
 
 

 
 

คู่มือ 

การปฏิบัติงานกองช่าง 
 

 

 องค์การบริหารส่วนต าบลกระโทก 

อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราสีมา 

 



 
 

ค าน า 

  คู่มือการปฏิบัติกองช่างฉบับนี้  เป็นคู่มือการปฎิบัติงานซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลกระโทก  
ได้จัดท าขึ้นเพ่ือให้ข้าราชการและลูกจ้างผู้รับผิดชอบงานกองช่าง  ได้ศึกษาและน าไปปฏิบัติงาน  เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานของกองช่าง  คู่มือการปฏิบัติกองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลกระโทกได้แสดง
ให้เห็นถึงขั้นตอนในการปฏิบัติงาน  รายละเอียดงานและมาตรฐานคุณภาพงาน  เพ่ือก าหนดเป็นมาตรฐาน
คุณภาพงาน  ปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจางกองช่างให้บรรลุตามข้อก าหนดที่ส าคัญ  ซึ่งตอบสนองต่อ
ความต้องการ  ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นส าคัญ  ตณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  ข้าราชการ
และลูกจ้างผู้รับผิดชอบงานกองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลกระโทก  จะได้น าคู่มือปฏิบัติงานฉบับนี้ไปศึกษา
และน ามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  บรรลุตามหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลกระโทกที่
ได้ระบุไว้ในข้อบัญญัติต าบล 

 

       กองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลกระโทก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

การขออนุญาตก่อสร้าง – รื้อถอน – ต่อเติม – ดัดแปลงอาคาร 

ขั้นตอนในการขออนุญาต 
1. ยื่นแบบขออนุญาตก่อสร้างอาคาร  ,  ดัดแปลงอาคาร ,  รื้อถอนอาคาร  (แบบ  ข.1) 
2.เมื่อผู้ขออนุญาตได้รับอนุญาตแล้ว  ท่านจะต้องมายื่นขอรับใบอนุญาตดังต่อไปนี้ 
    2.1  ใบแจ้งการออกใบอนุญาตก่อสร้าง,ดัดแปลง,รื้อถอนอาคาร  ภายใน  45  วัน  นับแต่วันที่ขออนุญาต 
    2.2  ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร , ดัดแปลงอาคารรื้อถอนอาคาร  (แบบ  อ.1)  ให้ท่านไปขอรับใบอนุญาต
ภายใน  30  วัน  นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งออกใบอนุญาตไว้  หากประสงค์จะขออนุญาตอีกจะต้อง
ด าเนินการเช่นเดียว  กันกับการขออนุญาตใหม่ 
 
หลักฐานประกอบการขออนุญาต 
หลักฐานที่ส าคัญ 
 
1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ขออนุญาตและเจ้าของที่ดิน  จ านวน  1  ชุด 
2. ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาตและเจ้าของที่ดินจ านวน  1  ชุด 
3. ส าเนาโฉนดที่ดินที่จะท าการก่อสร้าง  จ านวน  1  ชุด 
4. แบบแปลน  ผังบริเวณและรายการประกอบแบบแปลนจ านวน  4  ชุด  ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
     4.1  รายการประกอบแบบ                                 4.2  แผนที่สังเขป 
    4.3   รูปแปลนพื้น                                           4.4  รูปด้าน  4  ด้าน 
    4.5   รูปตัด  2  ด้าน                                       4.6  รูปโครงหลังคา 
   4.7   รูปแปลนคาน , คานคอดิน,ฐานราก                4.8  รูปขยายส่วนต่างๆโครงสร้าง (คาน,เสา,ฐานราก) 
  4.9  รูปแปลนไฟฟ้า , สุขาภิบาล                           4.10  รายการค านวณ  (กรณีเป็นอาคาร  2  ชั้นขึ้นไป) 
5. หนังสือแสดงความยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารในที่ดิน  (กรณีท่ีเจ้าของอาคารไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดินที่อาคาร
นั้นตั้งอยู่) 
6. หนังสือแสดงความยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารชิดเขตที่ดิน 
(กรณีท่ีอาคารก่อสร้างชิดเขตที่ดินน้อยกว่า  50  ซม.) 
                                 ค่าธรรมเนียมในการขออนุญาต 

 
ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต 

1.  ใบอนุญาตก่อสร้าง              ฉบับละ  20  บาท 
2.  ใบอนุญาตดัดแปลง            ฉบับละ  10  บาท 
3.  ใบอนุญาตรื้อถอน            ฉบับละ  10  บาท 
4.  ใบอนุญาตเคลื่อนย้าย      ฉบับละ  10  บาท 
5.  ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้      ฉบับละ  20  บาท 
6.  ใบรับรอง                            ฉบับละ  10  บาท 
7.  ใบแทนใบอนุญาตหรือ  ใบแทนใบรับรอง  ฉบับละ  10  บาท 



 
 

 
ค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาต 
1.  ใบอนุญาตก่อสร้าง          ฉบับละ  20  บาท 
2.  ใบอนุญาตดัดแปลง          ฉบับละ  10  บาท 
3.  ใบอนุญาตรื้อถอน            ฉบับละ  10  บาท 
4.  ใบอนุญาตเคลื่อนย้าย    ฉบับละ  10 บาท 

 
ค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาต 
1.      อาคารซึ่งสูงไม่เกินสองชั้นหรือสูงไม่เกิน  12  เมตร  ตารางเมตรละ  0.5  บาท 
2.      อาคารซึ่งสูงเกินสองชั้นแต่ไม่เกินสามชั้นหรือสูงเกิน 12 เมตรแต่ไม่เกิน 15 เมตร ตารางเมตรละ  2  บาท 
3.      อาคารซึ่งสูงเกินสามชั้นหรือสูงเกิน  15  เมตร  ตารางละ  4  บาท 
4.      อาคารซึ่งมีพ้ืนที่รองรับน้ าหนักน้ าหนักบรรทุกเกิน 50 กก. ต่อหนึ่งตารางเมตร ตารางเมตรละ  4  บาท 
5.      พ้ืนที่ที่จอดรถ  ที่กลับรถ  และทางเข้าออกของรถ  ตารางเมตรละ  0.5  บาท 
6.      ป้ายตารางเมตรละ  4  บาท 
7.      อาคารประเภทซึ่งต้องวัดความยาวเช่น เขื่อน ท่อ หรือทางระบายน้ า รั้ว ก าแพง ติดตามความยาว 
         เมตรละ  1  บ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

บทก าหนดโทษ 
 

ประเภทของการฝ่าฝืน โทษสูงสุด 

ท าการก่อสร้าง ดัดแปลง เคลื่อนย้าย ใช้หรือเปลี่ยน
การใช้อาคารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

จ าคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท  
หรือทั้งจ าท้ังปรับและปรับอีกวันละไม่เกิน 10,000 
บาท ตลอดเวลาที่ยังมีการกระท าการฝ่าฝืน หรือ
จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

ท าการรื้อถอนอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาต จ าคุกไม่เกิน 3 เดือนหรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท 
หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

ท าการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้าย
อาคาร ให้ผิดไปจากแบบแปลน แผนผังที่ไม่รับ
อนุญาตและอาคารที่ได้กระท าการฝ่าฝืนนั้นขัดต่อ
บทบัญญัติของกฎหมาย 

จ าคุกไม่เกิน 3 เดือนหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท
ตลอดเวลาที่ยังมีการกระท าการฝ่าฝืน หรือจนกว่า
จะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

 

กรณใีบอนุญาตสูญหายหรือช ารุด 

          ถ้าใบอนุญาตใดๆ  ก็ตามสูญหายให้แจ้งความแล้วน าใบรับแจ้งความนั้นไปยื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนต าบล  เพ่ือขอรับใบแทนใบอนุญาตนั้น 

