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คำนำ
คูมือการปฏิบัติงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใหบุคลากรของสำนักงานจัดกรรมสิทธิ์ สำนักการโยธา
และหนวยงานภาครัฐและเอกชนอื่น ๆ รวมถึงผูมีสวนไดเสียและประชาชนทั่วไปไดมีความรูความเขาใจในการ
เวนคืนอสังหาริมทรัพย อันเปนเรื่องที่รัฐกระทำใหเกิดผลกระทบกับสิทธิของเจาของทรัพยสินโดยตรง ซึ่งโดยปกติ
ภายในบังคับแหงกฎหมาย เจาของทรัพยสินยอมมีสิทธิใชสอย จำหนายทรัพยสินของตน และไดซึ่งดอกผลแหง
ทรัพยสินนั้น ทั้งมีสิทธิติดตามและเอาคืนซึ่งทรัพยสินของตนจากบุคคลผูไมมีสิทธิจะยึดถือไว และมีสิทธิขัดขวาง
มิใหผูอื่นสอดเขาเกี่ยวของกับ ทรัพยสินนั้น โดยมิชอบดวยกฎหมาย ตามประมวลกฎหมายแพ งและพาณิ ช ย
มาตรา 1336 ดังนั้นการเวนคืนอสังหาริมทรัพยถือเปนกรณีที่รัฐใชอำนาจที่มีอยูตามกฎหมายไปกระทบสิทธิใน
ทรัพยสินของบุคคล อันสงผลใหการดำเนินการเวนคืนอสังหาริมทรัพยมักจะมีการตอตาน และขัดขัดขวางจากผูถูกเวนคืน
รวมถึงมีกรณีพิพาทขึ้นสูการพิจารณาของศาลอยูเสมอ โดยเฉพาะอยางยิ่งขอพิพาทเกี่ยวกับเงินคาทดแทนการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่รวดเร็วจึงเปนสวนที่สำคัญสามารถลดความขัดแยงลงได
คูมือการปฏิบัติงานของสำนักงานจัดกรรมสิทธิ์ สำนักการโยธา จะเปนเครื่องมือที่จะสื่อสาร
ใหเจาหน าที่และประชาชนเขาใจเกี่ยวกับ กระบวนการเวนคืนอสังหาริมทรัพย มากขึ้น โดยเฉพาะสรางความ
เขาใจถึ งประสิท ธิ ภ าพในการจัดการกระบวนการแตละขั้ นตอน และเป น จุด เริ่ มตน ที่ จ ะนำไปสูก ารพั ฒ นา
ปรับปรุงประสิทธิภาพและกระบวนการใหรวดเร็วขึ้น ประชาชนเกิดความพึงพอใจไดในระดับหนึ่งรวมไปถึงลด
การสูญเปลาของกระบวนการตอไปดวย
สำนักงานจัดกรรมสิทธิ์ สำนักการโยธา ไดทำการปรับปรุงคูมือการปฏิบัติงานเพื่อใหมีความ
ทันสมัยและเปนปจจุบันมากยิ่งขึ้น ใหสามารถนำไปใชในการปฏิบัติงานไดจริงและสอดคลองกับกระบวนงาน
ของสำนักงานจัดกรรมสิทธิ์ คณะทำงานฯ หวังเปนอยางยิ่งวาคูมือการปฏิบัติงานฉบับนี้ จะเปน ประโยชนตอ
ผูปฏิบัติงานดานการจัดกรรมสิทธิ์ โดยสามารถนำไปปรับใชใหสอดคลองกับการปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค
และเปนการเพิ่มประสิทธิภาพของงานใหดียิ่งขึ้น

สำนักงานจัดกรรมสิทธิ์ สำนักการโยธา
มิถุนายน 2564
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บทสรุปสำหรับผูบริหาร
สำนักงานจัดกรรมสิทธิ์ เปนสวนราชการของสำนักการโยธาที่มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการ
จัดทำแผนที่รายละเอียดเพื่อประกอบการเสนอพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนและพระราชบัญญัติ
เวนคื นอสังหาริม ทรัพ ย ดำเนินการจัดกรรมสิทธิ์ที่ ดินและทรัพ ยสิน ในเขตทางเวนคืน เพื่ อใชในการอั น เป น
สาธารณู ป โภค หรือ การผัง เมื อ ง หรื อ เพื ่อ ประโยชนส าธารณะอย า งอื ่น ของกรุ ง เทพมหานคร โดย
ดำเนินการตามพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนและการไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพย พ.ศ. 2562 หรือโดยการขออุทิศ
ซื้อ ขาย โอน แลกเปลี่ยน ขอใช ขอเชา เชาซื้อที่ดินอาคาร เพื่อกิจการของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งดำเนิ นการ
พิ จารณาอุ ทธรณ เงินค าทดแทนการเวนคืนอสังหาริมทรัพย การดำเนิ นการในสวนที่ เกี่ ย วขอ งในคดี ป กครอง
(เวนคืน) และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
เมื่อกรุงเทพมหานครมี ความจำเปนที่จะตองได มาซึ่งอสังหาริมทรัพย เพื่ อกิ จการอันจำเป นเพื่ อ
ประโยชนสาธารณะจะดำเนินการเสนอตราพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน (พ.ร.ฎ.) ในบริเวณพื้นที่
ที่เปนเขตกอสราง เพื่อใหเจาหนาที่มีอำนาจตามกฎหมายในการเขาสำรวจทรัพยสินที่ตั้งอยูในพื้นที่ที่จะเวนคืน
ดังกลาว ตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนและการไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพย พ.ศ. 2562 โดยขนาด
ของเขตเวนคืนที่แทจริง ขึ้นอยูกับรูปแบบและขนาดของโครงการ ที่จะกอสราง อาจจะใชพื้นที่เพียงบางสวนของ
แนวเขตที่ดินที่จะเวนคืน ที่กำหนดไวในแผนที่ทาย พ.ร.ฎ. ซึ่งวิธีดำเนินการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน มี 3 วิธี คือ
1. จั ดซื้ อ โดยวิธี เ จรจาตกลงซื้อ ขายกอ นการเวนคืน ตามมติค ณะรั ฐ มนตรี พ.ศ. 2500
ซึ่งเปนการตกลงซื้อขายทรัพยสินกับเจาของทรัพยสินกอนที่จะมีการประกาศใช พ.ร.ฎ. การดำเนินการจัดกรรมสิทธิ์
ที่ดิน โดยหลักการแลวจะดำเนินการเสนอตรา พ.ร.ฎ. กำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนทุกโครงการ แตในระหวางที่
ดำเนินการขอตรา พ.ร.ฎ. ซึ่งตองใชเวลาดำเนินการตั้งแตเสนอ พ.ร.ฎ. จนถึงวัน ที่ พ.ร.ฎ. ประกาศใชบังคับ
ประมาณ 8-12 เดือน ในชวงเวลานี้ก็จะดำเนินการจัดซื้อโดยวิธีเจรจาตกลงซื้อขายไปพลางกอนเพื่อเปนการลด
ปญหาความเดือนรอนของผูถูกเวนคืน และทำใหสามารถไดรับเงินคาทดแทนทรัพยสินไดรวดเร็วขึ้น
2. โดยตราเปนพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน (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 สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครสาขา
2.4 ที่ ท ำการสำนั ก งานเขต ซึ่ งในขั้ น ตอนนี้ เจ า หนาที่ ส ามารถทำการเจรจากั บ
เจาของทรัพยสินในแนวเขตที่จะเวนคืนได
3. ตราเปนพระราชบัญญัติเวนคืน อสังหาริมทรัพย (พ.ร.บ.) เพื่อใหกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย
ตกเปนของรัฐ
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ในปจจุบันการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนชาวกรุงเทพฯ เปนหนาที่หลักของกรุงเทพมหานคร การดำเนินงานในแตละครั้งและแตละโครงการ
ยอมมีผูที่ไดรับผลกระทบในดานที่อยูอาศัยไมมากก็นอย อาจตองรื้อถอนโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสราง หรือแมจะถู ก
เวนคืน บางส ว น แตก็ มีผลทำให ส ภาพแวดลอ มเปลี่ ยนแปลงไป ตอ งปรับ ปรุ งที่ อยู อ าศัย ในสว นที่ เหลื อ ให
สอดคลองกับ ถนนหรือโครงการที่จะกอสรางและตองปรับ เปลี่ยนวิถีชีวิตประจำวัน ดังนั้น ในการดำเนิ น การ
จะตอ ง ตระหนัก ถึงผลกระทบเหลานี้ จึงตองดำเนินการจัด ใหมีการรับ ฟ งความคิดเห็ น ของประชาชน ตาม
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 ในการเวนคืนที่ดินและ
อสั งหาริ มทรัพ ย ทุ กครั้งเพื่ อความเป นธรรมใหกั บประชาชน อี กทั้งยั งจั ดมาตรการช วยเหลื อและบรรเทาความ
เดือดรอน ในดานอื่น ๆ ใหแกผูถูกเวนคืนที่ไดรับผลกระทบอยางเหมาะสม
สำนักงานจัดกรรมสิทธิ์ เปนสวนราชการของสำนักการโยธา มีผูอำนวยการสำนักงานจัดกรรมสิทธิ์
เปนหัวหนาสวนราชการ และมีผูอำนวยการสวนจัดกรรมสิทธิ์ 1 ผูอำนวยการสวนจัดกรรมสิทธิ์ 2 เปนผูชวยในการบริหาร
การปฏิบัติราชการ และการควบคุมบังคับบัญชาบุคลากรในสังกัดสำนักงานจัดกรรมสิทธิ์
คูมือการปฏิบัติงานของสำนักงานจัดกรรมสิทธิ์ สำนักการโยธา จะแสดงใหเห็นขั้ นตอนของ
กระบวนการปฏิบัติงานตั้งแตจุดเริ่มตนจนกระทั่งถึงจุดสิ้นสุด ดังนี้
1. กระบวนงานรับ ฟง ความคิด เห็น ของประชาชน ตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนู ญ
และตามหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารของระเบี ยบสำนั ก นายกรั ฐ มนตรี ว า ด ว ยการรั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น ของ
ประชาชน พ.ศ. 2548 โดยมีจุดเริ่มตนที่กอนเริ่มดำเนินการโครงการ จะตองเผยแพรขอมูลโครงการตามระเบียบ
สำนักนายกฯ พ.ศ.2548 กำหนดวิธีดำเนินการรับฟงความคิดเห็น ประกาศใหประชาชนทราบถึงวิธี ระยะเวลา
และสถานที่ดำเนินการรับ ฟงความคิดเห็น ดำเนินการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนตามวิธี วันและเวลาตาม
ประกาศ ประมวลผลการรับฟงความคิดเห็น และสิ้นสุดที่ประกาศใหประชาชนทราบ
2. กระบวนงานเวนคืนอสังหาริมทรัพยตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติ วาดวยการเวนคืน
และการไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพย พ.ศ. 2562 โดยมีจุดเริ่มตนที่การดำเนินการเสนอตราพระราชกฤษฎีกา
กำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน.... รับฟงความคิดเห็นของประชาชน การสำรวจและประมาณราคาอสังหาริมทรัพย
ที่จะตองเวนคืน แตงตั้งคณะกรรมการเพื่อทำหนาที่กำหนดราคาอสังหาริมทรัพยเบื้องตน และเงินคาทดแทน
ประชุมพิ จารณากำหนดราคาอสังหาริมทรัพยเบื้องตนและเงินคาทดแทน ขออนุมัติราคาและเบิกจายคาทดแทน
เชิญพบทำสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย ยื่นคำขอรังวัดที่ดิน ณ สำนักงานที่ดิน เบิกจายคาทดแทนงวดแรก
รับทราบผลการรังวัดที่ดิน จดทะเบียนซื้อ-ขาย เบิกจายคาทดแทนงวดที่ 2 และสิ้นสุดที่การสงมอบพื้นที่
3. กระบวนงานสำรวจและประมาณราคาอสังหาริมทรัพยที่จะตองเวนคืน โดยมีจุดเริ่มตน
ที่เ มื่อ มี การจัด ใหมีก ระบวนการรับ ฟงความคิด เห็น ของประชาชน จัด ทำแผนที่แ นบท ายพระราชบัญ ญัติ /
พระราชกฤษฎีกา สำรวจและจัดทำแผนที่รายละเอียดภู มิประเทศ จัดทำข อมูลบั ญ ชี รายชื่ อ ผูถือกรรมสิท ธิ์
จัดทำหนังสือแจงเขาสำรวจอสังหาริมทรัพยรายแปลง/หลัง งานสำรวจและประมาณราคา งานคิดคำนวณสิทธิการเชา
ดำเนินการรวบรวมขอมูลเพื่อประกอบ การพิจารณาคาทดแทน ประชุมพิจารณากำหนดราคาคาทดแทน ยื่นคำ
ขอรังวัดที่ดิน ณ สำนักงานที่ดิน ระวังชี้แนวเขตทางที่ถูกเวนคืน ตรวจสอบผลการรังวัด จดทะเบียนแบงเวนคืน
ตรวจสอบการรื้อถอนอาคาร และสิ้นสุดที่การกำหนดแนวเขตทางโครงการกอสราง
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4. กระบวนงานอุทธรณและคดีปกครองที่เกี่ยวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย 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
นโยบายให ดำเนินการ รับ ฟงความคิดเห็ น ของประชาชน ขออนุมัติจั ดกรรมสิท ธิ์แ ละแตงตั้งคณะกรรมการ
กำหนดราคาทรัพยสินโดยวิธีปรองดอง การสำรวจและประมาณราคาอสังหาริมทรัพยที่จะตองจั ดกรรมสิทธิ์
ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพยสิน รายงานผลและขออนุมัตริ าคาทำสัญญาและเบิกจายราคาทรัพยสิน
เชิญเจาของมาพบพรอมทำสัญญาซื้อขาย จดทะเบียนโอนที่ดินทั้งแปลง จดทะเบียนซื้อขาย ณ สำนักงานที่ดิน
สิ้นสุดที่มีการสงมอบพื้นที่
6. กระบวนงานดานสารบรรณ โดยมีจุดเริ่มตนและสิ้นสุดของกระบวนงานเหมือนกับฝาย
บริหารงานทั่วไป สำนักงานเลขานุการ สำนักการโยธา
(หมายเหตุ : กรอบแนวคิด ขอกำหนดที่สำคัญ แผนผังกระบวนงาน และขั้นตอนการปฏิบัติงาน เหมือนกับ
ฝายบริหารงานทั่วไป สำนักงานเลขานุการ สำนักการโยธา)
7. กระบวนงานด า นบริ ห ารงานบุ ค คล โดยมี จุ ด เริ่ ม ต น และสิ้ น สุ ด ของกระบวนงาน
เหมือนกับกลุมงานการเจาหนาที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักการโยธา
(หมายเหตุ : กรอบแนวคิด ขอกำหนดที่สำคัญ แผนผังกระบวนงาน และขั้นตอนการปฏิบัติงาน เหมือนกับ
กลุมงานการเจาหนาที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักการโยธา)
8. กระบวนงานด า นงบประมาณ การเงิน และพั ส ดุ โดยมี จุ ด เริ่ ม ต น และสิ้ น สุ ด ของ
กระบวนงานเหมือนกับกลุมงานการคลัง สำนักงานเลขานุการ สำนักการโยธา
(หมายเหตุ : กรอบแนวคิด ขอกำหนดที่สำคัญ แผนผังกระบวนงาน และขั้นตอนการปฏิบัติงาน เหมือนกับ
กลุมงานการคลัง สำนักงานเลขานุการ สำนักการโยธา)
9. กระบวนงานดานการดูแลอาคาร สถานที่ โดยมีจุดเริ่มตนและสิ้นสุดของกระบวนงาน
เหมือนกับฝายบริหารงานทั่วไป สำนักงานเลขานุการ สำนักการโยธา
(หมายเหตุ : กรอบแนวคิด ขอกำหนดที่สำคัญ แผนผังกระบวนงาน และขั้นตอนการปฏิบัติงาน เหมือนกับ
ฝายบริหารงานทั่วไป สำนักงานเลขานุการ สำนักการโยธา)
10. กระบวนงานดานการควบคุม กำกับ การใชรถยนต สวนกลาง โดยมีจุดเริ่มตน และ
สิ้นสุดของกระบวนงานเหมือนกับฝายบริหารงานทั่วไป สำนักงานเลขานุการ สำนักการโยธา
(หมายเหตุ : กรอบแนวคิด ขอกำหนดที่สำคัญ แผนผังกระบวนงาน และขั้นตอนการปฏิบัติงาน เหมือนกับ
ฝายบริหารงานทั่วไป สำนักงานเลขานุการ สำนักการโยธา)
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ความเปนมาและความสำคัญของการจัดทำคูมือการปฏิบัติงาน
ความเปนมาของการจัดทำคูมือเลมนี้สืบเนื่องจากแนวคิดที่ตองการใหเจาหนาที่และประชาชน
ผู เกี่ ย วข องได มี ความรู ในขั้ น ตอนและกระบวนการเวนคื นอสั งหาริ ม ทรั พ ย ด วยตนเองได ในเบื้ องต น เพราะ
กระบวนการเวนคืน อสั งหาริม ทรัพ ย เป น ทั้ งงานต อ นรับ ส ว นหน า (Front Office) คื อ งานที่ ต อ งพบปะกั บ
ผูรับบริการ เชน ผูถูกเวนคืนหรือประชาชนทั่วไปที่มาติดตอขอทราบขอมูลตาง ๆ เปนตน และเปนงานที่อยูเบื้องหลัง
(Back Office) คือ งานระบบที่จะตองพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว เกิดประโยชน
สูงสุดแกผูรับบริการ
การจัดทำคูมือการปฏิบัติงานมีความสำคัญมาก เพราะเปนเสมือนแผนที่บอกเสนทางการทำงาน
(Work Manual) ที่มีจุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุดของกระบวนการ ระบุถึงขั้นตอนและรายละเอียดของกระบวนการ
ตาง ๆ คูมือการปฏิบัติงานจะเปนเครื่องมือการตอบคำถามในเบื้องตนและนำไปสูการปรับปรุงกระบวนการใน
ขั้นตอนการปฏิบัติใหเปนมาตรฐานเดียวกัน ปองกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
สามารถตอบสนองความตองการของผูรับบริการไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
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วัตถุประสงค
1. เพื่อใหสำนักงานงจัดกรรมสิทธิ์มีคูมือการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเปนลายลักษณอักษรที่
สามารถแสดงถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม / กระบวนงานตาง ๆ ของหนวยงาน และสรางมาตรฐาน
การปฏิบัติงานที่มุงไปสูการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคกรอยางมีประสิทธิภาพ เกิดผลงานที่ไดมาตรฐาน เปนไป
ตามเปาหมายและบรรลุขอกำหนดที่สำคัญของกระบวนการ
2. เพื่ อ เป น หลั ก ฐานแสดงวิ ธี ก ารทำงานที่ ส ามารถถ า ยทอดให กั บ ผู ป ฏิ บั ติ ง านสามารถ
พัฒ นาการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพใหมีสมรรถนะ (Competency) และใช ประกอบการประเมิ นผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้งแสดงหรือเผยแพรใหกับบุคคลภายนอกหรือผูใชบริการใหสามารถเขาใจและใช
ประโยชนจากกระบวนการที่มีอยู เพื่อขอรับบริการที่ตรงกับความตองการตอไป
3. การจัดทำคูมือการปฏิบัติงานดานการจัดกรรมสิทธิ์ เปนกระบวนการในการควบคุมการ
ทำงาน ทำใหสามารถรับ ทราบขั้นตอนการจัดหาที่ดินโดยวิธีการเวนคื นและการไดมาซึ่งคืน อสังหาริมทรัพย
ตลอดจนที่ราชพัสดุที่วัดและที่ธรณีสงฆ ใหเปนไปตามกฎหมาย คำสั่ง ระเบียบ หลักเกณฑ ไดอยางถูกตอง
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6. ขอบเขตของกระบวนงาน
สำนักงานจัดกรรมสิทธิ์ สำนักการโยธา ไดกำหนดขอบเขตของกระบวนงานที่ปรากฏในคูมือ
ปฏิบัติงานตามบทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบของหนวยงานดังนี้
6.1 ขอบเขตของกระบวนงานรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ
และตามหลักเกณฑและวิธีการของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน
พ.ศ. 2548 โดยมีจุดเริ่มตนที่กอนเริ่มดำเนินการโครงการ จะตองเผยแพรขอมูลโครงการตามระเบียบสำนัก
นายกฯ พ.ศ.2548 กำหนดวิธีดำเนินการรับฟงความคิดเห็น ประกาศใหประชาชนทราบถึงวิธี ระยะเวลา และ
สถานที่ดำเนินการรับฟงความคิดเห็น ดำเนินการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนตามวิ ธี วั น และเวลาตาม
ประกาศ ประมวลผลการรับฟงความคิดเห็น และสิ้นสุดที่ประกาศใหประชาชนทราบ
6.2 ขอบเขตของกระบวนงานเวนคืน อสังหาริมทรัพยตามขั้นตอนของพระราชบัญ ญั ติ
วาดวยการเวนคืนและการไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพย พ.ศ. 2562 โดยมีจุดเริ่มตนที่การดำเนินการเสนอตรา
พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน.... การสำรวจและประมาณราคาอสังหาริมทรัพยที่
จะตองเวนคืน แตงตั้งคณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องตน ประชุมพิจารณากำหนดราคาคาทดแทน ขออนุมัติ
ราคาและเบิกจายคาทดแทน เชิญพบทำสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย ยื่นคำขอรังวัดที่ดิน ณ สำนักงานที่ดิน
เบิก จา ยงวดแรก รับ ทราบผลการรังวัดที่ดิน จดทะเบีย นซื้อ-ขาย เบิกจา ยคาทดแทนงวดที่ 2 และสิ้น สุดที่
การสงมอบพื้นที่
6.3 ขอบเขตของกระบวนงานสำรวจและประมาณราคาอสังหาริมทรัพยที่จ ะตองเวนคืน
โดยมี จุ ด เริ่ ม ต น ที่ เมื่ อ มี ก ารจั ด ให มี ก ระบวนการรับ ฟ งความคิ ด เห็ น ของประชาชน จั ดทำแผนที่ แนบท าย
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
ยื่ น อุ ท ธรณ ตอ รมว.มท. ผู รัก ษาการ คณะกรรมการพิ จ ารณาอุ ท ธรณ ป ระชุ ม พิ จ ารณา รมว.มท. วินิ จ ฉั ย
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
อสังหาริ มทรั พยก อนการเวนคืนตามมติคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2500 (การจัด ซื้อโดยวิธี ปรองดอง) โดยมี
จุดเริ่มตนที่ผูบริหารมีนโยบายใหดำเนินการ รับฟงความคิดเห็นของประชาชน ขออนุมัติจัดกรรมสิทธิ์และแตงตั้ง
คณะกรรมการกำหนดราคาทรัพยสินโดยวิธีปรองดอง การสำรวจและประมาณราคาอสังหาริมทรัพยที่จะตอง
จัดกรรมสิทธิ์ ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพยสิน รายงานผลและขออนุมัติราคาทำสัญญาและเบิกจาย
ราคาทรัพยสิน เชิญ เจ าของมาพบพรอมทำสัญญาซื้อขาย จดทะเบียนโอนที่ดินทั้งแปลง จดทะเบียนซื้อขาย
ณ สำนักงานที่ดิน สิ้นสุดที่มีการสงมอบพื้นที่
6.6 ขอบเขตของกระบวนงานดานสารบรรณ โดยมีจุดเริ่มตนและสิ้นสุดของกระบวนงาน
เหมือนกับฝายบริหารงานทั่วไป สำนักงานเลขานุการ สำนักการโยธา
(หมายเหตุ : กรอบแนวคิด ขอกำหนดที่สำคัญ แผนผังกระบวนงาน และขั้นตอนการปฏิบัติงาน เหมือนกับ
ฝายบริหารงานทั่วไป สำนักงานเลขานุการ สำนักการโยธา)
6.7 ขอบเขตของกระบวนงานดา นบริ หารงานบุ คคล โดยมี จุดเริ่ม ต น และสิ้ น สุด ของ
กระบวนงานเหมือนกับกลุมงานการเจาหนาที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักการโยธา
(หมายเหตุ : กรอบแนวคิด ขอกำหนดที่สำคัญ แผนผังกระบวนงาน และขั้นตอนการปฏิบัติงาน เหมือนกับ
กลุม งานการเจาหนาที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักการโยธา)
6.8 ขอบเขตของกระบวนงานดานงบประมาณ การเงิน และพัสดุ โดยมีจุดเริ่มตนและ
สิ้นสุดของกระบวนงานเหมือนกับกลุมงานการคลัง สำนักงานเลขานุการ สำนักการโยธา
(หมายเหตุ : กรอบแนวคิด ขอกำหนดที่สำคัญ แผนผังกระบวนงาน และขั้นตอนการปฏิบัติงาน เหมือนกับ
กลุมงานการคลัง สำนักงานเลขานุการ สำนักการโยธา)
6.9 ขอบเขตของกระบวนงานดานการดูแลอาคาร สถานที่ โดยมีจุดเริ่มตนและสิ้นสุดของ
กระบวนงานเหมือนกับฝายบริหารงานทั่วไป สำนักงานเลขานุการ สำนักการโยธา
(หมายเหตุ : กรอบแนวคิด ขอกำหนดที่สำคัญ แผนผังกระบวนงาน และขั้นตอนการปฏิบัติงาน เหมือนกับ
ฝายบริหารงานทั่วไป สำนักงานเลขานุการ สำนักการโยธา)
6.10 ขอบเขตของกระบวนงานดานการควบคุม กำกับ การใชรถยนตสวนกลาง โดยมี
จุดเริ่มตนและสิ้นสุดของกระบวนงานเหมือนกับฝายบริหารงานทั่วไป สำนักงานเลขานุการ สำนักการโยธา
(หมายเหตุ : กรอบแนวคิด ขอกำหนดที่สำคัญ แผนผังกระบวนงาน และขั้นตอนการปฏิบัติงาน เหมือนกับ
ฝายบริหารงานทั่วไป สำนักงานเลขานุการ สำนักการโยธา)

