
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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กฎกระทรวง 
กําหนดอัตราค�าอนุรักษ�นํ้าบาดาล 

และหลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไขการเรียกเก็บค�าอนุรักษ�นํ้าบาดาล 
พ.ศ. ๒๕๔๗๑ 

   
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗ (๒/๑) และ (๒/๒) แห�งพระราชบัญญัตินํ้า
บาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ ซึ่งแก;ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินํ้าบาดาล (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ และ
มาตรา ๘ แห�งพระราชบัญญัตินํ้าบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ อันเปBนพระราชบัญญัติท่ีมีบทบัญญัติบาง
ประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๘ และ
มาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให;กระทําได;โดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแห�งกฎหมาย รัฐมนตรีว�าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล;อมโดยคําแนะนํา
ของคณะกรรมการนํ้าบาดาลออกกฎกระทรวงไว; ดังต�อไปน้ี 

 
ข;อ ๑๒  ภายใต;ข;อบังคับข;อ ๔ ในเขตท;องท่ีกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี 

จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัด
นครปฐม ให;กําหนดอัตราค�าอนุรักษ�นํ้าบาดาล อัตราลูกบาศก�เมตรละสี่บาทห;าสิบสตางค� 

 
ข;อ ๒  การคํานวณค�าอนุรักษ�นํ้าบาดาลให;คํานวณตามปริมาณนํ้าบาดาลท่ีใช; ดังน้ี 
(๑) ในกรณีท่ีผู;รับใบอนุญาตใช;นํ้าบาดาลติดต้ังเคร่ืองวัดปริมาณนํ้า ให;ชําระค�า

อนุรักษ�นํ้าบาดาลตามปริมาณนํ้าบาดาลท่ีวัดได;จากเคร่ืองวัดปริมาณนํ้าน้ัน 
(๒) ในกรณีไม�อาจคํานวณปริมาณนํ้าบาดาลได;จากเคร่ืองวัดปริมาณนํ้า เพราะผู;รับ

ใบอนุญาตใช;นํ้าบาดาลไม�ได;ติดต้ังเคร่ืองวัดปริมาณนํ้าหรือด;วยเหตุอ่ืนใด ให;ชําระค�าอนุรักษ�นํ้าบาดาล
ตามปริมาณนํ้าบาดาลสูงสุดท่ีกําหนดไว;ในใบอนุญาตใช;นํ้าบาดาล โดยคํานวณตามวันท่ีไม�อาจคํานวณ
ปริมาณนํ้าบาดาลได; แต�ในกรณีท่ีพนักงานเจ;าหน;าท่ีพบว�าผู;รับใบอนุญาตใช;นํ้าบาดาลได;ใช;นํ้าบาดาล
สูงกว�าปริมาณนํ้าบาดาลสูงสุดท่ีกําหนดไว;ในใบอนุญาตใช;นํ้าบาดาล ให;พนักงานเจ;าหน;าท่ีมีอํานาจ
ประเมินปริมาณนํ้าบาดาลเพ่ิมข้ึน เพ่ือใช;คํานวณค�าอนุรักษ�นํ้าบาดาลได; และผู;รับใบอนุญาตใช;นํ้า
บาดาลต;องชําระค�าอนุรักษ�นํ้าบาดาลตามปริมาณนํ้าบาดาลท่ีพนักงานเจ;าหน;าท่ีประเมินจนกว�าจะได;
ติดต้ังเคร่ืองวัดปริมาณนํ้าหรือพนักงานเจ;าหน;าท่ีจะกําหนดเปBนอย�างอ่ืน 

ในกรณีท่ีพนักงานเจ;าหน;าท่ีประเมินปริมาณนํ้าบาดาลตาม (๒) ย;อนหลังไปก�อน
เวลาชําระค�าอนุรักษ�นํ้าบาดาลตามข;อ ๓ ให;พนักงานเจ;าหน;าท่ีแจ;งให;ผู;ได;รับใบอนุญาตใช;นํ้าบาดาล
ชําระค�าอนุรักษ�นํ้าบาดาลส�วนท่ีเพ่ิมข้ึนสําหรับงวดก�อน ตามจํานวนและภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

 
ข;อ ๒/๑๓  ให;ผู; รับใบอนุญาตใช; นํ้าบาดาลได;รับยกเว;นค�าอนุรักษ� นํ้าบาดาล 

ดังต�อไปน้ี 
                                                 

๑ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๒๑/ตอนพิเศษ ๔๙ ก/หน;า ๔/๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๗ 
๒ ข;อ ๑ แก;ไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวงกําหนดอัตราค�าอนุรักษ�นํ้าบาดาล และหลักเกณฑ� วิธีการ 

