามมิใหผูใดประกอบกิจการน้ําบาดาลในเขตน้ําบาดาลใดๆ ไมวา

จะเปนผูมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองที่ดินในเขตน้ําบาดาลนั้นหรือไมเวนแตจะไดรับ
ใบอนุญาตจากอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย 

การขออนุญาต การอนุญาต การขอใบอนุญาต และการออกใบอนุญาตใหเปนไป
ตามหลักเกณฑวิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

การอนุญาตหรือออกใบอนญุาต รวมทั้งการไมอนุญาตหรือไมออกใบอนุญาต
จะตองกระทําใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวัน นับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดครบถวนตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๑๗  ผูใดประสงคจะขอรับใบอนุญาตเพื่อประกอบกิจการน้ําบาดาลใน

เขตน้ําบาดาลใด ใหยื่นคําขอตอพนักงานน้ําบาดาลประจําทองที่ในเขตน้ําบาดาลนั้น 
 
มาตรา ๑๘  ประเภทของใบอนุญาต มีดังนี้ 
(๑) ใบอนุญาตเจาะน้ําบาดาล 
(๒) ใบอนุญาตใชน้ําบาดาล 
(๓) ใบอนุญาตระบายน้ําลงบอน้ําบาดาล 
 
มาตรา ๑๙  ใบอนุญาตตามมาตรา ๑๘ ใหคุมกันถึงลูกจางหรือตัวแทนของผูรับ

ใบอนุญาตดวย 
ใหถือวาการกระทําของลูกจางหรือตัวแทนของผูรับใบอนุญาตที่ไดรับการคุมกัน

ตามวรรคหนึ่ง เปนการกระทําของผูรับใบอนุญาตดวย เวนแตผูรับใบอนุญาตจะพิสูจนไดวาการ
กระทําดังกลาวเปนการสุดวิสัยที่ตนจะลวงรูหรือควบคุมได ในกรณีเชนนี้ลูกจางหรือตัวแทนตอง
รับผิดเปนสวนตัว 

 
มาตรา ๒๐๑๗  ใบอนุญาตตามมาตรา ๑๘ ใหมีอายุตามที่ผูออกใบอนุญาต

กําหนด แตไมเกินกําหนดเวลาดังตอไปนี้ 
(๑) ใบอนุญาตเจาะน้ําบาดาลใหมีอายุไมเกินหนึ่งป 
(๒) ใบอนุญาตใชน้ําบาดาลใหมีอายุไมเกินสิบป 
(๓) ใบอนุญาตระบายน้ําลงบอน้ําบาดาลใหมีอายุไมเกินหาป 
ถาผูรับใบอนุญาตประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต จะตองยื่นคําขอเสียกอน

ใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อไดยื่นคําขอดังกลาวแลวจะประกอบกิจการตอไปก็ได จนกวาผูออก
ใบอนุญาตจะสั่งไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตนั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและ
เงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๒๐ ทวิ๑๘  ผูรับใบอนุญาตอาจโอนใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ใหแก

ผูอื่นไดเมื่อไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากผูออกใบอนุญาต 
การขอโอนใบอนุญาตและการอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและ

เงื่อนไขที่กรมทรัพยากรน้ําบาดาล*กําหนด 
 
มาตรา ๒๑๑๙  ในกรณีที่ผูออกใบอนุญาตไมออกใบอนุญาต ไมอนุญาตใหตออายุ

ใบอนุญาต หรือไมอนุญาตใหโอนใบอนุญาต ผูขอรับใบอนุญาต ผูขอตออายุใบอนุญาต หรือผูขอ
                                                 

๑๗ มาตรา ๒๐ วรรคหนึง่  แกไขโดยพระราชบัญญัตินํ้าบาดาล (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๑๘ มาตรา ๒๐ ทว ิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตนิ้ําบาดาล (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๑๙ มาตรา ๒๑  แกไขโดยพระราชบัญญัติน้าํบาดาล (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