          ถ้าใบอนุญาตใดๆ  ช ารุดในสาระส าคัญให้น าใบอนุญาตนั้นไปยื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  เพ่ือขอรับใบแทนใบอนุญาต 

ระยะเวลาในการขออนุญาต 

- อาคารพักอาศัยไม่เกิน 2 ชั้น ใช้ระยะเวลาในการพิจารณา ไม่เกิน 20 วัน ไม่รวมระยะเวลาใน
การแก้ไขแบบแปลน 

- อาคารพาณิชย์ อาคารขนาดใหญ่ อาคารประเภทควบคุมการใช้ ใช้เวลาในการพิจารณา 33 วัน  
ไม่รวมระยะเวลาในการแก้ไขแบบแปลน 

- ยกเว้นกรณีที่มีข้อขัดข้อง  จะใช้เวลาในการพิจารณาตามที่ได้ก าหนดไว้นในกฎกระทรวง   

 



 
 

การขออนุญาตขุดดิน ถมดิน 

 

           ผู้ที่ประสงค์จะท าการขุดดินที่มีความลึกจากระดับพ้ืนดินเกินสามเมตร หรือพ้ืนที่ปากบ่อดินเกิน 
10,000 ตร.ม  ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่ก าหนด 
 
ผู้ขออนุญาตขุดดินต้องเตรียมหลักฐาน ดังนี้ 
        1. แผนผังบริเวณท่ีประสงค์จะท าการขุดดิน 
        2. แผนผังแสดงเขตที่ดินและที่ดินบริเวณข้างเคียง 
        3. วิธีการขุดดินและการขนดิน 
        4. ระยะเวลาท าการขุดดิน 
        5. ชื่อผู้ควบคุมงาน 
        6. ที่ตั้งส านักงานของผู้แจ้ง 
        7. เอกสารอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องตามกฎกระทรวงก าหนดมาตรการป้องกันการพังทลายของดิน หรือสิ่งปลูก
สร้างในการขุดดินหรือถมดิน พ.ศ. 2548 
        ผู้ใดประสงค์จะท าการถมดิน โดยมีความสูงของเนินดินเกินกว่าระดับที่ดินต่างเจ้าของที่อยู่ข้างเคียง และมี
พ้ืนที่ ของเนินดินไม่เกินสองพันตารางเมตร ต้องจัดให้มีการระบายน้ าเพียงพอที่ไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่
เจ้าของที่อยู่ข้างเคียงหรือบุคคลอ่ืน 
        การถมดินที่มีพ้ืนที่ของเนินดินเกินสองพันตารางเมตร นอกจากจะต้องจัดให้มีการระบายน้ า จะต้องแจ้ง
การถมดินต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่ก าหนด 
 
บทก าหนดโทษ 
        - ผู้ใดท าการขุดดินหรือท าการถมดินโดยไม่ได้รับใบแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ต้องระวางโทษจ าคุกไม่
เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 
ค่าธรรมเนียม 
        - ค่าธรรมเนียมใบรับแจ้งการขุดดินหรือถมดิน ฉบับละ 500 บาท 
 

ระยะเวลาในการออกใบอนญาตขุดดิน - ถมดิน 

   -   ขั้นตอนในการตรวจสถานที่ขุด-ถมดิน ระยะเวลา 1 วัน   
-  ขั้นตอนในการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานตางๆ ใน การพิจารณาใบอนุญาต ระยะเวลา 2วัน  -       
-  ขั้นตอนในการตรวจสอบแบบแปลน ตางๆ ระยะเวลา 1 วัน  
-   ขั้นตอนในการออกใบอนุญาตระยะเวลา 1 วัน รวมระยะในการพิจารณาออกใบอนุญาตรวม 5 วัน 

 

 



 
 

การขอใบรับรองอาคารสิ่งปลูกสร้าง 

เอกสารประกอบการขอ 

1.  หนังสือแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบการก่อสร้าง 
2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  ซึ่งแสดงวัตถุประสงค์และผู้มีอ านาจรับรองส าเนาถูกต้อง 

ทุกหน้าที่หน่วยงานซึ่งมีอ านาจรับรองไม่เกิน  6  เดือน  จ านวน  1  ชุด 

3.  ส าเนาบัตรประจ าตัวและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ยื่นค าร้อง , ผู้รับมอบอ านาจ , ผู้มีอ านาจลง 

นามแทนนิติบุคคล  พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้องทุกหน้า  จ านวน  1  ชุด 

4.  ส าเนาใบอนุญาตก่อสร้าง  พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง  จ านวน  1  ชุด 

ส าเนาโฉนดที่ดินที่ตั้งอาคาร  พร้อมลงนามส าเนาถูกต้องโดยเจ้าของ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

การขออนุญาตเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร 

          เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารซึ่งไม่เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ มีความประสงค์จะใช้หรือ
ยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารดังกล่าวเพ่ือกิจการที่เป็นอาคารควบคุมการใช้ ต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นหรือได้แจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบแล้ว และให้รวมถึงการเปลี่ยนการใช้อาคารประเภทควบคุมการ
ใช้ส าหรับกิจการหนึ่งไปใช้เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ส าหรับอีก กิจการหนึ่งด้วยเจ้าของอาคารจะต้องใช้
อาคารเพ่ือกิจการตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาตหรือที่ได้แจ้งไว้ตามมาตรา 39 ทวิ หากประสงค์จะเปลี่ยนแปลงการ
ใช้อาคารจากกิจการหนึ่ง ไปใช้เพ่ือกิจการอ่ืน จะต้องขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร หากเปลี่ยนการใช้อาคาร
โดยมิได้ขออนุญาตก็จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

เอกสารประกอบการขออนุญาตเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร 

(1) แบบหนังสือแจ้งความประสงค์จะเปลี่ยนการใช้อาคาร (แบบ ข 3 ) 

(2) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งแสดงวัตถุประสงค์และผู้มีอ านาจลงชื่อแทนนิติบุคคลที่
หน่วยงานซึ่งมีอ านาจรับรองออกให้ไม่เกิน 6 เดือน (กรณีนิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต) และผู้มีอ านาจลงนาม
รับรองส าเนาถูกต้องทุกหน้า จ านวน 1 ชุด 

(3) ส าเนาบัตรประจ าตัวและส าเนาทะเบียนของผู้แจ้งความประสงค์, ผู้รับมอบอ านาจ, ผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติ
บุคคล พร้อมลงนามรับรองส าเนาทุกหน้า จ านวน 1 ชุด 

(4) หนังสือแสดงความยินยอมและรับรองของสถาปนิกวิศวกรผู้ออกแบบและค านวณพร้อมส าเนาใบอนุญาตผู้
ประกอบวิชาชีพฯ (กรณีอาคารที่ขออนุญาตอยู่ ในประเภทเป็นวิชา ชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพ
สถาปัตยกรรม) จ านวน 1 ชุด 

(5) หนังสือรับรองว่าเป็นผู้ควบคุมงาน (แบบ น4) พร้อมส าเนาใบอนุญาต ผู้ประกอบวิชาชีพฯ (กรณีเป็นวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพสถาปัตยกรรม) จ านวน 1 ชุด 

(6) แผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลน จ านวน 5 ชุด 

(7) รายการค านวณโครงสร้างจ านวน 1 ชุด (เฉพาะการเปลี่ยนแปลงน้ าหนักบรรทุกท่ีเพ่ิมข้ึน) 

(8) ส าเนาหรือภาพถ่ายเอกสารการเป็นเจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคาร พร้อมลงนามรับรองส าเนาทุก
หน้าจ านวน 1 ชุด 

(9) ส าเนาใบอนุญาตเดิมและเจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคารลงนามรับรองส าเนา ทุกหน้า จ านวน 1 ชุด 

(10) หนังสือแสดงความยินยอมจากเจ้าของอาคาร (กรณีที่ผู้ครอบครองเป็นผู้ขออนุญาต) จ านวน 1 ชุด 

