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บทสรุปสำหรับผูบริหาร 
 

กองสำรวจและแผนที่ที่ดิน มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจและรังวัดเพื่อจัดทำแผนที่
รายละเอียดถนน ซอย คู คลอง และรูปตัดสภาพพื้นที่ภูมิประเทศ เพ่ือประโยชนในการวางผังอาคารสถานที่
ราชการ การออกแบบและการกอสราง สำรวจทำแผนที่เพื่อการปกแนวศูนยกลางถนน เขตถนน ตรอก ซอย 
คู คลอง เพื่อการกอสรางปรับปรุงถนน ทอระบายน้ำ ทางเทา และการปรับปรุงดานสาธารณูปโภคตาง ๆ      
การทำแผนท่ีบริเวณเพ่ือการตัดถนน ตรอก ซอย การกำหนดคาระดับในการกอสราง ปรับปรุงถนน ทอระบาย
น้ำ ทางเทา และสะพาน ตลอดจนการสรางและตรวจสอบหมุดระดับมาตรฐานในที่ตาง ๆ ใหถูกตองอยูเสมอ  
ตรวจสอบและประสานงานกำหนดแนวเขตที่สาธารณะ ถนน ตรอก ซอย คลอง ลำบึง ลำกระโดง ลำราง 
ตลอดจนคูน้ำ สาธารณะตาง ๆ ใหคงสภาพการเปนที่สาธารณะไวมิใหมีสวนหนึ่งสวนใดตกเปนของผูหนึ่งผูใด 
ใหการสนับสนุนการสำรวจตรวจสอบที่ดินที่หนวยงานของกรุงเทพมหานครหรือหนวยงานภาครัฐอื่น           
ขอความรวมมือตรวจสอบที่ดินที่เจาของครอบครองหรือผูครอบครองขอยื่นคำรองขอออกโฉนดตกคาง และ
สำนักงานที่ดินฯ สงมาใหตรวจสอบที่ดินที่แจงขอออกโฉนดทับที่หลวงหวงหาม หรือท่ีสาธารณประโยชนหรือไม 
จัดทำประวัติความเปนมาของถนน ตรอก ซอย สะพาน และที่สาธารณประโยชน  สำรวจตรวจสอบท่ีดิน         
ที่ประชาชนอุทิศ หรือโอนใหเปนสาธารณประโยชน เพ่ือนำมาจัดข้ึนทะเบียนที่สาธารณประโยชน สำรวจ
ตรวจสอบถนน ตรอก ซอยที่อยูในพื้นที่ เพ่ือนำมาประกาศลงทะเบียนทางหลวงทองถ่ิน ตาม พ.ร.บ. ทางหลวง  
สำรวจตรวจสอบทางน้ำ และที่ดินสาธารณประโยชน ที่ดินของกรุงเทพมหานคร เพื่อนำมาข้ึนทะเบียน พรอม
พัฒนาปรับปรุงขอมูลดังกลาวใหเปนปจจุบันอยูเสมอ ดำเนินการตาม พ.ร.ฎ. ถอนสภาพ หรือ พ.ร.บ. โอน      
ที่สาธารณประโยชน รวบรวมลงทะเบียนที่สาธารณะ จัดเก็บใหเปนระบบ แยกประเภทและจัดเก็บในระบบ
คอมพิวเตอรใหสามารถคนหาไดสะดวก พรอมทั้งเขาระบบโครงขายเพื่อคนหาตามระบบสากล และควบคุม 
จัดเก็บ เบิกจายแผนที่ระวางเดิม ระวาง UTM  แผนที่ไจกา และปฏิบัติหนาที่อ่ืนท่ีเก่ียวของ 
  โดยกองสำรวจและแผนที่ที่ดิน แบงสวนราชการออกเปน 1 ฝาย 4 กลุมงานดังนี ้

1. ฝายบริหารงานทั่วไป 
รับผิดชอบเก่ียวกับงานดานภารกิจสนับสนุนที่สำคัญของสวนราชการ ทั้งดานบริหารงาน

ทั่วไป ดานบริหารงานบุคคล และดานการคลัง 
2. กลุมงานสำรวจและแผนที่ 1 

รับผิดชอบเกี่ยวกับงานการสำรวจและจัดทำแผนท่ี งานสำรวจเพ่ือการกอสราง งานสนับสนุน
การสำรวจตรวจสอบท่ีดินที่หนวยงานของกรุงเทพมหานครหรือหนวยงานภาครัฐอ่ืนขอความรวมมือ งานตรวจสอบ    
ที่ดินที่เจาของครอบครองหรือผูครอบครองขอยื่นคำรองขอออกโฉนดตกคาง และสำนักงานที่ดินฯ สงมา
ใหตรวจสอบที่ดินที่แจงขอออกโฉนดทับท่ีหลวงหวงหาม หรือที่สาธารณประโยชนหรือไม ในพ้ืนที่เขตคลองสามวา 
คันนายาว จตุจักร ดอนเมือง ดินแดง ดุสิต บางกะป บางเขน  บางซื่อ บึงกุม ปอมปราบศัตรูพาย พญาไท พระนคร 
มีนบุรี ราชเทวี ลาดกระบัง ลาดพราว วังทองหลาง สะพานสูง สายไหม หนองจอก หลักสี่ และหวยขวาง  

3. กลุมงานสำรวจและแผนที่ 2 
รับผิดชอบเชนเดียวกับกลุมงานสำรวจและแผนที่ 1 ในพ้ืนที่เขตคลองเตย คลองสาน 

จอมทอง ตลิ่งชัน ทวีวัฒนา ทุงครุ ธนบุรี บางกอกนอย บางกอกใหญ บางขุนเทียน บางคอแหลม บางแค    
บางนา บางบอน บางพลัด บางรัก ปทุมวัน ประเวศ พระโขนง ภาษีเจริญ ยานนาวา ราษฎรบูรณะ วัฒนา  
สวนหลวง สัมพันธวงศ สาทร และหนองแขม 

 
 



 
4.  กลุมงานสารสนเทศท่ีดิน 1 

รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำประวัติความเปนมาของถนน ตรอก ซอย สะพาน และ          
ที่สาธารณประโยชน สำรวจ ตรวจสอบที่ดินที่ประชาชนอุทิศ หรือโอนใหเปนสาธารณประโยชน เพ่ือนำมา    
จัดขึ้นทะเบียนที่สาธารณประโยชน สำรวจตรวจสอบถนน ตรอก ซอย ที่อยู ในความรับผิดชอบของ
กรุงเทพมหานคร เพ่ือนำมาประกาศลงทะเบียนทางหลวงทองถ่ิน ตามพระราชบัญญัติทางหลวง สำรวจ
ตรวจสอบทางน้ำและที่ดินสาธารณประโยชน ที่ดินของกรุงเทพมหานครเพ่ือนำมาขึ้นทะเบียน ดำเนินการตาม
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพหรือพระราชบัญญัติโอนที่สาธารณประโยชน รวบรวมและจัดเก็บงานทะเบียนที่ดิน
สาธารณะ งานทะเบียนทางหลวง งานทะเบียนที่ดินทางน้ำ และงานถอนสภาพที่สาธารณประโยชน ดำเนินการ
พัฒนาระบบสารสนเทศท่ีดิน ในพ้ืนท่ีเขตคลองสามวา คันนายาว จตุจักร ดอนเมือง ดินแดง ดุสิต บางกะป 
บางเขน บางซื่อ บึงกุม ปอมปราบศัตรูพาย พญาไท พระนคร มีนบุรี ราชเทวี ลาดกระบัง ลาดพราว วังทองหลาง 
สะพานสูง สายไหม หนองจอก หลักสี่ และหวยขวาง 

5.  กลุมงานสารสนเทศท่ีดิน 2 
รับผิดชอบเชนเดียวกับกลุมงานสารสนเทศที่ดิน 1 ในพ้ืนที่เขตคลองเตย คลองสาน 

จอมทอง ตลิ่งชัน ทวีวัฒนา ทุงครุ ธนบุรี บางกอกนอย บางกอกใหญ บางขุนเทียน บางคอแหลม บางแค 
บางนา บางบอน บางพลัด บางรัก ปทุมวัน ประเวศ พระโขนง ภาษีเจริญ ยานนาวา ราษฎรบูรณะ วัฒนา   
สวนหลวง สัมพันธวงศ สาทร และหนองแขม 

คูมือการปฏิบัติงานของกองสำรวจและแผนที่ท่ีดิน สำนักการโยธา จัดทำขึ้นเพ่ือแสดงขั้นตอน
การปฏิบัติงาน ผังกระบวนงาน รายละเอียดวิธีดำเนินการ กรอบระยะเวลา ขอกำหนด และมาตรฐานคุณภาพ
ที่เกี่ยวของกับกระบวนงานตาง ๆ ในหนาท่ีรับผิดชอบของกองสำรวจและแผนที่ที่ดิน สำนักการโยธา ตั้งแต
เริ่มตนจนสิ้นสุดการดำเนินการ  

ทั้งนี้ เพ่ือบันทึกวิธีการทำงานไวใชอางอิงและเปนเครื่องมือนำทางในการปฏิบัติงาน ใหแก
ผูปฏิบัติงาน เพื่อใหมั่นใจวาไดมีการปฏิบัติตามขอกำหนด ระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑที่เก่ียวของอยาง
สม่ำเสมอและมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับนโยบายและวัตถุประสงคขององคกร 

ภารกิจหนาที่ความรับผิดชอบหลักของกองสำรวจและแผนที่ที่ดิน สำนักการโยธา แบงออก 
เปน 9 กระบวนงานหลัก และ 3 กระบวนงานสนับสนุน ดังนี ้
 
ลำดับ กระบวนงาน จำนวนขั้นตอน ระยะเวลา (วัน) 
    กลุมงานสำรวจและแผนท่ี   

1. งานสำรวจและจัดทำแผนที่ 4 48 
2. งานสำรวจเพ่ือการกอสราง 3 23 
3. งานสนับสนุนการสำรวจตรวจสอบที่ดินที่หนวยงานของ

กรุงเทพมหานครหรือหนวยงานภาครัฐอ่ืนขอความรวมมือ 
3 33 

4. งานตรวจสอบที่ดินทีเ่จาของครอบครองและ 
ผูครอบครอง ขอยื่นคำรองขอออกโฉนดท่ีดินที่งอกริม
ตลิ่ง สำนักงานที่ดินฯ สงมาใหตรวจสอบทีด่ินทีแ่จงขอ
ออกโฉนดทับที่หลวงหวงหาม หรอืที่สาธารณประโยชน
หรือไม 

4 63 
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ลำดับ กระบวนงาน จำนวนขั้นตอน ระยะเวลา (วัน) 

 กลุมงานสารสนเทศท่ีดิน   
5. งานทะเบียนที่ดิน 6 16 * 
6. งานทะเบียนทางหลวง   

6.1 งานทะเบียนทางหลวงทองถ่ิน (สำนักการโยธา) 9 33 * 
6.2 งานทะเบียนทางหลวงทองถ่ิน (สำนักงานเขต) 6 18 * 
7. งานขอมูลทางน้ำ 6 18 * 
8. งานถอนสภาพที่สาธารณประโยชน 13 20 * 
 ฝายบริหารงานท่ัวไป   

9. ดานบริหารงานทั่วไป เหมือน สก.สนย. เหมือน สก.สนย. 
10. ดานบริหารงานบุคคล เหมือน สก.สนย. เหมือน สก.สนย. 
11. ดานการคลัง เหมือน สก.สนย. เหมือน สก.สนย. 

 
หมายเหต ุ* ระยะเวลาเฉพาะที่ดำเนินการโดยกองสำรวจและแผนที่ที่ดิน 
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ความเปนมาและความสำคัญในการจัดทำคูมือ 
 
กรุงเทพมหานครเปนเมืองหลวงขนาดใหญ เปนศูนยกลางความเจริญทั้งทางดานการเมือง 

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ กรุงเทพมหานครเปนหนวยงานที่ตองใหบริการทุกดานตั้งแตเกิดจนตาย 
ผูบริหารกรุงเทพมหานครมีนโยบายตองการพัฒนาใหกรุงเทพมหานครเปนเมืองนาอยู มีสาธารณูปโภค
ครบถวนสมบูรณ มีสภาพแวดลอมที่สะอาด มีระเบียบเรียบรอยสวยงาม ประชาชนไดรับความสะดวก          
มีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งรวมถึงมีการบริการที่ดี เปนองคการที่มีการบริการและการบริหารจัดการที่ดี ท่ีสุด      
“Best Service Organization ” 

ผูบริหารกรุงเทพมหานคร จึงมีนโยบายตองการพัฒนาระบบการบริการประชาชน ใหไดรับ 
ความสะดวก รวดเร็ว ถูกตอง เพ่ือสนองความตองการของประชาชนผูรับบริการ จึงไดกำหนดกรอบแนวคิด    
ในการดำเนินการพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน โดยการจัดทำคูมือการปฏิบัติงานของทุกฝาย เพ่ือเจาหนาที่จะได
ใชเปนคูมือปฏิบัติงาน ชวยใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น และชวยใหผูมีสวนเก่ียวของสามารถ      
ทำความเขาใจ รวมท้ังติดตาม ตรวจสอบการทำงานของเจาหนาที่และสวนราชการ ยกระดับความโปรงใส   
และความมีธรรมาภิบาลของกรุงเทพมหานครอีกดวย 

กองสำรวจและแผนที่ที่ดิน สำนักการโยธา เปนสวนราชการหนึ่งของกรุงเทพมหานคร ภารกิจ
ตาง ๆ ของกองสำรวจและแผนที่ท่ีดิน เปนภารกิจที่ตองพิจารณาและดำเนินการอยางรอบคอบ ระมัดระวัง 
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย แนวปฏิบัติ หนังสือสั่งการ อยางเครงครัด เนื่องจากมีผลกระทบตอ 
ประชาสังคมโดยรวม ประกอบกับกระบวนการทำงานลวนมีความซับซอนและยุงยาก การจัดทำคูมือ         
การปฏิบัติงาน จะชวยเสริมสรางความมั่นใจในการทำงาน ลดปญหาและลดความผิดพลาดในการทำงาน 
รวมทั้งเปนการถายทอดความรู ความชำนาญ ที่ฝงอยูในตัวบุคคล ออกมาอยางเปนรูปธรรมที่ชัดเจน ชวยให
ผูปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและเที่ยงตรง      

การจัดทำคูมือการปฏิบัติงานของกองสำรวจและแผนที่ที่ดิน เพ่ือประกอบการปฏิบัติงานให
เปนมาตรฐานเดียวกัน รวมถึงปองกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี  
 

 

วัตถปุระสงค 
 

1. เพื่อบันทึกวิธีการทำงานไวใชอางอิงและเปนเครื่องมือนำทางในการปฏิบัติงาน ใหแก
ผูปฏิบัติงาน ใหเปนมาตรฐานเดียวกัน 

๒. เพื่อใหมั่นใจวาไดมีการปฏิบัติตามขอกำหนด ระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑที่เก่ียวของ
อยางสม่ำเสมอและมีประสิทธิภาพ  

๓. เพ่ือใหการปฏิบัติงานของกองสำรวจและแผนที่ที่ดินสอดคลองกับนโยบายและวัตถุประสงค
ขององคกร 
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ขอบเขต 
   

กองสำรวจและแผนที่ที่ดิน สำนักการไดกำหนดขอบเขตกระบวนงาน ตามบทบาทและหนาที่     
ความรับผิดชอบของหนวยงาน ซึ่งแบงออกเปน 9 กระบวนงานหลัก และ 3 กระบวนงานสนับสนุน ดังนี ้
             
 กลุมงานสำรวจและแผนท่ี 
  1. กระบวนงานสำรวจและจัดทำแผนที่  
      เริ่มจากธุรการกลุมงานฯ รับเรื่องและสงเรื่องใหผูรับผิดชอบตามพ้ืนท่ีการแบงเขต
รับผิดชอบของกลุมงานฯ วางแผนการสำรวจและจัดเตรียมขอมูล อุปกรณ โดยทำการสำรวจเก็บรายละเอียด
ตามพ้ืนที่ที่ไดรับการประสานขอใหดำเนินการ เชน ระบบสาธารณูปโภคตาง ๆ ตนไม ปาย เปนตน นำขอมูล  
ที่ไดจากการสำรวจภาคสนามมาประมวลผลและเขียนแผนที่แสดงรายละเอียดภูมิประเทศดวยโปรแกรม
คอมพิวเตอร จัดพิมพแผนที่เพื่อสงสำนักงานเขตพื้นที่กำหนดแนวเขตทางสาธารณะ หลังจากสำนักเขตพ้ืนท่ี
กำหนดแนวเขตทางสาธารณะเสร็จแลวสงแผนที่คืนกลุมงานฯ และสิ้นสุดที่การจัดสงแผนที่ใหหนวยงาน       
ตนเรื่องตอไป 

  2. กระบวนงานสำรวจเพื่อการกอสราง  
      เริ่มจากธุรการกลุมงานฯ รับเรื่องและสงเรื่องใหผูรับผิดชอบตามพ้ืนท่ีการแบงเขต
รับผิดชอบของกลุมงานฯ วางแผนการสำรวจ จัดเตรียมขอมูลและอุปกรณรวมทั้งประสานหนวยงานตนเรื่อง
เพ่ือน้ำชี้แนวเขตที่ดินที่จะทำการสำรวจ และทำการสำรวจเก็บรายละเอียดตามสภาพปจจุบัน นำขอมูลที่ได
จากการสำรวจภาคสนามมาประมวลผล และเขียนแผนที่แสดงรายละเอียดภูมิประเทศดวยโปรแกรม
คอมพิวเตอรจัดพิมพและสิ้นสุดที่สงหนวยงานตนเรื่องตอไป  

