สถานทีย่ ื่นแบบคาขอรับรองมาตรฐานสิ นค้ า
หน่ วยงานรับแบบคาขอรับรอง

พืน้ ทีร่ ับผิดชอบ

สถานทีย่ ื่นแบบคาขอรับรอง

1.ส่ วนกลาง
1.1 สำนักวิทยำศำสตร์เพื่อกำรพัฒนำ
ที่ดิน

กรมพัฒนำที่ดิน 2003/61 ถนนพหลโยธิน
แขวงลำดยำว เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ 10900
โทร 0-2941-2784, 0-2561-4179
โทรสำร 0-2941-2784, 0-2561-4179
http://osd101.ldd.go.th/qcenter/home

E-mail: standard.osd@gmail.com
2. ส่ วนภูมภิ าค
2.1 สำนักงำนพัฒนำที่ดินเขต 1

- ปทุมธำนี อยุธยำ นครนำยก
สมุทรปรำกำร สระบุรี
ลพบุรี สิ งห์บุรี ชัยนำท
นครปฐม นนทบุรี
สุพรรณบุรี อ่ำงทอง

ทำงหลวง 305 (รังสิ ต-นครนำยก)
56 หมู่ 2 กม.17 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี
จ.ปทุมธำนี 12110
โทร 0-2577-5052, 0-2577-3371
โทรสำร 0-2577-5052
E-mail: r01_6@ldd.go.th
เว็บไซด์ http://r01.ldd.go.th/?cat=4

2.2 สำนักงำนพัฒนำที่ดินเขต 2

- ชลบุรี ฉะเชิงเทรำ ระยอง
จันทบุรี ตรำด สระแก้ว
ปรำจีนบุรี

ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำเขำหิ นซ้อนอัน
เนื่องมำจำกพระรำชดำริ
7หมู่2 พนมสำรคำม ฉะเชิงเทรำ 24120
โทร 0-3859-9105-6 ต่อ 1814
โทรสำร 0-3859-9117
E-mail: r02_6@ldd.go.th
เว็บไซด์ http://www.khaohinsorn.com/

2.3 สำนักงำนพัฒนำที่ดินเขต 3

- นครรำชสี มำ บุรีรัมย์ ชัยภูมิ 64 หมู่ 7 ต.จอหอ อ.เมือง
สุรินทร์
จ.นครรำชสี มำ 30310
โทร 0-4437-1354 ต่อ 21
โทรสำร 0-4437-1432
E-mail: r03_6@ldd.go.th
เว็บไซด์ http://r03.ldd.go.th/

หน่ วยงานรับแบบคาขอรับรอง
2.4 สำนักงำนพัฒนำที่ดินเขต 4

พืน้ ทีร่ ับผิดชอบ
- อุบลรำชธำนี นครพนม
ร้อยเอ็ด ยโสธร ศรี สะเกษ
มุกดำหำร อำนำจเจริ ญ

สถานทีย่ ื่นแบบคาขอรับรอง
สถำนีพฒั นำที่ดินร้อยเอ็ด ตั้งอยูท่ ี่ เลขที่
9 หมู่ที่ 21 ถ.ปัทมำนนท์ ต.สระคู อ.
สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130
โทร 0-4531-2646, 0-453-11669
โทรสำร 0-4531-2646, 0-453-11669
E-mail: r04_6@ldd.go.th
เว็บไซด์ http://r04.ldd.go.th/

2.5 สำนักงำนพัฒนำที่ดินเขต 5

- ขอนแก่น อุดรธำนี
มหำสำรคำม หนองคำย
กำฬสิ นธุ์ หนองบัวลำภู
สกลนคร บึงกำฬ

ตรงข้ำมมหำวิทยำลัยขอนแก่น
ถ.มิตรภำพ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ขอนแก่น 40000
โทร 0-4324-6667, 0-4324-6758
โทรสำร 0-4324-3913
E-mail: r05_6@ldd.go.th
เว็บไซด์ http://r05.ldd.go.th/r05/

