แบบ นบ./11

รายงานการใช้น้าบาดาล
วันที่ส่งรายงาน..........................................................
ชื่อผู้รับใบอนุญาตใช้น้าบาดาล.................................................................................................................................
ใบอนุญาตใช้น้าบาดาลที่............................................................บ่อหมายเลข.........................................................
ขนาดบ่อน้าบาดาล........มิลลิเมตร ความลึก.......เมตร ปริมาณนา้ ที่ได้รับอนุญาตไม่เกินกว่าเดือนละ...........ลูกบาศก์เมตร
สถานที่ตังบ่อน้าบาดาล............................................................................................................................................
เครื่องวัดปริมาณน้าชนิด มาตรวัดน้า อื่น ๆ คือ .........................................................................................
ยี่ห้อ....................................รุน่ ...........................ขนาด...........................หมายเลขเครื่อง........................................
รายละเอียดการใช้น้าบาดาล เดือน...........................................................พ.ศ. ....................................................
จดครังก่อนเมื่อวันที่...............................................................อ่านตัวเลขในเครื่องวัดได้..........................................
(วันใดที่ไม่มีการใช้น้าบาดาล หยุดงาน เครื่องสูบน้าช้ารุด หรือบ่อน้าบาดาลช้ารุด ให้ระบุไว้ในช่องหมายเหตุ)
วันที่
1
2
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7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

อ่านได้

ใช้น้า
(ลบ.ม.)

หมายเหตุ

วันที่

อ่านได้

ใช้น้า
(ลบ.ม.)

หมายเหตุ

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
รวมใช้น้าในเดือนนี................................ลูกบาศก์เมตร
(ลงชื่อ).........................................................................ผูร้ บั ใบอนุญาต/ผู้ซึ่งผู้รับใบอนุญาตมอบหมาย
(.......................................................................)

หมายเหตุ : ให้ส่งรายงานการใช้น้าบาดาล (แบบ นบ./11) ให้พนักงานน้าบาดาลประจ้าท้องที่ภายในวันที่ 7 ของเดือน
ถัดไป หากผู้รับใบอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท ตามมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติ
น้าบาดาล พ.ศ. 2520

ดูหมายเหตุด้านหลัง
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แบบ นบ./11
หมายเหตุ
1. ให้ผู้รับใบอนุญาตใช้น้ าบาดาลอ่านตัวเลขปริมาณน้าบาดาลเฉพาะวันสินเดือน และต้องส่งให้
พนักงานน้าบาดาลประจ้าท้องที่ทุกเดือนภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป
2. วิธีการส่งรายงานการใช้น้าบาดาล
(1) ส่งด้วยตนเอง ณ ที่ท้าการของพนักงานน้าบาดาลประจ้าท้องที่
(2) ส่งทางไปรษณีย์ตอบรับ ถึงพนักงานน้าบาดาลประจ้าท้องที่ในเขตน้าบาดาลนัน
(3) ส่งทางโทรสาร ถึงพนักงานน้าบาดาลประจ้าท้องที่ในเขตน้าบาดาลนัน
(4) ส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ถึงพนักงานน้าบาดาลประจ้าท้องที่ในเขตน้าบาดาลนัน
(5) การส่ งรายงานการใช้น้าบาดาล (แบบ นบ./11 ) ให้ จัดส่ งเฉพาะรายงานการใช้น้าบาดาลพร้อม
ภาพถ่ายตัวเลขวัดปริมาณน้าบนหน้าปัดของเครื่องวัดปริมาณน้า หรือจัดส่งโดยมีหนังสือน้าส่งตามแบบ นบ./11/1 ด้วยก็ได้
(6) ให้พนักงานน้าบาดาลประจ้าท้องที่หรือเจ้าหน้าที่ผู้ซึ่งพนักงานน้าบาดาลประจ้าท้องที่มอบหมาย
จัดให้มีการประทับตรารับไว้เป็นหลักฐาน
3. ผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการใช้น้าบาดาล
(1) ต้องเป็นผู้รับใบอนุญาตใช้น้าบาดาล คือ บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล กรณีเป็นนิติบุคคล
ต้องเป็นผู้ที่มีอ้านาจลงนามแทนนิติบุคคล หรือ
(2) ผู้ ซึ่งผู้ รั บใบอนุ ญาตมอบหมาย ให้ ท้าเป็ นหนังสื อตามแบบ นบ./11/2 แจ้งให้ พนักงาน
น้าบาดาลประจ้าท้องที่ในเขตน้าบาดาลนัน
4. การติดตังเครื่องวัดปริมาณน้าประจ้าบ่อน้าบาดาล
(1) ต้องติดตังเครื่องวัดปริมาณน้าประจ้าบ่อน้าบาดาลแต่ละบ่อให้อยู่ในแนวราบเหนือระดับ
ผิวดินพอสมควร ตังอยู่ในที่ที่สะดวกและปลอดภัยในการอ่านและตรวจสอบ
(2) ต้าแหน่งของเครื่องวัดปริมาณน้าต้องอยู่ห่างจากบ่อน้าบาดาล ไม่เกิน 10 เมตร และอยู่หน้า
ท่อระบายน้าทิง เครื่องปรับปรุงคุณภาพน้า ถังพักน้า หรือหอถัง
(3) ท่อส่ งน้าระหว่างบ่ อน้าบาดาลกับเครื่องวั ดปริมาณน้า ต้องอยู่เหนือระดับผิวดินและไม่มี
ท่อแยกใด ๆ
5. กรณีเครื่องวัดปริมาณน้าช้ารุด หรือท้างานไม่เที่ยงตรง ให้แจ้งเป็นหนังสือ ทันทีต่อพนักงาน
น้ าบาดาลประจ้ าท้ อ งที่ เขตน้ าบาดาลจั งหวัด นั น และต้ อ งซ่ อ มหรื อ เปลี่ ย นเครื่อ งวัด ปริม าณน้ าให้ ใช้ ก ารได้
ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่แจ้งให้พนักงานน้าบาดาลประจ้าท้องที่ทราบ หรือในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่า
ต้ อ งซ่ อ มหรื อ เปลี่ ย นเครื่ อ งวั ด ปริ ม าณน้ า ให้ ใ ช้ ก ารได้ ภายใน 15 วั น นั บ แต่ วั น ที่ ได้ รั บ แจ้ ง เป็ น หนั ง สื อ
จากพนักงานเจ้าหน้าที่
----------------------------------------------------------------------

