
ประกาศกรมทรัพยากรน ้าบาดาล 
เรื่อง  ก้าหนดแบบค้าขอรับใบอนุญาต  แบบคา้ขอต่ออายุใบอนุญาต 

และแบบใบอนญุาตเกี่ยวกับการประกอบกิจการน ้าบาดาล 
พ.ศ.  2562 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงแบบค้าขอรับใบอนุญาต  แบบค้าขอต่ออายุใบอนุญาต  และแบบ
ใบอนุญาตเกี่ยวกับการประกอบกิจการน ้าบาดาล  ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการลดขั นตอน
การยื่นค้าขอรับใบอนุญาตเจาะน ้าบาดาลและค้าขอรับใบอนุญาตใช้น ้าบาดาล  เพ่ือให้การประกอบกิจการ 
น ้าบาดาลตามพระราชบัญญัติน ้าบาดาล  พ.ศ.  2520  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ทั งนี   เพ่ือเป็นการอ้านวย
ความสะดวกให้แก่ประชาชน 

อาศัยอ้านาจตามความในข้อ  ๕  ข้อ  ๑๐  วรรคสอง  และข้อ  23  วรรคหนึ่ง  แห่งกฎกระทรวง
ก้าหนดประเภทการใช้น ้าบาดาล  และการขอใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับการประกอบกิจการ 
น ้าบาดาล  พ.ศ.  ๒๕๕๖  อธิบดีกรมทรัพยากรน ้าบาดาลจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี  

ข้อ 1 ประกาศนี ให้ใช้บังคับตั งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 2 ให้ยกเลิก 
(1) ประกาศกรมทรัพยากรน ้าบาดาล  เรื่อง  ก้าหนดแบบค้าขอรับใบอนุญาต  แบบค้าขอ 

ต่ออายุใบอนุญาต  และแบบใบอนุญาตเกี่ยวกับการประกอบกิจการน ้าบาดาล  พ.ศ.  ๒๕๕๗  ลงวันที่   
17  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2557 

(2) ประกาศกรมทรัพยากรน ้าบาดาล  เรื่อง  ก้าหนดแบบค้าขอรับใบอนุญาต  แบบค้าขอ 
ต่ออายุใบอนุญาต  และแบบใบอนุญาตเกี่ยวกับการประกอบกิจการน ้าบาดาล  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  ๒๕59   
ลงวันที่  20  เมษายน  พ.ศ.  2559 

ข้อ 3 ผู้ใดประสงค์จะขอรับใบอนุญาตเจาะน ้าบาดาลหรือใบอนุญาตใช้น ้าบาดาล  ให้ยื่นค้าขอรับ
ใบอนุญาตเจาะน ้าบาดาลหรือใช้น ้าบาดาล  พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐาน  ตามแบบ  นบ.1   
ท้ายประกาศนี    

ข้อ 4 ใบอนุญาตประกอบกิจการน ้าบาดาล  ให้เป็นไปตามแบบท้ายประกาศนี   ดังนี  
(1) ใบอนุญาตเจาะน ้าบาดาล  ให้ใช้แบบ  นบ.4 
(2) ใบอนุญาตใช้น ้าบาดาล  ให้ใช้แบบ  นบ.5 
ข้อ 5 ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการน ้าบาดาล 

ให้ยื่นค้าขอต่ออายุใบอนุญาต  พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐาน  ตามแบบ  นบ.2  ท้ายประกาศนี  
ข้อ 6 บรรดาค้าขอรับใบอนุญาตเจาะน ้าบาดาล  ตามแบบ  นบ.  ๑  หรือค้าขอรับใบอนุญาต 

ใช้น ้าบาดาล  ตามแบบ  นบ.  ๒  หรือค้าขอต่ออายุใบอนุญาต  ตามแบบ  นบ.  7  ที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่
ประกาศนี ใช้บังคับ  ให้ถือว่าเป็นค้าขอรับใบอนุญาตเจาะน ้าบาดาลหรือใช้น ้าบาดาล  หรือค้าขอต่ออายุ

้หนา   ๓๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๔๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   มิถุนายน   ๒๕๖๒



ใบอนุญาตตามประกาศนี โดยอนุโลม  และให้ผู้ออกใบอนุญาตพิจารณาออกใบอนุญาตตามแบบ 
ใน  ข้อ  4  ส่วนการต่ออายุใบอนุญาตให้ด้าเนินการตามข้อ  7  วรรคสอง   

