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จังหวัดอื่น ๆ
ติดต่อที่ : ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมจังหวัดนั น ๆ

ขนำดบ่อน้้ำบำดำล
ขนาด 4 นิ ว เท่ากับ ขนาด 100 มิลลิเมตร
ขนาด 5 นิ ว เท่ากับ ขนาด 125 มิลลิเมตร
ขนาด 6 นิ ว เท่ากับ ขนาด 150 มิลลิเมตร
ขนาด 8 นิ ว เท่ากับ ขนาด 200 มิลลิเมตร 

เขตวิกฤตกำรณ์น้้ำบำดำล
กรุงเทพฯ อยุธยา นครปฐม นนทบุรี 
ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร
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การขออนุญาตเจาะน ้าบาดาลหรือใช้น ้าบาดาล

ผู้ที่ประสงค์เจาะน ้าบาดาลหรือใช้น ้าบาดาล ต้องยื่นค้าขอเจาะน ้าบาดาลหรือ
ใช้น ้าบาดาลต่อพนักงานน ้าบาดาลประจ้าท้องที่

การเจาะบ่อน ้าบาดาล เป็นเรื่องที่จ้าเป็นต้องมีองค์ความรู้ถึงแหล่งกักเก็บความลึก 
และคุณภาพของน ้าบาดาล ที่สามารถน้าขึ นมาใช้ได้ กระบวนการอนุญาต 
นอกจากเป็นขั นตอนตามกฎหมายแล้ว ยังเป็นขั นตอนที่มีการให้ข้อแนะน้าด้าน
การเจาะน ้าบาดาลในแต่ละเขตพื นที่ ซึ่งจะท้าให้การเจาะน ้าบาดาล การก่อสร้าง
บ่อน ้าบาดาล มีประสิทธิภาพ และประหยัดค่าใช้จ่าย 
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การขออนุญาตเจาะน ้าบาดาลหรือใช้น ้าบาดาล

- บัตรประจ ำตัวประชำชน

- ค ำขออนุญำตแบบ นบ.1

- หนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล 
(กรณีผู้ยื่นค ำขอเป็นนิติบุคคล)

- ใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำน
(กรณีผู้ยื่นค ำขอเป็นโรงงำน)

- หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองใน
ท่ีดินหรือหนังสือยินยอมให้ใช้ท่ีดิน

- หนังสือมอบอ ำนำจ (ติดอำกรแสตมป์ 30 บำท) 
(กรณีให้ผู้อื่นด ำเนินกำรแทน)

เอกสารที่ใช้ในการยื่น

กรุงเทพมหานคร  
ส ำนักควบคุมกิจกำรน  ำบำดำล

จังหวัดเชียงใหม่ ขอนแก่น นครราชสีมา
เทศบำลหรือ อบต. ในเขตท้องท่ีนั น

จังหวัดอื่นๆ 
ส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและ

สิ่งแวดล้อมประจ ำจังหวัด

สถานที่ยื่นค้าขอ

1. ค่าค้าขอ 10 บาท

2. ค่าใบอนุญาตเจาะน ้าบาดาล / ใบอนุญาตใช้น ้าบาดาล 
- บ่อน  ำบำดำลขนำดน้อยกว่ำ 4 นิ ว (100 มิลลิเมตร) 100 บำท
- บ่อน  ำบำดำลขนำดตั งแต่ 4 นิ ว (100 มิลลิเมตร) แต่ไม่เกิน 8 นิ ว (200 มิลลิเมตร)   
500 บำท

- บ่อน  ำบำดำลขนำดตั งแต่ 8 นิ ว (200 มิลลิเมตร) ขึ นไป 1,000 บำท

ค่าธรรมเนียม 
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ระยะเวลาพิจารณา
ค้าขออนุญาตเจาะน ้าบาดาลหรือใช้น ้าบาดาล

เขตวิกฤตการณ์น ้าบาดาล
(กรุงเทพฯ อยุธยำ นครปฐม นนทบุรี              
ปทุมธำนี สมุทรปรำกำร สมุทรสำคร)

- ขนำดบ่อน  ำบำดำลไม่เกิน 4 นิ ว

- ใชน้  ำไม่เกินกว่ำวันละ 100 ลูกบำศก์เมตร

นอกเขตวิกฤตการณ์น ้าบาดาล
(จังหวัดอื่น ๆ 70 จังหวัด)

- ขนำดบ่อน  ำบำดำลไม่เกิน 5 นิ ว 

- ใชน้  ำไม่เกินกว่ำวันละ 300 ลูกบำศก์เมตร

บ่อน ้าบาดาลขนาด เล็ก

ระยะเวลาด้าเนินการ 1 วัน

เขตวิกฤตการณ์น ้าบาดาล
(กรุงเทพฯ อยุธยำ นครปฐม นนทบุรี      
ปทุมธำนี สมุทรปรำกำร สมุทรสำคร)

