
 
 
      
        การประกอบกิจการน ้าบาดาล หมายถึง การด าเนินการท่ีเก่ียวกบัน ้าบาดาล 
ทั้งดา้นการเจาะน ้าบาดาล การใชน้ ้าบาดาลและการระบายน ้าลงบ่อน ้าบาดาล ซ่ึง
การด าเนินการในแต่ละดา้นจะตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. น ้าบาดาล พ.ศ. 
2520 โดยเคร่งครัดและห้ามมิให้ผูใ้ดประกอบกิจการน ้าบาดาลใด ๆ ไม่ว่าจะเป็น
ผูม้ีกรรมสิทธ์ิ หรือสิทธิครอบครองท่ีดินในเขตน ้าบาดาลนั้นหรือไม่ เวน้แต่ 
ไดรั้บอนุญาตจากอธิบดีกรมทรัพยากรน ้าบาดาลหรือผูซ่ึ้งอธิบดีกรมทรัพยากร
น ้าบาดาลมอบหมาย 
 
 
 
       พระราชบญัญติัน ้าบาดาล พ.ศ. 2520 รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม โดยค าแนะน าของคณะกรรมการน ้าบาดาล
ไดก้ าหนดเขตน ้าบาดาล ความลึกของน ้าบาดาลและสถานท่ีท าการเขตน ้าบาดาล
ขึ้นทัว่ประเทศซ่ึงตอ้งท าการขออนุญาตเจาะและขออนุญาตใช ้ดงัน้ี 
       ก าหนดเขตน ้าบาดาลและความลึกน ้าบาดาลในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัต่างๆ  พ้ืนท่ี
กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชยัภูมิ นครพนม นครราชสีมา บุรีรัมย ์มหาสารคาม
มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอด็ เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย
หนองบวัล าภู อุดรธานี อุบลราชธานี อ านาจเจริญ  ความลึก ลึกจากผิวดินลงไป
เกินกว่า 20  เมตร 

 
ผูป้ระสงคจ์ะขอรับใบอนุญาตเจาะน ้าบาดาล ตอ้งด าเนินการดงัน้ี 

- ย่ืนค าขอรับใบอนุญาตเจาะน ้าบาดาล (แบบ นบ.1) พร้อมเอกสารประกอบค า
ขอ และค่าธรรมเนียมค าขอ 10 บาท โดยย่ืนต่อพนกังานน ้ าบาดาลประจ าทอ้งท่ี
ในเขตน ้าบาดาลนั้น คือ  
- ส านกัควบคุมกิจการน ้าบาดาล กรมทรัพยากรน ้ าบาดาล ในเขตน ้าบาดาล
กรุงเทพมหานคร  
- ฝ่ายทรัพยากรน ้าบาดาล ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดั
ทุกจงัหวดั  

เอกสารที่ต้องย่ืนพร้อมค าขอรับใบอนุญาต 
กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นบุคคลธรรมดา 
       1. ส าเนาทะเบียนบา้น หรือส าเนาบตัรประชาชน ของผูข้อ ผูรั้บมอบ
อ านาจ และหรือผูใ้ห้ความยินยอม 
       2. ส าเนาหลกัฐานการมีกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครอง เช่น โฉนด
ท่ีดิน น.ส.3 หนงัสือยินยอมให้ใชท่ี้ดิน หนงัสือรับรองสิทธิท่ีจะเจาะน ้า
บาดาลในท่ีดิน หรือลงช่ือรับรองว่าเป็นผูม้ีสิทธิในท่ีดิน 
       3. แผนท่ีสังเขปแสดงเส้นทางและสถานท่ีท่ีจะเจาะน ้าบาดาล 
       4. ส าเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน หรือใบอนุญาตขยาย
โรงงาน (กรณีเป็นโรงงานอุตสาหกรรม) 
       5. ส าเนาหนงัสือรับรองช่างเจาะและหนงัสือรับรองนกัธรณีวิทยา หรือ
วิศวกร (กรณีระบุผูรั้บเหมาเจาะ) 
       6. แบบแปลนจดัสรร (กรณีเป็นหมู่บา้นจดัสรรหรือท่ีดินจดัสรร) 
       7. หนงัสือมอบอ านาจปิดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีไม่ไดม้ายื่นค าขอ
ดว้ยตนเอง) 
กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล 
       1. ส าเนาทะเบียนบา้นหรือส าเนาบตัรประชาชน ของกรรมการผูม้ี
อ านาจลงลายมือช่ือ ผูรั้บมอบอ านาจ และหรือผูใ้ห้ความยินยอม 
       2. ส าเนาหลกัฐานการมีกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครอง เช่น โฉนด
ท่ีดิน น.ส.3 หนงัสือยินยอมให้ใชท่ี้ดิน หนงัสือรับรองสิทธิท่ีจะเจาะน ้า
บาดาลในท่ีดิน หรือลงช่ือรับรองว่าเป็นผูม้ีสิทธิในท่ีดินในค าขอรับ 
ใบอนุญาตเจาะน ้าบาดาล 
       3. แผนท่ีสังเขปแสดงเส้นทางและสถานท่ีท่ีจะเจาะน ้าบาดาล 
       4. ส าเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน หรือใบอนุญาตขยาย
โรงงาน (กรณีเป็นโรงงานอุตสาหกรรม) 
       5. ส าเนาหนงัสือรับรองช่างเจาะและหนงัสือรับรองนกัธรณีวิทยา หรือ
วิศวกร (กรณีระบุผูรั้บเหมาเจาะ) 
       6. แบบแปลนจดัสรร (กรณีเป็นหมู่บา้นจดัสรรหรือท่ีดินจดัสรร) 
       7. หนงัสือมอบอ านาจปิดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีกรรมการผูจ้ดัการ
ไม่ไดม้ายื่นค าขอ ดว้ยตน้เอง) 
       8. ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล แสดงรายนามผูม้ี 
อ านาจลงนาม 
 

