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ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 
เร่ือง  กําหนดหลักเกณฑ  และมาตรการในทางวิชาการสําหรับการเจาะน้ําบาดาล 

และการเลิกเจาะน้ําบาดาล 
พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

 

 

ดวยปจจุบัน  หลักเกณฑและมาตรการในทางวิชาการสําหรับการเจาะน้ําบาดาล  และการเลิกเจาะ
น้ําบาดาล  สมควรปรับปรุงใหเหมาะสม  และสอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน  ฉะนั้น  อาศัยอํานาจ
ตามความในมาตรา  ๖  (๑)  แหงพระราชบัญญัติน้ําบาดาล  พ.ศ.  ๒๕๒๐  รัฐมนตรีวาการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  โดยคําแนะนําของคณะกรรมการน้ําบาดาล  ออกประกาศกําหนด
หลักเกณฑและมาตรการทางวิชาการสําหรับการเจาะน้ําบาดาล  และการเลิกเจาะน้ําบาดาลไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหยกเลิก 
(๑) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม   ฉบับที่  ๒  (พ.ศ.   ๒๕๒๑)   ออกตามความใน

พระราชบัญญัติน้ําบาดาล  พ.ศ.  ๒๕๒๐  เร่ือง  กําหนดหลักเกณฑและมาตรการในทางวิชาการ 
สําหรับการเจาะน้ําบาดาลและการเลิกเจาะน้ําบาดาล 

(๒) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม   ฉบับที่   ๖   (พ .ศ.   ๒๕๒๔)   ออกตามความใน
พระราชบัญญัติน้ําบาดาล  พ.ศ.  ๒๕๒๐  เร่ือง  กําหนดหลักเกณฑและมาตรการในทางวิชาการ 
สําหรับการเจาะน้ําบาดาลและการเลิกเจาะน้ําบาดาล 

(๓) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม   ฉบับที่   ๙   (พ .ศ .   ๒๕๓๙)   ออกตามความใน
พระราชบัญญัติน้ําบาดาล  พ.ศ.  ๒๕๒๐  เร่ือง  กําหนดหลักเกณฑและมาตรการในทางวิชาการ 
สําหรับการเจาะน้ําบาดาลและการเลิกเจาะน้ําบาดาล 

(๔) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  ฉบับที่  ๑๑  (พ .ศ.  ๒๕๔๒)  ออกตามความใน
พระราชบัญญัติน้ําบาดาล  พ.ศ.  ๒๕๒๐  เร่ือง  กําหนดหลักเกณฑและมาตรการในทางวิชาการ 
สําหรับการเจาะน้ําบาดาลและการเลิกเจาะน้ําบาดาล 

หมวด  ๑ 
การเจาะน้ําบาดาล 

 

 

ขอ ๒ การควบคุมการเจาะ 
(๑) ผูรับใบอนุญาตเจาะน้ําบาดาล  ตองทําการเจาะน้ําบาดาล  โดยถูกตองตามหลักวิชาการ  

และมีความปลอดภัยตอชีวิต  ทรัพยสิน  สุขภาพ  และอนามัยของประชาชน  โดยมีชางเจาะน้ําบาดาล
เปนผูควบคุม  รับผิดชอบในการเจาะน้ําบาดาล 
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ตามวรรคหนึ่ง  กรณีการเจาะน้ําบาดาลขนาดเสนผาศูนยกลางของทอกรุบอตอนบนสุด   

ต้ังแต   ๑๕๐   มิลลิ เมตรขึ้นไป   ในเขตวิกฤตการณน้ํ าบาดาล   และการเจาะน้ําบาดาลขนาด

เสนผาศูนยกลางของทอกรุบอตอนบนสุด  ต้ังแต  ๒๐๐  มิลลิเมตรขึ้นไป  นอกเขตวิกฤตการณน้ําบาดาล  

นอกจากตองมีชางเจาะน้ําบาดาลเปนผูควบคุม  รับผิดชอบในการเจาะน้ําบาดาลแลว  ตองมีวิศวกรหรือ

นักธรณีวิทยาเปนผูควบคุม  รับผิดชอบในการเจาะน้ําบาดาลดวย 

(๒) ชางเจาะน้ําบาดาล  หรือวิศวกรหรือนักธรณีวิทยา  ตองเปนผูที่อธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาล

ออกหนังสือรับรองให  ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขที่อธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาลกําหนด 

(๓) ในขณะทําการเจาะน้ําบาดาล   ชางเจาะน้ําบาดาล  หรือวิศวกรหรือนักธรณีวิทยา   

ซ่ึงเปนผูควบคุม  รับผิดชอบในการเจาะน้ําบาดาลตาม  (๑)  ตองควบคุมการดําเนินการเจาะโดยประจํา 

ที่หลุมเจาะ  หากชางเจาะน้ําบาดาล  หรือวิศวกรหรือนักธรณีวิทยาไมอยู  จะตองแตงต้ังผูแทนซ่ึงเปน 

ชางเจาะน้ําบาดาล  หรือวิศวกรหรือนักธรณีวิทยาตาม  (๒)  รับผิดชอบแทน 

(๔) ในกรณีที่จะเปลี่ยนตัวชางเจาะน้ําบาดาล  หรือวิศวกรหรือนักธรณีวิทยา  ตองแจงให

พนักงานน้ําบาดาลประจําทองที่ทราบกอนการเปลี่ยนตัวไมนอยกวา  ๓  วัน  พรอมกับมอบหนังสือ

ยินยอมเปนชางเจาะน้ําบาดาล  หรือวิศวกรหรือนักธรณีวิทยา  ผูที่จะควบคุมรับผิดชอบงานตอไปดวย 

(๕) การเจาะน้ําบาดาลของสวนราชการหรือองคการของรัฐที่ไดรับการยกเวน  ตามมาตรา  ๔  

แหงพระราชบัญญัติน้ําบาดาล  พ.ศ.  ๒๕๒๐  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติน้ําบาดาล  (ฉบับที่  ๓)  

พ.ศ.  ๒๕๔๖  ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กรมทรัพยากรน้ําบาดาลกําหนด 

ขอ ๓ สถานที่เจาะน้ําบาดาล 

(๑) สถานที่ที่จะเจาะน้ําบาดาล  ตองไมเปนที่ลุมซ่ึงมีน้ําเสียหรือน้ําที่เปนพิษกักขังหรือ 

ไหลผานหรือไหลจากผิวดินซึมลงไปในบอหรือขางบอได 

(๒) ตําแหนงหลุมเจาะตองอยูหางจากชายคาไมนอยกวา  ๑  เมตร  และอยูหางจากสวมซึม  

หรือถังเกรอะ  หรือรองระบายน้ําโสโครกไมนอยกวา  ๓๐  เมตร 

(๓) ในกรณีที่จะทําการเจาะน้ําบาดาลในบริเวณที่ไมอาจจะหลีกเลี่ยงไดตาม  (๑)  หรือ  (๒)  

จะตองจัดการปองกันดวยวิธีการใด ๆ  ที่ไมใหน้ําเสีย  หรือน้ําที่เปนพิษหรือน้ําโสโครกไหล  หรือซึมลง

บอน้ําบาดาลได 

(๔) บริเวณที่เจาะน้ําบาดาล  ตองมีที่วางเพียงพอสําหรับการซอมบอน้ําบาดาล  หรือซอม

เคร่ืองสูบน้ํา 
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ขอ ๔ เคร่ืองเจาะน้ําบาดาล 

(๑) การเจาะน้ําบาดาลที่มีความลึกเกินกวา  ๓๐  เมตร  จะตองใชเคร่ืองเจาะที่มีตนกําลัง 

เปนเคร่ืองจักรกลเทานั้น 

(๒) เคร่ืองเจาะน้ําบาดาลที่มีกําลังเปนเคร่ืองจักรกลไดแก 

 ก. เคร่ืองเจาะแบบโรตารี่  (Rotary  rig) 

 ข. เคร่ืองเจาะแบบกระแทก  (Percussion  rig) 

 ค. เคร่ืองเจาะแบบอื่น  ซ่ึงคณะกรรมการน้ําบาดาลเห็นชอบ 

(๓) เคร่ืองเจาะน้ําบาดาล  จะตองมีอุปกรณสําหรับการผนึกขางบอ  (seal)  เพื่อปองกันน้ํา 

