คู่มือสำหรับประชำชน : กำรขอรับใบอนุญำตเจำะนำบำดำลหรือใช้นำบำดำล กรณีเสนอคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำ
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ : กรมทรัพยากรน้าบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1.1 หลักเกณฑ์
1) ผู้ใดที่มีความประสงค์จะเจาะน้าบาดาลหรือใช้น้าบาดาลต้องได้รับใบอนุญาตเจาะน้าบาดาลหรือ
ใบอนุญาตใช้น้าบาดาลจากอธิบดีกรมทรัพยากรน้าบาดาลหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย ดังนัน การเจาะน้าบาดาล
หรือใช้น้าบาดาลเพื่ออุปโภคหรือบริโภค หรือเพื่อธุรกิจ หรือ เพื่อเกษตรกรรม ต้องยื่นค้าขอรับใบอนุญาตเจาะ
น้าบาดาลหรือใช้น้าบาดาลต่อพนักงานน้าบาดาลประจ้าท้องที่ในเขตน้าบาดาลจังหวัดนันๆ ยกเว้น จังหวัด
ที่ถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดนครราชสีมา)
ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นค้าขอต่อพนักงานน้าบาดาลประจ้าท้องที่ ในพืนที่ที่ จะเจาะน้าบาดาลหรือใช้น้าบาดาล
(นายกเทศมนตรี หรือนายกองค์การบริหารส่วนต้าบล) ทังนี ในเขตวิกฤตการณ์น้าบาดาลที่สามารถเชื่อมต่อ
ระบบประปาของการประปานครหลวงหรือการประปาส่วนภูมิภาคได้ จะไม่อนุญาตให้เจาะน้าบาดาลและ
ไม่ อ นุ ญ าตให้ ใช้ น้ าบาดาล ยกเว้น การใช้น้ าบาดาลเพื่ อเป็ น วัต ถุ ดิ บ และในกระบวนการผลิ ต ของโรงงาน
อุตสาหกรรมที่ได้รับ ผลกระทบจากการใช้น้าประปา ผ่อนผันให้ใช้น้าบาดาลได้โดยอนุญาตให้ ใช้น้าบาดาล
ร่วมกับน้าประปาตามสัดส่วนการใช้น้า ของประเภทอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบ และนอกเขตวิกฤตการณ์
น้ าบาดาลที่ส ามารถเชื่อมต่อระบบประปาของการประปาส่ วนภูมิภ าคได้ อนุญ าตให้ เจาะน้าบาดาล และ
อนุญาตให้ใช้น้าบาดาลร่วมกับน้าผิวดิน ตามความจ้าเป็นและเหมาะสม
2) ในกรณี ที่เอกสารหรือหลั กฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้ พ นักงานน้าบาดาลประจ้าท้องที่ แจ้งให้
ผู้ ข อรั บ ใบอนุ ญ าตแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม หรื อ ยื่ น เอกสารหรื อ หลั ก ฐานเพิ่ ม เติ ม ให้ ถู ก ต้ อ งครบถ้ ว น หากผู้ ข อรั บ
ใบอนุญาตไม่ด้าเนินการตามที่ได้รับแจ้งภายใน 15 วัน ให้ถือว่าผู้ขอรับใบอนุญาตทิงค้าขอและให้ พนักงาน
น้าบาดาลประจ้าท้องทีส่ ั่งจ้าหน่ายเรื่องออกจากสารบบ
1.2 เงื่อนไข
1) ในเขตวิกฤตกำรณ์นำบำดำล
- ค้าขอรับใบอนุญาตเจาะน้าบาดาลหรือใช้น้าบาดาล ที่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตังแต่ 100
