
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ประกาศกรมทรัพยากรธรณี 
ฉบับท่ี ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๔๒) 

ออกตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมตามพระราชบัญญัติน้ําบาดาล 
พ.ศ. ๒๕๒๐ 

เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ1 วิธีการ และเง่ือนไขการให6ความเห็นชอบ 
สถาบันวิเคราะห1คุณลักษณะของน้ําบาดาลท่ีจะใช6บริโภคได6 

   
 
อาศัยอํานาจตามความในข6อ ๓ (๑) แห=งประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี ๑๒ 

(พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ําบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี 
ออกประกาศกําหนดหลักเกณฑ1 วิธีการ และเง่ือนไขการให6ความเห็นชอบสถาบันวิเคราะห1คุณลักษณะ
ของน้ําบาดาลท่ีจะใช6บริโภคได6ไว6ดังต=อไปนี้ 

 
ข6อ ๑  ให6ยกเลิกประกาศกรมทรัพยากรธรณี ฉบับท่ี ๕ (พ.ศ. ๒๕๒๖) ออกตาม

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมตามพระราชบัญญัติน้ําบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ1
และวิธีการให6ความเห็นชอบสถาบันวิเคราะห1คุณลักษณะของน้ําบาดาลท่ีจะใช6บริโภคได6 

 
ข6อ ๒  ในประกาศนี้ 
“สถาบัน” หมายถึง นิติบุคคลท่ีมีวัตถุประสงค1ในการวิเคราะห1น้ํา 
 
ข6อ ๓  สถาบันท่ีประสงค1จะขอให6กรมทรัพยากรธรณีให6ความเห็นชอบในการ

วิเคราะห1คุณลักษณะของน้ําบาดาลท่ีจะใช6บริโภคได6ให6ยื่นคําขอต=อพนักงานน้ําบาดาลประจําท6องท่ี
ตามแบบ นบ./๑๙ ท6ายประกาศนี้ 

 
ข6อ ๔  สถาบันท่ียื่นคําขอตามข6อ ๓ ต6องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
(๑) มีห6องปฏิบัติการวิเคราะห1น้ําของตนเอง 
(๒) มีความสามารถวิเคราะห1คุณลักษณะของน้ําบาดาลได6ทุกรายการตามข6อ ๓ (๒) 

หรือข6อ ๓ (๒) และข6อ ๓ (๓) หรือข6อ ๓ (๒) ข6อ ๓ (๓) และข6อ ๓ (๔) แล6วแต=กรณี แห=งประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ําบาดาล พ.ศ. 
๒๕๒๐ 

(๓) มีเครื่องมือวิเคราะห1น้ําและปฏิบัติการวิเคราะห1น้ําตามวิธีการวิเคราะห1ใน 
Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater ของ American Public 
Health Association (APHA,) American Water Works Association (AWWA) แ ล ะ  Water 
Environment Federation (WEF) หรือ Annual Book of ASTM Standards, Section II Water 
and Environmental Technology (American Society for Testing and Materials) ฉบับล=าสุด 
หรือมีเครื่องมือวิเคราะห1น้ําและวิธีการวิเคราะห1ท่ีกรมทรัพยากรธรณีพิจารณาเห็นชอบ 

(๔) ผู6ควบคุมการปฏิบัติการวิเคราะห1น้ําของสถาบันต6องเปiนผู6ซ่ึงมีสัญชาติไทยและมี
คุณวุฒิปริญญาทางวิทยาศาสตร1บัณฑิต สาขาเคมี หรือเคมีเทคนิคอย=างน6อย ๑ คน และมีเจ6าหน6าท่ีผู6
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ปฏิบัติการวิเคราะห1น้ําซ่ึงมีคุณวุฒิปริญญาทางวิทยาศาสตร1บัณฑิต สาขาเคมี หรือเคมีเทคนิค หรือ
วิทยาศาสตร1ท่ัวไป หรืออนุปริญญาทางเคมีปฏิบัติอีกอย=างน6อย ๑ คน 

