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ระเบียบกรมทรัพยากรน้ําบาดาล 
ว่าด้วยการจัดเก็บรายได้ และการนําส่งรายได้ ตามพระราชบัญญัติน้ําบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ 

   
 

โดยที่พระราชบัญญัติน้ําบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติน้ํา
บาดาล (ฉบับที ่ ๒) พ .ศ . ๒๕๓๕ และพระราชบัญญัติน้ําบาดาล (ฉบับที ่ ๓ ) พ .ศ . ๒๕๔๖ 
มาตรา ๒๕/๑ บัญญัติว่า ผู้รับใบอนุญาตใช้น้ําบาดาลต้องชําระค่าใช้น้ําบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ํา
บาดาลตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง รวมถึงกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๔๐) กฎกระทรวง 
ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๔๓) เรื่อง กําหนดค่าใช้น้ําบาดาล กฎกระทรวงกําหนดอัตราค่าอนุรักษ์น้ําบาดาล
และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเรียกเก็บค่าอนุรักษ์น้ําบาดาล พ.ศ. ๒๕๔๗ และกฎกระทรวง 
ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๓๗) เรื่อง กําหนดค่าธรรมเนียมและค่าวิเคราะห์ ออกตามความในพระราชบัญญัติ
น้ําบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐  ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานของพนักงานน้ําบาดาลประจําท้องที่ประจําเขต
น้ําบาดาล และการบริการประชาชนเป็นไปด้วยความถูกต้อง และสะดวกรวดเร็วย่ิงขึ้น กรมทรัพยากร
น้ําบาดาล จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 

 
ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมทรัพยากรน้ําบาดาลว่าด้วยการจัดเก็บ

รายได้ และการนําส่งรายได้ ตามพระราชบัญญัติน้ําบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐” 
 
ข้อ ๒๑  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 
 
ข้อ ๓  บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือแนวทางการปฏิบัติอ่ืนใดในส่วนที่

กําหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 
ข้อ ๔  ในระเบียบนี้ 
“ผู้รับใบอนุญาตใช้บาดาล” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตใช้น้ําบาดาลตาม

พระราชบัญญัตินี้ ในกรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้รับใบอนุญาต ให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งนิติบุคคลแต่งต้ังให้
เป็นผู้ดําเนินกิจการด้วย 

“ผู้ออกใบอนุญาต” หมายความว่า อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย 
“พนักงานน้ําบาดาลประจําท้องที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งอธิบดีแต่งต้ังให้มีอํานาจ

หน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ําบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ 
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า  ผู้ ซึ่ งรั ฐมนตรีแ ต่ง ต้ั งให้ปฏิ บั ติตาม

พระราชบัญญัติน้ําบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ 
“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาล 
“กฎกระทรวง” หมายความว่า กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติน้ําบาดาล 

พ.ศ. ๒๕๒๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕/ตอนพิเศษ ๑๗๖ ง/หน้า ๑/๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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“พระราชบัญญัติ” หมายความว่า พระราชบัญญัติน้ําบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ และที่
แก้ไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

“กองทุน” หมายความว่า กองทุนพัฒนาน้ําบาดาล เรียกโดยย่อว่า “กพน.” 
“ค่าปรับเปรียบเทียบคดี” หมายความว่า เงินค่าปรับที่ชําระเนื่องมาจากการกระทํา

ผิดตามพระราชบัญญัติน้ําบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ ซึ่งคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีเป็นผู้กําหนดจํานวน
เงินค่าปรับ 

 
ข้อ ๕  ให้อธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาลรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอํานาจ

วินิจฉัยสั่งการเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
 

หมวด ๑ 
การจัดเก็บรายได้ 
   

 
ข้อ ๖  ผู้รับใบอนุญาตใช้น้ําบาดาลต้องชําระค่าใช้น้ําบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ํา

บาดาลตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
ข้อ ๗  ให้พนักงานน้ําบาดาลประจําท้องที่เปิดบัญชี ช่ือบัญชี “กองทุนพัฒนาน้ํา

บาดาล” กับธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) บัญชีกระแสรายวัน สําหรับให้ผู้ใช้น้ําบาดาลชําระค่าใช้
น้ําบาดาลและอนุรักษ์น้ําบาดาล ผ่านทางธนาคาร 

 
ข้อ ๘  ให้พนักงานน้ําบาดาลประจําท้องที่มีหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตใช้น้ํา

