
 

 

 

 

คู่มือส าหรับประชาชน 
การให้บริการแผนที่หรือข้อมูลทางแผนที่ของกรมพัฒนาที่ดิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ความพึงพอใจของท่าน เป็นความภาคภูมใิจในงานบรกิารของเรา” 

************************************************************** 

หน่วยงานรบัผดิชอบ  : กลุ่มจัดการและบริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ 
 ส านักเทคโนโลยีการส ารวจและท าแผนที่ 
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คู่่มือส าหรับประชาชน่:่การให้บร่ิการแผนท่ีหร่ือข้อมู่ลทางแผนท่ีของกรมพ่ัฒนาท่ีด่ิน 

หน่่วยงานท่ีให้บร่ิการ่:่สำนัักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
************************************************************************************************** 

หลักเกณฑ์่วิธ่ีการ่เง่ื่อนไข่(ถา้ม่ี)่ในการย่ื่นคำขอ่และในการพิจารณาอนุญาต 

1. ประชาชนหรือเอกชนท่ีมีความประสงค์จะขอรับบริการแผนท่ีหรือข้อมูลทางแผนท่ีท่ีกรมพัฒนาท่ีดินผลิตั
หรือจัดหามาเพื่อบริการัให้ยื่นค าขอต่ออธิบดีกรมพัฒนาท่ีดินัโดยต้องระบุวัตถุประสงค์ในการน าไปใช้ั
ขอบเขตพื้นท่ีัหรือเอกสารหลักฐานแสดงสิทธิการครอบครองท่ีดินัท่ีต้องการจะขอรับบริการจากกรมพัฒนาท่ีดินั
พร้อมเอกสารและัหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

2. กรมพัฒนาท่ีดินจะให้บริการแผนท่ีหรือข้อมูลทางแผนท่ีแก่เอกชนัตามรายการแผนท่ีหรือข้อมูลทางแผนท่ีััั
ทัี่ระบุไว้ในบัญชีอัตราคั่าใชั้จั่ายในการบริการแผนทัี่หรือข้อมูลทางแผนท่ีเปั นการเฉพาะรายทั้ายกฎกระทรวงฯั
เว้นแต่เป็นบริเวณพื้นท่ีท่ีกรมแผนทัี่ทหารระบุวั่าัมีผลกระทบตั่อความมั่นคงหรือเสัียหายตั่อผลประโยชนั์ของ
ประเทศัจะไม่ให้บริการแก่เอกชน 

3. แผนทัี่หรือข้อมูลทางแผนที่ทั่ีให้บริการั กรมพััฒนาทัี่ดัินสงวนไว้มิใหั้ผัู้ขอรับบริการทำการ
เปล่ียนแปลงท าซ้ าัจ าหน่ายัจ่ายัแจกัหรือเผยแพร่ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือท้ังหมดของแผนท่ีหรือข้อมูลทางแผนท่ี
แกบ่ัุคคลท่ีสามโดยัเดั ดขาด 

4. อัตราค่าใช้จ่ายในการบริการแผนท่ีหรือข้อมูลทางแผนท่ีเป็นไปตามบัญชีัท้ายกฎกระทรวงัโดยสามารถั
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ีักฎกระทรวงัก าหนดหลักเกณฑ์ัวิธีการและเงื่อนไขัและอัตราค่าใช้จ่ายในการบริการแผนท่ีั
หรือข้อมูลทางแผนท่ีเป็นการเฉพาะรายัพ.ศ.2555 

http://www.lddservice.org/services/PDF/payment/saleprice.pdf  

5. ภายหลังจากผู้มีอ านาจลงนามอนุมัติให้บริการแผนท่ีหรือข้อมูลทางแผนท่ีแล้วัเจ้าหน้าท่ีจะแจ้งให้ผู้ยื่น
ค าขอัมาช าระเงินค่าธรรมเนียมและมาติดต่อขอรับแผนท่ีหรือข้อมูลทางแผนท่ีัภายในระยะเวลาท่ีก าหนดัโดย
เมื่อผู้ยื่นค าขอัช าระเงินค่าธรรมเนียมพร้อมรับเอกสารหลักฐานการจ่ายเงินแล้วัให้น าเอกสารดังกล่าวมาติดต่อ
ขอรับแผนท่ีหรือข้อมูลทางแผนท่ีและท าข้อตกลงเงื่อนไขการใช้แผนท่ีหรือข้อมูลทางแผนท่ีของกรมพัฒนาท่ีดิน 

