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คู่มือสาหรับประชาชน: การประเมินราคาทุนทรัพย์ ท่ ดี นิ แปลงแบ่ งแยกใหม่ /หมู่บ้านจัดสรรใหม่ /รวมแปลง
/ตกหล่ น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สานักงานธนารักษ์พื ้นที่นครปฐม
กระทรวง: กระทรวงการคลัง
1. ชื่อกระบวนงาน: การประเมินราคาทุนทรัพย์ที่ดนิ แปลงแบ่งแยกใหม่ /หมูบ่ ้ านจัดสรรใหม่/รวมแปลง/ตกหล่น
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน: สานักงานธนารักษ์พื ้นที่นครปฐม
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานที่เชื่อมโยงหลายหน่วยงาน
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้ อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้ อง:
1) ประมวลกฎหมายทีด่ ิ น
6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนกลางที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ไม่มี
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ
0 วันทาการ
9. ข้ อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 2
จานวนคาขอที่มากที่สุด 3
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 1
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สาเนาคูม่ ือประชาชน] การประเมินราคาทุนทรัพย์ที่ดนิ แปลงแบ่งแยกใหม่ /หมูบ่ ้ าน
จัดสรรใหม่/รวมแปลง/ตกหล่น 13/07/2558 11:33
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการ สานักงานธนารักษ์ พืน้ ทีน่ ครปฐม
70/1 ถนนสนามจันทร์ ตาบลสนามจันทร์ อาเภอเมื องนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ : 034 250943 โทรสาร 034 270342 /ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ –
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2)

สถานที่ให้ บริการ สานักงานธนารักษ์ พืน้ ทีท่ กุ พืน้ ที ่ /ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ -

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
แปลงที่ดนิ ที่ไม่ปรากฏราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดนิ ในบัญชีกาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดนิ และในแผนที่
ราคาประเมินที่ดนิ เนื่องจากเป็ นแปลงที่ดนิ แบ่งแยกใหม่ /หมูบ่ ้ านจัดสรรใหม่/รวมแปลง/ตกหล่น
ผู้ที่จะยื่นคาร้ องต้ องเป็ นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดนิ หรื อผู้ได้ รับมอบอานาจจากผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดนิ
หมายเหตุ ขันตอนการด
้
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามที่
ระบุไว้ ในคูม่ ือสาหรับประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ส่ วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขัน้ ตอน ระยะเวลา
ที่
ประเภทขัน้ ตอน
หน่ วยงานที่
การบริการ
ให้ บริการ
รับผิดชอบ
1)

การตรวจสอบเอกสาร

รับเรื่ องร้ องขอจากผู้ร้อง

1 วันทาการ

และตรวจสอบเอกสารผู้ยื่น
คาร้ อง
2)

การตรวจสอบเอกสาร

ตรวจสอบข้ อมูลเบื ้องต้ น

สานักงาน

-

ธนารักษ์พื ้นที่
นครปฐม
4 วันทาการ

ได้ แก่ ราคาประเมินในบัญชี
กาหนดราคาประเมินทุน

สานักงาน

-

ธนารักษ์พื ้นที่
นครปฐม

ทรัพย์ที่ดนิ แผนที่ราคา
ประเมินที่ดนิ สาเนาโฉนด
ที่ดนิ ระวางแผนที่ระบบ
พิกดั ฉาก ยูทีเอ็ม
ฐานข้ อมูลทะเบียนที่ดนิ
3)

การตรวจสอบเอกสาร

ประสานสานักงานที่ดนิ
เพื่อตรวจสอบข้ อมูล
ทะเบียนที่ดนิ (สปท.104ง)

15 วันทาการ

สานักงาน
ธนารักษ์พื ้นที่
นครปฐม

-
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

5 วันทาการ

สานักงาน

-

รูปแปลงที่ดนิ ในระวางแผน
ที่พิกดั ฉาก ยูทีเอ็ม ณ
สานักงานที่ดนิ ที่แปลงที่ดนิ
ร้ องขอตังอยู
้ ่
4)

การตรวจสอบเอกสาร

สารวจสภาพแปลงที่ดนิ
แบ่งแยกใหม่/หมูบ่ ้ าน
จัดสรรใหม่/รวมแปลง/ ตก
หล่นในพื ้นที่ และแปลง

