
 

 (ช่ือนิติบุคคลผู้ขอรับใบอนุญาต) 

 (ช่ือบุคคลธรรมดาผู้ขอรับใบอนุญาต) 

แบบ นบ.๒ 
 
 

ค้าขอรับใบอนุญาตใช้น ้าบาดาล 
 

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

บุคคลธรรมดา 

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

นิติบุคคล 

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

มีสถานที่ตั้งนิติบุคคลอยู่เลขท่ี............…ตรอก/ซอย……….…………..…..ถนน……………………………...หมู่ที.่...........
ต าบล/แขวง……..……….…….…อ าเภอ/เขต…………….…….……จังหวัด……………….……รหัสไปรษณีย์....................
โทรศัพท์…………………………………..โทรศัพท์เคลื่อนที่............................................โทรสาร................................. 

สถานที่ตั งบ่อน ้าบาดาล 

  ตั้งอยู่โฉนดที่ดินเลขที ่/หนังสือรับรองการการท าประโยชน์ เลขที/่บ้านเลขที่…………………..…...
ตรอก/ซอย…………………….........……ถนน..…...................……(หลักกิโลเมตรที่..................) หมู่ที่….………………..
ต าบล/แขวง…….……........................…..อ าเภอ/เขต..........................................จังหวัด.......................................
รหัสไปรษณีย์................. โทรศัพท์………………..…….โทรศัพท์เคลื่อนที่.............................โทรสาร....................... 
อยู่ในเขตเทศบาล........................................................อยู่ในเขต อบต. .............................................................. 
อยู่ในนิคมอุตสาหกรรม......................................................................................................... .............................. 
 

 

 

 

    เลขรับที่………………………….……………. 
   รับวันที…่………………......................... 
    ผู้รับค าขอ.......................................... 
                  (ส าหรบัเจ้าหนา้ที่เป็นผู้กรอก) 



 ๒ 
 

  โดยมีรายละเอียดประกอบการขออนุญาต ดังนี้ ( ให้ท าเครื่องหมาย  ใน   หรือ  )   

  ๑. บ่อน้ าบาดาลที่ขออนุญาตใช้น้ าบาดาลนี้ 

  ๑.๑ เป็นบ่อน้ าบาดาลขนาด............................มิลลิเมตร ความลึก.........................เมตร 
   อายุบ่อ.......................ป…ี…………….………เดือน 

  ๑.๒ ติดต้ังเครือ่งสูบน้ าชนิด   
 ซับเมอร์สซิเบิ้ล (Submersible)  
 เทอร์ไบน์ (Turbine)    
 เครื่องอัดลม     
 เครื่องหอยโข่ง  

  อ่ืน ๆ ......................................................................……………………..……..………… 
   แรงขับเคลื่อนเครื่องสูบน้ าใช้  มอเตอร์ไฟฟ้า  เครื่องยนต์  กังหันลม 
                                                   โซล่าเซลล์      อ่ืนๆ.........................................       

  ๑.๓ ติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ าประจ าบ่อน้ าบาดาลที่ขออนุญาตใช้น้ าบาดาล 
    ติดต้ังแล้ว ขนาด......................................มิลลิเมตร ยี่ห้อ...................................... 
    ยังไม่ได้ติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ า 

  ๒. ปริมาณน ้าที่ทดลองสูบได้จากบ่อน ้าบาดาล………..….….…………...ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง 
ประสงค์จะขออนุญาตใช้ประมาณวันละ...............ลูกบาศก์เมตร โดยจะท้าการสูบประมาณวันละ………ชั่วโมง 

  ๓. วิธีการจ่ายน้ า 
   สูบน้ าเข้าสู่ท่อเมนโดยตรง 
   สูบน้ าเข้าสู่ถังพักน้ าเหนือดิน ซึ่งมีความจุ.............................................…ลูกบาศก์เมตร  
                            อยู่สูงจากพ้ืนดิน……………..………..…เมตร 
   สูบเข้าถังพักน้ าใต้ดิน ซึ่งมีความจุ...........................................ลูกบาศก์เมตร 

  ๔. บ่อน้ าบาดาลที่ขออนุญาตใช้น้ าบาดาลนี้ 
   เป็นบ่อน้ าบาดาลที่ได้รับใบอนุญาตเจาะน้ าบาดาล เลขที่............................................. 
                  โดย.................................................................................................เป็นผู้รับใบอนุญาต 
   เป็นบ่อน้ าบาดาลที่เคยได้รับใบอนุญาตใช้น้ าบาดาล เลขที่........................................... 
                  โดย.................................................................................................เป็นผู้รับใบอนุญาต 
   เป็นบ่อน้ าบาดาลที่ไม่เคยได้รับใบอนุญาตเจาะน้ าบาดาลและใบอนุญาตใช้น้ าบาดาล  
                  โดย.............................................................................................................เป็นเจ้าของ 

