
 

 

 

 

 ค่าค าขอใบอนุญาตใบละ   10 บาท 
 ค่าใบอนุญาตเจาะน า้บาดาล ฉบบัละ 500 บาท 
 ค่าใบอนุญาตใชน้ า้บาดาล ฉบบัละ 500 บาท 
 ค่าใบอนุญาตระบายน า้ลงบ่อบาดาล ฉบบัละ 

2,000 บาท 
 ใชแ้ทนใบอนุญาต ฉบบัละกึง่หน่ึงของ

ค่าธรรมเนียมอนุญาต 
 การต่ออายุใบอนุญาต คร ัง้ละเท่ากบัค่าธรรมเนียม

ใบอนุญาตประเภทน้ันๆ 
 การโอนใบอนุญาต คร ัง้ละเท่ากบัค่าธรรมเนียม

ใบอนุญาตประเภทน้ันๆ 
 ค่าวเิคราะหต์วัอย่างน า้หรอืของเหลว ทีจ่ะระบาย

ลง      บ่อบาดาล  ตวัอย่างละ 3,600  บาท 
 ค่าวเิคราะหต์วัอย่างน า้เพือ่การอุปโภค – บรโิภค    

ตวัอย่างละ 1,200 บาท 

 

 

 
 บ่อวง และบ่อน า้บาดาล ขนาดเล็ก (2-3นิว้) 

เก็บค่าธรรมเนียม ฉบบัละ 100 บาท 
 บ่อน า้บาดาลขนาดกลาง (4-6นิว้) 

เก็บค่าธรรมเนียมฉบบัละ 500 บาท 
 บ่อน า้บาดาลขนาดใหญ่ (8นิว้ ขึน้ไป) 

เก็บค่าธรรมเนียมฉบบัละ 1,000 บาท 

 

 ตรวจสอบค าขอและเอกสาร โดยมีระยะเวลา
ด าเนินงาน 1 วนัท าการ 

 ตรวจสอบสถานที ่โดยมรีะยะเวลาด าเนินงาน  2 
วนั ท าการ 

 

 

 

1. ยืน่ค าขอรบัใบอนุญาตเจาะน า้บาดาล     
(ตามแบบ นบ.1) ณ ทีท่ าการเทศบาลต าบล
นาค า (กองชา่ง) 

2. แนบหลกัฐานประกอบการขอรบัใบอนุญาต
เจาะน า้บาดาล 

3. ใหพ้นักงานน า้บาดาลประจ าทอ้งที่

ด าเนินการตรวจสอบตามหลกัเกณฑ ์ที่

ก าหนดในระเบยีบ 
4. ค าขอขนาดบ่อตัง้แต่ 100 มม. (4นิว้ ขึน้ไป)

ส่งใหส้ านักทรพัยากรน า้บาดาลเขต ที่

รบัผดิชอบ พรอ้มเอกสารหลกัฐานที่

เกีย่วขอ้ง 
5. ในกรณีอนุญาตเจาะน า้บาดาลทาง

ส านักงานกรมทรพัยากรน า้บาดาลเขตจะส่ง
เร ือ่งคนืเทศบาลพรอ้มใบอนุญาตผูข้อและ
ส าเนาใหเ้ทศบาลจดัเก็บ ในกรณีไม่อนุญาต 
ส านักงานทรพัยากรน า้บาดาลเขตจะท า
หนังสอืแจง้เหตุผลใหเ้ทศบาล 

6. เทศบาลจะด าเนินการแจง้ผูข้อรบัใบอนุญาต
เจาะน า้บาดาลใหม้าช าระค่าธรรมเนียมตาม
อตัราทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 

 

 

 แอบเจาะ/ใชน้ า้บาดาลโดยไม่ไดร้บัอนุญาต
ถอืว่าผดิกฎหมายมโีทษ จ าคุก 6 เดอืน ปรบั
ไม่เกนิ 20,000 บาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 

 

          

 กรมทรพัยากรน า้บาดาล 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

     เอกสารแนะน า พระราชบญัญตั ิ
น า้บาดาล พ.ศ.2520 แกไ้ข
เพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2535 
และ (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2546 

