คูม อื ประชาชน Department of land
กรมที่ดิน

คําขอเบ็ดเตล็ดประเภทคําขอหนังสือรับรองราคาประเมินทุนทรัพย
ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
๑

๒

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

- ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
- รับคําขอและสอบสวนผูขอ
- ตรวจอายัดและตรวจการออกใบแทน
- ตรวจบัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย
ที่ดิน/หองชุด กรณีบัญชีกําหนดราคาประเมิน
ทุนทรัพยที่ดินกําหนดไวเปนรายโซน บล็อก
ซึ่งราคาประเมินจะขึ้นอยูกับตําแหนงที่ตั้ง
รูปแผนที่แสดงเขตยอย ผูขอตองยืนยัน
ตําแหนงที่ตั้งที่ดินไวในคําขอดวย
- ผูข อลงนามในคําขอ
- เจาหนาที่สั่งรับคําขอไวดําเนินการ
- เจาพนักงานที่ดินผูมีอํานาจอนุมัติตรวจสอบ
เรื่องทั้งหมดและพิจารณาวาสมควรอนุมัติ
ตามคําขอหรือไม

- ทําหนังสือรับรองราคาประเมินทุนทรัพย
ที่ดิน/ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง/หองชุด
กรณีออกหนังสือรับรองราคาประเมิน
ทุนทรัพยที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางแยกราคา
ประเมินทุนทรัพยทดี่ ินและสิ่งปลูกสราง
เปนสองราคาแยกจากกัน
- กรณีสิ่งปลูกสรางไมเขาหลักเกณฑทอี่ อก
หนังสือรับรอง ใหคัดสําเนาบัญชีกาํ หนด
ราคาประเมินทุนทรัพยโรงเรือนสิง่ ปลูกสราง
ใหผูขอแทน
- เจาพนักงานที่ดินลงนามออกหนังสือรับรอง
ราคาประเมินทุนทรัพยที่ดิน/ที่ดินพรอม
สิ่งปลูกสราง/หองชุด พรอมทั้งแจกใหผูขอ
- ผูขอตรวจสอบความถูกตอง กอนออกจาก
สํานักงานที่ดิน
๒๕ นาที

๒๕ นาที

ระยะเวลา
ดําเนินการ
รวม ๕๐ นาที

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
๑ เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหนวยงานภาครัฐ
๑.๑ โฉนดที่ดิน หนังสือรับรองการทําประโยชน หรือหนังสือกรรมสิทธิ์หองชุด (ตนฉบับ)
(กรมที่ดินเปนหนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร)

เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ

๑.๒ บัตรประจําตัวประชาชน (ตนฉบับ) (กรมการปกครองเปนหนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร)

เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ

๑.๓ สําเนาทะเบียนบาน (ตนฉบับ) (กรมการปกครองเปนหนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร)

เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ

๒. เอกสารอืน่ ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
๒.๑ กรณีขอหนังสือรับรองราคาประเมินทุนทรัพยที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง
๒.๑.๑ กรณีสิ่งปลูกสรางที่ขอรับรองราคาประเมินทุนทรัพยไดมาพรอมกับที่ดิน
- หลักฐานที่แสดงวาผูขอมีชื่อเปนผูถือกรรมสิทธิ์ที่ดินและสิ่งปลูกสรางซึ่งไดมาพรอมกัน
โดยจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ (ตนฉบับ)
๒.๑.๒ กรณีสิ่งปลูกสรางที่ขอรับรองราคาประเมินทุนทรัพยไดมาไมพรอมกับที่ดิน
- หลักฐานที่แสดงวาสิ่งปลูกสรางนั้นตั้งอยูบนที่ดินของผูข อแปลงทีข่ อออก (ตนฉบับ)
- ใบขออนุญาตปลูกสรางที่มีชื่อผูขอเปนผูขออนุญาตปลูกสรางบนที่ดินของผูขอแปลงที่ขอออกหนังสือ
รับรองราคาประเมินทุนทรัพย (ตนฉบับ) หรือ
- หลักฐานหมายประจําบานหรือหมายเลขของสิ่งปลูกสรางหรือสมุดคุมการขอหมายเลขบาน
ที่พนักงานรับรองซึ่งมีรายละเอียดประเภทสิ่งปลูกสราง จํานวนเนื้อที่ และปที่ปลูกสราง (ตนฉบับ)
๒.๒ หนังสือมอบอํานาจ (ผูขอจัดทํา) และบัตรประจําตัวประชาชนของผูม อบอํานาจหรือสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
และสําเนาทะเบียนบาน (ถายเอกสาร) ที่ผูมอบอํานาจรับรองความถูกตองพรอมบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนา
ทะเบียนบานของผูรับมอบอํานาจ (ตนฉบับและสําเนารับรองความถูกตอง) (กรณีไมไปดําเนินการดวยตนเอง)

เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ
เอกสารฉบับสําเนา ๑ ฉบับ
เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ
เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ
เอกสารฉบับสําเนา ๑ ฉบับ
เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ
เอกสารฉบับสําเนา ๑ ฉบับ
เอกสารฉบับจริง ๑ ฉบับ

คูม อื ประชาชน Department of land
กรมที่ดิน

คําขอเบ็ดเตล็ดประเภทคําขอหนังสือรับรองราคาประเมินทุนทรัพย
คาธรรมเนียม
๑. คาคําขอราคาประเมินที่ดินหรือที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง แปลงละ ๕ บาท
๒. คาคําขอราคาประเมินหองชุด หองชุดละ ๒๐ บาท
๓. คาหนังสือรับรองราคาประเมินทุนทรัพย ฉบับละ ๕ บาท
๔. คาตรวจสอบขอมูลดานประเมินราคาทีด่ นิ /หองชุด หองชุดละ ๑๐๐ บาท
๕. คารับรองสําเนาบัญชีประเมิน ฉบับละ ๑๐ บาท
๖. คามอบอํานาจที่ดิน เรื่องละ ๒๐ บาท
7. คามอบอํานาจหองชุด เรื่องละ ๕๐ บาท
8. คาพยานใหแกพยาน กรณีทดี่ ิน คนละ ๑๐ บาท
9. คาพยานใหแกพยาน กรณีหองชุด คนละ ๒๐ บาท

ชองทางการใหบริการ
สถานที่ใหบริการ สํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานครหรือสาขา หรือสวนแยก
สํา นักงานที่ ดินจั ง หวั ด หรือ สาขา หรื อส ว นแยก
สํานักงานที่ดนิ อําเภอ หรือสํานักงานที่ดินกิง่ อําเภอทองที่
ซึ่งที่ดินหรือที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง หรือหองชุดตั้งอยู
ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร
(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตัง้ แตเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก

ชองทางติดตอ/รองเรียน
๑. เจาพนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/สวนแยก/เจาพนักงานที่ดินอําเภอพื้นที่ที่ใชบริการ
๒. ตูรับเรื่องรองเรียนสํานักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/สวนแยก/สํานักงานที่ดินอําเภอ/
สํานักงานที่ดินกิ่งอําเภอ
๓. ศูนยดาํ รงธรรมกรมทีด่ นิ โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๕๖๗๘ – ๙
๔. ฝายเรื่องราวรองทุกขสํานักงานเลขานุการกรม โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๕๕๐๐- ๔
ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ ชั้น ๖ อาคารรัฐประศาสนภักดี
ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุง สองหอง เขตหลักสี่ กทม. ๑๐๒๑๐
๕. ศูนยบริการประชาชนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี/ ตู ปณ. ๑๑๑๑
เลขที่ ๑ ถ.พิษณุโลกเขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐ / สายดวน ๑๑๑๑ /
๖. ศูนยรบั เรือ่ งรองเรียนการทุจริตในภาครัฐ
(สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.)
- เลขที่ ๙๙ หมู ๔ อาคารซอฟแวรปารค ชั้น ๒ ถนนแจงวัฒนะ ตําบลคลองเกลือ
อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐
- สายดวน ๑๒๐๖ / โทรศัพท ๐ ๒๕๐๒ ๖๖๗๐-๘๐ ตอ ๑๙๐๐, ๑๙๐๔ – ๗
โทรสาร ๐ ๒๕๐๒ ๖๑๓๒
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนยรับเรื่องรองเรียนสําหรับนักลงทุนตางชาติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +๖๖ ๙๒ ๖๘๘ ๐๗๗๗ / line : Fad.pacc/ Facebook : The Anti-Corruption
Operation Center / Email : Fad.pacc@gmail.com)

สามารถขอดูแบบฟอรมตัวอยางและคูม ือจากจากพนักงาน
เจาหนาที่ ณ สํานักงานที่ดินทุกแหง หรือสามารถตรวจสอบ
ดวยตนเองจากเว็บไซต www.dol.go.th/registry

กฎหมายที่เกี่ยวของ
ระเบียบกรมทีด่ ิน วาดวยการประเมินราคาทุนทรัพยเพื่อเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมและการขอ
หนังสือรับรองราคาประเมิน
ทุนทรัพยที่ดินและอสังหาริมทรัพยอยางอื่น พ.ศ. ๒๕๕๖

