๑

คู่มือสำหรับประชำชน : กำรขอรับใบอนุญำตเจำะนำบำดำล
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ : สำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่ำงทอง
กระทรวง : กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
1.
๒.
๓.
๔.
๕.

ชื่อกระบวนงำน : กำรขอรับใบอนุญำตเจำะนำบำดำล
หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน : สำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่ำงทอง
ประเภทของงำนบริกำร : กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงำนบริกำร : อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง
กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง :
5.1) พ.ร.บ. นำบำดำล พ.ศ. ๒๕๒๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัตินำบำดำล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ และ
พระรำชบัญญัตินำบำดำล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖
๖. ระดับผลกระทบ : บริกำรทั่วไป
๗. พืนที่ให้บริกำร : ส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค ท้องถิ่น ส่วนกลำงที่ตังอยู่ในภูมิภำค (ตำมกฎกระทรวง) ส่วนกลำงที่ตังอยู่ในภูมิภำค
(นอกกฎกระทรวง)
๘. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ : ประกำศกรมทรัพยำกรนำบำดำล เรื่อง กำรกำหนดระยะเวลำแล้วเสร็จ
ของงำน พ.ศ. ๒๕๕๐
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย/ข้อกำหนด ฯลฯ ๒๕ วันทำกำร
๙. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน ๑
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด ๑
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด ๑
๑๐. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน : กำรขอรับใบอนุญำตเจำะนำบำดำล สำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่ำงทอง
๑๑. ช่องทำงกำรให้บริกำร
๑๑.๑) สถำนที่ให้บริกำร สำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่ำงทอง
ศำลำกลำงจั งหวัดอ่ำงทอง ชั น 3 ถนนเทศบำล 1 ต ำบลบำงแก้ว อ ำเภอเมื องอ่ ำงทอง จังหวั ด
อ่ำงทอง
โทร. 0-3561-5995 โทรสำร 0-3561-5996 หรือ
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริกำรวันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด)
ตังแต่เวลำ 08.30 – 16.30 น. (มีพักเที่ยง)
หมำยเหตุ (พักเที่ยงเวลำ 12.00 – 13.00 น.)

/๑๒. หลักเกณฑ์...

