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ระเบียบกรมทรัพยากรน้าบาดาล
ว่าด้วยการก้าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแก้ไขใบอนุญาตประกอบกิจการน้าบาดาล
พ.ศ. 2562
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแก้ไขใบอนุญาต
ประกอบกิจการน้าบาดาลตามพระราชบัญญัติน้าบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ เพื่อให้เป็นไปตามค้าสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๑/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออ้านวยความสะดวก
ในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งก้าหนดให้หน่วยงานราชการยกเลิก
การเรียกเอกสารส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนและส้าเนาทะเบียนบ้านจากประชาชน เพื่อการลดภาระ
และอ้านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
อาศัยอ้านาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติน้าบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติน้าบาดาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ อธิบดีกรมทรัพยากรน้าบาดาล
จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี
ข้อ 1 ระเบียบนีเรียกว่า “ระเบียบกรมทรัพยากรน้าบาดาล ว่าด้วยการก้าหนดหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแก้ไขใบอนุญาตประกอบกิจการน้าบาดาล พ.ศ. 2562
ข้อ 2 ระเบียบนีให้ใช้บังคับตังแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกรมทรัพยากรน้าบาดาล ว่าด้วยการก้าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแก้ไขใบอนุญาตประกอบกิจการน้าบาดาล พ.ศ. ๒๕๕๖
ข้อ 4 บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ค้าสั่ง หรือแนวทางปฏิบัติอื่นใดในส่วนที่ก้าหนดไว้แล้ว
ในระเบียบนี หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี ให้ใช้ระเบียบนีแทน
ข้อ 5 ในระเบียบนี
“คณะอนุกรรมการ” หมายความว่า คณะอนุกรรมการเขต หรือคณะอนุกรรมการในส่วนกลาง
ซึ่งคณะกรรมการแต่งตังขึน เพื่อให้มีหน้าที่พิจารณากลั่นกรองค้าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้าบาดาล
“คณะอนุ ก รรมการเขต” หมายความว่ า คณะอนุ ก รรมการซึ่ งคณะกรรมการแต่งตังขึน
เพื่อให้มีหน้าที่พิจารณากลั่นกรองค้าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้าบาดาลในเขตน้าบาดาลจังหวัด
ตามขนาดบ่อและปริมาณน้ าที่ก้าหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติน้าบาดาล
พ.ศ. ๒๕๒๐
“คณะอนุกรรมการในส่วนกลาง” หมายความว่า คณะอนุกรรมการซึ่งคณะกรรมการแต่งตังขึน
เพื่ อ ให้ มี ห น้ า ที่ พิ จ ารณากลั่ น กรองค้ า ขอรั บ ใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การน้ า บาดาลในเขตน้ า บาดาล
กรุงเทพมหานคร และเขตน้าบาดาลจังหวัดทุกจังหวัดในราชอาณาจักรไทย ตามขนาดบ่อและปริมาณน้า
ที่ก้าหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติน้าบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐
“ค้าขอ” หมายความว่า ค้าขอแก้ไขใบอนุญาตประกอบกิจการน้าบาดาล
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ข้อ 6 เมื่อปรากฏว่าได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้รับใบอนุญาตที่มิใช่การโอนใบอนุญาตตาม