บาดาลให้ชําระค่าใช้น้ําบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ําบาดาลแต่ละงวดภายในเวลาที่กฎกระทรวงกําหนด 
โดยให้มีหนังสือแจ้งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันเริ่มงวดถัดไป พร้อมทั้ง
แจ้งผลการไม่ปฏิบัติตามด้วย 

 
ข้อ ๙  เมื่อพ้นกําหนดเวลาชําระค่าใช้น้ําบาดาลและหรือค่าอนุรักษ์น้ําบาดาล 

เกินกว่า ๙๐ วัน ตามข้อ ๘ แล้ว หากไม่มีการชําระค่าใช้น้ําบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ําบาดาลให้มี
หนังสือทวงหนี้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับเพื่อให้ชําระหนี้ภายใน ๒๐ วัน นับแต่วันออกหนังสือ 
และแจ้งผลของการไม่ปฏิบัติตามพร้อมแจ้งการคิดดอกเบี้ยด้วย 

 
ข้อ ๑๐  เมื่อพ้นกําหนดเวลาชําระค่าใช้น้ําบาดาล และหรือค่าอนุรักษ์น้ําบาดาลตาม

ข้อ ๙ แล้วหากไม่มีการชําระค่าใช้น้ําบาดาลและหรือค่าอนุรักษ์น้ําบาดาล ให้มีหนังสือทวงหนี้ทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับภายใน ๑๐ วัน นับแต่วันพ้นกําหนดเวลาดังกล่าว โดยกําหนดให้ชําระหนี้
ตามหนี้ที่ได้แจ้งทวงไว้ตามข้อ ๘ พร้อมดอกเบี้ยตามข้อ ๙ ภายใน ๒๐ วัน นับแต่วันออกหนังสือ และ
แจ้งผลของการไม่ปฏิบัติตามด้วย 

 



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 ๑๑  หลังจากดําเนินการตาม ข้อ ๑๐ แล้ว ผู้รับใบอนุญาตปฏิเสธ บิดพลิ้วหรือ
ประวิงเวลาชําระหนี้ ให้สรุปข้อเท็จจริงเสนอกรมทรัพยากรน้ําบาดาลหรือผู้ว่าราชการจังหวัด 
แล้วแต่กรณี เพื่อมอบอํานาจให้พนักงานน้ําบาดาลประจําท้องที่ฟ้องร้องบังคับคดีต่อไป 

 
ข้อ ๑๒  เมื่อได้ย่ืนฟ้องคดีต่อศาลตาม ข้อ ๑๑ เพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตชําระหนี้ค่าใช้

น้ําบาดาลหรือค่าอนุรักษ์น้ําบาดาลที่ค้างชําระแล้ว ต่อมาภายหลังยังมีการค้างชําระค่าใช้น้ําบาดาล
หรือค่าอนุรักษ์น้ําบาดาลอีกให้ดําเนินการตาม ข้อ ๘-๑๐ แล้วส่งเรื่องพร้อมสรุปข้อเท็จจริงไปยังกรม
ทรัพยากรน้ําบาดาล เพื่อเพิกถอนใบอนุญาตพร้อมกับการขอให้มอบอํานาจฟ้องบังคับคดีต่อไปหรือใน
กรณีไม่ยอมชําระค่าใช้น้ําบาดาลหรือค่าอนุรักษ์น้ําบาดาลตามคําพิพากษาของศาล ให้สรุปข้อเท็จจริง
ไปยังกรมทรัพยากรน้ําบาดาลหรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี เพื่อเพิกถอนใบอนุญาตพร้อมกับ
ดําเนินการเพื่อฟ้องบังคับคดีตามคําพิพากษาต่อไป 

 
ข้อ ๑๓  ให้พนักงานน้ําบาดาลประจําท้องที่ รายงานสรุปยอดการจัดเก็บรายได้ทุก

เดือนให้กรมทรัพยากรน้ําบาดาลทราบ 
 
ข้อ ๑๔  ให้พนักงานน้ําบาดาลประจําท้องที่ สรุปยอดลูกหนี้ของแต่ละงวดให้กรม

ทรัพยากรน้ําบาดาลทราบ 
 
ข้อ ๑๕  ให้พนักงานน้ําบาดาลประจําท้องที่ รายงานความก้าวหน้าหรือผลการฟ้อง

คดีและการชําระหนี้ค่าใช้น้ําบาดาล และหรือค่าอนุรักษ์น้ําบาดาลตามคําพิพากษาของศาลให้กรม
ทรัพยากรน้ําบาดาลทราบ 

