
คูม่อืสําหรบัประชาชน : คําขอเบ็ดเตล็ดประเภทคําขอหนงัสอืรบัรองราคาประเมนิทนุทรพัย ์
หนว่ยงานที�ใหบ้รกิาร :กรมที�ดนิกระทรวงมหาดไทย 

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ื�อนไข (ถา้ม)ี ในการยื�นคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

1. ผูข้อตอ้งเป็นเจา้ของที�ดนิ /ที�ดนิพรอ้มสิ�งปลกูสรา้ง /หอ้งชดุหรอืผูร้ับมอบอํานาจจากเจา้ของที�ดนิ 

 

2. ผูข้อตอ้งแจง้ความประสงคว์า่ขอหนังสอืรับรองราคาประเมนิทุนทรัพยท์ี�ดนิหรอืที�ดนิพรอ้มสิ�งปลกูสรา้งหรอืหอ้งชดุเพื�อ

ประโยชน์อย่างไรมวีัตถุประสงคอ์ย่างไร 

 

3. ผูข้อตอ้งนําหลักฐานโฉนดที�ดนิหรอืหนังสอืรับรองการทําประโยชนห์นังสอืกรรมสทิธิ�หอ้งชดุ (ตน้ฉบับ) ไปแสดงตอ่พนักงาน

เจา้หนา้ที�กรณีขอหนังสอืรับรองราคาประเมนิเพื�อนําไปประกอบการกูย้มืเงนิหรอืจํานองซึ�งไดม้กีารจดทะเบยีนจํานองต่อพนักงาน

เจา้หนา้ที�ไวแ้ลว้และยังไม่มกีารไถ่ถอนจํานองอนุโลมใหใ้ชส้าํเนาโฉนดที�ดนิหรอืหนังสอืรับรองการทําประโยชนห์รอืหนังสอื

กรรมสทิธิ�หอ้งชดุได ้

 

4. ผูข้อตอ้งยื�นเอกสารหลักฐานตอ่พนักงานเจา้หนา้ที�ณสาํนักงานที�ดนิทอ้งที�ซ ึ�งที�ดนิหรอืหอ้งชดุตั �งอยูโ่ดยตอ้งตดิตอ่เจา้หนา้ที�

ประชาสมัพันธเ์พื�อตรวจสอบเอกสารหลักฐานตา่งๆเบื�องตน้กอ่นและรับบตัรควิเพื�อรอยื�นคําขอและสอบสวนตามลําดับกอ่นหลงั

ในขั �นตอนตอ่ไป (ไมนั่บรวมอยู่ในระยะเวลาใหบ้รกิาร) 

 

5. ผูข้อตอ้งใหถ้อ้ยคําตอ่เจา้หนา้ที�สอบสวนในเรื�องดงัตอ่ไปนี� 

 

  (1) ผูข้อเป็นเจา้ของที�ดนิหรอืผูร้ับมอบอํานาจจากเจา้ของที�ดนิ 

 

  (2) วัตถปุระสงคใ์นการขอราคาประเมนิ 

 

  (3) กรณีนําไปประกนัตัวผูต้อ้งหาหรอืจําเลยตอ้งบนัทกึผูข้อรับทราบไวเ้ป็นหลักฐานดา้นหลงัหนังสอืรับรองราคาประเมนิวา่ 

&ldquo;การนําโฉนดที�ดนิไปประกันตวัผูต้อ้งหาหรอืจําเลยอาจทําใหเ้จา้ของที�ดนิสญูเสยีที�ดนิไดเ้พราะหากมกีารผดิสญัญา

ประกนัและผูป้ระกนัไมส่ามารถนําเงนิเท่าจํานวนประกันไปชาํระตามสญัญาประกันไดห้รอืชําระไดแ้ตไ่มเ่พยีงพอที�ดนิแปลงที�

นําไปเป็นหลักประกันจะถกูศาลบงัคับขายทอดตลาดเพื�อนําเงนิไปชําระตามสญัญาประกนัตอ่ไป&rdquo; 

 

  (4) ส ิ�งปลกูสรา้งตอ้งเป็นประเภทที�กําหนดไวใ้นบัญชกีําหนดราคาประเมนิทนุทรัพยโ์รงเรอืนสิ�งปลกูสรา้งในการจดทะเบยีน

สทิธแิละนติกิรรมเกี�ยวกับอสงัหารมิทรัพยท์ี�สามารถนําไปใชใ้นการคํานวณทุนทรัพยไ์ด ้

(5) สอบสวนตําแหน่งที�ตั �งของที�ดนิในกรณีที�ราคาประเมนิที�ดนิแปลงดงักลา่วยังไมเ่ป็นราคาประเมนิรายแปลง 

