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ประกาศกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล 
เร่ือง กําหนดหลักเกณฑ! วิธีการ และเง่ือนไข การอุดกลบบ)อนํ้าบาดาลท่ีเลิกใช,แล,ว 

พ.ศ. ๒๕๕๒๑ 
   

 
อาศัยอํานาจตามความในข,อ ๖ แห)งประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล,อม เร่ือง กําหนดหลักเกณฑ!และมาตรการในทางวิชาการสําหรับการป4องกันด,านสาธารณสุข
และการป4องกันในเร่ืองสิ่งแวดล,อมเป5นพิษ พ.ศ. ๒๕๕๑ อธิบดีกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล โดย
คําแนะนําของคณะกรรมการนํ้าบาดาล ออกประกาศกําหนดหลักเกณฑ! วิธีการ และเง่ือนไขการอุด
กลบบ)อนํ้าบาดาลท่ีเลิกใช,แล,ว ดังต)อไปน้ี 

 
ข,อ ๑  บ)อนํ้าบาดาลท่ีเลิกใช,แล,ว ต,องอุดกลบด,วยซีเมนต!หรือดินเหนียวบริสุทธ์ิ 

ต้ังแต)ก,นบ)อจนถึงปากบ)อ โดยมีช)างเจาะนํ้าบาดาลท่ีอธิบดีกรมทรัพยากรนํ้าบาดาลออกหนังสือ
รับรองให,เป5นผู,ควบคุมรับผิดชอบในการอุดกลบบ)อนํ้าบาดาล  ท้ังน้ี ต,องดําเนินการภายใต,การกํากับ
ดูแลของพนักงานนํ้าบาดาลประจําท,องท่ี หรือพนักงานเจ,าหน,าท่ีผู,ซึ่งพนักงานนํ้าบาดาลประจําท,องท่ี
มอบหมาย 

 
ข,อ ๒  ก)อนดําเนินการอุดกลบบ)อนํ้าบาดาลท่ีเลิกใช,แล,ว ให,เป>าล,างบ)อนํ้าบาดาล

ด,วยเคร่ืองอัดลมให,ตะกอนดินทรายท่ีก,นบ)อข้ึนให,หมดหรือให,มากท่ีสุดเท)าท่ีจะทําได, เฉพาะในกรณี
บ)อนํ้าบาดาลท่ีเลิกใช,เน่ืองจากท)อกรุแตกและมีนํ้ากร)อยเค็มไหลลงไปปนเปABอนในช้ันนํ้าบาดาลท่ีมี
คุณภาพดี หรือในกรณีปนเปABอนจากสารเคมีท่ีอันตราย ต,องเป>าล,างบ)อและสูบนํ้าออกเพ่ือให,นํ้ากร)อย
เค็มหรือสารเคมีท่ีปนเปABอนออกจากบ)อนํ้าบาดาลจนสภาพนํ้าบาดาลเข,าสู)ภาวะปกติหรือให,ออกมาก
ท่ีสุดเท)าท่ีจะทําได,ส)วนกรณีนอกจากน้ี ไม)ต,องเป>าล,างบ)อนํ้าบาดาลก)อนดําเนินการอุดกลบบ)อน้ํา
บาดาล 

 
ข,อ ๓  การอุดกลบบ)อนํ้า บาดาลด,วยซีเมนต!ให,ผสมซีเมนต!ด,วยเคร่ืองผสมซีเมนต! 

