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ระเบียบกรมทรัพยากรน้ําบาดาล
วาดวยการดําเนินการเกี่ยวกับคําขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต
การตออายุใบอนุญาต การโอนใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต
และการแกไขใบอนุญาตประกอบกิจการน้ําบาดาล (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๒
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติม ระเบียบกรมทรัพยากรน้ําบาดาล วาดวยการดําเนิน การ
เกี่ยวกับคําขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การตออายุใบอนุญาต การโอนใบอนุญาต การออก
ใบแทนใบอนุญาต และการแกไขใบอนุญาตประกอบกิจการน้ําบาดาล พ.ศ. ๒๕๕๐ ใหเหมาะสม
และสอดคลองกับพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
และแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒)
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๖ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๐ ทวิ วรรคสอง มาตรา ๒๒
มาตรา ๒๕ และมาตรา ๓๓ แหงพระราชบัญญัติน้ําบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ และที่แ กไขเพิ่มเติม
และคําแนะนําของคณะกรรมการน้ํ าบาดาล ตามมาตรา ๑๔ (๒) แหงพระราชบัญญั ติน้ําบาดาล
พ.ศ. ๒๕๒๐ กรมทรัพยากรน้ําบาดาลจึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกรมทรัพยากรน้ําบาดาล วาดวยการดําเนินการเกี่ยวกับ
คําขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การตออายุใบอนุญาต การโอนใบอนุญาต การออกใบแทน
ใบอนุญาต และการแกไขใบอนุญาตประกอบกิจการน้ําบาดาล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับนับแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกนิยาม คําวา “คณะอนุกรรมการ” ในขอ ๕ ของระเบียบกรมทรัพยากร
น้ําบาดาล วาดวยการดําเนินการเกี่ยวกับคําขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การตออายุใบอนุญาต
การโอนใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต และการแกไขใบอนุญาตประกอบกิจการน้ําบาดาล
พ.ศ. ๒๕๕๐ แกไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ และใหใชความตอไปนี้แทน
““คณะอนุกรรมการ” หมายความวา คณะอนุกรรมการกลั่นกรองคําขอรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการน้ําบาดาลในเขตน้ําบาดาลจังหวัด และในสวนกลาง ซึ่งคณะกรรมการแตงตั้ง”
ขอ ๔ ใหยกเลิกความในขอ ๒๑ (๔) แหงระเบียบกรมทรัพยากรน้ําบาดาล วาดวยการ
ดําเนินการเกี่ยวกับคําขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การตออายุใบอนุญาต การโอนใบอนุญาต
