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  คูมือการปฏิบัติงานฉบับนี้จัดทำข้ึนเพ่ือใหบุคลากรของสำนักงานจัดกรรมสิทธิ์ สำนักการโยธา  
และหนวยงานภาครัฐและเอกชนอ่ืน ๆ รวมถึงผูมีสวนไดเสียและประชาชนทั่วไปไดมีความรูความเขาใจในการ
เวนคืนอสังหาริมทรัพย  อันเปนเรื่องท่ีรัฐกระทำใหเกิดผลกระทบกับสิทธิของเจาของทรพัยสินโดยตรง  ซึ่งโดยปกติ
ภายในบังคับแหงกฎหมาย เจาของทรัพยสินยอมมีสิทธิใชสอย จำหนายทรัพยสินของตน และไดซึ่งดอกผลแหง
ทรัพยสินนั้น ท้ังมีสิทธิติดตามและเอาคืนซึ่งทรัพยสินของตนจากบุคคลผูไมมีสิทธิจะยึดถือไว และมีสิทธิขัดขวาง
มิใหผูอ่ืนสอดเขาเก่ียวของกับทรัพยสินนั้น โดยมิชอบดวยกฎหมาย ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
มาตรา 1336 ดังนั้นการเวนคืนอสังหาริมทรัพยถือเปนกรณีท่ีรัฐใชอำนาจที่มีอยูตามกฎหมายไปกระทบสิทธิใน
ทรัพยสินของบุคคล อันสงผลใหการดำเนินการเวนคืนอสังหาริมทรัพยมักจะมีการตอตาน และขัดขัดขวางจากผูถูกเวนคืน 
รวมถึงมีกรณีพิพาทข้ึนสูการพิจารณาของศาลอยูเสมอ โดยเฉพาะอยางยิ่งขอพิพาทเกี่ยวกับเงินคาทดแทนการเวนคืน
อสังหาริมทรพัย ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่รวดเร็วจึงเปนสวนที่สำคัญสามารถลดความขัดแยงลงได 
  คูมือการปฏิบัติงานของสำนักงานจัดกรรมสิทธ์ิ  สำนักการโยธา  จะเปนเครื่องมือที่จะสื่อสาร
ใหเจาหนาที่และประชาชนเขาใจเก่ียวกับกระบวนการเวนคืนอสังหาริมทรัพยมากขึ้น  โดยเฉพาะสรางความ
เขาใจถึงประสิทธิภาพในการจัดการกระบวนการแตละข้ันตอน  และเปนจุดเริ่มตนท่ีจะนำไปสูการพัฒนา
ปรับปรุงประสิทธิภาพและกระบวนการใหรวดเร็วขึ้น  ประชาชนเกิดความพึงพอใจไดในระดับหนึ่งรวมไปถึงลด
การสูญเปลาของกระบวนการตอไปดวย 
  สำนักงานจัดกรรมสิทธ์ิ  สำนักการโยธา  ไดทำการปรับปรุงคูมือการปฏิบัติงานเพื่อใหมีความ
ทันสมัยและเปนปจจุบันมากย่ิงข้ึน ใหสามารถนำไปใชในการปฏิบัติงานไดจริงและสอดคลองกับกระบวนงาน
ของสำนักงานจัดกรรมสิทธิ์ คณะทำงานฯ หวังเปนอยางยิ่งวาคูมือการปฏิบัติงานฉบับนี้ จะเปนประโยชนตอ
ผูปฏิบัติงานดานการจัดกรรมสิทธิ์  โดยสามารถนำไปปรับใชใหสอดคลองกับการปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค 
และเปนการเพิ่มประสิทธิภาพของงานใหดียิ่งขึ้น 
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บทสรุปสำหรับผูบริหาร 
 
 

 สำนักงานจัดกรรมสิทธิ์ เปนสวนราชการของสำนักการโยธาที่มีหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการ
จัดทำแผนท่ีรายละเอียดเพ่ือประกอบการเสนอพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินท่ีจะเวนคนืและพระราชบัญญัติ
เวนคืนอสังหาริมทรัพย ดำเนินการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและทรัพยสินในเขตทางเวนคืน เพื่อใชในการอันเปน
สาธารณูปโภค หรือการผัง เมือง หรือเพื ่อประโยชนสาธารณะอยางอื ่นของกรุงเทพมหานคร โดย
ดำเนินการตามพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนและการไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพย พ.ศ. 2562 หรือโดยการขออุทิศ 
ซื้อ ขาย โอน แลกเปลี่ยน ขอใช ขอเชา เชาซื้อที่ดินอาคาร เพื่อกิจการของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งดำเนินการ
พิจารณาอุทธรณเงินคาทดแทนการเวนคืนอสังหาริมทรัพย การดำเนินการในสวนท่ีเก่ียวของในคดีปกครอง 
(เวนคืน) และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 
 

 เมื่อกรุงเทพมหานครมีความจำเปนที่จะตองไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพย  เพ่ือกิจการอันจำเปนเพ่ือ
ประโยชนสาธารณะจะดำเนินการเสนอตราพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน (พ.ร.ฎ.) ในบริเวณพ้ืนท่ี
ที่เปนเขตกอสราง เพ่ือใหเจาหนาที่มีอำนาจตามกฎหมายในการเขาสำรวจทรัพยสินที่ตั้งอยูในพ้ืนที่ที่จะเวนคืน
ดังกลาว ตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนและการไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพย พ.ศ. 2562 โดยขนาด
ของเขตเวนคืนที่แทจริง ขึ้นอยูกับรูปแบบและขนาดของโครงการ  ที่จะกอสราง อาจจะใชพ้ืนท่ีเพียงบางสวนของ
แนวเขตที่ดินที่จะเวนคืน ที่กำหนดไวในแผนท่ีทาย พ.ร.ฎ.  ซึ่งวิธีดำเนินการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน มี 3 วิธี คือ 
 1.  จัดซื้อโดยวิธีเจรจาตกลงซื้อขายกอนการเวนคืนตามมติคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2500 
ซึ่งเปนการตกลงซื้อขายทรัพยสินกับเจาของทรัพยสินกอนท่ีจะมีการประกาศใช พ.ร.ฎ. การดำเนินการจัดกรรมสิทธิ์
ที่ดิน โดยหลักการแลวจะดำเนินการเสนอตรา พ.ร.ฎ. กำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนทุกโครงการ แตในระหวางท่ี
ดำเนินการขอตรา พ.ร.ฎ. ซึ่งตองใชเวลาดำเนินการตั้งแตเสนอ พ.ร.ฎ. จนถึงวันที่ พ.ร.ฎ. ประกาศใชบังคับ
ประมาณ 8-12 เดอืน ในชวงเวลาน้ีก็จะดำเนินการจัดซื้อโดยวิธีเจรจาตกลงซื้อขายไปพลางกอนเพ่ือเปนการลด
ปญหาความเดือนรอนของผูถูกเวนคืน และทำใหสามารถไดรับเงินคาทดแทนทรัพยสินไดรวดเร็วขึ้น 
 2.  โดยตราเปนพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณท่ีที่จะเวนคืน (พ.ร.ฎ.) ซึ่งจะระบุ
ทองที่ จุดเริ่มตน - จุดสิ้นสุด และความกวางของเขตที่ดินที่จะทำการสำรวจเพื่อกำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนโดย
จะประกาศในราชกิจจานุเบกษาและปดประกาศ พ.ร.ฎ. ที่ประกาศใชบังคับไวตามสถานที่ ดังนี้ 
  2.1  ที่ทำการของเจาหนาที่ 
  2.2  ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร 
  2.3  สำนักงานที่ดิน กรุงเทพมหานคร หรือ สำนักงานท่ีดินกรุงเทพมหานครสาขา 
  2.4  ที่ทำการสำนักงานเขต ซึ่งในข้ันตอนนี้ เจาหนาที่สามารถทำการเจรจากับ
เจาของทรัพยสินในแนวเขตท่ีจะเวนคืนได 
 3.  ตราเปนพระราชบัญญัติเวนคืน อสังหาริมทรัพย (พ.ร.บ.) เพ่ือใหกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย
ตกเปนของรัฐ 
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 ในปจจุบันการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนชาวกรุงเทพฯ เปนหนาที่หลักของกรุงเทพมหานคร การดำเนินงานในแตละครั้งและแตละโครงการ
ยอมมีผูที่ไดรับผลกระทบในดานที่อยูอาศัยไมมากก็นอย อาจตองร้ือถอนโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสราง หรือแมจะถูก
เวนคืนบางสวน  แตก็มีผลทำใหสภาพแวดลอมเปลี่ยนแปลงไป ตองปรับปรุงที่อยูอาศัยในสวนท่ีเหลือให
สอดคลองกับถนนหรือโครงการท่ีจะกอสรางและตองปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตประจำวัน  ดังน้ันในการดำเนินการ
จะตอง ตระหนักถึงผลกระทบเหลานี้  จึงตองดำเนินการจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ตาม
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 ในการเวนคืนที่ดินและ
อสังหาริมทรัพยทุกครั้งเพ่ือความเปนธรรมใหกับประชาชน อีกทั้งยังจัดมาตรการชวยเหลือและบรรเทาความ
เดือดรอน ในดานอ่ืน ๆ ใหแกผูถูกเวนคืนที่ไดรับผลกระทบอยางเหมาะสม 
 

  สำนักงานจัดกรรมสิทธิ์ เปนสวนราชการของสำนักการโยธา มีผูอำนวยการสำนักงานจัดกรรมสิทธ์ิ
เปนหัวหนาสวนราชการ และมีผูอำนวยการสวนจัดกรรมสิทธิ์ 1 ผูอำนวยการสวนจัดกรรมสิทธิ์ 2 เปนผูชวยในการบริหาร 
การปฏิบัติราชการ  และการควบคุมบังคับบัญชาบุคลากรในสังกัดสำนักงานจัดกรรมสิทธ์ิ   
 

  คูมือการปฏิบัติงานของสำนักงานจัดกรรมสิทธ์ิ สำนักการโยธา  จะแสดงใหเห็นข้ันตอนของ
กระบวนการปฏิบัติงานตั้งแตจุดเริ่มตนจนกระทั่งถึงจุดสิ้นสุด ดังนี้ 
 
  1. กระบวนงานรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ 
และตามหลักเกณฑและวิธีการของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชน พ.ศ. 2548   โดยมีจุดเริ่มตนท่ีกอนเริ่มดำเนินการโครงการ จะตองเผยแพรขอมูลโครงการตามระเบียบ
สำนักนายกฯ พ.ศ.2548 กำหนดวิธีดำเนินการรับฟงความคิดเห็น ประกาศใหประชาชนทราบถึงวิธี ระยะเวลา 
และสถานที่ดำเนินการรับฟงความคิดเห็น  ดำเนินการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนตามวิธี วันและเวลาตาม
ประกาศ ประมวลผลการรับฟงความคิดเห็น  และสิ้นสุดที่ประกาศใหประชาชนทราบ    
 

  2. กระบวนงานเวนคืนอสังหาริมทรัพยตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติ วาดวยการเวนคืน
และการไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพย พ.ศ. 2562  โดยมีจุดเริ่มตนที่การดำเนินการเสนอตราพระราชกฤษฎีกา
กำหนดเขตที่ดินท่ีจะเวนคืน.... รบัฟงความคิดเห็นของประชาชน การสำรวจและประมาณราคาอสังหาริมทรัพย
ที่จะตองเวนคืน  แตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือทำหนาที่กำหนดราคาอสังหาริมทรัพยเบื้องตน และเงินคาทดแทน 
ประชุมพิจารณากำหนดราคาอสังหาริมทรัพยเบื้องตนและเงินคาทดแทน ขออนุมัติราคาและเบิกจายคาทดแทน  
เชิญพบทำสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย ยื่นคำขอรังวัดที่ดิน ณ สำนักงานที่ดิน เบิกจายคาทดแทนงวดแรก 
รับทราบผลการรังวัดท่ีดิน จดทะเบียนซื้อ-ขาย เบิกจายคาทดแทนงวดที่ 2 และสิ้นสุดที่การสงมอบพื้นที่ 
 

  3. กระบวนงานสำรวจและประมาณราคาอสังหาริมทรัพยที่จะตองเวนคืน   โดยมีจุดเริ่มตน
ที่เมื่อมีการจัดใหมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน จัดทำแผนที่แนบทายพระราชบัญญัติ/
พระราชกฤษฎีกา สำรวจและจัดทำแผนที่รายละเอียดภูมิประเทศ จัดทำขอมูลบัญชีรายชื่อ ผูถือกรรมสิทธิ์  
จัดทำหนังสือแจงเขาสำรวจอสังหารมิทรัพยรายแปลง/หลัง งานสำรวจและประมาณราคา งานคิดคำนวณสิทธิการเชา 
ดำเนินการรวบรวมขอมูลเพ่ือประกอบ การพิจารณาคาทดแทน ประชุมพิจารณากำหนดราคาคาทดแทน ย่ืนคำ
ขอรังวัดที่ดิน ณ สำนักงานท่ีดิน ระวังชี้แนวเขตทางที่ถูกเวนคืน ตรวจสอบผลการรังวัด จดทะเบียนแบงเวนคืน 
ตรวจสอบการรื้อถอนอาคาร  และสิ้นสุดที่การกำหนดแนวเขตทางโครงการกอสราง 
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  4. กระบวนงานอทุธรณและคดีปกครองที่เกี่ยวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย   โดยมีจุดเริ่มตน
เมื่อมีการดำเนินการเวนคืนตาม พ.ร.ฎ. และผูถูกเวนคืนไมพอใจเงินคาทดแทนการเวนคืน ยื่นอุทธรณตอ รมว.มท. 
ผูรักษาการ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณประชุมพิจารณา รมว.มท. วินิจฉัย แจงผลคำวินิจฉัยอุทธรณและแจงสิทธิ
ฟองคดีศาลปกครอง หากไมพอใจผลคำวินิจฉัยของรมว.มท. ฟองศาลปกครอง ทำคำใหการ คำชี้แจง/ไตสวน 
แสวงหาขอเท็จจริง/พิจารณาคดี ศาลปกครองพิพากษาคดี อุทธรณคดี (ถามี)/บังคับคดี/จายหรือวางเงินคาทดแทน
ตามคำพิพากษา และสิ้นสุดที่การจบคดี 
 

5. กระบวนงานจัดกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย โดยการเจรจาตกลงซื้อขายอสังหาริมทรัพย 
กอนการเวนคืนตามมติคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2500 (การจัดซื้อโดยวิธีปรองดอง)  โดยมีจุดเริ่มตนที่ผูบริหารมี
นโยบายใหดำเนินการ รับฟงความคิดเห็นของประชาชน ขออนุมัติจัดกรรมสิทธิ์และแตงตั้งคณะกรรมการ
กำหนดราคาทรัพยสินโดยวิธีปรองดอง การสำรวจและประมาณราคาอสังหาริมทรัพยท่ีจะตองจัดกรรมสิทธิ์ 
ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพยสิน รายงานผลและขออนุมัตริาคาทำสัญญาและเบิกจายราคาทรพัยสิน 
เชิญเจาของมาพบพรอมทำสัญญาซื้อขาย จดทะเบียนโอนที่ดินทั้งแปลง จดทะเบียนซื้อขาย ณ สำนักงานที่ดิน 
สิ้นสุดที่มีการสงมอบพ้ืนที่ 
 

  6. กระบวนงานดานสารบรรณ  โดยมีจุดเริ่มตนและสิ้นสุดของกระบวนงานเหมือนกับฝาย
บริหารงานท่ัวไป  สำนักงานเลขานุการ  สำนักการโยธา  
 

(หมายเหตุ :   กรอบแนวคิด  ขอกำหนดท่ีสำคัญ  แผนผังกระบวนงาน  และขั้นตอนการปฏิบัติงาน  เหมือนกับ
ฝายบริหารงานทั่วไป  สำนักงานเลขานุการ  สำนักการโยธา) 
 

  7. กระบวนงานดานบริหารงานบุคคล   โดยมีจุดเริ่มตนและสิ้นสุดของกระบวนงาน
เหมือนกับกลุมงานการเจาหนาที่  สำนักงานเลขานุการ  สำนักการโยธา 
 

(หมายเหตุ :   กรอบแนวคิด  ขอกำหนดท่ีสำคัญ  แผนผังกระบวนงาน  และขั้นตอนการปฏิบัติงาน  เหมือนกับ
กลุมงานการเจาหนาที่  สำนักงานเลขานุการ  สำนักการโยธา) 
 

  8. กระบวนงานดานงบประมาณ  การเงิน และพัสดุ   โดยมีจุดเริ่มตนและสิ้นสุดของ
กระบวนงานเหมือนกับกลุมงานการคลัง  สำนักงานเลขานุการ  สำนักการโยธา 
 

(หมายเหตุ :   กรอบแนวคิด  ขอกำหนดท่ีสำคัญ  แผนผังกระบวนงาน  และขั้นตอนการปฏิบัติงาน  เหมือนกับ
กลุมงานการคลัง  สำนักงานเลขานุการ  สำนักการโยธา) 
 

  9. กระบวนงานดานการดูแลอาคาร สถานที่   โดยมีจุดเริ่มตนและสิ้นสุดของกระบวนงาน
เหมือนกับฝายบริหารงานทั่วไป  สำนักงานเลขานุการ  สำนักการโยธา 
 

(หมายเหตุ :   กรอบแนวคิด  ขอกำหนดท่ีสำคัญ  แผนผังกระบวนงาน  และขั้นตอนการปฏิบัติงาน  เหมือนกับ
ฝายบริหารงานทั่วไป  สำนักงานเลขานุการ  สำนักการโยธา) 
 

