
ที่ดิน



โฉนดที่ดิน (น.ส. ๔ ก. น.ส. ๔ ข. น.ส. 
๔ ค. น.ส. ๔ น.ส. ๔ ง. และ น.ส. ๔ จ.)

เอกสารสิทธิตามกฎหมายท่ีดิน



หนังสือรับรองการท าประโยชน์ (น.ส. ๓ ก. น.ส. ๓ และ น.ส. ๓ ข.)
น.ส. ๓ ก. น.ส. ๓ น.ส. ๓ ข.



ใบจอง (น.ส. ๒)



ใบไต่สวน (น.ส. ๕)



หนังสือแสดงสิทธิของหน่วยงานอื่นของรัฐ

หนังสือแสดงการเข้าท าประโยชน์ในเขตนิคมสร้างตนเอง (น.ค. ๓)

แบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑)

หนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง (น.ส.ล.) 

หนังสือแสดงการท าประโยชน์ในเขตนิคมสหกรณ์ (ก.ส.น. ๕)

หนังสืออนุญาตให้เข้าท าประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. ๔-๐๑)

1

2

3

4

5

แบบเสียภาษีบ ารุงท้องที่ (ภ.บ.ท. ๕)6



แผนที่ที่ใช้ส าหรับก าหนดราคาประเมินที่ดิน
มี 2 ประเภท 

1. แผนที่ระบบพกิัดฉาก ยู ที เอ็ม (ข้อมูลจากกรมที่ดิน)

ตัวอย่าง แผนที่มาตราส่วน 1:500



ตัวอย่าง แผนท่ีมาตราส่วน 1:1000 ตัวอย่าง แผนท่ีมาตราส่วน 1:2000



แผนที่ที่ใช้ส าหรับก าหนดราคาประเมินที่ดิน
มี 2 ประเภท 

2. แผนที่ระวางรูปถ่ายทางอากาศ (ข้อมูลจากกรมที่ดิน)

ส่วนขยาย ส่วนขยาย

หมายเลขระวางภูมิประเทศ

หมายเลขแผ่น

มาตราส่วน



บัญชีก าหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน
เอกสารสิทธิประเภทโฉนดที่ดิน และ

หนังสือรับรองการท าประโยชน์ (น.ส.๓ ก.)



บัญชีก าหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินส าหรับเอกสาร
สิทธิประเภทโฉนดที่ดิน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท

บัญชีแบบเรียงเลขที่โฉนดที่ดิน บัญชีแบบเรียงเลขที่ดิน



บัญชีแบบเรียงเลขทีโ่ฉนดที่ดิน



บัญชีแบบเรียงเลขทีด่ิน



บัญชีก าหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินส าหรับเอกสารสิทธิประเภท
หนังสือรับรองการท าประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.)



แผนที่ประกอบบัญชีก าหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน
เอกสารสิทธิประเภทโฉนดที่ดิน และ

หนังสือรับรองการท าประโยชน์ (น.ส.๓ ก.)



แผนที่ประกอบบัญชีก าหนดราคาประเมิน
ทุนทรัพย์ที่ดินรายแปลง

ในระวางแผนที่ ยู ที เอ็ม (โฉนดที่ดิน)



แผนที่ประกอบบัญชีก าหนดราคาประเมิน
ทุนทรัพย์ที่ดินรายแปลง

ในระวางรูปถ่ายทางอากาศ (น.ส. ๓ ก.)
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บัญชีก าหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน
ส าหรับเอกสารสิทธิประเภทอื่นนอกเหนือจาก

โฉนดที่ดิน และหนังสือรับรองการท าประโยชน์ (น.ส.๓ ก.)



บัญชีราคาประเมินที่ดินรายต าบล

ส่วนที่ 1 ประกาศคณะอนุกรรมการประจ าจังหวัด....เรื่องการก าหนดราคาประเมินทุนทรัพย์
ที่ดิน ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ส าหรับที่ดินซึ่งมีเอกสารสิทธิประเภท
อื่นนอกเหนือจากโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการท าประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) ซึ่งคณะอนุกรรมการ
ประจ าจังหวัดได้มีมติก าหนดราคาประเมินทุนทรัพย์และคณะกรรมการก าหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ได้
ให้ความเห็นชอบตามระเบียบคณะกรรมการก าหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
ในการก าหนดราคาประเมินทนุทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและ
นิติกรรม พ.ศ. 2535 และประธานคณะอนุกรรมการประจ าจังหวัดลงนาม โดยระบุวัน เดือน ปี 
ที่ประกาศใช้ โดยมีรูปแบบดังนี้

ประกอบด้วย 2 ส่วนดังนี้

1. ประกาศคณะอนุกรรมการประจ าจังหวัด.... 
2. เรื่อง
3. สาระส าคัญของประกาศ

4. วันที่มีผลบงัคับใชบ้ญัชีฯ 
5. วันที่ลงนาม
6. ประธานคณะอนุกรรมการประจ าจังหวัดลงนาม



รูปแบบประกาศบัญชีก าหนดราคา
ประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน ส าหรับที่ดินซึ่งมี
เอกสารสิทธิประเภทอื่นนอกเหนือจาก

โฉนดที่ดินหรือ น.ส. ๓ ก.



บัญชีราคาประเมินที่ดินรายต าบล

ส่วนที่ 2 บัญชีก าหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน ส าหรับที่ดินซึ่งมีเอกสารสิทธิประเภทอื่น
นอกเหนือจาก โฉนดที่ดินหรือ น.ส. ๓ ก. เมื่อคณะกรรมการก าหนดราคาประเมินทุนทรัพย์                           
ให้ความเห็นชอบกับราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินที่ก าหนดโดยคณะอนุกรรมการประจ าจังหวัดแล้ว 
ให้จัดท าประกาศใช้บัญชีก าหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน ส าหรับที่ดินซึ่งมีเอกสารสิทธิประเภทอื่น
นอกเหนือจากโฉนดที่ดินหรือ น.ส. ๓ ก. โดยมีรูปแบบดังนี้ 

1. ชื่อบัญชีก าหนดราคาประเมินทนุทรพัย์ทีด่ิน 
2. ต าบล...  อ าเภอ...  จังหวัด...
3. หน่วยที่ดิน
4. วันที่มีผลบงัคับใชบ้ญัชีฯ 
5. วันที่ลงนาม
6. ประธานคณะอนุกรรมการประจ าจังหวัดลงนาม



รูปแบบบัญชีก าหนดราคาประเมิน                 
ทุนทรัพย์ที่ดิน ส าหรับที่ดินซึ่งมี

เอกสารสิทธิประเภทอื่นนอกเหนือ   
จาก โฉนดที่ดินหรือ น.ส. ๓ ก.



การใช้บัญชีก าหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน



ขั้นตอนการใช้บญัชกี าหนดราคาประเมินทนุทรพัย์ทีด่ิน

ตรงกัน

แผนที่ภาษี แผนที่ประกอบบัญชีฯ



แผนผังขั้นตอนการด าเนินงาน



การใช้บัญชีก าหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน

1. แบบเรียงเลขที่โฉนด น าแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. ...) ที่ระบุรายละเอียด
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ รหัสที่ดิน ที่ตั้งของแปลงที่ดิน ประเภทเอกสารสิทธิ์ เลขที่เอกสารสิทธิ์ ต าแหน่ง
ที่ดิน (ระวาง แผ่น เลขที่ดิน เลขที่โฉนด หน้าส ารวจ) จ านวนเนื้อที่ (ไร่-งาน-ตารางวา) ที่ท้องถิ่น
จัดท าไว้มาตรวจสอบกับบัญชีก าหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน ดังนี้ 

กรณีเอกสารสิทธิ์ประเภทโฉนดท่ีดิน/หนังสือรับรองการท าประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.)

ตรวจสอบ

แบบ ภ.ด.ส...

ตรวจสอบตรวจสอบ

แผนที่ภาษี

แผนที่ประกอบบัญชีก าหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ท่ีดินบัญชีก าหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ท่ีดิน



บัญชีก าหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

- ตรวจสอบขอ้มูลโฉนดทีด่นิ จากแบบบญัชรีายการทีด่ินและสิ่งปลูกสร้างของทอ้งถิ่น (แบบ ภ.ด.ส. ...)
กับบัญชกี าหนดราคาประเมินทนุทรัพย์ทีด่ิน และแผนที่ประกอบบัญชีก าหนดราคาประเมินทนุทรพัยท์ีด่ิน

โฉนดที่ดินเลขที ่4960 อ าเภอสวนผึ้ง ต าบลปา่หวาย หน้าส ารวจ 1585 แผนที่ภูมิประเทศ 4836II 
ระวาง 3896 แผ่น 00 มาตราส่วน 1:4000 เลขทีด่ิน 151 เนื้อที่ 14-2-19 ไร่

ข้อมูลถูกต้องตรงกัน



ตัวอย่างการค้นหาราคาประเมินที่ดินและค านวณมูลค่าที่ดินทั้งแปลง

- ค้นหาราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินจากบัญชีก าหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน พบว่าโฉนดที่ดินเลขที่ 4960
อ าเภอสวนผ้ึง ต าบลป่าหวาย หน้าส ารวจ 1585 แผนท่ีภูมิประเทศ 4836II ระวาง 3896 แผ่น 00 มาตรา
ส่วน 1:4000 เลขที่ดิน 151 เนื้อที่ 14-2-19 ไร่

ราคาประเมินตารางวาละ 1,050 บาท

บัญชีก าหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน
ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

องค์การบริหารส่วนต าบล ท่าเคย     อ าเภอ  สวนผึ้ง   จังหวัด  ราชบุรี          หน้า    10
โฉนดที่ดิน

เลขที่
อ าเภอ ต าบล หน้า

ส ารวจ
เครื่องหมายที่ดินระบบพิกัดฉาก ยู ที เอ็ม/ศูนย์ก าเนิด

แผนท่ีภูมิ
ประเทศ

ระวาง แผ่น มาตรา
ส่วน

เลขที่ดิน เนื้อที่
(ไร-่งาน-ตร.ว.)

ราคาประเมิน 
(บาท ต่อ ตร.ว.)

4960 สวนผ้ึง ป่าหวาย 1585 4836II 3896 00 1:4000 151 14-2-19 1,050



ตัวอย่างการค านวณมูลค่าที่ดินทั้งแปลง

ที่ดินโฉนดเลขที่ 4960 เนื้อที่ 14-2-19 ไร่ = 5,819 ตารางวา
ราคาประเมินตารางวาละ 1,050 บาท
มูลค่าที่ดินทั้งแปลง = 6,109,950 บาท

- น าราคาประเมินที่ดินที่ค้นหาได้ (บาท/ตารางวา) ไปคูณกับเนื้อที่ดินรวมตามเอกสารสิทธินั้นๆ



1. ที่ดินโฉนดเลขที่ 4960 ราคาประเมินตารางวาละ 1,050 บาท

2. ราคาที่ดินที่ได้จากข้อ 1 เท่ากับ 1,050 บาทต่อตารางวา

3. เนื้อที่ที่ดินเท่ากับ 14 ไร่ 2 งาน 19 ตารางวา เท่ากับ 5,819 ตารางวา

4. มูลค่าของที่ดินทั้งแปลง (5,819 ตารางวา x 1,050 บาทต่อตารางวา) เท่ากับ 

6,109,950 บาท

วิธีค านวณ



ตัวอย่างการค านวณมูลค่าที่ดินทั้งแปลง

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ ตรวจสอบ

2. แบบไม่มีเลขที่โฉนดเรียงตามเลขที่ดิน กรณีตรวจราคาประเมินที่ดินจากบัญชีก าหนดราคา
ประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน (แบบไม่มีเลขที่โฉนดเรียงตามเลขที่ดิน) ให้ตรวจสอบหาต าแหน่งและ
รูปแปลงจากแผนที่ประกอบบัญชีก าหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินก่อนที่จะไปตรวจสอบจาก
บัญชีแบบไม่มีเลขที่โฉนดเรียงตามเลขที่ดิน

กรณีเอกสารสิทธิ์ประเภทโฉนดท่ีดิน/หนังสือรับรองการท าประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.)

