เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๑๑๗ ง

หน้า ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙

ประกาศกรมทรัพยากรน้ําบาดาล
เรื่อง กําหนดแบบการขึ้นทะเบียนการใช้น้ําบาดาล
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ
โดยที่เป็นการสมควรกําหนดให้มีการขึ้นทะเบียนการใช้น้ําบาดาลเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ
กรณีผู้รับใบอนุญาตใช้น้ําบาดาลซึ่งใช้น้ําบาดาลเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติจากอุทกภัย วาตภัย
ภัยจากแผ่นดินไหว ภัยจากโคลนตม ภูเขาถล่ม หรือภัยธรรมชาติอื่น ๆ เช่น ภัยแล้ง อันเกิดจากธรรมชาติ
ที่ไม่อาจป้องกันไว้ได้ หรือไม่อาจพึงคาดหมายล่วงหน้าได้ และให้รวมถึงภัยที่เกิดจากโรคระบาดสัตว์
ตามกฎหมายว่ าด้ ว ยโรคระบาดสั ตว์ เป็น ต้ น ได้ รับ ยกเว้น ค่ าใช้น้ํ า บาดาลและค่า อนุ รั กษ์ น้ํา บาดาล
ตามปริมาณน้ําบาดาลที่วัดได้จากเครื่องวัดปริมาณน้ําเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติดังกล่าว
อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๔/๒ วรรคสอง แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๔๐)
ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ําบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๙
(พ.ศ. ๒๕๕๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ําบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ และข้อ ๒/๓ วรรคสอง
แห่งกฎกระทรวงกําหนดอัตราค่าอนุรักษ์น้ําบาดาล และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเรียกเก็บ
ค่าอนุรักษ์น้ําบาดาล พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงกําหนดอัตราค่าอนุรักษ์น้ําบาดาล
และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเรียกเก็บค่าอนุรักษ์น้ําบาดาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาล จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ผู้รับใบอนุญาตใช้น้ําบาดาลที่ประสงค์จะขอขึ้นทะเบียนการใช้น้ําบาดาลเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยธรรมชาติ ให้ยื่นคําขอพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานต่อพนักงานน้ําบาดาลประจําท้องที่ในเขตน้ําบาดาล
ตามแบบ นบ./๒๒ ท้ายประกาศนี้
ข้อ ๒ หนังสือขึ้นทะเบียนการใช้น้ําบาดาลเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ ให้เป็นไป
ตามแบบ นบ./๒๓ ท้ายประกาศนี้
ทั้งนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙
สุพจน์ เจิมสวัสดิพงษ์
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาล

แบบ นบ./22

เลขรับที่....................................
รับวันที่.....................................
(เฉพาะเจ้าหน้าที่)

คําขอขึ้นทะเบียน
การใช้น้ําบาดาลเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ
เขียนที่……………………………………..
วันที่…………..เดือน……………………….พ.ศ……………
บุคคลธรรมดา
ข้าพเจ้า……………………….……………………….………….อายุ………………..ปี สัญชาติ…..……….……..…….
อยู่เลขที่…….………...….…ตรอก/ซอย……………………....…….…..ถนน………………....……..…….………….หมู่ที่…………..
ตําบล/แขวง……..…………….………….…อําเภอ/เขต…………………..…….…………จังหวัด………………..……………….…...
รหัสไปรษณีย.์ ..................โทรศัพท์………….…………โทรศัพท์เคลื่อนที.่ ...........................โทรสาร...........................
เป็นผู้รับใบอนุญาตใช้น้ําบาดาลเลขที.่ .........................................หมายเลขบ่อ................................
ตั้งอยู่เลขที่………..…..….…ตรอก/ซอย…………………..……….…..ถนน………………....……..…….………….หมู่ที่……..…...
ตําบล/แขวง……..…………….………….…อําเภอ/เขต…………………..…….…………จังหวัด………………..……………….…...
รหัสไปรษณีย.์ ..................
ใบอนุญาตออกให้เมื่อวันที่…..….…เดือน…………..…….………พ.ศ. …….…… สิ้นอายุวันที่…………
เดือน…………..…….………พ.ศ. …….……
นิตบิ ุคคล
ข้าพเจ้า………(บริษัท/ห้าง/ร้าน)......... โดย...............(ชื่อกรรมการผู้มีอํานาจ)………………..………….
อายุ…….…ปี สัญชาติ…..….……. อยู่เลขที่…….…..….… ตรอก/ซอย…………………..…… ถนน………………...….……….
หมู่ที่……. ตําบล/แขวง……..………………....... อําเภอ/เขต……………..…….………… จังหวัด………………..………….….
รหัสไปรษณีย์................... โทรศัพท์………….……….… โทรศัพท์เคลื่อนที่........................... โทรสาร.......................
เป็นผู้รับใบอนุญาตใช้น้ําบาดาลในนามของ.....................................................................................
ใบอนุญาตเลขที่...................................................... หมายเลขบ่อ..................................... ตั้งอยู่เลขที่………..….…
ตรอก/ซอย…………………..…….….. ถนน………………....….………. หมู่ที่..…….. ตําบล/แขวง…………………..…..…..…..
อําเภอ/เขต…………………..…..…..…………จังหวัด………………..…………..…….…...รหัสไปรษณีย์.................................
ใบอนุญาตออกให้เมื่อวันที่……..….......… เดือน…………………….…….…………… พ.ศ. ………..…….……
สิ้นอายุวันที่……………….… เดือน…………………………..…….……… พ.ศ. …….…………….…
มี ค วามประสงค์ ข อขึ้ น ทะเบี ย นการใช้ น้ํา บาดาลเพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบภั ย ธรรมชาติ
ตามประกาศกรมทรัพยากรน้ําบาดาล เรื่อง กําหนดแบบการขึ้นทะเบียนการใช้น้ําบาดาล เพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยธรรมชาติ ซึ่งเมื่อได้รับการขึ้นทะเบียนแล้ว จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยน้ําบาดาล
และเงื่อนไขที่กรมทรัพยากรน้ําบาดาลกําหนดทุกประการ