ในกรณีที่ได้ออกใบอนุญาตเจาะน ้าบาดาลตามค้าขอในวรรคหนึ่งและได้เจาะน ้าบาดาลเรียบร้อยแล้ว  
แต่ยังไม่ได้ยื่นค้าขอรับใบอนุญาตใช้น ้าบาดาล  หากผู้นั นประสงค์จะขอรับใบอนุญาตใช้น ้าบาดาล 
ให้ยื่นค้าขอรับใบอนุญาตเจาะน ้าบาดาลหรือใช้น ้าบาดาล  ตามแบบ  นบ.  1  ท้ายประกาศนี  

ข้อ 7 ใบอนุญาตเจาะน ้าบาดาลหรือใบอนุญาตใช้น ้าบาดาลที่ได้ออกให้ก่อนวันที่ประกาศนี 
ใช้บังคับ  ให้คงใช้บังคับได้ต่อไปจนกว่าใบอนุญาตเจาะน ้าบาดาลหรือใบอนุญาตใช้น ้าบาดาลนั นสิ นอายุ 

ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตได้ยื่นค้าขอต่ออายุใบอนุญาต  ให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ 
น ้าบาดาลต่อไปได้  ตามความในมาตรา  20  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติน ้าบาดาล  พ.ศ.  2520  
และให้ผู้ออกใบอนุญาตด้าเนินการออกใบอนุญาตให้เป็นไปตามแบบท้ายประกาศนี   ส้าหรับการก้าหนด
อายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามระเบียบกรมทรัพยากรน ้าบาดาล  ทั งนี   นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต   
โดยให้ก้าหนดรหัสหมายเลขใบอนุญาตรหัสหมายเลขบ่อน ้าบาดาล  และรายละเอียดอื่นตามที่ก้าหนดไว้
ในใบอนุญาตเดิม  โดยให้หมายเหตไุวใ้นใบอนญุาตประกอบกิจการน า้บาดาลว่าเป็นการตอ่อายุใบอนญุาต 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  26  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 

จงจิตร ์ นีรนาทเมธีกุล 
อธิบดีกรมทรัพยากรน ้าบาดาล 

้หนา   ๓๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๔๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   มิถุนายน   ๒๕๖๒



คําขอเลขที่ ………………………….……………………………… 
วันที่รับ ....……....……/…………............/........................ 
ผู้รับคําขอ.................................................................... 
                   (สําหรับเจ้าหน้าที่เป็นผู้กรอก)

 
 
                คาํขอรับใบอนุญาตเจาะน้ําบาดาลหรือใช้น้ําบาดาล 
                                                                                                           

                                                                                                            เขียนท่ี........................................................ 
                                                                                              วันท่ี………….เดือน……………………...พ.ศ…….....…………. 

คําแนะนําในการกรอกแบบคําขอรับใบอนุญาต 
ให้ทําเคร่ืองหมาย “” ลงในช่อง  โดยกรอกข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องให้ครบถ้วน 

1) ข้อมูลผู้ขอรับใบอนุญาต.                                                                                                                                    .  .. 
      สถานะของผู้ขอรับใบอนุญาต   

           บุคคลธรรมดา  ข้าพเจ้า…..........................................................................................................................สญัชาติ....................อายุ.............ป ี
 

                  นิติบุคคล   ข้าพเจ้า…................................................................................................................................................................................. 
                                                                                                                                   (บริษัทจํากัด/ห้างหุ้นส่วน/อ่ืนๆ) 

                                              โดย............................................................................................................................สัญชาติ.....................อายุ............ปี 
                                                                                       (ชื่อกรรมการผู้มีอํานาจ) 

                                              โดย............................................................................................................................สัญชาติ.....................อายุ............ปี 
                                                                                                                                        (ชื่อกรรมการผู้มีอํานาจ) 

                      โดย.............................................................................................................................สัญชาติ.....................อายุ............ปี 
                                                                                                                                        (ชื่อกรรมการผู้มีอํานาจ) 

 

         บัตรประจําตัวประชาชนเลขท่ี/เลขทะเบียนนิติบุคคล           
         หมายเลขโทรศัพท์มือถือ.................................................หมายเลขโทรสาร...................................................e-mail……………………………………….. 

