
            
 
 
 
 
 

เอกสารผลงาน 
การด าเนินงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการก ากบั ดูแลการประกอบ 

กจิการน า้บาดาล ตามพระราชบัญญตัิน า้บาดาล พ.ศ. 2520 
ให้สอดคล้องกบัการอนุญาต ควบคุม ก ากบั 

ดูแลการประกอบกจิการน า้บาดาล 
ในเขตพืน้ทีจ่ังหวัดมุกดาหาร 

 
 

นางสาวชรินันท์ พรหมอารักษ์ 
นักวเิคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ 
ต าแหน่งเลขที ่1744  ส่วนทรัพยากรน า้ 

ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจงัหวดัมุกดาหาร 
 
 
 

เสนอขอประเมนิเพือ่แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนักวเิคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
ต าแหน่งเลขที ่1744  ส่วนทรัพยากรน า้ 

ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจงัหวดัมุกดาหาร 
ส านักงานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

ปีงบประมาณ 2559 



             การด าเนินงานโครงการเสริมสร้างศกัยภาพดา้นการก ากบั ดูแลการประกอบ   
                           กิจการน ้าบาดาล ตามพระราชบญัญติัน ้าบาดาล พ.ศ. 2520  
                                      ให้สอดคลอ้งกบัการอนุญาต ควบคุม ก ากบั  
                                              ดูแลการประกอบกิจการน ้าบาดาล  
                                                  ในเขตพื้นท่ีจงัหวดัมุกดาหาร  

 
 
 
 
 

นางสาวชรินนัท ์พรหมอารักษ ์
นกัวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบติัการ 
ต าแหน่งเลขท่ี 1744  ส่วนทรัพยากรน ้า 

ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัมุกดาหาร 
 
 
 
 
 

เสนอขอประเมินเพื่อแต่งตั้งใหด้  ารงต าแหน่งนกัวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
ต าแหน่งเลขท่ี 1744  ส่วนทรัพยากรน ้า 

ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัมุกดาหาร 
ส านกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

ปีงบประมาณ 2559 



ก 
 

บทคดัย่อ 
 

 การจดัท าผลงาน เร่ือง การด าเนินงานโครงการเสริมสร้างศกัยภาพดา้นการก ากบั 
ดูแลการประกอบกิจการน ้าบาดาล ตามพระราชบญัญติัน ้าบาดาล พ.ศ. 2520 ให้
สอดคลอ้งกบัการอนุญาต ควบคุม ก ากบั ดูแลการประกอบกิจการน ้าบาดาลในเขตพื้นท่ี
จงัหวดัมุกดาหาร มีวตัถุประสงคใ์นการด าเนินงาน คือ (1) เพื่อก าหนดแนวทางใน      
การอ านวยความสะดวก ดา้นการบริการรับค าขอการประกอบกิจการน ้าบาดาลให้
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ (2) เพื่อใหก้ารด าเนินงานตามโครงการเสริมสร้างศกัยภาพ
ดา้นการก ากบั ดูแลการประกอบกิจการน ้าบาดาล ตามพระราชบญัญติัน ้าบาดาล พ.ศ. 
2520 เป็นไปตามเป้าหมาย และส่งผลให้การอนุญาต ควบคุม ก ากบั ดูแลการประกอบ
กิจการน ้าบาดาล (ภารกิจหลกั) ประสบผลส าเร็จตามไปดว้ย  
 แนวทางด าเนินงานโครงการฯ แบ่งออกเป็น 4 แนวทาง คือ (1) งานบริการ
ประชาชน ด าเนินงานตามคู่มือส าหรับประชาชน (2) การตรวจสอบสถานท่ีประกอบ
กิจการน ้าบาดาล ซ่ึงแบ่งไดเ้ป็น 2 กรณี คือ การตรวจสอบตามปกติ และการตรวจสอบ
กรณีพิเศษ (3) การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเขต (ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มจงัหวดั) และการจดัประชุมคณะอนุกรรมการเขตฯ เพื่อพิจารณากลัน่กรอง
ค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน ้าบาดาลก่อนใหผู้อ้อกใบอนุญาตพิจารณา ต่อไป 
และ (4) การออกหน่วยเคล่ือนท่ีเพื่อการประชาสัมพนัธ์ โดยการใชเ้คร่ืองมือในการส่ือ
ประชาสัมพนัธ์ คือ ป้ายประชาสัมพนัธ์ แผ่นพบัประชาสัมพนัธ์ และแบบสอบถามความ
พึงพอใจโดยการสุ่มประชาชนในเขตพื้นท่ีจงัหวดัมุกดาหาร 
 จากการประเมินผลการด าเนินงานโครงการฯ พบว่า การบริการประชาชนมีความ
ล่าชา้ไม่เป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด เน่ืองจาก 2 สาเหตุ  คือ (1) ผูข้อใบอนุญาต
ประกอบกิจการน ้าบาดาล กรอกขอ้มูลไม่ครบถว้น เน่ืองจากไม่มีความรู้หรือเทคนิค 
วิธีการในเร่ืองการเจาะบ่อบาดาล รวมถึงปริมาณการใชน้ ้ าบาดาล (2) ผูข้อใบอนุญาต
ประกอบกิจการน ้าบาดาล แนบเอกสารหลกัฐานไม่ครบถว้น โดยเฉพาะหนงัสือรับรอง
ช่างเจาะน ้าบาดาล รายงานผลการเจาะน ้าบาดาล รายงานประวติับ่อน ้าบาดาล และ
รายงานการทดสอบปริมาณน ้า เป็นตน้ เหตุผลการแนบเอกสารไม่ครบถว้น คือ ช่างเจาะ



ข 
 

น ้าบาดาลไม่จดัท ารายงานใหผู้ป้ระกอบการกิจการน ้าบาดาล และติดต่อช่างเจาะ          
น ้ าบาดาลไม่ได ้ 

ในการตรวจสอบสถานท่ีประกอบกิจการน ้าบาดาล พบว่า ในปี พ.ศ. 2556 
เป้าหมาย 195 บ่อ ผลการด าเนินงาน 315 บ่อ ซ่ึงผลการด าเนินงานไดม้ากกวา่เป้าหมาย 
จ านวน 120 บ่อ คิดเป็นร้อยละ 161.54 ของเป้าหมายทั้งหมด ในปี พ.ศ. 2557 เป้าหมาย 
218 บ่อ ผลการด าเนินงาน 230 ซ่ึงผลการด าเนินงานไดม้ากกว่าเป้าหมาย จ านวน 12 บ่อ 
คิดเป็นร้อยละ 105.50 ของเป้าหมายทั้งหมด และในปี พ.ศ. 2558 เป้าหมาย 240 บ่อ ผล
การด าเนินงาน 312 บ่อ ซ่ึงการด าเนินงานไดม้ากกวา่เป้าหมาย จ านวน 72 บ่อ คิดเป็น
ร้อยละ 130 ของเป้าหมายทั้งหมด จากขอ้มูลขา้งตน้ส่งผลใหก้ารด าเนินงานตาม
โครงการฯ ลุล่วงตามเป้าหมาย และการอนุญาต ควบคุม ก ากบั ดูแลการประกอบกิจการ
น ้าบาดาลประสบผลส าเร็จตามไปดว้ย  

ดา้นการประชาสัมพนัธ์ กรมทรัพยากรน ้าบาดาล ไดก้ าหนดตวัช้ีวดั 2 ตวัช้ีวดั คือ 
(1) ตวัช้ีวดัเดิม ประชาชนไดรั้บความรู้ความเขา้ใจและพึงพอใจจากผลการด าเนินงาน
โครงการฯ ไม่นอ้ยว่าร้อยละ 80 และ (2) ตวัช้ีวดัท่ีเพิ่มข้ึนเม่ือไดรั้บการจดัสรรรถยนต ์
ประชาชนไดรั้บความรู้ความเขา้ใจและพึงพอใจจากผลการด าเนินงานโครงการฯ ไม่นอ้ย
ว่าร้อยละ 85 ผลตวัช้ีวดัในเขตพื้นท่ีจงัหวดัมุกดาหาร ปรากฏว่า ในปี พ.ศ. 2557 คิดเป็น
ร้อยละ 92.53 และในปี พ.ศ. 2558 คิดเป็นร้อยละ 91.57 ตามล าดบั จากขอ้มลูดงักล่าว 
ส่งผลใหก้ารด าเนินงานมีความส าเร็จตามวตัถุประสงคต์ามตวัช้ีวดัท่ีก าหนดไว ้ 

การจดัท าฐานขอ้มูล พบว่า ในปี พ.ศ. 2556 มีความคลาดเคล่ือนของขอ้มูล และ
ไดมี้การปรับฐานขอ้มูลใหม่ในปี พ.ศ. 2557 และในปี พ.ศ. 2558 มีจ  านวนท่ีมีใบอนุญาต
ใชน้ ้ าบาดาลและใบอนุญาตส้ินอายแุลว้ ซ่ึงแบ่งประเภท ไดด้งัน้ี (1) ประเภทอุปโภคหรือ
บริโภค จ านวน 236 บ่อ (2) ประเภทธุรกิจ จ  านวน 128 บ่อ และประเภทเกษตรกรรม 
จ านวน 20 บ่อ รวมทั้งส้ินจ านวน 384 บ่อ ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีสามารถน าไปอา้งอิงได ้
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กติติกรรมประกาศ 
  
 ผลงานวิชาการฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยความกรุณาอยา่งสูงของผูอ้  านวยการ
ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัมุกดาหาร (นายไพบลูย ์รัตนะเจริญธรรม) 
ไดติ้ดตาม เสนอแนะแนวทางการด าเนินงานตามโครงการเสริมสร้างศกัยภาพดา้น     
การก ากบั ดูแลการประกอบกิจการน ้าบาดาล ตามพระราชบญัญติัน ้าบาดาล พ.ศ. 2520  
ขอขอบคุณ ผูอ้  านวยการส่วนทรัพยากรน ้า (นายวิทยา จนัทร์มิตร) ไดร่้วมวางแผน      
การด าเนินงานตามโครงการฯ และตรวจสอบสถานท่ีประกอบกิจการน ้าบาดาล 
ขอขอบคุณ นายวิรัตน์ สุดาบุตร นายช่างเทคนิคช านาญงาน และนายยอดชาย สายธนู 
นายช่างเทคนิคช านาญงาน ไดส้อนเทคนิคการตรวจสอบสถานท่ีประกอบกิจการ         
น ้ าบาดาล รวมถึงการให้ค  าปรึกษาและแกไ้ขปัญหาอนัเกิดจากการด าเนินงาน             
นางสุชาดา กาอา้ย นกัวิชาการส่ิงแวดลอ้มช านาญการ ใหค้  าปรึกษาในดา้นการจดัท า
เอกสารผลงานวิชาการในคร้ังน้ี รวมถึงเจา้หนา้ท่ีส่วนทรัพยากรน ้าทุกท่านท่ีท าให ้    
การด าเนินงานส าเร็จลุล่วงดว้ยดี 
 ขอขอบคุณเจา้หนา้ท่ีกรมทรัพยากรน ้าบาดาลทุกท่าน ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงท่ีท าให้
ผูรั้บการประเมินมีความรู้ดา้นทรัพยากรน ้าบาดาลมากยิง่ข้ึน มองเห็นภาพและ             
ทิศทางการด าเนินงานท่ีถูกตอ้งตามระเบียบ ขอ้กฎหมายต่าง ๆ รวมถึงขอ้เสนอแนะ 
เทคนิควิธีการตรวจสอบสถานท่ีประกอบกิจการน ้าบาดาล และสร้างทศันคติท่ีดีต่อ     
การด าเนินงานตามโครงการฯ  
 สุดทา้ยน้ี ผูรั้บการประเมินขอขอบคุณ บิดา (นายประสิทธ์ิ พรหมอารักษ)์ และ
มารดา (นางวราภรณ์ พรหมอารักษ)์ และครอบครัวคนรอบขา้งผูส้ร้างก าลงัใจใน       
การปฏิบติังาน และเห็นคุณค่าในการพฒันาอาชีพของผูรั้บการประเมิน 
 

                                                                                           ชรินนัท ์พรหมอารักษ ์
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สารบัญ 

 

หนา้ 
บทคดัยอ่            ก 
กิตติกรรมประกาศ             ค 
สารบญั            ง 
สารบญัตาราง            ฉ 
สารบญัภาพประกอบ           ญ 
สารบญัแผนภมิู                                                                                                             ฒ 
บทท่ี 
   1   บทน า                                                                                                                1 
 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา        1 
 วตัถุประสงค ์           2 
 ระยะเวลาด าเนินการ           2 
 พื้นท่ีด าเนินการ           2 
 สัดส่วนของผลงาน           2 
 นิยามศพัทเ์ฉพาะ           3 
 ความยุง่ยากซบัซอ้นของผลงาน         5 
 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดรั้บ          6 
    2   แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง        7 
 กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง           7 
 การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเขต        28 
       (ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดั) 
   3   วิธีการศึกษา           30 
 ขั้นตอนท่ี 1 การก าหนดขอ้มูลและแหล่งขอ้มูล      30 



จ 
 

สารบัญ (ต่อ) 
 

หนา้ 
บทท่ี 
   ขั้นตอนท่ี 2 การเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชเ้คร่ืองมือ โปรแกรม   
  Microsoft Excel         58 
 ขั้นตอนท่ี 3 การวิเคราะห์ขอ้มูล        59 
 การส ารวจความพึงพอใจของประชาชน เก่ียวกบัความรู้ความเขา้ใจ   
 การประกอบกิจการน ้าบาดาล และการด าเนินงานของเจา้หนา้ท่ีของ 

โครงการฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2558      60 
    4   ผลการศึกษา           63 
 ผลการศึกษาการด าเนินงานดา้นการอนุญาต ควบคุม ก ากบั ดูแล   
 การประกอบกิจการน ้าบาดาล และการด าเนินงานตามโครงการ 
 เสริมสร้างศกัยภาพดา้นการก ากบั ดูแลการประกอบกิจการน ้าบาดาล 
 ตามพระราชบญัญติัน ้าบาดาล พ.ศ. 2520 ประจ าปีงบประมาณ 
 พ.ศ. 2556 – 2558         63 
 ผลการศึกษาการประเมินจากแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน   81 
    5   สรุปผลและขอ้เสนอแนะ         97 
 สรุปผลการด าเนินงาน         97 
 ขอ้เสนอแนะ         101 
ภาคผนวก 
    ก แบบฟอร์มท่ีเก่ียวขอ้งในการประกอบกิจการน ้าบาดาล    103 
    ข ตวัอยา่งการตรวจสอบสถานท่ีกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการฯ    158
บรรณานุกรม           217 
ประวติัผูเ้ขียน           218 
ค ารับรองผูบ้งัคบับญัชา         219 
 



ฉ 
 

สารบัญตาราง 

 

ตาราง                                                                                                                          หนา้ 
   1    รายละเอียดของผลงานผูข้อรับการประเมินคิดเป็นสัดส่วน    
         ของผลงาน (ร้อยละ)              2 
   2    แผนผงัการพิจารณาออกใบอนุญาตเจาะน ้าบาดาลและใบอนุญาต 
         ใชน้ ้ าบาดาล (นอกเขตวิกฤตการณ์น ้าบาดาล)      12 
   3    การจดัเก็บอตัราค่าธรรมเนียมใหม่ โดยมีค่าธรรมเนียม และค่าวิเคราะห์น ้า  13 
   4    มาตรฐานน ้าบาดาลท่ีจะใชบ้ริโภคดา้นคุณลกัษณะทางกายภาพ    17 
   5    มาตรฐานน ้าบาดาลท่ีจะใชบ้ริโภคดา้นคุณลกัษณะทางเคมี    18 
   6    มาตรฐานน ้าบาดาลท่ีจะใชบ้ริโภคดา้นคุณลกัษณะท่ีเป็นพิษ    19 
   7    มาตรฐานน ้าบาดาลท่ีจะใชบ้ริโภคดา้นคุณลกัษณะทางบคัเตรี/แบคทีเรีย  20 
   8    แผนผงัการด าเนินงานตามโครงการเสริมสร้างศกัยภาพดา้นการก ากบั 
         ดูแลการประกอบกิจการน ้าบาดาล ตามพระราชบญัญติัน ้าบาดาล 
         พ.ศ. 2520           30 
   9    แผนผงัการด าเนินงานการอนุญาต ควบคุม ก ากบั ดูแลการกระกอบกิจการ 
         น ้ าบาดาลในเขตพื้นท่ีจงัหวดัมุกดาหาร       31 
   10  การเปรียบเทียบการตรวจสอบสถานท่ีเพื่อลดความซ ้ าซอ้น                  
         ในการด าเนินงาน         41 
   11  การพจิารณาค าขอเจาะน ้าบาดาล ไม่เสนอคณะอนุกรรมการเขตฯ   43 
   12  การพจิารณาค าขอใชน้ ้ าบาดาล ไม่เสนอคณะอนุกรรมการเขตฯ     45 
   13  การพจิารณาค าขอแกไ้ขใบอนุญาตประกบกิจการน ้าบาดาล      
        ไม่เสนอคณะอนุกรรมการเขตฯ        47 
   14  การพจิารณาค าขอรับใบอนุญาตเจาะน ้าบาดาล กรณีเสนอ      
         คณะอนุกรรมการเขตฯ         49 



ช 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 

 

ตาราง                                                                                                                          หนา้ 
   15  การพจิารณาค าขอใบอนุญาตใชน้ ้ าบาดาล กรณีเสนอ       
         คณะอนุกรรมการเขตฯ          51 
   16  การพจิารณาค าขอแกไ้ขใบอนุญาตประกอบกิจการน ้าบาดาล      
         กรณีเสนอคณะอนุกรรมการเขตฯ       53 
   17  แสดงหลกัเกณฑก์ารออกรหสัหมายเลขใบอนุญาตเจาะน ้าบาดาล    55 
   18  แสดงหลกัเกณฑก์ารออกรหสัหมายเลขบ่อน ้าบาดาล      56 
   19  แสดงหลกัเกณฑก์ารออกรหสัหมายเลขใบอนุญาตใชน้ ้ าบาดาล    57 
   20  แสดงแนวทางการศึกษาของโครงการฯ เพื่อจ  าแนกขอ้มูลในเบ้ืองตน้   59 
   21  แสดงช่วงค่าคะแนนเฉล่ียและความหมาย      61 
   22  แสดงเกณฑก์ารใหร้ะดบัคะแนนความพึงพอใจ      62 
   23  การตรวจสอบบ่อบาดาลตามแผนการปฏิบติัการ                 
         ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2556 – 2558        63 
   24  การจดัเก็บรายได ้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556        
         (ตั้งแต่วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2556 ถึง 31 มกราคม 2557)      67 
   25  การจดัเก็บรายได ้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557       
         (ตั้งแต่วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2557 ถึง 31 มกราคม 2558)      68 
   26   การจดัเก็บรายได ้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558       
         (ตั้งแต่วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2558 ถึง 31 มกราคม 2559)      69 
   27  สถิติจ  านวนบ่อบาดาลในจงัหวดัมุกดาหาร ประจ าปีงบประมาณ     
         พ.ศ. 2556 (ตั้งแต่วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2556 ถึง 31 มกราคม 2557)    70 
   28  สถิติจ  านวนบ่อบาดาลในจงัหวดัมุกดาหาร ประจ าปีงบประมาณ     
         พ.ศ. 2557 (ตั้งแต่วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2557 ถึง 31 มกราคม 2558)    72 



ซ 
 

   สารบัญตาราง (ต่อ) 

 

ตาราง                                                                                                                          หนา้ 
  29  สถิติจ  านวนบ่อบาดาลในจงัหวดัมุกดาหาร ประจ าปีงบประมาณ    
         พ.ศ. 2558 (ตั้งแต่วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2558 ถึง 31 มกราคม 2559)    73 
   30  ผลการด าเนินงานตามโครงการเสริมสร้างศกัยภาพดา้นการก ากบั               
         ดูแลการประกอบกิจการน ้าบาดาล ตามพระราชบญัญติัน ้าบาดาล 
         พ.ศ. 2520 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ตั้งแต่วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 
         2556 ถึง 31 มกราคม 2557)         74 
   31  การพจิารณากลัน่กรองค าขอรับใบอนุญาตเจาะน ้าบาดาล      
         ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ตั้งแต่วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2557 
         ถึง 31 มกราคม 2558)          76 
  32  ผลการด าเนินงานตามโครงการเสริมสร้างศกัยภาพดา้นการก ากบั     
         ดูแลการประกอบกิจการน ้าบาดาล ตามพระราชบญัญติัน ้าบาดาล 
         พ.ศ. 2520 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ตั้งแต่วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 
         2557 ถึง 31 มกราคม 2558)         77 
   33  การพจิารณากลัน่กรองค าขอรับใบอนุญาตเจาะน ้าบาดาล      
         ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ตั้งแต่วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2558 
         ถึง 31 มกราคม 2559)          78 
   34  ผลการด าเนินงานตามโครงการเสริมสร้างศกัยภาพดา้นการก ากบั     
         ดูแลการประกอบกิจการน ้าบาดาล ตามพระราชบญัญติัน ้าบาดาล 
         พ.ศ. 2520 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ตั้งแต่วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 
         2558 ถึง 31 มกราคม 2559)         80 
   35  แสดงจ านวนผูต้อบแบบส ารวจความพึงพอใจของการรับบริการ    
         และขอ้มูลข่าวสารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557      88 



ฌ 
 

   สารบัญตาราง (ต่อ) 

 

ตาราง                                                                                                                          หนา้ 
   36  แสดงระดบัความพึงพอใจของการรับบริการ และขอ้มูลข่าวสาร             
         ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557        89 
   37  แสดงผลตวัช้ีวดัโครงการฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557     90 
   38  แสดงจ านวนผูต้อบแบบส ารวจความพึงพอใจของการรับบริการ    
         และขอ้มูลข่าวสารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558      92 
   39  แสดงระดบัความพึงพอใจของการรับบริการ และขอ้มูลข่าวสาร    
         ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558        93 
   40  แสดงผลตวัช้ีวดัโครงการฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558     94 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



ญ 
 

สารบัญภาพประกอบ 

 

ภาพ                                                                                                                             หนา้ 
   1    แสดงตวัอยา่งการออกรหสัหมายเลขใบอนุญาตเจาะน ้าบาดาล    55 
   2    แสดงตวัอยา่งการออกรหสัหมายเลขบ่อน ้าบาดาล      56 
   3    แสดงตวัอยา่งการออกรหสัหมายเลขใบอนุญาต      
         ใชน้ ้ าบาดาล           57 
   4    แสดงกิจกรรมท่ี 1 การตรวจสอบบ่อน ้าบาดาลท่ีมีการจดัเก็บรายได ้   
         และท่ีขอต่ออายใุบอนุญาต        159 
   5    แสดงกิจกรรมท่ี 1 การตรวจสอบบ่อน ้าบาดาลท่ีมีการจดัเก็บรายได ้              
         และท่ีขอต่ออายใุบอนุญาต        160 
   6    แสดงกิจกรรมท่ี 1 การตรวจสอบบ่อน ้าบาดาลท่ีมีการจดัเก็บรายได ้   
         และท่ีขอต่ออายใุบอนุญาต        161 
   7    แสดงกิจกรรมท่ี 1 การตรวจสอบบ่อน ้าบาดาลท่ีมีการจดัเก็บรายได ้   
         และท่ีขอต่ออายใุบอนุญาต        162 
   8    แสดงกิจกรรมท่ี 1 การตรวจสอบบ่อน ้าบาดาลท่ีมีการจดัเก็บรายได ้   
         และท่ีขอต่ออายใุบอนุญาต        163 
   9    แสดงกิจกรรมท่ี 1 การตรวจสอบบ่อน ้าบาดาลท่ีมีการจดัเก็บรายได ้             
         และท่ีขอต่ออายใุบอนุญาต        164 
   10  แสดงกิจกรรมท่ี 2 การตรวจสอบบ่อน ้าบาดาลเพื่อการขอรับใบอนุญาต          
         การประกอบกิจการน ้าบาดาลรายใหม่       165 
   11  แสดงกิจกรรมท่ี 2 การตรวจสอบบ่อน ้าบาดาลเพื่อการขอรับใบอนุญาต           
         การประกอบกิจการน ้าบาดาลรายใหม่       166 
   12  แสดงกิจกรรมท่ี 2 การตรวจสอบบ่อน ้าบาดาลเพื่อการขอรับใบอนุญาต            
         การประกอบกิจการน ้าบาดาลรายใหม่       167 



ฎ 
 

สารบัญภาพประกอบ (ต่อ) 

 

ภาพ                                                                                                                             หนา้        
   13  แสดงกิจกรรมท่ี 2 การตรวจสอบบ่อน ้าบาดาลเพื่อการขอรับใบอนุญาต           
         การประกอบกิจการน ้าบาดาลรายใหม่        168   
   14  แสดงกิจกรรมท่ี 2 การตรวจสอบบ่อน ้าบาดาลเพื่อการขอรับใบอนุญาต           
         การประกอบกิจการน ้าบาดาลรายใหม่        169 
   15  แสดงกิจกรรมท่ี 2 การตรวจสอบบ่อน ้าบาดาลเพื่อการขอรับใบอนุญาต           
         การประกอบกิจการน ้าบาดาลรายใหม่        170 
   16  แสดงกิจกรรมท่ี 2 การตรวจสอบบ่อน ้าบาดาลเพื่อการขอรับใบอนุญาต           
         การประกอบกิจการน ้าบาดาลรายใหม่        171 
   17  แสดงกิจกรรมท่ี 2 การตรวจสอบบ่อน ้าบาดาลเพื่อการขอรับใบอนุญาต                        
         การประกอบกิจการน ้าบาดาลรายใหม่        172 
   18  การออกใบอนุญาตเจาะน ้าบาดาล        173 
   19  การออกใบอนุญาตเจาะน ้าบาดาล       174 
   20  การออกใบอนุญาตเจาะน ้าบาดาล       175 
   21  แสดงกิจกรรมท่ี 2 การตรวจสอบบ่อน ้าบาดาลเพื่อการขอรับใบอนุญาต           
         การประกอบกิจการน ้าบาดาลรายใหม่        176 
   22  แสดงกิจกรรมท่ี 2 การตรวจสอบบ่อน ้าบาดาลเพื่อการขอรับใบอนุญาต           
         การประกอบกิจการน ้าบาดาลรายใหม่        177 
   23  แสดงกิจกรรมท่ี 2 การตรวจสอบบ่อน ้าบาดาลเพื่อการขอรับใบอนุญาต         
         การประกอบกิจการน ้าบาดาลรายใหม่        178    
   24  แสดงกิจกรรมท่ี 2 การตรวจสอบบ่อน ้าบาดาลเพื่อการขอรับใบอนุญาต           
         การประกอบกิจการน ้าบาดาลรายใหม่       179 
    



ฏ 
 

สารบัญภาพประกอบ (ต่อ) 

 

ภาพ                                                                                                                             หนา้        
   25  แสดงกิจกรรมท่ี 2 การตรวจสอบบ่อน ้าบาดาลเพื่อการขอรับใบอนุญาต           
         การประกอบกิจการน ้าบาดาลรายใหม่             180 
   26  แสดงกิจกรรมท่ี 2 การตรวจสอบบ่อน ้าบาดาลเพื่อการขอรับใบอนุญาต           
         การประกอบกิจการน ้าบาดาลรายใหม่        181 
   27  แสดงกิจกรรมท่ี 2 การตรวจสอบบ่อน ้าบาดาลเพื่อการขอรับใบอนุญาต           
         การประกอบกิจการน ้าบาดาลรายใหม่        182 
   28  แสดงกิจกรรมท่ี 2 การตรวจสอบบ่อน ้าบาดาลเพื่อการขอรับใบอนุญาต            
         การประกอบกิจการน ้าบาดาลรายใหม่        183 
   29  การออกใบอนุญาตใชน้ ้ าบาดาล         184 
   30  การออกใบอนุญาตใชน้ ้ าบาดาล         185 
   31  แสดงกิจกรรมท่ี 3 การตรวจสอบบ่อน ้าบาดาลท่ีมีความเส่ียงในดา้น    
         การประกอบกิจการน ้าบาดาล (รหสัความเส่ียง)      186 
   32  แสดงกิจกรรมท่ี 3 การตรวจสอบบ่อน ้าบาดาลท่ีมีความเส่ียงในดา้น              
         การประกอบกิจการน ้าบาดาล         187 
   33  แสดงกิจกรรมท่ี 3 การตรวจสอบบ่อน ้าบาดาลท่ีมีความเส่ียงในดา้น              
         การประกอบกิจการน ้าบาดาล         188 
   34  แสดงกิจกรรมท่ี 3 การตรวจสอบบ่อน ้าบาดาลท่ีมีความเส่ียงในดา้น              
         การประกอบกิจการน ้าบาดาล         189   
   35  แสดงกิจกรรมท่ี 3 การตรวจสอบบ่อน ้าบาดาลท่ีมีความเส่ียงในดา้น                 
         การประกอบกิจการน ้าบาดาล         190 
   36  แสดงกิจกรรมท่ี 3 การตรวจสอบบ่อน ้าบาดาลท่ีมีความเส่ียงในดา้น               
         การประกอบกิจการน ้าบาดาล                191                                                                                                    



ฐ 
 

  สารบัญภาพประกอบ (ต่อ) 

 

ภาพ                                                                                                                             หนา้        
 37  แสดงกิจกรรมท่ี 3 การตรวจสอบบ่อน ้ าบาดาลท่ีมีความเส่ียงในดา้น               
         การประกอบกิจการน ้าบาดาล         192 
   38  แสดงกิจกรรมท่ี 3 การตรวจสอบบ่อน ้าบาดาลท่ีมีความเส่ียงในดา้น               
         การประกอบกิจการน ้าบาดาล         193 
   39  แสดงกิจกรรมท่ี 3 การตรวจสอบบ่อน ้าบาดาลท่ีมีความเส่ียงในดา้น                
         การประกอบกิจการน ้าบาดาล         194 
   40  แสดงกิจกรรมท่ี 3 การตรวจสอบบ่อน ้าบาดาลท่ีมีความเส่ียงในดา้น           
         การประกอบกิจการน ้าบาดาล         195 
   41  แสดงกิจกรรมท่ี 3 การตรวจสอบบ่อน ้าบาดาลท่ีมีความเส่ียงในดา้น                
         การประกอบกิจการน ้าบาดาล         196 
   42  แสดงกิจกรรมท่ี 3 การตรวจสอบบ่อน ้าบาดาลท่ีมีความเส่ียงในดา้น                     
         การประกอบกิจการน ้าบาดาล         197   
   43  แสดงกิจกรรมท่ี 3 การตรวจสอบบ่อน ้าบาดาลท่ีมีความเส่ียงในดา้น                      
         การประกอบกิจการน ้าบาดาล         198 
   44  แสดงกิจกรรมท่ี 4  การติดตามหน้ีคา้งช าระ       199 
   45  แสดงกิจกรรมท่ี 4  การติดตามหน้ีคา้งช าระ       200 
   46  แสดงกิจกรรมท่ี 4  การติดตามหน้ีคา้งช าระ       201 
   47  แสดงกิจกรรมท่ี 4  การติดตามหน้ีคา้งช าระ       202 
   48  แสดงกิจกรรมท่ี 4  การติดตามหน้ีคา้งช าระ       203 
   49  แสดงกิจกรรมท่ี 4  การติดตามหน้ีคา้งช าระ       204 
   50  แสดงกิจกรรมท่ี 5 การตรวจสอบบ่อบาดาลท่ีขาดการติดต่อ      
         และตรวจสอบการอุดกลบ         205 
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  สารบัญภาพประกอบ (ต่อ) 

 

ภาพ                                                                                                                             หนา้        
 51  แสดงกิจกรรมท่ี 5 การตรวจสอบบ่อบาดาลท่ีขาดการติดต่อ      
         และตรวจสอบการอุดกลบ         206 
   52  แสดงกิจกรรมท่ี 5 การตรวจสอบบ่อบาดาลท่ีขาดการติดต่อ      
         และตรวจสอบการอุดกลบ         207 
   53  แสดงกิจกรรมท่ี 5 การตรวจสอบบ่อบาดาลท่ีขาดการติดต่อ      
         และตรวจสอบการอุดกลบ         208 
   54  แสดงกิจกรรมท่ี 5 การตรวจสอบบ่อบาดาลท่ีขาดการติดต่อ      
         และตรวจสอบการอุดกลบ         209 
   55  แสดงกิจกรรมท่ี 5 การตรวจสอบบ่อบาดาลท่ีขาดการติดต่อ     
         และตรวจสอบการอุดกลบ         210 
   56  แสดงกิจกรรมท่ี 6 การเสริมสร้างและพฒันาน ้าบาดาล      
         อยา่งมีประสิทธิภาพและย ัง่ยนื        211 
   57  แสดงงานดา้นบริการประชาชน        212 
   58  แสดงการตรวจสอบสถานท่ีตามปกติ       213 
   59  แสดงการตรวจสอบสถานท่ีตามปกติ      214 
   60  แสดงการตรวจสอบสถานท่ีกรณีเศษ       215 
   61  แสดงการประชุมคณะอนุกรรมการเขต        
         (ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดั)    216 
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สารบัญแผนภูม ิ

 

แผนภมิูแท่งท่ี                                                                                                              หนา้ 
1 แสดงขอ้มูลเปรียบเทียบเป้าหมายและผลการด าเนินงาน ประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558         64 
  2    แสดงร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม สถานะภาพ      
         ของผูรั้บใบอนุญาตการประกอบกิจการน ้าบาดาล  
         ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2558        82 
   3    แสดงร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ      
         ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2558        83 
   4    แสดงร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามช่วงอาย ุ    
         ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2558        84 
   5    แสดงร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามการใช ้    
         น ้ าบาดาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2558      85 
   6    แสดงร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกประเภทของ     
         การใชน้ ้ าบาดาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2558     86 
   7    แสดงร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกการรับรู้ถึงขอ้มูล     
         เก่ียวกบัการประกอบกิจการน ้าบาดาล ในเขตพื้นท่ีจงัหวดัมุกดาหาร 
         ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2558        87 
 

 



 
บทท่ี 1  
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 การอนุญาต ควบคุม ก ากบั ดูแลการประกอบกิจการน ้าบาดาลในเขตพื้นท่ีจงัหวดั
มุกดาหาร ไดย้ดึหลกัการปฏิบติัตามพระราชบญัญติัน ้าบาดาล พ.ศ. 2520 และท่ีแกไ้ข
เพิ่มเติม รวมทั้งกฎกระทรวงและระเบียบต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบกิจการ         
น ้ าบาดาล เช่น การออกใบอนุญาตประกอบกิจการน ้าบาดาล (นอกเขตวิกฤตการณ์       
น ้ าบาดาล) การจดัเก็บค่าใชน้ ้ าบาดาล  การจดัเก็บอตัราค่าธรรมเนียม ฯลฯ ซ่ึงเป็นเร่ือง
ของการอนุญาต ควบคุม ก ากบั ดูแลการประกอบกิจการน ้าบาดาล อนัเป็นภารกิจหลกัใน
การด าเนินงานของส่วนทรัพยากรน ้า ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
จงัหวดัมุกดาหาร  
 ปัจจุบนัภารกิจความรับผดิชอบดา้นการอนุญาต ควบคุม ก ากบั ดูแลการประกอบ
กิจการน ้าบาดาลในเขตพื้นท่ีจงัหวดัมุกดาหารเพิ่มข้ึน และพนกังานเจา้หนา้ท่ีตาม
พระราชบญัญติัน ้าบาดาล พ.ศ. 2520 มีจ  านวนน้อยไม่สอดคลอ้งกบัภารกิจท่ีไดรั้บ
มอบหมาย ส่งผลให้การด าเนินงานดา้นประกอบกิจการน ้าบาดาลไดไ้ม่เต็มศกัยภาพ
เท่าท่ีควร  

กรมทรัพยากรน ้าบาดาล เห็นความส าคญัในปัญหาดงักล่าว จึงไดจ้ดัสรร
งบประมาณโครงการเสริมสร้างศกัยภาพการก ากบั ดูแลการประกอบกิจการน ้าบาดาล
ตามพระราชบญัญติัน ้าบาดาล พ.ศ. 2520 เพื่อใหก้ารด าเนินงานดา้นการอนุญาต ควบคุม 
ก ากบั ดูแลการประกอบกิจการน ้าบาดาลบรรลุตามเป้าหมายท่ีวางไว ้และมีฐานขอ้มูลบ่อ
น ้าบาดาลตามใบอนุญาตประกอบกิจการน ้าบาดาล สมบรูณ์ ครบถว้น เป็นมาตรฐาน
เดียวกนัทัว่ประเทศ 

ดงันั้น เพื่อใหก้ารจดัเก็บขอ้มูลดา้นทรัพยากรน ้าบาดาลในเขตพื้นท่ีจงัหวดั
มุกดาหารมีความถูกตอ้ง สมบรูณ์ ครบถว้น จึงมีความจ าเป็นในการหาวิธีการ เพื่อ
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ก าหนดแนวทางการด าเนินงานใหค้รอบคลุมทุกขั้นตอนในกระบวนงาน หรือกิจกรรม
ต่าง ๆ เพื่อลดความซ ้าซ้อนในการด าเนินงาน การอนุญาต ควบคุม ก ากบั ดูแล        
การประกอบกิจการน ้าบาดาล และการด าเนินงานโครงการฯ รวมถึงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลของการด าเนินงานมากยิ่งข้ึน 
วตัถุประสงค์ 
 1. เพื่อก าหนดแนวทางในการอ านวยความสะดวก ดา้นการบริการรับค าขอ     
การประกอบกิจการน ้าบาดาลใหร้วดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 2. เพื่อใหก้ารด าเนินงานตามโครงการเสริมสร้างศกัยภาพดา้นการก ากบั ดูแล 
การประกอบกิจการน ้าบาดาล ตามพระราชบญัญติัน ้าบาดาล พ.ศ. 2520 เป็นไปตาม
เป้าหมาย และส่งผลใหก้ารอนุญาต ควบคุม ก ากบั ดูแลการประกอบกิจการน ้าบาดาล 
(ภารกิจหลกั) ประสบผลส าเร็จตามไปดว้ย 
ระยะเวลาด าเนินการ 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2558 (ตั้งแต่วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2556 ถึง
วนัท่ี 31 มกราคม พ.ศ. 2559) 
พืน้ทีด่ าเนินการ 
 เขตพื้นท่ีจงัหวดัมุกดาหาร 
สัดส่วนของผลงาน 
ตาราง 1 
รายละเอียดของผลงานคิดเป็นสัดส่วนของผลงาน (ร้อยละ) 

 

รายละเอยีดของผลงาน สัดส่วนของผลงาน 

(ร้อยละ) 

ผู้รับผดิชอบ 

1. การก าหนดปัญหาและ
หวัขอ้ศึกษา 

15 

5 

นางสาวชรินนัท ์พรหมอารักษ ์

นายวิทยา จนัทร์มิตร 
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ตาราง 1 (ต่อ) 

 
นิยามศัพท์เฉพาะ  
“น า้บาดาล” หมายความว่า น ้ าใตดิ้นท่ีเกิดอยูใ่นชั้นดิน กรวด ทราย หรือหิน ซ่ึงอยูลึ่ก
จากผวิดินเกินความลึกท่ีรัฐมนตรีก าหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา แต่จะ
ก าหนดความลึกนอ้ยกว่าสิบเมตรมิได ้
“เจาะน า้บาดาล” หมายความวา่ กระท าแก่ชั้นดิน กรวด ทราย หรือหิน เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึง 
น ้ าบาดาล หรือเพื่อระบายน ้าลงบ่อน ้าบาดาล 
“บ่อน า้บาดาล” หมายความว่า บ่อน ้าท่ีเกิดจากการเจาะน ้าบาดาล 
“เขตน า้บาดาล” หมายความวา่ เขตทอ้งท่ีท่ีก าหนดใหเ้ป็นเขตน ้าบาดาล โดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา 

รายละเอยีดของผลงาน สัดส่วนของผลงาน 

(ร้อยละ) 

ผู้รับผดิชอบ 

2. การก าหนด
วตัถุประสงคข์องการศึกษา 

15 

5 

นางสาวชรินนัท ์พรหมอารักษ ์

นายวิทยา จนัทร์มิตร 

3. การก าหนดวิธีการ/
แนวทางการศึกษา 

15 

5 

นางสาวชรินนัท ์พรหมอารักษ ์

นายวิทยา จนัทร์มิตร 

4. การเก็บรวบรวมขอ้มูล
และประเมินผล 

20 นางสาวชรินนัท ์พรหมอารักษ ์

5. การสรุปผลการศึกษา
และขอ้เสนอแนะ 

15 

5 

นางสาวชรินนัท ์พรหมอารักษ ์

นายวิทยา จนัทร์มิตร 
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“กจิการน า้บาดาล” หมายความว่า การเจาะน ้าบาดาล การใชน้ ้ าบาดาล หรือการระบายน ้า
ลงบ่อน ้าบาดาล 
“ใช้น า้บาดาล” หมายความว่า น าน ้าจากบ่อน ้าบาดาลข้ึนมาใช ้
“ระบายน า้ลงบ่อน า้บาดาล” หมายความว่า การกระท าใด ๆ เพื่อถ่ายเทน ้าหรือของเหลว
อ่ืนใดลงบ่อน ้าบาดาล 
“ผู้รับใบอนุญาต” หมายความวา่ ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตตามพระราชบญัญติัน้ี ในกรณีท่ี     
นิติบุคคลเป็นผูรั้บใบอนุญาต ใหห้มายความรวมถึงผูซ่ึ้งนิติบุคคลแต่งตั้ง ใหเ้ป็นผูด้  าเนิน
กิจการดว้ย 
“ผู้ออกใบอนุญาต” หมายความว่า อธิบดีหรือผูซ่ึ้งอธิบดีมอบหมาย 
“พนักงานน า้บาดาลประจ าท้องที่” หมายความว่า ผูซ่ึ้งอธิบดีแต่งตั้งใหมี้อ  านาจหนา้ท่ี
ตามพระราชบญัญติัน้ี 
“พนักงานเจ้าหน้าที”่ หมายความว่า ผูซ่ึ้งรัฐมนตรีแต่งตั้งใหป้ฏิบติัการตาม
พระราชบญัญติัน้ี 
“อธิบด”ี หมายความว่า อธิบดีกรมทรัพยากรน ้าบาดาล 
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผูรั้กษาการตามพระราชบญัญติัน้ี  
“โครงการฯ” หมายถึงว่า โครงการเสริมสร้างศกัยภาพดา้นการก ากบั ดูแลการประกอบ
กิจการน ้าบาดาล ตามพระราชบญัญติัน ้าบาดาล พ.ศ. 2520 
“คณะอนุกรรมการเขตฯ” หมายถึงว่า คณะอนุกรรมการเขต (ส านกังาน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดั) 
“ใบอนุญาตประกอบกจิการน า้บาดาล” หมายความว่า ใบอนุญาตเจาะน ้าบาดาล 
ใบอนุญาตใชน้ ้ าบาดาล หรือใบอนุญาตระบายน ้าลงบ่อน ้าบาดาล 
“ช่างเจาะน า้บาดาล” หมายความวา่ ผูซ่ึ้งไดรั้บหนงัสือรับรองการเป็นช่างเจาะน ้าบาดาล
จากกรมทรัพยากรน ้าบาดาล หรือช่างเจาะน ้าบาดาลซ่ึงไดจ้ดทะเบียนต่อกรมทรัพยากร
น ้าบาดาล 
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ความยุ่งยากซับซ้อนของผลงาน 
1. การด าเนินงานตามโครงการฯ และการอนุญาต ควบคุม ก ากบั ดูแล             

การประกอบกิจการน ้าบาดาล ตอ้งใชเ้ทคนิค วิธีการทางวิชาการ กฎหมาย รวมถึง
ประสบการณ์ในการตรวจสอบสถานท่ีประกอบกิจการน ้าบาดาล พนกังานเจา้หนา้ท่ีท่ี
ปฏิบติังานใหม่ ขาดทกัษะและเทคนิควิธีการดงักล่าว และไม่มีระบบพี่เล้ียง ส่งผลให ้     
การตรวจสอบสถานท่ีประกอบกิจการน ้าบาดาลไดรั้บขอ้มูลบ่อบาดาลไม่สมบูรณ์ 
ครบถว้น 

2. การจดัเก็บและรวบรวมขอ้มูลการประกอบกิจการน ้าบาดาล ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 -2558 มีขอ้จ ากดั ดงัน้ี 

2.1 ฤดูกาล โดยเฉพาะช่วงฤดูฝนไม่สามารถตรวจสอบสถานท่ี 
ประกอบกิจการน ้าบาดาลใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายได ้เน่ืองจากการท างานของเคร่ืองจบั
พิกดั (GPS) มีประสิทธิภาพลดลง และการเขา้ถึงสถานท่ีตั้งบ่อน ้าบาดาลยากกว่าปกติ 
บางสถานท่ีตอ้งเดินเทา้เขา้ไปเพื่อบนัทึกการตรวจสอบ  
  2.2 ขั้นตอน ระยะเวลาในการออกใบอนุญาตการประกอบกิจการ         
น ้ าบาดาลท่ีแน่นอน เช่น การออกใบอนุญาตใชน้ ้าบาดาล กรณีไม่เสนอ
คณะอนุกรรมการเขต ฯ พิจารณาใหแ้ลว้เสร็จภายใน 5 วนัท าการ ส าหรับการออก
ใบอนุญาตใชน้ ้ าบาดาล กรณีเสนอคณะอนุกรรมการเขตฯ พิจารณาใหเ้สร็จภายใน 25 
วนัท าการ เป็นตน้ พนกังานเจา้หนา้ท่ีตอ้งหากลยทุธ์หรือวิธีการ เพื่อใหก้ารด าเนินงาน
สะดวก รวดเร็ว และแลว้เสร็จในระยะเวลาท่ีก าหนด 
 3. จงัหวดัมุกดาหารใชโ้ปรแกรม Microsoft Excel ในการรวบรวมขอ้มูลบ่อ     
น ้ าบาดาล ในระยะแรกการจดัท าฐานขอ้มูลข้ึนกบัความสามารถของผูใ้ชง้าน ท าใหมี้
ขอ้มูลหลากหลาย และไม่ไดต้รวจสอบความถูกตอ้ง หรือตรวจสอบความซ ้ าซอ้นของ
ขอ้มูลบ่อน ้าบาดาล การอา้งอิงจ านวนบ่อน ้ าบาดาลในเขตพื้นท่ีจงัหวดัมุกดาหาร มี
ความคลาดเคล่ือน และการน าขอ้มูลไปใชป้ระโยชน์ไดน้อ้ย ในปี พ.ศ. 2557ได้
ด  าเนินการแกไ้ข เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงขอ้มูลบ่อบาดาลในเบ้ืองตน้  
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1. การบริการประชาชนท่ีใชบ้รรทดัฐานเดียวกนัหรือมาตรฐานเดียวกนัจะ

น าไปสู่การปรับเปล่ียนทศันคติเชิงลบของประชาชนหรือผูป้ระกอบกิจการน ้าบาดาลได ้
2. ผลการจดัเก็บระบบฐานขอ้มูลบ่อน ้าบาดาล ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีไดม้าจาก          

การด าเนินงานการอนุญาต ควบคุม ก ากบั ดูแล การประกอบกิจการน ้าบาดาล และ     
การด าเนินงานโครงการฯในเขตพื้นท่ีจงัหวดัมุกดาหาร มีความน่าเช่ือถือเพิ่มข้ึน สามารถ
น าไปเปรียบเทียบหรือประกอบการตดัสินใจในการตรวจสอบสถานท่ีท่ีประกอบกิจการ
น ้าบาดาล (ภาคสนาม) ไดถู้กตอ้ง รวดเร็วและครบถว้นดียิง่ข้ึน และเป็นการเตรียมความ
พร้อมในการจดัเก็บฐานขอ้มูลเขา้สู่ในระบบ GCL ของกรมทรัพยากรน ้าบาดาล ต่อไป 

3. ผูบ้งัคบับญัชา หรือหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชนสามารถน าขอ้มูลจาก
ฐานขอ้มูลดงักล่าว ไปใชใ้นการวางแผนและบริหารการจดัการทรัพยากรน ้าบาดาลใน
เขตพื้นท่ีจงัหวดัมุกดาหาร และสามารถใชเ้ป็นแนวทางการด าเนินงานส าหรับพนกังาน
เจา้หนา้ท่ี หรือผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีในส่วนทรัพยากรน ้า ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัมุกดาหาร เพื่อศึกษาเป็นขอ้มูลในเบ้ืองตน้ 
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บทท่ี 2  

แนวคดิ ทฤษฎีก ากบั วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 
  
 การอนุญาต ควบคุม ก ากบั ดูแลการประกอบกิจการน ้าบาดาลในเขตพื้นท่ีจงัหวดั
มุกดาหาร มีความจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีตอ้งใชค้วามรู้ดา้นกฎหมายควบคู่กบัมาตรการต่าง ๆ 
เพื่อใหก้ารด าเนินงานเก่ียวกบัการประกอบกิจการน ้าบาดาลเป็นไปตามมาตรฐานและ
หลกัวิชาการ จึงไดร้วบรวมกฎหมายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และจ าเป็นต่อการด าเนินงาน
รวมถึงการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเขตฯ ตามโครงการเสริมสร้างศกัยภาพดา้น          
การก ากบั ดูแลการประกอบกิจการน ้าบาดาล ตามพระราชบญัญติัน ้าบาดาล พ.ศ. 2520 
ใหส้อดคลอ้งกบัการอนุญาต ควบคุม ก ากบั ดูแลการประกอบกิจการน ้าบาดาลในเขต
พื้นท่ีจงัหวดัมุกดาหาร ดงัน้ี 
กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

