1-1

ขั้นตอนที่1
การจัดเตรียมขอมูล
ขอมูลที่ใชในการปฏิบัติงานประเมินราคาที่ดินรายบล็อก ไดแก
1. ขอมูลแผนที่
2. ขอมูลราคาซื้อขาย
1. ขอมูลแผนที่
วัตถุประสงคในการจัดเตรียมแผนที่
1. ใชในการสํารวจและเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการประเมินราคา
2. ใชประกอบการวิเคราะหราคาประเมินที่ดนิ
3. ใชประกอบการจัดทําบัญชีกาํ หนดราคาประเมินทุนทรัพยที่ดิน
1.1 ประเภทและแหลงขอมูลของแผนที่
- ระวางแผนที่ระบบพิกัดฉาก UTM (Universal Transverse Mercator) เปนระวางพื้นราบมุมฉากที่นับ
เนื่องจากศูนยกําเนิดของแตละโซนออกไปในแนวราบและแนวตั้งตอเนื่องกัน ขนาดมาตรฐานของแผนที่ระวาง
แตละแผน มีความกวางยาวดานละ 50 ซม. สําหรับใชในการแสดงตําแหนงรูปรางแปลงที่ดิน เลขแปลงที่ดนิ และ
รายละเอียดอื่นๆ โดยปกติจะใชมาตราสวน 1:4000 เปนหลัก แตหากทองที่ใดมีความเจริญ ประชาชนอยูหนาแนน
ที่ดินแบงเปนแปลงเล็กจนไมสามารถเขียนรายละเอียดได และมีราคาแพง ขนาดของระวางแผนที่จําเปนตอง
ขยายใหญขึ้น เปนมาตราสวน 1:2000, 1: 1000 หรือ มาตราสวน 1:500
แผนที่มาตราสวน 1: 1000 จะเปนแผนทีม่ าตราสวนใหญกวาแผนที่มาตราสวน 1:4000
แผนที่มาตราสวน 1: 500 จะเปนแผนที่มาตราสวนใหญกวาแผนที่มาตราสวน 1: 1000
อาจมีขอสงสัยวาเหตุใดเลขนอยจึงใหญกวาเลขมาก ซึ่งจะอธิบายไดวา แผนที่มาตราสวน 1:1000 จะครอบคลุม
พื้นที่ไดนอยกวามาตราสวน 1: 4000 ในกระดาษขนาดที่เทากัน ฉะนั้น แผนที่มาตราสวน 1:1000 จะสามารถ
เห็นรายละเอียด ขนาดรูปแปลงไดชัดเจนกวา ใหญกวา แผนที่มาตราสวน 1:4000 จึงเรียกวาแผนที่มาตราสวน
ใหญ
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ตัวอยางระวางแผนที่พิกดั ฉาก UTM

- ระวางแผนที่ระบบศูนยกําเนิดเดิม เปนการสรางหลักฐานแผนที่ระวางเปนระวางพื้นราบมุมฉากนับ
เนื่องจากศูนยกําเนิดโดยใชยอดภูเขา ยอดเจดีย หรือจุดตัดของเสนรุงและเสนแวงเปนศูนยกําเนิด ปจจุบันมีศูนยกําเนิด
29 ศูนย แตละศูนยกําเนิดจะมีคาพิกัดภูมิศาสตรกํากับไว
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ตัวอยางระวางแผนที่ระบบศูนยกําเนิดเดิม

- แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน คือ แผนที่ที่แสดงแปลงที่ดิน ผังอาคาร ที่ตั้งปาย ถนน แหลงน้ํา และ
สถานที่สําคัญตางๆภายในทองถิ่นเพื่อการบริหารจัดการออกเปนสวนๆ คือ เขต (Zone) เขตยอย (Block)
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ตัวอยางแผนทีภ่ าษี

- แผนที่ภูมิประเทศ ไดแก แผนที่ที่แสดงรายละเอียดทั้ง 3 มิติ คือทั้งทางราบและทางดิ่ง ตําแหนงทางดิง่
หรือระดับสูงแสดงโดยใชเสนชั้นความสูง(Contour Line) ที่วัดจากพื้นหลักฐานทางดิ่ง คือ ระดับทะเล
ปานกลาง เชน แผนที่ภูมิประเทศมาตราสวน 1: 50000 ที่จัดทําโดยกรมแผนที่ทหาร ที่แสดงความสูง – ต่ํา
ภูเขา ลําหวย ถนน ที่ตั้ง หมูบาน เปนตน
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ตัวอยางแผนทีภ่ ูมิประเทศ

- แผนที่แสดงเขตตําบลของสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด จะแสดงรูปแผนที่เปนรายตําบล
โดยแสดงรายละเอียด เชน แนวเขตตําบล ชื่อถนนสายสําคัญ ชื่อหมูบาน สถานที่สําคัญ พรอมแนว
เสนกริด
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ตัวอยางแผนที่ของสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

- แผนที่ผังตําบลขององคการบริหารสวนตําบล สวนใหญจะเหมือนภาพสเก็ตซ ซึ่งจะแสดงรายละเอียด
เฉพาะสถานทีส่ ําคัญในเขตตําบล ชื่อหมูบาน ชื่อถนน แตไมมีมาตราสวน หรือเสนกริดกํากับ
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ตัวอยางแผนที่ผังตําบล

โดยที่สํานักประเมินราคาทรัพยสินไมไดเปนเจาของแผนที่ หรือ ไมไดเปนผูจัดทําแผนที่เพื่อใชในการ
ปฏิบัติงานเอง เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานจําเปนตองตรวจสอบขอมูลความพรอมของแผนที่ในพื้นที่จากสํานักงานที่ดิน
วาไดมีการจัดทําระวางแผนที่ระบบพิกัดฉาก UTM ไวแลวหรือไม หากยังไมไดจัดทํา หรือจัดทําไวแลวบางสวน
เจาหนาที่อาจตองพิจารณาใชขอมูลแผนที่จากหนวยงานอื่นๆ เชน สํานักงานเทศบาลในแตละจังหวัดจะมีแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพยสินซึ่งแสดงรูปแปลงที่ดินและอาคารสิ่งปลูกสรางบนแปลงที่ดิน เจาหนาที่อาจประสานงาน
กับสํานักงานเทศบาลเพื่อขอใชแผนที่ภาษีซึ่งแสดงรูปแปลงที่ดิน อยางไรก็ตามแผนที่ภาษีจะมีเฉพาะในพื้นที่
เขตเทศบาลเทานั้น สําหรับพื้นที่นอกเขตเทศบาล อาจขอขอมูลแผนที่แสดงแนวเขตตําบลจากสํานักงานโยธาธิการ
และผังเมือง ซึ่งมีรายละเอียดเสนทางคมนาคม ชื่อหมูบาน แมน้ํา ลําคลอง หรือจากองคการบริหารสวนตําบลซึ่ง
จะมีการจัดทําแผนที่แสดงรายละเอียดของตําบลนั้นๆ
1.2 การปรับปรุงรูปแผนที่
ในกรณีที่จังหวัดใดมีระวางแผนที่ระบบพิกัดฉาก UTM แตไมสมบูรณ เชน รูปแปลงขาดหายไปบางสวน
มีรูปแปลงที่ดินนอยมากหรือไมมีระวางแผนที่ในพื้นที่นั้นๆ เลย ซึ่งอาจเกิดจากปญหาการยังไมไดยายรูปแปลง
ที่ดินของสํานักงานที่ดิน หรือพื้นที่นั้นๆเปนภูเขา ปา เจาหนาที่อาจใชแผนที่จากแหลงอื่นๆ มาใชรวมกับแผนที่
ระบบพิกัดฉาก UTM เพื่อใหแผนที่สมบูรณมากขึ้น งายตอการนําไปใชออกสํารวจขอมูลภาคสนาม เชน ซอน
ภาพ แผนที่ระบบพิกัดฉาก UTM บนภาพถายทางอากาศ ในกรณีที่ทํางานโดยใชแผนที่
ระบบพิกัดฉาก UTM หากใชแผนที่ภูมิประเทศ หรือ แผนที่แสดงแนวเขตตําบล จะมีรายละเอียดขอมูล
เสนทางถนนสายหลัก ถนนสายรอง และถนนสายเชื่อมระหวางตําบล หมูบาน ปรากฏอยูในแผนที่แลว
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1.3 การจัดเตรียมขอมูลแผนที่
เมื่อทราบแหลงขอมูลแผนที่และไดมีการประสานงานขอขอมูลแผนที่มาแลว ขั้นตอนตอไปจะเปนการ
เตรียมแผนที่เพื่อใชในการออกสํารวจขอมูลภาคสนาม และใชประกอบบัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยที่ดิน
กรณีดําเนินการดวยคอมพิวเตอร
เจาหนาที่ที่มีความสามารถในการใชโปรแกรมจัดทําแผนที่ ArcGIS ก็สามารถดําเนินการปรับปรุงแผน
ที่โดยมีขั้นตอนการดําเนินการโดยสรุป ดังนี้
1. Scan แผนที่ โดยจัดเก็บในรูปแบบ.tif
2. ตรึงคาพิกัดแผนที่แตละระวาง (โปรแกรมจัดทําแผนที่ ArcGIS อาจมีขั้นตอนยุงยากในการตรึง
คาพิกัด เจาหนาที่อาจเลือกใชโปรแกรมอืน่ ๆ เชน ENVI 4.0 ซึ่งจะงายและมีขั้นตอนนอยกวา
ในการตรึงคาพิกัด แลวนําขอมูลกลับไปทํางานตอในโปรแกรม ArcGIS
3. ซอนภาพชั้นขอมูลตางๆ(ถามี) เชน ภาพถายทางอากาศ ขอบเขตตําบล แหลงน้าํ ชื่อถนน ซอย เปนตน
4. พิมพแผนที่ออกไปใชในการเดินสํารวจเก็บขอมูลภาคสนาม และเพื่อการวิเคราะหกําหนดราคา
ประเมินทุนทรัพยที่ดิน
กรณีดําเนินการดวยมือ
หากเจาหนาที่ไมสะดวกในการใชโปรแกรมดําเนินการเกี่ยวกับแผนที่ ก็ใชวิธีพิมพ/ถายแผนที่ลงกระดาษ
ขนาด A3 ทีละระวางแลวตอแผนที่ดวยมือ จากนั้นตัดแนวเขตตําบล ลงรายละเอียดหมายเลขระวาง
การใชแผนที่ภูมิประเทศ หรือ แผนที่ขององคการบริหารสวนตําบล เพื่อการเดินสํารวจภาคสนาม แผน
ที่เหลานี้จะไมปรากฏรูปแปลงที่ดิน จะแสดงเฉพาะเสนถนนสายหลัก ถนนสายรอง หรือชื่อหมูบานเทานั้น แต
หากใชแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินซึ่งจะทําเฉพาะพื้นที่ในเขตเทศบาลนคร หรือเทศบาลเมืองเทานั้น จะมีรูป
แปลงที่ดินปรากฏ แตตัวเลขที่ระบุบนแปลงที่ดินจะไมใชเลขที่ดินตามเอกสารสิทธิ์ของทางราชการ และไมมีการระบุ
คาพิกัดฉาก แตจะมีการตัดโซน/บล็อกและมีรายละเอียดชื่อถนน สถานที่สําคัญ ไวแลว
กอนออกเดินสํารวจภาคสนาม เจาหนาที่อาจตรวจสอบสภาพพื้นที่จากภาพถายดาวเทียมกอนออกพื้นที่จริง
โดยตรวจสอบจากโปรแกรมแผนที่ภาพถายดาวเทียมดิจิทัลผานเครือขายอินเตอรเน็ต ซึ่งเปนแผนที่ภาพถายดาวเทียม
รายละเอียดสูง การตรวจสอบสภาพพื้นที่ลวงหนาจะมีประโยชนในการวางแผนการเริ่มตนเดินสํารวจ ตลอดจน
ชวยใหเขาถึงพื้นที่ดําเนินการในกรณีเจาหนาที่ไมมีความคุนเคยกับพื้นที่ดังกลาว หรือแผนที่ที่จะใชเดินสํารวจ
ไมมีจุดสังเกตที่จะชวยในการตั้งตน นอกจากนั้นในกรณีที่ระวางแผนที่พิกัดฉาก UTM ขาดหายไปในบางระวาง
ก็อาจใชแผนที่ภาพถายดาวเทียมดิจิทัลแทรกเขาไป เพื่อใหการจัดทําแผนที่ประกอบบัญชีฯ มีความสมบูรณมาก
ขึ้น เพราะเมื่อใดก็ตามที่มีการกําหนดหนวยราคาที่ดิน ในแผนที่ประกอบบัญชีฯ ก็จะตองแสดงที่ตั้งของหนวย
นั้นๆ ยกเวนหนวยราคาถนน ซอย ทาง และที่ดินนอกเหนือ
แผนที่กระดาษที่เตรียมไวในการปฏิบัติงานมี 2 ชุด
ชุดที่ 1 เตรียมไวสําหรับการเดินสํารวจขอมูลภาคสนาม
ชุดที่ 2 เตรียมไวสําหรับใชวิเคราะหและกําหนดราคาที่ดิน
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2. ขอมูลราคาซื้อขาย
2.1 แหลงขอมูลราคาซื้อขาย
ขอมูลราคาซื้อขายที่ใชในขั้นตอนนี้ เปนขอมูลราคาซื้อขายจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมของสํานักงานที่ดิน
เฉพาะนิติกรรมประเภทขาย ซึ่งกรมธนารักษไดจัดทําบันทึกขอตกลง (Memorandum of Understanding : MOU)
กับกรมที่ดินขอความรวมมือสํานักงานที่ดินจังหวัด สํานักงานที่ดินจังหวัดสาขา สํานักงานที่ดินจังหวัดสวนแยก
ในการจัดทําสําเนาแบบฟอรม ท.ด.86 โดยกรมธนารักษจัดสงแบบฟอรม ท.ด. 86 ใหสํานักงานธนารักษพื้นที่ตางๆ
เพื่อแจกจายใหสํานักงานที่ดินใช และจัดเก็บสําเนาแบบฟอรมที่กรอกขอมูลแลวทุกๆ สิ้นเดือนเพื่อนํามาบันทึก
เขาในระบบฐานขอมูลราคาซื้อขายอสังหาริมทรัพยของกรมธนารักษ เพื่อใชในการวิเคราะหกําหนดราคาใน
ขั้นตอนตอไป ขอมูลที่ปรากฏในแบบฟอรม ท.ด.86 ไดแก
1 หมายเลขระวางแผนที่ หมายเลขแผน มาตราสวน
2 ชื่ออําเภอ ตําบล
3 โซน/บล็อก/หนวยที่
4 โฉนดที่ดินเลขที่
5 หนาสํารวจ
6 เลขที่ดิน
7 เนื้อที่แปลงทีด่ ิน
8 วันที่จดทะเบียน
9 รายละเอียดสิ่งปลูกสราง (ถามี) เชน ประเภทสิ่งปลูกสราง พื้นที่ใชสอย อายุอาคาร
10 ราคาจดทะเบียน
11 ราคาประเมินรวมทั้งแปลง
เจาหนาที่ผูประเมินราคาจะตองไปติดตอขอรับแบบฟอรม ท.ด. 86 จากสํานักงานที่ดินจังหวัด ซึ่งจะเปน
หนวยรวบรวมแบบฟอรม ท.ด. 86 จากสํานักงานที่ดินจังหวัดสาขา/สวนแยก ซึ่งจะเก็บไวใหเปนรายเดือน มานําเขา
ระบบฐานขอมูลราคาซื้อขายอสังหาริมทรัพยของกรมธนารักษ ในทางปฏิบัติเจาหนาที่อาจประสบปญหาความ
ไมสมบูรณของขอมูลในแบบฟอรม ท.ด.86 เนื่องจากสาเหตุตางๆ เชน ลายมืออานยาก กรอกขอมูลไมครบถวน
ขาดขอมูลที่เปนสาระสําคัญเชนโซน/บล็อก/หนวยที่ การแกไขอาจทําไดเพียงแจงใหสํานักงานที่ดินทราบและขอ
ความรวมมือจากสํานักงานที่ดินในการกรอกขอมูลใหครบถวน ละเอียดและชัดเจน
ในบางครั้งหากสํานักงานที่ดินไมไดจัดสงขอมูลราคาซื้อขายจดทะเบียน ดวยเหตุขัดของใดๆก็ตาม
เจาหนาที่สามารถแจงประสานกับสวนจัดการฐานขอมูลของสํานักประเมินราคาทรัพยสิน ในการไปขอดาวน
โหลดขอมูลราคาซื้อขายจดทะเบียนที่ตองการใชในรูปแบบของไฟลที่เปน Excel (.xls) แตปญหาที่อาจพบก็คือ
ไมมีการลงขอมูลโซน/บล็อก/หนวยที่ไว เจาหนาที่ตองมาเทียบหนวยราคาเพื่อลงขอมูลดังกลาวเอง
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2.2 การคัดเลือกขอมูลราคาซื้อขายเบื้องตน
เปนวิธีการคัดกรองขอมูลราคาซื้อขายจดทะเบียนที่ไดจากกรมที่ดินครั้งแรก เพื่อใหไดขอมูลที่เชื่อถือได
และเหมาะสําหรับนําไปใชในการวิเคราะหและประเมินราคา ใชวิธีการทางคณิตศาสตรโดยคํานวณหาคา A/S Ratio
(อัตราสวนระหวางราคาประเมินกับราคาซื้อขาย A = Assessed Value, S = Sales) คํานวณโดยใชราคาประเมิน
หารดวยราคาซื้อขาย ผลที่ไดอานคาไดดังนี้
A/S Ratio = 1 แสดงวาราคาประเมินเทากับราคาซื้อขาย
A/S Ratio < 1 แสดงวาราคาประเมินนอยกวาราคาซื้อขาย
A/S Ratio > 1 แสดงวาราคาประเมินมากกวาราคาซื้อขาย
ตัวอยางเชน

