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คู่มือสำหรับประชำชน : กำรแก้ไขใบอนุญำตประกอบกิจกำรนำบำดำล กรณีเสนอคณะอนุกรรมกำรเขต (สำนักงำน
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด) พิจำรณำ
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ : สำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี
กระทรวง : กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
1. ชื่อกระบวนงำน : การแก้ไขใบอนุญาตประกอบกิจการน้าบาดาล กรณีเสนอคณะอนุกรรมการเขต (ส้านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด) พิจารณา
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน : ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี
3. ประเภทของงำนบริกำร : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พ.ร.บ. น้ำบำดำล พ.ศ. 2520 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติน้ำบำดำล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และ
พระรำชบัญญัติน้ำบำดำล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546
6. ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป
7. พืนที่ให้บริกำร : ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ประกาศกรมทรัพยากรน้าบาดาล เรื่อง การก้าหนดระยะเวลาแล้ว
เสร็จของงาน พ.ศ.2550
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ 23 วันท้าการ
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 1
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 3
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [ส้าเนาคู่มือประชาชน] การแก้ไขใบอนุญาตประกอบกิจการน้าบาดาล กรณีเสนอ
คณะอนุกรรมการเขต (ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) พิจารณา กรมทรัพยากรน้าบาดาล
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร
1) สถานที่ให้บริการ ส่วนทรัพยำกรน้ำ ส้ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี เลขที่ 5
ถนนท่ำสิงห์ ต้ำบลวัดใหม่ อ้ำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000 โทร./โทรสำร 0 3931 3404 /ติดต่อ
ด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก้ำหนด)
ตังแต่เวลำ 08:03 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ –
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
หลักเกณฑ์
1. หากมีการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้รับใบอนุญาตที่มิใช่การโอนใบอนุญาต หรือรายละเอียดที่อยู่ของสถานที่ประกอบกิจการน้า
บาดาลได้มีการเปลี่ยนแปลงตามข้อมูลทะเบียนราษฎร์ใหม่ หรือผู้รับใบอนุญาตต้องการขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขที่
ก้าหนดไว้ในใบอนุญาต เช่น แก้ไขวัตถุประสงค์การเจาะน้าบาดาล แก้ไขชนิดเครื่องเจาะน้าบาดาล แก้ไขความลึกของบ่อน้า
บาดาล แก้ไขขนาดบ่อน้าบาดาล แก้ไขประเภทการใช้น้าบาดาล แก้ไขปริมาณการใช้น้าบาดาล แก้ไขชนิดของเครื่องสูบน้า
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ขนาดท่อดูดน้า และความลึกท่อดูดน้า ให้ผู้รับใบอนุญาตยื่นค้าขอแก้ไขใบอนุญาตตามแบบ นบ./20 ต่อพนักงานน้าบาดาล
ประจ้าท้องที่ ผู้ยื่นค้าขอต้องแสดงรายละเอียดตามที่ก้าหนดไว้ในแบบค้าขอและส่งเอกสารหลักฐานพร้อมค้าขอ
2. กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้เจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตแก้ไขเพิ่มเติม หรือยื่นเอกสารหรือ
หลักฐานเพิ่มเติมให้ถูกต้องครบถ้วน หากผู้ขอรับใบอนุญาตไม่ด้าเนินการตามที่ได้รับแจ้งภายใน 15 วัน ให้ถือว่าผู้ขอรับ
ใบอนุญาตทิงค้าขอและให้เจ้าหน้าที่สั่งจ้าหน่ายเรื่องออก
เงื่อนไขการพิจารณาการแก้ไขใบอนุญาตประกอบกิจการน้าบาดาล กรณีเสนอคณะอนุกรรมการในส่วนกลางพิจารณา
1.ค้าขอที่ขอแก้ไขใบอนุญาตเจาะบ่อน้าบาดาล ขนาดบ่อน้าบาดาลตังแต่ 125-200 มิลลิเมตร หรือการขอแก้ไขปริมาณ
การใช้น้าบาดาลให้มีจ้านวนเกินกว่าวันละ 300-800 ลูกบาศก์เมตรขึนไป หรือขอแก้ไขปริมาณการใช้น้าบาดาลจากเดิมที่
มากกว่าวันละ 300 ลูกบาศก์เมตร ให้มีจ้านวนน้อยกว่าวันละ 300 ลูกบาศก์เมตร
2.ให้พนักงานน้าบาดาลประจ้าท้องที่เสนอความเห็น พร้อมทังค้าขอ เอกสารหรือหลักฐานให้คณะอนุกรรมการเขต
(ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) พิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอให้ผู้ออกใบอนุญาตพิจารณา
3.เมื่อคณะอนุกรรมการพิจารณาค้าขอแล้ว มีมติเห็นควรอนุญาตหรือเห็นควรไม่อนุญาต ให้ส่งค้าขอพร้อมความเห็นของ
คณะอนุกรรมการเสนอพนักงานน้าบาดาลประจ้าท้องที่
4. ขันตอนการด้าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตังแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือ
ประชาชนเรียบร้อยแล้ว
13. ขันตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขันตอน

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

การตรวจสอบเอกสาร

1. ผู้ประกอบการยื่นค้าขอ
1 วันท้าการ
แก้ไขใบอนุญาตตามแบบ
นบ./20
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบค้าขอ
และเอกสารหรือหลักฐาน
ประกอบการขอแก้ไข
ใบอนุญาตให้ถูกต้องครบถ้วน
รับค้าขอ ลงทะเบียนรับ และ
รับช้าระค่าธรรมเนียมค้าขอ
ตามอัตราที่ก้าหนด

การพิจารณา

พนักงานน้าบาดาลประจ้า
20 วันท้าการ
ท้องที่เสนอความเห็น พร้อม
ทังค้าขอ เอกสารหรือ
หลักฐานให้คณะอนุกรรมการ
เขต (สนง.ทส.จ.) พิจารณาให้
ความเห็น ก่อนเสนอให้ผู้ออก
ใบอนุญาตพิจารณา

1)

2)

รำยละเอียดของขันตอนกำร
บริกำร

ส่วนงำน /
หมำยเหตุ
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
ส่วนทรัพยากรน้า (ลงรับค้าขอเมื่อ
ส้านักงาน
เอกสารครบถ้วน)
ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
จังหวัดจันทบุรี

ส่วนทรัพยากรน้า ส้านักงาน
ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
จังหวัดจันทบุรี
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ที่

ประเภทขันตอน

รำยละเอียดของขันตอนกำร
บริกำร

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

การพิจารณา

ฝ่ายเลขานุการ
1 วันท้าการ
คณะอนุกรรมการ ส่งค้าขอ
พร้อมความเห็นของ
3)
คณะอนุกรรมการเสนอ
พนักงานน้าบาดาลประจ้า
ท้องที่
การลงนาม/คณะ
1. พนักงานน้าบาดาลประจ้า 1 วันท้าการ
อนุกรรมการมีมติ
ท้องที่ผู้ได้รับมอบอ้านาจจาก
อธิบดีเพื่ออนุญาตหรือไม่
อนุญาตให้แก้ไขใบอนุญาต
พิจารณาลงนามและแจ้งผล
การพิจารณาเป็นหนังสือให้
ผู้ขอแก้ไขใบอนุญาตทราบ
2. กรณีพิจารณาอนุญาตให้
4)
แก้ไขใบอนุญาตให้ด้าเนินการ
แจ้งผู้ขอแก้ไขใบอนุญาตให้มา
รับใบอนุญาต
3. กรณีพิจารณาไม่อนุญาตให้
แก้ไขใบอนุญาตให้แจ้งเหตุผล
พร้อมทังสิทธิอุทธรณ์ไปพร้อม
กับหนังสือแจ้งผลการ
พิจารณาให้ผู้ขอแก้ไข
ใบอนุญาตทราบ
ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 23 วันท้าการ

ส่วนงำน /
หมำยเหตุ
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
ส่วนทรัพยากรน้า ส้านักงาน
ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
จังหวัดจันทบุรี
ส่วนทรัพยากรน้า ส้านักงาน
ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
จังหวัดจันทบุรี

14. งำนบริกำรนี ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขันตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ยังไม่ผ่านการด้าเนินการลดขันตอน
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
จำนวน จำนวน
รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ที่
เอกสำร เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร ฉบับจริง สำเนำ
บัตรประจ้าตัว
กรมการปกครอง
0
1
ประชาชน
1)

หน่วยนับ
เอกสำร
ฉบับ

หมำยเหตุ
(กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นบุคคล
ธรรมดา ยื่นส้าเนาบัตรประจ้าตัว
ประชาชนหรือส้าเนาทะเบียนบ้าน
และลงลายมือชื่อรับรองส้าเนา)
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ที่

รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน
หนังสือรับรองนิติ
บุคคล

หน่วยงำนภำครัฐ จำนวน จำนวน
เอกสำร เอกสำร
ผู้ออกเอกสำร ฉบับจริง สำเนำ
กรมพัฒนาธุรกิจ
0
1
การค้า

หน่วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ

ฉบับ

(ลงลายมือชื่อรับรองส้าเนาพร้อม
ประทับตรานิติบุคคล กรณีผู้ขอรับ
ใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล ยื่นส้าเนา
บัตรประจ้าตัวประชาชน หรือ
ส้าเนาทะเบียนบ้านของกรรมการ
ผู้มีอ้านาจลงลายมือชื่อ และลง
ลายมือชื่อรับรองส้าเนา)

2)

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

1)

2)

3)

4)

5)
6)

จำนวน จำนวน
รำยกำรเอกสำรยื่น หน่วยงำนภำครัฐ
เอกสำร เอกสำร
เพิ่มเติม
ผูอ้ อกเอกสำร ฉบับจริง สำเนำ
ใบอนุญาตต้นฉบับ ส้านักงาน
1
0
หรือใบแทนแล้วแต่ ทรัพยากร
กรณี
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
จังหวัดจันทบุรี
หนังสือมอบอ้านาจ 1
0
ปิดอากรแสตมป์
30 บาท กรณีไม่ได้
ยื่นค้าขอด้วยตนเอง
หลักฐานการ
เปลี่ยนชื่อของผู้รับ
ใบอนุญาตจากส่วน
ราชการผู้รับแจ้ง
การเปลี่ยนชื่อ
หลักฐานการ
เปลี่ยนที่อยู่ตาม
ใบอนุญาตจากส่วน
ราชการตามเขต
การปกครอง
รายงานการทดสอบ
ปริมาณน้าบาดาล
แบบ นบ./4
รายงานการใช้น้า
บาดาล แบบ

หน่วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ

ฉบับ

-

ฉบับ

(ยื่นส้าเนาบัตรประจ้าตัว
ประชาชนหรือส้าเนาทะเบียนบ้าน
ของผู้รับมอบอ้านาจหรือผู้ให้ความ
ยินยอม และลงลายมือชื่อรับรอง
ส้าเนา)
(ยื่นกรณีขอเปลี่ยนชื่อผู้รับ
ใบอนุญาต และลงลายมือชื่อ
รับรองส้าเนา)

-

0

1

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

(ยื่นกรณีขอเปลี่ยนที่อยู่ตาม
ใบอนุญาต และลงลายมือชื่อ
รับรองส้าเนา)

-

0

1

ฉบับ

(กรณีขอแก้ไขปริมาณการใช้น้า
บาดาล)

-

0

1

ฉบับ

(กรณีแก้ไขปริมาณการใช้น้า
บาดาล)
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ที่

7)

จำนวน จำนวน
รำยกำรเอกสำรยื่น หน่วยงำนภำครัฐ เอกสำร เอกสำร
เพิ่มเติม
ผูอ้ อกเอกสำร ฉบับจริง สำเนำ
นบ./11 ย้อนหลัง
3 เดือน หรือ
เอกสารหลักฐานที่
แสดงว่ามีการลดขยายก้าลังการผลิต
หรือการลด-เพิ่ม
จ้านวนผู้ใช้น้า
ใบแจ้งหนีหรือ
0
1
ใบเสร็จรับเงินค่าใช้
น้าประปา (ถ้ามี)

หน่วยนับ
เอกสำร

ฉบับ

หมำยเหตุ

-

16. ค่ำธรรมเนียม
1) ค่ำคำขอแก้ไขใบอนุญำต
ค่ำธรรมเนียม 10 บาท
หมำยเหตุ 17. ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน ส้ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี เลขที่ 5 ถนนท่ำสิงห์
ต้ำบลวัดใหม่ อ้ำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000 โทร./โทรสำร 0 3931 3404
2) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์ด้ำรงธรรมจังหวัดจันทบุรี ชันที่ 1 ศำลำกลำงจังหวัดจันทบุรี อ้ำเภอเมืองจันทบุรี
จังหวัดจันทบุรี โทรศัพท์ 0 3932 8333
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
1) ค้าขอแก้ไขใบอนุญาต
2)

ตัวอย่างค้าขอแก้ไขใบอนุญาต
-

19. หมำยเหตุ