 



 
 

การขออนุญาตเจาะน้ าบาดาล-ใช้น้ าบาดาล 

ความหมายของการประกอบกิจการน้ าบาดาล 

          การประกอบกิจการน้ าบาดาล หมายถึง การด าเนินการที่เกี่ยวกับน้ าบาดาล ทั้งด้านการเจาะน้ าบาดาล 
การใช้น้ าบาดาลและการระบายน้ าลงบ่อน้ าบาดาล ซึ่งการด าเนินการในแต่ละด้านจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม 
พ.ร.บ. น้ าบาดาล พ.ศ. 2520 โดยเคร่งครัดและห้ามมิให้ผู้ใดประกอบกิจการน้ าบาดาลใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้มี
กรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองที่ดินในเขตน้ าบาดาลนั้นหรือไม่ เว้นแต่ ได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมทรัพยากรน้ า
บาดาลหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมทรัพยากรน้ าบาดาลมอบหมาย 

เขตน้ าบาดาล 

พระราชบัญญัติน้ าบาดาล พ.ศ. 2520 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย
ค าแนะน าของคณะกรรมการน้ าบาดาลได้ก าหนดเขตน้ าบาดาล ความลึกของน้ าบาดาลและสถานที่ท าการเขตน้ า
บาดาลขึ้นทั่วประเทศซึ่งต้องท าการขออนุญาตเจาะและขออนุญาตใช้ ดังนี้ 

ก าหนดเขตน้ าบาดาลและความลึกน้ าบาดาลในเขตพื้นที่จังหวัดต่างๆ  

พื้นที่พื้นที่ ความลึก 
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา 

สมุทรปราการ  
สมุทรสาคร นครปฐม 

ลึกจากผิวดินลงไปเกินกว่า 15 
เมตร  

กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บุรีรัมย์ 
มหาสารคาม 

มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ 
หนองคาย 

หนองบัวล าภู อุดรธานี อุบลราชธานี อ านาจเจริญ 

ลึกจากผิวดินลงไปเกินกว่า 20
เมตร  

กระบี่ กาญจนบุรี ก าแพงเพชร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี 
ชัยนาท ชุมพร 

เชียงราย เชียงใหม่ ตราด ตรัง ตาก นครนายก นครศรีธรรมราช 
นครสวรรค์ 

นราธิวาส น่าน ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี ปัตตานี พะเยา 
พิจิตร พิษณุโลก 

เพชรบูรณ์ เพชรบุรี แพร่ พังงา พัทลุง ภูเก็ต แม่ฮ่องสอน ยะลา 
ระนอง 

ระยอง ราชบุรี ลพบุรี ล าปาง ล าพูน สงขลา สตูล สมุทรสงคราม 
สระแก้ว 

สระบุรี สิงห์บุรี สุโขทัย สุพรรณบุรี สุราษฎร์ธานี อ่างทอง 
อุทัยธานี อตุรดิตถ์ 

ลึกจากผิวดินลงไปเกินกว่า 30 
เมตร  

 



 
 

การขอรับใบอนุญาตเจาะน้ าบาดาล 

ผู้ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตเจาะน้ าบาดาล ต้องด าเนินการดังนี้ 
 
- ยื่นค าขอรับใบอนุญาตเจาะน้ าบาดาล (แบบ นบ.1) พร้อมเอกสารประกอบค าขอ  และค่าธรรมเนียมค าขอ   
10 บาท โดยยื่นต่อพนักงานน้ าบาดาลประจ าท้องที่ในเขตน้ าบาดาลนั้น คือ  
- ส านักควบคุมกิจการน้ าบาดาล กรมทรัพยากรน้ าบาดาล ในเขตน้ าบาดาลกรุงเทพมหานคร  
- ฝ่ายทรัพยากรน้ าบาดาล ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดทุกจังหวัด 

เอกสารที่ต้องย่ืนพร้อมค าขอรับใบอนุญาต 

กรณีผู้ขอรับใบอนุบุคคลธรรมดา กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล 

1. ส าเนาทะเบียนบ้าน หรือส าเนาบัตร
ประชาชน ของผู้ขอ ผู้รับมอบอ านาจ และ
หรือผู้ให้ความยินยอม 

1. ส าเนาทะเบียนบ้านหรือส าเนาบัตรประชาชน ของ
กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อ ผู้รับมอบอ านาจ และ
หรือผู้ให้ความยินยอม 

2. ส าเนาหลักฐานการมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง เช่น โฉนดที่ดิน น.ส.3 หนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดิน 
หนังสือรับรองสิทธิที่จะเจาะน้ าบาดาลในที่ดิน หรือลงชื่อรับรองว่าเป็นผู้มีสิทธิในที่ดินในค าขอรับ 
ใบอนุญาตเจาะน้ าบาดาล 

3. แผนที่สังเขปแสดงเส้นทางและสถานที่ที่จะเจาะน้ าบาดาล 

4. ส าเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน หรือใบอนุญาตขยายโรงงาน (กรณีเป็นโรงงานอุตสาหกรรม) 

5. ส าเนาหนังสือรับรองช่างเจาะและหนังสือรับรองนักธรณีวิทยา หรือวิศวกร (กรณีระบุผู้รับเหมาเจาะ) 

6. แบบแปลนจัดสรร (กรณีเป็นหมู่บ้านจัดสรรหรือที่ดินจัดสรร)  

7. หนังสือมอบอ านาจปิดอากรแสตมป์ 30 
บาท (กรณีไม่ได้มายื่นค าขอด้วยตนเอง) 

7. หนังสือมอบอ านาจปิดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณี
กรรมการผู้จัดการไม่ได้มายื่นค าขอ ด้วยต้นเอง) 

8. ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล แสดง
รายนามผู้มีอ านาจลงนาม 

 

หน้าที่ของผู้ขออนุญาตเจาะน้ าบาดาล 

2.1 ก่อนที่จะเริ่มเจาะน้ าบาดาลจะต้องน าพนักงานเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบการเตรียมการเพ่ือเจาะ น้ าบาดาล
เสียก่อนจึงเจาะน้ าบาดาลได้  
2.2 เครื่องเจาะน้ าบาดาลต้องเป็นเครื่องเจาะตามแบบที่ก าหนดไว้ในใบอนุญาตฯ  
2.3 ความลึกของบ่อน้ าบาดาล ขนาดบ่อน้ าบาดาลต้องเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในใบอนุญาตฯ และใบอนุญาตฯ   
1 ฉบับต่อการเจาะน้ าบาดาลจ านวน 1 บ่อ 

 



 
 

