
พระราชบัญญัติ 
นํ้าบาดาล 
พ.ศ. 2520 

--------------------------------- 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2520 
เปนปที่ 32 ในรัชกาลปจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา 
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยน้ําบาดาล 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของสภาปฏิรูป

การปกครองแผนดิน ดังตอไปนี้ 
มาตรา 1  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา "พระราชบัญญัติน้ําบาดาล พ.ศ. 2520" 
มาตรา 2* พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
*[รก.2520/69/8พ./28 กรกฎาคม 2520] 
มาตรา 3  ในพระราชบัญญัตินี้ 
"น้ําบาดาล" หมายความวา น้ําใตดินที่เกิดอยูในชั้นดิน กรวด ทราย หรือหิน ซึ่งอยูลึกจากผิวดินเกิน

ความลึกที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา แตจะกําหนดความลึกนอยกวาสิบเมตรมิได 
"เจาะน้ําบาดาล" หมายความวา กระทําแกชั้นดิน กรวด ทราย หรือ หิน เพ่ือใหไดมาซึ่งน้ําบาดาล 

หรือเพ่ือระบายน้ําลงบอน้ําบาดาล 
"บอน้ําบาดาล" หมายความวา บอน้ําที่เกิดจากการเจาะน้ําบาดาล 
"เขตน้ําบาดาล" หมายความวา เขตทองที่ที่รัฐมนตรีกําหนดใหเปนเขตน้ําบาดาลโดยประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษา 
"กิจการน้ําบาดาล" หมายความวา การเจาะน้ําบาดาล การใชน้ําบาดาล หรือการระบายน้ําลงบอน้ํา

บาดาล 
"ใชน้ําบาดาล" หมายความวา นําน้ําจากบอน้ําบาดาลขึ้นมาใช 
"ระบายน้ําลงบอน้ําบาดาล" หมายความวา กระทําการใดๆ เพ่ือถายเทน้ําหรือของเหลวอื่นใดลง 

บอน้ําบาดาล 
"ผูรับใบอนุญาต" หมายความวา ผูไดรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้  ในกรณีที่นิติบุคคลเปน

ผูรับใบอนุญาต ใหหมายความรวมถึงผูซึ่งนิติบุคคลแตงตั้งใหเปนผูดําเนินกิจการดวย 
"ผูออกใบอนุญาต" หมายความวา อธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย 
"คณะกรรมการ" หมายความวา คณะกรรมการน้ําบาดาล 
"พนักงานน้ําบาดาลประจําทองที่" หมายความวา ผูซึ่งอธิบดีแตงตั้ง ใหมีอํานาจหนาที่ตามพระราช

บัญญัตินี้ 
"พนักงานเจาหนาที่" หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
"อธิบดี" หมายความวา อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี 
"รัฐมนตรี" หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
 
 



มาตรา 4  พระราชบัญญัตินี้ไมใชบังคับแกกระทรวง ทบวง กรม หรือองคการของรัฐที่มีหนาที่
เกี่ยวกับการจัดหาน้ําเพ่ืออุปโภคบริโภค   หรือเพ่ือเกษตรกรรมในสวนที่เกี่ยวกับการเจาะน้ําบาดาลและการใชน้ํา
บาดาล  แตสวนราชการหรือองคการของรัฐดังกลาวตองปฏิบัติตามประกาศที่ออกตามมาตรา 6 และปฏิบัติตาม
มาตรา 23 

มาตรา 5* การกําหนดเขตทองที่ใดใหเปนเขตน้ําบาดาลตามพระราชบัญญัตินี้ ใหรัฐมนตรีโดย 
คําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ในกรณีที่การสูบน้ําบาดาลในเขตทองที่ใดจะทําใหชั้นน้ําบาดาลเสียหาย  หรือเส่ือมสภาพ หรืออาจ
กอใหเกิดความเสียหายแกทรัพยากรของชาติ หรือทําใหส่ิงแวดลอมเปนพิษ หรือเปนอันตรายแกทรัพยสินหรือสุขภาพ
ของประชาชน หรือทําใหแผนดินทรุด ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจกําหนดเขตทองที่นั้นใหเปน
เขตหามสูบน้ําบาดาลโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

