
 
คู่มือสำหรับประชาชน 

 
ขออนุญาตขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล และใช้น้ำบาดาล  

ตาม พ.ร.บ.น้ำบาดาล พ.ศ. 2520 
   

เทศบาลตำบลไชยมงคล  อำเภอเมืองนครราชสีมา   จังหวัดนครราชสีมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองช่างเทศบาลตำบลไชยมงคล   
                                             อำเภอเมืองนครราชสีมา   จังหวัดนครราชสีมา 



คู่มือสำหรับประชาชน : การขออนุญาตขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล และใช้น้ำบาดาล  
หน่วยงานที่ให้บริการ : กองช่างเทศบาลตำบลไชยมงคล  อำเภอเมืองนครราชสีมา   จังหวัดนครราชสีมา 
 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
   การขออนุญาตขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล และใช้น้ำบาดาล ตามกฎกระทรวง กำหนดประเภทการใช้น้ำบาดาล 
และการขอใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
ช่องทางการให้บริการ 
 
สถานที่ให้บริการ 
ที่ทำกาเทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา  /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงานกองช่าง 
(หมายเหตุ: -) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 45 วัน 

ลำดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ยื่นขออนุญาตขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล และใช้น้ำบาดาล พร้อม
เอสารประกอบ 
(หมายเหตุ: (ที่ทำการเทศบาลตำบลไชยมงคล)) 

1 วัน กองช่าง 
เทศบาลตำบล 

ไชยมงคล 
 

2) การพิจารณา 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาเอกสารประกอบการขอ
อนุญาตฯ 
(หมายเหตุ: (ที่ทำการเทศบาลตำบลไชยมงคล)) 
 
 
 

2 วัน กองช่าง 
เทศบาลตำบล 

ไชยมงคล 
 

3) การพิจารณา 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นดำเนินการตรวจสอบการใช้ประโยชน์
ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองตรวจสอบสถานที่
ก่อสร้างจัดทำผังบริเวณแผนที่สังเขปตรวจสอบกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง เช่นประกาศกระทรวงคมนาคมเรื่องเขตปลอดภัยใน
การเดินอากาศเขตปลอดภัยทางทหารฯและพรบ.จัดสรรที่ดิน
ฯ 
(หมายเหตุ: (ที่ทำการเทศบาลตำบลไชยมงคล)) 

7 วัน กองช่าง 
เทศบาลตำบล 

ไชยมงคล 
 



ลำดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
4) การพิจารณา 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาแบบแปลนแผนที่สังเขป 
แผนผังบริเวณ เอกสาร หลักฐานอื่นๆ และมีหนังสือแจ้งผู้ยื่น
แจ้งทราบ 
(หมายเหตุ: (ที่ทำการเทศบาลตำบลไชยมงคล)) 

35 วัน กองช่าง 
เทศบาลตำบล 

ไชยมงคล 
 

• หมายเหตุ ระยะเวลาที่กำหนดข้างต้นในตาราง ไม่รวมถึงการติดต่อกับราชการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
1) 

 
บัตรประจำตัวประชาชน 
ฉบับจริง      0   ฉบับ 
สำเนา         1   ฉบับ 
หมายเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา) 

- 

2) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง      0   ชุด 
สำเนา         1   ชุด 
หมายเหตุ (กรณีนิติบุคคล) 

- 

3) 
 

แบบการแจ้งขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล และใช้น้ำบาดาล ตามที่เจ้า
พนักงานท้องถิ่นกำหนดและกรอกข้อความให้ครบถ้วน 
ฉบับจริง      1   ชุด 
สำเนา         0   ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้แจ้งก่อสร้างอาคาร) 

- 

4) 
 

โฉนดที่ดินน.ส.3 หรือส.ค.1 ขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้าพร้อม
เจ้าของที่ดินลงนามรับรองสำเนาทุกหน้ากรณีผู้แจ้งไม่ใช่เจ้าของ
ที่ดินต้องมีหนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดินให้ขุดเจาะ/ใช้น้ำในที่ดิน 
ฉบับจริง      0   ชุด 
สำเนา         1   ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้แจ้ง) 
 
 

- 

5) 
 

ใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมหรือ
ใบอนุญาตฯฉบับต่ออายุหรือใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบ
กิจการ (ส่วนขยาย) พร้อมเงื่อนไขและแผนผังที่ดินแนบท้าย (กรณี
อาคารอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม) 
ฉบับจริง      1   ชุด 
สำเนา          0  ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้แจ้ง) 

