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หน้าที่ของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการน้าบาดาล
หน้าทีข่ องผู้รับใบอนุญาต ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข้อ 1 ต้องทำกำรเจำะนำบำดำลให้ถูกต้องตำมหลักวิชำกำร และมีควำมปลอดภัยต่อชีวิต ทรัพย์สิน
สุขภำพ และอนำมัยของประชำชน
ข้อ 2 กำรเจำะนำบำดำลนันผู้รับใบอนุญำตเจำะนำบำดำลต้องจัดให้มีช่ำงเจำะนำบำดำลที่ได้รับ
หนังสือรับรองจำกอธิบดีกรมทรัพยำกรนำบำดำล เป็นผู้ควบคุม รับผิดชอบในกำรเจำะนำบำดำล
ข้อ 3 กำรเจำะนำบำดำลขนำดบ่อตังแต่ 150 มิลลิเมตรขึนไป ในเขตวิกฤตณ์นำบำดำล และกำรเจำะ
นำบำดำลขนำดบ่อตังแต่ 200 มิลลิเมตรขึนไป นอกเขตวิกฤตกำรณ์นำบำดำล มีหลักเกณ์ ดังนี
(1) ต้องมีช่ำงเจำะนำบำดำล และวิศวกรหรือนักธรณีวิทยำ ที่ได้รับหนังสือรับรองจำกอธิบดี
กรมทรัพยำกรนำบำดำล เป็นผู้ควบคุม รับผิดชอบในกำรเจำะนำบำดำล และต้องควบคุม กำรดำเนินกำรเจำะ
โดยประจำที่หลุมเจำะ
(2) หำกช่ำงเจำะนำบำดำล หรือวิศวกรหรือนักธรณีวิทยำไม่อยู่ ต้องแต่งตังผู้แทนซึ่งเป็นช่ำงเจำะ
นำบำดำล หรือวิศวกรหรือนักธรณี รับผิดชอบแทน
(3) กำรเปลี่ย นตัว ช่ำงเจำะนำบำดำล หรือวิศวกรหรือนักธรณีวิทยำ ผู้ รับใบอนุญำตเจำะ
นำบำดำลต้องแจ้งให้พนักงำนนำบำดำลประจำท้องที่ทรำบก่อนกำรเปลี่ยนตัวไม่น้อยกว่ำ 3 วัน พร้อมกับ มอบ
หนังสือยินยอมเป็นช่ำงเจำะนำบำดำล หรือวิศวกรหรือนักธรณีวิทยำ เป็นผู้ที่จะควบคุมรับผิดชอบงำนต่อไป
ข้อ 4 ต้องคำนึงถึงสถำนที่เจำะนำบำดำล ตำมหลักเกณฑ์ ดังนี
(1) สถำนที่เจำะนำบำดำลต้องไม่เป็นที่ลุ่มซึ่งมีนำเสียหรือนำที่เป็นพิษกักขัง หรือไหลผ่ำน หรือไหล
จำกผิวดินซึมลงไปในบ่อหรือข้ำงบ่อได้
(2) ตำแหน่งหลุมเจำะต้องอยู่ห่ำงชำยคำไม่น้อยกว่ำ 1 เมตร และอยู่ห่ำงจำกส้วมซึมหรือถังเกรอะ
หรือร่องระบำยนำโสโครกไม่น้อยกว่ำ 30 เมตร
(3) กรณีที่จะทำกำรเจำะนำบำดำลในบริเวณที่ไม่อำจจะหลีกเลี่ยงได้ (1) หรือ (2) ต้องจัดกำร
ป้องกันด้วยวิธีกำรใด ๆ ที่ไม่ให้นำเสีย หรือนำที่เป็นพิษหรือนำโสโครกไหล หรือซึมลงบ่อนำบำดำลได้
(4) บริเวณที่เจำะนำบำดำลต้องมีที่ว่ำงเพียงพอสำหรับกำรซ่อมบ่อนำบำดำล หรือซ่อมเครื่องสูบนำ
ข้อ 5 ต้องคำนึงถึงขนำดของหลุมเจำะนำบำดำล ตำมหลักเกณฑ์ ดังนี
(1) ต้องจัดให้มีช่องว่ำงระหว่ำงผนังหลุมเจำะกับท่อกรุบ่อ (Casing) โดยรอบตังแต่ผิวดินลงไป
จนถึงระดับควำมลึก 6 เมตร จะต้องมีขนำดไม่น้อยกว่ำ 10 เซนติเมตร โดยรอบท่อกรุบ่อ
(2) กรณีเจำะทะลุชันนำที่มีคุณภำพไม่ดีลงไปสู่ชันนำที่มีคุณภำพดี ต้องมีขนำดช่องว่ำงระหว่ำง
ผนังหลุมเจำะกับท่อกรุบ่อไม่น้อยกว่ำ 10 เซนติเมตร โดยรอบท่อกรุบ่อ และให้ผนึกช่องว่ำงดังกล่ำวด้วย
