คู่มือสำหรับประชำชน : กำรแก้ไขใบอนุญำตประกอบกิจกำรนำบำดำล กรณีเสนอคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำ
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ : กรมทรัพยากรน้าบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1.1 หลักเกณฑ์
1) หากมีการขอแก้ไขขนาดบ่ อน้ าบาดาล หรือแก้ไขปริมาณการใช้น้าบาดาล ให้ผู้รับใบอนุญาตยื่นค้าขอ
แก้ไขใบอนุญาต ตามแบบ นบ./21 ต่อพนักงานน้าบาดาลประจ้าท้องที่ในเขตน้าบาดาลจังหวัดนัน ยกเว้น จังหวัด
ที่ถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดนครราชสีมา)
ให้ผู้รับใบอนุญาตยื่นค้าขอแก้ไขใบอนุญาตต่อพนักงานน้าบาดาลประจ้าท้องที่ ในพืนที่ที่บ่อน้าบาดาลนันตังอยู่
(นายกเทศมนตรี หรือนายกองค์การบริหารส่วนต้าบล) พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบค้าขอ
2) เมื่อพนักงานน้าบาดาลประจ้าท้องที่ได้รับค้าขอแล้ว จะต้ องด้าเนินการตรวจสอบค้าขอ และเอกสาร
หรือหลักฐานประกอบค้าขอให้ถูกต้องครบถ้วน
1.2 เงื่อนไข
1) ในเขตวิกฤตกำรณ์นำบำดำล
- ค้าขอแก้ไขใบอนุญาตเจาะน้าบาดาล ที่ขอแก้ไขขนาดบ่อน้าบาดาลที่มิใช่บ่อน้าบาดาล
แบบบ่อวง ให้มีขนาดเส้น ผ่าศูนย์กลางตังแต่ 100 มิลลิเมตรขึนไป หรือค้าขอแก้ไขใบอนุญาตใช้น้าบาดาล
ที่ขอแก้ไขปริมาณการใช้น้าบาดาลให้มีจ้านวนเกินกว่าวันละ 100 ลูกบาศก์เมตร (เกินกว่าเดือนละ 3,100
ลูกบาศก์เมตร) ขึนไป หรือขอแก้ไขปริมาณการใช้น้าบาดาลจากเดิมที่ เกิน กว่าวัน ละ 100 ลู กบาศก์เ มตร
(เกินกว่าเดือนละ 3,100 ลูกบาศก์เมตร) ให้มีจ้านวนน้อยกว่าวันละ 100 ลูกบาศก์เมตร (น้อยกว่าเดือนละ
3,100 ลูกบาศก์เมตร) ให้ส่งค้าขอ พร้อมเอกสารหรือหลักฐาน ให้คณะอนุกรรมการในส่วนกลางพิจารณาให้
ความเห็นก่อนเสนออธิบดีหรือผู้ซึ่งได้รับมอบอ้านาจจากอธิบดีเพื่ออนุญาต หรือไม่อนุญาตให้แก้ไขใบอนุญาต
2) นอกเขตวิกฤตกำรณ์นำบำดำล
2.1) จังหวัด ที่ถ่ำยโอนภำรกิจให้แ ก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัด
ขอนแก่น และจังหวัดนครราชสีมา)
2.1.1) ค้ าขอแก้ไขใบอนุ ญ าตเจาะน้าบาดาล ที่ ขอแก้ไขขนาดบ่อ น้าบาดาลให้ มีขนาด
เส้ นผ่ าศูน ย์กลางตังแต่ 125 มิลลิ เมตรถึงขนาดเส้ นผ่าศูนย์กลางน้อยกว่า 200 มิล ลิเมตร หรือค้าขอแก้ไข
ใบอนุ ญ าตใช้น้าบาดาล ที่ขอแก้ไขปริมาณการใช้น้าบาดาลให้ มีจ้านวนเกินกว่าวันละ 300 ลูกบาศก์เมตร
(เกินกว่าเดือนละ 9,300 ลูกบาศก์เมตร) แต่ไม่เกินกว่าวันละ 800 ลูกบาศก์เมตร (ไม่เกินเดือนละ 24,800
