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๑ 

 

 

โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบบ าบัดน  าเสียด้านการปศุสัตว์  
หลักการและเหตุผล 

 ตามที่กรมปศุสัตว์ ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณอุดหนุนค่าก่อสร้างระบบบ้าบัดน้้าเสียชนิดได้     
ก๊าซชีวภาพแก่ผู้ประกอบการฟาร์มสุกรภายใต้โครงการเมืองเกษตรสีเขียว ประจ้าปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ ซึ่งเป็น
โครงการส้าคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด้าเนินการในพื้นท่ี ๖ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดราชบุรี หนองคาย 
เชียงใหม่ ศรีสะเกษ จันทบุรี และพัทลุง จ้านวน ๔๐ ราย เพ่ือสาธิตเทคโนโลยีระบบบ้าบัดน้้าเสียชนิดได้ก๊าซชีวภาพ 
และรูปแบบการจัดการของเสียจากการผลิตปศุสัตว์ ในพ้ืนที่เกษตรกรรม โดยบริหารจัดการธาตุอาหาร             
ในของเสียปศุสัตว์ไปใช้ประโยชน์ส้าหรับพืชอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
จากผลการด้าเนินการโครงการดังกล่าว ถือเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านปศุสัตว์   
จากฟาร์มสุกรที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล   

กรมปศุสัตว์จึงมีแนวทางในการด้าเนินการขยายผลต่อเนื่องสู่พ้ืนที่อ่ืน ๆ โดยมุ่งเน้นให้เกิดการแก้ไข
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในฟาร์มสุกรขนาดเล็ก และขนาดกลาง ที่ไม่มีเงินทุนเพ่ือการลงทุนหรือมีแต่น้อย       
ในการด้าเนินการก่อสร้างระบบบ้าบัดน้้าเสียชนิดได้ก๊าซชีวภาพ พร้อมส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการ
ประยุกต์ใช้ของเสียและน้้าเสียภายในฟาร์มของตนเอง เพ่ือลดผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อมต่อชุมชน            
ส่งเสริมให้เกษตรกรภาคเกษตรกรรมเห็นถึงคุณประโยชน์ของของเสียและน้้าทิ้งจากฟาร์มสุกรในการน้ามาใช้ประโยชน์
ทดแทนปุ๋ยเคมี เพ่ือลดต้นทุนการผลิตพืช การสนับสนุนงบประมาณอุดหนุนการก่อสร้างระบบบ้าบัดน้้าเสียชนิดได้
ก๊าซชีวภาพ เป็นหนึ่งวิธีในการกระตุ้นส้านึกรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมของผู้ประกอบการฟาร์มสุกรต่อไป 

วัตถุประสงค์ 
  ๑. เพ่ือส่งเสริมการจัดท้าระบบบ้าบัดน้้าเสียชนิดได้ก๊าซชีวภาพส้าหรับฟาร์มสุกร  

๒. เพ่ือส่งเสริมให้มีการน้าน้้าทิ้งท่ีผ่านระบบบ้าบัดน้้าเสียไปใช้ประโยชน์ส้าหรับพืชเศรษฐกิจ 
๓. เพ่ือลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากฟาร์มสุกรต่อชุมชน 

เป้าหมาย  
  ฟาร์มสุกร จ้านวน ๓๐ ฟาร์ม ในพ้ืนที่รับผิดชอบของส้านักงานปศุสัตว์เขต จ้านวน ๕ เขต จ้านวน   
๑๕ จังหวัด ดังนี้ 
  ๑. ส้านักงานปศุสัตว์เขต ๑  จ้านวน ๒ จังหวัด จ้านวน ๔ ฟาร์ม ได้แก่ 
   - จังหวัดชัยนาท  จ้านวน  ๒ ฟาร์ม 
  - จังหวัดสระบุรี  จ้านวน   ๒ ฟาร์ม 
  ๒. ส้านักงานปศุสัตว์เขต ๓  จ้านวน ๒ จังหวัด จ้านวน ๓ ฟาร์ม ได้แก่ 
  - จังหวัดนครราชสีมา จ้านวน  ๑ ฟาร์ม 
  - จังหวัดชัยภูมิ  จ้านวน  ๒  ฟาร์ม 
 ๓. ส้านักงานปศุสัตว์เขต ๔ จ้านวน  ๕ จังหวัด จ้านวน ๑๐ ฟาร์ม ได้แก่ 
  - จังหวัดนครพนม จ้านวน  ๒ ฟาร์ม 
  - จังหวัดกาฬสินธุ์ จ้านวน  ๒ ฟาร์ม 
  - จังหวัดขอนแก่น จ้านวน  ๓  ฟาร์ม 
  - จังหวัดมหาสารคาม จ้านวน  ๒ ฟาร์ม 
  - จังหวัดร้อยเอ็ด  จ้านวน  ๑ ฟาร์ม 
  



๒ 

 

 

 ๔. ส้านักงานปศุสัตว์เขต ๕ จ้านวน ๕ จงัหวัด จ้านวน ๑๑ ฟาร์ม ได้แก่ 
  - จังหวัดพะเยา  จ้านวน  ๒ ฟาร์ม 
  - จังหวัดน่าน  จ้านวน  ๒ ฟาร์ม 
  - จังหวัดล้าปาง  จ้านวน  ๓ ฟาร์ม 
  - จังหวัดเชียงราย จ้านวน  ๒ ฟาร์ม 
  - จังหวัดล้าพูน  จ้านวน  ๒ ฟาร์ม 
 ๕. ส้านักงานปศุสัตว์เขต ๖ จ้านวน ๑ จังหวัด จ้านวน ๒ ฟาร์ม ได้แก่ 
  - จังหวัดนครสวรรค์ จ้านวน  ๒ ฟาร์ม 