(3) กำรเจำะนำบำดำลที่เจำะในชันหินแข็ง (Hard formation) ซึ่งมีคุณสมบัติทรงตัวอยู่ได้
ให้หลุมเจำะมีขนำดตำมควำมเหมำะสม
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ข้อ 6 ต้องเก็บตัวอย่ำงดินหรือหินจำกชันดินหรือชันหินที่เจำะผ่ำนทุกระยะที่มีกำรเปลี่ยนแปลงชันดิน
หรือชันหิน และทุกระยะควำมลึก 1 เมตร ติดต่อกันไปตลอดควำมลึกของหลุมเจำะโดยจัดเก็บในกล่องที่จัดทำ
ไว้เป็ นช่อง ๆ และติดป้ ำยระบุ ควำมลึ กของแต่ละตัวอย่ำง ตัวอย่ำงดินหรือหิ นจำกกำรเจำะนำบำดำลนี ให้ ตำกให้ แห้ ง
แล้วเก็บในถุงผ้ำหรือถุงพลำสติก พร้อมทังติดป้ำยบอกหมำยเลขหลุมเจำะและระดับควำมลึกของตัวอย่ำง
แล้วส่งให้พนักงำนนำบำดำลประจำท้องที่ภำยใน 15 วัน นับแต่วันเจำะนำบำดำลบ่อนันเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ข้อ 7 ต้องคำนึงถึงควำมลึกของนำบำดำล ตำมหลักเกณฑ์ ดังนี
(1) หลุมเจำะนำบำดำล ต้องไม่ลึกเกินกว่ำควำมลึกของบ่อนำบำดำลที่กำหนดไว้ในใบอนุญำตเจำะ
นำบำดำล เว้นแต่จะมีหลักฐำนบ่งชีว่ำที่ควำมลึกดังกล่ำวยังไม่มีชันนำหรือมีชันนำที่ให้ปริมำณนำหรือคุณภำพนำ
ทีไ่ ม่เหมำะสมก็อำจให้เจำะลึกลงไปอีกได้ตำมที่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่กำหนด
(2) บ่อนำบำดำลที่เจำะในชันดิน กรวด ทรำย หรือหินร่วน ต้องใช้ท่อกรุท่อกรอง ลึกไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 90 ของควำมลึกของหลุมเจำะตำม (1) เว้นแต่จะมีหลักฐำนกำรตรวจวัดด้วยเครื่องหยั่งธรณี (Well logger) บ่งชีว่ำ
ต้องใช้ท่อกรุท่อกรองลึกน้อยกว่ำร้อยละ 90 ก็ให้ดำเนินกำรได้ แต่หำกต้องใช้ท่อกรุท่อกรองลึกน้อยกว่ำร้อยละ 70
ของหลุมเจำะต้องได้รับอนุญำตเป็นลำยลักษณ์อักษรจำกพนักงำนเจ้ำหน้ำที่เสียก่อน
(3) บ่อนำบำดำลที่เจำะในชันหินแข็ง (Hard formation) ซึ่งมีคุณสมบัติทรงตัวอยู่ได้ให้ใช้ท่อกรุ
ท่อกรองได้ตำมควำมลึกที่เหมำะสมโดยควำมเห็นชอบของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่
ข้อ 8 ต้องคำนึงถึงชนิดท่อกรุบ่อนำบำดำลตำมหลักเกณฑ์ ดังนี
(1) ท่อกรุ บ่ อน ำบำดำลทุ กขนำดต้ องเป็นท่ อที่ทำด้วยเหล็ กเหนียวผิ วเคือบดำ หรือชุบสั งกะสี
หรือเป็นท่อ PVC แข็ง ที่ทำขึนจำกโพลิไวนิลคลอไรด์ โดยไม่ผสมพลำสติไซเซอร์ และผลิตขึนตำมมำตรฐำนต่อไปนี
ก. มำตรฐำน ASTM A 53 Standard Pipe หรือ
ข. มำตรฐำน API Spec 5L Line Pipe หรือ
ค. มำตรฐำน BS 1387 ประเภท Medium – Heavy หรือ
ง. มำตรฐำน มอก. 276 – 277 ประเภท 2 – 4 หรือ
จ. มำตรฐำน มอก. 17 ชันคุณภำพ PVC 13.5 หรือ
ฉ. มำตรฐำนอื่ นใดที่ ก ำหนดขนำด น ำหนั ก และคุ ณสมบั ติ ซึ่ งคณะกรรมกำรน ำบำดำลได้
พิจำรณำว่ำเทียบเท่ำมำตรฐำน ข้อ ก. ข. ค. ง. หรือ จ.
