


กระบวน
งานที่

รายชือ่กระบวนงาน
ระยะเวลาด าเนินการ

แล้วเสร็จ
ชือ่ผู้รับผิดชอบ

1 การจดัประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพยสิ์นเพือ่ประโยชน์แหง่รัฐประจ า
จงัหวดักรุงเทพมหานคร

20 วนัท าการ ส่วนอ านวยการ

2 การจดัท าประกาศบญัชีราคาประเมินหอ้งชุด อาคารชุดท่ีขอจดทะเบยีนใหม่ 15 วนัท าการ ส่วนอ านวยการ

3 การจดัส่งประกาศบญัชีราคาประเมินหอ้งชุด และบญัชีราคาประเมิน
หอ้งชุด อาคารชุดท่ีขอจดทะเบยีนใหม่

5 วนัท าการ ส่วนอ านวยการ

4 การประเมินราคาท่ีดิน กรณีมีท่ีดินใหม่เกดิขึน้ และหรือยงัมิได้มีการก าหนดราคา
ประเมินท่ีดินไวใ้นรอบบญัชี 

88  วนัท าการ ส่วนประเมินราคาทรัพยสิ์นกรุงเทพมหานคร 1
ส่วนประเมินราคาทรัพยสิ์นกรุงเทพมหานคร 2

5 การประเมินราคาท่ีดิน กรณีมีท่ีดินใหม่เกดิขึน้ และหรือยงัมิได้มีการก าหนดราคา
ประเมินท่ีดินไวใ้นรอบบญัชี  (กรณีมีผู้ร้องขอ)

90 วนัท าการ ส่วนประเมินราคาทรัพยสิ์นกรุงเทพมหานคร 1
ส่วนประเมินราคาทรัพยสิ์นกรุงเทพมหานคร 2

6 การประเมินมูลค่าท่ีราชพสัดุ ในกรุงเทพมหานคร 30 วนัท าการ ส่วนประเมินราคาทรัพยสิ์นกรุงเทพมหานคร 1
ส่วนประเมินราคาทรัพยสิ์นกรุงเทพมหานคร 2
ส่วนประเมินราคาอาคารชุดและส่ิงปลูกสร้าง

7 การประเมินราคาหอ้งชุด อาคารชุดท่ีขอจดทะเบยีนใหม่ในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร 40 วนัท าการ ส่วนประเมินราคาอาคารชุดและส่ิงปลูกสร้าง

8 การประเมินราคาหอ้งชุด กรณีหอ้งชุดท่ียงัมิได้ก าหนดราคาประเมิน (ตกหล่น) 50  วนัท าการ ส่วนประเมินราคาอาคารชุดและส่ิงปลูกสร้าง

9 การประเมินราคาหอ้งชุด กรณีหอ้งชุดท่ียงัมิได้ก าหนดราคาประเมิน (กรณีมีผู้ร้องขอ) 52 วนัท าการ ส่วนประเมินราคาอาคารชุดและส่ิงปลูกสร้าง

10 การประเมินมูลค่าท่ีราชพสัดุ (หอ้งชุด) กรณีก าหนดมูลค่าตลาดหอ้งชุด  48 วนัท าการ ส่วนประเมินราคาอาคารชุดและส่ิงปลูกสร้าง

11 การประเมินราคาส่ิงปลูกสร้างท่ียงักอ่สร้างไม่แล้วเสร็จในเขตกรุงเทพมหานคร 70 วนัท าการ ส่วนประเมินราคาอาคารชุดและส่ิงปลูกสร้าง

12 การประเมินมูลค่าท่ีราชพสัดุ ในภมูิภาค 61 วนัท าการ ส่วนบริหารงานประเมินราคาทรัพยสิ์นภมิูภาค 1
ส่วนบริหารงานประเมินราคาทรัพยสิ์นภมิูภาค 2

13 การควบคุม ก ากบั ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานของส านักงานธนารักษพ์ืน้ท่ี 14 วนัท าการ ส่วนบริหารงานประเมินราคาทรัพยสิ์นภมิูภาค 1
ส่วนบริหารงานประเมินราคาทรัพยสิ์นภมิูภาค 2