  (6) กรณีพนักงานเจา้หนา้ที�สอบสวนและตรวจสอบหลักฐานที�ผูข้อนํามาแสดงแลว้มเีหตสุงสยัวา่สิ�งปลกูสรา้งที�ขอออกหนังสอื

รับรองราคาประเมนิทุนทรัพยพ์รอ้มที�ดนินั�นเป็นสิ�งปลกูสรา้งประเภทใดหรอืมขีนาดเนื�อที�เท่าใดหรอืมขีอ้สงสยัประการอื�นใด

เกี�ยวกบัที�ดนิหรอืสิ�งปลกูสรา้งนั�นใหพ้นักงานเจา้หนา้ที�ออกไปตรวจสอบขอ้เท็จจรงิโดยใหผู้ข้อเป็นผูนํ้าตรวจและเสยีคา่พาหนะ

ในการไปตรวจสอบ 

 

6. ระยะเวลาดาํเนนิการ 50 นาท ี(ไมร่วมระยะเวลารอการยื�นคําขอและสอบสวนทั �งนี�การนับระยะเวลาดําเนนิการจะเร ิ�มนับตั �งแต่

พนักงานเจา้หนา้ที�เริ�มสอบสวนตามลําดบักอ่นหลงั) ระยะเวลาแลว้เสร็จขึ�นอยูก่ับจํานวนหนังสอืแสดงสทิธใินที�ดนิหรือหนังสอื

กรรมสทิธิ�หอ้งชดุที�ขอหนังสอืรับรองราคาประเมนิทุนทรัพยร์ะยะเวลาอาจตอ้งเพิ�มขึ�นตามขอ้เท็จจรงิดังกลา่ว 

 

7. กรณีผูข้อยื�นคําขอณสํานักงานที�ดนิที�ผูข้อสะดวก (ไมใ่ชส่ํานักงานที�ดนิทอ้งที�ซ ึ�งที�ดนิหรอืหอ้งชดุตั �งอยู)่ เนื�องจากไมส่ามารถ

ไปยื�นคาํขอที�สาํนักงานที�ดนิทอ้งที�ซ ึ�งที�ดนิหรอืหอ้งชดุตั �งอยูไ่ดส้ามารถยื�นคําขอไดท้ี�สํานักงานที�ดนิทกุแหง่โดยพนักงาน

เจา้หนา้ที�ณสาํนักงานที�ดนิที�รับคําขอจะตรวจสอบเอกสารหลักฐานเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมและแจง้ใหสํ้านักงานที�ดนิทอ้งที�ซ ึ�ง

ที�ดนิหรอืหอ้งชดุตั �งอยูต่รวจสอบทางโทรสารสื�ออเิล็กทรอนกิสห์รอืวธิอี ื�นโดยสํานักงานที�ดนิทอ้งที�จะแจง้ผลการตรวจสอบหากมี

ขอ้ขัดขอ้งจะแจง้สาํนักงานที�ดนิรับคําขอทราบทันทเีพื�อแจง้ผูข้อทราบ 

 

กรณีมเีหตขุัดขอ้งเนื�องจากการสื�อสารเจา้หนา้ที�จะแจง้ใหท้ราบและแนะนําผูข้อไปตดิตอ่ณสาํนักงานที�ดนิใกลเ้คยีงที�คาดวา่

สามารถดําเนนิการตามคําขอได ้



 

กรณียื�นคําขอตา่งสาํนักงานที�ดนิ (ไมใ่ชส่ํานักงานที�ดนิทอ้งที�ซ ึ�งที�ดนิหรอืหอ้งชดุตั �งอยู)่ ตอ้งเพิ�มระยะเวลารอสํานักงานที�ดนิ

ทอ้งที�ตรวจสอบราคาประเมนิและขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งที�จะใชใ้นการจัดทําหนังสอืรับรองราคาประเมนิพรอ้มแจง้ผลการตรวจสอบ

เป็นเวลาประมาณ 30 &ndash; 60 นาท)ี  

 
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 

สถานที�ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ -) 
สาํนักงานที�ดนิกรงุเทพมหานครหรอืสาขาหรอืสว่นแยกสาํนักงาน
ที�ดนิจังหวดัหรอืสาขาหรอืสว่นแยกสาํนักงานที�ดนิอาํเภอหรอื
สาํนักงานที�ดนิกิ�งอําเภอทอ้งที�ซ ึ�งที�ดนิหรอืที�ดนิพรอ้มสิ�งปลกู
สรา้งหรอืหอ้งชดุตั �งอยู่ 
/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวัน
ศกุร ์(ยกเวน้วันหยดุที�ทางราชการกําหนด) ตั �งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. 

