
คูม่อืสาํหรบัประชาชน : การวเิคราะหด์นิสาํหรบัเกษตรกร 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 7 กระทรวงเกษตรและสหกรณ  
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
12.1 การวิเคราะหตรวจสอบตัวอยางดิน หมายความวา การนําวิชาการทางวิทยาศาสตรมาใชในการปฏิบัติงานรวมกับการใช
เครื่องมือ เครื่องใชและอุปกรณทาง         วิทยาศาสตร เพื่อใหไดมาซ่ึงผลงานการตรวจวิเคราะหดินท่ีปรากฏเปนตัวเลขและ
รายละเอียดขอมูลของดิน ท่ีสามารถจะนําไปใชใหเกิดประโยชน 
 
12.2 ผูใดประสงคจะใหกรมพัฒนาท่ีดินวิเคราะหตรวจสอบตัวอยางดินเปนการใหบริการเกษตรกรท่ัวไป ใหย่ืนคําขอตามแบบท่ี
คณะกรรมการกําหนด 
  ณ กรมพัฒนาท่ีดิน กลุมมาตรฐานและพัฒนาระบบการวิเคราะหดินกลุมวิทยบริการ สํานักวิทยาศาสตรเพื่อการพัฒนาท่ีดิน 
สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 
   หรือสถานีพัฒนาท่ีดินทองท่ีซ่ึงท่ีดินนั้นต้ังอยูพรอมดวยเอกสารและหลักฐานตามท่ีระบุไวในแบบคําขอตามท่ีคณะกรรมการ
กําหนดรวมท้ังตัวอยางดิน 
  ท่ีจะใหทําการวิเคราะหตรวจสอบดวย 
 
12.3 เงื่อนไขในการย่ืนคําขอ 
 1) กรณีคําขอหรือเอกสารหลักฐานรวมท้ังตัวอยางดินท่ีใชประกอบการพิจารณาไมครบถวนหรือไมถูกตองและไมอาจแกไข
เพิ่มเติมได ในขณะนั้น 
    ผูรับคําขอและผูย่ืนคําขอจะตองลงนามบันทึกความบกพรองและรายการเอกสารหลักฐานรวมกัน พรอมกําหนดระยะเวลาใหผู
ย่ืนคําขอดําเนินการ 
    แกไขเพิ่มเติม หากผูย่ืนคําขอไมดําเนินการแกไขเพิ่มเติม ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ผูรับคําขอมีสิทธิยกเลิกการย่ืนคําขอนั้น
ได 
 2) ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือประชาชนจะเริ่มนับระยะเวลาต้ังแตเจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสารครบถวน ถูกตองตามท่ี ระบุไว
ในคูมือประชาชนเรียบรอยแลว 
    ท้ังนี้ หลังจากผูมีอํานาจลงนามรับรองผลวิเคราะหดินแลว เจาหนาท่ีจะแจงผลการวิเคราะหใหผูย่ืนคําขอทราบตามท่ีระบุไวใน
แบบย่ืนคําขอ 
 
 
  
 
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

 สถานทีใ่ห บรกิาร  
สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 7  (กลุมวิเคราะหดิน) 95 ม.11 ต.ดูใต 
อ.เมือง จ.นาน 55000 โทร 054 771588 โทรสาร 054 771664/
ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 
(หมายเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปิดให บรกิาร  เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วัน
ศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ต้ังแตเวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 สถานทีใ่ห บรกิาร  
สถานีพัฒนาท่ีดินนาน แพร พะเยา เชียงราย/ติดตอดวยตนเอง ณ 
หนวยงาน 
(หมายเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปิดให บรกิาร  เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วัน
ศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ต้ังแตเวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 
ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม : 60 วันทําการ 
 

ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

1) ผูย่ืนคําขอย่ืนคําขอและตัวอยางดินตอเจาหนาท่ี 
2) เจาหนาท่ีตรวจสอบคําขอเอกสารและหลักฐานใหถูกตอง
ครบถวน 

1 วันทําการ สํานักวิทยาศาสตรเพื่อ
การพัฒนาท่ีดิน 

 



ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
 
(หมายเหตุ: (หนวยงานท่ีรับผิดชอบ/ผูรับผิดชอบ ) 
- กลุมมาตรฐานและพัฒนาระบบการวิเคราะหดิน 
- กลุมวิเคราะหดิน สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 1-12  
- สถานีพัฒนาท่ีดิน  77 จังหวัด 
))  

2) การพจิารณา 
1) เจาหนาท่ีสงตัวอยางดิน ใหหองปฏิบัติการ 
2) เจาหนาท่ีเตรียมตัวอยางดิน 
3) เจาหนาท่ีวิเคราะหตัวอยางดิน 
4) เจาหนาท่ีจัดทํารายงานผลวิเคราะหดินและเสนอผูมีอํานาจ
เพื่อ        
    พิจารณาลงนาม 
 
(หมายเหตุ: (หนวยงานท่ีรับผิดชอบ/ผูรับผิดชอบ ) 
- กลุมมาตรฐานและพัฒนาระบบการวิเคราะหดิน 
- กลุมวิทยบริการ 
- กลุมวิเคราะหดิน สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 1-12 
- สถานีพัฒนาท่ีดิน  77 จังหวัด) 
 
