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กฎกระทรวง 
กําหนดประเภทการใช้น้ําบาดาล 

และการขอใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตเก่ียวกับการประกอบกิจการน้ําบาดาล 
พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗  (๒)  แห่งพระราชบัญญัติน้ําบาดาล  พ.ศ.  ๒๕๒๐   
ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติน้ําบาดาล  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  มาตรา  ๘  วรรคหนึ่ง  
มาตรา  ๑๖  วรรคสอง  และมาตรา  ๒๐  วรรคสาม  แห่งพระราชบัญญัติน้ําบาดาล  พ.ศ.  ๒๕๒๐   
อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  
ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย   
บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมโดยคําแนะนําของคณะกรรมการน้ําบาดาลออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๑  (พ.ศ.  ๒๕๒๑)  ออกตามความในพระราชบัญญัติ
น้ําบาดาล  พ.ศ.  ๒๕๒๐ 

ข้อ ๓ ในกฎกระทรวงนี้   
“ใบอนุญาตประกอบกิจการน้ําบาดาล”  หมายความว่า  ใบอนุญาตเจาะน้ําบาดาล  ใบอนุญาต

ใช้น้ําบาดาล  หรือใบอนุญาตระบายน้ําลงบ่อน้ําบาดาล 
“คณะอนุกรรมการ”  หมายความว่า  คณะอนุกรรมการเขตหรือคณะอนุกรรมการในส่วนกลาง

ซ่ึงคณะกรรมการแต่งตั้งขึ้น  เพื่อให้มีหน้าที่พิจารณากล่ันกรองคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ําบาดาล 
“ช่างเจาะน้ําบาดาล”  หมายความว่า  ผู้ซ่ึงได้รับหนังสือรับรองการเป็นช่างเจาะน้ําบาดาลจาก

กรมทรัพยากรน้ําบาดาล  หรือช่างเจาะน้ําบาดาลซ่ึงได้จดทะเบียนต่อกรมทรัพยากรน้ําบาดาล 
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หมวด  ๑ 
ประเภทการใช้น้ําบาดาล 

 
 

ข้อ ๔ การใช้น้ําบาดาลแบ่งเป็นสามประเภท  คือ 
(๑) การใช้น้ําบาดาลเพื่ออุปโภคหรือบริโภค 
(๒) การใช้น้ําบาดาลเพื่อธุรกิจ 
(๓) การใช้น้ําบาดาลเพื่อเกษตรกรรม 
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาประเภทการใช้น้ําบาดาลตามที่กําหนดในวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามที่

รัฐมนตรีกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ 

หมวด  ๒ 
การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ําบาดาล 

 
 

ข้อ ๕ ผู้ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ําบาดาล  ให้ยื่นคําขอต่อพนักงาน 
น้ําบาดาลประจําท้องที่ในเขตน้ําบาดาล  ตามแบบที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคําขอ 

ข้อ ๖ เม่ือพนักงานน้ําบาดาลประจําท้องที่ได้รับคําขอแล้ว  ให้ออกใบรับคําขอ  และ 
ต้องดําเนินการตรวจสอบคําขอและเอกสารหรือหลักฐานประกอบคําขอให้ถูกต้องครบถ้วนภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่ออกใบรับคําขอ 

ในกรณีที่เอกสารหรือหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน  ให้พนักงานน้ําบาดาลประจําท้องที่แจ้งให้ 
ผู้ขอรับใบอนุญาตแก้ไขเพิ่มเติม  หรือยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมให้ถูกต้องครบถ้วน 

ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตไม่ดําเนินการตามที่ได้รับแจ้งภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง   
ให้ถือว่าผู้ขอรับใบอนุญาตทิ้งคําขอและให้พนักงานน้ําบาดาลประจําท้องที่ส่ังจําหน่ายเรื่องออกจากสารบบ 

ในกรณีที่รายละเอียดในคําขอ  พร้อมเอกสารหรือหลักฐานถูกต้องครบถ้วน  ให้พนักงานน้ําบาดาล
ประจําท้องที่ดําเนินการเสนอคณะอนุกรรมการหรือผู้ออกใบอนุญาตพิจารณาต่อไป 

