มาตรฐานการใหบริการสําหรับผูใชบริการ
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดขอนแกน

1. มาตรฐานการใหบริการตามประเภทงานบริการ
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งานบริการ

สถานที่ติดตอ

เอกสาร/หลักฐานที่ใช

1. การขอรับใบอนุญาต
เจาะแลขอรับใบอนุญาต
ใชน้ําบาดาลในเขตพื้นที่
จังหวัดขอนแกน

1. เทศบาลหรือ อบต. ใน
เขตทองที่นั้น
2. สนง.ทสจ.ขอนแกน
โทร 043-237279
โทรสาร 043-237279

1. บัตรประจําตัวประชาชน
2. คําขออนุญาตแบบ นบ.1
3. หนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล (กรณีผูยื่นคําขอเปนนิติ
บุคคล)
4. ใบอนุญาตประกอบกิจการ
โรงงาน (กรณีผูยื่นคําขอเปน
โรงงาน)
5. หนังสือและกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิ
ครอบครองในที่ดิน หรือหนังสือ
ยินยอมใหใชที่ดิน
6. หนังสือมอบอํานาจ (ติดอากร
แสตมป 30 บาท) (กรณีใหผูยื่น
ดําเนินการแทน)

2. การขอขึ้นทะเบียน
ที่ดินเปนสวนปาตาม
พ.ร.บ. สวนปา

สนง.ทสจ.ขอนแกน
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
โทร 043-237279
2. สําเนาทะเบียนบาน
โทรสาร 043-237279 3. สําเนาเอกสารที่ดิน

15 วัน

3. การขอรับใบอนุญาต
ตาม พ.ร.บ.เลื่อยโซยนต

สนง.ทสจ.ขอนแกน
1. คําขอ
โทร 043-237279
2. สําเนาทะเบียนบาน 5 ชุด
โทรสาร 043-237279 3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
5 ชุด

