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ประกาศกรมทรัพยากรน้ําบาดาล 
เร่ือง  โครงสร้างและการจัดองค์กร  อํานาจหน้าที่  วิธีการดําเนินงาน 
และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของกรมทรัพยากรน้ําบาดาล 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศกรมทรัพยากรน้ําบาดาลเกี่ยวกับโครงสร้างและการจัดองค์กร  
อํานาจหน้าที่  วิธีการดําเนินงาน  และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร  ให้เหมาะสมสอดคล้องกับ
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ  ภารกิจ  และอํานาจหน้าที่ของกรมทรัพยากรน้ําบาดาลในปัจจุบัน   
รวมทั้งเป็นไปตามมาตรา  ๗  (๑)  (๒)  และ  (๓)  แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐  
เพื่อให้ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสารของราชการได้อย่างถูกต้อง  อธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาล 
จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล  เร่ือง  โครงสร้างและการจัดองค์กร  
อํานาจหน้าที่  วิธีดําเนินงาน  และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของกรมทรัพยากรน้ําบาดาล   
ลงวันที่  ๑๔  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

ข้อ ๒ กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล  มีภารกิจเก่ียวกับการเสนอแนะในการจัดทํานโยบายและแผน  
และมาตรการที่เก่ียวข้องกับทรัพยากรน้ําบาดาล  สํารวจ  บริหารจัดการ  พัฒนา  อนุรักษ์  ฟื้นฟู  รวมทั้ง
ควบคุม  ดูแล  กํากับ  ประสาน  ติดตาม  ประเมินผล  และแก้ไขปัญหาเก่ียวกับทรัพยากรนํ้าบาดาล  
พัฒนาวิชาการ  กําหนดมาตรฐาน  และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านทรัพยากรน้ําบาดาล  เพื่อการจัดการ
ทรัพยากรน้ําบาดาลที่เป็นเอกภาพและย่ังยืน  โดยมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) เสนอแนะนโยบาย  แผน  มาตรการบริหารจัดการ  พัฒนา  อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ําบาดาล 
(๒) ควบคุม  กํากับ  ดูแล  เก่ียวกับทรัพยากรน้ําบาดาลให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยน้ําบาดาล 
(๓) ดําเนินการสํารวจประเมินศักยภาพ  การพัฒนา  การอนุรักษ์  ฟื้นฟูทรัพยากรนํ้าบาดาล

รวมทั้งการส่งเสริมการใช้ประโยชน์น้ําบาดาล  และการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าบาดาลให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
(๔) ติดตาม  ประเมินผล  และตรวจสอบการบริหารจัดการ  อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ําบาดาล  

และผลกระทบที่เกิดจากการพัฒนาทรัพยากรน้ําบาดาล 
(๕) ศึกษา  วิจัย  และพัฒนากําหนดมาตรฐาน  เทคโนโลยีใหม่ด้านน้ําบาดาล  เพื่อการบริหาร

จัดการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ําบาดาล 
(๖) เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรน้ําบาดาล 
(๗) ตรวจสอบ  วิเคราะห์คุณภาพน้ําบาดาลเพื่ออุปโภคบริโภค  เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
(๘) ดําเนินการและสนับสนุนเก่ียวกับการเจาะและพัฒนาน้ําบาดาลเพื่อสนับสนุนการอุปโภคบริโภค  

อุตสาหกรรม  และการเกษตรในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย  และพื้นที่ที่การหาแหล่งน้ําบาดาลที่ต้องใช้วิชา
อุทกธรณีวิทยาขั้นสูง  และพื้นที่ประสบภัยพิบัติธรรมชาติ 



 หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๗๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   สิงหาคม   ๒๕๕๙ 
 

 
 

(๙) บริหารจัดการทรัพยากรนํ้าบาดาลเพื่อเตรียมความพร้อมในภาวะฉุกเฉิน  รวมทั้งการแก้ไข
และบรรเทาปัญหาวิกฤตภัยธรรมชาติทั้งภัยแล้งและน้ําท่วม 