โอนใบอนุญาต มีสิทธิอุทธรณเปนหนังสือตอรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือ
แจงการไมออกใบอนุญาต ไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต หรือไมอนุญาตใหโอนใบอนุญาต 

คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด 
ในกรณีที่ผูออกใบอนุญาตไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตหรือไมอนุญาตใหโอน

ใบอนุญาต กอนที่รัฐมนตรีจะมีคําวินิจฉัยอุทธรณตามวรรคสอง รัฐมนตรีมีอํานาจส่ังอนุญาตให
ประกอบกิจการไปพลางกอนไดเมื่อผูอุทธรณรองขอ 

 
หมวด ๓ 

หนาที่ของผูรับใบอนุญาตเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ําบาดาล 
   

 
มาตรา ๒๒  ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในใบอนุญาต 

และตองปฏิบัติตามประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามมาตรา ๖ 
 
มาตรา ๒๓  ในการเจาะน้ําบาดาล ถาพบโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุซากดึกดําบรรพ 

หรือแรที่มีคุณคาทางเศรษฐกิจหรือทางการศึกษาในดานธรณีวิทยา ผูรับใบอนุญาตหรือสวน
ราชการหรือองคการของรัฐตามมาตรา ๔ ตองรายงานใหพนักงานน้ําบาดาลประจําทองที่หรือกรม
ทรัพยากรน้ําบาดาล*ทราบภายในเจ็ดวันนับแตวันพบ และถาเปนโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ ให
กรมทรัพยากรน้ําบาดาล*แจงใหกรมศิลปากรทราบโดยดวน 

 
มาตรา ๒๔  ผูรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตหรือใบแทนใบอนุญาตไวในที่

เปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานที่ที่ระบุไวในใบอนุญาต 
 
มาตรา ๒๕  ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหายหรือถูกทําลายในสาระสําคัญใหผูรับ

ใบอนุญาตแจงตอพนักงานน้ําบาดาลประจําทองที่ และย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ไดทราบการสูญหายหรือถูกทําลายดังกลาว 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด 

 
มาตรา ๒๕/๑๒๐  ผูรับใบอนุญาตใชน้ําบาดาลตองชําระคาใชน้ําบาดาลและคา

อนุรักษน้ําบาดาลตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๒๖  ผูรับใบอนุญาตผูใดเลิกกิจการที่ไดรับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี ้

ตองแจงการเลิกกิจการเปนหนังสือใหพนักงานน้ําบาดาลประจําทองที่ทราบภายในสิบหาวันนับแต
วันเลิกกิจการ และใหถือวาใบอนุญาตสิ้นอายุตั้งแตวันเลิกกิจการ 

 

                                                 
๒๐ มาตรา ๒๕/๑  แกไขโดยพระราชบัญญัติน้าํบาดาล (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๒๗  เม่ือผูรับใบอนุญาตเลิกกิจการแลว หรือไมไดรับอนุญาตใหตอ
ใบอนุญาตตามมาตรา ๒๐ หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๕ ใหผูรับ
ใบอนุญาตดังกลาวจัดการรื้อ ถอน อุด หรือกลบหลุมบอ หรือสิ่งกอสรางที่เกี่ยวกับกิจการน้ํา
บาดาลที่พนักงานเจาหนาที่พิจารณาเห็นวาจะกอใหเกิดความเสียหายตอแหลงน้ําบาดาล  ท้ังน้ี 
ภายในกําหนดสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับแจงเปนหนังสือจากพนักงานน้ําบาดาลประจําทองท่ี 

ในกรณีที่มิไดมีการปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ใหพนักงานน้ําบาดาลประจําทองที่มี
อํานาจจัดทํากิจการดังกลาวแทน โดยผูรับใบอนุญาตดังกลาวจะตองเสียคาใชจายเพื่อการจัดทํา
กิจการนั้นทั้งสิ้น 

 
หมวด ๔ 

พนักงานเจาหนาท่ี 
   

 
มาตรา ๒๘  พนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจเขาไปตรวจการเจาะน้ําบาดาลการใชน้าํ

