
 หน้า   ๔ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๓๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๗ 
 

 
 

ประกาศกรมทรัพยากรน้าํบาดาล 
เรื่อง  กําหนดแบบคําขอรับใบอนุญาต  แบบคําขอต่ออายุใบอนุญาต 

และแบบใบอนุญาตเก่ียวกับการประกอบกิจการน้ําบาดาล   
พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

 
 

โดยที่กฎกระทรวงกําหนดประเภทการใช้น้ําบาดาล  และการขอใบอนุญาตและการออก
ใบอนุญาตเก่ียวกับการประกอบกิจการน้ําบาดาล  พ.ศ.  ๒๕๕๖  กําหนดให้แบบคําขอรับใบอนุญาต   
แบบคําขอต่ออายุใบอนุญาต  และแบบใบอนุญาตเก่ียวกับการประกอบกิจการน้ําบาดาล  เป็นไปตามแบบ
ที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา   

อาศัย อํานาจตามความในข้อ  ๕   ข้อ   ๑๐   วรรคสอง   และข้อ  ๒๓   วรรคหนึ่ ง   
แห่งกฎกระทรวงกําหนดประเภทการใช้น้ําบาดาล  และการขอใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตเก่ียวกับ
การประกอบกิจการน้ําบาดาล  พ.ศ.  ๒๕๕๖  อธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาลจึงออกประกาศไว้  
ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ผู้ใดประสงค์จะขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ําบาดาล  ให้ยื่นคําขอรับใบอนุญาต
พร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน  ตามแบบท้ายประกาศนี้  ดังนี้ 

(๑) คําขอรับใบอนุญาตเจาะน้ําบาดาล  ให้ใช้แบบ  นบ.๑ 
(๒) คําขอรับใบอนุญาตใช้น้ําบาดาล  ให้ใช้แบบ  นบ.๒ 
ข้อ ๒ ใบอนุญาตประกอบกิจการน้ําบาดาล  ให้เป็นไปตามแบบท้ายประกาศนี้  ดังนี้ 
(๑) ใบอนุญาตเจาะน้ําบาดาล  ให้ใช้แบบ  นบ.๔ 
(๒) ใบอนุญาตใช้น้ําบาดาล  ให้ใช้แบบ  นบ.๕ 
ข้อ ๓ ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการน้ําบาดาล   

ให้ยื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาตพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานตามแบบ  นบ.๗  ท้ายประกาศนี้ 
ข้อ ๔ ทั้งนี้  ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๗  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
สุพจน์  เจิมสวัสดิพงษ์ 

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาล 



 

 (ชื่อนิติบุคคลผู้ขอรับใบอนุญาต) 

 (ชื่อบุคคลธรรมดาผู้ขอรับใบอนุญาต) 

แบบ นบ.๑ 
 
 

คําขอรับใบอนุญาตเจาะน้ําบาดาล 
 

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

บุคคลธรรมดา 
 ข้าพเจ้า………………………………………….………….อายุ………………..ปี สญัชาติ…..……….…………. 
อยู่เลขที…่………..….…ตรอก/ซอย…………………..…….…..ถนน………………..……..…….………….หมู่ที…่……...……….. 
ตําบล/แขวง……..…………….………….…อําเภอ/เขต…………………..…….…………จังหวัด……………..……………….…... 
รหัสไปรษณีย์................ โทรศัพท์…………………… โทรศัพท์เคลื่อนที่.......................... โทรสาร..........................  
ขอรับใบอนุญาตเจาะนํ้าบาดาลในนามของ........................................................................................................ 
 

นิติบุคคล 
 

 ข้าพเจ้า………………………………………….………….อายุ………………..ปี สญัชาติ…..……….…………. 
อยู่เลขที…่………..….…ตรอก/ซอย…………………..…….…..ถนน………………..……..…….………….หมู่ที…่……...……….. 
ตําบล/แขวง……..…………….………….…อําเภอ/เขต…………………..…….…………จังหวัด……………..……………….…... 
รหัสไปรษณีย์................ โทรศัพท์…......................... โทรศัพท์เคลื่อนที่......................... โทรสาร....................... 
ขอรับใบอนุญาตเจาะนํ้าบาดาลในนามของ........................................................................................................ 
 
มีสถานที่ต้ังนิติบุคคลอยู่เลขที…่………………ตรอก/ซอย………….………..…..……........ถนน.................................... 
หมู่ที…่……….ตําบล/แขวง……..........................อําเภอ/เขต……………………….....จังหวัด…………………………………
รหัสไปรษณีย์................ โทรศัพท์…….................... โทรศัพท์เคลื่อนที…่…………………... โทรสาร........................ 
สถานทีข่อเจาะน้ําบาดาล 
 ต้ังอยู่โฉนดที่ดินเลขที/่หนังสือรับรองการทําประโยชน์เลขที่/บ้านเลขที…่..............................
ตรอก/ซอย................................................... ถนน.................................................. (หลักกิโลเมตรที่................) 
หมู่ที…่….. ตําบล/แขวง……………………………... อําเภอ/เขต……………………………..... จังหวัด………………………... 
รหัสไปรษณีย์.................. โทรศัพท์………………….... โทรศัพท์เคลื่อนที…่………………… โทรสาร.......................... 
อยู่ในเขตเทศบาล.......................................................... อยู่ในเขต อบต. .......................................................... 
อยู่ในนิคมอุตสาหกรรม....................................................................................................................................... 
  โดยมีรายละเอียดประกอบการขออนุญาต ดังน้ี (ให้ทําเคร่ืองหมาย  ใน  หรือ ) 
 ๑. วัตถุประสงค์การใช้นํ้า   
  ๑.๑ ขออนุญาตเจาะนํ้าบาดาล เพ่ือให้ได้นํ้าบาดาลสําหรับ 

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

เลขรับท่ี………………………….………………… 
รับวันท่ี……………………….......................... 
ผู้รับคําขอ................................................ 