 
ข้อ ๑๖  การใช้ใบเสร็จรับเงินให้ใช้ใบเสร็จรับเงินของกรมทรัพยากรน้ําบาดาลหรือ

ของสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แล้วแต่กรณี โดยแยกประเภท แยก
เล่ม เพื่อสะดวกต่อการตรวจสอบ 

 
ข้อ ๑๗  ให้หน่วยงานที่จัดเก็บค่าใช้น้ําบาดาล และค่าอนุรักษ์น้ําบาดาล ดําเนินการ

โอนรายได้ดังกล่าว ดังนี้ 
(๑) ส่วนกลาง ให้นําเงินที่ฝากไว้ที่ธนาคารตามข้อ ๗ ส่งเข้าบัญชีเงินฝากที่

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง อย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง 
(๒) ส่วนภูมิภาค ให้นําเงินที่ฝากไว้ที่ธนาคารตามข้อ ๗ ส่งเข้าบัญชีเงินฝากที่

สํานักงานคลังจังหวัด/สํานักงานคลังอําเภอ แล้วแต่กรณี อย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง และให้โอนเงิน
เข้าบัญชีเงินฝากที่กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง 

 
ส่วนที่ ๑ 

การจัดเก็บค่าใช้น้ําบาดาล 
   

 



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 
 
 

ข้อ ๑๘  ผู้รับใบอนุญาตใช้น้ําบาดาลต้องชําระค่าใช้น้ําบาดาลตามอัตราที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 

 
ข้อ ๑๙  การคํานวณค่าใช้น้ําบาดาลให้คํานวณตามปริมาณน้ําบาดาลที่ใช้ ดังนี้ 
(๑) ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตใช้น้ําบาดาลติดต้ังเครื่องวัดปริมาณน้ํา ให้ชําระค่าใช้น้ํา

บาดาลตามปริมาณน้ําบาดาลที่วัดได้จากเครื่องวัดปริมาณน้ํานั้น 
(๒) ในกรณีที่ไม่อาจคํานวณค่าใช้น้ําบาดาลได้จากเครื่องวัดปริมาณน้ํา เพราะผู้รับ

ใบอนุญาตใช้น้ําบาดาลไม่ได้ติดต้ังเครื่องวัดปริมาณน้ําหรือด้วยเหตุอ่ืนใด ให้ชําระค่าใช้น้ําบาดาลตาม
ปริมาณน้ําบาดาลสูงสุดที่กําหนดไว้ในใบอนุญาตใช้น้ําบาดาล โดยคํานวณตามวันที่ไม่อาจคํานวณ
ปริมาณน้ําบาดาลได้ แต่ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่พบว่า ผู้รับใบอนุญาตใช้น้ําบาดาลได้ใช้น้ําบาดาล
สูงกว่าปริมาณน้ําบาดาลสูงสุดที่กําหนดไว้ในใบอนุญาตใช้น้ําบาดาล ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจ
ประเมินปริมาณน้ําบาดาลเพิ่มขึ้น เพื่อใช้คํานวณค่าใช้น้ําบาดาลได้ และผู้รับใบอนุญาตใช้น้ําบาดาล
ต้องชําระค่าใช้น้ําบาดาลตามปริมาณน้ําบาดาลที่พนักงานเจ้าหน้าที่ประเมินจนกว่าจะได้ติดต้ัง
เครื่องวัดปริมาณน้ําหรือพนักงานเจ้าหน้าที่จะกําหนดเป็นอย่างอื่น 

ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ประเมินปริมาณน้ําตาม (๒) ย้อนหลังไปก่อนเวลาชําระ
ค่าใช้น้ําบาดาลตามข้อ ๒๒ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้ได้รับใบอนุญาตใช้น้ําบาดาลชําระค่าใช้น้ํา
บาดาลส่วนที่เพิ่มขึ้นสําหรับงวดก่อน ตามจํานวนและภายในระยะเวลาที่กําหนด 

 
ข้อ ๒๐  ในท้องที่ที่ไม่มีน้ําประปาใช้ ให้ผู้รับใบอนุญาตใช้น้ําบาดาลได้รับยกเว้นค่า

ใช้น้ําบาดาล ดังต่อไปนี้ 
(๑) การใช้น้ําบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค  ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการใช้น้ําบาดาลของ

โรงงานอุตสาหกรรม 
(๒) การใช้น้ําบาดาลเพื่อการเพาะปลูก 
(๓) การใช้น้ําบาดาลเพื่อการเลี้ยงสัตว์ เฉพาะในส่วนที่ไม่เกินวันละห้าสิบลูกบาศก์