บาดาลหรือการระบายน้ําลงบอน้ําบาดาล ในระหวางพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก หรอืใน
ระหวางเวลาทําการ ใหผูรับใบอนุญาตหรือตัวแทนอํานวยความสะดวกตามควรแกกรณี และให
พนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจส่ังเปนหนังสือแกผูรับใบอนุญาต หรือตัวแทนใหจัดการปองกันความ
เสียหายอันอาจเกิดจากการเจาะน้ําบาดาล ใชน้ําบาดาล หรือการระบายน้ําลงบอน้ําบาดาลนั้นได 

 
มาตรา ๒๙  ในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่เห็นวา การเจาะน้ําบาดาลการใชน้ํา

บาดาล หรือการระบายน้ําลงบอน้ําบาดาลอาจกอหรือไดกอใหเกิดความเสียหายตอแหลงน้ํา
บาดาล ใหมีอํานาจส่ังเปนหนังสือแกผูรับใบอนุญาตใหเปล่ียนแปลงแกไขหรือหยุดการเจาะน้ํา
บาดาล การใชน้ําบาดาลหรือการระบายน้ําลงบอน้ําบาดาล แลวแตกรณีตามที่เห็นวาจําเปนเพื่อ
ปองกันหรือระงับความเสียหายนั้นได 

 
มาตรา ๓๐  ผูรับใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ซึ่งสั่งตาม

มาตรา ๒๘ หรือมาตรา ๒๙ ตอรัฐมนตร ีโดยยื่นอุทธรณตอพนักงานน้ําบาดาลประจําทองที่
ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ทราบคําสั่ง รัฐมนตรีมีอํานาจส่ังใหยกอุทธรณ หรือแกไขคําสั่งของ
พนักงานเจาหนาท่ีได 

คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด 
การอุทธรณตามวรรคหนึ่งไมเปนการทุเลาการบังคับตามคําสั่งของพนักงาน

เจาหนาที่ซึ่งสั่งตามมาตรา ๒๘ หรือมาตรา ๒๙ เวนแตเปนการอุทธรณ คําสั่งที่เกี่ยวกับการใชน้ํา
บาดาล 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๓๐ ทวิ๒๑  ในกรณีที่ศาลมีคําส่ังหรือคําพิพากษาตามวรรคสองของมาตรา 
๓๖ ทวิ แลว หากผูกระทําความผิดไมยอมรื้อถอนสิ่งปลูกสราง อุดหรือกลบหลุม บอ ท่ีเกิดหรือ
อันเปนเหตุใหเกิดความผิดนั้นภายในเวลาท่ีศาลกําหนด ใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจกระทําการ
อยางใดอยางหน่ึงดังกลาว เพื่อใหเปนไปตามคําสั่งหรือคําพิพากษาของศาลได โดยผูกระทํา
ความผิดจะตองเสียคาใชจายเพื่อการกระทําการนัน้ทั้งสิ้น 

 
มาตรา ๓๑  ในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี ้พนักงานเจาหนาท่ีตอง

แสดงบัตรประจําตัวเมื่อผูซ่ึงเกี่ยวของรองขอ 
บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาท่ี ใหเปนไปตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๓๒  ในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี ้ใหพนักงานเจาหนาที่เปน

เจาพนักงานตามความหมายในประมวลกฎหมายอาญา 
 

หมวด ๕ 
การแกไขใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาต 

   
 
มาตรา ๓๓๒๒  เม่ือปรากฏในภายหลังวาไดออกใบอนุญาตใหแกผูใดโดย

คลาดเคลื่อนหรือสําคัญผิดในขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ หรือขอเท็จจริงที่ปรากฏในใบอนุญาต
ไดเปลี่ยนแปลงไปภายหลังที่ไดออกใบอนุญาตแลว ใหอธิบดีมีอํานาจแกไขใหถูกตองได แตถา
การปฏิบัติการใหเปนไปตามใบอนุญาตดังกลาวอาจกอใหเกิดความเสียหายแกทรัพยากรของชาต ิ
หรือทําใหส่ิงแวดลอมเปนพิษหรือเปนอันตรายแกทรัพยสิน หรือสุขภาพของประชาชน หรอืทําให
แผนดินทรุดใหอธิบดีมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตนั้นเสียได 

