


เอกสารแนบท้ายประกาศกองมาตรฐานการประเมินราคาทรัพย์สิน 
เรื่อง การก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานตามภารกจิ พ.ศ. 2564 

 
กระบวน 
งานที่ 

รายชื่อกระบวนงาน 
 

ระยะเวลาเนินการ
แล้วเสร็จ 

ชื่อผู้รับผิดชอบ 

1 การตอบข้อหารือเกีย่วกับมาตรฐานการประเมินราคา
ทรัพย์สิน 

30 วันท าการ กองมาตรฐานการประเมิน
ราคาทรัพยส์ิน 

2 การจัดประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สิน
เพื่อประโยชน์แห่งรัฐ 

20 วันท าการ ส่วนบริหารงานเลขานุการ
คณะกรรมการประเมินราคา
ทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ 

3 การจัดท ามาตรฐานการประเมินราคาทรัพย์สิน      
เพื่อออกระเบียบที่เกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพยส์ิน 

180 วันท าการ ส่วนบริหารงานเลขานุการ 
คณะกรรมการประเมินราคา
ทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ 

4 การจัดเตรียมฐานข้อมลู เพื่อการประเมินราคาทีด่ิน 90 วันท าการ ส่วนจัดการฐานข้อมูล 
5 การจัดเตรียมฐานข้อมลู เพื่อการประเมินราคาห้องชุด 90 วันท าการ ส่วนจัดการฐานข้อมูล 
6 การจัดส่งส าเนาประกาศบัญชีราคาประเมินที่ดิน 

บัญชีราคาประเมินที่ดินและแผนท่ีประกอบการ
ประเมินราคาทีด่ิน ให้กรมที่ดิน (ตามพระราชบัญญตัิ       
การประเมินราคาทรัพยส์ินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ               
พ.ศ. 2562) 

30 วันท าการ ส่วนจัดการฐานข้อมูล 

7 การจัดส่งส าเนาประกาศบัญชีราคาประเมินห้องชุด 
และส าเนาบญัชีราคาประเมินห้องชุด ให้กรมที่ดิน 
(ตามพระราชบัญญตัิการประเมินราคาทรัพยส์ิน      
เพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. 2562) 

30 วันท าการ ส่วนจัดการฐานข้อมูล 

8 การจัดส่งส าเนาประกาศบัญชีราคาประเมิน           
สิ่งปลูกสร้าง และส าเนาบัญชีราคาประเมิน            
สิ่งปลูกสร้าง ให้กรมที่ดิน (ตามพระราชบัญญัติ       
การประเมินราคาทรัพยส์ินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ               
พ.ศ. 2562) 

30 วันท าการ ส่วนจัดการฐานข้อมูล 

9 การจัดส่งส าเนาประกาศราคาประเมินสิ่งปลูกสรา้ง     
ที่ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จให้กรมทีด่ิน 

10 วันท าการ ส่วนจัดการฐานข้อมูล 

10 การจัดส่งส าเนาประกาศบัญชีราคาประเมินที่ดิน และ
แผนที่ประกอบการประเมินราคาที่ดิน ให้
กรุงเทพมหานคร 

30 วันท าการ ศูนย์บริหารจัดการราคา
ประเมินทรัพย์สินแห่งชาติ 

11 การจัดส่งส าเนาประกาศบัญชีราคาประเมินห้องชุด 
ส าเนาบญัชีราคาประเมินห้องชุด ให้กรุงเทพมหานคร
(ตามพระราชบัญญตัิภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง      
พ.ศ. 2562) 

30 วันท าการ ศูนย์บริหารจัดการราคา
ประเมินทรัพย์สินแห่งชาติ 

12 การจัดส่งส าเนาประกาศบัญชีราคาประเมินห้องชุด 
ส าเนาบญัชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง                  
ให้กรุงเทพมหานคร (ตามพระราชบัญญัตภิาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562) 

30 วันท าการ ศูนย์บริหารจัดการราคา
ประเมินทรัพย์สินแห่งชาติ 

13 การให้บริการข้อมูลราคาประเมิน 30 นาท ี ศูนย์บริหารจัดการราคา
ประเมินทรัพย์สินแห่งชาติ 

 รวมท้ังสิ้น 13 กระบวนงาน   
 



รับเรื่องคัดค้าน

ตรวจสอบข้อมูลเบ้ืองต้น
(แจ้งผู้คัดค้าน/กรมที่ดินกรณีปรับปรุงแก้ไข)