มิลลิเมตรขึนไป หรือใช้น้าบาดาลเกินกว่าวันละ 100 ลูกบาศก์เมตรขึนไป ให้พนักงานน้าบาดาลประจ้าท้องที่
เสนอความเห็น พร้อมทังค้าขอ เอกสารหรือหลักฐานให้คณะอนุกรรมกำรในส่วนกลำงพิจารณาให้ความเห็น
ก่อนเสนอให้ผู้ออกใบอนุญาตพิจารณา
2) นอกเขตวิกฤตกำรณ์นำบำดำล
2.1) จังหวัดที่ถ่ำยโอนภำรกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัด
ขอนแก่น และจังหวัดนครราชสีมา)
2.1.1) ค้าขอรับใบอนุญาตเจาะน้าบาดาลหรือใช้น้าบาดาล ที่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ตังแต่ 125 มิลลิเมตร ถึงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางน้อยกว่า 200 มิลลิเมตร หรือใช้น้าบาดาลเกินกว่าวันละ 300
ลูกบาศก์เมตร แต่ไม่เกินวันละ 800 ลูกบาศก์เมตร ให้พนักงานน้าบาดาลประจ้าท้องที่เสนอความเห็น พร้อมทังค้าขอ
เอกสารหรือหลักฐานให้คณะอนุกรรมกำรเขตพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอให้ผู้ออกใบอนุญาตพิจารณา
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2.1.2) ค้าขอรับใบอนุญาตเจาะน้าบาดาลหรือใช้น้าบาดาล ที่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ตังแต่ 200 มิลลิเมตรขึนไป หรือใช้น้าบาดาลเกินกว่าวันละ 800 ลูกบาศก์เมตรขึนไป ให้พนักงานน้าบาดาล
ประจ้าท้องที่เสนอความเห็น พร้อมทังค้าขอ เอกสารหรือหลักฐานให้คณะอนุกรรมกำรในส่วนกลำงพิจารณา
ให้ความเห็นก่อนเสนอให้ผู้ออกใบอนุญาตพิจารณา
2.2) จังหวัดที่ไม่ได้ถ่ำยโอนภำรกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.2.1) ค้าขอรับใบอนุญาตเจาะน้าบาดาลหรือใช้น้าบาดาล ที่ขนาดเส้นผ่าศูนย์ กลาง
ตังแต่ 125 มิลลิ เมตร ถึงขนาดเส้ นผ่าศูนย์ กลางน้ อยกว่า 200 มิลลิ เมตร หรือใช้น้ าบาดาลเกินกว่าวันละ 300
ลูกบาศก์เมตร แต่ไม่เกินวันละ 800 ลูกบาศก์เมตร ให้พนักงานน้าบาดาลประจ้าท้องที่เสนอความเห็น พร้อมทังค้า
ขอ เอกสารหรือหลักฐานให้คณะอนุกรรมกำรเขตพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอให้ผู้ออกใบอนุญาตพิจารณา
2.2.2) ค้าขอรับใบอนุญาตเจาะน้าบาดาลหรือใช้น้าบาดาล ที่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ตังแต่ 200 มิลลิเมตรขึนไป หรือใช้น้าบาดาลเกินกว่าวันละ 800 ลูกบาศก์เมตรขึนไป ให้พนักงานน้าบาดาล
ประจ้าท้องที่เสนอความเห็น พร้อมทังค้าขอ เอกสารหรือหลักฐานให้คณะอนุกรรมกำรในส่วนกลำงพิจารณา
ให้ความเห็นก่อนเสนอให้ผู้ออกใบอนุญาตพิจารณา
3) ขันตอนกำรดำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตังแต่ พนักงำนนำบำดำลประจำท้องที่