1. พระราชบัญญตัิน า้บาดาล พ.ศ. 2520 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม ในมาตราท่ีส าคญั 
ดงัน้ี 
          มาตรา 16 หา้มมิใหผู้ใ้ดประกอบกิจการน ้าบาดาลในเขตน ้าบาดาลใด ๆ ไม่ว่าจะ
เป็นผูมี้กรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองท่ีดินในเขตน ้าบาดาลนั้นหรือไม่ เวน้แต่จะไดรั้บ
ใบอนุญาตจากอธิบดีหรือผูซ่ึ้งอธิบดีมอบหมาย 
           การขออนุญาต การอนุญาต การขอใบอนุญาต และการออกใบอนุญาตใหเ้ป็นไป
ตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
           การอนุญาตหรือออกใบอนุญาต รวมทั้งการไม่อนุญาตหรือไม่ออกใบอนุญาต
จะตอ้งกระท าใหแ้ลว้เสร็จภายใน 90 วนันบัแต่วนัไดรั้บค าขอซ่ึงมีรายละเอียดครบถว้น
ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
           มาตรา 17 ผูใ้ดประสงคจ์ะขอรับใบอนุญาตเพื่อประกอบกิจการน ้าบาดาลในเขต
น ้าบาดาลใด ใหย้ืน่ค  าขอต่อพนกังานน ้าบาดาลประจ าทอ้งท่ีในเขตน ้าบาดาลนั้น 
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มาตรา 18 ประเภทของใบอนุญาต มีดงัน้ี 
             (1) ใบอนุญาตเจาะน ้าบาดาล 
             (2) ใบอนุญาตใชน้ ้ าบาดาล 
            (3) ใบอนุญาตระบายน ้าลงบ่อน ้าบาดาล 
           มาตรา 19 ใบอนุญาตตามมาตรา 18 ใหคุ้ม้กนัถึงลูกจา้งหรือตวัแทนของผูรั้บ
ใบอนุญาตดว้ย 
           ใหถื้อวา่การกระท าของลูกจา้งหรือตวัแทนของผูรั้บใบอนุญาตท่ีไดรั้บการคุม้กนั
ตามวรรคหน่ึง เป็นการกระท าของผูรั้บใบอนุญาตดว้ย เวน้แต่ผูรั้บใบอนุญาตจะพิสูจน์
ไดว้่าการกระท าดงักล่าวเป็นการสุดวสิัยท่ีตนจะล่วงรู้หรือควบคุมได ้ในกรณีเช่นน้ี
ลูกจา้งหรือตวัแทนตอ้งรับผดิเป็นส่วนตวั 
           มาตรา 20 ใบอนุญาตตามมาตรา 18 ใหมี้อายตุามท่ีผูอ้อกใบอนุญาตก าหนด แต่ไม่
เกินก าหนดเวลาดงัต่อไปน้ี 
             (1) ใบอนุญาตเจาะน ้าบาดาลใหมี้อายไุม่เกิน 1 ปี 
             (2) ใบอนุญาตใชน้ ้ าบาดาลใหมี้อายไุม่เกิน 10 ปี 
             (3) ใบอนุญาตระบายน ้าลงบ่อน ้าบาดาลใหมี้อายไุม่เกิน 5 ปี 
           ถา้ผูรั้บใบอนุญาตประสงคจ์ะขอต่ออายใุบอนุญาต จะตอ้งยื่นค าขอเสียก่อน
ใบอนุญาตส้ินอาย ุเม่ือไดย้ืน่ค  าขอดงักล่าวแลว้ จะประกอบกิจการต่อไปก็ได ้จนกว่า     
ผูอ้อกใบอนุญาตจะสั่งไม่อนุญาตใหต่้ออายุใบอนุญาตนั้น 
           การขอต่ออายใุบอนุญาตและการอนุญาต ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และ
เง่ือนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  
           (มาตรา 20 แกไ้ขโดย พ.ร.บ.น ้าบาดาล (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2535) 
           มาตรา 20 ทวิ ผูรั้บใบอนุญาตอาจโอนใบอนุญาตตามพระราชบญัญติัน้ีใหแ้ก่ผูอ่ื้น
ไดเ้ม่ือไดรั้บอนุญาตเป็นหนงัสือจากผูอ้อกใบอนุญาต 
           การขอโอนใบอนุญาตและการอนุญาต ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วิธีการและ
เง่ือนไขท่ีกรมทรัพยากรน ้าบาดาลก าหนด 
           (มาตรา 20 ทวิ เพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.น ้าบาดาล (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2535)  
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           มาตรา 21 ในกรณีท่ีผูอ้อกใบอนุญาตไม่ออกใบอนุญาต ไม่อนุญาตใหต่้ออายุ
ใบอนุญาต หรือไม่อนุญาตใหโ้อนใบอนุญาต ผูข้อรับใบอนุญาต ผูข้อต่ออายใุบอนุญาต 
หรือผูข้อโอนใบอนุญาต มีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนงัสือต่อรัฐมนตรีภายใน 30 วนั นบัแต่
วนัท่ีไดรั้บหนงัสือแจง้การไม่ออกใบอนุญาต ไม่อนุญาตใหต่้ออายใุบอนุญาต หรือไม่
อนุญาตใหโ้อนใบอนุญาต ค าวินิจฉยัของรัฐมนตรีใหเ้ป็นท่ีสุด 
           ในกรณีท่ีผูอ้อกใบอนุญาตไม่อนุญาตใหต่้ออายใุบอนุญาต หรือไม่อนุญาตให้
โอนใบอนุญาตก่อนท่ีรัฐมนตรีจะมีค าวินิจฉยัอุทธรณ์ตามวรรคสอง รัฐมนตรีมีอ  านาจสั่ง
อนุญาตใหป้ระกอบกิจการไปพลางก่อนไดเ้ม่ือผูอุ้ทธรณ์ร้องขอ  
           (มาตรา 21 แกไ้ขโดย พ.ร.บ.น ้าบาดาล (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2535 ) 
 มาตรา 22 ผูรั้บใบอนุญาตตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นใบอนุญาต และ
ตอ้งปฏิบติัตามประกาศของรัฐมนตรีท่ีออกตามมาตรา 6 
 มาตรา 24 ผูรั้บใบอนุญาตตอ้งแสดงใบอนุญาตหรือใบแทนใบอนุญาตไวใ้นท่ี
เปิดเผยและเห็นไดง่้าย ณ สถานท่ีท่ีระบุไวใ้นใบอนุญาต 
 มาตรา 25 ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหายหรือถูกท าลายในสาระส าคญัใหผู้รั้บ
ใบอนุญาตแจง้ต่อพนกังานน ้าบาดาลประจ าทอ้งท่ี และยืน่ค  าขอรับใบแทนใบอนุญาต
ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีไดท้ราบการสูญหายหรือถูกท าลายดงักล่าว 
           การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต ใหเ้ป็นไปตาม
หลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีก าหนด 
 มาตรา 26 ผูรั้บใบอนุญาตผูใ้ดเลิกกิจการท่ีไดรั้บอนุญาตตามพระราชบญัญติัน้ี 
ตอ้งแจง้การเลิกกิจการเป็นหนงัสือใหพ้นกังานน ้าบาดาลประจ าทอ้งท่ีทราบภายใน 15 
วนันบัแต่วนัเลิกกิจการและใหถื้อว่าใบอนุญาตส้ินอายตุั้งแต่วนัเลิกกิจการ 
 มาตรา 27 เม่ือผูรั้บใบอนุญาตเลิกกิจการแลว้ หรือไม่ไดรั้บอนุญาตใหต่้อ
ใบอนุญาตตามมาตรา 20 หรือถูกเพกิถอนใบอนุญาตตามมาตรา 33 และมาตรา 35 ให้
ผูรั้บใบอนุญาตดงักล่าวจดัการร้ือถอน อุด หรือกลบหลุมบ่อ หรือส่ิงก่อสร้างท่ีเก่ียวกบั
กิจการน ้าบาดาลท่ีพนกังานเจา้หนา้ท่ีพิจารณาเห็นว่าจะก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อแหล่ง
น ้าบาดาล ทั้งน้ี ภายในก าหนด 30 วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้เป็นหนงัสือจากพนกังาน   
น ้ าบาดาลประจ าทอ้งท่ี 
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           ในกรณีท่ีมิไดมี้การปฏิบติัตามวรรคหน่ึง ใหพ้นกังานน ้าบาดาลประจ าทอ้งท่ีมี
อ  านาจจดัท ากิจการดงักล่าวแทน โดยผูรั้บใบอนุญาตดงักล่าวจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายเพื่อ 
การจดัท ากิจการนั้นทั้งส้ิน 
 มาตรา 28 พนกังานเจา้หนา้ท่ีมีอ  านาจเขา้ไปตรวจการเจาะน ้าบาดาล การใช ้    
น ้ าบาดาล หรือการระบายน ้าลงบ่อน ้าบาดาล ในระหว่างพระอาทิตยข้ึ์นถึงพระอาทิตย์
ตก หรือในระหว่างเวลาท าการ ใหผู้รั้บใบอนุญาตหรือตวัแทนอ านวยความสะดวกตาม
ควรแก่กรณี และใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีมีอ  านาจสั่งเป็นหนงัสือแก่ผูรั้บใบอนุญาต หรือ
ตวัแทนใหจ้ดัการป้องกนัความเสียหายอนัอาจเกิดจากการเจาะน ้าบาดาล ใชน้ ้ าบาดาล 
หรือการระบายน ้าลงบ่อน ้าบาดาลนั้นได ้
 มาตรา 29 ในกรณีท่ีพนกังานเจา้หนา้ท่ีเห็นว่า การเจาะน ้าบาดาล การใช ้           
น ้ าบาดาล หรือการระบายน ้าลงบ่อน ้าบาดาลอาจก่อหรือไดก่้อใหเ้กิดความเสียหายต่อ
แหล่งน ้าบาดาล ใหมี้อ  านาจสั่งเป็นหนงัสือแก่ผูรั้บใบอนุญาตใหเ้ปล่ียนแปลงแกไ้ขหรือ
หยดุการเจาะน ้าบาดาล การใชน้ ้ าบาดาล หรือการระบายน ้าลงบ่อบาดาล แลว้แต่กรณี 
ตามท่ีเห็นว่าจ  าเป็นเพื่อป้องกนัหรือระงบัความเสียหายนั้นได ้
 มาตรา 31 ในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัน้ี พนกังานเจา้หนา้ท่ีตอ้ง
แสดงบตัรประจ าตวัเม่ือผูซ่ึ้งเก่ียวขอ้งร้องขอ 
          มาตรา 33 เม่ือปรากฏในภายหลงัว่าไดอ้อกใบอนุญาตใหแ้ก่ผูใ้ดโดยคลาดเคล่ือน
หรือส าคญัผดิในขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญั หรือขอ้เทจ็จริงท่ีปรากฏในใบอนุญาตได้
เปล่ียนแปลงไปภายหลงัท่ีไดอ้อกใบอนุญาตแลว้ ใหอ้ธิบดีมีอ  านาจแกไ้ขใหถู้กตอ้งได ้
แต่ถา้การปฏิบติัการใหเ้ป็นไปตามใบอนุญาตดงักล่าวอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่
ทรัพยากรของชาติ หรือท าใหส่ิ้งแวดลอ้มเป็นพิษหรือเป็นอนัตรายแก่ทรัพยสิ์น หรือ
สุขภาพของประชาชน หรือท าใหแ้ผน่ดินทรุดใหอ้ธิบดีมีอ  านาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
นั้นเสียได ้
           (มาตรา 33 แกไ้ขโดย พ.ร.บ.น ้าบาดาล (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2535) 
 มาตรา 35 เม่ือปรากฏว่าผูรั้บใบอนุญาตผูใ้ดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตาม
พระราชบญัญติัน้ี หรือกฎกระทรวง หรือประกาศท่ีออกตามพระราชบญัญติัน้ี อธิบดีมี
อ  านาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได ้
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           ค  าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ใหแ้จง้เป็นหนงัสือไปยงัผูรั้บใบอนุญาต และใหถื้อว่า
ใบอนุญาตนั้นเป็นอนัส้ินอายนุบัแต่วนัไดรั้บแจง้ค าสั่งการเพิกถอนนั้น 

2. กฎกระทรวง 
    2.1 กฎกระทรวง ก าหนดประเภทการใชน้ ้ าบาดาล และการขอใบอนุญาต
และการออกใบอนุญาตเก่ียวกบัการประกอบกิจการน ้าบาดาล พ.ศ. 2556 ประกาศ ณ 
วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2556 โดยมีเน้ือหาสรุป ดงัน้ี 
   2.1.1 ประเภทการใชน้ ้ าบาดาล การใชน้ ้ าบาดาลแบ่งเป็น 3 
ประเภท คือ (1) การใชน้ ้ าบาดาลเพื่ออุปโภคหรือบริโภค (2) การใชน้ ้ าบาดาลเพื่อธุรกิจ 
และ (3) การใชน้ ้ าบาดาลเพื่อเกษตรกรรม 
   2.1.2 การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน ้าบาดาล ผูป้ระสงค์
จะขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน ้าบาดาล ใหย้ืน่ค  าขอต่อพนกังานน ้าบาดาลประจ า
ทอ้งท่ีในเขตน ้าบาดาล เม่ือพนกังานน ้าบาดาลประจ าทอ้งท่ีไดรั้บค าขอแลว้ ใหบ้นัทึก
ตามแบบใบรับค าขอ/ใบนดัตรวจสอบสถานท่ี (ภาคผนวก ก)  และตอ้งด าเนินการ
ตรวจสอบค าขอและเอกสารหรือหลกัฐานประกอบค าขอใหถู้กตอ้งครบถว้นภายใน 15 
วนันบัแต่วนัท่ีออกใบรับค าขอ/ใบนดัตรวจสอบสถานท่ี 
   2.1.3 ในการพิจารณาค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ          
น ้ าบาดาล ผูอ้อกใบอนุญาตจะตอ้งพิจารณาและแจง้ผลการพิจารณาเป็นหนงัสือให ้       
ผูข้อรับใบอนุญาตทราบภายใน 90 วนันบัตั้งแต่วนัท่ีค  าขอและเอกสารหรือหลกัฐาน
ถูกตอ้งครบถว้น 
   ในกรณีท่ีผูอ้อกใบอนุญาตมีค าสั่งไม่ออกใบอนุญาต ใหพ้นกังาน
น ้าบาดาลประจ าทอ้งท่ีแจง้เหตุผล พร้อมทั้งสิทธิอุทธรณ์ไปพร้อมกบัหนงัสือแจง้ผล 
การพิจารณาใหผู้ข้อรับใบอนุญาตทราบดว้ย 
   2.1.4 การออกใบอนุญาตประกอบกิจการน ้าบาดาล ผูอ้อก
ใบอนุญาตตอ้งพิจารณาถึง (1) สภาพแหล่งน ้าผวิดินหรือแหล่งน ้าดิบท่ีมีอยู่ (2) สภาพ
สถานท่ีหรือสถานท่ีตั้ง (3) สภาพบ่อน ้าบาดาล (4) ปริมาณน ้าบาดาล (5) คุณภาพ         
น ้ าบาดาล และ(6) ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพ 
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   2.1.5 การพจิารณาออกใบอนุญาตเจาะน ้าบาดาลและใบอนุญาต
ใชน้ ้ าบาดาลนอกเขตวิกฤตการณ์น ้าบาดาลใหด้ าเนินการ ดงัต่อไปน้ี 
ตาราง 2 
แผนผงัการพิจารณาออกใบอนุญาตเจาะน า้บาดาลและใบอนุญาตใช้น า้บาดาล (นอกเขต
วิกฤตการณ์น า้บาดาล 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีมา : กฎกระทรวงก าหนดประเภทการใชน้ ้ าบาดาล และการขอใบอนุญาตและการออก
ใบอนุญาตเก่ียวกบัการประกอบกิจการน ้าบาดาล พ.ศ. 2556   

การพิจารณาออกใบอนุญาตเจาะ/ใชน้ ้ าบาดาล 

1. ค าขอเจาะน ้าบาดาล
ขนาดเส้นผา่ศนูยก์ลาง
ของท่อกรุบ่อตอน
บนสุดนอ้ยกว่า 125 
มิลลิเมตร หรือบ่อน ้า
บาดาลแบบบ่อวง ท่ีท่อ
กรุบ่อท าดว้ยซีเมนต ์
อิฐ หิน หรือวสัดุอ่ืน 

2. ค ำขอใชน้ ้ าบาดาล ไม่
เกินวนัละ 300 ลูกบาศก์
เมตร 

พนกังานน ้าบาดาลประจ าทอ้งท่ี
เสนอความเห็น พร้อมทั้งค าขอ 
เอกสารหรือหลกัฐานและขอ้มลู

ตามขอ้ 2.1.4 ให้ผูอ้อก
ใบอนุญาตพิจารณา 

 

1. ค าขอเจาะน ้าบาดาล 
ขนาดเส้นผา่น
ศนูยก์ลางของท่อกรุ
ตอนบนสุดตั้งแต่ 125 
มิลลิเมตร – นอ้ยกว่า 
200 มิลลิเมตร 

2. ค าขอใชน้ ้ าบาดาล  
เกินกว่าวนัละ 300 
ลูกบาศกเ์มตร แต่ไม่
เกินวนัละ 800 
ลูกบาศกเ์มตร 

พนกังานน ้าบาดาลประจ าทอ้งท่ี
เสนอความเห็น พร้อมทั้งค าขอ 
เอกสารหรือหลกัฐานและขอ้มลู

ตามขอ้ 2.1.4 ให้
คณะอนุกรรมการเขตฯพิจารณา
ให้ความเห็นก่อนเสนอให้ผูอ้อก

ใบอนุญาตพิจารณา 
 
 

1. ค าขอเจาะน ้าบาดาล
ขนาดเส้นผา่น
ศนูยก์ลางของท่อกรุ
ตอนบนสุดตั้งแต่ 
200 มิลลิเมตร ข้ึนไป 

2. ค าขอใชน้ ้ าบาดาล
เกินกว่าวนัละ 800 
ลูกบาศกเ์มตร 

พนกังานน ้าบาดาลประจ า
ทอ้งท่ีเสนอความเห็น พร้อมทั้ง
ค าขอ เอกสารหรือหลกัฐาน
และขอ้มลูตามขอ้ 2.1.4 ให้

คณะอนุกรรมการในส่วนกลาง
พิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอ
ให้ผูอ้อกใบอนุญาตพิจารณา 
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   2.1.6 การต่ออายใุบอนุญาตประกอบกิจการน ้าบาดาล ผูรั้บ
ใบอนุญาตผูใ้ดประสงคจ์ะขอต่ออายใุบอนุญาตประกอบกิจการน ้าบาดาลใหย้ืน่ค  าขอต่อ
พนกังานน ้าบาดาลประจ าทอ้งท่ีในเขตน ้าบาดาลนั้นก่อนใบอนุญาตส้ินอาย ุ 

2.2 กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ. 2556) ออกตามพระราชบญัญติั 
น ้าบาดาล พ.ศ. 2520 ไดอ้าศยัอ  านาจตามมาตรา 8 วรรคหน่ึง แห่งพระราชบญัญติั           
น ้ าบาดาล พ.ศ. 2520 ไดย้กเลิกขอ้ความใน ขอ้ (2) และขอ้ (3) แห่งกฎกระทรวงฉบบัท่ี 5 
(พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบญัญติัน ้าบาดาล พ.ศ. 2520 ประกาศ ณ วนัท่ี 28 
มิถุนายน พ.ศ. 2556 สรุปการจดัเก็บอตัราค่าธรรมเนียม และวิเคราะห์น ้า ดงัน้ี 
ตาราง 3 
การจัดเกบ็อัตราค่าธรรมเนียมใหม่  
ล าดบัที ่ รายการ ค่าธรรมเนียม (บาท) 

1 ค่าค าขอ ฉบบัละ 10 บาท 

2 ใบอนุญาตเจาะ 

2.1 บ่อน ้าบาดาลแบบวง ท่ีท่อกรุท าดว้ย
ซีเมนต ์อิฐ หิน หรือวสัดุอ่ืน 

2.2 บ่อน ้าบาดาลท่ีมีขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง
ของท่อกรุบ่อตอนบนสุด นอ้ยกว่า 100 
มิลลิเมตร 

2.3 บ่อน ้าบาดาลท่ีมีขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง
ของท่อกรุบ่อตอนบนสุด ตั้งแต่ 100 
มิลลิเมตร แต่นอ้ยกว่า 200 มิลลิเมตร 

2.4 บ่อน ้าบาดาลท่ีมีเส้นผา่ศูนยก์ลางของท่อ
กรุบ่อตอนบนสุด ตั้งแต่ 200 มิลลิเมตร     
ข้ึนไป 

 

ฉบบัละ 100 บาท 

 

ฉบบัละ 100 บาท 

 

 

ฉบบัละ 500 บาท 

 

 

ฉบบัละ 1,000 บาท 
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ตาราง 3 (ต่อ) 

ล าดบัที ่ รายการ ค่าธรรมเนียม (บาท) 

3 ใบอนุญาตระบายน ้าลงบ่อบาดาล ฉบบัละ 2,000 บาท 

4 ใบแทนใบอนุญาต ฉบบัละก่ึงหน่ึงของ

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 

5 การต่ออายใุบอนุญาต คร้ังละเท่ากบัค่าธรรมเนียม

ใบอนุญาตประเภทนั้น ๆ 

6 การโอนใบอนุญาต คร้ังละเท่ากบัค่าธรรมเนียม

ใบอนุญาตประเภทนั้น ๆ 

7 ค่าวิเคราะห์ตวัอยา่งน ้าหรือของเหลว 
ท่ีจะระบายลงบ่อน ้าบาดาล   

ตวัอยา่งละ 3,600 บาท 

8 ค่าวิเคราะห์น ้าเพื่ออุปโภคหรือบริโภค ตวัอยา่งละ1,200 บาท 

9 ค่าคดัส าเนาหรือถ่ายเอกสาร หนา้ละ 5 บาท 

10 ค่ารับรองส าเนา ฉบบัละ 10 บาท 

11 ค่าขอตรวจสอบเอกสารหลกัฐาน เร่ืองละ 10 บาท 

ท่ีมา : กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ. 2556) ออกตามความในพระราชบญัญติั 
น ้าบาดาล พ.ศ. 2520 

2.3 การท าบตัรประจ าตวัพนกังานเจา้หนา้ท่ีตามพระราชบญัญติั        
น ้าบาดาล พ.ศ. 2520 ใหเ้ป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบบัท่ี3 (พ.ศ. 2521) ออกตามความใน
พระราชบญัญติัน ้าบาดาล พ.ศ. 2520 ประกาศ ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2521  
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3. ประกาศกระทรวง 
  3.1 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง ก าหนด
เขตน ้าบาดาลและความลึกของน ้าบาดาล พ.ศ. 2554  ประกาศ ณ วนัท่ี 13 ธนัวาคม พ.ศ.
2554 โดยสรุปเน้ือหา ดงัน้ี 
   3.1.1 ก าหนดใหท้อ้งท่ีกรุงเทพมหานคร และทอ้งท่ีของแต่ละ
จงัหวดัทุกจงัหวดัในราชอาณาจกัรไทยเป็นเขตน ้าบาดาล 
   3.1.2 ใหน้ ้ าใตดิ้นท่ีอยูลึ่กจากผวิดินลงไปเกินกว่า 15 เมตร เป็น 
น ้าบาดาล เร่ิมใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2555 เป็นตน้ไป  
  3.2 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง ก าหนด
หลกัเกณฑ ์และมาตรการในทางวิชาการส าหรับการเจาะน ้าบาดาล และการเลิกเจาะ    
น ้ าบาดาล พ.ศ. 2551 ประกาศ ณ วนัท่ี 24 มีนาคม พ.ศ. 2551 โดยสรุปเน้ือหา ดงัน้ี 
   3.2.1 ผูรั้บใบอนุญาตเจาะน ้าบาดาล ตอ้งท าการเจาะน ้าบาดาล 
โดยถูกตอ้งตามหลกัวิชาการและมีความปลอดภยัต่อชีวิต ทรัพยสิ์น สุขภาพ และอนามยั
ของประชาชน โดยมีช่างเจาะน ้าบาดาลเป็นผูค้วบคุม รับผดิชอบในการเจาะน ้าบาดาล 
   กรณีการเจาะน ้าบาดาลขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลางของท่อกรุบ่อตอน
บนสุดตั้งแต่ 150 มิลลิเมตรข้ึนไป ในเขตวิกฤตการณ์น ้าบาดาล และการเจาะน ้าบาดาล
ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลางของท่อกรุบ่อตอนบนสุดตั้งแต่ 200 มิลลิเมตรข้ึนไป นอกเขต
วิกฤตการณ์น ้าบาดาล นอกจากตอ้งมีช่างเจาะน ้าบาดาลเป็นผูค้วบคุม รับผิดชอบใน    
การเจาะน ้าบาดาลแลว้ ตอ้งมีวิศวกรหรือนกัธรณีวิทยาเป็นผูค้วบคุม รับผิดชอบใน    
การเจาะน ้าบาดาลดว้ย 

3.2.2 สถานท่ีเจาะน ้าบาดาล 
    3.2.2.1 สถานท่ีเจาะน ้าบาดาล ตอ้งไม่เป็นท่ีลุ่มซ่ึงมีน ้าเสีย 
หรือน ้าท่ีเป็นพิษกกัขงั หรือไหลผา่น หรือไหลจากผวิดินซึมลงไปในบ่อหรือขา้งบ่อได ้
    3.2.2.2 ต  าแหน่งหลุมเจาะตอ้งอยูห่่างจากชายคาไม่นอ้ย
กว่า 1 เมตร และอยูห่่างจากส้วมซึม หรือถงัเกรอะ หรือร่องระบายน ้าโสโครกไม่นอ้ย
กว่า 30 เมตร 
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    3.2.2.3 ในกรณีท่ีจะท าการเจาะน ้าบาดาลในบริเวณท่ีไม่
อาจจะหลีกเล่ียงไดต้ามขา้งตน้ จะตอ้งจดัการป้องกนัดว้ยวิธีการใด ๆ ท่ีไม่ใหน้ ้ าเสีย 
หรือน ้าท่ีเป็นพิษหรือน ้าโสโครกไหล หรือซึมลงบ่อน ้าบาดาลได ้
    3.2.2.4 บริเวณท่ีเจาะน ้าบาดาล ตอ้งมีท่ีว่างเพียงพอ
ส าหรับการซ่อมบ่อน ้าบาดาล หรือซ่อมเคร่ืองสูบน ้า 
  3.3 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง ก าหนด
หลกัเกณฑ ์และมาตรการในทางวิชาการส าหรับการป้องกนัดา้นสาธารณสุขและ       
การป้องกนัในเร่ืองส่ิงแวดลอ้มเป็นพิษ พ.ศ. 2551 ประกาศ ณ วนัท่ี 24 มีนาคม พ.ศ.
2551 โดยสรุปเน้ือหา ดงัน้ี 
   3.3.1 การป้องกนัน ้าภายนอกไหลลงบ่อน ้าบาดาล 
    3.3.1.1 บ่อน ้าบาดาลทุกบ่อ ตอ้งผนึกขา้งบ่อตั้งแต่ตอน
บนสุดนบัจากผวิดินลึกลงไปไม่นอ้ยกว่า 6 เมตร ดว้ยซีเมนตล์ว้นหรือซีเมนตผ์สมทราย 
เพื่อป้องกนัไม่ใหน้ ้ าภายนอกไหลซึมลงขา้งท่อกรุ 
    3.3.1.2 ในกรณีท่ีบ่อน ้าบาดาลอยูใ่นท่ีลุ่มหรืออยูต่  ่ากว่า
บริเวณขา้งเคียงจะตอ้งปรับบริเวณท่ีตั้งบ่อใหสู้งกว่าบริเวณขา้งเคียงเพื่อป้องกนัไม่ใหน้ ้ า
จากภายนอกไหลเขา้มาในบริเวณท่ีตั้งบ่อ 
    3.3.1.3 ในกรณีท่ีบ่อน ้าบาดาลติดตั้งเคร่ืองสูบน ้าไฟฟ้า 
ตอ้งท าลานคอนกรีตเป็นชานบ่อรอบปากบ่อน ้าบาดาลหนาไม่นอ้ยกว่า 15 เซนติเมตร 
คลุมพื้นท่ีไม่นอ้ยกว่า 1 ตารางเมตร ส่วนในกรณีท่ีบ่อน ้าบาดาลติดตั้งเคร่ืองสูบน ้ามือ
โยก ตอ้งท าลานคอนกรีตเป็นชานบ่อรอบปากบ่อน ้าบาดาลหนาไม่นอ้ยกว่า 15 
เซนติเมตร คลุมพื้นท่ีไม่นอ้ยกว่า 4 ตารางเมตร และรอบชานบ่อจะตอ้งมีทางระบายน ้ า
ออกจากบริเวณบ่อ 
    3.3.1.4 ในกรณีท่ีจะระงบัการใชบ่้อน ้าบาดาลชัว่คราวโดย
การถอนเคร่ืองสูบน ้าออกไปจะตอ้งปิดปากบ่อใหแ้น่นหนา เพื่อป้องกนัมิใหส่ิ้งหน่ึงส่ิง
ใดตกลงไปในบ่อ 
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   3.3.2 คุณภาพของน ้าบาดาลท่ีจะใชบ้ริโภคได ้
    3.3.2.1 น ้ าบาดาลท่ีจะใชบ้ริโภคตอ้งเป็นน ้าท่ีไดผ้า่น            
การวิเคราะห์คุณลกัษณะจากกรมทรัพยากรน ้าบาดาลหรือส่วนราชการอ่ืน หรือองคก์าร
ของรัฐท่ีมีหนา้ท่ีเก่ียวกบัการวิเคราะห์คุณลกัษณะของน ้าหรือสถาบนัอ่ืนท่ีไดรั้บการ
รับรองคุณภาพมาตรฐาน มอก. 1300 - 2537 (ISO / IEC Guide 25) หรือสถาบนัท่ี     
กรมทรัพยากรน ้าบาดาลใหค้วามเห็นชอบตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขท่ี         
กรมทรัพยากรน ้าบาดาลก าหนด 
    3.3.2.2 น ้ าบาดาลท่ีจะใชบ้ริโภค ตอ้งเป็นน ้ าบาดาลท่ีมี
คุณลกัษณะทางกายภาพ และคุณลกัษณะทางเคมีไม่เกินเกณฑอ์นุโลมสูงสุดตามท่ี
ก าหนดไวใ้นมาตรฐานน ้าบาดาลท่ีจะใชบ้ริโภคได ้ดงัน้ี 
ตาราง 4 
มาตรฐานน า้บาดาลท่ีจะใช้บริโภคด้านคุณลักษณะทางกายภาพ 

คุณลกัษณะทางกายภาพ 

รายการ เกณฑ์ก าหนดทีเ่หมาะสม เกณฑ์อนุโลมสูงสุด 

สี (Color) 5 ( หน่วยแพลทินมั-

โคบอลต)์ 

15 (หน่วยแพลทินมั- 

โคบอลต)์ 

ความขุ่น (Turbidity) 5 (หน่วยความขุ่น) 20 (หน่วยความขุ่น) 

ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 7.0-8.5 6.5-9.2 

ท่ีมา : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑ ์
และมาตรการในทางวิชาการส าหรับการป้องกนัดา้นสาธารณสุขและการป้องกนัในเร่ือง
ส่ิงแวดลอ้มเป็นพิษ พ.ศ. 2551  
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ตาราง 5  
มาตรฐานน า้บาดาลท่ีจะใช้บริโภคด้านคุณลักษณะทางเคมี 

คุณลกัษณะทางเคม ี

รายการ เกณฑ์ก าหนดทีเ่หมาะสม เกณฑ์อนุโลมสูงสุด 
 (มิลลิกรัมต่อลิตร) (มิลลิกรัมต่อลิตร) 
เหลก็ (Fe) ไม่เกิน 0.5 1.0 
แมงกานีส (Mn) ไม่เกิน 0.3 0.5 
ทองแดง (Cu) ไม่เกิน 1.0 1.5 
สังกะสี (Zn) ไม่เกิน 5.0 15 
ซลัเฟต (SO4) ไม่เกิน 200 250 
คลอไรด ์(Cl) ไม่เกิน 250 600 
ฟลูออไรด ์(F) ไม่เกิน 0.7 1.0 
ไนเตรท (NO3) ไม่เกิน 45 45 
ความกระดา้งทั้งหมด  
(Total hardness as CaCO 3) 

ไม่เกิน 300 500 
 

ความกระดา้งถาวร 
(Non-carbonate hardness as 
CaCO3) 

ไม่เกิน 200 250 
 

ปริมาณมวลสารทั้งหมดท่ี
ละลายได ้
(Total dissolved solids) 

ไม่เกิน 600 1,200 
 

ท่ีมา : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑ ์
และมาตรการในทางวิชาการส าหรับการป้องกนัดา้นสาธารณสุขและการป้องกนัในเร่ือง
ส่ิงแวดลอ้มเป็นพิษ พ.ศ. 2551 
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3.3.2.3 ในทอ้งท่ีท่ีกรมทรัพยากรน ้าบาดาลก าหนด ตอ้ง 
ท าการวิเคราะห์หาคุณลกัษณะท่ีเป็นพิษโดยใหมี้ปริมาณไม่เกินเกณฑอ์นุโลมสูงสุด
ตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรฐานน ้าบาดาล ท่ีจะใชบ้ริโภคได ้ดงัน้ี 
ตาราง 6 
มาตรฐานน า้บาดาลท่ีจะใช้บริโภคด้านคุณลักษณะท่ีเป็นพิษ 

คุณลกัษณะทีเ่ป็นพษิ 

รายการ เกณฑ์ก าหนดทีเ่หมาะสม เกณฑ์อนุโลมสูงสุด 

 (มิลลิกรัมต่อลิตร) (มิลลิกรัมต่อลิตร) 

สารหนู (As) ตอ้งไม่มี 0.05 

ไซยาไนด ์(CN) ตอ้งไม่มี 0.1 

ตะกัว่(Pb) ตอ้งไม่มี 0.05 

ปรอท(Hg) ตอ้งไม่มี 0.001 

แคดเมียม(Cd) ตอ้งไม่มี 0.01 

ซีลีเนียม(Se) ตอ้งไม่มี 0.01 

ท่ีมา : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑ ์
และมาตรการในทางวิชาการส าหรับการป้องกนัดา้นสาธารณสุขและการป้องกนัในเร่ือง
ส่ิงแวดลอ้มเป็นพิษ พ.ศ. 2551  

3.3.2.4 ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นกรมทรัพยากรน ้าบาดาล  
อาจสั่งใหว้ิเคราะห์คุณลกัษณะทางบคัเตรี/แบคทีเรียก็ได ้โดยตอ้งมีคุณลกัษณะทาง
บคัเตรี/แบคทีเรีย ไม่เกินเกณฑก์ าหนดท่ีเหมาะสมตามท่ีก าหนดไว ้ดงัน้ี 
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ตาราง 7 
มาตรฐานน า้บาดาลท่ีจะใช้บริโภคด้านคุณลักษณะทางบัคเตรี/แบคทีเรีย 

คุณลกัษณะทางบัคเตรี/แบคทเีรีย 

รายการ เกณฑ์ก าหนดทีเ่หมาะสม 

Standard plate count ไม่เกิน 500 โคโลนีต่อลูกบาศก์เซนติเมตร 

Most probable number of  

Coliform organism (MPN) 

นอ้ยกว่า 2.2 ต่อร้อยลูกบาศก์เซนติเมตร 

E. coli              ตอ้งไม่มี 

ท่ีมา : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑ ์
และมาตรการในทางวิชาการส าหรับการป้องกนัดา้นสาธารณสุขและการป้องกนัในเร่ือง
ส่ิงแวดลอ้มเป็นพิษ พ.ศ. 2551  

4. ประกาศกรมทรัพยากรน า้บาดาล 
  4.1 ประกาศกรมทรัพยากรน ้าบาดาล เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ 
และเง่ือนไข การอุดกลบบ่อน ้าบาดาลท่ีเลิกใชแ้ลว้ พ.ศ. 2552 ประกาศ ณ วนัท่ี 22 
มิถุนายน พ.ศ.2552 โดยมีเน้ือหา ดงัน้ี 
   4.1.1 บ่อบาดาลท่ีเลิกใชแ้ลว้ ตอ้งอุดกลบดว้ยซีเมนตห์รือดิน
เหนียวบริสุทธ์ิ ตั้งแต่กน้บ่อจนถึงปากบ่อ โดยมีช่างเจาะน ้าบาดาลท่ีอธิบดีกรมทรัพยากร
น ้าบาดาลออกหนงัสือรับรองใหเ้ป็นผูค้วบคุมรับผดิชอบในการอุดกลบบ่อน ้าบาดาล 
ทั้งน้ี ตอ้งด าเนินการภายใตก้ารก ากบั ดูแลของพนกังานน ้าบาดาลประจ าทอ้งท่ี หรือ
พนกังานเจา้หนา้ท่ีผูซ่ึ้งพนกังานน ้าบาดาลประจ าทอ้งท่ีมอบหมาย 
   4.1.2 ก่อนด าเนินการอุดกลบบ่อบาดาลท่ีเลิกใชแ้ลว้ ใหเ้ป่าลา้ง
บ่อน ้าบาดาลดว้ยเคร่ืองอดัลมใหต้ะกอนดินทรายท่ีกน้บ่อข้ึนใหห้มดหรือใหม้ากท่ีสุด
เท่าท่ีจะท าได ้เฉพาะในกรณีบ่อบาดาลท่ีเลิกใช ้เน่ืองจากท่อกรุแตกและมีน ้ากร่อยเคม็
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ไหลลงไปปนเป้ือนในชั้นน ้าบาดาลท่ีมีคุณภาพดี หรือในกรณีปนเป้ือนจากสารเคมีท่ี
อนัตราย ตอ้งเป่าลา้งบ่อและสูบน ้าออกเพื่อใหน้ ้ ากร่อยเคม็หรือสารเคมีท่ีปนเป้ือนออก
จากบ่อบาดาลจนสภาพน ้าบาดาลเขา้สู่ภาวะปกติหรือใหอ้อกมากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้
ส่วนกรณีนอกจากน้ีไม่ตอ้งเป่าลา้งบ่อบาดาลก่อนด าเนินการอุดกลบบ่อบาดาล 
   4.1.3 การอุดกลบบ่อบาดาลดว้ยซีเมนตใ์หผ้สมซีเมนตด์ว้ยเคร่ือง
ผสมซีเมนตใ์นอตัราส่วนน ้า ระหว่าง 20 ลิตรถึง 25 ลิตรต่อซีเมนต ์1 ถุง (50 กิโลกรัม) 
โดยอดัซีเมนตล์งในบ่อดว้ยเคร่ืองอดัซีเมนตท่ี์สามารถอดัซีเมนตไ์ดภ้ายใตค้วามดนัไม่
นอ้ยกว่า 50 ปอนดต่์อตารางน้ิวในอตัราไม่นอ้ยกว่า 50 แกลลอนต่อนาที ในการอดั
ซีเมนตน้ี์ ใหอ้ดัผา่นทางท่อท่ีต่อลงไปจนเกือบสุดความลึกของบ่อและอดัเป็นช่วง ๆ ละ
ประมาณ 30 เมตรจนกระทัง่ซีเมนตเ์ตม็บ่อ หากมีการยบุตวัของซีเมนต ์ใหเ้ติมซีเมนตล์ง
ไปอีกจนกว่าซีเมนตจ์ะหยดุการยบุตวั หรือกรณีท่ีแรงดนัของเคร่ืองอดัซีเมนตไ์ม่เพียง
พอท่ีจะอดัไดใ้นคร้ังเดียวในช่วงระยะดงักล่าวใหท้  าการยกท่ออดัข้ึนท่ีระดบัประมาณ 1 
เมตร เหนือระดบัซีเมนต์ท่ีอดัไดใ้นแต่ละคร้ังและท าการอดัซีเมนตอ์ยา่งต่อเน่ืองจนถึง
ระดบัพื้นดิน 
   4.1.4 การอุดกลบบ่อบาดาลดว้ยดินเหนียวใหใ้ชดิ้นเหนียว
บริสุทธ์ินวดใหเ้ขา้กนัดีแลว้ป้ันเป็นลูกกลม ๆ ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลางระหว่าง 2 
เซนติเมตร ถึง 4 เซนติเมตร ผึ่งแดดใหแ้หง้หรือหมาดแลว้ใส่ลงในบ่อใหต่้อเน่ืองกนั
ตลอดเวลา เพื่อป้องกนัการติดคา้งท่ีบางช่วงของบ่อ อยา่งไรก็ตามหากมีการติดคา้งของ
ลูกดินเหนียวในบ่อ หา้มใชท่้อหรือวสัดุอ่ืนใดกระทุง้ หรือแหยล่งไปในบ่อ แต่ใหใ้ช ้  
น ้ าจืดท่ีสะอาดกรอกลงไปอยา่งต่อเน่ืองจนกว่าลกูดินท่ีติดคา้งอยูจ่ะหลุดออกจากกนัและ
เล่ือนลงสู่กน้บ่อ ในการน าลูกดินท่ีจะใส่ลงในบ่อนั้น จะตอ้งตวงดว้ยภาชนะท่ีทราบ
ปริมาตรแน่นอนและจดบนัทึกไว ้เพื่อตรวจสอบว่าปริมาณดินเหนียวท่ีใส่ลงไปนั้นเต็ม
ปริมาตรภายในของบ่อบาดาล เม่ือดินเหนียวเตม็ถึงระดบัปากบ่อ ปล่อยใหดิ้นเหนียว
ยบุตวั เป็นเวลาอยา่งนอ้ย 24 ชัว่โมง จากนั้นเติมดินเหนียวใหเ้ตม็ถึงระดบัปากบ่อ 
   4.1.5 การอุดกลบบ่อน ้าบาดาลดว้ยวสัดุอ่ืน ตอ้งไม่มีผลกระทบ
ต่อส่ิงแวดลอ้ม และไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการน ้าบาดาล 
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   4.1.6 เม่ืออุดกลบบ่อน ้าบาดาลเสร็จแลว้ ตอ้งจดัท ารายงาน       
การอุดกลบบ่อน ้าบาดาลตามแบบพิมพท่ี์กรมทรัพยากรน ้าบาดาลก าหนด แลว้ส่งรายงาน
ดงักล่าวใหพ้นกังานน ้าบาดาลประจ าทอ้งท่ีภายใน 7 วนั นบัแต่วนัอุดกลบบ่อน ้าบาดาล
แลว้เสร็จ 
  4.2 ประกาศกรมทรัพยากรน ้าบาดาล เร่ือง ก าหนดแบบค าขอรับใบอนุญาต 
แบบค าขอต่ออายใุบอนุญาต และแบบใบอนุญาตเก่ียวกบัการประกอบกิจการน ้าบาดาล 
พ.ศ. 2557 ประกาศ ณ วนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2557โดยมีเน้ือหา ดงัน้ี 
   4.2.1 ผูใ้ดประสงคจ์ะขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน ้าบาดาล 
ใหย้ืน่ค  าขอรับใบอนุญาตพร้อมดว้ยเอกสารหลกัฐาน  ดงัน้ี (1) ค  าขอรับใบอนุญาตเจาะ
น ้าบาดาล ใหใ้ชแ้บบ นบ.1 (ภาคผนวก ก) และ(2) ค  าขอรับใบอนุญาตใชน้ ้ าบาดาล ให้
ใชแ้บบ นบ.2 (ภาคผนวก ก) 
   4.2.2 ใบอนุญาตประกอบกิจการน ้าบาดาล ใหเ้ป็นไปตามท่ี
ก าหนด ดงัน้ี (1) ใบอนุญาตเจาะน ้าบาดาล ใหใ้ชแ้บบ นบ.4  (ภาคผนวก ก) และ(2) 
ใบอนุญาตใชน้ ้ าบาดาล ใหใ้ชแ้บบ นบ.5 (ภาคผนวก ก) 
   4.2.3 ผูรั้บใบอนุญาตผูใ้ดประสงคจ์ะขอต่ออายใุบอนุญาต
ประกอบกิจการน ้าบาดาลใหย้ืน่ค  าขอต่ออายใุบอนุญาต ตามแบบ นบ.7 (ภาคหนวก ก) 
พร้อมดว้ยเอกสารหลกัฐานใหค้รบถว้น 
 5. ระเบียบกรมทรัพยากรน า้บาดาล  
   5.1 ระเบียบกรมทรัพยากรน ้าบาดาลวา่ดว้ยการก าหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ
และเง่ือนไขเก่ียวกบัการแกไ้ขใบอนุญาตประกอบกิจการน ้าบาดาล พ.ศ. 2556 ประกาศ 
ณ วนัท่ี 24 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 โดยสรุปเน้ือหาเฉพาะนอกเขตวิกฤตการณ์น ้าบาดาล 
ดงัน้ี 
   5.1.1  เม่ือปรากฏว่าไดมี้การเปล่ียนแปลงช่ือผูรั้บใบอนุญาตท่ี
ไม่ใช่การโอนใบอนุญาตตามพระราชบญัญติัน ้าบาดาล พ.ศ. 2520 หรือรายละเอียดท่ีอยู่
ของสถานท่ีประกอบกิจการน ้าบาดาลไดมี้การเปล่ียนแปลงตามขอ้มูลทะเบียนราษฎร์
ใหม่ หรือผูรั้บใบอนุญาตตอ้งการขอเปล่ียนแปลงแกไ้ขเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้น
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ใบอนุญาต ใหผู้รั้บใบอนุญาตนั้น ยืน่ค  าขอแกไ้ขใบอนุญาตตามแบบนบ./20    
(ภาคผนวก ก) ต่อพนกังานน ้าบาดาลประจ าทอ้งท่ีประจ าเขตน ้าบาดาลนั้น 
   กรณีปรากฏในภายหลงัวา่ไดอ้อกใบอนุญาตใหแ้ก่ผูใ้ดโดย
คลาดเคล่ือนหรือส าคญัผดิในขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญั หรือขอ้เทจ็จริงท่ีปรากฏใน
ใบอนุญาตไดเ้ปล่ียนแปลงไป ภายหลงัท่ีไดอ้อกใบอนุญาตแลว้ ใหอ้ธิบดีหรือผูซ่ึ้งไดรั้บ
มอบอ านาจจากอธิบดีแกไ้ขใหถู้กตอ้งได ้
   5.1.2 ใหผู้ย้ืน่ค  าขอช าระค่าธรรมเนียมค าขอ ตามอตัราท่ีก าหนด
ในกฎกระทรวงท่ีออกตามความในพระราชบญัญติัน ้าบาดาล พ.ศ. 2520 พร้อมกบัการยืน่
ค  าขอ 
   5.1.3 การพจิารณาค าขอแกไ้ขใบอนุญาตเจาะน ้าบาดาล ให้
พนกังานน ้าบาดาลประจ าทอ้งท่ีพิจารณาด าเนินการเสนออธิบดีหรือผูซ่ึ้งไดรั้บมอบ
อ านาจจากอธิบดีเพื่ออนุญาต หรือไม่อนุญาตใหแ้กไ้ขใบอนุญาตเจาะน ้าบาดาลส าหรับ
บ่อบาดาลท่ีมีขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลางของท่อกรุบ่อตอนบนสุดนอ้ยกว่า 125 มิลลิเมตร 
   ส่วนค าขอท่ีขอแกไ้ขขนาดบ่อบาดาลใหมี้ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง
ของท่อกรุบ่อตอนบนสุดตั้งแต่ 125 มิลลิเมตรข้ึนไป ใหด้ าเนินการ ดงัน้ี 
    5.1.3.1 ค าขอท่ีขอแกไ้ขขนาดบ่อบาดาลใหมี้ขนาด
เส้นผา่ศูนยก์ลางของท่อกรุบ่อตอนบนสุดตั้งแต่ 125 มิลลิเมตร ถึงขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง
ของท่อกรุบ่อตอนบนสุดนอ้ยกว่า 200 มิลลิเมตรใหส่้งค าขอพร้อมเอกสารหลกัฐานให้
คณะอนุกรรมการในเขตน ้าบาดาลจงัหวดันั้นพิจารณาใหค้วามเห็นก่อนเสนออธิบดีหรือ
ผูซ่ึ้งไดรั้บมอบอ านาจจากอธิบดีพิจารณาภายใน 1 วนัท าการ นบัแต่วนัลงทะเบียนรับ   
ค  าขอ 
    5.1.3.2 ค  าขอท่ีขอแกไ้ขขนาดบ่อบาดาลใหมี้ขนาด
เส้นผา่ศูนยก์ลางของท่อกรุบ่อตอนบนสุดตั้งแต่ 200 มิลลิเมตรข้ึนไป ใหส่้งค าขอพร้อม
เอกสารหลกัฐานใหค้ณะอนุกรรมการในส่วนกลางพิจารณาใหค้วามเห็นก่อนเสนอ
อธิบดีหรือผูซ่ึ้งไดรั้บมอบอ านาจจากอธิบดีพิจารณาภายใน 1 วนัท าการนบัแต่วนั
ลงทะเบียนรับค าขอ เม่ือฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการในส่วนกลางไดรั้บค าขอแลว้ 
ใหด้ าเนินการจดัประชุมคณะอนุกรรมการภายใน 20 วนัท าการ 
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   เม่ือคณะอนุกรรมการในส่วนกลางพิจารณาค าขอแลว้ มีมติเห็น
ควรอนุญาต หรือเห็นควรไม่อนุญาตใหฝ่้ายเลขานุการคณะอนุกรรมการในส่วนกลาง  
ส่งค าขอพร้อมความเห็นของคณะอนุกรรมการในส่วนกลางใหพ้นกังานน ้าบาดาลประจ า
ทอ้งท่ีด าเนินการต่อไปภายใน 1 วนัท าการ นบัแต่วนัท่ีคณะอนุกรรมการประชุมแลว้
เสร็จ และพนกังานน ้าบาดาลประจ าทอ้งท่ีตอ้งด าเนินการเสนออธิบดีหรือผูซ่ึ้งไดรั้บ
มอบอ านาจจากอธิบดีเพื่ออนุญาต หรือไม่อนุญาตใหแ้กไ้ขใบอนุญาตภายใน 1 วนัท า
การ นบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือแจง้ผลการประชุมคณะอนุกรรมการในส่วนกลาง 
   5.1.4 การพจิารณาค าขอแกไ้ขใบอนุญาตใชน้ ้ าบาดาลใหพ้นกังาน
น ้าบาดาลประจ าทอ้งท่ีพิจารณาด าเนินการเสนออธิบดีหรือผูซ่ึ้งไดรั้บมอบอ านาจจาก
อธิบดีเพื่ออนุญาตหรือไม่อนุญาตใหแ้กไ้ขใบอนุญาตใชน้ ้ าบาดาลท่ีขอแกไ้ขปริมาณการ
ใชน้ ้ าบาดาลในใบอนุญาตรวมแลว้ไม่เกินกว่าวนัละ 300 ลูกบาศก์เมตร 
   ส่วนค าขอแกไ้ขปริมาณการใชน้ ้ าบาดาล ใหมี้จ านวนเกินกว่า   
วนัละ 300 ลูกบาศก์เมตรข้ึนไป หรือท่ีขอแกไ้ขปริมาณการใชน้ ้ าบาดาลจากเดิมท่ี
มากกวา่วนัละ 300ลกูบาศก์เมตร ใหมี้จ านวนนอ้ยกว่าวนัละ 300 ลกูบาศก์เมตร ให้
ด าเนินการดงัน้ี 
    5.1.4.1 ค  าขอแกไ้ขปริมาณการใชน้ ้ าบาดาลใหมี้จ านวน
เกินกว่าวนัละ 300 ลกูบาศก์เมตรแต่ไม่เกินกว่าวนัละ 800 ลกูบาศก์เมตร หรือท่ีขอแกไ้ข
ปริมาณการใชน้ ้ าบาดาล จากเดิมเกินกวา่วนัละ 300 ลกูบาศก์เมตร ใหมี้จ านวนนอ้ยกว่า
วนัละ 300 ลูกบาศก์เมตร ใหส่้งค าขอแกไ้ขใบอนุญาตพร้อมเอกสารหลกัฐานใหฝ่้าย
เลขานุการคณะอนุกรรมการในเขตน ้าบาดาลจงัหวดันั้นภายใน 1 วนัท าการนบัแต่วนั
ลงทะเบียนรับค าขอ ทั้งน้ี เพื่อใหค้ณะอนุกรรมการในเขตน ้าบาดาลจงัหวดันั้นพิจารณา
ก่อนด าเนินการต่อไป 