พระราชบัญญัติน้าบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ หรือรายละเอียดที่อยู่ของสถานที่ประกอบกิจการน้าบาดาล
ได้มีการเปลี่ยนแปลงตามข้อมูลทะเบียนราษฎร์ใหม่ หรือผู้รับใบอนุญาตต้องการขอเปลี่ยนแปลงแก้ไข
เงื่อนไขที่ก้าหนดไว้ในใบอนุญาต ให้ผู้รับใบอนุญาตนัน ยื่นค้าขอแก้ไขใบอนุญาต พร้อมด้วยเอกสาร
หรือหลักฐาน ตามแบบ นบ./๒๑ ท้ายระเบียบนี ต่อพนักงานน้าบาดาลประจ้าท้องที่ในเขตน้าบาดาล
จังหวัดนัน
กรณี ป รากฏในภายหลั ง ว่ า ได้ อ อกใบอนุ ญ าตให้ แ ก่ ผู้ ใ ดโดยคลาดเคลื่ อ นหรื อ ส้ า คั ญ ผิ ด
ในข้อเท็จจริงอัน เป็นสาระส้าคัญ หรือข้อเท็จจริงที่ปรากฏในใบอนุญาตได้เปลี่ยนแปลงไปภายหลัง
ทีไ่ ด้ออกใบอนุญาตแล้ว ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งได้รับมอบอ้านาจจากอธิบดีแก้ไขให้ถูกต้องได้
ข้อ 7 ให้ ผู้ ยื่ น ค้ าขอช้า ระค่ าธรรมเนีย มค้ าขอตามอั ต ราที่ ก้า หนดในกฎกระทรวงที่ออก
ตามความในพระราชบัญญัติน้าบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ พร้อมกับการยื่นค้าขอ
ข้อ 8 การอนุ ญ าตให้ แ ก้ ไ ขใบอนุ ญ าต ให้ พิ ม พ์ หรื อ ประทั บ ข้ อ ความด้ ว ยหมึ ก สี ด้ า
หรือสีน้าเงิน ตามแบบท้ายระเบียบนี ไว้ท้ายหรือด้านหลังใบอนุญาตหรือใบแทนใบอนุญาต และให้
อธิบดีหรือผู้ซึ่งได้รับมอบอ้านาจจากอธิบดีลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตราครุฑชื่อกรมทรัพยากรน้าบาดาล
หรื อ ประทั บ ตราครุ ฑ ชื่อ ส่ ว นราชการของผู้ ซึ่ง ได้รั บมอบอ้า นาจจากอธิบดีก รมทรั พ ยากรน้ าบาดาล
ด้วยหมึกสีแดงไว้เป็นส้าคัญ
ในกรณี ที่ อ ธิ บ ดี ห รื อ ผู้ ซึ่ง ได้ รับ มอบอ้ านาจจากอธิบ ดีมี ค้า สั่ ง ไม่ อ นุญ าตให้แ ก้ไ ขใบอนุญาต
ให้ พ นั ก งานน้ า บาดาลประจ้ า ท้ อ งที่ แ จ้ ง เหตุ ผ ลพร้ อ มทั งสิ ท ธิ อุ ท ธรณ์ ไ ปพร้ อ มกั บ หนั ง สื อ แจ้ ง
ผลการพิจารณาให้ผู้ขอแก้ไขใบอนุญาตทราบด้วย
การพิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้แก้ไขใบอนุญาต ให้พนักงานน้าบาดาลประจ้าท้องที่
ท้ า หนั ง สื อ แจ้ ง กรมทรั พ ยากรน้ า บาดาลพร้ อ มเอกสารหลั ก ฐาน เพื่ อ หมายเหตุ ใ นใบอนุ ญ าตฉบั บ
กรมทรัพยากรน้าบาดาลต่อไป
ข้อ 9 ให้อธิบดีกรมทรัพยากรน้าบาดาลรักษาการตามระเบียบนี และให้มีอ้านาจวินิจฉัย
สั่งการเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามระเบียบนี
หมวด ๑
การพิจารณาค้าขอแก้ไขใบอนุญาตในเขตวิกฤตการณ์นา้ บาดาล
ข้อ 10 การพิจารณาค้าขอแก้ไขใบอนุญาตเจาะน้าบาดาล
ให้พนักงานน้าบาดาลประจ้าท้องที่พิจารณาด้าเนินการเสนออธิบดีหรือผู้ซึ่งได้รับมอบอ้านาจ
จากอธิบดีเพื่ออนุญาต หรือไม่อนุญาตให้แก้ไขขนาดบ่อน้าบาดาลให้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรุบ่อ
ตอนบนสุดน้อยกว่า 100 มิลลิเมตร รวมทังบ่อน้าบาดาลแบบบ่อวงทุกขนาดด้วย
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ส่วนค้าขอที่ขอแก้ไขขนาดบ่อน้าบาดาลที่มิใช่บ่อน้าบาดาลแบบบ่อวงให้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ของท่อกรุบ่อตอนบนสุดตังแต่ 100 มิลลิเมตรขึนไป ให้ส่งค้าขอให้คณะอนุกรรมการในส่วนกลาง
พิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนออธิบดีหรือผู้ซึ่งได้รับมอบอ้านาจจากอธิบดีพิจารณาภายในหนึ่งวันท้าการ
นับแต่วันลงทะเบียนรับค้าขอ
เมื่อฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการได้รับค้าขอแล้ว ให้ด้าเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการ
ภายในยี่สิบวันท้าการ
เมื่อคณะอนุกรรมการพิจารณาค้าขอแล้ว มีมติเห็นควรอนุญาต หรือเห็นควรไม่อนุญาตให้
ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการ ส่งค้าขอพร้อมความเห็นของคณะอนุกรรมการให้พนักงานน้าบาดาล
ประจ้าท้องที่ด้าเนิน การต่อไปภายในหนึ่งวันท้าการ นับแต่วันที่คณะอนุกรรมการประชุมแล้วเสร็จ
และพนักงานน้าบาดาลประจ้าท้องที่ต้องด้าเนินการเสนออธิบดีหรือผู้ซึ่งได้รับมอบอ้านาจจากอธิบดี
เพื่ อ อนุ ญ าตหรือ ไม่ อนุ ญ าตให้ แ ก้ ไ ขใบอนุ ญาตภายในหนึ่ง วันท้ า การ นั บ แต่ วัน ที่ไ ด้รับ หนัง สือแจ้ง
ผลการประชุมจากคณะอนุกรรมการ
ข้อ 11 การพิจารณาค้าขอแก้ไขใบอนุญาตใช้น้าบาดาล
ให้พนักงานน้าบาดาลประจ้าท้องที่ พิจารณาด้าเนินการเสนออธิบดีหรือผู้ซึ่งได้รับมอบอ้านาจ
จากอธิบดีเพื่ออนุญาต หรือไม่อนุญาตให้แก้ไขใบอนุญาตใช้น้าบาดาลที่ขอแก้ไขปริมาณการใช้น้าบาดาล
ในใบอนุญาตรวมแล้วไม่เกินวันละ 100 ลูกบาศก์เมตร (ไม่เกินเดือนละ 3,100 ลูกบาศก์เมตร)
ส่วนค้าขอที่ขอแก้ไขปริมาณการใช้น้าบาดาลให้มีจ้านวนเกินกว่าวันละ 100 ลูกบาศก์เมตร
(เกินกว่าเดือนละ 3,100 ลูกบาศก์เมตร) ขึนไป หรือที่ขอแก้ไขปริมาณการใช้น้าบาดาลจากเดิมที่เกิน
กว่าวันละ 100 ลูกบาศก์เมตร (เกินกว่าเดือนละ 3,100 ลูกบาศก์เมตร) ให้มีจ้านวนน้อยกว่าวันละ
100 ลูกบาศก์เมตร (น้อยกว่าเดือนละ 3,100 ลูกบาศก์เมตร) ให้ส่งค้าขอให้คณะอนุกรรมการ
ในส่วนกลางพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนออธิบดีหรือผู้ซึ่งได้รับมอบอ้านาจจากอธิบดีพิจารณาภายใน
หนึ่งวันท้าการ นับแต่วันลงทะเบียนรับค้าขอ
เมื่อฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการ ได้รับค้าขอแล้วให้ด้าเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการ
ภายในยี่สิบวันท้าการ
เมื่อคณะอนุกรรมการพิจารณาค้าขอแล้ว มีมติเห็นควรอนุญาต หรือเห็นควรไม่อนุญาตให้
ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการ ส่งค้าขอพร้อมความเห็นของคณะอนุกรรมการให้พนักงานน้าบาดาล
ประจ้าท้องที่ด้าเนิน การต่ อไปภายในหนึ่งวันท้าการ นับแต่วันที่คณะอนุกรรมการประชุมแล้วเสร็จ
และพนักงานน้าบาดาลประจ้าท้องที่ต้องด้าเนินการเสนออธิบดีหรือผู้ซึ่งได้รับมอบอ้านาจจากอธิบดี
เพื่ อ อนุ ญ าตหรือ ไม่ อนุ ญ าตให้ แ ก้ ไ ขใบอนุ ญาตภายในหนึ่ง วันท้ า การ นั บ แต่ วัน ที่ไ ด้รับ หนัง สือแจ้ง
ผลการประชุมคณะอนุกรรมการ
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หมวด ๒
การพิจารณาค้าขอแก้ไขใบอนุญาตนอกเขตวิกฤตการณ์น้าบาดาล
ข้อ ๑2 การพิจารณาค้าขอแก้ไขใบอนุญาตเจาะน้าบาดาล
ให้พนักงานน้าบาดาลประจ้าท้องที่พิจารณาด้าเนินการเสนออธิบดีหรือผู้ซึ่งได้รับมอบอ้านาจ
จากอธิบดีเพื่ออนุญาต หรือไม่อนุญาตให้แก้ไขใบอนุญาตเจาะน้าบาดาลส้าหรับบ่อที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ของท่อกรุบ่อตอนบนสุดน้อยกว่า 125 มิลลิเมตร