การออกใบแทนใบอนุญาต และการแกไขใบอนุญาตประกอบกิจการน้ําบาดาล พ.ศ. ๒๕๕๐ แกไข
เพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ และใหใชความตอไปนี้แทน
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“(๔) การออกใบอนุญาตเจาะน้ําบาดาล
ให พนั กงานน้ํ าบาดาลประจํ าท องที่ พิ จารณาดํ าเนิ นการออกหรื อไม ออกใบอนุ ญาต
เจาะน้ําบาดาล ดังนี้
(๔.๑) ในเขตน้ําบาดาลจังหวัดใดที่มิไดมีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการ ใหพนักงาน
น้ําบาดาลประจําทองที่ พิจารณาดําเนินการออกหรือไมออกใบอนุญาตเจาะน้ําบาดาล สําหรับบอที่มี
ขนาดเสนผาศูนยกลางของทอกรุบอตอนบนสุดนอยกวา ๒๐๐ มิลลิเมตร ตามหลักเกณฑในขอ ๒๑
(๑) (๒) และ (๓) ใหเสร็จสิ้นภายใน ๒ วันทําการ นับแตวันลงทะเบียนรับคําขอ หรือภายใน ๑ วัน
ทําการ นับ แต วัน ที่ ตรวจสอบสถานที่แ ลวเสร็จ สว นคําขอรับ ใบอนุญาตเจาะน้ํา บาดาลที่มี ขนาด
เสน ผาศูนยกลางของทอกรุบอตอนบนสุด ตั้งแต ๒๐๐ มิลลิเมตรขึ้น ไป ใหสงคําขอรับใบอนุญาต
พรอมเอกสารหลักฐานใหกรมทรัพยากรน้ําบาดาล ภายใน ๑ วันทําการ นับแตวันที่ตรวจสอบสถานที่
แลวเสร็จ ทั้งนี้ เพื่อใหคณะอนุกรรมการในสวนกลางพิจารณา กอนดําเนินการตอไป
(๔.๒) ในเขตน้ํ า บาดาลจั ง หวั ด ใดที่ มี ก ารแต ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการ ให พ นั ก งาน
น้ําบาดาลประจําทองที่ พิจารณาดําเนินการออกหรือไมออกใบอนุญาตเจาะน้ําบาดาล สําหรับบอที่มี
ขนาดเสนผาศูนยกลางของทอกรุบอตอนบนสุดนอยกวา ๑๐๐ มิลลิเมตร ตามหลักเกณฑในขอ ๒๑
(๑) (๒) และ (๓) ใหเสร็จสิ้นภายใน ๒ วันทําการ นับแตวันลงทะเบียนรับคําขอ หรือภายใน ๑ วัน
ทําการ นับ แต วัน ที่ ตรวจสอบสถานที่แ ลวเสร็จ สว นคําขอรับ ใบอนุญาตเจาะน้ํา บาดาลที่มี ขนาด
เสนผาศูนยกลางของทอกรุบอตอนบนสุด ตั้งแต ๑๐๐ มิลลิเมตรขึ้นไป ใหดําเนินการ ดังนี้
ก. คําขอรับใบอนุญาตเจาะน้ําบาดาลที่มีขนาดเสนผาศูน ยกลางของทอกรุบอ
ตอนบนสุดตั้งแต ๑๐๐ มิลลิเ มตร ถึง ๑๕๐ มิลลิเมตร ใหส งคําขอรับใบอนุญ าตพรอมเอกสาร
หลักฐานใหฝายเลขานุการคณะอนุกรรมการ ภายใน ๑ วันทําการ นับแตวันที่ตรวจสอบสถานที่แลวเสร็จ
ทั้งนี้ เพื่อใหคณะอนุกรรมการในเขตน้ําบาดาลจังหวัดนั้นพิจารณา กอนดําเนินการตอไป
ข. คําขอรับใบอนุญาตเจาะน้ําบาดาลที่มีขนาดเสนผาศูน ยกลางของทอกรุบอ
ตอนบนสุ ดตั้ งแต ๒๐๐ มิล ลิเ มตรขึ้น ไป ให สง คํา ขอรับ ใบอนุ ญ าต พร อมเอกสารหลั กฐานให
กรมทรัพยากรน้ําบาดาล ภายใน ๑ วันทําการ นับแตวันที่ตรวจสอบสถานที่แลวเสร็จ ทั้งนี้ เพื่อให
คณะอนุกรรมการในสวนกลางพิจารณา กอนดําเนินการตอไป
เมื่ อ ฝ า ยเลขานุ ก ารคณะอนุ ก รรมการ ได รั บ คํ า ขอรั บ ใบอนุ ญ าตแล ว
ใหดําเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการ ภายใน ๒๐ วันทําการ
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เมื่อคณะอนุกรรมการพิจารณาคําขอแลว มีมติเห็น ควรอนุญาต หรือเห็นควร
ไมอนุญาตใหฝายเลขานุการคณะอนุกรรมการสงคําขอพรอมความเห็นของคณะอนุกรรมการ ใหพนักงาน
น้ําบาดาลประจําทองที่ดําเนินการตอไป ภายใน ๑ วันทําการ นับแตวันที่คณะอนุกรรมการประชุม
แลวเสร็จ และพนักงานน้ําบาดาลประจําทองที่ตองดําเนินการออกใบอนุญาต หรือแจงไมอนุญาตให
แลวเสร็จ ภายใน ๑ วันทําการ นับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงผลการประชุมคณะอนุกรรมการ”
ขอ ๕ ให ย กเลิ ก ความในข อ ๒๔ แห ง ระเบี ย บกรมทรั พ ยากรน้ํ า บาดาล ว า ด ว ย
การดําเนินการเกี่ยวกับคําขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การตออายุใบอนุญาต การโอนใบอนุญาต
การออกใบแทนใบอนุญาต และการแกไขใบอนุญาตประกอบกิจการน้ําบาดาล พ.ศ. ๒๕๕๐ แกไข
เพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ ๒๔ การออกใบอนุญาตใชน้ําบาดาล
ให พ นั ก งานน้ํ า บาดาลประจํ า ท องที่ พิจ ารณาดํา เนิ น การออกหรื อ ไม ออกใบอนุ ญ าตใช
น้ําบาดาล ดังนี้
(๑) ในเขตน้ําบาดาลจังหวัดใดที่มิไดมีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการ ใหพนักงานน้ําบาดาล
ประจําทองที่ พิจารณาดําเนิน การออกหรือไมออกใบอนุญาตใชน้ําบาดาลที่ขอรับใบอนุญาต ใชน้ํา
บาดาลไมเกินกวาวันละ ๘๐๐ ลูกบาศกเมตร ตามหลักเกณฑในขอ ๒๒ ใหเสร็จสิ้นภายใน ๒ วันทําการ
นับ แตวัน ลงทะเบียนรับคําขอ หรือภายใน ๑ วัน ทําการ นับ แตวัน ที่ตรวจสอบสถานที่แ ลวเสร็ จ
สว นคํา ขอรั บ ใบอนุ ญาตใช น้ํ า บาดาลเกิน กว าวั น ละ ๘๐๐ ลู กบาศก เ มตรขึ้ น ไป ให สง คํ าขอรั บ
ใบอนุญาต พรอมเอกสารหลักฐานใหกรมทรัพยากรน้ําบาดาล ภายใน ๑ วัน ทําการ นับ แตวัน ที่
ตรวจสอบสถานที่แลวเสร็จ ทั้งนี้ เพื่อใหคณะอนุกรรมการในสวนกลางพิจารณา กอนดําเนินการตอไป
(๒) ในเขตน้ํ า บาดาลจั ง หวั ดใดที่มี การแต งตั้ งคณะอนุก รรมการ ให พนั กงานน้ํ าบาดาล
ประจําทองที่ พิจารณาดําเนินการออกหรือไมออกใบอนุญาตใชน้ําบาดาล ที่ขอรับใบอนุญาตใชน้ําบาดาล
ไมเกินกวาวันละ ๑๐ ลูกบาศกเมตร ตามหลักเกณฑในขอ ๒๒ ใหเสร็จสิ้นภายใน ๒ วันทําการ
นับ แตวัน ลงทะเบียนรับคําขอ หรือภายใน ๑ วัน ทําการ นับ แตวัน ที่ตรวจสอบสถานที่แ ลวเสร็ จ
สวนคําขอรับใบอนุญาตใชน้ําบาดาล ที่ขอรับใบอนุญาตใชน้ําบาดาลเกินกวาวันละ ๑๐ ลูกบาศกเมตร
ขึ้นไป ใหดําเนินการ ดังนี้
ก. คําขอรับใบอนุญาตใชน้ําบาดาลเกินกวาวัน ละ ๑๐ ลูกบาศกเมตร แตไมเกินกวา
วันละ ๘๐๐ ลูกบาศกเมตร ใหสงคําขอรับใบอนุญาตพรอมเอกสารหลักฐานใหฝายเลขานุการคณะ
