
คูม่อืสาํหรบัประชาชน : การใหบ้รกิารแผนทีห่รอืขอ้มลูทางแผนทีข่องกรมพฒันาทีด่นิ 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : สํานักเทคโนโลยกีารสํารวจและทําแผนที ่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
 
 ประชาชนหรอืเอกชนทีม่คีวามประสงคจ์ะขอรับบรกิารแผนทีห่รอืขอ้มลูทางแผนทีท่ีก่รมพัฒนาทีด่นิ ผลติหรอืจัดหามา
เพือ่บรกิาร ใหย้ืน่คําขอตอ่ อธบิดกีรมพัฒนาทีด่นิ โดยตอ้งระบวุตัถปุระสงคใ์นการนําไปใช ้ขอบเขตพืน้ที ่หรอืเอกสารหลักฐาน
แสดงสทิธกิารครอบครองทีด่นิ ทีต่อ้งการจะขอรับบรกิารจากกรมพัฒนาทีด่นิ พรอ้มเอกสารและหลักฐานประกอบการยืน่คําขอ 
 กรมพัฒนาทีด่นิ จะใหบ้รกิารแผนทีห่รอืขอ้มลูทางแผนทีแ่ก ่เอกชน ตามรายการแผนทีห่รอืขอ้มลูทางแผนทีท่ีร่ะบไุวใ้น
บญัชอีตัราคา่ใชจ้่ายในการบรกิารแผนทีห่รอืขอ้มลูทางแผนทีเ่ป็นการเฉพาะราย ทา้ยกฎกระทรวงฯ 
http://www.lddservice.org/services/PDF/saleprice.pdf เวน้แตเ่ป็นบรเิวณพืน้ทีท่ี ่กรมแผนทีท่หาร ระบวุา่มผีลกระทบตอ่
ความมั่นคงหรอืเสยีหายตอ่ผลประโยชนข์องประเทศ จะไมใ่หบ้รกิารแกเ่อกชน 
 แผนทีห่รอืขอ้มลูทางแผนทีท่ีใ่หบ้รกิาร กรมพัฒนาทีด่นิ สงวนไวม้ใิหผู้ข้อรับบรกิารทําการเปลีย่นแปลง ทําซ้ํา จําหน่าย 
จา่ย แจก หรอืเผยแพร่สว่นหนึง่สว่นใดหรอืทัง้หมดของแผนทีห่รอืขอ้มลูทางแผนทีแ่กบ่คุคลทีส่ามโดยเด็ดขาด 
 อตัราคา่ใชจ้่ายในการบรกิารแผนทีห่รอืขอ้มลูทางแผนทีเ่ป็นไปตามบญัช ีทา้ยกฎกระทรวง โดยสามารถดรูายละเอยีด
เพิม่เตมิไดท้ี ่กฎกระทรวง กําหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีารและเงือ่นไข และอัตราคา่ใชจ้า่ยในการบรกิาร แผนทีห่รอืขอ้มลูทางแผนที่
เป็นการเฉพาะราย พ.ศ.2555 http://www.lddservice.org/services/PDF/saleprice_regulation.pdf 
 กรณีคําขอหรอืเอกสาร หลักฐานประกอบการพจิารณาไมค่รบถว้นหรอืไมถ่กูตอ้ง และไมอ่าจแกไ้ขเพิม่เตมิใหส้มบรูณ์ 
ครบถว้นและถกูตอ้งได ้ในขณะนัน้ เจา้หนา้ทีรั่บคําขอและผูย้ืน่คําขอจะตอ้งลงนามร่วมกนัในบนัทกึความบกพร่องของคําขอหรอื
รายการเอกสารหลักฐานทีจ่ะตอ้งยืน่เพิม่เตมิ พรอ้มทัง้กําหนดระยะเวลาใหผู้ย้ืน่คําขอ ดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิใหถ้กูตอ้ง
ครบถว้น หากผูย้ืน่คําขอไม่แกไ้ขเพิม่เตมิคําขอหรอืไม่สง่เอกสารหรอืหลักฐานเพิม่เตมิตามทีป่รากฎในบนัทกึทีจั่ดทําไว ้ภายใน
ระยะเวลาทีกํ่าหนด เจา้หนา้ทีจ่ะสง่คนืคําขอใหแ้กผู่ย้ืน่คําขอพรอ้มทัง้แจง้เป็นหนังสอืเหตแุหง่การคนืคําขอใหท้ราบ โดยผูย้ืน่คํา
ขอจะอทุธรณ์คําสัง่คนืคําขอตามกฎหมายวธิปีฏบิตัริาชการทางปกครองหรอืจะยืน่คําขอใหม่ก็ได ้
  