(๑๐) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่กระทรวง
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

ข้อ ๓ กรมทรัพยากรน้ําบาดาล  มีโครงสร้างและอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการภายใน  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  ทําหน้าที่หลักในการพัฒนาการบริหารของกรมให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ  
มีประสิทธิภาพ  และคุ้มค่า  รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่ออธิบดีกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล  โดยมีอํานาจหน้าที่  
ดังต่อไปนี้ 

 (ก) เสนอแนะให้คําปรึกษาแก่หัวหน้าส่วนราชการในกรมทรัพยากรน้ําบาดาล  เก่ียวกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ 

 (ข) ติดตาม  ประเมินผล  และจัดทํารายงานเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการใน 
กรมทรัพยากรน้ําบาดาล 

 (ค) ประสานและดําเนินการเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ  
และหน่วยงานภายในกรมทรัพยากรน้ําบาดาล 

 (ง) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมาย 

(๒) กลุ่มตรวจสอบภายใน  ทําหน้าที่หลักในการตรวจสอบการดําเนินงานภายในกรม 
และสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรม  รับผิดชอบขึ้นตรงต่ออธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาล  โดยมีอํานาจหน้าที่  
ดังต่อไปนี้ 

 (ก) ดําเนินการเก่ียวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร  การเงิน  และการบัญชีของกรม
ทรัพยากรน้ําบาดาล 

 (ข) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมาย 

(๓) กลุ่มนิติการ  ทําหน้าที่ในการดําเนินงานเก่ียวกับกฎหมายและระเบียบภาครัฐต่าง ๆ   
ที่เก่ียวข้องในกิจการของกรมทรัพยากรนํ้าบาดาลรับผิดชอบขึ้นตรงต่ออธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาล   
โดยมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 

 (ก) ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยน้ําบาดาล  และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 
 (ข) ดําเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา  งานเก่ียวกับความรับผิดทางแพ่ง  อาญา  

งานคดีปกครอง  และงานคดีอื่นที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของกรมทรัพยากรน้ําบาดาล 
 (ค) ดําเนินการเก่ียวกับการพัฒนากฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรน้ําบาดาล 
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 (ง) ให้คําปรึกษา  แนะนําแก่บุคลากรและหัวหน้าส่วนราชการในกรมทรัพยากรน้ําบาดาล  
เก่ียวกับกฎหมายและระเบียบภาครัฐต่าง ๆ  ที่ เ ก่ียวข้องในกิจการของกรมทรัพยากรน้ําบาดาล   
และปฏิบัติงานร่วมกับส่วนราชการในกรมทรัพยากรน้ําบาดาลและหน่วยงานอื่นของรัฐที่เก่ียวข้อง 

 (จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมาย 

(๔) ศูนย์ประสานงานด้านน้ําบาดาลเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ   
เป็นส่วนราชการท่ีจัดตั้งขึ้นเป็นการภายใน  รับผิดชอบข้ึนตรงต่ออธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาลหรือ 
รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาลที่อธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาลมอบหมาย  โดยมีอํานาจหน้าที่  
ดังต่อไปนี้ 

 (ก) ควบคุมกํากับดูแลและรับผิดชอบโครงการด้านน้ําบาดาล  เพื่อสนับสนุนโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริด้านน้ําบาดาลในพื้นที่ทั่วประเทศ 

 (ข) จัดทําแผนงานงบประมาณโครงการและการดําเนินการตามแผนงานที่เก่ียวข้องกับ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  รวมถึงการติดตามประเมินผลและจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน 

 (ค) สนับสนุนการศึกษา  วิจัย  และพัฒนาด้านน้ําบาดาล  ที่เก่ียวข้องกับโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริของกรมทรัพยากรน้ําบาดาล 

 (ง) ประสานความร่วมมือและสนับสนุนการดําเนินงานกับหน่วยงานด้านการประสานงาน
สนองพระราชดําริของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

