
หนา   ๑๔ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๑๗๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   พฤศจิกายน   ๒๕๕๐ 
 

 

ประกาศกรมทรัพยากรน้ําบาดาล 
เร่ือง  การกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงาน 

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 

 

อาศัยอํานาจตามมาตรา  ๓๗  และมาตรา  ๓๘  แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ที่กําหนดใหสวนราชการกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงาน  
แตละงาน  และประกาศใหประชาชนและขาราชการทราบเปนการทั่วไป  ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่  ๑๙  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๖  เ ร่ือง  การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
เพื่อประชาชน  กรมทรัพยากรน้ําบาดาล  จึงออกประกาศกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงานไว  ดังตอไปนี้   

ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา  “ประกาศกรมทรัพยากรน้ําบาดาล  เร่ือง  การกําหนดระยะเวลา   
แลวเสร็จของงาน  พ.ศ.  ๒๕๕๐” 

ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันประกาศเปนตนไป 
ขอ ๓ ใหยกเลิกประกาศกรมทรัพยากรน้ําบาดาล  เร่ือง  การกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงาน  

พ.ศ.  ๒๕๔๘  ลงวันที่  ๔  กุมภาพันธ  ๒๕๔๘ 
ขอ ๔ ระยะเวลากําหนดการแลวเสร็จของงานใหเปนไปตามรายละเอียดที่ปรากฏแนบทาย

ประกาศนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๗  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
สมคิด  บัวเพ็ง 

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาล 



เอกสารแนบทายประกาศกรมทรัพยากรน้ําบาดาล 
เร่ือง การกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงาน ลงวันที่    17     ตุลาคม  พ.ศ. 2550 

*************************** 

รายชื่อกระบวนงาน ระยะเวลา 
ดําเนนิการแลวเสร็จ 

1. กระบวนงานที่แลวเสร็จใน 1 วัน 
      1.1 การขอแกไขใบอนุญาตเจาะน้ําบาดาล 
          (1) ในเขตวิกฤตการณน้ําบาดาล ขนาดเสนผาศูนยกลางของทอกรุบอ  
                 ตอนบนสุดนอยกวา 150 มิลลิเมตร 
          (2) นอกเขตวกิฤตการณน้ําบาดาล ขนาดเสนผาศูนยกลางของทอกรุบอ  
                ตอนบนสุดนอยกวา 200 มิลลิเมตร 
     1.2 การขอโอนใบอนุญาตประกอบกิจการน้ําบาดาล 
     1.3 การขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการน้ําบาดาล   
     1.4 การชําระคาใชน้ําบาดาล  
     1.5 การชําระคาอนุรกัษน้ําบาดาล (เฉพาะเขตวกิฤตการณน้ําบาดาล) 
2. กระบวนงานที่แลวเสร็จภายใน 2-15 วัน 
     2.1 การขอรับใบอนุญาตเจาะน้ําบาดาล 
          (1) ในเขตวิกฤตการณน้ําบาดาล ขนาดเสนผาศูนยกลางของทอกรุบอ  
                ตอนบนสุดนอยกวา 150 มิลลิเมตร 
          (2) นอกเขตวกิฤตการณน้ําบาดาล ขนาดเสนผาศูนยกลางของทอกรุบอ  
                ตอนบนสุดนอยกวา 200 มิลลิเมตร 
     2.2 การขอรับใบอนุญาตใชน้ําบาดาล 
          (1) ในเขตวิกฤตการณน้ําบาดาล คําขอใชน้ําไมเกินกวาวันละ 300 ลบ.ม. 
          (2) นอกเขตวกิฤตการณน้ําบาดาล คําขอใชน้ําไมเกินกวาวนัละ 800 ลบ.ม. 
     2.3 การขอตออายใุบอนุญาต 
3. กระบวนงานที่ใชเวลามากกวา 15 วัน 
     3.1 การขอวิเคราะหตวัอยางน้ําบาดาล 
          (1) กรุงเทพมหานคร 
          (2) ตางจังหวัด  
     3.2 การขอรับใบอนุญาตเจาะน้ําบาดาล 
          (1) ในเขตวิกฤตการณน้ําบาดาล ขนาดเสนผาศูนยกลางของทอกรุบอ 
                 ตอนบนสุดตั้งแต 150 มิลลิเมตร ขึน้ไป 
          (2) นอกเขตวกิฤตการณน้ําบาดาล ขนาดเสนผาศูนยกลางของทอกรุบอ 
                 ตอนบนสุดตั้งแต 200 มิลลิเมตร ขึน้ไป 
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3.3 การขอ... 



รายชื่อกระบวนงาน ระยะเวลา 
ดําเนนิการแลวเสร็จ 

     3.3 การขอรับใบอนุญาตใชน้ําบาดาล 
          (1) ในเขตวิกฤตการณน้ําบาดาล คําขอใชน้ําเกินกวาวันละ 300 ลบ.ม. ขึ้นไป 
          (2) นอกเขตวกิฤตการณน้ําบาดาล คําขอใชน้ําเกินกวาวันละ 800 ลบ.ม. ขึ้นไป 
     3.4 การขอแกไขใบอนุญาตเจาะน้ําบาดาล 
          (1) ในเขตวิกฤตการณน้ําบาดาล การขอแกไขขนาดบอใหมีขนาด 
                 เสนผาศูนยกลางขอทอกรุบอตอนบนสุดตั้งแต 150 มิลลิเมตร ขึ้นไป 
         (2) นอกเขตวกิฤตการณน้ําบาดาล การขอแกไขขนาดบอใหมีขนาด 
               เสนผาศูนยกลางขอทอกรุบอตอนบนสุดตั้งแต 200 มิลลิเมตร ขึ้นไป 
     3.5 การขอรับหนังสือรับรองชางเจาะน้ําบาดาล 
     3.6 การขอรับหนังสือรับรองวิศวกรหรือนักธรณีวิทยา เพ่ือควบคุมการเจาะ 
           และการอุดกลบบอน้ําบาดาล 
     3.7 การขอรับใบอนุญาตระบายน้ําลงบอน้ําบาดาล 
     3.8 การขอรับความเห็นชอบสถาบันวิเคราะหคุณลักษณะของน้ําบาดาล 
           ท่ีจะใชบรโิภคได 
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