เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๔๒ ง

หนา้ ๓๔
ราชกิจจานุเบกษา

๔ มิถุนายน ๒๕๖๒

ประกาศกรมทรัพยากรน้าบาดาล
เรื่อง ก้าหนดแบบค้าขอรับใบอนุญาต แบบค้าขอต่ออายุใบอนุญาต
และแบบใบอนุญาตเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้าบาดาล
พ.ศ. 2562
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงแบบค้าขอรับใบอนุญาต แบบค้าขอต่ออายุใบอนุญาต และแบบ
ใบอนุญาตเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้าบาดาล ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการลดขันตอน
การยื่นค้าขอรับใบอนุญาตเจาะน้าบาดาลและค้าขอรับใบอนุญาตใช้น้าบาดาล เพื่อให้การประกอบกิจการ
น้าบาดาลตามพระราชบัญญัติน้าบาดาล พ.ศ. 2520 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทังนี เพื่อเป็นการอ้านวย
ความสะดวกให้แก่ประชาชน
อาศัยอ้านาจตามความในข้อ ๕ ข้อ ๑๐ วรรคสอง และข้อ 23 วรรคหนึ่ง แห่งกฎกระทรวง
ก้าหนดประเภทการใช้น้าบาดาล และการขอใบอนุญาตและการออกใบอนุ ญาตเกี่ยวกับการประกอบกิจการ
น้าบาดาล พ.ศ. ๒๕๕๖ อธิบดีกรมทรัพยากรน้าบาดาลจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี
ข้อ 1 ประกาศนีให้ใช้บังคับตังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 2 ให้ยกเลิก
(1) ประกาศกรมทรัพยากรน้าบาดาล เรื่อง ก้าหนดแบบค้าขอรับใบอนุญาต แบบค้าขอ
ต่ออายุใบอนุญาต และแบบใบอนุญาตเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้าบาดาล พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่
17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
(2) ประกาศกรมทรัพยากรน้าบาดาล เรื่อง ก้าหนดแบบค้าขอรับใบอนุญาต แบบค้าขอ
ต่ออายุใบอนุญาต และแบบใบอนุญาตเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้าบาดาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕59
ลงวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2559
ข้อ 3 ผู้ใดประสงค์จะขอรับใบอนุญาตเจาะน้าบาดาลหรือใบอนุญาตใช้น้าบาดาล ให้ยื่นค้าขอรับ
ใบอนุ ญ าตเจาะน้ า บาดาลหรื อ ใช้ น้ า บาดาล พร้ อ มด้ ว ยเอกสารหรื อ หลั ก ฐาน ตามแบบ นบ.1
ท้ายประกาศนี
ข้อ 4 ใบอนุญาตประกอบกิจการน้าบาดาล ให้เป็นไปตามแบบท้ายประกาศนี ดังนี
(1) ใบอนุญาตเจาะน้าบาดาล ให้ใช้แบบ นบ.4
(2) ใบอนุญาตใช้น้าบาดาล ให้ใช้แบบ นบ.5
ข้อ 5 ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตผู้ ใ ดประสงค์ จ ะขอต่ อ อายุ ใ บอนุ ญ าตประกอบกิ จ การน้ า บาดาล
ให้ยื่นค้าขอต่ออายุใบอนุญาต พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐาน ตามแบบ นบ.2 ท้ายประกาศนี
ข้อ 6 บรรดาค้าขอรับใบอนุญาตเจาะน้าบาดาล ตามแบบ นบ. ๑ หรือค้าขอรับใบอนุญาต
ใช้น้าบาดาล ตามแบบ นบ. ๒ หรือค้าขอต่ออายุใบอนุญาต ตามแบบ นบ. 7 ที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่
ประกาศนีใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นค้าขอรับใบอนุญาตเจาะน้าบาดาลหรือใช้น้าบาดาล หรือค้าขอต่ออายุ

