
คูม่อืสําหรบัประชาชน : การวเิคราะหด์นิสําหรบัเกษตรกร (N) 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :กรมพัฒนาทีด่นิกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. การวเิคราะหต์รวจสอบตวัอยา่งดนิหมายความวา่การนําวชิาการทางวทิยาศาสตรม์าใชใ้นการปฏบัิตงิานรว่มกบัการใชเ้ครือ่งมอื
เครือ่งใชแ้ละอปุกรณท์างวทิยาศาสตรเ์พือ่ใหไ้ดม้าซึง่ผลงานการตรวจวเิคราะหด์นิทีป่รากฏเป็นตัวเลขและรายละเอยีดขอ้มลู
ของดนิทีส่ามารถจะนําไปใชใ้หเ้กดิประโยชน ์
 
2. ผูใ้ดประสงคจ์ะใหก้รมพัฒนาทีด่นิวเิคราะหต์รวจสอบตวัอยา่งดนิเป็นการใหบ้รกิารเกษตรกรท่ัวไปใหย้ืน่คําขอตามแบบที่
คณะกรรมการกาํหนดณกรมพัฒนาทีด่นิกลุม่มาตรฐานและพัฒนาระบบการวเิคราะหด์นิกลุม่วทิยบรกิารสํานักวทิยาศาสตรเ์พือ่
การพัฒนาทีด่นิสํานักงานพัฒนาทีด่นิเขตหรอืสถานพัีฒนาทีด่นิทอ้งทีซ่ ึง่ทีด่นินัน้ตัง้อยูพ่รอ้มดว้ยเอกสารและหลักฐานตามทีร่ะบุ
ไวใ้นแบบคําขอตามทีค่ณะกรรมการกําหนดรวมทัง้ตัวอยา่งดนิทีจ่ะใหทํ้าการวเิคราะหต์รวจสอบดว้ย 
 
3.เงือ่นไขในการยืน่คําขอ 
 
3.1กรณีคําขอหรอืเอกสารหลกัฐานรวมทัง้ตัวอยา่งดนิทีใ่ชป้ระกอบการพจิารณาไมค่รบถว้นหรอืไมถ่กูตอ้งและไมอ่าจแกไ้ข
เพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ผูรั้บคําขอและผูย้ืน่คําขอจะตอ้งลงนามบันทกึความบกพรอ่งและรายการเอกสารหลักฐานรว่มกนัพรอ้ม
กําหนดระยะเวลาใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิหากผูย้ืน่คําขอไมดํ่าเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีกํ่าหนดผู ้
รับคําขอมสีทิธยิกเลกิการยืน่คําขอนัน้ได ้
 
3.2ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืประชาชนจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถกูตอ้งตามทีร่ะบไุวใ้น
คูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 
 
ทัง้น้ีหลังจากผูม้อํีานาจลงนามรับรองผลวเิคราะหด์นิแลว้เจา้หนา้ทีจ่ะแจง้ผลการวเิคราะหใ์หผู้ย้ืน่คําขอทราบตามทีร่ะบไุวใ้นแบบ
ยืน่คําขอ 
 
 
 
 
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

สถานทีใ่หบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ -) 
กลุม่มาตรฐานและพัฒนาระบบการวเิคราะหด์นิและกลุม่วทิย
บรกิาร 
สาํนักวทิยาศาสตรเ์พือ่การพัฒนาทีด่นิกรมพัฒนาทีด่นิเลขที ่
2003/61 ถนนพหลโยธนิแขวงลาดยาวเขตจตจัุกรกรงุเทพฯ 
10900 โทรศัพท ์02-941-2784 /ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวันจันทรถ์งึวัน
ศกุร ์(ยกเวน้วันหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

สถานทีใ่หบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ 
(http://www.ldd.go.th/web_Soilanaly/Index.html)) 
สาํนักงานพัฒนาทีด่นิเขต 1-12 (กลุม่วเิคราะหด์นิ)/ตดิตอ่ดว้ย
ตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวันจันทรถ์งึวัน
ศกุร ์(ยกเวน้วันหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

สถานทีใ่หบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ 
(http://www1.ldd.go.th/Lddwebsite/indexwebsite02.htm)) 
สถานีพัฒนาทีด่นิ 77 จังหวดั/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวันจันทรถ์งึวัน
ศกุร ์(ยกเวน้วันหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 
 
 
 



ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม :60 วัน 
 

ลาํดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

1) ผูย้ืน่คําขอยืน่คําขอและตัวอยา่งดนิตอ่เจา้หนา้ที ่
2) เจา้หนา้ทีต่รวจสอบคําขอเอกสารและหลักฐานให ้
ถกูตอ้งครบถว้น 
(หมายเหต:ุ -) 

