
คู่มือสําหรับประชาชน : การขอรับใบอนุญาตใช้น้้าบาดาล กรณีเสนอคณะอนุกรรมการฯ พิจารณา  
หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองอ้อ อ้าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี กระทรวงมหาดไทย 
 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต  

๑. ผู้ใดที่มีความประสงค์จะใช้น้้าบาดาลต้องได้รับใบอนุญาตใช้น้้าบาดาล จากอธิบดีกรมทรัพยากรน้้าบาดาล
หรือ ผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย ดังนั้น การใช้น้้าบาดาลไม่ว่าจะใช้ในการอุปโภคบริโภคท่ัวไป หรือเพ่ือการเกษตร หรือเพ่ือใช้ 
ในภาคอุตสาหกรรม จะต้องยื่นค้าขอรับใบอนุญาตใช้น้้าบาดาลต่อพนักงานน้้าบาดาลประจ้าท้องที่เขตน้้าบาดาล จังหวัด
นั้นๆให้ถูกต้อง ทั้งนี้ หากการประปาส่วนภูมิภาคสามารถให้บริการได้แล้ว จะไม่อนุญาตให้เจาะน้้าบาดาล และใช้น้้า
บาดาล ยกเว้นการใช้น้้าของโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความจ้าเป็นต้องใช้น้้าบาดาลเป็นวัตถุดิบหรือใน กระบวนการผลิต 
จะอนุญาตให้ใช้น้้าบาดาลร่วมกับน้้าประปาตามสัดส่วนการใช้น้้าของประเภทอุตสาหกรรมที่ ได้รับผลกระทบ  

๒. ในกรณีที่เอกสารหรือหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้เจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตแก้ไขเพ่ิมเติม หรือยื่น 
เอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมให้ถูกต้องครบถ้วน หากผู้ขอรับใบอนุญาตไม่ด้าเนินการตามที่ได้รับแจ้งภายใน ๑๕ วัน ให้
ถือว่าผู้ขอรับใบอนุญาตทิ้งค้าขอและให้เจ้าหน้าที่สั่งจ้าหน่ายเรื่องออก  

๓. ขั้นตอนการด้าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบุไว้
ใน คู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว 

 
เงื่อนไขการพิจารณา  

๑. การขอรับใบอนุญาตใช้น้้าบาดาลเกินกว่าวันละ ๓๐๐ ลูกบาศก์เมตรขึ้นไป - ๔๐๐ ลูกบาศก์เมตรให้พนักงาน 
ประจ้าท้องที่เสนอความเห็นพร้อมทั้งค้าขอเอกสารหลักฐานให้คณะอนุกรรมการเขตพิจารณาให้ความเห็นก่อน เสนอให้ผู้
ออกใบอนุญาตพิจารณา  

๒. การขอรับใบอนุญาตใช้น้้าบาดาลเกินกว่าวันละ ๔๐๐ ลูกบาศก์เมตรขึ้นไปให้พนักงานประจ้าท้องที่เสนอ 
ความเห็นพร้อมทั้งค้าขอเอกสารหลักฐานให้คณะอนุกรรมการในส่วนกลางพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอให้ผู้ ออก
ใบอนุญาตพิจารณา 
 
ช่องทางการให้บริการ 
 
 สถานที่ให้บริการ 
กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้อ อ าเภอหนองวัวซอ 
จังหวัดอุดรธานี/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 
 
 
 
 



ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลาในการด้าเนินการรวม : ๒๕ วันท้าการ  
ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
๑. ผู้ประกอบการยื่นค้าขอรับใบอนุญาตใช้น้้าบาดาล ตามแบบ นบ.๒  
๒. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบค้าขอ และ เอกสารหรือหลักฐานประกอบการ
ขอรับใบอนุญาตใช้น้้า บาดาลให้ถูกต้องครบถ้วน รับค้าขอ 
ลงทะเบียนรับ และ รับช้าระค่าธรรมเนียมค้าขอตามอัตราที่ก้าหนด 
(หมายเหตุ: ลงรับค้าขอเมื่อเอกสารครบถ้วน) 