2.6 สำนักงำนพัฒนำที่ดินเขต 6

- เชียงใหม่ ลำพูน ลำปำง
แม่ฮ่องสอน

164 หมู่ 3 ถ.โชตนำ ต.ดอนแก้ว
อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
โทร 0-5312-1218, 0-5312-1176
โทรสำร 0-5312-1218
E-mail: r06_6@ldd.go.th
เว็บไซด์ http://r06.ldd.go.th/

2.7 สำนักงำนพัฒนำที่ดินเขต 7

- น่ำน พะเยำ แพร่ เชียงรำย

เชิงพระธำตุเขำน้อย ถ.พญำวัดเขำน้อย
ต.ดู่ใต้ อ.เมือง จ.น่ำน 55000
โทร 0-5477-1588, 0-5477-1588
โทรสำร 0-5477-1664
E-mail: r07_6@ldd.go.th
เว็บไซด์ http://r07.ldd.go.th/

2.8 สำนักงำนพัฒนำที่ดินเขต 8

- พิษณุโลก เพชรบูรณ์
อุตรดิตถ์ เลย พิจิตร

ถ.สำยพิษณุโลก-วัดโบสถ์ ต.หัวรอ
อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทร 0-5532-1255
โทรสำร 0-5532-1255

หน่ วยงานรับแบบคาขอรับรอง
2.9 สำนักงำนพัฒนำที่ดินเขต 9

2.10 สำนักงำนพัฒนำที่ดินเขต 10

2.11 สำนักงำนพัฒนำที่ดินเขต 11

2.12 สำนักงำนพัฒนำที่ดินเขต 12

E-mail: r08_6@ldd.go.th
เว็บไซด์
http://r08.ldd.go.th/index.html
พืน้ ทีร่ ับผิดชอบ
สถานทีย่ ื่นแบบคาขอรับรอง
- นครสวรรค์ ตำก
201/1 หมู่ 1 ถ.ริ มแม่น้ ำ ต.นครสวรรค์
กำแพงเพชร อุทยั ธำนี
อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
สุโขทัย
โทร 0-5688-1246, 0-5688-1242
โทรสำร 0-5688-1241
E-mail: r09_6@ldd.go.th
เว็บไซด์ http://r09.ldd.go.th/
- รำชบุรี เพชรบุรี กำญจนบุรี กม.145 ถ.รำชบุรี-จอมบึง ม 11
สมุทรสำคร ประจวบคีรีขนั ธ์ บ.ทุ่งน้อย ต.หิ นกอง อ.เมือง
สมุทรสงครำม
จ.รำชบุรี 70000
โทร 0-3237-3042
โทรสำร 0-3237-3042
E-mail: r10_6@ldd.go.th
เว็บไซด์
http://r10.ldd.go.th/web/web_king53/in
dex01.html
- สุรำษฏร์ธำนี ระนอง พังงำ หมู่ที่ 2 ต.ท่ำข้ำม อ.พุนพิน
นครศรี ธรรมรำช ชุมพร
จ.สุรำษฎร์ธำนี 84130
กระบี่ ภูเก็ต
โทร 0-7731-1110 ต่อ 552
โทรสำร 0-7731-2732
E-mail: r11_6@ldd.go.th
เว็บไซด์ http://r11.ldd.go.th/
- สงขลำ ตรัง พัทลุง สตูล
สถำนที่ต้ งั ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำพิกลุ ทอง
ยะลำ นรำธิวำส ปัตตำนี
95 หมู่ที่6 เทศบำลตำบลกะลุวอเหนือ
อำเภอเมือง นรำธิวำส 96000
โทรศัพท์ : 0-7363-1033 , 0-7363-1038
แฟกซ์ : 0-7363-1034

เว็บไซด์ http://www.pikunthong.com/

2.13 สถำนีพฒั นำที่ดินจังหวัด
ทุกจังหวัดทัว่ ประเทศ

- จังหวัดที่อยูใ่ นเขตพื้นที่
รับผิดชอบ

สถำนที่ ต้ ั งสำมำรถสอบถำมได้ จ ำก
ส ำนั ก งำน พั ฒ น ำที่ ดิ น เข ต ที่ เป็ น
หน่วยงำนต้นสังกัดใน ข้อ 2.1 – ข้อ 2.12