  3. งานสนับสนุนการสำรวจตรวจสอบท่ีดินท่ีหนวยงานของกรุงเทพมหานครหรือหนวยงาน
ภาครัฐอื่นขอความรวมมือ 
      เริ่มจากธุรการกลุมงานฯ รับเรื่องและสงเรื่องใหผูรับผิดชอบตามพื้นที่  การแบงเขต
รับผิดชอบของกลุมงานฯ ตรวจสอบเอกสารโฉนดที่ดิน ระวางที่ดินระบบ UTM. ระวางที่ดินเดิม ภาพถาย      
ทางอากาศและหลักฐานอ่ืน ๆ ตามฐานขอมูล รวมท้ังตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของบริเวณที่ดินและ
สิ้นสุด ที่แจงผลการสำรวจตรวจสอบใหหนวยงานตนเรื่องรับทราบ 

  4. กระบวนงานตรวจสอบที่ดินที่เจาของครอบครองและผูครอบครอง ขอย่ืนคำรองขอ
ออกโฉนดที่ดินที่งอกริมตลิ่ง ท่ีสำนักงานท่ีดินฯ สงมาใหตรวจสอบวาที่ดินที่แจงขอออกโฉนดทับที่หลวง
หวงหามหรือท่ีสาธารณประโยชนหรือไม 
      เริ่มจากธุรการกลุมงานฯ รับเรื่องและนำเสนอ ผอ.กสด.พิจารณามอบหมายเรื่องให
ผูรับผิดชอบตามพื้นที่ การแบงเขตรับผิดชอบของกลุมงานฯ ตรวจสอบเอกสารโฉนดท่ีดิน ระวางที่ดินระบบ UTM 
ระวางที่ดินเดิม ภาพถายทางอากาศ ภาพถายดาวเทียมและหลักฐานอ่ืน ๆ ตามฐานขอมูล รวมทั้งตรวจสอบ  
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ขอบเขต 
 
ลักษณะทางกายภาพของบริเวณท่ีดิน เสนอผูวาราชการกรุงเทพมหานครลงนามแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
สภาพที่ดินที่ขอออกโฉนดท่ีงอกริ่มตลิง่ และสิ้นสุดที่แจงคำสั่งฯ ใหหนวยงานตนเรื่อง 

 กลุมงานสารสนเทศที่ดิน 
  5. กระบวนงานทะเบียนที่ดิน 

    เริ ่มจากการดำเนินงานสำรวจ ตรวจสอบ จัดทำแผนที่ที่ดิน และภาพถายสภาพพื้นที่   
ที่เปนปจจุบัน นำมาขึ้นทะเบียน หรือจัดทะเบียนท่ีดินสรางฐานขอมูลที่ดินแยกตามประเภทเปนทะเบียน      
ที่ สาธารณประโยชน  ที่ ดินของกรุงเทพมหานคร ที่ ดินสาธารณประโยชนกรณี ให ตามเงื่อนไข ที่ ดิน                     
ที่กรุงเทพมหานครเขาใชประโยชน ที่ดินท่ีเหลือจากการเวนคืน และแจงหนวยงานที่เก่ียวของ สิ้นสุดที่         
การจัดเก็บขอมลูลงในระบบสารสนเทศท่ีดิน  

  6. กระบวนงานทะเบียนทางหลวง 
    เริ่มจากการรับเรื่องจากสำนักงานเขตและประสานขอขอมูลเบื้องตนจากหนวยงาน            

ที่เกี่ยวของ เพ่ือสำรวจ ตรวจสอบ จัดทำแผนท่ี รวบรวมขอมูล  ถนน ตรอก ซอย ที่อยูในความรับผิดชอบของ
กรุงเทพมหานครมาลงทะเบียนสรางฐานขอมูล เพ่ือจัดทำประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ลงทะเบียนทางหลวง
ทองถิ่น ตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ เสนอผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครลงนามประกาศ และแจงหนวยงานที่เก่ียวของ สิ้นสุดที่การจัดเก็บขอมูลลงในระบบ
สารสนเทศท่ีดิน      

7. กระบวนงานขอมูลทางน้ำ  
      เริ่มจากการรับเรื่องจากสำนักงานเขตหรือสำนักการระบายน้ำ แลวดำเนินการตรวจสอบ
ขอมูลและสภาพขอเท็จจริง จัดทำแผนท่ีสังเขปแสดงที่ตั้ง รวบรวมขอมูลทั้งหมดมาลงในแบบฟอรมที่กำหนด 
ทน๑ และ ทน๒ ถายภาพสภาพปจจุบันแลวดำเนินการขึ้นทะเบียนทางน้ำ และแจงหนวยงานที่เก่ียวของ 
สิ้นสุดที่การจัดเก็บขอมูลลงในระบบสารสนเทศท่ีดิน 

8. กระบวนงานถอนสภาพที่สาธารณประโยชน  
         เริ่มจากหนวยงานมีความจำเปนตองใชประโยชนในที่ดินสาธารณประโยชนสรุปรายงาน
ปลัดกรุงเทพมหานครพิจารณา ซึ่งปลัดกรุงเทพมหานครจะสงเรื่องใหสำนักการโยธาโดยกองสำรวจและแผนท่ี
ที่ดินพิจารณาวาที่ดินที่หนวยงานดังกลาวขอใชยังมีสภาพการใชประโยชนรวมกันของประชาชนหรือไม หรือ    
มีสภาพเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เชน ตื้นเขินและปะชาชนเลิกใชประโยชนรวมกันแลว ในการนี้สำนักการโยธา
จะแจงใหสำนักงานเขตพื้นที่ดำเนินการสอบสวนประวัติความเปนมาของท่ีดินและใหความเปนประกอบการ
พิจารณาวาควรใหมีการถอนสภาพหรือไม อยางไร รวมท้ังขอความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาเขตและสอบสวน
ผูเคยใชประโยชนในที่ดินสาธารณประโยชนดังกลาวดวยวามีความเห็นอยางไรเมื่อสำนักงานเขตพ้ืนที่จัดสง
ขอมูลดังกลาวใหแลว กองสำรวจและแผนที่ที่ดินจะสรุปรายงานตามขั้นตอนเรียนผูอำนวยการสำนักการโยธา 
ปลัดกรุงเทพมหานคร และผูวาราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาใหความเห็นชอบใหมีการถอนสภาพที่ดิน
ดังกลาวไดแลวจึงสงเรื่องไปยังกรมที่ดินเพ่ือนำเสนอคณะกรรมการกำกับการใชที่ดินของรัฐ พิจารณาใหความ
เห็นชอบเพื่อนำเรียนรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยนำเสนอคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบในหลักการ 
ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจะเปนผูตรวจรางกฎหมายดังกลาวแลวจะสงใหคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ 
และนำขึ้นทลูเกลาฯ ลงพระปรมาภิไธย และสิ้นสุดทีส่ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีประกาศใชเปนกฎหมายตอไป 
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ขอบเขต 
 
 ฝายบริหารงานท่ัวไป 

ดานบริหารงานทั่วไป 
 งานดานสารบรรณ 

10. กระบวนการงานรับ-สงหนังสือภายในภายนอก  
      โดยมีจุดเริ่มตนและสิ้นสุดของกระบวนงานเหมือนกับฝายบริหารงานทั่วไป สำนักงาน

เลขานุการ สำนักการโยธา  

11. กระบวนงานรวบรวมเรื่องและโตตอบหนังสือสวนราชการที่เก่ียวของ  
      โดยมีจุดเริ่มตนและสิ้นสุดของกระบวนงานเหมือนกับฝายบริหารงานทั่วไป สำนักงาน

เลขานุการ สำนักการโยธา  

12. กระบวนงานรับเรื่องลบั  
      โดยมีจุดเริม่ตนและสิ้นสุดของกระบวนงานเหมือนกับฝายบริหารงานทั่วไป สำนักงาน

เลขานุการ สำนักการโยธา  

13. กระบวนงานเวียนหนังสือราชการ  
      โดยมีจุดเริ่มตนและสิ้นสุดของกระบวนงานเหมือนกับฝายบริหารงานทั่วไป สำนักงาน

เลขานุการ สำนักการโยธา  

14. กระบวนงานดานการจัดการประชุม 
      โดยมีจุดเริ่มตนและสิ้นสุดของกระบวนงานเหมือนกับฝายบริหารงานทั่วไป สำนักงาน

เลขานุการ สำนักการโยธา  

 งานดานการควบคุมกำกับการใชรถยนตสวนกลาง 

15. กระบวนงานการควบคุมกำกับการใชรถยนตสวนกลาง  
      โดยมีจุดเริ่มตนและสิ้นสุดของกระบวนงานเหมือนกับฝายบริหารงานทั่วไป สำนักงาน

เลขานุการ สำนักการโยธา  

16. กระบวนงานการจัดทำใบสำคัญเบิกการใชน้ำมันเชื้อเพลิงและหลอลื่น  
      โดยมีจุดเริ่มตนและสิ้นสุดของกระบวนงานเหมือนกับฝายบริหารงานทั่วไป สำนักงาน

เลขานุการ สำนักการโยธา  

ดานบริหารงานบคุคล 
  17. การบรรจุขาราชการ  

      โดยมีจุดเริ่มตนและสิ้นสุดของกระบวนงานเหมือนกับฝายบริหารงานทั่วไป สำนักงาน
เลขานุการ สำนักการโยธา 

  18. ขาราชการพนทดลอง  
       โดยมีจุดเริ่มตนและสิ้นสุดของกระบวนงานเหมือนกับฝายบริหารงานทั่วไป สำนักงาน

เลขานุการ สำนักการโยธา  
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ขอบเขต 
 
 
 

  19. การแตงตั้ง (ยาย) ขาราชการ  
      โดยมีจุดเริ่มตนและสิ้นสุดของกระบวนงานเหมือนกับฝายบริหารงานทั่วไป สำนักงาน

เลขานุการ สำนักการโยธา  

20. การใหโอนขาราชการ  
      โดยมีจุดเริ่มตนและสิ้นสุดของกระบวนงานเหมือนกับฝายบริหารงานทั่วไป สำนักงาน

เลขานุการ สำนักการโยธา  
21. การประเมินผลงาน  
      โดยมีจุดเริ่มตนและสิ้นสุดของกระบวนงานเหมือนกับฝายบริหารงานทั่วไป สำนักงาน

เลขานุการ สำนักการโยธา  

22. การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณและเหรียญจักรพรรดิมาลา  
      โดยมีจุดเริ่มตนและสิ้นสุดของกระบวนงานเหมือนกับฝายบริหารงานทั่วไป สำนักงาน

เลขานุการ สำนักการโยธา  

23. การประกาศเกียรติคุณ   
      โดยมีจุดเริ่มตนและสิ้นสุดของกระบวนงานเหมือนกับฝายบริหารงานทั่วไป สำนักงาน

เลขานุการ สำนักการโยธา  
24. การดำเนินการทางวินัย  
       โดยมีจุดเริ่มตนและสิ้นสุดของกระบวนงานเหมือนกับฝายบริหารงานทั่วไป สำนักงาน

เลขานุการ สำนักการโยธา  
25. การพิจารณาความดคีวามชอบ (เลื่อนเงนิเดือน / ขั้นคาจาง) 
      โดยมีจุดเริ่มตนและสิ้นสุดของกระบวนงานเหมือนกับฝายบริหารงานทั่วไป สำนักงาน

เลขานุการ สำนักการโยธา  

26. การเกษียณอายรุาชการ  
      โดยมีจุดเริ่มตนและสิ้นสุดของกระบวนงานเหมือนกับฝายบริหารงานทั่วไป สำนักงาน

เลขานุการ สำนักการโยธา  
27. การบรรจุกลับเขารับราชการ  
      โดยมีจุดเริ่มตนและสิ้นสุดของกระบวนงานเหมือนกับฝายบริหารงานทั่วไป สำนักงาน

เลขานุการ สำนักการโยธา  

28. การจางลูกจางชัว่คราว  
      โดยมีจุดเริ่มตนและสิ้นสุดของกระบวนงานเหมือนกับฝายบริหารงานทั่วไป สำนักงาน

เลขานุการ สำนักการโยธา  
30. การลา 
      โดยมีจุดเริ่มตนและสิ้นสุดของกระบวนงานเหมือนกับฝายบริหารงานทั่วไป สำนักงาน

เลขานุการ สำนักการโยธา  
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ขอบเขต 
 

 
 

ดานการคลัง 
31. การงบประมาณ  
      โดยมีจุดเริ่มตนและสิ้นสุดของกระบวนงานเหมือนกับฝายบริหารงานทั่วไป สำนักงาน

เลขานุการ สำนักการโยธา  

32. การพัสด ุ/ จัดซือ้จัดจาง 
 - การจัดหาโดยวิธีประกาศเชิญชวน       
 - การจัดหาโดยวิธคีัดเลือก 
 - การจัดหาโดยวิธเีฉพาะเจาะจง 
 - ดานการจัดทำทะเบียนทรัพยสิน  
โดยมีจุดเริ่มตนและสิ้นสุดของกระบวนงานเหมือนกับฝายบริหารงานทั่วไป สำนักงาน

เลขานุการ สำนักการโยธา 

33. การเงิน  
  - กรณีการจายเงนิงบประมาณ 
       - กรณีจายเงนินอกงบประมาณ  
  - กรณีการรับเงิน 

โดยมีจุดเริ่มตนและสิ้นสุดของกระบวนงานเหมือนกับฝายบริหารงานทั่วไป สำนักงาน
เลขานุการ สำนักการโยธา 

34. การตรวจสอบฎีกา  
โดยมีจุดเริ่มตนและสิ้นสุดของกระบวนงานเหมือนกับฝายบริหารงานทั่วไป สำนักงาน

เลขานุการ สำนักการโยธา 
35. การบัญชี  

โดยมีจุดเริ่มตนและสิ้นสุดของกระบวนงานเหมือนกับฝายบริหารงานทั่วไป สำนักงาน
เลขานุการ สำนักการโยธา 
 
หมายเหต ุกรอบแนวคิด ขอกำหนดที่สำคัญ แผนผังกระบวนงาน และข้ันตอนการปฏิบัติงาน เหมือนฝาย
บริหารงานทั่วไป สำนักงานเลขานุการ สำนักการโยธา 
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กรอบแนวคิด 
 

 กองสำรวจและแผนท่ีที่ดิน สำนักการโยธา มกีรอบแนวคิดของกระบวนงานท่ีสำคัญ ๘ กระบวนงานหลัก 
ดังนี้ 

 กลุมงานสำรวจและแผนท่ี 
1. กระบวนงานสำรวจและจัดทำแผนที ่

ผูเกี่ยวของ ความตองการ 

ผูรับบริการ 

- หนวยงานของกรุงเทพมหานคร 

 

- แผนที่แสดงรายละเอียดตามลักษณะภูมิประเทศ
ตามสภาพปจจุบัน 

ผูมีสวนไดสวนเสีย 

- หนวยงานของกรุงเทพมหานครและประชาชน 
 

 

- แผนทีแ่สดงรายละเอียดภมูิประเทศที่เปนไปตาม
สภาพปจจุบันของแตละพื้นที่ 

ขอกำหนดดานกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนงาน ความคุมคา 

- พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 

- พ.ร.บ. ลักษณะปกครองทองที่ 
พ.ศ. 2457 

- พ.ร.บ. ทางหลวง พ.ศ. 2535 
แกไขเพ่ิมเติมโดยพ.ร.บ. ทางหลวง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 

- เพ่ือใหไดทางสาธารณะที่ความ
กวางของทางตามสภาพปจจุบัน 

- เพ่ือลดปญหาการขัดแยงเรื่อง
ความกวางของทางสาธารณะกับ
ประชาชนและหนวยงานภายนอก 

2. กระบวนงานสำรวจเพื่อการกอสราง 

ผูเกี่ยวของ ความตองการ 

ผูรับบริการ 

- หนวยงานของกรุงเทพมหานคร 

 

- กำหนดแนวเขตการกอสรางรวมกับสำนักงานเขต 

ผูมีสวนไดสวนเสีย 

- หนวยงานของกรุงเทพมหานครและประชาชน 
 

 

- ตรวจสอบความถูกตองของแนวเขตการกอสรางวามี
การรุกล้ำแนวเขตที่ดินของประชาชนหรือไม 

ขอกำหนดดานกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนงาน ความคุมคา 

- พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 

- พ.ร.บ. ลักษณะปกครองทองที่ 
พ.ศ. 2457 

- พ.ร.บ. ทางหลวง พ.ศ. 2535 
แกไขเพ่ิมเติมโดย พ.ร.บ.ทางหลวง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 

- เพ่ือใหไดแนวเขตที่ดินที่ถูกตอง
ตรงตามโฉนดที่ดิน 

- เพ่ือปองกันแนวเขตทาง
สาธารณะใหตรงตาม พ.ร.ฎ. 
เวนคืน 

- เพ่ือใหเกิดความถูกตองในการ
ออกแบบ 

- ลดปญหาและคาดำเนินการใน
การแกไขรูปแบบระหวางการ
กอสราง 
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กรอบแนวคิด 
 

3. งานสนับสนุนการสำรวจตรวจสอบที่ดินท่ีหนวยงานของกรุงเทพมหานครหรือหนวยงานภาครัฐอื่นขอความ
รวมมือ 

ผูเกี่ยวของ ความตองการ 

ผูรับบริการ 

- หนวยงานของกรุงเทพมหานคร 
- หนวยงานราชการภายนอก 
 

 

- เพ่ือตรวจสอบรายละเอียดที่ดินและสำรวจลักษณะ
ภูมิประเทศ ตามสภาพปจจุบัน ตามที่หนวยงานขอให
ดำเนินการ 

ผูมีสวนไดสวนเสีย 

- หนวยงานของกรุงเทพมหานคร 

- หนวยงานภายนอก 
 

 