 
2.4 เมื่อเจาะน้ าบาดาลเสร็จแล้วต้องส่งรายงานผลการเจาะน้ าบาดาลต่อพนักงานน้ าบาดาลประจ าท้องที่ ตาม
แบบที่กรมทรัพยากรน้ าบาดาลก าหนด (แบบ นบ./18) ภายใน 7 วัน หลังจากวันที่เจาะน้ าบาดาลเสร็จ ผู้รับ
ใบอนุญาตฯ หรือลูกจ้าง หรือตัวแทนไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวตามข้อ 2.1 - 2.4 มีโทษปรับ ไม่เกิน 5,000 
บาท (พ.ร.บ. น้ าบาดาล พ.ศ. 2520 มาตรา 39)  
2.5 ผู้รับใบอนุญาตเจาะน้ าบาดาลจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงฯ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2521) แก้ไข
เพ่ิมเติมโดยฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2524) ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2539) และฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2542) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติน้ าบาดาล พ.ศ. 2520 และประกาศกระทรวงฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2542) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติน้ าบาดาล พ.ศ. 2520 ดังนี้  
     2.5.1 ต้องมีช่างเจาะที่ได้รับหนังสือรับรองช่างเจาะจากอธิบดีกรมทรัพยากรน้ าบาดาล ควบคุมรับผิดชอบใน
การเจาะน้ าบาดาล หากเจาะน้ าบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรุบ่อตอนบนสุดตั้งแต่ 100 มิลลิเมตรขึ้น
ไปนอกจากต้องมีช่างเจาะเป็นผู้ควบคุมรับผิดชอบในการเจาะน้ าบาดาลแล้วต้องมีวิศวกรหรือนักธรณีวิทยาเป็นผู้
ควบคุมรับผิดชอบในการเจาะน้ าบาดาลด้วย ช่างเจาะ หรือวิศวกร หรือนักธรณีวิทยาต้องเป็นผู้ที่อธิบดีกรม
ทรัพยากรน้ าบาดาล (อธิบดีกรมทรัพยากรธรณีเดิม) ออกหนังสือรับรองให้ และต้องควบคุมการด าเนินการเจาะ
ประจ าที่หลุมเจาะ หากช่างเจาะ หรือวิศวกร หรือนักธรณีวิทยาไม่อยู่ต้องแต่งตั้งผู้แทนซึ่งเป็นช่างเจาะหรือ
วิศวกรหรือนักธรณีวิทยาผู้ที่อธิบดีกรมทรัพยากรน้ าบาดาลออกหนังสือรับรองให้รับผิดชอบแทน ในกรณีที่จะ
เปลี่ยนตัวเป็นช่างเจาะหรือวิศวกรหรือนักธรณีวิทยาฯต้องแจ้งให้พนักงานน้ าบาดาลประจ าท้องที่ทราบก่อนการ
เปลี่ยนตัวมาน้อยกว่า 3 วัน พร้อมกับมอบหนังสือยินยอมเป็นช่างเจาะหรือวิศวกรหรือนักธรณีวิทยาฯผู้ที่จะ
ควบคุมรับผิดชอบการเจาะน้ าบาดาลด้วย  
     2.5.2 ในการเจาะ ถ้าพบโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ซากดึกด าบรรพ์หรือแร่ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจหรือทาง
การศึกษาในด้านธรณีวิทยา ผู้รับใบอนุญาตหรือส่วนราชการหรือองค์การของรัฐที่มีหน้าที่เก่ียวกับการจัดหาน้ า
เพ่ืออุปโภคบริโภคหรือเพ่ือการเกษตรกรรม (ตามมาตรา 4 ) ต้องรายงานให้พนักงานประจ าท้องที่หรือกรม
ทรพัยากรน้ าบาดาลทราบภายใน 7 วันตั้งแต่พบ ถ้าเป็นโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ ให้กรมทรัพยากรน้ าบาดาล
แจ้งให้กรมศิลปกรทราบโดยด่วน  
     2.5.3 ต้องเก็บตัวอย่างดิน หิน กรวด ทราย จากการเจาะน้ าบาดาล โดยเก็บทุกระยะความลึก 1.5 เมตร
ติดต่อกันตากให้แห้งแล้วเก็บใส่ถุงผ้าหรือถุงพลาสติกพร้อมติดป้ายบอกระดับความลึกน าส่งพนักงานน้ าบาดาล
ประจ าท้องที่ภายใน 15 วัน นับแต่วันเจาะน้ าบาดาลเสร็จ  
     2.5.4 บ่อน้ าบาดาลต้องใช้ท่อเหล็กเหนียวผิวเคลือบด าหรือชุบสังกะสีท่ออ่ืนที่มิได้ท าด้วยเหล็กเหนียว 
จะต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากคณะกรรมการน้ าบาดาล  
     2.5.5 ต้องจัดท าและส่งรายงานการปฏิบัติงานประจ าวัน (แบบ นบ./3) รายงานการทดสอบปริมาณน้ า 
(แบบ นบ./4) และรายงานประวัติบ่อน้ าบาดาล (แบบ นบ./5) ให้พนักงานน้ าบาดาลประจ าท้องที่ภายใน 15 วัน 
นับแต่วันทดสอบปริมาณน้ าเสร็จ โดยช่างเจาะต้องลงนามรับรองความถูกต้องในรายงานดังกล่าวและหากเป็น
การเจาะน้ าบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรุตอนบนสุดตั้งแต่ 100 มิลลิเมตรขึ้นไป ต้องให้ช่างเจาะ และ
วิศวกร หรือนักธรณีวิทยาผู้ที่ควบคุมรับผิดชอบในการเจาะน้ าบาดาลลงนามรับรองความถูกต้องในรายงาน นบ./
3, นบ./4, และ นบ./5 ด้วย  
     2.5.6 การขอรับใบอนุญาตเจาะน้ าบาดาลที่มีความลึกเกินกว่า 400 เมตร ผู้ขอรับ ใบอนุญาตต้องมีหนังสือ
ยืนยันว่าต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขพิเศษ คือ จะต้องก่อสร้างบ่อน้ าบาดาลแบบ Natural Packed Well ท่อกรุทุก
ขนาดต้องเป็นท่อที่ท าด้วยเหล็กเหนียวผิวเคลือบด าหรือชุบสังกะสีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรุบ่อตอน
บนสุดไม่น้อยกว่า 150 มิลลิเมตร และผลิตขึ้นตามมาตรฐาน ASTM A-120 Standard Pipe หรือมาตรฐาน  



 
 

API 5L Standard-weight Line Pipe เท่านั้น  
     2.5.7 ต้องท าชานบ่อรอบปากบ่อน้ าบาดาลหนาไม่น้อยกว่า 15 เซนติเมตร คลุมพ้ืนที่ไม่ น้อยกว่า 4 ตาราง
เมตรและรอบชานบ่อต้องมีทางระบายน้ าออกจากบริเวณบ่อด้วย  
     2.5.8 ต้องติดตั้งมาตรวัดน้ าชนิดขับเคลื่อนตัวเลขด้วยระบบแม่เหล็ก โดยติดตั้งห่างจาก บ่อน้ าบาดาลไม่เกิน 
10 เมตรและส่งรายงานการใช้น้ าบาดาล (ตามแบบ นบ./11)ให้พนักงานน้ าบาดาลประจ าท้องที่ภายในวันที่ 7 
ของเดือนถัดไป 

การขอต่ออายุใบอนุญาต 

. ประเภทการใช้น้ าบาดาล ตามมติคณะกรรมการน้ าบาดาลในการประชุมครั้งที่ 3/2538 เมื่อวันที่ 30 
มีนาคม 2538 ได้ก าหนดประเภทการใช้น้ าบาดาลและค าจ ากัดความไว้ดังนี้  
ประเภท  ค าจ ากัดความ  
1. อุปโภคบริโภค  1.1 ได้แก่การใช้น้ าบาดาลเพ่ือเป็นน้ าดื่มน้ าใช้ที่ผู้เป็นเจ้าของบ่อน้ าบาดาลสูบน้ าบาดาล

ขึ้นมาใช้ในครัวเรือนของตนเอง หรือแบ่งปันให้ผู้อ่ืนโดยมิได้มีการซื้อขาย  

1.2 โรงพยาบาลของรัฐ สถานที่ราชการ สถาบันการศึกษาและ ศาสนสถาน  

1.3 ได้แก่การใช้น้ าบาดาลเพ่ือบริการในกิจการอาคารชุด แฟลต อพาร์ตเม้นต์ หอพัก 
บ้านเช่า หมู่บ้านจัดสรร ที่ดินจัดสรรเพื่ออยู่อาศัยและเพ่ือสวนเกษตรและกิจการอ่ืน ใน
ลักษณะเดียวกัน  

2. ธุรกิจ แบ่งเป็น    
2.1 ธุรกิจ 
(อุตสาหกรรม)  

- ได้แก่การใช้น้ าบาดาลในโรงงานอุตสาหกรรม เช่น โรงงานผลิตเบียร์ สุรา ห้องเย็น 
เหล็กเส้น อาหารกระป๋อง หน่วยผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ โกดัง แฟลต หรือหอพัก
คนงาน เป็นต้น  

