
 

องค์การบริหารส่วนต าบลกระโทก 
อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

 

การขออนุญาตเจาะน  าบาดาล 

การขออนุญาตใช้น  าบาดาล 

 

 
 

วารสารเผยแพร่ความรู้ 

กองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลกระโทก

 

การขออนุญาตเจาะน ้าบาดาล 

ผู้ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตเจาะน ้าบาดาล ต้อง
ด้าเนินการดังนี  
 
- ยื่นค้าขอรับใบอนุญาตเจาะน ้าบาดาล (แบบ นบ.1) 
พร้อมเอกสารประกอบค้าขอ  และค่าธรรมเนียมค้าขอ   
10 บาท โดยยื่นต่อพนักงานน ้าบาดาลประจ้าท้องที่ใน
เขตน ้าบาดาลนั น คือ  
- ส้านักควบคุมกิจการน ้าบาดาล กรมทรัพยากรน ้า
บาดาล ในเขตน ้าบาดาลกรุงเทพมหานคร  
- ฝ่ายทรัพยากรน ้าบาดาล ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดทุกจังหวัด 

เอกสารที่ต้องเตรียมในการขออนุญาตเจาะน ้าบาดาล 

กรณีบุคคล 

1. ส้าเนาทะเบียนบ้าน หรือส้าเนาบัตรประชาชน ของผู้
ขอ ผู้รับมอบอ้านาจ และหรือผู้ให้ความยินยอม 

2. ส้าเนาหลักฐานการมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง 
เช่น โฉนดที่ดิน น.ส.3 หนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดิน หนังสือ
รับรองสิทธิที่จะเจาะน ้าบาดาลในที่ดิน หรือลงชื่อรับรอง
ว่าเป็นผู้มีสิทธิในที่ดินในค้าขอรับ ใบอนุญาตเจาะน ้า
บาดาล 

3. แผนที่สังเขปแสดงเส้นทางและสถานที่ที่จะเจาะน ้า
บาดาล 

4. ส้าเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน หรือ
ใบอนุญาตขยายโรงงาน (กรณีเป็นโรงงานอุตสาหกรรม) 

5. ส้าเนาหนังสือรับรองช่างเจาะและหนังสือรับรองนัก
ธรณีวิทยา หรือวิศวกร (กรณีระบุผู้รับเหมาเจาะ 

6. แบบแปลนจัดสรร (กรณีเป็นหมู่บ้านจัดสรรหรือที่ดิน
จัดสรร) 

7. หนังสือมอบอ้านาจปิดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณี
ไม่ได้มายื่นค้าขอด้วยตนเอง) 

กรณีนิติบุคคล 

1. ส้าเนาทะเบียนบ้านหรือส้าเนาบัตรประชาชน ของ
กรรมการผู้มีอ้านาจลงลายมือชื่อ ผู้รับมอบอ้านาจ และ
หรือผู้ให้ความยินยอม 
2. เอกสารตามบุคคลธรรมดาในข้อ 2,3,4,5,6 
3. หนังสือมอบอ้านาจปิดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณี
กรรมการผู้จัดการไม่ได้มายื่นค้าขอ ด้วยต้นเอง) 
4. ส้าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล แสดง
รายนามผู้มีอ้านาจลงนาม 

      ให้ยื่นเอกสารต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  เพ่ือ
ด้าเนินการต่อไป 

 

           

 



การขออนุญาตใช้น ้าบาดาล 

เอกสารที่ต้องเตรียมในการขออนุญาตใช้น ้าบาดาล 

1. ส้าเนาทะเบียนบ้านหรือส้าเนาบัตรประจ้าตัว
ประชาชนของผู้ยื่นค้าขอหรือผู้รับมอบอ้านาจ  
2. หนังสือมอบอ้านาจ ปิดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณี
ไม่ได้มายื่นขอด้วยตนเอง)  
3. ส้าเนาใบอนุญาตเจาะน ้าบาดาล  
4. รายงานการปฏิบัติงานประจ้าวัน (แบบ นบ./3)  
5. รายงานการทดสอบปริมาณน ้า (แบบ นบ./4)  
6. รายงานประวัติบ่อน ้าบาดาล (แบบ นบ./5)  
7. ผลวิเคราะห์คุณภาพน ้า (กรณีวิเคราะห์ตัวอย่างน ้า
บาดาลแล้วจากกรมทรัพยากรน ้าบาดาลหรือ ส่วน
ราชการอ่ืนๆ หรือองค์กรของรัฐที่มีหน้าที่เก่ียวกับ
วิเคราะห์คุณลักษณะของน ้าหรือสถาบัน ที่กรม
ทรัพยากรน ้าบาดาลให้ความเห็นชอบ  
เอกสารที่ต้องยื่นพร้อมค้าขอรับใบอนุญาตใช้น ้าบาดาล 
1. ส้าเนาทะเบียนบ้าน หรือส้าเนาบัตรประชาชนของผู้
ขอหรือผู้รับมอบอ้านาจ 
2. หนังสือมอบอ้านาจ ปิดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณี
ไม่ได้มายื่นค้าขอด้วยตนเอง)  
3. ส้าเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม
หรือใบอนุญาตขยายโรงงาน (กรณีเป็นโรงงาน
อุตสาหกรรม)   
4. แผนที่สังเขปแสดงเส้นทาง/สถานที่บอบาดาล 

