คู่มือการปฏิบัติงาน
(Work Manual)
เรื่องกระบวนการด้านการตรวจสอบบัญชีค่าทดแทนทรัพย์สิน
กรณีที่ดินมีเอกสารสิทธิ

ได้ผ่านการตรวจสอบ กลั่นกรองจากคณะทางานตรวจสอบกลั่นกรองคู่มือการปฏิบัติงาน
ของสานักกฎหมายและที่ดินเรียบร้อยแล้ว จึงถือเป็นคู่มือฉบับสมบูรณ์
สามารถใช้เป็นเอกสารเผยแพร่และใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

ลงชื่อ............................................
(...........................................)
ตาแหน่ง ประธานคณะทางานฯ

ลงชื่อ...........................................
(.........................................)
ตาแหน่ง........................................

ลงฃื่อ........................................
(........................................)
ตาแหน่ง........................................

๑

คู่มือการปฏิบัตงิ าน
(Work Manual)
เรื่องกระบวนการด้านการตรวจสอบบัญชีค่าทดแทนทรัพย์สิน
กรณีที่ดินมีเอกสารสิทธิ
จัดทาโดย
นายสุพจน์ เกื้อเม่ง
ตาแหน่ง นักวิชาการจัดหาที่ดินชานาญการ
นางสาวไพรลฎา อยู่มั่น
ตาแหน่ง นักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ
นางสาวอรุณี วสันตยานนท์
ตาแหน่ง นักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ
นางสาวรัตน์ขนิฎฐ์ ชมสุรินทร์
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวปาณิสรา รติพิภัทรกุล
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางอติภา เลาหวัฒนโชติ
ตาแหน่ง พนักงานจัดหาที่ดิน ส ๔
นางสาวบังอร ยางงาม
ตาแหน่ง พนักงานจัดหาที่ดิน ส ๓
นางสาวกันธิมา อ้อมนอก
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวพัชราภรณ์ วุ่นวงค์
ตาแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

สังกัดส่วนกรรมสิทธิ์ที่ดิน
สังกัด ส่วนกรรมสิทธิ์ที่ดิน
สังกัดส่วนกรรมสิทธิ์ที่ดิน
สังกัดส่วนกรรมสิทธิ์ที่ดิน
สังกัดส่วนกรรมสิทธิ์ที่ดิน
สังกัดส่วนกรรมสิทธิ์ที่ดิน
สังกัดส่วนกรรมสิทธิ์ที่ดิน
สังกัดส่วนกรรมสิทธิ์ที่ดนิ
สังกัดส่วนกรรมสิทธิ์ที่ดิน

ติดต่อสอบถามรายละเอียด/ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ที่อยู่ ส่วนกรรมสิทธิ์ที่ดิน สานักกฎหมายและที่ดิน
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๖๖๙ ๓๕๕๖
๑

คานา
คู่มือการปฏิบั ติงาน กระบวนงานด้า นการตรวจสอบบัญชีค่า ทดแทนทรัพย์ สิ นกรณีที่ดิน มี
เอกสารสิทธิฉบับนี้ จัดทาขึ้นเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดหาที่ดินเพื่อการชลประทานของสานักกฎหมายและ
ที่ดินได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้ถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
คณะผู้จัดทาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มื อฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้ปฏิบัติงานด้านการ
จัดหาที่ดินเพื่อการชลประทานของสานักกฎหมายและที่ดิน ตลอดจนบุคคลที่มีความสนใจในกระบวนงานนี้ ที่จะ
ช่วยให้มีความเข้าใจในกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการด้านการตรวจสอบบัญชีค่าทดแทนทรัพย์สิน
กรณีที่ดินมีเอกสารสิทธิ สามารถใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เป็นระบบ มีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล ซึ่งจะก่อให้เกิดความสาเร็จต่อองค์กรในด้านการจ่ายเงินค่าทดแทนทรัพย์สินให้แก่ ราษฎรที่
ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการชลประทาน บรรลุผลสาเร็จได้ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้

คณะผู้จัดทา ฝ่ายแผนงานงบประมาณที่ดิน
และตรวจสอบค่าทดแทนทรัพย์สิน
ส่วนกรรมสิทธิ์ที่ดิน
สานักกฎหมายและที่ดิน
กรมชลประทาน

๒

สารบัญ
หน้า
๑

วัตถุประสงค์
ขอบเขต

๑

คาจากัดความ

๒

หน้าที่ความรับผิดชอบ

๓

Work Flow

๖

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๑๒

ระบบติดตามประเมินผล

26

เอกสารอ้างอิง

27

แบบฟอร์มที่ใช้

27

ภาคผนวก
๑) คาสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ ๔๒๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อและกาหนดค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อการชลประทาน
๒) แบบฟอร์มที่ ๑ แบบเห็นชอบจ่ายเงินค่าทดแทนทรัพย์สินที่ถูกเขตชลประทาน (ท.ด.๐๗)
๓) แบบฟอร์มที่ ๒ แบบฟอร์มบันทึกการสารวจเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับต้นไม้ โรงเรือน
หรือสิ่งปลูกสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ (ท.ด.๐๑)
๔) แบบฟอร์มที่ ๓ แบบฟอร์มบัญชีค่าทดแทนค่ารื้อย้ายต้นไม้ โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้าง
และทรัพย์สินอื่น ๆ (ท.ด.๐๒)
๕) แบบฟอร์มที่ ๔ แบบฟอร์มหนังสือจะซื้อจะขายที่ดิน (ท.ด.๐๔)
๖) แบบฟอร์มที่ ๕ แบบฟอร์มบัญชีค่าทดแทนค่าที่ดิน (ท.ด.๐๕)
๗) แบบฟอร์มที่ ๖ แบบเห็นชอบจ่ายเงินค่าทดแทนทรัพย์สินที่ถูกเขตชลประทาน (ท.ด.๐๗ ข)
๘) แบบฟอร์มที่ ๗ แบบฟอร์มบันทึกการสารวจเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับต้นไม้ โรงเรือน
หรือสิ่งปลูกสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ (ท.ด.๐๑ ข)
๙) แบบฟอร์มที่ ๘ แบบฟอร์มบัญชีค่าทดแทนค่ารื้อย้ายต้นไม้ โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้าง
และทรัพย์สินอื่น ๆ (ท.ด.๐๒ ข)
๑๐) แบบฟอร์มที่ ๙ แบบฟอร์มบัญชีค่าทดแทนค่าที่ดิน (เวนคืน) (ท.ด.๐๕ ข)
๑๑) แบบฟอร์มที่ ๑๐ บัญชีกาหนดราคาเบื้องต้นของอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนและ
จานวนเงินค่าทดแทน

28
29

๓

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

สารบัญ (ต่อ)
๑๒) แบบฟอร์มที่ ๑๑ แบบอนุมัติจ่ายเงินค่าทดแทนทรัพย์สินตามคาวินิจฉัยอุทธรณ์
เงินค่าทดแทน (ท.ด.๐๗ ค)
๑๓) แบบฟอร์มที่ ๑๒ แบบฟอร์มบัญชีค่าทดแทนตามคาวินิจฉัยอุทธรณ์ (ท.ด.๐๕ ค)
๑๓) แบบฟอร์มที่ ๑๓ แบบฟอร์มบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธิ์ที่วัดหรือที่ธรณีสงฆ์
ให้แก่กรมชลประทาน
๑๔) แบบฟอร์มที่ ๑๔ แบบฟอร์มบัญชีแสดงรายนามผู้ถือกรรมสิทธิ์ผู้ที่ได้รับเงินค่าทดแทนที่ดิน
ค่ารื้อย้ายอาคารสิ่งปลูกสร้างและต้นไม้ (ท.ด.๑๔/๕)

