การขอโอนใบอนุญาต
หลักฐานที่ใช้ประกอบการยื่นคาขอ
1. คาขอโอนใบอนุญาต(แบบ นบ./15)
2. สาเนาทะเบียนบ้าน หรือสาเนาบัตรประชาชนของผู้โอน ผู้รับโอน
3. สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ที่ระบุชื่อผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
ที่ตั้งสานักงาน วัตถุประสงค์ของนิติบุคคล(กรณีผู้ขอรับโอนเป็นนิติบุคคล)
4. หนังสือมอบอานาจ ปิดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีไม่ได้ยื่นคาขอด้วยตนเอง ทั้งบุคคล
ธรรมดาและนิติบุคคล)
5. สาเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองที่ดิน
6. สาเนาหลักฐานการโอนการประกอบกิจการน้าบาดาล
การขอรับใบแทนใบอนุญาต
หลักฐานที่ใช้ประกอบการยื่นคาขอ
1. คาขอรับใบแทน (แบบ นบ./16)
2. บันทึกถ้อยคา (แบบ นบ./17)
3. เอกสารอื่นๆ ตามที่พนักงานน้าบาดาลประจาท้องที่กาหนด
การขอแก้ไขใบอนุญาต
หลักฐานที่ใช้ประกอบการยื่นคาขอ
1. คาขอแก้ไขใบอนุญาต (แบบ นบ./20)
2. ใบอนุญาตต้นฉบับ หรือใบแทนแล้วแต่กรณี
3. สาเนาทะเบียนบ้าน หรือสาเนาบัตรประชาชนของผู้รับใบอนุญาต ผู้รับมอบ อานาจ
4. สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์ และผู้มีอานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้
ขอรับใบอนุญาต(กรณีเป็นนิติบุคคล)
5. หนังสือมอบอานาจ ปิดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีไม่ได้ยื่นคาขอด้วยตนเอง ทั้งบุคคล
ธรรมดาและนิติบุคคล)
6. เอกสารอื่นๆ ตามที่พนักงานน้าบาดาลประจาท้องที่กาหนด
การขอวิเคราะห์ตัวอย่างน้าบาดาล
หลักฐานที่ใช้ประกอบการยื่นคาขอ
1. คาขอวิเคราะห์ตัวอย่างน้าบาดาล
2. ตัวอย่างน้าบาดาล ไม่น้อยกว่า 1.5 ลิตร ต่อ 1 ตัวอย่าง
การขอรับความเห็นชอบสถาบันวิเคราะห์คุณลักษณะน้าบาดาล
หลักฐานที่ใช้ประกอบการยื่นคาขอ
1. คาขอรับความเห็นชอบสถานบันวิเคราะห์คุณลักษณะน้าบาดาล (แบบ นบ./19)
2. สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์ และผู้มีอานาจลงชื่อแทนนิติบุคคล ของ
ผู้ขอรับความเห็นชอบ
3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ควบคุมและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการวิเคราะห์น้า
4. สาเนาวุฒิบัตรของผู้ควบคุมและเจ้าหน้าผู้ปฏิบัติการวิเคราะห์น้า
5. แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งของสถานบันวิเคราะห์น้า
6. รูปถ่ายเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์คุณลักษณะของน้าบาดาล จานวน......รูป
7. คู่มือการวิเคราะห์น้า
8. หนังสือมอบอานาจ ปิดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีไม่ได้ยื่นคาขอด้วยตนเอง ทั้งบุคคล
ธรรมดาและนิติบุคคล)

การขอรับหนังสือรับรองช่างเจาะน้าบาดาล ผู้ควบคุมรับผิดชอบในการเจาะน้าบาดาลและ
การอุดกลบบ่อน้าบาดาล
หลักฐานที่ใช้ประกอบการยื่นคาขอ
1. คาขอรับหนังสือรับรองช่างเจาะ (แบบ นบ./1)
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
3. รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรงขนาด 3x4 เซนติเมตร ไม่สวมหมวก ถ่ายมาแล้วไม่เกินกว่า 6
เดือน จานวน 2 รูป
4. ใบรับของแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่ง ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่สังคม
รังเกียจ
5. หลักฐานแสดงผลงานที่แสดงว่าได้เคยปฏิบัติงานเจาะน้าบาดาลในหน้าที่ช่างเจาะ
