
ระเบียบกรมทรัพยากรน ้าบาดาล 
ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์  วธิีการตรวจสอบสถานที่เพ่ือประกอบการพิจารณา 

ออกใบอนญุาตประกอบกิจการน า้บาดาล 
พ.ศ.  2562 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกรมทรัพยากรน ้าบาดาล  ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ
ตรวจสอบสถานที่เพ่ือประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการน ้าบาดาล  พ.ศ.  ๒๕๕๖  
เพ่ือให้การปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการด้าเนินการตรวจสอบสถานที่ตามค้าขอรับใบอนุญาตและค้าขอ  
ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการน ้าบาดาลเป็นไปอย่างถูกต้อง  เหมาะสม  และมีแนวทางปฏิบัติเป็นไป
ในแนวทางเดียวกัน   

อาศัยอ้านาจตามความในข้อ  ๙  แห่งกฎกระทรวงก้าหนดประเภทการใช้น ้าบาดาล  และการขอใบอนุญาต
และการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับการประกอบกิจการน ้าบาดาล  พ.ศ.  ๒๕๕๖  อธิบดีกรมทรัพยากร   
น ้าบาดาล  จึงวางระเบียบไว้  ดังต่อไปนี  

ข้อ ๑ ระเบียบนี เรียกว่า  “ระเบียบกรมทรัพยากรน ้าบาดาลว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ
ตรวจสอบสถานที่เพื่อประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการน ้าบาดาล  พ.ศ.  2562” 

ข้อ 2 ให้ยกเลิกระเบียบกรมทรัพยากรน ้าบาดาลว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการตรวจสอบ
สถานที่เพื่อประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการน ้าบาดาล  พ.ศ.  2556 

ข้อ 3 ให้อธิบดีกรมทรัพยากรน ้าบาดาลรักษาการตามระเบียบนี   และให้มีอ้านาจวินิจฉัย  
สั่งการเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามระเบียบนี  

หมวด  ๑ 
หลักเกณฑ์การตรวจสอบสถานที่ตามคา้ขอรับใบอนุญาตและคา้ขอต่ออายุใบอนุญาต 

ประกอบกิจการน ้าบาดาล 
 
 

ข้อ 4 การตรวจสอบสถานที่การประกอบกิจการน ้าบาดาล  ให้พนักงานน ้าบาดาลประจ้าท้องที่
แจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบก่อนเข้าไปตรวจสอบสถานที่ดังกล่าว  ทั งนี   เพ่ือรวบรวมข้อมูลตามข้อ  8  
แห่งกฎกระทรวงก้าหนดประเภทการใช้น ้าบาดาลและการขอใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับ
การประกอบกิจการน ้าบาดาล  พ.ศ.  2556  เพ่ือประกอบการพิจารณาในการออกใบอนุญาต 
และต่ออายุใบอนุญาต 

การแจ้งผู้ขอรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งให้แจ้งเป็นหนังสือโดยวิธีส่งทางไปรษณีย์ตอบรับ   
หรือทางโทรสาร  หรือส่งมอบหนังสือให้ผู้ยื่นค้าขอหรือผู้รับมอบอ้านาจ  หรือโดยวิธีอื่นซึ่งสามารถติดต่อกันได้
ท้านองเดียวกัน  และสามารถจัดเก็บเป็นหลักฐานได้ 

้หนา   ๑๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๔๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   มิถุนายน   ๒๕๖๒



ข้อ 5 การตรวจสอบสถานที่ตามค้าขอรับใบอนุญาตและค้าขอต่ออายุใบอนุญาต 
ประกอบกิจการน ้าบาดาล  ให้พนักงานน ้าบาดาลประจ้าท้องที่หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจาก
พนักงานน ้าบาดาลประจ้าท้องที่  ด้าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและบันทึกข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ  
ตามบันทึกการตรวจสอบ  (แบบ  ต.๑)  ท้ายระเบียบนี    