งบประมาณ 
  งบประมาณอุดหนุน  จ้านวน  ๒๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยให้ในอัตราสุกรขุนตัวละ ๕๐๐ บาท 

ประโยชน์คาดว่าจะได้รับ 
  ๑. ผู้ประกอบการฟาร์มสุกรมีระบบบ้าบัดน้้าเสียชนิดได้ก๊าซชีวภาพในฟาร์มสุกร เพ่ือใช้พลังงานทดแทนใน
การลดต้นทุนการผลิตด้านพลังงาน  
  ๒. เกษตรกรภาคเกษตรกรรมมีการน้าน้้าทิ้งจากระบบบ้าบัดน้้าเสียไปใช้ประโยชน์กับพืชเศรษฐกิจ            
เพ่ือทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีท้าให้ลดต้นทุนการผลิต และการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  ๓. สามารถลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากฟาร์มสุกร และช่วยลดความขัดแย้งระหว่างฟาร์มสุกรกับชุมชน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 

 

 

คุณสมบัติของผู้ประกอบการฟาร์มสุกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมพัฒนาระบบบ าบัดน  าเสียด้านการปศุสัตว์ 
๑. เป็นฟาร์มสุกรที่อยู่ในพ้ืนที่เป้าหมายของโครงการฯ 

 ๒. เป็นฟาร์มสุกรที่ไม่มีระบบบ้าบัดน้้าเสียหรือมีแต่ไม่เพียงพอ และ/หรือช้ารุดต้องการปรับปรุง 
๓. มีพ้ืนทีเ่พียงพอในการก่อสร้างระบบบ้าบัดน้้าเสียชนิดได้ก๊าซชีวภาพ 
๔. มีพ้ืนที่เกษตรกรรมของตนเองหรือจัดหาพ้ืนที่เกษตรกรรม เพ่ือรองรับการน้าน้้าทิ้งจากระบบบ้าบัดน้้าเสีย

ไปใช้ประโยชน์ได ้
๕. มีเงินทุนเพียงพอในการก่อสร้างระบบบ้าบัดน้้าเสียชนิดได้ก๊าซชีวภาพ ทั้งนี้ ผู้ประกอบการจะได้รับ

เงินอุดหนุนเมื่อก่อสร้างระบบฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมพัฒนาระบบบ าบัดน  าเสียด้านการปศุสัตว์ 
  ๑. ผู้ประกอบการต้องยื่นใบสมัครต่อคณะท้างานโครงการระดับจังหวัด (รายละเอียดตามภาคผนวก) 
  ๒. ผู้ประกอบการต้องมีแผนด้าเนินการน้าน้้าทิ้งไปใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่เกษตรกรรม  
  ๓. ผู้ประกอบการต้องได้รับหนังสือยินยอมจากเจ้าของพ้ืนที่ในการอนุญาตให้น้าน้้าทิ้งไปใช้ประโยชน์
(รายละเอียดตามภาคผนวก) 
  ๔. ผู้ประกอบการเป็นผู้ว่าจ้างผู้รับเหมา และมีวิศวกรสิ่งแวดล้อมเป็นผู้รับรองแบบแปลนระบบบ้าบัดน้้าเสีย
และควบคุมการก่อสร้าง 
   ๕. กรณีท่ีต้องรื้อถอนระบบบ้าบัดน้้าเสียเดิม ผู้ประกอบการต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
  ๖. ผู้ประกอบการต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดหาเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าหรืออุปกรณ์อ่ืน  ๆ     
เพ่ือน้าก๊าซชีวภาพไปใช้ประโยชน์ 

๗. ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ ต้องลงนามในบันทึกข้อตกลงการใช้เงินอุดหนุนกับกรมปศุสัตว์ 
ซึ่งสาระส้าคัญ คือ กรมปศุสัตว์จะสนับสนุนเงินอุดหนุนการก่อสร้างระบบบ้าบัดน้้าเสียตามแบบมาตรฐาน      
ที่ออกแบบและรับรองโดยวิศวกรสิ่งแวดล้อม ในอัตราสุกรขุนตัวละ ๕๐๐ บาท แต่ไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของ     
ค่าก่อสร้างระบบฯทั้งหมด (ไม่รวมเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าหรืออุปกรณ์อ่ืน ๆ เพ่ือน้าก๊าซชีวภาพไปใช้ประโยชน์) 
และจะจ่ายเงินอุดหนุนทั้งหมดมากที่สุดไม่เกินจ้านวนสุกร ๑,๔๐๐ ตัว (หรือไม่เกิน ๗๐๐,๐๐๐ บาท)  

๘. ปฏิบัติตามเงื่อนไขอ่ืน ๆ ตามที่คณะท้างานโครงการฯ ระดับจังหวัดเห็นสมควร 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๔ 

 

 

หลักเกณฑ์และแนวทางด าเนินการโครงการส่งเสริมพัฒนาระบบบ าบัดน  าเสียด้านการปศุสัตว์ 
.................................................................... 