  10. กระบวนงานดานการควบคุม กำกับ การใชรถยนตสวนกลาง   โดยมีจุดเริ่มตนและ
สิ้นสุดของกระบวนงานเหมือนกับฝายบริหารงานทั่วไป  สำนักงานเลขานุการ  สำนักการโยธา 
 

(หมายเหตุ :   กรอบแนวคิด  ขอกำหนดท่ีสำคัญ  แผนผังกระบวนงาน  และข้ันตอนการปฏิบัติงาน  เหมือนกับ
ฝายบริหารงานทั่วไป  สำนักงานเลขานุการ  สำนักการโยธา) 
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ความเปนมาและความสำคัญของการจัดทำคูมือการปฏิบัติงาน 

 
 
  ความเปนมาของการจัดทำคูมือเลมนี้สืบเนื่องจากแนวคิดที่ตองการใหเจาหนาท่ีและประชาชน
ผู เก่ียวของไดมีความรูในขั้นตอนและกระบวนการเวนคืนอสังหาริมทรัพยดวยตนเองไดในเบื้องตน  เพราะ
กระบวนการเวนคืนอสังหาริมทรัพยเปนทั้งงานตอนรับสวนหนา (Front Office) คือ งานที่ตองพบปะกับ
ผูรับบริการ เชน ผูถูกเวนคืนหรือประชาชนท่ัวไปที่มาติดตอขอทราบขอมูลตาง ๆ  เปนตน  และเปนงานที่อยูเบื้องหลัง 
(Back Office) คือ งานระบบที่จะตองพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว เกิดประโยชน
สูงสุดแกผูรับบริการ 
 
  การจัดทำคูมือการปฏิบัติงานมีความสำคัญมาก เพราะเปนเสมือนแผนที่บอกเสนทางการทำงาน 
(Work Manual) ท่ีมีจุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุดของกระบวนการ ระบุถึงขั้นตอนและรายละเอียดของกระบวนการ
ตาง ๆ คูมือการปฏิบัติงานจะเปนเครื่องมือการตอบคำถามในเบื้องตนและนำไปสูการปรับปรุงกระบวนการใน
ขั้นตอนการปฏิบัติใหเปนมาตรฐานเดียวกัน ปองกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานของเจาหนาที่  
สามารถตอบสนองความตองการของผูรับบริการไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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วัตถุประสงค 
 
 
  1.  เพ่ือใหสำนักงานงจัดกรรมสิทธิ์มีคูมือการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเปนลายลักษณอักษรที่
สามารถแสดงถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม / กระบวนงานตาง ๆ  ของหนวยงาน  และสรางมาตรฐาน
การปฏิบัติงานที่มุงไปสูการบริหารคุณภาพท่ัวทั้งองคกรอยางมีประสิทธิภาพ  เกิดผลงานที่ไดมาตรฐาน เปนไป
ตามเปาหมายและบรรลุขอกำหนดท่ีสำคัญของกระบวนการ 
 

  2.  เพื่อเปนหลักฐานแสดงวิธีการทำงานที่สามารถถายทอดใหกับผูปฏิบัติงานสามารถ
พัฒนาการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพใหมีสมรรถนะ (Competency)  และใชประกอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร  รวมทั้งแสดงหรือเผยแพรใหกับบุคคลภายนอกหรือผูใชบริการใหสามารถเขาใจและใช
ประโยชนจากกระบวนการที่มีอยู เพ่ือขอรับบริการที่ตรงกับความตองการตอไป 
 

  3.  การจัดทำคูมือการปฏิบัติงานดานการจัดกรรมสิทธิ์  เปนกระบวนการในการควบคุมการ
ทำงาน  ทำใหสามารถรับทราบข้ันตอนการจัดหาที่ดินโดยวิธีการเวนคืนและการไดมาซึ่งคืนอสังหาริมทรัพย 
ตลอดจนท่ีราชพัสดทุี่วัดและที่ธรณสีงฆ  ใหเปนไปตามกฎหมาย  คำสั่ง  ระเบียบ  หลักเกณฑ ไดอยางถูกตอง 
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6. ขอบเขตของกระบวนงาน 

 
  สำนักงานจัดกรรมสิทธิ์  สำนักการโยธา ไดกำหนดขอบเขตของกระบวนงานที่ปรากฏในคูมือ
ปฏิบัติงานตามบทบาทและหนาที่ความรบัผิดชอบของหนวยงานดังนี้ 

 
  6.1  ขอบเขตของกระบวนงานรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ 
และตามหลักเกณฑและวิธีการของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 
พ.ศ. 2548   โดยมีจุดเริ่มตนที่กอนเริ่มดำเนินการโครงการ  จะตองเผยแพรขอมูลโครงการตามระเบียบสำนัก
นายกฯ พ.ศ.2548 กำหนดวิธีดำเนินการรบัฟงความคิดเห็น  ประกาศใหประชาชนทราบถึงวิธี ระยะเวลา และ
สถานที่ดำเนินการรับฟงความคิดเห็น  ดำเนินการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนตามวิธี วันและเวลาตาม
ประกาศ  ประมวลผลการรับฟงความคิดเห็น  และสิ้นสุดที่ประกาศใหประชาชนทราบ    

 
  6.2  ขอบเขตของกระบวนงานเวนคืนอสังหาริมทรัพยตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติ   
วาดวยการเวนคืนและการไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพย พ.ศ. 2562  โดยมีจุดเริ่มตนท่ีการดำเนินการเสนอตรา
พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน....   การสำรวจและประมาณราคาอสังหาริมทรัพยท่ี
จะตองเวนคืน แตงตั้งคณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องตน  ประชุมพิจารณากำหนดราคาคาทดแทน  ขออนุมัติ
ราคาและเบิกจายคาทดแทน เชิญพบทำสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย ย่ืนคำขอรังวัดท่ีดิน ณ สำนักงานที่ดิน  
เบิกจายงวดแรก รับทราบผลการรังวัดที่ดิน จดทะเบียนซื้อ-ขาย เบิกจายคาทดแทนงวดที่ 2 และสิ้นสุดที่
การสงมอบพื้นที่ 
 
  6.3  ขอบเขตของกระบวนงานสำรวจและประมาณราคาอสังหาริมทรัพยที่จะตองเวนคืน 
โดยมีจุดเริ่มตนที่ เมื่อมีการจัดใหมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  จัดทำแผนที่แนบทาย
พระราชบัญญัติ , พระราชกฤษฎีกา  สำรวจและจัดทำแผนที่รายละเอียดภูมิประเทศ  จัดทำขอมูลบัญชีรายชื่อ  
ผูถือกรรมสิทธิ์  จัดทำหนังสือแจงเขาสำรวจอสังหาริมทรัพยรายแปลง/หลัง  งานสำรวจทรัพยสินและประมาณราคา  
งานคิดคำนวณสิทธิการเชา  ดำเนินการรวบรวมขอมูลเพื่อประกอบการพิจารณาคาทดแทน  ประชุมพิจารณา
กำหนดราคาคาทดแทน  ยื่นคำขอรังวัดที่ดิน ณ สำนักงานที่ดิน  ระวังชี้แนวเขตทางที่ถูกเวนคืน  ตรวจสอบผล
การรังวัด  จดทะเบียนแบงเวนคืน  ตรวจสอบการรื้อถอนอาคาร  และสิ้นสุดที่การกำหนดแนวเขตทางโครงการกอสราง 
 
  6.4  ขอบเขตของกระบวนงานอุทธรณและคดีปกครองที่เกี่ยวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย  
โดยมีจุดเริ่มตนเมื่อมีการดำเนินการเวนคืนตาม พ.ร.ฎ.  และผูถูกเวนคืนไมพอใจราคาคาทดแทนการเวนคืน    
ยื่นอุทธรณตอ รมว.มท. ผูรักษาการ  คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณประชุมพิจารณา รมว.มท. วินิจฉัย    
แจงผลคำวินิจฉัยอุทธรณและแจงสิทธิ์ฟองคดีศาลปกครอง  หากไมพอใจผลคำวินิจฉัยของ รมว.มท. ฟองศาล
ปกครอง  ทำคำใหการ คำชี้แจง/ไตสวน แสวงหาขอเท็จจริง/พิจารณาคดี  ศาลปกครองพิพากษาคดี  อุทธรณคดี 
(ถามี) /บังคับคดี/จายหรือวางเงินคาทดแทนตามคำพิพากษา  และสิ้นสุดที่การจบคดี 
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  6.5 ขอบเขตของกระบวนงานจัดกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย โดยการเจรจาตกลงซื้อขาย 
อสังหาริมทรัพยกอนการเวนคืนตามมติคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2500 (การจัดซื้อโดยวิธีปรองดอง)  โดยมี
จุดเริ่มตนที่ผูบริหารมีนโยบายใหดำเนินการ รับฟงความคดิเห็นของประชาชน ขออนุมัติจัดกรรมสิทธิ์และแตงตั้ง
คณะกรรมการกำหนดราคาทรัพยสินโดยวิธีปรองดอง การสำรวจและประมาณราคาอสังหาริมทรัพยที่จะตอง
จัดกรรมสิทธิ์ ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพยสิน รายงานผลและขออนุมัติราคาทำสัญญาและเบิกจาย
ราคาทรัพยสิน เชิญเจาของมาพบพรอมทำสัญญาซื้อขาย จดทะเบียนโอนที่ดินทั้งแปลง จดทะเบียนซื้อขาย 
ณ สำนักงานที่ดิน สิ้นสุดท่ีมีการสงมอบพ้ืนท่ี 
 

6.6  ขอบเขตของกระบวนงานดานสารบรรณ  โดยมีจุดเริ่มตนและสิ้นสุดของกระบวนงาน
เหมือนกับฝายบริหารงานทั่วไป  สำนักงานเลขานุการ  สำนักการโยธา  
 

(หมายเหตุ :   กรอบแนวคิด  ขอกำหนดท่ีสำคัญ  แผนผังกระบวนงาน  และขั้นตอนการปฏิบัติงาน  เหมือนกับ
ฝายบริหารงานทั่วไป  สำนักงานเลขานุการ  สำนักการโยธา) 
 

  6.7  ขอบเขตของกระบวนงานดานบริหารงานบุคคล   โดยมีจุดเริ่มตนและสิ้นสุดของ
กระบวนงานเหมือนกับกลุมงานการเจาหนาที่  สำนักงานเลขานุการ  สำนักการโยธา 
 

(หมายเหตุ :   กรอบแนวคิด  ขอกำหนดท่ีสำคัญ  แผนผังกระบวนงาน  และขั้นตอนการปฏิบัติงาน  เหมือนกับ
กลุมงานการเจาหนาที่  สำนักงานเลขานุการ  สำนักการโยธา) 
 

  6.8  ขอบเขตของกระบวนงานดานงบประมาณ  การเงิน และพัสดุ   โดยมีจุดเริ่มตนและ
สิ้นสุดของกระบวนงานเหมือนกับกลุมงานการคลัง  สำนักงานเลขานุการ  สำนักการโยธา 
 

(หมายเหตุ :   กรอบแนวคิด  ขอกำหนดท่ีสำคัญ  แผนผังกระบวนงาน  และข้ันตอนการปฏิบัติงาน  เหมือนกับ
กลุมงานการคลัง  สำนักงานเลขานุการ  สำนักการโยธา) 
 

  6.9  ขอบเขตของกระบวนงานดานการดูแลอาคาร สถานที่   โดยมีจุดเริ่มตนและสิ้นสุดของ
กระบวนงานเหมือนกับฝายบรหิารงานท่ัวไป  สำนักงานเลขานุการ  สำนักการโยธา 
 

(หมายเหตุ :   กรอบแนวคิด  ขอกำหนดท่ีสำคัญ  แผนผังกระบวนงาน  และขั้นตอนการปฏิบัติงาน  เหมือนกับ
ฝายบริหารงานทั่วไป  สำนักงานเลขานุการ  สำนักการโยธา) 
 

  6.10  ขอบเขตของกระบวนงานดานการควบคุม กำกับ การใชรถยนตสวนกลาง   โดยมี
จุดเริ่มตนและสิ้นสุดของกระบวนงานเหมือนกับฝายบริหารงานทั่วไป  สำนักงานเลขานุการ  สำนักการโยธา 
 

(หมายเหตุ :   กรอบแนวคิด  ขอกำหนดท่ีสำคัญ  แผนผังกระบวนงาน  และขั้นตอนการปฏิบัติงาน  เหมือนกับ
ฝายบริหารงานทั่วไป  สำนักงานเลขานุการ  สำนักการโยธา) 
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7.  กรอบแนวคิด 

 
  สำนักงานจัดกรรมสิทธิ์  สำนักการโยธา  ไดกำหนดกรอบแนวคิดท่ีเก่ียวของกับกระบวนการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของหนวยงาน ประกอบดวย ผูเกี่ยวของ ความตองการ ขอกำหนดดานกฎหมาย  
ประสิทธิภาพของกระบวนการ และความคุมคา ดังน้ี 
 

7.1 กรอบแนวคิดของกระบวนงานรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ 
และตามหลักเกณฑและวิธีการของระเบียบสำนักนายกรฐัมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 
พ.ศ. 2548 

 
ผูเกี่ยวของ ความตองการ 

1. สวนราชการสังกัดสำนักการโยธา 
2. หนวยงานสังกัดกรุงเทพมหานครที่เก่ียวของ 
 
 

1. ที่ดินเพ่ือนำไปใชในกิจการอันเปนสาธารณูปโภค
หรือเพ่ือประโยชนสาธารณะอยางอ่ืนของ
กรุงเทพมหานคร 

2. วิเคราะหผลการรับฟงความคิดเห็นจากหนวยงาน
ของรัฐเพ่ือเสนอความเห็นชอบคณะรัฐมนตรี 

ผูมีสวนไดเสีย ความตองการ 
 

1. ประชาชนผูถูกเวนคนื 
2. ประชาชนผูไดรับผลกระทบจากการดำเนินโครงการ 
3. หนวยงานสาธารณูปโภคตาง ๆ รอบบริเวณโครงการ 

1. ไดรับคาทดแทนทรัพยสินที่ถูกเวนคนืเหมาะสม
เปนธรรม  และภายในเวลาที่รวดเร็ว 

2. ไดรับขอมูลขาวสารประชาสัมพันธที่ชัดเจน 
โปรงใสสามารถตรวจสอบได  

3. วิเคราะหผลการรับฟงความคิดเห็นจากประชาชน
เพ่ือเสนอความเห็นชอบคณะรัฐมนตรี 

4. สรางความรูความเขาใจเก่ียวกับการดำเนิน
โครงการของรัฐ 

ขอกำหนดดานกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ ความคุมคา 
1. มาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย 
2. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวา   

ดวยการรับฟงความคิดเห็นของ  
ประชาชน พ.ศ.2548 

3. พระราชบัญญัติวาดวยการ
เวนคืนและการไดมาซึ่ง
อสงัหาริมทรัพย พ.ศ. 2562 

4. พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของ 
    ราชการ พ.ศ. 2540 
 
 

- ตรวจสอบความจำเปนในการ
เสนอ พ.ร.บ. ใหสอดคลองกับ
นโยบายการปฏิรูปกฎหมายในสวน
ท่ีเกี่ยวกับฝายบริหาร 
 
- การเวนคืนที่ดินดำเนินการเปนไป
ดวยความโปรงใส เปนธรรม และ
รวดเร็ว สามารถสงมอบพ้ืนท่ีเพ่ือ
นำไปใชในกิจการอันเปน
สาธารณูปโภคหรือเพ่ือประโยชน
สาธารณะอยางอ่ืนของ
กรุงเทพมหานครไดตาม
วัตถุประสงคที่วางไว 

- ความชอบดวยกฎหมายเสนอ 
พ.ร.บ. 
 
