
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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ระเบียบกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล 
ว�าด�วยการดําเนินการเก่ียวกับคําขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต 
การต�ออายุใบอนุญาต การโอนใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต 

และการแก�ไขใบอนุญาตประกอบกิจการนํ้าบาดาล (ฉบับท่ี ๓) 
พ.ศ. ๒๕๕๒ 

   
 

โดยท่ีเป2นการสมควรแก�ไขเพ่ิมเติมระเบียบกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล ว�าด�วยการ
ดําเนินการเก่ียวกับคําขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การต�ออายุใบอนุญาต การโอนใบอนุญาต 
การออกใบแทนใบอนุญาต และการแก�ไขใบอนุญาตประกอบกิจการนํ้าบาดาล พ.ศ. ๒๕๕๐ ให�
เหมาะสมและสอดคล�องกับพระราชกฤษฎีกาว�าด�วยหลักเกณฑ7และวิธีการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี 
พ.ศ. ๒๕๔๖ และแผนปฏิบัติการกําหนดข้ันตอนการกระจายอํานาจให�แก�องค7กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
(ฉบับท่ี ๒) 

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๖ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๐ ทวิ วรรคสอง มาตรา 

๒๒ มาตรา ๒๕ และมาตรา ๓๓ แห�งพระราชบัญญัตินํ้าบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติมและ
คําแนะนําของคณะกรรมการนํ้าบาดาล ตามมาตรา ๑๔ (๒) แห�งพระราชบัญญัตินํ้าบาดาล 
พ.ศ. ๒๕๒๐ กรมทรัพยากรนํ้าบาดาลจึงวางระเบียบไว� ดังต�อไปน้ี 

 
ข�อ ๑  ระเบียบน้ีเรียกว�า “ระเบียบกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล ว�าด�วยการดําเนินการ

เก่ียวกับคําขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การต�ออายุใบอนุญาต การโอนใบอนุญาต การออก
ใบแทนใบอนุญาต และการแก�ไขใบอนุญาตประกอบกิจการนํ้าบาดาล (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒” 

 
ข�อ ๒๑  ระเบียบนี้ให�ใช�บังคับนับแต�วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป2นต�นไป 
 
ข�อ ๓  ให�ยกเลิกนิยาม คําว�า “คณะอนุกรรมการ” ในข�อ ๕ ของระเบียบกรม

ทรัพยากรนํ้าบาดาล ว�าด�วยการดําเนินการเก่ียวกับคําขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การต�อ
อายุใบอนุญาตการโอนใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต และการแก�ไขใบอนุญาตประกอบ
กิจการนํ้าบาดาล พ.ศ. ๒๕๕๐ แก�ไขเพ่ิมเติมโดย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ และให�ใช�ความต�อไปน้ีแทน 

““คณะอนุกรรมการ” หมายความว�า คณะอนุกรรมการกลั่นกรองคําขอรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการนํ้าบาดาลในเขตนํ้าบาดาลจังหวัด และในส�วนกลาง ซึ่งคณะกรรมการ
แต�งต้ัง” 

 
ข�อ ๔  ให�ยกเลิกความในข�อ ๒๑ (๔) แห�งระเบียบกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล ว�าด�วย

การดําเนินการเก่ียวกับคําขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การต�ออายุใบอนุญาต การโอน

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๒๖/ตอนพิเศษ ๑๕๒ ง/หน�า ๑/๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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ใบอนุญาตการออกใบแทนใบอนุญาต และการแก�ไขใบอนุญาตประกอบกิจการนํ้าบาดาล พ.ศ. 
๒๕๕๐ แก�ไขเพ่ิมเติมโดย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ และให�ใช�ความต�อไปน้ีแทน 

“(๔) การออกใบอนุญาตเจาะนํ้าบาดาล 
ให�พนักงานนํ้าบาดาลประจําท�องท่ี พิจารณาดําเนินการออกหรือไม�ออกใบอนุญาต

