คูม่ ือสำหรับประชำชน : กำรให้บริกำรแผนที่หรือข้อมูลทำงแผนที่ของกรมพัฒนำที่ดิน
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : สำนักเทคโนโลยีกำรสำรวจและทำแผนที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. ประชำชนหรือเอกชนที่มีควำมประสงค์จะขอรับบริกำรแผนที่หรือข้อมูลทำงแผนที่ที่ กรมพัฒนำที่ดิน ผลิต
หรือจัดหำมำเพื่อบริกำร ให้ยื่นคำขอต่อ อธิบดีกรมพัฒนำที่ดิน โดยต้องระบุวัตถุประสงค์ในกำรนำไปใช้ ขอบเขตพื้นที่
หรือเอกสำรหลักฐำนแสดงสิทธิกำรครอบครองที่ดิน ที่ต้องกำรจะขอรับบริกำรจำกกรมพัฒนำที่ดิน พร้อมเอกสำรและ
หลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
2. กรมพัฒนำที่ดิน จะให้บริกำรแผนที่หรือข้อมูลทำงแผนที่แก่ เอกชน ตำมรำยกำรแผนที่หรือข้อมูลทำงแผนที่
ที่ระบุไว้ในบัญชีอัตรำค่ำใช้จ่ำยในกำรบริกำรแผนที่หรือข้อมูลทำงแผนที่
เป็นกำรเฉพำะรำยท้ำยกฎกระทรวงฯ
http://www.lddservice.org/services/PDF/saleprice.pdf เว้นแต่เป็นบริเวณพื้นที่ที่ กรมแผนที่ทหำรระบุว่ำ
มีผลกระทบต่อควำมมั่นคงหรือเสียหำยต่อผลประโยชน์ของประเทศจะไม่ให้บริกำรแก่เอกชน
3. แผนที่หรือข้อมูลทำงแผนที่ที่ให้บริกำร กรมพัฒนำที่ดิน สงวนไว้มิให้ผู้ขอรับบริกำร ทำกำรเปลี่ยนแปลง
ทำซ้ำ จำหน่ำย จ่ำย แจก หรือเผยแพร่ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของแผนที่หรือข้อมูลทำงแผนที่แก่บุคคลที่สำมโดย
เด็ดขำด
4. อัตรำค่ำใช้จ่ำยในกำรบริกำรแผนที่หรือข้อมูลทำงแผนที่เป็นไปตำมบัญชี ท้ำยกฎกระทรวง โดยสำมำรถ
ดูรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไข และอัตรำค่ำใช้จ่ำยในกำรบริกำรแผนที่
หรือข้อมูลทำงแผนที่เป็นกำรเฉพำะรำย พ.ศ.2555 http://www.lddservice.org/services/PDF/saleprice_regulation.pdf
5. ภำยหลังจำกผู้มีอำนำจลงนำมอนุมัติให้บริกำรแผนที่หรือข้อมูลทำงแผนที่แล้ว เจ้ำหน้ำที่จะแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอ
มำชำระเงินค่ำธรรมเนียมและมำติดต่อขอรับแผนที่หรือข้อมูลทำงแผนที่ ภำยในระยะเวลำที่กำหนด โดยเมื่อผู้ยื่นคำขอ
ชำระเงินค่ำธรรมเนียมพร้อมรับเอกสำรหลักฐำนกำรจ่ำยเงินแล้ว
ให้นำเอกสำรดังกล่ำวมำติดต่อขอรับแผนที่หรือ
ข้อมูลทำงแผนที่และทำข้อตกลงเงื่อนไขกำรใช้แผนที่หรือข้อมูลทำงแผนที่ของกรมพัฒนำที่ดิน
6. กรณีคำขอหรือเอกสำร หลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง และไม่อำจแก้ไขเพิ่มเติม
ให้สมบูรณ์ ครบถ้วนและถูกต้องได้ ในขณะนั้น เจ้ำหน้ำที่รับคำขอและผู้ยื่นคำขอจะต้องลงนำมร่วมกันในบันทึกควำม
บกพร่องของคำขอหรือรำยกำรเอกสำรหลักฐำนที่จะต้องยื่นเพิ่มเติม พร้อมทั้งกำหนดระยะเวลำให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินกำร
แก้ไขเพิ่มเติมให้ถูกต้องครบถ้วน หำกผู้ยื่นคำขอไม่แก้ไขเพิ่มเติมคำขอหรือไม่ส่งเอกสำรหรือหลักฐำนเพิ่มเติมตำมที่
ปรำกฎในบันทึกที่จัดทำไว้
ภำยในระยะเวลำที่กำหนด
เจ้ำหน้ำที่จะส่งคืนคำขอให้แก่ผู้ยื่นคำขอพร้อมทั้งแจ้ง
เป็นหนังสือเหตุแห่งกำรคืนคำขอให้ทรำบโดยผู้ยื่นคำขอจะอุทธรณ์คำสั่งคืนคำขอตำมกฎหมำยวิธีปฏิบัติรำชกำร
ทำงปกครองหรือจะยื่นคำขอใหม่ก็ได้