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๔๒ ง

หนา้ ๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

๔ มิถุนายน ๒๕๖๒

ใบอนุ ญ าตตามประกาศนี โดยอนุ โ ลม และให้ ผู้ อ อกใบอนุ ญ าตพิ จ ารณาออกใบอนุ ญ าตตามแบบ
ใน ข้อ 4 ส่วนการต่ออายุใบอนุญาตให้ด้าเนินการตามข้อ 7 วรรคสอง
ในกรณีที่ได้ออกใบอนุญาตเจาะน้าบาดาลตามค้าขอในวรรคหนึ่งและได้เจาะน้าบาดาลเรียบร้อยแล้ว
แต่ ยั ง ไม่ไ ด้ยื่ น ค้ าขอรั บใบอนุ ญ าตใช้น้ า บาดาล หากผู้ นันประสงค์จ ะขอรับใบอนุญาตใช้น้าบาดาล
ให้ยื่นค้าขอรับใบอนุญาตเจาะน้าบาดาลหรือใช้น้าบาดาล ตามแบบ นบ. 1 ท้ายประกาศนี
ข้อ 7 ใบอนุญาตเจาะน้าบาดาลหรือใบอนุญาตใช้น้าบาดาลที่ได้ออกให้ก่อนวันที่ประกาศนี
ใช้บังคับ ให้คงใช้บังคับได้ต่อไปจนกว่าใบอนุญาตเจาะน้าบาดาลหรือใบอนุญาตใช้น้าบาดาลนันสินอายุ
ในกรณีที่ผู้รับใบอนุ ญาตได้ยื่น ค้าขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
น้าบาดาลต่อไปได้ ตามความในมาตรา 20 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติน้าบาดาล พ.ศ. 2520
และให้ผู้ออกใบอนุญาตด้าเนินการออกใบอนุญาตให้เป็นไปตามแบบท้ายประกาศนี ส้าหรับการก้าหนด
อายุ ใ บอนุ ญ าตให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บกรมทรั พ ยากรน้ า บาดาล ทั งนี นั บ แต่ วั น ที่ อ อกใบอนุ ญ าต
โดยให้ก้าหนดรหัสหมายเลขใบอนุญาตรหัสหมายเลขบ่อน้าบาดาล และรายละเอียดอื่นตามที่ก้าหนดไว้
ในใบอนุญาตเดิม โดยให้หมายเหตุไว้ในใบอนุญาตประกอบกิจการนา้ บาดาลว่าเป็นการต่ออายุใบอนุญาต
ประกาศ ณ วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖2
จงจิตร์ นีรนาทเมธีกุล
อธิบดีกรมทรัพยากรน้าบาดาล

แบบ นบ. ๑

คําขอรับใบอนุญาตเจาะน้ําบาดาลหรือใช้น้ําบาดาล

คําขอเลขที่ ………………………….………………………………
วันที่รับ ....……....……/…………............/........................
ผู้รับคําขอ....................................................................
(สําหรับเจ้าหน้าที่เป็นผู้กรอก)

เขียนที่........................................................
วันที่………….เดือน……………………...พ.ศ…….....………….
คําแนะนําในการกรอกแบบคําขอรับใบอนุญาต
ให้ทําเครื่องหมาย “” ลงในช่อง  โดยกรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน
1) ข้อมูลผู้ขอรับใบอนุญาต.
. ..
สถานะของผู้ขอรับใบอนุญาต
 บุคคลธรรมดา ข้าพเจ้า…..........................................................................................................................สัญชาติ....................อายุ.............ปี
 นิติบุคคล

ข้าพเจ้า….................................................................................................................................................................................
(บริษัทจํากัด/ห้างหุ้นส่วน/อื่นๆ)

โดย............................................................................................................................สัญชาติ.....................อายุ............ปี
(ชื่อกรรมการผู้มีอํานาจ)

โดย............................................................................................................................สัญชาติ.....................อายุ............ปี
(ชื่อกรรมการผู้มีอํานาจ)

