
คูม่อืสาํหรบัประชาชน : การใหบ้รกิารกลา้หญา้แฝกเพือ่การอนรุกัษด์นิและนํา้ (ภายใต้
กระบวนงานระบบอนุรกัษด์นิและนํา้) 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมพัฒนาทีด่นิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
12.1 การใหบ้รกิารกลา้หญา้แฝกเพือ่การอนุรักษ์ดนิและน้ํา เปิดใหบ้รกิารในชว่งฤดฝูนเป็นเวลาประมาณ 4 เดอืนซึง่จะประกาศ
ชว่งระยะเวลาใหผู้ย้ืน่คําขอทราบ โดยปิดประกาศ ณ สถานทีใ่หบ้รกิาร 
 
12.2 เกษตรกร ประชาชนทัว่ไป หน่วยงานราชการ หรอืองคก์รตา่งๆ ทีม่คีวามประสงคข์อรับกลา้หญา้แฝกเพือ่นําไปปลกู
ขยายพันธุใ์นการอนุรักษ์ดนิและน้ํา หรอืเพือ่การถา่ยทอดเทคโนโลยใีหแ้กเ่กษตรกรหมอดนิอาสา ยืน่คําขอรับกลา้หญา้แฝกไดท้ี ่
สาํนักงานพัฒนาทีด่นิเขต 1 &ndash; 12 สถานพัีฒนาทีด่นิ 77 จังหวดั 
ศนูยศ์กึษาการพัฒนาเขาหนิซอ้นอนัเนือ่งมาจากพระราชดําร ิศนูยศ์กึษาการพัฒนาพกิลุทองอนัเนือ่งมาจากพระราชดําร ิศนูย์
ปฏบิตักิารโครงการหลวงภาคเหนอื ศนูยป์ฏบิตักิารโครงการจัดการพัฒนาทีด่นิตามพระราชประสงคห์นองพลบั &ndash; กลดั
หลวง และ ศนูยศ์กึษาวธิกีารฟ้ืนฟทูีด่นิเสือ่มโทรมเขาชะงุม้อันเนือ่งมาจาก 
พระราชดําร ิ
 
12.3 ผูอํ้านวยการสาํนักงานพัฒนาทีด่นิเขต 1 &ndash; 12 ผูอํ้านวยการสถานพัีฒนาทีด่นิ 77 แหง่ ผูอํ้านวยการศนูยศ์กึษาการ
พัฒนาเขาหนิซอ้น ผูอํ้านวยการศนูยศ์กึษาการพัฒนาพกิลุทอง ผูอํ้านวยการศนูยป์ฏบิัตกิารโครงการหลวงภาคเหนอื 
ผูอํ้านวยการศนูยป์ฏบิัตกิารโครงการจัดการพัฒนาทีด่นิตามพระราชประสงคห์นองพลับ &ndash; กลดัหลวง และ ผูอํ้านวยการ
ศนูยศ์กึษาวธิกีารฟ้ืนฟทูีด่นิเสือ่มโทรมเขาชะงุม้อนัเนือ่งมาจากพระราชดําร ิมอํีานาจอนุมัตใิหแ้จกจ่ายกลา้หญา้แฝกไดต้ามความ
จําเป็นและเหมาะสม และตามปรมิาณทีไ่ดรั้บการจัดสรรของหน่วยงานในแตล่ะพืน้ที ่
 
12.4 ภายหลงัจากผูม้อํีานาจลงนามอนุมัตแิลว้ เจา้หนา้ทีจ่ะแจง้วนั เวลา และสถานที ่ใหผู้ย้ืน่คําขอมารับกลา้หญา้แฝกตอ่ไป 
 
12.5 ผูย้ืน่คําขอตอ้งมารับกลา้หญา้แฝกตามจํานวนทีไ่ดรั้บการแจกจ่าย ณ จดุแจกจ่ายกลา้ฯ หรอืจดุนัดหมาย และผูย้ืน่คําขอ
ตอ้งขนสง่เพือ่นําไปปลกูขยายพันธุใ์นการอนุรักษ์ดนิและน้ํา หรอืเพือ่การถา่ยทอดเทคโนโลยใีหแ้กเ่กษตรกรหมอดนิอาสาดว้ย
ตนเอง 
  
 
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ -)  
สาํนักงานพัฒนาทีด่นิเขต 1 – 12  /ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน  

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

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ -)  
สถานพัีฒนาทีด่นิ 77 จังหวดั/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

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

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ -)  
ศนูยศ์กึษาการพัฒนาเขาหนิซอ้นอนัเนือ่งมาจากพระราชดําร ิ
ตําบลเขาหนิซอ้น อําเภอพนมสารคาม จังหวดัฉะเชงิเทรา 24120 
/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