๔

หน้า
42
43
44
46

คู่มือการปฏิบัตงิ าน
กระบวนการด้านการตรวจสอบบัญชีค่าทดแทนทรัพย์สินกรณีที่ดินมีเอกสารสิทธิ
๑. วัตถุประสงค์
๑.๑ เพื่อให้ส่วนกรรมสิทธิ์ที่ดิน สานักกฎหมายและที่ดิน กรมชลประทาน มีคู่มือการปฏิบัติงาน
กระบวนการด้านการตรวจสอบบัญชีค่าทดแทนทรัพย์สิน กรณีที่ดินมีเอกสารสิทธิที่ชัดเจน อย่างเป็น ลายลักษณ์
อักษร แสดงถึงรายละเอีย ดขั้น ตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรมกระบวนงานต่างๆ และสร้างมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานที่มุ่งไปสู่การบริการที่มีคุณภาพทั่วทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลงานที่ได้มาตรฐานเป็นไปตาม
เป้าหมาย ได้ผลิตผลหรือการบริการที่มีคุณภาพและบรรลุข้อกาหนดที่สาคัญของกระบวนงาน
๑ .๒ เพื่อเป็ น หลั กฐานแสดงวิธีการทางานที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้ เข้ามาปฏิบัติงานใหม่
พัฒนาให้การทางานเป็นมืออาชีพ และใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้งแสดงหรือ
เผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกหรือผู้ใช้บริการ ให้สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนงานที่มีอยู่เพื่อขอรับ
การบริการที่ตรงกับความต้องการ
๑ .๓ การจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการด้านการตรวจสอบบัญชีค่าทดแทนทรัพย์สิน
กรณีที่ดินมีเอกสารสิทธิ สานักกฎหมายและที่ดิน ฉบับนี้ทาให้สามารถรับทราบขั้นตอนการดาเนินงานด้านการ
ตรวจสอบบัญชีค่าทดแทนทรัพย์สินกรณีที่ดินมีเอกสารสิทธิ ในรายละเอียดอย่างถูกต้องให้เป็นไปตามกฎหมาย
คาสั่ง ระเบียบ และหลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้อง

๒. ขอบเขต
ส่วนกรรมสิทธิ์ที่ดิน มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบแผนงานและงบประมาณที่ดินของงานจัดหา
ที่ดินและงานจัดแปลงอพยพ เร่งรัดปรับปรุงหรือ แก้ไขแผนงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และงบประมาณ
ที่ได้รับ ดาเนินการจัดสรรเงินไปตั้งจ่ายคลังจังหวัดต่างๆ รวบรวมผลงานจากหน่วยงานจัดหาที่ดิน เพื่อจัดทา
สถิ ติ ก ารจ่ า ยเงิ น ค่ า ทดแทน ตลอดจนวิ เ คราะห์ ห ามาตรฐานการปฏิ บั ติ ง านและประเมิ น ผล ตรวจสอบ
รายละเอียดค่าทดแทนทรัพย์สิน รวมทั้งแผนที่แปลงกรรมสิทธิ์ เก็บรักษาเอกสารสาคัญ และแผนที่แปลง
กรรมสิทธิ์ที่ดินทั้งหมดของสานั กกฎหมายและที่ดิน ดาเนินการเรื่องที่ราชพัสดุ และหนังสือสาคัญสาหรับ
ที่หลวง ดังนั้น การดาเนินงานของส่วนกรรมสิ ทธิ์ที่ดิน จึงเป็นภารกิจหลักในการสนับสนุนให้ งานก่อสร้าง
โครงการชลประทานดาเนินการให้แล้วเสร็จเป็นไปตามแผนงานที่กาหนดไว้ ตลอดจนการเก็บรักษาเอกสารสาคัญ
และแผนที่แปลงกรรมสิทธิ์ที่ดินทั้งหมดของกรมชลประทาน

๑

๓. คาจากัดความ
ค่า ทดแทนทรั พ ย์ สิ น หมายถึ ง เงิ น ค่ า ทดแทนที่ ดิ น สิ่ ง ปลู ก สร้ า ง ต้ น ไม้ แ ละต้ น ผลไม้ ที่ มี
ผู้ครอบครองและปลูกสร้างขึ้นก่อนที่กรมชลประทานจะเข้าทาการก่อสร้างโครงการ
ที่ดิน มี เอกสารสิ ท ธิ หมายถึ ง ที่ดิ นที่ทางราชการได้ออกเอกสารสิ ทธิให้ แก่ผู้ ถื อครองตาม
ประมวลกฎหมายที่ดิน ได้แก่ แบบหมายเลข ๓ โฉนดที่ดิน โฉนดแผนที่ โฉนดตราจอง หนังสือรับรองการทา
ประโยชน์ (น.ส. ๓ น.ส.๓ ก) ตราจองที่ตราว่า “ได้ทาประโยชน์แล้ว”
เวนคื น หมายถึ ง บั ง คั บ เวนคื น ที่ ดิ น หรื อ อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ อ ย่ า งอื่ น ตามเงื่ อ นไขแ ห่ ง
พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐
อุทธรณ์ หมายถึง ยื่นคาร้องคัดค้านคาสั่งหรือคาวินิจฉัยของพนักงานเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่ หมายความรวมถึง กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือ
บุคคลอื่นใดผู้กระทาการเพื่อประโยชน์ของรัฐ ซึ่งมีอานาจในการเวนคืนหรือควบคุมการเวนคืน
ผส.มด. หมายถึง ผู้อานวยการสานักกฎหมายและที่ดิน
ผกส.มด. หมายถึง ผู้อานวยการส่วนกรรมสิทธิ์ที่ดิน สังกัดสานักกฎหมายและที่ดิน
ผต.มด. หมายถึง หัวหน้าฝ่ายแผนงานงบประมาณที่ดินและตรวจสอบค่าทดแทนทรัพย์สิน
สังกัดส่วนกรรมสิทธิ์ที่ดิน สานักกฎหมายและที่ดิน
ทก.มด. หมายถึ ง หั ว หน้ าฝ่ ายทะเบีย นที่ ดิน และแก้ ไขปัญ หากรรมสิ ทธิ์ ที่ดิ น สั งกั ดส่ ว น
กรรมสิทธิ์ที่ดิน สานักกฎหมายและที่ดิน
งปด. หมายถึง หัวหน้างานแผนงานงบประมาณที่ดิน สังกัดส่วนกรรมสิทธิ์ที่ดิน สานักกฎหมาย
และที่ดิน
ตทด. หมายถึง หัวหน้างานตรวจสอบค่าทดแทนทรัพย์สิน สังกัดส่วนกรรมสิทธิ์ที่ดิน สานัก
กฎหมายและที่ดิน
ผจด.๑ มด. หมายถึง ผู้อานวยการส่วนจัดหาที่ดินที่ ๑ สานักกฎหมายและที่ดิน
ผจด.๒ มด. หมายถึง ผู้อานวยการส่วนจัดหาที่ดินที่ ๒ สานักกฎหมายและที่ดิน
ผจด.๓ มด. หมายถึง ผู้อานวยการส่วนจัดหาที่ดินที่ ๓ สานักกฎหมายและที่ดิน
ผจด.๔ มด. หมายถึง ผู้อานวยการส่วนจัดหาที่ดินที่ ๔ สานักกฎหมายและที่ดิน
จด.๑/๑ มด. หมายถึง หัวหน้าฝ่ายจัดหาที่ดินที่ ๑ ส่วนจัดหาที่ดินที่ ๑ สานักกฎหมายและที่ดิน
จด.๒/๑ มด. หมายถึง หัวหน้าฝ่ายจัดหาที่ดินที่ ๒ ส่วนจัดหาที่ดินที่ ๑ สานักกฎหมายและที่ดิน
จด.๓/๑ มด. หมายถึง หัวหน้าฝ่ายจัดหาที่ดินที่ ๓ ส่วนจัดหาที่ดินที่ ๑ สานักกฎหมายและที่ดิน
จด.๔/๑ มด. หมายถึง หัวหน้าฝ่ายจัดหาที่ดินที่ ๔ ส่วนจัดหาที่ดินที่ ๑ สานักกฎหมายและที่ดิน
จด.๑/๒ มด. หมายถึง หัวหน้าฝ่ายจัดหาที่ดินที่ ๑ ส่วนจัดหาที่ดินที่ ๒ สานักกฎหมายและที่ดิน
จด.๒/๒ มด. หมายถึง หัวหน้าฝ่ายจัดหาที่ดินที่ ๒ ส่วนจัดหาที่ดินที่ ๒ สานักกฎหมายและที่ดิน
จด.๓/๒ มด. หมายถึง หัวหน้าฝ่ายจัดหาที่ดินที่ ๓ ส่วนจัดหาที่ดินที่ ๒ สานักกฎหมายและที่ดิน
จด.๔/๒ มด. หมายถึง หัวหน้าฝ่ายจัดหาที่ดินที่ ๔ ส่วนจัดหาที่ดินที่ ๒ สานักกฎหมายและที่ดิน
๒

