
 

 (ช่ือนิติบุคคลผู้ขอรับใบอนุญาต) 

 (ช่ือบุคคลธรรมดาผู้ขอรับใบอนุญาต) 

แบบ นบ.1 
 
 

ค าขอรับใบอนุญาตเจาะน  าบาดาล 
 

เขียนที่…………………………………….. 
วันที่…………..เดือน……………………….พ.ศ…………… 

บุคคลธรรมดา 
 ข้าพเจ้า………………………………………….………….อายุ………………..ปี สัญชาติ…..……….…………. 
อยู่เลขท่ี…………..….…ตรอก/ซอย…………………..…….…..ถนน………………..……..…….………….หมู่ที…่……...……….. 
ต าบล/แขวง……..…………….………….…อ าเภอ/เขต…………………..…….…………จังหวัด……………..……………….…... 
รหัสไปรษณีย.์............... โทรศัพท์…………………… โทรศัพท์เคลื่อนที่.......................... โทรสาร..........................  
ขอรับใบอนุญาตเจาะน้ าบาดาลในนามของ........................................................................................................  
 

นิติบุคคล 
 

 ข้าพเจ้า………………………………………….………….อายุ………………..ปี สัญชาติ…..……….…………. 
อยู่เลขท่ี…………..….…ตรอก/ซอย…………………..…….…..ถนน………………..……..…….………….หมู่ที…่……...……….. 
ต าบล/แขวง……..…………….………….…อ าเภอ/เขต…………………..…….…………จังหวัด……………..……………….…... 
รหัสไปรษณีย์................ โทรศัพท์…......................... โทรศัพท์เคลื่อนที่......................... โทรสาร....................... 
ขอรับใบอนุญาตเจาะน้ าบาดาลในนามของ........................................................................................................  
 
มีสถานที่ตั้งนิติบุคคลอยู่เลขท่ี…………………ตรอก/ซอย………….………..…..……........ถนน.................................... 
หมู่ที่………….ต าบล/แขวง……..........................อ าเภอ/เขต……………………….....จังหวัด…………………………………
รหัสไปรษณีย์................ โทรศัพท์…….................... โทรศัพท์เคลื่อนที่……………………... โทรสาร........................ 

สถานทีข่อเจาะน  าบาดาล 
 ต้ังอยู่โฉนดที่ดินเลขที่/หนังสือรับรองการท าประโยชน์เลขที่/บ้านเลขท่ี…..............................
ตรอก/ซอย................................................... ถนน.................................................. (หลักกิโลเมตรที่................) 
หมู่ที่…….. ต าบล/แขวง……………………………... อ าเภอ/เขต……………………………..... จังหวัด………………………... 
รหัสไปรษณีย์.................. โทรศัพท์………………….... โทรศัพท์เคลื่อนที่…………………… โทรสาร.......................... 
อยู่ในเขตเทศบาล.......................................................... อยู่ในเขต อบต. .......................................................... 
อยู่ในนิคมอุตสาหกรรม......................................................................................................... .............................. 

  โดยมีรายละเอียดประกอบการขออนุญาต ดังนี้ (ให้ท าเครื่องหมาย  ใน  หรือ ) 

 ๑. วัตถุประสงค์การใช้น้ า   
  1.1 ขออนุญาตเจาะน้ าบาดาล เพ่ือให้ได้น้ าบาดาลส าหรับ 

 อุปโภคหรือบริโภค    อุปโภค   ธุรกิจ  
   เกษตรกรรม ( เพ่ือการเพาะปลูก  เพ่ือการเลี้ยงสัตว์) 
   อ่ืนๆ……………………………………………………. 
 
 
 

เลขรับที…่……………………….………………… 
รับวันท่ี……………………….......................... 
ผู้รับค าขอ................................................ 

      (ส าหรับเจา้หน้าท่ีเป็นผู้กรอก) 
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 1.2 เหตุที่ต้องการเจาะน้ าบาดาลเพราะ 
   ไม่มีแหล่งน้ าอ่ืนใด 
   มีแหล่งน้ าอยูแ่ล้ว คือ  
    น้ าบาดาล แต ่ มีน้ าไม่เพียงพอ    บ่อเก่าช ารุดใช้การไม่ได้ 
     น้ าประปา แต่ต้องการใช้น้ าเพ่ิมขึ้นอีกวันละ..................... ลบ.ม. เนื่องจาก 
       ประปานครหลวง    ประปาส่วนภูมิภาค    ประปาเทศบาล   
             ประปา อบต.          อ่ืนๆ......................................... มีน้ าไม่เพียงพอ 
                และได้ติดตั้งมาตรวัดน้ าขนาด............. มม. ไว้จ านวน.................เครื่อง   
                                              ใช้น้ าประปาเดือนละ................... ลบ.ม. (เฉลี่ยวนัละ............... ลบ.ม.)  
             เสียค่าน้ าประปาเดือนละ............................................................. บาท 
    เหตุผลอื่นๆ คือ.................................................................... ............................ 