7. กรณีผู้ยื่นคำขอไม่มำชำระเงินค่ำธรรมเนียมหรือไม่นำเอกสำรหลักฐำนกำรจ่ำยเงินค่ำธรรมเนียมหรือไม่ทำ
ข้อตกลง กำรใช้แผนที่หรือข้อมูลทำงแผนที่ของกรมพัฒนำที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภำยในระยะเวลำที่กำหนด
เจ้ำหน้ำที่จะส่งคืนคำขอให้แก่ผู้ยื่นคำขอพร้อมทั้งแจ้งเป็นหนังสือเหตุแห่งกำรคืนคำขอให้ทรำบ โดยผู้ยื่นคำขอจะ
อุทธรณ์คำสั่งคืนคำขอตำมกฎหมำยวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครองหรือจะยื่นคำขอใหม่ก็ได้
8. ขั้นตอนกำรดำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรครบถ้วน สมบูรณ์
และถูกต้องตำมที่ระบุไว้ในคู่มือประชำชนเรียบร้อยแล้ว

ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถำนที่ให้บริกำร
กลุ่มจัดกำรและบริกำรแผนที่และข้อมูลทำงแผนที่
สำนักเทคโนโลยีกำรสำรวจและทำแผนที่ กรมพัฒนำที่ดิน ชั้น 1
อำคำร 8 ชั้น เลขที่ 2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร รหัสไปรษณีย์ 10900
โทรศัพท์ 02-5797590 , 02-5790986 โทรสำร 02-5797590
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร
เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 5 วันทำกำร
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
1. ผู้ยื่นคำขอ ยื่นหนังสือแจ้งควำมประสงค์ขอรับบริกำร
แผนที่หรือข้อมูลทำงแผนที่ของกรมพัฒนำที่ดิน
พร้อมเอกสำร หลักฐำนประกอบ
2. เจ้ำหน้ำที่ ตรวจสอบควำมสมบูรณ์ ครบถ้วนของเอกสำร
และหลักฐำนประกอบ
2)

กำรพิจำรณำ
1. เจ้ำหน้ำที่ ตรวจพิจำรณำจำนวนแผนที่หรือข้อมูล
ทำงแผนที่ของกรมพัฒนำที่ดินที่ให้บริกำรได้และประเมิน
รำคำค่ำธรรมเนียม
2. เจ้ำหน้ำที่ แจ้งผลกำรตรวจพิจำรณำ จำนวนแผนที่หรือ
ข้อมูลทำงแผนที่และจำนวนเงินค่ำธรรมเนียมที่ต้องชำระ

ระยะเวลำ
30 นำที

ส่วนที่รับผิดชอบ
สำนักเทคโนโลยีกำร
สำรวจและทำแผนที่

1 ชั่วโมง

สำนักเทคโนโลยีกำร
สำรวจและทำแผนที่

ลำดับ
ขั้นตอน
3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
อธิบดีกรมพัฒนำที่ดินหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยลงนำมอนุมัติ
ให้บริกำรแผนที่หรือข้อมูลทำงแผนที่

ระยะเวลำ
4 วันทำกำร

ส่วนที่รับผิดชอบ
สำนักเทคโนโลยีกำร
สำรวจและทำแผนที่

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
1)

2)

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
บัตรประจำตัวประชำชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ : ลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำเอกสำร
หนังสือรับรองนิติบุคคล
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ : กรณีผู้ยื่นคำขอ เป็นนิติบุคคล โดยลงลำยมือชื่อรับรอง
สำเนำเอกสำร

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
กรมกำรปกครอง

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ

3)

หนังสือมอบอำนำจจำกหน่วยงำนเอกชนหรือผูข้ อรับบริกำรแผนที่
หรือข้อมูลทำงแผนที่
ฉบับจริง 1 ฉบับ

-

4)

หนังสือขอรับบริกำรแผนที่หรือข้อมูลทำงแผนที่ กรมพัฒนำที่ดิน
สำหรับหน่วยงำนเอกชนหรือประชำชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ

-

5)

แผนที่ แผนผังเอกสำรหรือหลักฐำนแสดงขอบเขตพื้นที่ที่ประสงค์
จะขอรับบริกำรแผนที่และข้อมูลทำงแผนที่
ฉบับจริง 1 ฉบับ

-

6)

เอกสำรหลักฐำนกำรจ่ำยเงินค่ำธรรมเนียม กำรบริกำรแผนที่หรือ
ข้อมูลทำงแผนที่
ฉบับจริง 1 ฉบับ

กองคลัง

ลำดับ

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร

7)

เอกสำรหลักฐำนกำรโอนเงินค่ำธรรมเนียมกำรบริกำรแผนที่หรือ
ข้อมูลทำงแผนที่
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ : บัญชีธนำคำร กรุงไทย สำขำพหลโยธิน 39
ชื่อบัญชี กรมพัฒนำที่ดิน บัญชีเลขที่ 039-6-00333-8

-

8)