    ขอรับใบอนุญาตเจาะน้ําบาดาล/ใบอนุญาตใช้น้ําบาดาลในนามของ........................................................................................................................ 
 

๒) ข้อมูลสถานท่ีขอเจาะน้ําบาดาลหรือขอใช้น้ําบาดาล.                                  ...                                                                                   
     เป็นของข้าพเจ้า         เป็นของ ........................................................................................................... ซ่ึงยินยอมให้ข้าพเจ้าเจาะน้ําบาดาล 
     โฉนดท่ีดิน                         หนังสือรับรองการทําประโยชน์   แบบแจ้งการครอบครองท่ีดิน 
     หนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง    หนังสืออนุญาตให้ใช้ท่ีราชพัสดุ   หนังสืออนุญาตให้เข้าทําประโยชน์ในท่ีดินของนิคมสหกรณ์                        
     หนังสืออนุญาตให้เข้าทําประโยชน์ในท่ีดินของนิคมสร้างตนเอง       หนังสืออนุญาตให้เข้าทําประโยชน์ในเขตปฏิรูปท่ีดิน 
     เอกสารแสดงสิทธิในท่ีดินอ่ืนๆ ท่ีราชการออกให้ และไม่มีข้อห้ามเกี่ยวกับการเจาะน้ําบาดาลและใช้น้ําบาดาลในท่ีดินนี้ โปรดระบุ................... 
         .............................................................................................................................................................................................................................. 
         เลขท่ี…....................หมู่ท่ี…….ตรอก/ซอย……………………..ถนน…..….........................ตําบล/แขวง......................อําเภอ/เขต………….….......…......  
         จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย์...................โทรศัพท์มือถือ.............................โทรสาร...............................e-mail………………….……….. 

        อยู่ในเขต   เทศบาล...........................................   อบต......................................   นิคมอุตสาหกรรม.................................................... 
    ค่าพิกัดจุดเจาะน้ําบาดาล UTM Zone…………… N………………………… E………………………. (หากทราบข้อมูลค่าพิกัดจุดเจาะน้ําบาดาลโปรดระบุ) 
      ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสถานท่ีเจาะนํ้าบาดาล ๑.ไม่เป็นท่ีลุ่มซึ่งมีนํ้าเสียหรือนํ้าท่ีเป็นพิษกักขังหรือไหลผ่าน หรือไหลจากผิวดินซึมลงไปในบ่อหรือข้างบ่อได้   
     ๒.ตําแหน่ง หลุมเจาะอยู่ห่างจากชายคา ไม่น้อยกว่า ๑ เมตรและอยู่ห่างจากส้วมซึมหรือถังเกรอะหรือร่องระบายนํ้าโสโครกไม่น้อยกว่า ๓0 เมตร   
     ๓.บริเวณท่ีเจาะนํ้าบาดาลมีท่ีว่างเพียงพอ สําหรับการซ่อมบ่อนํ้าบาดาล หรือซ่อมเคร่ืองสูบนํ้า                

๓) เหตุผลในการเจาะน้ําบาดาลหรือใช้น้ําบาดาล  

      ไม่มีแหล่งน้ําอ่ืนใด   
      มีแหล่งน้ําอยู่แล้ว คือ  
            บ่อน้ําบาดาล จํานวน.................บ่อ  แต่  ปริมาณนํ้าไม่เพียงพอ   บ่อเก่าชํารุดใช้การไม่ได้  จํานวน......................บ่อ  
               ปัจจุบันใช้น้ําบาดาลเดือนละ.......................................ลูกบาศก์เมตร  

       ระบบน้ําประปา  
             ประปานครหลวง    ประปาส่วนภูมิภาค    ประปาเทศบาล    ประปา อบต. แต่ปริมาณนํ้าไม่เพียงพอ 
            ปัจจุบันใช้น้ําประปา เดือนละ...................................ลูกบาศก์เมตร 
       แหล่งน้ําอ่ืน…………………….…………..…… 
 เหตุผลอ่ืนๆ.................................................................................................................................. 

