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ขั้นตอนท่ี1  
การจัดเตรียมขอมูล 

ขอมูลท่ีใชในการปฏิบัติงานประเมินราคาที่ดินรายบล็อก ไดแก 
1. ขอมูลแผนท่ี 
2. ขอมูลราคาซ้ือขาย 

1. ขอมูลแผนท่ี 
 วัตถุประสงคในการจัดเตรียมแผนท่ี 

1. ใชในการสํารวจและเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการประเมินราคา 
2. ใชประกอบการวิเคราะหราคาประเมินท่ีดนิ 
3. ใชประกอบการจัดทําบัญชีกาํหนดราคาประเมินทุนทรัพยท่ีดิน 

               1.1 ประเภทและแหลงขอมูลของแผนท่ี 
- ระวางแผนท่ีระบบพิกัดฉาก UTM (Universal Transverse  Mercator) เปนระวางพื้นราบมุมฉากท่ีนับ

เนื่องจากศูนยกําเนิดของแตละโซนออกไปในแนวราบและแนวต้ังตอเนื่องกัน ขนาดมาตรฐานของแผนท่ีระวาง
แตละแผน มีความกวางยาวดานละ 50 ซม. สําหรับใชในการแสดงตําแหนงรูปรางแปลงท่ีดิน เลขแปลงท่ีดนิและ
รายละเอียดอ่ืนๆ โดยปกติจะใชมาตราสวน 1:4000 เปนหลัก แตหากทองท่ีใดมีความเจริญ ประชาชนอยูหนาแนน
ท่ีดินแบงเปนแปลงเล็กจนไมสามารถเขียนรายละเอียดได และมีราคาแพง ขนาดของระวางแผนท่ีจําเปนตอง
ขยายใหญข้ึน เปนมาตราสวน 1:2000, 1: 1000 หรือ มาตราสวน 1:500  

 แผนท่ีมาตราสวน 1: 1000 จะเปนแผนท่ีมาตราสวนใหญกวาแผนท่ีมาตราสวน 1:4000 
 แผนท่ีมาตราสวน 1: 500 จะเปนแผนท่ีมาตราสวนใหญกวาแผนที่มาตราสวน 1: 1000 

อาจมีขอสงสัยวาเหตุใดเลขนอยจึงใหญกวาเลขมาก ซ่ึงจะอธิบายไดวา แผนท่ีมาตราสวน 1:1000 จะครอบคลุม
พื้นท่ีไดนอยกวามาตราสวน 1: 4000 ในกระดาษขนาดท่ีเทากัน ฉะนั้น แผนท่ีมาตราสวน 1:1000 จะสามารถ
เห็นรายละเอียด ขนาดรูปแปลงไดชัดเจนกวา ใหญกวา แผนท่ีมาตราสวน 1:4000 จึงเรียกวาแผนที่มาตราสวน
ใหญ 
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ตัวอยางระวางแผนท่ีพิกดัฉาก UTM 
 

    
 
 - ระวางแผนท่ีระบบศูนยกําเนิดเดิม เปนการสรางหลักฐานแผนท่ีระวางเปนระวางพื้นราบมุมฉากนับ

เนื่องจากศูนยกําเนิดโดยใชยอดภูเขา ยอดเจดีย หรือจุดตัดของเสนรุงและเสนแวงเปนศูนยกําเนิด ปจจุบันมีศูนยกําเนิด 
29 ศูนย แตละศูนยกําเนิดจะมีคาพิกัดภูมิศาสตรกํากับไว  
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ตัวอยางระวางแผนท่ีระบบศูนยกําเนิดเดิม 
 

 
- แผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน คือ แผนท่ีท่ีแสดงแปลงท่ีดิน ผังอาคาร ท่ีตั้งปาย ถนน แหลงน้ํา และ

สถานท่ีสําคัญตางๆภายในทองถ่ินเพื่อการบริหารจัดการออกเปนสวนๆ คือ เขต (Zone) เขตยอย (Block) 
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ตัวอยางแผนท่ีภาษ ี
 

 
 
- แผนท่ีภูมิประเทศ  ไดแก แผนท่ีท่ีแสดงรายละเอียดท้ัง 3 มิติ คือท้ังทางราบและทางดิ่ง ตําแหนงทางดิง่
หรือระดับสูงแสดงโดยใชเสนช้ันความสูง(Contour Line) ท่ีวัดจากพ้ืนหลักฐานทางดิ่ง คือ ระดับทะเล
ปานกลาง  เชน แผนท่ีภูมิประเทศมาตราสวน 1: 50000 ท่ีจัดทําโดยกรมแผนท่ีทหาร ท่ีแสดงความสูง – ต่ํา 
ภูเขา ลําหวย ถนน ท่ีตั้ง หมูบาน เปนตน  
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ตัวอยางแผนท่ีภูมิประเทศ 
 

                              
 
 
- แผนท่ีแสดงเขตตําบลของสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด จะแสดงรูปแผนท่ีเปนรายตําบล 

โดยแสดงรายละเอียด เชน แนวเขตตําบล ช่ือถนนสายสําคัญ ช่ือหมูบาน สถานท่ีสําคัญ พรอมแนว
เสนกริด 
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                         ตัวอยางแผนที่ของสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด 
                 

                 
                
 
              - แผนท่ีผังตําบลขององคการบริหารสวนตําบล  สวนใหญจะเหมือนภาพสเก็ตซ ซ่ึงจะแสดงรายละเอียด
เฉพาะสถานท่ีสําคัญในเขตตําบล ช่ือหมูบาน ช่ือถนน แตไมมีมาตราสวน หรือเสนกริดกํากับ 
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                                                   ตัวอยางแผนท่ีผังตําบล 

 
 
          โดยที่สํานักประเมินราคาทรัพยสินไมไดเปนเจาของแผนท่ี หรือ ไมไดเปนผูจัดทําแผนที่เพื่อใชในการ
ปฏิบัติงานเอง  เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานจําเปนตองตรวจสอบขอมูลความพรอมของแผนที่ในพื้นท่ีจากสํานักงานท่ีดิน
วาไดมีการจัดทําระวางแผนท่ีระบบพิกัดฉาก UTM ไวแลวหรือไม หากยังไมไดจัดทํา หรือจัดทําไวแลวบางสวน
เจาหนาท่ีอาจตองพิจารณาใชขอมูลแผนท่ีจากหนวยงานอ่ืนๆ เชน สํานักงานเทศบาลในแตละจังหวัดจะมีแผนท่ีภาษี
และทะเบียนทรัพยสินซ่ึงแสดงรูปแปลงที่ดินและอาคารส่ิงปลูกสรางบนแปลงท่ีดิน เจาหนาท่ีอาจประสานงาน
กับสํานักงานเทศบาลเพื่อขอใชแผนท่ีภาษีซ่ึงแสดงรูปแปลงท่ีดิน อยางไรก็ตามแผนท่ีภาษีจะมีเฉพาะในพื้นท่ี
เขตเทศบาลเทานั้น สําหรับพื้นท่ีนอกเขตเทศบาล อาจขอขอมูลแผนท่ีแสดงแนวเขตตําบลจากสํานักงานโยธาธิการ
และผังเมือง ซ่ึงมีรายละเอียดเสนทางคมนาคม ช่ือหมูบาน แมน้ํา ลําคลอง หรือจากองคการบริหารสวนตําบลซ่ึง
จะมีการจัดทําแผนท่ีแสดงรายละเอียดของตําบลนั้นๆ 

1.2 การปรับปรุงรูปแผนท่ี 
ในกรณีท่ีจังหวัดใดมีระวางแผนท่ีระบบพิกัดฉาก UTM  แตไมสมบูรณ เชน รูปแปลงขาดหายไปบางสวน  

มีรูปแปลงที่ดินนอยมากหรือไมมีระวางแผนที่ในพ้ืนท่ีนั้นๆ เลย ซ่ึงอาจเกิดจากปญหาการยังไมไดยายรูปแปลง
ท่ีดินของสํานักงานท่ีดิน หรือพื้นท่ีนั้นๆเปนภูเขา ปา เจาหนาท่ีอาจใชแผนท่ีจากแหลงอ่ืนๆ มาใชรวมกับแผนท่ี
ระบบพิกัดฉาก UTM เพ่ือใหแผนท่ีสมบูรณมากข้ึน งายตอการนําไปใชออกสํารวจขอมูลภาคสนาม เชน ซอน
ภาพ แผนท่ีระบบพิกัดฉาก UTM  บนภาพถายทางอากาศ ในกรณีท่ีทํางานโดยใชแผนท่ี 

ระบบพิกัดฉาก UTM หากใชแผนท่ีภูมิประเทศ หรือ แผนท่ีแสดงแนวเขตตําบล จะมีรายละเอียดขอมูล
เสนทางถนนสายหลัก ถนนสายรอง และถนนสายเช่ือมระหวางตําบล หมูบาน ปรากฏอยูในแผนท่ีแลว 
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 1.3 การจัดเตรียมขอมูลแผนท่ี 
เม่ือทราบแหลงขอมูลแผนท่ีและไดมีการประสานงานขอขอมูลแผนท่ีมาแลว ข้ันตอนตอไปจะเปนการ

เตรียมแผนท่ีเพื่อใชในการออกสํารวจขอมูลภาคสนาม และใชประกอบบัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยท่ีดิน 
กรณีดําเนินการดวยคอมพวิเตอร 
เจาหนาท่ีท่ีมีความสามารถในการใชโปรแกรมจัดทําแผนท่ี ArcGIS ก็สามารถดําเนินการปรับปรุงแผน

ท่ีโดยมีข้ันตอนการดําเนินการโดยสรุป ดังนี้ 
1. Scan แผนท่ี โดยจัดเก็บในรูปแบบ.tif 
2. ตรึงคาพิกัดแผนท่ีแตละระวาง (โปรแกรมจดัทําแผนท่ี ArcGIS อาจมีข้ันตอนยุงยากในการตรึง

คาพิกัด เจาหนาท่ีอาจเลือกใชโปรแกรมอ่ืนๆ เชน ENVI 4.0 ซ่ึงจะงายและมีข้ันตอนนอยกวา
ในการตรึงคาพิกัด แลวนําขอมูลกลับไปทํางานตอในโปรแกรม ArcGIS 

3. ซอนภาพช้ันขอมูลตาง (ๆถามี) เชน ภาพถายทางอากาศ ขอบเขตตําบล แหลงน้าํ ช่ือถนน ซอย เปนตน 
4. พิมพแผนท่ีออกไปใชในการเดินสํารวจเก็บขอมูลภาคสนาม และเพื่อการวิเคราะหกําหนดราคา

ประเมินทุนทรัพยท่ีดิน 
กรณีดําเนินการดวยมือ 

 หากเจาหนาท่ีไมสะดวกในการใชโปรแกรมดําเนินการเกี่ยวกับแผนที่ ก็ใชวิธีพิมพ/ถายแผนท่ีลงกระดาษ
ขนาด A3 ทีละระวางแลวตอแผนท่ีดวยมือ จากนั้นตัดแนวเขตตําบล ลงรายละเอียดหมายเลขระวาง 

 การใชแผนท่ีภูมิประเทศ หรือ แผนท่ีขององคการบริหารสวนตําบล เพื่อการเดินสํารวจภาคสนาม แผน
ท่ีเหลานี้จะไมปรากฏรูปแปลงท่ีดิน จะแสดงเฉพาะเสนถนนสายหลัก ถนนสายรอง หรือช่ือหมูบานเทานั้น แต
หากใชแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสินซ่ึงจะทําเฉพาะพื้นท่ีในเขตเทศบาลนคร หรือเทศบาลเมืองเทานั้น จะมีรูป
แปลงท่ีดินปรากฏ แตตัวเลขท่ีระบุบนแปลงท่ีดินจะไมใชเลขท่ีดินตามเอกสารสิทธ์ิของทางราชการ และไมมีการระบุ
คาพิกัดฉาก  แตจะมีการตัดโซน/บล็อกและมีรายละเอียดช่ือถนน สถานท่ีสําคัญ ไวแลว 

           กอนออกเดินสํารวจภาคสนาม เจาหนาท่ีอาจตรวจสอบสภาพพื้นท่ีจากภาพถายดาวเทียมกอนออกพื้นท่ีจริง 
โดยตรวจสอบจากโปรแกรมแผนท่ีภาพถายดาวเทียมดิจิทัลผานเครือขายอินเตอรเน็ต ซ่ึงเปนแผนท่ีภาพถายดาวเทียม
รายละเอียดสูง การตรวจสอบสภาพพ้ืนท่ีลวงหนาจะมีประโยชนในการวางแผนการเร่ิมตนเดินสํารวจ ตลอดจน
ชวยใหเขาถึงพ้ืนท่ีดําเนินการในกรณีเจาหนาท่ีไมมีความคุนเคยกับพื้นท่ีดังกลาว หรือแผนท่ีท่ีจะใชเดินสํารวจ 
ไมมีจุดสังเกตท่ีจะชวยในการตั้งตน นอกจากนั้นในกรณีท่ีระวางแผนท่ีพิกัดฉาก UTM ขาดหายไปในบางระวาง 
ก็อาจใชแผนท่ีภาพถายดาวเทียมดิจิทัลแทรกเขาไป เพ่ือใหการจัดทําแผนท่ีประกอบบัญชีฯ มีความสมบูรณมาก
ข้ึน เพราะเม่ือใดก็ตามท่ีมีการกําหนดหนวยราคาท่ีดิน ในแผนที่ประกอบบัญชีฯ ก็จะตองแสดงท่ีตั้งของหนวย
นั้นๆ ยกเวนหนวยราคาถนน ซอย ทาง และท่ีดินนอกเหนือ  

แผนท่ีกระดาษท่ีเตรียมไวในการปฏิบัติงานมี  2 ชุด  
 ชุดท่ี 1 เตรียมไวสําหรับการเดินสํารวจขอมูลภาคสนาม 

ชุดที่ 2 เตรียมไวสําหรับใชวิเคราะหและกําหนดราคาท่ีดิน  
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2. ขอมูลราคาซื้อขาย 
 2.1 แหลงขอมูลราคาซ้ือขาย 

ขอมูลราคาซ้ือขายท่ีใชในข้ันตอนนี้ เปนขอมูลราคาซ้ือขายจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมของสํานักงานท่ีดิน 
เฉพาะนิติกรรมประเภทขาย ซ่ึงกรมธนารักษไดจัดทําบันทึกขอตกลง (Memorandum of Understanding : MOU) 
กับกรมท่ีดินขอความรวมมือสํานักงานท่ีดินจังหวัด สํานักงานท่ีดินจังหวัดสาขา สํานักงานท่ีดินจังหวัดสวนแยก 
ในการจัดทําสําเนาแบบฟอรม ท.ด.86 โดยกรมธนารักษจัดสงแบบฟอรม ท.ด. 86 ใหสํานักงานธนารักษพื้นท่ีตางๆ 
เพื่อแจกจายใหสํานักงานท่ีดินใช และจัดเก็บสําเนาแบบฟอรมท่ีกรอกขอมูลแลวทุกๆ ส้ินเดือนเพื่อนํามาบันทึก
เขาในระบบฐานขอมูลราคาซื้อขายอสังหาริมทรัพยของกรมธนารักษ เพื่อใชในการวิเคราะหกําหนดราคาใน
ข้ันตอนตอไป ขอมูลท่ีปรากฏในแบบฟอรม ท.ด.86 ไดแก 

1 หมายเลขระวางแผนท่ี หมายเลขแผน มาตราสวน 
2 ช่ืออําเภอ ตําบล 
3 โซน/บล็อก/หนวยท่ี 
4 โฉนดท่ีดินเลขท่ี  
5 หนาสํารวจ 
6 เลขท่ีดิน 
7 เนื้อท่ีแปลงท่ีดิน 
8 วันท่ีจดทะเบียน 
9 รายละเอียดส่ิงปลูกสราง (ถามี) เชน ประเภทส่ิงปลูกสราง พื้นท่ีใชสอย อายุอาคาร 
10 ราคาจดทะเบียน 
11 ราคาประเมินรวมท้ังแปลง 

 
                เจาหนาท่ีผูประเมินราคาจะตองไปติดตอขอรับแบบฟอรม ท.ด. 86 จากสํานักงานท่ีดินจังหวัด ซ่ึงจะเปน
หนวยรวบรวมแบบฟอรม ท.ด. 86 จากสํานักงานท่ีดินจังหวัดสาขา/สวนแยก ซ่ึงจะเก็บไวใหเปนรายเดือน มานําเขา
ระบบฐานขอมูลราคาซ้ือขายอสังหาริมทรัพยของกรมธนารักษ ในทางปฏิบัติเจาหนาท่ีอาจประสบปญหาความ
ไมสมบูรณของขอมูลในแบบฟอรม ท.ด.86 เนื่องจากสาเหตุตางๆ เชน ลายมืออานยาก กรอกขอมูลไมครบถวน 
ขาดขอมูลท่ีเปนสาระสําคัญเชนโซน/บล็อก/หนวยท่ี  การแกไขอาจทําไดเพียงแจงใหสํานักงานท่ีดินทราบและขอ
ความรวมมือจากสํานักงานท่ีดินในการกรอกขอมูลใหครบถวน ละเอียดและชัดเจน  

