ื ร ับรองราคาประเมินทุนทร ัพย์
คูม
่ อ
ื สําหร ับประชาชน : คําขอเบ็ ดเตล็ดประเภทคําขอหน ังสอ
หน่วยงานทีให้บริการ :กรมทีดินกระทรวงมหาดไทย
หล ักเกณฑ์ วิธก
ี าร เงือนไข (ถ้ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผู ้ขอต ้องเป็ นเจ ้าของทีดิน /ทีดินพร ้อมสิงปลูกสร ้าง /ห ้องชุดหรือผู ้รับมอบอํานาจจากเจ ้าของทีดิน
2. ผู ้ขอต ้องแจ ้งความประสงค์วา่ ขอหนังสือรับรองราคาประเมินทุนทรัพย์ทดิ
ี นหรือทีดินพร ้อมสิงปลูกสร ้างหรือห ้องชุดเพือ
ประโยชน์อย่างไรมีวัตถุประสงค์อย่างไร
3. ผู ้ขอต ้องนํ าหลักฐานโฉนดทีดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์หนังสือกรรมสิทธิห ้องชุด (ต ้นฉบับ) ไปแสดงต่อพนั กงาน
เจ ้าหน ้าทีกรณีขอหนังสือรับรองราคาประเมินเพือนํ าไปประกอบการกู ้ยืมเงินหรือจํานองซึงได ้มีการจดทะเบียนจํานองต่อพนั กงาน
เจ ้าหน ้าทีไว ้แล ้วและยังไม่มก
ี ารไถ่ถอนจํานองอนุโลมให ้ใช ้สําเนาโฉนดทีดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์หรือหนังสือ
กรรมสิทธิห ้องชุดได ้
4. ผู ้ขอต ้องยืนเอกสารหลักฐานต่อพนักงานเจ ้าหน ้าทีณสํานักงานทีดินท ้องทีซึงทีดินหรือห ้องชุดตังอยูโ่ ดยต ้องติดต่อเจ ้าหน ้าที
ประชาสัมพันธ์เพือตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆเบืองต ้นก่อนและรับบัตรคิวเพือรอยืนคําขอและสอบสวนตามลําดับก่อนหลัง
ในขันตอนต่อไป (ไม่นับรวมอยู่ในระยะเวลาให ้บริการ)
5. ผู ้ขอต ้องให ้ถ ้อยคําต่อเจ ้าหน ้าทีสอบสวนในเรืองดังต่อไปนี
(1) ผู ้ขอเป็ นเจ ้าของทีดินหรือผู ้รับมอบอํานาจจากเจ ้าของทีดิน
(2) วัตถุประสงค์ในการขอราคาประเมิน
(3) กรณีนําไปประกันตัวผู ้ต ้องหาหรือจําเลยต ้องบันทึกผู ้ขอรับทราบไว ้เป็ นหลักฐานด ้านหลังหนังสือรับรองราคาประเมินว่า
&ldquo;การนําโฉนดทีดินไปประกันตัวผู ้ต ้องหาหรือจําเลยอาจทําให ้เจ ้าของทีดินสูญเสียทีดินได ้เพราะหากมีการผิดสัญญา
ประกันและผู ้ประกันไม่สามารถนํ าเงินเท่าจํานวนประกันไปชําระตามสัญญาประกันได ้หรือชําระได ้แต่ไม่เพียงพอทีดินแปลงที
นํ าไปเป็ นหลักประกันจะถูกศาลบังคับขายทอดตลาดเพือนํ าเงินไปชําระตามสัญญาประกัน ต่อไป&rdquo;
(4) สิงปลูกสร ้างต ้องเป็ นประเภททีกําหนดไว ้ในบัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิงปลูกสร ้างในการจดทะเบียน
สิทธิและนิตก
ิ รรมเกียวกับอสังหาริมทรัพย์ทสามารถนํ
ี
าไปใช ้ในการคํานวณทุนทรัพย์ได ้
(5) สอบสวนตําแหน่งทีตังของทีดินในกรณีทราคาประเมิ
ี
นทีดินแปลงดังกล่าวยังไม่เป็ นราคาประเมินรายแปลง
(6) กรณีพนักงานเจ ้าหน ้าทีสอบสวนและตรวจสอบหลักฐานทีผู ้ขอนํ ามาแสดงแล ้วมีเหตุสงสัยว่าสิงปลูกสร ้างทีขอออกหนังสือ
รับรองราคาประเมินทุนทรัพย์พร ้อมทีดินนันเป็ นสิงปลูกสร ้างประเภทใดหรือมีขนาดเนือทีเท่าใดหรือมีข ้อสงสัยประการอืนใด
เกียวกับทีดินหรือสิงปลูกสร ้างนันให ้พนักงานเจ ้าหน ้าทีออกไปตรวจสอบข ้อเท็จจริงโดยให ้ผู ้ขอเป็ นผู ้นําตรวจและเสียค่าพาหนะ
ในการไปตรวจสอบ
6. ระยะเวลาดําเนินการ 50 นาที (ไม่รวมระยะเวลารอการยืนคําขอและสอบสวนทังนีการนับระยะเวลาดําเนินการจะเริมนับตังแต่
พนักงานเจ ้าหน ้าทีเริมสอบสวนตามลําดับก่อนหลัง) ระยะเวลาแล ้วเสร็จขึนอยูก
่ ับจํานวนหนังสือแสดงสิทธิในทีดินหรือหนังสือ
กรรมสิทธิห ้องชุดทีขอหนังสือรับรองราคาประเมินทุนทรัพย์ระยะเวลาอาจต ้องเพิมขึนตามข ้อเท็จจริงดังกล่าว
7. กรณีผู ้ขอยืนคําขอณสํานักงานทีดินทีผู ้ขอสะดวก (ไม่ใช่สาํ นักงานทีดินท ้องทีซึงทีดินหรือห ้องชุดตังอยู)่ เนืองจากไม่สามารถ
ไปยืนคําขอทีสํานักงานทีดินท ้องทีซึงทีดินหรือห ้องชุดตังอยูไ่ ด ้สามารถยืนคําขอได ้ทีสํานักงานทีดินทุกแห่งโดยพนั กงาน
เจ ้าหน ้าทีณสํานักงานทีดินทีรับคําขอจะตรวจสอบเอกสารหลักฐานเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและแจ ้งให ้สํานักงานทีดินท ้องทีซึง
ทีดินหรือห ้องชุดตังอยูต
่ รวจสอบทางโทรสารสืออิเล็กทรอนิกส์หรือวิธอ
ี นโดยสํ
ื
านักงานทีดินท ้องทีจะแจ ้งผลการตรวจสอบหากมี
ข ้อขัดข ้องจะแจ ้งสํานักงานทีดินรับคําขอทราบทันทีเพือแจ ้งผู ้ขอทราบ
กรณีมเี หตุขัดข ้องเนืองจากการสือสารเจ ้าหน ้าทีจะแจ ้งให ้ทราบและแนะนํ าผู ้ขอไปติดต่อณสํานักงานทีดินใกล ้เคียงทีคาดว่า
สามารถดําเนินการตามคําขอได ้

