คู่มอื ติดต่อราชการ
สานักงานธนารักษ์พน้ ื ทีต่ ราด

การติดต่อราชการด้านบริหาร
ส่วนบริหารทัว่ ไป

การติดต่อราชการ :













ส่วนบริ หารทัว่ ไปให้บริ การประชาชนกรณีการรับเงิน เช่น เงิน
ค่าซื้อ/จัดทาสินค้า เงินประกันการเช่า เงินประกันสัญญาเช่า เป็นต้น
ในการติ ด ต่อ ราชการส่ ว นบริ ห ารทั่ว ไปจะต้อ งมีเ อกสารที่
เกี่ยวข้องนามาแสดง ดังนี้
1. บุคคลธรรมดา
1.1 บัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่
ของรัฐหรื อบัตรประจาตัวข้าราชการบานาญ พร้อมรับรองสาเนา
1.2 กรณีเป็ นผู ร้ ับมอบอานาจให้นาบัตรประจาตัวประชาชน
หรื อ บัตรประจ าตัว เจ้า หน้า ที่ข องรั ฐ หรื อ บัตรประจ าตัว ข้า ราชการ
บ านาญของผู ร้ ั บ มอบอ านาจพร้อ มรั บ รองส าเนา และส าเนาบัต ร
ประจาตัวประชาชน หรื อสาเนาบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรื อ
สาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการบานาญพร้อมรับรองสาเนา ของผู ม้ อบ
อานาจมาแสดง
2. นิ ติบุคคล กรณีขอรับเงินค่าจ้างในการจัดซื้อจัดจ้าง
2.1 ส าเนาหนั ง สื อ รั บ รองการจดทะเบีย นนิ ติ บุ ค คล และ
หนังสือมอบอานาจ (กรณีท่ ไี ด้รับมอบอานาจให้ดาเนิ นการแทน)
2.2 บัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของ
รั ฐ หรื อ บัตรประจ าตัว ข้า ราชการบ านาญของผู ร้ ั บ มอบอ านาจพร้อ ม
รับรองสาเนา และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อ สาเนาบัตร
ประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรื อสาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการบานาญ
พร้อมรับรองสาเนาของผูม้ อบอานาจ
2.3 ใบเสร็จรับเงินหรื อใบสาคัญรับเงินของนิ ติบุคคล








3. บุคคลธรรมหรื อนิ ติบุคล กรณีขอรับหลักประกันซองคืน
3.1 สาเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิ ติบุคคล และหนังสื อ
มอบอานาจ (กรณีท่ ไี ด้รับมอบอานาจให้ดาเนิ นการแทน)
3.2 บัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของ
รัฐหรื อบัตรประจาตัวข้าราชการบานาญ ของผูร้ ับมอบอานาจพร้อมรับรอง
สาเนา และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อสาเนาบัตรประจาตัว
เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรื อสาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการบานาญพร้อมรับรอง
สาเนาของผูม้ อบอานาจ
3.3 ใบเสร็จรับเงินหรื อใบสาคัญรับเงินที่สานักงานธนารักษ์พ้ ืนที่
ออกให้

การติดต่อราชการ :








ส่วนบริ หารทัว่ ไป งานพัสดุ ให้บริ การประชาชนเกี่ยวกับ
1. ติดต่อขอทราบข้อมูลข่าวสารการประกวดราคา / สอบราคา
2. ติดต่อขอรับการหรื อการซื้อแบบประกวดราคา / สอบราคา
3. ขอทราบผลการประมูล ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การติดต่อขอรับบริ การ มีดงั นี้
1. การติดต่อขอทราบข้อมู ลข่าวสารการประกวดราคา/สอบราคา
ผูส้ นใจสามารถติดต่อขอข้อมูลข่าวสารการประกวดราคา / สอบราคาได้

