
คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรขอรับใบอนุญำตเจำะน  ำบำดำลหรือใช้น  ำบำดำล กรณีเสนอ

คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำ  
หนว่ยงำนที่ใหบ้ริกำร : องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโนนยอ อ ำเภอชุมพวง จังหวัดนครรำชสีมำ  

 

หลักเกณฑ ์วธิกีำร เงือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนญุำต 

1. หลักเกณฑ ์

1) ผู้ใดที่มีควำมประสงค์จะเจำะน  ำบำดำลหรือใช้น  ำบำดำลต้องได้รับใบอนุญำตเจำะน  ำบำดำลหรือ

ใบอนุญำตใช้น  ำบำดำลจำกอธิบดีกรมทรัพยำกรน  ำบำดำลหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมำย ดังนั น กำรเจำะน  ำบำดำลหรือ

ใช้น  ำบำดำลเพื่ออุปโภคหรือบริโภค หรือเพ่ือธุรกิจ หรือเพ่ือเกษตรกรรม ต้องยื่นค ำขอรับใบอนุญำตเจำะน  ำบำดำล

หรือใช้น  ำบำดำลต่อพนักงำนน  ำบำดำลประจ ำท้องที่ในเขตน  ำบำดำลจังหวัดนั นๆ ยกเว้น จังหวัดที่ถ่ำยโอนภำรกิจ

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดนครรำชสีมำ ) ให้ผู้ขอรับ

ใบอนุญำตยื่นค ำขอต่อพนักงำนน  ำบำดำลประจ ำท้องที่  ในพื นที่ที่จะเจำะน  ำบำดำลหรือใช้น  ำบำดำล 

(นำยกเทศมนตรี หรือนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล) ทั งนี  ในเขตวิกฤตกำรณ์น  ำบำดำลที่สำมำรถเชื่อมต่อระบบ

ประปำของกำรประปำนครหลวงหรือกำรประปำส่วนภูมิภำคได้ จะไม่อนุญำตให้เจำะน  ำบำดำลและไม่อนุญำตให้ใช้

น  ำบำดำล ยกเว้นกำรใช้น  ำบำดำลเพ่ือเป็นวัตถุดิบและในกระบวนกำรผลิตของโรงงำนอุตสำหกรรมที่ได้รับ

ผลกระทบจำกกำรใช้น  ำประปำ ผ่อนผันให้ใช้น  ำบำดำลได้โดยอนุญำตให้ใช้น  ำบำดำลร่วมกับน  ำประปำตำมสัดส่วน

กำรใช้น  ำของประเภทอุตสำหกรรมที่ได้รับผลกระทบ และนอกเขตวิกฤตกำรณ์น  ำบำดำลที่สำมำรถเชื่อมต่อระบบ

ประปำของกำรประปำส่วนภูมิภำคได้ อนุญำตให้เจำะน  ำบำดำล และอนุญำตให้ใช้น  ำบำดำลร่วมกับน  ำผิวดิน ตำม

ควำมจ ำเป็นและเหมำะสม 

2) ในกรณีที่เอกสำรหรือหลักฐำนไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้พนักงำนน  ำบำดำลประจ ำท้องที่แจ้งให้ผู้ขอรับ

ใบอนุญำตแก้ไขเพ่ิมเติม หรือยื่นเอกสำรหรือหลักฐำนเพ่ิมเติมให้ถูกต้องครบถ้วน หำกผู้ขอรับใบอนุญำตไม่

ด ำเนินกำรตำมที่ได้รับแจ้งภำยใน 15 วัน ให้ถือว่ำผู้ขอรับใบอนุญำตทิ งค ำขอและให้พนักงำนน  ำบำดำลประจ ำ

ท้องที่สั่งจ ำหน่ำยเรื่องออกจำกสำรบบ 

2. เงือ่นไข 

1) ในเขตวิกฤตกำรณ์น  ำบำดำล 

- ค ำขอรับใบอนุญำตเจำะน  ำบำดำลหรือใช้น  ำบำดำล ที่ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงตั งแต่ 100 มิลลิเมตรขึ นไป 

หรือใช้น  ำบำดำลเกินกว่ำวันละ 100 ลูกบำศก์เมตรขึ นไป ให้พนักงำนน  ำบำดำลประจ ำท้องที่เสนอควำมเห็น พร้อม

ทั งค ำขอ เอกสำรหรือหลักฐำนให้คณะอนุกรรมกำรในส่วนกลำงพิจำรณำให้ควำมเห็นก่อนเสนอให้ผู้ออกใบอนุญำต

พิจำรณำ 



2) นอกเขตวิกฤตกำรณ์น  ำบำดำล 

2.1) จังหวัดที่ถ่ำยโอนภำรกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดขอนแก่น และ

