
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๒๘) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ําบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ 
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการ 

สําหรับใช้น้ําบาดาลแบบอนุรักษ์๑ 
   

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ (๑) แห่งพระราชบัญญัติน้ําบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม โดยคําแนะนําของคณะกรรมการน้ําบาดาล ออกประกาศ
กําหนดหลักเกณฑ์ และมาตรการในทางวิชาการสําหรับการใช้น้ําบาดาลแบบอนุรักษ์ไว้ ดังต่อไปนี้ 

 
ข้อ ๑  ให้ยกเลิกความในข้อ ๒ แห่งประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. 

๒๕๒๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ําบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และ
มาตรการในทางวิชาการสําหรับใช้น้ําบาดาลแบบอนุรักษ์ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ ๒  การสูบน้ําบาดาล 
(๑) บ่อน้ําบาดาลจะต้องมีเครื่องวัดปริมาณน้ําประจําบ่อน้ําบาดาลทุกบ่อ เว้นแต่

คณะกรรมการน้ําบาดาลจะกําหนดเป็นอย่างอื่น 
(๒) ในกรณีที่ติดต้ังเครื่องวัดปริมาณน้ํา ให้กรอกรายการในรายงานการใช้น้ําบาดาล

ตามแบบที่กรมทรัพยากรธรณีกําหนด แล้วส่งรายงานดังกล่าวให้พนักงานน้ําบาดาลประจําท้องที่ 
ภายในวันที่ ๗ ของเดือนถัดไป 

(๓) บ่อน้ําบาดาลที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางต้ังแต่ ๒๐๐ มิลลิเมตรขึ้นไป ต้องมีช่องที่
ปากบ่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒๕ มิลลิเมตร พร้อมฝาปิดเปิดได้ สําหรับตรวจวัดระดับน้ํา
ในบ่อ 

(๔) ต้องวัดระดับน้ําในบ่อน้ําบาดาล แล้วแจ้งผลการวัดระดับน้ําและส่งตัวอย่างน้ํา
ซึ่งเก็บจากบ่อน้ําบาดาลตามวิธีการที่กรมทรัพยากรธรณีกําหนด ให้พนักงานน้ําบาดาลประจําท้องที่ 
ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากพนักงานน้ําบาดาลประจําท้องที่” 

 
ข้อ ๒  ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๓ ข้อ ๔ ข้อ ๕ และข้อ ๖ แห่งประกาศกระทรวง

อุตสาหกรรม ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๒๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ําบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ เรื่อง 
กําหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสําหรับใช้น้ําบาดาลแบบอนุรักษ์ 

“ข้อ ๓  เครื่องวัดปริมาณน้ํา 
(๑) เครื่องวัดปริมาณน้ําที่ใช้ติดต้ังกับบ่อน้ําบาดาลต้องเป็นมาตรวัดน้ําชนิด

ขับเคลื่อนตัวเลขต้องระบบแม่เหล็ก ได้รับการรับรองจากกระทรวงพาณิชย์ และได้รับการทดสอบ
ความเที่ยงตรงจากสถาบันที่กรมทรัพยากรธรณีเห็นชอบ มีลักษณะดังนี้ 

ก. อ่านปริมาณน้ําสะสมด้วยระบบตัวเลขเป็นลูกบาศก์เมตร 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๒/ตอนที่ ๙๕/ฉบับพิเศษ หน้า ๒๘/๒๕ กรกฎาคม ๒๕๒๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ข. ตัวเลขวัดปริมาณน้ําบนหน้าปัดสามารถบันทึกได้ไม่น้อยกว่าห้าหลักโดยไม่
นับทศนิยม และอยู่ในแนวเดียวกัน 

ค. ไม่มีปุ่มหรือกลไกอื่นใดที่สามารถปรับตัวเลขได้จากภายนอก 
(๒) เครื่องวัดปริมาณน้ําชนิดอ่ืนต้องเป็นชนิดที่คณะกรรมการน้ําบาดาลเห็นชอบ 
ข้อ ๔  การติดต้ังเครื่องวัดปริมาณน้ําประจําบ่อน้ําบาดาล 
(๑) ต้องติดต้ังเครื่องวัดปริมาณน้ําประจําบ่อน้ําบาดาลแต่ละบ่อให้อยู่ในแนวราบ

เหนือระดับผิวดินพอควร ต้ังอยู่ในที่ที่สะดวกและปลอดภัยในการอ่านและตรวจสอบ 
(๒) ตําแหน่งของเครื่องวัดปริมาณน้ําต้องอยู่ห่างจากบ่อน้ําบาดาลไม่เกิน ๑๐ เมตร 

และอยู่หน้าท่อระบายน้ําทิ้ง เครื่องปรับปรุงคุณภาพน้ํา ถังพักน้ํา หรือหอถัง 
(๓) ท่อส่งน้ําระหว่างบ่อน้ําบาดาลกับเครื่องวัดปริมาณน้ําต้องอยู่เหนือระดับผิวดิน

และไม่มีท่อแยกใด ๆ 
ข้อ ๕  การซ่อมหรือเปลี่ยนเครื่องวัดปริมาณน้ํา 
(๑) เมื่อเครื่องวัดปริมาณน้ําชํารุด หรือทํางานไม่เที่ยงตรง ให้แจ้งเป็นหนังสือต่อ

พนักงานน้ําบาดาลประจําท้องที่ทันที และต้องซ่อมหรือเปลี่ยนเครื่องวัดปริมาณน้ําให้ใช้การได้ 
ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่แจ้งให้พนักงานน้ําบาดาลประจําท้องที่ทราบ 

(๒) ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่า เครื่องวัดปริมาณน้ําชํารุดหรือทํางานไม่
เที่ยงตรง และได้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้รับใบอนุญาตใช้น้ําบาดาลทราบแล้ว ผู้รับใบอนุญาตใช้น้ําบาดาล
ต้องซ่อมหรือเปลี่ยนเครื่องวัดปริมาณน้ําให้ใช้การได้ ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก
พนักงานเจ้าหน้าที่ 

ข้อ ๖  เมื่อติดต้ังเครื่องวัดปริมาณน้ําใหม่ หรือซ่อม หรือเปลี่ยนเครื่องวัดปริมาณน้ํา
แล้ว ต้องนําพนักงานเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องวัดปริมาณน้ําและการติดต้ัง พร้อม
ทั้งผนึกตราประทับของกรมทรัพยากรธรณีติดไว้กับเครื่องวัดปริมาณน้ํานั้น” 

 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๒๘ 
อบ  วสุรัตน์ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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