


กระบวน
งานท่ี

รายช่ือกระบวนงาน
ระยะเวลาด าเนินการ

แล้วเสร็จ
ช่ือผู้รับผิดชอบ

1 การจัดประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพ่ือประโยชน์แห่งรัฐประจ า
จังหวัดกรุงเทพมหานคร

20 วันท าการ ส่วนอ านวยการ

2 การจัดท าประกาศบัญชีราคาประเมินราคาทรัพย์สิน 15 วันท าการ ส่วนอ านวยการ

3 การจัดส่งประกาศบัญชีราคาประเมินทรัพย์สิน และบัญชีราคาประเมินทรัพย์สิน 3 วันท าการ ส่วนอ านวยการ

4 การประเมินราคาท่ีดิน กรณีมีท่ีดินใหม่เกิดข้ึน และหรือยังมิได้มีการก าหนดราคา
ประเมินท่ีดินไว้ในรอบบัญชี (กรณีตรวจพบ)

57  วันท าการ ส่วนประเมินราคาทรัพย์สินกรุงเทพมหานคร 1
ส่วนประเมินราคาทรัพย์สินกรุงเทพมหานคร 2

5 การประเมินราคาท่ีดิน กรณีมีท่ีดินใหม่เกิดข้ึน และหรือยังมิได้มีการก าหนดราคา
ประเมินท่ีดินไว้ในรอบบัญชี  (กรณีมีผู้ร้องขอ)

73 วันท าการ ส่วนประเมินราคาทรัพย์สินกรุงเทพมหานคร 1
ส่วนประเมินราคาทรัพย์สินกรุงเทพมหานคร 2

6 การคัดค้านราคาประเมินทรัพย์สิน 113 วัน ส่วนประเมินราคาทรัพย์สินกรุงเทพมหานคร 1
ส่วนประเมินราคาทรัพย์สินกรุงเทพมหานคร 2
ส่วนประเมินราคาอาคารชุดและส่ิงปลูกสร้าง

7 การค านวณราคาท่ีราชพัสดุเพ่ือใช้ในการจัดหาประโยชน์ท่ีราชพัสดุ 10 วันท าการ ส่วนประเมินราคาทรัพย์สินกรุงเทพมหานคร 1
ส่วนประเมินราคาทรัพย์สินกรุงเทพมหานคร 2
ส่วนประเมินราคาอาคารชุดและส่ิงปลูกสร้าง

8 การประเมินราคาห้องชุด อาคารชุดท่ีขอจดทะเบียนใหม่ในกรุงเทพมหานคร 43 วันท าการ ส่วนประเมินราคาอาคารชุดและส่ิงปลูกสร้าง

9 การประเมินราคาห้องชุด กรณีห้องชุดท่ียังมิได้ก าหนดราคาประเมิน (กรณีตรวจพบ) 57 วันท าการ ส่วนประเมินราคาอาคารชุดและส่ิงปลูกสร้าง

10 การประเมินราคาห้องชุด กรณีห้องชุดท่ียังมิได้ก าหนดราคาประเมิน (กรณีมีผู้ร้องขอ) 73 วันท าการ ส่วนประเมินราคาอาคารชุดและส่ิงปลูกสร้าง

11 การประเมินราคาส่ิงปลูกสร้างท่ียังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จในกรุงเทพมหานคร 73 วันท าการ ส่วนประเมินราคาอาคารชุดและส่ิงปลูกสร้าง

12 การประเมินมูลค่าท่ีราชพัสดุท่ีจะด าเนินการขายหรือแลกเปล่ียน 45 วันท าการ ส่วนบริหารงานประเมินราคาทรัพย์สินภูมิภาค 1
ส่วนบริหารงานประเมินราคาทรัพย์สินภูมิภาค 2
ส่วนประเมินราคาอาคารชุดและส่ิงปลูกสร้าง
ส่วนประเมินราคาทรัพย์สินกรุงเทพมหานคร 1
ส่วนประเมินราคาทรัพย์สินกรุงเทพมหานคร 2

13 การควบคุม ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานของส านักงานธนารักษ์พ้ืนท่ี 14 วัน ส่วนบริหารงานประเมินราคาทรัพย์สินภูมิภาค 1
ส่วนบริหารงานประเมินราคาทรัพย์สินภูมิภาค 2

