คู่มือสำหรับประชำชน : การขอรับใบอนุญาตใช้น้าบาดาลกรณีไม่เสนอคณะอนุกรรมการฯพิจารณา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี
กระทรวง : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑. ชื่อกระบวนงำน : การขอรับใบอนุญาตน้าบาดาลกรณีไม่เสนอคณะอนุกรรมการฯพิจารณา
๒. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน : ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี
๓. ประเภทงำนบริกำร : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
๔. หมวดหมู่ของงำนบริกำร : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
๕. กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง : พ.ร.บ.น้าบาดาล พ.ศ. 2520 แก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติน้าบาดาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติน้าบาดาล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546
๖. ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป
๗. พื้นที่ให้บริกำร : พืนที่ในจังหวัดนนทบุรี
๘. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ : ประกาศกรมทรัพยากรน้าบาดาล เรื่อง การก้าหนด
ระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน พ.ศ. 2550
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย/ข้อกำหนด ฯลฯ : 25 วัน
๙. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน : 1
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด : 3
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด : 1
๑๐. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน : (ส้าเนาคู่มือประชาชน) การขอรับใบอนุญาตใช้น้าบาดาลกรณีไม่เสนอ
คณะอนุกรรมการฯพิจารณา ส่วนทรัพยากรน้า ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี
๑๑. ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถำนที่บริกำร : ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี ศาลากลางจังหวัด ชัน 4
อาคาร 5 ชัน ถนนรัตนาธิเบศร์ ต้าบลบางกระสอ อ้าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
ระยะเวลำเปิดให้บริกำร : เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก้าหนด) ตังแต่
เวลา 08.30 - 16.30 น. (มีพักเที่ยง)
หมำยเหตุ (พักเที่ยง เวลา 12.00 น. - 13.00 น.)
๑๒. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) :
หลักเกณฑ์
1. ผู้ ใดที่มีความประสงค์จ ะใช้น้ าบาดาลต้องได้รับใบอนุญาตใช้ น้าบาดาล จากอธิ บดีกรมทรัพ ยากร
น้ า บาดาลหรื อ ผู้ ซึ่ง ได้ รั บ มอบหมาย ดั งนั น การใช้น้ า บาดาลไม่ ว่ าจะใช้ใ นการอุ ปโภคบริ โ ภคทั่ ว ไป หรื อ
เพื่ อ การเกษตร หรื อเพื่ อ ใช้ ใ นภาคอุ ตสาหกรรม จะต้อ งยื่ นค้ า ขอรั บ ใบอนุ ญาตใช้น้ า บาดาลต่ อ พนัก งาน
น้ าบาดาลประจ้ าท้องที่ เขตน้ าบาดาลจั งหวัดนัน ๆ ให้ ถูกต้อง ทังนี หากการประปานครหลวงสามารถให้ บริ การได้แล้ ว
จะไม่อนุญาตให้เจาะน้าบาดาลและใช้น้าบาดาล ยกเว้นการใช้น้าของโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความจ้าเป็นต้อง
ใช้น้าบาดาลเป็นวัตถุดิบ หรือในกระบวนการผลิ ต จะอนุญาตให้ใช้น้าบาดาลร่วมกับน้าประปาตามสัดส่ว น
การใช้น้าของประเภทอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบ
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2. กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้เจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตแก้ไขเพิ่มเติม
หรือยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมให้ถูกต้องครบถ้วน หากผู้ขอรับใบอนุญาตไม่ด้าเนิ นการตามที่ได้รับแจ้ง
ภายใน 15 วัน ให้ถือว่าผู้ขอรับใบอนุญาตทิงค้าขอและให้เจ้าหน้าที่สั่งจ้าหน่วยเรื่องออก
3. ขันตอนการด้าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตังแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่
ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว
๑๓. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

