คู่มือ
การใช้บัญชีกาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรายแปลง

สานักประเมินราคาทรัพย์สิน
กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง

คานา
ปัจจุบันบัญชีกำหนดรำคำประเมินทุนทรัพย์ที่ดินที่ กรมธนำรักษ์ จัดทำขึ้นเพื่อใช้
ในกำรจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมมีอยู่ด้วยกัน 2 ประเภท คือ บัญชีกำหนดรำคำประเมินทุน
ทรัพย์ที่ดินรำยแปลง และบัญชีกำหนดรำคำประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรำยบล็อก โดยในรอบบัญชีปี
พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ พื้นที่ที่ได้กำหนดรำคำประเมินทุนทรัพย์ที่ดินเป็นรำยแปลงทั่วประเทศและ
ก ำหนดครอบคลุ ม ทั้ ง จั ง หวั ด แล้ ว มี ทั้ ง หมด ๑๗ จั ง หวั ด ประกอบด้ ว ย กรุ ง เทพมหำนคร
ฉะเชิ ง เทรำ ชลบุ รี ชั ย นำท นครนำยก นครปฐม นนทบุ รี บึ ง กำฬ ปทุ ม ธำนี พิ จิ ต ร ภู เ ก็ ต
แม่ฮ่องสอน สมุทรปรำกำร สมุทรสงครำม สมุทรสำคร อ่ำงทอง และอุทัยธำนี โดยเป็นเอกสำร
สิทธิ์ประเภทโฉนดที่ดิน และ น.ส.๓ ก ประมำณ ๑๒ ล้ำนแปลง นอกนั้นเป็นกำรกำหนดรำคำ
ประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรำยบล็อกอีกจำนวนประมำณ ๒๐ ล้ำนแปลง หำกพระรำชบัญญัติภำษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้ำงมีผลบังคับใช้ กรมธนำรักษ์ในฐำนะเป็นหน่วยงำนที่จัดทำบัญชีกำหนดรำคำ
ประเมิ น ทุ น ทรั พ ย์ ที่ ดิ น จะต้ อ งจั ด ส่ ง บั ญ ชี ก ำหนดรำคำประเมิ น ทุ น ทรั พ ย์ ที่ ดิ น ที่ ใ ช้ ใ นกำรจด
ทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมให้กับองค์กำรบริ หำรส่ว นท้องถื่น เพื่อใช้ใ นกำรก ำหนดมูลค่ำที่ดิน
สำหรับคำนวณฐำนภำษีตำมพระรำชบัญญัติภำษีที่ดินและสิ่งปลู กสร้ำง ในพื้นที่ที่กำหนดรำคำ
ประเมินทุนทรัพย์ ที่ดินเป็นรำยแปลงแล้ว องค์ก รปกครองส่ว นท้องถิ่นก็ สำมำรถที่จะนำรำคำ
ประเมินทุนทรัพย์ที่กำหนดไว้สำหรับที่ดินแต่ละแปลง (บำทต่อตำรำงวำ) ไปใช้คำนวณมูลค่ำที่ดิน
ได้เลย แต่ในพื้นที่ที่ยังกำหนดรำคำประเมินที่ดินแบบรำยบล็อก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้อง
นำแผนที่ภำษีหรือเอกสำรสิทธิ์มำตรวจสอบตำแหน่งที่ตั้งของแปลงที่ดินก่อนว่ำตรงกับโซน บล็อก
และหน่วยที่ดินใดในบัญชีกำหนดรำคำประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรำยบล็อกก่อนที่จะนำรำคำประเมิน
ที่ดินที่กำหนดไว้ในแต่ละหน่วยที่ดินไปคำนวณเพื่อกำหนดมูลค่ ำที่ดินก่อนนำไปคำนวณฐำนภำษี
ของที่ดินแต่ละแปลง
กรมธนำรักษ์ จึงได้จัดทำคู่มือกำรใช้บัญชีกำหนดรำคำประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรำย
บล็อก และวิธีกำรคำนวณมูลค่ำที่ดินแต่ละแปลง โดยพิจำรณำถึงปัจจัยตำแหน่งที่ตั้ง รูปแปลง
ระยะควำมลึกของแปลงที่ดิน มำคำนวณมูลค่ำที่ดินแต่ละแปลงในแต่ละบล็อกนั้นๆ โดยใช้แนวทำง
เช่นเดียวกับกำรกำหนดรำคำประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรำยแปลงที่กรมธนำรักษ์ดำเนินกำรประเมิน
รำคำที่ดินรำยแปลง จึงหวังว่ำคู่มือดังกล่ำวจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะ
นำไปใช้ในกำรคำนวณเพื่อกำหนดมูลค่ำที่ดินได้เป็นมำตรฐำนเดียวกันและมีควำมสะดวกรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น
กรมธนำรักษ์ ๒๕๕๙

