
คู่มอืตดิต่อราชการ

ส านกังานธนารกัษ์พ ืน้ท ีต่ราด



การตดิต่อราชการด้านบรหิาร

ส่วนบรหิารท ัว่ไป



การตดิต่อราชการ :

       สว่นบริหารทัว่ไปใหบ้ริการประชาชนกรณีการรับเงิน เชน่ เงิน
คา่ซ้ือ/จดัท าสินคา้ เงินประกนัการเชา่ เงินประกนัสญัญาเชา่ เป็นตน้

          ในการติดต่อราชการส่วนบริหารทั่วไปจะตอ้งมีเอกสารที่

เกี่ยวขอ้งน ามาแสดง  ดงัน้ี

 1.  บุคคลธรรมดา

           1.1  บตัรประจ าตวัประชาชน  หรือบตัรประจ าตวัเจา้หนา้ที่

ของรัฐหรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการบ านาญ  พรอ้มรับรองส าเนา

           1.2  กรณีเป็นผูร้ับมอบอ านาจใหน้ าบตัรประจ าตวัประชาชน

หรือบตัรประจ าตวัเจา้หน้าที่ ของรัฐ  หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการ

บ านาญของผูร้ับมอบอ านาจพร้อมรับรองส าเนา  และส าเนาบตัร

ประจ าตวัประชาชน  หรือส าเนาบตัรประจ าตวัเจา้หนา้ที่ของรัฐ  หรือ

ส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการบ านาญพรอ้มรับรองส าเนา  ของผูม้อบ

อ านาจมาแสดง

 2.  นิติบุคคล กรณีขอรับเงินคา่จา้งในการจดัซ้ือจดัจา้ง

           2.1  ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  และ

หนังสือมอบอ านาจ  (กรณีที่ไดร้ับมอบอ านาจใหด้ าเนินการแทน)

          2.2  บตัรประจ าตวัประชาชน  หรือบตัรประจ าตวัเจา้หนา้ที่ของ

รัฐหรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการบ านาญของผูร้ับมอบอ านาจพร้อม

รับรองส าเนา  และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน  หรือส าเนาบตัร

ประจ าตวัเจา้หนา้ที่ของรัฐ  หรือส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการบ านาญ

พรอ้มรับรองส าเนาของผูม้อบอ านาจ

 2.3  ใบเสร็จรับเงินหรือใบส าคญัรับเงินของนิติบุคคล

 3.  บุคคลธรรมหรือนิติบุคล  กรณีขอรับหลกัประกนัซองคืน

           3.1  ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบยีนนิติบุคคล  และหนังสือ

มอบอ านาจ  (กรณีที่ไดร้ับมอบอ านาจใหด้ าเนินการแทน)

           3.2  บตัรประจ าตวัประชาชน  หรือบตัรประจ าตวัเจา้หนา้ที่ของ

รัฐหรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการบ านาญ  ของผูร้ับมอบอ านาจพรอ้มรับรอง

ส าเนา  และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน  หรือส าเนาบตัรประจ าตวั

เจา้หนา้ที่ของรัฐ  หรือส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการบ านาญพรอ้มรับรอง

ส าเนาของผูม้อบอ านาจ

           3.3  ใบเสร็จรับเงินหรือใบส าคญัรับเงินที่ ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่

ออกให ้

        



การตดิต่อราชการ :

           สว่นบริหารทัว่ไป  งานพสัดุ  ใหบ้ริการประชาชนเกี่ยวกบั

 1.  ติดตอ่ขอทราบขอ้มูลขา่วสารการประกวดราคา / สอบราคา

 2.  ติดตอ่ขอรับการหรือการซ้ือแบบประกวดราคา / สอบราคา

 3.  ขอทราบผลการประมูล  ผลการจดัซ้ือจดัจา้ง

 การติดตอ่ขอรับบริการ  มดีงัน้ี

 1.  การติดตอ่ขอทราบขอ้มูลขา่วสารการประกวดราคา/สอบราคา

ผูส้นใจสามารถติดตอ่ขอขอ้มูลขา่วสารการประกวดราคา / สอบราคาได ้



การตดิต่อราชการ :

