
คูม่อืสําหรบัประชาชน : การวเิคราะหด์นิสําหรบัเกษตรกร 
หนว่ยงานที�ใหบ้รกิาร : สาํนักงานพัฒนาที�ดนิเขต 12 กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ 

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ื�อนไข (ถา้ม)ี ในการยื�นคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

12.1 การวเิคราะหต์รวจสอบตัวอยา่งดนิ หมายความว่า การนําวชิาการทางวทิยาศาสตรม์าใชใ้นการปฏบิัตงิานรว่มกบัการใช ้

เครื�องมอื เครื�องใชแ้ละอปุกรณ์ทาง         วทิยาศาสตร ์เพื�อใหไ้ดม้าซึ�งผลงานการตรวจวเิคราะหด์นิที�ปรากฏเป็นตวัเลขและ

รายละเอยีดขอ้มลูของดนิ ที�สามารถจะนําไปใชใ้หเ้กดิประโยชน ์

 

12.2 ผูใ้ดประสงคจ์ะใหก้รมพัฒนาที�ดนิวเิคราะหต์รวจสอบตัวอยา่งดนิเป็นการใหบ้รกิารเกษตรกรทั�วไป ใหย้ื�นคําขอตามแบบที�

คณะกรรมการกําหนด 

  ณ กรมพัฒนาที�ดนิ กลุม่มาตรฐานและพัฒนาระบบการวเิคราะหด์นิกลุม่วทิยบรกิาร สํานักวทิยาศาสตรเ์พื�อการพัฒนาที�ดนิ 

สาํนักงานพัฒนาที�ดนิเขต 

   หรอืสถานพีัฒนาที�ดนิทอ้งที�ซ ึ�งที�ดนินั�นตั �งอยูพ่รอ้มดว้ยเอกสารและหลักฐานตามที�ระบไุวใ้นแบบคําขอตามที�คณะกรรมการ

กําหนดรวมทั �งตัวอยา่งดนิ 

  ที�จะใหท้ําการวเิคราะหต์รวจสอบดว้ย 

 

12.3 เงื�อนไขในการยื�นคาํขอ 

 1) กรณีคําขอหรอืเอกสารหลกัฐานรวมทั�งตัวอยา่งดนิที�ใชป้ระกอบการพจิารณาไมค่รบถว้นหรอืไมถ่กูตอ้งและไมอ่าจแกไ้ข

เพิ�มเตมิได ้ในขณะนั�น 

    ผูร้ับคําขอและผูย้ื�นคําขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหลกัฐานรว่มกนั พรอ้มกําหนดระยะเวลาใหผู้ ้

ยื�นคําขอดําเนนิการ 

    แกไ้ขเพิ�มเตมิ หากผูย้ื�นคําขอไมด่ําเนนิการแกไ้ขเพิ�มเตมิ ภายในระยะเวลาที�กําหนด ผูร้ับคาํขอมสีทิธยิกเลกิการยื�นคําขอนั�น

ได ้

 2) ขั �นตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืประชาชนจะเริ�มนับระยะเวลาตั �งแตเ่จา้หนา้ที�ตรวจสอบเอกสารครบถว้น ถกูตอ้งตามที� ระบไุว ้

ในคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้      

   ทั �งนี� หลงัจากผูม้อีํานาจลงนามรับรองผลวเิคราะหด์นิแลว้ เจา้หนา้ที�จะแจง้ผลการวเิคราะหใ์หผู้ย้ ื�นคําขอทราบตามที�ระบไุวใ้น

แบบยื�นคําขอ 

 

 

  
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 

 สถานที�ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ -)  
กลุม่วเิคราะหด์นิ สํานักงานพัฒนาที�ดนิเขต 12 เลขที� 402 หมูท่ี� 
2 ตําบลพะวง อําเภอเมอืง จังหวัดสงขลา 90100 
โทรศพัท ์074-330232-6 โทรสาร 074-330237 
อเีมล ์r12_1@ldd.go.th/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที�ทางราชการกําหนด) ตั �งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพีักเที�ยง) 

 สถานที�ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ -)  
สถานีพัฒนาที�ดนิสงขลา  สถานีพัฒนาที�ดนิสตลู สถานพัีฒนา
ที�ดนิยะลา สถานพัีฒนาที�ดนิพัทลงุ สถานีพัฒนาที�ดนินราธวิาส 
สถานีพัฒนาที�ดนิปัตตาน ีสถานพีัฒนาที�ดนิตรัง /ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที�ทางราชการกําหนด) ตั �งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพีักเที�ยง) 

 

ข ั�นตอน ระยะเวลา และสว่นงานที�รบัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม : 60 วนัทําการ 
 



ลําดบั ข ั�นตอน ระยะเวลา สว่นที�รบัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
1) ผูย้ื�นคําขอยื�นคําขอและตวัอยา่งดนิตอ่เจา้หนา้ที� 
2) เจา้หนา้ที�ตรวจสอบคาํขอเอกสารและหลกัฐานใหถ้กูตอ้ง
ครบถว้น 
 
(หมายเหต:ุ (หน่วยงานที�รับผดิชอบ/ผูร้ับผดิชอบ ) 
- กลุม่มาตรฐานและพัฒนาระบบการวเิคราะหด์นิ 
- กลุม่วเิคราะหด์นิ สํานักงานพัฒนาที�ดนิเขต 1-12  
- สถานีพัฒนาที�ดนิ  77 จังหวัด 
))  

1 วนัทําการ สาํนักวทิยาศาสตรเ์พื�อ
การพัฒนาที�ดนิ 

 

