บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างพระราชบัญญัติน้าบาดาล (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....

----------หลักการ
แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติน้าบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ ดังต่อไปนี
(๑) ก้าหนดบทนิยามค้าว่า “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” และ “ข้อบัญญัติท้องถิ่น” (แก้ไข
เพิ่มเติมมาตรา ๓)
(๒) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ้า นาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อเก็บค่าใช้น้า บาดาล
ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ไม่ต่้ากว่าอัตราที่ก้า หนดในกฎกระทรวง และหักค่าใช้น้า บาดาลไม่เกิน
ร้อยละห้าสิบส่งเข้ากองทุนพัฒนาน้าบาดาล (เพิ่มมาตรา ๗/๑ และแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๗ จัตวา (๒))
(๓) ให้ มีผู้ แทนผู้ บ ริ ห ารองค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น จ้า นวน ๒ คน ร่ว มเป็นกรรมการใน
คณะกรรมการบริ ห ารกองทุน พัฒ นาน้ า บาดาล โดยผู้ บริห ารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นเลื อกกันเองตาม
หลักเกณฑ์วิธีการที่อธิบดีก้าหนด (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๗ ฉ)
(๔) ให้ ห น่ ว ยราชการและองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ทุ ก ประเภทได้ รั บ การยกเว้ น
ค่าธรรมเนียมต่างๆ เกี่ยวกับการประกอบกิจการน้าบาดาล (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๘)
(๕) ก้าหนดให้เงินค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัตินี ตกเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (เพิ่มมาตรา ๒๗/๑)
เหตุผล
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติน้า บาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ เพื่อให้สอดคล้อง
กับแผนการกระจายอ้า นาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการก้าหนดขันตอนการกระจาย
อ้านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติก้าหนดแผนและขันตอนการกระจายอ้านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ก้าหนดให้มีการแก้ไขกฎหมายว่าด้วยน้าบาดาล เพื่อให้มีผลให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ้า นาจหน้าที่เกี่ยวกับกิจการน้าบาดาล และให้ค่าใช้น้าบาดาล และค่าธรรมเนียมต่างๆ
ตกเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงจ้าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี

ร่าง
พระราชบัญญัติ
น้าบาดาล (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
----------------..............................................
...............................................
...............................................
............................................................................................................................. ......................
......................................
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยน้าบาดาล
............................................................................................................................. ......................
.....................................
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินีเรียกว่า “พระราชบัญญัติน้าบาดาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินีให้ใช้บังคับตังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ เพิ่มบทนิ ย ามค้า ว่า “องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น ” และ “ข้อบัญญัติท้องถิ่ น ”
ระหว่างบทนิยามค้า ว่า “คณะกรรมการ” และค้าว่า “พนักงานน้าบาดาลประจ้า ท้องที่” ในมาตรา ๓ แห่ง
พระราชบัญญัติน้าบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐
“องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ” หมายความว่ า เทศบาล องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต้ า บล
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั ง ทังนี ไม่หมายความรวมถึง
องค์การบริหารส่วนจังหวัด”
“ข้อบั ญญัติท้องถิ่น ” หมายถึง เทศบัญญัติ ข้อบัญญัติองค์ก ารบริ ห ารส่ ว นต้า บล ข้อบัญ ญั ติ
กรุงเทพมหานคร ข้อบัญญัติเมืองพัทยา และข้อบัญญัติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตัง”
มาตรา ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนีเป็นมาตรา ๗/๑ แห่งพระราชบัญญัติน้าบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐
“มาตรา ๗/๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ้านาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นจัดเก็บค่าใช้น้าบาดาล
ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ภายในกรอบอัตราที่ก้าหนดในกฎกระทรวง
ให้เงินค่าใช้น้าบาดาลที่จัดเก็บได้ตกเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และน้า ส่งเข้า
กองทุนพัฒนาน้าบาดาลตามอัตราที่ก้าหนดในกฎกระทรวง แต่ไม่เกินร้อยละห้าสิบของเงินดังกล่าว”

มาตรา ๕ ให้ ย กเลิ กความใน (๒) ของวรรคสอง ของมาตรา ๗ จัตวา แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ
น้าบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ และให้ใช้ความต่อไปนีแทน
“(๒) เงินที่ได้จากการเรียกเก็บค่าใช้น้า บาดาลตามมาตรา ๗/๑ และมาตรา ๗ (๒) ที่น้าส่งเข้า
กองทุนตามอัตราที่ก้าหนดในกฎกระทรวงแต่ไม่เกินร้อยละห้าสิบของเงินดังกล่าว”
มาตรา ๖ ให้ ย กเลิ ก ความในวรรคหนึ่ ง ของมาตรา ๗ ฉ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ น้ า บาดาล
พ.ศ. ๒๕๒๐ และให้ใช้ความต่อไปนีแทน
“มาตรา ๗ ฉ ให้มีคณะกรรมการบริหาร กพน. ประกอบด้วย อธิบดีกรมทรัพยากรน้า บาดาล
เป็นประธาน ผู้แทนส้านักงบประมาณ ผู้แทนส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ผู้แทนกรมบัญชีกลาง ผู้แทนส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้แทนส้านักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม ผู้แทนกรมทรัพยากรน้า ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และผู้แทนผู้บริ หาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ้านวนสองคน เป็นกรรมการ ทังนี โดยให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเลือก
กันเองตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีก้าหนด”
มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติน้า บาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ และให้ใช้
ความต่อไปนีแทน
“มาตรา ๘ ให้ รั ฐ มนตรี ว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อมรักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี และให้มีอ้า นาจแต่งตังพนักงานเจ้าหน้าที่ ออกกฎกระทรวงก้า หนดค่าธรรมเนียมไม่เกิน
อัตราท้ายพระราชบัญญัตินี ยกเว้นค่าธรรมเนียมให้แก่กระทรวง ทบวง กรม องค์การของรัฐตามมาตรา ๔
องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น หรื อองค์การบริห ารส่ ว นจังหวัด และก้า หนดกิจการอื่นกับออกประกาศเพื่ อ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี
กฎกระทรวงและประกาศนัน เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้”
มาตรา ๘ ให้เพิ่มความต่อไปนีเป็นมาตรา ๒๗/๑ แห่งพระราชบัญญัติน้าบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐
“มาตรา ๒๗/๑ ให้ เงิน ค่าธรรมเนีย มตามพระราชบั ญญั ตินี ที่เ กิด ขึ นในเขตองค์ กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใดให้ตกเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนัน”
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
.................................................
นายกรัฐมนตรี

