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คำขอรับควำมอนุเครำะห์
โครงกำรพัฒนำนำบำดำลเพื่อกำรเกษตร
 รูปแบบเครื่องสูบน้ำไฟฟ้ำแบบจุ่มใต้น้ำ  รูปแบบพลังงำนแสงอำทิตย์  รูปแบบเกษตรแปลงใหญ่
วันที่............เดือน..............................พ.ศ................
เรื่อง ขอควำมอนุเครำะห์โครงกำรพัฒนำระบบกระจำยน้ำบำดำลเพื่อกำรเกษตร
เรียน ผู้อ้ำนวยกำรส้ำนักทรัพยำกรน้ำบำดำลเขต.............................
ข้ำพเจ้ำ....................................................................... อำยุ............ปี อยู่บ้ำนเลขที่................หมู่ที่......
ต้ำบล............................................. อ้ำเภอ..............................................จังหวัด...................................................
รหัสไปรษณีย์.................................. โทรศัพท์...............................................
มีควำมประสงค์ขอควำมอนุเครำะห์ขุดเจำะบ่อน้ำบำดำลเพื่อกำรเกษตรในพืนที่บ้ำน..........................
หมู่ท.ี่ ......... ต้ำบล........................................... อ้ำเภอ....................................... จังหวัด........................................
เนื่องจำกเป็นพืนที่ขำดแคลนน้ำ มีน้ำไม่เพียงพอในกำรท้ำกำรเกษตรโดยมีพืนที่ท้ำกำรเกษตรรวมกันจ้ำนวน
........ไร่ พืชที่เพำะปลูก...................................................................... มีสมำชิกเกษตรกรที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน
จ้ำนวน...........รำย โดยจะจัดตังเป็นกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำบำดำลเพื่อกำรเกษตรหำกได้รับโครงกำรฯ
เกษตรกรมีควำมพร้อมในกำรจัดตังกลุ่ม ตำมรูปแบบน้ำบำดำลเพื่อกำรเกษตรที่เหมำะสมต่อลักษณะ
พืนที่และรูปแบบระบบกระจำยน้ำบำดำล เพื่อบริหำรจัดกำรอย่ำงมีส่วนร่วมให้เกิดควำมคุ้มค่ำและยั่งยืน
พืนที่ที่ร่วมโครงกำรตังอยู่ในพืนที่ป ระสบภัยแล้งและเป็นพืนที่ที่มีศักยภำพน้ำบำดำลไม่น้อยกว่ำ หรือ
ประมำณ 10 ลูกบำศก์เมตรต่อชั่วโมง
มีควำมพร้อมของสถำนที่ก่อสร้ำงบ่อน้ำบำดำล/ระบบกระจำยน้ำตำมรูปแบบของกรมทรัพยำกรน้ำบำดำล
เจ้ำของที่ดินที่ตังบ่อน้ำบำดำลต้องยินยอมให้สมำชิกของกลุ่มใช้ประโยชน์จำกน้ำบำดำลร่วมกัน
ลงชื่อ........................................................ผู้ขอ
(........................................................)
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นให้ กำรรับรองว่ำสมำชิกเกษตรกรท้ำกำรเกษตรในพืนที่นันจริงและมี
ควำมประสงค์ขอรับมอบหมำยระบบน้ำ บำดำลเพื่อกำรเกษตรในรูปแบบที่กรมทรัพยำกรน้ำบำดำลก้ำหนด
และขอรับรองว่ำเป็นพืนที่ขำดแคลนน้ำเพื่อกำรเกษตร
ลงชื่อ.......................................................อปท.
(.......................................................)
ต้ำแหน่ง........................................................
ทังนี ได้แนบเอกสำรประกอบคำขอฯ ดังนี
ข้อมูลรำยชื่อสมำชิกกลุ่มเกษตร
แผนที่เส้นทำงเข้ำสู่โครงกำร
หนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดิน
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ข้อมูลรำยชื่อสมำชิกกลุ่มเกษตรที่มีควำมประสงค์ขอเข้ำร่วม
โครงกำรพัฒนำนำบำดำลเพือ่ กำรเกษตร กรมทรัพยำกรนำบำดำล
 รูปแบบเครื่องสูบน้ำไฟฟ้ำแบบจุ่มใต้น้ำ  รูปแบบพลังงำนแสงอำทิตย์  รูปแบบเกษตรแปลงใหญ่
บ้ำน............................................................................... หมูท่ ี่............. ต้ำบล ......................................................
อ้ำเภอ.......................................................................... จังหวัด.............................................................................
ล้ำดับ
ชื่อ - นำมสกุล
ที่
1 นำยเกษตร ปลูกทุกอย่ำง
2
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30