ราคาประเมินตารางวาละ
2,000 บาท
ราคาซื้อขายตารางวาละ
3,000 บาท
คา A/S Ratio =
ราคาประเมิน
ราคาซื้อขาย
=
.66
หมายความวา ที่ดินแปลงนี้มีราคาประเมินคิดเปน 66 เปอรเซ็นตของราคาซื้อขาย หรืออีกนัยหนึ่งคือ
ราคาประเมินต่ํากวาราคาซื้อขาย 34 เปอรเซ็นต หากตองการประเมินราคาใหเทากับราคาซื้อขาย จะตองปรับ
ราคาประเมินเพิ่มขึ้นโดย 2,000 * 1 = 3,030 หรือปดเปน 3,000 บาท
0.66
เจาหนาที่ผูประเมินราคาตองนําขอมูลราคาซื้อขายจดทะเบียนทั้งหมดมาคัดกรองโดยแยกออกเปนรายอําเภอและตําบล
ตลอดจนเลือกใชขอมูลยอนหลังไมเกิน 3 ป นับจากปที่ประเมินราคาที่ดิน เชนโครงการประเมินราคาที่ดินรายบล็อก
ปงบประมาณ 2552 ก็ควรใชขอมูลราคาซื้อขายชวงระหวางปพ.ศ. 2549 – 2551 เปนตน เนื่องจากขอมูลซื้อขาย
จดทะเบียนในตางจังหวัดอาจมีไมมากนัก ฉะนั้น ในชั้นนี้จะใชขอมูลทั้งหมดที่มีเพื่อออกไปสอบทานในการ
สํารวจขอมูลภาคสนามกอน
2.3 การลงขอมูลราคาซื้อขายในแผนที่
ขอมูลราคาที่ควรบันทึกลงในแผนทีเ่ ดินสํารวจ อาจประกอบดวย
1. ราคาประเมินทุนทรัพยที่ดิน คือ ราคาประเมินทุนทรัพยที่ดินในรอบบัญชีที่กําลังดําเนินการ อาจ
เปนราคาประเมินรวมทั้งที่ดินหรือสิ่งปลูกสราง หรือ เปนราคาประเมินเฉพาะที่ดินเปลา การใสขอมูลราคา
ประเมินเพื่อประโยชนในการเปรียบเทียบกับราคาซื้อขายวาเหมาะสม ถูกตองเพียงใด
2. ราคาซื้อขายจดทะเบียน (ในรายงานจะใชชื่อยอ “ ทบ ”) คือ ราคาซื้อขายจดทะเบียนที่ผูซื้อและ
ผูขายแจงตอสํานักงานที่ดินในวันจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ซึ่งจะปรากฏใน ท.ด. 86 การไดมาของขอมูลซื้อขาย
จดทะเบียนไดกลาวถึงในขอ 2.1 แหลงขอมูลราคาซื้อขายแลว สวนใหญจะเปนการแจงราคาขายทั้งแปลง เมื่อนําขอมูล
มาใช เจาหนาที่ควรวิเคราะหราคาในเบื้องตน โดยการถอดราคาสิ่งปลูกสรางออกจากที่ดิน เพื่อใหทราบราคา
ที่ดินตอตารางวา
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3. ราคาซื้อขายจดทะเบียนสอบทาน (ในรายงานจะใชชื่อยอ “ สท ”) คือ ขอมูลราคาซื้อขายจด
ทะเบียน ที่อาจไมนาเชื่อถือ เนื่องจากมีราคาสูงหรือต่ําเกินไป เจาหนาที่จึงควรสอบถามจากเจาของที่ดิน หรือ
บุคคลในพื้นที่ เพื่อสอบทานขอมูลอีกครั้งหนึ่ง
4. ราคาเสนอขาย (ในรายงานจะใชชื่อยอ “ สข ”) คือ การประกาศขายที่ดิน หรือที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง
หรือ การประกาศขายบานตามโครงการบานจัดสรร ที่มีการปกปายประกาศขาย หรือ ประกาศตามสื่อตางๆ
อยางไรก็ตาม การเสนอขายยังไมถือวามีการตกลงราคาเกิดขึ้น การนํามาใชจําเปนตองหักคาตอรองใหเหมาะสม
กับทรัพยสินแตละประเภท
5. ราคาคาเชา ในพื้นที่บางพื้นที่อาจไมมีขอมูลราคาซื้อขายจดทะเบียน หรือ ขอมูลเสนอขาย หรือมี
แตไมเพียงพอ เจาหนาที่สามารถนําขอมูลคาเชาทรัพยสิน มาใชในการวิเคราะหกําหนดราคาได อยางไรก็ตาม มี
ขอพึงระวัง คือ คาเชาที่ไดตองเปนคาเชาสุทธิ และอัตราผลตอบแทนที่นํามาใชตองเหมาะสมกับทรัพยสิน
ประเภทนั้นๆ
การลงขอมูลซื้อขายจดทะเบียนในแผนที่ มีวัตถุประสงคเพื่อใหทราบวาในบริเวณใดมีการซื้อขายที่ดิน
และเพื่อใหเจาหนาที่ออกไปตรวจสอบขอเท็จจริงวาแปลงที่ระบุวามีการซื้อขายมีสภาพเปนอยางไร มีสิ่งปลูกสราง
หรือไม ราคาที่แจงจดทะเบียนซื้อขายถูกตองตามขอเท็จจริงหรือไมโดยเจาหนาที่ตองพยายามสอบทานกับ
เจาของที่ดินเพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตองมากที่สุด
ขอเท็จจริงที่ควรตรวจสอบ เชน
- สภาพการใชประโยชนจริงของแปลงที่ดิน เพราะปญหาสวนใหญที่พบที่ดินมีสิ่งปลูกสราง แตจะแจง
จดทะเบียนซื้อขายเปนที่ดนิ เปลา ทําใหราคาซื้อขายที่ดินตอตารางวาสูงเกินความเปนจริง ดังนัน้
เจาหนาที่ตองตรวจสอบวามีสิ่งปลูกสรางหรือไม ถามีสิ่งปลูกสราง เปนสิ่งปลูกสรางประเภทใด
เพราะบางครั้งสิ่งปลูกสรางที่แจงไวในแบบฟอรม ท.ด. 86 ไมตรงกับขอเท็จจริง
- ราคาซื้อขายที่แจงจดทะเบียนถูกตองตรงกับขอเท็จจริงหรือไม อยางไร หากไมพบเจาของทีด่ ิน อาจ
สอบถามจากเพื่อนบานใกลเคียง หรือผูนําชุมชน เชน กํานัน ผูใหญบาน
หลังจากไดจัดเตรียมแผนที่ และขอมูลราคาซื้อขายจดทะเบียนจากสํานักงานที่ดินที่ไดวิเคราะห A/S Ratio
เบื้องตนแลว เจาหนาที่ตองนําขอมูลราคาซื้อขายจดทะเบียนดังกลาวมาลงตําแหนงที่ตั้งในแผนที่ พรอมทั้งราคาประเมิน
ในรอบบัญชีปจจุบัน เพื่อสามารถตรวจสอบวาราคาประเมินที่กําหนดไวเหมาะสม สอดคลองกับราคาซื้อขายหรือไม
วิธีการลงขอมูลแปลงซื้อขาย
1. เลือกใชปากกาเนนขอความ 1 สี ทําเครื่องหมายบนแปลงที่ดนิ ในแผนทีเ่ พื่อแสดงวามีการซื้อขายจดทะเบียน
2. ลงขอมูลราคาประเมินทั้งแปลงหรือตอตารางวา และราคาซื้อขายทั้งแปลงหรือตอตารางวาไว เพื่อจะ
ไดตรวจสอบจากสภาพจริงวาราคาเหมาะสมหรือไม อยางไร และสอบทานจากเจาของที่ดินเพื่อให
ทราบราคาซื้อขายที่เปนจริง
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กรณีใชแผนที่ระบบพิกัดฉาก UTM จะระบุตําแหนงที่ตั้งได เนื่องจากขอมูลราคาซื้อขายมีขอมูล
หมายเลขระวางแผนที่ แผนระวาง และเลขที่ดิน
หากใชแผนทีภ่ ูมิประเทศ หรือ แผนที่ผังตําบล ในการปฏิบัติงาน จะไมมีรูปแปลงที่ดินปรากฏ เจาหนาที่
อาจตองระบุโซน/บล็อก/ และหนวยราคาของแปลงซื้อขายใหไดกอน แลวหมายแปลงในบริเวณที่เปนโซน/บล็อก
และหนวยราคา นั้น ซึ่งวิธีนี้จะทําไดเพียงการประมาณทําเลคราวๆ วาแปลงซื้อขายจะอยูบริเวณใด เจาหนาที่อาจ
ตองใชความพยายามมากขึ้น ในการสอบถามขอมูล เพื่อใหไดขอเท็จจริงมากที่สุด
โดยที่แผนที่ที่ลงขอมูลราคาซื้อขายจดทะเบียนจะเปนแผนที่ที่ใชในการสํารวจขอมูลภาคสนาม ซึ่งใน
ระหวางการเดินสํารวจจะตองมีการจดขอมูลที่สํารวจไดในภาคสนามเพิ่มเติมลงไปในแผนที่ ฉะนั้น ควรเลือกใช
สีปากกาเนนขอความที่แตกตางกัน ในทางปฏิบัติที่นิยมใชในการหมายสี
- สีเหลือง ใชสําหรับถนนที่เปนคอนกรีต
- สีเขียว ใชสําหรับถนนลาดยาง
- สีน้ําตาล ใชสําหรับถนนหินคลุก ลูกรัง
- สีดํา ใชสําหรับทางดิน
- สีฟา ใชสําหรับแมน้ํา ลําคลอง
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ขั้นตอนที่ 2
การสํารวจขอมูลภาคสนาม
หลังจากที่ไดมีการเตรียมขอมูลแผนที่มีรายละเอียดตางๆ เชน หมายเลขระวางแผนที่ ขอบเขตตําบล
ขอมูลแปลงซื้อขาย แลว เจาหนาที่จะใชแผนที่นี้เพื่อออกไปเก็บขอมูลในพื้นที่ที่ทําการประเมินราคา หาก
เจ า หนา ที่ ไ ม มีค วามคุน เคยกั บ พื้ น ที่ ท่ี จ ะออกไปสํ า รวจมาก อ น อาจเริ่ ม จากการดู สภาพพื้ น ที่ ภ าพรวมจาก
โปรแกรมแผนที่ภาพถายดาวเทียมกอนออกไปสํารวจพื้นที่จริง
1. ขอมูลที่เกี่ยวกับสภาพทําเลที่ตั้งและขอมูลทางกายภาพของที่ดนิ
1. ตําแหนงทีด่ นิ : เปนที่ดนิ ติดถนน ติดซอย ติดทางเดินเทา ติดแมน้ํา เปนตน
2. สภาพการใชประโยชนที่ดิน : มีการใชประโยชนประเภทใด เชน เพื่อการพาณิชยกรรม ที่อยูอาศัย
อุตสาหกรรม เกษตรกรรม ที่วาง เปนตน
3. สภาพการคมนาคมและการเขาถึงแปลงที่ดิน ในกรณีนี้จะพิจารณาวาการคมนาคมสะดวกหรือไม
โดยพิจารณาจากสภาพผิวจราจร เชน ถนนคอนกรีต ลาดยาง ลูกรัง หรือ ทางเดินเทา นอกจากนี้ยังไดพิจารณาถึง
ความกวางของถนน เพราะสภาพและขนาดของถนนที่แตกตางกันจะมีผลตอมูลคาที่ดิน
4. ขนาดเนื้อที่และรูปแปลงที่ดิน : ขนาดของเนื้อที่ดินและรูปแปลงที่ดินจะมีผลตอการใชประโยชนที่ดิน
แปลงนั้นๆ เชน ที่ดินที่มีรูปแปลงผิดปกติ (รูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยมคางหมู) มีผลทําใหมีราคาการซื้อขายแตกตางกัน
และมีผลตอมูลคาที่ดินที่แตกตางกันดวย
5. สภาพกายภาพของที่ดิน ตองพิจารณาวาที่ดินมีการพัฒนาอยางไรบาง เชน เปนที่ดินที่ถมหรือยัง
ไมไดถม มีการปรับสภาพพื้นที่อยางไร ระดับความสูง-ต่ําของที่ดินเมื่อเปรียบเทียบกับระดับถนน
6. สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ไดแก ไฟฟา ประปา โทรศัพท ตลาดสด ไปรษณีย โรงพยาบาล
โรงเรียน และสวนสาธารณะ สิ่งเหลานี้จะมีผลตอมูลคาที่ดินในบริเวณที่ประเมินราคา
7. ขอบังคับทางกฎหมาย เชน พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย
พระราชบัญญัติผังเมือง รวมทั้งกฎหมายและระเบียบตางๆ ที่มีผลตอการใชประโยชนที่ดินและมูลคาของที่ดิน
2. ขอมูลสิ่งปลูกสราง
ที่ดินที่มีการซื้อขายแปลงใดมีสิ่งปลูกสรางบนที่ดิน จะตองทําการเก็บขอมูลสิ่งปลูกสราง ไดแก
1. ประเภทสิ่งปลูกสราง เปน บานเดีย่ ว ทาวนเฮาส อาคารพาณิชย โรงงานอุตสาหกรรม
2. ประเภทการใชประโยชน ที่อยูอาศัย พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม เกษตรกรรม
3. ขนาดและพื้นที่ใชสอย (ตารางเมตร) ไดจากการคาดคะเน เนื่องจากเจาหนาที่ไมมีอํานาจตามกฎหมาย
ที่จะเขาไปวัดความกวาง ยาว ของสิ่งปลูกสรางได ดังนั้นจึงตองใชการสังเกตและการคาดคะเนเทานั้น
4. อายุอาคาร (โดยประมาณ) ไดจากการสอบถาม
5. วัสดุที่ใชสรางบาน เชน ผนัง หลังคา ประตูรั้ว
6. สภาพอาคาร ใหประเมินสภาพอาคารวาอยูในสภาพใด (ดอย ปานกลาง ดี) มีการชํารุดเสียหาย
ตองซอมแซมหรือไม หรืออยูในสภาพที่ไดรับการบํารุงรักษาอยางดี หรือเปนอาคารสรางใหม
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การเก็บขอมูลของทรัพยสินอื่นๆ ที่ใชเปนขอมูลในการเปรียบเทียบราคาตลาดจะจัดเก็บเชนเดียวกัน
กับทรัพยสินที่ประเมินราคา ตางกันที่จะตองทราบราคาซื้อขายและวันที่ทําการซื้อขายของขอมูลที่นํามาเปรียบเทียบ
เพื่อเปนประโยชนในการวิเคราะหราคาประเมินของทรัพยสินที่จะทําการประเมิน
3. ขอมูลราคาตลาด
ตรวจสอบขอมูลราคาซื้อขายจดทะเบียนที่หมายสีไวในแผนที่เดินสํารวจวาถูกตองตามสภาพขอเท็จจริง
หรือไม และเก็บขอมูลการประกาศขายทรัพยสินในพื้นที่ หรือการใหเชาทรัพยสิน
ในกรณีเปนโครงการหมูบานจัดสรร ควรขอขอมูลราคาเสนอขายตามโครงการพรอมเอกสารแผนพับ
ประกอบการเสนอขาย ผังจัดสรร(ถามี) เจาหนาที่ควรสํารวจพื้นที่ทั้งโครงการเพื่อเก็บรายละเอียดตางๆ
4. ขอมูลอื่นๆ ที่จําเปนในการประเมินราคา
ขอมูลอื่นๆ นอกเหนือจากที่กลาวขางตน ไดแกขอมูลกฎหมายที่เกี่ยวของในพื้นที่ที่จะทําการประเมิน
เชน กฎหมายผังเมือง พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร เปนตน
เจาหนาที่จะตองถายภาพสภาพพื้นที่ สภาพถนนในหลายๆชวงถนนที่มีความแตกตางในเรื่องการใช
ประโยชนที่ดิน ภาพถายควรจะชัดเจน และเห็นองคประกอบในภาพรวม หากเปนการถายภาพแปลงที่มีการเสนอขาย
ควรถายใหเห็นอาคารสิ่งปลูกสรางทั้งตัวอาคาร ภาพถายจะมีความสําคัญมาก เมื่อตองชี้แจงการกําหนดราคาประเมิน
ทุนทรัพยที่ดินตอคณะอนุกรรมการประจําจังหวัด และคณะกรรมการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย เพราะเปน
สิ่งที่ทําใหคณะอนุกรรมการฯ และคณะกรรมการฯ เห็นสภาพพื้นที่ที่ทําการประเมินราคา โดยเฉพาะพื้นที่ที่มี
การเปลี่ยนแปลงของราคาประเมินสูง (ไมวาจะเปนเพิ่มสูงสุดหรือลดต่ําสุด) จะตองมีภาพถายประกอบเสมอ
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ขั้นตอนที่ 3
การวิเคราะหขอมูลราคาซือ้ ขาย
หลังจากไดทําการสํารวจเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม ไดแก สภาพกายภาพของที่ดิน ทําเลที่ตั้ง การใช
ประโยชนรวมถึงขอมูลราคาซื้อขายที่ดินที่นํามาใชในการวิเคราะห ซึ่งแบงออกไดเปน 4 ประเภท คือขอมูล
ราคาซื้อขายจดทะเบียน ขอมูลสอบถาม/สอบทาน ขอมูลเสนอขายและขอมูลคาเชา จะตองนํามาวิเคราะหเพื่อหา
ราคาที่ดินตอตารางวา และนําไปกําหนดราคาของกลุมตัวแทนราคาที่ดินในแตละหนวย เชน ที่ดินติดถนนสายหลัก
ติดถนนสายรอง ติดถนนซอยทาง แมน้ํา ลําคลอง และที่ดินไมมีทางเขาออก หากขอมูลราคาซื้อขายเปนการซื้อขาย
ที่ดินเปลาราคาที่ดินตอตารางวาจะเทากับราคาขาย หารดวยเนื้อที่ของแปลงที่ดิน ถาขอมูลราคาซื้อขายเปนที่ดิน
พรอมสิ่งปลูกสราง จะตองหักตนทุนสิ่งปลูกสราง และคาใชจายอื่นๆ ออก ใหเหลือแตราคาที่ดินแลวหารดวย
เนื้อที่แปลงที่ดิน จะไดราคาที่ดินตอตารางวา ในขั้นตอนนี้ ขอมูลราคาซื้อขายที่ดินทั้งหมดจะตองรวบรวมลงใน
ตาราง ดังนี้ (ตัวอยางตารางแสดงไวในขั้นตอนที่ 5)
1. ตาราง 6 ตารางขอมูลราคาตลาดเบื้องตน (Active area) วัตถุประสงคของตารางนี้จะเปนการรวบรวม
ขอมูลราคาตลาดจากขอมูลราคาซื้อขายจดทะเบียน(ทด.86) ขอมูลราคาตลาดที่ไดจากการสํารวจภาคสนาม เชน
ขอมูลสอบทาน/สอบถาม ขอมูลเสนอขาย รวมถึงขอมูลคาเชา รายละเอียดของตารางประกอบดวยสาระสําคัญ 3 สวน
คือ รายละเอียดของแปลงที่ดิน เชน โฉนดที่ดินเลขที่ เลขที่ดิน ระวางแผนที่ เนื้อที่ รายละเอียดขอมูลตลาดที่ดิน
ประกอบดวย วันที่จดทะเบียน/วันสํารวจขอมูล ประเภทของขอมูลราคาตลาด เชน ราคาจดทะเบียน ราคาสอบถาม/สอบทาน
ราคาเสนอขาย และราคาคาเชาสุทธิตอป และรายละเอียดอาคารสิ่งปลูกสราง (ถามี) ประกอบดวย รหัสอาคาร
(รหัสตามบัญชีสิ่งปลูกสราง) ซึ่งจะตองมีทําการวิเคราะหหาราคาที่ดินตอตารางวาจากขอมูลแตละประเภท เพื่อ
นําไปจัดกลุมในตารางที่ 7 ตอไป
2. ตาราง 7 ตารางจําแนกตามกลุมที่มีขอมูลราคาตลาด เปนการจัดกลุมหนวยที่ดินตามขอมูลราคาตลาด
ที่มีโดยนําขอมูลราคาตลาดจากตาราง 6 มาจัดกลุมตามหนวยที่ดิน เชน ที่ดินติดถนนสายหลัก..., ติดถนนสายรอง...,
ติดถนนซอย ทาง, หมูบาน..., ที่ดินนอกเหนือ เปนตน ในแตละกลุมควรมีขอมูลราคาซื้อขายไมนอยกวา 3 แปลง
ในการกําหนดกลุมขอมูลจะใชคากลางของกลุมขอมูลเปนราคากลางโดยมีวิธีกําหนดราคากลาง 2 วิธี ดังนี้
2.1 คาเฉลี่ย (Mean) กรณีที่มีขอมูลราคาซื้อขายจํานวนมากกวา 30 แปลง ใหใชคาเฉลี่ยเปน
ตัวแทนของขอมูลราคาซื้อขาย เพื่อวิเคราะหกําหนดราคากลาง
2.2 คามัธยฐาน (Median) กรณีที่มีขอมูลราคาซื้อขาย จํานวนนอยกวา 30 แปลง จะใชคา มัธยฐาน
ซึ่งเปนคาของขอมูลที่มีตําแหนงอยูตรงกลางของชุดขอมูล เมื่อนําขอมูลมาเรียงลําดับจากนอย ไปหามาก
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การจัดกลุมขอมูลราคาซื้อขาย
นอกจากผูประเมินจะตองคัดเลือกแปลงขอมูลราคาซื้อขายที่เชื่อถือไดมาวิเคราะหกําหนดกลุมราคาแลว
จะตองมีการวัดคาการกระจายของขอมูลที่ใชเปนตัวแทนกลุมราคาดวย เนื่องจาก การพิจารณาสรุปลักษณะขอมูล
โดยใชคาเฉลี่ย หรือคามัธยฐานเพียงอยางเดียวไมสามารถบอกถึงลักษณะของขอมูลไดชัดเจน เพราะคากลางอาจเทากัน
แตลักษณะของขอมูลแตกตางกัน คือ มีคาการกระจายไมเหมือนกัน ถามีการกระจายมาก แสดงวาคากลางไม
เปนตัวแทนที่ดี ดังนั้น ควรเลือกขอมูลที่มีการกระจายต่ํา การวัดคาการกระจายขอมูล มี 2 วิธี ดังนี้
1. คา COV (Coefficient of Variation) คือ คาเฉลี่ยความแตกตางสัมบูรณ จากคาเฉลี่ย (Mean)
คํานวณเปนอัตรารอยละ (%)
2. คา COD (Coefficient of Dispersion) คือ คาเฉลี่ยความแตกตางสัมบูรณ จากมัธยฐาน (Median)
คํานวณเปนอัตรารอยละ (%)
ในทางปฏิบัติการจัดกลุมขอมูลราคาซื้อขาย มักจะพบวามีจํานวนขอมูลนอยกวา 30 แปลง จึงใช
การกําหนดคากลางจากคามัธยฐาน (Median) และวัดคาการกระจายของขอมูล จากคา COD ตามปกติจะกําหนด
คาการกระจายสําหรับกลุมที่ดินที่มีลักษณะเปนโครงการจัดสรร ไมเกิน 15% เนื่องจากขอมูลของโครงการเหลานี้
จะมีราคาขายที่ใกลเคียงกันและอยูในทําเลที่ตั้งเดียวกัน สําหรับกลุมที่ดินทั่วไปใหมีคาการกระจายไมเกิน 30%
เพราะลักษณะของขอมูลซื้อขายจะมีราคาแตกตางกัน เนื่องจากอยูในทําเลที่แตกตางกัน
การปดเศษมูลคาที่ดินตอตารางวา
จะใชในการวิเคราะหราคาที่ดินเปนรายกลุม ในตาราง 7 ชองราคาปรับแก มีรายละเอียด ดังนี้
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)

