
 

 

 

 

คู่มือส าหรับประชาชน 
การให้บริการแผนที่หรือข้อมูลทางแผนที่ของกรมพัฒนาที่ดิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ความพึงพอใจของท่าน เป็นความภาคภูมิใจในงานบริการของเรา” 

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

หน่วยงานรับผิดชอบ  : กลุ่มจัดการและบริการแผนท่ีและข้อมูลทางแผนที่ 
 ส านักเทคโนโลยีการส ารวจและท าแผนท่ี 
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คู่่มือส าหรบัประชาชน่:่การให้บร่ิการแผนที่หร่ือข้อมู่ลทางแผนที่ของกรมพ่ัฒนาที่ด่ิน 
หน่่วยงานที่ให้บร่ิการ่:่สำนัักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนท่ีักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
************************************************************************************************** 
หลักเกณฑ์่วิธกีาร่เงื่อนไข่(ถา้มี)่ในการยื่นค าขอ่และในการพิจารณาอนุญาต 

1.ัประชาชนหรือเอกชนที่มีความประสงค์จะขอรับบริการแผนที่หรือข้อมูลทางแผนที่ที่กรมพัฒนาที่ดินผลิตั
หรือจัดหามาเพ่ือบริการัให้ยื่นค าขอต่ออธิบดีกรมพัฒนาที่ดินัโดยต้องระบุวัตถุประสงค์ในการน าไปใช้ั
ขอบเขตพ้ืนที่ั หรือเอกสารหลักฐานแสดงสิทธิการครอบครองที่ดินัที่ต้องการจะขอรับบริการจากกรมพัฒนาที่ดินั
พร้อมเอกสารและหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

2.ั กรมพัฒนาที่ดินจะให้บริการแผนทีห่รือข้อมูลทางแผนที่แก่เอกชนัตามรายการแผนที่หรือข้อมูลทางแผนที่
ที่ระบุไว้ในบัญชีอัตราค่าใช้จ่ายในการบริการแผนที่หรือข้อมูลทางแผนที่เป็นการเฉพาะรายัท้ายกฎกระทรวงฯั
http://www.lddservice.org/services/PDF/saleprice.pdf เว้นแต่เป็นบริเวณพ้ืนที่ที่กรมแผนที่ทหารระบุว่าั
มีผลกระทบตั่อความม่ันคงหรือเสัียหายตั่อผลประโยชนั์ของประเทศัจะไม่ใหบ้รกิารแก่เอกชน 

3.ั แผนที่หรือข้อมูลทางแผนที่ที่ให้บริการักรมพัฒนาที่ดินสงวนไว้มิให้ผู้ขอรับบริการท าการเปลี่ยนแปลงัท าซ้ าั
จ าหน่ายัจ่ายัแจกัหรือเผยแพร่ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของแผนที่หรือข้อมูลทางแผนที่แก่บุคคลที่สามโดยเด็ดขาด 

4.ัอัตราค่าใช้จ่ายในการบริการแผนที่หรือข้อมูลทางแผนที่เป็นไปตามบัญชีัท้ายกฎกระทรวงัโดยสามารถ
ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ั กฎกระทรวงัก าหนดหลักเกณฑ์ัวิธีการและเงื่อนไขัและอัตราค่าใช้จ่ายในการบริการแผนที่
หรือข้อมูลทางแผนทีเ่ป็นการเฉพาะรายัพ.ศ.2555 http://www.lddservice.org/services/PDF/saleprice_regulation.pdf 

5.ัภายหลังจากผู้มีอ านาจลงนามอนุมัติให้บริการแผนที่หรือข้อมูลทางแผนที่แล้วัเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ัั
ผู้ยื่นค าขอมาช าระเงินค่าธรรมเนียมและมาติดต่อขอรับแผนที่หรือข้อมูลทางแผนที่ัภายในระยะเวลาที่ก าหนดั
โดยเมื่อผู้ยื่นค าขอช าระเงินค่าธรรมเนียมพร้อมรับเอกสารหลักฐานการช าระเงินค่าธรรมเนียมแล้วัให้น าเอกสาร
ดังกล่าวมาติดต่อขอรับแผนที่หรือข้อมูลทางแผนที่และท าข้อตกลงเงื่อนไขการใช้แผนที่หรือข้อมูลทางแผนที่
ของกรมพัฒนาที่ดิน 

