เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๔๒ ง

หนา้ ๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

๔ มิถุนายน ๒๕๖๒

ประกาศกรมทรัพยากรน้าบาดาล
เรื่อง ก้าหนดแบบการขึนทะเบียนการใช้น้าบาดาลเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ
พ.ศ. 2562
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการขึนทะเบียนการใช้น้าบาดาลเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ
เพื่อให้เป็นไปตามค้าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๑/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติม
กฎหมายเพื่ออ้านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ ซึ่งก้าหนดให้
หน่วยงานราชการยกเลิกการเรียกเอกสารส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนและส้าเนาทะเบียนบ้านจากประชาชน
เพื่อการลดภาระและอ้านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
อาศัยอ้านาจตามความในข้อ 4/2 วรรคสอง แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2540)
ออกตามความในพระราชบัญญัติน้าบาดาล พ.ศ. 2520 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 9
(พ.ศ. 2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติน้าบาดาล พ.ศ. 2520 และข้อ 2/3 วรรคสอง
แห่งกฎกระทรวงก้าหนดอัตราค่าอนุรักษ์น้าบาดาล และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเรียกเก็บค่า
อนุรักษ์น้าบาดาล พ.ศ. 2547 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงก้าหนดอัตราค่าอนุรักษ์น้าบาดาล
และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเรียกเก็บค่าอนุรักษ์น้าบาดาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555
อธิบดีกรมทรัพยากรน้าบาดาล จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี
ข้อ ๑ ประกาศนีให้ใช้บังคับตังแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ ยกเลิกประกาศกรมทรัพยากรน้าบาดาล เรื่อง ก้าหนดแบบการขึนทะเบียน
การใช้น้าบาดาลเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ข้อ ๓ ผู้รับใบอนุญาตใช้น้าบาดาลที่ประสงค์จะขอขึนทะเบียนการใช้น้าบาดาลเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยธรรมชาติให้ ยื่น ค้าขอขึนทะเบียนการใช้น้าบาดาลเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ
พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐาน ตามแบบ นบ./๒๒ ท้ายประกาศนี ต่อพนักงานน้าบาดาลประจ้าท้องที่
ในเขตน้าบาดาลจังหวัดนัน
ข้อ ๔ หนังสือขึนทะเบียนการใช้น้าบาดาลเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ ให้เป็นไป
ตามแบบ นบ./๒๓ ท้ายประกาศนี
ข้อ 5 หนังสือรายงานการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ ให้เป็นไปตามแบบ นบ./24
ท้ายประกาศนี
ประกาศ ณ วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖2
จงจิตร์ นีรนาทเมธีกุล
อธิบดีกรมทรัพยากรน้าบาดาล

แบบ นบ./ ๒๒

คําขอขึ้นทะเบียนการใช้น้ําบาดาลเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ

คําขอเลขที่………………………….…………………
วันที่รับ……………/………….........../.................
ผู้รับคําขอ......................................................
(สําหรับเจ้าหน้าที่เป็นผู้กรอก)

เขียนที่......................................................
วันที่…………..เดือน………….....……….พ.ศ……………..
คําแนะนําในการกรอกแบบคําขอขึ้นทะเบียน...………......……………………………………………………......…………….................................……........................
ให้ทําเครื่องหมาย “” ลงในช่อง  โดยกรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน
๑) ข้อมูลผู้ขอขึ้นทะเบียนฯ.................................................................................................................................................................................
สถานะของผู้ขอขึ้นทะเบียนฯ
 บุคคลธรรมดา ข้าพเจ้า…................................................................................................................สัญชาติ.....................อายุ...............ปี
 นิติบุคคล
ข้าพเจ้า...........................................................................................................................................................................
(บริษัทจํากัด/ห้างหุ้นส่วน/อื่นๆ)

โดย...................................................................................................................สัญชาติ....................อายุ...............ปี
(ชื่อกรรมการผู้มีอํานาจ)

โดย....................................................................................................................สัญชาติ.....................อายุ..............ปี
(ชื่อกรรมการผู้มีอํานาจ)

โดย....................................................................................................................สัญชาติ.....................อายุ..............ปี
(ชื่อกรรมการผู้มีอํานาจ)

เป็นผู้รับใบอนุญาตใช้น้ําบาดาลในนามของ.............................................................................................................................................................

