กฎกระทรวง
ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2540)
ออกตามความในพระราชบัญญัตนิ า้ บาดาล
พ.ศ. 2520
____________________

อาศัยอานาจตามความในมาตรา 7 (1) และ (2) แห่งพระราชบัญญัติน้ าบาดาล พ.ศ. 2520
ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติน้ าบาดาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติ
น้ าบาดาล พ.ศ. 2520 รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงอุตสาหกรรม โดยคาแนะนาของคณะกรรมการน้ าบาดาล
ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้ อ 1 ให้ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
น้ าบาดาล พ.ศ. 2520
ข้ อ 2 ภายใต้บงั คับข้อ 7 ในเขตท้องที่กรุ งเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดนครปฐม ให้กาหนด
อัตราค่าใช้น้ าบาดาล ดังนี้
(1) ตั้งแต่วนั ที่ 1 สิ งหาคม พ.ศ. 2543 ถึ งวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2543 อัตราลูกบาศก์
เมตรละสี่ บาท
(2) ตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2543 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2543 อัตราลูกบาศก์
เมตรละ สี่ บาทห้าสิ บสตางค์
(3) ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2544 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2544 อัตราลูกบาศก์เมตร
ละห้าบาท
(4) ตั้ง แต่ วนั ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2544 ถึ ง วัน ที่ 30 มิ ถุ นายน พ.ศ. 2544 อัตรา
ลูกบาศก์เมตรละห้าบาทห้าสิ บสตางค์
(5) ตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2544 อัตราลูกบาศก์
เมตรละหกบาท
(6) ตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2544 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2544 อัตราลูกบาศก์
เมตรละหกบาทห้าสิ บสตางค์
ความในข้อ 2 ถูกยกเลิกโดยข้อ 1 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ าบาดาล พ.ศ.2520 และให้
ใช้ความใหม่แทน ซึ่ งได้ลงพิมพ์ไว้แล้ว

