คูมือสําหรับประชาชน : การแกไขใบอนุญาตประกอบกิจการน้ําบาดาล กรณีไมเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณา
หนวยงานที่รับผิดชอบ : กรมทรัพยากรน้ําบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1.1 หลักเกณฑ
1) หากมีการเปลี่ยนแปลงชื่อผูรับใบอนุญาตที่มิใชการโอนใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติน้ําบาดาล
พ.ศ. 2520 การแกไขรายละเอียดที่อยูของสถานที่ประกอบกิจการน้ําบาดาลที่ไดมีการเปลี่ยนแปลงตามขอมูล
ทะเบียนราษฎร หรือผูรับใบอนุญาตตองการขอเปลี่ยนแปลงแกไขเงื่อนไขที่กําหนดไวในใบอนุญาต เชน แกไข
วัตถุประสงคการเจาะน้ําบาดาล แกไขความลึกของบอน้ําบาดาล แกไขขนาดบอน้ําบาดาล แกไขประเภทการ
ใชน้ําบาดาล และแกไขปริมาณการใชน้ําบาดาล ใหผูรับใบอนุญาตยื่นคําขอแกไขใบอนุญาต ตามแบบ นบ./21
ตอพนักงานน้ําบาดาลประจําทองที่ในเขตน้ําบาดาลจังหวัดนั้น ยกเวน จังหวัดที่ถายโอนภารกิจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (จังหวัดเชียงใหม จังหวัดขอนแกน และจังหวัดนครราชสีมา) ใหผูรับใบอนุญาตยื่นคําขอ
แกไขใบอนุญาตตอพนักงานน้ําบาดาลประจําทองที่ (นายกเทศมนตรี หรือนายกองคการบริหารสวนตําบล)
ในพืน้ ที่ที่บอน้ําบาดาลนั้นตั้งอยู พรอมดวยเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไวในแบบคําขอ
2) เมื่ อพนั กงานน้ํ า บาดาลประจํ าท องที่ไดรับ คํ าขอแลว จะตองดําเนิน การตรวจสอบคําขอ และ
เอกสารหรือหลักฐานประกอบคําขอใหถูกตองครบถวน
1.2 เงื่อนไข
1) ในเขตวิกฤตการณน้ําบาดาล
- คําขอแกไขใบอนุญาตเจาะน้ําบาดาล ที่ขอแกไขขนาดบอน้ําบาดาลใหมีขนาดเสนผาศูนยกลาง
นอยกวา 100 มิลลิเมตร รวมทั้งบอน้ําบาดาลแบบบอวงทุกขนาดดวย หรือคําขอแกไขใบอนุญาตใชน้ําบาดาล
ที่ขอแกไขปริมาณการใชน้ําบาดาลในใบอนุญาตรวมแลวไมเกินกวาวันละ 100 ลูกบาศกเมตร (ไมเกินกวาเดือนละ
3,100 ลูกบาศกเมตร) ใหพนักงานน้ําบาดาลประจําทองที่ (เขตน้ําบาดาลกรุงเทพมหานคร : ผูอํานวยการ
สํ า นั ก ควบคุ ม กิ จ การน้ํ า บาดาล และ 6 จั งหวั ด ในเขตวิ ก ฤตการณ น้ํ า บาดาล : ผู อํ า นวยการสํ านั ก งาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด) เสนอความเห็น พรอมทั้งคําขอ เอกสารหรือหลักฐาน เสนออธิบดี
หรือผู ซึ่งไดรับมอบอํานาจจากอธิบ ดี (เขตน้ํ าบาดาลกรุงเทพมหานคร : ผูอํานวยการสํานั กควบคุมกิจการ
น้ํ า บาดาล และ 6 จั งหวั ด ในเขตวิ ก ฤตการณ น้ํ า บาดาล : ผู อํ า นวยการสํ า นั ก งานทรั พ ยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัด) เพื่ออนุญาต หรือไมอนุญาตใหแกไขใบอนุญาต
2) นอกเขตวิกฤตการณน้ําบาดาล
2.1) จังหวัด ที่ ถายโอนภารกิ จใหแ กองคก รปกครองสวนท องถิ่น (จังหวัดเชีย งใหม จังหวั ด
ขอนแกน และจังหวัดนครราชสีมา)
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- คํ า ขอแก ไ ขใบอนุ ญ าตเจาะน้ํ า บาดาล ที่ ข อแก ไ ขขนาดบ อ น้ํ า บาดาลให มี ข นาด
เสนผาศูนยกลางนอยกวา 100 มิลลิเมตร หรือคําขอแกไขใบอนุญาตใชน้ําบาดาล ที่ขอแกไขปริมาณการใช
น้ําบาดาลในใบอนุญาตรวมแลวไมเกินกวาวันละ 10 ลูกบาศกเมตร (ไมเกินกวาเดือนละ 310 ลูกบาศกเมตร)
ใหพนักงานน้ําบาดาลประจําทองที่ (นายกเทศมนตรี หรือนายกองคการบริหารสวนตําบล) เสนอความเห็น
พรอมทั้งคําขอ เอกสารหรือหลักฐาน เสนออธิบดีหรือผูซึ่งไดรับมอบอํานาจจากอธิบดี (นายกเทศมนตรี หรือ
นายกองคการบริหารสวนตําบล) เพื่ออนุญาต หรือไมอนุญาตใหแกไขใบอนุญาต
- คํ า ขอแก ไ ขใบอนุ ญ าตเจาะน้ํ า บาดาล ที่ ข อแก ไ ขขนาดบ อ น้ํ า บาดาลให มี ข นาด