 ๕. บ่อน้ าบาดาลที่ขออนุญาตใช้น้ าบาดาลนี้ ได้ว่าจ้างผู้รับจ้างเจาะน้ าบาดาล 
                  บริษัท/ห้าง/ร้าน/บุคคลธรรมดา ชื่อ................................................................................. 
                  ที่อยู่.................................................................................................................................. 
                      โทรศัพท์.......................................โทรศัพท์เคลื่อนที่......................................เป็นผู้เจาะให้ 
                       โดยมีช่างเจาะน้ าบาดาล ชื่อ.............................................................................................. 
                       ได้รับหนังสือรับรองการจดทะเบียนช่างเจาะน้ าบาดาลเลขที่............................................. 
                       ได้รับหนังสือรับรองช่างเจาะน้ าบาดาลเลขที.่.................................................................... 
    เป็นผู้ควบคุมเจาะน้ าบาดาล โดยผู้รับจ้างคิดค่าจ้าง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น......................บาท  
                       ประกอบด้วย ค่าแรง................................บาท ค่าวัสดุ...............................................บาท 
                      ค่าเครื่องสูบน้ า.........................................บาท รวม....................................................บาท 
   (ไม่รวมค่าเครื่องปรับปรุงคุณภาพน้ าและถังเก็บน้ า) 
 

ก าลังเครื่องสูบน้ า.............แรงม้า(HP)/วัตต์(Watt) 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อดูด..................มลิลเิมตร 
ติดตั้งท่อดูดน้ าลึก...........................................เมตร 



 ๓ 
 

  ๖. ขอรับใบอนุญาตใช้น้ าบาดาล เพ่ือ 
 อุปโภคหรือบริโภค       อุปโภค   ธุรกิจ 
 เกษตรกรรม ( เพ่ือการเพาะปลูก  เพ่ือการเลี้ยงสัตว์ ) 
 อ่ืน ๆ ...................................................................... ...................................................... 

 ๗. มีบ่อน้ าบาดาลอยู่แล้วจ านวน...........................................บ่อ (ไม่นับบ่อที่ก าลังขอใช้อยู่นี้) 
(กรุณากรอกรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายแบบ นบ.๒) 

        ๘.  มีประปาใช้อยู่แล้ว โดยติดมาตรวัดน้ า ขนาด.................................................มิลลิเมตร 
จ านวน..............เครื่อง ใช้น้ าประปาเฉลี่ยเดือนละ.................................ลูกบาศก์เมตร 
เสียค่าน้ าประปาเฉลี่ยเดือนละ...............................บาท 

   ยังไม่มีน้ าประปาใช้และท่อประปาที่ใกล้ที่สุดอยู่ห่างจากบริเวณนี้ประมาณ..........เมตร 
                           และหากมีบริการประปาถึงสถานที่ที่ขอใช้น้ าบาดาลนี้ 
                     คาดว่าจะ    เลิกใช้น้ าบาดาล      ไม่เลิกใช้น้ าบาดาล 

       เพราะ....................................................................................... .................................... 

  ๙. ในการใช้น้ าบาดาลนี้ ผู้ขอรับใบอนุญาต   
    ไม่จ่ายน้ าให้ผู้อ่ืน 
           จ่ายน้ าให้ผู้อ่ืน โดย         

   คิดค่าใช้น้ าในราคาลูกบาศก์เมตรละ..................บาท หรอืเหมาจ่ายเป็นรายเดือน   
                                เดอืนละ...................................บาท 

  รับสิ่งตอบแทนอ่ืนๆ ที่มิใช่เงินตรา คือ................................................................... 
  ไม่ได้รับสิ่งตอบแทนใดๆ 

 ๑๐.  ข้าพเจ้าไม่เคยถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตหรือถูกด าเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยน้ าบาดาล 
   ข้าพเจ้าเคยถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตหรือถูกด าเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยน้ าบาดาล 
                               เพราะ ……………………………………………………………………………………………..…………. 
                               ….........…………………………………………………………………..…………….……………………… 

 ๑๑. พร้อมกับค าขอนี้ข้าพเจ้าได้ส่งหลักฐานต่าง ๆ มาด้วย คือ  
  บุคคลธรรมดา 

     ๑. หนังสือยินยอมของผู้รับใบอนุญาตเจาะน้ าบาดาล ผู้รบัใบอนุญาตใช้น้ าบาดาล 
                   หรือเจ้าของบ่อน้ าบาดาลตาม (๔) 

 ๒. ส าเนาใบอนญุาตประกอบกิจการ  
 ๓. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับใบอนุญาต  
 ๔. หนังสือมอบอ านาจและส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ 

