
ล ำดับ ประเภททรัพย์สิน  ค่ำบริกำรขัน้ต  ำ (บำท) หมำยเหตุ ตวัอย่ำง

1 ที่อยู่อาศัย(รายย่อย) 1.1 อาคารพาณิชย์(ตึกแถว),ทาวน์เฮ้าส์,บ้านแฝด

เกณฑ์เร่ิมต้นคา่บริการขัน้ต่่า 1.1.1
จ่านวน 1 คหูา 3,000                                                   

1. รวมที่ดินแลว้ (ไม่คดิที่ดินเพ่ิม)

1.1.2 จ่านวน 2-10 คหูา
 เพ่ิมคหูาละ 500 (ติดกนั)

1,500 (ไม่ติดกนั)

* รูปแบบคลา้ยคลงึกนัโดยสามารถใช ้ขอ้มูล
เปรียบเทียบ เดียวกนัได้ โดยออกรายงานรวม
เพียงเลม่เดียว เท่านั้น

 เชน่ ทาวน์เฮ้าส์โครงการเดียวกนั จ่านวน
 4 คหูาต้ังอยู่ติดกนั 2 คหูา ส่วนอีก 2 
คหูาที่เหลอืต้ังอยู่ไม่ติดกนัในโครงการนั้น
คา่บริการ : 3,000+500+(1,500x2)= 
6,500 บาท

2. รวมเชค็โฉนดแลว้ทุกแปลง 1.1.3 จ่านวนมากกว่า 10 คหูา
* คดิอัตราตามขอ้ 5 (โครงการจัดสรรที่อยู่
อาศัย)

3. รวมอาคารทุกหลงัในที่ดินแปลงเดียวกนั 1.2 บ้านเดี่ยว

4. กรณีหอ้งชดุ ถา้จ่านวน > 1 หอ้ง 1.2.1 เนื้อที่ดินไม่เกนิ 200 ตร.วา 3,000                                                   

ใหค้ดิตามอัตราขอ้ 1.1.2 และ 1.1.3 1.2.2 เนื้อที่ดินเกนิ 200 ตร.วา แต่ไม่เกนิ 400 ตร.วา 4,500                                                   

5. รวมคา่เดินทางใน กทม ./ปริมณฑล หรือ 1.2.3 เนื้อที่ดินเกนิ 400 ตร.วาขึน้ไป 6,000                                                   

อยู่ในจังหวัดเดียวกบัส่านักงานสาขา 1.3 หอ้งชดุพักอาศัย/หอ้งชดุส่านักงาน

ของบริษัทประเมินต้ังอยู่ 1.3.1 พ้ืนที่ใชส้อยไม่เกนิ 100 ตร.ม. 3,000                                                   

1.3.2 พ้ืนที่ใชส้อยเกนิ 100 ตร.ม. แต่ไม่เกนิ 200 ตร.ม. 4,500                                                   

1.3.3 พ้ืนที่ใชส้อยเกนิ 200 ตร.ม. ขึน้ไป 6,000                                                   

ส่วนที่ 1 อัตราคา่บริการขัน้ต่่า งานประเมินมูลคา่ทรัพย์สินของสมาคมผู้ประเมินคา่ทรัพย์สินแหง่ประเทศไทย และสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย  

บังคบัใช ้1 กรกฎาคม 2557 ถงึวันที่ 30 มิถนุายน 2558 

ขนำด/จ ำนวน

พ้ืนที่ใชส้อยคดิรวมต่อ 1 หอ้งชดุพักอาศัย/
ส่านักงาน หากเป็นการประเมินทั้งอาคารให้
คดิตามเง่ือนไขขอ้ 3 - 4 (อาคารขนาด/
ประเภท)ต่างๆ

* คหูาที่เพ่ิมขึน้เหลา่นั้นต้ังอยู่ติดกนั 500
* อยู่ในโครงการเดียวกนั คหูาละ 1,500
* รูปแบบคลา้ยคลงึกนัโดยสามารถใช ้
ขอ้มูลเปรียบเทียบ เดียวกนัได้ โดยออก
รายงานรวมเพียงเลม่เดียว เท่านั้น