การเปล่ียนแปลงเขตน้ําบาดาลหรือเขตหามสูบน้ําบาดาล หรือการยกเลิกเขตน้ําบาดาลหรือเขตหาม
สูบน้ําบาดาลที่ไดประกาศกําหนดไว ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

*[มาตรา 5 แกไขโดย พรบ.นํ้าบาดาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 (รก.2535/44/38)] 
มาตรา 6  ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
(1) กําหนดหลักเกณฑและมาตรการในทางวิชาการสําหรับการเจาะน้ําบาดาล การเลิกเจาะน้ําบาดาล 

การใชน้ําบาดาลแบบอนุรักษ การระบายน้ําลงบอน้ําบาดาล การเลิกใชบอน้ําบาดาล การปองกันดานสาธารณสุข และ
การปองกันในเรื่องส่ิงแวดลอมเปนพิษ 

(2) กําหนดวิธีการใหความคุมครองแกคนงานและความปลอดภัยแกบุคคลภายนอก 
มาตรา 7* ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนด 
(1) อัตราคาใชน้ําบาดาลในแตละทองที่ที่มีน้ําประปาใช ไมเกินอัตราสูงสุดของคาน้ําประปาใน

ทองที่นั้น 
ในกรณีที่ทองที่ใดไมมีน้ําประปาใช อัตราคาใชน้ําบาดาลในทองที่นั้นตองไมเกินอัตราสูงสุดของ

คาน้ําประปาในจังหวัดที่ทองที่นั้นตั้งอยู และใหยกเวนคาใชน้ําบาดาลแกผูรับใบอนุญาตใชน้ําบาดาลซึ่งใชน้ําบาดาล
เพ่ือการอุปโภคหรือบริโภค  ทั้งนี้ ไมรวมถึงการใชน้ําบาดาลของโรงงานอุตสาหกรรม 

(2) หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการเรียกเก็บ ลดหยอน และยกเวนคาใชน้ําบาดาล 
(3) อัตราคาวิเคราะหตัวอยางน้ําหรือของเหลว  คาคัดสําเนาหรือถายเอกสาร  คารับรองสําเนา และ

คาตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 
*[มาตรา 7 แกไขโดย พรบ.นํ้าบาดาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 (รก.2535/44/38)] 
มาตรา 7 ทวิ* เพ่ือเปนการสงเสริมความรูความสามารถของชางเจาะน้ําบาดาล ใหกรมทรัพยากร

ธรณีจัดใหมีบริการฝกอบรมและสัมมนาวิชาการเจาะน้ําบาดาลแกชางเจาะน้ําบาดาลทั้งของรัฐและเอกชน ตลอดจนให
บริการปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกชางเจาะน้ําบาดาลดังกลาว 

*[มาตรา 7 ทวิ เพิ่มเติมโดย พรบ.นํ้าบาดาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 (รก.2535/44/38)] 
มาตรา 7 ตรี* ใหกรมทรัพยากรธรณีจัดใหมีการจดทะเบียนชางเจาะน้ําบาดาลซึ่งมีพ้ืนความรูตํ่ากวา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา และใหกรม
ทรัพยากรธรณีจัดใหมีการฝกอบรมและสัมมนาทางวิชาการเจาะน้ําบาดาลใหแกชางเจาะน้ําบาดาลดังกลาว 

*[มาตรา 7 ตรี เพิ่มเติมโดย พรบ.นํ้าบาดาล (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2535 (รก.2535/44/38)] 
มาตรา 8  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจ 

แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัตินี้ ยกเวนคาธรรมเนียม
ใหแกสวนราชการหรือองคการของรัฐตามมาตรา 4 และกําหนดกิจการอื่นกับออกประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราช
บัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 



