พระราชบัญญัติ
น้ำ าบาดาล
พ.ศ. ๒๕๒๐
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ ไว้ ณ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๐
เป็ นปี ที่ ๓๒ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
ำ
โดยที่เป็ นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยน้าบาดาล
จึงทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติข้ ึนไว้โดยคำาแนะนำาและยินยอมของสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัติน้ ีเรี ยกว่า "พระราชบัญญัตินาบาดาล
้ำ
พ.ศ. ๒๕๒๐"
มาตรา ๒ พระราชบัญญัติน้ ีให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ถัดจากวันประกาศในประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัติน้ ี
ำ
ำ ดินที่เกิดอยูใ่ นชั้นดิน กรวด ทรายหรื อหิ น ซึ่งอยูล่ ึกจากผิวดินเกินความลึกที่รัฐมนตรี กาำ หนดโดย
"น้าบาดาล"
หมายความว่า น้าใต้
ประกาศในประกาศในราชกิจจานุเบกษา แต่จะกำาหนดความลึกน้อยกว่าสิ บเมตรมิได้
ำ
ำ
ำ อน้าบาดาล
ำ
"เจาะน้าบาดาล"
หมายความว่า กระทำาแก่ช้ นั ดิน กรวด ทราย หรื อหิ น เพื่อให้ได้มาซึ่ งน้าบาดาล
หรื อเพื่อระบายน้าลงบ่
ำ
ำ ่เกิดจากการเจาะน้าบาดาล
ำ
"บ่อน้าบาดาล"
หมายความว่า บ่อน้าที
ำ
ำ
"เขตน้าบาดาล"
หมายความว่า เขตท้องที่ที่รัฐมนตรี กาำ หนดให้เป็ นเขตน้าบาดาลโดยประกาศในประกาศในราชกิ
จจานุเบกษา
ำ
ำ
ำ
ำ
ำ
"กิจการน้าบาดาล" หมายความว่า การเจาะน้าบาดาล การใช้นาบาดาล
้
หรื อการระบายน้าลงบ่อน้าบาดาล
ำ
ำ
ำ
"ใช้นาบาดาล"
้
หมายความว่า นำาน้าจากบ่อน้าบาดาลขึ้นมาใช้
ำ
ำ
ำ อของเหลวอื่นใดลงบ่อน้าบาดาล
ำ
"ระบายน้าลงบ่อน้าบาดาล"
หมายความว่า กระทำาการใด ๆ เพื่อถ่ายเทน้าหรื
"ผูร้ ับใบอนุญาต" หมายความว่า ผูไ้ ด้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติน้ ีในกรณี ที่นิติบุคคลเป็ นผูร้ ับใบอนุญาต ให้หมายความรวมถึงผู้
ซึ่ งนิติบุคคลแต่งตั้งให้เป็ นผูด้ าำ เนินกิจการด้วย
"ผูอ้ อกใบอนุญาต" หมายความว่า อธิ บดีหรื อผูซ้ ่ ึ งอธิ บดีมอบหมาย
ำ
"คณะกรรมการ" หมายความว่า คณะกรรมการน้าบาดาล
ำ
"พนักงานน้าบาดาลประจำ
าท้องที่" หมายความว่า ผูซ้ ่ ึ งอธิ บดีแต่งตั้งให้มีอาำ นาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ ี
"พนักงานเจ้าหน้าที่" หมายความว่า ผูซ้ ่ ึงรัฐมนตรี แต่งตั้งให้ปฏิบตั ิการตามพระราชบัญญัติน้ ี
"อธิ บดี" หมายความว่า อธิ บดีกรมทรัพยากรธรณี
"รัฐมนตรี " หมายความว่า รัฐมนตรี ผรู้ ักษาการตามพระราชบัญญัติน้ ี
ำ ่ออุปโภคบริ โภค
มาตรา ๔ พระราชบัญญัติน้ ีไม่ใช้บงั คับแก่กระทรวง ทบวง กรมหรื อองค์การของรัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดหาน้าเพื
ำ
หรื อเพื่อเกษตรกรรมในส่ วนที่เกี่ยวกับการเจาะน้าบาดาลและการใช้
นาบาดาลแต่
้ำ
ส่วนราชการหรื อองค์การของรัฐดังกล่าวต้องปฏิบตั ิตามประกาศที่
ออกตามมาตรา ๖ และปฏิบตั ิตามมาตรา ๒๓
ำ
มาตรา ๕ การกำาหนดเขตท้องที่ใดให้เป็ นเขตน้าบาดาลตามพระราชบั
ญญัติน้ ี ให้รัฐมนตรี โดยคำาแนะนำาของคณะกรรมการมีอาำ นาจกำาหนด
โดยประกาศในประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ำ
ำ
ในกรณี ที่การสู บน้าบาดาลในเขตท้
องที่ใดจะทำาให้ช้ นั น้าบาดาลเสี
ยหายหรื อเสื่ อมสภาพ หรื ออาจก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่ทรัพยากรของ
ชาติ หรื อทำาให้ส่ิ งแวดล้อมเป็ นพิษ หรื อเป็ นอันตรายแก่ทรัพย์สินหรื อสุ ขภาพของประชาชน หรื อทำาให้แผ่นดินทรุ ด ให้รัฐมนตรี โดยคำาแนะนำาของ
ำ
คณะกรรมการมีอาำ นาจกำาหนดเขตท้องที่น้ นั ให้เป็ นเขตห้ามสู บน้าบาดาลโดยประกาศในประกาศในราชกิ
จจานุเบกษา
ำ
ำ
ำ
ำ