หลักหมื่น

: 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)

หลักแสนขึ้นไป : 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 ในการจัดกลุมขอมูลราคาซื้อขาย จะเปนการวิเคราะหราคาซื้อขาย ตามความลึกมาตรฐานของกลุม
ที่ดินในบริเวณเดียวกัน แต ละกลุมอาจประกอบดวย ถนนชวงเดียว หรื อหลายช วง ที่มีขอมูลราคาซื้อขาย
ใกลเคียงกัน และอาจครอบคลุมที่ดินหลายแผนระวางก็ไดถาสภาพคลายคลึงกัน หากเปนที่ดินแปลงใหญก็จัด
กลุมเฉพาะที่ดินแปลงใหญในบริเวณนั้น ๆ
3. ตาราง 8 บัญชีกําหนดราคาประเมินที่ดิน ประกอบดวยสาระสําคัญ เชน หนวยที่ดินซึ่งกําหนดราคา
ประเมินครอบคลุมทุกพื้นที่ตามโซน บล็อก หนวยที่ดิน สภาพการใชประโยชนที่ดินในแตละหนวย ประเภทผิว
จราจร และความกวางของผิวจราจรและเขตทาง กลุมราคาประเมินจากตาราง 7 และการกําหนดราคาประเมิน
ตามหนวยที่ดิน ในตาราง 8 ผูประเมินจะกําหนดราคาประเมินโดยใชวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด ดวยการประเมิน
ราคาที่ดินหนวยตาง ๆ ดวยกลุมขอมูลราคาซื้อขายที่กําหนดไวตามตาราง 7 หรือเปรียบเทียบกับกลุมขอมูลที่มี
ความคลายคลึงกัน ซึ่งผูประเมินจะตองมีความสามารถในการพิจารณาเปรียบเทียบวาหนวยที่ดินที่ทําการประเมินราคา
มีความคลายคลึง ดีกวา หรือดอยกวากลุมขอมูลราคาที่นํามาเปรียบเทียบ โดยพิจารณาจากการใชประโยชนที่ดิน
และสภาพการเขาถึง และปจจัยอื่นที่มีผลตอราคาที่ดินเปนตน
สิ่งสําคัญสําหรับการประเมินราคาที่ดินรายบล็อก คือ การกําหนดระยะความลึกมาตรฐานของหนวยที่ดิน
ซึ่งจะตองพิจารณาจากกลุมการใชประโยชนที่คลายคลึงกัน ระยะความลึกของแปลงที่ดินที่ใชประโยชนสูงสุด
และรูปแปลงที่ดินสวนใหญ หากกําหนดระยะความลึกไดถูกตองตามกลุมการใชประโยชนและระยะความลึก
ของแปลงที่ดินสวนใหญแลว อาจไมจําเปนตองมีการกําหนดหนวยรอง แตหากพบวาที่ดินบริเวณนั้นมีระยะ
ความลึกของแปลงที่ดินแตกตางกันมาก จะตองพิจารณากําหนดหนวยรอง อยางไรก็ตามการกําหนดราคาประเมิน
ในแตละหนวยที่ดิน เมื่อกําหนดราคาประเมินแลวจะตองสอดคลองกับขอมูลราคาซื้อขายของกลุมที่ดินนั้น ๆ เสมอ
ตัวอยางการวิเคราะหขอมูลราคาซื้อขายทีด่ นิ เปลา
ขอมูลราคาซื้อขายเปนที่ดินเปลา จะไมยุงยากในการวิเคราะหหาราคาที่ดินตอตารางวา ยกเวน ถาเปน
ราคาเสนอขาย ควรจะหักดวยราคาตอรองกอน ซึ่งอัตราการตอรองราคาขึ้นอยูกับประเภททรัพยสิน และสภาพ
ตลาดในแตละพื้นที่
ตัวอยาง ที่ดินเนื้อที่ 1 ไร 2 งาน 55 ตารางวา มีราคาซื้อขายจดทะเบียน ซึ่งแจงไวกับสํานักงานที่ดิน
รวมทั้งแปลงราคา 1,500,000 บาท คิดเปนราคาที่ดินตารางวาละเทาใด
ราคาที่ดินตอตารางวา

=

=
=

ราคาที่ดิน ทั้งแปลง
จํานวนเนื้อ ที่(ตารางว า)
1,500,000
655

2,290 บาท/ตารางวา
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ตัวอยางการวิเคราะหขอมูลราคาซื้อขายทีด่ นิ พรอมสิ่งปลูกสราง
กรณีการซื้อขายที่ดินพรอมอาคารสิ่งปลูกสราง ขอมูลที่ตองตรวจสอบในภาคสนาม คือ ประเภทอาคาร
สิ่งปลูกสราง ขนาดพื้นที่ และอายุอาคาร หากเปนขอมูลซื้อขายจดทะเบียน ก็ตองตรวจสอบวาประเภทอาคารที่
แจงในการจดทะเบียนกับสภาพจริงตรงกันหรือไม หากไมตรงก็ตองใชขอมูลจากสภาพขอเท็จจริงที่สํารวจได
นํามาวิเคราะหและคํานวณหาราคาที่ดินตอตารางวา
ตัวอยาง อาคารพาณิชย 3 ชั้น เนื้อที่ 20 ตารางวา ขนาดอาคาร 4x12 เมตร อายุอาคาร 10 ป ราคาซื้อขาย
จดทะเบียน/สอบทานแลว เมื่อป 2551 ราคา 1,750,000 บาท คิดเปนราคาที่ดินตารางวาละเทาใด
การคํานวณพืน้ ที่อาคาร
พื้นที่อาคาร(ตารางเมตร)
=
กวาง × ยาว × จํานวนชั้น
=
4 × 12 × 3
=
144 ตารางเมตร
การคํานวณราคาอาคาร
ราคาคากอสรางอาคาร
=
พื้นที่อาคาร × ราคาคากอสรางตอตารางเมตร
=
144 × 7,300
=
1,051,200 บาท
1,051,200 × 10
หัก คาเสื่อมราคาอาคาร 10 ป =
100
ราคาอาคารปจจุบัน