ธนารักษ์พื ้นที่
นครปฐม

ที่ดนิ /หมูบ่ ้ านจัดสรรที่นามา
เปรี ยบเทียบ
5)

การพิจารณา

วิเคราะห์และประเมินราคา
ที่ดนิ รายแปลง สาหรับ

20 วันทาการ

แปลงแบ่งแยกใหม่/หมูบ่ ้ าน
จัดสรรใหม่/รวมแปลง/ตก

สานักงาน
ธนารักษ์พื ้นที่

-

นครปฐม

หล่น
6)

การพิจารณา

เสนออธิบดีกรมธนารักษ์
หรื อธนารักษ์พื ้นที่เพื่อ
พิจารณาการประเมินราคา
ทุนทรัพย์ที่ดนิ แปลง
แบ่งแยกใหม่/หมูบ่ ้ าน
จัดสรรใหม่/รวมแปลง/ตก
หล่น

15 วันทาการ

สานักงาน
ธนารักษ์พื ้นที่
นครปฐม

-
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ที่
7)

ประเภทขัน้ ตอน
การพิจารณา

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

เสนอคณะอนุกรรมการ
กาหนดราคาประเมินทุน

45 วันทาการ

ทรัพย์ประจาจังหวัด
พิจารณากาหนดราคา
8)

การพิจารณา

เสนอคณะกรรมการกาหนด 45 วันทาการ
ราคาประเมินทุนทรัพย์
พิจารณาให้ ความเห็นชอบ
ราคา

9)

การตรวจสอบเอกสาร

รับรองมติและรายงานการ
ประชุม

20 วันทาการ

ตรวจสอบความถูกต้ อง
เชื่อมโยงฐานข้ อมูลทะเบียน
ที่ดนิ และตรวจร่างบัญชี

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

สานักงาน
ธนารักษ์พื ้นที่

(ขันตอนที
้
่ 7 และ
8 นับวันทาการ

นครปฐม

รวมกัน คืออยูใ่ น
ช่วงเวลาเดียวกัน)

สานักงาน
ธนารักษ์พื ้นที่

(ขันตอนที
้
่ 7 และ
8 นับวันทาการ

นครปฐม

รวมกัน คืออยูใ่ น
ช่วงเวลาเดียวกัน)

สานักงาน
ธนารักษ์พื ้นที่

-

นครปฐม

จัดพิมพ์บญ
ั ชีกาหนดราคา
ประเมินทุนทรัพย์ที่ดนิ และ
จัดทาประกาศบัญชีกาหนด
ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดนิ
และปรับปรุงแก้ ไขแผนที่
ราคาประเมินที่ดนิ
10) การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

เสนอประธาน
คณะอนุกรรมการฯ (ปลัด
กรุงเทพมหานคร/ผู้วา่
ราชการจังหวัด) ลงนาม
ประกาศใช้ บญ
ั ชีกาหนด
ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดนิ

10 วันทาการ

สานักงาน
ธนารักษ์พื ้นที่
นครปฐม

-
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

11)

-

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ
ส่งประกาศและบัญชี
กาหนดราคาประเมินทุน

ระยะเวลา
ให้ บริการ
5 วันทาการ

ทรัพย์ที่ดนิ ให้ กรมที่ดนิ ใช้
ในการจดทะเบียนสิทธิและ
นิตกิ รรม พร้ อมแจ้ งผลการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

สานักงาน
ธนารักษ์พื ้นที่

-

นครปฐม

พิจารณาให้ ผ้ รู ้ องทราบ
ระยะเวลาดาเนินการรวม 140 วันทาการ
14. งานบริการนี ้ ผ่ านการดาเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จานวน
หน่ วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร
จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
สาเนา
เอกสาร
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
1)

บัตรประจาตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

หมายเหตุ
(สาเนาบัตร
ประชาชนของผู้ถือ
กรรมสิทธิ์ที่ดนิ
พร้ อมรับรอง
สาเนาถูกต้ อง 1
ฉบับ)

2)

บัตรประจาตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

(ของผู้รับมอบ
อานาจพร้ อม
รับรองสาเนา
ถูกต้ อง)

6/8

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
1)

สาเนาโฉนดที่ดนิ

กรมที่ดนิ

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
0

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร
1

ชุด

แปลงแบ่งแยก
ใหม่/หมูบ่ ้ าน

หมายเหตุ
(ทุกหน้ าพร้ อม
รับรองสาเนา
ถูกต้ อง )

