คูม
่ ือสําหรับประชาชน
งานทีให้บริการ
หน่ วยงานที
รับผิดชอบ

การขออนุญาตเจาะนําบาดาล
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยเตย

ขอบเขตการให้บริการ
สถานทีช่องทางการให้บริการ
องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยเตย
กองช่าง
โทรศัพท์ ๐๔๓-๒๑๐๑๓๐
กําหนด)

ระยะเวลาเปิ ดให้บริการ
วันจันทร์-วันศุกร์
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐น.
(ยกเว้นวันหยุดทีทางราชการ

หลักเกณฑ์ วิธก
ี าร และเงือนไขในการยืนคําขอ
การอนุญาตเจาะนําบาดาล เป็ นการอนุญาตการเจาะนําบาดาลให้แก่ผยู้ นคํ
ื าขอ
โดยมีว ัตถุประสงค์เพือให้ผยู้ ืนคําขอได้รบั ประโยชน์สูงสุดจากการนําทรัพยากรนํา
บาดาลมาใช้ประโยชน์ โดยไม่กอ
่ ให้เกิดความเสียหายกับแหล่งนํา ทังนี โดยยึดถือ
พ.ร.บ.นําบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ เป็ นกรอบแนวทางปฏิบ ัติ
การอนุญาตเจาะนําบาดาลให้แก่ผม
ู้ ค
ี วามประสงค์จะขอเจาะนําบาดาลมาใช้ มี
ดังนี
๑. การเจาะนําบาดาลทีมีเส้นผ่านศูนย์กลางตอนบนสุดน้อยกว่า ๔ นิว (๑๐๐
มิลลิเมตร)
๒. การเจาะนําบาดาลทีมีเส้นผ่านศูนย์กลางตอนบนเท่ากับหรือมากกว่า ๔ นิว
(๑๐๐ มิลลิเมตร)
ขันตอน
หน่ วยงานผูร้ บั ผิดชอบ
๑. ยืนคําขอรับใบอนุญาตเจาะนําบาดาล (ตามแบบนบ.๑)
องค์การบริหารส่วน
ตําบลห้วยเตย
๒. ตรวจสอบเอกสารและลงทะเบียนรับคําขอ
กองช่าง
๓. ตรวจสอบแหล่งนําจากแผนทีนําบาดาล
๔. ตรวจสอบสถานทีขอเจาะนําบาดาล
๕.พิจารณาคําขอรับใบอนุญาต แบ่งเป็ น
๕.๑ Ø น้อยกว่า ๔ นิว (๑๐๐ มม.)
๕.๒ Ø เท่ากับหรือมากกว่า ๔ นิว (๑๐๐ มม.) สํานักงานทรัพยากรนํา
บาดาลเขต
๖. ออกใบอนุญาต(นบ.๔)
องค์การบริหารส่วนตําบล
ห้วยเตย
๗. แจ้งไม่อนุญาต
กองช่าง
**ใบอนุญาตเจาะนําบาดาลมีอายุ ๑ ปี นับจากวันทีได้รบั ใบอนุญาต

ระยะเวลา
ระยะเวลาทังสินภายใน ๑๕ วัน

รายการเอกสารหลักฐาน
๑. สําเนาทะเบียนบ้านหรือสําเนาบัตรประชาชนของผูข
้ อผูร้ บั มอบอํานาจและหรือผูใ้ ห้ความ
สําเนาการจดทะเบียนนิตบ
ิ ุคคล (กรณีเป็ นนิตบ
ิ ค
ุ คล)
๒. หนังสือมอบอํานาจปิ ดอากรแสตมป์ ๓๐ บาท (กรณีไม่ได้มายืนขอด้วยตนเอง)
๓. สําเนาหลักฐานการมีกรรมสิทธิหรือสิทธิครอบครองเช่นโฉนดทีดินน.ส.๓ หนังสือยินยอม
๔. สําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงงานหรือใบอนุญาตขยายโรงงาน (กรณีเป็ นโรงงาน
๕. แบบแปลนจัดสรร (กรณีเป็ นหมูบ
่ า้ นจัดสรร)
๖. สําเนาหนังสือรับรองช่างเจาะในกรณีทระบุ
ี บริษท
ั เจาะหรือผูร้ บั เหมาเจาะหรือ สําเนาหนัง
๗. แผนทีพอสังเขป
๘. เอกสารอืนๆทีกําหนด
ค่าธรรมเนียม
๑. ค่าธรรมเนียมคําขออนุญาต ๑๐ บาท
๒. ค่าใบอนุญาต ๕๐๐ บาท