14 การใหค้ าปรึกษา แกไ้ขปญัหาอปุสรรค และสนับสนุนการด าเนินงานด้านประเมิน
ราคาทรัพยสิ์นของส านักงานธนารักษพ์ืน้ท่ี (ทางเอกสาร)

13 วนัท าการ ส่วนบริหารงานประเมินราคาทรัพยสิ์นภมิูภาค 1
ส่วนบริหารงานประเมินราคาทรัพยสิ์นภมิูภาค 2

15 การใหค้ าปรึกษา แกไ้ขปญัหาอปุสรรค และสนับสนุนการด าเนินงานด้านประเมิน
ราคาทรัพยสิ์นของส านักงานธนารักษพ์ืน้ท่ี (ทางโทรศัพท์)

30 นาที ส่วนบริหารงานประเมินราคาทรัพยสิ์นภมิูภาค 1
ส่วนบริหารงานประเมินราคาทรัพยสิ์นภมิูภาค 2

รวมทัง้สิ้น 15 กระบวนงาน

เอกสารแนบท้ายประกาศกองประเมินราคาทรัพย์สิน
เรื่อง การก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานด้านประเมินราคาทรัพย์สิน พ.ศ. 2564



รวบรวมเรื่องเข้าประชุมและก าหนดวันประชุม 

จัดท าและส่งหนังสือเชิญประชุม 
พร้อมระเบียบวาระ 

ด าเนินการจัดประชุม 

จัดท าและตรวจสอบรายงานการประชุม 

จัดส่งรายงานการประชุมให้คณะกรรมการประเมินราคา
ทรัพย์สินเพ่ือประโยชน์แห่งรัฐประจ าจังหวัดกรุงเทพมหานคร  

พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

ตรวจสอบและจัดท าระเบียบวาระการประชุม 
 

กระบวนงานที่ 1  : การจัดประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ 
                        ประจ าจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

ผู้รับผิดชอบ:   ส่วนอ านวยการ 
                  กองประเมินราคาทรัพย์สิน  กรมธนารักษ์ 

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินการ (รวม 20 วันท าการ) 

สรุป      6   ขั้นตอน รวมระยะเวลา 20 วันท าการ 

(4 วันท าการ) 

(3 วันท าการ) 

(1 วันท าการ) 

(5  วันท าการ) 

(3 วันท าการ) 

(4 วันท าการ) 



จัดท าร่างประกาศและบัญชีราคาประเมินห้องชุด 

เสนอผู้บังคับบัญชา 
ลงนามส าเนาร่างประกาศและบัญชีราคาประเมินห้องชุด 

เสนอประธานกรรมการประจ าจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
ลงนามประกาศใช้บัญชีราคาประเมินห้องชุด 

กระบวนงานที่ 2  : การจัดท าประกาศบัญชีราคาประเมินห้องชุด อาคารชุดที่ขอจดทะเบียนใหม่ 

ผู้รับผิดชอบ:   ส่วนอ านวยการ 
                  กองประเมินราคาทรัพย์สิน  กรมธนารักษ์ 

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินการ (รวม 15 วันท าการ) 

สรุป      3  ขั้นตอน รวมระยะเวลา 15 วันท าการ 

(2 วันท าการ) 

(3 วันท าการ) 

(10 วันท าการ) 



จัดเตรียมหนังสือพร้อมประกาศบัญชีราคาประเมินห้องชุด 
 และบัญชีราคาประเมินห้องชุดที่ขอจดทะเบียนใหม่ 

 แยกตามพื้นที่ 

เสนอผู้อ านวยการกองประเมินราคาทรัพย์สิน พิจารณาลงนาม 

ส่งประกาศบัญชีราคาประเมินห้องชุด  
และบัญชีราคาประเมินห้องชุดที่ขอจดทะเบียนใหม่ 

ให้กองมาตรฐานการประเมินราคาทรัพย์สินและส านักงานที่ดิน/สาขา 

กระบวนงานที่ 3  :  การจัดส่งประกาศบัญชีราคาประเมินห้องชุด และบัญชีราคาประเมินห้องชุด 
                         อาคารชุดที่ขอจดทะเบียนใหม่ 