โดย.............................................................................................................................สัญชาติ.....................อายุ............ปี
(ชื่อกรรมการผู้มีอํานาจ)

บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่/เลขทะเบียนนิติบุคคล     
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ.................................................หมายเลขโทรสาร...................................................e-mail………………………………………..
ขอรับใบอนุญาตเจาะน้ําบาดาล/ใบอนุญาตใช้น้ําบาดาลในนามของ........................................................................................................................
๒) ข้อมูลสถานที่ขอเจาะน้ําบาดาลหรือขอใช้น้ําบาดาล.
...
 เป็นของข้าพเจ้า
 เป็นของ ........................................................................................................... ซึ่งยินยอมให้ข้าพเจ้าเจาะน้ําบาดาล
 โฉนดที่ดิน
 หนังสือรับรองการทําประโยชน์  แบบแจ้งการครอบครองที่ดิน
 หนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง  หนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุ  หนังสืออนุญาตให้เข้าทําประโยชน์ในที่ดินของนิคมสหกรณ์
 หนังสืออนุญาตให้เข้าทําประโยชน์ในที่ดินของนิคมสร้างตนเอง  หนังสืออนุญาตให้เข้าทําประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน
 เอกสารแสดงสิทธิในที่ดินอื่นๆ ที่ราชการออกให้ และไม่มีข้อห้ามเกี่ยวกับการเจาะน้ําบาดาลและใช้น้ําบาดาลในที่ดินนี้ โปรดระบุ...................
..............................................................................................................................................................................................................................
เลขที่…....................หมู่ที่…….ตรอก/ซอย……………………..ถนน…..….........................ตําบล/แขวง......................อําเภอ/เขต………….….......…......
จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย์...................โทรศัพท์มือถือ.............................โทรสาร...............................e-mail………………….………..
อยู่ในเขต  เทศบาล...........................................  อบต......................................  นิคมอุตสาหกรรม....................................................
ค่าพิกัดจุดเจาะน้ําบาดาล UTM Zone…………… N………………………… E………………………. (หากทราบข้อมูลค่าพิกัดจุดเจาะน้ําบาดาลโปรดระบุ)
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสถานที่เจาะน้ําบาดาล ๑.ไม่เป็นที่ลุ่มซึ่งมีน้ําเสียหรือน้ําที่เป็นพิษกักขังหรือไหลผ่าน หรือไหลจากผิวดินซึมลงไปในบ่อหรือข้างบ่อได้
๒.ตําแหน่ง หลุมเจาะอยู่ห่างจากชายคา ไม่น้อยกว่า ๑ เมตรและอยู่ห่างจากส้วมซึมหรือถังเกรอะหรือร่องระบายน้ําโสโครกไม่น้อยกว่า ๓0 เมตร
๓.บริเวณที่เจาะน้ําบาดาลมีที่ว่างเพียงพอ สําหรับการซ่อมบ่อน้ําบาดาล หรือซ่อมเครื่องสูบน้ํา

๓) เหตุผลในการเจาะน้ําบาดาลหรือใช้น้ําบาดาล
 ไม่มีแหล่งน้ําอื่นใด
 มีแหล่งน้ําอยู่แล้ว คือ
 บ่อน้ําบาดาล จํานวน.................บ่อ แต่  ปริมาณน้ําไม่เพียงพอ  บ่อเก่าชํารุดใช้การไม่ได้ จํานวน......................บ่อ
ปัจจุบันใช้น้ําบาดาลเดือนละ.......................................ลูกบาศก์เมตร
 ระบบน้ําประปา
 ประปานครหลวง  ประปาส่วนภูมิภาค  ประปาเทศบาล  ประปา อบต. แต่ปริมาณน้ําไม่เพียงพอ
ปัจจุบันใช้น้ําประปา เดือนละ...................................ลูกบาศก์เมตร
 แหล่งน้ําอื่น…………………….…………..……
 เหตุผลอื่นๆ..................................................................................................................................
ขนาดบ่อ........................... มิลลิเมตรหรือนิ้ว ความลึก......................... เมตร

