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บทที่ 1 บทนำ 

 

เอกสารฉบับนี ้จ ัดทำเพื ่ออธิบายขั ้นตอนการใชงานของเอกสารคู มือการใชงาน (User Manual) 

โปรแกรมประยุกตระบบเชื่อมโยงขอมูลและแสดงผลดานสารสนเทศภูมิศาสตรเชิงพื้นที่ และเผยแพรขอมูล

ใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยมีรายละเอียดดังนี ้

 

โครงสรางเอกสารฉบับนี้ประกอบดวย 

 บทที่ 1 บทนำ 

 บทที่ 2 การลงทะเบียนผูใชงาน 

 บทที่ 3 การเขาใชงานระบบ 

 บทที่ 4 การดาวนโหลดขอมูลตามขอบเขต อปท. 

o วิธีการการดาวนโหลดขอมูล และต้ังคา Browser 

o วิธีการดาวนโหลดกรณีไฟลไดมีการดาวนโหลดขอมูลชุดนี้ไปแลว และตองการ

ดาวนโหลดขอมูลใหม 

o วิธีการแจงปญหา         

 บทที่ 5 การดาวนโหลดขอมูลระหวางรอบบัญชี 

 บทที่ 6 Data Dictionary 
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บริษัท จีไอเอส จำกัด                                            2  

บทที่ 2 การลงทะเบียนผูใชงาน 

1. เปด Browser กรอก URL : https://assessprice.treasury.go.th/ เพื่อลงทะเบียนผูใชงาน แลว

คลิกที่ ดาวนโหลด อปท. 

  
รูปที่ 2-1 แสดงหนาจอ Web https://assessprice.treasury.go.th 

 

2. คลิกปุม ลงทะเบียนผูใชงาน 

  
รูปท่ี 2-2 แสดงหนาจอ เพื่อกดล้ิงคเขาสูการลงทะเบยีนผูใชงาน 

คลิกปุม ดาวนโหลด อปท. 

กดที่ปุม ลงทะเบียน 



เอกสารคูมือการใชงาน (User Manual) 

ระบบเชื่อมโยงขอมูลและแสดงผลดานสารสนเทศภูมิศาสตรเชิงพื้นที่  

และเผยแพรขอมูลใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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3. กรอกขอมูลลงทะเบียน-หนวยงานภายนอก ในสวน รายละเอียดผูใชงาน, ขอมูลผูใชงาน, ที่อยู 

และรายละเอียดหนวยงาน  

ระบบจะแสดงหนาจอใหระบุขอมูล ดังนี้ 

- สวนรายละเอียดผูใชงาน ระบุขอมูล ชื่อผูใชงาน, รหัสผาน, ยืนยันรหัสผาน 

- สวนขอมูลผูใชงาน ระบุขอมูล คำนำหนาชื่อ, ชื่อ, นามสกลุ, หมายเลขบัตรปประจำตัว

ประชาชน 

- สวนที่อยู ระบุขอมูล บานเลขที่, หมูที่, ตรอก/ซอย, ถนน, จังหวัด, อำเภอ/เขต, ตำบล/แขวง

, รหัสไปรษณีย, โทรศัพท, อีเมล 

- สวนรายละเอียดหนวยงาน ระบุขอมูล กระทรวง, หนวยงาน 

 

 
รูปที่ 2-3 แสดงหนาจอลงทะเบยีน-หนวยงานภายนอก สวนรายละเอียดผูใชงาน, ขอมูลผูใชงาน 

  

กรอกขอมูลรายละเอยีด

ผูใชงาน, ขอมลูผูใชงาน 
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และเผยแพรขอมูลใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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รูปท่ี 2-4 แสดงหนาจอลงทะเบยีน-หนวยงานภายนอก สวนที่อยู 

 

  
รูปท่ี 2-5 แสดงหนาจอลงทะเบียน-หนวยงานภายนอก สวนรายละเอียดหนวยงาน 

  โดยที่ขอมลูกระทรวง เลือกกระทรวงมหาดไทย ที่ขอมูลหนวยงาน เลือก กรมการปกครองสวน

ทองถิ่น และเลือกขอมูลจังหวัด, อำเภอ/เขต, อปท., ตำบล 

 

