
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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ประกาศกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล 
เร่ือง กําหนดหลักเกณฑ! วิธีการและเง่ือนไขการออกหนังสือรับรองช)างเจาะนํ้าบาดาล 

ผู-ควบคุม รับผดิชอบในการเจาะนํ้าบาดาลและการอุดกลบบ)อนํ้าบาดาล 
พ.ศ. ๒๕๕๔๑ 

   
 

โดยท่ีเป6นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ! วิธีการและเง่ือนไขการออกหนังสือรับรอง
ช)างเจาะนํ้าบาดาล ผู-ควบคุม รับผิดชอบในการเจาะนํ้าบาดาลและการอุดกลบบ)อนํ้าบาดาล ให-
สอดคล-องกับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล-อม เร่ือง กําหนดหลักเกณฑ!และ
มาตรการในทางวิชาการสําหรับการเจาะนํ้าบาดาลและการเลิกเจาะนํ้าบาดาล พ.ศ. ๒๕๕๑ และ
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล-อม เร่ือง กําหนดหลักเกณฑ! และมาตรการในทาง
วิชาการสําหรับการป8องกันด-านสาธารณสุขและการป8องกันในเร่ืองสิ่งแวดล-อมเป6นพิษ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 
อาศัยอํานาจตามความในข-อ ๒ (๒) แห)งประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล-อม เร่ือง กําหนดหลักเกณฑ! และมาตรการในทางวิชาการสําหรับการเจาะนํ้าบาดาลและการ
เลิกเจาะนํ้าบาดาล พ.ศ. ๒๕๕๑ และข-อ ๖ (๒) แห)งประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล-อม เร่ือง กําหนดหลักเกณฑ! และมาตรการในทางวิชาการสําหรับการป8องกันด-านสาธารณสุข
และการป8องกันในเร่ืองสิ่งแวดล-อมเป6นพิษ พ.ศ. ๒๕๕๑ กรมทรัพยากรนํ้าบาดาลจึงออกประกาศไว- 
ดังต)อไปน้ี 

 
ข-อ ๑  ให-ยกเลิกประกาศกรมทรัพยากรธรณี ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๒๑) ออกตาม

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมตามพระราชบัญญัตินํ้าบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ เร่ือง กําหนดหลักเกณฑ! 
วิธีการและเง่ือนไขการออกหนังสือรับรองช)างเจาะ 

 
ข-อ ๒  ผู-ใดประสงค!จะขอรับหนังสือรับรองช)างเจาะนํ้าบาดาล ให-ย่ืนคําขอตามแบบ 

นบ./๑ ท-ายประกาศน้ีต)อพนักงานนํ้าบาดาลประจําท-องท่ี ณ สถานท่ีท่ีกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล
ประกาศกําหนด 

ในการย่ืนคําขอตามวรรคหน่ึง ผู-ย่ืนคําขอต-องส)งเอกสารหลักฐานให-ครบถ-วนตามท่ี
กําหนดไว-ในคําขอพร-อมกับคําขอ 

 
ข-อ ๓  ผู-ย่ืนคําขอตามข-อ ๒ จะต-องมีคุณสมบัติดังน้ี 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม)ตํ่ากว)า ๑๘ ปEบริบูรณ! 
(๓) อ)านและเขียนหนังสือไทยได- 
(๔) เคยปฏิบัติงานเจาะนํ้าบาดาลในหน-าท่ีผู-ช)วยช)างเจาะนํ้าบาดาลมาแล-วไม)น-อย

กว)า ๓ ปE และมีหลักฐานการปฏิบัติงานมาแสดง 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล)ม ๑๒๘/ตอนพิเศษ ๘๒ ง/หน-า ๑๘/๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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(๕) ไม)วิกลจริต หรือมีร)างกายทุพพลภาพจนไม)สามารถจะปฏิบัติหน-าท่ีได-หรือไม)
เป6นโรคติดต)อร-ายแรง หรือโรคท่ีสังคมรังเกียจ 

(๖) ไม)เคยถูกเพิกถอนหนังสือรับรองช)างเจาะนํ้าบาดาล เว-นแต)ระยะเวลาแห)งการ
ถูกเพิกถอนได-ล)วงพ-นไปแล-วไม)น-อยกว)า ๖ เดือน นับแต)เหตุแห)งการถูกเพิกถอนได-สิ้นสุดลง 

(๗) ไม)เคยถูกลงโทษฐานฝKาฝLนพระราชบัญญัตินํ้าบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ และท่ีแก-ไข
เพ่ิมเติม เว-นแต)ระยะเวลาได-ล)วงพ-นไปแล-วไม)น-อยกว)า ๖ เดือน นับแต)วันถูกลงโทษคร้ังสุดท-าย 

 
ข-อ ๔  หนังสือรับรองช)างเจาะนํ้าบาดาล ให-ใช-แบบ นบ./๒ ท-ายประกาศน้ี 
 
ข-อ ๕  การออกหนังสือรับรองช)างเจาะนํ้าบาดาล ให-ออกให-แก)ผู-ย่ืนคําขอท่ีได-รับ

การคัดเลือกหรือสอบคัดเลือกได- 
 
ข-อ ๖  การคัดเลือกหรือสอบคัดเลือก ให-เป6นไปตามหลักเกณฑ! วิธีการ และเง่ือนไข

ท่ีกรมทรัพยากรนํ้าบาดาลประกาศกําหนด 
 
ข-อ ๗  หนังสือรับรองช)างเจาะนํ้าบาดาล ให-มีอายุ ๕ ปE นับแต)วันออก เม่ือครบ

กําหนดแล-วให-ย่ืนคําขอรับหนังสือรับรองช)างเจาะนํ้าบาดาลใหม) 
 
ข-อ ๘  ผู-ได-รับหนังสือรับรองช)างเจาะนํ้าบาดาล จะถูกเพิกถอนหนังสือรับรองช)าง

เจาะนํ้าบาดาลในกรณี ดังต)อไปน้ี 
(๑) ขาดคุณสมบัติตามท่ีกําหนดไว-ในข-อ ๓ 
(๒) กระทําผิดตามประกาศกระทรวงท่ีออกตามมาตรา ๖ (๑) แห)งพระราชบัญญัติ

นํ้าบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ และท่ีแก-ไขเพ่ิมเติม 
(๓) กระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินํ้าบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ และท่ีแก-ไขเพ่ิมเติม 
 
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ปราณีต  ร-อยบาง 

อธิบดีกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 
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[เอกสารแนบท-าย] 
 

๑. คําขอรับหนังสือรับรองช)างเจาะนํ้าบาดาลผู-ควบคุม รับผิดชอบในการเจาะนํ้า
บาดาลและการอุดกลบบ)อนํ้าบาดาล (แบบ นบ./๑) 

๒. หนังสือรับรอง (แบบ นบ./๒) 
 

(ดูข-อมูลจากภาพกฎหมาย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริยานุช/ผู-จัดทํา 
๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ 

 
ณัฐวดี/ตรวจ 

๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ 
 

ปริญสินีย!/ปรับปรุง 
๒๖ เมษายน ๒๕๕๖ 

 
 
 