บ้ำนเลขที่
10/2

พืนที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ
ชนิดพืชที่ปลูก
ไร่ งำน ตำรำงวำ
5 2
31
ข้ำว/กล้วย/ผักสวนครัว

หมำยเลข
โทรศัพท์
099-012...

ลำยมือชื่อ

ลงชื่อ................................................................... ผู้ขอ / ประธำนกลุ่มเกษตรกร
(....................................................................)
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โดยให้ กรมทรัพยำกรน้ำบำดำล ด้ำเนินกำรก่อสร้ำงระบบฯ ในที่ดินของ ............................................................
แผนที่ / แผนผังสถำนที่ด้ำเนินกำรก่อสร้ำงระบบฯ และต้ำแหน่งสถำนที่ก่อสร้ำง โดยสังเขป

เส้นทำงเข้ำ – ออก ด้วยรถยนต์บรรทุก 10 ล้อ ได้สะดวกตลอดปี
เส้นทำงเข้ำ – ออก ด้วยรถยนต์บรรทุก 10 ล้อ ได้สะดวก เฉพำะช่วงเดือน.......................ถึง....................

ลงชื่อ ................................................ ผู้ยื่นค้ำขอ
(...................................................)
โทรศัพท์ ............................................

ลงชือ่ ................................................. อปท. ผู้รับค้ำขอ
(...................................................)
ต้ำแหน่ง...................................................
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หนังสืออุทิศที่ดินให้ทำงรำชกำรใช้ประโยชน์
หนังสือฉบับนีท้ำที่..........................................................
วันที่................เดือน...................................พ.ศ..............
ข้ำพเจ้ำ.............................................................................................................. อำยุ.. .................ปี
ต้ำแหน่ง.......................................................................อยู่บ้ำนเลขที่................................................. หมู่ที่...........
ต้ำบล................................................ อ้ำเภอ............................................... จังหวัด..............................................
ขอแสดงเจตนำไว้ ดังมีข้อควำมต่อไปนี
ข้อ 1.ตำมที่ทำงรำชกำรโดยกรมทรัพยำกรน้ำบำดำลจะด้ำเนินกำรเจำะบ่อน้ำบำดำลให้ที่
บ้ำน..................................................... หมู่ที่......... ต้ำบล...................................... อ้ำเภอ....................................
จังหวัด..................................................นัน ข้ำพเจ้ำทรำบแล้ว
ข้อ 2.ข้ำพเจ้ำขอรับรองให้ใช้ที่ดินของข้ำพเจ้ำตำมโฉนด / นส........ / สค..1 เลขที่........................
หมำยเลข...............................หน้ำส้ำรวจ..................................เล่มที่..............................หน้ำที่ ............................
