คู่มือสำหรับประชำชน : กำรต่ออำยุใบอนุญำตประกอบกิจกำรน้ ำบำดำล
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ : สำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล้อมจังหวัดตรำด
1. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1.1 หลักเกณฑ์
1. ผูร้ ับใบอนุญำตที่มีควำมประสงค์จะขอต่ออำยุใบอนุญำตประกอบกิจกำรน้ ำบำดำลให้ยนื่ คำขอ ต่ออำยุใบอนุญำต
ตำมแบบ นบ.2 ต่อพนักงำนน้ ำบำดำลประจำท้องที่ในเขตน้ ำบำดำลจังหวัดนั้น ยกเว้น จังหวัดที่ถ่ำยโอนภำรกิจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดนครรำชสี มำ) ให้ผรู ้ ับใบอนุญำตยืน่ คำขอต่ออำยุ
ใบอนุญำตต่อพนักงำนน้ ำบำดำลประจำท้องที่ ในพื้นที่ที่จะเจำะน้ ำบำดำล หรื อในพื้นที่ที่บ่อน้ ำบำดำลนั้นตั้งอยู่ (นำยกเทศมนตรี
หรื อนำยกองค์กำรบริ หำรส่วนตำบล) พร้อมเอกสำร หรื อหลักฐำนตำมที่ระบุไว้ในแบบคำขอกำรยืน่ คำขอต่ออำยุใบอนุญำต
จะต้องยืน่ คำขอก่อนใบอนุญำตสิ้นอำยุ กรณี กำรต่ออำยุใบอนุญำตใช้น้ ำบำดำลในบ่อน้ ำบำดำลเดิม ผูร้ ับใบอนุญำตไม่ตอ้ งยืน่ คำ
ขอต่ออำยุใบอนุญำตเจำะน้ ำบำดำล
2. เมื่อพนักงำนน้ ำบำดำลประจำท้องที่ได้รับคำขอแล้ว ต้องดำเนินกำรตรวจสอบคำขอ และเอกสำร หรื อหลักฐำน
ประกอบคำขอให้ถูกต้องครบถ้วน
1.2 เงื่อนไข
1. คำขอต่ออำยุใบอนุญำตเจำะน้ ำบำดำล หรื อคำขอต่ออำยุใบอนุญำตใช้น้ ำบำดำล ให้พนักงำนน้ ำบำดำลประจำท้องที่
เสนอควำมเห็น พร้อมทั้งคำขอ เอกสำรหรื อหลักฐำนให้ผอู ้ อกใบอนุญำตพิจำรณำ
2. ขั้นตอนกำรดำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่ มนับระยะเวลำตั้งแต่พนักงำนน้ ำบำดำลประจำท้องที่ ตรวจสอบเอกสำรหรื อ
หลักฐำนถูกต้องครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในคู่มือสำหรับประชำชนเรี ยบร้อยแล้ว ทั้งนี้ กำรดำเนินกำรตำมระยะเวลำของคู่มือ
สำมำรถพิจำรณำดำเนินกำรได้ตำมควำมเหมำะสมในแต่ละขั้นตอน โดยกำรดำเนินกำรต้องไม่เกินกว่ำระยะเวลำรวมของคูม่ ือ
2. ขั้นตอนและระยะเวลา
2.1 การตรวจสอบคําขอและเอกสารหรือหลักฐาน ผูร้ ับใบอนุญำตยืน่ คำขอต่ออำยุใบอนุญำต ตำมแบบ นบ.2 ต่อ
พนักงำนน้ ำบำดำลประจำท้องที่ในเขตน้ ำบำดำลจังหวัดนั้นก่อนใบอนุญำตสิ้นอำยุ พร้อมเอกสำรหรื อหลักฐำนตำมที่ระบุไว้ใน
แบบคำขอ เมื่อพนักงำนน้ ำบำดำลประจำท้องที่ได้รับคำขอแล้ว ต้องดำเนินกำรตรวจสอบคำขอและเอกสำรหรื อหลักฐำน
ประกอบคำขอให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมรับชำระ ค่ำธรรมเนียมคำขอตำมอัตรำที่กำหนด (ระยะเวลำจำก 1 วันทำกำรเป็ น
1 ชัว่ โมง)
2.2 การพิจารณา ให้พนักงำนน้ ำบำดำลประจำท้องที่ดำเนินกำรตำมเงื่อนไขในข้อ 1.2 แล้วให้พนักงำนน้ ำบำดำล
ประจำท้องที่เสนอควำมเห็นพร้อมทั้งคำขอ เอกสำรหรื อหลักฐำนให้ผอู ้ อกใบอนุญำตพิจำรณำ เว้นแต่ในกรณี ที่ขอ้ มูลที่ใช้
ประกอบในกำรพิจำรณำต่ออำยุใบอนุญำต หรื อมีเอกสำรหรื อหลักฐำนที่บ่งบอกถึงควำมผิดปกติของกำรประกอบกิจกำรน้ ำ
บำดำล ให้พนักงำนน้ ำบำดำล ประจำท้องที่ หรื อเจ้ำหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยจำกพนักงำนน้ ำบำดำลประจำท้องที่ดำเนินกำร

