คูม
่ อ
ื สําหร ับประชาชน : การวิเคราะห์ดน
ิ สําหร ับเกษตรกร
หน่วยงานทีให้บริการ : สํานักงานพัฒนาทีดินเขต 12 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หล ักเกณฑ์ วิธก
ี าร เงือนไข (ถ้ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
12.1 การวิเคราะห์ตรวจสอบตัวอย่างดิน หมายความว่า การนําวิชาการทางวิทยาศาสตร์มาใช ้ในการปฏิบัตงิ านร่วมกับการใช ้
เครืองมือ เครืองใช ้และอุปกรณ์ทาง
วิทยาศาสตร์ เพือให ้ได ้มาซึงผลงานการตรวจวิเคราะห์ดน
ิ ทีปรากฏเป็ นตัวเลขและ
รายละเอียดข ้อมูลของดิน ทีสามารถจะนํ าไปใช ้ให ้เกิดประโยชน์
12.2 ผู ้ใดประสงค์จะให ้กรมพัฒนาทีดินวิเคราะห์ตรวจสอบตัวอย่างดินเป็ นการให ้บริการเกษตรกรทัวไป ให ้ยืนคําขอตามแบบที
คณะกรรมการกําหนด
ณ กรมพัฒนาทีดิน กลุม
่ มาตรฐานและพัฒนาระบบการวิเคราะห์ดน
ิ กลุม
่ วิทยบริการ สํานักวิทยาศาสตร์เพือการพัฒนาทีดิน
สํานักงานพัฒนาทีดินเขต
หรือสถานีพัฒนาทีดินท ้องทีซึงทีดินนันตังอยูพ
่ ร ้อมด ้วยเอกสารและหลักฐานตามทีระบุไว ้ในแบบคําขอตามทีคณะกรรมการ
กําหนดรวมทังตัวอย่างดิน
ทีจะให ้ทําการวิเคราะห์ตรวจสอบด ้วย
12.3 เงือนไขในการยืนคําขอ
1) กรณีคําขอหรือเอกสารหลักฐานรวมทังตัวอย่างดินทีใช ้ประกอบการพิจารณาไม่ครบถ ้วนหรือไม่ถก
ู ต ้องและไม่อาจแก ้ไข
เพิมเติมได ้ ในขณะนัน
ผู ้รับคําขอและผู ้ยืนคําขอจะต ้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกัน พร ้อมกําหนดระยะเวลาให ้ผู ้
ยืนคําขอดําเนินการ
ิ ธิยกเลิกการยืนคําขอนัน
แก ้ไขเพิมเติม หากผู ้ยืนคําขอไม่ดําเนินการแก ้ไขเพิมเติม ภายในระยะเวลาทีกําหนด ผู ้รับคําขอมีสท
ได ้
2) ขันตอนการดําเนินงานตามคูม
่ อ
ื ประชาชนจะเริมนับระยะเวลาตังแต่เจ ้าหน ้าทีตรวจสอบเอกสารครบถ ้วน ถูกต ้องตามที ระบุไว ้
ในคูม
่ อ
ื ประชาชนเรียบร ้อยแล ้ว
ทังนี หลังจากผู ้มีอํานาจลงนามรับรองผลวิเคราะห์ดน
ิ แล ้ว เจ ้าหน ้าทีจะแจ ้งผลการวิเคราะห์ให ้ผู ้ยืนคําขอทราบตามทีระบุไว ้ใน
แบบยืนคําขอ

ช่องทางการให้บริการ

สถานทีให้บริการ
(หมายเหตุ: -)

กลุม
่ วิเคราะห์ดน
ิ สํานักงานพัฒนาทีดินเขต 12 เลขที 402 หมูท
่ ี
2 ตําบลพะวง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100
โทรศัพท์ 074-330232-6 โทรสาร 074-330237
อีเมล์ r12_1@ldd.go.th/ติดต่อด ้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
สถานทีให้บริการ
(หมายเหตุ: -)
สถานีพัฒนาทีดินสงขลา สถานีพัฒนาทีดินสตูล สถานีพัฒนา
ทีดินยะลา สถานีพัฒนาทีดินพัทลุง สถานีพัฒนาทีดินนราธิวาส
สถานีพัฒนาทีดินปั ตตานี สถานีพัฒนาทีดินตรัง /ติดต่อด ้วย
ตนเอง ณ หน่วยงาน
ขนตอน
ั
ระยะเวลา และส่วนงานทีร ับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 60 วันทําการ

ระยะเวลาเปิ ดให้บริการ เปิ ดให ้บริการวัน จันทร์ ถึง วัน
ศุกร์ (ยกเว ้นวันหยุดทีทางราชการกําหนด) ตังแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเทียง)

ระยะเวลาเปิ ดให้บริการ เปิ ดให ้บริการวัน จันทร์ ถึง วัน
ศุกร์ (ยกเว ้นวันหยุดทีทางราชการกําหนด) ตังแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเทียง)

ลําด ับ
1)

2)

ขนตอน
ั
การตรวจสอบเอกสาร
1) ผู ้ยืนคําขอยืนคําขอและตัวอย่างดินต่อเจ ้าหน ้าที
2) เจ ้าหน ้าทีตรวจสอบคําขอเอกสารและหลักฐานให ้ถูกต ้อง
ครบถ ้วน
(หมายเหตุ: (หน่วยงานทีรับผิดชอบ/ผู ้รับผิดชอบ )
- กลุม
่ มาตรฐานและพัฒนาระบบการวิเคราะห์ดน
ิ
- กลุม
่ วิเคราะห์ดน
ิ สํานักงานพัฒนาทีดินเขต 1-12
- สถานีพัฒนาทีดิน 77 จังหวัด
))
การพิจารณา
1) เจ ้าหน ้าทีส่งตัวอย่างดิน ให ้ห ้องปฏิบต
ั ก
ิ าร
2) เจ ้าหน ้าทีเตรียมตัวอย่างดิน
3) เจ ้าหน ้าทีวิเคราะห์ตวั อย่างดิน
4) เจ ้าหน ้าทีจัดทํารายงานผลวิเคราะห์ดน
ิ และเสนอผู ้มีอํานาจ
เพือ
พิจารณาลงนาม