(2) ในบริเวณที่นำมีคุณภำพเป็นกรดหรือมีคุณสมบัติกัดกร่อน หรือมีนำเค็มอยู่เหนือนำจืดให้ใช้ท่อ
กรุบ่อที่ผลิตขึนตำมมำตรฐำน ข้อ ก. ข. ง. (เฉพำะประเภท 4) หรือ จ.
(3) กำรใช้ท่ออื่นใดที่มิได้ทำด้วยเหล็กเหนียวผิวเคลือบดำหรือชุบสังกะสี หรือเป็นท่อ PVC แข็ง
ที่ทำขึนจำกโพลิ ไลนิ ลคลอไรด์ โดยไม่ผสมพลำสติไซเซอร์เป็นท่อกรุ ต้องเป็นชนิดที่คณะกรรมกำรนำบำดำล
เห็นชอบ
(4) ในบ่อนำบำดำลบ่อเดียว สำมำรถใช้ท่อกรุบ่อหลำยขนำดต่อเข้ำด้วยกันได้ แต่ขนำดของท่อกรุ
บ่อตอนบนสุด จะต้องมีควำมสัมพันธ์กับปริมำณนำและเครื่องสูบนำที่จะใช้
(5) ก่อนติดตังท่อกรุบ่อ จะต้องทำควำมสะอำดท่อทังภำยในและภำยนอกเสียก่อน

3

ข้อ 9 ท่อกรองนำ
(1) ท่อกรองนำสำหรับบ่อนำบำดำลให้ใช้ได้ทังแบบท่อเซำะร่อง (Perforated pipe) และท่อกรอง
(Well screen)
(2) ท่อที่จะใช้ทำเป็นท่อเซำะร่อง ต้องมีมำตรฐำนเดียวกับท่อกรุบ่อ
(3) ท่ อเซำะร่ องต้ องมี ร่ องตำมแนวของท่ อ ขนำดร่ องกว้ ำงไม่ เกิ น 3 มิ ลลิ เมตร (1/8 นิ ว)
และแต่ละร่องยำวไม่เกิน 88 มิลลิเมตร (3 ½ นิว)
(4) ท่อกรองต้องเป็นท่อที่ผลิตด้วยวิธีกำรพันเส้นลวดโลหะรอบโครงโลหะ โดยเว้นช่องว่ำงระหว่ำง
เส้นลวดเป็นทำงให้นำไหลผ่ำนได้ และตัวท่อกรองจะต้องมีควำมแข็งแรงเพียงพอที่จะต้ำนทำนแรงดันของนำบำดำล
ภำยในชันนำและแรงกดจำกนำหนักของท่อกรุบ่อที่อยุ่ข้ำงบน
(5) ท่อกรองที่ผลิตโดยใช้วัสดุอื่น ต้องเป็นชนิดที่คณะกรรมกำรนำบำดำลเห็นชอบ
(6) ระยะควำมลึกที่จะลงท่อกรองนำต้องเป็นไปตำมที่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่กำหนด
ข้อ 10 กรวดกรุ (Gravel pack)
(1) กรวดที่ใช้กรุรอบ ๆ ท่อกรองนำและท่อกรุบ่อ ต้องใช้กรวดที่มีรูปร่ำงลักษณะค่อนข้ำงกลมมน
และต้องไม่ใช้หินย่อยเป็นกรวดกรุ
(2) เม็ดกรวดต้องมีขนำดใหญ่พอที่จะไม่ไหลลอดเข้ำไปในท่อกรองนำได้เกินร้อยละ 10
ของปริมำณกรวดที่ใช้ทังหมด
(3) ต้ อ งล้ ำ งกรวดให้ ส ะอำดก่ อ นท ำกำรกรุ ล งข้ ำ งบ่ อ และระดั บ กรวดจะต้ อ งสู ง ไม่ เ กิ น
5 เมตร จำกระดับบนของท่อกรองนำ เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่ำนำบำดำลคุณภำพไม่ดีที่อยู่ข้ำงบนไม่สำมำรถไหล
ซึมผ่ำนกรวดกรุลงไปข้ำงล่ำงได้
ข้อ 11 กำรอุดบ่อ (Plug) หรือผนึกข้ำงบ่อ (Seal)
(1) หลุมเจำะส่วนที่เจำะลึกเกินกว่ำควำมลึกที่จะลงท่อกรุบ่อ ท่อกรองนำ หรือจะใช้ชันนำ
ต้องอุดให้แน่น ทังนี ไม่รวมถึงบ่อนำบำดำลตำมข้อ 7 (3)
(2) วัสดุที่จะใช้อุดบ่อหรือผนึกข้ำงบ่อ ต้องเป็นดินเหนียวบริสุทธิ์หรือซีเมนต์เท่ำนัน
(3) ดินเหนียวบริสุทธิ์ต้องเป็นดินเหนียวนำจืด เนือเนียน ไม่มีทรำยหรือสำรอินทรีย์ที่เป็นชิน