 
 มารูจ้กัความหมายน า้บาดาล 
 เร ือ่งควรรูข้องผูใ้ชน้ า้บาดาล 
 เอกสารประกอบการขออนุญาตฯ 
 คา่ธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต 
 คา่ธรรมเนียม คดิตามขนาดบ่อ 
 ระยะเวลาด าเนินการใหบ้รกิาร 
 การขอรบัใบอนุญาตเจาะน า้บาดาล 
 บทก าหนดโทษในการฝ่าฝืน 
 แหลง่ทีม่า 

 
 
 

จดัท ำโดย 
“  กองชำ่ง  “ 

ส ำนกังำนเทศบำลต ำบลนำค ำ 
อ ำเภออุบลรตัน ์ จงัหวดัขอนแก่น 
โทรศพัท/์โทรสำร 0-4321-0800 

 

ค่าธรรมเนียมในการออก 

ใบอนุญาตเจาะน ้าบาดาล 

ค่าธรรมเนียม คดิตามขนาดบอ่ 

ภารกจิ หนา้ทีค่วามรบัผดิชอบภายใน 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรตัน ์
จงัหวดัขอนแกน่ . 

บทก าหนดโทษ 

ระยะเวลาด าเนินการใหบ้รกิาร 

แหล่งทีม่า 



 
 
 

 

 

     

        น า้บาดาล หมายความว่า น า้ใตด้นิทีเ่กดิในช ัน้ดนิ 
กรวด ทราย หรอืหนิซึง่อยู่ลกึจากผวิดนิ เกนิความลกึที่

รฐัมนตรกี าหนด โดยประกาศในราชกจิจานุเบกษา แต่จะ
ก าหนดความลกึนอ้ยกว่าสบิเมตรมไิด ้

 

 

1) หากเครือ่งวดัปรมิาณน า้บาดาลช ารุด ใหท้ า
หนังสอืแจง้พนักงานน า้บาดาลประจ าทอ้งที ่แลว้
รบีซอ่มเปลีย่น ภายใน 15 วนั 

2) ใหพ้นักงานเจา้หนา้ทีต่รวจสอบความถูกตอ้ง 
พรอ้มผนึกตะก ัว่ ตราเครือ่งหมายไวก้บัตวัเครือ่ง 

3) หารเลกิใชห้รอืไม่ไดร้บัอนุญาต ตอ้งแจง้ยกเลกิ 
อุดกลบสิง่กอ่สรา้งทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด ภายใน 
30 วนั 
 
 
 

 แสดงใบอนุญาตหรอืใบแทน ในทีเ่ห็นไดช้ดัเจน 
 หากช ารุด,สูญหาย รบีแจง้พนักงานน า้บาดาล

ประจ าทอ้งที ่เพือ่ออกใบแทนภายใน 30 วนั 
 การขอต่ออายุใบอนุญาต ตอ้งยืน่เอกสาร ค าขอ

ต่ออายุ (นบ.7) และใบอนุญาตเดมิกอ่นวนั
หมดอายุ 

 ผูข้อสามารถยืน่หนังสอือุทธรณต์่อรฐัมนตรหีาก
ไม่ไดร้บัอนุญาต 
 

 

 

 

 

 

 

ผูข้อรบัใบอนุญาตกรณีบุคคลธรรมดา 

1) มสี าเนาทะเบยีนบา้น หรอืส าเนาบตัรประชาชน 
ผูร้บัมอบอ านาจหรอืผูใ้หค้วามยนิยอม 

2) หนังสอืมอบอ านาจปิดอากรแสตมป์ 30 บาท 
(กรณีไม่ไดม้าดว้ยตวัเอง) 

3) ส าเนาหลกัฐานการกรรมสทิธิ ์เชน่ โฉนดทีด่นิ 
น.ส.3 หนังสอืยนิยอมใหใ้ชท้ีด่นิ หนังสอื
ครอบครองสทิธิท์ีจ่ะเจาะบ่อน า้บาดาลในทีด่นิ  หรอื
ลงชือ่รบัรองว่าเป็นผูม้สีทิธิ ์ในทีด่นิในค าขอ 
รบัใบอนุญาตเจาะบ่อบาดาล กรณีมอบอ านาจตอ้ง
มสี าเนาของผูร้บัมอบดว้ย 

4) ส าเนาใบอนุญาตประกอบกจิการ โรงงาน หรอื
ใบอนุญาตขยายโรงงาน(กรณีเป็นโรงงาน
อุตสาหกรรม) 