ลู ก บาศก์ เมตร) หรื อ ขอแก้ ไขปริ ม าณการใช้ น้ า บาดาล จากเดิ ม ไม่ เกิ น กว่ า วั น ละ 300 ลู ก บาศก์ เมตร
(ไม่เกิน เดือนละ 9,300 ลู กบาศก์เมตร) ให้มีจ้านวนน้อยกว่าวันละ 300 ลู กบาศก์เมตร (น้อยกว่าเดือนละ
9,300 ลูกบาศก์เมตร) ให้ส่งค้าขอ พร้อมเอกสารหรือหลักฐาน ให้คณะอนุกรรมกำรเขตพิจารณาให้ความเห็น
ก่อนเสนออธิบดีหรือผู้ซึ่งได้รับมอบอ้านาจจากอธิบดีเพื่ออนุญาต หรือไม่อนุญาตให้แก้ไขใบอนุญาต
2.1.2) ค้ าขอแก้ ไขใบอนุ ญ าตเจาะน้ าบาดาล ที่ ข อแก้ไขขนาดบ่ อน้ าบาดาลให้ มี ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางตังแต่ 200 มิลลิเมตรขึนไป หรือค้าขอแก้ไขใบอนุญาตใช้น้าบาดาล ที่ขอแก้ไขปริมาณการใช้
น้ า บาดาลให้ มี จ้ า นวนเกิ น กว่ า วั น ละ 800 ลู ก บาศก์ เมตร (เกิ น กว่ า เดื อ นละ 24,800 ลู ก บาศก์ เมตร)
หรือขอแก้ไขปริมาณการใช้น้าบาดาล จากเดิมที่เกินกว่าวันละ 800 ลูกบาศก์เมตร (เกินกว่าเดือนละ 24,800
ลูกบาศก์เมตร) ให้ มีจ้านวนน้ อยกว่าวันละ 800 ลูกบาศก์เมตร (น้อยกว่าเดือนละ 24,800 ลูกบาศก์เมตร)
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ให้ส่งค้าขอ พร้อมเอกสารหรือหลักฐาน ให้คณะอนุกรรมกำรในส่วนกลำงพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอ
อธิบดีหรือผู้ซึ่งได้รับมอบอ้านาจจากอธิบดีเพื่ออนุญาต หรือไม่อนุญาตให้แก้ไขใบอนุญาต
2.2) จังหวัดที่ไม่ได้ถ่ำยโอนภำรกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.2.1) ค้ าขอแก้ ไขใบอนุ ญ าตเจาะน้ าบาดาล ที่ ข อแก้ ไขขนาดบ่ อน้ าบาดาลให้ มี ขนาด
เส้ น ผ่ าศู นย์ กลางตังแต่ 125 มิลลิ เมตรถึงขนาดเส้ นผ่ าศู นย์กลางน้อยกว่า 200 มิลลิ เมตร หรือค้ าขอแก้ไข
ใบอนุ ญ าตใช้น้ าบาดาล ที่ ขอแก้ไขปริ มาณการใช้น้ าบาดาลให้ มี จ้านวนเกินกว่าวันละ 300 ลู กบาศก์เมตร
(เกินกว่าเดือนละ 9,300 ลู กบาศก์เมตร) แต่ไม่เกินกว่าวันละ 800 ลู กบาศก์เมตร (ไม่เกินเดือนละ 24,800
ลูกบาศก์เมตร) หรือขอแก้ไขปริมาณการใช้น้าบาดาล จากเดิมไม่เกินกว่าวันละ 300 ลูกบาศก์เมตร (ไม่เกินเดือนละ
9,300 ลูกบาศก์เมตร) ให้ มีจ้านวนน้ อยกว่าวันละ 300 ลูกบาศก์เมตร (น้อยกว่าเดือนละ 9,300 ลูกบาศก์เมตร)
ให้ ส่ งค้ าขอ พร้ อมเอกสารหรื อหลั ก ฐาน ให้ ค ณะอนุก รรมกำรเขตพิ จารณาให้ ความเห็ น ก่อ นเสนออธิบ ดี
หรือผู้ซึ่งได้รับมอบอ้านาจจากอธิบดีเพื่ออนุญาต หรือไม่อนุญาตให้แก้ไขใบอนุญาต
2.2.2) ค้า ขอแก้ไขใบอนุญ าตเจาะน้าบาดาล ที่ขอแก้ไขขนาดบ่อน้าบาดาลให้ มี ขนาด