1 การตรวจสอบ
เอกสาร

2 การพิจารณา

รำยละเอียดของขั้นตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

1.ผู้ประกอบการยื่นค้าขอ
1 วันท้าการ
แก้ไขใบอนุญาตตามแบบ
นบ.2
2.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบค้าขอ
และเอกสารประกอบการ
ขอรับใบอนุญาตใช้น้าบาดาล
ให้ถูกต้อง ครบถ้วน รับค้าขอ
ลงทะเบียนรับ และรับช้าระ
ค่าธรรมเนียมค้าขอตามอัตรา
ที่ก้าหนด
1.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานที่ 5 วันท้าการ
ตามค้าขอรับใบอนุญาตใช้น้า
บาดาลโดยตรวจสอบสภาพ
แหล่งน้าผิวดินหรือแหล่งน้า
ดิบที่มีอยู่ สภาพสถานที่หรือ
สถานที่ตัง สภาพบ่อน้า
บาดาล ปริมาณน้าบาดาล
คุณภาพน้าบาดาล และ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ
2. ค้าขอรับใบอนุญาตใช้นา้
บาดาลไม่เกินวันละ 100
ลูกบาศก์เมตร เสนอความเห็น
พร้อมทังค้าขอเอกสารหรือ
หลักฐานให้พนักงานนา้ บาดาล
ประจ้าท้องที่ผู้ได้รับมอบหมาย
จากอธิบดีให้เป็นผู้มีอ้านาจลง
นาม

ส่วนงำน/หน่วยงำน หมำยเหตุ
รับผิดชอบ
ส่วนทรัพยากรน้า
ส้านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด
นนทบุรี

ส่วนทรัพยากรน้า
ส้านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด
นนทบุรี

1) ลง
รับค้าขอ
เมื่อ
เอกสาร
ครบถ้วน
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รำยละเอียดของขั้นตอน กำร
บริกำร

3

การลงนาม

พิจารณาค้าขอรับใบอนุญาต
1 วันท้าการ
ใช้น้าบาดาลเพื่อออกใบอนุญาต
ประกอบกิจการน้าบาดาลโดย
พนักงานนา้ บาดาลประจ้าท้องที่
ผู้ได้รับมอบหมายจากอธิบดีให้
เป็นผู้มีอ้านาจลงนาม พิจารณา
ลงนามในใบอนุญาต
1.แจ้งผลการพิจารณาเป็น
3 วันท้าการ
หนังสือให้ผู้ขอรับใบอนุญาต
ทราบ
1.1 กรณีพิจารณาออก
ใบอนุญาตให้ด้าเนินการแจ้ง
ให้มาช้าระค่าธรรมเนียมและ
รับใบอนุญาตใช้นา้ บาดาล
2.2 กรณีพิจารณาไม่ออก
ใบอนุญาต ให้แจ้งเหตุผลพร้อม
ทังสิทธิอุทธรณ์ไปพร้อมกับ
หนังสือแจ้งผลการพิจารณา
ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ

4

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

ส่วนงำน/หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

ส่วนทรัพยากรน้า
ส้านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
จังหวัดนนทบุรี

ส่วนทรัพยากรน้า
ส้านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด
นนทบุรี

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม : 10 วัน
๑๔. งำนบริกำรนี้ ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว :
ยังไม่ผ่านการด้าเนินการลดขันตอน
๑๕. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
๑๕.๑) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
ที่ รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร
จำนวน
ยืนยันตัวตน
ออกเอกสำร
ฉบับจริง
เอกสำรสำเนำ
1 บัตรประจ้าตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง

1

-

หน่วย หมำยเหตุ
นับ
เอกสำร
น้าบัตร
0

ประชาชนไป
ตรวจสอบ
ตัวตนที่
เครื่อง
Smart Card
Reader
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ที่ รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร
จำนวน
ยืนยันตัวตน
ออกเอกสำร
ฉบับจริง
เอกสำรสำเนำ

2 หนังสือรับรอง
นิติบุคคล

กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า

0

1

หน่วย หมำยเหตุ
นับ
เอกสำร
ฉบับ (ลงลายมือ
ชื่อรับรอง
ส้าเนา
พร้อม
ประทับตรา
นิติบุคคล
กรณีผู้
ขอรับ
ใบอนุญาต
เป็นนิติ
บุคคล ยื่น
ส้าเนาบัตร
ประจ้าตัว
ประชาชน
หรือส้าเนา
ทะเบียน
บ้านของ
กรรมการ
ผู้มีอ้านาจ
ลงลายมือ
ชื่อและ
ลงลายมือ
ชื่อรับรอง
ส้าเนา)
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๑๕.๒) เอกสำรอื่นๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่
รำยกำร
หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร
เอกสำรยื่น
ออกเอกสำร
ฉบับจริง
สำเนำ
เพิ่มเติม
1 หนังสือมอบ
1
0
อ้านาจปิด
อากรแสตมป์
30 บาท กรณี
ไม่ได้ยื่นค้าขอ
ด้วยตนเอง