๒

๑๒. หลักเกณฑ์วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำณำอนุญำต
หลักเกณฑ์
๑. ผู้ใดที่มีควำมประสงค์จะเจำะนำบำดำลต้องได้รับอนุญำตเจำะนำบำดำล จำกอธิบดีกรมทรัพยำกรนำบำดำล
หรื อ ผู้ ซึ่ ง ได้ รั บ มอบหมำย ดั ง นั น กำรเจำะหรื อ ใช้ น ำบำดำลไม่ ว่ ำ จะใช้ ในกำรอุ ป โภคบริ โ ภคทั่ ว ไป หรื อ เพื่ อ
กำรเกษตร หรือเพื่อใช้ในภำคอุตสำหกรรม จะต้องยื่นคำขอรับใบอนุญำตเจำะนำบำดำลและใบอนุญำตใช้นำบำดำล
ต่อพนั ก งำนน ำบำดำลประจ ำท้ องที่ เขตน ำบำดำลจั งหวัดนั น ๆ ให้ ถู กต้ อง ทั งนี หำกกำรประปำภู มิ ภำคสำมำรถ
ให้ บ ริกำรได้แล้ ว จะไม่อนุ ญ ำตให้ เจำะน ำบำดำลและใช้น ำบำดำล ยกเว้นกำรใช้นำของโรงงำนอุตสำหกรรมที่ มี
ควำมจำเป็นต้องใช้นำบำดำล เป็ น วั ตถุ ดิ บ หรื อ ในกระบวนกำรผลิ ต จะอนุ ญ ำตให้ ใช้ น ำบำดำลร่ ว มกั บ น ำประปำ
ตำมสัดส่วนกำรใช้นำของประเภทอุตสำหกรรมที่ได้รับผลกระทบ
๒. ในกรณีที่เอกสำรหือหลักฐำนไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้เจ้ำหน้ำที่แจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญำตแก้ไขเพิ่มเติม หรือยื่น
เอกสำรหรือหลักฐำนเพิ่มเติมให้ ถูกต้องครบถ้วน หำกผู้ขอรับใบอนุญำตไม่ดำเนินกำรตำมที่ได้รับแจ้งภำยใน ๑๕ วัน
ให้ถือว่ำผู้ขอรับใบอนุญำตทิงคำขอและให้เจ้ำหน้ำที่สั่งจำหน่ำยเรื่องออก
เงื่อนไขกำรพิจำรณำอนุญำต
๑. คำขอรับใบอนุญำตเจำะนำบำดำล ที่ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงตังแต่ ๑๒๕ มิลลิเมตรขึนไป – ต่ำกว่ำ ๒๐๐ มิลลิเมตร
ให้พนักงำนนำบำดำลประจำท้องที่เสนอควำมเห็น พร้อมทังคำขอ เอกสำรหรือหลักฐำน ให้คณะอนุกรรมกำรในส่วนกลำง
พิจำรณำให้ควำมเห็นก่อนเสนอให้ผู้ออกใบอนุญำตพิจำรณำ
๒. คำขอรับใบอนุญำตนำบำดำล ที่ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงตังแต่ ๑๒๕ มิลลิเมตรขึนไป – ต่ำกว่ำ ๒๐๐ มิลลิเมตร
ให้พนักงำนนำบำดำลประจำท้องที่เสนอควำมเห็น พร้อมทังคำขอเอกสำรหรือหลักฐำนให้คณะอนุกรรมกำรเขตพิจำรณำให้
ควำมเห็นก่อนเสนอให้ผู้ออกใบอนุญำตพิจำรณำ
๓. คำขอรับใบอนุญำตเจำะนำบำดำลที่ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงน้อยกว่ำ ๑๒๕ มิลลิเมตร ให้พนักงำนนำบำดำล
ประจ ำท้ องที่ เสนอควำมเห็ น พร้ อมทั งค ำขอ เอกสำรหรื อหลั กฐำนให้ ผู้ ออกใบอนุ ญ ำตพิ จำรณำ ทั งนี ระยะเวลำ
ดำเนินกำรรวม ๕ วันทำกำร โดยไม่ต้องเสนอให้คณะอนุกรรมกำรในส่วนกลำงพิจำรณำ
ขันตอนกำรดำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตังแต่เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในคู่มือ
ประชำชนเรียบร้อยแล้ว
๑๓. ขันตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขันตอน

๑) กำรตรวจสอบเอกสำร

รำยละเอียดของขันตอน
กำรบริกำร
๑. ผู้ประกอบกำรยื่นคำขอรับใบอนุญำต
เจำะนำบำดำล ตำมแบบ นบ.๑
๒. เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบคำขอและ
เอกสำรประกอบกำรขอรับใบอนุญำต
เจำะนำบำดำลให้ถูกต้องครบถ้วน รับคำ
ขอลงทะเบียนรับ และรับชำระ
ค่ำธรรมเนียมคำขอตำมอัตรำทีก่ ำหนด

ระยะเวลำ
ให้บริกำร
1 วันทำกำร

ส่วนงำน/หน่วยงำน
หมำยเหตุ
ที่รับผิดชอบ
สำนักงำนทรัพยำกร (รับคำขอเมื่อ
ธรรมชำติและ
เอกสำร
สิ่งแวดล้อม
ครบถ้วน)
จังหวัดอ่ำงทอง

