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คู่มือสำหรับประชำชน: กำรขอเลิกใช้นำบำดำล
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา
กระทรวง: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. ชื่อกระบวนงำน: การขอเลิกใช้นาบาดาล
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: รับแจ้ง
5. กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พ.ร.บ. น้ำบำดำล พ.ศ. 2520 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติน้ำบำดำล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และ
พระรำชบัญญัติน้ำบำดำล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พืนที่ให้บริกำร: สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา เลขที่ 633 หมู่ที่ 11 ถนนป่าแดง-ห้วย
บง ต.บ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ
0 วันทาการ
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 3
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 5
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [สาเนาคู่มือประชาชน] การขอเลิกใช้นาบาดาล 02/06/2558 14:05
สนง.ทสจ.พะเยา. ชูชีพ
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร
1) สถานที่ให้บริการ ส้ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยำ เลขที่ 633 หมู่ที่ 11 ถนนป่ำ
แดง-ห้วยบง ต.บ้ำนต๋อม อ.เมืองพะเยำ จ.พะเยำ 56000 โทร 0 5488 7114 โทรสำร 0 5488 7115/ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ หน่วยงำน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก้ำหนด) ตังแต่เวลำ
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ (พักเที่ยง เวลำ 12.00 - 13.00 น.)
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12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. หากผู้รับใบอนุญาตผู้ใดเลิกกิจการที่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี ต้องแจ้งการเลิกกิจการเป็นหนังสือให้
พนักงานนาบาดาลประจาท้องที่ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันที่เลิกกิจการ และให้ถือว่าใบอนุญาตสินอายุตังแต่วันเลิก
กิจการ และให้จัดการรือ ถอน อุด หรือกลบหลุม บ่อ หรือสิ่งก่อสร้างที่เกี่ยวกับกิจการนาบาดาลที่พนักงานเจ้าหน้าที่
พิจารณาเห็นว่าจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อแหล่งนาบาดาล ทังนี ภายในกาหนด 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็น
หนังสือจากพนักงานนาบาดาลประจาท้องที่
2. ขันตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตังแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือ
ประชาชนเรียบร้อยแล้ว
13. ขันตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ส่วนงำน /
หมำยเหตุ
รำยละเอียดของขันตอน ระยะเวลำ
ที่
ประเภทขันตอน
หน่วยงำนที่
กำรบริกำร
ให้บริกำร
รับผิดชอบ
1) การตรวจสอบเอกสาร 1. ผู้ประกอบการยื่นหนังสือ 0 วันทาการ สานักงาน
ขอเลิกใช้นาบาดาล พร้อม
ทรัพยากรธรรมช
เอกสารหรือหลักฐาน
าติและ
ประกอบการขอเลิกใช้นา
สิ่งแวดล้อม
บาดาล
จังหวัดพะเยา
2. เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนรับ
หนังสือขอเลิกใช้นาบาดาล
และเสนอหนังสือขอเลิกใช้
นาบาดาลพร้อมเอกสาร
หรือหลักฐานประกอบการ
ขอเลิกใช้นาบาดาลให้
พนักงานนาบาดาลประจา
ท้องที่รับทราบ
2) การลงนาม/
พนักงานนาบาดาลประจา 1 วันทาการ สานักงาน
คณะกรรมการมีมติ
ท้องที่ลงนามรับทราบ และ
ทรัพยากรธรรมช
สั่งการให้ส่วนที่เกี่ยวข้อง
าติและ
บันทึกข้อมูลการเลิกใช้นา
สิ่งแวดล้อม
บาดาลลงในฐานข้อมูล
จังหวัดพะเยา
ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 1 วันทาการ
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14. งำนบริกำรนี ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขันตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขันตอน
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
จำนวน
หน่วยงำนภำครัฐ
รำยกำรเอกสำร
จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
ที่
เอกสำร
หมำยเหตุ
ยืนยันตัวตน
สำเนำ
เอกสำร
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
บัตรประจำตัว
กรมกำรปกครอง 0
1
ฉบับ
(กรณีผู้ขอรับ
ประชำชน
ใบอนุญำตเป็น
บุคคลธรรมดำ ยื่น
สำเนำบัตร
ประจำตัว
1)
ประชำชนหรือ
สำเนำทะเบียน
บ้ำน และลง
ลำยมือชื่อรับรอง
สำเนำ)
หนังสือรับรองนิติ กรมพัฒนำธุรกิจ 0
1
ฉบับ
(ลงลำยมือชื่อ
บุคคล
กำรค้ำ
รับรองสำเนำ
พร้อมประทับตรำ
นิติบุคคล กรณีผู้
ขอรับใบอนุญำต
เป็นนิติบุคคล ยื่น
สำเนำบัตร
2)
ประจำตัว
ประชำชน หรือ
สำเนำทะเบียน
บ้ำนของกรรมกำร
ผู้มีอำนำจลง
ลำยมือชื่อ และลง
ลำยมือชื่อรับรอง
สำเนำ)
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15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่
1)