แบบ ภ.ด.ส...

แผนที่ภาษี

แผนที่ประกอบบัญชีก าหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ท่ีดิน
บัญชีก าหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ท่ีดิน



ตัวอย่างการค้นหาราคาประเมินที่ดินและค านวณมูลค่าที่ดินทั้งแปลง

- ตรวจสอบขอ้มูลโฉนดทีด่ิน จากแบบบญัชรีายการทีด่ินและสิ่งปลูกสร้างของทอ้งถิ่น (แบบ ภ.ด.ส. ...)
กับบัญชีก าหนดราคาประเมินทนุทรัพย์ทีด่นิ และแผนที่ประกอบบัญชีก าหนดราคาประเมินทนุทรพัย์ที่ดิน

โฉนดที่ดินเลขที ่5285 อ าเภอสวนผึ้ง ต าบลปา่หวาย หน้าส ารวจ 2422 แผนที่ภูมิประเทศ 4836II 
ระวาง 4296 แผ่น 00 มาตราส่วน 1:4000 เลขทีด่ิน 158 เนื้อที่ 0-0-10 ไร่

ไม่พบข้อมูลจากบัญชี
แบบเรียงเลขที่โฉนด



ตัวอย่างการค้นหาราคาประเมินที่ดิน

- ตรวจสอบหาต าแหน่งและรปูแปลงจากแผนทีป่ระกอบบญัชกี าหนดราคาประเมินทนุทรพัยท์ีด่ิน 
- ค้นหาราคาประเมินทีด่ินจากบญัชีก าหนดราคาประเมินทนุทรพัย์ทีด่ิน แบบไม่มีเลขทีโ่ฉนดเรียงตามเลขทีด่ิน

ได้ข้อมูลแผนที่ภูมิประเทศ
ระวาง ยู ที เอ็ม แผ่น

มาตราส่วน และเลขที่ดิน

แผนที่ภูมิประเทศ 4836II 
ระวาง ยู ที เอ็ม 4296
แผ่น 00
มาตราส่วน 1:4000
เลขที่ดิน 158



ตัวอย่างการค้นหาราคาประเมินที่ดินและค านวณมูลค่าที่ดิน

- ค้นหาราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินจากบัญชีก าหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน พบว่าข้อมูลที่ตรวจสอบ ได้                     
จากแผนที่ประกอบบัญชีก าหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน ได้แก่ แผนที่ภูมิประเทศ 4836II ระวาง 4296 แผ่น 00
มาตราส่วน 1:4000 เลขที่ดิน 158

ราคาประเมินตารางวาละ 250 บาท

บัญชีก าหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน
ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

องค์การบริหารส่วนต าบล ท่าเคย     อ าเภอ  สวนผึ้ง   จังหวัด  ราชบุรี          หน้า    80

โฉนดที่ดิน
เลขที่

อ าเภอ ต าบล หน้า
ส ารวจ

เครื่องหมายที่ดินระบบพิกัดฉาก ยู ที เอ็ม/ศูนย์ก าเนิด

แผนท่ีภูมิ
ประเทศ

ระวาง แผ่น มาตรา
ส่วน

เลขที่ดิน เนื้อที่
(ไร-่งาน-ตร.ว.)

ราคาประเมิน 
(บาท ต่อ ตร.ว.)

4836II 4296 00 1:4000 158 250



ตัวอย่างการค านวณมูลค่าที่ดิน

ที่ดินโฉนดเลขที่ 5283 เนื้อที่ 0-0-10 ไร่ = 10 ตารางวา
ราคาประเมินตารางวาละ 250 บาท
มูลค่าที่ดินทั้งแปลง =  2,500 บาท

- น าราคาประเมินที่ดินที่ค้นหาได้ (บาท/ตารางวา) ไปคูณกับเนื้อที่ดินรวมตามเอกสารสิทธินั้นๆ



วิธีค านวณ

1. ที่ดินโฉนดเลขที่ 5283 ราคาประเมินตารางวาละ 250 บาท 

2. ราคาที่ดินที่ได้จากข้อ 1 เท่ากับ 250 บาทต่อตารางวา

3. เนื้อที่ที่ดินเท่ากับ 0 ไร่ 0 งาน 10 ตารางวา เท่ากับ 10 ตารางวา

4. มูลค่าของที่ดินทั้งแปลง (10 ตารางวา x 250 บาทต่อตารางวา) เท่ากับ 2,500 บาท



การใช้บัญชีก าหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรายต าบล

1. น าเอกสารสิทธิอื่นตรวจสอบกับแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (แบบ ภ.ด.ส. ...)

และแผนที่ภาษี เพื่อระบุต าแหน่งที่ตั้งแปลงที่ดินตั้งอยู่ในหน่วยที่ดินใดของบัญชีราคาประเมิน

รายต าบล 

2. วัดระยะความลึกของแปลงที่ดินเพื่อก าหนดเปอร์เซ็นต์การค านวณ

3. น าราคาประเมินที่ดิน (บาทต่อตารางวา) ของหน่วยที่ดินที่ เป็นที่ตั้งของแปลงที่ดิน                   

คูณเปอร์เซ็นต์การค านวณตามข้อ 2

4. น ามูลค่าที่ได้ตามข้อ 3 มาปรับเปอร์เซ็นต์ตามรูปแปลง

5. น าราคาที่ค านวณได้ตามข้อ 4 (บาทต่อตารางวา) คูณเนื้อที่ของเอกสารสิทธิ

6. จากการค านวณตามข้อ 5 ก็จะทราบมูลค่าของที่ดินทั้งแปลง



การใช้บัญชีก าหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน

3. บัญชีแนบท้ายรายต าบล (บัญชีก าหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน
ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

กรณีเอกสารสิทธิอื่น ๆ

ตรวจสอบ ตรวจสอบ

แบบ ภ.ด.ส...

แผนท่ีภาษี



ตัวอย่างการค้นหาราคาประเมินที่ดินและค านวณมูลค่าที่ดินทั้งแปลง

- ตรวจสอบขอ้มูลจากแบบบญัชรีายการทีด่ินและสิ่งปลูกสร้างของทอ้งถิ่น (แบบ ภ.ด.ส. ...) กับบญัชีแนบทา้ย
รายต าบล

น.ส. ๓ ต าบลสถาน อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เนื้อที่ 2-0-74 ไร่

ต าแหน่งทีต่ั้ง 
เป็นทีด่ินไม่มีทางเข้าออก



ตัวอย่างการค้นหาราคาประเมินที่ดินและค านวณมูลค่าที่ดินทั้งแปลง

หน่วยท่ี ที่ดินบริเวณ ราคาประเมิน หมายเหตุ
ตารางวาละ

บาท
ไร่ละ
บาท

1
2
3
4
5
6

ที่ดินติดทางหลวงแผ่นดิน ระยะ 40 เมตร 
ที่ดินติดทางหลวงชนบท ระยะ 40 เมตร
ที่ดินติดทะเล ระยะ - เมตร
ที่ดินติดแม่น ้า ระยะ - เมตร
ที่ดินติดถนน ซอย ทาง ระยะ 40 เมตร
ที่ดินนอกเหนือจากหน่วยที่ 1-5

1,000
800

-
-

350
200

400,000
320,000

-
-

140,000
80,000

บัญชีก าหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน
ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

ส้าหรับที่ดินซึ่งมีเอกสารสิทธิประเภทอื่นนอกเหนือจากโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการท้าประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.)
ซึ่งคณะอนุกรรมการประจ้าจังหวัดเชียงราย ได้ก้าหนดไว้ และได้ผ่านความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการก้าหนดราคาประเมินทุนทรัพย์แล้ว เมื่อวันที่........ เดือน................... พ.ศ. .............
ต้าบลสถาน

อ้าเภอเชียงของ
จังหวัดเชียงราย

1



วิธีค านวณ
1. ที่ดินตั้งอยู่เป็นที่ดินไม่มีทางเข้าออก ราคาประเมินตารางวาละ 200 บาท 

2. ระยะความลึกของแปลงที่ดินไม่ต้องวัดความลึกแปลง

3. ราคาที่ดินที่ได้จากข้อ 2 เท่ากับ 200 บาทต่อตารางวา

4. แปลงที่ดินมีรูปแปลงสี่เหลี่ยมปกติไม่ต้องท าการปรับลดรูปแปลง

ดังนั้นมีราคาประเมินเท่ากับ 200 บาทต่อตารางวา

5. เนื้อที่ที่ดินเท่ากับ 2 ไร่ 0 งาน 74 ตารางวา เท่ากับ 874 ตารางวา

6. มูลค่าของที่ดินทั้งแปลง (874 ตารางวา x 200 บาทต่อตารางวา) เท่ากับ 174,800 บาท



วิธีค านวณ

- น าราคาประเมินที่ดินที่ค้นหาได้ (บาท/ตารางวา) ไปคูณกับเนื้อที่ดินรวมตามเอกสารสิทธินั้นๆ

ที่ดินน.ส. ๓ เนื้อที่ 2-0-74 ไร่ = 874 ตารางวา
ราคาประเมินตารางวาละ = 200 บาท
มูลค่าที่ดินทั้งแปลง = 174,800 บาท



ตัวอย่างการค้นหาราคาประเมินที่ดินและค านวณมูลค่าที่ดินทั้งแปลง

- ตรวจสอบข้อมูลจากแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสรา้งของท้องถิ่น (แบบ ภ.ด.ส. ...) 
กับบัญชีแนบท้ายรายต าบล

ส.ค. ๑ ต าบลสถาน อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เนื้อที่ 5-2-50 ไร่

ต าแหน่งทีต่ั้ง 
ติดทางหลวงชนบทสาย ก.



ตัวอย่างการค้นหาราคาประเมินที่ดินและค านวณมูลค่าที่ดินทั้งแปลง

หน่วยท่ี ที่ดินบริเวณ ราคาประเมิน หมายเหตุ
ตารางวาละ

บาท
ไร่ละ
บาท

1
2
3
4
5
6

ที่ดินติดทางหลวงแผ่นดิน ระยะ 40 เมตร 
ที่ดินติดทางหลวงชนบท ระยะ 40 เมตร
ที่ดินติดทะเล ระยะ - เมตร
ที่ดินติดแม่น ้า ระยะ - เมตร
ที่ดินติดถนน ซอย ทาง ระยะ 40 เมตร
ที่ดินนอกเหนือจากหน่วยที่ 1-5

1,000
800

-
-

350
200

400,000
320,000

-
-

140,000
80,000

บัญชีก าหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน
ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

ส้าหรับที่ดินซึ่งมีเอกสารสิทธิประเภทอื่นนอกเหนือจากโฉนดที่ดิน 
หรือหนังสือรับรองการท้าประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.)

ซึ่งคณะอนุกรรมการประจ้าจังหวัดเชียงราย ได้ก้าหนดไว้ และได้ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการก้าหนดราคาประเมินทุนทรัพย์แล้ว เมื่อวันที่........ เดือน................... พ.ศ. .............