          การขอขอ้มูลขา่วสารของราชการ

ในความครอบครองของส านักงาน ธนารักษ์พ้ืนที่ตราด

ขัน้ตอนการขอขอ้มูลขา่วสารของราชการ

          กรณีที่   1  ผูข้อมาดว้ยตนเองและขอขอ้มูลที่จดัเตรียมไวบ้ริการ

วิธปีฏิบตัิ

          1.ผูข้อติดตอ่ที่สว่นบริหารทัว่ไป

          2.เจา้หนา้ที่ ผูร้ับผดิชอบย่ืนแบบการขอใชบ้ริการขอ้มูลขา่วสารของ

ราชการเพ่ือใหผู้ข้อกรอกขอ้มูลใหค้รบถว้น

          3.เจา้หนา้ที่ ผูร้ับผดิชอบคดัส าเนาขอ้มูลขา่วสารตามความประสงคข์อง

ผูข้อ

         4.ผูข้อช าระเงินคา่คดัส าเนาเอกสาร  ณ  งานการเงินและบญัชี

         5.เจา้หนา้ที่ ผูร้ับผดิชอบจดัเกบ็แบบการขอใชบ้ริการและส าเนา

ใบเสร็จรับเงินเขา้แฟ้มที่ เกี่ยวขอ้ง

          กรณีที่   2  ผูข้อมาดว้ยตนเอง หรือสง่หนงัสือทางไปรษณีย ์และขอ

ขอ้มูลที่ มิไดจ้ดัเตรียมไวบ้ริการ

วิธปีฏิบตัิ

2.1ผูข้อมาดว้ยตนเอง

  1.  เจา้หนา้ที่ ผูร้ับผดิชอบของสว่นบริหารทัว่ไป  ใหผู้ข้อขอ้มูลขา่วสาร

กรอกรายละเอยีดในแบบการขอใชบ้ริการขอ้มูลขา่วสารของราชการ

         2.  สว่นบริหารทัว่ไปประสานหน่วยงานที่ เกี่ยวขอ้งในเร่ืองที่ ผูข้อตอ้งการ

         3.  หน่วยงานที่ เกี่ยวขอ้งพิจารณาการใหบ้ริการขอ้มูลขา่วสารตามที่ ผู ้

ขอรอ้งขอ  โดยใหยึ้ดหลกัการเปิดเผยขอ้มูลขา่วสาร  ตามพระราชบญัญตัิขอ้มูล

ขา่วสารของราชการ  พ.ศ.  2540

          4.  เม่ือด าเนินการแลว้เสร็จ  ขอใหห้น่วยงานที่ใหก้ารบริการขอ้มูล

ขา่วสาร  ส าเนาเร่ือง  และสง่เอกสารไปยงัสว่นบริหารทัว่ไป  

           5.  เจา้หนา้ที่ ผูร้ับผดิชอบ  จดัเกบ็ส าเนาเอกสารเขา้แฟ้ม

2.2  ผูข้อสง่หนังสือทางไปรษณีย์

         1.  สว่นบริหารทัว่ไป  รับเร่ือง

         2.  สว่นบริหารทัว่ไปท าบนัทึกและแนบหนังสือของผูข้อขอ้มูลขา่วสารไป

ยงัหน่วยงานที่ เกี่ยวขอ้งในเร่ืองนั้น  ๆ  และหากไมส่ามารถด าเนินการแลว้เสร็จ

ภายใน 15  วนั  นับแตว่นัที่ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ตราดไดร้บัหนังสือใหม้หีนังสือ

แจง้ไปยงัผูข้อเพ่ือแจง้ผลการด าเนินการใหท้ราบเบ้ืองตน้  (ภายใน  15  วนั)

          3.  หน่วยงานที่ เกี่ยวขอ้งในเร่ืองนั้น ๆ รับเร่ือง  และพิจารณาการ

ใหบ้ริการขอ้มูล

ขา่วสารในสว่นที่รับผดิชอบ  โดยใหยึ้ดหลกัการเปิดเผยขอ้มูลขา่วสาร

   

          