แจ้งผู้คัดค้าน 7 วันท าการ ก่อนเข้าส ารวจสภาพแปลงที่ดิน
คัดค้าน

กระบวนงานที่ 1 :   การตอบข้อหารือเกี่ยวกับมาตรฐานการประเมินราคาทรัพย์สิน

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินการ (รวม 30  วันท าการ)

( 1 วันท าการ)

(19 วันท าการ)

( 5 วันท าการ)

รับเรื่องข้อหารือ

ตรวจสอบข้อเท็จจริง ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

จัดท าร่างหนังสือตอบข้อหารือ

สรุป    4 ขั้นตอน รวมระยะเวลา 30 วันท าการ

ผู้รับผิดชอบ: กองมาตรฐานการประเมินราคาทรัพย์สิน  กรมธนารักษ์

( 5 วันท าการ) เสนอผู้บังคับบัญชาและแจ้งผู้ขอหารือ



กระบวนงานที่ 2 : การจัดประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ

ผู้รับผิดชอบ: ส่วนบริหารงานเลขานุการคณะกรรมการ
ประเมินราคาทรัพย์สินเพ่ือประโยชน์แห่งรัฐ
กองมาตรฐานการประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินการ (รวม 20 วันท าการ)

รวบรวมเรื่องเข้าประชุมและก าหนดวันประชุม

จัดท าและส่งหนังสือเชิญประชุม
พร้อมระเบียบวาระ 

ด าเนินการจัดประชุม

จัดท าและตรวจสอบรายงานการประชุม

จัดส่งรายงานการประชุมให้คณะกรรมการฯ

ตรวจสอบและจัดท าระเบียบวาระการประชุม

(4 วันท าการ)

(3 วันท าการ)

(1 วันท าการ)

(5  วันท าการ)

(3 วันท าการ)

(4 วันท าการ)

สรุป    6   ขั้นตอน รวมระยะเวลา  20 วันท าการ



ตรวจสอบและทบทวนความเหมาะสมของระเบียบ
หรือรวบรวมข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินราคา

ทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจ าจังหวัด 

ศึกษา วิจัย และสืบค้นเอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง 
และประชุมหารือร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

เสนออธิบดีกรมธนารักษ์

จัดท าร่างระเบียบ

ผู้รับผิดชอบ: ส่วนบริหารงานเลขานุการคณะกรรมการประเมิน   
ราคาทรัพย์สินเพ่ือประโยชน์แห่งรัฐ
กองมาตรฐานการประเมินราคาทรัพย์สิน  กรมธนารักษ์

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินการ (รวม 180 วันท าการ)

สรุป      6 ขั้นตอน รวมระยะเวลา  180 วันท าการ

(30 วันท าการ)

(60 วันท าการ)

(30 วันท าการ)

(20 วันท าการ)

(30 วันท าการ)

เสนอประธานคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สิน
เพื่อประโยชน์แห่งรัฐออกระเบียบ

(10 วันท าการ)

กระบวนงานที่ 3 :  การจัดท ามาตรฐานการประเมินราคาทรัพย์สิน เพื่อออกระเบียบท่ีเกี่ยวกับ
การประเมินราคาทรัพย์สิน

เสนอคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ
และจัดส่งรายงานให้คณะกรรมการฯ



ประสานงานกรมที่ดินเพื่อขอข้อมูล

ด าเนินการถ่ายโอนข้อมูลจากกรมที่ดิน

จัดส่งข้อมูลให้กองประเมินราคาทรัพย์สิน และส านักงาน      
ธนารักษ์พื้นที่

จ าแนกข้อมูลตามพื้นที่

จัดเตรียมและน าเข้าข้อมูล

กระบวนงานที่  4 :   การจัดเตรียมฐานข้อมูล เพื่อการประเมินราคาที่ดิน

ผู้รับผิดชอบ: ส่วนจัดการฐานข้อมูล
กองมาตรฐานการประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินการ (รวม 90 วัน)

สรุป   5   ขั้นตอน รวมระยะเวลา   90   วัน

( 10 วัน)

( 10 วัน)

( 30 วัน)

( 10 วัน)

( 30 วัน)



