
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

กฎกระทรวง 
กําหนดประเภทการใช้น้ําบาดาล 

และการขอใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ําบาดาล 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

   
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗ (๒) แห่งพระราชบัญญัติน้ําบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ 
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติน้ําบาดาล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๘ วรรคหนึ่ง มาตรา 
๑๖ วรรคสอง และมาตรา ๒๐ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติน้ําบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ อันเป็น
กฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ 
ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติ
ให้ กระทํ า ไ ด้ โดยอาศั ย อํานาจตามบทบัญญั ติแห่ งกฎหมาย  รั ฐมนตรี ว่ าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยคําแนะนําของคณะกรรมการน้ําบาดาลออกกฎกระทรวงไว้ 
ดังต่อไปนี้ 

 
ข้อ ๑๑  กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราช

กิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 
ข้อ ๒  ให้ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑ (พ .ศ . ๒๕๒๑ ) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติน้ําบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ 
 
ข้อ ๓  ในกฎกระทรวงนี้ 
“ใบอนุญาตประกอบกิจการน้ําบาดาล” หมายความว่า ใบอนุญาตเจาะน้ําบาดาล 

ใบอนุญาตใช้น้ําบาดาล หรือใบอนุญาตระบายน้ําลงบ่อน้ําบาดาล 
“คณะอนุกรรมการ” หมายความว่า คณะอนุกรรมการเขตหรือคณะอนุกรรมการใน

ส่วนกลาง ซึ่งคณะกรรมการแต่งต้ังขึ้น เพื่อให้มีหน้าที่พิจารณากลั่นกรองคําขอรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการน้ําบาดาล 

“ช่างเจาะน้ําบาดาล” หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับหนังสือรับรองการเป็นช่างเจาะน้ํา
บาดาลจากกรมทรัพยากรน้ําบาดาล หรือช่างเจาะน้ําบาดาลซึ่งได้จดทะเบียนต่อกรมทรัพยากรน้ํา
บาดาล 

 
หมวด ๑ 

ประเภทการใช้น้ําบาดาล 
   

 
ข้อ ๔  การใช้น้ําบาดาลแบ่งเป็นสามประเภท คือ 
(๑) การใช้น้ําบาดาลเพื่ออุปโภคหรือบริโภค 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐/ตอนที่ ๙๒ ก/หน้า ๓/๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๒) การใช้น้ําบาดาลเพื่อธุรกิจ 
(๓) การใช้น้ําบาดาลเพื่อเกษตรกรรม 
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาประเภทการใช้น้ําบาดาลตามที่กําหนดในวรรคหนึ่ง ให้

เป็นไปตามที่รัฐมนตรีกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ 
 

หมวด ๒ 
การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ําบาดาล 

   
 

ข้อ ๕  ผู้ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ําบาดาล ให้ย่ืนคําขอต่อ
พนักงานน้ําบาดาลประจําท้องที่ในเขตน้ําบาดาล ตามแบบที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคําขอ 

 
ข้อ ๖  เมื่อพนักงานน้ําบาดาลประจําท้องที่ได้รับคําขอแล้ว ให้ออกใบรับคําขอ และ

ต้องดําเนินการตรวจสอบคําขอและเอกสารหรือหลักฐานประกอบคําขอให้ถูกต้องครบถ้วนภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วันที่ออกใบรับคําขอ 

ในกรณีที่เอกสารหรือหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้พนักงานน้ําบาดาลประจํา
ท้องที่แจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตแก้ไขเพิ่มเติม หรือยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมให้ถูกต้องครบถ้วน 

ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตไม่ดําเนินการตามที่ได้รับแจ้งภายในกําหนดเวลาตาม
วรรคหนึ่งให้ถือว่าผู้ขอรับใบอนุญาตทิ้งคําขอและให้พนักงานน้ําบาดาลประจําท้องที่สั่งจําหน่ายเรื่อง
ออกจากสารบบ 

ในกรณีที่รายละเอียดในคําขอ พร้อมเอกสารหรือหลักฐานถูกต้องครบถ้วน ให้
พนักงานน้ําบาดาลประจําท้องที่ดําเนินการเสนอคณะอนุกรรมการหรือผู้ออกใบอนุญาตพิจารณา
ต่อไป 

