เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๓๘ ง

หน้า ๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

ประกาศกรมทรัพยากรน้าํ บาดาล
เรื่อง กําหนดแบบคําขอรับใบอนุญาต แบบคําขอต่ออายุใบอนุญาต
และแบบใบอนุญาตเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ําบาดาล
พ.ศ. ๒๕๕๗
โดยที่ ก ฎกระทรวงกํ า หนดประเภทการใช้ น้ํ า บาดาล และการขอใบอนุญ าตและการออก
ใบอนุญ าตเกี่ย วกับการประกอบกิจการน้ําบาดาล พ.ศ. ๒๕๕๖ กําหนดให้แ บบคําขอรับใบอนุญ าต
แบบคําขอต่ออายุใบอนุญาต และแบบใบอนุญาตเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ําบาดาล เป็นไปตามแบบ
ที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
อาศั ย อํ า นาจตามความในข้ อ ๕ ข้ อ ๑๐ วรรคสอง และข้ อ ๒๓ วรรคหนึ่ ง
แห่งกฎกระทรวงกําหนดประเภทการใช้นํา้ บาดาล และการขอใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับ
การประกอบกิ จ การน้ํ า บาดาล พ.ศ. ๒๕๕๖ อธิ บ ดี ก รมทรั พ ยากรน้ํ า บาดาลจึ ง ออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ผู้ใดประสงค์จะขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ําบาดาล ให้ยื่นคําขอรับใบอนุญาต
พร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน ตามแบบท้ายประกาศนี้ ดังนี้
(๑) คําขอรับใบอนุญาตเจาะน้ําบาดาล ให้ใช้แบบ นบ.๑
(๒) คําขอรับใบอนุญาตใช้นํา้ บาดาล ให้ใช้แบบ นบ.๒
ข้อ ๒ ใบอนุญาตประกอบกิจการน้ําบาดาล ให้เป็นไปตามแบบท้ายประกาศนี้ ดังนี้
(๑) ใบอนุญาตเจาะน้ําบาดาล ให้ใช้แบบ นบ.๔
(๒) ใบอนุญาตใช้น้ําบาดาล ให้ใช้แบบ นบ.๕
ข้อ ๓ ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตผู้ ใ ดประสงค์ จ ะขอต่ อ อายุ ใ บอนุ ญ าตประกอบกิ จ การน้ํ า บาดาล
ให้ยื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาตพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานตามแบบ นบ.๗ ท้ายประกาศนี้
ข้อ ๔ ทั้งนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
สุพจน์ เจิมสวัสดิพงษ์
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาล

แบบ นบ.๑

เลขรับที่………………………….…………………
รับวันที่………………………..........................
ผู้รับคําขอ................................................
(สําหรับเจ้าหน้าที่เป็นผู้กรอก)

คําขอรับใบอนุญาตเจาะน้ําบาดาล
เขียนที่……………………………………..
วันที่…………..เดือน……………………….พ.ศ……………
บุคคลธรรมดา
ข้าพเจ้า………………………………………….………….อายุ………………..ปี สัญชาติ…..……….………….
อยู่เลขที…่ ………..….…ตรอก/ซอย…………………..…….…..ถนน………………..……..…….………….หมู่ท…ี่ ……...………..
ตําบล/แขวง……..…………….………….…อําเภอ/เขต…………………..…….…………จังหวัด……………..……………….…...
รหัสไปรษณีย์................ โทรศัพท์…………………… โทรศัพท์เคลื่อนที่.......................... โทรสาร..........................
ขอรับใบอนุญาตเจาะน้ําบาดาลในนามของ........................................................................................................
(ชื่อบุคคลธรรมดาผู้ขอรับใบอนุญาต)

นิติบุคคล
ข้าพเจ้า………………………………………….………….อายุ………………..ปี สัญชาติ…..……….………….
อยู่เลขที…่ ………..….…ตรอก/ซอย…………………..…….…..ถนน………………..……..…….………….หมู่ท…ี่ ……...………..
ตําบล/แขวง……..…………….………….…อําเภอ/เขต…………………..…….…………จังหวัด……………..……………….…...
รหัสไปรษณีย์................ โทรศัพท์…......................... โทรศัพท์เคลื่อนที่......................... โทรสาร.......................
ขอรับใบอนุญาตเจาะน้ําบาดาลในนามของ........................................................................................................
(ชื่อนิติบุคคลผู้ขอรับใบอนุญาต)

มีสถานที่ตั้งนิติบุคคลอยู่เลขที…่ ………………ตรอก/ซอย………….………..…..……........ถนน....................................
หมู่ท…ี่ ……….ตําบล/แขวง……..........................อําเภอ/เขต……………………….....จังหวัด…………………………………
รหัสไปรษณีย์................ โทรศัพท์…….................... โทรศัพท์เคลื่อนที…่ …………………... โทรสาร........................
สถานทีข่ อเจาะน้ําบาดาล
ตั้งอยู่โฉนดที่ดินเลขที/่ หนังสือรับรองการทําประโยชน์เลขที่/บ้านเลขที…่ ..............................
ตรอก/ซอย................................................... ถนน.................................................. (หลักกิโลเมตรที่................)
หมู่ท…ี่ ….. ตําบล/แขวง……………………………... อําเภอ/เขต……………………………..... จังหวัด………………………...
รหัสไปรษณีย์.................. โทรศัพท์………………….... โทรศัพท์เคลื่อนที…่ ………………… โทรสาร..........................
อยู่ในเขตเทศบาล.......................................................... อยู่ในเขต อบต. ..........................................................
อยู่ในนิคมอุตสาหกรรม.......................................................................................................................................
โดยมีรายละเอียดประกอบการขออนุญาต ดังนี้ (ให้ทําเครือ่ งหมาย  ใน  หรือ )
๑. วัตถุประสงค์การใช้น้ํา
๑.๑ ขออนุญาตเจาะน้ําบาดาล เพื่อให้ได้น้ําบาดาลสําหรับ
 อุปโภคหรือบริโภค
 อุปโภค
 ธุรกิจ
 เกษตรกรรม ( เพื่อการเพาะปลูก  เพื่อการเลี้ยงสัตว์)
 อื่นๆ…………………………………………………….