การเปลี่ยนแปลงเขตน้าบาดาลหรื อเขตห้ามสู บน้าบาดาล หรื อการยกเลิกเขตน้าบาดาลหรื อเขตห้ามสู บน้าบาดาลที
่ได้ประกาศกำาหนดไว้
ให้รัฐมนตรี โดยคำาแนะนำาของคณะกรรมการประกาศในประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ำ
(มาตรา ๕ แก้ไขโดย พรบ.น้าบาดาล
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม๑๐๙ ตอนที่ ๔๔ หน้า๓๘)
มาตรา ๖ ให้รัฐมนตรี โดยคำาแนะนำาของคณะกรรมการมีอาำ นาจประกาศในประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ำ
ำ
(๑) กำาหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำาหรับการเจาะน้าบาดาล
การเลิกเจาะน้าบาดาล
การใช้นาบาดาลแบบอนุ
้ำ
รักษ์ การ
ำ
ำ
ำ
ระบายน้าลงบ่อน้าบาดาล การเลิกใช้บ่อน้าบาดาล การป้ องกันด้านสาธารณสุ ข และการป้ องกันในเรื่ องสิ่ งแวดล้อมเป็ นพิษ
(๒) กำาหนดวิธีการให้ความคุม้ ครองแก่คนงานและความปลอดภัยแก่บุคคลภายนอก
มาตรา ๗ ให้รัฐมนตรี โดยคำาแนะนำาของคณะกรรมการมีอาำ นาจออกกฎกระทรวงกำาหนด
ำ
(๑) อัตราค่าใช้นาบาดาลในแต่
้ำ
ละท้องที่ที่มีนาประปาใช้
้ำ
ไม่เกินอัตราสู งสุ ดของค่าน้าประปาในท้
องที่น้ นั
ำ
ำ
ำ
ในกรณี ที่ทอ้ งที่ใดไม่มีนาประปาใช้
้
อัตราค่าใช้นาบาดาลในท้
้
องที่น้ นั ต้องไม่เกินอัตราสู งสุ ดของค่าน้าประปาในจั
งหวัดที่ทอ้ งที่น้ นั ตั้งอยู่
ำ
ำ
ำ
และให้ยกเว้นค่าใช้นาบาดาลแก่
้
ผรู้ ับใบอนุญาตใช้นาบาดาลซึ
้
่ งใช้นาบาดาลเพื
้
่อการอุปโภคหรื อบริ โภค ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการใช้นาบาดาลของโรงงาน
้ำ
อุตสาหกรรม
(๒) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเรี ยกเก็บ ลดหย่อน และยกเว้นค่าใช้นาบาดาล
้ำ
ำ อของเหลว ค่าคัดสำาเนาหรื อถ่ายเอกสาร ค่ารับรองสำาเนา และค่าตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
(๓) อัตราค่าวิเคราะห์ตวั อย่างน้าหรื
ำ
(มาตรา ๗ แก้ไขโดย พรบ.น้าบาดาล
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา๒๕๓๕/๔๔/๓๘)
ำ
มาตรา ๗ ทวิ เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มความรู้ความสามารถของช่างเจาะน้าบาดาล
ให้กรมทรัพยากรธรณี จดั ให้มีบริ การฝึ กอบรมและสัมมนา
ำ
ำ
ำ
วิชาการเจาะน้าบาดาลแก่
ช่างเจาะน้าบาดาลทั
งกล่าว
้ งของรัฐและเอกชน ตลอดจนให้บริ การปรึ กษาและแนะนำาทางวิชาการแก่ช่างเจาะน้าบาดาลดั
ำ
(มาตรา ๗ ทวิ เพิ่มเติมโดย พรบ.น้าบาดาล
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม๑๐๙ ตอนที่ ๔๔ หน้า ๓๘)
ำ
มาตรา ๗ ตรี ให้กรมทรัพยากรธรณี จดั ให้มีการจดทะเบียนช่างเจาะน้าบาดาลซึ
่ งมีพ้นื ความรู้ตากว่
่ ำ าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ตามหลัก
เกณฑ์วธิ ีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรี ประกาศในประกาศในราชกิจจานุเบกษา และให้กรมทรัพยากรธรณี จดั ให้มีการฝึ กอบรมและสัมมนาทางวิชาการ
ำ
ำ
เจาะน้าบาดาลให้
แก่ช่างเจาะน้าบาดาลดั
งกล่าว
ำ
(มาตรา ๗ ตรี เพิ่มเติมโดย พรบ.น้าบาดาล
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา๒๕๓๕/๔๔/๓๘)
มาตรา ๘ ให้รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงอุตสาหกรรมรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ ี และให้มีอาำ นาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ออกกฎ
กระทรวงกำาหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัติน้ ี ยกเว้นค่าธรรมเนียมให้แก่ส่วนราชการหรื อองค์การของรัฐตามมาตรา ๔ และ
กำาหนดกิจการอื่นกับออกประกาศเพื่อปฏิบตั ิการตามพระราชบัญญัติน้ ี
กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บงั คับได้
หมวด ๑