จากภายนอกไหลลงไปในชั้นน้ําบาดาลทางชองวางระหวางทอกรุบอกับผนังบอ  อุปกรณดังกลาว 

จะประกอบติดกับเครื่องเจาะหรือไมก็ได 

ขอ ๕ ขนาดของหลุมเจาะ 

(๑) ชองวางระหวางผนังหลุมเจาะกับทอกรุบอ  (Casing)  โดยรอบต้ังแตระดับผิวดินลงไป

จนถึงระดับความลึก  ๖  เมตร  จะตองมีขนาดไมนอยกวา  ๑๐  เซนติเมตร  โดยรอบทอกรุบอ 

(๒) การเจาะน้ําบาดาลที่จะตองเจาะทะลุชั้นน้ําที่มีคุณภาพไมดีลงไปสูชั้นน้ําที่มีคุณภาพดี  

ตองเจาะต้ังแตระดับผิวดินไปจนสุดชั้นน้ําที่มีคุณภาพไมดี  ใหมีขนาดชองวางระหวางผนังหลุมเจาะ   

กับทอกรุบอ  ไมนอยกวา  ๑๐  เซนติเมตร  โดยรอบทอกรุบอ  และใหผนึกชองวางดังกลาวตามที่กําหนด

ในขอ  ๑๑ 

(๓) การเจาะน้ําบาดาลที่เจาะในชั้นหินแข็ง  (Hard  formations)  ซ่ึงมีคุณสมบัติทรงตัวอยูได  

ใหหลุมเจาะมีขนาดตามความเหมาะสม 

ขอ ๖ การเก็บตัวอยางดินหรือหินจากการเจาะน้ําบาดาล 

(๑) ในการเจาะน้ําบาดาล  ตองเก็บตัวอยางดินหรือหินจากชั้นดินหรือชั้นหินที่เจาะผาน   

ทุกระยะที่มีการเปลี่ยนแปลงชั้นดินหรือชั้นหิน  และทุกระยะความลึก  ๑  เมตร  ติดตอกันไปตลอด 

ความลึกของหลุมเจาะ 

(๒) ตัวอยางดินหรือหินที่เก็บไดนั้น  ตองจัดเก็บในกลองที่จัดทําไวเปนชอง ๆ  ติดปายระบุ

ความลึกของแตละตัวอยางไวใหถูกตอง 

(๓) ใหตากตัวอยางดินหรือหินนั้นใหแหง  แลวเก็บในถุงผาหรือถุงพลาสติก  พรอมทั้งติดปาย

บอกหมายเลขหลุมเจาะและระดับความลึกของตัวอยางดินหรือหินที่ถูกตอง  แลวสงใหพนักงาน 

น้ําบาดาลประจําทองที่ภายใน  ๑๕  วัน  นับแตวันเจาะน้ําบาดาลบอนั้นเสร็จเรียบรอย 
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เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๘๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤษภาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

ขอ ๗ ความลึกของบอน้ําบาดาล 

(๑) หลุมเจาะน้ํ าบาดาล   ตองไมลึกเกินกวาความลึกของบอน้ํ าบาดาลที่ กํ าหนดไว 

ในใบอนุญาตเจาะน้ําบาดาล  เวนแตจะมีหลักฐานบงชี้วาที่ความลึกดังกลาวยังไมมีชั้นน้ํา  หรือมีชั้นน้ํา 

ที่ใหปริมาณน้ําและหรือคุณภาพน้ําที่ไมเหมาะสมก็อาจใหเจาะลึกลงไปอีกไดตามที่พนักงานเจาหนาที่

กําหนด 

(๒) บอน้ําบาดาลที่ เจาะในชั้นดิน  กรวด  ทราย   หรือหินรวน  ตองใชทอกรุทอกรอง   

ลึกไมนอยกวารอยละ  ๙๐  ของความลึกของหลุมเจาะตาม  (๑)  เวนแตจะมีหลักฐานการตรวจวัดดวย

เคร่ืองหย่ังธรณี  (Well  logger)  บงชี้วาตองใชทอกรุทอกรองลึกนอยกวารอยละ  ๙๐  ก็ใหดําเนินการได  