อนุกรรมการ ภายใน ๑ วันทําการ นับแตวันที่ตรวจสอบสถานที่แลวเสร็จ ทั้งนี้ เพื่อใหคณะอนุกรรมการ
ในเขตน้ําบาดาลจังหวัดนั้นพิจารณา กอนดําเนินการตอไป
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ข. คําขอรับใบอนุญาตใชน้ําบาดาลเกินกวาวันละ ๘๐๐ ลูกบาศกเมตรขึ้นไป ใหสง
คําขอรับใบอนุญาต พรอมเอกสารหลักฐานใหกรมทรัพยากรน้ําบาดาล ภายใน ๑ วันทําการ นับแต
วันที่ตรวจสอบสถานที่แลวเสร็จ ทั้งนี้ เพื่อใหคณะอนุกรรมการในสวนกลางพิจารณา กอนดําเนินการตอไป
เมื่อ ฝายเลขานุ การคณะอนุ กรรมการ ได รับคํ าขอรับ ใบอนุญ าตแลว ใหดํา เนิน การ
จัดประชุมคณะอนุกรรมการ ภายใน ๒๐ วันทําการ
เมื่อคณะอนุกรรมการพิจารณาคําขอแลว มีมติเห็นควรอนุญาต หรือเห็นควรไมอนุญาต
ใหฝายเลขานุการคณะอนุกรรมการสงคําขอพรอมความเห็นของคณะอนุกรรมการ ใหพนักงานน้ําบาดาล
ประจําทองที่ดําเนินการตอไป ภายใน ๑ วัน ทําการ นับแตวันที่คณะอนุกรรมการประชุมแลวเสร็จ
และพนักงานน้ําบาดาลประจําทองที่ตองดําเนิน การออกใบอนุญาต หรือแจงไมอนุญาตใหแลวเสร็จ
ภายใน ๑ วันทําการ นับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงผลการประชุมคณะอนุกรรมการ”
ขอ ๖ ให ยกเลิ กความในข อ ๕๐ (๒) แห งระเบีย บกรมทรั พยากรน้ํ าบาดาล วา ดว ย
การดําเนินการเกี่ยวกับคําขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การตออายุใบอนุญาต การโอนใบอนุญาต
การออกใบแทนใบอนุญาต และการแกไขใบอนุญาตประกอบกิจการน้ําบาดาล พ.ศ. ๒๕๕๐ แกไข
เพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ และใหใชความตอไปนี้แทน
“(๒) นอกเขตวิกฤตการณน้ําบาดาล
(๒.๑) ใหพนักงานน้ําบาดาลประจําทองที่ พิจารณาดําเนินการอนุญาตหรือไมอนุญาต
ใหแกไขใบอนุญาตเจาะน้ําบาดาล ดังนี้
(๒.๑.๑) ในเขตน้ํ า บาดาลจั ง หวั ด ใดที่ มิ ไ ด มี ก ารแต ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการ
ใหพนักงานน้ําบาดาลประจําทองที่ พิจารณาดําเนินการอนุญาตหรือไมอนุญาตใหแกไขใบอนุญาตเจาะ
น้ําบาดาลสําหรับบอที่มีขนาดเสนผาศูน ยกลางของทอกรุบอตอนบนสุดนอยกวา ๒๐๐ มิลลิเมตร
สวนคําขอแกไขใบอนุญาตเจาะน้ําบาดาลที่ขอแกไขขนาดบอใหมีขนาดเสนผาศูนยกลางของทอกรุบอ
ตอนบนสุด ตั้งแต ๒๐๐ มิลลิเมตรขึ้นไป ใหสงคําขอแกไขใบอนุญาตเจาะน้ําบาดาลพรอมเอกสาร
หลักฐาน ใหกรมทรัพยากรน้ําบาดาล ภายใน ๑ วัน ทําการ นับ แตวัน ลงทะเบียนรับคําขอ ทั้งนี้
เพื่อใหคณะอนุกรรมการในสวนกลางพิจารณา กอนดําเนินการตอไป
(๒.๑.๒) ในเขตน้ํ า บาดาลจั ง หวั ด ใดที่ มี ก ารแต ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการ
ใหพนักงานน้ําบาดาลประจําทองที่ พิจารณาดําเนินการอนุญาตหรือไมอนุญาตใหแ กไขใบอนุญาต