ส่วนค้าขอที่ขอแก้ไขขนาดบ่อน้าบาดาลให้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรุบ่อตอนบนสุด
ตังแต่ 125 มิลลิเมตรขึนไป ให้ด้าเนินการ ดังนี
ก. ค้าขอที่ขอแก้ไขขนาดบ่อน้าบาดาลให้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรุบ่อตอนบนสุด
ตังแต่ 125 มิลลิเมตรถึงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรุบ่อตอนบนสุดน้อยกว่า 200 มิลลิเมตร
ให้ส่งค้าขอพร้อมเอกสารหลักฐานให้คณะอนุกรรมการในเขตน้าบาดาลจังหวัดนันพิจารณาให้ความเห็ น
ก่อนเสนออธิบดีหรือผู้ซึ่งได้รับมอบอ้านาจจากอธิบดีพิจารณาภายในหนึ่งวันท้าการนับแต่วันลงทะเบียน
รับค้าขอ
ข. ค้าขอที่ขอแก้ไขขนาดบ่อน้าบาดาลให้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรุบ่อตอนบนสุด
ตังแต่ 200 มิลลิเมตรขึนไป ให้ ส่งค้าขอพร้อมเอกสารหลักฐานให้คณะอนุกรรมการในส่วนกลาง
พิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนออธิบดีหรือผู้ซึ่งได้รับมอบอ้านาจจากอธิบดีพิจารณาภายในหนึ่งวันท้าการ
นับแต่วันลงทะเบียนรับค้าขอ
เมื่อฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการได้รับค้าขอแล้ว ให้ด้าเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการ
ภายในยี่สิบวันท้าการ
เมื่อคณะอนุ กรรมการพิจารณาค้าขอแล้ว มีมติเห็นควรอนุญาต หรือเห็นควรไม่อนุญาต
ให้ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการ ส่งค้าขอพร้อมความเห็นของคณะอนุกรรมการให้พนักงานนา้ บาดาล
ประจ้าท้องที่ด้าเนิน การต่อไปภายในหนึ่งวันท้าการ นับแต่วันที่คณะอนุกรรมการประชุมแล้วเสร็จ
และพนักงานน้าบาดาลประจ้าท้องที่ต้องด้าเนินการเสนออธิบดีหรือผู้ซึ่งได้รับมอบอ้านาจจากอธิบดี
เพื่ออนุ ญาตหรือไม่อนุญาตให้แก้ไขใบอนุญาต ภายในหนึ่งวันท้าการ นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
ผลการประชุมคณะอนุกรรมการ
ข้อ ๑3 การพิจารณาค้าขอแก้ไขใบอนุญาตใช้น้าบาดาล
ให้พนักงานน้าบาดาลประจ้าท้องที่พิจารณาด้าเนินการเสนออธิบดีหรือผู้ซึ่งได้รับมอบอ้านาจ
จากอธิบดีเพื่ออนุญาตหรือไม่อนุญาตให้แก้ไขใบอนุญาตใช้น้าบาดาลที่ขอแก้ไขปริมาณการใช้น้าบาดาล
ในใบอนุญาตรวมแล้วไม่เกินวันละ 300 ลูกบาศก์เมตร (ไม่เกินเดือนละ 9,300 ลูกบาศก์เมตร)
ส่วนค้าขอแก้ไขปริมาณการใช้น้าบาดาล ให้มีจ้านวนเกินกว่าวันละ 300 ลูกบาศก์เมตร
(เกิน กว่าเดือนละ 9,300) ขึนไปหรือที่ขอแก้ไขปริมาณการใช้น้าบาดาลจากเดิมที่เกินกว่าวันละ
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300 ลูกบาศก์เมตร (เกินกว่าเดือนละ 9,300 ลูกบาศก์เมตร) ให้มีจ้านวนน้อยกว่าวันละ 300 ลูกบาศก์เมตร
(น้อยกว่าเดือนละ 9,300 ลูกบาศก์เมตร) ให้ด้าเนินการ ดังนี
ก. ค้ า ขอแก้ไ ขปริมาณการใช้ น้าบาดาลให้มีจ้ านวนเกิ นกว่า วันละ 300 ลู ก บาศก์เมตร
(เกินกว่าเดือนละ 9,300 ลูกบาศก์เมตร) แต่ไม่เกินกว่าวันละ 800 ลูกบาศก์เมตร (ไม่เกินเดือนละ
24,800 ลูกบาศก์เมตร) หรือที่ขอแก้ไขปริมาณการใช้น้าบาดาล จากเดิมไม่เกินกว่าวันละ 300 ลูกบาศก์เมตร
(ไม่เกินเดือนละ 9,300 ลูกบาศก์เมตร) ให้มีจ้านวนน้อยกว่ าวันละ 300 ลูกบาศก์เมตร (น้อยกว่า
เดือนละ 9,300 ลูกบาศก์เมตร) ให้ส่งค้าขอแก้ไขใบอนุญาตพร้อมเอกสารหลักฐานให้ฝ่ายเลขานุการ