 (จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่ เ ก่ียวข้อง   
หรือที่ได้รับมอบหมาย 

 (ฉ) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่อธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาลมอบหมาย 
(๕) สํานักบริหารกลาง  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) ดําเนินการเก่ียวกับการบริหารงานท่ัวไป  งานสารบรรณ  และงานช่วยอํานวยการ  

ของกรมทรัพยากรน้ําบาดาล 
 (ข) ดําเนินการเก่ียวกับการเงิน  การบัญชี  การงบประมาณ  การพัสดุ  อาคารสถานท่ี  

และยานพาหนะของกรมทรัพยากรน้ําบาดาล 
 (ค) ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  การพัฒนาข้าราชการ  การเสริมสร้างวินัย   

และรักษาระบบคุณธรรมของกรมทรัพยากรน้ําบาดาล 
 (ง) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลกิจกรรม  ความรู้  ความก้าวหน้า  และผลงาน 

ของกรมทรัพยากรน้ําบาดาล 
 (จ) ดําเนินการอื่นใดที่ มิ ได้ กําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการใดของ 

กรมทรัพยากรน้ําบาดาล 
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 (ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมาย 

(๖) กองแผนงาน  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) จัดทําแผนแม่บทการบริหารจัดการ  อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ําบาดาล 
 (ข) จัดทําแผนงาน  โครงการพัฒนาน้ําบาดาล 
 (ค) ประสานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําบาดาล 
 (ง) ติดตาม  ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ 
 (จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่

ได้รับมอบหมาย 
(๗) กองวิเคราะห์น้ําบาดาล  เป็นส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นเป็นการภายใน  มีอํานาจหน้าที่  

ดังต่อไปนี้ 
 (ก) ตรวจสอบ  รับรองคุณภาพ  และปรับปรุงคุณภาพน้ําบาดาล 
 (ข) กําหนดมาตรฐาน  พัฒนารูปแบบและวิธีการปรับปรุงคุณภาพน้ําบาดาล 
 (ค) รับรอง  ควบคุม  กํากับ  ดูแล  และกําหนดมาตรฐานสถาบันวิเคราะห์คุณภาพน้ําบาดาล 

ที่จะใช้บริโภคได้ภาคเอกชน 
 (ง) ติดตาม  เฝ้าระวัง  และประเมินสถานการณ์การปนเปื้อนของมวลสารสู่แหล่งน้ําบาดาล 
 (จ) ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําบาดาลเพื่อสนับสนุนงานวิชาการด้านน้ําบาดาล  รวมทั้ง  

เพื่อการอุปโภค  บริโภค  เกษตรกรรม  และอุตสาหกรรม 
 (ฉ) ศึกษาคุณภาพน้ําบาดาลในพื้นที่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนของสารพิษสู่แหล่งน้ําบาดาล 
 (ช) ปฏิบัติภารกิจร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่

ได้รับมอบหมาย 
(๘) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ําบาดาล  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) จัดระบบการสํารวจ  การเก็บ  และการใช้ประโยชน์ข้อมูลของหน่วยงานในสังกัด 

และเป็นศูนย์ข้อมูลและระบบสารสนเทศของกรมทรัพยากรน้ําบาดาล 
 (ข) พัฒนาข้อมูลและระบบสารสนเทศทรัพยากรน้ําบาดาล  และให้บริการ  รวมทั้ง

เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรน้ําบาดาล 
 (ค) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่

ได้รับมอบหมาย 
(๙) สํานักควบคุมกิจการน้ําบาดาล  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) ควบคุมการใช้ทรัพยากรนํ้าบาดาลให้เป็นไปตามแผนการใช้ทรัพยากรน้ําบาดาลแห่งชาติ  

