
ใบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการ 
ขับเคลื่อนแนวทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ 

 
1. หน่วยงาน/องค์กร/สถาบันการศึกษา .............................................................................................. .............. 
มอบหมายให้ ข้าพเจ้า ........................................................................ ................................................................      
เลขบัตรจ าตัวประชาชน .............................................................................................. ........................................     
เลขที่.......................หมู่ที่...................ต าบล..........................................อ าเภอ................... .................................. 
จังหวัด............................................... โทรศัพท์....................................... เป็นผู้แทนยื่นความประสงค์เข้าร่วมโครงการ
ขับเคลื่อนแนวทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม ่
2. ประสงค์น าที่ดินขนาด ...........ไร่........งาน ........ ตรว. ตั้งอยู่ที่พิกัด ................................................................ 
หมู่ที่..................... ต าบล ....................... อ าเภอ.....................................จงัหวดั................................................... 
ประเภทกรรมสิทธิ์ ......................................... ...... เลขที่ ............................... เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งที่ดินแปลง
ดังกล่าวมีเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน จ านวน ...... คน (ให้ระบุหน่วยงาน/องค์กร/สถาบันการศึกษา และหรือ ชื่อ – สกุล 
ทุกคนที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน) 
............................................................................................................................. ................................................. 
......................................................................... .....................................................................................................  
3. สภาพที่ดินปัจจุบัน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  เป็นที่รกร้างว่างเปล่า   ที่ร่องสวน  ที่สูงลาดชัน    ที่ราบลุ่มน้ าท้วมขัง 
  มีการปลูกพืชแล้วบางส่วน  มีการปลูกพืชเต็มพ้ืนที่   ที่ไร่   ที่นา   ที่ตาบอด   
  มีแหล่งน้ าเก่า    อ่ืนๆ ระบุ ........................................... 
4. วัตถุประสงค์การใช้ที่ดิน  

 เพ่ือแก้ไขปัญหา ได้แก่ น้ าท่วม น้ าแล้ง ไฟป่า หมอกควัน และน้ าเสีย เป็นต้น 
  เพ่ือสร้างรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิต 
  อ่ืนๆ ระบุ ........................................................................................................................................  

 

ข้าพเจ้าขอให้การรับรองว่า ข้อความดังกล่าวข้างต้นนี้เป็นความจริงทุกประการ หากข้าพเจ้ากรอก
ข้อความอันเป็นเท็จ ให้ถือว่าข้าพเจ้าขาดคุณสมบัติ และไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น  

 
  ลงชื่อ.......................................ผู้ประสงคเ์ข้าร่วมโครงการ 
          (.................................... ........) 

     วันที่ ......... เดือน ............... พ.ศ. ........... 

 
 

ความเห็นของส่วนราชการที่ก ากับ ดูแล ตามประเภทท่ีดิน  
 พร้อมด าเนินการ   
 ยังไม่พร้อมด าเนินการ ............................................................................................................  
 ไม่เหมาะสมด าเนินการ ...........................................................................................................  
 

  ลงชื่อ ................................................................ 
             (................................................................)  
 ต าแหน่ง ... หัวหน้าสว่นราชการที่ก ากับ ดูแล ...  
                ตามประเภทที่ดิน หรือเทียบเท่า ... 
  วันที่ .............. เดือน ....................... พ.ศ. ................ 
  



ใบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการ 
ขับเคลื่อนแนวทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ 

 
1. ข้าพเจ้า ชื่อ – สกุล ................................................................................................................. .......................     
เลขบัตรจ าตัวประชาชน ............................................................................................... .......................................     
เลขที่.......................หมู่ที่...................ต าบล..........................................อ าเภอ................... .................................. 
จังหวัด............................................... โทรศัพท์....................................... มีความประสงค์เข้าร่วม โครงการ
ขับเคลื่อนแนวทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ 
2. ประสงค์น าที่ดินขนาด ...........ไร่........งาน ........ ตรว. ตั้งอยู่ที่พิกัด ................................................................ 
หมู่ที่..................... ต าบล ....................... อ าเภอ.....................................จังหวัด................................................... 
ประเภทกรรมสิทธิ์ ............................................... เลขที่ ............................... เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งที่ดินแปลง
ดังกล่าวมีเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน จ านวน ...... คน (ให้ระบุ ชื่อ – สกุล ทุกคนที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน) 
.......................................................................................................................................................................... .... 
............................................................................................................................. ................................................. 
มีความสัมพันธ์กับผู้สมัคร ........................................................ 
3. สภาพที่ดินปัจจุบัน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  เป็นที่รกร้างว่างเปล่า   ที่ร่องสวน  ที่สูงลาดชัน    ที่ราบลุ่มน้ าท้วมขัง 
  มีการปลูกพืชแล้วบางส่วน  มีการปลูกพืชเต็มพ้ืนที่   ที่ไร่   ที่นา   ที่ตาบอด   
  มีแหล่งน้ าเก่า    อ่ืนๆ ระบุ ........................................... 
4. วัตถุประสงค์การใช้ที่ดิน  

 เพ่ือแก้ไขปัญหา ได้แก่ น้ าท่วม น้ าแล้ง ไฟป่า หมอกควัน และน้ าเสีย เป็นต้น 
  เพ่ือสร้างรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิต 
  อ่ืนๆ ระบุ ........................................................................................................................................  
5. ลักษณะผู้เข้าร่วมโครงการ 
  พ้ืนที่ใหม่/สมัครใหม่ 

 พ้ืนที่ตามโครงการพัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ 
“โคก หนอง นา โมเดล” ของกรมการพัฒนาชุมชน 

 พ้ืนที่ตามโครงการ 1 ต าบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

ข้าพเจ้าขอให้การรับรองว่า ข้อความดังกล่าวข้างต้นนี้เป็นความจริงทุกประการ หากข้าพเจ้ากรอก
ข้อความอันเป็นเท็จ ให้ถือว่าข้าพเจ้าขาดคุณสมบัติ และไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น 
 
  ลงชื่อ.......................................ผู้ประสงคเ์ข้าร่วมโครงการ 
          (.................................... ........) 

     วันที่ ......... เดือน ............... พ.ศ. ........... 
 

 
ความเห็นของส่วนราชการที่ก ากับ ดูแล ตามประเภทท่ีดิน/อ าเภอ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 พร้อมด าเนินการ   
 ยังไม่พร้อมด าเนินการ ............................................................................................................  
 ไม่เหมาะสมด าเนินการ ...........................................................................................................  
 

  ลงชื่อ ................................................................ 
             (................................................................)  
 ต าแหน่ง ... หัวหน้าสว่นราชการ/นายอ าเภอ/ 
    ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น .... 
  วันที่ .............. เดือน ....................... พ.ศ. ................ 


