คูมือสําหรับประชาชน : การขอโอนใบอนุญาตประกอบกิจการน้ําบาดาล
หนวยงานที่รับผิดชอบ : กรมทรัพยากรน้ําบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1.1 หลักเกณฑ
1) หากผูรับใบอนุญาตผูใดมีความประสงคจะขอโอนใบอนุญาตประกอบกิจการน้ําบาดาล ใหยื่นคําขอ
โอนใบอนุญ าต ตามแบบ นบ./15 ต อพนั กงานน้ํ าบาดาลประจําท องที่ ในเขตน้ํ าบาดาลจังหวัดนั้น ยกเว น
จังหวัดที่ถายโอนภารกิจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (จังหวัดเชียงใหม จังหวัดขอนแกน และจังหวัด
นครราชสีมา) ใหผูรับใบอนุญาตยื่นคําขอโอนใบอนุญาตตอพนักงานน้ําบาดาลประจําทองที่ (นายกเทศมนตรี
หรื อนายกองค การบริ ห ารส ว นตํ า บล) ในพื้ น ที่ ที่ บ อ น้ํ าบาดาลนั้ น ตั้ งอยู พรอมด ว ยเอกสารหรือ หลั กฐาน
และใหผูยื่นคําขอชําระคาธรรมเนียมคําขอตามอัตราที่กําหนด ทั้งนี้ ผูรับใบอนุญาตที่ขอโอนใบอนุญาตจะตอง
ไมมีหนี้คาใชน้ําบาดาลหรือคาอนุรักษน้ําบาดาลคางชําระ หากปรากฏวาผูขอโอนใบอนุญาตยังไมไดชําระคาใช
น้ําบาดาลหรือคาอนุรักษน้ําบาดาลที่คางชําระดังกลาว ใหพนักงานน้ําบาดาลประจําทองที่ดําเนินการเรียก
ชําระใหเสร็จสิ้นเสียกอน กรณี ที่ผูรับใบอนุญาตที่ขอโอนใบอนุญาต ไมชําระคาใชน้ําบาดาลหรือคาอนุรักษ
น้ําบาดาลที่คางชําระ ให ผูออกใบอนุ ญาตถือเปน สาเหตุการไมอนุ ญาตให โอนใบอนุ ญาตก็ได และหากการ
ขอโอนใบอนุญาตในระหวางที่ยังไมถึงงวดที่ชําระคาใชน้ําบาดาลหรือคาอนุรักษน้ําบาดาล ใหถือวามีหนี้คาง
ชําระจนถึงวันยื่นคําขอโอนใบอนุญาต
2) เมื่อพนักงานน้ําบาดาลประจําทองที่ไดรับคําขอแลว ตองดําเนินการตรวจสอบคําขอและเอกสาร
หรือหลักฐานประกอบคําขอใหถูกตองครบถวน
1.2 เงื่อนไข
1) ในเขตวิกฤตการณน้ําบาดาล
- คํ าขอโอนใบอนุ ญ าตเจาะน้ํ าบาดาล หรื อคํ าขอโอนใบอนุ ญ าตใช น้ํ าบาดาล ให พนั กงาน
น้ํ าบาดาลประจํ าท องที่ (เขตน้ํ าบาดาลกรุ งเทพมหานคร : ผู อํ านวยการสํ านั กควบคุ มกิ จการน้ํ าบาดาล และ
6 จั งหวั ดในเขตวิ กฤตการณ น้ํ าบาดาล : ผู อํ านวยการสํ านั กงานทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล อมจั งหวั ด)
เสนอความเห็ น พร อมทั้ งคํ าขอ เอกสารหรื อหลั กฐาน ให ผู ออกใบอนุ ญาต (เขตน้ํ าบาดาลกรุ งเทพมหานคร :
ผูอํานวยการสํานักควบคุมกิจการน้ําบาดาล และ 6 จังหวัดในเขตวิกฤตการณน้ําบาดาล : ผูอํานวยการสํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด) พิจารณา
2) นอกเขตวิกฤตการณน้ําบาดาล
2.1) จั งหวั ดที่ ถายโอนภารกิจใหแกองคกรปกครองส วนท องถิ่น (จังหวั ดเชี ยงใหม จังหวั ด
ขอนแกน และจังหวัดนครราชสีมา)
- คํ าขอโอนใบอนุ ญ าตเจาะน้ํ า บาดาล ที่ ข นาดเส น ผ า ศู น ย ก ลางน อ ยกว า 100
มิลลิเมตร หรือคําขอโอนใบอนุญาตใชน้ําบาดาล ที่มีปริมาณน้ําบาดาลไมเกินกวาวันละ 10 ลูกบาศกเมตร
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(ไมเกินกวาเดือนละ 310 ลูกบาศกเมตร) ใหพนักงานน้ําบาดาลประจําทองที่ (นายกเทศมนตรี หรือนายก
องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล) เสนอความเห็ น พร อมทั้ งคํ าขอ เอกสารหรื อหลั กฐาน ให ผู ออกใบอนุ ญ าต