14 การให้ค าปรึกษา แก้ไขปัญหาอุปสรรค และสนับสนุนการด าเนินงานด้านประเมิน
ราคาทรัพย์สินของส านักงานธนารักษ์พ้ืนท่ี (ทางเอกสาร)

13 วันท าการ ส่วนบริหารงานประเมินราคาทรัพย์สินภูมิภาค 1
ส่วนบริหารงานประเมินราคาทรัพย์สินภูมิภาค 2

15 การให้ค าปรึกษา แก้ไขปัญหาอุปสรรค และสนับสนุนการด าเนินงานด้านประเมิน
ราคาทรัพย์สินของส านักงานธนารักษ์พ้ืนท่ี (ทางโทรศัพท์)

30 นาที ส่วนบริหารงานประเมินราคาทรัพย์สินภูมิภาค 1
ส่วนบริหารงานประเมินราคาทรัพย์สินภูมิภาค 2

รวมท้ังส้ิน 15 กระบวนงาน

เอกสารแนบท้ายประกาศกองประเมินราคาทรัพย์สิน
เร่ือง การก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานด้านประเมินราคาทรัพย์สิน พ.ศ. 2566



รวบรวมเรื่องเข้าประชุมและก าหนดวันประชุม

จัดท าและส่งหนังสือเชิญประชุม
พร้อมระเบียบวาระ

ด าเนินการจัดประชุม

จัดท าและตรวจสอบรายงานการประชุม

จัดส่งรายงานการประชุมให้คณะกรรมการประเมินราคา
ทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจ 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 าร่างประกาศและบัญชีราคาประเมินทรัพย์สิน

เสนอผู้บังคับบัญชา
ลงนามส าเนาร่างประกาศและบัญชีราคาประเมินทรัพย์สิน

เสนอประธานกรรมการประจ าจังหวัดกรุงเทพมหานคร
ลงนามประกาศใช้บัญชีราคาประเมินทรัพย์สิน

กระบวนงานที่ 2 : การจัดท าประกาศบัญชีราคาประเมินราคาทรัพย์สิน

ผู้รับผิดชอบ: ส่วนอ านวยการ
ส่วนประเมินราคาทรัพย์สินกรุงเทพมหานคร 1
ส่วนประเมินราคาทรัพย์สินกรุงเทพมหานคร 2
ส่วนประเมินราคาอาคารชุดและสิ่งปลูกสร้าง
กองประเมินราคาทรัพย์สิน  กรมธนารักษ์

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินการ (รวม 15 วันท าการ)

สรุป      3 ขั้นตอน รวมระยะเวลา 15 วันท าการ

(2 วันท าการ)

(3 วันท าการ)

(10 วันท าการ)



จัดเตรียมหนังสือพร้อมประกาศบัญชีราคาประเมินทรัพย์สิน
และบัญชีราคาประเมินทรัพย์สิน

เสนอผู้อ านวยการกองประเมินราคาทรัพย์สินพิจารณาลงนาม

ส่งประกาศบัญชีราคาประเมินทรัพย์สิน
และบัญชีราคาประเมินทรัพย์สิน

ให้กองมาตรฐานการประเมินราคาทรัพย์สินและส านักงานที่ดิน/สาขา

กระบวนงานที่ 3 :  การจัดส่งประกาศบัญชีราคาประเมินทรัพย์สิน และบัญชีราคาประเมินทรัพย์สิน

ผู้รับผิดชอบ: ส่วนอ านวยการ
ส่วนประเมินราคาทรัพย์สินกรุงเทพมหานคร 1
ส่วนประเมินราคาทรัพย์สินกรุงเทพมหานคร 2
ส่วนประเมินราคาอาคารชุดและสิ่งปลูกสร้าง
กองประเมินราคาทรัพย์สิน  กรมธนารักษ์

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินการ (รวม 3 วันท าการ)

สรุป      3 ขั้นตอน รวมระยะเวลา 3 วันท าการ

(1 วันท าการ)

(1 วันท าการ)

(1 วันท าการ)



กระบวนงานที่ 4 :  การประเมินราคาที่ดิน กรณีมีที่ดินใหม่เกิดขึ้น และหรือยังมิได้มีการก าหนดราคาประเมิน
ที่ดินไว้ในรอบบัญชี (กรณีตรวจพบ)

ผู้รับผิดชอบ: ส่วนประเมินราคาทรัพย์สินกรุงเทพมหานคร 1
ส่วนประเมินราคาทรัพย์สินกรุงเทพมหานคร 2
กองประเมินราคาทรัพย์สิน  กรมธนารักษ์