- เพ่ือใหสามารถใชประโยชนในที่ดนิไดคุมคา 

- เพ่ือใชเปนขอมูลในการจัดทำแบบตามวัตถุประสงค
ของหนวยงานราชการของกรุงเทพมหานครและ
หนวยงานภายนอก 

ขอกำหนดดานกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนงาน ความคุมคา 

- พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 

- พ.ร.บ. ลกัษณะปกครองทองที ่
พ.ศ. 2457 

- พ.ร.บ. ทางหลวง พ.ศ. 2535 
แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
ทางหลวง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 

- เพ่ือใหไดรายละเอียดตาม
ลักษณะภูมิประเทศและแนวเขต
ที่ดินที่ถูกตองชัดเจน 

- เพ่ือเปนขอมูลในการจัดทำ
รูปแบบรายละเอียดท่ีถูกตอง    
ตามวัตถุประสงคของหนวยงาน
ของกรุงเทพมหานครและ
หนวยงานภายนอก 
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กรอบแนวคิด 
 

4. กระบวนงานตรวจสอบที่ดินที่เจาของครอบครองและผูครอบครอง ขอยื่นคำรองขอออกโฉนดที่ดิน
ที่งอกริมตลิ่ง ท่ีสำนักงานท่ีดินฯ สงมาใหตรวจสอบวาที่ดินที่แจงขอออกโฉนดทับที่หลวงหวงหามหรือท่ี
สาธารณประโยชนหรือไม 

ผูเกี่ยวของ ความตองการ 

ผูรับบริการ 

- กรมที่ดิน 
 

 

- เพ่ือตรวจสอบสภาพที่ดินท่ีขอออกโฉนดท่ีดินวาเปน
ที่ตื้นเขินตามธรรมชาติ โดยมีสภาพเปนที่งอกหรือไม 

ผูมีสวนไดสวนเสีย 

- หนวยงานของกรุงเทพมหานคร 

- ประชาชน 

 

- เพ่ือรักษาไวซึ่งแนวเขตทีส่าธารณะ 

- เพ่ือใชเปนขอมูลในการขอออกโฉนดที่ดิน  

(ที่งอกริ่มตลิ่ง) 
ขอกำหนดดานกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนงาน ความคุมคา 

- ประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย 
- พ.ร.บ.ลักษณะปกครองทองที ่
พ.ศ.2457  
- พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการ
กรงุเทพมหานคร พ.ศ.2528 

- หนังสือกรมที่ดิน ที่ 
5432/2500 ลงวันที่ 18 
กรกฎาคม 2500 
- หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท.
0606/3778 ลงวันที่ 29 
กรกฎาคม 2516 

- คำพิพากษาฎีกาที่ 424/2501, 
534,/485, 611/2477, 
2502/2533, 428/2511 
 
  

- เพ่ือใหทราบวาเปนที่ดินที่เกิดขึ้น
ตามธรรมชาติหรือไม 

- เพ่ือใชเปนขอมูลในการ
ตรวจสอบการขอออกโฉนดที่ดิน 
(ที่งอกริ่มตลิ่ง) 
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กรอบแนวคิด 
 
 กลุมงานสารสนเทศที่ดิน 
5. กระบวนงานทะเบียนท่ีดิน 

ผูเกี่ยวของ ความตองการ 

ผูรับบริการ 

- ผูบริหาร 

- บุคลากรของหนวยงานทั้งภายในและภายนอก 

- ประชาชนทั่วไป 

 

- จัดทำขอมลูทะเบียนทีด่ินตาง ๆ ที่อยูในความ
รับผิดชอบเพ่ือสรางฐานขอมูลแยกตามประเภทของ
ทะเบียนใหเปนหมวดหมู สามารถสืบคนและ
ตรวจสอบไดอยางรวดเร็ว 

ขอกำหนดดานกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนงาน ความคุมคา 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการดูแลรักษาและคุมครอง
ปองกันอันเปนสาธารณสมบัติของ
แผนดิน พ.ศ. 2544 

- พ.ร.บ. ลักษณะปกครองทองที่ 
พ.ศ. 2457 

- พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 
- พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 

- ตอบสนองความตองการของ
ผูรับบริการ ผูบริหาร และบุคลากร
ของหนวยงานไดอยางรวดเร็วใน
การเขาถึงขอมูลทะเบียนที่ดินเพ่ือ
ใชเปนหลักฐานอางอิงในการรักษา
ที่สาธารณะ ที่ดินของ
กรุงเทพมหานครและที่ดินอ่ืน ๆ ที่
กรุงเทพมหานครเขาใช 
 

- เปนเครื่องมือในการรักษาที่
สาธารณะใหคงไวมิใหสูญหาย 

 
6. กระบวนงานทะเบยีนทางหลวง 

ผูเกี่ยวของ ความตองการ 

ผูรับบรกิาร 

- ผูบริหาร 

- สำนักงานเขต 
- บุคลากรของหนวยงานทั้งภายในและภายนอก 

- ประชาชนทั่วไป 

 

- เพ่ือประกาศลงทะเบียนทางหลวงทองถิ่นของถนน 
ตรอก ซอย และสะพาน และจัดเก็บขอมูลลง
รายละเอียดในระบบสารสนเทศเพ่ือสะดวกตอการ
ตรวจสอบคนหาและเปนหลักฐานขอมูลอางอิงตาม
กฎหมาย 

ขอกำหนดดานกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนงาน ความคุมคา 

- พระราชบัญญัติทางหลวง     
พ.ศ. 2535 แกไขเพ่ิมเติม
พระราชบัญญัติทางหลวง      
(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2549 
 - พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 

- ปฏิบัตติามขอบัญญตัิตาม
กฎหมายที่กำหนด ตอบสนอง
ความตองการของผูรับบริการใน
การเขาถึงขอมูลไดอยางถูกตอง
และรวดเร็ว 
 

- ผลสำเร็จของการเก็บรวบรวม
ทะเบียนอยางมีประสิทธิภาพ 

13 



กรอบแนวคิด 
 
 
 

7. กระบวนงานขอมูลทางน้ำ 

ผูเกี่ยวของ ความตองการ 

ผูรับบริการ 

- ผูบริหาร 
- สำนักการระบายน้ำ 

- สำนักงานเขต 

- ประชาชนทัว่ไป 

 

- ขอทราบขนาดความกวาง – ยาว ของแมน้ำ คู 
คลอง ลำกระโดง 

 

ผูมีสวนไดสวนเสีย    

- หนวยงานของกรุงเทพหมานคร 

- หนวยงานภายนอก 

- ประชาชนท่ัวไป 

 

- ขอมูลที่มีความถูกตองและตรวจสอบได 
 

ขอกำหนดดานกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนงาน ความคุมคา 

- พ.ร.บ. ลกัษณะปกครองทองที ่
พ.ศ. 2457 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 
11) พ.ศ. 2551 
- พ.ร.บ. การเดินเรือในนานน้ำไทย 
พ.ศ. 2456 และ พ.ศ. 2535 

- พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการ 
กทม. พ.ศ. 2528 

- พ.ร.บ. ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 

- ประกาศคณะปฏิวัติฉบับที ่44 
(พ.ศ. 2502) 
- พ.ร.ฎ. ใหใชพระราชบัญญัติ
รักษาคลอง 

- เปนการเขาถึงขอมูลทะเบียนทาง
น้ำเพ่ือเปนหลักฐานอางอิงในการ
รักษาที่สาธารณะและเพ่ือ
ตอบสนองความตองการของ
ผูรับบริการ 

- เปนการรักษาที่สาธารณะใหคง
อยูไวมิใหสูญหาย  
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กรอบแนวคิด 
 

8. กระบวนงานถอนสภาพที่สาธารณประโยชน 

ผูเกี่ยวของ ความตองการ 

ผูรับบริการ 

- ผูบริหาร 

- สำนักงานเขต 
- หนวยงานที่จะใชประโยชนที่ดิน 

- ประชาชนท่ัวไป 

 

- เพ่ือเปนการจัดการใชที่ดินใหเกิดความคุมคาและ
เปนไปดวยความถูกตองของกฎหมาย 

ผูมีสวนไดสวนเสีย    

- ประชาชนท่ัวไป 

- หนวยงานที่จะใชประโยชน 

 

- เกิดประโยชนสูงสุดและมีความคุมคาในการใชที่ดิน 
 

ขอกำหนดดานกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนงาน ความคุมคา 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการขึ้น
ทะเบียนและการจัดหา
ผลประโยชนในที่ดินของรัฐตาม
ประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ. 2550 

- ประมวลกฎหมายท่ีดิน 
- พ.ร.บ. บริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 

- เปนไปตามความถูกตองของ
ขั้นตอนตามท่ีกฎหมายกำหนด  

- ทำใหมีการควบคุมเกี่ยวกับการใช
ทีส่าธารณะใหมีประสิทธิผล 
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ขอกำหนดที่สำคัญ 
 

 กลุมงานสำรวจและแผนท่ี 
 
กระบวนงาน ขอกำหนดที่สำคัญ ตัวชี้วัดที่สำคัญ 

๑. งานสำรวจและแผนท่ี สำรวจจัดทำแผนท่ีรายละเอียด 
ภูมิประเทศเพ่ือความถูกตองและ 
รวดเร็ว 

ความสำเร็จในงานสำรวจจัดทำ 
แผนที่ตามเรื่องที่หนวยงาน
ตาง ๆ ขอใหดำเนินการ 

๒. งานสำรวจเพื่อการกอสราง สำรวจหรือรังวัดวางจุดและกำหนด 
ตำแหนงแนวศูนยกลางถนนคาระดับ 
ถนน และขอบเขตแปลงที่ดินขางเคียง
ไดตามกำหนดเวลา 

ความสำเร็จในงานสำรวจเพื่อ     
การกอสรางตามเรื่องท่ีหนวยงาน
ตาง ๆ ขอใหดำเนินการ 

๓. งานสนับสนุนการสำรวจ 
    ตรวจสอบที่ดินท่ีหนวยงาน 
    ของกรุงเทพมหานครหรือ 
    หนวยงานภาครัฐอื่นขอความ 
    รวมมือ 

สำรวจจัดทำแผนท่ีรายละเอียด        
ตรวจสอบความถูกตองของตำแหนง   
แนวเขตที่ดิน และพ้ืนที่ภูมิประเทศ  
 

ความสำเร็จในงานสนับสนุน       
การสำรวจตรวจสอบที่ดิน         
ตามเรื่องที่หนวยงานตาง ๆ       
ขอใหดำเนินการ 
 

4. งานตรวจสอบท่ีดินที่เจาของ 

   ครอบครอง และผูครอบครอง  
   ขอย่ืนคำรองขอออกโฉนดทีด่ิน 

   ที่งอกริมตลิ่ง ที่สำนักงานท่ีดินฯ
   สงมาใหตรวจสอบวาที่ดินที่แจง
   ขอออกโฉนดทับท่ีหลวงหวง 

   หาม หรือท่ีสาธารณประโยชน 
   หรือไม 

ตรวจสอบสภาพท่ีดินวาตืน้เขิน 

ตามธรรมชาติ โดยมีสภาพเปนที่งอก 

หรือไม 

สามารถตรวจสอบที่ดินท่ีขอยื่น 

คำรองขอออกโฉนดท่ีดิน 

(ที่งอกริมตลิ่ง) ไดวาเปนที่ดิน 
ที่ตื้นเขินตามธรรมชาติ              
โดยมีสภาพเปนที่งอกหรือไม 
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ขอกำหนดที่สำคัญ 
 

 กลุมงานสารสนเทศท่ีดิน 
 

กระบวนงาน ขอกำหนดที่สำคัญ ตัวชี้วัดที่สำคัญ 
5. งานทะเบียนท่ีดิน - จัดทำทะเบียนที่ดินรายละเอียดของ 

ขอมูลถูกตองตรงกับหลักฐานและ       
ขอเท็จจริงอยูเสมอ รวมทั้งดำเนินการ
ใหครบทุกข้ันตอนเพื่อใหเกิดความ 
สัมฤทธิ์ ผลในการดูแลที่สาธารณะ 
ที่ดินของกรุงเทพมหานครและที่ดิน        
ที่กรุงเทพมหานครเขาใชงานอยู 

รอยละ 100 ของความสำเร็จ 
ของตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ 
ตามเกณฑที่กำหนด 

6. งานทะเบียนทางหลวง - การจัดทำทะเบียนทางหลวงตอง 
ตรวจสอบขอมูลของการสำรวจใน       
ภูมิประเทศใหละเอียดถ่ีถวนถูกตอง    
ตามรูปแบบท่ีกำหนดโดยสำนักงาน     
เขตพ้ืนที่เปนผูรวมดำเนินการในการ     
ใหขอมูลเพ่ือดำเนินการลงประกาศ     
ทางหลวงทองถิ่น 

ความพึงพอใจของผูรับบริการ     
และผูมีสวนไดสวนเสียตอการ  
บริการขอมูล 

7. งานขอมูลทางน้ำ - การจัดทำทะเบียนทางน้ำตอง 
ตรวจสอบขอมูลของการสำรวจใน       
ภูมิประเทศใหละเอียดถ่ีถวนถูกตอง   
ตามรูปแบบท่ีกำหนดโดยสำนักงาน     
เขตพ้ืนที่และสำนักการระบายน้ำ      
เปนผูรวมดำเนินการในการใหขอมูล 

ความพึงพอใจของผูรับบริการ    
และผูมีสวนไดสวนเสียตอการ  
บริการขอมูล 
 

8. งานถอนสภาพท่ี
สาธารณประโยชน 

ดำเนินการครบถวนตามข้ันตอนของ 
กฎหมายและเพื่อใหถูกตองตามสภาพ 
การใชประโยชน 

ความสำเร็จเม่ือมีการประกาศใช 
พ.ร.บ. หรือ พ.ร.ฎ. 
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คำจำกัดความ 
 

 
กลุมงานสำรวจและแผนท่ี และกลุมงานสารสนเทศท่ีดิน 

ระวางที่ดิน หมายถึง เอกสารทางแผนท่ี ที่แสดงตำแหนงท่ีตั้งของที่ดินแตละแปลง ซึ่งอยูภายในกรอบ
สี่เหลีย่มจัตุรัส ขนาด 50X50 ซม. ประโยชนของระวางใชเพื่อควบคุมแผนที่รูปแปลงที่ดินที่มีกรรมสิทธิ ์
 

หมุดหลักฐาน หมายถึง หมุดที่ใชสำหรับยึดโยงและเปนสิ่งที่ประกันความถูกตองของแผนที่และงาน
ดานวิศวกรรม ซึ่งมีอยู 2 ประเภท คือ หมุดหลักฐานทางดิ่ง เปนหมุดหลักฐานที่ ใหคาความสูงเหนือ
ระดับน้ำทะเลปานกลาง และหมุดหลักฐานทางราบ เปนหมุดหลักฐานที่ใหคาพิกัดทางราบ 
  

ภาพถายทางอากาศ หมายถึง ภาพถายสภาพภูมิประเทศบริเวณใด ๆ ที่ไดจากการนำกลองถายรูปติด
อยูกับเครื่องบิน ถายภาพเหนือภูมิประเทศท่ีจะทำการถาย แลวทำการถายรปูตามตำแหนงทิศทางและความสูง
บินที่ไดกำหนดไวกอนแลว 

 
ภาพถายดาวเทียม หมายถึง ภาพที่ไดจากการสงดาวเทียมที่มีการติดตั้งเครื่องถายภาพที่สามารถ

ขยายและจำแนกความแตกตางของสิ่งตาง ๆ ที่ปรากฏบนผิวโลก โดยอาศัยการสะทอนรังสีความรอนของสิ่ง
ตาง ๆ บนผิวโลก ขอมูลจากดาวเทียมเปนสัญญาณตัวเลขที่ไดรับ ณ สถานีรับสัญญาณดาวเทียมภาคพ้ืนดิน 
เมื่อสถานีรับสัญญาณภาคพ้ืนดินไดรับขอมูลตัวเลขที่สงมาแลว จึงแปลงตัวเลขออกเปนภาพอีกครั้งหนึ่ง 
 

ระบบพิกัดฉาก (UTM.) หมายถึง ระบบพิกัดฉากบนระนาบที่ไดจากการฉายแผนที่ที่มีขอกำหนด
นานาชาติ เก่ียวกับลักษณะของการฉายสำหรับแตละพื้นที่บนโลก มีการแบงพื้นที่บนโลกออกเปนโซนตาง ๆ 
สำหรับประเทศไทยจะอยูในโซนที่ 47 และ 48 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 



 

คำอธิบายสัญลักษณที่ใช/คำอธิบายคำยอ 
 
   การเขียนแผนผังของกระบวนการ (Work Flow) มีสัญลักษณท่ีใชเพ่ือแสดงถึงกิจกรรมท่ี
ดำเนินการ ทิศทางของการปฏิบัติ การตัดสินใจ ฐานขอมูลที่เกี่ยวของ และรายงาน/เอกสารตางๆ ซึ่งมี
คำอธิบายสัญลักษณท่ีใช ดังตอไปนี ้

สัญลักษณ คำอธิบาย 

 
จุดเริ่มตนและสิ้นสุดของกระบวนการ 

 
กระบวนการที่มีกิจกรรมยอยอยูภายใน 

 
กิจกรรมและการปฏิบัตงิาน 

 
การตดัสินใจ (Decision) 

 
ฐานขอมูล (Database) 

 
เอกสาร / รายงาน (Document) 

 
เอกสาร รายงานหลายแบบ / ประเภท (Multi 
Document) 

 
ทิศทาง / การเคลื่อนไหวของงาน 

 
ทิศทางการนำเขา / สงออกของเอกสาร / รายงาน / 
ฐานขอมูล ที่อาจจะเกิดขึ้น 

 
จุดเชื่อมตอระหวางข้ันตอน / กระบวนการ 
(Connector) 

