
คูม่อืสําหรบัประชาชน : การใหบ้รกิารแผนทีห่รอืขอ้มลูทางแผนทีข่องกรมพฒันาทีด่นิ(N) 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :กรมพัฒนาทีด่นิกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
- ประชาชนหรอืเอกชนทีม่คีวามประสงคจ์ะขอรับบรกิารแผนทีห่รอืขอ้มลูทางแผนทีท่ีก่รมพัฒนาทีด่นิผลติหรอืจัดหามาเพือ่
บรกิารใหย้ืน่คําขอตอ่อธบิดกีรมพัฒนาทีด่นิโดยตอ้งระบวุตัถปุระสงคใ์นการนําไปใชข้อบเขตพืน้ทีห่รอืเอกสารหลักฐานแสดง
สทิธกิารครอบครองทีด่นิทีต่อ้งการจะขอรับบรกิารจากกรมพัฒนาทีด่นิพรอ้มเอกสารและหลักฐานประกอบการยืน่คําขอ 
 
- กรมพัฒนาทีด่นิจะใหบ้รกิารแผนทีห่รอืขอ้มลูทางแผนทีแ่กเ่อกชนตามรายการแผนทีห่รอืขอ้มลูทางแผนทีท่ีร่ะบไุวใ้นบัญชี
อตัราคา่ใชจ้า่ยในการบรกิารแผนทีห่รอืขอ้มลูทางแผนทีเ่ป็นการเฉพาะรายทา้ยกฎกระทรวงฯ 
http://www.lddservice.org/services/PDF/saleprice.pdf เวน้แตเ่ป็นบรเิวณพืน้ทีท่ีก่รมแผนทีท่หารระบวุา่มผีลกระทบตอ่
ความม่ันคงหรอืเสยีหายตอ่ผลประโยชนข์องประเทศจะไมใ่หบ้รกิารแกเ่อกชน 
 
- แผนทีห่รอืขอ้มลูทางแผนทีท่ีใ่หบ้รกิารกรมพัฒนาทีด่นิสงวนไวม้ใิหผู้ข้อรับบรกิารทําการเปลีย่นแปลงทําซ้ําจําหน่ายจา่ยแจก
หรอืเผยแพรส่ว่นหนึง่สว่นใดหรอืทัง้หมดของแผนทีห่รอืขอ้มลูทางแผนทีแ่กบ่คุคลทีส่ามโดยเด็ดขาด 
 
- อตัราคา่ใชจ้า่ยในการบรกิารแผนทีห่รอืขอ้มลูทางแผนทีเ่ป็นไปตามบัญชทีา้ยกฎกระทรวงโดยสามารถดรูายละเอยีดเพิม่เตมิได ้
ทีก่ฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑว์ธิกีารและเงือ่นไขและอตัราคา่ใชจ้า่ยในการบรกิารแผนทีห่รอืขอ้มลูทางแผนทีเ่ป็นการเฉพาะ
รายพ.ศ.2555 http://www.lddservice.org/services/PDF/saleprice_regulation.pdf 
 
- ภายหลังจากผูม้อํีานาจลงนามอนุมัตใิหบ้รกิารแผนทีห่รอืขอ้มลูทางแผนทีแ่ลว้เจา้หนา้ทีจ่ะแจง้ใหผู้ย้ืน่คําขอมาชําระเงนิ
คา่ธรรมเนยีมและมาตดิตอ่ขอรับแผนทีห่รอืขอ้มลูทางแผนทีภ่ายในระยะเวลาทีกํ่าหนดโดยเมือ่ผูย้ืน่คําขอชําระเงนิคา่ธรรมเนียม
พรอ้มรับเอกสารหลักฐานการชาํระเงนิคา่ธรรมเนยีมแลว้ใหนํ้าเอกสารดังกลา่วมาตดิตอ่ขอรับแผนทีห่รอืขอ้มลูทางแผนทีแ่ละทํา
ขอ้ตกลงเงือ่นไขการใชแ้ผนทีห่รอืขอ้มลูทางแผนทีข่องกรมพัฒนาทีด่นิ 
 