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินการ (รวม 57 วันท าการ)

สรุป      6  ขั้นตอน รวมระยะเวลา  57 วันท าการ

ตรวจสอบข้อมูลแปลงที่ดินแบ่งแยกใหม่
และแปลงที่ดินมิได้มีการก าหนดราคาประเมิน

ประสานส านักงานที่ดินเพื่อจัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน
ราคาที่ดิน กรณีมีที่ดินเกิดขึ้น และหรือยังมิได้มีการก าหนดราคา

ประเมินที่ดินไว้ในรอบบัญชี

เสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น

วิเคราะห์และก าหนดราคาประเมินที่ดิน

ส ารวจสภาพแปลงที่ดินเกิดใหม่
และสภาพพ้ืนที่

(5 วันท าการ)

(15 วันท าการ)

(10 วันท าการ)

(5 วันท าการ)

(2 วันท าการ)

เสนอคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ
ประจ าจังหวัดกรุงเทพมหานคร พิจารณาก าหนดราคา

(20 วันท าการ)



ผู้รับผิดชอบ: ส่วนประเมินราคาทรัพย์สินกรุงเทพมหานคร 1
ส่วนประเมินราคาทรัพย์สินกรุงเทพมหานคร 2
กองประเมินราคาทรัพย์สิน  กรมธนารักษ์

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินการ (รวม 73 วันท าการ)

สรุป 10 ขั้นตอน รวมระยะเวลา 73  วันท าการ

(1 วันท าการ)

(15 วันท าการ)

(2 วันท าการ)

(10 วันท าการ)

(5 วันท าการ)

(20 วันท าการ)

(5 วันท าการ)

(10 วันท าการ)

ตรวจสอบและประสานส านักงานที่ดิน เพื่อจัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับการประเมินราคาที่ดินพร้อมแจ้งผู้ร้องขอ 7 วัน 

ก่อนเข้าส ารวจสภาพแปลงที่ดิน

วิเคราะห์และก าหนดราคาประเมิน

เสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น

เสนอคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ
ประจ าจังหวัดกรุงเทพมหานคร พิจารณาก าหนดราคา

จัดท าร่างบัญชี แผนที่ประกอบการประเมินราคาที่ดิน
และจัดท าร่างประกาศบัญชีราคาประเมินที่ดิน

เสนอประธานกรรมการประจ าจังหวัดกรุงเทพมหานคร
ลงนามประกาศใช้บัญชีราคาประเมนิที่ดิน

ส่งส าเนาประกาศบัญชีราคาประเมินที่ดิน 
บัญชีราคาประเมินที่ดิน และแผนที่ประกอบการประเมินราคาที่ดิน

ให้กองมาตรฐานการประเมินราคาทรัพย์สิน ส านักงานที่ดิน 
และส านักงานเขต

ส ารวจสภาพแปลงที่ดินเกิดใหม่
และสภาพพ้ืนที่

แจ้งผู้ร้องขอ

รับค าขอให้ก าหนดราคาประเมินกรณีมีที่ดินใหม่เกิดขึ้น และหรือยัง
มิได้มีการก าหนดราคาประเมินที่ดินเพิ่มเติม

(2 วันท าการ)

(3 วันท าการ)

กระบวนงานที่ 5 :  การประเมินราคาที่ดิน กรณีมีที่ดินใหม่เกิดขึ้น และหรือยังมิได้มีการก าหนดราคาประเมิน
ที่ดินไว้ในรอบบัญชี  (กรณีมีผู้ร้องขอ)



ผู้รับผิดชอบ: ส่วนประเมินราคาทรัพย์สินกรุงเทพมหานคร 1
ส่วนประเมินราคาทรัพย์สินกรุงเทพมหานคร 2
ส่วนประเมินราคาอาคารชุดและสิ่งปลูกสร้าง 
กองประเมินราคาทรัพย์สิน  กรมธนารักษ์

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินการ (รวม 113 วัน)

สรุป 8 ขั้นตอน รวมระยะเวลา 113 วัน

(1 วัน)

(15 วัน)

(28 วัน)

(21 วัน)

(10 วัน)

(28 วัน)

วิเคราะห์และจัดท ารายงานสรุปความเห็นเกี่ยวกับ
การประเมินราคาทรัพย์สินพร้อมเอกสารประกอบ

เสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น

เสนอคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ
ประจ าจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

