
วัตถุประสงค
ของการใชน้ํา

1.      สิทธิและการควบคุมการใชน้ํา พ.ร.บ. รักษาคลอง ร.ศ. 121
1.1    การชลประทานราษฎร พ.ร.บ.การชลประทานราษฎร 2432
-การชลประทานสวนบุคคล พ.ร.บ.กําจัดผักตบชวา 2456 มาตรา 3  4 และ7
-การชลประทานสวนราษฎร พ.ร.บ.การชลประทานหลวง 2485
-การชลประทานสวนการคา พ.ร.บ.คันและคู 2505
1.2    การชลประทานหลวง พ.ร.บ.จัดรูปที่ดินเพื่อการเกษตร 2517
1.3    การจัดรูปที่ดินเพื่อการ

2.    การปองกันและแกไขมลพิษอันเกิดจาก
1.       สิทธิและการควบคุมการใชน้ํา พ.ร.บ.การชลประทานหลวง 2485 มาตรา 28
2.       การปองกันและแกไขมลพิษอันเกิด พ.ร.บ.แร 2510
3.       การควบคุมแร เขตเหมืองแร เขตแตง พ.ร.บ.โรงงาน 2512

พ.ร.บ.น้ําบาดาล 2520
พ.ร.บ.การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
พ.ร.บ.การชลประทานหลวง 2485
พ.ร.บ.พลังงานแหงชาติ 2496
พ.ร.บ.การไฟฟานครหลวง 2501
พ.ร.บ.การไฟฟาสวนภูมิภาค 2503
พ.ร.บ.การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 2511
พ.ร.บ.การพัฒนาและสงเสริมพลังงาน 2535
พ.ร.บ.รักษาคลอง รศ.121
พ.ร.บ.ลักษณะปกครองทองที่ 2457
พ.ร.บ.การชลประทานราษฎร 2482
พ.ร.บ.สาธารณสุข 2484
พ.ร.บ.กรมชลประทานหลวง 2485พ.ร.บ.
พ.ร.บ.เทศบาล 2496
พ.ร.บ.การพลังงานแหงชาติ 2496พ.ร.บ.การ
ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 286  ประกาศเมื่อ
พ.ร.บ.จัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 2517
พ.ร.บ.น้ําบาดาล 2520
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.
มติ ครม. วันที่ 11 ก.พ. 2522 และ 17 เม.ย. 2522
พ.ร.บ.การประปาสวนภูมิภาค 2522
พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร 2522
พ.ร.บ.รักษาคลองประปา 2526
พ.ร.บ.การพัฒนาและสงเสริมพลังงาน 2535
พ.ร.บ.สาธารณสุข 2535
พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ร.บ.องคการบริหารสวนจังหวัด 2540

จุดมุงหมาย กฎหมาย

1. การเกษตร

2. อุตสาหกรรม

3. การใชน้ําเพื่อผลิต

พลังงาน

1.      เก็บกักน้ําในปริมาณมากในแหลง

สาธารณะเพื่อ ประโยชนในการผลิต

กระแสไฟฟาจากพลังงานน้ํา

4. การใชน้ําใน

ครัวเรือนและชุมชน

1. จัดหาน้ําสําหรับประชาชนเพื่ออุปโภค

บริโภค

4. การใชน้ําใน

ครัวเรือนและชุมชน 

(ตอ)

2.  การปองกันและแกไขมลพิษที่เกิดจาก

การใชน้ําในครัวเรือน



ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 228
238 และ 375
พ.ร.บ.รักษาคลอง ร.ศ.121
พ.ร.บ.สําหรับกําจัดผักตบชวา 2456
พ.ร.บ.การชลประทานหลวง 2485
พ.ร.บ.สุขาภิบาล 2495
พ.ร.บ.เทศบาล 2496
พ.ร.บ.การเดินทางในนานน้ําไทย 2450 มาตรา 
พ.ร.บ.การเดินเรือในนานน้ําไทย 2456พ.ร.บ.
พ.ร.บ.การชลประทานหลวง 2485
พ.ร.บ.การทาเรือแหงประเทศไทย 2494
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.
พ.ร.บ.ปองกันเรือโดนกัน 2522
พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ร.บ.องคการบริหารสวนจังหวัด 2540
ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 68 เรื่องควบคุม

1.       ควบคุมและคุมครองการทําประมงใน พ.ร.บ.วาดวยสิทธิการประมงในเขตการประมง
2.       กฎหมายปองกันและแกไขที่เกิดขึ้น พ.ร.บ.การประมง 2490

พ.ร.บ.จัดระเบียบกิจการแพปลา 2496
พ.ร.บ.รักษาคลอง ร.ศ.121
พ.ร.บ.กําจัดผักตบชวา 2456
พ.ร.บ.สาธารณสุข 2484
พ.ร.บ.กรมชลประทานหลวง 2485
พ.ร.บ.การเดินเรือในนานน้ําไทย 2456
พ.ร.บ.อุทยานแหงชาติ 2504
พ.ร.บ.ปาสงวนแหงชาติ 2507
พ.ร.บ.แร 2510
พ.ร.บ.น้ําบาดาล 2520
พ.ร.บ.การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
พ.ร.บ.รักษาคลองประปา 2526
พ.ร.บ.โรงงาน 2535

พ.ร.บ.สงวนและคุมครองสัตวปา 2535
พ.ร.บ.สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 68 เรื่องควบคุม

5. การคมนาคม 1.       กํากับดูแลการสัญจรทางน้ํา

7.  การใชน้ําเพื่อความ

รื่นรมยและการอนุรักษ

2.   ปองกันและแกไขมลพิษที่เกิดจาก   

การใชน้ําเพื่อความรื่นรมยและอนุรักษ

5. การคมนาคม (ตอ) 2.       ควบคุม บํารุงและรักษาสภาพของ

เสนทางน้ํา

6. การประมง

7.  การใชน้ําเพื่อความ

รื่นรมยและการอนุรักษ

1.       ดูแลสภาวะแวดลอมทางธรรมชาติ

และความสะอาดในเขตเมือง



ลําดับ รายการ เรื่อง สาระสําคัญ

1 พระราชบัญญัติน้ําบาดาลป พ.ศ.2520 คณะกรรมการน้ําบาดาล การขอใบอนุญาตและการออก

้

เปน พ.ร.บ.วาดวยเรื่องทั่วไปของน้ําบาดาลเชนการใหคํานิยามที่เกี่ยวของ

้ ้2 กฎกระทรวงฉบับที่ 1 (พ.ศ.2521) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการขอใบอนุญาต การ เปนกฏกระทรวงที่ออกมาเพื่อกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไข

3 กฎกระทรวงฉบับที่ 3 (พ.ศ.2521) แบบบัตรประจําตัวเจาพนักงาน เกี่ยวกับรูปแบบบัตรประจําตัวเจาพนักงาน ตามมาตรา 31 แหง พ.ร.บ.น้ํา

4 กฎกระทรวงฉบับที่ 5 (พ.ศ.2537) กําหนดคาธรรมเนียมและคาวิเคราะห ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2521) และกําหนดคาธรรมเนียมและคา

้5 กฎกระทรวงฉบับที่ 6 (พ.ศ.2537) กําหนดอัตราคาใชน้ําบาดาล ยกเลิกโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 7

6 กฎกระทรวงฉบับที่ 7 (พ.ศ.2540) กําหนดอัตราคาใชน้ําบาดาล ยกเลิกกฎกระทรวงฉบับที่ 6 และกําหนดอัตราคาใชน้ําบาดาลใหม โดยคิด

7 กฎกระทรวงฉบับที่ 8 (พ.ศ.2543) กําหนดอัตราคาใชน้ําบาดาล ยกเลิกขอ2 ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 โดยกําหนดใหคิดอัตราคาใชน้ํา