เส้ น ผ่ าศู น ย์ กลางตังแต่ 200 มิล ลิ เมตรขึ นไป หรือ ค้าขอแก้ ไขใบอนุ ญ าตใช้น้ าบาดาล ที่ ขอแก้ ไขปริม าณ
การใช้น้ าบาดาลให้ มีจ้านวนเกิน กว่าวัน ละ 800 ลูกบาศก์เมตร (เกินกว่าเดือนละ 24,800 ลูกบาศก์เมตร)
หรือขอแก้ไขปริมาณการใช้น้าบาดาล จากเดิมที่เกินกว่าวันละ 800 ลูกบาศก์เมตร (เกินกว่าเดือนละ 24,800
ลูกบาศก์เมตร) ให้ มีจ้านวนน้ อยกว่าวันละ 800 ลูกบาศก์เมตร (น้อยกว่าเดือนละ 24,800 ลูกบาศก์เมตร)
ให้ส่งค้าขอ พร้อมเอกสารหรือหลั กฐาน ให้คณะอนุกรรมกำรในส่วนกลำงพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอ
อธิบดีหรือผู้ซึ่งได้รับมอบอ้านาจจากอธิบดีเพื่ออนุญาต หรือไม่อนุญาตให้แก้ไขใบอนุญาต
3) ขันตอนกำรดำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตังแต่ พนักงำนนำบำดำลประจำท้องที่
ตรวจสอบเอกสำรหรือหลักฐำนถูกต้องครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในคู่มือ สำหรับประชำชนเรียบร้อยแล้ว ทังนี
กำรดำเนินกำรตำมระยะเวลำของคู่มือ สำมำรถพิจำรณำดำเนินกำรได้ตำมควำมเหมำะสมในแต่ละขันตอน
โดยกำรดำเนินกำรต้องไม่เกินกว่ำระยะเวลำรวมของคู่มือ
2. ขันตอนและระยะเวลำ
2.1 กำรตรวจสอบคำขอและเอกสำรหรือหลักฐำน ผู้รับใบอนุญาตยื่นค้าขอแก้ไขใบอนุญาต ตามแบบ
นบ./21 ต่ อพนั กงานน้ าบาดาลประจ้ าท้ องที่ พร้ อมด้ ว ยเอกสารหรื อหลั กฐานตามที่ ระบุ ไว้ ในแบบค้ าขอ
เมื่อพนักงานน้าบาดาลประจ้าท้องที่ได้รับค้าขอแล้ว จะต้องด้าเนินการตรวจสอบค้าขอและเอกสารหรือหลักฐาน
ประกอบค้าขอให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมรับช้าระค่าธรรมเนียมค้าขอ (ระยะเวลำจำก 1 วันทำกำร เป็น 1 ชั่วโมง)
2.2 กำรพิจำรณำคำขอแก้ไขใบอนุญำต (ระยะเวลำจำก 20 วันทำกำร เป็น 15 วันทำกำร)
2.2.1 ในเขตวิกฤตกำรณ์นำบำดำล
- ค้าขอแก้ไขใบอนุญาตเจาะน้าบาดาล ที่ขอแก้ไขขนาดบ่อน้าบาดาลที่มิใช่บ่อน้าบาดาล
แบบบ่ อวง ให้ มี ขนาดเส้ น ผ่ าศู นย์ กลางตั งแต่ 100 มิ ลลิ เมตรขึนไป หรือค้ าขอแก้ ไขใบอนุ ญาตใช้ น้ าบาดาล
ที่ ขอแก้ ไขปริ มาณการใช้ น้ าบาดาลให้ มี จ้ านวนเกิ นกว่าวันละ 100 ลู กบาศก์ เมตร (เกิ นกว่ าเดื อนละ 3,100
ลู กบาศก์เมตร) ขึนไป หรือ ขอแก้ ไขปริม าณการใช้น้ าบาดาลจากเดิมที่ เกิน กว่าวัน ละ 100 ลู ก บาศก์เมตร
(เกินกว่าเดือนละ 3,100 ลูกบาศก์เมตร) ให้มีจ้านวนน้อยกว่าวันละ 100 ลูกบาศก์เมตร (น้อยกว่าเดือนละ
3,100 ลูกบาศก์เมตร) ให้ส่งค้าขอ พร้อมเอกสารหรือหลักฐาน ให้คณะอนุกรรมกำรในส่วนกลำงพิจารณา
ให้ความเห็นก่อนเสนออธิบดีหรือผู้ซึ่งได้รับมอบอ้านาจจากอธิบดีเพื่ออนุญาต หรือไม่อนุญาตให้แก้ไขใบอนุญาต