               ในบางครั้งหากสํานักงานท่ีดินไมไดจัดสงขอมูลราคาซ้ือขายจดทะเบียน ดวยเหตุขัดของใดๆก็ตาม 
เจาหนาท่ีสามารถแจงประสานกับสวนจัดการฐานขอมูลของสํานักประเมินราคาทรัพยสิน ในการไปขอดาวน
โหลดขอมูลราคาซ้ือขายจดทะเบียนท่ีตองการใชในรูปแบบของไฟลท่ีเปน Excel (.xls)  แตปญหาท่ีอาจพบก็คือ 
ไมมีการลงขอมูลโซน/บล็อก/หนวยท่ีไว เจาหนาท่ีตองมาเทียบหนวยราคาเพื่อลงขอมูลดังกลาวเอง 
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2.2 การคัดเลือกขอมูลราคาซ้ือขายเบ้ืองตน 
เปนวิธีการคัดกรองขอมูลราคาซ้ือขายจดทะเบียนท่ีไดจากกรมที่ดินคร้ังแรก เพื่อใหไดขอมูลที่เช่ือถือได 

และเหมาะสําหรับนําไปใชในการวิเคราะหและประเมินราคา ใชวิธีการทางคณิตศาสตรโดยคํานวณหาคา A/S Ratio 
(อัตราสวนระหวางราคาประเมินกับราคาซ้ือขาย A = Assessed Value, S = Sales) คํานวณโดยใชราคาประเมิน
หารดวยราคาซ้ือขาย ผลท่ีไดอานคาไดดังนี้ 

A/S Ratio  =  1  แสดงวาราคาประเมินเทากับราคาซ้ือขาย 
A/S Ratio  <  1  แสดงวาราคาประเมินนอยกวาราคาซ้ือขาย 
A/S Ratio  >  1  แสดงวาราคาประเมินมากกวาราคาซ้ือขาย 

 

ตัวอยางเชน ราคาประเมินตารางวาละ          2,000   บาท 
ราคาซ้ือขายตารางวาละ            3,000   บาท 

                                         คา A/S Ratio = ราคาประเมิน 
       ราคาซ้ือขาย  

=               .66 
หมายความวา ท่ีดินแปลงน้ีมีราคาประเมินคิดเปน 66 เปอรเซ็นตของราคาซ้ือขาย หรืออีกนัยหนึ่งคือ 

ราคาประเมินตํ่ากวาราคาซ้ือขาย  34  เปอรเซ็นต  หากตองการประเมินราคาใหเทากับราคาซ้ือขาย จะตองปรับ
ราคาประเมินเพ่ิมข้ึนโดย   2,000 *  1     =  3,030 หรือปดเปน 3,000 บาท 

                                       0.66 
 

เจาหนาท่ีผูประเมินราคาตองนําขอมูลราคาซ้ือขายจดทะเบียนท้ังหมดมาคัดกรองโดยแยกออกเปนรายอําเภอและตําบล 
ตลอดจนเลือกใชขอมูลยอนหลังไมเกิน 3 ป นับจากปท่ีประเมินราคาท่ีดิน เชนโครงการประเมินราคาท่ีดินรายบล็อก
ปงบประมาณ 2552 ก็ควรใชขอมูลราคาซ้ือขายชวงระหวางปพ.ศ.  2549 – 2551 เปนตน เนื่องจากขอมูลซ้ือขาย
จดทะเบียนในตางจังหวัดอาจมีไมมากนัก ฉะนั้น ในช้ันนี้จะใชขอมูลท้ังหมดท่ีมีเพื่อออกไปสอบทานในการ
สํารวจขอมูลภาคสนามกอน  

2.3 การลงขอมูลราคาซ้ือขายในแผนท่ี 
 ขอมูลราคาท่ีควรบันทึกลงในแผนท่ีเดินสํารวจ อาจประกอบดวย 
      1. ราคาประเมินทุนทรัพยท่ีดิน คือ ราคาประเมินทุนทรัพยท่ีดินในรอบบัญชีท่ีกําลังดําเนินการ อาจ

เปนราคาประเมินรวมท้ังท่ีดินหรือส่ิงปลูกสราง  หรือ เปนราคาประเมินเฉพาะท่ีดินเปลา การใสขอมูลราคา
ประเมินเพื่อประโยชนในการเปรียบเทียบกับราคาซ้ือขายวาเหมาะสม ถูกตองเพียงใด 

      2. ราคาซ้ือขายจดทะเบียน (ในรายงานจะใชช่ือยอ “ ทบ ”)  คือ ราคาซ้ือขายจดทะเบียนท่ีผูซ้ือและ
ผูขายแจงตอสํานักงานท่ีดินในวันจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ซ่ึงจะปรากฏใน ท.ด. 86 การไดมาของขอมูลซ้ือขาย
จดทะเบียนไดกลาวถึงในขอ 2.1 แหลงขอมูลราคาซ้ือขายแลว สวนใหญจะเปนการแจงราคาขายทั้งแปลง เม่ือนําขอมูล
มาใช เจาหนาท่ีควรวิเคราะหราคาในเบ้ืองตน โดยการถอดราคาส่ิงปลูกสรางออกจากท่ีดิน เพื่อใหทราบราคา
ท่ีดินตอตารางวา 
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      3. ราคาซ้ือขายจดทะเบียนสอบทาน (ในรายงานจะใชช่ือยอ “ สท ”) คือ ขอมูลราคาซ้ือขายจด
ทะเบียน ท่ีอาจไมนาเช่ือถือ เนื่องจากมีราคาสูงหรือตํ่าเกินไป เจาหนาท่ีจึงควรสอบถามจากเจาของท่ีดิน หรือ
บุคคลในพ้ืนที่ เพื่อสอบทานขอมูลอีกคร้ังหนึ่ง 

      4. ราคาเสนอขาย (ในรายงานจะใชช่ือยอ “ สข ”) คือ การประกาศขายท่ีดิน หรือท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสราง 
หรือ การประกาศขายบานตามโครงการบานจัดสรร ท่ีมีการปกปายประกาศขาย หรือ ประกาศตามส่ือตางๆ 
อยางไรก็ตาม การเสนอขายยังไมถือวามีการตกลงราคาเกิดข้ึน การนํามาใชจําเปนตองหักคาตอรองใหเหมาะสม
กับทรัพยสินแตละประเภท 

     5. ราคาคาเชา  ในพื้นท่ีบางพ้ืนท่ีอาจไมมีขอมูลราคาซ้ือขายจดทะเบียน หรือ ขอมูลเสนอขาย หรือมี
แตไมเพียงพอ เจาหนาท่ีสามารถนําขอมูลคาเชาทรัพยสิน มาใชในการวิเคราะหกําหนดราคาได อยางไรก็ตาม มี
ขอพึงระวัง คือ คาเชาท่ีไดตองเปนคาเชาสุทธิ และอัตราผลตอบแทนท่ีนํามาใชตองเหมาะสมกับทรัพยสิน
ประเภทนั้นๆ 
             การลงขอมูลซ้ือขายจดทะเบียนในแผนท่ี มีวัตถุประสงคเพ่ือใหทราบวาในบริเวณใดมีการซ้ือขายท่ีดิน
และเพื่อใหเจาหนาท่ีออกไปตรวจสอบขอเท็จจริงวาแปลงท่ีระบุวามีการซ้ือขายมีสภาพเปนอยางไร มีส่ิงปลูกสราง
หรือไม ราคาท่ีแจงจดทะเบียนซ้ือขายถูกตองตามขอเท็จจริงหรือไมโดยเจาหนาท่ีตองพยายามสอบทานกับ
เจาของท่ีดินเพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตองมากท่ีสุด 

ขอเท็จจริงท่ีควรตรวจสอบ เชน 
 - สภาพการใชประโยชนจริงของแปลงท่ีดิน เพราะปญหาสวนใหญท่ีพบท่ีดินมีส่ิงปลูกสราง แตจะแจง    
   จดทะเบียนซ้ือขายเปนท่ีดนิเปลา ทําใหราคาซ้ือขายท่ีดินตอตารางวาสูงเกินความเปนจริง ดังน้ัน   
   เจาหนาท่ีตองตรวจสอบวามีส่ิงปลูกสรางหรือไม ถามีส่ิงปลูกสราง เปนส่ิงปลูกสรางประเภทใด  
   เพราะบางคร้ังส่ิงปลูกสรางท่ีแจงไวในแบบฟอรม ท.ด. 86 ไมตรงกับขอเท็จจริง 
 - ราคาซ้ือขายท่ีแจงจดทะเบียนถูกตองตรงกับขอเท็จจริงหรือไม อยางไร หากไมพบเจาของท่ีดิน อาจ    

                สอบถามจากเพื่อนบานใกลเคียง หรือผูนําชุมชน เชน กํานัน ผูใหญบาน 

              หลังจากไดจัดเตรียมแผนท่ี และขอมูลราคาซ้ือขายจดทะเบียนจากสํานักงานท่ีดินท่ีไดวิเคราะห A/S Ratio 
เบ้ืองตนแลว เจาหนาท่ีตองนําขอมูลราคาซ้ือขายจดทะเบียนดังกลาวมาลงตําแหนงท่ีตั้งในแผนท่ี พรอมท้ังราคาประเมิน
ในรอบบัญชีปจจุบัน เพื่อสามารถตรวจสอบวาราคาประเมินท่ีกําหนดไวเหมาะสม สอดคลองกับราคาซ้ือขายหรือไม 

 
วิธีการลงขอมูลแปลงซ้ือขาย  

1. เลือกใชปากกาเนนขอความ 1 สี ทําเคร่ืองหมายบนแปลงท่ีดนิในแผนท่ีเพ่ือแสดงวามีการซ้ือขายจดทะเบียน  
2. ลงขอมูลราคาประเมินท้ังแปลงหรือตอตารางวา และราคาซ้ือขายท้ังแปลงหรือตอตารางวาไว เพื่อจะ

ไดตรวจสอบจากสภาพจริงวาราคาเหมาะสมหรือไม อยางไร และสอบทานจากเจาของท่ีดินเพ่ือให
ทราบราคาซ้ือขายท่ีเปนจริง 
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กรณีใชแผนที่ระบบพิกัดฉาก UTM จะระบุตําแหนงท่ีตั้งได เนื่องจากขอมูลราคาซ้ือขายมีขอมูล
หมายเลขระวางแผนท่ี แผนระวาง และเลขท่ีดิน  

 หากใชแผนท่ีภูมิประเทศ หรือ แผนท่ีผังตําบล ในการปฏิบัติงาน จะไมมีรูปแปลงท่ีดินปรากฏ เจาหนาท่ี 
อาจตองระบุโซน/บล็อก/ และหนวยราคาของแปลงซ้ือขายใหไดกอน แลวหมายแปลงในบริเวณท่ีเปนโซน/บล็อก 
และหนวยราคา นั้น ซ่ึงวิธีนี้จะทําไดเพียงการประมาณทําเลคราวๆ วาแปลงซ้ือขายจะอยูบริเวณใด เจาหนาท่ีอาจ
ตองใชความพยายามมากข้ึน ในการสอบถามขอมูล เพื่อใหไดขอเท็จจริงมากท่ีสุด 

โดยที่แผนท่ีท่ีลงขอมูลราคาซ้ือขายจดทะเบียนจะเปนแผนท่ีท่ีใชในการสํารวจขอมูลภาคสนาม ซ่ึงใน
ระหวางการเดินสํารวจจะตองมีการจดขอมูลท่ีสํารวจไดในภาคสนามเพิ่มเติมลงไปในแผนท่ี ฉะนั้น ควรเลือกใช
สีปากกาเนนขอความท่ีแตกตางกัน ในทางปฏิบัติท่ีนิยมใชในการหมายสี 

- สีเหลือง  ใชสําหรับถนนท่ีเปนคอนกรีต  
- สีเขียว   ใชสําหรับถนนลาดยาง 
- สีน้ําตาล ใชสําหรับถนนหินคลุก ลูกรัง 
- สีดํา ใชสําหรับทางดิน 
- สีฟา ใชสําหรับแมน้ํา ลําคลอง 
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ขั้นตอนท่ี 2  
การสํารวจขอมูลภาคสนาม 

หลังจากที่ไดมีการเตรียมขอมูลแผนที่มีรายละเอียดตางๆ เชน หมายเลขระวางแผนท่ี ขอบเขตตําบล 
ขอมูลแปลงซ้ือขาย แลว เจาหนาท่ีจะใชแผนท่ีนี้เพื่อออกไปเก็บขอมูลในพ้ืนท่ีท่ีทําการประเมินราคา หาก
เจาหนาท่ีไมมีความคุนเคยกับพื้นท่ีท่ีจะออกไปสํารวจมากอน อาจเร่ิมจากการดูสภาพพื้นท่ีภาพรวมจาก
โปรแกรมแผนท่ีภาพถายดาวเทียมกอนออกไปสํารวจพื้นท่ีจริง 

 1. ขอมูลท่ีเก่ียวกับสภาพทําเลท่ีตั้งและขอมูลทางกายภาพของท่ีดนิ 
 1. ตําแหนงท่ีดนิ : เปนท่ีดนิติดถนน ติดซอย ติดทางเดินเทา ติดแมน้ํา เปนตน 
                  2. สภาพการใชประโยชนท่ีดิน : มีการใชประโยชนประเภทใด เชน เพื่อการพาณิชยกรรม ท่ีอยูอาศัย 
อุตสาหกรรม เกษตรกรรม ท่ีวาง เปนตน 
                  3. สภาพการคมนาคมและการเขาถึงแปลงท่ีดิน ในกรณีนี้จะพิจารณาวาการคมนาคมสะดวกหรือไม 
โดยพิจารณาจากสภาพผิวจราจร เชน ถนนคอนกรีต ลาดยาง ลูกรัง หรือ ทางเดินเทา นอกจากนี้ยังไดพิจารณาถึง
ความกวางของถนน เพราะสภาพและขนาดของถนนท่ีแตกตางกันจะมีผลตอมูลคาท่ีดิน 
                 4. ขนาดเน้ือท่ีและรูปแปลงท่ีดิน : ขนาดของเนื้อท่ีดินและรูปแปลงท่ีดินจะมีผลตอการใชประโยชนท่ีดิน
แปลงนั้น  ๆเชน ท่ีดินท่ีมีรูปแปลงผิดปกติ (รูปสามเหล่ียม รูปส่ีเหล่ียมคางหมู) มีผลทําใหมีราคาการซ้ือขายแตกตางกัน 
และมีผลตอมูลคาท่ีดินท่ีแตกตางกันดวย 
                 5. สภาพกายภาพของท่ีดิน ตองพิจารณาวาท่ีดินมีการพัฒนาอยางไรบาง เชน เปนท่ีดินท่ีถมหรือยัง
ไมไดถม มีการปรับสภาพพื้นท่ีอยางไร ระดับความสูง-ต่ําของท่ีดินเม่ือเปรียบเทียบกับระดับถนน 
                  6. สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ไดแก ไฟฟา ประปา โทรศัพท ตลาดสด ไปรษณีย โรงพยาบาล 
โรงเรียน และสวนสาธารณะ ส่ิงเหลานี้จะมีผลตอมูลคาท่ีดินในบริเวณท่ีประเมินราคา 
                  7. ขอบังคับทางกฎหมาย เชน พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย 
พระราชบัญญัติผังเมือง รวมท้ังกฎหมายและระเบียบตางๆ ท่ีมีผลตอการใชประโยชนท่ีดินและมูลคาของท่ีดิน 

 2. ขอมูลส่ิงปลูกสราง 
     ท่ีดินท่ีมีการซ้ือขายแปลงใดมีส่ิงปลูกสรางบนท่ีดิน จะตองทําการเกบ็ขอมูลส่ิงปลูกสราง ไดแก 

                     1. ประเภทส่ิงปลูกสราง เปน บานเดีย่ว ทาวนเฮาส อาคารพาณิชย โรงงานอุตสาหกรรม 
                     2. ประเภทการใชประโยชน ท่ีอยูอาศัย พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม เกษตรกรรม 
                     3. ขนาดและพ้ืนท่ีใชสอย (ตารางเมตร) ไดจากการคาดคะเน เนื่องจากเจาหนาท่ีไมมีอํานาจตามกฎหมาย
ท่ีจะเขาไปวัดความกวาง ยาว ของส่ิงปลูกสรางได ดังน้ันจึงตองใชการสังเกตและการคาดคะเนเทานั้น 
                   4. อายุอาคาร (โดยประมาณ) ไดจากการสอบถาม 
                    5. วัสดุท่ีใชสรางบาน เชน ผนัง หลังคา ประตูร้ัว 
                    6. สภาพอาคาร ใหประเมินสภาพอาคารวาอยูในสภาพใด (ดอย ปานกลาง ดี) มีการชํารุดเสียหาย
ตองซอมแซมหรือไม หรืออยูในสภาพท่ีไดรับการบํารุงรักษาอยางดี หรือเปนอาคารสรางใหม 
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 การเก็บขอมูลของทรัพยสินอ่ืนๆ ท่ีใชเปนขอมูลในการเปรียบเทียบราคาตลาดจะจัดเก็บเชนเดียวกัน
กับทรัพยสินที่ประเมินราคา ตางกันท่ีจะตองทราบราคาซ้ือขายและวันท่ีทําการซ้ือขายของขอมูลท่ีนํามาเปรียบเทียบ 
เพื่อเปนประโยชนในการวิเคราะหราคาประเมินของทรัพยสินท่ีจะทําการประเมิน 