- ประชาชนสามารถเขามีสวนรวม
ในการรับฟงความคิดเห็น ซึ่ง
เปนไปตามระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีฯ พ.ศ. 2548 
 
- ประชาชนไดรับขอมูลท่ีถูกตอง
ชัดเจน  ทำใหเกิดความเปนธรรม
กับการดำเนินการตามกระบวนการ
ดังกลาว 
 

 



7.2  กรอบแนวคิดของกระบวนงานเวนคืนตามพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนและการไดมาซึ่ง
อสังหาริมทรัพย พ.ศ. 2562 
 

ผูเกี่ยวของ ความตองการ 
1. สวนราชการสังกัดสำนักการโยธา 
2. หนวยงานสังกัดกรุงเทพมหานครที่เก่ียวของ 
 

ที่ดินเพ่ือนำไปใชในกิจการอันเปนสาธารณูปโภคหรือ
เพื่อประโยชนสาธารณะอยางอื่นของกรุงเทพมหานคร 

ผูมีสวนไดเสีย ความตองการ 
 

1. ประชาชนผูถูกเวนคนื 
2. ประชาชนผูไดรับผลกระทบจากการดำเนินโครงการ 
3. หนวยงานสาธารณูปโภคตาง ๆ รอบบริเวณโครงการ 

1. ไดรับคาทดแทนทรพัยสินที่ถูกเวนคืนเหมาะสม     
    เปนธรรม  และภายในเวลาที่รวดเร็ว 
2. ไดรับขอมูลขาวสารประชาสัมพันธที่ชัดเจน  
    โปรงใสสามารถตรวจสอบได  
 

ขอกำหนดดานกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ ความคุมคา 
1. พระราชบัญญัติวาดวยการ 
    เวนคืนและการไดมาซึ่ง 
    อสังหาริมทรัพย  
    พ.ศ. 2562 
 
2. พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของ 
    ราชการ พ.ศ. 2540 
 
3. พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวก

ในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ.2558 

 

การเวนคืนที่ดินดำเนินการเปนไป
ดวยความโปรงใส  เปนธรรม  และ
รวดเร็ว  สามารถสงมอบพื้นที่เพ่ือ
นำไปใชในกิจการอันเปน
สาธารณูปโภคหรือเพ่ือประโยชน
อยางอื่นของกรุงเทพมหานครได
ตามวัตถุประสงคท่ีวางไว 

- ไดท่ีดินเพื่อนำไปใชในกิจการอัน
เปนสาธารณปูโภคหรือเพ่ือ
ประโยชนสาธารณะอยางอ่ืนของ
กรุงเทพมหานคร 
 - ประชาชนไดรับคาทดแทนที่
เหมาะสม เปนธรรม และรวดเรว็ 
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7.3  กรอบแนวคิดของกระบวนงานสำรวจและประมาณราคาอสังหาริมทรัพยท่ีจะตองเวนคืน 
 

ผูเกี่ยวของ ความตองการ 
1. สวนราชการสังกัดสำนักการโยธา 
2. หนวยงานสังกัดกรุงเทพมหานครที่เก่ียวของ 
 

เพือ่ทราบรายละเอียดเก่ียวกับอสังหาริมทรัพยที่ถูก
เวนคืน ดวยความรวดเร็ว 

ผูมีสวนไดเสีย ความตองการ 
 

ประชาชนผูถูกเวนคืน 
รายละเอียดเก่ียวกับอสังหาริมทรพัยที่ถูกเวนคืนท่ีมี
ความถูกตอง ขอมูลครบถวน  สามารถใชประกอบการ
พิจารณาดวยความเหมาะสม เปนธรรม และรวดเรว็ 
 

ขอกำหนดดานกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ ความคุมคา 
1. พระราชบัญญัติวาดวยการ 
    เวนคืนและการไดมาซึ่ง 
    อสังหาริมทรัพย  
    พ.ศ. 2562 
 

2. พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของ 
    ราชการ พ.ศ. 2540 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพยที่ถูกตองครบถวน
เพือ่การประมาณราคาที่เปนธรรม  
และดำเนินการดวยความรวดเร็ว 

ประชาชนไดรับคาทดแทนที่
ถูกตอง  เหมาะสมเปนธรรม  
และรวดเร็ว 
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7.4  กรอบแนวคิดของกระบวนงานอุทธรณและคดีปกครองที่เก่ียวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย 
 

ผูเกี่ยวของ ความตองการ 
1. ผูยื่นอุทธรณ 
2. ผูฟองคดี 
 
 

1. คาทดแทนเพ่ิมขึ้น 
2. การพิจารณาที่เหมาะสมและเปนธรรม 
3. การดำเนินการที่แลวเสร็จภายในระยะเวลา 
    ที่รวดเร็ว 

ผูมีสวนไดเสีย ความตองการ 
 

กรุงเทพมหานคร 
1. ดำเนินการใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด 
2. ไดรับการพิจารณาที่เหมาะสมและเปนธรรม  
 

ขอกำหนดดานกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ ความคุมคา 
1. พระราชบัญญัติวาดวยการ 
    เวนคืนและการไดมาซึ่ง 
    อสังหาริมทรัพย  
    พ.ศ. 2562 
2. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาล 
    ปกครองและวิธีพิจารณาคดี 
    ปกครอง พ.ศ. 2542 
3. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ 
    ราชการทางปกครอง  
    พ.ศ. 2539 
 

- การดำเนินกระบวนการที่
เหมาะสมและเปนธรรม 
 
- ดำเนินการแลวเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด 
 

ประชาชนไดรับคาทดแทนที่
เหมาะสมและเปนธรรม 
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7.5 กรอบแนวคิดของกระบวนงานการจัดกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย โดยการเจรจาตกลงซื้อขายอสังหาริมทรัพย
กอนการเวนคืน ตามมติคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2500 (การจัดซื้อโดยวิธีปรองดอง) 

 
ผูเกี่ยวของ ความตองการ 

1. สวนราชการสังกัดสำนักการโยธา 
2. หนวยงานสังกัดกรุงเทพมหานครที่เก่ียวของ 
 
 

1. ที่ดินเพ่ือนำไปใชในกิจการอันเปนสาธารณูปโภค  
    หรือเพื่อประโยชนสาธารณะอยางอ่ืนของ 
    กรุงเทพมหานคร 
 

ผูมีสวนไดเสีย ความตองการ 
 

1. ประชาชนผูถูกเวนคนื 
2. ประชาชนผูไดรับผลกระทบจากการดำเนินโครงการ 
3. หนวยงานสาธารณูปโภคตาง ๆ รอบบริเวณโครงการ 

1. ไดรับคาทดแทนทรพัยสินที่ถูกเวนคืนเหมาะสม     
    เปนธรรม  และภายในเวลาที่รวดเร็ว 
2. ไดรับขอมูลขาวสารประชาสัมพันธที่ชัดเจน  
    โปรงใสสามารถตรวจสอบได  
 
 

ขอกำหนดดานกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ ความคุมคา 
1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวา   
    ดวยการรับฟงความคิดเห็นของ   
    ประชาชน พ.ศ.2548 
 
2. พระราชบัญญัติวาดวยการ 
    เวนคืนและการไดมาซึ่ง 
    อสังหาริมทรัพย  
    พ.ศ. 2562 
 
3. หนังสือกรมสารบรรณ  
    คณะรัฐมนตรฝีายบริหาร ที่  
    นว. 155/2500 ลงวันที ่10  
    ตุลาคม 2500 
 
4. พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของ 
    ราชการ พ.ศ. 2540 
 
 

การเวนคืนทีด่ินดำเนินการเปนดวย
ความโปรงใส  เปนธรรม  และ
รวดเร็ว  สามารถสงมอบพื้นที่เพ่ือ
นำไปใชในกิจการอันเปน
สาธารณูปโภคหรือเพ่ือประโยชน
อยางอื่นของกรุงเทพมหานครได
ตามวัตถุประสงคท่ีวางไวไดรวดเรว็
ยิ่งข้ึน 

- ไดท่ีดินเพื่อนำไปใชในกิจการอัน
เปนสาธารณปูโภคหรือประโยชน
อยางอ่ืนของกรุงเทพมหานคร 
- ประชาชนไดรับคาทดแทนที่
เหมาะสม เปนธรรม และรวดเรว็ 

 
 
 
 
 
 



8.  ขอกำหนดที่สำคัญ 
 
 

กระบวนงาน ขอกำหนดที่สำคัญ ตัวช้ีวัดของขอกำหนด 

8.1 ขอกำหนดท่ีสำคัญของกระบวนงาน การ 
      ดำเนินกระบวนการรับฟงความคิดเห็น 
      ของประชาชน ตามมาตรา 77 ของ 
      รฐัธรรมนูญ และตามหลักเกณฑและวิธีการ 
      ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวย 
      การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  
      พ.ศ. 2548 

- ขอมูลขาวสารที่ชัดเจน  
โปรงใส  สามารถตรวจสอบได 
 

 
 

- รอยละ 100 ของการ
ไดรบัขอมูลขาวสารที่
ถูกตอง ชัดเจน และมีสวน
รวมในกระบวนการรับฟง
ความคิดเห็นของประชาชน 
  

8.2 ขอกำหนดท่ีสำคัญของกระบวนงานการ 
      เวนคืนตามพระราชบัญญัติวาดวยการ 
      เวนคืนและการไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพย  
      พ.ศ. 2562 
 
 
 
 

- อสังหาริมทรัพยเพื่อ
นำไปใชในกิจการอันเปน
สาธารณูปโภค หรอืเพ่ือ
ประโยชนอยางอ่ืนของ
กรุงเทพมหานคร 
 
 
 

- การไดรับคาทดแทน
ทรัพยสินที่ถูกเวนคืน
เหมาะสม เปนธรรม  

- รอยละ 100 ของการ
สงมอบพ้ืนที่เพ่ือนำไปใช
ในกิจการอันเปน
สาธารณูปโภคหรือเพ่ือ
ประโยชนอยางอ่ืนของ
กรุงเทพมหานคร 
 

- รอยละ 100 ของความ
พอใจในการรับเงินคา
ทดแทนท่ีประชาชนผูถูก
เวนคืน 

8.3 ขอกำหนดท่ีสำคัญของกระบวนงานการ 
      สำรวจและประมาณราคาอสังหาริมทรัพย      
      ที่จะตองเวนคืน 
 

- รายละเอียดของการ
ประมาณราคาทรัพยสินที่
ถูกเวนคืนที่มีความถูกตอง 
เหมาะสม  และเปนธรรม 
 - ดำเนินการดวยความ
รวดเร็ว 

- รอยละ 100 ของ
รายละเอียดทรพัยสินที่ถูก
เวนคืนท่ีถูกตอง ครบถวน
เพื่อประมาณราคาที่
เหมาะสม เปนธรรม  
 

- รอยละ 100 ของความ
รวดเรว็ในการดำเนินการ 
 

8.4 ขอกำหนดท่ีสำคัญของกระบวนงานการ 
      ดำเนินกระบวนการอุทธรณและคดปีกครอง 
      ที่เก่ียวกับการเวนคืนอสังหาริมทรพัย 
 

- คาทดแทนท่ีเปนธรรม 
- การพิจารณาเงินคา
ทดแทนท่ีเหมาะสมและ
เปนธรรม 
 

- ดำเนินการภายในกรอบ
ระยะเวลาที่กำหนด 

- รอยละ 100 ของการ
พิจารณาที่เหมาะสมและ
เปนธรรม 
 
- รอยละ 100 ของ
ความสำเร็จในการ
ดำเนินการภายในกรอบ
ระยะเวลาที่กำหนด 
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กระบวนงาน ขอกำหนดที่สำคัญ ตัวช้ีวัดของขอกำหนด 

8.5 ขอกำหนดท่ีสำคัญของกระบวนงานการจัด 
       กรรมสิทธ์ิอสังหาริมทรัพย โดยการเจรจา 
       ตกลงซื้อขายอสังหารมิทรพัยกอนการเวนคืน  
       ตามมติคณะรฐัมนตรี พ.ศ. 2500 (การจัดซื้อ 
       โดยวิธีปรองดอง) 
 
 
 

- อสังหาริมทรัพยเพื่อ
นำไปใชในกิจการอันเปน
สาธารณูปโภค หรือเพื่อ
ประโยชนอยางอ่ืนของ
กรุงเทพมหานคร 
 
 
 

- การไดรับคาทดแทน
ทรัพยสินที่ถูกเวนคืน
เหมาะสม เปนธรรม  
 
- ดำเนินการดวยความ
รวดเร็ว 
 
 

- รอยละ 100 ของการ
สงมอบพ้ืนที่เพ่ือนำไปใช
ในกิจการอันเปน
สาธารณูปโภคหรือเพ่ือ
ประโยชนอยางอ่ืนของ
กรุงเทพมหานคร 
 

- รอยละ 100 ของความ
พอใจในการรับเงินคา
ทดแทนท่ีประชาชนผูถูก
เวนคืน 
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9.  คำจำกัดความ 
 
 
  “ผูบริหารสำนักงานจัดกรรมสิทธิ์”  หมายถึง  ขาราชการซึ่งเปนผูบริหารของสำนักงาน
จัดกรรมสิทธ์ิ  ไดแก  ผูอำนวยการสำนักงานจัดกรรมสิทธิ์ ผูอำนวยการสวนจัดกรรมสิทธิ์ 1 ผูอำนวยการ
จัดกรรมสิทธ์ิ 2  

  “หนวยงานภายนอก”  หมายถึง  หนวยงานราชการภายนอก / หนวยงานภาคเอกชน / 
บุคคลภายนอก 
 

  “เวนคืน”  หมายถึง  ตามพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนและการไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพย 
พ.ศ. 2562 
 

  “คาทดแทน”  หมายถึง  คาที่ดิน คาโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสราง คารื้อถอน คาขนยาย คาปลูกสราง
โรงเรอืนหรือสิ่งปลูกสรางใหม และอสังหาริมทรัพยอ่ืนอันติดอยูกับที่ดิน และคาเสียหายอื่นท่ีเจาของตองออกจาก
ที่ดินที่เวนคืน   
 

  “คาผาติกรรม”  หมายถึง  คาทดแทนที่ดินใหแกวัด 
 

  “เจาหนาท่ี (ตาม พ.ร.บ. เวนคืน)”  หมายถึง  กระทรวง  ทบวง  กรม  องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  รัฐวิสาหกิจหนวยงานอ่ืนของรัฐ หรือบุคคลอ่ืนใดผูกระทำการเพ่ือประโยชนของรัฐ  ซึ่งมีหนาที่และอำนาจ 
ในการเวนคืน  หรือควบคุมการเวนคนื   
 

  “พ.ร.บ.”  หมายถึง  พระราชบัญญัติ....   
 

  “พ.ร.ฎ.”  หมายถึง  พระราชกฤษฎีกา....   
 

  “พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ”  หมายถึง  ขอมูลขาวสารท่ีอยูในความครอบครองหรือ
ควบคุมดูแลของหนวยงานของรัฐ ไมวาจะเปนขอมูลขาวสารเก่ียวกับการดำเนินงานของรัฐ หรือขอมูลขาวสาร
เก่ียวกับเอกชน 
 

“การประมาณราคา” หมายถึง  การคำนวณหาปริมาณวัสดุ คาแรงและคาดำเนินการที่ราคา
ใกลเคียงกับคาใชจายจริงมากที่สุด ในการแยกรายการวัสดุ คาแรง คาใชจายเครื่องมือเครื่องจักร และคาใชจาย
อ่ืนที่เก่ียวของกับงานโดยมีผลกับตัวแปรตามในดานระยะเวลาของการทำงาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
           20 

 
 



 

10.  คำอธิบายสัญลักษณ และคำอธิบายอักษรยอ 

 
คำอธิบายสัญลักษณ 
  การเขียนแผนผังกระบวนการปฏิบัติงาน (Work  Flow)  ที่ปรากฏในคูมือการปฏิบัติงานของ
กองจัดกรรมสิทธิ์  สำนักการโยธา  ซึ่งไดกำหนดใหมีสัญลักษณที่ใชแสดงถึงกิจกรรมการดำเนินงานตาง ๆ ตั้งแต
จุดเริ่มตนจนกระท่ังถึงจุดสิ้นสุดของกระบวนการ  โดยมีคำอธิบายสัญลักษณ ดังน้ี 
 

สัญลักษณ คำอธิบาย 

 
 
 

 
 

จุดเริ่มตน และจุดสิ้นสุดของกระบวนการ 

 
 
 
 

 

 
 

กระบวนการที่มีกิจกรรมยอยอยูภายใน 

 
 
 
 

 
 
 
 

กิจกรรมและการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 

 
 

 

การตดัสินใจ (Decision) 

 
 
 
 

 

 
 

ฐานขอมูล (Database) 

 
 
 
 

 

 
เอกสาร/รายงาน (Document) 

 
 
 
 

 
 

เอกสาร/รายงาน หลายแบบ/ประเภท (Multi Document) 

 

 
 

 

ทิศทาง / การเคลื่อนไหวของงาน 

 

 
 

 

ทิศทางการนำเขา / สงออกของเอกสาร / รายงาน / 
ฐานขอมูลท่ีอาจจะเกิดขึ้น 

 
 

 

จุดเชื่อมตอระหวางข้ันตอน / กระบวนการ (Connector) 
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คำอธิบายอักษรยอ 

 
 

อักษรยอ ความหมาย 
 

ผว.กทม. 
 

 

ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 

 

รผว.กทม. 
 

รองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 
 

 

ป.กทม. 
 

ปลัดกรุงเทพมหานคร 
 

 

รป.กทม. 
 

รองปลัดกรุงเทพมหานคร 
 

 

ผอ.สนย. 
 

ผูอำนวยการสำนักการโยธา 
 

 

รผอ.สนย. 
 

รองผูอำนวยการสำนักการโยธา 
 

 

ผอ.สจก. 
 

ผูอำนวยการสำนักงานจัดกรรมสิทธิ์ 
 

 

สนย. 
 

สำนักการโยธา 
 

 

สจก. 
 

สำนักงานจัดกรรมสิทธิ์ 
 

 

สคก. 
 

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 

พ.ร.บ. 
 

พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย 
 

 

พ.ร.ฎ. 
 

พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตท่ีดินที่จะเวนคืน...... 
 

 

พ.ร.บ. เวนคืนฯ 
 

พระราชบัญญัติวาดวยการเวนคนืและการไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพย 
พ.ศ. 2562 
 

 

สลค. 
 