2) การพจิารณา 
1) เจา้หนา้ที�สง่ตวัอยา่งดนิ ใหห้อ้งปฏบิตักิาร 
2) เจา้หนา้ที�เตรยีมตวัอย่างดนิ 
3) เจา้หนา้ที�วเิคราะหต์วัอยา่งดนิ 
4) เจา้หนา้ที�จัดทํารายงานผลวเิคราะหด์นิและเสนอผูม้อํีานาจ
เพื�อ        
    พจิารณาลงนาม 
 
(หมายเหต:ุ (หน่วยงานที�รับผดิชอบ/ผูร้ับผดิชอบ ) 
- กลุม่มาตรฐานและพัฒนาระบบการวเิคราะหด์นิ 
- กลุม่วทิยบรกิาร 
- กลุม่วเิคราะหด์นิ สํานักงานพัฒนาที�ดนิเขต 1-12 
- สถานีพัฒนาที�ดนิ  77 จังหวัด) 
 
))  

54 วนัทําการ สาํนักวทิยาศาสตรเ์พื�อ
การพัฒนาที�ดนิ 

 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ผูม้อํีานาจลงนามรับรองผลวเิคราะหด์นิ 
 
(หมายเหต:ุ (หน่วยงานที�รับผดิชอบ/ผูร้ับผดิชอบ ) 
- กลุม่มาตรฐานและพัฒนาระบบการวเิคราะหด์นิ 
- ผูอ้าํนวยการกลุม่วเิคราะหด์นิ    สํานักงานพัฒนา ที�ดนิเขต 1-
12) 
))  

5 วนัทําการ สาํนักวทิยาศาสตรเ์พื�อ
การพัฒนาที�ดนิ 

 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ลําดบั ชื�อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิ�มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(เจา้หนา้ที�จดบนัทกึหมายเลขบตัรประชาชน  13 หลกั ใน
แบบรับคาํขอ 
) 

กรมการปกครอง 

2) 
 

แบบฟอรม์ใบสง่ตวัอยา่งและรายละเอยีด 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

กรมพัฒนาที�ดนิ 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) ไมม่ ี
(หมายเหต:ุ (เป็นไปตาม บญัช ี2 การวเิคราะหต์รวจสอบตวัอยา่งดนิของ
เกษตรกรของกฎกระทรวง กาํหนด  หลักเกณฑ ์ วธิกีารและเงื�อนไข  

 คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
  
 



ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

และอตัราคา่ใชจ้่าย ในการวเิคราะหต์รวจสอบตัวอยา่งดนิเป็นการเฉพาะ
ราย พ.ศ. 2555))  

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 

1) กลุม่มาตรฐานและพัฒนาระบบการวเิคราะหด์นิ สาํนักวทิยาศาสตรเ์พื�อการพัฒนาที�ดนิ   กรมพัฒนาที�ดนิ เลขที� 
2003/61 ถนนพหลโยธนิ แขวงลาดยาว เขตจตจัุกร  กรงุเทพฯ 10900   โทรศพัท ์02-941-2784 โทรสาร 02-
941-2784 Website : www.ldd.go.th อเีมล standard.osd@gmail.com 
(หมายเหต:ุ -)  

2) สาํนักงานพัฒนาที�ดนิเขต 12 เลขที� 402 หมูท่ี� 2 ตําบลพะวง อําเภอเมอืง จังหวดัสงขลา 90100 โทรศพัท ์074-
330232-6 โทรสาร 074-330237 อเีมล ์r12_1@ldd.go.th /ตูร้ับขอ้รอ้งเรยีน 
(หมายเหต:ุ -)  

3) สายดว่น กรมพัฒนาที�ดนิ 1760 
(หมายเหต:ุ -)  

4) ศนูยด์ํารงธรรมจังหวดัสงขลา ชั �น 1 ศาลากลางจังหวดัสงขลา (หลงัเกา่) ถนนราชดาํเนนิ อําเภอเมอืงสงขลา 
จังหวดัสงขลา 90000 โทรศพัท ์074-321562  สายดว่น 1567 
(หมายเหต:ุ -)  

5) ศนูยบ์รกิารประชาชน สาํนักปลดัสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที� 1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที� 1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลําดบั ชื�อแบบฟอรม์ 
1) แบบฟอรม์รายละเอยีดตวัอยา่งดนิของหน่วยงานที�ใหบ้รกิารในสว่นภมูภิาค 

(หมายเหต:ุ -)  
 

หมายเหต ุ

19.1 สถานีพัฒนาที�ดนิ หมายถงึ หน่วยงานของกรมพัฒนาที�ดนิจํานวน 77 จังหวัด ซึ�งไมป่รากฎในกฎกระทรวงสงักดัสาํนักงาน
พัฒนาที�ดนิเขต 1-12 
19.2 สาํนักงานพัฒนาที�ดนิเขต 1-12 หมายถงึ หน่วยงานใหบ้รกิารของกรมพัฒนาที�ดนิในพื�นที� โดยกลุม่วเิคราะหด์นิอยู่ภายใต ้
สงักดั 
    สาํนักงานพัฒนาที�ดนิเขต 1-12 
19.3 รายการวเิคราะหต์รวจสอบดนิ ตามบัญช ี2 ใหเ้ป็นไปตามการพจิารณาของเจา้หนา้ที�หอ้งปฏบิตักิาร 
 
 
 

 

เอกสารฉบับนี�ดาวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 

www.info.go.th 

วันที�คูม่อืมผีลบังคับใช:้ 04/01/2559 

http://www.info.go.th/