หรือก้อนเจือปนอยู่
(4) ช่องว่ำงเหนือกรวดกรุรอบ ๆ ท่อกรุบ่อ ต้องผนึกให้แน่นเพื่อไม่ ให้นำในชันที่อยู่เหนือท่อ
กรองนำไหลลงไปปนกับนำในชันที่อยู่ระดับเดียวกับท่อกรองนำ
ข้อ 12 กำรพัฒนำบ่อนำบำดำล (Well development)
(1) กรณีบ่อนำบำดำลเป็นนำขุ่นข้นมำก ต้องเริ่มดำเนินกำรตักนำขุ่นข้นออกทิงจนควำมขุ่นข้น
ลดลงหรือนำค่อนข้ำงใส
(2) เมื่อนำในบ่อนำบำดำลค่อนข้ำงใส ต้องดำเนินกำรเป่ำล้ำงด้วยลมตำมวิธีกำรที่เรียกว่ำ Air lifting
โดยใช้สลับกับวิธีกวนนำ (Surging) ด้วยเครื่องกวน
(3) กำรเป่ำล้ำงบ่อนำบำดำลด้วยเครื่องอัดลม ต้องใช้เครื่องอัดลมที่มีแรงดันไม่น้อยกว่ำ 7 กิโลกรั ม
ต่อ 1 ตำรำงเซนติเมตร และสำมำรถอัดลมได้ประมำณ 4 ลูกบำศก์เมตรต่อปริมำณนำที่จะเป่ำล้ำงออกมำ 1 ลูกบำศก์เมตร
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ข้อ 13 กำรทดสอบปริมำณนำ
(1) กระทำได้ต่อเมื่อทำกำรพัฒนำบ่อนำบำดำลจนได้นำใสสะอำดปรำศจำกตะกอนทรำย
และตะกอนขุ่นข้นใด ๆ แล้วเท่ำนัน
(2) วิธีกำรทดสอบปริมำณนำ ให้ทดสอบโดยวิธีกำรสูบนำด้วยอัตรำคงที่หรือวิธีกำรเพิ่มอัตรำ
กำรสูบเป็นขัน ๆ
(3) กำรทดสอบปริมำณนำ ต้องใช้ระยะเวลำกำรทดสอบจนระดับนำในบ่อนำบำดำลลดลงไป
อยู่ระดับคงที่แล้วเท่ำนัน
(4) กำรวัดปริมำณนำบำดำล ให้ใช้เครื่องวัดอัตรำกำรไหลของนำประเภท Flow meter หรือ
orifice หรื อ weir แต่ ถ้ ำ ปริ ม ำณน ำมี น้ อ ยกว่ ำ 15 ลู ก บำศก์ เ มตรต่ อ ชั่ ว โมง จะตรวจวั ด ด้ ว ยวิ ธี ก ำรตวง
ด้วยภำชนะที่รู้ปริมำตรได้แน่นอนแล้วก็ได้
(5) กำรวัดระดับนำในบ่อนำบำดำล ต้องวัดด้วยสำยวัดหรือเครื่องวัดที่บอกควำมลึกได้แน่นอน
ข้อ 14 กำรเก็บตัวอย่ำงนำเพื่อวิเครำะห์คุณลักษณะทำงกำยภำพ คุณลักษณะทำงเคมี คุณลักษณะ
ที่เป็นพิษ และคุณลักษณะทำงบัคเตรี/แบคทีเรีย ซึ่งต้องเก็บตัวอย่ำงนำจำกบ่อนำบำดำลที่เจำะใหม่ และขณะทำ
กำรทดสอบปริมำณนำ โดยเก็บก่อนทำกำรหยุดสูบประมำณ 15 นำที ส่วนบ่อนำบำดำลเก่ำ ให้เก็บหลังจำกเริ่ม
สูบนำใช้ในวันที่จะเก็บตัวอย่ำงนำไปแล้วไม่น้อยกว่ำ 15 นำที ตัวอย่ำงละไม่น้อยกว่ำ 1.5 ลิตร
ข้อ 15 รำยงำนกำรเจำะนำบำดำล
(1) ต้องจัดทำรำยงำนกำรปฏิบัติงำนประจำวันตำมแบบพิมพ์ที่กรมทรัพยำกรนำบำดำลกำหนด
โดยทำกำรเก็บไว้ในบริเวณที่ทำกำรเจำะนำบำดำล เพื่อให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบ
(2) ต้องจัดทำรำยงำนเกี่ยวกับประวัติบ่อ รูปแบบบ่อและชันดิน และรำยงำนกำรทดสอบปริมำณ
นำตำมแบบพิมพ์ที่กรมทรัพยำกรนำบำดำลกำหนด แล้วส่งรำยงำนดังกล่ำวให้พนักงงำนนำบำดำลประจำท้องที่
ภำยใน 15 วัน นั บแต่ วันทดสอบปริ มำณน ำเสร็จ โดยให้ ช่ำงเจำะนำบำดำล หรื อวิศวกร หรือนั กธรณีวิ ทยำ
