
งานท่ีให	บริการ การขออนุญาตเจาะบ�อบาดาล            
หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ กองช�าง  เทศบาลตําบลขามทะเลสอ

ขอบเขตการให	บริการ
สถานท่ี / ช�องทางให	บริการ ระยะเวลาเป ดให	บริการ
กองช�าง   เทศบาลตําบลขามทะเลสอ วันจันทร� ถึง ศุกร�

(ยกเว นวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด)
โทรศัพท�: 0 4439-7162 ต�อ 105 ต้ังแต�เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
เว็บไซต� : http:// www.khamtalayso.go.th

หลักเกณฑ# วิธีการ และเง่ือนไขในการย่ืนคําขอ
         ด วยกรมทรัพยากรน้ําบาดาล ได ถ�ายโอนภารกิจเก่ียวกับการกํากับดูแลการประกอบกิจการน้ําบาดาลให แก�
เทศบาลตําบลขามทะเลสอ โดยถ�ายโอนภารกิจการเรียกเก็บค�าใช น้ําบาดาล และการขออนุญาตขุดเจาะน้ําบาดาล
ท่ีมีขนาดเส นผ�าศูนย�กลางตอนบนสุดน อยกว�า 4 นิ้ว ( 100 มิลลิเมตร )  และมอบอํานาจการอนุญาตใช น้ําบาดาลท่ี
อนุญาตใช ไม�เกินวันละ 10 ลูกบาศก�เมตร  โดยถ�ายโอนอย�างเปQนทางการต้ังแต�วันท่ี 1 พฤษภาคม 2554 เปQนต นมา
        หากผู ใดมีความประสงค�จะยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ําบาดาล  รวมท้ังการยื่นคําขอต�ออายุ
ใบอนุญาต คําขอโอนใบอนุญาต คําขอรับใบแทน และคําขอแก ไขใบอนุญาตประกอบกิจการน้ําบาดาลในเขตพ้ืนท่ี
เทศบาลตําบลขามทะเลสอ จะต องไปยื่นคําขอพร อมเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวข องต�อเทศบาลฯ  และอํานาจในการ
พิจารณาออกใบอนุญาตเจาะน้ําบาดาลขนาดบ�อน อยกว�า 4 นิ้ว ( 100 มิลลิเมตร ) และอํานาจในการพิจารณาออก
ใบอนุญาตใช น้ําบาดาลปริมาณน้ําไม�เกินวันละ 10 ลูกบาศก�เมตร จะเปQนอํานาจของเทศบาลฯ 

ข้ันตอนและวิธีการให	บริการ
ข้ันตอน หน�วยงานผู	รับผิดชอบ
1. ยื่นคําขอรับใบอนุญาตเจาะน้ําบาดาล ( ตามแบบ นบ.1 )           กองช�าง   เทศบาลตําบลขามทะเลสอ

2. ตรวจสอบคําขอและเอกสารประกอบการขอรับใบอนุญาต กองช�าง   เทศบาลตําบลขามทะเลสอ
    ขุดเจาะน้ําบาดาล  โดยมีระยะเวลาดําเนินงาน 1 วัน

3. ตรวจสอบแหล�งน้ําจากแผนที่น้ําบาดาล พร อมตรวจสอบ กองช�าง   เทศบาลตําบลขามทะเลสอ
    สถานที่  โดยมีระยะเวลาดําเนินงาน 2 วัน                                      

4. พิจารณาคําขอรับใบอนุญาตเจาะน้ําบาดาล   กองช�าง   เทศบาลตําบลขามทะเลสอ
    ระยะเวลาดําเนินงาน 2 วัน

คู�มือสําหรับประชาชน



5. เจ าพนักงานน้ําบาดาลประจ าท องที่พิจารณาการอนุญาต/ กองช�าง   เทศบาลตําบลขามทะเลสอ
    ไม�อนุญาต  ในการออกใบอนุญาตการเจาะน้ําบาดาล   