1 วัน กรมพัฒนาทีด่นิ 
 

2) การพจิารณา 
1) เจา้หนา้ทีส่ง่ตัวอยา่งดนิใหห้อ้งปฏบัิตกิาร 
2) เจา้หนา้ทีเ่ตรยีมตัวอยา่งดนิ 
3) เจา้หนา้ทีว่เิคราะหต์ัวอยา่งดนิ 
4) เจา้หนา้ทีจั่ดทํารายงานผลวเิคราะหด์นิและเสนอผูม้อํีานาจ
เพือ่พจิารณาลงนาม 
(หมายเหต:ุ -) 

54 วัน กรมพัฒนาทีด่นิ 
 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ผูม้อํีานาจลงนามรับรองผลวเิคราะหด์นิ 
 
(หมายเหต:ุ -) 

5 วัน กรมพัฒนาทีด่นิ 
 

 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลาํดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจาํตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ1ฉบับ 
สาํเนา0ฉบับ 
หมายเหต(ุเจา้หนา้ทีจ่ดบันทกึหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลักในแบบ
รับคําขอ 
) 

กรมการปกครอง 

2) 
 

แบบฟอรม์ใบสง่ตวัอยา่งและรายละเอยีด
ฉบบัจรงิ1ฉบับ 
สาํเนา0ฉบับ 
หมายเหต-ุ 

กรมพัฒนาทีด่นิ 

 
คา่ธรรมเนยีม 

ลาํดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 
1) ไมม่คีา่ธรรมเนยีม 

(หมายเหต:ุ ((เป็นไปตามบัญช ี2 การวเิคราะหต์รวจสอบตัวอยา่งดนิของ
เกษตรกรของกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑว์ธิกีารและเงือ่นไขและอัตรา
คา่ใชจ้า่ยในการวเิคราะหต์รวจสอบตัวอยา่งดนิเป็นการเฉพาะรายพ.ศ. 
2555) 
)) 

-
 

 
ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลาํดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
1) กลุม่มาตรฐานและพัฒนาระบบการวเิคราะหด์นิสํานักวทิยาศาสตรเ์พือ่การพัฒนาทีด่นิกรมพัฒนาทีด่นิเลขที ่

2003/61 ถนนพหลโยธนิแขวงลาดยาวเขตจตจัุกรกรงุเทพฯ 10900   โทรศัพท ์02-941-2784 โทรสาร 02-941-
2784 Website : www.ldd.go.th อเีมล standard.osd@gmail.com 
(หมายเหต:ุ -) 

2) สํานักงานพัฒนาทีด่นิเขต 1 – 12 /ตูรั้บขอ้รอ้งเรยีน 
(หมายเหต:ุ (http://www.ldd.go.th/Location/index.html#r12)) 

3) สถานีพัฒนาทีด่นิ 77 จังหวดั /ตูรั้บขอ้รอ้งเรยีน



ลาํดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร
(หมายเหต:ุ (http://www.ldd.go.th/Location/index.html#r12))

4) สายดว่นกรมพัฒนาทีด่นิ 1760 
(หมายเหต:ุ -) 

5) ศนูยดํ์ารงธรรมจังหวัด 76 จังหวัด 
(หมายเหต:ุ -) 

6) ศนูยบ์รกิารประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

7) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ
(หมายเหต:ุ (สํานักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (สํานักงานป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะตําบลคลองเกลอือําเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบรุ ี11120 
- สายดว่น 1206 / โทรศัพท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนสําหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 
Fad.pacc@gmail.com)) 

 
แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลาํดบั ชือ่แบบฟอรม์
1) แบบฟอรม์ใบสง่ตัวอยา่งวเิคราะหด์นิและรายละเอยีดการสง่ตัวอยา่งของหน่วยงานทีใ่หบ้รกิารในสว่นกลาง 

(หมายเหต:ุ -) 
2) แบบฟอรม์รายละเอยีดตวัอยา่งดนิของหน่วยงานทีใ่หบ้รกิารในสว่นภมูภิาค

(หมายเหต:ุ -) 
 
หมายเหต ุ

คําอธบิาย 
 
   1. สถานีพัฒนาทีด่นิหมายถงึหน่วยงานของกรมพัฒนาทีด่นิจํานวน 77 จังหวัดซึง่ไมป่รากฎในกฎกระทรวงสงักดัสํานักงาน
พัฒนาทีด่นิเขต 1-12 
 
   2. สํานักงานพัฒนาทีด่นิเขต 1-12 หมายถงึหน่วยงานใหบ้รกิารของกรมพัฒนาทีด่นิในพืน้ทีโ่ดยกลุม่วเิคราะหด์นิอยูภ่ายใต ้
สงักดัสํานักงานพัฒนาทีด่นิเขต 1-12 
 
   3. รายการวเิคราะหต์รวจสอบดนิตามบัญช ี2 ใหเ้ป็นไปตามการพจิารณาของเจา้หนา้ทีห่อ้งปฏบัิตกิาร 
 
 
 

เอกสารฉบบันี้ดาวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 
www.info.go.th 

วันทีคู่ม่อืมผีลบังคับใช:้ 18/09/2562 