ตังอยู่ที่ต้ำบล........................................ อ้ำเภอ......................................... จังหวัด................................................
ให้แก่ทำงรำชกำรขนำดควำมกว้ำง...............เมตร ควำมยำว................เมตร คิดเป็นขนำดพืนที่............ตำรำงวำ
ซึ่งมีทำงเข้ำออกได้ตลอดเวลำ เพื่อให้ใช้ด้ำเนินกำรตำมข้อ 1. โดยไม่มีค่ำตอบแทนไม่ว่ำกรณีใด
ข้อ 3.ข้ำพเจ้ำยินยอมให้กรมทรัพยำกรน้ำบำดำลเข้ำท้ำกำรรือถอนสิ่งก่อสร้ำง ตัดหรือถำงต้นไม้
พืชพันธ์ หรือสิ่งกีดขวำงในที่ดินของข้ำพเจ้ำ อันจ้ำเป็นเพื่อประโยชน์ในกำรด้ำเนินงำนตำมข้อ 1. โดยไม่มีข้อ
เรียกร้องค่ำเสียหำยหรือค่ำตอบแทนใดๆจำกทำงรำชกำรกรมทรัพยำกรน้ำบำดำลทังสินทุกประกำร
ข้อ 4.ข้ำพเจ้ำรับทรำบแล้วว่ำ เมื่อข้ำพเจ้ำได้ลงนำมในหนังสือฉบับนีแล้วจะไม่สำมำรถยกเลิก
หรือเพิกถอนได้หำกมีกำรซือขำย หรือโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินของข้ำพเจ้ำให้กับบุคคลอื่น ข้ำพเจ้ำต้องแจ้งให้
รับโอนทรำบถึงข้อผูกพันที่มีกับทำงรำชกำรตำมหนังสือนี
ข้อ 5.ตำมข้อควำมดังกล่ำวข้ำงต้นนี ข้ำพเจ้ำได้ให้ถ้อยค้ำด้วยควำมสมัครใจ มิได้มีผู้ห นึ่งผู้ใด
บังคับขู่เข็ญหรือหลอกลวงด้วยประกำรใดๆ และได้อ่ำน /อ่ำนให้ฟัง แล้วรับรองว่ำถูกต้อง จึงได้ลงลำยมือชื่อ
ไว้เป็นหลักฐำน พร้อมแนบหลักฐำนซึ่งรับรองส้ำเนำถูกต้องมำพร้อมนี
ส้ำเนำบัตรประชำชน

ส้ำเนำทะเบียนบ้ำน

ส้ำเนำเอกสำรสิทธิถือครองที่ดิน พร้อมแสดงบริเวณที่ดินที่อุทิศให้ทำงรำชกำร
ลงชื่อ.................................................. ผู้อุทิศที่ดิน
(..................................................)

ลงชื่อ..........................................................
(.........................................................)
เจ้ำหน้ำที่กรมทรัพยำกรน้ำบำดำล

ลงชื่อ.................................................. คู่สมรสผู้อุทิศที่ดิน
(.................................................)

ลงชื่อ.........................................................
(.........................................................)
พยำนเจ้ำหน้ำที่กรมทรัพยำกรน้ำบำดำล

ลงชื่อ.................................................. พยำน
(.................................................)

5
นพก.02
สำนักพัฒนำนำบำดำล กรมทรัพยำกรนำบำดำล
กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ / โทรสำร 02-6667373

(สำหรับเจ้ำหน้ำที่กรอก)

เลขที่สมาชิกเกษตรกร

ใบสมัครสมำชิกเกษตรกร
โครงกำรพัฒนำพัฒนำระบบกระจำยนำบำดำลเพื่อกำรเกษตร
 รูปแบบเครื่องสูบน้ำไฟฟ้ำแบบจุ่มใต้น้ำ  รูปแบบพลังงำนแสงอำทิตย์

รู ปถ่าย

 รูปแบบเกษตรแปลงใหญ่

ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ....................................