- กรณีคําขอหรอืเอกสารหลักฐานประกอบการพจิารณาไมค่รบถว้นหรอืไมถ่กูตอ้งและไมอ่าจแกไ้ขเพิม่เตมิใหส้มบรูณค์รบถว้น
และถกูตอ้งไดใ้นขณะนัน้เจา้หนา้ทีรั่บคําขอและผูย้ืน่คําขอจะตอ้งลงนามรว่มกนัในบันทกึความบกพรอ่งของคําขอหรอืรายการ
เอกสารหลักฐานทีจ่ะตอ้งยืน่เพิม่เตมิพรอ้มทัง้กําหนดระยะเวลาใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิใหถ้กูตอ้งครบถว้นหากผู ้
ยืน่คําขอไมแ่กไ้ขเพิม่เตมิคําขอหรอืไมส่ง่เอกสารหรอืหลักฐานเพิม่เตมิตามทีป่รากฏในบันทกึทีจั่ดทําไวภ้ายในระยะเวลาที่
กําหนดเจา้หนา้ทีจ่ะสง่คนืคําขอใหแ้กผู่ย้ืน่คําขอพรอ้มทัง้แจง้เป็นหนังสอืเหตแุหง่การคนืคําขอใหท้ราบโดยผูย้ืน่คําขอจะอทุธรณ์
คําสัง่คนืคําขอตามกฎหมายวธิปีฏบัิตริาชการทางปกครองหรอืจะยืน่คําขอใหมก่ไ็ด ้
 
- กรณีผูย้ืน่คําขอไมม่าชําระเงนิคา่ธรรมเนยีมหรอืไมนํ่าเอกสารหลักฐานการชาํระเงนิคา่ธรรมเนยีมหรอืไมทํ่าขอ้ตกลงการใชแ้ผน
ทีห่รอืขอ้มลูทางแผนทีข่องกรมพัฒนาทีด่นิกระทรวงเกษตรและสหกรณภ์ายในระยะเวลาทีกํ่าหนดเจา้หนา้ทีจ่ะสง่คนืคําขอใหแ้ก่
ผูย้ ืน่คําขอพรอ้มทัง้แจง้เป็นหนังสอืเหตแุหง่การคนืคําขอใหท้ราบโดยผูย้ืน่คําขอจะอทุธรณคํ์าสัง่คนืคําขอตามกฎหมายวธิปีฏบัิติ
ราชการทางปกครองหรอืจะยืน่คําขอใหมก่็ได ้
 
- ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นสมบรูณแ์ละถกูตอ้งตามทีร่ะบไุว ้
ในคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 
 
 
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

สถานทีใ่หบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ -) 
กลุม่จัดการและบรกิารแผนทีแ่ละขอ้มลูทางแผนที ่
สาํนักเทคโนโลยกีารสาํรวจและทําแผนทีก่รมพัฒนาทีด่นิชัน้ 1 
อาคาร 8 
ชัน้เลขที ่2003/61 ถนนพหลโยธนิแขวงลาดยาวเขตจตจัุกร 
กรงุเทพมหานครรหัสไปรษณีย ์10900 โทรศัพท ์02-5797590 , 
02- 
5790986 โทรสาร 02-5797590/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวันจันทรถ์งึวัน
ศกุร ์(ยกเวน้วันหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

สถานทีใ่หบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (วันและเวลาทําการ)) 
http://www.lddservice.org/เว็บไซทแ์ละชอ่งทางออนไลน ์