กรณียนคํ
ื าขอต่างสํานักงานทีดิน (ไม่ใช่สํานักงานทีดินท ้องทีซึงทีดินหรือห ้องชุดตังอยู)่ ต ้องเพิมระยะเวลารอสํานักงานทีดิน
ท ้องทีตรวจสอบราคาประเมินและข ้อมูลทีเกียวข ้องทีจะใช ้ในการจัดทําหนังสือรับรองราคาประเมินพร ้อมแจ ้งผลการตรวจสอบ
เป็ นเวลาประมาณ 30 &ndash; 60 นาที)

ช่องทางการให้บริการ

สถานทีให้บริการ
(หมายเหตุ: -)
สํานักงานทีดินกรุงเทพมหานครหรือสาขาหรือส่วนแยกสํานั กงาน
ทีดินจังหวัดหรือสาขาหรือส่วนแยกสํานั กงานทีดินอําเภอหรือ
สํานักงานทีดินกิงอําเภอท ้องทีซึงทีดินหรือทีดินพร ้อมสิงปลูก
สร ้างหรือห ้องชุดตังอยู่
/ติดต่อด ้วยตนเองณหน่วยงาน

ระยะเวลาเปิ ดให้บริการ เปิ ดให ้บริการวันจันทร์ถงึ วัน
ศุกร์ (ยกเว ้นวันหยุดทีทางราชการกําหนด) ตังแต่เวลา
08:30 - 16:30 น.

ขนตอน
ั
ระยะเวลา และส่วนงานทีร ับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม :50 นาที
ลําด ับ
1)

2)

ขนตอน
ั
การพิจารณา
–ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
–รับคําขอและสอบสวนผู ้ขอ
–ตรวจอายัดและตรวจการออกใบแทน
–ตรวจบัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ทดิ
ี น/ห ้องชุด
กรณีบญ
ั ชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ทดิ
ี นกําหนดไว ้เป็ นราย
โซนบล็อกซึงราคาประเมินจะขึนอยูก
่ ับตําแหน่งทีตังรูปแผนที
แสดงเขตย่อยผู ้ขอต ้องยืนยันตําแหน่งทีตังทีดินไว ้ในคําขอด ้วย
–ผู ้ขอลงนามในคําขอ
–เจ ้าหน ้าทีสังรับคําขอไว ้ดําเนินการ
- เจ ้าพนักงานทีดินผู ้มีอํานาจอนุมัตต
ิ รวจสอบเรืองทังหมดและ
พิจารณาว่าสมควรอนุมัตต
ิ ามคําขอหรือไม่

