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คู่มือสำหรับประชำชน : กำรขอรับใบอนุญำตใช้นำบำดำลไม่เกินวันละ 300 ลูกบำศก์เมตร
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ : สำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี
กระทรวง : กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
1. ชื่อกระบวนงำน : การขอรับใบอนุญาตใช้น้าบาดาลไม่เกินวันละ 300 ลูกบาศก์เมตร
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน : ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี
3. ประเภทของงำนบริกำร : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง :
1) พ.ร.บ. น้ำบำดำล พ.ศ. 2520 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติน้ำบำดำล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และ
พระรำชบัญญัติน้ำบำดำล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546
6. ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป
7. พืนที่ให้บริกำร : ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ประกาศกรมทรัพยากรน้าบาดาล เรื่อง การก้าหนดระยะเวลาแล้ว
เสร็จของงาน พ.ศ.2550
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ 5 วันท้าการ
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 1
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 2
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน ส้าเนาคู่มือประชาชน การขอรับใบอนุญาตใช้น้าบาดาลไม่เกินวันละ 300 ลูกบาศก์เมตร
กรมทรัพยากรน้าบาดาล
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร
1) สถานที่ให้บริการ ส่วนทรัพยำกรน้ำ ส้ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี เลขที่ 5
ถนนท่ำสิงห์ ต้ำบลวัดใหม่ อ้ำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000 โทร./โทรสำร 0 3931 3404 /ติดต่อ
ด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก้ำหนด)
ตังแต่เวลำ 08:03 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ –
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. ผู้ใดที่มีความประสงค์จะใช้น้าบาดาลต้องได้รับใบอนุญาตใช้น้าบาดาล จากอธิบดีกรมทรัพยากรน้าบาดาลหรือผู้ซึ่งได้รับ
มอบหมาย ดังนัน การใช้น้าบาดาลไม่ว่าจะใช้ในการอุปโภคบริโภคทั่วไป หรือเพื่อการเกษตร หรือเพื่อใช้ในภาคอุตสาหกรรม
จะต้องยื่นค้าขอรับใบอนุญาตใช้น้าบาดาลต่อพนักงานน้าบาดาลประจ้าท้องที่เขตน้าบาดาลจังหวัดนันๆให้ถูกต้อง
2. กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้เจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตแก้ไขเพิ่มเติม หรือยื่นเอกสารหรือ
หลักฐานเพิ่มเติมให้ถูกต้องครบถ้วน หากผู้ขอรับใบอนุญาตไม่ด้าเนินการตามที่ได้รับแจ้งภายใน 15 วัน ให้ถือว่าผู้ขอรับ
ใบอนุญาตทิงค้าขอและให้เจ้าหน้าที่สั่งจ้าหน่ายเรื่องออก
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3. ขันตอนการด้าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตังแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือ
ประชาชนเรียบร้อยแล้ว
13. ขันตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขันตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

การพิจารณา

2)

รำยละเอียดของขันตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

1. ผู้ประกอบการยื่นค้าขอรับ 1 วันท้าการ
ใบอนุญาตใช้น้าบาดาล ตาม
แบบ นบ.2 2. เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบค้าขอ และเอกสาร
หรือหลักฐานประกอบการขอรับ
ใบอนุญาตใช้น้าบาดาลให้
ถูกต้องครบถ้วน 3. รับค้าขอ
ลงทะเบียนรับ และรับช้าระ
ค่าธรรมเนียมค้าขอตามอัตราที่
ก้าหนด
1. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานที่ 2 วันท้าการ
ตามค้าขอรับใบอนุญาตใช้น้า
บาดาล โดยตรวจสอบสภาพ
แหล่งน้าผิวดินหรือแหล่งน้าดิบ
ที่มีอยู่ สภาพสถานที่หรือสถาน
ที่ตัง สภาพบ่อน้าบาดาล
ปริมาณและคุณภาพน้าบาดาล
และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพ
2. ในการตรวจสอบสถานที่ต้อง
แจ้งผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ
ก่อนเข้าด้าเนินการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง และบันทึกข้อมูล
รายละเอียดตามบันทึกการ
ตรวจสอบ
3. ค้าขอรับใบอนุญาตใช้น้า
บาดาลไม่เกินวันละ 300 ลบ.ม.
ให้พนักงานน้าบาดาลประจ้า
ท้องที่เสนอความเห็น พร้อมทัง
ค้าขอ เอกสารหรือหลักฐานให้
ผู้ออกใบอนุญาตพิจารณา