การตดิต่อราชการด้านทีร่าชพสัดุ

ส่วนจดัการทีร่าชพสัดุ



การจดัใหเ้ช่าทีร่าชพสัดุเพ ือ่อยู่อาศยั และเพ ือ่ประกอบการเกษตร



การจดัใหเ้ช่าทีร่าชพสัดุเพ ือ่อยู่อาศยั และเพ ือ่ประกอบการเกษตร

1. เอกสารประกอบการพิจารณาของผูข้อ

     *  บตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัเจา้หนา้ที่ของรัฐ  หรือ

บตัรประจ าตวัขา้ราชการบ านาญ (ฉบบัจริง) และถา่ยส าเนา  พรอ้ม

รับรองส าเนาถูกตอ้ง  จ านวน 1 ชุด

     *  ทะเบยีนบา้น  (ฉบบัจริง)  และถา่ยส าเนาพรอ้มรับรองส าเนาถูกตอ้ง

จ านวน  1  ชุด

     *  แผนที่สงัเขปบริเวณที่ขอเชา่  จ านวน  1  ชุด

2. ขัน้ตอนการด าเนินการ รบัค ารอ้ง  ตรวจสอบเอกสาร

     *  ตรวจสอบที่ดิน  ผงัเมือง  ราคาประเมินที่ดินชัน้ท าเลและจดัท าแผนที่

     *  จดัท าประกาศขอเชา่เสนอผูม้อี  านาจลงนามในประกาศ

     *  รวบรวมขอ้มูลและก าหนดเง่ือนไขเสนอผูม้อี  านาจพิจารณาอนุมตัิ

     *  ผูม้อี  านาจพิจารณาอนุมตัิพรอ้มแจง้ผูเ้ชา่

3. ค่าใชจ่้าย

     *  คา่เชา่  (ตอ่ปี)  ตามระเบยีบของทางราชการ

     *  คา่ธรรมเนียมการจดัใหเ้ชา่  2  เทา่ของคา่เชา่  1  ปี

     *  คา่ธรรมเนียมการรงัวดัเน้ือที่ไมเ่กิน 1 ไร่ แปลงละ 100 บาท 

หากเกินกวา่ 1 ไร่ เรียกเกบ็แปลงละไมน่อ้ยกวา่ 300  บาท (ขึ้นอยูก่บัจ านวน

เน้ือที่ )

     *  เงินประกนัสญัญาเชา่เทา่กบัคา่เชา่  1  ปี



การต่ออายุสญัญาเช่าทีร่าชพสัดุ

1. เอกสารประกอบการพิจารณาของผูข้อ

     *  บตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัเจา้หนา้ที่ของรัฐ  หรือ

บตัรประจ าตวัขา้ราชการบ านาญ (ฉบบัจริง) และถา่ยส าเนา  พรอ้ม

รับรองส าเนาถูกตอ้ง  จ านวน 1 ชุด

     *  ทะเบยีนบา้น  (ฉบบัจริง)  และถา่ยส าเนาพรอ้มรับรองส าเนาถูกตอ้ง

จ านวน  1  ชุด

     *  สญัญาเชา่ฉบบัเดิม  (ฉบบัจริง)  ในปีที่ ส้ินสุดอายุสญัญาเชา่ในแตล่ะ

งวด  ติดตอ่เจา้หนา้ที่ ณ  ส านกังานธนารักษ์พ้ืนที่ตราด  เพ่ือบนัทึกการขอ

ตอ่อายุสญัญาเชา่ไวเ้ป็นหลกัฐานดว้ย

2. ขัน้ตอนการด าเนินการ รบัค ารอ้ง  ตรวจสอบเอกสาร

     *  รับค ารอ้งตรวจสอบเอกสารตรวจสอบขอ้มูลทะเบยีนผูเ้ชา่ 

ตรวจสอบเอกสารและจดัท าแผนที่

     *  รวบรวมขอ้มูลก าหนดเง่ือนไขเสนอผูม้อี  านาจพิจารณา

     *  ผูม้อี  านาจพิจารณาอนุมตัิพรอ้มแจง้ผูเ้ชา่

3. ค่าใชจ่้าย

     *  คา่เชา่ตามระเบยีบของทางราชการ

     *  คา่ธรรมเนียมการตอ่อายุสญัญาเชา่ตามระเบยีบของทางราชการ  

(เฉพาะกรณีคา่เชา่ที่ดินเพื่ อประโยชน์อยา่งอ่ืน  และอาคารราชพสัดุ)  