15 วัน

ระยะเวลา
ใหบริการ
15 วัน
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2. ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตเจาะและขอรับใบอนุญาตใชน้ําบาดาล ในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแกน
1. กรณีคําขอขนาดบอเล็กกวา 100 ม.ม. (4 นิ้ว) หรือปริมาณนอยกวา หรือเทียบเทา 10 ลบ.ม./วัน
1.1 ผูประกอบกิจการยื่นคําขอพรอมเอกสารหลักฐาน ณ เทศบาล/อบต. เจาของพื้นที่
1.2 เทศบาล/อบต. ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/ รับ เงิน คาธรรมเนี ย มคําขอ และลงนามจด
ทะเบียนคําขอ
1.3 นายกเทศมนตรี/นายก อบต. ในฐานะพนักงานน้ําบาดาลประจําทองที่พิจารณาใหพนักงาน
เจาหนาที่ตรวจสอบ หรือไมตรวจสอบสถานที่ตามหลักเกณฑ วิธีการ ที่กําหนดในระเบียบของกรมทรัพยากรน้ํา
บาดาล
1.4 เทศบาล/อบต. พิจารณาอนุญาต/ไมอนุญาตตามหลักเกณฑที่กําหนด
1.5 กรณี ที่ อ นุ ญ าตให เ ทศบาล/อบต. จั ด ทํ า ใบอนุ ญ าตเสนอนายกเทศมนตรี / นายก อบต.
ลงนามในฐานะผูที่ไดรับมอบหมายจากอธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาลใหเปนผูออกใบอนุญาต
1.6 เทศบาล/อบต. พิจารณาดําเนินการแจงผูขอฯ
- กรณีอนุญาตใหผูขอชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง
- กรณีไมอนุญาตใหทําหนังสือแจงเหตุผลพรอมสิทธิ์ในการอุทธรณ
2. กรณีคําขอขนาดบอตั้งแต 100 ม.ม.(4 นิ้ว) ขึ้นไป หรือปริมาณน้ําเกินกวา 10 ลบ.ม./วัน
2.1 ผูประกอบกิจการยื่นคําขอพรอมเอกสารหลักฐาน ณ เทศบาล/อบต. เจาของพื้นที่
2.2 เทศบาล/อบต. ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/ รับ เงิน คาธรรมเนี ย มคําขอ และลงนามจด
ทะเบียนคําขอ
2.3 นายกเทศมนตรี/นายก อบต. ในฐานะพนักงานน้ําบาดาลประจําทองที่พิจารณาใหพนักงาน
เจาหนาที่ตรวจสอบ หรือไมตรวจสอบสถานที่ตามหลักเกณฑ วิธีการ ที่กําหนดในระเบียบของกรมทรัพยากรน้ํา
บาดาล
2.4 เทศบาล/อบต. ส ง คํ า ขอพร อ มเอกสารหลั ก ฐานที่ เ กี่ ย วข อ งทั้ ง หมดให สํ า นั ก งาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดขอนแกน
2.5 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดขอนแกน ตรวจสอบและนําเรื่องเขา
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ ในเขตน้ําบาดาลจังหวัด หรือสงเรื่องใหคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ ในสวนกลาง
พิจารณา
2.6 ฝายเลขาคณะอนุกรรมการฯ แจงผลการพิจารณาใหทั้งหมดใหสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัดขอนแกน
- กรณี อนุ ญ าตให สํ า นัก งานทรั พยากรธรรมชาติแ ละสิ่ง แวดลอ มจั งหวัด ขอนแก น จัด ทํ า
ใบอนุญาตเสนอผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดขอนแกน ลงนามในใบอนุญาต
- กรณีไมอนุญาตใหสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดขอนแกน ทําหนังสือ
แจงเหตุผลใหเทศบาล/อบต. ทราบ
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2.7 เทศบาล/อบต. พิจารณาดําเนินการแจงผูขอ
- กรณีอนุญาตใหผูขอชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง
- กรณีไมอนุญาต ใหทําหนังสือแจงเหตุผลพรอมสิทธิ์ในการอุทธรณ
2.8 การอนุญาต หรือออกใบอนุญาต รวมทั้งการอนุญาต หรือไมอนุญาต จะตองกระทําใหแลว
เสร็จภายในเกาสิบวัน นับแตวันที่ไดรับคําขอ ซึ่งมีรายละเอียดครบถวนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
3. คาธรรมเนียม
3.1 คาคําขอ 10 บาท
3.2 คาใบอนุญาตเจาะน้ําบาดาล/ ใบอนุญาตใชน้ําบาดาล
- บอน้ําบาดาลขนาดนอยกวา 4 นิ้ว (100 มิลลิเมตร) 100 บาท
- บอน้ําบาดาลขนาดตั้งแต 4 นิ้ว (100 มิลลิเมตร) แตไมเกิน 8 นิ้ว (200 มิลลิเมตร)
500 บาท
- บอน้ําบาดาลขนาดตั้งแต 8 นิ้ว (200 มิลลิเมตร) ขึ้นไป 1,000 บาท
4. เอกสารที่ใชในการยื่น
4.1 คําขออนุญาตแบบ นบ.1
4.2 บัตรประจําตัวประชาชน
4.3 หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีผูยื่นคําขอเปนนิติบุคคล)
4.4 ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (กรณีผูยื่นคําขอเปนโรงงาน)
4.5 หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองในที่ดิน หรือหนังสือยินยอมใหใชที่ดิน
4.6 หนังสือมอบอํานาจ (ติดอากรแสตมป 30 บาท) (กรณีใหผูอื่นดําเนินการแทน)
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แผนภูมิแสดงขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตเจาะและขอรับใบอนุญาตใชน้ําบาดาล
ในพื้นที่จังหวัดขอนแกน
ผูป้ ระกอบกิจการยื่นคําขอพร้อมเอกสารหลักฐาน
ณ เทศบาล/อบต.เจ้าของพืน้ ที่
เทศบาล/อบต. ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/รับเงินค่าธรรมเนียมคําขอ (เป็ นรายได้ของ อบต.)/ส่งเรือ่ งให้นายกเทศมนตรี/
นายก อบต. ในฐานะพนักงานนํา้ บาดาลประจําท้องทีล่ งนามจดทะเบียนคําขอ
เทศบาล/นายก อบต. ในฐานะพนักงานนํา้ บาดาลประจําท้องที่ พิจารณาให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ หรือไม่ตรวจสอบ
สถานที่ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ที่กาํ หนดในระเบียบของกรมทรัพยากรนํา้ บาดาล
คําขอขนาดบ่อเล็กกว่า 100 มม. (4นิว้ ) หรือ