(7) ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2545 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2545 อัตราลูกบาศก์
เมตรละเจ็ดบาท
(8) ตั้ง แต่ วนั ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2545 ถึ ง วัน ที่ 30 มิ ถุ นายน พ.ศ. 2545 อัตรา
ลูกบาศก์เมตรละเจ็ดบาทห้าสิ บสตางค์
(9) ตั้ง แต่ วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2545 ถึ งวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2545 อัตรา
ลูกบาศก์เมตรละเจ็ดบาทเจ็ดสิ บห้าสตางค์
(10) ตั้ง แต่ ว นั ที่ 1 ตุ ล าคม พ.ศ. 2545 ถึ งวันที่ 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2545 อัตรา
ลูกบาศก์เมตรละแปดบาท
(11) ตั้ง แต่ วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2546 ถึ งวันที่ 31 มี น าคม พ.ศ. 2546 อัตรา
ลูกบาศก์เมตรละแปดบาทยีส่ ิ บห้าสตางค์
(12) ตั้งแต่วนั ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2546 เป็ นต้นไป อัตราลู กบาศก์เมตรละแปดบาท
ห้าสิ บสตางค์
ในเขตท้องที่จงั หวัดอื่ นนอกจากวรรคหนึ่ ง ให้กาหนดอัตราค่าใช้น้ าบาดาลลูกบาศก์
เมตรละสามบาทห้าสิ บสตางค์
ข้ อ 3 การคานวณค่าใช้น้ าบาดาลให้คานวณตามปริ มาณน้ าบาดาลที่ใช้ ดังนี้
(1) ในกรณี ที่ผูร้ ับ ใบอนุ ญาตใช้น้ า บาดาลติดตั้ง เครื่ องวัดปริ ม าณน้ า ให้ชาระค่า ใช้
น้ าบาดาลตามปริ มาณน้ าบาดาลที่วดั ได้จากเครื่ องวัดปริ มาณน้ านั้น
(2) ในกรณี ที่ไม่อาจคานวณปริ มาณน้ าบาดาลได้จากเครื่ องวัดปริ มาณน้ า เพราะผูร้ ั บ
ใบอนุ ญาตใช้น้ าบาดาลไม่ได้ติดตั้งเครื่ องวัดปริ มาณน้ าหรื อด้วยเหตุอื่นใด ให้ชาระค่าใช้น้ าบาดาลตาม
ปริ ม าณน้ าบาดาลสู งสุ ดที่ ก าหนดไว้ในใบอนุ ญาตใช้น้ าบาดาล โดยคานวณตามวันที่ ไม่ อาจคานวณ
ปริ มาณน้ าบาดาลได้ แต่ในกรณี ที่พนักงานเจ้าหน้าที่พบว่าผูร้ ับใบอนุ ญาตใช้น้ าบาดาลได้ใช้น้ าบาดาลสู งกว่า
ปริ มาณน้ าบาดาลสู งสุ ดที่ กาหนดไว้ในใบอนุ ญาตใช้น้ าบาดาล ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ มีอานาจประเมิ น
ปริ มาณน้ าบาดาลเพิ่มขึ้น เพื่อใช้คานวณค่าใช้น้ าบาดาลได้ และผูร้ ับใบอนุ ญาตใช้น้ าบาดาลต้องชาระค่า
ใช้น้ าบาดาลตามปริ มาณน้ าบาดาลที่พนักงานเจ้าหน้าที่ประเมินจนกว่าจะได้ติดตั้งเครื่ องวัดปริ มาณน้ า
หรื อพนักงานเจ้าหน้าที่จะกาหนดเป็ นอย่างอื่น
ในกรณี ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ประเมินปริ มาณน้ าบาดาลตาม (2) ย้อนหลังไปก่อนเวลา
ชาระค่าใช้น้ าบาดาลตามข้อ 6 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ผไู ้ ด้รับใบอนุ ญาตใช้น้ าบาดาลชาระค่าใช้
น้ าบาดาลส่ วนที่เพิ่มขึ้นสาหรับงวดก่อน ตามจานวนและภายในระยะเวลาที่กาหนด
ข้ อ 4 ในท้องที่ที่ไม่มีน้ าประปาใช้ ให้ผรู ้ ับใบอนุ ญาตใช้น้ าบาดาลได้รับยกเว้นค่าใช้
น้ าบาดาล ดังต่อไปนี้
(1) การใช้น้ าบาดาลเพื่อการอุปโภคหรื อบริ โภค ทั้งนี้ ไม่รวมถึ งการใช้น้ าบาดาลของ
โรงงานอุตสาหกรรม
(2) การใช้น้ าบาดาลเพื่อการเพาะปลูก