คณะกรรมการน้ำ าบาดาล
ำ
มาตรา ๙ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรี ยกว่า "คณะกรรมการน้าบาดาล"
ประกอบด้วย อธิ บดีกรมทรัพยากรธรณี เป็ นประธานกรรมการ
อธิ บดีกรมโยธาธิการ อธิ บดีกรมชลประทาน อธิ บดีกรมอนามัย ผูแ้ ทนกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่ งแวดล้อม ผูว้ า่ การการประปา
นครหลวงหรื อผูแ้ ทน ผูว้ า่ การการประปาส่ วนภูมิภาคหรื อผูแ้ ทน ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรื อผูแ้ ทน กับผูท้ รงคุณวุฒิซ่ ึ งรัฐมนตรี
ำ
แต่งตั้งอีกไม่เกินสองคน เป็ นกรรมการ และผูอ้ าำ นวยการกองน้าบาดาลกรมทรั
พยากรธรณี เป็ นกรรมการและเลขานุการ
ำ
(มาตรา ๙ แก้ไขโดย พรบ.น้าบาดาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา๒๕๓๕/๔๔/๓๘)
มาตรา ๑๐ กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิอยูใ่ นตำาแหน่งคราวละสองปี
ในกรณี ที่มีการแต่งตั้งกรรมการในระหว่างที่กรรมการซึ่ งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยูใ่ นตำาแหน่ง ไม่วา่ จะเป็ นการแต่งตั้งเพิ่มขึ้นหรื อแต่งตั้ง
ซ่อมให้ผไู้ ด้รับแต่งตั้งนั้นอยูใ่ นตำาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยูข่ องกรรมการซึ่ งได้แต่งตั้งไว้แล้วนั้น
กรรมการซึ่ งพ้นจากตำาแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้
มาตรา ๑๑ กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิพน้ จากตำาแหน่งก่อนถึงวาระเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก

(๓) รัฐมนตรี ให้ออก
(๔) เป็ นบุคคลล้มละลาย
(๕) เป็ นคนไร้ความสามารถหรื อเสมือนไร้ความสามารถ
(๖) ได้รับโทษจำาคุกโดยคำาพิพากษาถึงที่สุดให้จาำ คุก เว้นแต่เป็ นโทษสำาหรับความผิดที่ได้กระทำาโดยประมาทหรื อความผิดลหุโทษ
มาตรา ๑๒ การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนกรรมการทั้งหมด จึงเป็ นองค์ประชุม
ถ้าประธานกรรมการไม่อยูใ่ นที่ประชุมหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานในที่
ประชุมคราวนั้น
มาตรา ๑๓ การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสี ยงข้างมาก
กรรมการคนหนึ่งให้มีเสี ยงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยง
ชี้ขาด
มาตรา ๑๔ ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
(๑) ให้ความเห็นหรื อคำาแนะนำาแก่รัฐมนตรี ในเรื่ องการออกกฎกระทรวงหรื อประกาศที่ตอ้ งประกาศในประกาศในราชกิจจานุเบกษา หรื อ
ในเรื่ องอื่นที่ตอ้ งปฏิบตั ิการตามพระราชบัญญัติน้ ี
(๒) ให้ความเห็นหรื อคำาแนะนำาแก่อธิ บดีเกี่ยวกับการปฏิบตั ิการตามพระราชบัญญัติน้ ี
มาตรา ๑๕ ในการปฏิบตั ิการตามหน้าที่ คณะกรรมการมีอาำ นาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อให้ทาำ กิจการหรื อพิจารณาเรื่ องใด ๆ อันอยูใ่ น
ขอบเขตแห่งหน้าที่ของคณะกรรมการตลอดจนเชิญบุคคลใดๆ มาให้ขอ้ เท็จจริ ง คำาอธิ บายคำาแนะนำา หรื อความเห็นได้
ให้นาำ ความในมาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓ มาใช้บงั คับแก่การประชุมคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
หมวด ๒
การขอใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับ
การประกอบกิจการน้ำ าบาดาล
ำ
ำ
มาตรา ๑๖ ห้ามมิให้ผใู้ ดประกอบกิจการน้าบาดาลในเขตน้
าบาดาลใด
ๆ ไม่วา่ จะเป็ นผูม้ ีกรรมสิ ทธิ์ หรื อสิ ทธิ ครอบครองที่ดินในเขตน้าำ
บาดาลนั้นหรื อไม่ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากอธิ บดีหรื อผูซ้ ่ ึ งอธิ บดีมอบหมาย
การขออนุญาต การอนุญาต การขอใบอนุญาต และการออกใบอนุญาตให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาำ หนดในกฎ
