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ระเบียบกรมทรัพยากรน้ําบาดาล
วาดวยการดําเนินการเกี่ยวกับคําขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต
การตออายุใบอนุญาต การโอนใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต
และการแกไขใบอนุญาตประกอบกิจการน้ําบาดาล (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๒
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติม ระเบียบกรมทรัพยากรน้ําบาดาล วาดวยการดําเนิน การ
เกี่ยวกับคําขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การตออายุใบอนุญาต การโอนใบอนุญาต การออก
ใบแทนใบอนุญาต และการแกไขใบอนุญาตประกอบกิจการน้ําบาดาล พ.ศ. ๒๕๕๐ ใหเหมาะสม
และสอดคลองกับแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
(ฉบับที่ ๒) และการมีสวนรวมของการปกครองสวนทองถิ่น ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๖ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๐ ทวิ วรรคสอง มาตรา ๒๒
มาตรา ๒๕ และมาตรา ๓๓ แหงพระราชบัญญัติน้ําบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ และที่แกไขเพิ่มเติม และ
คําแนะนําของคณะกรรมการน้ําบาดาล ตามมาตรา ๑๔ (๒) แหงพระราชบัญญัติน้ําบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐
กรมทรัพยากรน้ําบาดาล จึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกรมทรัพยากรน้ําบาดาล วาดวยการดําเนินการเกี่ยวกับ
คําขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การตออายุใบอนุญาต การโอนใบอนุญาต การออกใบแทน
ใบอนุญาต และการแกไขใบอนุญาตประกอบกิจการน้ําบาดาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๒ เปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกนิยาม คําวา “คณะอนุกรรมการ” ในขอ ๕ ของระเบียบกรมทรัพยากร
น้ําบาดาล วาดวยการดําเนินการเกี่ยวกับคําขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การตออายุใบอนุญาต
การโอนใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต และการแกไขใบอนุญาตประกอบกิจการน้ําบาดาล
พ.ศ. ๒๕๕๐ และใหใชความตอไปนี้แทน
““คณะอนุกรรมการ” หมายความวา คณะอนุกรรมการกลั่นกรองคําขอรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการน้ําบาดาลในเขตพื้นที่ และในสวนกลาง ซึ่งคณะกรรมการแตงตั้ง”
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ขอ ๔ ใหยกเลิกความในขอ ๒๑ (๑) และ (๔) แหงระเบียบกรมทรัพยากรน้ําบาดาล
วาดวยการดําเนินการเกี่ยวกับคําขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การตออายุใบอนุญาต การโอน
ใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต และการแกไขใบอนุญาตประกอบกิจการน้ําบาดาล พ.ศ. ๒๕๕๐
และใหใชความตอไปนี้แทน
“(๑) การตรวจสอบสถานที่
(๑.๑) กรณี ขอรับ ใบอนุ ญาตเจาะน้ํ าบาดาล ขนาดเส น ผ าศู น ย กลางของท อกรุบ อ