้ ้กําหนดอัตราคาอนุรักษนน้ําบาดาล

และหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการเรียกเก็บคาอนุรักษ

้

9 กฎกระทรวง พ.ศ.2547 กําหนดอัตราคาใชน้ําบาดาลที่นําสง เขากองทุนพัฒนาน้ําบาดาล กําหนดใหจัดตั้งกองทุนพัฒนาน้ําบาดาลเพื่อเปนทุนใชจายในการศึกษาวิจัย

้10 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ กําหนดเขตน้ําบาดาลและความลึกของน้ําบาดาล เปนการกําหนดเขตน้ําบาดาลและความลึกของน้ําบาดาลตามมาตรา 3  5

้11 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ กําหนดหลักเกณฑและมาตรการในทางวิชาการสําหรับการ

้ ้

การกําหนดหลักเกณฑและมาตรฐานทางวิชาการสําหรับการเจาะน้ําบาดาล

12 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ กําหนดหลักเกณฑและมาตรการในทางวิชาการสําหรับการใช

้

เปนการกําหนดหลักเกณฑการนําน้ําบาดาลขึ้นมาใช เพื่อเปนไปตามมาตรา

้13 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ กําหนดหลักเกณฑและมาตรการในทางวิชาการสําหรับการ เปนการกําหนดหลักเกณฑและมาตรการทางวิชาการเกี่ยวกับการปองกัน

้ ้

15 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ กําหนดหลักเกณฑและมาตรการในทางวิชาการสําหรับการ

้ ้

บอน้ําบาดาล

16 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ กําหนดหลักเกณฑและมาตรการในทางวิชาการสําหรับใชน้ํา เปลี่ยนแปลงขอความในขอ 2 แหงประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3

้ ้

8 กฎกระทรวง พ.ศ.2547 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติน้ําบาดาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

บัญญัติใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจออก

กฎกระทรวงกําหนดอัตราคาอนุรักษน้ําบาดาลและหลักเกณฑ วิธีการ และ

่ ้

14 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่

 5 (พ.ศ.2521)

กําหนดหลักเกณฑและมาตรการในทางวิชาการสําหรับการ

ระบายน้ําลงบอบาดาล

กลาวถึงการกําหนดหลักเกณฑและมาตรการทางวิชาการสําหรับการ

ระบายน้ําลงบอบาดาลไดแก คุณภาพของน้ําที่จะระบายลงบอน้ําบาดาล

ชั้นน้ําที่จะระบายน้ําลงบอสังเกตการณ  อัตราการระบายน้ําลงบอน้ําบาดาล

้ ่ ้ ่



19 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ กําหนดเขตน้ําบาดาลและความลึกของน้ําบาดาล กําหนดทองที่เขตน้ําบาดาลและกําหนดความลึกของน้ําบาดาล

20 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ กําหนดหลักเกณฑและมาตรการในทางวิชาการสําหรับการ

้ ้

 แกไขขอความในขอที่ 1 การควบคุมการเจาะในประกาศกระทรวง

21 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ กําหนดหลักเกณฑและมาตรการในทางวิชาการสําหรับการ เพิ่มเติมขอความ (3)และ(4)ในขอที่ 5ในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 

25 ประกาศกรมทรัพยากรธรณี ฉบับที่ 3 กําหนดแบบพิมพรายงาน แสดงรายละเอียดของรายงานผลสืบเนื่องจากการระบายน้ําลงบอบาดาล

26 ประกาศกรมทรัพยากรธรณี ฉบับที่ 4 กําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการออกหนังสือรับรอง เพิ่มเติม (3)ในขอ7ของประกาศกรมทรัพยากรธรณี ฉบับที่ 1

27 ประกาศกรมทรัพยากรธรณี ฉบับที่ 5 กําหนดหลักเกณฑและวิธีการใหความเห็นชอบสถาบัน

้

17 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่

 3 (พ.ศ.2533)

ประกาศพื้นที่ที่การประปาบริการน้ําถึง

18 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่

 4 (พ.ศ.2534)

ประกาศพื้นที่การประปาบริการน้ําถึงเพิ่มเติม

22 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ.

2540)

กําหนดประเภทและชนิดของโรงงานอุตสาหกรรมที่ใชวัตถุดิบ

จากผลิตผลการเกษตร

23 ประกาศกรมทรัพยากรธรณี ฉบับที่ 1 

(พ.ศ.2521)

กําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการออกหนังสือรับรอง

ชางเจาะ

24 ประกาศกรมทรัพยากรธรณี ฉบับที่ 2 

(พ.ศ.2521)

กําหนดวิธีการเกบ็ตัวอยางน้ําบาดาล



28 ประกาศกรมทรัพยากรธรณี ฉบับที่ 6 กําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการออกหนังสือรับรอง แกไขขอความในขอ 3 ประกาศกรมทรัพยากรธรณี ฉบับที่ 1

29 ประกาศกรมทรัพยากรธรณี ฉบับที่ 7 กําหนดแบบพิมพรายงาน แกไขขอความในขอ 1  2และ 3 และเพิ่มเติมขอ 5 ในประกาศกรม

30 ประกาศกรมทรัพยากรธรณี ฉบับที่ 8 กําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการออกหนังสือรับรอง

31 ประกาศกรมทรัพยากรธรณี  (พ.ศ. กําหนดหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติการใชบอน้ําบาดาลที่ใช

้

เปนขอกําหนดสําหรับบอบาดาลสํารองในเรื่องการติดตั้งเครื่องวัดปริมาณ

้ ้32 ประกาศกรมทรัพยากรธรณี  (พ.ศ. เขตพื้นที่วิกฤตน้ําบาดาล กําหนดเขตพื้นที่วิกฤตโดยจัดลําดับตามการทรุดตัวของแผนดินและการ

้

34 ระเบียบกรมทรัพยากรธรณี (พ.ศ.2540) วาดวยหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการโอนใบอนุญาตและ

้

เกี่ยวกับหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการโอนใบอนุญาตและการออกใบ

้35 คําสั่งกรมทรัพยากรธรณี (พ.ศ.2537) แตงตั้งพนักงานน้ําบาดาลประจําทองที่ เกี่ยวกับการแตงตั้งพนักงานน้ําบาดาลประจําทองที่

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

ฉบับที่ ๑๑

(พ.ศ. ๒๕๔๒)

ประกาศกระทรวงทรัพยากร

ธรรมชาติ

(พ.ศ. ๒๕๔๗)

33 ประกาศกรมทรัพยากรธรณี  (พ.ศ.

2540)

กําหนดแบบพิมพรายงานผลการเจาะน้ําบาดาล แบบพิมพรายงานผลการเจาะน้ําบาดาล

36 คําสั่งกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ.