(3) การใช้น้ าบาดาลเพื่อการเลี้ยงสัตว์ เฉพาะในส่ วนที่ไม่เกินวันละห้าสิ บลูกบาศก์เมตร
ข้ อ 5 ผูร้ ับใบอนุ ญาตใช้น้ าบาดาลในท้องที่ที่ไม่มีน้ าประปาใช้ ซึ่ งไม่ได้รับยกเว้นค่า
ใช้น้ าบาดาลตามข้อ 4 ให้ได้รับการลดหย่อนค่าใช้น้ าบาดาล ดังนี้
(1) การใช้น้ าบาดาลเพื่อการเลี้ยงสัตว์ ให้คานวณปริ มาณน้ าบาดาล เพื่อการคิดค่าใช้
น้ า บาดาลเพี ย งร้ อยละสามสิ บ ของปริ ม าณน้ า บาดาลที่ ใ ช้ หรื อปริ ม าณน้ า บาดาลสู ง สุ ด ที่ ก าหนดไว้
ในใบอนุญาตใช้น้ าบาดาล หรื อที่ประเมินได้ แล้วแต่กรณี
(2) การใช้น้ า บาดาลของโรงงานอุต สาหกรรมที่ใ ช้ว ตั ถุ ดิบ จากผลิ ต ผลการเกษตร
ตามประเภทและชนิ ดที่ รัฐมนตรี กาหนด ให้คานวณปริ มาณน้ าบาดาลเพื่อการคิ ดค่าใช้น้ าบาดาลเพียง
ร้ อยละสามสิ บของปริ มาณน้ าบาดาลที่ ใช้ หรื อของปริ มาณน้ าบาดาลสู งสุ ดที่กาหนดไว้ในใบอนุ ญาต
ใช้น้ าบาดาล หรื อที่ประเมินได้ แล้วแต่กรณี
(3) กรณี นอกจาก (1) และ (2) ให้คานวณปริ มาณน้ าบาดาลเพื่อการคิดค่าใช้น้ าบาดาล
เพี ย งร้ อยละเจ็ด สิ บ ห้า ของปริ ม าณน้ า บาดาลที่ ใ ช้ หรื อของปริ ม าณน้ า บาดาลสู ง สุ ดที่ ก าหนดไว้ใ น
ใบอนุญาตใช้น้ าบาดาล หรื อที่ประเมินได้ แล้วแต่กรณี
ข้ อ 6 ผูร้ ับใบอนุญาตใช้น้ าบาดาลต้องชาระค่าใช้น้ าบาดาลปี ละ 4 งวด ดังนี้
(1) งวดที่ 1 ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม
(2) งวดที่ 2 ตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน
(3) งวดที่ 3 ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน
(4) งวดที่ 4 ตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม
ให้ผรู ้ ับใบอนุ ญาตใช้น้ าบาดาลชาระค่าใช้น้ าบาดาลในแต่ละงวดให้ครบถ้วนต่อพนักงาน
น้ าบาดาลประจาท้องที่ภายในสามสิ บวันนับแต่วนั เริ่ มงวดถัดไป โดยจะชาระเป็ นเงินสด หรื อโดยเช็ค
ขี ด คร่ อ มสั่ ง จ่ า ยกรมทรั พ ยากรน้ า บาดาล หรื อ ช าระโดยส่ ง ทางไปรษณี ย ์โ ดยเช็ ค ขี ด คร่ อ มสั่ ง จ่ า ย
กรมทรัพยากรน้ าบาดาลก็ได้
ข้ อ 7 ในกรณี ที่ผรู ้ ั บใบอนุ ญาตใช้น้ าบาดาลมิได้ชาระค่าน้ าบาดาลตามเวลาที่กาหนดไว้
ในข้อ 6 สาหรับงวดใด ผูร้ ับใบอนุญาตใช้น้ าบาดาลดังกล่าวมีหน้าที่ตอ้ งชาระค่าใช้น้ าบาดาลสาหรับงวด
นั้นในอัตราเป็ นจานวนเท่าของอัตราค่าใช้น้ าบาดาล ตามข้อ 2 หรื อในอัตราเท่ากับอัตราสู งสุ ดของค่ า
น้ าประปาในท้องที่ หรื อในจังหวัดที่บ่อน้ าบาดาลตั้งอยู่แล้วแต่กรณี สุ ดแต่อตั ราใดจะต่ากว่า ทั้งนี้ โดย
คานวณตามปริ มาณน้ าบาดาลที่ใช้ในงวดที่คา้ งชาระหรื อมิได้ชาระภายในกาหนดเวลา ดังนี้
(1) ในอัตราหนึ่งจุดหนึ่งเท่า กรณี ชาระค่าใช้น้ าบาดาลภายในสามสิ บวัน นับแต่วนั พ้น
กาหนดเวลาที่กาหนดไว้ในข้อ 6
(2) ในอัตราหนึ่ งจุดสองเท่า กรณี ชาระค่าใช้น้ าบาดาลเกิ นกว่าสามสิ บวันแต่ไม่เกิ น
หกสิ บวัน นับแต่วนั พ้นกาหนดเวลาที่กาหนดไว้ในข้อ 6
(3) ในอัตราหนึ่ งจุ ดสามเท่า กรณี ชาระค่าใช้น้ าบาดาลเกิ นกว่าหกสิ บวันแต่ไม่เกิ น
เก้าสิ บวัน นับแต่วนั พ้นกาหนดเวลาที่กาหนดไว้ในข้อ 6