12

7. กรอบแนวคิด
สำนักงานจัดกรรมสิทธิ์ สำนักการโยธา ไดกำหนดกรอบแนวคิดที่เกี่ยวของกับกระบวนการ
ปฏิ บั ติ ง านตามภารกิ จ ของหน ว ยงาน ประกอบด ว ย ผู เกี่ ย วขอ ง ความต อ งการ ข อ กำหนดด า นกฎหมาย
ประสิทธิภาพของกระบวนการ และความคุมคา ดังนี้
7.1 กรอบแนวคิดของกระบวนงานรับฟงความคิดเห็น ของประชาชน ตามมาตรา 77 ของรั ฐธรรมนู ญ
และตามหลักเกณฑและวิธีการของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน
พ.ศ. 2548
ผูเกี่ยวของ
1. สวนราชการสังกัดสำนักการโยธา
2. หนวยงานสังกัดกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวของ

ความตองการ
1. ที่ดินเพื่อนำไปใชในกิจการอันเปนสาธารณูปโภค
หรือเพื่อประโยชนสาธารณะอยางอื่นของ
กรุงเทพมหานคร
2. วิเคราะหผลการรับฟงความคิดเห็นจากหนวยงาน
ของรัฐเพื่อเสนอความเห็นชอบคณะรัฐมนตรี
ผูมีสวนไดเสีย
ความตองการ
1. ไดรับคาทดแทนทรัพยสินที่ถูกเวนคืนเหมาะสม
1. ประชาชนผูถูกเวนคืน
เปนธรรม และภายในเวลาที่รวดเร็ว
2. ประชาชนผูไดรับผลกระทบจากการดำเนินโครงการ
2. ไดรับขอมูลขาวสารประชาสัมพันธที่ชัดเจน
3. หนวยงานสาธารณูปโภคตาง ๆ รอบบริเวณโครงการ
โปรงใสสามารถตรวจสอบได
3. วิเคราะหผลการรับฟงความคิดเห็นจากประชาชน
เพื่อเสนอความเห็นชอบคณะรัฐมนตรี
4. สรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการดำเนิน
โครงการของรัฐ
ขอกำหนดดานกฎหมาย
ประสิทธิภาพของกระบวนการ
ความคุมคา
1. มาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ
- ตรวจสอบความจำเปนในการ
- ความชอบดวยกฎหมายเสนอ
แหงราชอาณาจักรไทย
เสนอ พ.ร.บ. ใหสอดคลองกับ
พ.ร.บ.
2. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวา นโยบายการปฏิรูปกฎหมายในสวน
ดวยการรับฟงความคิดเห็นของ ที่เกี่ยวกับฝายบริหาร
- ประชาชนสามารถเขามีสวนรวม
ประชาชน พ.ศ.2548
ในการรับฟงความคิดเห็น ซึ่ง
3. พระราชบัญญัติวาดวยการ
- การเวนคืนที่ดินดำเนินการเปนไป เปนไปตามระเบียบสำนัก
เวนคืนและการไดมาซึ่ง
ดวยความโปรงใส เปนธรรม และ นายกรัฐมนตรีฯ พ.ศ. 2548
อสังหาริมทรัพย พ.ศ. 2562 รวดเร็ว สามารถสงมอบพื้นที่เพื่อ
4. พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของ
นำไปใชในกิจการอันเปน
- ประชาชนไดรับขอมูลที่ถูกตอง
ราชการ พ.ศ. 2540
สาธารณูปโภคหรือเพื่อประโยชน ชัดเจน ทำใหเกิดความเปนธรรม
สาธารณะอยางอื่นของ
กับการดำเนินการตามกระบวนการ
กรุงเทพมหานครไดตาม
ดังกลาว
วัตถุประสงคที่วางไว
13

7.2 กรอบแนวคิดของกระบวนงานเวนคืนตามพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนและการไดมาซึ่ง
อสังหาริมทรัพย พ.ศ. 2562
ผูเกี่ยวของ
1. สวนราชการสังกัดสำนักการโยธา
2. หนวยงานสังกัดกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวของ

ความตองการ
ที่ดินเพื่อนำไปใชในกิจการอันเปนสาธารณูปโภคหรือ
เพื่อประโยชนสาธารณะอยางอื่นของกรุงเทพมหานคร

ผูมีสวนไดเสีย

ความตองการ
1. ไดรับคาทดแทนทรัพยสินที่ถูกเวนคืนเหมาะสม
1. ประชาชนผูถูกเวนคืน
เปนธรรม และภายในเวลาที่รวดเร็ว
2. ประชาชนผูไดรับผลกระทบจากการดำเนินโครงการ
2. ไดรับขอมูลขาวสารประชาสัมพันธที่ชัดเจน
3. หนวยงานสาธารณูปโภคตาง ๆ รอบบริเวณโครงการ
โปรงใสสามารถตรวจสอบได
ขอกำหนดดานกฎหมาย
1. พระราชบัญญัติวาดวยการ
เวนคืนและการไดมาซึ่ง
อสังหาริมทรัพย
พ.ศ. 2562
2. พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540

ประสิทธิภาพของกระบวนการ
การเวนคืนที่ดินดำเนินการเปนไป
ดวยความโปรงใส เปนธรรม และ
รวดเร็ว สามารถสงมอบพื้นที่เพื่อ
นำไปใชในกิจการอันเปน
สาธารณูปโภคหรือเพื่อประโยชน
อยางอื่นของกรุงเทพมหานครได
ตามวัตถุประสงคที่วางไว

ความคุมคา
- ไดที่ดินเพื่อนำไปใชในกิจการอัน
เปนสาธารณูปโภคหรือเพื่อ
ประโยชนสาธารณะอยางอื่นของ
กรุงเทพมหานคร
- ประชาชนไดรับคาทดแทนที่
เหมาะสม เปนธรรม และรวดเร็ว

3. พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ.2558
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7.3 กรอบแนวคิดของกระบวนงานสำรวจและประมาณราคาอสังหาริมทรัพยที่จะตองเวนคืน
ผูเกี่ยวของ
1. สวนราชการสังกัดสำนักการโยธา
2. หนวยงานสังกัดกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวของ
ผูมีสวนไดเสีย
ประชาชนผูถูกเวนคืน

ขอกำหนดดานกฎหมาย
1. พระราชบัญญัติวาดวยการ
เวนคืนและการไดมาซึ่ง
อสังหาริมทรัพย
พ.ศ. 2562

ความตองการ
เพือ่ ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่ถูก
เวนคืน ดวยความรวดเร็ว
ความตองการ
รายละเอียดเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่ถูกเวนคืนที่มี
ความถูกตอง ขอมูลครบถวน สามารถใชประกอบการ
พิจารณาดวยความเหมาะสม เปนธรรม และรวดเร็ว

ประสิทธิภาพของกระบวนการ
รายละเอียดเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพยที่ถูกตองครบถวน
เพือ่ การประมาณราคาที่เปนธรรม
และดำเนินการดวยความรวดเร็ว

ความคุมคา
ประชาชนไดรับคาทดแทนที่
ถูกตอง เหมาะสมเปนธรรม
และรวดเร็ว

2. พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540
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7.4 กรอบแนวคิดของกระบวนงานอุทธรณและคดีปกครองที่เกี่ยวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย
ผูเกี่ยวของ
1. ผูย ื่นอุทธรณ
2. ผูฟองคดี
ผูมีสวนไดเสีย
กรุงเทพมหานคร
ขอกำหนดดานกฎหมาย
1. พระราชบัญญัติวาดวยการ
เวนคืนและการไดมาซึ่ง
อสังหาริมทรัพย
พ.ศ. 2562
2. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
ปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. 2542
3. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง
พ.ศ. 2539

ความตองการ
1. คาทดแทนเพิ่มขึ้น
2. การพิจารณาที่เหมาะสมและเปนธรรม
3. การดำเนินการที่แลวเสร็จภายในระยะเวลา
ที่รวดเร็ว
ความตองการ
1. ดำเนินการใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด
2. ไดรับการพิจารณาที่เหมาะสมและเปนธรรม
ประสิทธิภาพของกระบวนการ
- การดำเนินกระบวนการที่
เหมาะสมและเปนธรรม

ความคุมคา
ประชาชนไดรับคาทดแทนที่
เหมาะสมและเปนธรรม

- ดำเนินการแลวเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
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7.5 กรอบแนวคิดของกระบวนงานการจัดกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย โดยการเจรจาตกลงซื้อขายอสังหาริมทรัพย
กอนการเวนคืน ตามมติคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2500 (การจัดซื้อโดยวิธีปรองดอง)
ผูเกี่ยวของ
1. สวนราชการสังกัดสำนักการโยธา
2. หนวยงานสังกัดกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวของ

ความตองการ
1. ที่ดินเพื่อนำไปใชในกิจการอันเปนสาธารณูปโภค
หรือเพื่อประโยชนสาธารณะอยางอื่นของ
กรุงเทพมหานคร

ผูมีสวนไดเสีย

ความตองการ
1. ไดรับคาทดแทนทรัพยสินที่ถูกเวนคืนเหมาะสม
1. ประชาชนผูถูกเวนคืน
เปนธรรม และภายในเวลาที่รวดเร็ว
2. ประชาชนผูไดรับผลกระทบจากการดำเนินโครงการ
2. ไดรับขอมูลขาวสารประชาสัมพันธที่ชัดเจน
3. หนวยงานสาธารณูปโภคตาง ๆ รอบบริเวณโครงการ
โปรงใสสามารถตรวจสอบได
ขอกำหนดดานกฎหมาย
ประสิทธิภาพของกระบวนการ
1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวา การเวนคืนทีด่ ินดำเนินการเปนดวย
ดวยการรับฟงความคิดเห็นของ ความโปรงใส เปนธรรม และ
ประชาชน พ.ศ.2548
รวดเร็ว สามารถสงมอบพื้นที่เพื่อ
นำไปใชในกิจการอันเปน
2. พระราชบัญญัติวาดวยการ
สาธารณูปโภคหรือเพื่อประโยชน
เวนคืนและการไดมาซึ่ง
อยางอื่นของกรุงเทพมหานครได
อสังหาริมทรัพย
ตามวัตถุประสงคที่วางไวไดรวดเร็ว
พ.ศ. 2562
ยิ่งขึ้น

ความคุมคา
- ไดที่ดินเพื่อนำไปใชในกิจการอัน
เปนสาธารณูปโภคหรือประโยชน
อยางอื่นของกรุงเทพมหานคร
- ประชาชนไดรับคาทดแทนที่
เหมาะสม เปนธรรม และรวดเร็ว

3. หนังสือกรมสารบรรณ
คณะรัฐมนตรีฝายบริหาร ที่
นว. 155/2500 ลงวันที่ 10
ตุลาคม 2500
4. พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540
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8. ขอกำหนดที่สำคัญ
กระบวนงาน
8.1 ขอกำหนดที่สำคัญของกระบวนงาน การ
ดำเนินกระบวนการรับฟงความคิดเห็น
ของประชาชน ตามมาตรา 77 ของ
รัฐธรรมนูญ และตามหลักเกณฑและวิธีการ
ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน
พ.ศ. 2548
8.2 ขอกำหนดที่สำคัญของกระบวนงานการ
เวนคืนตามพระราชบัญญัติวาดวยการ
เวนคืนและการไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพย
พ.ศ. 2562

ขอกำหนดที่สำคัญ

ตัวชี้วัดของขอกำหนด

- ขอมูลขาวสารที่ชัดเจน
- รอยละ 100 ของการ
โปรงใส สามารถตรวจสอบได ไดรบั ขอมูลขาวสารที่
ถูกตอง ชัดเจน และมีสวน
รวมในกระบวนการรับฟง
ความคิดเห็นของประชาชน
- อสังหาริมทรัพยเพื่อ
นำไปใชในกิจการอันเปน
สาธารณูปโภค หรือเพื่อ
ประโยชนอยางอื่นของ
กรุงเทพมหานคร

- รอยละ 100 ของการ
สงมอบพื้นที่เพื่อนำไปใช
ในกิจการอันเปน
สาธารณูปโภคหรือเพื่อ
ประโยชนอยางอื่นของ
กรุงเทพมหานคร

- การไดรับคาทดแทน
ทรัพยสินที่ถูกเวนคืน
เหมาะสม เปนธรรม
8.3 ขอกำหนดที่สำคัญของกระบวนงานการ
สำรวจและประมาณราคาอสังหาริมทรัพย
ที่จะตองเวนคืน

8.4 ขอกำหนดที่สำคัญของกระบวนงานการ
ดำเนินกระบวนการอุทธรณและคดีปกครอง
ที่เกี่ยวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย

- รอยละ 100 ของความ
พอใจในการรับเงินคา
ทดแทนที่ประชาชนผูถูก
เวนคืน
- รายละเอียดของการ
- รอยละ 100 ของ
ประมาณราคาทรัพยสินที่ รายละเอียดทรัพยสินที่ถูก
ถูกเวนคืนที่มีความถูกตอง เวนคืนที่ถูกตอง ครบถวน
เหมาะสม และเปนธรรม เพื่อประมาณราคาที่
- ดำเนินการดวยความ
เหมาะสม เปนธรรม
รวดเร็ว
- รอยละ 100 ของความ
รวดเร็วในการดำเนินการ
- คาทดแทนที่เปนธรรม
- การพิจารณาเงินคา
ทดแทนที่เหมาะสมและ
เปนธรรม
- ดำเนินการภายในกรอบ
ระยะเวลาที่กำหนด

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

ขอกำหนดที่สำคัญ

ตัวชี้วัดของขอกำหนด

8.5 ขอกำหนดที่สำคัญของกระบวนงานการจัด
กรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย โดยการเจรจา
ตกลงซื้อขายอสังหาริมทรัพยกอนการเวนคืน
ตามมติคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2500 (การจัดซื้อ
โดยวิธีปรองดอง)

- อสังหาริมทรัพยเพื่อ
นำไปใชในกิจการอันเปน
สาธารณูปโภค หรือเพื่อ
ประโยชนอยางอื่นของ
กรุงเทพมหานคร

- รอยละ 100 ของการ
สงมอบพื้นที่เพื่อนำไปใช
ในกิจการอันเปน
สาธารณูปโภคหรือเพื่อ
ประโยชนอยางอื่นของ
กรุงเทพมหานคร

- การไดรับคาทดแทน
ทรัพยสินที่ถูกเวนคืน
เหมาะสม เปนธรรม

- รอยละ 100 ของความ
พอใจในการรับเงินคา
ทดแทนที่ประชาชนผูถูก
เวนคืน

- ดำเนินการดวยความ
รวดเร็ว
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9. คำจำกัดความ
“ผูบริหารสำนักงานจัด กรรมสิท ธิ์” หมายถึง ข าราชการซึ่ง เปน ผูบริหารของสำนักงาน
จัดกรรมสิท ธิ์ ไดแก ผูอำนวยการสำนักงานจัดกรรมสิทธิ์ ผูอ ำนวยการสว นจัดกรรมสิทธิ์ 1 ผู อำนวยการ
จัดกรรมสิทธิ์ 2
“หนว ยงานภายนอก” หมายถึง หน วยงานราชการภายนอก / หนว ยงานภาคเอกชน /
บุคคลภายนอก
“เวนคืน” หมายถึง ตามพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนและการไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพย
พ.ศ. 2562
“คาทดแทน” หมายถึง คาที่ดิน คาโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสราง คารื้อถอน คาขนยาย คาปลูกสราง
โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางใหม และอสังหาริมทรัพยอื่นอันติดอยูกับที่ดิน และคาเสียหายอื่นที่เจาของตองออกจาก
ที่ดินที่เวนคืน
“คาผาติกรรม” หมายถึง คาทดแทนที่ดินใหแกวัด
“เจาหนาที่ (ตาม พ.ร.บ. เวนคืน)” หมายถึง กระทรวง ทบวง กรม องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น รัฐวิสาหกิจหนวยงานอื่นของรัฐ หรือบุคคลอื่นใดผูกระทำการเพื่อประโยชนของรัฐ ซึ่งมีหนาที่และอำนาจ
ในการเวนคืน หรือควบคุมการเวนคืน
“พ.ร.บ.” หมายถึง พระราชบัญญัติ....
“พ.ร.ฎ.” หมายถึง พระราชกฤษฎีกา....
“พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ” หมายถึง ขอมูลขาวสารที่อยูในความครอบครองหรือ
ควบคุมดูแลของหนวยงานของรัฐ ไมวาจะเปนขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานของรัฐ หรือขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับเอกชน
“การประมาณราคา” หมายถึง การคำนวณหาปริมาณวัสดุ คาแรงและคาดำเนินการที่ราคา
ใกลเคียงกับคาใชจายจริงมากที่สุด ในการแยกรายการวัสดุ คาแรง คาใชจายเครื่องมือเครื่องจักร และคาใชจาย
อื่นที่เกี่ยวของกับงานโดยมีผลกับตัวแปรตามในดานระยะเวลาของการทำงาน
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10. คำอธิบายสัญลักษณ และคำอธิบายอักษรยอ
คำอธิบายสัญลักษณ
การเขียนแผนผังกระบวนการปฏิบัติงาน (Work Flow) ที่ปรากฏในคูมือการปฏิบัติงานของ
กองจัดกรรมสิทธิ์ สำนักการโยธา ซึ่งไดกำหนดใหมีสัญลักษณที่ใชแสดงถึงกิจกรรมการดำเนินงานตาง ๆ ตั้งแต
จุดเริ่มตนจนกระทั่งถึงจุดสิ้นสุดของกระบวนการ โดยมีคำอธิบายสัญลักษณ ดังนี้

สัญลักษณ

คำอธิบาย
จุดเริ่มตน และจุดสิ้นสุดของกระบวนการ
กระบวนการที่มีกิจกรรมยอยอยูภายใน

กิจกรรมและการปฏิบัติงาน
การตัดสินใจ (Decision)

ฐานขอมูล (Database)

เอกสาร/รายงาน (Document)
เอกสาร/รายงาน หลายแบบ/ประเภท (Multi Document)
ทิศทาง / การเคลื่อนไหวของงาน
ทิศทางการนำเขา / สงออกของเอกสาร / รายงาน /
ฐานขอมูลที่อาจจะเกิดขึ้น
จุดเชื่อมตอระหวางขั้นตอน / 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.

พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน......

พ.ร.บ. เวนคืนฯ

พระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนและการไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพย
พ.ศ. 2562

สลค.

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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11. หนาที่ความรับผิดชอบ
ตำแหนง / ฝาย /กลุมงาน

หนาที่ความรับผิดชอบ

ผูอ ำนวยการสำนักงานจัดกรรมสิทธิ์

บริห ารงานในฐานะหัวหนาสวนราชการภายในสำนั ก
การโยธา มีหนาที่รบั ผิดชอบเกี่ยวกับ
1. วางแผนงาน โครงการเวนคื น ให ส อดคล อ ง
นโยบายและแผนกลยุทธของสำนักการโยธา
2. ดานการบริห ารงาน กำหนดกลยุ ทธระบบงาน
เวนคื น เพื่ อ เป น แนวทางการปฏิ บั ติ ร าชการของ
เจาหนาที่สำนักงานจัดกรรมสิทธิ์ มอบหมายกำกับดูแล
ตรวจสอบ ติดตาม ใหคำแนะนำ ปรับปรุงแกไขในการ
ปฏิบัติราชการ เพื่อใหบรรลุเปาหมาย และสัมฤทธิ์ผล
3. ดานบริหารงานบุคลในสำนักงานจั ดกรรมสิ ทธิ์
มีอำนาจหนาที่ในการบริหารราชการ การบังคับบัญชา
และควบคุ ม การปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรในสั ง กั ด
สำนักงานจัดกรรมสิทธิ์
4. ดานบริหารทรัพยากรและงบประมาณ วางแผน
ติ ด ต าม แ ละ ต รว จ ส อ บ ก ารใช ท รั พ ย าก รแ ล ะ
งบประมาณของสำนั ก งานจั ด กรรมสิ ทธิ์ เพื่ อให เกิ ด
ประสิท ธิ ภ าพ และคุ ม ค า เป น ไปตามเป าหมายของ
สำนัก งาน ผูบั งคับ บั ญ ชาของเจ า หน า ที่ ในสำนั กงาน
จัดกรรมสิทธิ์ มี่อำนาจหนา ที่ ในการบริห ารราชการ
การบังคับบัญชา และควบคุมการปฏิบัติงานของบุคล
การในสังกัดสำนักงานจัดกรรมสิทธิ์

ฝายบริหารงานทั่วไป

มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
1. งานสารบรรณและธุรการทั่วไป
2. งานการเจาหนาที่
3. งานงบประมาณ การเงินและการบัญชี
4. งานพัสดุ
5. งานดานเลขานุการ
6. งานการประชุม
7. งานควบคุมดูแลสถานที่และยานพาหนะ
8. งานดานอำนวยการและประสานราชการ
9. ปฏิบัตงิ านอื่นที่เกี่ยวของ หรือไดรบั มอบหมาย
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หนาที่ความรับผิดชอบ

