
รหัสเลขท่ี …………………….. 
 

แบบฟอรมความตองการแหลงนํ้าในไรนานอกเขตชลประทาน 

โครงการแหล งน้าํในไร นานอกเขตชลประทาน  

กรมพ ัฒนาท ี่ด ิน 
 

 

 

๑. ข าพเจ าช ื่อ …………….….……..… นามสก ุล …………………….…….. เลขท ี่บ ัตรประชาชน …………..………..……..… 

บ าน เลขท ี่ ……… ถนน  ……………… หม ูท ี่ ……… ตำบล  …….……..…………… อำเภอ  ……….…………………. 

จ ังหว ัด ………………..…...……….. รห ัสไปรษณ ีย  …………….……..…... โทรศ ัพท ……………………….……………..  

๒. ความต องการแหล งนํ้าในไร นา 

๒.๑ ขาพเจ าม ีความประสงค ขอแหล งน้ําในไร นา ขนาด 1,260 ลบ.ม. จำนวน 1 บ อ โดยย ินยอมให  

ผ ูร ับจ างของกรมพ ัฒนาท ี่ด ินข ุดสระน้ําขนาด 1,260 ลบ.ม. ในท ี่ด ินท ี่ข าพเจ าเป ็นเจ าของ โดยม ีเอกสารส ิทธ ิ์ 

 โฉนด    น.ส.๓    น.ส.๓ ก.  น.ส.๒    น.ส.๒ ก.    ส.ป.ก.๔-๐๑    ส.ป.ก.๔-๑๔ 

 ส.ป.ก. ๔-๑๘  น.ค.๓  ก.ส.น.๕  ส.ค.๑  พ ื้นท ี่โครงการพระราชดำร ิท ี่ม ีการจ ัดสรร 

ท ี่ด ินทำก ินให เกษตรกร  พ้ืนที่ คทช.  อื่นๆ 

และย ินยอมจ ายเง ินสมทบค าข ุดสระน้ําให ผ ูร ับจ างของกรมพ ัฒนาท ี่ด ินจำนวน 2,500 บาท/บ อ โดยใช 

 เง ินสด   เง ินก ู (ระบ ุแหล งเง ินก ู) ………………………   อื่นๆ (ระบ ุ) ……………………… 

2.2 พ ื้นท ี่ข ุดสระน้ํา บ าน ………………................... หม ูท ี่ ............... ตำบล......................................... 

อำเภอ ....................................... จ ังหว ัด ...................................  

2.3 ข าพเจ าม ีความ  ม ั่นใจ   ไม ม ั่นใจ สถานท ี่ข ุดสระน้ําจะสามารถก ักเก ็บน้ําได 
3. รายนามผ ูท ี่สามารถต ิดต อได ช ื่อ …………………………………….…………………. ท ี่อย ู ………………………………. 

………………………...……………………………………  โทรศ ัพท ………………………………….………… 
4. ขาพเจาม ีท ี่ด ินถ ือครองท ั้งหมด………...…ไร  เป ็นพ ื้นท ี่ทำการเกษตร …………ไร   
พ ืชหล ัก (ระบ ุช ื่อพ ืช)…………………… พืชอื่นๆ (ระบ ุช ื่อพ ืช)…………………… รายได...........................บาท/เดือน 

หร ือ ……………………………….. บาท/ป ี ข าพเจ าขอร ับรองว าจะด ูแลร ักษา และใช ประโยชน จากแหล งน้ําในไร นาน ี้  

เพ ื่อประโยชน ทางการเกษตรตลอดไป 

 
 

ลงนามช ื่อผ ูร องขอ …………….…………………………… 

ว ันท ี่ ............... เด ือน ................. พ.ศ. ........................ 
 

โปรดสงแบบฟอรมความตองการกลับมาท่ี สถานีพัฒนาท่ีดินยโสธร ตําบลหนองคู อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000 
โทร 045-773127,045-773128 แฟกซ. 045-773129  Email: yst01@ldd.go.th  Web: www.lddyasothon.com 


	๒. ความต้องการแหล่งน้ำในไร่นา