2.2 ธุรกิจ 
(บริการ)  

- ได้แก่การใช้น้ าบาดาลเพ่ือการบริการลูกค้า เช่น โรงแรม โรงภาพยนตร์ สถานอาบอบ
นวด ศูนย์การค้า ตลาด ร้านอาหาร หรือภัตตาคาร สถานีบริการน้ ามัน อาคารพาณิชย์ 
สนามกีฬา สนามกอล์ฟ สวนสัตว์ สวนสนุก ส านักงาน รวมทั้งห้องแสดงสินค้า 
โรงพยาบาลเอกชน เป็นต้น และให้รวมถึงน้ าบาดาลที่ใช้ส าหนับคนงานก่อสร้าง  

2.3 ธุรกิจ 
(การค้า)  

- ได้แก่การใช้น้ าบาดาลเป็นหลักในการด าเนินการธุรกิจ เช่น ผลิตน้ าแข็ง น้ าอัดลม น้ า
ดื่มบรรจุขวด หรือขายน้ า เป็นต้น  

3. เกษตรกรรม  - ได้แก่การใช้น้ าบาดาลเพ่ือ  

- การเพาะปลูก  

- การเลี้ยงสัตว์  
 
2. การขออนุญาตใช้น้ าบาดาล ผู้ประกอบกิจาการน้ าบาดาลที่ได้รับอนุญาตให้เจาะน้ าบาดาลแล้ว ก่อนที่จะน า
น้ าบาดาลขึ้นมาใช้ต้องขออนุญาตใช้น้ าบาดาลก่อน หรือกรณีใช้น้ าจากบ่อน้ าบาดาลเดิมที่ยังไม่เคยขอรับ
ใบอนุญาตใช้น้ าบาดาลประสงค์จะขออนุญาตใช้น้ าบาดาลให้ถูกต้องตาม พ.ร.บ.น้ าบาดาล พ.ศ. 2520 หรือ 
กรณีเป็นบ่อน้ าบาดาลที่ได้รับอนุญาตให้ใช้น้ าบาดาลแต่สิ้นอายุแล้วจะขอรับใบอนุญาตใช้น้ าบาดาลใหม่ให้
ด าเนินการ ดังนี้  



 
 

2.1 กรณีเป็นบ่อน้ าบาดาลที่ได้รับอนุญาตให้เจาะน้ าบาดาล (บ่อใหม่) 
      ยื่นค าขอรับใบอนุญาตใช้น้ าบาดาล (ตามแบบ นบ.2) ต่อพนักงานน้ าบาดาลประจ าท้องที่พร้อม

ตัวอย่างน้ าบาดาลจากบ่อที่ขออนุญาต จ านวนไม่น้อยกว่า 1.5 ลิตร เพื่อวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพและเคมี 
พร้อมช าระค่าธรรมเนียมค าขอๆละ 10 บาท และค่าวิเคราะห์ตัวอย่างน้ าบาดาล ตัวอย่างละ 1,200 บาท (กรณี
ส่งตัวอย่างน้ าบาดาล หากวิเคราะห์จากสถาบันอื่นแล้วไม่ต้องส่งตัวอย่างน้ า แต่ต้องส่งผลวิเคราะห์ตัวอย่างน้ า
นั้น)  

เอกสารที่ต้องย่ืนพร้อมค าขอรับใบอนุญาตใช้น้ าบาดาล  
 
1. ส าเนาทะเบียนบ้านหรือส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ยื่นค าขอหรือผู้รับมอบอ านาจ  
2. หนังสือมอบอ านาจ ปิดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีไม่ได้มายื่นขอด้วยตนเอง)  
3. ส าเนาใบอนุญาตเจาะน้ าบาดาล  
4. รายงานการปฏิบัติงานประจ าวัน (แบบ นบ./3)  
5. รายงานการทดสอบปริมาณน้ า (แบบ นบ./4)  
6. รายงานประวัติบ่อน้ าบาดาล (แบบ นบ./5)  
7. ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ า (กรณีวิเคราะห์ตัวอย่างน้ าบาดาลแล้วจากกรมทรัพยากรน้ าบาดาลหรือ ส่วนราชการ
อ่ืนๆ หรือองค์กรของรัฐที่มีหน้าที่เก่ียวกับวิเคราะห์คุณลักษณะของน้ าหรือสถาบัน ที่กรมทรัพยากรน้ าบาดาลให้
ความเห็นชอบ  
 
หมายเหตุ หากผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลแสดง
รายนามผู้มีอ านาจลงนาม 

2.2 กรณีท่ีมีบ่อน้ าบาดาลอยู่แล้ว (บ่อเก่าที่ยังไม่เคยได้รับใบอนุญาตใช้น้ าบาดาล) 
           กรณีท่ีผู้ครอบครองบ่อน้ าบาดาลอยู่ก่อนแล้ว แต่ยังไม่เคยได้รับใบอนุญาตใช้น้ าบาดาล หากประสงค์จะ
ขอรับใบอนุญาตใช้น้ าบาดาลต้องยื่นค าขอรับใบอนุญาตใช้น้ าบาดาล (ตามแบบ นบ.2) ต่อพนักงานน้ าบาดาล
ท้องที่ พร้อมตัวอย่างน้ าบาดาลจากบ่อที่จะขอรับใบอนุญาต ไม่น้อยกว่า 1.5 ลิตร เพ่ือวิเคราะห์ลักษณะทาง
กายภาพและเคมีพร้อมช าระค่าธรรมเนียนค าขอๆละ 10 บาท และค่าวิเคราะห์ตัวอย่างน้ าบาดาล ตัวอย่างละ 
1,200 บาท (หากวิเคราะห์จากสถาบันอ่ืนแล้วไม่ต้องส่งตัวอย่างน้ า แต่ต้องส่งผลวิเคราะห์ตัวอย่างน้ านั้น) 
 

เอกสารที่ต้องย่ืนพร้อมค าขอรับใบอนุญาตใช้น้ าบาดาล  
 
1. ส าเนาทะเบียนบ้าน หรือส าเนาบัตรประชาชนของผู้ขอหรือผู้รับมอบอ านาจ 
2. หนังสือมอบอ านาจ ปิดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีไม่ได้มายื่นค าขอด้วยตนเอง)  
3. ส าเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมหรือใบอนุญาตขยายโรงงาน (กรณีเป็นโรงงาน
อุตสาหกรรม)  
4. แผนที่สังเขปแสดงเส้นทางและสถานที่ตั้งบ่อน้ าบาดาล  
 
หมายเหตุ หากผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
แสดงรายนามผู้มีอ านาจลงนาม  
 



 
 

2.3 กรณีบ่อน้ าบาดาลที่ใบอนุญาตสิ้นอายุแล้ว (ไม่ได้ยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้)             
          กรณีท่ีผู้รับใบอนุญาตใช้น้ าบาดาลไม่ได้ยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตใช้น้ าบาดาลตามระยะเวลาที่กฎหมาย
ก าหนด เมื่อประสงค์จะใช้น้ าบาดาลจะต้องยื่นค าขอรับใบอนุญาตใช้น้ าบาดาล (ตามแบบ นบ.2) ต่อพนักงานน้ า
บาดาลประจ าท้องที่ โดยมีแบบรายงานการทดสอบปริมาณน้ า (แบบ นบ.4/) และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
พร้อมช าระค่าธรรมเนียมค าขอๆละ 10 บาท  

เอกสารที่ต้องย่ืนพร้อมค าขอต่ออายุใบอนุญาตใช้น้ าบาดาล  
 
1. ส าเนาทะเบียนบ้านหรือส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ยื่นค าขอหรือผู้รับมอบอ านาจ  
2. หนังสือมอบอ านาจ ปิดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีไม่ได้มายื่นขอด้วยตนเอง)  
3. ใบอนุญาตใช้น้ าบาดาลหรือใบแทน 
 