ตรวจสอบเอกสำรหรือหลักฐำนถูกต้องครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในคู่มือ สำหรับประชำชนเรียบร้อยแล้ว ทังนี
กำรดำเนินกำรตำมระยะเวลำของคู่มือ สำมำรถพิจำรณำดำเนินกำรได้ตำมควำมเหมำะสมในแต่ละขันตอน
โดยกำรดำเนินกำรต้องไม่เกินกว่ำระยะเวลำรวมของคู่มือ
2. ขันตอนและระยะเวลำ
2.1 กำรตรวจสอบคำขอและเอกสำรหรือ หลักฐำน ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นค้าขอรับใบอนุญาตเจาะ
น้าบาดาลหรือใช้น้าบาดาล ตามแบบ นบ.1 ต่อพนักงานน้าบาดาลประจ้าท้องที่ พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐาน
ตามที่ระบุไว้ในแบบค้าขอ เมื่อพนักงานน้าบาดาลประจ้าท้องที่ได้รับค้าขอแล้ว ให้ออกใบรับค้าขอ และต้อง
ด้ าเนิ น การตรวจสอบค้ าขอและเอกสารหรื อหลั ก ฐานประกอบค้ าขอให้ ถู ก ต้ อ งครบถ้ ว น พร้ อ มรับ ช้ าระ
ค่าธรรมเนียมค้าขอตามอัตราที่ก้าหนด (ระยะเวลำจำก 1 วันทำกำร เป็น 1 ชั่วโมง)
2.2 กำรตรวจสอบข้อมูลหรือสถำนที่ตำมคำขอรับใบอนุญำต ให้พนักงานน้าบาดาลประจ้าท้องที่
หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากพนักงานน้าบาดาลประจ้าท้องที่ด้าเนินการ ดังนี
1) ตรวจสอบข้อมูล ตามค้าขอรับใบอนุญาตเพื่อรวบรวมข้อมูลประกอบการพิจารณาในการออก
ใบอนุ ญาตเจาะน้ าบาดาลหรื อใบอนุ ญาตใช้ น้ าบาดาล เกี่ ยวกั บสภาพแหล่ งน้ าผิ วดิ นหรือแหล่ งน้ าดิ บที่ มี อยู่
สภาพสถานที่หรือสถานที่ตัง สภาพบ่อน้าบาดาล ปริมาณน้าบาดาล คุณภาพน้าบาดาล และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
และสุ ขภาพ จากฐานข้ อมู ลระบบสารสนเทศภู มิ ศาสตร์ อุ ทกธรณี วิ ทยา การบริ หารจั ดการน้ าบาดาล และ
การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานรัฐ (ระยะเวลำจำก 2 วันทำกำร เป็น 1 ชั่วโมง : ยกเลิกกำรตรวจสอบสถำนที่)
2) ตรวจสอบสถำนที่ ตามค้าขอรับใบอนุญาต กรณี ที่บ่อน้าบาดาลมีขนาดเส้ นผ่าศูนย์กลาง
ตังแต่ 200 มิลลิเมตรขึนไป หรือในกรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลแล้ว พิจารณาเห็นว่า ข้อมูลประกอบการ
พิจารณาในการออกใบอนุญาตเจาะน้าบาดาลหรือใบอนุญาตใช้น้าบาดาลจากฐานข้อมูลไม่เพียงพอ หรือเป็น
พืนที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้า บาดาล สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ ให้พนักงานน้าบาดาลประจ้าท้องที่
หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากพนักงานน้าบาดาลประจ้าท้องที่ ด้าเนินการตรวจสอบสถานที่เพื่อรวบรวม
ข้อมูลประกอบการพิจารณาในการออกใบอนุญาต (ระยะเวลำจำก 2 วันทำกำร เป็น 1 วันทำกำร)

