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ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการพิจารณาโครงการ
ของสถาบันการศึกษาและองค์กรเอกชนที่จะได้รับการช่วยเหลือ
และอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาน้ําบาดาล
พ.ศ. ๒๕๕๕
เพื่อให้การใช้จ่ายเงินของกองทุนพัฒนาน้ําบาดาล สําหรับการช่วยเหลือและอุดหนุนกิจการใด ๆ
ที่เกี่ย วกับการทดแทนและอนุรักษ์แหล่งน้ําบาดาล ตามมาตรา ๗ เบญจ (๒) แห่งพระราชบัญ ญัติ
น้ําบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติน้ําบาดาล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖
เป็นไปด้วยความชัดเจนและเกิดประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติ
น้ําบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ รั ฐมนตรีว่ าการกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ง แวดล้อ ม โดยการ
เสนอแนะของคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ําบาดาล จึงออกประกาศกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขในการพิจารณาโครงการของสถาบัน การศึกษาและองค์กรเอกชนที่จะได้รับการช่ว ยเหลือ
และอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาน้ําบาดาล ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ เ รี ย กว่ า ประกาศกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการพิจารณาโครงการของสถาบันการศึกษาและองค์กรเอกชน
ที่จะได้รับการช่วยเหลือและอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาน้ําบาดาล พ.ศ. ๒๕๕๕
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนพัฒนาน้ําบาดาล
“กรม” หมายความว่า กรมทรัพยากรน้ําบาดาล
“สํานักงาน” หมายความว่า สํานักงานกองทุนพัฒนาน้ําบาดาล
“การทดแทน” หมายความว่า การดําเนินกิจกรรมใด ๆ ที่เป็นการชดใช้หรือชดเชยหรือลดการใช้น้ํา
จากแหล่งน้ําบาดาล กรณีที่แหล่งน้ําบาดาลเกิดความเสียหาย หรือเสื่อมสภาพ หรือเพื่อป้องกันแหล่งน้ําบาดาล
มิให้เกิดเหตุดังกล่าว
“การอนุรักษ์แหล่งน้ําบาดาล” หมายความว่า การบํารุงรักษา สงวน ฟื้นฟู หรือการป้องกัน
ควบคุม กํากับ ดูแลแหล่งน้ําบาดาล
“เงินช่วยเหลือ” หมายความว่า เงินให้เปล่าเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจการใด ๆ ที่เกี่ยวกับการทดแทน
และอนุรักษ์แหล่งน้ําบาดาล
“เงินอุดหนุน” หมายความว่า เงินให้เปล่าเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจการใด ๆ ที่เกี่ยวกับการทดแทน
และอนุรักษ์แหล่งน้ําบาดาล ตามสัดส่วนและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ําบาดาลกําหนด
ข้อ ๔ ประกาศนี้ไม่ให้ใช้บังคับแก่กรมทรัพยากรน้ําบาดาล
ข้อ ๕ ให้ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ําบาดาล เป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้
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หมวด ๑
ลักษณะของโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุน
ข้อ ๖ ผู้ขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุน ต้องเป็นสถาบันการศึกษาของรัฐหรือในกํากับของรัฐ
หรื อ องค์ ก รเอกชนที่ มี ฐ านะเป็ น นิ ติ บุ ค คลตามกฎหมาย ซึ่ ง ไม่ มุ่ ง ทางการค้ า หรื อ แสวงหากํ า ไร
และเกี่ยวข้องกับการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ซึ่งต้องการรับความช่วยเหลือและอุดหนุนจาก
กองทุนพัฒนาน้ําบาดาล เพื่อดําเนินโครงการที่สอดคล้องกับการทดแทนและอนุรักษ์แหล่งน้ําบาดาล
โครงการที่จะได้รับการสนับสนุนจากกองทุน ในลักษณะเงิน ช่วยเหลือ และหรือเงิน อุด หนุน