คณะอนุกรรมการในเขตน้าบาดาลจังหวัดนันภายในหนึ่งวันท้าการนับแต่วันลงทะเบียนรับค้าขอ ทังนี
เพื่อให้คณะอนุกรรมการในเขตน้าบาดาลจังหวัดนันพิจารณาก่อนด้าเนินการต่อไป
ข. ค้ า ขอแก้ ไ ขใบอนุ ญ าตใช้ น้ า บาดาลให้ มี จ้ า นวนเกิ น กว่ า วั น ละ 800 ลู ก บาศก์ เ มตร
(เกินกว่าเดือนละ 24,800 ลูกบาศก์เมตร) หรือที่ขอแก้ไขปริมาณการใช้น้าบาดาล จากเดิมที่เกินกว่า
วันละ 800 ลูกบาศก์เมตร (เกินกว่าเดือนละ 24,800 ลูกบาศก์เมตร) ให้มีจ้านวนน้อยกว่าวันละ
800 ลูกบาศก์เมตร (น้ อยกว่าเดือนละ 24,800 ลูกบาศก์เมตร) ให้ส่งค้าขอแก้ไขใบอนุญาต
ใช้ น้ า บาดาลพร้อ มเอกสารหลั กฐาน ให้ ก รมทรั พ ยากรน้าบาดาลภายในหนึ่งวัน ท้า การ นั บแต่วัน
ลงทะเบียนรับค้าขอ ทังนี เพื่อให้คณะอนุกรรมการในส่วนกลางพิจารณา ก่อนด้าเนินการต่อไป
เมื่อฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการได้รับค้าขอแก้ไขใบอนุญาตแล้ว ให้ด้าเนินการจัดประชุม
คณะอนุกรรมการภายในยี่สิบวันท้าการ
เมื่อคณะอนุ กรรมการพิจารณาค้าขอแล้ว มีมติเห็นควรอนุญาต หรือเห็นควรไม่อนุญาต
ให้ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการ ส่งค้าขอพร้อมความเห็นของคณะอนุกรรมการให้พนักงานนา้ บาดาล
ประจ้าท้องที่ด้าเนิน การต่อไปภายในหนึ่งวันท้าการ นับแต่วันที่คณะอนุกรรมการประชุมแล้วเสร็จ
และพนักงานน้าบาดาลประจ้าท้องที่ต้องด้าเนินการเสนอผู้ซึ่งได้รับมอบอ้านาจจากอธิบดีเพื่ออ นุญาต
หรื อ ไม่ อ นุ ญาตให้ แ ก้ไ ขใบอนุ ญ าตให้ แ ล้ วเสร็จ ภายในหนึ่ง วันท้ า การ นั บ แต่ วัน ที่ไ ด้รับ หนัง สือแจ้ง
ผลการประชุมคณะอนุกรรมการ
หมวด ๓
การพิจารณาค้าขอแก้ไขใบอนุญาตระบายน้าลงบ่อนา้ บาดาล
ข้อ ๑4 เมื่อพนักงานน้าบาดาลประจ้าท้องที่ได้รับค้าขอและลงทะเบียนรับค้าขอแล้วให้รวบรวม
เอกสารส่งกรมทรัพยากรน้าบาดาลภายในหนึ่งวันท้าการ นับแต่วันลงทะเบียนรับค้าขอ ทังนี เพื่อให้
คณะอนุกรรมการในส่วนกลางพิจารณา ก่อนด้าเนินการต่อไป
เมื่อคณะอนุ กรรมการพิจารณาค้าขอแล้ว มีมติเห็นควรอนุญาต หรือเห็นควรไม่อนุญาต
ให้ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการ ส่งค้าขอพร้อมความเห็นของคณะอนุกรรมการให้พนักงานนา้ บาดาล
ประจ้าท้องที่ด้าเนิน การต่อไปภายในหนึ่งวันท้าการ นับแต่วันที่คณะอนุกรรมการประชุมแล้วเสร็จ
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และพนักงานน้าบาดาลประจ้าท้องที่ต้องด้าเนินการแก้ไขใบอนุญาต หรือแจ้งไม่อนุญาต ภายในหนึ่งวัน
ท้าการนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการประชุมคณะอนุกรรมการ
หมวด 4
บทเฉพาะกาล
ข้อ 15 บรรดาค้ า ขอแก้ ไ ขใบอนุ ญ าต ที่ ไ ด้ ยื่ น ไว้ ก่ อ นวั น ที่ ร ะเบี ย บนีใช้ บั ง คั บ ให้ ถื อ ว่ า
เป็นค้าขอแก้ไขใบอนุญาตตามระเบียบนีโดยอนุโลม
ประกาศ ณ วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖2
จงจิตร์ นีรนาทเมธีกุล
อธิบดีกรมทรัพยากรน้าบาดาล
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เอกสารแนบท้ายระเบียบกรมทรัพยากน้ําบาดาล
ว่าด้วยการกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแก้ไขใบอนุญาตประกอบกิจการน้ําบาดาล
พ.ศ. ๒๕62
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คําขอแก้ไขใบอนุญาต