ล ำดับ ประเภททรัพย์สิน  ค่ำบริกำร (รำคำกลำง) หมำยเหตุ ตวัอย่ำง

2 ที่ดินเปลา่ 2.1 เนื้อที่ไม่เกนิ 1 ไร่ 3,500                                                   

2.2 เนื้อที่เกนิ 1 ไร่ แต่ไม่เกนิ 5 ไร่ 4,000                                                   

2.3 เนื้อที่เกนิ 5 ไร่ แต่ไม่เกนิ 20 ไร่ 5,500                                                   

2.4 เนื้อที่เกนิ 20 ไร่ แต่ไม่เกนิ 50 ไร่ 7,500                                                   

2.5 เนื้อที่เกนิ 50 ไร่ แต่ไม่เกนิ 100 ไร่ 10,000                                                 

2.6 เนื้อที่เกนิ 100 ไร่ 16,000                                                 
ขอ้ 2.6 เนื้อที่ดินเพ่ิมทุก 100 ไร่คดิเพ่ิม 5,000 
บาท หากเนื้อที่ที่เพ่ิมขนาดไม่ถงึ 100 ไร่ คดิ
เป็น 100 ไร่

เชน่ ที่ดินขนาด 250 ไร่ 
: 16,000+5000+5000= 26,000 บาท
: (100ไร่แรก)+(100ไร่ที่สอง)+(50ไร่
ส่วนที่เหลอื ไม่ถงึ 100 คดิเป็น 100)

3 อาคารทั่วไป 3.1 อาคารขนาดเลก็

(ประเมินเฉพาะสิ่งปลกูสร้าง ) 3.1.1 พ้ืนที่ใชส้อยไม่เกนิ 1,000 ตร.ม./ต่อหลงั 5,000                                                   

3.1.2 พ้ืนที่ใชส้อย    1,001  -  2,000    ตร.ม./ต่อหลงั 10,000                                                 

3.2 อาคารขนาดใหญ่

3.2.1 พ้ืนที่ใชส้อย    2,001 -   3,999    ตร.ม./ต่อหลงั 13,000                                                 

3.2.2 พ้ืนที่ใชส้อย    4,000 -  9,999   ตร.ม./ต่อหลงั 16,500                                                 

3.3 อาคารขนาดใหญ่พิเศษ

3.3.1 พ้ืนที่ใชส้อย  10,000 -  20,000   ตร.ม./ต่อหลงั 20,000                                                 

3.3.2 พ้ืนที่ใชส้อย  20,001 -  29,999   ตร.ม./ต่อหลงั 26,000                                                 

3.3.3 พ้ืนที่ใชส้อย  30,000 -  50,000   ตร.ม./ต่อหลงั 35,000                                                 

พ้ืนที่ใชส้อย  มากกว่า 50,000  ตร.ม./ต่อหลงั 65,500                                                 

3.1.9 พ้ืนที่ใชส้อย 65,500                                                 

บังคับใช้ 1 กรกฎำคม 2557 ถงึวันที  30 มถินุำยน 2558 

ขนำด/จ ำนวน

ขอ้ 2.1-2.6 เป็นคา่บริการส่าหรับเอกสารสิทธิ์
ที่ดินติดต่อกนัไม่เกนิ 5 ฉบับ หรือ 5 แปลงแรก
 ถา้เกนิใหค้ดิตามขอ้ 10 (คา่ตรวจสอบ
เอกสารสิทธิ์)

* คา่บริการดังกลา่วยังไม่รวมส่วนของที่ดิน
ตามขอ้ 2.
* การค่านวณพ้ืนที่ใชส้อยเป็นพ้ืนที่ต่อหลงั

ตัวอย่าง : อาคาร 1 หลงัมีพ้ีนที่ 500 ตร.ม.
 : 5,000 บาท
ต้ังอยู่บนที่ดิน 2 ไร่(ขอ้ 2.2) : 4,000 บาท 
ดังนั้นการประเมินราคานี้ คา่บริการขัน้
ต่่าไม่รวมคา่เดินทางทั้งสิ้น 5,000+4,000
 = 9,000 บาท

 ส่วนที  2 อัตรำค่ำบริกำร (รำคำกลำง) งำนประเมนิมลูค่ำทรัพย์สินของสมำคมผู้ประเมนิค่ำทรัพย์สินแห่งประเทศไทย และสมำคมนักประเมนิรำคำอิสระไทย  