ข้อ 6 การตรวจสอบสถานที่ตามค้าขอรับใบอนุญาตและค้าขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบ
กิจการน ้าบาดาล  ในเขตวิกฤตการณ์น ้าบาดาลและนอกเขตวิกฤตการณ์น ้าบาดาล  ให้พิจารณา  
ตามหลักเกณฑ์  ดังนี  

(1) กรณีการขอรับใบอนุญาตและค้าขอต่ออายุใบอนุญาตเจาะน ้าบาดาลหรือ ใบอนุญาต 
ใช้น ้าบาดาล  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรุบ่อตอนบนสุดตั งแต่  200  มิลลิเมตรขึ นไป  ให้พนักงาน
น ้าบาดาลประจ้าท้องที่หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากพนักงานน ้าบาดาลประจ้าท้องที่ด้าเนินการ
ตรวจสอบสถานที่เพื่อประกอบการพิจารณาออกใบอนญุาตหรอืต่ออายุใบอนุญาต  ตามระเบียบกระทรวง
ที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยน ้าบาดาล  และให้พิจารณาออกใบอนุญาตตามหลักเกณฑ์  วิธีการ   
และเงื่อนไขที่ก้าหนดในกฎกระทรวงก้าหนดประเภทการใช้น ้าบาดาลและการขอใบอนุญาตและการออก
ใบอนุญาตเกี่ยวกับการประกอบกิจการน ้าบาดาล  พ.ศ.  2556 

(2) กรณีการขอรับใบอนุญาตและค้าขอต่ออายุใบอนุญาตเจาะน ้าบาดาลหรือใบอนุญาต 
ใช้น ้าบาดาล  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรุบ่อตอนบนสุดน้อยกว่า  200  มิลลิเมตร  เมื่อพนักงาน
น ้าบาดาลประจ้าท้องที่หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากพนักงานน ้าบาดาลประจ้าท้องที่  พิจารณา
แล้วเห็นว่าเป็นพื นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน ้าบาดาล  สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  หรือข้อมูล  
ที่ใช้ส้าหรับการพิจารณาออกใบอนุญาต  ตามข้อ  8  แห่งกฎกระทรวงก้าหนดประเภทการใช้น ้าบาดาล
และการขอใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับการประกอบกิจการน ้าบาดาล  พ.ศ.  2556   
และระเบียบกระทรวงที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยน ้าบาดาลไม่เพียงพอส้าหรับการพิจารณาออกใบอนุญาต   
ให้พนักงานน ้าบาดาลประจ้าท้องที่หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากพนักงานน ้าบาดาลประจ้าท้องที่
ด้าเนินการตรวจสอบสถานที่ เ พ่ือประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต   
ตามระเบียบกระทรวงที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยน ้าบาดาล  และให้พิจารณาออกใบอนุญาตตามหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเงื่อนไขที่ก้าหนดในกฎกระทรวงก้าหนดประเภทการใช้น ้าบาดาลและการขอใบอนุญาต  
และการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับการประกอบกิจการน ้าบาดาล  พ.ศ.  2556 

(3) กรณีการขอรับใบอนุญาตและค้าขอต่ออายุใบอนุญาตเจาะน ้าบาดาลหรือใบอนุญาต  
ใช้น ้าบาดาล  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรุบ่อตอนบนสุดน้อยกว่า  200  มิลลิเมตร  เมื่อพนักงาน  
น ้าบาดาลประจ้าท้องที่หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากพนักงานน ้าบาดาลประจ้าท้องที่  พิจารณา
แล้วเห็นว่าไม่เป็นพื นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน ้าบาดาล  สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  และข้อมูล  
ที่ใช้ส้าหรับการพิจารณาออกใบอนุญาตตามข้อ  8  แห่งกฎกระทรวงก้าหนดประเภทการใช้น ้าบาดาล
และการขอใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับการประกอบกิจการน ้าบาดาล  พ.ศ.  2556   

้หนา   ๑๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๔๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   มิถุนายน   ๒๕๖๒