ข้อ ๗ ในการพิจารณาคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ําบาดาล  ผู้ออกใบอนุญาต
จะตอ้งพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาเป็นหนังสือให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายในเก้าสิบวันนับตั้งแต่
วันที่คําขอและเอกสารหรือหลักฐานถูกต้องครบถ้วน 

ในกรณีที่ผู้ออกใบอนุญาตมีคําส่ังไม่ออกใบอนุญาต  ให้พนักงานน้ําบาดาลประจําท้องที่แจ้งเหตุผล
พร้อมทั้งสิทธิอุทธรณ์ไปพร้อมกับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบด้วย 



หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๙๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   ตุลาคม   ๒๕๕๖ 
 

  

หมวด  ๓ 
การออกใบอนุญาตประกอบกิจการน้ําบาดาล 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการพิจารณา 

 
 

ข้อ ๘ การออกใบอนุญาตประกอบกิจการน้ําบาดาล  ผู้ออกใบอนุญาตต้องพิจารณาถึง 
(๑) สภาพแหล่งน้ําผิวดินหรือแหล่งน้ําดิบที่มีอยู่ 
(๒) สภาพสถานที่หรือสถานที่ตั้ง 
(๓) สภาพบ่อน้ําบาดาล 
(๔) ปริมาณน้ําบาดาล 
(๕) คุณภาพน้ําบาดาล 
(๖) ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ 
หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการพิจารณาให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนดโดย

คําแนะนําของคณะกรรมการ  โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ข้อ ๙ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการน้ําบาดาลตามข้อ  ๘  

ให้พนักงานน้ําบาดาลประจําท้องที่แจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบก่อนเข้าไปตรวจสอบสถานที่เพื่อ
รวบรวมข้อมูลประกอบการพิจารณาในการออกใบอนุญาต  ทั้งนี้  ตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด 

ข้อ ๑๐ การออกใบอนุญาตประกอบกิจการน้ําบาดาล  ให้ผู้ออกใบอนุญาตกําหนดอายุ
ใบอนุญาตตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด 

ใบอนุญาตประกอบกิจการน้ําบาดาล  ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา 

ส่วนที่  ๒ 
การพิจารณาออกใบอนุญาตเจาะน้ําบาดาลและใบอนุญาตใช้น้ําบาดาล 

ในเขตวิกฤตการณ์น้ําบาดาล 
 

 

ข้อ ๑๑ การพิจารณาคําขอรับใบอนุญาตเจาะน้ําบาดาลในเขตวิกฤตการณ์น้ําบาดาล  ให้ดําเนินการ
ดังต่อไปนี้ 

(๑) คําขอรับใบอนุญาตเจาะน้ําบาดาล  ที่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรุบ่อตอนบนสุด 
น้อยกว่าหนึ่งร้อยมิลลิเมตร  หรือบ่อน้ําบาดาลแบบบ่อวง  ที่ท่อกรุบ่อทําด้วยซีเมนต์  อิฐ  หิน  หรือวัสดุอ่ืน  
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ให้พนักงานน้ําบาดาลประจําท้องที่เสนอความเห็น  พร้อมทั้งคําขอ  เอกสารหรือหลักฐาน  และข้อมูล
ตามข้อ  ๘  ให้ผู้ออกใบอนุญาตพิจารณา 

(๒) คําขอรับใบอนุญาตเจาะน้ําบาดาล  ที่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรุบ่อตอนบนสุดตั้งแต่
หนึ่งร้อยมิลลิเมตรขึ้นไป  ให้พนักงานน้ําบาดาลประจําท้องที่เสนอความเห็น  พร้อมทั้งคําขอ  เอกสาร
หรือหลักฐาน  และข้อมูลตามข้อ  ๘  ให้คณะอนุกรรมการในส่วนกลางพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอให้
ผู้ออกใบอนุญาตพิจารณา 

ข้อ ๑๒ การออกใบอนุญาตเจาะน้ําบาดาล  ให้ออกรหัสหมายเลขบ่อน้ําบาดาล  และรหัสหมายเลข
ใบอนุญาตเจาะน้ําบาดาลตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด 