    

บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่/เลขทะเบียนนิติบุคคล
หมายเลขโทรศัพท์...........................................หมายเลขโทรสาร...............................................e-mail………………….................………….................
ใบอนุญาตเลขที่.......................................................หมายเลขบ่อ..........................................ตั้งอยู่เลขที่.............................หมู่ที่............................
ตรอก/ซอย………..………………………...……….............ถนน.....................................…………..….ตําบล/แขวง…….........................................................
อําเภอ/เขต……………..………………..………...……….....จังหวัด………………………..…….…………...รหัสไปรษณีย์.............................................................
ใบอนุญาตออกให้เมื่อวันที่.............เดือน..................................พ.ศ.................. สิ้นอายุวันที่...........เดือน.....................................พ.ศ……….…….…
มีความประสงค์ขอขึ้นทะเบียนการใช้น้ําบาดาลเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ ตามประกาศกรมทรัพยากรน้ําบาดาล เรื่อง กําหนด
แบบการขึ้นทะเบียนการใช้น้ําบาดาลเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติซึ่งเมื่อได้รับการขึ้นทะเบียนแล้วจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
น้ําบาดาล และเงื่อนไขที่กรมทรัพยากรน้ําบาดาลกําหนดทุกประการ

๒) เอกสารหรือหลักฐานประกอบคําขอขึ้นทะเบียน (สําเนาหลักฐานทุกฉบับ ต้องลงลายมือชื่อ “รับรองสําเนาถูกต้อง”)
บุคคลธรรมดา
นิติบุคคล
 (๑) ใบอนุญาตใช้น้ําบาดาล (ต้นฉบับ)
 (2) หนังสือมอบอํานาจและสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผู้มอบอํานาจ
(กรณีผู้รับใบอนุญาตไม่สามารถมายื่นคําขอด้วยตนเองได้)

 (๑) ใบอนุญาตใช้น้ําบาดาล (ต้นฉบับ)
 (2) หนังสือมอบอํานาจและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจ
(กรณีกรรมการผู้มีอํานาจของนิติบุคคลไม่สามารถมายื่นคําขอด้วยตนเองได้)

 (3) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์
เลขที่.........................................................

สําหรับสําเนาเอกสารหรือหลักฐานประกอบคําขอขึ้นทะเบียน ฯ ของนิติบุคคล ข้อ (3) ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับคําขอเป็นผู้จัดทําสําเนาเอกสารเอง
โดยให้ผู้ยื่นคําขอเป็นผู้รับรองสําเนาถูกต้องของเอกสารดังกล่าว
ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้รับคําขอเข้าถึงข้อมูลเอกสารหรือหลักฐานที่ยื่นประกอบคําขอของข้าพเจ้าได้
ขอรับรองว่าเอกสารหรือหลักฐานประกอบคําขอและข้อความดังกล่าวข้างต้นนี้ถกู ต้องและเป็นจริงทุกประการ
(ลายมือชื่อ)...................................................................... ผู้ขอขึ้นทะเบียน/ผู้รับมอบอํานาจ
(.....................................................................)
วันที่............. เดือน.......................... พ.ศ. ............

-๒เฉพาะเจ้าหน้าที่
บันทึกสําหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับคําขอ
๑. ได้ตรวจสอบคําขอและเอกสารหรือหลักฐานประกอบคําขอ ครบถ้วนถูกต้อง
และรับชําระค่าธรรมเนียมแล้ว
๒. ความเห็นของเจ้าหน้าที่......................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(ลายมือชื่อ)...................................................... เจ้าหน้าที่ผู้รับคําขอ
(....................................................)
ตําแหน่ง .......................................................

บันทึกสําหรับพนักงานน้ําบาดาลประจําท้องที่
ได้ลงทะเบียนเป็นคําขอที่........................... ลงวันที่................. เดือน........................ พ.ศ. ..........................

(ลายมือชื่อ)......................................................
(......................................................)
พนักงานน้ําบาดาลประจําท้องที่เขตน้ําบาดาลจังหวัด..................................