    (สําหรับเจ้าหน้าท่ีเป็นผู้กรอก)



 ๒

 ๑.๒ เหตุที่ต้องการเจาะนํ้าบาดาลเพราะ 
   ไม่มีแหล่งนํ้าอ่ืนใด 
   มีแหล่งนํ้าอยู่แล้ว คือ  
    นํ้าบาดาล แต่  มีนํ้าไม่เพียงพอ    บ่อเก่าชํารุดใช้การไม่ได้ 
     นํ้าประปา แต่ต้องการใช้นํ้าเพ่ิมขึ้นอีกวันละ..................... ลบ.ม. เน่ืองจาก 
       ประปานครหลวง    ประปาส่วนภูมิภาค    ประปาเทศบาล   
             ประปา อบต.          อ่ืนๆ......................................... มีนํ้าไม่เพียงพอ 
                และได้ติดต้ังมาตรวัดนํ้าขนาด............. มม. ไว้จํานวน.................เครื่อง   
                                              ใช้นํ้าประปาเดือนละ................... ลบ.ม. (เฉลี่ยวันละ............... ลบ.ม.)  
             เสียค่านํ้าประปาเดือนละ............................................................. บาท 
    เหตุผลอ่ืนๆ คือ................................................................................................ 
  ๑.๓ บ่อนํ้าบาดาลที่จะเจาะน้ีจะใช้นํ้าในสถานที่ที่เป็น 
    บ้านพักอาศัย จํานวน................................. หลัง / .................................... คน 

     หมู่บ้านจัดสรร/ที่ดินจัดสรร/บ้านแถว/อาคารพาณิชย์ จํานวน............หลัง/หน่วย  
                           มีช่ือเรียกทั่วๆไปว่า.......................................................................................... 

    แฟลต/อพาร์ทเมนต์/อาคารชุด/หอพัก จํานวน .............. หน่วย ……..... ห้อง 
         มีช่ือเรียกทั่วๆไปว่า.......................................................................................... 
    ศูนย์การค้า/โรงแรม/สถานอาบ อบ นวด จํานวน............................ แห่ง/ห้อง 
         มีช่ือเรียกทั่วๆไปว่า........................................................................................... 
    สวนสนุก/สวนสาธารณะ/สถานที่ท่องเที่ยว/โรงภาพยนตร์  
         มีช่ือเรียกทั่วๆไปว่า........................................................................................... 
    สนามกอลฟ์............... ไร่ ........... หลุม มีช่ือเรียกทั่วๆไปว่า.............................. 
    โรงงานอุตสาหกรรม ผลติหรือจําหน่าย......................... ย่ีห้อ .......................... 
         พ้ืนที่โรงงาน.......................... ไร่ ....................... งาน ....................... ตารางวา 
         กําลังการผลิตวันละ................................................. มีคนงาน......................คน 
         ซึ่งใช้นํ้าบาดาลในกระบวนการผลิตทั้งสิ้นประมาณร้อยละ........ของปริมาณนํ้า 
         ที่ใช้ทั้งหมด โดยมีรายละเอียดในการใช้นํ้าบาดาล ดังน้ี 
    ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต............................................................ ลบ.ม./วัน
    ใช้ในกระบวนการผลิต .................................  ลบ.ม./วัน โดยแบ่งออกเป็น 
     เครื่องจักร..................................................... ลบ.ม./วัน   
     ล้างวัตถุดิบ.................................................... ลบ.ม./วัน 
     Boiler……………………………………..……..…….. ลบ.ม./วัน 
     Cooling Tower…………………………….………. ลบ.ม./วัน 
     Air chiller…………………………………….…….... ลบ.ม./วัน  
    ใช้เพ่ือการอุปโภคบริโภค.................................... ลบ.ม./วัน ได้แก่ 
     คนงาน........................................................... ลบ.ม./วัน  
       บ้านพักคนงาน/หอพักคนงาน........................ ลบ.ม./วัน 
      ทําความสะอาดโรงงาน.................................. ลบ.ม./วัน 
    อ่ืนๆ.................................................................... ลบ.ม./วัน 
   รวมใช้นํ้าบาดาล....................................................... ลบ.ม./วัน 



 ๓

    สวน/ไร่/นา/ฟาร์ม โดยปลูกหรือเลี้ยง............................................................... 
       พ้ืนที่............... ไร่ ................ งาน ............... ตารางวา /จํานวน................. ตัว 
    อ่ืนๆ คือ....................................... จํานวนผู้ใช้นํ้าประมาณ..........................คน 
    ๑.๔ สถานที่ที่จะทําการเจาะนํ้าบาดาลมีเน้ือที่............. ไร่ ............ งาน ........... ตารางวา 
    เป็นของข้าพเจ้า 
    เป็นของ.....................................................ซึ่งยินยอมให้ข้าพเจ้าเจาะนํ้าบาดาล 
 ๒. ในการเจาะน้ําบาดาลน้ี ผู้รับใบอนุญาตเจาะนํ้าบาดาล  
   ดําเนินการเจาะนํ้าบาดาลด้วยตนเอง 
   ให้ส่วนราชการ คือ................................................................ เป็นผู้เจาะนํ้าบาดาลให้ 
   ว่าจ้างบริษัท/ห้าง/ร้าน/บุคคลธรรมดา ช่ือ................................................................ 
   อยู่ที่........................................................................................................................... 
   โทรศัพท์.................................โทรศัพท์เคลื่อนที่................................. เป็นผู้เจาะให้ 
   โดยมีช่างเจาะนํ้าบาดาล ช่ือ...................................................................................... 
   ได้รับหนังสือรับรองการจดทะเบียนช่างเจาะนํ้าบาดาลเลขที่....................................  
   ได้รับหนังสือรับรองช่างเจาะนํ้าบาดาลเลขที่............................................................ 
   เป็นผู้ควบคุมการเจาะนํ้าบาดาล 
   ว่าจ้างเจาะนํ้าบาดาลโดยตกลงราคากันด้วยวาจา 
   ทําสัญญาว่าจ้างเจาะนํ้าบาดาลเป็นลายลักษณ์อักษร  
   โดยผู้รับจ้างเสนอราคาค่าแรง................................บาท ค่าวัสดุ...........................บาท 