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2.2.2 นอกเขตวิกฤตกำรณ์นำบำดำล
1) จังหวัดที่ถ่ำยโอนภำรกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัด
ขอนแก่น และจังหวัดนครราชสีมา)
- ค้ า ขอแก้ ไขใบอนุ ญ าตเจาะน้ า บาดาล ที่ ข อแก้ ไขขนาดบ่ อ น้ า บาดาลให้ มี ข นาด
เส้ นผ่ าศูน ย์กลางตังแต่ 125 มิลลิ เมตรถึงขนาดเส้ นผ่าศูนย์กลางน้อยกว่า 200 มิล ลิเมตร หรือค้าขอแก้ไข
ใบอนุ ญ าตใช้น้าบาดาล ที่ขอแก้ไขปริมาณการใช้น้าบาดาลให้ มีจ้านวนเกินกว่าวันละ 300 ลูกบาศก์เมตร
(เกินกว่าเดือนละ 9,300 ลูกบาศก์เมตร) แต่ไม่เกินกว่าวันละ 800 ลูกบาศก์เมตร (ไม่เกินเดือนละ 24,800
ลู ก บาศก์ เมตร) หรื อ ขอแก้ ไขปริ ม าณการใช้ น้ า บาดาล จากเดิ ม ไม่ เกิ น กว่ า วั น ละ 300 ลู ก บาศก์ เมตร
(ไม่เกิน เดือนละ 9,300 ลู กบาศก์เมตร) ให้มีจ้านวนน้อยกว่าวันละ 300 ลู กบาศก์เมตร (น้อยกว่าเดือนละ
9,300 ลูกบาศก์เมตร) ให้ส่งค้าขอ พร้อมเอกสารหรือหลักฐาน ให้คณะอนุกรรมกำรเขตพิจารณาให้ความเห็น
ก่อนเสนออธิบดีหรือผู้ซึ่งได้รับมอบอ้านาจจากอธิบดีเพื่ออนุญาต หรือไม่อนุญาตให้แก้ไขใบอนุญาต
- ค้ า ขอแก้ ไขใบอนุ ญ าตเจาะน้ า บาดาล ที่ ข อแก้ ไขขนาดบ่ อ น้ า บาดาลให้ มี ข นาด
เส้นผ่าศูนย์กลางตังแต่ 200 มิลลิเมตรขึนไป หรือค้าขอแก้ไขใบอนุญาตใช้น้าบาดาล ที่ขอแก้ไขปริมาณการใช้
น้ า บาดาลให้ มี จ้ า นวนเกิ น กว่ า วั น ละ 800 ลู ก บาศก์ เมตร (เกิ น กว่ า เดื อ นละ 24,800 ลู ก บาศก์ เมตร)
หรือขอแก้ไขปริมาณการใช้น้าบาดาล จากเดิมที่เกินกว่าวันละ 800 ลูกบาศก์เมตร (เกินกว่าเดือนละ 24,800
ลูกบาศก์เมตร) ให้ มีจ้านวนน้ อยกว่าวันละ 800 ลูกบาศก์เมตร (น้อยกว่าเดือนละ 24,800 ลูกบาศก์เมตร)
ให้ส่งค้าขอ พร้อมเอกสารหรือหลักฐาน ให้คณะอนุกรรมกำรในส่วนกลำงพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอ
อธิบดีหรือผู้ซึ่งได้รับมอบอ้านาจจากอธิบดีเพื่ออนุญาต หรือไม่อนุญาตให้แก้ไขใบอนุญาต
2) จังหวัดที่ไม่ได้ถ่ำยโอนภำรกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ค้ า ขอแก้ ไขใบอนุ ญ าตเจาะน้ า บาดาล ที่ ข อแก้ ไขขนาดบ่ อ น้ า บาดาลให้ มี ข นาด
เส้ น ผ่ าศู นย์ กลางตังแต่ 125 มิลลิ เมตรถึงขนาดเส้ นผ่ าศู นย์กลางน้อยกว่า 200 มิลลิ เมตร หรือค้ าขอแก้ไข
ใบอนุ ญ าตใช้น้ าบาดาล ที่ ขอแก้ไขปริ มาณการใช้น้ าบาดาลให้ มี จ้านวนเกินกว่าวันละ 300 ลู กบาศก์เมตร