- ขนำดบ่อน  ำบำดำลตั งแต่ 4 นิ วขึ นไป
- ใชน้  ำเกินกว่ำวันละ 100 ลูกบำศก์เมตร

นอกเขตวิกฤตการณ์น ้าบาดาล
(จังหวัดอื่น ๆ 70 จังหวัด)

- ขนำดบ่อน  ำบำดำล 5 นิ ว ขึ นไป 

- ใชน้  ำเกินกว่ำวันละ 300 ลูกบำศก์เมตร ขึ นไป

บ่อน ้าบาดาลขนาด ใหญ่

ระยะเวลาด้าเนินการ 16 วัน
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การรายงานการใช้น ้าบาดาล
ตามแบบ นบ./11

ผู้รับใบอนุญาตใช้น ้าบาดาลมีหน้าที่ต้องส่งรายงานการใช้น ้าบาดาล (นบ./11) 
ให้พนักงานน ้าบาดาลประจ้าท้องที่ทุกเดือนภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป

การรายงานการใช้น ้าบาดาลนั น เป็นประโยชน์อย่างมากนอกจากจะเป็น
การปฏิบัติตามกฎหมายแล้ว ผู้ใช้น ้าบาดาลยังสามารถทราบอัตราการใช้น ้าในแต่ละ
วันหากเกิดกรณีน ้ารั่ว หรือกรณีเครื่องวัดปริมาณน ้าเสีย ก็สามารถด้าเนินการแก้ไข
ได้อย่างทันท่วงที ทั งนี หากละเลยไม่จัดท้ารายงานการใช้น ้าบาดาลหรือไม่ส่ง
รายงานการใช้น ้าบาดาล พนักงานเจ้าหน้าที่จะท้าการประเมินปริมาณการใช้น ้าตาม
ปริมาณน ้าบาดาลสูงสุดที่ก้าหนดไว้ในใบอนุญาต จะท้าให้ผู้ใช้น ้าบาดาลต้องจ่าย
ค่าใช้น ้าบาดาลสูงเกินกว่าที่ใช้จริง
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ผู้รับใบอนุญาตใช้น ้าบาดาลมีหน้าที่ต้องส่งรายงานการใช้น ้าบาดาล (นบ./11) 
ให้พนักงานน ้าบาดาลประจ้าท้องที่ทุกเดือนภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป

หากผู้รับใบอนุญาตไม่ส่งรายงานการใช้น ้าบาดาล พนักงานเจ้าหน้าที่จะท้า
การประเมินปริมาณการใช้น ้าตามปริมาณน ้าบาดาลสูงสุดที่ก้าหนดไว้ใน
ใบอนุญาตใช้น ้าบาดาล

การรายงานการใช้น ้าบาดาล

(นบ./11)
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การช้าระค่าใช้น ้าบาดาล
และค่าอนุรักษ์น ้าบาดาล

ผู้รับใบอนุญาตใช้น ้าบาดาลมีหน้าที่ต้องช้าระค่าใช้น ้าบาดาล และผู้รับใบอนุญาต
ใช้บาดาลในเขตวิกฤตการณ์น ้าบาดาลมีหน้าที่ต้องช้าระค่าอนุรักษ์น ้าบาดาลเพิ่มด้วย

ผู้รับใบอนุญาตใช้น ้าบาดาล เมื่อด้าเนินการจัดส่งรายงานการใช้น ้าบาดาลแล้ว 
เมื่อถึงก้าหนดระยะเวลา พนักงานเจ้าหน้าที่จะจัดส่งใบแจ้งหนี ค่าใช้น ้าบาดาล เพื่อให้
น้าไปด้าเนินการช้าระค่าใช้น ้าบาดาลหรือค่าอนุรักษ์น ้าบาดาล ตามช่องทางการช้าระ
ค่าใช้น ้าบาดาลที่ก้าหนด 

หากไม่สามารถด้าเนินการช้าระตามก้าหนดระยะเวลา ผู้ใช้น ้าบาดาลจะต้อง
ติดต่อช้าระค่าใช้น ้าบาดาลหรือค่าอนุรักษ์น ้าบาดาล ณ ที่ท้าการพนักงานน ้าบาดาล
ประจ้าท้องที่ที่เป็นผู้ออกใบอนุญาต ไม่สามารถด้าเนินการช้าระผ่านช่องทางอื่นได้ 
และยังต้องช้าระเงินเพิ่มตามสัดส่วนของระยะเวลาที่ผิดนัด
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อัตราค่าใช้น ้าบาดาล 
ในเขตท้องท่ีจังหวัดในเขตวิกฤตการณ์น ้าบาดาล ได้แก่ 
กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสมุทรปราการ 
จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดนครปฐม (รวม 7 จังหวัด)