  1.3 บ่อน้ าบาดาลที่จะเจาะนี้จะใช้น้ าในสถานที่ที่เป็น 
    บ้านพักอาศัย จ านวน................................. หลัง / .................................... คน 

     หมู่บ้านจัดสรร/ที่ดินจัดสรร/บ้านแถว/อาคารพาณิชย์ จ านวน............หลัง/หน่วย  
                           มีชื่อเรยีกท่ัวๆไปว่า.......................................................................................... 

    แฟลต/อพาร์ทเมนต์/อาคารชุด/หอพัก จ านวน .............. หน่วย ……..... ห้อง 
         มีชื่อเรียกท่ัวๆไปว่า.......................................................................................... 
    ศูนย์การค้า/โรงแรม/สถานอาบ อบ นวด จ านวน............................ แห่ง/ห้อง 
         มีชื่อเรียกท่ัวๆไปว่า........................................................................................... 
    สวนสนุก/สวนสาธารณะ/สถานที่ท่องเที่ยว/โรงภาพยนตร์  
         มีชื่อเรียกท่ัวๆไปว่า........................................................................................... 
    สนามกอล์ฟ............... ไร่ ........... หลุม มีชื่อเรียกทั่วๆไปว่า.............................. 
    โรงงานอุตสาหกรรม ผลิตหรือจ าหน่าย......................... ยี่ห้อ .......................... 
         พ้ืนทีโ่รงงาน.......................... ไร่ ....................... งาน ............ ........... ตารางวา 
         ก าลังการผลิตวันละ................................................. มีคนงาน................ ......คน 
         ซึ่งใช้น้ าบาดาลในกระบวนการผลิตทั้งสิ้นประมาณร้อยละ........ของปริมาณน้ า 
         ที่ใช้ทั้งหมด โดยมีรายละเอียดในการใช้น้ าบาดาล ดังนี้ 
    ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต............................................................ ลบ.ม./วัน
    ใช้ในกระบวนการผลิต .................................  ลบ.ม./วนั โดยแบ่งออกเป็น 
     เครื่องจักร..................................................... ลบ.ม./วัน   
     ล้างวัตถุดิบ.................................................... ลบ.ม./วัน 
     Boiler……………………………………..……..…….. ลบ.ม./วัน 
     Cooling Tower…………………………….………. ลบ.ม./วัน 
     Air chiller…………………………………….…….... ลบ.ม./วัน  
    ใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค.................................... ลบ.ม./วัน ได้แก่ 
     คนงาน........................................................... ลบ.ม./วัน  
       บ้านพักคนงาน/หอพักคนงาน........................ ลบ.ม./วัน 
      ท าความสะอาดโรงงาน.................................. ลบ.ม./วัน 
    อ่ืนๆ.................................................................... ลบ.ม./วัน 
   รวมใช้น้ าบาดาล....................................................... ลบ.ม./วัน 
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    สวน/ไร่/นา/ฟาร์ม โดยปลูกหรือเลี้ยง............................................................... 
       พ้ืนที่............... ไร่ ................ งาน ............... ตารางวา /จ านวน................. ตัว 
    อ่ืนๆ คือ....................................... จ านวนผู้ใช้น้ าประมาณ..........................คน 

    1.4 สถานทีท่ี่จะท าการเจาะน้ าบาดาลมีเนื้อที่............. ไร่ ............ งาน ........... ตารางวา 
    เป็นของข้าพเจ้า 
    เป็นของ.....................................................ซึ่งยินยอมให้ข้าพเจ้าเจาะน้ าบาดาล 

