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ระเบียบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการพิจารณา 

ออกใบอนุญาตและต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการน้ําบาดาล   
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในข้อ  ๘  วรรคสอง  และข้อ  ๒๔  แห่งกฎกระทรวงกําหนดประเภท 
การใช้น้ําบาดาล  และการขอใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตเก่ียวกับการประกอบกิจการน้ําบาดาล  
พ.ศ.  ๒๕๕๖  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการน้ําบาดาลจึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้ เ รียกว่า  “ระเบียบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการพิจารณาออกใบอนุญาตและต่ออายุใบอนุญาตประกอบ
กิจการน้ําบาดาล  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“ใบอนุญาต”  หมายความว่า  ใบอนุญาตเจาะน้ําบาดาล  หรือใบอนุญาตใช้น้ําบาดาล   
“เขตวิกฤตการณ์น้ําบาดาล”  หมายความว่า  เขตท้องที่ที่รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ

ประกาศกําหนดให้เป็นเขตวิกฤตการณ์น้ําบาดาล  ที่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ําบาดาล  พ.ศ.  ๒๕๒๐ 
“ผู้ออกใบอนุญาต”  หมายความว่า  อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย 
“พนักงานน้ําบาดาลประจําท้องที่”  หมายความว่า  ผู้ซึ่งอธิบดีแต่งตั้งให้มีอํานาจหน้าที่ 

ตามพระราชบัญญัติน้ําบาดาล  พ.ศ.  ๒๕๒๐ 
“อธิบดี”  หมายความว่า  อธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาล 
“น้ําผิวดิน”  หมายความว่า  น้ําจากแหล่งน้ําธรรมชาติ  (ผิวดิน)  หรือแหล่งน้ําที่รัฐจัดสร้างขึ้น

เพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน  ทั้งนี้  ต้องมีปริมาณนํ้าต่อเนื่องตลอดปี  และคุณภาพน้ําเหมาะสม
ต่อความต้องการใช้   

“คําขอ”  หมายความว่า  คําขอรับใบอนุญาตเจาะน้ําบาดาล  หรือคําขอรับใบอนุญาตใช้น้ําบาดาล  
หรือคําขอต่ออายุใบอนุญาตเจาะน้ําบาดาล  หรือคําขอต่ออายุใบอนุญาตใช้น้ําบาดาล   

ข้อ ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้รักษาการ 
ตามระเบียบนี้ 
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หมวด  ๑ 
การออกใบอนุญาต 

 
 

ข้อ ๕ การออกใบอนุญาต  ผู้ออกใบอนุญาตต้องพิจารณาถึงสภาพแหล่งน้ําผิวดินหรือแหล่งน้ําดิบ
ที่มีอยู่  สภาพสถานที่หรือสถานท่ีตั้ง  สภาพบ่อน้ําบาดาล  ปริมาณน้ําบาดาล  คุณภาพน้ําบาดาล  และ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข  ดังนี้ 

  ๕.๑ สภาพแหล่งน้ําผิวดินหรือแหล่งน้ําดิบที่มีอยู่  ให้พิจารณา  ดังนี้ 
   ๕.๑.๑ ในบริเวณที่มีการย่ืนคําขอหรือบริเวณใกล้เคียงมีสภาพแหล่งน้ําผิวดิน

หรือแหล่งน้ําดิบอย่างไร  เช่น  น้ําในแม่น้ํา  ทะเลสาบ  ลําคลอง  ลําธาร  ห้วย  หนองน้ํา  บึง  อ่างเก็บน้ํา  
บ่อกักเก็บน้ําสระน้ํา  รวมทั้งแหล่งน้ําที่รัฐจัดสร้างขึ้นเพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน  เป็นต้น 

   ๕.๑.๒ ปริมาณนํ้าและคุณภาพน้ําสามารถนํามาใช้ได้  ทั้งเพื่ออุปโภค 
หรือบริโภคเพื่อธุรกิจ  และเพื่อเกษตรกรรม   

   ๕.๑.๓ ระยะห่างและการเชื่อมต่อระบบประปาของการประปานครหลวง
หรือการประปาส่วนภูมิภาคหรือการประปาหน่วยงานอื่นของรัฐ   

   ๕.๑.๔ ให้ใช้ข้อมูลตามข้อ  ๕.๑.๑ - ๕.๑.๓  เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณา
ออกใบอนุญาตหรือไม่ออกใบอนุญาต  ภายใต้หลักเกณฑ์  ดังนี้ 