6. กรณัีคำขอหรือเอกสารหลัักฐานประกอบการพิจารณาไม่ครบถั้วนหรือไม่ถัูกต้องัและไม่อาจแก้ไข
เพิ่มเตัิมให้สมบูรณ์ครบถ้วนและถูกตั้องไดั้ ในขณะนัั้นั เจั้าหนั้าทัี่รับคำขอและผัู้ยื่นคำขอจะตั้องลงนามรั่วมกัน
ในบันทึกความบกพร่องของคำขอหรือรายการเอกสารหลัักฐานที่จะตั้องยื่นเพิ่มเตัิมัพร้อมทัั้งกำหนดระยะเวลา
ให้ผู้ยื่นคำขอดำเนัินการแก้ไขเพิ่มเตัิมให้ถัูกต้องครบถั้วนััหากผัู้ยื่นคำขอไม่แก้ไขเพิ่มเตัิมคำขอหรือไม่สั่ง
เอกสารหรัือหลัักฐานเพิ่มเตัิมตามท่ีัปรากฏในบันทึกท่ีจัดท าไว้ัภายในระยะเวลาทัี่ก าหนดัเจั้าหนั้าทัี่จะสั่งคัืน
คำขอให้แกั่ผัู้ยื่นคำขอพรั้อมทัั้งแจั้งัเปั นหนัังสัือเหตัุแหั่งการคัืนคำขอให้ทราบโดยผัู้ยื่นคำขอจะอุทธรณั์คำสัั่ง
คัืนคำขอตามกฎหมายวิธัีปฏิบััตัิราชการทางปกครองหรือจะยื่นคำขอใหม่ก ได้ 

7. กรณีผู้ยื่นค าขอไม่มาช าระเงินค่าธรรมเนียมหรือไม่น าเอกสารหลักฐานการจ่ายเงินค่าธรรมเนียม
หรือไม่ท าข้อตกลงการใช้แผนท่ีหรือข้อมูลทางแผนท่ีของกรมพัฒนาท่ีดินักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ั
ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดัเจ้าหน้าท่ีจะส่งคืนค าขอให้แก่ผู้ยื่นค าขอพร้อมท้ังแจ้งเป็นหนังสือเหตุแห่งการคืน
ค าขอให้ทราบัโดยผู้ยื่นค าขอจะอุทธรณ์ค าส่ังคืนค าขอตามกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองหรือจะยื่น
ค าขอใหม่ก ได้ 

 

http://www.lddservice.org/services/PDF/payment/saleprice.pdf
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8. ขั้นตอนการดำเนินงานตามคัู่มือจะเริ่มนัับระยะเวลาตัั้งแตั่เจั้าหนั้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถั้วน
สมบูรณ์ัและถูกตั้องตามทัี่ระบุไว้ในคัู่มือประชาชนเรียบร้อยแลั้ว 

ช่่องทางการให่้บร่ิการ ั 

ช่องทางในการให้บริการัมีทั้งหมดั2ัช่องทางัคือ 
1.ัการขอรับบริการด้วยตนเองัณัหน่วยงาน 

สถานที่ให้บริการ่ 
กลุ่มจัดการและบริการแผนท่ีและข้อมูลทางแผนท่ี 
ส านักเทคโนโลยีการส ารวจและท าแผนท่ีั 
กรมพัฒนาท่ีดินัช้ันั1ัอาคารั8ัช้ันั 
เลขท่ีั2003/61ัถนนพหลโยธินัแขวงลาดยาวั 
เขตจตุจักรักรุงเทพมหานครัรหัสไปรษณีย์ั10900 
โทรศัพท์ั02-5797590 , 02-5790986ั 
โทรสารั02-5797590 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
เปิดให้บริการในวันจันทร์ัถึงัวันศุกร์ั 
(ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก าหนด) 
ต้ังแต่เวลาั08:30 - 16:30ัน.ั(มีพักเท่ียง) 

 

2.ัการขอรับบริการผ่านระบบบริการแผนท่ีออนไลน์  http://www.lddservice.org 

ข่ั้นตอน่ระยะเวลา่และส่วนงานท่ี่ร่ับผ่ิดชอบ 
ระยะเวลาในการดำเน่ินการรวม่:่4ัวนัทำการ 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนงานที่รับผิดชอบ 