คําขอขนาดบ่อตัง้ แต่ 100 มม.(4นิว้ )ขึน้ ไป

เทศบาล/อบต.พิจารณา

ปริมาณนํา้ น้อยกว่าหรือ เท่ากับ 10 ลบ.ม./วัน

หรือปริมาณนํา้ เกินกว่า 10 ลบ.ม./วัน

ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่
ที่ได้รบั มอบหมาย

เทศบาล/อบต.พิจารณาอนุญาต/ไม่อนุญาต

ส่งให้ สนง.ทสจ.ขอนแก่น

ตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนด

รับผิดชอบ(คําขอพร้อมเอกสารหลักฐานที่
เกี่ยวข้องทัง้ หมด)

กรณีอนุญาตให้เทศบาล/อบต.จัดทําใบอนุญาตเสนอ
นายกเทศมนตรี/นายก อบต.ลงนามในฐานะผูท้ ี่
ได้รบั มอบหมายจากอธิบดีกรมทรัพยากรนํา้ บาดาลให้

สนง.ทสจ.ขอนแก่น ตรวจสอบและนําเรือ่ งเข้า
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ ในเขตนํา้ บาดาล
จังหวัด หรือส่งเรือ่ งให้คณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ
ในส่วนกลางพิจารณา

เป็ นผูอ้ อกใบอนุญาต

ฝ่ ายเลขาคณะอนุกรรมการฯ แจ้งผลการพิจารณาให้
สนง.ทสจ.ขอนแก่น ทราบ
1. กรณีอนุญาตให้สนง.ทสจ.ขอนแก่นจัดทําใบอนุญาตเสนอ
ผูอ้ าํ นวยการ สนง.ทสจ.ขอนแก่นลงนามใบอนุญาต
2. กรณีไม่อนุญาตให้ สนง.ทสจ.ขอนแก่น ทําหนังสือแจ้ง
เหตุผลให้เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตําบล ทราบ

เทศบาล/อบต.พิจารณาดําเนินการแจ้งผูข้ อฯ
1. กรณีอนุญาตให้ผขู้ อชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามอัตราที่
กําหนดในกฎกระทรวง
2. กรณีไม่อนุญาตให้ทาํ หนังสือแจ้งผลพร้อมสิทธิ์ในการอุทธรณ์

ส่งเรื่องคืนเทศบาล/อบต.
(กรณีอนุญาตให้สง่ เรื่องคืน
พร้อมใบอนุญาตฉบับผูข้ อ
และสําเนาใบอนุญาตให้
เทศบาล/อบต. จัดเก็บ)

หมายเหตุ กรณีการขอต่อใบอนุญาต การขอรับใบแทน การขอโอน และการขอแก้ไขใบอนุญาต ให้ผขู้ อยื่นคําขอพร้อมเอกสารหลักฐาน ณ เทศบาล/อบต. เจ้าของพืน้ ที่
และให้เทศบาล/อบต. พิจารณาคําขอว่าอยูใ่ นอํานาจที่ได้รบั การมอบหมาย หรือมอบอํานาจจากกรมทรัพยากรนํา้ บาดาลหรือไม่ ถ้าอยูใ่ นอํานาจให้เทศบาล/อบต.
พิจารณาตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กาํ หนด หากไม่อยูใ่ นอํานาจให้สง่ เรื่องต่อให้สาํ นักงาสนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น เพื่อพิจารณา ต่อไป
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