คู่มือสำหรับประชำชน : การขอเลิกใช้น้าบาดาล
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี
กระทรวง : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑. ชื่อกระบวนงำน : การขอเลิกใช้น้าบาดาล
๒. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน : ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี
๓. ประเภทงำนบริกำร : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
๔. หมวดหมู่ของงำนบริกำร : รับแจ้ง
๕. กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง : พ.ร.บ.น้าบาดาล พ.ศ. 2520 แก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติน้าบาดาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติน้าบาดาล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546
๖. ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป
๗. พื้นที่ให้บริกำร : พืนที่ในจังหวัดนนทบุรี
๘. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ : ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย/ข้อกำหนด ฯลฯ : 0 วัน
๙. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน : 1
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด : 1
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด : 0
๑๐. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน : (ส้าเนาคู่มือประชาชน) การขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการน้าบาดาล
ส่วนทรัพยากรน้า ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี
๑๑. ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถำนที่บริกำร : ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี ศาลากลางจังหวัด ชัน 4
อาคาร 5 ชัน ถนนรัตนาธิเบศร์ ต้าบลบางกระสอ อ้าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
ระยะเวลำเปิดให้บริกำร : เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก้าหนด) ตังแต่
เวลา 08.30 - 16.30 น. (มีพักเที่ยง)
หมำยเหตุ (พักเที่ยง เวลา 12.00 น. - 13.00 น.)
๑๒. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) : ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. หากผู้รับใบอนุญาตผู้ใดเลิกกิจการที่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินีที่ ต้องแจ้งการเลิกกิจการเป็น
หนังสือให้พนักงานน้าบาดาลประจ้าท้องที่ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันที่เลิกกิจการ และให้ถือว่าใบอนุญาต
สินอายุตังแต่วันเลิกกิจการ และให้จัดการรือ ถอน อุด หรือกลบ หลุม บ่อ หรือสิ่งก่อสร้างที่เกี่ยวกับกิจการน้า
บาดาลที่พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาเห็นว่าจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อแหล่งน้าบาดาล ทังนี ภายในก้าหนด
30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากพนักงานน้าบาดาลประจ้าท้องที่
2. ขันตอนการด้าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตังแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่
ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว
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๑๓. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน รำยละเอียดของขั้นตอน กำร
บริกำร

1 การตรวจสอบ
เอกสาร

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

1.ผู้ประกอบการยื่นหนังสือขอ 1 วันท้าการ
เลิกใช้น้าบาดาล พร้อมเอกสาร
หรือหลักฐานประกอบการขอ
เลิกใช้น้าบาดาล
2.เจ้าหน้าทีล่ งทะเบียนรับ
หนังสือขอเลิกใช้น้าบาดาลและ
เสนอหนังสือขอเลิกใช้น้า
บาดาลพร้อมเอกสารหรือ
หลักฐานประกอบการขอเลิกใช้
น้าบาดาลให้พนักงานน้าบาดาล
ประจ้าท้องที่รับทราบและสั่ง
การให้ส่วนที่เกี่ยวข้องบันทึก
ข้อมูลการเลิกใช้น้าบาดาลลงใน
ฐานข้อมูล

ส่วนงำน/หน่วยงำน หมำยเหตุ
รับผิดชอบ
ส่วนทรัพยากรน้า
ส้านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด
นนทบุรี

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม : 1 วัน
๑๔. งำนบริกำรนี้ ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว :
ยังไม่ผ่านการด้าเนินการลดขันตอน
๑๕. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
๑๕.๑) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
ที่ รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
สำเนำ
1 บัตรประจ้าตัว กรมการปกครอง
1
ประชาชน

หน่วยนับ
เอกสำร
ฉบับ

หมำยเหตุ
น้าบัตร
ประชาชนไป
ตรวจสอบ
ตัวตนที่
เครื่อง
Smart Card
Reader
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ที่ รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผูอ้ อกเอกสำร
ฉบับจริง
สำเนำ
2 หนังสือรับรอง กรมพัฒนาธุรกิจ
0
1
นิติบุคคล
การค้า

๑๕.๒) เอกสำรอื่นๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่ รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม
ออกเอกสำร
ฉบับจริง
สำเนำ
1 ใบอนุญาต
กรมทรัพยากรน้า
1
0
ต้นฉบับ หรือใบ บาดาล หรือ
แทนแล้วแต่
ส้านักงาน
กรณี
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
จังหวัด

หน่วยนับ
เอกสำร
ฉบับ

หน่วยนับ
เอกสำร
ฉบับ

หมำยเหตุ
(ลงลายมือ
ชื่อรับรอง
ส้าเนา
พร้อม
ประทับตรา
นิติบุคคล
กรณีผู้
ขอรับ
ใบอนุญาต
เป็นนิติ
บุคคล ยื่น
ส้าเนาบัตร
ประจ้าตัว
ประชาชน
หรือส้าเนา
ทะเบียน
บ้านของ
กรรมการผู้
มีอ้านาจลง
ลายมือชื่อ
และลง
ลายมือชื่อ
รับรอง
ส้าเนา)

หมำยเหตุ
-

ที่ รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม
ออกเอกสำร
ฉบับจริง
สำเนำ
2 หนังสือมอบ
1
0
อ้านาจปิด
อากรแสตมป์
30 บาท กรณี
ไม่ได้ยื่นค้าขอ
ด้วยตนเอง

2 ใบแจ้งหนีหรือ
ใบเสร็จรับเงิน
ค่าใช้น้าประปา
(ถ้ามี)
๑๖. ค่ำธรรมเนียม :
1. ไม่มีค่ำธรรมเนียมค่ำ

-

0

1

หน่วยนับ
เอกสำร
ฉบับ

ฉบับ
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หมำยเหตุ
แนบส้าเนา
บัตร
ประจ้าตัว
ประชาชน
และส้าเนา
ทะเบียน
บ้านของ
กรรมการ
ผู้มีอ้านาจ
ลงลายมือ
ชื่อและลง
ลายมือชื่อ
รับรอง
ส้าเนา
(กรณีเลิก
ใช้น้า
เนื่องจากมี
น้าประปา
ใช้แล้ว)

ธรรมเนียม 0 บำท

๑๗. ช่องทำงกำรร้องเรียน : ติดต่อด้วยตนเอง /ไปรษณีย์/โทรศัพท์/อีเมล์
ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี ศาลากลางจังหวัด ชัน 4 อาคาร 5 ชัน
ถนนรัตนาธิเบศร์ ต้าบลบางกระสอ อ้าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2580 0727 - 8
E - mail
: nonthaburi.org@mnre.mail.go.th
๑๘. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก :
1) หนังสือขอเลิกใช้น้ำบำดำล
๑๙. หมำยเหตุ :
วันที่พิมพ์ 29 เมษายน 2562
จัดทำโดย ส่วนทรัพยากรน้า
ส้านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด
นนทบุรี