    (ก) ในเขตวิกฤตการณ์น้ําบาดาล 
     ในท้องที่ที่ไม่มีแหล่งน้ําผิวดินหรือมีแต่ไม่สามารถใช้แหล่งน้ําผิวดิน

หรือเชื่อมต่อระบบประปาได้  อนุญาตให้เจาะน้ําบาดาล  และผ่อนผันให้ใช้น้ําบาดาลเพื่อบรรเทา 
ความเดือดร้อนไปพลางก่อน  จนกว่าจะสามารถเชื่อมต่อแหล่งน้ําผิวดินหรือเชื่อมต่อระบบประปาได้ 

     ในท้องที่ที่ มีแหล่งน้ําผิวดิน  และสามารถใช้แหล่งน้ําผิวดิน 
หรือเชื่อมต่อระบบประปาได้  ไม่อนุญาตให้เจาะน้ําบาดาลและไม่อนุญาตให้ใช้น้ําบาดาล  ยกเว้นการใช้ 
น้ําบาดาลเพื่อเป็นวัตถุดิบและในกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมท่ีได้รับผลกระทบจากการ 
ใช้น้ําประปา  ผ่อนผันให้ใช้น้ําบาดาลได้ตามมาตรการและแนวทางการแก้ไขปัญหาการใช้น้ําบาดาล 
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ทั้งนี้  ต้องสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีและปริมาณนํ้าที่อนุญาต
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การกําหนดปริมาณนํ้าบาดาลตามมติคณะกรรมการน้ําบาดาลและตามตาราง
แสดงสัดส่วนการใช้ของประเภทอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบมาประกอบการพิจารณา  ส่วนการใช้น้ําบาดาล
ในโรงพยาบาลของรัฐ  สถานพยาบาลของรัฐ  สถานทูตสถานีดับเพลิง  และสถานที่ที่เก่ียวข้องกับความม่ันคง 
ของประเทศ  รวมทั้งสถานที่ราชการและสถานที่อื่น ๆ  ซึ่งมีความจําเป็นต้องใช้น้ําบาดาลเป็นแหล่งน้ําสํารอง 
เพื่อการอุปโภคหรือบริโภค  อนุญาตให้เจาะน้ําบาดาลและอนุญาตให้ใช้น้ําบาดาลเป็นบ่อสํารองได้ 
ตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 
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     (๑) สถานที่ที่ มีความจํ า เ ป็นต้องใช้น้ํ า ในยามฉุก เฉิน   
หรือกรณีเร่งด่วน  เช่น  โรงพยาบาล  สถานพยาบาล  ทั้งของรัฐและเอกชน  สถานีบริการพลังงานเชื้อเพลิง 
และสถานีดับเพลิง  เป็นต้น 

     (๒) สถานที่เพื่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคม  
เช่น  สถาบันการศึกษาหรือศาสนสถาน  เป็นต้น 

     (๓) สถานที่ที่เก่ียวข้องกับความมั่นคงของประเทศ  หรือมี
ความสําคัญของประเทศ  เช่น  ศูนย์รักษาความปลอดภัยแห่งชาติ  ท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย   
หรือสถานที่สําคัญทางทหารเป็นต้น  

     (๔) สถานที่ที่เป็นอาคารสูงหลายชั้น  ไม่มีที่สําหรับสร้าง 
ถังเก็บน้ําไว้ใช้อย่างเพียงพอ 

     (๕) สถานที่ที่ขอรับใบอนุญาตใช้น้ําบาดาลเพื่อเป็นบ่อน้ําสํารอง  
กรณีเกิดอัคคีภัย  โดยผู้รับใบอนุญาตใช้น้ําบาดาลต้องมีระบบไฟฟ้าสํารอง 

     (๖) สถานที่อื่น ๆ  ที่คณะกรรมการน้ําบาดาลพิจารณาแล้ว
เห็นว่าสมควรให้เก็บบ่อน้ําบาดาลไว้เป็นบ่อน้ําสํารองได้ 

     (๗) สถานที่อื่น ๆ  ซึ่งเคยได้รับใบอนุญาตใช้น้ําบาดาล   
โดยสภาพบ่อน้ําบาดาลและคุณภาพน้ําบาดาลที่ใช้เป็นบ่อน้ําสํารอง  ต้องใช้การได้ดีและไม่มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม 