1 วัน กรมทรัพยากร 
น้้าบาดาล 

2) การพิจารณา  
๑. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานที่ตามค้าขอรับใบอนุญาตใช้ น้้าบาดาล 
โดยตรวจสอบสภาพแหล่งน้้าผิวดินหรือแหล่ง น้้าดิบที่มีอยู่ สภาพ
สถานที่หรือสถานที่ตั้ง สภาพบ่อน้้า บาดาล ปริมาณน้้าบาดาล 
คุณภาพน้้าบาดาล และ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  
๒. ในการตรวจสอบสถานที่ต้องแจ้งผู้ขอรับใบอนุญาต ทราบก่อนเข้า
ด้าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง และบันทึก ข้อมูลรายละเอียดต่างๆ 
ตามบันทึกการตรวจสอบ (หมายเหตุ: -) 

2 วัน กรมทรัพยากร 
น้้าบาดาล 

3) การพิจารณา  
พนักงานน้้าบาดาลประจ้าท้องที่เสนอความเห็น พร้อมทั้ง ค้าขอ 
เอกสารหรือหลักฐานให้คณะอนุกรรมการใน ส่วนกลางพิจารณาให้
ความเห็นก่อนเสนอให้ผู้ออก ใบอนุญาตพิจารณา (หมายเหตุ: -) 

20 วัน กรมทรัพยากร 
น้้าบาดาล 

4) 
 

การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ  
๑. ผู้ได้รับมอบหมายจากอธิบดีให้เป็นผู้มีอ้านาจลงนาม พิจารณาลง
นามในใบอนุญาต  
๒. แจ้งผลการพิจารณาเป็นหนังสือให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ 
        ๒.๑ กรณีพิจารณาออกใบอนุญาตให้ด้าเนินการแจ้งผู้มา ขอรับ
ใบอนุญาตให้มาช้าระค่าธรรมเนียมและรับ ใบอนุญาตใช้น้้าบาดาล      
        ๒.๒ กรณีพิจารณาไม่ออกใบอนุญาต ให้แจ้งเหตุผล พร้อมทั้ง
สิทธิอุทธรณ์ไปพร้อมกับหนังสือแจ้งผลการ พิจารณาให้ผู้ขอรับ
ใบอนุญาตทราบ (หมายเหตุ: -) 
 

2 วัน กรมทรัพยากร 
น้้าบาดาล 

 
 
 
 
 



Flowchartขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 25 วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การตรวจสอบเอกสาร 

การพิจารณา 

การพิจารณา 

๑. ผู้ประกอบการยื่นค้าขอรับ
ใบอนุญาตใช้น้้าบาดาล ตาม
แบบ นบ.๒  

๒. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบค้าขอ 
และ เอกสารหรือหลักฐาน
ประกอบการขอรับใบอนุญาต
ใช้น้้า บาดาลให้ถูกต้อง
ครบถ้วน รับค้าขอ 
ลงทะเบียนรับ และ รับช้าระ
ค่าธรรมเนียมค้าขอตามอัตรา
ที่ก้าหนด (หมายเหตุ: ลง
รับค้าขอเมื่อเอกสารครบถ้วน) 

1 วัน 

๑. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานที่ตามค้าขอรับ
ใบอนุญาตใช้ น้้าบาดาล โดยตรวจสอบ
สภาพแหล่งน้้าผิวดินหรือแหล่ง น้้าดิบที่มี
อยู่ สภาพสถานที่หรือสถานที่ตั้ง สภาพบ่อ
น้้า บาดาล ปริมาณน้้าบาดาล คุณภาพน้้า
บาดาล และ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ  

๒. ในการตรวจสอบสถานที่ต้องแจ้งผู้ขอรับ
ใบอนุญาต ทราบก่อนเข้าด้าเนินการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง และบันทึก ข้อมูล
รายละเอียดต่างๆ ตามบันทึกการตรวจสอบ 
(หมายเหตุ: -) 

พนักงานน้้าบาดาลประจ้าท้องที่
เสนอความเห็น พร้อมทั้ง ค้าขอ 
เอกสารหรือหลักฐานให้
คณะอนุกรรมการใน ส่วนกลาง
พิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอ
ให้ผู้ออก ใบอนุญาตพิจารณา 
(หมายเหตุ: -) 