กระทรวง
การอนุญาตหรื อออกใบอนุญาต รวมทั้งการไม่อนุญาตหรื อไม่ออกใบอนุญาตจะต้องกระทำาให้แล้วเสร็ จภายในเก้าสิ บวันนับแต่วนั ได้รับคำา
ขอซึ่ งมีรายละเอียดครบถ้วนตามที่กาำ หนดในกฎกระทรวง
ำ
ำ
ำ
มาตรา ๑๗ ผูใ้ ดประสงค์จะขอรับใบอนุญาตเพื่อประกอบกิจการน้าบาดาลในเขตน้
าบาดาลใด
ให้ยนื่ คำาขอต่อพนักงานน้าบาดาลประจำ
า
ำ
ท้องที่ในเขตน้าบาดาลนั้น
มาตรา ๑๘ ประเภทของใบอนุญาต มีดงั นี้
ำ
(๑) ใบอนุญาตเจาะน้าบาดาล
(๒) ใบอนุญาตใช้นาบาดาล
้ำ
ำ อน้าบาดาล
ำ
(๓) ใบอนุญาตระบายน้าลงบ่
มาตรา ๑๙ ใบอนุญาตตามมาตรา ๑๘ ให้คุม้ กันถึงลูกจ้างหรื อตัวแทนของผูร้ ับใบอนุญาตด้วย
ให้ถือว่าการกระทำาของลูกจ้างหรื อตัวแทนของผูร้ ับใบอนุญาตที่ได้รับการคุม้ กันตามวรรคหนึ่ง เป็ นการกระทำาของผูร้ ับใบอนุญาตด้วย
เว้นแต่ผรู้ ับใบอนุญาตจะพิสูจน์ได้วา่ การกระทำาดังกล่าวเป็ นการสุ ดวิสัยที่ตนจะล่วงรู้หรื อควบคุมได้ ในกรณี เช่นนี้ลูกจ้างหรื อตัวแทนต้องรับผิดเป็ น
ส่ วนตัว
มาตรา ๒๐ ใบอนุญาตตามมาตรา ๑๘ ให้มีอายุตามที่ผอู้ อกใบอนุญาตกำาหนด แต่ไม่เกินกำาหนดเวลาดังต่อไปนี้

ำ
(๑) ใบอนุญาตเจาะน้าบาดาลให้
มีอายุไม่เกินหนึ่งปี
(๒) ใบอนุญาตใช้นาบาดาลให้
้ำ
มีอายุไม่เกินสิ บปี
ำ อน้าบาดาลให้
ำ
(๓) ใบอนุญาตระบายน้าลงบ่
มีอายุไม่เกินห้าปี
ถ้าผูร้ ับใบอนุญาตประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต จะต้องยืน่ คำาขอเสี ยก่อนใบอนุญาตสิ้ นอายุ เมื่อได้ยนื่ คำาขอดังกล่าวแล้วจะประกอบ
กิจการต่อไปก็ได้ จนกว่าผูอ้ อกใบอนุญาตจะสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตนั้น
การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาต ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาำ หนดในกฎกระทรวง
ำ
(มาตรา ๒๐ แก้ไขโดย พรบ.น้าบาดาล
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา๒๕๓๕/๔๔/๓๘)
มาตรา ๒๐ ทวิ ผูร้ ับใบอนุญาตอาจโอนใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติน้ ีให้แก่ผอู้ ื่นได้เมื่อได้รับอนุญาตเป็ นหนังสื อจากผูอ้ อกใบอนุญาต
การขอโอนใบอนุญาตและการอนุญาต ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กรมทรัพยากรธรณี กาำ หนด
ำ
(มาตรา ๒๐ ทวิ เพิ่มเติมโดย พรบ.น้าบาดาล
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม๑๐๙ ตอนที่ ๔๔ หน้า ๓๘)
มาตรา ๒๑ ในกรณี ที่ผอู้ อกใบอนุญาตไม่ออกใบอนุญาต ไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต หรื อไม่อนุญาตให้โอนใบอนุญาต ผูข้ อรับใบ
อนุญาต ผูข้ อต่ออายุใบอนุญาต หรื อผูข้ อโอนใบอนุญาต มีสิทธิ อุทธรณ์เป็ นหนังสื อต่อรัฐมนตรี ภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที่ได้รับหนังสื อแจ้งการ
ไม่ออกใบอนุญาต ไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต หรื อไม่อนุญาตให้โอนใบอนุญาต
คำาวินิจฉัยของรัฐมนตรี ให้เป็ นที่สุด
ในกรณี ที่ผอู้ อกใบอนุญาตไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต หรื อไม่อนุญาตให้โอนใบอนุญาต ก่อนที่รัฐมนตรี จะมีคาำ วินิจฉัยอุทธรณ์ตาม
วรรคสอง รัฐมนตรี มีอาำ นาจสั่งอนุญาตให้ประกอบกิจการไปพลางก่อนได้เมื่อผูอ้ ุทธรณ์ร้องขอ
ำ
(มาตรา ๒๑ แก้ไขโดย พรบ.น้าบาดาล
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม๑๐๙ ตอนที่ ๔๔ หน้า ๓๘)
หมวด ๓
หน้ าที่ของผู้รับใบอนุญาตเกีย่ วกับการประกอบกิจการน้ำ าบาดาล
มาตรา ๒๒ ผูร้ ับใบอนุญาตต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่กาำ หนดไว้ในใบอนุญาต และต้องปฏิบตั ิตามประกาศของรัฐมนตรี ที่ออกตามมาตรา ๖
ำ
มาตรา ๒๓ ในการเจาะน้าบาดาล
