กระบวนการและขั้นตอนการดาเนินการเกี่ยวกับ
การขอรับสัมปทานประกอบกิจการประปา
ผู้ขอในต่างจังหวัด
ไม่ถูกต้อง
ทสจ.
- ตรวจสอบความถูกต้อง/ครบถ้วน
ของเอกสาร
- แจ้งผู้ขอจัดทาเอกสารเพิ่มเติม
- ส่งเอกสารให้ สทภ. พิจารณา
ด้านวิชาการ
- ร่วมกับ สทภ. ตรวจสอบสถานที่
- นาเสนอ ผวจ. เพื่อแจ้งกรมฯ

ยื่นเรื่อง

ทสจ.

- ยื่นเรื่องขอรับสัมปทานพร้อมเอกสาร
และแบบ สป.1, สป.2
- ผลวิเคราะห์คุณภาพน้าของแหล่งน้า
ดิบ

ประสานงาน
ทางานร่วมกัน

ถูกต้อง/ครบถ้วน

สทภ.

ผู้ว่าราชการจังหวัด
แจ้ง
ไม่เห็นชอบ

กรมทรัพยากรน้า
เห็นชอบ

ไม่อนุญาต

 แจ้งผลการอนุญาตให้ ผวจ. ทราบ
 ส่งหนังสือสัญญาสัมปทาน/สาเนาให้
ไม่อนุญาต
ผวจ.
 แจ้งผลการไม่อนุญาตให้ ผวจ. ทราบ
พร้อมเหตุผล /สาเหตุที่ไม่เห็นชอบหรือไม่อนุญาต /
สิ่งที่ผู้ขอต้องดาเนินการแก้ไขหรือจัดทาเพิ่มเติม
 ส่งสาเนาหนังสือแจ้ง สทภ. ทราบ

- ส่งหนังสือสัญญาสัมปทานให้ผู้ขอ
- แจ้งผลการไม่อนุญาตพร้อมเหตุผล /สาเหตุที่
ไม่เห็นชอบหรือไม่อนุญาต / สิ่งที่ผู้ขอต้องดาเนินการ
แก้ไขหรือจัดทาเพิ่มเติม
- ส่งเรื่องคืนผู้ขอ
- ควบคุม กากับ ดูแลตามเงื่อนไขสัญญาสัมปทาน

- รับทราบผลการพิจารณา
- ดาเนินการแก้ไข
- ดาเนินการตามเงื่อนไขสัญญาสัมปทาน

กระทรวงทรัพย์ฯ

สทภ.
- ตรวจสอบ ให้ความ
เห็นชอบ ทางด้านวิชาการ
- ร่วมกับ ทสจ. ตรวจสอบ
สถานที่
- แจ้งผล ทสจ.
- แจ้งผลกรมฯ

รายงาน
- ตรวจสอบความถูกต้องของ
เอกสารทุกด้านขั้นสุดท้าย
- พิจารณาให้ความเห็นชอบ
- จัดทาหนังสือสัญญาสัมปทาน
- นาเสนอ รมต.ผ่านปลัด
กระทรวงฯ
- ปลัดกระทรวงฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ
- รมต. พิจารณาอนุญาต

อนุญาต

กรมทรัพยากรน้า
แจ้ง

ผวจ. (ทสจ.)

ผู้ขอ

 แจ้งผลให้ผู้ขอทราบผลการอนุญาต และ
ชาระเงินค่าธรรมเนียมและเงินค่าทดแทน
 แจ้งให้ผู้ขอไปรับหนังสือสัญญาสัมปทาน
ที่ ทสจ. ภายหลังได้ชาระเงินแล้ว

กระบวนการและขั้นตอนการดาเนินการเกี่ยวกับการขออนุญาตจาหน่ายน้าประปา
กรมทรัพยากรน้า สานักบริหารจัดการน้า

ผู้ขออนุญาต
ในต่างจังหวัด
ไม่ถูกต้อง
ทสจ.ดาเนินการภายใน 15 วันทาการ
- แจ้งผู้ขอดาเนินการแก้ไขหรือปรับปรุง
เพิ่มเติม
- ตรวจเอกสารพิจารณาตามหลักเกณฑ์
- ร่วมกับสานักงานทรัพยากรน้าภาค
ตรวจสถานที่และกากับการเก็บตัวอย่าง
น้าประปา เพื่อส่งตรวจวิเคราะห์
คุณภาพ โดยผู้รับสัมปทาน
- นาเสนอ ผวจ. เพื่อแจ้งกรมฯ

แจ้งขออนุญาตจาหน่ายน้า

ทสจ.
ประสานงาน
ทางานร่วมกัน
ถูกต้อง/ครบถ้วน

สทภ.

