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คู่มือสําหรั บประชาชน: การขอรั บใบอนุญาตใช้ นํา้ บาดาล กรณีเสนอคณะอนุกรรมการฯ พิจารณา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมทรัพยากรนํ ้าบาดาล
กระทรวง: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอรับใบอนุญาตใช้ นํ ้าบาดาล กรณีเสนอคณะอนุกรรมการฯ พิจารณา
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน: กรมทรัพยากรนํ ้าบาดาล
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริ การที่เบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริ การ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) พ.ร.บ. นํ้าบาดาล พ.ศ. 2520 แก้ไขเพิ่มเติ มโดยพระราชบัญญัติน้ําบาดาล (ฉบับที ่ 2) พ.ศ. 2535 และ
พระราชบัญญัตินํ้าบาดาล (ฉบับที ่ 3) พ.ศ. 2546
6. ระดับผลกระทบ: บริ การทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค, ท้ องถิ่น, ส่วนกลางที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง), ส่วนกลางที่ตั ้ง
อยูใ่ นภูมิภาค (นอกกฎกระทรวง)
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาํ หนดระยะเวลา ประกาศกรมทรัพยากรนํ ้าบาดาล เรื่ อง การกําหนดระยะเวลา
แล้ วเสร็ จของงาน พ.ศ.2550
ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
25 วันทําการ
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 1
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 2
จํานวนคําขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูม่ ือประชาชน] การขอรับใบอนุญาตใช้ นํ ้าบาดาลเกินกว่าวันละ 100
ลูกบาศก์เมตรขึ ้นไป ในเขตกรุงเทพมหานคร 28/05/2558 14:22 สจคบ. พิมพ์ชนก
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีใ่ ห้ บริการ สํานักควบคุมกิ จการนํ้าบาดาล กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล อาคาร 1 ชัน้ 6 เลขที ่ 26/83 ซอย
งามวงศ์ วาน 54 ถนนงามวงศ์ วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ
หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกําหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เที ่ยง)
หมายเหตุ (พักเทีย่ ง เวลา 12.00 - 13.00 น.)
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผู้ใดที่มีความประสงค์จะใช้ นํ ้าบาดาลต้ องได้ รับใบอนุญาตใช้ นํ ้าบาดาล จากอธิบดีกรมทรัพยากรนํ ้าบาดาลหรื อผู้ซงึ่
ได้ รับมอบหมาย ดังนั ้น การใช้ นํ ้าบาดาลไม่วา่ จะใช้ ในการอุปโภคบริ โภคทัว่ ไป หรื อเพื่อการเกษตร หรื อเพื่อใช้ ใน
ภาคอุตสาหกรรม จะต้ องยื่นคําขอรับใบอนุญาตใช้ นํ ้าบาดาลต่อพนักงานนํ ้าบาดาลประจําท้ องที่เขตนํ ้าบาดาลจังหวัด
นันๆให้
้ ถกู ต้ อง ทังนี
้ ้ หากการประปานครหลวงสามารถให้ บริ การได้ แล้ ว จะไม่อนุญาตให้ เจาะนํ ้าบาดาลและใช้ นํ ้า
บาดาล ยกเว้ นการใช้ นํ ้าของโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความจําเป็ นต้ องใช้ นํ ้าบาดาลเป็ นวัตถุดิบหรื อในกระบวนการผลิต
จะอนุญาตให้ ใช้ นํ ้าบาดาลร่วมกับนํ ้าประปาตามสัดส่วนการใช้ นํ ้าของประเภทอุตสาหกรรมที่ได้ รับผลกระทบ
2. ในกรณีที่เอกสารหรื อหลักฐานไม่ถกู ต้ องครบถ้ วน ให้ เจ้ าหน้ าที่แจ้ งให้ ผ้ ขู อรับใบอนุญาตแก้ ไขเพิ่มเติม หรื อยื่นเอกสาร
หรื อหลักฐานเพิ่มเติมให้ ถกู ต้ องครบถ้ วน หากผู้ขอรับใบอนุญาตไม่ดําเนินการตามที่ได้ รับแจ้ งภายใน 15 วัน ให้ ถือว่าผู้
ขอรับใบอนุญาตทิ ้งคําขอและให้ เจ้ าหน้ าที่สงั่ จําหน่ายเรื่ องออก
3. ขันตอนการดํ
้
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่ มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามที่ระบุไว้ ในคูม่ ือ
ประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

