คู่มือสำหรับประชำชน : การขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการน้ าบาดาล
หน่ วยงำนที่รับผิดชอบ : สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมจังหวัดตราด
1. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1.1 หลักเกณฑ์
1) ในกรณี ใบอนุญาตสูญหาย หรื อถูกทาลายในสาระสาคัญ ให้ผรู ้ ับใบอนุญาตแจ้งและยืน่ คาขอรับ ใบแทนต่อ
พนักงานน้ าบาดาลประจาท้องที่ในเขตน้ าบาดาลจังหวัดนั้น ภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่ได้ทราบ การสูญหายหรื อถูกทาลาย
ดังกล่าว ตามแบบ นบ./16 ยกเว้น จังหวัดที่ถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครอง ส่ วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดขอนแก่น
และจังหวัดนครราชสี มา) ให้ผรู ้ ับใบอนุญาตยืน่ คาขอรับใบแทน ต่อพนักงานน้ าบาดาลประจาท้องที่ (นายกเทศมนตรี หรื อนายก
องค์การบริ หารส่วนตาบล) ในพื้นที่ที่ บ่อน้ าบาดาลนั้นตั้งอยู่ พร้อมด้วยเอกสารหรื อหลักฐานและให้ผยู ้ นื่ คาขอชาระ
ค่าธรรมเนียมคาขอ ค่าธรรมเนียม ใบแทนใบอนุญาต และค่าคัดสาเนาหรื อค่าถ่ายเอกสารตามอัตราที่กาหนดต่อพนักงานน้ า
บาดาลประจาท้องที่น้ นั และในกรณี ใบอนุญาตถูกทาลายในสาระสาคัญ ให้แสดงใบอนุญาตที่ถูกทาลายประกอบด้วย
2) เมื่อพนักงานน้ าบาดาลประจาท้องที่ได้รับคาขอแล้ว ต้องดาเนินการตรวจสอบคาขอ และเอกสาร หรื อหลักฐาน
ประกอบคาขอให้ถูกต้องครบถ้วน
1.2 เงื่อนไข
1. คาขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการน้ าบาดาล ให้พนักงานน้ าบาดาลประจาท้องที่ (ผูอ้ านวยการสานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมจังหวัด) เป็ นผูอ้ อกใบแทน
2. ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่ มนับระยะเวลาตั้งแต่พนักงานน้ าบาดาลประจาท้องที่ ตรวจสอบเอกสารหรื อ
หลักฐานถูกต้องครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือสาหรับประชาชนเรี ยบร้อยแล้ว ทั้งนี้ การดาเนินการตามระยะเวลาของคู่มือ
สามารถพิจารณาดาเนินการได้ตามความเหมาะสมในแต่ละขั้นตอน โดยการดาเนินการต้องไม่เกินกว่าระยะเวลารวมของคูม่ ือ
2. ขั้นตอนและระยะเวลำ
2.1 กำรตรวจสอบคำขอ ผูร้ ับใบอนุญาตยืน่ คาขอรับใบแทน ตามแบบ นบ./16 ต่อพนักงานน้ าบาดาล ประจาท้องที่ใน
เขตน้ าบาดาลจังหวัดนั้น เมื่อพนักงานน้ าบาดาลประจาท้องที่ได้รับคาขอแล้ว ต้องดาเนินการ ตรวจสอบคาขอ และบันทึกถ้อยคา
ผูย้ นื่ คาขอรับใบแทนใบอนุญาตว่าใบอนุญาตสูญหายหรื อถูกทาลายจริ ง ตามแบบ นบ./17 ในกรณี ใบอนุญาตถูกทาลายใน
สาระสาคัญ ให้แสดงใบอนุญาตที่ถูกทาลายประกอบด้วย และให้ผยู ้ นื่ คาขอชาระค่าธรรมเนียมคาขอ ค่าธรรมเนียมใบแทน
ใบอนุญาต และค่าคัดสาเนาหรื อค่าถ่ายเอกสาร ตามอัตราที่กาหนดต่อพนักงานน้ าบาดาลประจาท้องที่น้ นั
2.2 กำรลงนำม พนักงานน้ าบาดาลประจาท้องที่ลงลายมือชื่อออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการน้ าบาดาล
รวมระยะเวลาดาเนินการ 1 วันทาการ

แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลำ
การตรวจสอบคาขอ

การลงนามออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการน้ าบาดาล
(1 วันทาการ)

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
ลาดับ

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)

หน่วยงานภาครัฐผูอ้ อกเอกสาร

1

ใบอนุญาตต้นฉบับหรื อใบแทนใบอนุญาตแล้วแต่กรณี ฉบับจริ ง 1 ฉบับ

กรมทรัพยากรน้ าบาดาล

2

หนังสื อมอบอานาจ (ปิ ดอากรแสตมป์ 30 บาท) และสาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนของผูม้ อบอานาจ ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
หมำยเหตุ กรณี ผขู ้ อรับใบอนุญาตไม่สามารถมายืน่ คาขอด้วยตนเองได้
(ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง)

-

5. ค่ำธรรมเนียม
ลาดับ

รายละเอียดค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม
(บาท)

1

คาขอรับใบแทน

10 บาท

2

คัดสาเนาหรื อถ่ายเอกสาร (หน้า)

5 บาท

3
4
5

ใบแทนใบอนุญาตเจาะน้ าบาดาลหรื อใบอนุญาตใช้น้ าบาดาล
บ่อน้ าบาดาลที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางน้อยกว่า 100 มิลลิเมตร
ใบแทนใบอนุญาตเจาะน้ าบาดาลหรื อใบอนุญาตใช้น้ าบาดาล
บ่อน้ าบาดาลที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 100 แต่นอ้ ยกว่า 200 มิลลิเมตร
ใบแทนใบอนุญาตเจาะน้ าบาดาลหรื อใบอนุญาตใช้น้ าบาดาล
บ่อน้ าบาดาลที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 200 มิลลิเมตรขึ้นไป

50 บาท
250 บาท
500 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

ชื่ อแบบฟอร์ ม

1

คาขอรับใบแทน (แบบ นบ./16)

2

บันทึกถ้อยคา (แบบ นบ./17)