4 ทรัพย์สินที่กอ่ใหเ้กดิรายได้ 4.1 อาคารขนาดเลก็

4.1.1 พ้ืนที่ใชส้อยไม่เกนิ 1,000 ตร.ม./ต่อหลงั 10,000                                                 

4.1.2 พ้ืนที่ใชส้อย   1,001  -  2,000    ตร.ม./ต่อหลงั 18,000                                                 

4.2 อาคารขนาดใหญ่

4.2.1 พ้ืนที่ใชส้อย    2,001 -  3,999    ตร.ม./ต่อหลงั 22,000                                                 

4.2.2 พ้ืนที่ใชส้อย    4,000 -  9,999   ตร.ม./ต่อหลงั 30,000                                                 

4.3 อาคารขนาดใหญ่พิเศษ

4.3.1 พ้ืนที่ใชส้อย  10,000    -  20,000   ตร.ม./ต่อหลงั 40,000                                                 

4.3.2 พ้ืนที่ใชส้อย  20,001 -  29,999   ตร.ม./ต่อหลงั 60,000                                                 

4.3.3 พ้ืนที่ใชส้อย  30,000 -  50,000   ตร.ม./ต่อหลงั 80,000                                                 

4.3.4 พ้ืนที่ใชส้อย  มากกว่า  50,000  ตร.ม./ต่อหลงั 120,000                                               

5 โครงการจัดสรร 5.1 โครงการบ้านจัดสรร

5.1.1 จ่านวนไม่เกนิ 99 แปลง (หรือ < 20ไร่) 16,500                                                 

5.1.2 จ่านวนต้ังแต่ 100-300 แปลง (หรือ 20-50 ไร่) 22,000                                                 

5.1.3

จ่านวนมากกว่า 300-499 แปลงขึน้ไป (หรือ 51-99 
ไร่) 33,000                                                 

5.1.4 จ่านวนมากกว่า 500 แปลงขึน้ไป (>100 ไร่) 50,000                                                 

5.2 โครงการอาคารชดุ

5.2.1 จ่านวนไม่เกนิ 79 หน่วย (เนื้อที่ดินไม่เกนิ 2 ไร่) 25,000                                                 * ถา้เนื้อที่ดินเกนิ ใหบ้วกเพ่ิมตามขอ้ 2

5.2.2 จ่านวนต้ังแต่ 80-300 หน่วย (เนื้อที่ดินไม่เกนิ 5 ไร่) 30,000                                                 

5.2.3

จ่านวนต้ังแต่ 301-500 หน่วย (เนื้อที่ดินไม่เกนิ 10 
ไร่) 35,000                                                 

5.2.4

จ่านวนมากกว่า 500 หน่วยขึน้ไป (เนื้อที่ดิน ไม่เกนิ
 20 ไร่) 50,000                                                 

* แบบบ้านไม่เกนิ 5 แบบ 
* ถา้เกนิคดิเพ่ิมแบบละ 5,000 บาท
* รวมการประเมินสาธารณูปโภคแลว้
* รวมการประเมินด้วยวิธี Residual แลว้

* คา่บริการดังกลา่วยังไม่รวมส่วนของที่ดิน
ตามขอ้2
* ใชวิ้ธีการประเมินอย่างน้อย 2 วิธี (ต้นทุน/
รายได้)



6 สนามกอลฟ์ 6.1 ไม่เกนิ 18 หลมุ 120,000                                               

ราคานี้เฉพาะส่วนสนามกอลฟ์ รวมคลบัเฮ้าส์ 
รวมอาคารสนับสนุน และระบบ
สาธารณูปโภคส่าหรับสนามกอลฟ์

6.2 ขนาด 27 หลมุ 150,000                                               

ไม่รวมโครงการที่ดินจัดสรร /บ้านจัดสรร/
คอนโด

6.3 ขนาด 36 หลมุ 180,000                                               หากมีคดิเพ่ิมตามขอ้ 5.

6.4 สนามไดร์ฟกอลฟ์ 50,000                                                 

รวมอาคารภายในสนามไดรฟ์ รวมอาคาร
สนับสนุน และระบบสาธารณูปโภคส่าหรับ
สนามไดร็ฟ รวมประเมินโดยวิธีรายได้แลว้

7 สิทธิการเชา่ ทรัพย์สินตามขอ้ 1-6 บวกเพ่ิมอีก 30% ของอัตราในขอ้ 1-6 รวมประเมินโดยวิธีรายได้แลว้

8 เคร่ืองจักร แลว้แต่ตกลงเป็นกรณีไป

9 ทรัพย์สินอ่ืนๆ
สิทธิบัตร, ประทานบัตร, หรือ ทรัพย์สินทาง
ปัญญาอ่ืนๆ แลว้แต่ตกลงเป็นกรณีไป