 
19 



 

หนาที่ความรับผิดชอบ 
 

กองสำรวจและแผนที่ที่ดิน สำนักการโยธา มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
หนวยงานรับผิดชอบ หนาที่ความรับผิดชอบ 

กลุมงานสำรวจและแผนท่ี ๑. สำรวจและรังวดัเพ่ือจัดทำแผนที่รายละเอียดที่ดิน  
ถนน ตรอก ซอย คู คลอง และรูปตัดสภาพพ้ืนที่   
ภูมปิระเทศเพ่ือประโยชนในการวางผังอาคารสถานที่ 
ราชการ การออกแบบ และการกอสราง 
 
๒. สำรวจทำแผนที่เพ่ือการวางแนวศูนยกลางถนน 
เขตถนน ตรอก ซอย คู  คลอง เพื่อการกอสราง 
ปรับปรุงถนน ทอระบายน้ำ ทางเทา การปรับปรุง
ดานสาธารณูปโภคตางๆ การทำแผนที่ในการตัดถนน 
ตรอก ซอย การกำหนดคาระดับในการกอสรางและ
ตรวจสอบหมุดระดับมาตรฐานในพ้ืนที่กรุงเทพ- 
มหานครใหถูกตองอยูเสมอ 
 
๓. งานสนับสนุนการสำรวจตรวจสอบที่ดินที่หนวยงาน
ของกรุงเทพมหานครหรือหนวยงานภาครัฐอ่ืนขอความ
รวมมือ 
 
4 . ตรวจสอบที่ ดิ นที่ เจ าของครอบครองและ           
ผูครอบครอง ขอยื่นคำรองขอออกโฉนดที่ดินที่งอก 

ริมตลิ่ง ที่สำนักงานที่ดินฯ สงมาใหตรวจสอบวาที่ดิน
ที่ แจ งขอออกโฉนดทับที่ หลวงหวงห ามหรือที่
สาธารณประโยชนหรือไม 
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หนาที่ความรับผิดชอบ 
 
 

หนวยงานรับผิดชอบ หนาที่ความรับผิดชอบ 

กลุมงานสารสนเทศท่ีดิน 5. งานทะเบียนที่ดิน 
    รับผิดชอบเก่ียวกับการจัดทำรายละเอียดของ
ถนน ตรอก ซอย สะพาน และที่สาธารณประโยชน 
สำรวจตรวจสอบท่ีดินท่ีประชาชนอุทิศ หรือโอนให
เปนสาธารณประโยชน เพื่อนำมาขึ้นทะเบียนที่
สาธารณประโยชน  สำรวจตรวจสอบที่ ดินของ
กรุงเทพมหานคร ที่ดินสาธารณประโยชน กรณยีกให
ตามเงื่อนไข ที่ดินที่กรุงเทพมหานครเขาใชประโยชน 
และที่ดินที่ เหลือจากการเวนคืน  เพ่ือนำมาข้ึน
ทะเบียนที่ดิน 
 
6. งานทะเบียนทางหลวง 
    สำรวจตรวจสอบถนน ตรอก ซอย ที่อยูในเขต
กรุงเทพมหานคร เพ่ือนำมาประกาศลงทะเบียนทาง
หลวงทองถิ่นตาม พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 
๒๕๓๕ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 
7. งานขอมูลทางน้ำ 
    สำรวจตรวจสอบคู คลอง ทางน้ำเพ่ือนำมาขึ้น
ทะเบียนทางน้ำ 
 
8. งานถอนสภาพที่สาธารณประโยชน 
    ดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพ       
ที่สาธารณะ และกฎหมายที่เก่ียวของ 
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หนาที่ความรับผิดชอบ 
 

 

หนวยงานรับผิดชอบ หนาที่ความรับผิดชอบ 

ฝายบริหารงานท่ัวไป 

 

ดานบริหารงานทั่วไป 

งานสารบรรณและธุรการทั่วไป งานการประชุม การเรงรัดติดตามเรื่อง
และประสานงานกับหนวยงานที่เก่ียวของ การเผยแพรประชาสัมพันธ 
การดำเนินงานตามโครงการตาง ๆ ควบคุมดูแลสถานที่และยานพาหนะ 
เปนศูนยรับรองทุกขและปองกันภัย เปนศูนยบริการขอมูลขาวสารของ
สำนักการโยธา ตลอดจนดำเนินการในงานอ่ืน ๆ ที่ไมอยูในหนาที่ของสวน
ราชการใดโดยเฉพาะ และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 

ดานบริหารงานบุคคล 

การวานแผนอัตรากำลัง การสรรหา บรรจุและแตงตั้ง การโอน การยาย 
การพิจารณาความชอบและประเมินสมรรถภาพ การประชุม อ.ก.ก. 
สำนัก การดูงาน การฝกอบรม การขอกลับเขารับราชการ การเลื่อนระดับ 
การเลื่อนขั้นเงินเดือน การดำเนินการทางวินัย การขอรับบำเหน็จบำนาญ
และเกษียณอายุ การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณและประกาศ
เกียรติคุณ การดำเนินการคัดเลือกขาราชการ การดำเนินการประเมิน
บุคคล การดำเนินการตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 
และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 

ดานการคลัง 

งานดานการเงินและงบประมาณ การบัญชีและพัสดุ การตรวจสอบ
ใบสำคัญ การจัดซื้อจัดจาง การทะเบียนทรัพยสิน และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน   
ที่เก่ียวของ 
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  สวนที่ 2   
แผนผังกระบวนงาน 
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กลุมงานสำรวจและแผนที ่ 
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แผนผงักระบวนงาน 
    ๑. กระบวนงานสำรวจและจัดทำแผนที่ 

ระยะเวลา
(วัน) 

จำนวน
ผูปฏิบัติงาน(คน) 

ฝายบริหารงานทั่วไป 
กลุมงานสำรวจและแผนท่ี 

๑,๒ 
ผูอำนวยการกองสำรวจ    

และแผนที่ที่ดิน 
สำนักงานเขตฯ 

  

    

๑ ๑ 
    

 
 

15/กม. 

 
 

๕-๗ 

    

๑ ๑ 
    

๓๐ ๑ 
    

๑ ๑ 
    

  
    

เริ่ม 

สำรวจจัดทำแผนที่
ภูมิประเทศ 

สงกำหนดแนวเขตทาง กำหนดแนวเขตทาง 

สงแผนท่ีหนวยงานตนเรื่อง 

พิจารณามอบหมาย รับเรื่อง 

พิจารณา   
ลงนาม 

ไมเห็นชอบ 

เห็นชอบ 

จบ 
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แผนผังกระบวนงาน 
    ๒. กระบวนงานสำรวจเพื่อการกอสราง   

ระยะเวลา
(วัน) 

จำนวนผูปฏิบัติงาน
(คน) 

ฝายบริหารงานทั่วไป กลุมงานสำรวจและแผนที่ ๑,๒ 
ผูอำนวยการ 

กองสำรวจและแผนที่ท่ีดิน 

     

๑ ๑ 
   

 
 

๒๐ 

 
 

๓-๕ 

   

๑ ๑ 
   

๑ ๑ 
   

     

 

รับเรื่อง 

จบ 

พิจารณามอบหมาย 

เริ่ม 

ตรวจสอบสภาพพื้นที่และ
สำรวจกำหนดแนวเขต

การกอสรางรวมกับ สนข. 

พิจารณา   
ลงนาม 

ไมเห็นชอบ 

สงแผนท่ีหนวยงานตนเรื่อง 
เห็นชอบ 
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แผนผังกระบวนงาน 
    ๓. กระบวนงานสนับสนุนการสำรวจตรวจสอบที่ดินที่หนวยงานของกรุงเทพมหานครหรือหนวยงานภาครัฐอื่นขอความรวมมือ 

ระยะเวลา
(วัน) 

จำนวนผูปฏิบัติงาน
(คน) 

ฝายบริหารงานทั่วไป กลุมงานสำรวจและแผนที่ ๑,๒ 
ผูอำนวยการ 

กองสำรวจและแผนทีท่ีด่ิน 

     

๑ ๑ 
   

๓๐ ๓-๕ 

   

 
๑ 

 
๑ 
 

   

๑ ๑ 
   

  
 

   

 

เริ่ม 

พิจารณา   
ลงนาม 

คนหาเอกสารอางอิงและ
สำรวจจัดทำแผนที่

รายละเอียด 

จบ 

ไมเห็นชอบ 

รับเรื่อง พิจารณามอบหมาย 

สงแผนท่ีหนวยงานตนเรื่อง 
เห็นชอบ 
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แผนผังกระบวนงาน 
    4. กระบวนงานตรวจสอบที่ดินท่ีเจาของครอบครองและผูครอบครอง ขอย่ืนคำรองขอออกโฉนดที่ดินท่ีงอกริมตลิ่ง ที่สำนักงานที่ดินฯ สงมาใหตรวจสอบวาที่ดิน  
       ที่แจงขอออกโฉนดทับที่หลวงหวงหามหรือท่ีสาธารณประโยชนหรือไม   

ระยะเวลา
(วัน) 

จำนวนผูปฏิบัติงาน
(คน) 

ฝายบริหารงานทั่วไป กลุมงานสำรวจและแผนที่ ๑,๒ 
ผูอำนวยการ 

กองสำรวจและแผนที่ท่ีดิน 

     

๑ ๑ 
   

๓๐ ๓-๕ 
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๑ 
 

 
 
 

  

2 ๑ 
   

     

เริ่ม 

ตรวจสอบเอกสารฯ และ
ตรวจสอบลักษณะทาง
กายภาพบริเวณที่ดิน 

 

รับเรื่อง พิจารณามอบหมาย 

เห็นชอบ 

สงเรื่องคืน 

จบ 

สงสำเนาคำสั่งฯ ใหตนเรื่อง 

เสนอ ผว.กทม.  
ลงนามแตงตั้ง 

คณะกรรมการฯ 
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กลุมงานสารสนเทศที่ดิน  
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แผนผังกระบวนงาน 
       5. กระบวนงานทะเบียนที่ดิน 

ระยะเวลา 
(วัน) 

จำนวน
ผูปฏิบัติงาน 

(คน) 
สำนักงานเขต กลุมงานสารสนเทศที่ดิน ๑,๒ 

ผูอำนวยการกองสำรวจ   
และแผนที่ทีด่ิน 

ผูอำนวยการ                     
สำนักการโยธา 

3 วัน ๑ 

    

3-5           
วัน/แปลง 

1-3 

    

3-5          
วัน/แปลง 1 

    

- - 
    

2 วัน/เรื่อง 1 
    

๑ วัน/แปลง ๑ 

    

 

มอบหมายงาน
ตามพ้ืนที่ 

จัดทำทะเบียนท่ีดิน 

หนังสือแจงหนวยงาน 
ที่เก่ียวของ 

ลงนามเสนอ 

สงเรื่องการอุทิศ-โอน
ที่ดินเพ่ือขึ้นทะเบียน

ที่ดิน 

นำขอมูลประกาศ
จัดเก็บขอมูลในระบบ

สารสนเทศท่ีดิน 
 

ลงนามขึ้นทะเบียนที่ดิน 

 

 

ตรวจสอบ 
ความถูกตอง 

ไมถูกตอง 

ถกูตอง 
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แผนผังกระบวนงาน 
6.1 กระบวนงานทะเบียนทางหลวงทองถิ่น (สำนักการโยธา) 

ระยะเวลา ผูปฏิบัติงาน 
(คน) 

สำนักงานเขต กองควบคุม 
การกอสราง 

กลุมงานสารสนเทศ 
ที่ดิน 1, 2 

กลุมงานสำรวจ 
และแผนที่ ๑, ๒ 

ผอ.กสด. ผอ.สนย. ป.กทม. ผว.กทม. 

3 วัน 
เฉพาะเวลา
มอบหมาย 

1  

 

 

  

   

10 วัน/
กม. 

3-4   

  

    

3-5 วัน/
สาย 

1-3 

   

     

ขึ้นอยูกบั
ระยะเวลา
ดำเนินการ
ของ สนข. 

- 

 

       

3-5 วัน/
สาย 

1-3  

  

     

5-7 วัน/ 
สาย 

1   

 

 

  

  

สงขอมูลถนน 

 

มอบหมายตาม
พ้ืนที่รับผิดชอบ 

ถูกตอง 

ถูกตอง 

ตรวจสอบ
ความถกูตอง 

ไมถูกตอง 

ไมถูกตอง 

รับรองแนวเขต 
จัดทำขอมูลตามแบบ 
ทล.2 ทล.3 และแผน

ที่ พรอมลงนาม 

1 
 

ลงนาม 

 

จัดทำประกาศ
ลงทะเบียนทางหลวง 

ตรวจสอบ
ความถกูตอง 

 

จัดทำแผนที ่
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ระยะเวลา ผูปฏิบัติงาน 

(คน) 
สำนักงานเขต กองควบคุม 

การกอสราง 
กลุมงานสารสนเทศ 

ที่ดิน 1, 2 
กลุมงานสำรวจ 
และแผนที่ ๑, ๒ 

ผอ.กสด. ผอ.สนย. ป.กทม. ผว.กทม. 

- -   

 

 

   

 

2 วัน/
เรื่อง 

2   

 

     

1 วัน/
สาย 

1   

 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงนามประกาศ
ลงทะเบียนทางหลวง 

1 

 

แจงหนวยงาน 
ที่เก่ียวของ 

 
จัดเก็บขอมลู 

ลงนาม 
เสนอ 

ลงนาม 
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แผนผังกระบวนงาน 
6.2 กระบวนงานทะเบียนทางหลวงทองถิ่น (สำนักงานเขต) 

ระยะเวลา ผูปฏิบัติงาน 
(คน) 

สำนักงานเขต กลุมงานสารสนเทศที่ดิน 1, 2 ผอ.กสด. ผอ.สนย. ป.กทม. ผว.กทม. 

3 วัน  
เฉพาะเวลา

มอบหมายงาน 
1 

   

   

3-5 วัน/
สาย 

1-3 

  

    

5-7 วัน/
สาย 

1  

  

   

- -  

 

 

   

2 วัน/เรื่อง 1  

 

    

1 วัน/สาย 1  

 

   

 
 
 
 

 

ถูกตอง 

ตรวจสอบ
ความถูกตอง 

จัดสงขอมูล
ถนน 

ไมถูกตอง 

 

จัดทำประกาศ
ลงทะเบียนทางหลวง 

แจงหนวยงาน 
ที่เก่ียวของ 

จัดเก็บขอมูล 

ลงนาม 
เสนอ 

มอบหมายตาม
พ้ืนที่รับผิดชอบ 

 
ลงนาม 

ลงนามประกาศ
ลงทะเบียนทางหลวง 

 
ลงนาม 
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แผนผังกระบวนงาน 
7. กระบวนงานขอมูลทางน้ำ 

ระยะเวลา ผูปฏิบัติงาน 
(คน) 

สำนักงานเขต/ 
สำนักการระบายน้ำ 

กลุมงานสารสนเทศท่ีดิน 1, 2 ผอ.กสด. ผอ.สนย. 

3 วัน  
เฉพาะเวลา

มอบหมายงาน 
1 

 

 

 

 

3-5       
วัน/สาย 

1-3  

 

  

5-7       
วัน/สาย 

1  

  

 

- -  

 

 

 

2 วัน/เรื่อง 1  

 

  

1 วัน/สาย 1  

 

  

 

ถูกตอง 

ตรวจสอบ
ความถูกตอง 

จัดสงขอมูลทางน้ำ
เพื่อขึ้นทะเบียน 

ไมถูกตอง 

จัดทำทะเบียน    
ขอมูลทางน้ำ 

แจงหนวยงาน 
ที่เก่ียวของ 

จัดเก็บขอมูล 

มอบหมายตาม
พ้ืนที่รับผิดชอบ 

ลงนามในทะเบียน
ขอมูลทางน้ำ 

 

ลงนาม 
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แผนผังกระบวนงาน 
8. กระบวนงานถอนสภาพที่สาธารณประโยชน 

ระยะเวลา 
(วัน) 

ผูปฏิบัติงาน 
จำนวน 

สำนักงานเขต กลุมงานสารสนเทศ 
ที่ดิน 1, 2 

ผอ.กสด. คณะกรรมการ
พิจารณา
กลั่นกรอง 

ผอ.สนย. ผว.กทม. สภา กทม. กรมที่ดิน กระทรวง 
มหาดไทย 

คณะ 
รัฐมนตร ี

3 1 

          

5-7 1-3 

          

- - 

          

7 1 

          

- - 

          

- - 

          

1 

รวบรวมขอมูล
ที่รองขอการ
ถอนสภาพ 

พิจารณา
มอบหมาย 

(สนย.) 

ไมครบ 

พิจารณา
กลั่นกรองการ
ถอนสภาพ 

ครบถวน 

เสนอผลการ
พิจารณา 

 
 

ตรวจสอบ 
ขอมูล 

สงผลการ
พิจารณาให

สำนักงานเขต 

ให สนข. ดำเนินการ   
ในสวนที่เกี่ยวของเพ่ือ 
ใชเปนทีด่ินสำหรับ
พลเมืองใชรวมกัน 

เสนอผลการ
พิจารณา 

(เลขานุการ 
คณะกรรมการ) 

 

 

พิจารณา 
ใหความเห็นชอบ 

ถอนสภาพ 

คงสภาพ 
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ระยะเวลา 
(วัน) 

ผูปฏิบัติงาน 
จำนวน 

สำนักงานเขต กลุมงานสารสนเทศ 
ที่ดิน 1, 2 

ผอ.กสด. คณะกรรมการ
พิจารณา
กลั่นกรอง 

ผอ.สนย. ผว.กทม. สภา กทม. กรมที่ดิน กระทรวง 
มหาดไทย 

คณะ 
รัฐมนตร ี

- - 

          

- - 

          

- - 

          

- - 

          

2 

1 

รวบรวม
เอกสาร 
นำเรียน  
ผว.กทม. 