ด้วยกรมปศุสัตว์ได้รับอนุมัติงบประมาณเพ่ือด้าเนินงานตามโครงการส่งเสริมพัฒนาระบบบ้าบัดน้้าเสีย
ด้านการปศุสัตว์ และโครงการดังกล่าวมีงบประมาณส่วนหนึ่งเป็นงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป 
เพ่ือให้การเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบได้ จึงก้าหนดแนวทาง
ในการด้าเนินการโครงการส่งเสริมพัฒนาระบบบ้าบัดน้้าเสียด้านการปศุสัตว์ ดังนี้ 
 ข้อ ๑  นิยาม 
 “โครงการ” หมายความว่า โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบบ้าบัดน้้าเสียด้านการปศุสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๙ 

“คณะกรรมการโครงการส่งเสริมพัฒนาระบบบ้าบัดน้้าเสียด้านการปศุสัตว์” หมายความว่า คณะกรรมการก้ากับ 
ดูแล โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบบ้าบัดน้้าเสียด้านการปศุสัตว์ระดับกรมปศุสัตว์ตามท่ีอธิบดีกรมปศุสัตว์แต่งตั้ง  
 “คณะท้างานโครงการส่งเสริมพัฒนาระบบบ้าบัดน้้าเสียด้านการปศุสัตว์ระดับจังหวัด” หมายความว่า 
คณะท้างานโครงการส่งเสริมพัฒนาระบบบ้าบัดน้้าเสียด้านการปศุสัตว์ระดับจังหวัดตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัด
แต่งตั้ง 

 “เงินอุดหนุน” หมายความว่า เงินที่ได้รับการจัดสรรจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี ๒๕๕๙ 
ลักษณะงบเงินอุดหนุนประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป เพ่ือจ่ายให้แก่ผู้ประกอบการฟาร์มสุกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริม
พัฒนาระบบบ้าบัดน้้าเสียด้านการปศุสัตว์ 

“ฟาร์มขนาดเล็ก” หมายความว่า ฟาร์มสุกรที่มีจ้านวนสุกรขุนเทียบเท่าไม่เกิน ๕๐๐ ตัว 
“ฟาร์มขนาดกลาง” หมายความว่า ฟาร์มสุกรที่มีจ้านวนสุกรขุนเทียบเท่าตั้งแต่ ๕๐๑ ตัว ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 

๕,๐๐๐ ตัว 
“ฟาร์มขนาดใหญ่” หมายความว่า ฟาร์มสุกรที่มีจ้านวนสุกรขุนเทียบเท่าตั้งแต่ ๕,๐๐๑ ตัวขึ้นไป 
“อัตราการจ่ายเงินอุดหนุน” หมายความว่า จ่ายเงินอุดหนุนในอัตราไม่เกิน ๕๐๐ บาทต่อสุกรขุน ๑ ตัว 

(เทียบเท่าน้้าหนักสุกรขุน) ส้าหรับจัดท้าระบบบ้าบัดน้้าเสียชนิดได้ก๊าซชีวภาพตามแบบมาตรฐานที่ออกแบบ
และรับรองโดยวิศวกรสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 

ก) อุดหนุนฟาร์มสุกรขนาดเล็กเท่าจ้านวนสุกรขุนเทียบเท่าที่มีอยู่จริง ณ วันที่ส้ารวจ แต่ไม่เกินกว่า ๕๐๐ ตัว 
กรณีมีสุกรพ่อ – แม่พันธุ์ ๑ ตัว ให้เทียบเท่าสุกรขุน จ้านวน ๒.๘ ตัว  

ข) อุดหนุนฟาร์มสุกรขนาดกลางเท่าจ้านวนสุกรขุนเทียบเท่าที่มีอยู่จริง ณ วันที่ส้ารวจ  แต่อุดหนุน   
ไม่เกินกว่า ๑,๔๐๐ ตัว กรณีมีสุกรพ่อ – แม่พันธุ์ ๑ ตัว ให้เทียบเท่าสุกรขุน จ้านวน ๒.๘ ตัว 

ค) อุดหนุนฟาร์มสุกรขนาดใหญ่เท่าจ้านวนสุกรขุนเทียบเท่าที่มีอยู่จริง ณ วันที่ส้ารวจ แต่อุดหนุน    
ไม่เกินกว่า ๑,๔๐๐ ตัว กรณีมีสุกรพ่อ – แม่พันธุ์ ๑ ตัว ให้เทียบเท่าสุกรขุน จ้านวน ๒.๘ ตัว 

ทั้งนี้ เงินอุดหนุนจะต้องไม่เกินครึ่งหนึ่งของราคาค่าก่อสร้างระบบบ้าบัดน้้าเสีย 
“ระบบบ้าบัดน้้าเสีย” หมายความว่า ระบบบ้าบัดน้้าเสียชนิดได้ก๊าซชีวภาพตามแบบมาตรฐานที่ออกแบบ

และรับรองโดยวิศวกรสิ่งแวดล้อม  
“น้้าทิ้ง” หมายความว่า น้้าที่ผ่านระบบบ้าบัดน้้าเสียแล้ว 

 “การน้าน้้าทิ้งไปใช้ประโยชน์” หมายความว่า การน้าน้้าทิ้งจากฟาร์มสุกรไปใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่
เกษตรกรรม 
 
 
 



๕ 

 

 

 ข้อ ๒ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
    (๑) เพ่ือส่งเสริมการจัดท้าระบบบ้าบัดน้้าเสียชนิดได้ก๊าซชีวภาพส้าหรับฟาร์มสุกร  

(๒) เพ่ือส่งเสริมให้มีการน้าน้้าทิ้งท่ีผ่านระบบบ้าบัดน้้าเสียไปใช้ประโยชน์ส้าหรับพืชเศรษฐกิจ 
(๓) เพ่ือลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากฟาร์มสุกรต่อชุมชน 

ข้อ ๓  แนวทางปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมพัฒนาระบบบ าบัดน  าเสียด้านการปศุสัตว์ส าหรับ
หน่วยงานราชการ 
(๑) กรมปศุสัตว์แต่งตั้ง “คณะกรรมการโครงการส่งเสริมพัฒนาระบบบ้าบัดน้้าเสียด้านการปศุสัตว์” 

จากหน่วยงานต่างๆที่เก่ียวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยมีอ้านาจหน้าที่ ก้ากับ ดูแล ติดตามผลการด้าเนินงาน
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ 

