คูม
่ อ
ื สําหร ับประชาชน : การวิเคราะห์ดน
ิ สําหร ับเกษตรกร
หน่วยงานทีให้บริการ : สํานักงานพัฒนาทีดินเขต 11 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หล ักเกณฑ์ วิธก
ี าร เงือนไข (ถ้ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
12.1 การวิเคราะห์ตรวจสอบตัวอย่างดิน หมายความว่า การนําวิชาการทางวิทยาศาสตร์มาใช ้ในการปฏิบัตงิ านร่วมกับการใช ้
เครืองมือ เครืองใช ้และอุปกรณ์ทาง
วิทยาศาสตร์ เพือให ้ได ้มาซึงผลงานการตรวจวิเคราะห์ดน
ิ ทีปรากฏเป็ นตัวเลขและ
รายละเอียดข ้อมูลของดิน ทีสามารถจะนํ าไปใช ้ให ้เกิดประโยชน์
12.2 ผู ้ใดประสงค์จะให ้กรมพัฒนาทีดินวิเคราะห์ตรวจสอบตัวอย่างดินเป็ นการให ้บริการเกษตรกรทัวไป ให ้ยืนคําขอตามแบบที
คณะกรรมการกําหนด
ณ กรมพัฒนาทีดิน กลุม
่ มาตรฐานและพัฒนาระบบการวิเคราะห์ดน
ิ กลุม
่ วิทยบริการ สํานักวิทยาศาสตร์เพือการพัฒนาทีดิน
สํานักงานพัฒนาทีดินเขต
หรือสถานีพัฒนาทีดินท ้องทีซึงทีดินนัน
7 ตัง7 อยูพ
่ ร ้อมด ้วยเอกสารและหลักฐานตามทีระบุไว ้ในแบบคําขอตามทีคณะกรรมการ
กําหนดรวมทัง7 ตัวอย่างดิน
ทีจะให ้ทําการวิเคราะห์ตรวจสอบด ้วย
12.3 เงือนไขในการยืนคําขอ
1) กรณีคําขอหรือเอกสารหลักฐานรวมทัง7 ตัวอย่างดินทีใช ้ประกอบการพิจารณาไม่ครบถ ้วนหรือไม่ถก
ู ต ้องและไม่อาจแก ้ไข
เพิมเติมได ้ ในขณะนัน
7
ผู ้รับคําขอและผู ้ยืนคําขอจะต ้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกัน พร ้อมกําหนดระยะเวลาให ้ผู ้
ยืนคําขอดําเนินการ
ิ ธิยกเลิกการยืนคําขอนัน
แก ้ไขเพิมเติม หากผู ้ยืนคําขอไม่ดําเนินการแก ้ไขเพิมเติม ภายในระยะเวลาทีกําหนด ผู ้รับคําขอมีสท
7
ได ้
2) ขัน
7 ตอนการดําเนินงานตามคูม
่ อ
ื ประชาชนจะเริมนับระยะเวลาตัง7 แต่เจ ้าหน ้าทีตรวจสอบเอกสารครบถ ้วน ถูกต ้องตามที ระบุไว ้
ในคูม
่ อ
ื ประชาชนเรียบร ้อยแล ้ว
ทัง7 นี7 หลังจากผู ้มีอํานาจลงนามรับรองผลวิเคราะห์ดน
ิ แล ้ว เจ ้าหน ้าทีจะแจ ้งผลการวิเคราะห์ให ้ผู ้ยืนคําขอทราบตามทีระบุไว ้ใน
แบบยืนคําขอ

ช่องทางการให้บริการ

สถานทีให้บริการ
สํานักงานพัฒนาทีดินเขต 11 กรมพัฒนาทีดิน กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เลขที 3 ซ.ธราธิบดี 7 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข ้าม อ.
พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 0-7731-1110 โทรสาร 0-

ระยะเวลาเปิ ดให้บริการ เปิ ดให ้บริการวัน จันทร์ ถึง วัน
ศุกร์ (ยกเว ้นวันหยุดทีทางราชการกําหนด) ตัง7 แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเทียง)

สถานทีให้บริการ
สถานีพัฒนาทีดิน 7 จังหวัด ได ้แก่ สุราษฎร์ธานี ชุมพร ระนอง
พังงา ภูเก็ต กระบี และนครศรีธรรมราช/ติดต่อด ้วยตนเอง ณ
หน่วยงาน
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลาเปิ ดให้บริการ เปิ ดให ้บริการวัน จันทร์ ถึง วัน
ศุกร์ (ยกเว ้นวันหยุดทีทางราชการกําหนด) ตัง7 แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเทียง)