เป็นผู้ลงนำมรับรองควำมถูกต้อง
ข้อ 16 กำรกลบบ่อนำบำดำลที่ไม่ได้ผล
(1) เมื่อเลิ กเจำะน ำบำดำลเพรำะเจำะนำบำดำลไม่ได้ผล ต้องอุด กลบ หรือถมหลุ มเจำะ
พร้อมทังเกลี่ยผิวดินให้เรียบร้อยตำมสภำพเดิมก่อนกำรเจำะนำบำดำล
(2) กรณีที่มีท่อกรุกรองนำเหลืออยู่ในบ่อ ต้องอุด กลบ หรือถมบ่อทังภำยในและภำยนอกท่อ
กรุกรองนำด้วย
ข้อ 17 คุณภำพของนำบำดำลที่จะใช้บริโภคได้
(1) นำบำดำลที่จะใช้บริโภคต้องเป็นนำที่ได้ผ่ำนกำรวิเครำะห์คุณลักษณะจำกกรมทรัพยำกร
น ำบำดำลหรื อ ส่ ว นรำชกำรอื่ น หรื อ องค์ ก ำรของรั ฐ ที่ มี ห น้ ำ ที่ เ กี่ ย วกั บ กำรวิ เ ครำะห์ คุ ณ ลั ก ษณะ ของน ำ
หรือสถำบันอื่นที่ได้รับกำรรับรองคุณภำพมำตรฐำน มอก. 1300-2537 (ISO / IEC Guide 25) หรือสถำบัน
ทีก่ รมทรัพยำกรนำบำดำลให้ควำมเห็นชอบตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่กรมทรัพยำกรนำบำดำลกำหนด
(2) นำบำดำลที่จะใช้บริโภค ต้องเป็นนำบำดำลที่มีคุณลักษณะทำงกำยภำพ และคุณลักษณะ
ทำงเคมีไม่เกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุดตำมที่กำหนดไว้ในมำตรฐำนนำบำดำลที่จะใช้บริโภคได้
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ข้อ 18 กำรจัดกำรป้องกันไม่ให้นำภำยนอกไหลลงบ่อนำบำดำล
(1) บ่อนำบำดำลทุกบ่อ ต้องผนึกข้ำงบ่อตังแต่ตอนบนสุดนับจำกผิวดินลึกลงไปไม่น้อยกว่ำ 6
เมตร ด้วยซีเมนต์ล้วนหรือซีเมนต์ผสมทรำย เพื่อป้องกันมิให้นำภำยนอกไหลซึมลงข้ำงท่อกรุ
(2) ในกรณีที่บ่อนำบำดำลอยู่ในที่ลุ่มหรือต่ำกว่ำบริเวณข้ำงเคียงจะต้องปรับบริเวณที่ ตังบ่อ
ให้สูงกว่ำบริเวณข้ำงเคียงเพื่อป้องกันมิให้นำจำกภำยนอกไหลเข้ำมำในบริเวณที่ตังบ่อ
(3) กรณีที่บ่อนำบำดำลติดตังเครื่องสูบนำไฟฟ้ำ ต้องทำลำนคอนกรีตเป็นชำนบ่อรอบปำกบ่อ
นำบำดำลไม่น้อยกว่ำ 15 เซนติเมตร คลุมพืนที่ไม่น้อยกว่ำ 1 ตำรำงเมตร
(4) กรณีที่บ่อนำบำดำลติดตังเครื่องสูบนำมือโยก ต้องทำลำนคอนกรีตเป็นชำนบ่อรอบปำก
บ่อนำบำดำลหนำไม่น้อยกว่ำ 15 เซนติเมตร คลุมพืนที่ไม่น้อยกว่ำ 4 ตำรำงเมตร และรอบชำนบ่อนำบำดำล
จะต้องมีทำงระบำยนำออกจำกบริเวณบ่อ
(5) ในกรณี ที่จ ะระงับ กำรใช้บ่อนำบำดำลชั่ว ครำวโดยกำรถอดถอนเครื่องสู บนำออกไป
จะต้องปิดปำกบ่อให้แน่นหนำ เพื่อป้องกันมิให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดตกลงไปในบ่อ
ข้อ 19 กำรเลิกใช้นำบำดำล
(1) ต้องอุดกลบบ่อนำบำดำลที่เลิกใช้แล้วด้วยซีเมนต์ หรือดินเหนียวบริสุทธิ์ หรือวัสดุอื่น
ตำมที่กรมทรัพยำกรนำบำดำลกำหนดโดยคำแนะนำของคณะกรรมกำรนำบำดำล ซึ่งต้องอุดกลบตังแต่ก้นบ่อ