การพิจารณา
2)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

1. ผู้ประกอบการยื่นคํา
1 วันทําการ
ขอรับใบอนุญาตใช้ นํ ้า
บาดาล ตามแบบ นบ.2 2.
เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบคําขอ
และเอกสารหรื อหลักฐาน
ประกอบการขอรับ
ใบอนุญาตใช้ นํ ้าบาดาลให้
ถูกต้ องครบถ้ วน รับคําขอ
ลงทะเบียนรับ และรับชําระ
ค่าธรรมเนียมคําขอตาม
อัตราที่กําหนด
1. เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบ
2 วันทําการ
สถานที่ตามคําขอรับ
ใบอนุญาตใช้ นํ ้าบาดาล

หมายเหตุ
ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รั บผิดชอบ
สํานักควบคุม
(ลงรับคําขอเมื่อ
กิจการนํ ้าบาดาล เอกสารครบถ้ วน)

สํานักควบคุม
กิจการนํ ้าบาดาล
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

การพิจารณา

3)

4)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รั บผิดชอบ

โดยตรวจสอบสภาพแหล่ง
นํ ้าผิวดินหรื อแหล่งนํ ้าดิบที่
มีอยู่ สภาพสถานที่หรื อ
สถานที่ตั ้ง สภาพบ่อนํ ้า
บาดาล ปริ มาณนํ ้าบาดาล
คุณภาพนํ ้าบาดาล และ
ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อม
และสุขภาพ
2. ในการตรวจสอบสถานที่
ต้ องแจ้ งผู้ขอรับใบอนุญาต
ทราบก่อนเข้ าดําเนินการ
ตรวจสอบข้ อเท็จจริ ง และ
บันทึกข้ อมูลรายละเอียด
ต่างๆ ตามบันทึกการ
ตรวจสอบ
พนักงานนํ ้าบาดาลประจํา 20 วันทําการ สํานักควบคุม
ท้ องที่เสนอความเห็น พร้ อม
กิจการนํ ้าบาดาล
ทังคํ
้ าขอ เอกสารหรื อ
หลักฐานให้
คณะอนุกรรมการใน
ส่วนกลางพิจารณาให้
ความเห็นก่อนเสนอให้ ผ้ ู
ออกใบอนุญาตพิจารณา
1. ผู้ได้ รับมอบหมายจาก
อธิบดีให้ เป็ นผู้มีอํานาจลง
นาม พิจารณาลงนามใน
ใบอนุญาต

2 วันทําการ

สํานักควบคุม
กิจการนํ ้าบาดาล

หมายเหตุ
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รั บผิดชอบ

หมายเหตุ

2. แจ้ งผลการพิจารณาเป็ น
หนังสือให้ ผ้ ขู อรับ
ใบอนุญาตทราบ
2.1 กรณีพิจารณาออก
ใบอนุญาตให้ ดําเนินการ
แจ้ งผู้มาขอรับใบอนุญาตให้
มาชําระค่าธรรมเนียมและ
รับใบอนุญาตใช้ นํ ้าบาดาล
2.2 กรณีพิจารณาไม่ออก
ใบอนุญาต ให้ แจ้ งเหตุผล
พร้ อมทังสิ
้ ทธิอทุ ธรณ์ไป
พร้ อมกับหนังสือแจ้ งผลการ
พิจารณาให้ ผ้ ขู อรับ
ใบอนุญาตทราบ
ระยะเวลาดําเนินการรวม 25 วันทําการ
14. งานบริการนี ้ ผ่ านการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จํานวน
หน่ วยงานภาครั ฐ
รายการเอกสาร
เอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจําตัว
กรมการปกครอง 0
ประชาชน
1)

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

หมายเหตุ
(กรณีผ้ ขู อรับ
ใบอนุญาตเป็ น
บุคคลธรรมดา ยื่น
สําเนาบัตร
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ที่

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร

หนังสือรับรองนิติ กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้ า
บุคคล

0

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

1

ฉบับ

2)

หมายเหตุ
ประจําตัว
ประชาชนหรื อ
สําเนาทะเบียน
บ้ าน และลง
ลายมือชื่อรับรอง
สําเนา)
(ลงลายมือชื่อ
รับรองสําเนา
พร้ อมประทับตรา
นิติบคุ คล กรณีผ้ ู
ขอรับใบอนุญาต
เป็ นนิติบคุ คล ยื่น
สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชน หรื อ
สําเนาทะเบียน
บ้ านของกรรมการ
ผู้มีอํานาจลง
ลายมือชื่อ และลง
ลายมือชื่อรับรอง
สําเนา)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

1)

