๑

คู่มือสำหรับประชำชน : กำรขอรับใบแทนใบอนุญำตประกอบกิจกำรนำบำดำล
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ : สำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่ำงทอง
กระทรวง : กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
1.
๒.
๓.
๔.
๕.

ชื่อกระบวนงำน : กำรขอรับใบแทนใบอนุญำตประกอบกิจกำรนำบำดำล
หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน : สำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่ำงทอง
ประเภทของงำนบริกำร : กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงำนบริกำร : อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง
กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง :
5.1) พ.ร.บ. นำบำดำล พ.ศ. ๒๕๒๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัตินำบำดำล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ และ
พระรำชบัญญัตินำบำดำล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖
๖. ระดับผลกระทบ : บริกำรทั่วไป
๗. พืนที่ให้บริกำร : ส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค ท้องถิ่น
๘. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ : ประกำศกรมทรัพยำกรนำบำดำล เรื่อง กำรกำหนดระยะเวลำแล้วเสร็จ
ของงำน พ.ศ. ๒๕๕๐
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย/ข้อกำหนด ฯลฯ ๑ วันทำกำร
๙. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน ๐
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด ๐
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด ๐
๑๐. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน : (สำนำคู่มือประชำชน) กำรขอรับใบแทนใบอนุญำตประกอบกิจกำรนำบำดำล ๐๒/๐๖/๒๕๕๘
๐๙:๑๙ สจคบ. พิมพ์ชนก
๑๑. ช่องทำงกำรให้บริกำร
๑๑.๑) สถำนที่ให้บริกำร สำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่ำงทอง
ศำลำกลำงจั งหวัดอ่ำงทอง ชั น 3 ถนนเทศบำล 1 ต ำบลบำงแก้ว อ ำเภอเมื องอ่ ำงทอง จังหวั ด
อ่ำงทอง
โทร. 0-3561-5995 โทรสำร 0-3561-5996 หรือ
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริกำรวันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด)
ตังแต่เวลำ 08.30 – 16.30 น. (มีพักเที่ยง)
หมำยเหตุ (พักเที่ยงเวลำ 12.00 – 13.00 น.)

๒

/๑๒. หลักเกณฑ์...
๑๒. หลักเกณฑ์วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำณำอนุญำต
หลักเกณฑ์
๑. เมื่อออกใบอนุ ญำตประกอบกิจกำรนำบำดำลแล้ว หำกผู้รับใบอนุญำตรำยใดทำใบอนุญำตสูญหำย หรือ
ใบอนุญำตถูกทำลำยในสำระสำคัญ ให้ผู้รับใบอนุญำตแจ้งและยื่นคำขอรับใบแทนต่อพนักงำนนำบำดำลประจำท้องที่
ภำยใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้ทรำบกำรสูญหำยหรือถูกทำลำยดังกล่ำว
๒. ในกรณีที่เอกสำรหรือหลักฐำนไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้เจ้ำหน้ำที่แจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญำตแก้ไขเพิ่ มเติม หรือ
ยื่นเอกสำรหรือหลักฐำนเพิ่มเติมให้ถูกต้องครบถ้วน หำกผู้ขอรับใบอนุญำตไม่ดำเนินกำรตำมที่ได้รับแจ้งภำยใน ๑๕ วัน
ให้ถือว่ำผู้ขอรับใบอนุญำตทิงคำขอและให้เจ้ำหน้ำที่สั่งจำหน่ำยเรื่องออก
ขันตอนกำรดำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตังแต่เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในคู่มือ
ประชำชนเรียบร้อยแล้ว
๑๓. ขันตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขันตอน

๑) กำรตรวจสอบเอกสำร

๒) กำรลงนำม/
คณะกรรมกำรมีมติ

รำยละเอียดของขันตอน
กำรบริกำร
๑. ผู้ประกอบกำรยื่นคำขอรับใบ
ใบแทนตำมแบบ นบ./๑๖
๒. เจ้ำหน้ำที่บนั ทึกถ้อยคำผู้ยนื่
คำขอรับใบแทน ใบอนุญำตว่ำ
ใบอนุญำตได้สูญหำยหรือถูก
ทำลำยจริงตำมแบบ นบ./1๗
ตรวจสอบคำขอ และเอกสำร
หลักฐำนประกอบคำขอรับใบ
แทนให้ถูกต้องครบถ้วน รับคำ
ขอลงทะเบียนรับ และรับชำระ
ค่ำธรรมเนียมคำขอ
ค่ำธรรมเนียมใบแทน
ใบอนุญำตและค่ำคัดสำเนำหรือ
ค่ำถ่ำยเอกสำรตำมอัตรำที่
กำหนด

ระยะเวลำ
ให้บริกำร
๐ วันทำกำร

ส่วนงำน/หน่วยงำนที่
หมำยเหตุ
รับผิดชอบ
สำนักงำนทรัพยำกร
(ลงรับคำขอเมื่อ
ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เอกสำรครบถ้วน)
จังหวัดอ่ำงทอง