จนถึงปำกบ่อ โดยมีช่ำงเจำะนำบำดำลที่มีหนังสือรับรองช่ำงเจำะนำบำดำลที่อธิบดีกรมทรัพยำกรนำบำดำลออกให้
เป็ น ผู้ ค วบคุ ม รั บ ผิ ด ชอบในกำรอุ ด กลบบ่ อ น ำบำดำล ทั งนี ต้ อ งอยู่ภ ำยใต้ก ำรก ำกั บ ดู แลของพนั ก งำน
นำบำดำลประจำท้องที่ หรือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ซึ่งพนักงำนนำบำดำลประจำท้องที่มอบหมำย
(2) ต้องจั ดทำรำยงำนกำรอุดกลบบ่อนำบำดำลตำมแบบที่กรมทรัพยำกรนำบำดำลกำหนด
แล้วส่งรำยงำนดังกล่ำวให้พนักงำนนำบำดำลประจำท้องที่ภำยใน 7 วัน นับแต่วันอุดกลบบ่อนำบำดำลแล้วเสร็จ
หน้าที่ของผู้รับใบอนุญาตใช้น้าบาดาลในการติดตังเครื่องวัดปริมาณน้า (มิเตอร์)
ข้อ 1 บ่อนำบำดำลจะต้องมีเครื่องวัดปริมำณนำประจำบ่อนำบำดำลทุกบ่อ เว้นแต่คณะกรรมกำร
นำบำดำลจะกำหนดเป็ นอย่ำงอื่น ซึ่งคณะกรรมกำรนำบำดำลได้มีควำมเห็นตำมหนังสื อ ด่ว นมำก ที่ ทส
0704/937 ลงวันที่ 11 มีนำคม 2559 ดังนี
(1) ในเขตวิกฤตกำรณ์นำบำดำล ตำมประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
(ประกอบด้วยกรุงเทพมหำนคร สมุทรปรำกำร นนทบุรี ปทุมธำนี สมุทรสำคร นครปฐม และพระนครศรีอยุธยำ
รวม 7 จังหวัด) กำหนดให้ผู้รับใบอนุญำตใช้นำบำดำลทังประเภท อุปโภคบริโภค ธุรกิจ หรือเกษตรกรรม
ต้องติดตังเครื่องวัดปริมำณนำประจำบ่อนำบำดำลทุกบ่อ
(2) นอกเขตวิกฤตกำรณ์นำบำดำล กำหนดให้ผู้รับใบอนุญำตใช้นำบำดำล ติดตังเครื่องวัด
ปริ ม ำณน ำประจ ำบ่ อ น ำบำดำลทุ ก บ่ อ ยกเว้ น บ่ อ น ำบำดำลขนำดไม่ เ กิ น ๑๐๐ มิ ล ลิ เ มตร ที่ ใ ช้ ส ำหรั บ
กำรอุปโภคบริโภค และเกษตรกรรม ทังนี ไม่รวมถึงบ่อนำบำดำลของหมู่บ้ำนจัดสรรและบ่อนำบำดำลในท้องที่
ที่มีนำประปำใช้และอยู่ในข่ำยต้องชำระค่ำใช้นำบำดำล
ข้ อ 2 ในกรณี ที่ ติ ด ตั งเครื่ อ งวั ด ปริ ม ำณน ำ ให้ ก รอกรำยงำนกำรใช้ น ำบำดำลตำมแบบ
ที่กรมทรัพยำกรนำบำดำลกำหนด (แบบ นบ./11) แล้วส่งรำยงำนดังกล่ำวให้พนักงำนนำบำดำลประจำท้องที่
ภำยในวันที่ 7 ของเดือนถัดไปทุกเดือน ถึงแม้ว่ำจะไม่มีกำรใช้นำบำดำลในเดือนนันก็ตำม
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ข้อ 3 เมื่อเครื่องวัดปริมำณนำชำรุดหรือทำงำนไม่เที่ยงตรง ให้แจ้งเป็นหนังสือต่อพนักงำนนำบำดำล
ประจำท้องที่ทันที และต้องซ่อมหรือเปลี่ยนเครื่องวัดปริมำณนำให้ใช้กำรได้ภำยใน 15 วัน นับแต่แจ้งให้
พนักงำนนำบำดำลประจำท้องที่ทรำบ
ข้อ 4 ในกรณีที่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตรวจพบว่ำ เครื่องวัดปริมำณนำชำรุดหรือทำงำนไม่เที่ยงตรงและ
ได้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้รับใบอนุญำตใช้นำบำดำลทรำบแล้ว ผู้รับใบอนุญำตใช้นำบำดำลต้องซ่อมหรือเปลี่ยน