ประสานงานกรมที่ดินเพื่อขอข้อมูล

ด าเนินการถ่ายโอนข้อมูลจากกรมที่ดิน

จัดส่งข้อมูลให้กองประเมินราคาทรัพยส์ินและส านักงาน            
ธนารักษ์พื้นที่

จ าแนกข้อมูลตามพื้นที่

จัดเตรียมและน าเข้าข้อมูล

กระบวนงานที่  5 : การจัดเตรียมฐานข้อมูล เพื่อการประเมินราคาห้องชุด

ผู้รับผิดชอบ: ส่วนจัดการฐานข้อมูล
กองมาตรฐานการประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินการ (รวม 90 วัน)

สรุป   5   ขั้นตอน รวมระยะเวลา   90   วัน

( 10 วัน)

( 10 วัน)

( 30 วัน)

( 10 วัน)

( 30 วัน)



จัดเตรียมส าเนาประกาศฯ บัญชีราคาประเมินที่ดิน
และแผนที่ประกอบการประเมินราคาที่ดิน

จ าแนกบัญชีราคาประเมินที่ดิน
และแผนที่ประกอบการประเมินราคาที่ดินตามพื้นที่

ส่งส าเนาประกาศบัญชีราคาประเมินที่ดิน 
บัญชีราคาประเมินที่ดิน

และแผนที่ประกอบการประเมินราคาที่ดิน ให้กรมที่ดิน 

กระบวนงานที่ 6 : การจัดส่งส าเนาประกาศบัญชีราคาประเมินที่ดิน บัญชีราคาประเมินท่ีดิน
และแผนที่ประกอบการประเมินราคาที่ดิน ให้กรมท่ีดิน
(ตามพระราชบัญญัติการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. 2562)

ผู้รับผิดชอบ: ส่วนจัดการฐานข้อมูล
กองมาตรฐานการประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินการ (รวม 30 วัน)

สรุป      3 ขั้นตอน รวมระยะเวลา 30 วัน

( 10 วัน)

( 10 วัน)

( 10 วัน)



กระบวนงานที่ 7 :  การจัดส่งส าเนาประกาศบัญชีราคาประเมินห้องชุด และส าเนาบัญชีราคาประเมินห้องชุด
ให้กรมท่ีดิน (ตามพระราชบัญญัติการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ 
พ.ศ. 2562)

ผู้รับผิดชอบ: ส่วนจัดการฐานข้อมูล
กองมาตรฐานการประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินการ (รวม 30 วัน)

(10 วัน)

(10 วัน)

(10 วัน)

จัดเตรียมส าเนาประกาศฯ และส าเนาบัญชีราคาประเมินห้องชุด

จ าแนกส าเนาบัญชีราคาประเมินห้องชุดตามพื้นที่

ส่งส าเนาประกาศบัญชีราคาประเมินห้องชุด 
และส าเนาบัญชีราคาประเมินห้องชุด ให้กรมที่ดิน 

สรุป      3 ขั้นตอน รวมระยะเวลา 30 วัน



กระบวนงานที่ 8 : การจัดส่งส าเนาประกาศบัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง และส าเนาบัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง
ให้กรมท่ีดิน (ตามพระราชบัญญัติการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. 2562)

ผู้รับผิดชอบ: ส่วนจัดการฐานข้อมูล
กองมาตรฐานการประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินการ (รวม 30 วัน)

(10 วัน)

(10 วัน)

(10 วัน)

จัดเตรียมส าเนาประกาศฯ และส าเนาบัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง

จ าแนกส าเนาบัญชีราคาประเมินห้องชุดตามพื้นที่

ส่งส าเนาประกาศบัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง
และส าเนาบัญชีราคาประเมินห้องชุด ให้กรมที่ดิน 

สรุป      3 ขั้นตอน รวมระยะเวลา 30 วัน



จัดเตรียมส าเนาประกาศราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง
ที่ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ

ส่งส าเนาประกาศราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง
ที่ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ ให้กรมที่ดิน

กระบวนงานที่ 9 :  การจัดส่งส าเนาประกาศราคาประเมินสิ่งปลูกสร้างท่ียังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ 
ให้กรมท่ีดิน

ผู้รับผิดชอบ: ส่วนจัดการฐานข้อมูล
กองมาตรฐานการประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินการ (รวม 10 วัน)

สรุป      2 ขั้นตอน รวมระยะเวลา 10 วัน

( 5 วัน)