หมวด 1 
คณะกรรมการน้ําบาดาล 

มาตรา 9* ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา "คณะกรรมการน้ําบาดาล" ประกอบดวย อธิบดีกรม
ทรัพยากรธรณีเปนประธานกรรมการอธิบดีกรมโยธาธิการ อธิบดีกรมชลประทาน อธิบดีกรมอนามัย ผูแทนกระทรวง
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม ผูวาการการประปานครหลวงหรือผูแทน ผูวาการการประปาสวนภูมิภาคหรือ
ผูแทน ประธานสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยหรือผูแทน กับผูทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งอีกไมเกินสองคน เปน
กรรมการ และผูอํานวยการกองน้ําบาดาล กรมทรัพยากรธรณี เปนกรรมการและเลขานุการ 

*[มาตรา 9 แกไขโดย พรบ.นํ้าบาดาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 (รก.2535/44/38)] 
มาตรา 10  กรรมการผูทรงคุณวุฒิอยูในตําแหนงคราวละสองป 
ในกรณีที่มีการแตงตั้งกรรมการในระหวางที่กรรมการซึ่งแตงตั้งไวแลว ยังมีวาระอยูในตําแหนง ไมวา

จะเปนการแตงตั้งเพ่ิมขึ้นหรือแตงตั้งซอม  ใหผูไดรับแตงตั้งนั้นอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งได
แตงตั้งไวแลวนั้น 

กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับแตงตั้งอีกได 
มาตรา 11  กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนถึงวาระเมื่อ 
(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) รัฐมนตรีใหออก 
(4) เปนบุคคลลมละลาย 
(5) เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ 
(6) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดย

ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
มาตรา 12  การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน

กรรมการทั้งหมด จึงเปนองคประชุม 
ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได  ใหกรรมการที่มาประชุมเลือก

กรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุมคราวนั้น 
มาตรา 13  การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก 
กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออก

เสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหน่ึงเปนเสียงชี้ขาด 
มาตรา 14  ใหคณะกรรมการมีหนาที่ดังตอไปนี้ 
(1) ใหความเห็นหรือคําแนะนําแกรัฐมนตรีในเรื่องการออกกฎกระทรวง หรือประกาศที่ตองประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษา หรือในเรื่องอื่นที่ตองปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
(2) ใหความเห็นหรือคําแนะนําแกอธิบดีเกี่ยวกับการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา 15  ในการปฏิบัติการตามหนาที่ คณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อใหทํา

กิจการหรือพิจารณาเรื่องใดๆ อันอยูในขอบเขตแหงหนาที่ของคณะกรรมการตลอดจนเชิญบุคคลใดๆ มาใหขอเท็จจริง 
คําอธิบาย คําแนะนํา หรือความเห็นได 

ใหนําความในมาตรา 12 และมาตรา 13 มาใชบังคับแกการประชุมคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 
 
 
 
 



หมวด 2 
การขอใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับ 

การประกอบกิจการน้ําบาดาล 

มาตรา 16  หามมิใหผูใดประกอบกิจการน้ําบาดาลในเขตน้ําบาดาลใดๆ  ไมวาจะเปนผูมีกรรมสิทธิ์
หรือสิทธิครอบครองที่ดินในเขตน้ําบาดาลนั้นหรือไม เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย 

การขออนุญาต  การอนุญาต  การขอใบอนุญาต  และการออกใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ 
วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

การอนุญาตหรือออกใบอนุญาต รวมท้ังการไมอนุญาตหรือไมออกใบอนุญาตจะตองกระทําใหแลว
เสร็จภายในเกาสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดครบถวนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา 17  ผูใดประสงคจะขอรับใบอนุญาตเพื่อประกอบกิจการน้ําบาดาลในเขตน้ําบาดาลใด  ใหย่ืน
คําขอตอพนักงานน้ําบาดาลประจําทองที่ในเขตน้ําบาดาลนั้น 