   ค่าเคร่ืองสูบนํ้า.......................................บาท รวม............................................บาท     
   (ไม่รวมค่าเคร่ืองปรับปรุงคุณภาพนํ้าและถังเก็บนํ้า) 

 ๓. ลักษณะของบ่อนํ้าบาดาล  
  ๓.๑ ขนาดและความลึกของบ่อนํ้าบาดาล ปริมาณนํ้าที่จะสูบขึ้นมาใช้ และเคร่ืองเจาะที่     
                                   จะใช้เจาะนํ้าบาดาล มีดังน้ี  

 ขนาดบ่อ ................ มิลลิเมตร ความลึก..........................เมตร 
 ปริมาณนํ้าที่จะสูบขึ้นมาใช้ประมาณวันละ........... ลบ.ม. ช่ัวโมงละ.......... ลบ.ม. 
 ชนิดของเครื่องเจาะที่จะใช้เจาะนํ้าบาดาล 

    แบบหัวตอก (Drived point)   แบบใช้นํ้าพ่น (Jet Drilling Rig) 
    แบบหมุนตรง (Direct Rotary Rig)   แบบกระแทก (Percussion Rig)   
    แบบหมุนดูดกลับ (Reverse Rotary Rig) 
      แบบใช้นํ้าและลม (Direct Rotary and Down the Hole Hammer) 
    อ่ืนๆ.................................................................................... 
  ๓.๒ ในการเจาะน้ําบาดาลน้ี จะใช้ท่อกรุบ่อที่ทําด้วยวัสดุที่เป็น 
    เหล็กเหนียวผิวเคลือบดํา 
    เหล็กชุบสังกะสีชนิด Medium/Heavy 
    PVC แข็ง ช้ันคุณภาพ......................................... 
    Stainless Steel  
    วัสดุชนิดอ่ืน คือ.................................................. 
  เหตุผลความจําเป็นที่เลือกใช้ท่อกรุบ่อชนิดดังกล่าว........................................................ 
............................................................................................................................................................................ 



 ๔
 ๔. ในสถานทีท่ี่จะทําการเจาะนํ้าบาดาลมีบ่อนํ้าบาดาลอยู่แล้ว จํานวน............................ บ่อ  
(กรุณากรอกรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายแบบ นบ.๑) 
 บริเวณสถานที่ใกล้เคียง ภายในรัศม ี๕๐๐ ม. จากสถานทีท่ี่จะทําการเจาะนํ้าบาดาล  
   มีผูใ้ช้นํ้าบาดาลอยู่แล้ว คอื............................................................................................ 
     มีบ่อนํ้าบาดาล จํานวน..................................... บ่อ ลึก...................................... เมตร  
     คณุภาพนํ้าบาดาล  ดี   ไม่ดี เพราะ................................................................... 
   ไม่มีผูใ้ช้นํ้าบาดาล 
 ๕.  ข้าพเจ้าไม่เคยถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตหรือถูกดําเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยนํ้าบาดาล 
   ข้าพเจ้าเคยถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตหรือถูกดําเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยนํ้าบาดาล  
    เพราะ……………………………………………………………………………………………………………… 
 ๖. พร้อมกับคาํขอน้ีข้าพเจ้าได้ส่งหลักฐานต่างๆมาด้วย คือ 
     บุคคลธรรมดา 
   สําเนาหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินหรือหนังสือยินยอมให้ผู้ขอรับใบอนุญาตมีสิทธิ 
   ที่จะเจาะนํ้าบาดาลในที่ดินทีจ่ะเจาะน้ันได้ (โฉนดที่ดิน หนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน 
   ตามกฎหมายปฏิรูปที่ดิน หนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตามกฎหมายนิคมสร้างตนเอง  
   สค.๑ ของกระทรวงมหาดไทย เป็นต้น) 
   สําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการ 
   สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ขอรับใบอนุญาต 
   หนังสือมอบอํานาจและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้รับมอบอํานาจ (กรณีผู้ 
   ขอรับใบอนุญาตไม่มาด้วยตนเอง) 
   แผนที่สังเขปแสดงเส้นทางและแผนผังภายในพ้ืนที่แสดงจุดเจาะนํ้าบาดาล 
   สําเนาหนังสือรับรองช่างเจาะนํ้าบาดาล/ทะเบียนช่างเจาะนํ้าบาดาล 
   เอกสารอ่ืนๆ เช่น สําเนาใบเสร็จรับเงินค่าใช้นํ้าประปา 
     นิติบุคคล 
   สําเนาหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินหรือหนังสือยินยอมให้ผู้ขอรับใบอนุญาตมีสิทธิ 
   ที่จะเจาะนํ้าบาดาลในที่ดินทีจ่ะเจาะน้ันได้ (โฉนดที่ดิน หนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน 
   ตามกฎหมายปฏิรูปที่ดิน หนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตามกฎหมายนิคมสร้างตนเอง  
   สค.๑ ของกระทรวงมหาดไทย เป็นต้น) 
   สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ 
   สําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการ 
   สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือช่ือแทนนิติบุคคล 
   หนังสือมอบอํานาจและสาํเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้รับมอบอาํนาจ (กรณผีู ้
   ขอรับใบอนุญาตของนิติบุคคลไม่มาด้วยตนเอง) 
   แผนที่สังเขปแสดงเส้นทางและแผนผังภายในพ้ืนที่แสดงจุดเจาะนํ้าบาดาล 
   สําเนาหนังสือรับรองช่างเจาะนํ้าบาดาล/ทะเบียนช่างเจาะนํ้าบาดาล 
   เอกสารอ่ืนๆ เช่น สําเนาใบเสร็จรับเงินค่าใช้นํ้าประปา 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวข้างต้นน้ีถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 

(ลายมือช่ือ)...................................................................... ผู้ย่ืนคําขอ 
                                                  (....................................................................)                               