และระเบียบกระทรวงที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยน ้าบาดาลเพียงพอส้าหรับการพิจารณาออกใบอนุญาต  
ให้พนักงานน ้าบาดาลประจ้าท้องที่หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากพนักงานน ้าบาดาลประจ้าท้องที่
ด้าเนินการรวบรวมข้อมูลที่ใช้ส้าหรับการพิจารณาออกใบอนุญาต  และเสนอความเห็น  พร้อมทั งค้าขอ  
เอกสารหรือหลักฐาน  ให้ผู้ออกใบอนุญาตพิจารณา  โดยไม่ต้องด้าเนินการตรวจสอบสถานที่   

พื นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน ้าบาดาล  สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  ได้แก่  พื นที่ที่มีการ
สูบใช้น ้าบาดาลที่ส่งผลกระทบต่อศักยภาพน ้าบาดาลทั งเชิงปริมาณและคุณภาพน ้าบาดาล  หรือพื นที่ใกล้
แหล่งฝังกลบขยะมูลฝอย  หรือใกล้แหล่งสารพิษหรือกากของเสียอุตสาหกรรม  หรือใกล้บ่อพักน ้าเสียจาก
โรงงานอุตสาหกรรม  หรือใกล้แหล่งเหมืองแร่ที่อาจส่งผลกระทบต่อแหล่งน ้าบาดาล  หรือสภาพพื นที่อื่นใน
ลักษณะท้านองเดียวกัน  ทั งนี ในรัศมีไม่เกิน  1  กิโลเมตรจากพื นที่เจาะน ้าบาดาล 

ข้อ 7 การตรวจสอบสถานที่ตามค้าขอรับใบอนุญาตและค้าขอต่ออายุใบอนุญาต 
ประกอบกิจการน ้าบาดาล  ให้พนักงานน ้าบาดาลประจ้าท้องที่หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากพนักงาน 
น ้าบาดาลประจ้าท้องที่ด้าเนินการรวบรวมข้อมูล  ดังต่อไปนี  

(๑) สภาพแหล่งน ้าผิวดินหรือแหล่งน ้าดิบที่มีอยู่  เช่น  น ้าในแม่น ้า  ทะเลสาบ  ล้าคลอง   
ล้าธาร  ห้วย  หนองน ้า  บึง  อ่างเก็บน ้า  บ่อกักเก็บน ้า  สระน ้า  รวมทั งแหล่งน ้าที่รัฐจัดสร้างขึ น  
ให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน  ซึ่งปริมาณน ้าและคุณภาพน ้าสามารถน้ามาใช้ได้  ทั งเพ่ืออุปโภค  
หรือบริโภค  เพ่ือธุรกิจ  และเพ่ือเกษตรกรรม  และให้รวมถึงน ้าประปาของการประปานครหลวง 
หรือการประปาส่วนภูมิภาคที่ไม่ใช้น ้าบาดาลเป็นวัตถุดิบ  ในการผลิตน ้าประปา  ซึ่งสามารถบริการ
น ้าประปาถึงและเชื่อมระบบน ้าประปาใช้ได้ 

(๒) สภาพสถานที่หรือสถานที่ตั ง  เช่น  สถานประกอบกิจการโรงงานตามพระราชบัญญัติ
โรงงาน  สถานประกอบธุรกิจบริการ  ที่อยู่อาศัย  รวมทั งสถานที่ท้าการเกษตรกรรม  ซึ่งสถานที่ดังกล่าว
ตั งอยู่ ในเขตวิกฤตการณ์น ้าบาดาลหรือนอกเขตวิกฤตการณ์น ้าบาดาล  เขตบริการน ้าประปา 
ของการประปานครหลวงหรือการประปาส่วนภูมิภาค  นิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรม  ตลอดจน
เขตพื นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนของแหล่งน ้าบาดาล 

(๓) สภาพบ่อน ้าบาดาล  เช่น  บ่อน ้าบาดาลที่มีอยู่แล้วในสถานประกอบกิจการนั น   
หรือในบริเวณใกล้เคียงว่ามีสภาพบ่อเป็นเช่นใด  ใช้การได้  หรือช้ารุดมีขนาดบ่อและความลึกเช่นใด 