จังหวัดนครรำชสีมำ) 

2.1.1) ค ำขอรับใบอนุญำตเจำะน  ำบำดำลหรือใช้น  ำบำดำล ที่ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงตั งแต่ 125 

มิลลิเมตร ถึงขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงน้อยกว่ำ 200 มิลลิเมตร หรือใช้น  ำบำดำลเกินกว่ำวันละ 300 ลูกบำศก์เมตร 

แต่ไม่เกินวันละ 800 ลูกบำศก์เมตร ให้พนักงำนน  ำบำดำลประจ ำท้องที่เสนอควำมเห็น พร้อมทั งค ำขอ เอกสำรหรือ

หลักฐำนให้คณะอนุกรรมกำรเขตพิจำรณำให้ควำมเห็นก่อนเสนอให้ผู้ออกใบอนุญำตพิจำรณำ 

2.1.2) ค ำขอรับใบอนุญำตเจำะน  ำบำดำลหรือใช้น  ำบำดำล ที่ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงตั งแต่ 200 

มิลลิเมตรขึ นไป หรือใช้น  ำบำดำลเกินกว่ำวันละ 800 ลูกบำศก์เมตรขึ นไป ให้พนักงำนน  ำบำดำลประจ ำท้องที่เสนอ

ควำมเห็น พร้อมทั งค ำขอ เอกสำรหรือหลักฐำนให้คณะอนุกรรมกำรในส่วนกลำงพิจำรณำให้ควำมเห็นก่อนเสนอให้

ผู้ออกใบอนุญำตพิจำรณำ 

2.2) จังหวัดที่ไม่ได้ถ่ำยโอนภำรกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.2.1) ค ำขอรับใบอนุญำตเจำะน  ำบำดำลหรือใช้น  ำบำดำล ที่ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงตั งแต่ 125 

มิลลิเมตร ถึงขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงน้อยกว่ำ 200 มิลลิเมตร หรือใช้น  ำบำดำลเกินกว่ำวันละ 300 ลูกบำศก์เมตร 

แต่ไม่เกินวันละ 800 ลูกบำศก์เมตร ให้พนักงำนน  ำบำดำลประจ ำท้องที่เสนอควำมเห็น พร้อมทั งค ำขอ เอกสำรหรือ

หลักฐำนให้คณะอนุกรรมกำรเขตพิจำรณำให้ควำมเห็นก่อนเสนอให้ผู้ออกใบอนุญำตพิจำรณำ 

2.2.2) ค ำขอรับใบอนุญำตเจำะน  ำบำดำลหรือใช้น  ำบำดำล ที่ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงตั งแต่ 200 

มิลลิเมตรขึ นไป หรือใช้น  ำบำดำลเกินกว่ำวันละ 800 ลูกบำศก์เมตรขึ นไป ให้พนักงำนน  ำบำดำลประจ ำท้องที่เสนอ

ควำมเห็น พร้อมทั งค ำขอ เอกสำรหรือหลักฐำนให้คณะอนุกรรมกำรในส่วนกลำงพิจำรณำให้ควำมเห็นก่อนเสนอให้

ผู้ออกใบอนุญำตพิจำรณำ 

3) ขั นตอนกำรด ำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตั งแต่พนักงำนน  ำบำดำลประจ ำท้องที่ตรวจสอบ

เอกสำรหรือหลักฐำนถูกต้องครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในคู่มือส ำหรับประชำชนเรียบร้อยแล้ว ทั งนี  กำรด ำเนินกำรตำม

ระยะเวลำของคู่มือ สำมำรถพิจำรณำด ำเนินกำรได้ตำมควำมเหมำะสมในแต่ละขั นตอน โดยกำรด ำเนินกำรต้องไม่

เกินกว่ำระยะเวลำรวมของคู่มือ 

 

ช่องทำงกำรให้บรกิำร 

 สถำนที่ใหบ้รกิำร 
 กองช่ำง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโนนยอ อ ำเภอชุมพวง 
จังหวัดนครรำชสีมำ / ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน 

ระยะเวลำเปิดใหบ้ริกำร เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น.  