    พิจารณาเวลา 5 วัน

ระยะเวลา
ระยะเวลาการพิจารณา  10 วัน

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรือหลักฐานท่ีต	องใช	 
1. สําเนาทะเบียนบ าน หรือสําเนาบัตรประชาชน ของผู ขอ ผู รับมอบอํานาจ จํานวน   1    ชุด
   และหรือผู ให ความยินยอม   
2. สําเนาหลักฐานการมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง เช�น โฉนดท่ีดิน น.ส.3 จํานวน   1    ชุด
   หนังสือยินยอมให ใช ท่ีดิน หนังสือรับรองสิทธิท่ีจะเจาะน้ําบาดาลในท่ีดิน 
   หรือลงชื่อรับรองว�าเปQนผู มีสิทธิในท่ีดินในคําขอรับ ใบอนุญาตเจาะน้ําบาดาล  
3. แผนท่ีสังเขปแสดงเส นทางและสถานท่ีท่ีจะเจาะน้ําบาดาล  จํานวน   1    ชุด
4. สําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน หรือใบอนุญาตขยายโรงงาน จํานวน   1    ชุด
   (กรณีเปQนโรงงานอุตสาหกรรม)  
5. สําเนาหนังสือรับรองช�างเจาะและหนังสือรับรองนักธรณีวิทยา หรือวิศวกร จํานวน   1    ชุด
   (กรณีระบุผู รับเหมาเจาะ)
6. แบบแปลนจัดสรร (กรณีเปQนหมู�บ านจัดสรรหรือท่ีดินจัดสรร) จํานวน   1    ชุด
7. หนังสือมอบอํานาจป[ดอากรแสตมป\ 30 บาท (กรณีกรรมการผู จัดการ จํานวน   1    ชุด
   ไม�ได มายื่นคําขอ ด วยต นเอง) 
8. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล แสดงรายนามผู มีอํานาจลงนาม  จํานวน   1    ชุด

ค�าธรรมเนียม
ธรรมเนียมขนาดบ�อเจาะ 2-3 นิ้ว    ฉบับละ   100 บาท
ธรรมเนียมขนาดบ�อเจาะ 4-6 นิ้ว    ฉบับละ   500 บาท
ธรรมเนียมขนาดบ�อเจาะ 8 นิ้วข้ึนไป ฉบับละ   1,000 บาท

การรับเรื่องร	องเรียน
ถ าการให บริการไม�เปQนไปตามข อตกลงท่ีระบุไว ข างต นสามารถติดต�อเพ่ือร องเรียนได ท่ี
กองช�าง เทศบาลตําบลขามทะเลสอ  โทรศัพท� : ๐-๔๔๓๙-๗๑๖๒  ต�อ ๑๐5  
หรือ  เว็บไซต�  http://www.khamtalayso.go.th



 

 

แบบ นบ.๑ 
เลขรับท่ี .................................................... 
วันท่ี .......................................................... 

(สําหรับเจ�าหน�าท่ีเป�นผู�กรอก) 
คําขอรับใบอนุญาตเจาะน้ําบาดาล 

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

ข�าพเจ�า................................................................อายุ...............ป" สัญชาติ.......................... 
อยู'เลขท่ี..................ตรอก/ซอย...............................................ถนน..........................................หมู'ท่ี.................... 
ตําบล/แขวง..................................อําเภอ/เขต..............................................จังหวัด............................................ 
โทรศัพท0........................................................................................ 
ขอรับใบอนุญาตเจาะน้ําบาดาลในนามของ............................................................................. 
(ในกรณีนิติบุคคลเป�นผู�ขอรับใบอนุญาต) 
อยู'เลขท่ี ........................ตรอก/ซอย.......................................ถนน.........................................หมู'ท่ี..................... 
ตําบล/แขวง......................................อําเภอ/เขต..........................................จังหวัด............................................ 
โทรศัพท0................................... ณ ท่ี ......................................ตรอก/ซอย......................................................... 
ถนน .....................................................หมู'ท่ี ............................ตําบล/แขวง ..................................................... 
อําเภอ/เขต.....................................................................จังหวัด........................................................................... 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
๑) ขออนุญาตเจาะน้ําบาดาล จํานวน..................................บ'อ เพ่ือ 
� ให�ได�น้ําบาดาลสําหรับ................................................................................................. 
� ระบายน้ําลงบ'อน้ําบาดาล 
๒) บริเวณพ้ืนท่ีท่ีจะทําการเจาะน้ําบาดาลมีเนื้อท่ีประมาณ.....................ไร'.....................งาน 
.........................ตารางวา 
� เป�นของข�าพเจ�า 
� เป�นของ.....................................................ซ่ึงอนุญาตให�ข�าพเจ�าเจาะน้ําบาดาล 
๓) ในบริเวณพ้ืนท่ีท่ีจะทําการเจาะน้ําบาดาล 
� มีบ'อน้ําบาดาลอยู'แล�ว จํานวน................................................บ'อ 
� กําลังมีการเจาะน้ําบาดาลอยู' จํานวน.....................................บ'อ 
ตามใบอนุญาตเจาะน้ําบาดาลท่ี........................................................................ 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย�างแบบฟอร�ม 