ต่อเนื่องกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
การขอรับหนังสือรับรองวิศวกร หรือนักธรณีวิทยา ผู้ควบคุมรับผิดชอบในการเจาะน้า
บาดาล
หลักฐานที่ใช้ประกอบการยื่นคาขอ
1. คาขอรับหนังสือรับรองวิศวกร หรือนักธรณีวิทยา (แบบ นบ./13)
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
3. รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรงขนาด 3x4 เซนติเมตร ไม่สวมหมวก ถ่ายมาแล้วไม่เกินกว่า 6
เดือน จานวน 2 รูป
4. ใบรับของแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่ง ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่สังคม
รังเกียจ
5. หลักฐานแสดงว่าเป็นสมาชิกสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย หรือสมาชิกสมาคมวิศวกร
เหมืองแร่ไทยหรือสมาชิกสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยหรือใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามประราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ.2505
การแจ้งยกเลิกใช้น้าบาดาล และการอุดกลบบ่อน้าบาดาล
หลักฐานที่ใช้ประกอบการยื่นคาขอ
1. หนังสือขอเลิกใช้น้าบาดาล
2. ใบอนุญาตต้นฉบับ หรือใบแทนแล้วแต่กรณี
3. สาเนาทะเบียนบ้าน หรือสาเนาบัตรประชาชนของผู้รับใบอนุญาต
4. สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์ และผู้มีอานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้
ขอรับใบอนุญาต(กรณีเป็นนิติบุคคล)
5. รายงานการอุดกลบบ่อน้าบาดาล (แบบ นบ./12)
6. สาเนาหนังสือรับรองช่างเจาะน้าบาดาล ผู้ควบคุมรับผิดชอบการเจาะน้าบาดาลและการ
อุดกลบบ่อน้าบาดาล
อัตราค่าธรรมเนียม และค่าวิเคราะห์
(1) คาขอ ฉบับละ 10 บาท
(2) ใบอนุญาตเจาะน้าบาดาล
ฉบับละ 500 บาท
(3) ใบอนุญาตใช้น้าบาดาล
ฉบับละ 500 บาท
(4) ใบอนุญาตระบายน้าลงบ่อบาดาล
ฉบับละ 2,000 บาท
(5) ใบแทนใบอนุญาต
ฉบับละกึง่ หนึ่งของค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
(6) การต่ออายุใบอนุญาต ครั้งละเท่ากับค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประเภทนั้นๆ
(7) การโอนใบอนุญาต
ครั้งละเท่ากับค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประเภทนั้นๆ
(8) ค่าวิเคราะห์ตัวอย่างน้าหรือของเหลวที่จะระบายลงบ่อน้าบาดาล ตัวอย่างละ 3,600
บาท
(9) ค่าวิเคราะห์ตัวอย่างน้าเพื่อการอุปโภคบริโภค ตัวอย่างละ 1,200 บาท
(10) ค่าคัดสาเนาหรือถ่ายเอกสาร หน้าละ
5 บาท
(11) ค่ารับรองสาเนา
ฉบับละ
10 บาท
(12) ค่าขอตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
เรื่องละ
10 บาท

งานบริการประชาชน
เกี่ยวกับการประกอบกิจการน้าบาดาล

สานักควบคุมกิจการน้าบาดาล
กรมทรัพยากรน้าบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
WWW.DGRGO.TH
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลหนองสาหร่าย
ตาบลหนองสาหร่าย อาเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา 30130
โทร. 0-4431-5103 ต่อ 16
WWW. nongsarai.go.th

งานบริการประชาชน
เกี่ยวกับการประกอบกิจการน้าบาดาล
1. การขอรับใบอนุญาตเจาะน้าบาดาล ใบอนุญาตใช้น้าบาดาล หรือใบอนุญาตระบายน้าลง
บ่อน้าบาดาล
2. การขอต่ออายุใบอนุญาตเจาะน้าบาดาล ใบอนุญาตใช้น้าบาดาล หรือใบอนุญาตระบายน้า
ลงบ่อน้าบาดาล
3. การขอโอนใบอนุญาต คาขอรับใบแทนใบอนุญาต หรือคาขอแก้ไขในใบอนุญาต
4. การขอวิเคราะห์ตัวอย่างน้าบาดาล
