
โครงสร้างข้อสอบส าหรบัชัน้วิสามญั 
 

ส่วนท่ี 1 ความรู้เก่ียวกบัการประเมิน ตามโครงสร้าง ดงัน้ี 
 

1) เศรษฐศาสตร ์
1. กฎของอุปสงค ์อุปทาน 
2. หลกั Highest and best use : กฎหมาย กายภาพ การเงนิ 
3. ค าจ ากดัความมลูค่า : Use Value, Market value,  
    Forced sale 
4. วงจรอสงัหารมิทรพัย ์: boom, bust, ปัจจยัทีม่ผีล 
    ต่ออสงัหารมิทรพัย ์
 

3) การประเมินราคา 
1. วธิเีปรยีบเทยีบราคาตลาด 

1.1 ปัจจยัทีม่ผีลต่อราคา 
1.2 การปรบัแกร้าคา 
1.3 การสรุปราคา 

2. วธิตีน้ทุน 
2.1 ค าจ ากดัความตน้ทุน Replacement Cost,  
      Reproduction Cost 
2.2 เทคนิคการค านวณตน้ทุน (จุดอ่อน จุดแขง็ 
      แต่ละวธิ)ี 
2.3 วธิกีารคดิค่าเสือ่มราคา 

3. วธิรีายได ้
3.1 Capitalization Method 
3.2 โครงสรา้งรายได-้รายจ่าย 

2) กฎหมาย 
1. ประมวลกฎหมายทีด่นิ : ประเภทเอกสารสทิธ ิ

1.1 โฉนด 
1.2 นส. 3 
1.3 นส. 3 ก. 
1.4 อช. 

2. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์
2.1 ทรพัยสทิธ ิ
2.2 การจดทะเบยีนสทิธแิละนิตกิรรม : การรอน 
     สทิธ ิภาระผกูพนั บุรมิสทิธิ ์

3. พระราชบญัญตักิารจดัสรรทีด่นิ พ.ศ. 2543 :  
    สาธารณูปโภคสว่นกลาง (ยกเวน้นิตบิุคคล 
    หมูบ่า้นจดัสรร) 
4. พระราชบญัญตัอิาคารชุด พ.ศ. 2522 (ยกเวน้นิต ิ
    บุคคล อาคารชุด) 
5. กฎหมายผงัเมอืง 
6. กฎหมายควบคมุอาคาร 
   6.1 ระยะร่น (set back) 
   6.2 ความสงูอาคาร 
   6.3 Floor Area Ratio (FAR) 
   6.4 Open Space Ratio (OSR) 

4) สถิติเบือ้งต้น 
1. ค่าวดัทางสถติเิบือ้งตน้ 

1.1 mean, mode, median  
1.2 การวเิคราะหแ์ละการเลอืกใชข้อ้มลู  
     (data analysis and verification) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนังสือท่ีใช้อ้างอิง 
1. หลกัการประเมนิราคาของ อาจารยไ์พโรจน์  ซึง่ศลิป์ 
2. Property Valuation and Analysis ของ RTM  
    Whipple 
3. The Appraisal of Real Estate ของ Appraisal   
    Institute 

 

ส่วนท่ี 2 มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 

เกณฑก์ารประเมินผล : คะแนนในส่วนที ่1 ไมต่ ่ากว่า 50% และคะแนนในส่วนที ่2 ไมต่ ่ากว่า 
60% และคะแนนรวมทัง้สองส่วนตอ้งไมต่ ่ากว่า 60% 



โครงสร้างข้อสอบส าหรบัชัน้สามญั  
 

1) เศรษฐศาสตร ์
1.1 ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัเศรษฐศาสตรก์ารเงนิทีม่ผีล 
     กระทบต่ออสงัหารมิทรพัย ์เช่น ทฤษฎีดอกเบีย้ อตัราดอกเบีย้      
     อตัราเงนิเฟ้อ การขยายตวัทางเศรษฐกจิ MLR เป็นตน้ 
1.2 กฎอุปสงค ์และอุปทาน (Demand & Supply) 
1.3 การใชป้ระโยชน์สงูสุด (Highest and Best Use) 
1.4 การวเิคราะห ์Most Probable Use 
1.5 ค าจ ากดัความของมลูคา่ 
     - มลูคา่ตลาด 
     - มลูคา่ทีม่ใิช่มลูคา่ตลาด 
     - มลูคา่การลงทุน ฯลฯ 
1.6 ปัจจยัทีม่ผีลต่อราคา 
1.7 วฎัจกัรอสงัหารมิทรพัย ์
1.8 หลกัมลูคา่ 