 
ข6อ ๕  ให6สถาบันท่ียื่นคําขอไว6แล6ว นําเจ6าหน6าท่ีไปตรวจสอบห6องปฏิบัติการ 

เครื่องมือ และอุปกรณ1ในการวิเคราะห1น้ําของสถาบัน และในกรณีท่ีเจ6าหน6าท่ีผู6ตรวจสอบเห็นสมควร 
อาจขอให6สถาบันสาธิตการวิเคราะห1คุณลักษณะของน้ําบาดาลรายการใดหรือทุกรายการก็ได6 ตามข6อ 
๓ (๒) หรือข6อ ๓ (๒) และข6อ ๓ (๓) หรือข6อ ๓ (๒) ข6อ ๓ (๓) และข6อ ๓ (๔) แล6วแต=กรณี แห=ง
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ําบาดาล 
พ.ศ. ๒๕๒๐ และให6สถาบันอํานวยความสะดวกจัดสาธิตให6ตามท่ีเจ6าหน6าท่ีได6ร6องขอ 

 
ข6อ ๖  เม่ือเจ6าหน6าท่ีได6ตรวจสอบแล6วเห็นว=า สถาบันท่ียื่นขอมีคุณสมบัติครบถ6วน

ตามหลักเกณฑ1ท่ีกรมทรัพยากรธรณีกําหนด กรมทรัพยากรธรณีจะออกหนังสือรับรองให6ความ
เห็นชอบเปiนสถาบันวิเคราะห1น้ําบาดาลท่ีจะใช6บริโภคได6 ตามแบบ นบ./๒๐ ท6ายประกาศนี้ 

 
ข6อ ๗  เจ6าหน6าท่ีกรมทรัพยากรธรณีมีอํานาจเข6าไปในเขตสถาบันท่ีได6รับการรับรอง

แล6ว เพ่ือตรวจสอบความถูกต6องของผลวิเคราะห1และห6องปฏิบัติการวิเคราะห1น้ําให6สถาบันอํานวย
ความสะดวกตามควรแก=กรณี และเจ6าหน6าท่ีมีอํานาจสั่งเปiนหนังสือแก=สถาบันให6ปรับปรุงแก6ไขตามท่ี
เห็นสมควร 

 
ข6อ ๘  รายงานผลการวิเคราะห1น้ําบาดาลท่ีออกให6แก=ผู6ใช6บริการวิเคราะห1น้ําบาดาล

โดยสถาบันท่ีกรมทรัพยากรธรณีให6ความเห็นชอบ ต6องแสดงผลการวิเคราะห1น้ําและรายละเอียด
ดังต=อไปนี้ไว6ด6วย 

(๑) ชื่อเจ6าของบ=อน้ําบาดาล สถานท่ีต้ังบ=อน้ําบาดาล และความลึกพัฒนา (ความลึก
ท่ีใส=ท=อกรุและท=อกรอง) ของบ=อน้ําบาดาล 

(๒) วันท่ีท่ีเก็บตัวอย=างน้ํา และชื่อผู6เก็บตัวอย=างน้ํา 
(๓) วันท่ีท่ีทําการวิเคราะห1 ลายมือชื่อ และชื่อผู6ทําการวิเคราะห1น้ํา 
(๔) ลักษณะท่ีเห็นด6วยตาเปล=าของตัวอย=างน้ําบาดาลก=อนทําการวิเคราะห1 
(๕) สรุปผลวิเคราะห1ว=า คุณภาพของตัวอย=างน้ําบาดาลนั้นใช6บริโภคได6หรือไม= ถ6าใช6

บริโภคไม=ได6 มีรายการใดบ6างท่ีเกินมาตรฐานโดยใช6มาตรฐานน้ําบาดาลท่ีจะใช6บริโภคได6ตามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ําบาดาล พ.ศ. 
๒๕๒๐ 

(๖) ลายมือชื่อ และชื่อผู6ควบคุมการปฏิบัติงานวิเคราะห1น้ําบาดาล 
 
ข6อ ๙  ให6สถาบันส=งสําเนาผลการวิเคราะห1ให6กรมทรัพยากรธรณีทราบทุก ๓ เดือน 

และเก็บรักษาสําเนารายงานผลการวิเคราะห1น้ําบาดาลแต=ละฉบับไว6อย=างน6อย ๓ ปp เพ่ือให6เจ6าหน6าท่ี
ตรวจสอบด6วย 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ข6อ ๑๐  ในการวิเคราะห1คุณลักษณะของน้ําบาดาลท่ีจะใช6บริโภคได6 สถาบันท่ีกรม
ทรัพยากรธรณีให6ความเห็นชอบ ต6องวิเคราะห1คุณลักษณะของน้ําบาดาลทุกรายการตามข6อ ๓ (๒) 
หรือข6อ ๓ (๒) และข6อ ๓ (๓) หรือข6อ ๓ (๒) ข6อ ๓ (๓) และข6อ ๓ (๔) แล6วแต=กรณี แห=งประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ําบาดาล พ.ศ. 
๒๕๒๐  

 
ข6อ ๑๑  หนังสือรับรองสถาบันวิเคราะห1คุณลักษณะน้ําบาดาลท่ีจะใช6บริโภคได6ให6มี

อายุ ๓ ปp นับแต=วันท่ีออก และจะขอหนังสือรับรองใหม=ก็ได6 ครั้งละไม=เกิน ๓ ปp นับแต=วันออก โดยให6
ยื่นคําขอก=อนหนังสือรับรองสิ้นอายุไม=น6อยกว=า ๖๐ วัน 

 
ข6อ ๑๒  สถาบันท่ีได6รับหนังสือรับรองแล6ว อธิบดีกรมทรัพยากรธรณีอาจเพิกถอนได6

ในกรณีดังต=อไปนี้ 
(๑) ขาดคุณสมบัติตามข6อ ๔ 
(๒) ฝrาฝsนหรือไม=ปฏิบัติตามข6อ ๗ 
(๓) ไม=สามารถวิเคราะห1คุณลักษณะของน้ําบาดาลได6ทุกรายการ ตามข6อ ๓ (๒) 

หรือข6อ ๓ (๒) และข6อ ๓ (๓) หรือข6อ ๓ (๒) ข6อ ๓ (๓) และข6อ ๓ (๔) แล6วแต=กรณี แห=งประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ําบาดาล พ.ศ. 
๒๕๒๐ 

(๔) รายงานเท็จเก่ียวกับผลการวิเคราะห1น้ําบาดาล 
 
ข6อ ๑๓  ส=วนราชการหรือองค1การของรัฐใดท่ีมีหน6าท่ีเก่ียวกับการวิเคราะห1

คุณลักษณะของน้ํา ให6ได6รับการยกเว6นไม=ต6องขอรับความเห็นชอบตามประกาศนี้แต=ส=วนราชการหรือ
องค1การของรัฐดังกล=าวต6องปฏิบัติตามข6อ ๘ และข6อ ๑๐ แห=งประกาศนี้ด6วย 

 
ท้ังนี้ ให6ใช6บังคับต้ังแต=วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปiนต6นไป๑ 

 
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ 
นภดล  มัณฑะจิตร 

อธิบดีกรมทรัยากรธรณี 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล=ม ๑๑๖/ตอนพิเศษ ๕๖ ง/หน6า ๒๖/๑๐ สิงหาคม ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

[เอกสารแนบท6าย] 
 
๑. แบบ นบ./๑๙ คําขอรับความเห็นชอบสถาบันวิเคราะห1คุณลักษณะน้ําบาดาล 
๒. แบบ นบ./๒๐ หนังสือรับรองให6ความเห็นชอบเปiนสถาบันวิเคราะห1น้ําบาดาลท่ี

จะใช6บริโภคได6 
 
(ดูข6อมูลจากภาพกฎหมาย) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อัมภิญา/พิมพ1 
๑๙ มกราคม ๒๕๕๐ 

 
ปฐมพร/จัดทํา 

๒๑ มกราคม ๒๕๕๑ 
 

ปริญสินีย1/ปรับปรุง 
๒๖ เมษายน ๒๕๕๖ 

 
 
 