แบบ นบ./ ๒๑
คําขอเลขที่………………………….…………………
วันที่รับ………………/……….........../................
ผู้รับคําขอ.....................................................
(สําหรับเจ้าหน้าที่เป็นผู้กรอก)

เขียนที่...................................................
วันที่…………..เดือน……………....……….พ.ศ………...…...
คําแนะนําในการกรอกแบบคําขอแก้ไขใบอนุญาต………......…………………………….........................………………………......……………...........……………………
ให้ทําเครื่องหมาย “” ลงในช่อง  โดยกรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน
๑) ข้อมูลผู้ขอแก้ไขใบอนุญาต..............................................................................................................................................................................
สถานะของผู้ขอแก้ไขใบอนุญาต
 บุคคลธรรมดา ข้าพเจ้า…...............................................................................................................สัญชาติ.....................อายุ...............ปี
.

 นิติบุคคล

ข้าพเจ้า…........................................................................................................................................................................
(บริษัทจํากัด/ห้างหุ้นส่วน/อื่นๆ)

โดย...................................................................................................................สัญชาติ.....................อายุ..............ปี
(ชื่อกรรมการผู้มีอํานาจ)

โดย...................................................................................................................สัญชาติ....................อายุ...............ปี
(ชื่อกรรมการผู้มีอํานาจ)

โดย...................................................................................................................สัญชาติ....................อายุ...............ปี
(ชื่อกรรมการผู้มีอํานาจ)

เป็นผู้รับใบอนุญาตในนามของ......................................................................................................................................................................................
บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่/เลขทะเบียนนิติบุคคล     
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ................................................หมายเลขโทรสาร..................................................e-mail……................................................
๒) ใบอนุญาตประกอบกิจการน้ําบาดาลที่ขอแก้ไข............................................................................................................................................
 ใบอนุญาตเจาะน้ําบาดาล
เลขที่.................................................................................................................................................................
 ใบอนุญาตใช้น้ําบาดาล
เลขที่.................................................................................................................................................................
 ใบอนุญาตระบายน้ําลงบ่อน้ําบาดาล เลขที่........................................................................................................................................
๓) ความประสงค์ในการขอแก้ไขใบอนุญาต...................................................................................................................................................
เหตุผลที่ขอแก้ไขใบอนุญาต
 แก้ไขชื่อผู้รับใบอนุญาต
เป็น......................................................................................... .....................................................
 แก้ไขที่อยู่ตามใบอนุญาต
เป็น......................................................................................... .....................................................
 แก้ไขวัตถุประสงค์การเจาะน้ําบาดาล เป็นเจาะน้ําบาดาลเพื่อ........................................................... .....................................................
เป็นไม่น้อยกว่า.................เมตร และไม่เกิน....................เมตร .....................................................
 แก้ไขความลึกของบ่อน้ําบาดาล
 แก้ไขขนาดบ่อน้ําบาดาล
เป็นไม่เกิน................................................................มิลลิเมตร .....................................................
เป็นประเภท............................................................................ .....................................................
 แก้ไขประเภทการใช้น้ําบาดาล
 แก้ไขปริมาณการใช้น้ําบาดาล
เป็นเดือนละไม่เกินกว่า......................................................ลบ.ม .....................................................
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4) เอกสารหรือหลักฐานประกอบคําขอแก้ไขใบอนุญาต (สําเนาหลักฐานทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อ “รับรองสําเนาถูกต้อง”).
 ใบอนุญาตเจาะน้ําบาดาล (ต้นฉบับ)  ใบอนุญาตใช้น้ําบาดาล (ต้นฉบับ)  ใบอนุญาตระบายน้ําลงบ่อน้ําบาดาล (ต้นฉบับ)
บุคคลธรรมดา
(1) หนังสือมอบอํานาจและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ของผู้มอบอํานาจ (กรณีผู้รับใบอนุญาตไม่สามารถมา
ยื่นคําขอด้วยตนเอง)
(2) สําเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อของผู้รับใบอนุญาต
จากส่วนราชการผู้รับแจ้งการเปลี่ยนชื่อ
(กรณีขอเปลี่ยนชื่อผู้รับใบอนุญาต)
(3) สําเนาหลักฐานการเปลี่ยนที่อยู่ตามใบอนุญาต
จากส่วนราชการตามเขตการปกครอง
(กรณีขอเปลี่ยนที่อยู่ตามใบอนุญาต)
(4) สําเนารายงานการใช้น้ําบาดาล (แบบ นบ./๑๑)
ย้อนหลัง ๓ เดือน หรือเอกสารหลักฐานที่แสดงว่ามีการ
ลด - ขยายกําลังผลิต หรือการลด - เพิ่มจํานวนผู้ใช้น้ํา
(กรณีแก้ไขปริมาณการใช้น้ําบาดาล)

..