บทที่ 1
บททั่วไป
บัญ ชีกำหนดรำคำประเมิ นทุ นทรัพย์ที่ดินรำยแปลงในกำรจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับ
อสังหำริมทรัพย์ เป็นกำรกำหนดรำคำประเมินที่ดินแต่ละแปลง ตำมเอกสำรสิทธิ์ที่เป็นโฉนดที่ดินและ น.ส. 3ก.
โดยพัฒนำมำจำกกำรประเมินรำคำที่ดินรำยบล็อก เพื่อให้ได้รำคำที่เป็นธรรม และสำมำรถนำไปใช้ได้สะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น
บัญชีกำหนดรำคำประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรำยแปลง ที่ประกำศใช้อยู่ในปัจจุบันมีอยู่ 2 แบบ คือ
1. แบบเรียงเลขที่โฉนดที่ดิน หรือ น.ส.3ก. แยกตำมอำเภอหรือเขตปกครอง

๒. แบบเรียงเลขที่ดินตำมระวำงยู ที เอ็ม หรือระวำง น.ส.3ก.

๑. บัญชีกาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินแบบเรียงเลขที่โฉนดที่ดิน ประกอบด้วย
1.1 ปกบัญชีกำหนดรำคำประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน

1.2 บัญชีกำหนดรำคำประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรำยแปลงแบบเรียงเลขโฉนดทีด่ ิน

ประกอบด้วย โฉนดที่ดินเลขที่ อำเภอ ตำบล หน้ำสำรวจ เครื่องหมำยที่ดินระบบพิกัดฉำก ยู ที เอ็ม /ศูนย์
กำเนิด เนื้อที่ รำคำประเมิน วันทีป่ ระกำศมีผลบังคับใช้ และรอบบัญชีที่ประกำศใช้

2. บัญชีกาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ทดี่ นิ แบบไม่มีเลขที่โฉนดเรียงตามเลขทีด่ ิน
คือ บัญชีกำหนดรำคำประเมินทุนทรัพย์ทดี่ ินรำยแปลงที่กำหนดรำคำประเมินทุนทรัพย์ที่ดินตำมเลขที่
ดินที่ปรำกฏรูปแปลงที่ดินบนระวำงแผนที่ระบบพิกัดฉำก ยู ที เอ็ม หรือระวำง น.ส. 3ก. ที่ไม่สำมำรถเชื่อมโยง
ข้อมูลแผนที่กบั ข้อมูลทะเบียนที่ดินได้ โดยมีรูปแบบเช่นเดียวกันกับบัญชีกำหนดรำคำประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน
แบบเรียงเลขทีโ่ ฉนดที่ดิน
2.1 ปกบัญชีกำหนดรำคำประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน

๒.๒ บัญชีกาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ทดี่ นิ แบบไม่มเี ลขที่โฉนดเรียงตามเลขทีด่ นิ

ประกอบด้วย เครื่องหมำยที่ดินระบบพิกัดฉำก ยู ที เอ็ม /ศูนย์กำเนิด รำคำประเมิน วันที่ประกำศมีผลบังคับใช้
และรอบบัญชีที่ประกำศใช้