ผวจ.
แจ้ง

สบจ.ทน.ดาเนินการภายใน 15 วันทาการ
- ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์
- พิจารณาและนาเสนออธิบดีฯ
- พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งผลการพิจารณาให้
ผู้ขออนุญาตและทสจ.ทราบนับแต่วันที่
พิจารณาแล้วเสร็จ
ทน.ดาเนินการภายใน 30 วันทาการ
- อธิบดีฯ พิจารณาอนุญาตจาหน่ายน้าประปา

รายงานผล

ทน.
อนุญาต

ผวจ. (ทสจ.)

- ดาเนินการจาหน่ายน้าประปา
- ดาเนินการตามเงื่อนไขสัญญาสัมปทาน

หมายเหตุ :
1. อธิบดีฯ หมายถึง อธิบดีกรมทรัพยากรน้า
2. ผวจ. หมายถึง ผู้ว่าราชการจังหวัด
3. ทน. หมายถึง กรมทรัพยากรน้า

ผู้ขอ

4. ทสจ. หมายถึง สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
5. สทภ. หมายถึง สานักงานทรัพยากรน้าภาค
6. สบจ.ทน. หมายถึง สานักบริหารจัดการน้า กรมทรัพยากรน้า

กระบวนการและขั้นตอนการดาเนินการเกี่ยวกับ
การขอขยายเขตสัมปทานประกอบกิจการประปา
ผู้ขอในต่างจังหวัด
ไม่ถูกต้อง
ทสจ.
- ตรวจสอบความถูกต้อง/ครบถ้วนของ
เอกสาร
- แจ้งผู้ขอจัดทาเอกสารเพิ่มเติม
- ส่งเอกสารให้ สทภ. พิจารณาด้าน
วิชาการ
- ร่วมกับ สทภ. ตรวจสอบสถานที่
- นาเสนอ ผวจ. เพื่อแจ้งกรมฯ

ยื่นเรื่อง

กระทรวงทรัพย์ฯ
ถูกต้อง/ครบถ้วน

ผู้ว่าราชการจังหวัด

กรมทรัพยากรน้า
เห็นชอบ

ไม่อนุญาต
 แจ้งผลการอนุญาตให้ ผวจ. ทราบ
 ส่งสัญญาขยายเขตสัมปทาน/สาเนาให้
ผวจ.
ไม่อนุญาต
 แจ้งผลการไม่อนุญาตให้ ผวจ. ทราบ
พร้อมเหตุผล /สาเหตุที่ไม่เห็นชอบหรือไม่
อนุญาต / สิ่งที่ผู้ขอต้องดาเนินการแก้ไขหรือ
จัดทาเพิ่มเติม
 ส่งสาเนาหนังสือแจ้ง สทภ. ทราบ

- ส่งสัญญาขยายเขตสัมปทานให้ ผู้ขอ
- แจ้งผลการไม่อนุญาตพร้อมเหตุผล /สาเหตุที่
ไม่เห็นชอบหรือไม่อนุญาต / สิ่งที่ผู้ขอต้อง
ดาเนินการแก้ไขหรือจัดทาเพิ่มเติม
- ส่งเรื่องคืนผู้ขอ
- ควบคุม กากับ ดูแลตามเงื่อนไขสัญญาสัมปทาน
- รับทราบผลการพิจารณา
- ดาเนินการแก้ไข
- ดาเนินการตามเงื่อนไขสัญญาสัมปทาน

ประสานงาน
ทางานร่วมกัน

สทภ.
แจ้ง

ไม่เห็นชอบ

- ยื่นเรื่องขอขยายเขตสัมปทานพร้อม
เอกสาร
และแบบ สป.1, สป.2
- ผลวิเคราะห์คุณภาพน้าของแหล่งน้าดิบ
(ถ้าใช้แหล่งน้าใหม่เพิ่มเติม )

กระทรวงทรัพย์ฯ

รายงาน

สทภ.
- ตรวจสอบ ให้ความ
เห็นชอบทางด้านวิชาการ
- ร่วมกับ ทสจ. ตรวจสอบ
สถานที่
- แจ้งผล ทสจ.
- แจ้งผลกรมฯ

- ตรวจสอบความถูกต้องของ
เอกสารทุกด้านขั้นสุดท้าย
- พิจารณาให้ความเห็นชอบ
- จัดทาสัญญาขยายเขตสัมปทาน
- นาเสนอ รมต.ผ่านปลัด
กระทรวงฯ
- ปลัดกระทรวงฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ
- รมต. พิจารณาอนุญาต

อนุญาต

กรมทรัพยากรน้า
แจ้ง

ผวจ. (ทสจ.)

