หลักเกณฑ์ในการขอรับการดาเนินการขุดบ่อบาดาล
1. เกษตรกรมีที่ดินเพาะปลูกติดกัน และได้ตั้งกลุ่มขึน้ มาโดยมีวัตถุประสงค์
ที่จะใช้ประโยชน์และแบ่งปันน้้าจากบ่อบาดาล และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการบ้ารุงรักษา
ร่วมกัน สมาชิกไม่น้อยกว่า 5 คน หรือ ต้องมีกรรมสิทธิ์ที่ดินเนื้อที่รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 30 ไร่
2. กลุ่มสมาชิกต้องตรวจสอบรายชื่อสมาชิกกลุ่มที่แจ้งในใบค้าขอรับ
ความอนุเคราะห์ด้าเนินการขุดเจาะบ่อบาดาล ต้องไม่มีผู้ใดผู้หนึ่งมีชื่อปรากฏอยู่ในกลุ่มสมาชิก
เกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนขุดเจาะบ่อบาดาลด้วยงบประมาณของราชการ
3. แปลงที่ดินของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรที่ต้องการจะให้ด้าเนินการขุดเจาะ
บ่อบาดาล ต้องไม่มีบ่อบาดาลของราชการตั้งอยู่
4. มีใบอนุญาตเจาะน้้าบาดาล
5. เอกสารแนบค้าขอรับความอนุเคราะห์ดำเนินกำรขุดเจำะบ่อบำดำล
5.1 ส้าเนาบัตรประชาชนของผู้ขอและของสมาชิก
5.2 ส้าเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอและของสมาชิก
5.3 ส้าเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินของผู้ขอและของสมาชิก
5.4 ส้าเนาใบอนุญาตเจาะน้้าบาดาล
(เอกสารทุกฉบับรับรองส้าเนาถูกต้องด้วยลายมือชื่อตนเอง)
6. ภาพถ่ายพื้นที่ให้ด้าเนินการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมหมายเลขพิกัด (GPS)
ทั้งนี้ เป็นหน้าที่ของผู้ยื่นค้าขอที่จะต้องกรอกข้อมูลในเอกสารให้ครบถ้วนถูกต้อง
ทุกหน้า เพื่อเป็นประโยชน์ของกลุ่มที่จะได้รับการพิจารณาต่อไป
*********************

สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดขอนแก่น
255/4 ถนนศูนย์ราชการ ต้าบลในเมือง อ้าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0 4323 7971 โทรสาร 0 4323 7279 เว็บไซต์ http://khonkaen.mnre.go.th

คาขอรับความอนุเคราะห์ดำเนินกำรขุดเจำะบ่อบำดำล
วันที่............เดือน..............................พ.ศ................
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์บ่อบาดาล
เรียน ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น
1. ข้าพเจ้า..............................................................................อายุ..................ปี อยู่บ้านเลขที่......................หมู่ที่.................
ต้าบล............................................อ้าเภอ......................................จังหวัด....ขอนแก่น......โทรศัพท์.......................................
มีความประสงค์ขอความอนุเคราะห์ขุดเจาะบ่อน้้าบาดาลเพื่อ  การเกษตร  อุปโภคบริโภค ในพื้นที่
บ้าน...................................หมูท่ ี่..........ต้าบล.........................................อ้าเภอ......................................จังหวัด..ขอนแก่น...
เนื่องจากเป็นพื้นที่ขาดแคลนน้้า มีน้าไม่เพียงพอในการ  ท้าการเกษตร  อุปโภคบริโภค โดยมีพื้นที่รวมกัน
จ้านวน...............ไร่ พืชที่เพาะปลูก...................................................................................มีสมาชิก ที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน
จ้านวน...............ราย โดยจะจัดตั้งเป็นกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้าบาดาลเพื่อการเกษตรหากได้รับโครงการฯ
 เกษตรกรมีความพร้อมในการรวมกลุ่มจ้านวนตามรูปแบบน้้าบาดาลเพื่อการเกษตร เพื่อให้การท้าเกษตรมีประสิทธิภาพ
เหมาะสมต่อลักษณะพื้นที่และรูปแบบระบบกระจายน้้าบาดาลเพื่อการเกษตร รวมถึงการใช้น้าอย่างประหยัดและเกิด
ประโยชน์สูงสุด
 เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการสามารถจัดตั้งกองทุนและร่วมกันสร้างข้อก้าหนด ข้อตกลงเพื่อการบริหารจัดการ
ทรัพยากรนาบาดาลเพื่อการเกษตรอย่างมีส่วนร่วม
 เจ้าของที่ดินที่ตั้งบ่อน้้าบาดาลต้องยินยอมให้สมาชิกของกลุ่มใช้ประโยชน์จากน้้าบาดาลร่วมกัน
2. ข้อมูลสมาชิกกลุ่ม
ที่