จด.๑/๓ มด. หมายถึง หัวหน้าฝ่ายจัดหาที่ดินที่ ๑ ส่วนจัดหาที่ดินที่ ๓ สานักกฎหมายและที่ดิน
จด.๒/๓ มด. หมายถึง หัวหน้าฝ่ายจัดหาที่ดินที่ ๒ ส่วนจัดหาที่ดินที่ ๓ สานักกฎหมายและที่ดิน
จด.๓/๓ มด. หมายถึง หัวหน้าฝ่ายจัดหาที่ดินที่ ๓ ส่วนจัดหาที่ดินที่ ๓ สานักกฎหมายและที่ดิน
จด.๔/๓ มด. หมายถึง หัวหน้าฝ่ายจัดหาที่ดินที่ ๔ ส่วนจัดหาที่ดินที่ ๓ สานักกฎหมายและที่ดิน
จด.๕/๓ มด. หมายถึง หัวหน้าฝ่ายจัดหาที่ดินที่ ๕ ส่วนจัดหาที่ดินที่ ๓ สานักกฎหมายและที่ดิน
จด.๑/๔ มด. หมายถึง หัวหน้าฝ่ายจัดหาที่ดินที่ ๑ ส่วนจัดหาที่ดินที่ ๔ สานักกฎหมายและที่ดิน
จด.๒/๔ มด. หมายถึง หัวหน้าฝ่ายจัดหาที่ดินที่ ๒ ส่วนจัดหาที่ดินที่ ๔ สานักกฎหมายและที่ดิน
จด.๓/๔ มด. หมายถึง หัวหน้าฝ่ายจัดหาที่ดินที่ ๓ ส่วนจัดหาที่ดินที่ ๔ สานักกฎหมายและที่ดิน
จด.๔/๔ มด. หมายถึง หัวหน้าฝ่ายจัดหาที่ดินที่ ๔ ส่วนจัดหาที่ดินที่ ๔ สานักกฎหมายและที่ดิน
ร.ว.๔๓ ก. หมายถึง แผนที่และบัญชีรายชื่อเจ้าของที่ดินที่ถูกเขตชลประทาน

๔. หน้าที่ความรับผิดชอบ
๔.๑ คณะกรรมการจั ดซื้อและกาหนดค่าทดแทนทรัพย์สิ น เพื่อการชลประทานตามคาสั่ ง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๔๒๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ มีหน้าที่จัดซื้อและกาหนดราคา
ค่าทดแทนทรัพย์สินที่ถูกเขตงานก่อสร้างโครงการชลประทาน ตามนัยแห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ พ .ศ .๒๕๓๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตรวจสอบทรัพย์สินและเจรจาทาความตกลงซื้อขายกับ
ราษฎรเจ้าของที่ดิน ที่ถู กเขตก่อสร้างโครงการชลประทาน และพิจารณาคาร้องเรียนของราษฎรเกี่ยวกับการ
จัดซื้อและกาหนดค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อการชลประทาน ควบคุมการจ่ายเงินให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
ไว้ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อตรวจสอบทรัพย์สินทุกชนิด หรือคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติงานอื่ นตามที่
คณะกรรมการเห็นสมควร
๔.๒ คณะกรรมการกาหนดราคาเบื้องต้นของอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนและจานวนเงิน
ค่าทดแทน มีหน้าที่กาหนดราคาเบื้องต้นของอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนและจานวนเงินค่าทดแทนให้แก่
บุคคลผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทน
๔.๓ คณะกรรมการพิ จารณาอุทธรณ์เงินค่าทดแทนอสั งหาริมทรัพย์ที่จะเวนคืน มีหน้าที่
พิจารณาอุทธรณ์เงินค่าทดแทนให้แก่ผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งอสังหาริมทรัพย์
ดังกล่าว แล้วเสนอผลการพิจารณาให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์วินิจฉัย
๔.๔
ส่วนกรรมสิทธิ์ที่ดิน มีหน้าที่รับผิดชอบในการรวบรวมจัดทาคาขอตั้งงบประมาณ
ปรับปรุงแผนงานให้สอดคล้องกับจานวนเงินงบประมาณที่ได้รับและงานก่อสร้างของกรมชลประทาน เสนอกรม
อนุมัติแผนการเบิกจ่ายงบประมาณตามความพร้อม และเสนอโอนเงินงบประมาณไปเบิกจ่ายยังคลังจังหวัดต่างๆ
ดาเนินการตรวจสอบบัญชีค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อให้ถูกต้องตรงตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการฯ กาหนดและ
เสนอกรมอนุมัติสาหรับที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ หรือเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบกรณีที่ดินที่ไม่
มีเอกสารสิทธิ ดาเนินการเรื่องที่ราชพัสดุ และหนังสือสาคัญสาหรับที่หลวง แก้ไขปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อการ
ชลประทาน และประสานเรื่องการขอใช้ที่ดินของรัฐ
๓

๔.๕ ฝ่ายจัดหาที่ดิน ๑-๔ มด. ส่วนจัดหาที่ดินที่ ๑ ฝ่ายจัดหาที่ดินที่ ๑-๔ ส่วนจัดหาที่ดินที่ ๒
ฝ่ายจัดหาที่ดินที่ ๑-๕ ส่วนจัดหาที่ดินที่ ๓ และฝ่ายจัดหาที่ดินที่ ๑-๔ ส่วนจัดหาที่ดินที่ ๔ มีหน้าที่รับผิดชอบ
โดยตรงในการด าเนิ น การจั ด หาที่ ดิ น และจั ด ที่ ดิ น อพยพของกรมชลประทาน ด าเนิ น การจั ด ท าแผนงาน
งบประมาณที่ดิน และดาเนินการจัดทาบัญชีค่าทดแทนทรัพย์สินทั้งกรณีที่ดินมีเอกสารสิทธิและที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ

๔

สรุปกระบวนการด้านการตรวจสอบบัญชีค่าทดแทนทรัพย์สินกรณีที่ดินมีเอกสารสิทธิ
กรมชลประทาน
กระบวนการด้านการตรวจสอบบัญชีค่าทดแทนทรัพย์สินกรณีที่ดินมีเอกสารสิทธิ กรมชลประทาน ประกอบด้วย
ขั้นตอนสาคัญ ดังนี้
๑.๑ ฝ่ายจัดหาที่ดินจัดส่งบัญชีขออนุมัติจ่ายเงินค่าทดแทนทรัพย์สินให้ ผกส.มด.
๑.๒ ลงทะเบียนรับบัญชีขออนุมัติจ่ายเงินค่าทดแทนทรัพย์สิน และลงทะเบียนจัดเก็บรายงานการประชุมของ
คณะกรรมการจัดซื้อและกาหนดค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อการชลประทาน ตามคาสั่งกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ที่ ๔๒๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ และรายงานการประชุมคณะกรรมการกาหนดราคา
เบื้องต้นของอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนและจานวนเงินค่าทดแทน
๑.๓ ตรวจสอบบัญชีขออนุมัติจ่ายเงินค่าทดแทนทรัพย์สินกับแผนที่ ร.ว. ๔๓ ก.
๑.๔ ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีขออนุมัติจ่ายเงินค่าทดแทนทรัพย์สินกับรายงานการประชุมกาหนดราคา
ค่าทดแทนทรัพย์สินฯ
๑.๕ เสนอ ผส.มด. พิจารณาลงนามเสนอกรมอนุมัติ
๑.๖ เสนอกรมอนุมัติ (อธช. โดย รธร.)
๑.๗ คัดแยกต้นฉบับบัญชีขออนุมัติจ่ายเงินค่าทดแทนทรัพย์สินกับสาเนาคู่ฉบับ
๑.๘ จัดเก็บต้นฉบับบัญชีขออนุมัติจ่ายเงินค่าทดแทนทรัพย์สิน

๕

Work Flow กระบวนการด้านการจัดทาแผนงานงบประมาณที่ดิน
ดับที่

ผังกระบวนการ

เวลา

๑.

