คูม
่ อ
ื สําหร ับประชาชน : การให้บริการแผนทีหรือข้อมูลทางแผนทีของกรมพ ัฒนาทีดิน
หน่วยงานทีให้บริการ : สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทําแผนที กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หล ักเกณฑ์ วิธก
ี าร เงือนไข (ถ้ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ประชาชนหรือเอกชนทีมีความประสงค์จะขอรับบริการแผนทีหรือข ้อมูลทางแผนทีทีกรมพัฒนาทีดิน ผลิตหรือจัดหามา
เพือบริการ ให ้ยืนคําขอต่อ อธิบดีกรมพัฒนาทีดิน โดยต ้องระบุวต
ั ถุประสงค์ในการนํ าไปใช ้ ขอบเขตพืน
/ ที หรือเอกสารหลักฐาน
แสดงสิทธิการครอบครองทีดิน ทีต ้องการจะขอรับบริการจากกรมพัฒนาทีดิน พร ้อมเอกสารและหลักฐานประกอบการยืนคําขอ
กรมพัฒนาทีดิน จะให ้บริการแผนทีหรือข ้อมูลทางแผนทีแก่ เอกชน ตามรายการแผนทีหรือข ้อมูลทางแผนทีทีระบุไว ้ใน
บัญชีอต
ั ราค่าใช ้จ่ายในการบริการแผนทีหรือข ้อมูลทางแผนทีเป็ นการเฉพาะราย ท ้ายกฎกระทรวงฯ
http://www.lddservice.org/services/PDF/saleprice.pdf เว ้นแต่เป็ นบริเวณพืน
/ ทีที กรมแผนทีทหาร ระบุวา่ มีผลกระทบต่อ
ความมันคงหรือเสียหายต่อผลประโยชน์ของประเทศ จะไม่ให ้บริการแก่เอกชน
แผนทีหรือข ้อมูลทางแผนทีทีให ้บริการ กรมพัฒนาทีดิน สงวนไว ้มิให ้ผู ้ขอรับบริการทําการเปลียนแปลง ทําซํ/า จําหน่าย
จ่าย แจก หรือเผยแพร่สว่ นหนึงส่วนใดหรือทัง/ หมดของแผนทีหรือข ้อมูลทางแผนทีแก่บค
ุ คลทีสามโดยเด็ดขาด
อัตราค่าใช ้จ่ายในการบริการแผนทีหรือข ้อมูลทางแผนทีเป็ นไปตามบัญชี ท ้ายกฎกระทรวง โดยสามารถดูรายละเอียด
เพิมเติมได ้ที กฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธก
ี ารและเงือนไข และอัตราค่าใช ้จ่ายในการบริการ แผนทีหรือข ้อมูลทางแผนที
เป็ นการเฉพาะราย พ.ศ.2555 http://www.lddservice.org/services/PDF/saleprice_regulation.pdf
กรณีคําขอหรือเอกสาร หลักฐานประกอบการพิจารณาไม่ครบถ ้วนหรือไม่ถก