6.ักรณัีคำขอหรือเอกสารหลัักฐานประกอบการพิจารณาไม่ครบถั้วนหรือไม่ถัูกต้องัและไม่อาจแก้ไข
เพ่ิมเตัิมใหส้มบูรณค์รบถ้วนและถูกตั้องไดั้ ในขณะนัั้นั เจั้าหนั้าทัี่รับคำขอและผัู้ยื่นคำขอจะตั้องลงนามรั่วมกัน
ในบันทึกความบกพร่องของคำขอหรือรายการเอกสารหลัักฐานที่จะตั้องยื่นเพ่ิมเตัิมัพร้อมทัั้งกำหนดระยะเวลา
ให้ผู้ยื่นค าขอด าเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมให้ถูกต้องครบถ้วนัหากผู้ยื่นค าขอไม่แก้ไขเพ่ิมเติมค าขอหรือไม่ส่งเอกสาร
หรัือหลัักฐานเพ่ิมเตัิมตามที่ปรากฏในบันทึกที่จัดท าไว้ภายในระยะเวลาทัี่ก าหนดัเจั้าหนั้าทัี่จะสั่งคัืนคำขอ
ให้แกั่ผัู้ยื่นคำขอพรั้อมทัั้งแจั้งเป็นหนังสือเหตุแห่งการคืนค าขอให้ทราบโดยผู้ยื่นค าขอจะอุทธรณ์ค าสั่งคืนค าขอ
ตามกฎหมายวิธัีปฏิบััตัิราชการทางปกครองหรือจะยืน่คำขอใหม่กไ็ด้ 

7.ักรณีผู้ยื่นค าขอไม่มาช าระเงินค่าธรรมเนียมหรือไม่น าเอกสารหลักฐานการช าระเงินค่าธรรมเนียม
หรือไม่ท าข้อตกลงการใช้แผนที่หรือข้อมูลทางแผนที่ของกรมพัฒนาที่ดินักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ั
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดัเจ้าหน้าที่จะส่งคืนค าขอให้แก่ผู้ยื่นค าขอพร้อมทั้งแจ้งเป็นหนังสือเหตุแห่งการ
คืนค าขอให้ทราบัโดยผู้ยื่นค าขอจะอุทธรณ์ค าสั่งคืนค าขอตามกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองหรือ
จะยื่นค าขอใหม่ก็ได้ 

8.ัขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วน
สมบูรณ์ัและถูกตั้องตามทัี่ระบุไว้ในคัู่มือประชาชนเรียบร้อยแลั้ว 

http://www.lddservice.org/services/PDF/saleprice.pdf
http://www.lddservice.org/services/PDF/saleprice_regulation.pdf
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ช่่องทางการให่้บร่ิการ ั    
ช่องทางการให้บริการัมีทั้งหมดั2ัช่องทางัคือ 

1.ัการขอรับบริการด้วยตนเองัณัหน่วยงาน 

สถานที่ให้บรกิาร  ่
กลุ่มจัดการและบริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ 
ส านักเทคโนโลยีการส ารวจและท าแผนที่ั 
กรมพัฒนาที่ดินัชั้นั1ัอาคารั8ัชั้นั 
เลขที่ั 2003/61ัถนนพหลโยธนิัแขวงลาดยาวั 
เขตจตุจักรักรุงเทพมหานครัรหัสไปรษณีย์ั10900 
โทรศัพท์ั02-5797590 , 02-5790986ั 
โทรสารั02-5797590 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
เปิดให้บริการในวันจันทร์ัถึงัวันศุกร์ั 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต่เวลาั08:30 - 16:30ัน.ั(มีพักเที่ยง) 

 

2.ัการขอรับบริการผ่านระบบบริการแผนที่ออนไลน์  ได้ที่เว็บไซด์ัhttp://www.lddservice.org 

ข่ั้นตอน่ระยะเวลา่และส่วนงานท่ี่ร่ับผ่ิดชอบ 
ระยะเวลาในการดำเน่ินการรวม่:่4ัวันทำการ 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนงานที่รับผิดชอบ 