ผู้รับผิดชอบ:   ส่วนอ านวยการ 
                 กองประเมินราคาทรัพย์สิน  กรมธนารักษ์ 

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินการ (รวม 5 วันท าการ) 

สรุป      3    ขั้นตอน รวมระยะเวลา 5 วันท าการ 

(2 วันท าการ) 

(2 วันท าการ) 

(1 วันท าการ) 



กระบวนงานที่ 4 :  การประเมินราคาที่ดิน กรณีมีที่ดินใหม่เกิดขึ้น และหรือยังมิได้มีการก าหนดราคาประเมิน 
                        ที่ดินไว้ในรอบบัญชี  

ผู้รับผิดชอบ:   ส่วนประเมินราคาทรัพย์สินกรุงเทพมหานคร 1 
                  ส่วนประเมินราคาทรัพย์สินกรุงเทพมหานคร 2 
                 กองประเมินราคาทรัพย์สิน  กรมธนารักษ์ 

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินการ (รวม  88  วันท าการ) 

สรุป      9  ขั้นตอน รวมระยะเวลา  88   วันท าการ 

ตรวจสอบข้อมูลแปลงที่ดินแบ่งแยกใหม่ 
และแปลงที่ดินมิได้มีการก าหนดราคาประเมิน 

ประสานกรมที่ดินปรับปรุงฐานข้อมูล 

เสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น 

วิเคราะห์และประเมินราคาที่ดิน 

ส ารวจสภาพแปลงที่ดินเกิดใหม่ 
และสภาพพ้ืนที่ 

(6  วันท าการ) 

(15 วันท าการ) 

(15 วันท าการ) 

(5 วันท าการ) 

(5 วันท าการ) 

เสนอคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ 
ประจ าจังหวัดกรุงเทพมหานคร พิจารณาก าหนดราคา 

จัดพิมพ์บัญชี แผนที่ประกอบการประเมินราคาที่ดิน 
และจัดท าประกาศบัญชีราคาประเมินที่ดิน 

เสนอประธานกรรมการประจ าจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 ลงนามประกาศใช้บัญชีราคาประเมนิที่ดิน 

ส่งส าเนาประกาศบัญชีราคาประเมินที่ดิน 
บัญชีราคาประเมินที่ดิน และแผนที่ประกอบการประเมินราคาที่ดิน 

ให้กองมาตรฐานการประเมินราคาทรัพย์สินและส านักงานที่ดิน 

(20 วันท าการ) 

(8 วันท าการ) 

(10 วันท าการ) 

(4 วันท าการ) 



ผู้รับผิดชอบ:   ส่วนประเมินราคาทรัพย์สินกรุงเทพมหานคร 1 
                  ส่วนประเมินราคาทรัพย์สินกรุงเทพมหานคร 2 
                 กองประเมินราคาทรัพย์สิน  กรมธนารักษ์ 

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินการ (รวม 90 วันท าการ) 

สรุป 10 ขั้นตอน รวมระยะเวลา  90  วันท าการ 

(1 วันท าการ) 

(20 วันท าการ) 

(5 วันท าการ) 

(15 วันท าการ) 

(5 วันท าการ) 

(20 วันท าการ) 

(8 วันท าการ) 

(10 วันท าการ) 

ตรวจสอบและประสานกรมที่ดินปรับปรุงฐานข้อมูล 
พร้อมแจ้งผู้ร้องขอ 7 วัน ก่อนเข้าส ารวจสภาพแปลงที่ดิน 

 

วิเคราะห์และประเมินราคาที่ดิน 

เสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น 

เสนอคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ 
ประจ าจังหวัดกรุงเทพมหานคร พิจารณาก าหนดราคา 