๒
๑.๒ เหตุที่ต้องการเจาะน้ําบาดาลเพราะ
 ไม่มีแหล่งน้าํ อื่นใด
 มีแหล่งน้ําอยู่แล้ว คือ
 น้ําบาดาล แต่  มีน้ําไม่เพียงพอ  บ่อเก่าชํารุดใช้การไม่ได้
 น้ําประปา แต่ต้องการใช้น้ําเพิ่มขึ้นอีกวันละ..................... ลบ.ม. เนื่องจาก
 ประปานครหลวง  ประปาส่วนภูมิภาค  ประปาเทศบาล
 ประปา อบต.
 อื่นๆ......................................... มีน้ําไม่เพียงพอ
และได้ติดตั้งมาตรวัดน้ําขนาด............. มม. ไว้จํานวน.................เครื่อง
ใช้นา้ํ ประปาเดือนละ................... ลบ.ม. (เฉลี่ยวันละ............... ลบ.ม.)
เสียค่าน้ําประปาเดือนละ............................................................. บาท
 เหตุผลอื่นๆ คือ................................................................................................
๑.๓ บ่อน้ําบาดาลที่จะเจาะนี้จะใช้น้ําในสถานที่ที่เป็น
 บ้านพักอาศัย จํานวน................................. หลัง / .................................... คน
 หมู่บ้านจัดสรร/ที่ดินจัดสรร/บ้านแถว/อาคารพาณิชย์ จํานวน............หลัง/หน่วย
มีชื่อเรียกทั่วๆไปว่า..........................................................................................
 แฟลต/อพาร์ทเมนต์/อาคารชุด/หอพัก จํานวน .............. หน่วย ……..... ห้อง
มีชื่อเรียกทั่วๆไปว่า..........................................................................................
 ศูนย์การค้า/โรงแรม/สถานอาบ อบ นวด จํานวน............................ แห่ง/ห้อง
มีชื่อเรียกทั่วๆไปว่า...........................................................................................
 สวนสนุก/สวนสาธารณะ/สถานที่ท่องเที่ยว/โรงภาพยนตร์
มีชื่อเรียกทั่วๆไปว่า...........................................................................................
 สนามกอล์ฟ............... ไร่ ........... หลุม มีชื่อเรียกทั่วๆไปว่า..............................
 โรงงานอุตสาหกรรม ผลิตหรือจําหน่าย......................... ยี่ห้อ ..........................
พื้นที่โรงงาน.......................... ไร่ ....................... งาน ....................... ตารางวา
กําลังการผลิตวันละ................................................. มีคนงาน......................คน
ซึ่งใช้น้ําบาดาลในกระบวนการผลิตทั้งสิ้นประมาณร้อยละ........ของปริมาณน้ํา
ที่ใช้ทั้งหมด โดยมีรายละเอียดในการใช้น้ําบาดาล ดังนี้
 ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต............................................................ ลบ.ม./วัน
 ใช้ในกระบวนการผลิต ................................. ลบ.ม./วัน โดยแบ่งออกเป็น
 เครื่องจักร..................................................... ลบ.ม./วัน
 ล้างวัตถุดิบ.................................................... ลบ.ม./วัน
 Boiler……………………………………..……..…….. ลบ.ม./วัน
 Cooling Tower…………………………….………. ลบ.ม./วัน
 Air chiller…………………………………….…….... ลบ.ม./วัน
 ใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค.................................... ลบ.ม./วัน ได้แก่
 คนงาน........................................................... ลบ.ม./วัน
 บ้านพักคนงาน/หอพักคนงาน........................ ลบ.ม./วัน
 ทําความสะอาดโรงงาน.................................. ลบ.ม./วัน
 อื่นๆ.................................................................... ลบ.ม./วัน
รวมใช้น้ําบาดาล....................................................... ลบ.ม./วัน