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
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11.  หนาที่ความรับผิดชอบ 

 
ตำแหนง / ฝาย /กลุมงาน หนาที่ความรับผิดชอบ 

 
ผูอำนวยการสำนักงานจัดกรรมสิทธิ์ 

 
บริหารงานในฐานะหัวหนาสวนราชการภายในสำนัก
การโยธา มีหนาที่รบัผิดชอบเก่ียวกับ 

1. วางแผนงาน โครงการเวนคืนใหสอดคลอง
นโยบายและแผนกลยุทธของสำนักการโยธา 

2. ดานการบริหารงาน กำหนดกลยุทธระบบงาน
เวนคืน  เพื่อเปนแนวทางการปฏิบัติ ราชการของ
เจาหนาที่สำนักงานจัดกรรมสิทธิ์ มอบหมายกำกับดูแล 
ตรวจสอบ ติดตาม ใหคำแนะนำ ปรับปรุงแกไขในการ
ปฏิบัติราชการ เพ่ือใหบรรลุเปาหมาย และสัมฤทธ์ิผล 

3. ดานบริหารงานบุคลในสำนักงานจัดกรรมสิทธิ์  
มีอำนาจหนาที่ในการบริหารราชการ การบังคับบัญชา 
และควบคุมการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัด
สำนักงานจัดกรรมสิทธิ์  

4. ดานบริหารทรัพยากรและงบประมาณ วางแผน 
ติ ด ต าม แ ละ ต รวจส อบ ก าร ใช ท รัพ ย าก รแ ล ะ
งบประมาณของสำนักงานจัดกรรมสิทธิ์ เพ่ือใหเกิด
ประสิทธิภาพ และคุมคาเปนไปตามเปาหมายของ
สำนักงาน ผูบังคับบัญชาของเจาหนาท่ีในสำนักงาน 
จัดกรรมสิทธ์ิ  มี่อำนาจหนาท่ีในการบริหารราชการ  
การบังคับบัญชา  และควบคุมการปฏิบัติงานของบุคล
การในสังกัดสำนักงานจัดกรรมสิทธิ์ 

 
ฝายบริหารงานท่ัวไป 

 
มีหนาที่รับผิดชอบเก่ียวกับ 
  1.  งานสารบรรณและธุรการทั่วไป    

2. งานการเจาหนาที ่   
3. งานงบประมาณ การเงินและการบัญชี 
4. งานพัสดุ 
5. งานดานเลขานุการ    
6. งานการประชุม 
7. งานควบคุมดูแลสถานที่และยานพาหนะ 
8. งานดานอำนวยการและประสานราชการ 
9. ปฏิบัตงิานอ่ืนท่ีเก่ียวของ หรือไดรบัมอบหมาย 
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หนาที่ความรับผิดชอบ 
 

ตำแหนง / ฝาย /กลุมงาน หนาที่ความรับผิดชอบ 
 
สวนจัดกรรมสิทธิ์ 1 

 
มีหนาที่รับผิดชอบเก่ียวกับ 
1. ดำเนินการจัดกรรมสิทธิ์เพ่ือใหไดมาซึ่งที่ดินและ

ท รั พ ย สิ น อ ย า ง อ่ื น เพื่ อ ใช ใน กิ จ ก า ร อั น เป น
สาธารณูปโภค หรือการผังเมือง หรือเพ่ือประโยชน
สาธารณ ะอย าง อ่ืน ของกรุ ง เทพ มหานคร โด ย
ดำเนินการตามกฎหมายเวนคืนอสังหาริมทรัพย หรือ
โดยการขออุทิศซื้อขาย โอน แลกเปลี่ยน ขอใช  ขอเชา 
หรือดำเนนิการวิธีปรองดองตามมติคณะรัฐมนตรี 
2. ดำเนินการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนตาม

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความ
คิ ด เห็ นของป ระชาชน  พ .ศ . 2 5 4 8  และตาม
บทบัญญัติของรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
3. เสนอออกกฎหมายเพื่อการเวนคืน การแกตางใน

คดีปกครอง (เวนคืน)  
4. การปฏิบัติหนาที่อื่นที่เก่ียวของหรือไดรบั

มอบหมาย โดยรับผิดชอบในพื้นที่เขตพระนคร  
เขตปอมปราบศัตรูพาย เขตดุสิต เขตบางซื่อ  
เขตราชเทวี เขตดินแดง เขตหวยขวาง  
เขตพญาไท  เขตจตุจักร เขตลักสี่ เขตดอนเมือง  
เขตบางเขน เขตสายไหม เขตบางกะป เขตลาดพราว  
เขตวังทองหลาง เขตบึงกุม เขตมีนบุรี เขตคลองสามวา 
เขตคันนายาว เขตสะพานสูง เขตลาดกระบัง  
และเขตหนองจอก 
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หนาที่ความรับผิดชอบ 
 

ตำแหนง / ฝาย /กลุมงาน หนาที่ความรับผิดชอบ 
 
กลุมงานจัดกรรมสิทธิ์ 1  

 
มีหนาที่รับผิดชอบเก่ียวกับ 
1. จัดใหมีกระบวนการรับฟ งความคิดเห็นของ

ประชาชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
รับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 และ
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
2. ดำเนินการเวนคืนอสังหาริมทรัพยเพ่ือใหไดมาซึ่ง

ท่ีดินและทรัพยสินอยางอ่ืนเพ่ือใชในกิจการอันเปน
สาธารณูปโภค หรือการผังเมือง หรือเพ่ือประโยชน
สาธารณ ะอย าง อ่ืน ของกรุ ง เทพ มหานคร โด ย
ดำเนินการตามกฎหมายเวนคืนอสังหาริมทรัพย หรือ
โดยการขออุทิศ ซื้อขาย โอน แลกเปลี่ยน ขอใช ขอเชา 
เชาซื้อที่ดินอาคาร หรือดำเนินการโดยวิธีปรองดอง
ตามมติคณะรัฐมนตร ี
3. ดำเนินการแกตางคดีปกครองและคดี อ่ืน ๆ ที่

เก่ียวของกับการเวนคืนของกรุงเทพมหานคร  
4. ปฏิบัติหนาที่อื่นที่เก่ียวของหรือไดรับมอบหมาย

โดยรับผิดชอบในพื้นที่ เขตพระนคร  เขตปอมปราบ
ศัตรูพาย  เขตดสุิต เขตบางซื่อ เขตราชเทวี  
เขตดินแดง เขตหวยขวาง เขตพญาไท เขตจตุจักร  
เขตหลักสี่ และเขตดอนเมือง 
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หนาที่ความรับผิดชอบ 
 

ตำแหนง / ฝาย /กลุมงาน หนาที่ความรับผดิชอบ 
 

กลุมงานจัดกรรมสิทธิ์ 2 
 

มีหนาที่รับผิดชอบเก่ียวกับ  
1. จัดใหมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของ

ประชาชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
รับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 และ
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

2. ดำเนินการเวนคืนอสังหาริมทรัพยเพ่ือใหไดมาซึ่ง
ที่ดินและทรัพยสินอยางอื่นเพ่ือใชในกิจการอันเปน
สาธารณูปโภค หรือการผังเมือง หรือเพ่ือประโยชน
สาธารณ ะอย าง อ่ืนของกรุ ง เทพมหานคร โดย
ดำเนินการตามกฎหมายเวนคืนอสังหาริมทรัพย หรือ
โดยการขออุทิศ ซื้อขาย โอน แลกเปลี่ยน ขอใช        
ขอเชา เชาซื้อที่ดินอาคาร หรือดำเนินการโดยวิธี
ปรองดองตามมติคณะรัฐมนตรี 
3. ดำเนินการแกตางคดีปกครองและคดีอื่น ๆ ที่

เก่ียวของกับการเวนคืนของกรุงเทพมหานคร  
4. ปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของหรือไดรับมอบหมาย

โดยรับผิดชอบในพ้ืนท่ีเขตบางเขน  เขตสายไหม  
เขตบางกะป  เขตลาดพราว  เขตวังทองหลาง  เขตบึง
กุม  เขตมีนบุรี เขตคลองสามวา เขตคันนายาว เขต
สะพานสูง  เขตลาดกระบัง  และเขตหนองจอก 
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หนาที่ความรับผิดชอบ 
 

ตำแหนง / ฝาย /กลุมงาน หนาที่ความรับผิดชอบ 
 
กลุมงานอุทธรณและกฎหมาย 

 
มีหนาที่รับผิดชอบเก่ียวกับการ 

1. การรับฟงความคิดเห็นจัดทำรางกฎหมายตาม
มาตรา 77 ของรัฐธรรมนญู จัดใหมีกระบวนการรับฟง
ความคิ ดเห็ นของประชาชนตามระเบียบสำนั ก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชน พ.ศ. 2548 และตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

2. เสนอตราพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย 
โอนกรรมสิทธ์ิอสังหาริมทรัพย 

3. เสนอพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ใน
บริเวณที่ดินที่จะเวนคืนเพื่อสรางทางหลวงทองถิ่น 
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีกำหนดใหการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย แลวแตกรณี และพระราชกฤษฎีกา
โ อ น ก ร ร ม สิ ท ธิ์ ที่ วั ด ห รื อ ธ ร ณี ส ง ฆ ใ ห แ ก
กรุงเทพมหานคร 

4. ดำเนินการพิจารณาอุทธรณ เงินคาทดแทน
อสังหาริมทรัพยที่ถูกเวนคืนซึ่งอยูในความรับผิดชอบ
ของกรุงเทพมหานคร 

5. ดำเนินการแกตางเก่ียวกับคดีปกครอง (เวนคืน) 
ประสานกับพนักงานอัยการและศาลปกครอง ในกรณี
ที่รัฐมนตรีวินิจฉัยแลว ติดตามผลคดีเวนคืน ปฏิบัติ
ตามคำพิพากษาของศาล และปฏิบัติหนาที่ อ่ืนที่
เก่ียวของ 

6. ใหคำปรึกษาขอกฎหมาย ระเบียบ คำสั่งตาง ๆ 
ที่เก่ียวของกับการปฏิบัติงาน 

7. ยกรางและตรวจสอบความถูกตองในสัญญา
จายเงินคาทดแทน และสัญญาหรือขอตกลงการขอใช
หรืออนุญาตใหใชที่ดิน กับหนวยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจอื่น ๆ 

8. ปฏิบัติหนาที่อื่นที่เก่ียวของหรือไดรับมอบหมาย
โดยรับผิดชอบในพ้ืนที่เขตพระนคร เขตปอมปราบ 
ศัตรูพาย เขตดุสิต เขตบางซื่อ เขตราชเทวี เขตดินแดง 
เขตหวยขวาง เขตพญาไท เขตจตุจักร เขตลักสี่  
เขตดอนเมือง เขตบางเขน เขตสายไหม เขตบางกะป 
เขตลาดพราว เขตวังทองหลาง เขตบึงกุม เขตมีนบุรี 
เขตคลองสามวา เขตคันนายาว เขตสะพานสูง  
เขตลาดกระบัง และเขตหนองจอก 

      



หนาที่ความรับผิดชอบ 
 

ตำแหนง / ฝาย /กลุมงาน หนาที่ความรับผิดชอบ 
 
กลุมงานสำรวจทรัพยสินและประมาณราคา  

 
มีหนาที่รับผิดชอบเก่ียวกับการ 

1. สำรวจขอมูลที่ดิน สิ่งปลูกสราง พืชผลตนไม 
งบประมาณเพ่ือเปนขอมูลในกระบวนการรับฟงความ
คิ ด เห็ น ข อ ง ป ร ะ ช า ช น  ต า ม ร ะ เบี ย บ ส ำนั ก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชน พ.ศ. 2548 และตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

2. สำรวจจัดทำแผนที่รายละเอียดภูมิประเทศของ
โครงการที่จะเวนคืน 

3. จัดทำแผนท่ีเพ่ือเสนอตราพระราชกฤษฎีกาหรือ
พระราชบัญญัติท่ีจะเวนคืน 

4. สำรวจทรัพยสิน ที่ดิน สิ่งปลูกสราง พืชผลตนไม 
ในแนวเขตทางที่จะเวนคืน เพ่ือประกอบการเสนอ
คณะกรรมการกำหนดราคาคาทดแทน 

5. เขียนแบบและประมาณราคาสิ่งปลูกสราง พืชผล
ตนไม ในแนวเขตทางท่ีจะเวนคืน 

6. ดำเนินการระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขต
ที่ดินท่ีแบงเวนคืน 

7. ดำเนินการสงเอกสารและใหถอยคำตอศาล
ปกครองและคดีอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของกับการเวนคืนเของ
กรุงเทพมหานคร 

8. ปฏิบัติหนาที่อื่นที่เก่ียวของหรือไดรับมอบหมาย
โดยรับผิดชอบในพื้นท่ีเขตพระนคร   
เขตปอมปราบศตัรูพาย  เขตบางซื่อ  เขตราชเทวี   
เขตดินแดง  เขตหวยขวาง  เขตพญาไท  เขตจตุจักร   
เขตหลักสี่  เขตดอนเมือง เขตบางเขน  เขตสายไหม   
เขตบางกะป  เขตลาดพราว  เขตวังทองหลาง  เขตบึงกุม  
เขตมีนบุร ี เขตคลองสามวา  เขตคันนายาว   
เขตสะพานสูง   เขตลาดกระบัง เขตดุสิต   
และเขตหนองจอก 
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หนาที่ความรับผิดชอบ 
 

ตำแหนง / ฝาย /กลุมงาน หนาที่ความรับผิดชอบ 
 
สวนจัดกรรมสิทธิ์ 2 

 
มีหนาที่รับผิดชอบเก่ียวกับ 
1. ดำเนินการจัดกรรมสิทธ์ิเพื่อใหไดมาซึ่งที่ดินและ

ท รั พ ย สิ น อ ย า ง อ่ื น เพื่ อ ใช ใน กิ จ ก า ร อั น เป น
สาธารณูปโภค หรือการผังเมือง หรือเพ่ือประโยชน
ส าธารณ ะอย าง อ่ืน ของกรุ ง เทพ มหานคร โดย
ดำเนินการตามกฎหมายเวนคืนอสังหาริมทรัพย หรือ
โดยการขออุทิศซื้อขาย โอน แลกเปลี่ยน ขอใช ขอเชา 
หรือดำเนินการวิธีปรองดองตามมติคณะรัฐมนตรี 
2. ดำเนินการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนตาม

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความ
คิ ด เห็ นขอ งประชาชน  พ .ศ . 2 54 8  และตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
3. เสนอออกกฎหมายเพื่อการเวนคืน การแกตางใน

คดีปกครอง (เวนคืน)  
4. การป ฏิ บัติ หน าที่ อ่ืนที่ เกี่ ยวข องห รือ ได รับ

มอบหมาย โดยรับผิดชอบในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ  
เขตปทุมวัน เขตบางรัก เขตยานนาวา เขตพระโขนง 
เขตสาทร เขตบางคอแหลม เขตคลองเตย เขตวัฒนา 
เขตบางนา เขตประเวศ เขตสวนหลวง เขตบางพลัด 
เขตบางกอกนอย เขตบางกอกใหญ เขตตลิ่งชัน  
เขตภาษีเจริญ เขตบางแค เขตทวีวัฒนา เขตบางบอน 
เขตคลองสาน เขตธนบุรี เขตหนองแขม 
เขตบางขุนเทียน เขตจอมทอง เขตราษฎรบูรณะ  
และเขตทุงครุ 
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หนาที่ความรับผิดชอบ 

 
ตำแหนง / ฝาย /กลุมงาน หนาที่ความรับผิดชอบ 

 
กลุมงานจัดกรรมสิทธิ์ 1 

 
มีหนาที่รับผิดชอบเก่ียวกับ 

1. จัดใหมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
รับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 และ
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

2. ดำเนินการเวนคนือสังหาริมทรัพยเพื่อใหไดมาซึ่ง
ที่ดินและทรัพยสินอยางอื่นเพ่ือใชในกิจการอันเปน
สาธารณูปโภค หรือการผังเมือง หรือเพ่ือประโยชน
ส าธารณ ะอย าง อ่ืน ของกรุ ง เทพ มหานคร โดย
ดำเนินการตามกฎหมายเวนคืนอสังหาริมทรัพย หรือ
โดยการขออุทิศ ซื้ อขาย โอน แลกเปลี่ยน ขอใช              
ขอเชา เชาซื้อที่ดินอาคาร หรือดำเนินการโดยวิธี
ปรองดองตามมติคณะรัฐมนตรี 
3. ดำเนินการแกต างค ดีปกครองและคดี อ่ืน  ๆ              

ที่เก่ียวของกับการเวนคนืของกรุงเทพมหานคร  
4. ปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของหรือไดรับมอบหมาย

โดยรับผิดชอบในพ้ืนที่เขตสัมพันธวงศ   เขตปทุมวัน   
เขตบางรัก   เขตยานนาวา   เขตพระโขนง   เขต
สาทร   เขตบางคอแหลม   เขตคลองเตย   เขตวัฒนา  
เขตบางนา   เขตประเวศ   และเขตสวนหลวง 
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หนาที่ความรับผิดชอบ 

 
ตำแหนง / ฝาย /กลุมงาน หนาที่ความรับผิดชอบ 

 

กลุมงานจัดกรรมสิทธิ์ 2 
 

มีหนาที่รับผิดชอบเก่ียวกับ 
1. จัดใหมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของ

ประชาชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
รับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 และ
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

2. ดำเนินการเวนคนือสังหาริมทรัพยเพื่อใหไดมาซึ่ง
ที่ดินและทรัพยสินอยางอื่นเพ่ือใชในกิจการอันเปน
สาธารณูปโภค หรือการผังเมือง หรือเพ่ือประโยชน
ส าธารณ ะอย าง อ่ืน ของกรุ ง เทพ มหานคร โดย
ดำเนินการตามกฎหมายเวนคืนอสังหาริมทรัพย หรือ
โดยการขออุทิศ ซื้ อขาย โอน แลกเปลี่ยน ขอใช              
ขอเชา เชาซื้อที่ดินอาคาร หรือดำเนินการโดยวิธี
ปรองดองตามมติคณะรัฐมนตรี 

3. ดำเนินการแกตางคดีปกครองและคดี อ่ืน ๆ              
ที่เก่ียวของกับการเวนคนืของกรุงเทพมหานคร  