2)

3)

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
ใบอนุญำต
กรมทรัพยำกรนำ
ต้นฉบับ หรือใบ บำดำล
แทนแล้วแต่กรณี
หนังสือมอบ
อำนำจ ปิดอำกร
แสตมป์ 30 บำท
กรณีไม่ได้ยื่นคำ
ขอด้วยตนเอง

1

สำเนำใบแจ้งหนี ค่ำใช้นำประปำ
หรือสำเนำ
ใบเสร็จประปำ

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

0

1

ฉบับ

(ยื่นสำเนำบัตร
ประจำตัว
ประชำชนหรือ
สำเนำทะเบียน
บ้ำนของผู้รับมอบ
อำนำจหรือผู้ให้
ควำมยินยอม และ
ลงลำยมือชื่อ
รับรองสำเนำ)
(กรณีเลิกใช้นำ
บำดำลเนื่องจำกมี
นำประปำใช้แล้ว)

16. ค่ำธรรมเนียม
1) ไม่มีค่ำธรรมเนียม
ค่ำธรรมเนียม 0 บาท
หมำยเหตุ -

17. ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน ติดต่อด้วยตนเอง/ไปรษณีย์
หมายเหตุ (ส้ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยำ เลขที่ 633 หมู่ที่ 11 ถนนป่ำแดง-ห้วย
บง ต.บ้ำนต๋อม อ.เมืองพะเยำ จ.พะเยำ 56000)
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2)
3)
4)

ช่องทำงกำรร้องเรียน ทางโทรศัพท์
หมายเหตุ (ส้ำนักทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยำ 0 5488 7114)
ช่องทำงกำรร้องเรียน ทางอีเมล์
หมายเหตุ (E-mail : phayao.org@mnre.mail.go.th)
ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดพะเยา ชัน 1 ศาลากลางจังหวัดพะเยา โทร 0-5444-9601 ต่อ
26788 หรือ สายด่วนศูนย์ดารงธรรม 1567
หมายเหตุ(ส่ง หรือ หนังสือ หรือ จดหมำย พร้อมเอกสำรหลักนำน ทำง "ร้องเรียน/แบบุ้ำร้องุ้ำร้องทุกข์"
ไปรณณีย์ถึงผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดพะเยำ ศำลำกลำงจังหวัดพะเยำ ถ พะเยำ.เมือง จ.บ้ำนต๋อม อ.พหลโยธิน ต.
56000 วงเล็บมุมซองว่ำ ศูนย์ด้ำรงธรรม )

18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
1)
หนังสือขอเลิกใช้นาบาดาล
2)

ตัวอย่างหนังสือขอเลิกใช้นาบาดาล
-

19. หมำยเหตุ
วันที่พิมพ์
สถำนะ

20/07/2558
คู่มือประชาชนอยู่ระหว่างการ
จัดทา / แก้ไข (User)
จัดทำโดย นายชูชีพ ปันแก้ว
อนุมัติโดย เผยแพร่โดย -

