คู่มือสำหรับประชำชน : การขอรับใบอนุญาตเจาะน้ าบาดาลหรื อใช้น้ าบาดาล กรณี ไม่เสนอคณะอนุกรรมการพิจารณา
หน่ วยงำนที่รับผิดชอบ : กรมทรัพยากรน้ าบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
1. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1.1 หลักเกณฑ์
1) ผูใ้ ดที่มีความประสงค์จะเจาะน้ าบาดาลหรื อใช้น้ าบาดาลต้องได้รับใบอนุญาตเจาะน้ าบาดาลหรื อ ใบอนุญาตใช้น้ า
บาดาลจากอธิบดีกรมทรัพยากรน้ าบาดาลหรื อผูซ้ ่ ึงอธิบดีมอบหมาย ดังนั้น การเจาะน้ าบาดาล หรื อใช้น้ าบาดาลเพื่ออุปโภคหรื อ
บริ โภค หรื อเพื่อธุรกิจ หรื อเพื่อเกษตรกรรม ต้องยืน่ คาขอรับใบอนุญาตเจาะ น้ าบาดาลหรื อใช้น้ าบาดาลต่อพนักงานน้ าบาดาล
ประจาท้องที่ในเขตน้ าบาดาลจังหวัดนั้นๆ ยกเว้น จังหวัด ที่ถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดนครราชสี มา) ให้ผขู ้ อรับใบอนุญาตยืน่ คาขอต่อพนักงานน้ าบาดาลประจาท้องที่ ในพื้นที่ที่จะเจาะ
น้ าบาดาลหรื อใช้น้ าบาดาล (นายกเทศมนตรี หรื อนายกองค์การบริ หารส่วนตาบล) ทั้งนี้ ในเขตวิกฤตการณ์น้ าบาดาลที่สามารถ
เชื่อมต่อ ระบบประปาของการประปานครหลวงหรื อการประปาส่วนภูมิภาคได้ จะไม่อนุญาตให้เจาะน้ าบาดาลและ ไม่อนุญาต
ให้ใช้น้ าบาดาล ยกเว้นการใช้น้ าบาดาลเพื่อเป็ นวัตถุดิบและในกระบวนการผลิตของโรงงาน อุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจาก
การใช้น้ าประปา ผ่อนผันให้ใช้น้ าบาดาลได้โดยอนุญาตให้ใช้น้ าบาดาล ร่ วมกับน้ าประปาตามสัดส่วนการใช้น้ าของประเภท
อุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบ และนอกเขตวิกฤตการณ์ น้ าบาดาลที่สามารถเชื่อมต่อระบบประปาของการประปาส่วนภูมิภาค
ได้ อนุญาตให้เจาะน้ าบาดาล และ อนุญาตให้ใช้น้ าบาดาลร่ วมกับน้ าผิวดิน ตามความจาเป็ นและเหมาะสม
2) ในกรณี ที่เอกสารหรื อหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้พนักงานน้ าบาดาลประจาท้องที่แจ้งให้ ผูข้ อรับใบอนุญาต
แก้ไขเพิ่มเติม หรื อยืน่ เอกสารหรื อหลักฐานเพิ่มเติมให้ถูกต้องครบถ้วน หากผูข้ อรับ ใบอนุญาตไม่ดาเนินการตามที่ได้รับแจ้ง
ภายใน 15 วัน ให้ถือว่าผูข้ อรับใบอนุญาตทิ้งคาขอและให้พนักงาน น้ าบาดาลประจาท้องที่สั่งจาหน่ายเรื่ องออกจากสารบบ
1.2 เงื่อนไข
1. คาขอรับใบอนุญาตเจาะน้ าบาดาลหรื อใช้น้ าบาดาล ที่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางน้อยกว่า 125 มิลลิเมตร หรื อใช้น้ า
บาดาลไม่เกินกว่าวันละ 300 ลูกบาศก์เมตร ให้พนักงานน้ าบาดาลประจาท้องที่เสนอความเห็นพร้อมทั้งคาขอเอกสารหรื อ
หลักฐานให้ผอู ้ อกใบอนุญาตพิจารณา
2. ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่ มนับระยะเวลาตั้งแต่พนักงานน้ าบาดาลประจาท้องที่ ตรวจสอบเอกสารหรื อ
หลักฐานถูกต้องครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือสาหรับประชาชนเรี ยบร้อยแล้ว ทั้งนี้ การดาเนินการตามระยะเวลาของคู่มือ
สามารถพิจารณาดาเนินการได้ตามความเหมาะสมในแต่ละขั้นตอน โดยการดาเนินการต้องไม่เกินกว่าระยะเวลารวมของคู่มือ