๓
 สวน/ไร่/นา/ฟาร์ม โดยปลูกหรือเลี้ยง...............................................................
พื้นที่............... ไร่ ................ งาน ............... ตารางวา /จํานวน................. ตัว
 อื่นๆ คือ....................................... จํานวนผู้ใช้น้ําประมาณ..........................คน
๑.๔ สถานที่ที่จะทําการเจาะน้ําบาดาลมีเนื้อที่............. ไร่ ............ งาน ........... ตารางวา
 เป็นของข้าพเจ้า
 เป็นของ.....................................................ซึ่งยินยอมให้ข้าพเจ้าเจาะน้ําบาดาล
๒. ในการเจาะน้ําบาดาลนี้ ผู้รับใบอนุญาตเจาะน้ําบาดาล
 ดําเนินการเจาะน้ําบาดาลด้วยตนเอง
 ให้ส่วนราชการ คือ................................................................ เป็นผู้เจาะน้ําบาดาลให้
 ว่าจ้างบริษัท/ห้าง/ร้าน/บุคคลธรรมดา ชื่อ................................................................
อยู่ที่...........................................................................................................................
โทรศัพท์.................................โทรศัพท์เคลื่อนที่................................. เป็นผู้เจาะให้
โดยมีช่างเจาะน้ําบาดาล ชื่อ......................................................................................
ได้รับหนังสือรับรองการจดทะเบียนช่างเจาะน้ําบาดาลเลขที่....................................
ได้รับหนังสือรับรองช่างเจาะน้ําบาดาลเลขที่............................................................
เป็นผู้ควบคุมการเจาะน้ําบาดาล
 ว่าจ้างเจาะน้ําบาดาลโดยตกลงราคากันด้วยวาจา
 ทําสัญญาว่าจ้างเจาะน้ําบาดาลเป็นลายลักษณ์อักษร
โดยผู้รับจ้างเสนอราคาค่าแรง................................บาท ค่าวัสดุ...........................บาท
ค่าเครื่องสูบน้ํา.......................................บาท รวม............................................บาท
(ไม่รวมค่าเครือ่ งปรับปรุงคุณภาพน้ําและถังเก็บน้ํา)
๓. ลักษณะของบ่อน้ําบาดาล
๓.๑ ขนาดและความลึกของบ่อน้ําบาดาล ปริมาณน้ําที่จะสูบขึ้นมาใช้ และเครื่องเจาะที่
จะใช้เจาะน้ําบาดาล มีดังนี้
 ขนาดบ่อ ................ มิลลิเมตร ความลึก..........................เมตร
 ปริมาณน้ําที่จะสูบขึ้นมาใช้ประมาณวันละ........... ลบ.ม. ชั่วโมงละ.......... ลบ.ม.
 ชนิดของเครื่องเจาะที่จะใช้เจาะน้ําบาดาล
 แบบหัวตอก (Drived point)
 แบบใช้น้ําพ่น (Jet Drilling Rig)
 แบบหมุนตรง (Direct Rotary Rig)  แบบกระแทก (Percussion Rig)
 แบบหมุนดูดกลับ (Reverse Rotary Rig)
 แบบใช้น้ําและลม (Direct Rotary and Down the Hole Hammer)
 อื่นๆ....................................................................................
๓.๒ ในการเจาะน้ําบาดาลนี้ จะใช้ท่อกรุบอ่ ที่ทําด้วยวัสดุที่เป็น
 เหล็กเหนียวผิวเคลือบดํา
 เหล็กชุบสังกะสีชนิด Medium/Heavy
 PVC แข็ง ชั้นคุณภาพ.........................................
 Stainless Steel
 วัสดุชนิดอื่น คือ..................................................
เหตุผลความจําเป็นที่เลือกใช้ท่อกรุบ่อชนิดดังกล่าว........................................................
............................................................................................................................................................................

๔
๔. ในสถานทีท่ ี่จะทําการเจาะน้ําบาดาลมีบ่อน้ําบาดาลอยู่แล้ว จํานวน............................ บ่อ
(กรุณากรอกรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายแบบ นบ.๑)
บริเวณสถานที่ใกล้เคียง ภายในรัศมี ๕๐๐ ม. จากสถานทีท่ ี่จะทําการเจาะน้ําบาดาล
 มีผใู้ ช้น้ําบาดาลอยู่แล้ว คือ............................................................................................
มีบ่อน้ําบาดาล จํานวน..................................... บ่อ ลึก...................................... เมตร
คุณภาพน้ําบาดาล  ดี  ไม่ดี เพราะ...................................................................
 ไม่มีผใู้ ช้น้ําบาดาล
๕.  ข้าพเจ้าไม่เคยถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตหรือถูกดําเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยน้ําบาดาล
 ข้าพเจ้าเคยถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตหรือถูกดําเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยน้ําบาดาล
เพราะ………………………………………………………………………………………………………………
๖. พร้อมกับคําขอนี้ข้าพเจ้าได้ส่งหลักฐานต่างๆมาด้วย คือ
บุคคลธรรมดา
 สําเนาหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินหรือหนังสือยินยอมให้ผู้ขอรับใบอนุญาตมีสิทธิ
ที่จะเจาะน้ําบาดาลในที่ดินทีจ่ ะเจาะนั้นได้ (โฉนดที่ดิน หนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน
ตามกฎหมายปฏิรูปที่ดิน หนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตามกฎหมายนิคมสร้างตนเอง
สค.๑ ของกระทรวงมหาดไทย เป็นต้น)
 สําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการ
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ขอรับใบอนุญาต
 หนังสือมอบอํานาจและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้รับมอบอํานาจ (กรณีผู้
ขอรับใบอนุญาตไม่มาด้วยตนเอง)
 แผนที่สังเขปแสดงเส้นทางและแผนผังภายในพื้นที่แสดงจุดเจาะน้ําบาดาล
 สําเนาหนังสือรับรองช่างเจาะน้ําบาดาล/ทะเบียนช่างเจาะน้ําบาดาล
 เอกสารอื่นๆ เช่น สําเนาใบเสร็จรับเงินค่าใช้น้ําประปา
นิติบุคคล
 สําเนาหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินหรือหนังสือยินยอมให้ผู้ขอรับใบอนุญาตมีสิทธิ
ที่จะเจาะน้ําบาดาลในที่ดินทีจ่ ะเจาะนั้นได้ (โฉนดที่ดิน หนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน
ตามกฎหมายปฏิรูปที่ดิน หนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตามกฎหมายนิคมสร้างตนเอง
สค.๑ ของกระทรวงมหาดไทย เป็นต้น)
 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์
 สําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการ
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือชื่อแทนนิติบุคคล
 หนังสือมอบอํานาจและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้รับมอบอํานาจ (กรณีผู้
ขอรับใบอนุญาตของนิติบุคคลไม่มาด้วยตนเอง)
 แผนที่สังเขปแสดงเส้นทางและแผนผังภายในพื้นที่แสดงจุดเจาะน้ําบาดาล
 สําเนาหนังสือรับรองช่างเจาะน้ําบาดาล/ทะเบียนช่างเจาะน้ําบาดาล
 เอกสารอื่นๆ เช่น สําเนาใบเสร็จรับเงินค่าใช้น้ําประปา
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวข้างต้นนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ
(ลายมือชื่อ)...................................................................... ผู้ยื่นคําขอ
(....................................................................)
วันที่............. เดือน........................ พ.ศ. .................

