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คู่มือสําหรั บประชาชน: คําขอเบ็ดเตล็ดประเภทคําขอหนังสือรั บรองราคาประเมินทุนทรั พย์
หน่วยงานทีรับผิดชอบ:สํานักงานทีดินจังหวัดนครสวรรค์
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชือกระบวนงาน:คําขอเบ็ดเตล็ดประเภทคําขอหนังสือรับรองราคาประเมินทุนทรัพย์
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:สํานักงานทีดินจังหวัดนครสวรรค์
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริ การทีเบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุมตั ิ
5. กฎหมายทีให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อทีเกียวข้ อง:
1) ระเบี ยบกรมที ดิ นว่าด้วยการประเมิ นราคาทุนทรัพย์เพือเรี ยกเก็บค่าธรรมเนี ยมในการจดทะเบี ยนสิ ทธิ และนิ ติ
กรรมและการขอหนังสื อรับรองราคาประเมิ นทุนทรัพย์ทีดิ นและอสังหาริ มทรัพย์ อย่างอื นพ.ศ. 2556
6. ระดับผลกระทบ: บริ การทัวไป
7. พืนทีให้ บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีกําหนดระยะเวลา ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
0วันทําการ
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลียต่ อเดือน0
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 0
จํานวนคําขอทีน้ อยทีสุด 0
10. ชืออ้ างอิงของคู่มือประชาชน สําเนาคูม่ ือประชาชน 21/07/2015 16:14 คําขอเบ็ดเตล็ดประเภทคําขอหนังสือ
รับรองราคาประเมินทุนทรัพย์สํานักงานทีดินจังหวัดนครสวรรค์
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีให้ บริการสํานักงานที ดิ นจังหวัดนครสวรรค์เลขที ๙๐๘หมู่ที๗ถนนนครสวรรค์ -ท่าตะโกตําบลหนองปลิ ง
อําเภอเมื องนครสวรรค์๖๐๐๐๐โทร.๐-๕๖๒๕-๖๑๕๔รับผิ ดชอบพืนที อํ าเภอเมื องนครสวรรค์ อําเภอเก้าเลี ยว
อําเภอโกรกพระ/ติ ดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที ทางราชการกํ าหนด) ตังแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เที ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
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1. ผู้ขอต้ องเป็ นเจ้ าของทีดิน /ทีดินพร้ อมสิงปลูกสร้ าง /ห้ องชุดหรื อผู้รับมอบอํานาจจากเจ้ าของทีดิน
2. ผู้ขอต้ องแจ้ งความประสงค์วา่ ขอหนังสือรับรองราคาประเมินทุนทรัพย์ทีดินหรื อทีดินพร้ อมสิงปลูกสร้ างหรื อห้ องชุด
เพือประโยชน์อย่างไรมีวตั ถุประสงค์อย่างไร
3. ผู้ขอต้ องนําหลักฐานโฉนดทีดินหรื อหนังสือรับรองการทําประโยชน์หนังสือกรรมสิทธิห้ องชุด (ต้ นฉบับ) ไปแสดงต่อ
พนักงานเจ้ าหน้ าทีกรณีขอหนังสือรับรองราคาประเมินเพือนําไปประกอบการกู้ยืมเงินหรื อจํานองซึงได้ มีการจดทะเบียน
จํานองต่อพนักงานเจ้ าหน้ าทีไว้ แล้ วและยังไม่มีการไถ่ถอนจํานองอนุโลมให้ ใช้ สําเนาโฉนดทีดินหรื อหนังสือรับรองการทํา
ประโยชน์หรื อหนังสือกรรมสิทธิห้ องชุดได้
4. ผู้ขอต้ องยืนเอกสารหลักฐานต่อพนักงานเจ้ าหน้ าทีณสํานักงานทีดินท้ องทีซึงทีดินหรื อห้ องชุดตังอยูโ่ ดยต้ องติดต่อ
เจ้ าหน้ าทีประชาสัมพันธ์เพือตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆเบืองต้ นก่อนและรับบัตรคิวเพือรอยืนคําขอและสอบสวน
ตามลําดับก่อนหลังในขันตอนต่อไป (ไม่นบั รวมอยูใ่ นระยะเวลาให้ บริ การ)