(๔) ปริมาณน ้าบาดาล  เช่น  ศักยภาพน ้าบาดาลในแอ่งน ้าบาดาลของเขตน ้าบาดาลนั น   
หรือในพื นที่ตามเขตปกครองนั น  รวมทั งศักยภาพของบ่อน ้าบาดาลที่มีอยู่แล้วในสถานประกอบกิจการนั น  
หรือในบริเวณใกล้เคียง 

(๕) คุณภาพน ้าบาดาล  เช่น  คุณภาพน ้าบาดาลในแอ่งน ้าบาดาล  หรือในเขตน ้าบาดาล   
หรือในพื นที่ตามเขตปกครองนั น  รวมทั งคุณภาพน ้าบาดาลของบ่อน ้าบาดาลที่มีอยู่แล้วในสถานประกอบ
กิจการนั นหรือในบริเวณใกล้เคียงว่ามีคุณภาพน ้าบาดาลที่เหมาะสมตามที่ได้มีการวิเคราะห์คุณภาพ  
น ้าบาดาลไว้หรือตามที่บ่งชี ในแผนที่น ้าบาดาล  หรือมีลักษณะทางกายภาพเช่นไร 

้หนา   ๑๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๔๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   มิถุนายน   ๒๕๖๒



(๖) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  เช่น  การสูบใช้น ้าบาดาลจากบ่อน ้าบาดาลที่อนุญาต 
ให้เจาะน ้าบาดาลและที่อนุญาตให้ใช้น ้าบาดาล  โดยการสูบน ้าบาดาลนั นไม่มีผลกระทบต่อศักยภาพ  
น ้าบาดาลในแอ่งน ้าบาดาล  หรือในเขตน ้าบาดาล  หรือในพื นที่ตามเขตปกครองนั น  รวมทั งศักยภาพ 
ของบ่อน ้าบาดาลที่มีอยู่แล้วในสถานประกอบกิจการนั นหรือในบริเวณใกล้เคียง  รวมทั งคุณภาพ  
น ้าบาดาลที่น้าขึ นมาใช้ต้องไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน  หรือสิ่งแวดล้อม 

หมวด  ๒ 
การด้าเนนิการตรวจสอบสถานที ่

 
 

ส่วนที ่ 1 
การตรวจสอบสถานทีต่ามคา้ขอรบัใบอนญุาตเจาะน ้าบาดาลและ 

ใบอนุญาตใช้น า้บาดาล 
 
 

ข้อ 8 การตรวจสอบสถานที่ตามค้าขอรับใบอนุญาตเจาะน ้าบาดาลและใบอนุญาตใช้น ้าบาดาล  
ให้พนักงานน ้าบาดาลประจ้าท้องที่หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากพนักงานน ้าบาดาลประจ้าท้องที่
ด้าเนินการ  ดังนี  

(๑) ด้าเนินการตามข้อ  5  ข้อ  6  (1)  (2)  และข้อ  7  เพ่ือประโยชน์ในการพิจารณา  
การออกใบอนุญาตเจาะน ้าบาดาลและใบอนุญาตใช้น ้าบาดาล 

(๒) สถานที่เจาะน ้าบาดาลต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการที่ออก 
ตามความในมาตรา  ๖  (๑)  แห่งพระราชบัญญัติน ้าบาดาล  พ.ศ.  ๒๕๒๐   

ข้อ 9 เมื่อด้าเนินการตามข้อ  8  แล้วเสร็จ  ให้พนักงานน ้าบาดาลประจ้าท้องที่หรือเจ้าหน้าที่ 
ที่ได้รับมอบหมายจากพนักงานน ้าบาดาลประจ้าท้องที่เสนอรายงานบันทึกการตรวจสอบ  ความเห็น  
พร้อมทั งค้าขอ  เอกสารหรือหลักฐาน  เพ่ือเสนอคณะอนุกรรมการเขตหรอืคณะอนุกรรมการในส่วนกลาง  
ซึ่งคณะกรรมการน ้าบาดาลแต่งตั งขึ นเพ่ือให้มีหน้าที่พิจารณากลั่นกรองค้าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ 
น ้าบาดาล  หรือผู้ออกใบอนุญาตพิจารณาต่อไป 

