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คู่มือสาหรับประชาชน: การให้ บริการข้ อมูลราคาประเมิน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สานักงานธนารักษ์พื ้นที่นครปฐม
กระทรวง: กระทรวงการคลัง
1. ชื่อกระบวนงาน: การให้ บริการข้ อมูลราคาประเมิน
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน: สานักงานธนารักษ์พื ้นที่นครปฐม
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้ อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้ อง:
1) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนกลางที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ไม่มี
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ
0 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 160,000
จานวนคาขอที่มากที่สุด 200,000
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 100,000
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สาเนาคูม่ ือประชาชน] การให้ บริการข้ อมูลราคาประเมิน 13/07/2558 10:38
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 2)

สถานที่ให้ บริการ กระทรวงการคลัง/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ ศูนย์บริ การร่ วม
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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3)

สถานที่ให้ บริการ สานักงานธนารักษ์ พืน้ ทีท่ กุ พืน้ ที ่ (ที ท่ ี ด่ ิ นตัง้ อยู่)/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 -

4)

สถานที่ให้ บริการ สานักประเมิ นราคาทรัพย์สิน อาคารรัฐประศาสนภักดี ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขต
หลักสี ่ กรุงเทพมหานคร 10210/ไปรษณี ย์
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การตลอด 24 ชัว่ โมง
หมายเหตุ -

5)

สถานที่ให้ บริการ 02-1422465-67/โทรศัพท์
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ -

6)

สถานที่ให้ บริการ www.treasury.go.th/เว็บไซท์และช่องทางออนไลน์
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การตลอด 24 ชัว่ โมง
หมายเหตุ -

7)

สถานที่ให้ บริการ pvb@treasury.go.th/อีเมล์
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การตลอด 24 ชัว่ โมง
หมายเหตุ -

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผู้ขอต้ องกรอกคาร้ องการขอใช้ บริการข้ อมูลข่าวสารของทางราชการ เพื่อแสดงความประสงค์จะขอรับบริการตรวจดู
ข้ อมูล ขอสาเนาข้ อมูล หรื อขอสาเนาที่มีผ้ รู ับรองสาเนาเอกสารในเรื่ องบัญชีราคาประเมินที่ดนิ โรงเรื อน สิ่งปลูกสร้ าง และ
อาคารชุดได้ ทวั่ ประเทศ แต่ในกรณีที่จงั หวัดใดหรื อพื ้นที่ใดที่มีการประกาศบัญชีราคาประเมินที่ดนิ รายบล็อก ผู้ขอจะต้ อง
รู้ตาแหน่งที่ตงของที
ั้
่ดนิ ที่แน่นอนว่าอยูโ่ ซน บล็อกใด จึงจะสามารถตรวจสอบราคาประเมินที่ดนิ ได้ การให้ บริการข้ อมูลนี ้
เป็ นไปตามพระราชบัญญัตขิ ้ อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
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1. บัญชีกาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดนิ รายแปลง กาหนดราคาประเมินที่ดนิ แต่ละแปลงเป็ นตารางวา ผู้ขอจะต้ อง
ทราบเลขที่โฉนดที่ดนิ ระวาง-แผ่น เลขที่ดนิ หน้ าสารวจ ตาบล อาเภอ จังหวัด ให้ ถกู ต้ องครบถ้ วนจึงจะสามารถ
ตรวจสอบได้
2. บัญชีกาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดนิ รายบล็อก กาหนดหน่วยราคาประเมินที่ดนิ ตามแนวถนน กลุม่ แปลงที่ดนิ
สภาพที่ดนิ ซึง่ ได้ ประกาศใช้ ในพื ้นที่ทกุ จังหวัดนอกเหนือจากพื ้นที่ที่ได้ กาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดนิ รายแปลง ผู้ขอ
จะต้ องทราบตาแหน่งที่ตงของที
ั้
่ดนิ อย่างถูกต้ องว่าที่ดนิ ตังอยู
้ ใ่ นโซน บล็อกใดจึงจะสามารถตรวจสอบข้ อมูลร าคา
ประเมินที่ดนิ ได้
3. การขอทราบราคาประเมินอาคารชุด ผู้สอบถามจะต้ องแจ้ งชื่ออาคารชุด เขต /อาเภอ จังหวัด ที่ตงอาคารชุ
ั้
ดและชันที
้ ่
ห้ องชุดตังอยู
้ ่
4. การขอทราบราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรื อนสิ่งปลูกสร้ าง ผู้สอบถามจะต้ องแจ้ งจังหวัด ประเภทสิ่งปลูกสร้ าง
5. ติดต่อขอข้ อมูลราคาประเมินที่ดนิ /อาคารชุด/โรงเรื อนสิ่งปลูกสร้ างที่ต้องการทราบ ณ สานักงานธนารักษ์พื ้นจังหวัด
นัน้ ๆ
หมายเหตุ ขันตอนการด
้
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามที่ระบุไว้ ใน
คูม่ ือสาหรับประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ
กรอกแบบคาขอให้ บริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

