คำขอรับควำมอนุเครำะห์
โครงกำรพัฒนำระบบกระจำยนำบำดำลเพื่อกำรเกษตร
 ด้วยเครื่องสูบนำไฟฟ้ำแบบจุ่มใต้นำ  ด้วยเครื่องสูบนำแบบเทอร์ไบน์  ด้วยพลังงำนแสงอำทิตย์
วันที่............เดือน............................พ.ศ................
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์โครงการพัฒนาระบบกระจายน้าบาดาลเพื่อการเกษตร
เรียน ผู้อ้านวยการส้านักทรัพยากรน้าบาดาลเขต...............................................................
ข้าพเจ้า................................................................................... .................. อายุ............................ปี
อยู่บ้านเลขที่.................... หมู่.................. ต้าบล............................................. อ้าเภอ..........................................
จังหวัด............................................... รหัสไปรษณีย์............................... โทรศัพท์...............................................
มีความประสงค์ขอความอนุเคราะห์ขุดเจาะบ่อน้าบาดาลเพื่อการเกษตรนนพืนที่บ้าน..........................
หมู่.................. ต้าบล........................................ อ้าเภอ...................................... จังหวัด......................................
เนื่องจากเป็นพืนที่ขาดแคลนน้า มีน้าไม่เพียงพอนนการท้าการเกษตรโดยมีพืนที่ท้าการเกษตรรวมกันจ้านวน
..............................ไร่ พืชที่เพาะปลูก........................................................ มีสมาชิกเกษตรกรที่นช้ ประโยชน์
ร่วมกัน จ้านวน...................................ราย โดยจะจัดตังเป็นกลุ่มเกษตรกรผู้นช้น้าบาดาลเพื่อการเกษตรหาก
ได้รับโครงการฯ ทังนีข้าพเจ้าขอยืนยันว่า ข้าพเจ้าเข้านจและยอมรับตามเงื่อนไข ดังนี
เกษตรกรมีค วามพร้ อมนนการรวมกลุ่ มจ้านวนตามรูปแบบน้ าบาดาลเพื่ อการเกษตร เพื่ อนห้ การท้ า
เกษตรกรมีประสิทธิภาพเหมาะสมต่อลักษณะพืนที่และรูปแบบระบบกระจายน้าบาดาลเพื่อการเกษตร รวมถึง
การนช้น้าอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด
เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการสามารถจัดตังกองทุนและร่วมกันสร้างข้อก้าหนด ข้อตกลงเพื่อการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้าบาดาลเพื่อการเกษตรอย่างมีส่วนร่วม
พืนที่ที่ร่วมโครงการตังอยู่นนพืนที่ขาดแคลนน้าหรือหาแหล่งน้ายากหรือประสบภัยแล้ง
เจ้าของที่ดินที่ตังบ่อน้าบาดาล ยินยอมนห้สมาชิกของกลุ่มนช้ประโยชน์จากน้าบาดาลของโครงการพัฒนา
ระบบกระจายน้าบาดาลเพื่อการเกษตรที่ประสงค์จะขอร่วมกัน
ลงชื่อ...........................................................ผู้ขอ
(........................................................................)
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นนห้ การรับรองว่าสมาชิกเกษตรกรท้าการเกษตรนนพืนที่นันจริงและมี
ความประสงค์ขอรับมอบระบบกระจายน้าบาดาลเพื่อการเกษตรนนรูปแบบที่กรมทรัพยากรน้าบาดาลก้าหนด
ขอรับรองว่าเป็นพืนที่ขาดแคลนน้า
ลงชื่อ....................................................................
(...........................................................................)
ต้าแหน่ง..............................................................

นพก.02

สำนักพัฒนำนำบำดำล กรมทรัพยำกรนำบำดำล
กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ / โทรสำร 02-6667373

(สาหรับเจ้าหน้าที่กรอก)

เลขที่สมำชิกเกษตรกร

ใบสมัครสมำชิกเกษตรกร

รู ปถ่ าย

โครงกำรพัฒนำพัฒนำระบบกระจำยนำบำดำลเพื่อกำรเกษตร
 ด้วยเครื่องสูบนำไฟฟ้ำแบบจุ่มใต้นำ  ด้วยเครื่องสูบนำแบบเทอร์ไบน์
 ด้วยพลังงำนแสงอำทิตย์

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

1. เจ้ำของพืนที่ (เกษตรกร)
ชื่อ ........................................................ นามสกุล .......................................................... อายุ ............ ปี
บ้านเลขที่ .......................... หมู่ที่ ................... ตาบล ..................................... อาเภอ .............................
จังหวัด .............................................. รหัสไปรษณีย์ .................................. โทรศัพท์ ............................
โฉนดเลขที่ ....................................................... หรือ อื่น ๆ .......................................................................
จานวนสมาชิกในครอบครัว ................ คน
จานวนพืน้ ที่เกษตรที่เข้าร่วมโครงการ ............... ไร่ ............... งาน ................... ตารางวา

