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ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล อม 

เร่ือง เขตวิกฤตการณ%นํ้าบาดาล๑ 
   

 
ด วยปรากฏว*า พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี 

สมุทรสาคร นครปฐม และพระนครศรีอยุธยา ซึ่งคณะรัฐมนตรีได เคยมีมติกําหนดให เป3นเขตควบคุม
วิกฤตการณ%นํ้าบาดาลและแผ*นดินทรุด และกรมทรัพยากรธรณี (เดิม) ได ประกาศกําหนดเขตพ้ืนท่ี
วิกฤตการณ%นํ้าบาดาลดังกล*าวไว แล ว ยังมีการสูบนํ้าบาดาลข้ึนมาใช ในปริมาณท่ีมากเกินกว*าปริมาณ
นํ้าท่ีไหลลงสู*ช้ันนํ้าบาดาล จนเป3นผลให เกิดการลดตัวลงของระดับนํ้าในช้ันนํ้าบาดาล และมีการทรุด
ตัวของแผ*นดิน หรือมีการแพร*กระจายของนํ้าเค็มเข าสู*ช้ันนํ้าบาดาลในบริเวณชายฝ:;งทะเล จึงมีความ
จําเป3นต องดําเนินการแก ไขวิกฤตการณ%นํ้าบาดาลและการทรุดตัวของแผ*นดิน รวมท้ังป<องกัน
ผลกระทบต*อสิ่งแวดล อมอันเกิดจากการใช นํ้าบาดาล 

 
ฉะน้ัน เพ่ือให เกิดความต*อเน่ืองในการดําเนินการควบคุมวิกฤตการณ%นํ้าบาดาลและ

แผ*นดินทรุดตามมติคณะรัฐมนตรี เพ่ือลดปริมาณการใช นํ้าบาดาลและป<องกันมิให ช้ันนํ้าบาดาลใน
แหล*งนํ้าบาดาลพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลได รับความเสียหายและเป3นการรักษาสมดุลตาม
ธรรมชาติของนํ้าบาดาลให มีใช ตลอดไป อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ แห*งพระราชบัญญัตินํ้า
บาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ ซึ่งแก ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินํ้าบาดาล (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
รัฐมนตรีว*าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม โดยคําแนะนําของคณะกรรมการนํ้า
บาดาลจึงออกประกาศกําหนดให พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี 
สมุทรสาคร นครปฐม และพระนครศรีอยุธยา เป3นเขตวิกฤตการณ%นํ้าบาดาลท่ีต องปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินํ้าบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ เพ่ือควบคุม กํากับ ดูแล การประกอบกิจการนํ้าบาดาลของ
ส*วนราชการ หรือองค%การของรัฐ หรือองค%กรปกครองส*วนท องถ่ิน หรือประชาชนท่ัวไป ให เป3นไปตาม
พระราชบัญญัตินํ้าบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ ซึ่งเป3นการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าบาดาลให เกิดจากการ
ใช ประโยชน%สูงสุดอย*างย่ังยืนตลอดไป 

 
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ 
ประพัฒน%  ป:ญญาชาติรักษ% 

รัฐมนตรีว*าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล อม 

 
 
 
 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล*ม ๑๒๐/ตอนพิเศษ ๘๘ ง/หน า ๔/๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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ปริญสินีย%/จัดทํา 
๒๖ เมษายน ๒๕๕๖ 

 
 
 
 