พิจารณาปรับปรุงแก้ไขราคาประเมินฯ

ตรวจสอบและประสานส านักงานที่ดินเพื่อจัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับการประเมินราคาทรัพย์สิน พร้อมแจ้งขอเข้าส ารวจและตรวจสอบ

สภาพทรัพย์สิน

รับค าคัดค้านราคาประเมินทรัพย์สิน

กระบวนงานที่ 6 :  การคัดค้านราคาประเมินทรัพย์สิน

(3 วัน) ส ารวจและตรวจสอบสภาพทรัพย์สิน

(7 วัน) แจ้งผลการพิจารณาค าคัดค้านและแจ้งสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครอง
กรณียกค าคัดค้าน

(90 วัน)

ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
และแจ้งผลการรับค าคัดค้านราคาประเมินทรัพย์สิน

ให้ผู้ยื่นค าคัดค้านทราบ

กรณีเอกสารไม่ครบถ้วน/ไม่ถูกต้อง 
แจ้งให้ผู้ยื่นค าคัดค้านแก้ไข

ภายใน 15 วัน นับแต่ได้รับแจ้ง

กรณีเอกสารครบถ้วน
ถูกต้อง 

รับค าคัดค้าน



ผู้รับผิดชอบ: ส่วนประเมินราคาทรัพย์สินกรุงเทพมหานคร 1
ส่วนประเมินราคาทรัพย์สินกรุงเทพมหานคร 2
ส่วนประเมินราคาอาคารชุดและสิ่งปลูกสร้าง 
กองประเมินราคาทรัพย์สิน  กรมธนารักษ์

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินการ (รวม 10 วันท าการ)

สรุป 3 ขั้นตอน รวมระยะเวลา 10 วันท าการ

(1 วันท าการ)

(7 วันท าการ)

(2 วันท าการ)

ตรวจสอบบัญชีราคาประเมินและค านวณราคาที่ราชพัสดุ

จัดท าบันทึกเสนอผู้บังคับบัญชาและแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้อง

รับเรื่องการค านวณราคาที่ราชพัสดุ

กระบวนงานที่ 7 :  การค านวณราคาที่ราชพัสดุเพื่อใช้ในการจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุ



กองประเมินราคาทรัพย์สินรับเรื่องการตรวจอาคารชุด
มอบหมายเจ้าหน้าที่ และขออนุมัติไปตรวจอาคารชุด

จัดเตรียมข้อมูลเพื่อจัดท ารายงานการประเมินราคาห้องชุด
พร้อมแจ้งส านักงานที่ดินและเจ้าของโครงการก่อนเข้าส ารวจ

จัดท ารายงานการประเมินราคาห้องชุด

วิเคราะห์และประเมินราคาห้องชุด

ตรวจสอบสภาพที่ดิน อาคารชุด และห้องชุด

กระบวนงานที่ 8 :   การประเมินราคาห้องชุด อาคารชุดที่ขอจดทะเบียนใหม่ในกรุงเทพมหานคร

ผู้รับผิดชอบ: ส่วนประเมินราคาอาคารชุดและสิ่งปลูกสร้าง                 
กองประเมินราคาทรัพย์สิน  กรมธนารักษ์

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินการ (รวม 43 วันท าการ)

สรุป  7 ขั้นตอน รวมระยะเวลา   43 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)

เสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น(3 วันท าการ)



กระบวนงานที่ 9 :  การประเมินราคาห้องชุด กรณีห้องชุดที่ยังมิได้ก าหนดราคาประเมิน (กรณีตรวจพบ)

ผู้รับผิดชอบ: ส่วนประเมินราคาอาคารชุดและสิ่งปลูกสร้าง
กองประเมินราคาทรัพย์สิน  กรมธนารักษ์

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินการ (รวม  57 วันท าการ)

สรุป      6  ขั้นตอน รวมระยะเวลา  57 วันท าการ

ตรวจสอบข้อมูลห้องชุดที่ยังมิได้ก าหนดราคาประเมิน

เสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น

วิเคราะห์และประเมินราคาห้องชุด

ส ารวจสภาพห้องชุด 

(5 วันท าการ)

(10 วันท าการ)

(5 วันท าการ)

(2 วันท าการ)

เสนอคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ
ประจ าจังหวัดกรุงเทพมหานคร พิจารณาก าหนดราคา

(20 วันท าการ)