     *  คา่ธรรมเนียมการรงัวดั  (ถา้ม)ี  เน้ือที่ไมเ่กิน 1 ไร่ แปลงละ 100 บาท 

หากเกินกวา่ 1 ไร่ คา่ธรรมเนียมแปลงละไมน่อ้ยกวา่  300  บาท ขึ้นอยูก่บั

จ านวนเน้ือที่ )

     *  คา่ธรรมเนียมการตรวจสภาพอาคาร  (ถา้ม)ี  ครั้งละ  200  บาท  

     *  เงินประกนัสญัญาเชา่เพิ่ ม  (กรณีคา่เชา่เพิ่ มขึ้น)



การขอโอนสทิธกิารเช่าทีร่าชพสัดุ

1. เอกสารประกอบการพิจารณาของผูข้อ  ผูข้อโอน

     *  บตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัเจา้หนา้ที่ของรัฐ  หรือ

บตัรประจ าตวัขา้ราชการบ านาญ (ฉบบัจริง) และถา่ยส าเนา  พรอ้ม

รับรองส าเนาถูกตอ้ง  จ านวน 1 ชุด

     *  ทะเบยีนบา้น  (ฉบบัจริง)  และถา่ยส าเนาพรอ้มรับรองส าเนาถูกตอ้ง

จ านวน  1  ชุด

     *  หลกัฐานการเปลี่ยนชื่ อตวั  ช่ือสกุล  (ฉบบัจริง)  จ านวน  1  ชุด 

 พรอ้มรับรองส าเนาถูกตอ้ง

  กรณีผูข้อโอนมคูีส่มรส  คูส่มรสยงัมชีวิีตอยู ่ และจดทะเบยีนสมรส

ตามกฎหมาย  

**หนังสือยินยอมใหท้ านิติกรรมของคูส่มรส  จ านวน  1  ชุด  

**บตัรประชาชน  และทะเบยีนบา้นของคูส่มรส  จ านวน  1  ชุด 

 และถา่ยส าเนาพรอ้มรับรองส าเนาถูกตอ้ง

**ใบจดทะเบยีนสมรส และถา่ยส าเนาพรอ้มรับรองส าเนาถูกตอ้ง

 จ านวน 1 ชุด

กรณีผูข้อโอนมคูีส่มรส  แตคู่ส่มรสเสยีชวิีต  และหรือจดทะเบยีนหยา่

**ส าเนาใบมรณบตัร  ของคูส่มรส  จ านวน  1  ชุด  

**ส าเนาใบจดทะเบยีนหยา่  จ านวน  1  ชุด

     *สญัญาเชา่ฉบบัเดิม/ใบส าคญัแสดงการเชา่ที่ราชพสัดุ / บตัรประจ าตวัผูเ้ชา่  

(ฉบบัจริง)  ถา้เอกสารดงักลา่วสูญหาย/ไมพ่บ  ใหไ้ปแจง้ความเสยีหายที่สถานี

ต ารวจ  และน าใบบนัทึกประจ าวนัเอกสารหาย  (ฉบบัจริง)  ไปประกอบการ

พิจารณาเร่ืองดงักลา่ว

     *  ส าเนาใบเสร็จการช าระเงินเบี้ยประกนัอคัคภียั  จ านวน  1  ชุด  

2.  เอกสารประกอบการพิจารณาของผูร้บัโอน

     *  ทะเบยีนบา้น  (ฉบบัจริง)  และถา่ยส าเนาพรอ้มรับรองส าเนาถูกตอ้ง

จ านวน  1  ชุด

     *  หลกัฐานการเปลี่ยนชื่ อตวั  ช่ือสกุล  (ฉบบัจริง)  จ านวน  1  ชุด 

 พรอ้มรับรองส าเนาถูกตอ้ง



การขอโอนสทิธกิารเช่าทีร่าชพสัดุ

3. ขัน้ตอนการด าเนินการ

     *  รับค ารอ้งตรวจสอบเอกสาร

     *  ตรวจสอบรังวดัจดัท าแผนที่  /  ตรวจสอบสภาพอาคาร

     *  รวบรวมขอ้มูลก าหนดเง่ือนไขเสนอผูม้อี  านาจพิจารณา

     *  ผูม้อี  านาจพิจารณาอนุมตัิพรอ้มแจง้ผูข้อ



การตดิต่อราชการด้านทีร่าชพสัดุ