5. ผู้ขอต้ องให้ ถ้อยคําต่อเจ้ าหน้ าทีสอบสวนในเรื องดังต่อไปนี
(1) ผู้ขอเป็ นเจ้ าของทีดินหรื อผู้รับมอบอํานาจจากเจ้ าของทีดิน
(2) วัตถุประสงค์ในการขอราคาประเมิน
(3) กรณีนําไปประกันตัวผู้ต้องหาหรื อจําเลยต้ องบันทึกผู้ขอรับทราบไว้ เป็ นหลักฐานด้ านหลังหนังสือรับรองราคา
ประเมินว่า
&ldquo;การนําโฉนดทีดินไปประกันตัวผู้ต้องหาหรื อจําเลยอาจทําให้ เจ้ าของทีดินสูญเสียทีดินได้ เพราะหากมีการผิด
สัญญาประกันและผู้ประกันไม่สามารถนําเงินเท่าจํานวนประกันไปชําระตามสัญญาประกันได้ หรื อชําระได้ แต่ไม่เพียงพอ
ทีดินแปลงทีนําไปเป็ นหลักประกันจะถูกศาลบังคับขายทอดตลาดเพือนําเงินไปชําระตามสัญญาประกันต่อไป&rdquo;
(4) สิงปลูกสร้ างต้ องเป็ นประเภททีกําหนดไว้ ในบัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรื อนสิงปลูกสร้ างในการจด
ทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรมเกียวกับอสังหาริ มทรัพย์ทีสามารถนําไปใช้ ในการคํานวณทุนทรัพย์ได้
(5) สอบสวนตําแหน่งทีตังของทีดินในกรณีทีราคาประเมินทีดินแปลงดังกล่าวยังไม่เป็ นราคาประเมินรายแปลง
(6) กรณีพนักงานเจ้ าหน้ าทีสอบสวนและตรวจสอบหลักฐานทีผู้ขอนํามาแสดงแล้ วมีเหตุสงสัยว่าสิงปลูกสร้ างทีขอออก
หนังสือรับรองราคาประเมินทุนทรัพย์พร้ อมทีดินนันเป็ นสิงปลูกสร้ างประเภทใดหรื อมีขนาดเนือทีเท่าใดหรื อมีข้อสงสัย
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ประการอืนใดเกียวกับทีดินหรื อสิงปลูกสร้ างนันให้ พนักงานเจ้ าหน้ าทีออกไปตรวจสอบข้ อเท็จจริ งโดยให้ ผ้ ขู อเป็ นผู้นํา
ตรวจและเสียค่าพาหนะในการไปตรวจสอบ
6. ระยะเวลาดําเนินการ 50 นาที (ไม่รวมระยะเวลารอการยืนคําขอและสอบสวนทังนีการนับระยะเวลาดําเนินการจะเริ ม
นับตังแต่พนักงานเจ้ าหน้ าทีเริ มสอบสวนตามลําดับก่อนหลัง) ระยะเวลาแล้ วเสร็ จขึนอยูก่ บั จํานวนหนังสือแสดงสิทธิใน
ทีดินหรื อหนังสือกรรมสิทธิห้ องชุดทีขอหนังสือรับรองราคาประเมินทุนทรัพย์ระยะเวลาอาจต้ องเพิมขึนตามข้ อเท็จจริ ง
ดังกล่าว
7. กรณีผ้ ขู อยืนคําขอณสํานักงานทีดินทีผู้ขอสะดวก (ไม่ใช่สํานักงานทีดินท้ องทีซึงทีดินหรื อห้ องชุดตังอยู)่ เนืองจากไม่
สามารถไปยืนคําขอทีสํานักงานทีดินท้ องทีซึงทีดินหรื อห้ องชุดตังอยูไ่ ด้ สามารถยืนคําขอได้ ทีสํานักงานทีดินทุกแห่งโดย
พนักงานเจ้ าหน้ าทีณสํานักงานทีดินทีรับคําขอจะตรวจสอบเอกสารหลักฐานเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมและแจ้ งให้ สํานักงาน
ทีดินท้ องทีซึงทีดินหรื อห้ องชุดตังอยูต่ รวจสอบทางโทรสารสืออิเล็กทรอนิกส์หรื อวิธีอืนโดยสํานักงานทีดินท้ องทีจะแจ้ งผล
การตรวจสอบหากมีข้อขัดข้ องจะแจ้ งสํานักงานทีดินรับคําขอทราบทันทีเพือแจ้ งผู้ขอทราบ
กรณีมีเหตุขดั ข้ องเนืองจากการสือสารเจ้ าหน้ าทีจะแจ้ งให้ ทราบและแนะนําผู้ขอไปติดต่อณสํานักงานทีดินใกล้ เคียงที
คาดว่าสามารถดําเนินการตามคําขอได้
กรณียืนคําขอต่างสํานักงานทีดิน (ไม่ใช่สํานักงานทีดินท้ องทีซึงทีดินหรื อห้ องชุดตังอยู)่ ต้ องเพิมระยะเวลารอสํานักงาน
ทีดินท้ องทีตรวจสอบราคาประเมินและข้ อมูลทีเกียวข้ องทีจะใช้ ในการจัดทําหนังสือรับรองราคาประเมินพร้ อมแจ้ งผลการ
ตรวจสอบเป็ นเวลาประมาณ 30 &ndash; 60 นาที)