(๒) ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง “คณะท้างานโครงการส่งเสริมพัฒนาระบบบ้าบัดน้้าเสียด้านการปศุสัตว์
ระดับจังหวัด” ประกอบด้วย ปศุสัตว์จังหวัดเป็นประธาน โยธาธิการจังหวัด ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด พลังงานจังหวัด เกษตรจังหวัด หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์เป็นกรรมการและ
เลขานุการ และกรรมการอ่ืนตามสมควร  

(๓) คณะท้างานโครงการส่งเสริมพัฒนาระบบบ้าบัดน้้าเสียด้านการปศุสัตว์ระดับจังหวัด            
มีอ้านาจหน้าที ่ควบคุม และบริหารโครงการฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้  

(ก) จัดประชาสัมพันธ์โครงการฯ  
(ข) พิจารณา และคัดเลือกผู้ประกอบการฟาร์มสุกรเข้าร่วมโครงการฯ 
(ค) เสนอรายชื่อผู้ประกอบการฟาร์มสุกรที่ผ่านการคัดเลือกให้ปศุสัตว์จังหวัดเป็น

ผู้อนุมัต ิ
(ง) ปศุสั ตว์ จั งหวัดลงนามในบันทึกข้อตกลงการให้ เ งิน อุดหนุนฯ กับ

ผู้ประกอบการฟาร์มสุกร 
(จ) ยับยั้งการด้าเนินงานโครงการฯ เมื่อการด้าเนินงานดังกล่าวส่อไปในทางทุจริต 

หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบ และวัตถุประสงค์ของกรมปศุสัตว์แล้วรายงาน  
กรมปศุสัตว์ทราบ 

(ฉ) คัดเลือกผู้ประกอบการฟาร์มสุกรรายใหม่ในกรณีที่ผู้ประกอบการฟาร์มสุกรที่
ได้ รับการคัดเลือกไม่สามารถด้าเนินการตามโครงการได้  จากรายชื่ อ
ผู้ประกอบการฟาร์มสุกรส้ารองที่ผ่านการคัดกรองแล้ว 

ข้อ ๔  แนวทางปฏิบัติ โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบบ าบัดน  าเสียด้านการปศุสัตว์ส าหรับ
ผู้ประกอบการฟาร์มสุกร  

   ๔.๑ ผู้ประกอบการฟาร์มสุกรต้องมีคุณสมบัติและยินดีปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขโครงการ ดังนี้ 
   คุณสมบัติของผู้ประกอบการฟาร์มสุกรที่เข้าร่วมโครงการฯ 

(๑) เป็นฟาร์มสุกรที่อยู่ในพ้ืนที่เป้าหมายของโครงการฯ 
(๒) เป็นฟาร์มสุกรที่ไม่มีระบบบ้าบัดน้้าเสียหรือมีแต่ไม่เพียงพอ และ/หรือช้ารุดต้องการ

ปรับปรุง 
(๓) มีพ้ืนที่เพียงพอในการก่อสร้างระบบบ้าบัดน้้าเสียชนิดได้ก๊าซชีวภาพ 
(๔) มีพ้ืนที่เกษตรกรรมของตนเองหรือจัดหาพ้ืนที่เกษตรกรรม เพ่ือรองรับการน้าน้้าทิ้งจากระบบ

บ้าบัดน้้าเสียไปใช้ประโยชน์ได ้



๖ 

 

 

(๕) มี เงินทุนเพียงพอในการก่อสร้ างระบบบ้าบัดน้้ า เสียชนิดได้ก๊าซชีวภาพ ทั้ งนี้ 
ผู้ประกอบการจะไดร้ับเงินอุดหนุนเมื่อก่อสร้างระบบฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

   เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมพัฒนาระบบบ้าบัดน้้าเสียในฟาร์มสุกร 
(๑) ผู้ประกอบการต้องยื่นใบสมัครต่อคณะท้างานโครงการระดับจังหวัด (รายละเอียดตาม

ภาคผนวก) 
(๒) ผู้ประกอบการต้องมีแผนด้าเนินการน้าน้้าทิ้งไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่เกษตรกรรม  
(๓) ผู้ประกอบการต้องได้รับหนังสือยินยอมจากเจ้าของพ้ืนที่ในการอนุญาตให้น้าน้้าทิ้งไปใช้

ประโยชน์(รายละเอียดตามภาคผนวก) 
(๔) ผู้ประกอบการเป็นผู้ว่าจ้างผู้รับเหมา และมีวิศวกรสิ่งแวดล้อมเป็นผู้รับรองแบบแปลน

ระบบบ้าบัดน้้าเสียและควบคุมการก่อสร้าง 
(๕) กรณีที่ต้องรื้อถอนระบบบ้าบัดน้้าเสียเดิม ผู้ประกอบการต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

ทั้งหมด 
(๖) ผู้ประกอบการต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดหาเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าหรืออุปกรณ์อ่ืนๆ 

เพ่ือน้าก๊าซชีวภาพไปใช้ประโยชน์ 
(๗) ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ ต้องลงนามในบันทึกข้อตกลงการใช้เงินอุดหนุนกับ

กรมปศุสัตว์ ซึ่งสาระส้าคัญ คือ กรมปศุสัตว์จะสนับสนุนเงินอุดหนุนการก่อสร้างระบบบ้าบัดน้้าเสีย
ตามแบบมาตรฐานที่ออกแบบและรับรองโดยวิศวกรสิ่งแวดล้อม ในอัตราเทียบเท่า     
สุกรขุนตัวละ ๕๐๐ บาท แต่ไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของค่าก่อสร้างระบบฯทั้งหมด (ไม่รวม
เครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าหรืออุปกรณ์อ่ืน ๆ เพ่ือน้าก๊าซชีวภาพไปใช้ประโยชน์) และจะ
จ่ายเงินอุดหนุนทั้งหมดมากที่สุดไม่เกินจ้านวนสุกร ๑,๔๐๐ ตัว (หรือไม่เกิน ๗๐๐,๐๐๐ บาท)  

