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ส่วนที ่1 กจิกรรมประเมินราคาทีด่ินรายแปลง 
1.  ขั้นตอนการประเมินราคาทีด่ินรายแปลง 

กระบวนงานประเมินราคาท่ีดินรายแปลงประกอบดว้ยขั้นตอนในการด าเนินการ ดงัน้ี 
(1) จดัเตรียมขอ้มูลเพื่อการประเมินราคา  
(2) การจดักลุ่มและวเิคราะห์ขอ้มูลราคาซ้ือขายเบ้ืองตน้   
(3) การส ารวจขอ้มูลภาคสนาม 
(4) การวเิคราะห์ราคาซ้ือขายและจดักลุ่มแปลงท่ีดินซ้ือขาย 
(5) การก าหนดมูลค่าถนนและก าหนดกลุ่มทรัพยสิ์น 
(6) การประเมินราคาท่ีดินรายแปลง 
(7) การบนัทึกขอ้มูลราคาประเมินท่ีดินรายแปลง 
(8) รายงานการประเมินราคาท่ีดินรายแปลงฉบบัสมบูรณ์ 

 
กระบวนงานประเมินราคาท่ีดินรายแปลง เป็นการจดัล าดบัการปฏิบติังานในการประเมินราคา    

ซ่ึงในแต่ละขั้นตอนในการปฏิบติังาน จะประกอบดว้ยกิจกรรมต่างๆในการปฏิบติังานในแต่ละดา้น  อาทิ 
การจดัเตรียมขอ้มูลเพื่อการประเมินราคา  ขอ้มูลท่ีจดัเตรียมจะเป็นขอ้มูลหลกัๆ ท่ีใชใ้นการปฏิบติังาน เช่น  
แผนท่ีระวาง UTM   ขอ้มูลแปลงซ้ือขาย และขอ้มูลทะเบียนท่ีดิน รวมไปถึงการตรวจสอบความถูกตอ้งของ
ขอ้มูลท่ีใชใ้นการปฏิบติังาน และปรับปรุงแผนท่ีระวางใหเ้ป็นปัจจุบนั การจดักลุ่มและวเิคราะห์ขอ้มูลราคา
ซ้ือขายเบ้ืองตน้ จ าเป็นตอ้งลงท่ีตั้งขอ้มูลราคาซ้ือขายในแผนท่ีเดินส ารวจให้ครบถว้น  และจดัท ารายงาน
การจดักลุ่มและวเิคราะห์การซ้ือขายเบ้ืองตน้(ตารางท่ี 1)  การส ารวจภาคสนาม เป็นการจดัเก็บขอ้มูลต่างๆ
ในภาคสนาม ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมินราคา (ตามแบบท่ีก าหนด)  ตามสภาพขอ้เทจ็จริงท่ีปรากฏในพื้นท่ี   
เม่ือท าการส ารวจขอ้มูลราคาตลาดและสภาพพื้นท่ีแลว้จะตอ้งด าเนินการวเิคราะห์ก าหนดราคากลุ่มท่ีดินท่ีมี
ขอ้มูลซ้ือขายและจดักลุ่มแปลงท่ีดินซ้ือขาย(ตารางท่ี 2)  เพื่อเป็นตวัแทนของกลุ่มขอ้มูลท่ีจะใช้ในการ
ก าหนดมูลค่าถนน (ตารางท่ี 3) และก าหนดกลุ่มทรัพยสิ์น รวมถึงใชใ้นการเปรียบเทียบสภาพดีกวา่ ดอ้ย
กวา่ หรือคลา้ยคลึงกนั ส าหรับพื้นท่ีท่ีไม่มีขอ้มูลราคาซ้ือขาย  ขั้นตอนการก าหนดราคาประเมินท่ีดินเป็น
รายแปลงและจดัท าแผนท่ีราคาประเมิน  จะมีขอ้พิจารณาเป็นแนวทางปฏิบติัในการประเมินราคาท่ีดินเป็น
รายแปลง  เม่ือด าเนินการประเมินราคาท่ีดินเป็นรายแปลงแลว้ ให้ท าการบนัทึกราคาประเมินท่ีดินรายแปลง
และรหสักลุ่มทรัพยสิ์นลงฐานขอ้มูล และจดัท ารายงานการประเมินราคาท่ีดินรายแปลงฉบบัสมบูรณ์ต่อไป   
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2. แผนภูมิแสดงกจิกรรมการประเมินราคาทีด่ินรายแปลง 

กจิกรรม            :    การประเมนิราคาทีด่นิรายแปลง  
วตัถุประสงค์  :  ประเมนิราคาทุนทรัพย์ทีด่นิรายแปลงเพ่ือใช้ในการจดทะเบียนสิทธินิตกิรรม 

 

 กจิกรรมประเมินราคาทีด่ินรายแปลง 
1   

  

 

 

2  

  
  

 
   

3  

4   

  

  

5  

 
 

6  

7  

8  

ส ารวจข้อมูลภาคสนาม 

แปลงซ้ือขาย / เสนอขาย (ถ้ามี) ปัจจัยตัวแปรที่ดนิทุกแปลงและสภาพพืน้ที่ของแต่ละถนน(Street) 

วเิคราะห์ก าหนดราคากลุ่มทีด่นิทีม่ข้ีอมูลซ้ือขายและจดักลุ่มแปลงทีด่นิซ้ือขาย (ตารางที ่2) 

ก าหนดราคาประเมนิทีด่นิเป็นรายแปลงและจดัท าแผนที่ราคาประเมนิ 

ปรับปรุงแผนที่และลงที่ตั้งข้อมูลราคาซ้ือขายในแผนที่เดนิส ารวจ 
 

 

ตรวจคุณภาพ คร้ังท่ี 2 

ถ่ายส าเนาแผนที่ระวางยูทีเอม็ 

วเิคราะห์การซ้ือขาย  
A/S Ratio 

รายงานการจัดกลุ่มและวิเคราะห์การซ้ือขายเบ้ืองต้น 

ถ่ายโอนข้อมูลทะเบียนที่ดนิ 

 

ถ่ายโอนข้อมูลการซ้ือขาย 
 

มาตรฐานต้นทุนค่าก่อสร้าง 

ก าหนดค่าพกิัดและ
สร้างตารางข้อมูล

แผนที่ ตรวจสอบรูปแปลงกบัข้อมูลทะเบียน 

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทะเบียน 

ก าหนดมูลค่าถนน (ตารางที ่3) และก าหนดกลุ่มทรัพย์สิน 

ตรวจคุณภาพ คร้ังท่ี  4 

ตรวจคุณภาพ คร้ังท่ี  5 

บันทกึราคาประเมนิทีด่นิรายแปลงและรหัสกลุ่มทรัพย์สินลงฐานข้อมูล 

รายงานการประเมนิราคาทีด่นิรายแปลงฉบับสมบูรณ์ 

การจดักลุ่มและวเิคราะห์ข้อมูลราคาซ้ือขายเบ้ืองต้น (ตารางที ่1) 
 

จดัเตรียมข้อมูลเพ่ือการประเมนิราคา 
 

ตรวจคุณภาพ คร้ังท่ี 1 

ตรวจคุณภาพ คร้ังท่ี  3 

พมิพ์ร่างบัญชีราคาฯ 

ตรวจสอบความถูก
ต้องแผนที่ราคากบัร่าง

บัญชีราคาฯ 
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ส่วนที ่2   กระบวนการปฏบิัติงานในการประเมนิราคาทีด่ินรายแปลง 

1. การจัดเตรียมข้อมูลเพ่ือการประเมินราคา 
 1.1  การจัดเตรียมข้อมูลระวางแผนที่ 

ในการประเมินราคาท่ีดินรายแปลง แผนท่ีท่ีน ามาใช้ประกอบในการจดัท าราคาประเมิน
จะตอ้งเป็นแผนท่ีท่ีแสดงรูปแปลงและต าแหน่งท่ีตั้งของแปลงท่ีดิน เช่น ระวางแผนท่ีระบบพิกดัฉากยทีูเอ็ม 
(UTM) ระวางแผนท่ีศูนยก์ าเนิด ระวางแผนท่ี น.ส.3ก.  เป็นตน้  แต่ระวางแผนท่ีท่ีมีมาตรฐานถูกตอ้งและ
เป็นสากลมากท่ีสุดในปัจจุบนัท่ีน ามาใช้ในการจดัท าราคาประเมินท่ีดินรายแปลง คือ ระวางแผนท่ีระบบ
พิกดัฉากยทีูเอม็  ซ่ึงในการจดัเตรียมขอ้มูลระวางแผนท่ี จะตอ้งด าเนินการดงัน้ี 

1. ประสานส านกังานท่ีดินจงัหวดัหรือสาขา เพื่อขออนุญาตเขา้ไปด าเนินการส าเนาระวาง
แผนท่ี  โดยการแสกนแผนท่ีและบนัทึกเป็นไฟลภ์าพประเภท Tiff  File  Formats  ความละเอียด 300 dpi  

2. ตรวจสอบจ านวนระวางระวางแผนท่ียูทีเอ็ม และจดัท าบญัชี โดยแยกมาตราส่วนตาม
แบบฟอร์มบญัชีคุมระวางแผนท่ี (ร.ว. 74ก. หรือ 74ข. ของส านกังานท่ีดิน)    

 
ตารางท่ี 1 บญัชีคุมระวางแผนท่ีระบบพิกดัฉาก ยทีูเอม็ (ร.ว.74 ก.) 
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ตารางท่ี 2 บญัชีคุมระวางแผนท่ีระบบพิกดัฉาก ยทีูเอม็ (ร.ว.74 ข.) 

 
3. แสกนระวางแผนท่ี ยูทีเอ็ม โดยตั้งความละเอียดของภาพ (Resolution) ท่ี 300 dpi และบนัทึก

ไฟลภ์าพในรูปแบบของ Tiff  File  Formats   
4. ตรวจสอบความชดัของรูปแปลงแผนท่ี และเลขท่ีดิน ในแต่ละระวาง และปรับปรุงใหช้ดัเจน 
5. น าไฟล์ท่ีแสกนไว้มาพิมพ์ระวางแผนท่ียูทีเอ็มขนาดเท่ากับต้นฉบับ (A1)  หรือตาม

วตัถุประสงคท่ี์จะน าไปใช ้เช่น ใชใ้นการเดินส ารวจ วเิคราะห์ราคา  หรือลงราคาประเมิน 
6.  ในกรณีท่ีต้องการท าแผนท่ีท่ีได้จากการแสกนมาจัดท าให้อยู่ในรูปแบบแผนท่ี GIS เพื่อ

เช่ือมโยงกบัขอ้มูลทะเบียนท่ีดินและขอ้มูลซ้ือขายจดทะเบียน จะตอ้งด าเนินการ ดงัน้ี 
6.1 ก าหนดค่าพิกดัในระวางแผนท่ีแต่ละแผน่อยา่งนอ้ย 4 จุด  โดยอา้งอิงพิกดัแนวราบ Indian 

1975 โซน 47 หรือ 48 แลว้แต่ละพื้นท่ี 
6.2 ตั้งช่ือไฟลร์ะวางแผนท่ี 
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6.3 น าไฟล์ระวางแผนท่ีท่ีก าหนดค่าพิกดัแล้วมาด าเนินการตดัขอบระวางแผนท่ีให้เหลือ

เฉพาะรูปแปลงท่ีดิน (ระยะ 50 เซนติเมตร x 50 เซนติเมตร)  เพื่อใชใ้นการต่อรูประวาง
แผนท่ี 

6.4 น าไฟล์ท่ีไดจ้าก 6.1 มาสร้างตารางขอ้มูลของแปลงท่ีดินแต่ละแปลงในระวางแผนท่ีโดย
การสร้างชั้นขอ้มูลในรูปแบบของจุด (Point)  ลงบนแผนท่ีระวาง  ผา่นโปรแกรม  ArcGIS ซ่ึงขอ้มูลตาราง
จะตอ้งประกอบดว้ย 
 

ช่ือ Field ชนิดตวัแปรขอ้มูล ค าอธิบาย ตวัอยา่ง 
1. UTM_MAP1 Text(4) หมายเลขระวางแผนท่ี 1:50000 5236 
2. UTM_MAP2 Integer หมายเลขแผน่ 1,2,3,หรือ 4 
3. UTM_MAP3 Text(4) หมายเลขระวางยทีูเอม็ 1872 
4. UTM_MAP4 Text(2) หมายเลขแผน่ 16 
5. UTM_PARNO Long เลขท่ีดินระวางยทีูเอม็ 1 
6. SCALE_NO Integer รหสัมาตราส่วน 1,2,3,4,5หรือ6 
7. TYPE_NO Integer รหสัประเภทท่ีดิน 1 
8. ID Text (20) คียห์ลกัส าหรับเช่ือมขอ้มูล 52361187240001 

 

0802-51351-1466-00-4 m 
 

รหสั
ส านกังาน
ท่ีดิน 

ช่ือระวางฯ มาตราส่วน ๑: ๕๐๐๐๐ 

ช่ือระวางฯ มาตราส่วน ๑: ๔๐๐๐ เลขแผน่ 

เลขมาตราส่วน 

m = ระวางแผนท่ีแปลง
ท่ีดิน 
p = ระวางแผนท่ีรูปถ่าย
ทางอากาศ 
v = ระวางแผน่ทาบ 
e = ระวางขยาย 

 
 

                (อา้อิงคู่มือการปฏิบติังานโครงการศูนยข์อ้มูลท่ีดินและแผนท่ีแห่งชาติ) 
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รหสัประเภทท่ีดิน 

ประเภทท่ีดิน รหสัท่ีดิน 
1. แปลงท่ีดิน 1 
2. ถนน ทางสาธารณประโยชน์ 2 
3. แม่น ้า ล าคลอง แหล่งน ้า ล าราง 3 
4. หนงัสือส าคญัส าหรับท่ีหลวง 4 
5. ท่ีดินประเภทอ่ืนๆ 5 

 
รหสัมาตราส่วนระวางแผนท่ี 

ประเภทท่ีดิน รหสัท่ีดิน 
1. 1:500 1 
2. 1:1000 2 
3. 1:2000 3 
4. 1:4000 4 
5. 1:8000 5 
6. มาตราส่วนอ่ืนๆ 6 

 
6.5 ในพื้นท่ีท่ีมีขอ้มูลระวางแผนท่ีในรูปแบบดิจิทลัประเภท Shape File  จะตอ้งตรวจสอบ

ความเป็นปัจจุบนัของแผนท่ีดิจิทลัว่ามีขอ้มูลแปลงท่ีดินมีการเปล่ียนแปลงอยา่งไร  โดยน าไปซ้อนทบักบั
ระวางแผนท่ีท่ีไดจ้าก ขอ้ 6.1 (Rater File) และท าการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบนั และสร้าง ID เพื่อเช่ือมกบั
ขอ้มูลทะเบียนท่ีดิน (Primary Key) 

1.2   การเตรียมข้อมูลทะเบียนทีด่ินและข้อมูลซ้ือขายจดทะเบียน 
ขอ้มูลท่ีจะน ามาใช้ประกอบในการประเมินราคาท่ีดินรายแปลงทั้งขอ้มูลทะเบียนท่ีดินและ

ขอ้มูลซ้ือขายจดทะเบียน เป็นขอ้มูลท่ีกรมธนารักษไ์ดรั้บขอ้มูลมาจากกรมท่ีดินตามบนัทึกขอ้ตกลงในการ
ขอใชข้อ้มูลระหวา่งกรมธนารักษก์บักรมท่ีดิน ซ่ึงมีอยูด่ว้ยกนั 2 ส่วนคือ 

1. ส่วนท่ีส านกังานท่ีดินท่ีมีระบบการจดทะเบียนอตัโนมติัหรือเตม็รูปแบบ ซ่ึงขอ้มูลทั้งหมด
จะจดัเก็บในรูปแบบฐานขอ้มูล (Database)  ทั้งขอ้มูลทะเบียนท่ีดิน และขอ้มูลซ้ือขายจดทะเบียน  ขอ้มูล
ทั้งหมดน้ีส านกัประเมินราคาทรัพยสิ์นจะรวบรวมจดัส่งให้ตามแผนงานท่ีจงัหวดัก าหนด ในรูปแบบของ
ไฟลไ์มโครซอฟแอดเซส (Microsoft Access.mdb)  โดยแยกออกเป็น 

1.1 ขอ้มูลทะเบียนท่ีดิน (สปท_104) 
1.2  ขอ้มูลซ้ือขายจดทะเบียน (แปลง_sale) 
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1.3  การตรวจสอบข้อมูลทะเบียนทีด่ินและข้อมูลซ้ือขายจดทะเบียน 

1. ขอ้มูลทะเบียนท่ีดิน จะประกอบดว้ย 
ตารางโครงสร้างข้อมูลทะเบียนทีด่ิน 

Column no.  Field Name  Data Type  Description  
1  Changwat_code  Char(2)  รหสัจงัหวดั  
2  Branch  Varchar2(8)  รหสัสาขา  
3  Amphur_code  Char(2)  รหสัอ าเภอ/เขต  
4 Amphur_Name Char(20)  ช่ืออ าเภอ/เขต  
5  Tumbon_code  Char(2)  รหสัต าบล/แขวง  
6 Tumbon_Name Char(20)  ช่ือต าบล/แขวง  
7 Chanode_no  Number(8)  เลขท่ีโฉนด  
8 Survey_no  Number(10)  เลขหนา้ส ารวจ  
9 Utm_code  Varchar2(7)  ระวางแผนท่ีภูมิประเทศ(UTM)  

10 Utm_no_p  Number(1)  แผน่ท่ีระวางแผนท่ีภูมิประเทศ  
11 Utm_no  Varchar2(4)  หมายเลขระวาง U.T.M  
12 Utm_page  Varchar2(2)  แผน่ท่ีหมายเลขระวาง U.T.M  
13 Utm_ratio  Varchar2(6)  มาตราส่วน U.T.M  
14 Utm_landno  Number(10)  เลขท่ีดิน – ระวาง U.T.M  
15 Origin  Varchar2(6)  ระวางศูนยก์ าเนิด  
16  Origin_ratio  Varchar2(6)  มาตราส่วนระวางศูนยก์ าเนิด  
17 Page_no  Varchar2(2)  แผน่ท่ี - ระวางศูนยก์ าเนิด  
18  Land_no  Number(6)  เลขท่ีดิน - ระวางศูนยก์ าเนิด  
19 Zone  Varchar2(10)  โซน  
20 Block  Varchar2(10)  บล็อก  
21 Lot  Varchar2(10)  ล็อท  
22 Nrai  Number(6)  เน้ือท่ี – ไร่  
23 Nnhan  Number(1)  เน้ือท่ี - งาน  
24 Nwah  Number(2)  เน้ือท่ี - ตารางวา  
25 Dremain  Number(1,1)  เน้ือท่ี - เศษของตารางวา  
26 Title  Varchar2(30)  ค าน าหนา้ช่ือผูถื้อกรรมสิทธ์ิ  



