๑

คู่มือสำหรับประชำชน : กำรขอรับใบอนุญำตใช้นำบำดำล กรณีไม่เสนอคณะอนุกรรมกำรฯ พิจำรณำ
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ : สำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่ำงทอง
กระทรวง : กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
1.
๒.
๓.
๔.
๕.

ชื่อกระบวนงำน : กำรขอรับใบอนุญำตใช้นำบำดำล กรณีไม่เสนอคณะอนุกรรมกำรฯ พิจำรณำ
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 ๕ วันทำกำร
๙. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน ๑
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด ๒
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด ๐
๑๐. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน : กำรขอรับใบอนุญำตใช้นำบำดำล กรณีไม่เสนอคณะอนุกรรมกำรฯ พิจำรณำ สำนักทรัพยำกรนำบำดำล
เขต ๒ สุพรรณบุรี
๑๑. ช่องทำงกำรให้บริกำร
๑๑.๑) สถำนที่ให้บริกำร สำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่ำงทอง
ศำลำกลำงจั งหวัดอ่ำทอง ชั น 3 ถนนเทศบำล 1 ต ำบลบำงแก้ ว อ ำเภอเมื องอ่ำงทอง จังหวั ด
อ่ำงทอง
โทร. 0-3553-5426 โทรสำร 0-3553-6179 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. ผู้ใดมีควำมประสงค์จะใช้นำบำดำลต้องได้รับใบอนุญำตใช้นำลำดำล จำกอธิบดีกรมทรัพยำกรนำบำดำล
หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมำย ดังนัน กำรใช้นำบำดำลไม่ว่ำจะใช้ในกำรอุปโภคบริโภคทั่วไป หรือเพื่อกำรเกษตร หรือเพื่อ
ใช้ในภำคอุตสำหกรรม จะต้องยื่นคำขอรับใบอนุญำตใช้นำบำดำลต่อพนักงำนนำบำดำลประจำท้องที่เขตนำบำดำล
จังหวัดนัน ๆ ให้ถูกต้อง ทังนี หำกกำรประปำภูมิภำคสำมำรถให้บริกำรได้แล้ว จะไม่อนุญำตให้เจำะนำบำดำลและ
ใช้นำบำดำล ยกเว้นกำรใช้นำของโรงงำนอุตสำหกรรมที่มีควำมจำเป็นต้องใช้นำบำดำลเป็นวัตถุดิบหรือในกระบวนกำรผลิต
จะอนุญำตให้ใช้นำบำดำลร่วมกับนำประปำตำมสัดส่วนกำรใช้นำของประเภทอุตสำหกรรมที่ได้รับผลกระทบ
๒. กรณีที่เอกสำรหรือหลักฐำนไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้เจ้ำหน้ำที่แจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญำตแก้ไขเพิ่มเติม หรือ
ยื่นเอกสำรหรือหลักฐำนเพิ่มเติมให้ถูกต้องครบถ้วน หำกผู้ขอรับใบอนุญำตไม่ดำเนินกำรตำมที่ได้รับแจ้งภำยใน ๑๕ วัน
ให้ถือว่ำผู้ขอรับใบอนุญำตทิงคำขอและให้เจ้ำหน้ำที่สั่งจำหน่ำยเรื่องออก
ขันตอนกำรด ำเนิ นงำนตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตังแต่เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ใน
คู่มือประชำชนเรียบร้อยแล้ว
๑๓. ขันตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขันตอน

๑) กำรตรวจสอบเอกสำร

๒) กำรพิจำรณำ

รำยละเอียดของขันตอน
ระยะเวลำ
ส่วนงำน/หน่วยงำนที่
หมำยเหตุ
กำรบริกำร
ให้บริกำร
รับผิดชอบ
๑. ผู้ประกอบกำรยื่นคำขอรับ
๑ วันทำกำร สำนักงำนทรัพยำกร
(ลงรับคำขอเมื่อ
ใบอนุญำตใช้นำบำดำล ตำมแบบ
ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เอกสำรครบถ้วน)
นบ.๒
จังหวัดอ่ำงทอง
๒. เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบคำขอและ
เอกสำรหรือหลักฐำนประกอบ
กำรขอรับใบอนุญำตใช้นำบำดำล
ให้ถูกต้องครบถ้วน รับคำขอ
ลงทะเบียนรับ และรับชำระ
ค่ำธรรมเนียมคำขอตำมอัตรำที่
กำหนด
๑. เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบสถำนที่ ๒ วันทำกำร
ตำมคำขอรับใบอนุญำตใช้นำ
บำดำล โดยตรวจสอบดังนี
- สภำพแหล่งนำผิวดินหรือ
แหล่งนำดิบที่มีอยู่
- สภำพสถำนที่หรือสถำนที่ตัง
- สภำพบ่อนำบำดำล
- ปริมำณและคุณภำพนำ
บำดำล

