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ระเบียบกรมทรัพยากรน้ําบาดาล
ว่าด้วยการกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการขอโอนใบอนุญาต
และการขอใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการน้ําบาดาล
พ.ศ. ๒๕๕๖
เพื่อให้การดําเนินการเกี่ยวกับการขอโอนใบอนุญาตและการขอใบแทนใบอนุญาตประกอบ
กิจการน้ําบาดาลของพนักงานน้ําบาดาลประจําท้องที่เขตน้ําบาดาลจังหวัดทุกจังหวัดเป็นไปด้วยความถูกต้อง
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๒๐ ทวิ วรรคสอง และมาตรา ๒๕ วรรคสอง
แห่งพระราชบัญญัติน้ําบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติน้ําบาดาล (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๓๕ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาลโดยคําแนะนําของคณะกรรมการน้ําบาดาลจึงวางระเบียบไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมทรัพยากรน้ําบาดาล ว่าด้วยการกําหนดหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการขอโอนใบอนุญาตและการขอใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการน้ําบาดาล
พ.ศ. ๒๕๕๖”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือแนวทางปฏิบัติอื่นใดในส่วนที่กําหนดไว้แล้ว
ในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ให้อธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาลรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอํานาจวินิจฉัยสั่งการ
เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
หมวด ๑
ว่าด้วยการดําเนินการเกี่ยวกับการขอโอนใบอนุญาตประกอบกิจการน้ําบาดาล
ข้อ ๕ ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดประสงค์จะขอโอนใบอนุญาต ให้ยื่นคําขอพร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน
ตามแบบที่กําหนดท้ายระเบียบนี้ ต่อพนักงานน้ําบาดาลประจําท้องที่ในเขตน้ําบาดาลจังหวัดนั้น
ข้อ ๖ ให้ผู้ยื่นคําขอชําระค่าธรรมเนียมคําขอ ตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง ที่ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติน้ําบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ พร้อมกับการยื่นคําขอ
ข้อ ๗ ผู้รับใบอนุญาตที่ขอโอนใบอนุญาต จะต้องไม่มีหนี้ค่าใช้น้ําบาดาลหรือ ค่าอนุรักษ์
น้ําบาดาลค้างชําระ หากปรากฏว่า ผู้ขอโอนใบอนุญาต ยังไม่ได้ชําระค่าใช้น้ําบาดาลหรือค่าอนุรักษ์
น้ําบาดาลที่ค้างชําระดังกล่าว ให้พนักงานน้ําบาดาลประจําท้องที่ดําเนินการเรียกชําระให้เสร็จสิ้นเสียก่อน
กรณีที่ผู้รับใบอนุญาตที่ขอโอนใบอนุญาต ไม่ชําระค่าใช้น้ําบาดาลหรือค่าอนุรักษ์น้ําบาดาล
ที่ค้างชําระตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ออกใบอนุญาตถือเป็นสาเหตุการไม่อนุญาตให้โอนใบอนุญาตก็ได้
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กรณีที่มีการขอโอนใบอนุญาตในระหว่างที่ยังไม่ถึงงวดที่ต้องชําระค่าใช้น้ําบาดาลหรือค่าอนุรักษ์
น้ําบาดาล ให้ถือว่ามีหนี้ค้างชําระจนถึงวันยื่นคําขอโอนใบอนุญาต
ข้อ ๘ เมื่อรับคําขอโอนใบอนุญาตแล้ว ให้พนักงานน้ําบาดาลประจําท้องที่พิจารณาคําขอ
และเสนอคําขอนั้นให้ผู้ออกใบอนุญาตพิจารณาภายใน ๑ วันทําการ
การนับระยะเวลาดังกล่าวไม่รวมระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่คืนคําขอ เพื่อให้ผู้ยื่นคําขอไปดําเนินการ
ให้ถูกต้องสมบูรณ์ก่อน หรือผู้รับใบอนุญาตยังมิได้ปฏิบัติตามข้อ ๖ และข้อ ๗
ข้อ ๙ การอนุญาตให้โอนใบอนุญาต ให้พิมพ์ หรือประทับข้อความด้วยหมึกสีแดงในด้านหน้า
หรือด้านหลังใบอนุญาต โดยมีข้อความตามแบบท้ายระเบียบนี้ และให้ผู้ออกใบอนุญาตลงลายมือชื่อ
ผู้อนุญาต พร้อมประทับตราครุฑชื่อกรมทรัพยากรน้ําบาดาล หรือประทับตราครุฑชื่อส่วนราชการของ
ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาลด้วยหมึกสีแดงไว้เป็นสําคัญ
เมื่อพนักงานน้ําบาดาลประจําท้องที่ได้พิจารณาดําเนินการตามวรรคหนึ่งแล้วเสร็จ ให้แจ้ง