การติดต่อราชการ :
การขอข้อมูลข่าวสารของราชการ
ในความครอบครองของสานักงาน ธนารักษ์พ้ ืนที่ตราด
ขัน้ ตอนการขอข้อมูลข่าวสารของราชการ
กรณีท่ ี 1 ผูข้ อมาด้วยตนเองและขอข้อมู ลที่จดั เตรียมไว้บริ การ
วิธปี ฏิบตั ิ
1.ผูข้ อติดต่อที่สว่ นบริ หารทัว่ ไป
2.เจ้าหน้าที่ผูร้ ับผิดชอบยื่นแบบการขอใช้บริ การข้อมูลข่าวสารของ
ราชการเพื่อให้ผูข้ อกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
3.เจ้าหน้าที่ผูร้ ับผิดชอบคัดสาเนาข้อมูลข่าวสารตามความประสงค์ของ
ผูข้ อ
4.ผู ข้ อชาระเงินค่าคัดสาเนาเอกสาร ณ งานการเงินและบัญชี
5.เจ้าหน้าที่ผูร้ ับผิดชอบจัดเก็บแบบการขอใช้บริ การและสาเนา
ใบเสร็จรับเงินเข้าแฟ้ มที่เกี่ยวข้อง
กรณีท่ ี 2 ผูข้ อมาด้วยตนเอง หรื อส่งหนังสือทางไปรษณีย ์ และขอ
ข้อมูลที่มิได้จดั เตรียมไว้บริ การ
วิธปี ฏิบตั ิ
2.1ผูข้ อมาด้วยตนเอง



1. เจ้าหน้าที่ผูร้ ับผิดชอบของส่วนบริ หารทัว่ ไป ให้ผูข้ อข้อมู ลข่าวสาร
กรอกรายละเอียดในแบบการขอใช้บริ การข้อมูลข่าวสารของราชการ
2. ส่วนบริ หารทัว่ ไปประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่ องที่ผูข้ อต้องการ
3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาการให้บริ การข้อมูลข่าวสารตามที่ผู ้
ขอร้องขอ โดยให้ยึดหลักการเปิ ดเผยข้อมู ลข่าวสาร ตามพระราชบัญญัติขอ้ มูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
4. เมื่อดาเนิ นการแล้วเสร็จ ขอให้หน่วยงานที่ให้การบริ การข้อมูล
ข่าวสาร สาเนาเรื่ อง และส่งเอกสารไปยังส่วนบริ หารทัว่ ไป
5. เจ้าหน้าที่ผูร้ ับผิดชอบ จัดเก็บสาเนาเอกสารเข้าแฟ้ ม
2.2 ผูข้ อส่งหนังสือทางไปรษณีย ์
1. ส่วนบริ หารทัว่ ไป รับเรื่ อง
2. ส่วนบริ หารทัว่ ไปทาบันทึกและแนบหนังสือของผู ข้ อข้อมูลข่าวสารไป
ยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่ องนั้น ๆ และหากไม่สามารถดาเนิ นการแล้วเสร็จ
ภายใน 15 วัน นับแต่วนั ที่สานักงานธนารักษ์พ้ ืนที่ตราดได้รบั หนังสือให้มหี นังสือ
แจ้งไปยังผูข้ อเพื่อแจ้งผลการดาเนิ นการให้ทราบเบื้องต้น (ภายใน 15 วัน)
3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่ องนั้น ๆ รับเรื่ อง และพิจารณาการ
ให้บริ การข้อมูล
ข่าวสารในส่วนที่รับผิดชอบ โดยให้ยึดหลักการเปิ ดเผยข้อมู ล ข่าวสาร

การติดต่อราชการด้านทีร่ าชพัสดุ
ส่วนจัดการทีร่ าชพัสดุ

การจัดให้เช่าทีร่ าชพัสดุเพือ่ อยู่อาศัย และเพือ่ ประกอบการเกษตร

การจัดให้เช่าทีร่ าชพัสดุเพือ่ อยู่อาศัย และเพือ่ ประกอบการเกษตร
1. เอกสารประกอบการพิจารณาของผูข้ อ
* บัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรื อ
บัตรประจาตัวข้าราชการบานาญ (ฉบับจริ ง) และถ่ายสาเนา พร้อม
รับรองสาเนาถูกต้อง จานวน 1 ชุด
* ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริ ง) และถ่ายสาเนาพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
จานวน 1 ชุด
* แผนที่สงั เขปบริ เวณที่ขอเช่า จานวน 1 ชุด
2. ขัน้ ตอนการดาเนิ นการ รับคาร้อง ตรวจสอบเอกสาร
* ตรวจสอบที่ดิน ผังเมือง ราคาประเมินที่ดินชัน้ ทาเลและจัดทาแผนที่
* จัดทาประกาศขอเช่าเสนอผูม้ อี านาจลงนามในประกาศ
* รวบรวมข้อมูลและกาหนดเงื่อนไขเสนอผูม้ อี านาจพิจารณาอนุ มตั ิ
* ผูม้ อี านาจพิจารณาอนุ มตั ิพร้อมแจ้งผูเ้ ช่า