สำนักงำนทรัพยำกร
ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดอ่ำงทอง

-

๓

ที่

๓

ประเภทขันตอน

กำรลงนำม/คณะ
กรรมกำรมีมติ

รำยละเอียดของขันตอน
ระยะเวลำ
กำรบริกำร
ให้บริกำร
- ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
และสุขภำพ
๒. ในกำรตรวจสอบสถำนที่ต้อง
แจ้งผู้ขอรับใบอนุญำตทรำบก่อน
เข้ำดำเนินกำรตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง และบันทึกข้อมูล
รำยละเอียดตำมบันทึกกำร
ตรวจสอบ
๓. คำขอรับใบอนุญำตใช้นำ
บำดำลไม่เกินวันละ ๓๐๐ ลบ.ม.
ให้พนักงำนนำบำดำลประจำ
ท้องที่เสนอควำมเห็น พร้อมทัง
คำขอเอกสำรหรือหลักฐำนให้ผู้
ออกใบอนุญำตพิจำรณำ
๑. พนักงำนนำบำดำลประจำ
๒ วันทำกำร
ท้องที่ผู้ได้รบั มอบหมำยจำก
อธิบดีให้เป็นผู้มีอำนำจลงนำม
พิจำรณำลงนำมในใบอนุญำต
๒. แจ้งผลกำรพิจำรณำเป็น
หนังสือให้ผู้ขอรับใบอนุญำต
ทรำบ
๒.๑ กรณีพิจำรณำออก
ใบอนุญำตให้ดำเนินกำรแจ้งผู้มำ
ขอรับใบอนุญำตให้มำชำระ
ค่ำธรรมเนียมและรับใบอนุญำต
ใช้นำบำดำล
๒.๒ กรณีพิจำรณำไม่ออก
ใบอนุญำต ให้แจ้งเหตุผลพร้อม
ทังสิทธิอุทธรณ์ไปพร้อมกับ
หนังสือแจ้งผลกำรพิจำรณำให้ผู้
ขอรับใบอนุญำตทรำบ

ส่วนงำน/หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

สำนักงำนทรัพยำกร
ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดอ่ำงทอง

-

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม ๕ วันทำกำร
๑๔. งำนบริกำรนีผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขันตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว : ยังไม่ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขันตอน

๔

/๑๕. รำยกำร...
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)

๑๕.๒) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่ม
รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม
1) หนังสือมอบอำนำจ ปิด
อำกรแสตมป์ ๓๐ บำท
กรณีไม่ได้ยื่นคำขอด้วย
ตนเอง
ที่

๒) ใบอนุญำตประกอบ
กิจกำรโรงงำนหรือ
ใบอนุญำตขยำยโรงงำน
๓) ใบอนุญำตเจำะนำ
บำดำล แบบ นบ.๔

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร
-

จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
หมำยเหตุ
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
๑
๐
ฉบับ
(ยื่นสำเนำบัตร
ประจำตัวประชำชน
หรือสำเนำทะเบียน
บ้ำนของผู้รบั มอบ
อำนำจหรือผู้ให้ควำม
ยินยอม และลงลำยมือ
ชื่อรับรองสำเนำ)
กรมโรงงำนอุตสำหกรรม
๐
๑
ฉบับ
(กรณีเป็นโรงงำน
อุตสำหกรรม)
กรมทรัพยำกรนำบำดำล

๐

๑

(กรณีได้รับใบอนุญำต
เจำะนำบำดำล)

๕

ที่

รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร

๔) รำยงำนกำรปฏิบตั ิงำน
ประจำวัน แบบ นบ./๓
๕) รำยงำนกำรทดสอบ
ปริมำณนำ แบบ นบ./๔
๖) รำยงำนประวัตบิ ่อนำ
บำดำล แบบ นบ./๕
๗) รำยงำนผลกำรเจำะนำ
บำดำล แบบ นบ./๑๘
๘) ผลกำรวิเครำะห์ตัวอย่ำง
นำ
๙) หนังสือรับรองช่ำงเจำะ กรมทรัพยำกรนำบำดำล
๑๐) แผนที่สงั เขปแสดง
สถำนที่และแผนผังแสดง
ตำแหน่งที่จะเจำะนำ
บำดำลและสิ่งปลูกสร้ำง
ที่อยู่ในบริเวณเดียวกัน
๑๑) ใบเสร็จรับเงินค่ำใช้
นำประปำ (ถ้ำมี)

จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

๐

๑

ฉบับ

(กรณีได้รับใบอนุญำต
เจำะนำบำดำล)
-

๐

๑

ฉบับ

๐

๑

ฉบับ

๐

๑

ฉบับ

๐

๑

ฉบับ

(กรณีได้รับใบอนุญำต
เจำะนำบำดำล)
(กรณีได้รับใบอนุญำต
เจำะนำบำดำล)
-

๐
๑

๑
๐

ฉบับ
ฉบับ

-

๐

๑

ฉบับ

-

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

ค่ำธรรมเนียม
๑๐ บำท

หมำยเหตุ
-

๑๐๐ บำท
๒๕๐ บำท
๕๐๐ 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 ๐-๓๕61-5995)

๖

/๑๗.๓) ช่องทำง...
๑๗.๓) ช่องทำงกำรร้องเรียน ทำงอีเมล
หมำยเหตุ (E-mail : angthong.org@mnre.mail.go.th)
๑๘. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก :
๑๘.๑) แบบฟอร์มคำขอรับใบอนุญำตใช้นำบำดำล (นบ.๒)
๑๘.๒) ตัวอย่ำงแบบฟอร์มคำขอรับใบอนุญำตใช้นำบำดำล
19. หมำยเหตุ :
- แบบฟอร์มคำขอรับใบอนุญำตใช้นำบำดำล (นบ.๒)
http://www2.dgr.go.th/myfile/02.pdf

วันที่พิมพ์
สถำนะ
จัดทำโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว
ส่วนทรัพยำกรนนำ/สนง.ทสจ.อ่ำงทอง
-