(หมายเหตุ: -)
การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
–ทําหนังสือรับรองราคาประเมินทุนทรัพย์ทดิ
ี น/ทีดินพร ้อมสิง
ปลูกสร ้าง/ห ้องชุดกรณีออกหนังสือรับรองราคาประเมินทุนทรัพย์
ทีดินพร ้อมสิงปลูกสร ้างแยกราคาประเมินทุนทรัพย์ทดิ
ี นและสิง
ปลูกสร ้างเป็ นสองราคาแยกจากกัน
ิ
–กรณีสงปลู
กสร ้างไม่เข ้าหลักเกณฑ์ทีออกหนังสือรับรองให ้คัด
สําเนาบัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิงปลูกสร ้าง
ให ้ผู ้ขอแทน
–เจ ้าพนักงานทีดินลงนามออกหนังสือรับรองราคาประเมินทุน
ทรัพย์ทดิ
ี น/ทีดินพร ้อมสิงปลูกสร ้าง/ห ้องชุดพร ้อมทังแจกให ้ผู ้
ขอ
–ผู ้ขอตรวจสอบความถูกต ้องก่อนออกสํานักงานทีดิน
(หมายเหตุ: -)

รายการเอกสาร หล ักฐานประกอบ
ลําด ับ
ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิมเติม (ถ้ามี)
1)
โฉนดทีดน
ิ หรือหน ังสือร ับรองการทําประโยชน์หรือหน ังสือ
กรรมสิทธิห้องชุด

ระยะเวลา
25 นาที

ส่วนทีร ับผิดชอบ
-

25 นาที

-

หน่วยงานภาคร ัฐผูอ
้ อกเอกสาร
กรมทีดิน

ลําด ับ

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิมเติม (ถ้ามี)
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สําเนา0ฉบับ
หมายเหตุบ ัตรประจําต ัวประชาชน
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สําเนา0ฉบับ
หมายเหตุสําเนาทะเบียนบ้าน
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สําเนา0ฉบับ
หมายเหตุกรณีขอหนงั สือร ับรองราคาประเมินทุนทร ัพย์ทดิ
ี นพร้อมสิงปลูก
ิ
สร้าง 4.1 กรณีสงปลู
กสร้างทีขอร ับรองราคาประเมินทุนทร ัพย ์
ื ็ นผูถ
ได้มาพร้อมก ับทีดิน - หล ักฐานทีแสดงว่าผูข
้ อมีชอเป
้ อ
ื
กรรมสิทธิทีดน
ิ และสิงปลูกสร้างซึงได้มาพร้อมก ันโดยจดทะเบียน
ต่อพน ักงานเจ้าหน้าที
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุกรณีขอหนงั สือร ับรองราคาประเมินทุนทร ัพย์ทดิ
ี นพร้อมสิงปลูก
ิ
สร้าง (ต่อ)4.2 กรณีสงปลู
กสร้างทีขอร ับรองราคาประเมินทุน
ทร ัพย์ได้มาไม่พร้อมก ับทีดิน - หล ักฐานทีแสดงว่าสิงปลูกสร้าง
นนต
ั งอยู
ั
บ
่ นทีดน
ิ ของผูข
้ อแปลงทีขอออกหรือ
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สําเนา0ฉบับ
หมายเหตุกรณีขอหนงั สือร ับรองราคาประเมินทุนทร ัพย์ทดิ
ี นพร้อมสิงปลูก
ื ข
สร้าง(ต่อ)- ใบขออนุญาตปลูกสร้างทีมีชอผู
้ อเป็นผูข
้ ออนุญาต
ปลูกสร้างบนทีดินของผูข
้ อแปลงทีขอออกหน ังสือร ับรองราคา
ประเมินทุนทร ัพย ์หรือ
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุกรณีขอหนงั สือร ับรองราคาประเมินทุนทร ัพย์ทดิ
ี นพร้อมสิงปลูก
สร้าง(ต่อ) - หล ักฐานหมายเลขประจําบ้านหรือหมายเลขของสงิ
ปลูกสร้างหรือสมุดคุมการขอหมายเลขบ้านทีพน ักงานร ับรองซึงมี
รายละเอียดประเภทสิงปลูกสร้างจํานวนเนือทีและปี ทีปลูกสร้าง
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุหนงั สือมอบอํานาจ (ผูข
้ อจ ัดทํา) และบ ัตรประจําต ัวประชาชนของ
ผูม
้ อบอํานาจหรือสําเนาบ ัตรประจําต ัวประชาชนและสําเนาทะเบียน
บ้าน(ถ่ายเอกสาร) ทีผูม
้ อบอํานาจร ับรองความถูกต้องพร้อมบ ัตร
ประจําต ัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผูร้ ับมอบอํานาจ
ํ เนาร ับรองความถูกต้อง) (กรณีไม่ไปดําเนินการ
(ต้นฉบ ับและสา
ด้วยตนเอง )
ฉบ ับจริง1ฉบับ
สําเนา0ฉบับ
หมายเหตุ-