ต้าบลสถาน
อ้าเภอเชียงของ
จังหวัดเชียงราย

1



วิธีค านวณ

1. ที่ดินตั้งอยู่ติดทางหลวงชนบทสาย ก. ระยะความลึกมาตรฐาน 40 เมตร

ราคาประเมินตารางวาละ 800 บาท 

2. ระยะความลึกของแปลงที่ดินเท่ากับ 60 เมตร เปอร์เซ็นต์การค านวณ 87.50 เปอร์เซ็นต์

3. ราคาท่ีดินที่ได้จากข้อ 2 เท่ากับ 800 บาทต่อตารางวา x 87.50% ได้เท่ากับ 700 บาทต่อตารางวา

4. แปลงที่ดินมีรูปแปลงสี่เหลี่ยมปกติไม่ต้องท าการปรับลด ดังนั้นมีราคาประเมินเท่ากับ 700 บาทต่อตารางวา

5. เนื้อที่ที่ดินเท่ากับ 5 ไร่ 2 งาน 50 ตารางวา เท่ากับ 2250 ตารางวา

6. มูลค่าของที่ดินทั้งแปลง (2250 ตารางวา x 700 บาทต่อตารางวา) เท่ากับ 1,575,000 บาท



วิธีค านวณ

ที่ดินส.ค. ๑ เนื้อที่ 5-2-50 ไร่ = 2,250 ตารางวา
ราคาประเมินตารางวาละ = 700 บาท
มูลค่าที่ดินทั้งแปลง = 1,575,000 บาท

- น าราคาประเมินที่ดินที่ค้นหาได้ (บาท/ตารางวา) ไปคูณกับเนื้อที่ดินรวมตามเอกสารสิทธินั้นๆ



การวัดระยะความลึกแปลงที่ดิน



การวัดระยะความลึกแปลงที่ดิน

45 เมตร

ถนน



ลักษณะรูปแปลงที่ดิน
ถนน

รูปปกติ



ตัวอย่างการวัดระยะความลึกแปลงที่ดิน

รูปแปลงที่ดินสามเหลี่ยม

รูปแปลงที่ดินปกติ   รูปเอียง

รูปแปลงที่ดินชายธง   

วัดระยะความลึกแปลงทีด่ิน

ถนนพหลโยธิน ถนนพหลโยธิน



การปรับลดตามสัดส่วนของความต่างด้านความลึก 
ถนน (ระยะความลึกมาตรฐาน 40 เมตร)

100 %

ถนน (ระยะความลึกมาตรฐาน 40 เมตร)

87.5 %

ตัวอย่าง ช่วงท่ี 1

ตัวอย่าง ช่วงท่ี 2

ระยะ ความลึก
แปลง 
(เมตร)

¼ ของระยะ
ความลึก
มาตรฐาน

ความลึกที่
ยอมรับได้

ในแต่ละระยะ

เปอร์เซ็นต์
การค านวณ 

(%)

1 40 10 50 100

2 80 10 90 87.5

3 120 10 130 75

4 160 10 170 62.5

5 200 10 210 53.75

6 240 10 250 46.88

7 มากกว่า 
240

10 มากกว่า 250 41.07



เงื่อนไขการค านวณรูปแปลงทีด่ิน

ลักษณะ 

รูปแปลง 

เงื่อนไขการค านวณรูปแปลงท่ีดิน รหัสรูป

แปลงที่ดิน 

เปอร์เซ็นต์การค านวณ

ราคาประเมิน 

ของแปลงปกติ (%) 

 แปลงที่ดินติดถนนทั่วไปท่ีไม่มีข้อจ ากัดการใช้ประโยชน์ 1 100 

 แปลงที่ดินไม่มีทางเข้าออก 2 100 

 แปลงที่ดินรูปขนมเปียกปูน (แปลงเอียง) คือ แปลงที่ดินที่มี 

รูปแปลงด้านข้างไม่ตั้งฉากกับถนน และแปลงท่ีดิน 

ท ามุมเอียงกับถนนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 องศา 

3 95 

 แปลงที่ดินรูปสามเหลี่ยม  คือ แปลงที่ดินที่มีรูปแปลง

สามเหลี่ยมฐานติดถนน และมีมุมภายในของรูปแปลง

รวมกันได้ 180 องศา 

ในกรณีที่ฐานติดถนน ให้ระบุเงื่อนไขเป็น 1 

ในกรณีที่ฐานติดถนน ให้ระบุเงื่อนไขเป็น 2 

4 

 

 

 

 

 

 

65 

35 

 แปลงที่ดินรูปธง ท่ีมีหน้ากว้างด้านติดถนนมากกว่า 2 เมตร 

มีลักษณะเหมือนคอขวดเข้าจากถนน 

 

5 75 

 แปลงที่ดินรูปธง ท่ีมีหน้ากว้างด้านติดถนนน้อยกว่า 2 เมตร  

มีลักษณะเหมือนคอขวดเข้าจากถนน 

 

6 65 

 แปลงที่ดินที่ใช้ประโยชน์เป็นถนนหรือเป็นทางท่ีใช้สัญจร 

หรือที่ส าหรับเดินไปมา เพื่อให้แปลงที่ดินที่อยู่ติดทางนั้น

สามารถเข้าออกได้ มีลักษณะเป็นแนวหรือพื้นที่ 

7 50 

 



เปอร์เซ็นต์การค านวณราคาประเมินทีด่ินจากแปลงปกติ

รูปแปลงที่ดินสามเหลี่ยม

รูปแปลงที่ดินปกติ   รูปเอียง

รูปแปลงที่ดินชายธง   

(คิด 100 %)
(คิด 65 %)

(คิด 35 %)(คิด 65 %)

(คิด 95 %)

หน้ากว้างติดถนนน้อยกว่า 2 เมตร

(คิด 75 %)

หน้ากว้างติดถนนมากกว่า 2 เมตร

ถนนพหลโยธิน ถนนพหลโยธิน(คิด 50 %)ซอยพหลโยธิน 1



แปลงที่ดินที่มีเงื่อนไขพิเศษ

บ่อน้ า บ่อ ขุมเหมือง ท่ีมีความลึกจากระดับพื้นดินเฉลี่ยเกิน 3 เมตร 
ให้ค านวณมูลค่าร้อยละ 25  ของราคาประเมินท่ีดินท่ีประกาศใช้

แนวเขตเดินสายไฟฟ้าแรงสูง 
ให้ค านวณมูลค่าร้อยละ 30 ของราคาประเมินท่ีดินท่ีประกาศใช้

กรค านวณพื้นที่ในแนวเขตเดินสายไฟฟ้าแรงสูง เพื่อให้สอดคล้องกับการประกาศของ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จึงก าหนดให้ค านวณเน้ือที่แนวเขตเดินสายไฟฟ้าแรงสูง ดังนี้

(1) ขนาดสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 69 กิโลโวลต์ ค านวณพื้นที่โดยวัดจากระยะกึ่งกลางเสาด้านละ  9.00 เมตร

(2) ขนาดสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 115 กิโลโวลต์ ค านวณพื้นที่โดยวัดจากระยะกึ่งกลางเสาด้านละ 12.00 เมตร

(3) ขนาดสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 132 กิโลโวลต์ ค านวณพื้นที่โดยวัดจากระยะกึ่งกลางเสาด้านละ 12.00 เมตร

(4) ขนาดสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 230 กิโลโวลต์ ค านวณพื้นที่โดยวัดจากระยะกึ่งกลางเสาด้านละ 20.00 เมตร

(5) ขนาดสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 300 กิโลโวลต์ ค านวณพื้นที่โดยวัดจากระยะกึ่งกลางเสาด้านละ 20.00 เมตร

(6) ขนาดสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 500 กิโลโวลต์ ค านวณพื้นที่โดยวัดจากระยะก่ึงกลางเสาด้านละ 40.00 เมตร



วิธีการค านวณราคาที่ดินทั้งแปลงกรณี บ่อ

บ่อน้ า เนื้อที5่ ไร่ ที่เกษตรกรรม 
เนื้อที่ 8 ไร่ 3 งาน

ตัวอย่าง แปลงที่ดินมีเนื้อที่ทั้งหมด 13 ไร่ 3 งาน แบ่งเป็น บ่อน้ า เนื้อที่ 5 ไร่ และเป็นแปลงเกษตรกรรม เนื้อที่ 8 ไร่ 3 งาน 
ราคาประเมินที่ดิน 1,000 บาทต่อตารางวา

วิธีค านวณ
แปลงที่ดินเกษตรกรรม เนื้อท่ี 8 ไร่ 3 งาน จ านวนเนื้อท่ี  3500 ตารางวา ราคาประเมินท่ีดิน  1,000 บาทต่อตารางวา

= 3,500 X 1,000 
= 3,500,000

ดังนั้น ราคาประเมินส่วนท่ีเป็นเกษตรกรรม 3,500,000     บาทต่อตารางวา

วิธีค านวณ
แปลงที่ดินบ่อน้ า เนื้อท่ี 5 ไร่  จ านวนเนื้อท่ี  2000 ตารางวา ราคาประเมินท่ีดิน  1,000 บาทต่อตารางวา
เนื่องจากเป็นแปลง บ่อ ให้คิดร้อยละ 25 ของราคาประเมินท่ีประกาศใช้ 

=1,000 x 25%
ดังนั้น ราคาประเมินในส่วนท่ีเป็นบ่อ = 250   บาทต่อตารางวา

= 2000 X 250 
= 500,000

ดังนั้น ราคาประเมินส่วนท่ีเป็นบ่อน้ า               500,000       บาทต่อตารางวา

วิธีค านวณ
ราคาประเมินส่วนท่ีเป็นเกษตรกรรม 3,500,000 บาทต่อตารางวา
ราคาประเมินส่วนท่ีเป็นบ่อน้ า 500,000 บาทต่อตารางวา
รวมราคาที่ดินทั้งแปลง 4,000,000 บาทต่อตารางวา



วิธีการค านวณราคาที่ดินทั้งแปลงกรณี ใต้แนวเสาไฟฟ้าแรงสูง
ตัวอย่าง แปลงท่ีดินเกษตรกรรม มีเน้ือท่ีท้ังหมด 2 ไร่ 2 งาน  แบ่งเป็นพื้นท่ีเกษตรกรรม 1 ไร่ 2 งาน พื้นท่ีใต้แนว
เสาไฟฟ้าแรงสูง 1 ไร่ ราคาประเมิน 1,000 บาทต่อตารางวา
วิธีค านวณ
ส่วนท่ี 1 แปลงท่ีดินเกษตรกรรม เนื้อท่ี 1 ไร่ 2 งาน จ านวนเน้ือท่ี  600 ตารางวา ราคาประเมินท่ีดิน  1,000 บาทต่อตารางวา

= 600 X 1,000 
= 600,000

ดังนั้น ราคาประเมินส่วนท่ีเป็นเกษตรกรรม 600,000     บาทต่อตารางวา
วิธีค านวณ
ส่วนท่ี 2 แปลงท่ีดินใต้แนวเขตเดินสายไฟฟ้าแรงสูง เนื้อท่ี 1 ไร่  จ านวนเนื้อท่ี  400 ตารางวาราคาประเมินท่ีดิน  1,000 บาทต่อ
ตารางวา
เนื่องจากเป็นแปลงใต้แนวเขตเดินสายไฟฟ้าแรงสูง 300 กิโลโวลต์ ในระยะรัศมีจากกึ่งกลางเสา ด้านละ 20 เมตร 
ให้คิดร้อยละ 30 ของราคาประเมินท่ีประกาศใช้ 

=1,000 x 30%
ดังนั้น ราคาประเมินในส่วนแปลงใต้แนวเขตเดินสายไฟฟ้าแรงสูง 300  บาทต่อตารางวา