หมายเหตุ หากผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลแสดง
รายนามผู้มีอ านาจลงนาม  

 

     การติดตั้งเครื่องมือวัดประจ าบ่อน้ าบาดาล 
- ในเขตน้ าบาดาลกรุงเทพมหานครและเขตน้ าบาดาลจังหวัดนครปฐม ซึ่งอยู่ในเขตวิกฤตการณ์ น้ าบาดาล ตาม
มติคณะรัฐมนตรี ให้ติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ าประจ าบ่อบาดาลทุกบ่อ  
- ในเขตน้ าบาดาลอ่ืนๆ ให้ติดตั้งมาตรวัดปริมาณน้ าประจ าบ่อน้ าบาดาลทุกบ่อ ยกเว้นบ่อบาดาลขนาดไม่เกิน 
100 มม. ที่ใช้ส าหรับการอุปโภคบริโภค ทั้งนี้ไม่รวมถึงบ่อน้ าบาดาลของหมู่บ้านจัดสรร (มติคณะกรรมการน้ า
บาดาล วันที่ 31 สิงหาคม 2538)  
- เครื่องวัดปริมาณน้ า ต้องเป็นชนิดขับเคลื่อนตัวเลขด้วยระบบแม่เหล็กอ่านปริมาณน้ าเป็นตัวเลขไม่น้อยกว่าห้า
หลักโดยไม่นับทศนิยมและอยู่ในแนวเดียวกันอ่านตัวเลขเป็นลูกบาศก์เมตรและไม่มีปุ่มกลไกอ่ืนใดที่สามารถ
ปรับตัวเลขได้จากภายนอก หากเป็นเครื่องวัดปริมาณน้ าชนิดอ่ืนต้องเป็นที่คณะกรรมการ น้ าบาดาลเห็นชอบ 
  
 
- ต าแหน่งของเครื่องวัดปริมาณน้ าต้องอยู่ห่างไม่เกิน 10 เมตรและอยู่หน้าท่อระบายน้ าทิ้ง เครื่องปรับปรุง
คุณภาพน้ า(ถังกรอง) ถังพักน้ าหรือหอถัง  
- ท่อส่งน้ าระหว่างบ่อบาดาลกับเครื่องวัดปริมาณน้ าต้องอยู่เหนือระดับผิวดิน ไม่มีท่อแยกใดๆ  
- ท าหนังสือแจ้งพนักงานน้ าบาดาลประจ าท้องที่เรื่องการติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ าแล้ว เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ไป
ตรวจสอบความถูกต้องและท าการผนึกตรา ทบ. ที่เครื่องวัดปริมาณน้ า  
- หากผู้ขอรับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติข้างต้น กรมทรัพยากร น้ าบาดาลจะถือเป็น
สาเหตุไม่อนุญาตใช้น้ าบาดาลหรือต่ออายุใบอนุญาตใช้น้ าบาดาลต่อไป 
 
 การซ่อมหรือเปลี่ยนเครื่องวัดปริมาณน้ า  
เคร่ืองวัดปริมาณน้ าช ารุด หรือท างานไม่เท่ียงตรง ให้แจ้งเป็นหนังสือต่อพนักงานน้ าบาดาลประจ า
ท้องท่ีทันทีและต้องซ่อมหรือเปลี่ยนเคร่ืองวัดปริมาณน้ าให้ใช้การได้ภายใน 15 วัน นับแต่วันท่ีแจ้ง
ให้พนักงานน้ าบาดาลประจ าท้องท่ีทราบ  



 
 

- ในกรณีท่ีพนักงานเจ้าหน้าท่ีตรวจพบว่า เคร่ืองวัดปริมาณน้ าช ารุดหรือท างานไม่เท่ียงตรงและได้
แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้รับใบอนุญาตใช้น้ าบาดาลทราบแล้ว ผู้รับใบอนุญาตฯต้องซ่อม หรือเปลี่ยน
เคร่ืองวัดปริมาณน้ าให้ใช้การได้ภายใน 15 วัน นับแตว่ันท่ีได้รับแจ้งจากพนักงานเจ้าหน้ าท่ี  
- เมื่อติดตั้งเคร่ืองวัดปริมาณน้ าใหม่หรือซ่อมหรือเปลี่ยนเครื่องวัดปริมาณน้ าแล้ว ต้องน าพนักงานไป
ตรวจสอบความถูกต้องพร้อมท้ังผนึกตราประทับของกรมทรัพยากรน้ าบาดาล ติดไว้กับเคร่ืองวัด 
ปริมาณน้ านั้น 
การขอต่ออายุใบอนุญาต 
ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ าบาดาลผู้ใดประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาต 
ตามแบบ นบ.7 พร้อมด้วยใบอนุญาต หรือใบแทน แล้วแต่กรณี ก่อนที่ใบอนุญาตสิ้นอายุไม่น้อยกว่า 15 วัน และ
จะใช้น้ าบาดาลต่อไป ก็ได้จนกว่าผู้ออกใบอนุญาตจะไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตพร้อมช าระค่าธรรมเนียมค า
ขอๆละ 10 บาท เมื่อพนักงานน้ าบาดาลประจ าท้องที่พิจารณาเห็นสมควรก็จะต่ออายุใบอนุญาตผู้ยื่นค าขอต้อง
ช าระค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาต ฉบับละ 500 บาท  
ระยะเวลาการต่ออายุใบอนุญาตใช้น้ าบาดาล  
1. ในเขตวิกฤตการณ์น้ าบาดาล ต่ออายุครั้งละไม่เกิน 1 ปี  
2. นอกเขตวิกฤตการณ์น้ าบาดาล ต่ออายุให้ครั้งละไม่เกิน 2 ปี 

ค าขอรับใบอนุญาตเจาะน้ าบาดาล  

หลักฐานที่ใช้ประกอบการยื่นค าขอ 

1. ค าขอรับใบอนุญาตเจาะน้ าบาดาล (แบบ นบ.1) 

2. ส าเนาหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินหรือหนังสือที่แสดงว่าผู้ขอรับใบอนุญาตมีสิทธิที่จะเจาะน้ าบาดาลใน 

   ที่ดินที่จะเจาะนั้นได้ 

3. ส าเนาทะเบียนบ้าน หรือส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ขอ ผู้รับมอบอ านาจ หรือผู้ให้ความ   
   ยินยอม 
4. แผนที่สังเขปแสดงสถานที่ และต าแหน่งที่จะเจาะน้ าบาดาล และสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในบริเวณเดียวกัน 
5. ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์ และผู้มีอ านาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขอรับ  
   ใบอนุญาต(กรณีเป็นนิติบุคคล) 
6. ส าเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน หรือใบอนุญาตขยายโรงงาน(กรณีเป็นโรงงานอุตสาหกรรม) 
7. แบบแปลนจัดสรร(กรณีเป็นหมู่บ้านจัดสรรหรือที่ดินจัดสรร) 
8. หนังสือมอบอ านาจ ปิดอากรแสตมป์ 30 บาท(กรณีไม่ได้ยื่นค าขอด้วยตนเอง ทั้งบุคคลธรรมดาและ 
   นิติบุคคล) 

 

 



 
 

ค าขอรับใบอนุญาตใช้น้ าบาดาล  

หลักฐานที่ใช้ประกอบการยื่นค าขอ 

1. กรณีเป็นบ่อน้ าบาดาลที่ได้รับใบอนุญาตเจาะน้ าบาดาล 

  1.1 ค าขอรับใบอนุญาตใช้น้ าบาดาล(แบบ นบ.2) 
  1.2 ส าเนาทะเบียนบ้าน หรือส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ขอ ผู้รับมอบอ านาจ หรือผู้ให้ความ
ยินยอม 
  1.3 ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์ และผู้มีอ านาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขอรับ
ใบอนุญาต   (กรณีเป็นนิติบุคคล) 
  1.4 หนังสือมอบอ านาจ ปิดอากรแสตมป์ 30 บาท(กรณีไม่ได้ยื่นขอด้วยตนเอง ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติ
บุคคล) 