2537-2539)

แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ตาม พ.ร.บ. น้ําบาดาล พ.ศ.2520 เกี่ยวกับการแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ตาม พ.ร.บ. น้ําบาดาล พ.ศ.2520

37 กําหนดหลักเกณฑและมาตรการในทางวิชาการสําหรับการ

เจาะน้ําบาดาล และการเลิกเจาะน้ําบาดาล

ทองที่มีโครงสรางทางธรณีวิทยา    เปนแองน้ําบาดาลขนาดใหญ สมควร

อนุรักษแหลงน้ําและแหลง   ตนน้ําบาดาล จําเปนตองกํากับดูแลใหการ

เจาะน้ําบาดาล ในทองที่ดัง  กลาวเปนไปอยางถูกตองตามหลักเกณฑและ

มาตรการในทางวิชาการมากยิ่งขึ้น

38 กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการใชจายเงินของกองทุนพัฒนาน้ํา

บาดาล

กําหนดหลักเกณฑการรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดหาผล

ประโยชน การจัดการและจําหนายทรัพยสินและการตรวจสอบภายใน

เกี่ยวกับการใชจายเงินของกองทุนพัฒนาน้ําบาดาล



หนวยราชการที่ถายโอน ภารกิจที่ถายโอน ปที่ถายโอน พ.ศ. องคกรรับการถายโอน สถานการณการถายโอนใน
1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ
1.1 กรมชลประทาน

-    งานขุดลอกหนองน้ําและคลอง 2545 เทศบาล, อบต., อบจ. เลือกทําโดยอิสระ
-    งานจัดสรรน้ําในระดับแปลงนา
-    งานสูบน้ํานอกเขตชลประทาน 2545 เทศบาล, อบต., อบจ. เลือกทําโดยอิสระ
-    โครงการสูบน้ําดวยไฟฟา (ที่มีกลุมผูใชน้ํา)

2545 เทศบาล เมืองพัทยา อบต., อบจ., กทม. เลือกทําโดยอิสระ
อบต. (ที่มีสถานีสูบน้ําตั้งอยูในทุก

2545 หนาที่ที่ตองทํา
-    งานขุดและปรับปรุงคลองสงน้ํา 2545 เทศบาล, อบต., อบจ. ชั้น 1-2 เลือกทําโดยอิสระ
-    งานซอมแซมคลองสงน้ําและ อบต. ชั้น 3-5
-    งานซอมแซมระบบชลประทาน 2545 เลือกทําโดยอิสระ
-    งานซอมแซมและปรับปรุงอาง อบต. ชั้น 3-5
-    งานกอสรางฐานสูบน้ําพรอม 2545 เลือกทําโดยอิสระ
-    งานขุดสระเก็บน้ําสาธารณะ อบต. ชั้น 3-5

2546 เลือกทําโดยอิสระ
อบต. ชั้น 3-5

2546 เลือกทําโดยอิสระ
อบต. ชั้น 3-5

2546 เลือกทําโดยอิสระ
-    งานดูแลบํารุงรักษาแหลงน้ํา 2545 เทศบาล, อบต., อบจ. หนาที่ที่ตองทํา
-    งานขุดลอกคลองและแหลงน้ํา 2545 เทศบาล, อบต., อบจ. เลือกทําโดยอิสระ
-    งานขุดสระเก็บน้ําเพื่อการ
-    งานกอสรางฝาย ค.ส.ล. 2545 เทศบาล, อบต., อบจ. เลือกทําโดยอิสระ

2545 เทศบาล, อบต., อบจ. เลือกทําโดยอิสระ

1.2 กรมสงเสริมสหกรณ

1.3 สํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อ

เกษตรกรรม

1.4 กรมประมง -    งานขุดลอกแหลงน้ําเพื่อการ

ประมง (ประมงหมบาน)

2545 อบต. เลือกทําโดยอิสระ

1.5 กรมพัฒนาที่ดิน -    งานซอมแซมและปรับปรุง 2545 เทศบาล, อบต., อบจ. เลือกทําโดยอิสระ



2. กระทรวง มหาดไทย
2.1 กรมการปกครอง

-    งานกอสรางฝายประชาอาสา 2545 เทศบาล, อบต. ชั้น 1-2 เลือกทําโดยอิสระ
-    งานซอมแซมและบํารุงรักษา 2546 อบต. ชั้น 2-3 เลือกทําโดยอิสระ

2545 เทศบาล, อบต. ชั้น 1-2 เลือกทําโดยอิสระ
2546 อบต. ชั้น 2-3 เลือกทําโดยอิสระ

3. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
3.1 กรมทรัพยากรน้ํา

-    งานกอสรางระบบน้ําสะอาด 2545 เทศบาล เมืองพัทยา  อบจ. อบต. ชั้น 1-2 เลือกทําโดยอิสระ
-    งานกอสรางระบบประปา อบต. ชั้น 3-5
-    งานถังเก็บน้ําแบบ ฝ.99 2546 เทศบาล เมืองพัทยา  อบจ. อบต. ชั้น 1-2 เลือกทําโดยอิสระ
-    งานประปาหมูบานแบบบาดาล 2546 อบต. ชั้น 3-5 เลือกทําโดยอิสระ
-    งานประปาหมูบานแบบบาดาล อบต. อบจ.
-    งานประปาหมูบานแบบ   ผิวดิน 2547 เลือกทําโดยอิสระ
-    งานประปาหมูบานแบบ   ผิวดิน 2545 อบต., อบจ. เลือกทําโดยอิสระ
-    งานทดสอบปริมาณน้ํา

2545 อบจ. อบต. ชั้น 1-2 เลือกทําโดยอิสระ
-    งานปรับปรุงประปาหมูบานเดิม อบต. ชั้น 3-5
-    สํารวจทําแผนที่ 2546 อบจ. อบต. ชั้น 1-2 เลือกทําโดยอิสระ

2547 อบต. ชั้น 3-5 เลือกทําโดยอิสระ
-    ขุดสระ/ขุดลอกหนองน้ํา 2546 อบจ. อบต. ชั้น 1-2 เลือกทําโดยอิสระ

2547 อบต. ชั้น 3-5 เลือกทําโดยอิสระ
-    กอสรางระบบประชาชนบท 2546 อบจ. อบต. ชั้น 1-2 เลือกทําโดยอิสระ

2547 อบต. ชั้น 3-5 เลือกทําโดยอิสระ
-    ซอมและปรับปรุงระบบประปา 2546 อบจ. อบต. ชั้น 1-2 เลือกทําโดยอิสระ

2547 อบต. ชั้น 3-5 เลือกทําโดยอิสระ
2546 อบจ. อบต. ชั้น 1-2 เลือกทําโดยอิสระ

ุ

แหลงน้ําขนาดเล็ก

, ,



2547 อบต. ชั้น 3-5 เลือกทําโดยอิสระ
2545 อบจ. อบต. ชั้น 1-2 เลือกทําโดยอิสระ
2546 อบต. ชั้น 3-5 เลือกทําโดยอิสระ
2546 อบจ. อบต. ชั้น 1-2 เลือกทําโดยอิสระ
2547 อบต. ชั้น 3-5 เลือกทําโดยอิสระ
2546 เลือกทําโดยอิสระ
2547 เลือกทําโดยอิสระ

-    งานอนุญาตขุดเจาะบอน้ําบาดาล 2546 เทศบาล เมืองพัทยา อบจ. กทม. อบต หนาที่ที่ตองทํา
อบต ชั้น 3-5

-    งานพัฒนาเปาลางบอน้ําบาดาล 2547 อบจ. กทม. อบต. ชั้น 1-2 หนาที่ที่ตองทํา
2546 อบต. ชั้น 3-5 เลือกทําโดยอิสระ

-    งานซอมบํารุงรักษาเครื่องสูบน้ํา เทศบาล อบต. ชั้น 1-3
2547 อบต. ชั้น 4 เลือกทําโดยอิสระ

-    งานสํารวจแหลงน้ําทางธรณีวิทยา 2545 อบต. ชั้น 5 หนาที่ที่ตองทํา
-    งานขุดเจาะบอน้ําบาดาลพรอม 2546 อบต. ชั้น 1-2 หนาที่ที่ตองทํา
-    โครงการเรงรัดการขยายระบบ 2547 อบต. ชั้น 3-5 หนาที่ที่ตองทํา
-    การเรียกเก็บคาใชน้ําบาดาล 2546 อบต. ชั้น 1-2 เลือกทําโดยอิสระ

2547 อบต. ชั้น 3-5 เลือกทําโดยอิสระ
2546 เทศบาล อบต. เลือกทําโดยอิสระ
2547 เลือกทําโดยอิสระ

งานอนุญาตขุดเจาะบอบาดาลขนาดไม 2545 เทศบาล กทม. อบต. ชั้น 1-3 เลือกทําโดยอิสระ
อบต. ชั้น 4

2545 อบต. ชั้น 5 หนาที่ที่ตองทํา
อบจ.