 3. ขอมูลราคาตลาด 
          ตรวจสอบขอมูลราคาซ้ือขายจดทะเบียนท่ีหมายสีไวในแผนท่ีเดินสํารวจวาถูกตองตามสภาพขอเท็จจริง
หรือไม และเก็บขอมูลการประกาศขายทรัพยสินในพื้นท่ี หรือการใหเชาทรัพยสิน 
           ในกรณีเปนโครงการหมูบานจัดสรร ควรขอขอมูลราคาเสนอขายตามโครงการพรอมเอกสารแผนพับ
ประกอบการเสนอขาย ผังจัดสรร(ถามี) เจาหนาท่ีควรสํารวจพื้นท่ีท้ังโครงการเพ่ือเก็บรายละเอียดตางๆ 

 4. ขอมูลอ่ืนๆ ท่ีจําเปนในการประเมินราคา  
         ขอมูลอ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีกลาวขางตน ไดแกขอมูลกฎหมายท่ีเกี่ยวของในพื้นท่ีท่ีจะทําการประเมิน 
เชน กฎหมายผังเมือง พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร เปนตน 

              เจาหนาท่ีจะตองถายภาพสภาพพ้ืนท่ี สภาพถนนในหลายๆชวงถนนที่มีความแตกตางในเร่ืองการใช
ประโยชนท่ีดิน ภาพถายควรจะชัดเจน และเห็นองคประกอบในภาพรวม หากเปนการถายภาพแปลงท่ีมีการเสนอขาย 
ควรถายใหเห็นอาคารส่ิงปลูกสรางท้ังตัวอาคาร ภาพถายจะมีความสําคัญมาก เม่ือตองช้ีแจงการกําหนดราคาประเมิน
ทุนทรัพยท่ีดินตอคณะอนุกรรมการประจําจังหวัด และคณะกรรมการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย เพราะเปน
ส่ิงท่ีทําใหคณะอนุกรรมการฯ และคณะกรรมการฯ เห็นสภาพพื้นท่ีท่ีทําการประเมินราคา โดยเฉพาะพื้นท่ีท่ีมี
การเปล่ียนแปลงของราคาประเมินสูง (ไมวาจะเปนเพิ่มสูงสุดหรือลดตํ่าสุด) จะตองมีภาพถายประกอบเสมอ 
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ขั้นตอนท่ี 3 
การวิเคราะหขอมูลราคาซ้ือขาย 

หลังจากไดทําการสํารวจเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม ไดแก สภาพกายภาพของท่ีดิน ทําเลที่ตั้ง  การใช
ประโยชนรวมถึงขอมูลราคาซ้ือขายท่ีดินท่ีนํามาใชในการวิเคราะห  ซ่ึงแบงออกไดเปน 4 ประเภท คือขอมูล
ราคาซ้ือขายจดทะเบียน ขอมูลสอบถาม/สอบทาน ขอมูลเสนอขายและขอมูลคาเชา จะตองนํามาวิเคราะหเพื่อหา
ราคาท่ีดินตอตารางวา และนําไปกําหนดราคาของกลุมตัวแทนราคาท่ีดินในแตละหนวย  เชน  ท่ีดินติดถนนสายหลัก  
ติดถนนสายรอง  ติดถนนซอยทาง แมน้ํา ลําคลอง และท่ีดินไมมีทางเขาออก หากขอมูลราคาซ้ือขายเปนการซ้ือขาย
ท่ีดินเปลาราคาท่ีดินตอตารางวาจะเทากับราคาขาย   หารดวยเนื้อท่ีของแปลงท่ีดิน ถาขอมูลราคาซ้ือขายเปนท่ีดิน
พรอมส่ิงปลูกสราง จะตองหักตนทุนส่ิงปลูกสราง และคาใชจายอ่ืนๆ ออก ใหเหลือแตราคาท่ีดินแลวหารดวย
เนื้อท่ีแปลงท่ีดิน จะไดราคาท่ีดินตอตารางวา ในข้ันตอนนี้ ขอมูลราคาซ้ือขายท่ีดินท้ังหมดจะตองรวบรวมลงใน
ตาราง ดังน้ี  (ตัวอยางตารางแสดงไวในข้ันตอนท่ี 5)                                               

1.   ตาราง 6  ตารางขอมูลราคาตลาดเบ้ืองตน (Active area)  วัตถุประสงคของตารางน้ีจะเปนการรวบรวม
ขอมูลราคาตลาดจากขอมูลราคาซ้ือขายจดทะเบียน(ทด.86) ขอมูลราคาตลาดท่ีไดจากการสํารวจภาคสนาม เชน 
ขอมูลสอบทาน/สอบถาม ขอมูลเสนอขาย รวมถึงขอมูลคาเชา รายละเอียดของตารางประกอบดวยสาระสําคัญ 3 สวน 
คือ รายละเอียดของแปลงท่ีดิน เชน โฉนดท่ีดินเลขท่ี เลขท่ีดิน ระวางแผนท่ี เนื้อท่ี  รายละเอียดขอมูลตลาดท่ีดิน 
ประกอบดวย วันท่ีจดทะเบียน/วันสํารวจขอมูล ประเภทของขอมูลราคาตลาด เชน ราคาจดทะเบียน ราคาสอบถาม/สอบทาน 
ราคาเสนอขาย และราคาคาเชาสุทธิตอป และรายละเอียดอาคารสิ่งปลูกสราง (ถามี)  ประกอบดวย รหัสอาคาร 
(รหัสตามบัญชีส่ิงปลูกสราง)  ซ่ึงจะตองมีทําการวิเคราะหหาราคาท่ีดินตอตารางวาจากขอมูลแตละประเภท เพื่อ
นําไปจัดกลุมในตารางท่ี 7 ตอไป 

2.  ตาราง 7  ตารางจําแนกตามกลุมท่ีมีขอมูลราคาตลาด   เปนการจัดกลุมหนวยท่ีดินตามขอมูลราคาตลาด
ท่ีมีโดยนําขอมูลราคาตลาดจากตาราง 6  มาจัดกลุมตามหนวยท่ีดิน เชน ท่ีดินติดถนนสายหลัก...,     ติดถนนสายรอง..., 
ติดถนนซอย ทาง, หมูบาน..., ท่ีดินนอกเหนือ เปนตน ในแตละกลุมควรมีขอมูลราคาซ้ือขายไมนอยกวา   3 แปลง  
ในการกําหนดกลุมขอมูลจะใชคากลางของกลุมขอมูลเปนราคากลางโดยมีวิธีกําหนดราคากลาง 2 วิธี  ดังนี้  

 2.1 คาเฉล่ีย (Mean) กรณีท่ีมีขอมูลราคาซ้ือขายจํานวนมากกวา 30 แปลง ใหใชคาเฉล่ียเปน
ตัวแทนของขอมูลราคาซ้ือขาย เพื่อวิเคราะหกําหนดราคากลาง 

 2.2 คามัธยฐาน (Median) กรณีท่ีมีขอมูลราคาซ้ือขาย จํานวนนอยกวา 30 แปลง จะใชคามัธยฐาน 
ซ่ึงเปนคาของขอมูลท่ีมีตําแหนงอยูตรงกลางของชุดขอมูล เม่ือนําขอมูลมาเรียงลําดับจากนอย   ไปหามาก   
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  การจัดกลุมขอมูลราคาซ้ือขาย  
            นอกจากผูประเมินจะตองคัดเลือกแปลงขอมูลราคาซ้ือขายท่ีเช่ือถือไดมาวิเคราะหกําหนดกลุมราคาแลว 
จะตองมีการวัดคาการกระจายของขอมูลท่ีใชเปนตัวแทนกลุมราคาดวย  เนื่องจาก การพิจารณาสรุปลักษณะขอมูล
โดยใชคาเฉล่ีย หรือคามัธยฐานเพียงอยางเดียวไมสามารถบอกถึงลักษณะของขอมูลไดชัดเจน เพราะคากลางอาจเทากัน 
แตลักษณะของขอมูลแตกตางกัน  คือ มีคาการกระจายไมเหมือนกัน ถามีการกระจายมาก แสดงวาคากลางไม
เปนตัวแทนท่ีดี  ดังน้ัน ควรเลือกขอมูลท่ีมีการกระจายตํ่า  การวัดคาการกระจายขอมูล มี 2 วิธี ดังนี้ 

 1. คา COV (Coefficient of Variation) คือ คาเฉลี่ยความแตกตางสัมบูรณ จากคาเฉล่ีย (Mean) 
คํานวณเปนอัตรารอยละ (%) 

 2. คา COD (Coefficient of Dispersion) คือ คาเฉล่ียความแตกตางสัมบูรณ จากมัธยฐาน (Median) 
คํานวณเปนอัตรารอยละ (%) 

 ในทางปฏิบัติการจัดกลุมขอมูลราคาซ้ือขาย มักจะพบวามีจํานวนขอมูลนอยกวา 30 แปลง  จึงใช 
การกําหนดคากลางจากคามัธยฐาน (Median) และวัดคาการกระจายของขอมูล จากคา COD ตามปกติจะกําหนด 
คาการกระจายสําหรับกลุมท่ีดินท่ีมีลักษณะเปนโครงการจัดสรร ไมเกิน 15% เนื่องจากขอมูลของโครงการเหลานี้
จะมีราคาขายท่ีใกลเคียงกันและอยูในทําเลที่ตั้งเดียวกัน สําหรับกลุมท่ีดินท่ัวไปใหมีคาการกระจายไมเกิน 30%  
เพราะลักษณะของขอมูลซ้ือขายจะมีราคาแตกตางกัน เนื่องจากอยูในทําเลที่แตกตางกัน 

การปดเศษมูลคาท่ีดินตอตารางวา  
              จะใชในการวิเคราะหราคาท่ีดินเปนรายกลุม  ในตาราง 7 ชองราคาปรับแก  มีรายละเอียด ดงันี้ 

 หลักสิบ  : 10, 15, 20, ..............95 บาท/ตารางวา (ปดคาลงทายดวย  x0, x5 เชน 12  
   ปดลงเปน 10 , 17 ปดเปน 15 หรือ 22  ปดเปน 20 เปนตน) 

หลักรอย : 100, 125, 150, 175…975 บาท/ตารางวา (ปดคาลงในหลักสิบใหลงทายดวย 
X00, X25, X50 และ X75  เชน 110 ปดเปน 100, 130 ปดเปน 125, 160 ปด
เปน  150 หรือ 180 ปดเปน 175 เปนตน) 

หลักพัน : 1,000, 1,050, 1,100….9,950 บาท/ตารางวา (ปดคาลงในหลักสิบใหลงทาย
ดวย X,X25 และ X,X50, XX75, XX00 เชน 1,010  ปดเปน 1,000 และ 1,070 
ปดเปน  1,050 เปนตน) 

หลักหม่ืน : 10,500, 11,000, 11,500…..99,500 บาท/ตารางวา (ปดคาลงในหลักรอยให
ลงทายดวย XX,000 ,XX250 XX,500  เชน 10,100 ปดเปน 10,000 และ 
10,700 ปดเปน 10,500 เปนตน) 

หลักแสนข้ึนไป : 100,000, 105,000, 110,000………995,000 บาท/ตารางวา (ปดคาลงในหลัก
พันใหลงทายดวย XX0,000 และ XX5,000 เชน 101,000 ปดเปน 100,000 
และ 107,000 ปดเปน 105,000 เปนตน) 
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ขอสังเกต  ในการจัดกลุมขอมูลราคาซ้ือขาย จะเปนการวิเคราะหราคาซ้ือขาย  ตามความลึกมาตรฐานของกลุม
ท่ีดินในบริเวณเดียวกัน แตละกลุมอาจประกอบดวย ถนนชวงเดียว หรือหลายชวง  ท่ีมีขอมูลราคาซ้ือขาย
ใกลเคียงกัน และอาจครอบคลุมท่ีดินหลายแผนระวางก็ไดถาสภาพคลายคลึงกัน  หากเปนท่ีดินแปลงใหญก็จัด
กลุมเฉพาะท่ีดินแปลงใหญในบริเวณนั้น ๆ 

 3.  ตาราง 8 บัญชีกําหนดราคาประเมินท่ีดิน  ประกอบดวยสาระสําคัญ  เชน หนวยท่ีดินซ่ึงกําหนดราคา
ประเมินครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีตามโซน บล็อก หนวยท่ีดิน  สภาพการใชประโยชนท่ีดินในแตละหนวย ประเภทผิว
จราจร และความกวางของผิวจราจรและเขตทาง  กลุมราคาประเมินจากตาราง 7  และการกําหนดราคาประเมิน
ตามหนวยที่ดิน ในตาราง 8  ผูประเมินจะกําหนดราคาประเมินโดยใชวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด ดวยการประเมนิ
ราคาท่ีดินหนวยตาง ๆ ดวยกลุมขอมูลราคาซ้ือขายท่ีกําหนดไวตามตาราง 7 หรือเปรียบเทียบกับกลุมขอมูลท่ีมี
ความคลายคลึงกัน  ซ่ึงผูประเมินจะตองมีความสามารถในการพิจารณาเปรียบเทียบวาหนวยท่ีดินท่ีทําการประเมินราคา 
มีความคลายคลึง ดีกวา หรือดอยกวากลุมขอมูลราคาท่ีนํามาเปรียบเทียบ โดยพิจารณาจากการใชประโยชนท่ีดิน 
และสภาพการเขาถึง และปจจัยอ่ืนท่ีมีผลตอราคาท่ีดินเปนตน 

ส่ิงสําคัญสําหรับการประเมินราคาท่ีดินรายบล็อก คือ การกําหนดระยะความลึกมาตรฐานของหนวยท่ีดิน 
ซ่ึงจะตองพิจารณาจากกลุมการใชประโยชนท่ีคลายคลึงกัน ระยะความลึกของแปลงท่ีดินท่ีใชประโยชนสูงสุด 
และรูปแปลงท่ีดินสวนใหญ หากกําหนดระยะความลึกไดถูกตองตามกลุมการใชประโยชนและระยะความลึก
ของแปลงท่ีดินสวนใหญแลว อาจไมจําเปนตองมีการกําหนดหนวยรอง แตหากพบวาท่ีดินบริเวณน้ันมีระยะ
ความลึกของแปลงท่ีดินแตกตางกันมาก จะตองพิจารณากําหนดหนวยรอง อยางไรก็ตามการกําหนดราคาประเมิน
ในแตละหนวยท่ีดิน เม่ือกําหนดราคาประเมินแลวจะตองสอดคลองกับขอมูลราคาซ้ือขายของกลุมท่ีดินนั้น ๆ เสมอ 
 

ตัวอยางการวิเคราะหขอมูลราคาซ้ือขายท่ีดนิเปลา 
ขอมูลราคาซ้ือขายเปนท่ีดินเปลา จะไมยุงยากในการวิเคราะหหาราคาท่ีดินตอตารางวา ยกเวน  ถาเปน

ราคาเสนอขาย ควรจะหักดวยราคาตอรองกอน ซ่ึงอัตราการตอรองราคาข้ึนอยูกับประเภททรัพยสิน และสภาพ
ตลาดในแตละพ้ืนท่ี 

ตัวอยาง ท่ีดินเนื้อท่ี 1 ไร 2 งาน 55 ตารางวา มีราคาซ้ือขายจดทะเบียน ซ่ึงแจงไวกับสํานักงานท่ีดิน 
รวมท้ังแปลงราคา 1,500,000 บาท คิดเปนราคาท่ีดินตารางวาละเทาใด 

ราคาท่ีดินตอตารางวา  =  า)ท่ี(ตารางวจํานวนเนื้อ

ท้ังแปลงราคาท่ีดิน

    = 
655

1,500,000
 

    = 2,290  บาท/ตารางวา 
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ตัวอยางการวิเคราะหขอมูลราคาซ้ือขายท่ีดนิพรอมส่ิงปลูกสราง 

กรณีการซ้ือขายท่ีดินพรอมอาคารส่ิงปลูกสราง ขอมูลท่ีตองตรวจสอบในภาคสนาม คือ ประเภทอาคาร
ส่ิงปลูกสราง ขนาดพื้นท่ี และอายุอาคาร หากเปนขอมูลซ้ือขายจดทะเบียน ก็ตองตรวจสอบวาประเภทอาคารท่ี
แจงในการจดทะเบียนกับสภาพจริงตรงกันหรือไม  หากไมตรงก็ตองใชขอมูลจากสภาพขอเท็จจริงท่ีสํารวจได 
นํามาวิเคราะหและคํานวณหาราคาท่ีดินตอตารางวา 

 ตัวอยาง อาคารพาณิชย 3 ช้ัน เนื้อท่ี 20 ตารางวา ขนาดอาคาร 4x12 เมตร อายุอาคาร 10 ป ราคาซ้ือขาย
จดทะเบียน/สอบทานแลว เม่ือป 2551  ราคา 1,750,000 บาท คิดเปนราคาท่ีดินตารางวาละเทาใด 

การคํานวณพืน้ท่ีอาคาร 
  พื้นที่อาคาร(ตารางเมตร)  = กวาง×ยาว×จํานวนช้ัน 
      = 4×12×3 
      = 144 ตารางเมตร 
  การคํานวณราคาอาคาร 
  ราคาคากอสรางอาคาร  = พื้นที่อาคาร  ราคาคากอสรางตอตารางเมตร ×

