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ระเบียบกรมทรัพยากรน้ําบาดาล 
ว่าด้วยการกําหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไขเกีย่วกับการแก้ไขใบอนญุาตประกอบกิจการน้ําบาดาล 

พ.ศ. ๒๕๕๖๑ 
   

 
เพื่อให้การดําเนินการเกี่ยวกับการแก้ไขใบอนุญาตประกอบกิจการน้ําบาดาลตาม

พระราชบัญญัติน้ําบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ ของพนักงานน้ําบาดาลประจําท้องที่เขตน้ําบาดาลจังหวัดทุก
จังหวัดเป็นไปด้วยความถูกต้อง 

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติน้ําบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ 

ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติน้ําบาดาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา
บาดาลโดยคําแนะนําของคณะกรรมการน้ําบาดาลจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 

 
ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมทรัพยากรน้ําบาดาลว่าด้วยการกําหนด

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแก้ไขใบอนุญาตประกอบกิจการน้ําบาดาล พ.ศ. ๒๕๕๖” 
 
ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 
 
ข้อ ๓  บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือแนวทางปฏิบัติอ่ืนใดในส่วนที่กําหนดไว้

แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 
ข้อ ๔  ในระเบียบนี้ 
“คณะอนุกรรมการ” หมายความว่า คณะอนุกรรมการเขตหรือคณะอนุกรรมการใน

ส่วนกลางซึ่งคณะกรรมการแต่งต้ังขึ้น เพื่อให้มีหน้าที่พิจารณากลั่นกรองคําขอรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการน้ําบาดาล 

“คณะอนุกรรมการเขต” หมายความว่า คณะอนุกรรมการซึ่งคณะกรรมการแต่งต้ัง
ขึ้น เพื่อให้มีหน้าที่พิจารณากลั่นกรองคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ําบาดาลในเขตน้ําบาดาล
จังหวัดตามขนาดบ่อและปริมาณนํ้าที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ํา
บาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ 

“คณะอนุกรรมการในส่วนกลาง” หมายความว่า คณะอนุกรรมการซึ่ง
คณะกรรมการแต่งต้ังขึ้นเพื่อให้มีหน้าที่พิจารณากลั่นกรองคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ํา
บาดาลในเขตน้ําบาดาลกรุงเทพมหานครและเขตน้ําบาดาลจังหวัดทุกจังหวัดในราชอาณาจักรไทย 
ตามขนาดบ่อและปริมาณน้ําที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ําบาดาล 
พ.ศ. ๒๕๒๐ 

“คําขอ” หมายความว่า คําขอแก้ไขใบอนุญาตประกอบกิจการน้ําบาดาล 
 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐/ตอนพิเศษ ๑๙๕ ง/หน้า ๔/๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ 
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ข้อ ๕  ให้อธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาลรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอํานาจ
วินิจฉัยสั่งการเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

 
ข้อ ๖  เมื่อปรากฏว่าได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้รับใบอนุญาตที่มิใช่การโอน

ใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติน้ําบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ หรือรายละเอียดที่อยู่ของสถานที่ประกอบ
กิจการน้ําบาดาลได้มีการเปลี่ยนแปลงตามข้อมูลทะเบียนราษฎร์ใหม่ หรือผู้รับใบอนุญาตต้องการขอ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในใบอนุญาต ให้ผู้รับใบอนุญาตนั้น ย่ืนคําขอแก้ไขใบอนุญาต
ตามแบบที่กําหนดท้ายระเบียบนี้ ต่อพนักงานน้ําบาดาลประจําท้องที่ประจําเขตน้ําบาดาลนั้น 

ในกรณีย่ืนคําขอตามวรรคหนึ่ง ผู้ย่ืนคําขอต้องแสดงรายละเอียดตามที่กําหนดไว้ใน
แบบคําขอและส่งเอกสารหลักฐานพร้อมคําขอ 

กรณีปรากฏในภายหลังว่าได้ออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ใดโดยคลาดเคลื่อนหรือสําคัญผิด
ในข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญ หรือข้อเท็จจริงที่ปรากฏในใบอนุญาตได้เปลี่ยนแปลงไป ภายหลังที่
ได้ออกใบอนุญาตแล้ว ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งได้รับมอบอํานาจจากอธิบดีแก้ไขให้ถูกต้องได้ 

 
ข้อ ๗  ให้ผู้ย่ืนคําขอชําระค่าธรรมเนียมคําขอ ตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวงที่

ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ําบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ พร้อมกับการยื่นคําขอ 
 