หนังสือข้อตกลงกำรใช้แผนที่หรือข้อมูลทำงแผนที่ของกรมพัฒนำ
ที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ฉบับจริง 1 ฉบับ
หมำยเหตุ : ผู้ยื่นคำขอ ได้จัดทำเอกสำรหลักฐำนพร้อมกรอกข้อควำม
และลงลำยมือชื่อในเอกสำร สมบูรณ์ ครบถ้วนและถูกต้อง
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

-

ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
ภำพถ่ำยทำงอำกำศสีเชิงเลข มำตรำส่วน 1:25,000
หมำยเหตุ: ค่ำธรรมเนียม/ภำพ)
ภำพถ่ำยออร์โธสีเชิงเลข มำตรำส่วน 1:25,000
หมำยเหตุ: ค่ำธรรมเนียม/ระวำง)
แผนที่ภำพถ่ำยออร์โธสี มำตรำส่วน 1:25,000 แบบ Hard copy
หมำยเหตุ:ค่ำธรรมเนียม /แผ่น
ภำพถ่ำยออร์โธสิเชิงเลข มำตรำส่วน 1:4,000
หมำยเหตุ: ค่ำธรรมเนียม /ระวำง
แผนที่ภำพถ่ำยออร์โธสี มำตรำส่วน 1:4,000 แบบ Hard copy
หมำยเหตุ: ค่ำธรรมเนียม /แผ่น
แผนที่เส้นชั้นควำมสูงเชิงเลข มำตรำส่วน 1:4,000
หมำยเหตุ : ค่ำธรรมเนียม /ระวำง
หมุดหลักฐำนภำคพื้นดิน
หมำยเหตุ: ค่ำธรรมเนียม/หมุด

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
ค่ำธรรมเนียม 500 บำท
ค่ำธรรมเนียม 28,000 บำท
ค่ำธรรมเนียม 700 บำท
ค่ำธรรมเนียม 600 บำท
ค่ำธรรมเนียม 700 บำท
ค่ำธรรมเนียม 600 บำท
ค่ำธรรมเนียม 400 บำท

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) กลุ่มจัดกำรและบริกำรแผนที่และข้อมูลทำงแผนที่ สำนักเทคโนโลยีกำรสำรวจและทำแผนที่
เลขที่ 2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร รหัสไปรษณีย์ 10900 โทรศัพท์
02-5797590 , 02-5790986 โทรสำร 02-5797590
2)

กรมพัฒนำที่ดิน
เลขที่ 2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ.10900 /สำยด่วน 1760

3)

ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300

แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอกแบบฟอร์ม
ลำดับ

ชื่อแบบฟอร์ม

1)

แบบหนังสือขอรับบริกำรแผนที่หรือข้อมูลทำงแผนที่ กรมพัฒนำที่ดิน สำหรับหน่วยงำนเอกชนหรือประชำชน

2)

ตัวอย่ำง หนังสือกำรขอรับบริกำรแผนที่หรือข้อมูลทำงแผนที่สำหรับประชำชน

3)

ตัวอย่ำง หนังสือขอรับบริกำรแผนที่หรือข้อมูลแผนที่สำหรับหน่วยงำนเอกชน

4)

แบบฟอร์มข้อตกลงกำรใช้แผนที่หรือข้อมูลฯของกรมพัฒนำที่ดินสำหรับเอกชน/ประชำชน

5)

ตัวอย่ำง ข้อตกลงกำรใช้แผนที่หรือข้อมูลทำงแผนที่ของกรมพัฒนำที่ดินสำหรับประชำชน

6)

ตัวอย่ำง ข้อตกลงกำรใช้แผนที่หรือข้อมูลทำงแผนที่ของกรมพัฒนำที่ดินสำหรับเอกชน

7)

แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนำจ

ข้อมูลสำหรับเจ้ำหน้ำที่
ชื่อกระบวนงำน : กำรให้บริกำรแผนที่หรือข้อมูลทำงแผนที่ของกรมพัฒนำที่ดิน
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน : สำนักเทคโนโลยีกำรสำรวจและทำแผนที่ กรมพัฒนำที่ดิน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประเภทของงำนบริกำร : กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงำนบริกำร : อนุมัติ
กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง
1. พระรำชบัญญัติพฒ
ั นำที่ดิน พ.ศ. 2551
2. กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไข และอัตรำค่ำใช้จ่ำยในกำรบริกำรแผนที่หรือ
ข้อมูลทำงแผนที่ เป็นกำรเฉพำะรำย พ.ศ.2555
ระดับผลกระทบ : บริกำรทั่วไป
พื้นที่ให้บริกำร : ส่วนกลำง
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ: ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ : 0.0

สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
-----------------------------------------กลุ่มจัดกำรและบริกำรแผนที่และข้อมูลทำงแผนที่ สำนักเทคโนโลยีกำรสำรวจและทำแผนที่ กรมพัฒนำที่ดิน
เลขที่ 2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900
โทรศัพท์/โทรสำร 0-2579-7590, 0-2579-0986
e-mail : map.ortho@gmail.com เว็บไซต์ : www.lddservice.org