(4) ในอัต ราสองเท่ า กรณี ช าระค่ า ใช้น้ า บาดาลเกิ น กว่า เก้า สิ บ วัน นับ แต่ ว นั พ้น
กาหนดเวลาที่กาหนดไว้ในข้อ 6
ความในวรรคหนึ่ ง มิ ใ ห้ ใ ช้บ ัง คับ ส าหรั บ ค่ า ใช้น้ า บาดาลส่ ว นที่ พ นัก งานเจ้า หน้า ที่
ประเมินเพิ่มขึ้นตามข้อ 3(2) และผูร้ ับใบอนุ ญาตใช้น้ าบาดาลได้ชาระค่าใช้น้ าบาดาลส่ วนที่เพิ่มขึ้นนั้น
ภายในเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่กาหนด
ข้ อ 8 กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2540 เป็ นต้นไป
ให้ไว้ ณ วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2540
(ลงนาม) กร ทัพพะรังสี
(นายกร ทัพพะรังสี )
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงอุตสาหกรรม

ความในข้อ 7 วรรคหนึ่ ง ถูกยกเลิกโดยข้อ 2 แห่ งกฎกระทรวง ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ าบาดาล พ.ศ.
2520 และให้ใช้ความใหม่แทน ซึ่ งได้ลงพิมพ์ไว้แล้ว

ประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 114 ตอนที่ 50 ก วันที่ 26 กันยายน 2540

กฎกระทรวง
กาหนดอัตราค่ าอนุรักษ์ น้าบาดาล
และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเรียกเก็บค่ าอนุรักษ์ นา้ บาดาล
พ.ศ. 2547
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 7 (2/1) และ (2/2) แห่ งพระราชบัญญัติน้ าบาดาล พ.ศ.2520
ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติน้ าบาดาล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546 และมาตรา 8 แห่ งพระราชบัญญัติ
น้ าบาดาล พ.ศ. 2520 อันเป็ นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ ยวกับการจากัดสิ ทธิ และ
เสรี ภาพของบุ คคล ซึ่ งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 48 และมาตรา 50 ของรั ฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณา
จักรไทย บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่ งกฎหมาย รั ฐมนตรี ว่าการกระทรวง
ทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมโดยคาแนะนาของคณะกรรมการน้ าบาดาลออกกฎกระทรวงไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ภายใต้บงั คับข้อ 4 ในเขตท้องที่กรุ งเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัด
พระนครศรี อยุธยา จังหวัดสมุ ทรปราการ จังหวัดสมุ ทรสาคร และจังหวัดนครปฐม ให้กาหนดอัตรา
ค่าอนุรักษ์น้ าบาดาล ดังนี้
(1) ตั้งแต่วนั ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2547 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2547 อัตราลูกบาศก์เมตรละ
หนึ่งบาท
(2) ตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2547 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 อัตราลูกบาศก์เมตรละ
สองบาท
(3) ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2548 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2548 อัตราลูกบาศก์เมตรละ
สามบาท
(4) ตั้งแต่วนั ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2548 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2548 อัตราลูกบาศก์เมตรละสี่
บาท
(5) ตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2548 อัตราลูกบาศก์เมตรละ
ห้าบาท
(6) ตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2548 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 อัตราลูกบาศก์เมตรละ
หกบาท
(7) ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2549 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2549 อัตราลูกบาศก์เมตรละ
เจ็ดบาท