เครื่องวัดปริมำณนำให้ใช้ได้ภำยใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจำกพนักงำนเจ้ำหน้ำที่
ข้อ 5 เมื่อติดตังเครื่องวัดปริ มำณนำใหม่หรือซ่อม หรือเปลี่ ยนเครื่องวัดปริมำณนำแล้ ว ต้องนำ
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ไปตรวจสอบควำมถูกต้องของเครื่องวัดปริมำณนำ และติดตัง พร้อมผนึกตรำประทับของ
กรมทรัพยำกรนำบำดำล ติดไว้กับเครื่องวัดปริมำณนำนัน
ทังนี หำกผู้รับใบอนุญำตผู้ใดไม่ปฏิบัติตำมประกำศที่ออกตำมควำมในมำตรำ 6 แห่งพระรำชบัญญัติ
นำบำดำล พ.ศ. 2520 ต้องระวำงโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบำท
หน้าทีข่ องผู้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติน้าบาดาล พ.ศ. 2520
ข้อ 1 ผู้ รั บใบอนุ ญำต ลู กจ้ ำงหรื อตัว แทนของผู้ รับใบอนุญำตต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไขที่กำหนดไว้
ในใบอนุญำต หำกไม่ปฏิบัติตำมเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในใบอนุญำต ต้องระวำงโทษปรับไม่เกินห้ำพันบำท
ข้อ 2 ผู้รับใบอนุญำตต้องปฏิบัติตำมประกำศของรัฐมนตรีที่ออกตำมมำตรำ 6 แห่งพระรำชบัญญัติ
นำบำดำล พ.ศ. 2520 หำกไม่ปฏิบัติตำมต้องระวำงโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบำท
ข้อ 3 ผู้รับใบอนุญำตต้องรำยงำนให้พนักงำนนำบำดำลประจำท้องที่หรือกรมทรัพยำกรนำบำดำลทรำบ
หำกในกำรเจำะนำบำดำล พบโบรำณวัตถุ ศิลปวัตถุ ซำกดึกดำบรรพ์ หรือแร่ที่มีคุณค่ำทำงเศรษฐกิจหรือทำง
กำรศึกษำในด้ำนธรณีวิทยำ ภำยในเจ็ดวันนับแต่วันพบ หำกไม่ปฏิบัติตำมต้องระวำงโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน
หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบำท หรือทังจำทังปรับ
ข้อ 4 ผู้ รั บ ใบอนุ ญ ำตต้อ งแสดงใบอนุญ ำตหรื อใบแทนใบอนุ ญำตไว้ใ นที่ เปิ ดเผยและเห็ น ได้ ง่ำ ย
ณ สถำนที่ระบุไว้ในใบอนุญำต หำกไม่ปฏิบัติตำมต้องระวำงโทษปรับไม่เกินห้ำร้อยบำท
ข้ อ 5 ผู้ รั บ ใบอนุ ญ ำตที่ ใ บอนุ ญ ำตสู ญ หำยหรื อ ถู ก ท ำลำยในสำระส ำคั ญ จะต้ อ งแจ้ ง พนั ก งำน
นำบำดำลประจำท้องที่ในเขตนำบำดำลนันและยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญำตภำยในสำมสิบวัน นับแต่วันที่ได้
รับทรำบกำรสูญหำยหรือถูกทำลำย หำกไม่ปฏิบัติตำมต้องระวำงโทษปรับไม่เกินห้ำร้อยบำท
ข้อ 6 ผู้ รับ ใบอนุญำตใช้น ำบำดำลต้องชำระค่ำใช้นำบำดำลและค่ำอนุรักษ์นำบำดำลตำมอัตรำที่
กำหนดในกฎกระทรวง
ข้อ 7 กรณีประสงค์จะขอต่ออำยุใบอนุญำต ให้ยื่นคำขอพร้อมด้วยเอกสำรหลักฐำนตำมแบบ นบ./2