- 



ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
 

6) 
 

กรณีที่มีการมอบอำนาจต้องมีหนังสือมอบอำนาจติดอากรแสตมป์ 
30 บาทพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้าน
หรือหนังสือเดินทางของผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจ 
ฉบับจริง       1   ชุด 
สำเนา         0   ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้แจ้ง) 

- 

7) 
 

บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลง
นามแทนนิติบุคคลผู้รับมอบอำนาจเจ้าของที่ดิน (กรณีเจ้าของที่ดิน
เป็นนิติบุคคล) 
ฉบับจริง       0   ชุด 
สำเนา          1   ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้แจ้ง) 

- 

9) 
 

แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งของสถานที่ประกอบการ 
ฉบับจริง       1   ชุด 
สำเนา          0   ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้แจ้ง)  

- 

10) 
 

แผนผังบริเวณของสถานที่ประกอบการ 
ฉบับจริง       1   ชุด 
สำเนา          0   ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้แจ้ง)  

- 

11) 
 

แผนที่สังเขปบริเวณของสถานที่ขออนุญาต 
ฉบับจริง       1   ชุด 
สำเนา          0   ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้แจ้ง) 

- 

12) 
 

ใบรับรองผ่านการอบรมหลักสูตรการขุดเจาะน้ำบาดาล ของผู้ขุด
เจาะบ่อน้ำบาดาล 
ฉบับจริง        1   ชุด 
สำเนา           0   ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล) 

- 

13) สำเนาบัตรประชาชนของผู้ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล 
ฉบับจริง        1   ชุด 
สำเนา           0   ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล) 
 
 

 



ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
14) สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล 

ฉบับจริง        1   ชุด 
สำเนา           0   ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล) 

 

15) บันทึกการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล 
ฉบับจริง        1   ชุด 
สำเนา           0   ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล) 

 

16) ผลการตรวจคุณภาพน้ำบาดาล (กรณีขอใช้น้ำบาดาล) 
ฉบับจริง        1   ชุด 
สำเนา           0   ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล) 

 

 
 
 
 
ค่าธรรมเนียม 

ลำดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 
1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2556 

ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 
(หมายเหตุ: -) 

ค่าธรรมเนียม       บาท 
 
 

 
ช่องทางการร้องเรียน แนะนำบริการ 

ลำดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ 
1) กรุงเทพมหานครร้องเรียนผ่านกรมโยธาธิการและผังเมือง 

(หมายเหตุ: (1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://www.dpt.go.th) 
2. ทางโทรศัพท์ (ถ.พระราม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรามที่ 6 : 02-299-4000) 
3. ทางไปรษณีย์ (224 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320  
และ 218/1 ถ.พระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400) 
4. ศูนย์ดำรงธรรมกรมโยธาธิการและผังเมือง (โทร. 02-299-4311-12)  
5. ร้องเรียนด้วยตนเอง 
6. ตู้รับฟังความคิดเห็น (ตั้งอยู่ ณ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของราชการถนนพระรามที่ 6) 

2) จังหวัดอ่ืนๆร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด  (จังหวัดนครราชสีมา) 
(หมายเหตุ: (ผ่านศูนย์ดำรงธรรมประจำจังหวัดทุกจังหวัด)) 

3) ศูนย์บริการประชาชนสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 



ลำดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ 
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / 
ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)) 

4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 
(หมายเหตุ: (สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงานป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์คชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะตำบลคลองเกลืออำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี 
11120 
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation 
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com)) 

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ลำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
หมายเหตุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 
ชื่อกระบวนงาน : การขออนุญาตขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล และใช้น้ำบาดาล ตามกฎกระทรวง กำหนดประเภทการใช้น้ำ
บาดาลและการขอใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๕๖ 
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน : กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว) 
หมวดหมู่ของงานบริการ : รับแจ้ง 
กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง : 
 

1) พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.2520 
ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป 
พื้นที่ให้บริการ : ท้องถิ่น 
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา : พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 การขออนุญาตขุดเจาะบ่อ
น้ำบาดาล และใช้น้ำบาดาล ตามกฎกระทรวง กำหนดประเภทการใช้น้ำบาดาล 
และการขอใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ : 45.0 
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 
 จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จำนวนคำขอที่มากท่ีสุด 0 
 จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0 
 
ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน : กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต 

และอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๖  
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