5.1.4.2 ค  าขอแกไ้ขใบอนุญาตใชน้ ้ าบาดาลใหมี้จ านวน 
เกินกว่าวนัละ 800 ลกูบาศก์เมตร หรือท่ีขอแกไ้ขปริมาณการใชน้ ้ าบาดาล จากเดิมท่ีเกิน
กว่าวนัละ 800 ลกูบาศก์เมตร ใหมี้จ านวนนอ้ยกว่าวนัละ 800 ลูกบาศก์เมตร ใหส่้งค าขอ
แกไ้ขใบอนุญาตใชน้ ้ าบาดาลพร้อมเอกสารหลกัฐานใหก้รมทรัพยากรน ้าบาดาลภายใน  
1 วนัท าการ นบัแต่วนัลงทะเบียนรับค าขอ ทั้งน้ี เพื่อใหค้ณะอนุกรรมการในส่วนกลาง
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พิจารณา ก่อนด าเนินการต่อไป เม่ือฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการในส่วนกลางไดรั้บ
ค าขอแกไ้ขใบอนุญาตแลว้ ใหด้  าเนินการจดัประชุมคณะอนุกรรมการในส่วนกลาง 
ภายใน 20 วนัท าการ 
    เม่ือคณะอนุกรรมการในส่วนกลางพิจารณาค าขอแลว้ มี
มติเห็นควรอนุญาต หรือเห็นควรไม่อนุญาตใหฝ่้ายเลขานุการคณะอนุกรรมการใน
ส่วนกลาง ส่งค าขอพร้อมความเห็นของคณะอนุกรรมการในส่วนกลางใหพ้นกังาน     
น ้ าบาดาลประจ าทอ้งท่ีด าเนินการต่อไปภายใน 1 วนัท าการ นบัแต่วนัท่ีคณะอนุกรรมกา
ในส่วนกลางประชุมแลว้เสร็จ และพนกังานน ้าบาดาลประจ าทอ้งท่ีตอ้งด าเนินการเสนอ
ผูซ่ึ้งไดรั้บมอบอ านาจจากอธิบดีเพื่ออนุญาต หรือไม่อนุญาตใหแ้กไ้ขใบอนุญาตใหแ้ลว้
เสร็จภายใน 1 วนัท าการ นบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือแจง้ผลการประชุมคณะอนุกรรมการ
ในส่วนกลาง 

5.2 ระเบียบกรมทรัพยากรน ้าบาดาลวา่ดว้ยการก าหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ 
และเง่ือนไขเก่ียวกบัการขอโอนใบอนุญาตและการขอใบแทนใบอนุญาตประกอบ
กิจการน ้าบาดาล พ.ศ. 2556 ประกาศ ณ วนัท่ี 24 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 โดยสรุปเน้ือหา 
ดงัน้ี 

5.2.1 การขอโอนใบอนุญาต ด าเนินการดงัน้ี 
    5.2.1.1 ผูรั้บใบอนุญาตผูใ้ดประสงคจ์ะขอโอนใบอนุญาต 
ใหย้ืน่ค  าขอพร้อมดว้ยเอกสารหลกัฐานตามแบบท่ีก าหนด (ภาคผนวก ก) ต่อพนกังาน 
น ้าบาดาลประจ าทอ้งท่ีในเขตน ้าบาดาลจงัหวดันั้น 
    5.2.1.2 ใหผู้ย้ืน่ค  าขอช าระค่าธรรมเนียมค าขอ ตามอตัราท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง ท่ีออกตามความในพระราชบญัญติัน ้าบาดาล พ.ศ. 2520 พร้อม
กบัการยืน่ค  าขอ 
    5.2.1.3 ผูรั้บใบอนุญาตท่ีขอโอนใบอนุญาต จะตอ้งไม่มี
หน้ีค่าใชน้ ้ าบาดาลหรือค่าอนุรักษน์ ้ าบาดาลคา้งช าระหากปรากฏว่า ผูข้อโอนใบอนุญาต 
ยงัไม่ไดช้ าระค่าใชน้ ้ าบาดาลหรือค่าอนุรักษน์ ้ าบาดาลท่ีคา้งช าระดงักล่าว ใหพ้นกังาน 
น ้าบาดาลประจ าทอ้งท่ีด าเนินการเรียกช าระใหเ้สร็จส้ินเสียก่อน 
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    กรณีท่ีผูรั้บใบอนุญาตท่ีขอโอนใบอนุญาต ไม่ช าระค่าใช้
น ้ าบาดาลหรือค่าอนุรักษน์ ้ าบาดาลท่ีคา้งช าระตามวรรคหน่ึง ใหผู้อ้อกใบอนุญาตถือเป็น
สาเหตุการไม่อนุญาตใหโ้อนใบอนุญาตก็ได ้
    กรณีท่ีมีการขอโอนใบอนุญาตในระหว่างท่ียงัไม่ถึงงวดท่ี
ตอ้งช าระค่าใชน้ ้ าบาดาลหรือค่าอนุรักษน์ ้ าบาดาล ใหถื้อว่ามีหน้ีคา้งช าระจนถึงวนัยืน่  
ค  าขอโอนใบอนุญาต 
    5.2.1.4 เม่ือรับค าขอโอนใบอนุญาตแลว้ ใหพ้นกังาน     
น ้ าบาดาลประจ าทอ้งท่ีพิจารณาค าขอและเสนอค าขอนั้นใหผู้อ้อกใบอนุญาตพิจารณา
ภายใน 1 วนัท าการ การนบัระยะเวลาดงักล่าวไม่รวมระยะเวลาท่ีพนกังานเจา้หนา้ท่ีคืน
ค าขอ เพื่อใหผู้ย้ืน่ค  าขอไปด าเนินการใหถู้กตอ้งสมบรูณ์ก่อน  
    5.2.1.5 การอนุญาตใหโ้อนใบอนุญาต ใหพ้ิมพ ์หรือ
ประทบัขอ้ความดว้ยหมึกสีแดงในดา้นหนา้หรือดา้นหลงัใบอนุญาต โดยมีขอ้ความตาม
แบบทา้ยระเบียบน้ี และใหผู้อ้อกใบอนุญาตลงลายมือช่ือผูอ้นุญาต พร้อมประทบัตรา
ครุฑช่ือกรมทรัพยากรน ้าบาดาล หรือประทบัตราครุฑช่ือส่วนราชการของผูซ่ึ้งไดรั้บ
มอบหมายจากอธิบดีกรมทรัพยากรน ้าบาดาลดว้ยหมึกสีแดงไวเ้ป็นส าคญั 

5.2.2 การขอใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการน ้าบาดาล 
    5.2.2.1 ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย หรือถูกท าลายใน
สาระส าคญั ใหผู้รั้บใบอนุญาตแจง้และยืน่ค  าขอรับใบแทนต่อพนกังานน ้าบาดาลประจ า
ทอ้งท่ีในเขตน ้าบาดาลจงัหวดันั้น ภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีไดท้ราบการสูญหายหรือถกู
ท าลายดงักล่าว  
    ในกรณีท่ีผูรั้บใบอนุญาตผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามวรรคหน่ึง   
ถือว่าเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 25 แห่งพระราชบญัญติัน ้าบาดาล พ.ศ. 2520 ใหพ้นกังาน
เจา้หนา้ท่ีแจง้ผูรั้บใบอนุญาตทราบและท าบนัทึกเปรียบเทียบคดี โดยการจดัท าบนัทึก
ค าใหก้ารของผูก้ล่าวหา และบนัทึกค าใหก้ารของผูต้อ้งหารวมทั้งรวบรวมพยาน 
หลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้ง ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง 
ก าหนดหลกัเกณฑว์า่ดว้ยการเปรียบเทียบคดี การประชุม และวิธีพิจารณาของ
คณะกรรมการเปรียบเทียบคดี และส่งเร่ืองใหค้ณะกรรมการเปรียบเทียบคดีท่ีกรม-
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ทรัพยากรน ้าบาดาล หรือคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีท่ีไดรั้บมอบหมายใหเ้ปรียบเทียบ
คดีท่ีเกิดในเขตน ้าบาดาลจงัหวดันั้น เพื่อพิจารณาต่อไป 
    5.2.2.2 ใหพ้นกังานน ้าบาดาลประจ าทอ้งท่ีบนัทึกถอ้ยค า 
ผูย้ืน่ค  าขอรับใบแทนใบอนุญาตว่าใบอนุญาตสูญหายหรือถกูท าลายจริง ตามแบบท่ี
ก าหนด (ภาคผนวก ก) และในกรณีใบอนุญาตถูกท าลายในสาระส าคญั ใหแ้สดง
ใบอนุญาตท่ีถูกท าลายประกอบดว้ย 
    5.2.2.3 เม่ือรับค าขอรับใบแทนใบอนุญาตแลว้ ใหผู้ข้อรับ
ใบแทนช าระค่าธรรมเนียมค าขอค่าธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาต และค่าคดัส าเนา หรือ
ค่าถ่ายเอกสารตามอตัราท่ีก าหนดในกฎกระทรวงท่ีออกตามความในพระราชบญัญติั    
น ้ าบาดาล พ.ศ. 2520 และใหพ้นกังานน ้าบาดาลประจ าทอ้งท่ีออกใบแทนใบอนุญาตให้
เสร็จส้ินภายใน 1 วนัท าการ การนบัระยะเวลาดงักล่าว ไม่รวมระยะเวลาท่ีเจา้หนา้ท่ีคืน
ค าขอ เพื่อใหผู้ย้ืน่ค  าขอไปด าเนินการใหถู้กตอ้งสมบรูณ์ก่อน 
    5.2.2.4 การออกใบแทนใบอนุญาต ใหท้  าส าเนาภาพถ่าย
หรือคดัส าเนาจากส าเนาคู่ฉบบัท่ีเก็บไวท่ี้ท่ีท  าการของพนกังานน ้าบาดาลประจ าทอ้งท่ี 
แลว้พิมพห์รือประทบัขอ้ความดว้ยหมึกสีแดงเหนือครุฑ ค าว่า “ใบแทน” และพิมพห์รือ
ประทบัขอ้ความดว้ยหมึกสีแดงไวใ้นดา้นหนา้หรือดา้นหลงัใบแทนใบอนุญาต และให้
พนกังานน ้าบาดาลประจ าทอ้งท่ีลงลายมือช่ือพร้อมประทบัตราครุฑช่ือกรมทรัพยากร 
น ้าบาดาล หรือประทบัตราครุฑช่ือส่วนราชการของผูซ่ึ้งไดรั้บการแต่งตั้งจากอธิบดี   
กรมทรัพยากรน ้าบาดาลดว้ยหมึกสีแดงไวเ้ป็นส าคญั 

5.3 ระเบียบกรมทรัพยากรน ้าบาดาลวา่ดว้ยการก าหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ
ตรวจสอบสถานท่ีเพื่อประกอบพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการน ้าบาดาล พ.ศ. 
2556 ประกาศ ณ วนัท่ี 26 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 โดยสรุปเน้ือหา ดงัน้ี 
  5.3.1 การตรวจสอบสถานท่ีการประกอบกิจการน ้าบาดาล ใหพ้นกังาน
น ้าบาดาลประจ าทอ้งท่ีแจง้ใหผู้ข้อรับใบอนุญาตทราบก่อนเขา้ไปตรวจสอบสถานท่ี
ดงักล่าว ทั้งน้ี เพื่อรวบรวมขอ้มูลประกอบการพิจารณาในการออกใบอนุญาตและต่ออายุ
ใบอนุญาต 
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  5.3.2 การตรวจสอบสถานท่ีตามค าขอรับใบอนุญาตและค าขอต่ออายุ
ใบอนุญาตประกอบกิจการน ้าบาดาล ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายจาก
พนกังานน ้าบาดาลประจ าทอ้งท่ี ด าเนินการตรวจสอบขอ้เทจ็จริงและบนัทึกขอ้มูล
รายละเอียดต่าง  ๆ ตามบนัทึกการตรวจสอบ ตามแบบ ต.1 (ภาคผนวก ก) 

การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเขต (ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
จงัหวดั) 
 อาศยัอ  านาจตามความในมาตรา 15 แห่งพระราชบญัญติัน ้าบาดาล พ.ศ. 2520 
คณะกรรมการน ้าบาดาล ไดมี้ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเขต เพื่อพิจารณากลัน่กรอง
ค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน ้าบาดาล และแกไ้ขใบอนุญาตประกอบกิจการ     
น ้ าบาดาล ตามพระราชบญัญติัน ้าบาดาล พ.ศ. 2520 ในเขตน ้าบาดาลจงัหวดันอกเขต
วิกฤตการณ์น ้าบาดาล รวม 54 จงัหวดั ๆ ละ 1 คณะ โดยมีองคป์ระกอบและอ านาจหนา้ท่ี
ใหเ้ป็นไปตามค าสั่งคณะกรรมการน ้าบาดาล ท่ี 453/2556 เร่ือง แต่งตั้งคณะอนุกรรมเขต 
(ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดั) (ภาคผนวก ก) 
 หลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการคดัเลือกผูแ้ทนเทศบาลและผูแ้ทนองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลเป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการเขต (ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มจงัหวดั) 
  เพื่อใหก้ารแต่งตั้งผูแ้ทนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (เทศบาลและ
องคก์ารบริหารส่วนต าบล เป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมเขต เป็นไปอยา่งเหมาะสม
และเกิดประสิทธิภาพต่อการใชป้ระโยชน์ และการจดัการทรัพยากรน ้าบาดาลในแต่ละ
พื้นท่ีในเขตน ้าบาดาลจงัหวดันั้น ๆ กรมทรัพยากรน ้าบาดาลจึงก าหนดหลกัเกณฑแ์ละ
วิธีการในการเลือกผูแ้ทนเทศบาลและผูแ้ทนองคก์ารบริหารส่วนต าบล เป็นอนุกรรมการ
ในคณะอนุกรรมการเขต ดงัต่อไปน้ี 
   1. ผูแ้ทนเทศบาล (เทศบาลนคร เทศบาลเมือง หรือเทศบาลต าบล) 
ตอ้งเป็นนายกเทศมนตรีหรือรองนายกเทศมนตรี หรือปลดัเทศบาล หรือผูอ้  านวยการกอง 
หรือหวัหนา้ส่วน หรือขา้ราชการ ซ่ึงด ารงต าแหน่งระดบั 3 ข้ึนไป หรือประเภทวิชาการ
ระดบัปฏิบติัการ หรือประเภททัว่ไประดบัช านาญงานข้ึนไป สังกดัเทศบาล 
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   2. ผูแ้ทนองคก์ารบริหารส่วนต าบล ตอ้งเป็นนายกองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบล หรือรองนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล หรือปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
หรือผูอ้  านวยการกอง หรือหวัหนา้ส่วน หรือขา้ราชการ ซ่ึงด ารงต าแหน่งตั้งแต่ระดบั 3 
ข้ึนไป หรือประเภทวิชาการระดบัปฏิบติัการข้ึนไป หรือประเภททัว่ไประดบัช านาญงาน
ข้ึนไป สังกดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
   3. การคดัเลือกผูแ้ทน ผูแ้ทนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ให้
ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินจงัหวดัหรือส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มจงัหวดั ท่ีไดรั้บมอบหมายจากผูว้่าราชการจงัหวดั เป็นผูท้  าหนงัสือเชิญ
ผูแ้ทนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินดงักล่าว ประชุมร่วมกนัและใหค้ดัเลือกกนัเองในท่ี
ประชุม โดยใหผู้แ้ทนของเทศบาลคดัเลือกกนัเองใหเ้หลือ 1 เทศบาล และผูแ้ทนองคก์าร
บริหารส่วนต าบลคดัเลือกกนัเองใหเ้หลือ 1 องคก์ารบริหารส่วนต าบล ทั้งน้ี ควรเป็น
เทศบาลและองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่ีมีการประกอบกิจการน ้าบาดาลในพื้นท่ีดว้ย 
   4. เม่ือมีการประชุมคดัเลือกแลว้ ใหส้ านกังานส่งเสริมการ
ปกครองทอ้งถ่ินจงัหวดั หรือส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดั ท า
หนงัสือแจง้ใหน้ายกเทศมนตรีเทศบาลและนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่ีไดรั้บ
คดัเลือกทราบ และใหเ้ทศบาลหรือองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่ีไดรั้บคดัเลือกท าหนงัสือ
แจง้รายช่ือผูแ้ทนหลกั จ  านวน 1 ราย และผูแ้ทนส ารอง จ  านวน 2 ราย ตามขอ้ 1. และ   
ขอ้ 2. เพื่อเป็นผูแ้ทนเขา้ร่วมประชุมอนุกรรมการเขตฯ และใหส้ านกังานส่งเสริม        
การปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดั หรือส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
จงัหวดั รายงานใหผู้ว้่าราชการจงัหวดัและกรมทรัพยากรน ้าบาดาลทราบดว้ย 
   5. เทศบาลและองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่ีไดรั้บคดัเลือกใหอ้ยู่
ในวาระคราวละ 2 ปี และอาจไดรั้บการคดัเลือกใหม่อีกได ้โดยความเห็นชอบของท่ี
ประชุมผูแ้ทนเทศบาลหรือท่ีประชุมผูแ้ทนองคก์ารบริหารส่วนต าบลทั้งหมด ในเขต   
น ้ าบาดาลจงัหวดันั้น ๆ แต่จะคดัเลือกใหเ้ป็นผูแ้ทนในคณะอนุกรรมการเขตฯ ติดต่อกนั
เกิน 2 วาระไม่ได ้(กรมทรัพยากรน ้าบาดาล,2557 หนา้2) 
 



30 
 

 
บทท่ี 3  

วิธีการศึกษา 
 
การศึกษาการด าเนินงานโครงการเสริมสร้างศกัยภาพดา้นการก ากบั ดูแล         

การประกอบกิจการน ้าบาดาล ตามพระราชบญัญติัน ้าบาดาล พ.ศ. 2520 เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัการอนุญาต ควบคุม ก ากบัดูแล การประกอบกิจการน ้าบาดาล          
(ภารกิจหลกั) ในเขตพื้นท่ีจงัหวดัมุกดาหาร มีข้ึนตอนการด าเนินงาน ดงัน้ี 

ขั้นตอนที ่1 การก าหนดข้อมูลและแหล่งข้อมูล 
การด าเนินงานการอนุญาต ควบคุม ก ากบั ดูแลการประกอบกิจการ       

น ้าบาดาล และการด าเนินงานโครงการฯ มีความซบัซอ้นของขอ้มูล และตอ้งปฏิบติัตาม
พระราชบญัญติัน ้าบาดาล พ.ศ. 2520 รวมถึงกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ดงันั้น จึงตอ้ง
ก าหนดการด าเนินงานและวางแผนงาน เพื่อใหไ้ดผ้ลลพัธ์ตามตาราง ดงัน้ี 
ตาราง 8 
แผนผงัการด าเนินงานตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการก ากับ ดูแลการประกอบ
กิจการน า้บาดาล ตามพระราชบัญญติัน า้บาดาล พ.ศ. 2520 

 

1.จดัท าแผนปฏิบติังานและแผนการใชจ่้ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ 

2. ด าเนินการตามแผนงานและแผนการใชจ่้ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ 

3. ส่งรายงานผลการด าเนินงานและผลการใชจ่้าย ประจ าเดือน 

กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมท่ี 5 กิจกรรมท่ี 6 

4. จดัท าการ์ดคุมการจดัเก็บค่าใชน้ ้ าบาดาลและค่าอนุรักษ ์

5. จดัท าฐานขอ้มลูให้เป็นปัจจุบนั 

6. สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการฯ 
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ตาราง 9 
แผนผงัการด าเนินงานการอนุญาต ควบคุม ก ากับดูแลการประกอบกิจการน า้บาดาลใน
พืน้ท่ีจังหวัดมุกดาหาร (ภารกิจหลกั) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
จากตาราง 8  และตาราง 9 ผลลพัธ์ของขอ้มูลมีความหลากหลาย จึงตอ้งก าหนด

ขอบเขตการศึกษาการด าเนินงานโครงการฯ โดยแบ่งออกเป็น 4 แนวทาง เพื่อใหไ้ด้
ขอ้มูลครบถว้น ดงัน้ี 

1. การศึกษางานด้านบริการประชาชน 
 การศึกษางานบริการโดยเฉพาะดา้นการรับค าขอรับใบอนุญาตประกอบ

กิจการน ้าบาดาล ค าขอต่ออาย ุค  าขอแกไ้ขใบอนุญาต ค าขอโอนใบอนุญาต ค าขอรับ   
ใบแทน ค าขอวิเคราะห์น ้า และค าขอเลิกใชน้ ้ าบาดาล โดยมุ่งเนน้ใหเ้ป็นไปตามคู่มือ
ส าหรับประชาชน ตามพระราชบญัญติัการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. 2558 

1.จดัท าแผนปฏิบติังานและแผนการใชจ่้ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ 

2. ด าเนินการตามแผนงานและแผนการใชจ่้ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ 

กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมท่ี 5 

3. ผอ.ทสจ.มห. พิจารณาออกใบอนุญาต/ไม่ออกใบอนุญาต 

4. จดัเก็บค่าใชน้ ้ าบาดาลและค่าอนุรักษ ์(ประจ างวด 1 – 4) 

6. จดัท าฐานขอ้มลูให้เป็นปัจจุบนั 

 

5. จดัท าการ์ดคุมการจดัเก็บค่าใชน้ ้ าบาดาลและค่าอนุรักษ ์

 

ไม่ใชอุ้ดกลบ 
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2. การศึกษาการตรวจสอบสถานทีป่ระกอบกจิการน า้บาดาล 
 การศึกษาการด าเนินงานตามโครงการเสริมสร้างศกัยภาพดา้นการก ากบั 

ดูแลการประกอบกิจการน ้าบาดาล ตามพระราชบญัญติัน ้าบาดาล พ.ศ.2520 พนกังาน
เจา้หนา้ท่ีตอ้งด าเนินการออกตรวจสอบสถานท่ี ดงัน้ี  

 กจิกรรมที ่1 การตรวจสอบบ่อบาดาลท่ีมีการจดัเก็บรายไดแ้ละท่ีขอต่อ
อายใุบอนุญาต 

 กจิกรรมที ่2 การตรวจสอบบ่อน ้าบาดาล เพือ่ขอรับใบอนุญาต            
การประกอบกิจการน ้าบาดาลรายใหม่ 

 กจิกรรมที ่3 การตรวจสอบบ่อบาดาลท่ีมีความเส่ียงในดา้นการประกอบ
กิจการน ้าบาดาล 

 กจิกรรมที ่4 การติดตามหน้ีคา้งช าระ  
 กจิกรรมที ่5 การตรวจสอบบ่อน ้าบาดาลท่ีขาดการติดต่อ และตรวจสอบ

การอุดกลบ 
3. การศึกษาการแต่งตั้งและการจดัประชุมคณะอนุกรรมการเขต (ส านักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัด) 
 การศึกษาการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเขต (ส านกังานทรัพยากร 

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดั) เพื่อพิจารณากลัน่กรองค าขอรับใบอนุญาตเจาะ       
น ้ าบาดาล ค าขอรับใบอนุญาตใชน้ ้ าบาดาล และค าขอแกไ้ขใบอนุญาตประกอบกิจการ
น ้าบาดาล ใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์และอ านาจหนา้ท่ี เพื่อเสนอพิจารณาใบอนุญาต
ในระยะเวลาก าหนดต่อไป 

4. การศึกษาการออกหน่วยเคลือ่นทีเ่พือ่การประชาสัมพนัธ์ 
 การศึกษาการออกหน่วยเคล่ือนท่ีร่วมกบัโครงการ “หน่วยบ าบดัทุกข ์

บ ารุงสุข สร้างรอยยิม้ใหป้ระชาชน” จงัหวดัมุกดาหาร มุ่งเนน้ดา้นการประชาสัมพนัธ์              
การประกอบกิจการน ้าบาดาล กลุ่มเป้าหมายหลกั คือ ประชาชนในทอ้งถ่ิน และ
เจา้หนา้ท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
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1. การศึกษางานด้านบริการประชาชน 
การบริการ (Service) คือ การใหค้วามช่วยเหลือ หรือการด าเนินการเพื่อ

ประโยชน์ของผูอ่ื้นการบริการท่ีดี ผูรั้บบริการก็จะไดรั้บความประทบัใจ และช่ืนชม
องคก์ร ซ่ึงเป็นส่ิงดีส่ิงหน่ึงอนัเป็นผลดีกบัองคก์รของเรา  เบ้ืองหลงัความส าเร็จเกือบ   
ทุกงาน มกัพบว่างานบริการเป็นเคร่ืองมือสนบัสนุนงานดา้นต่างๆ เช่น งานประชา- 
สัมพนัธ์ งานบริการวิชาการ เป็นตน้ ดงันั้น ถา้บริการดี ผูรั้บบริการเกิดความประทบัใจ 
ซ่ึงการบริการถือเป็นหนา้เป็นตาขององคก์ร ภาพลกัษณ์ขององคก์รก็จะดีไปดว้ย    
(ราชนั นาสมพงษ,์2559)(online) 

การบริการประชาชนในเขตพื้นท่ีจงัหวดัมุกดาหาร โดยเฉพาะการบริการดา้น
การอ านวยความสะดวกส าหรับผูป้ระสงค์ยืน่ค  าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ         
น ้ าบาดาล มีขั้นตอนในการตรวจสอบค าขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการน ้าบาดาล 
พร้อมเอกสารหลกัฐาน โดยแบ่งตามการยืน่ค  าขอรับใบอนุญาต ดงัน้ี 

การขอรับใบอนุญาตเจาะน ้าบาดาล 
  1. ผูป้ระกอบการยืน่ค  าขอรับใบอนุญาตเจาะน ้าบาดาล ตามแบบ นบ.1 

(ภาคผนวก ก) พร้อมเอกสารประกอบการขอรับใบอนุญาต ดงัน้ี 
  1.1 บตัรประจ าตวัประชาชน (กรณีผูข้อรับใบอนุญาตเป็นบุคคล

ธรรมดา ยืน่ส าเนาบตัรประจ าตวั ประชาชนหรือส าเนาทะเบียนบา้น และลงลายมือช่ือ
รับรองส าเนา) 

  1.2 หนงัสือรับรองนิติบุคคล (ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาพร้อม
ประทบัตรานิติบุคคล กรณีผูข้อรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล ยืน่ส าเนาบตัรประจ าตวั
ประชาชนหรือส าเนาทะเบียนบา้นของกรรมการผูมี้อ  านาจลงลายมือช่ือ และลงลายมือ
ช่ือรับรองส าเนา) 

  1.3 หนงัสือมอบอ านาจ ปิดอากรแสตมป์ 30 บาท กรณีไม่ไดย้ืน่ 
ค  าขอดว้ยตนเอง (ยืน่ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรือส าเนาทะเบียนบา้นของผูรั้บ
มอบอ านาจหรือผูใ้หค้วามยนิยอม และลงลายมือช่ือรับรองส าเนา) 

  1.4 ส าเนาหลกัฐานการมีกรรมสิทธ์ิ หรือสิทธิครอบครอง เช่น 
โฉนดท่ีดิน น.ส.3 หนงัสือยนิยอมใหใ้ชท่ี้ดิน หนงัสือครอบครองสิทธ์ิท่ีจะเจาะบ่อ      
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น ้าบาดาลในท่ีดิน หรือลงช่ือรับรองว่าเป็นผูมี้สิทธ์ิในท่ีดินในค าขอรับใบอนุญาตเจาะ
บ่อน ้าบาดาล (กรณีใหค้วามยนิยอมใหใ้ชท่ี้ดินตอ้งมีส าเนาบตัรประชาชน หรือส าเนา
ทะเบียนบา้นของผูใ้หค้วามยนิยอมดว้ย และลงลายมือช่ือรับรองส าเนา) 

  1.5 ส าเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน หรือใบอนุญาต
ขยายโรงงาน กรณีเป็นโรงงานอุตสาหกรรม 

  1.6 แบบแปลนจดัสรร กรณีเป็นหมู่บา้นจดัสรร หรือท่ีดินจดัสรร 
  1.7 ส าเนาหนงัสือรับรองช่างเจาะ 
  1.8 แผนท่ีสังเขปแสดงสถานท่ีและแผนผงัแสดงต าแหน่งท่ีจะ

เจาะน ้าบาดาล และส่ิงปลูกสร้างท่ีอยูใ่นบริเวณเดียวกนั 
  1.9 ส าเนาใบเสร็จรับเงินค่าใชน้ ้ าประปา (ถา้มี) 
 2. พนกังานเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบค าขอ และเอกสารประกอบการขอรับ

ใบอนุญาตเจาะน ้าบาดาลใหถู้กตอ้งครบถว้น รับค าขอลงทะเบียนรับ และรับช าระ
ค่าธรรมเนียมค าขอตามอตัราท่ีก าหนด ระยะเวลาด าเนินงาน 1 วนัท าการ 

ในกรณีท่ีเอกสารหรือหลกัฐานไม่ถูกตอ้งครบถว้น ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ี 
แจง้ใหผู้ข้อรับใบอนุญาตแกไ้ขเพิ่มเติม หรือยืน่เอกสารหรือหลกัฐานเพิ่มเติมใหถู้กตอ้ง 
ครบถว้น ตามแบบใบรับค าขอ/ใบนดัตรวจสอบสถานท่ี (ภาคผนวก ก) หากผูข้อรับ
ใบอนุญาตไม่ด าเนินการตามท่ีไดรั้บแจง้ภายใน 15 วนั ใหถื้อว่าผูข้อรับใบอนุญาตทิง้   
ค  าขอและใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีสั่งจ  าหน่ายเร่ืองออกจากระบบ 

การขอรับใบอนุญาตใชน้ ้ าบาดาล 
 1. ผูป้ระกอบการยืน่ค  าขอรับใบอนุญาตเจาะน ้าบาดาล ตามแบบ นบ.2 

(ภาคผนวก ก) พร้อมเอกสารหลกัฐานประกอบค าขอ ดงัน้ี 
  1.1 บตัรประจ าตวัประชาชน (กรณีผูข้อรับใบอนุญาตเป็นบุคคล

ธรรมดา ยืน่ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรือส าเนาทะเบียนบา้น และลงลายมือช่ือ
รับรองส าเนา)  

  1.2 หนงัสือรับรองนิติบุคคล (ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาพร้อม
ประทบัตรานิติบุคคล กรณีผูข้อรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล ยืน่ส าเนาบตัรประจ าตวั
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ประชาชน หรือส าเนาทะเบียนบา้นของกรรมการผูมี้อ  านาจลงลายมือช่ือ และลงลายมือ
ช่ือรับรองส าเนา) 

  1.3 หนงัสือมอบอ านาจ ปิดอากรแสตมป์ 30 บาท กรณีไม่ไดย้ืน่ 
ค  าขอดว้ยตนเอง (ยืน่ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรือส าเนาทะเบียนบา้นของผูรั้บ
มอบอ านาจหรือผูใ้หค้วามยนิยอม และลงลายมือช่ือรับรองส าเนา) 

  1.4 ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน หรือใบอนุญาตขยาย
โรงงาน (กรณีเป็นโรงงานอุตสาหกรรม) 

  1.5 ใบอนุญาตเจาะน ้าบาดาล แบบ นบ.4 (กรณีไดรั้บใบอนุญาต
เจาะน ้าบาดาล) 

  1.6 รายงานการปฏิบติังานประจ าวนั แบบ นบ./3 (กรณีไดรั้บ
ใบอนุญาตเจาะน ้าบาดาล) 

  1.7 รายงานการทดสอบปริมาณน ้า แบบ นบ./4 
  1.8 รายงานประวติับ่อน ้าบาดาล แบบ นบ./5 (กรณีไดรั้บ

ใบอนุญาตเจาะน ้าบาดาล) 
  1.9 รายงานผลการเจาะน ้าบาดาล แบบ นบ./18 (กรณีไดรั้บ

ใบอนุญาตเจาะน ้าบาดาล) 
  1.10 ผลการวิเคราะห์ตวัอยา่งน ้า 
  1.11 หนงัสือรับรองช่างเจาะ 
  1.12 แผนท่ีสังเขปแสดงสถานท่ีและแผนผงัแสดงต าแหน่งท่ีเจาะ

น ้าบาดาล และส่ิงปลูกสร้างท่ีอยูใ่นบริเวณเดียวกนั 
  1.13 ใบเสร็จรับเงินค่าใชน้ ้ าประปา (ถา้มี) 
 2. พนกังานเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบค าขอ และเอกสารประกอบการขอรับ

ใบอนุญาตใชน้ ้ าบาดาลใหถู้กตอ้งครบถว้น รับค าขอลงทะเบียนรับ และรับช าระ
ค่าธรรมเนียมค าขอตามอตัราท่ีก าหนด ระยะเวลาด าเนินงาน 1 วนัท าการ 

ในกรณีท่ีเอกสารหรือหลกัฐานไม่ถูกตอ้งครบถว้น ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ี 
แจง้ใหผู้ข้อรับใบอนุญาตแกไ้ขเพิ่มเติม หรือยืน่เอกสารหรือหลกัฐานเพิ่มเติมใหถู้กตอ้ง
ครบถว้น ตามแบบใบรับค าขอ/ใบนดัตรวจสอบสถานท่ี (ภาคผนวก ก) หากผูข้อรับ
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ใบอนุญาตไม่ด าเนินการตามท่ีไดรั้บแจง้ภายใน 15 วนั ใหถื้อว่าผูข้อรับใบอนุญาตทิง้   
ค  าขอและใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีสั่งจ  าหน่ายเร่ืองออกจากระบบ 

การต่ออายใุบอนุญาตประกอบกิจการน ้าบาดาล 
 1. ผูป้ระกอบการยืน่ค  าขอต่ออายใุบอนุญาต ตามแบบ นบ.7 (ภาคผนวก ก) 

ต่อพนกังานน ้าบาดาลประจ าทอ้งท่ีก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ 15 วนั พร้อมเอกสาร
ประกอบค าขอ ดงัน้ี  

  1.1 บตัรประจ าตวัประชาชน (กรณีผูข้อรับใบอนุญาตเป็นบุคคล
ธรรมดา ยืน่ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรือส าเนาทะเบียนบา้น และลงลายมือช่ือ
รับรองส าเนา) 

  1.2 หนงัสือรับรองนิติบุคคล (กรณีผูข้อรับใบอนุญาตเป็น          
นิติบุคคล ยืน่ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรือส าเนาทะเบียนบา้นของกรรมการผูมี้
อ  านาจลงลายมือช่ือ และลงลายมือช่ือรับรองส าเนา พร้อมประทบัตรานิติบุคคล ) 

  1.3 ใบอนุญาตตน้ฉบบั หรือใบแทนแลว้แต่กรณี 
  1.4 หนงัสือมอบอ านาจ ปิดอากรแสตมป์ 30 บาท กรณีไม่ไดย้ืน่

ค  าขอดว้ยตนเอง (ยืน่ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรือส าเนาทะเบียนบา้นของผูรั้บ
มอบอ านาจหรือผูใ้หค้วามยนิยอม และลงลายมือช่ือรับรองส าเนา) 

  1.5 ส าเนาใบเสร็จรับเงินค่าใชน้ ้ าประปา (ถา้มี) 
 2. พนกังานเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบค าขอ และเอกสารประกอบการต่ออายุ

ใบอนุญาตใหถู้กตอ้งครบถว้น รับค าขอลงทะเบียนรับ และรับช าระค่าธรรมเนียมค าขอ
ตามอตัราท่ีก าหนด ระยะเวลาด าเนินงาน 1 วนัท าการ 

ในกรณีท่ีเอกสารหรือหลกัฐานไม่ถูกตอ้งครบถว้น ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ี 
แจง้ใหผู้ข้อรับใบอนุญาตแกไ้ขเพิ่มเติม หรือยืน่เอกสารหรือหลกัฐานเพิ่มเติมใหถู้กตอ้ง
ครบถว้น ตามแบบใบรับค าขอ/ใบนดัตรวจสถานท่ี (ภาคผนวก ก) หากผูข้อรับ
ใบอนุญาตไม่ด าเนินการตามท่ีไดรั้บแจง้ภายใน 15 วนั ใหถื้อว่าผูข้อรับใบอนุญาตทิง้    
ค  าขอและใหเ้จา้หนา้ท่ีสั่งจ  าหน่ายเร่ืองออกจากระบบ 
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การขอโอนใบอนุญาตประกอบกิจการน ้าบาดาล 
 1. ผูป้ระกอบการยืน่ค  าขอโอนใบอนุญาต ตามแบบ นบ./15 (ภาคผนวก ก) 

พร้อมเอกสารประกอบค าขอ ดงัน้ี 
  1.1 บตัรประจ าตวัประชาชน (กรณีผูข้อรับใบอนุญาตเป็นบุคคล

ธรรมดา ยืน่ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรือส าเนาทะเบียนบา้นของผูข้อโอนและ
ผูรั้บโอนใบอนุญาต และลงลายมือช่ือรับรองส าเนา) 

  1.2 หนงัสือรับรองนิติบุคคล (ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาพร้อม
ประทบัตรานิติบุคคล พร้อมส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ของกรรมการผูมี้อ  านาจลง
ลายมือช่ือแทนนิติบุคคล ของผูข้อโอนและผูรั้บโอนใบอนุญาต และลงลายมือช่ือรับรอง
ส าเนา) 

  1.3 ใบอนุญาตตน้ฉบบั หรือใบแทนแลว้แต่กรณี 
  1.4 หนงัสือมอบอ านาจ ปิดอากรแสตมป์ 30 บาท กรณีไม่ไดย้ืน่ 

ค  าขอดว้ยตนเอง (ยืน่ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรือส าเนาทะเบียนบา้นของผูรั้บ
มอบอ านาจหรือผูใ้หค้วามยนิยอม และลงลายมือช่ือรับรองส าเนา) 

  1.5 หลกัฐานแสดงการโอนการประกอบกิจการน ้าบาดาล เช่น 
สัญญาซ้ือขายกิจการ สัญญาเช่า หนงัสือแสดงกรรมสิทธ์ิหรือสิทธ์ิครอบครองท่ีดิน 

 2. พนกังานเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบค าขอ และเอกสารหรือหลกัฐาน
ประกอบการค าขอโอนใหถู้กตอ้งครบถว้น รับค าขอ ลงทะเบียนรับ และรับช าระ
ค่าธรรมเนียมค าขอตามอตัราท่ีก าหนด  

ในกรณีท่ีเอกสารหรือหลกัฐานไม่ถูกตอ้งครบถว้น ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ี 
แจง้ใหผู้ข้อรับใบอนุญาตแกไ้ขเพิ่มเติม หรือยืน่เอกสารหรือหลกัฐานเพิ่มเติมใหถู้กตอ้ง
ครบถว้น ตามแบบใบรับค าขอ/ใบนดัตรวจสอบสถานท่ี (ภาคผนวก ก) หากผูข้อรับ
ใบอนุญาตไม่ด าเนินการตามท่ีไดรั้บแจง้ภายใน 15 วนั ใหถื้อว่าผูข้อรับใบอนุญาตทิง้ค า
ขอและใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีสั่งจ  าหน่ายเร่ืองออกจากระบบ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการน ้าบาดาล 
 1. ผูป้ระกอบการยืน่ค  าขอรับใบแทน ตามแบบ นบ./16 (ภาคผนวก ก) 

พร้อมเอกสารประกอบค าขอ ดงัน้ี 
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  1.1 บตัรประจ าตวัประชาชน (กรณีผูข้อรับใบอนุญาตเป็นบุคคล
ธรรมดา ยืน่ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรือส าเนาทะเบียนบา้น และลงลายมือช่ือ
รับรองส าเนา 

  1.2 หนงัสือรับรองนิติบุคคล (ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาพร้อม
ประทบัตรานิติบุคคล กรณีผูข้อรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล ยืน่ส าเนาบตัรประจ าตวั
ประชาชน หรือส าเนาทะเบียนบา้นของกรรมการผูมี้อ  านาจลงลายมือช่ือ และลงลายมือ
ช่ือรับรองส าเนา) 

  1.3 หนงัสือมอบอ านาจ ปิดอากรแสตมป์ 30 บาท กรณีไม่ไดย้ืน่ 
ค  าขอดว้ยตนเอง (ยืน่ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรือส าเนาทะเบียนบา้นของผูรั้บ
มอบอ านาจหรือผูใ้หค้วามยนิยอม และลงลายมือช่ือรับรองส าเนา) 

 2. พนกังานเจา้หนา้ท่ีบนัทึกถอ้ยค าผูย้ืน่ค  าขอรับใบแทนใบอนุญาตว่า 
ใบอนุญาตไดสู้ญหายหรือถูกท าลายจริงตามแบบ นบ./17 (ภาคผนวก ก) ตรวจสอบค า
ขอ และเอกสารหรือหลกัฐานประกอบค าขอรับใบแทนใหถู้กตอ้งครบถว้น รับค าขอ 
ลงทะเบียนรับ และรับช าระค่าธรรมเนียมค าขอ ค่าธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาตและค่า
คดัส าเนาหรือค่าถ่ายเอกสารตามอตัราท่ีก าหนด 

ในกรณีท่ีเอกสารหรือหลกัฐานไม่ถูกตอ้งครบถว้น ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ี 
แจง้ใหผู้ข้อรับใบอนุญาตแกไ้ขเพิ่มเติม หรือยืน่เอกสารหรือหลกัฐานเพิ่มเติมใหถู้กตอ้ง
ครบถว้น ตามแบบใบรับค าขอ/ใบนดัตรวจสถานท่ี (ภาคผนวก ก) หากผูข้อรับ
ใบอนุญาตไม่ด าเนินการตามท่ีไดรั้บแจง้ภายใน 15 วนั ใหถื้อว่าผูข้อรับใบอนุญาตทิง้    
ค  าขอและใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีสั่งจ  าหน่ายเร่ืองออกจากระบบ 

การขอรับค าขอวิเคราะห์น ้าบาดาล 
 1. ผูป้ระกอบการยืน่ค  าขอวิเคราะห์น ้าบาดาล (ภาคผนวก ก) พร้อม

ตวัอยา่งน ้าดิบ ขนาด 1.5 ลิตร จ านวน 1 ขวด 
 2. พนกังานเจา้หนา้ท่ี ลงทะเบียนรับค าขอ และรับช าระค่าธรรมเนียม    

ค  าขอตามอตัราท่ีก าหนด 
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การขอเลิกใชน้ ้ าบาดาล 
 1. ผูป้ระกอบการยืน่หนงัสือขอเลิกใชน้ ้ าบาดาล (ภาคผนวก ก) พร้อม

เอกสารหรือหลกัฐานประกอบการขอเลิกใชน้ ้ าบาดาล ดงัน้ี 
  1.1 บตัรประจ าตวัประชาชน (กรณีผูข้อรับใบอนุญาตเป็นบุคคล

ธรรมดายืน่ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรือส าเนาทะเบียนบา้น และลงลายมือช่ือ
รับรองส าเนา) 

  1.2 หนงัสือรับรองนิติบุคคล (ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาพร้อม
ประทบัตรานิติบุคคล กรณีผูข้อรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล ยืน่ส าเนาบตัรประจ าตวั
ประชาชน หรือส าเนาทะเบียนบา้นของกรรมการผูมี้อ  านาจลงลายมือช่ือ และลงลายมือ
ช่ือรับรองส าเนา) 

  1.3 ใบอนุญาตตน้ฉบบั หรือใบแทนแลว้แต่กรณี 
  1.4 หนงัสือมอบอ านาจ ปิดอากรแสตมป์ 30 บาท กรณีไม่ไดย้ืน่ 

ค  าขอดว้ยตนเอง (ยืน่ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรือส าเนาทะเบียนบา้นของผูรั้บ
มอบอ านาจหรือผูใ้หค้วามยนิยอม และลงลายมือช่ือรับรองส าเนา) 

  1.5 ส าเนาใบแจง้หน้ีค่าใชน้ ้ าประปา หรือส าเนาใบเสร็จประปา 
(กรณีเลิกใชน้ ้ าบาดาลเน่ืองจากมีน ้าประปาใชแ้ลว้) 

 2. พนกังานเจา้หนา้ท่ีลงทะเบียนรับหนงัสือขอเลิกใชน้ ้ าบาดาล และ
เสนอหนงัสือขอเลิกใชน้ ้ าบาดาลพร้อมเอกสารหรือหลกัฐานประกอบการขอเลิกใช ้    
น ้ าบาดาลใหพ้นกังานน ้าบาดาลประจ าทอ้งท่ีรับทราบ 

2. การศึกษาการตรวจสอบสถานทีป่ระกอบกจิการน า้บาดาล 
การศึกษาการตรวจสอบสถานท่ีประกอบกิจการน ้าบาดาล เพื่อลดความซ ้าซอ้น

ในการด าเนินงานของการอนุญาต ควบคุม ก ากบัดูแล การประกอบกิจการน ้าบาดาล 
(ภารกิจหลกั) ในเขตพื้นท่ีจงัหวดัมุกดาหาร และโครงการเสริมสร้างศกัยภาพดา้น        
การก ากบั ดูแลการประกอบกิจการน ้าบาดาลตามพระราชบญัญติัน ้าบาดาล พ.ศ. 2520  
แบ่งออกเป็น 2 กรณี ดงัน้ี 

 



40 
 

1. การตรวจสอบการประกอบกจิการน า้บาดาลกรณปีกติ 
1.1 การตรวจสอบสถานท่ีตามค าขอรับใบอนุญาตเจาะน ้าบาดาล ค า 

ขอรับใบอนุญาตใชน้ ้ าบาดาล ค าขอการต่ออายใุบอนุญาตประกอบกิจการน ้าบาดาล 
พนกังานเจา้หนา้ท่ีตอ้งบนัทึกการตรวจสอบตามแบบบนัทึกการตรวจสอบตามแบบ ต.1 
(ภาคผนวก ก) รวมถึงการแสดงแผนท่ี และภาพถ่ายชดัเจน 

1.2 การตรวจสอบการขอยกเลิกและอุดกลบบ่อน ้าบาดาลพนกังาน 
เจา้หนา้ท่ี จะตอ้งตรวจสอบการอุดกลบบ่อน ้าบาดาลใหถู้กตอ้งตามหลกัวิชาการ บนัทึก
การตรวจสอบการเลิกใชน้ ้ าบาดาล (ภาคผนวก ก)  รวมถึงการแสดงแผนท่ี และภาพถ่าย
ในขณะด าเนินการอุดกลบ 

2. การตรวจสอบสถานทีก่รณีพเิศษ 
 การตรวจสอบจากการแจง้เบาะแส ว่ามีการเจาะน ้าบาดาล การใช ้         

น ้ าบาดาล โดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากอธิบดีหรือผูซ่ึ้งอธิบดีมอบหมาย หรือผูรั้บใบอนุญาต
เจาะน ้าบาดาล ผูรั้บใบอนุญาตใชน้ ้ าบาดาลไม่ปฏิบติัพระราชบญัญติัน ้าบาดาล พ.ศ. 
2520 ไม่ว่าจะเป็นการแจง้เบาะแสทางโทรศพัท ์ทางเวบ็ไซด ์หรือทางหนงัสือแจง้เร่ือง
ร้องเรียน พนกังานเจา้หนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัน ้าบาดาล พ.ศ. 2520 จะตอ้งด าเนินการ
ออกไปตรวจโดยเร่งด่วน ในการตรวจสอบ ถา้มีปัญหาหรืออุปสรรค ใหร้ายงาน
พนกังานน ้าบาดาลประจ าทอ้งท่ีทราบ เพื่อตดัสินใจ และเม่ือด าเนินการเสร็จเรียบร้อย
แลว้ ควรแจง้ใหผู้ร้้องเรียนทราบ (กรมทรัพยากรน ้าบาดาล,2554) 
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ตาราง 10 
การเปรียบเทียบการตรวจสอบสถานท่ีเพ่ือลดความซ ้าซ้อนในการด าเนินงาน 
1. การอนุญาต ควบคุม ก ากบั ดูแล        
การประกอบกจิการน า้บาดาลในเขตพืน้ที่
จงัหวดัมุกดาหาร (ภารกจิหลกั) 

2. โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการ
ก ากบัดูแลการประกอบกจิการน า้บาดาล 
ตามพระราชบัญญตัิน า้บาดาล พ.ศ. 2520 

การตรวจสอบตามปกติ 
1) การตรวจสอบสถานท่ีตามค าขอต่ออายุ
ใบอนุญาตใชน้ ้ าบาดาล 
 
 
2 ) การตรวจสอบสถานท่ีตามค าขอรับ
ใบอนุญาตเจาะน ้าบาดาล  และค าขอรับ
ใบอนุญาตใชน้ ้ าบาดาล 
3) การตรวจสอบการแจง้ยกเลิกและ       

อุดกลบบ่อน ้าบาดาล 

การตรวจสอบตามปกติ 
กจิกรรมที ่1 การตรวจสอบบ่อบาดาลท่ีมี
การจดัเก็บรายไดแ้ละท่ีขอต่ออายุ
ใบอนุญาต 
กจิกรรมที ่4 การติดตามหน้ีคา้งช าระ 
กจิกรรมที ่2 การตรวจสอบบ่อบาดาล 
เพื่อการขอรับใบอนุญาตการประกอบ
กิจการน ้าบาดาลรายใหม่ 
กจิกรรมที ่5 การตรวจสอบบ่อน ้าบาดาล
ท่ีขาดการติดต่อ และตรวจสอบ              
การอุดกลบ 

การตรวจสอบกรณีพิเศษ 
1) การตรวจสอบจากการแจง้เบาะแส วา่มี
การเจาะน ้าบาดาล การใชน้ ้ าบาดาล โดย
ไม่ไดรั้บอนุญาตจากอธิบดีหรือผูซ่ึ้ง
อธิบดีมอบหมาย 
2) ผูรั้บใบอนุญาตเจาะน ้าบาดาล ผูรั้บ
ใบอนุญาตใชน้ ้ าบาดาลไม่ปฏิบติั
พระราชบญัญติัน ้าบาดาล พ.ศ. 2520 

 
 
 
 
 
กจิกรรมที ่3 การตรวจสอบบ่อน ้าบาดาล
ท่ีมีความเส่ียงในดา้นการประกอบกิจการ   
น ้ าบาดาล 
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การตรวจสอบสถานท่ีตามค าขอรับใบอนุญาตเจาะน ้าบาดาล ค าขอรับใบอนุญาต
ใชน้ ้ าบาดาล ค าขอการต่ออายใุบอนุญาตประกอบกิจการน ้าบาดาล และด าเนินการ
ตรวจสอบสถานท่ีในกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการฯ (ตาราง 10 ) เพื่อลดความซ ้ าซอ้น
ของการด าเนินงานใหไ้ปในทิศทางเดียวกนั และการด าเนินงานไปสู่เป้าหมายตาม
โครงการฯ ท่ีตั้งไว ้และสรุปผลการตรวจสอบ ถูกตอ้ง ครบถว้น     

3. การศึกษาการแต่งตั้งและการจดัประชุมคณะอนุกรรมการเขต (ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจงัหวดั) 

การศึกษาการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเขต (ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอ้มจงัหวดั ) จุดประสงคห์ลกั เพื่อพิจารณากลัน่กรอง ค าขอรับใบอนุญาต
เจาะน ้าบาดาล ค าขอรับใบอนุญาตใชน้ ้ าบาดาล และค าขอแกไ้ขใบอนุญาตประกอบ
กิจการน ้าบาดาล  

การด าเนินงานจดัประชุมคณะอนุกรรมการเขต (ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมจงัหวดั) 

1. เม่ือพนกังานเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบสถานท่ีประกอบกิจการน ้าบาดาล  
พร้อมบนัทึกการตรวจสอบ แผนท่ีและภาพถ่าย เรียบร้อยแลว้ ใหจ้ดัท ารายงานสรุปเพื่อ
เขา้วาระการประชุมฯ พิจารณากลัน่กรองค าขอรับใบอนุญาตฯ 

2. จดัเตรียมหอ้งประชุม จดัระเบียบวาระการประชุมและเอกสาร 
ประกอบวาระการประชุม เพื่อเสนอต่อท่ีประชุมฯ  

3. จดัท าหนงัสือเชิญประชุมฯ โดยแจง้ใหอ้นุกรรมการเขตฯ ทราบ  
ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 3 วนั 

4. ในการประชุมคณะอนุกรรมเขตฯ ในแต่ละคร้ัง ตอ้งมีอนุกรรมการเขา้ 
ประชุมไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของคณะอนุกรรมการเขตฯ ทั้งหมด 