1.5 ส าเนาใบอนุญาตเจาะน้ าบาดาล  
1.6 หนังสือยินยอมของผู้รับใบอนุญาตเจาะน้ าบาดาล (กรณีขอรับใบอนุญาตในนามบุคคลอ่ืน) 

   1.7 ตัวอย่างน้ าบาดาล เพ่ือวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพและเคมี  ไม่น้อยกว่า 1.5 ลิตร          (หาก
วิเคราะห์จากสถาบันอ่ืนแล้ว ไม่ต้องส่งตัวอย่างน้ าบาดาล แต่ต้องส่งผลวิเคราะห์ตัวอย่างน้ าบาดาลนั้น) 
  1.8 แผนที่สังเขปแสดงสถานที่ตั้งบ่อน้ าบาดาล สิ่งปลูกสร้าง และบริเวณท่ีจะใช้น้ าบาดาล 

2. กรณีเป็นบ่อน้ าบาดาล ที่ไม่เคยมีใบอนุญาต 

2.1 ค าขอรับใบอนุญาตใช้น้ าบาดาล(แบบ นบ.2) 
  2.2 ส าเนาทะเบียนบ้าน หรือส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ขอ ผู้รับมอบอ านาจ หรือผู้ให้ความ
ยินยอม 
  2.3 ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์ และผู้มีอ านาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขอรับ
ใบอนุญาต  (กรณีเป็นนิติบุคคล) 
  2.4 ส าเนาหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน หรือหนังสือที่แสดงว่าผู้ขอรับใบอนุญาตมีสิทธิที่จะใช้           น้ า
บาดาลในที่ดินนั้นได้ 

2.5 หนังสือมอบอ านาจ ปิดอากรแสตมป์ 30 บาท(กรณีไม่ได้ยื่นค าขอด้วยตนเอง ทั้งบุคคลธรรมดาและ
นิติบุคคล) 

   2.6 ตัวอย่างน้ าบาดาล เพ่ือวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพและเคมี  ไม่น้อยกว่า 1.5 ลิตร        (หาก
วิเคราะห์จากสถาบันอ่ืนแล้ว ไม่ต้องส่งตัวอย่างน้ าบาดาล แต่ต้องส่งผลวิเคราะห์ตัวอย่างน้ าบาดาลนั้น) 
  2.7 แผนที่สังเขปแสดงสถานที่ตั้งบ่อน้ าบาดาล สิ่งปลูกสร้าง และบริเวณท่ีจะใช้น้ า 
 
 
 



 
 

3. กรณีใบอนุญาตสิ้นอายุแล้ว หรือยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ทันตามเวลาที่ก าหนด 

3.1 ค าขอรับใบอนุญาตใช้น้ าบาดาล(แบบ นบ.2) 
3.2 ส าเนาทะเบียนบ้าน หรือส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ขอ ผู้รับมอบอ านาจ หรือผู้ให้ความ

ยินยอม 
  3.3 ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์ และผู้มีอ านาจลงชื่อแทนนิติบุคคล          ผู้
ขอรับใบอนุญาต (กรณีเป็นนิติบุคคล) 

3.4 หนังสือมอบอ านาจ ปิดอากรแสตมป์ 30 บาท(กรณีไม่ได้ยื่นค าขอด้วยตนเอง ทั้งบุคคลธรรมดาและ
นิติบุคคล) 

3.5 ส าเนาใบอนุญาตใช้น้ าบาดาลเดิม 
 

ค าขอรับใบอนุญาตระบายน้ าลงบ่อน้ าบาดาล 

หลักฐานที่ใช้ประกอบการยื่นค าขอ 

1. ค าขอรับใบอนุญาตระบายน้ าลงบ่อน้ าบาดาล(แบบ นบ.3) 
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน หรือส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ขอ ผู้รับมอบอ านาจ หรือผู้ให้ความยินยอม 
3. ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์ และผู้มีอ านาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขอรับใบอนุญาต(กรณี
เป็นนิติบุคคล) 
4. หนังสือยินยอมของผู้รับใบอนุญาตเจาะน้ าบาดาล ผู้รับใบอนุญาตระบายน้ าลงบ่อน้ าบาดาล หรือเจ้าของบ่อ
น้ าบาดาลเดิม 
5. ส าเนารายงานการเจาะน้ าบาดาล (ถ้ามี) 
6. หลักฐานการทดลองสูบน้ าจากบ่อน้ าบาดาล 
7. รายละเอียดที่แสดงวิธีที่จะได้น้ าหรือของเหลวอ่ืนที่จะระบายน้ าลงบ่อน้ าบาดาล 
8. ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ า หรือของเหลวอ่ืนที่จะระบายลงบ่อน้ าบาดาล 
9. แผนผังแสดงรายละเอียดของสถานที่ตั้งบ่อน้ าบาดาล และสถานที่กักเก็บน้ า หรือของเหลวอ่ืนที่จะระบายลง
บ่อน้ าบาดาล 
10. แบบแปลนแสดงวิธีการระบายน้ าลงบ่อน้ าบาดาล 
11. รายละเอียดเครื่องสูบที่จะใช้สูบอัดน้ า หรือของเหลวอ่ืน 
12. หนังสือมอบอ านาจ ปิดอากรแสตมป์ 30 บาท(กรณีไม่ได้ยื่นค าขอด้วยตนเอง ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติ
บุคคล) 
 
 
 

 



 
 

ค าขอต่ออายุใบอนุญาตเจาะน้ าบาดาล ใบอนุญาตใช้น้ าบาดาล หรือใบอนุญาตระบายน้ าลงบ่อน้ าบาดาล 

หลักฐานที่ใช้ประกอบการยื่นค าขอ 

1. ค าขอต่ออายุใบอนุญาต (แบบ นบ.7) 

2. ใบอนุญาตต้นฉบับ หรือใบแทนแล้วแต่กรณี 

3. ส าเนาทะเบียนบ้านหรือส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ขอ ผู้รับมอบอ านาจ หรือผู้ให้ความยินยอม 
4. ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์ และผู้มีอ านาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขอรับใบอนุญาต(กรณี
เป็นนิติบุคคล) 
5. หนังสือมอบอ านาจ ปิดอากรแสตมป์ 30 บาท(กรณีไม่ได้ยื่นค าขอด้วยตนเอง ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) 
6. เอกสารอื่นๆ ตามที่พนักงานน้ าบาดาลประจ าท้องที่ก าหนด 
 

ค าขอโอนใบอนุญาต 

หลักฐานที่ใช้ประกอบการยื่นค าขอ 

1. ค าขอโอนใบอนุญาต(แบบ นบ./15)  
  2. ส าเนาทะเบียนบ้าน หรือส าเนาบัตรประชาชนของผู้โอน ผู้รับโอน 
   3. ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน ที่ระบุชื่อผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ที่ตั้งส านักงาน 
วัตถุประสงค์ของนิติบุคคล(กรณีเป็นการขอโอนของนิติบุคคล)  
  4. หนังสือมอบอ านาจ ปิดอากรแสตมป์ 30 บาท(กรณีไม่ได้ยื่นค าขอด้วยตนเอง ทั้งบุคคลธรรมดาและ
นิติบุคคล) 
   5. ส าเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองที่ดิน 
   6. ส าเนาหลักฐานการโอนการประกอบกิจการน้ าบาดาล 
 