ข้อ ๑๓ ผู้รับใบอนุญาตเจาะน้ําบาดาลจะต้องจัดให้มีช่างเจาะน้ําบาดาล  ดําเนินการหรือควบคุม
การเจาะน้ําบาดาล  และต้องทําการเจาะน้ําบาดาลตามหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสําหรับ
การเจาะน้ําบาดาลและการเลิกเจาะน้ําบาดาลที่ออกตามมาตรา  ๖  (๑) 

ข้อ ๑๔ การพิจารณาคําขอรับใบอนุญาตใช้น้ําบาดาลในเขตวิกฤตการณ์น้ําบาดาล  ให้ดําเนินการ
ดังต่อไปนี้ 

(๑) คําขอรับใบอนุญาตใช้น้ําบาดาล  ไม่เกินวันละหนึ่งร้อยลูกบาศก์เมตร  ให้พนักงานน้ําบาดาล
ประจําท้องที่เสนอความเห็น  พร้อมทั้งคําขอ  เอกสารหรือหลักฐาน  และข้อมูลตามข้อ  ๘  ให้ผู้ออก
ใบอนุญาตพิจารณา 

(๒) คําขอรับใบอนุญาตใช้น้ําบาดาล  เกินกว่าวันละหนึ่งร้อยลูกบาศก์เมตรขึ้นไป  ให้พนักงาน
น้ําบาดาลประจําท้องที่เสนอความเห็น  พร้อมทั้งคําขอ  เอกสารหรือหลักฐาน  และข้อมูลตามข้อ  ๘   
ให้คณะอนุกรรมการในส่วนกลางพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอให้ผู้ออกใบอนญุาตพิจารณา 

ข้อ ๑๕ การออกใบอนุญาตใช้น้ําบาดาล  ให้ผู้ออกใบอนุญาตออกรหัสหมายเลขในใบอนุญาต
ใช้น้ําบาดาล  และกําหนดประเภทการใช้น้ําบาดาลและปริมาณน้ําบาดาลที่อนุญาตไว้ในใบอนุญาตด้วย  
ทั้งนี้  ตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด 

ส่วนที่  ๓ 
การพิจารณาออกใบอนุญาตเจาะน้ําบาดาลและใบอนุญาตใช้น้ําบาดาล 

นอกเขตวิกฤตการณ์น้ําบาดาล 
 

 

ข้อ ๑๖ การพิจารณาคําขอรับใบอนุญาตเจาะน้ําบาดาลนอกเขตวิกฤตการณ์น้ําบาดาล   
ให้ดําเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑) คําขอรับใบอนุญาตเจาะน้ําบาดาล  ที่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรุบ่อตอนบนสุด 
น้อยกว่าหนึ่งร้อยยี่สิบห้ามิลลิเมตร  หรือบ่อน้ําบาดาลแบบบ่อวง  ที่ท่อกรุบ่อทําด้วยซีเมนต์  อิฐ  หิน  
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หรือวัสดุอ่ืน  ให้พนักงานน้ําบาดาลประจําท้องที่เสนอความเห็น  พร้อมทั้งคําขอ  เอกสารหรือหลักฐาน  
และข้อมูลตามข้อ  ๘  ให้ผู้ออกใบอนุญาตพิจารณา 

(๒) คําขอรับใบอนุญาตเจาะน้ําบาดาล  ที่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรุบ่อตอนบนสุดตั้งแต่
หนึ่งร้อยยี่สิบห้ามิลลิเมตร  ถึงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรุบ่อตอนบนสุดน้อยกว่าสองร้อยมิลลิเมตร  
ให้พนักงานน้ําบาดาลประจําท้องที่เสนอความเห็น  พร้อมทั้งคําขอ  เอกสารหรือหลักฐาน  และข้อมูล
ตามข้อ  ๘  ให้คณะอนุกรรมการเขตพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอให้ผู้ออกใบอนุญาตพิจารณา 

(๓) คําขอรับใบอนุญาตเจาะน้ําบาดาล  ที่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรุบ่อตอนบนสุดตั้งแต่
สองร้อยมิลลิเมตรขึ้นไป  ให้พนักงานน้ําบาดาลประจําท้องที่เสนอความเห็น  พร้อมทั้งคําขอ  เอกสาร
หรือหลักฐาน  และข้อมูลตามข้อ  ๘  ให้คณะอนุกรรมการในส่วนกลางพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอให้
ผู้ออกใบอนุญาตพิจารณา 