นิติบุคคล
 (1) หนังสือมอบอํานาจและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน

ของผู้มอบอํานาจ (กรณีกรรมการผู้มีอํานาจของนิติบุคคล
ไม่สามารถมายื่นคําขอด้วยตนเอง)
 (2) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

จากกระทรวงพาณิชย์ เลขที่..............................................
 (3) สําเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อของผู้รับใบอนุญาต

จากส่วนราชการผู้รับแจ้งการเปลี่ยนชื่อ
(กรณีขอเปลี่ยนชื่อผู้รับใบอนุญาต)
 (4) สําเนาหลักฐานการเปลี่ยนที่อยู่ตามใบอนุญาต

จากส่วนราชการตามเขตการปกครอง
(กรณีขอเปลี่ยนที่อยู่ตามใบอนุญาต)
 (5) สําเนารายงานการใช้น้ําบาดาล (แบบ นบ./๑๑)
ย้อนหลัง ๓ เดือน หรือเอกสารหลักฐานที่แสดงว่ามีการ
ลด - ขยายกําลังผลิตหรือการลด - เพิ่มจํานวนผู้ใช้น้ํา
(กรณีแก้ไขปริมาณการใช้นํา้ บาดาล)
สําหรับสําเนาเอกสารหรือหลักฐานประกอบคําขอแก้ไขใบอนุญาตของนิติบุคคล ข้อ (2) ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับคําขอเป็นผู้จัดทําสําเนา
เอกสารเองโดยให้ผู้ยื่นคําขอเป็นผู้รับรองสําเนาถูกต้องของเอกสารดังกล่าว
ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้รับคําขอเข้าถึงข้อมูลเอกสารหรือหลักฐานที่ยื่นประกอบคําขอรับใบอนุญาตของข้าพเจ้าได้
ขอรับรองว่าเอกสารหรือหลักฐานและข้อความดังกล่าวข้างต้นนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ
ลายมือชื่อ.............................................................ผู้ขอแก้ไขใบอนุญาต/ผู้รับมอบอํานาจ
(.............................................................)
เฉพาะเจ้าหน้าที่
บันทึกสําหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับคําขอ
๑. ได้ตรวจสอบคําขอและเอกสารหรือหลักฐานประกอบคําขอแล้ว ถูกต้องครบถ้วน
และรับชําระค่าธรรมเนียมแล้ว
๒. ความเห็นของเจ้าหน้าที่................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ลายมือชื่อ)...................................................... เจ้าหน้าที่ผู้รับคําขอ
(.....................................................)
ตําแหน่ง .....................................................
บันทึกสําหรับพนักงานน้ําบาดาลประจําท้องที่
ได้ลงทะเบียนเป็นคําขอที่...................... ลงวันที่......... เดือน.......................... พ.ศ. ...................
(ลายมือชื่อ).........................................................
(..........................................................)
พนักงานน้ําบาดาลประจําท้องที่เขตน้ําบาดาลจังหวัด........................................

4

แบบการเขียนหรือประทับข้อความที่ใบอนุญาตเจาะน้ําบาดาล
(แก้ไขประเภทการเจาะน้ําบาดาล)

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่ง พระราชบัญญัติน้ําบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐
แก้ไขใบอนุญาต โดยเปลี่ยนวัตถุประสงค์ของการเจาะน้ําบาดาล ตามข้อ ๑
เป็น ต้องเจาะน้ําบาดาลเพื่อ................................................................................................
ตั้งแต่วันที่ ............เดือน......................... พ.ศ. ..............................
ลงชื่อ..............................................................ผู้อนุญาต
(............................................................)
ตําแหน่ง ............................................................
............ /................... /...................
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แบบการเขียนหรือประทับข้อความที่ใบอนุญาตเจาะน้ําบาดาล
(แก้ไขความลึกของบ่อน้ําบาดาล)