 

 

27 Fname  Varchar2(35)  ช่ือผูถื้อกรรมสิทธ์ิ  
28 Lname  Varchar2(35)  นามสกุลผูถื้อกรรมสิทธ์ิ  
29 Count of Owner_seq  Number(2)  จ านวนผูถื้อกรรมสิทธ์ิ 

 
2. ขอ้มูลซ้ือขายจดทะเบียน ประกอบดว้ย 
ตารางโครงสร้างข้อมูลซ้ือขายจดทะเบียน 

Column no.  Field Name  Data Type  Description  
1  Changwat_code  Char(2)  รหสัจงัหวดั  
2 Changwat_Name Char(20)  ช่ือจงัหวดั  
3  Branch  Varchar2(8)  รหสัสาขา  
4  Branch Name Varchar2(20)  ช่ือสาขา  
5 Amphur_code  Char(2)  รหสัอ าเภอ/เขต  
6 Amphur_Name Char(20)  ช่ืออ าเภอ/เขต  
7  Tumbon_code  Char(2)  รหสัต าบล/แขวง  
8 Tumbon_Name Char(20)  ช่ือต าบล/แขวง  
9 Chanode_no  Number(8)  เลขท่ีโฉนด  

10 Survey_no  Number(10)  เลขหนา้ส ารวจ  
11 Utm_code  Varchar2(7)  ระวางแผนท่ีภูมิประเทศ(UTM)  
12 Utm_no_p  Number(1)  แผน่ท่ีระวางแผนท่ีภูมิประเทศ  
13 Utm_no  Varchar2(4)  หมายเลขระวาง U.T.M  
14 Utm_page  Varchar2(2)  แผน่ท่ีหมายเลขระวาง U.T.M  
15 Utm_ratio  Varchar2(6)  มาตราส่วน U.T.M  
16 Utm_landno  Number(10)  เลขท่ีดิน – ระวาง U.T.M  
17 Origin  Varchar2(6)  ระวางศูนยก์ าเนิด  
18  Origin_ratio  Varchar2(6)  มาตราส่วนระวางศูนยก์ าเนิด  
19 Page_no  Varchar2(2)  แผน่ท่ี - ระวางศูนยก์ าเนิด  
20 Land_no  Number(6)  เลขท่ีดิน - ระวางศูนยก์ าเนิด  
21 Zone  Varchar2(10)  โซน  
22 Block  Varchar2(10)  บล็อก  
23 Lot  Varchar2(10)  ล็อท  
24 Nrai  Number(6)  เน้ือท่ี – ไร่  
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25 Nnhan  Number(1)  เน้ือท่ี - งาน  
26 Nwah  Number(2)  เน้ือท่ี - ตารางวา  
27 Dremain  Number(1,1)  เน้ือท่ี - เศษของตารางวา  
28 Num_reg  Number(5)  จดทะเบียนรวมก่ีแปลง  
29 Order_no  Number(5)  เลขท่ีใบสั่ง  
30 Reg_code  Varchar2(6)  รหสัประเภทการจดทะเบียน  
31 Constr_code  Varchar2(3)  รหสัส่ิงปลูกสร้าง  
32 Construc_year  Number(3)  จ านวนปีหกัค่าเส่ือม  
33 Area _b Number(16,2)  พื้นท่ี 
34 Reg_date  Date  วนัท่ีจดทะเบียน  
35 Area  Number(16,2)  พื้นท่ีรวม  
36 Reg_amt Number(20,2) ราคาซ้ือขายจดทะเบียน 
37 Constr_amt Number(20,2) ราคาประเมินส่ิงปลูกสร้าง 
38 Reg_p_wah Number(10,2) ราคาซ้ือขายบาทต่อตารางวา 
39 Val_amt_p_wah  Number(16,2)  ราคาประเมินบาทต่อตารางวา 
40 Land_bld_as Number(4,2) A/S รวมส่ิงปลูกสร้าง 
41 Land_as Number(4,2) A/S ท่ีดิน 

 
 
วธีิการตรวจสอบเบื้องต้นทั้งข้อมูลทะเบียนทีด่ินและข้อมูลซ้ือขายจดทะเบียน 

1. ตรวจสอบจ านวนขอ้มูลทะเบียนท่ีดิน  กบัข้อมูลรูปแปลงแผนท่ีในระวาง ยูทีเอ็ม ว่ามี
ความสัมพนัธ์กนัหรือไม่ เช่น 

- จ านวนใกลเ้คียงกนัหรือไม่  
- ตรวจสอบวา่ขอ้มูลทะเบียนในแต่ละระวางมีรูปแปลงหรือไม่ หรือมีรูปแปลงและมี

ขอ้มูลทะเบียนหรือไม่ 
2. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของขอ้มูลระวาง ยทีูเอม็ มาตราส่วนและเลขท่ีดิน เช่น 
- หมายเลขระวางแผนท่ีภูมิประเทศ  หมายเลขระวางแผน่ภูมิประเทศ  หมายเลขระวาง

ยทีูเอม็  มาตราส่วน  มีหรือไม่ เป็นตน้ 
- ตรวจสอบความผิดพลาดเร่ืองของมาตราส่วนและหมายเลขแผ่นระวาง UTM เช่น 

ระวางมาตราส่วน 1:4000 แผ่นระวางยูทีเอ็ม จะต้องเป็นแผ่นศูนย์ก าเนิด ระวาง
มาตราส่วน 1:1000 แผน่ระวางยทีูเอม็ จะตอ้งไม่เกิน 16 แผน่ เป็นตน้ 

 

2-7 



 

 

2-8 
3. ตรวจสอบการซ ้ าซอ้นของขอ้มูล เช่น เลขท่ีดินซ ้ า  โฉนดซ ้ า  เป็นตน้ 
4. ตรวจสอบวนัท่ีจดทะเบียน (ยอ้นหลงั 3 ปี) 
5. ตรวจสอบขอ้มูลส่ิงปลูกสร้าง เช่น รหัสส่ิงปลูกสร้างแต่ไม่มีราคา ขายเฉพาะท่ีดินเปล่า

หรือรวมอาคารดว้ย เป็นตน้ 
6. ควรน าขอ้มูลทะเบียนท่ีดินมาท าการแทปไขวเ้พื่อหาจ านวนระวาง และจ านวนแปลงท่ีดิน

ในแต่ละแผน่ และเป็นการตรวจสอบวา่ขอ้มูลท่ีไดค้ลอบคลุมพื้นท่ีด าเนินงาน หรือไม่ 

2.  การจัดกลุ่มและวเิคราะห์ข้อมูลราคาซ้ือขายเบื้องต้น 

2.1 การคัดเลือกข้อมูลราคาซ้ือขายเบื้องต้น 
เป็นวิธีการคดักรองขอ้มูลราคาซ้ือขายจดทะเบียนท่ีได้จากกรมท่ีดินคร้ังแรก เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ี

เช่ือถือได้ และเหมาะส าหรับน าไปใช้ในการวิเคราะห์และประเมินราคา ในการวิเคราะห์ราคาในเบ้ืองตน้ใช้
วธีิการทางคณิตศาสตร์โดยค านวณหาค่า A/S Ratio (อตัราส่วนระหวา่งราคาประเมินกบัราคาซ้ือขาย 

A = Assessed Value,  S = Sales) ค านวณโดยใชร้าคาประเมินหารดว้ยราคาซ้ือขาย ผลท่ีไดอ่้านค่า
ไดด้งัน้ี 

A/S Ratio  =  1  แสดงวา่ราคาประเมินเท่ากบัราคาซ้ือขาย 
A/S Ratio  <  1  แสดงวา่ราคาประเมินนอ้ยกวา่ราคาซ้ือขาย 
A/S Ratio  >  1  แสดงวา่ราคาประเมินมากกวา่ราคาซ้ือขาย 

 

ตัวอย่างเช่น ราคาประเมินตารางวาละ          2,000   บาท 
ราคาซ้ือขายตารางวาละ            3,000   บาท 

                                         ค่า A/S Ratio = ราคาประเมิน 
       ราคาซ้ือขาย  

=               .66 
(หมายความวา่ ท่ีดินแปลงน้ีมีราคาประเมินคิดเป็น 66 เปอร์เซ็นตข์องราคาซ้ือขาย หรืออีกนยัหน่ึง

คือ ราคาประเมินต ่ากว่าราคาซ้ือขาย  34  เปอร์เซ็นต์  หากต้องการประเมินราคาให้เท่ากบัราคาซ้ือขาย 
จะตอ้งปรับราคาประเมินเพิ่มข้ึนโดย   2,000 *  1     =  3,030 หรือปัดเป็น 3,000 บาท) 

                                                0.66 
 

เจา้หนา้ท่ีผูป้ระเมินราคาตอ้งน าขอ้มูลราคาซ้ือขายจดทะเบียนทั้งหมดมาคดักรองโดยแยกออกเป็นรายอ าเภอและ
ต าบล ตลอดจนเลือกใชข้อ้มูลยอ้นหลงัไม่เกิน 3 ปี นบัจากปีท่ีประเมินราคาท่ีดิน เช่นด าเนินการประเมินราคา
ท่ีดินรายแปลงในปีงบประมาณ 2556   ก็ควรใชข้อ้มูลราคาซ้ือขายช่วงระหวา่งปีพ.ศ.  2553 – 2555 เป็นตน้ 
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เน่ืองจากขอ้มูลซ้ือขายจดทะเบียนในบางพื้นท่ีอาจมีไม่มากนกั ฉะนั้น ในชั้นน้ีจะใชข้อ้มูลทั้งหมดท่ีมีเพื่อ
ออกไปสอบทานในการส ารวจขอ้มูลภาคสนามก่อน แลว้จึงจะน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตรวจสอบและสอบ
ทานในภาคสนามมาวเิคราะห์อีกคร้ังก่อนใชเ้ป็นตวัแทนในการประเมินราคาต่อไป   

2.2   การลงข้อมูลราคาซ้ือขายในแผนทีเ่ดินส ารวจ 
ขอ้มูลราคาซ้ือขายจดทะเบียนจากส านกังานท่ีดินท่ีไดว้ิเคราะห์ A/S Ratio เบ้ืองตน้แลว้ เจา้หนา้ท่ี

ตอ้งน าขอ้มูลราคาซ้ือขายจดทะเบียนดงักล่าวมาลงต าแหน่งท่ีตั้งในแผนท่ี พร้อมทั้งราคาประเมินในรอบบญัชี
ปัจจุบนั เพื่อสามารถตรวจสอบว่าราคาประเมินท่ีก าหนดไวเ้หมาะสม สอดคล้องกับราคาซ้ือขายหรือไม่        
ขอ้มูลราคาท่ีตอ้งบนัทึกลงในแผนท่ีเดินส ารวจ ประกอบดว้ย 

       1. ราคาประเมินทุนทรัพย์ท่ีดิน คือ ราคาประเมินทุนทรัพย์ท่ีดินในรอบบญัชีท่ีก าลัง
ด าเนินการ อาจเป็นราคาประเมินรวมทั้งท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้าง  หรือ เป็นราคาประเมินเฉพาะท่ีดินเปล่า 
การใส่ขอ้มูลราคาประเมินเพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบกบัราคาซ้ือขายวา่เหมาะสม ถูกตอ้งเพียงใด 

       2. ราคาซ้ือขายจดทะเบียน (จะใชช่ื้อยอ่วา่ “ ทบ. ”)  คือ ราคาซ้ือขายจดทะเบียนท่ีผูซ้ื้อและ
ผูข้ายแจง้ต่อส านกังานท่ีดินในวนัจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ส่วนใหญ่จะเป็นการแจง้ราคาขายทั้งแปลง เม่ือ
น าขอ้มูลมาใช ้เจา้หนา้ท่ีควรวิเคราะห์ราคาในเบ้ืองตน้ โดยการถอดราคาส่ิงปลูกสร้างออกจากท่ีดิน เพื่อให้
ทราบราคาท่ีดินต่อตารางวา  

       3. ราคาซ้ือขายจดทะเบียนสอบทาน (จะใช้ช่ือย่อว่า “ สท. ”) คือ ขอ้มูลราคาซ้ือขายจด
ทะเบียน ท่ีอาจไม่น่าเช่ือถือ เน่ืองจากมีราคาสูงหรือต ่าเกินไป เจา้หน้าท่ีจึงควรสอบถามจากเจา้ของท่ีดิน 
หรือบุคคลในพื้นท่ี เพื่อสอบทานขอ้มูลอีกคร้ังหน่ึง 

       4. ราคาเสนอขาย (จะใช้ช่ือย่อว่า “ สข. ”)  คือ การประกาศขายท่ีดิน หรือท่ีดินพร้อมส่ิงปลูก
สร้าง หรือ การประกาศขายบา้นตามโครงการบา้นจดัสรร ท่ีมีการปักป้ายประกาศขาย หรือ ประกาศตามส่ือ
ต่างๆ อยา่งไรก็ตาม การเสนอขายยงัไม่ถือว่ามีการตกลงราคาเกิดข้ึน การน ามาใช้จ  าเป็นตอ้งหกัค่าต่อรอง
ใหเ้หมาะสมกบัทรัพยสิ์นแต่ละประเภท 

      5. ราคาค่าเช่า  ในพื้นท่ีบางพื้นท่ีอาจไม่มีขอ้มูลราคาซ้ือขายจดทะเบียน หรือ ขอ้มูลเสนอ
ขาย หรือมีแต่ไม่เพียงพอ เจา้หนา้ท่ีสามารถน าขอ้มูลค่าเช่าทรัพยสิ์น มาใชใ้นการวิเคราะห์ก าหนดราคาได ้
อย่างไรก็ตาม มีข้อพึงระวงั คือ ค่าเช่าท่ีได้ต้องเป็นค่าเช่าสุทธิ และอัตราผลตอบแทนท่ีน ามาใช้ต้อง
เหมาะสมกบัทรัพยสิ์นประเภทนั้นๆ 

การลงขอ้มูลซ้ือขายจดทะเบียนในแผนท่ี มีวตัถุประสงค์เพื่อให้ทราบว่าในบริเวณใดมีการซ้ือขาย
ท่ีดินและเพื่อให้เจา้หนา้ท่ีออกไปตรวจสอบขอ้เท็จจริงว่าแปลงท่ีระบุวา่มีการซ้ือขายมีสภาพเป็นอยา่งไร มีส่ิง
ปลูกสร้างหรือไม่ ราคาท่ีแจง้จดทะเบียนซ้ือขายถูกตอ้งตามขอ้เท็จจริงหรือไม่โดยเจา้หน้าท่ีตอ้งพยายาม
สอบทานกบัเจา้ของท่ีดินเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งมากท่ีสุด 
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วธีิการลงข้อมูลแปลงซ้ือขาย  
1. เลือกใช้ปากกาเน้นข้อความ 1 สี ท าเคร่ืองหมายบนแปลงท่ีดินในแผนท่ีเพื่อแสดงว่ามีการซ้ือขายจด

ทะเบียน  
2. ลงขอ้มูลราคาประเมินทั้งแปลงหรือต่อตารางวา และราคาซ้ือขายทั้งแปลงหรือต่อตารางวาไว ้

เพื่อจะไดต้รวจสอบจากสภาพจริงวา่ราคาเหมาะสมหรือไม่ อยา่งไร และสอบทานจากเจา้ของท่ีดินเพื่อให้
ทราบราคาซ้ือขายท่ีเป็นจริง 

กรณีใช้แผนท่ีระบบพิกดัฉาก UTM จะระบุต าแหน่งท่ีตั้ งได้ เน่ืองจากข้อมูลราคาซ้ือขายมี
ขอ้มูลหมายเลขระวางแผนท่ี แผน่ระวาง และเลขท่ีดิน  
  โดยท่ีแผนท่ี  ท่ีลงข้อมูลราคาซ้ือขายจดทะเบียนจะเป็นแผนท่ีท่ีใช้ในการส ารวจข้อมูล
ภาคสนาม ซ่ึงในระหวา่งการเดินส ารวจจะตอ้งมีการจดขอ้มูลท่ีส ารวจไดใ้นภาคสนามเพิ่มเติมลงไปใน 
แผนท่ี ฉะนั้น ควรเลือกใช้สีปากกาเน้นขอ้ความท่ีแตกต่างกนั  ในทางปฏิบติัท่ีสีท่ีใช้ในการหมายสี มี
ความหมาย ดงัน้ี 

- สีเหลือง  ใหค้วามหมายส าหรับถนนท่ีเป็นคอนกรีต  
- สีเขียว     ใหค้วามหมายส าหรับถนนลาดยาง 
- สีน ้าตาล  ใหค้วามหมายส าหรับถนนหินคลุก ลูกรัง 
- สีด า         ใหค้วามหมายส าหรับทางดิน 
- สีฟ้า         ใหค้วามหมายส าหรับแม่น ้า ล าคลอง 
 

2.3  การจัดท าตารางการจัดกลุ่มและวเิคราะห์ข้อมูลราคาซ้ือขายเบื้องต้น 
 ขอ้มูลซ้ือขายจดทะเบียนท่ีไดด้ าเนินการคดักรองขอ้มูลและวิเคราะห์ราคาซ้ือขายในเบ้ืองตน้แลว้ 

และสามารถลงต าแหน่งแปลงท่ีดินท่ีมีการซ้ือขาย ในแผนท่ีเดินส ารวจได้แลว้นั้น  เจา้หน้าท่ีจะตอ้งน า
ขอ้มูลดงักล่าวทุกแปลง มาจดักลุ่มคร่าวๆก่อนไปท าการส ารวจ โดยด าเนินการจดัท าตารางการจดักลุ่มและ
วเิคราะห์ขอ้มูลราคาซ้ือขายเบ้ืองตน้ ซ่ึงตารางท่ี 1 น้ีจะเป็นการแสดงผลของขอ้มูลราคาซ้ือขายจดทะเบียน  
ราคาซ้ือขายจดทะเบียนสอบทาน ราคาสอบถาม ราคาเสนอขาย ( ตารางที ่1  ข้อมูลราคาซ้ือขายจดทะเบียน 
/ ราคาซ้ือขายจดทะเบียนจากการสอบทาน / ราคาเสนอขาย /ราคาค่าเช่าตลาด ) ในการจดักลุ่มขอ้มูลแปลง
ซ้ือขายจดทะเบียนดงักล่าว ใหด้ าเนินการตามแผน่ระวางโดยจดักลุ่มตามแนวถนน เป็นหลกั 
 
