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ข�อบัญญัติองค�การบริหารส�วนตําบลหนองสิม 
เร่ือง การขุดเจาะบ�อนํ้าบาดาล พ.ศ. ๒๕๕๗ 

   
 

โดยท่ีเป/นการสมควรตราข�อบัญญัติองค�การบริหารส�วนตําบลว�าด�วยการขุดเจาะบ�อ
นํ้าบาดาลในเขตองค�การบริหารส�วนตําบลหนองสิม 

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖๘ (๑) แห�งพระราชบัญญัติสภาตําบลและ

องค�การบริหารส�วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ประกอบกับมาตรา ๗๑ แห�งพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องค�การบริหารส�วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การ
บริหารส�วนตําบล (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับมาตรา ๓ มาตรา ๑๗ มาตรา ๒๓ แห�ง
พระราชบัญญัตินํ้าบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ กฎกระทรวงฉบับท่ี ๗ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความใน
พระราชบัญญัตินํ้าบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ และมาตรา ๑๖ (๔) (๖) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ข้ันตอนการกระจายอํานาจให�แก�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ องค�การบริหารส�วนตําบล
หนองสิมโดยความเห็นชอบจากสภาองค�การบริหารส�วนตําบลหนองสิมและนายอําเภอบรบือ จึงตรา
ข�อบัญญัติไว� ดังต�อไปน้ี 

 
ข�อ ๑  ข�อบัญญัติน้ี เรียกว�า “ข�อบัญญัติองค�การบริหารส�วนตําบลหนองสิม เร่ือง 

การขุดเจาะบ�อนํ้าบาดาล พ.ศ. ๒๕๕๗” 
 
ข�อ ๒๑  ข�อบัญญัติฉบับน้ี ให�ใช�บังคับในเขตองค�การบริหารส�วนตําบลหนองสิม 

ต้ังแต�วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป/นต�นไป 
 
ข�อ ๓  ให�ยกเลิกข�อบังคับตําบลหนองสิม ว�าด�วยการขุดเจาะบ�อนํ้าบาดาล พ.ศ. 

๒๕๕๑ ในข�อบัญญัติน้ี 
นํ้าบาดาล หมายความว�า นํ้าใต�ดินท่ีเกิดข้ึนอยู�ในช้ันดิน กรวด ทราย หรือหินซึ่งอยู�

ลึกจากผิวดินประมาณ ๓๐ – ๕๐ เมตร โดยประกาศในข�อบัญญัติน้ี แต�จะกําหนดความลึกน�อยกว�า 
๑๐ เมตร ไม�ได� 

เจาะบาดาล หมายความว�า การกระทําช้ันดิน กรวด ทราย หรือหิน เพ่ือให�ได�มาซึ่ง
นํ้าบาดาล 

บ�อบาดาล หมายความว�า บ�อท่ีเกิดจากการเจาะนํ้าบาดาล 
ผู�ใช�นํ้าบาดาล หมายความว�า ผู�นํานํ้าจากบ�อบาดาล ข้ึนมาใช�เพ่ือการอุปโภคบริโภค

การเกษตร 
เขตองค�การบริหารส�วนตําบลหนองสิม หมายถึง เขตการปกครองท�องท่ีของตําบล

หนองสิม และเขตการปกครองท�องถ่ินขององค�การบริหารส�วนตําบลหนองสิม 
การให�บริการนอกเขตองค�การบริหารส�วนตําบลหนองสิม หมายถึง หน�วยงาน

ราชการหรือองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินอ่ืน ร�องขอรับการสนับสนุนให�ช�วยเหลือกรณีประสบภัยแล�ง 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๓๒/ตอนพิเศษ ๑๗๗ ง/หน�า ๑๙๓/๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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เจ�าพนักงานท�องถ่ิน หมายความว�า นายกองค�การบริหารส�วนตําบลหนองสิม 
พนักงานเจ�าหน�าท่ี หมายความว�า ผู�ซึ่งเจ�าพนักงานท�องถ่ินแต�งต้ังให�ปฏิบัติการตาม

ข�อบัญญัติน้ี 
 
ข�อ ๔  การขุดเจาะบ�อนํ้าบาดาล เป/นทรัพย�สินของผู�ใช�นํ้าบาดาล และหรืออยู�ใน

ความดูแลรักษาขององค�การบริหารส�วนตําบลหนองสิม 
 
ข�อ ๕  ผู�ใดประสงค�จะขุดเจาะบ�อนํ้าบาดาลขนาดปากบ�อเกิน ๓ เมตรข้ึนไป ให�ย่ืน

คําขออนุญาตต�อเจ�าพนักงานท�องถ่ิน 
 
ข�อ ๖  ห�ามผู�ใดทําการขุดเจาะบ�อนํ้าบาดาล บริเวณเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบขององค�การ

บริหารส�วนตําบลหนองสิม เว�นแต�จะได�รับอนุญาตจากเจ�าพนักงานท�องถ่ินก�อน 
 
ข�อ ๗  ผู�ที่จะขุดเจาะบ�อนํ้าบาดาล ต�องหาวิธีการปLองกันการพังทลายของดินหรือสิ่ง

ปลูกสร�างไม�ให�รบกวนหรือก�อเหตุเดือดร�อนแก�ที่ดินข�างเคียง 
 
ข�อ ๘  ให�ผู�ท่ีจะขออนุญาตขุดเจาะบ�อนํ้าบาดาลและใช�นํ้าบาดาลกําหนดวิธีการ

คุ�มครองและความปลอดภัยแก�คนงานและบุคคลภายนอก 
 
ข�อ ๙  ผู�ใดประสงค�จะขุดเจาะบ�อนํ้าบาดาลและใช�นํ้าบาดาล โดยมีความลึกจาก

ระดับพื้นที่ดินเกิน ๑๐ เมตร หรือมีความลึกหรือพื้นที่ตามที่เจ�าพนักงานท�องถิ่นประกาศกําหนด 
ให�แจ�งต�อเจ�าพนักงานท�องถ่ินตามแผนท่ี เจ�าพนักงานท�องถ่ินกําหนด โดยย่ืนเอกสารแจ�งข�อมูลตามท่ี
เจ�าพนักงานท�องถ่ินกําหนด 