 

นำเขาที่ประชุม
สภา กทม. 

รวบรวมเอกสาร
ตามตาราง

ตรวจสอบเรื่อง 

ให สนข. ดำเนนิการ
ในสวนที่เกี่ยวของเพื่อ
ใชเปนที่ดินสำหรับ

พลเมืองใชร่วมกนั 

 

 
พิจารณา 

ใหความเห็น 

ถอนสภาพ 

คงสภาพ 
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ระยะเวลา 
(วัน) 

ผูปฏิบัติงาน 
จำนวน 

สำนักงานเขต กลุมงานสารสนเทศ 
ที่ดิน 1, 2 

ผอ.กสด. คณะกรรมการ
พิจารณา
กลั่นกรอง 

ผอ.สนย. ผว.กทม. สภา กทม. กรมที่ดิน กระทรวง 
มหาดไทย 

คณะ 
รัฐมนตร ี

- - 

          

- - 

          

- - 

          

2 

ทำแผนที่แนบทาย 
พ.ร.บ. หรือ 

พ.ร.ฎ. 

 

นำเรยีน ผว.กทม. 
สงกรมที่ดิน 

ลงนามเรื่อง 
สงกรมที่ดิน 

ตรวจสอบ 
ดำเนินการตาม 
ขอ 18 ระเบียบ

กระทรวง 
มหาดไทยฯ  
พ.ศ. 2550 

 

 
คณะกรรมการ 

กำกับการใชที่ดินของรัฐ 
พิจารณาใหความเห็น 

กทม. 
ดำเนินการใน

สวนที่เกีย่วของ 
3 

ถอนสภาพ คงสภาพ 
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ระยะเวลา 
(วัน) 

ผูปฏิบัติงาน 
จำนวน 

สำนักงานเขต กลุมงานสารสนเทศ 
ที่ดิน 1, 2 

ผอ.กสด. คณะกรรมการ
พิจารณา
กลั่นกรอง 

ผอ.สนย. ผว.กทม. สภา กทม. กรมที่ดิน กระทรวง 
มหาดไทย 

คณะ 
รัฐมนตร ี

- - 

          

- - 

          

- - 

          

3 1 
          

สงเร่ืองให
คณะกรรมการ

รางกฎหมายของ
กระทรวงฯ และ

สงเร่ืองให
เลขาธิการ

คณะรัฐมนตรีนำ
เรื่องเขา
พิจารณา 

3 

ยกราง พ.ร.บ. หรอื 
พ.ร.ฎ. ถอนสภาพ 
พรอมรูปแผนที่  
เสนอกระทรวง 

มหาดไทย 

พิจารณา 

คณะกรรมการ
กฤษฎกีาพจิารณา 

นำทูลเกลาฯ 

ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา 

แจง กทม. ผูขอ 
และกรมธนารักษ 

รับเรื่องและแจง
หนวยงานที่เกีย่วของ 
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สวนที่ 3   
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

มาตรฐานคุณภาพ และการติดตาม 
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กลุมงานสำรวจและแผนที่  
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ข้ันตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐานคุณภาพงาน และการติดตาม 
1. กระบวนงานสำรวจและจัดทำแผนที ่

ที ่ ผังกระบวนงาน 
ระยะ  
เวลา 

รายละเอียด 
มาตรฐาน 

 คุณภาพงาน 
ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ 
แบบฟอรม

ที่ใช 
เอกสาร 
อางอิง 

1.  1 วัน  - ตรวจสอบสถานที่ในเบื้องตนวาอยูใน
พ้ืนที่ใดและจายงานตามพื้นที่รับผิดชอบ 

 

- ถูกตองตรงตาม
พ้ืนที่รับผิดชอบ 

- - ผูอำนวยการ
กองฯ - กลุมงาน
บริหารท่ัวไป 

- - การแบง
พ้ืนที่
รับผิดชอบ
ภายใน กองฯ 

2. 
 

 15 วัน/
กม. 

๑ สำรวจเบ้ืองตนวางแผนงาน 
   -ศึกษารายละเอียดหนังสือแจงจาก
หนวยงานตาง ๆ ที่ขอใหดำเนินการสำรวจ
จัดทำแผนที่สำหรับนำไปใชเปนขอมูล
ออกแบบดำเนินการ 
     (๑) กอสรางปรับปรุงถนน  
สาธารณูปโภค และสะพานหรือ 
     (๒) ตัด ขยายถนนและสะพานหรือ 
     (๓) กอสรางปรับปรงุอาคารและ
สิ่งกอสรางตาง ๆ เชน สวน อุทยาน ฯลฯ 
     (๔)  จัดระบบการจราจร  พัฒนาพื้นที่
เฉพาะตาง ๆ และอื่น ๆ 
  -เตรียมขอมลูหมดุหลักฐานอางอิงแผนท่ี
ระวางที่มีอยูเพ่ือใชปฏิบัติงานภาคสนาม 
  - ออกสำรวจภูมิประเทศเพ่ือศึกษาพื้นที่
ขอบเขตของงาน 
  - วางแผนปฏิบัตงิาน  จัดกำลังเจาหนาที่ 
เครื่องมือ อุปกรณสำรวจและยานพาหนะ
ใหเหมาะสมกับแผน ระยะเวลาปฏิบัติงาน
ตั้งแตเริม่ตนจนเสรจ็งาน 
 
 

- ดำเนินการแลว
เสร็จภายในระยะ 
เวลาที่กำหนด 

- ตรวจสอบ
ความถูกตองของ
ขอมูล และ
ติดตามโดย
หัวหนากลุมงาน 

- นายชางสำรวจ 
- วิศวกรโยธา 

- - หนังสือคูมือ
หมุดหลักฐาน
ทางดิ่ง 
(พ.ศ.2557) 
 

พิจารณา 
มอบหมาย 

สำรวจจัดทำแผนที่ 

1 
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ที ่ ผังกระบวนงาน 
ระยะ  
เวลา 

รายละเอียด 
มาตรฐาน 

 คุณภาพงาน 
ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ 
แบบฟอรม

ที่ใช 
เอกสาร 
อางอิง 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๒ สำรวจเก็บรายละเอียดในภูมิประเทศ 
   -ดำเนินการสำรวจจัดทำหมุดควบคุม
ทางราบ (หมุด Control) ในระบบพิกัด
ฉากถายคาพิกัด 
จากหมุดหลักฐานทางราบไปไวทีห่มุด
ควบคุมทีส่รางไวในบริเวณที่จะทำการ
สำรวจจดัทำแผนท่ีรายละเอียดภูมปิระเทศ
บริเวณเริ่มตนหัวโครงการ ๑ คูบรเิวณสิน้
สุดทายโครงการอีก ๑ คู ถาระยะทาง ยาว
จากเพิ่มตรงกลางอีก ๑ คู โดยหมดุควบคุม
ทำได ๒ วิธี 
วิธีที่ ๑ ทำการถายคาพิกัดจากหมดุทาง
ราบของกรุงเทพมหานคร หรือของกรม
ที่ดินที่มีระยะหวางหมดุตอหมดุ ๒-๒๐ 
กิโลเมตร ตอหมุด ทำวงรอบอางมาถึงหมุด
ควบคุมทางราบ (Control)ที่สรางเตรียมไว  
จากนั้นการคำนวณปรับคาความ
คลาดเคลื่อน (Error) จากการทำวงรอบให
มีคาพิกัดถูกตองกอนนำไปใชปฏิบัติงาน 
วิธีที่ ๒ จัดทำหมุดควบคุมทางราบ หาคา
พิกัดดวยเครื่องมือชุดระบบหาพิกัดดวย
สัญญาณดาวเทียม GPS ประมวลผลหาคา
พิกัด ณ หมุดควบคุมทางราบ (Control) ที่
สรางเตรียมไวใชปฏิบัติงาน 
  -เมื่อมีหมุดควบคมุทางราบแลว 
ดำเนินการทำวงรอบ เพ่ือควบคมุพื้นท่ีงาน
ในโครงการพรอมปรับแกความ
คลาดเคลื่อนจากการทำวงรอบใหมีคาพิกัด
ถูกตองกอนนำไปใชงาน 

     1 

2 
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ที ่ ผังกระบวนงาน 
ระยะ  
เวลา 

รายละเอียด 
มาตรฐาน 

 คุณภาพงาน 
ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ 
แบบฟอรม

ที่ใช 
เอกสาร 
อางอิง 

   -จัดทำหมุดคาพิกัดโครงขายงานออกจาก
หมุดควบคุมทางราบของโครงการดวย
กลองสำรวจ  TOTAL STATION  พรอม
จัดเก็บรายละเอียดขอมลูคาพิกัดตำแหนง
ของโครงรูปรายละเอียดตาง ๆ ที่จะทำการ
สำรวจในพ้ืนที่โครงการ เชน หมุดหลักเขต
ที่ดิน ตำแหนงและแนวของคันหินทางเทา  
เกาะกลางไหลทาง สาธารณูปโภค ตนไม 
อาคารและสิ่งกอสรางตาง ๆ บันทกึคา
พิกัดตำแหนงและCODE ของรายละเอียด
ที่เก็บแตละตำแหนงลงในหนวยความจำ
กลองสำรวจ 
   -งานระดับการถายระดับโดยถายจาก
หมุดหลกัฐานทางดิง่ของกรุงเทพมหานคร
ที่อยูใน 
บริเวณโครงการไปไว ณ ตำแหนงเดียวกับ
หมุดควบคุมทางราบและทำวงรอบงาน
ระดับพรอมปรับแกความคลาดเคลื่อน 
ระดับงานชั้น ๓  เปนอยางตำ่สุดใหไดตาม
มาตรฐานกอนนำไปใชทำระดบัของรูปตัด
ตามขวางและรูปตดัตามยาวของพ้ืนที่
โครงการ 
๓ เขียนแผนที่รายละเอียด 
  -นำขอมูลภาคสนามในกลองสำรวจมา 
UP LOAD  SERIAL ทางINTERFACE บน
เครื่องคอมพิวเตอรแลวประมาณผล
ปรับแกคาความคลาดเคลื่อนขึ้นรปู เขียน
แผนที่ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 
  -จัดพิมพแผนที่ตรวจสอบความครบถวน 

     2 

3 
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ที ่ ผังกระบวนงาน 
ระยะ  
เวลา 

รายละเอยีด 
มาตรฐาน 

 คุณภาพงาน 
ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ 
แบบฟอรม

ที่ใช 
เอกสาร 
อางอิง 

   สมบูรณของขอมูลรายละเอียด ถายังไม
เพียงพอใหออกไปสำรวจเก็บรายละเอียด
เพ่ิมเตมิ 
  -ทำการครอบระวางแผนที่ UTM ลงใน
รูปแผนที่ภูมิประเทศเพ่ือตรวจสอบสภาพ
เปนสาธารณะ 
  -ทำการครอบแผนท่ีภาพถายทางอากาศ
ลงบนแผนที่ภูมิประเทศสำหับการนำไปใช
ในงานตัด ขยายถนน และสะพาน 
-พิมพแผนที่ไปนำเสนอลงนามในแผนที่
ตามลำดับสายงาน 

     

3.  30 วัน ๔ กำหนดแนวเขตทางสาธารณะ 
  -จัดทำหนังสือพรอมแนบแผนที่
รายละเอียดภูมิประเทศสงสำนักงานเขต
พ้ืนที่ขอความรวมมือกำหนดแนวเขตทาง
สาธารณะถานำไปใชเปนขอมูลสำหรับงาน
กอสรางปรับปรุงเก่ียวกับอาคารไมตอง
ดำเนินการกำหนดเขตทางสาธารณะนี ้
  -เจาหนาที่ดูแลรักษาที่ฝายโยธา  
สำนักงานเขตจะเปนผูกำหนดแนวเขตที่
สาธารณะจากขอมูลประวัติความเปนมา
ของถนน  การหวงหามของนายอำเภอ  
การรวมกันอุทิศของประชาชน  การ  
ตกเปนสภาพสาธารณะโดยปรยิาย 
เน่ืองจากประชาชนใชสอยรวมกันเกิน ๑๐ 
ป  หรือสำนักงานเขตเคยของบประมาณ
ไปกอสรางปรับปรุงผิวทางหรือลักษณะใด
ลักษณะหนึ่งหรอืขอมูลปกแนวเขตทาง
สาธารณะ   

- - - - - 
สงกำหนดแนวเขต

ทางสาธารณะ 

3 

4 
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ที ่ ผังกระบวนงาน 
ระยะ  
เวลา 

รายละเอียด 
มาตรฐาน 

 คุณภาพงาน 
ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ 
แบบฟอรม

ที่ใช 
เอกสาร 
อางอิง 

   กรณีการกันที่ไวเนื่องจากประชาชนยื่นขอ
อนุญาตกอสรางอาคาร  หรือกำหนดแนว
เขตทางสาธารณะจากหมดุหลักเขตที่ดินที่
อยูติดกับที่สาธารณะ หรือกำหนดแนวเขต
ทางสาธารณะ โดยขอคดัรายการรงัวัดใช
หลักฐานระยะตนรางของแปลงที่ดินของ
เอกชนทั้ง ๒ ขางเขตทาง  จากสำนักงาน
ที่ดินมาตรวจสอบเมื่อเจาหนาทีส่ำนักงาน
เขตดำเนินการเสร็จแลว มีหนังสือจังสงให
กองสำรวจและแผนท่ีที่ดิน 

     

4.  2 วัน ๕ ตรวจสอบสงมอบและจัดทำระบบ
จัดทำแผนท่ี 
  -ตรวจสอบความถูกตอง ครบถวน
สมบูรณของการกำหนดแนวเขตทาง
สาธารณะ มีการแสดงรายละเอียดระยะ
แนวเขตทางครบถวนไมใหตองมีปญหา
ตลอดแนวความยาวของโครงการ  หรือไม 
ถาไมครบถวนใหประสานกับเจาหนาที่ดูแล
รักษาที่สาธารณะของสำนักงานเขตเพ่ือ
ดำเนินการใหครบถวน 
  -จัดทำหนังสือสงมอบใหหนวยงานท่ีมี
หนังสือแจงมาใหดำเนินการ 
  -จัดเก็บแผนที่รายละเอียดภูมิประเทศ
พรอมแนวเขตทางสาธารณะในระบบ
จัดเก็บคอมพิวเตอรสำหนับการเรยีกใช
งานในภายหลัง 

- - - - - 

 
 

สงแผนท่ี 
หนวยงานตนเรื่อง 

4 
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ข้ันตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐานคุณภาพงาน และการติดตาม 
2. กระบวนงานสำรวจเพื่อการกอสราง 

ที ่ ผังกระบวนงาน 
ระยะ  
เวลา 

รายละเอียด 
มาตรฐาน 

 คุณภาพงาน 
ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ 
แบบฟอรม

ที่ใช 
เอกสาร 
อางอิง 

1.  1 วัน  - ตรวจสอบสถานที่ในเบื้องตนวาอยูใน
พ้ืนที่ใดและจายงานตามพื้นที่รับผิดชอบ 

 

 

 

- ถูกตองตรงตาม
พ้ืนที่รับผิดชอบ 

- - ผูอำนวยการ
กองฯ - กลุมงาน
บริหารท่ัวไป 

- - การแบง
พ้ืนที่
รับผิดชอบ
ภายใน กองฯ 

2.  20 วัน ๑ ศึกษารายละเอียดแบบกอสราง 
  -หนวยงานตาง ๆ มีหนังสือแจงขอให
กำหนดแนวเขตทางสาธารณะ ระดับ ฯลฯ 
เพ่ือกอสราง ปรับปรุง ตดัและขยาย ถนน
และสิ่งกอสรางตาง ๆ   
  -นำแบบกอสรางท่ีไดออกแบบและ
ประกวดราคาแลวมาศึกษารายละเอียด 
๒ เตรียมขอมูลแนวเขตที่สาธารณะหมุด
หลักฐาน 
  - ขอไฟลแบบกอสรางมาครอบดวยแผน
ที่ระวางท่ีดิน หรือครอบดวยแผนที่
รายละเอียดภูมิประเทศพรอมแนวเขตทาง
สาธารณะที่จดัเก็บไวในระบบคอมพิวเตอร 
หาตำแหนงพิกัดของเขตทางทีต่ำแหนง
หมุดหลักเขตที่ดินของแปลงท่ีดินดานที่อยู
ติดกับเขตทางทั้ง ๒ ขางเขตทาง  เพ่ือ
กำหนดตำแหนงของเขตทางสาธารณะ 
  -ในกรณีที่แนวเขตทางสาธารณะไม 
 

- ดำเนินการแลว
เสร็จภายในระยะ 
เวลาที่กำหนด 

-ตรวจสอบ
ความถูกตองของ
ขอมูล และ
ติดตามโดย
หัวหนากลุมงาน 

- นายชางสำรวจ 
- วิศวกรโยธา 

- - หนังสือคูมือ
หมุดหลักฐาน
ทางดิ่ง 
(พ.ศ.2557) 
 

พิจารณา 
มอบหมาย 

ตรวจสอบสภาพ
พ้ืนที่และสำรวจ

แนวเขตทางรวมกับ 
สนข. 