-2พร้อมกับคําขอนี้ข้าพเจ้าได้ส่งหลักฐานต่าง ๆ มาด้วย คือ
บุคคลธรรมดา
ใบอนุญาตใช้น้ําบาดาล (ต้นฉบับ)
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้รับใบอนุญาต
หนังสือมอบอํานาจและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้รับมอบอํานาจ
(กรณีผู้รับใบอนุญาตไม่สามารถมายื่นคําขอด้วยตนเองได้)
นิตบิ ุคคล
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์
ใบอนุญาตใช้น้ําบาดาล (ต้นฉบับ)
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือชื่อแทนนิติบุคคล
หนังสือมอบอํานาจและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้รับมอบอํานาจ
(กรณีกรรมการผู้มีอํานาจของนิติบุคคลไม่สามารถมายืน่ คําขอด้วยตนเองได้)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวข้างต้นนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ
(ลายมือชื่อ)...................................................................... ผู้ยื่นคําขอ
(....................................................................)
วันที่ ........... เดือน ........................ พ.ศ. .................

เฉพาะเจ้าหน้าที่
บันทึกสําหรับเจ้าหน้าทีผ่ ู้รบั คําขอ
ได้ตรวจสอบเอกสารแล้ว เอกสารครบถ้วน ถูกต้อง
(ลายมือชื่อ)......................................................เจ้าหน้าที่ผู้รบั คําขอ
(....................................................)
ตําแหน่ง .......................................................
บันทึกสําหรับพนักงานน้าํ บาดาลประจําท้องที่
ได้ลงทะเบียนเป็นคําขอที่ ...................... ลงวันที่ ......... เดือน .................... พ.ศ. .................
(ลายมือชื่อ)......................................................
(...................................................)
พนักงานน้ําบาดาลประจําท้องทีเ่ ขตน้ําบาดาลจังหวัด...................

แบบ นบ./23

กรมมทรัพยากรนน้ําบาดาล
หนังสื
ง อขึ้นทะเบีบียนการใช้นน้้ําบาดาลเพืพื่อช่วยเหลือผู
อ ้ประสบภัยั ธรรมชาติ
หนั งสื
ง อ ฉบั บ นี้ ใ ห้ห ไ ว้ แ ก่ …………………………………………………………………………………………………………………
เพื่อแแสดงว่าเป็นผู้รับใบอนุญาตใช้น้ําบาดาาล ซึ่งได้รับขึ้นทะเบียนกาารใช้น้ําบาดาาลเพื่อช่วยเหหลือผู้ประสบ
ภัยธรรรมชาติจากบบ่อน้ําบาดาลตตามใบอนุญาตตใช้น้ําบาดาลลเลขที่.............................. .........................................
หมายยเลขบ่อ.......................................... ตั้งออยู่เลขที่…………………………ตรอก/ซอย……………………….……………………..
ถนน.......................................................... หหมู่ที่…………..…..ตําบล/แขขวง...........................................................
อําเภออ/เขต................................................... จจังหวัด………………………………
……….………… ……… .
โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี
อ ้
ข้อ ๑ ผู้ได้รับกาารขึ้นทะเบียนนต้องติดตั้งเครื่องวัดปริมาณ
ณน้ําบาดาลเพพื่อการช่วยเหหลือผู้ประสบบ
ม ําประจจําบ่อน้ําบาดาาล และการสสูบน้ําบาดาลล
ภัยธรรรมชาติแยกตต่างหากอีก 1 เครื่อง หลังงเครื่องวัดปริมาณน้
เมื่อรววมกับน้ําบาดาาลที่ใช้ตามปกกติต้องไม่เกินนกว่าปริมาณน้น้ําที่กําหนดไว้้ในใบอนุญาตใ
ตใช้น้ําบาดาล
ข้อ ๒ ผู้ได้รับกาารขึ้นทะเบียนนต้องกรอกราายการในรายงงานการใช้น้ําาบาดาลตามแแบบ นบ./111
จํานวน 2 ฉบับ จาากเครื่องวัดปริมิ าณน้ําประะจําบ่อน้ําบาดดาลและเครื่องวั
ง ดปริมาณน้น้ํ าบาดาลเพื่อการช่
ก วยเหลือ
ผู้ประะสบภัยธรรมชชาติ แล้วส่งรายงานดังกล่าววให้พนักงานนน้ําบาดาลประะจําท้องที่ภายยในวันที่ 7 ขอองเดือนถัดไป
ข้อ ๓ ผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนตต้องแสดงหลักฐานการช่
ก
วยเหหลือผู้ประสบภภัยธรรมชาติ พร้อมหนังสือ
ขอคววามอนุเคราะหห์หรือขอความมช่วยเหลือ โดดยระบุปริมาณ
ณน้ําบาดาลแลละสถานที่ที่จะะนําน้ําบาดาลลไปช่วยเหลือ
ผู้ประะสบภัยธรรมชชาติตามแบบ นบ./24
ข้อ ๔ การขึ้นทะเบียนนี้ให้มี ผลใช้บังคับตามอายุ
ต
ใบอนนุญาตใช้น้ําบาาดาล หากมีการยื่นคําขออ
ต่ออาายุใบอนุญาตหหรือยื่นคําขอรัรับใบอนุญาตใใช้น้ําบาดาลใหม่ และผู้ออกใบอนุญาตไดด้สั่งต่ออายุใบอนุ
บ ญาตหรือ
ได้ออกใบอนุญาตใชช้น้ําบาดาลแล้ล้ว และมีความมประสงค์จะใใช้น้ําบาดาลเพืพื่อช่วยเหลือผู้ ประสบภัยธรรรมชาติต่อไปป
ให้ยื่นนคําขอขึ้นทะเบีบียนการใช้นาบาดาลเพื
้ํา
่อช่ววยเหลือผู้ประะสบภัยธรรมชชาติใหม่ทุกครั้งั ตามแบบ นบบ./22
หนังสือนี้ออกให้เมื่อวันที่..............เดือน.............................. พ.ศ. ………………..
(ลายมือชื่อ)……………………………… ………..
(………………
……………………………..)
……………………….……...
ตําแหหน่ง..……………
ง ่เขตน้ําบาดดาลจังหวัด....................
พนัักงานน้ําบาดาาลประจําท้องที

.

แบบ นบ./24

ที่ ../...

(ส่วนของเจ้าของเรื่อง)
………………………………………….
………………………………………….
วัน/เดือน/ปี

เรื่อง ขอส่งรายงานการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ
เรียน พนักงานน้ําบาดาลประจําท้องที่เขตน้ําบาดาลจังหวัด...............................................................................
หรือ............................................................................................................................................................
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานการใช้น้ําบาดาลตามแบบ นบ./11 จํานวน 2 ฉบับ
2. .............................................................................................
ข้าพเจ้า...........................................................................................ผู้รับใบอนุญาตใช้น้ําบาดาล
เลขที่...............................................หมายเลขบ่อ.....................................ผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนการใช้น้ําบาดาล
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติและได้นําน้ําบาดาลจากบ่อดังกล่าวไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ
ณ...........................................................................ตั้งอยู่เลขที่......................ตรอก/ซอย.......................................
ถนน........................................หมู่ที่...............ตําบล/แขวง................................อําเภอ/เขต..................................
จังหวัด......................................................รหัสไปรษณีย์........................ คิดเป็นปริมาณน้ําบาดาล ประจําเดือน
.......................... พ.ศ. ................... จํานวน..............................ลูกบาศก์เมตร
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดําเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(............................................)
ตําแหน่ง..............................................

(ส่วนของเจ้าของเรื่อง)
โทร. .................................
โทรสาร ............................
หมายเหตุ : ผู้รับใบอนุญาตใช้น้ําบาดาลเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติสามารถใช้แบบฟอร์มนี้สง่ พนักงาน
น้ําบาดาลประจําท้องที่เขตน้ําบาดาลจังหวัดหรือจัดทําขึ้นใหม่โดยมีเนื้อหาสาระตามแบบฟอร์มนี้