 ภายหลงัจากผูม้อํีานาจลงนามอนุมัตใิหบ้รกิารแผนทีห่รอืขอ้มูลทางแผนทีแ่ลว้ เจา้หนา้ทีจ่ะแจง้ใหผู้ย้ืน่คําขอมาชําระ
เงนิคา่ธรรมเนยีมและมาตดิตอ่ขอรับ แผนทีห่รอืขอ้มูลทางแผนที ่ภายในระยะเวลาทีกํ่าหนด โดยเมือ่ผูย้ืน่คําขอชําระเงนิ
คา่ธรรมเนยีมพรอ้มรับเอกสารหลกัฐานการจา่ยเงนิ แลว้ ใหนํ้าเอกสารดงักลา่วมาตดิตอ่ขอรับแผนทีห่รอืขอ้มลูทางแผนที ่และ
ทําขอ้ตกลง เงือ่นไขการใชแ้ผนทีห่รอืขอ้มลูทางแผนทีข่องกรมพัฒนาทีด่นิ 
  
 กรณีผูย้ืน่คําขอไมม่าชาํระเงนิคา่ธรรมเนยีมหรอืไมนํ่าเอกสารหลกัฐานการจา่ยเงนิคา่ธรรมเนยีมหรอืไมทํ่าขอ้ตกลง การ
ใชแ้ผนทีห่รอืขอ้มลูทางแผนทีข่องกรมพัฒนาทีด่นิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายในระยะเวลาทีกํ่าหนด เจา้หนา้ทีจ่ะสง่คนื
คําขอใหแ้กผู่ย้ืน่คําขอพรอ้มทัง้แจง้เป็นหนังสอืเหตแุหง่การคนืคําขอใหท้ราบ โดยผูย้ืน่คําขอจะอทุธรณ์คําสัง่คนืคําขอตาม
กฎหมายวธิปีฏบิตัริาชการทางปกครองหรอืจะยืน่คําขอใหมก็่ได ้
 ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้น สมบรูณ์ และถกูตอ้ง
ตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 
 
  
 
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ -)  
กลุม่จัดการและบรกิารแผนทีแ่ละขอ้มูลทางแผนที ่ สํานัก
เทคโนโลยกีารสาํรวจและทําแผนที ่  กรมพัฒนาทีด่นิ ชัน้ 1 
อาคาร 8 ชัน้  เลขที ่2003/61 ถนนพหลโยธนิ แขวงลาดยาว 
เขตจตจัุกร กรุงเทพมหานคร  รหัสไปรษณีย ์10900 
โทรศพัท ์02-5797590 , 02-5790986 โทรสาร  02-5797590  
/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

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

 
ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 



ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม : 5 วนัทําการ 
 

ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

1. ผูย้ืน่คําขอ ยืน่หนังสอืแจง้ความประสงคข์อรับบรกิารแผนที่
หรอืขอ้มลูทางแผนทีข่องกรมพัฒนาทีด่นิ พรอ้มเอกสาร 
หลกัฐานประกอบ 
 
2. เจา้หนา้ที ่ตรวจสอบความสมบรูณ์ ครบถว้นของเอกสารและ
หลกัฐานประกอบ 
 
(หมายเหต:ุ -)  