1. การตรวจสอบเอกสาร 

1) ผัู้ยื่นคำขอัยื่นหนัังสัือแจั้งความประสงคั์ขอรับ
บริการแผนทัี่หรือข้อมูลทางแผนทัี่ของกรมพััฒนา
ทัี่ดัินัพรั้อมเอกสารัหลัักฐานประกอบ 

2)ัเจั้าหนั้าทัี่ัตรวจสอบความสมบูรณ์ัครบถั้วนของ
เอกสารัและหลัักฐานประกอบ 

30 นาที สำนัักเทคโนโลยีการั
สำรวจและทำแผนท่ี 

2. การพ่ิจารณา 

1)ัเจั้าหนั้าทัี่ัตรวจพิจารณาจำนวนแผนทัี่หรือข้อมูล
ทางแผนทัี่ของกรมพััฒนาทัี่ดัินัทัี่ให้บริการไดั้และ
ประเมนิราคาคั่าธรรมเนียม 

2)ัเจั้าหนั้าท่ีัแจั้งผลการตรวจพิจารณาัจำนวนแผน
ทัี่หรือัข้อมัูลทางแผนทัี่และจำนวนเงัิน
คั่าธรรมเนียมทัี่ตั้องชำระ 

45ันาที สำนัักเทคโนโลยีการั
สำรวจและทำแผนท่ี 

3. การลงนาม/คณะกรรมการ่ม่ีมติ 

อธัิบดัีกรมพััฒนาทัี่ดัินหรือผัู้ทัี่ไดั้รับมอบหมายลงนาม
อนัุมัติัให้บริการแผนทัี่หรือข้อมัูลทางแผนท่ี 

3ัวันท าการ สำนัักเทคโนโลยีการั
สำรวจและทำแผนท่ี 
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รายการเอกสาร่หลกัฐานประกอบการพิจารณา 

ล าดับ ชื่อเอกสาร่จ านวน่และรายละเอียดเพิ่มเติม่(ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1. บัตรประจ าตัวประชาชนัั(บัตรจริง) กรมการปกครอง 

2. หน่ังสือร่ับรองน่ิต่ิบุ่คคล 
ฉบัับจรัิงั1ัฉบัับ / ส าเนาั1ัฉบัับ 
หมายเหตุ่:ักรณัีผัู้ยื่นคำขอเปั นนัิตัิบัุคคลัโดยลงลายมือ

ชัื่อรัับรองัสำเนาเอกสาร 

กรมพััฒนาธัุรกัิจการคั้า 

3. หน่ังสือมอบอำนาจจากหน่วยงานเอกชนหรอืผู่้ขอร่ับ
บร่ิการแผนท่ีหร่ือข้อมู่ลทางแผนท่ี่ 
ฉบัับจรัิง่1ัฉบัับ 

 

4. หน่ังสือขอร่ับบร่ิการแผนท่ีหร่ือข้อมู่ลทางแผนท่ี่ 
กรมพ่ัฒนาท่ีด่ิน ส าหรบัหน่่วยงานเอกชนหรอืประชาชน่
ฉบัับจรัิงั1ัฉบัับ 

 

5. แผนท่ี่แผนผังเอกสารหร่ือหลักฐานแสดงขอบเขตพ่ื้นท่ี
ท่ีประสงค์จะขอร่ับบร่ิการแผนท่ีและข่้อมู่ลทางแผนท่ี่ 
ฉบัับจรัิงั1ัฉบัับ 

 

6. เอกสารหลักฐานการจ่่ายเง่ินค่าธรรมเน่ียม่การ
บริการแผนท่ีหร่ือข้อมู่ลทางแผนท่ี 
ฉบัับจรัิงั1ัฉบัับ 

กองคลัง 
กรมพัฒนาท่ีดิน 

7. เอกสารหลักฐานการโอนเง่ินค่าธรรมเน่ียมการ
บริการแผนท่ีหร่ือ่ข้อมู่ลทางแผนท่ี 
ฉบัับจรัิงั1ัฉบัับ 
หมายเหตุ่่:ับัญชีธนาคารักรัุงไทยัสาขาพหลโยธนั39 

ัชัื่อบญัชีกรมพััฒนาทัี่ดัินั 
ับัญชเีลขท่ีั039-6-00333-8 

 

8. หน่ังสือข้อตกลงการใช้แผนท่ีหร่ือข้อมู่ลทางแผนท่ี
ของกรมพ่ัฒนาท่ีด่ิน่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ฉบัับจรัิงั1ัฉบัับ 
หมายเหตุ่:ัผัู้ยื่นคำขอัไดั้จััดทำเอกสารหลัักฐานพรั้อมััั