เจาะนํ้าบาดาล ดังน้ี 
(๔.๑) ในเขตนํ้าบาดาลจังหวัดใดท่ีมิได�มีการแต�งต้ังคณะอนุกรรมการ ให�

พนักงานนํ้าบาดาลประจําท�องท่ี พิจารณาดําเนินการออกหรือไม�ออกใบอนุญาตเจาะนํ้าบาดาล 
สําหรับบ�อท่ีมีขนาดเส�นผ�าศูนย7กลางของท�อกรุบ�อตอนบนสุดน�อยกว�า ๒๐๐ มิลลิเมตร ตาม
หลักเกณฑ7ในข�อ ๒๑ (๑) (๒) และ (๓) ให�เสร็จสิ้นภายใน ๒ วันทําการ นับแต�วันลงทะเบียนรับคําขอ 
หรือภายใน ๑ วันทําการ นับแต�วันท่ีตรวจสอบสถานท่ีแล�วเสร็จ ส�วนคําขอรับใบอนุญาตเจาะนํ้า
บาดาลท่ีมีขนาดเส�นผ�าศูนย7กลางของท�อกรุบ�อตอนบนสุด ต้ังแต� ๒๐๐ มิลลิเมตรข้ึนไป ให�ส�งคําขอรับ
ใบอนุญาตพร�อมเอกสารหลักฐานให�กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล ภายใน ๑ วันทําการ นับแต�วันท่ี
ตรวจสอบสถานท่ีแล�วเสร็จ  ท้ังน้ี เพ่ือให�คณะอนุกรรมการในส�วนกลางพิจารณา ก�อนดําเนินการ
ต�อไป 

(๔.๒) ในเขตนํ้าบาดาลจังหวัดใดท่ีมีการแต�งต้ังคณะอนุกรรมการ ให�พนักงาน
นํ้าบาดาลประจําท�องท่ี พิจารณาดําเนินการออกหรือไม�ออกใบอนุญาตเจาะนํ้าบาดาล สําหรับบ�อท่ีมี
ขนาดเส�นผ�าศูนย7กลางของท�อกรุบ�อตอนบนสุดน�อยกว�า ๑๐๐ มิลลิเมตร ตามหลักเกณฑ7ในข�อ ๒๑ 
(๑) (๒) และ (๓) ให�เสร็จสิ้นภายใน ๒ วันทําการ นับแต�วันลงทะเบียนรับคําขอ หรือภายใน ๑ วันทํา
การ นับแต�วันท่ีตรวจสอบสถานท่ีแล�วเสร็จ ส�วนคําขอรับใบอนุญาตเจาะนํ้าบาดาลท่ีมีขนาด
เส�นผ�าศูนย7กลางของท�อกรุบ�อตอนบนสุด ต้ังแต� ๑๐๐ มิลลิเมตรข้ึนไป ให�ดําเนินการ ดังน้ี 

ก. คําขอรับใบอนุญาตเจาะนํ้าบาดาลท่ีมีขนาดเส�นผ�าศูนย7กลางของท�อ
กรุบ�อตอนบนสุดต้ังแต� ๑๐๐ มิลลิเมตร ถึง ๑๕๐ มิลลิเมตร ให�ส�งคําขอรับใบอนุญาตพร�อมเอกสาร
หลักฐานให�ฝKายเลขานุการคณะอนุกรรมการ ภายใน ๑ วันทําการ นับแต�วันท่ีตรวจสอบสถานท่ีแล�ว
เสร็จ  ท้ังน้ี เพ่ือให�คณะอนุกรรมการในเขตนํ้าบาดาลจังหวัดน้ันพิจารณา ก�อนดําเนินการต�อไป 

