คูมือสําหรับประชาชน : การขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการน้ําบาดาล
หนวยงานที่รับผิดชอบ : กรมทรัพยากรน้ําบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1.1 หลักเกณฑ
1) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย หรือถูกทําลายในสาระสําคัญ ใหผูรับใบอนุญาตแจงและยื่นคําขอรับ
ใบแทนต อพนักงานน้ํ าบาดาลประจําท องที่ในเขตน้ําบาดาลจังหวัดนั้น ภายใน 30 วัน นับแตวัน ที่ ไดทราบ
การสูญหายหรือถูกทําลายดังกลาว ตามแบบ นบ./16 ยกเวน จังหวัดที่ถายโอนภารกิจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (จังหวัดเชียงใหม จังหวัดขอนแกน และจังหวัดนครราชสีมา) ใหผูรับใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบแทน
ต อ พนั ก งานน้ํ า บาดาลประจํ า ท อ งที่ (นายกเทศมนตรี หรื อ นายกองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล) ในพื้ น ที่ ที่
บอน้ําบาดาลนั้นตั้งอยู พรอมดวยเอกสารหรือหลักฐานและใหผูยื่นคําขอชําระคาธรรมเนียมคําขอ คาธรรมเนียม
ใบแทนใบอนุญาต และคาคัดสําเนาหรือคาถายเอกสารตามอัตราที่กําหนดตอพนักงานน้ําบาดาลประจําทองที่นั้น
และในกรณีใบอนุญาตถูกทําลายในสาระสําคัญ ใหแสดงใบอนุญาตที่ถูกทําลายประกอบดวย
2) เมื่อพนักงานน้ําบาดาลประจําทองที่ไดรับคําขอแลว ตองดําเนินการตรวจสอบคําขอ และเอกสาร
หรือหลักฐานประกอบคําขอใหถูกตองครบถวน
1.2 เงื่อนไข
1) ในเขตวิกฤตการณน้ําบาดาล
- คําขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการน้ําบาดาล ใหพนักงานน้ําบาดาลประจําทองที่
(เขตน้ําบาดาลกรุงเทพมหานคร : ผูอํานวยการสํานักควบคุมกิจการน้ําบาดาล และ 6 จังหวัดในเขตวิกฤตการณ
น้ําบาดาล : ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด) เปนผูออกใบแทน
2) นอกเขตวิกฤตการณน้ําบาดาล
2.1) จั งหวั ดที่ ถายโอนภารกิจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (จังหวั ดเชี ยงใหม จังหวั ด
ขอนแกน และจังหวัดนครราชสีมา)
- คําขอรับใบแทนใบอนุญาตเจาะน้ําบาดาล ที่ขนาดเสนผาศูนยกลางนอยกวา 100
มิลลิเมตร หรือคําขอรับใบแทนใบอนุญาตใชน้ําบาดาล ที่มีปริมาณน้ําบาดาลไมเกินกวาวันละ 10 ลูกบาศกเมตร
(ไมเกินกวาเดือนละ 310 ลูกบาศกเมตร) ใหพนักงานน้ําบาดาลประจําทองที่ (นายกเทศมนตรี หรือนายกองคการ
บริหารสวนตําบล) เปนผูออกใบแทน
- คําขอรับ ใบแทนใบอนุ ญาตเจาะน้ํ าบาดาล ที่ ขนาดเสน ผาศูน ยกลางตั้งแต 100
มิลลิเมตรขึ้นไป หรือคําขอรับใบแทนใบอนุญาตใชน้ําบาดาล ที่มีปริมาณน้ําบาดาลเกินกวาวันละ 10 ลูกบาศกเมตร
(เกิ น กว าเดื อ นละ 310 ลู ก บาศก เมตร) ให พ นั ก งานน้ํ า บาดาลประจํ า ท อ งที่ (ผู อํ า นวยการสํ า นั ก งาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด) เปนผูออกใบแทน
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2.2) จังหวัดที่ไมไดถายโอนภารกิจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
- คําขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการน้ําบาดาล ใหพนักงานน้ําบาดาลประจําทองที่
(ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด) เปนผูออกใบแทน
3) ขั้นตอนการดํ าเนิ น งานตามคู มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตพนักงานน้ําบาดาลประจําทองที่
ตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานถูกตองครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือสําหรับประชาชนเรียบรอยแลว ทั้งนี้
การดําเนินการตามระยะเวลาของคูมือ สามารถพิจารณาดําเนินการไดตามความเหมาะสมในแตละขั้นตอน
โดยการดําเนินการตองไมเกินกวาระยะเวลารวมของคูมือ
2. ขั้นตอนและระยะเวลา
2.1 การตรวจสอบคําขอ ผูรับใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบแทน ตามแบบ นบ./16 ตอพนักงานน้ําบาดาล
ประจําทองที่ในเขตน้ําบาดาลจังหวัดนั้น เมื่อพนักงานน้ําบาดาลประจําทองที่ไดรับคําขอแลว ตองดําเนินการ
ตรวจสอบคําขอ และบั นทึกถอยคํ าผู ยื่นคํ าขอรับใบแทนใบอนุ ญาตวาใบอนุญาตสูญหายหรือถูกทํ าลายจริง
ตามแบบ นบ./17 ในกรณี ใบอนุญาตถูกทําลายในสาระสําคัญ ให แสดงใบอนุญาตที่ถูกทําลายประกอบด วย
และใหผูยื่นคําขอชําระคาธรรมเนียมคําขอ คาธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาต และคาคัดสําเนาหรือคาถายเอกสาร
ตามอัตราที่กําหนดตอพนักงานน้ําบาดาลประจําทองที่นั้น
2.2 การลงนาม พนักงานน้ําบาดาลประจําทองที่ลงลายมือชื่อออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการ
น้ําบาดาล
รวมระยะเวลาดําเนินการ 1 วันทําการ
แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลา
การตรวจสอบคําขอ

การลงนามออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการน้ําบาดาล

(1 วันทําการ)
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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)
4. รายการเอกสารหรือหลักฐานประกอบคําขอ
ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
1) บัตรประจําตัวประชาชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
2) หนังสือมอบอํานาจ (ปดอากรแสตมป 30 บาท) และ
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
หมายเหตุ กรณีผูขอรับใบอนุญาตไมสามารถมายื่นคําขอ
ดวยตนเองได (ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง)
5. คาธรรมเนียม

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
กรมการปกครอง

ลําดับ
รายละเอียดคาธรรมเนียม
1) คําขอรับใบแทน
2) คัดสําเนาหรือถายเอกสาร (หนา)
3) ใบแทนใบอนุญาตเจาะน้ําบาดาลหรือใบอนุญาตใชน้ําบาดาล
บอน้ําบาดาลที่มีขนาดเสนผาศูนยกลางนอยกวา 100 มิลลิเมตร
4) ใบแทนใบอนุญาตเจาะน้ําบาดาลหรือใบอนุญาตใชน้ําบาดาล
บอน้ําบาดาลที่มีขนาดเสนผาศูนยกลางตั้งแต 100 มิลลิเมตร แตนอยกวา
200 มิลลิเมตร
5) ใบแทนใบอนุญาตเจาะน้ําบาดาลหรือใบอนุญาตใชน้ําบาดาล
บอน้ําบาดาลที่มีขนาดเสนผาศูนยกลางตั้งแต 200 มิลลิเมตรขึ้นไป

-

คาธรรมเนียม (บาท)
10 บาท
5 บาท
50 บาท
250 บาท

500 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) คําขอรับใบแทน (แบบ นบ./16)
2) บันทึกถอยคํา (แบบ นบ./17)

ชื่อแบบฟอรม