1 
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ที ่ ผังกระบวนงาน 
ระยะ  
เวลา 

รายละเอียด 
มาตรฐาน 

 คุณภาพงาน 
ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ 
แบบฟอรม

ที่ใช 
เอกสาร 
อางอิง 

 

  ชัดเจน ไมมีหมุดหลักเขต หรือแนวเขตรั้ว
ของเขตที่ดินประชาชนท่ีชัดเจนจะตอง
ดำเนินการหาตำแหนงแนวเขตที่ดนิของ
ประชาชนและแนวเขตท่ีสาธารณะ
เชนเดียวกับระบบงานสำรวจตรวจสอบ
ที่ดินหรือหนังสือสงแผนท่ีภูมิประเทศ
ครอบวางแผนที่ ยู ที เอ็ม ขอความรวมมือ
สำนักงานเขตทองที่ในฐานะผูปกครอง
ทองที่และดูแลรักษาที ่
สาธารณะกำหนดแนวเขตทางสาธารณะให 
๓ กำหนดแนวเขตทางสาธารณะ 
  - นำเครื่องมือสำรวจไปหาตำแหนงพิกัด
แนวเขตท่ีสาธารณะ หรือของหมุดเขตที่ดิน
ขางเขตทางทั้ง ๒ ขาง และตอกหมุดหมาย
สีตำแหนงแนวเขตท่ีสาธารณะหรอืเขตทาง
ใหผูควบคุมงานกอสรางทราบ 

 

 

   

3.  2 วัน ๔ จัดทำแผนที่คาพิกัดตำแหนงหมุดเขต
ที่ดินเอกชนขางเขตทางจัดสงให
หนวยงานที่แจงใหดำเนินการ 
  -นำคาพิกัดจากกลองสำรวจมา
ประมวลผลคำนวณปรับแกความ
คลาดเคลื่อนและขึ้นรูปเขียนแผนท่ีแลว
จัดพิมพ และดำเนินการจัดทำหนังสือสงให
กองควบคุมการกอสราง หรือหนวยงานที่
แจงใหดำเนินการเปนขอมูลควบคมุงานให
เปนไปตามแนวและเขตทางที่กำหนดให
ตอไป 
 
 

     

สงแผนที ่
หนวยงานตนเรื่อง 

1 

47 



ที ่ ผังกระบวนงาน 
ระยะ  
เวลา 

รายละเอียด 
มาตรฐาน 

 คุณภาพงาน 
ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ 
แบบฟอรม

ที่ใช 
เอกสาร 
อางอิง 

     -ในกรณีสำรวจพบทีส่าธารณะถกูรุกล้ำ
ใหจัดทำแผนท่ีรายละเอียดตำแหนงแนว
เขตที่สาธารณะรุกล้ำแลวเสนอหนงัสือสง
เรื่องใหสำนักงานเขตทองที่ตรวจสอบ
ดำเนินการตามอำนาจหนาที-่ในกรณี
สำรวจพบสิ่งปลูกสราง รั้วและอาคารรุกล้ำ
ที่สาธารณะใหจัดทำแผนที่รายละเอียด
แสดงตำแหนงท่ีดินท่ีถูกรุกล้ำทำหนังสือ
เสนอสงสำนักงานเขตทองที่ใหตรวจสอบ
และดำเนินการตามอำนาจหนาที ่
  -ติดตาม ตรวจสอบ และประเมนิผล และ
จัดเก็บแผนทีร่ายละเอียดเขตทาง หมุด 
หลักฐานและหลักฐานอางอิงตาง ๆ ใน
ระบบจัดเก็บคอมพิวเตอรสำหรับการ
เรียกใชงานในภายหลังและใชเปนหลักฐาน
ที่ดินสาธารณะประโยชน 
 

- - - - - 
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ข้ันตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐานคุณภาพงาน และการติดตาม 
3. กระบวนงานสนับสนุนการสำรวจตรวจสอบที่ดินที่หนวยงานของกรุงเทพมหานครหรือหนวยงานภาครัฐอื่นขอความรวมมือ 

ที ่ ผังกระบวนงาน 
ระยะ  
เวลา 

รายละเอียด 
มาตรฐาน 

 คุณภาพงาน 
ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ 
แบบฟอรม

ที่ใช 
เอกสาร 
อางอิง 

1.  1วัน - ตรวจสอบสถานที่ขออนุญาตในเบ้ืองตน
วาอยูในพ้ืนที่ใดและจายงานตามพืน้ที่
รับผิดชอบ 

 

- ถูกตองตรงตาม
พ้ืนที่รับผิดชอบ 

- - ผูอำนวยการ
กองฯ - กลุมงาน
บริหารท่ัวไป 

- - การแบง
พ้ืนที่
รับผิดชอบ
ภายใน กองฯ 

2.  30 วัน ๑ สำรวจเบื้องตนและวางแผน
ดำเนินการ 
  - ศกึษารายละเอียดเรื่องที่แจงมาให
ดำเนินการ ศึกษาพื้นที่ท่ีดินสภาพภูมิ
ประเทศและวางแผนดำเนินการ 
๒ จัดหาหลักฐานประกอบการสำรวจ
ตรวจสอบ 
  - รวบรวมจัดหาหลักฐาน ประวัติ 
ทะเบียน แผนท่ีระวาง แผนท่ีภาพถายทาง
อากาศท่ีมีอยู 
  -ทำหนังสือถึงสำนักงานที่ดิน
กรุงเทพมหานครขอคดัสำเนาหลักฐาน
สำคัญแผนที่โฉนด รายการรังวัด แผนท่ี
ระยะตนราง แผนทีร่ะวางปตาง ๆ  มา
ประกอบการตรวจสอบเพิ่มเติม 
๓ สำรวจจัดทำแผนท่ีรายละเอียดและ
สืบสวนสอบสวนขอเท็จจริง 
  - นำเครื่องมือสำรวจไปสำรวจ รงัวัดเก็บ
ขอมูลรายละเอียดในสถานที่  โดยใชกลอง
สำรวจหรือโดยอุปกรณวัดระยะขึน้อยูกับ
ขนาดพ้ืนที่ท่ีจะตรวจสอบ  

- ดำเนินการแลว
เสร็จภายในระยะ 
เวลาที่กำหนด 

-ตรวจสอบ
ความถูกตองของ
ขอมูล และ
ติดตามโดย
หัวหนากลุมงาน 

- นายชางสำรวจ 
- วิศวกรโยธา 

- - ระวางแผนที่
ภาพถายทาง
อากาศ 
- แผนที่ระวาง 
U.T.M. 
- แผนที่ระวาง
เดมิ 
 

พิจารณา 
มอบหมาย 

คนหาเอกสารและ
สำรวจจัดทำแผนที่

รายละเอียด 

1 
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ที ่ ผังกระบวนงาน 
ระยะ  
เวลา 

รายละเอียด 
มาตรฐาน 

 คุณภาพงาน 
ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ 
แบบฟอรม

ที่ใช 
เอกสาร 
อางอิง 

   -นำขอมูลสำรวจมาประมวลผล ขึน้รูป
เขียนแผนที่ในสำนักงาน 
-สอบปากคำประชาขน หรือบุคคลที่มี
ขอมูล ขอเท็จจริงที่เช่ือถือไดลงบันทึก
ปากคำในแบบ ปค. ๑๔ เพ่ือใหไดขอมูล 
พยานบุคลเพ่ิมเตมิ    
๔ คำนวณวิเคราะหและสรุปประมวลผล 
ตรวจสอบ 
  - คำนวณพื้นท่ี วิเคราะห วิเคราะห
เปรียบเทยีบเหตผุลความถูกตอง 
ประมวลผลขอเท็จจริงขอพจิารณา
เสนอแนะคามเห็นประกอบการวินิจฉัยสั่ง
การ  

     

3.  ๒ วัน ๕ นำเสนอผลตรวจสอบ 
  - จัดทำหนังสือเสนอรายละเอียดผล
ตรวจสอบ หรือผลดำเนินการ แลวตดิตาม
ดำเนินการชีแ้จงจนเสรจ็การ แลวจัดเก็บ
ในระบบจัดเก็บ 
 

- - - - - 

 
 
 

 

 

 

สงแผนท่ี 
หน่วยงานตน้

1 
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ข้ันตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐานคุณภาพงาน และการติดตาม 
4. กระบวนงานตรวจสอบที่ดินที่เจาของครอบครองและผูครอบครอง ขอย่ืนคำรองขอออกโฉนดที่ดินท่ีงอกริมตลิ่ง ที่สำนักงานที่ดินฯ สงมาใหตรวจสอบวาที่ดินทีแ่จงขอออกโฉนด
ทับที่หลวงหวงหามหรือท่ีสาธารณประโยชนหรือไม 

ที ่ ผังกระบวนงาน 
ระยะ  
เวลา 

รายละเอียด 
มาตรฐาน 

 คุณภาพงาน 
ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ 
แบบฟอรม

ที่ใช 
เอกสาร 
อางอิง 

1.  1 วัน - ตรวจสอบสถานที่ในเบื้องตนวาอยูใน
พ้ืนที่ใดและจายงานตามพื้นที่รับผดิชอบ 

 

- ถูกตองตรงตาม
พ้ืนที่รับผิดชอบ 

- - ผูอำนวยการ
กองฯ - กลุมงาน
บริหารท่ัวไป 

- - การแบง
พ้ืนที่
รับผิดชอบ
ภายใน กองฯ 

2.  30 วัน ๑ ศึกษาและวางแผนดำเนินการ 
  - ศึกษารายละเอียดเรื่องท่ีแจงมาให
ดำเนินการ และวางแผนดำเนินการ 
๒ จัดหาหลักฐานประกอบการตรวจสอบ 
  - รวบรวมจัดหาหลักฐาน แผนท่ีระวาง 
UTM แผนท่ีระวางเดิม แผนที่ภาพถายทาง
อากาศ ภาพถายดาวเทยีมและหลกัฐาน
อ่ืนๆ ตามฐานขอมลู 
๓ ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของ
บริเวณท่ีดิน 
  - ไปตรวจสอบลักษณะทางกายภาพ ของ
ที่ดินเบื้องตน 
๔ เสนอ ผว.กทม. ลงนามแตงต้ัง
คณะกรรมการตรวจสอบสภาพที่ดินท่ีขอ
ออกโฉนดที่งอกริมตลิ่ง 
  -  จัดทำคำสั่งฯ เสนอ ผว.กทม.ลงนาม 
 
 
 
 

- ดำเนินการแลว
เสร็จภายในระยะ 
เวลาที่กำหนด 

- ตรวจสอบ
ความถูกตองของ
ขอมูล และ
ติดตามโดย
หัวหนากลุมงาน 

- นายชางสำรวจ 
- วิศวกรโยธา 

- - ระวางแผนที่
ภาพถายทาง
อากาศ 
- แผนที่ระวาง 
UTM 
- แผนที่ระวาง
เดมิ 
- ภาพถาย
ดาวเทียมและ
หลักฐานอื่น ๆ 
ตามฐานขอมลู 

พิจารณา 
มอบหมาย 

ตรวจสอบเอกสารฯ 
และตรวจสอบ

ลักษณะทางกายภาพ
บริเวณที่ดิน 
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ที ่ ผังกระบวนงาน 
ระยะ  
เวลา 

รายละเอียด 
มาตรฐาน 

 คุณภาพงาน 
ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ 
แบบฟอรม

ที่ใช 
เอกสาร 
อางอิง 

3. 
 

 30 วัน - พิจารณาลงนามแตงตั้งคณะกรรมการฯ 
   
 
 
 
 
 

- - - - - 

4.  ๒ วัน - จัดทำหนังสือสงสำเนาคำสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการฯ ใหหนวยงานตนเรื่อง 
 
 
 
 
 
 
 

- - - - - 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

นำสงสำเนาคำสั่ง
แตงตั้งกรรมการฯ 

ใหตนเรื่อง 

หน่วยงานตน้

ผว.กทม.  
ลงนามแตงตั้ง

คณะกรรมการฯ 
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กลุมงานสารสนเทศที่ดิน  

 
 
 
 

 
 
 
 



ข้ันตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐานคุณภาพงาน และการติดตาม 
 5. กระบวนงานทะเบียนท่ีดิน 

ที ่ ผังกระบวนงาน ระยะ 

เวลา 

รายละเอียดของงาน มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางองิ 

1  3 วัน 

เฉพาะ
มอบหมาย

งาน 

- รับเรื่องลงทะเบียนเรื่องเขา 

- ตรวจสอบเอกสารเบื้องตน 

- เสนอเรื่องให ผอ.กสด. มอบหมายงาน 

- ดำเนนิการดวย
ความรวดเร็วและ
ถูกตอง 

 - ฝายบรหิารงาน
ทั่วไป 

 - หนังสือสงจาก
หนวยงานตนเรื่อง 

   - มอบหมายงานตามลักษณะพื้นท่ีรับผิดชอบ - สั่งการตาม
อำนาจหนาที่ 

 - ผูอำนวยการ
กอง 

  

2  3-5 
วัน/

แปลง 

- ตรวจสอบแยกเรื่องตามประเภททะเบียนที่ดิน 

- ตรวจสอบเอกสารการอุทิศหรือโอนท่ีดิน หรือ
หนังสือยินยอมใหใช หรือหนังสือสัญญาซื้อขาย 
หนังสือแสดงการอุทิศโดยมีเงื่อนไข พรอมแนบ
หลักฐาน  สำเนาโฉนดที่ดิน สำเนาทะเบียน
บานและบัตรประชาชนพรอมลงลายมือชื่อ  

- ตรวจสอบสำเนาโฉนดที่ดินวาถูกตองตรงกันกับ
ตนฉบับหรือไม  เจาของที่ดินในสารบัญจด
ทะเบียน มีรายชื่อตรงกับช่ือในคำรองหรือไม 
และมีการลงนามในคำรองครบถวนจำนวนคน
หรือไม ระวางท่ีดิน ปจจุบัน ที่ตั้งที่ดิน แผนที่
สังเขป 

- สำรวจ เก็บรายละเอียดในระยะขอบเขตท่ีดิน
แปลงขางเคียงพรอมทางเขา-ออก เปนเอกชน
หรือทางสาธารณประโยชน สิ่งปลูกสรางและ
ถายรูปใหครอบคลุมบริเวณที่ดิน (อยางนอย ๒ 
รูป) 

- ความถูกตองและ
ครบถวนของ
ขอมูล 

 - กลุมงาน
สารสนเทศ
ที่ดิน 

 - แบบแสดงความ
ประสงคขออุทิศ หรือ
โอนที่ดินใหเปนสา
ธารณ-ประโยชน 

- สำเนาโฉนดที่ดิน 

- สำเนาบตัรประชาชน 

- หนังสือสำคญัในการซื้อ
ขายที่ดิน 

- ขอตกลงในการอนุญาต
ใหเขาใช 

 
สนข. สงเรื่องการ
โอน-อุทิศที่ดิน
เพ่ือขึ้นทะเบียน

มอบหมายงานตามพ้ืนที่ 

 

 
 

ตรวจสอบ 

ขอมูล 

ไมถูกตอง 

ถูกตอง 
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ที ่ ผังกระบวนงาน ระยะ 

เวลา 

รายละเอียดของงาน มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางองิ 

3  3-5 
วัน/
เรื่อง 

- นำขอมูลจากการสำรวจในภูมิประเทศมา
ดำเนินการจัดทำแผนท่ีแสดงรายละเอียด
เกี่ยวกับแปลงที่ดินใหครบถวนถูกตองรวมท้ัง
แผนท่ีสังเขปทางเขาออกของแปลงที่ดินพรอม
นำรูปถายมาลงในแบบฟอรมตามกำหนด 

- ลงทะเบียนรายละเอียดท่ีดินในบัญชีแยกตาม
เขต ปกครองและแยกตามประเภททะเบียน
ที่ดนิ 

- ความถูกตองและ
ครบถวนของ
ขอมูล 

 - กลุมงาน
สารสนเทศ
ที่ดิน 

- แบบฟอรม
ทะเบียนที่ดิน 

 

4  - - ผอ.สนย. พิจารณาลงนาม -   - ผอ.สนย.   

5  2 วัน/
เรื่อง 

- รายงานเสนอผลตรวจสอบ ดำเนินการ และ
ลงทะเบียนตามประเภททะเบียนที่ดิน จัดทำ
หนังสือแจงหนวยงานท่ี เก่ียวของ สำหรับ
ประเภทที่ดินอุทิศท่ีดินตองแจงสำนักงานเขต
ทองที่ กองประชาสัมพันธและสำนักงานที่ดิน
กรุงเทพมหานครเขตพ้ืนที่ สวนการโอนที่ดิน
ต อ งแ จ ง ส ำนั ก ง าน เข ต ท อ ง ท่ี แ ล ะ ก อ ง
ประชาสัมพันธทราบและดำเนินการในสวนที่
เก่ียวของ 

- ดำเนินการให
ครบถวนทุก
ขั้นตอน 

- ดำเนินการภายใน
กรอบเวลาที่
กำหนด 

 - กลุมงาน
สารสนเทศ
ที่ดิน 

 - หนังสือแจงหนวยงานที่
เก่ียวของ 

6  1 วัน/
แปลง 

- นำขอมูลจากการลงทะเบียนที่ดินมาจัดเก็บ
ขอมูลในระบบสารสนเทศที่ดิน 

- จัดเก็บขอมลูได
ครบถวน 

 - กลุมงาน
สารสนเทศ
ที่ดิน 

  

 

 

หนังสือแจงหนวยงาน 
ที่เก่ียวของ  

ลงนามขึ้นทะเบียนที่ดิน 

 
 

นำขอมูลจัดเก็บ 
ในระบบสารสนเทศที่ดิน 

จัดทำทะเบียนท่ีดิน 
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ข้ันตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐานคุณภาพงาน และการติดตาม 

 6.1 กระบวนงานทะเบียนทางหลวงทองถิ่น (สำนักการโยธา) 

ที ่ ผังกระบวนงาน ระยะ 

เวลา 

รายละเอียดของงาน มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางองิ 

1  3 วัน 

เฉพาะ
มอบหมาย

งาน 

- รับเรื่องลงทะเบียนเรื่องเขา 

- ตรวจสอบเอกสารเบื้องตน 

- เสนอเรื่องให ผอ.กสด. มอบหมายงาน 

- ดำเนินการดวย
ความรวดเร็วและ
ถูกตอง 

 - ฝายบรหิารงาน
ทั่วไป 

 - พระราชบัญญัติทาง
หลวง พ.ศ. 2535 
แกไขเพิ่มเติม  
(ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2549 

   - มอบหมายงานตามพื้นที่รับผิดชอบ - สั่งการตาม
อำนาจหนาที ่

 - ผูอำนวยการ
กอง 

  

2  10 วัน/
กม. 