(๘) ปฏิบัติตามเงื่อนไขอ่ืน ๆ ตามที่คณะท้างานโครงการฯ ระดับจังหวัดเห็นสมควร 
  ๔.๒ ผู้ประกอบการฟาร์มสุกรที่เข้าร่วมโครงการจัดท้าบันทึกข้อตกลงฯ กับปศุสัตว์จังหวัด 
  ๔.๓ ผู้ประกอบการฟาร์มสุกรที่เข้าร่วมโครงการเป็นผู้ด้าเนินการเกี่ยวกับการจัดจ้างหรือการก่อสร้าง
ทั้งหมดในทุกข้ันตอน ดังนี้ 

(๑) ผู้ประกอบการฟาร์มสุกรเป็นผู้คัดเลือกผู้รับจ้างเหมาออกแบบและก่อสร้างระบบบ้าบัดน้้าเสีย
ชนิดได้ก๊าซชีวภาพตามแบบมาตรฐานที่ออกแบบและรับรองโดยวิศวกรสิ่งแวดล้อม 

(๒) ผู้ประกอบการฟาร์มสุกรเป็นผู้ท้าสัญญาว่าจ้างกับผู้รับจ้างเหมาออกแบบและก่อสร้าง
ระบบบ้าบัดน้้าเสีย  

(๓) ผู้ประกอบการฟาร์มสุกรรายงานผลการก่อสร้างต่อคณะท้างานโครงส่งเสริมพัฒนาระบบบ้าบัดน้้าเสีย
ด้านการปศุสัตว์ระดับจังหวัด ให้ครบตามรายละเอียดที่ก้าหนดหรือตามที่คณะท้างาน
โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบบ้าบัดน้้าเสียด้านการปศุสัตว์ระดับจังหวัด ได้พิจารณาแล้ว
เห็นว่าเหมาะสมและส่วนราชการไม่เสียหาย เมื่อการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วให้
ผู้ประกอบการฟาร์มสุกรลงนามในใบตรวจรับผลการก่อสร้าง 

(๔) ผู้ประกอบการฟาร์มสุกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมพัฒนาระบบบ้าบัดน้้าเสียด้านการปศุสัตว์
เป็นผู้ด้าเนินการเกี่ยวกับการน้าน้้าทิ้งไปใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีเกษตรกรรม  

 
 



๗ 

 

 

ข้อ ๕  แนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน 
  ๕.๑ ส้านักงานปศุสัตว์จังหวัดเป็นผู้ด้าเนินการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนจากคลังจังหวัดให้กับผู้ประกอบการ
ฟาร์มสุกร เมื่อด้าเนินการก่อสร้างระบบบ้าบัดน้้าเสียเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้รับการตรวจสอบจาก
คณะท้างานโครงการฯ ระดับจังหวัด 
  ๕.๒ เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนส้าหรับผู้ประกอบการฟาร์มสุกร 

(๑) แบบแปลนระบบบ้าบัดน้้าเสียชนิดได้ก๊าซชีวภาพที่ได้รับรองจากวิศวกรสิ่งแวดล้อม 
(๒) สัญญาจ้างเหมาการก่อสร้างและ/หรือสัญญาอ่ืน  ๆที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างระบบบ้าบัดน้้าเสีย 
(๓) เอกสารหลักฐานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการด้าเนินการก่อสร้างระบบบ้าบัดน้้าเสีย 
(๔) เอกสารอื่น ๆ ตามที่คณะท้างานโครงการฯ ระดับจังหวัดเห็นสมควร 

  ๕.๓ คณะท้างานโครงการส่งเสริมพัฒนาระบบบ้าบัดน้้าเสียด้านการปศุสัตว์ระดับจังหวัดตรวจสอบ
หลักฐานเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ปศุสัตว์จังหวัดขอเบิกเงินจากคลังจังหวัด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๙.๖/ว ๑๒๖ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน ลงวันที่ 
๗ กันยายน ๒๕๔๘ 
 ข้อ ๖  การติดตามและรายงานผล 
  คณะท้างานโครงการส่งเสริมพัฒนาระบบบ้าบัดน้้าเสียด้านการปศุสัตว์ ระดับจังหวัดควบคุม           
การด้าเนินงานโครงการฯ ติดตาม ให้ค้าปรึกษา แนะน้า ตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนของ
ผู้ประกอบการฟาร์มสุกรที่ร่วมโครงการฯ ให้ส้านักงานปศุสัตว์จังหวัดรายงานความก้าวหน้าผลการด้าเนินงาน 
และผลการเบิกจ่ายงบประมาณให้กรมปศุสัตว์ทราบทุกเดือน  
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แผนปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมพัฒนาระบบบ าบัดน  าเสียด้านการปศุสัตว์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
 

กิจกรรม ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ 
ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑. กรมแต่งตั้งคณะกรรมการก้ากับดูแลโครงการ               
๒. กรมปศุสัตว์มอบอ้านาจปศุสัตว์จังหวัดลงนาม MOU               
๓. จังหวัดแต่งตั้งคณะท้างานระดับจังหวัด               
๔. จังหวัดประชาสัมพันธ์โครงการและรับสมัคร
เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ  

             

๕. คณะท้างานโครงการฯ ส้ารวจฟาร์มท่ีสมัครเกี่ยวกับ
ความพร้อมเข้าร่วมโครงการ  

             

๖. จัดท้าบันทึกข้อตกลงกับผู้ประกอบการฟาร์มสุกร              
๗. ผู้ประกอบการฟาร์มสุกรด้าเนินการก่อสร้างระบบฯ
ตามแบบแปลน 

             

๘. คณะท้างานตรวจสอบการก่อสร้าง               
๙. ด้าเนินการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน               

 
 
 
 
 
 

 
 



๙ 

 

 

                                         บันทึกข้อตกลงการใช้เงินอุดหนุน 
               โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบบ าบัดน  าเสียด้านการปศุสัตว์ระหว่าง 
                               กรมปศุสัตว์กับผู้ประกอบการฟาร์มสุกร 
                                     ……………………………………….... 