4. ปฏิบัติหนาที่อ่ืนท่ีเก่ียวของหรือไดรับมอบหมาย 
โดยรับผิชอบในพ้ืนที่ เขตบางพลัด  เขตบางกอกนอย   
เขตบางกอกใหญเขตตลิ่งชัน เขตภาษีเจริญ  
เขตบางแค เขตทวีวัฒนา เขตบางบอน เขตคลองสาน   
เขตธนบุรี เขตหนองแขม เขตบางขุนเทียน    
เขตจอมทอง   เขตราษฎรบูรณะ   และเขตทุงครุ 
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หนาที่ความรับผิดชอบ 
 

ตำแหนง / ฝาย /กลุมงาน หนาที่ความรับผิดชอบ 
 

กลุมงานอุทธรณและกฎหมาย 
 

มีหนาที่รับผิดชอบเก่ียวกับการ 
1. การรับฟงความคิดเห็นจัดทำรางกฎหมายตาม

มาตรา 77 ของรัฐธรรมนญู จัดใหมีกระบวนการรับฟง
ความคิ ดเห็ นของประชาชนตามระเบียบสำนั ก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชน พ.ศ. 2548 และตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

2. เสนอตราพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย 
โอนกรรมสิทธ์ิอสังหาริมทรัพย 

3. เสนอพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ใน
บริเวณที่ดินที่จะเวนคืนเพื่อสรางทางหลวงทองถิ่น 
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีกำหนดใหการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย แลวแตกรณี และพระราชกฤษฎีกา
โ อ น ก ร ร ม สิ ท ธิ์ ที่ วั ด ห รื อ ธ ร ณี ส ง ฆ ใ ห แ ก
กรุงเทพมหานคร 

4. ดำเนินการพิจารณาอุทธรณ เงินคาทดแทน
อสังหาริมทรัพยที่ถูกเวนคืนซึ่งอยูในความรับผิดชอบ
ของกรุงเทพมหานคร 

5. ดำเนินการแกตางเก่ียวกับคดีปกครอง (เวนคืน) 
ประสานกับพนักงานอัยการและศาลปกครอง ในกรณี
ที่รัฐมนตรีวินิจฉัยแลว ติดตามผลคดีเวนคืน ปฏิบัติ
ตามคำพิพากษาของศาล และปฏิบัติหนาที่ อ่ืนที่
เก่ียวของ 

6. ใหคำปรึกษาขอกฎหมาย ระเบียบ คำสั่งตาง ๆ 
ที่เก่ียวของกับการปฏิบัติงาน 

7. ยกรางและตรวจสอบความถูกตองในสัญญา
จายเงินคาทดแทน และสัญญาหรือขอตกลงการขอใช
หรืออนุญาตใหใชที่ดิน กับหนวยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจอื่น ๆ 

8. ปฏิบัติหนาที่อื่นที่เก่ียวของหรือไดรับมอบหมาย 
โดยรับผิดชอบในพื้นท่ีเขตสัมพันธวงศ เขตปทุมวัน 
เขตบางรัก เขตยานนาวา เขตพระโขนง เขตสาทร   
เขตบางคอแหลม เขตคลองเตย เขตวัฒนา เขตบางนา   
เขตประเวศ เขตสวนหลวง เขตบางพลัด    
เขตบางกอกนอย เขตบางกอกใหญ เขตตลิ่งชัน    
เขตภาษีเจริญ เขตบางแค เขตทวีวัฒนา เขตบางบอน   
เขตคลองสาน เขตธนบุรี เขตหนองแขม เขตบางขุนเทียน  
เขตจอมทอง เขตราษฎรบูรณะ และเขตทุงครุ  



หนาที่ความรับผิดชอบ 
 

ตำแหนง / ฝาย /กลุมงาน หนาที่ความรับผิดชอบ 
 
กลุมงานสำรวจทรัพยสินและประมาณราคา  
 

 
มีหนาที่รับผิดชอบเก่ียวกับการ 
1. สำรวจขอมูลที่ดิน สิ่งปลูกสราง พืชผลตนไม  

งบประมาณเพ่ือเปนขอมูลในกระบวนการรับฟงความ
คิ ด เห็ น ข อ งป ร ะ ช า ช น  ต า ม ร ะ เบี ย บ ส ำนั ก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชน พ.ศ. 2548 และตามบทบัญญั ติของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
2. สำรวจจัดทำแผนที่รายละเอียดภูมิประเทศของ

โครงการที่จะเวนคืน 
3. จัดทำแผนที่เพ่ือเสนอตราพระราชกฤษฎีกาหรือ

พระราชบัญญัติท่ีจะเวนคืน 
4. สำรวจทรัพยสิน ท่ีดิน ส่ิงปลูกสราง พืชผลตนไม 

ในแนวเขตทางที่จะเวนคืน เพื่อประกอบการเสนอ
คณะกรรมการกำหนดราคาคาทดแทน 
5. เขียนแบบและประมาณราคาสิ่งปลูกสราง พืชผล

ตนไม ในแนวเขตทางที่จะเวนคืน 
6. ดำเนินการระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขต

ท่ีดินที่แบงเวนคืน 
7. ดำเนินการสงเอกสารและใหถอยคำตอศาล

ปกครองและคดีอื่น ๆ ที่เก่ียวของกับการเวนคืนของ
กรุงเทพมหานคร 
8. ปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของหรือไดรับมอบหมาย 

โดยรับผิดชอบในพ้ืนท่ีเขตสัมพันธวงศ เขตปทุมวัน   
เขตบางรัก เขตยานนาวา เขตพระโขนง เขตสาทร   
เขตบางคอแหลม เขตคลองเตย เขตวัฒนา เขตบางนา   
เขตประเวศ เขตสวนหลวง เขตบางพลัด    
เขตบางกอกนอย เขตบางกอกใหญ เขตตลิ่งชัน    
เขตภาษีเจริญ เขตบางแค เขตทวีวัฒนา เขตบางบอน   
เขตคลองสาน เขตธนบุรี เขตหนองแขม เขตบางขุนเทียน  
เขตจอมทอง เขตราษฎรบูรณะ และเขตทุงครุ  
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แผนผงักระบวนงาน 
กระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ และตามหลักเกณฑและวิธีการของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี 

วาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 

 

ระยะ 
เวลา 
(วัน) 

จำนวน 
ผูปฏิบัติงาน 

(คน) 

หนวยงาน 

สวนจัดกรรมสิทธิ์ 1-2 
กลุมงานจัดกรรมสิทธิ์ 1-2 

สวนจัดกรรมสิทธิ์ 1-2 
กลุมงานสำรวจ

ทรัพยสินและประมาณ
ราคา  

ผอ.สวนจัด
กรรมสิทธิ์ 1-2 

ผอ.
สำนักงาน 

จัดกรรมสิทธิ ์

ผอ.สนย./
รผอ.สนย. 

ป.กทม. 
 

ผว.กทม. 
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จุดเริ่มตน 

รวบรวมขอมูล
โครงการ 

 

เผยแพรขอมูล
โครงการ 

กำหนด
วิธีดำเนินการรับ
ฟงความคดิเห็น 



 
 

ระยะ 
เวลา 
(วัน) 

จำนวน 
ผูปฏิบัติงาน 

(คน) 

หนวยงาน 

สวนจัดกรรมสิทธิ์ 1-2 
กลุมงานจัดกรรมสิทธิ์ 1-2 

สวนจัดกรรมสิทธิ์ 1-2 
กลุมงานสำรวจ

ทรัพยสินและประมาณ
ราคา  

ผอ.สวนจัด
กรรมสิทธิ์ 1-2 

ผอ.
สำนักงาน 

จัดกรรมสิทธิ ์

ผอ.สนย./
รผอ.สนย. 

ป.กทม. ผว.กทม. 

 
 
 
 
 

  
 

      

 
 
 
 

        

 
 
 
 
 

        

15 
 
 
 

1        
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ประกาศใหประชาชนทราบ
ถึงวธิรีะยะเวลาและสถานที่

ดำเนินการรับฟงความคิดเห็น 

ลงนามใน
ประกาศ 

ลงนาม
ผาน 

ดำเนินการรับฟงความคิดเห็น 
ตาม  วิธี วัน  และเวลา  ตามประกาศ 

ประมวลผลการรับ
ฟงความคิดเห็น 

 

ลงนาม
ผาน 

ลงนาม
ผาน 

ลงนาม
ผาน 

เพ่ือ
ทราบ 

ประกาศให
ประชาชน
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แผนผงักระบวนงาน 
กระบวนการดำเนินการเวนคนือสังหาริมทรัพยตามขั้นตอนของ พระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนและการไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพย พ.ศ. 2562 

 

ระยะ 
เวลา 
(วัน) 

จำนวน 
ผูปฏิบัติงาน 

(คน) 

หนวยงาน 

สวนจัดกรรมสิทธิ์ 1-2 
กลุมงานจัดกรรมสิทธิ์ 1-2 

สวนจัดกรรมสิทธิ์1-2 
กลุมงานสำรวจ
ทรัพยสินและ
ประมาณราคา 

สวนจัด
กรรมสิทธิ์ 1-2

กลุมงาน
อุทธรณและ
กฎหมาย 

ผอ.สวน 
จัด

กรรมสิทธิ์ 
1-2 

ผอ.
สำนักงาน 

จัด
กรรมสิทธิ์ 

ผอ.สนย./
รผอ.สนย. 

ป.กทม. ผว.กทม. 

 
 

 

         

 
 

 

           

 
 

 

          

          

                     

จุดเริ่มตน 

การสำรวจ
อสังหาริมทรัพยที่
จะตองเวนคืน 

 

 

เสนอตรา พ.ร.ฎ.
พ.ร.บ. 

รับฟงความคิดเห็น
ของประชาชน 

แจงรายละเอียดที่ดิน
ใหกรมท่ีดินทราบ 

ลงนาม
ผาน 

ลงนาม 



 

ระยะ 
เวลา 
(วัน) 

จำนวน 
ผูปฏิบัติงาน 

(คน) 

สวนจัดกรรมสิทธิ์ 1-2 
กลุมงานจัดกรรมสิทธิ์ 1-2 

สวนจัดกรรมสิทธิ์1-2 
กลุมงานสำรวจ
ทรัพยสินและ
ประมาณราคา 

สวนจัด
กรรมสิทธิ์ 1-2

กลุมงาน
อุทธรณและ
กฎหมาย 

ผอ.สวน 
จัด

กรรมสิทธิ์ 
1-2 

ผอ.
สำนักงาน 

จัด
กรรมสิทธิ์ 

ผอ.สนย./
รผอ.สนย. 

ป.กทม. ผว.กทม. 

 
 
 

 
 
 

  
 
 

    
 

 
 

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

ประชุมคณะกรรมการ 
กำหนดราคา

อสังหาริมทรัพยเบ้ืองตน 
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แตงต้ังคณะกรรมการ
กำหนดราคา

อสังหาริมทรัพยเบ้ืองตน 
 

ลงนาม 
ผาน 

 

ประกาศราคาคา
ทดแทนใหประชาชน

ทราบ 

ลงนาม
ผาน 

ลงนาม 

ลงนาม
ผาน 

ลงนาม
ผาน 

ลงนาม
ผาน 

แตงต้ัง
คณะ 
กรรม 
การ 

จัดทำขอมูลบัญชีรายชื่อ
ทรัพยสิน ผูครอบครอง

และประมาณราคา 



38 

ระยะ 
เวลา 
(วัน) 

จำนวน 
ผูปฏิบัติงาน 

(คน) 

สวนจัดกรรมสิทธิ์ 1-2 
กลุมงานจัดกรรมสิทธิ์ 1-2 

สวนจัดกรรมสิทธิ์1-2 
กลุมงานสำรวจ
ทรัพยสินและ
ประมาณราคา 

สวนจัด
กรรมสิทธิ์ 1-2

กลุมงาน
อุทธรณและ
กฎหมาย  

ผอ.สวน 
จัด

กรรมสิทธิ์ 
1-2 

ผอ.
สำนักงาน 

จัด
กรรมสิทธิ์ 

ผอ.สนย./
รผอ.สนย. 

ป.กทม. 
 

ผว.กทม. 
 

 
 
 

 

  
 
 

       

   
 
 

 
 
 
 

      

 
 

 

  
  

 

       

 
 
 

 

  
 
 

       

 

รายงานผลการประชุมให 
ผว.กทม. ทราบและ
อนุมัติเบิกจายเงินคา

ทดแทน 

ยื่นคำขอรังวัดท่ีดิน
บางสวน 

ณ สำนักงานที่ดิน 

ลงนาม
ผาน 

ลงนาม
ผาน 

ลงนาม
ผาน 

ลงนาม
ผาน 

ทราบ 
และ

อนุมัติ 

เชิญเจาของมาพบ
พรอมทำสัญญา 

ซื้อขาย 

-ออกประกาศ
เรงดวน 

-เสนอตรา 
พ.ร.บ. 

ไมตกลง 

ตกลง 

ลงนาม
ผาน 

เบิกจาย
คา

ทดแทน 

-เบิกจายงวดเดยีว 
รอยละ 100 
-ที่ดินทั้งแปลง 

จดทะเบียนท่ีดิน 
โอนทั้งแปลง 



 

ระยะ 
เวลา 
(วัน) 

จำนวน 
ผูปฏิบัติงาน 

(คน) 

สวนจัดกรรมสิทธิ์ 1-2 
กลุมงานจัดกรรมสิทธิ์ 1-2 

สวนจัดกรรมสิทธิ ์
1-2 กลุมงานสำรวจ

ทรัพยสินและ
ประมาณราคา 

สวนจัด
กรรมสิทธิ์ 1-2

กลุมงาน
อุทธรณและ
กฎหมาย  

ผอ.สวน 
จัด

กรรมสิทธิ์ 
1-2 

ผอ.
สำนักงาน 

จัด
กรรมสิทธิ์ 

ผอ.สนย./
รผอ.สนย. 

ป.กทม. 
 

ผว.กทม. 
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เบิกจายงวดแรก  
รอยละ 75  

ท่ีดิน/สิ่งปลูกสราง 
(บางสวน)  

จดทะเบียนแบง
เวนคืน  

ณ สำนักงานท่ีดิน 

ลงนาม
ผาน 

เบิกจาย
คา

ทดแทน 

รับทราบผลการ
รังวัดท่ีดินและ

ตรวจสอบการรื้อ
ถอนอาคาร 



 
 

ระยะ 
เวลา 
(วัน) 

จำนวน 
ผูปฏิบัติงาน 

(คน) 

สวนจัดกรรมสิทธิ์ 1-2 
กลุมงานจัดกรรมสิทธิ์ 1-2 

สวนจัดกรรมสิทธิ์1-2 
กลุมงานสำรวจ
ทรัพยสินและ
ประมาณราคา 

สวนจัด
กรรมสิทธิ์ 1-2

กลุมงาน
อุทธรณและ
กฎหมาย  

ผอ.สวน 
จัด

กรรมสิทธิ์ 
1-2 

ผอ.
สำนักงาน 

จัด
กรรมสิทธิ์ 

ผอ.สนย./
รผอ.สนย. 

ป.กทม. 
 

ผว.กทม. 
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เบิกจายงวดท่ีสอง  
รอยละ 25  

ท่ีดิน/สิ่งปลูกสราง 
 

ลงนาม
ผาน 

เบิกจาย
คา

ทดแทน 

สงมอบพืน้ท่ี 
เริ่มดำเนินการตามวตัถุประสงคไม

ชากวา  
5 ป นับแตวันพนกำหนด
ระยะเวลาการใชบังคับ 

พระราชกฤษฎีกา 
(จุดสิ้นสดุ)  

 



 

แผนผงักระบวนงาน 
สำรวจและประมาณราคาอสังหาริมทรัพยท่ีจะตองเวนคืน 

 

ระยะ 
เวลา 
(วัน) 

จำนวน 
ผูปฏิบัตงิาน 

(คน) 

หนวยงาน 

สวนจดักรรมสิทธ์ิ 1-2  
กลุมงานสำรวจทรัพยสิน

และประมาณราคา 

สวนจัดกรรมสิทธิ์ 
1-2  

กลุมงานจัด
กรรมสิทธิ์ 1-2 

สวนจัดกรรมสิทธ์ิ 
1-2 

กลุมงานอุทธรณ
และกฎหมาย 

ผอ.สวนจัด
กรรมสิทธ์ิ 1-2 

ผอ.สำนักงาน 
จัดกรรมสิทธ์ิ 

ผอ.สนย./
รผอ.สนย. 

สำนักงาน
เขต 

สำนักงานที่ดนิ 
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จัดทำแผนที่แนบ
ทาย พ.ร.บ.,พ.ร.ฎ. 

จุดเริ่มตน 

ลงนาม 
ผาน 

ลงนาม 

ดำเนินการเสนอ
ตรา พ.ร.ฎ. และ 

ประกาศใช 

ขอคัดขอมูล
ทะเบียนราษฎร 

ขอคัด
ขอมูล 

แจงรายละเอียดท่ีดิน
ใหกรมที่ดินทราบ 



 

ระยะ 
เวลา 
(วัน) 

จำนวน 
ผูปฏิบัตงิาน 

(คน) 

หนวยงาน 

สวนจัดกรรมสิทธิ์ 1-2  
กลุมงานสำรวจทรัพยสิน

และประมาณราคา 

สวนจัดกรรมสิทธิ์ 
1-2  

กลุมงานจัด
กรรมสิทธิ์ 1-2 

สวนจัดกรรมสทิธ์ิ 
1-2 

กลุมงานอทุธรณ
และกฎหมาย 

ผอ.สวนจัด
กรรมสิทธิ์ 1-2 

ผอ.สำนักงาน 
จัดกรรมสิทธิ ์

ผอ.สนย./
รผอ.สนย. 