13. ขันตอน ระยะเวลา และส่ วนงานทีรั บผิดชอบ
ที

ประเภทขันตอน
การพิจารณา

1)

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

–ตรวจสอบเอกสาร
25 นาที
หลักฐาน
–รับคําขอและสอบสวนผู้ขอ
–ตรวจอายัดและตรวจการ
ออกใบแทน

-

หมายเหตุ

-
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ที

ประเภทขันตอน

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

หมายเหตุ

–ตรวจบัญชีกําหนดราคา
ประเมินทุนทรัพย์ทีดิน/ห้ อง
ชุด
กรณีบญ
ั ชีกําหนดราคา
ประเมินทุนทรัพย์ทีดิน
กําหนดไว้ เป็ นรายโซน
บล็อกซึงราคาประเมินจะ
ขึนอยู่กบั ตําแหน่งทีตังรูป
แผนทีแสดงเขตย่อยผู้ขอ
ต้ องยืนยันตําแหน่งทีตัง
ทีดินไว้ ในคําขอด้ วย
–ผู้ขอลงนามในคําขอ
–เจ้ าหน้ าทีสังรับคําขอไว้
ดําเนินการ
- เจ้ าพนักงานทีดินผู้มี
อํานาจอนุมตั ิตรวจสอบ
เรื องทังหมดและพิจารณา
ว่าสมควรอนุมตั ติ ามคําขอ
หรื อไม่

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ
2)

–ทําหนังสือรับรองราคา
25 นาที
ประเมินทุนทรัพย์ทีดิน/ทีดิน
พร้ อมสิงปลูกสร้ าง/ห้ องชุด
กรณีออกหนังสือรับรอง
ราคาประเมินทุนทรัพย์ทีดิน
พร้ อมสิงปลูกสร้ างแยก