ข. คําขอรับใบอนุญาตเจาะนํ้าบาดาลท่ีมีขนาดเส�นผ�าศูนย7กลางของท�อ
กรุบ�อตอนบนสุดต้ังแต� ๒๐๐ มิลลิเมตรข้ึนไป ให�ส�งคําขอรับใบอนุญาต พร�อมเอกสารหลักฐานให�กรม
ทรัพยากรนํ้าบาดาล ภายใน ๑ วันทําการ นับแต�วันท่ีตรวจสอบสถานท่ีแล�วเสร็จ  ท้ังน้ี เพ่ือให�
คณะอนุกรรมการในส�วนกลางพิจารณา ก�อนดําเนินการต�อไป 

เม่ือฝKายเลขานุการคณะอนุกรรมการ ได�รับคําขอรับใบอนุญาตแล�วให�
ดําเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการ ภายใน ๒๐ วันทําการ 

เม่ือคณะอนุกรรมการพิจารณาคําขอแล�ว มีมติเห็นควรอนุญาต หรือ
เห็นควรไม�อนุญาตให�ฝKายเลขานุการคณะอนุกรรมการส�งคําขอพร�อมความเห็นของคณะอนุกรรมการ 
ให�พนักงานนํ้าบาดาลประจําท�อง ท่ี ดํา เ นินการต�อไป ภายใน ๑ วันทําการ นับแต� วัน ท่ี
คณะอนุกรรมการประชุมแล�วเสร็จ และพนักงานนํ้าบาดาลประจําท�องท่ีต�องดําเนินการออก
ใบอนุญาต หรือแจ�งไม�อนุญาตให�แล�วเสร็จ ภายใน ๑ วันทําการ นับแต�วันท่ีได�รับหนังสือแจ�งผลการ
ประชุมคณะอนุกรรมการ” 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 
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ข�อ ๕  ให�ยกเลิกความในข�อ ๒๔ แห�งระเบียบกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล ว�าด�วยการ
ดําเนินการเก่ียวกับคําขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การต�ออายุใบอนุญาต การโอนใบอนุญาต
การออกใบแทนใบอนุญาต และการแก�ไขใบอนุญาตประกอบกิจการนํ้าบาดาล พ.ศ. ๒๕๕๐ แก�ไข
เพ่ิมเติมโดย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ และให�ใช�ความต�อไปน้ีแทน 

“ข�อ ๒๔  การออกใบอนุญาตใช�นํ้าบาดาล 
ให�พนักงานนํ้าบาดาลประจําท�องท่ี พิจารณาดําเนินการออกหรือไม�ออกใบอนุญาต

ใช�นํ้าบาดาล ดังน้ี 
(๑) ในเขตนํ้าบาดาลจังหวัดใดท่ีมิได�มีการแต�งต้ังคณะอนุกรรมการ ให�พนักงานนํ้า

บาดาลประจําท�องท่ี พิจารณาดําเนินการออกหรือไม�ออกใบอนุญาตใช�นํ้าบาดาลท่ีขอรับใบอนุญาต ใช�
นํ้าบาดาลไม�เกินกว�าวันละ ๘๐๐ ลูกบาศก7เมตร ตามหลักเกณฑ7ในข�อ ๒๒ ให�เสร็จสิ้นภายใน ๒ วันทํา
การ นับแต�วันลงทะเบียนรับคําขอ หรือภายใน ๑ วันทําการ นับแต�วันท่ีตรวจสอบสถานท่ีแล�วเสร็จ
ส�วนคําขอรับใบอนุญาตใช�นํ้าบาดาลเกินกว�าวันละ ๘๐๐ ลูกบาศก7เมตรข้ึนไป ให�ส�งคําขอรับ
ใบอนุญาต พร�อมเอกสารหลักฐานให�กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล ภายใน ๑ วันทําการ นับแต�วันท่ี
ตรวจสอบสถานท่ีแล�วเสร็จ  ท้ังน้ี เพ่ือให�คณะอนุกรรมการในส�วนกลางพิจารณา ก�อนดําเนินการ
ต�อไป 