ผู้ขอ

 แจ้งผลให้ผู้ขอทราบผลการอนุญาต และ
ชาระเงินค่าธรรมเนียม
 แจ้งให้ผู้ขอไปรับสัญญาขยายเขตสัมปทาน
ที่ ทสจ. ภายหลังได้ชาระเงินแล้ว

กระบวนการและขั้นตอนการดาเนินการเกี่ยวกับ
การขอต่ออายุสัมปทานประกอบกิจการประปา
ผู้ขอในต่างจังหวัด
ไม่ถูกต้อง

- ยื่นเรื่องขอต่ออายุสัมปทานพร้อมเอกสาร
และแบบ สป.1

ยื่นเรื่อง
ทสจ.
- ตรวจสอบความถูกต้อง/ครบถ้วนของเอกสาร
- แจ้งผู้ขอจัดทาเอกสารเพิ่มเติม
- ตรวจสอบสถานที่
- เก็บตัวอย่างน้าประปาร่วมกับผู้ขอส่งวิเคราะห์
- นาเสนอ ผวจ. เพื่อแจ้งกรมฯ

ทสจ.
ถูกต้อง/ครบถ้วน

ผู้ว่าราชการจังหวัด
แจ้ง
ไม่เห็นชอบ

กรมทรัพยากรน้า
เห็นชอบ

ไม่อนุญาต

กระทรวงทรัพย์ฯ
อนุญาต

 แจ้งผลการอนุญาตให้ ผวจ. ทราบ ไม่อนุญาต
 ส่งสัญญาต่ออายุสัมปทาน/สาเนาให้ ผวจ.
 แจ้งผลการไม่อนุญาตให้ ผวจ. ทราบ พร้อม
เหตุผล /สาเหตุที่ไม่เห็นชอบหรือไม่อนุญาต /
สิ่งที่ผู้ขอต้องดาเนินการแก้ไขหรือจัดทาเพิ่มเติม
 ส่งสาเนาหนังสือแจ้ง สทภ. ทราบ

- ส่งสัญญาต่ออายุสัมปทานให้ผู้ขอ
- แจ้งผลการไม่อนุญาตพร้อมเหตุผล /สาเหตุที่ไม่
เห็นชอบหรือไม่อนุ ญาต / สิ่งที่ผู้ขอต้องดาเนินการ
แก้ไขหรือจัดทาเพิ่มเติม
- ส่งเรื่องคืนผู้ขอ
- ควบคุม กากับ ดูแลตามเงื่อนไขสัญญาสัมปทาน
- รับทราบผลการพิจารณา
- ดาเนินการแก้ไข
- ดาเนินการตามเงื่อนไขสัญญาสัมปทาน

กรมทรัพยากรน้า
แจ้ง

ผวจ. (ทสจ.)

ผู้ขอ

- ตรวจสอบความถูกต้อง/ครบถ้วนของ
เอกสารทุกด้านของเอกสารขั้นสุดท้าย
- พิจารณาให้ความเห็นชอบ
- จัดทาสัญญาต่ออายุสัมปทาน
- นาเสนอ รมต.ผ่านปลัดกระทรวงฯ
- ปลัดกระทรวงฯ พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ
- รมต. พิจารณาอนุญาต
 แจ้งผลให้ผู้ขอทราบผลการอนุญาต และ
ชาระเงินค่าธรรมเนียมและเงินค่าทดแทน
 แจ้งให้ผู้ขอไปรับสัญญาต่ออายุสัมปทาน ที่
ทสจ. ภายหลังได้ชาระเงินแล้ว

กระบวนการและขั้นตอนการดาเนินการเกี่ยวกับ
การขอโอนสัมปทานประกอบกิจการประปา
ผู้ขอในต่างจังหวัด

- ยื่นเรื่องขอโอนสัมปทานพร้อมเอกสาร
และแบบ สป.1

ไม่ถูกต้อง
ยื่นเรื่อง

ทสจ.
ถูกต้อง/ครบถ้วน

ทสจ.
- ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร
- แจ้งผู้ขอจัดทาเอกสารเพิ่มเติม
- ตรวจสอบสถานที่
- นาเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อแจ้งกรมฯ