  

กรอกขอมูลทีอ่ยู 

กรอกขอมูลรายละเอยีด

หนวยงาน 
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4. กรอกขอมูลเรียบรอยแลว กดปุมบนัทึก 

 
รูปท่ี 2-6 แสดงหนาจอลงทะเบยีน-หนวยงานภายนอก  

 

 
รูปที่ 2-7 แสดงขอความลงทะเบียนเรียบรอยแลว 

 

 หลังจากลงทะเบียนเรียบรอยแลว ผูเขาใชงานจะล็อกอินเขาใชงานได เมื่อไดรับการอนุมัตจิาก

เจาหนาที่ผูดูแลระบบเรียบรอยแลว   

คลิกปุมบันทึก 
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บทที่ 3 การเขาใชงานระบบ 
1. เปด Browser กรอก URL : https://assessprice.treasury.go.th/ เพ่ือเขาใชงาน 

2. คลิกที่ปุม ระบบดาวนโหลดขอมูลสำหรบั อปท. 

 
รูปที่ 3-1 แสดงหนาจอ Web https://assessprice.treasury.go.th 

 

3. กรอกชื่อผูใชงาน และรหัสผาน แลวคลิกปุม เขาสูระบบ 

 
รูปที่ 3-2 แสดงการระบุช่ือผูใชงานและรหัสผาน เพ่ือเขาสูระบบ 

  

คลิกปุม ดาวนโหลด อปท. 

กรอกช่ือผูใชงาน และ

รหัสผาน 
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3.1 กรณีลืมรหัสผาน ใหคลิกที่ปุม ลืมรหัสผาน แลวกรอกอีเมล จากนั้นคลิกปุมสงขอมูล 

โปรแกรมจะสงรหัสผานใหมไปใหทางอีเมล 

 
 

4. ระบบจะแสดงหนาจอดาวนโหลดขอมูล อปท โดยแสดงขอมูลจังหวัด, อำเภอ และตำบล ตาม

สทิธ์ิที่ผูใชงานไดรับ 

  
รูปท่ี 3-3 แสดงหนาจอดาวนโหลดขอมูลตามขอบเขต อปท 

1. คลิกปุม ลืมรหัสผาน 

2. กรอกอีเมล แลวคลิก 

ปุม สงขอมูล 

แสดงขอมูลขอบเขตอปท. 

ตามสิทธิ์ทีไ่ดรับ 
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และเผยแพรขอมูลใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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บทที่ 4 การดาวนโหลดขอมลูตามขอบเขต อปท. 
1. วิธีการดาวนโหลดขอมูล และต้ังคา Browser ใหผูใชงานระบุขอมูล ดังนี้ 

- ที่แทป็ขอมูลตามขอบเขต อปท ผูใชเลอืกประเภทขอมูลที่ตองการดาวนโหลด ประกอบดวย 

ขอมูลราคาประเมิน, ขอมูลบญัชีแนบทาย และขอมูลแผนท่ี 

 ถาเลือกประเภทขอมูลราคาประเมนิ โปรแกรมจะแสดง ประเภททรัพยที่ตองการดาวนโหลด 

ประกอบดวย ที่ดิน อาคารชุด และส่ิงปลูกสราง 

- คลิกเลือกตำบลท่ีตองการดาวนโหลด 

- คลิกปุม ดาวนโหลด  

  
รูปที่ 4-1 แสดงการดาวนโหลดขอมูล 

 

- ระบบจะแสดงหนาจอใหระบุชื่อ รหัสบตัรประชาชน และเบอรโทรศัพท  

o ระบุชื่อ รหัสบัตรประชาชน และเบอรโทรศัพท 

o คลิกปุม ตกลง ระบบจะบันทึกขอมูล และจะดาวนโหลดขอมูลท่ีกำหนดเปนไฟล .zip 

ลงในเคร่ืองของผูใชงาน 

1. เลือกประเภทขอมูล 

2. เลือกประเภททรัพย 

3. เลือกตำบล 

4. คลิกปุม ดาวนโหลด 
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และเผยแพรขอมูลใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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รูปท่ี 4-2 แสดงหนาจอระบุชื่อ รหัสบตัรประชาชน และเบอรโทรศพัทของผูดาวนโหลด 

