




เอกสารแนบท้ายระเบียบกรมทรัพยากรน ้าบาดาล 
ว่าด้วยการก้าหนดรหัสหมายเลขบ่อน ้าบาดาล รหัสหมายเลขใบอนุญาต 
และการก้าหนดอายุใบอนุญาตประกอบกิจการน ้าบาดาล พ.ศ. 2557 

 

ส่วนที่ 1  
หลักเกณฑ์การออกรหัสหมายเลขใบอนุญาตเจาะน ้าบาดาล 

 

เขตน้้าบาดาล 
ประเภท 

ใบอนุญาต 
จุดประสงค์เพื่อ พ.ศ. 

(ปีที่ได้รับอนุญาต) 
หมายเลขอนุกรม 

ประเภท ขนาดบ่อ รหัส 

1. ก่อนการถ่ายโอนภารกิจ 

XX 
เจาะ 4 
(นบ./4) 

อุปโภคหรือบริโภค 
 100 มม. 01 

XX XXXX 

 100 มม. 02 

ธุรกิจ 
 100 มม. 03 

2. หลังการถ่ายโอนภารกิจ 

XXXXXX 

 100 มม. 04 

เกษตรกรรม 
 100 มม. 05 
 100 มม. 06 

หมายเหตุ 1. ก่อนการถ่ายโอนภารกิจ  ให้ก้าหนดรหัสหมายเลขเขตน้้าบาดาลตามส่วนที่ 5 
   2. หลังการถ่ายโอนภารกิจ  ให้ก้าหนดรหัส อปท. ตามรหัสหมายเลขที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินก้าหนด 
 

ตัวอย่างที่ 1.1 
การออกรหัสหมายเลขใบอนุญาตเจาะน ้าบาดาลก่อนการถ่ายโอนภารกิจ 

 
01 - 40156 - 0001 

 
 
 

 
 
 

  
ตัวอย่างที่ 1.2 

การออกรหัสหมายเลขใบอนุญาตเจาะน ้าบาดาลหลังการถ่ายโอนภารกิจ 

 
501051 – 40156 – 0001 

 
 
 
 
 

 
 
 

01 40156 0001 เขตน ้าบาดาล  
(01 หมายถึง กรุงเทพมหานคร) 

หมายเลขอนุกรม  
(0001 หมายถึง ล้าดับท่ี 1) 

                  จุดประสงค์เพื่อ 
(4    หมายถึง  ใบอนุญาตเจาะน ้าบาดาล) 
(01  หมายถึง  เจาะเพื่อใช้อุปโภคหรือบริโภค ขนาดบ่อ  100 มม.) 
(56  หมายถึง  พ.ศ. 2556) 

- - 

501051 40156 0001 หมายเลขอนุกรม 
(0001 หมายถึง ล้าดับท่ี 1) 

                  จุดประสงค์เพื่อ 
(4    หมายถึง  ใบอนุญาตเจาะน ้าบาดาล) 
(01  หมายถึง  เจาะใช้เพื่ออุปโภคหรือบริโภค ขนาดบ่อ  100 มม.) 
(56  หมายถึง  พ.ศ. 2556) 

- -            รหัส อปท. 
(50  หมายถึง จังหวัดเชียงใหม่) 
(10  หมายถึง อ้าเภอแม่อาย) 
(51  หมายถึง อบต.ท่าตอน) 



ส่วนที่ 2  
หลักเกณฑ์การออกรหัสหมายเลขบ่อน ้าบาดาล 

 

เขตน้้าบาดาล 

จุดประสงค์เพื่อ 
พ.ศ. 