5. การขอรับความเห็นชอบสถาบันวิเคราะห์คุณลักษณะน้าบาดาล
6. การขอรับหนังสือรับรองช่างเจาะน้าบาดาล หรือหนังสือรับรองวิศวกร หรือนักธรณีวิทยา
เพื่อเป็นผู้ควบคุมรับผิดชอบการเจาะน้าบาดาล และการอุดกลบบ่อน้าบาดาล
7. การแจ้งเลิกใช้น้าบาดาล และการอุดกลบบ่อน้าบาดาล
8. การชาระค่าใช้น้าบาดาล หรือค่าอนุรักษ์น้าบาดาล หรือค่าปรับความผิดตาม
พระราชบัญญัติน้าบาดาล พ.ศ.2520
สถานที่ติดต่อ/ยื่นคาขอ/สอบถามข้อมูล
 เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ณ ที่ สานักควบคุมกิจการน้าบาดาล
กรมทรัพยากรน้าบาดาล
 เขตพื้นที่ต่างจังหวัด ณ ที่ สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อมจังหวัด สานักทรัพยากรน้าบาดาล เขต หรือเทศบาล/
อบต. ที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจ
การขอรับใบอนุญาตเจาะน้าบาดาล
หลักฐานที่ใช้ประกอบการยื่นคาขอ
1. คาขอรับใบอนุญาตเจาะน้าบาดาล (แบบ นบ.1)
2. สาเนาหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินหรือหนังสือที่แสดงว่าผู้ขอรับใบอนุญาตมีสิทธิที่จะเจาะน้า
บาดาลในที่ดินนั้นได้
3. สาเนาทะเบียนบ้าน หรือสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ขอ ผู้รับมอบอานาจหรือผู้ให้
ความยินยอม
4. แผนที่สังเขปแสดงสถานที่ และตาแหน่งที่จะเจาะน้าบาดาล และสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ใน
บริเวณเดียวกัน
5. สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์ และผู้มีอานาจลงชื่อแทนนิติบุคคล ผู้
ขอรับใบอนุญาต (กรณีเป็นนิติบุคคล)
6. สาเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน หรือใบอนุญาตขยายโรงงาน (กรณีเป็นโรงงาน
อุตสาหกรรม)
7. แบบแปลนจัดสรร(กรณีเป็นหมู่บ้านจัดสรรหรือที่ดินจัดสรร)
8.หนังสือมอบอานาจ ปิดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีไม่ได้ยื่นคาขอด้วยตนเอง ทั้งบุคคล
ธรรมดาและนิติบุคคล)

การขอรับใบอนุญาตใช้น้าบาดาล
หลักฐานที่ใช้ประกอบการยื่นคาขอ
1. กรณีเป็นบ่อน้าบาดาล ที่ได้รับใบอนุญาตเจาะน้าบาดาล
1.1 คาขอรับใบอนุญาตใช้น้าบาดาล (แบบ นบ.2)
1.2 สาเนาทะเบียนบ้าน หรือสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ขอ ผู้รับมอบ
อานาจ หรือผู้ให้ความยินยอม
1.3 สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์ และผู้มีอานาจลงชื่อแทนนิติ
บุคคลผู้ขอรับใบอนุญาต (กรณีเป็นนิติบุคคล)
1.4 หนังสือมอบอานาจ ปิดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีไม่ได้ยื่นคาขอด้วยตนเอง
ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล)
1.5 สาเนาใบอนุญาตเจาะน้าบาดาล
1.6 หนังสือยินยอมของผู้รับใบอนุญาตเจาะน้าบาดาล (กรณีขอรับใบอนุญาตในนาม
บุคคลอื่น)
1.7 ตัวอย่างน้าบาดาล เพื่อวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพและเคมี ไม่น้อยกว่า 1.5
ลิตร (หากวิเคราะห์จากสถาบันอื่นแล้ว ไม่ต้องส่งตัวอย่างน้าบาดาล แต่ต้องส่งผลวิเคราะห์
ตัวอย่างน้านั้น)
1.8 แผนที่สังเขปแสดงสถานที่ตั้งบ่อน้าบาดาล สิ่งปลูกสร้าง และบริเวณที่จะใช้น้า
บาดาล
2. กรณีเป็นบ่อน้าบาดาล ที่ไม่เคยมีใบอนุญาตเจาะน้าบาดาล
2.1 คาขอรับใบอนุญาตใช้น้าบาดาล (แบบ นบ.2)
2.2 สาเนาทะเบียนบ้าน หรือสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ขอ ผู้รับมอบ
อานาจ หรือผู้ให้ความยินยอม