2. แหล่งนำที่สำมำรถใช้ทำเกษตรกรรรมในหมู่บ้ำน
แม่น้า จานวน ....... แห่ง
คลอง จานวน ....... แห่ง
คลองชลประทาน
จานวน ................ แห่ง
บ่อขุดน้าตื้นสาธารณะ จานวน ................ บ่อ
บ่อขุดน้าตื้นเอกชน
จานวน ................ บ่อ
บ่อน้าบาดาลสาธารณะ จานวน ................ บ่อ
บ่อน้าบาดาลเอกชน
จานวน ................ บ่อ

บึง จานวน ....... แห่ง
เพียงพอ
เพียงพอ
เพียงพอ
เพียงพอ
เพียงพอ

ไม่เพียงพอ
ไม่เพียงพอ
ไม่เพียงพอ
ไม่เพียงพอ
ไม่เพียงพอ

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

พันธุ์พืช

อายุพืชตั้งแต่เริ่มปลูก
ถึงเก็บเกี่ยว (วัน)

พื้นที่เพาะปลูก
(ไร่)

จานวนครั้งที่ปลูก
ใน 1 ปี (รอบ)

ผลผลิตที่ได้รับ
(กก./ไร่/รอบ)

2

4. รำยได้เฉลี่ยของเกษตรกร
รายได้จากการทาเกษตรกรรม ............................................ บาท / ปี
รายได้จากอาชีพเสริม .......................................................... บาท / ปี

5. สภำพปัญหำ และ อุปสรรค ในกำรเพำะปลูก
แหล่งน้า ......................................
ภัยธรรมชาติ ................................
ขาดความรู้ ความชานาญ

ขาดต้นทุนในการเพาะปลูก
ราคาผลผลิต
อื่น ๆ …………………………………….

6. ถ้ำมีกำรใช้นำบำดำลเพื่อกำรเกษตร ช่วงที่มีกำรใช้นำบำดำล คือ
เฉพาะฤดูแล้ง

ตลอดปี

7. กำรจ่ำยนำเข้ำแปลงเกษตร
สปริงเกอร์
ใช้สายยาง
อื่น ๆ .............................................

ปล่อยตามร่อง

8. เครื่องจักรกลที่ใช้ทำกำรเกษตร
รถไถเดินตาม

รถแทรกเตอร์

เครื่องสูบน้าหอยโข่ง ………… แรงม้า

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

9. เอกสำรประกอบในกำรสมัคร
สาเนาเอกสารในการถือครองที่ดิน (โฉนด , นส 3 ก , สปก. , หนังสือสัญญาเช่าที่ดิน อื่น ๆ )
สาเนาบัตรประชาชน

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

ข้อพิจารณา

เจ้าหน้าที่สารวจ/พิจารณา
เข้าหลักเกณฑ์
ไม่เข้าหลักเกณฑ์

...............................................................
( .......................................................... )
ตาแหน่ง ...............................................................
วันที่.............. เดือน ............................. พ.ศ. ................

3

วิธีการกรอกหมายเลข สมาชิก
เลขที่สมาชิกเกษตรกร

1 2

3 4 5 6

7 8 9 10

หมายเลข 1 , 2

ปี พ.ศ.ที่รับสมัคร

หมายเลข 3 , 4

สทบ.เขต

หมายเลข 5 , 6

รหัสจังหวัดผู้สมัครสมาชิก

หมายเลข 7

รูปแบบ

หมายเลข 8 ,9 ,10

หมายเลขสมาชิก

ตัวอย่าง
เลขที่สมาชิกเกษตรกร

6 2

0 1

5 0

1 0 0 1

ผู้สมัครสมาชิก ปี 62 สทบ.เขต 1 พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ รูปแบบที่ 1 หมายเลขสมาชิก 001

นพก. 04-2

แบบสอบถามรายการต้นทุนการเพาะปลูกและรายได้ผลผลิตประจ้าปี ของเกษตรกร
โครงการพัฒนาระบบกระจายน้้าบาดาลเพื่อการเกษตร
 ด้วยเครื่องสูบน้้าไฟฟ้าแบบจุ่มใต้น้า ด้วยเครื่องสูบน้้าแบบเทอร์ไบน์

 ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ...........................................................................
สทบ.เขต............................................................................... รหัสงบประมาณ........................................................................................
ชื่อเกษตรกร................................................................................................. หมายเลขสมาชิก........................................................................................
ชื่อหมู่บ้าน................................................................ หมู่ที่.................................... ต้าบล........................................................ อ้าเภอ............................................................. จังหวัด.......................................................
แปลงที่

เนื้อที่
(ไร่)

ชนิดพืช

ช่วงเวลาการเพาะปลูก
ค่าใช้จ่ายในการท้าการเกษตร (บาท)
เดือน
เดือน น้้าผิวดิน น้้าบาดาล เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ ยาก้าจัดวัชพืช ฮอร์โมน ค่าเตรียมดินฯ อื่นๆ (ระบุ)

รวม

ผลผลิต
(กิโลกรัม.