๕
แผนทีส่ ังเขปแสดงเส้นทางเข้าถึงสถานที่เจาะน้ําบาดาล
(โดยแสดงระยะทาง หลักกิโลเมตร และสถานที่ใกล้เคียงที่เห็นได้ง่าย หรือที่รู้จักโดยทั่วไป)

แผนผังแสดงจุดเจาะน้ําบาดาลภายในสถานประกอบกิจการ

๖
เฉพาะเจ้าหน้าที่
บันทึกสําหรับเจ้าหน้าทีผ่ ู้รบั คําขอ
ได้ตรวจสอบเอกสารแล้ว เอกสารครบถ้วน ถูกต้อง และรับค่าธรรมเนียมคําขอแล้ว

(ลายมือชื่อ)...................................................... เจ้าหน้าที่ผู้รับคําขอ
(....................................................)
ตําแหน่ง .......................................................

บันทึกสําหรับพนักงานน้าํ บาดาลประจําท้องที่
ได้ลงทะเบียนเป็นคําขอที่...................... ลงวันที่......... เดือน.................... พ.ศ. .................

(ลายมือชื่อ)......................................................
(...................................................)
พนักงานน้ําบาดาลประจําท้องที่

เอกสารแนบท้ายแบบ นบ.๑

ลําดับที่

เลขที่ใบอนุญาต
ใช้น้ําบาดาล

หมายเลขบ่อ

ขนาด
(มม.)

ความลึก
(ม.)

อายุบ่อ
(ปี)

ปริมาณน้ํา
ที่อนุญาต
ให้ใช้
(ลบ.ม./วัน)

คุณภาพ
น้ําบาดาล
ดี

ไม่ดี

สถานะ
การใช้น้ําบาดาล
ยัง
ใช้น้ํา

ไม่ได้
ใช้น้ํา

ปริมาณน้ําที่ใช้
(ลบ.ม./วัน)

สภาพบ่อน้ําบาดาล
ปิดบ่อไว้

อุดกลบแล้ว

แบบ นบ.๒

เลขรับที่………………………….…………….
รับวันที…่ ……………….........................
ผู้รับคําขอ..........................................
(สําหรับเจ้าหน้าที่เป็นผู้กรอก)

คําขอรับใบอนุญาตใช้นา้ํ บาดาล
เขียนที่……………………………………..
วันที่…………..เดือน……………………….พ.ศ……………
บุคคลธรรมดา
ข้าพเจ้า………………………………………….………………...........….อายุ………..ปี สัญชาติ…..….……
อยู่เลขที…่ ..…….…ตรอก/ซอย……………………………….…..ถนน………………..………….…….………..หมู่ที่........………..
ตําบล/แขวง……..……….…….…อําเภอ/เขต…………….…….……จังหวัด……………….……รหัสไปรษณีย์....................
โทรศัพท์…………………………………..โทรศัพท์เคลื่อนที่............................................โทรสาร.................................
ขอรับใบอนุญาตใช้น้ําบาดาลในนามของ............................................................................................................
(ชื่อบุคคลธรรมดาผู้ขอรับใบอนุญาต)

นิติบุคคล
ข้าพเจ้า………………………………………….………………...........….อายุ………..ปี สัญชาติ…..….……
อยู่เลขที…่ ..…….…ตรอก/ซอย……………………………….…..ถนน………………..………….…….………..หมู่ที่........………..
ตําบล/แขวง……..……….…….…อําเภอ/เขต…………….…….……จังหวัด……………….……รหัสไปรษณีย์....................
โทรศัพท์…………………………………..โทรศัพท์เคลื่อนที่............................................โทรสาร.................................
ขอรับใบอนุญาตใช้น้ําบาดาลในนามของ............................................................................................................
(ชื่อนิติบุคคลผู้ขอรับใบอนุญาต)

