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ระเบียบกรมทรัพยากรธรณี 
ว�าด�วยหลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไขการโอนใบอนุญาต 
และการออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการน้ําบาดาล 

พ.ศ. ๒๕๔๐๑ 
   

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐ ทวิ วรรคสอง แห�งพระราชบัญญัติน้ําบาดาล 

พ.ศ. ๒๕๒๐ ซึ่งเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติน้ําบาดาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ และมาตรา ๒๕ 
วรรคสอง แห�งพระราชบัญญัติน้ําบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ กรมทรัพยากรธรณีจึงวางระเบียบไว� 
ดังต�อไปนี้ 

 
ข�อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว�า “ระเบียบกรมทรัพยากรธรณี ว�าด�วยหลักเกณฑ� วิธีการ

และเงื่อนไขการโอนใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการน้ําบาดาล 
พ.ศ. ๒๕๔๐” 

 
ข�อ ๒  ระเบียบนี้ให�ใช�บังคับต้ังแต�วันท่ี ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ เป?นต�นไป 
 
ข�อ ๓  บรรดาระเบียบ ข�อบังคับ คําสั่ง หรือแนวทางปฏิบัติอ่ืนในส�วนท่ีกําหนดไว�

แล�วในระเบียบนี้ หรือซ่ึงขัดหรือแย�งกับระเบียบนี้ ให�ใช�ระเบียบนี้แทน 
 
ข�อ ๔  ในระเบียบนี้ 
“ใบอนุญาต” หมายความว�า ใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติน้ําบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ 
“ผู�อนุญาต” หมายความว�า อธิบดีหรือผู�ซ่ึงอธิบดีมอบหมาย 
“กิจการน้ําบาดาล” หมายความว�า การเจาะน้ําบาดาล การใช�น้ําบาดาล หรือการ

ระบายน้ําลงบ�อน้ําบาดาล 
 

หมวด ๑ 
การโอนใบอนุญาต 
   

 
ข�อ ๕  ผู�รับใบอนุญาตผู�ใดประสงค�จะขอโอนใบอนุญาต ให�ยื่นคําขอต�อพนักงานน้ํา

บาดาลประจําท�องท่ีท่ีกิจการน้ําบาดาลนั้นอยู�ในเขตอํานาจโดยยื่นคําขอแบบ นบ./๑๕ ท�ายระเบียบนี้ 
 
ข�อ ๖  ให�ผู�ยื่นคําขอชําระค�าธรรมเนียมการโอนใบอนุญาตพร�อมกับการยื่นคําขอ 
 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๒๔/ตอนพิเศษ ๑๘๐ ง/หน�า ๑/๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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ข�อ ๗  ให�พนักงานน้ําบาดาลประจําท�องท่ีตรวจสอบว�า ผู�รับใบอนุญาตมีหนี้สินค�าง
ชําระตามพระราชบัญญัติน้ําบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ ก�อนยื่นคําขอโอนหรือไม� หากปรากฏว�าผู�รับ
ใบอนุญาตมีหนี้สินค�างชําระ ให�พนักงานน้ําบาดาลประจําท�องท่ีแจ�งให�ผู�รับใบอนุญาตชําระหนี้ท่ีค�าง
ท้ังหมดให�เสร็จสิ้นก�อนท่ีจะมีการโอนใบอนุญาต 

กรณีท่ีมีการโอนในระหว�างท่ียังไม�ถึงงวดท่ีต�องชําระค�าใช�น้ําบาดาล ให�ถือว�ามีหนี้
ค�างชําระจนถึงวันยื่นคําขอโอน 

 
ข�อ ๘  เม่ือรับคําขอโอนใบอนุญาตแล�ว ให�พิจารณาคําขอให�เสร็จสิ้นภายใน ๒ วัน

ทําการ 
การนับระยะเวลาดังกล�าวไม�รวมระยะเวลาท่ีเจ�าหน�าท่ีคืนคําขอ เพ่ือให�ผู�ยื่นคําขอไป