=

946,080 บาท

=

ราคาที่ดินรวมสิ่งปลูกสราง-ราคาอาคารปจจุบัน

=

1,750,000 – 946,080

=

803,920
803,920
20
40,196 บาท/ตารางวา

การคํานวณหามูลคาที่ดิน
มูลคาที่ดิน

มูลคาที่ดินตอตารางวา

=
=

หมายเหตุ
การใชราคาคากอสรางตอตารางเมตร เจาหนาที่ผูประเมินสามารถเลือกใชบัญชีราคาสิ่งปลูกสราง
จากแหลงตาง ๆ เชน บัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสรางของสมาคมผูประเมินคาทรัพยสิน บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย
โรงเรือนสิ่งปลูกสราง ของแตละจังหวัดซึ่งจัดทําโดยสํานักประเมินราคาทรัพยสิน กรมธนารักษ หรือบัญชีราคาสิ่งปลูกสราง
ของหนวยงานอื่น หากพบวามีรูปแบบอาคารและราคาสิ่งปลูกสรางใกลเคียงกับทรัพยสินที่วิเคราะหราคา
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ขั้นตอนที่ 4
การกําหนดราคาประเมินที่ดินแบบรายบล็อก
ตามระเบียบคณะกรรมการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย วาดวยหลักเกณฑและวิธีการกําหนดราคา
ประเมินทุนทรัพยของอสังหาริมทรัพย เพื่อเรียกเก็บคาธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม พ.ศ. 2535 ได
กําหนดใหใชวิธีเปรียบเทียบราคาตลาดเปนแนวทางในการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยที่ดินโดยพิจารณา
เปรียบเทียบปจจัยตาง ๆ ที่มีผลตอราคาที่ดิน ดังนี้
1. ตําแหนงที่ตั้งของที่ดนิ คือ ทีด่ ินติดถนน ติดซอย ติดทางเดิน ติดแมนา้ํ หรือไมมที างเขาออก เปนตน
2. สภาพการใชประโยชนที่ดิน มีการใชประโยชนประเภทใด เชน เพื่อการพาณิชยกรรม ที่อยูอาศัย
อุตสาหกรรม เกษตรกรรม ที่วางเปลา เปนตน
3. สภาพการคมนาคม และการเขาถึงแปลงที่ดิน ใหพิจารณาวามีความสะดวกหรือไม พิจารณาจาก
สภาพผิวจราจร เชน คอนกรีต ลาดยาง ลูกรังหรือทางดิน รวมถึง ความกวางของถนน และผิวจราจร
4. ขนาดเนื้อที่และรูปแปลงที่ดิน ขนาดของเนื้อที่ดินและรูปแปลงที่ดินจะมีผลตอการใชประโยชน
ของที่ดินแปลงนั้น ๆ หากที่ดินมีรูปแปลงผิดปกติ เชน รูปสามเหลี่ยม รูปธง หรือแปลงที่ดินมีความ
เอียงมาก ๆ จะทําใหการใชประโยชนไมเต็มพื้นที่ มีผลตอราคาที่ดินแตกตางจากแปลงที่ดินปกติ
5. สภาพทางกายภาพของที่ดิน หากเปนที่ดินเปลา จะพิจารณาวามีการปรับสภาพพื้นที่อยางไร ถม
หรือไม ระดับความสูง ต่ําของที่ดินเมื่อเปรียบเทียบกับระดับถนน
6. สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ พิจารณาถึง มีการใหบริการอยางทั่วถึง ครบถวนรวมถึงความ
ใกล ไกลที่ จ ะเขา ไปใชบริก าร เชน ไฟฟา ประปา โทรศัพ ท ตลาดสด ไปรษณีย โรงพยาบาล
โรงเรียน สวนสาธารณะ ระบบขนสงมวลชน ทางดวน เปนตน
7. ขอจํากัดทางกฎหมาย เชน พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พระราชบัญญัติผังเมือง พระราชบัญญัติ
เวนคืนอสังหาริมทรัพย รวมถึงกฎหมายและระเบียบขอบังคับตาง ๆ ที่มีผลตอการใชประโยชนที่ดิน
ขั้นตอนการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยที่ดิน
1) นําขอมูลซื้อขายที่สํารวจได และวิเคราะหแลวลงตําแหนงในแผนทีว่ ิเคราะหราคา (ขอมูลจากตาราง 6
ตารางขอมูลราคาซื้อขายที่ดิน)
2) ทําการกําหนดราคาประเมินที่ดินในหนวยที่ดินที่มีขอมูลราคาซื้อขายกอน โดยใชขอมูลซื้อขายจาก
ตาราง 6 นํามาจัดกลุมตามหนวยที่ดิน เชน ที่ดินติดถนนสาย...., ที่ดินติดถนนซอย ทางทั่วไป, ที่ดนิ
หมูบาน...., ทีด่ ินติดแมน้ํา..... หรือ ที่ดินไมมีทางเขาออก.......
- การกําหนดราคาประเมินจะทําในหนวยที่มีขอมูลราคาซื้อขายกอน โดยลงในตาราง 7 (ตาราง
กําหนดราคาประเมินที่ดิน กลุมที่มีขอมูลราคาซื้อขาย) (Active Area) ในขั้นตอนนี้จะตองนํา
ขอมูลราคาซื้อขายจากตาราง 6โดยปกติการกําหนดหนวยราคาที่ดิน จะตองใชขอมูลซื้อขาย อยาง
นอย 3 ขอมูล ซึ่งจะตองมีการวัดคาการกระจายของขอมูล ( COD ไมเกิน 30%) มากําหนดราคา
ประเมินในแตละกลุม อยางไรก็ตามการพิจารณาขอมูลราคาซื้อขาย ผูประเมินราคาควรเลือก
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ขอมูลที่เกาะกลุมกัน ถึงแมวาเมื่อวัดคาการกระจาย (COD) แลวไมเกิน 30% ก็ตาม หากขอมูลราคา
ซื้อขายแตกตางกันมากจะทําใหไดราคาประเมินไมถูกตองตามราคาตลาด เชน ขอมูลราคาซื้อขาย
จํานวน 3 ขอมูล ไดแก ราคาตาราวาละ 15,000 18,500 และ 30,000 บาท ไดราคากลาง (Median)
ตารางวาละ 18,500 บาท วัดคาการกระจาย (COD) ได 27.03 หากเลือกใชขอมูลที่เหมาะสม ควรจะ
เปนจํานวน 2 ขอมูล ไดแก 15,000 และ 18,5000 ไดราคากลางตารางวาละ 16,750 บาท คาการ
กระจาย 10.45
3) กรณีหนวยที่ดินใดไมมีขอมูลราคาซื้อขาย ใหประเมินราคาโดยเปรียบเทียบกับหนวยที่มีขอมูลราคาซื้อขาย
ซึ่งจะตองแสดงการเปรียบเทียบกลุมที่ดินที่มีขอมูลราคาซื้อขาย และกลุมที่ดินที่ไมมีขอมูลราคาซื้อขาย
ซึ่งตาราง 8 (ตารางบัญชีกําหนดราคาประเมินที่ดิน) จะเปนตารางแสดงการกําหนดราคาประเมินที่ดิน
ในแตละหนวย เรียงลําดับ โซน บล็อก หากหนวยใดไมมีกลุมขอมูลซื้อขายจากตาราง 7 ผูประเมิน
จะตองพิจารณาเปรียบเทียบกับหนวยที่ดินที่มีสภาพคลายคลึงกัน เปนการเปรียบเทียบตรงกับหนวย
ที่ดินอื่นที่ไดทําการวิเคราะหราคาแลว ในการเลือกหนวยที่ดินที่นํามาเปรียบเทียบจะพิจารณาหนวย
ที่ดินที่มีความคลายคลึงกันในปจจัยตาง ๆ ดังนี้
- สภาพทางกายภาพของที่ดิน ทําเลที่ตั้ง
- สภาพการใชประโยชนที่ดนิ
- การคมนาคม สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
- ขอจํากัดทางกฎหมาย
- แนวโนมของการพัฒนาพืน้ ที่ในอนาคต
- คาเชา หรือรายไดที่ไดรับจากการใหเชาทรัพยสิน
4) การกําหนดหนวยที่ดิน ควรเริ่มจากถนนสายหลัก สายรอง หรือซอย ไปจนถึงที่ดินไมมีทางเขาออก
5) สําหรับรอยตอระหวางตําบล อําเภอ ใหพิจารณาเปรียบเทียบและปรับราคาประเมินใหใกลเคียงกัน
ตามความเหมาะสม
การกําหนดโซน/บล็อก
โซน (Zone)
หมายถึง บริเวณที่ดินในพื้นที่หนึ่ง ๆ ที่มีการใชประโยชนในที่ดินแบบเดียวกัน ตามพระราชบัญญัติผังเมือง
หรือเทศบัญญัติที่ไดกําหนดโซนการใชประโยชนไว ในอดีตสํานักประเมินราคาทรัพยสินไดมีหลักในการกําหนด
โซนไววา “ 1 ตําบล เปน 1 โซน” ปจจุบันการกําหนดเชนนี้ไมเหมาะสมอีกตอไป เนื่องจากหลายๆ พื้นที่มี
ความเจริญเพิ่มขึ้น ดังนั้นการกําหนดโซนนั้นใหกําหนดตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงสภาพความคลายคลึง
กันของพื้นที่เปนหลัก ใน 1 ตําบล อาจประกอบดวยโซนเพียง 1 โซน หรือมากกวา 1 โซนก็ได
การกําหนดเลขโซน ใหรหัสเปนตัวเลขอารบิค 2 ตําแหนง เริ่มตั้งแตโซน 01 ไปจนถึงโซน 99 และให
เรียงลําดับโซนจากซายไปขวา โดยเริ่มจากแถวบนซายสุดลงมาตามลําดับจนครบที่มุมลางขวา
บล็อก (Block) หมายถึง กลุมยอยของที่ดินในแตละโซนซึ่งมีขอบเขตไมกวางขวางมากนักและที่ดินที่มี
การใชประโยชนคลายคลึงกัน การแบงบล็อกใชแนวเขตธรรมชาติ เชน ถนน ซอย แมน้ํา ลําคลองเปนตัวแบงบล็อก
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การอานชื่อโซน บล็อก
ใหอานชื่อโซน/บล็อก ควบคูกันไป เชน 01 A ในเขตเทศบาลเมืองนครนายก หมายถึงโซน 01 บล็อก A
ที่ตั้งอยูในเขตเทศบาลเมืองนครนายก และเนื่องจากทุกพื้นที่ไมวาจะเปนในเขตเทศบาลหรือนอกเขตเทศบาล
เริ่มตนดวยโซน 01 ทั้งสิ้น 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 ทั้งนี้ หากเกิดกรณีการ
ขยายเขตเทศบาล สามารถกําหนดโซนเพิ่มเติมได กรณีในพื้นที่อําเภอ มีเทศบาลตําบลหลายตําบลใหใชโซน 01
กํากับแตละเทศบาลตําบล เชน เทศบาลตําบลลําพญา โซน 01A-Z, เทศบาลตําบลบางเลน โซน 01A-Z,
เทศบาลตําบลบางหลวง โซน 01A-Z เปนตน
การกําหนดโซน/บล็อก (นอกเขตเทศบาล)
การกําหนดรหัสโซน/บล็อก สําหรับพื้นที่นอกเขตเทศบาล ในพื้นที่ 1 ตําบลอาจมีมากกวาหนึ่งโซนก็ได
เพราะการจัดทําบัญชีราคาประเมินแบบบล็อกละเอียด อาจมีการกําหนดบล็อกมากกวาอักษรภาษาอังกฤษที่มีอยู
ดังนั้น เจาหนาที่ผูประเมิ นราคาควรแบงโซนใหเหมาะสมตามสภาพพื้น ที่ และแผนที่ที่ใชจัดทําบัญชี การ
กําหนดรหัสโซน/บล็อก ใหเริ่มจากโซน 01A แลวเรียงลําดับตอเนื่องกันไป
การกําหนดหนวยราคาทีด่ ิน กําหนดระยะความลึก และการกําหนดหนวยรองรับ
หลังจากที่เจาหนาที่ผูประเมินราคาไดวิเคราะหขอมูลราคาซื้อขายและกําหนดโซน/บล็อก ในพื้นที่
ดําเนินการแลว จะตองกําหนดหนวยที่ดินและราคาประเมินที่ดินในแตละหนวยที่เหมาะสมในแตละบล็อกตาม
รายละเอียดของถนนหลัก ถนนรอง ซอยทาง แมน้ําลําคลอง รวมถึงที่ดินที่ไมมีทางเขาออกภายในบล็อกนั้น
โดยใชแนวปฏิบัติ ดังนี้
1. การกําหนดหนวยที่ดิน จะตองระบุชื่อหนวยที่ดินนั้นใหชัดเจน เชน ชื่อถนน ชื่อซอย ชื่อหมูบาน ชื่อแมน้ํา
ลําคลอง และเรียงลําดับหนวยราคาจากราคาสูงไปหาราคาต่ําตามลําดับ
2. ไมควรระบุหนวยที่ดินจัดสรร หรือคลายจัดสรร หรือที่ดินที่มีการพัฒนาเปนที่อยูอาศัยหรือพาณิชยกรรม
เพราะการกําหนดหนวยลักษณะนี้เจาหนาที่สํานักงานที่ดินผูใชบัญชีจะตองใชดุลยพินิจในการ
กําหนดราคาเมื่อมีการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
3. การกําหนดระยะความลึกจากแนวเขตถนน เจาหนาที่ผูประเมินราคาจะตองพิจารณาจากสภาพการ
ใชประโยชนที่ดินสวนใหญ (50% ขึ้นไป) ประกอบกับรูปแปลงที่ดินเปนหลักวาควรกําหนดระยะ
ความลึกเทาใด เชน
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- ที่ดินในยานพาณิชยกรรม

สภาพการใชประโยชนที่ดนิ สวนใหญเปน
พาณิชยกรรม รูปแปลงที่ดินสวนใหญเปน
อาคารพาณิชย ควรกําหนดระยะลึกจากถนน
20 เมตร และกําหนดหนวยรองรับระยะ 20 เมตร
เชนเดียวกัน

- ที่ดินในยานทีอ่ ยูอาศัย

พิจารณาจากสภาพการใชประโยชนสว นใหญ
เปนที่อยูอาศัย ควรกําหนดระยะลึกจากถนน
40 เมตร

- ที่ดินในยานเกษตรกรรม

พิจารณาจากสภาพการใชประโยชนสว นใหญ
เปนที่เกษตรกรรม ควรกําหนดระยะลึกจาก
ถนน 60 เมตร หรือ 80 เมตร ทั้งนี้ใหพิจารณาจากรูปแปลง
ที่ดินสวนใหญเปนหลัก

ขอสังเกต การกําหนดหนวยรองตองพิจารณาวา ที่ดินที่ติดถนนในบล็อกนั้น ๆ มีราคา และระยะความลึก
ของแปลงที่ดินเหมาะสมหรือไม จากแนวปฏิบัติเดิม การกําหนดหนวยรอง กําหนดใหที่ดินที่มีหนวยรอง ควรมี
ราคาในหนวยแรกไมต่ํากวาตารางวาละ 2,000 บาท และมากกวาหนวยที่ดินนอกเหนือไมต่ํากวา 4 เทานั้น ผูประเมิน
จะตองพิจารณาวาภายในบล็อกนั้น ๆ ที่ดินสวนใหญมีรูปแปลงสั้น ยาว แตกตางกันมากหรือไม เพราะการ
กําหนดราคาประเมินโดยมีหนวยรอง หรือไมมีหนวยรอง จะตองสอดคลองกับขอมูลราคาซื้อขายในบริเวณนั้น ๆ
เสมอ

4-5

ตัวอยางการกําหนดหนวยทีด่ ินในบัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยที่ดิน

หนวยที่

ที่ดินบริเวณ

ระยะ
(เมตร)

ราคาประเมิน
ตารางวาละ(บาท) ไรละ (บาท)

1

ที่ดินติดถนนหลัก (ระบุชื่อ)

2

1.1 ที่ดินติดถนนหลัก
1.2 ที่ดินตอจากหนวยที่ 1.1 ระยะไมเกิน
20 เมตรในแปลงเดียวกัน
ที่ดินหมูบาน (ระบุชื่อหมูบาน)

3

ที่ดินติดถนนรอง (ระบุชื่อ)
3.1 ที่ดินติดถนนรอง (ระบุชื่อ)
3.2 ที่ดินตอจากหนวยที่ 3.1 ระยะไมเกิน 40 เมตร
ในแปลงเดียวกัน

4

ที่ดินติดซอย (ระบุชื่อ)