ตอนบนสุดไมเกิน กวา ๑๐๐ มิลลิเมตร และมีหลักฐานที่เชื่อถือไดวาไมมีแ หลงน้ําผิวดิน ไมตอง
ตรวจสอบสถานที่ และใหดําเนินการตามที่กําหนดในขอ ๒๑ (๔)
(๑.๒) กรณี ขอรับ ใบอนุ ญาตเจาะน้ํ าบาดาล ขนาดเส น ผ าศู น ย กลางของท อกรุบ อ
ตอนบนสุดเกินกวา ๑๐๐ มิลลิเมตร ตองตรวจสอบสถานที่ทุกคําขอ โดยแจงใหผูขอรับใบอนุญาตทราบ
และดําเนินการใหแ ลวเสร็จภายใน ๒ วันทําการ นับ แตวัน ลงทะเบียนรับคําขอ โดยตองมีขอมูล
ที่สมบูรณ เกี่ยวกับสภาพแหลงน้ําผิวดิน สภาพสถานที่ และปริมาณน้ําที่ตองการใช รวมทั้งการชําระ
คาใชน้ําบาดาล
(๑.๓) การตรวจสอบสถานที่ ใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบสภาพแหลงน้ําผิวดิน
สภาพสถานที่ และปริม าณน้ําที่ตองการใช โดยแยกตามขอเท็จจริงออกเปน ๔ สวน คือ ใชเพื่อ
อุปโภคบริโภค ใชในกระบวนการผลิต ใชเปนวัตถุดิบในการผลิต และใชเพื่อการเกษตรกรรม”
“(๔) การออกใบอนุญาตเจาะน้ําบาดาล
ใหพนักงานน้ําบาดาลประจําทองที่ พิจารณาดําเนินการออก หรือไมออกใบอนุญาต
เจาะน้ําบาดาล สําหรับบอที่มีขนาดเสนผาศูนยกลางของทอกรุบอตอนบนสุดนอยกวา ๑๐๐ มิลลิเมตร
ตามหลักเกณฑในขอ ๒๑ (๑) (๒) และ (๓) ใหเสร็จสิ้นภายใน ๒ วันทําการ นับแตวันลงทะเบียน
รับคําขอ หรือภายใน ๑ วันทําการ นับแตวันที่ตรวจสอบสถานที่แลวเสร็จ สวนคําขอรับใบอนุญาต
เจาะน้ํา บาดาลที่มี ขนาดเสน ผ าศู น ยก ลางของท อกรุ บอ ตอนบนสุดตั้ งแต ๑๐๐ มิล ลิเมตร ขึ้ น ไป
ใหดําเนินการ ดังนี้
ก. คํา ขอรั บ ใบอนุ ญาตเจาะน้ํ า บาดาลที่ มี ข นาดเส น ผ า ศู น ย ก ลางของท อ กรุ บ อ
ตอนบนสุดตั้งแต ๑๐๐ มิลลิเ มตร ถึง ๑๕๐ มิลลิเมตร ใหสงคําขอรับ ใบอนุญาต พรอมเอกสาร
หลักฐานใหสํานักทรัพยากรน้ําบาดาลเขตที่รับผิดชอบ ภายใน ๑ วันทําการ นับแตวันที่ตรวจสอบ
สถานที่แลวเสร็จ ทั้งนี้ เพื่อใหคณะอนุกรรมการในเขตพื้นที่พิจารณา กอนดําเนินการตอไป
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ข. คํา ขอรั บ ใบอนุ ญาตเจาะน้ํ า บาดาลที่ มี ข นาดเส น ผ า ศู น ย ก ลางของท อ กรุ บ อ
ตอนบนสุ ด ตั้ ง แต ๒๐๐ มิล ลิเ มตร ขึ้ น ไป ให สง คํ าขอรั บใบอนุญ าต พรอ มเอกสารหลั กฐาน
ใหกรมทรั พยากรน้ํา บาดาล ภายใน ๑ วั น ทํา การ นับ แตวัน ที่ตรวจสอบสถานที่แ ลวเสร็จ ทั้ง นี้
เพื่อใหคณะอนุกรรมการในสวนกลางพิจารณา กอนดําเนินการตอไป
เมื่อฝายเลขานุการคณะอนุกรรมการ ไดรับคําขอรับใบอนุญาตแลว ใหดําเนิน การ
จัดประชุมคณะอนุกรรมการ ภายใน ๒๐ วันทําการ
เมื่อคณะอนุกรรมการพิจารณาคําขอแลว มีมติเห็นควรอนุญาต หรือเห็นควรไมอนุญาต
ให ฝา ยเลขานุก ารคณะอนุ กรรมการสง คํา ขอพร อ มความเห็น ของคณะอนุ กรรมการ ให พนั กงาน
น้ําบาดาลประจําทองที่ดําเนินการตอไป ภายใน ๑ วันทําการ นับแตวันที่คณะอนุกรรมการประชุม
แลวเสร็จ และพนักงานน้ําบาดาลประจําทองที่ตองดําเนินการออกใบอนุญาตใหแ ลวเสร็จ หรือแจง