3/6
2.3 กำรพิจำรณำคำขอก่อนออกใบอนุญำต (ระยะเวลำจำก 20 วันทำกำร เป็น 15 วันทำกำร)
2.3.1 ในเขตวิกฤตกำรณ์นำบำดำล
- ค้าขอรับใบอนุญาตเจาะน้าบาดาลหรือใช้น้าบาดาล ที่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตังแต่ 100
มิลลิเมตรขึนไป หรือใช้น้าบาดาลเกินกว่าวันละ 100 ลูกบาศก์ เมตรขึนไป ให้พนักงานน้าบาดาลประจ้าท้องที่
เสนอความเห็น พร้อมทังค้าขอ เอกสารหรือหลักฐานให้คณะอนุกรรมกำรในส่วนกลำงพิจารณาให้ความเห็น
ก่อนเสนอให้ผู้ออกใบอนุญาตพิจารณา
2.3.2 นอกเขตวิกฤตกำรณ์นำบำดำล
1) จังหวัดที่ถ่ำยโอนภำรกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัด
ขอนแก่น และจังหวัดนครราชสีมา)
- ค้าขอรับใบอนุญาตเจาะน้าบาดาลหรือใช้น้าบาดาล ที่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตังแต่ 125
มิลลิเมตร ถึงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางน้อยกว่า 200 มิลลิเมตร หรือใช้น้าบาดาลเกินกว่าวันละ 300 ลูกบาศก์เมตร
แต่ไม่เกินวันละ 800 ลูกบาศก์เมตร ให้พนักงานน้าบาดาลประจ้าท้องที่เสนอความเห็น พร้อมทังค้าขอ เอกสารหรือ
หลักฐานให้คณะอนุกรรมกำรเขตพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอให้ผู้ออกใบอนุญาตพิจารณา
- ค้าขอรับใบอนุญาตเจาะน้าบาดาลหรือใช้น้าบาดาล ที่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตังแต่ 200
มิลลิเมตรขึนไป หรือใช้น้าบาดาลเกินกว่าวันละ 800 ลูกบาศก์เมตรขึนไป ให้พนักงานน้าบาดาลประจ้าท้องที่
เสนอความเห็น พร้อมทังค้าขอ เอกสารหรือหลักฐานให้คณะอนุกรรมกำรในส่วนกลำงพิจารณาให้ความเห็น
ก่อนเสนอให้ผู้ออกใบอนุญาตพิจารณา
2) จังหวัดที่ไม่ได้ถ่ำยโอนภำรกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ค้าขอรับใบอนุญาตเจาะน้าบาดาลหรือใช้น้าบาดาล ที่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตังแต่ 125
มิลลิเมตร ถึงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางน้อยกว่า 200 มิลลิเมตร หรือใช้น้าบาดาลเกินกว่าวันละ 300 ลูกบาศก์เมตร
แต่ไม่เกินวันละ 800 ลูกบาศก์เมตร ให้พนักงานน้าบาดาลประจ้าท้องที่เสนอความเห็น พร้อมทังค้าขอ เอกสารหรือ
หลักฐานให้คณะอนุกรรมกำรเขตพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอให้ผู้ออกใบอนุญาตพิจารณา
- ค้าขอรับใบอนุญาตเจาะน้าบาดาลหรือใช้น้าบาดาล ที่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตังแต่
200 มิลลิเมตรขึนไป หรือใช้น้าบาดาลเกินกว่าวันละ 800 ลูกบาศก์เมตรขึนไป ให้พนักงานน้าบาดาลประจ้าท้องที่
เสนอความเห็น พร้อมทังค้าขอ เอกสารหรือหลักฐานให้คณะอนุกรรมกำรในส่วนกลำงพิจารณาให้ความเห็นก่อน
เสนอให้ผู้ออกใบอนุญาตพิจารณา
2.4 ผู้ออกใบอนุญาตจะต้องพิจารณาออกใบอนุญาตหรือไม่ออกใบอนุญาตตามมติคณะอนุกรรมการเขต
หรื อคณะอนุ กรรมการในส่ วนกลาง และแจ้ งผลการพิ จารณาเป็ นหนั งสื อให้ ผู้ ขอรั บใบอนุ ญ าตทราบ ดั งนี
(ระยะเวลำจำก 2 วันทำกำร เป็น 1 วันทำกำร)
1) กรณี พิ จ ำรณำออกใบอนุ ญ ำต ให้ แ จ้ ง ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตช้ า ระค่ า ธรรมเนี ย มใบอนุ ญ าตและ
รับใบอนุญาตเจาะน้าบาดาลและใบอนุญาตใช้น้าบาดาลในคราวเดียวกัน
2) กรณี พิ จำรณำไม่ออกใบอนุ ญำต ให้ แจ้งเหตุ ผลพร้อมทั งสิ ทธิอุ ทธรณ์ โดยให้ อุ ทธรณ์ เป็ นหนั งสื อ
ต่อรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ พร้อมกับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ
รวมระยะเวลำดำเนินกำร 16 วัน 2 ชั่วโมง (กรณีตรวจสอบข้อมูลตำมคำขอ)
17 วัน 2 ชั่วโมง (กรณีตรวจสอบข้อมูลและสถำนที่ตำมคำขอ)
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แผนภูมิแสดงขันตอนและระยะเวลำ
กำรตรวจสอบคำขอและเอกสำรหรือหลักฐำน
(1 ชั่วโมง)