ผู้ว่าราชการจังหวัด
แจ้ง
ไม่เห็นชอบ

กรมทรัพยากรน้า

- ตรวจสอบความถูกต้อง/ครบถ้วนของเอกสาร
ขั้นสุดท้าย
- พิจารณาให้ความเห็นชอบ
- จัดทาสัญญาโอนสัมปทาน
- นาเสนอ รมต.ผ่านปลัดกระทรวงฯ

เห็นชอบ
ไม่อนุญาต

กระทรวงทรัพย์ฯ

- ปลัดกระทรวงฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ
- รมต. พิจารณาอนุญาต

อนุญาต
 แจ้งผลการอนุญาตให้ ผวจ. ทราบ
ไม่อนุญาต
 ส่งสัญญาโอนสัมปทาน/สาเนาให้ ผวจ.
 แจ้งผลการไม่อนุญาตให้ ผวจ. ทราบ พร้อมเหตุผล /สาเหตุที่ไม่
เห็นชอบหรือไม่อนุญาต / สิ่งที่ผู้ขอต้องดาเนินการแก้ไขหรือ
จัดทาเพิ่มเติม
 ส่งสาเนาหนังสือแจ้ง สทภ. ทราบ

- ส่งสัญญาโอนสัมปทานให้ผู้ขอ
- แจ้งผลการไม่อนุญาตพร้อมเหตุผล /สาเหตุที่ไม่เห็นชอบ
หรือไม่อนุญาต / สิ่งที่ผู้ขอต้องดาเนินการแก้ไขหรือจัดทา
เพิ่มเติม
- ส่งเรื่องคืนผู้ขอ
- ควบคุม กากับ ดูแลตามเงื่อนไขสัญญาสัมปทาน

- รับทราบผลการพิจารณา
- ดาเนินการแก้ไข
- ดาเนินการตามเงื่อนไขสัญญาสัมปทาน

กรมทรัพยากรน้า
แจ้ง

ผวจ. (ทสจ.)

ผู้ขอ

 แจ้งผลให้ผู้ขอทราบผลการอนุญาต และ
ชาระเงินค่าธรรมเนียม
 แจ้งให้ผู้ขอไปรับสัญญาโอนสัมปทาน
ที่ ทสจ. ภายหลังได้ชาระเงินแล้ว

กระบวนการและขั้นตอนการดาเนินการเกี่ยวกับ
การขอปรับอัตราค่าน้าประปาหรือค่ารักษามาตรวัดน้า
ผู้ขอในต่างจังหวัด

- ยื่นเรื่องขอปรับอัตราค่าน้าประปาหรือค่ารักษา
มาตรวัดน้าพร้อมเอกสารและแบบ สป.1

ไม่ถูกต้อง
ยื่นเรื่อง

ทสจ.
- ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของ
เอกสาร
- แจ้งผู้ขอจัดทาเอกสารเพิม่ เติม
- ส่งเอกสารให้ ทสภ. ตรวจสอบความถูก
ต้อง และความเหมาะสมทางวิชาการ
- ร่วมกับ สทภ. ตรวจสอบข้อมูลในพื้นที่
(ถ้าจาเป็น)
- นาเสนอ ผวจ. เพื่อแจ้งกรมฯ

สทภ.

ทสจ.
ประสานงาน
ทางานร่วมกัน

ถูกต้อง/ครบถ้วน

ผู้ว่าราชการจังหวัด

สทภ.
- ตรวจสอบความถูกต้องและ
ความเหมาะสมทางวิชาการ
- ตรวจสอบข้อมูลในพื้นที่
(ถ้าจาเป็น)
- แจ้งผล ทสจ.
- แจ้งผลกรมฯ

รายงาน

แจ้ง
ไม่เห็นชอบ

กรมทรัพยากรน้า
เห็นชอบ

ไม่อนุญาต

กระทรวงทรัพย์ฯ

- ตรวจสอบความถูกต้อง/ครบถ้วน
ของเอกสารขั้นสุดท้าย
- พิจารณาให้ความเห็นชอบ
- จัดทาสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัมปทาน
- นาเสนอ รมต.ผ่านปลัดกระทรวงฯ

- ปลัดกระทรวงฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ
- รมต. พิจารณาอนุญาต

อนุญาต
ไม่อนุญาต

 แจ้งผลการอนุญาตให้ ผวจ. ทราบ
 ส่งสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัมปทาน/สาเนาให้ ผวจ.
 แจ้งผลการไม่อนุญาตให้ ผวจ. ทราบ พร้อมเหตุผล
/สาเหตุที่ไม่เห็นชอบหรือไม่อนุญาต / สิ่งที่ผู้ขอ
ต้องดาเนินการแก้ไขหรือจัดทาเพิ่มเติม
 ส่งสาเนาหนังสือแจ้ง สทภ. ทราบ