 
ข้อ ๗  ในการพิจารณาคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ําบาดาล ผู้ออก

ใบอนุญาตจะต้องพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาเป็นหนังสือให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายในเก้า
สิบวันนับต้ังแต่วันที่คําขอและเอกสารหรือหลักฐานถูกต้องครบถ้วน 

ในกรณีที่ผู้ออกใบอนุญาตมีคําสั่งไม่ออกใบอนุญาต ให้พนักงานน้ําบาดาลประจํา
ท้องที่แจ้งเหตุผล พร้อมทั้งสิทธิอุทธรณ์ไปพร้อมกับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขอรับใบอนุญาต
ทราบด้วย 

 
หมวด ๓ 

การออกใบอนุญาตประกอบกิจการน้ําบาดาล 
   

 
ส่วนที่ ๑ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการพิจารณา 
   



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 
ข้อ ๘  การออกใบอนุญาตประกอบกิจการน้ําบาดาล ผู้ออกใบอนุญาตต้องพิจารณา

ถึง 
(๑) สภาพแหล่งน้ําผิวดินหรือแหล่งน้ําดิบที่มีอยู่ 
(๒) สภาพสถานที่หรือสถานที่ต้ัง 
(๓) สภาพบ่อน้ําบาดาล 
(๔) ปริมาณน้ําบาดาล 
(๕) คุณภาพน้ําบาดาล 
(๖) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการพิจารณาให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรี

กําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
ข้อ ๙  เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการน้ําบาดาลตาม

ข้อ ๘ ให้พนักงานน้ําบาดาลประจําท้องที่แจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบก่อนเข้าไปตรวจสอบสถานที่
เพื่อรวบรวมข้อมูลประกอบการพิจารณาในการออกใบอนุญาต ทั้งนี้ ตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด 

 
ข้อ ๑๐  การออกใบอนุญาตประกอบกิจการน้ําบาดาล ให้ผู้ออกใบอนุญาตกําหนด

อายุใบอนุญาตตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด 
ใบอนุญาตประกอบกิจการน้ําบาดาล ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษา 
 

ส่วนที่ ๒ 
การพิจารณาออกใบอนุญาตเจาะน้ําบาดาลและใบอนุญาตใช้น้ําบาดาล 

ในเขตวิกฤตการณ์น้ําบาดาล 
   

 
ข้อ ๑๑  การพิจารณาคําขอรับใบอนุญาตเจาะน้ําบาดาลในเขตวิกฤตการณ์น้ํา

บาดาล ให้ดําเนินการ ดังต่อไปนี้ 
(๑) คําขอรับใบอนุญาตเจาะน้ําบาดาล ที่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรุบ่อตอน

บนสุดน้อยกว่าหนึ่งร้อยมิลลิเมตร หรือบ่อน้ําบาดาลแบบบ่อวง ที่ท่อกรุบ่อทําด้วยซีเมนต์ อิฐ หิน หรือ
วัสดุอ่ืนให้พนักงานน้ําบาดาลประจําท้องที่เสนอความเห็น พร้อมทั้งคําขอ เอกสารหรือหลักฐาน และ
ข้อมูลตามข้อ ๘ ให้ผู้ออกใบอนุญาตพิจารณา 

(๒) คําขอรับใบอนุญาตเจาะน้ําบาดาล ที่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรุบ่อตอน
บนสุดต้ังแต่หนึ่งร้อยมิลลิเมตรขึ้นไป ให้พนักงานน้ําบาดาลประจําท้องที่เสนอความเห็น พร้อมทั้งคํา
ขอ เอกสารหรือหลักฐาน และข้อมูลตามข้อ ๘ ให้คณะอนุกรรมการในส่วนกลางพิจารณาให้ความเห็น
ก่อนเสนอให้ผู้ออกใบอนุญาตพิจารณา 

 
ข้อ ๑๒  การออกใบอนุญาตเจาะน้ําบาดาล ให้ออกรหัสหมายเลขบ่อน้ําบาดาล และ

รหัสหมายเลขใบอนุญาตเจาะน้ําบาดาลตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 
ข้อ ๑๓  ผู้รับใบอนุญาตเจาะน้ําบาดาลจะต้องจัดให้มีช่างเจาะน้ําบาดาล ดําเนินการ