ดําเนินการให�ถูกต�องสมบูรณ�ก�อน หรือผู�ขอรับโอนและผู�รับใบอนุญาตยังมิได�ปฏิบัติตามข�อ ๖ และข�อ ๗ 
 
ข�อ ๙  เม่ืออนุญาตให�โอนใบอนุญาตแล�ว ให�เจ�าหน�าท่ีเขียน หรือประทับข�อความ

ด�วยอักษรสีแดงในด�านหน�าหรือด�านหลังใบอนุญาตท่ีจะโอน โดยมีข�อความตามแบบท�ายระเบียบนี้
และให�ผู�ออกใบอนุญาตลงนามอนุญาตให�โอน 

 
หมวด ๒ 

การออกใบแทนใบอนุญาต 
   

 
ข�อ ๑๐  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย หรือถูกทําลาย ให�ผู�รับใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบ

แทนต�อพนักงานน้ําบาดาลประจําท�องท่ีในเขตน้ําบาดาลนั้น ภายในสามสิบวันนับแต�วันท่ีได�ทราบการ
สูญหายหรือถูกทําลายดังกล�าว ตามแบบ นบ./๑๖ ท�ายระเบียบนี้ 

ในกรณีท่ีไม�ได�ยื่นคําขอรับใบแทนภายในสามสิบวันดังกล�าว ให�พนักงานเจ�าหน�าท่ี
ดําเนินคดีกับผู�ยื่นคําขอเสียก�อน 

 
ข�อ ๑๑  ให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีบันทึกถ�อยคําผู�ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตว�า

ใบอนุญาตสูญหายหรือถูกทําลายจริง ตามแบบ นบ./๑๗ ท�ายระเบียบนี้ และในกรณีใบอนุญาตถูก
ทําลายในสาระสําคัญให�แสดงใบอนุญาตถูกทําลายประกอบด�วย 

 
ข�อ ๑๒  เม่ือรับคําขอรับใบแทนใบอนุญาตแล�ว ให�พิจารณาออกใบแทนใบอนุญาต

ให�เสร็จสิ้นภายใน ๑ วันทําการ 
การนับระยะเวลาดังกล�าว ไม�รวมระยะเวลาท่ีเจ�าหน�าท่ีคืนคําขอ เพ่ือให�ผู�ยื่นคําขอ

ไปดําเนินการให�ถูกต�องสมบูรณ�ก�อน 
 
ข�อ ๑๓  การออกใบแทนใบอนุญาต ให�ทําสําเนาภาพถ�ายหรือคัดสําเนาจากคู�ฉบับท่ี

เก็บไว�ท่ีทําการเขตน้ําบาดาล แล�วเขียนหรือประทับด�วยอักษรสีแดงเหนือครุฑ คําว�า “ใบแทน” และ
เขียนหรือประทับข�อความด�วยอักษรสีแดงไว�ในด�านหน�าหรือด�านหลังใบแทนใบอนุญาตโดยมีข�อความ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ว�า “ใบแทนนี้ให�ใช�แทนต�นฉบับท่ีสูญหายหรือถูกทําลาย” และให�พนักงานน้ําบาดาลประจําท�องท่ีลง
นามไว�เป?นหลักฐาน 

 
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๐ 
นภดล  มัณฑะจิตร 

อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

[เอกสารแนบท�าย] 
 
๑. คําขอโอนใบอนุญาต (แบบ นบ./๑๕) 
๒. แบบการเขียนหรือประทับข�อความท่ีใบอนุญาต (การโอนใบอนุญาต) 
๓. คําขอรับใบแทน (แบบ นบ./๑๖) 
๔. บันทึกถ�อยคํา (แบบ นบ./๑๗) 
๕. แบบการเขียนหรือประทับข�อความ 
 

(ดูข�อมูลจากภาพกฎหมาย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริยานุช/ผู�จัดทํา 
๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ 

 
ปริญสินีย�/ปรับปรุง 

๒๖ เมษายน ๒๕๕๖ 
 
 
 


