
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
ฉบับที ่๕ (พ.ศ. ๒๕๒๑) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ําบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ 
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและมาตรการในทางวิชาการ 

สําหรับการระบายนํ้าลงบอนํ้าบาดาล 
-------------- 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ (๑) แหงพระราชบัญญัติน้ําบาดาล พ.ศ.  
๒๕๒๐ รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม โดยคําแนะนําของคณะกรรมการน้ําบาดาลออก 
ประกาศกําหนดหลักเกณฑและมาตรการในทางวิชาการสําหรับการระบายน้ําลงบอน้ําบาดาลไว  
ดังตอไปนี ้
  ขอ ๑  คุณภาพของน้ําที่จะระบายลงบอน้ําบาดาล 
   น้ําที่จะระบายลงบอน้ําบาดาล ตองเปนน้ําที่ไดทําการวิเคราะหแลวและ 
มีคุณลักษณะไมเกินเกณฑกําหนดสูงสุดตามมาตรฐานน้ําสําหรับระบายลงบอน้ําบาดาลทาย 
ประกาศนี้ 
  ขอ ๒  ชั้นน้ําที่จะระบายน้ําลง 
   (๑) ตองระบายน้ําลงในชั้นน้ําที่น้ําบาดาลมีคุณลักษณะไมเหมาะสม 
แกการอุปโภคบริโภค การเกษตรกรรมหรือการอุตสาหกรรม และไมมีการใชน้ําบาดาลในชั้นน้ํา 
นั้น 
   (๒) ชั้นน้ําบาดาลตาม (๑) ตองไมมีสวนหน่ึงสวนใดตอเน่ืองในทาง 
ธรณีวิทยา อุทกวิทยา หรือชลศาสตรกับชั้นน้ําอื่นที่มีการใชน้ําบาดาล 
  ขอ ๓  บอสังเกตการณ (observation well) 
   (๑) ระบบการระบายน้ําลงบอน้ําบาดาล ตองประกอบดวยบอที่ใชใน 
การระบายน้ําและบอสังเกตการณขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา ๗.๕ เซนติเมตร สําหรับ 
ตรวจและติดตามดูผลการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับคุณลักษณะและระดับน้ําบาดาล 
   (๒) ตองจัดสรางบอสังเกตการณใหอยูระดับเดียวกับชั้นน้ําที่จะระบาย 
ลง ๑ บอ และใหอยูในช้ันนํ้าท่ีถัดข้ึนมาและถัดลงไปอีกช้ันละ ๑ บอ 
   (๓) การเจาะบอสังเกตการณใหปฏิบัติตามหลักเกณฑและมาตรการใน 
ทางวิชาการสําหรับการเจาะน้ําบาดาล 
   (๔) บอสังเกตการณแตละบอตองอยูหางจากบอระบายน้ําไมนอยกวา  
๑๐ เมตร แตตองไมเกิน ๓๐ เมตร 
  ขอ ๔  อัตราการระบายน้ําลงบอน้ําบาดาล 
   (๑) ตองไมระบายน้ําลงบอน้ําบาดาลใด ๆ ใหมีอัตราการระบายลงมาก 
กวาอัตราการสูบทดสอบปริมาณน้ําจากบอน้ําบาดาลนั้น ๆ  



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

   (๒) ตองไมระบายน้ําลงบอน้ําบาดาล ดวยแรงดันสูงจนน้ําที่ระบายไหล 
เขาไปปนกับน้ําบาดาลในชั้นน้ําที่ถัดขึ้นมาหรือถัดลงไป หรือไหลลนข้ึนมาสูผิวดิน 
   (๓) การไหลของน้ําที่ระบายตาม (๒) นั้น หากไมสามารถจะแกไข 
ดวยวิธีใด ๆ ได ตองระงับการระบายน้ําลงบอน้ําบาดาลและรายงานใหพนักงานน้ําบาดาลประจํา 
ทองท่ีทราบทันที 
  ขอ ๕  การปรับปรุงบอน้ําบาดาลที่จะระบายน้ํา 
   (๑) เมื่ออัตราการระบายน้ําลงบอน้ําบาดาลลดลงเองโดยธรรมชาติ  
ตองหยุดระบายน้ําและดําเนินการปรับปรุงบอน้ําบาดาลเสียใหม 
   (๒) ในการปรับปรุงบอที่จะระบายน้ําบาดาล ตองใชวิธีการเชนเดียวกับ 
การพัฒนาบอน้ําบาดาลตามหลักเกณฑและมาตรการในทางวิชาการสําหรับการเจาะน้ําบาดาล 
  ขอ ๖  การรายงานผลสืบเนื่องจากการระบายน้ําลงบอน้ําบาดาล 
   (๑) ตองสงรายงานแสดงปริมาณน้ํา ผลการวิเคราะหคุณลักษณะของ 
น้ําที่ระบายลงบอน้ําบาดาล และรายงานการตรวจและติดตามดูผลตามขอ ๓ (๑) ตามแบบพิมพ 
ที่กรมทรัพยากรธรณีกําหนด 
   (๒) รายงานตาม (๑) ตองสงภายในวันท่ี ๕ ของเดือนถัดไปทุกเดือน 
 
      ประกาศ ณ วันที ่๓๑ พฤษภาคม ๒๕๒๑ 
           เกษม  จาติกวณิช 
      รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม 
 
[รก.๒๕๒๑/๖๖/๑๙๘๘/๒๗ มิถุนายน ๒๕๒๑] 
 
+-----------------------------------------------+ 
      มาตรฐานน้ําสําหรับระบายลงบอน้ําบาดาล 
  รายการคุณลักษณะของน้ํา  เกณฑกําหนดสูงสุด 
       (หนวยสวนในลาน) 
  สี (Colour)     ๕๐ (หนวยปลาตินัม - 
โคบอลต) 
  ความขุน (Turbidity)   ๕๐ (หนวยความขุน) 
  ความเปนกรด - ดาง (pH)    ๕.๐  - ๙.๒ 
  ปริมาณมวลสารท้ังหมด (Total solids) ๒,๐๐๐  
  บี โอ ดี (BOD)    ๔๐ 
  น้าํมันและไขมัน (Oil and grease) ๕.๐ 
  คลอรีนอิสระ (Free chlorine)   ๕.๐ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  ทองแดง (Cu)    ๑.๕ 
  สังกะสี (Zn)     ๑๕.๐ 
  โครเมียม (Cr)    ๒.๐ 
  สารหนู (As)      ๐.๐๕ 
  ไซยาไนด (CN)    ๐.๒ 
  ปรอท (Hg)     ๐.๐๐๒ 
  ตะกั่ว (Pb)     ๐.๑ 
  แคดเมียม (Cd)    ๐.๑ 
  แบเรียม (Ba)     ๑.๐ 
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