5

ที่ดินติดถนน ซอย ทาง

6

ที่ดินนอกจากหนวยที่ 1-5

20

xxx

xxxxx

xxx

xxxxx

xxx

xxxxx

40
40

xxx
xxx

xxxx

40
40

xx

xxx

xx

xxx

xx

xxx

xxxx

หมายเหตุ 1. กรณีหนวยที่ 2 ใหระบุชื่อหมูบานจัดสรรซึ่งจะตองเปนหมูบานจัดสรรที่อยูในระดับเดียวกัน จึง
จะมีราคาประเมินเดียวกันได ในกรณีมีหมูบานจัดสรรเกิดขึ้นใหมและไมมีราคาประเมินที่ดิน เจาหนาที่ตอง
ประเมินราคาขึ้นใหม โดยผานการกําหนดราคาของคณะอนุกรรมการประจําจังหวัด และผานความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย แลวประกาศใชตามระเบียบตอไป
2. กรณีที่พบวาภายในบล็อกซอยทางมีสภาพแตกตางกันมาก ทั้งเปนซอยทางปรากฏชื่อ และไมมีชื่อ
เจาหนาที่จะตองกําหนดราคาตามหนวยซอย ทางที่มีชื่อปรากฏใหชัดเจน ถาซอยทางไมมีชื่อมีสภาพแตกตางกับ
ซอยอื่น ๆ อาจกําหนดชื่อสมมุติ เชน ซอย (1) และลงชื่อในแผนที่ใหตรงกันดวย เพื่อเปนการกําหนดราคา
ประเมินใหถูกตองตรงกับสภาพที่แทจริงของแตละซอย
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ขั้นตอนที่ 5
การจัดทําบัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย
ตามระเบียบของคณะกรรมการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย วาดวยหลักเกณฑและวิธีการในการกําหนด
ราคาประเมินทุนทรัพยของอสังหาริมทรัพยเพื่อเรียกเก็บคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม พ.ศ. 2535
กําหนดใหจัดทําบัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย หลังจากที่คณะอนุกรรมการประจําจังหวัด ไดกําหนดราคา
ประเมินทุนทรัพยที่ดินเสร็จเรียบรอยแลว เพื่อเสนอคณะกรรมการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยพิจารณาให
ความเห็นชอบและประกาศใชตอไป รูปแบบบัญชีปรากฏตามตัวอยางขางทาย
ในทางปฏิบัติเมื่อเจาหนาที่วิเคราะหกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยที่ดินเสร็จเรียบรอย เจาหนาที่ตองจัดทํา
รายงานสรุปผลการดําเนินการของแตละพื้นที่กอน วัตถุประสงคของการจัดทํารายงาน เพื่อเปนการสรุปภาพรวม
ของพื้นที่ที่ดําเนินการ การเปลี่ยนแปลงของราคาเมื่อเทียบกับราคาประเมินทุนทรัพยในรอบบัญชีเดิม สรุป
บริเวณที่มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่ม –ลด สูงสุด และตารางการวิเคราะหขอมูล มีสาระสําคัญ ดังนี้
- บทสรุปทั่วไป เปนการอธิบายภาพรวมของจังหวัด และระบุพื้นที่ซึ่งไดดาํ เนินการประเมินราคาที่ดิน
โดยใหรายละเอียดถนนสายสําคัญในพื้นทีด่ วย
- สรุปผลอัตราการเปลี่ยนแปลงราคาที่ดิน(ตาราง 1)
- สรุปผลการดําเนินการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยที่ดินที่มีการเปลี่ยนแปลง สูงสุด – ต่ําสุด
3 อันดับแรก โดยแยกเปนพื้นที่ในเขตเทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตําบล และพื้นที่นอกเขตเทศบาล ระบุ
รายละเอียด โซน/บล็อก/หนวย บริเวณที่ดิน ราคาประเมิน(บาท/ตารางวา) อัตราการเปลี่ยนแปลงคิดเปน
เปอรเซ็นต (ตาราง 2)
- สรุปอัตราการเปลี่ยนแปลงของโซน/บล็อก/หนวย โดยเปรียบเทียบระหวางรอบบัญชีเดิม กับรอบ
บัญชีที่ดําเนินการใหม (ตาราง 3)
- สรุปรายละเอียดหนวยราคาในแตละพื้นที่ ที่มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น หรือลดลง มากที่สุด 3 อันดับแรก
(ในทางปฏิบัติจะระบุเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง ตั้งแต 50% ขึ้นไป) ใหรายละเอียดราคาเดิม ราคาใหม หนวยเปน
บาท/ตารางวา และเปอรเซ็นตการเปลี่ยนแปลง(ตาราง 4)
- สรุปราคาประเมินที่ดินถนนสายสําคัญ โดยแยกพื้นที่ในเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาล ระบุที่ตั้ง
ระยะ โซน/บล็อก ชวงราคาประเมินที่กําหนดใหมที่เปลี่ยนแปลงต่ําสุด และสูงสุด ชวงราคาประเมินเดิมต่ําสุด – สูงสุด
อัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ย พรอมเหตุผลที่มีการเปลี่ยนแปลงราคา (ตาราง 5)
- รายละเอียดขอมูลราคาตลาด แยกตามพื้นที่ เริ่มจากพื้นที่ในเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาล
ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับแปลงที่ดิน เชน หมายเลขระวาง เนื้อที่ เลขที่โฉนด ตําบล วันจดทะเบียน/วันที่สํารวจ
ประเภทของราคาตลาด อัตราตอรองในกรณีเปนราคาเสนอขาย อัตราผลตอบแทนที่ใชคิดคาเชา ราคาตลาดที่
ปรับเปนปจจุบัน รายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งปลูกสราง ราคาที่ดินทั้งแปลง ราคาที่ดินตอตารางวา (ตาราง 6)
- รายละเอียดกลุมที่มีขอมูลราคาซื้อขาย แยกตามพื้นที่ เริ่มจากพื้นที่ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล
ระบุที่ตั้ง การใชประโยชน ผิวจราจร ความกวางเขตทาง ราคาประเมินที่ดิน ราคากลางจากกลุมขอมูล คาการ
กระจายของขอมูล (Coefficient of Dispersion: COD) ไมเกิน 30% ตลอดจนประเภทของขอมูลที่นํามาใช (ตาราง 7)
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- บัญชีกําหนดราคาประเมินที่ดิน เปนการสรุปหนวยราคาทั้งหมดของแตละบล็อก แยกเปนตําบล อําเภอ
และแยกพื้นที่ในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล โดยไมรวมราคาหนวยรอง จะมีรายละเอียด โซน/บล็อก/หนวย
หนวยที่ดินบริเวณ การใชประโยชนในที่ดิน ผิวจราจร ความกวางถนน/เขตทาง ราคาประเมินที่ดินที่กําหนดใหม
(บาท/ตารางวา) กลุมที่นํามาเปรียบเทียบกําหนดราคาพรอมเหตุผล ราคาประเมินเดิม (บาท/ตารางวา) เปอรเซ็นต
เพิ่ม/ลด (ตาราง 8)
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ตัวอยาง

รายงาน
การประเมินราคาที่ดินเพื่อจัดทําบัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย
รอบป พ.ศ. .........................
จังหวัด .........................
จัดทําโดย

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

เสนอ
คณะกรรมการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย
ประชุมครั้งที่ ........./.......... วันที่ ......../............./........
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร
ยุทธศาสตรของกรมธนารักษมีพันธกิจประการหนึ่ง คือ การประเมินราคาที่ดินใหครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ
ใหสะทอนมูลคาที่แทจริงของที่ดินใหเปนที่ยอมรับ เชื่อถือได เปนธรรม และไดมาตรฐานสากล กรมธนารักษ
เปนหนวยงานหลักที่รับผิดชอบการประเมินราคาที่ดิน และจัดทําบัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยเพื่อใชเปน
ฐานในการคํานวณภาษี และคาธรรมเนียม การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม และใหหนวยงานที่เกี่ยวของนําไปใช
เปนขอมูลประกอบการพิจารณากําหนดราคาที่ดินตามวัตถุประสงคของแตละหนวยงาน
ในปงบประมาณ 2552 กรมธนารักษมีนโยบายที่จะปรับปรุงงานการประเมินราคาที่ดินรายบล็อกทั่วประเทศ
ใหไดมาตรฐานเปนที่ยอมรับ จึงไดกําหนดแผนงานสํารวจขอมูลและประเมินราคาที่ดินรายบล็อกขึ้น โดยนําแผนที่
ระวาง UTM มาใชเปนแผนที่พื้นฐานในการสํารวจขอมูลและประเมินราคาที่ดินแทนแผนที่ภูมิประเทศเดิม ซึ่งจะทํา
ใหสามารถกําหนดหนวยที่ดินไดชัดเจนยิ่งขึ้น สามารถพัฒนาและยกระดับงานประเมินราคาที่ดินรายบล็อกไปสูการ
ประเมินราคาที่ดินรายแปลงในอนาคต จึงมีความจําเปนตองสํารวจขอมูลในพื้นที่ เพื่อนําขอมูลมาใชวิเคราะห
กําหนดราคาที่ดินและจัดทําบัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยที่ดินตอไป
สําหรับปงบประมาณ 2552 สํานักงานธนารักษพื้นที่.................. ไดรับอนุมัติใหดําเนินการโครงการสํารวจ
และประเมินราคาที่ดินรายบล็อกละเอียด โดยใชแผนที่ระวาง UTM ในพื้นที่อําเภอ............... โดยอางอิงขอมูล
ตลาด จํานวน............. ขอมูล ราคาประเมินใหมเปลี่ยนแปลงทั้งอําเภอเพิ่มขึ้นเฉลี่ย ..........%

สํานักงานธนารักษพื้นที่...........................
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บทสรุปทั่วไป
จังหวัด .....................
(ใหบรรยายสภาพภูมิประเทศ การแบงเขตการปกครอง จํานวนประชากร อาณาเขตติดตอของพื้นที่ดําเนินการ)

ทิศเหนือ
ติดตอกับ …………………………….
ทิศใต
ติดตอกับ……………………………..
ทิศตะวันออก ติดตอกับ ……………………………
ทิศตะวันตก ติดตอกับ ……………………………
จังหวัด………….. มีเนื้อทีป่ ระมาณ ………………….ตารางกิโลเมตร หรือ ………………. ไร แบงพื้นที่เพื่อ
ประเมินราคา ดังนี้
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6

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

รวม
จังหวัด ……………….. มีถนนสายสําคัญ …………… สาย คือ
1. ทางหลวงแผนดินหมายเลข ……………….
2. ทางหลวงแผนดินหมายเลข ……………….
3. ทางหลวงแผนดินหมายเลข ……………….
4. ทางหลวงแผนดินหมายเลข ……………….
5. ถนน……………………………………….
6. ถนน………………………………………

จํานวนเลมบัญชี
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ตาราง 1 อัตราการเปลี่ยนแปลงที่ดิน
รอบบัญชีป พ.ศ. …………….. กับ ป พ.ศ. ………………
จังหวัด …………………
ลําดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

พื้นที่ประเมินราคาที่ดิน
เทศบาล……………….
อําเภอ…………(นอกเขตเทศบาล)
เทศบาล……………….
อําเภอ…………(นอกเขตเทศบาล)
เทศบาลตําบล……….(นอกเขตเทศบาล
ตําบล)
อําเภอ……………………..
อําเภอ……………………..
อําเภอ……………………..
รวม
เฉลี่ย

อัตราการ
จํานวน
เนื้อที่
เปลี่ยนแปลง
หนวยราคา
(ตร.กม.)
ราคาที่ดิน(%)
(หนวย)
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ตารางที่ 2 ราคาประเมินที่ดินใหม สูงสุด – ต่ําสุด
ราคาประเมินสูงสุด
ลําดับ

1
2
3
4

โซน
พื้นที่ประเมินราคาที่ดิน บล็อก
บริเวณที่ดิน
หนวย
เทศบาลเมืองบานโปง 04G1 ที่ดินติดถนนแสงชูโต
02H1 ติดถนนทรงพล
อําเภอเมืองบานโปง
02K1 ที่ดินติดทางหลวง
(นอกเขตเทศบาล)
แผนดินหมายเลข323
เทศบาลเมือง……

7

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

8

อําเภอ………….

9

อําเภอ………….

5
6

ราคาประเมินต่ําสุด
บาท/
ตร.ว.

70,000
70,000
15,000

เปลี่ยน
แปลง
%
0.00
16.67
50.00

โซน
บล็อก
หนวย
04D5

ที่ดินหนวยนอกเหนือ

3,000

เปลี่ยน
แปลง
%
0.00

04A4

ที่ดินหนวยนอกเหนือ

150

0.00

บริเวณที่ดิน

บาท/
ตร.ว.

5 -8

ตารางที่ 3 รอยละการเปลี่ยนแปลงจํานวนโซน บล็อก หนวยที่ดิน
ลํา
ดั
บ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

พื้นที่ประเมินราคาที่ดิน
เทศบาลเมืองบานโปง
อําเภอบานโปง (นอกเขตเทศบาล)
เทศบาลเมือง………………….
อําเภอ.................(นอกเขตเทศบาล)
เทศบาลตําบล………..อําเภอ…….
อําเภอ………….(นอกเขตเทศบาล
ตําบล)
เทศบาลตําบล………..อําเภอ…….
อําเภอ………….(นอกเขตเทศบาล
ตําบล)
อําเภอ.....................................
อําเภอ....................................
รวม

รอบป 2551-2554
โซน บล็อก หนวย
4
11

34
32

188
162

รอบป 2555 -2558
โซน บล็อก หนวย
4
12

42
147

225
592

% การเปลี่ยนแปลง
โซน บล็อก หนวย
0
9.09

23.53
359.38

19.15
265.43
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ตารางที่ 4 หนวยที่ดินที่มีอัตราเพิ่ม-ลด มากที่สุด (3 อันดับ)

ลําดับ พื้นที่ประเมินราคาที่ดิน

ประเภทการ
เปลี่ยนแปลง

1

เพิ่มมากที่สุด

2

เทศบาลเมืองบานโปง

อําเภอบานโปง
(นอกเขตเทศบาล)

โซน
บล็อก
หนวย
04A
02B5
02A3

ลดมากที่สุด

03J2

เพิ่มมากที่สุด

02G1
11A1

08A1
ลดมากที่สุด

04L2
04S3
03E2

เทศบาลตําบล………………

เพิ่มมากที่สุด

ลดมากที่สุด

อําเภอ……………………

เพิ่มมากที่สุด

ลดมากที่สุด

เพิ่ม – ลด
ราคาเดิม
(บาท/
หนวยที่ดิน/ ระยะ
ตร.ว.)
ที่ดินหมูบานตะวันฉาย
6,000
ที่ดินหมูบานนวิยา
11,000
ที่ดินติดถนนเฉลิมพระ
20,000
เกียรติ ร.9
ติดถนนบานสวนกลวย
8,000
ซอย 1

ราคาใหม
(บาท/
ตร.ว.)
16,000
15,00
25,000

% การ
เปลี่ยนแปลง

7,000

-12.50

166.67
36.36
25.00

ที่ดินหมูบานตะวันฉาย
ที่ดินติดถนนสายบาน
สวนกลวย - ดอน
กระเบื้อง
ที่ดินติดถนนอุดมวิทยา

2,000
350

16,000
2,500

700.00
614.29

1,500

6,000

300.00

ที่ดินโครงการบานสวน
วิวเขา
ที่ดินโครงการจัดสรร (1)
ที่ดินโครงการชลาลัย

1,500

750

-50.00

1,500
1,500

750
750

-50.00
-50.00
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ตารางที่ 5.1 สรุปราคาประเมินที่ดินถนนสายสําคัญ เทศบาลเมืองบานโปง จังหวัดราชบุรี
ลําดับที่
1
2
3

ที่ดินบริเวณ
ถนนแสงชูโต
ถนนทรงพล
ถนนคายหลวง

ระยะ
(ม.)
20
20
20

โซน
01,02,03
01,02,03
01,03

ราคาประเมินใหม
ป 2551 – 2554
(บาท/ตารางวา)
ต่ําสุด – สูงสุด
50,000 – 70,000
30,000 – 70,000
14,000 – 30,000

ราคาประเมินใหม
ป 2555 – 2558
(บาท/ตารางวา)
ต่ําสุด – สูงสุด
50,000 – 70,000
50,000 – 70,000
16,000 – 30,000

% การ
เปลี่ยนแปลง
เฉลี่ย
0
0
14.29

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง
ราคาประเมิน

เปรียบเทียบถนนบริเวณ
เดียวกัน ลักษณะ
คลายคลึง จึงปรับราคา
ใหเทากัน

ตารางที่ 5.2 สรุปราคาประเมินที่ดินถนนสายสําคัญ เทศบาลตําบลทาผา จังหวัดราชบุรี
ลําดับที่

1
2
3

ที่ดินบริเวณ

ระยะ
(ม.)