     (๘) การออกใบอนุญาตใช้น้ํ าบาดาลเป็นบ่อน้ําสํารอง   
ผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่ต้องปฏิบัติ  ดังนี้ 

      (๘.๑) ต้องติดตั้งเคร่ืองวัดปริมาณนํ้าประจําบ่อน้ําบาดาล 
      (๘.๒) การใช้น้ําบาดาลจากบ่อน้ําสํารอง  ต้องใช้ในกรณี

มีความจําเป็นเร่งด่วนหรือกรณีฉุกเฉิน  และต้องแจ้งให้พนักงานน้ําบาดาลประจําท้องที่ทราบทันทีทุกคร้ัง  
โดยแจ้งทางโทรสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถจัดเก็บเป็นหลักฐานได้  หลังจากนั้นให้แจ้งรายละเอียด
การใช้น้ําตามแบบที่กรมทรัพยากรน้ําบาดาลกําหนด  และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ําบาดาล  พ.ศ.  ๒๕๒๐  
รวมทั้งกฎ  ประกาศระเบียบ  หรือคําสั่งที่เก่ียวข้องด้วย 

      (๘.๓) ผู้ประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตให้เก็บบ่อน้ําบาดาล
ไว้เป็นบ่อน้ําสํารอง  ต้องอํานวยความสะดวกให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ําบาดาล   
พ.ศ.  ๒๕๒๐  ในการเข้าตรวจสอบการใช้น้ําและสภาพบ่อน้ําบาดาลตามสมควรแก่กรณี 

      (๘.๔) หากผู้ประกอบกิจการไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  
และแนวทางปฏิบัติข้างต้น  ให้พนักงานน้ําบาดาลประจําท้องที่  ถือเป็นสาเหตุการไม่อนุญาตให้เก็บบ่อน้ําบาดาล 
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ไว้เป็นบ่อน้ําสํารอง  และให้ผู้ประกอบกิจการดําเนินการอุดกลบบ่อน้ําบาดาลตามหลักเกณฑ์  หรือประกาศ 
ที่ออกตามพระราชบัญญัติน้ําบาดาล  พ.ศ.  ๒๕๒๐ 

     สําหรับโรงงานอุตสาหกรรม  หรือส่วนราชการ  หรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐที่มีความประสงค์หรือมีความจําเป็นต้องใช้บ่อน้ําบาดาลเพื่อเป็นบ่อสังเกตการณ์  ให้ปฏิบัติตาม
ประกาศกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา  ๖  (๑)  แห่งพระราชบัญญัติน้ําบาดาล  พ.ศ.  ๒๕๒๐ 

    (ข) นอกเขตวิกฤตการณ์น้ําบาดาล   
     ในท้องที่ที่ไม่มีแหล่งน้ําผิวดิน  อนุญาตให้เจาะน้ําบาดาล  

และอนุญาตให้ใช้น้ําบาดาล  โดยยึดหลักวิชาการ  คือ  ไม่เกินประสิทธิภาพของบ่อน้ําบาดาล   
และไม่ส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ําบาดาล  สิ่งแวดล้อม  ทรัพย์สิน  และสุขภาพของประชาชน 

     ในท้องที่ที่มีแหล่งน้ําผิวดิน  และสามารถใช้แหล่งน้ําผิวดิน
หรือเชื่อมต่อระบบประปาได้  อนุญาตให้เจาะน้ําบาดาล  และอนุญาตให้ใช้น้ําบาดาลร่วมกับน้ําผิวดิน 
ตามความจําเป็นและเหมาะสม  ทั้งนี้  เพื่อให้เป็นไปตามหลักการใช้น้ําบาดาลร่วมกับน้ําผิวดิน  โดยยึดหลัก
วิชาการ  คือ  ไม่เกินประสิทธิภาพของบ่อน้ําบาดาล  และไม่ส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ําบาดาล  สิ่งแวดล้อม  
ทรัพย์สิน  และสุขภาพของประชาชน 

     สําหรับโรงงานอุตสาหกรรม  หรือส่วนราชการ  หรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐที่มีความประสงค์หรือมีความจําเป็นต้องใช้บ่อน้ําบาดาลเพื่อเป็นบ่อสังเกตการณ์  ให้ปฏิบัติตาม
ประกาศกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา  ๖  (๑)  แห่งพระราชบัญญัติน้ําบาดาล  พ.ศ.  ๒๕๒๐ 

