คู่มือสำหรับประชำชน : การเลิกใช้น้ าบาดาล
หน่ วยงำนที่รับผิดชอบ : สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมจังหวัดตราด
1. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1.1 หลักเกณฑ์
หากผูร้ ับใบอนุญาตผูใ้ ดมีความประสงค์จะเลิกกิจการที่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติน้ ี ต้องแจ้ง การเลิกกิจการ
เป็ นหนังสื อให้พนักงานน้ าบาดาลประจาท้องที่ในเขตน้ าบาดาลจังหวัดนั้นทราบภายใน 15 วัน นับแต่วนั ที่เลิกกิจการและให้ถือ
ว่าใบอนุญาตสิ้นอายุต้งั แต่วนั เลิกกิจการ ยกเว้น จังหวัดที่ถ่ายโอนภารกิจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดนครราชสี มา) ให้ผรู ้ ับใบอนุญาต แจ้งการเลิกกิจการต่อพนักงานน้ าบาดาลประจาท้องที่
(นายกเทศมนตรี หรื อนายกองค์การบริ หารส่วนตาบล) ในพื้นที่ที่บ่อน้ าบาดาลนั้นตั้งอยู่ ทั้งนี้ ผูร้ ับใบอนุญาตดังกล่าวต้องจัดการ
รื้ อ ถอน อุด หรื อกลบหลุมบ่อ หรื อ สิ่ งก่อสร้างที่เกี่ยวกับกิจการน้ าบาดาลที่พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาเห็นว่าจะก่อให้เกิดความ
เสี ยหาย ต่อแหล่งน้ าบาดาล ภายในกาหนด 30 วัน นับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งเป็ นหนังสื อจากพนักงานน้ าบาดาลประจาท้องที่
1.2 เงื่อนไข
1. ผูร้ ับใบอนุญาตยืน่ หนังสื อแจ้งเลิกกิจการให้พนักงานน้ าบาดาลประจาท้องที่ (ผูอ้ านวยการสานักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมจังหวัด) ทราบ และให้ผอู ้ านวยการสานักงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมจังหวัด แจ้งเป็ น
หนังสื อให้ผรู ้ ับใบอนุญาตดาเนินการอุดกลบบ่อน้ าบาดาล ภายในกาหนด 30 วันนับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งเป็ นหนังสื อ
2. ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่ มนับระยะเวลาตั้งแต่พนักงานน้ าบาดาลประจาท้องที่ ตรวจสอบเอกสารหรื อ
หลักฐานถูกต้องครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือสาหรับประชาชนเรี ยบร้อยแล้ว ทั้งนี้ การดาเนินการตามระยะเวลาของคู่มือ
สามารถพิจารณาดาเนินการได้ตามความเหมาะสมในแต่ละขั้นตอน โดยการดาเนินการต้องไม่เกินกว่าระยะเวลารวมของคูม่ ือ
2. ขั้นตอนและระยะเวลำ
2.1 กำรตรวจสอบเอกสำรหรื อหลักฐำน ผูร้ ับใบอนุญาตยืน่ หนังสื อแจ้งเลิกกิจการต่อพนักงาน น้ าบาดาลประจาท้องที่
ในเขตน้ าบาดาลจังหวัดนั้น และให้พนักงานน้ าบาดาลประจาท้องที่ดาเนินการ ตรวจสอบเอกสารหรื อหลักฐานให้ถูกต้อง
ครบถ้วน
2.2 กำรลงนำม พนักงานน้ าบาดาลประจาท้องที่แจ้งเป็ นหนังสื อให้ผรู ้ ับใบอนุญาตที่เลิกกิจการแล้ว จัดการรื้ อ ถอน อุด
หรื อกลบหลุมบ่อ หรื อสิ่ งก่อสร้างที่เกี่ยวกับกิจการน้ าบาดาล รวมระยะเวลาดาเนินการ 1 วันทาการ

แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลำ
การตรวจสอบเอกสารหรื อหลักฐาน

พนักงานน้ าบาดาลประจาท้องที่แจ้งเป็ นหนังสื อให้ผรู ้ ับใบอนุญาต
อุดกลบบ่อน้ าบาดาล
(1 วันทาการ)

3. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
สถำนที่ให้ บริกำร สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมจังหวัดตราด
ระยะเวลำเปิ ดให้ บริกำร เปิ ดให้บริ การ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 –
16.30 น. (มีพกั เที่ยง)
4. รำยกำรเอกสำรหรือหลักฐำนประกอบคำขอ
ลาดับ

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)

1

ใบอนุญาตต้นฉบับหรื อใบแทนใบอนุญาตแล้วแต่กรณี ฉบับจริ ง 1 ฉบับ

2

บัตรประจาตัวประชาชน ฉบับจริ ง 1 ฉบับ

3

หนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล สาเนา 1 ฉบับ
หมำยเหตุ กรณี ผรู ้ ับใบอนุญาตเป็ นนิติบุคคล (ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง)

4

หนังสื อมอบอานาจ (ปิ ดอากรแสตมป์ 30 บาท) และสาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนของผูม้ อบอานาจ ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
หมำยเหตุ กรณี ผขู ้ อรับใบอนุญาตไม่สามารถมายืน่ คาขอด้วยตนเองได้
(ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง)

5. ค่ำธรรมเนียม
ไม่มีค่าธรรมเนียม

หน่วยงานภาครัฐผูอ้ อกเอกสาร
กรมทรัพยากรน้ าบาดาล
กรมการปกครอง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

-

6. ช่ องทำงกำรร้ องเรียน
ลำดับ

ช่ องทำงกำรร้ องเรียน
ติดต่อด้วยตนเอง / ไปรษณีย์

1

สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมจังหวัดตราด เลขที่ 45 ถนนบ้านท่าเรื อจ้าง ตาบลวังกระแจะ
อาเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000
ทำงโทรศัพท์ / โทรสำร

2

ส่วนทรัพยากรน้ า สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมจังหวัดตราด
หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร 039-520723

3

ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรื อ อีเมล์ (E-mail) dgr09.trt@gmail.com

4

ศูนย์บริ การประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี เลขที่ 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุ งเทพมหานคร 10300 /
สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุ งเทพมหานคร 10300

5

สานักควบคุมกิจการน้ าบาดาล อาคาร 1 ชั้น 6 เลขที่ 26/83 ซอยงามวงศ์วาน 54 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว
เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร 10900

6

ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดตราด ศาลากลางจังหวัด ชั้น 1 วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
โทรศัพท์ / โทรสาร : 039-525741 E-mail : trat_dumrongtham@hotmail.com

7. แบบฟอร์ ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ
1

ชื่ อแบบฟอร์ ม
หนังสื อแจ้งการเลิกกิจการ