ตำแหนง / ฝาย /กลุมงาน
สวนจัดกรรมสิทธิ์ 1

หนาที่ความรับผิดชอบ
มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
1. ดำเนินการจัดกรรมสิทธิ์เพื่อใหได มาซึ่งที่ดิน และ
ท รั พ ย สิ น อ ย า ง อื่ น เพื่ อ ใช ใน กิ จ ก า ร อั น เป น
สาธารณู ป โภค หรือ การผั งเมื อง หรื อเพื่ อประโยชน
สาธารณ ะอย างอื่ น ของกรุ ง เทพ มห าน คร โด ย
ดำเนินการตามกฎหมายเวนคืน อสังหาริมทรัพย หรือ
โดยการขออุทิศซื้อขาย โอน แลกเปลี่ยน ขอใช ขอเชา
หรือดำเนินการวิธีปรองดองตามมติคณะรัฐมนตรี
2. ดำเนินการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนตาม
ระเบีย บสำนัก นายกรัฐมนตรี วาดวยการรั บ ฟ งความ
คิ ด เห็ น ข องป ระช าช น พ.ศ. 2 5 4 8 และตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
3. เสนอออกกฎหมายเพื่อการเวนคืน การแกตางใน
คดีปกครอง (เวนคืน)
4. การปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของหรือไดรบั
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
กลุมงานจัดกรรมสิทธิ์ 1

หนาที่ความรับผิดชอบ
มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
1. จั ด ให มี ก ระบวนการรั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น ของ
ประชาชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
รับ ฟงความคิดเห็ น ของประชาชน พ.ศ. 2548 และ
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
2. ดำเนินการเวนคืนอสังหาริม ทรัพยเพื่อใหไดมาซึ่ง
ที่ ดิ นและทรัพ ย สิ น อย า งอื่ น เพื่ อ ใช ในกิ จ การอั น เป น
สาธารณู ป โภค หรือ การผั งเมื อง หรื อเพื่ อประโยชน
สาธารณ ะอย างอื่ น ของกรุ ง เทพ มห าน คร โด ย
ดำเนินการตามกฎหมายเวนคืน อสังหาริมทรัพย หรือ
โดยการขออุทิศ ซื้อขาย โอน แลกเปลี่ยน ขอใช ขอเชา
เชา ซื้อ ที่ดิน อาคาร หรือ ดำเนิ น การโดยวิ ธีป รองดอง
ตามมติคณะรัฐมนตรี
3. ดำเนิ น การแก ต า งคดี ป กครองและคดี อื่ น ๆ ที่
เกี่ยวของกับการเวนคืนของกรุงเทพมหานคร
4. ปฏิบั ติห นาที่ อื่นที่เกี่ย วของหรือไดรับ มอบหมาย
โดยรับผิดชอบในพื้ น ที่ เขตพระนคร เขตป อมปราบ
ศัตรูพาย เขตดุสิต เขตบางซื่อ เขตราชเทวี
เขตดินแดง เขตหวยขวาง เขตพญาไท เขตจตุจักร
เขตหลักสี่ และเขตดอนเมือง
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หนาที่ความรับผิดชอบ
ตำแหนง / ฝาย /กลุมงาน
กลุมงานจัดกรรมสิทธิ์ 2

หนาที่ความรับผิดชอบ
มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
1. จั ด ให มี ก ระบวนการรั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น ของ
ประชาชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
รับ ฟงความคิดเห็น ของประชาชน พ.ศ. 2548 และ
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
2. ดำเนินการเวนคืนอสังหาริมทรัพยเพื่อใหไดมาซึ่ง
ที่ดิน และทรัพ ย สิ น อย างอื่น เพื่ อ ใช ในกิ จ การอั น เป น
สาธารณู ป โภค หรือ การผั งเมือ ง หรือ เพื่อ ประโยชน
สาธารณ ะอย า งอื่ น ของกรุ ง เทพ มหานคร โดย
ดำเนินการตามกฎหมายเวนคืนอสังหาริมทรัพย หรือ
โดยการขออุ ทิ ศ ซื้ อ ขาย โอน แลกเปลี่ ย น ขอใช
ขอเช า เช า ซื้ อ ที่ ดิ น อาคาร หรื อ ดำเนิ น การโดยวิ ธี
ปรองดองตามมติคณะรัฐมนตรี
3. ดำเนิ น การแก ต า งคดี ป กครองและคดี อื่ น ๆ ที่
เกี่ยวของกับการเวนคืนของกรุงเทพมหานคร
4. ปฏิ บัติ หน าที่อื่ นที่ เกี่ ยวของหรือ ไดรับมอบหมาย
โดยรั บ ผิ ด ชอบในพื้ น ที่ เขตบางเขน เขตสายไหม
เขตบางกะป เขตลาดพราว เขตวังทองหลาง เขตบึง
กุม เขตมีนบุ รี เขตคลองสามวา เขตคัน นายาว เขต
สะพานสูง เขตลาดกระบัง และเขตหนองจอก
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หนาที่ความรับผิดชอบ
ตำแหนง / ฝาย /กลุมงาน
กลุมงานอุทธรณและกฎหมาย

หนาที่ความรับผิดชอบ
มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการ
1. การรับ ฟ งความคิด เห็น จัด ทำรา งกฎหมายตาม
มาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ จัดใหมีกระบวนการรับฟง
ความคิ ด เห็ น ของประชาช นตามระเบี ย บสำนั ก
นายกรั ฐ มนตรี ว า ด ว ยการรั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น ของ
ประชาชน พ.ศ. 2548 และตามบทบั ญ ญั ติ ข อง
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
2. เสนอตราพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย
โอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย
3. เสนอพระราชกฤษฎี ก ากำหนดเขตที่ ดิ น ใน
บริ เวณที่ ดิ น ที่ จ ะเวนคื น เพื่ อ สรา งทางหลวงท อ งถิ่ น
ประกาศสำนัก นายกรั ฐมนตรีก ำหนดให การเวนคื น
อสังหาริมทรัพย แล วแต กรณี และพระราชกฤษฎี กา
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. ดำเนิ น การพิ จ ารณาอุ ท ธรณ เ งิ น ค า ทดแทน
อสังหาริมทรัพยที่ถูกเวนคืนซึ่งอยูในความรับผิดชอบ
ของกรุงเทพมหานคร
5. ดำเนินการแกตางเกี่ยวกับคดี ปกครอง (เวนคืน )
ประสานกับพนักงานอัยการและศาลปกครอง ในกรณี
ที่รัฐมนตรีวินิ จ ฉัยแลว ติด ตามผลคดีเวนคื น ปฏิ บั ติ
ตามคำพิ พ ากษาของศาล และปฏิ บั ติ ห น า ที่ อื่ น ที่
เกี่ยวของ
6. ใหคำปรึกษาขอกฎหมาย ระเบียบ คำสั่งตาง ๆ
ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน
7. ยกร า งและตรวจสอบความถู ก ต อ งในสั ญ ญา
จายเงินคาทดแทน และสัญญาหรือขอตกลงการขอใช
หรื อ อนุ ญ าตให ใ ช ที่ ดิ น กั บ หน ว ยงานของรั ฐ หรื อ
รัฐวิสาหกิจอื่น ๆ
8. ปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของหรือไดรับมอบหมาย
โดยรับ ผิ ดชอบในพื้ น ที่ เขตพระนคร เขตป อ มปราบ
ศัตรูพาย เขตดุสิต เขตบางซื่อ เขตราชเทวี เขตดินแดง
เขตหวยขวาง เขตพญาไท เขตจตุจักร เขตลักสี่
เขตดอนเมือง เขตบางเขน เขตสายไหม เขตบางกะป
เขตลาดพราว เขตวั งทองหลาง เขตบึงกุม เขตมีน บุรี
เขตคลองสามวา เขตคันนายาว เขตสะพานสูง
เขตลาดกระบัง และเขตหนองจอก
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หนาที่ความรับผิดชอบ
ตำแหนง / ฝาย /กลุมงาน
กลุมงานสำรวจทรัพยสินและประมาณราคา

หนาที่ความรับผิดชอบ
มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการ
1. สำรวจข อ มู ล ที่ ดิ น สิ่ ง ปลู ก สร า ง พื ช ผลต น ไม
งบประมาณเพื่อเปนขอมูลในกระบวนการรับฟงความ
คิ ด เห็ น ข อ ง ป ร ะ ช า ช น ต า ม ร ะ เบี ย บ ส ำ นั ก
นายกรั ฐ มนตรี ว า ด ว ยการรั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น ของ
ประชาชน พ.ศ. 2548 และตามบทบั ญ ญั ติ ข อง
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
2. สำรวจจัดทำแผนที่รายละเอียดภูมิป ระเทศของ
โครงการที่จะเวนคืน
3. จัดทำแผนที่เพื่อเสนอตราพระราชกฤษฎีกาหรือ
พระราชบัญญัติที่จะเวนคืน
4. สำรวจทรัพยสิน ที่ดิน สิ่งปลูกสราง พืชผลตนไม
ในแนวเขตทางที่ จ ะเวนคื น เพื่ อ ประกอบการเสนอ
คณะกรรมการกำหนดราคาคาทดแทน
5. เขียนแบบและประมาณราคาสิ่งปลูกสราง พืชผล
ตนไม ในแนวเขตทางที่จะเวนคืน
6. ดำเนินการระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขต
ที่ดินที่แบงเวนคืน
7. ดำเนิ น การส ง เอกสารและให ถ อ ยคำต อ ศาล
ปกครองและคดีอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการเวนคืนเของ
กรุงเทพมหานคร
8. ปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของหรือไดรับมอบหมาย
โดยรับผิดชอบในพื้นที่เขตพระนคร
เขตปอมปราบศัตรูพาย เขตบางซื่อ เขตราชเทวี
เขตดินแดง เขตหวยขวาง เขตพญาไท เขตจตุจักร
เขตหลักสี่ เขตดอนเมือง เขตบางเขน เขตสายไหม
เขตบางกะป เขตลาดพราว เขตวังทองหลาง เขตบึงกุม
เขตมีนบุรี เขตคลองสามวา เขตคันนายาว
เขตสะพานสูง เขตลาดกระบัง เขตดุสิต
และเขตหนองจอก
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หนาที่ความรับผิดชอบ

ตำแหนง / ฝาย /กลุมงาน
สวนจัดกรรมสิทธิ์ 2

หนาที่ความรับผิดชอบ
มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
1. ดำเนินการจัดกรรมสิทธิ์เพื่อใหไดมาซึ่งที่ดินและ
ท รั พ ย สิ น อ ย า ง อื่ น เพื่ อ ใช ใน กิ จ ก า ร อั น เป น
สาธารณู ป โภค หรือ การผังเมื อ ง หรือเพื่ อ ประโยชน
สาธารณ ะอย างอื่ น ของกรุ ง เทพ มห าน คร โดย
ดำเนินการตามกฎหมายเวนคืนอสังหาริมทรัพย หรือ
โดยการขออุทิศซื้อขาย โอน แลกเปลี่ยน ขอใช ขอเชา
หรือดำเนินการวิธีปรองดองตามมติคณะรัฐมนตรี
2. ดำเนินการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนตาม
ระเบี ยบสำนั กนายกรัฐมนตรี ว าด วยการรับ ฟงความ
คิ ด เห็ น ขอ งป ระชาชน พ.ศ. 2 5 4 8 และตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
3. เสนอออกกฎหมายเพื่อการเวนคืน การแกตางใน
คดีปกครอง (เวนคืน)
4. การป ฏิ บั ติ ห น า ที่ อื่ น ที่ เ กี่ ย วข อ งห รื อ ได รั บ
มอบหมาย โดยรั บ ผิ ด ชอบในพื้ น ที่ เขตสั ม พั น ธวงศ
เขตปทุมวัน เขตบางรัก เขตยานนาวา เขตพระโขนง
เขตสาทร เขตบางคอแหลม เขตคลองเตย เขตวัฒนา
เขตบางนา เขตประเวศ เขตสวนหลวง เขตบางพลั ด
เขตบางกอกนอย เขตบางกอกใหญ เขตตลิ่งชัน
เขตภาษีเจริญ เขตบางแค เขตทวีวัฒนา เขตบางบอน
เขตคลองสาน เขตธนบุรี เขตหนองแขม
เขตบางขุนเทียน เขตจอมทอง เขตราษฎรบูรณะ
และเขตทุงครุ
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หนาที่ความรับผิดชอบ
ตำแหนง / ฝาย /กลุมงาน
กลุมงานจัดกรรมสิทธิ์ 1

หนาที่ความรับผิดชอบ
มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
1. จั ด ให มี ก ระบวนการรั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น ของ
ประชาชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
รับ ฟงความคิดเห็น ของประชาชน พ.ศ. 2548 และ
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
2. ดำเนินการเวนคืนอสังหาริมทรัพยเพื่อใหไดมาซึ่ง
ที่ ดิน และทรัพ ย สิน อย า งอื่ น เพื่ อใช ในกิ จ การอัน เป น
สาธารณู ป โภค หรือ การผังเมื อ ง หรือเพื่ อ ประโยชน
สาธารณ ะอย างอื่ น ของกรุ ง เทพ มห าน คร โดย
ดำเนินการตามกฎหมายเวนคืนอสังหาริมทรัพย หรือ
โดยการขออุ ทิ ศ ซื้ อ ขาย โอน แลกเปลี่ ย น ขอใช
ขอเช า เช า ซื้ อ ที่ ดิ น อาคาร หรื อ ดำเนิ น การโดยวิ ธี
ปรองดองตามมติคณะรัฐมนตรี
3. ดำเนิ น การแก ต า งคดี ป กครองและคดี อื่ น ๆ
ที่เกี่ยวของกับการเวนคืนของกรุงเทพมหานคร
4. ปฏิบัติหนาที่อื่น ที่ เกี่ ยวข องหรือ ไดรับมอบหมาย
โดยรับ ผิดชอบในพื้นที่เขตสัมพัน ธวงศ เขตปทุมวั น
เขตบางรั ก เขตยานนาวา เขตพระโขนง เขต
สาทร เขตบางคอแหลม เขตคลองเตย เขตวัฒนา
เขตบางนา เขตประเวศ และเขตสวนหลวง
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หนาที่ความรับผิดชอบ
ตำแหนง / ฝาย /กลุมงาน
กลุมงานจัดกรรมสิทธิ์ 2

หนาที่ความรับผิดชอบ
มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
1. จั ด ให มี ก ระบวนการรั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น ของ
ประชาชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
รับ ฟงความคิดเห็น ของประชาชน พ.ศ. 2548 และ
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
2. ดำเนินการเวนคืนอสังหาริมทรัพยเพื่อใหไดมาซึ่ง
ที่ ดิน และทรัพ ยสิน อย า งอื่ น เพื่ อใช ในกิ จ การอัน เป น
สาธารณู ป โภค หรือ การผังเมื อ ง หรือเพื่ อ ประโยชน
สาธารณ ะอย างอื่ น ของกรุ ง เทพ มห าน คร โดย
ดำเนินการตามกฎหมายเวนคืนอสังหาริมทรัพย หรือ
โดยการขออุ ทิ ศ ซื้ อ ขาย โอน แลกเปลี่ ย น ขอใช
ขอเช า เช า ซื้ อ ที่ ดิ น อาคาร หรื อ ดำเนิ น การโดยวิ ธี
ปรองดองตามมติคณะรัฐมนตรี
3. ดำเนิ น การแก ต า งคดี ป กครองและคดี อื่ น ๆ
ที่เกี่ยวของกับการเวนคืนของกรุงเทพมหานคร
4. ปฏิบั ติหนาที่ อื่นที่ เกี่ ยวของหรื อไดรับมอบหมาย
โดยรั บ ผิชอบในพื้ นที่ เขตบางพลั ด เขตบางกอกน อ ย
เขตบางกอกใหญเขตตลิ่งชัน เขตภาษีเจริญ
เขตบางแค เขตทวีวัฒนา เขตบางบอน เขตคลองสาน
เขตธนบุรี เขตหนองแขม เขตบางขุนเทียน
เขตจอมทอง เขตราษฎรบูรณะ และเขตทุงครุ
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หนาที่ความรับผิดชอบ
ตำแหนง / ฝาย /กลุมงาน
กลุมงานอุทธรณและกฎหมาย

