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ประกาศกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล 
เร่ือง กําหนดหลักเกณฑ! วิธีการ และเง่ือนไขการออกหนังสือรับรอง 
วิศวกรหรือนักธรณีวิทยา ผู*ควบคุม รับผิดชอบในการเจาะนํ้าบาดาล 

พ.ศ. ๒๕๕๒๑ 
   

 
โดยท่ีเป4นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ! วิธีการและเง่ือนไขการออกหนังสือรับรอง

วิศวกรหรือนักธรณีวิทยา ผู*ควบคุม รับผิดชอบในการเจาะนํ้าบาดาลให*สอดคล*องกับประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล*อม เร่ือง กําหนดหลักเกณฑ! และมาตรการในทางวิชาการ
สําหรับการเจาะนํ้าบาดาลและการเลิกเจาะนํ้าบาดาล พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 
อาศัยอํานาจตามความในข*อ ๒ (๒) แห8งประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล*อม เร่ือง กําหนดหลักเกณฑ! และมาตรการในทางวิชาการสําหรับการเจาะนํ้าบาดาลและการ
เลิกเจาะนํ้าบาดาล พ.ศ. ๒๕๕๑ อธิบดีกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล ออกประกาศกําหนดหลักเกณฑ! 
วิธีการ และเง่ือนไขการออกหนังสือรับรองวิศวกรหรือนักธรณีวิทยา ผู*ควบคุม รับผิดชอบในการเจาะ
นํ้าบาดาลไว* ดังต8อไปน้ี 

 
ข*อ ๑  ให*ยกเลิกประกาศกรมทรัพยากรธรณี ฉบับท่ี ๘ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ออกตาม

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมตามพระราชบัญญัตินํ้าบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ เร่ือง กําหนดหลักเกณฑ! 
วิธีการและเง่ือนไขการออกหนังสือรับรองวิศวกรหรือนักธรณีวิทยา เพ่ือควบคุมการเจาะและการอุด
กลบบ8อนํ้าบาดาล 

 
ข*อ ๒  ในประกาศน้ี 
“หนังสือรับรอง” หมายถึง หนังสือรับรองวิศวกรหรือนักธรณีวิทยา ผู*ควบคุม 

รับผิดชอบในการเจาะนํ้าบาดาล 
 
ข*อ ๓  ผู*ใดประสงค!จะขอรับหนังสือรับรอง ให*ย่ืนคําขอตามแบบ นบ./๑๓ ท*าย

ประกาศน้ี ณ สถานท่ีที่กรมทรัพยากรนํ้าบาดาลประกาศ 
ในการย่ืนคําขอตามวรรคหน่ึง ผู*ย่ืนคําขอต*องส8งเอกสารหลักฐานให*ครบถ*วนตามท่ี

กําหนดไว*ในคําขอพร*อมกับคําขอ 
 
ข*อ ๔  ผู*ย่ืนคําขอตามข*อ ๓ ต*องมีคุณสมบัติ ดังน้ี 
(๑) สําเนาวุฒิบัตรท่ีแสดงว8าสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว8าทาง

วิทยาศาสตร! สาขาธรณีวิทยา เทคโนธรณี หรืออุทกธรณีวิทยา หรือทางวิศวกรรมศาสตร! สาขา
วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมทรัพยากรนํ้า วิศวกรรมแหล8งนํ้า วิศวกรรมธรณี วิศวกรรมปHโตรเลียม 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล8ม ๑๒๖/ตอนพิเศษ ๑๒๐ ง/หน*า ๒๘/๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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วิศวกรรมเทคโนโลยี ธรณีวิศวกรรมเหมืองแร8 วิศวกรรมสํารวจ และวิศวกรรมเคร่ืองกล หรือเทียบเท8า
ข้ึนไป 

(๒) เป4นสมาชิกสมาคมธรณีวิทยาแห8งประเทศไทย หรือสมาชิกสมาคมอุทก
ธรณีวิทยาไทยหรือสมาชิกสมาคมวิศวกรเหมืองแร8ไทย หรือสมาคมวิศวกรรมสถานแห8งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ! หรือได*รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติ
วิชาชีพวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ 

(๓) ไม8เป4นข*าราชการพลเรือนสามัญ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข*าราชการ
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

(๔) ไม8เป4นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟMNนเฟOอน ไม8สมประกอบ บุคคลไร*ความสามารถ
หรือเสมือนไร*ความสามารถ 

(๕) ไม8เคยถูกเพิกถอนหนังสือรับรอง เว*นแต8ระยะเวลาแห8งการถูกเพิกถอนได*ล8วง
พ*นไปแล*วไม8น*อยกว8า ๖ เดือน นับแต8เหตุแห8งการถูกเพิกถอนได*สิ้นสุดลง 

(๖) ไม8เคยถูกลงโทษฐานฝQาฝOนพระราชบัญญัตินํ้าบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ เว*นแต8
ระยะเวลาได*ล8วงพ*นไปแล*วไม8น*อยกว8า ๖ เดือน นับแต8วันถูกลงโทษคร้ังสุดท*าย 

 
ข*อ ๕  หนังสือรับรองให*เป4นไปตามแบบ นบ./๑๔ ท*ายประกาศน้ี 
 
ข*อ ๖  การออกหนังสือรับรองให*ออกให*แก8ผู*ย่ืนคําขอท่ีผ8านการอบรมด*านความรู*

ท่ัวไปเก่ียวกับนํ้าบาดาลและกฎหมายว8าด*วยนํ้าบาดาลจากกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล 
 
ข*อ ๗  หนังสือรับรองให*มีอายุ ๕ ปS นับแต8วันออก เม่ือครบกําหนดแล*วให*ย่ืนคํา

ขอรับหนังสือรับรองใหม8 
 
ข*อ ๘  ผู*ได*รับหนังสือรับรอง จะถูกเพิกถอนหนังสือรับรอง ในกรณีดังต8อไปน้ี 
(๑) ขาดคุณสมบัติตามท่ีกําหนดไว*ในข*อ ๔ 
(๒) กระทําผิดประกาศกระทรวงท่ีออกตามมาตรา ๖ (๑) แห8งพระราชบัญญัตินํ้า

บาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ 
(๓) กระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินํ้าบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ และท่ีแก*ไขเพ่ิมเติม 

 
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
สมคิด  บัวเพ็ง 

อธิบดีกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

 

[เอกสารแนบท*าย] 
 
๑. คําขอรับหนังสือรับรองวิศวกรหรือนักธรณีวิทยา ผู*ควบคุม รับผิดชอบในการ

เจาะนํ้าบาดาล (แบบ นบ./๑๓) 
๒. หนังสือรับรอง (แบบ นบ./๑๔) 
 

(ดูข*อมูลจากภาพกฎหมาย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริยานุช/ผู*จัดทํา 
๓ กันยายน ๒๕๕๒ 

 
ปริญสินีย!/ปรับปรุง 

๒๖ เมษายน ๒๕๕๖ 
 
 