ในเขตท้องท่ีจังหวัดอื่นนอกเขตวิกฤตการณ์น ้าบาดาล

อัตราค่าอนุรักษ์น ้าบาดาล

3.50 บาท

4.50 บาท

โดยต้องช้าระค่าใช้น ้าบาดาลและค่าอนุรักษ์น ้าบาดาลทั งหมดปีละ 4 งวด ดังนี 

งวดที่ 1   ตั งแต่วันท่ี 1 มกราคม      ถึงวันท่ี 31 มีนาคม ต้องช้าระภายในวันท่ี 30 เมษายน
งวดที่ 2   ตั งแต่วันท่ี 1 เมษายน      ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน ต้องช้าระภายในวันท่ี 30 กรกฎาคม
งวดที่ 3 ตั งแต่วันท่ี 1 กรกฎาคม ถึงวันท่ี 30 กันยายน ต้องช้าระภายในวันท่ี 30 ตุลาคม
งวดที่ 4 ตั งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม ต้องช้าระภายในวันท่ี 30 มกราคม

8.50 บาท

การช้าระค่าใช้น ้าบาดาลและค่าอนุรักษ์น ้าบาดาล

ในเขตท้องท่ีจังหวัดในเขตวิกฤตการณ์น ้าบาดาล

ช่องทางการช้าระค่าใช้น ้าบาดาลและค่าอนุรักษ์น ้าบาดาล

ช้าระผ่านธนาคารกรุงไทย 
ผ่านทาง 1. เคาน์เตอร์ธนาคาร

2. ATM 
3. Krungthai Next 
4. KTB Corporate Online

เฉพาะกรณีทีย่ังไม่เกินก้าหนดระยะเวลาที่
ระบุไว้ในใบแจ้งหนี เท่านั น

- เฉพาะกรณีที่เกินก้าหนดระยะเวลาที่    
ระบไุว้ในใบแจ้งหนี  และ
- กรณีที่ช้าระด้วยแคชเชียร์เช็คในวัน  
สุดท้ายหลังเวลา 12.00 น.

ช้าระ ณ ที่ท้าการพนักงานน ้าบาดาล
ประจ้าท้องที่

กรณีช้าระเงินเกินระยะเวลาที่ก้าหนด ธนาคารจะไม่รับช้าระเงิน ท่านต้องติดต่อขอช้าระเงินในอัตราเป็น
จ้านวนเท่าของอัตราค่าใช้น ้าบาดาล ณ ที่ท้าการพนักงานน ้าบาดาลประจ้าท้องท่ีที่เป็นผู้ออกใบอนุญาตนั น
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การดูแลรักษาบ่อน ้าบาดาล

การใช้งานบ่อน ้าบาดาล จ้าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องทราบถึงวิธีการดูแลรักษาบ่อ
น ้าบาดาล การป้องกันการปนเปื้อนรวมถึงการพัฒนาบ่อน ้าบาดาล ซึ่งถือเป็นสิ่งส้าคัญที่จะท้า
ให้บ่อน ้าบาดาล มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ น
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การป้องกันการปนเปื้อน

วิธีการบ้ารุงรักษาบ่อน ้าบาดาล

1) บ่อน ้ำบำดำลต้องอยู่ห่ำงจำกชำยคำไม่น้อยกว่ำ 1 เมตร 
2) บ่อน ้ำบำดำลต้องอยู่ห่ำงจำกส้วมซึม ถังเกรอะ หรือร่องระบำยน ้ำโสโครกไม่น้อยกว่ำ 30 เมตร
3) ตรวจสอบรอยแตกร้ำว หรือรอยรั่วของท่อกรุทุก 1 ปี หรือเมื่อพบควำมผิดปกติของบ่อน ้ำบำดำล

เพ่ือป้องกันส่ิงปนเปื้อนเข้ำสู่บ่อ หำกพบรอยแตกร้ำว หรือรอยร่ัว ต้องรีบด้ำเนินกำรแก้ไข

ท่อกรุร้าวหรือแตก
ท่อกรุบ่อน ้ำบำดำลท่ีร้ำวหรือแตก อำจเป็นช่องให้น ้ำผิวดินและสำรปนเปื้อนเข้ำสู่บ่อน ้ำบำดำล เมื่อบ่อ มี
รอยร้ำวหรือแตก สำรเคมีอื่นๆ สำมำรถเข้ำสู่บ่อน ้ำบำดำลได้ตำมรอยร้ำวของท่อกรุ  เมื่อพบปัญหำดังกล่ำว 
จะต้องท้ำกำรซ่อมแซมหรือเปลี่ยนท่อกรุโดยช่ำงเจำะน ้ำบำดำลท่ีมีใบรับรองจำกกรมทรัพยำกรน ้ำบำดำล

