
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรใหบ้รกิำรกลำ้หญำ้แฝกเพือ่กำรอนรุกัษด์นิและน ำ้ (ภำยใต้

กระบวนงำนระบบอนุรกัษด์นิและน ำ้) 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : กรมพัฒนาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต 1 - 12มีอ านาจอนุมัติให้แจกจ่ายกล้าหญ้าแฝกได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม เพื่อ

น าไปปลูกขยายพันธุ์ในการอนุรักษ์ดินและน  า หรือการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่เกษตรกร หมอดินอาสา หรือบุคคลท่ัวไปได้ไม่

เกินรายละ 100,000 กล้าหรือถุง และหน่วยงานราชการหรือองค์กรต่าง ๆ ได้ไม่เกินครั งละ 500,000 กล้าหรือถุง 

2. ผู้อ านวยการสถานีพัฒนาท่ีดิน77 แห่ง มีอ านาจอนุมัติให้แจกจ่ายกล้าหญ้าแฝกได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม เพื่อน าไป

ปลูกขยายพันธุ์ในการอนุรักษ์ดินและน  า หรือการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่เกษตรกร หมอดินอาสา หรือบุคคลท่ัวไปได้ไม่เกิน

รายละ 50,000 กล้าหรือถุง และหน่วยงานราชการหรือองค์กรต่าง ๆ ได้ไม่เกินครั งละ 200,000 กล้าหรือถุง 

ทั งนี  หลังจากผู้มีอ านาจลงนามอนุมัติแล้ว เจ้าหน้าท่ีจะแจ้งให้ผู้ยื่นค าขอมารับกล้าหญ้าแฝกต่อไป 

 

 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

(หมายเหตุ: -)  
ส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต 1 – 12  /ติดต่อด้วยตนเอง ณ 
หน่วยงาน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก าหนด) ตั งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
(หมายเหตุ: -)  
สถานีพัฒนาท่ีดิน 77 จังหวัด/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก าหนด) ตั งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 3 วันท าการ 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

1.ผู้รับบริการยื่นใบค าร้องขอหญ้าแฝกพร้อมหลักฐานแสดง
ตัวตนผู้รับบริการ 

2.เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบใบค าร้องและเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน

ถูกต้อง 
 

(หมายเหตุ: (หน่วยงานท่ีรับผิดชอบคือ ส านักงานพัฒนาท่ีดิน
เขต 1-12 และสถานีพัฒนาท่ีดิน 77 จังหวัด))  

1 ชั่วโมง ส านักงานพัฒนาท่ีดิน

เขต 1 - 12 
 

2) กำรพจิำรณำ 

1.เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบจ านวนหญ้าแฝกคงเหลือ 
2.เจ้าหน้าท่ีเสนอใบค าร้องขอหญ้าแฝกให้ผู้มีอ านาจพิจารณา

อนุมัติ 
 

(หมายเหตุ: (หน่วยงานท่ีรับผิดชอบคือ ส านักงานพัฒนาท่ีดิน
เขต 1-12 และสถานีพัฒนาท่ีดิน 77 จังหวัด))  

1 วันท าการ ส านักงานพัฒนาท่ีดิน

เขต 1 - 12 
 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ

ผู้มีอ านาจลงนามอนุมัติใบค าร้อง 
(หมายเหตุ: (หน่วยงานท่ีรับผิดชอบคือ ส านักงานพัฒนาท่ีดิน
เขต 1-12 และสถานีพัฒนาท่ีดิน 77 จังหวัด ))  

1 วันท าการ ส านักงานพัฒนาท่ีดิน

เขต 1 - 12 
 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง) 

กรมการปกครอง 

2) 

 

เอกสำรใบค ำรอ้งขอรบักลำ้หญำ้แฝก 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(ลงนามในใบค าร้อง) 

กรมพัฒนาท่ีดิน 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ไมม่คีำ่ธรรมเนยีม 

(หมายเหตุ: (เกษตรกรต้องมารับกล้าหญ้าแฝก ณ จุดจ่ายกล้าฯและขน
ไปเอง))  

 คำ่ธรรมเนยีม 0 บาท 

  
 

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) กรมพัฒนาท่ีดิน เลขท่ี 2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์   02-562-

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

2) ตู้รับข้อร้องเรียนภายในส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต 1 – 12 และ สถานีพัฒนาท่ีดิน 77 จังหวัด 

(หมายเหตุ: -)  
3) Call Center โทร. 1760 

(หมายเหตุ: -)  
4) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมายเหตุ: ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 

เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบฟอร์มใบค าขอรับกล้าหญ้าแฝก 

(หมายเหตุ: -)  
 

หมำยเหตุ 

- 
 

 

เอกสารฉบับนี ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการติดต่อราชการ 

www.info.go.th 

วันที่คู่มือมีผลบังคับใช:้ 27/07/2558 

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

