
คูม่อืสําหรบัประชาชน : การใหบ้รกิารกลา้หญา้แฝกเพื�อการอนรุกัษด์นิและนํ �า (ภายใต้

กระบวนงานระบบอนุรกัษด์นิและนํ �า) 
หนว่ยงานที�ใหบ้รกิาร : สาํนักงานพัฒนาที�ดนิเขต 12 กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ 

 

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

12.1 การใหบ้รกิารกลา้หญา้แฝกเพื�อการอนุรักษ์ดนิและนํ�า เปิดใหบ้รกิารในชว่งฤดฝูนเป็นเวลาประมาณ 4 เดอืนซึ�งจะประกาศ

ชว่งระยะเวลาใหผู้ย้ื�นคําขอทราบ โดยปิดประกาศ ณ สถานที�ใหบ้รกิาร 

 

12.2 เกษตรกร ประชาชนทั�วไป หน่วยงานราชการ หรอืองคก์รตา่งๆ ที�มคีวามประสงคข์อรับกลา้หญา้แฝกเพื�อนําไปปลกู

ขยายพันธุใ์นการอนุรักษ์ดนิและนํ�า หรอืเพื�อการถา่ยทอดเทคโนโลยใีหแ้กเ่กษตรกรหมอดนิอาสา ยื�นคําขอรับกลา้หญา้แฝกไดท้ี� 

สาํนักงานพัฒนาที�ดนิเขต 1 - 12 สถานีพัฒนาที�ดนิ 77 จังหวัด 

ศนูยศ์กึษาการพัฒนาเขาหนิซอ้นอนัเนื�องมาจากพระราชดําร ิศนูยศ์กึษาการพัฒนาพกิลุทองอนัเนื�องมาจากพระราชดําร ิศนูย์

ปฏบิตักิารโครงการหลวงภาคเหนือ ศนูยป์ฏบิัตกิารโครงการจัดการพัฒนาที�ดนิตามพระราชประสงคห์นองพลบั - กลดัหลวง และ 

ศนูยศ์กึษาวธิกีารฟื�นฟทูี�ดนิเสื�อมโทรมเขาชะงุม้อนัเนื�องมาจาก 

พระราชดําร ิ

 

12.3 ผูอ้าํนวยการสาํนักงานพัฒนาที�ดนิเขต 1 - 12 ผูอ้ํานวยการสถานพัีฒนาที�ดนิ 77 แหง่ ผูอ้ํานวยการศนูยศ์กึษาการพัฒนา

เขาหนิซอ้น ผูอ้ํานวยการศนูยศ์กึษาการพัฒนาพกิลุทอง ผูอ้ํานวยการศนูยป์ฏบิตักิารโครงการหลวงภาคเหนือ ผูอ้ํานวยการศนูย์

ปฏบิตักิารโครงการจัดการพัฒนาที�ดนิตามพระราชประสงคห์นองพลบั - กลดัหลวง และ ผูอํ้านวยการศนูยศ์กึษาวธิกีารฟื�นฟทูี�ดนิ

เสื�อมโทรมเขาชะงุม้อนัเนื�องมาจากพระราชดําร ิมอํีานาจอนุมัตใิหแ้จกจา่ยกลา้หญา้แฝกไดต้ามความจําเป็นและเหมาะสม และ

ตามปรมิาณที�ไดร้ับการจัดสรรของหน่วยงานในแตล่ะพื�นที� 

 

12.4 ภายหลงัจากผูม้อีํานาจลงนามอนุมัตแิลว้ เจา้หนา้ที�จะแจง้วนั เวลา และสถานที� ใหผู้ย้ื�นคําขอมารับกลา้หญา้แฝกตอ่ไป 

 

12.5 ผูย้ื�นคําขอตอ้งมารับกลา้หญา้แฝกตามจํานวนที�ไดร้ับการแจกจ่าย ณ จดุแจกจา่ยกลา้ฯ หรอืจดุนัดหมาย และผูย้ื�นคาํขอ

ตอ้งขนสง่เพื�อนําไปปลกูขยายพันธุใ์นการอนุรักษ์ดนิและนํ�า หรอืเพื�อการถา่ยทอดเทคโนโลยใีหแ้กเ่กษตรกรหมอดนิอาสาดว้ย

ตนเอง 

  
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 

 สถานที�ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ -)  
สํานักงานพัฒนาที�ดนิเขต 12 เลขที� 402 หมูท่ี� 2 ตําบลพะวง 
อําเภอเมอืง จังหวดัสงขลา 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 : 3 วนัทําการ 

 

 
 