(ปีที่ได้รับอนุญาต) 
หมายเลขอนุกรม 

ประเภท ขนาดบ่อ 
รหัส 

ขอรับ 
ใบอนุญาตเจาะ 

ไม่ได้ขอรับ 
ใบอนุญาตเจาะ 

1. ก่อนการถ่ายโอนภารกิจ 

XX 

อุปโภคหรือบริโภค 
 100 มม. 01 07  

 
 

XX XXXX 

 100 มม. 02 08 

ธุรกิจ 
 100 มม. 03 09 

2. หลังการถ่ายโอนภารกิจ 

XXXXXX 

 100 มม. 04 10 

เกษตรกรรม 
 100 มม. 05 11 

 100 มม. 06 12 

หมายเหตุ 1. ก่อนการถ่ายโอนภารกิจ  ให้ก้าหนดรหัสหมายเลขเขตน้้าบาดาลตามส่วนที่ 5 
   2. หลังการถ่ายโอนภารกิจ  ให้ก้าหนดรหัส อปท. ตามรหัสหมายเลขที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินก้าหนด 

 
 

ตัวอย่างที่ 2.1  
การออกรหัสหมายเลขบ่อน ้าบาดาลก่อนการถ่ายโอนภารกิจ  

(กรณีขอรับใบอนุญาตเจาะน ้าบาดาล) 
 

010156 - 0048 
 
 
 

 
 
 

 
 

ตัวอย่างที่ 2.2  
การออกรหัสหมายเลขบ่อน ้าบาดาลหลังการถ่ายโอนภารกิจ 

(กรณีขอรับใบอนุญาตเจาะน ้าบาดาล) 
 

501051 – 0156 - 0001 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

010156 0048 (0048 หมายถึง ล้าดับท่ี 48) 

(01  หมายถึง  เขตน ้าบาดาลกรุงเทพมหานคร) 
(01  หมายถึง  เจาะใช้เพื่ออุปโภคหรือบริโภค ขนาดบ่อ  100 มม.) 
(56  หมายถึง  พ.ศ. 2556) 
 

- 

-2- 

0156 0001 หมายเลขอนุกรม 
(0001 หมายถึง ล้าดับท่ี 1) 

                          จุดประสงค์ 
(01  หมายถึง  เจาะใช้เพื่ออุปโภคหรือบริโภค ขนาดบ่อ  100 มม.) 
(56  หมายถึง  พ.ศ. 2556) 
 

- 501051 -             รหัส อปท. 
(50  หมายถึง  จังหวัดเชียงใหม่) 
(10  หมายถึง  อ้าเภอแม่อาย) 
(51  หมายถึง  อบต.ท่าตอน) 
 



ตัวอย่างที่ 2.3  
การออกรหัสหมายเลขบ่อน ้าบาดาลก่อนการถ่ายโอนภารกิจ  

(กรณีไม่ได้ขอรับใบอนุญาตเจาะน ้าบาดาล) 
 

010756 - 0048 
 
 
 

 
 

 

 

ตัวอย่างที่ 2.4  
การออกรหัสหมายเลขบ่อน ้าบาดาลหลังการถ่ายโอนภารกิจ 

(กรณีไม่ได้ขอรับใบอนุญาตเจาะน ้าบาดาล) 
 

501051 – 0756 - 0001 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

010756 0048 (0048 หมายถึง ล้าดับท่ี 48) 

(01  หมายถึง  เขตน ้าบาดาลกรุงเทพมหานคร) 
(07  หมายถึง  เจาะใช้เพื่ออุปโภคหรือบริโภค ขนาดบ่อ  100 มม.) 
(56  หมายถึง  พ.ศ. 2556) 
 

- 

0756 0001 หมายเลขอนุกรม 
(0001 หมายถึง ล้าดับท่ี 1) 

                          จุดประสงค์ 
(07  หมายถึง  เจาะใช้เพื่ออุปโภคหรือบริโภค ขนาดบ่อ  100 มม.) 
(56  หมายถึง  พ.ศ. 2556) 
 

- 501051 -             รหัส อปท. 
(50  หมายถึง  จังหวัดเชียงใหม่) 
(10  หมายถึง  อ้าเภอแม่อาย) 
(51  หมายถึง  อบต.ท่าตอน) 
 

-3- 



ส่วนที่ 3  
หลักเกณฑ์การออกรหัสหมายเลขใบอนุญาตใช้น ้าบาดาล 

 

เขตน้้าบาดาล 
ประเภท 

ใบอนุญาต 
จุดประสงค์เพื่อ พ.ศ. 