 

ข ั�นตอน ระยะเวลา และสว่นงานที�รบัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม :50 นาท ี
 

ลําดบั ข ั�นตอน ระยะเวลา สว่นที�รบัผดิชอบ 

1) การพจิารณา 
–ตรวจสอบเอกสารหลกัฐาน 
–รับคําขอและสอบสวนผูข้อ 
–ตรวจอายัดและตรวจการออกใบแทน 
–ตรวจบัญชกีําหนดราคาประเมนิทุนทรัพยท์ี�ดนิ/หอ้งชดุ 
กรณีบญัชกีําหนดราคาประเมนิทุนทรัพยท์ี�ดนิกําหนดไวเ้ป็นราย
โซนบล็อกซึ�งราคาประเมนิจะข ึ�นอยูก่ับตําแหน่งที�ตั �งรปูแผนที�
แสดงเขตยอ่ยผูข้อตอ้งยนืยันตําแหน่งที�ตั �งที�ดนิไวใ้นคําขอดว้ย 
–ผูข้อลงนามในคําขอ 
–เจา้หนา้ที�สั�งรับคาํขอไวด้ําเนนิการ 
- เจา้พนักงานที�ดนิผูม้อีํานาจอนุมัตติรวจสอบเรื�องทั �งหมดและ
พจิารณาวา่สมควรอนุมัตติามคําขอหรอืไม่ 
 
 
(หมายเหต:ุ -) 

25 นาท ี - 
 

2) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
–ทําหนังสอืรับรองราคาประเมนิทนุทรัพยท์ี�ดนิ/ที�ดนิพรอ้มสิ�ง
ปลกูสรา้ง/หอ้งชดุกรณีออกหนังสอืรับรองราคาประเมนิทนุทรัพย์
ที�ดนิพรอ้มสิ�งปลกูสรา้งแยกราคาประเมนิทุนทรัพยท์ี�ดนิและสิ�ง
ปลกูสรา้งเป็นสองราคาแยกจากกัน 
–กรณีส ิ�งปลกูสรา้งไมเ่ขา้หลกัเกณฑท์ี�ออกหนังสอืรับรองใหค้ัด
สําเนาบญัชกีําหนดราคาประเมนิทนุทรัพยโ์รงเรอืนสิ�งปลกูสรา้ง
ใหผู้ข้อแทน 
–เจา้พนักงานที�ดนิลงนามออกหนังสอืรับรองราคาประเมนิทุน
ทรัพยท์ี�ดนิ/ที�ดนิพรอ้มสิ�งปลกูสรา้ง/หอ้งชดุพรอ้มทั �งแจกใหผู้ ้
ขอ 
–ผูข้อตรวจสอบความถูกตอ้งกอ่นออกสาํนักงานที�ดนิ 
(หมายเหต:ุ -) 

25 นาท ี - 
 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ลําดบั ชื�อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิ�มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

โฉนดที�ดนิหรอืหนงัสอืรบัรองการทําประโยชนห์รอืหนงัสอื
กรรมสทิธ ิ�หอ้งชุด 

กรมที�ดนิ 



ลําดบั ชื�อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิ�มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

2) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

กรมการปกครอง 

3) 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

กรมการปกครอง 

4) 
 

กรณีขอหนงัสอืรบัรองราคาประเมนิทุนทรพัยท์ ี�ดนิพรอ้มสิ�งปลูก
สรา้ง   4.1 กรณีส ิ�งปลกูสรา้งที�ขอรบัรองราคาประเมนิทุนทรพัย ์
ไดม้าพรอ้มกบัที�ดนิ    - หลกัฐานที�แสดงวา่ผูข้อมชี ื�อเป็นผูถ้อื
กรรมสทิธ ิ�ที�ดนิและส ิ�งปลกูสรา้งซึ�งไดม้าพรอ้มกนัโดยจดทะเบยีน
ตอ่พนกังานเจา้หนา้ที� 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

5) 
 

กรณีขอหนงัสอืรบัรองราคาประเมนิทุนทรพัยท์ ี�ดนิพรอ้มสิ�งปลูก
สรา้ง (ตอ่)4.2 กรณีส ิ�งปลกูสรา้งที�ขอรบัรองราคาประเมนิทุน
ทรพัยไ์ดม้าไมพ่รอ้มกบัที�ดนิ    - หลกัฐานที�แสดงวา่ส ิ�งปลกูสรา้ง
น ั�นต ั�งอยูบ่นที�ดนิของผูข้อแปลงที�ขอออกหรอื 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

6) 
 

กรณีขอหนงัสอืรบัรองราคาประเมนิทุนทรพัยท์ ี�ดนิพรอ้มสิ�งปลูก
สรา้ง(ตอ่)- ใบขออนุญาตปลูกสรา้งที�มชี ื�อผูข้อเป็นผูข้ออนุญาต
ปลกูสรา้งบนที�ดนิของผูข้อแปลงที�ขอออกหนงัสอืรบัรองราคา
ประเมนิทุนทรพัยห์รอื 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

7) 
 