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารตลอด 24 
ชัว่โมง 



 
ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม :3 วัน 
 

ลาํดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

1) ผูย้ืน่คําขอยืน่หนังสอืแจง้ความประสงคข์อรับบรกิารแผนที่
หรอืขอ้มลูทางแผนทีข่องกรมพัฒนาทีด่นิพรอ้มเอกสารหลักฐาน
ประกอบ 
2) เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความสมบรูณค์รบถว้นของเอกสารและ
หลักฐานประกอบ 
 
(หมายเหต:ุ -) 

30 นาที กรมพัฒนาทีด่นิ
 

2) การพจิารณา 
1) เจา้หนา้ทีต่รวจพจิารณาจํานวนแผนทีห่รอืขอ้มลูทางแผนที่
ของกรมพัฒนาทีด่นิทีใ่หบ้รกิารไดแ้ละประเมนิราคา
คา่ธรรมเนยีม 
(หมายเหต:ุ -) 

45 นาที กรมพัฒนาทีด่นิ
 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ผูอํ้านวยการสํานักเทคโนโลยกีารสํารวจและทําแผนทีล่งนาม
อนุมัตใิหบ้รกิารแผนทีห่รอืขอ้มลูทางแผนที ่
(หมายเหต:ุ -) 

2 วัน กรมพัฒนาทีด่นิ
 

 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลาํดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจาํตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ1ฉบับ 
สาํเนา0ฉบับ 
หมายเหต-ุ 

กรมการปกครอง 

2) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ1ฉบับ 
สาํเนา0ฉบับ 
หมายเหต-ุ 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

3) 
 

หนงัสอืมอบอํานาจจากหนว่ยงานเอกชนหรอืผูข้อรบับรกิารแผนที่
หรอืขอ้มลูทางแผนที ่
ฉบบัจรงิ1ฉบับ 
สาํเนา0ฉบับ 
หมายเหต-ุ 

- 

4) 
 

หนงัสอืขอรบับรกิารแผนทีห่รอืขอ้มลูทางแผนทีก่รมพฒันาทีด่นิ
สาํหรบัหนว่ยงานเอกชนหรอืประชาชน 
ฉบบัจรงิ1ฉบับ 
สาํเนา0ฉบับ 
หมายเหต-ุ 

- 

5) 
 

แผนทีแ่ผนผงัเอกสารหรอืหลกัฐานแสดงขอบเขตพืน้ทีท่ ีป่ระสงค์
จะขอรบับรกิารแผนทีแ่ละขอ้มลูทางแผนที ่
ฉบบัจรงิ1ฉบับ 
สาํเนา0ฉบับ 
หมายเหต-ุ 

- 

6) 
 

เอกสารหลกัฐานการจา่ยเงนิคา่ธรรมเนยีมการบรกิารแผนทีห่รอื
ขอ้มลูทางแผนที ่
ฉบบัจรงิ1ฉบับ 
สาํเนา0ฉบับ 
หมายเหต-ุ 

กรมพัฒนาทีด่นิ 

7) 
 

เอกสารหลกัฐานการโอนเงนิคา่ธรรมเนยีมการบรกิารแผนทีห่รอื
ขอ้มลูทางแผนที ่
ฉบบัจรงิ1ฉบับ 
สาํเนา0ฉบับ 
หมายเหต(ุบัญชธีนาคารกรงุไทยสาขาพหลโยธน 39 

- 



ลาํดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
ชือ่บัญชกีรมพัฒนาทีด่นิ 
บัญชเีลขที ่039-6-00333-8 
) 

8) 
 

หนงัสอืขอ้ตกลงการใชแ้ผนทีห่รอืขอ้มลูทางแผนทีข่องกรมพฒันา
ทีด่นิกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ฉบบัจรงิ1ฉบับ 
สาํเนา0ฉบับ 
หมายเหต(ุผูย้ืน่คําขอไดจั้ดทําเอกสารหลักฐานพรอ้มกรอกขอ้ความและ
ลงลายมอืชือ่ในเอกสารสมบรูณค์รบถว้นและถกูตอ้งเรยีบรอ้ยแลว้) 