3. ค่าใช้จ่าย
* ค่าเช่า (ต่อปี ) ตามระเบียบของทางราชการ
* ค่าธรรมเนียมการจัดให้เช่า 2 เท่าของค่าเช่า 1 ปี
* ค่าธรรมเนียมการรังวัดเนื้ อที่ไม่เกิน 1 ไร่ แปลงละ 100 บาท
หากเกินกว่า 1 ไร่ เรียกเก็บแปลงละไม่นอ้ ยกว่า 300 บาท (ขึ้นอยูก่ บั จานวน
เนื้ อที่)
* เงินประกันสัญญาเช่าเท่ากับค่าเช่า 1 ปี

การต่ออายุสญั ญาเช่าทีร่ าชพัสดุ
1. เอกสารประกอบการพิจารณาของผูข้ อ
* บัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรื อ
บัตรประจาตัวข้าราชการบานาญ (ฉบับจริ ง) และถ่ายสาเนา พร้อม
รับรองสาเนาถูกต้อง จานวน 1 ชุด
* ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริ ง) และถ่ายสาเนาพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
จานวน 1 ชุด
* สัญญาเช่าฉบับเดิม (ฉบับจริ ง) ในปีท่ สี ้ ินสุ ดอายุสญ
ั ญาเช่าในแต่ละ
งวด ติดต่อเจ้าหน้าที่ ณ สานักงานธนารักษ์พ้ ืนที่ตราด เพื่อบันทึกการขอ
ต่ออายุสญ
ั ญาเช่าไว้เป็นหลักฐานด้วย
2. ขัน้ ตอนการดาเนิ นการ รับคาร้อง ตรวจสอบเอกสาร
* รับคาร้องตรวจสอบเอกสารตรวจสอบข้อมูลทะเบียนผูเ้ ช่า
ตรวจสอบเอกสารและจัดทาแผนที่
* รวบรวมข้อมูลกาหนดเงื่อนไขเสนอผูม้ อี านาจพิจารณา
* ผูม้ อี านาจพิจารณาอนุ มตั ิพร้อมแจ้งผูเ้ ช่า

3. ค่าใช้จ่าย
* ค่าเช่าตามระเบียบของทางราชการ
* ค่าธรรมเนียมการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าตามระเบียบของทางราชการ
(เฉพาะกรณีคา่ เช่าที่ดินเพื่อประโยชน์อย่างอื่น และอาคารราชพัสดุ )
* ค่าธรรมเนียมการรังวัด (ถ้ามี) เนื้ อที่ไม่เกิน 1 ไร่ แปลงละ 100 บาท
หากเกินกว่า 1 ไร่ ค่าธรรมเนียมแปลงละไม่นอ้ ยกว่า 300 บาท ขึ้นอยูก่ บั
จานวนเนื้ อที่)
* ค่าธรรมเนียมการตรวจสภาพอาคาร (ถ้ามี) ครั้งละ 200 บาท
* เงินประกันสัญญาเช่าเพิ่ม (กรณีคา่ เช่าเพิ่มขึ้น)

การขอโอนสิทธิการเช่าทีร่ าชพัสดุ
1. เอกสารประกอบการพิจารณาของผูข้ อ ผูข้ อโอน
* บัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรื อ
บัตรประจาตัวข้าราชการบานาญ (ฉบับจริ ง) และถ่ายสาเนา พร้อม
รับรองสาเนาถูกต้อง จานวน 1 ชุด
* ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริ ง) และถ่ายสาเนาพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
จานวน 1 ชุด
* หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ฉบับจริ ง) จานวน 1 ชุด
พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
 กรณีผูข้ อโอนมีคูส่ มรส คูส่ มรสยังมีชวี ิตอยู ่ และจดทะเบียนสมรส
ตามกฎหมาย
**หนังสือยินยอมให้ทานิ ติกรรมของคูส่ มรส จานวน 1 ชุด
**บัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของคูส่ มรส จานวน 1 ชุด
และถ่ายสาเนาพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
**ใบจดทะเบียนสมรส และถ่ายสาเนาพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
จานวน 1 ชุด