ส่วนจดัการฐานขอ้มูลทีร่าชพสัดุ



การตดิต่อราชการด้านประเมนิราคา

อสงัหารมิทรพัย์

ส่วนประเมนิราคาทรพัย์สนิ



การให้บรกิารขอ้มูลราคาประเมนิทีด่นิส ิง่ปลูกสร้างและอาคารชุด

1. บญัชีก าหนดราคาประเมินทุนทรพัยท่ี์ดิน

     (1) บญัชกี าหนดราคาประเมินทุนทรัพยท์ี่ดินรายแปลง ก าหนดราคา

ประเมินที่ดินและแตล่ะแปลงเป็นตารางวา ผูข้อจะตอ้งทราบเลขที่โฉนดที่ดิน 

เลขที่ดิน หนา้ส ารวจ ต าบล อ าเภอ จงัหวดั ใหถู้กตอ้งครบถว้นจึงจะสามารถ

ตรวจสอบได ้

      (2)  บญัชกี าหนดราคาประเมินทุนทรัพยท์ี่ดินรายบลอ็ก ก าหนดหน่วย

ราคาประเมินที่ดินตามแนวถนน กลุม่แปลงที่ดิน สภาพที่ดิน ซ่ึงไดป้ระกาศใชใ้น

พ้ืนที่ ทุกจงัหวดันอกเหนือจากพ้ืนที่ที่ไดก้  าหนดราคาประเมินทุนทรัพยท์ี่ดินราย

แปลง ผูข้อจะตอ้งทราบต าแหน่งที่ต ัง้ของที่ดินอยา่งถูกตอ้งวา่ที่ดินตัง้อยูใ่นโซน/

บลอ็ก ใดจึงจะสามารถตรวจสอบขอ้มูลราคาประเมินที่ดินได ้

2. การใหบ้ริการขอ้มูลราคาประเมิน

       (1)  การใหบ้ริการทางอนิเตอร์เน็ต

             - ราคาประเมินที่ดนิรายแปลง สามารถดูไดจ้ากเวบ็ไซตข์อง

กรมธนารักษ์ www.treasury.go.th จะตอ้งตอ้งมเีลขที่โฉนดที่ดิน เลขที่ดิน

หนา้ส ารวจ เลขระวาง ต าบล อ าเภอ และจงัหวดัของแปลงที่ดินที่ตอ้งการทราบ

ราคาประเมิน

       (2)  ราคาประเมินที่ดินเป็นโซน/บลอ็ก สามารถดูไดจ้ากเวบ็ไซตข์อง

กรมธนารักษ์ โดยจงัหวดัที่สามารถตรวจได ้มดีงัน้ี

ล ำดับที่ จังหวัด ล ำดับที่ จังหวัด ล ำดับที่ จังหวัด

1 กระบี่ 18 นราธิวาส 35 สตูล

2 กาญจนบุรี 19 น่าน 36 สมุทรสงคราม

3 กาฬสินธุ์ 20 ปทุมธานี 37 สมุทรสาคร

4 ก าแพงเพชร 21 ปราจีนบุรี 38 สระบุรี

5 จันทบุรี 22 ปัตตานี 39 สิงห์บุรี

6 ฉะเชิงเทรา 23 พระนครศรีอยธุยา

7 ชลบุรี 24 พัทลุง 40 สุโขทัย

8 ชัยนาท 25 เพชรบุรี 41 หนองบัวล าภู

9 ชุมพร 26 แพร่ 42 อุดรธานี

10 เชียงราย 27 ภูเก็ต 43 อุทัยธานี

11 เชียงใหม่ 28 ยโสธร

12 ตรัง 29 ระยอง

13 ตราด 30 ราชบุรี

14 ตาก 31 ลพบุรี

15 นครปฐม 32 ล าปาง

16 นครพนม 33 เลย

17 นครสวรรค์ 34 สงขลา

http://www.treasury.go.th/


การให้บรกิารขอ้มูลราคาประเมนิทีด่นิส ิง่ปลูกสร้างและอาคารชุด

หรือสามารถดูไดท้ี่ส านักงานที่ดินที่ที่ดินนั้นตัง้อยูโ่ดยตรง แตถ่า้ทราบต าแหน่ง

ที่ต ัง้ของที่ดินสามารถตรวจสอบไดท้ี่ส านักงานประเมินราคาทรัพยสิ์น ชัน้ 6 

อาคารรัฐประศาสนภกัด ี(อาคารบ)ี ศูนยร์าชการเฉลิมพระเกยีรติ 80 พรรษา