      = 144 ×  7,300 
      = 1,051,200 บาท 

หัก  คาเส่ือมราคาอาคาร 10 ป =  
100

10 1,051,200×
  

ราคาอาคารปจจุบัน  = 946,080  บาท 

  การคํานวณหามูลคาท่ีดิน 

   มูลคาท่ีดิน  = ราคาท่ีดินรวมส่ิงปลูกสราง-ราคาอาคารปจจุบัน 

      = 1,750,000 – 946,080 

      = 803,920 

  มูลคาท่ีดินตอตารางวา  =   
20

803,920

= 40,196  บาท/ตารางวา 
  

หมายเหตุ การใชราคาคากอสรางตอตารางเมตร เจาหนาท่ีผูประเมินสามารถเลือกใชบัญชีราคาส่ิงปลูกสราง
จากแหลงตาง ๆ เชน บัญชีราคาประเมินส่ิงปลูกสรางของสมาคมผูประเมินคาทรัพยสิน บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย
โรงเรือนส่ิงปลูกสราง ของแตละจังหวัดซ่ึงจัดทําโดยสํานักประเมินราคาทรัพยสิน กรมธนารักษ  หรือบัญชีราคาส่ิงปลูกสราง
ของหนวยงานอ่ืน หากพบวามีรูปแบบอาคารและราคาส่ิงปลูกสรางใกลเคียงกับทรัพยสินท่ีวิเคราะหราคา 
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ขั้นตอนท่ี 4  
การกําหนดราคาประเมินที่ดินแบบรายบล็อก 

 ตามระเบียบคณะกรรมการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย วาดวยหลักเกณฑและวิธีการกําหนดราคา
ประเมินทุนทรัพยของอสังหาริมทรัพย เพ่ือเรียกเก็บคาธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม พ.ศ. 2535 ได
กําหนดใหใชวิธีเปรียบเทียบราคาตลาดเปนแนวทางในการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยท่ีดินโดยพิจารณา
เปรียบเทียบปจจัยตาง ๆ ท่ีมีผลตอราคาท่ีดิน ดังนี้ 

1. ตําแหนงท่ีตั้งของท่ีดนิ คือ ท่ีดินตดิถนน ตดิซอย ตดิทางเดิน ตดิแมน้าํ หรือไมมีทางเขาออก เปนตน 
2. สภาพการใชประโยชนท่ีดิน มีการใชประโยชนประเภทใด เชน เพื่อการพาณิชยกรรม ท่ีอยูอาศัย 

อุตสาหกรรม เกษตรกรรม ท่ีวางเปลา เปนตน 
3. สภาพการคมนาคม และการเขาถึงแปลงที่ดิน ใหพิจารณาวามีความสะดวกหรือไม พิจารณาจาก

สภาพผิวจราจร เชน คอนกรีต ลาดยาง ลูกรังหรือทางดิน รวมถึง  ความกวางของถนน และผิวจราจร  
4. ขนาดเนื้อท่ีและรูปแปลงท่ีดิน ขนาดของเนื้อท่ีดินและรูปแปลงท่ีดินจะมีผลตอการใชประโยชน

ของท่ีดินแปลงนั้น ๆ หากท่ีดินมีรูปแปลงผิดปกติ เชน รูปสามเหล่ียม รูปธง หรือแปลงท่ีดินมีความ
เอียงมาก ๆ จะทําใหการใชประโยชนไมเต็มพื้นท่ี มีผลตอราคาท่ีดินแตกตางจากแปลงท่ีดินปกติ 

5. สภาพทางกายภาพของที่ดิน หากเปนท่ีดินเปลา จะพิจารณาวามีการปรับสภาพพื้นท่ีอยางไร ถม
หรือไม ระดับความสูง ต่ําของท่ีดินเม่ือเปรียบเทียบกับระดับถนน 

6. สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ พิจารณาถึง มีการใหบริการอยางท่ัวถึง ครบถวนรวมถึงความ
ใกล ไกลท่ีจะเขาไปใชบริการ เชน ไฟฟา ประปา โทรศัพท ตลาดสด ไปรษณีย โรงพยาบาล 
โรงเรียน สวนสาธารณะ ระบบขนสงมวลชน ทางดวน เปนตน 

7. ขอจํากัดทางกฎหมาย เชน พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พระราชบัญญัติผังเมือง พระราชบัญญัติ
เวนคืนอสังหาริมทรัพย รวมถึงกฎหมายและระเบียบขอบังคับตาง ๆ ท่ีมีผลตอการใชประโยชนท่ีดิน 

ขั้นตอนการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยท่ีดิน 
1) นําขอมูลซ้ือขายท่ีสํารวจได และวิเคราะหแลวลงตําแหนงในแผนท่ีวิเคราะหราคา  (ขอมูลจากตาราง 6  

ตารางขอมูลราคาซ้ือขายท่ีดิน) 
2) ทําการกําหนดราคาประเมินท่ีดินในหนวยท่ีดินท่ีมีขอมูลราคาซ้ือขายกอน โดยใชขอมูลซ้ือขายจาก

ตาราง 6  นํามาจัดกลุมตามหนวยท่ีดิน เชน ท่ีดินติดถนนสาย...., ท่ีดินติดถนนซอย ทางท่ัวไป, ท่ีดนิ
หมูบาน...., ท่ีดินติดแมน้ํา..... หรือ ท่ีดินไมมีทางเขาออก.......    
- การกําหนดราคาประเมินจะทําในหนวยท่ีมีขอมูลราคาซ้ือขายกอน โดยลงในตาราง 7 (ตาราง
กําหนดราคาประเมินท่ีดิน กลุมท่ีมีขอมูลราคาซ้ือขาย) (Active Area)  ในข้ันตอนนี้จะตองนํา
ขอมูลราคาซ้ือขายจากตาราง 6โดยปกติการกําหนดหนวยราคาท่ีดิน จะตองใชขอมูลซ้ือขาย อยาง
นอย   3 ขอมูล ซ่ึงจะตองมีการวัดคาการกระจายของขอมูล ( COD ไมเกิน 30%) มากําหนดราคา
ประเมินในแตละกลุม อยางไรก็ตามการพิจารณาขอมูลราคาซ้ือขาย ผูประเมินราคาควรเลือก 
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ขอมูลท่ีเกาะกลุมกัน ถึงแมวาเม่ือวัดคาการกระจาย (COD) แลวไมเกิน 30% ก็ตาม หากขอมูลราคา
ซ้ือขายแตกตางกันมากจะทําใหไดราคาประเมินไมถูกตองตามราคาตลาด เชน ขอมูลราคาซ้ือขาย 
จํานวน 3 ขอมูล ไดแก ราคาตาราวาละ 15,000  18,500 และ 30,000 บาท ไดราคากลาง (Median) 
ตารางวาละ 18,500 บาท วัดคาการกระจาย (COD) ได 27.03 หากเลือกใชขอมูลท่ีเหมาะสม ควรจะ
เปนจํานวน 2 ขอมูล ไดแก 15,000 และ 18,5000 ไดราคากลางตารางวาละ 16,750 บาท คาการ
กระจาย 10.45 

3) กรณีหนวยท่ีดินใดไมมีขอมูลราคาซ้ือขาย ใหประเมินราคาโดยเปรียบเทียบกับหนวยท่ีมีขอมูลราคาซ้ือขาย 
ซ่ึงจะตองแสดงการเปรียบเทียบกลุมท่ีดินท่ีมีขอมูลราคาซ้ือขาย และกลุมท่ีดินท่ีไมมีขอมูลราคาซ้ือขาย  
ซ่ึงตาราง 8 (ตารางบัญชีกําหนดราคาประเมินท่ีดิน) จะเปนตารางแสดงการกําหนดราคาประเมินท่ีดิน
ในแตละหนวย เรียงลําดับ โซน บล็อก  หากหนวยใดไมมีกลุมขอมูลซ้ือขายจากตาราง 7 ผูประเมิน
จะตองพิจารณาเปรียบเทียบกับหนวยท่ีดินท่ีมีสภาพคลายคลึงกัน เปนการเปรียบเทียบตรงกบัหนวย
ท่ีดินอ่ืนท่ีไดทําการวิเคราะหราคาแลว ในการเลือกหนวยท่ีดินท่ีนํามาเปรียบเทียบจะพิจารณาหนวย
ท่ีดินท่ีมีความคลายคลึงกันในปจจัยตาง ๆ  ดังนี้  
- สภาพทางกายภาพของท่ีดิน ทําเลที่ตั้ง  
- สภาพการใชประโยชนท่ีดนิ 
- การคมนาคม สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
- ขอจํากัดทางกฎหมาย 
- แนวโนมของการพัฒนาพืน้ท่ีในอนาคต 
- คาเชา หรือรายไดท่ีไดรับจากการใหเชาทรัพยสิน 

4) การกําหนดหนวยท่ีดิน ควรเร่ิมจากถนนสายหลัก สายรอง หรือซอย ไปจนถึงท่ีดินไมมีทางเขาออก 
5) สําหรับรอยตอระหวางตําบล อําเภอ ใหพิจารณาเปรียบเทียบและปรับราคาประเมินใหใกลเคียงกัน

ตามความเหมาะสม 

การกําหนดโซน/บล็อก  
โซน  (Zone)  
หมายถึง บริเวณท่ีดินในพ้ืนท่ีหนึ่ง ๆ ท่ีมีการใชประโยชนในท่ีดินแบบเดียวกัน ตามพระราชบัญญัติผังเมือง

หรือเทศบัญญัติท่ีไดกําหนดโซนการใชประโยชนไว ในอดีตสํานักประเมินราคาทรัพยสินไดมีหลักในการกําหนด
โซนไววา “ 1 ตําบล เปน 1 โซน”  ปจจุบันการกําหนดเชนนี้ไมเหมาะสมอีกตอไป เนื่องจากหลายๆ พื้นท่ีมี
ความเจริญเพิ่มข้ึน  ดังนั้นการกําหนดโซนนั้นใหกําหนดตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงสภาพความคลายคลึง
กันของพ้ืนท่ีเปนหลัก ใน 1 ตําบล อาจประกอบดวยโซนเพียง 1 โซน หรือมากกวา 1 โซนก็ได 

การกําหนดเลขโซน ใหรหัสเปนตัวเลขอารบิค 2 ตําแหนง เร่ิมต้ังแตโซน 01 ไปจนถึงโซน 99  และให
เรียงลําดับโซนจากซายไปขวา โดยเร่ิมจากแถวบนซายสุดลงมาตามลําดับจนครบท่ีมุมลางขวา 

บล็อก (Block) หมายถึง กลุมยอยของท่ีดินในแตละโซนซ่ึงมีขอบเขตไมกวางขวางมากนักและท่ีดินท่ีมี
การใชประโยชนคลายคลึงกัน การแบงบล็อกใชแนวเขตธรรมชาติ เชน ถนน ซอย แมน้ํา ลําคลองเปนตัวแบงบล็อก  
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การอานชื่อโซน บล็อก  
ใหอานช่ือโซน/บล็อก ควบคูกันไป เชน 01 A ในเขตเทศบาลเมืองนครนายก หมายถึงโซน 01 บล็อก A 

ท่ีตั้งอยูในเขตเทศบาลเมืองนครนายก และเนื่องจากทุกพื้นท่ีไมวาจะเปนในเขตเทศบาลหรือนอกเขตเทศบาล
เร่ิมตนดวยโซน 01 ท้ังส้ิน ดังนั้น จึงควรกํากับทุกๆ โซน/บล็อก ดวยคําวา ในเขตเทศบาล....หรือนอกเขต
เทศบาล.....  เสมอ   

การกําหนดโซน/บล็อก (ในเขตเทศบาล) 
การกําหนดรหัสโซน/บล็อก ในเขตเทศบาลนคร เทศบาลเมืองหรือเทศบาลตําบล ใหกําหนดเปนรายเทศบาล 

คือ เทศบาลนคร โซน 01A-Z, เทศบาลเมือง โซน 01A-Z,  เทศบาลตําบล โซน 01A-Z   ท้ังนี้ หากเกิดกรณีการ
ขยายเขตเทศบาล สามารถกําหนดโซนเพิ่มเติมได   กรณีในพ้ืนท่ีอําเภอ มีเทศบาลตําบลหลายตําบลใหใชโซน 01 
กํากับแตละเทศบาลตําบล เชน  เทศบาลตําบลลําพญา โซน 01A-Z, เทศบาลตําบลบางเลน โซน 01A-Z,  
เทศบาลตําบลบางหลวง  โซน 01A-Z  เปนตน 

การกําหนดโซน/บล็อก (นอกเขตเทศบาล)  
การกําหนดรหัสโซน/บล็อก สําหรับพื้นท่ีนอกเขตเทศบาล ในพ้ืนท่ี 1 ตําบลอาจมีมากกวาหนึ่งโซนก็ได 

เพราะการจัดทําบัญชีราคาประเมินแบบบล็อกละเอียด อาจมีการกําหนดบล็อกมากกวาอักษรภาษาอังกฤษท่ีมีอยู 
ดังนั้น เจาหนาท่ีผูประเมินราคาควรแบงโซนใหเหมาะสมตามสภาพพื้นท่ี และแผนท่ีท่ีใชจัดทําบัญชี การ
กําหนดรหัสโซน/บล็อก ใหเริ่มจากโซน 01A แลวเรียงลําดับตอเนื่องกันไป 

การกําหนดหนวยราคาท่ีดิน  กําหนดระยะความลึก และการกําหนดหนวยรองรับ 
หลังจากท่ีเจาหนาท่ีผูประเมินราคาไดวิเคราะหขอมูลราคาซ้ือขายและกําหนดโซน/บล็อก ในพื้นท่ี

ดําเนินการแลว จะตองกําหนดหนวยท่ีดินและราคาประเมินท่ีดินในแตละหนวยท่ีเหมาะสมในแตละบล็อกตาม
รายละเอียดของถนนหลัก  ถนนรอง ซอยทาง แมน้ําลําคลอง  รวมถึงท่ีดินท่ีไมมีทางเขาออกภายในบล็อกนั้น
โดยใชแนวปฏิบัติ  ดังนี้ 

1. การกําหนดหนวยท่ีดิน จะตองระบุช่ือหนวยท่ีดินนั้นใหชัดเจน เชน ช่ือถนน ช่ือซอย  ช่ือหมูบาน ช่ือแมน้ํา 
ลําคลอง และเรียงลําดับหนวยราคาจากราคาสูงไปหาราคาตํ่าตามลําดับ 

2. ไมควรระบุหนวยท่ีดินจัดสรร หรือคลายจัดสรร หรือท่ีดินท่ีมีการพัฒนาเปนท่ีอยูอาศัยหรือพาณิชยกรรม 
เพราะการกําหนดหนวยลักษณะนี้เจาหนาท่ีสํานักงานท่ีดินผูใชบัญชีจะตองใชดุลยพินิจในการ
กําหนดราคาเม่ือมีการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 

3. การกําหนดระยะความลึกจากแนวเขตถนน เจาหนาท่ีผูประเมินราคาจะตองพิจารณาจากสภาพการ
ใชประโยชนท่ีดินสวนใหญ (50% ข้ึนไป) ประกอบกับรูปแปลงท่ีดินเปนหลักวาควรกําหนดระยะ
ความลึกเทาใด เชน 
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- ท่ีดินในยานพาณิชยกรรม สภาพการใชประโยชนท่ีดนิสวนใหญเปน   

    พาณิชยกรรม รูปแปลงท่ีดินสวนใหญเปน 
อาคารพาณิชย  ควรกําหนดระยะลึกจากถนน 
20 เมตร และกําหนดหนวยรองรับระยะ 20 เมตร
เชนเดยีวกัน 

- ท่ีดินในยานท่ีอยูอาศัย พิจารณาจากสภาพการใชประโยชนสวนใหญ 
เปนท่ีอยูอาศัย ควรกําหนดระยะลึกจากถนน 
40 เมตร  

- ท่ีดินในยานเกษตรกรรม พิจารณาจากสภาพการใชประโยชนสวนใหญ 
     เปนท่ีเกษตรกรรม ควรกําหนดระยะลึกจาก   

ถนน 60 เมตร หรือ 80 เมตร ท้ังนี้ใหพิจารณาจากรูปแปลง
ท่ีดินสวนใหญเปนหลัก 
 

 ขอสังเกต    การกําหนดหนวยรองตองพิจารณาวา ท่ีดินท่ีติดถนนในบล็อกนั้น ๆ มีราคา และระยะความลึก
ของแปลงท่ีดินเหมาะสมหรือไม  จากแนวปฏิบัติเดิม การกําหนดหนวยรอง กําหนดใหท่ีดินท่ีมีหนวยรอง ควรมี
ราคาในหนวยแรกไมต่ํากวาตารางวาละ 2,000 บาท และมากกวาหนวยท่ีดินนอกเหนือไมต่ํากวา 4 เทานั้น  ผูประเมิน
จะตองพิจารณาวาภายในบล็อกนั้น ๆ ท่ีดินสวนใหญมีรูปแปลงส้ัน ยาว แตกตางกันมากหรือไม เพราะการ
กําหนดราคาประเมินโดยมีหนวยรอง หรือไมมีหนวยรอง จะตองสอดคลองกับขอมูลราคาซ้ือขายในบริเวณน้ัน ๆ  
เสมอ 
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ตัวอยางการกําหนดหนวยท่ีดินในบัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยท่ีดิน 

 

ราคาประเมิน หนวยท่ี ท่ีดินบริเวณ 
ระยะ 

(เมตร) 

ตารางวาละ(บาท) ไรละ (บาท) 

1 
 
 

 
2 

3 

 

 

4 

5 

6 

 

 

ท่ีดินติดถนนหลัก (ระบุช่ือ) 