จะต้องเป็นโครงการหรือกิจการใด ในกรณีดังนี้
(๑) เป็น ไปตามแผนแม่บทที่จัด ทําตามมาตรา ๗ สัตต (๒) แห่งพระราชบัญ ญัติน้ําบาดาล
พ.ศ. ๒๕๒๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติน้ําบาดาล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ และ
(๒) เป็นไปตามมาตรา ๗ เบญจ (๒) แห่งพระราชบัญญัติน้ําบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติน้ําบาดาล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ เกี่ยวกับการช่วยเหลือและอุดหนุน
กิจการใด ๆ ที่เกี่ยวกับการทดแทนและอนุรักษ์แหล่งน้ําบาดาล และ
(๓) เป็นโครงการที่คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ําบาดาลเห็นชอบ
ภายใต้บั งคั บตามวรรคสอง ผู้ ข อรับ การสนั บสนุน เงิ น จากกองทุ น จะต้ องระบุร ายละเอี ย ด
ของโครงการอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(๑) แผนงานและเป้าหมายของโครงการที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการใช้เงินกองทุน
(๒) เทคโนโลยีและวิธีการใช้ในการดําเนินโครงการ
(๓) ระยะเวลาที่ใช้ในการดําเนินโครงการและวันที่เริ่มดําเนินการ
(๔) จํานวนเงินที่ใช้ในการดําเนินงาน และจํานวนเงินที่จะขอรับการสนับสนุนจากกองทุน
(๕) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(๖) เงินที่ได้รับแล้วหรือคาดว่าจะได้รับจากแหล่งเงินทุนอื่น
(๗) ระบบการบริห ารงานและการจัด เก็ บเอกสารที่ เป็ น หลัก ฐานเกี่ ย วกับ การเบิ ก จ่า ยเงิ น
ในส่วนที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน และการรายงานผลการดําเนินโครงการต่อคณะกรรมการบริหาร
กองทุนพัฒนาน้ําบาดาล
หมวด ๒
หลักเกณฑ์การให้การสนับสนุนจากกองทุน
ข้อ ๗ จํานวนเงินช่วยเหลือ และหรือเงินอุดหนุน สําหรับโครงการที่จะขอรับการสนับสนุน
เงินจากกองทุน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ําบาดาลกําหนดในแต่ละ
ปีงบประมาณนั้น รวมแล้วต้องไม่เกินกว่าร้อยละ ๓๐ ของวงเงินรายได้ของกองทุนในปีงบประมาณที่ผ่านมา
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หมวด ๓
การยื่นขอรับการสนับสนุนเงินกองทุน
ข้อ ๘ แบบคําขอและเอกสารประกอบคําขอโครงการให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหาร
กองทุนพัฒนาน้ําบาดาลกําหนด
ข้อ ๙ ให้ ผู้ ข อรั บ การสนั บ สนุ น เงิ น จากกองทุ น ยื่ น คํ า ขอสํ า หรั บ โครงการที่ ต้ อ งการ
เงินสนับสนุนต่อสํานักงานหรือกรม
ข้อ ๑๐ เมื่ อ สํ า นั ก งานหรื อ กรมได้ รั บ คํ า ขอตามข้ อ ๙ แล้ ว ให้ ล งรั บ คํ า ขอในทะเบี ย น
รับหนังสือ
ข้อ ๑๑ ในการพิจารณาคําขอ กรณีสํานักงานหรือกรมเห็นสมควรให้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ขอรับ
การสนับสนุน เงิ น จากกองทุน หรือ ตัว แทนมาชี้แ จงเพิ่ มเติม รวมทั้ง ขอให้ผู้ข อรับการสนั บสนุ น เงิ น
จากกองทุนส่งเอกสารหลักฐานอื่นเพิ่มเติมอีกก็ได้ ภายในระยะเวลาที่สํานักงานหรือกรมกําหนด
ถ้าผู้ข อรับการสนับสนุน เงิน จากกองทุน ไม่ปฏิ บัติต ามหนังสือแจ้งให้มาหรือขอให้ส่งเอกสาร
จนพ้นระยะเวลาที่กําหนดในวรรคหนึ่ง สํานักงานหรือกรมอาจยกเลิกคําขอนั้นเสียก็ได้ ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้นั้น
ที่จะยื่นคําขอใหม่
ในกรณีที่สํา นักงานหรื อกรมจําเป็น ต้อ งส่งเจ้าหน้าที่ไ ปตรวจสอบสถานที่ในการดําเนิ น งาน
ของโครงการ ผู้ขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนต้องให้ความร่ว มมือและอํานวยความสะดวกในการ
ตรวจสอบดังกล่าว
ข้อ ๑๒ เมื่ อ สํ า นั ก งานหรื อ กรมพิ จ ารณาคํ า ขอตามข้ อ ๙ เห็ น ว่ า ถู ก ต้ อ งครบถ้ ว นแล้ ว