2546 หนาที่ที่ตองทํา
2547 หนาที่ที่ตองทํา
2546 หนาที่ที่ตองทํา

3.2 กรมทรัพยากรน้ําบาดาล



ตารางที่ จ-1 กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการน้ําผิวดิน  
วัตถุประสงค 
ของการใชน้ํา 

จุดมุงหมาย กฎหมาย 

1. การเกษตร 1. สิทธิและการควบคุมการใชน้ํา
เกษตรกรรม 

1.1 การชลประทานราษฎร 
-การชลประทานสวน

บุคคล 

-การชลประทานสวน

ราษฎร 

-การชลประทานสวน

การคา 

1.2 การชลประทานหลวง 
1.3 การจัดรูปที่ดินเพื่อการ

เกษตรกรรม 

2.    การปองกันและแกไขมลพิษอัน

เกิดจากเกษตร กรรม 

พ.ร.บ. รักษาคลอง ร.ศ. 121 

พ.ร.บ.การชลประทานราษฎร 2432 

พ.ร.บ.กําจัดผักตบชวา 2456 มาตรา 

3  4 และ7 

พ.ร.บ.การชลประทานหลวง 2485 

พ.ร.บ.คันและคู 2505 

พ.ร.บ.จัดรูปที่ดินเพื่อการเกษตร 2517 

 

2. อุตสาหกรรม 1. สิทธิและการควบคุมการใชน้ํา

อุตสาหกรรม 

2. การปองกันและแกไขมลพิษอัน

เกิดจากการอุตสาหกรรม 

3. การควบคุมแร เขตเหมืองแร 

เขตแตงแร และเขตโลหกรรม 

 

พ.ร.บ.การชลประทานหลวง 2485 

มาตรา 28 

พ.ร.บ.แร 2510 

พ.ร.บ.โรงงาน 2512 

พ.ร.บ.น้ําบาดาล 2520 

พ.ร.บ.การนิคมอุตสาหกรรมแหง

ประเทศไทย 2522 

3. การใชน้ําเพื่อผลิต

พลังงาน 

1. เก็บกักน้ําในปริมาณมากใน
แหลงสาธารณะเพื่อ ประโยชน

ในการผลิตกระแสไฟฟาจาก

พลังงานน้ํา 

 

พ.ร.บ.การชลประทานหลวง 2485 

พ.ร.บ.พลังงานแหงชาติ 2496 

พ.ร.บ.การไฟฟานครหลวง 2501 

พ.ร.บ.การไฟฟาสวนภูมิภาค 2503 

พ.ร.บ.การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศ

ไทย 2511 

พ.ร.บ.การพัฒนาและสงเสริมพลังงาน 

2535 

4. การใชน้ําในครัวเรือนและ

ชุมชน 

 

1. จัดหาน้ําสําหรับประชาชนเพื่อ

อุปโภคบริโภค 

 

พ.ร.บ.รักษาคลอง รศ.121 

พ.ร.บ.ลักษณะปกครองทองที่ 2457 

พ.ร.บ.การชลประทานราษฎร 2482 



วัตถุประสงค 
ของการใชน้ํา 

จุดมุงหมาย กฎหมาย 

4. การใชน้ําในครัวเรือนและ

ชุมชน (ตอ) 

 

2.  การปองกันและแกไขมลพิษที่

เกิดจากการใชน้ําในครัวเรือน 

 

 

พ.ร.บ.สาธารณสุข 2484 

พ.ร.บ.กรมชลประทานหลวง 2485

พ.ร.บ.สุขาภิบาล 2495 

พ.ร.บ.เทศบาล 2496 

พ.ร.บ.การพลังงานแหงชาติ 2496

พ.ร.บ.การประปานครหลวง 2510 

ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 286  

ประกาศเมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2515 

พ.ร.บ.จัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

2517 

พ.ร.บ.น้ําบาดาล 2520 

พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการเมือง

พัทยา พ.ศ.2521 

มติ ครม. วันที่ 11 ก.พ. 2522 และ 17 

เม.ย. 2522 

พ.ร.บ.การประปาสวนภูมิภาค 2522 

พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร 2522 

พ.ร.บ.รักษาคลองประปา 2526 

พ.ร.บ.การพัฒนาและสงเสริมพลังงาน 

2535 

พ.ร.บ.สาธารณสุข 2535 

พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหาร

สวนตําบล 2537 

พ.ร.บ.องคการบริหารสวนจังหวัด 

2540 

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 228   

238 และ 375 

5. การคมนาคม 

 

1. กํากับดูแลการสัญจรทางน้ํา 

 

พ.ร.บ.รักษาคลอง ร.ศ.121 

พ.ร.บ.สําหรับกําจัดผักตบชวา 2456 

พ.ร.บ.การชลประทานหลวง 2485 

พ.ร.บ.สุขาภิบาล 2495 

พ.ร.บ.เทศบาล 2496 

พ.ร.บ.การเดินทางในนานน้ําไทย 

2450 มาตรา 119 



วัตถุประสงค 
ของการใชน้ํา 

จุดมุงหมาย กฎหมาย 

5. การคมนาคม (ตอ) 

 

2. ควบคุม บํารุงและรักษาสภาพ

ของเสนทางน้ํา 

 

พ.ร.บ.การเดินเรือในนานน้ําไทย 

2456พ.ร.บ.เรือไทย 2481 

พ.ร.บ.การชลประทานหลวง 2485 

พ.ร.บ.การทาเรือแหงประเทศไทย 

2494 

พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการเมือง

พัทยา พ.ศ.2521 

พ.ร.บ.ปองกันเรือโดนกัน 2522 

พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหาร

สวนตําบล 2537 

พ.ร.บ.องคการบริหารสวนจังหวัด 

2540 

ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 68 

เรื่องควบคุมการจอดเรือ 

6. การประมง 

 

1. ควบคุมและคุมครองการทํา

ประมงในเขตนานน้ําไทย 

2. กฎหมายปองกันและแกไขที่

เกิดขึ้นจากการประมง 

 

พ.ร.บ.วาดวยสิทธิการประมงในเขต

การประมงไทย 2482 

พ.ร.บ.การประมง 2490 

พ.ร.บ.จัดระเบียบกิจการแพปลา 

2496 

7.  การใชน้ําเพื่อความ

ร่ืนรมยและการอนุรักษ 

1. ดูแลสภาวะแวดลอมทาง

ธรรมชาติและความสะอาดใน

เขตเมือง 

 

พ.ร.บ.รักษาคลอง ร.ศ.121 

พ.ร.บ.กําจัดผักตบชวา 2456 

พ.ร.บ.สาธารณสุข 2484 

พ.ร.บ.กรมชลประทานหลวง 2485 

พ.ร.บ.การเดินเรือในนานน้ําไทย 

2456 

พ.ร.บ.อุทยานแหงชาติ 2504 

พ.ร.บ.ปาสงวนแหงชาติ 2507 

พ.ร.บ.แร 2510 

พ.ร.บ.น้ําบาดาล 2520 

พ.ร.บ.การนิคมอุตสาหกรรมแหง

ประเทศไทย 2522 

พ.ร.บ.รักษาคลองประปา 2526 

พ.ร.บ.โรงงาน 2535 

 