1.1 ท่ีดินติดถนนหลัก  
1.2 ท่ีดินตอจากหนวยท่ี 1.1 ระยะไมเกิน 

20 เมตรในแปลงเดียวกัน 
 ท่ีดินหมูบาน (ระบุช่ือหมูบาน) 

 ท่ีดินติดถนนรอง (ระบุช่ือ) 

 3.1 ท่ีดินติดถนนรอง (ระบุช่ือ) 
 3.2 ท่ีดินตอจากหนวยท่ี 3.1 ระยะไมเกนิ 40 เมตร

ในแปลงเดียวกัน 

 ท่ีดินติดซอย (ระบุช่ือ) 

 ท่ีดินติดถนน ซอย ทาง 

 ท่ีดินนอกจากหนวยท่ี 1-5 

 

 

 

20 

 

 

 

40 
40 
 

40 
40 
 
 

 

xxx 

xxx 
 

xxx 
 
 

 

xxx 
xxx 

 
 

xx 

xx 

xx 

 

 

 

xxxxx 

xxxxx 
 

xxxxx 

 
 

xxxx 

xxxx 
 

 

 

xxx 

xxx 

xxx 

 

 
หมายเหตุ   1. กรณีหนวยท่ี 2  ใหระบุช่ือหมูบานจัดสรรซ่ึงจะตองเปนหมูบานจัดสรรท่ีอยูในระดับเดียวกัน จึง
จะมีราคาประเมินเดียวกันได ในกรณีมีหมูบานจัดสรรเกิดข้ึนใหมและไมมีราคาประเมินท่ีดิน เจาหนาท่ีตอง
ประเมินราคาข้ึนใหม โดยผานการกําหนดราคาของคณะอนุกรรมการประจําจังหวัด และผานความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย แลวประกาศใชตามระเบียบตอไป 
     2. กรณีท่ีพบวาภายในบล็อกซอยทางมีสภาพแตกตางกันมาก ท้ังเปนซอยทางปรากฏช่ือ และไมมีช่ือ 
เจาหนาท่ีจะตองกําหนดราคาตามหนวยซอย ทางท่ีมีช่ือปรากฏใหชัดเจน  ถาซอยทางไมมีช่ือมีสภาพแตกตางกับ
ซอยอ่ืน ๆ  อาจกําหนดชื่อสมมุติ เชน ซอย (1)  และลงช่ือในแผนท่ีใหตรงกันดวย เพื่อเปนการกําหนดราคา
ประเมินใหถูกตองตรงกับสภาพท่ีแทจริงของแตละซอย 
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ขั้นตอนท่ี 5  
การจัดทําบัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย 

            ตามระเบียบของคณะกรรมการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย วาดวยหลักเกณฑและวิธีการในการกําหนด
ราคาประเมินทุนทรัพยของอสังหาริมทรัพยเพื่อเรียกเก็บคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม พ.ศ. 2535 
กําหนดใหจัดทําบัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย หลังจากท่ีคณะอนุกรรมการประจําจังหวัด ไดกําหนดราคา
ประเมินทุนทรัพยท่ีดินเสร็จเรียบรอยแลว เพื่อเสนอคณะกรรมการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยพิจารณาให
ความเห็นชอบและประกาศใชตอไป รูปแบบบัญชีปรากฏตามตัวอยางขางทาย 

             ในทางปฏิบัติเม่ือเจาหนาท่ีวิเคราะหกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยท่ีดินเสร็จเรียบรอย เจาหนาท่ีตองจัดทํา
รายงานสรุปผลการดําเนินการของแตละพ้ืนท่ีกอน วัตถุประสงคของการจัดทํารายงาน เพื่อเปนการสรุปภาพรวม
ของพื้นท่ีท่ีดําเนินการ การเปล่ียนแปลงของราคาเมื่อเทียบกับราคาประเมินทุนทรัพยในรอบบัญชีเดิม สรุป
บริเวณท่ีมีการเปล่ียนแปลงเพ่ิม –ลด สูงสุด และตารางการวิเคราะหขอมูล มีสาระสําคัญ ดังนี้ 
                - บทสรุปท่ัวไป เปนการอธิบายภาพรวมของจังหวดั และระบุพื้นท่ีซ่ึงไดดาํเนินการประเมินราคาท่ีดิน 
โดยใหรายละเอียดถนนสายสําคัญในพื้นท่ีดวย  
                 - สรุปผลอัตราการเปล่ียนแปลงราคาท่ีดิน(ตาราง 1) 
                   - สรุปผลการดําเนินการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยท่ีดินท่ีมีการเปล่ียนแปลง สูงสุด –  ต่ําสุด     
3 อันดับแรก โดยแยกเปนพื้นท่ีในเขตเทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตําบล และพ้ืนท่ีนอกเขตเทศบาล ระบุ
รายละเอียด โซน/บล็อก/หนวย บริเวณท่ีดิน ราคาประเมิน(บาท/ตารางวา) อัตราการเปล่ียนแปลงคิดเปน
เปอรเซ็นต (ตาราง 2) 
                 - สรุปอัตราการเปล่ียนแปลงของโซน/บล็อก/หนวย โดยเปรียบเทียบระหวางรอบบัญชีเดิม กับรอบ
บัญชีที่ดําเนินการใหม (ตาราง 3) 
                 - สรุปรายละเอียดหนวยราคาในแตละพื้นท่ี ท่ีมีการเปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึน หรือลดลง มากท่ีสุด 3 อันดับแรก 
(ในทางปฏิบัติจะระบุเม่ือมีการเปล่ียนแปลง ตั้งแต 50%  ข้ึนไป) ใหรายละเอียดราคาเดิม ราคาใหม หนวยเปน
บาท/ตารางวา และเปอรเซ็นตการเปล่ียนแปลง(ตาราง 4) 
                  - สรุปราคาประเมินท่ีดินถนนสายสําคัญ โดยแยกพื้นท่ีในเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาล ระบุท่ีตั้ง 
ระยะ โซน/บล็อก ชวงราคาประเมินท่ีกําหนดใหมท่ีเปล่ียนแปลงตํ่าสุด และสูงสุด ชวงราคาประเมินเดิมตํ่าสุด – สูงสุด  
อัตราการเปล่ียนแปลงเฉล่ีย พรอมเหตุผลท่ีมีการเปล่ียนแปลงราคา (ตาราง 5) 
                  - รายละเอียดขอมูลราคาตลาด แยกตามพ้ืนท่ี เร่ิมจากพื้นท่ีในเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาล 
ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับแปลงท่ีดิน เชน หมายเลขระวาง เนื้อท่ี เลขท่ีโฉนด ตําบล วันจดทะเบียน/วันท่ีสํารวจ 
ประเภทของราคาตลาด อัตราตอรองในกรณีเปนราคาเสนอขาย อัตราผลตอบแทนท่ีใชคิดคาเชา ราคาตลาดท่ี
ปรับเปนปจจุบัน รายละเอียดเกี่ยวกับส่ิงปลูกสราง ราคาท่ีดินท้ังแปลง ราคาท่ีดินตอตารางวา (ตาราง 6) 
                 - รายละเอียดกลุมท่ีมีขอมูลราคาซ้ือขาย แยกตามพื้นท่ี เร่ิมจากพื้นท่ีในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล 
ระบุท่ีตั้ง การใชประโยชน ผิวจราจร ความกวางเขตทาง ราคาประเมินท่ีดิน ราคากลางจากกลุมขอมูล  คาการ
กระจายของขอมูล (Coefficient of Dispersion: COD) ไมเกิน 30%  ตลอดจนประเภทของขอมูลท่ีนํามาใช (ตาราง 7) 
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                - บัญชีกําหนดราคาประเมินท่ีดิน เปนการสรุปหนวยราคาท้ังหมดของแตละบล็อก แยกเปนตําบล อําเภอ 
และแยกพื้นท่ีในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล โดยไมรวมราคาหนวยรอง จะมีรายละเอียด โซน/บล็อก/หนวย  
หนวยท่ีดินบริเวณ การใชประโยชนในที่ดิน ผิวจราจร ความกวางถนน/เขตทาง ราคาประเมินท่ีดินท่ีกําหนดใหม 
(บาท/ตารางวา) กลุมท่ีนํามาเปรียบเทียบกําหนดราคาพรอมเหตุผล ราคาประเมินเดิม (บาท/ตารางวา) เปอรเซ็นต
เพิ่ม/ลด (ตาราง 8) 
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ตัวอยาง 
                          

 
 
               

รายงาน 
การประเมินราคาท่ีดินเพ่ือจัดทําบัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย 

รอบป พ.ศ. ......................... 
จังหวัด ......................... 

 
จัดทําโดย 

 
 

สํานักงานธนารักษพ้ืนที่ ............... 
กรมธนารักษ  กระทรวงการคลัง 

 
 
 

เสนอ 
คณะกรรมการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย 

ประชุมครั้งท่ี ........./.......... วันที่ ......../............./........ 
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บทสรุปสําหรับผูบรหิาร 

             ยุทธศาสตรของกรมธนารักษมีพันธกิจประการหน่ึง คือ การประเมินราคาท่ีดินใหครอบคลุมพื้นท่ีท่ัวประเทศ
ใหสะทอนมูลคาท่ีแทจริงของท่ีดินใหเปนท่ียอมรับ เช่ือถือได เปนธรรม และไดมาตรฐานสากล กรมธนารักษ
เปนหนวยงานหลักท่ีรับผิดชอบการประเมินราคาท่ีดิน และจัดทําบัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยเพื่อใชเปน
ฐานในการคํานวณภาษี และคาธรรมเนียม การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม และใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของนําไปใช
เปนขอมูลประกอบการพิจารณากําหนดราคาท่ีดินตามวัตถุประสงคของแตละหนวยงาน 

             ในปงบประมาณ 2552 กรมธนารักษมีนโยบายท่ีจะปรับปรุงงานการประเมินราคาท่ีดินรายบล็อกท่ัวประเทศ
ใหไดมาตรฐานเปนท่ียอมรับ จึงไดกําหนดแผนงานสํารวจขอมูลและประเมินราคาที่ดินรายบล็อกข้ึน โดยนําแผนท่ี
ระวาง UTM มาใชเปนแผนท่ีพื้นฐานในการสํารวจขอมูลและประเมินราคาท่ีดินแทนแผนท่ีภูมิประเทศเดิม ซ่ึงจะทํา
ใหสามารถกําหนดหนวยท่ีดินไดชัดเจนยิ่งข้ึน สามารถพัฒนาและยกระดับงานประเมินราคาท่ีดินรายบล็อกไปสูการ
ประเมินราคาท่ีดินรายแปลงในอนาคต จึงมีความจําเปนตองสํารวจขอมูลในพ้ืนท่ี เพื่อนําขอมูลมาใชวิเคราะห
กําหนดราคาท่ีดินและจัดทําบัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยท่ีดินตอไป 

            สําหรับปงบประมาณ 2552 สํานักงานธนารักษพื้นท่ี.................. ไดรับอนุมัติใหดําเนินการโครงการสํารวจ
และประเมินราคาท่ีดินรายบล็อกละเอียด โดยใชแผนท่ีระวาง UTM  ในพื้นท่ีอําเภอ............... โดยอางอิงขอมูล
ตลาด จํานวน............. ขอมูล   ราคาประเมินใหมเปล่ียนแปลงท้ังอําเภอเพิ่มข้ึนเฉล่ีย ..........% 

 

 

สํานักงานธนารักษพื้นท่ี........................... 

 
 
 



5 -5 

บทสรุปท่ัวไป 
จังหวัด ..................... 

 

(ใหบรรยายสภาพภูมิประเทศ การแบงเขตการปกครอง จํานวนประชากร อาณาเขตติดตอของพื้นท่ีดําเนนิการ)
            
            
            
            

                                                                                                                                                   

              ทิศเหนือ ติดตอกับ ……………………………. 
 ทิศใต  ติดตอกับ…………………………….. 
 ทิศตะวนัออก ติดตอกับ …………………………… 
 ทิศตะวนัตก ติดตอกับ …………………………… 
จังหวดั………….. มีเนื้อท่ีประมาณ ………………….ตารางกิโลเมตร หรือ ………………. ไร แบงพื้นท่ีเพื่อ
ประเมินราคา ดังนี ้
 

ลําดับท่ี พื้นที่ประเมินราคาท่ีดิน จํานวนเลมบัญชี 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

 

เทศบาลนคร……………… 
เทศบาลเมือง……………… 
อําเภอ……………… (นอกเขตเทศบาล) 
เทศบาลตําบล………………อําเภอ …………….. 
อําเภอ……………… (นอกเขตเทศบาลตําบล) 
อําเภอ……………… 

 

รวม   
                 

จังหวดั ……………….. มีถนนสายสําคัญ …………… สาย คือ 
1. ทางหลวงแผนดินหมายเลข ………………. 
2. ทางหลวงแผนดินหมายเลข ………………. 
3. ทางหลวงแผนดินหมายเลข ………………. 
4. ทางหลวงแผนดินหมายเลข ………………. 
5. ถนน………………………………………. 
6. ถนน……………………………………… 
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ตาราง 1 อัตราการเปล่ียนแปลงท่ีดิน 
รอบบัญชีป พ.ศ. …………….. กับ ป พ.ศ. ……………… 

จังหวัด ………………… 
 

ลําดับ
ท่ี 

 
พื้นท่ีประเมินราคาท่ีดิน 

จํานวน
หนวยราคา 

(หนวย) 

เนื้อท่ี 
(ตร.กม.) 

อัตราการ
เปล่ียนแปลง
ราคาท่ีดิน(%) 

1 เทศบาล……………….    
2 อําเภอ…………(นอกเขตเทศบาล)    
3 เทศบาล……………….    
4 อําเภอ…………(นอกเขตเทศบาล)    
5 เทศบาลตําบล……….(นอกเขตเทศบาล

ตําบล) 
   

6 อําเภอ……………………..    
7 อําเภอ……………………..    
8 อําเภอ……………………..    

รวม    
                                      เฉล่ีย 
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ตารางท่ี 2 ราคาประเมินที่ดินใหม สูงสุด – ตํ่าสุด 
 

ราคาประเมินสงูสุด ราคาประเมินต่ําสุด 

ลําดับ 
 

พื้นท่ีประเมินราคาที่ดิน 
โซน
บล็อก
หนวย 

บริเวณท่ีดิน 
บาท/
ตร.ว. 

เปลี่ยน
แปลง 

% 

โซน
บล็อก
หนวย 

บริเวณท่ีดิน 
บาท/
ตร.ว. 

เปลี่ยน
แปลง 

% 

1 เทศบาลเมืองบานโปง 04G1 
02H1 

ที่ดินติดถนนแสงชูโต 
ติดถนนทรงพล 

70,000 
70,000 

0.00 
16.67 

04D5 ที่ดินหนวยนอกเหนือ 3,000 0.00 

2 อําเภอเมืองบานโปง 
(นอกเขตเทศบาล) 

02K1 
 

ที่ดินติดทางหลวง
แผนดินหมายเลข323 

15,000 50.00 04A4 ที่ดินหนวยนอกเหนือ 150 0.00 

3 เทศบาลเมือง…… 
 

        

4 อําเภอ…………. 
(นอกเขตเทศบาล) 

        

5 เทศบาลตําบล 
อําเภอ………… 

        

6 อําเภอ…………. 
(นอกเขตเทศบาลตําบล) 

        

7 อําเภอ…………. 
 

        

8 อําเภอ…………. 
 

        

9 อําเภอ…………. 
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ตารางท่ี 3 รอยละการเปลี่ยนแปลงจํานวนโซน บล็อก หนวยท่ีดิน 
 

รอบป 2551-2554 รอบป 2555 -2558 % การเปลี่ยนแปลง ลํา
ดั
บ 

 
พื้นท่ีประเมินราคาที่ดิน 

โซน บล็อก หนวย โซน บล็อก หนวย โซน บล็อก หนวย 

1 เทศบาลเมืองบานโปง 4 34 188 4 42 225 0 23.53 19.15 

2 อําเภอบานโปง (นอกเขตเทศบาล) 11 32 162 12 147 592 9.09 359.38 265.43 

3 เทศบาลเมือง………………….          

4 อําเภอ.................(นอกเขตเทศบาล)          

5 เทศบาลตําบล………..อําเภอ…….          

6 อําเภอ………….(นอกเขตเทศบาล
ตําบล) 

         

7 เทศบาลตําบล………..อําเภอ…….          

8 อําเภอ………….(นอกเขตเทศบาล
ตําบล) 

         

9 อําเภอ.....................................          

10 อําเภอ....................................          

รวม          
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ตารางท่ี 4 หนวยท่ีดินที่มีอัตราเพ่ิม-ลด มากท่ีสุด (3 อันดับ) 
 

เพิ่ม – ลด  
 
ลําดับ 

 
 
พื้นท่ีประเมินราคาที่ดิน 

 
ประเภทการ
เปลี่ยนแปลง 

โซน 
บล็อก 
หนวย 

 
หนวยท่ีดิน/ ระยะ 

ราคาเดิม 
(บาท/
ตร.ว.) 

ราคาใหม 
(บาท/
ตร.ว.) 