ส่วนที ่ ๒ 
การตรวจสอบสถานทีต่ามคา้ขอตอ่อายุใบอนุญาตเจาะน ้าบาดาลและ 

ใบอนุญาตใช้น า้บาดาล 
 
 

ข้อ 10 การตรวจสอบสถานที่ตามค้าขอต่ออายุใบอนุญาตเจาะน ้าบาดาลและใบอนุญาต 
ใช้น ้าบาดาล  ให้พนักงานน ้าบาดาลประจ้าท้องที่หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากพนักงานน ้าบาดาล
ประจ้าท้องที่ด้าเนินการ  ดังนี  

้หนา   ๑๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๔๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   มิถุนายน   ๒๕๖๒



(๑) ให้ด้าเนินการตามข้อ  5  ข้อ  6  (1)  (2)  และข้อ  7  เพ่ือประโยชน์ในการพิจารณา 
การต่ออายุใบอนุญาตเจาะน ้าบาดาลและใบอนุญาตใช้น ้าบาดาล 

(๒) การตรวจสอบการติดตั งเครื่องวัดปริมาณน ้าประจ้าบ่อน ้าบาดาลให้ด้าเนินการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงและบันทึกข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ  ให้เป็นไปตามบันทึกการตรวจสอบ  (แบบ  ต. ๑)   
ท้ายระเบียบนี  

ข้อ 11 เมื่อด้าเนินการตามข้อ  10  แล้วเสร็จ  ให้พนักงานน ้าบาดาลประจ้าท้องที่หรือเจ้าหน้าที่ 
ที่ได้รับมอบหมายจากพนักงานน ้าบาดาลประจ้าท้องที่เสนอรายงานบันทึกการตรวจสอบให้ผู้ออกใบอนุญาต
เพื่อพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตหรือสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  26  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 

จงจิตร ์ นีรนาทเมธีกุล 
อธิบดีกรมทรัพยากรน ้าบาดาล 

้หนา   ๑๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๔๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   มิถุนายน   ๒๕๖๒



 
 บันทึกการตรวจสอบ 
                                                  
สถานท่ีบันทึก .............................................................................................................................................................................................................. 

บันทึกนี้เป็นหลักฐานเพ่ือแสดงว่า วันท่ี  ......................................................................  เวลา  ....................................... น. 
พนักงานน้ําบาดาลประจําท้องท่ี หรือเจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายจากพนักงานน้ําบาดาลประจําท้องท่ี ประกอบด้วย 
 1. ......................................................................... 3. ......................................................................... 
 2. ......................................................................... 4. ......................................................................... 
ได้ร่วมกันตรวจสอบการประกอบกิจการน้ําบาดาลของผู้ประกอบการชื่อ …………...............................…………….......................................... 
ต้ังอยู่เลขท่ี ......................................... หมู่ท่ี ........................ ถนน ............................................................................. กม.ท่ี ................................ 
ตรอก/ซอย ................................................... ตําบล/แขวง ......................................................... อําเภอ/เขต .................................................... 
จังหวัด ........................................................... โทร ......................................................................... โทรสาร ........................................................... 
 ก่อนการตรวจสอบ คณะผู้ตรวจสอบได้แสดงตนและแสดงความบริสุทธ์ิจนเป็นท่ีพอใจแก่ผู้เกี่ยวข้องตามท่ีได้
ร้องขอแล้ว ผลการตรวจสอบปรากฏรายละเอียด ดังนี้ 
สภาพแหล่งน้ําผิวดินหรือน้ําดิบ  
  น้ําในแม่น้ํา  ทะเลสาบ  ลําคลอง    ลําธาร 
  อ่างเก็บน้ํา  สระน้ํา  อ่ืน ๆ ………………………………….…………….… 
 

          เขตการบริการของการประปา     การประปานครหลวง   การประปาส่วนภูมิภาค 
  การประปาบริการถึง   
                            ใช้น้ําประปาแล้ว 
  ติดต้ังมาตรประปาขนาด  .......... มม. หมายเลข .......................................... อ่านค่าได้ ......................... ลบ.ม.            