ู ต ้อง และไม่อาจแก ้ไขเพิมเติมให ้สมบูรณ์
ครบถ ้วนและถูกต ้องได ้ ในขณะนัน
/ เจ ้าหน ้าทีรับคําขอและผู ้ยืนคําขอจะต ้องลงนามร่วมกันในบันทึกความบกพร่องของคําขอหรือ
รายการเอกสารหลักฐานทีจะต ้องยืนเพิมเติม พร ้อมทัง/ กําหนดระยะเวลาให ้ผู ้ยืนคําขอ ดําเนินการแก ้ไขเพิมเติมให ้ถูกต ้อง
ครบถ ้วน หากผู ้ยืนคําขอไม่แก ้ไขเพิมเติมคําขอหรือไม่สง่ เอกสารหรือหลักฐานเพิมเติมตามทีปรากฎในบันทึกทีจัดทําไว ้ ภายใน
ระยะเวลาทีกําหนด เจ ้าหน ้าทีจะส่งคืนคําขอให ้แก่ผู ้ยืนคําขอพร ้อมทัง/ แจ ้งเป็ นหนังสือเหตุแห่งการคืนคําขอให ้ทราบ โดยผู ้ยืนคํา
ขอจะอุทธรณ์คําสังคืนคําขอตามกฎหมายวิธป
ี ฏิบต
ั ริ าชการทางปกครองหรือจะยืนคําขอใหม่กไ็ ด ้
ภายหลังจากผู ้มีอํานาจลงนามอนุมัตใิ ห ้บริการแผนทีหรือข ้อมูลทางแผนทีแล ้ว เจ ้าหน ้าทีจะแจ ้งให ้ผู ้ยืนคําขอมาชําระ
เงินค่าธรรมเนียมและมาติดต่อขอรับ แผนทีหรือข ้อมูลทางแผนที ภายในระยะเวลาทีกําหนด โดยเมือผู ้ยืนคําขอชําระเงิน
ค่าธรรมเนียมพร ้อมรับเอกสารหลักฐานการจ่ายเงิน แล ้ว ให ้นํ าเอกสารดังกล่าวมาติดต่อขอรับแผนทีหรือข ้อมูลทางแผนที และ
ทําข ้อตกลง เงือนไขการใช ้แผนทีหรือข ้อมูลทางแผนทีของกรมพัฒนาทีดิน
กรณีผู ้ยืนคําขอไม่มาชําระเงินค่าธรรมเนียมหรือไม่นําเอกสารหลักฐานการจ่ายเงินค่าธรรมเนียมหรือไม่ทําข ้อตกลง การ
ใช ้แผนทีหรือข ้อมูลทางแผนทีของกรมพัฒนาทีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายในระยะเวลาทีกําหนด เจ ้าหน ้าทีจะส่งคืน
คําขอให ้แก่ผู ้ยืนคําขอพร ้อมทัง/ แจ ้งเป็ นหนังสือเหตุแห่งการคืนคําขอให ้ทราบ โดยผู ้ยืนคําขอจะอุทธรณ์คําสังคืนคําขอตาม
กฎหมายวิธป
ี ฏิบต
ั ริ าชการทางปกครองหรือจะยืนคําขอใหม่ก็ได ้
ขัน
/ ตอนการดําเนินงานตามคูม
่ อ
ื จะเริมนับระยะเวลาตัง/ แต่เจ ้าหน ้าทีตรวจสอบเอกสารครบถ ้วน สมบูรณ์ และถูกต ้อง
ตามทีระบุไว ้ในคูม
่ อ
ื ประชาชนเรียบร ้อยแล ้ว