ตรวจสอบ สถำนที่ได้ตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนด ก่อนเสนอให้ผอู ้ อกใบอนุญำตพิจำรณำ ผูอ้ อกใบอนุญำตจะต้องพิจำรณำ และแจ้ง
ผลกำรพิจำรณำเป็ นหนังสื อให้ผรู ้ ับใบอนุญำตทรำบ ดังนี้ (ระยะเวลำ 1 วันทำกำร)
1) กรณี พิจำรณำอนุญำตให้ต่ออำยุใบอนุญำต ให้แจ้งผูร้ ับใบอนุญำตชำระค่ำธรรมเนียม และรับใบอนุญำต
2) กรณี พิจำรณำไม่อนุญำตให้ต่ออำยุใบอนุญำต ให้แจ้งเหตุผลพร้อมทั้งสิ ทธิอุทธรณ์ โดยให้อุทธรณ์เป็ น
หนังสื อต่อรัฐมนตรี ภำยในสำมสิ บวันนับแต่วนั ที่ได้รับหนังสื อ พร้อมกับหนังสื อแจ้งผล กำรพิจำรณำให้ผขู ้ อรับใบอนุญำต
ทรำบ รวมระยะเวลำดำเนินกำร 1 วัน 1 ชัว่ โมง

แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลา

กำรตรวจสอบคำขอและเอกสำรหรื อหลักฐำน
(1 ชัว่ โมง)

กำรพิจำรณำอนุญำตหรื อไม่อนุญำตให้ต่ออำยุใบอนุญำต
(1 วันทำกำร)

3. ช่ องทางการให้ บริการ
สถานที่ให้ บริการ สำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล้อมจังหวัดตรำด
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ กำร วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด) ตั้งแต่เวลำ 08:30 –
16.30 น. (มีพกั เที่ยง)

4. รายการเอกสารหรือหลักฐานประกอบคําขอ
ลำดับ

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)

1

ใบอนุญำตต้นฉบับหรื อใบแทนใบอนุญำตแล้วแต่กรณี ฉบับจริ ง 1 ฉบับ

2

บัตรประจำตัวประชำชน ฉบับจริ ง 1 ฉบับ

3

หนังสื อรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล สำเนำ 1 ฉบับ
หมายเหตุ กรณี ผรู ้ ับใบอนุญำตเป็ นนิติบุคคล (ลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้อง)

4

หนังสื อมอบอำนำจ (ปิ ดอำกรแสตมป์ 30 บำท) และสำเนำบัตรประจำตัว
ประชำชนของผูม้ อบอำนำจ ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
หมายเหตุ กรณี ผขู ้ อรับใบอนุญำตไม่สำมำรถมำยืน่ คำขอด้วยตนเองได้
(ลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้อง)

หน่วยงำนภำครัฐผูอ้ อกเอกสำร
กรมทรัพยำกรน้ ำบำดำล
กรมกำรปกครอง
กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ

-

5. ค่าธรรมเนียม
ลําดับ

รายละเอียดค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม (บาท)

1

คำขอต่ออำยุใบอนุญำต

10 บำท

2

ใบอนุญำตเจำะน้ ำบำดำล
บ่อน้ ำบำดำลที่มีขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงน้อยกว่ำ 100 มิลลิเมตร

100 บำท

3

ใบอนุญำตเจำะน้ ำบำดำล
บ่อน้ ำบำดำลที่มีขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงตั้งแต่ 100 มิลลิเมตร แต่นอ้ ยกว่ำ 200 มิลลิเมตร

4

ใบอนุญำตเจำะน้ ำบำดำล
บ่อน้ ำบำดำลที่มีขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงตั้งแต่ 200 มิลลิเมตรขึ้นไป

1,000 บำท

5

ใบอนุญำตใช้น้ ำบำดำล
บ่อน้ ำบำดำลที่มีขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงน้อยกว่ำ 100 มิลลิเมตร

100 บำท

6

ใบอนุญำตใช้น้ ำบำดำล
บ่อน้ ำบำดำลที่มีขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงตั้งแต่ 100 มิลลิเมตร แต่นอ้ ยกว่ำ200 มิลลิเมตร

500 บำท

7

ใบอนุญำตใช้น้ ำบำดำล
บ่อน้ ำบำดำลที่มีขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงตั้งแต่ 200 มิลลิเมตรขึ้นไป

1,000 บำท

500 บำท

6. ช่ องทางการร้ องเรียน
ลําดับ

ช่ องทางการร้ องเรียน
ติดต่อด้วยตนเอง / ไปรษณีย์

1

สำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล้อมจังหวัดตรำด เลขที่ 45 ถนนบ้ำนท่ำเรื อจ้ำง ตำบลวังกระแจะ
อำเภอเมืองตรำด จังหวัดตรำด 23000
ทางโทรศัพท์ / โทรสาร

2

ส่วนทรัพยำกรน้ ำ สำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล้อมจังหวัดตรำด
หมำยเลขโทรศัพท์ / โทรสำร 039-520723

3

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

4

ศูนย์บริ กำรประชำชน สำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี เลขที่ 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุ งเทพมหำนคร 10300 /
สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุ งเทพมหำนคร 10300

5

สำนักควบคุมกิจกำรน้ ำบำดำล อำคำร 1 ชั้น 6 เลขที่ 26/83 ซอยงำมวงศ์วำน 54 ถนนงำมวงศ์วำน แขวงลำดยำว
เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหำนคร 10900

6

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตรำด ศำลำกลำงจังหวัด ชั้น 1 วันจันทร์ - ศุกร์ เวลำ 08.30 - 16.30 น.
โทรศัพท์ / โทรสำร : 039-525741 E-mail : trat_dumrongtham@hotmail.com

7. แบบฟอร์ ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลําดับ
1

ชื่ อแบบฟอร์ ม
คำขอต่ออำยุใบอนุญำต (แบบ นบ.2)