ประสานส านักงานที่ดิน นิติบุคคลอาคารชุดและเจ้าของห้องชุด 
เพื่อจัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประเมินราคาห้องชุด 

กรณีห้องชุดที่ยังมิได้ก าหนดราคาประเมิน

(15 วันท าการ)



ผู้รับผิดชอบ: ส่วนประเมินราคาอาคารชุดและสิ่งปลูกสร้าง
กองประเมินราคาทรัพย์สิน  กรมธนารักษ์

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินการ (รวม 73 วันท าการ)

สรุป 10 ขั้นตอน รวมระยะเวลา  73  วันท าการ

(1 วันท าการ)

แจ้งผู้ร้องขอ

รับค าขอให้ก าหนดราคาประเมินห้องชุด

(2 วันท าการ)

กระบวนงานที่ 10 :  การประเมินราคาห้องชุด กรณีห้องชุดที่ยังมิได้ก าหนดราคาประเมิน (กรณีมีผู้ร้องขอ)

ตรวจสอบและประสานส านักงานที่ดิน นิติบุคคลอาคารชุดและเจ้าของห้องชุด
เพื่อจัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประเมินราคาห้องชุด

พร้อมแจ้งผู้ร้องขอ 7 วัน ก่อนเข้าส ารวจสภาพห้องชุด

เสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น

วิเคราะห์และประเมินราคาห้องชุด

ส ารวจสภาพห้องชุด 

(15 วันท าการ)

(10 วันท าการ)

(5 วันท าการ)

(2 วันท าการ)

เสนอคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ
ประจ าจังหวัดกรุงเทพมหานคร พิจารณาก าหนดราคา

จัดพิมพ์บัญชี
และจัดท าประกาศบัญชีราคาประเมินห้องชุด

เสนอประธานกรรมการประจ าจังหวัดกรุงเทพมหานคร
ลงนามประกาศใช้บัญชีราคาประเมนิห้องชุด

ส่งส าเนาประกาศบัญชีราคาประเมินห้องชุด
บัญชีราคาประเมินห้องชุดให้กองมาตรฐานการประเมินราคาทรัพย์สิน

ส านักงานที่ดิน และส านักงานเขต

(20 วันท าการ)

(5 วันท าการ)

(10 วันท าการ)

(3 วันท าการ)



ผู้รับผิดชอบ: ส่วนประเมินราคาอาคารชุดและสิ่งปลูกสร้าง
กองประเมินราคาทรัพย์สิน  กรมธนารักษ์

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินการ (รวม 73 วันท าการ)

สรุป 10 ขั้นตอน รวมระยะเวลา  73  วันท าการ

(1 วันท าการ)

แจ้งผู้ร้องขอ

รับค าขอให้ก าหนดราคาประเมินสิ่งปลูกสร้างที่ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ

(2 วันท าการ)

กระบวนงานที่ 11 : การประเมินราคาสิ่งปลูกสร้างที่ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จในกรุงเทพมหานคร

ตรวจสอบและประสานส านักงานที่ดิน และเจ้าของทรัพย์สิน
เพื่อจัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประเมินราคาสิ่งปลูกสร้างที่ยังก่อสร้าง
ไม่แล้วเสร็จ พร้อมแจ้งผู้ร้องขอ 7 วัน ก่อนเข้าส ารวจสภาพสิ่งปลูกสร้าง

เสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น

วิเคราะห์และประเมินราคาสิ่งปลูกสร้างที่ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ

ส ารวจสภาพ สิ่งปลูกสร้างที่ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ

(15 วันท าการ)

(10 วันท าการ)

(5 วันท าการ)

(2 วันท าการ)

เสนอคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ
ประจ าจังหวัดกรุงเทพมหานคร พิจารณาก าหนดราคา

จัดพิมพ์บัญชี
และจัดท าประกาศบัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้างที่ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ

เสนอประธานกรรมการประจ าจังหวัดกรุงเทพมหานคร
ลงนามประกาศใช้บัญชีราคาประเมนิสิ่งปลูกสร้างที่ยงัก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ

ส่งส าเนาประกาศบัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้างที่ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ
บัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้างที่ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ

ให้กองมาตรฐานการประเมินราคาทรัพย์สิน ส านักงานที่ดิน และส านักงานเขต

(20 วันท าการ)

(5 วันท าการ)

(10 วันท าการ)

(3 วันท าการ)



ประชุมร่วมกับส านักงานธนารักษ์พื้นที/่ส่วนเจ้าของพื้นที่
เพื่อสรุปรายงานเสนอผู้บังคับบัญชา