แตทั้งนี้  หากตองใชทอกรุทอกรองลึกนอยกวารอยละ  ๗๐  ของความลึกของหลุมเจาะ  จะตองไดรับ

อนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากพนักงานเจาหนาที่เสียกอน 

(๓) บอน้ําบาดาลที่ เจาะในชั้นหินแข็ง  (Hard  formations)  ซ่ึงมีคุณสมบัติทรงตัวอยูได   

ใหใชทอกรุทอกรองไดตามความลึกที่เหมาะสมโดยความเห็นชอบของพนักงานเจาหนาที่ 

ขอ ๘ ทอกรุบอน้ําบาดาล 

(๑) ทอกรุบอทุกขนาดตองเปนทอที่ทําดวยเหล็กเหนียวผิวเคลือบดําหรือชุบสังกะสี  หรือเปนทอ  

PVC  แข็ง  (unplasticized  polyvinyl  chloride  pipes)  ที่ทําข้ึนจากโพลิไวนิลคลอไรด  โดยไมผสมพลาสติไซเซอร  

และผลิตข้ึนตามมาตรฐานตอไปนี้ 

 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  ชั้นคุณภาพ  PVC  13.5  หรือ 

 ฉ. มาตรฐานอื่นใดที่ กําหนดขนาด   น้ําหนัก   และคุณสมบัติ   ซ่ึงคณะกรรมการ 

น้ําบาดาลไดพิจารณาวาเทียบเทามาตรฐาน  ขอ  ก.  ข.  ค.  ง.  หรือ  จ. 

(๒) ในบริเวณที่น้ํามีคุณภาพเปนกรดหรือมีคุณสมบัติกัดกรอน  หรือมีน้ําเค็มอยูเหนือน้ําจืด  

ใหใชทอกรุบอที่ผลิตข้ึนตามมาตรฐาน  ขอ  ก.  ข.  ง.  (เฉพาะประเภท  4)  หรือ  จ. 

(๓) การใชทออื่นใดที่มิไดทําดวยเหล็กเหนียวผิวเคลือบดําหรือชุบสังกะสี  หรือเปนทอ  PVC  

แข็ง  (unplasticized  polyvinyl  chloride pipes)  ที่ทําข้ึนจากโพลิไวนิลคลอไรด  โดยไมผสมพลาสติไซเซอร

เปนทอกรุ  ตองเปนชนิดที่คณะกรรมการน้ําบาดาลเห็นชอบ 
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(๔) ในบอน้ําบาดาลบอเดียว  จะใชทอกรุบอหลายขนาดตอเขาดวยกันได  แตขนาดของทอกรุ

บอตอนบนสุด  จะตองมีความสัมพันธกับปริมาณน้ําและเครื่องสูบน้ําที่จะใช 

(๕) กอนติดต้ังทอกรุบอ  จะตองทําความสะอาดทอทั้งภายในและภายนอกเสียกอน 

ขอ ๙ ทอกรองน้ํา 

(๑) ทอกรองน้ําสําหรับบอน้ําบาดาลใหใชไดทั้งแบบทอเซาะรอง  (Perforated  pipe)  และ 

ทอกรอง  (Well  screen) 

(๒) ทอที่จะใชทําเปนทอเซาะรอง  ตองมีมาตรฐานเดียวกับทอกรุบอ  ตามที่กําหนดไวในขอ  ๘ 

(๓) ทอเซาะรองตองมีรองตามแนวยาวของทอ  ขนาดรองกวางไมเกิน  ๓  มิลลิเมตร  (๑/๘  นิ้ว)  

และแตละรองยาวไมเกิน  ๘๘  มิลลิเมตร  (๓  ๑/๒  นิ้ว) 

(๔) ทอกรองตองเปนทอที่ผลิตดวยวิธีการพันเสนลวดโลหะรอบโครงโลหะ  โดยเวนชองวาง

ระหวางเสนลวดเปนทางใหน้ําไหลผานได  และตัวทอกรองจะตองมีความแข็งแรงเพียงพอที่จะตานทาน