ผู้ยื่นคําขอทราบเพื่อให้มารับใบอนุญาตและชําระค่าธรรมเนียมการโอนใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนด
ในกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ําบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ พร้อมทั้งสําเนาใบอนุญาตนั้น
ให้กรมทรัพยากรน้ําบาดาล ภายใน ๑ วันทําการ เพื่อหมายเหตุในระบบข้อมูลของกรมทรัพยากร
น้ําบาดาลต่อไป
ข้อ ๑๐ ในกรณีที่ผู้ออกใบอนุญาตมีคําสั่งไม่อนุญาตให้โอนใบอนุญาต ให้พนักงานน้ําบาดาล
ประจํ า ท้ อ งที่ แ จ้ ง เหตุ ผ ลพร้ อ มทั้ ง สิ ท ธิ อุ ท ธรณ์ ไ ปพร้ อ มกั บ หนั ง สื อ แจ้ ง ผลการพิ จ ารณาให้ ผู้ ข อโอน
ใบอนุญาตทราบด้วย
หมวด ๒
ว่าด้วยการดําเนินการเกี่ยวกับการออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการน้ําบาดาล
ข้อ ๑๑ ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย หรือถูกทําลายในสาระสําคัญ ให้ผู้รับใบอนุญาตแจ้ง
และยื่นคําขอรับใบแทนต่อพนักงานน้ําบาดาลประจําท้องที่ในเขตน้ําบาดาลจังหวัดนั้น ภายใน ๓๐ วัน
นับแต่วันที่ได้ทราบการสูญหายหรือถูกทําลายดังกล่าว ตามแบบที่กําหนดท้ายระเบียบนี้
ในกรณี ที่ ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตผู้ ใ ดไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามวรรคหนึ่ ง ถื อ ว่ า เป็ น การฝ่ า ฝื น มาตรา ๒๕
แห่ ง พระราชบัญ ญั ติน้ํ าบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ ให้ พ นัก งานเจ้า หน้า ที่ แจ้ ง ผู้รั บ ใบอนุญ าตทราบและ
ทําบันทึกเปรียบเทียบคดี โดยการจัดทําบันทึกคําให้การของผู้กล่าวหา และบันทึกคําให้การของผู้ต้องหา
รวมทั้งรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ว่าด้วยการเปรียบเทียบคดี การประชุม และวิธีพิจารณาของคณะกรรมการ
เปรียบเทียบคดี และส่งเรื่องให้คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีที่กรมทรัพยากรน้ําบาดาล หรือคณะกรรมการ
เปรียบเทียบคดีที่ได้รับมอบหมายให้เปรียบเทียบคดีที่เกิดในเขตน้ําบาดาลจังหวัดนั้น เพื่อพิจารณาต่อไป
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ข้อ ๑๒ ให้พนักงานน้ําบาดาลประจําท้องที่บันทึกถ้อยคําผู้ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตว่า
ใบอนุญาตสูญหายหรือถูกทําลายจริง ตามแบบที่กําหนดท้ายระเบียบนี้ และในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย
ในสาระสําคัญ ให้แสดงใบอนุญาตที่ถูกทําลายประกอบด้วย
ข้อ ๑๓ เมื่อรับคําขอรับใบแทนใบอนุญาตแล้ว ให้ผู้ขอรับใบแทนชําระค่าธรรมเนียมคําขอ
ค่าธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาต และค่าคัดสําเนา หรือค่าถ่ายเอกสารตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง
ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ําบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ และให้พนักงานน้ําบาดาลประจําท้องที่
ออกใบแทนใบอนุญาตให้เสร็จสิ้นภายใน ๑ วันทําการ
การนับระยะเวลาดังกล่าว ไม่รวมระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่คืนคําขอ เพื่อให้ผู้ยื่นคําขอไปดําเนินการ
ให้ถูกต้องสมบูรณ์ก่อน
ข้อ ๑๔ การออกใบแทนใบอนุญาต ให้ทําสําเนาภาพถ่ายหรือคัดสําเนาจากสําเนาคู่ฉบับ
ที่เก็บไว้ที่ที่ทําการของพนักงานน้ําบาดาลประจําท้องที่ แล้วพิมพ์หรือประทับข้อความด้วยหมึกสีแดง
เหนือครุฑ คําว่า “ใบแทน” และพิมพ์หรือประทับข้อความด้วยหมึกสีแดงไว้ในด้านหน้าหรือด้านหลัง
ใบแทนใบอนุญาต โดยมีข้อความตามแบบท้ายระเบียบนี้ และให้พนักงานน้ําบาดาลประจําท้องที่ลงลายมือชื่อ
พร้อมประทับตราครุฑชื่อกรมทรัพยากรน้ําบาดาล หรือประทับตราครุฑชื่อส่วนราชการของผู้ซึ่งได้รับ
การแต่งตั้งจากอธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาลด้วยหมึกสีแดงไว้เป็นสําคัญ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
สุพจน์ เจิมสวัสดิพงษ์
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาล

เอกสารแนบทายระเบียบกรมทรัพยากรน้าํ บาดาล
วาดวยการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการขอโอนใบอนุญาต
และการขอใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการน้ําบาดาล
พ.ศ. ๒๕๕๖

-๒แบบ นบ./๑๕

คําขอโอนใบอนุญาต

เลขที่รับ....................................
วันที่..........................................
(สําหรับเจาหนาที่เปนผูกรอก)

เขียนที่............................................
วันที่.................เดือน............................พ.ศ. ................
๑. ขาพเจา................................................................................................................................
ผูรับใบอนุญาต..............................................................เลขที่................................................................................
ขอยื่นคําขอตอพนักงานน้ําบาดาลประจําทองที่เขตน้ําบาดาลจังหวัด...................................................................
เพื่อขอโอนใบอนุญาตดังกลาวให...........................................................................................................................
อายุ........................ป สัญชาติ...........................อยูบานเลขที่.........................................หมูที่..............................
ซอย...............................................ถนน............................................แขวง/ตําบล.................................................
เขต/อําเภอ.............................................จังหวัด...........................................โทรศัพท...........................................
เหตุผลในการขอโอนใบอนุญาต.............................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
๒. ขาพเจา....................................................................ผูขอรับโอนใบอนุญาตยินยอมชําระ
หนี้คาใชน้ําบาดาลหรือคาอนุรักษน้ําบาดาลที่คางชําระโดยสิ้นเชิง หากทางราชการตรวจพบหนี้ที่คางชําระ
ดังกลาวของผูโอนที่เกิดขึ้นกอนการโอน รวมทั้งหนี้คางชําระในระหวางงวดที่มีการโอนดวย
พรอมคําขอนี้ไดแนบเอกสารมาดวย รวม.................ฉบับ คือ
สําเนาทะเบียนบานและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูขอรับโอน
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ที่ระบุชื่อผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
ที่ตั้งสํานักงาน วัตถุประสงคของนิติบุคคล (กรณีผูขอรับโอนเปนนิติบุคคล)
สําเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองที่ดิน
สําเนาหลักฐานการโอนการประกอบกิจการน้ําบาดาล
หนังสือมอบอํานาจ
เอกสารอื่น ๆ ตามที่พนักงานน้ําบาดาลประจําทองที่กําหนด.......................................
ลงชื่อ ................................................. ผูโอน
(................................................)
ลงชื่อ .................................................. ผูรับโอน
(................................................)