   ขนาดบ่อ........................... มิลลิเมตรหรือนิ้ว   ความลึก......................... เมตร   
                                                                                                                       

 

แบบ นบ. ๑ 



 
 

4) เอกสารหรือหลักฐานประกอบคําขอรับใบอนญุาต (สําเนาหลักฐานทุกฉบับ ต้องลงลายมือชื่อ “รับรองสําเนาถูกต้อง”)                                       
บุคคลธรรมดา นิติบุคคล 

  (๑) สําเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธ์ิ หรือสิทธิครอบครองในท่ีดิน
          หรือหนังสือยินยอมให้ใช้ท่ีดิน  
          เลขท่ี ...................................................... 
  (2) หนังสือมอบอํานาจและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ 
          ผู้มอบอํานาจ (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตไม่สามารถมายื่นคําขอด้วยตนเองได้) 
  (3) สําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน  

เลขท่ี ....................................................... 
 

  (๑) สําเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธ์ิ หรือสิทธิครอบครองในท่ีดิน
          หรือหนังสือยินยอมให้ใช้ท่ีดิน  
          เลขท่ี ..................................................... 
  (2) หนังสือมอบอํานาจและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ 

ผู้มอบอํานาจ (กรณีกรรมการผู้มีอํานาจของนิติบุคคลไม่สามารถมายื่น
คําขอด้วยตนเองได้)  

  (3) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลจาก 
กระทรวงพาณิชย์  
เลขท่ี ............................................................... 

  (4) สําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน  
เลขท่ี .......................................................             

 

         สําหรับสําเนาเอกสารหรือหลักฐานประกอบคําขอรับใบอนุญาตให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับคําขอเป็นผู้จัดทําสําเนาเอกสารเอง  โดยให้ผู้ย่ืนคําขอเป็น
ผู้รับรองสําเนาถูกต้องของเอกสารดังกล่าว 
                        

                     ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้รับคําขอเข้าถึงข้อมูลเอกสารหรือหลักฐานท่ีย่ืนประกอบคําขอรับใบอนุญาตของข้าพเจ้าได้ 

                            ขอรับรองว่าเอกสารหรือหลักฐานและข้อความดังกล่าวข้างต้นนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 

                                                                                                                                              (ลายมือชื่อ).....................................................................ผู้ขอรับใบอนุญาต/ผู้รับมอบอํานาจ 
                                                                     (....................................................................)  
                                                                                                                       

                                             วันท่ี............. เดือน......................... พ.ศ. ................. 
 

เฉพาะเจ้าหน้าท่ี 
บันทึกสําหรับเจ้าหน้าท่ีผู้รับคําขอ 

 

๑. ได้ตรวจสอบคําขอและเอกสารหรือหลักฐานประกอบคําขอ และได้ออกใบรับคําขอแก่ผู้ย่ืนคําขอ 
พร้อมรับชําระค่าธรรมเนียมแล้ว 

               ๒. ความเห็นของเจ้าหน้าท่ี................................................................................................................ 
                                                                                             (ลายมือชื่อ)...................................................... เจ้าหน้าท่ีผู้รับคําขอ 
                                                                                                            (.....................................................) 
                                                                                                 ตําแหน่ง  ..................................................... 

 

 
บันทึกสําหรับพนักงานนํ้าบาดาลประจําท้องท่ี 

 

 ได้ลงทะเบียนเป็นคําขอท่ี...................... ลงวันท่ี......... เดือน.................... พ.ศ. ................. 
 
 
 
 

ประสงค์จะขออนุญาตใช้น้ําบาดาล   ประมาณวันละ............................. ลูกบาศก์เมตร
 เพื่ออปุโภคหรือบริโภค                                   
     บา้นพักอาศัย/หมู่บา้นจดัสรร............ หลัง 
     สถานท่ีราชการ/ศาสนสถาน/มูลนิธิ               
     อื่นๆ.................................................................   

 เพื่อธุรกจิ   
     ประเภทเหล็กแผ่นเคลอืบ  ประเภทยางรถยนต์       ประเภทฟอกหนัง 
     ประเภทฟอกย้อมสิง่ทอ     ประเภทอิเล็กทรอนิกส์   ประเภทห้องเย็น 
     ประเภทกระดาษ            ประเภทเครื่องดื่ม         ประเภทอาหารและยา 
     ประเภทอตุสาหกรรมท่ีในกระบวนการผลิตใช้นํ้า R.O.  กลุ่มโรงงาน (เขตนิคมอุตสาหกรรม)  
     แฟลต/อพาร์ทเมนต/์อาคารชุด/หอพัก/แมนช่ัน/บ้านเช่า จาํนวน..........หน่วย............ห้อง 
     โรงแรม/ศูนย์อบรมเอกชน/โรงภาพยนตร/์ศูนย์การค้า/ตลาด/รา้นอาหารหรือภัตตาคาร/ 
           สถานีบริการพลังงานเช้ือเพลิง/สถานบริการล้างทําความสะอาดรถยนต์/สํานักงาน/สวนสนุก/ 
           โรงพยาบาลเอกชน/สถานพยาบาลของเอกชน/สถานกฬีาของเอกชน/สวนสัตว์/รา้นค้า/ 
         สถานอาบอบนวด หรือสถานประกอบการอื่นในลักษณะทํานองเดียวกัน  
     อื่นๆ..............................................................................................................................................  