ให้เสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ําบาดาลเพื่อพิจารณา ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ
คําขอถูกต้องครบถ้วน
ข้อ ๑๓ เมื่อคณะกรรมการบริหารกองทุน พัฒนาน้ําบาดาลพิจารณาคําขอแล้ว ให้สํานักงาน
หรือกรมแจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้ขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุน ภายในสิบห้าวันนับแต่วันพิจารณา
แล้วเสร็จ
หมวด ๔
เงื่อนไข
ข้อ ๑๔ ผู้ได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุน ให้จัดทําสัญญากับสํานักงานหรือกรม โดยระบุ
เงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(๑) แผนงานและเป้าหมายของโครงการที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการใช้เงินกองทุน
(๒) เทคโนโลยีและวิธีการใช้ในการดําเนินโครงการ
(๓) ระยะเวลาที่ใช้ในการดําเนินโครงการและวันที่เริ่มดําเนินการ
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(๔) จํานวนเงิน ที่ใช้ ในการดําเนิน การ และเงิ น ที่ได้รับการสนับสนุน จากกองทุน และงวด
ของการจ่ายเงิน
(๕) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(๖) สิท ธิในการพิจารณาบอกเลิกสัญ ญา หากผู้ที่ได้รับการสนับสนุน ไม่สามารถดําเนิน งาน
ได้ตามเป้าหมาย สํานักงานหรือกรมสามารถเรียกเงินคืนพร้อมทั้งดอกเบี้ย ตามที่กาํ หนดในสัญญา
(๗) การตรวจสอบการดําเนินงานของโครงการ และลงโทษ กรณีไม่ปฏิบัติตามสัญญา
(๘) ระบบการบริห ารงานและการจัด เก็ บเอกสารที่ เป็ น หลัก ฐานเกี่ ย วกับ การเบิ ก จ่า ยเงิ น
ในส่วนที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน การส่งคืนเงินเหลือจ่าย และรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร
กองทุนพัฒนาน้ําบาดาล
(๙) สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ที่เกิดขึ้นจากการใช้เงินช่วยเหลือ
และหรือเงินอุดหนุนจากกองทุน ให้ตกเป็นสิทธิร่วมกันของกรมและผู้ได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุน
ตามสัดส่วนที่ตกลงกัน
ข้อ ๑๕ ผู้ได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนต้องใช้เงินหรือก่อหนี้ผูกพันตามโครงการภายใน
วงเงินที่ได้รับอนุมัติ และต้องไม่เปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมโครงการที่ได้รับอนุมัติแล้ว เว้นแต่จะได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ําบาดาล
ข้อ ๑๖ ผู้ได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนต้องยินยอมให้คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา
น้ําบาดาลหรือผู้ที่คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ําบาดาลมอบหมายเข้าไปตรวจสอบการดําเนินการ
ตามโครงการได้ไม่ว่าจะเป็นการดําเนินการก่อนหรือในระหว่างหรือหลังจากการดําเนินการตามโครงการ
เสร็จสิ้นแล้ว
หมวด ๕
การทําสัญญา
ข้อ ๑๗ ผู้ขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติ ให้ติดต่อกับสํานักงาน
หรือกรม เพื่อทําสัญญาภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งตามข้อ ๑๓ หากผู้ได้รับการสนับสนุน
เงินจากกองทุน ไม่มาติดต่อเพื่อทําสัญญาภายในกําหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุผลสมควร ให้คําอนุมัติ
เป็นอันสิ้นผล
การลงนามในสัญญาให้เป็นอํานาจของประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ําบาดาล
หรือผู้ที่ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ําบาดาลมอบหมาย
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