4. การเป่าล้างบ่อด้วยลม
บ่อน ้ำบำดำลเมื่อใช้เป็นเวลำนำนต้องมีกำร

เป่ำล้ำงท้ำควำมสะอำดบ่อน ้ำบำดำล ทุกๆ 5 ปี 
หรือหลังเหตุกำรณ์น ้ำท่วม หรือบ่อน ้ำบำดำล
มีกำรปนปื้อน ผลของกำรเป่ำล้ำงบ่อน ้ำบำดำล 
กรวดบริเวณรอบบ่อน ้ำบำดำลจะเกิดกำรจัดเรียง
ตัวใหม่  และจะขวำงไม่ ให้ทรำยไหลเข้ำบ่อ 
ท้ำให้สำมำรถใช้งำนบ่อน ้ำบำดำลได้ต่อไป

การพัฒนาบ่อน ้าบาดาล
มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นสภำพของบ่อน ้ำบำดำลท่ีมีอำยุกำรใช้งำนมำนำนหรือ
บ่อท่ีมีปัญหำตะกอนดินทรำยเข้ำบ่อ เพ่ือให้เป็นบ่อน ้ำบำดำลท่ีให้น ้ำใสสะอำดและ 
ประสิทธิภำพกำรให้น ้ำดีขึ นดังเดิม

1. วิธีการตักน ้า (Bailing)
กำรตักน ้ ำไม่อำจจะท้ำส้ำ เร็จที เดียว 

ต้องอำศัยวิธีอื่นมำช่วยทีหลัง กำรพัฒนำบ่อ
ด้วยวิธีนี สะดวกรวดเร็ว แต่ต้องมีควำม
ระมัดระวังเป็นพิเศษ เพรำะกระบอกตัก
อำจจะกระแทกท่อกรองซึ่งบอบบำงกว่ำ
ท่อกรุ ท้ำให้ขำดหรือแตกได้

2. วิธีการสูบน ้า (Pumping)
กำรสูบน ้ำด้วยเครื่องสูบ ต้องใส่ท่อดูดของ

เครื่องสูบลงไปถึงประมำณกึ่ งกลำงของท่อ
เซำะร่อง หรือท่อกรอง และเริ่มสูบน ้ำปริมำณ
น้อยๆก่อน จนกว่ำน ้ำจะใส เมื่อน ้ำใสแล้วจึงหยุด
สูบให้ระดับน ้ำคืนตัวขึ นมำอยู่ระดับเดิม แล้วจึง
เร่ิมลงมือสูบใหม่

3. วิธีการกวนน ้า (Surging)
เป็นวิธีกวนตะกอนและทรำยละเอียด

ให้แยกตัวออกจำกทรำยหยำบ แล้วไหลปน
กับน ้ำเข้ำมำในบ่อน ้ำบำดำล เมื่อทรำยเข้ำมำ
มำกๆ แล้วดึงลูกสูบขึ นมำจำกบ่อ ตักน ้ำปน
ทรำยออกด้วยกระบอกตักแล้วจึงเริ่มต้นกวน
น ้ ำ ต่ อ ไ ป  จนกว่ ำ จ ะ ไ ม่ มี ท ร ำ ย เ ข้ ำ บ่ อ
น ้ำบำดำลอีก

วิธีการพัฒนาบ่อน ้าบาดาล
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การแก้ไขใบอนุญาต
ประกอบกิจการน ้าบาดาล

ผู้รับใบอนุญาตที่มีการเปลี่ยนแปลงในกรณีดังนี 
1. ช่ือผู้รับใบอนุญาตที่มิใช่การโอนใบอนุญาต เช่น การเปลี่ยนช่ือตัวหรือ

ชื่ อสกุ ล  การแก้ ไขที่ อยู่ ขอ งสถานที่ ประกอบกิจการน ้ าบาดาลที่ ไ ด้ มี
การเปลี่ยนแปลงตามข้อมูลทะเบียนราษฎร์

2. การขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขใบอนุญาตเจาะน ้าบาดาล เช่น แก้ไขความลึก
ของบ่อน ้าบาดาล  แก้ไขขนาดบ่อน ้าบาดาล 

3. การขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขใบอนุญาตใช้น ้าบาดาล เช่น แก้ไขปริมาณ
การใช้น ้า ประเภทการใช้น ้าบาดาล

ให้ผู้รับใบอนุญาตยื่นค้าขอแก้ไขใบอนุญาต ตามแบบ นบ./21 ต่อพนักงาน
น ้าบาดาลประจ้าท้องที่ในเขตน ้าบาดาลจังหวัดนั น
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การแก้ไขใบอนุญาต 

