
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางการค านวณราคาประเมินที่ดิน 
ตามหลักเกณฑ์ประเมินราคาที่ดินของ 

คณะกรรมการก าหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ 

ส านักงานธนารักษ์พืน้ที่ศรสีะเกษ 



ประเภทบัญชี 
ก าหนดราคา 
ประเมินทุนทรัพย์ 

จัดส่งบัญชี 
๓๐ วัน  

หลังประกาศ 

บัญชีก าหนดราคาประเมิน 
ทุนทรัพย์ที่ดิน 

   บัญชกี าหนดราคาประเมิน 
   ทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง 

บัญชีก าหนดราคาประเมิน 
ทุนทรัพย์ห้องชุด 

 กรมธนารักษ ์

http://www.lfppt.com/


บัญชีก าหนดราคาประเมิน 
ทุนทรัพย์ที่ดินและ 

แผนที่ประกอบบัญชี 
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การปรับลดตามสัดส่วนของความลึกแปลงที่ดิน  
ถนน (ระยะความลึกมาตรฐาน 40 เมตร) 

40 เมตร 

100 % 

ถนน (ระยะความลึกมาตรฐาน 40 เมตร) 

40 เมตร 

87.5 % 

ตัวอย่าง ช่วงที่ 1 

40 เมตร 
ตัวอย่าง ช่วงที่ 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 



หลักเกณฑ์การค านวณราคาประเมินที่ดิน 

    ถนนเทพา  มูลค่าถนน  10,000 บาท ต่อ ตารางวา 

100% 

ตามสัดส่วนระยะความลึกของแปลงที่ดิน 

 87.5 % 
 
 
. 

  75 % 

 
 
 
 

 62.5 % 

 
 
 
 
 
 

 
 53.75 % 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 46.88 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
41.07 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระยะที่1 
1-50 ม. 
 
 

10,000 X 87.5%  = 8,750 บาทต่อตารางวา  

10,000 X 100%  = 10,000 บาทตอ่ตารางวา  

10,000 X 62.5%  = 6,250 บาทต่อตารางวา  

10,000 X 75.0%  = 7,500 บาทต่อตารางวา  

10,000 X 53.75%  = 5,400 * บาทต่อตารางวา  

10,000 X 46.88%  = 4,700* บาทต่อตารางวา  

10,000 X 41.07%  = 4,100* บาทต่อตารางวา  

รูปแปลงปกติ  
ลึก  40 ม. 

ลึกเกิน 7 เท่าของรูปแปลงปกติ  พิจารณาเป็นรายๆ
ไป(สูงกว่าที่ดินไม่มีทางเข้าออก 30 % ) 

ระยะที่ 2   
51-90 ม 

 ระยะที่ 3 
91-130 ม 
ม. 
 
 

 ระยะที่ 4 
131-170 ม 
ม. 

   ระยะที่ 5 
 171-210 ม. 

 ระยะที่ 6 
211 – 250ม. 

    ระยะที่ 7 
251 เมตร ขึ้นไป 

          ราคาประเมินรายแปลง =  มูลค่าถนน X สัดส่วน%ที่ก าหนดตามระยะความลึกแปลง 7 ระยะ 
                                             ( * ปัดเศษตามเกณฑ์ทีก าหนดไว ้) 
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อัตราส่วนการปรับลดราคาประเมินตามรูปแปลงที่ดิน 
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การวัดระยะความลึกแปลงที่ดิน 