 
ข�อ ๑๐  ในการขุดเจาะบ�อนํ้าบาดาลและใช�นํ้าบาดาล ถ�าพบโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ 

ซากดึกดําบรรพ�หรือแร�ท่ีมีคุณค�าของเศรษฐกิจหรือทางการศึกษาทางด�านธรณีวิทยา ให�ผู�ขอขุดเจาะ
บ�อนํ้าบาดาลหยุดการขุดเจาะบ�อนํ้าบาดาลในบริเวณน้ันไว�ก�อน และรายงานให�เจ�าพนักงานท�องถ่ิน
ภายใน ๗ วัน นับแต�วันท่ีพบและให�เจ�าพนักงานท�องถ่ินแจ�งให�กรมศิลปากรหรือกรมทรัพยากรธรณี
แล�วแต�กรณี 

 
ข�อ ๑๑  ผู�ใดได�รับความเสียหายหรือมีเหตุอันควรเช่ือได�ว�าอาจได�รับความเสียหาย

จากผู�ขอขุดเจาะบ�อบาดาลและใช�นํ้าบาดาล มีสิทธิร�องขอให�เจ�าพนักงานท�องถ่ินสั่งให�หยุดการขุดเจาะ
บ�อนํ้าบาดาลและใช�นํ้าบาดาลน้ันได� 

 
ข�อ ๑๒  ให�กําหนดค�าธรรมเนียมและค�าใช�จ�ายของผู�ขอขุดเจาะบ�อนํ้าบาดาลและใช�

นํ้าบาดาล ดังต�อไปน้ี 
๑๒.๑ ค�าคําขอใบขอเจาะนํ้าบาดาล ๑๐ บาท (กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล) 
๑๒.๒ ค�าคําขอใบอนุญาตใช�นํ้าบาดาล ๑๐ บาท (กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล) 
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๑๒.๓ ค�าใบอนุญาตใช�นํ้าบาดาล ๕๐๐ บาท (กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล) 
๑๒.๔ ค�าใบขอเจาะนํ้าบาดาล ๕๐๐ บาท (กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล) 
๑๒.๕ ค�าวิเคราะห�ตัวอย�างนํ้า ๑,๒๐๐ บาท (กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล) 
๑๒.๖ ค�าสําเนาหนังสือรับรองช�างเจาะ(ค�าวิศวกรเจาะนํ้าบาดาล) ๕,๐๐๐ บาท 

(กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล) 
๑๒.๗ ค�าธรรมเนียมเจาะบ�อบาดาล (ในเขตตําบลหนองสิม) ๑,๐๐๐ บาท 
๑๒.๘ ค�าธรรมเนียมเจาะบ�อบาดาล (นอกเขตตําบลหนองสิม) ๕,๐๐๐ บาท 
๑๒.๙ ค�าแรงงานพนักงานเจาะ ๓ คน ๆ ละ ๒๐๐ บาท/วันๆ ละ ๖๐๐ บาท 
๑๒.๑๐ ค�านํ้ามัน วันแรก ๖๐๐ บาท วันต�อไป วันละ ๔๐๐ บาท 
๑๒.๑๑ ค�าใช�จ�ายอ่ืน ๆ เช�น ค�าอุปกรณ�ปากบ�อ ฯลฯ นอกจากท่ีบัญญัติไว�เป/น

ข�อบัญญัติน้ีให�ผู�ขอขุดเจาะบ�อนํ้าบาดาลและใช�นํ้าบาดาลเป/นผู�ออกค�าใช�จ�ายท้ังสิ้น 
๑๒.๑๒ กรณีหน�วยราชการอ่ืน หรือองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินอ่ืนร�องขอรับการ

สนับสนุนหน�วยราชการหรือองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินน้ันจะต�องเป/นผู�ออกค�าใช�จ�ายเองท้ังหมด
ตามท่ีเจ�าพนักงานท�องถ่ินกําหนด 

 
ข�อ ๑๓  ผู�ใดทําการขุดเจาะบ�อนํ้าบาดาลและใช�นํ้าบาดาล ไม�ปฏิบัติตามข�อบัญญัติ

น้ีให�ได�รับโทษตามท่ีกฎหมายกําหนด (ปรับไม�เกิน ๑,๐๐๐ บาท) 
 
ข�อ ๑๔  ให�นายกองค�การบริหารส�วนตําบลหนองสิม มีหน�าท่ีรักษาการให�เป/นไป

ตามข�อบัญญัติน้ีและให�มีอํานาจออกระเบียบ ข�อบังคับ หรือคําสั่งเพ่ือปฏิบัติการให�เป/นไปตาม
ข�อบัญญัติองค�การบริหารส�วนตําบลน้ี 

 
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
พีรสิทธ์ิ  ทับผา 

นายกองค�การบริหารส�วนตําบลหนองสิม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 
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[เอกสารแนบท�าย] 
 

๑. อัตราค�าธรรมเนียมในการขุดเจาะบ�อบาดาลและใช�นํ้าบาดาล 
 

(ดูข�อมูลจากภาพกฎหมาย) 
 

 
 
 
 
 
 
 

ปริยานุช/ผู�จัดทํา 
๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

 
นุสรา/ผู�ตรวจ 

๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ 

 
 
 