ใช้น้ําประปา ............................. ลบ.ม./เดือน   ชําระค่าใช้น้ําประปา ...........................บาท/เดือน 
 

  ติดต้ังมาตรประปาขนาด  .......... มม. หมายเลข ......................................... อ่านค่าได้ .......................... ลบ.ม.            
ใช้น้ําประปา ............................. ลบ.ม./เดือน   ชําระค่าใช้น้ําประปา ..............................บาท/เดือน 

 

  ติดต้ังมาตรประปาขนาด  .......... มม. หมายเลข ........................................... อ่านค่าได้ ........................ ลบ.ม.            
ใช้น้ําประปา ............................. ลบ.ม./เดือน   ชําระค่าใช้น้ําประปา ..............................บาท/เดือน 

 

          ไม่ได้ใช้น้ําประปา เนื่องจาก .................................................................................................................................... 

                          …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

   การประปาบริการไม่ถึง ห่างจากท่อประปาขนาด  .................. มม.  ระยะทางประมาณ .................. เมตร 

                   เขตการบริการของการประปา   เทศบาล    อบต.    หมู่บ้าน    เอกชน    อ่ืนๆ................... 

                                                           ปริมาณ.............................. ลบ.ม./เดือน        
                  สภาพการใช้น้ําประปา/น้ําผิวดิน 
  ในการอุปโภค-บริโภค ............................................. ลบ.ม./เดือน   
  ในกระบวนการผลิต ................................................. ลบ.ม./เดือน  กําลังการผลิต .............................. ต่อ/เดือน        
  ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต .......................................  ลบ.ม./เดือน  กําลังการผลิต............................... ต่อ/เดือน 
   ใช้ในการเกษตร ........................................................  ลบ.ม./เดือน 
                 อ่ืนๆ ............................................................................ ลบ.ม./เดือน 

 แบบ ต.๑      

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



 

สภาพสถานท่ี/สถานท่ีต้ัง 
   บ้านพักอาศัย .............................................. หลัง    หมู่บ้านจัดสรร ...................................................... หลัง 
  อาคารพาณิชย์  .......................................... คูหา    โรงงานอุตสาหกรรมผลิต ............................................ 
  เกษตรกรรม              เพาะปลูก    เลี้ยงสัตว์ 
  อ่ืนๆ ....................................................................................................................................................................................... 
  จํานวนคน ...................... คน       พักประจํา ................... คน  ไป - กลับ .............. คน 
  อยู่ในเขตวิกฤตการณ์น้ําบาดาล    อยู่นอกเขตวิกฤตการณ์น้ําบาดาล 
สภาพบ่อน้ําบาดาล/ปริมาณน้ําบาดาลท่ีใช้หรือต้องการใช้ 
  บ่อน้ําบาดาลท่ีมีอยู่แล้ว 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   
  อ่ืนๆ ............................................................................... ลบ.ม./เดือน   
  ปริมาณนํ้าตามใบอนุญาตไม่เกิน ............................ ลบ.ม./เดือน  ใช้จริง ...................................... ลบ.ม./เดือน
     เหมาะสม     ไม่เหมาะสม  เนื่องจาก …………………...................................................................................... 

        ท้ังนี้ ได้แนะนําให้ส่งรายงานการใช้น้ําบาดาล (แบบ นบ./11) ตามกําหนดเวลาแล้ว 
                 สัดส่วนการใช้น้ํา (ในเขตวิกฤตการณ์น้ําบาดาล)  น้ําประปา ................... %  น้ําบาดาล .................... % 
คุณภาพน้ําบาดาลทางกายภาพ (สี/กลิ่น/รส) ………………………………………..………………………………………………………………………………………. 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
  น้ํามีคุณลักษณะท่ีเป็นพิษ                  

   มีแหล่งมลพิษ (ฝังกลบขยะมูลฝอย, สารพิษหรือของเสียอุตสาหกรรม, บ่อพักน้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม,      
เหมืองแร่, ฯลฯ) ในรัศมี 1 กิโลเมตร  