เสนผาศูนยกลาง 100 มิลลิเมตร หรือคําขอแกไขใบอนุญาตใชน้ําบาดาล ที่ขอแกไขปริมาณการใชน้ําบาดาล
ในใบอนุญาตรวมแลวเกินกวาวันละ 10 ลูกบาศกเมตร (เกินกวาเดือนละ 310 ลูกบาศกเมตร) แตไมเกินกวาวันละ
300 ลู ก บาศก เมตร (ไม เ กิ น กว า เดื อ นละ 9,300 ลู ก บาศก เ มตร) ให พ นั ก งานน้ํ า บาดาลประจํ า ท อ งที่
(ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด) เสนอความเห็น พรอมทั้งคําขอ เอกสาร
หรือหลักฐาน เสนออธิบดีหรือผูซึ่งไดรับมอบอํานาจจากอธิบดี (ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัด) เพื่ออนุญาต หรือไมอนุญาตใหแกไขใบอนุญาต
2.2) จังหวัดที่ไมไดถายโอนภารกิจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
- คํ า ขอแก ไขใบอนุ ญ าตเจาะน้ํ า บาดาล ที่ ข อแก ไขขนาดบ อ น้ํ า บาดาลให มี ข นาด
เส นผ าศู นย กลางน อยกว า 125 มิ ลลิ เมตร หรื อคํ าขอแก ไขใบอนุ ญาตใช น้ํ าบาดาล ที่ ขอแก ไขปริ มาณการใช
น้ําบาดาลในใบอนุญาตรวมแลวไมเกินกวาวันละ 300 ลูกบาศกเมตร (ไมเกินกวาเดือนละ 9,300 ลูกบาศกเมตร)
ให พ นั กงานน้ํ าบาดาลประจํ าท องที่ (ผู อํ านวยการสํ านั กงานทรั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล อมจั งหวั ด)
เสนอความเห็ น พร อมทั้ งคํ าขอ เอกสารหรื อหลั ก ฐาน เสนออธิ บ ดี ห รื อผู ซึ่ งได รั บ มอบอํ านาจจากอธิ บ ดี
(ผูอ ํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด) เพื่ออนุญาต หรือไมอนุญาตใหแกไขใบอนุญาต
3) ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตพนักงานน้ําบาดาลประจําทองที่
ตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานถูกตองครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือสําหรับประชาชนเรียบรอยแลว ทั้งนี้
การดําเนินการตามระยะเวลาของคูมือ สามารถพิจารณาดําเนินการไดตามความเหมาะสมในแตละขั้นตอน
โดยการดําเนินการตองไมเกินกวาระยะเวลารวมของคูมือ
2. ขั้นตอนและระยะเวลา
2.1 การตรวจสอบคําขอและเอกสารหรือหลักฐาน ผูรับใบอนุญาตยื่นคําขอแกไขใบอนุญาต ตามแบบ
นบ./21 ต อพนั กงานน้ํ าบาดาลประจํ าท องที่ พร อมด ว ยเอกสารหรื อหลั กฐานตามที่ ระบุ ไว ในแบบคํ าขอ
เมื่อพนักงานน้ําบาดาลประจําทองที่ไดรับคําขอแลว จะตองดําเนินการตรวจสอบคําขอและเอกสารหรือหลักฐาน
ประกอบคําขอใหถูกตองครบถวน พรอมรับชําระคาธรรมเนียมคําขอ
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2.2 การพิจารณาคําขอแกไขใบอนุญาต
2.2.1 ในเขตวิกฤตการณน้ําบาดาล
- คํ า ขอแก ไขใบอนุ ญ าตเจาะน้ํ า บาดาล ที่ ข อแก ไขขนาดบ อ น้ํ า บาดาลให มี ข นาด
เสนผาศูนยกลางนอยกวา 100 มิลลิเมตร รวมทั้งบอน้ําบาดาลแบบบอวงทุกขนาดดวย หรือคําขอแกไขใบอนุญาต
ใชน้ําบาดาลที่ขอแกไขปริมาณการใชน้ําบาดาลในใบอนุญาตรวมแลวไมเกินกวาวันละ 100 ลูกบาศกเมตร (ไมเกินกวา
เดื อ นละ 3,100 ลู ก บาศก เมตร) ให พ นั ก งานน้ํ าบาดาลประจํ าท อ งที่ (เขตน้ํ าบาดาลกรุ งเทพมหานคร :
ผูอํานวยการสํานักควบคุมกิจการน้ําบาดาล และ 6 จังหวัดในเขตวิกฤตการณน้ําบาดาล : ผูอํานวยการสํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด) เสนอความเห็น พรอมทั้งคําขอ เอกสารหรือหลักฐาน เสนออธิบดี
หรือผูซึ่งไดรับมอบอํานาจจากอธิบดี (เขตน้ําบาดาลกรุงเทพมหานคร : ผูอํานวยการสํานักควบคุมกิจการน้ําบาดาล
และ 6 จังหวัดในเขตวิกฤตการณน้ําบาดาล : ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด)
