
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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 ๒๑/๒๕๔๑ 

เรื่อง การให้ความช่วยเหลือองค์กรของรัฐและเอกชน 
ในการประกอบกิจการน้ําบาดาล๑ 

   
 
โดยที่กรมทรัพยากรธรณีมีหน้าที่ในการสํารวจ ศึกษา วิจัย พัฒนา และกํากับดูแล

ทรัพยากรน้ําบาดาลของประเทศ ตลอดจนจัดให้มีการสาธารณูปโภคช่วยเหลือประชาชนในชนบท
และเขตเมือง โดยการเจาะน้ําบาดาลและจัดทําระบบประปาชนบทตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติและตามมติคณะรัฐมนตรี เพื่อให้มีน้ําสําหรับการอุปโภคบริโภค เกษตรกรรม และ
อุตสาหกรรมชนบท จึงเห็นสมควรกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับความช่วยเหลือ
ขององค์กรของรัฐและเอกชน ดังต่อไปนี้ 

 
ข้อ ๑  หลักเกณฑ์การขอรับความช่วยเหลือการประกอบกิจการน้ําบาดาล 
(๑) สถานที่ที่ขอรับความช่วยเหลือ จะต้องเป็นสถานที่ที่ขาดแคลนน้ําหรือในกรณีที่

มีแหล่งน้ําอยู่แล้วแต่ไม่พอเพียงต่อการใช้งาน 
(๒) สถานที่ที่ขอรับความช่วยเหลือ จะต้องไม่มีกําหนดอยู่ในแผนการปฏิบัติงาน

ประจําปีของกรมทรัพยากรธรณี 
(๓) น้ําบาดาลที่จะพัฒนาขึ้นมาใช้ จะต้องไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและให้

ผลตอบแทนที่คุ้มค่า 
(๔) ผู้ขอรับความช่วยเหลือจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นตัวเงินและหรือทรัพย์สินและส่ง

มอบภายในระยะเวลาตามที่กรมทรัพยากรธรณีกําหนด 
(๕) กรณีเอกชนขอรับความช่วยเหลือจะต้องจัดทําเป็นโครงการ หรือแผนงานที่

จําเป็นต้องใช้น้ําบาดาล 
(๖) ผู้ขอรับความช่วยเหลือจะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ําบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 
ข้อ ๒  วิธีการขอและการให้ความช่วยเหลือ 
(๑) ผู้ขอรับความช่วยเหลือ จะต้องแจ้งความประสงค์ต่ออธิบดีกรมทรัพยากรธรณี

โดยทําเป็นหนังสือตามตัวอย่างท้ายคําสั่งนี้ พร้อมแนบแผนผังแสดงที่ต้ังและรายละเอียดการใช้น้ํา
บาดาลตามแบบที่กําหนดท้ายคําสั่งนี้ 

(๒) เมื่อกรมทรัพยากรธรณีได้รับคําขอแล้ว จะส่งเจ้าหน้าที่ไปสํารวจความเหมาะสม
เพื่อเป็นข้อมูลในการสํารวจออกแบบและวางแผนการดําเนินงาน รวมทั้งประเมินค่าใช้จ่ายตามข้อ ๓ 
(๔) เพื่อแจ้งให้ผู้ขอรับความช่วยเหลือทราบ และชําระค่าใช้จ่ายภายในระยะเวลาตามที่กรมทรัพยากร
ธรณีกําหนด 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๗/ตอนพิเศษ ๙๗ ง/หน้า ๗๗/๒๕ กันยายน ๒๕๔๓ 



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 
 
 

(๓) อธิบดีกรมทรัพยากรธรณีหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีมอบหมายเป็น
ผู้อนุมัติให้ความช่วยเหลือในการประกอบกิจการน้ําบาดาล 

 
ข้อ ๓  เงื่อนไขในการให้ความช่วยเหลือ 
(๑) กรมทรัพยากรธรณีจะจัดส่งเจ้าหน้าที่พร้อมทั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ไป

ดําเนินการให้ตามสถานที่และวันที่กําหนด 
(๒) ผู้ขอรับความช่วยเหลือ จะต้องอํานวยความสะดวกในกรณีขนย้ายเครื่องจักร

หรืออุปกรณ์อ่ืนใดที่เกี่ยวกับการดําเนินงานในการให้ความช่วยเหลือที่จะต้องผ่านที่หรือทางเข้าและ
ออกส่วนบุคคล และค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นเป็นหน้าที่ของผู้ขอรับความช่วยเหลือ 