(8) ตั้งแต่วนั ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2549 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2549 อัตราลูกบาศก์เมตร
ละแปดบาท
(9) ตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 เป็ นต้นไป อัตราลูกบาศก์เมตรละแปดบาทห้าสิ บ
สตางค์
ข้อ 2 การคานวณค่าอนุรักษ์น้ าบาดาลให้คานวณตามปริ มาณน้ าบาดาลที่ใช้ ดังนี้
(1) ในกรณี ที่ ผูร้ ั บ ใบอนุ ญาตใช้น้ าบาดาลติ ดตั้งเครื่ องวัดปริ มาณน้ า ให้ชาระค่ าอนุ รัก ษ์
น้ าบาดาลตามปริ มาณน้ าบาดาลที่วดั ได้จากเครื่ องวัดปริ มาณน้ านั้น
(2) ในกรณี ไม่อาจคานวณปริ มาณน้ าบาดาลได้จากเครื่ องวัดปริ มาณน้ า เพราะผูร้ ับใบอนุญาต
ใช้น้ าบาดาลไม่ได้ติดตั้งเครื่ องวัดปริ มาณน้ าหรื อด้วยเหตุอื่นใด ให้ชาระค่าอนุ รักษ์น้ าบาดาลตามปริ มาณ
น้ า บาดาลสู ง สุ ดที่ ก าหนดไว้ใ นใบอนุ ญาตใช้น้ า บาดาลโดยค านวณตามวันที่ ไม่ อาจค านวณปริ ม าณ
น้ าบาดาลได้ แต่ในกรณี ที่พนักงานเจ้าหน้าที่พบว่าผูร้ ับใบอนุ ญาตใช้น้ าบาดาลได้ใช้น้ าบาดาลสู งกว่า
ปริ มาณน้ าบาดาลสู งสุ ดที่กาหนดไว้ในใบอนุ ญาตใช้น้ าบาดาล ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจประเมิน
ปริ มาณน้ าบาดาลเพิ่มขึ้น เพื่อใช้คานวณค่าอนุ รักษ์น้ าบาดาลได้ และผูร้ ับใบอนุ ญาตใช้น้ าบาดาลต้อง
ชาระค่าอนุรักษ์น้ าบาดาลตามปริ มาณน้ าบาดาลที่พนักงานเจ้าหน้าที่ประเมินจนกว่าจะได้ติดตั้งเครื่ องวัด
ปริ มาณน้ า หรื อพนักงานเจ้าหน้าที่จะกาหนดเป็ นอย่างอื่น
ในกรณี ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ประเมินปริ มาณน้ าบาดาลตาม (2) ย้อนหลังไปก่อนเวลาชาระค่า
อนุ รักษ์น้ าบาดาลตามข้อ 3 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ผไู ้ ด้รับใบอนุ ญาตใช้น้ าบาดาลชาระค่าอนุ รักษ์
น้ าบาดาลส่ วนที่เพิ่มขึ้นสาหรับงวดก่อน ตามจานวนและภายในระยะเวลาที่กาหนด
ข้อ 3 ผูร้ ับใบอนุญาตใช้น้ าบาดาลต้องชาระค่าอนุรักษ์น้ าบาดาลปี ละ 4 งวด ดังนี้
(1) งวดที่ 1 ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม
(2) งวดที่ 2 ตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน
(3) งวดที่ 3 ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน
(4) งวดที่ 4 ตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม
ให้ผรู ้ ับใบอนุ ญาตใช้น้ าบาดาลชาระค่าอนุ รักษ์น้ าบาดาลในแต่ละงวดให้ครบถ้วนต่อพนักงาน
น้ าบาดาลประจาท้องที่ภายในสามสิ บวันนับแต่วนั เริ่ มงวดถัดไป โดยจะชาระเป็ นเงิ นสดหรื อโดยเช็ ค
ขี ด คร่ อ มสั่ ง จ่ า ยกรมทรั พ ยากรน้ า บาดาล หรื อ ช าระโดยส่ ง ทางไปรษณี ย ์โ ดยเช็ ค ขี ด คร่ อ มสั่ ง จ่ า ย
กรมทรัพยากรน้ าบาดาลก็ได้
ข้อ 4 ในกรณี ที่ผรู ้ ับใบอนุ ญาตใช้น้ าบาดาลมิได้ชาระค่าอนุ รักษ์น้ าบาดาลภายในระยะเวลาที่
กาหนดไว้ในข้อ 3 สาหรั บงวดใด ผูร้ ั บใบอนุ ญาตใช้น้ าบาดาลดังกล่ าวมี หน้าที่ตอ้ งชาระค่าอนุ รักษ์
น้ า บาดาลส าหรั บ งวดนั้น ในอัต ราเป็ นจ านวนเท่ า ของอัต ราค่ า อนุ รั ก ษ์น้ า บาดาลตามข้อ 1 ทั้ง นี้
โดยคานวณตามปริ มาณน้ าบาดาลที่ใช้ในงวดที่คา้ งชาระหรื อมิได้ชาระภายในกาหนดเวลา ดังนี้