มาตรา 18  ประเภทของใบอนุญาต มีดังนี้ 
(1) ใบอนุญาตเจาะน้ําบาดาล 
(2) ใบอนุญาตใชน้ําบาดาล 
(3) ใบอนุญาตระบายน้ําลงบอน้ําบาดาล 
มาตรา 19  ใบอนุญาตตามมาตรา 18 ใหคุมกันถึงลูกจางหรือตัวแทนของผูรับใบอนุญาตดวย 
ใหถือวาการกระทําของลูกจางหรือตัวแทนของผูรับใบอนุญาตที่ไดรับการคุมกันตามวรรคหนึ่ง เปน

การกระทําของผูรับใบอนุญาตดวย เวนแตผูรับใบอนุญาตจะพิสูจนไดวาการกระทําดังกลาวเปนการสุดวิสัยที่ตนจะลวงรู
หรือควบคุมได ในกรณีเชนนี้ลูกจางหรือตัวแทนตองรับผิดเปนสวนตัว 

มาตรา 20* ใบอนุญาตตามมาตรา 18 ใหมีอายุตามที่ผูออกใบอนุญาตกําหนด แตไมเกินกําหนด
เวลาดังตอไปนี้ 

(1) ใบอนุญาตเจาะน้ําบาดาลใหมีอายุไมเกินหนึ่งป 
(2) ใบอนุญาตใชน้ําบาดาลใหมีอายุไมเกินสิบป 
(3) ใบอนุญาตระบายน้ําลงบอน้ําบาดาลใหมีอายุไมเกินหาป 
ถาผูรับใบอนุญาตประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต จะตองยื่นคําขอเสียกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได

ย่ืนคําขอดังกลาวแลวจะประกอบกิจการตอไปก็ได จนกวาผูออกใบอนุญาตจะส่ังไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตนั้น 
การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดใน

กฎกระทรวง 
*[มาตรา 20 แกไขโดย พรบ.นํ้าบาดาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 (รก.2535/44/38)] 
มาตรา 20 ทวิ* ผูรับใบอนุญาตอาจโอนใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ใหแกผูอ่ืนไดเมื่อไดรับ

อนุญาตเปนหนังสือจากผูออกใบอนุญาต 
การขอโอนใบอนุญาตและการอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กรมทรัพยากร

ธรณีกําหนด 
*[มาตรา 20 ทวิ เพิ่มเติมโดย พรบ.นํ้าบาดาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 (รก.2535/44/38)] 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรา 21* ในกรณีที่ผูออกใบอนุญาตไมออกใบอนุญาต  ไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต  หรือ 
ไมอนุญาตใหโอนใบอนุญาต   ผูขอรับใบอนุญาต ผูขอตออายุใบอนุญาต หรือผูขอโอนใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณเปน
หนังสือตอรัฐมนตรี  ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงการไมออกใบอนุญาต ไมอนุญาตใหตออายุ  
ใบอนุญาต หรือไมอนุญาตใหโอนใบอนุญาต 

คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด 
ในกรณีที่ผูออกใบอนุญาตไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต หรือไมอนุญาตใหโอนใบอนุญาต กอนที่

รัฐมนตรีจะมีคําวินิจฉัยอุทธรณตามวรรคสอง   รัฐมนตรีมีอํานาจสั่งอนุญาตใหประกอบกิจการไปพลางกอนไดเมื่อ    
ผูอุทธรณรองขอ 

*[มาตรา 21 แกไขโดย พรบ.นํ้าบาดาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 (รก.2535/44/38)] 

หมวด 3 
หนาที่ของผูรับใบอนุญาตเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ําบาดาล 

มาตรา 22  ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในใบอนุญาต และตองปฏิบัติตาม
ประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามมาตรา 6 

มาตรา 23  ในการเจาะน้ําบาดาล ถาพบโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุซากดึกดําบรรพ หรือแรที่มีคุณคา
ทางเศรษฐกิจหรือทางการศึกษาในดานธรณีวิทยา ผูรับใบอนุญาตหรือสวนราชการหรือองคการของรัฐตามมาตรา 4 
ตองรายงานใหพนักงานน้ําบาดาลประจําทองที่หรือกรมทรัพยากรธรณีทราบภายในเจ็ดวันนับแตวันพบ และถาเปน
โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ ใหกรมทรัพยากรธรณีแจงใหกรมศิลปากรทราบโดยดวน 