  ๕.๒ สภาพสถานที่หรือสถานที่ตั้ง  ให้พิจารณา  ดังนี้ 
   ๕.๒.๑ สถานที่ตามคําขอ  ผู้ ย่ืนคําขอจะต้องมีเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ 

หรือสิทธิครอบครอง  หากเป็นที่ดินที่ผู้อื่นมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองหรือเป็นที่สาธารณะหรือเป็นสถานท่ี
หวงห้ามตามกฎหมายต่าง ๆ  ต้องได้รับหนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดินหรือสถานที่อย่างถูกต้อง  จึงจะอนุญาต
ให้เจาะน้ําบาดาลหรืออนุญาตให้ใช้น้ําบาดาล 

   ๕.๒.๒ สถานที่ตามคําขอ  สภาพสถานท่ีหรือสถานที่ตั้ง  จะต้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามมาตรา  ๖  หากไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว  
ไม่อนุญาตให้เจาะน้ําบาดาลและไม่อนุญาตให้ใช้น้ําบาดาล 

   ๕.๒.๓ สถานที่ตามคําขอใช้น้ําบาดาลเพื่ออุปโภคหรือบริโภค  เพื่อธุรกิจ  
หรือเพื่อเกษตรกรรม  โดยพิจารณาข้อเท็จจริงให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่กําหนดในประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เร่ือง  กําหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาประเภทการใช้น้ําบาดาล
พ.ศ.  ๒๕๕๙  และให้ผู้ออกใบอนุญาตออกใบอนุญาตให้ตรงตามประเภทการใช้น้ําบาดาลตามประกาศ
กระทรวงดังกล่าว 

  ๕.๓ สภาพบ่อน้ําบาดาล  ให้พิจารณา  ดังนี้ 
   ๕.๓.๑ บ่อน้ําบาดาลที่มีอยู่แล้วในสถานที่ตามคําขอหรือในบริเวณใกล้เคียง

มีสภาพบ่อเป็นเช่นใด  การก่อสร้างบ่อถูกต้องตามเง่ือนไขที่ กําหนดไว้ในใบอนุญาตและถูกต้อง 



 หน้า   ๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๕๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ตามประกาศกระทรวงที่ออกตามมาตรา  ๖  แห่งพระราชบัญญัติน้ําบาดาล  พ.ศ.  ๒๕๒๐  หรือตามหลักเกณฑ์
หรือมาตรฐานที่กรมทรัพยากรน้ําบาดาลกําหนดหรือไม่ 

   ๕.๓.๒ เป็นบ่อน้ําบาดาลที่ได้รับใบอนุญาตเจาะน้ําบาดาลหรือได้รับใบอนุญาต
ใช้น้ําบาดาลแต่สิ้นอายุ   

   ๕.๓.๓ การกําหนดขนาดบ่อน้ําบาดาลและประสิทธิภาพของบ่อน้ําบาดาล 
ที่จะอนุญาต 

    (๑) กําหนดให้บ่อน้ําบาดาลขนาดใดขนาดหนึ่ง  ไม่ว่าจะใช้เคร่ืองสูบน้ํา
ชนิดใดสามารถผลิตจ่ายน้ําบาดาลได้ในอัตราที่กําหนด  ดังนี้ 

บ่อน้ําบาดาล สามารถสูบจ่ายน้ําบาดาลได้สูงสุด 
(มม.) (นิ้ว) (ม3/วัน) 
๕๐ ๒ ๓๒ 
๗๕ ๓ ๘๐ 
๑๐๐ ๔ ๒๔๐ 
๑๒๕ ๕ ๔๐๐ 
๑๕๐ ๖ ๘๐๐ 
๒๐๐ ๘ ๑,๒๘๐ 
๒๕๐ ๑๐ ๑,๙๒๐ 
๓๐๐ ๑๒ ๓,๒๐๐ 
๓๕๐ ๑๔ ๓,๒๐๐ 

    (๒) กําหนดให้ระยะเวลาการทํางานโดยเฉล่ียของเคร่ืองสูบน้ําที่ใช้
ประจําบ่อน้ําบาดาลไม่เกินวันละสิบหกชั่วโมง  ไม่ว่าเคร่ืองสูบนั้นจะทํางานด้วยระบบอัตโนมัติหรือไม่   