๓

ที่

ประเภทขันตอน

๒) กำรพิจำรณำ

๓) กำรพิจำรณำ

๔) กำรลงนำม/
คณะกรรมกำรมีมติ

รำยละเอียดของขันตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

ส่วนงำน/หน่วยงำน
ที่รับผิดชอบ

๑. เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบสถำนทีต่ ำมคำ
ขอรับใบอนุญำตเจำะนำบำดำลโดย
ตรวจสอบสภำพแหล่งนำผิวดินหรือ
แหล่งนำดิบที่มีอยู่ สภำพสถำนที่หรือ
สถำนที่ตงั สภำพบ่อนำบำดำล ปริมำณ
นำบำดำลคุณภำพนำบำดำล และ
ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมและสุขภำพ
๒. ในกำรตรวจสอบสถำนที่ต้องแจ้งผู้
ขอรับใบอนุญำตทรำบก่อนเข้ำ
ดำเนินกำรตรวจสอบข้อเท็จจริง และ
บันทึกข้อมูลรำยละเอียดต่ำง ๆ ตำม
บันทึกกำรตรวจสอบ
๑. คำขอรับใบอนุญำตเจำะนำบำดำล ที่
ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงตังแต่ ๒๐๐
มิลลิเมตรขึนไป ให้พนักงำนนำบำดำล
ประจำท้องที่เสนอควำมเห็น พร้อมทัง
คำขอเอกสำรหรือหลักฐำนให้คณะ
อนุกรรมกำรในส่วนกลำงพิจำรณำให้
ควำมเห็นก่อนเสนอให้ผู้ออกใบอนุญำต
พิจำรณำ
๒. คำขอรับใบอนุญำตเจำะนำบำดำล ที่
ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงตังแต่ ๑๒๕
มิลลิเมตรขึนไป – ต่ำกว่ำ ๒๐๐
มิลลิเมตร ให้นักงำนนำบำดำลประจำ
ท้องที่เสนอควำมเห็น พร้อมทังคำขอ
เอกสำรหรือหลักฐำนให้คณะอนุ
กรรมกำรเขตพิจำรณำให้ควำมเห็นก่อน
เสนอให้ผู้ออกใบอนุญำตพิจำรณำ
๑. พนักงำนนำบำดำลประจำท้องที่ผู้
ได้รับมอบหมำยจำกอธิบดีให้เป็นผู้มี
อำนำจลงนำม พิจำรณำลงนำมในใบ
ใบอนุญำต
๒. แจ้งผลกำรพิจำรณำเป็นหนังสือให้ผู้
ขอรับใบอนุญำตทรำบ

2 วันทำกำร

สำนักงำนทรัพยำกร
ธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม
จังหวัดอ่ำงทอง

-

๒๐ วันทำกำร

สำนักงำน
ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม
จังหวัดอ่ำงทอง

-

๒ วันทำกำร

สำนักงำน
ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม
จังหวัดอ่ำงทอง

-

หมำยเหตุ

๔

ที่

ประเภทขันตอน

รำยละเอียดของขันตอน
กำรบริกำร
๒.๑ กรณีพิจำรณำออกใบอนุญำตให้
ดำเนินกำรแจ้งผู้มำขอรับใบอนุญำตให้
มำชำระค่ำธรรมเนียมและรับใบอนุญำต
เจำะนำบำดำล
๒.๒ กรณีพิจำรณำไม่ออกใบอนุญำต
ให้แจ้งเหตุผลพร้อมทังสิทธิอุทธรณ์ไป
พร้อมกับหนังสือแจ้งผลกำรพิจำรณำให้
ผู้ขอรับใบอนุญำตทรำบ

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

ส่วนงำน/หน่วยงำน
ที่รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม ๒๕ วันทำกำร
๑๔. งำนบริกำรนีผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขันตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว : ยังไม่ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขันตอน
๑๕. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
๑๕.๑) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
1)

รำยกำรเอกสำร
หน่วยงำนภำครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
บัตรประจำตัวประชำชน กรมกำรปกครอง

๒)

หนังสือรับรองนิติบุคคล

ที่

จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
หมำยเหตุ
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
0
๑
ฉบับ
(กรณีผู้ขอรับ
ใบอนุญำตเป็นบุคคล
ธรรมดำ ยื่นสำเนำบัตร
ประจำตัวประชำชน
หรือสำเนำทะเบียน
บ้ำนและลงลำยมือชื่อ
รับรองสำเนำ)
กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ
0
๑
ฉบับ
(ลงลำยมือชื่อรับรอง
สำเนำพร้อมประทับ
ตรำนิติบุคคล กรณีผู้
ขอรับใบอนุญำตเป็น
นิติบุคคล ยืน่ สำเนำ
บัตรประจำตัว
ประชำชนหรือสำเนำ
ทะเบียนบ้ำนของ
กรรมกำรผู้มีอำนำจลง
ลำยมือชื่อ และลงลำย
มือชื่อรับรองสำเนำ)

๕

/๑๕.๒) เอกสำร...
๑๕.๒) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่ม
จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง
๑

จำนวน
เอกสำร
สำเนำ
๐

๒) สำเนำหลักฐำนกำรมี
กรมที่ดิน
กรรมสิทธิ์หรือสิทธิ
ครอบครอง เช่น โฉนด
ที่ดิน นส.๓ หนังสือ
ยินยอมให้ใช้ที่ดินหนังสือ
ครอบครองสิทธิ์ที่จะ
เจำะบ่อนำบำดำลใน
ที่ดินหรือลงชื่อรับรองว่ำ
เป็นผู้มีสทิ ธิ์ในที่ดนิ ในคำ
ขอรับใบอนุญำตเจำะบ่อ
นำบำดำล