2 วัน 

20 วัน 

 

การลงนาม/คณะกรรมการ
มีมติ

๑. ผู้ได้รับมอบหมายจากอธิบดีให้เป็นผู้มี
อ้านาจลงนาม พิจารณาลงนามในใบอนุญาต  

๒. แจ้งผลการพิจารณาเป็นหนังสือให้ผู้ขอรับ
ใบอนุญาตทราบ 

        ๒.๑ กรณีพิจารณาออกใบอนุญาตให้
ด้าเนินการแจ้งผู้มา ขอรับใบอนุญาตให้มา
ช้าระค่าธรรมเนียมและรับ ใบอนุญาตใช้น้้า
บาดาล      

        ๒.๒ กรณีพิจารณาไม่ออกใบอนุญาต ให้
แจ้งเหตุผล พร้อมทั้งสิทธิอุทธรณ์ไปพร้อมกับ
หนังสือแจ้งผลการ พิจารณาให้ผู้ขอรับ
ใบอนุญาตทราบ 

 (หมายเหตุ: -) 

2 วัน 



รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 
 

บัตรประจําตัวประชาชน 
ฉบับจริง ๐ ฉบับ  
สําเนา ๑ ฉบับ  
หมายเหตุ (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นบุคคลธรรมดา ยื่นสําเนา 
บัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาทะเบียนบ้าน และลงลายมือ  
ชื่อรับรองสําเนา) 

- 

2) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง ๐ ฉบับ  
สําเนา ๑ ฉบับ  
หมายเหตุ (ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาพร้อมประทับตรานิติบุคคล 
กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล ย่ืนสําเนาบัตร ประจําตัว
ประชาชน หรือสําเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มี 
อํานาจลงลายมือชื่อ และลงลายมือชื่อรับรองสําเนา) 

- 

3) 
 

หนังสือมอบอํานาจ ปิดอากรแสตมป์ ๓๐ บาท กรณีไม่ได้ยื่น 
คําขอด้วยตนเอง  
ฉบับจริง ๑ ฉบับ  
สําเนา ๑ ฉบบั  
หมายเหตุ (ยื่นสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาทะเบียน 
บ้านของผู้รับมอบอํานาจหรือผู้ให้ความยินยอม และลงลายมือชื่อ
รับรองสําเนา) 

- 

4) 
 

ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน หรือใบอนุญาตขยายโรงงาน 
ฉบับจริง ๐ ฉบับ  
สําเนา ๑ ฉบับ  
หมายเหตุ (กรณีเป็นโรงงานอุตสาหกรรม) 

- 

5) 
 

ใบอนุญาตเจาะน้ําบาดาล แบบ นบ.๔ 
ฉบับจริง ๐ ฉบับ  
สําเนา ๑ ฉบับ 
หมายเหตุ (กรณีได้รับใบอนุญาตเจาะน้ําบาดาล) 

- 

6) 
 

รายงานการปฏิบัติงานประจําวัน แบบ นบ./๓ 
ฉบับจริง ๐ ฉบับ  
สําเนา ๑ ฉบับ  
หมายเหตุ (กรณีได้รับใบอนุญาตเจาะน้ําบาดาล) 
 

- 



ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
7) 

 
รายงานการทดสอบปริมาณน้ํา แบบ นบ./๔  
ฉบับจริง ๐ ฉบับ  
สําเนา ๑ ฉบับ  
หมายเหตุ – 

- 

8) 
 
 
 
 

รายงานประวัติบ่อน้ําบาดาล แบบ นบ./๕  
ฉบับจริง ๐ ฉบับ  
สําเนา ๑ ฉบับ  
หมายเหตุ (กรณีได้รับใบอนุญาตเจาะน้ําบาดาล) 
 

- 
 
 
 

9) 
 

รายงานผลการเจาะน้ําบาดาล แบบ นบ./๑๘  
ฉบับจริง ๐ ฉบับ  
สําเนา ๑ ฉบับ  
หมายเหตุ (กรณีได้รับใบอนุญาตเจาะน้ําบาดาล) 
 

- 

10) 
 
 

ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ํา  
ฉบับจริง ๐ ฉบับ  
สําเนา ๑ ฉบับ  
หมายเหตุ - 

