
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

กฎกระทรวง 
ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๔๐) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ําบาดาล 
พ.ศ. ๒๕๒๐๑ 

   
 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗ (๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติน้ําบาดาล 

พ.ศ. ๒๕๒๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติน้ําบาดาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ และมาตรา ๘ 
แห่งพระราชบัญญัติน้ําบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมโดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการน้ําบาดาลออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 

 
ข้อ ๑  ให้ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖ (พ .ศ . ๒๕๓๗ ) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติน้ําบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ 
 
ข้อ ๒๒  ภายใต้บังคับข้อ ๗ ในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี จังหวัด

ปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดนครปฐม 
ให้กําหนดอัตราค่าใช้น้ําบาดาล ดังนี้ 

(๑) ต้ังแต่วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๓ อัตรา
ลูกบาศก์เมตรละสี่บาท 

(๒) ต้ังแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ อัตรา
ลูกบาศก์เมตรละสี่บาทห้าสิบสตางค์ 

(๓) ต้ังแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ อัตรา 
ลูกบาศก์เมตรละห้าบาท 

(๔) ต้ังแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๔ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๔ อัตรา 
ลูกบาศก์เมตรละห้าบาทห้าสิบสตางค์ 

(๕) ต้ังแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๔ อัตรา
ลูกบาศก์เมตรละหกบาท 

(๖) ต้ังแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ อัตรา
ลูกบาศก์เมตรละหกบาทห้าสิบสตางค์ 

(๗) ต้ังแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๕ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ อัตรา
ลูกบาศก์เมตรและเจ็ดบาท 

(๘) ต้ังแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๕ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๕ อัตรา
ลูกบาศก์เมตรละเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์ 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา.เล่ม ๑๑๔/ตอนที่ ๕๐ ก/หน้า ๓๙/๒๖ กันยายน ๒๕๔๐ 
๒ ข้อ ๒  แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง  ฉบับท่ี ๘  (พ .ศ .  ๒๕๔๓ )  ออกตามความใน

พระราชบัญญัติน้ําบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๙) ต้ังแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๕ อัตรา
ลูกบาศก์เมตรละเจ็ดบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์ 

(๑๐) ต้ังแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ อัตรา
ลูกบาศก์เมตรละแปดบาท 

(๑๑) ต้ังแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ อัตรา
ลูกบาศก์เมตรละแปดบาทยี่สิบห้าสตางค์ 

(๑๒) ต้ังแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นต้นไป อัตราลูกบาศก์เมตรละแปด
บาทห้าสิบสตางค์  

ในเขตท้องที่จังหวัดอ่ืนนอกจากวรรคหนึ่ง ให้กําหนดอัตราค่าใช้น้ําบาดาลลูกบาศก์
เมตรละสามบาทห้าสิบสตางค์ 

 
ข้อ ๓  การคํานวณค่าใช้น้ําบาดาลให้คํานวณตามปริมาณน้ําบาดาลที่ใช้ ดังนี้ 
(๑) ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตใช้น้ําบาดาลติดต้ังเครื่องวัดปริมาณน้ําให้ชําระค่าใช้น้ํา

บาดาลตามปริมาณน้ําบาดาลที่วัดได้จากเครื่องวัดปริมาณน้ํานั้น 
(๒) ในกรณีที่ไม่อาจคํานวณปริมาณน้ําบาดาลได้จากเครื่องวัดปริมาณน้ํา เพราะผู้รับ

ใบอนุญาตใช้น้ําบาดาลไม่ได้ติดต้ังเครื่องวัดปริมาณน้ําหรือด้วยเหตุอ่ืนใด ให้ชําระค่าใช้น้ําบาดาลตาม
ปริมาณน้ําบาดาลสูงสุดที่กําหนดไว้ในใบอนุญาตใช้น้ําบาดาลโดยคํานวณตามวันที่ไม่อาจคํานวณ
ปริมาณน้ําบาดาลได้ แต่ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่พบว่าผู้รับใบอนุญาตใช้น้ําบาดาลได้ใช้น้ําบาดาล
สูงกว่าปริมาณน้ําบาดาลสูงสุดที่กําหนดไว้ในใบอนุญาตใช้น้ําบาดาล ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจ
ประเมินปริมาณน้ําบาดาลเพิ่มขึ้น เพื่อใช้คํานวณค่าใช้น้ําบาดาลได้ และผู้รับใบอนุญาตใช้น้ําบาดาล
ต้องชําระค่าใช้น้ําบาดาลตามปริมาณน้ําบาดาลที่พนักงานเจ้าหน้าที่ประเมินจนกว่าจะได้ติดต้ัง
เครื่องวัดปริมาณน้ําหรือพนักงานเจ้าหน้าที่จะกําหนดเป็นอย่างอื่น 

ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ประเมินปริมาณน้ําบาดาลตาม (๒) ย้อนหลังไปก่อน
เวลาชําระค่าใช้น้ําบาดาลตามข้อ ๖ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้ได้รับใบอนุญาตใช้น้ําบาดาลชําระ
ค่าใช้น้ําบาดาลส่วนที่เพิ่มขึ้นสําหรับงวดก่อน ตามจํานวนและภายในระยะเวลาที่กําหนด 

 
ข้อ ๔  ในท้องที่ที่ไม่มีน้ําประปาใช้ ให้ผู้รับใบอนุญาตใช้น้ําบาดาลได้รับยกเว้นค่าใช้

น้ําบาดาล ดังต่อไปนี้ 
(๑) การใช้น้ําบาดาลเพื่อการอุปโภคหรือบริโภค ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการใช้น้ําบาดาลของ

โรงงานอุตสาหกรรม 
(๒) การใช้น้ําบาดาลเพื่อการเพาะปลูก 
(๓) การใช้น้ําบาดาลเพื่อการเลี้ยงสัตว์ เฉพาะในส่วนที่ไม่เกินวันละห้าสิบลูกบาศก์

เมตร 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ข้อ ๔/๑๓  ในกรณีที่สถานที่ประกอบกิจการน้ําบาดาลของผู้รับใบอนุญาตใช้น้ํา
บาดาลได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติจนถึงขนาดที่ทําให้ไม่สามารถประกอบกิจการน้ําบาดาลได้
ทั้งหมดหรือบางส่วนอันเป็นเหตุมาจากคุณภาพของน้ําบาดาลไม่เป็นไปตามมาตรฐานน้ําบาดาล หรือ
ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตใช้น้ําบาดาลมีความจําเป็นต้องใช้น้ําบาดาลเพ่ือฟื้นฟูสถานที่ประกอบกิจการ
น้ําบาดาลให้สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติ ให้ผู้รับใบอนุญาตใช้น้ําบาดาลได้รับยกเว้นค่าใช้น้ํา
บาดาลในแต่ละงวดได้ ครั้งละไม่เกินสามงวด  ทั้งนี้ โดยให้ผู้รับใบอนุญาตใช้น้ําบาดาลแจ้งต่อ
พนักงานน้ําบาดาลประจําท้องที่ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เกิดภัยธรรมชาตินั้น 

 
ข้อ ๔/๒๔  ให้ผู้รับใบอนุญาตใช้น้ําบาดาลซึ่งได้ขึ้นทะเบียนการใช้น้ําบาดาลเพื่อ

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติไว้แล้วได้รับยกเว้นค่าใช้น้ําบาดาลได้ตามปริมาณน้ําบาดาลท่ีวัดได้จาก
เครื่องวัดปริมาณน้ําเพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาตินั้น 

การขึ้นทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาล
ประกาศกําหนด 

 
ข้อ ๕  ผู้รับใบอนุญาตใช้น้ําบาดาลในท้องที่ที่ไม่มีน้ําประปาใช้ ซึ่งไม่ได้รับยกเว้นค่า

ใช้น้ําบาดาลตามข้อ ๔ ให้ได้รับการลดหย่อนค่าใช้น้ําบาดาล ดังนี้ 
(๑) การใช้น้ําบาดาลเพื่อการเลี้ยงสัตว์ ให้คํานวณปริมาณน้ําบาดาลเพื่อการคิดค่าใช้

น้ําบาดาลเพียงร้อยละสามสิบของปริมาณน้ําบาดาลท่ีใช้ หรือของปริมาณน้ําบาดาลสูงสุดที่กําหนดไว้
ในใบอนุญาตใช้น้ําบาดาล หรือที่ประเมินได้ แล้วแต่กรณี 

(๒) การใช้น้ําบาดาลของโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้วัตถุดิบจากผลิตผลการเกษตรตาม
ประเภทและชนิดที่รัฐมนตรีกําหนด ให้คํานวณปริมาณน้ําบาดาลเพื่อการคิดค่าใช้น้ําบาดาลเพียงร้อย
ละสามสิบของปริมาณน้ําบาดาลที่ใช้ หรือของปริมาณน้ําบาดาลสูงสุดที่กําหนดไว้ในใบอนุญาตใช้น้ํา
บาดาลหรือที่ประเมินได้ แล้วแต่กรณี 