จัดพิมพ์บัญชี แผนที่ประกอบการประเมินราคาที่ดิน 
และจัดท าประกาศบัญชีราคาประเมินที่ดิน 

เสนอประธานกรรมการประจ าจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 ลงนามประกาศใช้บัญชีราคาประเมนิที่ดิน 

ส่งส าเนาประกาศบัญชีราคาประเมินที่ดิน 
บัญชีราคาประเมินที่ดิน และแผนที่ประกอบการประเมินราคาที่ดิน 
ให้กองมาตรฐานการประเมินราคาทรัพย์สินและส านักงานที่ดิน 

ส ารวจสภาพแปลงที่ดินเกิดใหม่ 
และสภาพพ้ืนที่ 

แจ้งผู้ขอ 

รับค าขอให้ก าหนดราคาประเมินกรณีมีที่ดินใหม่เกิดขึ้น และหรือ
ยังมิได้มีการก าหนดราคาประเมินที่ดินเพิ่มเติม 

(2 วันท าการ) 

(4 วันท าการ) 

กระบวนงานที่ 5 :  การประเมินราคาที่ดิน กรณีมีที่ดินใหม่เกิดขึ้น และหรือยังมิได้มีการก าหนดราคาประเมิน 
                        ที่ดินไว้ในรอบบัญชี  (กรณีมีผู้ร้องขอ) 



รับเรื่องการประเมินมูลค่าที่ราชพัสดุ 

ตรวจสอบเอกสารและแจ้งวันไปส ารวจสภาพที่ราชพัสดุ 

จัดท าเล่มรายงานการประเมินมูลค่าที่ราชพัสดุ 
และเสนอผู้บังคับบัญชา 

วิเคราะห์และประเมินราคาที่ราชพัสดุ 

ส ารวจสภาพที่ราชพัสดุ 

กระบวนงานที่   6  :   การประเมินมูลค่าที่ราชพัสดุ ในกรุงเทพมหานคร  

   ผู้รับผิดชอบ:   ส่วนประเมินราคาทรัพย์สินกรุงเทพมหานคร 1 
 ส่วนประเมินราคาทรัพย์สินกรุงเทพมหานคร 2 
 ส่วนประเมินราคาอาคารชุดและสิ่งปลูกสร้าง 
                 กองประเมินราคาทรัพย์สิน  กรมธนารักษ์ 

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินการ (รวม 30 วันท าการ) 

สรุป   6   ขั้นตอน รวมระยะเวลา   30   วันท าการ 

(2 วันท าการ) 

(10 วันท าการ) 

(10 วันท าการ) 

(5 วันท าการ) 

(2 วันท าการ) 

แจ้งกรมธนารักษ ์(1 วันท าการ) 



รับเรื่องการตรวจอาคารชุดจากกรมที่ดิน  
มอบหมายเจ้าหน้าที่ และขออนุมัติไปตรวจอาคารชุด 

จัดเตรียมข้อมูล 
พร้อมแจ้งส านักงานที่ดินและเจ้าของโครงการก่อนเข้าส ารวจ 

จัดท ารายงานการประเมินราคาห้องชุด 

วิเคราะห์และประเมินราคาห้องชุด 

ตรวจสอบสภาพที่ดิน อาคารชุด และห้องชุด 

กระบวนงานที่ 7 :   การประเมินราคาห้องชุด อาคารชุดที่ขอจดทะเบียนใหม่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

ผู้รับผิดชอบ:   ส่วนประเมินราคาอาคารชุดและสิ่งปลูกสร้าง                  
                 กองประเมินราคาทรัพย์สิน  กรมธนารักษ์ 

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินการ (รวม 40 วันท าการ) 

สรุป  6  ขั้นตอน รวมระยะเวลา   40 วันท าการ 

(2 วันท าการ) 

(7 วันท าการ) 

(5 วันท าการ) 

(5 วันท าการ) 

(1 วันท าการ) 

เสนอคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สิน 
เพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจ าจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

พิจารณาก าหนดราคา 

(20 วันท าการ) 