แรงดันของน้ําบาดาลภายในชั้นน้ําและแรงกดจากน้ําหนักของทอกรุบอที่อยูขางบน 

(๕) ทอกรองที่ผลิตโดยใชวัสดุอื่น  ตองเปนชนิดที่คณะกรรมการน้ําบาดาลเห็นชอบ 

(๖) ระยะความลึกที่จะลงทอกรองน้ําตองเปนไปตามที่พนักงานเจาหนาที่กําหนด 

ขอ ๑๐ กรวดกรุ  (Gravel  pack) 

(๑) กรวดที่ใชกรุรอบ ๆ  ทอกรองน้ําและทอกรุบอ  ตองใชกรวดที่มีรูปรางลักษณะคอนขาง

กลมมน  และตองไมใชหินยอยเปนกรวดกรุ 

(๒) เม็ดกรวดตองมีขนาดใหญพอที่จะไมไหลลอดเขาไปในทอกรองน้ําไดเกินรอยละ  ๑๐  

ของปริมาณกรวดที่ใชทั้งหมด 

(๓) ตองลางกรวดใหสะอาดกอนทําการกรุลงขางบอ  และระดับกรวดจะตองสูงไมเกิน   

๕  เมตร  จากระดับบนของทอกรองน้ํา  เวนแตพิสูจนไดวาน้ําบาดาลคุณภาพไมดีที่อยูขางบนไมสามารถ 

จะไหลซึมผานกรวดกรุลงไปขางลางได 

ขอ ๑๑ การอุดบอ  (Plug)  หรือผนึกขางบอ  (Seal) 

(๑) หลุมเจาะสวนที่เจาะลึกเกินกวาความลึกที่จะลงทอกรุบอ  ทอกรองน้ํา  หรือจะใชชั้นน้ํา  

ตองอุดใหแนน  ทั้งนี้  ไมรวมถึงบอน้ําบาดาลตามขอ  ๗  (๓) 
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(๒) วัสดุที่จะใชอุดบอหรือผนึกขางบอ  ตองเปนดินเหนียวบริสุทธิ์หรือซีเมนตเทานั้น 

(๓) ดินเหนียวบริสุทธิ์ตองเปนดินเหนียวน้ําจืด  เนื้อเนียน  ไมมีทรายหรือสารอินทรียที่เปน

ชิ้นหรือกอนเจือปนอยู 

(๔) ชองวางเหนือกรวดกรุรอบ ๆ  ทอกรุบอ  ตองผนึกใหแนนเพื่อไมใหน้ําในชั้นที่อยูเหนือ

ทอกรองน้ําไหลลงไปปนกับน้ําในชั้นที่อยูระดับเดียวกับทอกรองน้ํา 

ขอ ๑๒ การพัฒนาบอน้ําบาดาล  (Well  development) 

(๑) กรณีน้ําในบอน้ําบาดาลเปนน้ําขุนขนมาก  ตองเร่ิมดําเนินการตักน้ําขุนขนออกทิ้ง 

จนความขุนขนลดลงหรือน้ําคอนขางใส 

(๒) เมื่อน้ําในบอน้ําบาดาลคอนขางใส  ตองดําเนินการเปาลางดวยลมตามวิธีการที่เรียกวา   

Air  lifting  โดยใชสลับกับวิธีกวนน้ํา  (Surging)  ดวยเคร่ืองกวน 

(๓) การเปาลางบอน้ําบาดาลดวยเคร่ืองอัดลม  ตองใชเคร่ืองอัดลมที่มีแรงดันไมนอยกวา   

๗  กิโลกรัมตอ  ๑  ตารางเซนติเมตร  และสามารถอัดลมไดประมาณ  ๔  ลูกบาศกเมตรตอปริมาณน้ํา 

ที่จะเปาลางออกมา  ๑  ลูกบาศกเมตร 

ขอ ๑๓ การทดสอบปริมาณน้ํา 

(๑) การทดสอบปริมาณน้ํา  ใหกระทําเมื่อไดทําการพัฒนาบอน้ําบาดาลจนไดน้ําใสสะอาด

ปราศจากตะกอนทรายและตะกอนขุนขนใด ๆ  แลวเทานั้น 

(๒) วิธีการทดสอบปริมาณน้ํา  ใหใชไดทั้งวิธีการสูบน้ําดวยอัตราคงที่หรือวิธีการเพิ่มอัตรา