45 เมตร 

ถนน 



ตัวอย่างการวัดระยะความลึกแปลงที่ดิน 

วัดระยะความลึกแปลงที่ดิน 

รูปแปลงที่ดินปกติ   รูปเอียง 

รูปแปลงที่ดิน

ชายธง    

รูปแปลงที่ดินสามเหลี่ยม 

ถนนพหลโยธิน ถนนพหลโยธิน 



ลักษณะรูปแปลงที่ดิน 

รูปปกต ิ

ถนน 



เงื่อนไขการค านวณรูปแปลงที่ดิน 
ลักษณะ 
รูปแปลง 

เงื่อนไขการค านวณรูปแปลงท่ีดิน รหัสรูป
แปลงที่ดิน 

เปอร์เซ็นต์การค านวณ
ราคาประเมิน 

ของแปลงปกติ (%) 
 แปลงที่ดินติดถนนทั่วไปท่ีไม่มีข้อจ ากัดการใช้ประโยชน์ 1 100 

 แปลงที่ดินไม่มีทางเข้าออก 2 100 

 แปลงที่ดินรูปขนมเป ยกปูน (แปลงเอียง) คือ แปลงที่ดินที่มี 
รูปแปลงด้านข้างไม่ตั้งฉากกับถนน และแปลงท่ีดิน 
ท ามุมเอียงกับถนนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 องศา 

3 95 

 แปลงที่ดินรูปสามเหลี่ยม  คือ แปลงที่ดินที่มีรูปแปลง
สามเหลี่ยมฐานติดถนน และมีมุมภายในของรูปแปลง
รวมกันได้ 180 องศา 
ในกรณีที่ฐานติดถนน ให้ระบุเงื่อนไขเป็น 1 
ในกรณีทีย่อดติดถนน ให้ระบุเงื่อนไขเป็น 2 
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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 านวณราคาประเมินที่ดินของแปลงปกติ 

รูปแปลงที่ดินสามเหลี่ยม 
รูปแปลงที่ดิน

ปกติ 

รูปแปลงที่ดินรูปธง    

(คิด 100 %) 

(คิด 65 %) 

(คิด 35 %) 
(คิด 65 %) 

(คิด 95 %) 

หน้ากว้างติดถนนน้อยกว่า 2 เมตร 

(คิด 75 %) 

หน้ากว้างติดถนนมากกว่า 2 เมตร 

ถนนพหลโยธิน ถนนพหลโยธิน (คิด 50 %) ซอยพหลโยธิน 
1 

 

แปลงที่ดินเป็นทาง 

รูปแปลงที่ดิน

รูปเอียง 



แปลงที่ดินที่มีเงื่อนไขพิเศษ 

บ่อน้ า บ่อ ขุมเหมือง ที่มีความลึกจากระดับพื้นดินเฉลี่ยเกิน 3 เมตร  
ให้ค านวณมูลค่าร้อยละ 25  ของราคาประเมินที่ดินที่ประกาศใช้  

แนวเขตเดินสายไฟฟ้าแรงสูง  
ให้ค านวณมูลค่าร้อยละ 30  ของราคาประเมินที่ดินที่ประกาศใช้  

การค านวณพ้ืนท่ีในแนวเขตเดินสายไฟฟ้าแรงสูง เพื่อให้สอดคล้องกับการประกาศของ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จึงก าหนดให้ค านวณเนื้อท่ีแนวเขตเดินสายไฟฟ้าแรงสูง ดังนี้ 
(1) ขนาดสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 69 กิโลโวลต์ ค านวณพื้นท่ีโดยวัดจากระยะกึ่งกลางเสาด้านละ  9.00 เมตร 
(2) ขนาดสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 115 กิโลโวลต์ ค านวณพื้นท่ีโดยวัดจากระยะกึ่งกลางเสาด้านละ 12.00 เมตร 
(3) ขนาดสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 132 กิโลโวลต์ ค านวณพื้นท่ีโดยวัดจากระยะกึ่งกลางเสาด้านละ 12.00 เมตร 
(4) ขนาดสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 230 กิโลโวลต์ ค านวณพื้นท่ีโดยวัดจากระยะกึ่งกลางเสาด้านละ 20.00 เมตร 
(5) ขนาดสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 300 กิโลโวลต์ ค านวณพื้นท่ีโดยวัดจากระยะกึ่งกลางเสาด้านละ 20.00 เมตร 
(6) ขนาดสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 500 กิโลโวลต์ ค านวณพื้นท่ีโดยวัดจากระยะกึ่งกลางเสาด้านละ 40.00 เมตร 