30 นาท ี สาํนักเทคโนโลยกีาร
สาํรวจและทําแผนที ่

 

2) การพจิารณา 
1. เจา้หนา้ที ่ตรวจพจิารณาจํานวนแผนทีห่รอืขอ้มลูทางแผนที่
ของกรมพัฒนาทีด่นิทีใ่หบ้รกิารไดแ้ละประเมนิราคา
คา่ธรรมเนยีม 
2.เจา้หนา้ที ่แจง้ผลการตรวจพจิารณา จํานวนแผนทีห่รอืขอ้มูล
ทางแผนทีแ่ละจํานวนเงนิคา่ธรรมเนยีมทีต่อ้งชําระ 
 
(หมายเหต:ุ -)  

1 ชัว่โมง สาํนักเทคโนโลยกีาร
สาํรวจและทําแผนที ่

 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
อธบิดกีรมพัฒนาทีด่นิหรอืผูท้ีไ่ดรั้บมอบหมายลงนามอนุมัติ
ใหบ้รกิารแผนทีห่รอืขอ้มลูทางแผนที ่
(หมายเหต:ุ -)  

4 วนัทําการ สาํนักเทคโนโลยกีาร
สาํรวจและทําแผนที ่

 

 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ลงลายมอืชือ่รับรองสําเนาเอกสาร) 

กรมการปกครอง 

2) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีผูย้ืน่คําขอ เป็นนติบิคุคล โดยลงลายมอืชือ่รับรอง
สาํเนาเอกสาร) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

3) 
 

หนงัสอืมอบอํานาจจากหนว่ยงานเอกชนหรอืผูข้อรบับรกิารแผนที่
หรอืขอ้มูลทางแผนที ่
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

4) 
 

หนงัสอืขอรบับรกิารแผนทีห่รอืขอ้มูลทางแผนที ่กรมพฒันาทีด่นิ
สําหรบัหนว่ยงานเอกชนหรอืประชาชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

5) 
 

แผนที ่แผนผงัเอกสารหรอืหลกัฐานแสดงขอบเขตพืน้ทีท่ ีป่ระสงค์
จะขอรบับรกิารแผนทีแ่ละขอ้มูลทางแผนที ่
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

6) 
 

เอกสารหลกัฐานการจา่ยเงนิคา่ธรรมเนยีม การบรกิารแผนทีห่รอื
ขอ้มูลทางแผนที ่

กองคลงั 



ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

7) 
 

เอกสารหลกัฐานการโอนเงนิคา่ธรรมเนยีมการบรกิารแผนทีห่รอื
ขอ้มูลทางแผนที ่
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(บญัชธีนาคาร กรุงไทย สาขาพหลโยธนิ 39  ชือ่บญัช ีกรม
พัฒนาทีด่นิ บญัชเีลขที ่039-6-00333-8) 

- 

8) 
 

หนงัสอืขอ้ตกลงการใชแ้ผนทีห่รอืขอ้มูลทางแผนทีข่องกรมพฒันา
ทีด่นิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูย้ืน่คําขอ ไดจั้ดทําเอกสารหลักฐานพรอ้มกรอกขอ้ความ
และลงลายมอืชือ่ในเอกสาร สมบรูณ์ ครบถว้นและถกูตอ้งเป็นทีเ่รยีบรอ้ย
แลว้) 

- 

 
คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 
1) ภ า พ ถ่ า ย ท า ง อ า ก า ศ สี เ ชิ ง เ ล ข  ม า ต ร า ส่ ว น  1:25,000 

 
 
(หมายเหต:ุ ((คา่ธรรมเนยีม/ภาพ)  ))  

 คา่ธรรมเนยีม 500 บาท 
  
 

2) ภาพถา่ยออรโ์ธสเีชงิเลข มาตราสว่น 1:25,000 
(หมายเหต:ุ ((คา่ธรรมเนยีม/ระวาง)  ))  

 คา่ธรรมเนยีม 28,000 บาท 
  
 