วัตถุประสงค 
ของการใชน้ํา 

จุดมุงหมาย กฎหมาย 

7.  การใชน้ําเพื่อความ

ร่ืนรมยและการอนุรักษ 

2.   ปองกันและแกไขมลพิษที่เกิด

จาก   การใชน้ําเพื่อความ

ร่ืนรมยและอนุรักษ 

พ.ร.บ.สงวนและคุมครองสัตวปา 

2535 

พ.ร.บ.สงเสริมและรักษาคุณภาพ

ส่ิงแวดลอมแหงชาติ 2535 

ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 68 

เรื่องควบคุมการจอดเรือ 



ตารางที่ จ-2 สาระสําคัญของพระราชบญัญัติน้ําบาดาล พ.ศ.2520 พรอมดวยกฎกระทรวง 

                    ประกาศกระทรวงและประกาศกรมทรพัยากรธรณ ี

ลําดับ รายการ เรื่อง สาระสําคัญ 

1 พระราชบัญ

ญัติน้ํา

บาดาลป 

พ.ศ.2520 

คณะกรรมการน้ําบาดาล 

การขอใบอนญุาตและการ

ออกใบอนุญาตเกี่ยวกับการ

ประกอบกิจการน้ําบาดาล 

หนาที่ของผูรับใบอนุญาต

เกี่ยวกับประกอบกิจการน้ํา

บาดาล พนกังานเจาหนาที ่

การแกไขใบอนุญาตและบท

กําหนดโทษ 

เปน พ.ร.บ.วาดวยเรื่องทั่วไปของน้ํา

บ า ด า ล เ ช น ก า ร ใ ห คํ า นิ ย า มที่

เ กี่ ย วข อ งกั บน้ํ าบาดาล เป นต น 

รวมถึงการกําหนดโครงสรางของ

คณะกรรมการน้ําบาดาล การขอและ

การอนุญาตในการประกอบกิจการ

น้ํ า บ า ด า ล  อํ า น า จหน า ที่ ข อ ง

พนั ก ง าน เ จ า หน า ที่  กา ร แก ไ ข

ใบอนุญาตและบทกําหนดโทษ ซึ่ง

พ.ร.บ.น้ําบาดาลป พ.ศ.2520 นี้ได

แกไขเพิ่มเติมในป พ.ศ.2535 

2 กฎกระทรวง

ฉบับที่ 1 

(พ.ศ.2521) 

กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ 

และเงื่อนไขการขอ

ใบอนุญาต การออก

ใบอนุญาต การขอตออายุ

และการอนุญาตเกี่ยวกับการ

ประกอบกิจการน้ําบาดาล 

เป นกฏกระทรวงที่ อ อกมา เพื่ อ

กํ าหนดหลัก เกณฑ  วิ ธี การและ

เงื่อนไขเกี่ยวกับการขอใบอนุญาต 

การออกใบอนุญาต  การตออายุ

ใบอนุญาตและการอนุญาตเกี่ยวกับ

การประกอบกิจการน้ําบาดาล ตาม

มาตรา 16 และ 20 แหง พ.ร.บ.น้ํา

บาดาล พ.ศ. 2520 

3 กฎกระทรวง

ฉบับที่ 3 

(พ.ศ.2521) 

แบบบัตรประจําตัวเจา

พนกังาน 

เกี่ยวกับรูปแบบบัตรประจําตัวเจา

พนกังาน ตามมาตรา 31 แหง พ.ร.บ.

น้ําบาดาล พ.ศ.2520 

4 กฎกระทรวง

ฉบับที่ 5 

(พ.ศ.2537) 

กําหนดคาธรรมเนียมและคา

วิเคราะห 

ยก เ ลิ ก กฎก ร ะท ร ว ง  ฉ บับที่  2 

(พ .ศ .2521) และกําหนด

ค าธรรม เนียมและค าวิ เ คราะห

ตั ว อ ย า ง น้ํ า ใ ห เ ห ม า ะ ส ม กั บ

สภาพการณและคาของเงินตราโดย

อาศัยอํานาจตามมาตรา 7(3)และ



ลําดับ รายการ เรื่อง สาระสําคัญ 

มาตรา 8 ของพ.ร.บ.น้ําบาดาล 

พ.ศ.2520 

5 กฎกระทรวง

ฉบับที่ 6 

(พ.ศ.2537) 

กําหนดอัตราคาใชน้ําบาดาล ยกเลิกโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 7 

6 กฎกระทรวง

ฉบับที่ 7 

(พ.ศ.2540) 

กําหนดอัตราคาใชน้ําบาดาล ยกเลิกกฎกระทรวงฉบับที่ 6 และ

กําหนดอัตราคาใชน้ําบาดาลใหม 

โดยคิดลูกบาศกเมตรละสามบาทหา

สิบสตางค  และวิ ธี การคํ านวณ

ปริมาณการใชน้ํ า ในกรณีต า งๆ 

รวมถึงการยกเวนและลดหยอนคาใช

น้ําบาดาลสําหรับผูใชในกรณีตางๆ 

7 กฎกระทรวง

ฉบับที่ 8 

(พ.ศ.2543) 

กําหนดอัตราคาใชน้ําบาดาล ยกเลิกขอ2 ของกฎกระทรวงฉบับที ่7 

โดยกําหนดใหคิดอัตราคาใชน้ํา

บาดาลใหมต้ังแต 1 ส.ค.2543 

เฉพาะใน 7 จังหวัดนอกนั้นคิดเทา

เดิม 

8 กฎกระทรวง 

พ.ศ.2547 

กําหนดอัตราคาอนุรักษนน้าํ

บาดาล 

และหลักเกณฑ วิธีการ และ

เงื่อนไขการเรียกเก็บคาอนุ

รักษนน้ําบาดาล 

 

แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติน้ํา

บาดาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

บัญญัติใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนํา

ของคณะกรรมการมี อํานาจออก

กฎกระทรวงกําหนดอัตราคาอนุรักษ

น้ําบาดาลและหลักเกณฑ วิธีการ 

และเงื่อนไขการเรียกเก็บคาอนุรักษ

น้ําบาดาล 

9 กฎกระทรวง 

พ.ศ.2547 

กําหนดอัตราคาใชน้ําบาดาล

ที่นาํสง เขากองทนุพฒันาน้าํ

บาดาล 

กําหนดใหจัดตั้งกองทุนพัฒนาน้ํา

บาดาลเพื่อเปนทนุใชจายในการ

ศึกษาวจิัย พัฒนาและอนุรักษ  

แหลงน้ําบาดาลและสิ่งแวดลอม 

และกําหนดใหกองทนุพฒันาน้ํา



ลําดับ รายการ เรื่อง สาระสําคัญ 

บาดาลประกอบดวย เงนิที่ไดจาก

การเรียกเก็บคาใชน้าํบาดาล 

10 ประกาศ

กระทรวง

อุตสาหกรรม 

ฉบับที่ 1 

(พ.ศ.2521) 

กําหนดเขตน้าํบาดาลและ

ความลึกของน้ําบาดาล 

เปนการกําหนดเขตน้ําบาดาลและ

ความลึกของน้ําบาดาลตามมาตรา 3  

5 และ 8 แหง พ.ร.บ.น้ําบาดาล 

พ.ศ.2520 

11 ประกาศ

กระทรวง

อุตสาหกรรม 

ฉบับที่ 2 

(พ.ศ.2521) 

กําหนดหลักเกณฑและ

มาตรการในทางวิชาการ

สําหรับการเจาะน้าํบาดาล

และการเลิกเจาะน้าํบาดาล 

การกําหนดหลักเกณฑและ

มาตรฐานทางวิชาการสําหรบัการ

เจาะน้ําบาดาลเชนสถานที่เจาะ 

ขนาดหลมุเจาะ การเก็บตัวอยางดนิ 

การพัฒนาบอบาดาลเปนตนรวมทั้ง

การเลิกเจาะน้าํบาดาล 

12 ประกาศ

กระทรวง

อุตสาหกรรม 

ฉบับที่ 3 

(พ.ศ.2521) 