ชื่อ-สกุล

พืชเพาะปลูก

ประเภทที่ดิน/เลขที่/เนื้อที่
(ไร่)

พิกัด/GPS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

3. แหล่งนาที่ใช้ทาเกษตรกรรม หรือแหล่งนาต้นทุนเดิมที่ใช้เพาะปลูกพืช
 คลองส่งน้้าชลประทาน จ้านวน
คลอง  บึงน้้าสาธารณะ
จ้านวน
 คลองน้้าสาธารณะ
จ้านวน
คลอง  หนองน้้า
จ้านวน
 อ่างเก็บน้้า
จ้านวน
แห่ง  บ่อน้้าบาดาลสาธารณะ จ้านวน
 ไม่มี

แห่ง
แห่ง
บ่อ
/4. ข้อมูล…

-24. ข้อมูลการขุดเจาะบ่อบาดาลส่วนตัว
4.1 กลุ่มของท่านมีสมาชิกขุดเจาะบ่อบาลเพื่อใช้ส่วนตัวแล้วหรือไม่  มี
 ไม่มี
4.2 กลุ่มของท่านนับรวมบ่อบาดาลส่วนตัวของสมาชิกทั้งได้ทั้งหมดมีจ้านวน
บ่อ
4.3 ขนาดบ่อบดาลส่วนตัว กว้าง
นิ้ว/เซนติเมตร ลึก
ฟุต/เมตร ปริมาณน้้า
4.4 คุณภาพน้้าในบ่อบาดาล
 น้้าจืด
 น้้ากร่อย
 น้้าเค็ม
5. พืนที่เพาะปลูกของกลุ่มสมาชิกเกษตรอยูใ่ นเขตชลประทานหรือไม่
 อยู่ในเขตชลประทาน
 ไม่อยู่ในเขตชลประทาน
6. พืนที่เพาะปลูกของกลุ่มสมาชิกเกษตร มีระบบไฟฟ้าแรงต่าเข้าถึงหรือไม่
 มี พื้นที่เพาะปลูกอยู่ห่างจากเสาไฟฟ้าแรงต่้าประมาณ
เมตร
 ไม่มี

คิว/ลบ.ม.

7. เงื่อนไขที่กลุ่มเกษตรกรต้องปฏิบัติตามเพื่อขอรับโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล
7.1 กรณีถ้ากลุ่มสมาชิกได้รับการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมอุปกรณ์สูบน้้าจากหน่วยงานรัฐ แต่ไม่มีระบบไฟฟ้าให้
กลุ่มสมาชิกจะต้องเป็นผู้ด้าเนินการจัดหาระบบไฟฟ้าต่อเข้าระบบสูบน้้าของบ่อบาดาลเอง เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์
สูงสุดคุ้มค่ากับการลงทุนของหน่วยงานรัฐ ไม่ท้าให้การลงทุนของหน่วยงานรัฐศูนย์เปล่า พร้อมทั้งจะดูแลรักษาบ่อบาดาล
พร้อมด้วยอุปกรณ์ทั้งหมดทุกชิ้นที่ได้รับมอบไปไม่ให้เกิดความช้ารุดเสียหาย เป็นอย่างดี โดยถ้าหากหน่วยงานรัฐมาตรวจ
พบภายหลังว่ามีการปล่อยปละละเลยจนเกิดความช้ารุดเสียหาย กลุ่ม สมาชิกยินยอมจะชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้น
ให้กบั หน่วยงานรัฐ โดยไม่มีข้อขัดข้อง
7.2 สมาชิกกลุ่มเกษตรที่ได้รับเลือกให้เป็นที่ตั้งบ่อบาดาลจะต้ องอุทิศที่ดิน เนื้อที่ประมาณ 3 เมตร X 3 เมตร เพื่อ
ใช้เป็นที่ตั้งโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลให้กับราชการ
จากเงื่อนไขดังกล่าวกลุ่มสมาชิกมีข้อขัดข้องหรือไม่
 ไม่มีข้อขัดข้องและยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขทุกประการ
(ลงชื่อ)
(
(ลงชื่อ)
(
(ลงชื่อ)
(
(ลงชื่อ)
(
(ลงชื่อ)
(

