
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 
 
 

คําสั่งกรมทรัพยากรธรณี 
ที่ ๕๐๒/๒๕๔๔ 

เรื่อง แต่งต้ังพนักงานน้ําบาดาลประจําท้องที่และมอบหมาย 
ให้ปฏิบัติหน้าที่แทน๑ 

   
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติน้ําบาดาล 
พ.ศ. ๒๕๒๐ อธิบดีกรมทรัพยากรธรณีจึงมีคําสั่ง ดังต่อไปนี้ 

 
ข้อ ๑  ให้ยกเลิกคําสั่งกรมทรัพยากรธรณี ที่ ๑๗๕/๒๕๔๒ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน 

๒๕๔๒ เรื่อง แต่งต้ังพนักงานน้ําบาดาลประจําท้องที่และมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทน และที่แก้ไข
เพิ่มเติม 

 
ข้อ ๒  แต่งต้ังให้ข้าราชการสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมและ

ข้าราชการสังกัดกรมทรัพยากรธรณี ดังต่อไปนี้ เป็นพนักงานน้ําบาดาลประจําท้องที่ 
๒.๑ ผู้อํานวยการกองควบคุมกิจการน้ําบาดาล กรมทรัพยากรธรณี เป็นพนักงานน้ํา

บาดาลประจําท้องที่เขตน้ําบาดาลกรุงเทพมหานคร มีอํานาจหน้าที่เฉพาะในท้องที่กรุงเทพมหานคร 
๒.๒ อุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดสมุทรสาคร เป็นพนักงานน้ําบาดาลประจําท้องที่เขตน้ําบาดาล
กรุงเทพมหานคร มีอํานาจหน้าที่เฉพาะในท้องที่จังหวัดของตน 

๒.๓ อุตสาหกรรมจังหวัดทุกจังหวัด นอกเหนือจาก ๒.๒ เป็นพนักงานน้ําบาดาล
ประจําท้องที่เขตน้ําบาดาลจังหวัดนั้น ๆ มีอํานาจหน้าที่เฉพาะในท้องที่จังหวัดของตน 

๒.๔ หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรธรณี หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน ในอุตสาหกรรมจังหวัด
นนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดสมุทรสาคร 
เป็นพนักงานน้ําบาดาลประจําท้องที่เขตน้ําบาดาลกรุงเทพมหานคร มีอํานาจหน้าที่เฉพาะในท้องที่
จังหวัดที่ปฏิบัติหน้าที่ประจํา 

๒.๕ หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรธรณี หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน ในสํานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดทุกสํานักงาน นอกเหนือจาก ๒.๔ เป็นพนักงานน้ําบาดาลประจําท้องที่เขตน้ําบาดาลจังหวัด
นั้น ๆ มีอํานาจหน้าที่ในท้องที่จังหวัดที่ปฏิบัติหน้าที่ประจํา 

 
ข้อ ๓  ให้พนักงานน้ําบาดาลประจําท้องที่ ตาม ๒.๒ และ ๒.๓ มีอํานาจหน้าที่ตาม

พระราชบัญญัติน้ําบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ ยกเว้นในเรื่องการรับชําระค่าใช้น้ําบาดาล ตามมาตรา ๗ 
ประกอบมาตรา ๒๕ ทวิ 

 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๘/ตอนพิเศษ ๘๓ ง/หน้า ๒๑/๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๔ 



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 
 
 

ข้อ ๔  ให้พนักงานน้ําบาดาลประจําท้องที่ ตาม ๒.๔ และ ๒.๕ มีอํานาจหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติน้ําบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ เฉพาะรับชําระค่าใช้น้ําบาดาล ตามมาตรา ๗ ประกอบมาตรา 
๒๕ ทวิ 

 
ข้อ ๕  มอบหมายให้พนักงานน้ําบาดาลประจําท้องที่ ตาม ๒.๑ , ๒.๒ และ ๒.๓ 

ปฏิบัติหน้าที่แทนในกรณี ดังต่อไปนี้ 
๕.๑ ออกและโอนใบอนุญาตเจาะน้ําบาดาลและใบอนุญาตใช้น้ําบาดาลในเขตน้ํา

บาดาลจังหวัดที่รับผิดชอบ 
๕.๒ อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตเจาะน้ําบาดาล และใบอนุญาตใช้น้ําบาดาลในเขต

น้ําบาดาลจังหวัดที่รับผิดชอบ 
 
ข้อ ๖  ในกรณีพนักงานน้ําบาดาลประจําท้องที่ตาม ๒.๒ หรือ ๒.๓ ไม่อยู่ หรือไม่

อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้พนักงานน้ําบาดาลประจําท้องที่ หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนตาม ๒.๔ หรือ ๒.๕ 
แล้วแต่กรณี ปฏิบัติหน้าที่แทน 

 
ข้อ ๗  ให้ผู้ได้รับแต่งต้ังเป็นพนักงานน้ําบาดาลประจําท้องที่ และผู้ได้รับมอบหมาย

ให้ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิบดี ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และคําสั่งต่าง ๆ ที่ออกตาม
กฎหมายว่าด้วยน้ําบาดาลและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 
ข้อ ๘  ในกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการอนุญาตว่าจะเป็นไปโดยชอบหรือไม่ หรือมี

ปัญหาเกี่ยวกับการดําเนินการตามกฎหมาย ให้หารือกรมทรัพยากรธรณีโดยพลันและปฏิบัติตามคํา
วินิจฉัยต่อไป 

 
ข้อ ๙  บรรดาคําสั่งที่มอบหมายให้พนักงานน้ําบาดาลประจําท้องที่ ถือปฏิบัติไว้

ก่อนคําสั่งนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับคําสั่งนี้ ให้ใช้คําสั่งนี้แทน 
 
ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๔๔ เป็นต้นไป 

 
 

สั่ง ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ 
เชิดพงษ์  สิริวิชช์ 

อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี 
 
 
 
 
 
 



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 
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ปริญสินีย์/ผูจ้ดัทํา 
๒๖ เมษายน ๒๕๕๖ 

 
ชุติมา/ปรับปรุง 

๒๖ มิถนุายน ๒๕๖๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