เมตร 
 
ข้อ ๒๑  ผู้รับใบอนุญาตใช้น้ําบาดาลในท้องที่ที่ไม่มีน้ําประปาใช้ ซึ่งไม่ได้รับยกเว้น

ค่าใช้น้ําบาดาล ตามข้อ ๒๐ ให้ได้รับการลดหย่อนค่าใช้น้ําบาดาล ดังนี้ 
(๑) การใช้น้ําบาดาลเพื่อการเลี้ยงสัตว์ ให้คํานวณปริมาณน้ําบาดาล เพื่อการคิดค่า

ใช้น้ําบาดาลเพียงร้อยละสามสิบของปริมาณน้ําบาดาลที่ใช้ หรือปริมาณน้ําบาดาลสูงสุดที่กําหนดไว้ใน
ใบอนุญาตใช้น้ําบาดาล หรือที่ประเมินได้ แล้วแต่กรณี 

(๒) การใช้น้ําบาดาลของโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้วัตถุดิบจากผลิตผลการเกษตรตาม
ประเภทและชนิดที่รัฐมนตรีกําหนด ให้คํานวณปริมาณน้ําบาดาลเพื่อการคิดค่าใช้น้ําบาดาลเพียงร้อย
ละสามสิบของปริมาณน้ําบาดาลที่ใช้ หรือของปริมาณน้ําบาดาลสูงสุดที่กําหนดไว้ในใบอนุญาตใช้น้ํา
บาดาลหรือที่ประเมินได้ แล้วแต่กรณี 

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



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 
 
 

 
ข้อ ๒๒  ผู้รับใบอนุญาตใช้น้ําบาดาลต้องชําระค่าใช้น้ําบาดาลปีละ ๔ งวด ดังนี้ 
(๑) งวดที่  ๑  ต้ังแต่เดือนมกราคม  ถึงเดือนมีนาคม 
(๒) งวดที่  ๒  ต้ังแต่เดือนเมษายน  ถึงเดือนมิถุนายน 
(๓) งวดที่  ๓  ต้ังแต่เดือนกรกฎาคม  ถึงเดือนกันยายน 
(๔) งวดที่  ๔  ต้ังแต่เดือนตุลาคม  ถึงเดือนธันวาคม 
ให้ผู้รับใบอนุญาตใช้น้ําบาดาลชําระค่าใช้น้ําบาดาลในแต่ละงวดให้ครบถ้วนต่อ

พนักงานน้ําบาดาลประจําท้องที่ภายในสามสิบวันนับแต่วันเริ่มงวดถัดไป โดยจะชําระเป็นเงินสด หรือ
โดยเช็คขีดคร่อมสั่งจ่าย “กรมทรัพยากรน้ําบาดาลเพื่อเข้าบัญชีกองทุนพัฒนาน้ําบาดาล” หรือชําระ
โดยส่งทางไปรษณีย์โดยเช็คขีดคร่อมสั่งจ่าย “กรมทรัพยากรน้ําบาดาลเพ่ือเข้าบัญชีกองทุนพัฒนาน้ํา
บาดาล” ก็ได้ 

 
ข้อ ๒๓  ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตใช้น้ําบาดาลมิได้ชําระค่าใช้น้ําบาดาลตาม

กําหนดเวลาที่กําหนดไว้ในข้อ ๒๒ สําหรับงวดใด ผู้รับใบอนุญาตใช้น้ําบาดาลดังกล่าวมีหน้าที่ต้อง
ชําระค่าใช้น้ําบาดาลสําหรับงวดนั้นในอัตราเป็นจํานวนเท่าของอัตราค่าใช้น้ําบาดาล ตามข้อ ๑๘ หรือ
ในอัตราเท่ากับอัตราสูงสุดของค่าน้ําประปาในพื้นที่ หรือในจังหวัดที่บ่อน้ําบาดาลต้ังอยู่ แล้วแต่กรณี 
สุดแต่อัตราใดจะตํ่ากว่า  ทั้งนี้ โดยคํานวณตามปริมาณน้ําบาดาลที่ใช้ในงวดที่ค้างชําระหรือมิได้ชําระ
ภายในกําหนดเวลา ดังนี้ 

(๑) ในอัตราหนึ่งจุดหนึ่งเท่า กรณีชําระค่าใช้น้ําบาดาลภายในสามสิบวันนับแต่พ้น
กําหนดเวลาที่กําหนดไว้ในข้อ ๒๒ 

(๒) ในอัตราหนึ่งจุดสองเท่า กรณีชําระค่าใช้น้ําบาดาลเกินกว่าสามสิบวันแต่ไม่เกิน
หกสิบวันนับแต่พ้นกําหนดเวลาที่กําหนดไว้ในข้อ ๒๒ 