ลําดบั ข ั�นตอน ระยะเวลา สว่นที�รบัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
1. ผูร้ับบรกิารยื�นใบคาํรอ้งขอกลา้หญา้แฝกพรอ้มหลักฐานแสดง
ตวัตน 
2. เจา้หนา้ที�ตรวจสอบใบคํารอ้งและเอกสารหลกัฐานใหค้รบถว้น 
ถกูตอ้ง 
 
(หมายเหต:ุ (หน่วยงานที�รับผดิชอบคอื สาํนักงานพัฒนาที�ดนิ
เขต 1-12 
 สถานีพัฒนาที�ดนิ 77 จังหวดั  
 ศนูยศ์กึษาการพัฒนาเขาหนิซอ้น 
 ศนูยศ์กึษาการพัฒนาพกิลุทอง  
 ศนูยป์ฏบิตักิารพัฒนาที�ดนิโครงการหลวง  
 ศนูยป์ฏบิตักิารโครงการจัดการพัฒนาที�ดนิตามพระราชประสงค ์   
  หนองพลบั – กลดัหลวง และ 
 ศนูยศ์กึษาวธิกีารฟื�นฟทูี�ดนิเสื�อมโทรมเขาชะงุม้อนัเนื�องมาจาก
พระราชดําร ิ 
))  

1 วนัทําการ สํานักงานพัฒนาที�ดนิ
เขต 1 - 12 

 

2) การพจิารณา 
1.เจา้หนา้ที�ตรวจสอบจํานวนกลา้หญา้แฝกคงเหลอื 
2. เจา้หนา้ที�เสนอใบคํารอ้งขอกลา้หญา้แฝกและ   
    เอกสารประกอบใหผู้ม้อีาํนาจพจิารณาอนุมัต ิ
 
 
 
(หมายเหต:ุ (หน่วยงานที�รับผดิชอบคอื สํานักงานพัฒนาที�ดนิ
เขต 1-12 
สถานีพัฒนาที�ดนิ 77   จังหวดั 
 ศนูยศ์กึษาการพัฒนาเขาหนิซอ้น 
 ศนูยศ์กึษาการพัฒนาพกิลุทอง  
 ศนูยป์ฏบิตักิารพัฒนาที�ดนิโครงการหลวง  
  ศนูยป์ฏบิตักิารโครงการจัดการพัฒนาที�ดนิตามพระราชประสงค ์     
หนองพลบั – กลดัหลวง และ 
  ศนูยศ์กึษาวธิกีารฟื�นฟทูี�ดนิเสื�อมโทรมเขาชะงุม้อนัเนื�องมาจาก
พระราชดําร ิ 
))  

1 วนัทําการ สํานักงานพัฒนาที�ดนิ
เขต 1 - 12 

 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ผูม้อํีานาจลงนามอนุมัตใิบคํารอ้ง 
(หมายเหต:ุ (หน่วยงานที�รับผดิชอบคอื สํานักงานพัฒนาที�ดนิ
เขต 1-12 
  สถานีพัฒนาที�ดนิ 77 จังหวดั  
 ศนูยศ์กึษาการพัฒนาเขาหนิซอ้น 
  ศนูยศ์กึษาการพัฒนาพกิลุทอง  
ศนูยป์ฏบิตักิารพัฒนาที�ดนิโครงการหลวง  
 ศนูยป์ฏบิตักิารโครงการจัดการพัฒนาที�ดนิตามพระราชประสงค์
หนองพลบั – กลดัหลวง และ 
 ศนูยศ์กึษาวธิกีารฟื�นฟทูี�ดนิเสื�อมโทรมเขาชะงุม้อนัเนื�องมาจาก
พระราชดําร ิ 
))  

1 วนัทําการ สํานักงานพัฒนาที�ดนิ
เขต 1 - 12 

 

 

 

 

 

 



รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ลําดบั ชื�อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิ�มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
1) 

 
บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ลงนามรับรองสําเนาถกูตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

2) 
 

เอกสารใบคํารอ้งขอรบักลา้หญา้แฝก 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ลงนามในใบคํารอ้ง) 

กรมพัฒนาที�ดนิ 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) ไมม่คีา่ธรรมเนยีม 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
  
 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 

1) กรมพัฒนาที�ดนิ เลขที� 2003/61 ถนนพหลโยธนิ แขวงลาดยาว เขตจตจุักร กรงุเทพฯ 10900 โทรศพัท ์  02-562-
5100  โทรสาร 02-562-0313 Website : www.ldd.go.th อเีมล ์cit_1@ldd.go.th 
(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) แบบฟอรม์ใบคําขอรับกลา้หญา้แฝก 
(หมายเหต:ุ -)  

 

หมายเหต ุ

- 