หนาที่ความรับผิดชอบ
มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการ
1. การรับ ฟ งความคิดเห็น จัด ทำรา งกฎหมายตาม
มาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ จัดใหมีกระบวนการรับฟง
ความคิ ด เห็ น ของประชาช นตามระเบี ย บสำนั ก
นายกรั ฐ มนตรี ว า ด ว ยการรั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น ของ
ประชาชน พ.ศ. 2548 และตามบทบั ญ ญั ติ ข อง
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
2. เสนอตราพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย
โอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย
3. เสนอพระราชกฤษฎี ก ากำหนดเขตที่ ดิ น ใน
บริ เวณที่ ดิ น ที่ จ ะเวนคื น เพื่ อ สรา งทางหลวงท อ งถิ่ น
ประกาศสำนัก นายกรั ฐมนตรีก ำหนดให การเวนคื น
อสังหาริมทรัพย แล วแต กรณี และพระราชกฤษฎี กา
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. ดำเนิ น การพิ จ ารณาอุ ท ธรณ เ งิ น ค า ทดแทน
อสังหาริมทรัพยที่ถูกเวนคืนซึ่งอยูในความรับผิดชอบ
ของกรุงเทพมหานคร
5. ดำเนินการแกตางเกี่ยวกับคดี ปกครอง (เวนคืน )
ประสานกับพนักงานอัยการและศาลปกครอง ในกรณี
ที่รัฐมนตรีวินิ จ ฉัยแลว ติด ตามผลคดีเวนคื น ปฏิ บั ติ
ตามคำพิ พ ากษาของศาล และปฏิ บั ติ ห น า ที่ อื่ น ที่
เกี่ยวของ
6. ใหคำปรึกษาขอกฎหมาย ระเบียบ คำสั่งตาง ๆ
ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน
7. ยกร า งและตรวจสอบความถู ก ต อ งในสั ญ ญา
จายเงินคาทดแทน และสัญญาหรือขอตกลงการขอใช
หรื อ อนุ ญ าตให ใ ช ที่ ดิ น กั บ หน ว ยงานของรั ฐ หรื อ
รัฐวิสาหกิจอื่น ๆ
8. ปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของหรือไดรับมอบหมาย
โดยรับ ผิ ดชอบในพื้น ที่ เขตสั ม พั น ธว งศ เขตปทุ ม วั น
เขตบางรั ก เขตยานนาวา เขตพระโขนง เขตสาทร
เขตบางคอแหลม เขตคลองเตย เขตวัฒนา เขตบางนา
เขตประเวศ เขตสวนหลวง เขตบางพลัด
เขตบางกอกนอย เขตบางกอกใหญ เขตตลิ่งชัน
เขตภาษี เจริญ เขตบางแค เขตทวี วัฒ นา เขตบางบอน
เขตคลองสาน เขตธนบุรี เขตหนองแขม เขตบางขุนเทียน
เขตจอมทอง เขตราษฎรบูรณะ และเขตทุงครุ
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หนาที่ความรับผิดชอบ
ตำแหนง / ฝาย /กลุมงาน
กลุมงานสำรวจทรัพยสินและประมาณราคา

หนาที่ความรับผิดชอบ
มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการ
1. สำรวจข อ มู ล ที่ ดิ น สิ่ ง ปลู ก สร า ง พื ช ผลต น ไม
งบประมาณเพื่อเปนขอมูลในกระบวนการรับฟงความ
คิ ด เห็ น ข อ ง ป ร ะ ช า ช น ต า ม ร ะ เบี ย บ ส ำ นั ก
นายกรั ฐ มนตรี ว า ด ว ยการรั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น ของ
ประชาชน พ.ศ. 2548 และตามบทบั ญ ญั ติ ข อง
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
2. สำรวจจัด ทำแผนที่ร ายละเอีย ดภู มิ ประเทศของ
โครงการที่จะเวนคืน
3. จัดทำแผนที่เพื่ อเสนอตราพระราชกฤษฎีกาหรื อ
พระราชบัญญัติที่จะเวนคืน
4. สำรวจทรัพยสิน ที่ดิน สิ่ งปลูกสราง พืชผลตนไม
ในแนวเขตทางที่ จ ะเวนคื น เพื่ อ ประกอบการเสนอ
คณะกรรมการกำหนดราคาคาทดแทน
5. เขียนแบบและประมาณราคาสิ่งปลูกสราง พืชผล
ตนไม ในแนวเขตทางที่จะเวนคืน
6. ดำเนิน การระวัง ชี้แ นวเขตและลงชื่อ รับ รองเขต
ที่ดินที่แบงเวนคืน
7. ดำเนิ น การส ง เอกสารและให ถ อ ยคำต อ ศาล
ปกครองและคดีอื่น ๆ ที่ เกี่ ยวข องกั บการเวนคื น ของ
กรุงเทพมหานคร
8. ปฏิบั ติห นาที่อื่น ที่ เกี่ย วของหรือไดรับมอบหมาย
โดยรับ ผิ ดชอบในพื้ น ที่ เขตสั ม พั น ธ ว งศ เขตปทุม วั น
เขตบางรั ก เขตยานนาวา เขตพระโขนง เขตสาทร
เขตบางคอแหลม เขตคลองเตย เขตวัฒนา เขตบางนา
เขตประเวศ เขตสวนหลวง เขตบางพลัด
เขตบางกอกนอย เขตบางกอกใหญ เขตตลิ่งชัน
เขตภาษี เจริญ เขตบางแค เขตทวี วั ฒนา เขตบางบอน
เขตคลองสาน เขตธนบุรี เขตหนองแขม เขตบางขุนเทียน
เขตจอมทอง เขตราษฎรบูรณะ และเขตทุงครุ
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แผนผังกระบวนงาน
กระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ และตามหลักเกณฑและวิธีการของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548
หนวยงาน
ระยะ
จำนวน
สวนจัดกรรมสิทธิ์ 1-2
ผอ.
เวลา ผูปฏิบัติงาน สวนจัดกรรมสิทธิ์ 1-2
กลุมงานสำรวจ
ผอ.สวนจัด
ผอ.สนย./
สำนักงาน
(วัน)
(คน)
กลุมงานจัดกรรมสิทธิ์ 1-2 ทรัพยสนิ และประมาณ กรรมสิทธิ์ 1-2
รผอ.สนย.
จัดกรรมสิทธิ์
ราคา

ป.กทม.

ผว.กทม.

จุดเริ่มตน

รวบรวมขอมูล
โครงการ

เผยแพรขอมูล
โครงการ
กำหนด
วิธีดำเนินการรับ
ฟงความคิดเห็น
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หนวยงาน
ระยะ
จำนวน
สวนจัดกรรมสิทธิ์ 1-2
ผอ.
เวลา ผูปฏิบัติงาน สวนจัดกรรมสิทธิ์ 1-2
กลุมงานสำรวจ
ผอ.สวนจัด
ผอ.สนย./
สำนักงาน
(วัน)
(คน)
กลุมงานจัดกรรมสิทธิ์ 1-2 ทรัพยสนิ และประมาณ กรรมสิทธิ์ 1-2
รผอ.สนย.
จัดกรรมสิทธิ์
ราคา
ประกาศใหประชาชนทราบ
ถึงวิธรี ะยะเวลาและสถานที่
ดำเนินการรับฟงความคิดเห็น

ลงนาม
ผาน

ลงนามใน
ประกาศ

ลงนาม
ผาน

ลงนาม
ผาน

ป.กทม.

ผว.กทม.

ลงนาม
ผาน

เพื่อ
ทราบ

ดำเนินการรับฟงความคิดเห็น
ตาม วิธี วัน และเวลา ตามประกาศ

ประมวลผลการรับ
ฟงความคิดเห็น
15

1
ประกาศให
ประชาชน
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แผนผังกระบวนงาน
กระบวนการดำเนินการเวนคืนอสังหาริมทรัพยตามขั้นตอนของ พระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนและการไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพย พ.ศ. 2562

ระยะ
เวลา
(วัน)

หนวยงาน
สวนจัด
จำนวน
สวนจัดกรรมสิทธิ์1-2
ผอ.สวน
กรรมสิทธิ์ 1-2
ผูปฏิบัติงาน สวนจัดกรรมสิทธิ์ 1-2
กลุมงานสำรวจ
จัด
กลุมงาน
(คน)
กลุมงานจัดกรรมสิทธิ์ 1-2
ทรัพยสินและ
กรรมสิทธิ์
อุทธรณและ
ประมาณราคา
1-2
กฎหมาย

ผอ.
สำนักงาน
จัด
กรรมสิทธิ์

ผอ.สนย./
ป.กทม.
รผอ.สนย.

ผว.กทม.

จุดเริ่มตน

รับฟงความคิดเห็น
ของประชาชน

เสนอตรา พ.ร.ฎ.
พ.ร.บ.

แจงรายละเอียดที่ดิน
ใหกรมที่ดินทราบ

ลงนาม
ผาน

ลงนาม

การสำรวจ
อสังหาริมทรัพยที่
จะตองเวนคืน
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ระยะ
เวลา
(วัน)

สวนจัด
สวนจัดกรรมสิทธิ์1-2
จำนวน
กรรมสิทธิ์ 1-2
สวนจัดกรรมสิทธิ์ 1-2
กลุมงานสำรวจ
ผูปฏิบัติงาน
กลุมงาน
กลุมงานจัดกรรมสิทธิ์ 1-2
ทรัพยสินและ
(คน)
อุทธรณและ
ประมาณราคา
กฎหมาย

แตงตั้งคณะกรรมการ
กำหนดราคา
อสังหาริมทรัพยเบื้องตน

จัดทำขอมูลบัญชีรายชื่อ
ทรัพยสิน ผูครอบครอง
และประมาณราคา

ผอ.สวน
จัด
กรรมสิทธิ์
1-2

ผอ.
สำนักงาน
จัด
กรรมสิทธิ์

ลงนาม
ผาน

ลงนาม
ผาน

ลงนาม
ผาน

ลงนาม

ผอ.สนย./
ป.กทม.
รผอ.สนย.

ลงนาม
ผาน

ลงนาม
ผาน

ผว.กทม.

แตงตั้ง
คณะ
กรรม
การ

ประชุมคณะกรรมการ
กำหนดราคา
อสังหาริมทรัพยเบื้องตน

ประกาศราคาคา
ทดแทนใหประชาชน
ทราบ
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ระยะ
เวลา
(วัน)

จำนวน
ผูปฏิบัติงาน
(คน)

สวนจัด
สวนจัดกรรมสิทธิ์1-2
กรรมสิทธิ์ 1-2
สวนจัดกรรมสิทธิ์ 1-2
กลุมงานสำรวจ
กลุมงาน
กลุมงานจัดกรรมสิทธิ์ 1-2
ทรัพยสินและ
อุทธรณและ
ประมาณราคา
กฎหมาย
รายงานผลการประชุมให
ผว.กทม. ทราบและ
อนุมัติเบิกจายเงินคา
ทดแทน
เชิญเจาของมาพบ
พรอมทำสัญญา
ซื้อขาย
จดทะเบียนทีด่ ิน
โอนทั้งแปลง

-เบิกจายงวดเดียว
รอยละ 100
-ที่ดินทั้งแปลง

ผอ.สวน
จัด
กรรมสิทธิ์
1-2

ลงนาม
ผาน

ไมตกลง
ตกลง

ผอ.
สำนักงาน
จัด
กรรมสิทธิ์

ลงนาม
ผาน

ผอ.สนย./ ป.กทม.
รผอ.สนย.

ลงนาม
ผาน

ลงนาม
ผาน

ผว.กทม.

ทราบ
และ
อนุมัติ

-ออกประกาศ
เรงดวน
-เสนอตรา
พ.ร.บ.

ยื่นคำขอรังวัดที่ดิน
บางสวน
ณ สำนักงานที่ดิน

ลงนาม
ผาน

เบิกจาย
คา
ทดแทน
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ระยะ
เวลา
(วัน)

จำนวน
ผูปฏิบัติงาน
(คน)

สวนจัดกรรมสิทธิ์ 1-2
กลุมงานจัดกรรมสิทธิ์ 1-2

สวนจัด
สวนจัดกรรมสิทธิ์
กรรมสิทธิ์ 1-2
1-2 กลุมงานสำรวจ
กลุมงาน
ทรัพยสินและ
อุทธรณและ
ประมาณราคา
กฎหมาย

เบิกจายงวดแรก
รอยละ 75
ที่ดิน/สิ่งปลูกสราง
(บางสวน)

ผอ.สวน
จัด
กรรมสิทธิ์
1-2

ลงนาม
ผาน

ผอ.
สำนักงาน
จัด
กรรมสิทธิ์

ผอ.สนย./
รผอ.สนย.

ป.กทม.

ผว.กทม.

เบิกจาย
คา
ทดแทน

รับทราบผลการ
รังวัดที่ดินและ
ตรวจสอบการรื้อ
ถอนอาคาร
จดทะเบียนแบง
เวนคืน
ณ สำนักงานที่ดิน
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ระยะ
เวลา
(วัน)

จำนวน
ผูปฏิบัติงาน
(คน)

สวนจัด
สวนจัดกรรมสิทธิ์1-2
กรรมสิทธิ์ 1-2
สวนจัดกรรมสิทธิ์ 1-2
กลุมงานสำรวจ
กลุมงาน
กลุมงานจัดกรรมสิทธิ์ 1-2
ทรัพยสินและ
อุทธรณและ
ประมาณราคา
กฎหมาย

เบิกจายงวดที่สอง
รอยละ 25
ที่ดิน/สิ่งปลูกสราง

ผอ.สวน
จัด
กรรมสิทธิ์
1-2

ลงนาม
ผาน

ผอ.
สำนักงาน
จัด
กรรมสิทธิ์

ผอ.สนย./
รผอ.สนย.

ป.กทม. ผว.กทม.

เบิกจาย
คา
ทดแทน

สงมอบพืน้ ที่
เริ่มดำเนินการตามวัตถุประสงคไม
ชากวา
5 ป นับแตวันพนกำหนด
ระยะเวลาการใชบังคับ
พระราชกฤษฎีกา
(จุดสิ้นสุด)
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แผนผังกระบวนงาน
สำรวจและประมาณราคาอสังหาริมทรัพยที่จะตองเวนคืน
หนวยงาน
ระยะ
เวลา
(วัน)

จำนวน
สวนจัดกรรมสิทธิ์ 1-2
ผูปฏิบัตงิ าน
กลุมงานสำรวจทรัพยสิน
(คน)
และประมาณราคา

สวนจัดกรรมสิทธิ์
1-2
กลุมงานจัด
กรรมสิทธิ์ 1-2

สวนจัดกรรมสิทธิ์
1-2
กลุมงานอุทธรณ
และกฎหมาย

ผอ.สวนจัด
กรรมสิทธิ์ 1-2

ผอ.สำนักงาน
จัดกรรมสิทธิ์

ลงนาม
ผาน

ลงนาม

ผอ.สนย./
รผอ.สนย.

สำนักงาน
เขต

สำนักงานที่ดนิ

จุดเริ่มตน

จัดทำแผนที่แนบ
ทาย พ.ร.บ.,พ.ร.ฎ.

ดำเนินการเสนอ
ตรา พ.ร.ฎ. และ
ประกาศใช

แจงรายละเอียดทีด่ ิน
ใหกรมที่ดินทราบ

ขอคัดขอมูล
ทะเบียนราษฎร

ขอคัด
ขอมูล
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หนวยงาน
ระยะ
เวลา
(วัน)

จำนวน
สวนจัดกรรมสิทธิ์ 1-2
ผูปฏิบัตงิ าน
กลุมงานสำรวจทรัพยสิน
(คน)
และประมาณราคา

เขาสำรวจ
อสังหาริมทรัพย

สวนจัดกรรมสิทธิ์
1-2
กลุมงานจัด
กรรมสิทธิ์ 1-2

สวนจัดกรรมสิทธิ์
1-2
กลุมงานอุทธรณ
และกฎหมาย

ผอ.สวนจัด
กรรมสิทธิ์ 1-2

ผอ.สำนักงาน
จัดกรรมสิทธิ์

ลงนาม
ผาน

ลงนาม

ผอ.สนย./
รผอ.สนย.