(๓) ในอัตราหนึ่งจุดสามเท่า กรณีชําระค่าใช้น้ําบาดาลเกินกว่าหกสิบวันแต่ไม่เกิน
เก้าสิบวันนับแต่พ้นกําหนดเวลาที่กําหนดไว้ในข้อ ๒๒ 

(๔) ในอัตราสองเท่า กรณีชําระค่าใช้น้ําบาดาลเกินกว่าเก้าสิบวัน นับแต่พ้น
กําหนดเวลาที่กําหนดไว้ในข้อ ๒๒ 

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับสําหรับค่าใช้น้ําบาดาลส่วนที่พนักงานเจ้าหน้าที่
ประเมินเพิ่มขึ้นตามข้อ ๑๙ (๒) และผู้รับใบอนุญาตใช้น้ําบาดาลได้ชําระค่าใช้น้ําบาดาลส่วนที่เพิ่มขึ้น
นั้นภายในเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่กําหนด 

 
ส่วนที่ ๒ 

การจัดเก็บค่าอนุรักษ์น้ําบาดาล 
   

 
ข้อ ๒๔  ผู้รับใบอนุญาตใช้น้ําบาดาลต้องชําระค่าอนุรักษ์น้ําบาดาลตามอัตราที่

กําหนดในกฎกระทรวง 
 
ข้อ ๒๕  การคํานวณค่าอนุรักษ์น้ําบาดาลให้คํานวณตามปริมาณน้ําบาดาลที่ใช้ ดังนี้ 



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 
 
 

(๑) ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตใช้น้ําบาดาลติดต้ังเครื่องวัดปริมาณน้ํา ให้ชําระค่า
อนุรักษ์น้ําบาดาลตามปริมาณน้ําบาดาลที่วัดได้จากเครื่องวัดปริมาณน้ํานั้น 

(๒) ในกรณีที่ไม่อาจคํานวณค่าใช้น้ําบาดาลได้จากเครื่องวัดปริมาณน้ํา เพราะผู้รับ
ใบอนุญาตใช้น้ําบาดาลไม่ได้ติดต้ังเครื่องวัดปริมาณน้ําหรือด้วยเหตุอ่ืนใด ให้ชําระค่าอนุรักษ์น้ําบาดาล
ตามปริมาณน้ําบาดาลสูงสุดที่กําหนดไว้ในใบอนุญาตใช้น้ําบาดาล โดยคํานวณตามวันที่ไม่อาจคํานวณ
ปริมาณน้ําบาดาลได้ แต่ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่พบว่า ผู้รับใบอนุญาตใช้น้ําบาดาลได้ใช้น้ําบาดาล
สูงกว่าปริมาณน้ําบาดาลสูงสุดที่กําหนดไว้ในใบอนุญาตใช้น้ําบาดาล ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจ
ประเมินปริมาณน้ําบาดาลเพิ่มขึ้น เพื่อใช้คํานวณค่าอนุรักษ์น้ําบาดาลได้ และผู้รับใบอนุญาตใช้น้ํา
บาดาลต้องชําระค่าอนุรักษ์น้ําบาดาลตามปริมาณน้ําบาดาลที่พนักงานเจ้าหน้าที่ประเมินจนกว่าจะได้
ติดต้ังเครื่องวัดปริมาณน้ําหรือพนักงานเจ้าหน้าที่จะกําหนดเป็นอย่างอื่น 

ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ประเมินปริมาณน้ําตาม (๒) ย้อนหลังไปก่อนเวลาชําระ
ค่าใช้น้ําบาดาลตามข้อ ๒๖ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้ได้รับใบอนุญาตใช้น้ําบาดาลชําระค่าอนุรักษ์
น้ําบาดาลส่วนที่เพิ่มขึ้นสําหรับงวดก่อน ตามจํานวนและภายในระยะเวลาที่กําหนด 

 
ข้อ ๒๖  ผู้รับใบอนุญาตใช้น้ําบาดาลต้องชําระค่าอนุรักษ์น้ําบาดาลปีละ ๔ งวด ดังนี้ 
(๑) งวดที่  ๑  ต้ังแต่เดือนมกราคม  ถึงเดือนมีนาคม 
(๒) งวดที่  ๒  ต้ังแต่เดือนเมษายน  ถึงเดือนมิถุนายน 
(๓) งวดที่  ๓  ต้ังแต่เดือนกรกฎาคม  ถึงเดือนกันยายน 
(๔) งวดที่  ๔  ต้ังแต่เดือนตุลาคม  ถึงเดือนธันวาคม 
ให้ผู้รับใบอนุญาตใช้น้ําบาดาลชําระค่าอนุรักษ์น้ําบาดาลในแต่ละงวดให้ครบถ้วนต่อ