กำรตรวจสอบข้อมูลหรือสถำนทีต่ ำมคำขอรับใบอนุญำต

ตรวจสอบสถำนที่
(1 วันทำกำร)

ตรวจสอบข้อมูล
(1 ชั่วโมง)

ไม่ตรวจสอบสถำนที่

กำรพิจำรณำคำขอรับใบอนุญำต
โดยเสนอคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำให้ควำมเห็น
(15 วันทำกำร)

กำรพิจำรณำออกใบอนุญำต
หรือไม่ออกใบอนุญำต และแจ้งผลกำรพิจำรณำ
(1 วันทำกำร)

3. ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถำนที่ให้บริกำร ส้านักควบคุมกิจการน้าบาดาล กรมทรัพยากรน้าบาดาล อาคาร 1 ชัน 6 เลขที่
26/83 ซอยงามวงศ์วาน 54 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริการ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก้าหนด)
ตังแต่เวลา 08:30 – 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
สถำนที่ให้บริกำร ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดในเขตน้าบาดาลจังหวัดนัน
ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริการ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก้าหนด)
ตังแต่เวลา 08:30 – 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
สถำนที่ให้บริกำร เทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนต้าบลในเขตน้าบาดาลจังหวัดที่ถ่ายโอน
ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริการ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก้าหนด)
ตังแต่เวลา 08:30 – 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
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4. รำยกำรเอกสำรหรือหลักฐำนประกอบคำขอ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1) บัตรประจ้าตัวประชาชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
2) หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล (ลงลายมือชื่อ
รับรองส้าเนาถูกต้อง)
3) หนังสือมอบอ้านาจ (ปิดอากรแสตมป์ 30 บาท) และส้าเนา
บัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้มอบอ้านาจ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
หมำยเหตุ กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตไม่สามารถมายื่นค้าขอ
ด้วยตนเองได้ (ลงลายมือชื่อรับรองส้าเนาถูกต้อง)
4) หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองในที่ดิน
หรือหนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดิน
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (ลงลายมือชื่อรับรองส้าเนาถูกต้อง)
5) ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (ลงลายมือชื่อรับรองส้าเนาถูกต้อง)

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
กรมการปกครอง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

-

กรมที่ดิน

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

5. ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
1) ค้าขอรับใบอนุญาตเจาะน้าบาดาลหรือใช้น้าบาดาล
2) ใบอนุญาตเจาะน้าบาดาล
บ่อน้าบาดาลที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางน้อยกว่า 100 มิลลิเมตร
3) ใบอนุญาตเจาะน้าบาดาล
บ่อน้าบาดาลที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตังแต่ 100 มิลลิเมตร แต่น้อยกว่า
200 มิลลิเมตร
4) ใบอนุญาตเจาะน้าบาดาล
บ่อน้าบาดาลที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตังแต่ 200 มิลลิเมตรขึนไป
5) ใบอนุญาตใช้น้าบาดาล
บ่อน้าบาดาลที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางน้อยกว่า 100 มิลลิเมตร
6) ใบอนุญาตใช้น้าบาดาล
บ่อน้าบาดาลที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตังแต่ 100 มิลลิเมตร แต่น้อยกว่า
200 มิลลิเมตร
7) ใบอนุญาตใช้น้าบาดาล
บ่อน้าบาดาลที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตังแต่ 200 มิลลิเมตรขึนไป

ค่ำธรรมเนียม (ฉบับ)
10 บาท
100 บาท
500 บาท
1,000 บาท
100 บาท
500 บาท
1,000 บาท
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6. ช่องทำงกำรร้องเรียน
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) ติดต่อด้วยตนเอง/ไปรษณีย์
ส้านักควบคุมกิจการน้าบาดาล อาคาร 1 ชัน 6 เลขที่ 26/83 ซอยงามวงศ์วาน 54
ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
2) ทางโทรศัพท์/โทรสาร
ส้านักควบคุมกิจการน้าบาดาล หมายเลขโทรศัพท์ 0 2666 7329 โทรสาร 0 2666 7330
3) ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือ อีเมล์ (E-mail)
technic_train@dgr.go.th
4) ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดในเขตน้าบาดาลจังหวัดนัน
5) เทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนต้าบลในเขตน้าบาดาลจังหวัดที่ถ่ายโอน
6) ศูนย์บริการประชาชน ส้านักปลัดส้านักนายกรัฐมนตรี
เลขที่ 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
7. แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1) ค้าขอรับใบอนุญาตเจาะน้าบาดาลหรือใช้น้าบาดาล (แบบ นบ.1)