สำนักงาน
เขต

สำนักงานที่ดนิ

เผยแพรขอมูล
และรับฟง
ความคิดเห็น

จัดทำขอมูลบัญชีรายชื่อ
ทรัพยสิน ผูครอบครอง
และประมาณราคา
จัดประชุม
คณะกรรมการ
กำหนดราคา
อสังหาริมทรัพย
เบื้องตน
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หนวยงาน
ระยะ
เวลา
(วัน)

จำนวน
สวนจัดกรรมสิทธิ์ 1-2
ผูปฏิบัตงิ าน
กลุมงานสำรวจทรัพยสิน
(คน)
และประมาณราคา

ยื่นขอรังวัด
จดทะเบียนและ
เรื่องอื่นๆ
ที่เกี่ยวของ

สวนจัดกรรมสิทธิ์
1-2
กลุมงานจัด
กรรมสิทธิ์ 1-2

สวนจัดกรรมสิทธิ์
1-2
กลุมงานอุทธรณ
และกฎหมาย

ผอ.สวนจัด
กรรมสิทธิ์ 1-2

ผอ.สำนักงาน
จัดกรรมสิทธิ์

ลงนาม
ผาน

ลงนาม

ผอ.สนย./
รผอ.สนย.

สำนักงาน
เขต

สำนักงานที่ดนิ

จด
ทะเบียน

42

แผนผังกระบวนงาน
การดำเนินการกระบวนการอุทธรณและคดีปกครองที่เกี่ยวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย

ระยะ
เวลา
(วัน)

จำนวน
ผูปฏิบัติ
งาน
(คน)

สวนจัดกรรมสิทธิ์
1-2
กลุมงานจัด
กรรมสิทธิ์
1-2

สวนจัดกรรมสิทธิ์
1-2
กลุมงานสำรวจ
ทรัพยสินและ
ประมาณราคา 1-2

หนวยงาน
สวนจัด
กรรมสิทธิ์
ผอ.สวน
ผอ.
1-2
จัด
สำนักงาน ผอ.สนย./
ผว.
ป.กทม.
กลุมงาน
กรรมสิทธิ์
จัด
รผอ.สนย.
กทม.
อุทธรณและ
1-2
กรรมสิทธิ์
กฎหมาย

ผูมีสิทธิ
ไดรับ
เงินคา
ทดแทน

คกก.
พิจารณา
อุทธรณ

รมว.มท.

อัย
การ

ศาลปก
ครอง

จุดเริม่ ตน
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)

สวนจัดกรรมสิทธิ์
1-2
กลุมงานจัด
กรรมสิทธิ์
1-2

ฐานขอมูลในการกำหนดคา
ทดแทนอสังหาริมทรัพยที่
ถูกเวนคืน

หนวยงาน
สวนจัด
ผูมีสิทธิ
สวนจัดกรรมสิทธิ์
กรรมสิทธิ์ 1- ผอ.สวน
ผอ.
ไดรับ
1-2
2
จัด
สำนักงาน ผอ.สนย./
ผว.
เงินคา
กลุมงานสำรวจ
ป.กทม.
กลุมงาน
กรรมสิทธิ์
จัด
รผอ.สนย.
กทม.
ทดแทน
ทรัพยสินและ
อุทธรณและ
1-2
กรรมสิทธิ์
ประมาณราคา 1-2
กฎหมาย

-ตรวจสอบ
-รวบรวมขอมูล
-จัดประชุม
คกก. พิจารณา
อุทธรณ

รมว.มท.

อัย
การ

ศาลปก
ครอง

ประชุม
ทำ
ความเห็น

จัดทำรายงานการประชุม
และหนังสือเสนอ
ความเห็นตอ รมว.มท.

-จัดทำหนังสือ
แจงผลคำ
วินิจฉัย
-แจงผูอุทธรณ

คกก.
พิจารณา
อุทธรณ

ลงนาม
เสนอ

ลงนาม
ผาน

ลงนาม
แจง

วินิจ
ฉัย

ไมพอใจ
คำ
วินิจฉัย
ยื่นฟอง
ศาล

ตรวจ
รับคำ
ฟอง
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ระยะ
เวลา
(วัน)

จำนวน
ผูปฏิบัติ
งาน
(คน)

สวนจัดกรรมสิทธิ์
1-2
กลุมงานจัด
กรรมสิทธิ์
1-2

สวนจัดกรรมสิทธิ์
1-2
กลุมงานสำรวจ
ทรัพยสินและ
ประมาณราคา 1-2

หนวยงาน
สวนจัด
ผูมีสิทธิ
กรรมสิทธิ์
ผอ.สวน
ผอ.
ไดรับ
1-2
จัด
สำนักงาน ผอ.สนย./
ผว.
เงินคา
ป.กทม.
กลุมงาน
กรรมสิทธิ์
จัด
รผอ.สนย.
กทม.
ทดแทน
อุทธรณและ
1-2
กรรมสิทธิ์
กฎหมาย

-พิจารณาคำฟอง
-ขออนุมัติตอสูคดี
-เสนอมอบ
อำนาจ

-สรุปขอเท็จจริง
-ประสาน
พนักงานอัยการ

ลงนาม
ผาน

ลงนาม
ผาน

ลงนาม
ผาน

ลงนาม
แจง

ลงนาม
ผาน

ลงนาม
ผาน

คกก.
พิจารณา
อุทธรณ

รมว.มท.

อัย
การ

ศาล
ปก
ครอง

อนุมัติ

จัดทำ
คำให
การ
ศาล
พิพาก
ษา

-รายงาน
ผว.กทม.
-อุทธรณคดี
(ถามี)

ลงนาม
ผาน

ลงนาม
ผาน

ลงนาม
ผาน

ลงนาม
ผาน

อุทธรณคดี

-ทราบ
-สั่งการ

ไมอุทธรณคดี
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ระยะ
เวลา
(วัน)

จำนวน
ผูปฏิบัติ
งาน
(คน)

สวนจัดกรรมสิทธิ์
1-2
กลุมงานจัด
กรรมสิทธิ์
1-2

สวนจัดกรรมสิทธิ์
1-2
กลุมงานสำรวจ
ทรัพยสินและ
ประมาณราคา 1-2

หนวยงาน
สวนจัด
ผูมีสิทธิ
กรรมสิทธิ์
ผอ.สวน
ผอ.
ไดรับ
1-2
จัด
สำนักงาน ผอ.สนย./
ผว.
เงินคา
ป.กทม.
กลุมงาน
กรรมสิทธิ์
จัด
รผอ.สนย.
กทม.
ทดแทน
อุทธรณและ
1-2
กรรมสิทธิ์
กฎหมาย

คกก.
พิจารณา
อุทธรณ

รมว.มท.

อัย
การ

คดีถึง
ที่สุด

ปฏิบัติตาม
คำพิพากษา

จุดสิ้นสุด
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ศาล
ปก
ครอง

แผนผังกระบวนงาน
การจัดกรรมสิทธิอ์ สังหาริมทรัพยโดยการเจรจาตกลงซื้อขายอสังหาริมทรัพย กอนการเวนคืน ตามมติคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2500
(การจัดซื้อโดยวิธีการปรองดอง)
หนวยงาน
ระยะ
จำนวน
สวนจัดกรรมสิทธิ์ 1-2
ผอ.
เวลา ผูปฏิบัติงาน สวนจัดกรรมสิทธิ์ 1-2
กลุมงานสำรวจ
ผอ.สวนจัด
ผอ.สนย./
สำนักงาน
(วัน)
(คน)
กลุมงานจัดกรรมสิทธิ์ 1-2 ทรัพยสนิ และประมาณ กรรมสิทธิ์ 1-2
รผอ.สนย.
จัดกรรมสิทธิ์
ราคา

ป.กทม.

ผว.กทม.

จุดเริ่มตน

ผูบริหารมีนโยบายให
ดำเนินการฯ

รับฟงความคิดเห็น
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หนวยงาน
ระยะ
จำนวน
สวนจัดกรรมสิทธิ์ 1-2
ผอ.
เวลา ผูปฏิบัติงาน สวนจัดกรรมสิทธิ์ 1-2
กลุมงานสำรวจ
ผอ.สวนจัด
ผอ.สนย./
สำนักงาน
(วัน)
(คน)
กลุมงานจัดกรรมสิทธิ์ 1-2 ทรัพยสนิ และประมาณ กรรมสิทธิ์ 1-2
รผอ.สนย.
จัดกรรมสิทธิ์
ราคา

ลงนาม
ผาน

ขออนุมัติจัดกรรมสิทธิ์และ
แตงตั้งคณะกรรมการ
กำหนดราคาทรัพยสินโดย
วิธีปรองดอง

ลงนาม
ผาน

ลงนาม
ผาน

ป.กทม.

ผว.กทม.

ลงนาม
ผาน

อนุมัติและ
แตงตั้ง
คณะกรรม
การฯ

การสำรวจและ
ประมาณราคา
อสังหาริมทรัพยที่
จะตองจัดกรรมสิทธิ์
ประชุมคณะกรรมการ
กำหนดราคาทรัพยสินฯ
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หนวยงาน
ระยะ
จำนวน
สวนจัดกรรมสิทธิ์ 1-2
ผอ.
เวลา ผูปฏิบัติงาน สวนจัดกรรมสิทธิ์ 1-2
กลุมงานสำรวจ
ผอ.สวนจัด
ผอ.สนย./
สำนักงาน
(วัน)
(คน)
กลุมงานจัดกรรมสิทธิ์ 1-2 ทรัพยสนิ และประมาณ กรรมสิทธิ์ 1-2
รผอ.สนย.
จัดกรรมสิทธิ์
ราคา
รายงานผลและขออนุมัติ
ราคาทำสัญญาและ
เบิกจายราคาทรัพยสินฯ

ลงนาม
ผาน

ลงนาม
ผาน

ลงนาม
ผาน

ป.กทม.

ผว.กทม.

ลงนาม
ผาน

รับทราบ
และอนุมัติ
เบิกจาย
ราคา
ทรัพยสิน

เชิญเจาของมาพบพรอม
ทำสัญญาซื้อขาย

จดทะเบียนโอนที่ดิน
ทั้งแปลง
ณ สำนักงานที่ดิน

ยื่นคำขอรังวัดที่ดิน
บางสวน
ณ สำนักงานที่ดิน
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หนวยงาน
ระยะ
จำนวน
สวนจัดกรรมสิทธิ์ 1-2
ผอ.
เวลา ผูปฏิบัติงาน สวนจัดกรรมสิทธิ์ 1-2
กลุมงานสำรวจ
ผอ.สวนจัด
ผอ.สนย./
สำนักงาน
(วัน)
(คน)
กลุมงานจัดกรรมสิทธิ์ 1-2 ทรัพยสนิ และประมาณ กรรมสิทธิ์ 1-2
รผอ.สนย.
จัดกรรมสิทธิ์
ราคา

เบิกจายงวดเดียว
รอยละ 100
ที่ดินทั้งแปลง

เบิกจายงวดแรก
รอยละ 75
ที่ดิน/สิ่งปลูกสราง
(บางสวน)

ลงนาม
ผาน

เบิกจาย
คา
ทรัพยสิน

ลงนาม
ผาน

เบิกจาย
คา
ทรัพยสิน

ป.กทม.

ผว.กทม.

รับทราบผลการ
รังวัดที่ดินและ
ตรวจสอบการรื้อ
ถอนอาคาร
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หนวยงาน
ระยะ
จำนวน
สวนจัดกรรมสิทธิ์ 1-2
ผอ.
เวลา ผูปฏิบัติงาน สวนจัดกรรมสิทธิ์ 1-2
กลุมงานสำรวจ
ผอ.สวนจัด
ผอ.สนย./
สำนักงาน
(วัน)
(คน)
กลุมงานจัดกรรมสิทธิ์ 1-2 ทรัพยสนิ และประมาณ กรรมสิทธิ์ 1-2
รผอ.สนย.
จัดกรรมสิทธิ์
ราคา

ป.กทม.

ผว.กทม.

จดทะเบียนซื้อขาย
ณ สำนักงานที่ดิน

เบิกจายงวดที่สอง
รอยละ 25
ที่ดิน/สิ่งปลูกสราง

ลงนาม
ผาน

เบิกจาย
คา
ทดแทน

สงมอบพื้นที่
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
กระบวนงานรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ และตามหลักเกณฑและวิธีการของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็น
ของประชาชน พ.ศ. 2548
ที่

ผังกระบวนงาน

ระยะเวลา

1
จุดเริ่มตนกอน
ดำเนินโครงการ
2
เผยแพรขอมูล
โครงการตามระเบียบ
สำนักนายกฯ พ.ศ. 2548

3

กำหนด
วิธีดำเนินการ
รับฟงความคิดเห็น

ไมกำหนด
ระยะเวลา

ไมกำหนด
ระยะเวลา

รายละเอียดของ มาตรฐานคุณภาพ
งาน
งาน
เมื่อหนวยงาน
- การดำเนินการ
ตองการที่ดินเพื่อ
เปนไปดวย
นำไปใชในกิจการ
ความโปรงใส
อันเปน
ตรวจสอบได
สาธารณูปโภค

ระบบติดตาม/
ประเมินผล

เพื่อใหประชาชน - ดำเนินการ
- เจาหนาที่
ทราบถึงเหตุและ
ถูกตองตาม
ผูปฏิบัติงาน
ความจำเปนในการ
ระเบียบสำนัก
ดำเนินโครงการ
นายกรัฐมนตรี - เอกสารที่
วาดวยการรับ
เกีย่ วของกับ
ฟงความคิดเห็น
การดำเนินการ
ของประชาชน
พ.ศ. 2548
เพื่อความเหมาะสม - ดำเนินการดวย
กับสภาพชุมชน
ความรวดเร็ว
สังคม พื้นที่

ผูรับผิดชอบ

แบบฟอรม

เอกสารอางอิง
- ระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีฯ
พ.ศ. 2548

นักวิชาการ
จัดหาที่ดิน

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

นักวิชาการ
จัดหาที่ดิน
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ที่

ผังกระบวนงาน

4
ประกาศใหประชาชน
ทราบถึงวิธี ระยะเวลา
และสถานที่ดำเนินการ
รับฟงความคิดเห็น
5
ดำเนินการรับฟงความ
คิดเห็นของประชาชนตาม
วิธี วัน และเวลาตาม
ประกาศ
6
ประมวลผล
การรับฟงความคิดเห็น

รายละเอียดของ
มาตรฐานคุณภาพงาน
งาน
ไมกำหนด เพื่อเปดเผยความ - ดำเนินการดวยความ
ระยะเวลา โปรงใส และขัดเจน
รวดเร็ว ถูกตองตาม
ระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีวา
ดวยการรับฟงความ
คิดเห็นของ
ประชาชน พ.ศ.
2548
ไมกำหนด ไดรับขอมูลขาวสาร - ดำเนินการดวยความ
ระยะเวลา ประชาสัมพันธที่
รวดเร็ว
ชัดเจน การดำเนิน
โครงการเปนไปดวย
ความโปรงใส
ตรวจสอบได
ไมกำหนด
- ดำเนินการถูกตอง
ระยะเวลา
ตามระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีวา
ดวยการรับฟงความ
คิดเห็นของ
ประชาชน พ.ศ.
2548

ระยะเวลา

ระบบติดตาม/
ประเมินผล

ผูรับผิดชอบ

แบบฟอรม

เอกสารอางอิง

นักวิชาการ
จัดหาที่ดิน

- นักวิชาการ
จัดหาที่ดิน
- นายชางสำรวจ
- นายชางโยธา
นักวิชาการ
จัดหาที่ดิน
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ที่

ผังกระบวนงาน

7
ประกาศ
ใหประชาชนทราบ

รายละเอียดของ
ระบบติดตาม/
มาตรฐานคุณภาพงาน
งาน
ประเมินผล
ภายใน ไดรับขอมูลขาวสาร - ดำเนินการถูกตอง - ความพึงพอใจ
15 วัน ประชาสัมพันธที่
ตามระเบียบสำนัก
ของประชาชน
นับตั้งแต ชัดเจน การดำเนิน
นายกรัฐมนตรีวา
วันที่เสร็จ โครงการเปนไปดวย
ดวยการรับฟงความ
สิ้นการรับ ความโปรงใส
คิดเห็นของ
ฟงความ ตรวจสอบได
ประชาชน พ.ศ.
คิดเห็นของ
2548
ประชาชน
- ดำเนินการดวยความ
รวดเร็ว
ระยะเวลา