ต่อพนักงำนนำบำดำลประจำท้องที่ประจำเขตนำบำดำลนัน ทังนี จะต้ องยื่นเสียก่อนใบอนุญำตสินอำยุ เมื่อได้
ยื่ น ค ำขอดั ง กล่ ำ วแล้ ว จะประกอบกิ จ กำรต่ อ ไปก็ ไ ด้ จนกว่ ำ ผู้ อ อกใบอนุ ญ ำตจะสั่ ง ไม่ อ นุ ญ ำตให้ ต่ อ อำยุ
ใบอนุญำต
ข้อ 8 กรณีประสงค์จะโอนใบอนุญำตให้แก่ผู้อื่น ให้ยื่นคำขอพร้อมด้วยเอกสำรหลักฐำนตำมแบบ
นบ./15 ต่อพนักงำนนำบำดำลประจำท้องที่ในเขตนำบำดำลนัน
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ข้อ 9 กรณีมีกำรเปลี่ยนชื่อผู้รับใบอนุญำตที่มิใช่กำรโอนใบอนุญำตตำมข้อ 8 หรือรำยละเอียดที่อยู่
ของสถำนที่ประกอบกิจกำรนำบำดำลได้มีกำรเปลี่ยนแปลงตำมข้อมูลทะเบียนรำษฎร์ใหม่ หรือผู้รับใบอนุญำต
ต้องกำรขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในใบอนุญำต ให้ผู้รับใบอนุญำตยื่นคำขอแก้ไขใบอนุญำต
ตำมแบบ นบ./20 ต่อพนักงำนนำบำดำลประจำท้องที่ในเขตนำบำดำลนัน
ข้อ 10 ผู้รับใบอนุญำตประสงค์จะเลิกกิจกำรต้องแจ้งเป็นหนังสือให้พนักงำนนำบำดำลประจำท้องที่
ทรำบภำยในสิบห้ำวัน นับแต่วันที่เลิกกิจกำร หำกไม่ปฏิบัติตำมต้องระวำงโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบำท
ข้อ 11 ผู้ รั บ ใบอนุ ญำตที่เลิ กกิจ กำร หรือไม่ได้ รับอนุญำตให้ ต่ออำยุใบอนุญำต หรือถูก เพิกถอน
ใบอนุญำต ให้ผู้รับใบอนุญำตดังกล่ำวจัดกำร รือ ถอน อุด หรือกลบหลุมบ่อ หรือสิ่งก่อสร้ำงที่เกี่ยวกับกิจกำร
นำบำดำลที่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่พิจำรณำเห็นว่ำจะก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อแหล่งนำบำดำล ทังนี ภำยใน
กำหนดสำมสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจำกพนักงำนนำบำดำลประจำท้องที่ หำกผู้รับใบอนุญำต
ไม่ดำเนินกำรดังกล่ำว พนักงำนนำบำดำลประจำท้องที่มีอำนำจเข้ำไปจัดกำร รือ ถอน อุด หรือกลบหลุมบ่อ
หรือสิ่งก่อสร้ำงที่เกี่ยวกับกิจกำรโดยผู้รับใบอนุญำตจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยเพื่อกำรดำเนินกำรนันทังสิน
ข้อ 12 ผู้รับใบอนุญำตหรือตัวแทน มีหน้ำที่อำนวยควำมสะดวกให้กับพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ที่เข้ำไป
ตรวจกำรเจำะนำบำดำล กำรใช้นำบำดำล หำกไม่ปฏิบัติตำมต้องระวำงโทษปรับไม่เกินสองพันบำท
ข้อ 13 กรณีที่ พนั กงำนเจ้ ำหน้ ำที่เ ข้ำไปตรวจกำรเจำะนำบำดำล กำรใช้น ำบำดำล และมีคำสั่ ง
เป็นหนังสือแก่ผู้รับใบอนุญำต หรือตัวแทนให้จัดกำรป้องกันควำมเสียหำยอันอำจเกิดจำกกำรเจำะนำบำดำล
ใช้นำบำดำล ผู้รับใบอนุญำต หรือตัวแทน ไม่ปฏิบัติตำมต้องระวำงโทษปรับไม่เกินห้ำพันบำท

สำนักควบคุมกิจกำรนำบำดำล กรมทรัพยำกรนำบำดำล