แบบ นบ./ ๒๓

กรมทรัพยากรน้ําบาดาล
หนังสือขึ้นทะเบียนการใช้น้ําบาดาลเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ
หนังสือฉบับนี้ให้ไว้แก่....................................................................................................................
เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับใบอนุญาตใช้น้ําบาดาล ซึ่งได้รับขึ้นทะเบียนการใช้น้ําบาดาลเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ธรรมชาติ จากบ่อน้ําบาดาลตามใบอนุญาตใช้น้ําบาดาลเลขที่..............................................................................
หมายเลขบ่อ................................................ตั้งอยู่เลขที่...........................ตรอก/ซอย...........................................
ถนน..........................................ตําบล/แขวง...................................อําเภอ/เขต...................................................
จังหวัด.............................................
โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนต้องติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ําบาดาลเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ธรรมชาติแยกต่างหากอีก ๑ เครื่อง หลังเครื่องวัดปริมาณน้ําประจําบ่อน้ําบาดาล และการสูบน้ําบาดาล
เมื่อรวมกับน้ําบาดาลที่ใช้ตามปกติต้องไม่เกินกว่าปริมาณน้ําที่กําหนดไว้ในใบอนุญาตใช้น้ําบาดาล
ข้อ ๒ ผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนต้องกรอกรายการในรายงานการใช้น้ําบาดาลตามแบบ นบ./๑๑
จํานวน ๒ ฉบับ จากเครื่องวัดปริมาณน้ําประจําบ่อน้ําบาดาลและเครื่องวัดปริมาณน้ําบาดาลเพื่อการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยธรรมชาติ แล้วส่งรายงานดังกล่าวให้พนักงานน้ําบาดาลประจําท้องที่ภายในวันที่ ๗ ของเดือนถัดไป
ข้ อ ๓ ผู้ ไ ด้ รั บ การขึ้ น ทะเบี ย นต้ อ งแสดงหลั ก ฐานการช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบภั ย ธรรมชาติ
พร้ อมหนั งสื อขอความอนุเคราะห์หรื อขอความช่ วยเหลือ โดยระบุปริมาณน้ําบาดาลและสถานที่ ที่จะนํา
น้ําบาดาลไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติตามแบบ นบ./๒๔
ข้อ ๔ การขึ้นทะเบียนนี้ให้มีผลใช้บังคับตามอายุใบอนุญาตใช้น้ําบาดาล หากมีการยื่นคําขอ
ต่ออายุใบอนุญาตหรือยื่นคําขอรับใบอนุญาตใช้น้ําบาดาลใหม่ และผู้ออกใบอนุญาตได้สั่งต่ออายุใบอนุญาต
หรื อ ได้ อ อกใบอนุ ญ าตใช้ น้ํ า บาดาลแล้ ว และมี ค วามประสงค์ จ ะใช้ น้ํ า บาดาลเพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบภั ย
ธรรมชาติต่อไป ให้ยื่นคําขอขึ้นทะเบียนการใช้น้ําบาดาลเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติใหม่ทุ กครั้ ง
ตามแบบ นบ./๒๒
หนังสือนี้ออกให้เมื่อวันที่.............เดือน................................พ.ศ...................
(ลายมือชื่อ).........................................................
(.....................................................)
ตําแหน่ง..........................................................
พนักงานน้ําบาดาลประจําท้องที่เขตน้ําบาดาลจังหวัด..........................................

แบบ นบ./ ๒๔

ที่ ...../................
(ส่วนของเจ้าของเรื่อง)
..........................................
..........................................
วัน ……………. เดือน …………………. พ.ศ. ……………….
เรื่อง ขอส่งรายงานการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ
เรียน พนักงานน้ําบาดาลประจําท้องที่เขตน้ําบาดาลจังหวัด...............................................................................
หรือ............................................................................................................................................................
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานการใช้น้ําบาดาลตามแบบ นบ./๑๑ จํานวน ๒ ฉบับ
๒. .............................................................................................
ข้าพเจ้า.....................................................................................ผู้รับใบอนุญาตใช้น้ําบาดาล
เลขที่....................................หมายเลขบ่อ..............................................ผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนการใช้น้ําบาดาล
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติและได้นําน้ําบาดาลจากบ่อดังกล่าวไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ
ณ..............................................ตั้งอยู่เลขที่.....................ตรอก/ซอย....................................................................
ถนน..................................................หมู่ที่....................ตําบล/แขวง.....................................................................
อําเภอ/เขต...................................จังหวัด..........................................รหัสไปรษณีย์..............................................
คิดเป็นปริมาณน้ําบาดาล ประจําเดือน..........................พ.ศ. ................... จํานวน........................ลูกบาศก์เมตร
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