ผูรับผิดชอบ

แบบฟอรม

เอกสารอางอิง

นักวิชาการ
จัดหาที่ดิน

8
จุดสิ้นสุด
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ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
กระบวนการเวนคืนอสังหาริมทรัพยตามขั้นตอนของ พระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนและการไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพย พ.ศ. 2562
ที่

ผังกระบวนงาน

ระยะเวลา

1
จุดเริ่มตน

2

3

เสนอตราพระราช
กฤษฎีกา
กำหนดเขตที่ดินในบริเวณ
ที่ที่จะเวนคืน

การสำรวจ
อสังหาริมทรัพย
ที่จะเวนคืน

รายละเอียดของ
งาน
เมื่อหนวยงาน
ตองการที่ดินเพื่อ
นำไปใชในกิจการ
อันเปน
สาธารณูปโภค

ไมกำหนด
ระยะเวลา

180 วัน

มาตรฐานคุณภาพงาน

ระบบติดตาม/
ประเมินผล

แบบฟอรม

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

- ดำเนินการถูกตอง - เจาหนาที่
ตามพระราชบัญญัติ
ผูปฏิบัติงาน
วาดวยการเวนคืน - เอกสารที่
อสังหาริมทรัพย
เกี่ยวของ
พ.ศ. 2562
ประกอบการ
ดำเนินการ
เพื่อทราบถึง
จำนวนทรัพยสินที่
ถูกเวนคืน

ผูรับผิดชอบ

- ขอมูลรายละเอียด
เกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพยที่
ถูกตองครบถวน

- เจาหนาที่
ผูปฏิบัติงาน

นิติกร

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

- นายชางสำรวจ
- นายชางโยธา

- พ.ร.บ.การ
อำนวยความ
สะดวกในการ
พิจารณา
อนุญาตของทาง
ราชการ
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4
แตงตั้งคณะกรรมการ
กำหนดราคา
อสังหาริมทรัพยเบื้องตน
5

ระยะเวลา

รายละเอียดของ
ระบบติดตาม/
มาตรฐานคุณภาพงาน
งาน
ประเมินผล
กำหนดราคาคา
- ดำเนินการถูกตอง - เจาหนาที่
ทดแทนทรัพยสินที่
ตามพระราชบัญญัติ
ผูปฏิบัติงาน
ถูกเวนคืนถูกตอง
ฯ
- เอกสาร
เหมาะสมเปนธรรม - ดำเนินการดวย
ความรวดเร็ว

270 วัน โดยคณะกรรมการ
(180+90) กำหนดราคาคา
ทดแทน
ประชุม
คณะกรรมการ
กำหนดราคา
อสังหาริมทรัพย
เบื้องตน

- พิจารณาดวยความ
เหมาะสมและเปน
ธรรม
- ดำเนินการดวย
ความรวดเร็ว

- เจาหนาที่
ผูปฏิบัติงาน
- เอกสารที่
เกี่ยวของ
ประกอบการ
ดำเนินการ

ผูรับผิดชอบ

แบบฟอรม

เอกสารอางอิง

นักวิชาการ
จัดหาที่ดิน

นักวิชาการ
จัดหาที่ดิน
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6
ประกาศราคา
คาทดแทนใหประชาชน
ทราบ

7

รายละเอียดของ
งาน
ไมกำหนด ราคาคาทดแทนที่
ระยะเวลา คณะกรรมการ
กำหนดใหแกผูถูก
เวนคืน

ระยะเวลา

ไมกำหนด ผูวาราชการ
ระยะเวลา กรุงเทพมหานคร
รายงานผลการ
ประชุมให
ผว.กทม. ทราบ
และอนุมัติเบิก
จายเงินคาทดแทน

มาตรฐานคุณภาพงาน
- พิจารณาดวยความ
เหมาะสม และเปน
ธรรม
- ดำเนินการดวย
ความรวดเร็ว

- พิจารณาดวยความ
เหมาะสม และเปน
ธรรม
ดำเนินการดวย
ความรวดเร็ว

ระบบติดตาม/
ประเมินผล
เจาหนาที่
ผูปฏิบัติงาน

เจาหนาที่
ผูปฏิบัติงาน

ผูรับผิดชอบ

แบบฟอรม

เอกสารอางอิง

นักวิชาการ
จัดหาที่ดิน

นักวิชาการ
จัดหาที่ดิน
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8
เชิญเจาของมาพบ
พรอมทำสัญญาซื้อขาย
9

10

เบิกจายงวดเดียว
100%
ที่ดินทั้งแปลง
ยื่นคำขอรังวัดที่ดิน
ณ สำนักงานที่ดิน

รายละเอียดของ
ระบบติดตาม/
มาตรฐานคุณภาพงาน
งาน
ประเมินผล
ไมกำหนด เชิญประชาชนผูถูก - ดำเนินการดวย
- เจาหนาที่
ระยะเวลา เวนคืนพบเพื่อทำ
ความรวดเร็ว
ผูปฏิบัติงาน
ความตกลงทำ
สัญญาซื้อขายที่ดิน

ระยะเวลา

120 วัน จดทะเบียนโอน
นับตั้งแตวัน ที่ดินทั้งแปลง
ทำสัญญา

- ดำเนินการดวย
ความรวดเร็ว

ไมกำหนด เพื่อทำการรังวัด
ระยะเวลา แบงเวนคืนที่ดิน

- ดำเนินการถูกตอง
ตาม พ.ร.บ.ฯ
2562
- ดำเนินการดวย
ความรวดเร็ว
- ดำเนินการดวย
ความรวดเร็ว

(ที่ดินบางสวน)

11
เบิกจายงวดแรก
รอยละ 75
ที่ดิน/สิ่งปลูกสราง

120 วัน เบิกจายเงินคา
นับตั้งแตวัน ทดแทนงวดแรก
ทำสัญญา รอยละ 75

ผูรับผิดชอบ

แบบฟอรม

เอกสารอางอิง

นักวิชาการ
จัดหาที่ดิน

นักวิชาการ
จัดหาที่ดิน

- เจาหนาที่
ผูปฏิบัติงาน

- นายชางสำรวจ
- นายชางโยธา

นักวิชาการ
จัดหาที่ดิน
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12
รับทราบผล
การรังวัดที่ดินและ
ตรวจสอบการรื้อถอน
อาคาร
13

จดทะเบียน
ซื้อ-ขาย
ที่ดินบางสวน

14
เบิกจายคาทดแทน
งวดสอง รอยละ 25
ที่ดิน/สิ่งปลูกสราง
15
สงมอบพื้นที่

รายละเอียดของ
งาน
ไมกำหนด เพื่อทราบจำนวน
ระยะเวลา เนื้อที่ที่ดินที่ถูก
เวนคืน

ระยะเวลา

ระบบติดตาม/
ประเมินผล

มาตรฐานคุณภาพงาน
- ดำเนินการดวย
ความรวดเร็ว

-

ผูรับผิดชอบ

แบบฟอรม

เอกสารอางอิง

- นายชางสำรวจ
- นายชางโยธา
- นักวิชาการ
จัดหาที่ดิน

ไมกำหนด เพื่อใหที่ดินที่ถูก
ระยะเวลา เวนคืนตกเปนทาง
หลวงทองถิ่น

- ดำเนินการดวย
ความรวดเร็ว

- นายชางสำรวจ
- นายชางโยธา

ไมกำหนด เบิกจายเงินคา
ระยะเวลา ทดแทนงวดสอง
รอยละ 25

- ดำเนินการถูกตอง
ตามระเบียบฯ
- ดำเนินการดวย
ความรวดเร็ว

- เจาหนาที่
ผูปฏิบัติงาน

นักวิชาการ
จัดหาที่ดิน

ไมกำหนด สงมอบพื้นที่ให
- ดำเนินการถูกตอง
ดำเนิ
น
การก
อ
สร
า
ง
ระยะเวลา
ตามระเบียบฯ
ถนนตอไปตาม
- ดำเนินการดวย
วัตถุประสงคไมชา
ความรวดเร็ว
กวา 5 ป นับแตวัน
พนกำหนด
ระยะเวลา

- เจาหนาที่
ผูปฏิบัติงาน

นักวิชาการ
จัดหาที่ดิน
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ระยะเวลา

1
จุดเริ่มตน

2

จัดใหมีกระบวนการ
รับฟงความคิดเห็น
ของประชาชน

3
จัดทำแผนที่แนบทาย
พระราชบัญญัติ,
พระราชกฤษฎีกา

ไมกำหนด
ระยะเวลา

ไมกำหนด
ระยะเวลา

รายละเอียดของ
งาน
เมื่อสวนราชการ
ตองการที่ดินเพื่อ
นำไปใชในกิจการ
อันเปน
สาธารณูปโภค

มาตรฐานคุณภาพงาน

- ดำเนินการถูกตอง
ตาม
พระราชบัญญัติวา
ดวยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย
พ.ศ. ๒๕62
เพื่อรับฟงความ - ดำเนินการถูกตอง
คิดเห็นของ
ตามระเบียบสำนัก
ประชาชน สภาพ
นายกฯ พ.ศ.
ขอเท็จจริงใน
๒๕๔๘
ปจจุบัน
- ดำเนินการดวย
ความรวดเร็ว
โปรงใส
เพื่อกำหนดบริเวณ - ดำเนินการดวย
ที่ที่จะเวนคืน
ความถูกตอง
ขอมูลครบถวน
ชัดเจน

ระบบติดตาม/
ประเมินผล

ผูรับผิดชอบ

แบบฟอรม

เอกสารอางอิง

- นายชางสำรวจ
- นายชางโยธา

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

- เจาหนาที่
ผูปฏิบัติงาน

- นักวิชาการ
จัดหาที่ดิน
- นายชางสำรวจ
- นายชางโยธา

- พ.ร.บ. ขอมูล
ขาวสารของ
ราชการ พ.ศ.
๒๕๔8
- ระเบียบสำนัก
นายกฯ พ.ศ.
๒๕๔๘

- เจาหนาที่
ผูปฏิบัติงาน
- เอกสาร

- นายชางสำรวจ
- นายชางโยธา
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4
สำรวจและจัดทำแผน
ที่รายละเอียดภูมิ
ประเทศ

5

6

จัดทำขอมูลบัญชี
รายชื่อทรัพยสิน ผู
ครอบครองและ
ประมาณราคา

จัดทำหนังสือแจงเขา
สำรวจอสังหาริมทรัพย
รายแปลง/หลัง

รายละเอียดของ
งาน
ไมกำหนด เพื่อประกอบการ
ระยะเวลา ขออนุมัติแนวเขต
ทางและเพื่อให
ทราบขอมูลของ
อสังหาริมทรัพยที่
จะตองเวนคืน

ระยะเวลา

มาตรฐานคุณภาพงาน
- รายละเอียด
เกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย

ไมกำหนด เพื่อใหทราบขอมูล - รายละเอียด
ระยะเวลา รายละเอียดตางๆ
เกี่ยวกับ
เกี่ยวกับที่ดินและผู
อสังหาริมทรัพยที่
ถือกรรมสิทธิ์
ถูกตองครบถวน
กำหนดบริเวณที่ที่
จะเวนคืน
ไมกำหนด เพื่อแจงเจาของ
- ถูกตองครบถวน
ระยะเวลา อสังหาริมทรัพย
ทราบ

ระบบติดตาม/
ประเมินผล
- เจาหนาที่
ผูปฏิบัติงาน
- เอกสาร

ผูรับผิดชอบ

แบบฟอรม

เอกสารอางอิง

- นายชางสำรวจ
- นายชางโยธา

- เจาหนาที่
ผูปฏิบัติงาน
- เอกสาร

- นายชางสำรวจ
- นายชางโยธา

- เจาหนาที่
ผูปฏิบัติงาน
- เอกสาร

- นายชางสำรวจ
- นายชางโยธา
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7
งานสำรวจและ
ประมาณราคา

8

งานคำนวณสิทธิ
การเชา

9
ดำเนินการรวบรวม
ขอมูลเพื่อประกอบการ
พิจารณาคาทดแทน

รายละเอียดของ
งาน
ไมกำหนด เพื่อสำรวจ
ระยะเวลา รายละเอียดสิ่ง
ปลูกสรางที่สราง
อยูในเขตทาง

- รายละเอียด
เกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพยที่
ถูกตองครบถวน

ไมกำหนด เพื่อหาและ
ระยะเวลา เปรียบเทียบราคา
คาเชาในบริเวณ
ใกลเคียง
ไมกำหนด เพื่อรวบรวมขอมูล
ระยะเวลา ประกอบการ
พิจารณาคา
ทดแทน

ระยะเวลา

ระบบติดตาม/
ประเมินผล
- เจาหนาที่
ผูปฏิบัติงาน

- นายชางสำรวจ
- นายชางโยธา

- รายละเอียด
เกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพยที่
ถูกตองครบถวน

- เจาหนาที่
ผูปฏิบัติงาน

- นายชางสำรวจ
- นายชางโยธา

- รายละเอียด
เกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพยที่
ถูกตองครบถวน

- เจาหนาที่
ผูปฏิบัติงาน
- เอกสาร

- นายชางสำรวจ
- นายชางโยธา

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผูรับผิดชอบ

แบบฟอรม

เอกสารอางอิง
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10

รายละเอียดของ
งาน
ไมกำหนด โดยคณะกรรมการ
ระยะเวลา กำหนดราคาคา
ทดแทน

- การพิจารณาดวย
ความเหมาะสม
และเปนธรรม

ระบบติดตาม/
ประเมินผล
- เจาหนาที่
ผูปฏิบัติงาน
- เอกสาร

ไมกำหนด เพื่อทำการรังวัด
ระยะเวลา แบงเวนคืน

- การดำเนินการที่
ถูกตองเอกสาร
ประกอบครบถวน

- เจาหนาที่
ผูปฏิบัติงาน
- เอกสาร

- นายชางสำรวจ
- นายชางโยธา

ไมกำหนด ชี้ตำแหนงบริเวณ
ระยะเวลา ทีด่ ินที่ถูกเวนคืน

- ดำเนินการดวย
ความถูกตอง และ
ขอมูลครบถวน

- เจาหนาที่
ผูปฏิบัติงาน
- เอกสาร

- นายชางสำรวจ
- นายชางโยธา

ไมกำหนด เพื่อความถูกตอง
ระยะเวลา ของรูปแผนที่

- ดำเนินการดวย
ความถูกตอง
ครบถวน

- เจาหนาที่
ผูปฏิบัติงาน
- เอกสาร

- นายชางสำรวจ
- นายชางโยธา

ระยะเวลา

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผูรับผิดชอบ

แบบฟอรม

เอกสารอางอิง

- นักวิชาการ
จัดหาที่ดิน

ประชุมพิจารณา
กำหนดราคาคา
ทดแทน

11
ยื่นคำขอรังวัดที่ดิน
ณ สำนักงานที่ดิน

12

ระวังชี้แนวเขตทางที่
ถูกเวนคืน

13
ตรวจสอบผล
การรังวัด
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14
จดทะเบียนแบง
เวนคืน

15
ตรวจสอบ
การรื้อถอน
อาคาร

16
กำหนดแนวเขตทาง
โครงการกอสราง

รายละเอียดของ
ระบบติดตาม/
มาตรฐานคุณภาพงาน
งาน
ประเมินผล
ไมกำหนด จดทะเบียนเปน
- รายละเอียด
- เจาหนาที่
ระยะเวลา หลักฐานกับ
เกี่ยวกับ
ผูปฏิบัติงาน
พนักงานเจาหนาที่
อสังหาริมทรัพยที่ - เอกสาร
ถูกตองครบถวน

ระยะเวลา

ผูรับผิดชอบ

แบบฟอรม

เอกสารอางอิง

- นายชางสำรวจ
- นายชางโยธา

ไมกำหนด ตรวจสอบการรื้อ
ระยะเวลา ถอนอาคารเพื่อให
พนเขตทาง

- รายละเอียด
เกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพยที่
ถูกตองครบถวน

