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คู่มือสำหรับประชำชน: กำรขอรับใบอนุญำตเจำะนำ้ บำดำล
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อมจังหวัดภูเก็ต
กระทรวง: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม
1. ชื่อกระบวนงำน: การขอรับใบอนุญาตเจาะน ้าบาดาล
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน: สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อมจังหวัดภูเก็ต
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริ การที่เบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้ อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้ อง:
1) พ.ร.บ. น้ำบำดำล พ.ศ. 2520 แก้ไขเพิ่มเติ มโดยพระรำชบัญญัติน้ำบำดำล (ฉบับที ่ 2) พ.ศ. 2535 และ
พระรำชบัญญัติน้ำบำดำล (ฉบับที ่ 3) พ.ศ. 2546
6. ระดับผลกระทบ: บริ การทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริกำร: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค, ท้ องถิ่น
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ประกาศกรมทรัพยากรน ้าบาดาล เรื่อง การกาหนดระยะเวลา
แล้ วเสร็ จของงาน พ.ศ.2550
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ
25 วันทาการ
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน 1
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 1
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน คูม่ ือการขอรับใบอนุญาตเจาะน ้าบาดาล ทสจ.ภูเก็ต
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถานที่ให้ บริการ สำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต
ทีอ่ ยู่ 478 ถนนภูเก็ต ตำบลตลำดใหญ่ อำเภอเมื องภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-211067
โทรสำร 076-216974 /ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ กำรวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที ่ทำงรำชกำรกำหนด) ตัง้ แต่เวลำ
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ (พักเทีย่ ง เวลำ 12.00 - 13.00 น.)
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
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ผู้ใดที่มีความประสงค์จะเจาะน ้าบาดาลต้ องได้ รับใบอนุญาตเจาะน ้าบาดาล จากอธิบดีกรมทรัพยากรน ้าบาดาลหรื อผู้ซงึ่
ได้ รับมอบหมาย ดังนัน้ การเจาะหรื อใช้ น ้าบาดาลไม่วา่ จะใช้ ในการอุปโภคบริ โภคทัว่ ไป หรื อเพื่อการเกษตร หรื อเพื่อใช้
ในภาคอุตสาหกรรม จะต้ องยื่นคาขอรับใบอนุญาตเจาะน ้าบาดาลและใบอนุญาตใช้ น ้าบาดาลต่อพนักงานน ้าบาดาล
ประจาท้ องที่เขตน ้าบาดาลจังหวัดนันๆให้
้ ถกู ต้ อง ทังนี
้ ้ หากการประปาภูมิภาคสามารถให้ บริ การได้ แล้ ว จะไม่อนุญาตให้
เจาะน ้าบาดาลและใช้ น ้าบาดาล ยกเว้ นการใช้ น ้าของโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความจาเป็ นต้ องใช้ น ้าบาดาลเป็ นวัตถุดิบ
หรื อในกระบวนการผลิต จะอนุญาตให้ ใช้ น ้าบาดาลร่วมกับน ้าประปาตามสัดส่วนการใช้ น ้าของประเภทอุตสาหกรรมที่
ได้ รับผลกระทบ
2.ในกรณีที่เอกสารหรื อหลักฐานไม่ถกู ต้ องครบถ้ วน ให้ เจ้ าหน้ าที่แจ้ งให้ ผ้ ขู อรับใบอนุญาตแก้ ไขเพิ่มเติม หรื อยื่นเอกสาร
หรื อหลักฐานเพิ่มเติมให้ ถกู ต้ องครบถ้ วน หากผู้ขอรับใบอนุญาตไม่ดาเนินการตามที่ได้ รับแจ้ งภายใน 15 วัน ให้ ถือว่าผู้
ขอรับใบอนุญาตทิ ้งคาขอและให้ เจ้ าหน้ าที่สงั่ จาหน่ายเรื่ องออก
เงื่อนไขการพิจารณาอนุญาต
1.คาขอรับใบอนุญาตเจาะน ้าบาดาล ที่ขนาดเส้ นผ่าศูนย์กลางตังแต่
้ 200มิลลิเมตรขึ ้นไป ให้ พนักงานน ้าบาดาลประจา
ท้ องที่เสนอความเห็น พร้ อมทังค
้ าขอ เอกสารหรื อหลักฐาน ให้ คณะอนุกรรมการในส่วนกลางพิจารณาให้ ความเห็นก่อน
เสนอให้ ผ้ อู อกใบอนุญาตพิจารณา
2.คาขอรับใบอนุญาตเจาะน ้าบาดาล ที่ขนาดเส้ นผ่าศูนย์กลางตังแต่
้ 125 มิลลิเมตรขึ ้นไป - ต่ากว่า 200 มิลลิเมตรให้
พนักงานน ้าบาดาลประจาท้ องที่เสนอความเห็น พร้ อมทังค
้ าขอ เอกสารหรื อหลักฐาน ให้ คณะอนุกรรมการเขตพิจารณา
ให้ ความเห็นก่อนเสนอให้ ผ้ อู อกใบอนุญาตพิจารณา
3. คาขอรับใบอนุญาตเจาะน ้าบาดาล ที่ขนาดเส้ นผ่าศูนย์กลางน้ อยกว่า 125 มิลลิเมตร ให้ พนักงานน ้าบาดาลประจา
ท้ องที่เสนอความเห็น พร้ อมทังค
้ าขอ เอกสารหรื อหลักฐานให้ ผ้ อู อกใบอนุญาตพิจารณา ทังนี
้ ้ ระยะเวลาดาเนินการรวม
5 วันทาการ โดยไม่ต้องเสนอให้ คณะอนุกรรมการในส่วนกลางพิจารณา
4. ขันตอนการด
้
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่ มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามที่ระบุไว้ ในคูม่ ือ
ประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว

13. ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร
1.ผู้ประกอบการยื่นคา

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร
1 วันทาการ

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
สานักควบคุม

หมำยเหตุ

(ลงรับคาขอเมื่อ

3/10

ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

ขอรับใบอนุญาตเจาะน ้า
บาดาล ตามแบบ นบ.1
2.เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบคาขอ
และเอกสารประกอบการ
ขอรับใบอนุญาตเจาะน ้า
บาดาลให้ ถกู ต้ องครบถ้ วน
รับคาขอลงทะเบียนรับ และ
รับชาระค่าธรรมเนียมคาขอ
ตามอัตราที่กาหนด

การพิจารณา

2)

1. เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบ
2 วันทาการ
สถานที่ตามคาขอรับ
ใบอนุญาตเจาะน ้าบาดาล
โดยตรวจสอบสภาพแหล่ง
น ้าผิวดินหรื อแหล่งน ้าดิบที่
มีอยู่ สภาพสถานที่หรื อ
สถานที่ตงั ้ สภาพบ่อน ้า
บาดาล ปริ มาณน ้าบาดาล
คุณภาพน ้าบาดาล และ
ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อม
และสุขภาพ
2. ในการตรวจสอบสถานที่
ต้ องแจ้ งผู้ขอรับใบอนุญาต
ทราบก่อนเข้ าดาเนินการ
ตรวจสอบข้ อเท็จจริ ง และ
บันทึกข้ อมูลรายละเอียด
ต่างๆ ตามบันทึกการ

ส่ วนงำน /
หมำยเหตุ
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
กิจการน ้าบาดาล เอกสารครบถ้ วน)

สานักควบคุม
กิจการน ้าบาดาล
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

ตรวจสอบ

การพิจารณา

คาขอรับใบอนุญาตเจาะน ้า 20 วันทาการ สานักควบคุม
บาดาล ที่ขนาด
กิจการน ้าบาดาล
เส้ นผ่าศูนย์กลางตังแต่
้ 100
มิลลิเมตรขึ ้นไป ให้ พนักงาน
น ้าบาดาลประจาท้ องที่
เสนอความเห็น พร้ อมทังค
้ า
ขอ เอกสารหรื อหลักฐาน ให้
คณะอนุกรรมการใน
ส่วนกลางพิจารณาให้
ความเห็นก่อนเสนอให้ ผ้ ู
ออกใบอนุญาตพิจารณา