3) แผนทีภ่าพถา่ยออรโ์ธส ีมาตราสว่น 1:25,000 แบบ Hard copy 
(หมายเหต:ุ ((คา่ธรรมเนยีม /แผน่)  ))  

 คา่ธรรมเนยีม 700 บาท 
  
 

4) ภาพถา่ยออรโ์ธสเิชงิเลข มาตราสว่น 1:4,000 
(หมายเหต:ุ ((คา่ธรรมเนยีม /ระวาง)  ))  

 คา่ธรรมเนยีม 600 บาท 
  
 

5) แผนทีภ่าพถา่ยออรโ์ธส ีมาตราสว่น 1:4,000 แบบ Hard copy 
(หมายเหต:ุ ((คา่ธรรมเนยีม /แผน่)  ))  

 คา่ธรรมเนยีม 700 บาท 
  
 

6) แผนทีเ่สน้ช ัน้ความสูงเชงิเลข มาตราสว่น 1:4,000 
(หมายเหต:ุ (คา่ธรรมเนยีม /ระวาง))  

 คา่ธรรมเนยีม 600 บาท 
  
 

7) หมุดหลกัฐานภาคพืน้ดนิ 
(หมายเหต:ุ (คา่ธรรมเนยีม/หมดุ))  

 คา่ธรรมเนยีม 400 บาท 
  
 

 
ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
1) กลุม่จัดการและบรกิารแผนทีแ่ละขอ้มูลทางแผนที ่สาํนักเทคโนโลยกีารสาํรวจและทําแผนที ่กรมพัฒนาทีด่นิ ชัน้ 

1 อาคาร 8 ชัน้ เลขที ่2003/61 ถนนพหลโยธนิ แขวงลาดยาว เขตจตจัุกร กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย ์10900 
โทรศพัท ์02-5797590 , 02-5790986 โทรสาร 02-5797590 
(หมายเหต:ุ -)  

2) กรมพัฒนาทีด่นิ เลขที ่2003/61 ถนนพหลโยธนิ แขวงลาดยาว เขตจตจัุกร กรุงเทพฯ.10900 /สายดว่น 1760 
(หมายเหต:ุ -)  

3) ศนูยบ์รกิารประชาชน สาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี



ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
(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) แบบหนังสอืขอรับบรกิารแผนทีห่รอืขอ้มลูทางแผนที ่กรมพัฒนาทีด่นิ สาํหรับหน่วยงานเอกชนหรอืประชาชน 

(หมายเหต:ุ -)  
2) ตวัอยา่ง หนังสอืการขอรับบรกิารแผนทีห่รอืขอ้มลูทางแผนทีส่าํหรับประชาชน 

(หมายเหต:ุ -)  
3) ตวัอยา่ง  หนังสอืขอรับบรกิารแผนทีห่รอืขอ้มลูแผนทีส่าํหรับหน่วยงานเอกชน 

(หมายเหต:ุ -)  
4) แบบฟอรม์ขอ้ตกลงการใชแ้ผนทีห่รอืขอ้มลูฯของกรมพัฒนาทีด่นิสาํหรับเอกชน/ประชาชน 

(หมายเหต:ุ -)  
5) ตวัอยา่ง  ขอ้ตกลงการใชแ้ผนทีห่รอืขอ้มลูทางแผนทีข่องกรมพัฒนาทีด่นิสาํหรับประชาชน 

(หมายเหต:ุ -)  
6) ตวัอยา่ง  ขอ้ตกลงการใชแ้ผนทีห่รอืขอ้มลูทางแผนทีข่องกรมพัฒนาทีด่นิสาํหรับเอกชน 

(หมายเหต:ุ -)  
7) แบบฟอรม์หนังสอืมอบอํานาจ 

(หมายเหต:ุ -)  
 
หมายเหต ุ

- 
 
 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 
www.info.go.th 

วนัทีคู่ม่อืมผีลบงัคบัใช:้ 10/11/2558 

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