(๒) ในเขตนํ้าบาดาลจังหวัดใดท่ีมีการแต�งต้ังคณะอนุกรรมการ ให�พนักงานนํ้า
บาดาลประจําท�องท่ี พิจารณาดําเนินการออกหรือไม�ออกใบอนุญาตใช�นํ้าบาดาล ท่ีขอรับใบอนุญาตใช�
นํ้าบาดาลไม�เกินกว�าวันละ ๑๐ ลูกบาศก7เมตร ตามหลักเกณฑ7ในข�อ ๒๒ ให�เสร็จสิ้นภายใน ๒ วันทํา
การ นับแต�วันลงทะเบียนรับคําขอ หรือภายใน ๑ วันทําการ นับแต�วันท่ีตรวจสอบสถานท่ีแล�วเสร็จ
ส�วนคําขอรับใบอนุญาตใช�นํ้าบาดาล ท่ีขอรับใบอนุญาตใช�นํ้าบาดาลเกินกว�าวันละ ๑๐ ลูกบาศก7เมตร
ข้ึนไป ให�ดําเนินการ ดังน้ี 

ก. คําขอรับใบอนุญาตใช�นํ้าบาดาลเกินกว�าวันละ ๑๐ ลูกบาศก7เมตร แต�ไม�เกิน
กว�าวันละ ๘๐๐ ลูกบาศก7เมตร ให�ส�งคําขอรับใบอนุญาตพร�อมเอกสารหลักฐานให�ฝKายเลขานุการ
คณะอนุกรรมการ ภายใน ๑ วันทําการ นับแต�วันท่ีตรวจสอบสถานท่ีแล�วเสร็จ  ท้ังน้ี เพ่ือให�
คณะอนุกรรมการในเขตนํ้าบาดาลจังหวัดน้ันพิจารณา ก�อนดําเนินการต�อไป 

ข. คําขอรับใบอนุญาตใช�นํ้าบาดาลเกินกว�าวันละ ๘๐๐ ลูกบาศก7เมตรข้ึนไป ให�
ส�งคําขอรับใบอนุญาต พร�อมเอกสารหลักฐานให�กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล ภายใน ๑ วันทําการ นับแต�
วันท่ีตรวจสอบสถานท่ีแล�วเสร็จ  ท้ังน้ี เพ่ือให�คณะอนุกรรมการในส�วนกลางพิจารณา ก�อนดําเนินการ
ต�อไป 

เม่ือฝKายเลขานุการคณะอนุกรรมการ ได� รับคําขอรับใบอนุญาตแล�ว ให�
ดําเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการ ภายใน ๒๐ วันทําการ 

เม่ือคณะอนุกรรมการพิจารณาคําขอแล�ว มีมติเห็นควรอนุญาต หรือเห็นควรไม�
อนุญาต ให�ฝKายเลขานุการคณะอนุกรรมการส�งคําขอพร�อมความเห็นของคณะอนุกรรมการ ให�
พนักงานนํ้าบาดาลประจําท�องท่ีดําเนินการต�อไป ภายใน ๑ วันทําการ นับแต�วันท่ีคณะอนุกรรมการ
ประชุมแล�วเสร็จและพนักงานนํ้าบาดาลประจําท�องท่ีต�องดําเนินการออกใบอนุญาต หรือแจ�งไม�
อ นุญาตให�แล� ว เส ร็จภายใน ๑ วันทําการ  นับแต� วัน ท่ี ได� รับหนังสือแจ� งผลการประชุม
คณะอนุกรรมการ” 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 
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ข�อ ๖  ให�ยกเลิกความในข�อ ๕๐ (๒) แห�งระเบียบกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล ว�าด�วย
การดําเนินการเก่ียวกับคําขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การต�ออายุใบอนุญาต การโอน
ใบอนุญาตการออกใบแทนใบอนุญาต และการแก�ไขใบอนุญาตประกอบกิจการนํ้าบาดาล พ.ศ. 
๒๕๕๐ แก�ไขเพ่ิมเติมโดย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ และให�ใช�ความต�อไปน้ีแทน 