ไมอ นุญ าตใหเ จาะน้ํ าบาดาล ภายใน ๑ วั น ทํ าการ นั บแตวั น ที่ไ ดรั บหนังสื อแจง ผลการประชุ ม
คณะอนุกรรมการ”
ขอ ๕ ให ย กเลิ กความในข อ ๒๔ แห ง ระเบี ย บกรมทรั พ ยากรน้ํ า บาดาล วา ด ว ยการ
ดําเนินการเกี่ยวกับคําขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การตออายุใบอนุญาต การโอนใบอนุญาต
การออกใบแทนใบอนุญาต และการแกไขใบอนุญาตประกอบกิจการน้ําบาดาล พ.ศ. ๒๕๕๐ และ
ใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ ๒๔ การออกใบอนุญาตใชน้ําบาดาล
ให พ นั ก งานน้ํ า บาดาลประจํ า ท อ งที่ พิ จ ารณาดํ า เนิ น การออก หรื อ ไม อ อกใบอนุ ญ าต
ใชน้ําบาดาลที่ขอรับใบอนุญาตใชน้ําบาดาลไมเกิน กวาวัน ละ ๑๐ ลูกบาศกเมตร ตามหลักเกณฑ
ในขอ ๒๒ ใหเสร็จสิ้นภายใน ๒ วันทําการ นับแตวันลงทะเบียนรับคําขอ หรือภายใน ๑ วันทําการ
นับ แต วัน ที่ต รวจสอบสถานที่แ ลว เสร็จ สว นคํ าขอรั บใบอนุญ าตใช น้ํา บาดาลเกิน กว าวั น ละ ๑๐
ลูกบาศกเมตร ขึ้นไป ใหดําเนินการ ดังนี้
ก. คําขอรับใบอนุญาตใชน้ําบาดาลเกินกวาวันละ ๑๐ ลูกบาศกเมตร และไมเกินกวา
วัน ละ ๘๐๐ ลูกบาศกเ มตร ใหสงคําขอรับใบอนุญาต พรอมเอกสารหลักฐานใหสํานักทรัพยากร
น้ําบาดาลเขตที่รับผิดชอบ ภายใน ๑ วันทําการ นับแตวันที่ตรวจสอบสถานที่แลวเสร็จ ทั้งนี้ เพื่อให
คณะอนุกรรมการในเขตพื้นที่พิจารณา กอนดําเนินการตอไป
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ข. คําขอรับใบอนุญาตใชน้ําบาดาลเกิน กวาวัน ละ ๘๐๐ ลูกบาศกเมตร ขึ้น ไป
ใหสงคําขอรับใบอนุญาต พรอมเอกสารหลักฐานใหกรมทรัพยากรน้ําบาดาล ภายใน ๑ วันทําการ
นั บ แต วั น ที่ ต รวจสอบสถานที่ แ ล ว เสร็ จ ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให ค ณะอนุ ก รรมการในส ว นกลางพิ จ ารณา
กอนดําเนินการตอไป
เมื่อฝายเลขานุการคณะอนุกรรมการ ไดรับคําขอรับใบอนุญาตแลว ใหดําเนิน การ
จัดประชุมคณะอนุกรรมการ ภายใน ๒๐ วันทําการ
เมื่อคณะอนุกรรมการพิจารณาคําขอแลว มีมติเห็นควรอนุญาต หรือเห็นควรไมอนุญาต
ให ฝา ยเลขานุก ารคณะอนุ กรรมการ สง คํา ขอพรอ มความเห็ น ของคณะอนุ กรรมการให พนั กงาน
น้ําบาดาลประจําทองที่ดําเนินการตอไป ภายใน ๑ วันทําการ นับแตวันที่คณะอนุกรรมการประชุม
แลว เสร็จ และพนั กงานน้ํ าบาดาลประจํา ทอ งที่ ตองดํา เนิ น การออกใบอนุญ าตให แ ล วเสร็จ หรื อ
แจงไมอนุญาตใหใ ชน้ําบาดาล ภายใน ๑ วัน ทําการ นับ แตวัน ที่ไดรับหนังสือ แจงผลการประชุม
คณะอนุกรรมการ”
ขอ ๖ ให ย กเลิ ก ความในข อ ๓๔ แหง ระเบี ย บกรมทรั พ ยากรน้ํ า บาดาล ว า ด ว ยการ
ดําเนินการเกี่ยวกับคําขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การตออายุใบอนุญาต การโอนใบอนุญาต
การออกใบแทนใบอนุญาต และการแกไขใบอนุญาตประกอบกิจการน้ําบาดาล พ.ศ. ๒๕๕๐ และ
ใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ ๓๔ การตรวจสอบหรือไมตรวจสอบสถานที่ ใหพิจารณาดําเนินการตามความเหมาะสม