- สำรวจและจัดทำแผนที่รายละเอียดภูมิประเทศ
ตามขอมูลที่ไดรับ พรอมลงนามและจัดสงให
กลุมงานสารสนเทศท่ีดิน 

- ความถูกตอง 
ครบถวน  

 - กลุมงานสำรวจ
และแผนท่ี 

- แผนที่
รายละเอียด
ภูมิประเทศ 

 

3  3-5 วัน/
สาย 

- ตรวจสอบความถูกตองของแผนที่รายละเอียด
ภูมิประเทศ  

- กรณีไมถูกตองใหสงใหกลุมงานสำรวจและแผน
ที่แกไข 

- กรณีถูกตองใหทำหนังสือสงสำนักงานเขต
เพ่ือใหจัดทำขอมูลตามแบบ ทล.2 ทล.3  
พรอมลงนามในเอกสาร 

- ดำเนินการภายใน
กรอบเวลาที่
กำหนด 

 - กลุมงาน
สารสนเทศ
ที่ดิน 

  

มอบหมายงานตามพ้ืนที่ 

 
กองควบคุมการกอสราง

สงขอมูลถนนเพ่ือประกาศ
ลงทะเบียนทางหลวง

ทองถิ่น 

จัดทำแผนที่
รายละเอียดภูมิประเทศ 

ไมถูกตอง 

ถูกตอง 

 
 

ตรวจสอบ 

ขอมูล 
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ที ่ ผังกระบวนงาน ระยะ 

เวลา 

รายละเอียดของงาน มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางองิ 

4  - - สำนักงานเขตลงนามในแผนท่ีรายละเอียดภูมิ
ประเทศ และจัดทำขอมูลตามแบบ ทล.2 ทล.3 
พรอมลงนาม แลวสงใหสำนักการโยธาจัดทำ
ประกาศลงทะเบียนทางหลวงทองถ่ิน เพ่ือเสนอ 
ผว.กทม. ลงนาม 

- ความถูกตอง 
ครบถวน 

 - สำนักงานเขต - แบบ ทล.2 

- แบบ ทล.3 

- แผนที่
รายละเอียด
ภูมิประเทศ 

 

5  3-5 วัน/
สาย 

- ตรวจสอบเอกสารที่สำนักงานเขตสงมา 

- กรณี ถู ก ต องค รบ ถ วน ให จั ดท ำประกาศ
ลงทะเบียนทางหลวงทองถ่ิน และแผนที่สังเขป
เพ่ือเสนอ ผว.กทม. ลงนาม 

- กรณีไมถูกตองครบถวนใหสงใหสำนักงานเขต
แกไข 

- ดำเนินการภายใน
กรอบเวลาที่
กำหนด 

 - กลุมงาน
สารสนเทศ
ที่ดิน 

- แบบ ทล.2 

- แบบ ทล.3 

- แผนที่
รายละเอียด
ภูมิประเทศ 

 

6  5-7 วัน/
สาย 

- จัดทำประกาศลงทะเบียนทางหลวงทองถ่ิน 
แผนที่สังเขป พรอมแนบ ทล.2 ทล.3 และแผน
ที่รายละเอียดภูมิประเทศ เพ่ือนำเรียน ผว.
กทม. ลงนาม  

- ความถูกตอง 
ครบถวน 

- ดำเนินการภายใน
กรอบเวลาที่
กำหนด 

 - กลุมงาน
สารสนเทศ
ที่ดิน 

- ประกาศ
ลงทะเบียน
ทางหลวง
ทองถ่ิน 

- แผนที่สังเขป 

- แบบ ทล.2 

- แบบ ทล.3 

- แผนที่
รายละเอียด
ภูมิประเทศ 

 

รับรองแนวเขต 
จัดทำขอมูลตามแบบ 

ทล.2 ทล.3 และ
แผนที่ พรอมลงนาม 

จัดทำประกาศลงทะเบียนทาง
หลวงทองถ่ิน 

ไมถูกตอง 

ถูกตอง 

 
 

ตรวจสอบ 

ขอมูล 
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ที ่ ผังกระบวนงาน ระยะ 

เวลา 

รายละเอียดของงาน มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางองิ 

7  - - ผ ว .ก ท ม . พิ จ ารณ าล งน าม ใน ป ระ ก าศ
ลงทะเบียนทางหลวงทองถ่ิน 

  - ผว.กทม.   

8  2 วัน/
เรื่อง 

- เมื่อ ผว.กทม. ลงนามในประกาศลงทะเบียน
ทางหลวงทองถ่ินแลว ใหจัดทำหนังสือ 
แจงประกาศลงทะเบยีนทางหลวงทองถ่ิน 
ใหหนวยงานที่เก่ียวของทราบ โดย ผอ.กสด. 
เปนผูลงนาม 

- แจงสำนักงานเขตทองท่ีที่ถนน ตรอก ซอย 
ตั้งอยู 

- แจงสำนักงานประชาสัมพันธ 

- ดำเนินการได
ครบถวนทุก
ขั้นตอน 

- ดำเนินการภายใน
กรอบเวลาที่
กำหนด 

 - กลุมงาน
สารสนเทศ
ที่ดิน 

 - หนังสือแจงหนวยงานที่
เก่ียวของ 

9  1 วัน/
สาย  

- จัดเก็บขอมูลการประกาศลงทะเบียนทางหลวง
ทองถ่ินลงในระบบสารสนเทศที่ดิน 

- จัดเก็บขอมลูได
ครบถวน 

 - กลุมงาน
สารสนเทศ
ที่ดิน 

  

 

 
 
 
 

หนังสอืแจงหนวยงาน 
ที่เก่ียวของ  

 
 

นำขอมูลจัดเก็บ 
ในระบบสารสนเทศที่ดิน 

ผว.กทม. พิจารณาลงนาม 
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ข้ันตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐานคุณภาพงาน และการติดตาม 

 6.2 กระบวนงานทะเบียนทางหลวงทองถิ่น (สำนักงานเขต) 

ที ่ ผังกระบวนงาน ระยะ 

เวลา 

รายละเอียดของงาน มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางองิ 

1  3 วัน 

เฉพาะ
มอบหมาย

งาน 

- รับเรื่องลงทะเบียนเรื่องเขา 

- ตรวจสอบเอกสารเบื้องตน 

- เสนอเรื่องให ผอ.กสด. มอบหมายงาน 

- ดำเนินการดวย
ความรวดเร็วและ
ถูกตอง 

 - ฝายบรหิารงาน
ทั่วไป 

 - พระราชบัญญัติทาง
หลวง พ.ศ. 2535 
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2549 

   - มอบหมายงานตามลักษณะพื้นท่ีรับผิดชอบ - สั่งการตาม
อำนาจหนาที่ 

 - ผูอำนวยการ
กอง 

  

2  3-5 วัน/
สาย 

- ตรวจสอบเอกสารทั้งหมดท่ีสำนักงานเขตสงมา 

- กรณี ถู กต อ งค รบถ วน ให จั ด ท ำป ระก าศ
ลงทะเบียนทางหลวงทองถิ่นเพ่ือเสนอ ผว.กทม. 
ลงนาม 

- กรณีไมถูกตองครบถวนใหสงใหสำนักงานเขต
แกไข 

-  -  - กลุมงาน
สารสนเทศ
ที่ดิน 

- แบบ ทล.2 

- แบบ ทล.3 

- แผนที่
รายละเอียด
ภูมิประเทศ 

 

3  5-7 วัน/
สาย 

- จัดทำประกาศลงทะเบียนทางหลวงทองถ่ิน 
แผนที่สังเขป พรอมแนบ ทล.2 ทล.3 และแผน
ที่รายละเอียดภูมิประเทศ เพ่ือนำเรียน ผว.
กทม. ลงนาม  

- ความถูกตอง 
ครบถวน 

- ดำเนินการภายใน
กรอบเวลาที่
กำหนด 

 - กลุมงาน
สารสนเทศ
ที่ดิน 

- ประกาศ
ลงทะเบียน
ทางหลวง
ทองถ่ิน 

- แผนที่สังเขป 

- แบบ ทล.2 

- แบบ ทล.3 

- แผนที่
รายละเอียด
ภูมิประเทศ 

 

มอบหมายงานตามพ้ืนที่ 

 

 

ตรวจสอบ 

ขอมูล 

ไมถูกตอง 

ถูกตอง 

 
สำนักงานเขตสงขอมูล

ถนนเพ่ือประกาศ
ลงทะเบียนทางหลวง

ทองถิ่น 

จัดทำประกาศลงทะเบียนทาง
หลวงทองถ่ิน 
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ที ่ ผังกระบวนงาน ระยะ 

เวลา 

รายละเอียดของงาน มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางองิ 

4  - - ผ ว .ก ท ม . พิ จ า รณ าล งน าม ใน ป ระ ก าศ
ลงทะเบียนทางหลวงทองถ่ิน 

  - ผว.กทม.   

5  2 วัน/
เรื่อง 

- เมื่อ ผว.กทม. ลงนามในประกาศลงทะเบียนทาง
หลวงทองถิ่นแลว ใหจัดทำหนังสือแจงประกาศ
ลงทะเบียนทางหลวงทองถ่ินใหหนวยงานที่
เก่ียวของทราบ โดย ผอ.กสด. เปนผูลงนาม 

- แจงสำนักงานเขตทองที่ที่ถนน ตรอก ซอย 
ตั้งอยู 

- แจงสำนักงานประชาสัมพันธ 

- ดำเนินการได
ครบถวนทุก
ขั้นตอน 

- ดำเนินการภายใน
กรอบเวลาที่
กำหนด 

 - กลุมงาน
สารสนเทศ
ที่ดิน 

 - หนังสือแจงหนวยงาน
ที่เก่ียวของ 

6  1 วัน/
สาย  

- จัดเก็บขอมูลการประกาศลงทะเบียนทางหลวง
ทองถ่ินลงในระบบสารสนเทศที่ดิน 

- จัดเก็บขอมลูได
ครบถวน 

 - กลุมงาน
สารสนเทศ
ที่ดิน 

  

 

 
 
 
 
 

หนังสือแจงหนวยงาน 
ที่เก่ียวของ  

 
 

นำขอมูลจัดเก็บ 
ในระบบสารสนเทศที่ดิน 

ผว.กทม. พิจารณาลงนาม 
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ข้ันตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐานคุณภาพงาน และการติดตาม 

 7. กระบวนงานขอมูลทางน้ำ 

ที ่ ผังกระบวนงาน ระยะ 

เวลา 

รายละเอียดของงาน มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางองิ 

1  3 วัน 

เฉพาะ
มอบหมาย

งาน 

- รับเรื่องลงทะเบียนเรื่องเขา 

- ตรวจสอบเอกสารเบื้องตน 

- เสนอเรื่องให ผอ.กสด. มอบหมายงาน 

- ดำเนินการดวย
ความรวดเร็วและ
ถูกตอง 

 - ฝายบรหิารงาน
ทั่วไป 

  

   - มอบหมายงานตามลักษณะพื้นท่ีรับผิดชอบ - สั่งการตาม
อำนาจหนาที่ 

 - ผูอำนวยการ
กอง 

  

2  3-5 วัน/
สาย 

- ตรวจสอบเอกสารขอมูลทีไ่ดรับ 

- กรณีถูกตองครบถวนใหจัดทำทะเบียนขอมูล
ทางน้ำเพื่อนำเสนอลงนาม 

- กรณีไมถูกตองครบถวนใหสงใหหนวยงานท่ีสง
ขอมูลแกไข 

- ความถูกตอง 
ครบถวน 

 - กลุมงาน
สารสนเทศ
ที่ดิน 

  

3  5-7 วัน/
สาย 

- สำรวจเก็บรายละเอียดพื้นที ่

- ถายภาพสภาพพ้ืนที่ 

- จัดทำแผนที่สังเขป 

- จัดทำรายละเอียด ทน.1 ทน.2 

- ความถูกตอง 
ครบถวน 

- ดำเนินการภายใน
กรอบเวลาที่
กำหนด 

 - กลุมงาน
สารสนเทศ
ที่ดิน 

  

มอบหมายงานตามพ้ืนที่ 

 

 
 

ตรวจสอบ 

ขอมูล 

ไมถูกตอง 

ถูกตอง 

 

 

สำนักงานเขต สำนักการ
ระบายน้ำสงขอมูลทางน้ำ 
เพ่ือประกาศลงทะเบียน 

จัดทำทะเบียนขอมูลทางน้ำ 
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ที ่ ผังกระบวนงาน ระยะ 

เวลา 

รายละเอียดของงาน มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางองิ 

4  - - ผอ.สนย. พิจารณาลงนามในทะเบียนขอมูลทาง
น้ำ 

  - ผอ.สนย.   

5  2 วัน/
เรื่อง 

- เมื่อ ผอ.สนย. ลงนามในทะเบียนขอมูลทางน้ำ
แลว ใหจัดทำหนังสือแจงหนวยงานที่เกี่ยวของ
ทราบ โดย ผอ.กสด. เปนผูลงนาม 

- ดำเนินการได
ครบถวนทุก
ขั้นตอน 

- ดำเนินการภายใน
กรอบเวลาที่
กำหนด 

 - กลุมงาน
สารสนเทศ
ที่ดิน 

 - หนังสือแจงหนวยงานที่
เก่ียวของ 

6  1 วัน/
สาย  

- จัด เก็บทะเบียนขอมูลทางน้ ำลงในระบบ
สารสนเทศท่ีดิน 

- จัดเก็บขอมลูได
ครบถวน 

 - กลุมงาน
สารสนเทศ
ที่ดิน 

  

 

 
 
 

หนังสอืแจงหนวยงาน 
ที่เก่ียวของ  

 
 

นำขอมูลจัดเก็บ 
ในระบบสารสนเทศที่ดิน 

ผอ.สนย. พิจารณาลงนาม 
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ข้ันตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐานคุณภาพงาน และการติดตาม 

 8. กระบวนงานถอนสภาพที่สาธารณประโยชน 

ที ่ ผังกระบวนงาน ระยะ 

เวลา 

รายละเอียดของงาน มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางองิ 

1  3 วัน 

เฉพาะ
มอบหมาย

งาน 

- รับเรื่องลงทะเบียนเรื่องเขา 

- ตรวจสอบเอกสารเบื้องตน 

- เสนอเรื่องให ผอ.กสด. มอบหมายงาน 

- ดำเนินการดวย
ความรวดเร็ว
และถูกตอง 

 - ฝายบรหิารงาน
ทั่วไป 

 - หนังสือสงจาก
หนวยงานตนเรื่อง 

   - มอบหมายงานตามลักษณะพื้นท่ีรบัผิดชอบ - สั่งการตาม
อำนาจหนาที่ 

- รายงานการ
ปฏิบัติงาน 

- ผูอำนวยการกอง   

2  5-7 วัน/
ราย 

- ตรวจสอบรายละเอียดขอมูล เอกสารหลักฐาน
ตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 8 วรรค
สอง (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
วิธีปฏิบัติเก่ียวกับการถอนสภาพ การจัดขึ้น
ทะเบียน และการจัดหาผลประโยชนในท่ีดิน
ของรัฐ ตามประมวงกฎหมายที่ดิน พ.ศ . 
2550 หนั งสือกระทรวงมหาดไทยและ
หนังสือกรมที่ดินท่ีเก่ียวของ 

- รวบรวมขอมูลเอกสารหลักฐานตาง ๆ สรุป
รายงานเสนอผูบังคับบัญชา 

- สรุปรายงานเสนอผูบังคับบัญชาเพื่อนำเรียน
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการถอน
สภาพที่สาธารณะ 

- ดำเนินการให
ครบถวนทกุ
ขั้นตอน 

- สรุปผลการ
ดำเนินการ
ปฏิบัติงาน 

- กลุมงาน
สารสนเทศท่ีดิน 

  

มอบหมายงานตามพ้ืนที่ 

 
 

สนข. รับเรื่องและ
รวบรวมขอมูลสงให กสด. 

 

 
 

ตรวจสอบ 

ขอมูล 

ไมครบถวน 

ครบถวน 
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ที ่ ผังกระบวนงาน ระยะ 

เวลา 

รายละเอียดของงาน มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางองิ 

3  - - พิจารณากลั่นกรงการถอนสภาพ   - คณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรอง
การถอนสภาพ 

  

4  7 วัน/
เรื่อง 

- เสนอผลการพิจารณานำเรียน ผว.กทม. เพ่ือ
พิจารณาใหความเห็น 

  - กลุมงาน
สารสนเทศท่ีดิน 

- กองสำรวจและ
แผนทีท่ี่ดินในฐานะ
เลขานุการ 

  

5  - - พิจารณาใหความเห็นการถอนสภาพ   - ผว.กทม.   

6  - - รวบรวมเอกสารนำเรียน ผว.กทม.   - สำนักงานเขต   

คณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองการถอนสภาพ 

เสนอผลการพิจารณา 

คงสภาพ/ถอนสภาพ 

สำนักงานเขตดำเนินการ
รวบรวมเอกสารนำเรียน 

ผว.กทม.  