เพื่ออนุญาต หรือไมอนุญาตใหแกไขใบอนุญาต
2.2.2 นอกเขตวิกฤตการณน้ําบาดาล
1) จังหวัดที่ถายโอนภารกิจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (จังหวัดเชียงใหม จังหวัด
ขอนแกน และจังหวัดนครราชสีมา)
- คําขอแก ไขใบอนุ ญ าตเจาะน้ํ าบาดาล ที่ขอแกไขขนาดบ อน้ําบาดาลใหมี ขนาด
เสนผาศูนยกลางนอยกวา 100 มิลลิเมตร หรือคําขอแกไขใบอนุญาตใชน้ําบาดาล ที่ขอแกไขปริมาณการใช
น้ําบาดาลในใบอนุญาตรวมแลวไมเกินกวาวันละ 10 ลูกบาศกเมตร (ไมเกินกวาเดือนละ 310 ลูกบาศกเมตร)
ใหพนักงานน้ําบาดาลประจําทองที่ (นายกเทศมนตรี หรือนายกองคการบริหารสวนตําบล) เสนอความเห็น
พรอมทั้งคําขอ เอกสารหรือหลักฐาน เสนออธิบดีหรือผูซึ่งไดรับมอบอํานาจจากอธิบดี (นายกเทศมนตรี หรือ
นายกองคการบริหารสวนตําบล) เพื่ออนุญาต หรือไมอนุญาตใหแกไขใบอนุญาต
- คํ าขอแก ไขใบอนุ ญ าตเจาะน้ํ าบาดาล ที่ ข อแก ไขขนาดบ อ น้ํ าบาดาลให มี ข นาด
เส น ผ า ศู น ย ก ลาง 100 มิ ล ลิ เ มตร หรื อ คํ า ขอแก ไ ขใบอนุ ญ าตใช น้ํ า บาดาล ที่ ข อแก ไขปริ ม าณการใช
น้ําบาดาลในใบอนุ ญ าตรวมแล ว เกิ น กวาวั น ละ 10 ลูกบาศกเมตร (เกิ น กวาเดือนละ 310 ลูกบาศกเมตร)
แตไมเกินกวาวันละ 300 ลูกบาศกเมตร (ไมเกินกวาเดือนละ 9,300 ลูกบาศกเมตร) ใหพนักงานน้ําบาดาล
ประจําทองที่ (ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด) เสนอความเห็น พรอมทั้ง
คํ าขอ เอกสารหรื อ หลั ก ฐาน เสนออธิ บ ดี ห รื อ ผู ซึ่ งได รั บ มอบอํ า นาจจากอธิ บ ดี (ผู อํ า นวยการสํ า นั ก งาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด) เพื่ออนุญาต หรือไมอนุญาตใหแกไขใบอนุญาต
2) จังหวัดที่ไมไดถายโอนภารกิจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
- คํ าขอแก ไขใบอนุ ญ าตเจาะน้ํ าบาดาล ที่ ข อแก ไขขนาดบ อ น้ํ า บาดาลให มี ข นาด
เส นผ าศู นย กลางน อยกว า 125 มิ ลลิ เมตร หรือคําขอแกไขใบอนุ ญาตใช น้ํ าบาดาล ที่ ขอแก ไขปริมาณการใช
น้ําบาดาลในใบอนุญาตรวมแลวไมเกินกวาวันละ 300 ลูกบาศกเมตร (ไมเกินกวาเดือนละ 9,300 ลูกบาศกเมตร)
ให พ นั กงานน้ํ าบาดาลประจํ าท องที่ (ผู อํ านวยการสํ านั กงานทรั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล อมจั งหวั ด )
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เสนอความเห็ น พร อมทั้ งคํ าขอ เอกสารหรื อหลั ก ฐาน เสนออธิ บ ดี ห รื อผู ซึ่ งได รั บ มอบอํ านาจจากอธิ บ ดี
(ผูอ ํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด) เพื่ออนุญาต หรือไมอนุญาตใหแกไขใบอนุญาต
2.3 ผู ออกใบอนุ ญ าตจะตอ งพิ จ ารณาอนุ ญ าตหรือ ไม อนุ ญ าตใหแ กไขใบอนุญ าต และแจ งผลการ
พิจารณาเปนหนังสือใหผูรับใบอนุญาตทราบ ดังนี้
1) กรณีพิจารณาอนุญาตใหแกไขใบอนุญาต ใหแจงผูร ับใบอนุญาตใหมารับใบอนุญาต
2) กรณี พิ จ ารณาไม อ นุ ญ าตให แ ก ไ ขใบอนุ ญ าต ให แ จ ง เหตุ ผ ลพร อ มทั้ ง สิ ท ธิ อุ ท ธรณ
เป น หนั งสื อ ต ออธิ บ ดี ห รื อผู ซึ่ งได รั บ มอบอํ านาจจากอธิ บ ดี (ผู อํ านวยการสํ านั กควบคุ ม กิ จ การน้ํ าบาดาล
ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด และนายกเทศมนตรี หรือนายกองคการบริหาร
สวนตําบลที่เปนผูออกคําสั่ง แลวแตกรณี) โดยยื่นอุทธรณตอพนักงานน้ําบาดาลประจําทองที่ภายในสิบหาวัน
นับแตวันที่ไดรับแจง พรอมกับหนังสือแจงผลการพิจารณาใหผูรับใบอนุญาตทราบ
ระยะเวลาดําเนินการรวม 1 วันทําการ
แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลา
การตรวจสอบคําขอและเอกสารหรือหลักฐาน

