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ประกาศกรมทรัพยากรธรณี 
ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๔๓) 

ออกตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
ตามพระราชบัญญัตินํ้าบาดาล 

พ.ศ. ๒๕๒๐ 
เร่ือง การให2ความเห็นชอบสถาบันทดสอบความเท่ียงตรง 

ของเคร่ืองวัดปริมาณนํ้า๑ 
   

 
อาศัยอํานาจตามความในข2อ ๓ (๑) แห8งประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี ๓ 

(พ.ศ. ๒๕๒๑) ซึ่งแก2ไขเพ่ิมเติมโดยข2อ ๒ แห8งประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี ๗ (พ.ศ. ๒๕๒๘) 
ออกตามความในพระราชบัญญัตินํ้าบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ เร่ือง กําหนดหลักเกณฑ@และมาตรการ
ในทางวิชาการสําหรับการใช2นํ้าบาดาลแบบอนุรักษ@ อธิบดีกรมทรัพยากรธรณีออกประกาศให2ความ
เห็นชอบสถาบันทดสอบความเท่ียงตรงของเคร่ืองวัดปริมาณนํ้าไว2 ดังต8อไปน้ี 

 
ข2อ ๑  ให2ยกเลิกคําสั่งกรมทรัพยากรธรณี ท่ี ๕๖๗/๒๕๒๘ เม่ือวันท่ี ๒๖ สิงหาคม 

๒๕๒๘ เร่ือง ให2ความเห็นชอบสถาบันทดสอบความเท่ียงตรงของเคร่ืองวัดปริมาณนํ้า 
 
ข2อ ๒  ให2ส8วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือนิติบุคคล ท่ีมีเคร่ืองทดสอบมาตรวัดนํ้า ท่ี

กระทรวงพาณิชย@ได2ให2คํารับรองแล2ว เปDนสถาบันทดสอบความเท่ียงตรงของเคร่ืองวัดปริมาณนํ้าท่ี
อธิบดีกรมทรัพยากรธรณีได2ให2ความเห็นชอบแล2ว 

 
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
ชิดพงษ@  สิริวิชช@ 

อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล8ม ๑๑๗/ตอนพิเศษ ๑๒๖ ง/หน2า ๓/๑๐ ธันวาคม ๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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อัมพิกา/แก2ไข 
๒๓/๔/๒๕๔๕ 

 
นันทพล/ปรับปรุง 

๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ 
 

ปริญสินีย@/ปรับปรุง 
๒๖ เมษายน ๒๕๕๖ 

 
 
 
 


