คูมือสําหรับประชาชน : การเลิกใชน้ําบาดาล
หนวยงานที่รับผิดชอบ : กรมทรัพยากรน้ําบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1.1 หลักเกณฑ
หากผู รับใบอนุ ญาตผูใดมี ความประสงคจะเลิกกิจการที่ ไดรับอนุญาตตามพระราชบัญญั ตินี้ ตองแจ ง
การเลิกกิจการเปนหนังสือใหพนักงานน้ําบาดาลประจําทองที่ ในเขตน้ําบาดาลจังหวัดนั้นทราบภายใน 15 วัน
นั บแต วั นที่ เลิ กกิ จการและให ถือว าใบอนุ ญ าตสิ้นอายุตั้ งแต วันเลิ กกิ จการ ยกเว น จั งหวั ดที่ ถ ายโอนภารกิ จ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (จังหวัดเชียงใหม จังหวัดขอนแกน และจังหวัดนครราชสีมา) ใหผูรับใบอนุญาต
แจงการเลิกกิจการตอพนักงานน้ําบาดาลประจําทองที่ (นายกเทศมนตรี หรือนายกองคการบริหารสวนตําบล)
ในพื้นที่ที่บอน้ํ าบาดาลนั้ นตั้งอยู ทั้ งนี้ ผูรับใบอนุญาตดังกลาวตองจัดการรื้อ ถอน อุด หรือกลบหลุมบ อ หรือ
สิ่ งก อ สร างที่ เกี่ ย วกั บ กิ จ การน้ํ าบาดาลที่ พ นั ก งานเจ าหน า ที่ พิ จ ารณาเห็ น ว าจะก อ ให เกิ ด ความเสี ย หาย
ตอแหลงน้ําบาดาล ภายในกําหนด 30 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงเปนหนังสือจากพนักงานน้ําบาดาลประจําทองที่
1.2 เงื่อนไข
1) ในเขตวิกฤตการณน้ําบาดาล
- ผูรับใบอนุญาตยื่นหนังสือแจงเลิกกิจการใหพนักงานน้ําบาดาลประจําทองที่ (เขตน้ําบาดาล
กรุงเทพมหานคร : ผูอํานวยการสํานักควบคุมกิจการน้ําบาดาล และ 6 จังหวัดในเขตวิกฤตการณน้ําบาดาล :
ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด) ทราบ และใหพนักงานน้ําบาดาลประจําทองที่
แจงเปนหนังสือใหผูรับใบอนุญาตดําเนินการอุดกลบบอน้ําบาดาล ภายในกําหนด 30 วันนับแตวันที่ไดรับแจง
เปนหนังสือ
2) นอกเขตวิกฤตการณน้ําบาดาล
2.1) จั งหวั ดที่ ถายโอนภารกิจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (จังหวั ดเชี ยงใหม จังหวั ด
ขอนแกน และจังหวัดนครราชสีมา)
- ผู รั บ ใบอนุ ญ าตยื่ น หนั งสื อ แจ งเลิ ก กิ จ การให พ นั ก งานน้ํ าบาดาลประจํา ท อ งที่
(นายกเทศมนตรี หรือนายกองคการบริหารสวนตําบล) ทราบ สําหรับใบอนุญาตใชน้ําบาดาลที่นายกเทศมนตรี
หรือนายกองคการบริหารสวนตําบลนั้น ๆ เปนผูออกใบอนุญาต และใหนายกเทศมนตรี หรือนายกองคการ
บริหารสวนตําบล แจงเปนหนังสือใหผูรับใบอนุญาตดําเนินการอุดกลบบอน้ําบาดาล ภายในกําหนด 30 วัน
นับแตวันที่ไดรับแจงเปนหนังสือ
- ผู รั บ ใบอนุ ญ าตยื่ น หนั งสื อ แจ งเลิ ก กิ จ การให พ นั ก งานน้ํ าบาดาลประจํ า ท อ งที่
(ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด) ทราบ สําหรับ ใบอนุ ญาตใชน้ําบาดาล
ที่ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเปนผูออกใบอนุญาต และใหผูอํานวยการ
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สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด แจงเปนหนังสือใหผูรับ ใบอนุญาตดําเนินการอุดกลบ
บอน้ําบาดาล ภายในกําหนด 30 วันนับแตวันที่ไดรับแจงเปนหนังสือ
2.2) จังหวัดที่ไมไดถายโอนภารกิจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ผู รั บ ใบอนุ ญ าตยื่ น หนั ง สื อ แจ ง เลิ ก กิ จ การให พ นั ก งานน้ํ า บาดาลประจํ า ท อ งที่
(ผูอํานวยการสํานั กงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมจังหวัด) ทราบ และใหผูอํานวยการสํ านั กงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด แจงเปนหนังสือใหผูรับใบอนุญาตดําเนินการอุดกลบบอน้ําบาดาล
ภายในกําหนด 30 วันนับแตวันที่ไดรับแจงเปนหนังสือ
3) ขั้น ตอนการดําเนิ นงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตพนักงานน้ําบาดาลประจําทองที่
ตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานถูกตองครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือสําหรับประชาชนเรียบรอยแลว ทั้งนี้
การดําเนินการตามระยะเวลาของคูมือ สามารถพิจารณาดําเนินการไดตามความเหมาะสมในแตละขั้นตอน
โดยการดําเนินการตองไมเกินกวาระยะเวลารวมของคูมือ
2. ขั้นตอนและระยะเวลา
2.1 การตรวจสอบเอกสารหรื อหลั ก ฐาน ผูรับ ใบอนุ ญ าตยื่ น หนั งสื อแจ งเลิ กกิจ การตอพนั กงาน
น้ํ า บาดาลประจํ า ท อ งที่ ในเขตน้ํ า บาดาลจั งหวั ด นั้ น และให พ นั ก งานน้ํ าบาดาลประจํ าท อ งที่ ดํ าเนิ น การ
ตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานใหถูกตองครบถวน
2.2 การลงนาม พนักงานน้ําบาดาลประจําทองที่แจงเปนหนังสือใหผูรับใบอนุญาตที่เลิกกิจการแลว
จัดการรื้อ ถอน อุด หรือกลบหลุมบอ หรือสิ่งกอสรางที่เกี่ยวกับกิจการน้ําบาดาล
รวมระยะเวลาดําเนินการ 1 วันทําการ
แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลา
การตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐาน

พนักงานน้ําบาดาลประจําทองที่แจงเปนหนังสือใหผูรบั ใบอนุญาต
อุดกลบบอน้ําบาดาล

(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) ใบอนุญาตตนฉบับหรือใบแทนใบอนุญาตแลวแตกรณี
ฉบับจริง 1 ฉบับ
2) บัตรประจําตัวประชาชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
3) หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ กรณีผูรับใบอนุญาตเปนนิติบุคคล
(ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง)
4) หนังสือมอบอํานาจ (ปดอากรแสตมป 30 บาท) และ
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
หมายเหตุ กรณีผูรับใบอนุญาตไมสามารถมายื่นหนังสือ
ดวยตนเองได (ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง)
5. คาธรรมเนียม
ไมมีคาธรรมเนียม

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
กรมทรัพยากรน้ําบาดาล
กรมการปกครอง
กรมพัฒนาธุรกิจการคา

-
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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) หนังสือแจงการเลิกกิจการ

ชื่อแบบฟอรม

