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ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม 
เร่ือง กําหนดหลักเกณฑ& และมาตรการในทางวิชาการสําหรับการเจาะนํ้าบาดาล 

และการเลิกเจาะนํ้าบาดาล 
พ.ศ. ๒๕๕๑๑ 

   
 

ด วยป/จจุบัน หลักเกณฑ&และมาตรการในทางวิชาการสําหรับการเจาะนํ้าบาดาล 
และการเลิกเจาะนํ้าบาดาล สมควรปรับปรุงให เหมาะสม และสอดคล องกับสถานการณ&ในป/จจุบัน 
ฉะน้ัน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ (๑) แห6งพระราชบัญญัตินํ้าบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ 
รัฐมนตรีว6าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม โดยคําแนะนําของคณะกรรมการนํ้า
บาดาล ออกประกาศกําหนดหลักเกณฑ&และมาตรการทางวิชาการสําหรับการเจาะนํ้าบาดาล และการ
เลิกเจาะนํ้าบาดาลไว  ดังต6อไปน้ี 

 
ข อ ๑  ให ยกเลิก 
(๑) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๒๑) ออกตามความใน

พระราชบัญญัตินํ้าบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ เร่ือง กําหนดหลักเกณฑ&และมาตรการในทางวิชาการสําหรับ
การเจาะนํ้าบาดาลและการเลิกเจาะนํ้าบาดาล 

(๒) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี ๖ (พ.ศ. ๒๕๒๔) ออกตามความใน
พระราชบัญญัตินํ้าบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ เร่ือง กําหนดหลักเกณฑ&และมาตรการในทางวิชาการสําหรับ
การเจาะนํ้าบาดาลและการเลิกเจาะนํ้าบาดาล 

(๓) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี ๙ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ออกตามความใน
พระราชบัญญัตินํ้าบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ เร่ือง กําหนดหลักเกณฑ&และมาตรการในทางวิชาการสําหรับ
การเจาะนํ้าบาดาลและการเลิกเจาะนํ้าบาดาล 

(๔) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความใน
พระราชบัญญัตินํ้าบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ เร่ือง กําหนดหลักเกณฑ&และมาตรการในทางวิชาการสําหรับ
การเจาะนํ้าบาดาลและการเลิกเจาะนํ้าบาดาล 

 
หมวด ๑ 

การเจาะนํ้าบาดาล 
   

 
ข อ ๒  การควบคุมการเจาะ 
(๑) ผู รับใบอนุญาตเจาะนํ้าบาดาล ต องทําการเจาะนํ้าบาดาล โดยถูกต องตามหลัก

วิชาการและมีความปลอดภัยต6อชีวิต ทรัพย&สิน สุขภาพ และอนามัยของประชาชน โดยมีช6างเจาะนํ้า
บาดาลเปCนผู ควบคุม รับผิดชอบในการเจาะนํ้าบาดาล 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล6ม ๑๒๕/ตอนพิเศษ ๘๕ ง/หน า ๗/๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๑ 
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ตามวรรคหน่ึง กรณีการเจาะนํ้าบาดาลขนาดเส นผ6าศูนย&กลางของท6อกรุบ6อตอน
บนสุดต้ังแต6 ๑๕๐ มิลลิเมตรข้ึนไป ในเขตวิกฤตการณ&นํ้าบาดาล และการเจาะนํ้าบาดาลขนาด
เส นผ6าศูนย&กลางของท6อกรุบ6อตอนบนสุด ต้ังแต6 ๒๐๐ มิลลิเมตรข้ึนไป นอกเขตวิกฤตการณ&นํ้าบาดาล
นอกจากต องมีช6างเจาะนํ้าบาดาลเปCนผู ควบคุม รับผิดชอบในการเจาะนํ้าบาดาลแล ว ต องมีวิศวกร
หรือนักธรณีวิทยาเปCนผู ควบคุม รับผิดชอบในการเจาะนํ้าบาดาลด วย 

(๒) ช6างเจาะนํ้าบาดาล หรือวิศวกรหรือนักธรณีวิทยา ต องเปCนผู ท่ีอธิบดีกรม
ทรัพยากรนํ้าบาดาลออกหนังสือรับรองให  ตามหลักเกณฑ& วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีกรมทรัพยากร
นํ้าบาดาลกําหนด 