-๒ประสงค์จะขออนุญาตใช้น้ําบาดาล ประมาณวันละ............................. ลูกบาศก์เมตร
 เพื่ออุปโภคหรือบริโภค
 เพื่อธุรกิจ
 บ้านพักอาศัย/หมู่บา้ นจัดสรร............ หลัง
 ประเภทเหล็กแผ่นเคลือบ  ประเภทยางรถยนต์  ประเภทฟอกหนัง
 สถานที่ราชการ/ศาสนสถาน/มูลนิธิ
 ประเภทฟอกย้อมสิง่ ทอ  ประเภทอิเล็กทรอนิกส์  ประเภทห้องเย็น
 อื่นๆ.................................................................
 ประเภทกระดาษ
 ประเภทเครื่องดื่ม
 ประเภทอาหารและยา
 เพื่อเกษตรกรรม
 ประเภทอุตสาหกรรมที่ในกระบวนการผลิตใช้น้ํา R.O.  กลุ่มโรงงาน (เขตนิคมอุตสาหกรรม)
 เพาะปลูก.................................จํานวน..........ไร่
 แฟลต/อพาร์ทเมนต์/อาคารชุด/หอพัก/แมนชั่น/บ้านเช่า จํานวน..........หน่วย............ห้อง
 เลี้ยงสัตว์
 โรงแรม/ศูนย์อบรมเอกชน/โรงภาพยนตร์/ศูนย์การค้า/ตลาด/ร้านอาหารหรือภัตตาคาร/
สัตว์บก ชนิด.....................จํานวน...........ตัว
สถานีบริการพลังงานเชือ้ เพลิง/สถานบริการล้างทําความสะอาดรถยนต์/สํานักงาน/สวนสนุก/
สัตว์นา้ํ ชนิด....................จํานวน..........บ่อ
โรงพยาบาลเอกชน/สถานพยาบาลของเอกชน/สถานกีฬาของเอกชน/สวนสัตว์/ร้านค้า/
บ่อเลี้ยงขนาด ...............................ลบ.
สถานอาบอบนวด
หรือสถานประกอบการอื่นในลักษณะทํานองเดียวกัน
(กว้าง × ยาว × ลึก)
.
 อื่นๆ..............................................................................................................................................