 เพื่อเกษตรกรรม                                           
    เพาะปลูก.................................จํานวน..........ไร่  

     เลี้ยงสัตว์  
          สตัว์บก ชนิด.....................จํานวน...........ตัว     
          สตัว์นํ้า  ชนิด....................จํานวน..........บ่อ  

                   บ่อเลี้ยงขนาด ...............................ลบ.
.  

- ๒ -

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

พนักงานน้ําบาดาลประจําท้องท่ีเขตน้ําบาดาลจังหวัด................................... 

(กว้าง × ยาว × ลึก)



 
 
 
 
 
        
       แบบ  นบ.๔                                                                           ใบอนุญาตเลขที ่                        .                
  

ใบอนญุาตเจาะน้ําบาดาล 
 

       ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่                                                                    

       เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้เจาะน้ําบาดาล ตั้งอยู่เลขที่             หมู่ที่       ตรอก/ซอย                  
       ถนน                   ตําบล/แขวง                               อําเภอ/เขต                          
       จังหวัด                       เขตเทศบาล/อบต.                                                  .               

       โดยมีเง่ือนไข    ดังต่อไปนี้  
ข้อ  ๑  ผู้รับใบอนุญาตต้องเจาะน้ําบาดาลเพื่อ                                           

       จํานวน ๑ บ่อ รหัสหมายเลขบ่อ                                                 

                           ข้อ  2  ความลึกของบ่อน้ําบาดาลจะต้องไม่น้อยกว่า         เมตร  และไม่เกิน           เมตร 
         ข้อ  3  ขนาดบ่อน้ําบาดาล ต้องไม่เกิน            มิลลิเมตร โดยขนาดของท่อกรุบ่อน้ําบาดาล 

       ตอนบนสุดต้องเท่ากับหรือใหญ่กว่าขนาดของท่อกรุบ่อน้ําบาดาลตอนล่างสุด   
         ข้อ  ๔  ก่อนวันที่จะเริ่มเจาะนํ้าบาดาลตามใบอนุญาตน้ี ผู้รับใบอนุญาต ต้องแจ้งเป็นหนังสือ  
หรือโดยวิธีอื่นซึ่งสามารถติดต่อกันได้ทํานองเดียวกันและสามารถจัดเก็บเป็นหลักฐานได้ต่อพนักงาน 
น้ําบาดาลประจําท้องที่หรือพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อทราบก่อน และต้องระบุชื่อช่างเจาะน้ําบาดาลพร้อมทั้ง 
เลขที่หนังสือรับรองช่างเจาะน้ําบาดาลซึ่งอธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาลออกหนังสือรับรองให้เป็น 
ผู้ควบคุม รับผิดชอบในการเจาะน้ําบาดาล ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตและช่างเจาะน้ําบาดาลต้องปฏิบัติตาม 
ประกาศกระทรวงที่ออกตามมาตรา 6 (1) แห่งพระราชบัญญัติน้ําบาดาล พ.ศ. 2520 

 
                 ใบอนุญาตน้ีออกให้เม่ือวันที่          เดือน                           พ.ศ.                          

       สิ้นอายุวันที่            เดือน                             พ.ศ.              
 
              

(ลายมือชื่อ)           ผู้ออกใบอนุญาต 
              (                                             ) 
ตําแหน่ง                                                            

.                                                                                  
 

 
 
 
 
 
 
 



 
การต่ออายุใบอนุญาต 

 

คร้ังที่ วันสิ้นอายุคร้ังต่อไป ผู้ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ออกใบอนุญาต 
แทนอธิบดีกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล หมายเหตุ 

 
 
 

 
 
 

  

  
 
 

 
 

 

  
 
 

  

  
 
 

  

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
+.                                       



 
 
                                  
 
 
 
 
       แบบ  นบ.๕                                          ใบอนุญาตที่                         . 
 