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 323 40
ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3394 40
ถนนสายบานครก - บานยางหัก 40

โซน
02A-F
01A
01B,01
C,01G

ราคาประเมินใหม
ป 2551 – 2554
(บาท/ตารางวา)
ต่ําสุด – สูงสุด
10,000
2,000
800 – 2,000

ราคาประเมินใหม
ป 2555 – 2558
(บาท/ตารางวา)
ต่ําสุด – สูงสุด
20,000
2,000
1,000 – 2,000

% การ
เปลี่ยนแปลง
เฉลี่ย
100
0
25

เหตุผลการ
เปลี่ยนแปลง
ราคาประเมิน
ขอมูลตลาด
ขอมูลตลาด

ตารางที่ 5.3 สรุปราคาประเมินที่ดินถนนสายสําคัญ อําเภอ…………(นอกเขตเทศบาล)จังหวัด…..………
ลําดับที่

ที่ดินบริเวณ

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 โดยแยกพื้นที่ในเขตเทศบาลนคร
เทศบาลเมือง เทศบาลตําบล อําเภอ( นอกเขตเทศบาล) เปนตน
ตารางที่ 6 ขอมูลราคาตลาด อําเภอ ................... จังหวัด................
ตารางที่ 7 ขอมูลราคาตลาดที่ดินจําแนกตามกลุม (active area) อําเภอ ............. จังหวัด...............
ตารางที่ 8 บัญชีกําหนดราคาประเมินที่ดนิ อําเภอ....................... จังหวัด ....................
หมายเหตุ ปรากฏในfile.exe ที่แนบ
การจัดทําขอมูลตารางที่ 6 -8 ควรแยกทําเปนรายอําเภอ เขตเทศบาลนคร/เมือง เขตเทศบาลตําบล อําเภอ.........(นอกเขตเทศบาล)
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เมื่อจัดทํารายงานการประเมินราคาเสร็จเรียบรอยแลวใหจัดทําบัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยที่ดิน เพื่อ
เสนอคณะอนุกรรมการประจําจังหวัดและเสนอขอความเห็นชอบตอคณะกรรมการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย
การจัดทําบัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยที่ดิน
การประเมินราคาเปนภารกิจซึ่งตามประมวลกฎหมายที่ดินกําหนดไว เพื่อใชเรียกเก็บคาธรรมเนียมใน
การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม โดยมีคณะกรรมการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยเปนผูเห็นชอบ และ
คณะอนุกรรมการกําหนดราคาประจําจังหวัดเปนผูจัดทําขึ้นในแตละจังหวัด ปกติราคาประเมินที่จัดทําขึ้นแตละครั้ง
จะใชบังคับไดไมเกิน 4 ป แตหากในชวงเวลา 4 ปดังกลาว มีขอเท็จจริงวาราคาที่ดินเปลี่ยนแปลงไปทั้งสูงขึ้น
หรือลดลงก็สามารถแกไขหรือปรับราคาประเมินใหมได โดยไมตองรอใหครบ 4 ป
ตามระเบียบคณะกรรมการฯ เมื่อคณะอนุกรรมการกําหนดราคาประจําจังหวัดไดกําหนดราคาประเมินเสร็จ
เรียบรอยแลว ใหจัดทําบัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยที่ดินพรอมทั้งแผนที่แสดงขอบเขตของบล็อก ซึ่งในทาง
ปฏิบัติ เมื่อเจาหนาที่ตัดโซน/บล็อก และกําหนดหนวยราคาเสร็จเรียบรอยแลว ก็ควรจัดทําบัญชีควบคูไปกับการ
ทํารายงาน
บัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยที่ดินจะทําในกระดาษขนาด A3 โดยวางรูปแบบในแนวนอน
ประกอบไปดวย 2 สวน ดังนี้
สวนแรก ดานซายมือจะเปนแผนที่ ซึ่งขึ้นอยูกับการเลือกใชแผนที่ของเจาหนาที่ หากใชแผนที่ระบบ
พิกัดฉาก UTM จะมีความชัดเจน สามารถแสดงรูปแปลงที่ดินได แตอาจมีขอจํากัดในเรื่องการมองเห็นเลขที่ดิน
ซึ่งจะไมใชปญหาใหญเพราะเจาหนาที่ของสํานักงานที่ดินสามารถตรวจสอบจากระวางได แตหากใชแผนที่
ประเภทอื่นๆ ขอใหเลือกใชแผนที่ที่ชัดเจน มีรายละเอียดสอดคลองกับหนวยราคาที่ระบุไว
สวนที่สอง ดานขวามือ เปนรายละเอียดบัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยที่ดิน ซึ่งจะระบุโซน/บล็อก
หนวยราคาที่ดิน ระยะของแตละหนวยราคา ราคาประเมินที่ดินตอตารางวา และตอไร
การจัดทําบัญชีกําหนดราคาประเมินฯ ตองแยกเลมบัญชีฯของพื้นที่ในเขตเทศบาลนคร เทศบาลเมือง ออก
จากพื้นที่นอกเขต สําหรับเทศบาลตําบล ถาเปนพื้นที่ไมใหญ มีจํานวนบล็อกไมมากนัก ก็สามารถรวมไวในเลม
เดียวกับบัญชีของพื้นที่นอกเขตเทศบาล แตใหขึ้นตนดวยเทศบาลตําบลกอน
ขั้นตอนการจัดทําบัญชี
1. จัดทําแยกเปนรายอําเภอ ในแตละเลมบัญชีควรมีแผนที่อําเภอในจังหวัดนั้นๆ ใสไวเปนหนาแรก
เพื่อจะไดทราบวาเปนบัญชีฯ ของอําเภอใด และอยูบริเวณใดในแผนที่ของจังหวัด แผนที่อําเภอควร
มีรายละเอียดตางๆ ดังนี้
- สัญลักษณแสดงแนวเขตปกครอง เชน เขตจังหวัด เขตอําเภอ เขตตําบล เขตเทศบาล
- แสดงทีต่ ั้งสถานที่สําคัญของทางราชการ ศาสนถาน พรอมชื่อกํากับ
- ระบุชื่ออําเภอและจังหวัดขางเคียง
- ระบุชื่อตําบลและรหัสประจําตําบล
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2. จัดทําแยกเปนรายตําบล เดิมเคยกําหนดไววา 1 ตําบล 1 โซน แตในปจจุบัน เมื่อมีการประเมินราคา
แบบบล็อกละเอียด ตองมีการตัดบล็อกมากขึ้น ซึ่งอาจมากกวา จํานวนตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ใช
กําหนดชื่อบล็อก 26 ตัวอักษร จึงสามารถเพิ่มจํานวนโซนในตําบลได การกําหนดเลขรหัสประจําโซนเปน
เลขอารบิค 2 ตําแหนง ตั้งแต 01 – 99 ทุกอําเภอจะเริ่มตนดวย โซน 01 เสมอ
3. การแบงบล็อก
- แบงตามแนวสาธารณประโยชน หรือ แนวเขตธรรมชาติ เชน ถนน ทาง ซอย แมน้ํา คลอง ลําราง เปนตน
- แบงตามการใชประโยชนของที่ดิน
4. การเรียงลําดับโซน/บล็อก ควรเริ่มตนจาก โซน/บล็อก ในเขตเทศบาลตําบลกอนจนครบทุกเทศบาล
โดยเริ่มจากโซน 01, 02 ไปจนครบ แลวกําหนดโซน/บล็อก ของพื้นที่นอกเขต โดยเริ่มเปน โซน 01, 02
ไปจนครบทุกตํ าบล การกําหนดชื่อบล็อกใหเริ่มจากมุมซายบน ไปทางขวา บนลงล าง บล็อก
สุดทายจะอยูมุมลางขวาของตําบล ใชตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญเทานั้น
5. แผนที่ประกอบบัญชีควรแสดงรายละเอียดที่ชัดเจน เชน ที่ตั้งสถานที่สําคัญของทางราชการ ชื่อถนน
ชื่อซอย ตองสอดคลองกับหนวยราคาที่ดินที่กําหนดไวในบัญชีดานขวามือ หากใชแผนที่ระบบพิกัดฉาก
UTM เปนแผนที่ประกอบบัญชี ตองใสแนวเสนกริดและระบุหมายเลขระวางแผนที่ นอกจากนั้น
ตองใสชื่อบล็อกตอเนื่องโดยรอบไว ทั้งดานบน ลาง ซาย และขวา เพื่อความสะดวกในการตอบล็อก
ตลอดจนเขียนเครื่องหมายแสดงทิศเหนือไวบริเวณมุมในกรอบของแผนที่ ดวยขนาด รูปราง พอ
เหมาะสมสวยงาม
6. การเรียงลําดับหนวยราคาที่ดิน ตองเรียงจากหนวยที่มีราคาสูง ไปหาราคาต่ํา ขนาดอักษรที่ใชตาม
ความเหมาะสม ไมควรเล็กจนเกินไป
7. รูปแบบบัญชีกําหนดราคาทุนทรัพยที่ดินใหทําตามรูปแบบที่สํานักประเมินราคาทรัพยสินกําหนด
ซึ่งจะประกอบดวย
- หนาปกบัญชี
- ประกาศจังหวัด
- สารบัญ
- แผนที่แสดงอําเภอทั้งหมดในจังหวัด
- แผนที่อําเภอ แสดงแนวเขตตําบล (แผนที่คุมโซน)
ตามระเบียบคณะกรรมการฯ ขอ 30 เมื่อคณะกรรมการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยใหความเห็นชอบ
กับราคาประเมินทุนทรัพยของอสังหาริมทรัพยที่คณะอนุกรรมการประจําจังหวัดเสนอมา แลวใหประธาน
คณะอนุกรรมการประจําจังหวัดประกาศใชบัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยแลวสงใหสํานักงานที่ดินจังหวัด
จํานวน 1 ชุด กรมธนารักษ จํานวน 2 ชุด เพื่อใหประชาชนที่เกี่ยวของตรวจสอบและขอคัดสําเนาโดยเสีย
คาธรรมเนียมตามระเบียบได
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การกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยของอสังหาริมทรัพยแตละคราวใหใชไดไมเกินสี่ป นับแตวันที่ประกาศใช
บัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยของอสังหาริมทรัพย เวนแตปรากฏวาราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในทองตลาด
ของอสังหาริมทรัพยในทองที่หนึ่งทองที่ใดในจังหวัดนั้นแตกตางจากราคาประเมินทุนทรัพยที่ไดประกาศไว
มากพอสมควร ก็ใหคณะอนุกรรมการประจําจังหวัดพิจารณากําหนดราคาประเมินทุนทรัพยของอสังหาริมทรัพย
นั้นใหมโดยเร็ว แลวเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย เพื่อประกาศใช
ตอไป
ในกรณีที่คณะกรรมการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยพิจารณาเห็นเปนความจําเปน เพื่อประโยชน
ในทางเศรษฐกิจและสังคม อาจขยายเวลาของการใชบัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยของอสังหาริมทรัพย
ออกไปอีกก็ได แตตองไมเกินคราวละหนึ่งป
ตัวอยางบัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยที่ดนิ ปรากฏตามเอกสารแนบทาย
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บัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยที่ดิน
เพื่อเรียกเก็บคาธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
รอบบัญชี ป พ.ศ......................................
เทศบาล...................................
อําเภอ.......................................
จังหวัด.....................................
สํานักงานธนารักษพื้นที่..........................กรมธนารักษ กระทรวงการคลัง
คณะกรรมการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยใหความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ .................................
ประกาศใช ณ วันที่ ...................................
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สารบัญ

1.แผนที่จังหวัด.............แสดงการแบงเขตอําเภอ.....................................................................................
2.แผนที่แสดงการแบงเขต (โซน) อําเภอ ......................... ......................................................................
3.แผนที่แสดงการแบงเขตยอย (บล็อก) ตําบล....................โซน.............................................................
3.1. แผนที่และบัญชีราคาประเมินทุนทรัพยที่ดิน โซน 01 บล็อก A………………………………….
3.2 แผนที่และบัญชีราคาประเมินทุนทรัพยที่ดิน โซน 01 บล็อก B …………………………….…..
3.3. แผนที่และบัญชีราคาประเมินทุนทรัพยที่ดิน โซน 01 บล็อก C…………………………………..
4. แผนที่แสดงการแบงเขตยอย(บล็อก) ตําบล................. โซน 02 ………………………………..
4.1 แผนที่และบัญชีราคาประเมินทุนทรัพยที่ดิน โซน 02 บล็อก A………………………………….
4.2 แผนที่และบัญชีราคาประเมินทุนทรัพยที่ดิน โซน 02 บล็อก B ………………………………..
4.3 แผนที่และบัญชีราคาประเมินทุนทรัพยที่ดิน โซน 02 บล็อก C………………………………….

หนา
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ตัวอยางหนาบัญชี
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บัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยที่ดิน
ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย พ.ศ 2555 - 2558
ซึ่งคณะอนุกรรมการประจําจังหวัด...........................ไดกําหนดไวและไดผานความเห็นชอบ

น

จากคณะกรรมการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยแลวเมื่อ วันที่......................................
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2555 เปนตนไป ประกาศ ณ วันที่......................................
เทศบาล / ตําบล.................................... อําเภอ............................จังหวัด..................
หนวยที่

ที่ดินบริเวณ

ราคาประเมิน
ระยะ
ตารางวาละ ไรละ
(ม.)
(บาท) (บาท)

แผนที่
ที่มาของแผนที่: แผนที่ระวาง UTM สํานักงานที่ดิน ........................

(ลงนาม )...............................

(ลงนาม )...............................
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กรมธนารกษ
ั 
กระทรวงการคลัง

........................................................
ผูประเมินราคาที่ดิน
.........................................................
อนุกรรมการและเลขานุการ
คณะอนุกรรมการประจําจังหวัด .........................
.........................................................
ประธานคณะอนุกรรมการประจําจังหวัด ....................

โซน/บล็อก ...........