)

(ลงชื่อ)
(

)

)

(ลงชื่อ)
(

)

)

(ลงชื่อ)
(

)

)

(ลงชื่อ)
(

)

)

(ลงชื่อ)
(

)

/8. เอกสาร…

-38. เอกสารที่กลุ่มสมาชิกใช้ประกอบการสมัครคัดเลือกเพื่อขอรับโครงการจากหน่วยงานของรัฐ
 ส้าเนาบัตรประชาชนของสมาชิก
จ้านวน
ฉบับ
 ส้าเนาท้าเบียนบ้านของสมาชิก
จ้านวน
ฉบับ
 ส้าเนาเอกสารที่ดิน
จ้านวน
ฉบับ
 ส้าเนาเอกสารเอกสารอื่นๆ ที่ยืนยันตัวบุคล และยืนยันกรรมสิทธิ์ผู้ถือครองที่ดิน จ้านวน
 ส้าเนาใบอนุญาตเจาะน้้าบาดาล

ฉบับ

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)
ในนามกลุ่มเกษตรกรขอรับรอง
ว่าข้อมูลทั้งหมดระบุ เพื่อการด้าเนินโครงการของหน่วยงานของรัฐนี้ เป็นจริงทุกประการ
ลงชื่อ
(

)
หัวหน้ากลุ่มสมาชิก

หมายเหตุ โปรดกรอกรายละเอียดตามความจริงและครบถ้วน เพื่อโประโยชน์ต่อกลุ่มสมาชิก และเป็นประโยชน์ต่อการด้าเนินการ
ความเห็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กลุ่มสมาชิกที่มีรายชื่อในใบสมัครนี้มีการตั้งกลุ่มจริง มีตัวตนอยู่จริงในพื้นที่ปกครองของข้าพเจ้า
ซึ่งข้าพเจ้าเห็นควรให้กลุ่มเกษตรกรกลุ่มนี้ได้รับการสนับสนุนโครงการช่วยเหลือในด้านการจัดหาแหล่งน้้าจากหน่วยงาน
ของรัฐ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน และเพิ่มประสิทธิผลของผลผลิตของกลุ่มเกษตรกรต่อไป
ลงชื่อ..................................................................
(.................................................................)
ต้าแหน่ง............................................................
ความเห็นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล
 เอกสารครบถ้วนถูกต้อง
 ไม่อยู่ในพื้นที่ศักยภาพน้้าบาดาลต่้า (เมื่อเปรียบเทียบจากแผนที่แสดงศักยภาพน้้าบาดาล)
 อยู่ในพื้นที่ศักยภาพน้้าบาดาลต่้า (เมื่อเปรียบเทียบจากแผนที่แสดงศักยภาพน้้าบาดาล)
 เห็นควรส่งเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกพื้นที่เป้าหมายต่อไป
 อื่นๆ ....................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .......................
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล
(
ต้าแหน่ง
วันที่

)

หนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดินสาหรับก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างของรัฐเพื่อใช้ในสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน
หนังสือฉบับนีทาที่..........................................................
วันที่................เดือน...................................พ.ศ..............
ข้าพเจ้า...........................................................................อายุ...........ปี อยู่บ้านเลขที่...............หมู่ท…ี่ ……..
ตาบล..........................................................อาเภอ....................................................จังหวัด..................................................
เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในโฉนดที่ดิน/ส.ป.ก./น.ส.3 เลขที่......................เนือที่.........ไร่.........งาน.........ตารางวา หมายเลข............
หน้าสารวจ.........................เล่มที่.........................หน้าที่........................ซึ่งตังอยู่ที่ บ้าน........................................................
หมู่ที่...........ตาบล............................................อาเภอ.....................................................จังหวัด............................................
ยินยอมให้ทางราชการดาเนินการ ดังนี
ข้อ 1. ให้ (สำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น) เจาะบ่อนาบาดาลให้ที่
บ้าน.............................................หมู่ท.ี่ ................ตาบล.........................................อาเภอ....................................................
จังหวัด...................................................................................................................................................................................
ข้อ 2. ให้ (สำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น) เข้าทาการรือถอนสิ่งก่อสร้าง
ตัดหรือถางต้นไม้พืชพันธุ์ หรือสิ่งกีดขวางในที่ดินของข้าพเจ้า อันจาเป็นเพื่อประโยชน์ในการดาเนินงานเจาะบ่อนาบาดาล
โดยไม่มีข้อเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าตอบแทนใดๆ จากทางราชการ (สำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดขอนแก่น) ทังสินทุกประการ
ข้อ 3. ให้ (สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น) เข้าด้าเนินการในที่ดิน
แปลงดังกล่าวให้เป็นที่สาธารณะประโยชน์ร่วมกันส้าหรับเป็นที่บ่อบาดาลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 150 มิลลิเมตร (6 นิ้ว)
เนื้อที่ประมาณ 3.00 x 3.00 เมตร โดยไม่มีค่าตอบแทนและเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น รายละเอียดปรากฏตามรูปแผนที่สังเขป
ท้ายหนังสือนี้ และขอรับรองว่า ข้าพเจ้าพร้อมด้วยสมาชิกจะใช้บ่อบาดาลให้เกิดประโยชน์สูงสุด และดูแลบ่อบาดาล
พร้อมอุปกรณ์อันเป็นทรัพย์สินของทางราชการเป็นอย่างดี
ข้อ 4. ข้าพเจ้ารับทราบแล้วว่า เมื่อข้าพเจ้าได้ลงนามในหนังสือฉบับนีแล้วจะไม่สามารถยกเลิกหรือ
เพิกถอนได้หากมีการซือขาย หรือโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินของข้าพเจ้าให้กับบุคคลอื่น ข้าพเจ้าต้องแจ้งให้ผู้รับโอนทราบถึง
ข้อผูกพันที่มีกับทางราชการตามหนังสือนี
ข้อ 5. ตามข้อความดังกล่าวข้างต้นนี ข้าพเจ้าได้ให้ถ้อยคาด้วยความสมัครใจ มิได้มีผู้หนึ่งผู้ใดบังคับ
ขู่เข็ญหรือหลอกลวงด้วยประการใด ๆ และได้อ่าน/อ่านให้ฟังแล้ว รับรองว่าถูกต้อง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
พร้อมแนบหลักฐานซึ่งรับรองสาเนาถูกต้องมาพร้อมนี
 สาเนาบัตรประชาชน
 สาเนาทะเบียนบ้าน
 สาเนาเอกสารสิทธิถือครองที่ดิน พร้อมแสดงบริเวณที่ดินที่อุทิศให้ทางราชการ
ลงชื่อ..................................................ผู้อุทิศที่ดิน
(..................................................)
ลงชื่อ.................................................. พยาน
(.................................................)
ลงชื่อ.................................................. พยาน
(.................................................)

ลงชื่อ..........................................................
(.........................................................)
เจ้าหน้าที่ สนง.ทสจ.ขก
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รูปแผนที่สังเขปแสดงขอบเขตและบริเวณทีด่ ิน
ตำมหนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดินของ
ที่ตั้งที่ดินระวำง
หมู่ที่
ตำบล
อำเภอ
รำยละเอียดหลักฐำนที่ดิน
จังหวัด
กว้ำง
เมตร ยำว
เมตร เนื้อที่ประมำณ

ไร่

หมำยเลขพิกัด/GPS
.

ลงชื่อ
(

เจ้ำของที่ดิน/หรือ
) ผู้ให้ควำมยินยอม

ลงชื่อ
(

พยำน
)

ลงชื่อ
(

พยำน
)

ลงชื่อ
(
ลงชื่อ
(
ตำแหน่ง

ผู้ดูแลรักษำ
)
เจ้ำหน้ำที่
)