(ตัวอย่างตารางที่ 1  ข้อมูลราคาซ้ือขายจดทะเบียน / ราคาซ้ือขายจดทะเบียนจากการสอบทาน / ราคาเสนอ
ขาย /ราคาค่าเช่าตลาด ดูในภาคผนวก 1.1) 
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3.  การส ารวจเกบ็ข้อมูลภาคสนาม 
 การส ารวจและจดัเก็บขอ้มูลภาคสนาม  เจา้หนา้ท่ีจะตอ้งด าเนินการจดัเก็บขอ้มูลแปลงท่ีดินทุกแปลง 
ปัจจยัตวัแปรต่างๆ เพื่อใชป้ระกอบในการวเิคราะห์ราคา  ตรวจสอบและสอบทานความถูกตอ้งของขอ้มูล
แปลงซ้ือขายจดทะเบียน รวมถึงจดัเก็บขอ้มูลแปลงท่ีดินท่ีมีการเสนอขายในพื้นท่ี  เป็นตน้  การส ารวจเก็บ
ขอ้มูลภาคสนามจะท าใหท้ราบถึงสภาพขอ้เทจ็จริงของขอ้มูลต่างๆ ณ วนัท่ีเขา้ท าการส ารวจ  

3.1  ข้อมูลทีท่ าการส ารวจ 
 การส ารวจขอ้มูลภาคสนาม ซ่ึงเป็นการส ารวจขอ้มูลทางกายภาพของท่ีดินแต่ละแปลง  และ
ส ารวจขอ้มูลราคาซ้ือขายของท่ีดินเป็นรายถนน  ซอย  ทาง  เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการวิเคราะห์ราคา   
วเิคราะห์สภาพพื้นท่ี  เพื่อจดักลุ่มการใชป้ระโยชน์ในท่ีดินและพิจารณาประเมินราคาท่ีดินรายแปลง นั้น 
เพื่อให้การประเมินราคาท่ีดินสะทอ้นมูลค่าท่ีแทจ้ริง  จึงตอ้งด าเนินการส ารวจและจดัเก็บรวบรวมขอ้มูล
ต่างๆ โดยจดัเก็บตามแบบส ารวจปัจจยั/ตวัแปรท่ีดินรายแปลง ขอ้มูลภาคสนาม  โดยมีขอ้มูลท่ีจดัเก็บดงัน้ี  
   3.1.1. ข้อมูลทางกายภาพของที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง  ส ารวจและจดัเก็บขอ้มูลสภาพพื้นท่ี
โดยรวม เช่น  สภาพท าเลท่ีตั้ง  สภาพทางเขา้ออก  ขนาดความกวา้งของถนน/เขตทาง  ลกัษณะผิวจราจร  
สภาพแปลงท่ีดิน  การถมปรับพื้นท่ี  ระดบัของพื้นดิน  การใชป้ระโยชน์ในท่ีดินแต่ละแปลงเป็นรายถนน  
ซอย  ทาง  แม่น ้า/ล าคลอง  ระบบสาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ  ฯลฯ  
  ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัสภาพท าเลท่ีตั้งและขอ้มูลทางกายภาพของท่ีดิน ประกอบดว้ย 
 1. ต าแหน่งท่ีดิน : เป็นท่ีดินติดถนน ติดซอย ติดทางเดินเทา้ ติดแม่น ้า เป็นตน้ 
                  2. สภาพการใช้ประโยชน์ท่ีดิน : มีการใช้ประโยชน์ประเภทใด เช่น เพื่อการพาณิชยกรรม       
ท่ีอยูอ่าศยั อุตสาหกรรม เกษตรกรรม ท่ีวา่ง เป็นตน้ 
                  3. สภาพการคมนาคมและการเข้าถึงแปลงท่ีดิน  ในกรณีน้ีจะพิจารณาว่าการคมนาคม
สะดวกหรือไม่ โดยพิจารณาจากสภาพผิวจราจร  เช่น ถนนคอนกรีต ลาดยาง ลูกรัง หรือ ทางเดินเท้า 
นอกจากน้ียงัไดพ้ิจารณาถึงความกวา้งของถนน เพราะสภาพและขนาดของถนนท่ีแตกต่างกนัจะมีผลต่อ
มูลค่าท่ีดิน 
                 4. ขนาดเน้ือท่ีและรูปแปลงท่ีดิน : ขนาดของเน้ือท่ีดินและรูปแปลงท่ีดินจะมีผลต่อการใช้
ประโยชน์ท่ีดินแปลงนั้นๆ เช่น ท่ีดินท่ีมีรูปแปลงผิดปกติ (รูปสามเหล่ียม รูปส่ีเหล่ียมคางหมู) มีผลท าให้มีราคา
การซ้ือขายแตกต่างกนั และมีผลต่อมูลค่าท่ีดินท่ีแตกต่างกนัดว้ย 
                 5. สภาพกายภาพของท่ีดิน ตอ้งพิจารณาว่าท่ีดินมีการพฒันาอย่างไรบา้ง เช่น เป็นท่ีดินท่ี
ถมหรือยงัไม่ได้ถม มีการปรับสภาพพื้นท่ีอย่างไร ระดบัความสูง-ต ่าของท่ีดินเม่ือเปรียบเทียบกบัระดบั
ถนน 
                  6. สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ได้แก่ ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ตลาดสด ไปรษณีย์ 
โรงพยาบาล โรงเรียน และสวนสาธารณะ ส่ิงเหล่าน้ีจะมีผลต่อมูลค่าท่ีดินในบริเวณท่ีประเมินราคา 
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                  7. ข้อบังคับทางกฎหมาย  เช่น พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พระราชบัญญัติ เวนคืน
อสังหาริมทรัพย ์พระราชบญัญติัผงัเมือง รวมทั้งกฎหมายและระเบียบต่างๆ ท่ีมีผลต่อการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน
และมูลค่าของท่ีดิน 
(ตัวอย่างแบบส ารวจปัจจัย/ตัวแปรท่ีดินรายแปลง ข้อมลูภาคสนาม ดูในภาคผนวก 2.1)    

3.1.2.  ข้อมูลราคาตลาด   ท าการส ารวจ ตรวจสอบขอ้มูลในภาคสนาม และบนัทึกขอ้มูล
ราคาซ้ือขายลงในแบบส ารวจขอ้มูลซ้ือขาย  ลกัษณะของขอ้มูลท่ีท าการจดัเก็บแต่ละประเภทนั้น   มีดงัน้ี   

-  ข้อมูลราคาซ้ือขายจดทะเบียน (ทบ.)  เป็นขอ้มูลท่ีไดมี้การหมายสีแปลงท่ีดินในแผนท่ี
เดินส ารวจ  ซ่ึงตอ้งตรวจสอบราคาซ้ือขายจริงในพื้นท่ี  ตรวจสอบขอ้มูลท่ีแทจ้ริงของส่ิงปลูกสร้างบนท่ีดิน 
หากพบว่าขอ้มูลท่ีแจง้จดทะเบียนไม่ตรงกบัขอ้เท็จจริง ให้ด าเนินการเพิ่มเติมราคาจดทะเบียนสอบทาน
(ทส.) และแกไ้ขประเภทส่ิงปลูกสร้างใหถู้กตอ้ง โดยมีหลกัฐานสามารถตรวจสอบได ้

 -  ข้อมูลเสนอขาย (สข.)  เป็นการส ารวจท่ีดินท่ีมีการประกาศขายในพื้นท่ี ซ่ึงตอ้งจดัเก็บ
รายละเอียดของแปลงท่ีดิน เช่น ความกวา้ง  ความลึก  เน้ือท่ี  และราคาเสนอขายหักต่อรอง  เพื่อน ามา
ประกอบการวิเคราะห์ราคา  รวมถึงรายละเอียดของผูป้ระกาศขาย  ส าหรับราคาขายของโครงการหมู่บา้น
จดัสรร  เป็นราคาซ้ือขายรวมทั้ งท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างและอาจมีเง่ือนไขอ่ืนร่วมด้วยเช่น  ขายรวม
เฟอร์นิเจอร์  รวมการตกแต่งสวน  ห้องหัวมุม  ห้องติดสวน  ท่ีดินส่วนเกิน(เพิ่ม/ลดจากผงั) จ  าเป็นตอ้ง
สอบถามจากโครงการดว้ยเช่นกนั 

- ข้อมูลค่าเช่า (คช.)  การจดัเก็บขอ้มูลค่าเช่าจะตอ้งจดัเก็บขอ้มูลประเภททรัพยสิ์นท่ีใหเ้ช่า  
อตัราค่าเช่ารายเดือน ค่าใชจ่้ายของผูใ้ห้เช่า  อตัราวา่งในการใหเ้ช่า  อตัราผลตอบแทนจากทรัพยสิ์นประเภท
ใหเ้ช่า  

   - ข้อมูลส่ิงปลูกสร้าง  ท่ีดินท่ีมีการซ้ือขายแปลงใดมีส่ิงปลูกสร้างบนท่ีดิน จะตอ้งท าการ
เก็บขอ้มูลส่ิงปลูกสร้าง ไดแ้ก่ 
                      1. ประเภทส่ิงปลูกสร้าง เป็น บา้นเด่ียว ทาวน์เฮา้ส์ อาคารพาณิชย ์โรงงานอุตสาหกรรม 
                      2. ประเภทการใชป้ระโยชน์ ท่ีอยูอ่าศยั พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม เกษตรกรรม 
                      3. ขนาดและพื้นท่ีใช้สอย (ตารางเมตร) ได้จากการคาดคะเน เน่ืองจากเจา้หน้าท่ีไม่มีอ านาจ
ตามกฎหมายท่ีจะเขา้ไปวดัความกวา้ง ยาว ของส่ิงปลูกสร้างได้ ดงันั้นจึงตอ้งใช้การสังเกตและการคาดคะเน
เท่านั้น 
                    4. อายอุาคาร (โดยประมาณ) ไดจ้ากการสอบถาม 
                     5. วสัดุท่ีใชส้ร้างบา้น เช่น ผนงั หลงัคา ประตูร้ัว 
                    6. สภาพอาคาร ให้ประเมินสภาพอาคารวา่อยูใ่นสภาพใด (ดอ้ย ปานกลาง ดี) มีการช ารุด
เสียหายตอ้งซ่อมแซมหรือไม่ หรืออยูใ่นสภาพท่ีไดรั้บการบ ารุงรักษาอยา่งดี หรือเป็นอาคารสร้างใหม่ 
(ตัวอย่างแบบส ารวจข้อมลูซ้ือขาย  ดูในภาคผนวก 2.2) 
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3.1.3. ข้อมูลปัจจัยอ่ืนๆ ทีม่ีผลกระทบต่อราคาประเมิน   

- แนวโน้มการพัฒนาพื้นที่  ทั้ งของภาครัฐและของเอกชน  เพื่อทราบว่าบริเวณ
ใดบา้งในพื้นท่ีส ารวจท่ีมีโครงการพฒันาและอาจส่งผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงราคาท่ีดินในบริเวณนั้น 
เช่น การเวนคืนท่ีดินเพื่อสร้างถนนใหม่  การเวนคืนท่ีดินเพื่อสร้างทางด่วน  แนวเส้นทางรถไฟฟ้า  คลอง
ชลประทานฯลฯ 
         -  มลภาวะต่างๆ  ท่ีจะส่งผลกระทบต่อพื้นท่ีหรือต่อชุมชน  เช่น กล่ิน  เสียงรบกวน    
การปล่อยน ้าเสียของโรงงานอุตสาหกรรม    โรงก าจดัขยะหรือท่ีทิ้งขยะ  ฯลฯ 

          - ข้อจ ากัดการใช้ทีด่ิน  ตามระเบียบหรือกฎหมายต่างๆ  เช่น พระราชบญัญติัควบคุม
อาคาร  การก าหนดระยะถอยร่น  พื้นท่ีใต้สายไฟฟ้าแรงสูง  พื้นท่ีตามแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ   การ
ควบคุมเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม  เทศบญัญติัเฉพาะพื้นท่ี  ขอ้บงัคบัตามผงัเมืองรวม ฯลฯ    

การจดัเก็บขอ้มูลต่าง ๆ  ดงักล่าวในพื้นท่ีเดินส ารวจนั้น จะตอ้งมีการบนัทึกขอ้มูลลงใน
แผนท่ีเดินส ารวจและจดัเก็บขอ้มูลทะเบียนทรัพยสิ์นตามแบบฟอร์ม รวมถึงถ่ายภาพเก็บไวเ้ป็นหลกัฐาน
อา้งอิง  เพื่อน ามาประกอบการวิเคราะห์และพิจารณาประเมินราคาท่ีดิน  เช่น  ภาพถ่ายการใชป้ระโยชน์ใน
ท่ีดินบริเวณต่าง ๆ รูปถนน  ซอย ทาง   ภาพถ่ายแปลงท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างท่ีมีการซ้ือขาย/เสนอขาย  
สภาพโดยรวมของพื้นท่ี    และเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการน าเสนอคณะอนุกรรมการก าหนดราคา
ประเมินทุนทรัพยป์ระจ าจงัหวดั   และคณะกรรมการก าหนดราคาประเมินทุนทรัพย ์  

 
3.2  การบันทึกข้อมูล  ในการส ารวจขอ้มูลภาคสนาม จะตอ้งจดัเก็บขอ้มูลในพื้นท่ีตามสภาพ

ขอ้เท็จจริง ณ วนัท่ีเขา้ท าการส ารวจสภาพพื้นท่ี  ซ่ึงจะตอ้งท าการจดัเก็บและบนัทึกขอ้มูลในแต่ละส่วน 
ดงัน้ี 

3.2.1  การบันทกึข้อมูลในแผนทีเ่ดินส ารวจ 
 เป็นการบนัทึกขอ้มูลต่าง  ๆ  ท่ีปรากฏจริงในพื้นท่ี  ณ  วนัเดินส ารวจลงในระวางแผนท่ีท่ี

ใชป้ระกอบการเดินส ารวจ  โดยจะเขียนบรรยายรายละเอียดโดยยอ่ย ตามสภาพขอ้เท็จจริงท่ีไดพ้บ ซ่ึงส่วน
ใหญ่แลว้จะบนัทึกเป็นรหสัหรืออกัษรยอ่  เพื่อใหง่้ายและสะดวกต่อการบนัทึกขอ้มูล  อาทิ 

ท่ีดินท่ีเป็นท่ีวา่ง  บนัทึกเป็นรหสั  V+ ( = ท่ีวา่งถมสูงกวา่ถนน)     
                                                                V- ( = ท่ีวา่งยงัไม่ถม/ต ่ากวา่ระดบัถนน)    
แปลงท่ีดินมีส่ิงปลูกสร้างบา้นเด่ียวตึกชั้นเดียว  บนัทึกเป็น   H1,     
                                    บา้นเด่ียวตึก  2 ชั้น   บนัทึกเป็น   H2    
แปลงท่ีดินท่ีมีส่ิงปลูกสร้างเป็นบา้นทาวน์เฮาส์ 1, 2 ชั้น  บนัทึกเป็น  TH1,   TH2  
แปลงท่ีดินท่ีมีส่ิงปลูกสร้างเป็นอาคารพาณิชย ์3,  4 ชั้น  บนัทึกเป็น   SH3,   SH4    

(ตารางแสดงการก าหนดรหัสส่ิงปลูกสร้างในแผนท่ีเดินส ารวจ ดูในภาคผนวกท่ี 2.3) 
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3.2.2  การบันทกึภาพถ่ายในการส ารวจข้อมูลภาคสนาม   
เป็นการบนัทึกภาพถ่าย ณ วนัท่ีเขา้ท าการส ารวจจดัเก็บขอ้มูลของแปลงท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้าง

รวมถึงสภาพถนน ซอย ทาง  แม่น ้า  ล าคลอง ฯ  เพื่อแสดงถึง สภาพโดยทัว่ไปของพื้นท่ีบริเวณ  สภาพท าเล
ท่ีตั้งและการเขา้ถึงแปลงท่ีดิน ตลอดจนการใชป้ระโยชน์ในแปลงท่ีดินโดยแสดงดว้ยภาพอยา่งชดัเจน การ
บนัทึกภาพถ่ายในการส ารวจจะตอ้งแสดงให้ครบองค์ประกอบของวตัถุประสงค์ท่ีจะแสดงในภาพนั้นๆ  
ในการบนัทึกภาพถ่ายในการส ารวจ นอกจากใช้แสดงศกัยภาพของท่ีดินแต่ละแปลงแลว้ ยงัมีความจ าเป็น
ในการใช้ส าหรับวิเคราะห์สภาพพื้นท่ี ก าหนดและจดักลุ่มราคา  รวมถึงใช้แสดงขอ้มูลในเปรียบเทียบ
สภาพพื้นท่ีไดอ้ยา่งชดัเจน  ดงันั้นในการส ารวจจดัเก็บภาพถ่ายจ าเป็นตอ้งบนัทึก วนัเวลา ท่ีท าการเก็บภาพ
ดว้ยเช่นกนั 

3.3  ข้อควรระวงัในการเดินส ารวจภาคสนาม 
การเดินส ารวจภาคสนาม  หากไม่จดัเก็บขอ้มูลตามสภาพแทจ้ริงของพื้นท่ี  ณ วนัเดิน

ส ารวจ  อาจจะเกิดขอ้ผิดพลาดท่ีส่งผลต่อการร้องเรียนเก่ียวกบัราคาประเมินท่ีดินรายแปลงได ้ ดงันั้นจึง
ตอ้งใหค้วามส าคญัต่อการเดินส ารวจเพื่อจดัเก็บขอ้มูลใหส้มบูรณ์ท่ีสุด   ซ่ึงพอสรุปประเด็นไดด้งัน้ี       
  1.  ขอ้มูลในแผนท่ีระวาง UTM กบัขอ้มูลในพื้นท่ีจริงไม่ตรงกนั เช่น 
       -  ท่ีดินภายในชุมชนแออดั  ในแผนท่ีจะไม่ปรากฏรูปแปลงท่ีดินท่ีเป็นซอย  ทาง  แต่
ในพื้นท่ีจริงมีการแบ่งพื้นท่ีออกเป็นซอย  ทางเดิน 
       -  แปลงท่ีดินท่ีอยู่ในแนวเขตเวนคืน  เพื่อก่อสร้างเป็นถนน  ซอย  ทาง คลอง
ชลประทาน  ในแผนท่ียงัไม่มีการแบ่งแยก  หรือมีสภาพเป็นถนน ซอย  ทาง  คลองชลประทาน  ยงัปรากฏ
รูปแปลงปกติ  และบางพื้นท่ีมีการก่อสร้างถนน/คลองชลประทานและใชป้ระโยชน์แลว้  แต่ในแผนท่ียงัไม่
มีการแบ่งแยกและยงัเป็นเลขท่ีดินเดิม 
       -  การรวมแปลงท่ีดินแลว้แบ่งแยกใหม่  ส าหรับโครงการหมู่บา้นจดัสรรต่างๆในแผนท่ี
ยงัปรากฏรูปแปลงปกติ  แต่ในพื้นท่ีจริงมีการแบ่งแยกและปลูกสร้างบา้นจดัสรรแลว้(มีผงัจดัสรรแลว้) 
      - ทางส่วนบุคคลซ่ึงไดย้กใหเ้ป็นทางสาธารณะแลว้ในพื้นท่ีจริง แต่ในแผนท่ียงัไม่มีการ
แบ่งแยกและไม่ปรากฏสภาพของซอย ทาง 