3)  การประเมินราคา 
    3.1 กระบวนการ/ขัน้ตอนการประเมนิราคา 
         - การจดัเกบ็/การวเิคราะหข์อ้มลู/การเลอืกใช้ 
         - การเลอืกใช้วธิกีารประเมนิราคา 
         - ขอ้ดแีละขอ้จ ากดัของวธิปีระเมนิราคาในแต่ละประเภท 
         - การสรปุราคา 
   3.2 วธิเีปรยีบเทยีบราคาตลาด 
         - ปัจจยัทีม่ผีลต่อราคาตลาด 
         - การเลอืกใช้วธิกีารประเมนิราคา 
         - การปรบัแก้ราคา 
         - การสรปุราคา 
   3.3 วธิตีน้ทุน 
        - ค าจ ากดัความต้นทุน 
        - ปัจจยัทีม่ผีลต่อตน้ทุนและคา่เสื่อม 
        - การเลอืกใช้วธิกีารประเมนิราคา 
        - การประมาณการต้นทุนการก่อสรา้ง 
        - สว่นประกอบของอาคารและงานระบบ 
        - วธิกีารคดิคา่เสื่อม 
        - การสรปุราคา 

3.4 วธิรีายได ้
    - มลูคา่เงนิตามงวดเวลา 
    - ปัจจยัทีม่ผีลต่อกระแสเงนิสด (รายไดแ้ละรายจา่ย) 
    - โครงสรา้งรายได-้รายจา่ย 
    - การเลอืกใชว้ธิกีารประเมนิราคา 
    - วธิกีารหาอตัราคดิลด (Discount Rate) 
    - การวเิคราะหค์วามเสีย่งของทรพัยส์นิทีป่ระเมนิ 
    - ขอ้สมมตุฐิานทางการเงนิทีเ่กี่ยวขอ้งกบัทรพัยส์นิ 
    - การสรปุราคา 

    3.5 รายงานการประเมนิราคา 
2)  กฎหมาย 
   2.1 ประมวลกฎหมายที่ดนิ 
        - ประเภทเอกสารสทิธติ่างๆ  
   2.2 ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ 
        - ทรพัยสทิธ ิ
        - รอนสทิธ ิภาระผกูพนัต่างๆ 
        - การจดทะเบยีนสทิธแิละนิตกิรรม 
   2.3 กฎหมายผงัเมอืง 
   2.4 พรบ.การจดัสรรทีด่นิ ปี พศ. 2543 
   2.5 พรบ.อาคารชุด ปี พศ. 2522 
   2.6 กฎหมายควบคมุอาคาร 
   2.7 พรบ.สิง่แวดลอ้ม 
   2.8 ภาษทีีเ่กีย่วกบัอสงัหารมิทรพัย์ 

4)  สถิติ 
    4.1 หลกัการใช้คา่กลางประเภทต่างๆ 
           – คา่เฉลีย่เลขคณิต (Mean) -  คา่มธัยฐาน (Median)  
          -  คา่ฐานนิยม (Mode)  

หนังสือท่ีใช้อ้างอิง 
1. หลกัการประเมนิราคาของ อาจารยไ์พโรจน์  ซึง่ศลิป์ 
2. Property Valuation and Analysis ของ RTM Whipple 
3. The Appraisal of Real Estate ของ Appraisal Institute 
4. Residential Real Estate Appraisal / Third Edition ของ  
   George H.Miller 
5. Income Property Appraisal Analysis ของ Jack P. Friedman,      
   Ph.D.,C.P.A., USA และNicholas Ordway J.D., Ph.D., USA 
6. กฎหมายที่เกีย่วขอ้ง (ตามทีร่ะบุในขอ้ 2) 
7. หลกัเศรษฐศาสตรเ์บือ้งตน้ 
8. หลกัสถติเิบือ้งตน้ 

 

เกณฑก์ารประเมินผล ชัน้สามญั : คะแนนรวมไม่ต า่กวา่ 60% 

 

 

 