กรอกข้อความและลงลายมือชัื่อใน
เอกสารัสมบูรณัครบถั้วนและถูกตั้องั
เปั นท่ีเรียบร้อยแลั้ว 
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ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียด ค่าธรรมเนียม่(บาท) 
1. ภาพถ่่ายทางอากาศสีเชิงเลข่มาตราส่วน่1:25,000 

(หมายเหตุั:ัคั่าธรรมเนียม/ภาพ) 
ค่าธรรมเนียมั500ับาท 

2. ภาพถ่่ายออร่์โธส่ีเชิงเลข่มาตราส่วน่1:25,000 
(หมายเหตุั:ัคั่าธรรมเนียม/ระวาง) 

ค่าธรรมเนียมั28,000ับาท 

3. แผนท่ีภาพถ่่ายออร่์โธสี่มาตราส่วน่1:25,000่แบบ่Hard copy 
(หมายเหตุั:ัคั่าธรรมเนียม/แผั่น 

ค่าธรรมเนียมั700ับาท 

4. ภาพถ่่ายออร่์โธส่ีเชิงเลข่มาตราส่วน่1:4,000 
(หมายเหตุั:ัคั่าธรรมเนียม/ระวาง) 

ค่าธรรมเนียมั600ับาท 

5. แผนท่ีภาพถ่่ายออร่์โธสี่มาตราส่วน่1:4,000่แบบ่Hard copy 
(หมายเหตุั:ัคั่าธรรมเนียม/แผั่น) 

ค่าธรรมเนียมั700ับาท 

6. แผนท่ีเส้นชั้นความสูงเชิงเลข่มาตราส่วน่1:4,000 
(หมายเหตุั:ัคั่าธรรมเนียม/ระวาง) 

ค่าธรรมเนียมั600ับาท 

7. หมุ่ดหลักฐานภาคพ่ื้นด่ิน 
(หมายเหตุั:ัคั่าธรรมเนียม/หมุด) 

ค่าธรรมเนียมั400ับาท 

 

ช่่องทางการร่้องเร่ียน่แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร่้องเร่ียน่/่แนะนำบร่ิการ 
1. กลัุ่มจััดการและบริการแผนทัี่และข้อมัูลทางแผนท่ีััสำนัักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนท่ี 

เลขท่ีั2003/61ัถนนพหลโยธัินัแขวงลาดยาวัเขตจตัุจัักรักรัุงเทพมหานครัรหััสไปรษณัีย์ั10900ั
โทรศัพท์ 02-5797590 , 02-5790986ัโทรสารั02-5797590 

2. กรมพััฒนาทัี่ดัิน 
เลขท่ีั2003/61ัถนนพหลโยธัินัแขวงลาดยาวัเขตจตัุจัักรักรัุงเทพฯ.10900ั/สายดั่วนั1760 

3. ศูนย์บริการประชาชนััสำนัักงานปลัดสำนัักนายกรััฐมนตรี 
เลขท่ีั1ัถ.พิษณัุโลกัเขตดัุสิตักทม.ั10300ั/ัสายดั่วนั1111ั/ัwww.1111.go.th / PSC 1111 
(Mobile Application)ั/ัตู้ัปณ.1111ัเลขทัี่ั1ัถ.พิษณัุโลกัเขตดัุสัิตักทม.ั10300 

 

แบบฟอร่์ม่ต่ัวอย่างและคู่่ม่ือการกรอกแบบฟอร์ม 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 
1. แบบหนัังสัือขอรับบริการแผนทัี่หรือข้อมัูลทางแผนท่ีักรมพััฒนาทัี่ดัินัสำหรับหนั่วยงานเอกชนหรือ

ประชาชน 

2. ตััวอย่างััหนัังสัือการขอรับบริการแผนทัี่หรือข้อมัูลทางแผนท่ีสำหรับประชำชน 

3. ตััวอย่างััหนัังสัือขอรับบริการแผนทัี่หรือข้อมูลแผนทัี่สำหรับหนั่วยงานเอกชน 

4. แบบฟอรั์มขั้อตกลงการใชั้แผนทัี่หรือข้อมูลฯของกรมพััฒนาทัี่ดัินสำหรับเอกชน/ประชาชน 