% การ
เปลี่ยนแปลง 

เพิ่มมากท่ีสุด 
 
 

04A 
02B5 
02A3 

ที่ดินหมูบานตะวันฉาย 
ที่ดินหมูบานนวิยา 
ที่ดินติดถนนเฉลิมพระ
เกียรติ ร.9 

6,000 
11,000 
20,000 

16,000 
15,00 
25,000 

166.67 
36.36 
25.00 

1 เทศบาลเมืองบานโปง 

ลดมากท่ีสุด 
 
 

03J2 ติดถนนบานสวนกลวย
ซอย 1  

8,000 7,000 -12.50 

เพิ่มมากท่ีสุด 
 
 

02G1 
11A1 
 
 
08A1 
 

ที่ดินหมูบานตะวันฉาย 
ที่ดินติดถนนสายบาน
สวนกลวย - ดอน
กระเบ้ือง 
ที่ดินติดถนนอุดมวิทยา 

2,000 
350 
 
 
1,500 

16,000 
2,500 
 
 
6,000 

700.00 
614.29 
 
 
300.00 

2 อําเภอบานโปง 
(นอกเขตเทศบาล) 

ลดมากท่ีสุด 
 
 

04L2 
 
04S3 
03E2 

ที่ดินโครงการบานสวน
วิวเขา 
ที่ดินโครงการจัดสรร (1) 
ที่ดินโครงการชลาลัย 

1,500 
 
1,500 
1,500 

750 
 
750 
750 

-50.00 
 
-50.00 
-50.00 

เพิ่มมากท่ีสุด 
 
 

      เทศบาลตําบล……………… 

ลดมากท่ีสุด 
 
 

     

เพิ่มมากท่ีสุด 
 
 

      อําเภอ…………………… 
 

ลดมากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 5.1 สรุปราคาประเมินท่ีดินถนนสายสําคัญ เทศบาลเมืองบานโปง  จังหวัดราชบุรี 
 
 

 ลําดับท่ี 
 

 
 

ท่ีดินบริเวณ 

 
 
ระยะ 
(ม.) 

 
 
โซน 

ราคาประเมินใหม 
ป 2551 – 2554 
(บาท/ตารางวา) 
ต่ําสุด – สูงสุด 

ราคาประเมินใหม 
ป 2555 – 2558 
(บาท/ตารางวา) 
ต่ําสุด – สูงสุด 

% การ
เปลี่ยนแปลง

เฉลี่ย 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง
ราคาประเมิน 

1 ถนนแสงชูโต 20 01,02,03 50,000 – 70,000 50,000 – 70,000 0  

2 ถนนทรงพล 20 01,02,03 30,000 – 70,000 50,000 – 70,000 0  

3 ถนนคายหลวง 20 01,03 14,000 – 30,000 16,000 – 30,000 14.29 เปรียบเทียบถนนบริเวณ
เดียวกัน ลักษณะ
คลายคลึง จึงปรับราคา
ใหเทากัน 

 
ตารางท่ี 5.2 สรุปราคาประเมินท่ีดินถนนสายสําคัญ เทศบาลตําบลทาผา  จังหวัดราชบุรี 

ลําดับท่ี 
 

ท่ีดินบริเวณ 
ระยะ 
(ม.) 

โซน 

ราคาประเมินใหม 
ป 2551 – 2554 
(บาท/ตารางวา) 
ต่ําสุด – สูงสุด 

ราคาประเมินใหม 
ป 2555 – 2558 
(บาท/ตารางวา) 
ต่ําสุด – สูงสุด 

% การ
เปลี่ยนแปลง

เฉลี่ย 

เหตุผลการ
เปลี่ยนแปลง
ราคาประเมิน 

1 ทางหลวงแผนดินหมายเลข 323 40 02A-F 10,000 20,000 100 ขอมูลตลาด 

2 ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3394 40 01A 2,000 2,000 0  

3 ถนนสายบานครก - บานยางหัก 40 01B,01
C,01G 

800 – 2,000 1,000 – 2,000 25 ขอมูลตลาด 

        

 
ตารางท่ี 5.3 สรุปราคาประเมินท่ีดินถนนสายสําคัญ อําเภอ…………(นอกเขตเทศบาล)จังหวัด…..……… 

ลําดับท่ี 
 

ท่ีดินบริเวณ 
ระยะ 
(ม.) 

โซน 

ราคาประเมินใหม 
ป 2551 – 2554 
(บาท/ตารางวา) 
ต่ําสุด – สูงสุด 

ราคาประเมินใหม 
ป 2555 – 2558 
(บาท/ตารางวา) 
ต่ําสุด – สูงสุด 

% การ
เปลี่ยนแปลง

เฉลี่ย 

เหตุผลการ
เปลี่ยนแปลง
ราคาประเมิน 

        

        

        
 

หมายเหตุ  การสรุปราคาประเมินถนนสายสําคัญ ใหสรุปแยกเปนรายอําเภอ โดยแยกพื้นท่ีในเขตเทศบาลนคร 

เทศบาลเมือง เทศบาลตําบล อําเภอ( นอกเขตเทศบาล) เปนตน 
ตารางท่ี  6 ขอมูลราคาตลาด อําเภอ ................... จังหวดั................ 
ตารางท่ี 7 ขอมูลราคาตลาดท่ีดินจําแนกตามกลุม (active area)  อําเภอ ............. จังหวัด............... 
ตารางท่ี 8 บัญชีกําหนดราคาประเมินท่ีดนิ อําเภอ....................... จังหวดั .................... 
หมายเหตุ   ปรากฏในfile.exe ท่ีแนบ 
 การจัดทําขอมูลตารางท่ี 6 -8 ควรแยกทําเปนรายอําเภอ เขตเทศบาลนคร/เมือง เขตเทศบาลตําบล อําเภอ.........(นอกเขตเทศบาล)  
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              เม่ือจัดทํารายงานการประเมินราคาเสร็จเรียบรอยแลวใหจัดทําบัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยท่ีดิน เพื่อ
เสนอคณะอนุกรรมการประจําจังหวัดและเสนอขอความเห็นชอบตอคณะกรรมการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย 

การจัดทําบัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยท่ีดิน 
              การประเมินราคาเปนภารกิจซ่ึงตามประมวลกฎหมายท่ีดินกําหนดไว เพื่อใชเรียกเก็บคาธรรมเนียมใน
การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม โดยมีคณะกรรมการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยเปนผูเห็นชอบ และ
คณะอนุกรรมการกําหนดราคาประจําจังหวัดเปนผูจัดทําข้ึนในแตละจังหวัด ปกติราคาประเมินท่ีจัดทําข้ึนแตละคร้ัง
จะใชบังคับไดไมเกิน 4 ป แตหากในชวงเวลา 4 ปดังกลาว มีขอเท็จจริงวาราคาท่ีดินเปล่ียนแปลงไปท้ังสูงข้ึน
หรือลดลงก็สามารถแกไขหรือปรับราคาประเมินใหมได โดยไมตองรอใหครบ 4 ป 
              ตามระเบียบคณะกรรมการฯ เม่ือคณะอนุกรรมการกําหนดราคาประจําจังหวัดไดกําหนดราคาประเมินเสร็จ
เรียบรอยแลว ใหจัดทําบัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยท่ีดินพรอมท้ังแผนท่ีแสดงขอบเขตของบล็อก ซ่ึงในทาง
ปฏิบัติ เม่ือเจาหนาท่ีตัดโซน/บล็อก และกําหนดหนวยราคาเสร็จเรียบรอยแลว ก็ควรจัดทําบัญชีควบคูไปกับการ
ทํารายงาน  
               บัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยท่ีดินจะทําในกระดาษขนาด A3 โดยวางรูปแบบในแนวนอน
ประกอบไปดวย 2 สวน  ดังนี้ 

สวนแรก ดานซายมือจะเปนแผนท่ี ซ่ึงข้ึนอยูกับการเลือกใชแผนท่ีของเจาหนาท่ี หากใชแผนท่ีระบบ
พิกัดฉาก UTM จะมีความชัดเจน สามารถแสดงรูปแปลงท่ีดินได แตอาจมีขอจํากัดในเร่ืองการมองเห็นเลขท่ีดิน 
ซ่ึงจะไมใชปญหาใหญเพราะเจาหนาท่ีของสํานักงานท่ีดินสามารถตรวจสอบจากระวางได แตหากใชแผนท่ี
ประเภทอ่ืนๆ ขอใหเลือกใชแผนท่ีท่ีชัดเจน มีรายละเอียดสอดคลองกับหนวยราคาท่ีระบุไว 
              สวนท่ีสอง ดานขวามือ เปนรายละเอียดบัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยท่ีดิน ซ่ึงจะระบุโซน/บล็อก 
หนวยราคาท่ีดิน ระยะของแตละหนวยราคา ราคาประเมินท่ีดินตอตารางวา และตอไร 
            การจัดทําบัญชีกําหนดราคาประเมินฯ ตองแยกเลมบัญชีฯของพื้นท่ีในเขตเทศบาลนคร เทศบาลเมือง ออก
จากพื้นท่ีนอกเขต สําหรับเทศบาลตําบล ถาเปนพื้นท่ีไมใหญ  มีจํานวนบล็อกไมมากนัก ก็สามารถรวมไวในเลม
เดียวกับบัญชีของพ้ืนท่ีนอกเขตเทศบาล แตใหข้ึนตนดวยเทศบาลตําบลกอน              

ขั้นตอนการจัดทําบัญชี 
1. จัดทําแยกเปนรายอําเภอ ในแตละเลมบัญชีควรมีแผนท่ีอําเภอในจังหวัดนั้นๆ ใสไวเปนหนาแรก 

เพื่อจะไดทราบวาเปนบัญชีฯ ของอําเภอใด และอยูบริเวณใดในแผนท่ีของจังหวัด แผนท่ีอําเภอควร 
มีรายละเอียดตางๆ ดังนี ้

       - สัญลักษณแสดงแนวเขตปกครอง เชน เขตจังหวัด เขตอําเภอ เขตตําบล เขตเทศบาล 
       - แสดงท่ีตั้งสถานท่ีสําคัญของทางราชการ ศาสนถาน พรอมช่ือกาํกับ 
       - ระบุช่ืออําเภอและจังหวัดขางเคียง 
        - ระบุช่ือตําบลและรหสัประจําตําบล 
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2. จัดทําแยกเปนรายตําบล เดิมเคยกําหนดไววา 1 ตําบล 1 โซน แตในปจจุบัน เม่ือมีการประเมินราคา
แบบบล็อกละเอียด ตองมีการตัดบล็อกมากข้ึน ซ่ึงอาจมากกวา จํานวนตัวอักษรภาษาอังกฤษท่ีใช
กําหนดช่ือบล็อก  26 ตัวอักษร จึงสามารถเพิ่มจํานวนโซนในตําบลได การกําหนดเลขรหัสประจําโซนเปน
เลขอารบิค 2 ตําแหนง ตั้งแต 01 – 99 ทุกอําเภอจะเร่ิมตนดวย โซน 01 เสมอ 

3. การแบงบล็อก 
   - แบงตามแนวสาธารณประโยชน  หรือ แนวเขตธรรมชาติ เชน ถนน ทาง ซอย แมน้ํา คลอง  ลําราง เปนตน 
   - แบงตามการใชประโยชนของท่ีดิน 

4. การเรียงลําดับโซน/บล็อก ควรเร่ิมตนจาก โซน/บล็อก ในเขตเทศบาลตําบลกอนจนครบทุกเทศบาล 
โดยเร่ิมจากโซน 01, 02 ไปจนครบ แลวกําหนดโซน/บล็อก ของพ้ืนท่ีนอกเขต โดยเร่ิมเปน โซน 01, 02 
ไปจนครบทุกตําบล  การกําหนดช่ือบล็อกใหเร่ิมจากมุมซายบน ไปทางขวา บนลงลาง บล็อก
สุดทายจะอยูมุมลางขวาของตําบล ใชตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญเทานั้น 

5. แผนท่ีประกอบบัญชีควรแสดงรายละเอียดท่ีชัดเจน เชน ท่ีตั้งสถานท่ีสําคัญของทางราชการ ช่ือถนน 
ช่ือซอย ตองสอดคลองกับหนวยราคาท่ีดินท่ีกําหนดไวในบัญชีดานขวามือ หากใชแผนท่ีระบบพิกัดฉาก 
UTM เปนแผนท่ีประกอบบัญชี ตองใสแนวเสนกริดและระบุหมายเลขระวางแผนที่ นอกจากนั้น 
ตองใสช่ือบล็อกตอเน่ืองโดยรอบไว ท้ังดานบน ลาง ซาย และขวา เพื่อความสะดวกในการตอบล็อก 
ตลอดจนเขียนเคร่ืองหมายแสดงทิศเหนือไวบริเวณมุมในกรอบของแผนท่ี ดวยขนาด รูปราง พอ
เหมาะสมสวยงาม 

6. การเรียงลําดับหนวยราคาท่ีดิน ตองเรียงจากหนวยท่ีมีราคาสูง ไปหาราคาต่ํา ขนาดอักษรท่ีใชตาม
ความเหมาะสม ไมควรเล็กจนเกินไป 

7. รูปแบบบัญชีกําหนดราคาทุนทรัพยท่ีดินใหทําตามรูปแบบท่ีสํานักประเมินราคาทรัพยสินกําหนด  
ซ่ึงจะประกอบดวย 
      - หนาปกบัญชี 
      - ประกาศจังหวดั  
     -  สารบัญ 
     -  แผนท่ีแสดงอําเภอท้ังหมดในจังหวดั 
     -  แผนท่ีอําเภอ แสดงแนวเขตตําบล (แผนท่ีคุมโซน) 

              ตามระเบียบคณะกรรมการฯ ขอ 30 เม่ือคณะกรรมการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยใหความเห็นชอบ
กับราคาประเมินทุนทรัพยของอสังหาริมทรัพยท่ีคณะอนุกรรมการประจําจังหวัดเสนอมา แลวใหประธาน
คณะอนุกรรมการประจําจังหวัดประกาศใชบัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยแลวสงใหสํานักงานท่ีดินจังหวัด 
จํานวน 1 ชุด กรมธนารักษ จํานวน 2 ชุด  เพื่อใหประชาชนท่ีเกี่ยวของตรวจสอบและขอคัดสําเนาโดยเสีย
คาธรรมเนียมตามระเบียบได 
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             การกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยของอสังหาริมทรัพยแตละคราวใหใชไดไมเกินส่ีป นับแตวันท่ีประกาศใช
บัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยของอสังหาริมทรัพย เวนแตปรากฏวาราคาท่ีซ้ือขายกันตามปกติในทองตลาด
ของอสังหาริมทรัพยในทองท่ีหนึ่งทองท่ีใดในจังหวัดนั้นแตกตางจากราคาประเมินทุนทรัพยที่ไดประกาศไว
มากพอสมควร ก็ใหคณะอนุกรรมการประจําจังหวัดพิจารณากําหนดราคาประเมินทุนทรัพยของอสังหาริมทรัพย
นั้นใหมโดยเร็ว แลวเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย เพื่อประกาศใช
ตอไป 
            ในกรณีท่ีคณะกรรมการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยพิจารณาเห็นเปนความจําเปน เพื่อประโยชน
ในทางเศรษฐกิจและสังคม อาจขยายเวลาของการใชบัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยของอสังหาริมทรัพย
ออกไปอีกก็ได แตตองไมเกินคราวละหนึ่งป 
            ตัวอยางบัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยท่ีดนิ  ปรากฏตามเอกสารแนบทาย 
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คณะกรรมการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยใหความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ................................. 

สํานักงานธนารักษพื้นที่..........................กรมธนารักษ   กระทรวงการคลัง 

เพื่อเรียกเก็บคาธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนติิกรรม 

ประกาศใช ณ วันที่ ................................... 

บัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยที่ดิน 

รอบบัญชี ป พ.ศ...................................... 

อําเภอ....................................... 

จังหวัด..................................... 