กรณีผูข้ อโอนมีคูส่ มรส แต่คูส่ มรสเสียชีวิต และหรื อจดทะเบียนหย่า
**สาเนาใบมรณบัตร ของคูส่ มรส จานวน 1 ชุด
**สาเนาใบจดทะเบียนหย่า จานวน 1 ชุด
*สัญญาเช่าฉบับเดิม/ใบสาคัญแสดงการเช่าที่ราชพัสดุ / บัตรประจาตัวผูเ้ ช่า
(ฉบับจริ ง) ถ้าเอกสารดังกล่าวสู ญหาย/ไม่พบ ให้ไปแจ้งความเสียหายที่สถานี
ตารวจ และนาใบบันทึกประจาวันเอกสารหาย (ฉบับจริ ง) ไปประกอบการ
พิจารณาเรื่ องดังกล่าว
* สาเนาใบเสร็จการชาระเงินเบี้ยประกันอัคคีภยั จานวน 1 ชุด
2. เอกสารประกอบการพิจารณาของผูร้ บั โอน
* ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริ ง) และถ่ายสาเนาพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
จานวน 1 ชุด
* หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ฉบับจริ ง) จานวน 1 ชุด
พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง

การขอโอนสิทธิการเช่าทีร่ าชพัสดุ
3. ขัน้ ตอนการดาเนิ นการ
* รับคาร้องตรวจสอบเอกสาร
* ตรวจสอบรังวัดจัดทาแผนที่ / ตรวจสอบสภาพอาคาร
* รวบรวมข้อมูลกาหนดเงื่อนไขเสนอผูม้ อี านาจพิจารณา
* ผู ม้ อี านาจพิจารณาอนุ มตั ิพร้อมแจ้งผูข้ อ

การติดต่อราชการด้านทีร่ าชพัสดุ
ส่วนจัดการฐานข้อมูลทีร่ าชพัสดุ

การติดต่อราชการด้านประเมินราคา
อสังหาริมทรัพย์
ส่วนประเมินราคาทรัพย์สนิ

การให้บริการข้อมูลราคาประเมินทีด่ นิ สิง่ ปลูกสร้างและอาคารชุด
ลำดับที่

1. บัญชี กาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน
(1) บัญชีกาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ท่ ดี ินรายแปลง กาหนดราคา
ประเมินที่ดินและแต่ละแปลงเป็นตารางวา ผูข้ อจะต้องทราบเลขที่โฉนดที่ดิน
เลขที่ดิน หน้าสารวจ ตาบล อาเภอ จังหวัด ให้ถูกต้องครบถ้วนจึงจะสามารถ
ตรวจสอบได้
(2) บัญชีกาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ท่ ดี ินรายบล็อก กาหนดหน่วย
ราคาประเมินที่ดินตามแนวถนน กลุม่ แปลงที่ดิน สภาพที่ดิน ซึ่งได้ประกาศใช้ใน
พื้นที่ทุกจังหวัดนอกเหนื อจากพื้นที่ท่ ไี ด้กาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ท่ ดี ินราย
แปลง ผูข้ อจะต้องทราบตาแหน่งที่ตงั้ ของที่ดินอย่างถูกต้องว่าที่ดินตัง้ อยูใ่ นโซน/
บล็อก ใดจึงจะสามารถตรวจสอบข้อมูลราคาประเมินที่ดินได้
2. การให้บริการข้อมูลราคาประเมิน
(1) การให้บริ การทางอินเตอร์เน็ต
- ราคาประเมินที่ดนิ รายแปลง สามารถดูได้จากเว็บไซต์ของ
กรมธนารักษ์ www.treasury.go.th จะต้องต้องมีเลขที่โฉนดที่ดิน เลขที่ดิน
หน้าสารวจ เลขระวาง ตาบล อาเภอ และจังหวัดของแปลงที่ดินที่ตอ้ งการทราบ
ราคาประเมิน
(2) ราคาประเมินที่ดินเป็นโซน/บล็อก สามารถดูได้จากเว็บไซต์ของ
กรมธนารักษ์ โดยจังหวัดที่สามารถตรวจได้ มีดงั นี้