5 นาที

สานักงาน

-

ข้ อมูลข่าวสารของกรมธนา
รักษ์
2)

การพิจารณา

เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบข้ อมูล /

ธนารักษ์พื ้นที่
นครปฐม
45 นาที

ตาแหน่งที่ตง/ประเภทของ
ั้
บัญชีกาหนดราคาประเมินฯ

สานักงาน

-

ธนารักษ์พื ้นที่
นครปฐม

ที่ขอทราบ
3)

การพิจารณา

แจ้ งราคาประเมินฯ/สาเนา
บัญชีกาหนดราคาประเมินฯ
ที่มีผ้ รู ับรอง

5 นาที

สานักงาน
ธนารักษ์พื ้นที่
นครปฐม

-
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ที่
4)

ประเภทขัน้ ตอน
การพิจารณา

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ชาระค่าธรรมเนียมการขอ
ข้ อมูลข่าวสารพร้ อมรับ

5 นาที

สาเนาใบเสร็จรับเงิน

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

สานักงาน
ธนารักษ์พื ้นที่

-

นครปฐม

ระยะเวลาดาเนินการรวม 60 นาที
14. งานบริการนี ้ ผ่ านการดาเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จานวน
หน่ วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
1)

บัตรประจาตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง

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

สาเนาโฉนดที่ดนิ
/ นส.3 / นส.3 ก./
สาเนา อช.2

กรมที่ดนิ

0

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
0

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

หมายเหตุ
(ขอดูเพื่อใช้
ประกอบคาขอ)

หมายเหตุ
(ขอดูเพื่อใช้
ประกอบคาขอ)

16. ค่ าธรรมเนียม
1) การตรวจดูข้อมูลราคาประเมิน ผู้ขอต้ องกรอกแบบคาร้ องฯ ยื่นต่ อเจ้ าหน้ าที่เพื่อขอตรวจดูข้อมูลและ
คัดลอก โดยไม่ ต้องเสียค่ าธรรมเนียม ส่ วนการขอสาเนาข้ อมูล หรื อขอสาเนาข้ อมูลที่มีผ้ ูรับรองสาเนา
การทาสาเนา (ถ่ ายเอกสาร) โดยเครื่ องถ่ ายเอกสารจะต้ องเสียค่ าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัตขิ ้ อมูล
ข่ าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

5/6

กระดาษ A4 หน้ าละ
ค่าธรรมเนียม 1 บาท
หมายเหตุ (ค่าธรรมเนี ยมการให้คารับรองสาเนาถูกต้องคารับรองละ 5 บาท)
2)

การตรวจดูข้อมูลราคาประเมิน ผู้ขอต้ องกรอกแบบคาร้ องฯ ยื่นต่ อเจ้ าหน้ าที่เพื่อขอตรวจดูข้อมูลและ
คัดลอก โดยไม่ ต้องเสียค่ าธรรมเนียม ส่ วนการขอสาเนาข้ อมูล หรื อขอสาเนาข้ อมูลที่มีผ้ ูรับรองสาเนา
การทาสาเนา (ถ่ ายเอกสาร) โดยเครื่องถ่ ายเอกสารจะต้ องเสียค่ าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัตขิ ้ อมูล
ข่ าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
กระดาษ F4 หน้ าละ
ค่าธรรมเนียม 1.5 บาท
หมายเหตุ (ค่าธรรมเนี ยมการให้คารับรองสาเนาถูกต้องคารับรองละ 5 บาท)

3)

การตรวจดูข้อมูลราคาประเมิน ผู้ขอต้ องกรอกแบบคาร้ องฯ ยื่นต่ อเจ้ าหน้ าที่เพื่อขอตรวจดูข้อมูลและ
คัดลอก โดยไม่ ต้องเสียค่ าธรรมเนียม ส่ วนการขอสาเนาข้ อมูล หรื อขอสาเนาข้ อมูลที่มีผ้ ูรับรองสาเนา
การทาสาเนา (ถ่ ายเอกสาร) โดยเครื่องถ่ ายเอกสารจะต้ องเสียค่ าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัตขิ ้ อมูล
ข่ าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
กระดาษ A3 หน้ าละ
ค่าธรรมเนียม 3 บาท
หมายเหตุ (ค่าธรรมเนี ยมการให้คารับรองสาเนาถูกต้องคารับรองละ 5 บาท)

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 –
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3)

ช่ องทางการร้ องเรียน ทาง E-Mail

pvb@treasury.go.th

หมายเหตุ 4)

ช่ องทางการร้ องเรียน ทางโทรศัพท์

02-1422465-67

หมายเหตุ 5)

ช่ องทางการร้ องเรียน ธนารักษ์พื ้นที่ทกุ พื ้นที่ (ที่ที่ดนิ /อาคารชุดตังอยู
้ ่)
หมายเหตุ -

18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1)
แบบการขอใช้ บริการข้ อมูลข่าวสารของกรมธนารักษ์
19. หมายเหตุ
-