“(๒) นอกเขตวิกฤตการณ7นํ้าบาดาล 
(๒.๑) ให�พนักงานนํ้าบาดาลประจําท�องท่ี พิจารณาดําเนินการอนุญาตหรือไม�

อนุญาตให�แก�ไขใบอนุญาตเจาะนํ้าบาดาล ดังน้ี 
( ๒ . ๑ . ๑ )  ใ น เ ข ต นํ้ า บ า ด า ล จั ง ห วั ด ใ ด ท่ี มิ ไ ด� มี ก า ร แ ต� ง ต้ั ง

คณะอนุกรรมการให�พนักงานนํ้าบาดาลประจําท�องท่ี พิจารณาดําเนินการอนุญาตหรือไม�อนุญาตให�
แก�ไขใบอนุญาตเจาะนํ้าบาดาลสําหรับบ�อท่ีมีขนาดเส�นผ�าศูนย7กลางของท�อกรุบ�อตอนบนสุดน�อยกว�า 
๒๐๐ มิลลิ เมตร ส�วนคําขอแก�ไขใบอนุญาตเจาะนํ้าบาดาลท่ีขอแก�ไขขนาดบ�อให� มีขนาด
เส�นผ�าศูนย7กลางของท�อกรุบ�อตอนบนสุด ต้ังแต� ๒๐๐ มิลลิเมตรข้ึนไป ให�ส�งคําขอแก�ไขใบอนุญาต
เจาะนํ้าบาดาลพร�อมเอกสารหลักฐาน ให�กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล ภายใน ๑ วันทําการ นับแต�วัน
ลงทะเบียนรับคําขอ  ท้ังน้ี เพ่ือให�คณะอนุกรรมการในส�วนกลางพิจารณา ก�อนดําเนินการต�อไป 

(๒.๑.๒) ในเขตนํ้าบาดาลจังหวัดใดท่ีมีการแต�งต้ังคณะอนุกรรมการให�
พนักงานนํ้าบาดาลประจําท�องท่ี พิจารณาดําเนินการอนุญาตหรือไม�อนุญาตให�แก�ไขใบอนุญาตเจาะ
นํ้าบาดาลสําหรับบ�อท่ีมีขนาดเส�นผ�าศูนย7กลางของท�อกรุบ�อตอนบนสุดน�อยกว�า ๑๐๐ มิลลิเมตร ส�วน
คําขอแก�ไขใบอนุญาตเจาะนํ้าบาดาลท่ีขอแก�ไขขนาดบ�อให�มีขนาดเส�นผ�าศูนย7กลางของท�อกรุบ�อตอน
บนสุด ต้ังแต� ๑๐๐ มิลลิเมตรข้ึนไป ให�ดําเนินการ ดังน้ี 

ก. คําขอแก�ไขใบอนุญาตเจาะนํ้าบาดาลท่ีขอแก�ไขขนาดบ�อให�
มีขนาดเส�นผ�าศูนย7กลางของท�อกรุบ�อตอนบนสุด ต้ังแต� ๑๐๐ มิลลิเมตร ถึง ๑๕๐ มิลลิเมตร ให�ส�งคํา
ขอแก�ไขใบอนุญาตเจาะนํ้าบาดาลพร�อมเอกสารหลักฐาน ให�ฝKายเลขานุการคณะอนุกรรมการ ภายใน 
๑ วันทําการ นับแต�วันลงทะเบียนรับคําขอ  ท้ังน้ี เพ่ือให�คณะอนุกรรมการในเขตนํ้าบาดาลจังหวัดน้ัน
พิจารณา ก�อนดําเนินการต�อไป 