7731-2732 E-mail R11_1@ldd.go.th website
R11.ldd.go.th//ติดต่อด ้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
(หมายเหตุ: -)

ขนตอน
ั1
ระยะเวลา และส่วนงานทีร ับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 60 วันทําการ

ลําด ับ
1)

ขนตอน
ั1
การตรวจสอบเอกสาร
1) ผู ้ยืนคําขอยืนคําขอและตัวอย่างดินต่อเจ ้าหน ้าที
2) เจ ้าหน ้าทีตรวจสอบคําขอเอกสารและหลักฐานให ้ถูกต ้อง
ครบถ ้วน

ระยะเวลา
1 วันทําการ

ส่วนทีร ับผิดชอบ
สํานักงานพัฒนาทีดิน
เขต 11

54 วันทําการ

สํานักงานพัฒนาทีดิน
เขต 11

5 วันทําการ

สํานักงานพัฒนาทีดิน
เขต 11

(หมายเหตุ: (หน่วยงานทีรับผิดชอบ/ผู ้รับผิดชอบ )
- กลุม
่ วิเคราะห์ดน
ิ สํานักงานพัฒนาทีดินเขต 11
- สถานีพัฒนาทีดิน 7 จังหวัด ได ้แก่ สุราษฎร์ธานี ชุมพร

ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี และนครศรีธรรมราช

2)

))
การพจ
ิ ารณา
1) เจ ้าหน ้าทีส่งตัวอย่างดิน ให ้ห ้องปฏิบต
ั ก
ิ าร
2) เจ ้าหน ้าทีเตรียมตัวอย่างดิน
3) เจ ้าหน ้าทีวิเคราะห์ตวั อย่างดิน
4) เจ ้าหน ้าทีจัดทํารายงานผลวิเคราะห์ดน
ิ และเสนอผู ้มีอํานาจ
เพือ
พิจารณาลงนาม
(หมายเหตุ: (หน่วยงานทีรับผิดชอบ/ผู ้รับผิดชอบ )
- กลุม
่ วิเคราะห์ดน
ิ สํานักงานพัฒนาทีดินเขต 11
- สถานีพัฒนาทีดิน 7 จังหวัด ได ้แก่ สุราษฎร์ธานี ชุมพร ระนอง

พังงา ภูเก็ต กระบี และนครศรีธรรมราช

3)

))
การลงนาม/คณะกรรมการมีมต ิ
ผู ้มีอํานาจลงนามรับรองผลวิเคราะห์ดน
ิ

(หมายเหตุ: (หน่วยงานทีรับผิดชอบ/ผู ้รับผิดชอบ )
- ผู ้อํานวยการกลุม
่ วิเคราะห์ดน
ิ สํานักงานพัฒนาทีดินเขต 11))
รายการเอกสาร หล ักฐานประกอบ
ลําด ับ
ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิมเติม (ถ้ามี)
1)
บ ัตรประจําต ัวประชาชน
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (เจ ้าหน ้าทีจดบันทึกหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก ใน
แบบรับคําขอ
)
2)
แบบฟอร์มใบส่งต ัวอย่างและรายละเอียด
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ ค่าธรรมเนียม
ลําด ับ
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
1)
ไม่ม ี
(หมายเหตุ: (เป็ นไปตาม บัญชี 2 การวิเคราะห์ตรวจสอบตัวอย่างดินของ

เกษตรกรของกฎกระทรวง กําหนด หลักเกณฑ์ วิธก
ี ารและเงือนไข
และอัตราค่าใช ้จ่าย ในการวิเคราะห์ตรวจสอบตัวอย่างดินเป็ นการเฉพาะ
ราย พ.ศ. 2555))

ช่องทางการร้องเรียน แนะนําบริการ

หน่วยงานภาคร ัฐผูอ
้ อกเอกสาร
กรมการปกครอง

สํานักงานพัฒนาทีดินเขต 11

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 0 บาท

ลําด ับ
1)

2)

3)
4)

5)

ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริการ
กลุม
่ มาตรฐานและพัฒนาระบบการวิเคราะห์ดน
ิ สํานักวิทยาศาสตร์เพือการพัฒนาทีดิน กรมพัฒนาทีดิน เลขที
2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 02-941-2784 โทรสาร 02941-2784 Website : www.ldd.go.th อีเมล standard.osd@gmail.com
(หมายเหตุ: -)
สํานักงานพัฒนาทีดินเขต 11 กรมพัฒนาทีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เลขที 3 ซ.ธราธิบดี 7 ถ.ธราธิบดี ต.
ท่าข ้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 0-7731-1110 โทรสาร 0-7731-2732 เว็บไซต์ R11.ldd.go.th อีเมล
r11_1@ldd.go.th /ตู ้รับข ้อร ้องเรียน
(หมายเหตุ: -)
สายด่วน กรมพัฒนาทีดิน 1760
(หมายเหตุ: -)
7 1 อาคารศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี (หลังใหม่) ถ.
ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี กระทรวงมหาดไทย ชัน
ดอนนก ต.มะขามเตีย
7 อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์ 1567 เว็บไซต์
www.suratthani.go.th/dumrong/ อีเมล damrongdhama@gmail.com
(หมายเหตุ: -)
ศูนย์บริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
ิ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ ปณ.1111
(หมายเหตุ: ( เลขที 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
ิ กทม. 10300))
เลขที 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต

แบบฟอร์ม ต ัวอย่างและคูม
่ อ
ื การกรอก
ลําด ับ
1)
แบบฟอร์มใบส่งตัวอย่างและรายละเอียด
(หมายเหตุ: -)

ชือแบบฟอร์ม

หมายเหตุ
19.1 สถานีพัฒนาทีดิน หมายถึง หน่วยงานของกรมพัฒนาทีดินจํานวน 77 จังหวัด ซึงไม่ปรากฎในกฎกระทรวงสังกัดสํานักงาน
พัฒนาทีดินเขต 1-12
19.2 สํานักงานพัฒนาทีดินเขต 1-12 หมายถึง หน่วยงานให ้บริการของกรมพัฒนาทีดินในพืน
7 ที โดยกลุม
่ วิเคราะห์ดน
ิ อยู่ภายใต ้
สังกัด
สํานักงานพัฒนาทีดินเขต 1-12
19.3 รายการวิเคราะห์ตรวจสอบดิน ตามบัญชี 2 ให ้เป็ นไปตามการพิจารณาของเจ ้าหน ้าทีห ้องปฏิบต
ั ก
ิ าร

ข้อมูลสําหร ับเจ้าหน้าที
ชือกระบวนงาน: การวิเคราะห์ดน
ิ สําหรับเกษตรกร
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: สํานักวิทยาศาสตร์เพือการพัฒนาทีดิน กรมพัฒนาทีดิน สํานั กวิทยาศาสตร์เพือการ
พัฒนาทีดิน
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการทีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมูข
่ องงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมายทีให้อํานาจการอนุญาต หรือทีเกียวข้อง:
1)กฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธก
ี ารและเงือนไข และอัตราค่าใช ้จ่าย ในการวิเคราะห์ตรวจสอบตัวอย่างดินเป็ นการ
เฉพาะราย พ.ศ. ๒๕๕๕
2)พระราชบัญญัตพ
ิ ัฒนาทีดิน พ.ศ. 2551
ระด ับผลกระทบ: บริการทัวไป
1 ทีให้บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนกลางทีตัง7 อยูใ่ นภูมภ
พืน
ิ าค (ตามกฎกระทรวง), ส่วนกลางทีตัง7 อยูใ่ นภูมภ
ิ าค (นอกกฎกระทรวง)

กฎหมายข้อบ ังค ับ/ข้อตกลงทีกําหนดระยะเวลา: กฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธก
ี ารและเงือนไข และอัตราค่าใช ้จ่าย
ในการวิเคราะห์ตรวจสอบตัวอย่างดินเป็ นการเฉพาะราย พ.ศ. ๒๕๕๕
ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ: 60.0
ข้อมูลสถิตข
ิ องกระบวนงาน:
จํานวนเฉลียต่อเดือน 300
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 500
จํานวนคําขอทีน ้อยทีสุด 100
ชืออ้างอิงของคูม
่ อ
ื ประชาชน: การวิเคราะห์ดน
ิ สําหรับเกษตรกร
เอกสารฉบับนีด
7 าวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข ้อมูลคูม
่ อ
ื สําหรั บประชาชน
Backend.info.go.th

วันทีเผยแพร่คม
ู่ อ
ื :-