คูม
่ ือสําหรับประชาชน
งานทีให้บริการ
หน่ วยงานที
รับผิดชอบ

การขออนุญาตใช้นําบาดาล
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยเตย

ขอบเขตการให้บริการ
สถานทีช่องทางการให้บริการ
องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยเตย
กองช่าง
โทรศัพท์ 043-210130
กําหนด)

ระยะเวลาเปิ ดให้บริการ
วันจันทร์-วันศุกร์
เวลา 08.30 - 16.30 น.
(ยกเว้นวันหยุดทีทางราชการ

หลักเกณฑ์ วิธก
ี าร และเงือนไขในการยืนคําขอ
การอนุญาตใช้นําบาดาล เป็ นการอนุญาตการใช้นําบาดาลให้แก่ผยู้ นคํ
ื าขอ
โดยมีว ัตถุประสงค์เพือให้ผยู้ ืนคําขอได้รบั ประโยชน์สูงสุดจากการนําทรัพยากรนํา
บาดาลมาใช้ประโยชน์ โดยไม่กอ
่ ให้เกิดความเสียหายกับแหล่งนําและสุขภาพของ
ผูใ้ ช้นําบาดาล ทังนี โดยยึดถือ พ.ร.บ.นําบาดาล พ.ศ. 2520 เป็ นกรอบแนวทาง
ปฏิบตั ิ
การอนุญาตใช้นําดาลให้แก่ผม
ู้ ค
ี วามประสงค์จะขอใช้นําบาดาลมาใช้ มีดงั นี
๓. การอนุญาตใช้นําบาดาลทีอนุญาตใช้ไม่เกินวันละ 10 ลูกบาศก์เมตร
๔. การอนุญาตใช้นําบาดาลทีอนุญาตใช้เกินวันละ 10 ลูกบาศก์เมตร
ขันตอน
หน่ วยงานผูร้ บั ผิดชอบ
1. ยืนคําขอรับใบอนุญาตใช้นําบาดาล (ตามแบบนบ.2) องค์การบริหารส่วนตําบล
ห้วยเตย
2. ตรวจสอบเอกสารและลงทะเบียนรับคําขอ
กองช่าง
3. ตรวจสอบผลการทดสอบปริมาณนํา
4. ตรวจสอบสถานทีจริงของนําบาดาล
5. พิจารณาคําขอรับใบอนุญาตใช้นําบาดาล แบ่งเป็ น
5.1 ไม่เกินวันละ 10 ลบ.ม.
5.2 เกินวันละ 10 ลบ.ม.
สํานักงานทรัพยากรนําบาดาลเขต

6. ออกใบอนุญาต(นบ.5)
องค์การบริหารส่วนตําบล
ห้วยเตย
7. แจ้งไม่อนุญาต
กองช่าง
**ใบอนุญาตเจาะนําบาดาลมีอายุ 1 ปี นับจากวันทีได้รบั ใบอนุญาต
ระยะเวลา
ระยะเวลาทังสินภายใน 15 วัน

รายการเอกสารหลักฐาน
1. สําเนาทะเบียนบ้านหรือสําเนาบัตรประชาชนของผูข
้ อผูร้ บั มอบอํานาจและหรือผูใ้ ห้ความย
สําเนาการจดทะเบียนนิตบ
ิ ุคคล (กรณีเป็ นนิตบ
ิ ค
ุ คล)
2. หนังสือมอบอํานาจปิ ดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีไม่ได้มายืนขอด้วยตนเอง)
3. สําเนาใบอนุญาตเจาะนําบาดาล
4. รายงานผลการวิเคราะห์คณ
ุ ภาพนํา)
5. เอกสารอืนๆทีกําหนด