ในอัตราส)วนนํ้า ระหว)าง ๒๐ ลิตรถึง ๒๕ ลิตรต)อซีเมนต! ๑ ถุง (๕๐ กิโลกรัม) โดยอัดซีเมนต!ลงในบ)อ
ด,วยเคร่ืองอัดซีเมนต!ท่ีสามารถอัดซีเมนต!ได,ภายใต,ความดันไม)น,อยกว)า ๕๐ ปอนด! ต)อตารางน้ิวใน
อัตราไม)น,อยกว)า ๕๐ แกลลอนต)อนาที (๒๒๗.๕๐ ลิตรต)อนาที) ในการอัดซีเมนต!น้ีให,อัดผ)านทางท)อท่ี
ต)อลงไปจนเกือบสุดความลึกของบ)อและอัดเป5นช)วง ๆ ช)วงละประมาณ ๓๐ เมตร จนกระท่ังซีเมนต!
เต็มบ)อ หากมีการยุบตัวของซีเมนต! ให,เติมซีเมนต!ลงไปอีกจนกว)าซีเมนต!จะหยุดการยุบตัว หรือกรณีท่ี
แรงดันของเคร่ืองอัดซีเมนต!ไม)เพียงพอท่ีจะอัดได,ในคร้ังเดียวในช)วงระยะดังกล)าวให,ทําการยกท)ออัด
ข้ึนท่ีระดับประมาณ ๑ เมตร เหนือระดับซีเมนต!ท่ีอัดได,ในแต)ละคร้ังและทําการอัดซีเมนต!อย)าง
ต)อเน่ืองจนถึงระดับพ้ืนดิน 

 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล)ม ๑๒๖/ตอนพิเศษ ๑๒๐ ง/หน,า ๓๑/๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๒ 
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ข,อ ๔  การอุดกลบบ)อนํ้าบาดาลด,วยดินเหนียวให,ใช,ดินเหนียวบริสุทธ์ินวดให,เข,ากัน
ดีแล,วปLBนเป5นลูกกลม ๆ ขนาดเส,นผ)าศูนย!กลางระหว)าง ๒ เซนติเมตร ถึง ๔ เซนติเมตร ผึ่งแดดให,แห,ง
หรือหมาดแล,วใส)ลงในบ)อให,ต)อเน่ืองกันตลอดเวลา เพ่ือป4องกันการติดค,างท่ีบางช)วงของบ)อ อย)างไรก็
ตามหากมีการติดค,างของลูกดินเหนียวในบ)อ ห,ามใช,ท)อหรือวัสดุอ่ืนใดกระทุ,งหรือแหย)ลงไปในบ)อแต)
ให,ใช,นํ้าจืดท่ีสะอาดกรอกลงไปเป5นจังหวะ ๆ และต)อเน่ืองจนกว)าลูกดินท่ีติดค,างอยู)จะหลุดออกจาก
กันและเลื่อนลงสู)ก,นบ)อ ในการนําลูกดินท่ีจะใส)ลงในบ)อน้ัน จะต,องตวงด,วยภาชนะท่ีทราบปริมาตร
แน)นอนและจดบันทึกไว, เพ่ือตรวจสอบว)าปริมาณดินเหนียวท่ีใส)ลงไปน้ันเต็มปริมาตรภายในของบ)อ
เม่ือดินเหนียวเต็มถึงระดับปากบ)อ ปล)อยให,ดินเหนียวยุบตัว เป5นเวลาอย)างน,อย ๒๔ ช่ัวโมง จากน้ัน
เติมดินเหนียวให,เต็มถึงระดับปากบ)อ 

 
ข,อ ๕  การอุดกลบบ)อนํ้าบาดาลด,วยวัสดุอ่ืน ต,องไม)มีผลกระทบต)อสิ่งแวดล,อม และ

ได,รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนํ้าบาดาล 
 
ข,อ ๖  เม่ืออุดกลบบ)อนํ้าบาดาลเสร็จแล,ว ต,องจัดทํารายงานการอุดกลบบ)อนํ้า

บาดาลตามแบบพิมพ!ที่กรมทรัพยากรนํ้าบาดาลกําหนด แล,วส)งรายงานดังกล)าวให,พนักงานนํ้าบาดาล
ประจําท,องท่ีภายใน ๗ วัน นับแต)วันอุดกลบบ)อนํ้าบาดาลแล,วเสร็จ 

 
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
สมคิด  บัวเพ็ง 

อธิบดีกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริยานุช/ผู,จัดทํา 
๓ กันยายน ๒๕๕๒ 

 
ปริญสินีย!/ปรับปรุง 

๒๖ เมษายน ๒๕๕๖ 
 
 


