
คูม่อืสาํหรบัประชาชน : การวเิคราะหด์นิสาํหรบัเกษตรกร 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : สํานักวทิยาศาสตรเ์พือ่การพัฒนาทีด่นิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
12.1 การวเิคราะหต์รวจสอบตัวอยา่งดนิ หมายความวา่ การนําวชิาการทางวทิยาศาสตรม์าใชใ้นการปฏบิัตงิานร่วมกบัการใช ้
เครือ่งมอื เครือ่งใชแ้ละอปุกรณ์ทาง         วทิยาศาสตร ์เพือ่ใหไ้ดม้าซึง่ผลงานการตรวจวเิคราะหด์นิทีป่รากฏเป็นตวัเลขและ
รายละเอยีดขอ้มลูของดนิ ทีส่ามารถจะนําไปใชใ้หเ้กดิประโยชน ์
 
12.2 ผูใ้ดประสงคจ์ะใหก้รมพัฒนาทีด่นิวเิคราะหต์รวจสอบตัวอย่างดนิเป็นการใหบ้รกิารเกษตรกรทัว่ไป ใหย้ืน่คําขอตามแบบที่
คณะกรรมการกําหนด 
  ณ กรมพัฒนาทีด่นิ กลุม่มาตรฐานและพัฒนาระบบการวเิคราะหด์นิกลุม่วทิยบรกิาร สาํนักวทิยาศาสตรเ์พือ่การพัฒนาทีด่นิ 
สาํนักงานพัฒนาทีด่นิเขต 
   หรอืสถานพัีฒนาทีด่นิทอ้งทีซ่ ึง่ทีด่นินัน้ตัง้อยูพ่รอ้มดว้ยเอกสารและหลักฐานตามทีร่ะบไุวใ้นแบบคําขอตามทีค่ณะกรรมการ
กําหนดรวมทัง้ตัวอย่างดนิ 
  ทีจ่ะใหทํ้าการวเิคราะหต์รวจสอบดว้ย 
 
12.3 เงือ่นไขในการยืน่คําขอ 
 1) กรณีคําขอหรอืเอกสารหลักฐานรวมทัง้ตัวอยา่งดนิทีใ่ชป้ระกอบการพจิารณาไมค่รบถว้นหรอืไมถ่กูตอ้งและไมอ่าจแกไ้ข
เพิม่เตมิได ้ในขณะนัน้ 
    ผูรั้บคําขอและผูย้ืน่คําขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกนั พรอ้มกําหนดระยะเวลาใหผู้ ้
ยืน่คําขอดําเนนิการ 
    แกไ้ขเพิม่เตมิ หากผูย้ืน่คําขอไมดํ่าเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิ ภายในระยะเวลาทีกํ่าหนด ผูรั้บคําขอมสีทิธยิกเลกิการยืน่คําขอนัน้
ได ้
 2) ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืประชาชนจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้น ถูกตอ้งตามที ่ระบไุว ้
ในคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้      
   ทัง้นี ้หลงัจากผูม้อํีานาจลงนามรับรองผลวเิคราะหด์นิแลว้ เจา้หนา้ทีจ่ะแจง้ผลการวเิคราะหใ์หผู้ย้ืน่คําขอทราบตามทีร่ะบไุวใ้น
แบบยืน่คําขอ 
 
 
  
 
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ -)  
กลุม่มาตรฐานและพัฒนาระบบการวเิคราะหด์นิ และกลุม่วทิย
บรกิาร 
สาํนักวทิยาศาสตรเ์พือ่การพัฒนาทีด่นิ  กรมพัฒนาทีด่นิ เลขที ่
2003/61 ถนนพหลโยธนิ แขวงลาดยาว เขตจตจัุกร  กรุงเทพฯ 
10900 
 
/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ -)  
สาํนักงานพัฒนาทีด่นิเขต 1-12 (กลุม่วเิคราะหด์นิ)/ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ -)  
สถานพัีฒนาทีด่นิทกุจังหวดั /ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 
ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 



ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม : 60 วนัทําการ 
 

ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

1) ผูย้ืน่คําขอยืน่คําขอและตวัอยา่งดนิตอ่เจา้หนา้ที ่
2) เจา้หนา้ทีต่รวจสอบคําขอเอกสารและหลกัฐานใหถ้กูตอ้ง
ครบถว้น 
 
(หมายเหต:ุ (หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ/ผูรั้บผดิชอบ ) 
- กลุม่มาตรฐานและพัฒนาระบบการวเิคราะหด์นิ 
- กลุม่วเิคราะหด์นิ สาํนักงานพัฒนาทีด่นิเขต 1-12  
- สถานพัีฒนาทีด่นิ  77 จังหวัด 
))  

1 วนัทําการ สาํนักวทิยาศาสตรเ์พือ่
การพัฒนาทีด่นิ 

 