 
 
1. ประเภทการใช้น ้าบาดาล ตามมติคณะกรรมการน ้าบาดาลในการประชุมคร้ังท่ี 3/2538 
เมื่อวนัท่ี 30 มีนาคม 2538 ไดก้ าหนดประเภทการใชน้ ้ าบาดาลและค าจ ากดัความไวด้งัน้ี 
       1. อุปโภคบริโภค 
 1.1 ไดแ้ก่การใชน้ ้ าบาดาลเพื่อเป็นน ้ าด่ืมน ้าใชท่ี้ผูเ้ป็นเจา้ของบ่อน ้าบาดาล
สูบน ้าบาดาลขึ้นมาใชใ้นครัวเรือนของตนเอง หรือแบ่งปันให้ผูอ่ื้นโดยมิไดม้ีการซ้ือขาย 

1.2 โรงพยาบาลของรัฐ สถานท่ีราชการ สถาบนัการศึกษา 
และ ศาสนสถาน 

1.3 ไดแ้ก่การใชน้ ้ าบาดาลเพื่อบริการในกิจการอาคารชุด แฟลต 
อพาร์ตเมน้ต ์หอพกั บา้นเช่า หมู่บา้นจดัสรร ท่ีดินจดัสรรเพื่ออยูอ่าศยัและเพื่อสวน
เกษตรและกิจการอื่น ในลกัษณะเดียวกนั 
       2. ธุรกิจ แบ่งเป็น 

2.1 ธุรกิจ (อุตสาหกรรม)  ไดแ้ก่การใชน้ ้ าบาดาลในโรงงานอุตสาหกรรม 
เช่น โรงงานผลิตเบียร์ สุรา ห้องเยน็ เหล็กเส้น อาหารกระป๋อง หน่วยผลิตคอนกรีต
ผสมเสร็จ โกดงั แฟลต หรือหอพกัคนงาน เป็นตน้ 

2.2 ธุรกิจ (บริการ)  ไดแ้ก่การใชน้ ้ าบาดาลเพื่อการบริการลูกคา้ เช่น 
โรงแรม โรงภาพยนตร์ สถานอาบอบนวด ศูนยก์ารคา้ ตลาด ร้านอาหาร หรือภตัตาคาร 
สถานีบริการน ้ามนั อาคารพาณิชย ์สนามกีฬา สนามกอลฟ์ สวนสัตว ์สวนสนุก 
ส านกังาน รวมทั้งห้องแสดงสินคา้ โรงพยาบาลเอกชน เป็นตน้ และให้รวมถึงน ้าบาดาล
ท่ีใชส้ าหนบัคนงานก่อสร้าง 