แบบ นบ./11/1
ที่..............................................
…………………............................
.................................................
วันที่................................................
เรื่อง ขอส่งรายงานการใช้น้าบาดาล
เรียน ............................................................................................................................. ....
(พนักงานน้าบาดาลประจ้าท้องที่เขตน้าบาดาลจังหวัด...........................................)
บุคคลธรรมดา (นาย/นาง/นางสาว/.....................) ………………………….……………………………….
นิติบุคคล (บริษัท/หจก./.........................) .................................................................................
ผู้รับใบอนุญาตใช้น้าบาดาล เลขที่ .......................................................................................................................
..............................................................................................................................ขอส่งรายงานการใช้น้าบาดาล
ตามใบอนุญาตดังกล่าว ประจ้าเดือน ..........................................พ.ศ. ......................จ้านวน.......................ฉบับ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(.................................................................)
ต้าแหน่ง ...................................................................

โทร. .........................................................
โทรสาร ...................................................

แบบ นบ./11/2
แบบแจ้งรายชื่อและตัวอย่างลายมือชื่อของผู้มีอ้านาจรายงานการใช้น้าบาดาล
ที่..............................................
…………………............................
.................................................
วันที่................................................
เรื่อง รายชื่อและตัวอย่างลายมือชื่อของผู้มีอ้านาจรายงานการใช้น้าบาดาล
เรียน ........................................................................................................................... ......
(พนักงานน้าบาดาลประจ้าท้องที่เขตน้าบาดาลจังหวัด...........................................)
ข้าพเจ้า (บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล).......................................................................ในฐานะเป็น
ผู้รับใบอนุญาตใช้น้าบาดาล เลขที่.....................................................………………………….……………………………….
..........................................................................................................................................จ้านวน.................ฉบับ
ขอแจ้งรายชื่อและตัวอย่างลายมือชื่อของผู้มีอ้านาจรายงานการใช้น้าบาดาลดังต่อไปนี
ชื่อ
ต้าแหน่ง
ตัวอย่างลายมือชื่อ
1. …………………………………………………….. ………………………………………………….. ……………………………………
2. …………………………………………………….. ………………………………………………….. ……………………………………
3. …………………………………………………….. ………………………………………………….. ……………………………………
4. …………………………………………………….. ………………………………………………….. ……………………………………
(บุคคลธรรมดา) ลงชื่อ .........................................................ผู้รบั ใบอนุญาต
(........................................................)
ต้าแหน่ง ..........................................................

(นิติบุคคล) 1. ลงชื่อ .......................................................ผู้มีอ้านาจลงนามแทนนิติบุคคล
(........................................................)
ต้าแหน่ง ..........................................................
(ประทับตราส้าคัญของนิติบุคคล)
(นิติบุคคล) 2. ลงชื่อ .......................................................ผูม้ อี า้ นาจลงนามแทนนิตบิ ุคคล
(........................................................)
ต้าแหน่ง ..........................................................

