ํ หร ับประชาชน : การวิเคราะห์ดน
ํ หร ับเกษตรกร
คูม
่ อ
ื สา
ิ สา
หน่วยงานทีใ่ ห้บริการ : สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กระทรวงเกษตรและสหกรณ
หล ักเกณฑ์ วิธก
ี าร เงือ
่ นไข (ถ้ามี) ในการยืน
่ คําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
12.1 การวิเคราะหตรวจสอบตัวอยางดิน หมายความวา การนําวิชาการทางวิทยาศาสตรมาใชในการปฏิบัติงานรวมกับการใช
เครื่องมือ เครื่องใชและอุปกรณทาง
วิทยาศาสตร เพื่อใหไดมาซึ่งผลงานการตรวจวิเคราะหดินที่ปรากฏเปนตัวเลขและ
รายละเอียดขอมูลของดิน ที่สามารถจะนําไปใชใหเกิดประโยชน
12.2 ผูใดประสงคจะใหกรมพัฒนาที่ดินวิเคราะหตรวจสอบตัวอยางดินเปนการใหบริการเกษตรกรทั่วไป ใหยื่นคําขอตามแบบที่
คณะกรรมการกําหนด
ณ กรมพัฒนาที่ดิน กลุมมาตรฐานและพัฒนาระบบการวิเคราะหดินกลุมวิทยบริการ สํานักวิทยาศาสตรเพื่อการพัฒนาที่ดิน
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต
หรือสถานีพัฒนาที่ดินทองที่ซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยูพรอมดวยเอกสารและหลักฐานตามที่ระบุไวในแบบคําขอตามที่คณะกรรมการ
กําหนดรวมทั้งตัวอยางดิน
ที่จะใหทําการวิเคราะหตรวจสอบดวย
12.3 เงื่อนไขในการยื่นคําขอ
1) กรณีคําขอหรือเอกสารหลักฐานรวมทั้งตัวอยางดินที่ใชประกอบการพิจารณาไมครบถวนหรือไมถูกตองและไมอาจแกไข
เพิ่มเติมได ในขณะนั้น
ผูรับคําขอและผูยื่นคําขอจะตองลงนามบันทึกความบกพรองและรายการเอกสารหลักฐานรวมกัน พรอมกําหนดระยะเวลาใหผู
ยื่นคําขอดําเนินการ
แกไขเพิ่มเติม หากผูยื่นคําขอไมดําเนินการแกไขเพิ่มเติม ภายในระยะเวลาที่กําหนด ผูรับคําขอมีสิทธิยกเลิกการยื่นคําขอนั้น
ได
2) ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือประชาชนจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวน ถูกตองตามที่ ระบุไว
ในคูมือประชาชนเรียบรอยแลว
ทั้งนี้ หลังจากผูมีอํานาจลงนามรับรองผลวิเคราะหดินแลว เจาหนาที่จะแจงผลการวิเคราะหใหผูยื่นคําขอทราบตามที่ระบุไวใน
แบบยื่นคําขอ

ช่องทางการให้บริการ

สถานทีใ่ ห บ
 ร กิ าร
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 (กลุมวิเคราะหดิน) 95 ม.11 ต.ดูใต
อ.เมือง จ.นาน 55000 โทร 054 771588 โทรสาร 054 771664/
ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
(หมายเหตุ: -)
สถานทีใ่ ห บ
 ร กิ าร
สถานีพัฒนาที่ดินนาน แพร พะเยา เชียงราย/ติดตอดวยตนเอง ณ
หนวยงาน
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลาเปิ ดให บ
 ร กิ าร เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วัน
ศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
ระยะเวลาเปิ ดให บ
 ร กิ าร เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วัน
ศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขนตอน
ั้
ระยะเวลา และส่วนงานทีร่ ับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 60 วันทําการ
ลําด ับ
1)

ขนตอน
ั้
การตรวจสอบเอกสาร
1) ผูยื่นคําขอยื่นคําขอและตัวอยางดินตอเจาหนาที่
2) เจาหนาที่ตรวจสอบคําขอเอกสารและหลักฐานใหถูกตอง
ครบถวน

ระยะเวลา
1 วันทําการ

ส่วนทีร่ ับผิดชอบ
สํานักวิทยาศาสตรเพื่อ
การพัฒนาที่ดิน

ลําด ับ

2)

ขนตอน
ั้
(หมายเหตุ: (หนวยงานที่รับผิดชอบ/ผูรับผิดชอบ )
- กลุมมาตรฐานและพัฒนาระบบการวิเคราะหดิน
- กลุมวิเคราะหดิน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12
- สถานีพัฒนาที่ดิน 77 จังหวัด
))
การพิจารณา
1) เจาหนาที่สงตัวอยางดิน ใหหองปฏิบัติการ
2) เจาหนาที่เตรียมตัวอยางดิน
3) เจาหนาที่วิเคราะหตัวอยางดิน
4) เจาหนาที่จัดทํารายงานผลวิเคราะหดินและเสนอผูมีอํานาจ
เพื่อ
พิจารณาลงนาม