  2.  การลงรายละเอียดขอ้มูลการใชป้ระโยชน์ในท่ีดินไม่ได ้ เน่ืองจากแปลงท่ีดินมีร้ัวรอบ
ขอบชิด และสูงมองไม่เห็นขา้งใน ไม่สามารถเขา้ไปตรวจสอบได ้ 
  3.  กรณีมีส่ิงปลูกสร้างหลายหลงัในท่ีดินแปลงเดียว  หรือมีการปลูกสร้างบา้นเรือนค่อม
แปลงท่ีดิน  ท าใหย้ากต่อการบนัทึกขอ้มูล 
  4.  กรณีแผนท่ีระวาง  UTM มีการยกเลิกเลขท่ีดิน โดยการขีดฆ่า ท าให้ไม่ทราบว่าจะใช้     
เลขท่ีดินใด และบางระวางมีเลขท่ีดินซ ้ า ยากต่อการตดัสินใจเลือก 
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หลกัส าคัญทีค่วรปฏิบัติในการเดินส ารวจจัดเกบ็ข้อมูล  มีดงัน้ี 
  1.  บนัทึกรายละเอียดสภาพขอ้เท็จจริง  การใช้ประโยชน์ในท่ีดิน  ลกัษณะทางภายภาพ
ของส่ิงปลูกสร้าง  ฯลฯ ลงในแผนท่ีเดินส ารวจ พร้อมถ่ายภาพประกอบ 
  2.  บนัทึกขอ้มูลของถนน  ซอย  ทาง  แม่น ้า  ล าคลอง  ฯลฯ  ให้ครบถว้น เช่น ความกวา้ง
ของถนนและเขตทางของถนน  ซอย  ทาง  ลกัษณะผิวจราจรแต่ละช่วง  ซ่ึงอาจไม่เหมือนกนัตลอดทั้งสาย 
  3.  การส ารวจขอ้มูลควรส ารวจให้ตลอดทั้งเส้นของถนน ซอย  ทาง  ซอยย่อย ซอยแยก
ทางเดินเลียบคลอง  ทางเดินภายในชุมชน ฯลฯ  เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลทุกดา้นอยา่งถูกตอ้ง  ครบถว้น  
  4.  กรณีการส ารวจจดัเก็บขอ้มูลของหมู่บา้นจดัสรรใหม่  ซ่ึงขอ้มูลในแผนท่ีกบัพื้นท่ีจริง
ไม่ตรงกนั  กล่าวคือในพื้นท่ีจริงมีการแบ่งแยกเป็นแปลงและมีส่ิงปลูกสร้างแลว้  แต่ในแผนท่ียงัเป็นแปลงใหญ่
หรือแปลงเล็กหลายแปลง  จะตอ้งประสานงานส านักงานท่ีดินขอรายละเอียดผงัการแบ่งแยก  ก่อนการ
ประเมินราคาเพื่อไม่ใหมี้แปลงตกหล่น 
  5.  กรณีแผนท่ีระวางท่ีมีแผน่คาบเก่ียวกบัเจา้หนา้ท่ีท่านอ่ืน  โดยมีทางเขา้-ออกกบัแผน่อ่ืน
ดว้ย จะตอ้งไปส ารวจจดัเก็บขอ้มูลเอง  อยา่ฝากใหค้นอ่ืนเก็บขอ้มูลให ้อาจเกิดความผดิพลาดได ้
  6.  ท่ีดินแปลงใหญ่ยาวมีถนน  ซอย  ทางตดัผา่น ท าให้มีเลขท่ีดิน 2  เลข  และบางแปลง
อาจมีเลขท่ีดินเพียงเลขเดียวซ่ึงเป็นเลขท่ีดินเดียวกนัทั้งสองฝ่ังถนนจะตอ้งไปตรวจสอบขอ้มูลให้ชดัเจนอีก
คร้ังท่ีส านกังานท่ีดินก่อนการประเมินราคา 
  7.  กรณีท่ีดินถูกตดัเป็นเส้ียว สามเหลียมยาวปิดหนา้แปลงท่ีดินอ่ืน  ตอ้งตรวจสอบช่ือผูถื้อ
กรรมสิทธ์ิใหดี้วา่เป็นเจา้ของเดียวกนัหรือไม่  เพราะจะท าใหป้ระเมินราคาท่ีดินแปลงถดัไปผดิพลาดได ้
  8. แปลงท่ีดินบริเวณคอสะพาน  ทางขา้มแยก  ทางยกระดบั  ตอ้งตรวจสอบให้ละเอียดวา่
แปลงใดบา้งติดคอสะพาน  แปลงใดติดถนน  แปลงใดไดรั้บผลกระทบมากจากการมีสะพานขา้มแยก ตอ้ง
พิจารณาใหดี้  เน่ืองจากการประเมินราคามีความแตกต่างกนั  อาจส่งผลท าใหร้าคาผดิพลาดได ้
  9. กรณีแนวเวนคืนยงัไม่มีสภาพเป็นถนน  (มีแนวเท่านั้น)   ให้ประเมินราคาตามสภาพ
จริง ณ  วนัส ารวจขอ้มูล 
  10.  ถา้ในสภาพพื้นท่ีจริงมีทางเขา้-ออก และใชป้ระโยชน์เป็นประจ า ไม่มีส่ิงกีดขวาง  แต่
ในแผนท่ีไม่มีการแบ่งแปลงทางไวใ้ห้ใส่แนวเขตทางไวใ้นแผนท่ีดว้ยเน่ืองจากขอ้เท็จจริงแปลงท่ีดินท่ีติด
ทางไม่ใช่แปลงท่ีดินตาบอด 
  11.  แปลงท่ีดินท่ีมีสภาพเป็น บ่อน ้ า  หนองน ้ า  จะตอ้งตรวจสอบให้แน่ชัดว่า  สภาพท่ี
ปรากฏนั้น  เป็นเพียงหนองน ้าหรือเป็นบ่อลึกท่ีไม่สามารถถมได ้ หรือเป็นบ่อน ้าท่ีใชป้ระโยชน์เชิงพาณิชย ์ 
เน่ืองจากมีผลต่อการประเมินราคา 
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4   การวเิคราะห์ข้อมูลราคาซ้ือขายและการจัดกลุ่มแปลงที่ดินซ้ือขาย 

4.1 ข้อมูลที่น ามาวิเคราะห์ราคา   การวิเคราะห์ขอ้มูลราคาตลาดใชข้อ้มูลท่ีไดจ้ากการส ารวจ
ภาคสนาม ประกอบดว้ยขอ้มูล ดงัน้ี   

(1)  ขอ้มูลซ้ือขายจดทะเบียน(ทบ.) 
(2)  ขอ้มูลซ้ือขายจดทะเบียนสอบทาน(ทส.) 
(3)  ขอ้มูลเสนอขาย (สข.) 
(4)  ขอ้มูลค่าเช่า(คช.) 

4.2   การวิเคราะห์ราคาซ้ือขาย  การวิเคราะห์ราคาแปลงซ้ือขายเพื่อก าหนดราคาของกลุ่ม
ตวัแทนราคาในแต่ละท าเล  อาทิเช่น บริเวณถนนสายหลกั  ถนนสายรอง  ซอย  ทาง  แม่น ้า  ล าคลอง  คลอง
ชลประทาน  ท่ีดินไม่มีทางเขา้ออก โดยในแต่ละท าเลควรมีขอ้มูลราคาซ้ือขายไม่นอ้ยกวา่ 3 แปลง และการ
วิเคราะห์ตอ้งก าหนดความลึกมาตรฐานของแปลงท่ีดินในกลุ่มนั้นๆ (ยกเวน้แปลงท่ีดินไม่มีทางเขา้ออก) 
โดยพิจารณาจากขนาดความลึกของแปลงท่ีดินส่วนใหญ่ท่ีใชป้ระโยชน์สูงสุด แลว้จึงก าหนดราคาท่ีดินโดย
วิธีหาค่ากลาง ส่วนกรณีกลุ่มท่ีดินในโครงการจดัสรรไม่ตอ้งท าการปรับความลึก  ถือเสมือนว่ามีความลึก
ของแปลงท่ีดินอยูใ่นมาตรฐานเดียวกนั  

4.2.1 ข้อมูลซ้ือขายจะใช้เฉพาะข้อมูลราคาที่ดินเท่าน้ันไม่รวมส่ิงปลูกสร้าง การวิเคราะห์
ราคาเพื่อก าหนดราคาของกลุ่มตวัแทนเป็นการก าหนดราคาท่ีดินต่อตารางวา หากขอ้มูลท่ีไดเ้ป็นการซ้ือขาย
ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง ในกรณีน้ีขอ้มูลแปลงซ้ือขายท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างจะตอ้งหกัมูลค่าส่ิงปลูกสร้าง
, ค่าเส่ือมราคาออกจากราคาซ้ือขายรวมก่อน     

4.2.2  การหักมูลค่าส่ิงปลูกสร้าง  จะตอ้งพิจารณาเป็นกรณีๆ ไปตามความเหมาะสมของ
สภาพพื้นท่ีและขอ้มูลท่ีน ามาใชด้ว้ยเช่นกนั  

กรณีส่ิงปลูกสร้างใหม่ ให้ค  านวณราคาส่ิงปลูกสร้างโดยใชร้าคาส่ิงปลูกสร้างตาม
บญัชีสมาคมผูป้ระเมินค่าทรัพยสิ์นแห่งประเทศไทยและหกัค่าเส่ือมราคาตามอายุของส่ิงปลูกสร้างนั้นตาม
ตารางค่าเส่ือมของสมาคมฯ เช่นกนั  

กรณีส่ิงปลูกสร้างเก่า ให้ใช้ราคาส่ิงปลูกสร้างตามบัญชีส านักประเมินราคา
ทรัพยสิ์นและหกัค่าเส่ือมราคาตามอายขุองส่ิงปลูกสร้างนั้น  

เม่ือไดมู้ลค่าราคาส่ิงปลูกสร้างแลว้จึงน ามาหกัออกจากราคาซ้ือขายรวม จะไดมู้ลค่าท่ีดิน
ทั้งแปลง  เม่ือหารดว้ยจ านวนเน้ือท่ีแปลงท่ีดินจะไดร้าคาต่อตารางวาของท่ีดินเพื่อน ามาวิเคราะห์หามูลค่า
ถนนต่อไป   
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4.3   การวเิคราะห์ราคาเสนอขาย 

1) การปรับลดเปอร์เซ็นต์ของราคาเสนอขาย (อตัราต่อรอง)  ทั้งกรณีท่ีดินและท่ีดินพร้อม
ส่ิงปลูกสร้าง แยกพิจารณาตามประเภทการใชป้ระโยชน์  ดงัน้ี 

                             -  กลุ่มพาณิชยกรรม  อตัราต่อรองไม่เกิน  25 % 
                             -  กลุ่มท่ีดินจดัสรร    อตัราต่อรองไม่เกิน  20 % 
                             -  กลุ่มท่ีอยูอ่าศยั        อตัราต่อรองไม่เกิน  15 % 

         *หมายเหต ุ   การปรับลดเปอร์เซ็นต์ของราคาเสนอขาย (อัตราต่อรอง)ใช้ปรับท้ังบ้านมือแรกและบ้านมือสอง  

2)  การวเิคราะห์ราคาซ้ือขายเบื้องต้นส าหรับที่ดินที่เป็นโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย์เพ่ือ
ขาย    

การวิเคราะห์ราคาซ้ือขายเพื่อให้ทราบมูลค่าส่ิงปลูกสร้างเพื่อหกัออกจากราคาซ้ือขาย
รวมใหเ้หลือเฉพาะราคาท่ีดิน ราคาค่าก่อสร้างสามารถพิจารณาใชข้อ้มูลค่าก่อสร้างตามท่ีโครงการแจง้หรือ
ตามราคาค่าก่อสร้างของสมาคมผูป้ระเมินค่าทรัพยสิ์น แลว้แต่ความเหมาะสมและสภาพขอ้เท็จจริงหากแต่
โครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พื่อขายโครงการใดมีการรวมส่วนเพิ่มอ่ืนบวกไปกบัราคาเสนอขาย เช่น  
ค่าตกแต่งภายใน (Built-In)   ส่วนต่างของส่ิงปลูกสร้าง  อาทิ ค่าตกแต่งสวน  ค่าสระว่ายน ้ า  หรืออ่ืนๆ ท่ี
นอกเหนือจากค่าท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง  เจา้หน้าท่ีสามารถบวกส่วนเพิ่มนั้นๆ รวมในตน้ทุนค่าก่อสร้าง
เพิ่มเติมก่อนวเิคราะห์ราคาท่ีดิน โดยคิดตามขอ้เทจ็จริงท่ีไดจ้ากขอ้มูลตลาดนั้นๆ  

4.4   การวเิคราะห์ก าหนดราคาทีด่ินส าหรับกลุ่มทีม่ีข้อมูลซ้ือขาย  
การวิเคราะห์เพื่อหาราคาตวัแทนของกลุ่มแปลงท่ีดิน จะใช้วิธีการทางสถิติมาใช้ในการวดั

แนวโนน้ของราคาตลาดส าหรับการก าหนดมูลค่าถนน ในขั้นตอนการวิเคราะห์ราคาท่ีดินเป็นรายกลุ่ม การ
วดัแนวโนม้ท่ีน ามาใชใ้นการก าหนดมูลค่าถนนมี  3  วธีิคือ 

1)  ค่าเฉลีย่ (Mean)  กรณีท่ีมีขอ้มูลราคาซ้ือขายมาก  ให้ใชค้่าเฉล่ียเป็นตวัแทนของขอ้มูล
ราคาซ้ือขายเพื่อวเิคราะห์กลุ่มราคาท่ีดินเป็นรายกลุ่ม  ซ่ึงจะใชใ้นกรณีท่ีมีขอ้มูลซ้ือขายมากกวา่ 30  แปลง 

2)  ค่ามัธยฐาน (Median)   คือค่าของขอ้มูลท่ีมีต าแหน่งอยูต่รงกลางของชุดขอ้มูล  เม่ือน า
ชุดขอ้มูลนั้นเรียงล าดบัจากนอ้ยไปหามาก  ขอ้ดีของการใชค้่ามธัยฐานคือจะไม่ถูกกระทบจากขอ้มูลท่ีมีค่า
ผดิปกติ  ค่ามธัยฐานถูกใชเ้ป็นตวัแทนของขอ้มูลราคาซ้ือขายเพื่อวเิคราะห์กลุ่มราคาท่ีดินเป็นรายกลุ่ม  โดย
ใชก้รณีท่ีมีขอ้มูลซ้ือขายนอ้ยกวา่ 30  แปลง  ซ่ึงในทางปฏิบติัแต่ละกลุ่มขอ้มูลซ้ือขายมีจ านวนนอ้ยกวา่ 30  
แปลงอยูแ่ลว้จึงตอ้งใช ้   ค่ามัธยฐาน  ในการวเิคราะห์กลุ่มราคาท่ีดินเป็นรายกลุ่ม   
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3) ค่าฐานนิยม ( Mode)  เป็นค่ากลางซ่ึงจะน ามาใชใ้นกรณีท่ีขอ้มูลมีการซ ้ ากนัมากๆ ใน

กรณีท่ีขอ้มูลไม่ไดมี้การแจกแจงความถ่ี  วธีิการหาค่าฐานนิยม(Mo) สามารถท าไดโ้ดยการนบัจ านวนขอ้มูล 
ซ่ึงขอ้มูลชุดใดมีจ านวนซ ้ ากนัมากท่ีสุดก็จะเป็นค่าฐานนิยม ซ่ึงค่าฐานนิยมจะเป็นค่ากลางหรือตวัแทนของ
ขอ้มูลท่ีสามารถอธิบายลกัษณะท่ีเกิดข้ึนไดดี้กวา่ค่าเฉล่ียเลขคณิตและค่ามธัยฐาน 

ตัวอย่าง  จงหาค่าฐานนิยมจากขอ้มูลชุดน้ี 25,19,32,29,19,21,22,21,19,20,19,22,23,20 
วธีิท า   ฐานนิยม(Mo)  =  ค่าท่ีซ ้ ากนัมากท่ีสุด  = 19 
           ฐานนิยม (Mo) ของขอ้มูลชุดน้ีมีค่าเท่ากบั 19 

ในการวดัแนวโนม้ราคาตลาดของหมู่บา้นจดัสรร  กรณีท่ีมีขอ้มูลราคาซ้ือขายในกลุ่มซ ้ าๆ
กนัเป็นจ านวนมากควรใช้ ค่าฐานนิยม เป็นตวัแทนของราคาส าหรับหมู่บา้นนั้นๆ  กรณีท่ีมีขอ้มูลราคาซ้ือ
ขายมาก  ให้ใชค้่าเฉล่ียเป็นตวัแทนของขอ้มูลราคาซ้ือขายเพื่อวิเคราะห์กลุ่มราคาท่ีดินเป็นรายกลุ่ม  ซ่ึงจะ
ใชใ้นกรณีท่ีมีขอ้มูลซ้ือขายมากกวา่ 30  แปลง  

4.5   การวัดค่าการกระจายของข้อมูลที่ใช้เป็นตัวแทนกลุ่มราคา  การพิจารณาหรือสรุป
ลกัษณะขอ้มูลโดยใชค้่าเฉล่ียหรือค่ามธัยฐานเพียงอยา่งเดียวอาจท าใหไ้ม่สามารถบอกถึงลกัษณะของขอ้มูล
ไดช้ดัเจน  เน่ืองจากค่ากลางอาจเท่ากนั  แต่ลกัษณะของขอ้มูลแตกต่างกนั  คือมีค่าการกระจายไม่เหมือนกนั  
ถา้มีการกระจายมาก  แสดงว่าค่ากลางไม่เป็นตวัแทนท่ีดี  ถา้มีขอ้มูลให้เลือกหลายชุดควรเลือกขอ้มูลท่ีมี
การกระจายต ่า การวดัค่าการกระจายท่ีน ามาใชต้รวจสอบการก าหนดมูลค่าถนนมี 2 วธีิ  คือ  

1.  ค่า COV (Coefficient of Variation) คือค่าเฉล่ียความแตกต่างสัมบูรณ์จากค่าเฉล่ีย 
( Mean)  ซ่ึงค านวณเป็นเปอร์เซ็นต์   

2  ค่า COD(Coefficient of Dispersion)  คือค่าเฉล่ียความแตกต่างสัมบูรณ์จากมธัยฐาน 
( Median)  ซ่ึงค านวณเป็นเปอร์เซ็นต์   