 
มาตรา ๓๔  เม่ือปรากฏวาการประกอบกิจการน้าํบาดาลของผูรับใบอนุญาตผูใด

จะกอใหเกิดความเสียหายตอสิ่งแวดลอมในเขตน้ําบาดาล อธิบดีมีอํานาจส่ังและกําหนดวิธีการให
ผูรับใบอนุญาตแกไขเพื่อปองกันความเสียหายนั้นไดตามที่เห็นสมควร 

 
มาตรา ๓๕  เม่ือปรากฏวา ผูรับใบอนุญาตผูใดฝาฝนหรอืไมปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัตินี้ หรือกฎกระทรวง หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ อธิบดีมีอํานาจส่ัง
เพิกถอนใบอนุญาตได 

คําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ใหแจงเปนหนังสือไปยังผูรับใบอนุญาต และใหถือวา
ใบอนุญาตนั้นเปนอันสิ้นอายนุับแตวันไดรับแจงคําสั่งการเพิกถอนนั้น 

 

                                                 
๒๑ มาตรา ๓๐ ทว ิ เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินํ้าบาดาล (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๒๒ มาตรา ๓๓  แกไขโดยพระราชบัญญัติน้าํบาดาล (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๓๖  ผูรับใบอนุญาตซึ่งถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๓๓ และ
มาตรา ๓๕ มีสิทธิอุทธรณเปนหนังสือตอรัฐมนตรี โดยยื่นอุทธรณตอพนักงานน้ําบาดาลประจํา
ทองที่ภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับแจงคําสั่งการเพิกถอนรัฐมนตรีมีอํานาจสั่งใหยกอุทธรณ
หรือแกไขคําส่ังของอธิบดีได 

คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด 
การอุทธรณตามวรรคหนึ่งไมเปนการทุเลาการบังคับตามคําสั่งเพิกถอน

ใบอนุญาต 
 
มาตรา ๓๖ ทวิ๒๓  ผูใดสูบน้ําบาดาลในเขตหามสูบน้ําบาดาลที่ประกาศตาม

มาตรา ๕ วรรคสอง หรือฝาฝนมาตรา ๑๖ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกิน
สองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และจะริบเครื่องมือเครื่องใช หรือเครื่องจักรกลใดๆ ท่ีไดใชใน
การกระทําความผิดหรือไดใชเปนอุปกรณกระทําความผิดเสียก็ได 

ในกรณีความผิดตามวรรคหนึ่ง เมื่อพนักงานอัยการรองขอตอศาล ใหศาลมี
อํานาจสั่งใหผูกระทําความผิดรื้อถอนสิ่งปลูกสราง อุดหรือกลบหลุม บอท่ีเกิดหรืออันเปนเหตุให
เกิดการฝาฝนบทบัญญัติดังกลาวได 

 
หมวด ๖ 

บทกําหนดโทษ 
   

 
มาตรา ๓๗  ผูรับใบอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามประกาศที่ออกตามมาตรา ๖ ตอง

ระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท 
 
มาตรา ๓๘๒๔   
 
มาตรา ๓๙  ผูรับใบอนุญาตผูใดหรือลูกจางหรือตัวแทนไมปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ี

กําหนดไวในใบอนุญาต ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท 
 
มาตรา ๔๐  ผูรับใบอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๓ ตองระวางโทษจําคุก

ไมเกินหนึ่งเดือนหรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
มาตรา ๔๑  ผูรับใบอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๔ หรือมาตรา ๒๕ ตอง

ระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท 
 

                                                 
๒๓ มาตรา ๓๖ ทว ิ เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินํ้าบาดาล (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๒๔ มาตรา ๓๘  ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติน้าํบาดาล (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๔๒  ผูรับใบอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๖ ตองระวางโทษปรับไม
เกินหนึ่งพันบาท 