ช่องทางการให้บริการ

สถานทีให้บริการ

(หมายเหตุ: -)

กลุม
่ จัดการและบริการแผนทีและข ้อมูลทางแผนที สํานัก
เทคโนโลยีการสํารวจและทําแผนที กรมพัฒนาทีดิน ชัน/ 1
/ เลขที 2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว
อาคาร 8 ชัน
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย ์ 10900
โทรศัพท์ 02-5797590 , 02-5790986 โทรสาร 02-5797590
/ติดต่อด ้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ขนตอน
ั2
ระยะเวลา และส่วนงานทีร ับผิดชอบ

ระยะเวลาเปิ ดให้บริการ เปิ ดให ้บริการวัน จันทร์ ถึง วัน
ศุกร์ (ยกเว ้นวันหยุดทีทางราชการกําหนด) ตัง/ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเทียง)

ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 5 วันทําการ
ลําด ับ
1)

ขนตอน
ั2
การตรวจสอบเอกสาร
1. ผู ้ยืนคําขอ ยืนหนังสือแจ ้งความประสงค์ขอรับบริการแผนที
หรือข ้อมูลทางแผนทีของกรมพัฒนาทีดิน พร ้อมเอกสาร
หลักฐานประกอบ

ระยะเวลา
30 นาที

ส่วนทีร ับผิดชอบ
สํานักเทคโนโลยีการ
สํารวจและทําแผนที

1 ชัวโมง

สํานักเทคโนโลยีการ
สํารวจและทําแผนที

4 วันทําการ

สํานักเทคโนโลยีการ
สํารวจและทําแผนที

2. เจ ้าหน ้าที ตรวจสอบความสมบูรณ์ ครบถ ้วนของเอกสารและ
หลักฐานประกอบ
2)

3)

(หมายเหตุ: -)
การพจ
ิ ารณา
1. เจ ้าหน ้าที ตรวจพิจารณาจํานวนแผนทีหรือข ้อมูลทางแผนที
ของกรมพัฒนาทีดินทีให ้บริการได ้และประเมินราคา
ค่าธรรมเนียม
2.เจ ้าหน ้าที แจ ้งผลการตรวจพิจารณา จํานวนแผนทีหรือข ้อมูล
ทางแผนทีและจํานวนเงินค่าธรรมเนียมทีต ้องชําระ
(หมายเหตุ: -)
การลงนาม/คณะกรรมการมีมต ิ
อธิบดีกรมพัฒนาทีดินหรือผู ้ทีได ้รับมอบหมายลงนามอนุมัต ิ
ให ้บริการแผนทีหรือข ้อมูลทางแผนที
(หมายเหตุ: -)

รายการเอกสาร หล ักฐานประกอบ
ลําด ับ
ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิมเติม (ถ้ามี)
1)
บ ัตรประจําต ัวประชาชน
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (ลงลายมือชือรับรองสําเนาเอกสาร)
2)
หน ังสือร ับรองนิตบ
ิ ุคคล
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีผู ้ยืนคําขอ เป็ นนิตบ
ิ ค
ุ คล โดยลงลายมือชือรับรอง
สําเนาเอกสาร)
3)
หน ังสือมอบอํานาจจากหน่วยงานเอกชนหรือผูข
้ อร ับบริการแผนที
หรือข้อมูลทางแผนที
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 4)
หน ังสือขอร ับบริการแผนทีหรือข้อมูลทางแผนที กรมพ ัฒนาทีดิน
สําหร ับหน่วยงานเอกชนหรือประชาชน
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 2 ทีทีประสงค์
5)
แผนที แผนผ ังเอกสารหรือหล ักฐานแสดงขอบเขตพืน
จะขอร ับบริการแผนทีและข้อมูลทางแผนที
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 6)
เอกสารหล ักฐานการจ่ายเงินค่าธรรมเนียม การบริการแผนทีหรือ
ข้อมูลทางแผนที

หน่วยงานภาคร ัฐผูอ
้ อกเอกสาร
กรมการปกครอง

กรมพัฒนาธุรกิจการค ้า

-

-

-

กองคลัง

ลําด ับ

7)

8)

ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิมเติม (ถ้ามี)
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ เอกสารหล ักฐานการโอนเงินค่าธรรมเนียมการบริการแผนทีหรือ
ข้อมูลทางแผนที
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (บัญชีธนาคาร กรุงไทย สาขาพหลโยธิน 39 ชือบัญชี กรม
พัฒนาทีดิน บัญชีเลขที 039-6-00333-8)
้ ผนทีหรือข้อมูลทางแผนทีของกรมพ ัฒนา
หน ังสือข้อตกลงการใชแ
ทีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (ผู ้ยืนคําขอ ได ้จัดทําเอกสารหลักฐานพร ้อมกรอกข ้อความ
และลงลายมือชือในเอกสาร สมบูรณ์ ครบถ ้วนและถูกต ้องเป็ นทีเรียบร ้อย
แล ้ว)

ค่าธรรมเนียม
ลําด ับ
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
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

2)

(หมายเหตุ: ((ค่าธรรมเนียม/ภาพ) ))
ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1:25,000
(หมายเหตุ: ((ค่าธรรมเนียม/ระวาง) ))