    (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตไม่มาด้วยตนเอง) 
     ๕. รายงานผลการเจาะน้ าบาดาล (แบบ นบ./๑๘) (กรณีได้รับใบอนุญาตเจาะน้ าบาดาล) 
     ๖. รายงานการปฏิบัติงานประจ าวัน (แบบ นบ./๓) (กรณีได้รับใบอนุญาตเจาะน้ าบาดาล) 
     ๗. รายงานการทดสอบปริมาณน้ า (แบบ นบ./๔) 
     ๘. รายงานประวัติบ่อน้ าบาดาล (แบบ นบ./๕) (กรณีได้รับใบอนุญาตเจาะน้ าบาดาล) 
     ๙. ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ า    ค าขอวิเคราะห์ตัวอย่างน้ า 

  ๑๐. เอกสารอ่ืน .................................................................................................... 
 
 
 



 ๔ 
 

   นิติบุคคล 
     ๑. หนังสือยินยอมของผู้รับใบอนุญาตเจาะน้ าบาดาล ผู้รับใบอนุญาตใช้น้ าบาดาล 
                   หรือเจ้าของบ่อน้ าบาดาลตาม (๔) 

 ๒. ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ 
 ๓. ส าเนาใบอนญุาตประกอบกิจการ  
 ๔. ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชนของกรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อแทนนิติบุคคล  
 ๕. หนังสือมอบอ านาจและส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ 

    (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตไม่มาด้วยตนเอง) 
     ๖. รายงานผลการเจาะน้ าบาดาล (แบบ นบ./๑๘) (กรณีได้รับใบอนุญาตเจาะน้ าบาดาล) 
     ๗. รายงานการปฏิบัติงานประจ าวัน (แบบ นบ./๓) (กรณีได้รับใบอนุญาตเจาะน้ าบาดาล) 
     ๘. รายงานการทดสอบปริมาณน้ า (แบบ นบ./๔)  
     ๙. รายงานประวัตบิ่อน้ าบาดาล (แบบ นบ./๕) (กรณีได้รับใบอนุญาตเจาะน้ าบาดาล) 
     ๑๐. ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ า   ค าขอวิเคราะห์ตัวอย่างน้ า 

  ๑๑. เอกสารอ่ืน .................................................................................................... 
 

หมายเหตุ  1. กรณีบุคคลธรรมดาหลักฐานทีต่้องน าส่ง ตามข้อ ๑ - ๔ ส่วนหลักฐานตามข้อ ๕ - ๑๐ เป็นหลักฐานเพิ่มเติม 
                    ที่ต้องน าส่งหากผู้ประกอบการมีหลักฐานดังกล่าว 
                 2. กรณีนิติบุคคลหลักฐานที่ต้องน าส่ง ตามข้อ ๑ - ๕ ส่วนหลักฐานตามข้อ ๖ - ๑๑ เปน็หลักฐานเพิ่มเติมที ่
                     ต้องน าส่งหากผู้ประกอบการมีหลักฐานดังกล่าว 
                 3. กรณีใบอนุญาตใช้น้ าบาดาลสิ้นอายุแล้วมาขอใช้น้ าบาดาลใหม่ให้ยกเว้นหลักฐาน ตามข้อ............................. 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวข้างต้นนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
              

 
      (ลายมือชื่อ) ................................................... ผู้ยื่นค าขอ 
            (.................................................) 
         วันที่..............เดือน..........................พ.ศ................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๕ 
 

แผนที่สังเขปแสดงเส้นทางเข้าถึงที่ตั้งบ่อน้ าบาดาล 
(โดยแสดงระยะทาง หลักกิโลเมตร และสถานที่ใกล้เคียงท่ีเห็นได้ง่าย หรือที่รู้จักโดยทั่วไป) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนผังแสดงที่ตั้งบ่อน้ าบาดาลภายในสถานประกอบกิจการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๖ 
 

     เฉพาะเจ้าหน้าที่ 

บันทึกส้าหรับเจ้าหน้าที่ผูร้ับค้าขอ 
 
 

 ได้ตรวจสอบเอกสารแลว้ เอกสารครบถ้วน ถูกต้อง และรับค่าธรรมเนียมค าขอแล้ว 
 
 
 
             (ลายมือชื่อ)……………………………………เจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอ 
                 (…………………………………..) 
              ต าแหน่ง .............................................. 
 
 

บันทึกส้าหรับพนักงานน ้าบาดาลประจ้าท้องที ่

 
 ได้ลงทะเบียนเป็นค าขอที่......................ลงวันที่......................เดือน................พ.ศ. …………... 

 

 

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



 

                  เอกสารแนบท้ายแบบ นบ.2  

ล้าดับที ่ เลขทีใ่บอนุญาต 
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 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              



 

 