(๓) เมื่อกรมทรัพยากรธรณีได้อนุมัติให้ความช่วยเหลือแล้ว ให้ผู้ขอรับความ
ช่วยเหลือต้องเสียค่าใช้จ่ายตามข้อ ๓ (๔) ดังนี้ 

(ก) กรณีที่เป็นองค์กรของรัฐมีงบประมาณรายจ่ายเป็นค่าดําเนินการให้โอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายให้กรมทรัพยากรธรณีเบิกจ่ายแทนหรือนําใบสําคัญไปเบิกจ่ายที่องค์กรนั้น ๆ 

(ข ) กรณีที่ เ ป็นองค์กรของรัฐมี เงินนอกงบประมาณ แต่ไม่พอเพียงจะ
ดําเนินการ กรมทรัพยากรธรณีจะให้ความช่วยเหลือเฉพาะเจ้าหน้าที่ เครื่องจักร และค่าเบ้ียเลี้ยงที่พัก
เท่านั้น นอกเหนือจากนี้ผู้ขอรับความช่วยเหลือจะต้องจ่ายทั้งสิ้น 

(ค) กรณีที่เป็นเอกชนจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นตามข้อ ๓ (๔) 
(๔) ผู้ขอรับความช่วยเหลือจะต้องออกค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

(ก) ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเบ้ียเลี้ยงและที่พัก ตามอัตราที่ทางราชการกําหนด 
สําหรับเจ้าหน้าที่ของกรมทรัพยากรธรณีที่ไปปฏิบัติงานนั้น ๆ ทั้งหมด 

(ข) ค่าใช้จ่ายในการขนย้ายเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ทั้งไปและกลับ 
(ค) ค่าวัสดุสิ่งของที่ใช้ รวมทั้งน้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันหล่อลื่น น้ํายาเคมีและ

อะไหล่ เครื่องมือเครื่องจักรที่จําเป็นขณะใช้งาน 
(ง) ค่าจ้างคนงาน หรือลูกจ้างที่จําเป็นสําหรับงานนั้น ๆ 
(จ) ค่าซ่อมแซมเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่จําเป็นต้องจ้างซ่อมใน

ระหว่างการปฏิบัติงาน 
(ฉ) ค่าวิเคราะห์ตัวอย่างดินและหินจากการเจาะน้ําบาดาล รวมถึงค่าวิเคราะห์

น้ําด้วย 
(ช) ค่าเสื่อมราคาเครื่องมือ เครื่องจักรในอัตราเหมาจ่ายตามท่ีกรมทรัพยากร

ธรณีกําหนด แต่ทั้งนี้ต้องไม่น้อยกว่าแห่งละ ๑๐,๐๐๐ บาท  
(๕) ค่าใช้จ่ายตาม ข้อ ๓ (๓) (ข) และข้อ ๓ (๓) (ค) ผู้ขอรับความช่วยเหลือจะต้อง

จ่ายล่วงหน้าหรือเป็นงวดให้แก่กรมทรัพยากรธรณีตามจํานวนที่กําหนดภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่
ได้รับแจ้ง 

(๖) ค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่กรมทรัพยากรธรณีประเมินได้ หากมีเงินเหลือจ่ายกรม
ทรัพยากรธรณีจะคืนให้ทั้งหมด และหากกรมทรัพยากรธรณีประเมินไว้ตํ่ากว่าความเป็นจริง หรือ
ประเมินโดยสําคัญผิดในข้อเท็จจริง เช่น ความลึกเปลี่ยนไป เป็นต้น กรณีเช่นนี้ผู้ขอรับความช่วยเหลือ
จะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นด้วย 



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 
 
 

(๗) ในกรณีที่เกิดความเสียหายต่อบุคคลอ่ืนหรือเกิดความผิดทางอาญาขึ้นเพราะเหตุ
แห่งการให้ความช่วยเหลือตามที่ขอ ซึ่งผู้ขอรับความช่วยเหลือหรือตัวแทนแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ 
หรือปกปิดความจริงนั้น ผู้ขอรับความช่วยเหลือต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายทั้งสิ้น และไม่ให้ถือว่า
การให้ความช่วยเหลือเป็นเหตุให้พ้นความผิดทางอาญา 

 
ทั้งนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 
 

สั่ง ณ วันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๑ 
นภดล  มัณฑะจิตร 

อธิบดีกรมทรัยากรธรณี 



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 
 
 

[เอกสารแนบท้าย] 
 

๑. ตัวอย่างหนังสือขอรับความช่วยเหลือในการประกอบกิจการน้ําบาดาล 
๒. แผนผังและรายละเอียดการประกอบกิจการน้ําบาดาล 
๓. หนังสือมอบอํานาจ 

 
(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย) 
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