ถ้าพบโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุซากดึกดำาบรรพ์ หรื อแร่ ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจหรื อทางการศึกษาในด้าน
ำ
ธรณี วทิ ยา ผูร้ ับใบอนุญาตหรื อส่ วนราชการหรื อองค์การของรัฐตามมาตรา ๔ต้องรายงานให้พนักงานน้าบาดาลประจำ
าท้องที่หรื อกรมทรัพยากรธรณี
ทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วนั พบ และถ้าเป็ นโบราณวัตถุหรื อศิลปวัตถุ ให้กรมทรัพยากรธรณี แจ้งให้กรมศิลปากรทราบโดยด่วน
มาตรา ๒๔ ผูร้ ับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตหรื อใบแทนใบอนุญาตไว้ในที่เปิ ดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
ำ
มาตรา ๒๕ ในกรณี ที่ใบอนุญาตสูญหายหรื อถูกทำาลายในสาระสำาคัญให้ผรู้ ับใบอนุญาตแจ้งต่อพนักงานน้าบาดาลประจำ
าท้องที่ และยืน่
คำาขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที่ได้ทราบการสู ญหายหรื อถูกทำาลายดังกล่าว
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิ บดีกาำ หนด
มาตรา ๒๕ ทวิ ผูร้ ับใบอนุญาตใช้นาบาดาลต้
้ำ
องชำาระค่าใช้นาบาดาลตามอั
้ำ
ตราที่กาำ หนดในกฎกระทรวง
ำ
(มาตรา ๒๑ ทวิ เพิ่มเติมโดย พรบ.น้าบาดาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม๑๐๙ ตอนที่ ๔๔ หน้า ๓๘)
ำ
มาตรา ๒๖ ผูร้ ับใบอนุญาตผูใ้ ดเลิกกิจการที่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติน้ ี ต้องแจ้งการเลิกกิจการเป็ นหนังสื อให้พนักงานน้าบาดาล
ประจำาท้องที่ทราบภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั เลิกกิจการและให้ถือว่าใบอนุญาตสิ้ นอายุต้ งั แต่วนั เลิกกิจการ
มาตรา ๒๗ เมื่อผูร้ ับใบอนุญาตเลิกกิจการแล้ว หรื อไม่ได้รับอนุญาตให้ต่อใบอนุญาตตามมาตรา ๒๐ หรื อถูกเพิกถอนใบอนุญาตตาม
ำ
มาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๕ ให้ผรู้ ับใบอนุญาตดังกล่าวจัดการรื้ อถอน อุด หรื อกลบหลุมบ่อ หรื อสิ่ งก่อสร้างที่เกี่ยวกับกิจการน้าบาดาลที
่พนักงานเจ้า
ำ
หน้าที่พิจารณาเห็นว่าจะก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อแหล่งน้าบาดาล ทั้งนี้ ภายในกำาหนดสามสิ บวันนับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งเป็ นหนังสื อจากพนักงานน้าำ
บาดาลประจำาท้องที่
ำ
ในกรณี ที่มิได้มีการปฏิบตั ิตามวรรคหนึ่ง ให้พนักงานน้าบาดาลประจำ
าท้องที่มีอาำ นาจจัดทำากิจการดังกล่าวแทน โดยผูร้ ับใบอนุญาตดัง
กล่าวจะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดทำากิจการนั้นทั้งสิ้ น

หมวด ๔
พนักงานเจ้ าหน้ าที่
ำ
ำ อน้าบาดาล
ำ
มาตรา ๒๘ พนักงานเจ้าหน้าที่มีอาำ นาจเข้าไปตรวจการเจาะน้าบาดาล
การใช้นาบาดาล
้ำ
หรื อการระบายน้าลงบ่
ในระหว่าง
พระอาทิตย์ข้ ึนถึงพระอาทิตย์ตก หรื อในระหว่างเวลาทำาการ ให้ผรู้ ับใบอนุญาตหรื อตัวแทนอำานวยความสะดวกตามควรแก่กรณี และให้พนักงานเจ้า
ำ
หน้าที่มีอาำ นาจสั่งเป็ นหนังสื อแก่ผรู้ ับใบอนุญาต หรื อตัวแทนให้จดั การป้ องกันความเสี ยหายอันอาจเกิดจากการเจาะน้าบาดาล
ใช้นาบาดาล
้ำ
หรื อการ
ำ อน้าบาดาลนั
ำ
ระบายน้าลงบ่
้ นได้
ำ
ำ อน้าบาดาลอาจก่
ำ
มาตรา ๒๙ ในกรณี ที่พนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่า การเจาะน้าบาดาลการใช้
นาบาดาล
้ำ
หรื อการระบายน้าลงบ่
อหรื อได้ก่อให้
ำ
ำ
เกิดความเสี ยหายต่อแหล่งน้าบาดาล
ให้มีอาำ นาจสั่งเป็ นหนังสื อแก่ผรู้ ับใบอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขหรื อหยุดการเจาะน้าบาดาล
การใช้นาบาดาล
้ำ
ำ อบาดาล แล้วแต่กรณี ตามที่เห็นว่าจำาเป็ นเพื่อป้ องกันหรื อระงับความเสี ยหายนั้นได้
หรื อการระบายน้าลงบ่