2. ขั้นตอนและระยะเวลำ
2.1 กำรตรวจสอบคำขอและเอกสำรหรือหลักฐำน ผูข้ อรับใบอนุญาตยืน่ คาขอรับใบอนุญาตเจาะ น้ าบาดาลหรื อใช้น้ า
บาดาล ตามแบบ นบ.1 ต่อพนักงานน้ าบาดาลประจาท้องที่ พร้อมด้วยเอกสารหรื อหลักฐาน ตามที่ระบุไว้ในแบบคาขอ เมื่อ
พนักงานน้ าบาดาลประจาท้องที่ได้รับคาขอแล้ว ให้ออกใบรับคาขอ และต้อง ดาเนินการตรวจสอบคาขอและเอกสารหรื อ
หลักฐานประกอบคาขอให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมรับชาระ ค่าธรรมเนียมคาขอตามอัตราที่กาหนด (ระยะเวลาจาก 1 วันทาการ
เป็ น 1 ชัว่ โมง)
2.2 กำรตรวจสอบข้ อมูลหรือสถำนทีต่ ำมคำขอรับใบอนุญำต ให้พนักงานน้ าบาดาลประจาท้องที่ หรื อเจ้าหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายจากพนักงานน้ าบาดาลประจาท้องที่ดาเนินการ ดังนี้
1) ตรวจสอบข้ อมูล ตามคาขอรับใบอนุญาตเพื่อรวบรวมข้อมูลประกอบการพิจารณาในการออก ใบอนุญาต
เจาะน้ าบาดาลหรื อใบอนุญาตใช้น้ าบาดาล เกี่ยวกับสภาพแหล่งน้ าผิวดินหรื อแหล่งน้ าดิบที่มีอยู่ สภาพสถานที่หรื อสถานที่ต้งั
สภาพบ่อน้ าบาดาล ปริ มาณน้ าบาดาล คุณภาพน้ าบาดาล และผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม และสุขภาพ จากฐานข้อมูลระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ อุทกธรณี วิทยา การบริ หารจัดการน้ าบาดาล และ การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานรัฐ (ระยะเวลาจาก
2 วันทาการ เป็ น 1 ชัว่ โมง : ยกเลิกการตรวจสอบสถานที่)
2) ตรวจสอบสถำนที่ ตามคาขอรับใบอนุญาต กรณี ที่บ่อน้ าบาดาลมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ตั้งแต่ 200
มิลลิเมตรขึ้นไป หรื อในกรณี ที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลแล้วพิจารณาเห็นว่า ข้อมูลประกอบการ พิจารณาในการออกใบอนุญาต
เจาะน้ าบาดาลหรื อใบอนุญาตใช้น้ าบาดาลจากฐานข้อมูลไม่เพียงพอ หรื อเป็ น พื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ าบาดาล
สิ่ งแวดล้อม และสุขภาพ ให้พนักงานน้ าบาดาลประจาท้องที่ หรื อเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากพนักงานน้ าบาดาลประจา
ท้องที่ดาเนินการตรวจสอบสถานที่เพื่อรวบรวม ข้อมูลประกอบการพิจารณาในการออกใบอนุญาต (ระยะเวลาจาก 2 วันทาการ
เป็ น 1 วันทาการ)
2.3 กำรพิจำรณำคำขอก่อนออกใบอนุญำต
คาขอรับใบอนุญาตเจาะน้ าบาดาลหรื อใช้น้ าบาดาล ที่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางน้อยกว่า 125 มิลลิเมตร หรื อใช้น้ าบาดาล
ไม่เกินกว่าวันละ 300 ลูกบาศก์เมตร ให้พนักงานน้ าบาดาลประจาท้องที่เสนอความเห็นพร้อมทั้งคาขอเอกสารหรื อหลักฐานให้ผู ้
ออกใบอนุญาตพิจารณา
2.4 ผู้ออกใบอนุญำตจะต้ องพิจำรณำออกใบอนุญำตหรือไม่ ออกใบอนุญำต และแจ้งผลการพิจารณาเป็ นหนังสื อให้ผู ้
ขอรับใบอนุญาตทราบ ดังนี้ (ระยะเวลาจาก 2 วันทาการ เป็ น 1 วันทาการ)
1. กรณีพจิ ำรณำออกใบอนุญำต ให้แจ้งผูร้ ับใบอนุญาตชาระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและ รับใบอนุญาตเจาะ
น้ าบาดาลและใบอนุญาตใช้น้ าบาดาลในคราวเดียวกัน
2. กรณีพจิ ำรณำไม่ ออกใบอนุญำต ให้แจ้งเหตุผลพร้อมทั้งสิ ทธิอุทธรณ์ โดยให้อุทธรณ์เป็ นหนังสื อต่อ
รัฐมนตรี ภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที่ได้รับหนังสื อ พร้อมกับหนังสื อแจ้งผลการพิจารณาให้ผขู ้ อรับใบอนุญาตทราบ
รวมระยะเวลำดำเนินกำร