โดยในทางปฏิบติัเม่ือแต่ละกลุ่มขอ้มูลซ้ือขายมีจ านวนนอ้ยกวา่  30   แปลง จึงตอ้งใช้
ค่ามธัยฐาน  ในการหาค่ากลาง ท าใหต้อ้งใชค้่า COD  ในการวดัค่าการกระจายดว้ยเพื่อใหส้อดคลอ้งกนั   

การวิเคราะห์ก าหนดราคาท่ีดินส าหรับกลุ่มท่ีมีข้อมูลซ้ือขาย   ท่ีใช้ในการวดัค่าการ
กระจายโดยใชค้่า COD/COV ส าหรับกลุ่มท่ีดินท่ีเป็นโครงการจดัสรรใหใ้ชค้่า COD/COV ไม่เกิน 15 % แต่
ถา้เป็นกลุ่มท่ีดินทัว่ไปท่ีไม่ใช่โครงการจดัสรรจะตอ้งมีค่า COD/COV ไม่เกิน 30% 

4.6  การจัดกลุ่มราคา  เป็นการวิเคราะห์ราคาซ้ือขายท่ีความลึกมาตรฐานของกลุ่มท่ีดินทัว่ไป
ในบริเวณเดียวกนั  ในแต่ละกลุ่มอาจประกอบด้วย ถนนช่วงเดียว หรือหลายช่วงท่ีมีขอ้มูลราคาซ้ือขาย
ใกลเ้คียงกนั  ขอ้มูลของแปลงท่ีดินซ้ือขายในกลุ่มไม่ควรนอ้ยกวา่ 3 แปลง  และถา้มีสภาพคลา้ยคลึงกนัอาจ
ครอบคลุมท่ีดินหลายแผน่ระวางก็ได ้
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การจดักลุ่มราคา ในการวิเคราะห์ราคาซ้ือขายหากแปลงท่ีดินท่ีมีการซ้ือขายเป็นแปลงใหญ่ให้

จดัเป็นกลุ่มราคาของท่ีดินแปลงใหญ่ในบริเวณนั้นๆ การก าหนดความลึกมาตรฐาน ของแปลงท่ีดินในกลุ่ม
นั้น จะพิจารณาจากขนาดความลึกของแปลงท่ีดินท่ีใชป้ระโยชน์สูงสุด และเป็นท่ีดินส่วนใหญ่เป็นหลกั  

4.7  การปัดเศษมูลค่าทีด่ินต่อตารางวา  จะใช้ในกรณ ี
1. การวิเคราะหร์าคาท่ีดนิเป็นรายกลุม่ ตารางท่ี 2   
2.  การก าหนดราคาท่ีดินรายแปลง ในการใชค้่าตวัคูณ 
การปัดเศษมูลค่าทีด่ินต่อตารางวา   รายละเอียดดงัน้ี 
หลกัหน่วย  : 1 , 2 , 3.............9 บาท/ตารางวา ( ตดัค่าเศษสตางคอ์อก ) 
หลกัสิบ  : 10 , 11 , 12....99 บาท/ตารางวา (ลงทา้ยดว้ยหลกัหน่วยโดยตดัค่าเศษ

สตางคอ์อก) 
หลกัร้อย  : 100 , 125 , 150 , 175.....975 บาท/ตารางวา (ปัดค่าลงในหลกัสิบใหล้ง

ทา้ยดว้ย X00 , X25 ,X50 และ X75 เช่น 110 ปัดเป็น 100 , 130 ปัดเป็น 
125 , 160 ปัดเป็น 150 และ 180 ปัดเป็น 175 เป็นตน้) 

หลกัพนั  : 1,000 , 1,050 , 1,100.....9,950 บาท/ตารางวา (ปัดค่าลงในหลกัสิบให้
ลงทา้ยดว้ย X,X00 และ X,X50 เช่น 1,010 ปัดเป็น 1,000 และ 1,070 ปัด
เป็น 1,050 เป็นตน้) 

หลกัหม่ืน  : 10,500 , 11,000 , 11,500.....99,500 บาท/ตารางวา(ปัดค่าลงในหลกัร้อย
ใหล้งทา้ยดว้ย X,000 และ X,500 เช่น 10,100 ปัดเป็น 10,000  และ 
10,700 ปัดเป็น 10,500 เป็นตน้) 

หลกัแสนขึน้ไป  : 100,000 , 105,000 , 110,000....995,000 บาท/ตารางวา(ปัดค่าลงในหลกั
พนัใหล้งทา้ยดว้ย XX0,000 และ XX5,000 เช่น 101,000 ปัด เป็น 
100,000 และ 107,000 ปัดเป็น 105,000 เป็นตน้) 

4.8  การจัดท าตารางข้อมูลการวเิคราะห์ราคาทีด่ินเป็นรายกลุ่ม   
 ตารางขอ้มูลการวเิคราะห์ราคาท่ีดินเป็นรายกลุ่ม  เป็นการแสดงผลการจดักลุ่มตวัแทน

ราคา  เม่ือไดข้อ้มูลราคาซ้ือขายท่ีเช่ือถือไดแ้ลว้ก็น ามาวิเคราะห์ราคาเป็นรายกลุ่มและจดักลุ่มตวัแทนราคาใน
แต่ละท าเล   โดยระบุกลุ่มตามรายช่ือถนน ซอย ทางท่ีปรากฏในแผนท่ีพื้นท่ีด าเนินการ  ซ่ึงรายละเอียดจะ
ปรากฏ อยูใ่น ตารางที ่2 การวเิคราะห์ราคาทีด่ินเป็นรายกลุ่ม  น้ี  

(ตัวอย่าง ตารางท่ี 2 การวิเคราะห์ราคาท่ีดินเป็นรายกลุ่ม ดูในภาคผนวก 1.2)  
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5.  การก าหนดมูลค่าถนนและก าหนดกลุ่มทรัพย์สิน 
5.1  การก าหนดมูลค่าถนน เป็นการก าหนดให้ราคาแปลงท่ีดินปกติท่ีติดถนนเส้นนั้นๆ ท่ี

ความลึกมาตรฐาน  การก าหนดหน่วยท่ีดินหรือมูลค่าถนน (Street Value) โดยราคาแต่ละถนนไดจ้ากการ
วิเคราะห์กลุ่มราคาซ้ือขาย (ราคาท่ีดินต่อตารางวา)   แลว้น ามาก าหนดราคาหน่วยท่ีดินท่ีติดถนนในระยะ
ความลึกมาตรฐาน   ซ่ึงการก าหนดราคาท่ีดินหรือมูลค่าถนนแต่ละหน่วยจะใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด 
หากหน่วยท่ีดินใดมีขอ้มูลซ้ือขายมูลค่าถนนก็จะมาจากขอ้มูลซ้ือขายนั้น   

5.1.1    วิเคราะห์ราคาประเมินโดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาดจากกลุ่มตัวแทน (ส าหรับ
พืน้ทีท่ีไ่ม่มีข้อมูลซ้ือขาย)   ส าหรับถนน/ซอย/ทาง ใดท่ีไม่มีขอ้มูลราคาซ้ือขายใหก้ าหนดมูลค่าถนนโดยใช้
การเปรียบเทียบกบัมูลค่าถนนอ่ืนท่ีก าหนดมูลค่าถนนไวแ้ลว้  ในบริเวณใกลเ้คียงกนัและมีสภาพคลา้ยคลึง
กนัมากท่ีสุดโดยแสดงรายละเอียดการเปรียบเทียบวา่มาจากกลุ่มใด ราคาต่อตารางวาเท่าใด สภาพและท าเลท่ีตั้ง
ดีกวา่ คลา้ยคลึงกนั  หรือดอ้ยกวา่  

ในการก าหนดประเภทของมูลค่าท่ีดินในแต่ละถนน/ซอย  จะมีขอ้พิจารณาดงัน้ี 

-  ถนน/ซอย ท่ีพฒันาแล้วใช้ประโยชน์สูงสุดแลว้เกิน 50 %  ให้ก าหนดเป็นมูลค่าท่ีดินท่ี
พฒันาแลว้ (Improved  Land  Value : ILV) 

-  ถนน/ซอย ท่ีเป็นท่ีวา่งหรือพฒันาแลว้ใช้ประโยชน์สูงสุดน้อยกว่า 50 %  ให้ก าหนดเป็น
มูลค่าท่ีดินเสมือนเป็นท่ีวา่ง (  Land  Value : LV) 

5.1.2  บัญชีก าหนดมูลค่าถนน (Street Value)  
บญัชีก าหนดมูลค่าถนน (Street Value) เป็นการแสดงผลของการก าหนดมูลค่าถนนแต่ละ

ถนนซ่ึงจะปรากฏรายละเอียดของขอ้มูลต่างๆ อยู่ในตารางท่ี 3  บญัชีก าหนดมูลค่าถนน(Street   Value)   
โดยมีรายละเอียดของตารางประกอบดว้ย   ระวาง-แผน่  หน่วยท่ี   ช่ือหน่วยท่ีดิน  ความลึกมาตรฐาน(เมตร)  
การใชป้ระโยชน์โดยรวม  ประเภทถนน ผิวจราจร  ความกวา้ง/เขตทาง (เมตร)  มูลค่าถนน(บาทต่อตาราง
เมตร)  ประเภทมูลค่า LV/ILV   กลุ่มท่ีน ามาเปรียบเทียบ  กลุ่มท่ี ราคาของกลุ่ม สภาพ  ราคาใหม่ปรับสู่
ความลึกเดิม ราคาประเมินเดิม ราคา  ความลึก (เมตร)  เพิ่ม/ลด (%)  ซ่ึงในการจดั ท าบญัชีก าหนดมูลค่า
ถนนนั้น ถนน ซอย  ทาง ทุกเส้นท่ีปรากฏในแผนท่ีระวางแผน่นั้นๆ  ตอ้งก าหนดราคาลงในบญัชีแยกตาม
รายถนน ซอย ทาง ทุกเส้นเช่นเดียวกนั ถึงแมว้า่มูลค่าถนนจะเท่ากนัก็ตาม  
(ตัวอย่าง แบบตารางท่ี 3 บัญชีก าหนดมลูค่าถนน (Street Value) ดูในภาคผนวก 1.3) 
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5.2  การจัดกลุ่มทีด่ินและรหัสทรัพย์สิน  (Sub Market Group : SMG)     

การจดักลุ่มทรัพยสิ์น (ท่ีดิน) เป็นการจดักลุ่มทรัพยสิ์นตามการใช้ประโยชน์ท่ีดินส่วน
ใหญ่ในพื้นท่ีเพื่อให้ง่ายต่อการก าหนดหน่วยราคา  ท่ีดินแต่ละแปลงจะตอ้งมีรหัสทรัพยสิ์นประจ าแปลง
เพื่อใชใ้นการจดักลุ่มท่ีดินท่ีมีสภาพท าเลท่ีตั้งคลา้ยคลึงกนั เพื่อใชใ้นการปรับราคาประเมินทุนทรัพยท่ี์ดิน 
ในรอบบญัชีถดัไป โดยการน ารหสัทรัพยสิ์นประกอบดว้ย รหสั 4 ตวั ดงัน้ี 

รหัสตัวแรก การใช้ประโยชน์ของท่ีดิน  ใช้อกัษรภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่เป็นรหัส 
โดยแบ่งเป็นกลุ่มการใชป้ระโยชน์ได ้ 11  กลุ่ม ดงัน้ี 

1)  กลุ่มพาณชิยกรรม  ใช ้ B (Business) หมายถึง กลุ่มแปลงท่ีดินท่ีใชป้ระโยชน์เป็น 
     พาณิชยกรรม 
2)  กลุ่มทีอ่ยู่อาศัย  ใช ้ R (Residence) หมายถึง กลุ่มแปลงท่ีดินท่ีใชป้ระโยชน์เป็นท่ีอยู ่
     อาศยั 
3)  กลุ่มคอนโดมิเนียม  ใช ้ C (Condominium) หมายถึง กลุ่มแปลงท่ีดินหลายแปลงท่ีใช ้
     ประโยชน์เป็นคอนโดมิเนียม โดยมีการตั้งกลุ่มเฉพาะของคอนโดมิเนียมในบญัชี 
     ก าหนดมูลค่าถนน (ตารางท่ี 3) 
4)  กลุ่มสถานทีร่าชการ  โรงเรียนของรัฐ  วดั  ใช ้ G (Government) หมายถึง กลุ่มแปลง 
     ท่ีดินหลายแปลงท่ีใชป้ระโยชน์ของรัฐ โดยมีการตั้งกลุ่มเฉพาะของสถานท่ีราชการนั้น 
     ในบญัชีก าหนดมูลค่าถนน (ตารางท่ี 3) เช่น หน่วยท่ีดินมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
5)  กลุ่มหมู่บ้านจัดสรร  ใช ้ H (Housing) หมายถึง กลุ่มแปลงท่ีดินจดัสรร ท่ีจดัสรรเป็น 
     หมู่บา้น 
6)  กลุ่มทีด่ินทีม่ีข้อจ ากดัทางการเข้า-ออก (รวมทั้งบึงท่ีไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์) 
     ใช ้ L (Limitation) หมายถึง กลุ่มท่ีดินท่ีไม่ติดถนน หรือซอยแต่มีการใชป้ระโยชน์บน 
     แปลงท่ีดินนั้น 
7)   กลุ่มทรัพย์สินพเิศษ  (รวมทั้งบึงท่ีใชป้ระโยชน์ในทางพาณิชยกรรม เช่น บ่อตกปลา  
      หรือท่ีใชเ้ล่นกีฬาทางน ้า)  ใช ้ S  (Speciality) หมายถึง กลุ่มท่ีดินหลายแปลงท่ีตั้งเป็น 
      กลุ่มเฉพาะในบญัชีก าหนดมูลค่าถนน (ตารางท่ี 3) ท่ีไม่ไดก้  าหนดราคาจากมูลค่า 
      ถนน เช่น หน่วยท่ีดินศาลเจา้แม่กวนอิม หน่วยท่ีดินสนามไดร์ฟกอลฟ์ เป็นตน้ 
8)   กลุ่มทีด่ินไม่มีทางเข้า-ออก  ใช ้ I (Isolation) หมายถึงแปลงท่ีดินท่ีไม่มีทางเขา้ – ออก  
      และไม่มีการใชป้ระโยชน์จากแปลงท่ีดินนั้น 
 
 
 



 

 

2-22 
9)   กลุ่มทีด่ินเกษตรกรรม  ใช ้ A (Agriculture) หมายถึง กลุ่มแปลงท่ีดินท่ีใชป้ระโยชน์ 
      ในทางเกษตรกรรม 
10)  กลุ่มทีด่ินอุตสาหกรรม  ใช ้ F (Factory) หมายถึง กลุ่มแปลงท่ีดินท่ีใชป้ระโยชน์ 
      ในทางอุตสาหกรรม เช่น นิคมอุตสาหกรรม 
11)  กลุ่มทีว่่าง ใช ้V (Vacant) หมายถึง กลุ่มแปลงท่ีดินท่ีไม่มีการใชป้ระโยชน์แต่มี
ถนนหรือซอย ตดัผา่น 
รหัสตัวทีส่อง  ท่ีตั้งของแปลงท่ีดินใชต้วัเลข 1 หลกั ตั้งแต่ 0 - 9 แสดงใหท้ราบวา่แปลง

ท่ีดินตั้งอยูใ่นกลุ่มทรัพยสิ์นท่ีติดถนนหลกั ซอย ทางเดิน ฯลฯ  การก าหนดรหสัตามท่ีปรากฏน้ีเป็นการ
ก าหนดรหสัตามสภาพพื้นท่ีในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชต้วัเลขตั้งแต่ 1 – 6 ซ่ึงไดก้ าหนดไวด้งัน้ี 

1  =  ถนนหลกั 
2  =  ถนนรอง  
3  =  ซอยเช่ือม 
4  =  ซอย 
5  =  ทางเดินเทา้  
6  =  แม่น ้า, คลอง, ทะเล 

รหัสตัวที่สาม  ผิวจราจรใช้ตวัเลข 1 หลกั ตั้งแต่ 0 - 9  แทนการจดักลุ่มตามประเภทผิว
จราจรเพื่อแสดงใหท้ราบวา่แปลงท่ีดินอยูใ่นกลุ่มประเภทถนนหลกั ซอย ทางเดิน ฯลฯ ท่ีมีผวิจราจร    แบบ
ใด การก าหนดรหัสตามท่ีปรากฏน้ีเป็นการก าหนดรหัสตามสภาพพื้นท่ีในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้
ตวัเลขตั้งแต่ 0 – 7 ซ่ึงไดก้ าหนดไวด้งัน้ี 

0  =  ท่ีดินไม่มีทางเขา้-ออก 
1  =  คสล. / คสล.หนา้แอสฟัล 
2  =  ลาดยาง  
3  =  หินคลุก, ลูกรัง 
4  =  ดิน 
5  =  ไม ้ 
6  =  น ้า 
7  =  ไม่มีสภาพ 
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รหัสตัวที่ส่ี  ช่วงราคาประเมินท่ีดินใชต้วัเลข 2 หลกั แสดงให้ทราบวา่แปลงท่ีดินอยูใ่น
กลุ่มช่วงราคาประเมินใด โดยใช้ตวัเลขเร่ิมจาก  01 เป็นตน้ไป การก าหนดรหัสตามท่ีปรากฏน้ีจะตอ้ง
ตรวจสอบจากราคาประเมินของหน่วยท่ีดินทั้งหมดของพื้นท่ีนั้นเพื่อก าหนดรหสัช่วงราคาตามสภาพพื้นท่ี  
ทั้งน้ีจะตอ้งพิจารณาสภาพความคลา้ยคลึงของพื้นท่ีในการจดักลุ่มดว้ย แต่ละพื้นท่ีจะตอ้งก าหนดช่วงราคา
ตามความเหมาะสมของพื้นท่ีนั้นๆ 

ตัวอย่างการจัดช่วงราคาในพืน้ที่เขตจตุจักร  โดยในพื้นท่ีเขตจตุจกัรก าหนดราคาต ่าสุด
ของหน่วยท่ีดินท่ีตารางวาละ 10,000 บาทและสูงสุดสุดท่ีตารางวาละ 200,000 บาท  สามารถจดัช่วงราคา
โดยพิจารณาจากสภาพความคลา้ยคลึงของกลุ่มพื้นท่ี ไดด้งัน้ี  

 01  =  0 – 20,000 บาท 
02  = 20,001 – 40,000 บาท 
03  = 40,001 – 60,000 บาท 
04  = 60,001 – 80,000 บาท 
05  = 80,001 – 100,000 บาท 
06  = 100,001 – 120,000 บาท 
07  = 120,001 – 140,000 บาท 
08  = 140,001 – 160,000 บาท 
09  = 160,001 – 180,000 บาท 
10  = 180,001 – 200,000 บาท 

* กรณีที่ดินหมู่บ้านจัดสรร  จดักลุ่มโดยแบ่งตามระดบัคุณภาพและลกัษณะของโครงการ
ซ่ึงจะพิจารณาจากราคาประเมินท่ีดินต่อตารางวา  การก าหนดรหสัตามท่ีปรากฏน้ี ระดบัคุณภาพของหมู่บา้น
สูง  ปานกลาง  หรือต ่า  จะตอ้งพิจารณาตามสภาพพื้นท่ีเป็นองคป์ระกอบ   และใชร้หสัตวัเลข  ดงัน้ี  

01    =  ระดบัคุณภาพสูง  
02    =  ระดบัคุณภาพปานกลาง  
03    =  ระดบัคุณภาพต ่า  
04    =  จดัสรรท่ีดินเปล่า 
05    =  จดัสรรไม่มีสภาพ 
06   =  จดัสรรอยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง 
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ตัวอย่างของการจัดกลุ่มทรัพย์สิน ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร เขตจตุจักร  
  

ตารางก าหนดรหัส SMG 
พืน้ทีส่ านักงานทีด่ินกรุงเทพมหานคร  สาขาจตุจักร 

ระวาง-
แผน่ 

หน่วย
ท่ี 

ช่ือหน่วยท่ีดิน 
รหสั
ถนน
หลกั 

SMG 

ระยะ  
ความลึก
มาตรฐาน 

(ม.) 