 

- ระบบแสดงขอความ แสดงจำนวนไฟล ทีผู่ใชงานจะไดรับ หลังจากทำการดาวนโหลด และแตก

ไฟล Zip เรียบรอย 

 
รูปที่ 4-3 แสดงขอความแจงผลการดาวนโหลดขอมลู  

1. กรอกขอมูลตามแบบฟอรม 

2. คลิกปุม ปด 
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และเผยแพรขอมูลใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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  กรณีที่ผูใชงาน ใชงานผาน Browser Internet Explorer (IE)  สามารถดูสถานะการดาวน

โหลดและท่ีจัดเก็บไฟลดาวนโหลด ไดโดย ต้ังคา (Setting) > แสดงการดาวนโหลด (View downloads) 

 
รูปที่ 4-4 แสดงการต้ังคา Browser Internet Explorer (IE) เพื่อดสูถานะการดาวนโหลดและที่จดัเก็บไฟลดาวนโหลด 

 

 
รูปท่ี 4-5 แสดงรายการสถานะการดาวนโหลดและที่จดัเก็บไฟลดาวนโหลด 

 

  

1. คลิกปุม ต้ังคา 

2. เลือก แสดงการดาวนโหลด 

แสดงรายการไฟลที่ดาวนโหลด 
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และเผยแพรขอมูลใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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 กรณีที่ผูใชงาน ใชงานผาน Browser Google Chrome  สามารถดูสถานะการดาวนโหลด

และที่จัดเก็บไฟลดาวนโหลด ไดโดย ตั้งคา (Setting) > ดาวนโหลด (downloads) 

 
รูปที่ 4-6 แสดงการต้ังคา Browser Google Chrome เพื่อดสูถานะการดาวนโหลดและท่ีจัดเก็บไฟลดาวนโหลด 

 

รูปท่ี 4-7 แสดงรายการสถานะการดาวนโหลดและที่จดัเก็บไฟลดาวนโหลด 

 

 โดยไฟลดาวนโหลด เปนไฟลนามสกุล .ZIP โดยชื่อ “ราคาประเมินทุนทรัพย_ป เดือน วัน 

เวลา.ZIP” ตัวอยางเชน “ราคาประเมินทุนทรัพย_20191129165349.ZIP” 

 

1. คลิกปุม ตั้งคา 

2. เลือก แสดงการดาวนโหลด 

แสดงรายการไฟลที่ดาวนโหลด 

แสดงรายการไฟลที่ดาวนโหลด 

แสดงรายการไฟลที่ดาวนโหลด 
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และเผยแพรขอมูลใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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- เมื่อได ZIP ไฟลเรียบรอย ผูใชงานสามารถ คลิกขวา > เลือกเมนู Extract ALL 

 
รูปท่ี 4-8 แสดงวธีิการแตก Zip ไฟล 

 

- หนาตาง Extract Compressed (Zipped) Folders จะแสดงขึ้นมา ผูใชงานสามารถกดปุม 

Browse เพื่อเลือกวาจะใหแตกไฟลไปไวที่โฟลเดอรไหน จากนั้นกด Extract 

 
รูปท่ี 4-9 แสดงวิธีการแตก Zip ไฟล 

 

  

  

2. เลือก Extract All 

1. คลิกขวาที่ไฟล ZIP 

1. เลอืก Folder ที่จัดเก็บ 

2. กดปุม Extract 
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และเผยแพรขอมูลใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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  ทั้งนี้เมื่อแตก ZIP ที่ดาวนโหลดขอมูลเรยีบรอย ขอมูลแบงออกตามประเภทขอมูลตางๆ ตาม

จำนวนไฟลระบบแจงกอนหนานี ้ซ่ึงประกอบดวย 

- LAND: บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพยท่ีดนิ 

- CONDO: บญัชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพยอาคารชุด 

- BUILDING: บญัชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพยโรงเรือนส่ิงปลกูสราง 