= 400 X 300 
= 120,000

ดังนั้น ราคาประเมินส่วนท่ีเป็นบ่อน้ า               120,000       บาทต่อตารางวา

วิธีค านวณ
ราคาประเมินส่วนท่ีเป็นเกษตรกรรม 600,000 บาทต่อตารางวา
ราคาประเมินส่วนส่วนแปลงใต้แนวเขตเดินสายไฟฟ้าแรงสูง 120,000 บาทต่อตารางวา
รวมราคาท่ีดินทั้งแปลง 720,000 บาทต่อตารางวา
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การค านวณมูลค่าที่ดินที่ไมม่ี
ราคาประเมินทุนทรัพยท์ี่ดิน



การค านวณมูลค่าที่ดินที่ไม่มีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน

โฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการท าประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) แปลงใดที่ไม่ได้ก าหนด
ราคาประเมินที่ดินไว้ในบัญชีก าหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน ในการค านวณมูลค่าที่ดิน       
ให้เทียบเคียงกับแปลงที่ดินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน โดยพิจารณาจากแผนที่ประกอบบัญชี
ก าหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน ดังนี้

1. ตรวจสอบต าแหน่งแปลงที่ดินที่ไม่มีราคาในแผนที่ภาษี

2. เทียบเคียงที่ตั้งของแปลงที่ดินที่จะประเมินราคาจากแผนที่ประกอบบัญชีก าหนด
ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินโดยพิจารณาที่ตั้งที่อยู่บนถนนหรือซอยในบริเวณเดียวกันที่มีมูลค่า
ถนนเท่ากันหรือไม่มีทางเข้าออกเหมือนกัน 

3. เทียบเคียงความลึกและรูปแปลงของแปลงที่ดินที่จะประเมินราคากับความลึกและ      
รูปแปลงของแปลงที่ดินที่น ามาเทียบเคียง ควรมีความลึกและรูปแปลงใกล้เคียงกัน



ขั้นตอนการค านวณมูลค่าที่ดินที่ไม่มีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน

แบบบัญชีรายการที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างของ 

อปท.
(แบบ ภ.ด.ส...)

แผนท่ีภาษีของ อ.ป.ท.

ราคาประเมินท่ีดิน

- บัญชีฯ เรียงเลขท่ีโฉนด / เรียงเลขท่ีดิน
- บัญชีฯเรียงเลขที่ น.ส. ๓ ก.

ตรวจสอบ ตรวจสอบต าแหน่งแปลงท่ีดินที่ไม่มีราคา
กับแผนท่ีประกอบบัญชีก าหนดราคา

ประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน

ไม่พบราคาประเมินฯ

การเทียบเคียง
- ท าเลที่ตั้ง
- ความลึกแปลง
- รูปแปลง

น าไปใช้ค านวณภาษี

(เอกสารสิทธิประเภทโฉนด
ที่ดิน/น.ส. ๓ ก.)



การค านวณมูลค่าที่ดินที่ไม่มีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน

แปลงท่ีดินท่ีไม่มีราคาประเมินท่ีดินในบัญชีฯ ให้พิจารณาเทียบเคียงจาก
แผนท่ีประกอบบัญชีก าหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ท่ีดิน 
(ตามประกาศจังหวัด เรื่ อง บัญชีก าหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ท่ี ดิน                              
เพื่อการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมฯ)

แผนที่ภาษี
ทะเบยีนทีด่ิน

(แบบ ภ.ด.ส. ...)

เทียบเคียง



1. การเทียบเคียงแปลงที่ดินที่มีการแบง่แยกใหม่ติดถนน

แปลงที่ดินที่
ไม่มีราคาประเมิน

แปลงที่ดินที่
น ามาเทียบเคียง

แผนที่ภาษี แผนที่ประกอบบัญชีฯ

๓
28,000

ความลึกแปลง 25 เมตร

ความลึกแปลง 22 เมตร



2. การเทียบเคียงแปลงที่ดินที่มีการแบ่งแยกใหม่ติดซอย

แผนท่ีภาษี แผนท่ีประกอบบัญชีฯ

๓
28,000

แปลงที่ดินที่
ไม่มีราคาประเมิน

แปลงท่ีดินที่
น ามาเทียบเคียง

ความลึกแปลง 20 เมตร

ความลึกแปลง 20 เมตร



3. การเทียบเคียงแปลงที่ดินที่มีการรวมแปลง

ความลึกแปลง 90 เมตร

แปลงที่ดินที่
ไม่มีราคาประเมิน

แปลงที่ดินที่
น ามาเทียบเคียง

แผนที่ภาษี แผนที่ประกอบบัญชีฯ

ความลึกแปลง 90 เมตร



4. การเทียบเคียงแปลงที่ดินที่มีลักษณะเป็นแปลงธง (คอขวด)

ความลึกแปลง 40 เมตร

ความลึกแปลง 40 เมตร

แปลงที่ดินที่
ไม่มีราคาประเมิน

แปลงที่ดินที่
น ามาเทียบเคียง

แผนที่ภาษี แผนที่ประกอบบัญชีฯ



5. การเทียบเคียงแปลงที่ดินที่มีลักษณะเป็นแปลงสามเหลี่ยม

ความลึกแปลง 8 เมตร

ความลึกแปลง 10 เมตร

แปลงที่ดินที่
ไม่มีราคาประเมิน

แปลงที่ดินที่
น ามาเทียบเคียง

แผนที่ภาษี แผนที่ประกอบบัญชีฯ





โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง



พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ได้ก าหนด                 
ค าจ ากัดความเกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้างไว้ดังนี้

“สิ่งปลูกสร้าง” หมายความว่า โรงเรือน อาคาร ตึก หรือสิ่งปลูกสร้าง
อย่างอื่น ที่บุคคลอาจเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้ หรือที่ใช้เป็นที่เก็บสินค้าหรือ
ประกอบการอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรม และให้หมายความรวมถึงห้องชุด
หรือแพที่บุคคลอาจใช้อยู่อาศัยได้หรือที่มีไว้เพื่อหาผลประโยชน์ด้วย

นิยามศัพท์



ส ารวจประเภทโรงเรือนสิ่งปลกูสร้างแล้วก าหนดเป็นแบบมาตรฐาน

แบบมาตรฐานประกอบด้วย แปลนพื้น รูปด้าน รูปตัด และอื่น 

ส ารวจข้อมูลเกี่ยวกบัราคาโรงเรือนสิ่งปลกูสร้าง

ประมาณราคาค่ากอ่สร้างโรงเรือนสิ่งปลกูสร้าง

ประมาณการคา่อ านวยการและด าเนินงาน ก าไร และภาษี (Factor F) 

น าราคาที่ได้ทั้งหมด หารด้วยพื้นทีใ่ช้สอย

จัดท าบัญชรีาคาประเมินทนุทรัพยโ์รงเรือนสิ่งปลูกสร้าง 



1) ชื่อจังหวัดท่ีประกาศ 1

2

3

5

4

2) ชื่อเรื่อง

3) สาระส าคัญของประกาศ

4) วันท่ีลงนาม

5) ประธานคณะอนุกรรมการประจ าจังหวัด

ลงนามประกาศ

ส่วนประกอบในประกาศจังหวัด



รายละเอียดของบัญชีก าหนดราคาประเมินทุนทรัพย์สิ่งปลูกสร้าง
บัญชีก้าหนดราคาประเมินทุนทรัพย์สิ่งปลูกสร้างในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับ

อสังหาริมทรัพย์ ซึ่งอนุกรรมการประจ้าจังหวัดได้ก้าหนดไว้และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ก้าหนดราคาประเมินทุนทรัพย์แล้ว

แสดงล้าดับรหัสที่จ้าแนกตามประเภทสิ่งปลูกสร้าง เช่น รหัส 100 หมายถึงสิ่งปลูกสร้างประเภทบ้าน
เดี่ยว รหัส 200 หมายถึง สิ่งปลูกสร้างประเภทบ้านแถว (ทาวน์เฮ้าส์) รหัส 300 หมายถึงห้องแถว 
รหัส 400 หมายถึงตึกแถว รหัส 500 หมายถึงสิ่งปลูกสร้างอ่ืนๆ 

แสดงประเภทของสิ่งปลูกสร้างตามลักษณะของสิ่งปลูกสร้าง

แสดงราคาประเมินสิ่งปลูกสร้างต่อตารางเมตรตามประเภทสิ่งปลูกสร้าง

1

32 4

1

2

3

4



วันท่ีลงนาม

ประธานคณะอนุกรรมการประจ าจังหวัดลงนาม

ประกาศ

6

5

5

6





ขั้นตอนการค านวณ 
มูลค่าสิ่งปลูกสร้าง



1 ตรวจสอบประเภทสิง่ปลูกสรา้ง

2 ตรวจสอบประเภทวัสดุ

3 อายุอาคาร

4 พื้นที่ใช้สอย

การใช้บัญชีก าหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง

เพื่อการค านวณราคาทุนทรัพย์ส าหรับใชเ้ป็นฐานภาษตีาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรา้ง



ค านิยาม

สิ่งปลูกสร้างหรืออาคารที่ก่อสร้างเพื่อการอยู่อาศัยเป็น หลังเดี่ยว โดย
ไม่มีโครงสร้างหลักติดต่อกับอาคารอื่น และให้หมายความรวมถึง
บ้านพักอาศัยไม้ชั นเดียว บ้านพักอาศัยไม้สองชั น บ้านพักอาศัยไม้ชั น
เดียวใต้ถุนสูง บ้านทรงไทยไม้ชั นเดียวใต้ถุนสูง บ้านพักอาศัยครึ่งตึก
ครึ่งไม้สองชั น บ้านทรงไทยครึ่งตึกครึ่งไม้สองชั น บ้านพักอาศัยตึกชั น
เดียว บ้านพักอาศัยตึกสองชั น บ้านพักอาศัยตึกสามชั น บ้านพักอาศัย
แฝดตึก ชั นเดียว บ้านพักอาศัยแฝดตึกสองชั น และบ้านพักอาศัยแฝด
ตึกสามชั น 

รหัส 100 ประเภทบ้านเดี่ยว 



รหัส 200 ประเภทบ้านแถว (ทาวน์เฮาส์) 

ค านิยาม

สิ่งปลูกสร้างหรืออาคารที่ก่อสร้างเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัย ต่อเนื่องกันเป็น
แถวยาวตั งแต่สองคูหาขึ นไป ซึ่งมีที่ว่างด้านหน้าและด้านหลังระหว่างรั ว
หรือแนวเขตที่ดินกับตัวอาคารแต่ละคูหา และมีความสูงไม่เกินสามชั น



รหัส 300 ประเภทห้องแถว 

ค านิยาม

สิ่งปลูกสร้างหรืออาคารที่ก่อสร้างต่อเนื่องกันเป็นแถวยาวตั งแต่สองคูหา
ขึ นไป มีผนังแบ่งอาคารเป็นคูหาและประกอบด้วยวัสดุไม่ทนไฟเป็นส่วน
ใหญ่ และให้หมายความรวมถึง ห้องแถว ครึ่งตึกครึ่งไม้สองชั น



รหัส 400 ประเภทตึกแถว 

ค านิยาม

สิ่งปลูกสร้างหรืออาคารที่ก่อสร้างต่อเนื่องกันเป็นแถวยาวตั งแต่สอง
คูหาขึ นไป มีผนังแบ่งอาคารเป็นคูหาและประกอบด้วยวัสดุทนไฟ
เป็นส่วนใหญ่ 



รหัส 500 ประเภทสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ
501 คลังสินค้า พ้ืนที่ไม่เกิน 300 ตารางเมตร