(๓) กรณีนอกจาก (๑) และ (๒) ให้คํานวณปริมาณน้ําบาดาลเพื่อการคิดค่าใช้น้ํา
บาดาลเพียงร้อยละเจ็ดสิบห้าของปริมาณน้ําบาดาลที่ใช้ หรือของปริมาณน้ําบาดาลสูงสุดที่กําหนดไว้
ในใบอนุญาตใช้น้ําบาดาล หรือที่ประเมินได้ แล้วแต่กรณี 

 
ข้อ ๖  ผู้รับใบอนุญาตใช้น้ําบาดาลต้องชําระค่าใช้น้ําบาดาลปีละ ๔ งวด ดังนี้ 
(๑) งวดที่ ๑ ต้ังแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม 
(๒) งวดที่ ๒ ต้ังแต่เดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน 
(๓) งวดที่ ๓ ต้ังแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน 
(๔) งวดที่ ๔ ต้ังแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม 
ให้ผู้รับใบอนุญาตใช้น้ําบาดาลชําระค่าใช้น้ําบาดาลในแต่ละงวดให้ครบถ้วนต่อ

พนักงานน้ําบาดาลประจําท้องที่ภายในสามสิบวันนับแต่วันเริ่มงวดถัดไป โดยจะชําระเป็นเงินสดหรือ
                                                 

๓ ข้อ ๔/๑ เพิ่มโดยกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๙ (พ.ศ. ๒๕๕๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ํา
บาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ 

๔ ข้อ ๔/๒ เพิ่มโดยกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๙ (พ.ศ. ๒๕๕๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ํา
บาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

โดยเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายกรมทรัพยากรธรณี หรือชําระโดยส่งทางไปรษณีย์โดยเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายกรม
ทรัพยากรธรณีก็ได้ 

ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตใช้น้ําบาดาลได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติอันเป็นเหตุให้
ผู้รับใบอนุญาตใช้น้ําบาดาลไม่สามารถชําระค่าใช้น้ําบาดาลได้ภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ในวรรค
สองให้ผู้รับใบอนุญาตใช้น้ําบาดาลชําระค่าใช้น้ําบาดาลสําหรับงวดที่ยังมิได้ชําระหรือยังชําระไม่
ครบถ้วนนั้นภายในระยะเวลาไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันที่ภัยธรรมชาตินั้นได้สิ้นสุดลง๕ 

 
ข้อ ๖/๑๖  เพื่อประโยชน์แห่งกฎกระทรวงนี้ คําว่า “ภัยธรรมชาติ” ให้หมายความ

ถึง อุทกภัย วาตภัย ภัยจากแผ่นดินไหว ภัยจากโคลนตม ภูเขาถล่ม หรือภัยธรรมชาติอ่ืน ๆ อันเกิด
จากธรรมชาติที่ไม่อาจป้องกันไว้ได้ หรือไม่อาจพึงคาดหมายล่วงหน้าได้ และให้รวมถึงภัยที่เกิดจาก
โรคระบาดสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 

 
ข้อ ๗  ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตใช้น้ําบาดาลมิได้ชําระค่าใช้น้ําบาดาลตามเวลาที่

กําหนดไว้ในข้อ ๖ สําหรับงวดใด ผู้รับใบอนุญาตใช้น้ําบาดาลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องชําระค่าใช้น้ํา
บาดาลสําหรับงวดนั้นในอัตราเป็นจํานวนเท่าของอัตราค่าใช้น้ําบาดาล ตามข้อ ๒ หรือในอัตราเท่ากับ
อัตราสูงสุดของค่าน้ําประปาในท้องที่หรือในจังหวัดที่บ่อน้ําบาดาลต้ังอยู่ แล้วแต่กรณี สุดแต่อัตราใด
จะตํ่ากว่า  ทั้งนี้ โดยคํานวณตามปริมาณน้ําบาดาลที่ใช้ในงวดที่ค้างชําระหรือมิได้ชําระภายใน
กําหนดเวลา ดังนี้ 

(๑) ในอัตราหนึ่งจุดหนึ่งเท่า กรณีชําระค่าใช้น้ําบาดาลภายในสามสิบวัน นับแต่วัน
พ้นกําหนดเวลาที่กําหนดไว้ในข้อ ๖ 

(๒) ในอัตราหนึ่งจุดสองเท่า กรณีชําระค่าใช้น้ําบาดาลเกินกว่าสามสิบวันแต่ไม่เกิน
หกสิบวันนับแต่วันพ้นกําหนดเวลาที่กําหนดไว้ในข้อ ๖ 