4) เอกสารหรือหลักฐานประกอบคําขอรับใบอนุญาต (สําเนาหลักฐานทุกฉบับ ต้องลงลายมือชื่อ “รับรองสําเนาถูกต้อง”)
บุคคลธรรมดา
นิติบุคคล
 (๑) สําเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองในที่ดิน
 (๑) สําเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองในที่ดิน
หรือหนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดิน
หรือหนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดิน
เลขที่ ......................................................
เลขที่ .....................................................
 (2) หนังสือมอบอํานาจและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ
 (2) หนังสือมอบอํานาจและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ
ผู้มอบอํานาจ (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตไม่สามารถมายื่นคําขอด้วยตนเองได้)
ผู้มอบอํานาจ (กรณีกรรมการผู้มีอํานาจของนิติบุคคลไม่สามารถมายื่น
 (3) สําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
คําขอด้วยตนเองได้)
เลขที่ .......................................................
 (3) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลจาก
กระทรวงพาณิชย์
เลขที่ ...............................................................
 (4) สําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
เลขที่ .......................................................
สําหรับสําเนาเอกสารหรือหลักฐานประกอบคําขอรับใบอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ผู้รับคําขอเป็นผู้จัดทําสําเนาเอกสารเอง โดยให้ผู้ยื่นคําขอเป็น
ผู้รับรองสําเนาถูกต้องของเอกสารดังกล่าว
ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้รับคําขอเข้าถึงข้อมูลเอกสารหรือหลักฐานที่ยื่นประกอบคําขอรับใบอนุญาตของข้าพเจ้าได้
ขอรับรองว่าเอกสารหรือหลักฐานและข้อความดังกล่าวข้างต้นนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ
(ลายมือชื่อ).....................................................................ผู้ขอรับใบอนุญาต/ผู้รับมอบอํานาจ
(....................................................................)
วันที่............. เดือน......................... พ.ศ. .................
เฉพาะเจ้าหน้าที่
บันทึกสําหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับคําขอ
๑. ได้ตรวจสอบคําขอและเอกสารหรือหลักฐานประกอบคําขอ และได้ออกใบรับคําขอแก่ผู้ยื่นคําขอ
พร้อมรับชําระค่าธรรมเนียมแล้ว
๒. ความเห็นของเจ้าหน้าที่................................................................................................................
(ลายมือชื่อ)...................................................... เจ้าหน้าที่ผู้รับคําขอ
(.....................................................)
ตําแหน่ง .....................................................
บันทึกสําหรับพนักงานน้ําบาดาลประจําท้องที่
ได้ลงทะเบียนเป็นคําขอที่...................... ลงวันที่......... เดือน.................... พ.ศ. .................
(ลายมือชื่อ)......................................................
(.....................................................)
พนักงานน้ําบาดาลประจําท้องที่เขตน้ําบาดาลจังหวัด...................................

แบบ นบ.๔

ใบอนุญาตเลขที่

.

ใบอนุญาตเจาะน้ําบาดาล
ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่
เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้เจาะน้ําบาดาล ตั้งอยู่เลขที่
หมู่ที่
ตรอก/ซอย
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
เขตเทศบาล/อบต.
.
โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ผู้รับใบอนุญาตต้องเจาะน้ําบาดาลเพื่อ
จํานวน ๑ บ่อ รหัสหมายเลขบ่อ
ข้อ 2 ความลึกของบ่อน้ําบาดาลจะต้องไม่น้อยกว่า
เมตร และไม่เกิน
เมตร
ข้อ 3 ขนาดบ่อน้ําบาดาล ต้องไม่เกิน
มิลลิเมตร โดยขนาดของท่อกรุบ่อน้ําบาดาล
ตอนบนสุดต้องเท่ากับหรือใหญ่กว่าขนาดของท่อกรุบ่อน้ําบาดาลตอนล่างสุด
ข้อ ๔ ก่อนวันที่จะเริ่มเจาะน้ําบาดาลตามใบอนุญาตนี้ ผู้รับใบอนุญาต ต้องแจ้งเป็นหนังสือ
หรื อ โดยวิ ธี อื่ น ซึ่ ง สามารถติ ด ต่ อ กั น ได้ ทํ า นองเดี ย วกั น และสามารถจั ด เก็ บ เป็ น หลั ก ฐานได้ ต่ อ พนั ก งาน
น้ําบาดาลประจําท้องที่หรือพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อทราบก่อน และต้องระบุชื่อช่างเจาะน้ําบาดาลพร้อมทั้ง
เลขที่ ห นั ง สื อ รั บ รองช่ า งเจาะน้ํ า บาดาลซึ่ ง อธิ บ ดี ก รมทรั พ ยากรน้ํ า บาดาลออกหนั ง สื อ รั บ รองให้ เ ป็ น
ผู้ควบคุม รับผิดชอบในการเจาะน้ําบาดาล ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตและช่างเจาะน้ําบาดาลต้อ งปฏิ บั ติ ต าม
ประกาศกระทรวงที่ออกตามมาตรา 6 (1) แห่งพระราชบัญญัติน้ําบาดาล พ.ศ. 2520

สิ้นอายุวันที่

ใบอนุญาตนี้ออกให้เมื่อวันที่
เดือน

เดือน
พ.ศ.