หมวด ๑ 
การพิจารณาคําขอแก้ไขใบอนุญาตในเขตวิกฤตการณ์น้ําบาดาล 

   
 

ข้อ ๘  การพิจารณาคําขอแก้ไขใบอนุญาตเจาะน้ําบาดาล 
ให้พนักงานน้ําบาดาลประจําท้องที่พิจารณาดําเนินการเสนออธิบดีหรือผู้ซึ่งได้รับ

มอบอํานาจจากอธิบดีเพื่ออนุญาต หรือไม่อนุญาตให้แก้ไขขนาดบ่อน้ํ าบาดาลให้มีขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรุบ่อตอนบนสุดน้อยกว่าหนึ่งร้อยมิลลิเมตร รวมทั้งบ่อน้ําบาดาลแบบบ่อวง
ทุกขนาดด้วย 

ส่วนคําขอที่ขอแก้ไขขนาดบ่อน้ําบาดาลที่มิใช่บ่อน้ําบาดาลแบบบ่อวงให้มีขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรุ บ่อตอนบนสุด ต้ังแต่หนึ่ งร้อยมิลลิ เมตรขึ้นไป  ให้ส่ งคํ าขอให้
คณะอนุกรรมการในส่วนกลางพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนออธิบดีหรือผู้ซึ่งได้รับมอบอํานาจจาก
อธิบดีพิจารณาภายในหนึ่งวันทําการนับแต่วันลงทะเบียนรับคําขอ 

เมื่อฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการ ได้รับคําขอแล้วให้ดําเนินการจัดประชุม
คณะอนุกรรมการภายในยี่สิบวันทําการ 

เมื่อคณะอนุกรรมการพิจารณาคําขอแล้ว มีมติเห็นควรอนุญาต หรือเห็นควรไม่
อนุญาตให้ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการ ส่งคําขอพร้อมความเห็นของคณะอนุกรรมการให้
พนักงานน้ําบาดาลประจําท้องที่ดําเนินการต่อไปภายในหนึ่งวันทําการ นับแต่วันที่คณะอนุกรรมการ
ประชุมแล้วเสร็จ และพนักงานน้ําบาดาลประจําท้องที่ต้องดําเนินการเสนออธิบดีหรือผู้ซึ่งได้รับมอบ
อํานาจจากอธิบดีเพื่ออนุญาตหรือไม่อนุญาตให้แก้ไขใบอนุญาตภายในหนึ่งวันทําการ นับแต่วันที่ได้รับ
หนังสือแจ้งผลการประชุมจากคณะอนุกรรมการ 

 



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 
 
 

ข้อ ๙  การพิจารณาคําขอแก้ไขใบอนุญาตใช้น้ําบาดาล 
ให้พนักงานน้ําบาดาลประจําท้องที่ พิจารณาดําเนินการเสนออธิบดีหรือผู้ซึ่งได้รับ

มอบอํานาจจากอธิบดีเพื่ออนุญาต หรือไม่อนุญาตให้แก้ไขใบอนุญาตใช้น้ําบาดาลที่ขอแก้ไขปริมาณ
การใช้น้ําบาดาลในใบอนุญาตรวมแล้วไม่เกินกว่าวันละหนึ่งร้อยลูกบาศก์เมตร 

ส่วนคําขอที่ขอแก้ไขปริมาณการใช้น้ําบาดาลให้มีจํานวนเกินกว่าวันละหนึ่งร้อย
ลูกบาศก์เมตรขึ้นไปหรือที่ขอแก้ไขปริมาณการใช้น้ําบาดาลจากเดิมที่มากกว่าวันละหนึ่งร้อยลูกบาศก์
เมตร ให้มีจํานวนน้อยกว่าวันละหนึ่งร้อยลูกบาศก์เมตร ให้ส่งคําขอให้คณะอนุกรรมการในส่วนกลาง
พิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนออธิบดีหรือผู้ซึ่งได้รับมอบอํานาจจากอธิบดีพิจารณาภายในหนึ่งวันทํา
การ นับแต่วันลงทะเบียนรับคําขอ 

เมื่อฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการ ได้รับคําขอแล้วให้ดําเนินการจัดประชุม
คณะอนุกรรมการภายในยี่สิบวันทําการ 