มีสถานที่ตั้งนิติบุคคลอยู่เลขที.่ ...........…ตรอก/ซอย……….…………..…..ถนน……………………………...หมู่ที่............
ตําบล/แขวง……..……….…….…อําเภอ/เขต…………….…….……จังหวัด……………….……รหัสไปรษณีย์....................
โทรศัพท์…………………………………..โทรศัพท์เคลื่อนที่............................................โทรสาร.................................
สถานทีต่ ั้งบ่อน้ําบาดาล
ตั้งอยู่โฉนดที่ดินเลขที่ /หนังสือรับรองการการทําประโยชน์ เลขที่/บ้านเลขที่…………………..…...
ตรอก/ซอย…………………….........……ถนน..…...................……(หลักกิโลเมตรที่..................) หมู่ท…ี่ .………………..
ตําบล/แขวง…….……........................…..อําเภอ/เขต..........................................จังหวัด.......................................
รหัสไปรษณีย์................. โทรศัพท์………………..…….โทรศัพท์เคลื่อนที่.............................โทรสาร.......................
อยู่ในเขตเทศบาล........................................................อยู่ในเขต อบต. ..............................................................
อยู่ในนิคมอุตสาหกรรม.......................................................................................................................................

๒
โดยมีรายละเอียดประกอบการขออนุญาต ดังนี้ ( ให้ทําเครือ่ งหมาย  ใน หรือ  )
๑. บ่อน้ําบาดาลที่ขออนุญาตใช้น้ําบาดาลนี้
๑.๑ เป็นบ่อน้ําบาดาลขนาด............................มิลลิเมตร ความลึก.........................เมตร
อายุบ่อ.......................ปี……………….………เดือน
๑.๒ ติดตั้งเครื่องสูบน้ําชนิด
ซับเมอร์สซิเบิ้ล (Submersible) กําลังเครื่องสูบน้าํ .............แรงม้า(HP)/วัตต์(Watt)
เทอร์ไบน์ (Turbine)
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อดูด..................มิลลิเมตร
เครื่องอัดลม
ติดตั้งท่อดูดน้ําลึก...........................................เมตร
เครื่องหอยโข่ง
อื่น ๆ ......................................................................……………………..……..…………
แรงขับเคลื่อนเครื่องสูบน้ําใช้  มอเตอร์ไฟฟ้า  เครื่องยนต์  กังหันลม
 โซล่าเซลล์  อื่นๆ.........................................
๑.๓ ติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ําประจําบ่อน้ําบาดาลที่ขออนุญาตใช้น้ําบาดาล
ติดตั้งแล้ว ขนาด......................................มิลลิเมตร ยีห่ อ้ ......................................
ยังไม่ได้ติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ํา
๒. ปริมาณน้ําที่ทดลองสูบได้จากบ่อน้ําบาดาล………..….….…………...ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
ประสงค์จะขออนุญาตใช้ประมาณวันละ...............ลูกบาศก์เมตร โดยจะทําการสูบประมาณวันละ………ชั่วโมง
๓. วิธีการจ่ายน้ํา
สูบน้ําเข้าสูท่ ่อเมนโดยตรง
สูบน้ําเข้าสูถ่ ังพักน้ําเหนือดิน ซึ่งมีความจุ.............................................…ลูกบาศก์เมตร
อยูส่ ูงจากพื้นดิน……………..………..…เมตร
สูบเข้าถังพักน้ําใต้ดิน ซึ่งมีความจุ...........................................ลูกบาศก์เมตร
๔. บ่อน้ําบาดาลที่ขออนุญาตใช้น้ําบาดาลนี้
เป็นบ่อน้ําบาดาลที่ได้รับใบอนุญาตเจาะน้ําบาดาล เลขที่.............................................
โดย.................................................................................................เป็นผู้รับใบอนุญาต
เป็นบ่อน้ําบาดาลที่เคยได้รับใบอนุญาตใช้น้ําบาดาล เลขที่...........................................
โดย.................................................................................................เป็นผู้รับใบอนุญาต
เป็นบ่อน้ําบาดาลที่ไม่เคยได้รับใบอนุญาตเจาะน้ําบาดาลและใบอนุญาตใช้น้ําบาดาล
โดย.............................................................................................................เป็นเจ้าของ
๕. บ่อน้ําบาดาลที่ขออนุญาตใช้น้ําบาดาลนี้ ได้ว่าจ้างผู้รับจ้างเจาะน้ําบาดาล
บริษัท/ห้าง/ร้าน/บุคคลธรรมดา ชื่อ.................................................................................
ที่อยู่..................................................................................................................................
โทรศัพท์.......................................โทรศัพท์เคลื่อนที่......................................เป็นผู้เจาะให้
โดยมีช่างเจาะน้ําบาดาล ชื่อ..............................................................................................
ได้รับหนังสือรับรองการจดทะเบียนช่างเจาะน้ําบาดาลเลขที่.............................................
ได้รับหนังสือรับรองช่างเจาะน้ําบาดาลเลขที่.....................................................................
เป็นผู้ควบคุมเจาะน้ําบาดาล โดยผู้รับจ้างคิดค่าจ้าง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น......................บาท
ประกอบด้วย ค่าแรง................................บาท ค่าวัสดุ...............................................บาท
ค่าเครื่องสูบน้ํา.........................................บาท รวม....................................................บาท
(ไม่รวมค่าเครือ่ งปรับปรุงคุณภาพน้ําและถังเก็บน้ํา)