ระยะเวลา
1 วันทําการ

ส่วนทีร ับผิดชอบ
สํานักวิทยาศาสตร์เพือ
การพัฒนาทีดิน

54 วันทําการ

สํานักวิทยาศาสตร์เพือ
การพัฒนาทีดิน

5 วันทําการ

สํานักวิทยาศาสตร์เพือ
การพัฒนาทีดิน

(หมายเหตุ: (หน่วยงานทีรับผิดชอบ/ผู ้รับผิดชอบ )
- กลุม
่ มาตรฐานและพัฒนาระบบการวิเคราะห์ดน
ิ
- กลุม
่ วิทยบริการ
- กลุม
่ วิเคราะห์ดน
ิ สํานักงานพัฒนาทีดินเขต 1-12
- สถานีพัฒนาทีดิน 77 จังหวัด)

3)

))
การลงนาม/คณะกรรมการมีมต ิ
ผู ้มีอํานาจลงนามรับรองผลวิเคราะห์ดน
ิ
(หมายเหตุ: (หน่วยงานทีรับผิดชอบ/ผู ้รับผิดชอบ )
- กลุม
่ มาตรฐานและพัฒนาระบบการวิเคราะห์ดน
ิ
- ผู ้อํานวยการกลุม
่ วิเคราะห์ดน
ิ
สํานักงานพัฒนา ทีดินเขต 112)
))

รายการเอกสาร หล ักฐานประกอบ
ลําด ับ
ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิมเติม (ถ้ามี)
1)
บ ัตรประจําต ัวประชาชน
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (เจ ้าหน ้าทีจดบันทึกหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก ใน
แบบรับคําขอ
)
2)
แบบฟอร์มใบส่งต ัวอย่างและรายละเอียด
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ ค่าธรรมเนียม
ลําด ับ
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
1)
ไม่ม ี
(หมายเหตุ: (เป็ นไปตาม บัญชี 2 การวิเคราะห์ตรวจสอบตัวอย่างดินของ

เกษตรกรของกฎกระทรวง กําหนด หลักเกณฑ์ วิธก
ี ารและเงือนไข

หน่วยงานภาคร ัฐผูอ
้ อกเอกสาร
กรมการปกครอง

กรมพัฒนาทีดิน

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 0 บาท

ลําด ับ

รายละเอียดค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)

และอัตราค่าใช ้จ่าย ในการวิเคราะห์ตรวจสอบตัวอย่างดินเป็ นการเฉพาะ
ราย พ.ศ. 2555))
ช่องทางการร้องเรียน แนะนําบริการ
ลําด ับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริการ
1)
กลุม
่ มาตรฐานและพัฒนาระบบการวิเคราะห์ดน
ิ สํานักวิทยาศาสตร์เพือการพัฒนาทีดิน กรมพัฒนาทีดิน เลขที
2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 02-941-2784 โทรสาร 02941-2784 Website : www.ldd.go.th อีเมล standard.osd@gmail.com
(หมายเหตุ: -)
2)
สํานักงานพัฒนาทีดินเขต 12 เลขที 402 หมูท
่ ี 2 ตําบลพะวง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100 โทรศัพท์ 074330232-6 โทรสาร 074-330237 อีเมล์ r12_1@ldd.go.th /ตู ้รับข ้อร ้องเรียน
(หมายเหตุ: -)
3)
สายด่วน กรมพัฒนาทีดิน 1760
(หมายเหตุ: -)
4)
ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดสงขลา ชัน 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังเก่า) ถนนราชดําเนิน อําเภอเมืองสงขลา
จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ 074-321562 สายด่วน 1567
(หมายเหตุ: -)
5)
ศูนย์บริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
ิ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ ปณ.1111
(หมายเหตุ: ( เลขที 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
ิ กทม. 10300))
เลขที 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
แบบฟอร์ม ต ัวอย่างและคูม
่ อ
ื การกรอก
ลําด ับ
ชือแบบฟอร์ม
1)
แบบฟอร์มรายละเอียดตัวอย่างดินของหน่วยงานทีให ้บริการในส่วนภูมภ
ิ าค
(หมายเหตุ: -)
หมายเหตุ
19.1 สถานีพัฒนาทีดิน หมายถึง หน่วยงานของกรมพัฒนาทีดินจํานวน 77 จังหวัด ซึงไม่ปรากฎในกฎกระทรวงสังกัดสํานักงาน
พัฒนาทีดินเขต 1-12
19.2 สํานักงานพัฒนาทีดินเขต 1-12 หมายถึง หน่วยงานให ้บริการของกรมพัฒนาทีดินในพืนที โดยกลุม
่ วิเคราะห์ดน
ิ อยู่ภายใต ้
สังกัด
สํานักงานพัฒนาทีดินเขต 1-12
19.3 รายการวิเคราะห์ตรวจสอบดิน ตามบัญชี 2 ให ้เป็ นไปตามการพิจารณาของเจ ้าหน ้าทีห ้องปฏิบต
ั ก
ิ าร

เอกสารฉบับนีดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศน
ู ย์รวมข ้อมูลการติดต่อราชการ
www.info.go.th
วันทีคูม
่ อ
ื มีผลบังคับใช ้: 04/01/2559