จังหวัด

ลำดับที่

จังหวัด

ลำดับที่

จังหวัด

1

กระบี่

18

นราธิวาส

35

สตูล

2

กาญจนบุรี

19

น่าน

36

สมุทรสงคราม

3

กาฬสินธุ์

20

ปทุมธานี

37

สมุทรสาคร

4

กาแพงเพชร

21

ปราจีนบุรี

38

สระบุรี

5

จันทบุรี

22

ปัตตานี

39

สิงห์บุรี

6

ฉะเชิงเทรา

23

พระนครศรีอยุธยา

7

ชลบุรี

24

พัทลุง

40

สุโขทัย

8

ชัยนาท

25

เพชรบุรี

41

หนองบัวลาภู

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

ลาปาง

16

นครพนม

33

เลย

17

นครสวรรค์

34

สงขลา

การให้บริการข้อมูลราคาประเมินทีด่ นิ สิง่ ปลูกสร้างและอาคารชุด
หรื อสามารถดูได้ท่ สี านักงานที่ดินที่ท่ ดี ินนั้นตัง้ อยูโ่ ดยตรง แต่ถา้ ทราบตาแหน่ง
ที่ตงั้ ของที่ดินสามารถตรวจสอบได้ท่ สี านักงานประเมินราคาทรัพย์สิน ชัน้ 6
อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ ทุง่ สองห้อง หลักสี่ กรุ งเทพฯ หรื อที่งาน
จดทะเบียนที่ดินกลาง สานักงานที่ดินกรุ งเทพมหานคร กรมที่ดิน หรื อที่
สานักงานธนารักษ์พ้ ืนที่ท่ ดี ินนั้นตัง้ อยู ่
(2) การให้บริการทางโทรศัพท์
สานักงานธนารักษ์พ้ นื ที่ตราด ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน ให้บริ การ
สอบถามราคาประเมินทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3951 1958 หรื อ 0 3951
1306 กดต่อ 17 ในเวลาราชการ โดยผูส้ อบถามจะต้องมีขอ้ มูลดังนี้
- การขอทราบราคาประเมินที่ดินรายแปลง (เฉพาะพื้นที่ท่ ปี ระเมิน
ราคาที่ดินรายแปลง) ผูส้ อบถามจะต้องแจ้งหมายเลขโฉนดที่ดิน เลขที่ดินหน้า
สารวจ เลขระวาง ตาบล อาเภอ และจังหวัด
- การขอทราบราคาประเมินโรงเรื อน สิ่งปลูกสร้าง ผูส้ อบถามจะต้อง
แจ้งประเภทสิ่งปลูกสร้าง ปีท่ กี อ่ สร้าง และจังหวัดที่ตงั้ อาคาร
- การขอทราบราคาประเมินอาคารชุด ผูส้ อบถามจะต้องแจ้งชื่อ
อาคารชุด ชัน้ ที่ตงั้ อาคารชุด ตาบล อาเภอ จังหวัดที่ตงั้ อาคารชุด และวัน เดือน
ปีท่ จี ดทะเบียนอาคารชุด
(3) การให้บริการที่สานักงานธนารักษ์พ้ ืนที่ตราด
- การขอทราบราคาประเมินอาคารชุด ผูส้ อบถามจะต้องแจ้งชื่ออาคาร
ชุด