- 
 

11) 
 

หนังสือรับรองช่างเจาะ  
ฉบับจริง ๐ ฉบับ  
สําเนา ๑ ฉบับ  
หมายเหตุ - 

- 
 

12) 
 

แผนที่สังเขปแสดงสถานที่และแผนผังแสดงต้าแหน่งที่จะ 
เจาะน้้าบาดาล และสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในบริเวณเดียวกัน  
ฉบับจริง ๑ ฉบับ  
ส้าเนา ๐ ฉบับ  
หมายเหตุ – 

- 

13) 
 
 
 
 

ใบเสร็จรับเงินค่าใช้น้ําประปา (ถ้ามี) 
ฉบับจริง ๐ ฉบับ  
สําเนา ๑ ฉบับ  
หมายเหตุ - 

- 
 
 
 

 
 



ค่าธรรมเนียม 
 
ลําดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ) 

1) 
 

ค่าคําขอรับใบอนุญาตใช้น้ําบาดาล  
(หมายเหตุ: -) 

ค่าธรรมเนียม 10 บาท 

2) 
 

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใช้น้ําบาดาล  
(หมายเหตุ: บ่อน้ําบาดาลที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๕๐ 
มิลลิเมตร - ๗๕ มิลลิเมตร) 

ค่าธรรมเนียม 100 บาท 

3) 
 

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใช้น้ําบาดาล  
(หมายเหตุ: บ่อน้ําบาดาลที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๐๐ 
มิลลิเมตร - ๑๕๐ มิลลิเมตร) 

ค่าธรรมเนียม 500 บาท 

4) 
 

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใช้น้ําบาดาล  
(หมายเหตุ: บ่อน้ําบาดาลที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒๐๐ 
มิลลิเมตร ขึ้นไป) 

ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท 

 
ช่องทางการร้องเรียน แนะนําบริการ 
ลําดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริการ 

1) กรุงเทพมหานคร ร้องเรียนผ่านกรมโยธาธิการและผังเมือง 
(หมายเหตุ: (1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://www.dpt.go.th) 
2. ทางโทรศัพท์ (ถ.พระราม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรามที่ 6 : 02-299-4000) 
3. ทาง ไปรษณีย์ (224 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320  
    และ 218/1 ถ.พระรามท่ี 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400) 
4. ศูนย์ด ารงธรรม กรมโยธาธิการและผังเมือง (โทร. 02-299-4311-12)  
5. ร้อง เรียนด้วยตนเอง 
6. ตู้รับฟังความคิดเห็น (ตั้งอยู่ ณ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ ถนนพระรามที่ 6) 
))  

2) ศูนย์ด้ารงธรรมจังหวัดอุดรธานี  โทร. 1567 
(หมายเหตุ: -)  

3) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้อ อ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 
(หมายเหตุ: (เลขที่ 19 หมู่ที่ 7 ต าบลหนองอ้อ อ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 41220  
/โทรศัพท/์โทรสาร 042-180663  / เว็บไซต์ www.nong-or.go.th )) 

4) ศูนย์บริการประชาชน ส้านักปลัดส้านักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 

http://www.nong-or.go.th/


 
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 
ลําดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1 ค้าขอรับใบอนุญาตใช้น้้าบาดาล (แบบ นบ.๒) 
 
หมายเหตุ 
- 
 
 

ชื่อกระบวนงาน :   การขอรับใบอนุญาตใช้น้้าบาดาล กรณีเสนอคณะอนุกรรมการฯ พิจารณา  
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน :   กรมทรัพยากรน้้าบาดาล กรมทรัพยากรน้้าบาดาล กรมทรัพยากรน้้า 

       บาดาล 
ประเภทของงานบริการ :   กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
หมวดหมู่ของงานบริการ :    อนุญาต/ออกใบอนุญาตรับรอง  
กฎหมายที่ให้อํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง :  

๑) พ.ร.บ. น้้าบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้้าบาดาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕  
และ พระราชบัญญัติน้้าบาดาล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖  

ระดับผลกระทบ :    บริการทั่วไป  
พื้นที่ให้บริการ :    ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น, ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง), ส่วนกลางที่ตั้ง อยู่   
                        ในภูมิภาค (นอกกฎกระทรวง) 
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 