หนังสือมอบ
อํานาจ ปิ ดอากร
แสตมป์ 30 บาท
กรณีไม่ได้ ยื่นคํา

1

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
0

ฉบับ

หมายเหตุ
(ยื่นสําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนหรื อ
สําเนาทะเบียน
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ที่

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
ขอด้ วยตนเอง

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

ใบอนุญาต
ประกอบกิจการ
โรงงาน หรื อ
ใบอนุญาตขยาย
โรงงาน
ใบอนุญาตเจาะ
นํ ้าบาดาล แบบ
นบ.4
รายงานการ
ปฏิบตั ิงาน
ประจําวัน แบบ
นบ./3
รายงานการ
ทดสอบปริ มาณ
นํ ้า แบบ นบ./4
รายงานประวัติ
บ่อนํ ้าบาดาล
แบบ นบ./5
รายงานผลการ
เจาะนํ ้าบาดาล
แบบ นบ./18
ผลการวิเคราะห์
ตัวอย่างนํ ้า

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
บ้ านของผู้รับมอบ
อํานาจหรื อผู้ให้
ความยินยอม และ
ลงลายมือชื่อ
รับรองสําเนา)
(กรณีเป็ นโรงงาน
อุตสาหกรรม)

กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม

0

1

ฉบับ

กรมทรัพยากรนํ ้า
บาดาล

0

1

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

-

-

0

1

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

(กรณีได้ รับ
ใบอนุญาตเจาะ
นํ ้าบาดาล)
(กรณีได้ รับ
ใบอนุญาตเจาะ
นํ ้าบาดาล)
-

(กรณีได้ รับ
ใบอนุญาตเจาะ
นํ ้าบาดาล)
(กรณีได้ รับ
ใบอนุญาตเจาะ
นํ ้าบาดาล)
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ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

หนังสือรับรอง
ช่างเจาะ
แผนที่สงั เขป
แสดงสถานที่
และแผนผังแสดง
ตําแหน่งที่จะ
10)
เจาะนํ ้าบาดาล
และสิ่งปลูกสร้ าง
ที่อยูใ่ นบริ เวณ
เดียวกัน
ใบเสร็ จรับเงินค่า
11) ใช้ นํ ้าประปา (ถ้ า
มี)
9)

กรมทรัพยากรนํ ้า
บาดาล
-

0

-

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

-

16. ค่ าธรรมเนียม
1) ค่ าคําขอรั บใบอนุญาตใช้ นํา้ บาดาล
ค่ าธรรมเนียม 10 บาท
หมายเหตุ 2) ค่ าธรรมเนียมใบอนุญาตใช้ นํา้ บาดาล
ค่ าธรรมเนียม 100 บาท
หมายเหตุ (บ่อนํ้าบาดาลทีม่ ี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 50 มิ ลลิ เมตร - 75 มิ ลลิ เมตร)
3) ค่ าธรรมเนียมใบอนุญาตใช้ นํา้ บาดาล
ค่ าธรรมเนียม 500 บาท
หมายเหตุ (บ่อนํ้าบาดาลทีม่ ี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 100 มิ ลลิ เมตร - 150 มิ ลลิ เมตร)
4) ค่ าธรรมเนียมใบอนุญาตใช้ นํา้ บาดาล
ค่ าธรรมเนียม 1,000 บาท
หมายเหตุ (บ่อนํ้าบาดาลทีม่ ี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 200 มิ ลลิ เมตร ขึ้นไป)
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17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ติดต่อด้ วยตนเอง/ไปรษณีย์
หมายเหตุ (สํานักควบคุมกิ จการนํ้าบาดาล อาคาร 1 ชัน้ 6 เลขที ่ 26/83 ซอยงามวงศ์วาน 54 ถนนงามวงศ์
วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900)
2) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ทางโทรศัพท์
หมายเหตุ (สํานักควบคุมกิ จการนํ้าบาดาล 0 2793 1078)
3) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ทางอีเมล์
หมายเหตุ (E-mail : technic_train@dgr.go.th)
4) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ศูนย์บริ การประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที ่ 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1)
คําขอรับใบอนุญาตใช้ นํ ้าบาดาล
2)

ตัวอย่างคําขอรับใบอนุญาตใช้ นํ ้าบาดาล
-

19. หมายเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัตโิ ดย
เผยแพร่ โดย

22/07/2558
เผยแพร่ค่มู ือบนเว็บไซต์แล้ ว
พิมพ์ชนก ภูป่ ระดับ
สุภาพร สิรวณิชย์
สุภาพร สิรวณิชย์