การใช้
ประโยชน์
ท่ีดิน 

ผิว
จราจร 

ความกวา้ง
ผิวจราจร/
เขตทาง 

(ม.) 

มูลค่า 
ถนนเดิม 

(บาท/ตร.ว.) 

6828-01 1 ถนนวิภาวดีรังสิต ST02.2 B1208 40 พาณิชยกรรม ลาดยาง 30/100 150,000 

6828-01 2 ถนนก าแพงเพชร 6 ST15 R2204 40 ท่ีอยูอ่าศยั ลาดยาง 16/80 70,000 

6828-01 3 ซอยสวนชิดชม ST15 R4102 40 ท่ีอยูอ่าศยั คอนกรีต 4/6 40,000 

6828-01 4 ซอยสาคร   ST15 R4103 40 ท่ีอยูอ่าศยั คอนกรีต 6/8 42,000 

6828-01 5 ซอยทางไม่มีสภาพ ST15 R4702 40 ท่ีอยูอ่าศยั - - 38,000 

6828-01 6 ทางเดินเลียบคลองเปรมประชากร ST15 R5102 40 ท่ีอยูอ่าศยั คอนกรีต 2/3 21,000 

6828-01 7 หมู่บา้นกลางกรุง Monte carlo ST15 H2201 40 ท่ีอยูอ่าศยั คอนกรีต 6/10 65,000 

6828-01 8 หมู่บา้นสินพฒันาธานี (บา้นเด่ียว) ST15 H2202 40 ท่ีอยูอ่าศยั คอนกรีต 6/12 49,000 

6828-01 9 หมู่บา้นสินพฒันาธานี (ทาวน์เฮา้ส์) ST15 H2202 40 ท่ีอยูอ่าศยั คอนกรีต 6/12 40,000 

6828-01 10 ท่ีดินไม่มีทางเขา้ออก ST15 I2001 40 ท่ีวา่ง - - 15,000 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

มูลค่าถนน  10,000 บาท ที่ดนิส่วนใหญ่มขีนาดความลกึแปลงที่ดนิ 40 เมตร 
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6.  การประเมินราคาทีด่ินรายแปลง 

แนวทางปฏิบัติในการประเมินราคาทีด่ินรายแปลง 
1. กรณแีปลงที่ดินปกติ   การประเมินราคาท่ีดินรายแปลงใหป้ระเมินราคาตามมูลค่าถนน โดยคิด  

100%  ของมูลค่าถนน   การพิจารณารูปแปลงท่ีดินปกติในบริเวณพื้นท่ีใด ๆ ให้พิจารณาจากความลึกของแปลง
ท่ีดินส่วนใหญ่ในบริเวณนั้น ๆ   ส าหรับท่ีดินแปลงท่ีมีความลึกเกินกวา่ท่ีดินแปลงปกติไม่เกิน  1/4  เท่า ใหคิ้ดราคา
เท่าท่ีดินแปลงปกติ ทั้งน้ีใหอ้ยูใ่นการพิจารณาของเจา้หนา้ท่ีประเมิน 

2. กรณีแปลงที่ดินที่มีความลึกแตกต่างไปจากที่ดินแปลงปกติในบริเวณเดียวกัน  การ
ประเมินราคาจะพิจารณาตามสัดส่วนของความต่างในดา้นความลึกของรูปแปลง เม่ือเปรียบเทียบกบัแปลง
ท่ีดินปกติในบริเวณพื้นท่ีข้างเคียง การประเมินราคาในกรณีดังกล่าวน้ีในแต่ละพื้นท่ีสามารถปรับใช้
แนวทางในการประเมินราคาได ้โดยพิจารณาจากสภาพขอ้เทจ็จริงของราคาในพื้นท่ีนั้นๆ  

2.1 การก าหนดราคาประเมินท่ีดินส าหรับแปลงท่ีดินตามขอ้ 2  สามารถประเมินราคาโดยปรับ
ลดราคาจากมูลค่าถนนในอตัราส่วนการปรับลดตามสัดส่วนของความต่างดา้นความลึกแบบสะสม  ไดด้งัน้ี 

           (1)  แปลงท่ีดินท่ีมีสัดส่วนดา้นความลึกเป็น 2   เท่าของแปลงท่ีดินปกติ   คิด 87.5% 
           (2)  แปลงท่ีดินท่ีมีสัดส่วนดา้นความลึกเป็น 3   เท่าของแปลงท่ีดินปกติ   คิด 75% 
           (3)  แปลงท่ีดินท่ีมีสัดส่วนดา้นความลึกเป็น 4  เท่าของแปลงท่ีดินปกติ   คิด 62.5%     
           (4)  แปลงท่ีดินท่ีมีสัดส่วนดา้นความลึกเกินกวา่ 4 เท่าของแปลงท่ีดินปกติใหพ้ิจารณาเป็นรายๆไป     
                  ทั้งน้ีตอ้งไม่ต ่ากวา่ท่ีดินไม่มีทางเขา้ออก 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
                 *หมายเหตุ   - ดูความเหมาะสมของสภาพแปลงท่ีดินโดยรวม   และต้องมคีวามแตกต่างของความลึกแปลงท่ีดิน 
                                        ท่ีแตกต่างกันชัดเจน 
                                     - หลกัเกณฑ์นีส้ามารถปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพพืน้ท่ีในแต่ละจังหวดัได้ 

            

  

รูปแปลงปกต ิ 10,000 

สัดส่วนความลกึ 2 เท่าของแปลงปกต ิ

10,000 

8,750 

7,500 

6,250

คิด 
62.5% 

สัดส่วนความลกึ 3 เท่าของแปลงปกต ิ

สัดส่วนความลกึ 4 เท่าของแปลงปกต ิ

สัดส่วนความลกึเกนิกว่า 4 เท่าของแปลงปกต ิ

คดิ 62.5%     

คดิ 75%     

คดิ 87.5%     

พจิารณาเป็นรายๆ       

คดิ 100%     



 

 

มูลค่าถนน  10,000 บาท ที่ดนิส่วนใหญ่มขีนาดความลกึแปลงที่ดนิ 40 เมตร 
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2.2  การก าหนดราคาประเมินท่ีดินส าหรับแปลงท่ีดินตามขอ้ 2  สามารถก าหนดราคาโดย

ปรับลดราคาจากมูลค่าถนนในอตัราส่วนการปรับลดตามสัดส่วนของความต่างดา้นความลึกแบบ 4:3:2:1  
ไดด้งัน้ี 

           (1)  แปลงท่ีดินปกติ ราคาท่ีก าหนด คิดเป็น 100%  
(2) แปลงท่ีดินท่ีมีสัดส่วนดา้นความลึกเป็น 2   เท่าของแปลงท่ีดินปกติ   คิด 75% 

           (3)  แปลงท่ีดินท่ีมีสัดส่วนดา้นความลึกเป็น 3   เท่าของแปลงท่ีดินปกติ   คิด 50% 
           (4)  แปลงท่ีดินท่ีมีสัดส่วนดา้นความลึกเป็น 4  เท่าของแปลงท่ีดินปกติ   คิด 25%     
           (5)  แปลงท่ีดินท่ีมีสัดส่วนดา้นความลึกเกินกวา่ 4  เท่าของแปลงท่ีดินปกติใหพ้ิจารณาเป็นรายๆไป     
                  ทั้งน้ีตอ้งไม่ต ่ากวา่ท่ีดินไม่มีทางเขา้ออก 

 
     
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
*หมายเหต ุ  - ดูความเหมาะสมของสภาพแปลงท่ีดินโดยรวม   และต้องมคีวามแตกต่างของความลึกแปลงท่ีดิน 
                       ท่ีแตกต่างกันชัดเจน 
                   - หลกัเกณฑ์นีส้ามารถปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพพืน้ท่ีในแต่ละจังหวดัได้ 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

รูปแปลงปกต ิ 10,000 

สัดส่วนความลกึ 2 เท่าของแปลงปกต ิ

10,000 

7,500 

5,000 

2,500

คิด 
62.5
% 

สัดส่วนความลกึ 3 เท่าของแปลงปกต ิ

สัดส่วนความลกึ 4 เท่าของแปลงปกต ิ
     คดิ 25%     

คดิ 50%     

คดิ 75%     
คดิ 100%     

พจิารณาเป็นรายๆ       สัดส่วนความลกึเกนิกว่า 4 เท่าของแปลงปกต ิ
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3  การประเมินราคาแปลงทีด่ินทีใ่ช้ประโยชน์เป็นซอยทาง แบ่งเป็น 2 กรณี ดงัน้ี 

                      (1)  กรณีปรากฏซอยทางในแผนท่ี และมีการใชป้ระโยชน์เป็นซอยทางในสภาพจริง ก าหนด
ราคาประเมินแปลงท่ีเป็นซอยทาง 50% ของมูลค่าซอยนั้นๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      (2)  กรณีปรากฏซอยทางในแผนท่ี แต่ไม่มีการใชป้ระโยชน์เป็นซอยทางในสภาพจริง (ซอย
ทางไม่มีสภาพ) ก าหนดราคาประเมินแปลงท่ีเป็นซอยทาง 50% ของมูลค่าถนนนั้นๆ 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

4  การประเมินสาธารณูปโภคในหมู่บ้านจัดสรร 
                   (1) สโมสร สนามกีฬา สระวา่ยน ้า (มีการคิดค่าบริการสมาชิก)    คิด 100% เท่ากบัท่ีดินใน
หมู่บา้น 
                      (2)  ถนนภายในหมู่บา้น สวนสาธารณะ สวนหยอ่ม  สนามเด็กเล่น คิด 50% ของราคาท่ีดินหมู่บา้น   
                   (3)  บ่อบ าบดัน ้าเสีย  ทะเลสาบ   คิด 50%  ของราคาท่ีดินหมู่บา้น  

  

ก าหนดมูลค่าถนนซอย 6,000  บาท   ทีค่วามลกึมาตรฐาน 40 ม.   

6,0
00

 บ
าท

 

6,0
00

 บ
าท

 
มูลค่าถนน  10,000 บาท  ทีค่วามลกึมาตรฐาน 40 ม. 

10,000 บาท 10,000 บาท 

 
 

 

ก าหนดมูลค่าถนนซอยไม่มสีภาพ 4,000 บาท   ทีค่วามลกึมาตรฐาน 40 ม.   

มูลค่าถนน  10,000  บาท  ทีค่วามลกึมาตรฐาน 40 ม. 

10,000 บาท 10,000 บาท 
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(4)  ตะเขบ็หมู่บา้น แยกเป็น 2 กรณี  ดงัน้ี 

 -  ถา้เป็นท่ีดินแปลงเดียวติดต่อกนั  เจา้ของเดียวกนั  คิด  100%  
 
 
 
 
 
 
 
 -  ถา้เป็นท่ีดินหมู่บา้นกนัแนวตะเขบ็ไว ้ คิด  50% 
 
 
   
 
 

5.  การประเมินราคาแปลงที่ดินทีเ่ป็นบ่อหรือบึง  กรณีท่ีไม่สามารถใชป้ระโยชน์ได ้(ลึกมากถม     
ไม่ไหว)   ใหคิ้ด 25%   ของราคาประเมินบริเวณใกลเ้คียง 

6.  การก าหนดราคาทีด่ินรายแปลง โดยการปรับลดราคาประเมินตามรูปแปลงทีด่ิน 
6.1 ทีด่ินรูปสามเหลี่ยม  แยกเป็น  2 กรณี 

 (1)   ท่ีสามเหล่ียมติดถนนมุมเดียว (รถเขา้ออกไม่ได)้ คิด 45% ของของท่ีดินรูปส่ีเหล่ียมท่ีลึก
ใกลเ้คียงกนั       

(2)  ท่ีสามเหล่ียมฐานติดถนน  คิด  65%   ของท่ีดินรูปส่ีเหล่ียมท่ีลึกใกลเ้คียงกนั      
 
 
                                                                                                                                         
 
 

  6.2  ทีด่ินรูปส่ีเหลี่ยมขนมเปียกปูน      คิด  95%  ของท่ีดินรูปส่ีเหล่ียมท่ีลึกใกลเ้คียงกนั       
                                                                     
 

   
 

ก าหนดมูลค่าถนนหมู่บ้าน 20,000  บาท 
ทีค่วามลกึมาตรฐาน 40 ม. 
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แปลงหน้าแปลงหลงั 
เจ้าของเดยีวกนั 

หหน้ 
ทีค่วามลกึมาตรฐาน 

40 ม. 
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แปลงหน้าแปลงหลงั 
เจ้าของเดยีวกนั 
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 ก าหนดมูลค่าถนนหมู่บ้าน 20,000  บาท 
ทีค่วามลกึมาตรฐาน 40 ม. 

มูลค่าถนน  10,000  บาท  ทีค่วามลกึมาตรฐาน 40 ม. 

45% 
65% 6,500   บาท 

4,500   บาท 

มูลค่าถนน  10,000  บาท  ทีค่วามลกึมาตรฐาน 40 ม. 
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6.3  ทีด่ินรูปคอขวด        แยกเป็น  2 กรณี 

                          (1)  กรณีรถยนตเ์ขา้-ออกได ้ (ทางเขา้-ออกมากกวา่ 2  เมตร)  คิด  75%  ของราคาท่ีดินติดถนน 
 
 
 
 
 

(2) กรณีรถยนตเ์ขา้-ออกไม่ได ้ (ทางเขา้-ออกนอ้ยกวา่ 2  เมตร)  คิด  65%  ของราคาท่ีดิน  
        ติดถนน 

 
 
 
 
 
 หมายเหต ุ   กรณีท่ีดินลักษณะต่อไปนีส้ามารถประยกุต์ใช้กรณีท่ีดินรูปคอขวดได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

มูลค่าถนน  10,000  บาท  ทีค่วามลกึมาตรฐาน 40 ม. 

10,000   บาท 7,500   บาท 

    8 ม.    

มูลค่าถนน  10,000  บาท  ทีค่วามลกึมาตรฐาน 40 ม. 

6,500   บาท 10,000   บาท 

10,000   บาท 
7,500   บาท 6,500   บาท 

มูลค่าถนน  10,000  บาท  ทีค่วามลกึมาตรฐาน 40 ม. 

มูลค่าถนน  10,000  บาท  ทีค่วามลกึมาตรฐาน 40 ม. 

แปลงหนา้แปลงหลงั 
เจา้ของเดียวกนั 

หหน ้
ท่ีความลึกมาตรฐาน 

40 ม. 

แปลงหนา้แปลงหลงั 
เจา้ของเดียวกนั 

10,000   บาท 7,500   บาท 6,500   บาท 

เจา้ของเดียวกนั เจา้ของเดียวกนั 

6,5
00

   บ
าท

 

7,5
00

   บ
าท

 

6,5
00

    

*หมายเหต ุ แปลงท่ีดินท่ีใช้ประโยชน์เป็นทางเข้า-ออกส าหรับแปลงท่ีดินด้านหลังต้องใช้ประโยชน์เป็นทางเข้า-ออก 
                   เตม็ท้ังแปลงท่ีดิน       

7,5
00
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7.  ทีด่ินหลายแปลงทีม่ีการใช้ประโยชน์ร่วมกนั 

7.1  ทีด่ินหลายแปลงทีม่ีการใช้ประโยชน์ร่วมกันแต่มีช่ือผู้ถือกรรมสิทธ์ิต่างกัน (ต่างเจา้ของกนั)   
แยกเป็น 2  กรณี 
                    (1)   กรณีมีการใชป้ระโยชน์ร่วมกนั คือ มีส่ิงปลูกสร้างท่ีมีลกัษณะถาวรในแปลงท่ีดินร่วมกนั 
 เช่น  ศูนยก์ารคา้  โชวรู์ม  ป้ัมน ้ามนั  โรงงาน  ฯลฯ  คิดท่ีดินแปลงหลงัเป็น 60%  ของแปลงหนา้ 
 
 
 
 
 
 
 
                        (2)   กรณีไม่มีการใชป้ระโยชน์ร่วมกนั คือ เป็นท่ีวา่ง  คิดท่ีดินแปลงหลงัเสมือนเป็นท่ีดินไม่
มีทางเขา้-ออก 

    
 
 

 
 
 
  

 
7.2  ทีด่ินหลายแปลงทีม่ีการใช้ประโยชน์ร่วมกนัช่ือผู้ถือกรรมสิทธ์ิรายเดียวกนั   การให้

ราคาแยกเป็นแต่ละกรณี  ไดด้งัน้ี 
(1) ท่ีดินท่ีเป็นท่ีวา่งหลายแปลงต่อเน่ืองกนั  ช่ือเจา้ของเดียวกนั แปลงหนา้ติดถนน แปลงหลงั

ไม่ติดถนนใหถื้อเป็นท่ีดินเสมือนมีทางเขา้ออกได ้ ประเมินราคาลดหลัน่กนั โดยให้ราคาแบบติดถนนและ
ติดซอยส าหรับท่ีดินแปลงหลงั  

(2) กรณีแปลงท่ีดินหลายแปลง มีการใชป้ระโยชน์ร่วมกนัเต็มพื้นท่ี  คือ มีส่ิงปลูกสร้างท่ีมี
ลกัษณะถาวรในแปลงท่ีดิน เช่น  ศูนยก์ารคา้  โชวรู์ม  ป้ัมน ้ามนั  โรงงาน  ฯลฯ  ใหร้าคาเสมือนเป็นท่ีดิน
แปลงใหญ่ 

 

มูลค่าถนน  10,000  บาท  ทีค่วามลกึมาตรฐาน 40 ม. 