๐

๑

ฉบับ

๓) สำเนำใบอนุญำต
กรมโรงงำน
ประกอบกิจกำรโรงงำน อุตสำหกรรม
หรือใบอนุญำตขยำย
โรงงำน กรณีเป็นโรงงำน
อุตสำหกรรม

๐

๑

ฉบับ

-

๔) แบบแปลนจัดสรร กรณี
เป็นหมู่บ้ำนจัดสรรหรือ
ที่ดินจัดสรร

๐

๑

ฉบับ

-

๐

๑

ฉบับ

-

ที่

รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร

1) หนังสือมอบอำนำจ ปิด
อำกรแสตมป์ ๓๐ บำท
กรณีไม่ได้ยื่นคำขอด้วย
ตนเอง

๕) สำเนำหนังสือรับรอง
ช่ำงเจำะ

-

-

กรมทรัพยำกรนำ
บำดำล

หน่วยนับ
เอกสำร
ฉบับ

หมำยเหตุ
(ยื่นสำเนำบัตร
ประจำตัวประชำชน
หรือสำเนำทะเบียน
บ้ำนของผู้รบั มอบ
อำนำจหรือผู้ให้ควำม
ยินยอม และลง
ลำยมือชื่อรับรอง
สำเนำ)
(กรณีให้ควำมยินยอม
ให้ใช้ที่ดินต้องมี
สำเนำบัตรประชำชน
หรือสำเนำทะเบียน
บ้ำนของผู้ให้ควำม
ยินยอมด้วยและลง
ลำยมือชื่อรับรอง
สำเนำ)

๖

ที่

รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน

๖)

แผนที่สงั เขปแสดง
สถำนที่และแผนผังแสดง
ตำแหน่งที่จะเจำะนำ
บำดำลและสิ่งปลูกสร้ำง
ที่อยู่ในบริเวณเดียวกัน
๗) สำเนำใบเสร็จรับเงินค่ำ
ใช้นำประปำ (ถ้ำมี)

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวน
เอกสำร
สำเนำ

หน่วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ

-

๑

๐

ฉบับ

-

-

๐

๑

ฉบับ

-

๑๖. ค่ำธรรมเนียม :
รำยกำร
๑ ค่ำคำขอใบอนุญำตเจำะนำบำดำล
๒ ค่ำธรรมเนียมใบเจำะนำบำดำล
- บ่อนำบำดำลที่มีขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง ๕๐ – ๗๕ มิลลิเมตร
- บ่อนำบำดำลที่มีขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง ๑๐๐ – ๑๕๐ มิลลิเมตร
- บ่อนำบำดำลที่มีขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง ๒๐๐ มิลลิเมตรขึนไป

ค่ำธรรมเนียม
๑๐ บำท

หมำยเหตุ

๑๐๐ บำท
๕๐๐ บำท
๑,๐๐๐ บำท

๑๗. ช่องทำงกำรร้องเรียน :
17.1) ช่องทำงกำรร้องเรียน ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน/ไปรษณีย์
หมำยเหตุ (สำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่ำงทอง ศำลำกลำงจังหวัดอ่ำงทอง ชัน 3
ถนนเทศบำล 1 ตำบลบำงแก้ว อำเภอเมืองอ่ำงทอง จังหวัดอ่ำงทอง 14๐๐๐/ติดต่อด้วยตนเอง ณ
หน่วยงำน โทรศัพท์ ๐-๓๕61-5995 โทรสำร ๐-๓๕61-5996
๑๗.๒) ช่องทำงกำรร้องเรียน ทำงโทรศัพท์
หมำยเหตุ (สำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่ำงทอง โทรศัพท์ ๐-๓๕61-5996)
๑๗.๓) ช่องทำงกำรร้องเรียน ทำงอีเมล
หมำยเหตุ (E-mail : angthong.org@mnre.mail.go.th)
๑๘. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก :
๑๘.๑) แบบฟอร์มคำขอรับใบอนุญำตเจำะนำบำดำล (นบ.๑)
19. หมำยเหตุ :
- แบบฟอร์มคำขอรับใบอนุญำตเจำะนำบำดำล (นบ.๑)
http://www2.dgr.go.th/myfile/01.pdf