-

-
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ที

ประเภทขันตอน

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

หมายเหตุ

ราคาประเมินทุนทรัพย์ทีดิน
และสิงปลูกสร้ างเป็ นสอง
ราคาแยกจากกัน
–กรณีสิงปลูกสร้ างไม่เข้ า
หลักเกณฑ์ทีออกหนังสือ
รับรองให้ คดั สําเนาบัญชี
กําหนดราคาประเมินทุน
ทรัพย์โรงเรื อนสิงปลูกสร้ าง
ให้ ผ้ ขู อแทน
–เจ้ าพนักงานทีดินลงนาม
ออกหนังสือรับรองราคา
ประเมินทุนทรัพย์ทีดิน/ทีดิน
พร้ อมสิงปลูกสร้ าง/ห้ องชุด
พร้ อมทังแจกให้ ผ้ ขู อ
–ผู้ขอตรวจสอบความ
ถูกต้ องก่อนออกสํานักงาน
ทีดิน
ระยะเวลาดําเนินการรวม 50 นาที
14. งานบริการนีผ่ านการดําเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จํานวน
หน่ วยงานภาครั ฐ
รายการเอกสาร
ที
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
โฉนดทีดินหรื อ กรมทีดิน
1
1)
หนังสือรับรอง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
0

ฉบับ

หมายเหตุ
-
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ที

2)
3)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
การทําประโยชน์
หรื อหนังสือ
กรรมสิทธิห้ องชุด
บัตรประจําตัว
กรมการปกครอง
ประชาชน
สําเนาทะเบียน กรมการปกครอง
บ้ าน

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-

15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรั บยืนเพิมเติม
ที

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร

1)

กรณีขอหนังสือ รับรองราคา
ประเมินทุนทรัพย์
ทีดินพร้ อมสิง
ปลูกสร้ าง 4.1
กรณีสิงปลูก
สร้ างทีขอรับรอง
ราคาประเมินทุน
ทรัพย์ได้ มา
พร้ อมกับทีดิน
- หลักฐานที
แสดงว่าผู้ขอมีชือ
เป็ นผู้ถือ
กรรมสิทธิทีดิน
และสิงปลูกสร้ าง
ซึงได้ มาพร้ อมกัน
โดยจดทะเบียน
ต่อพนักงาน

1

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

หมายเหตุ
-
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ที

2)

3)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
เจ้ าหน้ าที
กรณีขอหนังสือ รับรองราคา
ประเมินทุนทรัพย์
ทีดินพร้ อมสิง
ปลูกสร้ าง
(ต่อ)4.2 กรณีสิง
ปลูกสร้ างทีขอ
รับรองราคา
ประเมินทุนทรัพย์
ได้ มาไม่พร้ อมกับ
ทีดิน หลักฐานทีแสดง
ว่าสิงปลูกสร้ าง
นันตังอยูบ่ นทีดิน
ของผู้ขอแปลงที
ขอออกหรื อ
กรณีขอหนังสือ รับรองราคา
ประเมินทุนทรัพย์
ทีดินพร้ อมสิง
ปลูกสร้ าง(ต่อ)ใบขออนุญาต
ปลูกสร้ างทีมีชือ
ผู้ขอเป็ นผู้ขอ
อนุญาตปลูก
สร้ างบนทีดินของ
ผู้ขอแปลงทีขอ
ออกหนังสือ

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ฉบับ

-

1

1

ฉบับ

-
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ที

4)

5)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
รับรองราคา
ประเมินทุนทรัพย์
หรื อ
กรณีขอหนังสือ รับรองราคา
ประเมินทุนทรัพย์
ทีดินพร้ อมสิง
ปลูกสร้ าง(ต่อ) หลักฐาน
หมายเลขประจํา
บ้ านหรื อ
หมายเลขของสิง
ปลูกสร้ างหรื อ
สมุดคุมการขอ
หมายเลขบ้ านที
พนักงานรับรอง
ซึงมีรายละเอียด
ประเภทสิงปลูก
สร้ างจํานวนเนือ
ทีและปี ทีปลูก
สร้ าง
หนังสือมอบ
อํานาจ (ผู้ขอ
จัดทํา) และบัตร
ประจําตัว
ประชาชนของผู้
มอบอํานาจหรื อ
สําเนาบัตร
ประจําตัว

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

1

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-
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ที