(๓) ในขณะทําการเจาะนํ้าบาดาล ช6างเจาะนํ้าบาดาล หรือวิศวกรหรือนักธรณีวิทยา
ซึ่งเปCนผู ควบคุม รับผิดชอบในการเจาะนํ้าบาดาลตาม (๑) ต องควบคุมการดําเนินการเจาะโดยประจํา
ท่ีหลุมเจาะ หากช6างเจาะนํ้าบาดาล หรือวิศวกรหรือนักธรณีวิทยาไม6อยู6 จะต องแต6งต้ังผู แทนซึ่งเปCน
ช6างเจาะนํ้าบาดาล หรือวิศวกรหรือนักธรณีวิทยาตาม (๒) รับผิดชอบแทน 

(๔) ในกรณีท่ีจะเปลี่ยนตัวช6างเจาะนํ้าบาดาล หรือวิศวกรหรือนักธรณีวิทยา ต อง
แจ งให พนักงานนํ้าบาดาลประจําท องท่ีทราบก6อนการเปลี่ยนตัวไม6น อยกว6า ๓ วัน พร อมกับมอบ
หนังสือยินยอมเปCนช6างเจาะนํ้าบาดาล หรือวิศวกรหรือนักธรณีวิทยา ผู ท่ีจะควบคุมรับผิดชอบงาน
ต6อไปด วย 

(๕) การเจาะนํ้าบาดาลของส6วนราชการหรือองค&การของรัฐท่ีได รับการยกเว น ตาม
มาตรา ๔ แห6งพระราชบัญญัตินํ้าบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ ซึ่งแก ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินํ้าบาดาล 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ ต องปฏิบัติตามหลักเกณฑ& วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล
กําหนด 

 
ข อ ๓  สถานท่ีเจาะนํ้าบาดาล 
(๑) สถานท่ีท่ีจะเจาะนํ้าบาดาล ต องไม6เปCนท่ีลุ6มซึ่งมีนํ้าเสียหรือนํ้าท่ีเปCนพิษกักขัง

หรือไหลผ6านหรือไหลจากผิวดินซึมลงไปในบ6อหรือข างบ6อได  
(๒) ตําแหน6งหลุมเจาะต องอยู6ห6างจากชายคาไม6น อยกว6า ๑ เมตร และอยู6ห6างจาก

ส วมซึมหรือถังเกรอะ หรือร6องระบายนํ้าโสโครกไม6น อยกว6า ๓๐ เมตร 
(๓) ในกรณีท่ีจะทําการเจาะนํ้าบาดาลในบริเวณท่ีไม6อาจจะหลีกเลี่ยงได ตาม (๑) 

หรือ (๒) จะต องจัดการปKองกันด วยวิธีการใด ๆ ท่ีไม6ให นํ้าเสีย หรือนํ้าท่ีเปCนพิษหรือนํ้าโสโครกไหล 
หรือซึมลงบ6อนํ้าบาดาลได  

(๔) บริเวณท่ีเจาะนํ้าบาดาล ต องมีท่ีว6างเพียงพอสําหรับการซ6อมบ6อนํ้าบาดาล หรือ
ซ6อมเคร่ืองสูบนํ้า 

 
ข อ ๔  เคร่ืองเจาะนํ้าบาดาล 
(๑) การเจาะนํ้าบาดาลท่ีมีความลึกเกินกว6า ๓๐ เมตร จะต องใช เคร่ืองเจาะท่ีมีต น

กําลังเปCนเคร่ืองจักรกลเท6าน้ัน 
(๒) เคร่ืองเจาะนํ้าบาดาลท่ีมีกําลังเปCนเคร่ืองจักรกลได แก6 

ก. เคร่ืองเจาะแบบโรตาร่ี (Rotary rig) 
ข. เคร่ืองเจาะแบบกระแทก (Percussion rig) 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

 

ค. เคร่ืองเจาะแบบอ่ืน ซึ่งคณะกรรมการนํ้าบาดาลเห็นชอบ 
(๓) เคร่ืองเจาะนํ้าบาดาล จะต องมีอุปกรณ&สําหรับการผนึกข างบ6อ (seal) เพ่ือ

ปKองกันนํ้าจากภายนอกไหลลงไปในช้ันนํ้าบาดาลทางช6องว6างระหว6างท6อกรุบ6อกับผนังบ6อ อุปกรณ&
ดังกล6าวจะประกอบติดกับเคร่ืองเจาะหรือไม6ก็ได  

 
ข อ ๕  ขนาดของหลุมเจาะ 
(๑) ช6องว6างระหว6างผนังหลุมเจาะกับท6อกรุบ6อ (Casing) โดยรอบต้ังแต6ระดับผิวดิน