ข. คําขอแก�ไขใบอนุญาตเจาะนํ้าบาดาลท่ีขอแก�ไขขนาดบ�อให�
มีขนาดเส�นผ�าศูนย7กลางของท�อกรุบ�อตอนบนสุด ต้ังแต� ๒๐๐ มิลลิเมตร ข้ึนไป ให�ส�งคําขอแก�ไข
ใบอนุญาตเจาะนํ้าบาดาลพร�อมเอกสารหลักฐาน ให�กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล ภายใน ๑ วันทําการ 
นับแต�วันลงทะเบียนรับคําขอ  ท้ังน้ี เพ่ือให�คณะอนุกรรมการในส�วนกลางพิจารณา ก�อนดําเนินการ
ต�อไป 

เม่ือฝKายเลขานุการคณะอนุกรรมการ ได� รับคําขอแก�ไข
ใบอนุญาตแล�วให�ดําเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการ ภายใน ๒๐ วันทําการ 

เม่ือคณะอนุกรรมการพิจารณาคําขอแล�ว มีมติเห็นควร
อนุญาตหรือเห็นควรไม�อนุญาตให�ฝKายเลขานุการคณะอนุกรรมการ ส�งคําขอพร�อมความเห็นของ
คณะอนุกรรมการให�พนักงานนํ้าบาดาลประจําท�องท่ีดําเนินการต�อไป ภายใน ๑ วันทําการ นับแต�
วันท่ีคณะอนุกรรมการประชุมแล�วเสร็จ และพนักงานนํ้าบาดาลประจําท�องท่ีต�องดําเนินการแก�ไข
ใบอนุญาต หรือแจ�งไม�อนุญาตให�แล�วเสร็จ ภายใน ๑ วันทําการ นับแต�วันท่ีได�รับหนังสือแจ�งผลการ
ประชุมคณะอนุกรรมการ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 
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(๒.๒) ให�พนักงานนํ้าบาดาลประจําท�องท่ี พิจารณาดําเนินการอนุญาตหรือไม�
อนุญาตให�แก�ไขใบอนุญาตใช�นํ้าบาดาลตามหลักเกณฑ7 ดังน้ี 

( ๒ . ๒ . ๑ )  ใ น เ ข ต นํ้ า บ า ด า ล จั ง ห วั ด ใ ด ท่ี มิ ไ ด� มี ก า ร แ ต� ง ต้ั ง
คณะอนุกรรมการให�พนักงานนํ้าบาดาลประจําท�องท่ี พิจารณาดําเนินการอนุญาตหรือไม�อนุญาตให�
แก�ไขใบอนุญาตใช�นํ้าบาดาลท่ีขอแก�ไขปริมาณการใช�นํ้าบาดาลในใบอนุญาตรวมแล�วไม�เกินกว�าวันละ 
๘๐๐ ลูกบาศก7เมตร ส�วนคําขอแก�ไขใบอนุญาตใช�นํ้าบาดาล ท่ีขอแก�ไขปริมาณการใช�นํ้าบาดาล ให�มี
จํานวนเกินกว�าวันละ ๘๐๐ ลูกบาศก7เมตร หรือท่ีขอแก�ไขปริมาณการใช�นํ้าบาดาล จากเดิมท่ีมากกว�า
วันละ ๘๐๐ ลูกบาศก7เมตรให�มีจํานวนน�อยกว�าวันละ ๘๐๐ ลูกบาศก7เมตร ให�ส�งคําขอแก�ไข
ใบอนุญาต พร�อมเอกสารหลักฐานให�กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล ภายใน ๑ วันทําการ นับแต�วัน
ลงทะเบียนรับคําขอ  ท้ังน้ี เพ่ือให�คณะอนุกรรมการในส�วนกลางพิจารณา ก�อนดําเนินการต�อไป 

