แบบ ต.๑

บันทึกการตรวจสอบ






จ. ...................................
ช. ...…………………...........
ตจ. ................................
ตช. ................................

สถานที่บันทึก ..............................................................................................................................................................................................................
บันทึกนี้เป็นหลักฐานเพื่อแสดงว่า วันที่ ...................................................................... เวลา ....................................... น.
พนักงานน้ําบาดาลประจําท้องที่ หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากพนักงานน้ําบาดาลประจําท้องที่ ประกอบด้วย
1. .........................................................................
3. .........................................................................
2. .........................................................................
4. .........................................................................
ได้ร่วมกันตรวจสอบการประกอบกิจการน้ําบาดาลของผู้ประกอบการชื่อ …………...............................……………..........................................
ตั้งอยู่เลขที่ ......................................... หมู่ที่ ........................ ถนน ............................................................................. กม.ที่ ................................
ตรอก/ซอย ................................................... ตําบล/แขวง ......................................................... อําเภอ/เขต ....................................................
จังหวัด ........................................................... โทร ......................................................................... โทรสาร ...........................................................
ก่อนการตรวจสอบ คณะผู้ตรวจสอบได้แสดงตนและแสดงความบริสุทธิ์จนเป็นที่พอใจแก่ผู้เกี่ยวข้องตามที่ได้
ร้องขอแล้ว ผลการตรวจสอบปรากฏรายละเอียด ดังนี้
สภาพแหล่งน้ําผิวดินหรือน้ําดิบ
 น้ําในแม่น้ํา
 ทะเลสาบ
 ลําคลอง
 ลําธาร
 อ่างเก็บน้ํา
 สระน้ํา
 อื่น ๆ ………………………………….…………….…
เขตการบริการของการประปา  การประปานครหลวง  การประปาส่วนภูมิภาค
 การประปาบริการถึง
 ใช้น้ําประปาแล้ว
ติดตั้งมาตรประปาขนาด  .......... มม. หมายเลข .......................................... อ่านค่าได้ ......................... ลบ.ม.
ใช้น้ําประปา ............................. ลบ.ม./เดือน ชําระค่าใช้น้ําประปา ...........................บาท/เดือน
ติดตั้งมาตรประปาขนาด  .......... มม. หมายเลข ......................................... อ่านค่าได้ .......................... ลบ.ม.
ใช้น้ําประปา ............................. ลบ.ม./เดือน ชําระค่าใช้น้ําประปา ..............................บาท/เดือน
ติดตั้งมาตรประปาขนาด  .......... มม. หมายเลข ........................................... อ่านค่าได้ ........................ ลบ.ม.
ใช้น้ําประปา ............................. ลบ.ม./เดือน ชําระค่าใช้น้ําประปา ..............................บาท/เดือน
 ไม่ได้ใช้น้ําประปา เนื่องจาก ....................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 การประปาบริการไม่ถึง ห่างจากท่อประปาขนาด  .................. มม. ระยะทางประมาณ .................. เมตร
เขตการบริการของการประปา  เทศบาล  อบต.  หมู่บ้าน  เอกชน  อื่นๆ...................
ปริมาณ.............................. ลบ.ม./เดือน
สภาพการใช้น้ําประปา/น้ําผิวดิน
 ในการอุปโภค-บริโภค .............................................
 ในกระบวนการผลิต .................................................
 ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต .......................................
 ใช้ในการเกษตร ........................................................
 อื่นๆ ............................................................................

ลบ.ม./เดือน
ลบ.ม./เดือน กําลังการผลิต .............................. ต่อ/เดือน
ลบ.ม./เดือน กําลังการผลิต............................... ต่อ/เดือน
ลบ.ม./เดือน
ลบ.ม./เดือน