ฝ่ายจัดหาที่ดิน จัดส่งบัญชีและแผนที่
ร.ว.๔๓ ก.ให้ ผกส.มด.

๒.

ลงทะเบียนรับบัญชีและลงทะเบียน
จัดเก็บรายงานการประชุม

๑๐ นาที/บัญชี

ตรวจสอบบัญชีกับแผนที่ ร.ว. ๔๓ ก.

๓๐ นาที/๑ บัญชี

ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีกับ
รายงานการประชุมกาหนดราคาค่า
ทดแทนทรัพย์สินของคณะกรรมการฯ

๕๐ นาที/บัญชี

๓.

๔.

๕.

เสนอ ผส.มด.พิจารณา
ลงนามเสนอกรมอนุมัติ

๕ นาที/๑ บัญชี

ค๐๕๐./๑ บัญชี

๖.

๗.

๘.

เสนอกรม
อนุมัติ

คัดแยกต้นฉบับบัญชีกับ
สาเนาคู่ฉบับบัญชี

จัดเก็บบัญชี
รวมเวลาทั้งหมด ๑ ชั่วโมง ๕๕ นาที
๖

๕ นาที/บัญชี

๕ นาที/๑ บัญชี

๑๐ นาที/๑ บัญชี

๕. Work Flow
ชื่อกระบวนการ : การตรวจสอบบัญชีค่าทดแทนทรัพย์สินกรณีที่ดินมีเอกสารสิทธิ
ตัวชี้วัดที่สาคัญของกระบวนการ : ร้อยละของการจัดหาที่ดินที่แล้วเสร็จตามแผนงาน (พื้นที)่
ผังกระบวนการ

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน

มาตรฐาน / คุณภาพงาน

จด.๑-๔/๑ มด. จด.๑-๔/๒ มด. จด.๑-๕/๓
มด. จด.๑-๔/๔ มด. จัดทาบัญชีค่าทดแทน
ทรัพย์สินพร้อมเอกสารขออนุมัติจ่ายค่า
ทดแทนทรัพย์สิน พร้อมเสนอให้คณะกรรมการ
ลงนามเรียบร้อยแล้ว ส่งให้ส่วนกรรมสิทธิ์ที่ดิน
พร้อมแผนที่ ร.ว.๔๓ ก.

การจัดทาบัญชีค่าทดแทนทรัพย์สินจัดทา
ตามแบบฟอร์มมาตรฐานของสานัก
กฎหมายและที่ดิน กรมชลประทาน และ
รายละเอียดตรงตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการกาหนดไว้ตามรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อฯ และ
รายงานการประชุมคณะกรรรมการ
กาหนดราคาเบื้องต้นฯ

ผู้รับผิดชอบ

ลาดับ
๑.

ฝ่ายจัดหาที่ดินจัดส่งบัญชี
และแผนที่ ร.ว.๔๓ ก. ให้
ผกส.มด.

๗

- ตทด.
- ผต.มด.
- ผกส.มด.
- จด ........ มด.
- ผจด........มด.

ลาดับ

ผังกระบวนการ

๒.

ลงทะเบียนรับบัญชี
ขอนุมัติฯ และลงทะเบียน
จัดเก็บรายงานการประชุม

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน

มาตรฐานคุณภาพงาน

การลงทะเบียนรับเพื่อให้ง่ายต่อการ
๑. งานตรวจสอบค่าทดแทนทรัพย์สิน
ควบคุมติดตามและการสืบค้นข้อมูล
ลงทะเบียนรับบัญชี ซึ่งสมุดลงทะเบียน
ควบคุมบัญชีจะแยกตาม สชป.๑-๑๗
๒. ผกส.มด.สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการ
จัดซื้อฯ และคณะกรรมการกาหนดราคา
เบื้องต้นฯเสนอ ผส.มด.เพื่อพิจารณาเสนอกรม
๓. เมื่อกรมลงนามรับทราบรายงานการประชุม
กาหนดหลักเกณฑ์และราคาค่าทดแทนของ
คณะกรรมการจัดซื้อฯ และคณะกรรมการ
กาหนดราคาเบื้องต้นฯ เรียบร้อยแล้ว งาน
ตรวจสอบค่าทดแทนทรัพย์สินจะรวบรวม
จัดเก็บไว้ประกอบการตรวจสอบบัญชี โดย
จัดเก็บแยกแฟ้มเรียงตามจังหวัด

๘

ผู้รับผิดชอบ

ผต.มด.
ผกส.มด.
จด ........ มด.
ผจด. มด
ผส.มด.

ลาดับ

๓.

๔.

ผังกระบวนการ

ตรวจสอบบัญชีขออนุมัตฯิ
กับแผนที่แปลงกรรมสิทธิ์
ที่ดิน (ร.ว.๔๓ ก.)

ตรวจสอบความถูกต้องของ
บัญชีขออนุมัติฯ กับรายงาน
การประชุมคณะกรรมการ
จัดซื้อและกาหนดค่า
ทดแทนทรัพย์สินฯ หรือ
คณะกรรมการกาหนดราคา
เบื้องต้นฯ

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน

๑๐ นาที/ ตรวจสอบบัญชีขออนุมัติจ่ายเงินค่าทดแทน
๑ บัญชี ทรัพย์สินกับแผนที่ ร.ว.๔๓ ก. โดยตรวจสอบ
เลขที่แปลงกรรมสิทธิ์ ชื่อเจ้าของผู้ถือ
กรรมสิทธิ์ และเนื้อที่ที่ถูกเขตชลประทานให้
ถูกต้องตรงตามแผนที่ ร.ว.๔๓ ก.

มาตรฐานคุณภาพงาน

ตรวจสอบบัญชีได้ถูกต้องและสอดคล้อง
กับแผนการจ่ายเงินค่าทดแทนทรัพย์สิน
ของแต่ละไตรมาส

๕๐ นาที/
ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของเอกสารการ ตรวจสอบบัญชีให้ถูกต้องและสอดคล้อง
๑ บัญชี
ขออนุมัติจ่ายเงินค่าทดแทนทรัพย์สิน โดยราคา กับการเสนอขออนุมัติแผนการจ่ายเงินค่า
ค่า ทดแทนเป็น ไปตามราคาที่ คณะกรรมการ ทดแทนทรัพย์สิน
จัดซื้อและกาหนดค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อการ
ชลประทาน และคณะกรรมการกาหนดราคา
เบื้องต้นของอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืน
และจ านวนเงิ น ค่ า ทดแทน ได้ มี ม ติ ก าหนด
หลักเกณฑ์ไว้

๙

ผู้รับผิดชอบ

เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบบัญชี
ตทด.
ผต.มด.

เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบบัญชี
ตทด.
ผต.มด.