เลขที่ ......................................... 

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

บันทึกข้อตกลงนี้ท้าขึ้น ณ .................................................. ต้าบล................................ อ้าเภอ..................................
จังหวัด................................. เมื่อวันที่ .........เดือน.................... พ.ศ. ................. ระหว่างกรมปศุสั ตว์          
โดย .................................... ต้าแหน่ง...........................................ผู้ได้รับมอบหมายอ้านาจตามค้าสั่งกรมปศุสัตว์
ที่................./.................... ลงวันที่………………………………. ซึ่งต่อไปนี้ในบันทึกข้อตกลงนี้เรียกว่า “ผู้ให้เงินอุดหนุน”     
กับ........................................... (ผู้ประกอบการฟาร์มสุกรหรือนิติบุคคล) อยู่บ้านเลขท่ี ............. หมู่ที่ .............. 
ต้าบล...........................................  อ้าเภอ ........................................ จังหวัด .............................................. 
บัตรประจ้าตัวประชาชน/เลขประจ้าตัวผู้เสียภาษี...........................................................ซึ่งต่อไปนี้ในบันทึก
ข้อตกลงนี้เรียกว่า “ผู้รับเงินอุดหนุน” 
  ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงท้าบันทึกข้อตกลงการใช้เงินอุดหนุนฉบับนี้มีข้อความดังต่อไปนี้ 
  ข้อ ๑  ผู้ให้เงินอุดหนุนตกลงจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่ผู้รับเงินอุดหนุน เพ่ือด้าเนินกิจกรรมตาม
โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบบ้าบัดน้้าเสียด้านการปศุสัตว์โดยจัดสรรเงินอุดหนุนในการด้าเนินกิจกรรมสร้าง
ระบบบ้าบัดน้้าเสียชนิดได้ก๊าซชีวภาพภายในฟาร์ม…………………………………………………………….………………..
เลขที่ ……………หมู่ที่……………..ต้าบล………..……………….อ้าเภอ………………………………จังหวัด…………………………
ของผู้รับเงินอุดหนุน (ผู้ประกอบการฟาร์มสุกรหรือนิติบุคคล) ตามแบบที่............................................................
เป็นเงิน จ้านวน ................................บาท (.......................................) 
  ข้อ ๒   ผู้ให้เงินอุดหนุนจะอนุมัติเงินอุดหนุนให้แก่ผู้รับเงินอุดหนุน เมื่อผู้รับเงินอุดหนุนได้ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์และข้ันตอนของโครงการส่งเสริมพัฒนาระบบบ้าบัดน้้าเสียด้านการปศุสัตว์  
  ข้อ ๓  ผู้รับเงินอุดหนุนจะต้องใช้เงินที่ได้รับจากการจัดสรรตาม ข้อ ๑. เพ่ือด้าเนินกิจกรรมการสร้าง
ระบบบ้าบัดน้้าเสียที่ได้ผ่านการอนุมัติจากปศุสัตว์จังหวัดแล้วเท่านั้น 
  ข้อ ๔  ผู้รับเงินอุดหนุนตกลงยอมรับรายละเอียดต่าง ๆ ที่ได้ก้าหนดในเอกสารดังต่อไปนี้ เป็นส่วนหนึ่ง
ของบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ 
   (๑) หลักเกณฑ์และขั้นตอนการใช้เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมพัฒนาระบบบ้าบัดน้้าเสีย    
ด้านการปศุสัตว์  
   (๒) เอกสารการสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมพัฒนาระบบบ้าบัดน้้าเสียด้านการปศุสัตว์   
  ข้อ ๕   ผู้รับเงินอุดหนุนจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการใช้เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมพัฒนา
ระบบบ้าบัดน้้าเสียด้านการปศุสัตว์ 
  ข้อ ๖  ในกรณีที่ผู้รับเงินอุดหนุนกระท้าผิดเงื่อนไขในขั้นตอนของข้อตกลงฉบับนี้หรือผิดแบบ     
ระบบบ้าบัดน้้าเสียที่ก้าหนด หรือได้กระท้าโดยทุจริต ผู้ให้เงินอุดหนุนมีสิทธิยกเลิกข้อตกลง โดยจะงดการเบิกจ่ายเงิน
ให้กับผู้รับเงินอุดหนุนทันที และผู้รับเงินอุดหนุนไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายใดๆพร้อมยินยอมคืนเงินอุดหนุนที่
ได้รับการจ่ายไปแล้วทั้งหมดคืนให้แก่ผู้ให้เงินอุดหนุนโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น  
 



๑๐ 

 

 

  ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้โดยตลอดและเห็นชอบแล้วจึงได้        
ลงลายมือชื่อไว้เป็นส้าคัญ 
  บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ท้าข้ึนสามฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกันทุกประการ โดยมอบให้ผู้ให้เงินอุดหนุน
และผู้รับเงินอุดหนุน ถือไว้ฝ่ายละฉบับ และเก็บรักษาไว้ที่กรมปศุสัตว์หนึ่งฉบับ 

 
 

 
 

           ลงชื่อ ................................................ผูใ้ห้เงินอุดหนุน    ลงชือ่ ..............................................ผูรั้บเงินอุดหนุน              
                  (..............................................)                      (............................................) 