2.3 ธุรกิจ (การคา้)  ไดแ้ก่การใชน้ ้ าบาดาลเป็นหลกัในการด าเนินการธุรกิจ 
เช่น ผลิตน ้าแขง็ น ้าอดัลม น ้าด่ืมบรรจุขวด หรือขายน ้า เป็นตน้ 
       3. เกษตรกรรม   ไดแ้ก่การใชน้ ้ าบาดาลเพื่อ  การเพาะปลูก  การเล้ียงสัตว ์
2. การขออนุญาตใชน้ ้ าบาดาล ผูป้ระกอบกิจาการน ้าบาดาลท่ีไดรั้บอนุญาตให้เจาะน ้า
บาดาลแลว้ ก่อนท่ีจะน าน ้าบาดาลขึ้นมาใชต้อ้งขออนุญาตใชน้ ้ าบาดาลก่อน หรือกรณี
ใชน้ ้ าจากบ่อน ้าบาดาลเดิมท่ียงัไม่เคยขอรับใบอนุญาตใชน้ ้ าบาดาลประสงคจ์ะขอ
อนุญาตใชน้ ้ าบาดาลให้ถูกตอ้งตาม พ.ร.บ.น ้าบาดาล พ.ศ. 2520 หรือ กรณีเป็นบ่อน ้า
บาดาลท่ีไดรั้บอนุญาตให้ใชน้ ้ าบาดาลแต่ส้ินอายแุลว้จะขอรับใบอนุญาตใชน้ ้ าบาดาล
ใหม่ให้ด าเนินการ ดงัน้ี  
       2.1 กรณีเป็นบ่อน ้าบาดาลท่ีไดรั้บอนุญาตให้เจาะน ้าบาดาล (บ่อใหม่)ยื่นค าขอรับ
ใบอนุญาตใชน้ ้ าบาดาล (ตามแบบ นบ.2) ต่อพนกังานน ้าบาดาลประจ าทอ้งท่ีพร้อม
ตวัอยา่งน ้าบาดาลจากบ่อท่ีขออนุญาต จ านวนไม่นอ้ยกว่า 1.5 ลิตร เพื่อวิเคราะห์ลกัษณะ
ทางกายภาพและเคมี พร้อมช าระค่าธรรมเนียมค าขอๆละ 10 บาท และค่าวิเคราะห์
ตวัอยา่งน ้าบาดาล ตวัอยา่งละ 1,200 บาท (กรณีส่งตวัอยา่งน ้าบาดาล หากวิเคราะห์จาก
สถาบนัอ่ืนแลว้ไม่ตอ้งส่งตวัอยา่งน ้า แต่ตอ้งส่งผลวิเคราะห์ตวัอยา่งน ้านั้น) 



เอกสารท่ีต้องย่ืนพร้อมค าขอรับใบอนุญาตใช้น ้าบาดาล 
1. ส าเนาทะเบียนบา้นหรือส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูย้ื่นค าขอหรือผูรั้บมอบ
อ านาจ  
2. หนงัสือมอบอ านาจ ปิดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีไม่ไดม้ายื่นขอดว้ยตนเอง)  
3. ส าเนาใบอนุญาตเจาะน ้าบาดาล  
4. รายงานการปฏิบตัิงานประจ าวนั (แบบ นบ./3)  
5. รายงานการทดสอบปริมาณน ้า (แบบ นบ./4)  
6. รายงานประวตัิบ่อน ้าบาดาล (แบบ นบ./5)  
7. ผลวิเคราะห์คุณภาพน ้า (กรณีวิเคราะห์ตวัอยา่งน ้าบาดาลแลว้จากกรมทรัพยากรน ้า
บาดาลหรือ ส่วนราชการอื่นๆ หรือองคก์รของรัฐที่มีหนา้ท่ีเก่ียวกบัวิเคราะห์คุณลกัษณะ
ของน ้าหรือสถาบนั ท่ีกรมทรัพยากรน ้าบาดาลให้ความเห็นชอบ  
หมายเหตุ หากผูข้อรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล จะตอ้งแนบส าเนาหนงัสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคลแสดงรายนามผูม้ีอ  านาจลงนาม 
 
       2.2 กรณีท่ีมีบ่อน ้าบาดาลอยูแ่ลว้ (บ่อเก่าท่ียงัไม่เคยไดรั้บใบอนุญาตใชน้ ้ าบาดาล)
กรณีท่ีผูค้รอบครองบ่อน ้าบาดาลอยูก่่อนแลว้ แต่ยงัไม่เคยไดรั้บใบอนุญาตใชน้ ้ าบาดาล 
หากประสงคจ์ะขอรับใบอนุญาตใชน้ ้ าบาดาลตอ้งยื่นค าขอรับใบอนุญาตใชน้ ้ าบาดาล 
(ตามแบบ นบ.2) ต่อพนกังานน ้าบาดาลทอ้งท่ี พร้อมตวัอยา่งน ้าบาดาลจากบ่อท่ีจะ
ขอรับใบอนุญาต ไม่นอ้ยกว่า 1.5 ลิตร เพื่อวิเคราะห์ลกัษณะทางกายภาพและเคมพีร้อม
ช าระค่าธรรมเนียนค าขอๆละ 10 บาท และค่าวิเคราะห์ตวัอยา่งน ้าบาดาล ตวัอยา่งละ 
1,200 บาท (หากวิเคราะห์จากสถาบนัอ่ืนแลว้ไมต่อ้งส่งตวัอยา่งน ้า แต่ตอ้งส่งผล
วิเคราะห์ตวัอยา่งน ้านั้น)  