ลาดับ

ผังกระบวนการ

๕.
เสนอ ผส.มด.
พิจารณาลงนามเสนอ
กรม
อนุมัติ

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน

๓๐ นาที/ เมื่อผ่านการตรวจสอบความถูกต้องแล้ว
บัญชี เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบบัญชีลง
นามเสนอบัญชีขออนุมัติจ่ายเงินค่าทดแทน
ทรัพย์สิน ดังนี้
๑. เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบบัญชีกับแผนที่
ร.ว.๔๓ ก.
๒. ผู้ตรวจสอบเอกสารและราคาค่าทดแทน
๓. หัวหน้างานตรวจสอบค่าทดแทนทรัพย์สิน
๔. หัวหน้าฝ่ายแผนงานงบประมาณที่ดินฯ
๕. ผู้อานวยการส่วนกรรมสิทธิ์ที่ดิน
เพื่อ ผส.มด. พิจารณาลงนามเสนอกรมฯ
อนุมัติต่อไป

มาตรฐานคุณภาพงาน

การเสนอบัญชีมีความถูกต้องและ
สามารถชี้แจงข้อสงสัยได้ครบถ้วน

ผู้รับผิดชอบ

เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบบัญชี
ตทด.
ผต.มด.
ผกส.มด.
ผส.มด.

๖.
เสนอกรม
อนุมัติ

๕ นาที/๑
บัญชี

ผส.มด. ลงนามเสนอกรมอนุมัติบัญชีขออนุมัติ การเสนอบัญชีมีความถูกต้อง สามารถ
ผส.มด.
จ่ายเงินค่าทดแทนทรัพย์สิน
เสนอกรมอนุมัติบัญชีค่าทดแทนฯ ได้ตาม
แผนการเบิกจ่ายค่าทดแทนทรัพย์สิน

๑๐

ลาดับ

ผังกระบวนการ

๗.

คัดแยกต้นฉบับบัญชี
กับสาเนาคู่ฉบับบัญชี

๘.

จัดเก็บบัญชี

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน

๕ นาที/๑
บัญฃี

เมื่อกรมลงนามอนุมัติบัญชีค่าทดแทนฯ แล้ว
งานตรวจสอบค่าทดแทนทรัพย์สินจะ
ดาเนินการคัดแยกบัญชี โดยแยกต้นฉบับ
บัญชีกับสาเนาคู่ฉบับบัญชีออกจากกัน
ต้นฉบับบัญชีจะจัดเก็บเข้าแฟ้มแยกตาม
โครงการต่างๆ ส่วนสาเนาคู่ฉบับบัญชีจะ
ส่งคืนให้กับ ฝจม.๑-๑๖ เพื่อดาเนินการ
เบิกจ่ายค่าทดแทนต่อไป

มาตรฐานคุณภาพงาน

บัญชีที่คัดแยกแล้วถูกต้องครบถ้วน

ผู้รับผิดชอบ

เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบบัญชี
ตทด.

๑๐ นาที/ การจัดเก็บต้นฉบับบัญชีจะจัดเก็บเข้าแฟ้มแยก การจัดส่งและการจัดเก็บบัญชีค่าทดแทน เจ้าหน้าที่
๑ บัญชี ตามโครงการต่าง ๆ และภายในแฟ้มจะจัดเรียง ทรัพย์สินถูกต้องครบถ้วน
ตรวจสอบบัญชี
ตามเลขที่บัญชี จัดเก็บเป็นเอกสารสาคัญ เพื่อ
ตทด.
เป็นหลักฐานการได้มาซึ่งที่ดิน

๑๑

๖. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
รายละเอียดงาน
๑. ฝ่ายจัดหาที่ดินจัดส่งบัญชี
ขออนุมัติจ่ายเงินค่าทดแทน
ทรัพย์สินให้ ผกส.มด.

ระเบียบ เอกสาร บันทึก แนวทางแบบฟอร์ม
ที่ใช้
๑. จด.๑-๔/๑ มด. จด.๑-๔/๒ มด. จด.๑- - คาสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ ๔๒๙/
๕/๓ มด. จด.๑-๔/๔ มด. จัดทาบัญชีค่า
๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐
ทดแทนทรัพย์สินและเอกสารป
- คาสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง
ประกอบการขออนุมัติจ่ายค่าทดแทน
แต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดราคาเบื้องต้น
ทรัพย์สิน พร้อมเสนอให้คณะกรรมการฯ ลง ของอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนและ
นามเรียบร้อยแล้ว
จานวนเงินค่าทดแทน
๒. จัดส่งบัญชีขออนุมัติจ่ายค่าทดแทน
- คาสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง
ทรัพย์สินให้ส่วนกรรมสิทธิ์ที่ดินตรวจสอบ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เงินค่า
ความถูกต้องและเสนอกรมอนุมัติ
ทดแทนอสังหาริมทรัพย์ที่จะเวนคืน
- รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดซื้อ
และกาหนดค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อการ
ชลประทาน
-รายงานการประชุมคณะกรรมการกาหนด
ราคาเบื้องต้นของอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้อง
เวนคืนและจานวนเงินค่าทดแทน
-คาวินิจฉัยอุทธรณ์ของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรณีการขอ
อนุมัติจ่ายค่าทดแทนทรัพย์สินกรณีจ่ายตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๑๒

ผู้รับผิดชอบ

เงื่อนไข

ตทด.
ผต.มด.
ผกส.มด.
จด ........ มด.
ผจด........มด.

บัญชีขออนุมัติจ่ายเงินค่า
ทดแทนทรัพย์สินประกอบด้วย
๑. ทด.๐๗
๒. ทด.๐๕ (ค่าที่ดิน) ไม่ควร
เกิน ๒๕ แปลง/บัญชีพร้อม
แนบ ทด.๐๔
๓. ทด.๐๒ (ค่ารื้อย้าย) ไม่ควร
เกิน ๑๕ ราย/บัญชี พร้อมแนบ
ทด.๐๑ และรายการคานวณ
(ถ้ามี)
๔. สาเนาบัตรประชาชน
ทะเบียนบ้าน หลักฐานที่ดิน
ของผู้ทรงสิทธิ์ พร้อมลงนาม
สาเนาถูกต้อง
๕. กรณีเนื้อที่ไม่ตรงกับแผนที่
ร.ว.๔๓ก. ให้แนบสาเนา ร.ว.๙
๖. กรณีที่ดนิ ติดถนน ระบุเนื้อ
ที่ชัดเจนในแผนที่ ร.ว. ๔๓ ก.

รายละเอียดงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ระเบียบ เอกสาร บันทึก แนวทางแบบฟอร์ม
ที่ใช้
คาวินิจฉัยอุทธรณ์
- แบบ ทด. ๐๗, ๐๗ ข, ๐๗ ค
- แบบ ทด. ๐๑, ๐๑ ข
- แบบ ทด. ๐๒, ๐๒ ข
- แบบ ทด. ๐๔, ๐๔ ข
- แบบ ทด. ๐๕, ๐๕ ข., ๐๕ ค
-ประกาศราคาเบื้องต้นของอสังหาริมทรัพย์
(รายแปลง)
-แบบ ทด. ๐๔ ก

๑๓

ผู้รับผิดชอบ

เงื่อนไข
ไม่ต้องแนบ ร.ว.๙ แต่หากช่าง
รังวัดไม่ได้ระบุไว้ในแผนที่ ร.ว.
๔๓ ก.ให้แนบ ร.ว.๙
ประกอบการตรวจสอบด้วย
๗. กรณีใช้ราคาประเมินราย
แปลงให้แนบราคาประเมินราย
แปลง
๘. กรณีซื้อยกแปลง/แต่มีด้าน
ใดด้านหนึ่งติดถนน หรือ ทาง
สาธารณประโยชน์ ให้ช่างรังวัด
หรือ ช่างสารวจ หรือ ช่างรังวัด
ประจาสานักงานที่ดินรับรอง
รัศมีทาง หรือให้มีหนังสือของ
สานักงานที่ดินจังหวัดหรือ
สาขาแนบประกอบ
๙. กรณีหนังสือมอบอานาจ ให้
ใช้ฉบับสาเนาพร้อมรับรอง
สาเนาถูกต้อง
๑๐. กรณีขออนุมัติยกเลิก

รายละเอียดงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ระเบียบ เอกสาร บันทึก แนวทางแบบฟอร์ม
ที่ใช้

ผู้รับผิดชอบ

เงื่อนไข
บัญชีเดิมที่กรมได้ลงนามอนุมัติ
ไว้แล้ว กับขออนุมัติใหม่
เนื่องจากมีการแก้ไข
รายละเอียด ให้จัดทาบันทึก
ชี้แจงรายละเอียดเหตุผลความ
จาเป็นแนบเสนอมาด้วย
๑๑. ขอให้ส่งบัญชีขออนุมัติ
จานวน ๒ ชุด แยกเป็น
ต้นฉบับ และ สาเนาคู่ฉบับ
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเนื้อ
ที่และราคาค่าทดแทน
ทรัพย์สิน

๑๔

รายละเอียดงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๒. ลงทะเบียนรับบัญชีขอ
๑. จด.๑-๔/๑ มด. จด.๑-๔/๒ มด.
อนุมัติฯ และลงทะเบียนจัดเก็บ จด.๑-๕/๓ มด. จด.๑-๔/๔ มด. ส่งบัญชีขอ
รายงานการประชุม
อนุมัติจ่ายเงินค่าทดแทนทรัพย์สินให้ส่วน
กรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อตรวจสอบและเสนอกรม
พิจารณาอนุมัติ
๒. งานตรวจสอบบัญชีค่าทดแทนทรัพย์สิน
ลงทะเบียนรับบัญชี ซึ่งสมุดลงทะเบียน
ควบคุมบัญชีจะแยกตาม สชป.๑-๑๗
๓. เมื่อกรมลงนามรับทราบรายงานการ
ประชุมกาหนดราคาค่าทดแทนของ
คณะกรรมการจัดซื้อและกาหนดค่าทดแทน
ทรัพย์สินเพื่อการชลประทาน ซึ่ง ผกส.มด.
พิจารณาเสนอ ผส.มด.เพื่อพิจารณาเสนอ
กรม เรียบร้อยแล้ว หัวหน้างานตรวจสอบ
บัญชีค่าทดแทนทรัพย์สินจะรวบรวมจัดเก็บ
ไว้ประกอบการตรวจสอบบัญชี โดยจัดเก็บ
แยกแฟ้มเรียงตามจังหวัด

ระเบียบ เอกสาร บันทึก แนวทางแบบฟอร์ม
ที่ใช้
สมุดลงทะเบียนควบคุมบัญชีแยกตาม สชป.
๑-๑๗ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑. เลขที่ ทด. ลงวันที่
๒. เลขที่บัญชี ลงวันที่
๓. ชื่อโครงการ งาน
๔. ท้องที่ที่ตั้งเขตโครงการ
๕. ค่าทดแทนที่ดิน ระบุ จานวนแปลง เนื้อที่
ไร่-งาน-วา จานวนเงิน
๖. ค่ารื้อย้าย ระบุ จานวนราย จานวนเงิน
๗. วันที่ลงทะเบียนรับบัญชี
๘. วันที่เสนอ ผส.มด.
๙. วันที่เสนอกรม
๑๐. วันที่กรมอนุมัติ
๑๑. หมายเหตุ (ผู้รับบัญชีคืน)

๑๕

ผู้รับผิดชอบ

เงื่อนไข

ผต.มด.
ผกส.มด.
จด ........ มด.
ผส.มด.

- รายงานการประชุม
คณะกรรมการจัดซื้อและ
กาหนดค่าทดแทนทรัพย์สินทุก
ฉบับจะต้องผ่านการพิจารณา
ของ ผจด.....มด. ก่อน ผกส.
มด.พิจารณานาเสนอ ผส.มด.
พิจารณาเสนอกรมรับทราบ
-บัญชีขออนุมัติจ่ายเงินค่า
ทดแทนทรัพย์สินทุกฉบับ
จะต้องผ่านการพิจารณาของ
ผจด......มด. ด้วย

รายละเอียดงาน
๓. ตรวจสอบบัญชีขออนุมัติฯ
กับแผนที่แปลงกรรมสิทธิ์ที่ดิน
(ร.ว.๔๓ ก.)

ระเบียบ เอกสาร บันทึก แนวทางแบบฟอร์ม
ผู้รับผิดชอบ
ที่ใช้
ตรวจสอบบัญชีขออนุมัติจ่ายเงินค่าทดแทน แผนที่และบัญชีรายชื่อเจ้าของที่ดินที่ได้นาทา เจ้าหน้าที่
ทรัพย์สินกับแผนที่ ร.ว.๔๓ ก. โดย
การรังวัดที่ดินหรือรังวัดแบ่งแยกที่ดินเพื่อการ ตรวจสอบ
ตรวจสอบเลขที่แปลงกรรมสิทธิ์ ชื่อเจ้าของ ชลประทาน (แผนที่ ร.ว. ๔๓ ก.)
บัญชี
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ และเนื้อที่ที่ถูกเขต
ตทด.
ชลประทานให้ถูกต้องตรงตามแผนที่ ร.ว.
ผต.มด.
๔๓ ก.
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๑๖

เงื่อนไข
๑. ระบุรายละเอียดในแผนที่ว่า
ที่ดินแต่ละแปลงได้ขออนุมัติ
กรมจ่ายค่าทดแทนที่ดิน ค่ารื้อ
ย้าย ตามบัญชีเลขที่ ลงวันที่
เพื่อป้องกันการขออนุมัติ
รายชื่อผู้เป็นเจ้าของผิดพลาด
ขออนุมัติผิดแปลงหรือขอ
อนุมัตซิ าซ้
้ อน และขออนุมัติ
เนื้อที่ไม่ถูกต้อง
๒. กรณีทดี่ ินแปลงใดเสนอกรม
อนุมัติจ่ายแล้ว แต่ไม่สามารถ
ดาเนินการจ่ายค่าทดแทน
ให้กับเจ้าของที่ดินได้ และได้
จัดทาบัญชีขออนุมัติเสนอมา
ใหม่ จะต้องจัดทาบันทึกยกเลิก
บัญชีที่เคยขออนุมัติไว้เดิม ซึ่ง
เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบจะระบุในแผนที่

รายละเอียดงาน

๔. ตรวจสอบความถูกต้องของ
บัญชีขออนุมัติฯ กับรายงาน
การประชุมคณะกรรมการ
จัดซื้อและกาหนดค่าทดแทน
ทรัพย์สินเพื่อการชลประทาน
และรายงานการประชุม
คณะกรรมการกาหนดราคา
เบื้องต้นของอสังหาริมทรัพย์ที่
จะต้องเวนคืนและจานวนเงิน
ค่าทดแทน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๑. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการ
ขออนุมัติจ่ายเงินค่าทดแทนทรัพย์สิน โดย
ราคาค่าทดแทนเป็นไปตามราคาที่
คณะกรรมการจัดซื้อและกาหนดค่าทดแทน
ทรัพย์สินเพื่อการชลประทาน และ
คณะกรรมการกาหนดราคาเบื้องต้นของ
อสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนและจานวน

ระเบียบ เอกสาร บันทึก แนวทางแบบฟอร์ม
ที่ใช้

๑. ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินเพื่อเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติ
กรรม
๒. บัญชีมาตรฐานราคาทดแทนสิ่งปลูกสร้างฯ
ของส่วนสถาปัตยกรรม กรมชลประทาน
๓. บัญชีรายละเอียดค่าทดแทนต้นไม้และไม้
ผลที่ถูกเขตชลประทาน
๔. รายการค่าทดแทนต้นไม้และไม้ผลที่เป็น
พืชเศรษฐกิจแต่ละพื้นที่ตามที่คณะ
กรรมการฯ มีมติกาหนดหลักเกณฑ์ไว้

๑๗

ผู้รับผิดชอบ

เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบ
บัญชี
ตทด.
ผต.มด.