 
           ลงชื่อ .......................................พยาน                 ลงชื่อ ........................................พยาน              
                 (..............................................)                       (.............................................)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 

 

 

รายงานความคืบหน้าโครงการส่งเสริมพัฒนาระบบบ าบัดน  าเสียด้านการปศุสัตว์ปีงบประมาณ 2559 

ประจ าเดือน ................................................  ส านักงานปศสุัตว์จงัหวัด............................................................   

  
ช่ือเจ้าของฟาร์ม ที่อยู่ จ้านวน

สุกร 
(เทียบเท่า
สุกรขุน) 

วันท่ีท้า
บันทึก

ข้อตกลง 
(MOU) 

ขนาดบ่อ
แก๊ส 

(ลบ.ม.) 

ค่าก่อสร้าง
ระบบท้ังหมด 

วันสิ้นสุด
สัญญาจ้าง

เหมา 

เงิน
อุดหนุน 
ของกรม
ปศุสัตว ์

รวมคา่
กอ่สรา้งที ่
เกษตรกร
จา่ย 

ความคบืหนา้กอ่สรา้งระบบ 

งานกอ่สรา้งบอ่กา๊ซชวีภาพ งานกอ่สรา้ง 
ระบบขัน้หลัง 

เดนิระบบ 

ขดุดนิ ตดิตัง้ทอ่ คลมุผา้ใบ 

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

              

              

         

 

    

              

...................................................................................... 

           ผู้รายงาน/ผู้ รับผิดชอบ 



๑๒ 

 

 

 
ภาคผนวก 

 
 
 
 
 

 

 



๑๓ 

 

 

ใบสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมพัฒนาระบบบ าบัดน  าเสียด้านการปศุสัตว์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

เรื่อง ขอสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมพัฒนาระบบบ้าบัดน้้าเสียด้านการปศุสัตว์ 

เรียน ประธานคณะกรรมการโครงการส่งเสริมพัฒนาระบบบ้าบัดน้้าเสียด้านการปศุสัตว์ 

ตามท่ี  กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ได้เปิดรับสมัคร ฟาร์มสุกรเพื่อเข้าร่วมโครงการ
ส่งเสริมพัฒนาระบบบ้าบัดน้้าเสียด้านการปศุสัตว์  ………(ชื่อผู้ประกอบการฟาร์มสุกร)…..…  ขอสมัครเข้าร่วม
โครงการฯ ดังกล่าว  โดยได้จัดเตรียมใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการตามวิธีการที่ 
กรมปศุสัตว์ก้าหนดเป็นที่เรียบร้อย และประสงค์ขอรับการสนับสนุนจากโครงการฯ  ดังมีรายละเอียดระบุใน
เอกสารจ้านวนทั้งสิ้น ………... แผ่น ตามรายละเอียดดังนี้ 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป      จ้านวน ........................... 
แผ่น 

ส่วนที่ 2  รายละเอียดแผนการด้าเนินการด้านสิ่งแวดล้อม  จ้านวน ........................... 
แผ่น 

ส่วนที่ 3  เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการ  จ้านวน ........................... 
แผ่น 

ข้าพเจ้าได้ศึกษาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการด้าเนินโครงการเป็นอย่างดีแล้ว โดยยินดีที่จะปฏิบัติ
ตามข้อก้าหนดดังกล่าวทุกประการ  รวมทั้งจะให้การสนับสนุนคณะท้างานโครงการส่งเสริมพัฒนาระบบบ้าบัด
น้้าเสียด้านการปศุสัตว์ ในการด้าเนินโครงการตามรายละเอียดที่ระบุในใบสมัครอย่างเต็มที่  นอกจากนี้ ยินดีให้
ความร่วมมือกับกรมปศุสัตว์ ในกิจกรรมต่างๆ เพ่ือน้าผลส้าเร็จจากการเข้าร่วมโครงการไปเผยแพร่ขยายผล 
ตามข้อก้าหนดและแผนงานที่ได้เห็นชอบร่วมกันแล้วระหว่าง กรมปศุสัตว์กับผู้ประกอบการฟาร์มสุกรต่อไป 

 

ลงชื่อ       

(      ) 

      (ลงนามโดยผู้ประกอบการฟาร์มสุกร) 

วันที่      



๑๔ 

 

 

เรียน ประธานคณะท้างานโครงการส่งเสริมพัฒนาระบบบ้าบัดน้้าเสียด้านการปศุสัตว์ระดับจังหวัด 

    ส้านักงานปศุสัตว์จังหวัด ............................................ 

อ้าเภอ เมือง จังหวัด ................................................. 

  
   
   โทรศัพท์ 0-2653-4486   โทรสาร 0-2653-4486   

ใบสมัครส าหรับฟาร์มสุกร 

 

 

 

 

 

โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบบ าบัดน  าเสีย          
ด้านการปศุสัตว ์ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

 

 

 

 

 

กรมปศสุตัว ์
 
น ำส่งเอกสำรใบสมคัรตำมท่ีอยู่ด้ำนล่ำง 



๑๕ 

 

 

.     ส่วนที่ 1 : ข้อมลูทั่วไป     . 