วิธีการค านวณมูลค่าที่ดินทั้งแปลงกรณี บ่อ 

บ่อน้ า เนื้อท่ี 5 
ไร่ 

ท่ีเกษตรกรรม  
เนื้อท่ี 8 ไร่ 3 

งาน 

ตัวอย่าง แปลงที่ดินมีเนื้อที่ทั้งหมด 13 ไร่ 3 งาน แบ่งเป็น บ่อน้ า เนื้อที่ 5 ไร่ และเป็นแปลง
เกษตรกรรม 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 มูลค่าท่ีดินส่วนท่ีเป็นเกษตรกรรม     3,500,000     บาท 
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 ราคาประเมินในส่วนท่ีเป็นบ่อน้ า          = 250      บาทต่อตารางวา 
   = 2000 X 250  
   = 500,000  
ดังนั้น มูลค่าท่ีดินส่วนท่ีเป็นบ่อน้ า               500,000       บาท 

วิธีค านวณ 
มูลค่าท่ีดินส่วนท่ีเป็นเกษตรกรรม  3,500,000        บาท 
มูลค่าท่ีดินส่วนท่ีเป็นบ่อน้ า      500,000        บาท 
รวมมูลค่าที่ดินทั้งแปลง  4,000,000    บาท 
 



วิธีการค านวณมูลค่าที่ดินทั้งแปลงกรณี ใต้แนวเขตเดินสายไฟฟ้าแรงสูง 
ตัวอย่าง แปลงที่ดินเกษตรกรรม มีเนื้อที่ท้ังหมด 2 ไร่ 2 งาน  แบ่งเป็นพื้นที่เกษตรกรรม 1 ไร่ 2 งาน พื้นที่ใต้
แนวเขตเดินสายไฟฟ้าแรงสูง 1 ไร่ ราคาประเมิน 1,000 บาทต่อตารางวา 

วิธีค านวณ 
ส่วนที่ 1 ส่วนที่ดินเกษตรกรรม เนื้อท่ี 1 ไร่ 2 งาน จ านวนเนื้อที่  600 ตารางวา ราคาประเมินที่ดิน  1,000 บาท
ต่อตารางวา 
   = 600 X 1,000  
   = 600,000 
ดังนั้น มูลค่าที่ดินส่วนที่เป็นเกษตรกรรม     600,000     บาท 

วิธีค านวณ 
ส่วนที่ 2 ส่วนที่ดินใต้แนวเขตเดินสายไฟฟ้าแรงสูง เนื้อท่ี 1 ไร่  จ านวนเนื้อที่  400 ตารางวา 
ราคาประเมินที่ดิน  1,000 บาทต่อตารางวา  
เนื่องจากเป็นส่วนที่ดินใต้แนวเขตเดินสายไฟฟ้าแรงสูง 300 กิโลโวลต์ ในระยะรัศมีจากกึ่งกลางเสา ด้านละ 20 
เมตร  
ให้คิดร้อยละ 30 ของราคาประเมินท่ีประกาศใช้  
   = 1,000 x 30% 
ดังนั้น ราคาประเมินในส่วนที่ดินใต้แนวเขตเดินสายไฟฟ้าแรงสูง  300  บาทต่อตารางวา 
   = 400 X 300  
   = 120,000  
ดังนั้น มูลค่าที่ดินส่วนที่ดินใต้แนวเขตเดินสายไฟฟ้าแรงสูง               120,000       บาท 
วิธีค านวณ 
มูลค่าที่ดินส่วนที่เป็นเกษตรกรรม   600,000        บาท 
มูลค่าที่ดินส่วนส่วนแปลงใต้แนวเขตเดินสายไฟฟ้าแรงสูง 120,000     บาท 
รวมมูลค่าที่ดินทั้งแปลง   720,000 บาท 
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