(ปีที่ได้รับอนุญาต) 
หมายเลขอนุกรม 

ประเภท ขนาดบ่อ รหัส 

1. ก่อนการถ่ายโอนภารกิจ 

XX 
ใช้ 5 

(นบ./5) 

อุปโภคหรือบริโภค 
 100 มม. 01 

XX XXXX 

 100 มม. 02 

ธุรกิจ 
 100 มม. 03 

2. หลังการถ่ายโอนภารกิจ 

XXXXXX 

 100 มม. 04 

เกษตรกรรม 
 100 มม. 05 
 100 มม. 06 

หมายเหตุ 1. ก่อนการถ่ายโอนภารกิจ  ให้ก้าหนดรหัสหมายเลขเขตน้้าบาดาลตามส่วนที่ 5 
   2. หลังการถ่ายโอนภารกิจ  ให้ก้าหนดรหัส อปท. ตามรหัสหมายเลขที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินก้าหนด 
 

ตัวอย่างที่ 3.1 
การออกรหัสหมายเลขใบอนุญาตใช้น ้าบาดาลก่อนการถ่ายโอนภารกิจ 

 
01 - 50156 - 0048 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างที่ 3.2 
การออกรหัสหมายเลขใบอนุญาตใช้น ้าบาดาลหลังการถ่ายโอนภารกิจ 

 
501051 – 50156 – 0001 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

01 50156 0048 เขตน ้าบาดาล  
(01 หมายถึง กรุงเทพมหานคร) 

(0048 หมายถึง ล้าดับท่ี 48) 

                  จุดประสงค์ 
(5    หมายถึง  ใบอนุญาตใช้น ้าบาดาล) 
(01  หมายถึง  ใช้เพื่ออุปโภคหรือบริโภค ขนาดบ่อ  100 มม.) 
(56  หมายถึง  พ.ศ. 2556) 

- - 

501051 50156 0001 หมายเลขอนุกรม 
(0001 หมายถึง ล้าดับท่ี 1) 

                  จุดประสงค์ 
(5    หมายถึง  ใบอนุญาตใช้น ้าบาดาล) 
(01  หมายถึง  ใช้เพื่ออุปโภคหรือบริโภค ขนาดบ่อ   100 มม.) 
(56  หมายถึง  พ.ศ. 2556) 

- -               รหัส อปท.   
(50  หมายถึง จังหวัดเชียงใหม่) 
(10  หมายถึง อ้าเภอแม่อาย) 
(51  หมายถึง อบต.ท่าตอน) 

-4- 



ส่วนที่ 4  
หลักเกณฑ์การออกรหัสหมายเลขบ่อน ้าบาดาลและหมายเลขใบอนุญาต 

เกี่ยวกับการระบายน ้าลงบ่อน ้าบาดาล 
 

เขตน้้าบาดาล ประเภทใบอนุญาต 
จุดประสงค์เพื่อระบายน้้าลงบ่อน้้าบาดาล พ.ศ. 

(ปีที่ได้รับอนุญาต) หมายเลขอนุกรม 
ปริมาณน้้า รหัส 

XXXXXX 

เจาะ 4 
(นบ./4)  100 ม3/วัน 13 

XX XXXX 
ระบาย 6 
(นบ./6)  100 ม3/วัน 14 

ตัวอย่างที่ 4.1  
การออกรหัสหมายเลขใบอนุญาตเจาะน ้าบาดาลเพื่อระบายน า้ลงบ่อน ้าบาดาล 

501051 – 41356 – 0001 
 
 
 
 
 

 

ตัวอย่างที่ 4.2 
การออกรหัสหมายเลขใบอนุญาตระบายน ้าลงบ่อน ้าบาดาล 

501051 – 61356 – 0001 
 
 
 

 
 
 
 

เขตน้้าบาดาล 
จุดประสงค์เพื่อระบายน้้าลงบ่อน้้าบาดาล พ.ศ. 