และแผนการจัดสรรทรัพยากรน้ําบาดาลอย่างย่ังยืน 
 (ข) กํากับ  ดูแล  การประกอบกิจการน้ําบาดาล  ตามกฎหมายว่าด้วยน้ําบาดาล 
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 (ค) ฝึกอบรมผู้ควบคุม  รับผิดชอบการเจาะน้ําบาดาลและการอุดกลบบ่อน้ําบาดาล 
 (ง) ปฏิบัติภารกิจในการจัดให้มีการจดทะเบียนช่างเจาะน้ําบาดาลและผู้รับเหมาเจาะน้ําบาดาล  

รวมทั้งดําเนินการเพื่อออกหนังสือรับรองให้วิศวกรและนักธรณีวิทยา 
 (จ) บริหารจัดการกองทุนพัฒนาน้ําบาดาล  รวมทั้งบริหารโครงการต่าง ๆ  ในกองทุน

พัฒนาน้ําบาดาล 
 (ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่

ได้รับมอบหมาย 
(๑๐) สํานักพัฒนาน้ําบาดาล  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 (ก) เสนอแนะแผนงานและพัฒนากิจการน้ําบาดาล 
 (ข) ศึกษา  วิจัย  และพัฒนาเทคโนโลยีด้านการพัฒนาน้ําบาดาล 
 (ค) พัฒนาและจัดทํามาตรฐาน  ข้อกําหนด  หลักเกณฑ์  และคู่มือด้านการพัฒนาและ

บริหารจัดการน้ําบาดาล 
 (ง) ฝึกอบรม  ถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้เทคนิคต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนา 

น้ําบาดาล 
 (จ) ให้การสนับสนุนและคําปรึกษาด้านวิชาการเก่ียวกับการพัฒนาน้ําบาดาล 
 (ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่

ได้รับมอบหมาย 
(๑๑) สํานักสํารวจและประเมินศักยภาพนํ้าบาดาล  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) สํารวจและทําแผนที่อุทกธรณีวิทยา 
 (ข) สํารวจธรณีฟิสิกส์  และภาพถ่ายทางอากาศ  และดาวเทียม 
 (ค) ดําเนินการเกี่ยวกับการสํารวจ  และประเมินศักยภาพน้ําบาดาลเพื่อประโยชน์ 

ในการบริหารจัดการ 
 (ง) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่

ได้รับมอบหมาย 
(๑๒) สํานักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ําบาดาล  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 (ก) เสนอแนะมาตรการเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรน้ําบาดาล 
 (ข) เฝ้าระวังระดับน้ําและคุณภาพน้ําบาดาล 
 (ค) ป้องกันและแก้ไขวิกฤตนํ้าบาดาล  และผลกระทบต่อแหล่งน้ําบาดาลและสิ่งแวดล้อม 
 (ง) ศึกษา  วิจัย  การอนุรักษ์  และฟื้นฟูทรัพยากรน้ําบาดาล 
 (จ) ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําเพื่ออุปโภคบริโภค  อุตสาหกรรมและเกษตรกรรม 
 (ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือ 

ที่ได้รับมอบหมาย 



 หน้า   ๑๒ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๗๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   สิงหาคม   ๒๕๕๙ 
 

 
 

(๑๓) สํานักทรัพยากรน้ําบาดาล  เขต  ๑ - ๑๒  (สํานักทรัพยากรน้ําบาดาล  ๗ - ๑๒  เป็นส่วนราชการ
ที่จัดตั้งขึ้นเป็นการภายใน)  ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ส่วนภูมิภาค  และมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 

 ก. ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ส่วนภูมิภาค 
  (ก) สํานักทรัพยากรน้ําบาดาล  เขต  ๑  (ลําปาง)  มีพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบ  ได้แก่  

จังหวัดเชียงราย  จังหวัดเชียงใหม่  จังหวัดพะเยา  จังหวัดแพร่  จังหวัดน่าน  จังหวัดลําปาง  จังหวัดลําพูน  
และจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