กําหนดหลักเกณฑและ

มาตรการในทางวิชาการ

สําหรับการใชน้ําบาดาลแบบ

อนุรักษ 

เปนการกําหนดหลักเกณฑการนําน้ํา

บาดาลขึ้นมาใช เพื่อเปนไปตาม

มาตรา 6 แหง พ.ร.บ.น้ําบาดาล 

พ.ศ.2520 

13 ประกาศ

กระทรวง

อุตสาหกรรม 

ฉบับที่ 4 

(พ.ศ.2521) 

กําหนดหลักเกณฑและ

มาตรการในทางวิชาการ

สําหรับการปองกนัดาน

สาธารณสุขและการปองกัน

ในเรื่องสิ่งแวดลอมเปนพิษ 

เปนการกําหนดหลักเกณฑและ

มาตรการทางวิชาการเกีย่วกับการ

ปองกนัน้าํภายนอกไหลลงบอบาดาล 

คุณภาพน้าํทีจ่ะใชบริโภคได  การฆา

จุลินทรียในบอบาดาล  เครื่องสูบน้ํา

บาดาลและการเลิกใชน้าํบาดาล 

14 ประกาศ

กระทรวง

อุตสาหกรรม 

ฉบับที่ 5 

(พ.ศ.2521) 

กําหนดหลักเกณฑและ

มาตรการในทางวิชาการ

สําหรับการระบายน้ําลงบอ

บาดาล 

กลาวถึงการกาํหนดหลกัเกณฑและ

มาตรการทางวิชาการสําหรบัการ

ระบายน้ําลงบอบาดาลไดแก 

คุณภาพของน้าํที่จะระบายลงบอน้าํ

บาดาล ชั้นน้ําที่จะระบายน้ําลงบอ

สังเกตการณ  อัตราการระบายน้ําลง



ลําดับ รายการ เรื่อง สาระสําคัญ 

บอน้ําบาดาล  การปรับปรุงบอน้ํา

บาดาลทีจ่ะระบายน้ําและการ

รายงานผลสืบเนื่องจากการระบาย

น้ําลงบอน้าํบาดาล 

15 ประกาศ

กระทรวง

อุตสาหกรรม 

ฉบับที่ 6 

(พ.ศ.2524) 

กําหนดหลักเกณฑและ

มาตรการในทางวิชาการ

สําหรับการเจาะน้าํบาดาล

และการเลิกเจาะน้าํบาดาล 

แกไขและยกเลิกขอความใน(1) และ 

(2) ของขอ6แหงประกาศกระทรวง

อุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2520) 

และเพิ่มขอความเปน (6) ของขอ 8

แหงประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 

ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2520) 

16 ประกาศ

กระทรวง

อุตสาหกรรม 

ฉบับที่ 7 

(พ.ศ.2528) 

กําหนดหลักเกณฑและ

มาตรการในทางวิชาการ

สําหรับใชน้าํแบบอนุรักษ 

เปลี่ยนแปลงขอความในขอ 2 แหง

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับ

ที่ 3 (พ.ศ.2521)และเพิ่มเติมขอ 

ความที่เกีย่วกบั เครื่องวัดปริมาณน้ํา  

การติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ําประจาํ

บอน้ําบาดาล  การซอมหรือเปลี่ยน

เครื่องวัดปริมาณน้ํา 

17 ประกาศ

กระทรวง

อุตสาหกรรม 

ฉบับที่ 3 

(พ.ศ.2533) 

ประกาศพืน้ทีท่ี่การประปา

บริการน้ําถึง 

 

 

18 ประกาศ

กระทรวง

อุตสาหกรรม 

ฉบับที่ 4 

(พ.ศ.2534) 

 

 

 

ประกาศพืน้ทีก่ารประปา

บริการน้ําถึงเพิ่มเติม 

 

 



ลําดับ รายการ เรื่อง สาระสําคัญ 

19 ประกาศ

กระทรวง

อุตสาหกรรม 

ฉบับที่ 8 

(พ.ศ.2537) 

กําหนดเขตน้าํบาดาลและ

ความลึกของน้ําบาดาล 

กําหนดทองที่เขตน้ําบาดาลและ

กําหนดความลึกของน้าํบาดาล 

20 ประกาศ

กระทรวง

อุตสาหกรรม 

ฉบับที่ 9 

(พ.ศ.2539) 

กําหนดหลักเกณฑและ

มาตรการในทางวิชาการ

สําหรับการเจาะน้าํบาดาล

และการเลิกเจาะน้าํบาดาล 

 แกไขขอความในขอที่ 1 การควบคุม

การเจาะในประกาศกระทรวง

อุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 และเพิ่ม

ขอความเปนวรรค 2 ในขอ 14 

21 ประกาศ

กระทรวง

อุตสาหกรรม 

ฉบับที่ 10 

(พ.ศ.2539) 

กําหนดหลักเกณฑและ

มาตรการในทางวิชาการ

สําหรับการปองกนัดาน

สาธารณสุขและการปองกัน

ในเรื่องสิ่งแวดลอมเปนพิษ 

เพิ่มเติมขอความ (3)และ(4)ในขอที่ 

5ในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 

ฉบับที่ 4 

22 ประกาศ

กระทรวง

อุตสาหกรรม 

(พ.ศ.2540) 

กําหนดประเภทและชนิดของ

โรงงานอุตสาหกรรมที่ใช

วัตถุดิบจากผลิตผล

การเกษตร 

 

 

23 ประกาศกรม

ทรัพยากร

ธรณี ฉบับที ่

1 

(พ.ศ.2521) 

กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ

และเงื่อนไขการออกหนังสือ

รับรองชางเจาะ 

 

 

24 ประกาศกรม

ทรัพยากร

ธรณี ฉบับที ่

2 

(พ.ศ.2521) 

กําหนดวธิีการเก็บตัวอยาง

น้ําบาดาล 

 

 

 

 

 

 



ลําดับ รายการ เรื่อง สาระสําคัญ 

25 ประกาศกรม

ทรัพยากร

ธรณี ฉบับที ่

3 

(พ.ศ.2521) 

กําหนดแบบพมิพรายงาน แสดงรายละเอียดของรายงานผล

สืบเนื่องจากการระบายน้ําลงบอ

บาดาล 

26 ประกาศกรม

ทรัพยากร

ธรณี ฉบับที ่

4 

(พ.ศ.2524) 

กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ

และเงื่อนไขการออกหนังสือ

รับรองชางเจาะ 

เพิ่มเติม (3)ในขอ7ของประกาศกรม

ทรัพยากรธรณี ฉบับที่ 1 

27 ประกาศกรม

ทรัพยากร

ธรณี ฉบับที ่

5 

(พ.ศ.2526) 

กําหนดหลักเกณฑและ

วิธีการใหความเหน็ชอบ

สถาบนัวิเคราะหคุณลักษณะ

ของน้ําบาดาลที่จะใชบริโภค

ได 

 

28 ประกาศกรม

ทรัพยากร

ธรณี ฉบับที ่

6 

(พ.ศ.2527) 

กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ

และเงื่อนไขการออกหนังสือ

รับรองชางเจาะ 

แกไขขอความในขอ 3 ประกาศกรม

ทรัพยากรธรณี ฉบับที่ 1 

29 ประกาศกรม

ทรัพยากร

ธรณี ฉบับที ่

7 

(พ.ศ.2539) 

กําหนดแบบพมิพรายงาน แกไขขอความในขอ 1  2และ 3 และ

เพิ่มเติมขอ 5 ในประกาศกรม

ทรัพยากรธรณี ฉบับที่ 3 

30 ประกาศกรม

ทรัพยากร

ธรณี ฉบับที ่

8 

(พ.ศ.2539) 

กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ

และเงื่อนไขการออกหนังสือ

รับรองวิศวกรหรือนัก

ธรณีวิทยา เพือ่ควบคุมการ

เจาะและอุดกลบบอบาดาล 

 



ลําดับ รายการ เรื่อง สาระสําคัญ 

31 ประกาศกรม

ทรัพยากร

ธรณี  

(พ.ศ.2539) 