ลงไปจนถึงระดับความลึก ๖ เมตร จะต องมีขนาดไม6น อยกว6า ๑๐ เซนติเมตร โดยรอบท6อกรุบ6อ 
(๒) การเจาะนํ้าบาดาลท่ีจะต องเจาะทะลุช้ันนํ้าท่ีมีคุณภาพไม6ดีลงไปสู6ช้ันนํ้าท่ีมี

คุณภาพดีต องเจาะต้ังแต6ระดับผิวดินไปจนสุดช้ันนํ้าท่ีมีคุณภาพไม6ดี ให มีขนาดช6องว6างระหว6างผนัง
หลุมเจาะกับท6อกรุบ6อ ไม6น อยกว6า ๑๐ เซนติเมตร โดยรอบท6อกรุบ6อ และให ผนึกช6องว6างดังกล6าว
ตามท่ีกําหนดในข อ ๑๑ 

(๓) การเจาะนํ้าบาดาลท่ีเจาะในช้ันหินแข็ง (Hard formations) ซึ่งมีคุณสมบัติทรง
ตัวอยู6ได ให หลุมเจาะมีขนาดตามความเหมาะสม 

 
ข อ ๖  การเก็บตัวอย6างดินหรือหินจากการเจาะนํ้าบาดาล 
(๑) ในการเจาะนํ้าบาดาล ต องเก็บตัวอย6างดินหรือหินจากช้ันดินหรือช้ันหินท่ีเจาะ

ผ6านทุกระยะท่ีมีการเปลี่ยนแปลงช้ันดินหรือช้ันหิน และทุกระยะความลึก ๑ เมตร ติดต6อกันไปตลอด
ความลึกของหลุมเจาะ 

(๒) ตัวอย6างดินหรือหินท่ีเก็บได น้ัน ต องจัดเก็บในกล6องท่ีจัดทําไว เปCนช6อง ๆ ติดปKาย
ระบุความลึกของแต6ละตัวอย6างไว ให ถูกต อง 

(๓) ให ตากตัวอย6างดินหรือหินน้ันให แห ง แล วเก็บในถุงผ าหรือถุงพลาสติก พร อมท้ัง
ติดปKายบอกหมายเลขหลุมเจาะและระดับความลึกของตัวอย6างดินหรือหินท่ีถูกต อง แล วส6งให 
พนักงานนํ้าบาดาลประจําท องท่ีภายใน ๑๕ วัน นับแต6วันเจาะนํ้าบาดาลบ6อน้ันเสร็จเรียบร อย 

 
ข อ ๗  ความลึกของบ6อนํ้าบาดาล 
(๑) หลุมเจาะนํ้าบาดาล ต องไม6ลึกเกินกว6าความลึกของบ6อนํ้าบาดาลท่ีกําหนดไว ใน

ใบอนุญาตเจาะนํ้าบาดาล เว นแต6จะมีหลักฐานบ6งช้ีว6าท่ีความลึกดังกล6าวยังไม6มีช้ันนํ้า หรือมีช้ันนํ้าท่ี
ให ปริมาณนํ้าและหรือคุณภาพนํ้าท่ีไม6เหมาะสมก็อาจให เจาะลึกลงไปอีกได ตามท่ีพนักงานเจ าหน าท่ี
กําหนด 

(๒) บ6อนํ้าบาดาลท่ีเจาะในช้ันดิน กรวด ทราย หรือหินร6วน ต องใช ท6อกรุท6อกรองลึก
ไม6น อยกว6าร อยละ ๙๐ ของความลึกของหลุมเจาะตาม (๑) เว นแต6จะมีหลักฐานการตรวจวัดด วย
เคร่ืองหย่ังธรณี (Well logger) บ6งช้ีว6าต องใช ท6อกรุท6อกรองลึกน อยกว6าร อยละ ๙๐ ก็ให ดําเนินการได 
แต6ท้ังน้ี หากต องใช ท6อกรุท6อกรองลึกน อยกว6าร อยละ ๗๐ ของความลึกของหลุมเจาะ จะต องได รับ
อนุญาตเปCนลายลักษณ&อักษรจากพนักงานเจ าหน าท่ีเสียก6อน 