มาตรา 24  ผูรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตหรือใบแทนใบอนุญาตไวในที่เปดเผยและเห็นไดงาย 
ณ สถานที่ที่ระบุไวในใบอนุญาต 

มาตรา 25  ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหายหรือถูกทําลายในสาระสําคัญใหผูรับใบอนุญาตแจงตอ
พนักงานน้ําบาดาลประจําทองที่ และยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดทราบการสูญหาย
หรือถูกทําลายดังกลาว 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เง่ือนไขที่อธิบดีกําหนด 

มาตรา 25 ทวิ* ผูรับใบอนุญาตใชน้ําบาดาลตองชําระคาใชน้ําบาดาลตามอัตราที่กําหนดใน  
กฎกระทรวง 

*[มาตรา 21 ทวิ เพิ่มเติมโดย พรบ.นํ้าบาดาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 (รก.2535/44/38)] 
มาตรา 26  ผูรับใบอนุญาตผูใดเลิกกิจการที่ไดรับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้  ตองแจงการเลิก 

กิจการเปนหนังสือใหพนักงานน้ําบาดาลประจําทองที่ทราบภายในสิบหาวันนับแตวันเลิกกิจการ  และใหถือวาใบอนุญาต
ส้ินอายุต้ังแตวันเลิกกิจการ 

มาตรา 27  เมื่อผูรับใบอนุญาตเลิกกิจการแลว หรือไมไดรับอนุญาตใหตอใบอนุญาตตามมาตรา 20 
หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา 33 และมาตรา 35 ใหผูรับใบอนุญาตดังกลาวจัดการรื้อถอน อุด หรือกลบหลุม 
บอ หรือส่ิงกอสรางที่เกี่ยวกับกิจการน้ําบาดาลที่พนักงานเจาหนาที่พิจารณาเห็นวาจะกอใหเกิดความเสียหายตอแหลง
น้ําบาดาล  ทั้งนี้ ภายในกําหนดสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงเปนหนังสือจากพนักงานน้ําบาดาลประจําทองที่ 

ในกรณีที่มิไดมีการปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ใหพนักงานน้ําบาดาลประจําทองที่มีอํานาจจัดทํากิจการ 
ดังกลาวแทน โดยผูรับใบอนุญาตดังกลาวจะตองเสียคาใชจายเพื่อการจัดทํากิจการนั้นทั้งส้ิน 

 
 
 



หมวด 4 
พนักงานเจาหนาที่ 

มาตรา 28  พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเขาไปตรวจการเจาะน้ําบาดาล การใชน้ําบาดาล หรือการ
ระบายนํ้าลงบอน้ําบาดาล ในระหวางพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก หรือในระหวางเวลาทําการ ใหผูรับใบอนุญาตหรือ
ตัวแทนอํานวยความสะดวกตามควรแกกรณี และใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสั่งเปนหนังสือแกผูรับใบอนุญาต หรือ 
ตัวแทนใหจัดการปองกันความเสียหายอันอาจเกิดจากการเจาะน้ําบาดาล ใชน้ําบาดาล หรือการระบายนํ้าลงบอน้ํา
บาดาลนั้นได 

มาตรา 29  ในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่เห็นวา การเจาะน้ําบาดาล การใชน้ําบาดาล หรือการระบาย
น้ําลงบอน้ําบาดาลอาจกอหรือไดกอใหเกิดความเสียหายตอแหลงน้ําบาดาล ใหมีอํานาจสั่งเปนหนังสือแกผูรับใบอนุญาต 
ใหเปล่ียนแปลงแกไขหรือหยุดการเจาะน้ําบาดาล การใชน้ําบาดาล หรือการระบายน้ําลงบอบาดาล แลวแตกรณี ตามที่
เห็นวาจําเปนเพ่ือปองกันหรือระงับความเสียหายนั้นได 