ชื่อผู้ยื่นค้าขอ :            
    ชื่อฟาร์มสุกร :           

เลขที่บัตรประจ้าตัวประชาชน              
    ที่ตั้งฟาร์ม เลขที ่      หมู่     ต้าบล      

อ้าเภอ      จังหวัด      รหัสไปรษณีย์   
โทรศัพท์    โทรศัพท์มือถือ    โทรสาร      
E-mail             

     ปีที่เริ่มท้าฟาร์มสุกร พ.ศ.     
ข้อมูลเกี่ยวกับสุกร :    จ้านวนสุกรพ่อพันธุ์  ...................ตัว   
    จ้านวนสุกรแม่พันธุ์  ...................ตัว 
    จ้านวนสุกรขุน   ...................ตัว 
    จ้านวนลูกสุกร   ...................ตัว 
ลักษณะของฟาร์มสุกรที่เข้าร่วมโครงการ 
 เป็นฟาร์มสุกรขนาดเล็ก  เป็นฟาร์มสุกรขนาดกลาง   เป็นฟาร์มสุกรขนาดใหญ่ 
ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรือน :   โรงเรือนเปิด  .................โรงเรือน   

  โรงเรือนปิด  .................โรงเรือน 
ข้อมูลเกี่ยวกับพ้ืนที่ฟาร์มสุกร :  พ้ืนที่อยู่อาศัย  .................ตารางเมตรหรือไร่ 

     พ้ืนที่โรงเรือน           .................ตารางเมตรหรือไร่ 
     พ้ืนทีค่งเหลือเพ่ือจัดท้าระบบบ้าบัดน้้าเสีย...................ตารางเมตรหรือไร่ 

ที่ตั้งของฟาร์มอยู่ห่างจากสิ่งต่อไปนี้ 
 แหล่งชุมชน          กิโลเมตร 
 แหล่งน้้าสาธารณะ      กิโลเมตร 

แหล่งน้้าส้าหรับใช้ในฟาร์ม  
   น้้าประปา 
   น้้าบาดาล 
   น้้าบ่อ 
             น้้าคลอง/แม่น้้า 
    อ่ืนๆ     

ข้อมูลการใช้พลังงาน  :         ปริมาณการใช้พลังงานรวมต่อปี  
  - ไฟฟ้า           บาท / ปี 

- น้้ามัน       บาท / ปี 
- อ่ืนๆ                   บาท / ปี 



๑๖ 

 

 

 
.     ส่วนที่ 2 : รายละเอียดแผนการด าเนินการด้านสิ่งแวดล้อม. 
1. แนวทางในการใช้ประโยชน์ก๊าซชีวภาพ 

 แนวทางท่ี 1 ใช้ส้าหรับเครื่องปั่นไฟฟ้าเพ่ือใช้ภายในฟาร์ม 
 แนวทางท่ี 2 ใช้ส้าหรับเครื่องยนต์ในการปั่นพัดลมดูดอากาศของโรงเรือนปิด 
 แนวทางท่ี 3 ใช้เป็นเชื้อเพลิงในการหุงต้ม 
 อ่ืนๆ (โปรดระบุ)           

   
2. แนวทางในการจัดการก๊าซชีวภาพเหลือใช้เพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 

  มีการต่อท่อก๊าซไปให้ชุมชน  
  ปล่อยทิ้ง 
  เผาทิ้ง 

        อ่ืนๆ                                           
 
3. แนวทางในการน าน  าที่ผ่านการบ าบัดแล้วไปใช้ประโยชน์  
    น้าน้้าที่ผ่านการบ้าบัดมาใช้ซ้้า 

  ใช้กับพืช 1. .................................……                                                              
                                      2. …………………………………  
                                      3. …………………………………… 

 ใช้เลี้ยงปลา…………………………………… 
                      อ่ืนๆ ................................................... 

 
.     ส่วนที่ 3 : เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการ    . 
 
ผู้ประกอบการฟาร์มสุกรจะต้องยื่นเอกสารหลักฐานแสดงคุณสมบัติของฟาร์มสุกรเป็นหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 

 ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนของเจ้าของฟาร์มสุกร 
 แผนผังแสดงที่ตั้งโรงเรือนและสิ่งก่อสร้าง 
 ส้าเนาใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

 
 
 
 



๑๗ 

 

 

หนังสือแสดงความจ านงและความยินยอมของเกษตรกร 
ที่จะน าน  าทิ งจากฟาร์มสุกรไปใช้ประโยชน์ในพื นที่เกษตรกรรม 

เขียนที่..................................................................................................................... ............................................. 
วันที่...............................เดือน............................................ .............................พ.ศ............................................... 
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว...............................................................อยู่บ้านเลขท่ี................หมู่ที่....................... 
ต้าบล...............................................อ้าเภอ....................................................จังหวัด.......... ................................. 
มีความต้องการที่จะน้าน้้าทิ้งจากฟาร์ม.............................................ที่อยู่เลขท่ี...............................หมู่ที่.............  
ต้าบล.....................................................อ้าเภอ...................................................จังหวัด..... ................................. 
โดยขอรับน้้าทิ้งที่ผ่านการบ้าบัดจากฟาร์มสุกร  ใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีเพาะปลูก 

   อ้อย  จ้านวน.........................................ไร่ 
   มันส้าปะหลัง จ้านวน.........................................ไร่ 
   ข้าว  จ้านวน..........................................ไร่ 
   อ่ืนๆ.....................จ้านวน..........................................ไร่ 
 
 
 
   ลงชื่อ..............................................................เกษตรกรผู้ขอรับน้้าทิ้งจากฟาร์มสุกร 
         (..............................................................) 

   ลงชื่อ..............................................................เจ้าของฟาร์มสุกร/ผู้แทน 
         (..............................................................) 

         พยานขอรับรองว่าเป็นลายมือชื่อของผู้แสดงความจ้านงและยินยอม 

   ลงชื่อ...............................................................พยาน 
         (...............................................................) 

   ลงชื่อ................................................................พยาน 
         (................................................................) 