กระบวนงานที่ 8 :  การประเมินราคาห้องชุด กรณีห้องชุดที่ยังมิได้ก าหนดราคาประเมิน (ตกหล่น) 
ผู้รับผิดชอบ:   ส่วนประเมินราคาอาคารชุดและสิ่งปลูกสร้าง 
                       กองประเมินราคาทรัพย์สิน  กรมธนารักษ์ 

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินการ (รวม  50  วันท าการ) 

สรุป      8  ขั้นตอน รวมระยะเวลา  50   วันท าการ 

ตรวจสอบข้อมูลห้องชุด 
พร้อมทั้งประสานกรมที่ดินและเจ้าของห้องชุด 

เสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น 

วิเคราะห์และประเมินราคาห้องชุด 

ส ารวจสภาพห้องชุด  

(10 วันท าการ) 

(6 วันท าการ) 

(3 วันท าการ) 

(1 วันท าการ) 

เสนอคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ 
ประจ าจังหวัดกรุงเทพมหานคร พิจารณาก าหนดราคา 

จัดพิมพ์บัญชี 
และจัดท าประกาศบัญชีราคาประเมินห้องชุด 

เสนอประธานกรรมการประจ าจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 ลงนามประกาศใช้บัญชีราคาประเมนิห้องชุด 

ส่งส าเนาประกาศบัญชีราคาประเมินห้องชุด 
บัญชีราคาประเมินห้องชุด 

ให้กองมาตรฐานการประเมินราคาทรัพย์สินและส านักงานที่ดิน 

(20 วันท าการ) 

(2 วันท าการ) 

(5 วันท าการ) 

(3 วันท าการ) 



ผู้รับผิดชอบ:   ส่วนประเมินราคาคารชุดและสิ่งปลูกสร้าง 
                 กองประเมินราคาทรัพย์สิน  กรมธนารักษ์ 

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินการ (รวม 52 วันท าการ) 

สรุป 10 ขั้นตอน รวมระยะเวลา  52  วันท าการ 

(1 วันท าการ) 

แจ้งผู้ร้องขอ 

รับค าขอให้ก าหนดราคาประเมินห้องชุด 

(1 วันท าการ) 

กระบวนงานที่ 9 :  การประเมินราคาห้องชุด กรณีห้องชุดที่ยังมิได้ก าหนดราคาประเมิน (กรณีมีผู้ร้องขอ) 

ตรวจสอบข้อมูลห้องชุด 
พร้อมทั้งประสานกรมที่ดินและผู้ร้องขอ 

เสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น 

วิเคราะห์และประเมินราคาห้องชุด 

ส ารวจสภาพห้องชุด  

(10 วันท าการ) 

(6 วันท าการ) 

(3 วันท าการ) 

(1 วันท าการ) 

เสนอคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ 
ประจ าจังหวัดกรุงเทพมหานคร พิจารณาก าหนดราคา 

จัดพิมพ์บัญชี 
และจัดท าประกาศบัญชีราคาประเมินห้องชุด 

เสนอประธานกรรมการประจ าจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 ลงนามประกาศใช้บัญชีราคาประเมนิห้องชุด 

ส่งส าเนาประกาศบัญชีราคาประเมินห้องชุด 
บัญชีราคาประเมินห้องชุด 

ให้กองมาตรฐานการประเมินราคาทรัพย์สินและส านักงานที่ดิน 

(20 วันท าการ) 

(2 วันท าการ) 

(5 วันท าการ) 

(3 วันท าการ) 



รับเรื่องที่ราชพัสดุ 

ส านักงานธนารักษ์พื้นที่ด าเนินการประเมินราคาที่ราชพัสดุ
พร้อมจัดส่งรายงานให้กองประเมินราคาทรัพย์สิน 

แจ้งกรมธนารักษ ์

กองประเมินราคาทรัพย์สินตรวจสอบ วิเคราะห์ ปรับปรุงแก้ไข 
และสรุปผลรายงานเสนอผู้บังคับบัญชา 