-๒- 
๔) สภาพบ�อน้ําบาดาลท่ีมีอยู�แล�วในบริเวณพ้ืนท่ีท่ีจะทําการเจาะน้ําบาดาล 
� ยังใช�สูบน้ําอยู� จํานวน................................บ�อ รวมปริมาณน้ําท่ีสูบใช� 
ประมาณวันละ............................................ลูกบาศก+เมตร 
� ยังใช�ระบายน้ําอยู� จํานวน ........................บ�อ รวมปริมาณน้ําหรือของเหลวอ่ืน 
ท่ีระบายลงบ�อน้ําบาดาลวันละ......................................ลูกบาศก+เมตร 
� ไม�ได�ใช� จํานวน ..............................บ�อ เพราะ......................................................... 
..................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
๕) สภาพบ�อน้ําบาดาลท่ีไม�ได�ใช�ในบริเวณพ้ืนท่ีท่ีจะทําการเจาะน้ําบาดาล 
� ป1ดบ�อไว� จํานวน ..................................บ�อ 
� อุด กลบ หรือถมบ�อแล�ว จํานวน ........................................บ�อ 
� ไม�ได� ป1ด อุด กลบ หรือถมบ�อ จํานวน ..................................................บ�อ 
๖) ขนาดและความลึกของบ�อน้ําบาดาลท่ีขออนุญาตเจาะ 
ขนาดบ�อ (หมายถึงเส�นผ�าศูนย+กลางของท�อกรุบ�อตอนบนสุด)..................มิลลิเมตร 
ความลึก.............................เมตร 
๗) ปริมาณน้ําท่ีจะสูบข้ึนมาใช�ประมาณชั่วโมงละ..........................ลูกบาศก+เมตร 
ปริมาณน้ําหรือของเหลวอ่ืนท่ีจะระบายลงบ�อน้ําบาดาลประมาณ 
ชั่วโมงละ..................................ลูกบาศก+เมตร 
๘) เครื่องเจาะท่ีจะใช�แบบ.................................................................................................. 
๙) � ข�าพเจ�าไม�เคยถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตามกฎหมายว�าด�วยน้ําบาดาล 
� ข�าพเจ�าเคยถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตามกฎหมายว�าด�วยน้ําบาดาล 
เพราะ...................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
๑๐) พร�อมกับคําขอนี้ข�าพเจ�าได�ส�งหลักฐานต�าง ๆ มาด�วย คือ 
� สําเนาหนังสือแสดงสิทธิในท่ีดินหรือหนังสือท่ีแสดงว�าผู�ขอรับใบอนุญาต 
มีสิทธิท่ีจะเจาะน้ําบาดาลในท่ีดินท่ีจะเจาะนั้นได� 
� สําเนาทะเบียนบ�าน 
� สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค+ และผู�มีอํานาจลงชื่อ 
แทนนิติบุคคลผู�ขอรับใบอนุญาต (ถ�าเปCนนิติบุคคล) 
� แผนท่ีสังเขป แสดงสถานท่ีและตําแหน�งท่ีจะเจาะน้ําบาดาล 
และสิ่งปลูกสร�างท่ีอยู�ในบริเวณเดียวกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๓- 
� เอกสารอ่ืน................................................................................................................ 
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 
(ลายมือชื่อ)....................................................ผู�ยื่นคําขอ 
หมายเหตุ :- ให�ทําเครื่องหมาย X ใน � ท่ีต�องการ 
 
บันทึกของเจ�าหน�าที่ 
ได�ลงทะเบียนเปCนคําขอท่ี...................................ลงวันท่ี.......................เดือน..............................พ.ศ. ................. 
 
 

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

                                    นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลขามทะเลสอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