พนักงำนนำบำดำลประจำ
ท้องที่ลงลำยมือชื่ออนุญำตให้
ออกใบแทนได้และมอบใบแทน
ใบอนุญำตให้ผู้ขอรับใบแทน

๑ วันทำกำร

สำนักงำนทรัพยำกร
ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดอ่ำงทอง

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม ๑ วันทำกำร

-

๓

/๑๔. งำนบริกำร...
๑๔. งำนบริกำรนีผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขันตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว : ยังไม่ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขันตอน
๑๕. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
๑๕.๑) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
1)

รำยกำรเอกสำร
หน่วยงำนภำครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
บัตรประจำตัวประชำชน กรมกำรปกครอง

๒)

หนังสือรับรองนิติบุคคล

ที่

จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
หมำยเหตุ
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
0
๑
ฉบับ
(กรณีผู้ขอรับ
ใบอนุญำตเป็นบุคคล
ธรรมดำ ยื่นสำเนำบัตร
ประจำตัวประชำชน
หรือสำเนำทะเบียน
บ้ำนและลงลำยมือชื่อ
รับรองสำเนำ)
กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ
0
๑
ฉบับ
(ลงลำยมือชื่อรับรอง
สำเนำพร้อมประทับ
ตรำนิติบุคคล กรณีผู้
ขอรับใบอนุญำตเป็น
นิติบุคคล ยืน่ สำเนำ
บัตรประจำตัว
ประชำชนหรือสำเนำ
ทะเบียนบ้ำนของ
กรรมกำรผู้มีอำนำจลง
ลำยมือชื่อ และลงลำย
มือชื่อรับรองสำเนำ)

๑๕.๒) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่ม
รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน
1) หนังสือมอบอำนำจ ปิด
อำกรแสตมป์ ๓๐ บำท
กรณีไม่ได้ยื่นคำขอด้วย
ตนเอง
ที่

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร
-

จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
หมำยเหตุ
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
๑
๐
ฉบับ
(ยื่นสำเนำบัตร
ประจำตัวประชำชน
หรือสำเนำทะเบียน
บ้ำนของผู้รบั มอบ
อำนำจหรือผู้ให้ควำม
ยินยอม และลงลำยมือ
ชื่อรับรองสำเนำ)

๔

/๑๖. ค่ำธรรมเนียม...
๑๖. ค่ำธรรมเนียม :
รำยกำร
๑ ค่ำคำขอรับใบแทน
๒ ค่ำคัดสำเนำหรือค่ำถ่ำยเอกสำร
๓ ค่ำธรรมเนียมในกำรออกใบแทนใบอนุญำตประกอบกิจกำรนำบำดำล
- บ่อนำบำดำลที่มีขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง ๕๐ – ๗๕ มิลลิเมตร
- บ่อนำบำดำลที่มีขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง ๑๐๐ – ๑๕๐ มิลลิเมตร
- บ่อนำบำดำลที่มีขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง ๒๐๐ มิลลิเมตรขึนไป

ค่ำธรรมเนียม
๑๐ บำท
๕ บำท

หมำยเหตุ

๕๐ บำท
๒๕๐ บำท
๕๐๐ บำท

๑๗. ช่องทำงกำรร้องเรียน :
17.1) ช่องทำงกำรร้องเรียน ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน/ไปรษณีย์
หมำยเหตุ (สำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่ำงทอง ศำลำกลำงจังหวัดอ่ำงทอง ชัน 3
ถนนเทศบำล 1 ตำบลบำงแก้ว อำเภอเมืองอ่ำงทอง จังหวัดอ่ำงทอง 14๐๐๐/ติดต่อด้วยตนเอง ณ
หน่วยงำน โทรศัพท์ ๐-๓๕615995 โทรสำร ๐-๓๕61-5996
๑๗.๒) ช่องทำงกำรร้องเรียน ทำงโทรศัพท์
หมำยเหตุ (สำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่ำงทอง โทรศัพท์ ๐-๓๕61-5995)
๑๗.๓) ช่องทำงกำรร้องเรียน ทำงอีเมล
หมำยเหตุ (E-mail : angthong.org@mnre.mail.go.th)
๑๘. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก :
๑๘.๑) แบบฟอร์มคำขอรับใบแทน (นบ./๑๖)
๑๘.๒) ตัวอย่ำงแบบฟอร์มคำขอรับใบแทน (นบ./๑๖)
๑๘.๓) แบบฟอร์มบันทึกถ้อยคำ (นบ./๑๗)
๑๘.๔) ตัวอย่ำงแบบฟอร์มบันทึกถ้อยคำ (นบ./๑๗)
19. หมำยเหตุ :
- แบบฟอร์มคำขอรับใบอนุญำตเจำะนำบำดำล (นบ./๑๖)
http://www2.dgr.go.th/myfile/01.pdf
- แบบฟอร์มบันทึกถ้อยคำ (นบ./๑๗)
http://www2.dgr.go.th/myfile/11.pdf