๓
๖. ขอรับใบอนุญาตใช้น้ําบาดาล เพื่อ
อุปโภคหรือบริโภค
อุปโภค
ธุรกิจ
เกษตรกรรม ( เพื่อการเพาะปลูก  เพื่อการเลี้ยงสัตว์ )
อื่น ๆ ............................................................................................................................
๗. มีบ่อน้ําบาดาลอยู่แล้วจํานวน...........................................บ่อ (ไม่นับบ่อที่กําลังขอใช้อยู่นี้)
(กรุณากรอกรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายแบบ นบ.๒)
๘. มีประปาใช้อยู่แล้ว โดยติดมาตรวัดน้ํา ขนาด.................................................มิลลิเมตร
จํานวน..............เครื่อง ใช้น้ําประปาเฉลี่ยเดือนละ.................................ลูกบาศก์เมตร
เสียค่าน้ําประปาเฉลี่ยเดือนละ...............................บาท
ยังไม่มีน้ําประปาใช้และท่อประปาที่ใกล้ที่สุดอยู่ห่างจากบริเวณนี้ประมาณ..........เมตร
และหากมีบริการประปาถึงสถานที่ที่ขอใช้นา้ํ บาดาลนี้
คาดว่าจะ  เลิกใช้น้ําบาดาล  ไม่เลิกใช้น้ําบาดาล
เพราะ...........................................................................................................................
๙. ในการใช้นา้ํ บาดาลนี้ ผู้ขอรับใบอนุญาต
ไม่จ่ายน้ําให้ผู้อื่น
จ่ายน้ําให้ผอู้ ื่น โดย
 คิดค่าใช้น้ําในราคาลูกบาศก์เมตรละ..................บาท หรือเหมาจ่ายเป็นรายเดือน
เดือนละ...................................บาท
 รับสิ่งตอบแทนอื่นๆ ที่มใิ ช่เงินตรา คือ...................................................................
 ไม่ได้รับสิ่งตอบแทนใดๆ
๑๐. ข้าพเจ้าไม่เคยถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตหรือถูกดําเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยน้ําบาดาล
ข้าพเจ้าเคยถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตหรือถูกดําเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยน้ําบาดาล
เพราะ ……………………………………………………………………………………………..………….
….........…………………………………………………………………..…………….………………………
๑๑. พร้อมกับคําขอนี้ข้าพเจ้าได้ส่งหลักฐานต่าง ๆ มาด้วย คือ
บุคคลธรรมดา
๑. หนังสือยินยอมของผู้รบั ใบอนุญาตเจาะน้ําบาดาล ผู้รับใบอนุญาตใช้น้ําบาดาล
หรือเจ้าของบ่อน้ําบาดาลตาม (๔)
๒. สําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการ
๓. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูร้ ับใบอนุญาต
๔. หนังสือมอบอํานาจและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้รับมอบอํานาจ
(กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตไม่มาด้วยตนเอง)
๕. รายงานผลการเจาะน้ําบาดาล (แบบ นบ./๑๘) (กรณีได้รบั ใบอนุญาตเจาะน้าํ บาดาล)
๖. รายงานการปฏิบัติงานประจําวัน (แบบ นบ./๓) (กรณีได้รับใบอนุญาตเจาะน้ําบาดาล)
๗. รายงานการทดสอบปริมาณน้ํา (แบบ นบ./๔)
๘. รายงานประวัติบ่อน้ําบาดาล (แบบ นบ./๕) (กรณีได้รับใบอนุญาตเจาะน้าํ บาดาล)
๙. ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ํา
คําขอวิเคราะห์ตัวอย่างน้ํา
๑๐. เอกสารอื่น ....................................................................................................

๔
นิติบุคคล
๑. หนังสือยินยอมของผู้รบั ใบอนุญาตเจาะน้ําบาดาล ผู้รับใบอนุญาตใช้น้ําบาดาล
หรือเจ้าของบ่อน้ําบาดาลตาม (๔)
๒. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์
๓. สําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการ
๔. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือชื่อแทนนิติบุคคล
๕. หนังสือมอบอํานาจและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้รับมอบอํานาจ
(กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตไม่มาด้วยตนเอง)
๖. รายงานผลการเจาะน้ําบาดาล (แบบ นบ./๑๘) (กรณีได้รบั ใบอนุญาตเจาะน้าํ บาดาล)
๗. รายงานการปฏิบัติงานประจําวัน (แบบ นบ./๓) (กรณีได้รับใบอนุญาตเจาะน้ําบาดาล)
๘. รายงานการทดสอบปริมาณน้ํา (แบบ นบ./๔)
๙. รายงานประวัติบ่อน้ําบาดาล (แบบ นบ./๕) (กรณีได้รับใบอนุญาตเจาะน้ําบาดาล)
คําขอวิเคราะห์ตัวอย่างน้ํา
๑๐. ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ํา
๑๑. เอกสารอื่น ....................................................................................................

หมายเหตุ ๑. กรณีบุคคลธรรมดาหลักฐานที่ต้องนําส่ง ตามข้อ ๑ - ๔ ส่วนหลักฐานตามข้อ ๕ - ๑๐ เป็นหลักฐานเพิ่มเติม
ที่ต้องนําส่งหากผู้ประกอบการมีหลักฐานดังกล่าว
๒. กรณีนิติบุคคลหลักฐานที่ต้องนําส่ง ตามข้อ ๑ - ๕ ส่วนหลักฐานตามข้อ ๖ - ๑๑ เป็นหลักฐานเพิ่มเติมที่
ต้องนําส่งหากผู้ประกอบการมีหลักฐานดังกล่าว
๓. กรณีใบอนุญาตใช้น้ําบาดาลสิ้นอายุแล้วมาขอใช้น้ําบาดาลใหม่ให้ยกเว้นหลักฐาน ตามข้อ.............................