1. การตรวจสอบเอกสาร 

1) ผู้ยื่นค าขอัยื่นหนังสือแจ้งความประสงค์ขอรับบริการ
แผนทัี่หรือข้อมูลทางแผนทัี่ของกรมพััฒนาทัี่ดัินั
พร้อมเอกสารัหลักฐานประกอบ 

2)ัเจ้าหน้าที่ั ตรวจสอบความสมบูรณ์ั ครบถ้วนของเอกสารั
และหลักฐานประกอบ 

30 นาที สำนัักเทคโนโลยีการั
สำรวจและทำแผนที ่

2. การพ่ิจารณา 

1)ัเจ้าหน้าที่ัตรวจพิจารณาจ านวนแผนที่หรือข้อมูลทาง
แผนที่ของกรมพัฒนาที่ดินัที่ให้บริการได้และประเมิน
ราคาค่าธรรมเนียม 

2)ัเจ้าหน้าที่ัแจ้งผลการตรวจพิจารณาัจ านวนแผนที่
หรือัข้อมูลทางแผนที่และจ านวนเงินค่าธรรมเนียมที่
ต้องช าระ 

45ันาที สำนัักเทคโนโลยีการั
สำรวจและทำแผนที ่

3. การลงนาม/คณะกรรมการ่ม่ีมติ 

อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายลงนามอนุมตัิั
ใหบ้รกิารแผนทัี่หรือข้อมัูลทางแผนที ่

3ัวันท าการ สำนัักเทคโนโลยีการั
สำรวจและทำแผนที ่
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รายการเอกสาร่หลกัฐานประกอบการพิจารณา 

ล าดับ ชื่อเอกสาร่จ านวน่และรายละเอียดเพิ่มเติม่(ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1. บัตรประจ าตัวประชาชน่(บัตรจริง) กรมการปกครอง 

2. หน่ังสือร่ับรองน่ิต่ิบุ่คคล 
ฉบัับจรัิงั1ัฉบัับ / ส าเนาั1ัฉบัับ 
หมายเหตุ่่:ักรณัีผัู้ยื่นคำขอเปั็นนัิตัิบัุคคลัโดยลงลายมือั

ชัื่อรัับรองสำเนาเอกสาร 

กรมพััฒนาธัุรกัิจการคั้า 

3. หน่ังสือมอบอำนาจจากหน่วยงานเอกชนหรือผู่้ขอร่ับ
บร่ิการแผนทีห่ร่ือข้อมู่ลทางแผนที่่ 
ฉบัับจรัิง่1ัฉบัับ 

 

4. หน่ังสือขอร่ับบร่ิการแผนที่หร่ือข้อมู่ลทางแผนที่่ 
กรมพัฒนาที่ดิน ส าหรับหน่วยงานเอกชนหรือประชาชน่
ฉบัับจรัิงั1ัฉบัับ 

 

5. แผนที่่แผนผังเอกสาร่หรือหลักฐานแสดงขอบเขตพื้นที่
ทีป่ระสงค์จะขอร่ับบร่ิการแผนทีแ่ละข่้อมู่ลทางแผนที่่ 
ฉบัับจรัิงั1ัฉบัับ 

 

6. เอกสารหลักฐานการจ่ายเงินค่าธรรมเนียม่การบริการ
แผนที่หร่ือข้อมู่ลทางแผนที ่
ฉบัับจรัิงั1ัฉบัับ 

กองคลัง 
กรมพัฒนาที่ดิน 

7. เอกสารหลักฐานการโอนเงนิคา่ธรรมเนียมการบริการแผนที่
หร่ือข้อมู่ลทางแผนที่ 
ฉบัับจรัิงั1ัฉบัับ 
หมายเหตุ่่:ับัญชีธนาคารักรัุงไทยัสาขาพหลโยธนั39 

ัชัื่อบัญชีกรมพััฒนาทัี่ดัินั 
ับัญชีเลขที่ั 039-6-00333-8 

 

