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ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม 
เร่ือง กําหนดหลักเกณฑ&ในการพิจารณาประเภทการใช นํ้าบาดาล 

พ.ศ. ๒๕๕๙ 
   

 
เพ่ือให มีหลักเกณฑ&ในการพิจารณาประเภทการใช นํ้าบาดาล สอดคล องกับกิจการ

และลักษณะการใช นํ้าบาดาลของผู ประกอบกิจการนํ้าบาดาล และให เหมาะสมกับสถานการณ&ใน
ป4จจุบันสําหรับการออกใบอนุญาตประกอบกิจการนํ้าบาดาล ตามพระราชบัญญัตินํ้าบาดาล พ.ศ. 
๒๕๒๐ 

 
อาศัยอํานาจตามความในข อ ๔ วรรคสอง แห9งกฎกระทรวงกําหนดประเภทการใช 

นํ้าบาดาลและการขอใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตเก่ียวกับการประกอบกิจการนํ้าบาดาล พ.ศ. 
๒๕๕๖ รัฐมนตรีว9าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล อม โดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการนํ้าบาดาล จึงออกประกาศไว  ดังต9อไปน้ี 

 
ข อ ๑  ประกาศน้ีเรียกว9า “ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม 

เร่ือง กําหนดหลักเกณฑ&ในการพิจารณาประเภทการใช นํ้าบาดาล พ.ศ. ๒๕๕๙” 
 
ข อ ๒๑  ประกาศนี้ให ใช บังคับตั้งแต9วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปBนต นไป 
 
ข อ ๓  ในประกาศน้ี 
“การใช นํ้าบาดาลในกระบวนการผลิต” หมายความว9า การนํานํ้าจากบ9อนํ้าบาดาล

ข้ึนมาใช ในกระบวนการต9าง ๆ ของการผลิต 
“การใช นํ้าบาดาลเปBนวัตถุดิบในการผลิต” หมายความว9า การนํานํ้าจากบ9อนํ้า

บาดาลข้ึนมาใช เพ่ือใช เปBนส9วนผสมในผลิตภัณฑ& หรือเปBนวัตถุดิบหลัก 
 
ข อ ๔  ประเภทการใช นํ้าบาดาล แบ9งเปBนสามประเภท คือ การใช นํ้าบาดาลเพ่ือ

อุปโภคหรือบริโภค การใช นํ้าบาดาลเพ่ือธุรกิจ และการใช นํ้าบาดาลเพ่ือเกษตรกรรม โดยมีหลักเกณฑ&
การพิจารณาดังน้ี 

(๑) การใช นํ้าบาดาลเพ่ืออุปโภคหรือบริโภค ได แก9 
(ก) การใช นํ้าบาดาลเพ่ือเปBนนํ้าด่ืมหรือนํ้าใช ภายในครัวเรือนหรือท่ีพักอาศัย 

รวมท้ังหมู9บ านจัดสรร ท่ีดินจัดสรรเพ่ือพักอาศัย ตึกแถวหรือเรือนแถวสําหรับพักอาศัยอย9างเดียว 
และกิจการอ่ืนในลักษณะเดียวกัน 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล9ม ๑๓๓/ตอนพิเศษ ๑๕๘ ง/หน า ๔/๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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(ข) การใช นํ้าบาดาลในสถานท่ีราชการ หน9วยงานของรัฐ โรงพยาบาลของรัฐ 
สถานพยาบาลของรัฐ สนามกีฬาของรัฐ สถาบันการศึกษา หรือศาสนสถาน มูลนิธิ และกิจการอ่ืนใน
ลักษณะเดียวกัน 

(ค) การใช นํ้าบาดาลเปBนวัตถุดิบในการผลิตนํ้าประปาของรัฐวิสาหกิจ เพ่ือ
บริการชุมชนสําหรับอุปโภคหรือบริโภค 

(ง) การใช นํ้าบาดาลเปBนวัตถุดิบในการผลิตนํ้าประปาขององค&กรปกครองส9วน
ท องถ่ิน เพ่ือบริการชุมชนสําหรับอุปโภคหรือบริโภค 

(๒) การใช นํ้าบาดาลเพ่ือธุรกิจ ได แก9 
(ก) การใช นํ้าบาดาลเปBนวัตถุดิบ หรือใช ในกระบวนการผลิตสินค าของโรงงาน

อุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม หรือเขตอุตสาหกรรม 
(ข) การใช นํ้าบาดาลเพ่ือเปBนนํ้าด่ืมหรือนํ้าใช ในโรงงานอุตสาหกรรม นิคม

อุตสาหกรรม หรือเขตอุตสาหกรรม รวมท้ังการใช นํ้าบาดาลในท่ีพักอาศัย หรือหอพักคนงานของ
โรงงานอุตสาหกรรมน้ัน ๆ 

(ค) การใช นํ้าบาดาลในโรงแรม ศูนย&อบรมของเอกชน โรงภาพยนตร& สถานอาบ
อบนวด ศูนย&การค า ร านค า ตลาด ร านอาหารหรือภัตตาคาร สถานีบริการพลังงานเช้ือเพลิง สถาน
บริการล างทําความสะอาดรถยนต& อาคารพาณิชย& สํานักงาน ห องแสดงสินค า โรงพยาบาลของเอกชน 
สถานพยาบาลของเอกชน สนามกีฬาของเอกชน สนามกอล&ฟ สวนสัตว& สวนสนุก หรือสถาน
ประกอบการอ่ืนในลักษณะทํานองเดียวกัน 

(ง) การใช นํ้าบาดาลในตึกแถวหรือเรือนแถวท่ีใช ประกอบธุรกิจ อาคารชุด 
อพาร&ทเมนท& แมนช่ัน แฟลต หอพัก บ านเช9า หรือห องเช9า และกิจการอ่ืนในลักษณะเดียวกัน 

(จ) การใช นํ้าบาดาลในสถานท่ีก9อสร างหมู9บ านจัดสรร โรงงานอุตสาหกรรม 
หรือในสถานท่ีประกอบธุรกิจประเภทต9าง ๆ รวมท้ังท่ีพักคนงาน 

(๓) การใช นํ้าบาดาลเพ่ือเกษตรกรรม ได แก9 
(ก) การใช นํ้าบาดาลเพ่ือการเพาะปลูก  ท้ังน้ี ให รวมถึงท่ีดินจัดสรรเพ่ือสวนเกษตร 
(ข) การใช นํ้าบาดาลเพ่ือการเลี้ยงสัตว& 

 
ข อ ๕  ประเภทการใช นํ้าบาดาลท่ีได กําหนดไว ในใบอนุญาตประกอบกิจการนํ้า

บาดาลท่ีได ออกให ก9อนวันท่ีประกาศน้ีใช บังคับ ให คงใช บังคับได ต9อไปจนกว9าใบอนุญาตน้ันสิ้นอายุ 
กรณีใบอนุญาตใช นํ้าบาดาลจะสิ้นอายุ เม่ือผู รับใบอนุญาตใช นํ้าบาดาลย่ืนคําขอต9อ

อายุใบอนุญาตใช นํ้าบาดาล หรือกรณีท่ีมีการย่ืนคําขอรับใบอนุญาตใช นํ้าบาดาลใหม9เม่ือใบอนุญาต
เดิมสิ้นอายุ ให ผู ออกใบอนุญาตกําหนดประเภทการใช นํ้าบาดาลให เปBนไปตามประกาศน้ี 

 
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
พลเอก สุรศักด์ิ  กาญจนรัตน& 

รัฐมนตรีว9าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 
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ชวัลพร/ปริยานุช/จัดทํา 
๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