เงื่อนไข
ร.ว.๔๓ ก.ว่าได้ขออนุมัติมา
ใหม่ตามบัญชีเลขที่ ลงวันที่
ทั้งนี้เพื่อให้การขออนุมัติจ่าย
ค่าทดแทนถูกต้อง ตรงตาม
แผนที่ ร.ว.๔๓ ก
๑. กรณีค่าทดแทนที่ดิน
เอกสารประกอบการตรวจสอบ
เช่น แบบอนุมัติจ่ายเงินค่า
ทดแทนทรัพย์สิน(ทด. ๐๗)
หนังสือสัญญาจะซื้อจะขาย
ที่ดิน (ทด.๐๔) บัญชีขอ
อนุมัติจ่ายค่าที่ดิน (ทด.๐๕)
หนังสือมอบอานาจ (ถ้ามี)
สาเนาเอกสารหลักฐานที่ดิน
สาเนาบัตรประชาชน สาเนา
ทะเบียนบ้าน
๒. การตรวจสอบจะตรวจสอบ
รายชื่อเจ้าของที่ดิน เลขที่ดิน

รายละเอียดงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ระเบียบ เอกสาร บันทึก แนวทางแบบฟอร์ม
ที่ใช้

ผู้รับผิดชอบ

เงื่อนไข
ที่ตั้งที่ดิน
เนื้อที่ดิน ราคาประเมินที่ดิน
ราคาค่าทดแทนต่อหน่วยที่ดิน
ให้ถูกต้องตรงกันทั้งใน ทด.
๐๔ กับ ทด. ๐๕ หรือ
ทด. ๐๔ ข กับประกาศกาหนด
ราคาเบื้องต้นฯ
๓. กรณีค่ารื้อย้าย
เอกสารประกอบการตรวจสอบ
เช่น แบบอนุมัติจ่ายเงินค่า
ทดแทนทรัพย์สิน (ทด.๐๗)
บัญชีขออนุมัติจ่ายเงินค่ารื้อ
ย้ายฯ (ทด.๐๒) ใบตรวจสอบ
บ้านเรือนและ
ต้นไม้ (ทด.๐๑) รายการถอด
แบบและคานวณราคาสิ่งปลูก
สร้าง โดย

๑๘

รายละเอียดงาน

๕. เสนอ ผส.มด. พิจารณาลง
นามเสนอกรม อนุมัติ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ระเบียบ เอกสาร บันทึก แนวทางแบบฟอร์ม
ที่ใช้

เมื่อผ่านการตรวจสอบความถูกต้องแล้ว
แบบ ทด.๐๗
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบบัญชี
ลงนามเสนอบัญชีขออนุมัติจ่ายเงินค่า
ทดแทนทรัพย์สิน ดังนี้
๑. เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบบัญชีกับแผนที่
ร.ว.๔๓ ก.
๒. ผู้ตรวจสอบเอกสารและราคาค่าทดแทน
๓. หัวหน้างานตรวจสอบค่าทดแทน
ทรัพย์สิน
๔. หัวหน้าฝ่ายแผนงานงบประมาณที่ดินฯ
๕. ผู้อานวยการส่วนกรรมสิทธิ์ที่ดิน
เพือ่ เสนอ ผส.มด. พิจารณาลงนามเสนอ
กรมอนุมัติต่อไป
๑๙

ผู้รับผิดชอบ

เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบ
บัญชี
ตทด.
ผต.มด.
ผกส.มด.
ผส.มด.

เงื่อนไข
รายละเอียดจะต้องถูกต้อง
ตรงกันทั้งใน ทด.๐๑ กับ ทด.
๐๒ หรือ ทด.๐๑ ข ทด.๐๒ ข
กับประกาศกาหนดราคา
เบื้องต้นฯ
เมื่อตรวจสอบความถูกต้องของ
เอกสารประกอบการขออนุมัติ
บัญชีเรียบร้อยแล้ว จะนาเสนอ
ผส.มด. ลงนามเสนอกรม
อนุมัติบัญชีต่อไป โดยจะมี
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการ
ตรวจสอบบัญชีขออนุมัติจ่าย
จะนาเสนอ ผส.มด. พิจารณา
ตามลาดับ ดังนี้

รายละเอียดงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ระเบียบ เอกสาร บันทึก แนวทางแบบฟอร์ม
ที่ใช้

ผู้รับผิดชอบ

เงื่อนไข
๑. เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ
บัญชีกับแผนที่ ร.ว.๔๓ ก.
เรียนเสนอ ดังนี้
เรียน ผส.มด. ผ่าน ผต.มด.
และ ผกส.มด.
“ตรวจแล้ว เลขที่แปลง
กรรมสิทธิ์ ชื่อเจ้าของและเนื้อ
ที่ดินตรงตามแผนที่แปลง
กรรมสิทธิ์แล้ว”
๒. เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ
เอกสารและราคาค่าทดแทน
เรียนเสนอ ดังนี้
“ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว
เห็นสมควรเห็นพิจารณา
ต่อไป”

๒๐

รายละเอียดงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ระเบียบ เอกสาร บันทึก แนวทางแบบฟอร์ม
ที่ใช้

ผู้รับผิดชอบ

เงื่อนไข
๓. หัวหน้างานตรวจสอบค่า
ทดแทนทรัพย์สิน จะตรวจสอบ
ความถูกต้องทั้งหมดอีกครั้ง
พร้อมลงนามกากับยอดเงิน
รวมในแบบ ทด.๐๒ และ ทด.
๐๕
๔. หัวหน้าฝ่ายแผนงาน
งบประมาณที่ดินและ
ตรวจสอบค่าทดแทน
ทรัพย์สิน
เรียน ผกส.มด.
“ได้ตรวจสอบแล้วถูกต้องตรง
กับอัตราตามบันทึก
คณะกรรมการ อาเภอ.......
จังหวัด.......ลงวันที่............ขอ
อนุมัติจ่ายค่าทดแทนของ
โครงการ......บริเวณ......ค่า
ที่ดิน จานวน.....แปลง เนื้อที่
...ไร่ จานวนเงิน...บาท

๒๑

รายละเอียดงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ระเบียบ เอกสาร บันทึก แนวทางแบบฟอร์ม
ที่ใช้

ผู้รับผิดชอบ

เงื่อนไข
ค่ารื้อย้าย จานวน....ราย
จานวนเงิน....บาท”
๕. ผู้อานวยการส่วนกรรมสิทธิ์
ที่ดิน เรียนเสนอ ดังนี้
“เรียน ผส.มด.
เห็นสมควรจ่ายเงินค่า
ทดแทน......ตามบัญชีนี้ได้”

๖. เสนอกรมอนุมัติ

ผส.มด. ลงนามเสนอกรมอนุมัติบัญชีขอ
อนุมัติจ่ายเงินค่าทดแทนทรัพย์สิน

แบบ ทด.๐๗

๒๒

ผส.มด.

ผส.มด. พิจารณาลงนามเพื่อ
เสนอกรมอนุมัติบัญชี โดยเรียน
เสนอดังนี้
“เรียน อธช. (โดย รธร.)
เห็นสมควรพิจารณาอนุมัติ
จ่ายเงินค่าทดแทน.................
จานวนเงิน................บาท นี้ได้

รายละเอียดงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ระเบียบ เอกสาร บันทึก แนวทางแบบฟอร์ม
ผู้รับผิดชอบ
ที่ใช้
แบบ ทด.๐๗
เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบ
บัญชี
ตทด.