8. หนังสือข้อตกลงการใช้แผนที่หรือข้อมูลทางแผนที่ 
ของกรมพ่ัฒนาทีด่่ิน่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ฉบัับจรัิงั1ัฉบัับ 
หมายเหตุ่:ัผู้ยื่นค าขอัได้จัดท าเอกสารหลักฐานพร้อม

กรอกข้อความและลงลายมือชื่อในเอกสารั
สมบูรณ์ัครบถ้วนและถูกต้องเรียบร้อยแล้ว 
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ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียด ค่าธรรมเนียม่(บาท) 

1. ภาพถ่่ายทางอากาศสีเชิงเลข่มาตราส่วน่1:25,000 
(หมายเหตุั:ัคั่าธรรมเนียม/ภาพ) 

500ับาท 

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

28,000ับาท 

3. 
แผนที่ภาพถ่่ายออร่์โธสี่มาตราส่วน่1:25,000่แบบ่Hard copy 
(หมายเหตุั:ัคั่าธรรมเนียม/แผั่น) 

700ับาท 

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

600ับาท 

5. 
แผนที่ภาพถ่่ายออร่์โธสี่มาตราส่วน่1:4,000่แบบ่Hard copy 
(หมายเหตุั:ัคั่าธรรมเนียม/แผั่น) 

700ับาท 

6. 
แผนทีเ่ส้นชั้นความสูงเชิงเลข่มาตราส่วน่1:4,000 
(หมายเหตุั:ัคั่าธรรมเนียม/ระวาง) 

600ับาท 

7. 
หมุ่ดหลกัฐานภาคพ่ื้นด่ิน 
(หมายเหตุั:ัคั่าธรรมเนียม/หมุด) 

400ับาท 
 

ช่่องทางการร่้องเร่ียน่แนะน าบริการ 
ล าดับ ช่องทางการร่้องเร่ียน่/่แนะนำบร่ิการ 
1. กลัุ่มจััดการและบริการแผนทัี่และข้อมัูลทางแผนที่ััสำนัักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที ่

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. แบบหนัังสัือขอรับบริการแผนทัี่หรือข้อมัูลทางแผนที่ั กรมพััฒนาทัี่ดัินัสำหรับหนั่วยงานเอกชนหรือ
ประชาชน 

2. ตััวอย่างััหนัังสัือการขอรับบรกิารแผนทัี่หรือข้อมัูลทางแผนที่สำหรับประชำชน 

3. ตััวอย่างััหนัังสัือขอรับบริการแผนทัี่หรือข้อมูลแผนทัี่สำหรับหนั่วยงานเอกชน 

4. แบบฟอรั์มขั้อตกลงการใชั้แผนทัี่หรือข้อมูลฯของกรมพััฒนาทัี่ดัินสำหรับเอกชน/ประชาชน 

5. ตััวอย่างััข้อตกลงการใช้แผนทัี่หรือข้อมัูลทางแผนทัี่ของกรมพััฒนาทัี่ดัินสำหรับประชาชน 

6. ตััวอย่างััข้อตกลงการใช้แผนทัี่หรือข้อมัูลทางแผนทัี่ของกรมพััฒนาทัี่ดัินสำหรับเอกชน 

7. แบบฟอรั์มหนัังสัือมอบอำนาจ 

 

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

1. ผู้ขอรับบริการแจ้งความประสงค์ขอรับบริการแผนที่หรือข้อมูลทางแผนที่ของกรมพัฒนาที่ดินพร้อม
เอกสารและบัตรประจ าตัวประชาชนฉบับจริงกับเจ้าหน้าที่ เพ่ือยืนยันตัวบุคคล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความสมบูรณ์ัครบถ้วนของเอกสารัและตรวจพิจารณาจ านวนแผนที่หรือข้อมูลทาง
แผนที่ของกรมพัฒนาที่ดินที่ให้บริการได้ัประเมินราคาค่าธรรมเนียม และแจ้งผลการตรวจพิจารณาจ านวน
แผนที่หรือข้อมูลทางแผนที่และจ านวนเงินค่าธรรมเนียมที่ต้องช าระ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. เจ้าหน้าที่เสนอกรมฯัพิจารณาอนุมัติให้บริการและเรียกเก็บค่าธรรมเนียมัพร้อมทั้งส าเนาหลักฐาน
การขอรับบริการแผนที่หรือข้อมูลทางแผนที่ของกรมพัฒนาที่ดินัแจ้งฝ่ายการเงินักองคลังั 