หากตรวจสอบสถานที่ตองดําเนินการใหแลวเสร็จ ภายใน ๑ วันทําการ นับแตวันลงทะเบียนรับคําขอ”
ขอ ๗ ให ย กเลิ ก ความในข อ ๓๕ วรรคหนึ่ ง แห ง ระเบี ย บกรมทรั พ ยากรน้ํ า บาดาล
วาดวยการดําเนินการเกี่ยวกับคําขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การตออายุใบอนุญาต การโอน
ใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต และการแกไขใบอนุญาตประกอบกิจการน้ําบาดาล พ.ศ. ๒๕๕๐
และใหใชความตอไปนี้แทน
“ข อ ๓๕ การอนุ ญ าตให ต อ อายุ ใ บอนุ ญ าต ต อ งพิ จ ารณาให เ ป น ไปตามหลั ก เกณฑ
ตามขอ ๑๒ (๒) ขอ ๑๔ (๒) ขอ ๒๑ (๒) และขอ ๒๒ (๒) โดยใหพิมพ หรือประทับขอความ
ดวยอักษรสีดํา หรือสีน้ําเงินตามแบบทายระเบียบนี้ ไวทายหรือดานหลังใบอนุญาต หรือใบแทน
ใบอนุ ญ าต และให พ นั ก งานน้ํ า บาดาลประจํ า ท อ งที่ ผู อ นุ ญ าตลงลายมื อ ชื่ อ ผู อ อกใบอนุ ญ าต
พรอมประทับตราชื่อกรมทรัพยากรน้ําบาดาล ไวเปนสําคัญ”

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๕ ง

หนา ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ มกราคม ๒๕๕๒

ขอ ๘ ใหยกเลิกความในขอ ๕๐ (๒) แหงระเบียบกรมทรัพยากรน้ําบาดาล วาดวยการ
ดําเนินการเกี่ยวกับคําขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การตออายุใบอนุญาต การโอนใบอนุญาต
การออกใบแทนใบอนุญาต และการแกไขใบอนุญาตประกอบกิจการน้ําบาดาล พ.ศ. ๒๕๕๐ และ
ใหใชความตอไปนี้แทน
“(๒) นอกเขตวิกฤตการณน้ําบาดาล
(๒.๑) ใหพนักงานน้ําบาดาลประจําทองที่ พิจารณาดําเนินการอนุญาตหรือไมอนุญาต
ใหแกไขใบอนุญาตเจาะน้ําบาดาลสําหรับบอที่มีขนาดเสนผาศูนยกลางของทอกรุบอตอนบนสุดนอยกวา
๑๐๐ มิ ล ลิ เ มตร ส ว นคํ า ขอแก ไ ขใบอนุ ญ าตเจาะน้ํ า บาดาลที่ ข อแก ไ ขขนาดบ อ ให มี ข นาด
เสนผาศูนยกลางของทอกรุบอตอนบนสุด ตั้งแต ๑๐๐ มิลลิเมตร ขึ้นไป ใหดําเนินการ ดังนี้
ก. คํ า ขอแก ไ ขใบอนุ ญ าตเจาะน้ํ า บาดาลที่ ข อแก ไ ขขนาดบ อ ให มี ข นาด
เสนผาศูนยกลางของทอกรุบอตอนบนสุด ตั้งแต ๑๐๐ มิลลิเมตร ถึง ๑๕๐ มิลลิเมตร ใหสงคําขอ
แกไขใบอนุญาตเจาะน้ําบาดาลพรอมเอกสารหลักฐาน ใหสํานักทรัพยากรน้ําบาดาลเขตที่รับผิดชอบ
ภายใน ๑ วันทําการ นับแตวันลงทะเบียนรับคําขอ ทั้งนี้ เพื่อใหคณะอนุกรรมการในเขตพื้นที่พิจารณา
กอนดําเนินการตอไป
ข. คํ า ขอแก ไ ขใบอนุ ญ าตเจาะน้ํ า บาดาลที่ ข อแก ไ ขขนาดบ อ ให มี ข นาด
เสนผาศูนยกลางของทอกรุบอตอนบนสุด ตั้งแต ๒๐๐ มิลลิเมตร ขึ้นไป ใหสงคําขอแกไขใบอนุญาต
เจาะน้ํา บาดาลพรอมเอกสารหลัก ฐาน ใหกรมทรั พยากรน้ํ าบาดาล ภายใน ๑ วัน ทําการ นับแต
วันลงทะเบียนรับคําขอ ทั้งนี้ เพื่อใหคณะอนุกรรมการในสวนกลางพิจารณา กอนดําเนินการตอไป
เมื่อฝายเลขานุการคณะอนุกรรมการ ไดรับคําขอแกไขใบอนุญาตแลว ใหดําเนินการ
จัดประชุมคณะอนุกรรมการ ภายใน ๒๐ วันทําการ
เมื่อคณะอนุกรรมการพิจารณาคําขอแลว มีมติเห็นควรอนุญาต หรือเห็นควรไมอนุญาต