5. ตััวอย่างััข้อตกลงการใช้แผนทัี่หรือข้อมัูลทางแผนทัี่ของกรมพััฒนาทัี่ดัินสำหรับประชาชน 

6. ตััวอย่างััข้อตกลงการใช้แผนทัี่หรือข้อมัูลทางแผนทัี่ของกรมพััฒนาทัี่ดัินสำหรับเอกชน 

7. แบบฟอรั์มหนัังสัือมอบอำนาจ 

 

http://www.1111.go.th/
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ขั้นตอนการขอรับบริการด้วยตนเอง่ณ่หน่วยงาน 
 

1. ผู้ขอรับบริการแจ้งความจ านงขอรับบริการแผนท่ีหรือข้อมูลทางแผนท่ีกับเจ้าหน้าท่ี โดยยื่นบัตร
ประจ าตัวประชาชนฉบับจริงในการขอรับบริการัเพื่อยืนยันตัวบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. เจ้าหน้าท่ีจะด าเนินการค้นหาข้อมูลบริเวณพื้นท่ีท่ีผู้ขอรับบริการได้ยื่นความจ านงัจากนั้นผู้ขอรับ
บริการคัดเลือกพื้นท่ีบริเวณท่ีจะขอรับบริการแผนท่ีหรือข้อมูลทางแผนท่ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. น าหลักฐานท่ีเจ้าหน้าท่ีออกให้ยื่นช าระเงินได้ท่ีกองคลัง (ตึกหน้าช้ันั3ัอาคารั5ัช้ัน) 
4. น าหลักฐานการช าระเงินท่ีกองคลังออกให้มายื่นขอรับแผนท่ีหรือข้อมูลทางแผนท่ี ตามต้องการ 
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ขั้นตอนการขอรับบริการข้อมูลระบบออนไลน์ 
 

ขั้นตอนการลงทะเบียนสมัครเข้าใช้ระบบสืบค้นออนไลน์ 

1.ัเปิดบราวเซอร์ท่ีใช้ในการเรียกหน้าเว บไซต์ัและเข้าสู่เว บไซต์ัhttp://www.lddservice.org/่จากนั้นคลิก
ท่ีเมนูั“ระบบบริการแผนท่ีออนไลน์” ดังรูป 

 

 จากนั้นจะปรากฏหน้าต่างแผนท่ี ซึ่งจะแสดงข้อมลูเบ้ืองต้น ดังรูป 
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2.ัผู้ขอรับบริการต้องกดไปท่ีเข้าสู่ระบบและท าการลงทะเบียนัเพื่อเข้าใช้งานการขอรับบริการข้อมูล
ออนไลน์ ดังรูป 

 

3.ัผู้ขอรับบริการต้องท าการลงทะเบียนและกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนตามหัวข้อท่ีก าหนด  ดังรูป 
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4.ัจากนั้นระบบจะส่ง E-mailัไปยังัE-mailัของผู้ขอรับบริการท่ีใช้ในการสมัครัหรือ E-mailัท่ีกรอก
ลงไปในขั้นตอนการสมัครัผู้ขอรับบริการต้องเข้าัE-mailัท่ีใช้ในการสมัครเพื่อกดยืนยันการสมัครัและจะขึ้น
หน้าต่างบราวเซอร์เป็นอันเสร จส้ินขั้นตอนของการลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานในระบบสืบค้นออนไลน์ ดังรูป 

 

 

5. ค้นหาพื้นท่ีหรือบริเวณท่ีต้องการสืบค้นัได้โดยเลือกไอคอนกล้องส่องทางไกล ดังรูป 
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6.ัการค้นหาโดยวิธีัค้นหาขอบเขตการปกครองัผู้ค้นหาต้องใส่ข้อมูลพื้นท่ีัอ าเภอัต าบลัจังหวัดัและ
ข้อมูลท่ีต้องการขอรับบริการ จะปรากฏจ านวนระวางในพื้นท่ีท่ีผู้ใช้ได้ก าหนดไปัจากนั้นกดปุ่มัSearchั
จากนั้นจะแสดงพื้นท่ีและระวางบริเวณท่ีเราค้นหาบนหน้าต่างบราวเซอร์ในรูปแบบขอบเขตของจังหวัดัและ
ระวางในพื้นท่ีนั้นๆ ดังรูป 

 