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

1. พนักงานน ้าบาดาล
2 วันทาการ
ประจาท้ องที่ผ้ ไู ด้ รับ
มอบหมายจากอธิบดีให้ เป็ น
ผู้มีอานาจลงนาม พิจารณา
ลงนามในใบอนุญาต

3)

4)

สานักควบคุม
กิจการน ้าบาดาล

(สาหรับบ่อน ้า
บาดาลขนาด
เส้ นผ่าศูนย์กลาง
น้ อยกว่า 100
มิลลิเมตร ให้
พนักงานน ้า
บาดาลประจา
ท้ องที่เสนอ
ความเห็น พร้ อม
ทังค
้ าขอ เอกสาร
หรื อหลักฐานให้ ผ้ ู
ออกใบอนุญาต
พิจารณา ทังนี
้ ้
ระยะเวลา
ดาเนินการรวม 5
วันทาการ โดยไม่
ต้ องเสนอให้
คณะอนุกรรมการ
ในส่วนกลาง
พิจารณา)
-
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

2. แจ้ งผลการพิจารณาเป็ น
หนังสือให้ ผ้ ขู อรับ
ใบอนุญาตทราบ
2.1 กรณีพิจารณาออก
ใบอนุญาตให้ ดาเนินการ
แจ้ งผู้มาขอรับใบอนุญาตให้
มาชาระค่าธรรมเนียมและ
รับใบอนุญาตเจาะน ้า
บาดาล
2.2 กรณีพิจารณาไม่ออก
ใบอนุญาต ให้ แจ้ งเหตุผล
พร้ อมทังสิ
้ ทธิอุทธรณ์ไป
พร้ อมกับหนังสือแจ้ งผลการ
พิจารณาให้ ผ้ ขู อรับ
ใบอนุญาตทราบ
ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 25 วันทาการ
14. งำนบริกำรนี ้ ผ่ ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครัฐ
จำนวน
หน่ วยงำนภำครัฐ
รำยกำรเอกสำร
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
1)

บัตรประจำตัว
ประชำชน

กรมกำรปกครอง

0

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
1

ฉบับ

หมำยเหตุ
(กรณีผ้ ขู อรับ
ใบอนุญำตเป็ น
บุคคลธรรมดำ ยื่น
สำเนำบัตร
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ที่

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร

หนังสือรับรองนิติ กรมพัฒนำธุรกิจ
บุคคล
กำรค้ ำ

0

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

1

ฉบับ

2)

หมำยเหตุ
ประจำตัว
ประชำชนหรื อ
สำเนำทะเบียน
บ้ ำน และลง
ลำยมือชื่อรับรอง
สำเนำ)
(ลงลำยมือชื่อ
รับรองสำเนำ
พร้ อมประทับตรำ
นิติบุคคล กรณีผ้ ู
ขอรับใบอนุญำต
เป็ นนิติบุคคล ยื่น
สำเนำบัตร
ประจำตัว
ประชำชนหรื อ
สำเนำทะเบียน
บ้ ำนของกรรมกำร
ผู้มีอำนำจลง
ลำยมือชื่อ และลง
ลำยมือชื่อรับรอง
สำเนำ)

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

1)

หนังสือมอบ
อำนำจ ปิ ดอำกร
แสตมป์ 30 บำท
กรณีไม่ได้ ยื่นคำ

1

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
0

ฉบับ

หมำยเหตุ
(ยื่นสำเนำบัตร
ประจำตัว
ประชำชนหรื อ
สำเนำทะเบียน
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ที่

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
ขอด้ วยตนเอง

2)

3)

สำเนำหลักฐำน กรมที่ดิน
กำรมีกรรมสิทธิ์
หรื อสิทธิ
ครอบครอง เช่น
โฉนดที่ดิน น.ส.3
หนังสือยินยอม
ให้ ใช้ ที่ดิน
หนังสือ
ครอบครองสิทธิ์ที่
จะเจำะบ่อน ้ำ
บำดำลในที่ดิน
หรื อลงชื่อรับรอง
ว่ำเป็ นผู้มีสทิ ธิ์ใน
ที่ดินในคำขอรับ
ใบอนุญำตเจำะ
บ่อน ้ำบำดำล
สำเนำ
กรมโรงงำน
ใบอนุญำต
อุตสำหกรรม
ประกอบกิจกำร
โรงงำน หรื อ
ใบอนุญำตขยำย
โรงงำน กรณีเป็ น
โรงงำน
อุตสำหกรรม