ขั นตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 17 วันท ำกำร 

ล ำดับ ขั นตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่ับผดิชอบ 
1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ผู้ขอรับใบอนุญำตยื่นค ำขอรับใบอนุญำตเจำะน  ำบำดำลหรือ
ใช้น  ำบำดำล ตำมแบบ นบ.1 ต่อพนักงำนน  ำบำดำลประจ ำ
ท้องที่ พร้อมด้วยเอกสำรหรือหลักฐำนตำมที่ระบุไว้ในแบบค ำ
ขอ เมื่อพนักงำนน  ำบำดำลประจ ำท้องที่ได้รับค ำขอแล้ว ให้
ออกใบรับค ำขอ และต้องด ำเนินกำรตรวจสอบค ำขอและ
เอกสำรหรือหลักฐำนประกอบค ำขอให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อม
รับช ำระค่ำธรรมเนียมค ำขอตำมอัตรำที่ก ำหนด 

1 ชั่วโมง กองช่ำง  

2) กำรพจิำรณำ 
กำรตรวจสอบข้อมูล พนักงำนน  ำบำดำลประจ ำท้องที่ หรือ
เจ้ำหน้ำที่ท่ีได้รับมอบหมำยจำกพนักงำนน  ำบำดำลประจ ำ
ท้องที่ ตรวจสอบข้อมูล ตำมค ำขอรับใบอนุญำตเพ่ือรวบรวม
ข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำในกำรออกใบอนุญำตเจำะน  ำ
บำดำลหรือใบอนุญำตใช้น  ำบำดำล เกี่ยวกับสภำพแหล่งน  ำผิว
ดินหรือแหล่งน  ำดิบที่มีอยู่ สภำพสถำนที่หรือสถำนที่ตั ง สภำพ
บ่อน  ำบำดำล ปริมำณน  ำบำดำล คุณภำพน  ำบำดำล และ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภำพ จำกฐำนข้อมูลระบบ
สำรสนเทศภูมิศำสตร์ อุทกธรณีวิทยำ กำรบริหำรจัดกำรน  ำ
บำดำล และกำรเชื่อมโยงข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำนรัฐ 

1 ชั่วโมง กองช่ำง 

3) กำรพจิำรณำ 
กำรตรวจสอบสถำนที่ตำมค ำขอรับใบอนุญำต กรณีท่ีบ่อน  ำ
บำดำลมีขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงตั งแต่ 200 มม.ขึ นไป หรือใน
กรณีท่ีเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบข้อมูลแล้วพิจำรณำเห็นว่ำ เป็น
พื นที่ที่อำจส่งผลกระทบต่อศักยภำพน  ำบำดำล สิ่งแวดล้อม 
และสุขภำพ หรือข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำในกำรออก
ใบอนุญำตเจำะน  ำบำดำลหรือใบอนุญำตใช้น  ำบำดำลจำก
ฐำนข้อมูลไม่เพียงพอ ให้พนักงำนน  ำบำดำลประจ ำท้องที่ 
หรือเจ้ำหน้ำที่ท่ีได้รับมอบหมำยจำกพนักงำนน  ำบำดำล

1 วันท ำกำร กองช่ำง 



ล ำดับ ขั นตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่ับผดิชอบ 
ประจ ำท้องที่ด ำเนินกำรตรวจสอบสถำนที่เพ่ือรวบรวมข้อมูล
ประกอบกำรพิจำรณำในกำรออกใบอนุญำต 
(หมำยเหตุ: (ค ำขอรับใบอนุญำตเจำะน  ำบำดำลหรือใช้น  ำ
บำดำล ที่มีขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงน้อยกว่ำ 200 มม. ที่
พิจำรณำเห็นว่ำ ไม่เป็นพื นที่ที่อำจส่งผลกระทบต่อศักยภำพ
น  ำบำดำล สิ่งแวดล้อมและสุขภำพ และข้อมูลเพียงพอส ำหรับ
กำรพิจำรณำออกใบอนุญำต ไม่ต้องด ำเนินกำรตรวจสอบ
สถำนที่))  

4) กำรพจิำรณำ 
ให้พนักงำนน  ำบำดำลประจ ำท้องที่ด ำเนินกำรตำมเงื่อนไขใน 
ข้อ 2 แล้ว ให้พนักงำนน  ำบำดำลประจ ำท้องที่ เสนอควำมเห็น 
พร้อมทั งค ำขอ เอกสำรหรือหลักฐำน ให้คณะอนุกรรมกำรเขต
หรือคณะอนุกรรมกำรในส่วนกลำงพิจำรณำให้ควำมเห็นก่อน
เสนอให้ผู้ออกใบอนุญำตพิจำรณำ 