ใบอนญุาตใช้น้ําบาดาล 
 
        ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่                                       
       เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ําบาดาลจากบ่อน้ําบาดาลหมายเลข                               
       ขนาดบ่อน้ําบาดาล                        มิลลิเมตร ความลึก                         เมตร ตั้งอยู่เลขที่              .  

หมู่ที่         ตรอก/ซอย                         ถนน                            ตําบล/แขวง                            . 
อําเภอ/เขต                               จังหวัด                               เขตเทศบาล/อบต.                       .         

       โดยมีเง่ือนไข   ดังต่อไปนี้   
                         ข้อ  ๑  ต้องใช้น้ําบาดาลเพื่อ                                                                       

        ข้อ  2  ต้องไม่สูบน้ําจากบ่อน้ําบาดาลเกินกว่าเดือนละ                    ลูกบาศก์เมตร 
                 ข้อ  ๓  กรณีใช้น้ําบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ําให้เป็นไปตามมาตรฐานนํ้าบาดาล 
       ที่จะใช้บริโภคได้       

                ข้อ  4  ในกรณีที่พนักงานน้ําบาดาลประจําท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ 
น้ําบาดาล พ.ศ. 2520 พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ําบาดาล สิ่งแวดล้อม และ
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ําบาดาลต่อพนักงานน้ําบาดาลประจําท้องที่ภายใน   
30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง  

          ใบอนุญาตน้ีออกให้เม่ือวันที่                เดือน                           พ.ศ.                              
       สิ้นอายุวันที่            เดือน                             พ.ศ.              
 
 

 
(ลายมือชื่อ)           ผู้ออกใบอนุญาต 
              (                                             )  
ตําแหน่ง                                                            

.                                                                                  
                  .                                                                                      
 
 
 
   
 
 
 
 



 
การต่ออายุใบอนุญาต 

 

คร้ังที่ วันสิ้นอายุคร้ังต่อไป ผู้ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ออกใบอนุญาต 
แทนอธิบดีกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล หมายเหตุ 

 
 
 

 
 
 

  

  
 
 

 
 

 

  
 
 

  

  
 
 

  

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 
 



 
 
 
 

                            คําขอต่ออายุใบอนุญาต                                                                                
 
 

                                                                                                    เขียนท่ี............................................... 
วันท่ี…………..เดือน……………….……….พ.ศ……..……… 

คําแนะนําในการกรอกแบบคําขอรับใบอนุญาต………    …………....        .................................................................................................…… …. 
       ให้ทําเคร่ืองหมาย “” ลงในช่อง  และกรอกข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องให้ครบถ้วน 
๑) ข้อมูลผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต...........                               ................................................................................... .......

         สถานะของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต   
 

           บุคคลธรรมดา  ข้าพเจ้า…..................................................................................................................สัญชาติ....................อายุ.............ป ี
 

           นิติบุคคล        ข้าพเจ้า…......................................................................................................................................................................... 
                                                                         (บริษัทจํากัด/ห้างหุ้นส่วน/อ่ืนๆ)  

                                        โดย....................................................................................................................สัญชาติ....................อายุ.............ปี 
                                                                           (ชื่อกรรมการผู้มีอํานาจ) 

                                        โดย....................................................................................................................สัญชาติ....................อายุ.............ปี 
                                                                  (ชื่อกรรมการผู้มีอํานาจ) 

                                        โดย....................................................................................................................สัญชาติ....................อายุ.............ปี 
                                                                  (ชื่อกรรมการผู้มีอํานาจ) 

      บัตรประจําตัวประชาชนเลขท่ี/เลขทะเบียนนิติบุคคล                 
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ.............................................หมายเลขโทรสาร.....................................................e-mail……...................……...............      
๒) มีความประสงค์จะขอต่ออายุ                      .............................................                                                                   ... 
      ใบอนุญาตเจาะน้ําบาดาล เลขท่ี ................................................................หมายเลขบ่อ ......................................................................... 
      ใบอนุญาตใช้น้ําบาดาล เลขท่ี ....................................................................หมายเลขบ่อ ......................................................................... 
      ใบอนุญาตระบายน้ําลงบ่อน้ําบาดาล เลขท่ี ...............................................หมายเลขบ่อ ......................................................................... 