มาตรา 30  ผูรับใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณคําส่ังของพนักงานเจาหนาที่ ซึ่งส่ังตามมาตรา 28 หรือ
มาตรา 29 ตอรัฐมนตรี โดยยื่นอุทธรณตอพนักงานน้ําบาดาลประจําทองที่ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ทราบคําส่ัง รัฐมนตรี
มีอํานาจสั่งใหยกอุทธรณ หรือแกไขคําส่ังของพนักงานเจาหนาที่ได 

คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด 
การอุทธรณตามวรรคหนึ่งไมเปนการทุเลาการบังคับตามคําส่ังของพนักงานเจาหนาที่ซึ่งส่ังตาม

มาตรา 28 หรือมาตรา 29 เวนแตเปนการอุทธรณคําส่ังที่เกี่ยวกับการใชน้ําบาดาล 
มาตรา 30 ทวิ* ในกรณีที่ศาลมีคําส่ังหรือคําพิพากษาตามวรรคสองของมาตรา 36 ทวิ แลว หาก

ผูกระทําความผิดไมยอมรื้อถอนส่ิงปลูกสราง อุด หรือกลบหลุม บอ ที่เกิดหรืออันเปนเหตุใหเกิดความผิดนั้นภายใน
เวลาที่ศาลกําหนด ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจกระทําการอยางใดอยางหนึ่งดังกลาว เพ่ือใหเปนไปตามคําส่ังหรือ
คําพิพากษาของศาลได โดยผูกระทําความผิดจะตองเสียคาใชจายเพื่อการกระทําการนั้นทั้งส้ิน 

*[มาตรา 30 ทวิ เพิ่มเติมโดย พรบ.นํ้าบาดาล (ฉบับที่ 2 )พ.ศ. 2535 (รก.2535/44/38)] 
มาตรา 31  ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัว

เมื่อผูซึ่งเกี่ยวของรองขอ 
บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ ใหเปนไปตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา 32  ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาที่เปนเจาพนักงานตาม

ความหมายในประมวลกฎหมายอาญา 

หมวด 5 
การแกไขใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาต 

มาตรา 33* เมื่อปรากฏในภายหลังวาไดออกใบอนุญาตใหแกผูใดโดยคลาดเคลื่อนหรือสําคัญผิดใน
ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ หรือขอเท็จจริงที่ปรากฏในใบอนุญาตไดเปล่ียนแปลงไปภายหลังที่ไดออกใบอนุญาตแลว 
ใหอธิบดีมีอํานาจแกไขใหถูกตองได แตถาการปฏิบัติการใหเปนไปตามใบอนุญาตดังกลาวอาจกอใหเกิดความเสียหาย
แกทรัพยากรของชาติ หรือทําใหส่ิงแวดลอมเปนพิษหรือเปนอันตรายแกทรัพยสิน หรือสุขภาพของประชาชน หรือทําให
แผนดินทรุดใหอธิบดีมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตนั้นเสียได 

*[มาตรา 33 แกไขโดย พรบ.นํ้าบาดาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 (รก.2535/44/38] 
มาตรา 34  เมื่อปรากฏวาการประกอบกิจการน้ําบาดาลของผูรับใบอนุญาตผูใดจะกอใหเกิดความ

เสียหายตอส่ิงแวดลอมในเขตน้ําบาดาล  อธิบดีมีอํานาจสั่งและกําหนดวิธีการใหผูรับใบอนุญาตแกไขเพื่อปองกันความ
เสียหายนั้นไดตามที่เห็นสมควร 



มาตรา 35  เมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาตผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ 
กฎกระทรวง หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้  อธิบดีมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได 

คําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต ใหแจงเปนหนังสือไปยังผูรับใบอนุญาต และใหถือวาใบอนุญาตนั้นเปนอัน
ส้ินอายุนับแตวันไดรับแจงคําส่ังการเพิกถอนนั้น 