5 ธนัวาคม 2550 ถนนแจง้วฒันะ ทุง่สองหอ้ง หลกัสี่  กรุงเทพฯ หรือที่งาน

จดทะเบยีนที่ดินกลาง ส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร กรมที่ดิน หรือที่

ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ที่ดินนั้นตัง้อยู ่

     (2)  การใหบ้ริการทางโทรศพัท์

           ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ตราด สว่นประเมินราคาทรพัยสิ์น ใหบ้ริการ

สอบถามราคาประเมินทางโทรศพัทห์มายเลข  0 3951 1958 หรือ 0 3951 

1306 กดตอ่ 17 ในเวลาราชการ โดยผูส้อบถามจะตอ้งมขีอ้มูลดงัน้ี

          - การขอทราบราคาประเมินที่ดินรายแปลง (เฉพาะพ้ืนที่ที่ประเมิน

ราคาที่ดินรายแปลง) ผูส้อบถามจะตอ้งแจง้หมายเลขโฉนดที่ดิน เลขที่ดินหนา้

ส ารวจ เลขระวาง ต าบล อ าเภอ และจงัหวดั

          - การขอทราบราคาประเมินโรงเรือน ส่ิงปลูกสรา้ง ผูส้อบถามจะตอ้ง

แจง้ประเภทส่ิงปลูกสรา้ง ปีที่กอ่สรา้ง และจงัหวดัที่ต ัง้อาคาร

          - การขอทราบราคาประเมินอาคารชุด ผูส้อบถามจะตอ้งแจง้ช่ือ

อาคารชุด ชัน้ที่ต ัง้อาคารชุด ต าบล อ าเภอ จงัหวดัที่ต ัง้อาคารชุด และวนั เดือน 

ปีที่จดทะเบยีนอาคารชุด

     (3)  การใหบ้ริการท่ีส านกังานธนารกัษพ้ื์นท่ีตราด 

          - การขอทราบราคาประเมินอาคารชุด ผูส้อบถามจะตอ้งแจง้ช่ืออาคาร

ชุด   

        

          - ผูข้อตอ้งกรอกแบบค ารอ้งการขอใชบ้ริการขอ้มูลขา่วสารของ   

ทางราชการ  เพ่ือแสดงความประสงคจ์ะขอรับบริการตรวจดูขอ้มูล ขอส าเนา

ขอ้มูลหรือขอส าเนาที่มผูีร้ับรองส าเนาเอกสารในเร่ืองบญัชรีาคาประเมินที่ดิน

 โรงเรือนส่ิงปลูกสรา้ง และอาคารชุดไดท้ ัว่เทศ แตใ่นกรณีที่จงัหวดัใดหรือพ้ืนที่ใดที่

มกีารประกาศบญัชรีาคาประเมินที่ดินรายบลอ็ก ผูข้อจะตอ้งรูต้  าแหน่งที่ต ัง้ของ

ที่ดินที่แน่นอนวา่อยูโ่ซน/บลอ็กใด จึงจะสามารถตรวจสอบราคาประเมินที่ดินได ้

การใหบ้ริการขอ้มูลราคาประเมินน้ีเป็นไปตามพระราชบญัญตัิขอ้มูลขา่วสารของ

ทางราชการ พ.ศ. 2540

            - การขอตรวจขอ้มูลราคาประเมิน ผูข้อตอ้งกรอกแบบค ารอ้งฯ ย่ืนตอ่

เจา้หนา้ที่ เพ่ือขอตรวจดูขอ้มูลและคดัลอก โดยไมต่อ้งเสยีคา่ธรรมเนียม สว่นการ

ขอส าเนาขอ้มูล (ถา่ยเอกสาร) หรือขอส าเนาขอ้มูลที่มผูีร้ับรองส าเนา การท า

ส าเนาโดยเคร่ืองถา่ยเอกสารจะตอ้งเสี่ ยคา่ธรรมเนียมตาม พ.ร.บ. ขอ้มูลขา่วสาร

ของทางราชการ พ.ศ. 2540 ดงัน้ี

 