และเงื่อนไขการเรียกเก็บค�าอนุรักษ�น้ําบาดาล (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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(๑) การใช;นํ้าบาดาลเพ่ือการอุปโภคหรือบริโภค  ท้ังน้ี ไม�รวมถึงการใช;นํ้าบาดาล
ของโรงงานอุตสาหกรรม 

(๒) การใช;นํ้าบาดาลเพ่ือการเพาะปลูก 
(๓) การใช;นํ้าบาดาลเพ่ือการเลี้ยงสัตว� เฉพาะในส�วนท่ีไม�เกินวันละห;าสิบลูกบาศก�

เมตร 
 
ข;อ ๒/๒๔  ในกรณีท่ีสถานท่ีประกอบกิจการนํ้าบาดาลของผู;รับใบอนุญาตใช;นํ้า

บาดาลได;รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติจนถึงขนาดท่ีทําให;ไม�สามารถประกอบกิจการนํ้าบาดาลได;
ท้ังหมด หรือบางส�วนอันเปBนเหตุมาจากคุณภาพของนํ้าบาดาลไม�เปBนไปตามมาตรฐานนํ้าบาดาล หรือ
ในกรณีท่ีผู;รับใบอนุญาตใช;นํ้าบาดาลมีความจําเปBนต;องใช;นํ้าบาดาลเพ่ือฟKLนฟูสถานท่ีประกอบกิจการ
นํ้าบาดาลให;สามารถประกอบกิจการนํ้าบาดาลได;ตามปกติ ให;ผู;รับใบอนุญาตใช;นํ้าบาดาลได;รับ
ยกเว;นค�าอนุรักษ�นํ้าบาดาลในแต�ละงวดได; คร้ังละไม�เกินสามงวด 

ท้ังน้ี โดยให;ผู;รับใบอนุญาตใช;นํ้าบาดาลแจ;งต�อพนักงานนํ้าบาดาลประจําท;องท่ี
ภายในสามสิบวันนับแต�วันท่ีเกิดภัยธรรมชาติน้ัน 

 
ข;อ ๒/๓๕  ให;ผู;รับใบอนุญาตใช;นํ้าบาดาลซึ่งได;ข้ึนทะเบียนการใช;นํ้าบาดาลเพ่ือ

ช�วยเหลือผู;ประสบภัยธรรมชาติไว;แล;วได;รับยกเว;นค�าอนุรักษ�นํ้าบาดาลได;ตามปริมาณนํ้าบาดาลท่ีวัด
ได;จากเคร่ืองวัดปริมาณนํ้าเพ่ือการช�วยเหลือผู;ประสบภัยธรรมชาติน้ัน 

การข้ึนทะเบียนตามวรรคหน่ึง ให;เปBนไปตามแบบท่ีอธิบดีกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล
ประกาศกําหนด 

 
ข;อ ๓  ผู;รับใบอนุญาตใช;นํ้าบาดาลต;องชําระค�าอนุรักษ�นํ้าบาดาลปMละ ๔ งวด ดังน้ี 
(๑) งวดท่ี ๑ ต้ังแต�เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม 
(๒) งวดท่ี ๒ ต้ังแต�เดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน 
(๓) งวดท่ี ๓ ต้ังแต�เดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน 
(๔) งวดท่ี ๔ ต้ังแต�เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม 
ให;ผู;รับใบอนุญาตใช;นํ้าบาดาลชําระค�าอนุรักษ�นํ้าบาดาลในแต�ละงวดให;ครบถ;วนต�อ

พนักงานนํ้าบาดาลประจําท;องท่ีภายในสามสิบวันนับแต�วันเร่ิมงวดถัดไป โดยจะชําระเปBนเงินสดหรือ
โดยเช็คขีดคร�อมสั่งจ�ายกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล หรือชําระโดยส�งทางไปรษณีย�โดยเช็คขีดคร�อมสั่ง
จ�ายกรมทรัพยากรนํ้าบาดาลก็ได; 

ในกรณีที่ผู;รับใบอนุญาตใช;นํ้าบาดาลได;รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติอันเปBนเหตุให;
ผู;รับใบอนุญาตใช;นํ้าบาดาลไม�สามารถชําระค�าอนุรักษ�นํ้าบาดาลได;ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไว;ใน