                                                        วันที่............. เดือน........................ พ.ศ. ................. 
 



 ๕
แผนทีส่ังเขปแสดงเส้นทางเข้าถึงสถานที่เจาะนํ้าบาดาล 

(โดยแสดงระยะทาง หลักกิโลเมตร และสถานที่ใกล้เคียงที่เห็นได้ง่าย หรือที่รู้จักโดยทั่วไป) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนผังแสดงจุดเจาะนํ้าบาดาลภายในสถานประกอบกิจการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ๖
 

เฉพาะเจ้าหนา้ที ่

บันทึกสาํหรบัเจ้าหน้าทีผู่้รบัคําขอ 

 ได้ตรวจสอบเอกสารแล้ว เอกสารครบถ้วน ถูกต้อง และรบัค่าธรรมเนียมคําขอแล้ว 
 
 

(ลายมือช่ือ)...................................................... เจ้าหน้าที่ผู้รับคําขอ 
                                                                (....................................................) 
                                                    ตําแหน่ง  ....................................................... 
 
 

บันทึกสาํหรบัพนักงานน้าํบาดาลประจําทอ้งที่ 

 ได้ลงทะเบียนเป็นคําขอที่...................... ลงวันที่......... เดือน.................... พ.ศ. ................. 
 
 

(ลายมือช่ือ)......................................................  
                                                                                         (...................................................) 
                                                                                          พนักงานนํ้าบาดาลประจําท้องที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 



 

                  เอกสารแนบท้ายแบบ นบ.๑  

ลําดับที่ เลขที่ใบอนุญาต 
ใช้น้ําบาดาล หมายเลขบ่อ ขนาด 

(มม.) 
ความลึก 

(ม.) 

อายุบ่อ 
(ปี) 

 

ปริมาณน้ํา 
ที่อนุญาต 

ให้ใช้  
(ลบ.ม./วัน) 

คุณภาพ 
น้ําบาดาล 

สถานะ 
การใช้น้ําบาดาล สภาพบ่อน้ําบาดาล 

ดี ไม่ดี 
ยัง

ใช้น้ํา 
ไม่ได้
ใช้น้ํา 

ปริมาณน้ําที่ใช้
(ลบ.ม./วัน) 

ปิดบ่อไว้ อุดกลบแล้ว 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 

 (ชื่อนิติบุคคลผู้ขอรับใบอนุญาต) 

 (ชื่อบุคคลธรรมดาผู้ขอรับใบอนุญาต) 

แบบ นบ.๒ 
 
 

คําขอรับใบอนุญาตใช้น้าํบาดาล 
 

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

บุคคลธรรมดา 
      ข้าพเจ้า………………………………………….………………...........….อายุ………..ปี  สญัชาติ…..….…… 

อยู่เลขที…่..…….…ตรอก/ซอย……………………………….…..ถนน………………..………….…….………..หมู่ที่........……….. 
ตําบล/แขวง……..……….…….…อําเภอ/เขต…………….…….……จังหวัด……………….……รหสัไปรษณีย์.................... 
โทรศัพท…์………………………………..โทรศัพท์เคลื่อนที่............................................โทรสาร.................................
ขอรับใบอนุญาตใช้นํ้าบาดาลในนามของ............................................................................................................ 

นิติบุคคล 
  ข้าพเจ้า………………………………………….………………...........….อายุ………..ปี  สญัชาติ…..….…… 

อยู่เลขที…่..…….…ตรอก/ซอย……………………………….…..ถนน………………..………….…….………..หมู่ที่........……….. 
ตําบล/แขวง……..……….…….…อําเภอ/เขต…………….…….……จังหวัด……………….……รหสัไปรษณีย์.................... 
โทรศัพท…์………………………………..โทรศัพท์เคลื่อนที่............................................โทรสาร.................................
ขอรับใบอนุญาตใช้นํ้าบาดาลในนามของ............................................................................................................ 
 
 

มีสถานที่ต้ังนิติบุคคลอยู่เลขที.่...........…ตรอก/ซอย……….…………..…..ถนน……………………………...หมู่ที่............
ตําบล/แขวง……..……….…….…อําเภอ/เขต…………….…….……จังหวัด……………….……รหสัไปรษณีย์....................
โทรศัพท…์………………………………..โทรศัพท์เคลื่อนที่............................................โทรสาร................................. 

สถานทีต้ั่งบ่อน้ําบาดาล 
  ต้ังอยู่โฉนดที่ดินเลขที่ /หนังสอืรับรองการการทําประโยชน์ เลขที่/บ้านเลขที่…………………..…...
ตรอก/ซอย…………………….........……ถนน..…...................……(หลักกิโลเมตรที่..................) หมู่ที…่.………………..
ตําบล/แขวง…….……........................…..อําเภอ/เขต..........................................จังหวัด.......................................
รหัสไปรษณีย์................. โทรศัพท์………………..…….โทรศัพท์เคลื่อนที่.............................โทรสาร....................... 
อยู่ในเขตเทศบาล........................................................อยู่ในเขต อบต. .............................................................. 
อยู่ในนิคมอุตสาหกรรม....................................................................................................................................... 
 