พนักงานน้ําบาดาลประจําท้องที่ภายในสามสิบวันนับแต่วันเริ่มงวดถัดไป โดยจะชําระเป็นเงินสด หรือ
โดยเช็คขีดคร่อมสั่งจ่าย “กรมทรัพยากรน้ําบาดาลเพื่อเข้าบัญชีกองทุนพัฒนาน้ําบาดาล” หรือชําระ
โดยส่งทางไปรษณีย์โดยเช็คขีดคร่อมสั่งจ่าย “กรมทรัพยากรน้ําบาดาลเพ่ือเข้าบัญชีกองทุนพัฒนาน้ํา
บาดาล” ก็ได้ 

 
ข้อ ๒๗  ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตใช้น้ําบาดาลมิได้ชําระค่าอนุรักษ์น้ําบาดาลตาม

กําหนดเวลาที่กําหนดไว้ในข้อ ๒๖ สําหรับงวดใด ผู้รับใบอนุญาตใช้น้ําบาดาลดังกล่าวมีหน้าที่ต้อง
ชําระค่าอนุรักษ์น้ําบาดาลสําหรับงวดนั้นในอัตราเป็นจํานวนเท่าของอัตราค่าอนุรักษ์น้ําบาดาลตามข้อ 
๒๔  ทั้งนี้ โดยคํานวณตามปริมาณน้ําบาดาลที่ใช้ในงวดที่ค้างชําระหรือมิได้ชําระภายในกําหนดเวลา 
ดังนี้ 

(๑) ในอัตราหนึ่งจุดหนึ่งเท่า กรณีชําระค่าอนุรักษ์น้ําบาดาลภายในสามสิบวัน นับแต่
พ้นกําหนดเวลาที่กําหนดไว้ในข้อ ๒๖ 

(๒) ในอัตราหนึ่งจุดสองเท่า กรณีชําระค่าอนุรักษ์น้ําบาดาลเกินกว่าสามสิบวันแต่ไม่
เกินหกสิบวัน นับแต่พ้นกําหนดเวลาที่กําหนดไว้ในข้อ ๒๖ 

(๓) ในอัตราหนึ่งจุดสามเท่า กรณีชําระค่าอนุรักษ์น้ําบาดาลเกินกว่าหกสิบวันแต่ไม่
เกินเก้าสิบวัน นับแต่พ้นกําหนดเวลาที่กําหนดไว้ในข้อ ๒๖ 

(๔) ในอัตราสองเท่า กรณีชําระค่าอนุรักษ์น้ําบาดาลเกินกว่าเก้าสิบวัน นับแต่พ้น
กําหนดเวลาที่กําหนดไว้ในข้อ ๒๖ 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับสําหรับค่าอนุรักษ์น้ําบาดาลส่วนที่พนักงานเจ้าหน้าที่
ประเมินเพิ่มขึ้นตามข้อ ๒๕ (๒) และผู้รับใบอนุญาตใช้น้ําบาดาลได้ชําระค่าอนุรักษ์น้ําบาดาลส่วนที่
เพิ่มขึ้นนั้นภายในเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่กําหนด 

 
ข้อ ๒๘  ผู้รับใบอนุญาตใช้น้ําบาดาลต้องชําระค่าอนุรักษ์น้ําบาดาลพร้อมกับการ

ชําระค่าใช้น้ําบาดาล หรือภายในระยะเวลาตามข้อ ๒๖ ในกรณีที่ได้รับยกเว้นค่าใช้น้ําบาดาล 
 

ส่วนที่ ๓ 
การจัดเก็บค่าธรรมเนียม และค่าวิเคราะห์ 

   
 

ข้อ ๒๙  ให้กําหนดค่าธรรมเนียม และค่าวิเคราะห์ดังต่อไปนี้ 
(๑) คําขอ  ฉบับละ ๑๐  บาท 
(๒) ใบอนุญาตเจาะน้ําบาดาล  ฉบับละ ๕๐๐ บาท 
(๓) ใบอนุญาตใช้น้ําบาดาล  ฉบับละ ๕๐๐  บาท 
(๔) ใบอนุญาตระบายน้ําลงบ่อน้ําบาดาล  ฉบับละ             ๒,๐๐๐ บาท 
(๕) ใบแทนใบอนุญาต   ฉบับละกึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียม 
  ใบอนุญาต 
(๖) การต่ออายุใบอนุญาต  ครั้งละเท่ากับค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 
 ประเภทนั้น ๆ 
(๗) การโอนใบอนุญาต  ครั้งละเท่ากับค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 
 ประเภทนั้น ๆ 
(๘) ค่าวิเคราะห์ตัวอย่างน้ําหรือของเหลว 