หน่วยงานภาคร ัฐผูอ
้ อกเอกสาร

-

-

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 500 บาท

ค่าธรรมเนียม 28,000 บาท

3)

แผนทีภาพถ่ายออร์โธสี มาตราส่วน 1:25,000 แบบ Hard copy
(หมายเหตุ: ((ค่าธรรมเนียม /แผ่น) ))

ค่าธรรมเนียม 700 บาท

4)

ภาพถ่ายออร์โธสิเชิงเลข มาตราส่วน 1:4,000
(หมายเหตุ: ((ค่าธรรมเนียม /ระวาง) ))

ค่าธรรมเนียม 600 บาท

5)

แผนทีภาพถ่ายออร์โธสี มาตราส่วน 1:4,000 แบบ Hard copy
(หมายเหตุ: ((ค่าธรรมเนียม /แผ่น) ))

ค่าธรรมเนียม 700 บาท

6)

้ ชนความสู
ั2
แผนทีเสน
งเชิงเลข มาตราส่วน 1:4,000
(หมายเหตุ: (ค่าธรรมเนียม /ระวาง))

ค่าธรรมเนียม 600 บาท

7)

2 ดิน
หมุดหล ักฐานภาคพืน
(หมายเหตุ: (ค่าธรรมเนียม/หมุด))

ค่าธรรมเนียม 400 บาท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนําบริการ
ลําด ับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริการ
/
1)
กลุม
่ จัดการและบริการแผนทีและข ้อมูลทางแผนที สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทําแผนที กรมพัฒนาทีดิน ชัน
/ เลขที 2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย ์ 10900
1 อาคาร 8 ชัน
โทรศัพท์ 02-5797590 , 02-5790986 โทรสาร 02-5797590
(หมายเหตุ: -)
2)
กรมพัฒนาทีดิน เลขที 2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ.10900 /สายด่วน 1760
(หมายเหตุ: -)
3)
ศูนย์บริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

ลําด ับ

ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริการ
ิ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ ปณ.1111
(หมายเหตุ: ( เลขที 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
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แบบฟอร์ม ต ัวอย่างและคูม
่ อ
ื การกรอก
ลําด ับ
ชือแบบฟอร์ม
1)
แบบหนังสือขอรับบริการแผนทีหรือข ้อมูลทางแผนที กรมพัฒนาทีดิน สําหรับหน่วยงานเอกชนหรือประชาชน
(หมายเหตุ: -)
2)
ตัวอย่าง หนังสือการขอรับบริการแผนทีหรือข ้อมูลทางแผนทีสําหรับประชาชน
(หมายเหตุ: -)
3)
ตัวอย่าง หนังสือขอรับบริการแผนทีหรือข ้อมูลแผนทีสําหรับหน่วยงานเอกชน
(หมายเหตุ: -)
4)
แบบฟอร์มข ้อตกลงการใช ้แผนทีหรือข ้อมูลฯของกรมพัฒนาทีดินสําหรับเอกชน/ประชาชน
(หมายเหตุ: -)
5)
ตัวอย่าง ข ้อตกลงการใช ้แผนทีหรือข ้อมูลทางแผนทีของกรมพัฒนาทีดินสําหรับประชาชน
(หมายเหตุ: -)
6)
ตัวอย่าง ข ้อตกลงการใช ้แผนทีหรือข ้อมูลทางแผนทีของกรมพัฒนาทีดินสําหรับเอกชน
(หมายเหตุ: -)
7)
แบบฟอร์มหนังสือมอบอํานาจ
(หมายเหตุ: -)
หมายเหตุ
เอกสารฉบับนีด
/ าวน์โหลดจากเว็บไซต์ศน
ู ย์รวมข ้อมูลการติดต่อราชการ
www.info.go.th
วันทีคูม
่ อ
ื มีผลบังคับใช ้: 10/11/2558