สำนักงาน
เขต 

สำนักงานที่ดนิ 
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จัดประชุม
คณะกรรมการ
กำหนดราคา

อสังหาริมทรัพย
เบื้องตน 

เขาสำรวจ 
อสังหาริมทรัพย 

เผยแพรขอมูล
และรับฟง

ความคดิเห็น 

จัดทำขอมูลบญัชีรายชื่อ
ทรัพยสิน ผูครอบครอง

และประมาณราคา 

ลงนาม 
ผาน 

ลงนาม 



 

ระยะ 
เวลา 
(วัน) 

จำนวน 
ผูปฏิบัตงิาน 

(คน) 

หนวยงาน 

สวนจัดกรรมสิทธิ์ 1-2  
กลุมงานสำรวจทรัพยสิน

และประมาณราคา 

สวนจัดกรรมสิทธิ์ 
1-2  

กลุมงานจัด
กรรมสิทธิ์ 1-2 

สวนจัดกรรมสิทธ์ิ 
1-2 

กลุมงานอุทธรณ
และกฎหมาย 

ผอ.สวนจัด
กรรมสิทธ์ิ 1-2 

ผอ.สำนักงาน 
จัดกรรมสิทธ์ิ 

ผอ.สนย./
รผอ.สนย. 

สำนักงาน
เขต 

สำนักงานที่ดนิ 
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ยื่นขอรังวัด 
จดทะเบียนและ 

เรื่องอ่ืนๆ 
ท่ีเก่ียวของ 

ลงนาม 
ผาน 

ลงนาม จด
ทะเบียน 



 
 

แผนผงักระบวนงาน 
การดำเนินการกระบวนการอทุธรณและคดปีกครองที่เกี่ยวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย 

 

ระยะ 
เวลา 
(วัน) 

จำนวน 
ผูปฏิบัติ

งาน 
(คน) 

หนวยงาน 

ผูมีสิทธิ
ไดรับ
เงินคา
ทดแทน 

คกก.
พิจารณา
อุทธรณ 

รมว.มท. 
อัย 
การ 

ศาลปก 
ครอง 

สวนจัดกรรมสิทธิ์  
1-2 

กลุมงานจัด
กรรมสิทธิ์  

1-2 

สวนจัดกรรมสิทธิ์ 
1-2  

กลุมงานสำรวจ
ทรัพยสินและ

ประมาณราคา 1-2 

สวนจัด
กรรมสิทธ์ิ  

1-2  
กลุมงาน

อุทธรณและ
กฎหมาย 

ผอ.สวน
จัด

กรรมสิทธิ์ 
1-2 

ผอ.
สำนักงาน 

จัด
กรรมสิทธ์ิ 

ผอ.สนย./ 
รผอ.สนย. 

ป.กทม. 
ผว.
กทม. 
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จุดเริม่ตน
ดำเนินการเวนคืน

ตามพ.ร.ฎ. 

 

-ทำสัญญาหรือ
มีประกาศเขา
ครอบครองฯ
กอนเวนคืน 
-จาย/วางเงิน 

 

-รับเงินคา
ทดแทน
แลวไม
พอใจเงินคา
ทดแทน 
ยื่นหนังสือ
อุทธรณ 

 

รับ
หนังสือ
อุทธรณ 
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ระยะ 
เวลา 
(วัน) 

จำนวน 
ผูปฏิบัติ

งาน 
(คน) 

หนวยงาน 

ผูมีสิทธิ
ไดรับ
เงินคา
ทดแทน 

คกก.
พิจารณา
อุทธรณ 

รมว.มท. 
อัย 
การ 

ศาลปก 
ครอง 

สวนจัดกรรมสิทธิ์  
1-2 

กลุมงานจัด
กรรมสิทธิ์  

1-2 

สวนจัดกรรมสิทธิ์ 
1-2  

กลุมงานสำรวจ
ทรัพยสินและ

ประมาณราคา 1-2 

สวนจัด
กรรมสิทธิ์ 1-

2  
กลุมงาน

อุทธรณและ
กฎหมาย 

ผอ.สวน
จัด

กรรมสิทธิ์ 
1-2 

ผอ.
สำนักงาน 

จัด
กรรมสิทธ์ิ 

ผอ.สนย./ 
รผอ.สนย. 

ป.กทม. 
ผว.
กทม. 

 
 
 
 
 

              

 
 

 
 

              

                

 

-ตรวจสอบ 
-รวบรวมขอมลู 
-จัดประชมุ   
 คกก. พิจารณา 
 อุทธรณ 

 

-จัดทำหนังสือ
แจงผลคำ
วนิิจฉัย 
-แจงผูอุทธรณ 

ประชุม
ทำ

ความเห็น 

จัดทำรายงานการประชุม
และหนังสือเสนอ
ความเห็นตอ รมว.มท. 

 

วินิจ
ฉัย 

ลงนาม
เสนอ 

ลงนาม
ผาน 

ลงนาม
แจง 

ไมพอใจ
คำ

วินิจฉัย
ยื่นฟอง
ศาล 

ตรวจ
รับคำ
ฟอง 

ฐานขอมูลในการกำหนดคา
ทดแทนอสังหาริมทรัพยที่

ถูกเวนคืน 
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ระยะ 
เวลา 
(วัน) 

จำนวน 
ผูปฏิบัติ

งาน 
(คน) 

หนวยงาน 

ผูมีสิทธิ
ไดรับ
เงินคา
ทดแทน 

คกก.
พิจารณา
อุทธรณ 

รมว.มท. 
อัย 
การ 

ศาล
ปก 

ครอง 

สวนจัดกรรมสิทธิ์  
1-2 

กลุมงานจัด
กรรมสิทธ์ิ  

1-2 

สวนจัดกรรมสิทธิ์ 
1-2  

กลุมงานสำรวจ
ทรัพยสินและ

ประมาณราคา 1-2 

สวนจัด
กรรมสิทธิ์  

1-2  
กลุมงาน

อุทธรณและ
กฎหมาย 

ผอ.สวน
จัด

กรรมสิทธ์ิ 
1-2 

ผอ.
สำนักงาน 

จัด
กรรมสิทธ์ิ 

ผอ.สนย./ 
รผอ.สนย. 

ป.กทม. 
ผว.
กทม. 

 
 
 
 
 

              

 
 

 
 

              

                

อุทธรณคด ี

 

-พิจารณาคำฟอง 
-ขออนุมัติตอสูคด ี
-เสนอมอบ 
 อำนาจ 

 

-รายงาน  
 ผว.กทม. 
-อุทธรณคดี  
 (ถามี) 

อนุมัติ 

-สรุปขอเท็จจริง 
-ประสาน 
 พนักงานอัยการ 

 

จัดทำ
คำให
การ 

ศาล
พิพาก
ษา 

ลงนาม
ผาน 

ลงนาม
ผาน 

ลงนาม
ผาน 

ลงนาม
ผาน 

ลงนาม
ผาน 

ลงนาม
แจง 

ลงนาม
ผาน 

ลงนาม
ผาน 

ลงนาม
ผาน 

ลงนาม
ผาน 

-ทราบ 
-สั่งการ 

ไมอุทธรณคด ี
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ระยะ 
เวลา 
(วัน) 

จำนวน 
ผูปฏิบัติ

งาน 
(คน) 

หนวยงาน 

ผูมีสิทธิ
ไดรับ
เงินคา
ทดแทน 

คกก.
พิจารณา
อุทธรณ 

รมว.มท. 
อัย 
การ 

ศาล
ปก 

ครอง 

สวนจัดกรรมสิทธิ์  
1-2 

กลุมงานจัด
กรรมสิทธ์ิ  

1-2 

สวนจัดกรรมสิทธิ์ 
1-2  

กลุมงานสำรวจ
ทรัพยสินและ

ประมาณราคา 1-2 

สวนจัด
กรรมสิทธิ ์ 

1-2  
กลุมงาน

อุทธรณและ
กฎหมาย 

ผอ.สวน
จัด

กรรมสิทธ์ิ 
1-2 

ผอ.
สำนักงาน 

จัด
กรรมสิทธ์ิ 

ผอ.สนย./ 
รผอ.สนย. 

ป.กทม. 
ผว.
กทม. 

 
 
 
 
 

              

 
 

 
 

              

                

 

ปฏิบัติตาม
คำพิพากษา 

คดีถึง
ที่สุด 

จุดสิ้นสุด 



 

แผนผงักระบวนงาน 
การจัดกรรมสิทธิอ์สังหาริมทรัพยโดยการเจรจาตกลงซื้อขายอสังหาริมทรัพย กอนการเวนคืน ตามมติคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2500  

(การจัดซ้ือโดยวิธีการปรองดอง) 
 

ระยะ 
เวลา 
(วัน) 

จำนวน 
ผูปฏิบัติงาน 

(คน) 

หนวยงาน 

สวนจัดกรรมสิทธิ์ 1-2 
กลุมงานจัดกรรมสิทธิ์ 1-2 

สวนจัดกรรมสิทธิ์ 1-2 
กลุมงานสำรวจ

ทรัพยสินและประมาณ
ราคา  

ผอ.สวนจัด
กรรมสิทธิ์ 1-2 

ผอ.
สำนักงาน 

จัดกรรมสิทธิ ์

ผอ.สนย./
รผอ.สนย. 

ป.กทม. ผว.กทม. 

 
 
 

        

 
 
 
 
 

        

 
 
 
 

          

 
47 

จุดเริ่มตน 

ผูบริหารมีนโยบายให
ดำเนินการฯ 

รับฟงความคิดเห็น 
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ระยะ 
เวลา 
(วัน) 

จำนวน 
ผูปฏิบัติงาน 

(คน) 

หนวยงาน 

สวนจัดกรรมสิทธิ์ 1-2 
กลุมงานจัดกรรมสิทธิ์ 1-2 

สวนจัดกรรมสิทธิ์ 1-2 
กลุมงานสำรวจ

ทรัพยสินและประมาณ
ราคา  

ผอ.สวนจัด
กรรมสิทธิ์ 1-2 

ผอ.
สำนักงาน 

จัดกรรมสิทธิ ์

ผอ.สนย./
รผอ.สนย. 

ป.กทม. ผว.กทม. 

 
 
 

        

 
 
 
 
 

        

 
 
 
 

          

ขออนุมัติจัดกรรมสิทธิ์และ
แตงตั้งคณะกรรมการ
กำหนดราคาทรัพยสินโดย
วิธีปรองดอง 

ลงนาม 

ผาน 
ลงนาม 

ผาน 
ลงนาม 

ผาน 
ลงนาม 

ผาน 
อนุมัติและ

แตงต้ัง
คณะกรรม

การฯ 

การสำรวจและ
ประมาณราคา

อสังหาริมทรัพยท่ี
จะตองจัดกรรมสิทธิ ์

ประชุมคณะกรรมการ
กำหนดราคาทรัพยสินฯ 
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ระยะ 
เวลา 
(วัน) 

จำนวน 
ผูปฏิบัติงาน 

(คน) 

หนวยงาน 

สวนจัดกรรมสิทธิ์ 1-2 
กลุมงานจัดกรรมสิทธิ์ 1-2 

สวนจัดกรรมสิทธิ์ 1-2 
กลุมงานสำรวจ

ทรัพยสินและประมาณ
ราคา  

ผอ.สวนจัด
กรรมสิทธิ์ 1-2 

ผอ.
สำนักงาน 

จัดกรรมสิทธิ ์

ผอ.สนย./
รผอ.สนย. 

ป.กทม. ผว.กทม. 

 
 
 

        

 
 
 
 
 

        

 
 
 
 

          

ลงนาม 

ผาน 
ลงนาม 

ผาน 
ลงนาม 

ผาน 
ลงนาม 

ผาน 
รับทราบ

และอนุมัติ
เบิกจาย
ราคา

ทรัพยสิน 

เชิญเจาของมาพบพรอม
ทำสัญญาซื้อขาย 

จดทะเบียนโอนที่ดิน 

ทั้งแปลง 

ณ สำนักงานที่ดิน 

รายงานผลและขออนุมัติ
ราคาทำสัญญาและ

เบิกจายราคาทรัพยสินฯ 

ยื่นคำขอรังวัดท่ีดิน
บางสวน 

ณ สำนักงานที่ดิน 
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ระยะ 
เวลา 
(วัน) 

จำนวน 
ผูปฏิบัติงาน 

(คน) 

หนวยงาน 

สวนจัดกรรมสิทธิ์ 1-2 
กลุมงานจัดกรรมสิทธิ์ 1-2 

สวนจัดกรรมสิทธิ์ 1-2 
กลุมงานสำรวจ

ทรัพยสินและประมาณ
ราคา  

ผอ.สวนจัด
กรรมสิทธิ์ 1-2 

ผอ.
สำนักงาน 

จัดกรรมสิทธิ ์

ผอ.สนย./
รผอ.สนย. 

ป.กทม. ผว.กทม. 

 
 
 

        

 
 
 
 
 

        

 
 
 
 

          

ลงนาม 

ผาน 

เบิกจายงวดแรก  
รอยละ 75 

ที่ดิน/สิ่งปลูกสราง 

(บางสวน) 

รับทราบผลการ
รังวัดท่ีดินและ

ตรวจสอบการรื้อ
ถอนอาคาร 

เบิกจายงวดเดียว 
รอยละ 100 
ที่ดินทั้งแปลง 

เบิกจาย
คา

ทรัพยสิน 

ลงนาม 

ผาน 

เบิกจาย
คา

ทรัพยสิน 
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ระยะ 
เวลา 
(วัน) 

จำนวน 
ผูปฏิบัติงาน 

(คน) 

หนวยงาน 

สวนจัดกรรมสิทธิ์ 1-2 
กลุมงานจัดกรรมสิทธิ์ 1-2 

สวนจัดกรรมสิทธิ์ 1-2 
กลุมงานสำรวจ

ทรัพยสินและประมาณ
ราคา  

ผอ.สวนจัด
กรรมสิทธิ์ 1-2 

ผอ.
สำนักงาน 

จัดกรรมสิทธิ ์

ผอ.สนย./
รผอ.สนย. 

ป.กทม. ผว.กทม. 

 
 
 

        

 
 
 
 
 

        

 
 
 
 

          

เบิกจายงวดที่สอง 
รอยละ 25 

ที่ดิน/สิ่งปลูกสราง 

จดทะเบียนซื้อขาย 

ณ สำนักงานที่ดิน 

ลงนาม 

ผาน 

เบิกจาย
คา

ทดแทน 

 

สงมอบพ้ืนที่ 



 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
กระบวนงานรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ และตามหลักเกณฑและวิธีการของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็น

ของประชาชน พ.ศ. 2548 
 

 

ที่ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา 
รายละเอียดของ

งาน 
มาตรฐานคุณภาพ

งาน 
ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

1  
 

 เมื่อหนวยงาน
ตองการที่ดินเพื่อ
นำไปใชในกิจการ
อันเปน
สาธารณปูโภค 

- การดำเนินการ
เปนไปดวย
ความโปรงใส
ตรวจสอบได 

   - ระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีฯ 
พ.ศ. 2548 

2  ไมกำหนด
ระยะเวลา 

เพ่ือใหประชาชน
ทราบถึงเหตุและ
ความจำเปนในการ
ดำเนินโครงการ 

- ดำเนินการ
ถูกตองตาม
ระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรี
วาดวยการรับ
ฟงความคิดเห็น
ของประชาชน 
พ.ศ. 2548 

- เจาหนาที่
ผูปฏิบัติงาน 
 

- เอกสารที่
เกี่ยวของกับ
การดำเนินการ 

 

นักวิชาการ 
จัดหาที่ดิน 

 - พ.ร.บ.ขอมูล
ขาวสารของ
ราชการ พ.ศ. 
2540 

3  ไมกำหนด
ระยะเวลา 

เพ่ือความเหมาะสม
กับสภาพชุมชน 
สังคม พื้นที่ 

- ดำเนินการดวย
ความรวดเร็ว 

 นักวิชาการ 
จัดหาที่ดิน 
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เผยแพรขอมูล 
โครงการตามระเบียบ 

สำนักนายกฯ พ.ศ. 2548 

จุดเริ่มตนกอน
ดำเนินโครงการ 

กำหนด 
วิธีดำเนินการ 

รับฟงความคิดเห็น 



 

ที่ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา 
รายละเอียดของ

งาน 
มาตรฐานคุณภาพงาน 

ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางองิ 

4  ไมกำหนด
ระยะเวลา 

เพ่ือเปดเผยความ
โปรงใส และขัดเจน 
 

- ดำเนินการดวยความ
รวดเร็ว ถูกตองตาม
ระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีวา
ดวยการรับฟงความ
คิดเห็นของ
ประชาชน พ.ศ. 
2548 

 นักวิชาการ 
จัดหาที่ดิน 

  

5  ไมกำหนด
ระยะเวลา 

ไดรับขอมูลขาวสาร
ประชาสัมพันธที่
ชัดเจน การดำเนิน
โครงการเปนไปดวย
ความโปรงใส 
ตรวจสอบได 

- ดำเนินการดวยความ
รวดเร็ว 

 - นักวิชาการ 
จัดหาที่ดิน 

- นายชางสำรวจ 
- นายชางโยธา 

  

6  
 

ไมกำหนด
ระยะเวลา 

 - ดำเนินการถูกตอง
ตามระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีวา
ดวยการรบัฟงความ
คิดเห็นของ
ประชาชน  พ.ศ. 
2548 

 นักวิชาการ 
จัดหาท่ีดิน 
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ประกาศใหประชาชน 
ทราบถึงวิธี ระยะเวลา  
และสถานที่ดำเนินการ 

รับฟงความคิดเห็น 

ดำเนินการรับฟงความ
คิดเห็นของประชาชนตาม

วิธี วัน และเวลาตาม
ประกาศ 

ประมวลผล 
การรับฟงความคิดเห็น 
 



 