      

- กระดาษขนาด เอ 4 หน้าละ 1 บาท

- กระดาษขนาด เอฟ 14 หนา้ละ  1.50 บาท

- กระดาษขนาด เอ 3 หนา้ละ  3  บาท

- ค่าธรรมเนยีมการให้ค ารบัรองส าเนาถูกต้องค ารบัรองละ  5 บาท



การให้บรกิารขอ้มูลราคาประเมนิทีด่นิส ิง่ปลูกสร้างและอาคารชุด

หลกัฐานท่ีตอ้งมาแสดง

1. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัเจา้หนา้ที่ของรัฐ 

หรือส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการบ านาญ หรือส าเนาบตัรประจ าตวัผูเ้ชา่

พรอ้มรับรองส าเนาของผูย่ื้นค ารอ้งขอใชบ้ริการขอ้มูลขา่วสารของทางราชการ

2. ส าเนาโฉนดที่ดิน น.ส.3 ก. หรือ น.ส. 3

3. การขอหนงัสือรบัรองราคาประเมินท่ีดิน

          กรณีผูข้อตอ้งการน าส าเนาขอ้มูลหรือหนังสือรับรองราคาประเมินไป

ประกอบการท านิติกรรมกบัสว่นราชการ หรือน าไปด าเนินการทางศาล ผูข้อ

ตอ้งไปด าเนินการย่ืนค าขอที่ส านักงานที่ดินที่ที่ดินนั้นตัง้อยู ่หรือที่งานจด

ทะเบยีนที่ดินกลางกรุงเทพมหานคร กรมที่ดิน เพราะเป็นอ านาจหนา้ที่ของ 

เจา้พนักงานที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน ส านักประเมินราคาทรัพยสิ์นไม่

สามารถออกหนังสือใหไ้ด ้

          ในกรณีขอตรวจดูขอ้มูล ขอส าเนาขอ้มูล หรือขอส าเนาที่มผูีร้ับรอง 

หรือขอหนังสือรับรองราคาประเมินที่ดินที่ไดก้  าหนดราคาประเมินไวเ้ป็นโซน/

บลอ็ก ของจงัหวดัตา่ง ๆ ทัว่ประเทศ สามารถด าเนินการไดท้ี่ส านักงานที่ดินที่

ที่ดินนั้นตัง้อยู ่หรือที่งานจดทะเบยีนที่ดินกลาง ส านักงานที่ดนิกรุงเทพมหานคร 

กรมที่ดิน

          

        

สถานท่ีติดต่อ

- กรุงเทพมหานคร ติดตอ่หรือย่ืนค าตอ้ง ณ กรมธนารักษ์ ส านักประเมินราคา

ทรัพยสิ์น ชัน้ 6 อาคารรัฐประศาสนภกัด ี(อาคารบ)ี ศูนยร์าชการเฉลิมพระเกยีรติ 

80 พรรษา 5 ธนัวาคม 2550 ถนนแจง้วฒันะ แขวงทุง่สองหอ้ง เขตหลกัสี่  

กรุงเทพมหานคร 10210

- จงัหวดัอ่ืนตอ่ตอ่หรือย่ืนค ารอ้ง  ณ  ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ (ทุกจงัหวดั) 

- ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ตราด  สว่นประเมินราคาทรัพยสิ์น 

ศาลากลางจงัหวดัตราด  (หลงัใหม)่  ช ัน้ 2  ถนนราษฎร์นิยม  อ าเภอเมืองตราด

จงัหวดัตราด  23000

โทรศพัท ์ 0 3951 1958  และ  0 3951 2306 

      