หรือควบคุมการเจาะน้ําบาดาล และต้องทําการเจาะน้ําบาดาลตามหลักเกณฑ์และมาตรการในทาง
วิชาการสําหรับการเจาะน้ําบาดาลและการเลิกเจาะน้ําบาดาลที่ออกตามมาตรา ๖ (๑) 

 
ข้อ ๑๔  การพิจารณาคําขอรับใบอนุญาตใช้น้ําบาดาลในเขตวิกฤตการณ์น้ําบาดาล 

ให้ดําเนินการ ดังต่อไปนี้ 
(๑) คําขอรับใบอนุญาตใช้น้ําบาดาล ไม่เกินวันละหนึ่งร้อยลูกบาศก์เมตร ให้

พนักงานน้ําบาดาลประจําท้องที่เสนอความเห็น พร้อมทั้งคําขอ เอกสารหรือหลักฐาน และข้อมูลตาม
ข้อ ๘ ให้ผู้ออกใบอนุญาตพิจารณา 

(๒) คําขอรับใบอนุญาตใช้น้ําบาดาล เกินกว่าวันละหนึ่งร้อยลูกบาศก์เมตรขึ้นไป ให้
พนักงานน้ําบาดาลประจําท้องที่เสนอความเห็น พร้อมทั้งคําขอ เอกสารหรือหลักฐาน และข้อมูลตาม
ข้อ ๘ ให้คณะอนุกรรมการในส่วนกลางพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอให้ผู้ออกใบอนุญาตพิจารณา 

 
ข้อ ๑๕  การออกใบอนุญาตใช้น้ําบาดาล ให้ผู้ออกใบอนุญาตออกรหัสหมายเลขใน

ใบอนุญาตใช้น้ําบาดาล และกําหนดประเภทการใช้น้ําบาดาลและปริมาณนํ้าบาดาลที่อนุญาตไว้ใน
ใบอนุญาตด้วย  ทั้งนี้ ตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด 

 
ส่วนที่ ๓ 

การพิจารณาออกใบอนุญาตเจาะน้ําบาดาลและใบอนุญาตใช้น้ําบาดาล 
นอกเขตวิกฤตการณ์น้ําบาดาล 

   
 

ข้อ ๑๖  การพิจารณาคําขอรับใบอนุญาตเจาะน้ําบาดาลนอกเขตวิกฤตการณ์น้ํา
บาดาลให้ดําเนินการ ดังต่อไปนี้ 

(๑) คําขอรับใบอนุญาตเจาะน้ําบาดาล ที่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรุบ่อตอน
บนสุดน้อยกว่าหนึ่งร้อยยี่สิบห้ามิลลิเมตร หรือบ่อน้ําบาดาลแบบบ่อวง ที่ท่อกรุบ่อทําด้วยซีเมนต์ อิฐ 
หินหรือวัสดุอ่ืน ให้พนักงานน้ําบาดาลประจําท้องที่เสนอความเห็น พร้อมทั้งคําขอ เอกสารหรือ
หลักฐานและข้อมูลตามข้อ ๘ ให้ผู้ออกใบอนุญาตพิจารณา 

(๒) คําขอรับใบอนุญาตเจาะน้ําบาดาล ที่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรุบ่อตอน
บนสุดต้ังแต่หนึ่งร้อยยี่สิบห้ามิลลิเมตร ถึงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรุบ่อตอนบนสุดน้อยกว่าสอง
ร้อยมิลลิเมตรให้พนักงานน้ําบาดาลประจําท้องที่เสนอความเห็น พร้อมทั้งคําขอ เอกสารหรือหลักฐาน 
และข้อมูลตามข้อ ๘ ให้คณะอนุกรรมการเขตพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอให้ผู้ออกใบอนุญาต
พิจารณา 