ที่ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา 
รายละเอียดของ

งาน 
มาตรฐานคุณภาพงาน 

ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางองิ 

7  ภายใน  
15 วัน 

นับตั้งแต
วันที่เสร็จ
สิ้นการรับ
ฟงความ

คิดเห็นของ
ประชาชน 

ไดรับขอมูลขาวสาร
ประชาสัมพันธท่ี
ชัดเจน การดำเนิน
โครงการเปนไปดวย
ความโปรงใส 
ตรวจสอบได 
 

- ดำเนินการถูกตอง
ตามระเบียบสำนัก
นายกรฐัมนตรีวา
ดวยการรับฟงความ
คิดเห็นของ
ประชาชน พ.ศ. 
2548 

- ดำเนินการดวยความ
รวดเร็ว 

- ความพึงพอใจ
ของประชาชน 

นักวิชาการ 
จัดหาท่ีดิน 

  

8  
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ประกาศ 
ใหประชาชนทราบ 

จุดสิ้นสุด 
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                             ขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 
กระบวนการเวนคืนอสังหาริมทรัพยตามขั้นตอนของ พระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนและการไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพย พ.ศ. 2562 

 

                     

ท่ี ผังกระบวนงาน ระยะเวลา 
รายละเอียดของ

งาน 
มาตรฐานคุณภาพงาน 

ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางองิ 

1   เมื่อหนวยงาน
ตองการที่ดินเพ่ือ
นำไปใชในกิจการ
อันเปน
สาธารณูปโภค 

    - พ.ร.บ.วาดวย
การเวนคืน
อสังหาริมทรัพย 
พ.ศ. 2562 

2  ไมกำหนด
ระยะเวลา 

 - ดำเนินการถูกตอง
ตามพระราชบัญญัติ
วาดวยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย 
พ.ศ. 2562 

- เจาหนาที่
ผูปฏิบัติงาน 

- เอกสารที่
เกี่ยวของ
ประกอบการ
ดำเนินการ 
 

นิติกร  - พ.ร.บ.วาดวย
การเวนคืน
อสังหาริมทรัพย 
พ.ศ. 2562 

3  180 วัน เพื่อทราบถึง
จำนวนทรัพยสินที่
ถูกเวนคืน 

- ขอมูลรายละเอียด
เก่ียวกับ
อสังหาริมทรัพยที่
ถูกตองครบถวน 

- เจาหนาที่
ผูปฏิบัติงาน 

- นายชางสำรวจ 
- นายชางโยธา 

 - พ.ร.บ.การ
อำนวยความ
สะดวกในการ
พิจารณา
อนุญาตของทาง
ราชการ 
 

        

    จุดเริ่มตน 

เสนอตราพระราช
กฤษฎีกา 

กำหนดเขตที่ดินในบริเวณ 
ที่ที่จะเวนคนื 

การสำรวจ
อสังหาริมทรัพย 

ที่จะเวนคืน 



 

ที่ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา 
รายละเอียดของ

งาน 
มาตรฐานคุณภาพงาน 

ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

4   กำหนดราคาคา
ทดแทนทรัพยสินที่
ถูกเวนคืนถูกตอง
เหมาะสมเปนธรรม 
 

- ดำเนินการถูกตอง
ตามพระราชบัญญัติ
ฯ 

- ดำเนินการดวย
ความรวดเร็ว 

- เจาหนาที่
ผูปฏิบัติงาน 

- เอกสาร 

นักวิชาการ 
จัดหาท่ีดิน 

  

5  270 วัน 
(180+90) 

โดยคณะกรรมการ
กำหนดราคาคา
ทดแทน 

- พิจารณาดวยความ
เหมาะสมและเปน
ธรรม 

- ดำเนินการดวย
ความรวดเร็ว 

- เจาหนาที่
ผูปฏิบัติงาน 

- เอกสารท่ี
เก่ียวของ
ประกอบการ
ดำเนินการ 

นักวิชาการ 
จัดหาท่ีดิน 
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แตงตั้งคณะกรรมการ 
กำหนดราคา

อสังหาริมทรัพยเบ้ืองตน 

ประชุม 
คณะกรรมการ 
กำหนดราคา 

อสังหาริมทรัพย
เบื้องตน 



 

ท่ี ผังกระบวนงาน ระยะเวลา 
รายละเอียดของ

งาน 
มาตรฐานคุณภาพงาน 

ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

6  ไมกำหนด
ระยะเวลา 

ราคาคาทดแทนท่ี
คณะกรรมการ
กำหนดใหแกผูถูก
เวนคืน 

- พิจารณาดวยความ
เหมาะสม และเปน
ธรรม 

- ดำเนินการดวย
ความรวดเร็ว 

เจาหนาที่
ผูปฏิบัติงาน 

นักวิชาการ 
จัดหาที่ดิน 

  

7  ไมกำหนด
ระยะเวลา 

ผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร 

- พิจารณาดวยความ
เหมาะสม และเปน
ธรรม 
ดำเนินการดวย
ความรวดเร็ว 

เจาหนาที่
ผูปฏิบัติงาน 

นักวิชาการ 
จัดหาที่ดิน 
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ประกาศราคา 
คาทดแทนใหประชาชน

ทราบ 

รายงานผลการ
ประชุมให  

ผว.กทม. ทราบ 
และอนุมัติเบิก

จายเงินคาทดแทน 



 

ที่ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา 
รายละเอียดของ

งาน 
มาตรฐานคุณภาพงาน 

ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

8  ไมกำหนด
ระยะเวลา 

เชิญประชาชนผูถูก
เวนคืนพบเพื่อทำ
ความตกลงทำ
สัญญาซ้ือขายที่ดิน 
 

- ดำเนินการดวย
ความรวดเร็ว 

- เจาหนาที่
ผูปฏิบัติงาน 
 

นักวิชาการ 
จัดหาท่ีดิน 

  

9  120 วัน 
นับตั้งแตวัน
ทำสัญญา 

จดทะเบียนโอน
ท่ีดินทั้งแปลง 

- ดำเนินการดวย
ความรวดเร็ว 

 นักวิชาการ 
จัดหาที่ดิน 
 

  

10  ไมกำหนด
ระยะเวลา 

เพ่ือทำการรังวัด 
แบงเวนคืนที่ดิน 

- ดำเนินการถูกตอง 
ตาม พ.ร.บ.ฯ 
2562 

- ดำเนนิการดวย
ความรวดเร็ว 

- เจาหนาที่
ผูปฏิบัติงาน 
 

- นายชางสำรวจ 
- นายชางโยธา 

 

  

11  120 วัน 
นับตั้งแตวัน
ทำสัญญา 

เบิกจายเงินคา
ทดแทนงวดแรก 
รอยละ 75 

- ดำเนินการดวย
ความรวดเร็ว 

 นักวิชาการ 
จัดหาที่ดิน 
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เชิญเจาของมาพบ 
พรอมทำสัญญาซื้อขาย 

ยื่นคำขอรังวัดที่ดิน 
ณ สำนักงานที่ดิน 

(ที่ดินบางสวน) 

เบิกจายงวดแรก 
รอยละ 75  

ท่ีดิน/สิ่งปลูกสราง 

เบิกจายงวดเดียว 
100% 

ท่ีดินทั้งแปลง 



 

ที่ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา 
รายละเอียดของ

งาน 
มาตรฐานคุณภาพงาน 

ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

12  ไมกำหนด
ระยะเวลา 

เพ่ือทราบจำนวน
เนื้อที่ที่ดินที่ถูก
เวนคืน 

- ดำเนินการดวย
ความรวดเร็ว 

-  - นายชางสำรวจ 
- นายชางโยธา 
- นักวิชาการ

จัดหาท่ีดิน 
 

  

13  ไมกำหนด
ระยะเวลา 

เพ่ือใหที่ดินที่ถูก
เวนคืนตกเปนทาง
หลวงทองถ่ิน 

- ดำเนินการดวย
ความรวดเร็ว 

 - นายชางสำรวจ 
- นายชางโยธา 

 

  

14  ไมกำหนด
ระยะเวลา 

เบิกจายเงินคา
ทดแทนงวดสอง 
รอยละ 25 
 

- ดำเนินการถูกตอง
ตามระเบียบฯ 

- ดำเนินการดวย
ความรวดเร็ว 

- เจาหนาที่
ผูปฏิบัติงาน 
 

นักวิชาการ 
จัดหาท่ีดิน 

  

15  
 
 
 
 
 

ไมกำหนด
ระยะเวลา 

สงมอบพ้ืนที่ให
ดำเนินการกอสราง
ถนนตอไปตาม
วัตถุประสงคไมชา
กวา 5 ป นับแตวัน
พนกำหนด
ระยะเวลา 

- ดำเนินการถูกตอง
ตามระเบียบฯ 

- ดำเนินการดวย
ความรวดเร็ว 

- เจาหนาที่
ผูปฏิบัติงาน 
 

นักวิชาการ 
จัดหาท่ีดิน 
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รับทราบผล 
การรังวัดที่ดินและ

ตรวจสอบการรื้อถอน
อาคาร 

จดทะเบียน 
ซื้อ-ขาย 

ท่ีดินบางสวน 

เบิกจายคาทดแทน 
งวดสอง รอยละ 25  
ที่ดิน/สิ่งปลูกสราง 

สงมอบพื้นที่ 
 



 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
กระบวนงานสำรวจและประมาณราคาอสังหาริมทรัพยท่ีจะตองเวนคืน 

 

ท่ี ผังกระบวนงาน ระยะเวลา 
รายละเอียดของ

งาน 
มาตรฐานคุณภาพงาน 

ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

1   เมื่อสวนราชการ 
ตองการท่ีดินเพื่อ
นำไปใชในกิจการ
อันเปน
สาธารณปูโภค 

- ดำเนินการถูกตอง
ตาม
พระราชบัญญัติวา
ดวยการเวนคนื
อสังหาริมทรัพย       
พ.ศ. ๒๕62 

 - นายชางสำรวจ 
- นายชางโยธา 

 

 - พ.ร.บ. วาดวย
การเวนคืน
อสังหาริมทรัพย 
พ.ศ. ๒๕62 

2  ไมกำหนด
ระยะเวลา 

เพ่ือรับฟงความ
คิดเห็นของ
ประชาชน สภาพ
ขอเท็จจริงใน
ปจจุบัน 

- ดำเนินการถูกตอง
ตามระเบียบสำนัก
นายกฯ พ.ศ. 
๒๕๔๘ 

- ดำเนินการดวย
ความรวดเรว็ 
โปรงใส 

- เจาหนาที่
ผูปฏิบัติงาน 
 

- นักวิชาการ
จัดหาที่ดิน 

- นายชางสำรวจ 
- นายชางโยธา 

 

 - พ.ร.บ. ขอมูล
ขาวสารของ
ราชการ พ.ศ. 
๒๕๔8 

- ระเบียบสำนัก
นายกฯ พ.ศ. 
๒๕๔๘ 

3  ไมกำหนด
ระยะเวลา 

เพ่ือกำหนดบริเวณ
ที่ที่จะเวนคืน 
 

- ดำเนนิการดวย
ความถูกตอง 
ขอมูลครบถวน 
ชัดเจน 

- เจาหนาที่
ผูปฏิบัติงาน 

- เอกสาร 
 

- นายชางสำรวจ 
- นายชางโยธา 
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จุดเริ่มตน 

จัดใหมีกระบวนการ
รับฟงความคิดเห็น

ของประชาชน 

จัดทำแผนที่แนบทาย 
พระราชบัญญัติ, 
พระราชกฤษฎีกา 



 

ท่ี ผังกระบวนงาน ระยะเวลา 
รายละเอียดของ

งาน 
มาตรฐานคุณภาพงาน 

ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

4  ไมกำหนด
ระยะเวลา 

เพ่ือประกอบการ
ขออนุมัติแนวเขต
ทางและเพ่ือให
ทราบขอมูลของ 
อสังหาริมทรัพยที่
จะตองเวนคืน 

- รายละเอียด
เก่ียวกับ
อสังหาริมทรัพย 

- เจาหนาที่
ผูปฏิบัติงาน 

- เอกสาร 

- นายชางสำรวจ 
- นายชางโยธา 

 

  

5  ไมกำหนด
ระยะเวลา 

เพ่ือใหทราบขอมูล
รายละเอียดตางๆ
เก่ียวกับที่ดินและผู
ถือกรรมสิทธิ์
กำหนดบริเวณท่ีที่
จะเวนคืน 

- รายละเอียด
เก่ียวกับ
อสังหาริมทรัพยท่ี
ถูกตองครบถวน 

- เจาหนาที่
ผูปฏิบัติงาน 

- เอกสาร 
 

- นายชางสำรวจ 
- นายชางโยธา 

 

  

6  ไมกำหนด
ระยะเวลา 

เพ่ือแจงเจาของ
อสังหาริมทรัพย
ทราบ 
 

- ถูกตองครบถวน - เจาหนาที่
ผูปฏิบัติงาน 

- เอกสาร 
 

- นายชางสำรวจ 
- นายชางโยธา 
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สำรวจและจัดทำแผน
ท่ีรายละเอียดภูมิ

ประเทศ 

จัดทำหนังสือแจงเขา
สำรวจอสังหาริมทรัพย

รายแปลง/หลัง 

จัดทำขอมูลบัญชี
รายชื่อทรัพยสิน ผู
ครอบครองและ
ประมาณราคา 



 

 
 

ที่ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา 
รายละเอียดของ

งาน 
มาตรฐานคุณภาพงาน 

ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

7  ไมกำหนด
ระยะเวลา 

เพ่ือสำรวจ
รายละเอียดสิ่ง
ปลูกสรางที่สราง
อยูในเขตทาง 

- รายละเอียด
เก่ียวกับ
อสังหาริมทรัพยที่
ถูกตองครบถวน 

- เจาหนาที่
ผูปฏิบัติงาน 
 

- นายชางสำรวจ 
- นายชางโยธา 

 

  

8  ไมกำหนด
ระยะเวลา 

เพ่ือหาและ
เปรียบเทียบราคา
คาเชาในบริเวณ
ใกลเคียง 

- รายละเอียด
เก่ียวกับ
อสังหาริมทรัพยที่
ถูกตองครบถวน 

- เจาหนาที่
ผูปฏิบัติงาน 
 

- นายชางสำรวจ 
- นายชางโยธา 

 

  

9  ไมกำหนด
ระยะเวลา 

เพ่ือรวบรวมขอมูล
ประกอบการ
พิจารณาคา
ทดแทน 

- รายละเอียด
เก่ียวกับ
อสังหาริมทรัพยที่
ถูกตองครบถวน 

- เจาหนาที่
ผูปฏิบัติงาน 

- เอกสาร 
 

- นายชางสำรวจ 
- นายชางโยธา 
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งานสำรวจและ
ประมาณราคา 

งานคำนวณสิทธิ 
การเชา 

ดำเนินการรวบรวม
ขอมูลเพ่ือประกอบการ
พิจารณาคาทดแทน 
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ที่ ผงักระบวนงาน ระยะเวลา 
รายละเอียดของ

งาน 
มาตรฐานคุณภาพงาน 

ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางองิ 

10  ไมกำหนด
ระยะเวลา 

โดยคณะกรรมการ
กำหนดราคาคา
ทดแทน 

- การพิจารณาดวย
ความเหมาะสม
และเปนธรรม 

- เจาหนาที่
ผูปฏิบัติงาน 

- เอกสาร 
 

- นักวิชาการ
จัดหาท่ีดิน 

 

  

11  ไมกำหนด
ระยะเวลา 

เพ่ือทำการรังวัด
แบงเวนคืน 

- การดำเนินการที่
ถูกตองเอกสาร
ประกอบครบถวน 

- เจาหนาที่
ผูปฏิบัติงาน 

- เอกสาร 
 

- นายชางสำรวจ 
- นายชางโยธา 

 

  

12  ไมกำหนด
ระยะเวลา 

ชี้ตำแหนงบริเวณ
ท่ีดินที่ถูกเวนคืน 

- ดำเนินการดวย
ความถูกตอง และ
ขอมูลครบถวน 

- เจาหนาที่
ผูปฏิบัติงาน 

- เอกสาร 
 

- นายชางสำรวจ 
- นายชางโยธา 

 

  

13  ไมกำหนด
ระยะเวลา 

เพ่ือความถูกตอง
ของรูปแผนท่ี 

- ดำเนินการดวย
ความถูกตอง
ครบถวน 

- เจาหนาที่
ผูปฏิบัติงาน 

- เอกสาร 
 

- นายชางสำรวจ 
- นายชางโยธา 

 

  

 

ยื่นคำขอรังวัดท่ีดิน 
ณ สำนักงานที่ดิน 

ประชุมพิจารณา
กำหนดราคาคา

ทดแทน 

ระวังชี้แนวเขตทางที่
ถกูเวนคืน 

ตรวจสอบผล
การรังวัด 



 
 

ที่ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา 
รายละเอียดของ

งาน 
มาตรฐานคุณภาพงาน 

ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

14  ไมกำหนด
ระยะเวลา 

จดทะเบียนเปน
หลักฐานกับ
พนักงานเจาหนาที่ 

- รายละเอียด
เก่ียวกับ
อสังหาริมทรัพยที่
ถูกตองครบถวน 

- เจาหนาที่
ผูปฏิบัติงาน 

- เอกสาร 
 

- นายชางสำรวจ 
- นายชางโยธา 

 

  

15  ไมกำหนด
ระยะเวลา 

ตรวจสอบการรื้อ
ถอนอาคารเพ่ือให
พนเขตทาง 

- รายละเอียด
เก่ียวกับ
อสังหาริมทรัพยที่
ถูกตองครบถวน 

- เจาหนาที่
ผูปฏิบัติงาน 

- เอกสาร 
 

- นายชางสำรวจ 
- นายชางโยธา 

 

  

16  ไมกำหนด
ระยะเวลา 

เพ่ือโครงการ
กอสรางได
ดำเนินการตาม
แนวเขตทางที่
กำหนดไว 

- ดำเนินการดวย
ความถูกตอง 
รวดเร็ว 

- เจาหนาที่
ผูปฏิบัติงาน 

- เอกสาร 
 

- นายชางสำรวจ 
- นายชางโยธา 
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กำหนดแนวเขตทาง
โครงการกอสราง 

จดทะเบียนแบง
เวนคืน 

ตรวจสอบ
การรื้อถอน

อาคาร 

จุดสิ้นสุด 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
กระบวนงานอุทธรณและคดีปกครองท่ีเกี่ยวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย 

 

ที่ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดของงาน 
มาตรฐานคุณภาพ

งาน 

ระบบ
ติดตาม/

ประเมินผล 
ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

1  ภายใน
ระยะเวลาใช
บังคับ พ.ร.ฏ. 