ที่จะระบายลงบ่อน้ําบาดาล  ตัวอย่างละ  ๓,๖๐๐ บาท 
(๙) ค่าวิเคราะห์ตัวอย่างน้ําเพื่อการ 

อุปโภคบริโภค  ตัวอย่างละ  ๑,๒๐๐ บาท 
(๑๐) ค่าคัดสําเนาหรือถ่ายเอกสาร  หน้าละ         ๕ บาท 
(๑๑) ค่ารับรองสําเนา  ฉบับละ       ๑๐ บาท 
(๑๒) ค่าขอตรวจสอบเอกสารหลักฐาน  เรื่องละ       ๑๐ บาท 

 
หมวด ๒ 

การนําส่งรายได้ 
   

 
ข้อ ๓๐  การจัดเก็บค่าธรรมเนียมคําขอ ค่าใบอนุญาต ค่าใบแทนใบอนุญาต ค่าต่อ

อายุใบอนุญาต และค่าโอนใบอนุญาต ตามความในข้อ ๒ (๑) ถึง (๗) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ 
(พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ําบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ เมื่อจัดเก็บได้ในเขตพื้นที่



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

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 
 
 

องค์การบริหารส่วนตําบลใด ผู้มีหน้าที่จัดเก็บต้องนําส่งเป็นรายได้ให้แก่องค์การบริหารส่วนตําบลนั้น
โดยไม่หักค่าใช้จ่าย เข้าบัญชีเงินฝากของ “องค์การบริหารส่วนตําบล (ระบุช่ือ) ..................” 

สําหรับบัญชีเงินฝากขององค์การบริหารส่วนตําบล ให้ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ 
ณ ที่ทําการปกครองจังหวัด (ฝ่ายท้องถิ่น) หรือคลังจังหวัด 

ส่วนตําบลใดที่ยังไม่ได้เป็นองค์การบริหารส่วนตําบล หรือต้ังอยู่ในเขตเทศบาล หาก
มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว ให้นําส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ตามแบบฟอร์มใบจัดเก็บรายได้
แผ่นดินแทนกัน (นส.๐๓) และใบนําส่งรายได้แผ่นดินแทนกัน รหัสรายได้ ๔๑๒ (ตามความในข้อ ๒ 
(๒) ถึง (๗) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ําบาดาล 
พ.ศ. ๒๕๒๐ ยกเว้นค่าธรรมเนียมคําขอ ใช้รหัสรายได้ ๖๖๘ (ตามความในข้อ ๒ (๑)) โดยกรม
ทรัพยากรน้ําบาดาลเป็นเจ้าของรายได้ รหัสหน่วยงาน ๐๙๐๗ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 

 
ข้อ ๓๑  การจัดเก็บค่าวิเคราะห์ และค่าอ่ืน ๆ ตามความในข้อ ๒ (๘) ถึง (๑๒) แห่ง

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ําบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ เมื่อ
จัดเก็บได้ให้นําส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ตามแบบใบจัดเก็บรายได้แผ่นดินแทนกัน (นส.๐๓) และใบนําส่ง
รายได้แผ่นดินแทนกัน (นส.๐๒-๒) รหัสรายได้ ๖๖๘ โดยกรมทรัพยากรน้ําบาดาลเป็นเจ้าของรายได้ 
รหัสหน่วยงาน ๐๙๐๗ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 

 
ข้อ ๓๒  การจัดเก็บค่าใช้น้ําบาดาล ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๔๐) 

แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ําบาดาล 
พ.ศ. ๒๕๒๐ เมื่อจัดเก็บได้ให้แบ่งออกเป็นสองส่วนเท่ากัน ส่วนที่หนึ่งนําส่งเป็นรายได้แผ่นดินตาม
แบบใบจัดเก็บรายได้แผ่นดินแทนกัน (นส.๐๓) และใบนําส่งรายได้แผ่นดินแทนกัน (นส.๐๒-๒) รหัส
รายได้ ๖๖๘ โดยกรมทรัพยากรน้ําบาดาลเป็นเจ้าของรายได้ รหัสหน่วยงาน ๐๙๐๗ เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร อีกส่วนหนึ่งส่งเข้าบัญชีกองทุน ให้นําฝากไว้ในบัญชีเงินฝากคลังจังหวัดรหัสบัญชี
เงินฝาก ๑๐๙๖๑ และโอนขายบิลส่งส่วนกลาง  รหัสหน่วยงาน  ๘๐๙๓  เจ้าของเงินฝาก 
๘๐๐๙๓๐๐๐๐๐ รหัสบัญชีเงินฝาก ๐๐๙๘๓ 