 2. ในการเจาะน้ าบาดาลนี้ ผู้รับใบอนุญาตเจาะน้ าบาดาล  
   ด าเนินการเจาะน้ าบาดาลด้วยตนเอง 
   ให้ส่วนราชการ คือ................................................................ เป็นผู้เจาะน้ าบาดาลให้ 
   ว่าจ้างบริษัท/ห้าง/ร้าน/บุคคลธรรมดา ชื่อ................................................................ 
   อยู่ที่........................................................................................... ................................ 
   โทรศัพท์.................................โทรศัพท์เคลื่อนที่................................. เป็นผู้เจาะให้ 
   โดยมีช่างเจาะน้ าบาดาล ชื่อ...................................................................................... 
   ได้รับหนังสือรับรองการจดทะเบียนช่างเจาะน้ าบาดาลเลขที่....................................  
   ได้รับหนังสือรับรองช่างเจาะน้ าบาดาลเลขที่............................................................ 
   เป็นผู้ควบคุมการเจาะน้ าบาดาล 
   ว่าจ้างเจาะน้ าบาดาลโดยตกลงราคากันด้วยวาจา 
   ท าสัญญาว่าจ้างเจาะน้ าบาดาลเป็นลายลักษณ์อักษร  
   โดยผู้รับจ้างเสนอราคาค่าแรง................................บาท ค่าวัสดุ...........................บาท 

   ค่าเครื่องสูบน้ า.......................................บาท รวม............................................บาท     
   (ไม่รวมค่าเครื่องปรับปรุงคุณภาพน้ าและถังเก็บน้ า) 

 3. ลักษณะของบ่อน้ าบาดาล  
  3.1 ขนาดและความลึกของบ่อน้ าบาดาล ปริมาณน้ าที่จะสูบขึ้นมาใช้ และเครื่องเจาะท่ี     
                                   จะใช้เจาะน้ าบาดาล มีดังนี้  

 ขนาดบ่อ ................ มิลลิเมตร ความลึก..........................เมตร 
 ปริมาณน้ าที่จะสูบขึ้นมาใช้ประมาณวันละ........... ลบ.ม. ชั่วโมงละ.......... ลบ.ม. 
 ชนิดของเครื่องเจาะที่จะใช้เจาะน้ าบาดาล 

    แบบหัวตอก (Drived point)   แบบใช้น้ าพ่น (Jet Drilling Rig) 
    แบบหมุนตรง (Direct Rotary Rig)   แบบกระแทก (Percussion Rig)   
    แบบหมุนดูดกลับ (Reverse Rotary Rig) 
      แบบใช้น้ าและลม (Direct Rotary and Down the Hole Hammer) 
    อ่ืนๆ....................................................................................  

  3.2 ในการเจาะน้ าบาดาลนี้ จะใช้ท่อกรุบ่อที่ท าด้วยวัสดุที่เป็น 
    เหล็กเหนียวผิวเคลือบด า 
    เหล็กชุบสังกะสีชนิด Medium/Heavy 
    PVC แข็ง ชั้นคุณภาพ......................................... 
    Stainless Steel  
    วัสดุชนิดอื่น คือ.................................................. 
  เหตุผลความจ าเป็นที่เลือกใช้ท่อกรุบ่อชนิดดังกล่าว........................................................ 
................................................................................................................................................................... ......... 
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 4. ในสถานที่ที่จะท าการเจาะน้ าบาดาลมีบ่อน้ าบาดาลอยู่แล้ว จ านวน............................ บ่อ  
(กรุณากรอกรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายแบบ นบ.1) 
 บริเวณสถานที่ใกล้เคียง ภายในรัศมี 500 ม. จากสถานทีท่ี่จะท าการเจาะน้ าบาดาล  
   มีผู้ใช้น้ าบาดาลอยู่แล้ว คือ............................................................................................ 
     มีบ่อน้ าบาดาล จ านวน..................................... บ่อ ลึก...................................... เมตร  
     คุณภาพน้ าบาดาล  ดี   ไม่ดี เพราะ................................................................... 
   ไม่มีผู้ใช้น้ าบาดาล 
 5.  ข้าพเจ้าไม่เคยถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตหรือถูกด าเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยน้ าบาดาล 
   ข้าพเจ้าเคยถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตหรือถูกด าเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยน้ าบาดาล  
    เพราะ……………………………………………………………………………………………………………… 
 6. พร้อมกับค าขอนี้ข้าพเจ้าได้ส่งหลักฐานต่างๆมาด้วย คือ 
     บุคคลธรรมดา 
   ส าเนาหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินหรือหนังสือยินยอมให้ผู้ขอรับใบอนุญาตมีสิทธิ 
   ที่จะเจาะน้ าบาดาลในที่ดินที่จะเจาะนั้นได้ (โฉนดที่ดิน หนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน 
   ตามกฎหมายปฏิรูปที่ดิน หนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตามกฎหมายนิคมสร้างตนเอง  
   สค.1 ของกระทรวงมหาดไทย เป็นต้น) 
   ส าเนาใบอนุญาตประกอบกิจการ 
   ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ขอรับใบอนุญาต 
   หนังสือมอบอ านาจและส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ (กรณีผู้ 
   ขอรับใบอนุญาตไม่มาด้วยตนเอง) 
   แผนที่สังเขปแสดงเส้นทางและแผนผังภายในพ้ืนที่แสดงจุดเจาะน้ าบาดาล 
   ส าเนาหนังสือรับรองช่างเจาะน้ าบาดาล/ทะเบียนช่างเจาะน้ าบาดาล 
   เอกสารอื่นๆ เช่น ส าเนาใบเสร็จรับเงินค่าใช้น้ าประปา 