กรณีขอหนงัสอืรบัรองราคาประเมนิทุนทรพัยท์ ี�ดนิพรอ้มสิ�งปลูก
สรา้ง(ตอ่) - หลกัฐานหมายเลขประจําบา้นหรอืหมายเลขของส ิ�ง
ปลกูสรา้งหรอืสมุดคมุการขอหมายเลขบา้นที�พนกังานรบัรองซึ�งม ี
รายละเอยีดประเภทส ิ�งปลกูสรา้งจํานวนเนื�อที�และปีที�ปลกูสรา้ง 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

8) 
 

หนงัสอืมอบอาํนาจ (ผูข้อจดัทํา)  และบตัรประจําตวัประชาชนของ
ผูม้อบอํานาจหรอืสําเนาบตัรประจําตวัประชาชนและสําเนาทะเบยีน
บา้น(ถา่ยเอกสาร) ที�ผูม้อบอํานาจรบัรองความถกูตอ้งพรอ้มบตัร
ประจําตวัประชาชนและสําเนาทะเบยีนบา้นของผูร้บัมอบอํานาจ 
(ตน้ฉบบัและสาํเนารบัรองความถกูตอ้ง) (กรณีไมไ่ปดําเนนิการ
ดว้ยตนเอง ) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 



ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) คา่คําขอราคาประเมนิที�ดนิหรอืที�ดนิพรอ้มส ิ�งปลกูสรา้ง แปลงละ    
5  บาท 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 5 บาท 
 
 

2) คา่คําขอราคาประเมนิหอ้งชุด    ห้องชุด
ละ           20       บาท 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 20 บาท 
 
 

3) คา่หนงัสอืรบัรองราคาประเมนิทุนทรพัย ์   ฉบ ับล ะ        
10    บาท 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 10 บาท 
 
 

4) คา่ตรวจสอบขอ้มลูดา้นประเมนิราคาที�ดนิ / หอ้งชุด 
 หอ้งชุดละ   100      บาท 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 100 บาท 
 
 

5) คา่รบัรองสาํเนาบญัชปีระเมนิ    ฉบ ับล ะ         
10    บาท 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 10 บาท 
 
 

6) คา่มอบอํานาจที�ดนิ     เร ื�องละ                 
20    บาท 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 20 บาท 
 
 

7) คา่มอบอํานาจหอ้งชุด     เรื�องละ                     
50          บาท 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 50 บาท 
 
 

8) คา่พยานใหแ้กพ่ยาน กรณีที�ดนิ   
 คนละ              10          บาท 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 10 บาท 
 
 

9) คา่พยานใหแ้กพ่ยานกรณีหอ้งชุดคนละ    20              บาท 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 20 บาท 
 
 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 

1) เจา้พนักงานที�ดนิจังหวดั / สาขา / สว่นแยก /เจา้พนักงานที�ดนิอําเภอพื�นที�ที�ใชบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ -) 

2) ตูร้ับเรื�องรอ้งเรยีนสํานักงานที�ดนิจังหวดั / สาขา / สว่นแยก / สํานักงานที�ดนิอําเภอ 
(หมายเหต:ุ -) 

3) ศนูยด์ํารงธรรมกรมที�ดนิโทร. 0 2141 5678-9 
(หมายเหต:ุ -) 

4) ฝ่ายเรื�องราวรอ้งทุกขส์ํานักงานเลขานุการกรมโทร. 0 2141 5500-4  ศนูยร์าชการเฉลมิพระเกยีรต ิ80 พรรษาฯชั �น 
6 อาคารรัฐประศาสนภกัดถีนนแจง้วัฒนะแขวงทุ่งสองหอ้งเขตหลกัสี�กทม.  10210 
(หมายเหต:ุ -) 

5) ศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที� 1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที� 1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

6) ศนูยร์ับเรื�องรอ้งเรยีนการทุจรติในภาครัฐ 
(หมายเหต:ุ (สํานักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติในภาครัฐ (สํานักงานป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ชั �น 2 ถนนแจง้วฒันะตําบลคลองเกลอือําเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบรุ ี11120 
- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศนูยร์ับเรื�องรอ้งเรยีนสาํหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 
Fad.pacc@gmail.com)) 

 



แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลําดบั ชื�อแบบฟอรม์ 
1) สามารถขอดแูบบฟอรม์ตวัอย่างและคูม่อืจากพนักงานเจา้หนา้ที�ณสาํนักงานที�ดนิทุกแหง่หรอืสามารถตรวจสอบ

ดว้ยตนเองจากเว็บไซต ์ www.dol.go.th/registry 
(หมายเหต:ุ -) 

 

หมายเหต ุ

- 
 

 

เอกสารฉบับนี�ดาวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์ูนยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 

www.info.go.th 

วันที�คู่มอืมผีลบังคับใช:้ 29/06/2558 