(ปีที่ได้รับอนุญาต) หมายเลขอนุกรม 
ปริมาณน้้า รหัส 

XXXXXX 
 100 ม3/วัน 13 

XX XXXX 
 100 ม3/วัน 14 

หมายเหตุ  เขตน้้าบาดาลให้ใชร้หัส อปท. ตามรหัสหมายเลขที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินก้าหนด 

ตัวอย่างที่ 4.3 
การออกรหัสหมายเลขบ่อน ้าบาดาลเพื่อระบายน ้าลงบ่อน ้าบาดาล 

501051 – 1356 – 0001 
 

 
 

 

 

501051 61356 0001 หมายเลขอนุกรม 
(0001 หมายถึง ล้าดับท่ี 1) 

                  จุดประสงค์ 
(6    หมายถึง  ใบอนุญาตระบายน ้าลงบ่อน ้าบาดาล) 
(13  หมายถึง  ใช้เพื่อระบายน ้าลงบ่อน ้าบาดาล   100 ม3/วัน) 
(56  หมายถึง  พ.ศ. 2556) 

- -           รหัส อปท. 
(50  หมายถึง จังหวัดเชียงใหม่) 
(10  หมายถึง อ้าเภอแม่อาย) 
(51  หมายถึง อบต.ท่าตอน) 

-5- 

501051 41356 0001 หมายเลขอนุกรม 
(0001 หมายถึง ล้าดับท่ี 1) 

                  จุดประสงค์ 
(4    หมายถึง  ใบอนุญาตเจาะน ้าบาดาล) 
(13  หมายถึง  ใช้เพื่อระบายน ้าลงบ่อน ้าบาดาล   100 ม3/วัน) 
(56  หมายถึง  พ.ศ. 2556) 

- -           รหัส อปท. 
(50  หมายถึง จังหวัดเชียงใหม่) 
(10  หมายถึง อ้าเภอแม่อาย) 
(51  หมายถึง อบต.ท่าตอน) 

501051 1356 0001 หมายเลขอนุกรม 
(0001 หมายถึง ล้าดับท่ี 1) 

                  จุดประสงค์ 
(13  หมายถึง  ใช้เพื่อระบายน ้าลงบ่อน ้าบาดาล   100 ม3/วัน) 
(56  หมายถึง  พ.ศ. 2556) 

- -           รหัส อปท. 
(50  หมายถึง จังหวัดเชียงใหม่) 
(10  หมายถึง อ้าเภอแม่อาย) 
(51  หมายถึง อบต.ท่าตอน) 



