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ข้อบัญญติัองค์การบริหารส่วนตําบลหนองสิม 
เร่ือง   การขุดเจาะบ่อน้ําบาดาล  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลว่าด้วยการขุดเจาะบ่อน้ําบาดาล  

ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหนองสิม   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖๘  (๑)  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร  

ส่วนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ประกอบกับมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร  

ส่วนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  

(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๓  มาตรา  ๑๗  มาตรา  ๒๓  แห่งพระราชบัญญัติ 

น้ําบาดาล  พ.ศ.  ๒๕๒๐  กฎกระทรวงฉบับที่  ๗  (พ.ศ.  ๒๕๔๐)  ออกตามความในพระราชบัญญัติ 

น้ําบาดาล  พ.ศ.  ๒๕๒๐  และมาตรา  ๑๖  (๔)  (๖)  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน 

การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ.  ๒๕๔๒  องค์การบริหารส่วนตําบลหนองสิม

โดยความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองสิมและนายอําเภอบรบือ  จึงตราข้อบัญญัติไว้  

ดังต่อไปนี้ 

ข้อ  ๑  ข้อบัญญัตินี้  เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลหนองสิม  เร่ือง  การขุดเจาะ 

บ่อน้ําบาดาล  พ.ศ.  ๒๕๕๗” 

ข้อ  ๒  ข้อบัญญัติฉบับนี้  ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหนองสิม  ตั้งแต่วันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป   

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับตําบลหนองสิม  ว่าด้วยการขุดเจาะบ่อน้ําบาดาล  พ.ศ.  ๒๕๕๑   

  ในข้อบัญญัตินี้ 

  น้ําบาดาล  หมายความว่า  น้ําใต้ดินที่เกิดขึ้นอยู่ในชั้นดิน  กรวด  ทราย  หรือหิน 

ซึ่งอยู่ลึกจากผิวดินประมาณ  ๓๐ – ๕๐  เมตร  โดยประกาศในข้อบัญญัตินี้  แต่จะกําหนดความลึก 

น้อยกว่า  ๑๐  เมตร  ไม่ได้ 

  เจาะบาดาล  หมายความว่า  การกระทําชั้นดิน  กรวด  ทราย  หรือหิน  เพื่อให้ได้มาซึ่ง  

น้ําบาดาล 

  บ่อบาดาล  หมายความว่า  บ่อที่เกิดจากการเจาะนํ้าบาดาล 
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  ผู้ใช้น้ําบาดาล  หมายความว่า  ผู้นําน้ําจากบ่อบาดาล  ขึ้นมาใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค   

การเกษตร 

  เขตองค์การบริหารส่วนตําบลหนองสิม  หมายถึง  เขตการปกครองท้องที่ของ 

ตําบลหนองสิม  และเขตการปกครองท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองสิม 

  การให้บริการนอกเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหนองสิม  หมายถึง  หน่วยงานราชการ

หรือองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นอื่น  ร้องขอรับการสนับสนุนให้ช่วยเหลือกรณีประสบภัยแล้ง 

  เจ้าพนักงานท้องถิ่น  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองสิม 

  พนักงานเจ้าหน้าที่  หมายความว่า  ผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งให้ปฏิบัติการ   

ตามข้อบัญญัตินี้ 

ข้อ ๔ การขุดเจาะบ่อน้ําบาดาล  เป็นทรัพย์สินของผู้ใช้น้ําบาดาล  และหรืออยู่ในความดูแล

รักษาขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองสิม 

ข้อ  ๕  ผู้ใดประสงค์จะขุดเจาะบ่อน้ําบาดาลขนาดปากบ่อเกิน  ๓  เมตรขึ้นไป  ให้ย่ืนคําขอ

อนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ  ๖  ห้ามผู้ใดทําการขุดเจาะบ่อน้ําบาดาล  บริเวณเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหาร

ส่วนตําบลหนองสิม  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อน 

ข้อ  ๗  ผู้ที่จะขุดเจาะบ่อน้ําบาดาล  ต้องหาวิธีการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้าง  

ไม่ให้รบกวนหรือก่อเหตุเดือดร้อนแก่ที่ดินข้างเคียง 

ข้อ  ๘  ให้ผู้ที่จะขออนุญาตขุดเจาะบ่อน้ําบาดาลและใช้น้ําบาดาลกําหนดวิธีการคุ้มครองและ  

ความปลอดภัยแก่คนงานและบุคคลภายนอก 

ข้อ  ๙  ผู้ใดประสงค์จะขุดเจาะบ่อน้ําบาดาลและใช้น้ําบาดาล  โดยมีความลึกจากระดับ   

พื้นที่ดินเกิน  ๑๐  เมตร  หรือมีความลึกหรือพื้นที่ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกําหนด  ให้แจ้งต่อ  

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแผนที่  เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนด  โดยยื่นเอกสารแจ้งข้อมูลตามที่เจ้าพนักงาน

ท้องถิ่นกําหนด 

ข้อ  ๑๐  ในการขุดเจาะบ่อน้ําบาดาลและใช้น้ําบาดาล  ถ้าพบโบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ  ซากดึกดําบรรพ์   