จ้านวนเฉลี่ยต่อเดือน 9  
จ้านวนค้าขอที่มากท่ีสุด 0  
จ้านวนค้าขอที่น้อยที่สุด 0 

 
 
 
 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



 

 (ช่ือนิติบุคคลผู้ขอรับใบอนุญาต) 

 (ช่ือบุคคลธรรมดาผู้ขอรับใบอนุญาต) 

แบบ นบ.๒ 
 
 

ค้าขอรับใบอนุญาตใช้น ้าบาดาล 
 

เขียนที่…………………………………….. 
วันที่…………..เดือน……………………….พ.ศ…………… 

บุคคลธรรมดา 

      ข้าพเจ้า………………………………………….………………...........….อายุ………..ปี  สัญชาติ…..….…… 
อยู่เลขท่ี…..…….…ตรอก/ซอย……………………………….…..ถนน………………..………….…….………..หมู่ที.่.......……….. 
ต าบล/แขวง……..……….…….…อ าเภอ/เขต…………….…….……จังหวัด……………….……รหัสไปรษณีย์.................... 
โทรศัพท์…………………………………..โทรศัพท์เคลื่อนที่............................................โทรสาร.................................
ขอรับใบอนุญาตใช้น้ าบาดาลในนามของ................................................................................. ........................... 

นิติบุคคล 

  ข้าพเจ้า………………………………………….………………...........….อายุ………..ปี  สัญชาติ…..….…… 
อยู่เลขท่ี…..…….…ตรอก/ซอย……………………………….…..ถนน………………..………….…….………..หมู่ที.่.......……….. 
ต าบล/แขวง……..……….…….…อ าเภอ/เขต…………….…….……จังหวัด……………….……รหัสไปรษณีย์.................... 
โทรศัพท์…………………………………..โทรศัพท์เคลื่อนที่............................................โทรสาร.................................
ขอรับใบอนุญาตใช้น้ าบาดาลในนามของ................................................................................. ........................... 
 
 

มีสถานที่ตั้งนิติบุคคลอยู่เลขท่ี............…ตรอก/ซอย……….…………..…..ถนน……………………………...หมู่ที.่...........
ต าบล/แขวง……..……….…….…อ าเภอ/เขต…………….…….……จังหวัด……………….……รหัสไปรษณีย์....................
โทรศัพท์…………………………………..โทรศัพท์เคลื่อนที่............................................โทรสาร................................. 

สถานที่ตั งบ่อน ้าบาดาล 

  ตั้งอยู่โฉนดที่ดินเลขที ่/หนังสือรับรองการการท าประโยชน์ เลขที/่บ้านเลขที่…………………..…...
ตรอก/ซอย…………………….........……ถนน..…...................……(หลักกิโลเมตรที่..................) หมู่ที่….………………..
ต าบล/แขวง…….……........................…..อ าเภอ/เขต..........................................จังหวัด.......................................
รหัสไปรษณีย์................. โทรศัพท์………………..…….โทรศัพท์เคลื่อนที่.............................โทรสาร....................... 
อยู่ในเขตเทศบาล........................................................อยู่ในเขต อบต. .............................................................. 
อยู่ในนิคมอุตสาหกรรม......................................................................................................... .............................. 
 

 

 

 

    เลขรับที่………………………….……………. 
   รับวันที…่………………......................... 
    ผู้รับค าขอ.......................................... 
                  (ส าหรบัเจ้าหนา้ที่เป็นผู้กรอก) 



 ๒ 
 

  โดยมีรายละเอียดประกอบการขออนุญาต ดังนี้ ( ให้ท าเครื่องหมาย  ใน   หรือ  )   

  ๑. บ่อน้ าบาดาลที่ขออนุญาตใช้น้ าบาดาลนี้ 

  ๑.๑ เป็นบ่อน้ าบาดาลขนาด............................มิลลิเมตร ความลึก.........................เมตร 
   อายุบ่อ.......................ป…ี…………….………เดือน 

  ๑.๒ ติดต้ังเครือ่งสูบน้ าชนิด   
 ซับเมอร์สซิเบิ้ล (Submersible)  
 เทอร์ไบน์ (Turbine)    
 เครื่องอัดลม     
 เครื่องหอยโข่ง  

  อ่ืน ๆ ......................................................................……………………..……..………… 
   แรงขับเคลื่อนเครื่องสูบน้ าใช้  มอเตอร์ไฟฟ้า  เครื่องยนต์  กังหันลม 
                                                   โซล่าเซลล์      อ่ืนๆ.........................................       