  ๕.๔ ปริมาณนํ้าบาดาล  ให้พิจารณา  ดังนี้ 
   ๕.๔.๑ สถานที่ตามคําขอมีความจําเป็นต้องใช้น้ําบาดาลในปริมาณเท่าไรต่อวัน  

ใช้เพื่ออะไรบ้าง  เช่น  การใช้เพื่ออุปโภคหรือบริโภคในครัวเรือนหรือที่พักอาศัย  การใช้ในกระบวนการผลิต 
หรือเป็นวัตถุดิบของโรงงานอุตสาหกรรม  การใช้เพื่อบริการพนักงานหรือลูกค้าในสถานประกอบการ
ประเภทต่าง ๆ  รวมทั้งการใช้เพื่อเกษตรกรรมทั้งการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์   

   ๕.๔.๒ ศักยภาพน้ําบาดาลในแอ่งน้ําบาดาล  หรือในเขตน้ําบาดาล  หรือในพื้นที่
ตามเขตปกครองนั้น  รวมทั้งศักยภาพของบ่อน้ําบาดาลที่มีอยู่แล้วในสถานประกอบกิจการนั้นหรือในบริเวณ
ใกล้เคียง  ทั้งนี้  เพื่อเป็นข้อมูลในการกําหนดปริมาณนํ้าที่อนุญาตต่อไป 



 หน้า   ๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๕๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 
 

   ๕.๔.๓ การพิจารณากําหนดปริมาณนํ้าบาดาลที่อนุญาตในใบอนุญาตใช้น้ําบาดาล  
ให้พิจารณาตามสถานที่ใช้น้ําบาดาล  จากข้อเท็จจริงตามความจําเป็นและเหมาะสม 

  ๕.๕ คุณภาพน้ําบาดาล  ให้พิจารณา  ดังนี้ 
   ๕.๕.๑ คุณภาพน้ําบาดาลของบ่อน้ําบาดาลในสถานประกอบกิจการนั้น  

หรือในบริเวณใกล้เคียง  มีคุณภาพหรือมีลักษณะทางกายภาพจากการวิเคราะห์คุณภาพน้ําบาดาลอย่างไร 
   ๕.๕.๒ คุณภาพและลักษณะทางกายภาพต้องเหมาะสมต่อการใช้เพื่อ

อุปโภคหรือบริโภค  เพื่อธุรกิจ  หรือเพื่อเกษตรกรรม   
  ๕.๖ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  ให้พิจารณา  ดังนี้ 
   ๕.๖.๑ การสูบใช้น้ําบาดาลจากบ่อน้ําบาดาลที่อนุญาตให้เจาะน้ําบาดาล

และที่อนุญาตให้ใช้น้ําบาดาลนั้น  จะไม่มีผลกระทบต่อศักยภาพนํ้าบาดาลในแอ่งน้ําบาดาล  หรือในเขตน้ําบาดาล  
หรือในพื้นที่ตามเขตปกครองนั้น   

   ๕.๖.๒ การใช้น้ําบาดาลของสถานท่ีตามคําขอต้องไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพ
ของประชาชน  ทรัพย์สิน  หรือสิ่งแวดล้อมในบริเวณใกล้เคียง 

หมวด  ๒ 
การต่ออายุใบอนุญาต 

 
 

ข้อ ๖ การพิจารณาคําขอต่ออายุใบอนุญาต  ให้นําความในข้อ  ๕  มาใช้บังคับโดยอนุโลม   
หมวด  ๓ 

ระยะเวลาดําเนินการเพื่อออกใบอนุญาตและต่ออายุใบอนุญาต 
 

 

ข้อ ๗ การรับคําขอรับใบอนุญาต  หรือคําขอต่ออายุใบอนุญาต  การพิจารณาคําขอ  และ
การพิจารณาดําเนินการเพื่อออกใบอนุญาตหรือไม่ออกใบอนุญาต  รวมทั้งการต่ออายุใบอนุญาต  หรือไม่
ต่ออายุใบอนุญาต  ผู้ออกใบอนุญาตและพนักงานน้ําบาดาลประจําท้องที่ต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จ 
ตามกําหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานที่กรมทรัพยากรน้ําบาดาลประกาศกําหนดตามคู่มือสําหรับประชาชน 
ที่ออกตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

พลเอก  สุรศักดิ์  กาญจนรัตน์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 