5. การลงมติท่ีประชุมใหถื้อเสียงขา้งมาก อนุกรรมการ 1 คน ใหมี้ 1 เสียง 
ในการลงคะแนน ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานอนุกรรมการในท่ีประชุมออกเสียง
เพิ่มข้ึนอีก 1 เสียงเป็นเสียงช้ีขาด 
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   กรณีไม่มีอนุกรรมการคดัคา้น ใหป้ระธานอนุกรรมการถามท่ีประชุมว่ามี
ผูใ้ดเห็นเป็นอยา่งอ่ืนหรือไม่ เม่ือไม่มีอนุกรรมการเห็นเป็นอยา่งอ่ืน ใหถื้อว่าท่ีประชุมลง
มติเห็นชอบในเร่ืองนั้น 

6. เม่ือคณะอนุกรรมการเขตฯ พิจารณาเรียบร้อยแลว้ ใหเ้ลขานุการ 
รวบรวมค าขอและมติท่ีประชุมเสนอพนกังานน ้าบาดาลประจ าทอ้งท่ี เพื่อน าเสนอใหผู้ ้
ซ่ึงไดรั้บมอบหมายจากอธิบดีกรมทรัพยากรน ้าบาดาลใหเ้ป็นผูอ้อกใบอนุญาต เพื่อออก
ใบอนุญาตหรือไม่ออกใบอนุญาต รวมทั้งแกไ้ขใบอนุญาตตามมติคณะอนุกรรมการ 
ต่อไป 

การพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการน ้าบาดาล แบ่งไดเ้ป็น 2 กรณี คือ 
 1. ค าขอรับใบอนุญาตหรือแกไ้ขใบอนุญาต กรณีไม่เสนอ

คณะอนุกรรมการเขต (ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดั) 
 2. ค  าขอรับใบอนุญาตหรือแกไ้ขใบอนุญาต กรณีเสนอคณะอนุกรรมการเขต 

(ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดั) 
1.  ค าขอรับใบอนุญาตหรือแก้ไขใบอนุญาต  กรณไีม่เสนอคณะอนุกรรมการเขต  
(ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจงัหวดั) 

1.1 ค าขอรับใบอนุญาตเจาะน ้าบาดาล ส าหรับบ่อน ้าบาดาลขนาด
เส้นผา่ศูนยก์ลางนอ้ยกว่า 125 มิลลิเมตร ใหพ้นกังานน ้าบาดาลประจ าทอ้งท่ีเสนอ
ความเห็น พร้อมทั้งค  าขอ เอกสารหรือหลกัฐานใหผู้อ้อกใบอนุญาตพิจารณา ทั้งน้ี รวม
ระยะเวลาด าเนินการ 5 วนัท าการ  

ขั้นตอน ระยะเวลา และผูรั้บผดิชอบ 
ตาราง 11 
การพิจารณาค าขอเจาะน า้บาดาล ไม่เสนอคณะอนุกรรมการเขตฯ 

ประเภทขั้นตอน รายละเอยีด ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

การตรวจสอบ

เอกสาร 

 

1.ผูป้ระกอบการยืน่ค าขอรับใบอนุญาตเจาะ

น ้าบาดาล ตามแบบ นบ.1(ภาคผนวก ก) 

2.พนกังานเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบค าขอ และ

เอกสารประกอบการขอรับใบอนุญาตเจาะ 

1 วนัท าการ พนกังานเจา้หนา้ท่ี 
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ตาราง 9 (ต่อ) 
ประเภทขั้นตอน รายละเอยีด ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

 น ้าบาดาลให้ถูกตอ้งครบถว้น รับค าขอ
ลงทะเบียนรับ และรับช าระค่าธรรมเนียมค า
ขอตามอตัราท่ีก าหนด 

  

พิจารณา 

 

1. พนกังานเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบสถานท่ีตาม
ค าขอรับใบอนุญาตเจาะน ้าบาดาล โดย
ตรวจสอบสภาพแหล่งน ้าผวิดินหรือแหล่ง
น ้าดิบท่ีมีอยู ่สภาพสถานท่ีหรือสถานท่ีตั้ง 
สภาพบ่อน ้าบาดาล ปริมาณน ้าบาดาล 
คุณภาพน ้าบาดาล และผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพ 
2. ในการตรวจสอบสถานท่ีตอ้งแจง้ผูข้อรับ
ใบอนุญาตทราบก่อนเขา้ด าเนินการ
ตรวจสอบขอ้เทจ็จริง และบนัทึกขอ้มลู
รายละเอียดต่าง ๆ ตามบนัทึกการตรวจสอบ 
ตามแบบ ต.1 (ภาคผนวก ก) 

2 วนัท าการ พนกังานเจา้หนา้ท่ี 

พนกังานน ้าบาดาล

ประจ าทอ้งท่ี 

การลงนาม 1.ค าขอรับใบอนุญาตเจาะน ้าบาดาล ท่ีขนาด
นอ้ยกว่า 125 มิลลิเมตรให้พนกังาน          
น ้ าบาดาลประจ าทอ้งท่ีเสนอความเห็น 
พร้อมทั้งค าขอ เอกสารหรือหลกัฐานให้ผู ้
ออกใบอนุญาตพิจารณา 
2. แจง้ผลการพิจารณาเป็นหนงัสือให้ผู ้
ขอรับใบอนุญาตทราบ 
2.1 กรณีพิจารณาออกใบอนุญาตให้
ด าเนินการแจง้ผูม้าขอรับใบอนุญาตให้มา
ช าระค่าธรรมเนียมและรับใบอนุญาตเจาะ 
น ้าบาดาล  
2.2 กรณีพิจารณาไม่ออกใบอนุญาต ให้แจง้
เหตุผลพร้อมทั้งสิทธิอุทธรณ์ไปพร้อมกบั
หนงัสือแจง้ผลการพิจารณาให้ผูข้อรับ
ใบอนุญาตทราบ 

2 วนัท าการ พนกังานเจา้หนา้ท่ี 

พนกังานน ้าบาดาล

ประจ าทอ้งท่ี 
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1.2 ค าขอรับใบอนุญาตใชน้ ้ าบาดาล ส าหรับค าขอใชน้ ้ านอ้ยกว่าวนัละ 300 

ลูกบาศก์เมตร ใหพ้นกังานน ้าบาดาลประจ าทอ้งท่ีเสนอความเห็น พร้อมทั้งค  าขอ 
เอกสารหรือหลกัฐานใหผู้อ้อกใบอนุญาตพิจารณา ทั้งน้ี รวมระยะเวลาด าเนินการ          
5 วนัท าการ  

ขั้นตอน ระยะเวลา และผูรั้บผดิชอบ 
ตาราง 12 
การพิจารณาค าขอใช้น า้บาดาล ไม่เสนอคณะอนุกรรมการเขตฯ 

ประเภทขั้นตอน รายละเอยีด ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

การตรวจสอบ

เอกสาร 

1. ผูป้ระกอบการยืน่ค าขอรับใบอนุญาต
ใชน้ ้ าบาดาล ตามแบบ นบ.2 
(ภาคผนวก ก) 
2. พนกังานเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบค าขอ 
และเอกสารหรือหลกัฐานประกอบการ
ขอรับใบอนุญาตใชน้ ้ าบาดาลให้ถูกตอ้ง
ครบถว้น รับค าขอ ลงทะเบียนรับ และ
รับช าระค่าธรรมเนียมค าขอตามอตัราท่ี
ก าหนด 

1 วนัท าการ พนกังานเจา้หนา้ท่ี 

การพิจารณา 

 

1. พนกังานเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบสถานท่ี
ตามค าขอรับใบอนุญาตใชน้ ้ าบาดาล 
โดยตรวจสอบสภาพแหล่งน ้า 
ผวิดินหรือแหล่งน ้าดิบท่ีมีอยู ่สภาพ
สถานท่ีหรือสถานท่ีตั้ง สภาพบ่อ 
น ้าบาดาล ปริมาณและคุณภาพ 
น ้าบาดาล และผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพ 
2. ในการตรวจสอบสถานท่ี 
ตอ้งแจง้ผูข้อรับใบอนุญาตทราบก่อน

เขา้ด าเนินการตรวจสอบขอ้เทจ็จริง 

และบนัทึกขอ้มลูรายละเอียดตาม 

2 วนัท าการ พนกังานเจา้หนา้ท่ี 

พนกังานน ้าบาดาล

ประจ าทอ้งท่ี 
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ตาราง 12 (ต่อ) 
ประเภท

ขั้นตอน 

รายละเอยีด ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

  บนัทึกการตรวจสอบ ตามแบบ ต.1 
(ภาคผนวก ก) 
3. ค าขอรับใบอนุญาตใช ้
น ้าบาดาลไม่เกินวนัละ 300 ลบ.ม. ให้

พนกังานน ้าบาดาลประจ าทอ้งท่ีเสนอ

ความเห็น พร้อมทั้งค าขอ เอกสารหรือ

หลกัฐานให้ผูอ้อกใบอนุญาตพิจารณา 

  

การลงนาม 

 

1. พนกังานน ้าบาดาลประจ าทอ้งท่ีผู ้
ไดรั้บมอบหมายจากอธิบดีให้เป็นผูมี้
อ  านาจลงนาม พิจารณาลงนามใน
ใบอนุญาต 
2. แจง้ผลการพิจารณาเป็นหนงัสือให้
ผูข้อรับใบอนุญาตทราบ  
2.1 กรณีพิจารณาออกใบอนุญาตให้
ด าเนินการแจง้ผูม้าขอรับใบอนุญาต
ให้มาช าระค่าธรรมเนียมและรับ
ใบอนุญาตใชน้ ้ าบาดาล  
2.2 กรณีพิจารณาไม่ออกใบอนุญาต 
ให้แจง้เหตุผลพร้อมทั้งสิทธิอุทธรณ์
ไปพร้อมกบัหนงัสือแจง้ผลการ
พิจารณาให้ผูข้อรับใบอนุญาตทราบ 
 

2 วนัท าการ พนกังานเจา้หนา้ท่ี 

พนกังานน ้าบาดาล

ประจ าทอ้งท่ี 

 
1.3 ค าขอแกไ้ขใบอนุญาตประกอบกิจการน ้าบาดาล ส าหรับค าขอท่ีขอแกไ้ข

ขนาดบ่อน ้าบาดาลนอ้ยกว่า 125 มิลลิเมตร หรือขอแกไ้ขปริมาณการใชน้ ้ าบาดาลไม่เกิน
กว่าวนัละ 300 ลกูบาศก์เมตร ทั้งน้ี รวมระยะเวลาด าเนินการ 1 วนัท าการ  

ขั้นตอน ระยะเวลา และผูรั้บผดิชอบ 
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ตาราง 13 
การพิจารณาค าขอแก้ไขใบอนุญาตประกอบกิจการน า้บาดาล ไม่เสนอ
คณะอนุกรรมการเขตฯ 

ประเภทขั้นตอน รายละเอยีด ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

การตรวจสอบ

เอกสาร 

 

1. ผูป้ระกอบการยืน่ค าขอแกไ้ข
ใบอนุญาตตามแบบนบ./20 
(ภาคผนวก ก) 
2.พนกังาน เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบ   
ค าขอและเอกสารหรือหลกัฐาน
ประกอบการขอแกไ้ขใบอนุญาต
ให้ถูกตอ้งครบถว้นรับค าขอ
ลงทะเบียนรับและรับช าระ
ค่าธรรมเนียมค าขอตามอตัราท่ี
ก าหนด 

- พนกังานเจา้หนา้ท่ี 

การลงนาม 1. พนกังานน ้าบาดาลประจ าทอ้งท่ี
ผูไ้ดรั้บมอบอ านาจจากอธิบดีเพ่ือ
อนุญาตหรือไม่อนุญาตให้แกไ้ข
ใบอนุญาตพิจารณาลงนามใน
ใบอนุญาตและแจง้ผลการ
พิจารณาเป็นหนงัสือให้ผูข้อแกไ้ข
ใบอนุญาตทราบ 
1.1 กรณีพิจารณาอนุญาตให้แกไ้ข
ใบอนุญาตให้ด าเนินการแจง้ผูข้อ
แกไ้ขใบอนุญาตให้มา 
รับใบอนุญาต 
1.2 กรณีพิจารณาไม่อนุญาตให้
แกไ้ขใบอนุญาตให้แจง้เหตุผล
พร้อมทั้งสิทธิอุทธรณ์ไปพร้อมกบั
หนงัสือแจง้ผลการพิจารณาให้ผู ้
ขอแกไ้ขใบอนุญาตทราบ 

1 วนัท าการ พนกังานเจา้หนา้ท่ี 

พนกังานน ้าบาดาล

ประจ าทอ้งท่ี 
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ตาราง 13 (ต่อ) 
ประเภทขั้นตอน รายละเอยีด ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

 2.พนกังาน เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบ   

ค าขอและเอกสารหรือหลกัฐาน

ประกอบการขอแกไ้ขใบอนุญาต

ให้ถูกตอ้งครบถว้นรับค าขอ

ลงทะเบียนรับและรับช าระ

ค่าธรรมเนียมค าขอตามอตัราท่ี

ก าหนด 

  

การลงนาม 1. พนกังานน ้าบาดาลประจ าทอ้งท่ี

ผูไ้ดรั้บมอบอ านาจจากอธิบดีเพ่ือ

อนุญาตหรือไม่อนุญาตให้แกไ้ข

ใบอนุญาตพิจารณาลงนามใน

ใบอนุญาตและแจง้ผลการ

พิจารณาเป็นหนงัสือให้ผูข้อแกไ้ข

ใบอนุญาตทราบ 

1.1 กรณีพิจารณาอนุญาตให้แกไ้ข

ใบอนุญาตให้ด าเนินการแจง้ผูข้อ

แกไ้ขใบอนุญาตให้มา 

รับใบอนุญาต 

1.2 กรณีพิจารณาไม่อนุญาตให้

แกไ้ขใบอนุญาตให้แจง้เหตุผล

พร้อมทั้งสิทธิอุทธรณ์ไปพร้อมกบั

หนงัสือแจง้ผลการพิจารณาให้ผู ้

ขอแกไ้ขใบอนุญาตทราบ 

1 วนัท าการ พนกังานเจา้หนา้ท่ี 

พนกังานน ้าบาดาล

ประจ าทอ้งท่ี 
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2.  ค าขอรับใบอนุญาตหรือแก้ไขใบอนุญาต  กรณเีสนอคณะอนุกรรมการเขต (ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัด) 

2.1 ค าขอรับใบอนุญาตเจาะน ้าบาดาล บ่อท่ีมีขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลางตั้งแต่ 125 
มิลลิเมตรข้ึนไป แต่ไม่เกิน 200 มิลลิเมตรใหพ้นกังานน ้าบาดาลประจ าทอ้งท่ีเสนอ
ความเห็น พร้อมทั้งค  าขอ เอกสารหรือหลกัฐาน ใหค้ณะอนุกรรมการเขตฯ พิจารณาให้
ความเห็นก่อนเสนอใหผู้อ้อกใบอนุญาตพิจารณา ทั้งน้ี รวมระยะเวลาด าเนินการ 25      
วนัท าการ 

ขั้นตอน ระยะเวลา และผูรั้บผดิชอบ 
ตาราง 14 
การพิจารณาค าขอรับใบอนุญาตเจาะน า้บาดาล กรณีเสนอคณะอนุกรรมการเขตฯ 

ประเภท

ขั้นตอน 

รายละเอยีด ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

การตรวจสอบ

เอกสาร 

1.ผูป้ระกอบการยืน่ค าขอรับใบอนุญาตเจาะ          

น ้ าบาดาล ตามแบบ นบ.1 (ภาคผนวก ก) 

2.พนกังานเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบค าขอ และเอกสาร

ประกอบการขอรับใบอนุญาตเจาะน ้าบาดาลให้

ถูกตอ้งครบถว้นรับค าขอลงทะเบียนรับ และรับ

ช าระค่าธรรมเนียมค าขอตามอตัราท่ีก าหนด 

1 วนัท าการ พนกังาน

เจา้หนา้ท่ี 

การพิจารณา 

 

1. พนกังานเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบสถานท่ีตามค าขอรับ
ใบอนุญาตเจาะน ้าบาดาล โดยตรวจสอบสภาพ
แหล่งน ้าผวิดินหรือแหล่งน ้าดิบท่ีมีอยู ่สภาพ
สถานท่ีหรือสถานท่ีตั้ง สภาพบ่อน ้าบาดาล ปริมาณ
น ้าบาดาล คุณภาพน ้าบาดาล และผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพ 
2. ในการตรวจสอบสถานท่ีตอ้งแจง้ผูข้อรับ
ใบอนุญาตทราบก่อนเขา้ด าเนินการตรวจสอบ
ขอ้เทจ็จริง และบนัทึกขอ้มลูรายละเอียดต่าง ๆ ตาม
บนัทึกการตรวจสอบ ตามแบบ ต.1 (ภาคผนวก ก) 

2 วนัท าการ พนกังาน

เจา้หนา้ท่ี 
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ตาราง 14 (ต่อ) 
ประเภทขั้นตอน รายละเอยีด ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

การพิจารณา 

 

2.ค าขอรับใบอนุญาตเจาะน ้า

บาดาล ท่ีขนาดเส้นผา่นศนูยก์ลาง

ตั้งแต่ 125 มิลลิเมตรข้ึนไป แต่ไม่

เกิน 200 มิลลิเมตร ให้พนกังานน ้า

บาดาลประจ าทอ้งท่ีเสนอ

ความเห็น พร้อมทั้งค าขอ เอกสาร

หรือหลกัฐาน ให้อนุกรรมการเขต

พิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอ

ให้ผูอ้อกใบอนุญาตพิจารณา 

20 วนัท าการ พนกังานเจา้หนา้ท่ี 

พนกังาน         

น ้าบาดาลทอ้งท่ี 

คณะอนุกรรมการเขตฯ 

การลงนาม 1. พนกังานน ้าบาดาลประจ าทอ้งท่ี

ผูไ้ดรั้บมอบหมายจากอธิบดีให้

เป็นผูมี้อ  านาจลงนาม พิจารณาลง

นามในใบอนุญาต 

2. แจง้ผลการพิจารณาเป็นหนงัสือ

ให้ผูข้อรับใบอนุญาตทราบ  

2.1 กรณีพิจารณาออกใบอนุญาต

ให้ด าเนินการแจง้ผูม้าขอรับ

ใบอนุญาตให้มาช าระ

ค่าธรรมเนียมและรับใบอนุญาต

เจาะน ้าบาดาล  

2.2 กรณีพิจารณาไม่ออก

ใบอนุญาต ให้แจง้เหตุผลพร้อม

ทั้งสิทธิอุทธรณ์ไปพร้อมกบั

หนงัสือแจง้ผลการพิจารณาให้ผู ้

ขอรับใบอนุญาตทราบ 

 

2 วนัท าการ 

 

พนกังานเจา้หนา้ท่ี 

พนกังานน ้าบาดาล

ทอ้งท่ี 
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2.2 ค าขอรับใบอนุญาตใชน้ ้ าบาดาล ท่ีขอใชน้ ้ าบาดาลเกินกว่าวนัละ 300 
ลูกบาศก์เมตร และไม่เกินวนัละ 800 ลกูบาศก์เมตรใหพ้นกังานน ้าบาดาลประจ าทอ้งท่ี
เสนอความเห็น พร้อมทั้งค  าขอ เอกสารหรือหลกัฐาน ใหค้ณะอนุกรรมการเขตพิจารณา
ใหค้วามเห็นก่อนเสนอใหผู้อ้อกใบอนุญาตพิจารณา ระยะเวลาด าเนินงาน 25 วนัท าการ 
ขั้นตอน ระยะเวลา และผูรั้บผดิชอบ 
ตาราง 15 
การพิจารณาค าขอใบอนุญาตใช้น า้บาดาล กรณีเสนอคณะอนุกรรมการเขตฯ 

ประเภทขั้นตอน รายละเอยีด ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

การตรวจสอบ

เอกสาร 

1.ผูป้ระกอบการยืน่ค าขอรับใบอนุญาต
ใชน้ ้ าบาดาล ตามแบบ นบ.2 
(ภาคผนวก ก)  
2.พนกังานเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบค าขอ 
และเอกสารประกอบการขอรับ
ใบอนุญาตใชน้ ้ าบาดาลให้ถูกตอ้ง
ครบถว้นรับค าขอลงทะเบียนรับ และ
รับช าระค่าธรรมเนียมค าขอตามอตัราท่ี
ก าหนด 

1 วนัท าการ พนกังานเจา้หนา้ท่ี 

การพิจารณา 1.พนกังานเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบสถานท่ี
ตามค าขอรับใบอนุญาตใชน้ ้ าบาดาล
โดยตรวจสอบสภาพแหล่งน ้า 
ผวิดินหรือแหล่งน ้าดิบท่ีมีอยูส่ภาพ
สถานท่ีหรือสถานท่ีตั้งสภาพบ่อ        
น ้ าบาดาลปริมาณน ้าบาดาลคุณภาพ   
น ้ าบาดาลและผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม
และสุขภาพ 
2. ในการตรวจสอบสถานท่ีตอ้งแจง้ผู ้

ขอรับใบอนุญาตทราบก่อนเขา้

ด าเนินการตรวจสอบขอ้เทจ็จริงและ

บนัทึกขอ้มลูรายละเอียดต่าง ๆ ตาม 

2 วนัท าการ พนกังานเจา้หนา้ท่ี 
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ตาราง 15 (ต่อ) 
ประเภทขั้นตอน รายละเอยีด ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

 บนัทึกการตรวจสอบ ตามแบบ ต.1 
(ภาคผนวก ก) 

  

การพิจารณา 
 

พนกังานน ้าบาดาลประจ าทอ้งท่ีเสนอ
ความเห็นพร้อมทั้งค าขอเอกสารหรือ
หลกัฐานให้คณะอนุกรรมการเขตฯ
พิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอให้ผู ้
ออกใบอนุญาตพิจารณา 

20 วนัท าการ พนกังานเจา้หนา้ท่ี 

พนกังานน ้าบาดาล

ประจ าทอ้งท่ี 

คณะอนุกรรมการเขตฯ 

การลงนาม 1. ผูไ้ดรั้บมอบหมายจากอธิบดีให้เป็นผู ้
มีอ  านาจลงนามพิจารณาลงนามใน
ใบอนุญาต 
2. แจง้ผลการพิจารณาเป็นหนงัสือให้ผู ้
ขอรับใบอนุญาตทราบ 
2.1 กรณีพิจารณาออกใบอนุญาตให้
ด าเนินการแจง้ผูม้าขอรับใบอนุญาตให้
มาช าระค่าธรรมเนียมและรับ
ใบอนุญาตใชน้ ้ าบาดาล 
2.2 กรณีพิจารณาไม่ออกใบอนุญาตให้
แจง้เหตุผลพร้อมทั้งสิทธิอุทธรณ์ไป
พร้อมกบัหนงัสือแจง้ผลการพิจารณา
ให้ผูข้อรับใบอนุญาตทราบ 

2 วนัท าการ พนกังานเจา้หนา้ท่ี 

พนกังานน ้าบาดาล

ประจ าทอ้งท่ี 

 
2.2 ค าขอแกไ้ขใบอนุญาตประกอบกิจการน ้าบาดาล ค าขอท่ีขอแกไ้ขขนาด     

บ่อ น ้าบาดาลตั้งแต่ 125 มิลลิเมตรข้ึนไป แต่ไม่เกิน 200 มิลลิเมตรหรือขอแกไ้ขปริมาณ
การใชน้ ้ าบาดาลใหมี้จ านวนวนัละ 300 ลูกบาศก์เมตรข้ึนไป แต่ไม่เกินวนัละ 800 
ลูกบาศก์เมตร ใหพ้นกังานน ้าบาดาลประจ าทอ้งท่ีเสนอความเห็น พร้อมทั้งค  าขอ 
เอกสารหรือหลกัฐาน ใหค้ณะอนุกรรมการเขตฯ พิจารณาใหค้วามเห็นก่อนเสนอใหผู้ ้
ออกใบอนุญาตพิจารณา ทั้งน้ี รวมระยะเวลาด าเนินงาน 23 วนัท าการ 
ขั้นตอน ระยะเวลา และผูรั้บผดิชอบ 
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ตาราง 16 
การพิจารณาค าขอแก้ไขใบอนุญาตประกอบกิจการน า้บาดาล กรณีเสนอ
คณะอนุกรรมการเขตฯ  

ประเภทขั้นตอน รายละเอยีด ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

การตรวจสอบ
เอกสาร 

1. ผูป้ระกอบการยืน่ค าขอแกไ้ข
ใบอนุญาตตามแบบนบ./20 
(ภาคผนวก ก) 
2. พนกังานเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบ    
ค  าขอและเอกสารหรือหลกัฐาน
ประกอบการขอแกไ้ขใบอนุญาตให้
ถูกตอ้งครบถว้นรับค าขอ
ลงทะเบียนรับและรับช าระ
ค่าธรรมเนียมค าขอตามอตัราท่ี
ก าหนด 
 

1 วนัท าการ พนกังานเจา้หนา้ท่ี 

การพิจารณา 
 

1. พนกังานน ้าบาดาลประจ าทอ้งท่ี
เสนอความเห็นพร้อมทั้งค าขอ
เอกสารหรือหลกัฐานให้
คณะอนุกรรมการเขตฯ พิจารณาให้
ความเห็นก่อนเสนอให้ผูอ้อก
ใบอนุญาตพิจารณา 
2. ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการ
เขตฯส่งค าขอพร้อมความเห็นของ
คณะอนุกรรมการเขตฯเสนอ 

20 วนัท าการ 
 
 
 
 
 

1 วนัท าการ 

พนกังานเจา้หนา้ท่ี 
พนกังานน ้าบาดาล
ประจ าทอ้งท่ี 
คณะอนุกรรมการเขตฯ 
 
 
เลขานุการ
คณะอนุกรรมการเขตฯ 
 

การลงนาม 1. พนกังานน ้าบาดาลประจ าทอ้งท่ี
ผูไ้ดรั้บมอบอ านาจจากอธิบดีเพ่ือ
อนุญาตหรือไม่อนุญาตให้แกไ้ข
ใบอนุญาตพิจารณาลงนามและแจง้
ผลการพิจารณาเป็นหนงัสือให้ผูข้อ
แกไ้ขใบอนุญาตทราบ 
2. กรณีพิจารณาอนุญาตให้แกไ้ข
ใบอนุญาตให้ด าเนินการแจง้ผูข้อ  

1 วนัท าการ พนกังานเจา้หนา้ท่ี 

พนกังานน ้าบาดาล
ประจ าทอ้งท่ี 
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ตาราง 16 (ต่อ) 
ประเภทขั้นตอน รายละเอยีด ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

 แกไ้ขใบอนุญาตให้มารับ
ใบอนุญาต 
3. กรณีพิจารณาไม่อนุญาตให้
แกไ้ขใบอนุญาตให้แจง้เหตุผล
พร้อมทั้งสิทธิอุทธรณ์ไปพร้อม
กบัหนงัสือแจง้ผลการพิจารณาให้
ผูข้อแกไ้ขใบอนุญาตทราบ 

  

 
การออกใบอนุญาต 

ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีด าเนินการ ดงัน้ี 
1. การออกใบอนุญาตเจาะน ้าบาดาล ตามแบบ นบ.4 (ภาคผนวก ก) และออก

ใบอนุญาตใชน้ ้ าบาดาล ตามแบบ นบ.5 (ภาคผนวก ก) ตามประกาศกรมทรัพยากร      
น ้ าบาดาล  เร่ือง ก าหนดแบบค าขอรับใบอนุญาต แบบค าขอต่ออายใุบอนุญาต และแบบ
ใบอนุญาตเก่ียวกบัการประกอบกิจการน ้าบาดาล พ.ศ. 2557    

2. ใหอ้อกรหสัหมายเลขใบอนุญาต ตามระเบียบกรมทรัพยากรน ้าบาดาล ว่าดว้ย
การก าหนดรหสัหมายเลขบ่อน ้าบาดาล รหสัหมายเลขใบอนุญาต และการก าหนดอายุ
ใบอนุญาตประกอบกิจการน ้าบาดาล พ.ศ. 2557 ดงัน้ี 

จงัหวดัมุกดาหาร ใชร้หสัหมายเลขเขตน ้าบาดาล 59 
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ตาราง 17 
แสดงหลักเกณฑ์การออกรหัสหมายเลขใบอนุญาตเจาะน า้บาดาล 

เขต 
น า้บาดาล 

ประเภท
ใบอนุญาต 

จุดประสงค์เพื่อ พ.ศ. 
(ปีทีไ่ด้
อนุญาต) 

หมายเลข
อนุกรม 

 

 

 

59 

 

 

เจาะ 4 

(นบ./4) 

ประเภท ขนาดบ่อ รหัส  
 
 

XX 

 
 
 

XXXX 

อุปโภคหรือบริโภค ≤ 100 มม. 01 

 >100 มม. 02 
ธุรกิจ ≤ 100 มม. 03 

>100 มม. 04 
เกษตรกรรม ≤ 100 มม. 05 

>100 มม. 06 

ท่ีมา : ระเบียบกรมทรัพยากรน ้าบาดาล ว่าดว้ยการก าหนดรหสัหมายเลข         
บ่อน ้าบาดาล รหสัหมายเลขใบอนุญาต และก าหนดอายใุบอนุญาตประกอบกิจการ      
น ้ าบาดาล พ.ศ. 2557 

 
 

59-40257-0001 
 
                                                 
 
 

 
 

ภาพ 1 แสดงตวัอยา่งการออกรหสัหมายเลขใบอนุญาตเจาะน ้าบาดาล 
ท่ีมา : ระเบียบกรมทรัพยากรน ้าบาดาล ว่าดว้ยการก าหนดรหสัหมายเลขบ่อน ้าบาดาล 
รหสัหมายเลขใบอนุญาต และก าหนดอายใุบอนุญาตประกอบกิจการน ้าบาดาล พ.ศ. 
2557 

59 4 02 57 0001 
เขตน ้าบาดาล 
จงัหวดัมุกดาหาร 

ล าดบัท่ี 1 

ใบอนุญาตเจาะน ้าบาดาล 
ประเภทอุปโภคหรือบริโภค 
พ.ศ. 2557 
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ตาราง 18 
แสดงหลักเกณฑ์การออกรหัสหมายเลขบ่อน า้บาดาล 

 

เขต 

น ้าบาดาล 

จุดประสงคเ์พ่ือ พ.ศ. 

(ปีท่ีไดรั้บ
อนุญาต) 

หมายเลข
อนุกรม 

ประเภท ขนาดบ่อ รหัส 

ขอรับ
ใบอนุญาตเจาะ 

ไม่ไดข้อรับ
ใบอนุญาตเจาะ 

 
 

59 

อุปโภคหรือ
บริโภค 

≤ 100 มม. 01 07  
 

XX 

 
 

XXXX 
>100 มม. 02 08 

ธุรกิจ ≤ 100 มม. 03 09 
>100 มม. 04 10 

เกษตรกรรม ≤ 100 มม. 05 11 
>100 มม. 06 12 

ท่ีมา : ระเบียบกรมทรัพยากรน ้าบาดาล ว่าดว้ยการก าหนดรหสัหมายเลขบ่อน ้าบาดาล 
รหสัหมายเลขใบอนุญาต และก าหนดอายใุบอนุญาตประกอบกิจการน ้าบาดาล พ.ศ. 
2557 

 
590257-0001 

 
                                                 
 
 

 
 

ภาพ2 แสดงตวัอยา่งการออกรหสัหมายเลขบ่อน ้าบาดาล 
ท่ีมา : ระเบียบกรมทรัพยากรน ้าบาดาล ว่าดว้ยการก าหนดรหสัหมายเลขบ่อน ้าบาดาล 
รหสัหมายเลขใบอนุญาต และก าหนดอายใุบอนุญาตประกอบกิจการน ้าบาดาล พ.ศ. 
2557 

59 02 57 0001 
เขตน ้าบาดาล 
จงัหวดัมุกดาหาร 

ล าดบัท่ี 1 

ประเภทอุปโภคหรือบริโภค 
พ.ศ. 2557 
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ตาราง 19 
แสดงหลักเกณฑ์การออกรหัสหมายเลขใบอนุญาตใช้น า้บาดาล 

เขต 
น า้บาดาล 

ประเภท
ใบอนุญาต 

จุดประสงค์เพื่อ พ.ศ. 
(ปีทีไ่ด้
อนุญาต) 

หมายเลข
อนุกรม 

 
 
 
59 

 
 

ใช ้5 
(นบ./5) 

ประเภท ขนาดบ่อ รหัส  
 
 

XX 

 
 
 

XXXX 

อุปโภคหรือบริโภค ≤ 100 มม. 01 

 >100 มม. 02 
ธุรกิจ ≤ 100 มม. 03 

>100 มม. 04 
เกษตรกรรม ≤ 100 มม. 05 

>100 มม. 06 

ท่ีมา : ระเบียบกรมทรัพยากรน ้าบาดาล ว่าดว้ยการก าหนดรหสัหมายเลขบ่อน ้าบาดาล 
รหสัหมายเลขใบอนุญาต และก าหนดอายใุบอนุญาตประกอบกิจการน ้าบาดาล พ.ศ. 
2557 
 

59-40257-0001 
 
                                                 
 
 

 
 
ภาพ 3 แสดงตวัอยา่งการออกรหสัหมายเลขใบอนุญาตใชน้ ้ าบาดาล 
ท่ีมา : ระเบียบกรมทรัพยากรน ้าบาดาล ว่าดว้ยการก าหนดรหสัหมายเลขบ่อน ้าบาดาล 
รหสัหมายเลขใบอนุญาต และก าหนดอายใุบอนุญาตประกอบกิจการน ้าบาดาล พ.ศ. 
2557 
 

59 5 02 57 0001 
เขตน ้าบาดาล 
จงัหวดัมุกดาหาร 

ล าดบัท่ี 1 

ใบอนุญาตใชน้ ้ าบาดาล 
ประเภทอุปโภคหรือบริโภค 
พ.ศ. 2557 
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4. การศึกษาการออกหน่วยเคลือ่นทีเ่พือ่การประชาสัมพนัธ์ 
 การประชาสัมพนัธ์ (Public Relation) เป็นการติดต่อส่ือสารจากองคก์ารไปสู่
สาธารณชนท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงรับฟังความคิดเห็นและประชามติจากสาธารณชนท่ีมีต่อ
องคก์าร โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อสร้างความเช่ือถือ ภาพลกัษณ์ ความรู้ และแกไ้ข
ขอ้ผดิพลาดในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง (มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช,2559)(online) 

พนกังานเจา้หนา้ท่ีไดมี้การออกหน่วยเคล่ือนท่ีร่วมกบัโครงการ “หน่วยบ าบดั
ทุกข ์บ  ารุงสุข สร้างรอยยิม้ใหป้ระชาชน” จงัหวดัมุกดาหาร เพื่อส่งเสริมกิจกรรมท่ี 6 
การเสริมสร้างและพฒันาน ้าบาดาลอยา่งมีประสิทธิภาพ ตามโครงการฯโดยมุ่งเนน้ดา้น
การประชาสัมพนัธ์การประกอบกิจการน ้าบาดาล กลุ่มเป้าหมายหลกั คือ ประชาชนใน
ทอ้งถ่ิน เจา้หนา้ท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และอ่ืน ๆ  

การประชาสัมพนัธ์เป็นส่วนหน่ึงท่ีผูป้ระกอบการไดรั้บทราบขั้นตอนการปฏิบติั 
เพื่อใหมี้การใชน้ ้ าบาดาลไดถ้กูตอ้งตามกฎหมาย เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประชาสัมพนัธ์ 
(1) ป้ายประชาสัมพนัธ์ (2) แผน่พบั และ (3) แบบส ารวจความพึงพอใจ เก่ียวกบัความรู้
ความเขา้ใจการประกอบกิจการน ้าบาดาล ตามพระราชบญัญติัน ้าบาดาล พ.ศ.2520 และ
การด าเนินงานของเจา้หนา้ท่ีของโครงการฯ 

ขั้นตอนที ่2 การเกบ็รวบรวมข้อมูลโดยใช้เคร่ืองมอื โปรแกรม Microsoft Excel  
จากการศึกษางานดา้นบริการประชาชน การศึกษาการตรวจสอบ 

สถานท่ีประกอบกิจการน ้าบาดาล และการศึกษาการแต่งตั้งและการจดัประชุม
คณะอนุกรรมการเขต (ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดั) เป็นท่ีมา
ของขอ้มูลในการด าเนินงานโครงการฯ และการอนุญาต ควบคุม ก ากบั ดูแล              
การประกอบกิจการน ้าบาดาล โดยจ าแนกท่ีมาของขอ้มูลในเบ้ืองตน้ตามตาราง ดงัน้ี 
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ตาราง 20 
แสดงแนวทางการศึกษาของโครงการฯ เพ่ือจ าแนกข้อมูลในเบือ้งต้น 

แนวทางการศึกษา ข้อมูลทีไ่ด้รับ 
1. การศึกษางานดา้นบริการประชาชน 1. จ  านวนประชากรท่ีมาใชบ้ริการ 

2. จ  านวนค าขอแต่ละประเภท 
3. ค่าค าขอ/ค่าธรรมเนียม 

2. การศึกษาการตรวจสอบสถานท่ี
ประกอบกิจการน ้าบาดาล 

1. จ านวนประชากรท่ียืน่ขอรับใบอนุญาต 
2. ขอ้มูลบ่อบาดาล พิกดับ่อบาดาล และ
รายละเอียดอ่ืนๆตามแบบบนัทึก          
การตรวจสอบ แบบ ต.1 

3. การศึกษาการแต่งตั้งและการจดัประชุม
คณะอนุกรรมการเขตฯ 

1. จ านวนประชากรท่ียืน่ขอรับใบอนุญาต 
2. จ านวนผลการพิจารณาใหอ้นุญาต
หรือไม่อนุญาต  
3. จ านวนใบอนุญาตและค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาต 

 
ขั้นตอนที ่3 การวเิคราะห์ข้อมูล  

จากขอ้มูลท่ีไดรั้บทั้งหมดจากการศึกษา น ามาก าหนดรูปแบบ              
การวิเคราะห์ทางสถิติ จากการเก็บขอ้มูล พบว่า มีความหลากหลายของขอ้มูล ดงันั้น 
จึงเลือกใชก้ารวิเคราะห์ทางสถิติแบบการแจกแจงความถ่ีขอ้มูล และค่าร้อยละของขอ้มูล 
เพื่อน ามาเปรียบเทียบขอ้มูลโดยการแสดงในรูปแบบตารางและแผนภมิูแท่ง
ประกอบการพรรณนา 
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การส ารวจความพงึพอใจของประชาชน เกีย่วกบัความรู้ความเข้าใจการประกอบ
กจิการน า้บาดาล และการด าเนินงานของเจ้าหน้าทีข่องโครงการฯ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 – 2558 
 การส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตพื้นท่ีจงัหวดัมุกดาหาร เพื่อวดั
ระดบัความพึงพอใจท่ีไดรั้บการบริการการประกอบกิจการน ้าบาดาลและขอ้มลูข่าวสาร 
กลุ่มเป้าหมาย คือ ผูป้ระกอบการท่ีมีความประสงคย์ืน่ค  าขอใบอนุญาตประกอบกิจการ
น ้าบาดาล และผูท่ี้สนใจจากการออกหน่วยเคล่ือนท่ีประชาสัมพนัธ์ (กจิกรรมที ่6       
การเสริมสร้างและพฒันาน ้าบาดาลอยา่งมีประสิทธิภาพ) การส ารวจความพึงพอใจ        
มีวิธีการด าเนินงาน ดงัน้ี 
  1. จดัเตรียมความพร้อมส าหรับการส ารวจ โดยการจดัท าแบบส ารวจ
ความพึงพอใจของประชาชน เก่ียวกบัความรู้ความเขา้ใจการประกอบกิจการน ้าบาดาล 
ตามพระราชบญัญติัน ้าบาดาล พ.ศ.2520 และการด าเนินงานของเจา้หนา้ท่ีของโครงการ
เสริมสร้างศกัยภาพดา้นการก ากบั ดูแลการประกอบกิจการน ้าบาดาล ตาม
พระราชบญัญติัน ้าบาดาล พ.ศ. 2520 (ภาคผนวก ก) 
  2. น าขอ้มูลท่ีไดรั้บจากแบบส ารวจความพึงพอใจ โดยการสุ่มกลุ่ม
ตวัอยา่งของผูป้ระกอบการประสงคย์ืน่ค  าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน ้าบาดาล    
ณ ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัมุกดาหาร และผูท่ี้มีความสนใจ
จากการออกหน่วยเคล่ือนท่ีประชาสัมพนัธ์ ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบส ารวจความพึงพอใจ
แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ (1) ขอ้มูลทัว่ไป (2) ขอ้มูลความพึงพอใจของการรับบริการและ
ขอ้มูลข่าวสาร และ (3) ขอ้เสนอแนะ ซ่ึงเป็นค าถามปลายเปิดใหผู้ก้รอกแบบสอบส ารวจ
ความพึงพอใจแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 
  3. การวิเคราะห์ขอ้มูลตามลกัษณะของแบบส ารวจความพึงพอใจ ดงัน้ี 
   ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป ประกอบดว้ย สถานะภาพของผูรั้บ
ใบอนุญาตการประกอบกิจการน ้าบาดาล เพศ ช่วงอาย ุท่านเคยใชน้ ้ าบาดาลหรือไม่ 
ประเภทของการใชน้ ้ าบาดาลท่ีท่านใชคื้อประเภท และท่านทราบขอ้มูลเก่ียวกบั          
การประกอบกิจการน ้าบาดาล จากทางใด ซ่ึงรูปแบบการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ (1) การแจก
แจงความถ่ีตามตวัเลือก (2) ค  านวณค่าร้อยละของขอ้มูล และ (3) แสดงผลของมูลใน
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รูปแบบกราฟแท่งแสดงการเปรียบเทียบขอ้มูลในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2558 
ในแต่ละตวัเลือก 
   ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลความพึงพอใจของการรับบริการและขอ้มูล
ข่าวสาร ตามขอ้ค าถามมีลกัษณะแสดงความพึงพอใจ ค าถามแต่ละขอ้ประกอบดว้ย (1) 
ท่านมีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัการประกอบกิจการน ้าบาดาล ตาม พ.ร.บ.น ้าบาดาล 
พ.ศ. 2520 (2) ท่านไดค้วามรู้ความเขา้ใจหลงัจากไดร่้วมรับฟังการบรรยาย หรือ          
การประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัการประกอบกิจการน ้าบาดาล ตาม พ.ร.บ.น ้าบาดาล พ.ศ. 
2520  (3) เม่ือท่านไปติดต่อขอรับใบอนุญาตเจาะ/ใช/้ต่ออายุ/หรืออ่ืนๆ ท่านไดรั้บ       
การอ านวยความสะดวกจากเจา้หนา้ท่ีน ้ าบาดาล (4) เจา้หนา้ท่ีน ้ าบาดาล มีความรู้ 
ความสามารถและเช่ียวชาญ ในการช้ีแจงขอ้สงสัยใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัการประกอบ
กิจการน ้าบาดาล ตาม พ.ร.บ.น ้าบาดาล พ.ศ. 2520 (5) มีการติดป้ายประกาศ แผน่พบั เพื่อ
การประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัการประกอบกิจการน ้าบาดาล หรือแจง้ขอ้มูลเก่ียวกบั
ขั้นตอนและระยะเวลาการใหบ้ริการชดัเจน (6) เจา้หนา้ท่ีมีความซ่ือสัตยสุ์จริตในการ
ปฏิบติัหนา้ท่ี เช่น ไม่ขอส่ิงตอบแทน ไม่รับสินบน ไม่หาผลประโยชน์ในทางมิชอบ และ 
(7) ท่านมีความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจต่อการบริการใน ภาพรวม อยูใ่นระดบัใด โดยมี 
การใหค้ะแนนของขอ้ค าถามในแต่ละขอ้ ซ่ึงรูปแบบการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ (1) การแจก
แจงความถ่ีตามขอ้ค าถาม และ(2) ค  านวณค่าร้อยละและค่าเฉล่ียน ามาแปรผลตามตาราง ดงัน้ี 
ตาราง 21 
 แสดงช่วงค่าคะแนนเฉล่ียและความหมาย 

ช่วงคะแนนเฉลีย่ ความหมาย แนวทาง 
4.21 – 5.00 มากท่ีสุด รักษา 
3.51 – 4.20 มาก พฒันา 
2.62 – 3.40 ปานกลาง ปรับปรุง 
1.81 – 2.60 นอ้ย แกไ้ข 
1.00 – 1.80 นอ้ยท่ีสุด แกไ้ขอยา่งเร่งด่วน 
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ตาราง 22 
 แสดงเกณฑ์การให้ระดับคะแนนความพึงพอใจ 

ระดบัคะแนน คะแนนระดบัความพงึ
พอใจ 

ร้อยละความพงึพอใจ 
 

มากท่ีสุด 5 100 
มาก 4 80 

ปานกลาง 3 60 
นอ้ย 2 40 

นอ้ยท่ีสุด 1 20 
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บทท่ี 4 
ผลการศึกษา 

 
 การด าเนินงานตามโครงการเสริมสร้างศกัยภาพดา้นการก ากบั ดูแลการประกอบ
กิจการน ้าบาดาล ตามพระราชบญัญติัน ้าบาดาล พ.ศ. 2520 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2556 – 2558 (ตั้งแต่วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2556 ถึง 31 มกราคม 2559) ใหมี้ความสอดคลอ้ง
กบัการอนุญาต ควบคุม ก ากบั ดูแล การประกอบกิจการน ้าบาดาลในเขตพื้นท่ีจงัหวดั
มุกดาหาร โดยผลสรุปผลจากการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
 1. ผลการศึกษาการด าเนินงานดา้นการอนุญาต ควบคุม ก ากบั ดูแลการประกอบ
กิจการน ้าบาดาล และการด าเนินโครงการเสริมสร้างศกัยภาพดา้นการก ากบั ดูแล       
การประกอบกิจการน ้าบาดาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 -2558 
 2. ผลการศึกษาการประเมินจากแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน 
 1. ผลการศึกษาการด าเนินงานด้านการอนุญาต ควบคุม ก ากบั ดูแลการประกอบกจิการ
น า้บาดาล และการด าเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการก ากบั ดูแลการประกอบ
กจิการน า้บาดาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 -2558 
ตาราง 23 
การตรวจสอบบ่อบาดาลตามแผนการปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558  

เดือน 
การตรวจสอบบ่อตามแผนปฏิบติัการ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
เป้าหมาย ผลการตรวจ เป้าหมาย ผลการตรวจ เป้าหมาย ผลการตรวจ 

กุมภาพนัธ์ - 5 บ่อ* 9 บ่อ - - - 
มีนาคม 16 บ่อ 4 บ่อ 13 บ่อ 4 บ่อ 23 บ่อ 39 บ่อ* 
เมษายน 15 บ่อ 9 บ่อ 17 บ่อ 13 บ่อ 27 บ่อ 29 บ่อ* 
พฤษภาคม 18 บ่อ 15 บ่อ 20 บ่อ - 23 บ่อ 13 บ่อ 
มิถุนายน 17 บ่อ 8 บ่อ 19 บ่อ 21 บ่อ* 24 บ่อ 58 บ่อ* 

กรกฎาคม 18 บ่อ 12 บ่อ 19 บ่อ 56 บ่อ* 27 บ่อ 37 บ่อ* 
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ตาราง 23 (ต่อ) 

เดือน 
การตรวจสอบบ่อตามแผนปฏิบติัการ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
เป้าหมาย ผลการตรวจ เป้าหมาย ผลการตรวจ เป้าหมาย ผลการตรวจ 

สิงหาคม 17 บ่อ 17 บ่อ 21 บ่อ 16 บ่อ 24 บ่อ 40 บ่อ* 
กนัยายน 18 บ่อ 48 บ่อ* 20 บ่อ 14 บ่อ 26 บ่อ 27 บ่อ* 
ตุลาคม 19 บ่อ 15 บ่อ 20 บ่อ 43 บ่อ* 24 บ่อ 18 บ่อ 

พฤศจิกายน 19 บ่อ 136 บ่อ* 21 บ่อ 23 บ่อ* 23 บ่อ 7 บ่อ 
ธนัวาคม 20 บ่อ 24 บ่อ* 20 บ่อ 10 บ่อ 19 บ่อ 35 บ่อ* 
มกราคม 18 บ่อ 22 บ่อ* 19 บ่อ 30 บ่อ* - 9 บ่อ* 

รวม 195 บ่อ 
(100 %) 

315 บ่อ* 
(161.54%) 

218 บ่อ 
(100 %) 

230 บ่อ* 
(105.50 %) 

240 บ่อ 
(100 %) 

312 บ่อ* 
(130 %) 

หมายเหตุ * หมายถึงผลการตรวจสอบบ่อบาดาลมีมากกว่าเป้าหมาย 
 
แผนภูมแิท่งที ่1 แสดงขอ้มูลเปรียบเทียบเป้าหมายและผลการด าเนินงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2558 
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เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน
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 จากตาราง 23 และแผนภมิูแท่งท่ี 1 สรุปผลไดด้งัน้ี  
ปี พ.ศ. 2556 พบว่า การด าเนินงานตรวจสอบบ่อบาดาลนอ้ยกว่าเป้าหมายใน