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่ง พระราชบัญญัติน้ําบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐
แก้ไขใบอนุญาต โดยเปลี่ยนความลึกตามข้อ 2 เป็น ความลึกของบ่อน้ําบาดาล
จะต้องไม่น้อยกว่า .................. เมตร และไม่เกิน .................. เมตร
ตั้งแต่วันที่ ............เดือน......................... พ.ศ. ..............................
ลงชื่อ..............................................................ผู้อนุญาต
(............................................................)
ตําแหน่ง ............................................................
............ /................... /...................
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แบบการเขียนหรือประทับข้อความที่ใบอนุญาตเจาะน้ําบาดาล
(แก้ไขขนาดบ่อน้ําบาดาล )

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่ง พระราชบัญญัติน้ําบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐
แก้ไขใบอนุญาต โดยเปลี่ยนขนาดบ่อน้ําบาดาล ตามข้อ 3 เป็น
ขนาดบ่อน้ําบาดาลต้องไม่เกิน ......................... มิลลิเมตร โดยขนาดของท่อกรุบ่อน้ําบาดาล
ตอนบนสุดต้องเท่ากับหรือใหญ่กว่าขนาดของท่อกรุบ่อน้ําบาดาลตอนล่างสุด
ตั้งแต่วันที่ ............เดือน......................... พ.ศ. ...................
ลงชื่อ..............................................................ผู้อนุญาต
(............................................................)
ตําแหน่ง ............................................................
............ /................... /...................
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แบบการเขียนหรือประทับข้อความที่ใบอนุญาตใช้น้ําบาดาล
(แก้ไขประเภทการใช้น้ําบาดาล)

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่ง พระราชบัญญัติน้ําบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐
แก้ไขใบอนุญาต โดยเปลี่ยนประเภทการใช้น้ําบาดาล ตามข้อ ๑
เป็น ต้องใช้น้ําบาดาลเพื่อ ..................................................................................................
ตั้งแต่วันที่ ............เดือน......................... พ.ศ. ..................
ลงชื่อ..............................................................ผู้อนุญาต
(............................................................)
ตําแหน่ง ............................................................
............ /................... /...................
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แบบการเขียนหรือประทับข้อความที่ใบอนุญาตใช้น้ําบาดาล
(แก้ไขปริมาณการสูบใช้น้ําบาดาล )

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่ง พระราชบัญญัติน้ําบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐
แก้ไขใบอนุญาต โดยเปลี่ยนปริมาณที่อนุญาตให้สูบน้ําบาดาล ตามข้อ ๒ เป็น
ต้องไม่สูบน้ําจากบ่อน้ําบาดาลเกินกว่าเดือนละ ...........................ลูกบาศก์เมตร
ตั้งแต่วันที่ ............เดือน......................... พ.ศ. .................
ลงชื่อ..............................................................ผู้อนุญาต
(............................................................)
ตําแหน่ง ............................................................
............ /................... /...................
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แบบการเขียนหรือประทับข้อความที่ใบอนุญาตระบายน้ําลงบ่อน้ําบาดาล
(แก้ไขปริมาณน้ําหรือของเหลวอื่นที่จะระบายลงบ่อน้ําบาดาล )

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่ง พระราชบัญญัติน้ําบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐
แก้ไขใบอนุญาต โดยเปลี่ยนปริมาณน้ําหรือของเหลวที่อนุญาตให้ระบายลงบ่อน้ําบาดาล
ตามข้อ ๓ เป็น ปริมาณน้ําหรือของเหลวอื่นที่จะระบายลงบ่อน้ําบาดาล จะต้องไม่เกินกว่า
เดือนละ .......................... ลูกบาศก์เมตร
ตั้งแต่วันที่ ............เดือน......................... พ.ศ. ................
ลงชื่อ..............................................................ผู้อนุญาต
(............................................................)
ตําแหน่ง ............................................................
............ /................... /...................
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แบบการเขียนหรือประทับข้อความที่ใบอนุญาต
(แก้ไขชื่อผู้รับใบอนุญาต )

หมายเหตุ
แก้ไขชื่อผู้รับใบอนุญาต เป็น
..............................................................................................................
เพื่อให้ถกู ต้องตามความเป็นจริง
ตั้งแต่วันที่ .......... เดือน .............................. พ.ศ. ................
ลงชื่อ .......................................................... ผู้อนุญาต
(..........................................................)
ตําแหน่ง .........................................................

............ / ................ / ...............
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แบบการเขียนหรือประทับข้อความที่ใบอนุญาต
(แก้ไขที่อยู่ตามใบอนุญาต )

หมายเหตุ
แก้ไขทีอ่ ยู่ตามใบอนุญาต เป็น
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
เพื่อให้ถกู ต้องตามความเป็นจริง
ตั้งแต่วันที่ .......... เดือน .............................. พ.ศ. ................
ลงชื่อ .......................................................... ผู้อนุญาต
(..........................................................)
ตําแหน่ง .........................................................

............ / ................ / ...............