- เจาหนาที่
ผูปฏิบัติงาน
- เอกสาร

- นายชางสำรวจ
- นายชางโยธา

ไมกำหนด เพื่อโครงการ
ระยะเวลา กอสรางได
ดำเนินการตาม
แนวเขตทางที่
กำหนดไว

- ดำเนินการดวย
ความถูกตอง
รวดเร็ว

- เจาหนาที่
ผูปฏิบัติงาน
- เอกสาร

- นายชางสำรวจ
- นายชางโยธา

จุดสิ้นสุด
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
กระบวนงานอุทธรณและคดีปกครองที่เกี่ยวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย
ที่

ผังกระบวนงาน

1
จุดเริ่มตน
ดำเนินการเวนคืน
ตาม พ.ร.ฏ.
2
- ทำสัญญาหรือมี
ประกาศเขา
ครอบครองกอน
เวนคืน
- จายหรือวางเงิน

ระยะเวลา

รายละเอียดของงาน

มาตรฐานคุณภาพ
งาน

ภายใน เมื่อจำเปนที่ตองเวนคืนที่ดิน
- ดำเนินการตาม
ระยะเวลาใช และจำเปนตองสำรวจเพื่อให
พ.ร.บ.วาดวย
บังคับ พ.ร.ฏ. ทราบถึงที่ดินที่ตองไดมาโดยแน
การเวนคืนฯ
ชัด
พ.ศ. 2562
ภายใน เจาของตกลงทำสัญญาซื้อขาย - ดำเนินการตาม
ระยะเวลาใช หรือมีประกาศเขาครอบครองฯ
พ.ร.บ.วาดวย
บังคับ พ.ร.ฎ. กอนเวนคืน เนื่องจากมีเหตุ
การเวนคืนฯ
จำเปนเรงดวนและไดมีการ
พ.ศ. 2562
วางเงิน ผูมีสิทธิไดรับเงินคา
ทดแทนไมพอใจเงินคาทดแทน
ที่กำหนดในสัญญาและเงิน
เพิ่มเติมหรือไมพิใจเงินคา
ทดแทนที่ไดรับหรือวางฯ กรณี
มีประกาศเขาครอบครองฯ ได
ใชสิทธิอุทธรณตอ รมว.มท.
ภายใน 90 วัน นับแตวันที่
ไดรับเงิน

ระบบ
ติดตาม/
ประเมินผล
- เอกสาร

- เอกสาร

ผูรับผิดชอบ

แบบฟอรม

เอกสารอางอิง

นักวิชาการ
จัดหาที่ดิน

นักวิชาการ
จัดหาที่ดิน

แบบสัญญาซื้อ
ขายที่
เจาหนาที่
กำหนด
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ที่

ผังกระบวนงาน

3
-ตรวจสอบ
-รวบรวมขอมูล
-จัดประชุม คกก.
พิจารณาอุทธรณ

4
ประชุมทำ
ความเห็น

5
จัดทำรายงานการประชุม
และหนังสือเสนอ
ความเห็นตอ
รมว.มท.

ระยะเวลา
ภายใน 180
วัน นับแต
วันที่ไดรับ
อุทธรณ

ภายใน
ระยะเวลา
ตามขอ 3

ภายใน
ระยะเวลา
ตามขอ 3.

รายละเอียดของงาน

มาตรฐานคุณภาพ
งาน

ระบบ
ติดตาม/
ประเมินผล

- รมว.มท.รับเปนอุทธรณตาม - ดำเนินการตาม
พ.ร.บ. วาดวยการเวนคืนฯ
พ.ร.บ.วาดวย
พ.ศ. 2562 และสงเรื่องให
การเวนคืนฯ
คกก.พิจารณาอุทธรณ
พ.ศ. 2562
- กุลมงานอุทธรณฯ
ตรวจสอบขอเท็จจริงขอ
กฎหมาย รวบรวมขอมูล และ
จัดประชุม คกก.พิจารณา
อุทธรณเงินคาทดแทนฯ
- คกก.ประชุมพิจารณา
กลั่นกรองการกำหนดเงินคา
ทดแทนวาเปนไปตาม
หลักเกณฑที่กฎหมายกำหนด
ไวถูกตองครบถวนหรือไม
- จัดทำรายงานประชุมเสนอ
คกก.พิจารณารับรอง
- จัดทำหนังสือเสนอ
ความเห็นตอ รมว.มท. พรอม
เอกสารหลักฐานที่ใข
ประกอบการพิจารณา

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

ผูรับผิดชอบ

แบบฟอรม

เอกสารอางอิง

นิติกร

เอกสาร

นิติกร
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ที่

ผังกระบวนงาน

6

รายละเอียดของงาน

30 วัน

รมว.มท.ตองวินิจฉัยอุทธรณใหเสร็จ
สิ้นภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับ
ความเห็นจาก คกก.

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

โดยเร็ว

- แจงผูอุทธรณใหทราบคำวินิจฉัย
พรอมสิทธิและระยะเวลาการฟอง
คดีตอศาลปกครอง
- ปฏิบัติตามคำวินิจฉัย ของ รมต.
มท.

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

เอกสาร

นิติกร

1 ป

- เมื่อผูมีสิทธิไดรับเงินคาทดแทน
ไมพอใจคำวินิจฉัยของ รมว.มท.
ตองใชสิทธิฟองคดีตอศาลปกครอง
ภายใน 1 ป นับแตวันที่ไดรับแจง
ผลคำวินิจฉัย หรือเมื่อพน 210 วัน
นับแตวันที่ไดยื่นอุทธรณแลวยัง
ไมไดรบั การแจงผลคำวินิจฉัย

พ.ร.บ.จัดตั้ง
ศาลปกครองฯ
พ.ศ. 2542

เอกสาร

นิติกร

-แจงผูอุทธรณ
-ปฏิบัติตามคำ
วินิจฉัย
8
ผูมีสิทธิไดรบั เงินคา
ทดแทนยื่นฟองคดีตอ
ศาลปกครอง

ระบบ
ติดตาม/
ประเมินผล
เอกสาร

ระยะเวลา

รมว.มท.
วินิจฉัย
7

มาตรฐานคุณภาพ
งาน

ผูรับผิดชอบ

แบบฟอรม

เอกสารอางอิง

นิติกร
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ที่

ผังกระบวนงาน

9
-พิจารณาคำฟอง
-ขออนุมัติตอสูคดี
-เสนอมอบอำนาจ

10
-สรุปขอเท็จจริง
-ประสานพนักงาน
อัยการ
11
ศาล
พิพากษา

มาตรฐานคุณภาพ
งาน

ระบบ
ติดตาม/
ประเมินผล
เอกสาร

ระยะเวลา

รายละเอียดของงาน

ผูร ับผิดชอบ

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

ภายใน - สรุปขอเท็จจริงขอกฎหมาย
ระยะเวลา พรอมพยานหลักฐาน
ตามขอ 8 - ประสานพนักงานอัยการเพื่อทำ
คำใหการ คำใหการเพิ่มเติมเสนอ
ศาลปกครองภายในเวลาที่ศาล
กำหนด

- พ.ร.บ.จัดตั้ง
ศาลปกครองฯ
พ.ศ. 2542
- พ.ร.บ.วาดวย
การเวนคืนฯ
พ.ศ. 2562

เอกสาร

นิติกร

- ศาลมีคำพิพากษา
- พ.ร.บ.จัดตั้ง
- กรณีอุทธรณคดีตอปกครอง
ศาลปกครองฯ
สูงสุดตองยื่นภายในกำหนด 30 วัน
พ.ศ. 2542
นับแตวันที่ไดมีคำพิพากษา (ขยาย
เวลาไมได)

เอกสาร

นิติกร

แบบฟอรม

เอกสารอางอิง

นิติกร
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ที่

ผังกระบวนงาน

12
-รายงานผว.กทม.
-อุทธรณคดี (ถามี)

13
ปฏิบัติตามคำ
พิพากษา

มาตรฐานคุณภาพ
งาน

ระยะเวลา

รายละเอียดของงาน

- รายงาน
ผว.กทม.
ทราบและ
สั่งการ
- อุทธรณ
คดี

- รายงานผลคดีตอ ผว.กทม.
ทราบ พรอมขออนุมัติไมอุทธรณ
หรืออุทธรณคดีตอศาลปกครอง
สูงสุด

- พ.ร.บ.จัดตั้ง
ศาลปกครองฯ
พ.ศ. 2542

ตาม
- เมื่อคดีถึงสุดปฏิบัติตามคำ
ระยะเวลา พิพากษาภายในระยะเวลาที่ศาล
ที่ศาล
กำหนด
กำหนด

- พ.ร.บ.จัดตั้ง
ศาลปกครองฯ
พ.ศ. 2542

ระบบ
ติดตาม/
ประเมินผล
เอกสาร

ผูรับผิดชอบ

แบบฟอรม

เอกสารอางอิง

นิติกร

14
จบคดี
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
กระบวนงานการจัดกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพยโดยการเจรจาตกลงซื้อขายอสังหาริมทรัพย กอนการเวนคืน ตามมติคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2500 (การจัดซื้อโดยวิธีปรองดอง)
ที่

ผังกระบวนงาน

1
จุดเริ่มตน

2

รับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชน

3
ขออนุมัติจัดกรรมสิทธิ์
และแตงตั้งคณะกรรมการ
กำหนดราคาคาทดแทน
ทรัพยสินโดยวิธีปรองดอง

รายละเอียดของ
ระบบติดตาม/
มาตรฐานคุณภาพงาน
งาน
ประเมินผล
เมื่อสวนราชการ
หรือผูบริหาร
ตองการที่ดินเพื่อ
นำไปใชในกิจการ
อันเปน
สาธารณูปโภค
ไมกำหนด ที่มาของโครงการฯ - ดำเนินการดวยความ - เจาหนาที่
ระยะเวลา พรอมแผนที่แนว
รวดเร็ว
ผูปฏิบัติงาน
เขตทางฯ
เอกสาร

ระยะเวลา

ไมกำหนด ที่มาของโครงการฯ - ดำเนินการดวยความ - เจาหนาที่
ระยะเวลา พรอมแผนที่แนว
รวดเร็ว
ผูปฏิบัติงาน
เขตทางฯ
เอกสาร

ผูรับผิดชอบ

แบบฟอรม

เอกสารอางอิง
มติ ครม.
พ.ศ. 2500

นักวิชาการ
จัดหาที่ดิน

ระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรี
วาดวยการรับฟง
ความคิดเห็น
ประชาชน พ.ศ.
2548

นักวิชาการ
จัดหาที่ดิน
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ที่

ผังกระบวนงาน

4
การสำรวจและประมาณ
ราคาอสังหาริมทรัพยที่
จะตองถูกเขตทางฯ
5
ประชุม
คณะกรรมการ
กำหนดราคา
ทรัพยสิน

6
รายงานผลและ
ขออนุมัติราคา
ทำสัญญาและ
เบิกจายราคา
ทรัพยสิน

รายละเอียดของ
ระบบติดตาม/
มาตรฐานคุณภาพงาน
งาน
ประเมินผล
ไมกำหนด เพื่อทราบถึงจำนวน - ขอมูลรายละเอียด - เจาหนาที่
ระยะเวลา ทรัพยสินที่ถูกเขต
เกี่ยวกับ
ผูปฏิบัติงาน
ทางฯ
อสังหาริมทรัพยที่
ถูกตองครบถวน

ระยะเวลา

ผูรับผิดชอบ

แบบฟอรม

เอกสารอางอิง
-

ไมกำหนด โดยคณะกรรมการ
ระยะเวลา กำหนดราคาคา
ทดแทน

- พิจารณาดวยความ - เจาหนาที่
เหมาะสมและเปน
ผูปฏิบัติงาน
ธรรม
- เอกสาร
- ดำเนินการดวยความ
รวดเร็ว

นักวิชาการ
จัดหาที่ดิน

ไมกำหนด ผูวาราชการ
ระยะเวลา กรุงเทพมหานคร

- พิจารณาดวยความ - เจาหนาที่
เหมาะสมและเปน
ผูปฏิบัติงาน
ธรรม
- เอกสาร
- ดำเนินการดวยความ
รวดเร็ว

นักวิชาการ
จัดหาที่ดิน

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

ผังกระบวนงาน

7
เชิญเจาของมาพบพรอม
ทำสัญญาซื้อขายฯ

8

9

10

11

เบิกจายงวดเดียว
100% ที่ดินทั้งแปลง

ยื่นคำขอรังวัดที่ดิน
ณ สำนักงานที่ดิน
(ที่ดินบางสวน)
เบิกจายงวดแรก
รอยละ 75
ที่ดิน/สิ่งปลูกสราง
รับทราบผลการรังวัดที่ดิน
และตรวจสอบการรื้อถอน
อาคาร

รายละเอียดของ
ระบบติดตาม/
มาตรฐานคุณภาพงาน
งาน
ประเมินผล
ไมกำหนด เชิญประชาชนที่ถูก - ดำเนินการดวยความ - เจาหนาที่
ระยะเวลา เขตทางเพื่อทำ
รวดเร็ว
ผูปฏิบัติงาน
ความตกลงทำ
สัญญาซื้อขาย

ระยะเวลา

ผูรับผิดชอบ

แบบฟอรม

เอกสารอางอิง

นักวิชาการ
จัดหาที่ดิน

ไมกำหนด จดทะเบียนโอน
ระยะเวลา ที่ดินทั้งแปลง

- ดำเนินการดวยความ
รวดเร็ว

นักวิชาการ
จัดหาที่ดิน

ไมกำหนด เพื่อทำการรังวัด
ระยะเวลา แบงเวนคืนที่ดิน

- ดำเนินการดวยความ - เจาหนาที่
รวดเร็ว
ผูปฏิบัติงาน

- นายชางสำรวจ
- นายชางโยธา

ไมกำหนด เบิกจายเงินคา
ระยะเวลา ทดแทนงวดแรก
รอยละ 75

- ดำเนินการดวยความ - เจาหนาที่
รวดเร็ว
ผูปฏิบัติงาน

นักวิชาการ
จัดหาที่ดิน

ไมกำหนด เพื่อทราบจำนวน
ระยะเวลา เนื้อที่ ที่ดินที่ถูก
เขตทาง

- ดำเนินการดวยความ
รวดเร็ว

- นายชางสำรวจ
- นายชางโยธา
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ที่

ผังกระบวนงาน

12

รายละเอียดของ
มาตรฐานคุณภาพงาน
งาน
ไมกำหนด เพื่อใหที่ดินตกเปน - ดำเนินการดวยความ
ระยะเวลา ทางหลวงทองถิ่น
รวดเร็ว

ระยะเวลา

ระบบติดตาม/
ประเมินผล

ผูรับผิดชอบ

แบบฟอรม

เอกสารอางอิง

- นายชางสำรวจ
- นายชางโยธา

จดทะเบียนซื้อขายที่ดิน
บางสวน
ณ สำนักงานที่ดิน
13

เบิกจายงวดสอง
รอยละ 25
ที่ดิน/สิ่งปลูกสราง

14
สงมอบพื้นที่

ไมกำหนด เบิกจายเงินคา
ระยะเวลา ทดแทนงวดสอง
รอยละ 25

- ดำเนินการถูกตอง - เจาหนาที่
ตามระเบียบฯ
ผูปฏิบัติงาน
- ดำเนินการดวยความ รวดเร็ว

นักวิชาการ
จัดหาที่ดิน

ไมกำหนด สงมอบพื้นที่ใหกอง - ดำเนินการดวยความ - เจาหนาที่
ระยะเวลา ควบคุมการ
รวดเร็ว
ผูปฏิบัติงาน
กอสรางดำเนินการ
ตอไป

นักวิชาการ
จัดหาที่ดิน
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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 ตามกฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. 2532
- คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 290/2541
เรื่อง แนวทางเกณฑการพิจารณาเงินคาทดแทน ตามมาตรา 21 แหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย พ.ศ. 2530
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