เมื่อจำเปนที่ตองเวนคืนที่ดิน
และจำเปนตองสำรวจเพ่ือให
ทราบถึงท่ีดินท่ีตองไดมาโดยแน
ชัด 

- ดำเนินการตาม 
พ.ร.บ.วาดวย
การเวนคืนฯ 
พ.ศ. 2562 

- เอกสาร 
 

นักวิชาการ 
จัดหาที่ดิน 
 

  

2  ภายใน
ระยะเวลาใช
บังคับ พ.ร.ฎ. 

เจาของตกลงทำสัญญาซื้อขาย 
หรือมีประกาศเขาครอบครองฯ 
กอนเวนคืน เนื่องจากมีเหตุ
จำเปนเรงดวนและไดมีการ
วางเงิน ผูมีสิทธิไดรับเงินคา
ทดแทนไมพอใจเงินคาทดแทน
ที่กำหนดในสัญญาและเงนิ
เพ่ิมเติมหรือไมพิใจเงินคา
ทดแทนท่ีไดรับหรือวางฯ กรณี
มีประกาศเขาครอบครองฯ ได
ใชสิทธิอุทธรณตอ รมว.มท. 
ภายใน 90 วัน นับแตวันท่ี
ไดรับเงิน 

- ดำเนินการตาม 
พ.ร.บ.วาดวย
การเวนคืนฯ 
พ.ศ. 2562 

- เอกสาร 
 

นักวิชาการ 
จัดหาที่ดิน 
 

แบบสัญญาซื้อ
ขายท่ี

เจาหนาที่
กำหนด 

 

 

จุดเริ่มตน 
ดำเนินการเวนคืน 

ตาม พ.ร.ฏ. 

 

-  ทำสัญญาหรือมี
ประกาศเขา
ครอบครองกอน
เวนคืน 
-  จายหรือวางเงิน 
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ท่ี ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดของงาน 
มาตรฐานคุณภาพ

งาน 

ระบบ
ตดิตาม/

ประเมินผล 
ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางองิ 

3  ภายใน 180 
วัน นับแต
วันที่ไดรับ
อุทธรณ 

- รมว.มท.รับเปนอุทธรณตาม 
พ.ร.บ. วาดวยการเวนคืนฯ 
พ.ศ. 2562 และสงเรื่องให 
คกก.พิจารณาอุทธรณ 
- กุลมงานอุทธรณฯ 
ตรวจสอบขอเท็จจริงขอ
กฎหมาย รวบรวมขอมูล และ
จัดประชุม คกก.พิจารณา
อุทธรณเงินคาทดแทนฯ 

- ดำเนินการตาม 
พ.ร.บ.วาดวย
การเวนคืนฯ 
พ.ศ. 2562 

 นิติกร   

4  ภายใน
ระยะเวลา
ตามขอ 3 

- คกก.ประชุมพิจารณา
กลั่นกรองการกำหนดเงินคา
ทดแทนวาเปนไปตาม
หลักเกณฑที่กฎหมายกำหนด
ไวถูกตองครบถวนหรือไม 

-      

5  ภายใน
ระยะเวลา
ตามขอ 3. 

- จัดทำรายงานประชุมเสนอ 
คกก.พิจารณารับรอง 
- จัดทำหนังสือเสนอ
ความเห็นตอ รมว.มท. พรอม
เอกสารหลักฐานที่ใข
ประกอบการพิจารณา 

- ดำเนินการตาม 
พ.ร.บ.วาดวย
การเวนคืนฯ 
พ.ศ. 2562 

เอกสาร นิติกร   

 

 

-ตรวจสอบ 

-รวบรวมขอมลู 

-จัดประชุม คกก. 
พิจารณาอุทธรณ 

ประชุมทำ
ความเห็น 

จัดทำรายงานการประชุม
และหนังสือเสนอ
ความเห็นตอ  
รมว.มท. 



 

ที่ ผงักระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดของงาน 
มาตรฐานคุณภาพ

งาน 

ระบบ
ติดตาม/

ประเมินผล 
ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

6  30 วัน รมว.มท.ตองวินิจฉัยอุทธรณใหเสร็จ
สิ้นภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีไดรับ
ความเห็นจาก คกก. 

ดำเนินการตาม 
พ.ร.บ.วาดวย
การเวนคืนฯ 
พ.ศ. 2562 

เอกสาร นิติกร   

7  โดยเร็ว - แจงผูอุทธรณใหทราบคำวินิจฉัย 
พรอมสิทธิและระยะเวลาการฟอง
คดีตอศาลปกครอง 
- ปฏิบัติตามคำวินิจฉัย ของ รมต.
มท. 

ดำเนินการตาม 
พ.ร.บ.วาดวย
การเวนคืนฯ 
พ.ศ. 2562 

เอกสาร นิติกร   

8  1 ป - เมื่อผูมีสิทธิไดรับเงินคาทดแทน
ไมพอใจคำวินิจฉัยของ รมว.มท. 
ตองใชสิทธิฟองคดีตอศาลปกครอง
ภายใน 1 ป นบัแตวันท่ีไดรับแจง
ผลคำวินิจฉัย หรือเมื่อพน 210 วัน 
นับแตวันที่ไดยื่นอุทธรณแลวยัง
ไมไดรบัการแจงผลคำวินิจฉัย 

พ.ร.บ.จัดตั้ง
ศาลปกครองฯ 
พ.ศ. 2542 

เอกสาร นิติกร   
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รมว.มท.
วินิจฉัย 

 

-แจงผูอุทธรณ 
-ปฏิบัติตามคำ 
 วินิจฉัย 

ผูมีสิทธิไดรบัเงินคา
ทดแทนยื่นฟองคดีตอ

ศาลปกครอง 



 

ที่ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดของงาน 
มาตรฐานคุณภาพ

งาน 

ระบบ
ติดตาม/

ประเมินผล 
ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

9  ภายใน
ระยะเวลา
ตามคำสั่ง

ศาล
ปกครอง 

- ศาลปกครองรับฟองคดี 
- ผอ.สนย.ขออนุมัติ ผว.กทม. ขอ
ตอสูคดี พรอมแตงตั้งอัยการตอสู
คดี และมอบอำนาจใหเจาหนาที่
สำนักงานจัดกรรมสิทธิ์ ขยายเวลา
ยื่นคำใหการและเปนผูประสานงาน
คดีกับอัยการ 
 

พ.ร.บ.จัดตั้ง
ศาลปกครองฯ 
พ.ศ. 2542 

เอกสาร นิติกร   

10  ภายใน
ระยะเวลา 
ตามขอ 8 

- สรุปขอเท็จจริงขอกฎหมาย 
พรอมพยานหลักฐาน 
- ประสานพนักงานอัยการเพ่ือทำ
คำใหการ คำใหการเพ่ิมเติมเสนอ
ศาลปกครองภายในเวลาที่ศาล
กำหนด 

- พ.ร.บ.จัดตั้ง
ศาลปกครองฯ 
พ.ศ. 2542 

- พ.ร.บ.วาดวย
การเวนคืนฯ 
พ.ศ. 2562 

เอกสาร นิติกร   

11   - ศาลมีคำพิพากษา 
- กรณอีุทธรณคดีตอปกครอง
สูงสุดตองยื่นภายในกำหนด 30 วัน 
นับแตวันท่ีไดมีคำพิพากษา (ขยาย
เวลาไมได)  
 

- พ.ร.บ.จัดตั้ง
ศาลปกครองฯ 
พ.ศ. 2542 
 

เอกสาร นิติกร   
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-พิจารณาคำฟอง 
-ขออนุมัติตอสูคด ี
-เสนอมอบอำนาจ 

-สรุปขอเท็จจริง 
-ประสานพนักงาน 
 อัยการ 

ศาล
พิพากษา 



 

ที่ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดของงาน 
มาตรฐานคุณภาพ

งาน 

ระบบ
ติดตาม/

ประเมินผล 
ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

12  - รายงาน 
ผว.กทม. 
ทราบและ 
สั่งการ 

- อุทธรณ 
คดี 
 

- รายงานผลคดีตอ ผว.กทม.
ทราบ พรอมขออนุมัติไมอุทธรณ 
หรืออุทธรณคดีตอศาลปกครอง
สงูสุด 
 

- พ.ร.บ.จัดตั้ง
ศาลปกครองฯ 
พ.ศ. 2542 

 

เอกสาร นิติกร   

13  ตาม
ระยะเวลา
ท่ีศาล
กำหนด 

- เมื่อคดีถึงสุดปฏิบัติตามคำ
พิพากษาภายในระยะเวลาที่ศาล
กำหนด 
 

- พ.ร.บ.จัดตั้ง
ศาลปกครองฯ 
พ.ศ. 2542 
 

    

14         
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-รายงานผว.กทม. 
-อุทธรณคดี (ถามี) 

 

ปฏิบัติตามคำ
พิพากษา 

จบคดี 



 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
กระบวนงานการจัดกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพยโดยการเจรจาตกลงซื้อขายอสังหาริมทรัพย กอนการเวนคืน ตามมติคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2500 (การจัดซื้อโดยวิธีปรองดอง) 

 

ที่ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา 
รายละเอียดของ

งาน 
มาตรฐานคุณภาพงาน 

ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

1   เมื่อสวนราชการ
หรือผูบริหาร
ตองการท่ีดินเพื่อ
นำไปใชในกิจการ
อันเปน
สาธารณูปโภค 

    มติ ครม.  
พ.ศ. 2500 

2  ไมกำหนด
ระยะเวลา 

ท่ีมาของโครงการฯ 
พรอมแผนท่ีแนว
เขตทางฯ 
 

- ดำเนินการดวยความ
รวดเร็ว 
 

- เจาหนาที่
ผูปฏิบัติงาน
เอกสาร 
 

นักวิชาการ 
จัดหาที่ดิน 

 ระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรี 
วาดวยการรับฟง
ความคิดเห็น
ประชาชน พ.ศ. 
2548 

3  ไมกำหนด
ระยะเวลา 

ท่ีมาของโครงการฯ 
พรอมแผนท่ีแนว
เขตทางฯ 
 

- ดำเนินการดวยความ
รวดเร็ว 

 

- เจาหนาที่
ผูปฏิบัติงาน
เอกสาร 

 

นักวิชาการ 
จัดหาที่ดิน 
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จุดเริ่มตน 

ขออนุมัติจัดกรรมสิทธิ์ 
และแตงตั้งคณะกรรมการ 

กำหนดราคาคาทดแทน
ทรัพยสินโดยวิธีปรองดอง 

รับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชน 



 

ท่ี ผังกระบวนงาน ระยะเวลา 
รายละเอียดของ

งาน 
มาตรฐานคุณภาพงาน 

ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

4  ไมกำหนด
ระยะเวลา 

เพ่ือทราบถึงจำนวน
ทรัพยสินท่ีถูกเขต
ทางฯ 

- ขอมูลรายละเอียด
เกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพยที่
ถูกตองครบถวน 

- เจาหนาที่
ผูปฏิบัติงาน 
 

  -  

5  ไมกำหนด 
ระยะเวลา 

โดยคณะกรรมการ
กำหนดราคาคา
ทดแทน 

- พิจารณาดวยความ
เหมาะสมและเปน
ธรรม 

- ดำเนินการดวยความ
รวดเร็ว 

- เจาหนาที่
ผูปฏิบัติงาน 

- เอกสาร 

นักวิชาการ 
จัดหาที่ดิน 

 - คูมือการจัด
กรรมสิทธิ์
อสังหาริมทรัพยฯ 
ตามมติ ครม.  
พ.ศ. 2500 

6  ไมกำหนด
ระยะเวลา 

ผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร 

- พิจารณาดวยความ
เหมาะสมและเปน
ธรรม 

- ดำเนินการดวยความ
รวดเร็ว 

- เจาหนาที่
ผูปฏิบัติงาน 

- เอกสาร 

นักวิชาการ 
จัดหาที่ดิน 
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การสำรวจและประมาณ
ราคาอสังหาริมทรัพยที่
จะตองถูกเขตทางฯ 

ประชุม
คณะกรรมการ
กำหนดราคา
ทรัพยสิน 

รายงานผลและ
ขออนุมัติราคา
ทำสัญญาและ
เบิกจายราคา

ทรพัยสิน 
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ที่ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา 
รายละเอียดของ

งาน 
มาตรฐานคุณภาพงาน 

ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

7  ไมกำหนด
ระยะเวลา 

เชิญประชาชนท่ีถูก
เขตทางเพ่ือทำ
ความตกลงทำ
สัญญาซื้อขาย 

- ดำเนินการดวยความ
รวดเร็ว 

- เจาหนาที่
ผูปฏิบัติงาน 

นักวิชาการ 
จัดหาท่ีดิน 

  

8  ไมกำหนด 
ระยะเวลา 

จดทะเบียนโอน
ที่ดินทั้งแปลง 

- ดำเนินการดวยความ
รวดเร็ว 

 นักวิชาการ 
จัดหาท่ีดิน 

  

9  ไมกำหนด 
ระยะเวลา 

เพ่ือทำการรังวัด
แบงเวนคืนที่ดิน 

- ดำเนินการดวยความ
รวดเร็ว 

- เจาหนาที่
ผูปฏิบัติงาน 
 

- นายชางสำรวจ 
- นายชางโยธา 

 

  

10  ไมกำหนด
ระยะเวลา 

เบิกจายเงินคา
ทดแทนงวดแรก 
รอยละ 75 

- ดำเนินการดวยความ
รวดเร็ว 

- เจาหนาที่
ผูปฏิบัติงาน 
 

นักวิชาการ 
จัดหาท่ีดิน 

  

11  ไมกำหนด
ระยะเวลา 

เพ่ือทราบจำนวน
เนื้อที ่ที่ดินท่ีถูก
เขตทาง 

- ดำเนินการดวยความ
รวดเร็ว 

 - นายชางสำรวจ 
- นายชางโยธา 

 

  

 

 

เชิญเจาของมาพบพรอม 
ทำสัญญาซื้อขายฯ 

ยื่นคำขอรังวัดท่ีดิน 
ณ สำนักงานท่ีดิน 
(ท่ีดินบางสวน) 

เบิกจายงวดแรก 
รอยละ 75 

ที่ดิน/สิ่งปลูกสราง 

รับทราบผลการรังวัดที่ดิน 
และตรวจสอบการรื้อถอน

อาคาร 

เบิกจายงวดเดียว 
100% ท่ีดินทั้งแปลง 



 

ที่ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา 
รายละเอียดของ

งาน 
มาตรฐานคุณภาพงาน 

ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

12  ไมกำหนด
ระยะเวลา 

เพ่ือใหที่ดินตกเปน
ทางหลวงทองถิ่น 

- ดำเนินการดวยความ
รวดเร็ว 

 - นายชางสำรวจ 
- นายชางโยธา 

 

  

13  ไมกำหนด
ระยะเวลา 

เบิกจายเงินคา
ทดแทนงวดสอง 
รอยละ 25 

- ดำเนินการถูกตอง
ตามระเบียบฯ 

- ดำเนินการดวยความ
รวดเร็ว 

- เจาหนาที่
ผูปฏิบัติงาน 

-  

นักวิชาการ 
จัดหาท่ีดิน 

  

14  ไมกำหนด
ระยะเวลา 

สงมอบพ้ืนท่ีใหกอง
ควบคุมการ
กอสรางดำเนินการ
ตอไป 

- ดำเนินการดวยความ
รวดเร็ว 

- เจาหนาที่
ผูปฏิบัติงาน 
 

นักวิชาการ 
จัดหาท่ีดิน 
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จดทะเบียนซื้อขายที่ดิน
บางสวน 

ณ สำนักงานที่ดิน 

เบิกจายงวดสอง 
รอยละ 25 

ที่ดิน/สิ่งปลูกสราง 

สงมอบพื้นที่ 
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เอกสารอางอิง 
 
- พระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนและการไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพย พ.ศ. 2562 
 
 
- พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2549 
 

 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 
 

 
- พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

 
 
- พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
 
 
- พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
 
 
- พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 
 
 
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 
 

 
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑและวิธีการนำเงินคาทดแทนไปวางตอศาล หรือสำนักงาน 
    วางทรัพย  หรือฝากไวกับธนาคารออมสิน ตามกฎหมายวาดวยการเวนคืนอสงัหาริมทรพัย พ.ศ. 2532 
 

 
- คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 290/2541   
     เรื่อง  แนวทางเกณฑการพิจารณาเงินคาทดแทน ตามมาตรา 21  แหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืน 
     อสังหาริมทรัพย  พ.ศ. 2530 

 
 
 
 