หรือแร่ที่มีคุณค่าของเศรษฐกิจหรือทางการศึกษาทางด้านธรณีวิทยา  ให้ผู้ขอขุดเจาะบ่อน้ําบาดาล 
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หยุดการขุดเจาะบ่อน้ําบาดาลในบริเวณนั้นไว้ก่อน  และรายงานให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินภายใน  ๗  วัน   

นับแต่วันที่พบและให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้กรมศิลปากรหรือกรมทรัพยากรธรณีแล้วแต่กรณี 

ข้อ  ๑๑  ผู้ใดได้รับความเสียหายหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจได้รับความเสียหายจากผู้ขอ   

ขุดเจาะบ่อบาดาลและใช้น้ําบาดาล  มีสิทธิร้องขอให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งให้หยุดการขุดเจาะบ่อน้ําบาดาล

และใช้น้ําบาดาลนั้นได้ 

ข้อ ๑๒ ให้กําหนดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของผู้ขอขุดเจาะบ่อน้ําบาดาลและใช้น้ําบาดาล

ดังต่อไปนี้ 

  ๑๒.๑  ค่าคําขอใบขอเจาะนํ้าบาดาล  ๑๐  บาท  (กรมทรัพยากรน้ําบาดาล) 

  ๑๒.๒  ค่าคําขอใบอนุญาตใชน้้ําบาดาล  ๑๐  บาท  (กรมทรัพยากรน้ําบาดาล)   

  ๑๒.๓  ค่าใบอนุญาตใช้น้ําบาดาล  ๕๐๐  บาท  (กรมทรัพยากรน้ําบาดาล) 

  ๑๒.๔  ค่าใบขอเจาะน้ําบาดาล  ๕๐๐  บาท  (กรมทรัพยากรน้ําบาดาล) 

  ๑๒.๕  ค่าวิเคราะห์ตัวอย่างน้ํา  ๑,๒๐๐  บาท  (กรมทรัพยากรน้ําบาดาล) 

  ๑๒.๖  ค่าสําเนาหนังสือรับรองช่างเจาะ(ค่าวิศวกรเจาะน้ําบาดาล)  ๕,๐๐๐  บาท   

       (กรมทรัพยากรน้ําบาดาล) 

  ๑๒.๗  ค่าธรรมเนียมเจาะบ่อบาดาล  (ในเขตตําบลหนองสิม)  ๑,๐๐๐  บาท 

  ๑๒.๘  ค่าธรรมเนียมเจาะบ่อบาดาล  (นอกเขตตําบลหนองสิม)  ๕,๐๐๐  บาท 

  ๑๒.๙  ค่าแรงงานพนักงานเจาะ  ๓  คน  ๆ  ละ  ๒๐๐  บาท/วันๆ  ละ  ๖๐๐  บาท 

  ๑๒.๑๐  ค่าน้ํามัน  วันแรก  ๖๐๐  บาท  วันต่อไป  วันละ  ๔๐๐  บาท 

  ๑๒ .๑๑  ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  เช่น  ค่าอุปกรณ์ปากบ่อ ฯลฯ  นอกจากที่ บัญญัติไว้   

เป็นข้อบัญญัตินี้ให้ผู้ขอขุดเจาะบ่อน้ําบาดาลและใช้น้ําบาดาลเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 

  ๑๒.๑๒  กรณีหน่วยราชการอื่น  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นร้องขอรับการสนับสนุน 

หน่วยราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมดตามที่เจ้าพนักงาน

ท้องถิ่นกําหนด 

ข้อ  ๑๓  ผู้ใดทําการขุดเจาะบ่อน้ําบาดาลและใช้น้ําบาดาล  ไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ให้ได้รับโทษ

ตามที่กฎหมายกําหนด  (ปรับไม่เกิน  ๑,๐๐๐  บาท) 
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ข้อ  ๑๔  ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองสิม  มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้  

และให้มีอํานาจออกระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติองค์การบริหาร 

ส่วนตําบลน้ี 

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๒๖  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

พีรสิทธิ์  ทับผา 

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองสิม 

 



 
 

 
 

 

 

อัตราคาธรรมเนียมในการขุดเจาะบอบาดาลและใชน้ําบาดาล 

ลําดับท่ี รายการ 
อัตราคาธรรมเนียม 

หมายเหตุ 
บาท สตางค 

๑. คาคําขอใบขอเจาะน้ําบาดาล ๑๐ -  

๒. คาคําขอใบอนุญาตใชน้ําบาดาล ๑๐ -  

๓. คาใบอนุญาตใชน้ําบาดาล ๑,๐๐๐ -  

๔. คาใบขอเจาะน้ําบาดาล ๕๐๐ -  

๕. คาวิเคราะหตัวอยางน้ํา ๑,๒๐๐ -  

๖. คาสําเนาหนังสือรับรองชางเจาะ ๕,๐๐๐ -  

๗. คาธรรมเนียมเจาะบอบาดาล (ในเขตตําบลหนองสิม)  ๑,๐๐๐ -  

๘. คาธรรมเนียมเจาะบอบาดาล (นอกเขตตําบลหนองสิม) ๕,๐๐๐ -  

๙. คาแรงงานพนักงานเจาะ ๓ คนๆละ ๒๐๐ บาท/ ๖๐๐ -  

๑๐. คาน้ํามันวันแรก ๖๐๐ บาท วันตอไปวันละ ๔๐๐ บาท    

 