กระบวนงานที่   10  :   การประเมินมูลค่าที่ราชพัสดุ (ห้องชุด) กรณีก าหนดมูลค่าตลาดห้องชุด   

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินการ (รวม 48 วันท าการ) 

(2 วันท าการ) 

(30 วันท าการ) 

(1 วันท าการ) 

(12 วันท าการ) 

ผู้รับผิดชอบ:   ส่วนประเมินราคาอาคารชุดและสิ่งปลูกสร้าง 
                 กองประเมินราคาทรัพย์สิน  กรมธนารักษ์ 

แจ้งส านักงานธนารักษ์พื้นที่ (3 วันท าการ) 

สรุป   5   ขั้นตอน รวมระยะเวลา   48   วันท าการ 



รับเรื่องการประเมินราคาสิ่งปลูกสร้างที่ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ  
จากกรมที่ดิน/ส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขา 

ตรวจสอบเอกสาร 

ประเมินราคาและจัดท ารายงานการประเมินราคาสิ่งปลูกสร้าง 
ที่ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ  

พร้อมประสานคณะท างานฯ ลงนามรายงานฯ 

เสนอคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สิน 
เพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจ าจังหวัดกรุงเทพมหานคร  

พิจารณาก าหนดราคา 

ตรวจสอบสภาพสิ่งปลูกสร้างที่ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ 

ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง            
แจ้งก าหนดการเข้าตรวจสภาพสิง่ปลูกสร้างที่ยงัก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ 

กระบวนงานที่ 11 :   การประเมินราคาสิ่งปลูกสร้างที่ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผู้รับผิดชอบ:   ส่วนประเมินราคาอาคารชุดและสิ่งปลูกสร้าง                                
 กองประเมินราคาทรัพย์สิน  กรมธนารักษ์ 

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินการ (รวม 70 วันท าการ) 

สรุป         9  ขั้นตอน รวมระยะเวลา 70 วันท าการ 

(1 วันท าการ) 

(4 วันท าการ) 

(5 วันท าการ) 

(20 วันท าการ) 

(20 วันท าการ) 

(5 วันท าการ) 

(3 วันท าการ) 

(10 วันท าการ) 

เสนอประธานกรรมการประจ าจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 ลงนามประกาศใช้ราคาประเมินสิ่งปลูกสร้างที่ยงัก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ 

ส่งส าเนาประกาศราคาประเมินสิ่งปลูกสร้างที่ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ 
ให้กองมาตรฐานการประเมินราคาทรัพย์สินและส านักงานที่ดิน 

จัดท าประกาศราคาประเมินสิ่งปลูกสร้างที่ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ (2 วันท าการ) 



ประชุมร่วมกับส านักงานธนารักษ์พื้นที่เพื่อสรุปรายงานเสนอ 
ผู้บังคับบัญชา 

รับเรื่องการประเมินมูลค่าที่ราชพัสดุ 

ส านักงานธนารักษ์พื้นที่ด าเนินการประเมินราคาที่ราชพัสดุ
พร้อมจัดส่งรายงานให้กองประเมินราคาทรัพย์สิน 

แจ้งกรมธนารักษ ์

กองประเมินราคาทรัพย์สินตรวจสอบ วิเคราะห์  
ปรับปรุงแก้ไข สรุปผลรายงานการประเมินมูลค่าที่ราชพัสดุ 

กระบวนงานที่  12  :   การประเมินมูลค่าที่ราชพัสดุ ในภูมิภาค  

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินการ (รวม 61 วันท าการ) 

(2 วันท าการ) 

(30 วันท าการ) 

(1 วันท าการ) 

(15 วันท าการ) 

ผู้รับผิดชอบ:   ส่วนบริหารงานประเมินราคาทรัพย์สินภูมิภาค 1 
 ส่วนบริหารงานประเมินราคาทรัพย์สินภูมิภาค 2 
                 กองประเมินราคาทรัพย์สิน  กรมธนารักษ์ 

แจ้งส านักงานธนารักษ์พื้นที่ (3 วันท าการ) 