(๓) บ6อนํ้าบาดาลท่ีเจาะในช้ันหินแข็ง (Hard formations) ซึ่งมีคุณสมบัติทรงตัวอยู6
ได ให ใช ท6อกรุท6อกรองได ตามความลึกท่ีเหมาะสมโดยความเห็นชอบของพนักงานเจ าหน าท่ี 
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ข อ ๘  ท6อกรุบ6อนํ้าบาดาล 
(๑) ท6อกรุบ6อทุกขนาดต องเปCนท6อท่ีทําด วยเหล็กเหนียวผิวเคลือบดําหรือชุบสังกะสี 

หรือเปCนท6อ PVC แข็ง (unplasticized polyvinyl chloride pipes) ท่ีทําข้ึนจากโพลิไวนิลคลอไรด& 
โดยไม6ผสมพลาสติไซเซอร&และผลิตข้ึนตามมาตรฐานต6อไปน้ี 

ก. มาตรฐาน ASTM A 53 Standard Pipe หรือ 
ข. มาตรฐาน API Spec 5L Line Pipe หรือ 
ค. มาตรฐาน BS 1387 ประเภท Medium – Heavy หรือ 
ง. มาตรฐาน มอก. 276 - 277 ประเภท 2 - 4 หรือ 
จ. มาตรฐาน มอก. 17 ช้ันคุณภาพ PVC 13.5 หรือ 
ฉ. มาตรฐานอ่ืนใดท่ีกําหนดขนาด นํ้าหนัก และคุณสมบัติ ซึ่งคณะกรรมการนํ้า

บาดาลได พิจารณาว6าเทียบเท6ามาตรฐาน ข อ ก. ข. ค. ง. หรือ จ. 
(๒) ในบริเวณท่ีนํ้ามีคุณภาพเปCนกรดหรือมีคุณสมบัติกัดกร6อน หรือมีนํ้าเค็มอยู6เหนือ

นํ้าจืดให ใช ท6อกรุบ6อท่ีผลิตข้ึนตามมาตรฐาน ข อ ก. ข. ง. (เฉพาะประเภท 4) หรือ จ. 
(๓) การใช ท6ออ่ืนใดท่ีมิได ทําด วยเหล็กเหนียวผิวเคลือบดําหรือชุบสังกะสี หรือเปCน

ท6อ PVC แข็ง (unplasticized polyvinyl chloride pipes) ท่ีทําข้ึนจากโพลิไวนิลคลอไรด& โดยไม6
ผสมพลาสติไซเซอร&เปCนท6อกรุ ต องเปCนชนิดท่ีคณะกรรมการนํ้าบาดาลเห็นชอบ 

(๔) ในบ6อนํ้าบาดาลบ6อเดียว จะใช ท6อกรุบ6อหลายขนาดต6อเข าด วยกันได  แต6ขนาด
ของท6อกรุบ6อตอนบนสุด จะต องมีความสัมพันธ&กับปริมาณนํ้าและเคร่ืองสูบนํ้าท่ีจะใช  

(๕) ก6อนติดต้ังท6อกรุบ6อ จะต องทําความสะอาดท6อท้ังภายในและภายนอกเสียก6อน 
 
ข อ ๙  ท6อกรองนํ้า 
(๑) ท6อกรองนํ้าสําหรับบ6อนํ้าบาดาลให ใช ได ท้ังแบบท6อเซาะร6อง (Perforated 

pipe) และท6อกรอง (Well screen) 
(๒) ท6อท่ีจะใช ทําเปCนท6อเซาะร6อง ต องมีมาตรฐานเดียวกับท6อกรุบ6อ ตามท่ีกําหนดไว 

ในข อ ๘ 
(๓) ท6อเซาะร6องต องมีร6องตามแนวยาวของท6อ ขนาดร6องกว างไม6เกิน ๓ มิลลิเมตร 

(๑/๘ น้ิว) และแต6ละร6องยาวไม6เกิน ๘๘ มิลลิเมตร (๓ ๑/๒ น้ิว) 
(๔) ท6อกรองต องเปCนท6อท่ีผลิตด วยวิธีการพันเส นลวดโลหะรอบโครงโลหะ โดยเว น

ช6องว6างระหว6างเส นลวดเปCนทางให นํ้าไหลผ6านได  และตัวท6อกรองจะต องมีความแข็งแรงเพียงพอท่ีจะ
ต านทานแรงดันของนํ้าบาดาลภายในช้ันนํ้าและแรงกดจากนํ้าหนักของท6อกรุบ6อท่ีอยู6ข างบน 

(๕) ท6อกรองท่ีผลิตโดยใช วัสดุอ่ืน ต องเปCนชนิดท่ีคณะกรรมการนํ้าบาดาลเห็นชอบ 
(๖) ระยะความลึกท่ีจะลงท6อกรองนํ้าต องเปCนไปตามท่ีพนักงานเจ าหน าท่ีกําหนด 
 