ราคาขาย
(บาท/กก.)

รายได้
(บาท)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
รวม
ลงชื่อ................................................................................
(........................................................................................)
เกษตรกร

ลงชื่อ........................................................................ผู้ตรวจ
(..............................................................................)
ตำแหน่ง..............................................................................
วันที่.....................................................................................

ลงชื่อ........................................................................ผู้ตรวจ
(..............................................................................)
ตำแหน่ง..............................................................................
วันที่.....................................................................................
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หลักเกณฑ์ในการขอรับบริการ โครงการพัฒนาระบบกระจายน้าบาดาลเพื่อการเกษตร
โครงการพัฒนาระบบกระจายน้าบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยเครื่องสูบน้าไฟฟ้าแบบจุ่มใต้น้า
ล้าดับ
รายการ
หลักเกณฑ์การคัดเลือก
1 จำนวนสมำชิกเกษตรกร
ไม่น้อยกว่ำ 4 รำย
2 ขนำดพื้นที่เกษตรกรรม
ไม่น้อยกว่ำ 40 ไร่
3 ศักยภำพน้ำบำดำล
ประมำณ 10 ลูกบำศก์เมตร/ชั่วโมง
มีควำมร่วมมือในกำรมีส่วนร่วมและสนับสนุนจัดตั้งกองทุนเพื่อกำรบริหำรจัดกำร
4 กำรส่วนร่วมของสมำชิกเกษตรกร
เจ้ำของที่ดินที่ตั้งบ่อบำดำล ต้องยินยอมให้สมำชิกของกลุ่มใช้ประโยชน์จำกน้ำบำดำลร่วมกัน
5 ลักษณะพื้นที่โครงกำร
ส่งเสริมกำรจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรและบูรณำกำรหน่วยงำนระดับท้องถิ่นให้กำรสนับสนุนเพื่อ
กำรสนับสนุนและส่งเสริมองค์กร
6
ควำมยั่งยืนของรูปแบบ
ปกครองส่วนท้องถิ่น
7 พลังงำนหลักที่ใช้ในระบบน้ำบำดำล เครื่องกำเนิดไฟฟ้ำขนำด 5 กิโลวัตต์

โครงการพัฒนาระบบกระจายน้าบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
ล้าดับ
รายการ
หลักเกณฑ์การคัดเลือก
1 จำนวนสมำชิกเกษตรกร
ไม่น้อยกว่ำ 8 รำย
2 ขนำดพื้นที่เกษตรกรรม
ไม่น้อยกว่ำ 60 ไร่
3 ศักยภำพน้ำบำดำล
ประมำณ 10 ลูกบำศก์เมตร/ชั่วโมง
มีควำมร่วมมือในกำรมีส่วนร่วมและสนับสนุนจัดตั้งกองทุนเพื่อกำรบริหำรจัดกำร
4 กำรส่วนร่วมของสมำชิกเกษตรกร
เจ้ำของที่ดินที่ตั้งบ่อบำดำล ต้องยินยอมให้สมำชิกของกลุ่มใช้ประโยชน์จำกน้ำบำดำลร่วมกัน
5 ลักษณะพื้นที่โครงกำร
ส่งเสริมกำรจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรและบูรณำกำรหน่วยงำนระดับท้องถิ่นให้กำรสนับสนุนเพื่อ
กำรสนับสนุนและส่งเสริมองค์กร
6
ควำมยั่งยืนของรูปแบบ
ปกครองส่วนท้องถิ่น
7 พลังงำนหลักที่ใช้ในระบบน้ำบำดำล ใช้พลังงำนแสงอำทิตย์
ค้าอธิบายการกรอกค้าขอฯ 1. ใบคำขอรับควำมอนุเครำะห์ : ตัวแทนกลุ่มเพียง 1 คน กรอก 1 ฉบับ
2. ใบสมัครสมำชิก : กรอกทุกคน คนละ 1 ชุด พร้อมหลักฐำน ข้อ.9 ในใบสมัครสมำชิก
3. หนังสือนำส่งโดยหน่วยงำนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ของท่ำน (อบต.)