แผนปฏิบติัการ คือ เดือนมีนาคม เป้าหมาย 16 บ่อ ผลการด าเนินงาน 4 บ่อ นอ้ยกว่า 12 
บ่อ เดือนเมษายน เป้าหมาย 15 บ่อ ผลการด าเนินงาน 9 บ่อ นอ้ยกว่า 6 บ่อ เดือน
พฤษภาคม เป้าหมาย 18 บ่อ ผลการด าเนินงาน 15 บ่อ นอ้ยกว่า 3 บ่อ เดือนมิถุนายน 
เป้าหมาย 17 บ่อ ผลการด าเนินงาน 8 บ่อ นอ้ยกว่า 9 บ่อ เดือนกรกฎาคม เป้าหมาย 18 
บ่อ ผลการด าเนินงาน 12 บ่อ นอ้ยกว่า 6 บ่อ และตุลาคม เป้าหมาย 19 บ่อ ผลการ
ด าเนินงาน 15 บ่อ นอ้ยกว่า 4 บ่อ และผลการตรวจสอบบ่อบาดาลมากกว่าเป้าหมายใน
แผนปฏิบติัการ คือ เดือนกุมภาพนัธ์ เป้าหมาย 0 บ่อ ผลการด าเนินงาน 5 บ่อ มากกว่า 5 
บ่อ เดือนกนัยายน เป้าหมาย 18 บ่อ ผลการด าเนินงาน 48 บ่อ มากกว่า 30 บ่อ เดือน
พฤศจิกายน เป้าหมาย 19 บ่อ ผลการด าเนินงาน 136 บ่อ มากกวา่ 117 บ่อ เดือนธนัวาคม 
เป้าหมาย 20 บ่อ ผลการด าเนินงาน 24 บ่อ มากกวา่ 4 บ่อ และเดือนมกราคม (57) 
เป้าหมาย 18 บ่อ ผลการด าเนินงาน 22 บ่อ มากกวา่ 4 บ่อ และท่ีสามารถด าเนินตาม
เป้าหมายในแผนปฏิบติังาน คือ เดือน สิงหาคม จ านวน 17 บ่อ สรุปผลการตรวจสอบ  
บ่อบาดาล เป้าหมายทั้งหมด 195 บ่อ ผลการด าเนินงาน 315 บ่อ มีมากกวา่เป้าหมายใน
แผนปฏิบติัการ จ  านวน 120 บ่อ คิดเป็นร้อยละ161.54 ของการตรวจสอบบ่อบาดาล
เป้าหมายทั้งหมด 
 ปี พ.ศ. 2557 พบว่า การด าเนินงานตรวจสอบบ่อบาดาลนอ้ยกว่าเป้าหมายใน
แผนปฏิบติัการ คือ เดือนกุมภาพนัธ์ เป้าหมาย 9 บ่อ ผลการด าเนินงาน 0 บ่อ นอ้ยกว่า    
9 บ่อ เดือนมีนาคม เป้าหมาย 13 บ่อ ผลการด าเนินงาน 4 บ่อ นอ้ยกว่า 9 บ่อ เดือน
เมษายน เป้าหมาย 17 บ่อ ผลการด าเนินงาน 13 บ่อ นอ้ยกว่า 4 บ่อ เดือนพฤษภาคม 
เป้าหมาย 20 บ่อ ผลการด าเนินงาน 0 บ่อ นอ้ยกว่า เป้าหมาย จ านวน 20 บ่อ เดือน
สิงหาคม เป้าหมาย 21 บ่อ ผลการด าเนินงาน 16 บ่อ นอ้ยกว่า 5 บ่อ เดือนกนัยายน 
เป้าหมาย 20 บ่อ ผลการด าเนินงาน 14 บ่อ นอ้ยกว่า 6 บ่อ และเดือนธนัวาคม เป้าหมาย 
20 บ่อ ผลการด าเนินงาน 10 บ่อ นอ้ยกว่า เป้าหมาย 10 บ่อ และผลการตรวจสอบ        
บ่อบาดาลมากกวา่เป้าหมายในแผนปฏิบติัการ คือ เดือนมิถุนายน เป้าหมาย 19 บ่อ ผล
การด าเนินงาน 21 บ่อ มากกวา่ 2 บ่อ เดือนกรกฎาคม เป้าหมาย 19 บ่อ ผลการด าเนินงาน 
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56 บ่อ มากกวา่ 37 บ่อ เดือนตุลาคม เป้าหมาย 20 บ่อ ผลการด าเนินงาน 43 บ่อ มากกวา่ 
23 บ่อ เดือนพฤศจิกายน เป้าหมาย 21 บ่อ ผลการด าเนินงาน 23 บ่อ มากกว่า 2 บ่อ และ
เดือนมกราคม (58) เป้าหมาย 19 บ่อ ผลการด าเนินงาน 30 บ่อ มากกว่า 11 บ่อ สรุปผล
การตรวจสอบบ่อบาดาล เป้าหมายทั้งหมด 218 บ่อ ผลการด าเนินงาน 230 บ่อ มีมากกว่า
เป้าหมายในแผนปฏิบติัการ จ  านวน 12 บ่อ คิดเป็นร้อยละ 105.50 ของการตรวจสอบ  
บ่อบาดาลเป้าหมายทั้งหมด 
 ปี พ.ศ. 2558 พบว่า การด าเนินงานตรวจสอบบ่อบาดาลนอ้ยกว่าเป้าหมายใน
แผนปฏิบติัการ คือ เดือนพฤษภาคม เป้าหมาย 23 บ่อ ผลการด าเนินงาน 13 บ่อ นอ้ยกว่า 
10 บ่อ เดือนตุลาคม เป้าหมาย 24 บ่อ ผลการด าเนินงาน 18 บ่อ นอ้ยกว่า 6 บ่อ และ 
เดือนพฤศจิกายน เป้าหมาย 23 บ่อ ผลการด าเนินงาน 7 บ่อ นอ้ยกว่า 16 บ่อ และผล 
การตรวจสอบบ่อบาดาลมากกว่าเป้าหมายในแผนปฏิบติัการ คือ เดือนมีนาคม เป้าหมาย 
23 บ่อ ผลการด าเนินงาน 39 บ่อ มากกว่า 16 บ่อ เดือนเมษายน เป้าหมาย 27 บ่อ ผล 
การด าเนินงาน 29 บ่อ มากกวา่ 2 บ่อ เดือนมิถุนายน เป้าหมาย 24 บ่อ ผลการด าเนินงาน 
58 บ่อ มากกวา่ 34 บ่อ เดือนกรกฎาคม เป้าหมาย 27 บ่อ ผลการด าเนินงาน 37 บ่อ 
มากกวา่ 10 บ่อ เดือนสิงหาคม เป้าหมาย 24 บ่อ ผลการด าเนินงาน 40 บ่อ มากกว่า         
16 บ่อ เดือนกนัยายน เป้าหมาย26 บ่อ ผลการด าเนินงาน 27 บ่อ มากกว่า 1 บ่อ เดือน
ธนัวาคม เป้าหมาย 19 บ่อ ผลการด าเนินงาน 35 บ่อ มากกว่า 16 บ่อ และเดือนมกราคม 
(59) เป้าหมาย 0 บ่อ ผลการด าเนินงาน 9 บ่อ มากกว่า เป้าหมาย จ านวน 9 บ่อ สรุปผล
การตรวจสอบบ่อบาดาล เป้าหมายทั้งหมด 240 บ่อ ผลการด าเนินงาน 312 บ่อ มีมากกว่า
เป้าหมายในแผนปฏิบติัการจ านวน 72 บ่อ คิดเป็นร้อยละ 130 ของการตรวจสอบ        
บ่อบาดาลเป้าหมายทั้งหมด 
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ตาราง 24 
การจัดเกบ็รายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ตั้งแต่วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2556 ถึง 31 
มกราคม 2557) หน่วย : บาท 

 

เดือน 

รายไดท่ี้จดัเก็บ (บาท) 

ค่าค าขอ ค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาต 

ค่าวิเคราะห์น ้า ค่าใชน้ ้ าบาดาล 

กุมภาพนัธ์ 30 4,500 2,400 2,016.35 

มีนาคม 110 3,000 2,400 4.20 

เมษายน 30 - - 86,970.61 

พฤษภาคม 130 2,000 - 31,554.83 

มิถุนายน 40 7,000 1,200 - 

กรกฎาคม 50 2,500 3,600 68,988.84 

สิงหาคม 60 2,000 14,400 25,749.28 

กนัยายน 150 2,500 1,200 - 

ตุลาคม 1,360 4,000 - 65,929.75 

พฤศจิกายน 60 1,000 7,200 1,354.23 

ธนัวาคม 60 24,000 4,800 6,454.88 

มกราคม (57) 90 1,000 2,400 89,714.56 

รวม 2,170 53,500 39,600 378,737.53 

หมายเหตุ : ค่าใชน้ ้ าบาดาลเป็นยอดเงินท่ีน าส่งกองทุนฯ  
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 จากตาราง 24 สรุปการจดัเก็บรายได ้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ดงัน้ี         
ค่าค าขอ เป็นเงินทั้งส้ิน 2,170 บาท แสดงว่ามีค  าขอการประกอบกิจการน ้าบาดาลทั้งหมด 
จ านวน 217 ชุด ค่าธรรมเนียม เป็นเงินทั้งส้ิน 53,500 บาท แสดงว่าออกใบอนุญาต
ประกอบกิจการน ้าบาดาทั้งหมด 107 ฉบบั ค่าวิเคราะห์น ้าบาดาล เป็นเงินทั้งส้ิน 39,600 
บาท แสดงว่ามีค  าขอวิเคราะห์น ้า จ  านวน 33 ฉบบั และค่าใชน้ ้ าบาดาลเป็นยอดเงินน าส่ง
กองทุนฯ เป็นเงินทั้งส้ิน 378,737.53 บาท แสดงว่ายอดรวมท่ีจดัเก็บรายไดจ้าก
ผูป้ระกอบการ เป็นเงินทั้งส้ิน 757,475.06 บาท 
ตาราง 25 
การจัดเกบ็รายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ตั้งแต่วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2557 ถึง 31 
มกราคม 2558) หน่วย : บาท 

 
เดือน 

รายไดท่ี้จดัเก็บ (บาท) 
ค่าค าขอ ค่าธรรมเนียม

ใบอนุญาต 
ค่าวิเคราะห์น ้า ค่าใชน้ ้ าบาดาล 

กุมภาพนัธ์ 40 500 2,400 2,886.05 
มีนาคม 90 - - - 
เมษายน 20 500 1,200 117,242 
พฤษภาคม 60 - - 12,552.22 
มิถุนายน 40 1,000 - 4,711.87 
กรกฎาคม 80 1,000 - 71,397.28 
สิงหาคม 70 5,000 3,600 758.20 
กนัยายน 180 8,000 13,200 15,021.22 
ตุลาคม 190 9,000 15,600 113,802.14 

พฤศจิกายน 530 1,500 7,200 22,398.08 
ธนัวาคม 480 - 56,400 250 

มกราคม (58) 190 3,000 7,200 83,248.67 
รวม 1,970 29,500 106,800 444,267.73 
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หมายเหตุ : ค่าใชน้ ้ าบาดาลเป็นยอดเงินท่ีน าส่งกองทุนฯ 
 จากตาราง 25 สรุปการจดัเก็บรายได ้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ดงัน้ี         
ค่าค าขอ เป็นเงินทั้งส้ิน 1,970 บาท แสดงว่ามีค  าขอการประกอบกิจการน ้าบาดาลทั้งหมด 
จ านวน 197 ชุด ค่าธรรมเนียม เป็นเงินทั้งส้ิน 29,500 บาท แสดงว่าออกใบอนุญาต
ประกอบกิจการน ้าบาดาทั้งหมด 59 ฉบบั ค่าวิเคราะห์น ้าบาดาล เป็นเงินทั้งส้ิน 106,800 
บาท แสดงว่ามีค  าขอวิเคราะห์น ้า จ  านวน 89 ฉบบั และค่าใชน้ ้ าบาดาลเป็นยอดเงินน าส่ง
กองทุนฯ เป็นเงินทั้งส้ิน 444,267.73 บาท แสดงว่ายอดรวมท่ีจดัเก็บรายไดจ้าก
ผูป้ระกอบการ เป็นเงินทั้งส้ิน 888,535.46 บาท 
ตาราง 26 
การจัดเกบ็รายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ตั้งแต่วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2558 ถึง 31 
มกราคม 2559) หน่วย : บาท 

 
เดือน 

รายไดท่ี้จดัเก็บ (บาท) 
ค่าค าขอ ค่าธรรมเนียม

ใบอนุญาต 
ค่าวิเคราะห์น ้า ค่าใชน้ ้ าบาดาล 

กุมภาพนัธ์ 130 1,500 2,400 12,875.36 
มีนาคม 210 1,500 3,600 5,831.80 
เมษายน 70 500  89,473.11 
พฤษภาคม 60 7,000 1,200 1,346.72 
มิถุนายน 380 6,500 4,800 10,227.02 
กรกฎาคม 190 3,500 10,800 113,104.19 
สิงหาคม 80 - 7,200 10,752.33 
กนัยายน 110 2,500 6,000 11,851.59 
ตุลาคม 240 5,000 16,800 97,058.54 

พฤศจิกายน 40 3,500 3,600 11,903.86 
ธนัวาคม 210 2,500 - 2,904.05 

มกราคม (59) 200 - - 89,880.62 
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ตาราง 26 (ต่อ) 
 

เดือน 
รายไดท่ี้จดัเก็บ (บาท) 

ค่าค าขอ ค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาต 

ค่าวิเคราะห์น ้า ค่าใชน้ ้ าบาดาล 

รวม 1,920 34,000 56,400 457,209.19 
หมายเหตุ : ค่าใชน้ ้ าบาดาลเป็นยอดเงินท่ีน าส่งกองทุนฯ 
 จากตาราง 26 สรุปการเก็บรายได ้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดงัน้ี ค่าค าขอ 
เป็นเงินทั้งส้ิน 1,920 บาท แสดงว่ามีค  าขอการประกอบกิจการน ้าบาดาลทั้งหมด จ านวน 
192 ชุด ค่าธรรมเนียม เป็นเงินทั้งส้ิน 34,000 บาท แสดงว่าออกใบอนุญาตประกอบ
กิจการน ้าบาดาทั้งหมด 68 ฉบบั ค่าวิเคราะห์น ้าบาดาล เป็นเงินทั้งส้ิน 56,400 บาท แสดง
ว่ามีค  าขอวิเคราะห์น ้า จ  านวน 47 ฉบบั และค่าใชน้ ้ าบาดาลเป็นยอดเงินน าส่งกองทุนฯ 
เป็นเงินทั้งส้ิน 457,209.19 บาท แสดงว่ายอดรวมท่ีจดัเก็บรายไดจ้ากผูป้ระกอบการ    
เป็นเงินทั้งส้ิน 914,418.38 บาท 
ตาราง 27 
สถิติจ านวนบ่อบาดาลในจังหวัดมุกดาหาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ตั้งแต่วันท่ี 
1 กุมภาพันธ์ 2556 ถึง 31 มกราคม 2557) 

เดือน ประเภท รวม 
อุปโภคหรือ
บริโภค 

ธุรกิจ เกษตรกรรม 

กุมภาพนัธ์ 200 123 20 343 
มีนาคม 200 123 20 343 
เมษายน 200 123 20 343 
พฤษภาคม 200 124 20 344 
มิถุนายน 200 124 20 344 
กรกฎาคม 201 125 20 346 
สิงหาคม 201 127 20 348 
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ตาราง 27 (ต่อ) 
เดือน ประเภท รวม 

อุปโภคหรือ
บริโภค 

ธุรกิจ เกษตรกรรม 

กนัยายน 201 128 20 349 
ตุลาคม 202 130 20 352 
พฤศจิกายน 202 130 20 352 
ธนัวาคม 202 130 20 352 
มกราคม (57) 202 130 20 352 

 
จากตาราง 27  สรุปสถิติจ านวนบ่อบาดาลท่ีมีใบอนุญาตใชน้ ้ าบาดาลและ

ใบอนุญาตใชน้ ้ าบาดาลส้ินอายแุลว้ ในเขตพื้นท่ีจงัหวดัมุกดาหาร ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 โดยแบ่งประเภทได ้ดงัน้ี (1) ประเภทอุปโภคหรือบริโภค จ านวน 202 บ่อ   
(2) ประเภทธุรกิจ จ  านวน 130 บ่อ และ (3) ประเภทเกษตรกรรม จ านวน 20 บ่อ            
ในฐานขอ้มูลปีพ.ศ. 2556 มีจ  านวนบ่อท่ีมีใบอนุญาตใชน้ ้ าบาดาลและใบอนุญาตใช ้     
น ้ าบาดาลส้ินอายแุลว้ ในเขตพื้นท่ีจงัหวดัมุกดาหาร จ านวน 352 บาท 
 ในปี พ.ศ. 2557 พนกังานเจา้หนา้ท่ีไดมี้การตรวจสอบขอ้มูลเพื่อใหข้อ้มูล
น าไปใชใ้นการอา้งอิงได ้โดยน าฐานขอ้มูล ปีพ.ศ. 2556 จ  านวนทั้งส้ิน 352 บ่อ น ามา
ตรวจสอบและจดัท าการบนัทึกขอ้มูลใหม่ใหเ้ท่ากบัจ านวนแฟ้มท่ีมีอยูจ่ริงในปีพ.ศ. 
2557 ซ่ึงมีการแกไ้ขขอ้มลูใหม่ ใหอ้อกจากระบบ 3 ราย จ  านวนบ่อซ ้ าอยู ่จ  านวน 3 บ่อ 
และแยกบ่อท่ีไดด้  าเนินการอุดกลบไปแลว้ จ  านวน 21 บ่อ ผลไดม้าของขอ้มูลตามตาราง 
ดงัน้ี 
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ตาราง 28 
สถิติจ านวนบ่อบาดาลในจังหวัดมุกดาหาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ตั้งแต่วันท่ี 
1 กุมภาพันธ์ 25567ถึง 31 มกราคม 2558) 

เดือน ประเภท รวม 
อุปโภคหรือ
บริโภค 

ธุรกิจ เกษตรกรรม 

กุมภาพนัธ์ 202 130 20 352 
มีนาคม 202 130 20 352 
เมษายน 202 130 20 352 
พฤษภาคม 202 130 20 352 
มิถุนายน 202 131 20 353 
กรกฎาคม 202 131 20 353 
สิงหาคม 202 132 20 354 
กนัยายน 202 132 20 354 
ตุลาคม 202 135 20 357 
พฤศจิกายน 202 135 20 357 
ธนัวาคม 202 135 20 357 
มกราคม (58) 196 118 16 330 

  
จากตาราง 28 สรุปสถิติจ านวนบ่อบาดาลท่ีมีใบอนุญาตใชน้ ้ าบาดาลและ

ใบอนุญาตใชน้ ้ าบาดาลส้ินอายแุลว้ ในเขตพื้นท่ีจงัหวดัมุกดาหาร ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 โดยแบ่งประเภทได ้ดงัน้ี (1) ประเภทอุปโภคหรือบริโภค จ านวน 196 บ่อ    
(2) ประเภทธุรกิจ จ  านวน 118 บ่อ และ (3) ประเภทเกษตรกรรม จ านวน 16 บ่อ           
ในฐานขอ้มูลปีพ.ศ. 2557 มีจ  านวนบ่อท่ีมีใบอนุญาตใชน้ ้ าบาดาลและใบอนุญาตใช ้      
น ้ าบาดาลส้ินอายแุลว้ ในเขตพื้นท่ีจงัหวดัมุกดาหาร จ านวน 330 บ่อ 
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ตาราง 29 
สถิติจ านวนบ่อบาดาลในจังหวัดมุกดาหาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ตั้งแต่วันท่ี 
1 กุมภาพันธ์ 25568ถึง 31 มกราคม 2559) 

เดือน ประเภท รวม 
อุปโภคหรือ
บริโภค 

ธุรกิจ เกษตรกรรม 

กุมภาพนัธ์ 196 116 16 238 
มีนาคม 196 116 16 238 
เมษายน 197 115 16 238 
พฤษภาคม 197 115 16 128 
มิถุนายน 199 126 17 342 
กรกฎาคม 224 126 18 368 
สิงหาคม 235 127 18 380 
กนัยายน 235 127 18 380 
ตุลาคม 235 127 18 380 
พฤศจิกายน 235 127 18 380 
ธนัวาคม 236 128 20 384 
มกราคม (59) 236 128 20 384 

  
จากตาราง 29 สรุปสถิติจ านวนบ่อบาดาลท่ีมีใบอนุญาตใชน้ ้ าบาดาลและ

ใบอนุญาตใชน้ ้ าบาดาลส้ินอายแุลว้ ในเขตพื้นท่ีจงัหวดัมุกดาหาร ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 โดยแบ่งประเภทได ้ดงัน้ี (1) ประเภทอุปโภคหรือบริโภค จ านวน 236 บ่อ   
(2) ประเภทธุรกิจ จ  านวน 128 บ่อ และ (3) ประเภทเกษตรกรรม จ านวน 20 บ่อ            
ในฐานขอ้มูลปีพ.ศ. 2558 มีจ  านวนบ่อท่ีมีใบอนุญาตใชน้ ้ าบาดาลและใบอนุญาตใช ้      
น ้ าบาดาลส้ินอายแุลว้ ในเขตพื้นท่ีจงัหวดัมุกดาหาร จ านวน 384 บ่อ ซ่ึงบ่อบาดาลในปี 
พ.ศ. 2558 สามารถน าไปใชใ้นการอา้งอิงได ้เน่ืองจากมีการตรวจสอบเรียบร้อยแลว้ 



74 
 

ส าหรับบ่อท่ีมีการตรวจสอบพบว่าใบอนุญาตใชน้ ้ าบาดาลไดส้ิ้นอายแุลว้นั้น พนกังาน
เจา้หนา้ท่ีไดด้  าเนินการแจง้เป็นหนงัสือใหผู้ป้ระกอบการทราบเรียบร้อยแลว้ เพื่อให้
ด  าเนินการยืน่ขอใชน้ ้ าบาดาลหรือด าเนินการอุดกลบบ่อบาดาล ต่อไป 
ตาราง 30 
ผลการด าเนินงานตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการก ากับ ดูแลการประกอบ
กิจการน า้บาดาล ตามพระราชบัญญติัน า้บาดาล พ.ศ. 2520 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2556 (1 กุมภาพันธ์ 2556 – 31 มกราคม 2557) 
 
ล าดบัท่ี กิจกรรม เป้าหมาย ผลงาน 

1 กิจกรรมท่ี 1 การตรวจสอบบ่อน ้าบาดาลท่ีมีการจดัเก็บ

รายไดแ้ละท่ีขอติดอายใุบอนุญาต 

80 บ่อ 90 บ่อ* 

(112.5%) 

2 กิจกรรมท่ี 2 การตรวจสอบบ่อน ้าบาดาลเพ่ือการขอรับ

ใบอนุญาตการประกอบกิจการน ้าบาดาลรายใหม่ 

70 บ่อ 177 บ่อ* 

(252.86%) 

3 กิจกรรมท่ี 3 การตรวจสอบบ่อน ้าบาดาลท่ีมีความเส่ียงใน

ดา้นการประกอบกิจการน ้าบาดาล 

20 บ่อ 22 บ่อ*  

(110%) 

4 กิจกรรมท่ี 4 การติดตามหน้ีคา้งช าระ 5 ราย 5 ราย 

(100%) 

5 กิจกรรมท่ี 5 การตรวจสอบบ่อน ้าบาดาลท่ีขาดการติดต่อ

และตรวจสอบการอุดกลบ 

20 บ่อ 21 บ่อ* 

(105%) 

6 กิจกรรมท่ี 6 การเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจดา้นการ

ประกอบกิจการน ้าบาดาล 

- จดัท าแผน่พบัประชาสัมพนัธ์ 
- จดัท าป้ายประชาสัมพนัธ์ 
- ออกหน่วยประชาสัมพนัธ์เคล่ือนท่ี 

 

 

500 ชุด 

2 ป้าย 

12 คร้ัง 

 

 

500 ชุด (100%) 

2 ป้าย  (100%) 

12 คร้ัง (100%) 

หมายเหตุ * หมายถึงผลงานมีมากกวา่เป้าหมาย 
 จากตาราง 30 สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการเสริมสร้างศกัยภาพดา้น      
การก ากบั ดูแลการประกอบกิจการน ้าบาดาล ตามพระราชบญัญติัน ้าบาดาล พ.ศ. 2520 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ในกิจกรรมท่ี 1 การตรวจสอบบ่อน ้าบาดาลท่ีมี            
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การจดัเก็บรายไดแ้ละท่ีขอติดอายใุบอนุญาต พบว่า เป้าหมาย 80 บ่อ ผลการด าเนินงาน
90 บ่อ ผลการด าเนินงานมากกว่าเป้าหมาย จ านวน 10 บ่อ คิดเป็นร้อยละ 112.50 ของ
เป้าหมายกิจกรรมท่ี 1 ทั้งหมด กิจกรรมท่ี 2 การตรวจสอบบ่อน ้าบาดาลเพื่อการขอรับ
ใบอนุญาตการประกอบกิจการน ้าบาดาลรายใหม่ พบว่า เป้าหมาย 70 บ่อ ผลการ
ด าเนินงาน 177 บ่อ  ผลการด าเนินงานมากกว่าเป้าหมาย จ านวน 107 บ่อ คิดเป็นร้อยละ 
252.86 ของเป้าหมายกิจกรรมท่ี 2 ทั้งหมด กิจกรรมท่ี 3 การตรวจสอบบ่อน ้าบาดาลท่ีมี
ความเส่ียงในดา้นการประกอบกิจการน ้าบาดาล พบว่า เป้าหมาย 20 บ่อ ผลการ
ด าเนินงาน 22 บ่อ ผลการด าเนินงานมากกวา่เป้าหมาย จ านวน 2 บ่อ  คิดเป็นร้อยละ 110 
ของเป้าหมายกิจกรรมท่ี 3 ทั้งหมด กิจกรรมท่ี 4 การติดตามหน้ีคา้งช าระไดด้  าเนินการ
ตามเป้าหมายท่ีก าหนด คือ จ  านวน 5 ราย  คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายกิจกรรมท่ี 4 
ทั้งหมด กิจกรรมท่ี 5 การตรวจสอบบ่อน ้าบาดาลท่ีขาดการติดต่อและตรวจสอบการอุด
กลบ พบว่า เป้าหมาย 20 บ่อ ผลการด าเนินงาน 21 บ่อ ผลการด าเนินงานมากกวา่ 
เป้าหมาย จ านวน 1 บ่อ คิดเป็นร้อยละ 105 ของเป้าหมายกิจกรรมท่ี 5 ทั้งหมด  
กิจกรรมท่ี 6 การเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจดา้นการประกอบกิจการน ้าบาดาล พบว่า 
การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย คือ จดัท าแผน่พบัประชาสัมพนัธ์ จ  านวน 500 ชุด   
จดัท าป้ายประชาสัมพนัธ์ จ  านวน 2 ป้าย และออกหน่วยประชาสัมพนัธ์เคล่ือนท่ี จ  านวน 
12 คร้ัง โดยคิดร้อยละ 100 ของเป้าหมายกิจกรรมท่ี 6 ทั้งหมด ภาพรวมของการด าเนินงาน
ในกิจกรรมท่ี 1 – 5 คิดเป็นร้อยละ 161.54 ของกลุ่มเป้าหมาย ถือว่าประสบผลส าเร็จใน    
การด าเนินงานตามโครงการฯ อยา่งมาก 
 การจดัประชุมคณะอนุกรรมการเขต (ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มจงัหวดั) จงัหวดัมุกดาหารไดมี้การคดัเลือกอนุกรรมการจากองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินในช่วงเดือนเมษายน ซ่ึงไดต้วัแทนเทศบาลต าบลบางทรายใหญ่ และ
ตวัแทนองคก์ารบริหารส่วนต าบลกุดแข ้ไดค้ดัเลือกผูแ้ทนส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั
มุกดาหาร ร่วมเป็นอนุกรรมการ และไดมี้การตอบรับในการเป็นอนุกรรมการเขตฯ
เรียบร้อยแลว้ เร่ิมด าเนินการประชุมคณะอนุกรรมการเขตฯ คร้ังท่ี 1/2557ในเดือน
พฤษภาคม 2557 และมีสถิติการพิจารณากลัน่กรองค าขอใบอนุญาตประกอบกิจการ     
น ้ าบาดาล ตามตาราง ดงัน้ี 
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ตาราง 31 
การพิจารณากลั่นกรองค าขอรับใบอนุญาตเจาะน า้บาดาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 (ตั้งแต่วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2557 ถึง 31 มกราคม 2558) 

เดือน ประเภท รวม 
อุปโภคหรือ
บริโภค 

ธุรกิจ เกษตรกรรม 

กุมภาพนัธ์ - - - - 
มีนาคม - - - - 
เมษายน - - - - 
พฤษภาคม 5 5 - 10 
มิถุนายน - - - - 
กรกฎาคม 7 3 - 10 
สิงหาคม 1 3 1 5 
กนัยายน 5 2 - 7 
ตุลาคม 2 1 - 3 
พฤศจิกายน 2 - - 2 
ธนัวาคม - - - - 
มกราคม (58) 3 2 - 5 
รวม 25 16 1 42 

  
จากตาราง 31 สรุปการพิจารณากลัน่กรองค าขอรับใบอนุญาตเจาะน ้าบาดาล 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยแบ่งประเภทได ้ดงัน้ี (1) ประเภทอุปโภคหรือ
บริโภค จ านวน 25 บ่อ (2) ประเภทธุรกิจ จ  านวน 16 บ่อ และ (3) ประเภทเกษตรกรรม 
จ านวน 1 บ่อ และไดเ้สนอพิจารณาออกใบอนุญาตเจาะน ้าบาดาลเรียบร้อยแลว้ จ  านวน 
42 ฉบบั 
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ตาราง 32 
ผลการด าเนินงานตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการก ากับ ดูแลการประกอบ
กิจการน า้บาดาล ตามพระราชบัญญติัน า้บาดาล พ.ศ. 2520 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 (1 กุมภาพันธ์ 2557 – 31 มกราคม 2558) 

ล าดบัท่ี กิจกรรม เป้าหมาย ผลงาน 

1 กิจกรรมท่ี 1 การตรวจสอบบ่อน ้าบาดาลท่ีมีการจดัเก็บ

รายไดแ้ละท่ีขอติดอายใุบอนุญาต 

90 บ่อ 92 บ่อ* 

(102.22%) 

2 กิจกรรมท่ี 2 การตรวจสอบบ่อน ้าบาดาลเพ่ือการขอรับ

ใบอนุญาตการประกอบกิจการน ้าบาดาลรายใหม่ 

80 บ่อ 86 บ่อ*  

(107.50%) 

3 กิจกรรมท่ี 3 การตรวจสอบบ่อน ้าบาดาลท่ีมีความเส่ียง

ในดา้นการประกอบกิจการน ้าบาดาล 

25 บ่อ 29 บ่อ*  

(116%) 

4 กิจกรรมท่ี 4 การติดตามหน้ีคา้งช าระ 3 ราย 3 ราย  

(100%) 

5 กิจกรรมท่ี 5 การตรวจสอบบ่อน ้าบาดาลท่ีขาดการ

ติดต่อและตรวจสอบการอุดกลบ 

20 บ่อ 20 บ่อ 

(100%) 

6 กิจกรรมท่ี 6 การเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจดา้นการ

ประกอบกิจการน ้าบาดาล 

- จดัท าแผน่พบัประชาสัมพนัธ์ 

- จดัท าป้ายประชาสัมพนัธ์ 

- ออกหน่วยประชาสัมพนัธ์เคล่ือนท่ี 

 

 

500 ชุด 

2 ป้าย 

12 คร้ัง 

 

 

500 ชุด (100%) 

2 ป้าย (100%) 

12 คร้ัง (100%) 

7 การจดัประชุมอนุกรรมการกลัน่กรองใบอนุญาตฯ 12 คร้ัง 7 คร้ัง  

(58.33%) 

หมายเหตุ * หมายถึงผลงานมีมากกวา่เป้าหมาย 
จากตาราง 32 สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการเสริมสร้างศกัยภาพดา้น     

การก ากบั ดูแลการประกอบกิจการน ้าบาดาล ตามพระราชบญัญติัน ้าบาดาล พ.ศ. 2520 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ในกิจกรรมท่ี 1 การตรวจสอบบ่อน ้าบาดาลท่ีมี            
การจดัเก็บรายไดแ้ละท่ีขอติดอายใุบอนุญาต พบว่า เป้าหมาย 90 บ่อ ผลการด าเนินงาน 
92 บ่อ ผลการด าเนินงานมากกว่าเป้าหมาย จ านวน 2 บ่อ คิดเป็นร้อยละ 102.22 ของ
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เป้าหมายกิจกรรมท่ี 1 ทั้งหมด กิจกรรมท่ี 2  การตรวจสอบบ่อน ้าบาดาลเพื่อการขอรับ
ใบอนุญาตการประกอบกิจการน ้าบาดาลรายใหม่ พบว่า เป้าหมาย 80 บ่อ ผลการ
ด าเนินงาน 86 บ่อ ผลการด าเนินงานมากกวา่เป้าหมาย จ านวน 6 บ่อ คิดเป็นร้อยละ 
107.50 ของเป้าหมายกิจกรรมท่ี 2 ทั้งหมด กิจกรรมท่ี 3 การตรวจสอบบ่อน ้าบาดาลท่ีมี
ความเส่ียงในดา้นการประกอบกิจการน ้าบาดาล พบว่า เป้าหมาย 25 บ่อ ผลการ
ด าเนินงาน 29 บ่อ ผลการด าเนินงานมากกวา่เป้าหมาย จ านวน 4 บ่อ  คิดเป็นร้อยละ 116 
ของเป้าหมายกิจกรรมท่ี 3 ทั้งหมด กิจกรรมท่ี 4 การติดตามหน้ีคา้งช าระไดด้  าเนินการ
ตามเป้าหมายท่ีก าหนด คือ จ  านวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายกิจกรรมท่ี 4 
ทั้งหมด กิจกรรมท่ี 5 การตรวจสอบบ่อน ้าบาดาลท่ีขาดการติดต่อและตรวจสอบ        
การอุดกลบ ไดด้  าเนินการตามเป้าหมายท่ีก าหนด คือ 20 บ่อ คิดเป็นร้อยละ 100 ของ
เป้าหมายกิจกรรมท่ี 5 ทั้งหมด กิจกรรมท่ี 6 การเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจดา้น       
การประกอบกิจการน ้าบาดาล พบว่า การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย คือ จดัท าแผน่
พบัประชาสัมพนัธ์ จ  านวน 500 ชุด   จดัท าป้ายประชาสัมพนัธ์ จ  านวน 2 ป้าย และออก
หน่วยประชาสัมพนัธ์เคล่ือนท่ี จ  านวน 12 คร้ัง โดยคิดร้อยละ 100 ของเป้าหมายกิจกรรม
ท่ี 6 ทั้งหมด ภาพรวมของการด าเนินงานในกิจกรรมท่ี 1 – 5  คิดเป็นร้อยละ 105.50 ของ
กลุ่มเป้าหมาย ถือว่าประสบผลส าเร็จในการด าเนินงานตามโครงการฯ อยา่งมาก 
 ส าหรับการประชุมคณะอนุกรรมการเขตฯ พบว่า การด าเนินงาน นอ้ยกว่า 
เป้าหมาย จ านวน 5 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 58.33 ของเป้าหมายทั้งหมด เน่ืองจากตอ้ง
ด าเนินงานคดัเลือกหน่วยงานเขา้เป็นอนุกรรมการ ท าใหก้ารประชุมคณะอนุกรรมการ
เขตฯ มีความล่าชา้ ไม่ตรงตามเป้าหมายท่ีก าหนด 
ตาราง 33 
การพิจารณากลั่นกรองค าขอรับใบอนุญาตเจาะน า้บาดาล ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2558 
(ตั้งแต่วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2558ถึง 31 มกราคม 2559) 

เดือน ประเภท รวม 
อุปโภคหรือ
บริโภค 

ธุรกิจ เกษตรกรรม 

กุมภาพนัธ์ - - - - 
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ตาราง 33 (ต่อ) 
เดือน ประเภท รวม 

อุปโภคหรือ
บริโภค 

ธุรกิจ เกษตรกรรม 

มีนาคม 6 - - 6 
เมษายน 4 1 - 5 
พฤษภาคม 2 1 1 4 
มิถุนายน 3 - - 3 
กรกฎาคม 5 - 1 6 
สิงหาคม 3 3 - 6 
กนัยายน 3 - - 3 
ตุลาคม 1 - - 1 
พฤศจิกายน 2 - - 2 
ธนัวาคม - - 3 3 
มกราคม 6 3 - 9 
รวม 35 8 5 48 

  
 จากตาราง 33 สรุปการพิจารณากลัน่กรองค าขอรับใบอนุญาตเจาะน ้าบาดาล 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยแบ่งประเภทได ้ดงัน้ี (1) ประเภทอุปโภคหรือ
บริโภค จ านวน 35 บ่อ (2) ประเภทธุรกิจ จ  านวน 8 บ่อ และ (3) ประเภทเกษตรกรรม 
จ านวน 5 บ่อ และไดเ้สนอพิจารณาออกใบอนุญาตเจาะน ้าบาดาลเรียบร้อยแลว้ จ  านวน 
48 ฉบบั 
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ตาราง 34 
ผลการด าเนินงานตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการก ากับ ดูแลการประกอบ
กิจการน า้บาดาล ตามพระราชบัญญติัน า้บาดาล พ.ศ. 2520 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 (1 กุมภาพันธ์ 2558 – 31 มกราคม 2559) 
ล าดบัท่ี กิจกรรม เป้าหมาย ผลงาน 

1 กิจกรรมท่ี 1 การตรวจสอบบ่อน ้าบาดาลท่ีมีการจดัเก็บ

รายไดแ้ละท่ีขอติดอายใุบอนุญาต 

95 บ่อ 98 บ่อ* 

(103.16%) 

2 กิจกรรมท่ี 2 การตรวจสอบบ่อน ้าบาดาลเพ่ือการขอรับ

ใบอนุญาตการประกอบกิจการน ้าบาดาลรายใหม่ 

80 บ่อ 141 บ่อ*  

(176.25%) 

3 กิจกรรมท่ี 3 การตรวจสอบบ่อน ้าบาดาลท่ีมีความเส่ียงใน

ดา้นการประกอบกิจการน ้าบาดาล 

30 บ่อ 31 บ่อ* 

(103.33%) 

4 กิจกรรมท่ี 4 การติดตามหน้ีคา้งช าระ 10 ราย 14 ราย*  

(140%) 

5 กิจกรรมท่ี 5 การตรวจสอบบ่อน ้าบาดาลท่ีขาดการติดต่อ

และตรวจสอบการอุดกลบ 

25 บ่อ 28 บ่อ*  

(112%) 

6 กิจกรรมท่ี 6 การเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจดา้นการ

ประกอบกิจการน ้าบาดาล 

- จดัท าแผน่พบัประชาสัมพนัธ์ 
- จดัท าป้ายประชาสัมพนัธ์ 
- ออกหน่วยประชาสัมพนัธ์เคล่ือนท่ี 

 

 

500 ชุด 

2 ป้าย 

12 คร้ัง 

 

 

500 ชุด (100%) 

2 ป้าย (100%) 

12 คร้ัง (100%) 

7 การจดัประชุมอนุกรรมการกลัน่กรองใบอนุญาตฯ 12 คร้ัง 12 คร้ัง  

(100%) 

หมายเหตุ * หมายถึงผลงานมีมากกวา่เป้าหมาย 
จากตาราง 34 สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการเสริมสร้างศกัยภาพดา้น     

การก ากบั ดูแลการประกอบกิจการน ้าบาดาล ตามพระราชบญัญติัน ้าบาดาล พ.ศ. 2520 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในกิจกรรมท่ี 1 การตรวจสอบบ่อน ้าบาดาลท่ีมี           
การจดัเก็บรายไดแ้ละท่ีขอติดอายใุบอนุญาต พบว่า เป้าหมาย 95 บ่อ ผลการด าเนินงาน 
98 บ่อ ผลการด าเนินงานมากกว่าเป้าหมาย จ านวน 3 บ่อ  คิดเป็นร้อยละ 103.16 ของ
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เป้าหมายกิจกรรมท่ี 1 ทั้งหมด กิจกรรมท่ี 2 การตรวจสอบบ่อน ้าบาดาลเพื่อการขอรับ
ใบอนุญาตการประกอบกิจการน ้าบาดาลรายใหม่ พบว่า เป้าหมาย 80 บ่อ ผลการ
ด าเนินงาน 141 บ่อ ผลการด าเนินงานมากกว่าเป้าหมาย จ านวน 61 บ่อ คิดเป็นร้อยละ 
176.25 ของเป้าหมายกิจกรรมท่ี 2 ทั้งหมด กิจกรรมท่ี 3 การตรวจสอบบ่อน ้าบาดาลท่ีมี
ความเส่ียงในดา้นการประกอบกิจการน ้าบาดาล พบว่า เป้าหมาย 30 บ่อ ผลการ
ด าเนินงาน 31 บ่อ ผลการด าเนินงานมากกวา่เป้าหมาย จ านวน 1 บ่อ  คิดเป็นร้อยละ 
103.33 ของเป้าหมายกิจกรรมท่ี 3 ทั้งหมด กิจกรรมท่ี 4 การติดตามหน้ีคา้งช าระ 
เป้าหมาย 10 ราย ผลการด าเนินงาน 14 ราย ผลการด าเนินงานมากกว่าเป้าหมาย จ  านวน 
4 ราย คิดเป็นร้อยละ 140 ของเป้าหมายกิจกรรมท่ี 4 ทั้งหมด กิจกรรมท่ี 5 การตรวจสอบ
บ่อน ้าบาดาลท่ีขาดการติดต่อและตรวจสอบการอุดกลบ พบว่า เป้าหมาย 25 บ่อ ผล 
การด าเนินงาน 28 บ่อ ผลการด าเนินงานมากกว่าเป้าหมาย จ านวน 3 บ่อ  คิดเป็นร้อยละ 
112 ของเป้าหมายกิจกรรมท่ี 5 ทั้งหมด กิจกรรมท่ี 6 การเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจ
ดา้นการประกอบกิจการน ้าบาดาล พบว่า การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย คือ จดัท า
แผน่พบัประชาสัมพนัธ์ จ  านวน 500 ชุด   จดัท าป้ายประชาสัมพนัธ์ จ  านวน 2 ป้าย และ
ออกหน่วยประชาสัมพนัธ์เคล่ือนท่ี จ  านวน 12 คร้ัง โดยคิดร้อยละ 100 ของเป้าหมาย
กิจกรรมท่ี 6 ทั้งหมด ภาพรวมของการด าเนินงานในกิจกรรมท่ี 1 – 5 คิดเป็นร้อยละ 130 
ของกลุ่มเป้าหมาย ถือว่าประสบผลส าเร็จในการด าเนินงานตามโครงการฯ อยา่งมาก 
 ส าหรับการประชุมคณะอนุกรรมการเขต (ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มจงัหวดั) พบว่า การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย จ านวน 12 คร้ัง โดยคิด
ร้อยละ 100 ของเป้าหมาย 

2. ผลการศึกษาการประเมนิจากแบบส ารวจความพงึพอใจของประชาชน 
 ผลการศึกษาการประเมินแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในจงัหวดั
มุกดาหาร เก่ียวกบัความรู้ความเขา้ใจการประกอบกิจการน ้าบาดาล ตามพระราชบญัญติั
น ้าบาดาล พ.ศ. 2520 และการด าเนินงานของพนกังานเจา้หนา้ท่ีของโครงการเสริมสร้าง
ศกัยภาพดา้นการก ากบั ดูแลการประกอบกิจการน ้าบาดาลตามพระราชบญัญติัน ้าบาดาล 
พ.ศ. 2520 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557และ พ.ศ. 2558 เพื่อวดัระดบัความพึงพอใจ
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ของประชาชนท่ีมาขอรับบริการหรือการจดัประชาสัมพนัธ์นอกสถานท่ี กิจกรรมท่ี 6         
การเสริมสร้างและพฒันาน ้าบาดาลอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยใชว้ิธีการตอบแบบส ารวจ
ความพึงพอใจ ซ่ึงเป็นการสุ่มตวัอยา่งแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขต
พื้นท่ีจงัหวดัมุกดาหาร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จ านวน 62 ชุด และในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 จ  านวน 60 ชุด สามารถวิเคราะห์และสรุปผลไดด้งัน้ี 
แผนภูมแิท่งที ่2 แสดงร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม สถานะภาพของผูรั้บใบอนุญาต
การประกอบกิจการน ้าบาดาลในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2558 
 

 
 
จากแผนภมิูแท่งท่ี 2 จะพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ในปี พ.ศ. 2557    

เป็นประชาชนทัว่ไปมากท่ีสุด โดยคิดเป็นร้อยละ 72.58 ของกลุ่มเป้าหมาย รองลงมาคือ 
เจา้ของธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ 19.35 ของกลุ่มเป้าหมาย และขา้ราชการ คิดเป็นร้อยละ 8.06 
ของกลุ่มเป้าหมาย ตามล าดบั ส าหรับปี พ.ศ. 2558 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็น
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เจา้ของธุรกจิ พนกังาน/ลูกจา้ง ประชาชนทัว่ไป ขา้ราชการ

แผนภูมิแท่งแสดงการเปรียบเทียบสถานะภาพของผู้รับ
ใบอนุญาตประกอบกจิการน ้าบาดาล พ.ศ. 2557 -2558

พ.ศ.2557

พ.ศ.2558
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ประชาชนทัว่ไปและพนกังาน/ลูกจา้ง มากท่ีสุด โดยคิดเป็นร้อยละ 43.33 ของ
กลุ่มเป้าหมาย รองลงมาคือ เจา้ของธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ 11.67 ของกลุ่มเป้าหมาย และ
ขา้ราชการ คิดเป็นร้อยละ 1.67 ของกลุ่มเป้าหมาย ตามล าดบั 
แผนภูมิแท่งที่ 3 แสดงร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2558 
 

 
 

จากแผนภมิูแท่งท่ี 3 จะพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ในปี พ.ศ. 2557    
เป็นเพศชายมากท่ีสุด โดยคิดเป็นร้อยละ 82.26 ของกลุ่มเป้าหมาย รองลงมาคือ เพศหญิง 
คิดเป็นร้อยละ 17.74 ของกลุ่มเป้าหมาย ตามล าดบั และในปี พ.ศ. 2558 เป็นเพศชายมาก
ท่ีสุด โดยคิดเป็นร้อยละ 65.00 ของกลุ่มเป้าหมาย รองลงมาคือ เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 
35.00 ของกลุ่มเป้าหมาย ตามล าดบั 
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ชาย หญิง

แผนภูมแิท่งแสดงการเปรียบเทยีบเพศ พ.ศ. 2557 -2558

พ.ศ.2557

พ.ศ.2558
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แผนภูมแิท่งที ่4 แสดงร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามช่วงอาย ุประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2558 
 

 
 

จากแผนภมิูแท่งท่ี 4 จะพบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม ในปีพ.ศ. 2557 อยูใ่นช่วงอาย ุ
41 – 50 ปี มากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 50 ของกลุ่มเป้าหมาย รองลงมาคือ ช่วงอาย ุ31 – 40 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 29.03 ของกลุ่มเป้าหมาย และ ช่วงอาย ุ51 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 20.97 
ของกลุ่มเป้าหมาย ตามล าดบั และในปี พ.ศ. 2558 อยูใ่นช่วงอาย ุ31 - 40 ปี มากท่ีสุดคิด
เป็นร้อยละ 53.33 ของกลุ่มเป้าหมาย รองลงมาคือ ช่วงอาย ุ41 - 50  ปี คิดเป็นร้อยละ 
36.67 ของกลุ่มเป้าหมาย ช่วงอาย ุ51 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 8.33 ของกลุ่มเป้าหมาย 
และช่วงอาย ุ20 – 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 1.67 ของกลุ่มเป้าหมาย ตามล าดบั 
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20 - 30 ปี 31 - 40 ปี 41 - 50 ปี 51 ปีข้ึนไป

แผนภูมแิท่งแสดงการเปรียบเทยีบช่วงอายุ พ.ศ. 2557 -2558

พ.ศ.2557

พ.ศ.2558
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แผนภูมแิท่งที ่5 แสดงร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามการใชน้ ้ าบาดาล 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2558 
 

 
 

จากแผนภมิูแท่งท่ี 5 จะพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ในปี พ.ศ. 2557  
เป็นผูไ้ม่เคยใชน้ ้ าบาดาล คิดเป็นร้อยละ 56.45 ของกลุ่มเป้าหมาย และรองลงมาคือ ผูท่ี้
เคยใชน้ ้ าบาดาล คิดเป็นร้อยละ 43.55 ของกลุ่มเป้าหมาย ตามล าดบั และในปี พ.ศ. 2558 
ส่วนใหญ่เป็นผูเ้คยใชน้ ้ าบาดาล คิดเป็นร้อยละ 60.00 ของกลุ่มเป้าหมาย และรองลงมา
คือ ผูท่ี้ไม่เคยใชน้ ้ าบาดาล คิดเป็นร้อยละ 40.00 ของกลุ่มเป้าหมาย ตามล าดบั 
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แผนภูมแิท่ง แสดงการเปรียบเทยีบผู้ประกอบการเคยใช้
น า้บาดาลหรือไม่ พ.ศ. 2557 - 2558

พ.ศ.2557

พ.ศ.2558
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แผนภูมแิท่งที ่6 แสดงร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกประเภทของการใช ้       
น ้ าบาดาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2558 
 

 
 

จากแผนภมิูแท่งท่ี 6 จะพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ในปี พ.ศ. 2557 – 
2558 ผูป้ระกอบการใชป้ระเภทอุปโภคหรือบริโภคมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 77.46 ของ
กลุ่มเป้าหมาย รองลงมาคือ ประเภทธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ 21.13 ของกลุ่มเป้าหมาย และ
ประเภทเกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ 1.41 ของกลุ่มเป้าหมาย ตามล าดบั  
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ประเภทอุปโภคหรือบริโภค ประภทเกษตรกรรม ประเภทธุรกจิ

แผนภูมแิท่ง แสดงการเปรียบเทยีบประเภทการใช้น า้ของ
ผู้ประกอบการ พ.ศ. 2557 - 2558

พ.ศ.2557

พ.ศ.2558
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แผนภูมแิท่งที ่7 แสดงร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกการรับรู้ถึงขอ้มูลเก่ียวกบั
การประกอบกิจการน ้าบาดาลในเขตพื้นท่ีจงัหวดัมุกดาหาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 - 2558 
 

 
 

ผูต้อบแบบสอบถามสามารถเลือกไดม้ากกว่า 1 ขอ้ จากแผนภมิูแท่งท่ี 7 พบว่า
ผูต้อบแบบสอบถามไดรั้บทราบ เขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารดา้นการประกอบกิจการน ้าบาดาล
ในเขตพื้นท่ีจงัหวดัมุกดาหาร ดงัน้ี ในปีพ.ศ. 2557 การประชาสัมพนัธ์ส่ือตีพิมพ ์
ประเภทแผ่นพบัเขา้ถึงประชาชนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 43.10 ของกลุ่มเป้าหมาย
รองลงมาป้ายประชาสัมพนัธ์ คิดเป็นร้อยละ 31.03 ของกลุ่มเป้าหมาย ทางอินเตอร์เน็ต 
คิดเป็นร้อยละ 15.52 ของกลุ่มเป้าหมาย ทางวิทยคิุดเป็นร้อยละ 7.76 ของกลุ่มเป้าหมาย 
และทางโทรทศัน์นอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 2.59 ของกลุ่มเป้าหมาย ตามล าดบั และในปี 
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แผนภูมแิท่ง แสดงการเปรียบเทยีบการทราบข้อมูลเกีย่วกบั
การประกอบกจิการน า้บาดาลของผู้ประกอบการ 

พ.ศ. 2557 - 2558

พ.ศ.2557

พ.ศ.2558



88 
 

พ.ศ. 2558 การประชาสัมพนัธ์ส่ือตีพิมพป์ระเภทแผ่นพบัเขา้ถึงประชาชนมากท่ีสุด คิด
เป็นร้อยละ 42.45 ของกลุ่มเป้าหมาย รองลงมาป้ายประชาสัมพนัธ์ คิดเป็นร้อยละ 39.62 
ของกลุ่มเป้าหมาย และทางอินเตอร์เน็ตนอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 17.92 ของ
กลุ่มเป้าหมาย ตามล าดบั 
ตาราง 35 
 แสดงจ านวนผู้ตอบแบบส ารวจความพึงพอใจของการรับบริการ และข้อมูลข่าวสาร  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 
ล าดับ 

 
รายละเอยีด 

ระดับความพึงพอใจ (จ านวนคน) 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อยสุด 

1 ท่านมีความรู้ ความเขา้ใจ เก่ียวกบัการประกอบ
กิจการน ้าบาดาล ตาม พ.ร.บ.น ้าบาดาล พ.ศ. 2520 

 
- 

 
10 

 
49 

 
2 

 
1 

2 ท่านไดค้วามรู้ ความเขา้ใจหลงัจากไดเ้ขา้ร่วมรับ
ฟังการบรรยาย หรือ การประชาสัมพนัธ์ เก่ียวกบั
การประกอบกิจการน ้าบาดาล ตาม พ.ร.บ.          
น ้ าบาดาล  พ.ศ. 2520 จากเจา้หนา้ท่ีน ้ าบาดาล 