1. แก้ไขชื่อผู้รับใบอนุญาตฯที่มิใช่การโอนใบอนุญาต
2. แก้ไขข้อมูลที่อยู่สถานที่ประกอบกิจการน ้าบาดาล
3. แก้ไขเงื่อนไขที่ก้าหนดไว้ในใบอนุญาต

การแก้ไขกรณีดังต่อไปนี้

กรุงเทพมหานคร
ส้ำนักควบคุมกิจกำรน ้ำบำดำล

ค้ำขอแก้ไขใบอนุญำต แบบ นบ./21
บัตรประชำชนตัวจริง
ใบอนุญำตต้นฉบับ หรือใบแทนฉบับจริง
หลักฐำนกำรเปล่ียนช่ือของผู้รับใบอนุญำต
รำยงำนกำรใช้น ้ำบำดำล (แบบ นบ./11)
หนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล
(กรณีเป็นนิติบุคคล)
หนังสือมอบอ้ำนำจ ปิด อ ำ ก ร แสตมป์ 
30 บำท (กรณีให้ผู้อื่นด้ำเนินกำรแทน)
หลักฐำนกำรเปลี่ยนท่ีอยู่ตำมใบอนุญำต  
จำกส่วนรำชกำรตำมเขตกำรปกครอง

จังหวัดอื่นๆ 
ส ำนักทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดในเขตน้ ำบำดำลน้ัน

จังหวัดเชียงใหม่ ขอนแก่น และนครราชสีมา
เทศบำล หรือ อบต. 

เอกสารที่ใช้ในการย่ืน สถานที่ย่ืนค าขอ

ค่าธรรมเนียมค าขอ 10 บาท

ระยะเวลาด าเนินการ 1 - 16 วัน
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การขอรับใบแทน
ใบอนุญาตประกอบกิจการน ้าบาดาล

กรณีใบอนุญาตสูญหาย หรือถูกท้าลายในสาระส้าคัญ ให้ผู้รับใบอนุญาตแจ้ง
และยื่นค้าขอรับใบแทนต่อพนักงานน ้าบาดาลประจ้าท้องที่ในเขตน ้าบาดาลจังหวัด
นั น ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้ทราบการสูญหายหรือถูกท้าลายดังกล่าว กรณี
ใบอนุญาตถูกท้าลายในสาระส้าคัญให้แสดงใบอนุญาตที่ถูกท้าลายประกอบด้วย

13



ใบอนุญาตหาย
ท าอย่างไรดี ?

เมื่อเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปน้ี

ถูกท ำลำยในสำระส ำคัญ
เช่น ถูกไฟเผำ ฯลฯ

หรือ

ใบอนุญำตสูญหำย

ให้ผู้ รับใบอนุญำตแจ้งขอรับใบแทน 
ใบอนุญำต ภำยใน 30 วัน นับตั้งแต่
ทรำบถึงกำรสูญหำยหรือถูกท ำลำย ต่อ
พนักงำนน้ ำบำดำลประจ ำท้องท่ี ณ 
ท่ีท ำกำรพนักงำนน้ ำบำดำลประจ ำท้องท่ี

เอกสารส าหรับใช้ย่ืนขอรับใบแทน

ค ำขอรับใบแทนใบอนุญำต แบบ นบ./16

บัตรประจ ำตัวประชำชน

ส ำเนำหนังสือมอบอ ำนำจ
กรณีให้ผู้อื่นด ำเนินกำรแทน
(ติดอำกรแสตมป์ 30 บำท)

กรณีใบอนุญำตถูกท ำลำยในสำระส ำคัญ
ให้แสดงใบอนุญำตทีถู่กท ำลำยด้วย 

ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียน
นิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคุล)

1. กรุงเทพมหานคร 
- ส ำนักควบคุมกิจกำรน้ ำบำดำล 

2. เชียงใหม่ ขอนแก่น และนครราชสีมา 
- เทศบำลหรืออบต. 

3. จังหวัดอื่นๆ 
- ส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดนั้น

ระยะเวลาด าเนินการ 1 วัน 

ที่ท าการพนักงานน้ าบาดาลประจ าท้องที่ ค่าธรรมเนียม

1. ค่าค าขอ 10 บาท

2. ค่าใบแทนใบอนุญาตเจาะน  าบาดาล หรือ
ใบอนุญาตใช้น  าบาดาล 

- บ่อน ้ำบำดำลขนำดน้อยกว่ำ 4 นิ ว 50 บำท
- บ่อน ้ำบำดำลขนำดตั งแต ่4 นิ ว แต่ไม่เกิน 8 นิ ว 250 บำท
- บ่อน ้ำบำดำลขนำดตั งแต ่8 นิ ว ขึ นไป 500 บำท
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การโอน
ใบอนุญาตประกอบกิจการน ้าบาดาล