มาตรา ๓๐ ผูร้ ับใบอนุญาตมีสิทธิ อุทธรณ์คาำ สั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ซ่ ึ งสั่งตามมาตรา ๒๘ หรื อมาตรา ๒๙ ต่อรัฐมนตรี โดยยืน่ อุทธรณ์
ำ
ต่อพนักงานน้าบาดาลประจำ
าท้องที่ภายในเจ็ดวันนับแต่วนั ที่ทราบคำาสั่ง รัฐมนตรี มีอาำ นาจสั่งให้ยกอุทธรณ์ หรื อแก้ไขคำาสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ได้
คำาวินิจฉัยของรัฐมนตรี ให้เป็ นที่สุด
การอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งไม่เป็ นการทุเลาการบังคับตามคำาสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ซ่ ึ งสั่งตามมาตรา ๒๘ หรื อมาตรา ๒๙ เว้นแต่เป็ นการ
อุทธรณ์คาำ สั่งที่เกี่ยวกับการใช้นาบาดาล
้ำ
มาตรา ๓๐ ทวิ ในกรณี ที่ศาลมีคาำ สั่งหรื อคำาพิพากษาตามวรรคสองของมาตรา ๓๖ ทวิ แล้ว หากผูก้ ระทำาความผิดไม่ยอมรื้ อถอนสิ่ งปลูก
สร้าง อุด หรื อกลบหลุม บ่อ ที่เกิดหรื ออันเป็ นเหตุให้เกิดความผิดนั้นภายในเวลาที่ศาลกำาหนด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอาำ นาจกระทำาการอย่างใดอย่าง
หนึ่งดังกล่าว เพื่อให้เป็ นไปตามคำาสั่งหรื อคำาพิพากษาของศาลได้ โดยผูก้ ระทำาความผิดจะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายเพื่อการกระทำาการนั้นทั้งสิ้ น
ำ
(มาตรา ๓๐ ทวิ เพิ่มเติมโดย พรบ.น้าบาดาล
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม๑๐๙ ตอนที่ ๔๔ หน้า ๓๘)
มาตรา ๓๑ ในการปฏิบตั ิหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ ี พนักงานเจ้าหน้าที่ตอ้ งแสดงบัตรประจำาตัวเมื่อผูซ้ ่ ึ งเกี่ยวข้องร้องขอ
บัตรประจำาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้เป็ นไปตามแบบที่กาำ หนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๓๒ ในการปฏิบตั ิหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ ี ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็ นเจ้าพนักงานตามความหมายในประมวลกฎหมายอาญา
หมวด ๕
การแก้ ไขใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาต
มาตรา ๓๓ เมื่อปรากฏในภายหลังว่าได้ออกใบอนุญาตให้แก่ผใู้ ดโดยคลาดเคลื่อนหรื อสำาคัญผิดในข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสำาคัญ หรื อข้อ
เท็จจริ งที่ปรากฏในใบอนุญาตได้เปลี่ยนแปลงไปภายหลังที่ได้ออกใบอนุญาตแล้ว ให้อธิ บดีมีอาำ นาจแก้ไขให้ถูกต้องได้ แต่ถา้ การปฏิบตั ิการให้เป็ น
ไปตามใบอนุญาตดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่ทรัพยากรของชาติ หรื อทำาให้ส่ิ งแวดล้อมเป็ นพิษหรื อเป็ นอันตรายแก่ทรัพย์สิน หรื อสุ ขภาพ
ของประชาชน หรื อทำาให้แผ่นดินทรุ ดให้อธิ บดีมีอาำ นาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตนั้นเสี ยได้
ำ
(มาตรา ๓๓ แก้ไขโดย พรบ.น้าบาดาล
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา๒๕๓๕/๔๔/๓๘)
ำ
ำ
มาตรา ๓๔ เมื่อปรากฏว่าการประกอบกิจการน้าบาดาลของผู
ร้ ับใบอนุญาตผูใ้ ดจะก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อสิ่ งแวดล้อมในเขตน้าบาดาล
อธิ บดีมีอาำ นาจสัง่ และกำาหนดวิธีการให้ผรู้ ับใบอนุญาตแก้ไขเพื่อป้ องกันความเสี ยหายนั้นได้ตามที่เห็นสมควร
มาตรา ๓๕ เมื่อปรากฏว่าผูร้ ับใบอนุญาตผูใ้ ดฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติน้ ี หรื อกฎกระทรวง หรื อประกาศที่ออกตามพระราช
บัญญัติน้ ี อธิ บดีมีอาำ นาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได้
คำาสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้แจ้งเป็ นหนังสื อไปยังผูร้ ับใบอนุญาต และให้ถือว่าใบอนุญาตนั้นเป็ นอันสิ้ นอายุนบั แต่วนั ได้รับแจ้งคำาสั่งการ