4. ผู้ขอรับบริการช าระเงินค่าธรรมเนียมที่ัฝ่ายการเงินักองคลังักรมพัฒนาที่ดินัและน าเอกสาร
หลักฐานการช าระเงินค่าธรรมเนียมมาติดต่อขอรับข้อมูลัพร้อมทั้งท าบันทึกข้อตกลงและการยอมรับ
เงื่อนไขการขอรับบริการ 
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ขั้นตอนการขอรับบริการผ่านระบบบริการแผนที่ออนไลน์่่ 

ขั้นตอนการลงทะเบียนสมัครเข้าใช้ระบบบริการแผนท่ีออนไลน์ 

1.ัเปิดบราวเซอร์ัและเข้าสู่เว็บไซต์บริการแผนที่ออนไลน์ัhttp://www.lddservice.org่จากนั้น
เลือกที่เมนูั“ระบบบริการแผนที่ออนไลน์”  

 

 จากนั้นจะปรากฏหน้าต่างบราวเซอร์ัซึ่งจะแสดงแผนที่ และข้อมูลเบื้องต้น ดังรูป 
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2.ัเพ่ือให้สามารถเข้าใช้งานในระบบการขอรับบริการแผนที่ออนไลน์ได้ัผู้ขอรับบริการต้องท าการเข้าสู่ระบบ
และท าการลงทะเบียน 

 

3.ัผู้ขอรับบริการต้องท าการลงทะเบียนและกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนตามหัวข้อที่ก าหนด   
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4.ัเมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วผู้ขอรับบริการต้องเข้าไปยืนยันการสมัครสมาชิกทาง E-mailัที่ผู้ขอรับ
บริการกรอกลงไปในขั้นตอนการลงทะเบียนัและเป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนของการลงทะเบียนเพ่ือเข้าใช้งานใน
ระบบบริการแผนที่ออนไลน์ 

 

ขั้นตอนการค้นหาในระบบบริการแผนที่ออนไลน์และการสั่งซื้อข้อมูลทางแผนท่ี 

1. เมื่อเข้าสู่ระบบด้วยัE-mail และัรหัสผ่านแล้ว สามารถค้นหาพ้ืนทีห่รือบริเวณท่ีต้องการข้อมูลได้
โดยเลือกเครื่องมือสืบค้นั(กล้องส่องทางไกล)  
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2.ัการสืบค้นด้วยัขอบเขตการปกครองัผู้ค้นหาต้องใส่ข้อมูลพ้ืนที่ัอ าเภอัต าบลัจังหวัดัและข้อมูล
ที่ต้องการขอรับบริการ จะแสดงจ านวนระวางในพ้ืนที่ที่ผู้ขอรับบริการก าหนดไว้ัจากนั้นกดปุ่มัSearchัซึ่งจะ
ปรากฏหมายเลขระวาง และข้อมูลเบื้องต้นัเพ่ือใช้เลือกในการสั่งซื้อภาพ  

 

 

3.ัจากนั้นท าการ select ระวางแผนที่มาตราส่วนั1:4,000ับนตัวเลือกชั้นข้อมูลัในหัวข้อั
“ชั้นข้อมูลสารบัญระวางแผนที่”ัและัselect  ในหัวข้อั“ชั้นข้อมูลภาพออร์โธสี”ัเพื่อให้แสดงในลักษณะ
ของพ้ืนที่ออร์โธสีและระวางแผนที่ัซ่ึงจะสะดวกต่อการเลือกค้นหาพ้ืนที่ที่ผู้ขอรับบริการต้องการ  
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4.ัเมื่อพบพื้นที่ที่ต้องการัและท าการกดสั่งซื้อเรียบร้อยแล้วัผู้ขอรับบริการต้องเลือกที่เมนูตะกร้าั
ซึ่งจะแสดงให้เห็นข้อมูลที่ผู้ขอรับบริการท าการสั่งซื้อัเมื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ขอรับบริการ
ครบถ้วนเรียบร้อยแล้วักดปุ่มยืนยันข้อมูลั 