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

0

1

ฉบับ

0

1

ฉบับ

หมำยเหตุ
บ้ ำนของผู้รับมอบ
อำนำจหรื อผู้ให้
ควำมยินยอม และ
ลงลำยมือชื่อ
รับรองสำเนำ)
(กรณีให้ ควำม
ยินยอมให้ ใช้ ที่ดิน
ต้ องมีสำเนำบัตร
ประชำชน หรื อ
สำเนำทะเบียน
บ้ ำนของผู้ให้
ควำมยินยอมด้ วย
และลงลำยมือชื่อ
รับรองสำเนำ)

-
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ที่

4)

5)

6)

7)

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
แบบแปลน
จัดสรร กรณีเป็ น
หมู่บ้ำนจัดสรร
หรื อที่ดินจัดสรร
สำเนำหนังสือ
รับรองช่ำงเจำะ
แผนที่สงั เขป
แสดงสถำนที่
และแผนผังแสดง
ตำแหน่งที่จะ
เจำะน ้ำบำดำล
และสิง่ ปลูกสร้ ำง
ที่อยูใ่ นบริ เวณ
เดียวกัน
สำเนำ
ใบเสร็ จรับเงินค่ำ
ใช้ น ้ำประปำ (ถ้ ำ
มี)

-

0

กรมทรัพยำกรน ้ำ
บำดำล
-

-

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

1

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

-

16. ค่ ำธรรมเนียม
1) ค่ ำคำขอใบอนุญำตเจำะนำ้ บำดำล
ค่ ำธรรมเนียม 10 บาท
หมำยเหตุ 2)

ค่ ำธรรมเนียมใบอนุญำตเจำะนำ้ บำดำล
ค่ ำธรรมเนียม 100 บาท
หมำยเหตุ (บ่อน้ำบำดำลทีม่ ี ขนำดเส้นผ่ำศูนย์ กลำง 50 มิ ลลิ เมตร - 75 มิ ลลิ เมตร)

3)

ค่ ำธรรมเนียมใบอนุญำตเจำะนำ้ บำดำล

9/10

ค่ ำธรรมเนียม 500 บาท
หมำยเหตุ (บ่อน้ำบำดำลทีม่ ี ขนำดเส้นผ่ำศูนย์ กลำง 100 มิ ลลิ เมตร - 150 มิ ลลิ เมตร)
4)

ค่ ำธรรมเนียมใบอนุญำตเจำะนำ้ บำดำล
ค่ ำธรรมเนียม 1,000 บาท
หมำยเหตุ (บ่อน้ำบำดำลทีม่ ี ขนำดเส้นผ่ำศูนย์ กลำง 200 มิ ลลิ เมตร ขึ้นไป)

17. ช่ องทำงกำรร้ องเรียน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรียน ติดต่อด้ วยตนเอง/ไปรษณีย์
หมายเหตุ (สำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่ งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต
ทีอ่ ยู่ 478 ถนนภูเก็ต ตำบลตลำดใหญ่ อำเภอเมื องภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-211067
โทรสำร 076-216974 )
2) ช่ องทำงกำรร้ องเรียน ทางโทรศัพท์
หมายเหตุ (สำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่ งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต
โทรศัพท์ 076-211067 โทรสำร 076-216974
)
3) ช่ องทำงกำรร้ องเรียน ทางอีเมล์
หมายเหตุ (E-mail enviphuket@hotmail.com)
4) ช่ องทำงกำรร้ องเรียน ศูนย์ดารงธรรม กระทรวงมหาดไทย
หมายเหตุ (โทรศัพท์ 1567 E-mail: damrongdhama@gmail.com)
5) ช่ องทำงกำรร้ องเรียน ศูนย์บริ การประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
1)
คาขอรับใบอนุญาตเจาะน ้าบาดาล
2)

ตัวอย่างคาขอรับใบอนุญาตเจาะน ้าบาดาล
-
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19. หมำยเหตุ
-