เอกสารท่ีต้องย่ืนพร้อมค าขอรับใบอนุญาตใช้น ้าบาดาล 
1. ส าเนาทะเบียนบา้น หรือส าเนาบตัรประชาชนของผูข้อหรือผูรั้บมอบอ านาจ 
2. หนงัสือมอบอ านาจ ปิดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีไม่ไดม้ายื่นค าขอดว้ยตนเอง)  
3. ส าเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมหรือใบอนุญาตขยายโรงงาน 
(กรณีเป็นโรงงานอุตสาหกรรม)  
4. แผนท่ีสังเขปแสดงเส้นทางและสถานท่ีตั้งบ่อน ้าบาดาล  
หมายเหตุ หากผูข้อรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล จะตอ้งแนบส าเนาหนงัสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคลแสดงรายนามผูม้ีอ  านาจลงนาม  
          2.3 กรณีบ่อน ้าบาดาลท่ีใบอนุญาตส้ินอายแุลว้ (ไม่ไดย้ื่นค าขอต่ออายใุบอนุญาต
ตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว)้ กรณีท่ีผูรั้บใบอนุญาตใชน้ ้ าบาดาลไม่ไดย้ื่นค าขอต่ออายุ
ใบอนุญาตใชน้ ้ าบาดาลตามระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด เมื่อประสงคจ์ะใชน้ ้ าบาดาล
จะตอ้งยื่นค าขอรับใบอนุญาตใชน้ ้ าบาดาล (ตามแบบ นบ.2) ต่อพนกังานน ้าบาดาล
ประจ าทอ้งท่ี โดยมีแบบรายงานการทดสอบปริมาณน ้า (แบบ นบ.4/) และเอกสารต่างๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งพร้อมช าระค่าธรรมเนียมค าขอๆละ 10 บาท  

เอกสารท่ีต้องย่ืนพร้อมค าขอต่ออายุใบอนุญาตใช้น ้าบาดาล 
1. ส าเนาทะเบียนบา้นหรือส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูย้ื่นค าขอหรือผูรั้บ
มอบอ านาจ  
2. หนงัสือมอบอ านาจ ปิดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีไม่ไดม้ายื่นขอดว้ยตนเอง)  
3. ใบอนุญาตใชน้ ้ าบาดาลหรือใบแทน 
หมายเหตุ หากผูข้อรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล จะตอ้งแนบส าเนาหนงัสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคลแสดงรายนามผูม้อี  านาจลงนาม 
 
 
  

ผูรั้บใบอนุญาตประกอบกิจการน ้าบาดาลผูใ้ดประสงคจ์ะขอต่ออายุ
ใบอนุญาตจะตอ้งยื่นค าขอต่ออายใุบอนุญาต ตามแบบ นบ.7 พร้อมดว้ยใบอนุญาต 
หรือใบแทน แลว้แต่กรณี ก่อนท่ีใบอนุญาตส้ินอายไุม่นอ้ยกว่า 15 วนั และจะใชน้ ้ า
บาดาลต่อไป ก็ไดจ้นกว่าผูอ้อกใบอนุญาตจะไม่อนุญาตให้ต่ออายใุบอนุญาตพร้อม
ช าระค่าธรรมเนียมค าขอๆละ 10 บาท เมื่อพนกังานน ้าบาดาลประจ าทอ้งท่ีพิจารณา
เห็นสมควรก็จะต่ออายใุบอนุญาตผูย้ื่นค าขอตอ้งช าระค่าธรรมเนียมต่ออายุ
ใบอนุญาต ฉบบัละ 500 บาท  ระยะเวลาการต่ออายใุบอนุญาตใชน้ ้ าบาดาล  
1. ในเขตวิกฤตการณ์น ้าบาดาล ต่ออายคุร้ังละไม่เกิน 1 ปี  
2. นอกเขตวิกฤตการณ์น ้าบาดาล ต่ออายใุห้คร้ังละไม่เกิน 2 ปี  

 
 
 

รายการ จ านวนเงิน(บาท) เป็นรายได้ของ 
1.  ค  าขอ 10.- อบต. 
2.  ใบอนุญาตเจาะ/ใชน้ ้ า
บาดาล 

500.- อบต. 

3.  ใบแทนใบอนุญาต 250.- อบต. 
4.  ต่ออายใุบอนุญาต 500.- อบต. 
5.  โอนใบอนุญาต 500.- อบต. 
6.  ค่าวิเคราะห์น ้า 1,200.- รายไดแ้ผ่นดิน 
7.  ค่าถ่ายเอกสาร หนา้ละ  5.- รายไดแ้ผ่นดิน 
8.  ค่ารับรองส าเนา ฉบบัละ  10.- รายไดแ้ผ่นดิน 
9.  ค่าตรวจสอบเอกสาร เร่ืองละ  10.- รายไดแ้ผ่นดิน 
*   ส่วนจัดการและควบคุมกิจการน้ำบาดาล   กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 

      กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ส่วนกองช่าง 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวน้อย 

อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา 

การจัดเกบ็ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 