ค านิยาม

สิ่งปลูกสร้างหรืออาคารที่ใช้เป็นที่ส้าหรับเก็บสินค้าหรือสิ่งของเพื่อ
ประโยชน์ทางการค้าหรืออุตสาหกรรม



รหัส 500 ประเภทสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ
502 คลังสินค้า พื้นที่เกินกว่า 300 ตารางเมตรขึ้น

ไป 

ค านิยาม

สิ่งปลูกสร้างหรืออาคารที่ใช้เป็นที่ส้าหรับเก็บสินค้าหรือสิ่งของเพื่อ
ประโยชน์ทางการค้าหรืออุตสาหกรรม



รหัส 500 ประเภทสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ
504 โรงจอดรถ

ค านิยาม

สิ่งปลูกสร้างที่ใช้ส้าหรับจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถจักรยาน



รหัส 500 ประเภทสิ่งปลกูสร้างอ่ืนๆ
505 สถานศึกษา 

ค านิยาม

สิ่งปลูกสร้างหรืออาคารที่ใช้เป็นสถานที่พัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน 
ศูนย์การเรียน วิทยาลัย สถาบัน มหาวิทยาลัย หน่วยงานการศึกษา
ของรัฐหรือของเอกชน ที่มีอ้านาจหน้าที่หรือมีวัตถุประสงค์ในการจัด
การศึกษา



รหัส 500 ประเภทสิ่งปลกูสร้างอ่ืนๆ
506/1 โรงแรม ความสูงไม่เกิน 5 ชั้น

ค านิยาม

สิ่งปลูกสร้างหรืออาคารที่ใช้เป็นสถานที่พักที่จัดตั งขึ นโดยมี วัตถุประสงค
ในทางธุรกิจเพื่อให้บริการที่พักชั่วคราวส้าหรับ คนเดินทางหรือบุคคลอื่น
ใดโดยมีคาตอบแทน ทั งนี ไมรวมถึง

( ๑ )  สถ านที่ พั กที่ จั ด ตั ง ขึ น เพื่ อ ใ ห บริ ก า รที่ พั ก ชั่ ว ค ร า ว                
ซึ่งด้าเนินการโดยสวนราชการรัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หรือหน่วยงาน
อื่นของรัฐ หรือเพื่อการกุศล หรือการศึกษา ทั งนี โดยมิใชเปนการหาผล
ก้าไรหรือรายไดมาแบงปนกัน

(๒) สถานที่พักที่จัดตั งขึ นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหบริการที่พัก
อาศัยโดยคิดคาบริการเปนรายเดือนขึ นไปเทานั น



รหัส 500 ประเภทสิ่งปลกูสร้างอ่ืนๆ
506/2 โรงแรม ความสูงเกินกว่า 5 ชั้นขึ้นไป

ค านิยาม

สิ่งปลูกสร้างหรืออาคารที่ใช้เป็นสถานที่พักที่จัดตั งขึ นโดยมี วัตถุประสงค
ในทางธุรกิจเพื่อให้บริการที่พักชั่วคราวส้าหรับ คนเดินทางหรือบุคคลอื่น
ใดโดยมีคาตอบแทน ทั งนี ไมรวมถึง

( ๑ )  สถ านที่ พั กที่ จั ด ตั ง ขึ น เพื่ อ ใ ห บริ ก า รที่ พั ก ชั่ ว ค ร า ว                
ซึ่งด้าเนินการโดยสวนราชการรัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หรือหน่วยงาน
อื่นของรัฐ หรือเพื่อการกุศล หรือการศึกษา ทั งนี โดยมิใชเปนการหาผล
ก้าไรหรือรายไดมาแบงปนกัน

(๒) สถานที่พักที่จัดตั งขึ นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหบริการที่พัก
อาศัยโดยคิดคาบริการเปนรายเดือนขึ นไปเทานั น



รหัส 500 ประเภทสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ
507 โรงมหรสพ 

ค านิยาม

สิ่งปลูกสร้างหรืออาคารที่ใช้เป็นสถานที่ส้าหรับฉายภาพยนตร์ แสดง
ละคร แสดงดนตรี หรือแสดงมหรสพอื่นใด ไม่รวมถึงโรงมหรสพที่
ตั งอยู่ในห้างสรรพสินค้า และโรงมหรสพที่ตั งอยู่ในอาคารพาณิชยก
รรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง



รหัส 500 ประเภทสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ
508 สถานพยาบาล 

ค านิยาม

สิ่งปลูกสร้างหรืออาคารที่จัดไว้เพื่อการประกอบโรคศิลปะ ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ การประกอบวิชาชีพเวชกรรมตาม
กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรม การประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการพยาบาล และการผดุง
ครรภ์ หรือการประกอบวิชาชีพทันตกรรมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพทัน
ตกรรม แต่ไม่รวมถึงสถานที่ขายยาตามกฎหมายว่าด้วยยา ซึ่งประกอบ
ธุรกิจการ ขายยาโดยเฉพาะ 



รหัส 500 ประเภทสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ
509/1 ส านักงานความสูงไม่เกิน 5 ชั้น 

ค านิยาม

สิ่งปลูกสร้างหรืออาคารที่ใช้เป็นส้านักงานหรือที่ท้าการ ทั งของภาครัฐ
และเอกชน



รหัส 500 ประเภทสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ
509/2 ส านักงาน ความสูงเกินกว่า 5 ชั้นขึ้นไป 

ค านิยาม

สิ่งปลูกสร้างหรืออาคารที่ใช้เป็นส้านักงานหรือที่ท้าการ ทั งของภาครัฐ
และเอกชน



รหัส 500 ประเภทสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ
510 ภัตตาคาร 

ค านิยาม

สิ่งปลูกสร้างหรืออาคารที่ใช้เป็นที่ขายอาหารหรือเครื่องดื่ม โดยมีพื นที่
ส้าหรับตั งโต๊ะอาหารไว้บริการ



รหัส 500 ประเภทสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ
511/1 ห้างสรรพสินค้า 

ค านิยาม

อาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่มีพื นที่ส้าหรับแสดงหรือขาย
สินค้าต่างๆ  โดยมีการแบ่งส่วนของอาคารตามประเภทของสินค้า
หรือตามเจ้าของพื นที่ ไม่ว่าการแบ่งส่วนนั นจะท้าในลักษณะของการ
กั นเป็นห้องหรือไม่ก็ตาม 



รหัส 500 ประเภทสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ
511/2 อาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง 

ค านิยาม

สิ่งปลูกสร้างหรืออาคารที่ใช้ประโยชน์เพื่อการพาณิชยกรรมใน
อาคารหลังเดียวหรือหลายหลัง ที่มีพื นที่ใช้สอยอาคารรวมกันเพื่อ
ประกอบกิจการขายปลีกขายส่งสินค้าอุปโภคและบริโภคหลากหลาย
ประเภทที่ใช้ในชีวิตประจ้าวัน 



รหัส 500 ประเภทสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ
512 สถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง

ค านิยาม

สถานที่ที่ใช้ในการเก็บและจ้าหน่ายเชื อเพลิง เพื่อให้บริการเชื อเพลิง
แก่ยานพาหนะ และให้หมายความรวมถึงบริเวณที่เป็นห้องเปลี่ยน
ถ่ายน ้ามันเครื่อง ส้านักงาน ห้องพักรอ และแนวหลังคาคลุมพื นที่
บริเวณแท่นเครื่องจ่ายเชื อเพลิง



รหัส 500 ประเภทสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ
513 โรงงาน 

ค านิยาม

สิ่งปลูกสร้างหรืออาคารที่ใช้ส้าหรับท้า ผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม
บ้ารุง ทดสอบ ปรับปรุง แปรสภาพ ล้าเลียง เก็บรักษา หรือท้าลาย
สิ่งใดๆ โดยใช้เครื่องจักรหรือไม่ก็ตาม



รหัส 500 ประเภทสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ
514 ตลาด พื้นที่ไม่เกิน 1,000 ตารางเมตร 

ค านิยาม

สิ่งปลูกสร้างหรืออาคารที่จัดไว้ให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพื่อจ้าหน่าย
สินค้า ทั งในรูปของวัตถุดิบและสินค้าส้าเร็จรูป 



รหัส 500 ประเภทสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ
515 ตลาด พื้นที่เกินกว่า 1,000 ตารางเมตรขึ้นไป 

ค านิยาม

สิ่งปลูกสร้างหรืออาคารที่จัดไว้ให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพื่อจ้าหน่าย
สินค้า ทั งในรูปของวัตถุดิบและสินค้าส้าเร็จรูป 
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รหัส 500 ประเภทสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ
516 อาคาพาณิชย์ ประเภทโฮมออฟฟิศ

ค านิยาม

สิ่งปลูกสร้างหรืออาคารที่ก่อสร้างต่อเนื่องกันเป็นแถวยาวตั งแต่สองคูหาขึ นไป 
มีผนังแยกแต่ละคูหา หรือคูหาเดียว ผนังอาคารประกอบด้วยวัสดุทนไฟเป็น
ส่วนใหญ่ ใช้เพื่อประโยชน์ในการพาณิชยกรรม หรือบริการธุรกิจ ซึ่งอาจใช้
เป็นอาคารเพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชยกรรม และที่อยู่อาศัยร่วมกันได้



รหัส 500 ประเภทสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ
518 โรงงานซ่อมรถยนต์

ค านิยาม

สิ่งปลูกสร้างหรืออาคารประกอบกิจการเกี่ยวกับการซ่อมแซม
เครื่องยนต์ แก้ไข บ้ารุงรักษา เคาะพ่นสี และพ่นสีกันสนิม 



รหัส 500 ประเภทสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ
519 อาคารจอดรถ

ค านิยาม

สิ่งปลูกสร้างหรืออาคารที่ใช้ส้าหรับจอดรถ โดยมีทางวิ่ง/ ทางขึ น-ลง 
และที่กลับรถในอาคาร 



รหัส 500 ประเภทสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ
520/1 อาคารพักอาศัยรวมความสูงไม่เกิน 5 ชั้น

ค านิยาม

สิ่งปลูกสร้างหรืออาคารที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยส้าหรับหลายครอบครัว 
โดยแบ่งออกเป็นหน่วยแยกจากกันส้าหรับแต่ละครอบครัว



รหัส 500 ประเภทสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ
520/2 อาคารพักอาศัยรวมความสูงเกินกว่า 5 ชั้นขึ้นไป

ค านิยาม

สิ่งปลูกสร้างหรืออาคารที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยส้าหรับหลายครอบครัว 
โดยแบ่งออกเป็นหน่วยแยกจากกันส้าหรับแต่ละครอบครัว



รหัส 500 ประเภทสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ
522 อาคารพาณิชย์ ประเภทโชว์รูมรถยนต์

ค านิยาม

สิ่งปลูกสร้างหรืออาคารที่ใช้เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชยกรรมหรือ
บริการธุรกิจ ประเภทโชว์รถยนต์ ทั งนี อาจมีการให้บริการเกี่ยวกับ
การซ่อมบ้ารุงรักษารถยนต์ด้วย และให้หมายความรวมถึงอาคารที่ใช้
แสดงหรือจ้าหน่ายสินค้าประเภทอื่น 



รหัส 500 ประเภทสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ
523 ห้องน้ ารวม

ค านิยาม

สิ่งปลูกสร้างหรืออาคารที่ให้ประชาชนสามารถเข้าไปใช้บริการ                     
เพื่อช้าระล้างหรือขับถ่ายของเสีย ซึ่งเป็นการอ้านวยความสะดวก                      
แก่ประชาชนผู้ใช้บริการที่มีเป็นจ้านวนมาก