กําหนดหลักเกณฑและ

แนวทางปฏิบัติการใชบอน้ํา

บาดาลที่ใชเปนบอน้าํบาดาล

สํารอง 

เปนขอกําหนดสําหรับบอบาดาล

สํารองในเรื่องการติดตั้งเครื่องวัด

ปริมาณน้ําและมิเตอรไฟฟาและการ

แจงใหพนักงานน้ําบาดาลทราบกอน

การใช 

32 ประกาศกรม

ทรัพยากร

ธรณี  

(พ.ศ.2538) 

เขตพื้นที่วิกฤตน้ําบาดาล กําหนดเขตพื้นที่วิกฤตโดยจัดลําดับ

ตามการทรุดตัวของแผนดินและการ

ลดตัวของระดับน้ําบาดาล 

33 ประกาศกรม

ทรัพยากร

ธรณี  

(พ.ศ.2540) 

กําหนดแบบพมิพรายงานผล

การเจาะน้าํบาดาล 

แบบพิมพรายงานผลการเจาะน้ํา

บาดาล 

 

34 ระเบียบกรม

ทรัพยากร

ธรณี 

(พ.ศ.2540) 

วาดวยหลกัเกณฑ วธิีการ

และเงื่อนไขการโอน

ใบอนุญาตและการออกใบ

แทนใบอนุญาตประกอบ

กิจการน้ําบาดาล พ.ศ.2540 

เกี่ ยวกับหลักเกณฑ  วิธีการและ

เงื่อนไขการโอนใบอนุญาตและการ

ออกใบแทนใบอนุญาตประกอบ

กิจการน้ําบาดาล พ.ศ.2540 

35 คําสั่งกรม

ทรัพยากร

ธรณี 

(พ.ศ.2537) 

แตงตั้งพนักงานน้าํบาดาล

ประจําทองที ่

เกี่ ยวกับการแตงตั้ งพนักงานน้ํ า

บาดาลประจําทองที่ 

36 คําสั่ง

กระทรวง

อุตสาหกรรม 

(พ.ศ.2537-

2539) 

 

 

 

แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่

ตาม พ.ร.บ. น้าํบาดาล 

พ.ศ.2520 

เ กี่ ย ว กั บ ก า ร แ ต ง ตั้ ง พ นั ก ง า น

เจาหนาที่ตาม พ.ร.บ. น้ําบาดาล 

พ.ศ.2520 



ลําดับ รายการ เรื่อง สาระสําคัญ 

37 ประกาศ

กระทรวง

อุตสาหกรรม 

ฉบับที่ ๑๑  

(พ.ศ. 

๒๕๔๒) 

 

กําหนดหลักเกณฑและ

มาตรการในทางวิชาการ

สําหรับการเจาะน้าํบาดาล 

และการเลิกเจาะน้าํบาดาล 

 

ทองที่มี โครงสร างทางธรณีวิทยา  

เ ป น แอ ง น้ํ า บ าดาลขนาด ใหญ 

สมควรอนุรักษแหลงน้ําและแหลง  

ตนน้ําบาดาล จําเปนตองกํากับดูแล

ใหการเจาะน้ําบาดาล ในทองที่ดัง  

กลาวเปนไปอยางถูกตองตามหลัก

เกณฑและมาตรการในทางวิชาการ

มากยิ่งขึ้น 

38 ประกาศ

กระทรวง

ทรัพยากร 

ธรรมชาติ 

(พ.ศ. 

๒๕๔๗) 

กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับ

การใชจายเงนิของกองทุน

พัฒนาน้ําบาดาล 

กําหนดหลักเกณฑการรับเงิน การจ

ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดหา

ผลประโยชน การจัดการและ

จําหนายทรัพยสินและการตรวจสอบ

ภายในเกี่ยวกับการใชจายเงินของ

กองทุนพัฒนาน้ําบาดาล 
ที่มา : โครงการศึกษาการใชน้ําบาดาลรวมกับน้ําผิวดินบริเวณภาคกลางตอนบน, 2549 



ตารางที่ จ-3  สรุปการถายโอนภารกิจเกีย่วกับการจัดการทรัพยากรน้าํใหแกองคกรปกครอง 

         สวนทองถิน่ 

หนวยราชการที่

ถายโอน 

ภารกิจที่ถายโอน ปที่ถาย

โอน พ.ศ. 

องคกรรับการถายโอน สถานการณการ

ถายโอนในปจจุบัน 

1. กระทรวง

เกษตรและ

สหกรณ 

1.1 กรม

ชลประทาน 

 

 

- งานขุดลอกหนองน้ําและ
คลองธรรมชาติ 

- งานจัดสรรน้ําในระดับ
แปลงนา 

- งานสูบน้าํนอกเขต
ชลประทาน 

- โครงการสูบน้าํดวยไฟฟา 

ประกอบดวย งาน

บํารุงรักษาคลองสงน้ํา 

งานเก็บเงนิคา

กระแสไฟฟา และงาน

ประสานจัดตั้งสหกรณ

ผูใชน้ํา 

 

 

2545 

 

2545 

 

2545 

 

2545 

 

 

เทศบาล, อบต., อบจ. 

 

เทศบาล, อบต., อบจ. 

(ที่มีกลุมผูใชน้าํ) 

เทศบาล เมืองพัทยา 

อบต., อบจ., กทม. 

อบต. (ที่มีสถานีสูบน้ํา

ต้ังอยูในทุกภมูิภาค) 

 

 

เลือกทาํโดยอสิระ 

 

เลือกทาํโดยอสิระ 

 

เลือกทาํโดยอสิระ 

 

หนาทีท่ี่ตองทาํ 

1.2 กรมสงเสริม

สหกรณ 

- งานขุดและปรับปรุงคลอง
สงน้าํ 

- งานซอมแซมคลองสงน้าํ
และอาคารชลประทาน 

- งานซอมแซมระบบ
ชลประทาน 

- งานซอมแซมและปรับปรุง
อางเกบ็น้าํและฝาย 

- งานกอสรางฐานสูบน้ํา
พรอมติดตั้งเครื่องสูบน้ํา 

- งานขุดสระเกบ็น้ํา
สาธารณะ 

2545 

 

2545 

 

2545 

 

2546 

 

2546 

 

2546 

เทศบาล, อบต., อบจ. 

ชั้น 1-2 

อบต. ชั้น 3-5 

 

อบต. ชั้น 3-5 

 

อบต. ชั้น 3-5 

 

อบต. ชั้น 3-5 

 

อบต. ชั้น 3-5 

เลือกทาํโดยอสิระ 

 

เลือกทาํโดยอสิระ 

 

เลือกทาํโดยอสิระ 

 

เลือกทาํโดยอสิระ 

 

เลือกทาํโดยอสิระ 

 

เลือกทาํโดยอสิระ 



หนวยราชการที่

ถายโอน 

ภารกิจที่ถายโอน ปที่ถาย

โอน พ.ศ. 

องคกรรับการถายโอน สถานการณการ

ถายโอนในปจจุบัน 

1.3 สํานักงาน

ปฏิรูปที่ดิน

เพื่อ

เกษตรกรรม 

- งานดูแลบํารุงรักษาแหลง
น้ํา 

- งานขุดลอกคลองและ
แหลงน้ํา 

- งานขุดสระเกบ็น้ําเพื่อการ
อุปโภคบริโภค 

- งานกอสรางฝาย ค.ส.ล. 

2545 

2545 

 

2545 

 

2545 

เทศบาล, อบต., อบจ. 

เทศบาล, อบต., อบจ. 

 

เทศบาล, อบต., อบจ. 

 

เทศบาล, อบต., อบจ. 