ส่วนงำน /
หมำยเหตุ
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
ส่วนทรัพยากรน้า (ลงรับค้าขอเมื่อ
ส้านักงาน
เอกสารครบถ้วน)
ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
จังหวัดจันทบุรี

ส่วนทรัพยากรน้า ส้านักงาน
ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
จังหวัดจันทบุรี
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ที่

ประเภทขันตอน
การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

3)

รำยละเอียดของขันตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

1. พนักงานน้าบาดาลประจ้า
2 วันท้าการ
ท้องที่ผู้ได้รับมอบหมายจาก
อธิบดีให้เป็นผู้มีอ้านาจลงนาม
พิจารณาลงนามในใบอนุญาต
2. แจ้งผลการพิจารณาเป็น
หนังสือให้ผู้ขอรับใบอนุญาต
ทราบ
2.1 กรณีพิจารณาออก
ใบอนุญาตให้ด้าเนินการแจ้ง
ผู้มาขอรับใบอนุญาตให้มาช้าระ
ค่าธรรมเนียมและรับใบอนุญาต
ใช้น้าบาดาล
2.2 กรณีพิจารณาไม่ออก
ใบอนุญาต ให้แจ้งเหตุผลพร้อม
ทังสิทธิอุทธรณ์ไปพร้อมกับ
หนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้
ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ

ส่วนงำน /
หมำยเหตุ
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
ส่วนทรัพยากรน้า ส้านักงาน
ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
จังหวัดจันทบุรี

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 5 วันท้าการ
14. งำนบริกำรนี ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขันตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ยังไม่ผ่านการด้าเนินการลดขันตอน
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
จำนวน จำนวน
รำยกำรเอกสำรยืนยัน หน่วยงำนภำครัฐ
ที่
เอกสำร เอกสำร
ตัวตน
ผู้ออกเอกสำร ฉบับจริง สำเนำ
บัตรประจ้าตัว
กรมการปกครอง
0
1
ประชาชน
1)
หนังสือรับรองนิติ
2) บุคคล

กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า

0

1

หน่วยนับ
เอกสำร
ฉบับ

ฉบับ

หมำยเหตุ
(กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็น
บุคคลธรรมดา ยื่นส้าเนาบัตร
ประจ้าตัวประชาชนหรือส้าเนา
ทะเบียนบ้าน และลงลายมือชื่อ
รับรองส้าเนา)
(ลงลายมือชื่อรับรองส้าเนา
พร้อมประทับตรานิติบุคคล
กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนิติ
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ที่

จำนวน จำนวน
รำยกำรเอกสำรยืนยัน หน่วยงำนภำครัฐ
เอกสำร เอกสำร
ตัวตน
ผูอ้ อกเอกสำร ฉบับจริง สำเนำ

หน่วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ
บุคคล ยื่นส้าเนาบัตรประจ้าตัว
ประชาชน หรือส้าเนาทะเบียน
บ้านของกรรมการผู้มีอ้านาจลง
ลายมือชื่อ และลงลายมือชื่อ
รับรองส้าเนา)

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
หน่วยงำน จำนวน จำนวน
รำยกำรเอกสำรยื่น
ที่
ภำครัฐผู้ออก เอกสำร เอกสำร
เพิ่มเติม
ฉบับจริง สำเนำ
เอกสำร
หนังสือมอบอ้านาจ ปิด 1
0
อากรแสตมป์ 30 บาท
1) กรณีไม่ได้ยื่นค้าขอด้วย
ตนเอง