  ๑.๓ ติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ าประจ าบ่อน้ าบาดาลที่ขออนุญาตใช้น้ าบาดาล 
    ติดต้ังแล้ว ขนาด......................................มิลลิเมตร ยี่ห้อ...................................... 
    ยังไม่ได้ติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ า 

  ๒. ปริมาณน ้าที่ทดลองสูบได้จากบ่อน ้าบาดาล………..….….…………...ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง 
ประสงค์จะขออนุญาตใช้ประมาณวันละ...............ลูกบาศก์เมตร โดยจะท้าการสูบประมาณวันละ………ชั่วโมง 

  ๓. วิธีการจ่ายน้ า 
   สูบน้ าเข้าสู่ท่อเมนโดยตรง 
   สูบน้ าเข้าสู่ถังพักน้ าเหนือดิน ซึ่งมีความจุ.............................................…ลูกบาศก์เมตร  
                            อยู่สูงจากพ้ืนดิน……………..………..…เมตร 
   สูบเข้าถังพักน้ าใต้ดิน ซึ่งมีความจุ...........................................ลูกบาศก์เมตร 

  ๔. บ่อน้ าบาดาลที่ขออนุญาตใช้น้ าบาดาลนี้ 
   เป็นบ่อน้ าบาดาลที่ได้รับใบอนุญาตเจาะน้ าบาดาล เลขที่............................................. 
                  โดย.................................................................................................เป็นผู้รับใบอนุญาต 
   เป็นบ่อน้ าบาดาลที่เคยได้รับใบอนุญาตใช้น้ าบาดาล เลขที่........................................... 
                  โดย.................................................................................................เป็นผู้รับใบอนุญาต 
   เป็นบ่อน้ าบาดาลที่ไม่เคยได้รับใบอนุญาตเจาะน้ าบาดาลและใบอนุญาตใช้น้ าบาดาล  
                  โดย.............................................................................................................เป็นเจ้าของ 

 ๕. บ่อน้ าบาดาลที่ขออนุญาตใช้น้ าบาดาลนี้ ได้ว่าจ้างผู้รับจ้างเจาะน้ าบาดาล 
                  บริษัท/ห้าง/ร้าน/บุคคลธรรมดา ชื่อ................................................................................. 
                  ที่อยู่.................................................................................................................................. 
                      โทรศัพท์.......................................โทรศัพท์เคลื่อนที่......................................เป็นผู้เจาะให้ 
                       โดยมีช่างเจาะน้ าบาดาล ชื่อ.............................................................................................. 
                       ได้รับหนังสือรับรองการจดทะเบียนช่างเจาะน้ าบาดาลเลขที่............................................. 
                       ได้รับหนังสือรับรองช่างเจาะน้ าบาดาลเลขที.่.................................................................... 
    เป็นผู้ควบคุมเจาะน้ าบาดาล โดยผู้รับจ้างคิดค่าจ้าง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น......................บาท  
                       ประกอบด้วย ค่าแรง................................บาท ค่าวัสดุ...............................................บาท 
                      ค่าเครื่องสูบน้ า.........................................บาท รวม....................................................บาท 
   (ไม่รวมค่าเครื่องปรับปรุงคุณภาพน้ าและถังเก็บน้ า) 
 

ก าลังเครื่องสูบน้ า.............แรงม้า(HP)/วัตต์(Watt) 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อดูด..................มลิลเิมตร 
ติดตั้งท่อดูดน้ าลึก...........................................เมตร 



 ๓ 
 

  ๖. ขอรับใบอนุญาตใช้น้ าบาดาล เพ่ือ 
 อุปโภคหรือบริโภค       อุปโภค   ธุรกิจ 
 เกษตรกรรม ( เพ่ือการเพาะปลูก  เพ่ือการเลี้ยงสัตว์ ) 
 อ่ืน ๆ ...................................................................... ...................................................... 