2) การพจิารณา 
1) เจา้หนา้ทีส่ง่ตวัอยา่งดนิ ใหห้อ้งปฏบิตักิาร 
2) เจา้หนา้ทีเ่ตรยีมตวัอย่างดนิ 
3) เจา้หนา้ทีว่เิคราะหต์วัอยา่งดนิ 
4) เจา้หนา้ทีจั่ดทํารายงานผลวเิคราะหด์นิและเสนอผูม้อํีานาจ
เพือ่        
    พจิารณาลงนาม 
 
(หมายเหต:ุ (หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ/ผูรั้บผดิชอบ ) 
- กลุม่มาตรฐานและพัฒนาระบบการวเิคราะหด์นิ 
- กลุม่วทิยบรกิาร 
- กลุม่วเิคราะหด์นิ สาํนักงานพัฒนาทีด่นิเขต 1-12 
- สถานพัีฒนาทีด่นิ  77 จังหวัด) 
 
))  

54 วนัทําการ สาํนักวทิยาศาสตรเ์พือ่
การพัฒนาทีด่นิ 

 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ผูม้อํีานาจลงนามรับรองผลวเิคราะหด์นิ 
 
(หมายเหต:ุ (หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ/ผูรั้บผดิชอบ ) 
- กลุม่มาตรฐานและพัฒนาระบบการวเิคราะหด์นิ 
- ผูอํ้านวยการกลุม่วเิคราะหด์นิ    สาํนักงานพัฒนา ทีด่นิเขต 1-
12) 
))  

5 วนัทําการ สาํนักวทิยาศาสตรเ์พือ่
การพัฒนาทีด่นิ 

 

 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(เจา้หนา้ทีจ่ดบนัทกึหมายเลขบตัรประชาชน  13 หลกั ใน
แบบรับคําขอ 
) 

กรมการปกครอง 

2) 
 

แบบฟอรม์ใบสง่ตวัอยา่งและรายละเอยีด 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

กรมพัฒนาทีด่นิ 

 
คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 
1) ไมม่ ี  คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 



ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 
(หมายเหต:ุ (เป็นไปตาม บญัช ี2 การวเิคราะหต์รวจสอบตวัอยา่งดนิของ
เกษตรกรของกฎกระทรวง กําหนด  หลกัเกณฑ ์ วธิกีารและเงือ่นไข  
และอตัราคา่ใชจ้่าย ในการวเิคราะหต์รวจสอบตัวอย่างดนิเป็นการเฉพาะ
ราย พ.ศ. 2555))  

  
 

 
ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
1) กลุม่มาตรฐานและพัฒนาระบบการวเิคราะหด์นิ สํานักวทิยาศาสตรเ์พือ่การพัฒนาทีด่นิ   กรมพัฒนาทีด่นิ เลขที ่

2003/61 ถนนพหลโยธนิ แขวงลาดยาว เขตจตจัุกร  กรุงเทพฯ 10900   โทรศพัท ์02-941-2784 โทรสาร 02-
941-2784 Website : www.ldd.go.th อเีมล standard.osd@gmail.com 
(หมายเหต:ุ -)  

2) สาํนักงานพัฒนาทีด่นิเขต 1 – 12 /ตูรั้บขอ้รอ้งเรยีน 
(หมายเหต:ุ -)  

3) สถานพัีฒนาทีด่นิ 77 จังหวดั /ตูรั้บขอ้รอ้งเรยีน 
(หมายเหต:ุ -)  

4) สายดว่น กรมพัฒนาทีด่นิ 1760 
(หมายเหต:ุ -)  

5) ศนูยดํ์ารงธรรมจังหวดั 76 จังหวดั 
(หมายเหต:ุ -)  

6) ศนูยบ์รกิารประชาชน สาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(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 ชือ่แบบฟอรม์ 
1) แบบฟอรม์ใบสง่ตวัอย่างวเิคราะหด์นิและรายละเอยีดการสง่ตัวอย่างของหน่วยงานทีใ่หบ้รกิารในสว่นกลาง 

(หมายเหต:ุ -)  
2) แบบฟอรม์รายละเอยีดตวัอย่างดนิของหน่วยงานทีใ่หบ้รกิารในสว่นภมูภิาค 

(หมายเหต:ุ -)  
 
หมายเหต ุ

19.1 สถานพัีฒนาทีด่นิ หมายถงึ หน่วยงานของกรมพัฒนาทีด่นิจํานวน 77 จังหวดั ซึง่ไม่ปรากฎในกฎกระทรวงสงักดัสาํนักงาน
พัฒนาทีด่นิเขต 1-12 
19.2 สาํนักงานพัฒนาทีด่นิเขต 1-12 หมายถงึ หน่วยงานใหบ้รกิารของกรมพัฒนาทีด่นิในพืน้ที ่โดยกลุม่วเิคราะหด์นิอยูภ่ายใต ้
สงักัด 
    สาํนักงานพัฒนาทีด่นิเขต 1-12 
19.3 รายการวเิคราะหต์รวจสอบดนิ ตามบญัช ี2 ใหเ้ป็นไปตามการพจิารณาของเจา้หนา้ทีห่อ้งปฏบิัตกิาร 
 
 
 
 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 
www.info.go.th 

วนัทีคู่ม่อืมผีลบงัคบัใช:้ 18/12/2558 

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

