คู่มือสำหรับประชำชน : การแก้ไขใบอนุญาตประกอบกิจการน้ าบาดาล กรณี เสนอคณะอนุกรรมการพิจารณา
หน่ วยงำนที่รับผิดชอบ : กรมทรัพยากรน้ าบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
1. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1.1 หลักเกณฑ์
1. หากมีการขอแก้ไขขนาดบ่อน้ าบาดาล หรื อแก้ไขปริ มาณการใช้น้ าบาดาล ให้ผรู ้ ับใบอนุญาตยืน่ คาขอ แก้ไข
ใบอนุญาต ตามแบบ นบ./21 ต่อพนักงานน้ าบาดาลประจาท้องที่ในเขตน้ าบาดาลจังหวัดนั้น ยกเว้น จังหวัด ที่ถ่ายโอนภารกิจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดนครราชสี มา) ให้ผรู ้ ับใบอนุญาตยืน่ คาขอ
แก้ไขใบอนุญาตต่อพนักงานน้ าบาดาลประจาท้องที่ ในพื้นที่ที่บ่อน้ าบาดาลนั้นตั้งอยู่ (นายกเทศมนตรี หรื อนายกองค์การบริ หาร
ส่วนตาบล) พร้อมด้วยเอกสารหรื อหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคาขอ
2. เมื่อพนักงานน้ าบาดาลประจาท้องที่ได้รับคาขอแล้ว จะต้องดาเนินการตรวจสอบคาขอ และเอกสาร หรื อหลักฐาน
ประกอบคาขอให้ถูกต้องครบถ้วน
1.2 เงื่อนไข
1. คาขอแก้ไขใบอนุญาตเจาะน้ าบาดาล ที่ขอแก้ไขขนาดบ่อน้ าบาดาลให้มีขนาด เส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 125 มิลลิเมตร
ถึงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางน้อยกว่า 200 มิลลิเมตร หรื อคาขอแก้ไข ใบอนุญาตใช้น้ าบาดาล ที่ขอแก้ไขปริ มาณการใช้น้ าบาดาลให้
มีจานวนเกินกว่าวันละ 300 ลูกบาศก์เมตร (เกินกว่าเดือนละ 9,300 ลูกบาศก์เมตร) แต่ไม่เกินกว่าวันละ 800 ลูกบาศก์เมตร (ไม่
เกินเดือนละ 24,800 ลูกบาศก์เมตร) หรื อขอแก้ไขปริ มาณการใช้น้ าบาดาล จากเดิมไม่เกินกว่าวันละ 300 ลูกบาศก์เมตร (ไม่เกิน
เดือนละ 9,300 ลูกบาศก์เมตร) ให้มีจานวนน้อยกว่าวันละ 300 ลูกบาศก์เมตร (น้อยกว่าเดือนละ 9,300 ลูกบาศก์เมตร) ให้ส่งคา
ขอ พร้อมเอกสารหรื อหลักฐาน ให้คณะอนุกรรมการเขตพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนออธิบดี หรื อผูซ้ ่ ึงได้รับมอบอานาจจาก
อธิบดีเพื่ออนุญาต หรื อไม่อนุญาตให้แก้ไขใบอนุญาต
2. คาขอแก้ไขใบอนุญาตเจาะน้ าบาดาล ที่ขอแก้ไขขนาดบ่อน้ าบาดาลให้มีขนาด เส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 200 มิลลิเมตร
ขึ้นไป หรื อคาขอแก้ไขใบอนุญาตใช้น้ าบาดาล ที่ขอแก้ไขปริ มาณ การใช้น้ าบาดาลให้มีจานวนเกินกว่าวันละ 800 ลูกบาศก์เมตร
(เกินกว่าเดือนละ 24,800 ลูกบาศก์เมตร) หรื อขอแก้ไขปริ มาณการใช้น้ าบาดาล จากเดิมที่เกินกว่าวันละ 800 ลูกบาศก์เมตร (เกิน
กว่าเดือนละ 24,800 ลูกบาศก์เมตร) ให้มีจานวนน้อยกว่าวันละ 800 ลูกบาศก์เมตร (น้อยกว่าเดือนละ 24,800 ลูกบาศก์เมตร) ให้
ส่งคาขอ พร้อมเอกสารหรื อหลักฐาน ให้คณะอนุกรรมการในส่วนกลางพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอ อธิบดีหรื อผูซ้ ่ ึงได้รับ
มอบอานาจจากอธิบดีเพื่ออนุญาต หรื อไม่อนุญาตให้แก้ไขใบอนุญาต
3. ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่ มนับระยะเวลาตั้งแต่พนักงานน้ าบาดาลประจาท้องที่ ตรวจสอบเอกสารหรื อ
หลักฐานถูกต้องครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือสาหรับประชาชนเรี ยบร้อยแล้ว ทั้งนี้ การดาเนินการตามระยะเวลาของคู่มือ
สามารถพิจารณาดาเนินการได้ตามความเหมาะสมในแต่ละขั้นตอน โดยการดาเนินการต้องไม่เกินกว่าระยะเวลารวมของคูม่ ือ