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวข้างต้นนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

(ลายมือชื่อ) ................................................... ผู้ยื่นคําขอ
(.................................................)
วันที่..............เดือน..........................พ.ศ................

๕
แผนทีส่ ังเขปแสดงเส้นทางเข้าถึงที่ตั้งบ่อน้ําบาดาล
(โดยแสดงระยะทาง หลักกิโลเมตร และสถานที่ใกล้เคียงที่เห็นได้ง่าย หรือที่รู้จักโดยทั่วไป)

แผนผังแสดงที่ตั้งบ่อน้ําบาดาลภายในสถานประกอบกิจการ

๖

เฉพาะเจ้าหน้าที่
บันทึกสําหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับคําขอ
ได้ตรวจสอบเอกสารแล้ว เอกสารครบถ้วน ถูกต้อง และรับค่าธรรมเนียมคําขอแล้ว

(ลายมือชื่อ)……………………………………เจ้าหน้าที่ผู้รับคําขอ
(…………………………………..)
ตําแหน่ง ..............................................

บันทึกสําหรับพนักงานน้าํ บาดาลประจําท้องที่
ได้ลงทะเบียนเป็นคําขอที่......................ลงวันที่......................เดือน................พ.ศ. …………...

(ลายมือชื่อ) ..................................................
(...............................................)
พนักงานน้ําบาดาลประจําท้องที่

เอกสารแนบท้ายแบบ นบ.๒

ลําดับที่

เลขที่ใบอนุญาต
ใช้น้ําบาดาล

หมายเลขบ่อ

ขนาด
(มม.)

ความลึก
(ม.)

อายุบ่อ
(ปี)

ปริมาณน้ํา
ที่อนุญาต
ให้ใช้
(ลบ.ม./วัน)

คุณภาพ
น้ําบาดาล
ดี

ไม่ดี

สถานะ
การใช้น้ําบาดาล
ยัง
ใช้น้ํา

ไม่ได้
ใช้น้ํา

ปริมาณน้ําที่ใช้
(ลบ.ม./วัน)

สภาพบ่อน้ําบาดาล
ปิดบ่อไว้

อุดกลบแล้ว

แบบ นบ.๔

.

ใบอนุญาตเลขที่

ใบอนุญาตเจาะน้ําบาดาล
ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่
เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้เจาะน้ําบาดาล ณ ที่
ตรอก/ซอย
ถนน
หมู่ที่
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
เขตเทศบาล/อบต.
.
โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ผู้รับใบอนุญาตต้องเจาะน้ําบาดาลเพื่อ
ตามตําแหน่งที่กําหนดไว้
ตามแผนที่แนบท้ายใบอนุญาตนี้ จํานวน
บ่อ หมายเลข
ข้อ ๒ ผู้รับใบอนุญาตจะต้องเจาะน้ําบาดาลโดยใช้เครื่องเจาะแบบ
ถ้าผู้รับใบอนุญาตนี้จะเปลี่ยนแปลงแบบของเครื่องเจาะ ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดี
มอบหมายก่อน จึงจะเปลี่ยนแปลงได้
ข้อ ๓ ความลึกของบ่อน้ําบาดาลจะต้องไม่น้อยกว่า
เมตร และไม่เกิน
เมตร
ข้อ ๔ ขนาดบ่อน้ําบาดาล ต้องไม่เกิน
มิลลิเมตร
ข้ อ ๕ ก่ อนที่ จะเริ่ มเจาะน้ํ าบาดาลตามใบอนุ ญาต ผู้ รั บใบอนุ ญาตจะต้ องนํ าพนั กงานเจ้ าหน้ าที่
ไปตรวจสอบการเตรียมการเพื่อเจาะน้ําบาดาลตามที่ได้รับใบอนุญาตเสียก่อน จึงจะเจาะน้ําบาดาลได้
ข้อ ๖ ผู้รับใบอนุญาตเจาะน้ําบาดาลจะต้องรายงานผลการเจาะน้ําบาดาลต่อพนักงานน้ําบาดาล
ประจําท้องที่ตามแบบพิมพ์ที่กรมทรัพยากรน้ําบาดาลกําหนด ภายในสิ บ ห้ า วั น หลั ง จากวั น ที่ เ จาะน้ํา บาดาล
แต่ ล ะบ่ อ เสร็ จ เรี ย บร้ อ ย หรื อ หลั ง จากการเลิ ก เจาะน้ํา บาดาลแต่ ล ะบ่ อ แล้ ว ..
ใบอนุญาตนี้ออกให้เมื่อวันที่
เดือน
พ.ศ.
สิ้นอายุวันที่
เดือน
พ.ศ.

(ลายมือชื่อ)
(
ตําแหน่ง

ผู้ออกใบอนุญาต
)
.
.

การต่ออายุใบอนุญาต
ครั้งที่

+.

วันสิ้นอายุครั้งต่อไป

ผู้ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ออกใบอนุญาต
แทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาล

หมายเหตุ

แผนที่แนบท้ายใบอนุญาตเลขที่

ตามแบบ นบ.๔

คําขอที่

พิกัด.....N ....................
E ....................

แผนที่ตั้งบ่อน้ําบาดาล

ลงชื่อ
(
ตําแหน่ง

ผู้เขียน
)

ลงชื่อ
(
ตําแหน่ง

ผู้ตรวจ
)
.

ลงชื่อ
(
ตําแหน่ง

.