มาตรา 36  ผูรับใบอนุญาตซึ่งถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา 33 และมาตรา 35 มีสิทธิ
อุทธรณเปนหนังสือตอรัฐมนตรี โดยย่ืนอุทธรณตอพนักงานน้ําบาดาลประจําทองที่ภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับแจง
คําส่ังการเพิกถอน รัฐมนตรีมีอํานาจสั่งใหยกอุทธรณหรือแกไขคําส่ังของอธิบดีได 

คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด 
การอุทธรณตามวรรคหนึ่งไมเปนการทุเลาการบังคับตามคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

หมวด 6 
บทกําหนดโทษ 

มาตรา 36 ทวิ* ผูใดสูบน้ําบาดาลในเขตหามสูบน้ําบาดาลที่ประกาศตามมาตรา 5 วรรคสอง หรือ
ฝาฝนมาตรา 16 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และจะริบ
เครื่องมือ เครื่องใช หรือเคร่ืองจักรกลใดๆ ที่ไดใชในการกระทําความผิดหรือไดใชเปนอุปกรณกระทําความผิดเสียก็ได 

ในกรณีความผิดตามวรรคหนึ่ง เมื่อพนักงานอัยการรองขอตอศาล ใหศาลมีอํานาจสั่งใหผูกระทํา
ความผิดรื้อถอนส่ิงปลูกสราง อุดหรือกลบหลุม บอ ที่เกิดหรืออันเปนเหตุใหเกิดการฝาฝนบทบัญญัติดังกลาวได 

*[มาตรา 36 ทวิ เพิ่มเติมโดย พรบ.นํ้าบาดาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 (รก.2535/44/38)] 
มาตรา 37  ผูรับใบอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามประกาศที่ออกตามมาตรา 6 ตองระวางโทษปรับไมเกิน

สองหมื่นบาท 
มาตรา 38* [ยกเลิกแลวโดย พรบ.นํ้าบาดาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 (รก.2535/44/38)] 
มาตรา 39  ผูรับใบอนุญาตผูใดหรือลูกจางหรือตัวแทนไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในใบอนุญาต 

ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท 
มาตรา 40  ผูรับใบอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 23 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือ

ปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
มาตรา 41  ผูรับใบอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 24 หรือ มาตรา 25 ตองระวางโทษปรับไมเกิน

หารอยบาท 
มาตรา 42  ผูรับใบอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 26 ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 
มาตรา 43  ผูใดขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ตามควรแกกรณีในการ

ปฏิบัติการตามมาตรา 28 ตองระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท 
มาตรา 44  ผูใดไมปฏิบัติตามคําส่ังของพนักงานเจาหนาที่ซึ่งส่ังตามมาตรา 28 หรือมาตรา 29 และ

ไมไดรับการยกเวนตามมาตรา 30 วรรคสาม  หรือไมปฏิบัติตามคําส่ังของอธิบดีซึ่งส่ังตามมาตรา 34 ตองระวางโทษ
ปรับไมเกินหาพันบาท 

มาตรา 45  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับสถานเดียวใหพนักงานเจาหนาที่มี
อํานาจเปรียบเทียบได 

 
 
 



บทเฉพาะกาล 

มาตรา 46  เมื่อไดมีประกาศกําหนดเขตทองที่ใดใหเปนเขตนํ้าบาดาลตามพระราชบัญญัตินี้  ใหผูซึ่ง
ประกอบกิจการน้ําบาดาลอยูแลวในเขตน้ําบาดาลนั้นยื่นคําขอรับใบอนุญาตตอพนักงานน้ําบาดาลประจําทองที่ภายใน
กําหนดหนึ่งรอยย่ีสิบวันนับแตวันที่ไดมีประกาศกําหนดเขตน้ําบาดาลนั้นและใหผูนั้นประกอบกิจการนั้นไปพลางกอนได 
จนกวาผูออกใบอนุญาตจะส่ังไมออกใบอนุญาตใหตามคําขอ ในกรณีนี้ใหนํามาตรา 27 มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
ธานินทร กรัยวิเชียร 
นายกรัฐมนตรี 