รหัส 500 ประเภทสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ
524 สระว่ายน้ า

ค านิยาม

สิ่ งปลูกสร้างหรืออาคารที่ ใช้ส้าหรับการว่ายน ้าหรือกิจกรรม
นันทนาการ สามารถสร้างให้ลึกลงไปในดินหรืออยู่เหนือพื นดินก็ได้ 



รหัส 500 ประเภทสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ
525 ลานกีฬาอเนกประสงค์

ค านิยาม

ลานคอนกรีตที่ ใช้ เป็นสถานที่ส้าหรับออกก้าลังกายเล่นกีฬา         
เพื่อนันทนาการ เพื่อสุขภาพอนามัย และให้หมายความรวมถึงสนาม
เทนนิส สนามแบดมินตัน และสนามบาสเกตบอล



รหัส 500 ประเภทสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ
526 ลานคอนกรีต

ค านิยาม

ลานคอนกรีตใช้เป็นที่ตากพืชผลทางการเกษตร และให้หมายความ
รวมถึงลานจอดรถคอนกรีต



รหัส 500 ประเภทสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ
527 ท่าเทียบเรือ 

ค านิยาม

สิ่งปลูกสร้างที่จัดขึ นส้าหรับใช้จอดหรือเทียบเรือ เพื่อการขนส่ง
ผู้โดยสารหรือขนถ่ายสินค้า 



รหัส 500 ประเภทสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ
528 โรงเลี้ยงสัตว์

ค านิยาม

สิ่งปลูกสร้างหรืออาคารที่ใช้ส้าหรับเลี ยงสัตว์ โดยไม่รวมถึงสิ่งปลูกสร้างอื่นที่
ดัดแปลงมาใช้เป็นโรงเลี ยงสัตว์ เช่น ตึกแถวเลี ยงนกนางแอ่น



รหัส 500 ประเภทสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ
529 รั้วคอนกรีต

ค านิยาม

สิ่งที่สร้างขึ นเพื่อมาล้อมให้เป็นขอบเขตชัดเจน โดยใช้คอนกรีต เป็น
ส่วนใหญ่



รหัส 500 ประเภทสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ
530 รั้วลวดถัก

ค านิยาม

สิ่งที่สร้างขึ นเพื่อมาล้อมให้เป็นขอบเขตชัดเจนโดยใช้ลวดเป็นส่วนใหญ่



รหัส 500 ประเภทสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ
531 ป้ายโฆษณา

ค านิยาม

ป้ายหรือสิ่งปลูกสร้างที่ก่อสร้างขึ นส้าหรับติดตั งป้ายบนพื นดิน



มูลค่าปัจจุบันของโรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง = (พื้นที่ใช้สอยทั้งหมด X ราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง
ต่อตารางเมตร) – ค่าเสื่อมสิ่งปลูกสร้าง 

วิธีการค านวณมูลค่าโรงเรือนสิ่งปลกูสร้าง 



แบบมาตรฐานโรงเรือน
สิ่งปลูกสร้าง



รหัส ประเภทโรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้างอื่นๆ ที่สามารถเทียบเคียงได้

100 ประเภทบ้านเดี่ยว 1) บ้านพักอาศัยไม้ชั นเดียว
2) บ้านพักอาศัยไม้ชั นเดียวใต้ถุนสูง
3) บ้านพักอาศัยตึกชั นเดียว
4) บ้านพักอาศัยไม้สองชั น
5) บ้านพักอาศัยตึกสองชั น
6) บ้านพักอาศัยครึ่งตึกครึ่งไม้สองชั น
7) บ้านพักอาศัยตึกสามชั น
8) บ้านพักอาศัยแฝดตึกสองชั น
9) บ้านพักอาศัยแฝดตึกสามชั น
10) บ้านทรงไทยไม้ชั นเดียวใต้ถุนสูง

ตัวอย่าง บัญชีเทียบเคียงสิ่งปลูกสร้าง



รหัส ประเภทโรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้างอื่นๆ ที่สามารถเทียบเคียงได้

100 ประเภทบ้านเดี่ยว 11) บ้านทรงไทยครึ่งตึกครึ่งไม้สองชั น
12) บ้านพักอาศัยแฝดตึกชั นเดียว
13) เรือนคนใช้(ลักษณะเป็นหลัง)
14) บ้านส้าเร็จรูป
15) บ้านเดี่ยว(บ้านประกอบส้าเร็จ บ้านน๊อคดาวน์ บ้านเรือนแพ 

บ้านเรือบนพื นดิน บ้านบนต้นไม้ บ้านผีสิงในสวนสนุก)
16) ตู้คอนเทนเนอร์ ใช้ส้าหรับเป็นที่อยู่อาศัย/ส้านักงาน/ประกอบ

พาณิชยกรรม
17) ศาลาทรงไทย
18) เกสต์เฮ้าส์ที่มีลักษณะเป็นบ้านเดี่ยว

ตัวอย่าง บัญชีเทียบเคียงสิ่งปลูกสร้าง  (ต่อ)



รหัส ประเภทโรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้างอื่นๆ ที่สามารถเทียบเคียงได้

200 ประเภทบ้านแถว (ทาวน์เฮาส์) 1) บ้านแถว(ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม) ตั งแต่หนึ่งชั นขึ นไป

300 ประเภทห้องแถว 1) ห้องแถวหรือเรือนแถวไม้ชั นเดียว

2) ห้องแถวหรือเรือนแถวไม้สองชั น

3) ห้องแถวหรือเรือนแถวครึ่งตึกครึ่งไม้สองชั น

400 ประเภทตึกแถว 1) ตึกแถวชั นเดียว

2) ตึกแถวสองชั น

3) ตึกแถวสองชั นครึ่ง

4) ตึกแถวสามชั น

5) ตึกแถวสามชั นครึ่ง

ตัวอย่าง บัญชีเทียบเคียงสิ่งปลูกสร้าง  (ต่อ)



รหัส ประเภทโรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้างอื่นๆ ที่สามารถเทียบเคียงได้

400 ประเภทตึกแถว 6)  ตึกแถวสี่ชั น

7)  ตึกแถวสี่ชั นครึ่ง

8)  ตึกแถวห้าชั น

9) ตึกแถวหกชั น

500 ประเภทสิ่งปลกูสร้างอื่นๆ

501 คลังสินค้า 

พื นที่ไม่เกิน 300 ตารางเมตร

1) อาคารเก็บพัสดุ

2) ศูนย์กระจายสินค้า

3) โกดังเก็บของ

4) ห้องเย็นที่เก็บสินค้า

5) โรงเก็บผลผลิตทางการเกษตร

ตัวอย่าง บัญชีเทียบเคียงสิ่งปลูกสร้าง  (ต่อ)



รหัส ประเภทโรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้างอื่นๆ ที่สามารถเทียบเคียงได้

501 คลังสินค้า 

พื นที่ไม่เกิน 300 ตารางเมตร

6) ไซโล

7) ร้านรับซื อของเก่า เช่น รีไซเคิลวงษ์พาณิชย์

502 คลังสินค้า 

พื นที่เกินกว่า 300 ตาราง

เมตรขึ นไป

1) อาคารเก็บพัสดุ

2) ศูนย์กระจายสินค้า

3) โกดังเก็บของ

4) ห้องเย็นที่เก็บสินค้า

5) โรงเก็บผลผลิตทางการเกษตร

6) ไซโล

7) ร้านรับซื อของเก่า เช่น รีไซเคิลวงษ์พาณิชย์

ตัวอย่าง บัญชีเทียบเคียงสิ่งปลูกสร้าง  (ต่อ)



รหัส ประเภทโรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้างอื่นๆ ที่สามารถเทียบเคียงได้

504 โรงจอดรถ 1) ตลาดนัด (มีหลังคาคลุม ไม่มีแผงขายสินค้า)  เช่น ตลาดนัดสินค้าเกษตร 

ตลาดนัดสินค้ามือสอง ฯลฯ

2) ศูนย์บริการล้าง อัด ฉีด

505 สถานศึกษา 1) ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย 

2) โรงเรียน 

3) ศูนย์การเรียนรู้ 

4) วิทยาลัย 

5) สถาบัน 

6) มหาวิทยาลัย

ตัวอย่าง บัญชีเทียบเคียงสิ่งปลูกสร้าง  (ต่อ)



รหัส ประเภทโรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้างอื่นๆ ที่สามารถเทียบเคียงได้

505 สถานศึกษา 7) หน่วยงานการศึกษาของรัฐหรือของเอกชน

8) สิ่งปลูกสร้างภายในสถานศึกษา

- หอประชุม

- ห้องสมุด

- อาคารหรือศาลาเอนกประสงค์

- โรงยิมออกก้าลังกาย

- โรงแรม หอพัก 

- อาคารเก็บวัสดุอุปกรณ์การศึกษา

ตัวอย่าง บัญชีเทียบเคียงสิ่งปลูกสร้าง  (ต่อ)



รหัส ประเภทโรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้างอื่นๆ ที่สามารถเทียบเคียงได้

506/1 โรงแรม ความสูงไม่เกิน 5 ชั น

506/2 โรงแรม ความสูงเกินกว่า 5 ชั นขึ นไป

507 โรงมหรสพ 1) โรงภาพยนตร์

2) โรงจัดแสดงละคร ดนตรี

3) ห้องจัดประชุม (ที่อยู่ภายนอกอาคาร)

4) สนามมวย

508 สถานพยาบาล

ตัวอย่าง บัญชีเทียบเคียงสิ่งปลูกสร้าง  (ต่อ)



รหัส ประเภทโรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้างอื่นๆ ที่สามารถเทียบเคียงได้

509/1 ส้านักงาน ความสูงไม่เกิน 5 ชั น

509/2 ส้านักงาน ความสูงเกินกว่า 5 ชั นขึ น

ไป

510 ภัตตาคาร 1) สวนอาหาร/ร้านอาหาร (ส่วนที่เป็นอาคาร)

2) สถานบันเทิง เช่น โรงเบียร์เยอรมัน ตะวันแดง โรงเหล้าแสง

จันทร์ ช็อคโกแลตวิลล์

3) อาคารสนามไดร์ฟกอล์ฟ

4) อาคารสโมสร

5) ร้านกาแฟ/คาเฟ่ ที่เป็นอาคารเดี่ยว เช่น Amazon Starbuck 

KFC MacDonald

ตัวอย่าง บัญชีเทียบเคียงสิ่งปลูกสร้าง  (ต่อ)



รหัส ประเภทโรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้างอื่นๆ ที่สามารถเทียบเคียงได้

511/1 ห้างสรรพสินค้า 1) ศูนย์การค้า  เช่น community  mall, Avenue, The walk

511/2 อาคารพาณิชยกรรม

ประเภทค้าปลีกค้าส่ง

1) ร้านจ้าหน่ายของฝาก 

2) ศูนย์จ้าหน่ายสินค้าพื นเมือง

3) Outlet เช่น Palio เขาใหญ่

512 สถานีบริการน ้ามันเชื อเพลิง 1) สถานีบริการแก๊ส เช่น LPG , NGV

513 โรงงาน 1) โรงบ่มยาง โรงบ่มใบชา โรงสีข้าว

2) ครัวการบิน

3) โรงเผาถ่าน โรงเผาขยะ โรงคัดแยกขยะ

4) โรงน ้าแข็ง

5) โรงฆ่าสัตว์

ตัวอย่าง บัญชีเทียบเคียงสิ่งปลูกสร้าง  (ต่อ)



รหัส ประเภทโรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้างอื่นๆ ที่สามารถเทียบเคียงได้