 
 

    เลขรับที่………………………….……………. 
   รับวันที…่………………......................... 
    ผู้รับคําขอ.......................................... 
                (สําหรับเจ้าหน้าท่ีเป็นผู้กรอก)



 ๒
  โดยมีรายละเอียดประกอบการขออนุญาต ดังน้ี ( ใหท้ําเคร่ืองหมาย  ใน   หรือ  )   
  ๑. บ่อนํ้าบาดาลที่ขออนุญาตใช้นํ้าบาดาลน้ี 
  ๑.๑ เป็นบ่อนํ้าบาดาลขนาด............................มิลลิเมตร ความลึก.........................เมตร 
   อายุบ่อ.......................ปี……………….………เดือน 
  ๑.๒ ติดต้ังเคร่ืองสูบนํ้าชนิด   

 ซับเมอร์สซิเบ้ิล (Submersible)  
 เทอร์ไบน์ (Turbine)    
 เครื่องอัดลม     
 เครื่องหอยโข่ง  

  อ่ืน ๆ ......................................................................……………………..……..………… 
   แรงขับเคลื่อนเครื่องสูบนํ้าใช้  มอเตอร์ไฟฟ้า  เครื่องยนต์  กังหันลม 
                                                   โซล่าเซลล์      อ่ืนๆ.........................................       

  ๑.๓ ติดต้ังเคร่ืองวัดปริมาณนํ้าประจําบ่อนํ้าบาดาลที่ขออนุญาตใช้นํ้าบาดาล 
    ติดต้ังแล้ว ขนาด......................................มิลลิเมตร ย่ีหอ้...................................... 
    ยังไม่ได้ติดต้ังเคร่ืองวัดปริมาณนํ้า 
  ๒. ปริมาณนํ้าที่ทดลองสูบได้จากบ่อนํ้าบาดาล………..….….…………...ลูกบาศก์เมตรต่อช่ัวโมง 
ประสงค์จะขออนุญาตใช้ประมาณวันละ...............ลูกบาศก์เมตร โดยจะทําการสูบประมาณวันละ………ช่ัวโมง 
  ๓. วิธีการจ่ายนํ้า 
   สูบนํ้าเข้าสูท่่อเมนโดยตรง 
   สูบนํ้าเข้าสูถ่ังพักนํ้าเหนือดิน ซึ่งมีความจุ.............................................…ลูกบาศก์เมตร  
                            อยู่สูงจากพ้ืนดิน……………..………..…เมตร 
   สูบเข้าถังพักนํ้าใต้ดิน ซึ่งมีความจุ...........................................ลูกบาศก์เมตร 
  ๔. บ่อนํ้าบาดาลที่ขออนุญาตใช้นํ้าบาดาลน้ี 

   เป็นบ่อนํ้าบาดาลที่ได้รับใบอนุญาตเจาะนํ้าบาดาล เลขที่............................................. 
                  โดย.................................................................................................เป็นผู้รับใบอนุญาต 
   เป็นบ่อนํ้าบาดาลที่เคยได้รับใบอนุญาตใช้นํ้าบาดาล เลขที่........................................... 
                  โดย.................................................................................................เป็นผู้รับใบอนุญาต 
   เป็นบ่อนํ้าบาดาลที่ไม่เคยได้รับใบอนุญาตเจาะนํ้าบาดาลและใบอนุญาตใช้นํ้าบาดาล  
                  โดย.............................................................................................................เป็นเจ้าของ 

 ๕. บ่อนํ้าบาดาลที่ขออนุญาตใช้นํ้าบาดาลน้ี ได้ว่าจ้างผู้รับจ้างเจาะนํ้าบาดาล 
                  บริษัท/ห้าง/ร้าน/บุคคลธรรมดา ช่ือ................................................................................. 
                  ที่อยู่.................................................................................................................................. 
                      โทรศัพท์.......................................โทรศัพท์เคลื่อนที่......................................เป็นผู้เจาะให้ 
                       โดยมีช่างเจาะนํ้าบาดาล ช่ือ.............................................................................................. 
                       ได้รับหนังสอืรับรองการจดทะเบียนช่างเจาะนํ้าบาดาลเลขที่............................................. 
                       ได้รับหนังสือรับรองช่างเจาะนํ้าบาดาลเลขที่..................................................................... 
    เป็นผู้ควบคุมเจาะนํ้าบาดาล โดยผู้รับจ้างคิดค่าจ้าง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น......................บาท  
                       ประกอบด้วย ค่าแรง................................บาท ค่าวัสดุ...............................................บาท 
                      ค่าเคร่ืองสูบนํ้า.........................................บาท รวม....................................................บาท 
   (ไม่รวมค่าเคร่ืองปรับปรุงคุณภาพนํ้าและถังเก็บนํ้า) 
 
 

กําลังเคร่ืองสูบน้าํ.............แรงม้า(HP)/วัตต์(Watt)
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อดูด..................มิลลิเมตร 
ติดต้ังท่อดูดน้ําลึก...........................................เมตร



 ๓

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

 ๗. มีบ่อนํ้าบาดาลอยู่แล้วจํานวน...........................................บ่อ (ไม่นับบ่อที่กําลังขอใช้อยู่น้ี) 
(กรุณากรอกรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายแบบ นบ.๒) 
        ๘.  มีประปาใช้อยู่แล้ว โดยติดมาตรวัดนํ้า ขนาด.................................................มิลลิเมตร 

จํานวน..............เครื่อง ใช้นํ้าประปาเฉลี่ยเดือนละ.................................ลูกบาศก์เมตร 
เสียค่านํ้าประปาเฉลี่ยเดือนละ...............................บาท 

   ยังไม่มีนํ้าประปาใช้และทอ่ประปาที่ใกลท้ี่สุดอยู่ห่างจากบริเวณน้ีประมาณ..........เมตร 
                           และหากมีบริการประปาถึงสถานที่ที่ขอใช้นํ้าบาดาลน้ี 
                     คาดว่าจะ    เลิกใช้นํ้าบาดาล      ไม่เลิกใช้นํ้าบาดาล 