(๓) คําขอรับใบอนุญาตเจาะน้ําบาดาล ที่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรุบ่อตอน
บนสุดต้ังแต่สองร้อยมิลลิเมตรขึ้นไป ให้พนักงานน้ําบาดาลประจําท้องที่เสนอความเห็น พร้อมทั้งคํา
ขอ เอกสารหรือหลักฐาน และข้อมูลตามข้อ ๘ ให้คณะอนุกรรมการในส่วนกลางพิจารณาให้ความเห็น
ก่อนเสนอให้ผู้ออกใบอนุญาตพิจารณา 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ข้อ ๑๗  ให้นําความในข้อ ๑๒ และข้อ ๑๓ มาใช้บังคับแก่การออกใบอนุญาตเจาะ
น้ําบาดาลนอกเขตวิกฤตการณ์น้ําบาดาลด้วย 

 
ข้อ ๑๘  การพิจารณาคําขอรับใบอนุญาตใช้น้ําบาดาลนอกเขตวิกฤตการณ์น้ํา

บาดาล ให้ดําเนินการ ดังต่อไปนี้ 
(๑) คําขอรับใบอนุญาตใช้น้ําบาดาล ไม่เกินวันละสามร้อยลูกบาศก์เมตร ให้

พนักงานน้ําบาดาลประจําท้องที่เสนอความเห็น พร้อมทั้งคําขอ เอกสารหรือหลักฐาน และข้อมูลตาม
ข้อ ๘ ให้ผู้ออกใบอนุญาตพิจารณา 

(๒) คําขอรับใบอนุญาตใช้น้ําบาดาล เกินกว่าวันละสามร้อยลูกบาศก์เมตร แต่ไม่เกิน
วันละแปดร้อยลูกบาศก์เมตร ให้พนักงานน้ําบาดาลประจําท้องที่เสนอความเห็น พร้อมทั้งคําขอ 
เอกสารหรือหลักฐาน และข้อมูลตามข้อ ๘ ให้คณะอนุกรรมการเขตพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอให้
ผู้ออกใบอนุญาตพิจารณา 

(๓) คําขอรับใบอนุญาตใช้น้ําบาดาล เกินกว่าวันละแปดร้อยลูกบาศก์เมตรขึ้นไป ให้
พนักงานน้ําบาดาลประจําท้องที่เสนอความเห็น พร้อมทั้งคําขอ เอกสารหรือหลักฐาน และข้อมูลตาม
ข้อ ๘ ให้คณะอนุกรรมการในส่วนกลางพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอให้ผู้ออกใบอนุญาตพิจารณา 

 
ข้อ ๑๙  ให้นําความในข้อ ๑๕ มาใช้บังคับแก่การออกใบอนุญาตใช้น้ําบาดาลนอก

เขตวิกฤตการณ์น้ําบาดาลด้วย 
 

ส่วนที่ ๔ 
การพิจารณาออกใบอนุญาตระบายน้ําลงบ่อน้ําบาดาล 

   
 

ข้อ ๒๐  การพิจารณาคําขอรับใบอนุญาตระบายน้ําลงบ่อน้ําบาดาล ให้พนักงานน้ํา
บาดาลประจําท้องที่เสนอความเห็น พร้อมทั้งคําขอ เอกสารหรือหลักฐานประกอบคําขอรับใบอนุญาต
ระบายน้ําลงบ่อน้ําบาดาล และข้อมูลตามข้อ ๘ ให้คณะอนุกรรมการในส่วนกลางพิจารณาให้
ความเห็นก่อนเสนอให้ผู้ออกใบอนุญาตพิจารณา 

 
ข้อ ๒๑  การออกใบอนุญาตระบายน้ําลงบ่อน้ําบาดาล ผู้ออกใบอนุญาตต้อง

พิจารณาถึง 
(๑) รายละเอียดและปริมาณน้ําที่จะระบายลงบ่อน้ําบาดาล 
(๒) รายละเอียดและวิธีการระบายน้ําลงบ่อน้ําบาดาล 
(๓) รายละเอียดและแผนผังของสถานที่ต้ังของบ่อน้ําบาดาลและสถานที่กักน้ําที่จะ

ระบายน้ําลงบ่อน้ําบาดาล 
(๔) คุณภาพของน้ําที่จะระบายลงบ่อน้ําบาดาล 
(๕) รายละเอียดเครื่องสูบที่จะใช้สูบอัดน้ําลงบ่อน้ําบาดาล 
(๖) อัตราการระบายน้ําลงบ่อน้ําบาดาล 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการพิจารณาให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรี

กําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 
ข้อ ๒๒  ผู้รับใบอนุญาตต้องดําเนินการระบายน้ําลงบ่อน้ําบาดาลตามหลักเกณฑ์

และมาตรการในทางวิชาการสําหรับการระบายน้ําลงบ่อน้ําบาดาลที่ออกตามมาตรา ๖ (๑) 
 

หมวด ๔ 
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการน้ําบาดาล 

   
 

ข้อ ๒๓  ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการน้ํา
บาดาลให้ย่ืนคําขอต่อพนักงานน้ําบาดาลประจําท้องที่ในเขตน้ําบาดาลนั้นก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ ตาม
แบบที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา พร้อมเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบ
คําขอ 

กรณีการต่ออายุใบอนุญาตใช้น้ําบาดาลในบ่อน้ําบาดาลเดิม ผู้รับใบอนุญาตไม่ต้อง
ย่ืนคําขอต่ออายุใบอนุญาตเจาะน้ําบาดาล 

 
ข้อ ๒๔  การพิจารณาคําขอต่ออายุใบอนุญาตให้นําความในข้อ ๘ และข้อ ๒๑ มาใช้

บังคับโดยอนุโลม 
 
ข้อ ๒๕  การต่ออายุใบอนุญาต ให้ผู้ออกใบอนุญาตกําหนดอายุใบอนุญาตตาม

ระเบียบที่อธิบดีกําหนด 
ในกรณีที่ผู้ออกใบอนุญาตมีคําสั่งไม่ให้ต่ออายุใบอนุญาต ให้พนักงานน้ําบาดาล

ประจําท้องที่แจ้งเหตุผลพร้อมทั้งสิทธิอุทธรณ์ไปพร้อมกับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขอรับ
ใบอนุญาตทราบด้วย 

 
ข้อ ๒๖  กรณีที่มีการย่ืนคําขอรับใบอนุญาตเมื่อใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ ให้ผู้ออก

ใบอนุญาตกําหนดอายุใบอนุญาตตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในข้อ ๒๕ 
กรณีการย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งเป็นการขอรับใบอนุญาตใช้น้ําบาดาล

ในบ่อน้ําบาดาลเดิม ให้นําความในข้อ ๒๓ วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 

บทเฉพาะกาล 
   

 
ข้อ ๒๗  ใบอนุญาตประกอบกิจการน้ําบาดาลที่ได้ออกให้ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้

บังคับให้คงใช้บังคับได้ต่อไปจนกว่าใบอนุญาตนั้นสิ้นอายุ 
 
ข้อ ๒๘  บรรดาคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ําบาดาล ที่ได้ย่ืนไว้ก่อนวันที่

กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ําบาดาลตามกฎกระทรวงนี้
โดยอนุโลม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ในกรณีที่คําขอตามวรรคหนึ่งมีข้อแตกต่างไปจากคําขอตามกฎกระทรวงนี้ ให้
พนักงานน้ําบาดาลประจําท้องที่มีอํานาจสั่งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตดําเนินการแก้ไขเพิ่มเติมคําขอและส่ง
เอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อให้การเป็นไปตามกฎกระทรวงนี้ 

 
 

ให้ไว้ ณ วันที ่๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
วิเชษฐ์  เกษมทองศรี 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

หมายเหตุ : - เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยท่ีมาตรา ๗ (๒ )  แห่ง
พระราชบัญญัติน้ําบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ ซึ้งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติน้ําบาดาล (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๔๖ บัญญัติให้รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการน้ําบาดาลมีอํานาจออกกฎกระทรวง
กําหนดประเภทการใช้น้ําบาดาล ประกอบกับมาตรา ๑๖ วรรคสอง และมาตรา ๒๐ วรรคสาม แห่ง
พระราชบัญญัติน้ําบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ บัญญัติให้การขออนุญาต การอนุญาต การขอใบอนุญาต การ
ออกใบอนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาต และการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง ดังนั้น เพื่อให้เกิดความชัดเจนและอํานวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการน้ําบาดาล  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริยานุช/ผู้จัดทํา 
๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ 

 
ชาญ/ผู้ตรวจ 

๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