๗. คัดแยกต้นฉบับบัญชี
กับสาเนาคู่ฉบับบัญชี

- เมื่อกรมลงนามอนุมัติบัญชีแล้ว งาน
ตรวจสอบบัญชีค่าทดแทนทรัพย์สิน จะ
ดาเนินการคัดแยกบัญชี โดยแยกต้นฉบับ
บัญชีกับสาเนาคู่ฉบับบัญชีออกจากกัน
ต้นฉบับบัญชีจะจัดเก็บเข้าแฟ้มแยกตาม
โครงการต่างๆ ส่วนสาเนาคู่ฉบับบัญชีและ
เอกสารประกอบจะส่งคืนให้กับฝ่ายจัดหา
ที่ดินเจ้าของบัญชี เพื่อดาเนินการเบิกจ่าย
ค่าทดแทนต่อไป

๘. จัดเก็บบัญฃี

- การจัดเก็บต้นฉบับบัญชีจะจัดเก็บเข้า
แบบ ทด.๐๗ ทด.02 และ
แฟ้มแยกตามโครงการต่าง ๆ และภายใน ทด.05
แฟ้มจะจัดเรียงตามเลขที่บัญชี จัดเก็บเป็น
เอกสารสาคัญ เพื่อเป็นหลักฐานการได้มา
ซึ่งที่ดิน

๒๓

เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบ
บัญชี
ตทด.
ผต.มด.

เงื่อนไข

๑.การจัดเก็บต้นฉบับบัญชีจะ
จัดเก็บเข้าแฟ้มแยกตาม
โครงการต่างๆ และภายใน
แฟ้มจะจัดเรียงตามเลขที่บัญชี
๒. เมื่อฝ่ายจัดหาที่ดินจัดส่ง
เอกสารหลักฐานการจ่ายเงินค่า
ทดแทนทรัพย์สินพร้อมรับรอง
สาเนาถูกต้องให้ส่วนกรรมสิทธิ์
ที่ดนิ

รายละเอียดงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ระเบียบ เอกสาร บันทึก แนวทางแบบฟอร์ม
ที่ใช้

ผู้รับผิดชอบ

เงื่อนไข
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบบัญชีจะลง
หักบัญชีโดยบันทึกวันที่จ่ายเงิน
ค่าทดแทนทรัพย์สินใน ทด.
๐๒, ทด. ๐๕ หรือ ทด. ๐๒ ข,
ทด. ๐๕ ข หรือ ทด. ๐๕ ค,
และส่งเอกสารหลักฐานการ
จ่ายเงินค่าทดแทนทรัพย์สินให้
ฝ่ายทะเบียนที่ดินและแก้ไข
ปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินจัดเก็บไว้
เป็นหลักฐานการได้มาซึ่งที่ดิน
เพื่อการชลประทาน
๓. เอกสารหลักฐานการ
จ่ายเงินค่าทดแทนทรัพย์สินที่
จัดส่งให้ส่วนกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ประกอบด้วย
๑. ทด.๑๔/๕
๒. ทด. ๐๑ (ต้นฉบับ)
๓. ทด. ๐๔ (ต้นฉบับ)
๔. ใบสาคัญการจ่ายเงินค่า
ทดแทนค่าที่ดินและค่ารื้อย้าย

๒๔

รายละเอียดงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ระเบียบ เอกสาร บันทึก แนวทางแบบฟอร์ม
ที่ใช้

ผู้รับผิดชอบ

เงื่อนไข
(สาเนา)
๕. หลักฐานที่ดิน (สาเนา)
๖.สัญญาซื้อขายที่ดิน(สาเนา)
๗. กรณีเอกสารที่เป็นสาเนา
จะต้องรับรองสาเนาถูกต้องทุก
ฉบับ

๒๕

๗. ระบบติดตามประเมินผล
กระบวนการ
การตรวจสอบบัญชีค่าทดแทน
ทรัพย์สิน กรณีที่ดินมีเอกสารสิทธิ

ผู้ติดตาม/
ประเมินผล
ติดตามการตรวจสอบบัญชีค่าทดแทน ผกส.มด.
ทรัพย์สินปีละ ๒ ครั้ง เพื่อสรุปปัญหา ผต.มด.
และอุปสรรคในการดาเนินการ
ตทด.
ตรวจสอบบัญชีค่าทดแทนทรัพย์สิน
เพื่อปรับปรุงการดาเนินการให้มี
ประสิทธิภาพ

มาตรฐาน/คุณภาพงาน

วิธีการติดตามประเมินผล

การตรวจสอบบัญชีและเสนออนุมัติได้อย่าง
ถูกต้อง

๒๖

ข้อเสนอแนะ

๘. เอกสารอ้างอิง
คาสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๔๒๙/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อและ
กาหนดค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อการชลประทาน
รายละเอียดตามเอกสารภาคผนวกที่แนบ

๙. แบบฟอร์มที่ใช้
๙.๑ แบบฟอร์มที่ ๑ แบบเห็นชอบจ่ายเงินค่าทดแทนทรัพย์สินที่ถูกเขตชลประทาน (ท.ด.๐๗)
๙.๒ แบบฟอร์มที่ ๒ แบบฟอร์มบันทึกการสารวจเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับต้นไม้ โรงเรือน
หรือสิง่ ปลูกสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ (ท.ด.๐๑)
๙.๓ แบบฟอร์มที่ ๓ แบบฟอร์มบัญชีค่าทดแทนค่ารื้อย้ายต้นไม้ โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้าง และ
ทรัพย์สินอื่น ๆ (ท.ด.๐๒)
๙.๔ แบบฟอร์มที่ ๔ แบบฟอร์มหนังสือจะซื้อจะขายที่ดิน (ท.ด.๐๔)
๙.๕ แบบฟอร์มที่ ๕ แบบฟอร์มบัญชีค่าทดแทนค่าที่ดิน (ท.ด.๐๕)
๙.๖ แบบฟอร์มที่ ๖ แบบเห็นชอบจ่ายเงินค่าทดแทนทรัพย์สินที่ถูกเขตชลประทาน (ท.ด.๐๗ ข)
๙.๗ แบบฟอร์มที่ ๗ แบบฟอร์มบันทึกการสารวจเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับต้นไม้ โรงเรือน
หรือสิ่งปลูกสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ (ท.ด.๐๑ ข)
๙.๘ แบบฟอร์มที่ ๘ แบบฟอร์มบัญชีค่าทดแทนค่ารื้อย้ายต้นไม้ โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้าง และ
ทรัพย์สินอื่น ๆ (ท.ด.๐๒ ข)
๙.๙ แบบฟอร์มที่ ๙ แบบฟอร์มบัญชีค่าทดแทนค่าที่ดิน (เวนคืน) (ท.ด.๐๕ ข)
๙.๑๐ แบบฟอร์มที่ ๑๐ บัญชีกาหนดราคาเบื้องต้นของอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนและจานวน
เงินค่าทดแทน
๙.๑๑ แบบฟอร์มที่ ๑๑ แบบอนุมัติจ่ายเงินค่าทดแทนทรัพย์สินตามคาวินิจฉัยอุทธรณ์เงินค่าทดแทน
(ท.ด.๐๗ ค)
๙.๑๒ แบบฟอร์มที่ ๑๒ แบบฟอร์มบัญชีค่าทดแทนตามคาวินิจฉัยอุทธรณ์ (ท.ด.๐๕ ค)
๙.๑๓ แบบฟอร์มที่ ๑๓ แบบฟอร์มบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธิ์ที่วัดหรือที่ธรณีสงฆ์
ให้แก่กรมชลประทาน
๙.๑๔ แบบฟอร์มที่ ๑๔ แบบฟอร์มบัญชีแสดงรายนามผู้ถือกรรมสิทธิ์ผู้ที่ได้รับเงินค่าทดแทนที่ดิน
ค่ารื้อย้ายอาคารสิ่งปลูกสร้างและต้นไม้ (ท.ด.๑๔/๕)
รายละเอียดตามเอกสารภาคผนวกที่แนบ

๒๗

ภาคผนวก

๒๘