เพิกถอนนั้น
มาตรา ๓๖ ผูร้ ับใบอนุญาตซึ่ งถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๕ มีสิทธิ อุทธรณ์เป็ นหนังสื อต่อรัฐมนตรี โดยยืน่
ำ
อุทธรณ์ต่อพนักงานน้าบาดาลประจำ
าท้องที่ภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ได้รับแจ้งคำาสั่งการเพิกถอนรัฐมนตรี มีอาำ นาจสั่งให้ยกอุทธรณ์หรื อแก้ไขคำาสั่ง
ของอธิ บดีได้

คำาวินิจฉัยของรัฐมนตรี ให้เป็ นที่สุด
การอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งไม่เป็ นการทุเลาการบังคับตามคำาสัง่ เพิกถอนใบอนุญาต
หมวด ๖
บทกำาหนดโทษ
ำ
ำ
มาตรา ๓๖ ทวิ ผูใ้ ดสู บน้าบาดาลในเขตห้
ามสู บน้าบาดาลที
่ประกาศตามมาตรา ๕ วรรคสอง หรื อฝ่ าฝื นมาตรา ๑๖ ต้องระวางโทษจำาคุกไม่
เกินหกเดือน หรื อปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรื อทั้งจำาทั้งปรับ และจะริ บเครื่ องมือเครื่ องใช้ หรื อเครื่ องจักรกลใด ๆ ที่ได้ใช้ในการกระทำาความผิด
หรื อได้ใช้เป็ นอุปกรณ์กระทำาความผิดเสี ยก็ได้
ในกรณี ความผิดตามวรรคหนึ่ง เมื่อพนักงานอัยการร้องขอต่อศาล ให้ศาลมีอาำ นาจสั่งให้ผกู้ ระทำาความผิดรื้ อถอนสิ่ งปลูกสร้าง อุดหรื อกลบ
หลุม บ่อที่เกิดหรื ออันเป็ นเหตุให้เกิดการฝ่ าฝื นบทบัญญัติดงั กล่าวได้
ำ
(มาตรา ๓๖ ทวิ เพิ่มเติมโดย พรบ.น้าบาดาล
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม๑๐๙ ตอนที่ ๔๔ หน้า ๓๘)
มาตรา ๓๗ ผูร้ ับใบอนุญาตผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ิตามประกาศที่ออกตามมาตรา ๖ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
ำ
มาตรา ๓๘ (ยกเลิกแล้วโดย พรบ.น้าบาดาล
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา๒๕๓๕/๔๔/๓๘)
มาตรา ๓๙ ผูร้ ับใบอนุญาตผูใ้ ดหรื อลูกจ้างหรื อตัวแทนไม่ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่กาำ หนดไว้ในใบอนุญาต ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพัน
บาท
มาตรา ๔๐ ผูร้ ับใบอนุญาตผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา ๒๓ ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรื อปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรื อทั้งจำาทั้ง
ปรับ
มาตรา ๔๑ ผูร้ ับใบอนุญาตผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา ๒๔ หรื อมาตรา ๒๕ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท
มาตรา ๔๒ ผูร้ ับใบอนุญาตผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา ๒๖ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท
มาตรา ๔๓ ผูใ้ ดขัดขวางหรื อไม่อาำ นวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามควรแก่กรณี ในการปฏิบตั ิการตามมาตรา ๒๘ ต้องระวาง
โทษปรับไม่เกินสองพันบาท
มาตรา ๔๔ ผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ิตามคำาสัง่ ของพนักงานเจ้าหน้าที่ซ่ ึ งสัง่ ตามมาตรา ๒๘ หรื อมาตรา ๒๙ และไม่ได้รับการยกเว้นตามมาตรา ๓๐
วรรคสามหรื อไม่ปฏิบตั ิตามคำาสัง่ ของอธิ บดีซ่ ึ งสัง่ ตามมาตรา ๓๔ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท
มาตรา ๔๕ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัติน้ ีที่มีโทษปรับสถานเดียวให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอาำ นาจเปรี ยบเทียบได้
บทเฉพาะกาล
ำ
ำ
มาตรา ๔๖ เมื่อได้มีประกาศกำาหนดเขตท้องที่ใดให้เป็ นเขตน้าบาดาลตามพระราชบั
ญญัติน้ ี ให้ผซู้ ่ ึ งประกอบกิจการน้าบาดาลอยู
แ่ ล้วในเขต
ำ
ำ
ำ
น้าบาดาลนั้นยื่นคำาขอรับใบอนุญาตต่อพนักงานน้าบาดาลประจำาท้องที่ภายในกำาหนดหนึ่งร้อยยีส่ ิ บวันนับแต่วนั ที่ได้มีประกาศกำาหนดเขตน้าบาดาล