1 วัน 2 ชัว่ โมง (กรณี ตรวจสอบข้อมูลตามคาขอ)
2 วัน 2 ชัว่ โมง (กรณี ตรวจสอบข้อมูลและสถานที่ตามคาขอ)

แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลำ
การตรวจสอบคาขอและเอกสารหรื อหลักฐาน
(1 ชัว่ โมง)

การตรวจสอบข้อมูลหรื อสถานที่ตามคาขอรับใบอนุญาต

ตรวจสอบสถานที่ (1 วันทาการ)

ตรวจสอบข้อมูล (1 ชัว่ โมง)

ไม่ตรวจสอบสถานที่

การพิจารณาออกใบอนุญาต หรื อไม่ออกใบอนุญาต และแจ้งผลการพิจารณา (1 วันทาการ)

3. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
สถำนที่ให้ บริกำร สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมจังหวัดตราด
ระยะเวลำเปิ ดให้ บริกำร เปิ ดให้บริ การ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 –
16.30 น. (มีพกั เที่ยง)

4. รำยกำรเอกสำรหรือหลักฐำนประกอบคำขอ
ลำดับ

ชื่ อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม่ เติม (ถ้ ำมี)

หน่ วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร

1

บัตรประจาตัวประชาชน ฉบับจริ ง 1 ฉบับ

กรมการปกครอง

2

หนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล สาเนา 1 ฉบับ
หมำยเหตุ กรณี ผรู ้ ับใบอนุญาตเป็ นนิติบุคคล (ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง)

กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า

3

หนังสื อมอบอานาจ (ปิ ดอากรแสตมป์ 30 บาท) และ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูม้ อบอานาจ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ กรณี ผขู ้ อรับใบอนุญาตไม่สามารถมายืน่ คาขอด้วยตนเองได้ (ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง)

4

หนังสื อแสดงกรรมสิ ทธิ์ หรื อสิ ทธิครอบครองในที่ดินหรื อหนังสื อยินยอมให้ใช้ที่ดิน สาเนา 1 ฉบับ

5

ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน สาเนา 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง)

กรมที่ดิน
กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม

5. ค่ำธรรมเนียม
ลาดับ

รายละเอียดค่าธรรมเนียม

-

ค่าธรรมเนียม
(ฉบับ)

1

คาขอรับใบอนุญาตเจาะน้ าบาดาลหรื อใช้น้ าบาดาล

10 บาท

2

ใบอนุญาตเจาะน้ าบาดาล
บ่อน้ าบาดาลที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางน้อยกว่า 100 มิลลิเมตร

100 บาท

3

ใบอนุญาตเจาะน้ าบาดาล
บ่อน้ าบาดาลที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 100 มิลลิเมตร แต่นอ้ ยกว่า 200 มิลลิเมตร

500 บาท

4

ใบอนุญาตเจาะน้ าบาดาล
บ่อน้ าบาดาลที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 200 มิลลิเมตรขึ้นไป

1,000 บาท

5

ใบอนุญาตใช้น้ าบาดาล
บ่อน้ าบาดาลที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางน้อยกว่า 100 มิลลิเมตร

100 บาท

6

ใบอนุญาตใช้น้ าบาดาล
บ่อน้ าบาดาลที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 100 มิลลิเมตร แต่นอ้ ยกว่า 200 มิลลิเมตร

500 บาท

7

ใบอนุญาตใช้น้ าบาดาล
บ่อน้ าบาดาลที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 200 มิลลิเมตรขึ้นไป

1,000 บาท

6. ช่ องทำงกำรร้ องเรียน
ลำดับ

ช่ องทำงกำรร้ องเรียน
ติดต่อด้วยตนเอง / ไปรษณีย์

1

สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมจังหวัดตราด เลขที่ 45 ถนนบ้านท่าเรื อจ้าง ตาบลวังกระแจะ
อาเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000
ทำงโทรศัพท์ / โทรสำร

2

ส่วนทรัพยากรน้ า สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมจังหวัดตราด
หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร 039-520723

3

ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรื ออีเมล์ (E-mail) : dgr09.trt@gmail.com

4

ศูนย์บริ การประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี เลขที่ 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุ งเทพมหานคร 10300 /
สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุ งเทพมหานคร 10300

5

สานักควบคุมกิจการน้ าบาดาล อาคาร 1 ชั้น 6 เลขที่ 26/83 ซอยงามวงศ์วาน 54 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว
เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร 10900

6

ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดตราด ศาลากลางจังหวัด ชั้น 1 วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
โทรศัพท์ / โทรสาร : 039-525741 E-mail : trat_dumrongtham@hotmail.com

7. แบบฟอร์ ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ
1

ชื่ อแบบฟอร์ ม
คาขอรับใบอนุญาตเจาะน้ าบาดาลหรื อใช้น้ าบาดาล (แบบ นบ.1)