  (ข) สํานักทรัพยากรนํ้าบาดาล  เขต  ๒  (สุพรรณบุรี)  มีพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบ  
ได้แก่  จังหวัดสุพรรณบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี  จังหวัดชัยนาท  จังหวัดนครสวรรค์  จังหวัดนนทบุรี  
จังหวัดปทุมธานี  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดสิงห์บุรี  จังหวัดอ่างทอง  และจังหวัดอุทัยธานี 

  (ค) สํานักทรัพยากรน้ําบาดาล  เขต  ๓  (สระบุรี)  มีพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบ  ได้แก่  
จังหวัดสระบุรี  จังหวัดนครนายก  จังหวัดปราจีนบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์  และจังหวัดลพบุรี 

  (ง) สํานักทรัพยากรน้ําบาดาล  เขต  ๔  (ขอนแก่น))  มีพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบ  
ได้แก่  จังหวัดขอนแก่น  จังหวัดกาฬสินธุ์  จังหวัดมหาสารคาม  จังหวัดเลย  และจังหวัดหนองบัวลําภู 

  (จ) สํานักทรัพยากรน้ําบาดาล  เขต  ๕  (นครราชสีมา)  มีพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบ  
ได้แก่  จังหวัดนครราชสีมา  จังหวัดชัยภูมิ  จังหวัดบุรีรัมย์  และจังหวัดสุรินทร์   

  (ฉ) สํานักทรัพยากรน้ําบาดาล  เขต  ๖  (ตรัง)  มีพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบ  ได้แก่  
จังหวัดตรัง  จังหวัดกระบ่ี  จังหวัดชุมพร  จังหวัดนครศรีธรรมราช  จังหวัดพังงา  จังหวัดภูเก็ต  จังหวัดระนอง  
และจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

  (ช) สํานักทรัพยากรนํ้าบาดาล  เขต  ๗  (กําแพงเพชร)  มีพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบ  
ได้แก่  จังหวัดกําแพงเพชร  จังหวัดตาก  จังหวัดสุโขทัย  จังหวัดพิษณุโลก  จังหวัดพิจิตร  และจังหวัดอุตรดิตถ์   

  (ซ) สํานักทรัพยากรน้ําบาดาล  เขต  ๘  (ราชบุรี)  มีพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบ  ได้แก่  
จังหวัดราชบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  จังหวัดนครปฐม  จังหวัดเพชรบุรี  จังหวัดสมุทรปราการ   
จังหวัดสมุทรสงคราม  และจังหวัดสมุทรสาคร 

  (ฌ) สํานักทรัพยากรน้ําบาดาล  เขต  ๙  (ระยอง)  มีพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบ  ได้แก่  
จังหวัดระยอง  จังหวัดจันทบุรี  จังหวัดฉะเชิงเทรา  จังหวัดชลบุรี  จังหวัดตราด  และจังหวัดสระแก้ว 

  (ญ) สํานักทรัพยากรนํ้าบาดาล  เขต  ๑๐  (อุดรธานี)  มีพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบ  
ได้แก่  จังหวัดอุดรธานี  จังหวัดนครพนม  จังหวัดมุกดาหาร  จังหวัดสกลนคร  จังหวัดหนองคาย   
และจังหวัดบึงกาฬ 

  (ฎ) สํานักทรัพยากรน้ําบาดาล  เขต  ๑๑  (อุบลราชธานี)  มีพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบ  
ได้แก่  จังหวัดอุบลราชธานี  จังหวัดยโสธร  จังหวัดร้อยเอ็ด  จังหวัดศรีสะเกษ  และจังหวัดอํานาจเจริญ 

  (ฏ) สํานักทรัพยากรน้ําบาดาล  เขต  ๑๒  (สงขลา)  มีพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบ  
ได้แก่  จังหวัดสงขลา  จังหวัดนราธิวาส  จังหวัดปัตตานี  จังหวัดพัทลุง  จังหวัดยะลา  และจังหวัดสตูล 
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 ข. อํานาจหน้าที่ 
  (ก) จัดทําข้อเสนอแนะ  มาตรการ  แผนงาน  และงบประมาณในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ําบาดาล  ในส่วนที่รับผิดชอบ  ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและยุทธศาสตร์ของกรม  จังหวัดและ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

  (ข) ดําเนินการศึกษา  สํารวจ  ประเมินศักยภาพนํ้าบาดาล  และอนุรักษ์ฟื้นฟู 
แหล่งน้ําบาดาลในระดับพื้นที่ 

  (ค) บริหารจัดการ  และพัฒนาแหล่งน้ําบาดาล  ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งด้านอุปโภคบริโภค  
อุตสาหกรรมและเกษตรกรรม 

  (ง) ส่งเสริมและสนับสนุนในการกํากับดูแล  ควบคุม  เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ว่าด้วยน้ําบาดาล 

  (จ) สนับสนุนการพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
  (ฉ) ดําเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพิบัติธรรมชาติ 
  (ช) ให้คําปรึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาและบริหารจัดการน้ําบาดาล

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และประชาชน 
  (ซ) สนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
  (ฌ) ให้บริการข้อมูลและสารสนเทศน้ําบาดาลในพื้นที่รับผิดชอบ  รวมทั้งบริการวิเคราะห์

คุณภาพน้ําบาดาลในเบื้องต้น 
  (ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

หรือที่ได้รับมอบหมาย 
ข้อ ๔ สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของกรมทรัพยากรน้ําบาดาล  มีดังนี้ 
(๑) สถานที่ติดต่อขอรับข้อมูลข่าวสารในกรุงเทพมหานคร  ติดต่อได้ที่  ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร  

กรมทรัพยากรน้ําบาดาล  อาคาร  ๑  ชั้น  ๒  เลขที่  ๒๖/๘๓  ซอยงามวงศ์วาน  ๕๔  ถนนงามวงศ์วาน  
แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๙๐๐  โทรศัพท์  ๐  ๒๒๙๙  ๓๙๐๐  โทรสาร   
๐  ๒๒๙๙  ๓๙๒๖  เว็บไซต์  www.dgr.go.th   

(๒) สถานที่ติดต่อขอรับข้อมูลข่าวสารในส่วนภูมิภาค  ติดต่อได้ที่  สํานักทรัพยากรน้ําบาดาล  
เขต  ๑ - ๑๒  ดังนี้ 

 (ก) สํานักทรัพยากรน้ําบาดาล  เขต  ๑  (ลําปาง)  เลขที่  ๔๓๐  หมู่ที่  ๒  ตําบลศาลา  
อําเภอเกาะคา  จังหวัดลําปาง  ๕๒๑๓๐  โทรศัพท์  ๐  ๕๔๒๘  ๒๓๕๖  โทรสาร  ๐  ๕๔๒๘  ๒๓๕๗ 

 (ข) สํานักทรัพยากรน้ําบาดาล  เขต  ๒  (สุพรรณบุรี)  เลขที่  ๒๕๕  หมู่ที่  ๑  ตําบลโคกโคเฒ่า  
อําเภอเมือง  จังหวัดสุพรรณบุรี  ๗๒๐๐๐  โทรศัพท์/โทรสาร  ๐  ๓๕๔๔  ๐๓๓๑   
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เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๗๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   สิงหาคม   ๒๕๕๙ 
 

 
 

 (ค) สํานักทรัพยากรน้ําบาดาล  เขต  ๓  (สระบุรี)  เลขที่  ๘๑  หมู่ที่  ๕  ถนนสุวรรณศร  
ตําบลโคกแย้  อําเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี  ๑๘๒๓๐  โทรศัพท์  ๐  ๓๖๓๘  ๗๒๗๑  โทรสาร   
๐  ๓๖๓๘  ๗๒๐๐   