1. เจ้ำของพืนที่ (เกษตรกร)
ชื่อ ........................................................ นำมสกุล .......................................................... อำยุ ............ ปี
บ้ำนเลขที่ .......................... หมู่ที่ ................... ต้ำบล ..................................... อ้ำเภอ .............................
จังหวัด .............................................. รหัสไปรษณีย์ .................................. โทรศัพท์ ................................
โฉนดเลขที่ ....................................................... หรือ อื่น ๆ ............................................................................
จ้ำนวนสมำชิกในครอบครัว ................ คน
จ้ำนวนพืนที่เกษตรที่เข้ำร่วมโครงกำร ............... ไร่ ............... งำน ................... ตำรำงวำ

2. แหล่งนำที่สำมำรถใช้ทำเกษตรกรรรมในหมู่บ้ำน
แม่น้ำ จ้ำนวน ....... แห่ง
คลอง จ้ำนวน ....... แห่ง
คลองชลประทำน
จ้ำนวน ................ แห่ง
บ่อขุดน้ำตืนสำธำรณะ จ้ำนวน ................ บ่อ
บ่อขุดน้ำตืนเอกชน
จ้ำนวน ................ บ่อ
บ่อน้ำบำดำลสำธำรณะ จ้ำนวน ................ บ่อ
บ่อน้ำบำดำลเอกชน
จ้ำนวน ................ บ่อ

บึง จ้ำนวน ....... แห่ง
เพียงพอ
เพียงพอ
เพียงพอ
เพียงพอ
เพียงพอ

ไม่เพียงพอ
ไม่เพียงพอ
ไม่เพียงพอ
ไม่เพียงพอ
ไม่เพียงพอ

3. ข้อมูลทำงกำรเกษตร
แปลงที่
เพำะปลูก
แปลงที่ 1
แปลงที่ 2
แปลงที่ 3
แปลงที่ 4
แปลงที่ 5

พันธุ์พืช

อำยุพืชตังแต่เริ่มปลูก
ถึงเก็บเกี่ยว (วัน)

พืนที่เพำะปลูก
(ไร่)

จ้ำนวนครังที่ปลูก
ใน 1 ปี (รอบ)

ผลผลิตที่ได้รับ
(กก./ไร่/รอบ)
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4. รำยได้เฉลี่ยของเกษตรกร
รำยได้จำกกำรท้ำเกษตรกรรม ............................................ บำท / ปี
รำยได้จำกอำชีพเสริม .......................................................... บำท / ปี

5. สภำพปัญหำ และ อุปสรรค ในกำรเพำะปลูก
แหล่งน้ำ ......................................
ภัยธรรมชำติ ................................
ขำดควำมรู้ ควำมช้ำนำญ

ขำดต้นทุนในกำรเพำะปลูก
รำคำผลผลิต
อื่น ๆ …………………………………….

6. ถ้ำมีกำรใช้นำบำดำลเพื่อกำรเกษตร ช่วงที่มีกำรใช้นำบำดำล คือ
เฉพำะฤดูแล้ง

ตลอดปี

7. กำรจ่ำยนำเข้ำแปลงเกษตร
สปริงเกอร์
ใช้สำยยำง
อื่น ๆ .............................................

ปล่อยตำมร่อง

8. เครื่องจักรกลที่ใช้ทำกำรเกษตร
รถไถเดินตำม

รถแทรกเตอร์

เครื่องสูบน้ำหอยโข่ง ………… แรงม้ำ

อื่น ๆ ..............................................

9. เอกสำรประกอบในกำรสมัคร
ส้ำเนำเอกสำรในกำรถือครองที่ดิน (โฉนด , นส 3 ก , สปก. , หนังสือสัญญำเช่ำที่ดิน อื่น ๆ )
ส้ำเนำบัตรประชำชน

ส้ำเนำทะเบียนบ้ำน
ลงชื่อ .......................................................... ผู้สมัคร
( ........................................................)
วันที่ .......... เดือน ........................ พ.ศ. ..............

ข้อพิจำรณำ

เจ้ำหน้ำที่ส้ำรวจ/พิจำรณำ
เข้ำหลักเกณฑ์
ไม่เข้ำหลักเกณฑ์

...............................................................
( .......................................................... )
ต้ำแหน่ง ...............................................................
วันที่.............. เดือน ............................. พ.ศ. ................
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