หน่วยนับ
เอกสำร
ฉบับ

หมำยเหตุ
(ยื่นส้าเนาบัตรประจ้าตัว
ประชาชนหรือส้าเนาทะเบียน
บ้านของผู้รับมอบอ้านาจหรือ
ผู้ให้ความยินยอม และลงลายมือ
ชื่อรับรองส้าเนา)
(กรณีเป็นโรงงานอุตสาหกรรม)

กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม

0

1

ฉบับ

กรมทรัพยากร
น้าบาดาล
-

0

1

ฉบับ

0

1

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

6)

ใบอนุญาตประกอบ
กิจการโรงงาน หรือ
ใบอนุญาตขยายโรงงาน
ใบอนุญาตเจาะน้า
บาดาล แบบ นบ.4
รายงานการปฏิบัติงาน
ประจ้าวัน แบบ นบ./3
รายงานการทดสอบ
ปริมาณน้า แบบ นบ./4
รายงานประวัติบ่อน้า
บาดาล แบบ นบ./5

-

0

1

ฉบับ

(กรณีได้รับใบอนุญาตเจาะน้า
บาดาล)

7)

รายงานผลการเจาะน้า
บาดาล แบบ นบ./18

-

0

1

ฉบับ

(กรณีได้รับใบอนุญาตเจาะน้า
บาดาล)

0

1

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-

2)
3)
4)
5)

ผลการวิเคราะห์ตัวอย่าง น้า
หนังสือรับรองช่างเจาะ กรมทรัพยากร
9)
น้าบาดาล
แผนที่สังเขปแสดง
10)
สถานที่และแผนผังแสดง
8)

(กรณีได้รับใบอนุญาตเจาะน้า
บาดาล)
(กรณีได้รับใบอนุญาตเจาะน้า
บาดาล)
-
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ที่

รำยกำรเอกสำรยื่น
เพิ่มเติม

หน่วยงำน จำนวน จำนวน
ภำครัฐผู้ออก เอกสำร เอกสำร
ฉบับจริง สำเนำ
เอกสำร

ต้าแหน่งที่จะเจาะน้า
บาดาล และสิ่งปลูกสร้าง
ที่อยู่ในบริเวณเดียวกัน
ใบเสร็จรับเงินค่าใช้
11)
น้าประปา (ถ้ามี)

0

1

หน่วยนับ
เอกสำร

ฉบับ

หมำยเหตุ

-

16. ค่ำธรรมเนียม
1) ค่ำคำขอรับใบอนุญำตใช้นำบำดำล
ค่ำธรรมเนียม 10 บาท
หมำยเหตุ 2)

ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตเจำะนำบำดำล
ค่ำธรรมเนียม 100 บาท
หมำยเหตุ (บ่อน้ำบำดำลแบบบ่อวง ที่กรุบ่อท้ำด้วยซีเมนต์ อิฐ หิน หรือวัสดุอื่น หรือบ่อน้ำบำดำลที่มีขนำด
เส้นผ่ำศูนย์กลำงของท่อกรุบ่อตอนบนสุด น้อยกว่ำ 100 มิลลิเมตร)

3)

ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตเจำะนำบำดำล
ค่ำธรรมเนียม 500 บาท
หมำยเหตุ (บ่อน้ำบำดำลที่มีขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงตังแต่ 100 มิลลิเมตร แต่น้อยกว่ำ 200 มิลลิเมตร)

4)

ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตเจำะนำบำดำล
ค่ำธรรมเนียม 1,000 บาท
หมำยเหตุ (บ่อน้ำบำดำลที่มีขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงตังแต่ 200 มิลลิเมตร ขึนไป)

17. ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน ส้ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี เลขที่ 5 ถนนท่ำสิงห์
ต้ำบลวัดใหม่ อ้ำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000 โทร./โทรสำร 0 3931 3404
2) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์ด้ำรงธรรมจังหวัดจันทบุรี ชันที่ 1 ศำลำกลำงจังหวัดจันทบุรี อ้ำเภอเมืองจันทบุรี
จังหวัดจันทบุรี โทรศัพท์ 0 3932 8333
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
1) ค้าขอรับใบอนุญาตใช้น้าบาดาล
2)

ตัวอย่างค้าขอรับใบอนุญาตใช้น้าบาดาล
19. หมำยเหตุ
-