ป้ัมน า้มนั 
10,000   บาท 10,000   บาท 10,000   บาท 10,000   บาท 10,000   บาท 

6,000   บาท 6,000   บาท 6,000   บาท 

มูลค่าถนน  10,000  บาท  ทีค่วามลกึมาตรฐาน 40 ม.   
 
 
 
 
 
 
 

ทีด่นิตาบอด  ก าหนดราคาตารางวาละ  3,000  บาท   

10,000   บาท 10,000   บาท 10,000   บาท 10,000   บาท 10,000   บาท 

3,000   บาท 
3,000   บาท 

3,000   บาท 
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8. การประเมินราคาแปลงทีด่ินทีใ่ช้ประโยชน์เป็นซอยทาง   

                      (1)  กรณีปรากฏรูปซอยทางในแผนท่ี และมีการใชป้ระโยชน์เป็นซอยทางในสภาพจริง 
ประเมินราคาแปลงท่ีเป็นซอยทาง 50% ของมูลค่าถนนท่ีแปลงท่ีดินนั้นตั้งอยู ่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 

มูลค่าถนน  10,000  บาท  ทีค่วามลกึมาตรฐาน 40 ม.   
 
 
 
 
 
 
 

5,000 บาท 
3,000 บาท 

6,000 บาท 

10,000บาท 10,000บาท 

6,000 บาท 

มูลค่าถนน  10,000  บาท  ทีค่วามลกึมาตรฐาน 40 ม.   
 
 
 
 
 
 
 

5,000 บาท 5,000    

7,500   บาท 7,500   บาท 

10,000   บาท 

ช่ือผูถื้อกรรมสิทธ์ิต่างกนั 

ช่ือผูถื้อ 
กรรมสิทธ์ิต่างกนั 
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 (2)    กรณีแปลงท่ีดินติดถนนและมีส่ิงปลูกสร้างบนแปลงท่ีดินเตม็ทั้งแปลง หรือบางส่วน แลว้แต่

กรณี  การใชป้ระโยชน์เป็นทางและใชป้ระโยชน์เป็นท่ีอยูอ่าศยัดว้ยเช่นกนั  การประเมินราคามีขอ้พิจารณา 
ดงัน้ี 
    1)  กรณีแปลงท่ีดินท่ีเป็นอาคารพาณิชย ์ติดถนนและชั้นล่างมีสภาพเป็นทางเขา้-ออก 
แปลงท่ีดินดา้นใน  (ทางลอด)  และดา้นบนใชเ้ป็นท่ีอยูอ่าศยั   ก าหนดใหร้าคา  75%  ของมูลค่าถนน   
 
 
 
 
 
 
 
 

2) กรณีเป็นท่ีดินแปลงใหญ่ติดถนน  การใชป้ระโยชน์ในแปลงท่ีดินดา้นหนา้ติดถนน 
เป็นอาคารพาณิชยส่์วนดา้นหลงัอาคารพาณิชย ์ใชเ้ป็นซอย ทาง (ทางเขา้-ออกของแปลงท่ีดินดา้นใน)    
การประเมินราคา จะพิจารณาเป็น 2 ส่วน  ส่วนแรก  เน้ือท่ีท่ีเป็นอาคารพาณิชย ์ใหร้าคาเท่ากบั มูลค่าถนนท่ี
ความลึกมาตรฐาน   ส่วนท่ีสอง ท่ีใชป้ระโยชน์เป็นซอย ทาง ใหร้าคาเท่ากบัราคาซอยทาง  คือใหร้าคา
คร่ึงหน่ึงของแปลงท่ีดิน ท่ีติดซอยทาง นั้น การประเมินราคาจะค านวณจากผลรวมของตามสัดส่วนท่ีให้
ราคาไวห้ารดว้ยเน้ือท่ีของแปลงท่ีดินทั้งแปลง จะไดร้าคาต่อตารางวาของท่ีดินแปลงนั้น ดงัน้ี    
      ตัวอย่าง  แปลงท่ีดิน เน้ือท่ี  60  ตารางวา  เน้ือท่ีส่วนท่ีเป็นอาคารพาณิชย ์ 20  ตารางวา  เน้ือท่ีส่วนท่ี
เป็นซอย ทาง   40  ตารางวา  มูลค่าถนนท่ีระยะความลึก 20  เมตร ตารางวาละ 10,000  บาท  ซอยทาง 
ก าหนดราคาคร่ึงหน่ึงของแปลงท่ีดินติดซอย  ท่ีตารางวาละ 7,500   บาท  ราคาท่ีค านวณได ้   
  = [ (20*10,000)+( 40*3,750)]/60   จะไดร้าคาท่ีตารางเมตรละ  5,800  บาท 

มูลค่าถนน  10,000  บาทต่อตารางวา ทีค่วามลกึมาตรฐาน 20  เมตร 

 

 
10,000 10,000 

7,500 
7,500 10,000 

6,000 6,000 
3,000 

6,000 

3,000 
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9.   การก าหนดมูลค่าถนน (กรณไีม่มีข้อมูลตลาด)  

   9.1  ทีด่ินติดคลอง 
              (1)  กรณีใชป้ระโยชน์จากคลองสัญจรได ้ คิด 50%  ของท่ีดินบริเวณนั้น  

(2)  กรณีไม่สามารถใชป้ระโยชน์จากคลองสัญจรได ้ คิด 25% - 30%  ของท่ีดินบริเวณนั้น     
        (คิดเสมือนเป็นท่ีดินตาบอด) 

9.2 ทีด่ินตาบอด 
              (1)  กรณีไม่ปรากฏทางทั้งในรูปแผนท่ีและสภาพจริง(บอดจริง)  คิด 25% - 30%    ของราคาซอย       
                     ต  ่าสุดในบริเวณนั้น 
              (2)  กรณีไม่ปรากฏทางในรูปแผนท่ีแต่สภาพจริงมีการใชป้ระโยชน์เป็นทาง  ใหเ้ปรียบเทียบ
กบัซอย  ทาง ในบริเวณใกลเ้คียง 

9.3 ทีด่ินบริเวณคอสะพาน 
                     (1)แปลงท่ีดินเชิงสะพานไม่สามารถเขา้-ออก แปลงท่ีดินจากถนนไดโ้ดยตรง  (รถยนตเ์ขา้-
ออก ไม่ได)้  คิด 60%  ของมูลค่าถนนท่ีความลึกมาตรฐาน 

 

มูลค่าถนน  10,000  บาทต่อตารางวา ทีค่วามลกึมาตรฐาน 20  เมตร 

 

7,500 

10,000 10,000 

7,500 

5,800 

7,500 

3,750 
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(2) แปลงท่ีดินติดถนนคอสะพานซ่ึงมีทางลอดใตส้ะพานหรือถนนคู่ขนาน  ก าหนดเป็นหน่วยท่ีดิน          
ติดซอยทางโดยเทียบเคียงราคากบัท่ีดินท่ีมีสภาพคลา้ยคลึงกนัในบริเวณใกลเ้คียง 

 



 

 

 
 

9.4  กรณสีะพานข้ามทางแยก  ใหใ้ชดุ้ลยพินิจวา่กระทบกบัท่ีดินบริเวณนั้นเพียงใด 
9.5  กรณีทีด่ินใต้ทางด่วน  คิด  50%  ของมูลค่าถนนบริเวณนั้น 
9.6  ทีด่ินจัดสรร  แยกเป็น   กรณี  ดงัน้ี   

              (1)  โครงการเดียวกนัมีหลากหลายการพฒันา ดงัน้ี 
                     -   มีรูปแปลงเป็นผงัจดัสรรและมีการพฒันา  (สภาพพื้นท่ีสมบรูณ์) อาจมีบา้นหรือจดัสรร

ท่ีดินเปล่าก็ได ้ แต่มีสาธารณูปโภคพร้อม  คิด  100%   
                     -   มีรูปแปลงเป็นผงัจดัสรรแต่สาธารณูปโภคไม่พร้อม    คิด  60% - 80%  ของส่วนท่ีมี

การพฒันาแลว้ 
                     -   มีรูปแปลงเป็นผงัจดัสรรแต่ไม่มีสภาพในพื้นท่ี  ใหก้ าหนดราคาโดยเปรียบเทียบกบั

ท่ีดินติดซอยบริเวณใกลเ้คียง 
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             (2)  ท่ีดินจดัสรรลอย  มีการแบ่งแยกไวแ้ลว้แต่ไม่มีทางเช่ือม  ก าหนดเป็นท่ีดินตาบอดทั้ง

โครงการ 
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7. การบันทกึข้อมูลราคาทีด่ินรายแปลง 

คลองบางแค 



 

 

เม่ือก าหนดราคาประเมินท่ีดินรายแปลงในแผนท่ีราคาประเมินพร้อมกบัก าหนดกลุ่มทรัพยสิ์น
เสร็จแล้ว จะตอ้งท าการบนัทึกราคาประเมินเป็นรายแปลง เพื่อจดัพิมพ์ร่างส าหรับใช้ในการตรวจสอบ
ความถูกตอ้งของราคาประเมินกบัแผนท่ีราคาประเมิน  และจดัพิมพบ์ญัชีราคาประเมินต่อไป   

ส าหรับการบนัทึกราคาประเมินท่ีดินรายแปลง ดงักล่าวเจา้หน้าท่ีสามารถด าเนินการไดต้าม
รูปแบบของฐานขอ้มูลทะเบียนท่ีดิน  หรือตามแบบฟอร์มทะเบียนทรัพยสิ์น  โดยมีขั้นตอนการด าเนินการ
ดงัน้ี 

1.  ในกรณีท่ีบนัทึกขอ้มูลราคาประเมินเป็นรายแปลงตามขอ้มูลทะเบียนทรัพยสิ์น จะบนัทึก
เป็นรายระวาง โดยมีรายการท่ีตอ้งบนัทึกตามแบบ  ดงัน้ี 
 
ล าดบัท่ี ระวาง UTM ระวางแผนท่ี แผน่ มาตราส่วน เลขท่ีดิน ราคาประเมิน รหสั 

SMG 
1 5136IV 6624 02 1:1000 48 60,000 V1300 
2 5136IV 6624 02 1:1000 49 60,000 V1300 
3 5136IV 6624 02 1:1000 52 60,000 V1300 
4 5136IV 6624 02 1:1000 53 60,000 V1300 
5 5136IV 6624 02 1:1000 54 60,000 V1300 

 
ในกรณีท่ีบนัทึกตามแบบฟอร์ม เม่ือบนัทึกขอ้มูลราคาเสร็จแลว้จะตอ้งจดัส่งให้ส่วนจดัการ

ฐานขอ้มูลเพื่อเช่ือมขอ้มูลราคาประเมินกบัฐานขอ้มูลทะเบียนท่ีดินต่อไป 
2.  ในกรณีท่ีบนัทึกขอ้มูลราคาตามฐานขอ้มูลทะเบียนท่ีดินตามท่ีส่วนจดัการฐานขอ้มูลจดัส่ง

ให้เม่ือบนัทึกราคาประเมินเสร็จแลว้และตรวจสอบความถูกตอ้งครบถว้นแลว้ ก็สามารถจดัพิมพร่์างบญัชี
ราคาประเมินเพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งตรงกนักบัแผนท่ีราคาประเมิน    และจดัพิมพบ์ญัชีราคาประเมิน
ท่ีดินรายแปลงไดต่้อไป  
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8. รายงานการประเมินราคาทีด่ินรายแปลงฉบับสมบูรณ์ 
การจัดท ารายงานการประเมินราคาทีด่ินรายแปลง   ควรประกอบดว้ยเน้ือหาดงัน้ี 
1   บทสรุปส าหรับผูบ้ริหาร 
2.  รายละเอียดโครงการท่ีขออนุมติัด าเนินการ 
3.  ขอ้มูลทัว่ไปพื้นท่ีโครงการ 

3.1 ภาพรวมของพื้นท่ีบริการส านกังานท่ีดิน/เขตปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
3.2 จ านวนแปลงท่ีดินซ่ึงอาจแบ่งยอ่ยตามเอกสารสิทธ์ิ ไดแ้ก่ จ  านวนโฉนด จ านวน นส. 3 ก 
3.3 จ านวนขอ้มูลราคาซ้ือขายท่ีเกิดในช่วงเวลาก่อนวนัประเมินราคา โดยจ าแนกแต่ละ

ระวาง   แต่ละมาตราส่วน  และจ าแนกตามกลุ่ม  A/S Ratio ได้แก่  < 0.9 , 0.9 – 1.0 และ  > 1.10  พร้อม
วิเคราะห์อตัราการเปล่ียนแปลงราคาท่ีดินจากกลุjม A/S Ratio < 0.9 ซ่ึงตั้งสมมติฐานว่าเป็นราคาซ้ือขายท่ี
เช่ือถือได ้โดยหาค่า Median Ratio เพื่อใชต้ั้งเหตุผลการเปล่ียนแปลงราคาท่ีดินตามมาตรา 105 อฏัฐ 

3.4 จ านวนข้อมูลซ้ือขายท่ีเช่ือถือได้และน ามาใช้อา้งอิงเปรียบเทียบ (โดยใช้ตารางท่ี 1 
ข้อมลูราคาซ้ือขายจดทะเบียน ฯ) และสรุปประเภทและจ านวนขอ้มูลตลาด 

1  ราคาซ้ือขายจดทะเบียน (ทบ.) 
2  ราคาซ้ือขายจดทะเบียนจากการสอบถาม (ทส.) 
3  ราคาเสนอขาย (สข.) 
4  ค่าเช่าตลาด (คช.) 

4. แสดงรายการการวิเคราะห์ราคาท่ีดินเป็นรายกลุ่มถนน/ซอย หมู่บา้น ถนนใดๆ ในพื้นท่ีประเมิน
ราคาจะมีความแตกต่างเป็นช่วงๆข้ึนอยู่กับการพฒันาพื้นท่ี   ราคาซ้ือขายท่ีดินติดถนนท่ีเกิดข้ึนมกัไม่
กระจายอยา่งทัว่ถึง จึงตอ้งแบ่งการวิเคราะห์ราคาท่ีดินเป็นกลุ่ม แต่ละกลุ่มควรมีขอ้มูลราคาท่ีดินอยา่งนอ้ย 
3 แปลง เพื่อก าหนดราคาท่ีดินท่ีความลึกมาตรฐานแต่ละช่วง/กลุ่ม โดยใช้ตารางท่ี 2 ( ตารางวิเคราะห์ท่ีดิน
เป็นรายกลุ่ม) 

5. การก าหนดมูลค่าถนน (Street Value) ของกลุ่มท่ีมีขอ้มูลราคาซ้ือขาย ใหก้ าหนดมูลค่าถนนทุก 
ถนนในระวางแต่ละแผ่น แต่ละมาตราส่วน โดยก าหนดให้ 1 แผ่นระวาง ให้เรียงหน่วยท่ีดิน (มูลค่าถนน)  
จากราคาสูงสุดไปหาราคาต ่าสุด  การก าหนดมูลค่าถนน ในแต่ละแผน่ระวางอาจใชร้าคาเฉล่ียทั้งกลุ่มหรือ
ปรับเพิ่มลดจากค่าเฉล่ีย ตามท่ีเห็นสมควร โดยให้อา้งกลุ่มท่ีดินตามขอ้4  หากมีการปรับเพิ่มลดก็ให้เหตุ
ผลเปรียบเทียบวา่ ดีกวา่/ดอ้ยกวา่ ราคาเฉล่ียก็ได ้ในตารางท่ี 3  (บัญชีก าหนดมลูค่าถนน) 

6.  สรุปอตัราการเปล่ียนแปลงราคาโดยเฉล่ียทั้งพื้นท่ี 
7.  สรุปแนวทางปฏิบติัท่ีใชใ้นการประเมินราคาท่ีดินรายแปลง 
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9.     การตรวจคุณภาพ    
การตรวจคุณภาพ ส าหรับกิจกรรมการประมินราคาท่ีดินรายแปลง  แบ่งการตรวจคุณภาพ 

เป็น 5  คร้ัง  ดงัน้ี 
คร้ังที ่1   เป็นการตรวจสอบความถูกตอ้ง ครบถว้น และผลการด าเนินการ ในขั้นตอนท่ี 1 การ

จดัเตรียมขอ้มูลเพื่อการประเมินราคาและขั้นตอนท่ี 2  การจดักลุ่มและวเิคราะห์ขอ้มูลราคาซ้ือขายเบ้ืองตน้ 
คร้ังที่ 2   เป็นการตรวจสอบความถูกตอ้ง  ความน่าเช่ือถือ  กระบวนการและวิธีการปฏิบติั 

และผลการด าเนินการ ในขั้นตอนท่ี 3  การส ารวจขอ้มูลภาคสนาม และ ขั้นตอนท่ี 4   การวิเคราะห์ราคาซ้ือ
ขายและจดักลุ่มแปลงท่ีดินซ้ือขาย  

คร้ังที่ 3  เป็นการตรวจสอบความถูกตอ้ง  ครบถว้น  ตามกระบวนการและวิธีการปฏิบติั และ
ผลการด าเนินการ ในขั้นตอนท่ี 5 การก าหนดมูลค่าถนนและก าหนดกลุ่มทรัพยสิ์น 

คร้ังที่ 4  เป็นการตรวจสอบความถูกตอ้ง  ครบถว้น  ตามกระบวนการและวิธีการปฏิบติั และ
ผลการด าเนินการ ในขั้นตอนท่ี 6 การก าหนดราคาท่ีดินเป็นรายแปลงและจดัท าแผนท่ีราคาประเมินท่ีดิน 

คร้ังที่ 5  เป็นการตรวจสอบความถูกตอ้ง  ครบถว้น  ตามกระบวนการและวิธีการปฏิบติั และ
ผลการด าเนินการในขั้นตอนท่ี 7  การบนัทึกราคาประเมินท่ีดินรายแปลง รหสัทรัพยสิ์นและขอ้มูลทะเบียน
ทรัพยสิ์น ลงฐานขอ้มูล  และการด าเนินการในขั้นตอนท่ี 8 
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ส่วนที ่3  แผนทีส่ าหรับการประเมนิราคาทีด่ินรายแปลง 
การจดัท าแผนท่ีส าหรับการประเมินท่ีดินรายแปลงมี 3 ประเภท ประกอบด้วยแผนท่ีเดิน

ส ารวจ  แผนท่ีวเิคราะห์ราคา  และแผนท่ีราคาประเมิน  สาระส าคญัของแผนท่ีแต่ละประเภทมีดงัน้ี  