ผู้ รับใบอนุญาตที่ มี ความประสงค์ขอโอนใบอนุญาตประกอบกิจการ
น ้ า บาดาล  ให้ ยื่ นค้ าขอ โอน ใบอนุญาต  ตามแบบ นบ . /15 ต่ อพนั ก ง าน
น ้าบาดาลประจ้าท้องที่ในเขตน ้าบาดาลจังหวัดนั น ทั งนี  ผู้รับใบอนุญาตที่ขอโอน
ใบอนุญาตจะต้องไม่มีหนี ค่าใช้น ้าบาดาลหรือค่าอนุรักษ์น ้าบาดาลค้างช้าระ
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โอนใบอนุญาต

ส้ำนักควบคุมกิจกำรน ้ำบำดำล
เทศบำล หรือ อบต.

ส้ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดนั น

ที่ท้ำกำรพนักงำนน ้ำบำดำลประจ้ำท้องที่

ค้ำขอโอนใบอนุญำตตำมแบบ นบ./15 ใบอนุญำตต้นฉบับ

บัตรประจ้ำตัวประชำชน

ส้ำเนำหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในท่ีดินหรือหนังสือยินยอมให้ใช้ท่ีดิน

หนังสือมอบอ้ำนำจ (ติดอำกรแสตมป์ 30 บำท)
กรณีให้ผู้อื่นด้ำเนินกำรแทน

ส้ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล           
(กรณีเป็นนิติบุคคล)

ส้ำเนำหลักฐำนกำรโอน
กำรประกอบกิจกำรน ้ำบำดำล

❖ผู้ขอโอนใบอนุญาตต้องไม่มหีนี้ค้างค่าใช้น้้าบาดาลหรือค่าอนุรักษ์น้้าบาดาล

ระยะเวลำด้ำเนินกำร

กรุงเทพมหานคร จังหวัดเชียงใหม่ 
นครราชสีมา ขอนแก่น

จังหวัดอื่นๆ

ค่ำธรรมเนียม
ค่าโอนใบอนุญาตเจาะหรือใช้น้้าบาดาล
- บ่อน ้ำบำดำลที่มีขนำดน้อยกว่ำ 4 นิ ว
- บ่อน ้ำบำดำลที่มีขนำดตั งแต่ 4 นิ ว แต่น้อยกว่ำ 8 นิ ว
- บ่อน ้ำบำดำลขนำดตั งแต่ 8 นิ ว ขึ นไป 

ค่าค้าขอ 

บำท

บำท

บำท

บำท

1 วันท้าการ

เอกสำรที่ใช้ในกำรติดต่อ

ไม่ยากเลย
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การต่ออายุ
ใบอนุญาตประกอบกิจการน ้าบาดาล
ผู้รับใบอนุญาตที่มีความประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการน ้า

บาดาลให้ยื่นค้าขอต่ออายุใบอนุญาต ตามแบบ นบ.2 ต่อพนักงานน ้าบาดาลประจ้า
ท้องที่ในเขตน ้าบาดาลจังหวัดนั น
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ค่าค าขอ 10 บาท
ค่าใบอนุญาตเจาะน  าบาดาล/ใช้น  าบาดาล
- บ่อน ้าบาดาลขนาดน้อยกว่า 4 นิ ว 100 บาท
- บ่อน ้าบาดาลขนาดตั งแต่ 4 นิ ว แต่น้อยกว่า 8 นิ ว 500 บาท
- บ่อน ้าบาดาลขนาดตั งแต่ 8 นิ ว ขึ นไป 1000 บาท

ที่ท ำกำรพนักงำน       
น  ำบำดำลประจ ำท้องที่

กรุงเทพมหานคร

จังหวัดเชียงใหม่ 
ขอนแก่น นครราชสีมา

จังหวัดอื่นๆ

ส านักควบคุมกิจการน  าบาดาล

เทศบาล หรือ อบต.ในท้องท่ีนั้น

ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัด

เอกสำรที่ใช้ในกำรย่ืน

ใบอนุญาตต้นฉบับ/ใบแทนใบอนุญาต

บัตรประจ าตัวประชาชน

ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล)

ส าเนาหนังสือมอบอ านาจ
กรณีให้ผู้อื่นด าเนินการแทน
(ติดอากรแสตมป ์30 บาท)

ค าขอต่ออายุใบอนุญาต แบบ นบ.2

ใบอนุญาตที่ใกล้ถึงก าหนดสิ นอายุ ผู้รับใบอนุญาตฯสามารถยื่นขอต่ออายุ
ใบอนุญาตประกอบกิจการน  าบาดาลต่อพนักงานน  าบาดาลประจ าท้องที่ 
ณ ที่ท าการพนักงานน  าบาดาลประจ าท้องที่นั น

ท ำอย่ำงไร?