การติดตั งเครื่องมือวัดประจ้าบ่อน ้าบาดาล 
- ในเขตน ้าบาดาลกรุงเทพมหานครและเขตน ้าบาดาล
จังหวัดนครปฐม ซึ่งอยู่ในเขตวิกฤตการณ์ น ้าบาดาล 
ตามมติคณะรัฐมนตรี ให้ติดตั งเครื่องวัดปริมาณน ้า
ประจ้าบ่อบาดาลทุกบ่อ  
- ในเขตน ้าบาดาลอ่ืนๆ ให้ติดตั งมาตรวัดปริมาณน ้า
ประจ้าบ่อน ้าบาดาลทุกบ่อ ยกเว้นบ่อบาดาลขนาดไม่เกิน 
100 มม. ที่ใช้ส้าหรับการอุปโภคบริโภค ทั งนี ไม่รวมถึง
บ่อน ้าบาดาลของหมู่บ้านจัดสรร (มติคณะกรรมการน ้า
บาดาล วันที่ 31 สิงหาคม 2538)  
- เครื่องวัดปริมาณน ้า ต้องเป็นชนิดขับเคลื่อนตัวเลขด้วย
ระบบแม่เหล็กอ่านปริมาณน ้าเป็นตัวเลขไม่น้อยกว่าห้า
หลักโดยไม่นับทศนิยมและอยู่ในแนวเดียวกันอ่านตัวเลข
เป็นลูกบาศก์เมตรและไม่มีปุ่มกลไกอ่ืนใดที่สามารถ
ปรับตัวเลขได้จากภายนอก หากเป็นเครื่องวัดปริมาณน ้า
ชนิดอื่นต้องเป็นที่คณะกรรมการ น ้าบาดาลเห็นชอบ 
- ต้าแหน่งของเครื่องวัดปริมาณน ้าต้องอยู่ห่างไม่เกิน 10 
เมตรและอยู่หน้าท่อระบายน ้าทิ ง เครื่องปรับปรุง
คุณภาพน ้า(ถังกรอง) ถังพักน ้าหรือหอถัง  
- ท่อส่งน ้าระหว่างบ่อบาดาลกับเครื่องวัดปริมาณน ้าต้อง
อยู่เหนือระดับผิวดิน ไม่มีท่อแยกใดๆ  
- ท้าหนังสือแจ้งพนักงานน ้าบาดาลประจ้าท้องที่เรื่องการ
ติดตั งเครื่องวัดปริมาณน ้าแล้ว เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ไป
ตรวจสอบความถูกต้องและท้าการผนึกตรา ทบ. ที่
เครื่องวัดปริมาณน ้า  
- หากผู้ขอรับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และ
แนวทางปฏิบัติข้างต้น กรมทรัพยากร น ้าบาดาลจะถือ
เป็นสาเหตุไม่อนุญาตใช้น ้าบาดาลหรือต่ออายุใบอนุญาต
ใช้น ้าบาดาลต่อไป 

การซ่อมหรือเปลี่ยนเครื่องวัดปริมาณน ้า  
     เครื่องวัดปริมาณน ้าช้ารุด หรือท้างานไม่
เท่ียงตรง ให้แจ้งเป็นหนังสือต่อพนักงานน ้าบาดาล
ประจ้าท้องท่ีทันทีและต้องซ่อมหรือเปลี่ยน
เคร่ืองวัดปริมาณน ้าให้ใช้การได้ภายใน 15 วัน นับ
แต่วันท่ีแจ้งให้พนักงานน ้าบาดาลประจ้าท้องท่ี
ทราบ  
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