513 โรงงาน 6) โรงผลิตขนมจีน

514 ตลาด พื นท่ี   ไม่เกิน 1,000 ตารางเมตร 1) ศูนย์อาหารในปั๊มน ้ามัน

2) ร้านอาหารที่ไม่มีผนัง515 ตลาด พื นที่ เกินกว่า 1,000 ตารางเมตร

ขึ นไป

516 อาคารพาณิชย์ ประเภทโฮมออฟฟิศ

518 โรงงานซ่อมรถยนต์ 1) สถานตรวจสภาพรถยนต์

2) คาร์แคร์

3) ร้านประดับยนต์

4) ศูนย์ซ่อมรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ (ไม่มีโชว์รูม)

5) ร้านยางรถยนต์

ตัวอย่าง บัญชีเทียบเคียงสิ่งปลูกสร้าง  (ต่อ)



รหัส ประเภทโรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้างอื่นๆ ที่สามารถเทียบเคียงได้

519 อาคารจอดรถ

520/1 อาคารพักอาศัยรวม ความสูงไม่เกิน 5

ชั น

520/2 อาคารพักอาศัยรวม ความสูงเกินกว่า 5

ชั นขึ นไป

522 อาคารพาณิชย์ ประเภทโชว์รูมรถยนต์ 1) โชว์รูมแสดงสินค้า

2) ศูนย์บริการรถยนต์

3) โชว์รูมรถจักรยานยนต์

523 ห้องน ้ารวม 1) ห้องอาบน ้ารวม

2) ห้องอบซาวน่าที่แยกจากตัวอาคาร

ตัวอย่าง บัญชีเทียบเคียงสิ่งปลูกสร้าง  (ต่อ)



รหัส ประเภทโรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้างอื่นๆ ที่สามารถเทียบเคียงได้

524 สระว่ายน ้า

525 ลานกีฬาอเนกประสงค์ 1) สนามฟุตซอลที่ไม่รวมอาคาร

526.ลานคอนกรีต

527 ท่าเทียบเรือ 1) สะพานปลา

528 โรงเลี ยงสัตว์ 1) โรงเพาะช้า

529 รั วคอนกรีต

530 รั วลวดถัก

531 ป้ายโฆษณา

ตัวอย่าง บัญชีเทียบเคียงสิ่งปลูกสร้าง  (ต่อ)



ตัวอย่าง
สิ่งปลูกสร้างที่จะต้องแจ้งสัญญา                   

ค่าก่อสร้าง



ตัวอย่างการค านวณราคา
ประเมินโรงเรือน

สิ่งปลูกสร้าง



ตัวอย่างการค านวณราคา
ประเมินโรงเรือน

สิ่งปลูกสร้าง



ตัวอย่าง การประเมินโรงเรือนสิ่งปลูกสร้างในโรงกลั่นน้ ามัน ประกอบไปด้วย 1. ถังเก็บเชื้อเพลิง 
2. โรงงาน มีอายุ  5 ปี  3. หอกลั่นน้ ามันอายุอาคาร 5 ปี  4. คลังสินค้าอายุอาคาร 5 ปี                               
5. อาคารส านักงาน อายุอาคาร 5 ปี 6. ลานคอนกรีต อายุ 5 ปี วิธีการค านวณมีรายละเอียด ดังนี้ 



ตัวอย่าง
สิ่งปลูกสร้างที่จะต้องแจ้งสัญญา                   

ค่าก่อสร้าง



ห้องชุด
ส านักประเมินราคาทรัพย์สิน



นิยามศัพท์

พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 มาตรา 4 ได้ก าหนดค าจ ากัดความเกี่ยวกับอาคาร

ชุดไว้ดังนี้

“อาคารชุด” หมายความว่า อาคารที่บุคคลสามารถแยกการถือกรรมสิทธิ์ออกได้เป็นส่วนๆ 

โดยแต่ละส่วนประกอบด้วยกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนบุคคลและกรรมสิทธิ์ร่วมในทรัพย์ส่วนกลาง 

“ทรัพย์ส่วนบุคคล” หมายความว่า ห้องชุด และหมายความรวมถึงสิ่งปลูกสร้าง หรือที่ดินที่

จัดไว้ให้เป็นของเจ้าของห้องชุดแต่ละราย เช่น พื้นที่ระเบียง พื้นที่วางแอร์ พื้นที่วางกระถางต้นไม้ 

พื้นที่ห้องเก็บของพื้นที่สวนหย่อม พื้นที่สระว่ายน้ า เป็นต้น

“ห้องชุด” หมายความว่า ส่วนของอาคารชุดที่แยกการถือกรรมสิทธิ์ออกได้เป็นส่วนเฉพาะ

ของแต่ละบุคคล 



นิยามศัพท์
“ทรัพย์ส่วนกลาง” หมายความว่า ส่วนของอาคารชุดที่มิใช่ห้องชุด ที่ดินที่ตั้งอาคารชุดและที่ดินหรือ

ทรัพย์สินอื่นที่มีไว้เพื่อใช้หรือเพื่อประโยชน์ร่วมกันส าหรับเจ้าของร่วมและมาตรา 15 ได้ก าหนดทรัพย์สินต่อไปนี้ให้

ถือว่าเป็นทรัพย์ส่วนกลาง

(1) ที่ดินท่ีตั้งอาคารชุด

(2) ที่ดินที่มีไว้เพื่อใช้หรือเพื่อประโยชน์ร่วมกัน

(3) โครงสร้างและสิ่งก่อสร้างเพื่อความมั่นคงและเพื่อการป้องกันความเสียหายต่อตัวอาคารชุด

(4) อาคารหรือส่วนของอาคารและเครื่องอุปกรณ์ที่มีไว้เพ่ือใช้หรือเพ่ือประโยชน์ร่วมกัน

(5) เครื่องมือและเครื่องใช้ที่มีไว้เพื่อใช้หรือเพื่อประโยชน์ร่วมกัน

(6) สถานที่ที่มีไว้เพื่อบริการส่วนรวมแก่อาคารชุด

(7) ทรัพย์สินอื่นที่มีไว้เพื่อใช้หรือเพ่ือประโยชน์ร่วมกัน

“หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด” หมายความว่า หนังสือส าคัญแสดงกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนบุคคลและ

กรรมสิทธิ์ร่วมในทรัพย์ส่วนกลาง



นิยามศัพท์

ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ได้ให้ค านิยามห้องชุด ดังนี้

“ห้องชุด” หมายความว่า ห้องชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดที่ได้ออกหนังสือแสดง

กรรมสิทธิ์ห้องชุดแล้ว



บัญชีก าหนดราคาประเมินทนุทรัพย์หอ้งชุด



การประกาศใช้บัญชีก าหนดราคาประเมินทุนทรัพย์
กรณีสิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุด ให้ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุดเป็นเกณฑ์ในการค านวณฐาน

ภาษี โดยให้เป็นไปตามราคาประเมินทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดินที่คณะอนุกรรมการประจ าจังหวัดก าหนดโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการก าหนดราคาประเมินทุนทรัพย์

บัญชีก าหนดราคาประเมินทนุทรัพย์หอ้งชดุ

ให้กรมธนารักษ์หรือส านักงานธนารักษ์พื้นที่ ส่งบัญชี
ก าหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด ให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น สิ่งปลูกสร้างที่ เป็นห้องชุดนั้นตั้งอยู่  ภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่คณะอนุกรรมการประจ าจังหวัด
ประกาศใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์



ประกาศบัญชีก าหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ประกาศจังหวัด . .. เรื่องการก าหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด เพื่อใช้ใน                     

การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ซึ่งคณะอนุกรรมการประจ าจังหวัดได้มีมติก าหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ 
และคณะกรรมการก าหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ได้ให้ความเห็นชอบ ตามระเบียบคณะกรรมการก าหนด
ราคาประเมินทุนทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการก าหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ของ
อสังหาริมทรัพย์ เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม พ.ศ. 2535 และประธาน
คณะอนุกรรมการประจ าจังหวัดลงนาม โดยระบุวัน เดือน ปีที่ประกาศใช้

บัญชีก าหนดราคาประเมินทนุทรัพย์หอ้งชดุ



รูปแบบประกาศบัญชีก าหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุดรูปแบบประกาศบัญชีก าหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด



ส่วนที่ 2 บัญชีก าหนดราคาประเมินทนุทรพัยห์อ้งชดุ
เมื่อคณะกรรมการก าหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ใหค้วามเห็นชอบกับราคาประเมินทุนทรัพย์     

ห้องชุดที่ก าหนดโดยคณะอนุกรรมการประจ าจังหวัดแล้วให้จัดท าประกาศใช้บัญชีก าหนดราคาประเมิน                   
ทุนทรัพย์โดยมีรูปแบบ ดังนี้

1. ชื่อบัญชีก าหนดราคาประเมินทนุทรพัย์หอ้งชุด เพื่อวัตถุประสงค์ในการจดทะเบียนสิทธิและ
นิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ซึ่งคณะอนุกรรมการก าหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ประจ าจังหวัดได้
ก าหนดไว้และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการก าหนดราคาประเมินทุนทรัพย์แล้ว

2. ชื่ออาคารชุด ที่ตั้งอาคารชุด ต าบล อ าเภอ และจังหวัดที่อาคารชุดนั้นตั้งอยู่
3. อาคารที่ กรณีที่อาคารชุดนั้นประกอบด้วยหลายอาคาร การระบุช่ืออาคาร อาจก าหนด                   

ชื่ออาคารเป็นตัวอักษรภาษาไทย ภาษาอังกฤษ หรือตัวเลขก็ได้ เช่น อาคาร เอ  อาคาร A หรือ อาคาร 1               
เป็นต้น

บัญชีก าหนดราคาประเมินทนุทรัพย์หอ้งชดุ



ส่วนที่ 2 บัญชีก าหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด (ต่อ)
4. ชั้นที่ ของอาคารชุด เรียงล าดับจากชั้นล่างสุดไปจนถึงชั้นบนสุด เช่น ชั้นใต้ดิน ชั้นที่ 1 ....              