 

 
 

ผว.กทม. พิจารณาให
ความเห็น 

เห็นชอบตามคณะกรรมการ 

สำนักงานเขตดำเนินการ
เพื่อใชเปนที่ดินสำหรับ

พลเมืองใชรวมกัน  

ไมเห็นชอบตามคณะกรรมการ 
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ที ่ ผังกระบวนงาน ระยะ 

เวลา 

รายละเอียดของงาน มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางองิ 

7  - - นำเขาที่ประชุมสภา กทม. เพ่ือพิจารณา   - ผว.กทม.   

8  
 
 

- - พิจารณาเก่ียวกับการคงสภาพและถอนสภาพ   - สภา กทม.   

9  - - รวบรวมเอกสารตามผลการพิจารณา   - สำนักงานเขต   

   - จัดทำแผนทีแ่นบทาย พ.ร.บ. หรือ พ.ร.ฎ.   - สำนักงานเขต   

ผว.กทม. นำเขาที่ประชุมสภา 
กทม. เพ่ือพิจารณา 

จัดทำแผนที่แนบทาย  
พ.ร.บ. หรือ พ.ร.ฎ. 

สำนักงานเขตดำเนินการ
รวบรวมเอกสารตาม

ตารางตรวจสอบ 

 

 
สภา กทม.  

พิจารณาเกี่ยวกับ 
การขอถอนสภาพ 

มติถอนสภาพ 

สำนักงานเขตดำเนินการ
เพื่อใชเปนที่ดินสำหรับ

พลเมืองใชรวมกัน  

มติคงสภาพ 
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ที ่ ผังกระบวนงาน ระยะ 

เวลา 

รายละเอียดของงาน มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางองิ 

10  - - ตรวจสอบ ดำเนินการตาม ขอ 18 ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยฯ พ.ศ. 2550 

- คณะกรรมการกำกับการใชที่ ดินของรัฐ
พิจารณาการคงสภาพและถอนสภาพ 

- กรณีมีมติถอนสภาพ ยกราง พ.ร.บ. หรือ 
พ.ร.ฎ. ถอนสภาพ พรอมรูปแผนที่  เสนอ
กระทรวงมหาดไทย 

- กรณีมีมติคงสภาพให กทม. ดำเนินการเพ่ือใช
เปนที่ดินสำหรับพลเมืองใชรวมกันตอไป 

  - กรมที่ดิน   

11  - - นำเรื่องใหคณะกรรมการรางกฎหมายของ
กระท รวงฯ  และส ง เรื่ อ ง ให เล ขา ธิการ
คณะรัฐมนตรีนำเรื่องเขาคณะรัฐมนตรี
พิจารณา 

  - กระทรวงมหาดไทย   

12  - - คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณา พ.ร.บ. / 
พ.ร.ฎ. 

- นำขึ้นทูลเกลาฯ 

  - คณะรัฐมนตร ี   

13  3 วัน/
เรื่อง 

- จัดทำหนังสือแจงหนวยงานที่เก่ียวของ  - ดำเนินการให
ครบถวนทุก
ขั้นตอน 

- ดำเนินการ
ภายในกรอบ
เวลาที่กำหนด 

 - กลุมงาน
สารสนเทศท่ีดิน 

 - หนังสือแจง
หนวยงานที่
เก่ียวของ 
 

หนังสือแจงหนวยงาน 
ที่เก่ียวของ  

กรมท่ีดิน  

กระทรวงมหาดไทย  

คณะรัฐมนตร ี

มติถอนสภาพ 
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   เอกสารประกอบ  
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เอกสารอางอิง 
                               
 
พระราชบัญญัติ 

๑. พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับ 
    ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙               

  ๒. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ 
มาตรา ๘๙ (๑๐) ภายใตบังคับแหงกฎหมายอ่ืน ใหกรุงเทพมหานครมีอำนาจหนาที่
ดำเนินการในเขตกรุงเทมหานครในเรื่อง “การดูแลรักษาที่สาธารณะ” 

 ๓. พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ำไทย พ.ศ. ๒๔๕๖ และ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
มาตรา ๑๗ หามมิใหผูใดปลูกสรางอาคารหรือสิ่งอ่ืนใดลวงล้ำเขาไปเหนือน้ำในน้ำ
และใตน้ำของแมน้ำ ลำคลอง บึง อางเก็บน้ำ ทะเลสาบ อันเปนทางสัญจรของ
ประชาชนหรือที่ประชาชนใชประโยชนรวมกัน หรือทะเลภายในนานน้ำไทย หรือบน
ชายหาดทะเลดังกลาว เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาทา 

  ๔. พระราชบัญญัติขอมูลและขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
มาตรา ๙ ภายใตบังคับมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ หนวยงานของรัฐตองจัดใหมี
ขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยดังตอไปนี้ไวใหประชาชนเขาตรวจดูได........ 

๕. พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ พ.ศ. ๒๔๕๗ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับลงวันที๑่๑)         
      พ.ศ. ๒๕๕๑ 
   มาตรา ๑๒๒ นายอำเภอมีหนาที่รวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการดูและ
รักษา   และคุมครองปองกันที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินที่ประชาชนใชประโยชน
   รวมกัน และสิ่งซึ่งเปนสาธารณประโยชนอื่นอันอยูในเขตอำเภอ 
 
ระเบียบ 
  ๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการดูแลรักษาและคุมครองปองกันที่ดินอันเปนสา
ธารณ      สมบัติของแผนดิน พ.ศ. ๒๕๔๔ 
   ขอ ๗ การจัดทำทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน 
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                        ขอมลูทางน้ำ                                                                            ทน.๒ 
คลอง,คูคลอง,ลำกระโดง,สาย ......................................... จาก..................................... ถึง ....................................... ประเภท .................................... 
ตำบล/แขวง .......................................................... อำเภอ/แขวง ........................................................ จังหวัด ........................................................... 
 
การ

ระบาย
น้ำ 

ความ
ยาว 
(กม.) 

ความ 
กวาง 
(เมตร) 

รัศมี
ความ
โคง 

(เมตร) 

ไหล
ทาง

ขางละ
(เมตร) 

เขต
ทาง

(เมตร) 

เขื่อน
ชนิด 

ประตูน้ำ ระยะตนไม ระยะเสาพาดสาย ลงทะเบียนเม่ือ หมายเหตุ 
หางจากแนว
เขตคลอง
(เมตร) 

ระหวาง
ตนไม 
(เมตร) 

หางจากซาย
(เมตร) 

หางจากเขต
ทางขวา
(เมตร) 
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           หนวยงาน 
พันธกิจ/ภารกิจ กระบวนการ ขอบเขต หนวยงานรับผิดชอบ 

ขึ้นทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน ขอมูลทางน้ำ ความถูกตอง ขอมูลคลอง คูน้ำ ลำกระโดง
สาธารณประโยชน 

กลุมงานสารสนเทศที่ดิน 
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ทะเบียนที่ดินที่อทุิศใหเปนที่สาธารณประโยชน 
                  พืน้ที่ _  _   _ _ _ _ _ _ _ _ เขต _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ พ.ศ. _ _ _ _ _ _ จำนวน      แปลง 

เลข 
บัญช ี

ลำดับที ่
ชื่อ  ถนน-
ชอย-ตรอก 

เจาของท่ีดิน 
โฉนด 

ที่ดินเลขที ่
เลขที่ดิน 

หนา 
สำรวจ 

ระวาง 
สถานท่ีต้ัง ระยะทาง ความยาว

(เมตร) 
ความกวาง

(เมตร) 
เนื้อที่ ไร-งาน-ตารางวา 

จุดประสงค      
การโอนเพื่อ 

คำรอง ตามหนังสือ
ขึ้นทะเบียน 

เมื่อ 
หมายเหตุ 

แขวง เขต จาก ถึง 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

        
   

 

   
   

 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 

   
   

   

   
   

   

   
   

  

   
   

   

   
   

  -
  

   
   

  -
 

     
   

  

   
   

   
   

   
   

   
   

  

   
   

  

   
   

  

   
   

 

   
   

  

  

 

   

       

 

กองสำรวจและแผนที่ที่ดิน  สำนกัการโยธา  กรุงเทพมหานคร 

      กลุมงานสารสนเทศที่ดิน  ๒  

 วันที่ …… เดือน ……………พ.ศ.…………. 
…………………………………………………..หัวหนา

กลุมงานสารสนเทศทีด่ิน ๒  ผูสำรวจ ……………………………………… 

 ผูเขียน ………………………….……………. 
………………………………………………… 

ผูอำนวยการกองสำรวจและแผนที่ที่ดิน  ผูตรวจ ……………………………………….. 
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ทะเบียนที่ดินที่โอนใหเปนทางสาธารณประโยชน 
                  พื้นที่ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ เขต _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ พ.ศ. _ _ _ _ _ _ จำนวน       แปลง 

เลข 
บัญช ี

ลำดับ 
ที ่

ชื่อ ถนน-
ซอย-ตรอก 

เจาของ 
ที่ดิน 

โฉนด 
ที่ดิน 
เลขที ่

เลข    
ที่ดิน 

หนา
สำรวจ 

ระวาง 
สถานท่ีต้ัง ระยะทาง ความยาว

(เมตร) 
ความกวาง

(เมตร) 
เนื้อทีไ่ร-งาน-ตารางวา 

จุดประสงค      
การโอนเพื่อ 

จดทะเบียน 
โอนเมื่อ 

ตามหนังสือ 
ขึ้นทะเบียน   

   เมื่อ 
หมายเหตุ 

แขวง เขต จาก ถึง 

   
   

    
  

   
   

   
   

 
   

   
  

   
   

 

   
   

   
   

   

   
   

  

   
   

   
   

 

   
   

   

   
   

  

   
   

  

   
   

  

   
   

  

   
   

   
 

   
   

   
 

   
   

 

   
   

  

   
   

  

   
   

  

   
   

 

 

กองสำรวจและแผนที่ท่ีดิน  สำนกัการโยธา  กรุงเทพมหานคร 

      กลุมงานสารสนเทศที่ดิน  ๒  

 วันที่ …… เดือน ……………พ.ศ.…………. 
…………………………………………………..หัวหนา

กลุมงานสารสนเทศทีด่นิ ๒  ผูสำรวจ ……………………………………… 

 ผูเขียน ………………………….……………. 
………………………………………………… 

ผูอำนวยการกองสำรวจและแผนที่ที่ดิน  ผูตรวจ ……………………………………….. 
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ทะเบียนขอมูลที่ดินของกรุงเทพมหานคร 
พื้นที่ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ เขต _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ พ.ศ. _ _ _ _ _ _ จำนวน_ _ _ _ _ _ แปลง _ _ _ _ _ _  ราย 

 

เลข 
บัญช ี

ลำดับ
ที ่

ชนิด 
เอกสาร 

โฉนด 
เลขที ่

เลขที ่
ดิน 

หนา 
สำรวจ 

ระวาง 
จำนวนเนื้อท่ีดิน สถาน

ที่ต้ัง 
แขวง เขต 

ผู
โอน 

ผูรับ
โอน 

ประเภท
การจด
ทะเบียน 

ราคา 
(บาท) 

ลักษณะ
การใช

ประโยชน 

สิ่ง
ปลูก
สราง 

หนวยงาน
ดูแล 

หมายเหตุ 
ไร่ งาน ตรว. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

กองสำรวจและแผนที่ที่ดิน  สำนกัการโยธา  กรุงเทพมหานคร 

      กลุมงานสารสนเทศที่ดิน  ๒  

 วันที่ …… เดือน ……………พ.ศ.…………. 
…………………………………………………..หัวหนา

กลุมงานสารสนเทศทีด่นิ ๒  ผูสำรวจ ……………………………………… 

 ผูเขียน ………………………….……………. 
………………………………………………… 

ผูอำนวยการกองสำรวจและแผนที่ที่ดนิ  ผูตรวจ ……………………………………….. 
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ทะเบียนที่ดินของหนวยงานอื่นที่กรุงเทพมหานครเขาใชประโยชน           
พื้นที่ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ เขต _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ พ.ศ. _ _ _ _ _ _ จำนวน     แปลง 

เลข 
บัญช ี

ลำดับที ่
ชนดิ 

เอกสาร 

โฉนด
ทีดิ่น
เลขที ่

เลข 
ที่ดิน 

หนา
สำรวจ 

จำนวนเนื้อท่ี 
ถนน แขวง เขต ผูโอน ผูรับโอน 

ประเภท 
การจดทะเบียน ผูใชประโยชน 

ลักษณะการ 
ใชประโยชน 

บุกรุก สิ่งปลูกสราง 
หนวยงาน 

ดูแล 
หมายเหตุ 

ไร งาน ตารางวา 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  

   
   

   
   

   
   

   
   

   

   
   

   

   
   

   

   
   

   

   
   

   
 

   
   

   
 

   
   

   
   

   
  

   
   

   

   
   

   

   
   

   

   
   

   
 

   
   

   
 

   
   

   
 

   
   

   
 

   
   

   
 

   
   

  -
 

   
   

   
 

   
   

   
 

   
   

   
   

    
   

   
 

   
   

   
- 

 

กองสำรวจและแผนที่ที่ดิน  สำนกัการโยธา  กรุงเทพมหานคร 

      กลุมงานสารสนเทศที่ดิน  ๒  

 วันที่ …… เดือน ……………พ.ศ.…………. 
…………………………………………………..หัวหนา

กลุมงานสารสนเทศทีด่ิน ๒  ผูสำรวจ ……………………………………… 

 ผูเขียน ………………………….……………. 
………………………………………………… 

ผูอำนวยการกองสำรวจและแผนทีท่ี่ดิน  ผูตรวจ ……………………………………….. 
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ทะเบียนขอมูลที่ดินเหลือจากเวนคืน ตาม.......พรบ......พ.ศ. ๒๕๒๓ 
โครงการกอสรางถนนสาย................... 

พื้นที่ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ เขต _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ พ.ศ. _ _ _ _ _ _ จำนวน_ _ _ _ _ _ แปลง _ _ _ _ _ _  ราย 
 

ลำดับ 
ที ่

ชนดิ 
เอกสาร 

โฉนด 
เลขที ่

เลขที ่
ดิน 

หนา 
สำรวจ 

ระวาง 
จำนวนเนื้อท่ีดิน 

สถานท่ีต้ัง แขวง เขต ผูโอน 
ผูรับ
โอน 

ประเภท
การจด
ทะเบียน 

ราคา 
(บาท) 

ลักษณะ
การใช

ประโยชน 

สิ่ง
ปลูก
สราง 

หนวยงาน
ดูแล 

หมายเหตุ 
ไร่ งาน ตรว. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

กองสำรวจและแผนที่ที่ดิน  สำนกัการโยธา  กรุงเทพมหานคร 

      กลุมงานสารสนเทศที่ดิน ๑- ๒  

 วันที่ …… เดือน ……………พ.ศ.…………. 
…………………………………………………..หัวหนา

กลุมงานสารสนเทศทีด่ิน ๒  ผูสำรวจ ……………………………………… 

 ผูเขียน ………………………….……………. 
………………………………………………… 

ผูอำนวยการกองสำรวจและแผนที่ที่ดนิ 

75 



                                                                             ทะเบียนทางหลวง                                                                              ทล. ๓ 
ทางสาย....................................................... จาก........................................... ถึง.............................................. ประเภท.................................... ช้ัน.................. 

ตำบล/แขวง................................................. อำเภอ/สำนักงานเขต............................................................ จังหวัด...................................................  

 
 

ผิว
จราจร 

สภาพ
ทาง 

ความ
ยาว
(กม.) 

ผิว
จราจร
กวาง 
(เมตร) 

รัศมี
ความ
โคง 

(เมตร) 

ถนนรับ
นำ้หนัก

ได  
(ตัน) 

ทางเทา
หรือไหล

ทาง  
ขางละ
(เมตร) 

เขตทาง
ขางละ 

การ
ระบาย

น้ำ 

ที่ 
จอด
รถ 

ระยะตนไม ระยะเสาพาดสาย 

ลงชื่อ              
ผูลงทะเบียน ลง

ทะ
เบ

ียน
เม

ื่อ 

หมายเหตุ 

หางจาก
ขอบผิว
จราจร 
(เมตร) 

ระหวาง
ตนไม 
(เมตร) 

หางจาก
ขอบผิว
จราจร 
(เมตร) 

หางจาก
เขตทาง 
(เมตร) 

สูงจาก
ผิวทาง
ขนาบ
ถนน

(เมตร) 

สูงจาก
ผิวทาง
ขาม
ถนน

(เมตร) 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

ผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร 

ในฐานะ
ผูอำนวยการ    

ทางหลวงทองถิ่น 
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ประกาศกรุงเทพมหานคร 
เรื่อง ลงทะเบียนทางหลวงทองถิ่น 

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ และแกไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๙ มาตรา ๑๓ (๓) และมาตรา ๑๕ (๓) ประกอบดวย มาตรา ๕๐ 
แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ ผูวาราชการกรุงเทพมหานครในฐานะผูอำนวยการทางหลวงทองถิ่น 

จึงประกาศลงทะเบียนถนน / ซอย สายตางๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร ดังตอไปนี้ เปนทางหลวงทองถิ่น เพื่อใชประโยชนตามพระราชบัญญัติทางหลวง 

ลำดับ ช่ือถนน จาก ถึง 
เขตทางกวาง 

(เมตร) 
ความยาว 
(กิโลเมตร) 

ผิวจราจร 
ทางเทากวาง (เมตร) 

หมายเหตุ 
เหนือ ใต ตะวันออก ตะวันตก 

๑  
 

          

๒ 
 

           

๓ 
 

           

๔ 
 

           

                                         ทั้งนี้ ปรากกฎตามแผนท่ีสังเขปแนบทายประกาศฉบับนี้ 
         ประกาศ ณ วันที่   
      

(                                ) 
               ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 
                                 ในฐานะผูอำนวยการทางหลวงทองถิน่ 
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