เมื่อคณะอนุกรรมการพิจารณาคําขอแล้ว มีมติเห็นควรอนุญาต หรือเห็นควรไม่
อนุญาตให้ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการ ส่งคําขอพร้อมความเห็นของคณะอนุกรรมการให้
พนักงานน้ําบาดาลประจําท้องที่ดําเนินการต่อไปภายในหนึ่งวันทําการ นับแต่วันที่คณะอนุกรรมการ
ประชุมแล้วเสร็จ และพนักงานน้ําบาดาลประจําท้องที่ต้องดําเนินการเสนออธิบดีหรือผู้ซึ่งได้รับมอบ
อํานาจจากอธิบดีเพื่ออนุญาตหรือไม่อนุญาตให้แก้ไขใบอนุญาตภายในหนึ่งวันทําการ นับแต่วันที่ได้รับ
หนังสือแจ้งผลการประชุมคณะอนุกรรมการ 

 
หมวด ๒ 

การพิจารณาคําขอแก้ไขใบอนุญาตนอกเขตวิกฤตการณ์น้ําบาดาล 
   

 
ข้อ ๑๐  การพิจารณาคําขอแก้ไขใบอนุญาตเจาะน้ําบาดาล 
ให้พนักงานน้ําบาดาลประจําท้องที่พิจารณาดําเนินการเสนออธิบดีหรือผู้ซึ่งได้รับ

มอบอํานาจจากอธิบดีเพื่ออนุญาต หรือไม่อนุญาตให้แก้ไขใบอนุญาตเจาะน้ําบาดาลสําหรับบ่อที่มี
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรุบ่อตอนบนสุดน้อยกว่าหนึ่งร้อยยี่สิบห้ามิลลิเมตร 

ส่วนคําขอที่ขอแก้ไขขนาดบ่อน้ําบาดาลให้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรุบ่อ
ตอนบนสุดต้ังแต่หนึ่งร้อยยี่สิบห้ามิลลิเมตรขึ้นไป ให้ดําเนินการ ดังนี้ 

ก. คําขอที่ขอแก้ไขขนาดบ่อน้ําบาดาลให้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรุบ่อตอน
บนสุดต้ังแต่หนึ่งร้อยยี่สิบห้ามิลลิเมตร ถึงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรุบ่อตอนบนสุดน้อยกว่าสอง
ร้อยมิลลิเมตรให้ส่งคําขอพร้อมเอกสารหลักฐานให้คณะอนุกรรมการในเขตน้ําบาดาลจังหวัดนั้น
พิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนออธิบดีหรือผู้ซึ่งได้รับมอบอํานาจจากอธิบดีพิจารณาภายในหนึ่งวันทํา
การ นับแต่วันลงทะเบียนรับคําขอ 

ข. คําขอที่ขอแก้ไขขนาดบ่อน้ําบาดาลให้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรุบ่อตอน
บนสุดต้ังแต่สองร้อยมิลลิเมตรขึ้นไป ให้ส่งคําขอพร้อมเอกสารหลักฐานให้คณะอนุกรรมการใน
ส่วนกลางพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนออธิบดีหรือผู้ซึ่งได้รับมอบอํานาจจากอธิบดีพิจารณาภายใน
หนึ่งวันทําการนับแต่วันลงทะเบียนรับคําขอ 

เมื่อฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการได้รับคําขอแล้ว ให้ดําเนินการจัดประชุม
คณะอนุกรรมการภายในยี่สิบวันทําการ 



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 
 
 

เมื่อคณะอนุกรรมการพิจารณาคําขอแล้ว มีมติเห็นควรอนุญาต หรือเห็นควรไม่
อนุญาตให้ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการ ส่งคําขอพร้อมความเห็นของคณะอนุกรรมการให้
พนักงานน้ําบาดาลประจําท้องที่ดําเนินการต่อไปภายในหนึ่งวันทําการ นับแต่วันที่คณะอนุกรรมการ
ประชุมแล้วเสร็จและพนักงานน้ําบาดาลประจําท้องที่ต้องดําเนินการเสนออธิบดีหรือผู้ซึ่งได้รับมอบ
อํานาจจากอธิบดีเพื่ออนุญาตหรือไม่อนุญาตให้แก้ไขใบอนุญาตภายในหนึ่งวันทําการ นับแต่วันที่ได้รับ
หนังสือแจ้งผลการประชุมคณะอนุกรรมการ 

 
ข้อ ๑๑  การพิจารณาคําขอแก้ไขใบอนุญาตใช้น้ําบาดาล 
ให้พนักงานน้ําบาดาลประจําท้องที่พิจารณาดําเนินการเสนออธิบดีหรือผู้ซึ่งได้รับ

มอบอํานาจจากอธิบดีเพื่ออนุญาตหรือไม่อนุญาตให้แก้ไขใบอนุญาตใช้น้ําบาดาลที่ขอแก้ไขปริมาณ
การใช้น้ําบาดาลในใบอนุญาตรวมแล้วไม่เกินกว่าวันละสามร้อยลูกบาศก์เมตร 