(ลงนาม )...............................
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ตอนที่ 6
การประกาศใชบัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยที่ดนิ
โดยที่การกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยไดกําหนดไวในประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 และแกไข
เพิ่มเติม พ.ศ. 2534 ซึ่งกลาวถึงอํานาจหนาที่ และวิธีการดําเนินการ ดังนี้
มาตรา 104 ในกรณีการขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองในที่ดิน
หรืออสังหาริมทรัพย ใหผูขอจดทะเบียนเสียคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม โดยคํานวณตามราคา
ประเมินทุนทรัพย ตามมาตรา 105 เบญจ
การขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกีย่ วกับอสังหาริมทรัพยในกรณีอื่นนอกจากทีก่ ําหนดไวในวรรค
หนึ่ง ใหผูขอจดทะเบียนเสียคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม โดยคํานวณตามจํานวนทุนทรัพยที่ผูขอ
จดทะเบียนแสดงตามความเปนจริง
มาตรา 105 ใหมีคณะกรรมการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยประกอบดวย ปลัดกระทรวงมหาดไทย
เปนประธานกรรมการ อธิบดีกรมการปกครองหรือผูแทน อธิบดีกรมสรรพากรหรือผูแทน อธิบดีกรมโยธาธิการ
และผังเมืองหรือผูแทน อธิบดีกรมธนารักษหรือผูแทน ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลังหรือผูแทน และ
ผูทรงคุณวุฒิอกี ไมเกินสี่คนซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้ง เปนกรรมการ และใหผูอํานวยการสํานักประเมินราคาทรัพยสิน
เปนกรรมการและเลขานุการ
มาตรา 105 ทวิ กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตัง้ มีวาระอยูใ นตําแหนงคราวละสามป
กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับแตงตั้งเปนกรรมการอีกได
มาตรา 105 ตรี นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา 105 ทวิ กรรมการซึ่งรัฐมนตรี
แตงตั้งพนจากตําแหนง เมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) รัฐมนตรีใหออก
(4) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ หรือ เปนบุคคลลมละลาย
(5) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกหรือคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย ใหจาํ คุก เวนแต
เปนโทษสําหรับความผิดที่กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
ในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนงกอนวาระ ใหรัฐมนตรีแตงตั้งผูอื่นเปนกรรมการแทน
กรรมการซึ่งไดรับแตงตั้งตามวรรคสอง ใหอยูในตําแหนงไดเทากับวาระทีเ่ หลืออยูของ
กรรมการซึ่งไดรับแตงตั้งไวแลวนั้น
มาตรา 105 จัตวา การประชุมของคณะกรรมการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอย
กวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่
ประชุม
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การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก
กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในทีป่ ระชุมออก
เสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
มาตรา 105 เบญจ ใหคณะกรรมการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(1) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยของอสังหาริมทรัพยเพื่อเรียก
เก็บคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายนี้
(2) ใหความเห็นชอบตอการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยที่คณะอนุกรรมการประจําจังหวัดเสนอ
เพื่อใชในการเรียกเก็บคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสําหรับอสังหาริมทรัพยที่ตั้งอยู
ในเขตจังหวัดนั้น หรือในทองที่หนึ่งทองที่ใดในเขตจังหวัดนั้น
(3) วินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการเรียกเก็บคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรมตามที่กรมที่ดินขอ
ความเห็น
(4) แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพือ่ พิจารณาหรือปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดตามที่คณะกรรมการ
กําหนดราคาประเมินทุนทรัพยมอบหมายก็ได แลวรายงานตอคณะกรรมการกําหนดราคาประเมิน
ทุนทรัพย
(5) ปฏิบัติการอื่นตามที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายนีห้ รือกฎหมายอืน่
ราคาประเมินทุนทรัพยที่คณะกรรมการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยไดใหความเห็นชอบตาม (2)
แลวใหปดประกาศไว ณ สํานักงานที่ดินจังหวัด สํานักงานที่ดินสาขา และสํานักงานเขต หรือที่วาการอําเภอหรือ
ที่วาการกิ่งอําเภอทองที่
มาตรา 105 ฉ ใหมีคณะอนุกรรมการประจําจังหวัดแตละจังหวัด ประกอบดวยผูวาราชการจังหวัด เปน
ประธานอนุกรรมการ ปลัดจังหวัด สรรพากรจังหวัด และผูทรงคุณวุฒิอีกไมเกินสามคนซึ่งคณะกรรมการ
กําหนดราคาประเมินทุนทรัพยแตงตั้ง เปนอนุกรรมการ และใหธนารักษจังหวัดเปนอนุกรรมการและเลขานุการ
คณะอนุกรรมการประจําจังหวัดสําหรับกรุงเทพมหานคร ประกอบดวย ปลัดกรุงเทพมหานคร เปนประธาน
อนุกรรมการ ผูแทนกรมการปกครอง ผูแทนกรมสรรพากร เจาพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร และผูทรงคุณวุฒิ
อีกไมเกินสามคนซึ่งคณะกรรมการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยแตงตั้งเปนอนุกรรมการ และใหผูอํานวยการ
สํานักงานกลางประเมินราคาทรัพยสิน เปนอนุกรรมการและเลขานุการ
ใหนํามาตรา 105 ทวิ มาตรา 105 ตรี และมาตรา 105 จัตวา มาใชบงั คับแกคณะอนุกรรมการประจําจังหวัดโดย
อนุโลม
มาตรา 105 สัตต ใหคณะอนุกรรมการประจําจังหวัดมีหนาที่พิจารณากําหนดราคาประเมินทุน
ทรัพยเพื่อใชในการเรียกเก็บคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม สําหรับอสังหาริมทรัพยที่ตั้งอยูในเขต
จังหวัดนั้น หรือในทองที่หนึ่งทองที่ใดในเขตจังหวัดนั้น เพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการกําหนดราคา
ประเมินทุนทรัพย
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มาตรา 105 อัฏฐ เมื่อไดมีการประกาศกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยสําหรับเขตจังหวัดใดไวแลว ถาตอมา
ปรากฏวาราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในทองตลาดของอสังหาริมทรัพยในทองที่หนึ่งทองที่ใดในเขตจังหวัดนั้น
แตกตางจากราคาประเมินทุนทรัพยที่ไดประกาศกําหนดไวมากพอสมควร ใหคณะอนุกรรมการประจําจังหวัด
นั้นพิจารณาปรับปรุงราคาประเมินทุนทรัพยสําหรับทองที่นั้น เพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
กําหนดราคาประเมินทุนทรัพยโดยเร็ว
ดังนั้น เมื่อเจาหนาที่ดําเนินการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยที่ดินแลวเสร็จ จะตองดําเนินการตอไป
ดังนี้
- สํานักงานธนารักษพื้นที่ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย
ประจํ าจั ง หวั ด จั ด ประชุ ม คณะอนุ ก รรมการฯ เพื่ อ กํ า หนดราคาประเมิ น ทุ น ทรั พ ย ที่ ดิ น ตามระเบี ย บของ
คณะกรรมการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยฯ ขอ 30
- สํานักงานธนารักษพื้นที่จัดทํารายงานการประชุมคณะอนุกรรมการกําหนดราคาประเมินทุน
ทรัพยสงใหสํานักประเมินราคาทรัพยสิน
- สํานักประเมินราคาทรัพยสินในฐานะเลขานุการคณะกรรมการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย
จั ด ประชุ ม คณะกรรมการฯ เพื่ อพิ จ ารณาให ค วามเห็ น ชอบ ขั้ น ตอนนี้อ าจใช เ วลาเพราะทุก จั งหวั ด จะต อ ง
ดําเนินการเหมือนกัน ดังนั้น เจาหนาที่ควรวางแผนการทํางานของตนเองไว เมื่อคณะกรรมการกําหนดราคา
ประเมินทุนทรัพยพิจารณาใหความเห็นชอบแลว สํานักประเมินราคาทรัพยสินจะจัดสงรายงานการประชุม
คณะกรรมการฯ ใหกับสํานักงานธนารักษพื้นที่
- สํานักงานธนารักษพื้นที่จัดทําประกาศบัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยที่ดิน เพื่อใหสํานักงาน
ที่ ดิ น ใช บั ญ ชี กํ า หนดราคาประเมิ น ทุ น ทรั พ ย ที่ ดิ น ในการจดทะเบี ย นสิ ท ธิ แ ละนิ ติ ก รรม โดยประธาน
คณะอนุกรรมการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยประจําจังหวัดเปนผูลงนามในบัญชีทุกหนา
- สํ านั ก งานธนารั ก ษ พื้ น ที่จั ด ส งบัญชีกํา หนดราคาประเมิน ทุ น ทรั พ ยที่ ดิน ใหสํานั ก งานที่ดิ น
จังหวัด จํานวน 1 ชุด กอนวันที่ 1 มกราคม ซึ่งเปนวันที่จะตองใชบัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยที่ดินใหม
หากเจาหนาที่จัดสงบัญชีใหสํานักงานที่ดินในเวลากระชั้น สํานักงานที่ดินจะมีปญหาในการจัดทําสําเนาบัญชีสง
สํานักงานที่ดินจังหวัด/สาขา สํานักงานที่ดินสวนแยก
ในเลมบัญชีจะตองมีประกาศจังหวัดแทรกอยูในหนาแรก ตัวอยางประกาศจังหวัดทีแ่ นบจะมีทั้ง
ประกาศแบบตามรอบบัญชี 4 ป และ ประกาศระหวางรอบบัญชี
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ประกาศจังหวัด............................
เรื่อง บัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยที่ดินในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพยตามประมวลกฎหมายทีด่ นิ
......................................................................................

ดวยบัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยที่ดิน เพื่อเรียกเก็บคาธรรมเนียมในการจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรมสําหรับอสังหาริมทรัพยตามประมวลกฎหมายทีด่ ิน ซึ่งไดประกาศใชตั้งแตวนั ที่ ................
.............. จะสิ้นสุดในวันที่ ..............................
คณะอนุกรรมการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยประจําจังหวัด ................ ไดมีมติในการ
ประชุมครั้งที่ ........./......... เมื่อวันที่ ............................................ โดยความเห็นชอบคณะกรรมการกําหนดราคา
ประเมินทุนทรัพย ใหใชราคาประเมินทุนทรัพยที่ดินในการจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรมเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพยตามประมวลกฎหมายทีด่ นิ ในจังหวัด ................................. ตามบัญชีที่แนบทายนี้
ทั้งนี้ ตั้งแตวนั ที่ .......................... เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ .....................................

( ลงชื่อ)...............................................
(........................................................)
ประธานคณะอนุกรรมการประจําจังหวัด ....................
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ประกาศจังหวัด............................
เรื่อง ปรับปรุงบัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยที่ดนิ
ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกีย่ วกับอสังหาริมทรัพย
......................................................................................

ตามที่ จั ง หวั ด ..........................................ไดป ระกาศใชบัญชีกําหนดราคาประเมิ น ทุน ทรัพ ย
ที่ดิน เพื่อเรียกเก็บคาธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสําหรับอสังหาริมทรัพยตามประมวล
กฎหมายที่ดิน พ.ศ.2551 -2554 เมื่อวันที่....................................ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2551
เปนตนไป นั้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 105 อัฎฐ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน คณะอนุกรรมการ
กํ า หนดราคาประเมิ น ทุ น ทรั พ ย ป ระจํ า จั ง หวั ด ...................................................ได มี ก ารประชุ ม ครั้ ง ที่
................/2551
เมื่อวันที่................................. มีมติปรับปรุงบัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยที่ดิน
ในทองที่อําเภอ....................... จังหวัด............................... โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการกําหนดราคา
ประเมินทุนทรัพย ในการประชุม ครั้งที่.........../2551 เมื่อวันที่............................ จึงใหดําเนินการดังนี้
1. ยกเลิกบัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยที่ดิน พ.ศ.2551-2554 ในทองที่อําเภอ
...............จังหวัด...........................
ตามประกาศจังหวัด...............................
ลงวันที่
......................................................
2. ใหใชบัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยที่ดิน พ.ศ.2551-2554 (ฉบับปรับปรุง) ในทองที่
อําเภอ............................... จังหวัด............................... แนบทายประกาศนี้ เพื่อใชเรียกเก็บคาธรรมเนียมในการ
จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน
ทั้งนี้ ตั้งแตวนั ที่ .................... เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ .....................................
( ลงชื่อ)...............................................
(........................................................)
ประธานคณะอนุกรรมการประจําจังหวัด ...................

ภาคผนวก
วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Direct Comparison Approach)
เปนวิธีที่นิยมใชกันอยางกวางขวางในกรณีที่มีขอมูลตลาดเพียงพอที่จะวิเคราะหหาราคาซื้อขาย ที่แทจริง
ได วิธีนี้เปนพื้นฐานของการประเมินราคาและมีความนาเชื่อถือมากที่สุด แตตองอาศัยทักษะและประสบการณของผู
ประเมินราคาเปนปจจัยสําคัญ
ผูประเมินราคาจะตองทําการสํารวจขอมูลราคาซื้อขายของอสั งหาริ มทรัพ ยที่มี ความคล ายคลึ งกับ
ทรัพยสินที่ประเมินราคา หลังจากปรับปรุงขอมูลซื้อขายแลวจึงกําหนดราคาประเมินของอสังหาริมทรัพยที่
ประเมินราคาโดยมีขอมูลราคาซื้อขายเปนหลักฐาน ปจจัยสําคัญที่ตองนํามาปรับไดแกเนื้อที่ของแปลงที่ดิน ทําเล
ที่ตั้ง ขนาดและคุณภาพของสิ่งปลูกสราง ลักษณะของสิ่งปลูกสรางไดแก จํานวนหองนอน จํานวนหองน้ํา พื้นที่ใช
สอย คุณภาพหองครัว เปนตน
วิธีเปรียบเทียบราคาตลาดเปนวิธีที่งาย ขอมูลราคาซื้อขายที่ไดมักจะมีปจจั ยที่มีผลกระทบตอราคาไม
แตกตางกันมากนักซึ่งทําใหผูประเมินราคามีความมั่นใจในราคาประเมินของทรัพยสินที่ประเมินราคา
เมื่อใชวิธีเปรียบเทียบราคาตลาดทําการประเมินราคาที่ดินเปลา ควรเปรียบเทียบเปนหนวย ราคา/ตารางวา
จะทําใหเปรียบเทียบกันไดงายขึ้น
วิธีเปรียบเทียบราคาตลาดเปนวิธีที่นิยมใชกันมากที่สุด โดยปกติผูที่ตองการซื้ออสังหาริมทรัพยมักจะ
คํานวณความแตกตางระหวางอสังหาริมทรัพยกอนที่จะตัดสินใจซื้ออยูแลว วิธีนี้เปนวิธีการเปรียบเทียบทีไ่ มคอ ย
เปนกลางมากนักแตก็เปนวิธีที่งายและสามารถเขาใจได แตตองมีขอมูลเปรียบเทียบที่มากเพียงพอ
การใชวิธีเปรียบเทียบราคาตลาดมีขอจํากัดในกรณีที่ขอมูลราคาซื้อขายในตลาดมีจํานวนจํากัด จึงตองมีการปรับ
ขอมูลราคาซื้อขายใหใกลเคียงกับขอมูลที่ประเมินราคา แนวความคิดเบื้องหลังขอมูลราคาซื้อขายมีสมมุติฐานวาผูซื้อ
จะเลือกซื้ออสังหาริมทรัพยที่เขาสนใจจากตัวแทนอสังหาริมทรัพยในตลาดอสังหาริมทรัพย ผูซื้อจะทําการชั่งน้ําหนัก
ถึงขอดีและขอเสียและสุดทายจะตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพยที่ใหประโยชนสูงสุดสําหรับราคาที่จายได ดังนั้นผูประเมิน
ราคาจะตองมีความรูเกี่ยวกับตลาดอสังหาริมทรัพยมากพอที่จะกําหนดวาปจจัยใดมีผลตอราคาอสังหาริมทรัพย
ในภาวะที่มีขอมูลราคาตลาดจํากัด ผูประเมินราคาจะตองใชวิธปี ระเมินราคาวิธอี ื่นๆ เปนทางเลือกในการประเมินราคา
ขั้นตอนวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด
1. คนหาขอมูลซื้อขายที่เพิ่งเกิดขึ้นและคลายคลึงกับแปลงที่ตองประเมินราคา แลวทําการเก็บขอมูลดัง ตอไปนี้
- ทางดานกายภาพ ไดแกรูปราง ขนาดเนื้อที่ สภาพของที่ดิน สิ่งปลูกสรางบนแปลงที่ดนิ ระดับของทีด่ ิน
- ทําเลที่ตั้งและสภาพแวดลอม เชน ตั้งอยูติดถนน ติดซอย หรือเปนที่ดินตาบอดสภาพแวดลอมมีการ
ใชประโยชนอยางไร ทัศนียภาพ
- การคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ
- ขอจํากัดทางกฎหมาย
- ราคาซื้อขายจริงของขอมูลซื้อขาย