(นายกเทศมนตรี หรือนายกองคการบริหารสวนตําบล) พิจารณา
- คําขอโอนใบอนุญาตเจาะน้ําบาดาล ที่ขนาดเสนผาศูนยกลางตั้งแต 100 มิลลิเมตร
ขึ้ น ไป หรื อ คํ า ขอโอนใบอนุ ญ าตใช น้ํ า บาดาล ที่ มี ป ริ ม าณน้ํ า บาดาลเกิ น กว า วั น ละ 10 ลู ก บาศก เมตร
(เกิ น กว า เดื อ นละ 310 ลู ก บาศก เ มตร) ให พ นั ก งานน้ํ า บาดาลประจํ า ท อ งที่ (ผู อํ า นวยการสํ า นั ก งาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด) เสนอความเห็น พรอมทั้งคําขอ เอกสารหรือหลักฐาน ใหผูออก
ใบอนุญาต (ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด) พิจารณา
2.2) จังหวัดที่ไมไดถายโอนภารกิจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
- คํ า ขอโอนใบอนุ ญ าตเจาะน้ํ า บาดาล หรื อ คํ า ขอโอนใบอนุ ญ าตใช น้ํ า บาดาล
ให พนั กงานน้ํ าบาดาลประจํ าท องที่ (ผู อํ านวยการสํ านั ก งานทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล อ มจั งหวัด )
เสนอความเห็ น พร อ มทั้ งคํ า ขอ เอกสารหรื อ หลั ก ฐาน ให ผู อ อกใบอนุ ญ าต (ผู อํ า นวยการสํ า นั ก งาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด) พิจารณา
3) ขั้น ตอนการดําเนิ นงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตพนักงานน้ําบาดาลประจําทองที่
ตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานถูกตองครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือสําหรับประชาชนเรียบรอยแลว ทั้งนี้
การดําเนินการตามระยะเวลาของคูมือ สามารถพิจารณาดําเนินการไดตามความเหมาะสมในแตละขั้นตอน
โดยการดําเนินการตองไมเกินกวาระยะเวลารวมของคูมือ
2. ขั้นตอนและระยะเวลา
2.1 การตรวจสอบคําขอและเอกสารหรือหลักฐาน ผูรับใบอนุญาตยื่นคําขอโอนใบอนุญาต ตามแบบ
นบ./15 ตอพนักงานน้ําบาดาลประจําทองที่ในเขตน้ําบาดาลนั้น พรอมดวยเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว
ในแบบคําขอ เมื่อพนักงานน้ําบาดาลประจําทองที่ไดรับคําขอแลว ตองดําเนินการตรวจสอบคําขอและเอกสาร
หรือหลักฐานประกอบคําขอใหถูกตองครบถวน พรอมรับชําระคาธรรมเนียมคําขอตามอัตราที่กําหนด
2.2 การพิ จ ารณ า ให พ นั ก งานน้ํ า บาดาลประจํ า ท อ งที่ ดํ า เนิ น การตามเงื่ อ นไข ในข อ 1.2
แลวใหพนักงานน้ําบาดาลประจําทองที่เสนอคําขอ ใหผูออกใบอนุญาตพิจารณาอนุญาตหรือไมอนุญาตใหโอน
ใบอนุญาต และแจงผลการพิจารณาเปนหนังสือใหผูขอโอนใบอนุญาตทราบ ดังนี้
1) กรณีพิจารณาอนุญาตใหโอนใบอนุญาต ใหแจงผูยื่นคําขอทราบ เพื่อใหมารับใบอนุญาต
และชําระคาธรรมเนียมการโอนใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนด
2) กรณีพิจารณาไมอนุญาตใหโอนใบอนุญาต ใหแจงผลการพิจารณาใหผูขอโอนใบอนุญาตทราบ
โดยแจงเหตุผลพรอมทั้งสิทธิอุทธรณเปนหนังสือตอรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง
รวมระยะเวลาดําเนินการ 1 วันทําการ
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แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลา
การตรวจสอบคําขอและเอกสารหรือหลักฐาน