 
มาตรา ๔๓  ผูใดขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาท่ีตาม

ควรแกกรณีในการปฏิบัติการตามมาตรา ๒๘ ตองระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท 
 
มาตรา ๔๔  ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ซึ่งสั่งตามมาตรา ๒๘ 

หรือมาตรา ๒๙ และไมไดรับการยกเวนตามมาตรา ๓๐  วรรคสาม หรือไมปฏิบัติตามคําส่ังของ
อธิบดีซึ่งสั่งตามมาตรา ๓๔ ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท 

 
มาตรา ๔๕๒๕  ใหมีคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีในเขตกรุงเทพมหานครและใน

สวนภูมิภาคตามความจําเปน 
ใหรัฐมนตรีแตงตั้งคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีจากผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมาย

จํานวนคณะละสามคน โดยมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสองป เมื่อพนจากตําแหนงแลวอาจ
ไดรับแตงตั้งอีกได 

การประชุม และวิธีพิจารณาของคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี ใหเปนไปตาม
ประกาศที่รัฐมนตรีกําหนด 

ในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี ้ใหคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีเปน
เจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

 
มาตรา ๔๕/๑๒๖  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี ้เวนแตความผิดตาม

มาตรา ๓๖ ทวิ เฉพาะกรณีฝาฝนประกาศตามมาตรา ๕ วรรคสอง ใหคณะกรรมการเปรียบเทียบ
คดีมีอํานาจเปรียบเทียบไดถาเห็นวาผูตองหาไมควรถูกฟอง และเมื่อผูตองหาไดชําระคาปรับ
ตามที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีการเปรียบเทียบ ใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ในกรณีที่พนักงานสอบสวนพบวาผูใดกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง และผูนั้น
ยินยอมใหเปรียบเทียบใหพนักงานสอบสวนสงเรื่องใหแกคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีภายใน
เจ็ดวันนับแตวันที่ผูนั้นแสดงความยินยอมใหเปรียบเทียบ 

ในกรณีที่มีการยึดหรืออายัดของกลางที่เกี่ยวของกับการกระทําความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้ผูมีอํานาจเปรียบเทียบตามวรรคหนึ่ง จะเปรียบเทียบไดตอเม่ือผูกระทําความผิด
ยินยอมใหของกลางที่ยึดหรืออายัดตกเปนของกรมทรัพยากรน้ําบาดาล และใหกรมทรัพยากรน้ํา
บาดาลขายหรือจําหนายเปนรายไดของแผนดินตอไป 

 
บทเฉพาะกาล 

                                                 
๒๕ มาตรา ๔๕  แกไขโดยพระราชบัญญัติน้าํบาดาล (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๒๖ มาตรา ๔๕/๑  เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินํ้าบาดาล (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

   
 

มาตรา ๔๖  เมื่อไดมีประกาศกําหนดเขตทองที่ใดใหเปนเขตน้ําบาดาลตาม
พระราชบัญญัตินี้ ใหผูซึ่งประกอบกิจการน้ําบาดาลอยูแลวในเขตน้ําบาดาลนั้นยื่นคําขอรับ
ใบอนุญาตตอพนักงานน้ําบาดาลประจําทองที่ภายในกําหนดหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันที่ไดมี
ประกาศกําหนดเขตน้ําบาดาลนั้นและใหผูนั้นประกอบกิจการนั้นไปพลางกอนได จนกวาผูออก
ใบอนุญาตจะสั่งไมออกใบอนุญาตใหตามคําขอ  ในกรณีนี้ใหนํามาตรา ๒๗ มาใชบังคับโดย
อนุโลม 

 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
ธานินทร กรัยวิเชียร 
นายกรัฐมนตร ี