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

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ -)  
ศนูยศ์กึษาการพัฒนาพกิลุทองอนัเนือ่งมาจากพระราชดําร ิ           
ตําบลกะลวุอเหนอื อําเภอเมอืง จังหวดันราธวิาส 96000 
/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

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

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 



ศนูยป์ฏบิัตกิารพัฒนาทีด่นิโครงการหลวง 164 หมูท่ี ่3 ถนน
เชยีงใหม-่ฝาง ตําบลดอนแกว้ อําเภอแมร่มิ จังหวดัเชยีงใหม ่
50180 
/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ -)  
ศนูยป์ฏบิัตกิารโครงการจัดพัฒนาทีด่นิตามพระราชประสงค ์
(หนองพลบั-กลัดหลวง)   ถนนหัวหนิ-วลยั ตําบลหนองพลบั 
อําเภอหัวหนิ  จังหวดัประจวบครีขีนัธ ์77110 
/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

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

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ -)  
ศนูยศ์กึษาวธิกีารฟ้ืนฟทูีด่นิเสือ่มโทรมเขาชะงุม้อนัเนือ่งมาจาก
พระราชดําร ิ หมู ่2 บา้นระฆังทอง ตําบลเขาชะงุม้ อําเภอโพ
ธาราม จังหวดัราชบรุ ี
/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

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

 
ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม : 3 วนัทําการ 
 

ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

1. ผูรั้บบรกิารยืน่ใบคํารอ้งขอกลา้หญา้แฝกพรอ้มหลักฐานแสดง
ตวัตน 
2. เจา้หนา้ทีต่รวจสอบใบคํารอ้งและเอกสารหลักฐานใหค้รบถว้น 
ถกูตอ้ง 
 
(หมายเหต:ุ (หน่วยงานทีรั่บผดิชอบคอื สํานักงานพัฒนาทีด่นิ
เขต 1-12 
 สถานพัีฒนาทีด่นิ 77 จังหวดั  
 ศนูยศ์กึษาการพัฒนาเขาหนิซอ้น 
 ศนูยศ์กึษาการพัฒนาพกิลุทอง  
 ศนูยป์ฏบิัตกิารพัฒนาทีด่นิโครงการหลวง  
 ศนูยป์ฏบิัตกิารโครงการจัดการพัฒนาทีด่นิตามพระราชประสงค ์    
  หนองพลบั – กลดัหลวง และ 
 ศนูยศ์กึษาวธิกีารฟ้ืนฟทูีด่นิเสือ่มโทรมเขาชะงุม้อนัเนือ่งมาจาก
พระราชดําร ิ 
))  

1 วนัทําการ สาํนักงานพัฒนาทีด่นิ
เขต 1 - 12 

 

2) การพจิารณา 
1.เจา้หนา้ทีต่รวจสอบจํานวนกลา้หญา้แฝกคงเหลอื 
2. เจา้หนา้ทีเ่สนอใบคํารอ้งขอกลา้หญา้แฝกและ   
    เอกสารประกอบใหผู้ม้อํีานาจพจิารณาอนุมัต ิ
 
 
 
(หมายเหต:ุ (หน่วยงานทีรั่บผดิชอบคอื สํานักงานพัฒนาทีด่นิ
เขต 1-12 
สถานพัีฒนาทีด่นิ 77   จังหวดั 
 ศนูยศ์กึษาการพัฒนาเขาหนิซอ้น 
 ศนูยศ์กึษาการพัฒนาพกิลุทอง  
 ศนูยป์ฏบิัตกิารพัฒนาทีด่นิโครงการหลวง  
  ศนูยป์ฏบิัตกิารโครงการจัดการพัฒนาทีด่นิตามพระราชประสงค ์     
หนองพลบั – กลดัหลวง และ 

1 วนัทําการ สาํนักงานพัฒนาทีด่นิ
เขต 1 - 12 

 



ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
  ศนูยศ์กึษาวธิกีารฟ้ืนฟทูีด่นิเสือ่มโทรมเขาชะงุม้อนัเนือ่งมาจาก
พระราชดําร ิ 
))  

3) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ผูม้อํีานาจลงนามอนุมัตใิบคํารอ้ง 
(หมายเหต:ุ (หน่วยงานทีรั่บผดิชอบคอื สํานักงานพัฒนาทีด่นิ
เขต 1-12 
  สถานพัีฒนาทีด่นิ 77 จังหวดั  
 ศนูยศ์กึษาการพัฒนาเขาหนิซอ้น 
  ศนูยศ์กึษาการพัฒนาพกิลุทอง  
ศนูยป์ฏบิัตกิารพัฒนาทีด่นิโครงการหลวง  
 ศนูยป์ฏบิัตกิารโครงการจัดการพัฒนาทีด่นิตามพระราชประสงค์
หนองพลบั – กลดัหลวง และ 
 ศนูยศ์กึษาวธิกีารฟ้ืนฟทูีด่นิเสือ่มโทรมเขาชะงุม้อนัเนือ่งมาจาก
พระราชดําร ิ 
))  

1 วนัทําการ สาํนักงานพัฒนาทีด่นิ
เขต 1 - 12 

 

 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ลงนามรับรองสําเนาถกูตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

2) 
 

เอกสารใบคํารอ้งขอรบักลา้หญา้แฝก 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ลงนามในใบคํารอ้ง) 

กรมพัฒนาทีด่นิ 

 
คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 
1) ไมม่คีา่ธรรมเนยีม 

(หมายเหต:ุ -)  
 คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
  
 

 
ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
1) กรมพัฒนาทีด่นิ เลขที ่2003/61 ถนนพหลโยธนิ แขวงลาดยาว เขตจตจัุกร กรุงเทพฯ 10900 โทรศพัท ์  02-562-

5100  โทรสาร 02-562-0313 Website : www.ldd.go.th อเีมล ์cit_1@ldd.go.th 
(หมายเหต:ุ -)  

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

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

4) ศนูยศ์กึษาการพัฒนาเขาหนิซอ้นอนัเนือ่งมาจากพระราชดําร ิ        ตําบลเขาหนิซอ้น อําเภอพนมสารคาม จังหวดั
ฉะเชงิเทรา 24120 โทรศพัท ์038-544-982-3  โทรสาร 038-554-983  อเีมล ์ckh_1@ldd.go.th /ตูรั้บ
ขอ้รอ้งเรยีน 
(หมายเหต:ุ -)  

5) ศนูยศ์กึษาการพัฒนาพกิลุทองอนัเนือ่งมาจากพระราชดําร ิตําบลกะลวุอเหนอื           อําเภอเมอืง จังหวดั
นราธวิาส 96000  โทรศพัท ์073-631-033-8  โทรสาร 073-631-034           อเีมล ์cpt_1@ldd.go.th /ตูรั้บขอ้
รอ้งเรยีน 
(หมายเหต:ุ -)  



ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
6) ศนูยป์ฏบิัตกิารพัฒนาทีด่นิโครงการหลวง 164 หมูท่ี ่3 ถนนเชยีงใหม-่ฝาง               ตําบลดอนแกว้ อําเภอแมร่มิ 

จังหวดัเชยีงใหม ่50180  โทรศพัท ์053-890- 103 โทรสาร 053121173               อเีมล ์cnr_1@ldd.go.th /ตู ้
รับขอ้รอ้งเรยีน 
(หมายเหต:ุ -)  

7) ศนูยป์ฏบิัตกิารโครงการจัดพัฒนาทีด่นิตามพระราชประสงค ์          (หนองพลับ-กลดัหลวง) ถนนหัวหนิ-วลยั 
ตําบลหนองพลับ อําเภอหัวหนิ  จังหวดัประจวบครีขีนัธ ์77110                โทรศพัท ์032-528-015  โทรสาร  
032-528-015  อเีมล ์ r10_8@ldd.go.th  /ตูรั้บขอ้รอ้งเรยีน 
(หมายเหต:ุ -)  

8) ศนูยศ์กึษาวธิกีารฟ้ืนฟทูีด่นิเสือ่มโทรมเขาชะงุม้อนัเนือ่งมาจากพระราชดําร ิ        หมู ่2 บา้นระฆังทอง ตําบลเขา
ชะงุม้ อําเภอโพธาราม จังหวดัราชบรุ ี โทรศัพท ์032-226-744    โทรสาร 032-226-744  อเีมล ์ 
r10_10@ldd.go.th /ตูรั้บขอ้รอ้งเรยีน 
(หมายเหต:ุ -)  

9) สายดว่น กรมพัฒนาทีด่นิ 1760 
(หมายเหต:ุ -)  

10) ศนูยดํ์ารงธรรมจังหวดั 76 จังหวดั 
(หมายเหต:ุ -)  

11) 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) แบบฟอรม์ใบคําขอรับกลา้หญา้แฝก 

(หมายเหต:ุ -)  
 
หมายเหต ุ

- 
 
 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 
www.info.go.th 

วนัทีคู่ม่อืมผีลบงัคบัใช:้ 14/12/2558 

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