15 วันท ำกำร กองช่ำง 

5) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีติ 
ผู้ออกใบอนุญำตจะต้องพิจำรณำออกใบอนุญำตหรือไม่ออก
ใบอนุญำตตำมมติคณะอนุกรรมกำรเขต หรือ
คณะอนุกรรมกำรในส่วนกลำง และแจ้งผลกำรพิจำรณำเป็น
หนังสือให้ผู้ขอรับใบอนุญำตทรำบ ดังนี  
1)  กรณีพิจำรณำออกใบอนุญำต ให้แจ้งผู้รับใบอนุญำตช ำระ
ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตและรับใบอนุญำตเจำะน  ำบำดำลและ
ใบอนุญำตใช้น  ำบำดำลในครำวเดียวกัน 
2)  กรณีพิจำรณำไม่ออกใบอนุญำต ให้แจ้งเหตุผลพร้อมทั ง
สิทธิอุทธรณ์ โดยให้อุทธรณ์เป็นหนังสือต่อรัฐมนตรีภำยใน
สำมสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ พร้อมกับหนังสือแจ้งผล
กำรพิจำรณำให้ผู้ขอรับใบอนุญำตทรำบ  

1 วันท ำกำร กองช่ำง 

 

 

 

 



รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 

ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถ้ำมี) หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 
1) 

 
บตัรประจ ำตวัประชำชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 

- 

2) 
 

หนังสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(กรณีผู้ขอรับใบอนุญำตเป็นนิติบุคคล (ลงลำยมือชื่อรับรอง
ส ำเนำถูกต้อง)) 

- 

3) 
 

หนังสอืมอบอ ำนำจ (ปดิอำกรแสตมป ์30 บำท) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(กรณีผู้ขอรับใบอนุญำตไม่สำมำรถมำยื่นค ำขอด้วยตนเอง
ได้ พร้อมแนบส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้มอบอ ำนำจ (ลง
ลำยมือชื่อรับรองส ำเนำถูกต้อง)) 

- 

4) 
 

หนังสอืแสดงกรรมสิทธิ ์หรอืสทิธิครอบครองในที่ดนิ หรือหนังสอื
ยนิยอมใหใ้ช้ทีด่นิ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(ลงลำยมือชื่อรับรองส ำเนำถูกต้อง) 

- 

5) 
 

ใบอนุญำตประกอบกจิกำรโรงงำน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(ลงลำยมือชื่อรับรองส ำเนำถูกต้อง) 

- 

 

 

 

 

 

 



ค่ำธรรมเนยีม 

ล ำดับ รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม ค่ำธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 
1) ค ำขอรับใบอนุญำตเจำะน  ำบำดำลหรือใช้น  ำบำดำล  ค่ำธรรมเนยีม 10 บำท 
2) ใบอนุญำตเจำะน  ำบำดำล บ่อน  ำบำดำลที่มีขนำดเสน้ผำ่ศนูยก์ลำงนอ้ย

กว่ำ 100 มิลลิเมตร 
 ค่ำธรรมเนยีม 100 บำท 
  

3) ใบอนุญำตเจำะน  ำบำดำล บ่อน  ำบำดำลที่มีขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง
ตั งแต่ 100 มิลลิเมตร แต่น้อยกว่ำ 200 มิลลิเมตร 

 ค่ำธรรมเนยีม 500 บำท 
 

4) ใบอนุญำตเจำะน  ำบำดำล บ่อน  ำบำดำลที่มีขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง
ตั งแต่ 200 มิลลิเมตรขึ นไป 

 ค่ำธรรมเนยีม 1,000 บำท 
 

5) ใบอนุญำตใช้น  ำบำดำล บ่อน  ำบำดำลที่มีขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงน้อย
กว่ำ 100 มิลลิเมตร 

 ค่ำธรรมเนยีม 100 บำท 
 

6) ใบอนุญำตใช้น  ำบำดำล บ่อน  ำบำดำลที่มีขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงตั งแต่ 
100 มิลลิเมตร แต่น้อยกว่ำ 200 มิลลิเมตร 

 ค่ำธรรมเนยีม 500 บำท 
 

7) ใบอนุญำตใช้น  ำบำดำล บ่อน  ำบำดำลที่มีขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงตั งแต่ 
200 มิลลิเมตรขึ นไป 

 ค่ำธรรมเนยีม 1,000 บำท 
  

 

ช่องทำงกำรร้องเรยีน แนะน ำบริกำร 

ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรยีน / แนะน ำบรกิำร 
1)  ที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโนนยอ  

104 หมู่ 4 ต ำบลโนนยอ อ ำเภอชุมพวง จังหวัดนครรำชสีมำ  
หมำยเลขโทรศัพท์ 044 - 487975  
www.nonyor.go.th 
www.facebook.com/ อบต.โนนยอ อ ำเภอชุมพวง 
Email : admin@nonyor.go.th 

 

แบบฟอร์ม ตวัอยำ่งและคูม่ือกำรกรอก 

ล ำดับ ชื่อแบบฟอรม์ 
1) ค ำขอรับใบอนุญำตเจำะน  ำบำดำลหรือใช้น  ำบำดำล (แบบ นบ.1) 

 

 