2. วิเคราะหขอมูลซื้อขายและเปรียบเทียบกับแปลงที่ประเมินราคา วัตถุประสงคของการวิเคราะหขอมูล
คือการแจกแจงปจจัยที่มีผลตอราคา ซึ่งประกอบดวย 2 ขั้นตอนยอย คือ
2.1 แยกแยะวาขอมูลซื้อขายแตและแปลงและแปลงที่ประเมินราคาแตกตางกันอยางไรในดาน
กายภาพ เชน ทําเลที่ตั้ง อายุ เนื้อที่ วันที่ซื้อขาย สภาพ เงื่อนไขการซื้อขาย
2.2 เปรียบเทียบความแตกตางในขอมูลซื้อขายกับแปลงที่ประเมินราคา เพื่อหาวาอะไรเปน
สาเหตุใหราคาซื้อขายมีความแตกตางกัน
3. ปรับความแตกตางระหวางขอมูลซื้อขายกับแปลงที่ประเมินราคา โดยมีวัตถุประสงคที่จะใหราคา
ขอมูลซื้อขายเปนตัวแทนของแปลงที่ประเมินราคา
4. กําหนดราคาประเมินที่ดินแปลงที่ทําการประเมินราคา
แนวความคิดที่สําคัญของวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด
ในการใชวิธีเปรียบเทียบราคาตลาดเพื่อทําการประเมินราคา สิ่งที่นักประเมินราคาควรใหความสําคัญ คือ
1. หลักการทดแทน ผูซื้ออสังหาริมทรัพยจะไมจายเงินเกินกวาจํานวนเงินที่สามารถซื้อทรัพยสินที่
เหมือนกันได
2. ความไมยุงยาก วิธีเปรียบเทียบราคาตลาดเปนวิธีที่เขาใจไดงายและไมซับซอน แมจะตองมีการ
คํานวณนิดหนอย ก็สามารถที่จะอธิบายใหผูอื่นเขาใจได
3. เกี่ยวของกับสถิติ เชนใชการเลือกตัวอยาง (Sampling) เพื่อนํามาใชในการวิเคราะห การทํานาย
คาดคะเนราคาประเมินในขอบเขตของขอมูลซื้อขายที่นํามาใชในการวิเคราะห การเลือกขอมูลซื้อขายมาใชใน
การวิเคราะหจะเลือกขอมูลซื้อขายที่ดีกวาและดอยกวาแปลงที่ประเมินราคา
4. การปรับแกราคา เทคนิคการปรับแกราคาทําใหผูประเมินราคาสามารถอธิบายถึงที่มาของราคา
ประเมินที่ได และทําใหประเมินราคาไดอยางเปนกลางที่สุด
5. ขอมูลราคาซื้อขายในตลาดอสังหาริมทรัพย เปนหัวใจสําคัญในการประเมินราคาทั้ง 3 วิธี ขอมูลที่
นํามาใชจะตองมีลักษณะตอไปนี้
- มีลักษณะคลายคลึงกัน ในดานทําเลที่ตั้ง เนื้อที่ สิ่งปลูกสราง
- เปนขอมูลที่เกิดขึ้นในตลาดเสรี
- เกิดขึน้ ในระยะเวลาที่ไมหางจากเวลาที่ทําการประเมินราคามาก (ตามระเบียบคณะกรรมการ
กําหนดราคาประเมินทุนทรัพยฯ ใหใชยอนหลังไมเกินสามป)
สาเหตุที่ตองกําหนดไวเชนนีก้ ็เพื่อใหสามารถนําขอมูลซื้อขายมาเปรียบเทียบกับแปลงที่ประเมินราคาได
จํานวนขอมูลซื้อขายที่นํามาเปรียบเทียบก็แตกตางกันไปแลวแตสถานการณ ขึ้นอยูกับประเภทของ
อสังหาริมทรัพยและกิจกรรมการซื้อขายในตลาดอสังหาริมทรัพย ขอมูลยิ่งมากยิ่งดี เมื่อไดขอมูลมาแลวตอง
ตัดสินใจวาขอมูลใดเชื่อถือไดและขอมูลใดเชื่อถือไมได
กลาวกันวาวิธีเปรียบเทียบราคาตลาดเปนวิธีที่ดีที่สุดในการประเมินราคา ใหมูลคาที่ดีและชัดเจน
เนื่องจาก

- ขอมูลที่นํามาวิเคราะหเปนตัวแทนของขอมูลตลาดโดยตรง ราคาของอสังหาริมทรัพยที่ไดบอกให
ทราบถึงความเคลื่อนไหวของราคาในตลาดอสังหาริมทรัพย
- ขอมูลที่ไดเปนขอมูลที่เกิดขึ้นจริงในอดีตที่ไมนานมากนัก หรือปจจุบัน
- เปนขอมูลที่ถูกตอง ไมไดเกิดจากการประมาณการใดๆ ทั้งสิ้น
- เปนที่ยอมรับโดยทั่วไป เพราะไมไดใชเทคนิคชั้นสูง เพียงแตเปนการเปรียบเทียบกับขอมูลที่
คลายกันแลวทําการปรับแกขอมูลเทานั้น
ขอจํากัดของวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด
- ไมมีขอมูล ขอมูลไมเพียงพอตอการวิเคราะห เนื่องจากไมมีขอมูลการซื้อขายเกิดขึ้นหรือมีจํานวน
ไมมากพอ
- ขอมูลที่ไดมาไมสะทอนถึงสภาพความเปนไปของตลาดอสังหาริมทรัพย ในสภาวะที่เศรษฐกิจ
เฟองฟูราคาซื้อขายที่ดินอาจสูงกวามูลคาของที่ดิน ผูประเมินราคาควรมีความรอบรูและประสบการณเกี่ยวกับ
ภาวะของตลาดอสังหาริมทรัพยอยางมากเพียงพอเพื่อประโยชนในการวิเคราะหราคา จึงจะสามารถกําหนด
ขอบเขตของมูลคาที่ดินไดอยางเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพตลาดอสังหาริมทรัพยนั้นๆ
วิธีการประเมินราคาอื่นๆ
วิธีตนทุน (Cost Approach or Summation Approach)
เปนการประเมินราคาโดยแยกประเมินทรัพยสินเปนสวนๆ แลวนํามูลคาของแตละสวนที่ประเมินไดมา
รวมกันเพื่อใหไดมูลคารวมของทรัพยสินนั้น นิยมใชเมื่อมีความตองการที่จะประเมินราคาทรัพยสินเปนจํานวน
มากและตองการคงไวซึ่งความเหมือนระหวางทรัพยสินนั้น เชนการประเมินราคาเพื่อจัดเก็บภาษีบํารุงทองที่
หรือเมื่อมีขอจํากัดดานขอมูลราคาตลาดที่ไมมีความคลายคลึงกันก็จะนิยมใชวิธีตนทุนในการประเมินราคา
ถึงแมวิธีตนทุนจะใชแนวความคิดในการปรับปรุงตนทุนก็ตาม ในทางปฏิบัติการวิเคราะหตนทุนและ
การนํามาใชเปนการนํามูลคาของแตละสวนประกอบของทรัพยสินมารวมกัน ซึ่งอาจเรียกไดวาเปนการนํา
หลักการตนทุนทดแทน (Depreciated Replacement Cost) มาใช การรวมมูลคาของทุกสวนประกอบที่เปน
ทรัพยสินนั้นเขาดวยกันแสดงถึงการนําสิ่งปลูกสรางหลักๆ ของทรัพยสินบวกกับสิ่งปลูกสรางอื่นๆ และบวกกับ
มูลคาของที่ดินเปลา
สิ่งสําคัญของวิธีตนทุนคือการใชราคาประเมินของที่ดินที่ถูกตองซึ่งเปนการยาก เนื่องจากในพื้นที่ที่เปน
เมืองมีขอมูลราคาซื้อขายที่ดินเปลาจํานวนนอยมาก และถึงจะมีก็อาจมีราคาสูงเนื่องจากมีความตองการสูง
ดังนั้นจึงอาจตองทําการเปรียบเทียบกับพื้นที่อื่นๆ ที่มีขอมูลราคาซื้อขายที่มากกวา
ในพื้นที่อยูอาศัยดั้งเดิม อาจมีอสังหาริมทรัพยที่ทรุดโทรม และผูซื้อตองทุบสิ่งปลูกสรางบนพื้นดินทิ้ง
กอนทําการกอสรางสิ่งปลูกสรางใหมได ในกรณีเชนนี้สิ่งปลูกสรางจะมีมูลคาเปนลบเนื่องจากตนทุนคาทุบซาก
สิ่งปลูกสรางทิ้ง

ในพื้นที่ที่ไมมีขอมูลราคาซื้อขายที่ดินเปลา ผูประเมินราคาอาจใชขอมูลราคาซื้อขายที่ดินเปลาในพื้นที่ที่
คลายกัน การเปรียบเทียบใหใชวิธีเปรียบเทียบโดยตรง (Direct Comparison) กับขอมูลราคาซื้อขายที่ดินที่ไดเปน
แปลงๆ แตในบางครั้งอาจตองเปรียบเทียบเปนตอหนวย เชน ราคาตอตารางวา ซึ่งเปนที่นิยมใช ในพื้นที่ที่ที่ดินมี
ราคาแพงอาจทําการเปรียบเทียบเปนหนวยราคาตอหนากวางของที่ดินเปนเมตร อยางไรก็ตามเปนการยากที่จะ
กําหนดมูลคาเมื่อที่ดินมีหนากวางเพิ่มขึ้น การปรับมูลคาจําเปนตองคํานึงถึงความลึกของที่ดินที่แตกตางกันดวย
ในพื้นที่ที่มีความหนาแนนปานกลางถึงหนาแนนสูง การเปรียบเทียบจะกระทําบนฐานของจํานวน
หนวยของที่อยูอาศัยที่สามารถสรางบนที่ดิน หรือบนจํานวนพื้นที่ใชสอยที่สามารถสรางขึ้นไดในแปลงที่ดิน
การเปรียบเทียบแบบนี้คํานึงถึงจํานวนของสิ่งปลูกสรางที่สามารถมีไดในแปลงที่ดินที่ประเมินราคาและขอมูล
ซื้อขายที่นํามาวิเคราะห ซึ่งไมเกี่ยวของกับเนื้อที่ของที่ดินที่ประเมินราคา
ในบางครั้ง มูลคาจํานวนมากถูกประเมินใหกับที่ดินซึ่งเปนสวนหนึ่งของอสังหาริมทรัพย และมีความ
จําเปนตองเก็บขอมูลราคาซื้อขายที่มีความคลายคลึงกันมากกวาที่จะทําการวิเคราะห ในสถานการณที่ไมมีขอมูล
ราคาซื้อขายที่คลายกัน มูลคาของที่ดินอาจไดมาจากการหักราคาสิ่งปลูกสรางออกจากขอมูลราคาซื้อขาย
ดังนั้น จึงตองมีการกําหนดมูลคาของสิ่งปลูกสรางซึ่งสามารถคํานวณจากขอมูลราคาซื้อขายเชนกัน
มูลคาของสิ่งปลูกสรางที่ไมใชตัวบานเชน โรงรถ รั้ว สวน สระวายน้ํา และสิ่งปลูกสรางอื่นๆ รวมกับมูลคาที่ดิน
แลวนํามาหักออกจากราคาซื้อขายเพื่อใหไดราคาของตัวบาน โดยมีหนวยวัดเปนราคาตอตารางเมตร
การวิเคราะหขอมูลราคาซื้อขายเปนจํานวนที่มากพอทําใหทราบราคาตอตารางเมตรของสิ่งปลูกสราง
บางครั้งจําเปนตองมีการปรับแกราคาเพื่อใหสะทอนถึงความแตกตางของขนาด จํานวนหองน้ํา และปจจัยอื่นๆ
ที่มีผลตอราคาสิ่งปลูกสราง ในกรณีที่ไมมีขอมูลราคาซื้อขายราคาตอตารางเมตรของสิ่งปลูกสรางอาจคํานวณได
จากหลักการตนทุนทดแทน (Depreciated Replacement Cost Method)
ประโยชนของการใชวิธีตนทุนคือเปนวิธีการประเมินราคาที่มีความเปนกลาง โดยเฉพาะเมื่อมีขอมูล
ราคาซื้อขายที่มีความคลายคลึงกันจํานวนไมมากนักในพื้นที่ การใชที่ดินที่มีมูลคาสูงหรือต่ํากวามูลคาที่เปนจริง
ในตลาดไมสามารถนํามาใชกับวิธีตนทุนได โดยเฉพาะเมื่อในพื้นที่บริเวณใกลเคียงกันมีขอมูลราคาซื้อขายที่มี
ความคลายคลึงกันจํานวนจํากัด
วิธีตนทุนมีหัวขอที่สําคัญที่ตองทําความเขาใจดังนี้
ตนทุนทดแทน (Depreciated Replacement Cost)
ในกรณีที่ไมมีขอมูลราคาตลาดมาเปรียบเทียบ ผูประเมินราคาอาจพิจารณานําแนวความคิดของตนทุน
ทดแทนมาใชและมีการหักคาเสื่อมราคาเพื่อใหไดมูลคาที่แทจริง ถึงแมวิธีนี้จะใชไดแตก็มีขอบกพรองหลาย
ประการซึ่งรวมถึงการที่ที่ดินมีมูลคาสูงหรือต่ํากวาตลาด และการนําอัตราคาเสื่อมราคาที่ถูกตองมาใช บางครั้ง
รูปแบบและประเภทของสิ่งปลูกสรางรวมถึงการตกแตงภายในบานอาจมีอิทธิพลตอมูลคาของสิ่งปลูกสราง
มากกวาจํานวนพื้นที่ใชสอยก็ได ตัวอยางเชน บานที่มีหองขนาดใหญโดยมี 2 หองนอน 1 หองน้ํา อาจขายได
นอยกวาบานที่มี 4 หองนอน 2 หองน้ํา ซึ่งมีจํานวนพื้นที่ใชสอยเทากันแตมีขนาดหองเล็กกวา

วิธีรายได (Income Approach)
เปนวิธีประเมินราคาทรัพยสินที่กอใหเกิดรายได เชน ที่อยูอาศัยประเภทอพารทเมนท อาคารพาณิชย กรรม
เชนรานคา อาคารสํานักงาน อาคารโรงพยาบาล โรงแรม และศูนยการคา อาคารอุตสาหกรรม เชนโกดังเก็บสินคา
โรงงาน การประเมินราคาอสังหาริมทรัพยดวยวิธีรายไดนั้นเปนการหามูลคาปจจุบันของรายไดทั้งหมดที่คาดวา
จะไดรับในอนาคตของทรัพยสินนั้น
วิธีรายไดเปนความสัมพันธระหวางมูลคา รายได และอัตราผลตอบแทนที่ไดรับจากการลงทุน
สูตร
V
=
มูลคาอสังหาริมทรัพย
I
=
รายไดสุทธิตอป
R
=
อัตราผลตอบแทน
รายไดสุทธิตอป
คือรายไดที่ไดรับจากอสังหาริมทรัพยหักดวยคาใชจายที่เกิดจากอสังหาริมทรัพยคิดเปนตอป ในการใช
สูตรนี้มีสมมุติฐานวารายไดที่เกิดจากอสังหาริมทรัพยนี้เทากันทุกปตลอดระยะเวลาลงทุน
คาใชจายที่เกิดขึ้นไดแก
- ภาษีทดี่ ิน
- คาประกันภัย
- คาซอมบํารุงสิ่งอํานวยความสะดวกภายในอาคาร เชน แอร ลิฟท
- คาน้ํา คาไฟ คารักษาความปลอดภัย คาดูแลสวน
- คาจัดการ (Management)
อัตราผลตอบแทน
หมายถึงอัตราผลตอบแทนที่ผูลงทุนไดรับจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพยโดยคิดเปนรอยละตอป เชน
อัตราผลตอบแทน 20% ตอป หมายถึงผลตอบแทน 20 บาทจากการลงทุน 100 บาททุกป การที่มูลคาอสังหาริมทรัพย
คํานวณไดจากการนํารายไดสุทธิตอปหารดวยอัตราผลตอบแทนนี่เอง ผูประเมินราคาจะตองใชความระมัดระวัง
ในการเลือกใชอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสม เนื่องจากความแตกตางกันเพียง 1% อาจทําใหมูลคาทรัพยสินเปลี่ยนไป
เปนจํานวนมาก
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเปนตัววัดความเสี่ยงเพื่อดึงดูดนักลงทุนใหมาสนใจลงทุน การลงทุนที่มี
ความเสี่ยงนอย อัตราผลตอบแทนจะต่ํา ตัวอยางเชนพันธบัตรรัฐบาล ในขณะที่โครงการที่มีความเสี่ยงมาก อัตรา
ผลตอบแทนจะสูง
วิธีประเมินราคาตามมาตรฐานสากลทั้ง 3 วิธีดังกลาว จะนํามาใชในการวิเคราะหกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยที่ดิน
โดยพิจารณาเลือกใชตามความเหมาะสมและความพรอมของขอมูล อยางไรก็ตาม ตามระเบียบคณะกรรมการฯ
พ.ศ. 2535 กําหนดไวในขอ 10 (1) วิเคราะหและประเมินราคาโดยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด ดังนั้น เจาหนาที่จึง
ควรใชวิธีเปรียบเทียบราคาตลาดกอน แตหากไมมีขอมูลราคาซื้อขาย อาจใชขอมูลจากคาเชาโดยใชวิธีรายได