(๒.๒.๒) ในเขตนํ้าบาดาลจังหวัดใดท่ีมีการแต�งต้ังคณะอนุกรรมการให�
พนักงานนํ้าบาดาลประจําท�องท่ี พิจารณาดําเนินการอนุญาตหรือไม�อนุญาตให�แก�ไขใบอนุญาตใช�นํ้า
บาดาลท่ีขอแก�ไขปริมาณการใช�นํ้าบาดาลในใบอนุญาตรวมแล�วไม�เกินกว�าวันละ ๑๐ ลูกบาศก7เมตร 
ส�วนคําขอแก�ไขใบอนุญาตใช�นํ้าบาดาล ท่ีขอแก�ไขปริมาณการใช�นํ้าบาดาล ให�มีจํานวนเกินกว�าวันละ 
๑๐ ลูกบาศก7เมตรข้ึนไป หรือท่ีขอแก�ไขปริมาณการใช�นํ้าบาดาล จากเดิมท่ีมากกว�าวันละ ๑๐ 
ลูกบาศก7เมตร ให�มีจํานวนน�อยกว�าวันละ ๑๐ ลูกบาศก7เมตร ให�ดําเนินการ ดังน้ี 

ก. คําขอแก�ไขใบอนุญาตใช�นํ้าบาดาลให�มีจํานวนเกินกว�าวัน
ละ ๑๐ ลูกบาศก7เมตร แต�ไม�เกินกว�าวันละ ๘๐๐ ลูกบาศก7เมตร หรือท่ีขอแก�ไขปริมาณการใช�นํ้า
บาดาลจากเดิมไม�เกินกว�า วันละ ๑๐ ลูกบาศก7เมตร ให�มีจํานวนน�อยกว�าวันละ ๑๐ ลูกบาศก7เมตร ให�
ส�งคําขอแก�ไขใบอนุญาต พร�อมเอกสารหลักฐานให�ฝKายเลขานุการคณะอนุกรรมการ ภายใน ๑ วันทํา
การ นับแต�วันลงทะเบียนรับคําขอ  ท้ังน้ี เพ่ือให�คณะอนุกรรมการในเขตนํ้าบาดาลจังหวัดน้ันพิจารณา
ก�อนดําเนินการต�อไป 

ข. คําขอแก�ไขใบอนุญาตใช�นํ้าบาดาลให�มีจํานวนเกินกว�าวัน
ละ ๘๐๐ ลูกบาศก7เมตร หรือท่ีขอแก�ไขปริมาณการใช�นํ้าบาดาล จากเดิมท่ีเกินกว�าวันละ ๘๐๐ 
ลูกบาศก7เมตร ให�มีจํานวนน�อยกว�าวันละ ๘๐๐ ลูกบาศก7เมตร ให�ส�งคําขอแก�ไขใบอนุญาตใช�นํ้า
บาดาลพร�อมเอกสารหลักฐาน ให�กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล ภายใน ๑ วันทําการ นับแต�วันลงทะเบียน
รับคําขอ  ท้ังน้ี เพ่ือให�คณะอนุกรรมการในส�วนกลางพิจารณา ก�อนดําเนินการต�อไป 

เม่ือฝKายเลขานุการคณะอนุกรรมการ ได� รับคําขอแก�ไข
ใบอนุญาตแล�วให�ดําเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการ ภายใน ๒๐ วันทําการ 

เม่ือคณะอนุกรรมการพิจารณาคําขอแล�ว มีมติเห็นควร
อนุญาตหรือเห็นควรไม�อนุญาตให�ฝKายเลขานุการคณะอนุกรรมการ ส�งคําขอพร�อมความเห็นของ
คณะอนุกรรมการ ให�พนักงานนํ้าบาดาลประจําท�องท่ีดําเนินการต�อไป ภายใน ๑ วันทําการ นับแต�
วันท่ีคณะอนุกรรมการประชุม แล�วเสร็จ และพนักงานนํ้าบาดาลประจําท�องท่ีต�องดําเนินการแก�ไข
ใบอนุญาต หรือแจ�งไม�อนุญาตให�แล�วเสร็จ ภายใน ๑ วันทําการ นับแต�วันท่ีได�รับหนังสือแจ�งผลการ
ประชุมคณะอนุกรรมการ 

 
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 
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โชติ  ตราชู 
อธิบดีกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล 
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