จัดสรรใหม่/รวม
แปลง/แปลงตก
หล่น
2)

หนังสือมอบ
อานาจให้

กรมที่ดนิ

1

0

ฉบับ

(กรณีมอบอานาจ
ทาการแทน)

กรมที่ดนิ

0

1

ฉบับ

(พร้ อมรับรอง
สาเนาถูกต้ อง

ดาเนินการแทน
เจ้ าของที่ดนิ
3)

ใบอนุญาตให้ ทา
การจัดสรรที่ดนิ
(จ.ส. 2)

รายการที่ 3-8
สาหรับโครงการ
จัดสรรใหม่/
หมูบ่ ้ านจัดสรร
ใหม่)

4)

สาเนาโฉนดที่ดนิ
ที่นามารวมแปลง

กรมที่ดนิ

0

1

ชุด

(พร้ อมรับรอง
สาเนาถูกต้ อง

ก่อนแบ่งแยก
ใหม่ภายใต้ การ

รายการที่ 3-8
สาหรับโครงการ

จัดสรร

จัดสรรใหม่/
หมูบ่ ้ านจัดสรร
ใหม่)
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ที่
5)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
ข้ อมูล
รายละเอียด

กรมที่ดนิ

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
0

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร
1

ชุด

หมายเหตุ
(รายการที่ 3-8
สาหรับโครงการ

แปลงที่ดนิ ใน
โครงการจัดสรร

จัดสรรใหม่/
หมูบ่ ้ านจัดสรร

ที่ดนิ ใหม่/
หมูบ่ ้ านจัดสรร

ใหม่)

ใหม่
6)

7)

8)

แผนผังโครงการ

กรมที่ดนิ

0

1

ชุด

(รายการที่ 3-8

จัดสรรที่ดนิ
พร้ อมระบุแปลง
จาหน่ายและ

สาหรับโครงการ
จัดสรรใหม่/
หมูบ่ ้ านจัดสรร

แปลง
สาธารณูปโภค

ใหม่)

สาเนาโฉนดที่ดนิ
แปลงแบ่งแยก

กรมที่ดนิ

0

1

ชุด

(รายการที่ 3-8
สาหรับโครงการ

ใหม่ภายใต้ การ
จัดสรรของ

จัดสรรใหม่/
หมูบ่ ้ านจัดสรร

หมูบ่ ้ านใหม่ทกุ
แปลง

ใหม่)

แผ่นพับโฆษณา

-

1

0

ชุด

(รายการที่ 3-8

พร้ อมใบเสนอ
ราคาของ

สาหรับโครงการ
จัดสรรใหม่/

โครงการจัดสรร
ที่ดนิ ใหม่/

หมูบ่ ้ านจัดสรร
ใหม่)

หมูบ่ ้ านจัดสรร
ใหม่
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16. ค่ าธรรมเนียม
1) ไม่ มี
ค่ าธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ 17. ช่ องทางการร้ องเรียน
1) ช่ องทางการร้ องเรียน 1) ติดต่อด้ วยตนเองที่สานักงานธนารักษ์พื ้นที่นครปฐม
ถนนสนามจันทร์ ตาบลสนามจันทร์ อาเภอเมื องนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1/70 73000
โทรศัพท์ : 250943 034 โทรสาร 270342 034 หรื อที่สานักเลขานุการกรม ส่วนอานวยการกรมธนารักษ์
ถนนพระราม 10400 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 6
หมายเหตุ 2)

ช่ องทางการร้ องเรียน ทางจดหมายส่งมาที่สานักประเมินราคาทรัพย์สิน อาคารรัฐประศาสนภักดี ถ.แจ้ ง
วัฒนะ แขวงทุง่ สองห้ อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
หมายเหตุ -

3)

ช่ องทางการร้ องเรียน ทาง E-Mail pvb@treasury.go.th
หมายเหตุ -

4)

ช่ องทางการร้ องเรียน สานักงานธนารักษ์พื ้นที่ทกุ พื ้นที่
หมายเหตุ -

18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1)
ตัวอย่างหนังสือร้ องขอ
2)

แบบรับทราบการรับคาร้ องเรื่ องราคาประเมิน
-

19. หมายเหตุ
-