10 คา่ตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ 10.1 จ่านวนโฉนดต้ังแต่ 6-20 ฉบับ ฉบับละ 200 บาท

(รวมตรวจสอบระวาง แปลงคง ฯลฯ ) 10.2 จ่านวนโฉนดต้ังแต่ 21-50 ฉบับ ฉบับละ 150 บาท

10.3 จ่านวนโฉนดต้ังแต่ฉบับที่ 51 ขึน้ไป ฉบับละ 100 บาท

11 คา่พาหนะ, คา่ที่พัก และ อ่ืนๆ 11.1 ระยะทางไม่เกนิ 50 กม ไม่คดิเพ่ิม

11.2 ระยะทาง  51-100 กม 1,000                                                   

11.3 ระยะทาง  101-200 กม 2,000                                                   

11.4 ระยะทาง  201-300 กม 3,500                                                   

11.5 ระยะทาง  301-400 กม 4,500                                                   

11.6 ระยะทาง  400 กม ขึน้ไป 5,000                                                   

ราคานี้คดิตามจ่านวนโฉนด ซึ่งได้รวมถงึการ
ตรวจสอบสารบบ และ ระวางต่างๆไว้แลว้

ตัวอย่าง ทรัพย์สินมีเอกสารสิทธิ์ต้อง
ตรวจสอบจ่านวน 75 โฉนด
20 โฉนดแรก = 20x200=4,000
30 โฉนดถดัมา = 20x150=3,000
25 โฉนดสุดท้าย = 25x100=2,500

 เนื่องจากอัตราคา่เดินทางนี้ได้มีการพิจารณา
ครอบคลมุถงึการเดินทางขากลบัไว้แลว้ 
ดังนั้นการค่านวณระยะทางจึงนับจาก สถาน
ที่ต้ังส่านักงานใหญ่ หรือ ส่านักงานสาขา ไป
ยังทรัพย์สิน
(กรณีงานต่างจังหวัด ไม่รวมกทมและปริมณ
ทล)



12 งานทบทวนมูลคา่ทรัพย์สิน
12.1 กรณีทบทวน(ภายใน 1 ปี) 60% ของอัตราคา่บริการเดิม

12.2 กรณีทบทวน(ต้ังแต่ 1-3ปี) 70% ของอัตราคา่บริการเดิม

13 คา่บริการงานตรวจงวด แลว้แต่ตกลงเป็นกรณีไป

14

คา่บริการงานประมาณราคาคา่กอ่สร้าง (ตาม
แบบแปลน) แลว้แต่ตกลงเป็นกรณีไป

เพ่ิมเติม:

1. อัตราคา่บริการขา้งต้นยังไม่รวมภาษีมูลคา่เพ่ิม

2. อัตราคา่บริการขา้งต้นเป็นการจัดท่าเลม่รายงานภาษาไทยจ่านวน ไม่เกนิ 2 ฉบับ

3. ในกรณีที่งานประเมินราคานอกเหนือจากตารางที่ก่าหนดขอใหพิ้จารณาเป็นรายกรณีไป

4. อัตราคา่บริการนี้ใชส้่าหรับการประเมินเพ่ือวัตถปุระสงคป์ระกอบการพิจารณาสินเชือ่ส่าหรับสถาบันการเงินเท่านั้น ไม่ครอบคลมุถงึการประเมินมูลคา่เพ่ือวัตถปุระสงคอ่ื์น

* งานทบทวนหมายถงึงานทบทวนของบริษัท
ฯ เดิม ซึ่งเคยท่าไว้กอ่นแลว้ หากเป็นการ
ทบทวนงานของบริษัทฯอ่ืนซึ่งไม่เคยท่ามา
กอ่นใหถ้อึว่าเป็นงานใหม่ จะไม่เขา้เกณท์การ
ปรับลดราคาในขอ้ 12 นี้
* การลดราคาดังกลา่ว ไม่รวมคา่เดินทาง ฯลฯ

ตัวอย่าง อัตราคา่บริการงานใหม่ 10,000 
บาท
หากประเมินทบทวนภายใน 1 ปี คดิอัตรา
 6,000 บาท 
หากประเมินทบทวนต้ังแต่ 1-3 ปี คดิ
อัตรา 7,000 บาท 
(โดยไม่รวมคา่พาหนะเดินทาง และ คา่
ตรวจสอบเอกสารสิทธิ์)