(1) ในอัตราหนึ่ งจุดหนึ่ งเท่า กรณี ชาระค่าอนุ รักษ์น้ าบาดาลภายในสามสิ บวัน นับแต่วนั พ้น
กาหนดเวลาที่กาหนดไว้ในข้อ 3
(2) ในอัตราหนึ่ งจุดสองเท่า กรณี ชาระค่าอนุ รักษ์น้ าบาดาลเกินกว่าสามสิ บวันแต่ไม่เกินหกสิ บ
วัน นับแต่วนั พ้นกาหนดเวลาที่กาหนดไว้ในข้อ 3
(3) ในอัตราหนึ่ งจุดสามเท่า กรณี ชาระค่าอนุ รักษ์น้ าบาดาลเกินกว่าหกสิ บวันแต่ไม่เกินเก้าสิ บ
วัน นับแต่วนั พ้นกาหนดเวลาที่กาหนดไว้ในข้อ 3
(4) ในอัตราสองเท่า กรณี ชาระค่าอนุรักษ์น้ าบาดาลเกินกว่าเก้าสิ บวัน นับแต่วนั พ้นกาหนดเวลา
ที่กาหนดไว้ในข้อ 3
ความในวรรคหนึ่ งมิให้ใช้บงั คับสาหรับค่าอนุ รักษ์น้ าบาดาลส่ วนที่พนักงานเจ้าหน้าที่ประเมิน
เพิ่มขึ้นตามข้อ 2 (2) และผูร้ ับใบอนุ ญาตใช้น้ าบาดาลได้ชาระค่าอนุ รักษ์น้ าบาดาลส่ วนที่เพิ่มขึ้นนั้น
ภายในระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่กาหนด
ข้อ 5 ผูร้ ับใบอนุ ญาตใช้น้ าบาดาลต้องชาระค่าอนุ รักษ์น้ าบาดาลพร้อมกับการชาระค่าใช้น้ าบาดาล
หรื อภายในระยะเวลาตามข้อ 3 ในกรณี ที่ได้รับยกเว้นค่าใช้น้ าบาดาล
ข้อ 6 กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2547 เป็ นต้นไป
ให้ไว้ ณ วันที่ 31 สิ งหาคม พ.ศ. 2547
(ลงชื่อ) สุ วทิ ย์ คุณกิตติ
(นายสุ วทิ ย์ คุณกิตติ)
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม

หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็ นการสมควรกาหนดอัตราค่าอนุ รักษ์
น้ าบาดาล และหลักเกณฑ์เรี ยกเก็บค่าอนุ รักษ์น้ าบาดาล จากผูร้ ับใบอนุ ญาตใช้น้ าบาดาลในเขตวิกฤตการณ์
น้ าบาดาล และโดยที่ ม าตรา 7 แห่ ง พระราชบั ญ ญัติ น้ าบาดาล พ.ศ.2520 ซึ่ งแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดย
พระราชบัญญัติน้ าบาดาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 บัญญัติให้รัฐมนตรี โดยคาแนะนาของคณะกรรมการมี
อานาจออกกฎกระทรวงกาหนดอัตราค่าอนุ รักษ์น้ าบาดาล และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเรี ยก
เก็บค่าอนุรักษ์น้ าบาดาล จึงจาเป็ นต้องออกกฎกระทรวงนี้

ประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 49 ก วันที่ 31 สิ งหาคม 2547