1.  แผนทีเ่ดินส ารวจ   เป็นแผนท่ีท่ีใชป้ระกอบการเดินส ารวจในพื้นท่ีท่ีรับผดิชอบ  ซ่ึงตอ้งมีการ
บนัทึกขอ้มูลการเดินส ารวจในพื้นท่ีอยา่งละเอียด   เช่น  ขอ้มูลการหมายสีแปลงท่ีดินท่ีมีการซ้ือขาย  ขอ้มูล
เสนอขาย  ขอ้มูลราคาค่าเช่าตลาดท่ีจดัเก็บไดร้ะหวา่งการเดินส ารวจในพื้นท่ี   ขอ้มูลช่ือถนน   ซอย  ทาง  
แม่น ้ า  ช่ือโครงการหมู่บา้น   ตลอดจนการปรับปรุงแผนท่ีให้เป็นปัจจุบนัตามสภาพพื้นท่ีจริง  เช่น  การ
แบ่งแยกใหม่  การรวมแปลงท่ีดิน และการกนัขอบเขตแปลงท่ีดินท่ีมีร้ัวกั้นอาณาเขตชดัเจนตรวจสอบได้  
โครงการจดัสรรท่ีเกิดข้ึนใหม่  เส้นทางแนวถนนตดัใหม่  ซอย  ทาง  คลองชลประทาน  ฯลฯ    และ
รายละเอียดอ่ืนๆ  เช่น  แปลงท่ีดินท่ีเป็นท่ีตั้งสถานท่ีส าคญั  ไดแ้ก่  วดั  สถานท่ีราชการ  หรือแปลงท่ีตั้ง
อาคารชุด เป็นตน้   เม่ือเดินส ารวจเสร็จแลว้ใหเ้ก็บรวบรวมแผนท่ีเดินส ารวจ ตามระวาง แผน่ ให้เรียบร้อย  
เพื่อน ามาใชป้ระกอบการวิเคราะห์ราคา  การก าหนดกลุ่มท่ีดิน  และใช้ในการตรวจสอบขอ้มูลแปลงท่ีดิน
ในโอกาสต่อไป 

2.  แผนทีว่ิเคราะห์ราคาประเมิน   เป็นแผนท่ีท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลราคาซ้ือขาย ตามท่ีไดล้ง
รายละเอียดไวใ้นแผนท่ี  ซ่ึงจะใช้ส าหรับประกอบการวิเคราะห์พิจารณาก าหนดมูลค่าถนน  ซอย  ทาง  
โครงการหมู่บา้น และท่ีดินไม่มีทางเขา้-ออกในพื้นท่ีด าเนินการทั้งหมด  และสามารถใช้ประกอบการ
ก าหนดกลุ่มทรัพยสิ์น/ท่ีดิน (SMG) ไปในคราวเดียวกนัได ้ ซ่ึงลกัษณะของแผนท่ีวิเคราะห์ราคาประเมินน้ี
จะใชแ้ผนท่ี ขนาด A3 ซ่ึงท าการยอ่ระวางแผนท่ี  เพื่อจะไดต่้อแผนท่ีทุกแผนในระวางเดียวกนั เพื่อสามารถ
พิจารณาวิเคราะห์ราคาไดค้รบทั้งพื้นท่ี    เม่ือวิเคราะห์ราคาในแผนท่ีไดมู้ลค่าถนนแต่ละเส้นแลว้  ให้ลง
รายละเอียดของมูลค่าถนนแต่ละถนน  ซอย  ทาง  แม่น ้ า  โครงการหมู่บา้นแต่ละโครงการ  ตลอดจนท่ีดิน
ไม่มีทางเขา้-ออกไวใ้นแผนท่ีดว้ย   

3.  แผนที่ราคาประเมิน  เป็นแผนท่ีท่ีลงรายละเอียดของราคาประเมินท่ีดินไวใ้นแปลงท่ีดินแต่ละ
แปลงตามท่ีปรากฏรูปแปลงในแผนท่ี  ซ่ึงผูใ้ชส้ามารถดูรายละเอียดราคาประเมินในแผนท่ีได ้ ในกรณีท่ีมี
ขอ้สงสัยเก่ียวกบัราคาประเมิน  หรือในบญัชีก าหนดราคาประเมินทุนทรัพยท่ี์ดินท่ีประกาศใช้ไม่ปรากฏ
ราคาประเมิน  เจา้หน้าท่ีผูจ้ดทะเบียนสามารถดูราคาประเมินได้จากแผนท่ีราคาประเมิน  และหากเป็น
แปลงท่ีดินท่ีมีการแบ่งแยกใหม่หลงัจากท่ีมีการประกาศใชบ้ญัชีก าหนดราคาประเมินทุนทรัพยท่ี์ดินไปแลว้  
จะไม่ปรากฏราคาประเมินในบัญชีฯ  และในแผนท่ีราคาประเมิน  แต่เจ้าหน้าท่ีสามารถพิจารณา
เปรียบเทียบราคาประเมินให้ผูม้าติดต่อได ้ โดยพิจารณาจากขนาด  รูปแปลงท่ีดิน  ท่ีตั้ง  การเขา้ถึงแปลง
ท่ีดินท่ีจะก าหนดราคาประเมินเปรียบเทียบกบัแปลงท่ีดินท่ีคลา้ยคลึงกนัท่ีอยูใ่นบริเวณใกลเ้คียง และอยูใ่น
ระวางเดียวกนัหรือระวางต่อเน่ืองกนั   แลว้ก าหนดราคาประเมินทุนทรัพยท่ี์ดินต่อไป 
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ส่วนที ่4  การจัดท าบัญชีก าหนดราคาประเมนิทุนทรัพย์ทีด่ิน 
 

1.  การจัดท าบัญชีก าหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ทีด่ินรายแปลง  
เม่ือราคาประเมินได้ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการประจ าจงัหวดั  และผ่านความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการก าหนดราคาประเมินทุนทรัพยแ์ลว้   ให้จดัส่งฐานขอ้มูลราคาประเมินให้ส่วน
จดัการฐานขอ้มูลด าเนินการจดัพิมพบ์ญัชีราคาประเมินทุนทรัพย ์ตามขั้นตอนต่อไปน้ี 

1.1  ส่งฐานข้อมูลราคาท่ีดินไปยงัส่วนจดัการฐานขอ้มูลเพื่อด าเนินการเช่ือมโยงราคา
ประเมินกบัฐานขอ้มูลทะเบียนท่ีดิน 

1.2  ส่วนจดัการฐานขอ้มูล จดัพิมพร่์างบญัชีราคาประเมิน(สปท. 104 ) ให้ส่วนประเมิน
ราคาทรัพยสิ์น/ธนารักษพ์ื้นท่ี  เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งก่อนการจดัพิมพฉ์บบัจริง 

1.3  ส่วนจดัการฐานขอ้มูลส่งบญัชีราคาประเมินท่ีพิมพเ์สร็จแลว้ ให้ส่วนประเมินราคา
ทรัพยสิ์น/ธนารักษพ์ื้นท่ี  เพื่อจดัท าประกาศใชบ้ญัชีราคาฯ ต่อไป  

  ในกรณีท่ีส านักงานธนารักษ์พื้นท่ีไม่ได้จัดส่งฐานข้อมูลราคาท่ีดินให้ส่วนจัดการ
ฐานขอ้มูลด าเนินการก็สามารถจดัพิมพบ์ญัชีฯ ไดเ้ลยเช่นกนัโดยจดัพิมพต์ามประเภทของบญัชีต่อไป 

2.  การจัดพมิพ์บัญชี 

ประเภทการจดัพิมพบ์ญัชีก าหนดราคาประเมินทุนทรัพยท่ี์ดินรายแปลง มีดงัน้ี 
2.1  ประเภทเรียงเลขทีโ่ฉนดทีด่ินตามระวางยูทเีอม็หรือระวางศูนย์ก าเนิด 

  เป็นการจดัพิมพ์บญัชีก าหนดราคาประเมินทุนทรัพยท่ี์ดินท่ีแสดงรายละเอียดต าแหน่ง
ท่ีดินตามเลขท่ีโฉนดท่ีดิน ไดแ้ก่  ระวางภูมิประเทศ  ระวางยทีูเอม็  แผน่  มาตราส่วน  เลขท่ีดิน  หนา้ส ารวจ  
เน้ือท่ี  อ าเภอและต าบลท่ีตั้งของโฉนด(ใช้ในกรณีท่ีขอ้มูลทางทะเบียนท่ีดินและขอ้มูลในระวางแผนท่ียู
ทีเอม็มีความสมบูรณ์ตรงกนั) 

2.2  ประเภทเรียงเลขทีด่ิน  ตามระวางยูทเีอม็หรือตามระวางศูนย์ก าเนิด 
  เป็นการจดัพิมพ์บญัชีก าหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ท่ีดินท่ีแสดงเฉพาะต าแหน่งของ
เลขท่ีดินท่ีปรากฏในแผนท่ีเท่านั้นไดแ้ก่ ระวางภูมิประเทศ  ระวางยูทีเอ็ม  (หรือระวางศูนยก์ าเนิด)  แผ่น 
มาตราส่วน เลขท่ีดิน (ใชใ้นกรณีท่ีขอ้มูลทางทะเบียนท่ีดินไม่สมบูรณ์หรือไม่มี) 

2.3  ประเภทเรียงเลขที ่นส3ก. ตามระวาง นส3ก. 
  เป็นการจดัพิมพบ์ญัชีก าหนดราคาประเมินทุนทรัพยท่ี์ดินท่ีแสดงเฉพาะต าแหน่งของท่ีดิน
ของ นส3ก.  ไดแ้ก่  ช่ือระวางภาพถ่ายทางอากาศ  หมายเลขระวาง  แผ่น  มาตราส่วน  เลขท่ีดิน  เน้ือท่ี  
อ าเภอและต าบลท่ีตั้งของเลขท่ี นส3ก (ใชใ้นกรณีท่ีขอ้มูลทางทะเบียนและขอ้มูลในระวางแผนท่ีมีความ
สมบูรณ์ตรงกนั) 
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2.4  ประเภทเรียงเลขทีด่ิน ตามระวางภาพถ่ายทางอากาศ 
  เป็นการจดัพิมพบ์ญัชีก าหนดราคาประเมินทุนทรัพยท่ี์ดินท่ีแสดงเฉพาะต าแหน่งของท่ีดิน
ในแผนท่ีเท่านั้น ไดแ้ก่  ช่ือระวางภาพถ่ายทางอากาศ  หมายเลขระวาง  แผน่  มาตราส่วน  เลขท่ีดิน  (ใชใ้น
กรณีท่ีขอ้มูลทางทะเบียนไม่สมบูรณ์หรือไม่มี) 
(ตัวอย่างประเภทบัญชี  ดูในภาคผนวก 3.1-3.4) 
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ส่วนที ่5   การปรับปรุง แก้ไข เพิม่เติม ราคาประเมนิทีด่ินรายแปลง 
 
การปรับปรุงแกไ้ขเพิ่มเติม ราคาประเมินท่ีดินรายแปลงระหวา่งรอบบญัชีเป็นการก าหนด      

ราคาประเมินท่ีดินภายหลงัจากท่ีไดป้ระกาศใชบ้ญัชีก าหนดราคาประเมินทุนทรัพยท่ี์ดินรายแปลงในรอบ
บญัชีนั้นๆ ไปแลว้     การด าเนินการดงักล่าวอาจมีหลายกรณีซ่ึงแต่ละกรณีมีแนวทางปฏิบติัตามท่ีคณะ
กรรมการฯ ใหค้วามเห็นชอบแลว้  สรุปไดด้งัน้ี 

(1)  กรณีราคาประเมินท่ีดินผิดพลาดคลาดเคล่ือนโดยมีหลกัฐานตรวจสอบไดช้ดัเจนถึง
ความถูกตอ้งท่ีมีอยู่เดิม  ซ่ึงไดแ้ก่การพิมพร์าคาประเมินเลขศูนยข์าดหรือศูนยเ์กินคณะกรรมการก าหนด
ราคาประเมินทุนทรัพยไ์ดม้อบหมายให้อธิบดีกรมธนารักษ์เป็นผูพ้ิจารณาให้ความเห็นชอบในการแกไ้ข
ราคาประเมินไดเ้ลย(ตามมติคณะกรรมการฯในการประชุมคร้ังท่ี 9/2545 เม่ือวนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2551) 

(2)  การประเมินราคาท่ีดินรายแปลงแบ่งแยกใหม่ หรือแปลงท่ีดินตกส ารวจหลงัวนัท่ี
ประเมินราคาทัว่ไป (General Valuation) ให้ประเมินเสมือนหน่ึงไดมี้การเบ่งแยกแลว้ ในวนัประเมินราคา
ทัว่ไปการประเมินราคาใหใ้ชว้ธีิเปรียบเทียบกบัท่ีดินแปลงใกลเ้คียงท่ีมีสภาพคลา้ยคลึงกนัท่ีไดก้ าหนดราคา
ไวแ้ลว้ ณ วนัดงักล่าว โดยไม่ตอ้งพิจารณาจากราคาซ้ือขายท่ีเกิดข้ึนภายหลงั 

(3) การก าหนดราคาประเมินท่ีดินหมู่บ้านจัดสรรรายใหม่ การประเมินราคาให้
เปรียบเทียบราคากับราคาประเมินของหมู่บ้านจดัสรรท่ีก าหนดราคาไวแ้ล้วในบริเวณใกล้เคียง   การ
เปรียบเทียบราคาจะใชว้ิธี WQS (Weight Quality Score)   

(4)  การปรับปรุงแกไ้ขราคาประเมินในกรณีท่ีราคาประเมินสูงหรือต ่าเกินไป ส่วนใหญ่จะ
เป็นการร้องเรียนราคาประเมินในการด าเนินการแกไ้ขราคาจ าเป็นตอ้งตรวจสอบขอ้เทจ็จริงให้ถูกตอ้งและ
สามารถอธิบายไดอ้ย่างมีเหตุและผลในการท่ีจะเป็นขอ้อา้งในการปรับปรุงแกไ้ขราคา อาทิ มีขอ้เท็จจริง
เปล่ียนไปจากวนัท่ีท าการส ารวจเพื่อประเมินราคา โดยภายหลงัมีการพฒันาในพื้นท่ีหรือมีถนนตดัผา่นเป็นตน้  
หรืออาจเป็นการประเมินราคาไวผ้ิดแปลง การปรับปรุงแกไ้ขจะใชก้ารเปรียบเทียบราคาประเมินกบัแปลง
ท่ีดินในบริเวณขา้งเคียงท่ีมีสภาพคลา้ยคลึงกนัมากท่ีสุดเป็นเกณฑ์  เพื่อจะให้ราคาประเมินอยูใ่นฐานราคา
และเกณฑใ์นการก าหนดราคาเดียวกนั  การปรับปรุงแกไ้ขราคาในกรณีน้ีตอ้งยกเลิกราคาประเมินเดิมดว้ย 

(5)  การปรับปรุงแกไ้ขราคาประเมินในกรณีท่ีราคาประเมินท่ีปรากฏในแผนท่ีราคากบั
บญัชีก าหนดราคาประเมินทุนทรัพยไ์ม่ถูกตอ้งตรงกนั  จ  าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งปรับปรุงแกไ้ขราคาประเมิน
ให้ถูกตอ้งตรงกนัทั้งแผนท่ีราคาและบญัชีก าหนดราคาฯ วิธีการปรับปรุงแกไ้ขจะตอ้งตรวจสอบว่าราคา
ประเมินท่ีก าหนดไวใ้นแผนท่ีหรือในบญัชีฯ ท่ีใดถูกตอ้งโดยส่วนใหญ่แลว้จะตรวจสอบจากแปลงท่ีดินใน
บริเวณใกลเ้คียงท่ีมีสภาพคลา้ยคลึงกนัวา่ก าหนดราคาไวเ้ท่าใด  หากราคาท่ีปรากฏในแผนท่ีราคาถูกตอ้งก็
ตอ้งปรับปรุงแกไ้ขบญัชีก าหนดราคาประเมินทุนทรัพย ์  การด าเนินการจะตอ้งตรวจสอบขอ้มูลของแปลง 
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ท่ีดินและเสนอขอแกไ้ขปรับปรุงราคาประเมินโดยเทียบเคียงราคากบัแปลงท่ีดินในบริเวณใกลเ้คียงในทาง
ปฏิบติัด าเนินการเช่นเดียวกนั (4)  การแกไ้ขราคาประเมินในกรณีน้ีตอ้งยกเลิกราคาประเมินเดิมดว้ยเช่นกนั  

หากราคาประเมินท่ีปรากฏในแผนท่ีราคาผิดแต่ราคาประเมินตามบญัชีฯถูกตอ้งก็ตอ้ง
เสนอขอแกไ้ขราคาในแผนท่ีประเมินราคาให้ถูกตอ้งตรงกนักบัราคาในบญัชีฯโดยไม่ตอ้งแกไ้ขราคาใน
บญัชีฯ แต่อยา่งใด 
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ส่วนที ่6  ภาคผนวก 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-2 

ภาคผนวก 1 
ตัวอย่างแบบตารางทีใ่ช้ในการประเมินราคาทีด่ินรายแปลง 

 
1.1   ตวัอยา่งแบบตารางท่ี  1 ขอ้มูลราคาซ้ือขายจดทะเบียน/ราคาซ้ือขายจดทะเบียนจากการสอบถาม/ 
                                              ราคาเสนอขาย/ราคาค่าเช่าตลาด 
1.2  ตวัอยา่งแบบตารางท่ี  2   การวเิคราะห์ราคาท่ีดินเป็นรายกลุ่ม 
1.3  ตวัอยา่งแบบตารางท่ี  3   บญัชีก าหนดมูลค่าถนน (Street Value) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-3 

ภาคผนวก   2 
ตัวอย่างเอกสารทีใ่ช้ในกระบวนการปฏิบัติงานในการประเมินราคาทีด่ินรายแปลง 

2.1  ตวัอยา่งแบบส ารวจปัจจยั/ตวัแปร ขอ้มูลภาคสนาม 
2.2  ตวัอยา่งแบบฟอร์ม “แบบบนัทึกขอ้มูลซ้ือขาย” 
2.3  ตารางแสดงการก าหนดรหสัส่ิงปลูกสร้างในแผนท่ีเดินส ารวจ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก   3 
ตัวอย่าง สปท. 104ง และบัญชีประเภทต่างๆ 

3.1.  ตวัอยา่งบญัชีราคาฯ ประเภทเรียงเลขท่ีโฉนดท่ีดินตามระวางยทีูเอม็หรือระวางศูนยก์ าเนิด 
3.2   ตวัอยา่งบญัชีราคาฯ ประเภทเรียงเลขท่ีดิน  ตามระวางยทีูเอม็หรือตามระวางศูนยก์ าเนิด 
3.3   ตวัอยา่งบญัชีราคาฯ ประเภทเรียงเลขท่ี นส3ก. ตามระวาง นส3ก. 
3.4   ตวัอยา่งบญัชีราคาฯ ประเภทเรียงเลขท่ีดิน ตามระวางภาพถ่ายทางอากาศ 