ใหฝายเลขานุการคณะอนุกรรมการ สงคํา ขอพรอมความเห็น ของคณะอนุก รรมการ ใหพนักงาน
น้ําบาดาลประจําทองที่ดําเนินการตอไป ภายใน ๑ วันทําการ นับแตวันที่คณะอนุกรรมการประชุม
แลวเสร็จ และพนักงานน้ําบาดาลประจําทองที่ตองดําเนินการแกไขใบอนุญาต หรือแจงไมอนุญาตให
แลวเสร็จ ภายใน ๑ วันทําการ นับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงผลการประชุมคณะอนุกรรมการ
(๒.๒) ใหพนักงานน้ําบาดาลประจําทองที่ พิจารณาดําเนินการอนุญาตหรือไมอนุญาต
ใหแกไขใบอนุญาตใชน้ําบาดาลที่ขอแกไขปริมาณการใชน้ําบาดาลในใบอนุญาตรวมแลวไมเกินกวา
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วันละ ๑๐ ลูกบาศกเมตร สวนคําขอแกไขใบอนุญาตใชน้ําบาดาล ที่ขอแกไขปริมาณการใชน้ําบาดาล
ใหมีจํานวนเกินกวาวันละ ๑๐ ลูกบาศกเมตร ขึ้นไป หรือที่ขอแกไขปริมาณการใชน้ําบาดาล จากเดิม
ที่มากกวาวันละ ๑๐ ลูกบาศกเมตร ใหมีจํานวนนอยกวาวันละ ๑๐ ลูกบาศกเมตร ใหดําเนินการ ดังนี้
ก. คําขอแกไขใบอนุญาตใชน้ําบาดาลใหมีจํานวนเกินกวาวันละ ๑๐ ลูกบาศกเมตร
แต ไ ม เ กิ น กว า วั น ละ ๘๐๐ ลู ก บาศก เ มตร หรื อ ที่ ข อแก ไ ขปริ ม าณการใช น้ํ า บาดาล จากเดิ ม
ที่มากกวาวันละ ๑๐ ลูกบาศกเมตร แตไมเกินกวาวันละ ๘๐๐ ลูกบาศกเมตร ใหมีจํานวนนอยกวา
วันละ ๑๐ ลูกบาศกเมตร ใหดําเนินการใหสงคําขอแกไขใบอนุญาต พรอมเอกสารหลักฐานใหสํานัก
ทรัพ ยากรน้ํ าบาดาลเขตที่รับ ผิด ชอบ ภายใน ๑ วัน ทําการ นับแตวั น ลงทะเบี ยนรั บคํ าขอ ทั้ง นี้
เพื่อใหคณะอนุกรรมการในเขตพื้นที่พิจารณา กอนดําเนินการตอไป
ข. คําขอแกไขใบอนุญาตใชน้ําบาดาลใหมีจํานวนเกินกวาวันละ ๘๐๐ ลูกบาศกเมตร
ขึ้นไป หรือที่ขอแกไขปริมาณการใชน้ําบาดาล จากเดิมที่มากกวาวันละ ๘๐๐ ลูกบาศกเมตร ใหมีจํานวน
นอยกวาวันละ ๘๐๐ ลูกบาศกเมตร ใหสงคําขอแกไขใบอนุญาต พรอมเอกสารหลักฐานใหกรมทรัพยากร
น้ําบาดาล ภายใน ๑ วันทําการ นับแตวันลงทะเบียนรับคําขอ ทั้งนี้ เพื่อใหคณะอนุกรรมการในสวนกลาง
พิจารณา กอนดําเนินการตอไป”
เมื่ อ ฝ า ยเลขานุ ก ารคณะอนุ ก รรมการ ได รั บ คํ า ขอแก ไ ขใบอนุ ญ าตแล ว ให ดํ า เนิ น การ
จัดประชุมคณะอนุกรรมการ ภายใน ๒๐ วันทําการ
เมื่ อ คณะอนุ ก รรมการพิ จ ารณาคํ า ขอแล ว มี ม ติ เ ห็ น ควรอนุ ญ าต หรื อ เห็ น ควร
ไม อนุ ญาต ใหฝ ายเลขานุก ารคณะอนุ กรรมการ ส งคํ าขอพรอ มความเห็ น ของคณะอนุก รรมการ
ใหพนักงานน้ําบาดาลประจําทองที่ดําเนินการตอไป ภายใน ๑ วันทําการ นับแตวันที่คณะอนุกรรมการ
ประชุมแลวเสร็จ และพนักงานน้ําบาดาลประจําทองที่ตองดําเนินการแกไขใบอนุญาต หรือแจงไมอนุญาต
ใหแลวเสร็จ ภายใน ๑ วันทําการ นับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงผลการประชุมคณะอนุกรรมการ
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒
สมคิด บัวเพ็ง
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาล

