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ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
ฉบับที ่๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๒) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ําบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ 
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและมาตรการในทางวิชาการ สําหรับการปองกัน 

ดานสาธารณสุขและการปองกันในเร่ืองส่ิงแวดลอมเปนพิษ 
-------------- 

 
  ดวยปจจุบันปรากฏวา การวิเคราะหคุณลักษณะน้ําบาดาล หนวยวัดความเขมขน 
ของธาตุตาง ๆ ในน้ํา เกณฑกําหนดที่เหมาะสม เกณฑอนุโลมสูงสุด และรายการวิเคราะหในมาตร 
ฐานน้ําบาดาลที่จะใชบริโภคไดบางรายการไมเหมาะสมและยังไมสอดคลองกับเกณฑมาตรฐาน 
ขององคการอนามัยโลกที่ไดปรับปรุงใหมในปจจุบัน ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖  
(๑) แหงพระราชบัญญัติน้ําบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติน้ําบาดาล  
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม โดยคําแนะนําของคณะกรรมการ 
น้ําบาดาลออกประกาศกําหนดหลักเกณฑและมาตรการในทางวิชาการสําหรับการปองกันดาน 
สาธารณสุข และการปองกันในเรื่องสิ่งแวดลอมเปนพิษไว ดังตอไปนี ้
  ขอ ๑  ใหยกเลิกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๑) ออก 
ตามความในพระราชบัญญัติน้ําบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงอุต 
สาหกรรม ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ําบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ 
  ขอ ๒  การปองกันน้ําภายนอกไหลลงบอน้ําบาดาล 
  (๑) บอน้ําบาดาลทุกบอ ตองผนึกขางบอตั้งแตตอนบนสุดนับจากผิวดินลึกลงไป 
ไมนอยกวา ๖ เมตร ดวยซีเมนตลวนหรือซีเมนตผสมทราย เพ่ือปองกันมิใหนํ้าภายนอกไหลซึมลง 
ขางทอกรุ 
  (๒) ในกรณีที่บอน้ําบาดาลอยูในที่ลุมหรืออยูต่ํากวาบริเวณขางเคียงจะตองปรับ 
บริเวณที่ตั้งบอใหสูงกวาบริเวณขางเคียงเพื่อปองกันมิใหน้ําจากภายนอกไหลเขามาในบริเวณที่ตั้ง 
บอ 
  (๓) ตองทําลานคอนกรีตเปนชานบอรอบปากบอน้ําบาดาลหนาไมนอยกวา ๑๕  
เซนติเมตร คลุมพ้ืนท่ีไมนอยกวา ๔ ตารางเมตร และรอบชานบอจะตองมีทางระบายน้ําออกจาก 
บริเวณบอ 
  (๔) ในกรณีที่จะระงับการใชบอน้ําบาดาลชั่วคราวโดยการถอดถอนเครื่องสูบน้ํา 
ออกไปจะตองปดปากบอใหแนนหนา เพ่ือปองกันมิใหส่ิงหน่ึงส่ิงใดตกลงไปในบอ 
  ขอ ๓  คุณภาพของน้ําบาดาลที่จะใชบริโภคได 
  (๑) น้ําบาดาลที่จะใชบริโภคตองเปนน้ําที่ไดผานการวิเคราะหคุณลักษณะจาก 
กรมทรัพยากรธรณ ีหรือสวนราชการอื่น หรือองคการของรัฐที่มีหนาที่เกี่ยวกับการวิเคราะห 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

คุณลักษณะของน้ํา หรือสถาบันอื่นที่ไดรับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน มอก. ๑๓๐๐ - ๒๕๓๗  
(ISO/IEC Guide๒๕) หรือสถาบันที่กรมทรัพยากรธรณีใหความเห็นชอบตามหลักเกณฑ วิธีการ  
และเงื่อนไขที่กรมทรัพยากรธรณีกําหนด 
  (๒) น้ําบาดาลที่จะใชบริโภค ตองเปนน้ําบาดาลที่มีคุณลักษณะทางกายภาพและ 
คุณลักษณะทางเคมีไมเกินเกณฑอนุโลมสูงสุดตามที่กําหนดไวในมาตรฐานน้ําบาดาลที่จะใช 
บริโภคไดทายประกาศนี้ 
  (๓) ในทองที่ที่กรมทรัพยากรธรณีกําหนด ตองทําการวิเคราะหหาคุณลักษณะที ่
เปนพิษโดยใหมีปริมาณไมเกินเกณฑอนุโลมสูงสุด ตามที่กําหนดไวในมาตรฐานน้ําบาดาลที่จะใช 
บริโภคไดทายประกาศนี้ 
  (๔) ในกรณีที่มีความจําเปนกรมทรัพยากรธรณีอาจสั่งใหวิเคราะหคุณลักษณะ 
ทางบัคเตรีก็ได โดยตองมีคุณลักษณะทางบัคเตรีไมเกินเกณฑกําหนดท่ีเหมาะสมตามท่ีกําหนดไว 
ทายประกาศนี ้
  ขอ ๔  การฆาจุลินทรียในบอน้ําบาดาล 
  (๑) หลังการเจาะบอน้ําบาดาล หรือหลังการติดตั้งเครื่องสูบน้ําบาดาล หรอืหลัง 
การซอมสวนประกอบของเครื่องสูบน้ําบาดาลที่อยูในบอน้ําบาดาล ตองทําการฆาจุลินทรียในบอ 
น้ําบาดาลที่จะใชน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค 
  (๒) การฆาเชื่อจุลินทรียในบอน้ําบาดาลใหกระทําโดยกวนน้ําในบอน้ําบาดาล 
โดยใชปูนคลอรีน หรือกาซคลอรีน เปนตัวฆาเชื้อจุลินทรีย โดยใหมีความเขมขนของคลอรีนไม 
นอยกวา ๕๐ มิลลิกรัมตอลิตร 
  (๓) ภายหลังการกวนน้ําในบอน้ําบาดาลตาม (๒) ตองปลอยท้ิงไวไมนอยกวา  
๑๒ ช่ัวโมง แลวสูบน้ําในบอน้ําบาดาลออกทิ้งจนหมดกลิ่นคลอรีน 
  ขอ ๕  เครื่องสูบน้ําบาดาล 
  (๑) ตองลางอุปกรณหรือชิ้นสวนของเครื่องสูบน้ําใหสะอาดกอนใสลงไปในบอน้ํา 
บาดาล 
  (๒) ในการติดตั้งเครื่องสูบน้ําทุกชนิด จะตองอุดชองที่ปากบอน้ําบาดาลระหวาง 
เครื่องสูบน้ํากับตัวบอน้ําบาดาลใหแนน เพื่อปองกันมิใหน้ําหรือมลสารอื่นใดจากภายนอกเขาไป 
ในบอน้ําบาดาลได 
  ขอ ๖  การเลิกใชบอน้ําบาดาล 
  (๑) บอน้ําบาดาลที่เลิกใชแลว ตองอุดกลบดวยซีเมนตหรือดินเหนียวบริสุทธ์ิต้ัง 
แตกนบอจนถึงปากบอ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมทรัพยากรธรณีกําหนด 
  (๒) ในการอุดกลบบอน้ําบาดาลขนาดเสนผานศูนยกลางของทอกรุบอตอนบน 
สุดต้ังแต ๑๐๐ มิลลิเมตรข้ึนไป ตองดําเนินการภายใตการควบคุมรับผิดชอบของวิศวกรหรือ 
นักธรณีวิทยาที่กรมทรัพยากรธรณีออกหนังสือรับรองใหตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กรม 
ทรัพยากรธรณีกําหนด 
  (๓) ตองจัดทํารายงานการอุดกลบบอน้ําบาดาล ตามแบบท่ีกรมทรพัยากรธรณี



   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    

กําหนด แลวสงรายงานดังกลาวใหพนักงานน้ําบาดาลประจําทองที่ภายใน ๗ วัน นับแตวันอุดกลบ
บอน้ําบาดาลเสร็จ 
 
      ประกาศ ณ วันที ่๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ 
              สุวัจน  ลิปตพัลลภ 
           รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม 
 
[รก.๒๕๔๒/๒๙ง/๗/๑๓ เมษายน ๒๕๔๒] 
 
+---------------------------------------------------------------
------------------------------------------+ 
    มาตรฐานน้ําบาดาลที่จะใชบริโภคได 
     -------------- 
คุณลักษณะทางกายภาพ 
รายการ    เกณฑกําหนดที่เหมาะสม   เกณฑอนุโลมสูงสุด 
สี (Colour)        5 (หนวยแพลทินัม - โคบอลต)    15 
(หนวยแพลทิมัน          
 - โคบอลต) 
ความขุน (Turbidity)  5 (หนวยความขุน)    20 (หนวย
ความขุน) 
ความเปนกรด - ดาง (pH) 7.0 - 8.5      6.5 
-9.2 
 
คุณลักษณะทางเคมี 
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 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ -

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    

คลอไรด(CI)     ไมเกิน 250    
 600 
ฟลูออไรด(F)     ไมเกิน 0.7    
 1.0 
ไนเทรต(NO3)    ไมเกิน 45     45 
ความกระดางท้ังหมด   ไมเกิน 300     500 
(Total hardness as CaCO3) 
ความกระดางถาวร    ไมเกิน 200    
 250 
(Non - carbonate hardness as CaCo3) 
ปริมาณสารท้ังหมดท่ีละลายได   ไมเกิน 600    
 1,200 
(Total dissolved solids) 
 
คุณลักษณะที่เปนพิษ 
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 
รายการ      เกณฑกําหนดที่เหมาะสม 
Standard plate count   ไมเกิน 500 โคโลนีตอลูกบาศกเซนติเมตร 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ -

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    

Most probable number of  นอยกวา 2.2 ตอรอยลูกบาศกเซนติเมตร 
Coliform organism (MPN) 
E. coli     ตองไมมี 
 
 
 