2.3 สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์ และผู้มีอานาจลงชื่อแทนนิติ
บุคคลผู้ขอรับใบอนุญาต (กรณีเป็นนิติบุคคล)
2.4 สาเนาหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน หรือหนังสือที่แสดงว่าผู้ขอรับใบอนุญาตมีสิทธิที่
จะใช้น้าบาดาลในที่ดินนั้นได้
2.5 หนังสือมอบอานาจ ปิดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีไม่ได้ยื่นคาขอด้วยตนเอง
ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล)
2.6 ตัวอย่างน้าบาดาล เพื่อวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพและเคมี ไม่น้อยกว่า 1.5
ลิตร (หากวิเคราะห์จากสถาบันอื่นแล้ว ไม่ต้องส่งตัวอย่างน้าบาดาล แต่ต้องส่งผลวิเคราะห์
ตัวอย่างน้านั้น)
2.7 แผนที่สังเขปแสดงสถานที่ตั้งบ่อน้าบาดาล สิ่งปลูกสร้าง และจานวนผู้ใช้น้า
3. กรณีเป็นบ่อน้าบาดาล ที่ไม่เคยมีใบอนุญาตเจาะน้าบาดาล
3.1 คาขอรับใบอนุญาตใช้น้าบาดาล (แบบ นบ.2)
3.2 สาเนาทะเบียนบ้าน หรือสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ขอ ผู้รับมอบ
อานาจ หรือผู้ให้ความยินยอม
3.3 สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์ และผู้มีอานาจลงชื่อแทนนิติ
บุคคลผู้ขอรับใบอนุญาต (กรณีเป็นนิติบุคคล)
3.4 หนังสือมอบอานาจ ปิดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีไม่ได้ยื่นคาขอด้วยตนเอง
ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล)
3.5 สาเนาใบอนุญาตใช้น้าบาดาลเดิม

การขอรับใบอนุญาตระบายน้าลงบ่อบาดาล
หลักฐานที่ใช้ประกอบการยื่นคาขอ
1. คาขอรับใบอนุญาตระบายน้าลงบ่อน้าบาดาล (แบบ นบ.3)
2. สาเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ขอ ผู้รับมอบอานาจ หรือผู้ให้ความยินยอม
3. สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์ และผู้มีอานาจลงชื่อแทน นิติบุคคลผู้
ขอรับใบอนุญาต (กรณีเป็นนิติบุคคล)
4. หนังสือยินยอมของผู้รับใบอนุญาตเจาะน้าบาดาล ผู้รับใบอนุญาตระบายน้าลงบ่อน้าบ่า
ดาล หรือเจ้าของบ่อน้าบาดาลเดิม
5. สาเนารายงานการเจาะน้าบาดาล (ถ้ามี)
6. หลักฐานการทดลองสูบน้าจากบ่อน้าบาดาล
7. รายละเอียดที่แสดงวิธีที่จะได้น้าหรือของเหลวอื่นที่จะระบายน้าลงบ่อน้าบาดาล
8. ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างน้า หรือของเหลวอื่นที่จะระบายลงบ่อน้าบาดาล
9. แผนผังแสดงรายละเอียดของสถานที่ตั้งบ่อน้าบาดาล และสถานที่กักเก็บน้า หรือของเหลว
อื่นที่จะระบายลงบ่อน้าบาดาล
10. แบบแปลนแสดงวิธีการระบายน้าลงบ่อน้าบาดาล
11. รายละเอียดเครื่องสูบที่จะใช้สูบอัดน้า หรือของเหลวอื่น
12. หนังสือมอบอานาจ (กรณีไม่ได้ยื่นขอด้วยตนเอง ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล)
13. เอกสารอื่นๆ ตามที่พนักงานน้าบาดาลประจาท้องที่กาหนด
การขอต่ออายุใบอนุญาต
หลักฐานที่ใช้ประกอบการยื่นคาขอ
1. คาขอต่ออายุใบอนุญาต (แบบ นบ.7)
2. ใบอนุญาตต้นฉบับ หรือใบแทนแล้วแต่กรณี
3. สาเนาทะเบียนบ้านหรือสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ขอ ผู้รับมอบอานาจ หรือผู้ให้
ความยินยอม
4. สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์ และผู้มีอานาจลงชื่อแทน นิติบุคคลผู้
ขอรับใบอนุญาต (กรณีเป็นนิติบุคคล)
5. หนังสือมอบอานาจ ปิดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีไม่ได้ยื่นคาขอด้วยตนเองทั้งบุคคล
ธรรมดาและนิติบุคคล)