(ลายมือชื่อ)
(
ตําแหน่ง
.

พ.ศ.

ผู้ออกใบอนุญาต
)

การต่ออายุใบอนุญาต
ครั้งที่

+.

วันสิ้นอายุครั้งต่อไป

ผู้ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ออกใบอนุญาต
แทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาล

หมายเหตุ

แบบ นบ.๕

ใบอนุญาตที่

.

ใบอนุญาตใช้น้ําบาดาล
ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่
เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ําบาดาลจากบ่อน้ําบาดาลหมายเลข
ขนาดบ่อน้ําบาดาล
มิลลิเมตร ความลึก
เมตร ตั้งอยู่เลขที่
.
หมู่ที่
ตรอก/ซอย
ถนน
ตําบล/แขวง
.
อําเภอ/เขต
จังหวัด
เขตเทศบาล/อบต.
.
โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ต้องใช้น้ําบาดาลเพื่อ
ข้อ 2 ต้องไม่สูบน้ําจากบ่อน้ําบาดาลเกินกว่าเดือนละ
ลูกบาศก์เมตร
ข้อ ๓ กรณีใช้น้ําบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ําให้เป็นไปตามมาตรฐานน้ําบาดาล
ที่จะใช้บริโภคได้
ข้อ 4 ในกรณีที่พนักงานน้ําบาดาลประจําท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
น้ําบาดาล พ.ศ. 2520 พิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ําบาดาล สิ่งแวดล้อม และ
สุ ข ภาพ ให้ ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตส่ ง ผลการวิ เ คราะห์ คุ ณ ภาพน้ํ า บาดาลต่ อ พนั ก งานน้ํ า บาดาลประจํ า ท้ อ งที่ ภ ายใน
30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
ใบอนุญาตนี้ออกให้เมื่อวันที่
เดือน
พ.ศ.
สิ้นอายุวันที่
เดือน
พ.ศ.

(ลายมือชื่อ)
(
ตําแหน่ง
.
.

ผู้ออกใบอนุญาต
)

การต่ออายุใบอนุญาต
ครั้งที่

วันสิ้นอายุครั้งต่อไป

ผู้ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ออกใบอนุญาต
แทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาล

หมายเหตุ

แบบ นบ. 2

คําขอต่ออายุใบอนุญาต

คําขอเลขที่ ……………………………………….………..……
วันที่รับ ................…/…….…............./.......................
ผู้รับคําขอ ................................................................
(สําหรับเจ้าหน้าที่เป็นผู้กรอก)

เขียนที.่ ..............................................
วันที่…………..เดือน……………….……….พ.ศ……..………
คําแนะนําในการกรอกแบบคําขอรับใบอนุญาต……… …………....
.................................................................................................…… ….
ให้ทําเครื่องหมาย “” ลงในช่อง  และกรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน
๑) ข้อมูลผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต...........
................................................................................... .......
สถานะของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต
 บุคคลธรรมดา ข้าพเจ้า…..................................................................................................................สัญชาติ....................อายุ.............ปี
 นิติบุคคล

ข้าพเจ้า….........................................................................................................................................................................
(บริษัทจํากัด/ห้างหุ้นส่วน/อื่นๆ)

โดย....................................................................................................................สัญชาติ....................อายุ.............ปี
(ชื่อกรรมการผู้มีอํานาจ)

โดย....................................................................................................................สัญชาติ....................อายุ.............ปี
(ชื่อกรรมการผู้มีอํานาจ)

โดย....................................................................................................................สัญชาติ....................อายุ.............ปี
(ชื่อกรรมการผู้มีอํานาจ)

บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่/เลขทะเบียนนิติบุคคล     
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ.............................................หมายเลขโทรสาร.....................................................e-mail……...................……...............
๒) มีความประสงค์จะขอต่ออายุ
.............................................
...
 ใบอนุญาตเจาะน้ําบาดาล เลขที่ ................................................................หมายเลขบ่อ .........................................................................
 ใบอนุญาตใช้น้ําบาดาล เลขที่ ....................................................................หมายเลขบ่อ .........................................................................
 ใบอนุญาตระบายน้ําลงบ่อน้ําบาดาล เลขที่ ...............................................หมายเลขบ่อ .........................................................................
ในนามของ................................................................................................................................................................................................
ซึ่งได้ออกให้เมื่อวันที่ ........... เดือน ............................ พ.ศ. ................ และสิ้นอายุวันที่ ........... เดือน ......................... พ.ศ. ..............
เหตุผลที่ขอต่ออายุใบอนุญาต ..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
3) เอกสารหรือหลักฐานประกอบคําขอต่ออายุใบอนุญาต..(สําเนาหลักฐานทุกฉบับ ต้องลงลายมือชื่อ “รับรองสําเนาถูกต้อง”)
.
บุคคลธรรมดา
นิติบุคคล
 (๑) ใบอนุญาตเจาะน้ําบาดาล หรือใบแทนใบอนุญาต
 (๑) ใบอนุญาตเจาะน้ําบาดาล หรือใบแทนใบอนุญาต
 (๒) ใบอนุญาตใช้น้ําบาดาล หรือใบแทนใบอนุญาต
 (๒) ใบอนุญาตใช้น้ําบาดาล หรือใบแทนใบอนุญาต
 (3) ใบอนุญาตระบายน้ําลงบ่อน้ําบาดาล หรือใบแทน
 (3) ใบอนุญาตระบายน้ําลงบ่อน้ําบาดาล หรือใบแทน
ใบอนุญาต
ใบอนุญาต
 (4) หนังสือมอบอํานาจและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ  (4) หนังสือมอบอํานาจและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ
ผู้มอบอํานาจ (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตไม่สามารถมายื่น
ผู้มอบอํานาจ (กรณีกรรมการผู้มีอํานาจของนิติบุคคล
คําขอด้วยตนเองได้)
ไม่สามารถมายื่นคําขอด้วยตนเองได้)
 (5) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลจาก
กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ .......................................................
สําหรับสําเนาเอกสารหรือหลักฐานประกอบคําขอต่ออายุใบอนุญาตของนิติบุคคล ข้อ (5) ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับคําขอเป็นผู้จัดทําสําเนา
เอกสารเองโดยให้ผู้ยื่นคําขอเป็นผู้รับรองสําเนาถูกต้องของเอกสารดังกล่าว
ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้รับคําขอเข้าถึงข้อมูลเอกสารหรือหลักฐานที่ยื่นประกอบคําขอต่ออายุใบอนุญาตของข้าพเจ้าได้
ขอรับรองว่าเอกสารหรือหลักฐานประกอบคําขอและข้อความดังกล่าวข้างต้นนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ
(ลายมือชื่อ).......................................................ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต/ผู้รับมอบอํานาจ
(.......................................................)
วันที่.......... เดือน.......................... พ.ศ................

-2เฉพาะเจ้าหน้าที่
บันทึกสําหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับคําขอ
๑. ได้ตรวจสอบคําขอและเอกสารหรือหลักฐานประกอบคําขอ และได้ออกใบรับคําขอแก่ผู้ยื่นคําขอ
พร้อมรับชําระค่าธรรมเนียมแล้ว
๒. ความเห็นของเจ้าหน้าที่................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
(ลายมือชื่อ)...................................................... เจ้าหน้าที่ผู้รับคําขอ
(.....................................................)
ตําแหน่ง .....................................................

บันทึกสําหรับพนักงานน้ําบาดาลประจําท้องที่
ได้ลงทะเบียนเป็นคําขอที่...................... ลงวันที่......... เดือน.................... พ.ศ. .................
(ลายมือชื่อ)......................................................
(...................................................)
พนักงานน้ําบาดาลประจําท้องที่เขตน้ําบาดาลจังหวัด..............................