(เกินกว่าเดือนละ 9,300 ลู กบาศก์เมตร) แต่ไม่เกินกว่าวันละ 800 ลู กบาศก์เมตร (ไม่เกินเดือนละ 24,800
ลูกบาศก์เมตร) หรือขอแก้ไขปริมาณการใช้น้าบาดาล จากเดิมไม่เกินกว่าวันละ 300 ลูกบาศก์เมตร (ไม่เกินเดือนละ
9,300 ลูกบาศก์เมตร) ให้ มีจ้านวนน้ อยกว่าวันละ 300 ลูกบาศก์เมตร (น้อยกว่าเดือนละ 9,300 ลูกบาศก์เมตร)
ให้ ส่ งค้ าขอ พร้ อมเอกสารหรื อหลั ก ฐาน ให้ ค ณะอนุก รรมกำรเขตพิ จารณาให้ ความเห็ น ก่อ นเสนออธิบ ดี
หรือผู้ซึ่งได้รับมอบอ้านาจจากอธิบดีเพื่ออนุญาต หรือไม่อนุญาตให้แก้ไขใบอนุญาต
- ค้ า ขอแก้ ไ ขใบอนุ ญ าตเจาะน้ า บาดาล ที่ ข อแก้ ไขขนาดบ่ อ น้ า บาดาลให้ มี ข นาด
เส้ น ผ่ าศู น ย์ กลางตังแต่ 200 มิล ลิ เมตรขึ นไป หรือ ค้าขอแก้ ไขใบอนุ ญ าตใช้น้ าบาดาล ที่ ขอแก้ ไขปริม าณ
การใช้น้ าบาดาลให้ มีจ้านวนเกิน กว่าวัน ละ 800 ลูกบาศก์เมตร (เกินกว่าเดือนละ 24,800 ลูกบาศก์เมตร)
หรือขอแก้ไขปริมาณการใช้น้าบาดาล จากเดิมที่เกินกว่าวันละ 800 ลูกบาศก์เมตร (เกินกว่าเดือนละ 24,800
ลูกบาศก์เมตร) ให้ มีจ้านวนน้ อยกว่าวันละ 800 ลูกบาศก์เมตร (น้อยกว่าเดือนละ 24,800 ลูกบาศก์เมตร)
ให้ส่งค้าขอ พร้อมเอกสารหรือหลักฐาน ให้คณะอนุกรรมกำรในส่วนกลำงพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอ
อธิบดีหรือผู้ซึ่งได้รับมอบอ้านาจจากอธิบดีเพื่ออนุญาต หรือไม่อนุญาตให้แก้ไขใบอนุญาต
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2.3 ฝ่ ายเลขานุ ก ารคณะอนุ ก รรมการ ส่ งค้ าขอพร้ อ มความเห็ น ของคณะอนุ ก รรมการเขตหรื อ
คณะอนุ กรรมการในส่ วนกลาง ให้พนั กงานน้าบาดาลประจ้าท้องที่ และพนักงานน้าบาดาลประจ้าท้องที่ต้อง
ด้ าเนิ นการเสนออธิ บดี หรื อผู้ ซึ่ งได้ รั บมอบอ้ านาจจากอธิ บดี เพื่ ออนุ ญาต หรือไม่ อนุ ญาตให้ แก้ ไขใบอนุ ญาต
และแจ้งผลการพิจารณาเป็นหนังสือให้ผู้รับใบอนุญาตทราบ ดังนี (ระยะเวลำจำก 2 วันทำกำร เป็น 1 วันทำกำร)
1) กรณีพิจำรณำอนุญำตให้แก้ไขใบอนุญำต ให้แจ้งผู้รับใบอนุญาตให้มารับใบอนุญาต
2) กรณี พิ จ ำรณำไม่ อ นุ ญ ำตให้ แ ก้ ไ ขใบอนุ ญ ำต ให้ แ จ้ ง เหตุ ผ ลพร้ อ มทั งสิ ท ธิ อุ ท ธรณ์
โดยให้อุทธรณ์เป็นหนังสือต่อรัฐมนตรี โดยยื่นอุทธรณ์ ต่อพนักงานน้าบาดาลประจ้าท้องที่ภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง พร้อมกับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้รับใบอนุญาตทราบ
ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 16 วัน 1 ชั่วโมง
แผนภูมิแสดงขันตอนและระยะเวลำ
กำรตรวจสอบคำขอและเอกสำรหรือหลักฐำน