เทศบาล................................... 
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ตอนท่ี 6 
การประกาศใชบัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยท่ีดนิ 

            โดยท่ีการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยไดกําหนดไวในประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ. 2497 และแกไข
เพิ่มเติม พ.ศ. 2534  ซ่ึงกลาวถึงอํานาจหนาท่ี และวิธีการดําเนินการ ดังนี้ 
       มาตรา 104 ในกรณีการขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนกรรมสิทธ์ิ หรือสิทธิครอบครองในท่ีดิน
หรืออสังหาริมทรัพย ใหผูขอจดทะเบียนเสียคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม โดยคํานวณตามราคา
ประเมินทุนทรัพย ตามมาตรา 105 เบญจ 
               การขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเก่ียวกับอสังหาริมทรัพยในกรณอ่ืีนนอกจากท่ีกําหนดไวในวรรค
หนึ่ง ใหผูขอจดทะเบียนเสียคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม โดยคํานวณตามจํานวนทุนทรัพยท่ีผูขอ
จดทะเบียนแสดงตามความเปนจริง 
               มาตรา 105  ใหมีคณะกรรมการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยประกอบดวย ปลัดกระทรวงมหาดไทย
เปนประธานกรรมการ อธิบดีกรมการปกครองหรือผูแทน อธิบดีกรมสรรพากรหรือผูแทน อธิบดกีรมโยธาธิการ
และผังเมืองหรือผูแทน อธิบดีกรมธนารักษหรือผูแทน ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลังหรือผูแทน และ
ผูทรงคุณวุฒิอีกไมเกนิส่ีคนซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ัง เปนกรรมการ และใหผูอํานวยการสํานักประเมินราคาทรัพยสิน 
เปนกรรมการและเลขานุการ 
               มาตรา 105 ทวิ กรรมการซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ัง มีวาระอยูในตําแหนงคราวละสามป 
                                         กรรมการซ่ึงพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับแตงต้ังเปนกรรมการอีกได 
               มาตรา 105 ตรี นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา 105  ทวิ กรรมการซึ่งรัฐมนตรี
แตงต้ังพนจากตําแหนง เม่ือ 
 (1)  ตาย 
 (2)  ลาออก 
 (3)  รัฐมนตรีใหออก 
 (4)  เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ หรือ เปนบุคคลลมละลาย 
             (5) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพพิากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกหรือคําส่ังท่ีชอบดวยกฎหมาย ใหจาํคุก เวนแต
เปนโทษสําหรับความผิดท่ีกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
                                  ในกรณีท่ีกรรมการพนจากตําแหนงกอนวาระ ใหรัฐมนตรีแตงต้ังผูอ่ืนเปนกรรมการแทน 
                                   กรรมการซ่ึงไดรับแตงต้ังตามวรรคสอง ใหอยูในตําแหนงไดเทากับวาระท่ีเหลืออยูของ
กรรมการซ่ึงไดรับแตงต้ังไวแลวนั้น 
              มาตรา 105 จัตวา การประชุมของคณะกรรมการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอย
กวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการท้ังหมด จงึจะเปนองคประชุม 
 
                ถาประธานกรรมการไมอยูในท่ีประชุม  ใหกรรมการท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในท่ี
ประชุม 
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                การวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุมใหถือเสียงขางมาก 
                กรรมการคนหน่ึงใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในท่ีประชุมออก
เสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงช้ีขาด 
                มาตรา 105 เบญจ ใหคณะกรรมการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปน้ี 

(1)  กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยของอสังหาริมทรัพยเพื่อเรียก
เก็บคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายน้ี 

(2) ใหความเห็นชอบตอการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยท่ีคณะอนกุรรมการประจําจงัหวัดเสนอ 
เพื่อใชในการเรียกเก็บคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสําหรับอสังหาริมทรัพยท่ีตั้งอยู
ในเขตจังหวดันั้น หรือในทองท่ีหนึ่งทองท่ีใดในเขตจังหวัดนั้น 

(3) วินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการเรียกเก็บคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิตกิรรมตามท่ีกรมท่ีดินขอ
ความเหน็ 

(4) แตงต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดตามท่ีคณะกรรมการ
กําหนดราคาประเมินทุนทรัพยมอบหมายก็ได แลวรายงานตอคณะกรรมการกําหนดราคาประเมิน
ทุนทรัพย 

(5) ปฏิบัติการอ่ืนตามท่ีบัญญัติไวในประมวลกฎหมายนีห้รือกฎหมายอ่ืน 

ราคาประเมินทุนทรัพยท่ีคณะกรรมการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยไดใหความเห็นชอบตาม (2) 
แลวใหปดประกาศไว ณ สํานักงานท่ีดินจังหวัด สํานักงานท่ีดินสาขา และสํานักงานเขต หรือท่ีวาการอําเภอหรือ
ท่ีวาการกิ่งอําเภอทองท่ี 
                มาตรา 105 ฉ ใหมีคณะอนุกรรมการประจําจังหวัดแตละจังหวัด ประกอบดวยผูวาราชการจังหวัด เปน
ประธานอนุกรรมการ ปลัดจังหวัด สรรพากรจังหวัด และผูทรงคุณวุฒิอีกไมเกินสามคนซ่ึงคณะกรรมการ
กําหนดราคาประเมินทุนทรัพยแตงต้ัง เปนอนุกรรมการ และใหธนารักษจังหวัดเปนอนุกรรมการและเลขานุการ  
คณะอนุกรรมการประจําจังหวัดสําหรับกรุงเทพมหานคร ประกอบดวย ปลัดกรุงเทพมหานคร เปนประธาน
อนุกรรมการ ผูแทนกรมการปกครอง ผูแทนกรมสรรพากร เจาพนักงานท่ีดินกรุงเทพมหานคร และผูทรงคุณวุฒิ
อีกไมเกินสามคนซ่ึงคณะกรรมการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยแตงต้ังเปนอนุกรรมการ และใหผูอํานวยการ
สํานักงานกลางประเมินราคาทรัพยสิน เปนอนุกรรมการและเลขานุการ 
                ใหนํามาตรา 105 ทวิ มาตรา 105 ตรี และมาตรา 105 จัตวา มาใชบังคับแกคณะอนกุรรมการประจาํจังหวดัโดย
อนุโลม 
                    มาตรา 105 สัตต ใหคณะอนุกรรมการประจําจังหวัดมีหนาท่ีพิจารณากําหนดราคาประเมินทุน
ทรัพยเพื่อใชในการเรียกเก็บคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม สําหรับอสังหาริมทรัพยท่ีตั้งอยูในเขต
จังหวัดนั้น หรือในทองท่ีหนึ่งทองท่ีใดในเขตจังหวัดนั้น เพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการกาํหนดราคา
ประเมินทุนทรัพย 
 
 



6 - 3 

                มาตรา 105 อัฏฐ เม่ือไดมีการประกาศกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยสําหรับเขตจังหวัดใดไวแลว ถาตอมา
ปรากฏวาราคาท่ีซ้ือขายกันตามปกติในทองตลาดของอสังหาริมทรัพยในทองท่ีหนึ่งทองท่ีใดในเขตจังหวัดนั้น
แตกตางจากราคาประเมินทุนทรัพยท่ีไดประกาศกําหนดไวมากพอสมควร ใหคณะอนุกรรมการประจําจังหวัด
นั้นพิจารณาปรับปรุงราคาประเมินทุนทรัพยสําหรับทองท่ีนั้น เพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
กําหนดราคาประเมินทุนทรัพยโดยเร็ว 
              ดังนั้น เม่ือเจาหนาท่ีดําเนินการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยท่ีดินแลวเสร็จ จะตองดําเนินการตอไป 
ดังนี ้

-  สํานักงานธนารักษพื้นท่ีในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย
ประจําจังหวัดจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ เพื่อกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยท่ีดินตามระเบียบของ
คณะกรรมการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยฯ ขอ 30  
                      -  สํานักงานธนารักษพื้นท่ีจัดทํารายงานการประชุมคณะอนุกรรมการกําหนดราคาประเมินทุน
ทรัพยสงใหสํานักประเมินราคาทรัพยสิน 
                     -   สํานักประเมินราคาทรัพยสินในฐานะเลขานุการคณะกรรมการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย
จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ ข้ันตอนนี้อาจใชเวลาเพราะทุกจังหวัดจะตอง
ดําเนินการเหมือนกัน ดังนั้น เจาหนาท่ีควรวางแผนการทํางานของตนเองไว เม่ือคณะกรรมการกําหนดราคา
ประเมินทุนทรัพยพิจารณาใหความเห็นชอบแลว สํานักประเมินราคาทรัพยสินจะจัดสงรายงานการประชุม
คณะกรรมการฯ ใหกับสํานักงานธนารักษพื้นท่ี 
 -  สํานักงานธนารักษพื้นท่ีจัดทําประกาศบัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยท่ีดิน เพื่อใหสํานักงาน
ท่ีดินใชบัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย ท่ีดินในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม  โดยประธาน
คณะอนุกรรมการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยประจําจังหวัดเปนผูลงนามในบัญชีทุกหนา   
                     - สํานักงานธนารักษพื้นท่ีจัดสงบัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยท่ีดินใหสํานักงานท่ีดิน
จังหวัด จํานวน  1 ชุด  กอนวันท่ี 1 มกราคม ซ่ึงเปนวันท่ีจะตองใชบัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยท่ีดินใหม 
หากเจาหนาท่ีจัดสงบัญชีใหสํานักงานท่ีดินในเวลากระช้ัน สํานักงานท่ีดินจะมีปญหาในการจัดทําสําเนาบัญชีสง
สํานักงานท่ีดินจังหวัด/สาขา สํานักงานท่ีดินสวนแยก 

          ในเลมบัญชีจะตองมีประกาศจังหวดัแทรกอยูในหนาแรก  ตัวอยางประกาศจังหวดัท่ีแนบจะมีท้ัง
ประกาศแบบตามรอบบัญชี 4 ป และ ประกาศระหวางรอบบัญชี 
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                                                                ประกาศจังหวดั............................ 

เร่ือง  บัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยท่ีดินในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับ 

อสังหาริมทรัพยตามประมวลกฎหมายท่ีดนิ 
 

...................................................................................... 

  ดวยบัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยท่ีดิน เพื่อเรียกเก็บคาธรรมเนียมในการจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรมสําหรับอสังหาริมทรัพยตามประมวลกฎหมายท่ีดิน      ซ่ึงไดประกาศใชตั้งแตวนัท่ี ................  
.............. จะส้ินสุดในวันท่ี .............................. 

  คณะอนกุรรมการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยประจําจงัหวัด ................ ไดมีมติในการ
ประชุมคร้ังท่ี ........./......... เม่ือวันท่ี ............................................ โดยความเห็นชอบคณะกรรมการกําหนดราคา
ประเมินทุนทรัพย ใหใชราคาประเมินทุนทรัพยท่ีดินในการจดทะเบียนสิทธิและนิตกิรรมเก่ียวกับ
อสังหาริมทรัพยตามประมวลกฎหมายท่ีดนิในจังหวัด ................................. ตามบัญชีท่ีแนบทายนี ้

ท้ังนี้  ตั้งแตวนัท่ี ..........................  เปนตนไป  

ประกาศ ณ วนัท่ี ..................................... 

  

         ( ลงช่ือ)............................................... 
           (........................................................) 

           ประธานคณะอนุกรรมการประจําจงัหวัด .................... 
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ประกาศจังหวดั............................ 

เร่ือง  ปรับปรุงบัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยท่ีดนิ 

ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย 

...................................................................................... 

  ตามท่ีจังหวัด..........................................ไดประกาศใชบัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย
ท่ีดิน เพื่อเรียกเก็บคาธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสําหรับอสังหาริมทรัพยตามประมวล
กฎหมายท่ีดิน      พ.ศ.2551 -2554  เม่ือวันท่ี....................................ซ่ึงมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม  2551  
เปนตนไป  นั้น 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 105 อัฎฐ  แหงประมวลกฎหมายที่ดิน   คณะอนุกรรมการ
กํ าหนดราคาประเ มินทุนทรัพยประจําจั งหวัด ...................................................ได มีการประชุมค ร้ัง ท่ี
................/2551              เม่ือวันท่ี.................................  มีมติปรับปรุงบัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยท่ีดิน  
ในทองที่อําเภอ.......................   จังหวัด...............................  โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการกําหนดราคา
ประเมินทุนทรัพย  ในการประชุม         คร้ังท่ี.........../2551   เม่ือวันท่ี............................        จึงใหดําเนินการดังนี้ 

1.  ยกเลิกบัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยท่ีดิน  พ.ศ.2551-2554  ในทองท่ีอําเภอ 
...............จังหวัด...........................   ตามประกาศจังหวัด...............................   ลงวันท่ี
...................................................... 

2.  ใหใชบัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยท่ีดิน  พ.ศ.2551-2554 (ฉบับปรับปรุง)   ในทองท่ี
อําเภอ............................... จังหวัด...............................  แนบทายประกาศนี้   เพื่อใชเรียกเก็บคาธรรมเนียมในการ        
จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายท่ีดิน  

ท้ังนี้  ตั้งแตวนัท่ี ....................  เปนตนไป  

ประกาศ ณ วนัท่ี ..................................... 

             ( ลงช่ือ)............................................... 
          (........................................................) 

           ประธานคณะอนุกรรมการประจําจงัหวัด ................... 
 



ภาคผนวก 

วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Direct Comparison Approach) 
เปนวิธีท่ีนิยมใชกันอยางกวางขวางในกรณีท่ีมีขอมูลตลาดเพียงพอท่ีจะวิเคราะหหาราคาซ้ือขาย   ท่ีแทจริง

ได วิธีนี้เปนพื้นฐานของการประเมินราคาและมีความนาเช่ือถือมากท่ีสุด แตตองอาศัยทักษะและประสบการณของผู
ประเมินราคาเปนปจจัยสําคัญ 

ผูประเมินราคาจะตองทําการสํารวจขอมูลราคาซ้ือขายของอสังหาริมทรัพยท่ีมีความคลายคลึงกับ
ทรัพยสินท่ีประเมินราคา หลังจากปรับปรุงขอมูลซ้ือขายแลวจึงกําหนดราคาประเมินของอสังหาริมทรัพยท่ี
ประเมินราคาโดยมีขอมูลราคาซ้ือขายเปนหลักฐาน ปจจัยสําคัญท่ีตองนํามาปรับไดแกเนื้อที่ของแปลงที่ดิน ทําเล
ที่ตั้ง ขนาดและคุณภาพของส่ิงปลูกสราง ลักษณะของส่ิงปลูกสรางไดแก จํานวนหองนอน จํานวนหองน้ํา พื้นท่ีใช
สอย คุณภาพหองครัว เปนตน 

วิธีเปรียบเทียบราคาตลาดเปนวิธีท่ีงาย ขอมูลราคาซ้ือขายท่ีไดมักจะมีปจจัยท่ีมีผลกระทบตอราคาไม
แตกตางกันมากนักซ่ึงทําใหผูประเมินราคามีความม่ันใจในราคาประเมินของทรัพยสินท่ีประเมินราคา 

เม่ือใชวิธีเปรียบเทียบราคาตลาดทําการประเมินราคาท่ีดินเปลา ควรเปรียบเทียบเปนหนวย ราคา/ตารางวา 
จะทําใหเปรียบเทียบกันไดงายข้ึน 

วิธีเปรียบเทียบราคาตลาดเปนวิธีท่ีนิยมใชกันมากท่ีสุด โดยปกติผูท่ีตองการซ้ืออสังหาริมทรัพยมักจะ
คํานวณความแตกตางระหวางอสังหาริมทรัพยกอนท่ีจะตัดสินใจซ้ืออยูแลว วิธีนี้เปนวิธีการเปรียบเทียบท่ีไมคอย
เปนกลางมากนักแตก็เปนวิธีท่ีงายและสามารถเขาใจได แตตองมีขอมูลเปรียบเทียบท่ีมากเพียงพอ 

การใชวิธีเปรียบเทียบราคาตลาดมีขอจํากัดในกรณีท่ีขอมูลราคาซ้ือขายในตลาดมีจํานวนจํากัด จึงตองมีการปรับ
ขอมูลราคาซ้ือขายใหใกลเคียงกับขอมูลท่ีประเมินราคา แนวความคิดเบ้ืองหลังขอมูลราคาซ้ือขายมีสมมุติฐานวาผูซ้ือ
จะเลือกซ้ืออสังหาริมทรัพยท่ีเขาสนใจจากตัวแทนอสังหาริมทรัพยในตลาดอสังหาริมทรัพย  ผูซ้ือจะทําการช่ังน้ําหนัก
ถึงขอดีและขอเสียและสุดทายจะตัดสินใจซ้ืออสังหาริมทรัพยท่ีใหประโยชนสูงสุดสําหรับราคาท่ีจายได ดังนั้นผูประเมิน 
ราคาจะตองมีความรูเกี่ยวกับตลาดอสังหาริมทรัพยมากพอท่ีจะกําหนดวาปจจัยใดมีผลตอราคาอสังหาริมทรัพย 

ในภาวะท่ีมีขอมูลราคาตลาดจํากัด ผูประเมินราคาจะตองใชวิธีประเมินราคาวิธีอ่ืน  ๆเปนทางเลือกในการประเมินราคา 
ข้ันตอนวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด 

1. คนหาขอมูลซ้ือขายท่ีเพิ่งเกิดข้ึนและคลายคลึงกับแปลงท่ีตองประเมินราคา แลวทําการเก็บขอมูลดัง ตอไปน้ี 
    - ทางดานกายภาพ ไดแกรูปราง ขนาดเนื้อท่ี สภาพของท่ีดิน ส่ิงปลูกสรางบนแปลงท่ีดนิ ระดับของท่ีดิน 
    - ทําเลที่ตั้งและสภาพแวดลอม เชน ตั้งอยูติดถนน ตดิซอย หรือเปนท่ีดินตาบอดสภาพแวดลอมมีการ

ใชประโยชนอยางไร ทัศนยีภาพ 
    - การคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และส่ิงอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ 
    - ขอจํากัดทางกฎหมาย  
    - ราคาซ้ือขายจริงของขอมูลซ้ือขาย 



2. วิเคราะหขอมูลซ้ือขายและเปรียบเทียบกับแปลงท่ีประเมินราคา วัตถุประสงคของการวิเคราะหขอมูล
คือการแจกแจงปจจัยท่ีมีผลตอราคา ซ่ึงประกอบดวย 2 ข้ันตอนยอย คือ 

2.1 แยกแยะวาขอมูลซ้ือขายแตและแปลงและแปลงท่ีประเมินราคาแตกตางกันอยางไรในดาน
กายภาพ เชน ทําเลที่ตั้ง อายุ เนื้อท่ี วันท่ีซ้ือขาย สภาพ เง่ือนไขการซ้ือขาย 

2.2 เปรียบเทียบความแตกตางในขอมูลซ้ือขายกับแปลงท่ีประเมินราคา เพื่อหาวาอะไรเปน
สาเหตุใหราคาซ้ือขายมีความแตกตางกัน  

3. ปรับความแตกตางระหวางขอมูลซ้ือขายกับแปลงท่ีประเมินราคา โดยมีวัตถุประสงคท่ีจะใหราคา
ขอมูลซ้ือขายเปนตัวแทนของแปลงท่ีประเมินราคา 