ข อ ๑๐  กรวดกรุ (Gravel pack) 
(๑) กรวดท่ีใช กรุรอบ ๆ ท6อกรองนํ้าและท6อกรุบ6อ ต องใช กรวดท่ีมีรูปร6างลักษณะ

ค6อนข างกลมมน และต องไม6ใช หินย6อยเปCนกรวดกรุ 
(๒) เม็ดกรวดต องมีขนาดใหญ6พอท่ีจะไม6ไหลลอดเข าไปในท6อกรองนํ้าได เกินร อยละ 

๑๐ ของปริมาณกรวดท่ีใช ทั้งหมด 
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(๓) ต องล างกรวดให สะอาดก6อนทําการกรุลงข างบ6อ และระดับกรวดจะต องสูงไม6
เกิน ๕ เมตร จากระดับบนของท6อกรองนํ้า เว นแต6พิสูจน&ได ว6านํ้าบาดาลคุณภาพไม6ดีท่ีอยู6ข างบนไม6
สามารถจะไหลซึมผ6านกรวดกรุลงไปข างล6างได  

 
ข อ ๑๑  การอุดบ6อ (Plug) หรือผนึกข างบ6อ (Seal) 
(๑) หลุมเจาะส6วนท่ีเจาะลึกเกินกว6าความลึกท่ีจะลงท6อกรุบ6อ ท6อกรองนํ้า หรือจะใช 

ช้ันนํ้าต องอุดให แน6น  ท้ังน้ี ไม6รวมถึงบ6อนํ้าบาดาลตามข อ ๗ (๓) 
(๒) วัสดุที่จะใช อุดบ6อหรือผนึกข างบ6อ ต องเปCนดินเหนียวบริสุทธ์ิหรือซีเมนต&เท6าน้ัน 
(๓) ดินเหนียวบริสุทธ์ิต องเปCนดินเหนียวนํ้าจืด เน้ือเนียน ไม6มีทรายหรือสารอินทรีย&

ท่ีเปCนช้ินหรือก อนเจือปนอยู6 
(๔) ช6องว6างเหนือกรวดกรุรอบ ๆ ท6อกรุบ6อ ต องผนึกให แน6นเพ่ือไม6ให นํ้าในช้ันท่ีอยู6

เหนือท6อกรองนํ้าไหลลงไปปนกับนํ้าในช้ันท่ีอยู6ระดับเดียวกับท6อกรองนํ้า 
 
ข อ ๑๒  การพัฒนาบ6อนํ้าบาดาล (Well development) 
(๑) กรณีนํ้าในบ6อนํ้าบาดาลเปCนนํ้าขุ6นข นมาก ต องเร่ิมดําเนินการตักนํ้าขุ6นข นออก

ท้ิงจนความขุ6นข นลดลงหรือนํ้าค6อนข างใส 
(๒) เม่ือนํ้าในบ6อนํ้าบาดาลค6อนข างใส ต องดําเนินการเป|าล างด วยลมตามวิธีการท่ี

เรียกว6า Air lifting โดยใช สลับกับวิธีกวนนํ้า (Surging) ด วยเคร่ืองกวน 
(๓) การเป|าล างบ6อนํ้าบาดาลด วยเคร่ืองอัดลม ต องใช เคร่ืองอัดลมท่ีมีแรงดันไม6น อย

กว6า ๗ กิโลกรัมต6อ ๑ ตารางเซนติเมตร และสามารถอัดลมได ประมาณ ๔ ลูกบาศก&เมตรต6อปริมาณ
นํ้าท่ีจะเป|าล างออกมา ๑ ลูกบาศก&เมตร 

 
ข อ ๑๓  การทดสอบปริมาณนํ้า 
(๑) การทดสอบปริมาณนํ้า ให กระทําเม่ือได ทําการพัฒนาบ6อนํ้าบาดาลจนได นํ้าใส

สะอาดปราศจากตะกอนทรายและตะกอนขุ6นข นใด ๆ แล วเท6าน้ัน 
(๒) วิธีการทดสอบปริมาณนํ้า ให ใช ได ท้ังวิธีการสูบนํ้าด วยอัตราคงท่ีหรือวิธีการเพ่ิม

อัตราการสูบเปCนข้ัน ๆ 
(๓) การทดสอบปริมาณนํ้า ต องใช ระยะเวลาการทดสอบจนระดับนํ้าในบ6อนํ้า

บาดาลลดลงไปอยู6ระดับคงท่ีแล วเท6าน้ัน 
(๔) การวัดปริมาณนํ้าบาดาล ให ใช เคร่ืองวัดอัตราการไหลของนํ้าประเภท Flow 

meter หรือ orifice หรือ weir แต6ถ าปริมาณนํ้ามีน อยกว6า ๑๕ ลูกบาศก&เมตรต6อช่ัวโมง จะตรวจวัด
ด วยวิธีการตวงด วยภาชนะท่ีรู ปริมาตรแน6นอนแล วก็ได  

(๕) การวัดระดับนํ้าในบ6อนํ้าบาดาล ต องวัดด วยสายวัดหรือเคร่ืองวัดท่ีบอกความลึก
ได แน6นอน 

 
ข อ ๑๔  การเก็บตัวอย6างนํ้าเพ่ือวิเคราะห&คุณลักษณะทางกายภาพ คุณลักษณะทาง

เคมี คุณลักษณะท่ีเปCนพิษ และคุณลักษณะทางบัคเตรี/แบคทีเรีย ให เปCนไปตามหลักเกณฑ& วิธีการ 
และเง่ือนไขท่ีกรมทรัพยากรนํ้าบาดาลกําหนด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 
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ข อ ๑๕  รายงานการเจาะนํ้าบาดาล 
(๑) ต องจัดทํารายงานการปฏิบัติงานประจําวันตามแบบพิมพ&ท่ีกรมทรัพยากรนํ้า

บาดาลกําหนดโดยทําการเก็บไว ในบริเวณท่ีทําการเจาะนํ้าบาดาล เพ่ือให พนักงานเจ าหน าท่ีตรวจสอบ 
(๒) ต องจัดทํารายงานเก่ียวกับประวัติบ6อ รูปแบบบ6อและช้ันดิน และรายงานการ

ทดสอบปริมาณนํ้าตามแบบพิมพ&ท่ีกรมทรัพยากรนํ้าบาดาลกําหนด แล วส6งรายงานดังกล6าวให 
พนักงานนํ้าบาดาลประจําท องท่ีภายใน ๑๕ วัน นับแต6วันทดสอบปริมาณนํ้าเสร็จ 

ภายใต บังคับข อ ๒ (๑) การจัดทํารายงานตามวรรคหน่ึง ต องจัดให ช6างเจาะนํ้า
บาดาล หรือวิศวกรหรือนักธรณีวิทยาตามข อ ๒ (๒) เปCนผู ลงนามรับรองความถูกต อง 

 
หมวด ๒ 

การเลิกเจาะนํ้าบาดาล 
   

 
ข อ ๑๖  การกลบบ6อนํ้าบาดาลท่ีไม6ได ผล 
(๑) เม่ือเลิกเจาะนํ้าบาดาลเพราะเจาะไม6ได ผล ต องอุด กลบ หรือถมหลุมเจาะ 

พร อมท้ังเกลี่ยผิวดินให เรียบร อยตามสภาพเดิมก6อนการเจาะนํ้าบาดาล 
(๒) กรณีท่ีมีท6อกรุกรองนํ้าเหลืออยู6ในบ6อ ต องอุด กลบ หรือถมบ6อท้ังภายในและ

ภายนอกท6อกรุกรองนํ้าน้ันด วย 
 
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
อนงค&วรรณ  เทพสุทิน 

รัฐมนตรีว6าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช ประกาศฉบับน้ี คือ เน่ืองจากหลักเกณฑ& และมาตรการในทาง
วิชาการสําหรับการเจาะนํ้าบาดาลและการเลิกเจาะนํ้าบาดาล ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๒๑) ออกตามความในพระราชบัญญัตินํ้าบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ และท่ีแก ไขเพ่ิมเติม 
สมควรปรับปรุงข อความและวิธีปฏิบัติให มีความเหมาะสมและสอดคล องกับสถานการณ&ในป/จจุบัน 
โดยกําหนดให มีช6างเจาะนํ้าบาดาลและวิศวกรหรือนักธรณีวิทยาเปCนผู ควบคุม รับผิดชอบในการเจาะ
นํ้าบาดาลตามขนาดของบ6อนํ้าบาดาล  จึงจําเปCนต องออกประกาศกระทรวงน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริยานุช/ผู จัดทํา 
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๑ 

 
ปริญสินีย&/ปรับปรุง 

๒๖ เมษายน ๒๕๕๖ 
 
 


