
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 
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ประกาศกรมทรัพยากรธรณี 
ฉบับท่ี ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๒) 

ออกตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมตามพระราชบัญญัติน้ําบาดาล 
พ.ศ. ๒๕๒๐ 

เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ1และวิธีการเก็บตัวอย4างน้ําบาดาล 
   

 
อาศัยอํานาจตามความในข8อ ๑๓ แห4งประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี ๒ 

(พ.ศ. ๒๕๒๑) ซ่ึงแก8ไขเพ่ิมเติมโดยข8อ ๒ แห4งประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. 
๒๕๔๒) และข8อ ๒ (๔) แห4งประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๒๑) ซ่ึงแก8ไขเพ่ิมเติม
โดยข8อ ๑ แห4งประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี ๗ (พ.ศ. ๒๕๒๘) อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี 
ออกประกาศกําหนดหลักเกณฑ1และวิธีการเก็บตัวอย4างน้ําบาดาลไว8 ดังต4อไปนี้ 

 
ข8อ ๑  ให8ยกเลิกประกาศกรมทรัพยากรธรณี ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๒๑) ออกตาม

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมตามพระราชบัญญัติน้ําบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ เรื่อง กําหนดวิธีการเก็บ
ตัวอย4างน้ําบาดาล 

 
ข8อ ๒  ให8ผู8ประกอบกิจการน้ําบาดาล เปCนผู8ดําเนินการเก็บตัวอย4างน้ํา 
 
ข8อ ๓  การเก็บตัวอย4างน้ําเพ่ือวิเคราะห1คุณลักษณะทางกายภาพและทางเคมี 

ดําเนินการ ดังนี้ 
(๑) การเก็บตัวอย4างน้ําจากบ4อน้ําบาดาลท่ีเจาะใหม4 ให8เก็บในขณะทําการทดสอบ

ปริมาณน้ําโดยเก็บก4อนทําการหยุดสูบประมาณ ๑๕ นาที 
(๒) การเก็บตัวอย4างน้ําจากบ4อน้ําบาดาลท่ีได8รับใบอนุญาตใช8น้ําบาดาลแล8ว ให8เก็บ

หลังจากการเริ่มสูบน้ําใช8ในวันท่ีจะเก็บตัวอย4างน้ําไปแล8วไม4น8อยกว4า ๑๕ นาที 
(๓) ภาชนะท่ีจะใส4ตัวอย4างน้ํา ต8องเปCนขวดแก8ว หรือขวดพลาสติกท่ีสะอาดและ

จะต8องล8างท้ังขวดและฝาด8วยน้ําท่ีจะบรรจุเสียก4อนประมาณ ๒-๓ ครั้งแล8วจึงบรรจุตัวอย4างน้ําให8เต็ม 
ปGดฝาให8แน4นแล8วรีบนําส4งวิเคราะห1ทันที 

(๔) ปริมาณน้ําตัวอย4างท่ีเก็บจะต8องไม4น8อยกว4า ๑.๕ ลิตร 
 
ข8อ ๔  การเก็บตัวอย4างน้ําเพ่ือวิเคราะห1คุณลักษณะท่ีเปCนพิษดําเนินการ ดังนี้ 
(๑) การเก็บตัวอย4างน้ําเพ่ือวิเคราะห1หาปริมาณ สารหนู ตะก่ัว ปรอท แคดเมียม 

และซีลีเนียม ให8ใช8ภาชนะท่ีจะใส4ตัวอย4างน้ําและวิธีการเก็บตัวอย4างน้ําเช4นเดียวกับข8อ ๓ แล8วเติมกรด
ดินประสิว (Nitric acid) ท่ีมีความเข8มข8น ๑ : ๑ จํานวน ๔ มิลลิลิตร ต4อตัวอย4างน้ํา ๑ ลิตร เพ่ือทําให8
น้ํามีค4าความเปCนกรดตํ่ากว4า ๒ ปGดฝาให8แน4น เขย4าให8เข8ากัน แล8วรีบนําส4งวิเคราะห1ทันที ยกเว8นปรอท
จะต8องเก็บไว8ท่ีอุณหภูมิ ๔ องศาเซลเซียสด8วย 

(๒) การเก็บตัวอย4างน้ําเพ่ือวิเคราะห1หาปริมาณไซยาไนด1 ให8ใช8ภาชนะท่ีจะใส4
ตัวอย4างน้ําและวิธีการเก็บตัวอย4างน้ําเช4นเดียวกับข8อ ๓ แล8วเติมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด1
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สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

เข8มข8น ๕ นอร1มัล จํานวน ๖ มิลลิลิตร ต4อตัวอย4างน้ํา ๑ ลิตร เพ่ือทําให8น้ํามีค4าความเปCนด4างมากกว4า 
๑๒ ปGดฝาให8แน4น เขย4าให8เข8ากันเก็บไว8ท่ีอุณหภูมิ ๔ องศาเซลเซียส และไม4ให8ถูกแสงสว4าง แล8วรีบ
นําส4งวิเคราะห1ทันที 

 
ข8อ ๕  การเก็บตัวอย4างน้ําเพ่ือวิเคราะห1คุณลักษณะทางบัคเตรี ให8เก็บตัวอย4าง

ภายหลังการพัฒนาบ4อน้ําบาดาลเสร็จเรียบร8อย และให8เปCนไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
ฉบับท่ี ๓๓๒ (พ.ศ. ๒๕๒๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ1อุตสาหกรรม พ.ศ. 
๒๕๑๑ เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ1อุตสาหกรรมน้ําบริโภค เล4ม ๑ ข8อกําหนดเกณฑ1คุณภาพ 
และท่ีแก8ไขเพ่ิมเติม 

 
ข8อ ๖  เม่ือเก็บตัวอย4างน้ําเรียบร8อยแล8ว ให8กรอกข8อความต4อไปนี้ไว8ข8างขวด 
(๑) หมายเลขบ4อตามใบอนุญาต       
(๒) สถานท่ีตั้งบ4อ         
(๓) ความลึกของบ4อ        
(๔) ชื่อผู8เก็บตัวอย4างน้ํา        
(๕) วันท่ีเก็บตัวอย4างน้ํา        
(๖) สารเคมีท่ีเติม         
 
ท้ังนี้ ให8ใช8บังคับต้ังแต4วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปCนต8นไป๑ 

 
 

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

อธิบดีกรมทรัยากรธรณี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล4ม ๑๑๖/ตอนพิเศษ ๕๖ ง/หน8า ๒๓/๑๐ สิงหาคม ๒๕๔๒ 
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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 
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