( 5 วัน)



จัดเตรียมส าเนาประกาศฯ บัญชีราคาประเมินที่ดิน 
และแผนที่ประกอบการประเมินราคาที่ดิน

จ าแนกบัญชีราคาประเมินที่ดิน และแผนที่ประกอบการประเมิน
ราคาที่ดินตามพื้นที่

ส่งส าเนาประกาศบัญชีราคาประเมินที่ดิน
บัญชีราคาประเมินที่ดิน

และแผนที่ประกอบการประเมินราคาที่ดิน ให้กรุงเทพมหานคร

กระบวนงานที่ 10 : การจัดส่งส าเนาประกาศบัญชีราคาประเมินที่ดิน และแผนที่ประกอบการประเมินราคา
ที่ดิน ให้กรุงเทพมหานคร (ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562)

ผู้รับผิดชอบ: ศูนย์บริหารจัดการราคาประเมินทรัพย์สินแห่งชาติ
กองมาตรฐานการประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินการ (รวม 30 วัน)

สรุป      3 ขั้นตอน รวมระยะเวลา 30 วัน

(  10 วัน)

(  10 วัน)

(  10 วัน)



จัดเตรียมส าเนาประกาศฯ และส าเนาบัญชีราคาประเมินห้องชุด

จ าแนกส าเนาบัญชีราคาประเมินห้องชุดตามพื้นที่

ส่งส าเนาประกาศบัญชีราคาประเมินห้องชุด 
และส าเนาบัญชีราคาประเมินห้องชุด

ให้กรุงเทพมหานคร

กระบวนงานที่ 11 :  การจัดส่งส าเนาประกาศบัญชีราคาประเมินห้องชุด ส าเนาบัญชีราคาประเมินห้องชุด 
ให้กรุงเทพมหานคร (ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562)

ผู้รับผิดชอบ: ศูนย์บริหารจัดการราคาประเมินทรัพย์สินแห่งชาติ
กองมาตรฐานการประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินการ (รวม 30 วัน)

สรุป      3 ขั้นตอน รวมระยะเวลา 30 วัน

( 10 วัน)

( 10 วัน)

( 10 วัน)



จัดเตรียมส าเนาประกาศฯ และส าเนาบัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง

จ าแนกส าเนาบัญชีราคาประเมินห้องชุดตามพื้นที่

ส่งส าเนาประกาศบัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง
และส าเนาบัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง

ให้กรุงเทพมหานคร

กระบวนงานที่ 12 :  การจัดส่งส าเนาประกาศบัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง ส าเนาบัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง 
ให้กรุงเทพมหานคร (ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562)

ผู้รับผิดชอบ: ศูนย์บริหารจัดการราคาประเมินทรัพย์สินแห่งชาติ
กองมาตรฐานการประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินการ (รวม 30 วัน)

สรุป      3 ขั้นตอน รวมระยะเวลา 30 วัน

( 10 วัน)

( 10 วัน)

( 10 วัน)



รับเรื่องคัดค้าน

ตรวจสอบข้อมูลเบ้ืองต้น
(แจ้งผู้คัดค้าน/กรมที่ดินกรณีปรับปรุงแก้ไข)

แจ้งผู้คัดค้าน 7 วัน ก่อนเข้าส ารวจสภาพแปลงที่ดินคัดค้าน

กระบวนงานที่ 13 :   การให้บริการข้อมูลราคาประเมิน

ผู้รับผิดชอบ: ศูนย์บริหารจัดการราคาประเมินทรัพย์สินแห่งชาติ
กองมาตรฐานการประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินการ (รวม 30 นาที)

(2 นาที)

(25 นาที)

(2 นาที)

กรอกค าขอให้บริการข้อมูลข่าวสารของกรมธนารักษ์

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลต าแหน่งที่ตั้ง /
ประเภทของบัญชีก าหนดราคาประเมินฯ ที่ขอทราบ

แจ้งราคาประเมินฯ / 
ส าเนาบัญชีก าหนดราคาประเมินฯ ที่มีผู้รับรอง

สรุป      4 ขั้นตอน รวมระยะเวลา 30 นาที

(1 นาที)
ช าระค่าธรรมเนียมการขอข้อมูลข่าวสาร

พร้อมรับส าเนาใบเสร็จรับเงิน