     นิติบุคคล 
   ส าเนาหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินหรือหนังสือยินยอมให้ผู้ขอรับใบอนุญาตมีสิทธิ 
   ที่จะเจาะน้ าบาดาลในที่ดินที่จะเจาะนั้นได้ (โฉนดที่ดิน หนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน 
   ตามกฎหมายปฏิรูปที่ดิน หนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตามกฎหมายนิคมสร้างตนเอง  
   สค.1 ของกระทรวงมหาดไทย เป็นต้น) 
   ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ 
   ส าเนาใบอนุญาตประกอบกิจการ 
   ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อแทนนิติบุคคล 
   หนังสือมอบอ านาจและส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ (กรณีผู้ 
   ขอรับใบอนุญาตของนิติบุคคลไม่มาด้วยตนเอง) 
   แผนที่สังเขปแสดงเส้นทางและแผนผังภายในพ้ืนที่แสดงจุดเจาะน้ าบาดาล 
   ส าเนาหนังสือรับรองช่างเจาะน้ าบาดาล/ทะเบียนช่างเจาะน้ าบาดาล 
   เอกสารอื่นๆ เช่น ส าเนาใบเสร็จรับเงินค่าใช้น้ าประปา 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวข้างต้นนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 

(ลายมือชื่อ)...................................................................... ผูย้ื่นค าขอ 
                                                  (....................................................................)                                   

                                                        วันที่............. เดือน........................ พ.ศ. ................. 
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แผนที่สังเขปแสดงเส้นทางเข้าถึงสถานที่เจาะน้ าบาดาล 
(โดยแสดงระยะทาง หลักกิโลเมตร และสถานที่ใกล้เคียงท่ีเห็นได้ง่าย หรือที่รู้จักโดยทั่วไป) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนผังแสดงจุดเจาะน้ าบาดาลภายในสถานประกอบกิจการ 
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เฉพาะเจ้าหน้าที่ 

บันทึกส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอ 

 ได้ตรวจสอบเอกสารแล้ว เอกสารครบถ้วน ถูกต้อง และรับค่าธรรมเนียมค าขอแล้ว 
 
 

(ลายมือชื่อ)...................................................... เจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอ 
                                                                (....................................................) 
                                                    ต าแหน่ง  ....................................................... 
 
 

บันทึกส าหรับพนักงานน  าบาดาลประจ าท้องท่ี 

 ไดล้งทะเบียนเป็นค าขอที่...................... ลงวันที่......... เดือน.................... พ.ศ. ................. 
 
 

(ลายมือชื่อ)......................................................  
                                                                                         (...................................................) 
                                                                                          พนักงานน้ าบาดาลประจ าท้องที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 



 

                  เอกสารแนบท้ายแบบ นบ.1  

ล าดับที ่ เลขที่ใบอนุญาต 
ใช้น  าบาดาล 

หมายเลขบ่อ ขนาด 
(มม.) 

ความลึก 
(ม.) 

อายุบ่อ 
(ปี) 

 

ปริมาณน  า 
ที่อนุญาต 

ให้ใช้  
(ลบ.ม./วัน) 

คุณภาพ 
น  าบาดาล 

สถานะ 
การใช้น  าบาดาล สภาพบ่อน  าบาดาล 

ดี ไม่ด ี
ยัง 

ใช้น  า 
ไม่ได้
ใช้น  า 

ปรมิาณน  าที่ใช ้
(ลบ.ม./วัน) 

ปิดบ่อไว้ อุดกลบแล้ว 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              



 

 