       เพราะ........................................................................................................................... 
  ๙. ในการใช้นํ้าบาดาลน้ี ผู้ขอรับใบอนุญาต   
    ไม่จ่ายนํ้าให้ผู้อ่ืน 
           จ่ายนํ้าให้ผูอ่ื้น โดย         

   คิดค่าใช้นํ้าในราคาลูกบาศก์เมตรละ..................บาท หรือเหมาจ่ายเป็นรายเดือน   
                                เดือนละ...................................บาท 

  รับสิ่งตอบแทนอ่ืนๆ ที่มใิช่เงินตรา คือ................................................................... 
  ไม่ได้รับสิ่งตอบแทนใดๆ 

 ๑๐.  ข้าพเจ้าไม่เคยถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตหรือถูกดําเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยนํ้าบาดาล 
   ข้าพเจ้าเคยถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตหรือถูกดําเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยนํ้าบาดาล 
                               เพราะ ……………………………………………………………………………………………..…………. 
                               ….........…………………………………………………………………..…………….……………………… 

 ๑๑. พร้อมกับคําขอน้ีข้าพเจ้าได้ส่งหลักฐานต่าง ๆ มาด้วย คือ  
  บุคคลธรรมดา 

     ๑. หนังสือยินยอมของผู้รบัใบอนุญาตเจาะน้ําบาดาล ผู้รับใบอนุญาตใชน้้ําบาดาล 
                   หรือเจ้าของบ่อน้ําบาดาลตาม (๔) 

 ๒. สําเนาใบอนุญาตประกอบกจิการ  
 ๓. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้รับใบอนุญาต  
 ๔. หนังสือมอบอํานาจและสําเนาบัตรประจําตวัประชาชนของผู้รับมอบอํานาจ 

    (กรณีผู้ขอรบัใบอนุญาตไม่มาด้วยตนเอง) 
     ๕. รายงานผลการเจาะนํ้าบาดาล (แบบ นบ./๑๘) (กรณีได้รบัใบอนญุาตเจาะนํ้าบาดาล) 
     ๖. รายงานการปฏิบัติงานประจําวัน (แบบ นบ./๓) (กรณีไดร้ับใบอนุญาตเจาะน้ําบาดาล) 
     ๗. รายงานการทดสอบปรมิาณน้ํา (แบบ นบ./๔) 
     ๘. รายงานประวัติบ่อน้ําบาดาล (แบบ นบ./๕) (กรณีไดร้ับใบอนุญาตเจาะน้าํบาดาล) 
     ๙. ผลการวเิคราะห์ตัวอย่างน้ํา    คําขอวิเคราะห์ตัวอย่างน้ํา 

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



 ๔

   นิติบุคคล 
     ๑. หนงัสือยินยอมของผู้รบัใบอนุญาตเจาะน้ําบาดาล ผู้รับใบอนุญาตใชน้้ําบาดาล 
                   หรือเจ้าของบ่อน้ําบาดาลตาม (๔) 

 ๒. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย ์
 ๓. สําเนาใบอนุญาตประกอบกจิการ  
 ๔. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือชื่อแทนนิติบุคคล  
 ๕. หนังสือมอบอํานาจและสําเนาบัตรประจําตวัประชาชนของผู้รับมอบอํานาจ 

    (กรณีผู้ขอรบัใบอนุญาตไม่มาด้วยตนเอง) 
     ๖. รายงานผลการเจาะนํ้าบาดาล (แบบ นบ./๑๘) (กรณีได้รบัใบอนญุาตเจาะนํ้าบาดาล) 
     ๗. รายงานการปฏิบัติงานประจําวัน (แบบ นบ./๓) (กรณีไดร้ับใบอนุญาตเจาะน้ําบาดาล) 
     ๘. รายงานการทดสอบปรมิาณน้ํา (แบบ นบ./๔)  
     ๙. รายงานประวัติบ่อน้ําบาดาล (แบบ นบ./๕) (กรณีได้รับใบอนุญาตเจาะน้ําบาดาล) 
     ๑๐. ผลการวิเคราะห์ตัวอยา่งน้ํา   คําขอวิเคราะห์ตัวอย่างน้ํา 

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

หมายเหตุ  ๑. กรณีบุคคลธรรมดาหลักฐานท่ีต้องนําส่ง ตามข้อ ๑ - ๔ ส่วนหลักฐานตามข้อ ๕ - ๑๐ เป็นหลักฐานเพิ่มเติม 

                    ท่ีต้องนําส่งหากผู้ประกอบการมีหลักฐานดังกล่าว 

                 ๒. กรณีนิติบุคคลหลักฐานท่ีต้องนําส่ง ตามข้อ ๑ - ๕ ส่วนหลักฐานตามข้อ ๖ - ๑๑ เป็นหลักฐานเพ่ิมเติมท่ี 

                     ต้องนําส่งหากผู้ประกอบการมีหลักฐานดังกล่าว 

                 ๓. กรณใีบอนุญาตใช้น้ําบาดาลสิ้นอายุแล้วมาขอใช้น้ําบาดาลใหม่ให้ยกเว้นหลักฐาน ตามข้อ............................. 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวข้างต้นน้ีถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
              

 
      (ลายมือช่ือ) ................................................... ผู้ย่ืนคําขอ 
            (.................................................) 
         วันที่..............เดือน..........................พ.ศ................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๕

 
แผนทีส่ังเขปแสดงเส้นทางเข้าถึงที่ต้ังบ่อนํ้าบาดาล 

(โดยแสดงระยะทาง หลักกิโลเมตร และสถานที่ใกล้เคียงที่เห็นได้ง่าย หรือที่รู้จักโดยทั่วไป) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนผังแสดงที่ต้ังบ่อนํ้าบาดาลภายในสถานประกอบกิจการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 ๖

 

     เฉพาะเจ้าหน้าท่ี 

บันทึกสําหรับเจ้าหน้าท่ีผู้รับคําขอ 
 
 

 ได้ตรวจสอบเอกสารแล้ว เอกสารครบถ้วน ถูกต้อง และรับค่าธรรมเนียมคําขอแล้ว 
 
 
 
             (ลายมือช่ือ)……………………………………เจ้าหน้าที่ผู้รับคําขอ 
                 (…………………………………..) 
              ตําแหน่ง .............................................. 
 