                                                                                                                                            
๓ ข;อ ๒/๑ เพ่ิมโดยกฎกระทรวงกําหนดอัตราค�าอนุรักษ�นํ้าบาดาล และหลักเกณฑ� วิธีการ และ

เงื่อนไขการเรียกเก็บค�าอนุรักษ�น้ําบาดาล (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๔ ข;อ ๒/๒ เพ่ิมโดยกฎกระทรวงกําหนดอัตราค�าอนุรักษ�นํ้าบาดาล และหลักเกณฑ� วิธีการ และ

เงื่อนไขการเรียกเก็บค�าอนุรักษ�น้ําบาดาล (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๕ ข;อ ๒/๓ เพ่ิมโดยกฎกระทรวงกําหนดอัตราค�าอนุรักษ�นํ้าบาดาล และหลักเกณฑ� วิธีการ และ

เงื่อนไขการเรียกเก็บค�าอนุรักษ�น้ําบาดาล (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 
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วรรคสอง ให;ผู;รับใบอนุญาตใช;นํ้าบาดาลชําระค�าอนุรักษ�นํ้าบาดาลสําหรับงวดท่ียังมิได;ชําระหรือยัง
ชําระไม�ครบถ;วนน้ันภายในระยะเวลาไม�เกินเก;าสิบวันนับแต�วันท่ีภัยธรรมชาติน้ันได;สิ้นสุดลง๖ 

 
ข;อ ๓/๑๗  เพ่ือประโยชน�แห�งกฎกระทรวงน้ี คําว�า “ภัยธรรมชาติ” ให;หมายความ

ถึงอุทกภัย วาตภัย ภัยจากแผ�นดินไหว ภัยจากโคลนตม ภูเขาถล�ม หรือภัยธรรมชาติอ่ืน ๆ อันเกิดจาก
ธรรมชาติท่ีไม�อาจปQองกันไว;ได; หรือไม�อาจพึงคาดหมายล�วงหน;าได; และให;รวมถึงภัยท่ีเกิดจากโรค
ระบาดสัตว�ตามกฎหมายว�าด;วยโรคระบาดสัตว� 

 
ข;อ ๔  ในกรณีท่ีผู;รับใบอนุญาตใช;นํ้าบาดาลมิได;ชําระค�าอนุรักษ�นํ้าบาดาลภายใน

ระยะเวลาท่ีกําหนดไว;ในข;อ ๓ สําหรับงวดใด ผู;รับใบอนุญาตใช;นํ้าบาดาลดังกล�าวมีหน;าท่ีต;องชําระค�า
อนุรักษ�นํ้าบาดาลสําหรับงวดน้ันในอัตราเปBนจํานวนเท�าของอัตราค�าอนุรักษ�นํ้าบาดาลตามข;อ ๑  
ท้ังน้ี โดยคํานวณตามปริมาณนํ้าบาดาลท่ีใช;ในงวดท่ีค;างชําระหรือมิได;ชําระภายในกําหนดเวลา ดังน้ี 

(๑) ในอัตราหน่ึงจุดหน่ึงเท�า กรณีชําระค�าอนุรักษ�นํ้าบาดาลภายในสามสิบวัน นับแต�
วันพ;นกําหนดเวลาท่ีกําหนดไว;ในข;อ ๓ 

(๒) ในอัตราหน่ึงจุดสองเท�า กรณีชําระค�าอนุรักษ�นํ้าบาดาลเกินกว�าสามสิบวันแต�ไม�
เกินหกสิบวัน นับแต�วันพ;นกําหนดเวลาท่ีกําหนดไว;ในข;อ ๓ 

(๓) ในอัตราหน่ึงจุดสามเท�า กรณีชําระค�าอนุรักษ�นํ้าบาดาลเกินกว�าหกสิบวันแต�ไม�
เกินเก;าสิบวัน นับแต�วันพ;นกําหนดเวลาท่ีกําหนดไว;ในข;อ ๓ 

(๔) ในอัตราสองเท�า กรณีชําระค�าอนุรักษ�นํ้าบาดาลเกินกว�าเก;าสิบวัน นับแต�วันพ;น
กําหนดเวลาท่ีกําหนดไว;ในข;อ ๓ 

ความในวรรคหน่ึงมิให;ใช;บังคับสําหรับค�าอนุรักษ�นํ้าบาดาลส�วนท่ีพนักงานเจ;าหน;าท่ี
ประเมินเพ่ิมข้ึนตามข;อ ๒ (๒) และผู;รับใบอนุญาตใช;นํ้าบาดาลได;ชําระค�าอนุรักษ�นํ้าบาดาลส�วนท่ี
เพ่ิมข้ึนน้ันภายในระยะเวลาท่ีพนักงานเจ;าหน;าท่ีกําหนด 