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

อัตราคาธรรมเนียม๒๗ 
   

 
(๑) คําขอ ฉบบัละ ๑๐ บาท 
(๒) ใบอนุญาตเจาะน้ําบาดาล  ฉบบัละ ๑,๐๐๐ บาท 
(๓) ใบอนุญาตใชน้ําบาดาล ฉบบัละ ๑,๐๐๐ บาท 
(๔) ใบอนุญาตระบายน้ําลง 
บอน้ําบาดาล ฉบบัละ ๒,๐๐๐ บาท 
(๕) ใบแทนใบอนุญาต ฉบับละกึ่งหนึ่งของคาธรรมเนียมใบอนุญาต 
(๖) การตออายุใบอนุญาต ครั้งละเทากับคาธรรมเนียมใบอนุญาต 
(๗) การโอนใบอนุญาต ครั้งละเทากับคาธรรมเนียมใบอนุญาต 
 

                                                 
๒๗ อัตราคาธรรมเนยีม แกไขโดยพระราชบัญญัติน้าํบาดาล (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี ้คือ เนื่องจากในปจจุบันนี ้มีการ
เจาะน้ําบาดาลและการใชน้ําบาดาลกันอยางกวางขวาง และมีแนวโนมที่จะเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต 
แตยังไมมีการควบคุมใหเปนไปโดยถูกตองตามหลักวิชาการ จนปรากฏวาแหลงน้ําบาดาลบางแหง
เกิดขาดแคลนหรือเสียหายซึ่งถาปลอยใหมีสภาพเชนนี้อยูตอไป อาจเกิดความเสียหายตอ
ทรัพยากรของชาติหรือทําใหส่ิงแวดลอมเปนพิษหรือเปนอันตรายแกทรัพยสินหรือสุขภาพของ
ประชาชนสมควรมีมาตรการปองกันอันเหมาะสม เพื่อประโยชนแกประเทศชาติและประชาชนจึง
จําเปนตองตราพระราชบญัญัตินี้ขึ้น 

 
สุนันทา/แกไข 
๒๘/๐๙/๔๔ 

A+B (C) 
 

พระราชบัญญัติน้ําบาดาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕๒๘ 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี ้คือ โดยที่ในปจจุบันไดมีการเจาะ
และใชน้ําบาดาลมากขึ้นเปนเหตุใหเกิดปญหาวิกฤตการณน้ําบาดาลและปญหาแผนดินทรุด
โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรุงเทพมหานคร สมควรแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติน้ําบาดาล พ.ศ. 
๒๕๒๐ เพื่อใหเจาหนาที่ของรัฐสามารถปองกันและแกไขปญหาดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพ 
เชน การกําหนดเขต หามสูบน้ําบาดาล การกําหนดอัตราคาใชน้ําบาดาลใหใกลเคียงกับคา
น้ําประปาเพื่อใหประชาชนลดการใชน้ําบาดาลหรือเลิกใชน้ําบาดาลเมื่อมีการใหบริการประปาแลว
ปรับปรุงบทกําหนดโทษและปรับปรุงอัตราคาธรรมเนียมใหเหมาะสมกับสภาพการณปจจุบัน รวม
ตลอดท้ังเพิ่มอํานาจใหพนักงานเจาหนาท่ีสามารถปฏิบัติงานไดอยางกวางขวางย่ิงขึ้น นอกจากนี้
เพื่อเปนการสงเสริมใหชางเจาะน้ําบาดาลมีความรู  ความสามารถในการเจาะน้ําบาดาล สมควร
กําหนดใหกรมทรัพยากรธรณีจัดใหมีบริการฝกอบรมเพื่อพัฒนาผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเจาะน้ํา
บาดาลทั้งของรัฐและเอกชนและจดทะเบียนชางเจาะน้ําบาดาล  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติ
นี้ 

 
สุนันทา/แกไข 
๒๘/๐๙/๔๔ 

A+B (C) 
 

*พระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาท่ีของสวนราชการให
เปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕๒๙ 

 