-๒สภาพสถานที่/สถานที่ตั้ง
 บ้านพักอาศัย .............................................. หลัง  หมู่บ้านจัดสรร ...................................................... หลัง
 อาคารพาณิชย์ .......................................... คูหา  โรงงานอุตสาหกรรมผลิต ............................................
 เกษตรกรรม
 เพาะปลูก
 เลี้ยงสัตว์
 อื่นๆ .......................................................................................................................................................................................
 จํานวนคน ...................... คน
พักประจํา ................... คน ไป - กลับ .............. คน
 อยู่ในเขตวิกฤตการณ์น้ําบาดาล
 อยู่นอกเขตวิกฤตการณ์น้ําบาดาล
สภาพบ่อน้ําบาดาล/ปริมาณน้ําบาดาลที่ใช้หรือต้องการใช้
 บ่อน้ําบาดาลที่มีอยู่แล้ว จํานวน ............ บ่อ ขนาดบ่อ ............................................................. มม. (ตามลําดับ)
ลึก ........................................................ เมตร (ตามลําดับ)
 ชํารุด ........................... บ่อ
 ปริมาณการใช้น้ําบาดาล รวมทุกบ่อ จํานวน ............ ลบ.ม./เดือน
 บ่อน้ําบาดาลบริเวณใกล้เคียง จํานวน ……... บ่อ ขนาดบ่อ ....................................................... มม. (ตามลําดับ)
ลึก ....................................................... เมตร (ตามลําดับ)
สภาพการใช้น้ําบาดาลปัจจุบัน
 ในการอุปโภค-บริโภค ................................................ ลบ.ม./เดือน
 ในกระบวนการผลิต ................................................... ลบ.ม./เดือน
กําลังการผลิต ................. ต่อ/เดือน
 ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต .......................................... ลบ.ม./เดือน
กําลังการผลิต.................. ต่อ/เดือน
 ใช้ในการเกษตร ........................................................... ลบ.ม./เดือน
 อื่นๆ ............................................................................... ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ําตามใบอนุญาตไม่เกิน ............................ ลบ.ม./เดือน ใช้จริง ...................................... ลบ.ม./เดือน
 เหมาะสม  ไม่เหมาะสม เนื่องจาก …………………......................................................................................
ทั้งนี้ ได้แนะนําให้ส่งรายงานการใช้น้ําบาดาล (แบบ นบ./11) ตามกําหนดเวลาแล้ว
สัดส่วนการใช้น้ํา (ในเขตวิกฤตการณ์น้ําบาดาล) น้ําประปา ................... % น้ําบาดาล .................... %
คุณภาพน้ําบาดาลทางกายภาพ (สี/กลิ่น/รส) ………………………………………..……………………………………………………………………………………….
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
 น้ํามีคุณลักษณะที่เป็นพิษ
 มีแหล่งมลพิษ (ฝังกลบขยะมูลฝอย, สารพิษหรือของเสียอุตสาหกรรม, บ่อพักน้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม,
เหมืองแร่, ฯลฯ) ในรัศมี 1 กิโลเมตร
 การสูบน้ําบาดาลอาจมีผลกระทบต่อศักยภาพบ่อน้ําบาดาลข้างเคียง
 อื่น ๆ .....................................................................................................................................................................................
พนักงานน้ําบาดาลประจําท้องที่หรือเจ้าหน้าทีที่ได้รับมอบหมายจากพนักงานน้ําบาดาลประจําท้องที่ ได้ดําเนินการตรวจสอบ
สถานที่ประกอบกิจการน้ําบาดาลดังกล่าวแล้วมีความเห็น ดังนี้
 ควรให้ส่งผลวิเคราะห์คุณภาพน้ําบาดาลต่อพนักงานน้ําบาดาลประจําท้องที่ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
เนื่องจากพิจารณาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ําบาดาล สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ
 ไม่ควรให้ส่งผลวิเคราะห์คุณภาพน้ําบาดาล
บันทึกเพิ่มเติม ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….………………

-๓บันทึกสภาพบ่อน้ําบาดาล
บ่อน้ําบาดาล
- ใบอนุญาตที่
- หมายเลขบ่อ
- วันสิ้นอายุ
- ค่าพิกัด (UTM)

อนุญาต
ขนาด ลึก
(ลบ.ม./
(มม.) (ม.)
เดือน)

คุณภาพน้ําบาดาล

เครื่องสูบน้ํา
ชนิด
เครื่องสูบ

 Submersible
 Turbine
 …………………

N = ………..…………………….. …………….…………..………….… ………………….………….
……………………..…..…………… ………………....………….
E = …………………………..…… ………………....…………………… ……………..…..………….

คุณภาพน้ําบาดาล
N = ………..………………..
E = …………………….……

เครื่องวัดปริมาณน้ําบาดาล
- อ่านได้ (ลบ.ม.)
ขนาด - ขับเคลื่อนตัวเลข
- ยี่ห้อ
จํานวน ขนาด
ลึก
- รุ่น
แรงม้า ท่อดูด
 ระบบแม่เหล็ก
(ม.)
- หมายเลขมาตร (มม.) - อัตราการไหล
(HP) (มม.)
(ลบ.ม./ช.ม.)

 ติดตั้งถูกต้อง
 ติดตั้งไม่ถูกต้อง
 ผนึกตะกั่วประทับตรา (เดิม)
ทบ. หมายเลข ..........................................
 ผนึกตะกั่วประทับตรา (ใหม่)
ทบ. หมายเลข ..........................................

 Submersible
 Turbine
 ……………………..

………..….……..……………….… ……………………..……
…………………..……..…………… ……………..……………
..………………..……………………

 ติดตั้งถูกต้อง
 ติดตั้งไม่ถูกต้อง
 ผนึกตะกั่วประทับตรา (เดิม)
ทบ. หมายเลข ........................................
 ผนึกตะกั่วประทับตรา (ใหม่)
ทบ. หมายเลข ........................................

หมายเหตุ
……………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
อนึ่ง ในการตรวจสอบครั้งนี้เจ้าหน้าที่มิได้บังคับ ขู่เข็ญ หรือกระทําด้วยประการอื่นใดต่อผู้นําตรวจสอบ ทั้งไม่ได้เรียก
รับ ยอมจะรับ เอาไป หรือทํ า ให้ เสี ย หาย สู ญ หาย หรือ เสื่ อ มค่ า ซึ่งทรั พ ย์ สิน หรือ ประโยชน์ อ ย่า งหนึ่ งอย่ างใดของผู้ นํ า ตรวจสอบ
หรือสถานที่ซึ่งตรวจสอบแต่อย่างใด ได้อ่านให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายฟังแล้ว และเข้าใจดี จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
(ลงชื่อ) ....................................................... ผู้นําตรวจสอบ/ผู้ให้ข้อมูล (ลงชื่อ) ..................................................... ผู้ตรวจสอบ/บันทึก
(......................................................)
(...........................................................)
ตําแหน่ง .............................................................

ตําแหน่ง ..........................................................

(ลงชื่อ) ............................................................. (พยาน)
(...........................................................)

(ลงชื่อ) ............................................................. (พยาน)
(...........................................................)

ตําแหน่ง ............................................................

ตําแหน่ง .........................................................