 
 

40 

 
 

20 

 
 

2 

 
 
- 

 
 
- 

3 เม่ือท่านไปติดต่อขอรับใบอนุญาตเจาะ/ใช/้ ต่อ
อาย/ุหรืออ่ืน ๆ ท่านไดรั้บการอ านวยความสะดวก
จากเจา้หนา้ท่ีน ้ าบาดาล 

 
59 

 
2 

 
1 

 
- 

 
- 

4 เจา้หนา้ท่ีน ้ าบาดาล มีความรู้ ความสามารถ และ
ความเช่ียวชาญ ในการช้ีแจงขอ้สงสัยให้
ค  าแนะน า เก่ียวกบัการประกอบกิจการกิจการ    
น ้ าบาดาล ตาม พ.ร.บ.น ้าบาดาล พ.ศ. 2520 

 
59 

 
2 

 
1 

 
- 

 
- 

5 มีการติดป้ายประกาศ แผน่พบั เพ่ือ
ประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัการประกอบกิจการ      
น ้ าบาดาล หรือแจง้ขอ้มลูเก่ียวกบัขั้นตอนและ
ระยะเวลาการให้บริการชดัเจน 

 
59 

 
1 

 
2 

 
- 

 
- 

6 เจา้หนา้ท่ีมีความซ่ือสัตยสุ์จริตในการปฏิบติั
หนา้ท่ี เช่น ไม่ขอส่ิงตอบแทน ไม่รับสินบนไม่ 
หาผลประโยชน์ในทางมิชอบ 

 
60 

 
1 

 
1 

 
- 

 
- 

7 ท่านมีความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจต่อ                 
การให้บริการในภาพรวม อยูใ่นระดบัใด 

59 2 1 - - 
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หมายเหตุ : สุ่มแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตพื้นท่ีจงัหวดัมุกดาหาร  
จ  านวน 62 คน 
ตาราง 36 
แสดงระดับความพึงพอใจของการรับบริการ และข้อมูลข่าวสาร  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 

ล าดับ รายละเอยีด ระดับความ
พึงพอใจ 

ความหมาย แนวทางการ
ด าเนินงาน 

1 ท่านมีความรู้ ความเขา้ใจ เก่ียวกบัการประกอบ
กิจการน ้าบาดาล ตาม พ.ร.บ.น ้าบาดาล พ.ศ. 2520 

3.10 ปานกลาง ปรับปรุง 

2 ท่านไดค้วามรู้ ความเขา้ใจหลงัจากไดเ้ขา้ร่วมรับฟัง
การบรรยาย หรือ การประชาสัมพนัธ์ เก่ียวกบั 
การประกอบกิจการน ้าบาดาล ตาม พ.ร.บ.น ้าบาดาล 
พ.ศ. 2520 จากเจา้หนา้ท่ีน ้ าบาดาล 

4.61 มากทีสุ่ด รักษา 

3 เม่ือท่านไปติดต่อขอรับใบอนุญาตเจาะ/ใช/้ต่ออาย/ุ
หรืออ่ืน ๆ ท่านไดรั้บการอ านวยความสะดวกจาก
เจา้หนา้ท่ีน ้ าบาดาล 

4.94 มากทีสุ่ด รักษา 

4 เจา้หนา้ท่ีน ้ าบาดาล มีความรู้ ความสามารถ และ
ความเช่ียวชาญ ในการช้ีแจงขอ้สงสัยให้ค  าแนะน า 
เก่ียวกบัการประกอบกิจการกิจการน ้าบาดาล ตาม 
พ.ร.บ.น ้าบาดาล พ.ศ. 2520 

4.94 มากทีสุ่ด รักษา 

5 มีการติดป้ายประกาศ แผน่พบั เพ่ือประชาสัมพนัธ์
เก่ียวกบัการประกอบกิจการน ้าบาดาล หรือแจง้ขอ้มลู
เก่ียวกบัขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการชดัเจน 

4.92 มากทีสุ่ด รักษา 

6 เจา้หนา้ท่ีมีความซ่ือสัตยสุ์จริตในการปฏิบติัหนา้ท่ี 
เช่น ไม่ขอส่ิงตอบแทน ไม่รับสินบน ไม่หา
ผลประโยชน์ในทางมิชอบ 

4.95 มากทีสุ่ด รักษา 

7 ท่านมีความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจต่อการให้บริการใน
ภาพรวม อยูใ่นระดบัใด 
 

4.94 มากทีสุ่ด รักษา 

หมายเหตุ : สุ่มแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตพื้นท่ีจงัหวดัมุกดาหาร 
จ านวน 62 คน 
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ตาราง 37 
 แสดงผลตัวชีว้ัดโครงการฯประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ตัวช้ีวดั ผลของตัวช้ีวดั 

1. ตัวช้ีวดัเดมิ 

ประชาชนไดรั้บความรู้ความเขา้ใจและพึงพอใจจาก

ผลการด าเนินงานโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

2. ตัวช้ีวดัทีเ่พิม่ขึน้เมื่อได้รับการจดัสรรรถยนต์ 

ประชาชนไดรั้บความรู้ความเขา้ใจและพึงพอใจจาก

ผลการด าเนินงานโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 

 

ร้อยละ 92.53 

(จากการสุ่มตวัอยา่ง 62 คน) 

 

 

ร้อยละ 92.53 

(จากการสุ่มตวัอยา่ง 62 คน) 

 

 
 จากตาราง 35-37 พบว่า ขอ้มูลความพึงพอใจของการรับบริการ และขอ้มลู
ข่าวสาร ดงัน้ี 
  1.ประชาชนในเขตพื้นท่ีจงัหวดัมุกดาหารมีความรู้ ความเขา้ใจ เก่ียวกบั
การประกอบกิจการน ้าบาดาล ตาม พ.ร.บ.น ้าบาดาล พ.ศ. 2520 ระดบัคะแนน ปานกลาง 
ระดบัความพึงใจ 3.10 คิดเป็นร้อยละ 62 ของกลุ่มเป้าหมาย แนวทางการด าเนินงานควร
ปรับปรุง เพื่อใหป้ระชาชนมีองคค์วามรู้ดงักล่าวมากข้ึน 
  2. ประชาชนในเขตพื้นท่ีจงัหวดัมุกดาหารไดค้วามรู้ ความเขา้ใจหลงัจาก
ไดเ้ขา้ร่วมรับฟังการบรรยาย หรือ การประชาสัมพนัธ์ เก่ียวกบัการประกอบกิจการ       
น ้ าบาดาล ตาม พ.ร.บ.น ้าบาดาล พ.ศ. 2520 จากเจา้หนา้ท่ีน ้ าบาดาลระดบัคะแนน         
มากท่ีสุด ระดบัความพึงพอใจ 4.61 คิดเป็นร้อยละ 92.2 ของกลุ่มเป้าหมาย แนวทาง    
การด าเนินงานควรรักษาระดบัการท ากิจกรรมไวต่้อไป 
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  3. ประชาชนในเขตพื้นท่ีจงัหวดัมุกดาหารไปติดต่อขอรับใบอนุญาต
เจาะ/ใช/้ต่ออาย/ุหรืออ่ืน ๆ ประชาชนไดรั้บการอ านวยความสะดวกจากเจา้หนา้ท่ี         
น ้ าบาดาลระดบัคะแนน มากท่ีสุด ระดบัความพึงพอใจ 4.94 คิดเป็นร้อยละ 98.8 ของ
กลุ่มเป้าหมาย แนวทางการด าเนินงานควรรักษาระดบัการท ากิจกรรมไวต่้อไป 
  4. เจา้หนา้ท่ีน ้ าบาดาล มีความรู้ ความสามารถ และความเช่ียวชาญ        
ในการช้ีแจงขอ้สงสัยใหค้  าแนะน า เก่ียวกบัการประกอบกิจการกิจการน ้าบาดาล ตาม 
พ.ร.บ.น ้าบาดาล พ.ศ. 2520ระดบัคะแนน มากท่ีสุด ระดบัความพึงพอใจ 4.94 คิดเป็น 
ร้อยละ 98.8 ของกลุ่มเป้าหมาย แนวทางการด าเนินงานควรรักษาระดบัการท ากิจกรรม
ไวต่้อไป 
  5. การติดป้ายประกาศ แผน่พบั เพื่อประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัการประกอบ
กิจการน ้าบาดาล หรือแจง้ขอ้มูลเก่ียวกบัขั้นตอนและระยะเวลาการใหบ้ริการชดัเจน
ระดบัคะแนน มากท่ีสุด ระดบัความพึงพอใจ 4.92 คิดเป็นร้อยละ 98.4 ของกลุ่มเป้าหมาย
แนวทางการด าเนินงานควรรักษาระดบัการท ากิจกรรมไวต่้อไป 
  6. เจา้หนา้ท่ีมีความซ่ือสัตยสุ์จริตในการปฏิบติัหนา้ท่ี เช่น ไม่ขอส่ิงตอบ
แทน ไม่รับสินบน ไม่หาผลประโยชน์ในทางมิชอบระดบัคะแนน มากท่ีสุด ระดบัความ
พึงพอใจ 4.95 คิดเป็นร้อยละ 99 ของกลุ่มเป้าหมาย แนวทางการด าเนินงานควรรักษา
ระดบัการท ากิจกรรมไวต่้อไป 
  7. ประชาชนในเขตพื้นท่ีจงัหวดัมุกดาหารมีความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ
ต่อการใหบ้ริการในภาพรวมระดบัคะแนน มากท่ีสุด ระดบัความพึงพอใจ 4.94 คิดเป็น
ร้อยละ 98.8 ของกลุ่มเป้าหมายแนวทางการด าเนินงานควรรักษาระดบัการท ากิจกรรมไว้
ต่อไป 
 จากการวดัความส าเร็จของโครงการเสริมสร้างศกัยภาพดา้นการก ากบั ดูแล    
การประกอบกิจการน ้าบาดาล ตามพระราชบญัญติัน ้าบาดาล พ.ศ. 2520 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 ระดบัความพึงพอใจของประชาชนในเขตพื้นท่ีจงัหวดัมุกดาหาร 
ซ่ึงผลการประเมินระดบัความพึงพอใจมีค่าเฉล่ียของโครงการฯ คือ 4.63 ระดบัคะแนน
เฉล่ียโดยรวม มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 92.53 ของกลุ่มเป้าหมาย สรุปว่า โครงการฯ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 น้ี ส าเร็จตามวตัถุประสงคต์ามตวัช้ีวดัท่ีไดก้ าหนดไว ้ 
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ตาราง 38 
 แสดงจ านวนผู้ตอบแบบส ารวจความพึงพอใจของการรับบริการ และข้อมูลข่าวสาร  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 
ล าดับ 

 
รายละเอยีด 

ระดับความพึงพอใจ (จ านวนคน) 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อยสุด 

1 ท่านมีความรู้ ความเขา้ใจ เก่ียวกบัการประกอบ
กิจการน ้าบาดาล ตาม พ.ร.บ.น ้าบาดาล พ.ศ. 
2520 

 
6 

 
46 

 
7 

 
1 

 
- 

2 ท่านไดค้วามรู้ ความเขา้ใจหลงัจากไดเ้ขา้ร่วม
รับฟังการบรรยาย หรือ การประชาสัมพนัธ์ 
เก่ียวกบัการประกอบกิจการน ้าบาดาล ตาม 
พ.ร.บ.น ้าบาดาล  พ.ศ. 2520 จากเจา้หนา้ท่ี      
น ้ าบาดาล 

 
 

32 

 
 

27 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

3 เม่ือท่านไปติดต่อขอรับใบอนุญาตเจาะ/ใช/้ ต่อ
อาย/ุหรืออ่ืน ๆ ท่านไดรั้บการอ านวยความ
สะดวกจากเจา้หนา้ท่ีน ้ าบาดาล 

 
55 

 
5 

 
- 

 
- 

 
- 

4 เจา้หนา้ท่ีน ้ าบาดาล มีความรู้ ความสามารถ และ
ความเช่ียวชาญ ในการช้ีแจงขอ้สงสัยให้
ค  าแนะน า เก่ียวกบัการประกอบกิจการกิจการ
น ้าบาดาล ตาม พ.ร.บ.น ้าบาดาล พ.ศ. 2520 

 
45 

 
15 

 
- 

 
- 

 
- 

5 มีการติดป้ายประกาศ แผน่พบั เพ่ือ
ประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัการประกอบกิจการ   
น ้ าบาดาล หรือแจง้ขอ้มลูเก่ียวกบัขั้นตอนและ
ระยะเวลาการให้บริการชดัเจน 

 
25 

 
35 

 
- 

 
- 

 
- 

6 เจา้หนา้ท่ีมีความซ่ือสัตยสุ์จริตในการปฏิบติั
หนา้ท่ี เช่น ไม่ขอส่ิงตอบแทน ไม่รับสินบนไม่
หาผลประโยชน์ในทางมิชอบ 

 
54 

 
6 

 
- 

 
- 

 
- 

7 ท่านมีความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจต่อการ
ให้บริการในภาพรวม อยูใ่นระดบัใด 

34 26 - - - 

หมายเหตุ : สุ่มแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตพื้นท่ีจงัหวดัมุกดาหาร  
จ  านวน 60 คน 
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ตาราง 39 
แสดงระดับความพึงพอใจของการรับบริการ และข้อมูลข่าวสาร  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 

ล าดับ รายละเอยีด ระดับความ

พึงพอใจ 

ความหมาย แนวทางการ

ด าเนินงาน 

1 ท่านมีความรู้ ความเขา้ใจ เก่ียวกบัการประกอบ

กิจการน ้าบาดาล ตาม พ.ร.บ.น ้าบาดาล พ.ศ. 2520 

3.95 มาก พัฒนา 

2 ท่านไดค้วามรู้ ความเขา้ใจหลงัจากไดเ้ขา้ร่วมรับฟัง

การบรรยาย หรือ การประชาสัมพนัธ์ เก่ียวกบัการ

ประกอบกิจการน ้าบาดาล ตาม พ.ร.บ.น ้าบาดาล พ.ศ. 

2520 จากเจา้หนา้ท่ีน ้ าบาดาล 

4.54 มากทีสุ่ด รักษา 

3 เม่ือท่านไปติดต่อขอรับใบอนุญาตเจาะ/ใช/้ ต่ออาย/ุ

หรืออ่ืน ๆ ท่านไดรั้บการอ านวยความสะดวกจาก

เจา้หนา้ท่ีน ้ าบาดาล 

4.92 มากทีสุ่ด รักษา 

4 เจา้หนา้ท่ีน ้ าบาดาล มีความรู้ ความสามารถ และ

ความเช่ียวชาญ ในการช้ีแจงขอ้สงสัยให้ค  าแนะน า 

เก่ียวกบัการประกอบกิจการกิจการน ้าบาดาล ตาม 

พ.ร.บ.น ้าบาดาล พ.ศ. 2520 

4.75 มากทีสุ่ด รักษา 

5 มีการติดป้ายประกาศ แผน่พบั เพ่ือประชาสัมพนัธ์

เก่ียวกบัการประกอบกิจการน ้าบาดาล หรือแจง้ขอ้มลู

เก่ียวกบัขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการชดัเจน 

4.42 มากทีสุ่ด รักษา 

6 เจา้หนา้ท่ีมีความซ่ือสัตยสุ์จริตในการปฏิบติัหนา้ท่ี 

เช่น ไม่ขอส่ิงตอบแทน ไม่รับสินบน ไม่หา

ผลประโยชน์ในทางมิชอบ 

4.90 มากทีสุ่ด รักษา 

7 ท่านมีความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจต่อการให้บริการใน

ภาพรวม อยูใ่นระดบัใด 

 

4.57 มากทีสุ่ด รักษา 

หมายเหตุ : สุ่มแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตพื้นท่ีจงัหวดัมุกดาหาร 
จ านวน 60 คน 
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ตาราง 40 
 แสดงผลตัวชีว้ัดโครงการฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ตัวช้ีวดั ผลของตัวช้ีวดั 

1. ตัวช้ีวดัเดมิ 

ประชาชนไดรั้บความรู้ความเขา้ใจและพึงพอใจจาก

ผลการด าเนินงานโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

2. ตัวช้ีวดัทีเ่พิม่ขึน้เมื่อได้รับการจดัสรรรถยนต์ 

ประชาชนไดรั้บความรู้ความเขา้ใจและพึงพอใจจาก

ผลการด าเนินงานโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 

 

ร้อยละ 91.57 

(จากการสุ่มตวัอยา่ง 60 คน) 

 

 

ร้อยละ 91.57 

(จากการสุ่มตวัอยา่ง 60 คน) 

 

 
 จากตาราง 38-40 พบว่า ขอ้มูลความพึงพอใจของการรับบริการ และขอ้มลู
ข่าวสาร ดงัน้ี 
  1.ประชาชนในเขตพื้นท่ีจงัหวดัมุกดาหารมีความรู้ ความเขา้ใจ เก่ียวกบั
การประกอบกิจการน ้าบาดาล ตาม พ.ร.บ.น ้าบาดาล พ.ศ. 2520ระดบัคะแนน มาก ระดบั
ความพึงใจ 3.95 คิดเป็นร้อยละ 79 ของกลุ่มเป้าหมาย แนวทางการด าเนินงานควรพฒันา
เพื่อใหป้ระชาชนมีความรู้ ความเขา้ใจ เก่ียวกบัการประกอบกิจการน ้าบาดาล ตาม
พระราชบญัญติัน ้าบาดาล พ.ศ. 2520 ดงักล่าวมากข้ึน 
  2. ประชาชนในเขตพื้นท่ีจงัหวดัมุกดาหารไดค้วามรู้ ความเขา้ใจหลงัจาก
ไดเ้ขา้ร่วมรับฟังการบรรยาย หรือ การประชาสัมพนัธ์ เก่ียวกบัการประกอบกิจการ      
น ้ าบาดาล ตาม พ.ร.บ.น ้าบาดาล พ.ศ. 2520 จากเจา้หนา้ท่ีน ้ าบาดาลระดบัคะแนน        
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มากท่ีสุด ระดบัความพึงพอใจ 4.54 คิดเป็นร้อยละ 90.85 ของกลุ่มเป้าหมาย แนวทาง  
การด าเนินงานควรรักษาระดบัการท ากิจกรรมไวต่้อไป 
  3. ประชาชนในเขตพื้นท่ีจงัหวดัมุกดาหารไปติดต่อขอรับใบอนุญาต
เจาะ/ใช/้ต่ออาย/ุหรืออ่ืน ๆ ประชาชนไดรั้บการอ านวยความสะดวกจากเจา้หนา้ท่ี         
น ้ าบาดาลระดบัคะแนน มากท่ีสุดระดบัความพึงพอใจ 4.92 คิดเป็นร้อยละ 98.33 ของ
กลุ่มเป้าหมาย แนวทางการด าเนินงานควรรักษาระดบัการท ากิจกรรมไวต่้อไป 
  4. เจา้หนา้ท่ีน ้ าบาดาล มีความรู้ ความสามารถ และความเช่ียวชาญ        
ในการช้ีแจงขอ้สงสัยใหค้  าแนะน า เก่ียวกบัการประกอบกิจการกิจการน ้าบาดาล ตาม 
พ.ร.บ.น ้าบาดาล พ.ศ. 2520 ระดบัคะแนน มากท่ีสุด ระดบัความพึงพอใจ 4.75 คิดเป็น
ร้อยละ 95 ของกลุ่มเป้าหมาย แนวทางการด าเนินงานควรรักษาระดบัการท ากิจกรรมไว้
ต่อไป 
  5. การติดป้ายประกาศ แผน่พบั เพื่อประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัการประกอบ
กิจการน ้าบาดาล หรือแจง้ขอ้มูลเก่ียวกบัขั้นตอนและระยะเวลาการใหบ้ริการชดัเจน
ระดบัคะแนน มากท่ีสุด ระดบัความพึงพอใจ 4.42 คิดเป็นร้อยละ 88.33 ของ
กลุ่มเป้าหมาย แนวทางการด าเนินงานควรรักษาระดบัการท ากิจกรรมไวต่้อไป 
  6. เจา้หนา้ท่ีมีความซ่ือสัตยสุ์จริตในการปฏิบติัหนา้ท่ี เช่น ไม่ขอส่ิงตอบ
แทน ไม่รับสินบน ไม่หาผลประโยชน์ในทางมิชอบ ระดบัคะแนน มากท่ีสุด ระดบัความ
พึงพอใจ 4.90 คิดเป็นร้อยละ 98.33 ของกลุ่มเป้าหมาย แนวทางการด าเนินงานควรรักษา
ระดบัการท ากิจกรรมไวต่้อไป 
  7. ประชาชนในเขตพื้นท่ีจงัหวดัมุกดาหารมีความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ
ต่อการใหบ้ริการในภาพรวมระดบัคะแนน มากท่ีสุด ระดบัความพึงพอใจ 4.57 คิดเป็น
ร้อยละ 91.48 ของกลุ่มเป้าหมาย แนวทางการด าเนินงานควรรักษาระดบัการท ากิจกรรม
ไวต่้อไป 
 จากการวดัความส าเร็จของโครงการเสริมสร้างศกัยภาพดา้นการก ากบั ดูแล    
การประกอบกิจการน ้าบาดาล ตามพระราชบญัญติัน ้าบาดาล พ.ศ. 2520 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ระดบัความพึงพอใจของประชาชนในเขตพื้นท่ีจงัหวดัมุกดาหาร 
ซ่ึงผลการประเมินระดบัความพึงพอใจมีค่าเฉล่ียของโครงการฯ คือ 4.58 ระดบัคะแนน
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เฉล่ียโดยรวม มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 91.57 ของกลุ่มเป้าหมาย สรุปว่า โครงการฯ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 น้ี ส าเร็จตามวตัถุประสงคต์ามตวัช้ีวดัท่ีไดก้ าหนดไว ้ 
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บทท่ี 5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
 

1. สรุปผลการด าเนินงาน 
1.1 การบริการรับค าขอการประกอบกิจการน ้าบาดาลในเขตพื้นท่ีจงัหวดั 

มุกดาหาร ไดด้  าเนินตามพระราชบญัญติัการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. 2558 และตามพระราชบญัญติัน ้าบาดาล พ.ศ. 2520 และท่ีแกไ้ข
เพิ่มเติม ในการตรวจสอบเอกสาร หลกัฐาน ประกอบค าขอ จะตอ้งด าเนินการในแลว้
เสร็จภายใน 1 วนัท าการ ปรากฏว่าการด าเนินงานส่วนใหญ่ประสบความล่าชา้ไม่เป็นไป
ตามระยะเวลาท่ีก าหนด เน่ืองจากปัญหา 2 สาเหตุหลกั คือ  
  1.1.1 ผูข้อรับใบอนุญาตประกอบกิจการน ้าบาดาล กรอกขอ้มลูใน
เอกสารไม่ครบถว้น สมบรูณ์ โดยเฉพาะขอ้มูลการเจาะน ้าบาดาลและปริมาณการใช ้   
น ้ าบาดาล เน่ืองจากผูย้ืน่ค  าขอประกอบกิจการน ้าบาดาลไม่มีความรู้เร่ืองดงักล่าว 
โดยเฉพาะขั้นตอนและเทคนิคการเจาะตามแบบค าขอฯ ท าใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีตอ้ง
ตรวจสอบขอ้มูลกบัช่างเจาะน ้าบาดาลอีกคร้ังหน่ึง เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีถูกตอ้ง ก่อนเสนอ
พนกังาน น ้าบาดาลประจ าทอ้งท่ี พิจารณาต่อไป  
  1.1.2 ผูข้อรับใบอนุญาตประกอบกิจการน ้าบาดาล แนบเอกสารไม่
ครบถว้น สมบรูณ์โดยเฉพาะเอกสารรับรองช่างเจาะน ้าบาดาล รายงานผลการเจาะ       
น ้ าบาดาล (แบบ นบ./18) รายงานการปฏิบติังานประจ าวนั (แบบ นบ./3) รายงาน       
การทดสอบปริมาณน ้า (แบบ นบ./4) และรายงานประวติับ่อน ้าบาดาล (แบบ นบ./5) 
เน่ืองจากช่างเจาะน ้าบาดาลส่วนใหญ่ไม่ด าเนินการจดัท ารายงานใหผู้ข้อรับใบอนุญาตฯ 
เพื่อประกอบค าขอ และไม่สามารถติดต่อช่างเจาะน ้าบาดาลได ้เน่ืองจากช่างเจาะ 
น ้าบาดาล ส่งผลใหเ้กิดความล่าชา้ในการยืน่ค  าขอ  
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1.2 การด าเนินงานการอนุญาต ควบคุม ก ากบั ดูแลการประกอบกิจการน ้าบาดาล 
(ภารกิจหลกั) และโครงการฯ มีความมุ่งเนน้ในการประกอบกิจการน ้าบาดาลใหเ้ป็นไป
ตามพระราชบญัญติัน ้าบาดาล พ.ศ. 2520 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม ใหมี้เป้าหมายใน           
การด าเนินงานท่ีแน่นอน และในขณะเดียวกนัตอ้งลดความซ ้ าซอ้นของการด าเนินงานให้
ไปในทิศทางเดียวกนั จึงไดด้  าเนินการจดัท าแผนการปฏิบติังานของโครงการฯ ให้
สอดคลอ้งกบัการด าเนินงานการอนุญาต ควบคุม ก ากบั ดูแลการประกอบกิจการ          
น ้ าบาดาล (ภารกิจหลกั) และการด าเนินการตรวจสอบสถานท่ีใหเ้ป็นไปตามหลกั
วิชาการ เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูบ่อบาดาลเป็นท่ีน่าเช่ือถือ  

ผลการศึกษาการด าเนินงาน พบว่า ผลการด าเนินงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 เป้าหมาย
ตรวจสอบบ่อบาดาลทั้งหมด จ านวน 195 บ่อ ผลการด าเนินงานของโครงการฯ ได้
จ  านวน 315 บ่อ ซ่ึงผลการด าเนินงานไดม้ากกว่าเป้าหมาย จ านวน 120 บ่อ คิดเป็นร้อยละ
161.54 ของเป้าหมาย ในปีพ.ศ. 2557 เป้าหมายตรวจสอบบ่อบาดาลทั้งหมด จ านวน 218 
บ่อ ผลการด าเนินงานของโครงการฯ ไดจ้  านวน 230 บ่อ ซ่ึงผลการด าเนินงานไดม้ากกว่า
เป้าหมาย จ านวน 12 บ่อ คิดเป็นร้อยละ105.50 ของเป้าหมาย และ ในปีพ.ศ. 2558  
เป้าหมายตรวจสอบบ่อบาดาลทั้งหมด จ านวน 240 บ่อ ผลการด าเนินงานของโครงการฯ 
ไดจ้  านวน 312 บ่อ ซ่ึงผลการด าเนินงานไดม้ากกวา่เป้าหมาย จ านวน 72 บ่อ คิดเป็นร้อย
ละ130 ของเป้าหมาย จากการศึกษาดงักล่าว การด าเนินงานลุล่วงตามเป้าหมาย 

ผลการศึกษาจากการจดัเก็บรายได ้พบว่า ในปี พ.ศ. 2556 มีค าขอการประกอบ
กิจการน ้าบาดาล จ านวน 217 ชุด ค่าธรรมเนียมค าขอรวมเป็นเงิน 2,170 บาท ใบอนุญาต
ประกอบกิจการน ้าบาดาล จ านวน 107 ฉบบั ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรวมเป็นเงิน 
53,500 บาท และค าขอวิเคราะห์น ้า จ  านวน 33 ฉบบั ค่าธรรมเนียมวิเคราะห์น ้ารวมเป็น
เงิน 39,600 บาท และค่าใชน้ ้ าบาดาลท่ีน าส่งกองทุนฯ เป็นเงินทั้งส้ิน 378,737.53 บาท 
ในปี พ.ศ. 2557 มีค าขอการประกอบกิจการน ้าบาดาล จ านวน 197 ชุด ค่าธรรมเนียม      
ค  าขอรวมเป็นเงิน 1,970 บาท ใบอนุญาตประกอบกิจการน ้าบาดาล จ านวน 197 ฉบบั 
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรวมเป็นเงิน 29,500 บาท และค าขอวิเคราะห์น ้า จ  านวน 59 
ฉบบั ค่าธรรมเนียมวิเคราะห์น ้ารวมเป็นเงิน 106,800บาท และค่าใชน้ ้ าบาดาลท่ีน าส่ง
กองทุนฯ เป็นเงินทั้งส้ิน 444,267.73 บาท และในปี พ.ศ. 2558 มีค าขอการประกอบ
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กิจการน ้าบาดาล จ านวน 192 ชุด ค่าธรรมเนียมค าขอรวมเป็นเงิน 1,920 บาท ใบอนุญาต
ประกอบกิจการน ้าบาดาล จ านวน 68 ฉบบั ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรวมเป็นเงิน 34,000 
บาท และค าขอวิเคราะห์น ้า จ  านวน 47 ฉบบั ค่าธรรมเนียมวิเคราะห์น ้ารวมเป็นเงิน 
56,400 บาท และค่าใชน้ ้ าบาดาลท่ีน าส่งกองทุนฯ เป็นเงินทั้งส้ิน 457,209.19 บาท 

ผลการด าเนินงานขา้งตน้ สามารถสรุปภาพรวมการด าเนินงานตามโครงการฯ
ตามตาราง 8 และส่งผลใหด้า้นการอนุญาต ควบคุม ก ากบั ดูแลการประกอบกิจการ      
น ้ าบาดาลในเขตพื้นท่ีจงัหวดัมุกดาหารภาพรวม ตามตาราง 9 มีความประสบผลส าเร็จใน
การด าเนินงานตามไปดว้ย  
 1.3 การส่งเสริมประชาสัมพนัธ์ ดา้นการประกอบกิจการน ้าบาดาล ตาม
พระราชบญัญติัน ้าบาดาล พ.ศ. 2520 ในเขตพื้นท่ีจงัหวดัมุกดาหาร โดยการใชส่ื้อ
ประชาสัมพนัธ์มี 3 รูปแบบ คือ ป้ายประชาสัมพนัธ์ แผน่พบัประชาสัมพนัธ์ และ
แบบสอบถามความพึงพอใจ โดยกรมทรัพยากรน ้าบาดาลไดก้ าหนดตวัช้ีวดัในกิจกรรม
ท่ี 6 การเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจดา้นการประกอบกิจการน ้าบาดาล มี 2 ระดบั คือ  
  1. ตวัช้ีวดัเดิม : ประชาชนไดรั้บความรู้ความเขา้ใจและพึงพอใจจากผล
การด าเนินงานโครงการฯ ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80 

2. ตวัช้ีวดัท่ีเพิ่มข้ึนเม่ือไดรั้บการจดัสรรรถยนต ์: ประชาชนไดรั้บความรู้ 
ความเขา้ใจและพึงพอใจจากผลการด าเนินงานโครงการฯ ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 85 

ผลการศึกษาการส ารวจระดบัความพึงพอใจโครงการฯ ในปี พ.ศ. 2557 ระดบั
ตวัช้ีวดัท่ี (1) คิดเป็นร้อยละ 92.35 ของกลุ่มเป้าหมาย จากการสุ่มประชาชนในพื้นท่ี
จ  านวน 62 คน และ ระดบัตวัช้ีวดัท่ี (2) คิดเป็นร้อยละ 92.53 ของกลุ่มเป้าหมาย จาก 
การสุ่มประชาชนในพื้นท่ีจ  านวน 62 คน และในปี พ.ศ. 2558 ระดบัตวัช้ีวดัท่ี (1) คิดเป็น
ร้อยละ 91.57 ของกลุ่มเป้าหมาย จากการสุ่มประชาชนในพื้นท่ีจ  านวน 60 คน และ 
ระดบัตวัช้ีวดัท่ี (2) คิดเป็นร้อยละ 91.57 ของกลุ่มเป้าหมาย จากการสุ่มประชาชนใน
พื้นท่ีจ  านวน 60 คน จากผลส ารวจดงักล่าวสรุปว่า โครงการฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 และพ.ศ. 2558 น้ี ส าเร็จตามวตัถุประสงคต์ามตวัช้ีวดัท่ีไดก้ าหนดไว ้
 4. การจดัเก็บขอ้มูลน ้าบาดาลในเขตพื้นท่ีจงัหวดัมุกดาหาร มีการจดัเก็บโดยใช้
โปรแกรม Microsoft Office Excel ในปี พ.ศ. 2557 พนกังานเจา้หนา้ท่ีไดมี้การตรวจ 
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สอบฐานขอ้มูลบ่อบาดาล เพื่อใหมี้ความถกูตอ้ง ครบถว้น สามารถใชใ้นการอา้งอิงได  ้
ปรากฏว่า ขอ้มูลตั้งแต่เร่ิมตน้ ถึง ปีพ.ศ. 2556 มีความคลาดเคล่ือนของฐานขอ้มูล และได้
มีการปรับฐานขอ้มูลใหม่ โดยน าฐานขอ้มูล ปี พ.ศ. 2556 จ  านวนทั้งส้ิน 352 บ่อ น ามา
ตรวจสอบและจดัท าการบนัทึกขอ้มูลใหม่ใหเ้ท่ากบัจ านวนแฟ้มท่ีมีอยูจ่ริงในปี พ.ศ. 
2557 และไดมี้การแกไ้ขขอ้มูลใหม่ โดยน าขอ้มูลออกจากระบบ 3 ราย  จ  านวนบ่อบาดาล
ซ ้ าอยู ่จ  านวน 3 บ่อ และแยกบ่อท่ีไดด้  าเนินการอุดกลบไปแลว้ จ  านวน 21 บ่อ ดงันั้น 
ฐานขอ้มูลปีพ.ศ. 2557 มีจ  านวนบ่อบาดาลท่ีมีใบอนุญาตใชน้ ้ าบาดาลและใบอนุญาตใช้
น ้ าบาดาลส้ินอายแุลว้ ในเขตพื้นท่ีจงัหวดัมุกดาหาร แบ่งประเภทได ้ดงัน้ี (1) อุปโภค
หรือบริโภค จ านวน 196 บ่อ (2) ธุรกิจ จ  านวน 118 บ่อ และ (3) เกษตรกรรม จ านวน 16 
บ่อ จ านวนรวมทั้งส้ิน 330 บ่อ และในฐานขอ้มูลปีพ.ศ. 2558 จ  านวนบ่อบาดาลท่ีมี
ใบอนุญาตใชน้ ้ าบาดาลและใบอนุญาตใชน้ ้ าบาดาลส้ินอายแุลว้ ในเขตพื้นท่ีจงัหวดั
มุกดาหาร แบ่งประเภทได ้ดงัน้ี (1) อุปโภคหรือบริโภค จ านวน 236 บ่อ (2) ธุรกิจ 
จ  านวน 128 บ่อ และ (3) เกษตรกรรม จ านวน 20 บ่อ จ านวนรวมทั้งส้ิน 384 บ่อ ซ่ึง    
บ่อบาดาลในปี พ.ศ. 2558 สามารถน าไปใชใ้นการอา้งอิงได ้เน่ืองจากมีการตรวจสอบ
เรียบร้อยแลว้ ส าหรับบ่อบาดาลท่ีมีการตรวจสอบ พบว่า ใบอนุญาตใชน้ ้ าบาดาลได ้   
ส้ินอายแุลว้นั้น พนกังานเจา้หนา้ท่ีไดด้  าเนินการแจง้เป็นหนงัสือใหผู้ป้ระกอบการ   
ทราบเรียบร้อยแลว้ เพื่อใหด้  าเนินการยืน่ขอใชน้ ้ าบาดาลหรือด าเนินการอุดกลบ          
บ่อบาดาล ต่อไป 
 ปัจจุบนั ผูป้ระกอบกิจการน ้าบาดาลท่ีใบอนุญาตส้ินอายแุลว้ บางส่วนไดย้ืน่     
ค  าขอใชน้ ้ าบาดาลเรียบร้อยแลว้ หลงัจากไดรั้บหนงัสือแจง้จากส านกังานฯ  
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2. ข้อเสนอแนะ 
 2.1 เพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานเจา้หนา้ท่ี โดยการจดัอบรม
หลกัสูตรการปฏิบติังานตามพระราชบญัญติัน ้าบาดาล พ.ศ. 2520 และเพิ่มความรู้ดา้น
ขอ้มูลพื้นฐานแต่ละพื้นท่ี หรือแต่ละอ าเภอ สภาพภมิูประเทศสภาพแหล่งน ้าดิบ ปริมาณ       
น ้ าบาดาล คุณภาพน ้าบาดาล รวมถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพ ท่ีน ามา
ประกอบการตดัสินใจในการปฏิบติังาน หรือจดัท าคู่มือการประกอบกิจการน ้าบาดาล
โดยเฉพาะพนกังานเจา้หนา้ท่ี หรือผูป้ฏิบติังานตามโครงการฯ ใหเ้หมาะสมและง่ายต่อ
การด าเนินงาน 
 2.2 กรณีพนกังานเจา้หนา้ท่ีไม่สามารถด าเนินการตรวจสอบสถานท่ีประกอบ
กิจการน ้าบาดาล หรืออ่ืนใด ควรมีวิธีการใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีสามารถตดัสินใจใน 
การด าเนินงานภาคสนามไดท้นัที เช่น โรงงานปิดร้างและไม่สามารถติดต่อผูป้ระกอบ
กิจการน ้าบาดาลได ้ในการตรวจสอบสถานท่ีควรเพิ่มแนวทางใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ี 
หรือเจา้หนา้ท่ีในการปฏิบติังานใหด้ าเนินการถูกตอ้งตามพระราชบญัญติัน ้าบาดาล พ.ศ. 
2520 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม เพื่อไม่เป็นการละเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ีในการตรวจสอบ หรือ
แบบบนัทึกการตรวจสอบเฉพาะกรณี ดงักล่าว 
 2.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผูป้ระกอบการ หรือการพบปะผูป้ระกอบกิจการ  
น ้ าบาดาลในเขตพื้นท่ีจงัหวดัมุกดาหาร เพื่อสร้างความเขา้ใจในการใชป้ระโยชน์ และ
การอนุรักษท์รัพยากรน ้าบาดาลอยา่งย ัง่ยนื 
 2.4 สร้างเครือข่ายของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการฯ การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
ประสบการณ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด าเนินการตามโครงการฯใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์
ท่ีตั้งไว ้ 
 2.5 การจดัท าฐานขอ้มูลบ่อน ้าบาดาลใหเ้ป็นระบบโดยใชม้าตรฐานเดียวกนั     
เพื่อรองรับกบัฐานขอ้มูลท่ีพฒันาข้ึนส าหรับใชท้ัว่ประเทศ และจดัท าคู่มือในการใช้
ฐานขอ้มูล เพื่อใหผู้ใ้ชร้ะบบเขา้ใจและปฏิบติัไดง่้ายและไปในทิศทางเดียวกนั 
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แบบ นบ.1 

ค าขอรับใบอนุญาตเจาะน า้บาดาล 
                                                                                                              เขียนท่ี…………………………………….. 
                                                                                  วนัท่ี…………..เดือน……………………….พ.ศ…………… 
บุคคลธรรมดา 
 ขา้พเจา้………………………………...………….อาย…ุ……………..ปี สัญชาติ…..……….…………. 
อยูเ่ลขท่ี…………..….…ตรอก/ซอย…………………..…….…..ถนน……….………….หมู่ท่ี………...…..…….. 
ต าบล/แขวง……..………………….…อ าเภอ/เขต…………….…………จงัหวดั……………..…………..….…... 
รหัสไปรษณีย.์............... โทรศพัท…์………….…… โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี.......................... โทรสาร..........................  
ขอรับใบอนุญาตเจาะน ้าบาดาลในนามของ........................................................................................................ 
                                                                                       (ช่ือบุคคลธรรมดาผูข้อรับใบอนุญาต) 
นิตบุิคคล 
 ขา้พเจา้………………………………...………….อาย…ุ……………..ปี สัญชาติ…..……….…………. 
อยูเ่ลขท่ี…………..….…ตรอก/ซอย…………………..…….…..ถนน……….………….หมู่ท่ี………...…..…….. 
ต าบล/แขวง……..………………….…อ าเภอ/เขต…………….…………จงัหวดั……………..…………..….…... 
รหัสไปรษณีย.์............... โทรศพัท…์………….…… โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี.......................... โทรสาร..........................  
ขอรับใบอนุญาตเจาะน ้าบาดาลในนามของ........................................................................................................  
                                                                                       (ช่ือนิติบุคคลผูข้อรับใบอนุญาต) 
มีสถานท่ีตั้งนิติบุคคลอยูเ่ลขท่ี…………………ตรอก/ซอย………………..……........ถนน.................................... 
หมู่ท่ี………….ต าบล/แขวง……..........................อ าเภอ/เขต……………….....จงัหวดั…………………………… 
รหัสไปรษณีย.์............... โทรศพัท…์….................... โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี……………... โทรสาร........................ 
สถานทีข่อเจาะน า้บาดาล 
 ตั้งอยูโ่ฉนดท่ีดินเลขท่ี/หนงัสือรับรองการท าประโยชน์เลขท่ี/บา้นเลขท่ี….............................................. 
ตรอก/ซอย................................................... ถนน....................... ........................... (หลกักิโลเมตรท่ี.......................) 
หมู่ท่ี…….. ต าบล/แขวง………………………... อ าเเภอ/เขต…………………..... จงัหวดั………………...……... 
รหัสไปรษณีย.์................. โทรศพัท…์……………….... โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี………….… โทรสาร.......................... 
อยูใ่นเขตเทศบาล.......................................................... อยูใ่นเขต อบต. .................................... ...................... 
อยูใ่นนิคมอุตสาหกรรม....................................................................................... .................. .............................. 
 โดยมีรายละเอียดประกอบการขออนุญาต ดงัน้ี(ให้ท  าเคร่ืองหมาย  ใน  หรือ ) 
 1. วตัถุประสงคก์ารใชน้ ้ า 
 1.1 ขออนุญาตเจาะน ้าบาดาล เพ่ือให้ไดน้ ้ าบาดาลส าหรับ 
  อุปโภคหรือบริโภค   อุปโภค   ธุรกิจ 
  เกษตรกรรม (  เพ่ือการเพาะปลูก  เพ่ือการเล้ียงสัตว)์ 

เลขรับท่ี................................ 
รับวนัท่ี................................. 
ผูรั้บค าขอ........................... 
(ส าหรับเจา้หนา้ท่ีเป็นผูก้รอก) 
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   อ่ืน ๆ……………………………………………………. 
 1.2 เหตุท่ีตอ้งการเจาะน ้าบาดาลเพราะ 
   ไม่มีแหล่งน ้ าอ่ืนใด 
   มีแหล่งน ้ าอยูแ่ลว้ คือ 
    น ้าบาดาล แต่   มีน ้ าไม่เพียงพอ   บ่อเก่าช ารุดใชก้ารไม่ได ้
    น ้าประปา แต่ตอ้งการใชน้ ้ าเพ่ิมข้ึนอีกวนัละ..................... ลบ.ม. เน่ืองจาก 
    ประปานครหลวง   ประปาส่วนภูมิภาค   ประปาเทศบาล 
     ประปา อบต.   อ่ืน ๆ......................................... มีน ้ าไม่เพียงพอ 
              และไดติ้ดตั้งมาตรวดัน ้ าขนาด............. มม. ไวจ้  านวน.................เคร่ือง 
         ใชน้ ้ าประปาเดือนละ................... ลบ.ม. (เฉล่ียวนัละ............... ลบ.ม.) 
         เสียค่าน ้ าประปาเดือนละ............................................................. บาท 
   เหตุผลอ่ืน ๆ คือ................................................................................................  
 1.3 บ่อน ้ าบาดาลท่ีจะเจาะน้ีจะใชน้ ้ าในสถานท่ีท่ีเป็น 
   บา้นพกัอาศยั จ  านวน................................. หลงั / .................................... คน  
   หมู่บา้นจดัสรร/ท่ีดินจดัสรร/บา้นแถว/อาคารพาณิชย ์จ  านวน............หลงั/หน่วย 
        มีช่ือเรียกทัว่ ๆ ไปว่า..........................................................................................  
   แฟลต/อพาร์ทเมนต/์อาคารชุด/หอพกั จ านวน .............. หน่วย ……..... ห้อง 
        มีช่ือเรียกทัว่ ๆ ไปว่า..........................................................................................  
   ศนูยก์ารคา้/โรงแรม/สถานอาบ อบ นวด จ านวน............................ แห่ง/ห้อง 
        มีช่ือเรียกทัว่ ๆ ไปว่า...........................................................................................  
   สวนสนุก/สวนสาธารณะ/สถานท่ีท่องเท่ียว/โรงภาพยนตร์ 
         มีช่ือเรียกทัว่ ๆ ไปว่า....................................................................................... .... 
   สนามกอลฟ์............... ไร่ ........... หลุม มีช่ือเรียกทัว่ ๆ ไปว่า.............................. 
   โรงงานอุตสาหกรรม ผลิตหรือจ าหน่าย......................... ยีห่อ้ ..........................  
         พ้ืนท่ีโรงงาน.......................... ไร่ ....................... งาน ....................... ตารางวา 
         ก  าลงัการผลิตวนัละ................................................. มีคนงาน......................คน  
         ซ่ึงใชน้ ้ าบาดาลในกระบวนการผลิตทั้งส้ินประมาณร้อยละ........ของปริมาณน ้า 
         ท่ีใชท้ั้งหมด โดยมีรายละเอียดในการใชน้ ้ าบาดาล ดงัน้ี 
        ใชเ้ป็นวตัถุดิบในการผลิต............................................................ ลบ.ม./วนั  
        ใชใ้นกระบวนการผลิต ................................. ลบ.ม./วนั โดยแบ่งออกเป็น 
        เคร่ืองจกัร..................................................... ลบ.ม./วนั  
        ลา้งวตัถุดิบ.................................................... ลบ.ม./วนั 
        Boiler……………………………………..……..…….. ลบ.ม./วนั 
        Cooling Tower…………………………….………. ลบ.ม./วนั 
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        Air chiller…………………………………….…….... ลบ.ม./วนั 
        ใชเ้พ่ือการอุปโภคบริโภค....................................ลบ.ม./วนั ไดแ้ก่ 
        คนงาน...........................................................ลบ.ม./วนั  
        บา้นพกัคนงาน/หอพกัคนงาน........................ลบ.ม./วนั 
        ท าความสะอาดโรงงาน..................................ลบ.ม./วนั 
        อ่ืน ๆ....................................................................ลบ.ม./วนั 
       รวมใชน้ ้ าบาดาล.......................................................ลบ.ม./วนั 
   สวน/ไร่/นา/ฟาร์ม โดยปลูกหรือเล้ียง............................................................... 
        พ้ืนท่ี............... ไร่ ................ งาน ............... ตารางวา /จ  านวน................. ตวั 
   อ่ืน ๆ คือ....................................... จ  านวนผูใ้ชน้ ้ าประมาณ..........................คน 
  1.4 สถานท่ีท่ีจะท าการเจาะน ้าบาดาลมีเน้ือท่ี............. ไร่ ............ งาน ........... ตารางวา 
   เป็นของขา้พเจา้ 
   เป็นของ.....................................................ซ่ึงยนิยอมให้ขา้พเจา้เจาะน ้าบาดาล 
 2. ในการเจาะน ้าบาดาลน้ี ผูรั้บใบอนุญาตเจาะน ้าบาดาล 
   ด าเนินการเจาะน ้าบาดาลดว้ยตนเอง 
   ให้ส่วนราชการ คือ................................................................ เป็นผูเ้จาะน ้าบาดาลให้ 
   ว่าจา้งบริษทั/ห้าง/ร้าน/บุคคลธรรมดา ช่ือ................................................................  
        อยูท่ี่...................................................................................................................... ..... 
        โทรศพัท.์................................โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี................................. เป็นผูเ้จาะให้  
        โดยมีช่างเจาะน ้าบาดาล ช่ือ...................................................................................... 
        ไดรั้บหนงัสือรับรองการจดทะเบียนช่างเจาะน ้าบาดาลเลขท่ี.................................... 
        ไดรั้บหนงัสือรับรองช่างเจาะน ้าบาดาลเลขท่ี............................................................ 
        เป็นผูค้วบคุมการเจาะน ้าบาดาล 
   ว่าจา้งเจาะน ้าบาดาลโดยตกลงราคากนัดว้ยวาจา 
   ท าสัญญาว่าจา้งเจาะน ้าบาดาลเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
        โดยผูรั้บจา้งเสนอราคาค่าแรง................................บาท ค่าวสัดุ...........................บาท  
        ค่าเคร่ืองสูบน ้า......................................บาท รวม............................................บาท 
        (ไม่รวมค่าเคร่ืองปรับปรุงคุณภาพน ้าและถงัเก็บน ้ า) 
 3. ลกัษณะของบ่อน ้าบาดาล 
 3.1 ขนาดและความลึกของบ่อน ้าบาดาล ปริมาณน ้าท่ีจะสูบข้ึนมาใช ้และเคร่ืองเจาะท่ี 
       จะใชเ้จาะน ้าบาดาล มีดงัน้ี 
       ขนาดบ่อ ................ มิลลิเมตร ความลึก..........................เมตร  
       ปริมาณน ้าท่ีจะสูบข้ึนมาใชป้ระมาณวนัละ........... ลบ.ม. ชัว่โมงละ.......... ลบ.ม. 
       ชนิดของเคร่ืองเจาะท่ีจะใชเ้จาะน ้าบาดาล 
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   แบบหัวตอก (Drived point)  แบบใชน้ ้ าพ่น (Jet Drilling Rig) 
   แบบหมุนตรง (Direct Rotary Rig)  แบบกระแทก (Percussion Rig) 
   แบบหมุนดูดกลบั (Reverse Rotary Rig) 
    แบบใชน้ ้ าและลม (Direct Rotary and Down the Hole Hammer) 
   อ่ืน ๆ....................................................................................  
 3.2 ในการเจาะน ้าบาดาลน้ี จะใชท่้อกรุบ่อท่ีท าดว้ยวสัดุท่ีเป็น 
       เหล็กเหนียวผวิเคลือบด า 
       เหล็กชุบสังกะสีชนิด Medium/Heavy 
       PVC แข็ง ชั้นคุณภาพ......................................... 
       Stainless Steel 
       วสัดุชนิดอ่ืน คือ.................................................. 
 เหตุผลความจ าเป็นท่ีเลือกใชท่้อกรุบ่อชนิดดงักล่าว........................................................................... ....... 
 4. ในสถานท่ีท่ีจะท าการเจาะน ้าบาดาลมีบ่อน ้าบาดาลอยูแ่ลว้ จ  านวน............................ บ่อ             
(กรุณากรอกรายละเอียดตามเอกสารแนบทา้ยแบบ นบ.1) 
 บริเวณสถานท่ีใกลเ้คียง ภายในรัศมี 500 ม. จากสถานท่ีท่ีจะท าการเจาะน ้าบาดาล 
       มีผูใ้ชน้ ้ าบาดาลอยูแ่ลว้ คือ............................................................................................ 
   มีบ่อน ้ าบาดาล จ านวน..................................... บ่อ ลึก...................................... เมตร 
   คุณภาพน ้าบาดาล   ดี   ไม่ดีเพราะ...................................................................  
       ไม่มีผูใ้ชน้ ้ าบาดาล 
 5.   ขา้พเจา้ไม่เคยถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตหรือถูกด าเนินคดีตามกฎหมายว่าดว้ยน ้ าบาดาล 
       ขา้พเจา้เคยถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตหรือถูกด าเนินคดีตามกฎหมายว่าดว้ยน ้ าบาดาล 
                           เพราะ…………………………………………………………………………………… 
 6. พร้อมกบัค าขอน้ีขา้พเจา้ไดส่้งหลกัฐานต่าง ๆ มาดว้ย คือ 
  บุคคลธรรมดา 
  ส าเนาหนงัสือแสดงสิทธิในท่ีดินหรือหนงัสือยินยอมให้ผูข้อรับใบอนุญาตมีสิทธิ 
       ท่ีจะเจาะน ้าบาดาลในท่ีดินท่ีจะเจาะนั้นได(้โฉนดท่ีดิน หนงัสือแสดงสิทธิในท่ีดิน 
       ตามกฎหมายปฏิรูปท่ีดิน หนงัสือแสดงสิทธิในท่ีดินตามกฎหมายนิคมสร้างตนเอง 
       สค.1 ของกระทรวงมหาดไทย เป็นตน้) 
  ส าเนาใบอนุญาตประกอบกิจการ 
  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูข้อรับใบอนุญาต 
  หนงัสือมอบอ านาจและส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูรั้บมอบอ านาจ (กรณีผู ้
       ขอรับใบอนุญาตไม่มาดว้ยตนเอง) 
  แผนท่ีสังเขปแสดงเส้นทางและแผนผงัภายในพ้ืนท่ีแสดงจุดเจาะน ้าบาดาล 
  ส าเนาหนงัสือรับรองช่างเจาะน ้าบาดาล/ทะเบียนช่างเจาะน ้าบาดาล 
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  เอกสารอ่ืน ๆ เช่น ส าเนาใบเสร็จรับเงินค่าใชน้ ้ าประปา 
  นิติบุคคล 
  ส าเนาหนงัสือแสดงสิทธิในท่ีดินหรือหนงัสือยนิยอมให้ผูข้อรับใบอนุญาตมีสิทธิ 
       ท่ีจะเจาะน ้าบาดาลในท่ีดินท่ีจะเจาะนั้นได(้โฉนดท่ีดิน หนงัสือแสดงสิทธิในท่ีดิน 
       ตามกฎหมายปฏิรูปท่ีดิน หนงัสือแสดงสิทธิในท่ีดินตามกฎหมายนิคมสร้างตนเอง 
       สค.1 ของกระทรวงมหาดไทย เป็นตน้) 
  ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย  ์
  ส าเนาใบอนุญาตประกอบกิจการ 
  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของกรรมการผูมี้อ  านาจลงลายมือช่ือแทนนิติบุคคล 
  หนงัสือมอบอ านาจและส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูรั้บมอบอ านาจ (กรณีผู ้
       ขอรับใบอนุญาตของนิติบุคคลไม่มาดว้ยตนเอง) 
  แผนท่ีสังเขปแสดงเส้นทางและแผนผงัภายในพ้ืนท่ีแสดงจุดเจาะน ้าบาดาล 
  ส าเนาหนงัสือรับรองช่างเจาะน ้าบาดาล/ทะเบียนช่างเจาะน ้าบาดาล 
  เอกสารอ่ืน ๆ เช่น ส าเนาใบเสร็จรับเงินค่าใชน้ ้ าประปา 
ขา้พเจา้ขอรับรองว่า ขอ้ความดงักล่าวขา้งตน้น้ีถูกตอ้งและเป็นความจริงทุกประการ 
 
                                                                    (ลายมือช่ือ)...................................................................... ผูย้ืน่ค าขอ  
                                                                                      (................................................................... .) 
                                                                               วนัท่ี............. เดือน........................ พ.ศ. .................  
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แผนท่ีสังเขปแสดงเส้นทางเขา้ถึงสถานท่ีเจาะน ้าบาดาล 
(โดยแสดงระยะทาง หลกักิโลเมตร และสถานท่ีใกลเ้คียงท่ีเห็นไดง่้าย หรือท่ีรู้จกัโดยทัว่ไป) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนผงัแสดงจุดเจาะน ้าบาดาลภายในสถานประกอบกิจการ 
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เฉพาะเจ้าหน้าที ่
 

บันทกึส าหรับเจ้าหน้าทีผู่้รับค าขอ 
ไดต้รวจสอบเอกสารแลว้ เอกสารครบถว้น ถกูตอ้ง และรับค่าธรรมเนียมค าขอแลว้ 

 
 

   (ลายมือช่ือ)...................................................... เจา้หนา้ท่ีผูรั้บค าขอ  
                     (....................................................) 
                                               ต าแหน่ง ....................................................... 
 