                                                 
๒๘ รก.๒๕๓๕/๔๔/๓๘/๙ เมษายน ๒๕๓๕ 
๒๙ รก.๒๕๔๕/๑๐๒ก/๖๖/๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๖๖  ในพระราชบัญญัติน้ําบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ ใหแกไขคําวา 
“รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม” เปน “รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม” คําวา “กรมทรัพยากรธรณ”ี เปน “กรมทรัพยากรน้ําบาดาล” คําวา “กรมโยธาธิ
การ” เปน “กรมโยธาธิการและผังเมือง” คําวา “ผูแทนกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
ส่ิงแวดลอม” เปน “ผูแทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม” และคําวา “ผูอํานวยการ
กองน้ําบาดาล” เปน “ผูแทนกรมทรัพยากรน้ําบาดาล” 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดบัญญัติใหจัดตั้งสวนราชการขึ้นใหมโดยมีภารกิจใหม ซ่ึงได
มีการตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหนาท่ีของสวนราชการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั้นแลว และเนื่องจากพระราชบัญญัตดิังกลาวได
บัญญัติใหโอนอํานาจหนาท่ีของสวนราชการ รัฐมนตรีผูดํารงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ในสวน
ราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหม โดยใหมีการแกไขบทบัญญัติตางๆ ใหสอดคลองกับ
อํานาจหนาท่ีท่ีโอนไปดวย  ฉะนั้น เพื่ออนุวัติใหเปนไปตามหลักการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติ
และพระราชกฤษฎีกาดังกลาว  จึงสมควรแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหสอดคลองกับการโอน
สวนราชการ เพ่ือใหผูเก่ียวของมีความชัดเจนในการใชกฎหมายโดยไมตองไปคนหาในกฎหมาย
โอนอํานาจหนาท่ีวาตามกฎหมายใดไดมีการโอนภารกิจของสวนราชการหรือผูรับผิดชอบตาม
กฎหมายนั้นไปเปนของหนวยงานใดหรือผูใดแลว โดยแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหมีการ
เปลี่ยนชื่อสวนราชการ รัฐมนตร ีผูดํารงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการใหตรงกับ
การโอนอํานาจหนาท่ี และเพิ่มผูแทนสวนราชการในคณะกรรมการใหตรงตามภารกิจที่มีการตัด
โอนจากสวนราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหมรวมทั้งตัดสวนราชการเดิมที่มีการยุบเลิกแลว 
ซึ่งเปนการแกไขใหตรงตามพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกลาวจึงจําเปนตองตราพระ
ราชกฤษฎีกานี ้
 

ทรงยศ / สราวุฒ ิ 
จัดทํา 

๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๖ 
 

 
พระราชบัญญัติน้ําบาดาล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖๓๐ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี ้คือ โดยที่ปจจุบันในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุร ีจังหวัดนครปฐม จังหวัดปทุมธาน ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดสมุทรสาคร มีการสูบน้ําบาดาลขึ้นมาใชในปริมาณที่มากเกินกวา
ปริมาณน้ําที่ไหลลงสูชั้นน้ําบาดาล ทําใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม การทรุดตัวของแผนดิน 

                                                 
๓๐ รก.๒๕๔๖/๕๕ก/๑/๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การแพรกระจายของน้ําเค็มเขาสูชั้นน้ําบาดาล ตลอดจนทําใหระดับน้ําในชั้นน้ําบาดาลลดลง 
สมควรกําหนดใหสวนราชการหรือองคการของรัฐที่มีการเจาะน้ําบาดาลและใชน้ําบาดาลตอง
ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ําบาดาล นอกจากนี้ไดกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการชําระคาใชน้ําบาดาลและคาอนุรักษน้ําบาดาล และการใหเอกชนจัดเก็บคาใชน้ํา
บาดาลและคาอนุรักษน้ําบาดาล และจัดตั้งกองทุนพัฒนาน้ําบาดาล เพื่อนําเงินมาหมุนเวียนเปน
คาใชจายในการพัฒนาแหลงน้ําบาดาล และกําหนดใหมีคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี จึง
จําเปนตองตราพระราชบญัญัตินี ้
 

พงษพิลัย /ยงยุทธ แกไข 
๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๖ 