 
ข;อ ๕  ผู;รับใบอนุญาตใช;นํ้าบาดาลต;องชําระค�าอนุรักษ�นํ้าบาดาลพร;อมกับการชําระ

ค�าใช;นํ้าบาดาล หรือภายในระยะเวลาตามข;อ ๓ ในกรณีที่ได;รับยกเว;นค�าใช;นํ้าบาดาล 
 
ข;อ ๖  กฎกระทรวงน้ีให;ใช;บังคับต้ังแต�วันท่ี ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๗ เปBนต;นไป 

 
 

ให;ไว; ณ วันท่ี ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ 
สุวิทย�  คุณกิตติ 

รัฐมนตรีว�าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล;อม 

                                                 
๖ ข;อ ๓ วรรคสาม เพ่ิมโดยกฎกระทรวงกําหนดอัตราค�าอนุรักษ�นํ้าบาดาล และหลักเกณฑ� 

วิธีการ และเงื่อนไขการเรียกเก็บค�าอนุรักษ�น้ําบาดาล (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๗ ข;อ ๓/๑ เพ่ิมโดยกฎกระทรวงกําหนดอัตราค�าอนุรักษ�นํ้าบาดาล และหลักเกณฑ� วิธีการ และ

เงื่อนไขการเรียกเก็บค�าอนุรักษ�น้ําบาดาล (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช;กฎกระทรวงฉบับน้ี คือ โดยท่ีเปBนการสมควรกําหนดอัตราค�า
อนุรักษ�นํ้าบาดาลและหลักเกณฑ�เรียกเก็บค�าอนุรักษ�นํ้าบาดาลจากผู;รับใบอนุญาตใช;นํ้าบาดาลในเขต
วิกฤตการณ�นํ้าบาดาล และโดยท่ีมาตรา ๗ แห�งพระราชบัญญัตินํ้าบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ ซึ่งแก;ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินํ้าบาดาล (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติให;รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดอัตราค�าอนุรักษ�นํ้าบาดาล และหลักเกณฑ� วิธีการ 
และเง่ือนไขการเรียกเก็บค�าอนุรักษ�นํ้าบาดาล  จึงจําเปBนต;องออกกฎกระทรวงน้ี 
 
กฎกระทรวงกําหนดอัตราค�าอนุรักษ�นํ้าบาดาล และหลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไขการเรียกเก็บค�า
อนุรักษ�นํ้าบาดาล (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕๘ 
 

ข;อ ๑  กฎกระทรวงน้ีให;ใช;บังคับต้ังแต�วันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เปBนต;นไป 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช;กฎกระทรวงฉบับน้ี คือ โดยท่ีอัตราค�าอนุรักษ�นํ้าบาดาล และ
หลักเกณฑ�การเรียกเก็บค�าอนุรักษ�นํ้าบาดาลตามกฎกระทรวงกําหนดอัตราค�าอนุรักษ�นํ้าบาดาล และ
หลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไขการเรียกเก็บค�าอนุรักษ�นํ้าบาดาล พ.ศ. ๒๕๔๗ ท่ีบังคับใช;ในปSจจุบัน
ไม�สอดคล;องกับสถานการณ�นํ้าบาดาลท่ีเปลี่ยนแปลงไป สมควรปรับปรุงอัตราค�าอนุรักษ�นํ้าบาดาล 
ยกเว;นค�าอนุรักษ�นํ้าบาดาล และปรับปรุงหลักเกณฑ�การเรียกเก็บค�าอนุรักษ�นํ้าบาดาลให;แก�ผู;รับ
ใบอนุญาตใช;นํ้าบาดาลท่ีใช;นํ้าบาดาลเพ่ือกิจการบางประเภท และผู;รับใบอนุญาตใช;นํ้าบาดาลซึ่ง
สถานท่ีประกอบกิจการนํ้าบาดาลได;รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ หรือซึ่งได;ใช;นํ้าบาดาลเพ่ือ
ช�วยเหลือผู;ประสบภัยธรรมชาติ  จึงจําเปBนต;องออกกฎกระทรวงน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 

ชาญ/ผู;จัดทํา 
๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ 

 
ปริญสินีย�/ปรับปรุง 

๒๒ เมษายน ๒๕๕๖ 
 
 
 

                                                 
๘ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๒๙/ตอนท่ี ๙๔ ก/หน;า ๒๑/๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ 