2. ขั้นตอนและระยะเวลำ
2.1 กำรตรวจสอบคำขอและเอกสำรหรือหลักฐำน ผูร้ ับใบอนุญาตยืน่ คาขอแก้ไขใบอนุญาต ตามแบบ นบ./21 ต่อ
พนักงานน้ าบาดาลประจาท้องที่ พร้อมด้วยเอกสารหรื อหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคาขอ เมื่อพนักงานน้ าบาดาลประจาท้องที่
ได้รับคาขอแล้ว จะต้องดาเนินการตรวจสอบคาขอและเอกสารหรื อหลักฐาน ประกอบคาขอให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมรับชาระ
ค่าธรรมเนียมคาขอ (ระยะเวลาจาก 1 วันทาการ เป็ น 1 ชัว่ โมง)
2.2 กำรพิจำรณำคำขอแก้ไขใบอนุญำต (ระยะเวลำจำก 20 วันทำกำร เป็ น 15 วันทำกำร)
1. คาขอแก้ไขใบอนุญาตเจาะน้ าบาดาล ที่ขอแก้ไขขนาดบ่อน้ าบาดาลให้มีขนาด เส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 125
มิลลิเมตรถึงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางน้อยกว่า 200 มิลลิเมตร หรื อคาขอแก้ไข ใบอนุญาตใช้น้ าบาดาล ที่ขอแก้ไขปริ มาณการใช้น้ า
บาดาลให้มีจานวนเกินกว่าวันละ 300 ลูกบาศก์เมตร (เกินกว่าเดือนละ 9,300 ลูกบาศก์เมตร) แต่ไม่เกินกว่าวันละ 800 ลูกบาศก์
เมตร (ไม่เกินเดือนละ 24,800 ลูกบาศก์เมตร) หรื อขอแก้ไขปริ มาณการใช้น้ าบาดาล จากเดิมไม่เกินกว่าวันละ 300 ลูกบาศก์เมตร
(ไม่เกินเดือนละ 9,300 ลูกบาศก์เมตร) ให้มีจานวนน้อยกว่าวันละ 300 ลูกบาศก์เมตร (น้อยกว่าเดือนละ 9,300 ลูกบาศก์เมตร) ให้
ส่งคาขอ พร้อมเอกสารหรื อหลักฐาน ให้คณะอนุกรรมการเขตพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนออธิบดี หรื อผูซ้ ่ ึงได้รับมอบอานาจ
จากอธิบดีเพื่ออนุญาต หรื อไม่อนุญาตให้แก้ไขใบอนุญาต
2. คาขอแก้ไขใบอนุญาตเจาะน้ าบาดาล ที่ขอแก้ไขขนาดบ่อน้ าบาดาลให้มีขนาด เส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 200
มิลลิเมตรขึ้นไป หรื อคาขอแก้ไขใบอนุญาตใช้น้ าบาดาล ที่ขอแก้ไขปริ มาณ การใช้น้ าบาดาลให้มีจานวนเกินกว่าวันละ 800
ลูกบาศก์เมตร (เกินกว่าเดือนละ 24,800 ลูกบาศก์เมตร) หรื อขอแก้ไขปริ มาณการใช้น้ าบาดาล จากเดิมที่เกินกว่าวันละ 800
ลูกบาศก์เมตร (เกินกว่าเดือนละ 24,800 ลูกบาศก์เมตร) ให้มีจานวนน้อยกว่าวันละ 800 ลูกบาศก์เมตร (น้อยกว่าเดือนละ
24,800 ลูกบาศก์เมตร) ให้ส่งคาขอ พร้อมเอกสารหรื อหลักฐาน ให้คณะอนุกรรมการในส่วนกลางพิจารณาให้ความเห็นก่อน
เสนอ อธิบดีหรื อผูซ้ ่ ึ งได้รับมอบอานาจจากอธิบดีเพื่ออนุญาต หรื อไม่อนุญาตให้แก้ไขใบอนุญาต
2.3 ฝ่ ำยเลขำนุกำรคณะอนุกรรมกำร ส่งคาขอพร้อมความเห็นของคณะอนุกรรมการเขตหรื อ คณะอนุกรรมการใน
ส่วนกลาง ให้พนักงานน้ าบาดาลประจาท้องที่ และพนักงานน้ าบาดาลประจาท้องที่ตอ้ ง ดาเนินการเสนออธิบดีหรื อผูซ้ ่ ึงได้รับ
มอบอานาจจากอธิบดีเพื่ออนุญาต หรื อไม่อนุญาตให้แก้ไขใบอนุญาต และแจ้งผลการพิจารณาเป็ นหนังสื อให้ผรู ้ ับใบอนุญาต
ทราบ ดังนี้ (ระยะเวลาจาก 2 วันทาการ เป็ น 1 วันทาการ)
1) กรณีพจิ ำรณำอนุญำตให้ แก้ไขใบอนุญำต ให้แจ้งผูร้ ับใบอนุญาตให้มารับใบอนุญาต
2) กรณีพจิ ำรณำไม่ อนุญำตให้ แก้ไขใบอนุญำต ให้แจ้งเหตุผลพร้อมทั้งสิ ทธิอุทธรณ์ โดยให้อุทธรณ์เป็ น
หนังสื อต่อรัฐมนตรี โดยยืน่ อุทธรณ์ต่อพนักงานน้ าบาดาลประจาท้องที่ภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งพร้อมกับหนังสื อ
แจ้งผลการพิจารณาให้ผรู ้ ับใบอนุญาตทราบ
ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 16 วัน 1 ชั่วโมง

แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลำ
การตรวจสอบคาขอและเอกสารหรื อหลักฐาน
(1 ชัว่ โมง)

การพิจารณาคาขอรับใบอนุญาต โดยเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาให้ความเห็น
(15 วันทาการ)

การพิจารณาอนุญาต หรื อไม่อนุญาตให้แก้ไขใบอนุญาต
(1 วันทการ)

3. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
สถำนที่ให้ บริกำร สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมจังหวัดตราด
ระยะเวลำเปิ ดให้ บริกำร เปิ ดให้บริ การ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 –
16.30 น. (มีพกั เที่ยง)

4. รำยกำรเอกสำรหรือหลักฐำนประกอบคำขอ
ลำดับ

ชื่ อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม่ เติม (ถ้ ำมี)

หน่ วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร

1

บัตรประจาตัวประชาชน ฉบับจริ ง 1 ฉบับ

กรมการปกครอง

2

หนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล สาเนา 1 ฉบับ
หมำยเหตุ กรณี ผขู ้ อรับใบอนุญาตเป็ นนิติบุคคล (ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

3

หนังสื อมอบอานาจ (ปิ ดอากรแสตมป์ 30 บาท) และสาเนา บัตรประจาตัวประชาชน
ของผูม้ อบอานาจ ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
หมำยเหตุ กรณี ผขู ้ อรับใบอนุญาตไม่สามารถมายืน่ คาขอด้วยตนเองได้
(ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง)

-

4

ใบอนุญาตต้นฉบับ หรื อใบแทนแล้วแต่กรณี ฉบับจริ ง 1 ฉบับ

5

หลักฐานการเปลี่ยนชื่อของผูร้ ับใบอนุญาตจากส่วนราชการ ผูร้ ับแจ้งการเปลี่ยนชื่อ
สาเนา 1 ฉบับ
หมำยเหตุ กรณี ขอเปลี่ยนชื่อผูร้ ับใบอนุญาต (ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง)

-

6

หลักฐานการเปลี่ยนที่อยูต่ ามใบอนุญาตจากส่วนราชการตามเขตการปกครอง
สาเนา 1 ฉบับ
หมำยเหตุ กรณี ขอเปลี่ยนที่อยูต่ ามใบอนุญาต (ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง)

-

7

รายงานการทดสอบปริ มาณน้ าบาดาล แบบ นบ./4 สาเนา 1 ฉบับ
หมำยเหตุ กรณี ขอแก้ไขปริ มาณการใช้น้ าบาดาล

-

8

รายงานการใช้น้ าบาดาล (แบบ นบ./11) ย้อนหลัง 3 เดือน หรื อเอกสารหลักฐานที่
แสดงว่ามีการลด ขยาย กาลังการผลิต หรื อการลด - เพิ่มจานวนผูใ้ ช้น้ า
สาเนา 1 ฉบับ
หมำยเหตุ กรณี ขอแก้ไขปริ มาณการใช้น้ าบาดาล

-

กรมทรัพยากรน้ าบาดาล

5. ค่ำธรรมเนียม
ลาดับ
1

รายละเอียดค่าธรรมเนียม
คาขอแก้ไขใบอนุญาต

ค่าธรรมเนียม
(ฉบับ)
10 บาท

6. ช่ องทำงกำรร้ องเรียน
ลำดับ

ช่ องทำงกำรร้ องเรียน
ติดต่อด้วยตนเอง / ไปรษณีย์

1

สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมจังหวัดตราด เลขที่ 45 ถนนบ้านท่าเรื อจ้าง ตาบลวังกระแจะ
อาเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000
ทำงโทรศัพท์ / โทรสำร

2

ส่วนทรัพยากรน้ า สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมจังหวัดตราด
หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร 039-520723

3

ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรื อ อีเมล์ (E-mail) dgr09.trt@gmail.com

4

ศูนย์บริ การประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี เลขที่ 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุ งเทพมหานคร 10300 /
สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุ งเทพมหานคร 10300

5

สานักควบคุมกิจการน้ าบาดาล อาคาร 1 ชั้น 6 เลขที่ 26/83 ซอยงามวงศ์วาน 54 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว
เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร 10900

6

ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดตราด ศาลากลางจังหวัด ชั้น 1 วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
โทรศัพท์ / โทรสาร : 039-525741 E-mail : trat_dumrongtham@hotmail.com

7. แบบฟอร์ ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ
1

ชื่ อแบบฟอร์ ม
คาขอแก้ไขใบอนุญาต (แบบ นบ./21)