 

บันทึกสําหรับพนักงานน้าํบาดาลประจําท้องท่ี 

 
 ได้ลงทะเบียนเป็นคําขอที่......................ลงวันที่......................เดือน................พ.ศ. …………... 

 

 

      (ลายมือช่ือ) .................................................. 
                     (...............................................) 
           พนักงานนํ้าบาดาลประจําท้องที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                  เอกสารแนบท้ายแบบ นบ.๒  

ลําดับที่ 
เลขที่ใบอนุญาต 
ใช้น้ําบาดาล 

หมายเลขบ่อ 
ขนาด 
(มม.) 

ความลึก 
(ม.) 

อายุบ่อ 
(ปี) 

 

ปริมาณน้ํา 
ที่อนุญาต 

ให้ใช้  
(ลบ.ม./วัน) 

คุณภาพ 
น้ําบาดาล

สถานะ 
การใช้น้ําบาดาล

สภาพบ่อน้ําบาดาล 

ดี ไม่ดี 
ยัง 

ใช้น้ํา
ไม่ได้
ใช้น้ํา

ปริมาณน้ําที่ใช้ 
(ลบ.ม./วัน)

ปิดบ่อไว้ อุดกลบแล้ว 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              



 
 
 
 
แบบ  นบ.๔                                                                       ใบอนุญาตเลขที ่                              .            
 
 

ใบอนุญาตเจาะน้ําบาดาล 
 

  ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่                                                                             
เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้เจาะน้ําบาดาล  ณ  ที่                                                   
ตรอก/ซอย                                       ถนน                                     หมู่ที่                          
ตําบล/แขวง                                  อําเภอ/เขต                                 จังหวัด                   
เขตเทศบาล/อบต.                                                                                                         .               
โดยมีเง่ือนไข  ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ  ๑  ผู้รับใบอนุญาตต้องเจาะน้ําบาดาลเพื่อ                        ตามตําแหน่งที่กําหนดไว้ 
ตามแผนที่แนบท้ายใบอนุญาตน้ี  จํานวน             บ่อ  หมายเลข                                             
  ข้อ  ๒  ผู้รับใบอนุญาตจะต้องเจาะน้ําบาดาลโดยใช้เคร่ืองเจาะแบบ                                
ถ้าผู้รับใบอนุญาตน้ีจะเปลี่ยนแปลงแบบของเคร่ืองเจาะ ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดี 
มอบหมายก่อน  จึงจะเปลี่ยนแปลงได้ 
  ข้อ  ๓  ความลึกของบ่อน้ําบาดาลจะต้องไม่น้อยกว่า           เมตร  และไม่เกิน          เมตร 
  ข้อ  ๔  ขนาดบ่อน้ําบาดาล ต้องไม่เกิน                มิลลิเมตร 

ข้อ  ๕   ก่อนที่จะเร่ิมเจาะน้ําบาดาลตามใบอนุญาต ผู้รับใบอนุญาตจะต้องนําพนักงานเจ้าหน้าที่        
ไปตรวจสอบการเตรียมการเพื่อเจาะน้ําบาดาลตามที่ได้รับใบอนุญาตเสียก่อน จึงจะเจาะน้ําบาดาลได้ 
  ข้อ  ๖  ผู้รับใบอนุญาตเจาะน้ําบาดาลจะต้องรายงานผลการเจาะน้ําบาดาลต่อพนักงานน้ําบาดาล
ประจําท้องที่ตามแบบพิมพ์ที่กรมทรัพยากรนํ้าบาดาลกําหนด ภายในสิบห้าวันหลังจากวันที่ เจาะน้ําบาดาล
แต่ละบ่อเสร็จเรียบร้อย หรือหลังจากการเลิกเจาะนํ้าบาดาลแต่ละบ่อแล้ว . .                                        
  ใบอนุญาตน้ีออกให้เม่ือวันที่              เดือน                            พ.ศ.                   
สิ้นอายุวันที่                  เดือน                            พ.ศ.                     
 
              

(ลายมือชื่อ)           ผู้ออกใบอนุญาต 
              (                                          ) 
ตําแหน่ง                                                            . 
                                                                       .   
 



 
การต่ออายุใบอนุญาต 

 

คร้ังที่ วันสิ้นอายุคร้ังต่อไป ผู้ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ออกใบอนุญาต
แทนอธิบดีกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล หมายเหตุ 

 
 
 

   

  
 
 

  

  
 
 

  

  
 
 

  

  
 
 

  

  
 
 

  

  
 
 

  

 
 
 

   

 
 
 

   

 
+.                                       
 



       

 
แผนที่แนบท้ายใบอนุญาตเลขที่                                                                ตามแบบ นบ.๔ 
 
คําขอท่ี                             พิกัด.....N ....................          
                                                                                                             E .................... 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
ลงช่ือ               ผู้เขยีน     ลงช่ือ           ผูท้าน 
      (                                    )                                           (                                       ) 
ตําแหน่ง                                                                     ตําแหน่ง                                     .  
                                                                                       
                                                                               
ลงช่ือ      ผู้ตรวจ 

      (                                     ) 
ตําแหน่ง                                  .                                       .      

 

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนที่ต้ังบ่อนํ้าบาดาล 



 

 
 
 
แบบ  นบ.๕                                           ใบอนุญาตที่                         . 
 