- ผูข้ อต้องกรอกแบบคาร้องการขอใช้บริ การข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการ เพื่อแสดงความประสงค์จะขอรับบริ การตรวจดูขอ้ มูล ขอสาเนา
ข้อมูลหรื อขอสาเนาที่มผี ูร้ ับรองสาเนาเอกสารในเรื่ องบัญชีราคาประเมินที่ดิน
โรงเรื อนสิ่งปลูกสร้าง และอาคารชุดได้ทว่ั เทศ แต่ในกรณีท่ จี งั หวัดใดหรื อพื้นที่ใดที่
มีการประกาศบัญชีราคาประเมินที่ดินรายบล็อก ผูข้ อจะต้องรู ต้ าแหน่งที่ตงั้ ของ
ที่ดินที่แน่นอนว่าอยูโ่ ซน/บล็อกใด จึงจะสามารถตรวจสอบราคาประเมินที่ดินได้
การให้บริ การข้อมูลราคาประเมินนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติขอ้ มูลข่าวสารของ
ทางราชการ พ.ศ. 2540
- การขอตรวจข้อมูลราคาประเมิน ผูข้ อต้องกรอกแบบคาร้องฯ ยื่นต่อ
เจ้าหน้าที่เพื่อขอตรวจดูขอ้ มูลและคัดลอก โดยไม่ตอ้ งเสียค่าธรรมเนียม ส่วนการ
ขอสาเนาข้อมูล (ถ่ายเอกสาร) หรื อขอสาเนาข้อมูลที่มผี ูร้ ับรองสาเนา การทา
สาเนาโดยเครื่ องถ่ายเอกสารจะต้องเสี่ยค่าธรรมเนียมตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ พ.ศ. 2540 ดังนี้
-

กระดาษขนาด เอ 4 หน้าละ 1 บาท

-

กระดาษขนาด เอฟ 14 หน้าละ 1.50 บาท

-

กระดาษขนาด เอ 3 หน้าละ 3 บาท

-

ค่าธรรมเนียมการให้คารับรองสาเนาถูกต้องคารับรองละ 5 บาท

การให้บริการข้อมูลราคาประเมินทีด่ นิ สิง่ ปลูกสร้างและอาคารชุด
หลักฐานที่ตอ้ งมาแสดง
1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อสาเนาบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
หรื อสาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการบานาญ หรื อสาเนาบัตรประจาตัวผูเ้ ช่า
พร้อมรับรองสาเนาของผูย้ ่ ืนคาร้องขอใช้บริ การข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
2. สาเนาโฉนดที่ดิน น.ส.3 ก. หรื อ น.ส. 3
3. การขอหนังสื อรับรองราคาประเมินที่ ดิน
กรณีผูข้ อต้องการนาสาเนาข้อมูลหรื อหนังสือรับรองราคาประเมินไป
ประกอบการทานิ ติกรรมกับส่วนราชการ หรื อนาไปดาเนิ นการทางศาล ผูข้ อ
ต้องไปดาเนิ นการยื่นคาขอที่สานักงานที่ดินที่ท่ ดี ินนั้นตัง้ อยู ่ หรื อที่งานจด
ทะเบียนที่ดินกลางกรุ งเทพมหานคร กรมที่ดิน เพราะเป็นอานาจหน้าที่ของ
เจ้าพนักงานที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน สานักประเมินราคาทรัพย์สินไม่
สามารถออกหนังสือให้ได้
ในกรณีขอตรวจดูขอ้ มูล ขอสาเนาข้อมูล หรื อขอสาเนาที่มผี ูร้ ับรอง
หรื อขอหนังสือรับรองราคาประเมินที่ดินที่ได้กาหนดราคาประเมินไว้เป็นโซน/
บล็อก ของจังหวัดต่าง ๆ ทัว่ ประเทศ สามารถดาเนิ นการได้ท่ สี านักงานที่ดินที่
ที่ดินนั้นตัง้ อยู ่ หรื อที่งานจดทะเบียนที่ดินกลาง สานักงานที่ดนิ กรุ งเทพมหานคร
กรมที่ดิน

สถานที่ ติดต่อ
- กรุ งเทพมหานคร ติดต่อหรื อยื่นคาต้อง ณ กรมธนารักษ์ สานักประเมินราคา
ทรัพย์สิน ชัน้ 6 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ
80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุง่ สองห้อง เขตหลักสี่
กรุ งเทพมหานคร 10210
- จังหวัดอื่นต่อต่อหรื อยื่นคาร้อง ณ สานักงานธนารักษ์พ้ ืนที่ (ทุกจังหวัด)
- สานักงานธนารักษ์พ้ ืนที่ตราด ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน
ศาลากลางจังหวัดตราด (หลังใหม่) ชัน้ 2 ถนนราษฎร์นิยม อาเภอเมืองตราด
จังหวัดตราด 23000
โทรศัพท์ 0 3951 1958 และ 0 3951 2306