4. กําหนดราคาประเมินท่ีดินแปลงท่ีทําการประเมินราคา 
 
แนวความคิดท่ีสําคัญของวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด 
 ในการใชวิธีเปรียบเทียบราคาตลาดเพ่ือทําการประเมินราคา ส่ิงท่ีนักประเมินราคาควรใหความสําคัญ คือ 

1. หลักการทดแทน ผูซ้ืออสังหาริมทรัพยจะไมจายเงินเกินกวาจํานวนเงินท่ีสามารถซ้ือทรัพยสินท่ี
เหมือนกันได 

2. ความไมยุงยาก วิธีเปรียบเทียบราคาตลาดเปนวิธีท่ีเขาใจไดงายและไมซับซอน แมจะตองมีการ
คํานวณนิดหนอย ก็สามารถท่ีจะอธิบายใหผูอ่ืนเขาใจได 
 3. เกี่ยวของกับสถิติ เชนใชการเลือกตัวอยาง (Sampling) เพื่อนํามาใชในการวิเคราะห การทํานาย 
คาดคะเนราคาประเมินในขอบเขตของขอมูลซ้ือขายท่ีนํามาใชในการวิเคราะห การเลือกขอมูลซ้ือขายมาใชใน
การวิเคราะหจะเลือกขอมูลซ้ือขายท่ีดีกวาและดอยกวาแปลงท่ีประเมินราคา 
 4. การปรับแกราคา   เทคนิคการปรับแกราคาทําใหผูประเมินราคาสามารถอธิบายถึงท่ีมาของราคา
ประเมินท่ีได และทําใหประเมินราคาไดอยางเปนกลางท่ีสุด 
 5. ขอมูลราคาซ้ือขายในตลาดอสังหาริมทรัพย เปนหัวใจสําคัญในการประเมินราคาทั้ง 3 วิธี ขอมูลท่ี
นํามาใชจะตองมีลักษณะตอไปนี้ 
         - มีลักษณะคลายคลึงกัน ในดานทําเลที่ตั้ง  เนื้อท่ี ส่ิงปลูกสราง  
         - เปนขอมูลท่ีเกิดข้ึนในตลาดเสรี 
        - เกิดข้ึนในระยะเวลาท่ีไมหางจากเวลาท่ีทําการประเมินราคามาก (ตามระเบียบคณะกรรมการ
กําหนดราคาประเมินทุนทรัพยฯ ใหใชยอนหลังไมเกนิสามป)        

สาเหตุท่ีตองกาํหนดไวเชนนีก้็เพื่อใหสามารถนําขอมูลซ้ือขายมาเปรียบเทียบกับแปลงท่ีประเมินราคาได 
                    จํานวนขอมูลซ้ือขายท่ีนํามาเปรียบเทียบก็แตกตางกันไปแลวแตสถานการณ ข้ึนอยูกับประเภทของ
อสังหาริมทรัพยและกิจกรรมการซ้ือขายในตลาดอสังหาริมทรัพย ขอมูลยิ่งมากยิ่งดี เม่ือไดขอมูลมาแลวตอง
ตัดสินใจวาขอมูลใดเช่ือถือไดและขอมูลใดเช่ือถือไมได                                                                                                          
        กลาวกันวาวิธีเปรียบเทียบราคาตลาดเปนวิธีท่ีดีท่ีสุดในการประเมินราคา ใหมูลคาท่ีดีและชัดเจน 
เนื่องจาก 



   - ขอมูลท่ีนํามาวิเคราะหเปนตัวแทนของขอมูลตลาดโดยตรง ราคาของอสังหาริมทรัพยท่ีไดบอกให
ทราบถึงความเคล่ือนไหวของราคาในตลาดอสังหาริมทรัพย 

    - ขอมูลท่ีไดเปนขอมูลท่ีเกิดข้ึนจริงในอดีตที่ไมนานมากนัก หรือปจจุบัน 
    - เปนขอมูลท่ีถูกตอง ไมไดเกิดจากการประมาณการใดๆ ท้ังส้ิน 
    -  เปนท่ียอมรับโดยท่ัวไป เพราะไมไดใชเทคนิคช้ันสูง เพียงแตเปนการเปรียบเทียบกับขอมูลท่ี

คลายกันแลวทําการปรับแกขอมูลเทานั้น 

ขอจํากัดของวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด 
 - ไมมีขอมูล ขอมูลไมเพียงพอตอการวิเคราะห เนื่องจากไมมีขอมูลการซ้ือขายเกิดข้ึนหรือมีจํานวน
ไมมากพอ 

- ขอมูลท่ีไดมาไมสะทอนถึงสภาพความเปนไปของตลาดอสังหาริมทรัพย ในสภาวะที่เศรษฐกิจ
เฟองฟูราคาซ้ือขายท่ีดินอาจสูงกวามูลคาของท่ีดิน ผูประเมินราคาควรมีความรอบรูและประสบการณเกี่ยวกับ
ภาวะของตลาดอสังหาริมทรัพยอยางมากเพียงพอเพื่อประโยชนในการวิเคราะหราคา จึงจะสามารถกําหนด
ขอบเขตของมูลคาท่ีดินไดอยางเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพตลาดอสังหาริมทรัพยนั้นๆ 
 
วิธีการประเมินราคาอ่ืนๆ 
วิธีตนทุน (Cost Approach or Summation Approach) 
 เปนการประเมินราคาโดยแยกประเมินทรัพยสินเปนสวนๆ แลวนํามูลคาของแตละสวนท่ีประเมินไดมา
รวมกันเพื่อใหไดมูลคารวมของทรัพยสินนั้น นิยมใชเม่ือมีความตองการที่จะประเมินราคาทรัพยสินเปนจํานวน
มากและตองการคงไวซ่ึงความเหมือนระหวางทรัพยสินนั้น เชนการประเมินราคาเพื่อจัดเก็บภาษีบํารุงทองท่ี 
หรือเม่ือมีขอจํากัดดานขอมูลราคาตลาดท่ีไมมีความคลายคลึงกันก็จะนิยมใชวิธีตนทุนในการประเมินราคา 

 ถึงแมวิธีตนทุนจะใชแนวความคิดในการปรับปรุงตนทุนก็ตาม ในทางปฏิบัติการวิเคราะหตนทุนและ
การนํามาใชเปนการนํามูลคาของแตละสวนประกอบของทรัพยสินมารวมกัน ซ่ึงอาจเรียกไดวาเปนการนํา
หลักการตนทุนทดแทน (Depreciated Replacement Cost) มาใช การรวมมูลคาของทุกสวนประกอบที่เปน
ทรัพยสินนั้นเขาดวยกันแสดงถึงการนําส่ิงปลูกสรางหลักๆ ของทรัพยสินบวกกับส่ิงปลูกสรางอ่ืนๆ และบวกกับ
มูลคาของท่ีดินเปลา 

 ส่ิงสําคัญของวิธีตนทุนคือการใชราคาประเมินของท่ีดินท่ีถูกตองซ่ึงเปนการยาก เนื่องจากในพ้ืนท่ีท่ีเปน
เมืองมีขอมูลราคาซ้ือขายท่ีดินเปลาจํานวนนอยมาก และถึงจะมีก็อาจมีราคาสูงเนื่องจากมีความตองการสูง 
ดังนั้นจึงอาจตองทําการเปรียบเทียบกับพื้นท่ีอ่ืนๆ ท่ีมีขอมูลราคาซ้ือขายท่ีมากกวา 

 ในพื้นท่ีอยูอาศัยดั้งเดิม อาจมีอสังหาริมทรัพยท่ีทรุดโทรม และผูซ้ือตองทุบส่ิงปลูกสรางบนพ้ืนดินท้ิง
กอนทําการกอสรางส่ิงปลูกสรางใหมได ในกรณีเชนนี้ส่ิงปลูกสรางจะมีมูลคาเปนลบเนื่องจากตนทุนคาทุบซาก
ส่ิงปลูกสรางท้ิง 
 



 ในพื้นท่ีท่ีไมมีขอมูลราคาซ้ือขายท่ีดินเปลา ผูประเมินราคาอาจใชขอมูลราคาซ้ือขายท่ีดินเปลาในพ้ืนท่ีท่ี
คลายกัน การเปรียบเทียบใหใชวิธีเปรียบเทียบโดยตรง (Direct Comparison) กับขอมูลราคาซ้ือขายท่ีดินท่ีไดเปน
แปลงๆ แตในบางคร้ังอาจตองเปรียบเทียบเปนตอหนวย เชน ราคาตอตารางวา ซ่ึงเปนท่ีนิยมใช ในพ้ืนท่ีท่ีท่ีดินมี
ราคาแพงอาจทําการเปรียบเทียบเปนหนวยราคาตอหนากวางของท่ีดินเปนเมตร อยางไรก็ตามเปนการยากท่ีจะ
กําหนดมูลคาเม่ือท่ีดินมีหนากวางเพิ่มข้ึน การปรับมูลคาจําเปนตองคํานึงถึงความลึกของท่ีดินท่ีแตกตางกันดวย 

 ในพ้ืนท่ีท่ีมีความหนาแนนปานกลางถึงหนาแนนสูง การเปรียบเทียบจะกระทําบนฐานของจํานวน
หนวยของท่ีอยูอาศัยท่ีสามารถสรางบนท่ีดิน หรือบนจํานวนพื้นท่ีใชสอยท่ีสามารถสรางข้ึนไดในแปลงท่ีดิน  
การเปรียบเทียบแบบน้ีคํานึงถึงจํานวนของส่ิงปลูกสรางท่ีสามารถมีไดในแปลงท่ีดินท่ีประเมินราคาและขอมูล
ซ้ือขายท่ีนํามาวิเคราะห ซ่ึงไมเกี่ยวของกับเนื้อท่ีของท่ีดินท่ีประเมินราคา 

 ในบางคร้ัง มูลคาจํานวนมากถูกประเมินใหกับท่ีดินซ่ึงเปนสวนหนึ่งของอสังหาริมทรัพย และมีความ
จําเปนตองเก็บขอมูลราคาซ้ือขายท่ีมีความคลายคลึงกันมากกวาท่ีจะทําการวิเคราะห ในสถานการณท่ีไมมีขอมูล
ราคาซ้ือขายท่ีคลายกัน มูลคาของท่ีดินอาจไดมาจากการหักราคาส่ิงปลูกสรางออกจากขอมูลราคาซ้ือขาย 

 ดังนั้น จึงตองมีการกําหนดมูลคาของส่ิงปลูกสรางซ่ึงสามารถคํานวณจากขอมูลราคาซ้ือขายเชนกัน 
มูลคาของส่ิงปลูกสรางท่ีไมใชตัวบานเชน โรงรถ ร้ัว สวน สระวายน้ํา และส่ิงปลูกสรางอ่ืนๆ รวมกับมูลคาท่ีดิน
แลวนํามาหักออกจากราคาซ้ือขายเพื่อใหไดราคาของตัวบาน โดยมีหนวยวัดเปนราคาตอตารางเมตร 

 การวิเคราะหขอมูลราคาซ้ือขายเปนจํานวนท่ีมากพอทําใหทราบราคาตอตารางเมตรของส่ิงปลูกสราง 
บางคร้ังจําเปนตองมีการปรับแกราคาเพ่ือใหสะทอนถึงความแตกตางของขนาด จํานวนหองน้ํา และปจจัยอ่ืนๆ 
ท่ีมีผลตอราคาส่ิงปลูกสราง ในกรณีท่ีไมมีขอมูลราคาซ้ือขายราคาตอตารางเมตรของส่ิงปลูกสรางอาจคํานวณได
จากหลักการตนทุนทดแทน (Depreciated Replacement Cost Method) 

 ประโยชนของการใชวิธีตนทุนคือเปนวิธีการประเมินราคาที่มีความเปนกลาง โดยเฉพาะเม่ือมีขอมูล
ราคาซ้ือขายท่ีมีความคลายคลึงกันจํานวนไมมากนักในพ้ืนท่ี การใชท่ีดินท่ีมีมูลคาสูงหรือต่ํากวามูลคาท่ีเปนจริง
ในตลาดไมสามารถนํามาใชกับวิธีตนทุนได โดยเฉพาะเม่ือในพื้นท่ีบริเวณใกลเคียงกันมีขอมูลราคาซ้ือขายท่ีมี
ความคลายคลึงกันจํานวนจํากัด 

วิธีตนทุนมีหัวขอท่ีสําคัญท่ีตองทําความเขาใจดังนี้ 

ตนทุนทดแทน (Depreciated Replacement Cost) 

 ในกรณีท่ีไมมีขอมูลราคาตลาดมาเปรียบเทียบ ผูประเมินราคาอาจพิจารณานําแนวความคิดของตนทุน
ทดแทนมาใชและมีการหักคาเส่ือมราคาเพ่ือใหไดมูลคาท่ีแทจริง ถึงแมวิธีนี้จะใชไดแตก็มีขอบกพรองหลาย
ประการซ่ึงรวมถึงการท่ีท่ีดินมีมูลคาสูงหรือตํ่ากวาตลาด และการนําอัตราคาเส่ือมราคาท่ีถูกตองมาใช บางคร้ัง
รูปแบบและประเภทของส่ิงปลูกสรางรวมถึงการตกแตงภายในบานอาจมีอิทธิพลตอมูลคาของส่ิงปลูกสราง
มากกวาจํานวนพ้ืนท่ีใชสอยก็ได ตัวอยางเชน บานท่ีมีหองขนาดใหญโดยมี 2 หองนอน 1 หองน้ํา อาจขายได
นอยกวาบานท่ีมี 4 หองนอน 2 หองน้ํา ซ่ึงมีจํานวนพื้นท่ีใชสอยเทากันแตมีขนาดหองเล็กกวา 



วิธีรายได (Income Approach) 
 เปนวิธีประเมินราคาทรัพยสินท่ีกอใหเกิดรายได เชน ท่ีอยูอาศัยประเภทอพารทเมนท อาคารพาณิชย กรรม 
เชนรานคา อาคารสํานักงาน อาคารโรงพยาบาล โรงแรม และศูนยการคา อาคารอุตสาหกรรม เชนโกดังเก็บสินคา 
โรงงาน การประเมินราคาอสังหาริมทรัพยดวยวิธีรายไดนั้นเปนการหามูลคาปจจุบันของรายไดท้ังหมดท่ีคาดวา
จะไดรับในอนาคตของทรัพยสินนั้น  

 วิธีรายไดเปนความสัมพันธระหวางมูลคา รายได และอัตราผลตอบแทนท่ีไดรับจากการลงทุน  
สูตร  

                                       V = มูลคาอสังหาริมทรัพย 
     I = รายไดสุทธิตอป 
     R = อัตราผลตอบแทน 
รายไดสุทธิตอป 
 คือรายไดท่ีไดรับจากอสังหาริมทรัพยหักดวยคาใชจายท่ีเกิดจากอสังหาริมทรัพยคิดเปนตอป ในการใช
สูตรนี้มีสมมุติฐานวารายไดท่ีเกิดจากอสังหาริมทรัพยนี้เทากันทุกปตลอดระยะเวลาลงทุน 
 คาใชจายท่ีเกิดข้ึนไดแก 

-  ภาษีท่ีดิน 
-  คาประกันภยั 
-  คาซอมบํารุงส่ิงอํานวยความสะดวกภายในอาคาร เชน แอร ลิฟท 
-  คาน้ํา คาไฟ คารักษาความปลอดภัย คาดแูลสวน 
-  คาจัดการ (Management) 

อัตราผลตอบแทน 
 หมายถึงอัตราผลตอบแทนท่ีผูลงทุนไดรับจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพยโดยคิดเปนรอยละตอป เชน 
อัตราผลตอบแทน 20% ตอป หมายถึงผลตอบแทน 20 บาทจากการลงทุน 100 บาททุกป การท่ีมูลคาอสังหาริมทรัพย
คํานวณไดจากการนํารายไดสุทธิตอปหารดวยอัตราผลตอบแทนน่ีเอง ผูประเมินราคาจะตองใชความระมัดระวัง
ในการเลือกใชอัตราผลตอบแทนท่ีเหมาะสม เนื่องจากความแตกตางกันเพียง 1% อาจทําใหมูลคาทรัพยสินเปล่ียนไป
เปนจํานวนมาก 

 อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเปนตัววัดความเส่ียงเพ่ือดึงดูดนักลงทุนใหมาสนใจลงทุน การลงทุนท่ีมี
ความเส่ียงนอย อัตราผลตอบแทนจะตํ่า ตัวอยางเชนพันธบัตรรัฐบาล ในขณะท่ีโครงการท่ีมีความเส่ียงมาก อัตรา
ผลตอบแทนจะสูง 

              วิธีประเมินราคาตามมาตรฐานสากลท้ัง 3 วิธีดังกลาว จะนํามาใชในการวิเคราะหกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยท่ีดิน 
โดยพิจารณาเลือกใชตามความเหมาะสมและความพรอมของขอมูล อยางไรก็ตาม ตามระเบียบคณะกรรมการฯ 
พ.ศ. 2535 กําหนดไวในขอ 10 (1) วิเคราะหและประเมินราคาโดยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด ดังนั้น เจาหนาท่ีจึง
ควรใชวิธีเปรียบเทียบราคาตลาดกอน แตหากไมมีขอมูลราคาซ้ือขาย อาจใชขอมูลจากคาเชาโดยใชวิธีรายได 