กรมพัฒนาทีด่นิ 

 
คา่ธรรมเนยีม 

ลาํดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 
1) ภาพถา่ยทางอากาศสเีชงิเลขมาตราสว่น 1:25,000 

(หมายเหต:ุ (คา่ธรรมเนยีม/ภาพ)) 
คา่ธรรมเนยีม 500 บาท 
 
 

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

คา่ธรรมเนยีม 28,000 บาท
 
 

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

คา่ธรรมเนยีม 700 บาท 
 
 

4) ภาพถา่ยออรโ์ธสเีชงิเลขมาตราสว่น 1:4,000
(หมายเหต:ุ (คา่ธรรมเนยีม/ระวาง)) 

คา่ธรรมเนยีม 600 บาท 
 
 

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

คา่ธรรมเนยีม 700 บาท 
 
 

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

คา่ธรรมเนยีม 600 บาท 
 
 

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

คา่ธรรมเนยีม 400 บาท 
 
 

 
ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลาํดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร
1) กลุม่จัดการและบรกิารแผนทีแ่ละขอ้มลูทางแผนทีสํ่านักเทคโนโลยกีารสํารวจและทําแผนทีก่รมพัฒนาทีด่นิเลขที ่

2003/61 ถนนพหลโยธนิแขวงลาดยาวเขตจตจัุกรกรงุเทพมหานครรหัสไปรษณีย ์10900 โทรศัพท ์02-
5797590/02-5790986 โทรสาร 02-5797590 
(หมายเหต:ุ -) 

2) กรมพัฒนาทีด่นิเลขที ่2003/61 ถนนพหลโยธนิแขวงลาดยาวเขตจตจัุกรกรงุเทพมหานครรหัสไปรษณีย ์10900 /
สายดว่น 1760 
(หมายเหต:ุ -) 

3) ศนูยบ์รกิารประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

4) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ
(หมายเหต:ุ (สํานักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (สํานักงานป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะตําบลคลองเกลอือําเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบรุ ี11120 
- สายดว่น 1206 / โทรศัพท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนสําหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 
Fad.pacc@gmail.com)) 

 



แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลาํดบั ชือ่แบบฟอรม์ 
1) แบบหนังสอืขอรับบรกิารแผนทีห่รอืขอ้มลูทางแผนทีก่รมพัฒนาทีด่นิสําหรับหน่วยงานเอกชนหรอืประชาชน

(หมายเหต:ุ -) 
2) ตัวอยา่งหนังสอืการขอรับบรกิารแผนทีห่รอืขอ้มลูทางแผนทีส่ําหรับประชาชน 

(หมายเหต:ุ -) 
3) ตัวอยา่งหนังสอืการขอรับบรกิารแผนทีห่รอืขอ้มลูทางแผนทีสํ่าหรับประชาชน

(หมายเหต:ุ -) 
4) แบบฟอรม์ขอ้ตกลงการใชแ้ผนทีห่รอืขอ้มลูฯของกรมพัฒนาทีด่นิสําหรับเอกชน/ประชาชน 

(หมายเหต:ุ -) 
5) ตัวอยา่งขอ้ตกลงการใชแ้ผนทีห่รอืขอ้มลูทางแผนทีข่องกรมพัฒนาทีด่นิสําหรับประชาชน 

(หมายเหต:ุ -) 
6) ตัวอยา่งขอ้ตกลงการใชแ้ผนทีห่รอืขอ้มลูทางแผนทีข่องกรมพัฒนาทีด่นิสําหรับเอกชน 

(หมายเหต:ุ -) 
7) แบบฟอรม์หนังสอืมอบอํานาจ 

(หมายเหต:ุ -) 
 
หมายเหต ุ

- 
 
 

เอกสารฉบบันี้ดาวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 
www.info.go.th 

วันทีคู่ม่อืมผีลบังคับใช:้ 18/09/2562 