อัตราคาธรรมเนียม* 
(1) คําขอ   ฉบับละ 10 บาท 
(2) ใบอนุญาตเจาะน้ําบาดาล ฉบับละ 1,000 บาท 
(3) ใบอนุญาตใชน้ําบาดาล ฉบับละ 1,000 บาท 
(4) ใบอนุญาตระบายน้ําลงบอบาดาล ฉบับละ 2,000 บาท 
(5) ใบแทนใบอนุญาต       ฉบับละกึ่งหนึ่งของคาธรรมเนียมใบอนุญาต 
(6) การตออายุใบอนุญาต       ครั้งละเทากับคาธรรมเนียมใบอนุญาต 
(7) การโอนใบอนุญาต           ครั้งละเทากับคาธรรมเนียมใบอนุญาต 

*[อัตราคาธรรมเนียมแกไขโดย พรบ.นํ้าบาดาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 (รก.2535/44/38)] 

--------------------------------------------------------- 
หมายเหตุ:-   เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ เน่ืองจากในปจจุบันน้ีมีการเจาะน้ําบาดาลและการใชนํ้าบาดาลกันอยาง
กวางขวางและมีแนวโนมที่จะเพิ่มข้ึนอีกในอนาคต   แตยังไมมีการควบคุมใหเปนไปโดยถูกตองตามหลักวิชาการ จนปรากฏวาแหลงนํ้า
บาดาลบางแหงเกิดขาดแคลน หรือเสียหาย   ซ่ึงถาปลอยใหมีสภาพเชนน้ีอยูตอไป อาจเกิดความเสียหายตอทรัพยากรของชาติ หรือทําให
ส่ิงแวดลอมเปนพิษหรือเปนอันตรายแกทรัพยสินหรือสุขภาพของประชาชน   สมควรมีมาตรการปองกันอันเหมาะสม เพื่อประโยชนแก
ประเทศชาติและประชาชน  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติน้ีข้ึน 
[รก.2520/69/8พ./28 กรกฎาคม 2520] 

พระราชบัญญัตินํ้าบาดาล (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2535 
----------------------------------------------------------------- 
หมายเหตุ:-   เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยที่ในปจจุบันไดมีการเจาะและใชนํ้าบาดาลมากขึ้นเปนเหตุใหเกิด
ปญหาวิกฤตการณนํ้าบาดาลและปญหาแผนดินทรุดโดยเฉพาะอยางยิ่งในกรุงเทพมหานคร สมควรแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัตินํ้าบาดาล 
พ.ศ.2520 เพื่อใหเจาหนาที่ของรัฐสามารถปองกันและแกไขปญหาดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน การกําหนดเขตหามสูบนํ้าบาดาล 
การกําหนดอัตราคาใชนํ้าบาดาลใหใกลเคียงกับคาน้ําประปาเพื่อใหประชาชนลดการใชนํ้าบาดาลหรือเลิกใชนํ้าบาดาลเมื่อมีการใหบริการ
ประปาแลว ปรับปรุงบทกําหนดโทษและปรับปรุงอัตราคาธรรมเนียมใหเหมาะสมกับสภาพการณปจจุบัน   รวมตลอดทั้งเพิ่มอํานาจให
พนักงานเจาหนาที่สามารถปฏิบัติงานไดอยางกวางขวางยิ่งข้ึน   นอกจากนี้ เพื่อเปนการสงเสริมใหชางเจาะน้ําบาดาลมีความรู  
ความสามารถในการเจาะน้ําบาดาล สมควรกําหนดใหกรมทรัพยากรธรณีจัดใหมีบริการฝกอบรมเพื่อพัฒนาผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเจาะ 
นํ้าบาดาลทั้งของรัฐและเอกชนและจดทะเบียนชางเจาะน้ําบาดาลจึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติน้ี 
[รก.2535/44/38/9 เมษายน 2535] 