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
ประชาชนและ
สําเนาทะเบียน
บ้ าน(ถ่าย
เอกสาร) ทีผู้มอบ
อํานาจรับรอง
ความถูกต้ อง
พร้ อมบัตร
ประจําตัว
ประชาชนและ
สําเนาทะเบียน
บ้ านของผู้รับ
มอบอํานาจ
(ต้ นฉบับและ
สําเนารับรอง
ความถูกต้ อง)
(กรณีไม่ไป
ดําเนินการด้ วย
ตนเอง )

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

16. ค่ าธรรมเนียม
1) ค่ าคําขอราคาประเมินทีดินหรื อทีดินพร้ อมสิงปลูกสร้ าง
ค่ าธรรมเนียม5 บาท
หมายเหตุ 2)

ค่ าคําขอราคาประเมินห้ องชุด
ค่ าธรรมเนียม20 บาท
หมายเหตุ -

3)

ค่ าหนังสือรั บรองราคาประเมินทุนทรั พย์

แปลงละ 5 บาท

ห้ องชุดละ

ฉบับละ

20

บาท

10 บาท

หมายเหตุ
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ค่ าธรรมเนียม10 บาท
หมายเหตุ 4)

ค่ าตรวจสอบข้ อมูลด้ านประเมินราคาทีดิน / ห้ องชุด
ค่ าธรรมเนียม100 บาท
หมายเหตุ -

ห้ องชุดละ 100

5)

ค่ ารั บรองสําเนาบัญชีประเมิน
ค่ าธรรมเนียม10 บาท
หมายเหตุ -

ฉบับละ

6)

ค่ ามอบอํานาจทีดิน
ค่ าธรรมเนียม20 บาท
หมายเหตุ -

เรื องละ

20 บาท

7)

ค่ ามอบอํานาจห้ องชุด
ค่ าธรรมเนียม50 บาท
หมายเหตุ -

เรื องละ

50

บาท

8)

ค่ าพยานให้ แก่ พยาน กรณีทดิี น
ค่ าธรรมเนียม10 บาท
หมายเหตุ -

10

บาท

9)

ค่ าพยานให้ แก่ พยานกรณีห้องชุดคนละ 20
ค่ าธรรมเนียม20 บาท
หมายเหตุ -

คนละ

บาท

10 บาท

บาท

17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยนเจ้ าพนักงานทีดินจังหวัด / สาขา / ส่วนแยก /เจ้ าพนักงานทีดินอําเภอพืนทีทีใช้ บริ การ
หมายเหตุ2) ช่ องทางการร้ องเรี ยนตู้รับเรื องร้ องเรี ยนสํานักงานทีดินจังหวัด / สาขา / ส่วนแยก / สํานักงานทีดินอําเภอ
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3)
4)

5)
6)

หมายเหตุช่ องทางการร้ องเรี ยนศูนย์ดํารงธรรมกรมทีดินโทร. 0 2141 5678-9
หมายเหตุช่ องทางการร้ องเรี ยนฝ่ ายเรื องราวร้ องทุกข์สํานักงานเลขานุการกรมโทร. 0 2141 5500-4 ศูนย์ราชการเฉลิม
พระเกียรติ 80 พรรษาฯชัน 6 อาคารรัฐประศาสนภักดีถนนแจ้ งวัฒนะแขวงทุง่ สองห้ องเขตหลักสีกทม. 10210
หมายเหตุช่ องทางการร้ องเรี ยนศูนย์ดํารงธรรมสํานักงานทีดินจังหวัดนครสวรรค์โทร.๐-๕๖๒๕-๖๑๕๔
หมายเหตุช่ องทางการร้ องเรี ยนศูนย์บริ การประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)

18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1)
สามารถขอดูแบบฟอร์ มตัวอย่างและคูม่ ือจากพนักงานเจ้ าหน้ าทีณสํานักงานทีดินทุกแห่งหรื อสามารถ
ตรวจสอบด้ วยตนเองจากเว็บไซต์ www.dol.go.th/registry
-

19. หมายเหตุ
21/08/2558
รออนุมตั ขิ นที
ั 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทําโดย
สํานักงานทีดินจังหวัดนครสวรรค์
ทด.มท.
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย วันทีพิมพ์
สถานะ

