
หนา   ๑๕ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๘๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤษภาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 
เร่ือง  กําหนดหลักเกณฑและมาตรการในทางวิชาการสําหรับการปองกัน 

ดานสาธารณสุขและการปองกันในเร่ืองส่ิงแวดลอมเปนพิษ 
พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

 

 

ดวยปจจุบัน  กรมทรัพยากรน้ําบาดาล  ไดสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถของชางเจาะ

น้ําบาดาลทั้งของรัฐและเอกชน  ใหมีประสิทธิภาพเพียงพอดานวิชาการน้ําบาดาล  จึงสมควรปรับปรุง

หลักเกณฑการเลิกใชน้ํ าบาดาลใหเหมาะสมและสอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน   ฉะนั้น   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖ (๑)  แหงพระราชบัญญัติน้ําบาดาล  พ.ศ.  ๒๕๒๐  รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม   โดยคําแนะนําของคณะกรรมการน้ําบาดาล   

ออกประกาศกําหนดหลักเกณฑและมาตรการในทางวิชาการสําหรับการปองกันดานสาธารณสุข   

และการปองกันในเร่ืองส่ิงแวดลอมเปนพิษไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหยกเลิกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  ฉบับที่  ๑๒  (พ.ศ.  ๒๕๔๒)  ออกตาม

ความในพระราชบัญญัติน้ําบาดาล  พ.ศ.  ๒๕๒๐ 

ขอ ๒ การปองกันน้ําภายนอกไหลลงบอน้ําบาดาล 

(๑) บอน้ําบาดาลทุกบอ ตองผนึกขางบอต้ังแตตอนบนสุดนับจากผิวดินลึกลงไปไมนอยกวา  

๖  เมตร  ดวยซีเมนตลวนหรือซีเมนตผสมทราย  เพื่อปองกันมิใหน้ําภายนอกไหลซึมลงขางทอกรุ 

(๒) ในกรณีที่บอน้ําบาดาลอยูในที่ลุมหรืออยูตํ่ากวาบริเวณขางเคียงจะตองปรับบริเวณที่ต้ังบอ

ใหสูงกวาบริเวณขางเคียงเพื่อปองกันมิใหน้ําจากภายนอกไหลเขามาในบริเวณที่ต้ังบอ 

(๓) ในกรณีที่บอน้ําบาดาลติดต้ังเคร่ืองสูบน้ําไฟฟา  ตองทําลานคอนกรีตเปนชานบอรอบปากบอ

น้ําบาดาลหนาไมนอยกวา  ๑๕  เซนติเมตร  คลุมพื้นที่ไมนอยกวา  ๑  ตารางเมตร  สวนในกรณีที่บอ 

น้ําบาดาลติดต้ังเคร่ืองสูบน้ํามือโยก  ตองทําลานคอนกรีตเปนชานบอรอบปากบอน้ําบาดาลหนา   

ไมนอยกวา  ๑๕  เซนติเมตร  คลุมพื้นที่ไมนอยกวา  ๔  ตารางเมตร  และรอบชานบอจะตองมีทางระบายน้ํา

ออกจากบริเวณบอ 

(๔) ในกรณีที่จะระงับการใชบอน้ําบาดาลชั่วคราวโดยการถอดถอนเครื่องสูบน้ําออกไป  

จะตองปดปากบอใหแนนหนา  เพื่อปองกันมิใหส่ิงหนึ่งส่ิงใดตกลงไปในบอ 
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ขอ ๓ คุณภาพของน้ําบาดาลที่จะใชบริโภคได 

(๑) น้ําบาดาลที่จะใชบริโภคตองเปนน้ําที่ไดผานการวิเคราะหคุณลักษณะจากกรมทรัพยากร

น้ําบาดาลหรือสวนราชการอื่น  หรือองคการของรัฐที่มีหนาที่เกี่ยวกับการวิเคราะหคุณลักษณะของน้ํา  

หรือสถาบันอื่นที่ไดรับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน  มอก.  1300 - 2537  (ISO / IEC Guide 25)  หรือ

สถาบันที่กรมทรัพยากรน้ําบาดาลใหความเห็นชอบตามหลักเกณฑ   วิธีการ   และเ ง่ือนไขที่ 

กรมทรัพยากรน้ําบาดาลกําหนด 

(๒) น้ําบาดาลที่จะใชบริโภค  ตองเปนน้ําบาดาลที่มีคุณลักษณะทางกายภาพ  และคุณลักษณะ

ทางเคมีไมเกินเกณฑอนุโลมสูงสุดตามที่กําหนดไวในมาตรฐานน้ําบาดาลที่จะใชบริโภคได  ทายประกาศนี้ 

(๓) ในทองที่ที่กรมทรัพยากรน้ําบาดาลกาํหนด  ตองทําการวิเคราะหหาคุณลักษณะที่เปนพิษ  

โดยใหมีปริมาณไมเกินเกณฑอนุโลมสูงสุดตามที่กําหนดไวในมาตรฐานน้ําบาดาล  ที่จะใชบริโภคได  

ทายประกาศนี้ 

(๔) ในกรณีที่มีความจําเปนกรมทรัพยากรน้ําบาดาล  อาจสั่งใหวิเคราะหคุณลักษณะทาง

บัคเตรี/แบคทีเรียก็ได  โดยตองมีคุณลักษณะทางบัคเตรี/แบคทีเรีย  ไมเกินเกณฑกําหนดที่เหมาะสม

ตามที่กําหนดไวทายประกาศนี้ 

ขอ ๔ การฆาจุลินทรียในบอน้ําบาดาล 

(๑) หลังการเจาะน้ําบาดาล  หรือหลังการติดต้ังเคร่ืองสูบน้ําบาดาล  หรือหลังการซอม

สวนประกอบของเครื่องสูบน้ําบาดาลที่อยูในบอน้ําบาดาล  ตองทําการฆาจุลินทรียในบอน้ําบาดาล   

ที่จะใชน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค 

(๒) การฆาเชื้อจุลินทรียในบอน้ําบาดาลใหกระทําโดยการกวนน้ําในบอน้ําบาดาล  โดยใช 

ปูนคลอรีน  หรือกาซคลอรีน  เปนตัวยาฆาเชื้อจุลินทรีย  โดยใหมีความเขมขนของคลอรีนไมนอยกวา  

๕๐  มิลลิกรัมตอลิตร 

(๓) ภายหลังการกวนน้ําในบอน้ําบาดาลตาม  (๒)  ตองปลอยทิ้งไวไมนอยกวา  ๑๒  ชั่วโมง  

แลวสูบน้ําในบอน้ําบาดาลออกทิ้งจนหมดกลิ่นคลอรีน 

ขอ ๕ เคร่ืองสูบน้ําบาดาล 

(๑) ตองลางอุปกรณหรือชิ้นสวนของเครื่องสูบน้ําใหสะอาดกอนใสลงไปในบอน้ําบาดาล 
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(๒) ในการติดต้ังเคร่ืองสูบน้ําทุกชนิด  จะตองอุดชองที่ปากบอน้ําบาดาลระหวางเคร่ืองสูบน้ํากับ

ตัวบอน้ําบาดาลใหแนน  เพื่อปองกันมิใหน้ํา  หรือมลสารอื่นใดจากภายนอกเขาไปในบอน้ําบาดาลได 

ขอ ๖ การเลิกใชน้ําบาดาล 

(๑) บอน้ําบาดาลที่เลิกใชแลว  ตองอุดกลบดวยซีเมนตหรือดินเหนียวบริสุทธิ์  หรือวัสดุอื่น  

ตามที่กรมทรัพยากรน้ําบาดาลกําหนด  โดยคําแนะนําของคณะกรรมการน้ําบาดาล 

การอุดกลบบอน้ําบาดาลดวยวัสดุตามวรรคหนึ่ง  ตองอุดกลบต้ังแตกนบอจนถึงปากบอ 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กรมทรัพยากรน้ําบาดาลกําหนด  โดยมีชางเจาะน้ําบาดาล   

เปนผูควบคุม  รับผิดชอบในการอุดกลบบอน้ําบาดาล  ทั้งนี้  ตองดําเนินการภายใตการกํากับ  ดูแลของ

พนักงานน้ําบาดาลประจําทองที่  หรือพนักงานเจาหนาที่ผูซ่ึงพนักงานน้ําบาดาลประจําทองที่มอบหมาย 

(๒) ชางเจาะน้ําบาดาลตาม  (๑)  ตองเปนผูที่อธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาล  ออกหนังสือ

รับรองให  ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขที่อธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาลกําหนด 

(๓) ตองจัดทํารายงานการอุดกลบบอน้ําบาดาล  ตามแบบที่กรมทรัพยากรน้ําบาดาลกําหนด  

แลวสงรายงานดังกลาวใหพนักงานน้ําบาดาลประจําทองที่ภายใน   ๗   วัน   นับแต วันอุดกลบ 

บอน้ําบาดาลแลวเสร็จ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๔  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

อนงควรรณ  เทพสุทิน 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

 

 

 

 

 

 

 

 



มาตรฐานน้ําบาดาลที่จะใชบริโภคได 
______________________________ 

 
คุณลักษณะทางกายภาพ 
 

รายการ                       เกณฑกําหนดที่เหมาะสม                   เกณฑอนโุลมสงูสุด 
สี (Color)                                             5 ( หนวยแพลทินัม-โคบอลต)         15  (หนวยแพลทินัม- โคบอลต) 
ความขุน (Turbidity)      5 (หนวยความขุน)                  20 (หนวยความขุน) 
ความเปนกรด-ดาง (pH)              7.0-8.5                             6.5-9.2 
 
 

คุณลักษณะทางเคม ี
 

รายการ                              เกณฑกําหนดที่เหมาะสม             เกณฑอนุโลมสูงสุด 
               (มิลลิกรัมตอลิตร)                   (มิลลิกรัมตอลิตร) 
เหล็ก (Fe)                     ไมเกิน 0.5          1.0 
แมงกานีส (Mn)                    ไมเกิน 0.3          0.5 
ทองแดง (Cu)                    ไมเกิน 1.0          1.5 
สังกะสี (Zn)                                          ไมเกิน 5.0          15  
ซัลเฟต (SO4)                     ไมเกิน 200          250 
คลอไรด (Cl)                     ไมเกิน 250         600 
ฟลูออไรด (F)                    ไมเกิน 0.7          1.0  
ไนเตรท (NO3)                    ไมเกิน 45          45  
ความกระดางทั้งหมด (Total  hardness  as CaCO 3)  ไมเกิน 300          500 
ความกระดางถาวร                    ไมเกิน 200         250 
(Non-carbonate hardness as CaCO3) 
ปริมาณมวลสารทั้งหมดที่ละลายได                   ไมเกิน 600        1,200 
(Total dissolved solids) 
 
 
 
 
 
 
 
 



คุณลักษณะที่เปนพษิ 
 

รายการ                              เกณฑกําหนดที่เหมาะสม             เกณฑอนุโลมสูงสุด 
               (มิลลิกรัมตอลิตร)                   (มิลลิกรัมตอลิตร) 
สารหนู (As)                      ตองไมมี         0.05 
ไซยาไนด (CN)                     ตองไมมี         0.1 
ตะกั่ว(Pb)                      ตองไมมี         0.05 
ปรอท(Hg)                      ตองไมมี         0.001  
แคดเมียม(Cd)                     ตองไมมี         0.01 
ซีลีเนียม(Se)                      ตองไมมี         0.01 
 
 
คุณลักษณะทางบัคเตรี/แบคทเีรีย 
 

รายการ         เกณฑกําหนดที่เหมาะสม 
 
Standard plate count                  ไมเกิน 500 โคโลนีตอลูกบาศกเซนติเมตร 
Most probable number  of                  นอยกวา 2.2 ตอรอยลูกบาศกเซนติเมตร   
Coliform organism (MPN)  
E. coli                      ตองไมมี 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนา   ๑๘ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๘๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤษภาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชประกาศฉบับนี้  คือ  เนื่องจากหลักเกณฑ  และมาตรการในทางวิชาการ

สําหรับการปองกันดานสาธารณสุขและการปองกันในเรื่องส่ิงแวดลอมเปนพิษ  ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  

ฉบับท่ี  ๑๒  (พ.ศ.  ๒๕๔๒)  ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ําบาดาล  พ.ศ.  ๒๕๒๐  สมควรปรับปรุงหลักเกณฑ 

การเลิกใชน้ําบาดาลใหมีความเหมาะสม   และสอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน  โดยกําหนด  ผูควบคุมการอุดกลบ

บอน้ําบาดาลตามขนาดของบอน้ําบาดาล  ตลอดจนปรับปรุงขอความใหมีความถูกตองตามมาตรา  ๗  ทวิ   

และมาตรา  ๗  ตรี  แหงพระราชบัญญัติน้ําบาดาล  พ.ศ.  ๒๕๒๐  จึงจําเปนตองออกประกาศกระทรวงนี้ 