7.ัจากนั้นท าการ select ช้ันข้อมูลสารบัญระวางแผนท่ีัเพื่อให้แสดงแผนท่ีในลักษณะของระวางั
มาตราส่วนั1:4,000ัและัselect  ช้ันข้อมูลภาพออร์โธสีัเพื่อให้แสดงในลักษณะของพื้นท่ีออร์โธสีัซึ่งจะ
สะดวกต่อการเลือกค้นหาพื้นท่ีท่ีผู้ขอรับบริการต้องการ ดังรูป 
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8.ัเมื่อพบพื้นท่ีท่ีต้องการัและกดส่ังซื้อเรียบร้อยแล้วัผู้ขอรับบริการต้องไปกดท่ีตะกร้าัซึ่งจะแสดงให้
เห นข้อมูลท่ีผู้ขอรับบริการท าการส่ังซื้อััจากนั้นกดยืนยันข้อมูลอีกครั้งหนึ่งัดังรูป 

 

  

9.ักรอกข้อมูลรายละเอียดให้ครบถ้วนัและกดยืนยันข้อมูล ดังรูป 
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10.ัผู้ขอรับบริการตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลให้ครบถ้วนัจากนั้นกดด าเนินการัดังรูป 

 

  

11.ัผู้ขอรับบริการต้องแนบเอกสารให้ครบถ้วนตามรายละเอียดท่ีปรากฏบนหน้าบราวเซอร์ัพร้อมท้ัง
แนบหลักฐานการช าระเงินมาด้วยัดังรูป 
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12.ัเมื่อท าการส่ังซื้อเสร จทางเจ้าหน้าท่ีจะได้รับข้อมูลการส่ังซื้อัเมื่อหลักฐานการโอนและเอกสารแนบ
มาครบถ้วนเรียบร้อยัเจ้าหน้าท่ีจะด าเนินการจัดเตรียมข้อมูลัเมื่อเจ้าหน้าท่ีจัดเตรียมข้อมูลเสร จเรียบร้อยแล้ว
จะส่งมีัE-mailัแจ้งเข้าไปท่ีเรื่องข้อมูลด าเนินการเสร จเรียบร้อยแล้ว ดังรูป

 

 

13.ัเมื่อได้รับัE-mailัแจ้งเรียบร้อยแล้วัผู้ขอรับบริการสามารถเข้าไปดาว์นโหลดข้อมูลได้ทันท่ีัดังรูป 
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ข่้อมู่ลส าหร่ับเจ้าหน่้าท่ี 
 
ชือ่กระบวนงาน่:่การให้บริการแผนทัี่หรือข้อมัูลทางแผนทัี่ของกรมพััฒนาทัี่ดัิน 
หน่่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน่:ั สำนัักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนท่ีัั กรมพััฒนา

ทัี่ดัินักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ประเภทของงานบร่ิการ่:่กระบวนงานบริการทัี่เบั ดเสร จในหนั่วยเดัียว 
หมวดหมู่่ของงานบร่ิการ่:่อนัุมัติ 
กฎหมายท่ีให้อำนาจการอนุ่ญาต่หร่ือท่ีเก่ี่ยวข่้อง 

1. พระราชบัญญััตัิพััฒนาทัี่ดัินัพ.ศ.ั2551 
2. กฎกระทรวงัก าหนดหลัักเกณฑ์ัวิธัีการและเงัื่อนไขัและอตัราคั่าใชั้จั่ายในการบริการแผนทัี่

หรือัข้อมลูทางแผนทัี่ัเปั นการเฉพาะรายัพ.ศ.2555 
ระด่ับผลกระทบ่:่บริการทัั่วไปั พ่ื้นท่ีให่้บร่ิการ่:่่สั่วนกลางั 
กฎหมายข้อบ่ังคับ/ขอ้ตกลงท่ีกำหนดระยะเวลา่:่-ั 
ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย่/่ข่้อกำหนด่ฯลฯ่:่0.0 
 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเต่ิมได่้ท่ี 

กลัุ่มจััดการและบริการแผนทัี่และข้อมัูลทางแผนท่ีััสำนัักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนท่ีักรมพัฒนาทัี่ดัินั
เลขท่ีั2003/61ัถนนพหลโยธัินัแขวงลาดยาวััเขตจตัุจัักรักรัุงเทพมหานครั10900 

โทรศัพท์/โทรสารัั0-2579-7590, 0-579-0986 
e-mail : map.ortho@gmail.com  เว บไซต์ั:ัwัww.lddservice.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:map.ortho@gmail.com
http://www.lddservice.org/