 
ข้อ ๓๓  การจัดเก็บค่าอนุรักษ์น้ําบาดาล ตามกฎกระทรวงกําหนดอัตราค่าอนุรักษ์

น้ําบาดาลและหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเรียกเก็บค่าอนุรักษ์น้ําบาดาล พ.ศ. ๒๕๔๗ ให้
พนักงานน้ําบาดาลประจําท้องที่ให้นําฝากไว้ในบัญชีเงินฝากคลังจังหวัดรหัสบัญชีเงินฝาก ๑๐๙๖๑ 
และโอนขายบิลส่ งส่วนกลาง  เข้ า บัญชีกองทุน  รหัสหน่วยงาน  ๘๐๙๓  เจ้ าของเงินฝาก 
๘๐๐๙๓๐๐๐๐๐ รหัสบัญชีเงินฝาก ๐๐๙๘๓ 

 
ข้อ ๓๔  เงินค่าปรับเปรียบเทียบคดี ตามความในมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติน้ํา

บาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ เมื่อพนักงานน้ําบาดาลประจําท้องที่ได้เปรียบเทียบปรับและชําระค่าปรับแล้ว 
ให้นําส่งเป็นรายได้แผ่นดิน หน่วยงานในภูมิภาคท่ีจัดเก็บแทนส่วนกลาง ส่วนที่ ๑ นําส่งเป็นเงินรายได้
แผ่นดิน ใช้แบบฟอร์ม จัดเก็บรายได้แผ่นดินแทนกัน (นส.๐๓) และการนําส่งรายได้แผ่นดินแทนกัน 
(นส.๐๒-๒) รหัสรายได้ ๘๐๔ โดยกรมทรัพยากรน้ําบาดาลเป็นเจ้าของรายได้ รหัสหน่วยงาน ๐๙๐๗ 
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ส่วนที่ ๒ นําส่งเป็นเงินฝากคลัง “บัญชีเงินฝากค่าใช้จ่ายในการ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

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 
 
 

ดําเนินงานของกรมทรัพยากรน้ําบาดาล” รหัสหน่วยงาน ๐๙๐๗ เจ้าของเงินฝาก ๐๙๐๐๗๐๐๐๐๐ 
รหัสเงินฝาก ๐๐๖๗๙ โดยใช้แบบฟอร์มใบจัดเก็บเงินนอกงบประมาณแทนกัน (นส.๐๓) และใบนําส่ง
เงินนอกงบประมาณแทนกัน (นส.๐๒-๒) ส่วนที่ ๓ นําเงินส่งเป็นเงินฝากคลัง “บัญชีเงินฝากสินบน
รางวัลของกรมทรัพยากรน้ําบาดาล” รหัสหน่วยงาน ๐๙๐๗ เจ้าของเงินฝาก ๐๙๐๐๗๐๐๐๐๐ รหัส
เงินฝาก ๐๐๖๕๘ โดยใช้แบบฟอร์มใบจัดเก็บเงินนอกงบประมาณแทนกัน (นส.๐๓) และใบนําส่งเงิน
นอกงบประมาณแทนกัน (นส.๐๒-๒) ส่วนที่ ๔ นําส่งเป็นเงินฝากคลัง “บัญชีเงินฝากสินบนรางวัลของ
จังหวัด...............” รหัสหน่วยงาน ๐๙๐๒ เจ้าของเงินฝาก ๐๙๐๐๒๐๐๐.......... รหัสเงินฝาก ๑๐๖๕๘ 
โดยใช้แบบฟอร์ม ใบจัดเก็บเงินนอกงบประมาณแทนกัน (นส.๐๑) และใบนําส่งเงินนอกงบประมาณ
แทนกัน (นส.๐๒-๒)  

 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
สมคิด  บัวเพ็ง 

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริยานุช/ผู้จัดทํา 
๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ 

 
ปริญสินีย์/ปรบัปรุง 

๒๖ เมษายน ๒๕๕๖ 
 

ชุติมา/ปรับปรุง 
๒๖ มิถนุายน ๒๕๖๐ 