(๓) ในอัตราหนึ่งจุดสามเท่า กรณีชําระค่าใช้น้ําบาดาลเกินกว่าหกสิบวันแต่ไม่เกิน
เก้าสิบวันนับแต่วันพ้นกําหนดเวลาที่กําหนดไว้ในข้อ ๖ 

(๔) ในอัตราสองเท่า กรณีชําระค่าใช้น้ําบาดาลเกินกว่าเก้าสิบวัน นับแต่วันพ้น
กําหนดเวลาที่กําหนดไว้ในข้อ ๖๗ 

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับสําหรับค่าใช้น้ําบาดาลส่วนที่พนักงานเจ้าหน้าที่
ประเมินเพิ่มขึ้นตามข้อ ๓ (๒) และผู้รับใบอนุญาตใช้น้ําบาดาลได้ชําระค่าใช้น้ําบาดาลส่วนที่เพิ่มขึ้น
นั้นภายในเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่กําหนด 

 
ข้อ ๘  กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นต้นไป 

 
                                                 

๕ ข้อ ๖ วรรคสาม เพิ่มโดยกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๙ (พ .ศ .  ๒๕๕๕ ) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติน้ําบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ 

๖ ข้อ ๖/๑ เพิ่มโดยกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๙ (พ.ศ. ๒๕๕๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ํา
บาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ 

๗ ข้อ ๗ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๘ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติน้ําบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 
ให้ไว้ ณ วันที ่๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๐ 

กร  ทัพพะรังส ี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข
ในการเรียกเก็บค่าใช้น้ําบาดาลที่กําหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติน้ําบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ ยังกําหนดไว้ไม่เหมาะสม สมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขในการเรียกเก็บเสียใหม่ เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
นอกจากนี้สมควรกําหนดการยกเว้นค่าใช้น้ําบาดาลสําหรับการอุปโภคหรือบริโภคการเพาะปลูก และ
การเลี้ยงสัตว์ในท้องที่ที่ไม่มีน้ําประปาใช้ และแก้ไขเพิ่มเติมการลดหย่อนค่าใช้น้ําบาดาล เพื่อเป็นการ
บรรเทาภาระค่าใช้น้ําบาดาลแก่ผู้ใช้น้ําบาดาล  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
 
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ําบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐๘ 

 
ข้อ ๓  กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นต้นไป 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากในปัจจุบันในเขตท้องที่
กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสมุทรปราการ 
จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดนครปฐม มีการสูบน้ําบาดาลขึ้นมาใช้ในปริมาณที่เกินกว่าปริมาณน้ําที่
ไหลซึมลงสู่ช้ันน้ําบาดาล ทําให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กล่าวคือเป็นสาเหตุสําคัญทําให้มีการ
ทรุดตัวของแผ่นดิน การแพร่กระจายของน้ําเค็มเข้าสู่ช้ันน้ําบาดาลตลอดจนทําให้ระดับน้ําบาดาล
ลดลง ดังนั้น เพื่อให้มีการใช้น้ําบาดาลอย่างอนุรักษ์และจูงใจให้มีการใช้น้ําผิวดินทดแทนจึงสมควร
เพิ่มอัตราค่าใช้น้ําบาดาลในเขตท้องที่ดังกล่าวให้เหมาะสม และปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการเรียกเก็บ ในกรณีที่มิได้ชําระตามระยะเวลาที่กําหนดในเขตน้ําบาดาลทุกเขตเสียใหม่ 
เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

 
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๕๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ําบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐๙ 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรยกเว้นค่าใช้น้ํา
บาดาลให้แก่ผู้รับใบอนุญาตใช้น้ําบาดาลซึ่งสถานที่ประกอบกิจการน้ําบาดาลได้รับความเสียหายจาก
ภัยธรรมชาติ หรือซึ่งได้ใช้น้ําบาดาลเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ เพื่อเป็นการบรรเทาภาระค่า
ใช้น้ําบาดาลให้แก่ผู้รับใบอนุญาตใช้น้ําบาดาลซึ่งได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากภัยธรรมชาติ
ดังกล่าว  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

 
 
 
 
 
 

                                                 
๘ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๗/ตอนที่ ๗๒ ก/หน้า ๑/๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๓ 
๙ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๙/ตอนที่ ๙๔ ก/หน้า ๑๘/๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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ชาญ/ผู้จัดทํา 
๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ 

 
ปริญสินีย์/ปรบัปรุง 

๒๒ เมษายน ๒๕๕๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