ค่าธรรมเนียม
ลําด ับ

รายละเอียดค่าธรรมเนียม

หน่วยงานภาคร ัฐผูอ
้ อกเอกสาร

กรมการปกครอง

กรมการปกครอง

-

-

-

-

-

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)

ลําด ับ
1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

รายละเอียดค่าธรรมเนียม
ิ
ค่าคําขอราคาประเมินทีดินหรือทีดินพร้อมสงปลู
กสร้าง
แปลงละ
5 บาท
(หมายเหตุ: -)
ค่าคําขอราคาประเมินห้องชุด
ห้อ งชุ ด
ละ
20
บาท
(หมายเหตุ: -)
ค่าหน ังสือร ับรองราคาประเมินทุนทร ัพย์
ฉ บ ับ ล ะ
10 บาท
(หมายเหตุ: -)
ค่าตรวจสอบข้อมูลด้านประเมินราคาทีดิน / ห้องชุด
ห้องชุดละ 100
บาท
(หมายเหตุ: -)
ํ เนาบ ัญชีประเมิน
ค่าร ับรองสา
ฉ บ ับ ล ะ
10 บาท
(หมายเหตุ: -)
ค่ามอบอํานาจทีดน
ิ
เรืองละ
20 บาท
(หมายเหตุ: -)
ค่ามอบอํานาจห้องชุด
เ รื องล ะ
50
บาท
(หมายเหตุ: -)
ค่าพยานให้แก่พยาน
กรณีทดิ
ี น
คนละ
10
บาท
(หมายเหตุ: -)
ค่าพยานให้แก่พยานกรณีหอ
้ งชุดคนละ 20
บาท
(หมายเหตุ: -)

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 5 บาท

ค่าธรรมเนียม 20 บาท

ค่าธรรมเนียม 10 บาท

ค่าธรรมเนียม 100 บาท

ค่าธรรมเนียม 10 บาท

ค่าธรรมเนียม 20 บาท

ค่าธรรมเนียม 50 บาท

ค่าธรรมเนียม 10 บาท

ค่าธรรมเนียม 20 บาท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนําบริการ
ลําด ับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริการ
1)
เจ ้าพนักงานทีดินจังหวัด / สาขา / ส่วนแยก /เจ ้าพนักงานทีดินอําเภอพืนทีทีใช ้บริการ
(หมายเหตุ: -)
2)
ตู ้รับเรืองร ้องเรียนสํานักงานทีดินจังหวัด / สาขา / ส่วนแยก / สํานักงานทีดินอําเภอ
(หมายเหตุ: -)
3)
ศูนย์ดํารงธรรมกรมทีดินโทร. 0 2141 5678-9
(หมายเหตุ: -)
4)
ฝ่ ายเรืองราวร ้องทุกข์สํานักงานเลขานุการกรมโทร. 0 2141 5500-4 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯชัน
6 อาคารรัฐประศาสนภักดีถนนแจ ้งวัฒนะแขวงทุ่งสองห ้องเขตหลักสีกทม. 10210
(หมายเหตุ: -)
5)
ศูนย์บริการประชาชนสํานั กปลัดสํานั กนายกรัฐมนตรี
ิ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111
(หมายเหตุ: ( เลขที 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสต
ิ กทม. 10300))
เลขที 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสต
6)
ศูนย์รับเรืองร ้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ
(หมายเหตุ: (สํานักงานคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สํานักงานป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์คชัน 2 ถนนแจ ้งวัฒนะตําบลคลองเกลืออําเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี 11120
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH

ศูนย์รับเรืองร ้องเรียนสําหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email :
Fad.pacc@gmail.com))

แบบฟอร์ม ต ัวอย่างและคูม
่ อ
ื การกรอก
ลําด ับ
ชือแบบฟอร์ม
1)
สามารถขอดูแบบฟอร์มตัวอย่างและคูม
่ อ
ื จากพนักงานเจ ้าหน ้าทีณสํานักงานทีดินทุกแห่งหรือสามารถตรวจสอบ
ด ้วยตนเองจากเว็บไซต์ www.dol.go.th/registry
(หมายเหตุ: -)
หมายเหตุ
เอกสารฉบับนีดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข ้อมูลการติดต่อราชการ
www.info.go.th
วันทีคู่มอ
ื มีผลบังคับใช ้: 29/06/2558