  การสูบน้ําบาดาลอาจมีผลกระทบต่อศักยภาพบ่อน้ําบาดาลข้างเคยีง 
  อ่ืน ๆ ..................................................................................................................................................................................... 
พนักงานน้ําบาดาลประจําท้องท่ีหรือเจ้าหน้าทีท่ีได้รับมอบหมายจากพนักงานน้ําบาดาลประจําท้องท่ี ได้ดําเนินการตรวจสอบ
สถานท่ีประกอบกิจการน้ําบาดาลดังกล่าวแล้วมีความเห็น ดังนี้ 
          ควรให้ส่งผลวิเคราะห์คุณภาพน้ําบาดาลต่อพนักงานน้ําบาดาลประจําท้องท่ี ภายใน 30 วัน นับแต่วันท่ีได้รับแจ้ง   
            เนื่องจากพิจารณาเห็นว่าเป็นพ้ืนท่ีท่ีอาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ําบาดาล สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ 
         ไม่ควรให้ส่งผลวิเคราะห์คุณภาพน้ําบาดาล    
บันทึกเพ่ิมเติม ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….………………

- ๒ - 



บันทึกสภาพบ่อน้ําบาดาล  

 - ใบอนุญาตท่ี 

 - หมายเลขบ่อ 

 - วันสิ้นอายุ 

 - ค่าพิกัด (UTM) 

บ่อน้ําบาดาล เครื่องสูบน้ํา เครื่องวัดปริมาณน้ําบาดาล 

อนุญาต

(ลบ.ม./
เดือน) 

ขนาด 

(มม.) 

ลึก 

(ม.) 

ชนิด 

เคร่ืองสูบ 

จํานวน

แรงม้า

(HP)

ขนาด

ท่อดูด

(มม.)

ลึก 

(ม.) 

 - ย่ีห้อ 

 - รุ่น  

 - หมายเลขมาตร 

ขนาด

 

(มม.)

 - อ่านได้  (ลบ.ม.)

 - ขับเคลื่อนตัวเลข

   ระบบแม่เหล็ก 

 - อัตราการไหล 

(ลบ.ม./ช.ม.) 
     

  Submersible

  Turbine 

  ………………… 

………………….…………. 

………………....…………. 

……………..…..…………. 

 

 

      

          

  

คุณภาพน้ําบาดาล 
 …………….…………..………….… 

 ……………………..…..…………… 

 ………………....…………………… 

 

      
 

N = ………..…………………….. 
 

E = …………………………..…… 

 

    

 ติดต้ังถูกต้อง          ติดต้ังไม่ถูกต้อง 

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

     

  Submersible

  Turbine 

  ……………………..

……………………..…… 

……………..…………… 

 

 

      
          
  

คุณภาพน้ําบาดาล 
………..….……..……………….… 

…………………..……..…………… 

..………………..…………………… 

 

      
 

N = ………..……………….. 
 

E = …………………….…… 

 

    

 ติดต้ังถูกต้อง          ติดต้ังไม่ถูกต้อง 

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

 

หมายเหตุ 
……………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

 อนึ่ง ในการตรวจสอบคร้ังนี้เจ้าหน้าท่ีมิได้บังคับ ขู่เข็ญ หรือกระทําด้วยประการอ่ืนใดต่อผู้นําตรวจสอบ ท้ังไม่ได้เรียก 
รับ ยอมจะรับ เอาไป หรือทําให้เสียหาย สูญหาย หรือเสื่อมค่าซ่ึงทรัพย์สินหรือประโยชน์อย่างหน่ึงอย่างใดของผู้นําตรวจสอบ  
หรือสถานท่ีซ่ึงตรวจสอบแต่อย่างใด ได้อ่านให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายฟังแล้ว และเข้าใจดี จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

(ลงชื่อ) ....................................................... ผู้นําตรวจสอบ/ผู้ให้ข้อมูล (ลงชื่อ) ..................................................... ผู้ตรวจสอบ/บันทึก 
         (......................................................)                                          (...........................................................) 

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

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

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

 

- ๓ - 



 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 