ส่วนคําขอแก้ไขปริมาณการใช้น้ําบาดาล ให้มีจํานวนเกินกว่าวันละสามร้อยลูกบาศก์
เมตรขึ้นไปหรือที่ขอแก้ไขปริมาณการใช้น้ําบาดาลจากเดิมที่มากกว่าวันละสามร้อยลูกบาศก์เมตร ให้มี
จํานวนน้อยกว่าวันละสามร้อยลูกบาศก์เมตร ให้ดําเนินการดังนี้ 

ก. คําขอแก้ไขปริมาณการใช้น้ําบาดาลให้มีจํานวนเกินกว่าวันละสามร้อยลูกบาศก์
เมตรแต่ไม่เกินกว่าวันละแปดร้อยลูกบาศก์เมตร หรือที่ขอแก้ไขปริมาณการใช้น้ําบาดาล จากเดิมที่
เกินกว่าวันละสามร้อยลูกบาศก์เมตร ให้มีจํานวนน้อยกว่าวันละสามร้อยลูกบาศก์เมตร ให้ส่งคําขอ
แก้ไขใบอนุญาตพร้อมเอกสารหลักฐานให้ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการในเขตน้ําบาดาลจังหวัดนั้น
ภายในหนึ่งวันทําการนับแต่วันลงทะเบียนรับคําขอ  ทั้งนี้ เพื่อให้คณะอนุกรรมการในเขตน้ําบาดาล
จังหวัดนั้นพิจารณาก่อนดําเนินการต่อไป 

ข. คําขอแก้ไขใบอนุญาตใช้น้ําบาดาลให้มีจํานวนเกินกว่าวันละแปดร้อยลูกบาศก์
เมตร หรือที่ขอแก้ไขปริมาณการใช้น้ําบาดาล จากเดิมที่เกินกว่าวันละแปดร้อยลูกบาศก์เมตร ให้มี
จํานวนน้อยกว่าวันละแปดร้อยลูกบาศก์เมตร ให้ส่งคําขอแก้ไขใบอนุญาตใช้น้ําบาดาลพร้อมเอกสาร
หลักฐานให้กรมทรัพยากรน้ําบาดาลภายในหนึ่งวันทําการ นับแต่วันลงทะเบียนรับคําขอ ทั้งนี้ เพื่อให้
คณะอนุกรรมการในส่วนกลางพิจารณา ก่อนดําเนินการต่อไป 

เมื่อฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการได้รับคําขอแก้ไขใบอนุญาตแล้ว ให้ดําเนินการ
จัดประชุมคณะอนุกรรมการ ภายในยี่สิบวันทําการ 

เมื่อคณะอนุกรรมการพิจารณาคําขอแล้ว มีมติเห็นควรอนุญาต หรือเห็นควรไม่
อนุญาตให้ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการ ส่งคําขอพร้อมความเห็นของคณะอนุกรรมการให้
พนักงานน้ําบาดาลประจําท้องที่ดําเนินการต่อไปภายในหนึ่งวันทําการ นับแต่วันที่คณะอนุกรรมการ
ประชุมแล้วเสร็จ และพนักงานน้ําบาดาลประจําท้องที่ต้องดําเนินการเสนอผู้ซึ่งได้รับมอบอํานาจจาก
อธิบดีเพื่ออนุญาต หรือไม่อนุญาตให้แก้ไขใบอนุญาตให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งวันทําการ นับแต่วันที่
ได้รับหนังสือแจ้งผลการประชุมคณะอนุกรรมการ 

 
หมวด ๓ 

การพิจารณาคําขอแก้ไขใบอนุญาตระบายน้ําลงบ่อน้ําบาดาล 
   

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

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 ๑๒  เมื่อพนักงานน้ําบาดาลประจําท้องที่ได้รับคําขอและลงทะเบียนรับคําขอ
แล้ว ให้รวบรวมเอกสารส่งกรมทรัพยากรน้ําบาดาลภายในหนึ่งวันทําการ นับแต่วันลงทะเบียนรับคํา
ขอ  ทั้งนี้ เพื่อให้คณะอนุกรรมการในส่วนกลางพิจารณา ก่อนดําเนินการต่อไป 

เมื่อคณะอนุกรรมการพิจารณาคําขอแล้ว มีมติเห็นควรอนุญาต หรือเห็นควรไม่
อนุญาตให้ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการ ส่งคําขอพร้อมความเห็นของคณะอนุกรรมการให้
พนักงานน้ําบาดาลประจําท้องที่ดําเนินการต่อไปภายในหนึ่งวันทําการ นับแต่วันที่คณะอนุกรรมการ
ประชุมแล้วเสร็จและพนักงานน้ําบาดาลประจําท้องที่ต้องดําเนินการแก้ไขใบอนุญาต หรือแจ้งไม่
อนุญาตภายในหนึ่งวันทําการ นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการประชุมคณะอนุกรรมการ 

 
ข้อ ๑๓  การอนุญาตให้แก้ไขใบอนุญาต ให้พิมพ์ หรือประทับข้อความด้วยหมึกสีดํา 

หรือสีน้ําเงิน ตามแบบท้ายระเบียบนี้ ไว้ท้ายหรือด้านหลังใบอนุญาตหรือใบแทนใบอนุญาต และให้
อธิบดีหรือผู้ซึ่งได้รับมอบอํานาจจากอธิบดีลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตราครุฑชื่อกรมทรัพยากรน้ํา
บาดาลหรือประทับตราครุฑชื่อส่วนราชการของผู้ซึ่งได้รับมอบอํานาจจากอธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา
บาดาลด้วยหมึกสีแดงไว้เป็นสําคัญ 

ในกรณีที่อธิบดีหรือผู้ซึ่งได้รับมอบอํานาจจากอธิบดีมีคําสั่งไม่อนุญาตให้แก้ไข
ใบอนุญาตให้พนักงานน้ําบาดาลประจําท้องที่แจ้งเหตุผลพร้อมทั้งสิทธิอุทธรณ์ไปพร้อมกับหนังสือแจ้ง
ผลการพิจารณาให้ผู้ขอแก้ไขใบอนุญาตทราบด้วย 

การพิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้แก้ไขใบอนุญาต ให้พนักงานน้ําบาดาล
ประจําท้องที่ทําหนังสือแจ้งกรมทรัพยากรน้ําบาดาลพร้อมเอกสารหลักฐาน เพื่อหมายเหตุใน
ใบอนุญาตฉบับกรมทรัพยากรน้ําบาดาลต่อไป 

 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
สุพจน์  เจมิสวัสดิพงษ์ 

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาล 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

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. เอกสารแนบท้ายระเบียบกรมทรัพยากรน้ําบาดาลว่าด้วยการกําหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแก้ไขใบอนุญาตประกอบกิจการน้ําบาดาล พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๒. คําขอแก้ไขใบอนุญาต (แบบ นบ./๒๐) 
๓. แบบการเขียนหรือประทับข้อความที่ใบอนุญาตเจาะน้ําบาดาล (แก้ไขประเภท

การเจาะน้ําบาดาล) 
๔. แบบการเขียนหรือประทับข้อความที่ใบอนุญาตเจาะน้ําบาดาล (แก้ไขชนิดของ

เครื่องเจาะ) 
๕. แบบการเขียนหรือประทับข้อความที่ใบอนุญาตเจาะน้ําบาดาล (แก้ไขความลึก

ของบ่อน้ําบาดาล) 
๖. แบบการเขียนหรือประทับข้อความที่ใบอนุญาตเจาะน้ําบาดาล (แก้ไขขนาดบ่อ

น้ําบาดาล) 
๗. แบบการเขียนหรือประทับข้อความที่ใบอนุญาตใช้น้ําบาดาล (แก้ไขประเภทการ

ใช้น้ําบาดาล) 
๘. แบบการเขียนหรือประทับข้อความที่ใบอนุญาตใช้น้ําบาดาล (แก้ไขปริมาณการ

สูบใช้น้ําบาดาล) 
๙. แบบการเขียนหรือประทับข้อความที่ใบอนุญาตใช้น้ําบาดาล (แก้ไขชนิดเครื่อง

สูบ หรือขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อดูด หรือความลึกของท่อดูด) 
๑๐. แบบการเขียนหรือประทับข้อความที่ใบอนุญาตระบายน้ําลงบ่อน้ําบาดาล 

(แก้ไขปริมาณน้ําหรือของเหลวอื่นที่จะระบายลงบ่อน้ําบาดาล) 
๑๑. แบบการเขียนหรือประทับข้อความที่ใบอนุญาต (แก้ไขชื่อผู้รับใบอนุญาต) 
๑๒. แบบการเขียนหรือประทับข้อความที่ใบอนุญาต (แก้ไขที่อยู่ตามใบอนุญาต) 
 

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริยานุช/ผู้จัดทํา 
๗ มกราคม ๒๕๕๗ 

 
โชติกานต์/ผู้ตรวจ 

๗ มกราคม ๒๕๕๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

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 
 
 

 
ชุติมา/ปรับปรุง 

๒๖ มิถนุายน ๒๕๖๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