สรุป   6   ขั้นตอน รวมระยะเวลา   61   วันท าการ 

(10 วันท าการ) 



แจ้งเตือนส านักงานธนารักษ์พื้นที่ 
ให้จัดส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน 

รับรายงานและติดตามผลการปฏิบัติงาน 
ของส านักงานธนารักษ์พื้นที่ 

วิเคราะห์และประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ตรวจสอบและบันทึกในแบบรายงานผลการปฏิบัติงาน 

กระบวนงานที่  13   :   การควบคุม ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานของส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ 
  

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินการ (รวม 14 วันท าการ) 

สรุป   5   ขั้นตอน รวมระยะเวลา   14   วันท าการ 

(2 วันท าการ) 

(5 วันท าการ) 

(2 วันท าการ) 

(3 วันท าการ) 

ผู้รับผิดชอบ:   ส่วนบริหารงานประเมินราคาทรัพย์สินภูมิภาค 1 
 ส่วนบริหารงานประเมินราคาทรัพย์สินภูมิภาค 2 
                 กองประเมินราคาทรัพย์สิน  กรมธนารักษ์ 

เสนอผู้บังคับบัญชา 
ส่งรายงานให้กองยุทธศาสตร์และแผนงาน และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

(2 วันท าการ) 



รับเรื่องคัดค้าน 

ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น 
(แจ้งผู้คัดค้าน/กรมที่ดินกรณีปรับปรุงแก้ไข) 

แจ้งผู้คัดค้าน 7 วันท าการ ก่อนเข้าส ารวจสภาพแปลงที่ดิน
คัดค้าน 

กระบวนงานที่ 14 :   การให้ค าปรึกษา แก้ไขปัญหาอุปสรรค และสนับสนุนการด าเนินงานด้านประเมิน                         
        ราคาทรัพย์สินของส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ (ทางเอกสาร) 

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินการ (รวม 13 วันท าการ) 

(1 วันท าการ) 

(10 วันท าการ) 

(2 วันท าการ) 

รับเรื่องข้อหารือจากส านักงานธนารักษ์พื้นที่ 

ตรวจสอบ และพิจารณาตอบข้อหารือ 

เสนอผู้บังคับบัญชาและแจ้งส านักงานธนารักษ์พื้นที่ 

สรุป    3   ขั้นตอน รวมระยะเวลา  13 วันท าการ 

ผู้รับผิดชอบ:   ส่วนบริหารงานประเมินราคาทรัพย์สินภูมิภาค 1 
 ส่วนบริหารงานประเมินราคาทรัพย์สินภูมิภาค 2 
                 กองประเมินราคาทรัพย์สิน  กรมธนารักษ์ 



รับเรื่องคัดค้าน 

ตรวจสอบข้อมูลเบ้ืองต้น 
(แจ้งผู้คัดค้าน/กรมที่ดินกรณีปรับปรุงแก้ไข) 

แจ้งผู้คัดค้าน 7 วันท าการ ก่อนเข้าส ารวจสภาพแปลงที่ดิน
คัดค้าน 

กระบวนงานที่ 15 :   การให้ค าปรึกษา แก้ไขปัญหาอุปสรรค และสนับสนุนการด าเนินงานด้านประเมิน                         
        ราคาทรัพย์สินของส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ (ทางโทรศัพท)์ 

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินการ (รวม 30 นาที) 

(5 นาที) 

(20 นาที) 

(5 นาที) 

รับเรื่องข้อหารือจากส านักงานธนารักษ์พื้นที่ 

ตรวจสอบ และพิจารณาตอบข้อหารือ 

รายงานผู้บังคับบัญชา 

สรุป    3   ขั้นตอน รวมระยะเวลา  30 นาที 

ผู้รับผิดชอบ:   ส่วนบริหารงานประเมินราคาทรัพย์สินภูมิภาค 1 
 ส่วนบริหารงานประเมินราคาทรัพย์สินภูมิภาค 2 
                 กองประเมินราคาทรัพย์สิน  กรมธนารักษ์ 