ระยะเวลา

ส่วนทีร่ ับผิดชอบ

54 วันทําการ

สํานักวิทยาศาสตรเพื่อ
การพัฒนาที่ดิน

5 วันทําการ

สํานักวิทยาศาสตรเพื่อ
การพัฒนาที่ดิน

(หมายเหตุ: (หนวยงานที่รับผิดชอบ/ผูรับผิดชอบ )
- กลุมมาตรฐานและพัฒนาระบบการวิเคราะหดิน
- กลุมวิทยบริการ
- กลุมวิเคราะหดิน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12
- สถานีพัฒนาที่ดิน 77 จังหวัด)
3)

))
การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
ผูมีอํานาจลงนามรับรองผลวิเคราะหดิน
(หมายเหตุ: (หนวยงานที่รับผิดชอบ/ผูรับผิดชอบ )
- กลุมมาตรฐานและพัฒนาระบบการวิเคราะหดิน
- ผูอํานวยการกลุมวิเคราะหดิน สํานักงานพัฒนา ที่ดินเขต 112)
))

รายการเอกสาร หล ักฐานประกอบ
่ เอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิม
ลําด ับ
ชือ
่ เติม (ถ้ามี)
1)
บ ัตรประจําต ัวประชาชน
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (เจาหนาที่จดบันทึกหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก ใน
แบบรับคําขอ
)
2)
แบบฟอร์มใบส่งต ัวอย่างและรายละเอียด
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ ค่าธรรมเนียม
ลําด ับ
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
1)
ไม่ม ี
(หมายเหตุ: (เปนไปตาม บัญชี 2 การวิเคราะหตรวจสอบตัวอยางดินของ

เกษตรกรของกฎกระทรวง กําหนด หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไข
และอัตราคาใชจาย ในการวิเคราะหตรวจสอบตัวอยางดินเปนการเฉพาะ
ราย พ.ศ. 2555))

ช่องทางการร้องเรียน แนะนําบริการ

หน่วยงานภาคร ัฐผูอ
้ อกเอกสาร
กรมการปกครอง

กรมพัฒนาที่ดิน

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 0 บาท

ลําด ับ
1)

2)
3)
4)
5)

ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริการ
กลุมมาตรฐานและพัฒนาระบบการวิเคราะหดิน สํานักวิทยาศาสตรเพื่อการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน เลขที่
2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท 02-941-2784 โทรสาร 02941-2784 Website : www.ldd.go.th อีเมล standard.osd@gmail.com
(หมายเหตุ: -)
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 /ตูรับขอรองเรียน 95 ม.11 ต.ดูใต อ.เมือง จ.นาน 55000 โทร 054771588 โทรสาร
054771664
(หมายเหตุ: -)
ศูนยดํารงธรรมจังหวัดนาน ศาลากลางจังหวัดนาน ถ.นาน-พะเยา ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.นาน 55000 โทร/
โทรสาร 054716388
(หมายเหตุ: -)
สายดวน กรมพัฒนาที่ดิน 1760
(หมายเหตุ: -)
ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))

แบบฟอร์ม ต ัวอย่างและคูม
่ อ
ื การกรอก
่ แบบฟอร์ม
ลําด ับ
ชือ
1)
แบบฟอรมรายละเอียดตัวอยางดินของหนวยงานที่ใหบริการในสวนภูมิภาค
(หมายเหตุ: -)
หมายเหตุ
19.1 สถานีพัฒนาที่ดิน หมายถึง หนวยงานของกรมพัฒนาที่ดินจํานวน 77 จังหวัด ซึ่งไมปรากฎในกฎกระทรวงสังกัดสํานักงาน
พัฒนาที่ดินเขต 1-12
19.2 สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12 หมายถึง หนวยงานใหบริการของกรมพัฒนาที่ดินในพื้นที่ โดยกลุมวิเคราะหดินอยูภายใต
สังกัด
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12
19.3 รายการวิเคราะหตรวจสอบดิน ตามบัญชี 2 ใหเปนไปตามการพิจารณาของเจาหนาที่หองปฏิบัติการ

ข้อมูลสําหร ับเจ้าหน้าที่
่ กระบวนงาน: การวิเคราะหดินสําหรับเกษตรกร
ชือ
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: สํานักวิทยาศาสตรเพื่อการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน สํานักวิทยาศาสตรเพื่อการ
พัฒนาที่ดิน
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
หมวดหมูข
่ องงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมายทีใ่ ห้อํานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กีย
่ วข้อง:
1)กฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไข และอัตราคาใชจาย ในการวิเคราะหตรวจสอบตัวอยางดินเปนการ
เฉพาะราย พ.ศ. ๒๕๕๕
2)พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551
ระด ับผลกระทบ: บริการทั่วไป
้ ทีใ่ ห้บริการ: สวนกลาง, สวนกลางที่ตั้งอยูในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง), สวนกลางที่ตั้งอยูในภูมิภาค (นอกกฎกระทรวง)
พืน
กฎหมายข้อบ ังค ับ/ข้อตกลงทีก
่ ําหนดระยะเวลา: กฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไข และอัตราคาใชจาย
ในการวิเคราะหตรวจสอบตัวอยางดินเปนการเฉพาะราย พ.ศ. ๒๕๕๕
ระยะเวลาทีก
่ ําหนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ: 60.0

ข้อมูลสถิตข
ิ องกระบวนงาน:
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 300
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 500
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 100
่ อ้างอิงของคูม
ชือ
่ อ
ื ประชาชน: สําเนาคูมือประชาชน 03/12/2015 09:00
เอกสารฉบับนี้ดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศูนยกลางขอมูลคูมือสําหรับประชาชน
Backend.info.go.th
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