ค่าธรรมเนียม
ระยะเวลาด าเนินการ 

1 วันท าการ
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การเลิกใช้น ้าบาดาล
ผู้ใช้น ้าบาดาล เมื่อต้องการเลิกใช้น ้าบาดาล หรือพบว่าบ่อน ้าบาดาลช้ารุด

ไม่สามารถซ่อมให้กลับมาใช้งานได้ ต้องแจ้งการเลิกกิจการเป็นหนังสือให้พนักงาน
น ้าบาดาลประจ้าท้องที่ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่เลิกกิจการและให้ถือว่า
ใบอนุญาตสิ นอายุตั งแต่วันเลิกกิจการ และให้ผู้รับใบอนุญาตที่ได้แจ้งการเลิกกิจการ 
ต้องจัดการรื อ ถอน อุด หรือกลบหลุมบ่อ หรือสิ่งก่อสร้างที่เก่ียวกับกิจการ
น ้าบาดาล ภายในก้าหนด 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากพนักงาน
น ้าบาดาลประจ้าท้องที่
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เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ

การเลิกใช้น ้าบาดาล
ยกเลิกอย่างไร ?

ใบอนุญาตต้นฉบับหรือใบแทนใบอนุญาตแล้วแต่กรณี

ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง ?

บัตรประจ าตัวประชาชน
หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิุคคล (กรณีผู้รับใบอนุญาตเป็นนิตบิุคคล)
หนังสือมอบอ านาจ (ปิดอากรแสตมป์ 30 บาท) กรณีให้ผู้อื่นด าเนินการแทน 

ยื่นที่ไหนได้บ้าง ?

หนังสือแจ้งการเลิกกิจการ

จังหวัดเชียงใหม่ 
จังหวัดขอนแก่น 
จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดอื่น ๆ

กรุงเทพมหานคร

ส านักควบคุมกิจการน  าบาดาล

เทศบาลและอบต.ประจ าท้องที่นั น ๆ

ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัด

ไม่มีค่าธรรมเนียม
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การอุดกลบบ่อน ้าบาดาล
ผู้รับใบอนุญาตที่ได้แจ้งการเลิกกิจการ ต้องจัดการรื อ ถอน อุด หรือกลบ

หลุมบ่อ หรือสิ่งก่อสร้างที่เกี่ยวกับกิจการน ้าบาดาล ภายในก้าหนด 30 วัน นับแต่
วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากพนักงานน ้าบาดาลประจ้าท้องที่
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การอุดกลบบ่อน ้าบาดาล

เมื่อมีการเลิกใช้บ่อน ้าบาดาล ให้ด้าเนินการอุดกลบบ่อน ้าบาดาล 
โดย ช่างเจาะน ้าบาดาลท่ีมีหนังสือรับรองจากกรมทรัพยากรน ้าบาดาล          
เป็นผู้ควบคุมรับผิดชอบในการอุดกลบ และอยู่ภายใต้การก้ากับ ดูแล            
ของพนักงานน ้าบาดาลประจ้าท้องท่ี หรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีผู้ซึ่งพนักงาน       
น ้าบาดาลประจ้าท้องท่ีมอบหมาย

ก่อนการอุดกลบ

1. ดินเหนียว ให้ใช้ดินเหนียวบริสุทธิ์ ปั้นเป็นลูกกลมขนาดเท่าลูกปิงปอง 
ตากให้แห้งแล้วน้าไปใส่ในบ่อน ้าบาดาลท่ีจะท้าการอุดกลบจนเต็มปากบ่อ

2. ปูนซิเมนต์ ให้ใช้ปูนซิเมนต์ 1 ถุง (50 กิโลกรัม) ต่อน ้า 20 - 25 ลิตร 
อัดน ้าปูนซิเมนต์ลงในบ่อน ้าบาดาลด้วยปั้มความดัน 50 ปอนด์ ต่อตารางนิ ว 
จากก้นบ่อน ้าบาดาลจนเต็มปากบ่อน ้าบาดาล

ระหว่างการอุดกลบ

เมื่ออุดกลบบ่อน ้าบาดาลเสร็จแล้ว ต้องจัดท้ารายงานการอุดกลบ       
บ่อน ้าบาดาลตามแบบ นบ./12 ให้พนักงานน ้าบาดาลประจ้าท้องท่ีทราบ 
ภายใน 7 วัน นับแต่วันอุดกลบบ่อน ้าบาดาลแล้วเสร็จ