 

บันทกึส าหรับพนักงานน า้บาดาลประจ าท้องที ่
 

ไดล้งทะเบียนเป็นค าขอท่ี...................... ลงวนัท่ี......... เดือน.................... พ.ศ. .................  
 
 

                                                                                (ลายมือช่ือ)...................................................... 
                                                                                                 (...................................................) 
                                                                                                พนกังานน ้าบาดาลประจ าทอ้งท่ี 
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เอกสารแนบท้ายแบบ นบ.1 

 

ล าดับที ่

 

เลขทีใ่บอนุญาต 

ใช้น า้บาดาล 

 

หมายเลขบ่อ 

 

ขนาด 

(มม.) 

 

ความลกึ 

(ม.) 

 

อายุบ่อ 

(ปี) 

 

ปริมาณน า้ที่

อนุญาตให้ใช้ 

(ลบ.ม./วนั) 

คุณภาพ 

น า้บาดาล 

สถานะ 

การใช้น า้บาดาล 

สภาพบ่อน า้บาดาล 

ดี ไม่ดี ยงั 

ใช้น า้ 

ไม่ได้

ใช้น า้ 

ปริมาณน า้ทีใ่ช้ 

(ลบ.ม./วนั) 

ปิดบ่อ

ไว้ 

อุดกลบ

แล้ว 
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แบบ นบ.2 

ค าขอรับใบอนุญาตใช้น า้บาดาล 
                                                                                                              เขียนท่ี…………………………………….. 
                                                                                  วนัท่ี…………..เดือน……………………….พ.ศ…………… 
บุคคลธรรมดา 
 ขา้พเจา้………………………………...………….อาย…ุ……………..ปี สัญชาติ…..……….…………. 
อยูเ่ลขท่ี…………..….…ตรอก/ซอย…………………..…….…..ถนน……….………….หมู่ท่ี………...…..…….. 
ต าบล/แขวง……..………………….…อ าเภอ/เขต…………….…………จงัหวดั……………..…………..….…... 
รหัสไปรษณีย.์............... โทรศพัท…์………….…… โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี.......................... โทรสาร..........................  
ขอรับใบอนุญาตเจาะน ้าบาดาลในนามของ........................................................................................................ 
                                                                                       (ช่ือบุคคลธรรมดาผูข้อรับใบอนุญาต) 
นิตบุิคคล 
 ขา้พเจา้………………………………...………….อาย…ุ……………..ปี สัญชาติ…..……….…………. 
อยูเ่ลขท่ี…………..….…ตรอก/ซอย…………………..…….…..ถนน……….………….หมู่ท่ี………...…..…….. 
ต าบล/แขวง……..………………….…อ าเภอ/เขต…………….…………จงัหวดั……………..…………..….…... 
รหัสไปรษณีย.์............... โทรศพัท…์………….…… โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี.......................... โทรสาร..........................  
ขอรับใบอนุญาตเจาะน ้าบาดาลในนามของ........................................................................................................  
                                                                                       (ช่ือนิติบุคคลผูข้อรับใบอนุญาต) 
 
มีสถานท่ีตั้งนิติบุคคลอยูเ่ลขท่ี…………………ตรอก/ซอย………………..……........ถนน.................................... 
หมู่ท่ี………….ต าบล/แขวง……..........................อ าเภอ/เขต……………….....จงัหวดั…………………………… 
รหัสไปรษณีย.์............... โทรศพัท…์….................... โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี……………... โทรสาร........................ 
 
สถานทีต่ั้งบ่อน า้บาดาล 
 ตั้งอยูโ่ฉนดท่ีดินเลขท่ี/หนงัสือรับรองการท าประโยชน์เลขท่ี/บา้นเลขท่ี….............................................. 
ตรอก/ซอย................................................... ถนน.................... .............................. (หลกักิโลเมตรท่ี.......................) 
หมู่ท่ี…….. ต าบล/แขวง………………………... อ าเเภอ/เขต…………………..... จงัหวดั………………...……... 
รหัสไปรษณีย.์................. โทรศพัท…์……………….... โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี………….… โทรสาร.......................... 
อยูใ่นเขตเทศบาล.......................................................... อยูใ่นเขต อบต. .................................... ...................... 
อยูใ่นนิคมอุตสาหกรรม....................................................... .................................................. ..............................  
 
 
 

เลขรับท่ี................................ 
รับวนัท่ี................................. 
ผูรั้บค าขอ........................... 
(ส าหรับเจา้หนา้ท่ีเป็นผูก้รอก) 
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 โดยมีรายละเอียดประกอบการขออนุญาต ดงัน้ี( ให้ท  าเคร่ืองหมาย  ใน   หรือ   ) 
 1. บ่อน ้ าบาดาลท่ีขออนุญาตใชน้ ้ าบาดาลน้ี 
 1.1 เป็นบ่อน ้าบาดาลขนาด............................มิลลิเมตร ความลึก.........................เมตร 
       อายบุ่อ.......................ปี……………….………เดือน 
 1.2 ติดตั้งเคร่ืองสูบน ้าชนิด 
   ซบัเมอร์สซิเบ้ิล (Submersible) 
   เทอร์ไบน์ (Turbine) 
    เคร่ืองอดัลม 
   เคร่ืองหอยโข่ง 
   อ่ืน  ๆ ......................................................................……………………..……..………… 
  แรงขบัเคล่ือนเคร่ืองสูบน ้าใช ้มอเตอร์ไฟฟ้า  เคร่ืองยนต ์ กงัหันลม 
        โซล่าเซลล ์      อ่ืน ๆ......................................... 
 1.3 ติดตั้งเคร่ืองวดัปริมาณน ้าประจ าบ่อน ้าบาดาลท่ีขออนุญาตใชน้ ้ าบาดาล 
   ติดตั้งแลว้ ขนาด......................................มิลลิเมตร ยีห่้อ...................................... 
   ยงัไม่ไดติ้ดตั้งเคร่ืองวดัปริมาณน ้า 
 2. ปริมาณน ้าท่ีทดลองสูบไดจ้ากบ่อน ้าบาดาล………..….….…………...ลูกบาศกเ์มตรต่อชัว่โมง 
ประสงคจ์ะขออนุญาตใชป้ระมาณวนัละ...............ลูกบาศกเ์มตร โดยจะท าการสูบประมาณวนัละ………ชัว่โมง 
 3. วิธีการจ่ายน ้ า 
   สูบน ้าเขา้สู่ท่อเมนโดยตรง 
   สูบน ้าเขา้สู่ถงัพกัน ้ าเหนือดิน ซ่ึงมีความจุ.............................................…ลูกบาศกเ์มตร 
         อยูสู่งจากพ้ืนดิน……………..………..…เมตร 
   สูบเขา้ถงัพกัน ้ าใตดิ้น ซ่ึงมีความจุ...........................................ลูกบาศกเ์มตร 
 4. บ่อน ้ าบาดาลท่ีขออนุญาตใชน้ ้ าบาดาลน้ี 
   เป็นบ่อน ้าบาดาลท่ีไดรั้บใบอนุญาตเจาะน ้าบาดาล เลขท่ี............................................. 
        โดย.................................................................................................เป็นผูรั้บใบอนุญาต  
   เป็นบ่อน ้าบาดาลท่ีเคยไดรั้บใบอนุญาตใชน้ ้ าบาดาล เลขท่ี........................................... 
        โดย.................................................................................................เป็นผูรั้บใบอนุญาต  
   เป็นบ่อน ้าบาดาลท่ีไม่เคยไดรั้บใบอนุญาตเจาะน ้าบาดาลและใบอนุญาตใชน้ ้ าบาดาล 
        โดย.............................................................................................................เป็นเจา้ของ  
 5. บ่อน ้ าบาดาลท่ีขออนุญาตใชน้ ้ าบาดาลน้ีไดว้่าจา้งผูรั้บจา้งเจาะน ้าบาดาล 
     บริษทั/ห้าง/ร้าน/บุคคลธรรมดา ช่ือ.................................................................................  
      ท่ีอยู.่..................................................................................................................... ............ 
     โทรศพัท.์......................................โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี......................................เป็นผูเ้จาะให้  
     โดยมีช่างเจาะน ้าบาดาล ช่ือ.............................................................................................. 

ก าลงัเคร่ืองสูบน ้า.........แรงมา้ (HP)/วตัต ์(Watt) 
ขนาดเส้นผา่ศนูยก์ลางท่อดูด................มิลลิเมตร 
ติดตั้งท่อดูดน ้ าลึก..................................เมตร 
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  ไดรั้บหนงัสือรับรองการจดทะเบียนช่างเจาะน ้าบาดาลเลขท่ี............................................. 
  ไดรั้บหนงัสือรับรองช่างเจาะน ้าบาดาลเลขท่ี..................................................................... 
  เป็นผูค้วบคุมเจาะน ้าบาดาล โดยผูรั้บจา้งคิดค่าจา้ง รวมเป็นเงินทั้งส้ิน......................บาท 
  ประกอบดว้ย ค่าแรง................................บาท ค่าวสัดุ...............................................บาท  
  ค่าเคร่ืองสูบน ้า.........................................บาท รวม....................................................บาท 
 (ไม่รวมค่าเคร่ืองปรับปรุงคุณภาพน ้าและถงัเก็บน ้ า) 
 6. ขอรับใบอนุญาตใชน้ ้ าบาดาล เพ่ือ 
       อุปโภคหรือบริโภค   อุปโภค   ธุรกิจ 
       เกษตรกรรม ( เพ่ือการเพาะปลูก  เพ่ือการเล้ียงสัตว)์ 
       อ่ืน ๆ ............................................................................................................................  
 7. มีบ่อน ้ าบาดาลอยูแ่ลว้จ  านวน...........................................บ่อ (ไม่นบับ่อท่ีก าลงัขอใชอ้ยูน้ี่) 
(กรุณากรอกรายละเอียดตามเอกสารแนบทา้ยแบบ นบ.2) 
  8.   มีประปาใชอ้ยูแ่ลว้ โดยติดมาตรวดัน ้ า ขนาด.................................................มิลลิเมตร 
            จ  านวน..............เคร่ือง ใชน้ ้ าประปาเฉล่ียเดือนละ.................................ลูกบาศกเ์มตร 
            เสียค่าน ้ าประปาเฉล่ียเดือนละ...............................บาท 
        ยงัไม่มีน ้ าประปาใชแ้ละท่อประปาท่ีใกลท่ี้สุดอยู่ห่างจากบริเวณน้ีประมาณ..........เมตร 
             และหากมีบริการประปาถึงสถานท่ีท่ีขอใชน้ ้ าบาดาลน้ี 
             คาดว่าจะ  เลิกใชน้ ้ าบาดาล  ไม่เลิกใชน้ ้ าบาดาล 
             เพราะ........................................................................................................................ ... 
 9. ในการใชน้ ้ าบาดาลน้ี ผูข้อรับใบอนุญาต 
       ไม่จ่ายน ้ าให้ผูอ่ื้น 
         จ่ายน ้ าให้ผูอ่ื้น โดย 
                                     คิดค่าใชน้ ้ าในราคาลูกบาศกเ์มตรละ..................บาท หรือเหมาจ่ายเป็นรายเดือน 
                                           เดือนละ...................................บาท 
                                     รับส่ิงตอบแทนอ่ืน ๆ ท่ีมิใช่เงินตรา คือ...................................................................  
                                     ไม่ไดรั้บส่ิงตอบแทนใด ๆ 
 10. ขา้พเจา้ไม่เคยถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตหรือถูกด าเนินคดีตามกฎหมายว่าดว้ยน ้ าบาดาล 
        ขา้พเจา้เคยถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตหรือถูกด าเนินคดีตามกฎหมายว่าดว้ยน ้ าบาดาล 
                          เพราะ ……………………………………………………………………………..…………. 
 11. พร้อมกบัค าขอน้ีขา้พเจา้ไดส่้งหลกัฐานต่าง ๆ มาดว้ย คือ 
 บุคคลธรรมดา 
         1. หนงัสือยนิยอมของผูรั้บใบอนุญาตเจาะน ้าบาดาล ผูรั้บใบอนุญาตใชน้ ้ าบาดาล 
                                 หรือเจา้ของบ่อน ้าบาดาลตาม (4) 
          2. ส าเนาใบอนุญาตประกอบกิจการ 
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          3. ส านาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูรั้บใบอนุญาต 
          4. หนงัสือมอบอ านาจและส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูรั้บมอบอ านาจ 
                                (กรณีผูข้อรับใบอนุญาตไม่มาดว้ยตนเอง) 
         5. รายงานผลการเจาะน ้าบาดาล (แบบ นบ./18) (กรณีไดรั้บใบอนุญาตเจาะน ้าบาดาล) 
          6.รายงานการปฏิบติังานประจ าวนั (แบบ นบ./3) (กรณีไดรั้บใบอนุญาตเจาะน ้าบาดาล) 
         7. รายงานการทดสอบปริมาณน ้า (แบบ นบ./4) 
         8. รายงานประวติับ่อน ้าบาดาล (แบบ นบ./5) (กรณีไดรั้บใบอนุญาตเจาะน ้าบาดาล) 
          9. ผลการวิเคราะห์ตวัอยา่งน ้ า   ค  าขอวิเคราะห์ตวัอยา่งน ้ า 
         10. เอกสารอ่ืน ....................................................................................................  
 นิติบุคคล 
         1. หนงัสือยนิยอมของผูรั้บใบอนุญาตเจาะน ้าบาดาล ผูรั้บใบอนุญาตใชน้ ้ าบาดาล 
                                 หรือเจา้ของบ่อน ้าบาดาลตาม (4) 
          2. ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย ์
          3. ส าเนาใบอนุญาตประกอบกิจการ 
          4. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของกรรมการผูมี้อ  านาจลงลายมือช่ือแทนนิติบุคคล 
         5. หนงัสือมอบอ านาจและส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูรั้บมอบอ านาจ 
                                (กรณีผูข้อรับใบอนุญาตไม่มาดว้ยตนเอง) 
          6. รายงานผลการเจาะน ้าบาดาล (แบบ นบ./18) (กรณีไดรั้บใบอนุญาตเจาะน ้าบาดาล) 
          7. รายงานการปฏิบติังานประจ าวนั (แบบ นบ./3) (กรณีไดรั้บใบอนุญาตเจาะน ้าบาดาล) 
         8. รายงานการทดสอบปริมาณน ้า (แบบ นบ./4) 
         9. รายงานประวติับ่อน ้าบาดาล (แบบ นบ./5) (กรณีไดรั้บใบอนุญาตเจาะน ้าบาดาล) 
          10. ผลการวเิคราะห์ตวัอยา่งน ้ า    ค  าขอวิเคราะห์ตวัอยา่งน ้ า 
          11. เอกสารอ่ืน ........................................... ......................................................... 
 
หมายเหตุ 1. กรณีบุคคลธรรมดาหลกัฐานท่ีตอ้งน าส่ง ตามขอ้ 1- 4 ส่วนหลกัฐานตามขอ้ 5 - 10 เป็นหลกัฐาน  
      เพ่ิมเติม ท่ีตอ้งน าส่งหากผูป้ระกอบการมีหลกัฐานดงักล่าว 
                  2. กรณีนิติบุคคลหลกัฐานท่ีตอ้งน าส่ง ตามขอ้ 1 - 5 ส่วนหลกัฐานตามขอ้ 6 - 11 เป็นหลกัฐานเพ่ิมเติม
      ท่ีตอ้งน าส่งหากผูป้ระกอบการมีหลกัฐานดงักล่าว 
    3. กรณีใบอนุญาตใชน้ ้ าบาดาลส้ินอายแุลว้มาขอใชน้ ้ าบาดาลใหม่ให้ยกเวน้หลกัฐาน ตามขอ้................ 
  ขา้พเจา้ขอรับรองว่า ขอ้ความดงักล่าวขา้งตน้น้ีถูกตอ้งและเป็นความจริงทุกประการ 
 
                                                                                     (ลายมือช่ือ) ................................................... ผูย้ืน่ค าขอ  
                                                                                                        (.................................................) 
                                                                                         วนัท่ี..............เดือน..........................พ.ศ................ 
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แผนท่ีสังเขปแสดงเส้นทางเขา้ถึงท่ีตั้งบ่อน ้ าบาดาล 
(โดยแสดงระยะทาง หลกักิโลเมตร และสถานท่ีใกลเ้คียงท่ีเห็นไดง่้าย หรือท่ีรู้จกัโดยทัว่ไป) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนผงัแสดงท่ีตั้งบ่อน ้ าบาดาลภายในสถานประกอบกิจการ 
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เฉพาะเจ้าหน้าที ่
 

บันทกึส าหรับเจ้าหน้าทีผู่้รับค าขอ 
 

ไดต้รวจสอบเอกสารแลว้ เอกสารครบถว้น ถกูตอ้ง และรับค่าธรรมเนียมค าขอแลว้ 
 
 

   (ลายมือช่ือ)...................................................... เจา้หนา้ท่ีผูรั้บค าขอ  
                     (....................................................) 
                                               ต าแหน่ง ....................................................... 
 
 

บันทกึส าหรับพนักงานน า้บาดาลประจ าท้องที ่
 

ไดล้งทะเบียนเป็นค าขอท่ี...................... ลงวนัท่ี......... เดือน.................... พ.ศ. .................  
 
 

                                                                                (ลายมือช่ือ)...................................................... 
                                                                                                 (...................................................) 
                                                                                                พนกังานน ้าบาดาลประจ าทอ้งท่ี 
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เอกสารแนบท้ายแบบ นบ.2 

 
ล าดับที ่

 
เลขทีใ่บอนุญาต 
ใช้น า้บาดาล 

 
หมายเลขบ่อ 

 
ขนาด 
(มม.) 

 
ความลกึ 
(ม.) 

 
อายุบ่อ 
(ปี) 

 
ปริมาณน า้ที่
อนุญาตให้ใช้ 
(ลบ.ม./วนั) 

คุณภาพ 
น า้บาดาล 

สถานะ 
การใช้น า้บาดาล 

สภาพบ่อน า้บาดาล 

ดี ไม่ดี ยงั 
ใช้น า้ 

ไม่ได้
ใช้น า้ 

ปริมาณน า้ทีใ่ช้ 
(ลบ.ม./วนั) 

ปิดบ่อ
ไว้ 

อุดกลบ
แล้ว 
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แบบ นบ.4           ใบอนุญาตเลขที่             . 

ใบอนุญาตเจาะน ้าบาดาล 

ใบอนุญาตฉบบัน้ีให้ไวแ้ก่                                                                                                       .                                                                                                                                                                                                            
เพ่ือแสดงว่าเป็นผูรั้บอนุญาตให้เจาะน ้าบาดาล ณ  ท่ี                                                                                             .  
ตรอก/ ซอย                                   ถนน                                            หมู่ท่ี                                                              ใ     
ต าบล/แขวง                                                 อ าเภอ/เขต                                             จงัหวดั                                   ร  
เขตเทศบาล/อบต.                                                                                                   .โดยมีเง่ือนไข  ดงัต่อไปน้ี 
           ขอ้ 1  ผูรั้บใบอนุญาตตอ้งเจาะน ้าบาดาลเพ่ือ                          ตามต าแหน่งท่ีก าหนดไวต้ามแผนท่ี
แนบทา้ยใบอนุญาตน้ี  จ  านวน            บ่อ  หมายเลข                                                 . 
           ขอ้ 2  ผูรั้บใบอนุญาตจะตอ้งเจาะน ้าบาดาลโดยใชเ้คร่ืองเจาะแบบ                             . 
ถา้ผูรั้บใบอนุญาตน้ีจะเปล่ียนแปลงแบบของเคร่ืองเจาะ ตอ้งไดรั้บอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีหรือผูซ่ึ้ง 
อธิบดีมอบหมายก่อน  จึงจะเปล่ียนแปลงได ้ 
  ขอ้ 3  ความลึกของบ่อน ้าบาดาลจะตอ้งไม่นอ้ยกว่า          เมตร และไม่เกิน           เมตร 
  ขอ้ 4  ขนาดบ่อน ้าบาดาล ตอ้งไม่เกิน                     .มิลลิเมตร 
  ขอ้ 5  ก่อนท่ีจะเร่ิมเจาะน ้าบาดาลตามใบอนุญาต ผูรั้บใบอนุญาตจะตอ้งน าพนกังานเจา้หน้าท่ีไป
ตรวจสอบการเตรียมการเพ่ือเจาะน ้าบาดาลตามท่ีไดรั้บใบอนุญาตเสียก่อน จึงจะเจาะน ้าบาดาลได ้
  ขอ้ 6  ผูรั้บใบอนุญาตเจาะน ้ าบาดาลจะต้องรายงานผลการเจาะน ้ าบาดาลต่อพนักงานน ้ าบาดาล
ประจ าทอ้งท่ีตามแบบพิมพท่ี์กรมทรัพยากรน ้าบาดาลก าหนด ภายในสิบห้าวนัหลงัจากวนัท่ีเจาะน ้าบาดาล      แต่
ละบ่อเสร็จเรียบร้อย หรือหลงัจากการเลิกเจาะน ้าบาดาลแต่ละบ่อแลว้ 
  ใบอนุญาตน้ีออกให้เม่ือวนัท่ี              เดือน                           .พ.ศ.                    .                    ส้ิน
อายวุนัท่ี                    .เดือน                       .พ.ศ.                          . 
 
 
              (ลายมือช่ือ)                                                ผูอ้อกใบอนุญาต 
                                                                               (                                        ) 
                                           ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อมจังหวดัมุกดาหาร. 
                                       ผู้ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน า้บาดาล.           
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การต่ออายุใบอนุญาต   

คร้ังที่ วนัส้ินอายุคร้ังต่อไป ผู้ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ออกใบอนุญาต แทนอธิบดี 

กรมทรัพยากรน า้บาดาล 

หมายเหตุ 
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แผนท่ีแนบทา้ยใบอนุญาตเลขท่ี                                                                                                        ตามแบบ นบ. 4 

ค าขอท่ี                                                                                          พิกดั                .N                        . 

                                                 E                       . 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงช่ือ                                        ผู้เขียน 
     (                                        .) 
ต ำแหน่ง                                        . 

ลงช่ือ                                        ผู้ตรวจ 
     (                                        .) 
ต ำแหน่ง                                        . 

ลงช่ือ                                        ผู้ทำน 
     (                                        .) 
ต ำแหน่ง                                        . 
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แบบ นบ. 5             ใบอนุญาตที.่......................  

                                   

                                                          ใบอนุญาตใช้น ้าบาดาล 

  ใบอนุญาตฉบบัน้ีให้ไวแ้ก่                                                                                       เพ่ือแสดงว่า  

เป็นผูรั้บอนุญาตให้ใชน้ ้ าบาดาลจากบ่อน ้าบาดาลหมายเลข                                                   ตั้งอยูท่ี่                      ..                      

ตรอก/ซอย                                                 ถนน                                            .หมู่ท่ี                                                   .                 

ต าบล/แขวง                                                 อ าเภอ/เขต                                        จงัหวดั                                          . 

เขตเทศบาล/อบต.                                            พิกดั N                          E                            .                                    

โดยมีเง่ือนไข  ดงัต่อไปน้ี 

  ขอ้ 1  ผูรั้บใบอนุญาตตอ้งใชน้ ้ าบาดาลเพ่ือ                                                       .          

  ขอ้ 2  ผูรั้บใบอนุญาตตอ้งไม่สูบน ้าจากบ่อน ้าบาดาลเกินกว่าวนัละ                      ลูกบาศกเ์มตร 

  ขอ้ 3  ขนาดบ่อน ้าบาดาล                      มิลลิเมตร ความลึก                          เมตร 

ขอ้ 4  ในการสูบน ้าจากบ่อน ้าบาดาล  ผูรั้บใบอนุญาตตอ้งใชเ้คร่ืองสูบน ้าชนิด                         .                    

ขนาดเส้นผา่ศนูยก์ลางของท่อดูดน ้ า                   มิลลิเมตร ติดตั้งท่อดูดน ้ าลึกไม่นอ้ยกว่า                           เมตร 

  ใบอนุญาตน้ีออกให้เม่ือวนัท่ี                เดือน.                             พ.ศ.                 . 

ส้ินอายวุนัท่ี              .เดือน                                พ.ศ.                              . 

   

 

 
 (ลายมือช่ือ)                                                          ผูอ้อกใบอนุญาต 

                         (                                                  ) 
                                                   ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อมจังหวดัมุกดาหาร.   
                                                  ผู้ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน า้บาดาล.   
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การต่ออายุใบอนุญาต   

คร้ังที่ วนัส้ินอายุคร้ังต่อไป ผู้ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ออกใบอนุญาต แทนอธิบดี      

กรมทรัพยากรน า้บาดาล 

หมายเหตุ 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

 

 

 

ลงช่ือ                                        ผูท้าน 
     (                                        .) 
ต าแหน่ง                                        . 

ลงช่ือ                                        ผูต้รวจ 
     (                                        .) 
ต าแหน่ง                          . 
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แบบ นบ.7 

ค าขอต่ออายใุบอนุญาต 
           
       เขียนท่ี…………………………………….. 
     วนัท่ี…………..เดือน……………………….พ.ศ……………… 
 ขา้พเจา้………………………………...………….อาย…ุ……………..ปี สัญชาติ…..……….…………. 
อยูเ่ลขท่ี…………..….…ตรอก/ซอย……………..…….…..ถนน..……..…….………….หมู่ท่ี………...…..…….. 
ต าบล/แขวง……….…….…อ าเภอ/เขต………….……จงัหวดั……………………....รหัสไปรษณีย…์…..……… 
โทรศพัท…์………………....……… โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี.............................................. โทรสาร............................... 
 มคีวามประสงค์จะขอต่ออาย ุ
  ใบอนุญาตเจาะน ้าบาดาล เลขท่ี........................................หมายเลขบ่อ............................ 
  ใบอนุญาตใชน้ ้ าบาดาล เลขท่ี............................................หมายเลขบ่อ...........................  
  ใบอนุญาตระบายน ้าลงบ่อน ้าบาดาล เลขท่ี...............................หมายเลขบ่อ................... 
ในนามของ............................................................ .................................บ่อน ้ าบาดาลตั้งอยูท่ี่ เลขท่ี.......................... 
                  (ช่ือบุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคลผูข้อรับใบอนุญาต) 
ตรอก/ซอย...................................... ถนน.................................................. (หลกักิโลเมตรท่ี............) หมู่ท่ี…….….. 
ต าบล/แขวง………………………... อ าเภอ/เขต………….………………..... จงัหวดั…………….…….………... 
อยูใ่นเขตเทศบาล/อบต. ........................................................................................................ .................................... 
โทรศพัท…์………….…………….... โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี………………..……… โทรสาร...................................... 
ซ่ึงไดอ้อกให้เม่ือวนัท่ี.....................เดือน.....................................พ.ศ......................  
และส้ินอายวุนัท่ี............................เดือน.....................................พ.ศ......................  
เหตุผลท่ีขอต่ออายใุบอนุญาต ……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 พร้อมกบัค าขอน้ี ขา้พเจา้ไดส่้งหลกัฐานต่าง ๆ มาดว้ย คือ 
   ใบอนุญาตเจาะน ้าบาดาล 
   ใบอนุญาตใชน้ ้ าบาดาล 
   ใบอนุญาตระบายน ้าลงบ่อน ้าบาดาล 
   เอกสารอ่ืน ......................................................................... ................................................. 
 
                                                     (ลายมือช่ือ)...................................................................... ผูย้ืน่ค าขอ  
                                                                        (................................................................) 
หมายเหตุ : ให้ท าเคร่ืองหมาย   ใน   ทีต้่องการ 

เลขรับท่ี................................ 
รับวนัท่ี................................. 
ผูรั้บค าขอ........................... 
(ส าหรับเจา้หนา้ท่ีเป็นผูก้รอก) 
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เฉพาะเจ้าหน้าที ่
 

บันทกึส าหรับเจ้าหน้าทีผู่้รับค าขอ 
 

ไดต้รวจสอบเอกสารแลว้ เอกสารครบถว้น ถกูตอ้ง และรับค่าธรรมเนียมค าขอแลว้ 
 
 

   (ลายมือช่ือ)...................................................... เจา้หนา้ท่ีผูรั้บค าขอ  
                     (....................................................) 
                                               ต าแหน่ง ....................................................... 
 
 

บันทกึส าหรับพนักงานน า้บาดาลประจ าท้องที ่
 

ไดล้งทะเบียนเป็นค าขอท่ี...................... ลงวนัท่ี......... เดือน.................... พ.ศ. ...... ........... 
 
 

                                                                                (ลายมือช่ือ)...................................................... 
                                                                                                 (...................................................) 
                                                                                                พนกังานน ้าบาดาลประจ าทอ้งท่ี 
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ค าขอโอนใบอนุญาต 
        เขียนท่ี............................................ 
      วนัท่ี.................เดือน............................พ.ศ..................  
 1. ขา้พเจา้..................................................................................................................... .......... 
ผูรั้บใบอนุญาต..............................................................เลขท่ี...................................... .............................................. 
ขอยืน่ค าขอต่อพนกังานน ้าบาดาลประจ าทอ้งท่ีเขตน ้าบาดาลจงัหวดั........................................................................ 
เพ่ือขอโอนใบอนุญาตดงักล่าวให้................................................. .............................................................................  
อาย.ุ.......................ปี สญัชาติ.......................... อยูบ่า้นเลขท่ี.............................................หมู่ท่ี................................. 
ซอย..................................................ถนน..................................................แขวง/ต าบล...................... ....................... 
เขต/อ าเภอ.............................................จงัหวดั............................................. โทรศพัท.์............................................. 
เหตุผลในการขอโอนใบอนุญาต..................................................................................................... ........................... 
............................................................................................................................................................................. ...... 
............................................................................................................................ ....................................................... 
 2. ขา้พเจา้...............................................................................ผูข้อรับโอนยนิยอมช าระหน้ีค่าใชน้ ้ าบาดาล 
และหรือค่าอนุรักษน์ ้ าบาดาลท่ีคา้งช าระโดยส้ินเชิง หากทางราชการตรวจพบหน้ีท่ีคา้งช าระดงักล่าวของผูโ้อน 
ท่ีเกิดข้ึนก่อนการโอน รวมทั้งหน้ีคา้งช าระในระหว่างงวดค่าใชน้ ้ าบาดาลท่ีมีการโอนดว้ย 
 พร้อมค าขอน้ีไดแ้นบเอกสารมาดว้ย รวม....................ฉบบั คือ 
  ส าเนาทะเบียนบา้นและส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูข้อรับโอน 
  ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ท่ีระบุช่ือผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนันิติบุคคล  
        ท่ีตั้งส านกังาน วตัถุประสงคข์องนิติบุคคล (กรณีผูข้อรับโอนเป็นนิติบุคคล) 
  ส าเนาหนงัสือแสดงกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองท่ีดิน 
  ส าเนาหลกัฐานการโอนการประกอบกิจการน ้าบาดาล 
  หนงัสือมอบอ านาจ 
  เอกสารอ่ืน ๆ ตามท่ีพนกังานน ้าบาดาลประจ าทอ้งท่ีก  าหนด....................................... 
 
     ลายมือช่ือ........................................ผูโ้อน 
      (.........................................) 
     ลายมือช่ือ..........................................ผูรั้บโอน 
      (...........................................) 

เลขท่ีรับ.................................. 
วนัท่ี......................................... 
(ส าหรับเจา้หนา้ท่ีเป็นผูก้รอก) 

แบบ นบ./15 
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ค าขอรับใบแทน 
 

      เขียนท่ี...........................................................................  
     วนัท่ี ...................เดือน...........................พ.ศ................................  
 
 ขา้พเจา้..............................................................................อยูบ่า้นเลขท่ี......................... ............................. 
หมู่ท่ี................................ซอย.....................................................ถนน... ....................................................................  
แขวง/ต าบล.....................................................................เขต/อ าเภอ...................................... .................................... 
จงัหวดั...........................................................................โทรศพัท.์........................................................... ................. 
ท างานอยูท่ี่....................................................................ตั้งอยูท่ี่.................................................................................. 
หมู่ท่ี......................................ซอย.................................................ถนน......................... ............................................ 
แขวง/ต าบล.....................................................................เขต/อ าเภอ............................................................... ........... 
จงัหวดั...........................................................................โทรศพัท.์............................ ................................................. 
เป็นผูรั้บใบอนุญาต.......................................................................เลขท่ี.............................. ....................................... 
มีความประสงคจ์ะขอรับใบแทนใบอนุญาต เน่ืองจาก...........................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
และขอรับรองว่า ขอ้ความทั้งหมดน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 
      ลงช่ือ..............................................ผูย้ืน่ค าขอ 
             (...............................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เลขท่ีรับ.................................. 
วนัท่ี......................................... 
(ส าหรับเจา้หนา้ท่ีเป็นผูก้รอก) 

แบบ นบ./16 
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           แบบ นบ./17 

บันทึกถ้อยค า 
 

      ท าท่ี ท่ีท  าการเขตน ้าบาดาล.......................................... 
      วนัท่ี.............เดือน...............................พ.ศ...... ............. 
  วนัน้ี เวลา................................น. (ผูรั้บใบอนุญาต).................................................................... 
อาย.ุ.....................ปี สญัชาติ..............................อาชีพ.........................................อยูบ่า้นเลขท่ี................ .................. 
แขวง/ต าบล.....................................เขต/อ าเภอ........................................จงัหวดั....................................................... 
เป็นผูรั้บใบอนุญาต....................................................................เลขท่ี........................................................................ 
ไดม้าแจง้ต่อพนกังานเจา้หนา้ท่ีว่า (ระบุเหตุการณ์ วนั เวลา เก่ียวกบัเร่ืองท่ีใบอนุญาตสูญหาย หรือ ถกูท าลาย
...................................................................................................... ............................................................................. 
............................................................................................................................. ......................................................
............................................... ............................................................................................................................. .......
......................................................................................... .......................................................................................... 
เหตุเกิดท่ี...............................................แขวง/ต าบล........................................เขต/อ าเภอ.........................................  
จงัหวดั........................................................ 

  จึงแจง้ไวเ้ป็นหลกัฐานเพ่ือใชป้ระกอบการขอรับใบแทนใบอนุญาตต่อไป 

  ขา้พเจา้ขอรับรองว่าบนัทึกถอ้ยค าดงักล่าวขา้งตน้ เป็นความจริงทุกประการ และไดอ่้านแลว้
ถูกตอ้ง จึงไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานต่อหนา้พนกังานเจา้หนา้ท่ี 
 
    ลงช่ือ....................................................ผูแ้จง้  
                                                                (......................................................) 
    ลงช่ือ....................................................พนกังานเจา้หนา้ท่ี 
    (......................................................)ผูรั้บแจง้ / บนัทึกถอ้ย  
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ท่ีท  าการ..................................                                                              ค  าร้องท่ี ว ............................................      
เลขรับท่ี...................................                                                             ค่าธรรมเนียม........ ................................ 
วนัท่ี.........................................                                                            ใบเสร็จรับเงินท่ี.................................... 
 เวลา........................................                                                             เจา้หนา้ท่ีผูรั้บค าร้อง.........................        
                                                                                       
                                                                                                                                                                                          

ค าร้องขอวิเคราะห์น ้า 
ประกอบค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน า้บาดาล 

     วนัท่ี.................เดือน..................... พ.ศ. .....................  
เร่ือง ขอวิเคราะห์ตวัอยา่งน ้ า 
เรียน พนกังานน ้าบาดาลประจ าทอ้งท่ี 
 ดว้ยขา้พเจา้(ผูย้ืน่ค าร้อง)...................................................อยูบ่า้นเลขท่ี...............................  
ตรอก/ซอย...............................ถนน.............................ต าบล/แขวง................................... ................. 
อ าเภอ/เขต..................................จงัหวดั...................................โทรศพัท.์............................... ............ 
มีความประสงคจ์ะขอวิเคราะห์ตวัอยา่งน ้ า (ปริมาณท่ีมาตอ้งไม่นอ้ยกว่า 1.5 ลิตร) 
  เพ่ืออุปโภคบริโภค  เพ่ือการระบายลงบ่อน ้าบาดาล 
ซ่ึงเก็บมาจากบ่อของ.........................................................หมายเลขบ่อ....................................... ........ 
ใบอนุญาตเลขท่ี..............................................ขนาดบ่อ....................มิลลิเมตร บ่อลึก................เมตร 
ตั้งอยูท่ี่.....................ตรอก/ซอย......................ถนน...............................ต าบล/แขวง........................... 
อ าเภอ/เขต........................................จงัหวดั.....................................โทรศพัท.์.................................... 
เม่ือด าเนินการวิเคราะห์เรียบร้อยแลว้ ขา้พเจา้จะมารับผลวิเคราะห์คุณภาพน ้าดว้ยตนเองโดยแจง้ทางโทรศพัท์
หมายเลข................................................................................................  
ทั้งน้ี ขา้พเจา้ยนิดีช าระค่าธรรมเนียมตามท่ีทางราชการก าหนด และไม่ขอรับภาชนะบรรจุตวัอยา่ง 
น ้าคืน 
 
     ขอแสดงความนบัถือ 
 
    ลงช่ือ...............................................ผูม้ายืน่ค าร้อง 
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                    เขียนท่ี........................................................................  
                                                                                            วนัท่ี.............................................................. .............. 
เร่ือง ขอเลิกใชน้ ้ าบาดาล 
เรียน พนกังานน ้าบาดาลประจ าทอ้งท่ี (จงัหวดั..................................................) 

 ตามท่ีกรมทรัพยากรน ้าบาดาลไดอ้อกใบอนุญาตใชน้ ้ าบาดาล เลขท่ี.......................................................... 
ส าหรับบ่อน ้าบาดาลหมายเลข...............................................................................ให้แก่ขา้พเจา้ นั้น 
 บดัน้ีขา้พเจา้ไม่ประสงค์ใชบ่้อน ้าบาดาลหมายเลข............................................................อีกต่อไป เพราะ 
 มีน ้ าประปาใชแ้ลว้         ระดบัน ้ าปกติในบ่อลดลงมาก    ประสิทธ์ิภาพในการผลิตน ้าของบ่อลดลงมาก 
 ท่อกรุแตก(น ้ าเค็มเขา้บ่อ)    ท่อกรองแตก(ทรายจากชั้นน ้ าเขา้บ่อ)      เคร่ืองสูบน ้าตกลงไปในบ่อ 
 คุณภาพน ้าไม่เป็นท่ีพึงปรารถนา คือ................................................................................................................  
 เหตุผลอ่ืน คือ............................................................................................................... ................................... 
 ตามใบอนุญาตฉบบัเดียวกนัน้ี ยงัมีบ่อน ้ าบาดาลท่ีใชก้ารไดอ้ยูอี่ก........................................บ่อ 
คือ บ่อหมายเลข …………................................. ซ่ึงขา้พเจา้ยงัจะใชต่้อไป   โดยจะขอใชน้ ้ าปริมาณเท่าเดิม 
 โดยจะขอใชน้ ้ าปริมาณวนัละไม่เกิน ..................................... ลูกบาศกเ์มตร ทั้งน้ี ขา้พเจา้จะอุดกลบ 
บ่อน ้าบาดาลท่ีเลิกใชน้ี้ให้ถูกตอ้งตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2542) ขอ้ 6 ภายใน 
ก าหนด 30 วนั นบัแต่วนัท่ีไดย้ืน่หนงัสือฉบบัน้ีและรายงานผลการอุดกลบบ่อน ้าบาดาลให้พนกังานน ้าบาดาล 
ประจ าทอ้งท่ีทราบภายใน 7 วนั นบัแต่วนัอุดกลบบ่อน ้าบาดาลเสร็จ 
 อน่ึง เพ่ือทดแทนบ่อน ้าบาดาลท่ีเลิกใชน้ี้ ขา้พเจา้ไดย้ืน่ค  าขอรับอนุญาตเจาะน ้าบาดาลใหม่ 
ตามค าขอท่ี ..................................... ไวแ้ลว้ 
 
     ลงช่ือ ........................................................ผูรั้บใบอนุญาต (1) 
              (.......................................................) 
     ลงช่ือ ........................................................ผูรั้บใบอนุญาต (2)  
              (.......................................................) 
    ลงช่ือ ........................................................ผูรั้บใบอนุญาต (3)  
              (.......................................................) 
 
หมายเหตุ – ผูข้อยกเลิกใชน้ ้ าบาดาลตอ้งเป็นผูมี้ช่ือปรากฏในใบอนุญาต ในกรณีท่ีผูรั้บใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล    
                   ตอ้งให้กรรมการผูมี้อ  านาจลงลายมือช่ือ และประทบัตราส าคญั ตามท่ีระบุในหนงัสือรับรองจด  
                   ทะเบียนออกให้โดยกระทรวงพาณิชย ์
                 - แนบใบอนุญาตใชน้ ้ าบาดาลตน้ฉบบัจริงดว้ย 
                 - กรณีมีน ้ าประปาใชแ้ลว้ แนบส าเนาใบเสร็จค่าใชน้ ้ าประปาดว้ย 
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แบบ นบ./20 
 
 

ค าขอแก้ไขใบอนุญาต 
                     เขียนที่ ............................................................ 
     วนัที่ ........... เดือน ............................... พ.ศ. .................. 
 ขา้พเจา้ …………..….………………………………. อาย…ุ.….. ปี สญัชาติ………….….. 
อยูเ่ลขที่ ……………..…… ตรอก/ซอย ….…….……….….. ถนน …………………………..…… 
หมู่ที่ …... ต าบล/แขวง …………..…… อ าเภอ/เขต …………….…… จงัหวดั …………………… 
โทรศพัท ์…………………………..…………. โทรสาร ……………………………. 
 ขอยืน่ค  าขอต่อพนกังานน ้ าบาดาลประจ าทอ้งที ่เพือ่ขอแกไ้ขใบอนุญาต 
   ใบอนุญาตเจาะน ้ าบาดาล เลขที่ ……………………….……………………. 
   ใบอนุญาตใชน้ ้ าบาดาล เลขที่ …………………………….………………… 
   ใบอนุญาตระบายน ้ าลงบ่อน ้ าบาดาล เลขที่ …………………………............... 
โดยประสงค์จะ 
   แกไ้ขช่ือผูรั้บใบอนุญาต เป็น............................................................................. 
   แกไ้ขที่อยูต่ามใบอนุญาต เป็น ……………………………………..………. 
   แกไ้ขวตัถุประสงคข์องการเจาะน ้ าบาดาล เป็นเจาะน ้ าบาดาลเพือ่ ………..... 
   แกไ้ขชนิดเคร่ืองเจาะน ้ าบาดาล เป็นแบบ .......................................................... 
   แกไ้ขความลึกของบ่อน ้ าบาดาล เป็นไม่นอ้ยกวา่ ......เมตร และไม่เกิน.... เมตร 
   แกไ้ขขนาดบ่อน ้ าบาดาล เป็นไม่เกิน ............................... มิลลิเมตร 
   แกไ้ขประเภทการใชน้ ้ าบาดาล เป็นประเภท ..................................................... 
   แกไ้ขปริมาณการใชน้ ้ าบาดาล เป็นวนัละไม่เกินกวา่ ........................... ลบ.ม. 
   แกไ้ขชนิดเคร่ืองสูบน ้ า เป็น 
 จากเคร่ืองสูบน ้ าชนิด ................................................ ขนาดเสน้ผา่ศูนยก์ลางของท่อดูดน ้ า 
................... มิลลิเมตร ติดตั้งท่อดูดน ้ าลึกไม่นอ้ยกวา่ ..................... เมตร 
เหตุผลที่ขอแก้ใบอนุญาต……………………………………………………..…………………….. 
………………………………………………………………………………………………………. 
พร้อมกบัค าขอน้ี ขา้พเจา้ไดส่้งหลกัฐานต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งมาดว้ย คือ 

เลขรับท่ี..........................................................  
วนัท่ี...............................................................  

(ส าหรับเจา้หนา้ท่ีเป็นผูก้รอก) 
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   ใบอนุญาตเจาะน ้ าบาดาล 
   ใบอนุญาตใชน้ ้ าบาดาล 
   ใบอนุญาตระบายน ้ าลงบ่อน ้ าบาดาล 
   ส าเนาทะเบียนบา้น หรือส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูข้อแกไ้ข
ใบอนุญาตและหรือของผูรั้บมอบอ านาจ (กรณีมีการมอบอ านาจ) 
   ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล แสดงวตัถุประสงค ์และผูมี้
อ  านาจลงช่ือแทนนิติบุคคลของผูข้อแกไ้ขใบอนุญาต (กรณีผูข้อเป็นนิติบุคคล) 
   ส าเนาหลกัฐานการเปล่ียนช่ือของผูรั้บใบอนุญาต จากส่วนราชการผูรั้บแจง้
การเปล่ียนช่ือ(กรณีขอเปล่ียนช่ือผูรั้บใบอนุญาต) 
   ส าเนาหลกัฐานการเปล่ียนที่อยูต่ามใบอนุญาต จากส่วนราชการตามเขตการ
ปกครอง(กรณีขอเปล่ียนที่อยูต่ามใบอนุญาต) 
   ส าเนารายงานผลการทดสอบปริมาณน ้ าบาดาล (แบบ นบ./4) (กรณีขอแกไ้ข
ปริมาณการใชน้ ้ าบาดาล) 
   ส าเนารายงานการใชน้ ้ าบาดาล (แบบ นบ./11) ยอ้นหลงั 3 เดือน หรือเอกสาร
หลกัฐานที่แสดงวา่มีการ ลด-ขยาย ก า ลงัการผลิต หรือการ ลด-เพิม่ จ านวนผูใ้ชน้ ้ า (กรณีแกไ้ข
ปริมาณการใชน้ ้ าบาดาล) 
   หนงัสือมอบอ านาจ (กรณีมอบอ านาจ) 
   เอกสารอ่ืน ๆ 
...................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
  ลายมือช่ือ ......................................................... ผูย้ืน่ค  าขอ/ผูรั้บใบอนุญาต 
                                           (.........................................................) 
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แบบการเขยีนหรือประทบัข้อความทีใ่บอนุญาตเจาะน า้บาดาล 

(แก้ไขประเภทการเจาะน า้บาดาล) 
 
 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 33 แห่ง พระราชบญัญติัน ้ าบาดาล พ.ศ. 2520 
แกไ้ขใบอนุญาต โดยเปล่ียนวตัถุประสงคข์องการเจาะน ้ าบาดาล ตามขอ้ 1 
เป็น ตอ้งเจาะน ้ าบาดาลเพือ่ ........................................................................ 

ตั้งแต่วนัที่ .......... เดือน ......................... พ.ศ. ........................... 
ลงช่ือ .......................................................... ผูอ้นุญาต 

(..........................................................) 
ต าแหน่ง ............................................................ 

........... / ................. / ................... 

 
 

 
แบบการเขยีนหรือประทบัข้อความทีใ่บอนุญาตเจาะน า้บาดาล 

(แก้ไขชนิดของเคร่ืองเจาะ) 
 
 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 33 แห่ง พระราชบญัญติัน ้ าบาดาล พ.ศ. 2520 
              แกไ้ขใบอนุญาต โดยเปล่ียนชนิดเคร่ืองเจาะ ตามขอ้ 2 เป็น 
              ตอ้งเจาะน ้ าบาดาลโดยใชเ้คร่ืองเจาะแบบ ............................................... 