2 ส้าเนา
ใบอนุญาต
ประกอบ
กิจการโรงงาน
หรือใบอนุญาต
ขยาย
โรงงาน
3 ส้าเนา
ใบอนุญาตเจาะ
น้าบาดาล แบบ
นบ.4

หน่วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ

ฉบับ

แนบส้าเนา
บัตร
ประจ้าตัว
ประชาชน
และส้าเนา
ทะเบียน
บ้านของ
กรรมการผู้มี
อ้านาจลง
ลายมือชื่อ
และลง
ลายมือชื่อ
รับรอง
ส้าเนา
กรณีเป็น
โรงงาน
อุตสาหกรรม
และขอใช้
ใหม่

กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม

0

1

ฉบับ

กรมทรัพยากรน้า
บาดาล หรือ
ส้านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
จังหวัด

0

1

ฉบับ

ผู้ขอรับ
ใบอนุญาต
(กรณีบุคคล
ธรรมดาหรือ
ผู้มีอ้านาจ
ลงลายมือชื่อ
รับรองส้าเนา
พร้อม
ประทับตรา
บริษัท (กรณี
เป็นนิติ
บุคคล
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ที่
4

5
6
7
8
9

รำยกำร
หน่วยงำนภำครัฐ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร
เอกสำรยื่น
ผูอ้ อกเอกสำร
ฉบับจริง
สำเนำ
เพิ่มเติม
รายงานการ
0
1
ปฏิบัติงาน
ประจ้าวันแบบ
นบ./3
รายงานการ
0
1
ทดสอบปริมาณ
น้า แบบ นบ./4
รายงานประวัติ
0
1
บ่อน้าบาดาล
แบบ นบ./5
รายงานผลการ
0
1
เจาะน้าบาดาล
แบบ นบ./18
ผลการวิเคราะห์
1
0
ตัวอย่างน้า
ส้าเนาหนังสือ กรมทรัพยากรน้า
0
1
รับรองช่างเจาะ บาดาล

10 แผนที่สังเขป
แสดงสถานที่
และแผนผัง
แสดงต้าแหน่งที่
จะเจาะน้า
บาดาลและสิ่ง
ปลูกสร้างที่อยู่
ในบริเวณ
เดียวกัน
11 ส้าเนา
ใบเสร็จรับเงิน
ค่าน้าประปา
(ถ้ามี)

หน่วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ

ฉบับ

กรณีได้รับ
ใบอนุญาต
เจาะ

ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ

กรณีได้รับ
ใบอนุญาต
เจาะ
กรณีได้รับ
ใบอนุญาต
เจาะ

ฉบับ
ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

แนบส้าเนา
บัตร
ประชาชน
ส้าเนา
ทะเบียน
บ้านช่าง
เจาะน้า
บาดาล
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๑๖. ค่ำธรรมเนียม :
1.ค่ำคำขอใบอนุญำตใช้น้ำบำดำล
ค่ำธรรมเนียม 10 บำท
2. ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำต ใช้น้ำบำดำล
ค่ำธรรมเนียม 100 บำท
หมำยเหตุ (บ่อน้ำบำดำลที่มีขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 50 มิลลิเมตร - 75 มิลลิเมตร)
3. ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตใช้น้ำบำดำล
ค่ำธรรมเนียม 500 บำท
หมำยเหตุ (บ่อน้ำบำดำลที่มีขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 100 มิลลิเมตร - 150 มิลลิเมตร)
4. ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตใช้น้ำบำดำล
ค่ำธรรมเนียม 1,000 บำท
หมำยเหตุ (บ่อน้ำบำดำลที่มีขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 200 มิลลิเมตร ขึ้นไป)
๑๗. ช่องทำงกำรร้องเรียน : ติดต่อด้วยตนเอง /ไปรษณีย์/โทรศัพท์/อีเมล์
ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี ศาลากลางจังหวัด ชัน 4 อาคาร 5 ชัน
ถนนรัตนาธิเบศร์ ต้าบลบางกระสอ อ้าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2580 0727 - 8
E - mail
: nonthaburi.org@mnre.mail.go.th
๑๘. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก :
1) แบบฟอร์มคำขอรับใบอนุญำตใช้น้ำบำดำล
๑๙. หมำยเหตุ :
-

วันทีพ่ ิมพ์ 29 เมษายน 2562
จัดทำโดย ส่วนทรัพยากรน้า
ส้านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
จังหวัดนนทบุรี