ส่วนที่ 5 
การก้าหนดเขตน ้าบาดาล 

หมายเลขเขตน้้าบาดาลให้ก้าหนดรหัสหมายเลขเขตน้้าบาดาล ดังนี้ 
1. ท้องที่กรุงเทพมหานคร  ใช้รหัสหมายเลขเขตน้้าบาดาล  01 
2. ท้องที่จังหวัดกระบี่  ใช้รหัสหมายเลขเขตน้้าบาดาล  02 
3. ท้องทีจ่ังหวัดกาญจนบุรี ใช้รหัสหมายเลขเขตน้้าบาดาล  03 
4. ท้องที่จังหวัดก้าแพงเพชร  ใช้รหัสหมายเลขเขตน้้าบาดาล  04 
5. ท้องที่จังหวัดจันทบุรี ใช้รหัสหมายเลขเขตน้้าบาดาล  05 
6. ท้องที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ใช้รหัสหมายเลขเขตน้้าบาดาล  06 
7. ท้องที่จังหวัดชลบุรี ใช้รหัสหมายเลขเขตน้้าบาดาล  07 
8. ท้องที่จังหวัดชัยนาท ใช้รหัสหมายเลขเขตน้้าบาดาล  08 
9. ท้องที่จังหวัดชุมพร ใช้รหัสหมายเลขเขตน้้าบาดาล  09 
10. ท้องที่จังหวัดเชียงราย ใช้รหัสหมายเลขเขตน้้าบาดาล  10 
11. ท้องที่จังหวัดเชียงใหม่ ใช้รหัสหมายเลขเขตน้้าบาดาล  11 
12. ท้องที่จังหวัดตราด ใช้รหัสหมายเลขเขตน้้าบาดาล  12 
13. ท้องที่จังหวัดตรัง ใช้รหัสหมายเลขเขตน้้าบาดาล  13 
14. ท้องที่จังหวัดตาก ใช้รหัสหมายเลขเขตน้้าบาดาล  14 
15. ท้องที่จังหวัดนครนายก ใช้รหัสหมายเลขเขตน้้าบาดาล  15 
16. ท้องที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ใช้รหัสหมายเลขเขตน้้าบาดาล  16 
17. ท้องที่จังหวัดนครสวรรค์ ใช้รหัสหมายเลขเขตน้้าบาดาล  17 
18. ท้องที่จังหวัดนราธิวาส ใช้รหัสหมายเลขเขตน้้าบาดาล  18 
19. ท้องที่จังหวัดน่าน ใช้รหัสหมายเลขเขตน้้าบาดาล  19 
20. ท้องที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ใช้รหัสหมายเลขเขตน้้าบาดาล  20 
21. ท้องที่จังหวัดปราจีนบุรี ใช้รหัสหมายเลขเขตน้้าบาดาล  21 
22. ท้องที่จังหวัดปัตตานี ใช้รหัสหมายเลขเขตน้้าบาดาล  22 
23. ท้องที่จังหวัดพะเยา ใช้รหัสหมายเลขเขตน้้าบาดาล  23 
24. ท้องที่จังหวัดพิจิตร ใช้รหัสหมายเลขเขตน้้าบาดาล  24 
25. ท้องที่จังหวัดพิษณุโลก ใช้รหัสหมายเลขเขตน้้าบาดาล  25 
26. ท้องที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ใช้รหัสหมายเลขเขตน้้าบาดาล  26 
27. ท้องที่จังหวัดเพชรบุรี ใช้รหัสหมายเลขเขตน้้าบาดาล  27 
28. ท้องที่จังหวัดแพร่ ใช้รหัสหมายเลขเขตน้้าบาดาล  28 
29. ท้องที่จังหวัดพังงา ใช้รหัสหมายเลขเขตน้้าบาดาล  29 
30. ท้องที่จังหวัดพัทลุง ใช้รหัสหมายเลขเขตน้้าบาดาล  30 
31. ท้องที่จังหวัดภูเก็ต ใช้รหัสหมายเลขเขตน้้าบาดาล  31 
32. ท้องที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ใช้รหัสหมายเลขเขตน้้าบาดาล  32 
33. ท้องที่จังหวัดยะลา ใช้รหัสหมายเลขเขตน้้าบาดาล  33 
34. ท้องที่จังหวัดระนอง ใช้รหัสหมายเลขเขตน้้าบาดาล  34 
35. ท้องที่จังหวัดระยอง ใช้รหัสหมายเลขเขตน้้าบาดาล  35 
36. ท้องที่จังหวัดราชบุรี ใช้รหัสหมายเลขเขตน้้าบาดาล  36 
37. ท้องที่จังหวัดลพบุรี ใช้รหัสหมายเลขเขตน้้าบาดาล  37 
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38. ท้องที่จังหวัดล้าปาง ใช้รหัสหมายเลขเขตน้้าบาดาล  38 