 ๗. มีบ่อน้ าบาดาลอยู่แล้วจ านวน...........................................บ่อ (ไม่นับบ่อที่ก าลังขอใช้อยู่นี้) 
(กรุณากรอกรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายแบบ นบ.๒) 

        ๘.  มีประปาใช้อยู่แล้ว โดยติดมาตรวัดน้ า ขนาด.................................................มิลลิเมตร 
จ านวน..............เครื่อง ใช้น้ าประปาเฉลี่ยเดือนละ.................................ลูกบาศก์เมตร 
เสียค่าน้ าประปาเฉลี่ยเดือนละ...............................บาท 

   ยังไม่มีน้ าประปาใช้และท่อประปาที่ใกล้ที่สุดอยู่ห่างจากบริเวณนี้ประมาณ..........เมตร 
                           และหากมีบริการประปาถึงสถานที่ที่ขอใช้น้ าบาดาลนี้ 
                     คาดว่าจะ    เลิกใช้น้ าบาดาล      ไม่เลิกใช้น้ าบาดาล 

       เพราะ....................................................................................... .................................... 

  ๙. ในการใช้น้ าบาดาลนี้ ผู้ขอรับใบอนุญาต   
    ไม่จ่ายน้ าให้ผู้อ่ืน 
           จ่ายน้ าให้ผู้อ่ืน โดย         

   คิดค่าใช้น้ าในราคาลูกบาศก์เมตรละ..................บาท หรอืเหมาจ่ายเป็นรายเดือน   
                                เดอืนละ...................................บาท 

  รับสิ่งตอบแทนอ่ืนๆ ที่มิใช่เงินตรา คือ................................................................... 
  ไม่ได้รับสิ่งตอบแทนใดๆ 

 ๑๐.  ข้าพเจ้าไม่เคยถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตหรือถูกด าเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยน้ าบาดาล 
   ข้าพเจ้าเคยถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตหรือถูกด าเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยน้ าบาดาล 
                               เพราะ ……………………………………………………………………………………………..…………. 
                               ….........…………………………………………………………………..…………….……………………… 

 ๑๑. พร้อมกับค าขอนี้ข้าพเจ้าได้ส่งหลักฐานต่าง ๆ มาด้วย คือ  
  บุคคลธรรมดา 

     ๑. หนังสือยินยอมของผู้รับใบอนุญาตเจาะน้ าบาดาล ผู้รบัใบอนุญาตใช้น้ าบาดาล 
                   หรือเจ้าของบ่อน้ าบาดาลตาม (๔) 

 ๒. ส าเนาใบอนญุาตประกอบกิจการ  
 ๓. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับใบอนุญาต  
 ๔. หนังสือมอบอ านาจและส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ 

    (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตไม่มาด้วยตนเอง) 
     ๕. รายงานผลการเจาะน้ าบาดาล (แบบ นบ./๑๘) (กรณีได้รับใบอนุญาตเจาะน้ าบาดาล) 
     ๖. รายงานการปฏิบัติงานประจ าวัน (แบบ นบ./๓) (กรณีได้รับใบอนุญาตเจาะน้ าบาดาล) 
     ๗. รายงานการทดสอบปริมาณน้ า (แบบ นบ./๔) 
     ๘. รายงานประวัติบ่อน้ าบาดาล (แบบ นบ./๕) (กรณีได้รับใบอนุญาตเจาะน้ าบาดาล) 
     ๙. ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ า    ค าขอวิเคราะห์ตัวอย่างน้ า 

  ๑๐. เอกสารอ่ืน .................................................................................................... 
 