ค าขอรับใบแทนใบอนุญาต 

หลักฐานที่ใช้ประกอบการยื่นค าขอ 

1. ค าขอรับใบแทน (แบบ นบ./16) 
2. บันทึกถ้อยค า (แบบ นบ./17) 
 3. เอกสารอื่นๆ ตามที่พนักงานน้ าบาดาลประจ าท้องที่ก าหนด 
 
 
 



 
 

ค าขอแก้ไขใบอนุญาต 

หลักฐานที่ใช้ประกอบการยื่นค าขอ 

1. ค าขอแก้ไขใบอนุญาต (ตามแบบที่กรมทรัพยากรน้ าบาดาลก าหนด) 

2. ใบอนุญาตต้นฉบับ หรือใบแทนแล้วแต่กรณี  

3. ส าเนาทะเบียนบ้าน หรือส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับใบอนุญาต ผู้รับมอบอ านาจ  
4. ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์ และผู้มีอ านาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้รับใบอนุญาต(กรณี
เป็นนิติบุคคล) 
5. หนังสือมอบอ านาจ ปิดอากรแสตมป์ 30 บาท(กรณีไม่ได้ยื่นขอด้วยตนเอง ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) 
 
ค าขอวิเคราะห์ตัวอย่างน้ าบาดาล 

หลักฐานที่ใช้ประกอบการยื่นค าขอ 

1. ค าขอวิเคราะห์ตัวอย่างน้ าบาดาล 
2. ตัวอย่างน้ าบาดาล ไม่น้อยกว่า 1.5 ลิตร ต่อ 1 ตัวอย่าง 
 
ค าขอรับความเห็นชอบสถาบันวิเคราะห์คุณลักษณะน้ าบาดาล 

หลักฐานที่ใช้ประกอบการยื่นค าขอ 

1. ค าขอรับความเห็นชอบสถาบันวิเคราะห์คุณลักษณะน้ าบาดาล (แบบ นบ./19) 
2. ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์ และผู้มีอ านาจลงชื่อแทนนิติบุคคล ของผู้ขอรับความ
เห็นชอบ 
3.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ควบคุมและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการวิเคราะห์น้ า 
4.  ส าเนาวุฒิบัตรของผู้ควบคุมและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการวิเคราะห์น้ า 
5.  แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งของสถาบันวิเคราะห์น้ า 
6.  รูปถ่ายเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์คุณลักษณะของน้ าบาดาล  จ านวน..........รูป 
7.  คู่มือการวิเคราะห์น้ า 
8. หนังสือมอบอ านาจ ปิดอากรแสตมป์ 30 บาท(กรณีไม่ได้ยื่นขอด้วยตนเอง ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล 
 

 

 

 



 
 

 

 

ค าขอรับหนังสือรับรองช่างเจาะน้ าบาดาล 

หลักฐานที่ใช้ประกอบการยื่นค าขอ 

1. ค าขอรับหนังสือรับรองช่างเจาะ (แบบ นบ./1) 

2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 

3. รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรงขนาด 3*4 เซนติเมตร ไม่สวมหมวก ถ่ายมาแล้วไม่เกินกว่า 6 เดือน จ านวน 2 รูป 

4.ใบรับรองของแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่ง ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่สังคมรังเกียจ 
5.หลักฐานแสดงผลงานที่แสดงว่าได้เคยปฏิบัติงานเจาะน้ าบาดาลในหน้าที่ช่างเจาะต่อเนื่องกันมาแล้วไม่น้อย
กว่า 3 ปี 
 
ค าขอรับหนังสือรับรองวิศวกร หรือนักธรณีวิทยา เพื่อเป็นผู้ควบคุมรับผิดชอบการเจาะน้ าบาดาล 
  และการอุดกลบบ่อน้ าบาดาล 

หลักฐานที่ใช้ประกอบการยื่นค าขอ 

1. ค าขอรับหนังสือรับรองวิศวกร หรือนักธรณีวิทยา (แบบ นบ./13) 

2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
3. รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรงขนาด  3  x  4  เซนติเมตร  ไม่สวมหมวก  ถ่ายมาแล้วไม่เกินกว่า 6  เดือน จ านวน  2  
รูป 
4. ใบรับรองของแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่ง ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่สังคมรังเกียจ 
5. หลักฐานแสดงว่าเป็นสมาชิกสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย  หรือสมาชิกสมาคมวิศวกรเหมืองแร่ไทย 
หรือสมาชิกสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  หรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ตาม
พระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2505  
 
การแจ้งเลิกใช้น้ าบาดาล  และการอุดกลบบ่อน้ าบาดาล 

1. หนังสือขอเลิกใช้น้ าบาดาล (ตามแบบท่ีกรมทรัพยากรน้ าบาดาลก าหนด) 

2. ใบอนุญาตต้นฉบับ หรือใบแทนแล้วแต่กรณี  
3. ส าเนาทะเบียนบ้าน หรือส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับใบอนุญาต  
4. ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์ และผู้มีอ านาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขอรับใบอนุญาต(กรณี
เป็นนิติบุคคล) 



 
 

5. รายงานการอุดกลบบ่อน้ าบาดาล (แบบ นบ./12) 
6. ส าเนาหนังสือรับรองช่างเจาะน้ าบาดาล และส าเนาหนังสือรับรองวิศวกร หรือนักธรณีวิทยา เพื่อเป็นผู้ควบคุม
รับผิดชอบการเจาะน้ าบาดาล และการอุดกลบบ่อน้ าบาดาล(กรณีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรุบ่อตอนบนสุด 
ตั้งแต่ 100 มิลลิเมตรขึ้นไป) 
 
 
อัตราค่าธรรมเนียม และค่าวิเคราะห ์
 
 (1) ค าขอ      ฉบับละ   10  บาท 
 (2) ใบอนุญาตเจาะน้ าบาดาล    ฉบับละ   500  บาท 
 (3) ใบอนุญาตใช้น้ าบาดาล    ฉบับละ  500  บาท 

(4) ใบอนุญาตระบายน้ าลงบ่อบาดาล   ฉบับละ  2,000   บาท 
(5) ใบแทนใบอนุญาต  ฉบับละก่ึงหนึ่งของค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 
(6)  การต่ออายุใบอนุญาต ครั้งละเท่ากับค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประเภทนั้น ๆ 
(7) การโอนใบอนุญาต              ครั้งละเท่ากับค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประเภทนั้น ๆ 
(8) ค่าวิเคราะห์ตัวอย่างน้ าหรือของเหลว                                                                                                                                

ที่จะระบายลงบ่อน้ าบาดาล          ตัวอย่างละ 3,600  บาท 
(9) ค่าวิเคราะห์ตัวอย่างน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภค  ตัวอย่างละ 1,200  บาท 
(10) ค่าคัดส าเนาหรือถ่ายเอกสาร    หน้าละ        5 บาท 
(11) ค่ารับรองส าเนา      ฉบับละ       10  บาท 
(12)  ค่าขอตรวจสอบเอกสารหลักฐาน    เรื่องละ       10 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

การแก้ไขปัญหาไฟฟ้าสาธารณะ 
 

ขั้นตอนในการด าเนินการ 

1. ผู้เดือดร้อนเขียนค าร้องตามแบบฟร์อมค าร้องที่ทาง อบต.จัดท าไว้  พร้อมแนบส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชน 

2. นายช่างท าการออกตรวจสอบพ้ืนที่ที่เกิดปัญหา  พร้อมกับถ่ายภาพสถานที่เกิดเหตุ 

3. น าเสนอเรื่องต่อผอ.กองช่าง 

4. น าเสนอเรื่องต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

5. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลรับทราบปัญหา  พร้อมสั่งการแนบท้ายค าร้อง 

6. กองช่างด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

โดยการด าเนินการข้างต้นใช้ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาทั้งหมดเป็นระยะเวลา  7  วัน 

ตามมติคราวประชุมคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารการเมือง  และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน  สภาผู้แทนราษฎร  เมื่อวันที่  22  สิงหาคม  2555 

 
 