การสูบเปนข้ัน ๆ 

(๓) การทดสอบปริมาณน้ํา  ตองใชระยะเวลาการทดสอบจนระดับน้ําในบอน้ําบาดาลลดลงไป

อยูระดับคงที่แลวเทานั้น 

(๔) การวัดปริมาณน้ําบาดาล  ใหใชเคร่ืองวัดอัตราการไหลของน้ําประเภท  Flow  meter  หรือ  

orifice  หรือ  weir  แตถาปริมาณน้ํามีนอยกวา  ๑๕  ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง  จะตรวจวัดดวยวิธีการตวง

ดวยภาชนะที่รูปริมาตรแนนอนแลวก็ได 

(๕) การวัดระดับน้ําในบอน้ําบาดาล  ตองวัดดวยสายวัดหรือเคร่ืองวัดที่บอกความลึก 

ไดแนนอน 
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ขอ ๑๔ การเก็บตัวอยางน้ําเพื่อวิเคราะหคุณลักษณะทางกายภาพ  คุณลักษณะทางเคมี  

คุณลักษณะที่เปนพิษ  และคุณลักษณะทางบัคเตรี/แบคทีเรีย  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และ

เง่ือนไขที่กรมทรัพยากรน้ําบาดาลกําหนด 

ขอ ๑๕ รายงานการเจาะน้ําบาดาล 

(๑) ตองจัดทํารายงานการปฏิบัติงานประจําวันตามแบบพิมพที่กรมทรัพยากรน้ําบาดาลกําหนด  

โดยทําการเก็บไวในบริเวณที่ทําการเจาะน้ําบาดาล  เพื่อใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบ 

(๒) ตองจัดทํารายงานเกี่ยวกับประวัติบอ  รูปแบบบอและชั้นดิน  และรายงานการทดสอบ

ปริมาณน้ําตามแบบพิมพที่กรมทรัพยากรน้ําบาดาลกําหนด  แลวสงรายงานดังกลาวใหพนักงาน 

น้ําบาดาลประจําทองที่ภายใน  ๑๕  วัน  นับแตวันทดสอบปริมาณน้ําเสร็จ 

ภายใตบังคับขอ  ๒ (๑)  การจัดทํารายงานตามวรรคหนึ่ง  ตองจัดใหชางเจาะน้ําบาดาล  หรือ

วิศวกรหรือนักธรณีวิทยาตามขอ  ๒  (๒)  เปนผูลงนามรับรองความถูกตอง 

หมวด  ๒ 

การเลิกเจาะน้ําบาดาล 
 

 

ขอ ๑๖ การกลบบอน้ําบาดาลที่ไมไดผล 

(๑) เมื่อเลิกเจาะน้ําบาดาลเพราะเจาะไมไดผล  ตองอุด  กลบ  หรือถมหลุมเจาะ  พรอมทั้งเกลี่ย

ผิวดินใหเรียบรอยตามสภาพเดิมกอนการเจาะน้ําบาดาล 

(๒) กรณีที่มีทอกรุกรองน้ําเหลืออยูในบอ  ตองอุด  กลบ  หรือถมบอทั้งภายในและภายนอก

ทอกรุกรองน้ํานั้นดวย 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๔  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

อนงควรรณ  เทพสุทิน 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชประกาศฉบับนี้  คือ  เนื่องจากหลักเกณฑ  และมาตรการในทางวิชาการ

สําหรับการเจาะน้ําบาดาลและการเลิกเจาะน้ําบาดาล  ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  ฉบับท่ี  ๒  (พ.ศ.  ๒๕๒๑)  

ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ําบาดาล  พ.ศ.  ๒๕๒๐  และท่ีแกไขเพิ่มเติม  สมควรปรับปรุงขอความและ 

วิธีปฏิบัติใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน  โดยกําหนดใหมีชางเจาะน้ําบาดาล   

และวิศวกรหรือนักธรณีวิทยาเปนผูควบคุม  รับผิดชอบในการเจาะน้ําบาดาลตามขนาดของบอน้ําบาดาล   

จึงจําเปนตองออกประกาศกระทรวงนี้ 

 


