เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๘๒ ง

หน้า ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔

ประกาศกรมทรัพยากรน้าํ บาดาล
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการออกหนังสือรับรองช่างเจาะน้ําบาดาล
ผู้ควบคุม รับผิดชอบในการเจาะน้ําบาดาลและการอุดกลบบ่อน้ําบาดาล
พ.ศ. ๒๕๕๔
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการออกหนังสือรับรองช่างเจาะ
น้ําบาดาล ผู้ค วบคุม รับผิดชอบในการเจาะน้ําบาดาลและการอุดกลบบ่อน้ําบาดาล ให้สอดคล้อง
กับประกาศกระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อม เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์แ ละมาตรการ
ในทางวิชาการสําหรับการเจาะน้ําบาดาลและการเลิกเจาะน้ําบาดาล พ.ศ. ๒๕๕๑ และประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ และมาตรการในทางวิชาการ
สําหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. ๒๕๕๑
อาศั ย อํ า นาจตามความในข้ อ ๒ (๒) แห่ ง ประกาศกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ
และสิ่ง แวดล้อม เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ และมาตรการในทางวิชาการสําหรับการเจาะน้ําบาดาล
และการเลิกเจาะน้ําบาดาล พ.ศ. ๒๕๕๑ และข้อ ๖ (๒) แห่งประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ ง แวดล้ อ ม เรื่ อ ง กํ า หนดหลั ก เกณฑ์ และมาตรการในทางวิ ช าการสํ า หรั บ การป้ อ งกั น
ด้านสาธารณสุข และการป้ องกัน ในเรื่องสิ่ งแวดล้อมเป็นพิ ษ พ.ศ. ๒๕๕๑ กรมทรัพ ยากรน้ําบาดาล
จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกรมทรัพยากรธรณี ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๒๑) ออกตามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรมตามพระราชบัญญัติน้ําบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขการออกหนังสือรับรองช่างเจาะ
ข้อ ๒ ผู้ใดประสงค์จะขอรับหนังสือรับรองช่างเจาะน้ําบาดาล ให้ยื่นคําขอตามแบบ นบ./๑
ท้ายประกาศนี้ต่อพนักงานน้ําบาดาลประจําท้องที่ ณ สถานที่ที่กรมทรัพยากรน้ําบาดาลประกาศกําหนด
ในการยื่นคําขอตามวรรคหนึ่ง ผู้ยื่นคําขอต้องส่งเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วนตามที่กาํ หนดไว้ใน
คําขอพร้อมกับคําขอ
ข้อ ๓ ผู้ยื่นคําขอตามข้อ ๒ จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์
(๓) อ่านและเขียนหนังสือไทยได้

เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๘๒ ง

หน้า ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔

(๔) เคยปฏิบัติงานเจาะน้ําบาดาลในหน้าที่ผู้ช่วยช่างเจาะน้ําบาดาลมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี
และมีหลักฐานการปฏิบัติงานมาแสดง
(๕) ไม่ วิ ก ลจริ ต หรื อ มี ร่ า งกายทุ พ พลภาพจนไม่ ส ามารถจะปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ไ ด้ ห รื อ ไม่ เ ป็ น
โรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่สังคมรังเกียจ
(๖) ไม่เคยถูกเพิกถอนหนังสือรับรองช่างเจาะน้ําบาดาล เว้นแต่ระยะเวลาแห่งการถูกเพิกถอน
ได้ล่วงพ้นไปแล้วไม่น้อยกว่า ๖ เดือน นับแต่เหตุแห่งการถูกเพิกถอนได้สิ้นสุดลง
(๗) ไม่เคยถูกลงโทษฐานฝ่าฝืนพระราชบัญญัติน้ําบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เว้นแต่ระยะเวลาได้ล่วงพ้นไปแล้วไม่น้อยกว่า ๖ เดือน นับแต่วันถูกลงโทษครั้งสุดท้าย
ข้อ ๔ หนังสือรับรองช่างเจาะน้ําบาดาล ให้ใช้แบบ นบ./๒ ท้ายประกาศนี้
ข้อ ๕ การออกหนั ง สื อ รั บ รองช่ า งเจาะน้ํ า บาดาล ให้ อ อกให้ แ ก่ ผู้ ยื่ น คํ า ขอที่ ไ ด้ รั บ
การคัดเลือกหรือสอบคัดเลือกได้
ข้อ ๖ การคัด เลือ กหรื อสอบคั ด เลื อก ให้เ ป็น ไปตามหลักเกณฑ์ วิธีก าร และเงื่อ นไข
ที่กรมทรัพยากรน้ําบาดาลประกาศกําหนด
ข้อ ๗ หนังสือรับรองช่างเจาะน้ําบาดาล ให้มีอายุ ๕ ปี นับแต่วันออก เมื่อครบกําหนดแล้ว
ให้ยื่นคําขอรับหนังสือรับรองช่างเจาะน้ําบาดาลใหม่
ข้อ ๘ ผู้ได้รับหนังสือรับรองช่างเจาะน้ําบาดาล จะถูกเพิกถอนหนังสือรับรองช่างเจาะ
น้ําบาดาลในกรณี ดังต่อไปนี้
(๑) ขาดคุณสมบัติตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๓
(๒) กระทําผิดตามประกาศกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๖ (๑) แห่งพระราชบัญญัติน้ําบาดาล
พ.ศ. ๒๕๒๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(๓) กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติน้ําบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔
ปราณีต ร้อยบาง
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาล

แบบ นบ./๑

เลขที่รับ.........................................
วันที่...............................................
(สําหรับเจ้าหน้าที่เป็นผู้กรอก)

คําขอรับหนังสือรับรองช่างเจาะน้ําบาดาล
ผูค้ วบคุม รับผิดชอบในการเจาะน้ําบาดาลและการอุดกลบบ่อน้ําบาดาล
เขียนที่ ...........................................................
วันที่ ............... เดือน ...................................พ.ศ. ..................
ข้าพเจ้า ............................................................................. อายุ ............. ปี สัญชาติ ..................................
อยู่บ้านเลขที่ ..................... ตรอก/ซอย ........................................ ถนน ....................................................... หมู่ที่.............
ตําบล/แขวง ............................................ อําเภอ/เขต ................................................. จังหวัด .........................................
โทรศัพท์ ................................................ โทรสาร .......................................................
สถานที่ทํางานปัจจุบัน(บริษัท,ห้าง,ร้าน).......................................................................................................
ตั้งอยู่ที่ ................... ตรอก/ซอย .................................................. ถนน ......................................................หมู่ที่ .........
ตําบล/แขวง ........................................ อําเภอ/เขต .......................................... จังหวัด.......................................................
โทรศัพท์ ............................................. โทรสาร ...............................................
ขอรั บ หนั ง สือ รั บ รองช่า งเจาะน้ํา บาดาล ตามประกาศกระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ และมาตรการในทางวิชาการสําหรับการเจาะน้ําบาดาลและการเลิกเจาะ
น้ําบาดาล พ.ศ. ๒๕๕๑ และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์
และมาตรการในทางวิชาการสําหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ
พ.ศ. ๒๕๕๑
พร้อมกับคําขอนี้ ข้าพเจ้าได้ส่งหลักฐานต่าง ๆ มาด้วย คือ
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ภาพถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ขนาด ๓ x ๔ เซนติเมตร ไม่สวมหมวกและแว่นตาดําถ่ายมาแล้ว
ไม่เกินกว่า ๖ เดือน จํานวน ๓ ภาพ
ใบรับรองของแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่ง ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่สังคม
รังเกียจ
สําเนาหลักฐานที่แสดงว่าเคยปฏิบัติงานเจาะน้ําบาดาลในหน้าที่ผู้ช่วยช่างเจาะน้ําบาดาล
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี และมีหลักฐานการปฏิบัติงานมาแสดง (หนังสือรับรองการปฏิบัติงานของช่างเจาะ
น้ําบาดาลหรือสัญญาการจ้างงาน สําหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ
จะต้องได้รับการรับรองจากผู้บังคับบัญชาระดับผู้อํานวยการสํานัก หรือผู้อํานวยการศูนย์หรือผู้อํานวยการกอง
หรือเทียบเท่าขึ้นไป)
เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี).................................................................................................................................

ลายมือชื่อ.........................................................ผู้ยื่นคําขอ
(........................................................)

30.0 ซม.

เลขที่

........../...../..............

แบบ นบ./๒

กรมทรัพยากรน้ําบาดาล
หนังสือรับรองฉบับนี้แสดงว่า
...................................................................

21.0
ซม.

เป็นช่างเจาะน้ําบาดาล
โดยผ่านการอบรมหลักสูตร “ช่างเจาะน้ําบาดาล” รุ่นที่ .. ตามหลักเกณฑ์ของกรมทรัพยากรน้ําบาดาล
เป็นผู้ควบคุม รับผิดชอบในการเจาะน้ําบาดาลและการอุดกลบบ่อน้ําบาดาล
ตามพระราชบัญญัติน้ําบาดาล พ.ศ.๒๕๒๐
ตั้งแต่วันที่........................................................พ.ศ....................... ถึงวันที่........................................................พ.ศ........................
ภาพถ่าย
ขนาด
1.5 นิ้ว หรือ
3 x 4 ซม.

ประทับตราครุฑ

เลขประจําตัวประชาชน ลงชื่อ .....................................................
x-xxxx-xxxxx-xx-x
ผู้ได้รับหนังสือรับรอง

......................................................

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาล
ให้ไว้ ณ วันที่........................................พ.ศ.....