 

2. วธิีการดาวนโหลดกรณีไฟลไดมกีารดาวนโหลดขอมลูชุดน้ีไปแลว และตองการดาวนโหลด

ขอมูลใหม  ระบบจะแสดงหนาจอใหระบุเหตผุลทีต่องการดาวนโหลดขอมูลใหม กอนใหทำการดาวนโหลดใหม 

- ระบุชื่อ รหสับัตรประชาชน และเลือกประเภทของสาเหตุ และระบุเหตุผล 

- คลิกปุม ตกลง ระบบจะบันทึกขอมูล และทำการดาวนโหลดขอมูลตามขั้นตอนขอที่ 1 

 
รูปท่ี 4-10 แสดงกรณผูีใชงานไดทำการดาวนโหลดขอมูลชุดน้ีไปแลว ระบบจะใหระบุเหตุผลทีต่องการดาวนโหลดขอมลูใหม 

 

3. วธิีการแจงปญหา 

- คลิกปุม แจงปญหา เพื่อแจงปญหาตางๆ ผานระบบ 

  

1. กรอกขอมูลตามแบบฟอรม 

2. คลิกปุม ตกลง 
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และเผยแพรขอมูลใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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รูปท่ี 4-11 แสดงปุม แจงปญหา 

 

- ระบุ ชื่อ นามสกุล และเบอรโทรศัพทสำหรับใหเจาหนาที่กรมธนารกัษตดิตอกลับ 

- ระบุ ปญหาที่ตองการแจง พรอมใสรายละเอียด 

- คลิกปุม ตกลง ระบบจะบันทึกขอมูล และแจงไปยังเจาหนาที่กรมธนารักษที่เก่ียวของ 

 

 
รูปที่ 4-12 แสดงแบบฟอรมการแจงปญหา 

1. กรอกขอมูลตามแบบฟอรม 

2. เลอืกประเภทของขอมูล 

3. คลิกปุม ตกลง 

1. คลิกปุม แจงปญหา 
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บทที่ 5 การดาวนโหลดขอมลูระหวางรอบบัญช ี

1. คลิกที่แท็ปขอมูลระหวางรอบบัญช ี

2. กรอกเงื่อนไขที่ตองการคนหา  

  โดยที่เงื่อนไขประเภท ประกอบไปดวย ที่ดิน, อาคารชุด, สิ่งปลูกสราง, บญัชีแนบทาย, ขอมลู

แผนท่ี 

   - ถาผูใชเลือกประเภท ที่ดิน, บัญชีแนบทาย, ขอมูลแผนทื่ โปรแกรมจะใหเลือก จังหวัด, 

อำเภอ และตำบล 

   - ถาผูใชเลือกประเภท อาคารชุด โปรแกรมจะใหเลือก จงัหวัด และอำเภอ 

  - ถาผูใชเลือกประเภท ส่ิงปลูกสราง โปรแกรมจะใหเลือก จงัหวัด 

 
รูปที่ 5-1 หนาจอขอมูลระหวางรอบบัญชี 

 

3. ระบบแสดงรายการไฟลตามเงื่อนไขการคนหา 

4. คลิกที่ปุมดาวนโหลด ระบบจะดาวนโหลดขอมูลลงในเครื่องของผูใชงาน 

1. คลิกแท็ปขอมูลระหวาง

รอบบัฯญชี 

2. กรอกเง่ือนไขการคนหา 
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รูปท่ี 5-2 หนาจอแสดงไฟลจากเง่ือนไขที่คนหา 

  

3. แสดงผลจากการคนหา 

4. กดปุมเพื่อดาวนโหลดไฟล 
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บทที่ 6 Data Dictionary 

 

Data Dictionary: พจนานุกรมขอมลู ที่แสดงรายละเอียดตารางขอมูลราคาประเมินทุนทรัพย 

 
รูปท่ี 6-3 Data Dictionary 

 

 
รูปท่ี 6-4 ตัวอยางแสดงตารางขอมูลราคาประเมินทุนทรัพยคูกับ Data Dictionary 

 

 