ตั้งแต่วนัที่ .......... เดือน ........................... พ.ศ. ........................... 
ลงช่ือ .......................................................... ผูอ้นุญาต 

(.........................................................) 
ต าแหน่ง ........................................................... 

............ / ................... / ................... 
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แบบการเขยีนหรือประทบัข้อความทีใ่บอนุญาตเจาะน า้บาดาล 

(แก้ไขความลกึของบ่อน า้บาดาล) 
 

 
อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 33 แห่ง พระราชบญัญติัน ้ าบาดาล พ.ศ. 2520 
แกไ้ขใบอนุญาต โดยเปล่ียนความลึกตามขอ้ 3 เป็น ความลึกของบ่อน ้าบาดาล 

จะตอ้งไม่นอ้ยกวา่ .................. เมตร และไม่เกิน .................... เมตร 
ตั้งแต่วนัที่ .......... เดือน ......................... พ.ศ. ........................... 

ลงช่ือ .......................................................... ผูอ้นุญาต 
(.........................................................) 

ต าแหน่ง ........................................................... 
........... / ................. / ................... 

 
 
 

แบบการเขยีนหรือประทบัข้อความทีใ่บอนุญาตเจาะน า้บาดาล 
(แก้ไขขนาดบ่อน า้บาดาล ) 

 
 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 33 แห่ง พระราชบญัญติัน ้ าบาดาล พ.ศ. 2520 
แกไ้ขใบอนุญาต โดยเปล่ียนขนาดบ่อน ้ าบาดาล ตามขอ้ 4 เป็น 

ขนาดบ่อน ้ าบาดาลตอ้งไม่เกิน ....................... มิลลิเมตร 
ตั้งแต่วนัที่ .......... เดือน ......................... พ.ศ. ........................... 

ลงช่ือ .......................................................... ผูอ้นุญาต 
(.........................................................) 

ต าแหน่ง ......................................................... 
........... / ................. / ................... 
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แบบการเขยีนหรือประทบัข้อความทีใ่บอนุญาตใช้น า้บาดาล 
(แก้ไขประเภทการใช้น า้บาดาล) 

 
อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 33 แห่ง พระราชบญัญติัน ้ าบาดาล พ.ศ. 2520 

แกไ้ขใบอนุญาต โดยเปล่ียนประเภทการใชน้ ้ าบาดาล ตามขอ้ 1 
เป็น ตอ้งใชน้ ้ าบาดาลเพือ่ ...................................................... 
ตั้งแต่วนัที่ .......... เดือน ......................... พ.ศ. ........................... 

ลงช่ือ .......................................................... ผูอ้นุญาต 
(.........................................................) 

ต าแหน่ง ......................................................... 
........... / ................. / ................... 

 
 
 

แบบการเขยีนหรือประทบัข้อความทีใ่บอนุญาตใช้น า้บาดาล 
(แก้ไขปริมาณการสูบใช้น า้บาดาล ) 

 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 33 แห่ง พระราชบญัญติัน ้ าบาดาล พ.ศ. 2520 
แกไ้ขใบอนุญาต โดยเปล่ียนปริมาณที่อนุญาตใหสู้บน ้ าบาดาล ตามขอ้ 2 เป็น 

ผูรั้บใบอนุญาตตอ้งไม่สูบน ้ าจากบอ่น ้ าบาดาลเกินกวา่วนัละ ..................... ลูกบาศกเ์มตร 
ตั้งแต่วนัที่ .......... เดือน ......................... พ.ศ. ........................... 

ลงช่ือ .......................................................... ผูอ้นุญาต 
(.........................................................) 

ต าแหน่ง ........................................................... 
........... / ................. / ................... 
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แบบการเขยีนหรือประทบัข้อความทีใ่บอนุญาตใช้น า้บาดาล 
(แก้ไขชนิดเคร่ืองสูบ หรือขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อดูด หรือความลกึของท่อดูด ) 

 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 33 แห่ง พระราชบญัญติัน ้ าบาดาล พ.ศ. 2520 
              แกไ้ขใบอนุญาต ตามขอ้ 3 เป็น 
                         ผูรั้บใบอนุญาตตอ้งใชเ้คร่ืองสูบน ้ าชนิด ............................................... 

 ขนาดเสน้ผา่ศูนยก์ลางของท่อดูดน ้า .................................. มิลลิเมตร 
                         ติดตั้งท่อดูดน ้ าลึกไม่นอ้ยกวา่ ..................... เมตร 
                         ตั้งแต่วนัที่ .......... เดือน ......................... พ.ศ. ........................... 

ลงช่ือ .......................................................... ผูอ้นุญาต 
(..........................................................) 

ต าแหน่ง ........................................................... 
........... / ................. / ................... 

 
แบบการเขยีนหรือประทบัข้อความทีใ่บอนุญาตระบายน า้ลงบ่อน า้บาดาล 

(แก้ไขปริมาณน า้หรือของเหลวอืน่ที่จะระบายลงบ่อน า้บาดาล ) 

 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 33แห่ง พระราชบญัญติัน ้ าบาดาล พ.ศ. 2520 
แกไ้ขใบอนุญาต โดยเปล่ียนปริมาณน ้ าหรือของเหลวที่อนุญาตใหร้ะบายลงบ่อน ้ าบาดาล 

       ตามขอ้ 3 เป็น ปริมาณน ้ าหรือของเหลวอ่ืนทีจ่ะระบายลงบ่อน ้ าบาดาล จะตอ้งไม่เกินกวา่ 
       วนัละ ...................... ลูกบาศกเ์มตร 

ตั้งแต่วนัที่ .......... เดือน ......................... พ.ศ. ........................... 
ลงช่ือ .......................................................... ผูอ้นุญาต 

(.........................................................) 
ต าแหน่ง ........................................................... 

........... / ................. / .................. 
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แบบการเขยีนหรือประทบัข้อความทีใ่บอนุญาต 
(แก้ไขช่ือผู้รับใบอนุญาต ) 

      หมายเหตุ 
      แกไ้ขช่ือผูรั้บใบอนุญาต เป็น 
      ...................................................................................................... 
       เพือ่ใหถู้กตอ้งตามความเป็นจริง 
      ตั้งแต่วนัที่ ........ เดือน ......................... พ.ศ. ................... 
                                  ลงช่ือ .......................................................... ผูอ้นุญาต 
                                           (.........................................................) 
                              ต  าแหน่ง ........................................................... 
                                           .............. / ................... / ................... 

 

 

แบบการเขยีนหรือประทบัข้อความทีใ่บอนุญาต 
(แก้ไขที่อยู่ตามใบอนุญาต ) 

       หมายเหตุ 
       แกไ้ขที่อยูต่ามใบอนุญาต เป็น 
         ...................................................................................... 
         ...................................................................................... 
         ...................................................................................... 
        เพือ่ใหถู้กตอ้งตามความเป็นจริง 
       ตั้งแต่วนัที่ ....... เดือน ....................... พ.ศ. .............. 
 
                                      ลงช่ือ ................................................ ผูอ้นุญาต 
                                                 (................................................) 
                                      ต  าแหน่ง ................................................ 
                                                ............../ .................. ./............. 
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แบบ ต 1.                                                    บันทกึการตรวจสอบ 
สถานท่ีบนัทึก ............................................................................................................... .......................................... 
 บนัทึกน้ีเป็นหลกัฐานเพ่ือแสดงว่า วนัท่ี ...................................................................... เวลา ................ น.  
พนกังานเจา้หนา้ท่ีตาม พ.ร.บ. น ้ าบาดาล พ.ศ. 2520 ประกอบดว้ย 
                 1. ...................................................................... 3. ..................................... ..............................  
  2. ...................................................................... 4. ................................................ ....................  
ไดร่้วมกนัตรวจสอบการประกอบกิจการน ้าบาดาลของผูป้ระกอบการช่ือ …………............................…..............
ตั้งอยูเ่ลขท่ี ......................................... หมู่ท่ี ........................ ถนน ........................................... กม.ท่ี ...................... 
ตรอก/ซอย ......................................... ต าบล/แขวง .......................................อ  าเภอ/เขต .........................................
จงัหวดั ................................................โทร ...................................................โทรสาร ....... ....................................... 
 ก่อนการตรวจสอบ คณะผูต้รวจสอบไดแ้สดงตนและแสดงความบริสุทธ์ิจนเป็นท่ีพอใจแก่ผูเ้ก่ียวขอ้ง
ตามท่ีไดร้้องขอแลว้ ผลการตรวจสอบปรากฏรายละเอียด ดงัน้ี  
สภาพแหล่งน า้ผวิดินหรือน า้ดิบ  
   น ้าในแม่น ้ า  ทะเลสาบ ล าคลอง  ล  าธาร 
  อ่างเก็บน ้ า  สระน ้า  อ่ืน ๆ..............................................................................  
   เขตการบริการของการประปา   
  การประปานครหลวง    การประปาส่วนภูมิภาค  การประปาเทศบาล/อบต. อ่ืน ๆ.......... 
   การประปาบริการถึง 
      การติดตั้งมาตรประปาขนาด   .................. มม. หมายเลข ................... อ่านค่าได ้................ ลบ.ม.
      ใชน้ ้ าประปาเฉล่ีย ............................. ลบ.ม./วนั ช าระค่าใชน้ ้ าประปา ..............................บาท/เดือน 
           การติดตั้งมาตรประปาขนาด   ................. มม. หมายเลข ................... อ่านค่าได ้................ ลบ.ม.
      ใชน้ ้ าประปาเฉล่ีย ............................. ลบ.ม./วนั ช าระค่าใชน้ ้ าประปา ..............................บาท/เดือน 
           การติดตั้งมาตรประปาขนาด   ................. มม. หมายเลข ................... อ่านค่าได ้................. ลบ.ม.
      ใชน้ ้ าประปาเฉล่ีย ............................. ลบ.ม./วนั ช าระค่าใชน้ ้ าประปา ..............................บาท/เดือน 
 การประปาบริการถึง ไม่ไดใ้ชน้ ้ าประปาเน่ืองจาก ..............................................................................   
 การประปาบริการไม่ถึงห่างจากท่อประปาขนาด………… มม. ระยะทางประมาณ ............. เมตร  
 สภาพการใชน้ ้ าประปา/น ้ าผวิดิน 
 ในการอุปโภค-บริโภค ............................................. ลบ.ม./วนั 
 ในกระบวนการผลิต ........................................... ลบ.ม./วนั ก  าลงัการผลิต ……..................... ต่อ/วนั 
 ใชเ้ป็นวตัถุดิบในการผลิต ...................................... ลบ.ม./วนั ก  าลงัการผลิต .......................... ต่อ/วนั 
 ใชใ้นการเกษตร ........................................................ ลบ.ม./วนั 
 อ่ืน ๆ ............................................................................ ลบ.ม./วนั  
 ใชน้ ้ าประเภทอ่ืนร่วมดว้ย คือ........... ................................. ปริมาณ .................................... ลบ.ม./วนั 
 

 จ............................... 
 ช............................... 
 ตช............................ 
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สภาพสถานที/่สถานทีต่ั้ง 
  หมู่บา้นจดัสรร .......................................... หลงั  บา้นพกัอาศยั ........................................... หลงั  
 โรงงานอุตสาหกรรมผลิต ..................................  อาคารพาณิชย ์.......................................... คูหา   
  เล้ียงสัตว ์  เพาะปลูก  เกษตรกรรม  
   อ่ืน ๆ ............................................................................................................................. ................ 
 จ านวนคน ........................... คน        พกัประจ า ................... คน ไป - กลบั ............................. คน 
 อยูน่อกเขตวิกฤตการณ์น ้ าบาดาล   อยูใ่นเขตวิกฤตการณ์น ้ าบาดาล 
สภาพบ่อน า้บาดาล/ปริมาณน า้บาดาลทีใ่ช้หรือต้องการใช้ 
  บ่อน ้ าบาดาลท่ีมีอยูแ่ลว้ จ  านวน ............ บ่อ ขนาดบ่อ ............................................. มม. (ตามล าดบั) 
                                 ลึก ..................................................... เมตร (ตามล าดบั)  
  ช ารุด........................... บ่อ 
  ปริมาณการใชน้ ้ าบาดาล รวมทุกบ่อ จ านวน ............ ลบ.ม./วนั 
  บ่อน ้ าบาดาลบริเวณใกลเ้คียง จ  านวน ……... บ่อ ขนาดบ่อ .................................... มม. (ตามล าดบั) 
                                ลึก .................................................... เมตร (ตามล าดบั) 
สภาพการใช้น า้บาดาลปัจจุบัน 
 ในการอุปโภค-บริโภค ................................................ ลบ.ม./วนั  
 ในกระบวนการผลิต ...................................... ลบ.ม./วนั ก  าลงัการผลิต ................................. ต่อ/วนั 
 ใชเ้ป็นวตัถุดิบในการผลิต .................................... ลบ.ม./วนั ก  าลงัการผลิต .......................... ต่อ/วนั 
 ใชใ้นการเกษตร ........................................................ ลบ.ม./วนั 
  อ่ืน ๆ ............................................................................ ลบ.ม./วนั  
 ปริมาณน ้าตามใบอนุญาตไม่เกิน ............................ ลบ.ม./วนั เฉล่ียใชน้ ้ า ............................... ลบ.ม./วนั 
   เหมาะสม  ไม่เหมาะสม เน่ืองจาก …………………................................... 
  ทั้งน้ีไดแ้นะน าให้ส่งรายงานการใชน้ ้ าบาดาล (แบบ นบ./11) ตามก าหนดเวลาแลว้ 
 สัดส่วนการใช้น า้ (ในเขตวิกฤตการณ์น ้ าบาดาล) น ้ าประปา ................... % น ้ าบาดาล .................... % 
คุณภาพน า้บาดาลทางกายภาพ (สี/กลิน่/รส) ………………………………………..……..………… 
 ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ 
  น ้ ามีคุณลกัษณะท่ีเป็นพิษ 
  มีแหล่งมลพิษ (เหมืองแร่, กองขยะ, ฯลฯ) ในรัศมี 1 กิโลเมตร 
  การสูบน ้าบาดาลอาจมีผลกระทบต่อบ่อน ้าบาดาลขา้งเคียง 
  อ่ืน  ๆ .......................................................................................................................................... 
บันทกึเพิ่มเตมิ……………………………………………………………………………………………………… 
...................................................................................................................................................................................
. 
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บันทกึสภาพบ่อบาดาล 
- ใบอนุญาตท่ี 
 - หมายเลขบ่อ  
- วนัส้ินอาย ุ  
 - ค่าพิกดั 
(UTM) 

บ่อน ้าบาดาล เคร่ืองสูบน ้า เคร่ืองวดัปริมาณน ้าบาดาล 

อนุญาต 
 (ลบ.ม./
วนั) 

ขนาด 
(มม.) 

ลึก 
(ม.) 

ชนิด เคร่ืองสูบ จ านวน 
แรงมา้ 
(HP) 

ขนาด 
ท่อดูด 
(มม 

ลึก 
(ม.) 

- ยีห่อ้  
- รุ่น 
- หมายเลขมาตร 

ขนาด 
 
(มม.) 

- อ่านได ้(ลบ.ม.)  
- ขบัเคล่ือนตวัเลข  
ระบบแม่เหล็ก 
- อตัราการไหล 
 (ลบ.ม./ช.ม. 

     
 Submersible 
 Turbine 
......................
........................ 
......................... 

      
   
 คุณภาพน ้า 

.................................. 

.................................. 

.................................. 

  
 
N = ………… 
 
E = ……..….. 

   ติดตั้งไม่ถูกตอ้ง  ติดตั้งถูกตอ้ง 
 ผนึกตะกัว่ประทบัตรา (เดิม) 
ทบ. หมายเลข ..........................................  
ผนึกตะกัว่ประทบัตรา (ใหม่) 
ทบ. หมายเลข .......................................... 

     
 Submersible 
 Turbine 
......................
........................ 
......................... 

      
   
 คุณภาพน ้า 

.................................. 

.................................. 

.................................. 

  
 
N = ………… 
 
E = ………….. 

   ติดตั้งไม่ถูกตอ้ง  ติดตั้งถูกตอ้ง 
 ผนึกตะกัว่ประทบัตรา (เดิม) 
ทบ. หมายเลข ..........................................  
ผนึกตะกัว่ประทบัตรา (ใหม่) 
ทบ. หมายเลข .......................................... 

หมายเหตุ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 อน่ึง ในการตรวจสอบคร้ังน้ีเจา้หนา้ท่ีมิไดบ้งัคบั ขู่เข็ญ หรือกระท าดว้ยประการอ่ืนใดต่อผูน้ าตรวจสอบ 
ทั้งไม่ไดเ้รียกรับยอมจะรับเอาไป หรือท าให้เสียหาย สูญหาย หรือเส่ือมค่าซ่ึงทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อยา่งหน่ึง
อยา่งใดของผูน้ าตรวจสอบหรือสถานท่ีซ่ึงตรวจสอบแต่อยา่งใด ไดอ่้านให้ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายฟังแลว้ และเขา้ใจดี 
จึงไดล้งลายมือช่ือ ไวเ้ป็นหลกัฐาน 
(ลงช่ือ) .................................... ผูน้ าตรวจสอบ/ผูใ้ห้ขอ้มลู  (ลงช่ือ) .......................................... ผูต้รวจสอบ/บนัทึก            
    (......................................................)                                        (...........................................................)  
ต าแหน่ง .............................................................                ต าแหน่ง ................................ ..........................          
(ลงช่ือ) ....................................................... (พยาน)            (ลงช่ือ) .......................................................... (พยาน)                            
        (...........................................................)                                (............................... ............................)   
ต าแหน่ง ............................................................                 ต าแหน่ง ................................ ......................... 
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                                    ภาพถ่ายการตรวจสอบการประกอบกจิการน า้บาดาล 
                 ค าขอที ่        /          ใบอนุญาตที ่                        หมายเลขบ่อ 
                                    ของ    
                    เลขที ่             หมู่ที ่            ซอย                             ถนน 
ต าบล                                  อ าเภอ                                  จงัหวดั      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพถ่ายจากสถานท่ีจริงเมื่อวนัท่ี…………………. 

               .............................................(ผูเ้ขียน) 

               (..........................................) 
ต าแหน่ง................................................ 
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แผนผงัสถานทีป่ระกอบกจิการน า้บาดาล 

                              ของ    
สถานทีต่ั้ง เลขที ่                  หมู่ที ่                 ซอย                     ถนน 
ต าบล                                อ าเภอ                                      จงัหวดั      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         …………………………………………….(ผูเ้ขียน) 
                                                                          (..........................................) 
        วนัท่ี...........เดือน............................พ.ศ........... 
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แผนทีสั่งเขปแสดงทีต่ั้งบ่อน า้บาดาล 

                              ของ    
สถานทีต่ั้ง เลขที ่                   หมู่ที ่                ซอย                           ถนน 
ต าบล                              อ าเภอ                             จงัหวดั      
 UTM DATUM    WGS 84             ZONE 
หมายเลขบ่อ                                                          N =                                     E = 
หมายเลขบ่อ                                                          N =                                     E = 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
    ………………………………………………….(ผูเ้ขียน) 
                                                                   (......................................................) 
                  วนัท่ี...........เดือน...............................พ.ศ........ 
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                                                                           รายงานการตรวจสอบการตดิตั้งเคร่ืองวดัปริมาณน า้ประจ าบ่อน า้บาดาล                                                                             แบบ ทบ.9/4                                                                                                                                                            
ช่ือผูรั้บใบอนุญาตใชน้ ้ าบาดาล.......................................................................................ตรวจสอบเม่ือวนัท่ี.............................................................................................................  
สถานท่ีตั้งบ่อน ้ าบาดาล................................................................................................................................... ................โทรศพัท.์.........................................................................  

ใบอนุญาตเลขท่ี หมายเลขบ่อ 

ขนาด 

ท่อกรุ

บ่อ 

(มม.) 

เคร่ืองสูบน ้า เคร่ืองวดัปริมาณน ้า 

ชนิด 
ก าลงั 

(HP) 

ขนาด

ท่อดูด 

(มม.) 

ยีห่้อ รุ่น 
ขนาด 

(มม.) 

ขบั เคล่ือน 

ตวัเลขดว้ย 

ระบบ 

หมายเลขเคร่ือง 

อตัราการ

ไหล 

(ลบ.ม./ชม.) 

ผนึกตรา 

ทบ. 

เลขท่ี 

อ่านตวัเลขได ้

              
              
              
              
              

 
หมายเหตุ                              ติดตั้งถูกตอ้ง                      ไดแ้นะน าให้ส่งนบ./11ตามก าหนดเวลาแลว้                         ติดตั้งไม่ถูกตอ้ง                        ไดแ้นะน าให้แกไ้ขแลว้ 
สภาพการตรวจสอบ............................................................................................................... ............................................................................................................................. ..... 
  ลงช่ือ.....................................................................(ผูต้รวจสอบ)                                            ลงช่ือ.....................................................................(ผูใ้ห้ขอ้มลู)  
                        (...................................................................)                                                                         (...................................................................) 
  ต าแหน่ง................................................................                                                               ต าแหน่ง................................................................  
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(แบบ ลน.1) 

บันทึกการติดตามหนี้ค้างช าระค่าใช้น ้าบาดาลและค่าอนุรักษ์น ้าบาดาล 
คร้ังท่ี ................../.................... 

สถานท่ีบนัทึก................................................................................................................ ....................................... 
บนัทึกน้ีเป็นหลกัฐานเพ่ือแสดงว่า วนัท่ี......................................................เวลา...................................................  
พนกังานเจา้หนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัน ้ าบาดาล พ.ศ. 2520 ประกอบดว้ย 
 1. ............................................................ 2. ............................................................... 
 3. ............................................................ 4. ................................................................  
ไดร่้วมกนัติดตามหน้ีคา้งช าระค่าใชน้ ้ าบาดาลและค่าอนุรักษน์ ้ าบาดาลของผูรั้บใบอนุญาต 
ช่ือ  ....................................................ตั้งอยูเ่ลขท่ี............................................หมู่ท่ี............................................. 
ถนน ................................................. ตรอก/ซอย .................. ......................ต าบล/แขวง.................................... 
อ าเภอ/เขต.............................................จงัหวดั.....................................โทรศพัท ์.................. ............................. 
ใบอนุญาตใชน้ ้ าบาดาลเลขท่ี...................................................ประเภทการใชน้ ้ าบาดาล....................................... 
จ านวนงวดท่ีคา้งช าระ ......................................................................................................... ................................. 
ยอดเงินท่ีคา้งช าระ .......................................................................................................... .....................................                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
  ผูใ้ห้ถอ้ยค า ขา้พเจา้ ...................................................................... อาย ุ.............................. ปี  
เลขท่ีบตัรประจ าตวัประชาชน ............................... ตั้งอยูเ่ลขท่ี ................................... หมู่ท่ี ............................. 
ถนน .................................................. ตรอก/ซอย ..........................................ต าบล/แขวง ......... ....................... 
อ าเภอ/เขต ....................................... จงัหวดั .............................................. โทรศพัท ์....................................... 
ความสัมพนัธ์กบัผูรั้บใบอนุญาต..................................................................................(กรณีไม่พบผูรั้ บใบอนุญาต) 
  สภาพปัญหาและสาเหตุท่ีผดินดัไม่ช าระหน้ี ..............................................................................  
............................................................................................................................. .................................................... ..
............................................................................................................................. ............................................ 
  ขอ้แนะน าแก่ผูรั้บใบอนุญาต ........................................................ ............................................ 
............................................................................................................................. ......................................................
............................................................................................................................................................. ............ 
  ขา้พเจา้ขอรับรองว่าบนัทึกดงักล่าวขา้งตน้ เป็นความจริงทุกประการและไดอ่้านแลว้ถูกตอ้งจึง
ไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน 
            ลงช่ือ ........................................................ ผูรั้บใบอนุญาต/ตวัแทน  
          (......................................................) 
            ลงช่ือ ........................................................ พนกังานเจา้หนา้ ท่ี/ผูบ้นัทึกขอ้มลู 
          (......................................................)  

         ลงช่ือ ....................................................... พยาน  
                 (.....................................................) 
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               -2-                                                                  (แบบ ลน.1) 
ส าหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ 
สรุปผลการตดิตามหนี้ค้างช าระค่าใช้น า้บาดาล และประเมนิความสามารถในการช าระหนี้  

............................................................................................................................. ......................................................

............................................................................. ......................................................................................................

............................................................................................................................. ......................................................

............................................................................................................................. ......................................................

................................................................................................................................................................................. ..

............................................................................................................................. ......................................................

............................................................................................................................. ......................................................

........................................................................................................................................................ ...........................

........................................................................................................ ...........................................................................

............................................................................................................................. ......................................................

............................................................................................................................... ....................................................

............................................................................... ....................................................................................................

............................................................................................................................. ......................................................

............................................................................................................................. ...................................................... 

..................................................... ............................................................................................................................. .

............................................................................................................................. ......................................................

............................................................................................................................. ......................................................

......................................................................................................................................................... ..........................

......................................................................................................... ..........................................................................

............................................................................................................................. ...................................................... 

............................................................................................................................... ....................................................

............................................................................... ....................................................................................................

............................................................................................................................. ......................................................

............................................................................................................................. ......................................................

...................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ...................................................... 
 

ลงช่ือ.......................................................................พนกังานเจา้หนา้ท่ี 
      (......................................................................) 
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บันทึกการตรวจสอบการเลิกใช้น ้าบาดาล 

สถานท่ีบนัทึก................................................................................................................ ............................................ 
 บนัทึกน้ีเป็นหลกัฐานเพ่ือแสดงว่า วนัท่ี.......................................................เวลา...................................น.  
พนกังานเจา้หนา้ท่ีตาม พ.ร.บ.น ้ าบาดาล พ.ศ. 2520 ประกอบดว้ย 
 1............................................................................3................................. ................................................... 
 2............................................................................4............................................... ..................................... 
ไดร่้วมกนัตรวจสอบการประกอบกิจการน ้าบาดาลของผูป้ระกอบการช่ือ.................................................................  
ตั้งอยูเ่ลขท่ี........................................หมู่ท่ี.....................ถนน.........................................................กม.ท่ี................... 
ตรอก/ซอย.......................................ต าบล/แขวง...................................................อ  าเภอ/เขต............ ........................ 
จงัหวดั.............................................โทร................................................... ..........โทรสาร.......................................... 
 ก่อนการตรวจสอบ คณะผูต้รวจสอบไดแ้สดงตนและแสดงความบริสุทธ์ิจนเป็นท่ีพอใจแก่ผูเ้ก่ียวขอ้ง
ตามท่ีไดร้้องขอแลว้ผลการตรวจสอบปรากฏรายละเอียด ดงัน้ี 
สภาพสถานประกอบการ 
  บา้นพกัอาศยั.........................................หลงั   หมู่บา้นจดัสรร................................................หลงั 
  อาคารพาณิชย.์......................................คหูา  โรงงานอุตสาหกรรมผลิต...................................... 
  เกษตร  เพาะปลูก  เล้ียงสัตว ์  อ่ืน ๆ.......................................................................  
  จ  านวน..................................................คน พกัประจ า.......................คน ไป-กลบั......................คน 
สภาพบ่อน า้บาดาล 
 มีบ่อน ้ าบาดาล จ านวน.......................บ่อ ประเภทการใชน้ ้ าบาดาล............................................................ 
 บ่อน ้าบาดาลท่ีใชก้ารได ้จ  านวน.......................บ่อ ติดตั้งเคร่ืองสูบน ้าชนิด Submersible  Turbine 
 บ่อบาดาลท่ีเลิกใชแ้ลว้ จ  านวน..........................บ่อ หมายเลขใบอนุญาตท่ี................................................ 
 หมายเลขบ่อ......................................................ขนาด บ่อ ø.......................มม. ความลึก......................ม. 
 ส าหรับมาตรวดัน ้ าประจ าบ่อน ้าบาดาลท่ีอุดกลบน้ี ยีห่้อ......................................ขนาด ø..................มม. 
 อ่านมาตรได.้.......................................................ม. 3 
 เลิกใชน้ ้ าบาดาลบ่อน้ี เน่ืองจาก 
 ท่อกรุแตก  ท่อกรองแตก  คุณภาพน ้าไม่ดี คือ................................................................. 
  เลิกกิจการ 
  มีน ้ าประปาใชแ้ลว้ โดยติดตั้งมาตรประปา จ านวน .......................มาตร ขนาดø....................น้ิว/มม. 
  หมายเลขมาตร.............................................อ่านมาตรได.้.....................................................ม. 3 
       ใชน้ ้ าประปาเฉล่ีย..............................ม.3/วนั ค่าใชน้ ้ าประปาเดือนละ.................................บาท 
  ยงัไม่ไดใ้ชน้ ้ าประปาเน่ืองจาก............................................................................................................. 
      และอยูห่่างจากท่อจ่ายน ้ าประปาขนาดø ....................น้ิว/มม. เป็นระยะทางประมาณ......................ม. 
หมายเหตุ ................................................................................................................................. ................................. 
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สภาพการอุดกลบ 
         ยงัไม่ไดท้  าการอุดกลบ 
  ตดัสายไฟฟ้าออกแลว้   ยงัไม่ตดัสายไฟฟ้าออก 
  ถอนเคร่ืองสูบน ้าออกแลว้  ยงัไม่ถอนเคร่ืองสูบออก 
         ด าเนินการอุดกลบเรียบร้อยแลว้ดว้ย 
  ดินเหนียวบริสุทธ์ิ 
  ซีเมนต ์
  ดินเหนียวบริสุทธ์ิและซีเมนต ์
             รายละเอียดตามรายงานการอุดกลบบ่อน ้าบาดาลท่ีแนบมาพร้อมน้ี 
บันทกึเพิ่มเตมิ....................................................................................................................................... ..................... 
............................................................................................................. ......................................................................
............................................................................................................................. ......................................................
.................................................................................................................................... ...............................................
.................................................................................... ...............................................................................................  
 อน่ึง ในการตรวจสอบคร้ังน้ี เจา้หนา้ท่ีมิไดบ้งัคบั ขู่เข็ญ หรือกระท าดว้ยประการอ่ืนใดต่อผูน้ าตรวจ  ทั้ง
ไม่ไดเ้รียกรับยอมจะรับเอาไป หรือท าให้เสียหาย สูญหาย หรือเส่ือมค่าซ่ึงทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อยา่งหน่ึงอยา่ง
ใดของผูน้ าตรวจสอบหรือสถานท่ีซ่ึงตรวจสอบแต่อยา่งใด ไดอ่้านให้ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายฟังแลว้ และเขา้ใจดี จึงได้
ลงลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

(ลงช่ือ)...............................................ผูน้ าตรวจสอบ/ผูใ้ห้ขอ้มลู  (ลงช่ือ)....................................................(พยาน)  
           (............................................)                                                       (....................................................) 
ต าแหน่ง...................................................                                    ต าแหน่ง........................ .................................. 
 
 

(ลงช่ือ)...............................................ผูต้รวจสอบ/บนัทึก            (ลงช่ือ)....................................................(พยาน)  
           (............................................)                                                       (....................................................) 
ต าแหน่ง...................................................                                    ต าแหน่ง........................ .................................. 
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แบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน เกีย่วกบัความรู้ความเข้าใจ 
การประกอบกจิการน า้บาดาล ตามพระราชบัญญตันิ า้บาดาล พ.ศ. 2520 

และการด าเนินงานของเจ้าหน้าที ่
ของโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการก ากบั ดูแลการประกอบกจิการน า้บาดาล 
ตามพระราชบัญญตันิ า้บาดาล พ.ศ. 2520 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ................. 

 
ข้อมูลทัว่ไป 

1. สถานะภาพของผูรั้บใบอนุญาตการประกอบกิจการน ้าบาดาล 
 เจา้ของธุรกิจ  พนกังาน/ลูกจา้ง   ประชาชนทัว่ไป 
ขา้ราชการ 

2. เพศ 
 ชาย   หญิง 

3. ช่วงอาย ุ
 20 – 30 ปี  31 – 40 ปี   41 – 50 ปี   51 ปีข้ึนไป 

4. ท่านเคยใชน้ ้ าบาดาลหรือไม่ 
 เคย   ไม่เคย   ไม่ทราบ 

5. ประเภทของการใชน้ ้ าบาดาล ท่ีท่านใชคื้อประเภท 
 ประเภทอุปโภคหรือบริโภค 
 บา้นพกัอาศยั  ส านกังาน   หอพกั/บา้นเช่า 
 ประเภทเกษตรกรรม 
 เล้ียงสัตว ์  ท  าสวน/ท าไร่  ท  านา 
 ประเภทธุรกิจ 
 ธุรกิจบริการ  ธุรกิจการคา้  ธุรกิจอุตสาหกรรม 

6. ท่านทราบขอ้มลูเก่ียวกบัการประกอบกิจการน ้าบาดาล จากทางใด 
 ทางวิทยุ   ทางโทรทศัน์   ทางอินเตอร์เน็ต 
 ป้ายประชาสัมพนัธ์  แผน่พบั   หนงัสือพิมพ ์
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โปรดท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องความพึงพอใจ/ไม่พึงพอ การประกอบกจิการน า้บาดาลตามพระ        
ราชบัญญตันิ า้บาดาล พ.ศ. 2520 

เกณฑ์การให้ระดับคะแนนความพึงพอใจ 
ระดับคะแนน 5 มากทีสุ่ด (พอใจ 100 เปอร์เซ็นต์) ระดับคะแนน 4 มาก (พอใจ 80 เปอร์เซ็นต์)ระดับ
คะแนน 3 ปานกลาง (พอใจ 60 เปอร์เซ็นต์)                 ระดบัคะแนน 2 น้อย (พอใจ 40 เปอร์เซ็นต์) 
ระดับคะแนน 1 น้อยทีสุ่ด (พอใจ 20 เปอร์เซ็นต์) 
ข้อมูลความพึงพอใจของการรับบริการ และข้อมูลข่าวสาร 

 
ล าดับ 

 
รายละเอยีด 

ระดับคะแนน 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
สุด 

1 ท่านมีความรู้ ความเขา้ใจ เก่ียวกบัการประกอบ
กิจการน ้าบาดาล ตาม พ.ร.บ.น ้าบาดาล พ.ศ. 
2520 

     

2 ท่านได ้ความเขา้ใจวามรู้ หลงัจากไดเ้ขา้ร่วมรับ
ฟังการบรรยาย หรือ การประชาสัมพนัธ์ 
เก่ียวกบัการประกอบกิจการน ้าบาดาล ตาม 
พ.ร.บ.น ้าบาดาล พ.ศ. 2520 จากเจา้หนา้ท่ี        
น ้ าบาดาล 

     

3 เม่ือท่านไปติดต่อขอรับใบอนุญาตเจาะ/ใช/้ต่อ
อาย/ุหรืออ่ืน ๆ ท่านไดรั้บการอ านวยความ
สะดวกจากเจา้หนา้ท่ีน ้ าบาดาล 

     

4 เจา้หนา้ท่ีน ้ าบาดาล มีความรู้ ความสามารถ และ
ความเช่ียวชาญ ในการช้ีแจงขอ้สงสัยให้
ค  าแนะน า เก่ียวกบัการประกอบกิจการกิจการ  
น ้ าบาดาล ตาม พ.ร.บ.น ้าบาดาล พ.ศ. 2520 

     

5 มีการติดป้ายประกาศ แผน่พบั เพ่ือ
ประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัการประกอบกิจการ    
น ้ าบาดาล หรือแจง้ขอ้มลูเก่ียวกบัขั้นตอนและ
ระยะเวลาการให้บริการชดัเจน 

     

6 เจา้หนา้ท่ีมีความซ่ือสัตยสุ์จริตในการปฏิบติั
หนา้ท่ี เช่น ไม่ขอส่ิงตอบแทน ไม่รับสินบน    
ไม่หาผลประโยชน์ในทางมิชอบ 

     

7 ท่านมีความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจต่อการ
ให้บริการในภาพรวม อยูใ่นระดบัใด 
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ขอขอบคุณในการกรอกแบบสอบถามค่ะ 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อมจังหวดัมุกดาหาร 

 
ข้อเสนอแนะ……………………………………………………………………………
……………..……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….…………… 
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ใบรับค าขอ/ใบนัดตรวจสอบสถานที่ 

รับค าขอ………………............................เมือ่วนัที่………………………………………………………………… 
ของ……………………………………..…..หมายเลขบ่อ………………………………………………………… 
การตรวจสอบเอกสาร  ถูกตอ้ง               ไม่ถูกตอ้ง 
เอกสารเพิ่มเติม 
1…………………………………………………………………………………………………………………… 
2…………………………………………………………………………………………………………………… 
ส่งเอกสารเพิ่มเตมิภายในวนัที่………………………….………..…………………………………………….. 
นัดตรวจสอบวนัที่…………………..…………………………..……………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ใบรับค าขอ/ใบนัดตรวจสอบสถานที่ 

รับค าขอ………………............................เมือ่วนัที่………………………………………………………………… 
ของ……………………………………..…..หมายเลขบ่อ………………………………………………………… 
การตรวจสอบเอกสาร  ถูกตอ้ง               ไม่ถูกตอ้ง 
เอกสารเพิ่มเติม 
1…………………………………………………………………………………………………………………… 
2…………………………………………………………………………………………………………………… 
ส่งเอกสารเพิ่มเตมิภายในวนัที่………………………….………..…………………………………………….. 
นัดตรวจสอบวนัที่…………………..…………………………..……………………………………………… 
 
 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที ่

สนง.ทสจ.มห. 
เลขรับที…่……………………………………..…….. 
ลงวันที่………………………………………………… 

กำรเตรียมกำรของผู้ประกอบกิจกำรน  ำบำดำล 
1) ส ำเนำรำยงำนกำรใช้น  ำบำดำลย้อนหลัง 3 เดือน 
2) ส ำเนำค่ำน  ำประปำย้อนหลัง 3 เดือน (กรณีที่สถำนประกอบกิจกำรนั นมีกำรใช้น  ำประปำ
ร่วมด้วย 
3) นัดหมำยเจ้ำหน้ำที่เก่ียวข้องที่สำมำรถให้ข้อมูลและตอบค ำถำมกับพนักงำนเจ้ำหน้ำที่เป็น
ผู้น ำตรวจสอบสถำนที่ดังกล่ำว 

 

ผู้ย่ืนค ำขอ……………………………………………..………. 
     (………………………………………….……………………) 
 

เจ้ำหน้ำท่ีผู้รับค ำขอ…………………….……………… 

 (……………………………………………………………….) 

ส ำหรับผู้ประกอบกำร 

 

สนง.ทสจ.มห. 

เลขรับที…่……………………………………..…….. 
ลงวันที่………………………………………………… 

กำรเตรียมกำรของผู้ประกอบกิจกำรน  ำบำดำล 
1) ส ำเนำรำยงำนกำรใช้น  ำบำดำลย้อนหลัง 3 เดือน 
2) ส ำเนำค่ำน  ำประปำย้อนหลัง 3 เดือน (กรณีที่สถำนประกอบกิจกำรนั นมีกำรใช้น  ำประปำ
ร่วมด้วย 
3) นัดหมำยเจ้ำหน้ำที่เก่ียวข้องที่สำมำรถให้ข้อมูลและตอบค ำถำมกับพนักงำนเจ้ำหน้ำที่เป็น
ผู้น ำตรวจสอบสถำนที่ดังกล่ำว 

 

ผู้ย่ืนค ำขอ……………………………………………..………. 
     (………………………………………….……………………) 
 

เจ้ำหน้ำท่ีผู้รับค ำขอ…………………….……………… 

 (……………………………………………………………….) 
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ภาคผนวก ข 
ตัวอย่างการตรวจสอบสถานทีก่จิกรรมต่าง ๆ ในโครงการฯ 
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ภาพ 4 แสดงกิจกรรมท่ี 1 การตรวจสอบบ่อน ้าบาดาลท่ีมีการจดัเก็บรายไดแ้ละท่ีขอต่อ
อายใุบอนุญาต  
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ภาพ 5 แสดงกิจกรรมท่ี 1 การตรวจสอบบ่อน ้าบาดาลท่ีมีการจดัเก็บรายไดแ้ละท่ีขอต่อ
อายใุบอนุญาต  
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ภาพ 6 แสดงกิจกรรมท่ี 1 การตรวจสอบบ่อน ้าบาดาลท่ีมีการจดัเก็บรายไดแ้ละท่ีขอต่อ
อายใุบอนุญาต  
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ภาพ 7 แสดงกิจกรรมท่ี 1 การตรวจสอบบ่อน ้าบาดาลท่ีมีการจดัเก็บรายไดแ้ละท่ีขอต่อ
อายใุบอนุญาต  
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ภาพ 8 แสดงกิจกรรมท่ี 1 การตรวจสอบบ่อน ้าบาดาลท่ีมีการจดัเก็บรายไดแ้ละท่ีขอต่อ
อายใุบอนุญาต  
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รูปภาพแสดง การประกอบกจิกรรมที ่2 การตรวจสอบบ่อน า้บาดาลเพือ่การขอรับ

ใบอนุญาตการประกอบกจิการน า้บาดาล รายใหม่ 

 

 

 

 

 

ภาพ 9 แสดงกิจกรรมท่ี 1 การตรวจสอบบ่อน ้าบาดาลท่ีมีการจดัเก็บรายไดแ้ละท่ีขอต่อ
อายใุบอนุญาต  
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ภาพ 10 แสดงกิจกรรมท่ี 2 การตรวจสอบบ่อน ้าบาดาลเพื่อการขอรับใบอนุญาต         
การประกอบกิจการน ้าบาดาลรายใหม่  
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ภาพ 11 แสดงกิจกรรมท่ี 2 การตรวจสอบบ่อน ้าบาดาลเพื่อการขอรับใบอนุญาต         
การประกอบกิจการน ้าบาดาลรายใหม่  
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ภาพ 12 แสดงกิจกรรมท่ี 2 การตรวจสอบบ่อน ้าบาดาลเพื่อการขอรับใบอนุญาต          
การประกอบกิจการน ้าบาดาลรายใหม่  
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ภาพ 13 แสดงกิจกรรมท่ี 2 การตรวจสอบบ่อน ้าบาดาลเพื่อการขอรับใบอนุญาต          
การประกอบกิจการน ้าบาดาลรายใหม่  



169 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
ภาพ 14 แสดงกิจกรรมท่ี 2 การตรวจสอบบ่อน ้าบาดาลเพื่อการขอรับใบอนุญาต         
การประกอบกิจการน ้าบาดาลรายใหม่  



170 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 15 แสดงกิจกรรมท่ี 2 การตรวจสอบบ่อน ้าบาดาลเพื่อการขอรับใบอนุญาต          
การประกอบกิจการน ้าบาดาลรายใหม่ (หนา้ท่ี6) 
 

 

ภาพ 15 แสดงกิจกรรมท่ี 2 การตรวจสอบบ่อน ้าบาดาลเพื่อการขอรับใบอนุญาต         
การประกอบกิจการน ้าบาดาลรายใหม่  
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ภาพ 16 แสดงกิจกรรมท่ี 2 การตรวจสอบบ่อน ้าบาดาลเพื่อการขอรับใบอนุญาต         
การประกอบกิจการน ้าบาดาลรายใหม่ (หนา้ท่ี7) 
 

 

 

ภาพ 16 แสดงกิจกรรมท่ี 2 การตรวจสอบบ่อน ้าบาดาลเพื่อการขอรับใบอนุญาต         
การประกอบกิจการน ้าบาดาลรายใหม่  
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ภาพ 18 การออกใบอนุญาตเจาะน ้าบาดาล (หนา้ท่ี1) 
 

ภาพ 17 แสดงกิจกรรมท่ี 2 การตรวจสอบบ่อน ้าบาดาลเพื่อการขอรับใบอนุญาต         
การประกอบกิจการน ้าบาดาลรายใหม่  
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ภาพ 18 การออกใบอนุญาตเจาะน ้าบาดาล  
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ภาพ 19 การออกใบอนุญาตเจาะน ้าบาดาล  
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ภาพ 20 การออกใบอนุญาตเจาะน ้าบาดาล  
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ภาพ 21 แสดงกิจกรรมท่ี 2 การตรวจสอบบ่อน ้าบาดาลเพื่อการขอรับใบอนุญาต         
การประกอบกิจการน ้าบาดาลรายใหม่  



177 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 22 แสดงกิจกรรมท่ี 2 การตรวจสอบบ่อน ้าบาดาลเพื่อการขอรับใบอนุญาต         
การประกอบกิจการน ้าบาดาลรายใหม่  



178 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพ 23 แสดงกิจกรรมท่ี 2 การตรวจสอบบ่อน ้าบาดาลเพื่อการขอรับใบอนุญาต          
การประกอบกิจการน ้าบาดาลรายใหม่  



179 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพ 24 แสดงกิจกรรมท่ี 2 การตรวจสอบบ่อน ้าบาดาลเพื่อการขอรับใบอนุญาต         
การประกอบกิจการน ้าบาดาลรายใหม่  
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ภาพ 25 แสดงกิจกรรมท่ี 2 การตรวจสอบบ่อน ้าบาดาลเพื่อการขอรับใบอนุญาต         
การประกอบกิจการน ้าบาดาลรายใหม่  



181 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 26 แสดงกิจกรรมท่ี 2 การตรวจสอบบ่อน ้าบาดาลเพื่อการขอรับใบอนุญาต         
การประกอบกิจการน ้าบาดาลรายใหม่  



182 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพ 27 แสดงกิจกรรมท่ี 2 การตรวจสอบบ่อน ้าบาดาลเพื่อการขอรับใบอนุญาต         
การประกอบกิจการน ้าบาดาลรายใหม่  



183 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพ 28 แสดงกิจกรรมท่ี 2 การตรวจสอบบ่อน ้าบาดาลเพื่อการขอรับใบอนุญาต          
การประกอบกิจการน ้าบาดาลรายใหม่  
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ภาพ 29 การออกใบอนุญาตใชน้ ้ าบาดาล  



185 
 

 

 

 

 

 

รูปภาพแสดง การประกอบกจิกรรมที ่3 การตรวจสอบบ่อน า้บาดาลทีม่คีวามเส่ียงใน
ด้านการประกอบกจิการ 
น า้บาดาล 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 30 การออกใบอนุญาตใชน้ ้ าบาดาล  
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ภาพ 31 แสดงกิจกรรมท่ี 3 การตรวจสอบบ่อน ้าบาดาลท่ีมีความเส่ียงในดา้น 
การประกอบกิจการน ้าบาดาล (รหสัความเส่ียง) 
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ภาพ 32 แสดงกิจกรรมท่ี 3 การตรวจสอบบ่อน ้าบาดาลท่ีมีความเส่ียงในดา้น              
การประกอบกิจการน ้าบาดาล  



188 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 33 แสดงกิจกรรมท่ี 3 การตรวจสอบบ่อน ้าบาดาลท่ีมีความเส่ียงในดา้น              
การประกอบกิจการน ้าบาดาล  



189 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพ 34 แสดงกิจกรรมท่ี 3 การตรวจสอบบ่อน ้าบาดาลท่ีมีความเส่ียงในดา้น              
การประกอบกิจการน ้าบาดาล  



190 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพ 35 แสดงกิจกรรมท่ี 3 การตรวจสอบบ่อน ้าบาดาลท่ีมีความเส่ียงในดา้น              
การประกอบกิจการน ้าบาดาล  



191 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพ 36 แสดงกิจกรรมท่ี 3 การตรวจสอบบ่อน ้าบาดาลท่ีมีความเส่ียงในดา้น              
การประกอบกิจการน ้าบาดาล  



192 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพ 37 แสดงกิจกรรมท่ี 3 การตรวจสอบบ่อน ้าบาดาลท่ีมีความเส่ียงในดา้น              
การประกอบกิจการน ้าบาดาล  



193 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 38 แสดงกิจกรรมท่ี 3 การตรวจสอบบ่อน ้าบาดาลท่ีมีความเส่ียงในดา้น              
การประกอบกิจการน ้าบาดาล  



194 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพ 39 แสดงกิจกรรมท่ี 3 การตรวจสอบบ่อน ้าบาดาลท่ีมีความเส่ียงในดา้น              
การประกอบกิจการน ้าบาดาล  



195 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพ 40 แสดงกิจกรรมท่ี 3 การตรวจสอบบ่อน ้าบาดาลท่ีมีความเส่ียงในดา้น              
การประกอบกิจการน ้าบาดาล  



196 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพ 49 แสดง กิจกรรมท่ี 3 การตรวจสอบบ่อน ้าบาดาลท่ีมีความเส่ียงในดา้น         

การประกอบกิจการน ้าบาดาล (หนา้ท่ี11) 

 

 
 
ภาพ 41 แสดงกิจกรรมท่ี 3 การตรวจสอบบ่อน ้าบาดาลท่ีมีความเส่ียงในดา้น               
การประกอบกิจการน ้าบาดาล  
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ภาพ 42 แสดงกิจกรรมท่ี 3 การตรวจสอบบ่อน ้าบาดาลท่ีมีความเส่ียงในดา้น              
การประกอบกิจการน ้าบาดาล  



198 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
ภาพ 43 แสดงกิจกรรมท่ี 3 การตรวจสอบบ่อน ้าบาดาลท่ีมีความเส่ียงในดา้น              
การประกอบกิจการน ้าบาดาล  



199 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพ 44 แสดงกิจกรรมท่ี 4  การติดตามหน้ีคา้งช าระ  
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ภาพ 45 แสดงกิจกรรมท่ี 4  การติดตามหน้ีคา้งช าระ  
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ภาพ 46 แสดงกิจกรรมท่ี 4  การติดตามหน้ีคา้งช าระ  
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ภาพ 47 แสดงกิจกรรมท่ี 4  การติดตามหน้ีคา้งช าระ  
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ภาพ 48 แสดงกิจกรรมท่ี 4  การติดตามหน้ีคา้งช าระ  
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ภาพ 49 แสดงกิจกรรมท่ี 4  การติดตามหน้ีคา้งช าระ  
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ภาพ 50 แสดงกิจกรรมท่ี 5 การตรวจสอบบ่อบาดาลท่ีขาดการติดต่อ และตรวจสอบ   
การอุดกลบ  
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ภาพ 51 แสดงกิจกรรมท่ี 5 การตรวจสอบบ่อบาดาลท่ีขาดการติดต่อ และตรวจสอบ   
การอุดกลบ  



207 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพ 52 แสดงกิจกรรมท่ี 5 การตรวจสอบบ่อบาดาลท่ีขาดการติดต่อ และตรวจสอบ   
การอุดกลบ  



208 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ภาพ 53 แสดงกิจกรรมท่ี 5 การตรวจสอบบ่อบาดาลท่ีขาดการติดต่อ และตรวจสอบ    
การอุดกลบ  



209 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
ภาพ 54 แสดงกิจกรรมท่ี 5 การตรวจสอบบ่อบาดาลท่ีขาดการติดต่อ และตรวจสอบ   
การอุดกลบ  



210 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 55 แสดงกิจกรรมท่ี 5 การตรวจสอบบ่อบาดาลท่ีขาดการติดต่อ และตรวจสอบ   
การอุดกลบ  



211 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 56 แสดงกิจกรรมท่ี 6 การเสริมสร้างและพฒันาน ้าบาดาลอยา่งมีประสิทธิภาพและ
ย ัง่ยนื 
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ภาพ 57 แสดงงานดา้นบริการประชาชน 
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ภาพ 58 แสดงการตรวจสอบสถานท่ีตามปกติ 
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ภาพ 59 แสดงการตรวจสอบสถานท่ีตามปกติ 
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ภาพ 60 แสดงการตรวจสอบสถานท่ีกรณีเศษ 
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ภาพ 61 แสดงการประชุมคณะอนุกรรมการเขต (ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มจงัหวดั) 
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