5) แบบแปลนจดัสรร (กรณีเป็นหมู่บา้นจดัสรรหรอื
ทีด่นิจดัสรร) 

6) ส าเนาหนังสอืรบัรองชา่งเจาะ ในกรณีระบุบรษิทั
เจาะ หรอืผูร้บัเหมาเจาะ (ส าหรบับ่อบาดาลทีม่ี
ขนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลางตอนบนตัง้แต่ 4 นิว้ (100 
มลิลเิมตร) ขึน้ไป และส าเนาหนังสอืรบัรอง นัก
ธรณีวทิยา หรอืวศิวกร ในกรณีทีร่ะบุบรษิทัเจาะ  
หรอืผูร้บัเหมาเจาะ ส าหรบับ่อบาดาลขนาด 6 นิว้ 
(150 มลิลเิมตร) ขึน้ไป ในเขตวกิฤตน า้บาดาล 
และบ่อน า้บาดาล ขนาด 8 นิว้ ( 200 มลิลเิมตร) 
ขึน้ไป นอกเขตน า้บาดาล 69 จงัหวดั 

7) แผนทีส่งัเขปแสดงเสน้ทางและสถานทีท่ีจ่ะเจาะบ่อ
น า้บาดาล 

8) เอกสารอืน่ตามทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด 
 

 

 
 

     ผูข้อรบัใบอนุญาตกรณีนิตบุิคคล 

1) ส าเนารบัรองการจดทะเบยีนนิตบิุคคลแสดง
รายนามผูม้อี านาจลงนาม,ส าเนาทะเบยีนบา้น
หรอืส าเนาบตัรประชาชนของกรรมการผูม้ี
อ านาจลงลายมอืชือ่ผูร้บัมอบอ านาจ และผูใ้ห ้
ความยนิยอม 

2) หนังสอืมอบอ านาจปิดอากรแสตมป์ 30 บาท 
(กรณีไม่ไดม้าดว้ยตวัเอง) 

3) ส าเนาหลกัฐานการกรรมสทิธิ ์เชน่ โฉนดทีด่นิ 
น.ส.3 หนังสอืยนิยอมใหใ้ชท้ีด่นิ หนังสอื
ครอบครองสทิธิท์ีจ่ะเจาะบ่อน า้บาดาลในทีด่นิ  
หรอืลงชือ่รบัรองว่าเป็นผูม้สีทิธิ ์ในทีด่นิในค าขอ 
รบัใบอนุญาตเจาะบ่อบาดาล กรณีมอบอ านาจ
ตอ้งมสี าเนาของผูร้บัมอบดว้ย 

4) ส าเนาใบอนุญาตประกอบกจิการ โรงงาน หรอื
ใบอนุญาตขยายโรงงาน(กรณีเป็นโรงงาน
อุตสาหกรรม) 

5) แบบแปลนจดัสรร (กรณีเป็นหมู่บา้นจดัสรรหรอื
ทีด่นิจดัสรร) 

6) ส าเนาหนังสอืรบัรองชา่งเจาะ ในกรณีระบุบรษิทั
เจาะ หรอืผูร้บัเหมาเจาะ (ส าหรบับ่อบาดาลทีม่ี
ขนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลางตอนบนตัง้แต่ 4 นิว้ 
(100 มลิลเิมตร) ขึน้ไป และส าเนาหนังสอื
รบัรอง นักธรณีวทิยา หรอืวศิวกร ในกรณีทีร่ะบุ
บรษิทัเจาะ  หรอืผูร้บัเหมาเจาะ ส าหรบับ่อ
บาดาลขนาด 6 นิว้ (150 มลิลเิมตร) ขึน้ไป ใน
เขตวกิฤตน า้บาดาล และบ่อน า้บาดาล ขนาด 8 
นิว้ ( 200 มลิลเิมตร) ขึน้ไป นอกเขตน า้บาดาล 
69 จงัหวดั 

7) แผนทีส่งัเขปแสดงเสน้ทางและสถานทีท่ีจ่ะเจาะ
บ่อน า้บาดาล 

8) เอกสารอืน่ตามทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด 

 

 
 

 

เอกสารทีใ่ชใ้นการขออนุญาตเจาะน ้าบาดาล 
มารูจ้กัความหมายน ้าบาดาล 

เร ือ่งควรรูข้องผูใ้ชน้ ้าบาดาล 

ใบอนุญาต 