ใบอนุญาตใช้นํ้าบาดาล 
 
  ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่                                                              เพื่อแสดงว่า 
เป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ําบาดาลจากบ่อน้ําบาดาลหมายเลข                            ตั้งอยู่ที่                                
ตรอก/ซอย                                     ถนน                                          หมู่ที่                       
ตําบล/แขวง                               อําเภอ/เขต                                      จังหวัด                     .  
เขตเทศบาล/อบต.                                                  พิกัด N                      E                      . 
โดยมีเง่ือนไข  ดังต่อไปนี้          

ข้อ  ๑  ผู้รับใบอนุญาตต้องใช้น้ําบาดาลเพื่อ                                                                

  ข้อ  ๒  ผู้รับใบอนุญาตต้องไม่สูบน้ําจากบ่อน้ําบาดาลเกินกว่าวันละ                                   
ลูกบาศก์เมตร  

  ข้อ  ๓  ขนาดบ่อน้ําบาดาล                          มิลลิเมตร ความลึก                       เมตร  

  ข้อ  ๔  ในการสูบน้ําจากบ่อน้ําบาดาล ผู้รับใบอนุญาตต้องใช้เคร่ืองสูบน้ําชนิด                  . 
.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อดูดน้ํา              มิลลิเมตร ติดตั้งท่อดูดน้ําลึกไม่น้อยกว่า                   เมตร 

  ใบอนุญาตน้ีออกให้เม่ือวันที่             เดือน                         พ.ศ.                           
สิ้นอายุวันที่                 เดือน                            พ.ศ.                     
 
 

 
(ลายมือชื่อ)           ผู้ออกใบอนุญาต 
              (                                              ) 
ตําแหน่ง                                                            . 
                                                                      .   

 
     
 
 



 

การต่ออายุใบอนุญาต 
 

คร้ังที่ วันสิ้นอายุคร้ังต่อไป ผู้ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ออกใบอนุญาต
แทนอธิบดีกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล หมายเหตุ 

 
 
 

   

  
 
 

  

  
 
 

  

  
 
 

  

  
 
 

  

  
 
 

  

  
 
 

  

 
 
ลงช่ือ     ผู้ทาน 
        (                                    ) 
ตําแหน่ง                                   .   
 
ลงช่ือ    ผู้ตรวจ 
       (                                     ) 
ตําแหน่ง                                      . 
                                                 .     



 (ชื่อบุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคลผู้ขอรับใบอนุญาต) 

แบบ นบ.๗ 
 
 

คําขอต่ออายุใบอนุญาต 
 

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

 ข้าพเจ้า………………………………………….………….อายุ………………..ปี สญัชาติ…..……….…………. 
อยู่เลขที…่………..….…ตรอก/ซอย…………………..…….…..ถนน………………..……..…….………….หมู่ที…่……...……….. 
ตําบล/แขวง……….………….…อําเภอ/เขต…………………….……จังหวัด……………………....รหัสไปรษณีย์……..………
โทรศัพท…์……………………..……… โทรศัพท์เคลื่อนที่.............................................. โทรสาร...............................  
  มีความประสงค์จะขอต่ออายุ 
   ใบอนุญาตเจาะนํ้าบาดาล เลขที่........................................หมายเลขบ่อ............................ 
   ใบอนุญาตใช้นํ้าบาดาล เลขที่............................................หมายเลขบ่อ........................... 
   ใบอนุญาตระบายนํ้าลงบ่อนํ้าบาดาล เลขที่...............................หมายเลขบ่อ................... 
ในนามของ.............................................................................................บ่อนํ้าบาดาลต้ังอยู่ที่ เลขที่................... 
 

ตรอก/ซอย...................................... ถนน.................................................. (หลักกิโลเมตรที่............) หมู่ที…่….. 
ตําบล/แขวง……………………..…………... อําเภอ/เขต…………..……………………..... จังหวัด…………….………………...  
อยู่ในเขตเทศบาล/อบต. ....................................................................................................................................  
โทรศัพท…์…………………….…………….... โทรศัพท์เคลื่อนที…่……………………..……… โทรสาร............................... 
ซึ่งได้ออกให้เมื่อวันที่.....................เดือน.....................................พ.ศ...................... 
และสิ้นอายุวันที่............................เดือน.....................................พ.ศ...................... 
เหตุผลที่ขอต่ออายุใบอนุญาต …………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 พร้อมกับคําขอน้ีข้าพเจ้าได้ส่งหลักฐานต่างๆ มาด้วย คือ 
    ใบอนุญาตเจาะน้ําบาดาล 
    ใบอนุญาตใช้นํ้าบาดาล 
    ใบอนุญาตระบายนํ้าลงบ่อนํ้าบาดาล   
    เอกสารอ่ืน ........................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................................................... 
 

(ลายมือช่ือ)...................................................................... ผู้ย่ืนคําขอ 
                                              (...........................................................................)                               

 
หมายเหตุ : ให้ทําเคร่ืองหมาย   ใน    ที่ต้องการ 
 

 
 

เลขรับท่ี………………………………………….. 

รับวันท่ี………………………........................ 

ผู้รับคําขอ.............................................. 

      (สําหรับเจ้าหน้าท่ีเป็นผู้กรอก) 



เฉพาะเจ้าหนา้ที ่

บันทึกสาํหรบัเจ้าหน้าทีผู่้รบัคําขอ 

 ได้ตรวจสอบเอกสารแล้ว เอกสารครบถ้วน ถูกต้อง และรบัค่าธรรมเนียมคําขอแล้ว 

 

 

(ลายมือช่ือ)...................................................... เจ้าหน้าที่ผู้รับคําขอ 

                                                                (....................................................) 

                                                    ตําแหน่ง  ....................................................... 

 

 

บันทึกสาํหรบัพนักงานน้าํบาดาลประจําทอ้งที่ 

 ได้ลงทะเบียนเป็นคําขอที่...................... ลงวันที่......... เดือน.................... พ.ศ. ................. 

 

 

(ลายมือช่ือ)......................................................  

                                                                                         (...................................................) 

                                                                                          พนักงานนํ้าบาดาลประจําท้องที่ 