 

  

5.ัผู้ขอรับบริการต้องกรอกข้อมูลรายละเอียดให้ครบถ้วนัและกดปุ่มยืนยันข้อมูล  
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6.ัระบบจะสรุปรายการสั่งซื้อัยอดที่ต้องช าระัข้อมูลที่อยู่ัวิธีการช าระเงินัและช่องทางการรับข้อมูลที่
ผู้ขอรับบริการเลือกไว้ในระบบัเมื่อผู้ขอรับบริการตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ัจากนั้นกดปุ่ม
ด าเนินการัดังรูป 

 

 

7.ัเมื่อท าการสั่งซื้อเรียบร้อยแล้วัผู้ขอรับบริการต้องช าระค่าบริการผ่านช่องทางการช าระเงินที่เลือกไว้
ในระบบัจากนั้นแนบเอกสารให้ครบถ้วนตามรายละเอียดที่ปรากฏในหัวข้อั“เอกสารที่ต้องแนบ”ัพร้อมทั้ง
หลักฐานการช าระเงินัเป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการค้นหาในระบบบริการแผนที่ออนไลน์และการสั่งซื้อข้อมูล
ทางแผนที่ 
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ขั้นตอนการดาวน์โหลดแผนท่ีหรือข้อมูลทางแผนที่ 

1.ัเมื่อผู้ขอรับบริการท าการสั่งซื้อข้อมูลทางแผนที่พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานครบถ้วนเรียบร้อยแล้วั
เจ้าหน้าที่จะด าเนินการจัดเตรียมข้อมูลัหากเจ้าหน้าที่ด าเนินการจัดเตรียมข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วจะส่งั
E-mailัแจ้งกลับไปยังัE-mailัของผู้ขอรับบริการัเพ่ือให้ทราบว่าข้อมูลไดด้ าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

 

 

2.ัเมื่อผู้ขอรับบริการได้รับัE-mailัแจ้งกลับจากเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้วัผู้ขอรับบริการสามารถเข้าไป
ดาวน์โหลดข้อมูลได้ทันทีั ผ่านทางเว็บไซต์ััhttp://www.lddservice.org ัดังรูป 

 

 

http://www.lddservice.org/
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ข่้อมู่ลส าหร่ับเจ้าหน่้าที่ 
 

ชือ่กระบวนงาน่:่การใหบ้ริการแผนทัี่หรือข้อมัูลทางแผนทัี่ของกรมพััฒนาทัี่ดัิน 
หน่่วยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน่:่สำนัักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ั กรมพััฒนาทัี่ดัินั

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ประเภทของงานบร่ิการ่:่กระบวนงานบริการทัี่เบั็ดเสรจ็ในหนั่วยเดัียว 
หมวดหมู่ของงานบริการ่:่อนัุมัต ิ
กฎหมายทีใ่ห้อำนาจการอนุ่ญาต่หร่ือทีเ่ก่ี่ยวข่้อง 

1. พระราชบัญญััตัิพััฒนาทัี่ดัินัพ.ศ.ั2551 
2. กฎกระทรวงัก าหนดหลักเกณฑ์ัวิธีการและเงื่อนไขัและอัตราค่าใช้จ่ายในการบริการแผนที่หรือั

ข้อมลูทางแผนทัี่ัเปั็นการเฉพาะรายัพ.ศ.2555 
ระด่ับผลกระทบ่:่บริการทัั่วไป  
พ่ื้นทีใ่ห่้บร่ิการ่:่สั่วนกลางั 
กฎหมายข้อบ่ังคับ/ข้อตกลงทีก่ำหนดระยะเวลา่:่-ั 
ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย่/่ข่้อกำหนด่ฯลฯ่:่0.0 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเต่ิมได่้ที่ 

กลัุ่มจััดการและบริการแผนทัี่และข้อมัูลทางแผนที่ั ัสำนัักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ั กรมพัฒนาทัี่ดัินั
เลขท่ีั2003/61ัถนนพหลโยธัินัแขวงลาดยาวััเขตจตัุจัักรักรัุงเทพมหานครั10900 

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