ชั้นที่ 30 เป็นต้น
5. ราคาต่อตารางเมตร (บาท) ราคาประเมินของพื้นที่ทรัพย์ส่วนบุคคล โดยก าหนดเป็นรายชั้น 

หรือกลุ่มชั้นที่มีราคาเท่ากัน โดยเริ่มจากชั้นล่างไปจนถึงชั้นบนสุด  หากราคาในชั้นเดียวกันแตกต่างกันก็
อาจก าหนดให้ละเอียดเป็นรายห้องชุดก็ได้ 

6. หมายเหตุ แสดงเหตุผลการใช้ประโยชน์พื้นที่ห้องชุดประเภทต่างๆ ในแต่ละชั้น เช่น             
ห้องชุดพักอาศัย ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า (ห้องชุดพาณิชยกรรม) ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า                 
(ห้องชุดส านักงาน) เป็นต้น

7. ส่วนท้ายของบัญชีก าหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด ต้องระบุวัน เดือน ปีที่ประกาศใช้
บัญชีก าหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ โดยมีประธานคณะอนุกรรมการประจ าจังหวัดเป็นผู้ลงนาม

บัญชีก าหนดราคาประเมินทนุทรัพย์หอ้งชดุ



1

3 4 5 6
2

รูปแบบบัญชีก าหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด

7



การใช้บัญชีก าหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด               
เพื่ อค านวณมูลค่ าสิ่ งปลู กสร้ า งประ เภทห้ อง ชุ ด                    
ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง



ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบชื่ออาคารชุดที่จะประเมินราคาจากข้อมูลอาคารชุดตามแบบ (ภ.ด.ส.) หรือ
หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด (อ.ช.๒) กับบัญชีก าหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุดที่กรมธนารักษ์จัดส่งให้

ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบที่ตั้งอาคารชุด/ห้องชุด ลักษณะการท าประโยชน์ และเลขที่ห้องชุดของ
ห้องชุดที่จะประเมินราคากับแบบแปลนห้องชุดที่ขออนุญาต

ขั้นตอนที่ 3 น าข้อมูลตามขั้นตอนที่ 2 มาตรวจสอบกับบัญชีฯ  เพื่อให้ทราบราคาประเมินตาราง
เมตรละเท่าใด  

ขั้นตอนที่ 4 การค านวณมูลค่าสิ่งปลูกสร้างประเภทห้องชุด เพื่อใช้เป็นฐานในการค านวณมูลค่า
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

การใช้บญัชีก าหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุดเพือ่ค านวณมูลค่าสิ่งปลูกสรา้ง
ประเภทหอ้งชดุในการจัดเก็บภาษทีีด่ินและสิ่งปลกูสร้าง



เป็นการค านวณหามูลค่าของทรัพย์ส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้เป็นรายห้องชุด โดยการน าเนื้อที่รวม    
ของทรัพย์ส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ในหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุดคูณด้วยราคาประเมินทุนทรัพย์ห้อง ชุด                       
ที่ก าหนดไว้แต่ละประเภทในแต่ละชั้นโดยมีหน่วยเป็นบาทต่อตารางเมตรมีสูตรในการค านวณดังนี้

มูลค่าห้องชุด =   พื้นทีห่้องชุด (ตารางเมตร)  X ราคาประเมินพื้นที่ห้องชุด (บาท/ตารางเมตร) +

พื้นทีร่ะเบียง (ตารางเมตร)  X ราคาประเมินพื้นที่ระเบียง (บาท/ตารางเมตร) +

พื้นทีจ่อดรถยนต์ส่วนบุคคล (ตารางเมตร)  X ราคาประเมินพื้นที่จอดรถยนต์             

ส่วนบุคคล (บาท/ตารางเมตร) + …

การค านวณมูลค่าหอ้งชดุ 



ตัวอย่างที่ 1 อาคารชุด ศุภาลัย เอลีท สุรวงศ์ ห้องชุดเลขท่ี 222/9 ต้ังอยู่ในชั้นท่ี 8 มีพื้นท่ีห้องชุด 54.88 ตารางเมตร พื้นท่ีระเบียง 
4.22 ตารางเมตร รวมเน้ือท่ีห้องชุดตามหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด 59.10 ตารางเมตร   (รูปภาพท่ี 1) ซึ่งในบัญชีก าหนดราคาประเมิน
ทุนทรัพย์ห้องชุดชั้นท่ี 8 มีราคาประเมินทุนทรัพย์ตารางเมตรละ 101,700 บาท (รูปภาพท่ี 3)

วิธีค านวณราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด

มูลค่าห้องชุด =  [พื้นท่ีห้องชุด (ตารางเมตร)  X ราคาประเมินพื้นท่ีห้องชุด (บาท/ตารางเมตร)] +

[พื้นท่ีระเบียง (ตารางเมตร)  X ราคาประเมินพ้ืนท่ีระเบียง (บาท/ตารางเมตร)]

๑. พื้นท่ีห้องชุด 54.88 ตารางเมตร ราคา 101,700 บาท/ตารางเมตร =     5,581,296    บาท

๒. พื้นทีร่ะเบียง 4.22 ตารางเมตร ราคา 101,700 บาท/ตารางเมตร =    429,174 บาท

รวมมูลค่าห้องชุด =     6,010,470 บาท

สรุป จะได้มูลค่าห้องชุด รวม 6,010,470 บาท ซึ่งจะน าไปใช้เป็นฐานในการค านวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประเภทห้องชุดต่อไป                   

โดยไม่หักค่าเสื่อมราคาอาคาร

1

2



ตัวอย่างที่ 2 อาคารชุด ศุภาลัย เอลีท สุรวงศ์ ห้องชุดเลขท่ี 222/11 ต้ังอยู่ในชั้นท่ี 8 มีเน้ือท่ีห้องชุดตามหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด                        

98.67 ตารางเมตร พื้นท่ีห้องชุด 78.03 ตารางเมตร พื้นท่ีระเบียง 3.43 , 3.18 และ 2.03 ตารางเมตร รวมพื้นท่ี 8.64 ตารางเมตร                 

ท่ีจอดรถยนต์ส่วนบุคคล 12.00 ตารางเมตร อยู่ในชั้นท่ี 5 (รูปภาพท่ี 2) ซึ่งตรงกับบัญชีก าหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด ในชั้นท่ี 8 

โดยมีราคาประเมินทุนทรัพย์ตารางเมตรละ 101,700 บาท (รูปภาพท่ี 3)

วิธีค านวณราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด

มูลค่าห้องชุด =  [พื้นท่ีห้องชุด (ตารางเมตร)  X  ราคาประเมินพ้ืนท่ีห้องชุด (บาท/ตารางเมตร)] +

[พื้นท่ีระเบียง (ตารางเมตร)  X  ราคาประเมินพ้ืนท่ีระเบียง (บาท/ตารางเมตร)]

[พื้นท่ีจอดรถยนต์ส่วนบุคคล (ตารางเมตร)  X ราคาประเมินพ้ืนท่ีจอดรถยนต์ส่วนบุคคล (บาท/ตารางเมตร)] + …

1. พื้นท่ีห้องชุด 78.03 ตารางเมตร ราคา 101,700 บาท/ตารางเมตร =     7,935,651    บาท
2. พื้นทีร่ะเบียง 8.64 ตารางเมตร ราคา 101,700 บาท/ตารางเมตร =    878,688    บาท
3. ที่จอดรถยนต์ส่วนบุคคล 12 ตารางเมตร 33,900 บาท/ตารางเมตร =        406,800    บาท

รวมมูลค่าห้องชุด =    9,221,139 บาท

สรุป จะได้มูลค่าห้องชุด รวม 9 ,221 ,139 บาท ซึ่งจะน าไปใช้เป็นฐานในการค านวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ เป็นห้องชุด 

ต่อไปโดยไม่หักค่าเสื่อมราคาอาคาร

1

2

3



1 2

3

(3.2) พื้นที่ระเบียง 4.22 ตร.ม.

(3.1) พื้นที่ห้องชุด 54.88 ตร.ม.

(3.3) เนื้อที่ห้องชุด = พื้นที่ห้องชุด+ พื้นที่ระเบียง

= 54.88 + 4.22 ตร.ม.

= 59.10 ตร.ม.

รูปภาพที่ 1 หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด



รูปภาพที่ 2 หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด
1 2

(3.2) พื้นที่ระเบียง 3.43 ตร.ม.

พื้นที่ระเบียง 3.18 ตร.ม.

พื้นที่ระเบียง 2.03 ตร.ม.  

(3.3) พื้นที่จอดรถส่วนบุคคล 12.00 ตร.ม.

(3.4) เนื้อที่ห้องชุด = พื้นที่ห้องชุด+พื้นที่ระเบียง+พื้นที่จอดรถส่วนบุคคล

= 78.03+(3.18+2.03+3.43)+ 12.00 ตร.ม.  

= 98.67 ตร.ม.

(3.1) พื้นที่ห้องชุด 78.03 ตร.ม.

3



รูปภาพที ่3 บัญชีก าหนดราคาประเมินทนุทรัพย์หอ้งชดุ

4 65

1

3

2

7



รูปภาพที ่3 บัญชีก าหนดราคาประเมินทนุทรัพย์
ห้องชุด

4 65

1

3

2

7



แบบฟอร์มการค านวณมูลค่าสิ่งปลูกสร้างประเภทห้องชุด

ชื่อ
อาคารชุด

เลข
ทะเบียน
อาคารชุด

อาคาร
เลขที่

ที่ต้ังอาคารชุด

ห้องชุด
เลขที่

ชั้นที่
เน้ือที่ห้องชุด 

(ตร.ม.)

รายการทรัพย์ส่วนบุคคล

มูลค่า
ห้องชุด (บาท)อ าเภอ จังหวัด

ห้องชุด
ระเบียง/วางแอร์/ วางกระถางต้นไม้/
ห้องเก็บของ/สวน หย่อม/สระว่ายน้ า

ที่จอดรถยนต์ส่วนบุคคล อื่นๆ

พ้ืนที่               
(ตร.ม.)

ราคาประเมิน
(บาท/ตร.ม.)

รวมราคา
ประเมิน 
(บาท)

พ้ืนที่    
(ตร.ม.)

ราคาประเมิน
(บาท/ตร.ม.)

รวมราคา
ประเมิน
(บาท)

พ้ืนที่     
(ตร.ม.)

ราคาประเมิน
(บาท/ตร.ม.)

รวมราคา
ประเมิน 
(บาท)

พ้ืนที่   
(ตร.ม.)

ราคาประเมิน
(บาท/ตร.ม.)

รวมราคา
ประเมิน 
(บาท)

ศุภาลัย เอ
ลีท สุรวงศ์

1/2562 - บางรัก กทม. 222/9 8 59.1 54.88 101,700 5,581,296 4.22 101,700 429,174 - - - - - - 6,010,470

ศุภาลัย เอ
ลีท สุรวงศ์

1/2562 - บางรัก กทม. 222/11 8 78.03 78.03 101,700 7,935,651 8.64 101,700 878,688 12 33,900 406,800 - - - 9,221,139



การก าหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด
กรณีที่ไม่มีราคาประเมิน



ตามกฎกระทรวงว่าดว้ยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการค านวณมูลค่าห้องชุด กรณีที่ราคา

ประเมินทุนทรัพย์ห้องชุดไม่ครอบคลุมห้องชุดอื่นๆ ในชั้นเดียวกัน ให้พนักงานประเมินเทียบเคียงราคา

ประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด ที่มีลักษณะการใช้ประโยชน์ประเภทเดียวกัน ในชั้นเดียวกันของอาคารชุดนั้น

เป็นฐานในการค านวณภาษี

การก าหนดราคาประเมินทุนทรพัย์ห้องชดุ
กรณทีีไ่ม่มีราคาประเมิน



แบบแปลนของห้องชุดเลขที่ 59/117

ห้องชุดเลขที ่59/117 เป็นหอ้งชดุพกั
อาศัย แบบ 2 ชั้นควบ                 

ตั้งอยู่ในชั้นที ่7 , 8 ไม่ได้ก าหนดราคา
ประเมินไว้ในบญัชี ดังนั้น ในการค านวณ

มูลค่าห้องชดุ ให้ค านวณดังนี้

ตัวอย่าง การเทียบเคียงราคาประเมินของห้องชุด
พักอาศัยแบบ 2 ชั้นควบ กรณีที่ไม่ได้ก าหนดราคาประเมินไว้



48.82 ตร.ม. 35.05 ตร.ม.

ระเบียง 3.18 ตร.ม.

การเทียบเคียงราคาประเมินของห้องชุดพักอาศัย
แบบ 2 ชั้นควบ ท่ีไม่ได้ก าหนดราคาประเมินไว้

1. พื้นท่ีห้องชุด ชั้นล่าง 48.82 ตารางเมตร ราคา 92,800 บาท/ตารางเมตร     =     4,530,496    บาท
2. พื้นท่ีระเบียง 3.18 ตารางเมตร ราคา 92,800  บาท/ตารางเมตร =        295,104 บาท
3. พื้นท่ีห้องชุด ชั้นบน 35.05 ตารางเมตร 94,000 บาท/ตารางเมตร =     3,294,700 บาท

รวมมูลค่าห้องชุด =     8,120,300 บาท