เจาะน้ําบาดาลสําหรับบอที่มีขนาดเสนผาศูนยกลางของทอกรุบอตอนบนสุดนอยกวา ๑๐๐ มิลลิเมตร
สวนคําขอแกไขใบอนุญาตเจาะน้ําบาดาลที่ขอแกไขขนาดบอใหมีขนาดเสนผาศูนยกลางของทอกรุบอ
ตอนบนสุด ตั้งแต ๑๐๐ มิลลิเมตรขึ้นไป ใหดําเนินการ ดังนี้
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ก. คํา ขอแก ไขใบอนุญ าตเจาะน้ํ าบาดาลที่ ขอแก ไขขนาดบ อให มี
ขนาดเสนผาศูนยกลางของทอกรุบอตอนบนสุด ตั้งแต ๑๐๐ มิลลิเมตร ถึง ๑๕๐ มิลลิเมตร ใหสงคําขอ
แกไขใบอนุญาตเจาะน้ําบาดาลพรอมเอกสารหลักฐาน ใหฝายเลขานุการคณะอนุกรรมการ ภายใน
๑ วันทําการ นับแตวันลงทะเบียนรับคําขอ ทั้งนี้ เพื่อใหคณะอนุกรรมการในเขตน้ําบาดาลจังหวัดนั้น
พิจารณา กอนดําเนินการตอไป
ข. คํา ขอแก ไขใบอนุญ าตเจาะน้ํ าบาดาลที่ ขอแก ไขขนาดบ อให มี
ขนาดเสนผาศูน ยกลางของทอกรุบอตอนบนสุด ตั้งแต ๒๐๐ มิลลิเมตร ขึ้นไป ใหสงคําขอแกไข
ใบอนุญาตเจาะน้ําบาดาลพรอมเอกสารหลักฐาน ใหกรมทรัพยากรน้ําบาดาล ภายใน ๑ วันทําการ
นับแตวันลงทะเบียนรับคําขอ ทั้งนี้ เพื่อใหคณะอนุกรรมการในสวนกลางพิจารณา กอนดําเนินการตอไป
เมื่อฝายเลขานุการคณะอนุกรรมการ ไดรับคําขอแกไขใบอนุญาตแลว
ใหดําเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการ ภายใน ๒๐ วันทําการ
เมื่ อ คณะอนุ ก รรมการพิ จ ารณาคํ า ขอแล ว มี ม ติ เ ห็ น ควรอนุ ญ าต
หรือเห็นควรไมอนุญาตใหฝายเลขานุการคณะอนุกรรมการ สงคําขอพรอมความเห็นของคณะอนุกรรมการ
ใหพนักงานน้ําบาดาลประจําทองที่ดําเนินการตอไป ภายใน ๑ วันทําการ นับแตวันที่คณะอนุกรรมการ
ประชุมแลวเสร็จ และพนักงานน้ําบาดาลประจําทองที่ตองดําเนินการแกไขใบอนุญาต หรือแจงไมอนุญาต
ใหแลวเสร็จ ภายใน ๑ วันทําการ นับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงผลการประชุมคณะอนุกรรมการ
(๒.๒) ใหพนักงานน้ําบาดาลประจําทองที่ พิจารณาดําเนินการอนุญาตหรือไมอนุญาต
ใหแกไขใบอนุญาตใชน้ําบาดาลตามหลักเกณฑ ดังนี้
(๒.๒.๑) ในเขตน้ํ า บาดาลจั ง หวั ด ใดที่ มิ ไ ด มี ก ารแต ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการ
ใหพนักงานน้ําบาดาลประจําทองที่ พิจารณาดําเนินการอนุญาตหรือไมอนุญาตใหแ กไขใบอนุญาต
ใชน้ําบาดาลที่ขอแกไขปริมาณการใชน้ําบาดาลในใบอนุญาตรวมแลวไมเกินกวาวันละ ๘๐๐ ลูกบาศกเมตร
สวนคําขอแกไขใบอนุญาตใชน้ําบาดาล ที่ขอแกไขปริมาณการใชน้ําบาดาล ใหมีจํานวนเกินกวาวันละ
๘๐๐ ลูกบาศกเมตร หรือที่ขอแกไขปริมาณการใชน้ําบาดาล จากเดิมที่มากกวาวันละ ๘๐๐ ลูกบาศกเมตร
ใหมีจํานวนนอยกวาวันละ ๘๐๐ ลูกบาศกเมตร ใหสงคําขอแกไขใบอนุญาต พรอมเอกสารหลักฐาน