              ในนามของ................................................................................................................................................................................................ 
           ซ่ึงได้ออกให้เม่ือวันท่ี ........... เดือน ............................ พ.ศ. ................ และสิ้นอายุวันท่ี ........... เดือน ......................... พ.ศ. .............. 
           เหตุผลท่ีขอต่ออายุใบอนุญาต .................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................................................. 

     3) เอกสารหรือหลักฐานประกอบคําขอต่ออายุใบอนุญาต..(สําเนาหลักฐานทุกฉบับ ต้องลงลายมือชื่อ “รับรองสําเนาถูกต้อง”)           . 
บุคคลธรรมดา นิติบุคคล 

  (๑) ใบอนุญาตเจาะน้ําบาดาล หรือใบแทนใบอนุญาต
  (๒) ใบอนุญาตใช้น้ําบาดาล หรือใบแทนใบอนุญาต  
  (3) ใบอนุญาตระบายน้ําลงบ่อน้ําบาดาล หรือใบแทน  
          ใบอนุญาต 
  (4) หนังสือมอบอํานาจและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ

ผู้มอบอํานาจ (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตไม่สามารถมาย่ืน 
คําขอด้วยตนเองได้) 

 
 

  (๑) ใบอนุญาตเจาะน้ําบาดาล หรือใบแทนใบอนุญาต
  (๒) ใบอนุญาตใช้น้ําบาดาล หรือใบแทนใบอนุญาต 
  (3) ใบอนุญาตระบายน้ําลงบ่อน้ําบาดาล หรือใบแทน  
          ใบอนุญาต 
  (4) หนังสือมอบอํานาจและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ

ผู้มอบอํานาจ (กรณีกรรมการผู้มีอํานาจของนิติบุคคล 
ไม่สามารถมาย่ืนคําขอด้วยตนเองได้) 

  (5) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลจาก 
          กระทรวงพาณิชย์ เลขท่ี ....................................................... 

         สําหรับสําเนาเอกสารหรือหลักฐานประกอบคําขอต่ออายุใบอนุญาตของนิติบุคคล ข้อ (5) ให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับคําขอเป็นผู้จัดทําสําเนา
เอกสารเองโดยให้ผู้ย่ืนคําขอเป็นผู้รับรองสําเนาถูกต้องของเอกสารดังกล่าว     

 

ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้รับคําขอเข้าถึงข้อมูลเอกสารหรือหลักฐานท่ีย่ืนประกอบคําขอต่ออายุใบอนุญาตของข้าพเจ้าได้ 
ขอรับรองว่าเอกสารหรือหลักฐานประกอบคําขอและข้อความดังกล่าวข้างต้นนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 

                                                     (ลายมือชื่อ).......................................................ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต/ผู้รับมอบอํานาจ 
                        (.......................................................) 

                                                     วันท่ี.......... เดือน.......................... พ.ศ................ 
 

คําขอเลขที่ ……………………………………….………..…… 
วันที่รับ ................…/…….…............./....................... 
ผู้รับคําขอ ................................................................ 

         (สําหรับเจ้าหน้าที่เป็นผู้กรอก) 

แบบ นบ. 2



 
 
 

 
เฉพาะเจ้าหน้าท่ี 

บันทึกสําหรับเจ้าหน้าท่ีผู้รับคําขอ 
 

                       ๑. ได้ตรวจสอบคําขอและเอกสารหรือหลักฐานประกอบคําขอ และได้ออกใบรับคําขอแก่ผู้ย่ืนคําขอ 
                      พร้อมรับชําระค่าธรรมเนียมแล้ว  

               ๒. ความเห็นของเจ้าหน้าท่ี................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 

                     ............................................................................................................................................................................ 
                     ............................................................................................................................................................................ 
 
                                                                                              (ลายมือชื่อ)...................................................... เจ้าหน้าท่ีผู้รับคําขอ 
                                                                                                            (.....................................................) 
                                                                                                 ตําแหน่ง  ..................................................... 
 
 
 

บันทึกสําหรับพนักงานนํ้าบาดาลประจําท้องท่ี 
 
 

 ได้ลงทะเบียนเป็นคําขอท่ี...................... ลงวันท่ี......... เดือน.................... พ.ศ. ................. 
 
  
 
 
 
 
  

 

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

พนักงานน้ําบาดาลประจําท้องท่ีเขตน้ําบาดาลจังหวัด.............................. 
 

- 2 -