ข้อ ๑๗ ให้นําความในข้อ  ๑๒  และข้อ  ๑๓  มาใช้บังคับแก่การออกใบอนุญาตเจาะน้ําบาดาล
นอกเขตวิกฤตการณ์น้ําบาดาลด้วย 

ข้อ ๑๘ การพิจารณาคําขอรับใบอนุญาตใช้น้ําบาดาลนอกเขตวิกฤตการณ์น้ําบาดาล  ให้ดําเนินการ
ดังต่อไปนี้ 

(๑) คําขอรับใบอนุญาตใช้น้ําบาดาล  ไม่เกินวันละสามร้อยลูกบาศก์เมตร  ให้พนักงานน้ําบาดาล
ประจําท้องที่เสนอความเห็น  พร้อมทั้งคําขอ  เอกสารหรือหลักฐาน  และข้อมูลตามข้อ  ๘  ให้ผู้ออก
ใบอนุญาตพิจารณา 

(๒) คําขอรับใบอนุญาตใช้น้ําบาดาล  เกินกว่าวันละสามร้อยลูกบาศก์เมตร  แต่ไม่เกินวันละ 
แปดร้อยลูกบาศก์เมตร  ให้พนักงานน้ําบาดาลประจําท้องที่เสนอความเห็น  พร้อมทั้งคําขอ  เอกสาร 
หรือหลักฐาน  และข้อมูลตามข้อ  ๘  ให้คณะอนุกรรมการเขตพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอให้ผู้ออก
ใบอนุญาตพิจารณา 

(๓) คําขอรับใบอนุญาตใช้น้ําบาดาล  เกินกว่าวันละแปดร้อยลูกบาศก์เมตรขึ้นไป  ให้พนักงาน
น้ําบาดาลประจําท้องที่เสนอความเห็น  พร้อมทั้งคําขอ  เอกสารหรือหลักฐาน  และข้อมูลตามข้อ  ๘   
ให้คณะอนุกรรมการในส่วนกลางพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอให้ผู้ออกใบอนุญาตพิจารณา 

ข้อ ๑๙ ให้นําความในข้อ  ๑๕  มาใช้บังคับแก่การออกใบอนุญาตใช้น้ําบาดาลนอกเขตวิกฤตการณ์
น้ําบาดาลด้วย 

ส่วนที่  ๔ 
การพิจารณาออกใบอนุญาตระบายน้ําลงบ่อน้ําบาดาล 

 
 

ข้อ ๒๐ การพิจารณาคําขอรับใบอนุญาตระบายน้ําลงบ่อน้ําบาดาล  ให้พนักงานน้ําบาดาล
ประจําท้องที่เสนอความเห็น  พร้อมทั้งคําขอ  เอกสารหรือหลักฐานประกอบคําขอรับใบอนุญาตระบายน้ํา
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ลงบ่อน้ําบาดาล  และข้อมูลตามข้อ  ๘  ให้คณะอนุกรรมการในส่วนกลางพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอให้ 
ผู้ออกใบอนุญาตพิจารณา 

ข้อ ๒๑ การออกใบอนุญาตระบายน้ําลงบ่อน้ําบาดาล  ผู้ออกใบอนุญาตต้องพิจารณาถึง 
(๑) รายละเอียดและปริมาณน้ําที่จะระบายลงบ่อน้ําบาดาล 
(๒) รายละเอียดและวิธีการระบายน้ําลงบ่อน้ําบาดาล 
(๓) รายละเอียดและแผนผังของสถานที่ตั้งของบ่อน้ําบาดาลและสถานที่กักน้ําที่จะระบายน้ํา 

ลงบ่อน้ําบาดาล 
(๔) คุณภาพของน้ําที่จะระบายลงบ่อน้ําบาดาล 
(๕) รายละเอียดเครื่องสูบที่จะใช้สูบอัดน้ําลงบ่อน้ําบาดาล 
(๖) อัตราการระบายน้ําลงบ่อน้ําบาดาล 
หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการพิจารณาให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนดโดย

คําแนะนําของคณะกรรมการ  โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ข้อ ๒๒ ผู้รับใบอนุญาตต้องดําเนินการระบายน้ําลงบ่อน้ําบาดาลตามหลักเกณฑ์และมาตรการ

ในทางวิชาการสําหรับการระบายน้ําลงบ่อน้ําบาดาลที่ออกตามมาตรา  ๖  (๑) 

หมวด  ๔ 
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการน้ําบาดาล 

 
 

ข้อ ๒๓ ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการน้ําบาดาล   
ให้ยื่นคําขอต่อพนักงานน้ําบาดาลประจําท้องที่ในเขตน้ําบาดาลนั้นก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ  ตามแบบที่
อธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  พร้อมเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคําขอ 

กรณีการต่ออายุใบอนุญาตใช้น้ําบาดาลในบ่อน้ําบาดาลเดิม  ผู้รับใบอนุญาตไม่ต้องยื่นคําขอ 
ต่ออายุใบอนุญาตเจาะน้ําบาดาล 

ข้อ ๒๔ การพิจารณาคําขอต่ออายุใบอนุญาตให้นําความในข้อ  ๘  และข้อ  ๒๑  มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม 

ข้อ ๒๕ การต่ออายุใบอนุญาต  ให้ผู้ออกใบอนุญาตกําหนดอายุใบอนุญาตตามระเบียบที่อธิบดี
กําหนด 

ในกรณีที่ผู้ออกใบอนุญาตมีคําส่ังไม่ให้ต่ออายุใบอนุญาต  ให้พนักงานน้ําบาดาลประจําท้องที่
แจ้งเหตุผลพร้อมทั้งสิทธิอุทธรณ์ไปพร้อมกับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบด้วย 

ข้อ ๒๖ กรณีที่มีการยื่นคําขอรับใบอนุญาตเม่ือใบอนุญาตเดิมส้ินอายุ  ให้ผู้ออกใบอนุญาตกําหนด
อายุใบอนุญาตตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในข้อ  ๒๕ 
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กรณีการยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งเป็นการขอรับใบอนุญาตใช้น้ําบาดาลในบ่อน้ํา
บาดาลเดิม  ให้นําความในข้อ  ๒๓  วรรคสอง  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ข้อ ๒๗ ใบอนุญาตประกอบกิจการน้ําบาดาลที่ได้ออกให้ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ   
ให้คงใช้บังคับได้ต่อไปจนกว่าใบอนุญาตนั้นส้ินอายุ 

ข้อ ๒๘ บรรดาคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ําบาดาล  ที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้
ใช้บังคับ  ให้ถือว่าเป็นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ําบาดาลตามกฎกระทรวงนี้โดยอนุโลม 

ในกรณีที่คําขอตามวรรคหนึ่งมีข้อแตกต่างไปจากคําขอตามกฎกระทรวงนี้  ให้พนักงานน้ําบาดาล
ประจําท้องที่มีอํานาจส่ังให้ผู้ขอรับใบอนุญาตดําเนินการแก้ไขเพิ่มเติมคําขอและส่งเอกสารหรือหลักฐาน
เพิ่มเติมเพื่อให้การเป็นไปตามกฎกระทรวงนี้ 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๓๐  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

วิเชษฐ์  เกษมทองศรี 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่มาตรา  ๗  (๒)  แห่งพระราชบัญญัตินํ้าบาดาล  
พ.ศ.  ๒๕๒๐  ซึ้งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินํ้าบาดาล (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  บัญญัติให้รัฐมนตรี
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการนํ้าบาดาลมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดประเภทการใช้นํ้าบาดาล  ประกอบกับ
มาตรา  ๑๖  วรรคสอง  และมาตรา  ๒๐  วรรคสาม  แห่งพระราชบัญญัตินํ้าบาดาล  พ.ศ.  ๒๕๒๐  บัญญัติให้
การขออนุญาต  การอนุญาต  การขอใบอนุญาต  การออกใบอนุญาต  การขอต่ออายุใบอนุญาต  และการอนุญาต  
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง  ดังน้ัน  เพื่อให้เกิดความชัดเจนและ
อํานวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการนํ้าบาดาล  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงน้ี 