บทที่ 2
การใช้บัญชีกาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรายแปลง
กำรใช้บัญชีกำหนดรำคำประเมินทุนทรัพย์ที่ดินจำกบัญชีกำหนดรำคำประเมินทุนทรัพย์ที่ดินแบบเรียง
เลขที่โฉนด และแบบเรียงเลขที่ดิน โดยใช้ข้อมูลพื้นฐำนของโฉนดที่ดินที่ต้องกำรทรำบรำคำประเมิน ที่ปรำกฏ
บนหน้ำเอกสำรสิทธิ์ประเภทโฉนดที่ดิน เช่น โฉนดที่ดินเลขที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด หน้ำสำรวจ เลขที่ดิน
หมำยเลขระวำง มำตรวจสอบจำกบัญชีกำหนดรำคำประเมินทุนทรัพย์ที่ดินแบบเรียงเลขโฉนดได้
การกาหนดมูลค่าที่ดิน มีขั้นตอนดังนี้
๑. นำเลขที่โฉนดที่ดินจำกทะเบียนทรัพย์สิน (ผ.ท. ๔) มำค้นหำรำคำประเมินทุนทรัพย์ จำกบัญชี
กำหนดรำคำประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน

19496

โดยตรวจสอบข้อมูลจำกเอกสำร (ผ.ท. ๔) ซึ่งประกอบด้วย เลขที่โฉนดที่ดิน เลขระวำง เลขที่ดิน หน้ำสำรวจ จำนวนเนื้อที่
ให้ตรงกับบัญชีกำหนดรำคำประเมินทุนทรัพย์ ตัวอย่ำงเช่น โฉนดที่ดินเลขที่ 19496 หน้ำสำรวจ 1000 เลขที่ดิน
270 อำเภอด่ำนขุนทด ตำบลหนองบัวตะเกียด ระวำง 5๓๓๙ I ๐๐๘๘ และเนื้อที่ ๔-๓-๔๑ ไร่

ตัวอย่างบัญชีกาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรายแปลง
บัญชีกำหนดรำคำประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน
ในกำรจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
สำนักงำนที่ดินจังหวัดนครรำชสีมำ สำขำด่ำนขุนทด
โฉนด
ที่ดิน
เลขที่

๑๙๔๙๖

อำเภอ

ตำบล

ด่ำนขุนทด หนองบัว
ตะเกียด

หน้ำ
สำรวจ

๑๐๐๐

เครื่องหมำยที่ดินระบบพิกัดฉำก ยู ที เอ็ม/ศูนย์กำเนิด

แผนที่ภูมิ
ประเทศ
๕๓๓๙ I

ระวำง

แผ่น

๐๐๘๘

๐๐

มำตรำ
ส่วน
๑:๔๐๐๐

หน้ำ ๑๕๐

เลขที่ดิน

เนื้อที่
(ไร่-งำนตร.ว.)

รำคำประเมิน
(บำท ต่อ ตร.ว.)

๒๗๐

๔-๓-๔๑

๑,๕๐๐

ผลกำรค้นหำรำคำประเมินทุนทรัพย์ที่ดินจำกบัญชีกำหนดรำคำประเมินทุนทรัพย์ที่ดนิ แบบเรียงเลข
โฉนดที่ดิน พบรำคำประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน ตำรำงวำละ ๑,๕00 บำท
๒. นำรำคำประเมินทุนทรัพย์ที่ดนิ รำยแปลงที่ได้จำกบัญชีฯ มำคำนวณมูลค่ำที่ดินทั้งแปลง
วิธีคานวณ:
ที่ดินโฉนดเลขที่ ๑๙๔๙๖ เนื้อที่ ๔-๓-๔๑ ไร่ =
รำคำประเมินตำรำงวำละ
มูลค่ำที่ดินทั้งแปลง
=

๑,๙๔๑
๑,๕๐๐
๒,๙๑๑,๕๐๐

ตำรำงวำ
บำท
บำท