ผูท้ าน
)
.

แบบ นบ.๕

ใบอนุญาตที่

.

ใบอนุญาตใช้น้ําบาดาล
ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่
เป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ําบาดาลจากบ่อน้ําบาดาลหมายเลข
ตรอก/ซอย
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
เขตเทศบาล/อบต.
พิกัด N
โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

เพื่อแสดงว่า
ตั้งอยู่ที่
หมู่ที่
จังหวัด
E

.
.

ข้อ ๑ ผู้รับใบอนุญาตต้องใช้น้ําบาดาลเพื่อ
ข้อ ๒ ผู้รับใบอนุญาตต้องไม่สูบน้ําจากบ่อน้ําบาดาลเกินกว่าวันละ
ลูกบาศก์เมตร
ข้อ ๓ ขนาดบ่อน้ําบาดาล

มิลลิเมตร ความลึก

เมตร

ข้อ ๔ ในการสูบน้ําจากบ่อน้ําบาดาล ผู้รับใบอนุญาตต้องใช้เครื่องสูบน้ําชนิด
.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อดูดน้ํา
มิลลิเมตร ติดตั้งท่อดูดน้ําลึกไม่น้อยกว่า
สิ้นอายุวันที่

ใบอนุญาตนี้ออกให้เมื่อวันที่
เดือน

เดือน
พ.ศ.

(ลายมือชื่อ)
(
ตําแหน่ง

.
เมตร

พ.ศ.

ผู้ออกใบอนุญาต
)
.
.

การต่ออายุใบอนุญาต
ครั้งที่

ลงชื่อ
(
ตําแหน่ง
ลงชื่อ
(
ตําแหน่ง

ผู้ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ออกใบอนุญาต
แทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาล

วันสิ้นอายุครั้งต่อไป

ผู้ทาน
)
.
ผู้ตรวจ
)
.
.

หมายเหตุ

เลขรับที่…………………………………………..
รับวันที่………………………........................
ผู้รับคําขอ..............................................
(สําหรับเจ้าหน้าที่เป็นผู้กรอก)

แบบ นบ.๗

คําขอต่ออายุใบอนุญาต
เขียนที่……………………………………..
วันที่…………..เดือน……………………….พ.ศ……………
ข้าพเจ้า………………………………………….………….อายุ………………..ปี สัญชาติ…..……….………….
อยู่เลขที…่ ………..….…ตรอก/ซอย…………………..…….…..ถนน………………..……..…….………….หมู่ท…ี่ ……...………..
ตําบล/แขวง……….………….…อําเภอ/เขต…………………….……จังหวัด……………………....รหัสไปรษณีย…์ …..………
โทรศัพท์………………………..……… โทรศัพท์เคลื่อนที่.............................................. โทรสาร...............................
มีความประสงค์จะขอต่ออายุ
 ใบอนุญาตเจาะน้ําบาดาล เลขที่........................................หมายเลขบ่อ............................
 ใบอนุญาตใช้น้ําบาดาล เลขที่............................................หมายเลขบ่อ...........................
 ใบอนุญาตระบายน้ําลงบ่อน้ําบาดาล เลขที่...............................หมายเลขบ่อ...................
ในนามของ.............................................................................................บ่อน้ําบาดาลตั้งอยู่ที่ เลขที่...................
(ชื่อบุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคลผู้ขอรับใบอนุญาต)

ตรอก/ซอย...................................... ถนน.................................................. (หลักกิโลเมตรที่............) หมู่ท…ี่ …..
ตําบล/แขวง……………………..…………... อําเภอ/เขต…………..……………………..... จังหวัด…………….………………...
อยู่ในเขตเทศบาล/อบต. ....................................................................................................................................
โทรศัพท์……………………….…………….... โทรศัพท์เคลื่อนที…่ ……………………..……… โทรสาร...............................
ซึ่งได้ออกให้เมื่อวันที่.....................เดือน.....................................พ.ศ......................
และสิ้นอายุวันที่............................เดือน.....................................พ.ศ......................
เหตุผลที่ขอต่ออายุใบอนุญาต ……………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
พร้อมกับคําขอนี้ข้าพเจ้าได้ส่งหลักฐานต่างๆ มาด้วย คือ
 ใบอนุญาตเจาะน้ําบาดาล
 ใบอนุญาตใช้น้ําบาดาล
 ใบอนุญาตระบายน้ําลงบ่อน้ําบาดาล
 เอกสารอื่น ........................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

(ลายมือชื่อ)...................................................................... ผู้ยื่นคําขอ
(...........................................................................)
หมายเหตุ : ให้ทําเครื่องหมาย  ใน  ที่ต้องการ

เฉพาะเจ้าหน้าที่
บันทึกสําหรับเจ้าหน้าทีผ่ ู้รบั คําขอ
ได้ตรวจสอบเอกสารแล้ว เอกสารครบถ้วน ถูกต้อง และรับค่าธรรมเนียมคําขอแล้ว

(ลายมือชื่อ)...................................................... เจ้าหน้าที่ผู้รับคําขอ
(....................................................)
ตําแหน่ง .......................................................

บันทึกสําหรับพนักงานน้าํ บาดาลประจําท้องที่
ได้ลงทะเบียนเป็นคําขอที่...................... ลงวันที่......... เดือน.................... พ.ศ. .................

(ลายมือชื่อ)......................................................
(...................................................)
พนักงานน้ําบาดาลประจําท้องที่