(1 ชั่วโมง)
กำรพิจำรณำคำขอรับใบอนุญำต
โดยเสนอคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำให้ควำมเห็น
(15 วันทำกำร)

กำรพิจำรณำอนุญำต หรือไม่อนุญำตให้แก้ไขใบอนุญำต
(1 วันทำกำร)

3. ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถำนที่ให้บริกำร ส้านักควบคุมกิจการน้าบาดาล กรมทรัพยากรน้าบาดาล อาคาร 1 ชัน 6 เลขที่
26/83 ซอยงามวงศ์วาน 54 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริการ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก้าหนด)
ตังแต่เวลา 08:30 – 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
สถำนที่ให้บริกำร ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดในเขตน้าบาดาลจังหวัดนัน
ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริการ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก้าหนด)
ตังแต่เวลา 08:30 – 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
สถำนที่ให้บริกำร เทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนต้าบลในเขตน้าบาดาลจังหวัดที่ถ่ายโอน
ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริการ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก้าหนด)
ตังแต่เวลา 08:30 – 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
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4. รำยกำรเอกสำรหรือหลักฐำนประกอบคำขอ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1) บัตรประจ้าตัวประชาชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
2) หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล
(ลงลายมือชื่อรับรองส้าเนาถูกต้อง)
3) หนังสือมอบอ้านาจ (ปิดอากรแสตมป์ 30 บาท) และส้าเนา
บัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้มอบอ้านาจ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
หมำยเหตุ กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตไม่สามารถมายื่นค้าขอ
ด้วยตนเองได้ (ลงลายมือชื่อรับรองส้าเนาถูกต้อง)
4) ใบอนุญาตต้นฉบับ หรือใบแทนแล้วแต่กรณี
ฉบับจริง 1 ฉบับ
5) หลักฐานการเปลี่ยนชื่อของผู้รับใบอนุญาตจากส่วนราชการ
ผู้รับแจ้งการเปลี่ยนชื่อ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ กรณีขอเปลี่ยนชื่อผู้รับใบอนุญาต
(ลงลายมือชื่อรับรองส้าเนาถูกต้อง)
6) หลักฐานการเปลี่ยนที่อยู่ตามใบอนุญาตจากส่วนราชการ
ตามเขตการปกครอง
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ กรณีขอเปลี่ยนที่อยู่ตามใบอนุญาต
(ลงลายมือชื่อรับรองส้าเนาถูกต้อง)
7) รายงานการทดสอบปริมาณน้าบาดาล แบบ นบ./4
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ กรณีขอแก้ไขปริมาณการใช้น้าบาดาล
8) รายงานการใช้น้าบาดาล (แบบ นบ./11) ย้อนหลัง 3 เดือน
หรือเอกสารหลักฐานที่แสดงว่ามีการลด - ขยาย
ก้าลังการผลิต หรือการลด - เพิ่มจ้านวนผู้ใช้น้า
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ กรณีขอแก้ไขปริมาณการใช้น้าบาดาล

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
กรมการปกครอง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

-

กรมทรัพยากรน้าบาดาล
-

-

-
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5. ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
1) ค้าขอแก้ไขใบอนุญาต

ค่ำธรรมเนียม (ฉบับ)
10 บาท

6. ช่องทำงกำรร้องเรียน
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) ติดต่อด้วยตนเอง/ไปรษณีย์
ส้านักควบคุมกิจการน้าบาดาล อาคาร 1 ชัน 6 เลขที่ 26/83 ซอยงามวงศ์วาน 54
ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
2) ทางโทรศัพท์/โทรสาร
ส้านักควบคุมกิจการน้าบาดาล หมายเลขโทรศัพท์ 0 2666 7329 โทรสาร 0 2666 7330
3) ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือ อีเมล์ (E-mail)
technic_train@dgr.go.th
4) ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดในเขตน้าบาดาลจังหวัดนัน
5) เทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนต้าบลในเขตน้าบาดาลจังหวัดที่ถ่ายโอน
6) ศูนย์บริการประชาชน ส้านักปลัดส้านักนายกรัฐมนตรี
เลขที่ 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
7. แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ
1) ค้าขอแก้ไขใบอนุญาต (แบบ นบ./21)

ชื่อแบบฟอร์ม