รับเรื่องการประเมินมูลค่าที่ราชพัสดุ

ส านักงานธนารักษ์พื้นที่/ส่วนเจ้าของพื้นที่
ด าเนินการประเมินราคาที่ราชพัสดุพร้อมจัดส่งรายงาน

ให้กองประเมินราคาทรัพย์สิน

จัดท ารายงานการประเมินมูลค่าที่ราชพัสดุ
พร้อมบันทึกเสนอท่านรองอธิบดีเพื่อให้ความเห็นชอบ

กองประเมินราคาทรัพย์สินตรวจสอบ วิเคราะห์ 
ปรับปรุงแก้ไข สรุปผลรายงานการประเมินมูลค่าที่ราชพัสดุ

กระบวนงานที่  12 :   การประเมินมูลค่าที่ราชพัสดุท่ีจะด าเนินการขายหรือแลกเปลี่ยน

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินการ (รวม 45 วันท าการ)

(1 วันท าการ)

(15 วันท าการ)

(10 วันท าการ)

(10 วันท าการ)

ผู้รับผิดชอบ: ส่วนบริหารงานประเมินราคาทรัพย์สินภูมิภาค 1
ส่วนบริหารงานประเมินราคาทรัพย์สินภูมิภาค 2
ส่วนประเมินราคาทรัพย์สินกรุงเทพมหานคร 1
ส่วนประเมินราคาทรัพย์สินกรุงเทพมหานคร 2
ส่วนประเมินราคาอาคารชุดและสิ่งปลูกสร้าง
กองประเมินราคาทรัพย์สิน  กรมธนารักษ์

แจ้งส านักงานธนารักษ์พื้นที่/แจ้งส่วนเจ้าของพื้นที่(3 วันท าการ)

สรุป  7  ขั้นตอน รวมระยะเวลา 45  วันท าการ

(5 วันท าการ)

แจ้งกรมธนารักษ์(1 วันท าการ)



แจ้งเตือนส านักงานธนารักษ์พื้นที่
ให้จัดส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน

รับรายงานและติดตามผลการปฏิบัติงาน
ของส านักงานธนารักษ์พื้นที่

วิเคราะห์และประเมินผลการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบและบันทึกในแบบรายงานผลการปฏิบัติงาน

กระบวนงานที่  13   :   การควบคุม ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานของส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินการ (รวม 14 วัน)

สรุป   5 ขั้นตอน รวมระยะเวลา 14   วัน

(2 วัน)

(2 วัน)

(3 วัน)

(4 วัน)

ผู้รับผิดชอบ: ส่วนบริหารงานประเมินราคาทรัพย์สินภูมิภาค 1
ส่วนบริหารงานประเมินราคาทรัพย์สินภูมิภาค 2
ส่วนประเมินราคาอาคารชุดและสิ่งปลูกสร้าง
กองประเมินราคาทรัพย์สิน  กรมธนารักษ์

เสนอผู้บังคับบัญชา
ส่งรายงานให้กองยุทธศาสตร์และแผนงาน และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

(3 วัน)



รับเรื่องคัดค้าน

ตรวจสอบข้อมูลเบ้ืองต้น
(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)

รับเรื่องข้อหารือ

ตรวจสอบ และพิจารณาตอบข้อหารือ

เสนอผู้บังคับบัญชาและแจ้งผู้เกี่ยวข้อง

สรุป    3 ขั้นตอน รวมระยะเวลา 13 วันท าการ

ผู้รับผิดชอบ: ส่วนบริหารงานประเมินราคาทรัพย์สินภูมิภาค 1
ส่วนบริหารงานประเมินราคาทรัพย์สินภูมิภาค 2
ส่วนประเมินราคาอาคารชุดและสิ่งปลูกสร้าง
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)

รับเรื่องข้อหารือ

ตรวจสอบ และพิจารณาตอบข้อหารือ

รายงานผู้บังคับบัญชา

สรุป    3 ขั้นตอน รวมระยะเวลา 30 นาที

ผู้รับผิดชอบ: ส่วนบริหารงานประเมินราคาทรัพย์สินภูมิภาค 1
ส่วนบริหารงานประเมินราคาทรัพย์สินภูมิภาค 2
ส่วนประเมินราคาอาคารชุดและสิ่งปลูกสร้าง
กองประเมินราคาทรัพย์สิน  กรมธนารักษ์