นั้นและให้ผนู้ ้ นั ประกอบกิจการนั้นไปพลางก่อนได้ จนกว่าผูอ้ อกใบอนุญาตจะสั่งไม่ออกใบอนุญาตให้ตามคำาขอ ในกรณี น้ ีให้นาำ มาตรา ๒๗ มาใช้
บังคับโดยอนุโลม
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ธานินทร์ กรัยวิเชียร นายกรัฐมนตรี
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๔ ตอนที่ ๖๙ ฉบับพิเศษ หน้า ๘ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๒๐)

อัตราค่าธรรมเนียม
(๑) คำาขอ ฉบับละ ๑๐ บาท
ำ
(๒) ใบอนุญาตเจาะน้าบาดาล
ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท
(๓) ใบอนุญาตใช้นาบาดาล
้ำ
ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท
ำ อบาดาล ฉบับละ ๒,๐๐๐ บาท
(๔) ใบอนุญาตระบายน้าลงบ่
(๕) ใบแทนใบอนุญาต ฉบับละกึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
(๖) การต่ออายุใบอนุญาต ครั้งละเท่ากับค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
(๗) การโอนใบอนุญาตครั้งละเท่ากับค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ำ
(อัตราค่าธรรมเนียมแก้ไขโดย พรบ.น้าบาดาล
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม๑๐๙ ตอนที่
๔๔ หน้า ๓๘)
ำ
หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากในปัจจุบนั นี้มีการเจาะน้าบาดาลและการใช้
นาบาดาลกั
้ำ
นอย่าง
ำ
กว้างขวางและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต แต่ยงั ไม่มีการควบคุมให้เป็ นไปโดยถูกต้องตามหลักวิชาการ จนปรากฏว่าแหล่งน้าบาดาลบาง
แห่งเกิดขาดแคลนหรื อเสี ยหาย ซึ่งถ้าปล่อยให้มีสภาพเช่นนี้อยูต่ ่อไป อาจเกิดความเสี ยหายต่อทรัพยากรของชาติ หรื อทำาให้ส่ิ งแวดล้อมเป็ นพิษหรื อ
เป็ นอันตรายแก่ทรัพย์สินหรื อสุ ขภาพของประชาชน สมควรมีมาตรการป้ อกันอันเหมาะสม เพื่อประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน จึงจำาเป็ น
ต้องตราพระราชบัญญัติน้ ีข้ ึน

พระราชบัญญัตินำ้ าบาดาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม๑๐๙ ตอนที่ ๔๔ หน้า ๓๘ วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๓๕)
หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ในปั จจุบนั ได้มีการเจาะและใช้นาบาดาลมากขึ
้ำ
้ นเป็ นเหตุให้เกิดปั ญหา
ำ
ำ
วิกฤตการณ์นาบาดาลและปั
้
ญหาแผ่นดินทรุ ดโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในกรุ งเทพมหานคร สมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัตินาบาดาล
้
พ.ศ. ๒๕๒๐
ำ
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถป้ องกันและแก้ไขปั ญหาดังกล่าวได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เช่น การกำาหนดเขตห้ามสู บน้าบาดาล การกำาหนดอัตราค่า
ำ
ใช้นาบาดาลให้
้ำ
ใกล้เคียงกับค่าน้าประปาเพื
่อให้ประชาชนลดการใช้นาบาดาลหรื
้ำ
อเลิกใช้นาบาดาลเมื
้ำ
่อมีการให้บริ การประปาแล้ว ปรับปรุ งบท
กำาหนดโทษและปรับปรุ งอัตราค่าธรรมเนียมให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบนั รวมตลอดทั้งเพิ่มอำานาจให้พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถปฏิบตั ิงานได้
ำ
ำ
อย่างกว้างขวางยิง่ ขึ้น นอกจากนี้เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มให้ช่างเจาะน้าบาดาลมี
ความรู้ ความสามารถในการเจาะน้าบาดาล
สมควรกำาหนดให้กรม
ำ
ำ
ทรัพยากรธรณีจดั ให้มีบริ การฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาผูป้ ฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการเจาะน้าบาดาลทั
ง
้ งของรัฐและเอกชนและจดทะเบียนช่างเจาะน้าบาดาลจึ
จำาเป็ นต้องตราพระราชบัญญัติน้ ี