39. ท้องที่จังหวัดล้าพูน ใช้รหัสหมายเลขเขตน้้าบาดาล  39 
40. ท้องที่จังหวัดสงขลา ใช้รหัสหมายเลขเขตน้้าบาดาล  40 
41. ท้องที่จังหวัดสตูล ใช้รหัสหมายเลขเขตน้้าบาดาล  41 
42. ท้องที่จังหวัดสมุทรสงคราม ใช้รหัสหมายเลขเขตน้้าบาดาล  42 
43. ท้องที่จังหวัดสระแก้ว ใช้รหัสหมายเลขเขตน้้าบาดาล  43 
44. ท้องที่จังหวัดสระบุรี ใช้รหัสหมายเลขเขตน้้าบาดาล  44  
45. ท้องที่จังหวัดสิงห์บุรี ใช้รหัสหมายเลขเขตน้้าบาดาล  45 
46. ท้องที่จังหวัดสุโขทัย ใช้รหัสหมายเลขเขตน้้าบาดาล  46 
47. ท้องที่จังหวัดสุพรรณบุรี ใช้รหัสหมายเลขเขตน้้าบาดาล  47 
48. ท้องที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ใช้รหัสหมายเลขเขตน้้าบาดาล  48 
49. ท้องที่จังหวัดอ่างทอง ใช้รหัสหมายเลขเขตน้้าบาดาล  49 
50. ท้องที่จังหวัดอุทัยธานี ใช้รหัสหมายเลขเขตน้้าบาดาล  50 
51. ท้องที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ใช้รหัสหมายเลขเขตน้้าบาดาล  51 
52. ท้องที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ใช้รหัสหมายเลขเขตน้้าบาดาล  52 
53. ท้องที่จังหวัดขอนแก่น ใช้รหัสหมายเลขเขตน้้าบาดาล  53 
54. ท้องที่จังหวัดชัยภูมิ ใช้รหัสหมายเลขเขตน้้าบาดาล  54 
55. ท้องที่จังหวัดนครพนม ใช้รหัสหมายเลขเขตน้้าบาดาล  55 
56. ท้องที่จังหวัดนครราชสีมา ใช้รหัสหมายเลขเขตน้้าบาดาล  56 
57. ท้องที่จังหวัดบุรีรัมย์ ใช้รหัสหมายเลขเขตน้้าบาดาล  57 
58. ท้องที่จังหวัดมหาสารคาม ใช้รหัสหมายเลขเขตน้้าบาดาล  58 
59. ท้องที่จังหวัดมุกดาหาร ใช้รหัสหมายเลขเขตน้้าบาดาล  59 
60. ท้องที่จังหวัดยโสธร ใช้รหัสหมายเลขเขตน้้าบาดาล  60 
61. ท้องที่จังหวัดร้อยเอ็ด ใช้รหัสหมายเลขเขตน้้าบาดาล  61 
62. ท้องที่จังหวัดเลย ใช้รหัสหมายเลขเขตน้้าบาดาล  62 
63. ท้องที่จังหวัดศรีสะเกษ ใช้รหัสหมายเลขเขตน้้าบาดาล  63 
64. ท้องที่จังหวัดสกลนคร ใช้รหัสหมายเลขเขตน้้าบาดาล  64  
65. ท้องที่จังหวัดสุรินทร์ ใช้รหัสหมายเลขเขตน้้าบาดาล  65   
66. ท้องที่จังหวัดหนองคาย ใช้รหัสหมายเลขเขตน้้าบาดาล  66 
67. ท้องที่จังหวัดหนองบัวล้าภู ใช้รหัสหมายเลขเขตน้้าบาดาล  67 
68. ท้องที่จังหวัดอุดรธานี ใช้รหัสหมายเลขเขตน้้าบาดาล  68 
69. ท้องที่จังหวัดอุบลราชธานี ใช้รหัสหมายเลขเขตน้้าบาดาล  69 
70. ท้องที่จังหวัดอ้านาจเจริญ ใช้รหัสหมายเลขเขตน้้าบาดาล  70 
71. ท้องที่จังหวัดนนทบุรี ใช้รหัสหมายเลขเขตน้้าบาดาล  71 
72. ท้องที่จังหวัดปทุมธานี ใช้รหัสหมายเลขเขตน้้าบาดาล  72 
73. ท้องที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใช้รหัสหมายเลขเขตน้้าบาดาล  73 
74. ท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ ใช้รหัสหมายเลขเขตน้้าบาดาล  74 
75. ท้องที่จังหวัดสมุทรสาคร ใช้รหัสหมายเลขเขตน้้าบาดาล  75 
76. ท้องที่จังหวัดนครปฐม ใช้รหัสหมายเลขเขตน้้าบาดาล  76 
77. ท้องที่จังหวัดบึงกาฬ ใช้รหัสหมายเลขเขตน้้าบาดาล  77 
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