))  

54 วันทําการ สํานักวิทยาศาสตรเพื่อ
การพัฒนาท่ีดิน 

 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ผูมีอํานาจลงนามรับรองผลวิเคราะหดิน 
 
(หมายเหตุ: (หนวยงานท่ีรับผิดชอบ/ผูรับผิดชอบ ) 
- กลุมมาตรฐานและพัฒนาระบบการวิเคราะหดิน 
- ผูอํานวยการกลุมวิเคราะหดิน    สํานักงานพัฒนา ท่ีดินเขต 1-
12) 
))  

5 วันทําการ สํานักวิทยาศาสตรเพื่อ
การพัฒนาท่ีดิน 

 

 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ(เจาหนาท่ีจดบันทึกหมายเลขบัตรประชาชน  13 หลัก ใน
แบบรับคําขอ 
) 

กรมการปกครอง 

2) 
 

แบบฟอรม์ใบสง่ตวัอยา่งและรายละเอยีด 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ- 

กรมพัฒนาท่ีดิน 

 
คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 
1) ไมม่ ี

(หมายเหตุ: (เปนไปตาม บัญชี 2 การวิเคราะหตรวจสอบตัวอยางดินของ
เกษตรกรของกฎกระทรวง กําหนด  หลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไข  
และอัตราคาใชจาย ในการวิเคราะหตรวจสอบตัวอยางดินเปนการเฉพาะ
ราย พ.ศ. 2555))  

 คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
  
 

 
ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 



ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
1) กลุมมาตรฐานและพัฒนาระบบการวิเคราะหดิน สํานักวิทยาศาสตรเพื่อการพัฒนาท่ีดิน   กรมพัฒนาท่ีดิน เลขท่ี 

2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900   โทรศัพท 02-941-2784 โทรสาร 02-
941-2784 Website : www.ldd.go.th อีเมล standard.osd@gmail.com 
(หมายเหตุ: -)  

2) สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 7 /ตูรับขอรองเรียน 95 ม.11 ต.ดูใต อ.เมือง จ.นาน 55000 โทร 054771588 โทรสาร 
054771664 
(หมายเหตุ: -)  

3) ศูนยดํารงธรรมจังหวัดนาน ศาลากลางจังหวัดนาน ถ.นาน-พะเยา ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.นาน 55000 โทร/
โทรสาร 054716388 
(หมายเหตุ: -)  

4) สายดวน กรมพัฒนาท่ีดิน 1760 
(หมายเหตุ: -)  

5) ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111 
เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 
แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 
1) แบบฟอรมรายละเอียดตัวอยางดินของหนวยงานท่ีใหบริการในสวนภูมิภาค 

(หมายเหตุ: -)  
 
หมายเหต ุ

19.1 สถานีพัฒนาท่ีดิน หมายถึง หนวยงานของกรมพฒันาท่ีดินจํานวน 77 จังหวัด ซ่ึงไมปรากฎในกฎกระทรวงสังกัดสํานักงาน
พัฒนาท่ีดินเขต 1-12 
19.2 สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 1-12 หมายถึง หนวยงานใหบริการของกรมพัฒนาท่ีดินในพื้นท่ี โดยกลุมวิเคราะหดินอยูภายใต
สังกัด 
    สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 1-12 
19.3 รายการวิเคราะหตรวจสอบดิน ตามบัญชี 2 ใหเปนไปตามการพิจารณาของเจาหนาท่ีหองปฏิบัติการ 
 
 
 
 
 

ชือ่กระบวนงาน: การวิเคราะหดินสําหรับเกษตรกร  
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน: สํานักวิทยาศาสตรเพื่อการพัฒนาท่ีดิน กรมพัฒนาท่ีดิน สํานักวิทยาศาสตรเพื่อการ
พัฒนาท่ีดิน 

ประเภทของงานบรกิาร: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมายทีใ่หอํ้านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

  
1)กฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไข  และอัตราคาใชจาย ในการวิเคราะหตรวจสอบตัวอยางดินเปนการ
เฉพาะราย พ.ศ.  ๒๕๕๕  
  
2)พระราชบัญญัติพัฒนาท่ีดิน พ.ศ. 2551  
ระดบัผลกระทบ: บริการท่ัวไป 

พืน้ทีใ่หบ้รกิาร: สวนกลาง, สวนกลางท่ีต้ังอยูในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง), สวนกลางท่ีต้ังอยูในภูมิภาค (นอกกฎกระทรวง) 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีกํ่าหนดระยะเวลา: กฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไข  และอัตราคาใชจาย 
ในการวิเคราะหตรวจสอบตัวอยางดินเปนการเฉพาะราย พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
ระยะเวลาทีกํ่าหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 60.0 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที ่



 
ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉล่ียตอเดือน 300 

 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 500 

 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 100 
 
ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน: สําเนาคูมือประชาชน 03/12/2015 09:00 
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศูนยกลางขอมูลคูมือสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพรคูมือ: 04/01/2559 