หนาทีท่ี่ตองทาํ 

เลือกทาํโดยอสิระ 

 

เลือกทาํโดยอสิระ 

 

เลือกทาํโดยอสิระ 

1.4 กรมประมง 

 

- งานขุดลอกแหลงน้ําเพื่อ
การประมง (ประมง

หมูบาน) 

2545 

 

อบต. 

 

เลือกทาํโดยอสิระ 

 

1.5 กรมพฒันา

ที่ดิน 

- งานซอมแซมและปรับปรุง
แหลงน้ําขนาดเล็ก 

2545 เทศบาล, อบต., อบจ. 

 

เลือกทาํโดยอสิระ 

 

2. กระทรวง 

มหาดไทย 

2.1 กรมการ

ปกครอง 

 

 

- งานกอสรางฝายประชา
อาสา 

- งานซอมแซมและ
บํารุงรักษาแหลงน้าํขนาด

เล็ก 

 

 

2545 

2546 

2545 

2546 

 

 

เทศบาล, อบต. ชั้น 1-

2 

อบต. ชั้น 2-3 

เทศบาล, อบต. ชั้น 1-

2 

อบต. ชั้น 2-3 

 

 

เลือกทาํโดยอสิระ 

เลือกทาํโดยอสิระ 

เลือกทาํโดยอสิระ 

เลือกทาํโดยอสิระ 

3. กระทรวง

ทรัพยากรธรรม

ชาติและ

ส่ิงแวดลอม 

3.1 กรม

ทรัพยากรน้าํ 

 

 

 

 

- งานกอสรางระบบน้าํ
สะอาดหมูบาน มาตรฐาน 

ก และ ข 

- งานกอสรางระบบประปา
หมูบาน (น้ําผวิดิน) 

 

 

 

 

2545 

 

2546 

2546 

 

 

 

 

 

เทศบาล เมืองพัทยา  

อบจ. อบต. ชัน้ 1-2 

อบต. ชั้น 3-5 

เทศบาล เมืองพัทยา  

อบจ. อบต. ชัน้ 1-2 

 

 

 

 

เลือกทาํโดยอสิระ 

 

เลือกทาํโดยอสิระ 

เลือกทาํโดยอสิระ 

 



หนวยราชการที่

ถายโอน 

ภารกิจที่ถายโอน ปที่ถาย

โอน พ.ศ. 

องคกรรับการถายโอน สถานการณการ

ถายโอนในปจจุบัน 

- งานถงัเก็บน้ําแบบ ฝ.99 

- งานประปาหมูบานแบบ
บาดาลขนาดกลาง 

- งานประปาหมูบานแบบ
บาดาลขนาดใหญ 

- งานประปาหมูบานแบบ   

ผิวดิน 

- งานประปาหมูบานแบบ   

ผิวดินขนาดใหญ 

- งานทดสอบปริมาณน้ํา 

 

- งานปรับปรุงประปา
หมูบานเดิม 

- สํารวจทาํแผนที ่
 

- ขุดสระ/ขุดลอกหนองน้ํา 

 

- กอสรางระบบประชา
ชนบท 

 

- ซอมและปรับปรุงระบบ
ประปาชนบท 

2547 

2545 

 

2545 

 

2546 

2547 

2546 

2547 

2546 

2547 

2546 

2547 

2546 

2547 

2545 

2546 

2546 

2547 

2546 

2547 

อบต. ชั้น 3-5 

อบต. อบจ. 

 

อบต., อบจ. 

 

อบจ. อบต. ชัน้ 1-2 

อบต. ชั้น 3-5 

อบจ. อบต. ชัน้ 1-2 

อบต. ชั้น 3-5 

อบจ. อบต. ชัน้ 1-2 

อบต. ชั้น 3-5 

อบจ. อบต. ชัน้ 1-2 

อบต. ชั้น 3-5 

อบจ. อบต. ชัน้ 1-2 

อบต. ชั้น 3-5 

อบจ. อบต. ชัน้ 1-2 

อบต. ชั้น 3-5 

อบจ. อบต. ชัน้ 1-2 

อบต. ชั้น 3-5 

อบจ. อบต. ชัน้ 1-2 

อบต. ชั้น 3-5 

เลือกทาํโดยอสิระ 

เลือกทาํโดยอสิระ 

 

เลือกทาํโดยอสิระ 

 

เลือกทาํโดยอสิระ 

เลือกทาํโดยอสิระ 

เลือกทาํโดยอสิระ 

เลือกทาํโดยอสิระ 

เลือกทาํโดยอสิระ 

เลือกทาํโดยอสิระ 

เลือกทาํโดยอสิระ 

เลือกทาํโดยอสิระ 

เลือกทาํโดยอสิระ 

เลือกทาํโดยอสิระ 

เลือกทาํโดยอสิระ 

เลือกทาํโดยอสิระ 

เลือกทาํโดยอสิระ 

เลือกทาํโดยอสิระ 

เลือกทาํโดยอสิระ 

เลือกทาํโดยอสิระ 

3.2 กรม

ทรัพยากรน้าํ

บาดาล 

- งานอนุญาตขุดเจาะบอ
น้ําบาดาล 

 

- งานพัฒนาเปาลางบอน้าํ
บาดาลที่ขุดเจาะไวแลว 

 

2546 

 

2547 

2546 

 

2547 

2545 

เทศบาล เมืองพัทยา 

อบจ. กทม. อบต ชั้น 

1-2 

อบต ชั้น 3-5 

อบจ. กทม. อบต. ชั้น 

1-2 

อบต. ชั้น 3-5 

หนาทีท่ี่ตองทาํ 

 

หนาทีท่ี่ตองทาํ 

เลือกทาํโดยอสิระ 

 

เลือกทาํโดยอสิระ 

หนาทีท่ี่ตองทาํ 



หนวยราชการที่

ถายโอน 

ภารกิจที่ถายโอน ปที่ถาย

โอน พ.ศ. 

องคกรรับการถายโอน สถานการณการ

ถายโอนในปจจุบัน 

- งานซอมบํารุงรักษาเครื่อง
สูบน้ําแบบบอลึก 

 

- งานสํารวจแหลงน้าํทาง
ธรณีวิทยา 

- งานขุดเจาะบอน้ําบาดาล
พรอมสูบมือโยก 

- โครงการเรงรัดการขยาย
ระบบประปาชนบท 

- การเรียกเก็บคาใชน้าํ
บาดาล 

 

 

 

งานอนุญาตขุดเจาะบอ

บาดาลขนาดไมเกิน 4 นิ้ว 

และงานอนุญาตใชน้ํา

บาดาลที่ขออนุญาตใชไม

เกินวันละ 10 ลูกบาศกเมตร 

2546 

2547 

2546 

2547 

2546 

2547 

2545 

 

2545 

 

2546 

2547 

2546 

 

 

เทศบาล อบต. ชัน้ 1-3 

อบต. ชั้น 4 

อบต. ชั้น 5 

อบต. ชั้น 1-2 

อบต. ชั้น 3-5 

อบต. ชั้น 1-2 

อบต. ชั้น 3-5 

เทศบาล อบต. 

 

เทศบาล กทม. อบต. 

ชั้น 1-3 

อบต. ชั้น 4 

อบต. ชั้น 5 

อบจ. 

 

 

หนาทีท่ี่ตองทาํ 

หนาทีท่ี่ตองทาํ 

เลือกทาํโดยอสิระ 

เลือกทาํโดยอสิระ 

เลือกทาํโดยอสิระ 

เลือกทาํโดยอสิระ 

เลือกทาํโดยอสิระ 

 

หนาทีท่ี่ตองทาํ 

 

หนาทีท่ี่ตองทาํ 

หนาทีท่ี่ตองทาํ 

หนาทีท่ี่ตองทาํ 

 

ที่มา : โครงการจัดทําแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอยางเปนระบบของจังหวัดระยอง, 2549 
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