-๓-

แบบการเขียนหรือประทับขอความทีใ่ บอนุญาต
(การโอนใบอนุญาต)
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐ ทวิ วรรคสอง
แหงพระราชบัญญัติน้ําบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐
อนุญาตใหโอนใบอนุญาตฉบับนี้ใหแก
.........................................................................................................
ตั้งแตวันที่ .............. เดือน ................................... พ.ศ. ................
ลงชื่อ ................................................... ผูอนุญาต
(...................................................)
ตําแหนง ...................................................
........./................/..................

-๔เลขรับที่….....................................
วันที่................................................
(สําหรับเจาหนาที่เปนผูกรอก)

แบบ นบ./๑๖

คําขอรับใบแทน
เขียนที่ .........................................................
วันที่ ................. เดือน .......................... พ.ศ. ..............
ขาพเจา .................................................................. อยูบานเลขที่ ....................... หมูที่ ..........
ซอย ............................................ ถนน .............................................. แขวง/ตําบล ............................................
เขต/อําเภอ .................................. จังหวัด .......................................................... โทรศัพท ......................
ทํางานอยูที่ ......................................................................... ตั้งอยูที่ ........................................... หมูที่ ..........
ซอย .......................................... ถนน ................................................ แขวง/ตําบล ..........................................
เขต/อําเภอ ................................... จังหวัด ................................................................... โทรศัพท ......................
เปนผูรับใบอนุญาต ............................................................. เลขที่ใบอนุญาต ......................................................
มีความประสงคจะขอรับใบแทนใบอนุญาต เนื่องจาก
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
และขอรับรองวา ขอความทั้งหมดนี้เปนความจริงทุกประการ
ลงชื่อ ................................................. ผูยื่นคําขอ
(................................................)

-๕แบบ นบ./๑๗

บันทึกถอยคํา
ทําที่ ที่ทําการเขตน้ําบาดาล ...........................................
วันที่ ............ เดือน ............................ พ.ศ. ................
วันนี้ เวลา......................น. (ชื่อผูรับใบอนุญาต)......................................................................
อายุ ................. ป สัญชาติ ........................ อาชีพ ........................................ อยูบานเลขที่ ...............................
แขวง/ตําบล..................................เขต/อําเภอ...............................................จังหวัด............................................
เปนผูรับใบอนุญาต ............................................................................ เลขที่ ........................................................
ไดมาแจงตอพนักงานน้ําบาดาลประจําทองที่วา (ระบุเหตุการณ วัน เวลา เกี่ยวกับเรื่องที่ใบอนุญาตสูญหาย หรือ
ถูกทําลาย)
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
เหตุเกิดที่ ............................................................................................................................
แขวง/ตําบล .................................... เขต/อําเภอ ...................................... จังหวัด .............................................
จึงแจงไวเปนหลักฐานเพื่อใชประกอบการขอรับใบแทนใบอนุญาตตอไป
ขาพเจาขอรับรองวาบันทึกถอยคําดังกลาวขางตน เปนความจริงทุกประการ และไดอานหรือ
ไดฟงแลวถูกตอง จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานตอหนาพนักงานน้ําบาดาลประจําทองที่
ลงชื่อ .................................................... ผูแจง
(..................................................)
ลงชื่อ ....................................................
(..................................................)
พนักงานน้ําบาดาลประจําทองที่เขตน้ําบาดาลจังหวัด...............

-๖-

แบบการเขียนหรือประทับขอความ
(การออกใบแทนใบอนุญาต)

ใบแทนนีใ้ หใชแทนตนฉบับ
ที่สูญหายหรือถูกทําลาย
ลงชื่อ ...................................................
(...................................................)
ตําแหนง ....................................................
พนักงานน้ําบาดาลประจําทองที่
เขตน้ําบาดาลจังหวัด .........................................
............/................../..............