- ส่งสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัมปทานให้ผู้ขอ
- แจ้งผลการไม่อนุญาตพร้อมเหตุผล /สาเหตุที่ไม่
เห็นชอบหรือไม่อนุญาต/ สิ่งที่ผู้ขอต้องดาเนินการแก้ไข
หรือจัดทาเพิ่มเติม
- ส่งเรื่องคืนผู้ขอ
- ควบคุม กากับ ดูแลตามเงื่อนไขสัญญาสัมปทาน

- รับทราบผลการพิจารณา
- ดาเนินการแก้ไข
- ดาเนินการตามเงื่อนไขสัญญาสัมปทาน

กรมทรัพยากรน้า
แจ้ง

ผวจ. (ทสจ.)

ผู้ขอ

 แจ้งผลให้ผู้ขอทราบผลการอนุญาต
 แจ้งให้ผู้ขอไปรับสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม
สัมปทานที่ ทสจ.

กระบวนการและขั้นตอนการดาเนินการเกี่ยวกับ
การขอเพิ่มกาลังการผลิต
ผู้ขอในต่างจังหวัด
ไม่ถูกต้อง
ทสจ.
- ตรวจสอบความถูกต้อง/ครบถ้วน
ของเอกสาร
- แจ้งผู้ขอจัดทาเอกสารเพิ่มเติม
- ส่งเอกสารให้ สทภ. พิจารณา
ด้านวิชาการ
- ร่วมกับ สทภ. ตรวจสอบสถานที่
- นาเสนอ ผวจ. เพื่อแจ้งกรมฯ

ยื่นเรื่อง

ทสจ.

- ยื่นเรื่องขอรับสัมปทานพร้อมเอกสาร
และแบบ สป.1, สป.2
- ผลวิเคราะห์คุณภาพน้าของแหล่งน้าดิบ
(กรณีใช้แหล่งน้าดิบแห่งใหม่เพิ่มเติม)

ประสานงาน
ทางานร่วมกัน

ถูกต้อง/ครบถ้วน

สทภ.

ผู้ว่าราชการจังหวัด
แจ้ง

ไม่เห็นชอบ

กรมทรัพยากรน้า
เห็นชอบ

ไม่อนุญาต

กระทรวงทรัพย์ฯ

สทภ.
- ตรวจสอบ ให้ความเห็นชอบ
ทางด้านวิชาการ
- ร่วมกับ ทสจ. ตรวจสอบ
สถานที่
- แจ้งผล ทสจ.
- แจ้งผลกรมฯ

รายงาน
- ตรวจสอบความถูกต้อง/ครบถ้วน
ของเอกสารทุกด้านขั้นสุดท้าย
- พิจารณาให้ความเห็นชอบ
- จัดทาหนังสือสัญญาสัมปทาน
- นาเสนอ รมต.ผ่านปลัดกระทรวงฯ

- ปลัดกระทรวงฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ
- รมต. พิจารณาอนุญาต

อนุญาต
 แจ้งผลการอนุญาตให้ ผวจ. ทราบ
ไม่อนุญาต
 ส่งหนังสือสาเนาให้ ผวจ.
 แจ้งผลการไม่อนุญาตให้ ผวจ. ทราบ พร้อมเหตุผล
/สาเหตุที่ไม่เห็นชอบหรือไม่อนุญาต /
สิ่งที่ผู้ขอต้องดาเนินการแก้ไขหรือจัดทาเพิ่มเติม
 ส่งสาเนาหนังสือแจ้ง สทภ. ทราบ

- ส่งหนังสือแจ้งผลการอนุญาตให้ผู้ขอ
- แจ้งผลการไม่อนุญาตพร้อมเหตุผล /สาเหตุที่ไม่
เห็นชอบหรือไม่อนุญาต / สิ่งที่ผู้ขอต้องดาเนินการ
แก้ไขหรือจัดทาเพิ่มเติม
- ส่งเรื่องคืนผู้ขอ
- ควบคุม กากับ ดูแลตามเงื่อนไขสัญญาสัมปทาน

- รับทราบผลการพิจารณา
- ดาเนินการแก้ไข
- ดาเนินการตามเงื่อนไขสัญญาสัมปทาน

กรมทรัพยากรน้า
แจ้ง

ผวจ. (ทสจ.)

ผู้ขอ

 แจ้งผลให้ผู้ขอทราบผลการอนุญาต