 (ง) สํานักทรัพยากรนํ้าบาดาล  เขต  ๔  (ขอนแก่น )  เลขที่  ๒๗๐  หมู่ที่  ๑๔   
ถนนมิตรภาพ  ตําบลในเมือง  อําเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  ๔๐๐๐๐  โทรศัพท์  ๐  ๔๓๒๓  ๖๖๖๓  
โทรสาร  ๐  ๔๓๒๔  ๖๖๙๘   

 (จ) สํานักทรัพยากรน้ําบาดาล  เขต  ๕  (นครราชสีมา)  เลขที่  ๘๗  หมู่ที่  ๔  ถนนราชสีมา - 
ปักธงชัย  ตําบลปรุใหม่  อําเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา  ๓๐๐๐๐  โทรศัพท์  ๐  ๔๔๙๕  ๓๗๙๑  
โทรสาร  ๐  ๔๔๙๕  ๓๗๙๒   

 (ฉ) สํานักทรัพยากรน้ําบาดาล  เขต  ๖  (ตรัง)  เลขที่  ๑๑๔  หมู่ที่  ๖  ตําบลบ้านควน  
อําเภอเมือง  จังหวัดตรัง  ๙๒๐๐๐  โทรศัพท์  ๐  ๗๕๒๒  ๔๙๙๑  โทรสาร  ๐  ๗๕๒๒  ๔๙๙๐   

 (ช) สํานักทรัพยากรน้ําบาดาล  เขต  ๗  (กําแพงเพชร)  เลขที่  ๘๔  หมู่ที่  ๘  ตําบลทรงธรรม  
อําเภอเมือง  จังหวัดกําแพงเพชร  ๖๒๐๐๐  โทรศัพท์  ๐  ๕๕๘๕  ๑๑๒๗ - ๘  โทรสาร  ๐  ๕๕๘๕  ๑๑๒๙   

 (ซ) สํานักทรัพยากรน้ําบาดาล  เขต  ๘  (ราชบุรี)  เลขที่  ๒๗๓  หมู่ที่  ๑  ตําบลหินกอง  
อําเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี  ๗๐๐๐๐  โทรศัพท์/โทรสาร  ๐  ๓๒๓๓  ๔๘๗๒ - ๕   

 (ฌ) สํานักทรัพยากรน้ําบาดาล  เขต  ๙  (ระยอง)  เลขที่  ๙๔  หมู่ที่  ๒  ตําบลวังหว้า  
อําเภอแกลง  จังหวัดระยอง  ๒๑๑๑๐  โทรศัพท์  ๐  ๓๘๖๗  ๒๕๐๖  โทรสาร  ๐  ๓๘๖๗  ๒๕๐๖   

 (ญ) สํานักทรัพยากรน้ําบาดาล  เขต  ๑๐  (อุดรธานี)  ถนนอุดร - สกลนคร  อําเภอเมือง  
จังหวัดอุดรธานี  ๔๑๐๐๐  โทรศัพท์  ๐  ๔๒๒๙  ๐๒๓๑  โทรสาร  ๐  ๔๒๒๙  ๐๓๕๕   

 (ฎ) สํานักทรัพยากรน้ําบาดาล  เขต  ๑๑  (อุบลราชธานี)  เลขที่  ๑๕๙  หมู่ที่  ๑   
ตําบลแจระแม  อําเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี  ๓๔๐๐๐  โทรศัพท์  ๐  ๔๕๓๑  ๑๐๒๕  โทรสาร   
๐  ๔๕๓๑  ๑๗๖๓   

 (ฏ) สํานักทรัพยากรน้ําบาดาล  เขต  ๑๒  (สงขลา)  เลขที่  ๔๓๙/๑๐  หมู่ที่  ๒   
ถนนสงขลา - เกาะยอ  ตําบลพะวง  อําเภอเมือง  จังหวัดสงขลา  ๙๐๐๐๐  โทรศัพท์  ๐  ๗๔๔๔  ๗๑๐๖ - ๗  
โทรสาร  ๐  ๗๔๔๔  ๗๑๐๗ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

สุพจน์  เจิมสวัสดิพงษ์ 
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาล 