การพิจารณาอนุญาตหรือไมอนุญาตใหโอนใบอนุญาต

(1 วันทําการ)

3. ชองทางการใหบริการ
สถานที่ ใหบริการ สํานักควบคุมกิจการน้ําบาดาล กรมทรัพยากรน้ําบาดาล อาคาร 1 ชั้น 6 เลขที่
26/83 ซอยงามวงศวาน 54 ถนนงามวงศวาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการ วันจันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 – 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
สถานที่ใหบริการ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดในเขตน้ําบาดาลจังหวัดนั้น
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการ วันจันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 – 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
สถานที่ใหบริการ เทศบาล หรือองคการบริหารสวนตําบลในเขตน้ําบาดาลจังหวัดที่ถายโอน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการ วันจันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 – 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
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4. รายการเอกสารหรือหลักฐานประกอบคําขอ
ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
1) ใบอนุญาตตนฉบับหรือใบแทนใบอนุญาตแลวแตกรณี
ฉบับจริง 1 ฉบับ
2) บัตรประจําตัวประชาชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
3) หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองในที่ดิน
หรือหนังสือยินยอมใหใชที่ดิน
สําเนา 1 ฉบับ
4) หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ กรณีผูรับใบอนุญาตเปนนิติบุคคล
(ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง)
5) หนังสือมอบอํานาจ (ปดอากรแสตมป 30 บาท) และ
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
หมายเหตุ กรณีผูขอรับใบอนุญาตไมสามารถมายื่นคําขอ
ดวยตนเองได (ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง)
6) หลักฐานการโอนการประกอบกิจการน้ําบาดาล
สําเนา 1 ฉบับ
5. คาธรรมเนียม

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
กรมทรัพยากรน้ําบาดาล
กรมการปกครอง

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

ลําดับ
รายละเอียดคาธรรมเนียม
1) คําขอโอนใบอนุญาต
2) การโอนใบอนุญาตเจาะน้ําบาดาลหรือใบอนุญาตใชน้ําบาดาล
บอน้ําบาดาลที่มีขนาดเสนผาศูนยกลางนอยกวา 100 มิลลิเมตร
3) การโอนใบอนุญาตเจาะน้ําบาดาลหรือใบอนุญาตใชน้ําบาดาล
บอน้ําบาดาลที่มีขนาดเสนผาศูนยกลางตั้งแต 100 มิลลิเมตร แตนอยกวา
200 มิลลิเมตร
4) การโอนใบอนุญาตเจาะน้ําบาดาลหรือใบอนุญาตใชน้ําบาดาล
บอน้ําบาดาลที่มีขนาดเสนผาศูนยกลางตั้งแต 200 มิลลิเมตรขึ้นไป

-

-

คาธรรมเนียม (ฉบับ)
10 บาท
100 บาท
500 บาท

1,000 บาท
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6. ชองทางการรองเรียน
ลําดับ
ชองทางการรองเรียน
1) ติดตอดวยตนเอง/ไปรษณีย
สํานักควบคุมกิจการน้ําบาดาล อาคาร 1 ชั้น 6 เลขที่ 26/83 ซอยงามวงศวาน 54
ถนนงามวงศวาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
2) ทางโทรศัพท/โทรสาร
สํานักควบคุมกิจการน้ําบาดาล หมายเลขโทรศัพท 0 2666 7329 โทรสาร 0 2666 7330
3) ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส หรือ อีเมล (E-mail)
technic_train@dgr.go.th
4) สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดในเขตน้ําบาดาลจังหวัดนั้น
5) เทศบาล หรือองคการบริหารสวนตําบลในเขตน้ําบาดาลจังหวัดที่ถายโอน
6) ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
เลขที่ 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th /
ตู ปณ.1111 เลขที่ 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
7. แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก
ลําดับ
1) คําขอโอนใบอนุญาต (แบบ นบ./15)

ชื่อแบบฟอรม