ภายหลังการอุดกลบ
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เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ - สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ล ำดับ จังหวัด เบอร์โทร 
1 กระบี่ 0 7562 2787 ต่อ 15
2 กาญจนบุรี 0 3452 1037
3 กาฬสินธุ์ 0 4381 1778
4 ก าแพงเพชร 0 5570 5250
5 ขอนแก่น 0 4323 7971
6 จันทบุรี 0 3931 3404
7 ฉะเชิงเทรา 0 3881 7713
8 ชลบุรี 0 3846 7346
9 ชัยนาท 0 5641 6529
10 ชัยภูมิ 0 4481 1466
11 ชุมพร 0 7750 1330
12 เชียงราย 0 5371 3895
13 เชียงใหม่ 0 5311 2725
14 ตรัง 0 7521 5615
15 ตราด 0 3952 0723
16 ตาก 0 5551 7691
17 นครนายก 0 3731 5322
18 นครปฐม 0 3434 0025 ต่อ 26
19 นครพนม 0 4251 1272
20 นครราชสีมา 0 4435 3884 ต่อ 6
21 นครศรีธรรมราช 0 7531 8370
22 นครสวรรค์ 0 5622 8868
23 นนทบุรี 0 2580 0728
24 นราธิวาส 0 7364 2651
25 น่าน 0 5471 6456
26 บึงกาฬ 0 4249 2497 ต่อ 8
27 บุรีรัมย์ 0 4466 6553 4 ต่อ 13
28 ปทุมธานี 0 2581 4649
29 ประจวบคีรีขันธ์ 0 3260 4409
30 ปราจีนบุรี 0 3745 4327
31 ปัตตานี 0 7346 0068
32 พระนครศรีอยุธยา 0 3533 6874
33 พะเยา 0 5488 7114
34 พังงา 0 7648 1081
35 พัทลุง 0 7484 0823 ต่อ 13
36 พิจิตร 0 5661 1295
37 พิษณุโลก 0 5532 2655
38 เพชรบุรี 0 3242 5028
39 เพชรบูรณ์ 0 5672 9786 ต่อ 7
40 แพร่ 0 5453 4453
41 ภูเก็ต 0 7621 1067 ต่อ 15
42 มหาสารคาม 0 4377 7900
43 มุกดาหาร 0 4261 4231
44 แม่ฮ่องสอน 0 5369 5511
45 ยโสธร 0 4571 5657
46 ยะลา 0 7320 3525
47 ร้อยเอ็ด 0 4351 1561 ต่อ 14

ล ำดับ จังหวัด เบอร์โทร 
48 ระนอง 0 7782 4011
49 ระยอง 0 3861 0364
50 ราชบุรี 0 3233 7041
51 ลพบุรี 0 3642 7650
52 ล าปาง 0 5423 0550 ต่อ 25
53 ล าพูน 0 5351 0629
54 เลย 0 4281 1394 ต่อ 42
55 ศรีสะเกษ 0 4561 2667
56 สกลนคร 0 4271 7025
57 สงขลา 0 7431 1579
58 สตูล 0 7471 1039
59 สมุทรปราการ 0 2183 1052
60 สมุทรสงคราม 0 3471 3505
61 สมุทรสาคร 0 3442 5146
62 สระแก้ว 0 3742 5500 ต่อ 14
63 สระบุรี 0 3634 0762
64 สิงห์บุรี 0 3652 4597
65 สุโขทัย 0 5561 5663 ต่อ 12
66 สุพรรณบุรี 0 3553 5426 ต่อ 3
67 สุราษฎร์ธานี 0 7728 7573
68 สุรินทร์ 0 4455 8628
69 หนองคาย 0 4241 3315
70 หนองบัวล าภู 0 4231 6708
71 อ่างทอง 0 3561 5995
72 อ านาจเจริญ 0 4552 3236
73 อุดรธานี 0 4222 4403
74 อุตรดิตถ์ 0 5541 1056
75 อุทัยธานี 0 5651 3159
76 อุบลราชธานี 0 4534 4642

เขตน ้าบาดาล เบอร์โทร
เขต 1 ล ำปำง 0 5428 2356
เขต 2 สุพรรรณบุรี 0 3544 0332
เขต 3 สระบุรี 0 3638 7197
เขต 4 ขอนแก่น 0 4323 6663
เขต 5 นครรำชสีมำ 0 4495 3791
เขต 6 ตรัง 0 7522 4991
เขต 7 ก ำแพงเพชร 0 5585 1128
เขต 8 รำชบุรี 0 3233 4874
เขต 9 ระยอง 0 3867 4603
เขต 10 อุดรธำนี 0 4229 0231
เขต 11 อุบลรำชธำนี 0 4595 5507, 0 4528 1467
เขต 12 สงขลำ 0 7433 0226, 0 7433 0317

ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 76 จังหวัด

ส้านักทรัพยากรน ้าบาดาล 12 เขต

กรุงเทพมหานคร

ส ำนักควบคุมกิจกำรน  ำบำดำล กรมทรัพยำกรน  ำบำดำล โทร 0 2666 7323
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