การพิจารณาอนุญาต หรือไมอนุญาตใหแกไขใบอนุญาต

(1 วันทําการ)

3. ชองทางการใหบริการ
สถานที่ใหบริการ สํานักควบคุมกิจการน้ํ าบาดาล 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) บัตรประจําตัวประชาชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
2) หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ กรณีผูขอรับใบอนุญาตเปนนิติบุคคล
(ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง)
3) หนังสือมอบอํานาจ (ปดอากรแสตมป 30 บาท) และสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
หมายเหตุ กรณีผูขอรับใบอนุญาตไมสามารถมายื่นคําขอ
ดวยตนเองได (ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง)
4) ใบอนุญาตตนฉบับ หรือใบแทนแลวแตกรณี
ฉบับจริง 1 ฉบับ
5) หลักฐานการเปลี่ยนชื่อของผูรับใบอนุญาตจากสวนราชการ
ผูรับแจงการเปลี่ยนชื่อ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ กรณีขอเปลี่ยนชื่อผูรับใบอนุญาต
(ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง)
6) หลักฐานการเปลี่ยนที่อยูตามใบอนุญาตจากสวนราชการ
ตามเขตการปกครอง
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ กรณีขอเปลี่ยนที่อยูตามใบอนุญาต
(ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง)
7) รายงานการใชน้ําบาดาล (แบบ นบ./11) ยอนหลัง 3 เดือน
หรือเอกสารหลักฐานที่แสดงวามีการลด - ขยาย
กําลังการผลิต หรือการลด - เพิ่มจํานวนผูใชน้ํา
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ กรณีขอแกไขปริมาณการใชน้ําบาดาล

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
กรมการปกครอง
กรมพัฒนาธุรกิจการคา

-

กรมทรัพยากรน้ําบาดาล
กรมการปกครอง

กรมการปกครอง
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5. คาธรรมเนียม
ลําดับ
รายละเอียดคาธรรมเนียม
1) คําขอแกไขใบอนุญาต

คาธรรมเนียม (ฉบับ)
10 บาท

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) คําขอแกไขใบอนุญาต (แบบ นบ./21)

ชื่อแบบฟอรม