ให กรมทรัพ ยากรน้ํ าบาดาล ภายใน ๑ วัน ทํา การ นั บ แต วัน ลงทะเบีย นรั บคํ าขอ ทั้ง นี้ เพื่อ ให
คณะอนุกรรมการในสวนกลางพิจารณา กอนดําเนินการตอไป
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(๒.๒.๒) ในเขตน้ํ า บาดาลจั ง หวั ด ใดที่ มี ก ารแต ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการ
ใหพนักงานน้ําบาดาลประจําทองที่ พิจารณาดําเนินการอนุญาตหรือไมอนุญาตใหแ กไขใบอนุญาต
ใชน้ําบาดาลที่ขอแกไขปริมาณการใชน้ําบาดาลในใบอนุญาตรวมแลวไมเกินกวาวันละ ๑๐ ลูกบาศกเมตร
สวนคําขอแกไขใบอนุญาตใชน้ําบาดาล ที่ขอแกไขปริมาณการใชนํ้าบาดาล ใหมีจํานวนเกินกวาวันละ
๑๐ ลู ก บาศก เ มตรขึ้ น ไป หรื อ ที่ ข อแก ไ ขปริ ม าณการใช น้ํ า บาดาล จากเดิ ม ที่ ม ากกว า วั น ละ
๑๐ ลูกบาศกเมตร ใหมีจํานวนนอยกวาวันละ ๑๐ ลูกบาศกเมตร ใหดําเนินการ ดังนี้
ก. คํา ขอแกไ ขใบอนุ ญาตใช น้ํา บาดาลใหมี จํ านวนเกิน กว า วัน ละ
๑๐ ลูกบาศกเมตร แตไมเกินกวาวันละ ๘๐๐ ลูกบาศกเมตร หรือที่ขอแกไขปริมาณการใชน้ําบาดาล
จากเดิมไมเกินกวา วันละ ๑๐ ลูกบาศกเมตร ใหมีจํานวนนอยกวาวันละ ๑๐ ลูกบาศกเมตร ใหสงคําขอ
แกไขใบอนุญาต พรอมเอกสารหลักฐานใหฝายเลขานุการคณะอนุกรรมการ ภายใน ๑ วันทําการ
นับ แตวัน ลงทะเบียนรับคําขอ ทั้งนี้ เพื่อ ใหคณะอนุกรรมการในเขตน้ําบาดาลจังหวัดนั้น พิจารณา
กอนดําเนินการตอไป
ข. คํา ขอแกไ ขใบอนุ ญาตใช น้ํา บาดาลใหมี จํ านวนเกิน กว า วัน ละ
๘๐๐ ลูกบาศกเมตร หรือที่ขอแกไขปริมาณการใชน้ําบาดาล จากเดิมที่เกินกวาวันละ ๘๐๐ ลูกบาศกเมตร
ใหมีจํานวนนอยกวาวันละ ๘๐๐ ลูกบาศกเมตร ใหสงคําขอแกไขใบอนุญาตใชน้ําบาดาลพรอมเอกสาร
หลักฐาน ใหกรมทรัพยากรน้ําบาดาล ภายใน ๑ วัน ทําการ นับ แตวัน ลงทะเบียนรับคําขอ ทั้งนี้
เพื่อใหคณะอนุกรรมการในสวนกลางพิจารณา กอนดําเนินการตอไป
เมื่อฝายเลขานุการคณะอนุกรรมการ ไดรับคําขอแกไขใบอนุญาตแลว
ใหดําเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการ 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 ควรไม อ นุ ญ าตให ฝ า ยเลขานุ ก ารคณะอนุ ก รรมการ ส ง คํ า ขอพร อ มความเห็ น ของ
คณะอนุกรรมการ ใหพนักงานน้ําบาดาลประจําทองที่ดําเนินการตอไป ภายใน ๑ วันทําการ นับแต
วันที่คณะอนุกรรมการประชุม แลวเสร็จ และพนักงานน้ําบาดาลประจําทองที่ตองดําเนินการแกไข
ใบอนุญาต หรือแจงไมอนุญาตใหแลวเสร็จ ภายใน ๑ วัน ทําการ นับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงผล
การประชุมคณะอนุกรรมการ
ประกาศ ณ วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
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อธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาล

