
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 

 

 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
ฉบับท่ี ๕ (พ.ศ. ๒๕๒๑) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ําบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ 
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ/และมาตรการในทางวิชาการ 

สําหรับการระบายน้ําลงบ2อน้ําบาดาล๑ 
   

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ (๑) แห2งพระราชบัญญัติน้ําบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ 

รัฐมนตรีว2าการกระทรวงอุตสาหกรรม โดยคําแนะนําของคณะกรรมการน้ําบาดาลออกประกาศ
กําหนดหลักเกณฑ/และมาตรการในทางวิชาการสําหรับการระบายน้ําลงบ2อน้ําบาดาลไว9 ดังต2อไปนี้ 

 
ข9อ ๑  คุณภาพของน้ําท่ีจะระบายลงบ2อน้ําบาดาล 
น้ํา ท่ีจะระบายลงบ2อน้ํ าบาดาล ต9องเป;นน้ํ า ท่ีได9ทําการวิ เคราะห/แล9วและมี

คุณลักษณะไม2เกินเกณฑ/กําหนดสูงสุดตามมาตรฐานน้ําสําหรับระบายลงบ2อน้ําบาดาลท9ายประกาศนี้ 
 
ข9อ ๒  ชั้นน้ําท่ีจะระบายน้ําลง 
(๑) ต9องระบายน้ําลงในชั้นน้ําท่ีน้ําบาดาลมีคุณลักษณะไม2เหมาะสมแก2การอุปโภค

บริโภค การเกษตรกรรมหรือการอุตสาหกรรม และไม2มีการใช9น้ําบาดาลในชั้นน้ํานั้น 
(๒) ชั้นน้ําบาดาลตาม (๑) ต9องไม2มีส2วนหนึ่งส2วนใดต2อเนื่องในทางธรณีวิทยา อุทก

วิทยา หรือชลศาสตร/กับชั้นน้ําอ่ืนท่ีมีการใช9น้ําบาดาล 
 
ข9อ ๓  บ2อสังเกตการณ/ (observation well) 
(๑) ระบบการระบายน้ําลงบ2อน้ําบาดาล ต9องประกอบด9วยบ2อท่ีใช9ในการระบายน้ํา

และบ2อสังเกตการณ/ขนาดเส9นผ2าศูนย/กลางไม2น9อยกว2า ๗.๕ เซนติเมตร สําหรับตรวจและติดตามดูผล
การเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับคุณลักษณะและระดับน้ําบาดาล 

(๒) ต9องจัดสร9างบ2อสังเกตการณ/ให9อยู2ระดับเดียวกับชั้นน้ําท่ีจะระบายลง ๑ บ2อ 
และให9อยู2ในชั้นน้ําท่ีถัดข้ึนมาและถัดลงไปอีกชั้นละ ๑ บ2อ 

(๓) การเจาะบ2อสังเกตการณ/ให9ปฏิบัติตามหลักเกณฑ/และมาตรการในทางวิชาการ
สําหรับการเจาะน้ําบาดาล 

(๔) บ2อสังเกตการณ/แต2ละบ2อต9องอยู2ห2างจากบ2อระบายน้ําไม2น9อยกว2า ๑๐ เมตร แต2
ต9องไม2เกิน ๓๐ เมตร 

 
ข9อ ๔  อัตราการระบายน้ําลงบ2อน้ําบาดาล 
(๑) ต9องไม2ระบายน้ําลงบ2อน้ําบาดาลใด ๆ ให9มีอัตราการระบายลงมากกว2าอัตราการ

สูบทดสอบปริมาณน้ําจากบ2อน้ําบาดาลนั้น ๆ 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล2ม ๙๕/ตอนท่ี ๖๖/หน9า ๑๙๘๘/๒๗ มิถุนายน ๒๕๒๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

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 

 

 

(๒) ต9องไม2ระบายน้ําลงบ2อน้ําบาดาล ด9วยแรงดันสูงจนน้ําท่ีระบายไหลเข9าไปปนกับ
น้ําบาดาลในชั้นน้ําท่ีถัดข้ึนมาหรือถัดลงไป หรือไหลล9นข้ึนมาสู2ผิวดิน 

(๓) การไหลของน้ําท่ีระบายตาม (๒) นั้น หากไม2สามารถจะแก9ไขด9วยวิธีใด ๆ ได9 
ต9องระงับการระบายน้ําลงบ2อน้ําบาดาลและรายงานให9พนักงานน้ําบาดาลประจําท9องท่ีทราบทันที 

 
ข9อ ๕  การปรับปรุงบ2อน้ําบาดาลท่ีจะระบายน้ํา 
(๑) เม่ืออัตราการระบายน้ําลงบ2อน้ําบาดาลลดลงเองโดยธรรมชาติ ต9องหยุดระบาย

น้ําและดําเนินการปรับปรุงบ2อน้ําบาดาลเสียใหม2 
(๒) ในการปรับปรุงบ2อท่ีจะระบายน้ําบาดาล ต9องใช9วิธีการเช2นเดียวกับการพัฒนา

บ2อน้ําบาดาลตามหลักเกณฑ/และมาตรการในทางวิชาการสําหรับการเจาะน้ําบาดาล 
 
ข9อ ๖  การรายงานผลสืบเนื่องจากการระบายน้ําลงบ2อน้ําบาดาล 
(๑) ต9องส2งรายงานแสดงปริมาณน้ํา ผลการวิเคราะห/คุณลักษณะของน้ําท่ีระบายลง

บ2อน้ําบาดาล และรายงานการตรวจและติดตามดูผลตามข9อ ๓ (๑) ตามแบบพิมพ/ท่ีกรมทรัพยากร
ธรณีกําหนด 

(๒) รายงานตาม (๑) ต9องส2งภายในวันท่ี ๕ ของเดือนถัดไปทุกเดือน 
 
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๒๑ 
เกษม  จาติกวณิช 

รัฐมนตรีว2าการกระทรวงอุตสาหกรรม 



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 

 

 

[เอกสารแนบท9าย] 
 

มาตรฐานน้ําสําหรับระบายลงบ2อน้ําบาดาล 
 
รายการคุณลักษณะของน้ํา เกณฑ/กําหนดสูงสุด 
 (หน2วยส2วนในล9าน) 
 สี (Colour) ๕๐ (หน2วยปลาตินัม - โคบอลต/) 
 ความขุ2น (Turbidity) ๕๐ (หน2วยความขุ2น) 
 ความเป;นกรด - ด2าง (pH) ๕.๐ - ๙.๒ 
 ปริมาณมวลสารท้ังหมด (Total solids) ๒,๐๐๐  
 บี โอ ดี (BOD) ๔๐ 
 น้ํามันและไขมัน (Oil and grease) ๕.๐ 
 คลอรีนอิสระ (Free chlorine) ๕.๐ 
 ทองแดง (Cu) ๑.๕ 
 สังกะสี (Zn) ๑๕.๐ 
 โครเมียม (Cr) ๒.๐ 
 สารหนู (As) ๐.๐๕ 
 ไซยาไนด/ (CN) ๐.๒ 
 ปรอท (Hg) ๐.๐๐๒ 
 ตะก่ัว (Pb) ๐.๑ 
 แคดเมียม (Cd) ๐.๑ 
 แบเรียม (Ba) ๑.๐ 

 
 
 
 
 
 

พรพิมล/พิมพ/ 
๙ ก.ค. ๒๕๔๔ 

 
นันทพล/ปรับปรุง 

๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ 
 

ปริญสินีย//ปรับปรุง 
๒๖ เมษายน ๒๕๕๖ 

 
 