 
 



 ๔ 
 

   นิติบุคคล 
     ๑. หนังสือยินยอมของผู้รับใบอนุญาตเจาะน้ าบาดาล ผู้รับใบอนุญาตใช้น้ าบาดาล 
                   หรือเจ้าของบ่อน้ าบาดาลตาม (๔) 

 ๒. ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ 
 ๓. ส าเนาใบอนญุาตประกอบกิจการ  
 ๔. ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชนของกรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อแทนนิติบุคคล  
 ๕. หนังสือมอบอ านาจและส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ 

    (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตไม่มาด้วยตนเอง) 
     ๖. รายงานผลการเจาะน้ าบาดาล (แบบ นบ./๑๘) (กรณีได้รับใบอนุญาตเจาะน้ าบาดาล) 
     ๗. รายงานการปฏิบัติงานประจ าวัน (แบบ นบ./๓) (กรณีได้รับใบอนุญาตเจาะน้ าบาดาล) 
     ๘. รายงานการทดสอบปริมาณน้ า (แบบ นบ./๔)  
     ๙. รายงานประวัตบิ่อน้ าบาดาล (แบบ นบ./๕) (กรณีได้รับใบอนุญาตเจาะน้ าบาดาล) 
     ๑๐. ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ า   ค าขอวิเคราะห์ตัวอย่างน้ า 

  ๑๑. เอกสารอ่ืน .................................................................................................... 
 

หมายเหตุ  1. กรณีบุคคลธรรมดาหลักฐานทีต่้องน าส่ง ตามข้อ ๑ - ๔ ส่วนหลักฐานตามข้อ ๕ - ๑๐ เป็นหลักฐานเพิ่มเติม 
                    ที่ต้องน าส่งหากผู้ประกอบการมีหลักฐานดังกล่าว 
                 2. กรณีนิติบุคคลหลักฐานที่ต้องน าส่ง ตามข้อ ๑ - ๕ ส่วนหลักฐานตามข้อ ๖ - ๑๑ เปน็หลักฐานเพิ่มเติมที ่
                     ต้องน าส่งหากผู้ประกอบการมีหลักฐานดังกล่าว 
                 3. กรณีใบอนุญาตใช้น้ าบาดาลสิ้นอายุแล้วมาขอใช้น้ าบาดาลใหม่ให้ยกเว้นหลักฐาน ตามข้อ............................. 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวข้างต้นนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
              

 
      (ลายมือชื่อ) ................................................... ผู้ยื่นค าขอ 
            (.................................................) 
         วันที่..............เดือน..........................พ.ศ................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๕ 
 

แผนที่สังเขปแสดงเส้นทางเข้าถึงที่ตั้งบ่อน้ าบาดาล 
(โดยแสดงระยะทาง หลักกิโลเมตร และสถานที่ใกล้เคียงท่ีเห็นได้ง่าย หรือที่รู้จักโดยทั่วไป) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนผังแสดงที่ตั้งบ่อน้ าบาดาลภายในสถานประกอบกิจการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๖ 
 

     เฉพาะเจ้าหน้าที่ 

บันทึกส้าหรับเจ้าหน้าที่ผูร้ับค้าขอ 
 
 

 ได้ตรวจสอบเอกสารแลว้ เอกสารครบถ้วน ถูกต้อง และรับค่าธรรมเนียมค าขอแล้ว 
 
 
 
             (ลายมือชื่อ)……………………………………เจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอ 
                 (…………………………………..) 
              ต าแหน่ง .............................................. 
 
 

บันทึกส้าหรับพนักงานน ้าบาดาลประจ้าท้องที ่

 
 ได้ลงทะเบียนเป็นค าขอที่......................ลงวันที่......................เดือน................พ.ศ. …………... 

 

 

      (ลายมือชื่อ) .................................................. 
                     (...............................................) 
           พนักงานน้ าบาดาลประจ าท้องที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                  เอกสารแนบท้ายแบบ นบ.2  

ล้าดับที ่ เลขทีใ่บอนุญาต 
ใช้น ้าบาดาล 

หมายเลขบ่อ ขนาด 
(มม.) 

ความลึก 
(ม.) 

อายุบ่อ 
(ปี) 

 

ปริมาณน ้า 
ที่อนุญาต 

ให้ใช้  
(ลบ.ม./วัน) 

คุณภาพ 
น ้าบาดาล 

สถานะ 
การใช้น ้าบาดาล สภาพบ่อน ้าบาดาล 

ดี ไม่ด ี
ยัง 

ใช้น ้า 
ไม่ได้
ใช้น ้า 

ปรมิาณน ้าที่ใช ้
(ลบ.ม./วัน) 

ปิดบ่อไว้ อุดกลบแล้ว 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              



 

 


