การเปลี่ยนแปลงราคาที่ดินทั่วประเทศ

สำ�นักประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์
กระทรวงการคลัง

ก ร ม ธ น า รั ก ษ์
ได้ ป ระกาศใช้ บั ญ ชี
กำ � หนดราคาประเมิ น
ทุนทรัพย์ที่ดินรอบบัญชี
ปี พ.ศ. 2559 – 2562
เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2559
แ ทนบั ญ ชี กำ � หนดราคา
ประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรอบปี
พ.ศ. 2555 - 2558 ซึ่งครบ
กำ � หนดระยะเวลาการใช้ ต ามที่
กฎหมายกำ � หนดแล้ ว ซึ่ ง บั ญ ชี
ดั ง กล่ า วมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ให้
สำ � นั ก งานที่ ดิ น ทั่ ว ประเทศนำ � ไปใช้
เป็นฐานในการคำ�นวณเพื่อเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน

การเปลี่ยนแปลง
ราคาประเมินที่ดินทั่วประเทศ ปี 2559 – 2562
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ุงเทพฯ
ของกร

21.04%

ฑล
ปริมณ7%
18.9

ภาคใต้

33.50

ภาคกลาง

22.79%

ภาคตะวันตก

39.59%

ภาคตะวันออก

ภาคเหนือ

กระทรวงการคลังมีนโยบายให้กรมธนารักษ์ ด�ำเนินการ
ขยายพื้นที่ประเมินราคาที่ดินรายแปลงให้ครอบคลุมพื้นที่
ทั่วประเทศ จ�ำนวน 32 ล้านแปลง เพื่อเป็นการรองรับ
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในการประกาศใช้
บัญชีราคาประเมินที่ดินรอบบัญชีปี พ.ศ. 2559 - 2562
กรมธนารักษ์ ได้ด�ำเนินการขยายพื้นที่ประเมินราคาที่ดิน
รายแปลงทั่วประเทศแล้วเสร็จ ประมาณ 12 ล้านแปลง และ
ประเมินราคาที่ดินแบบรายบล็อก ประมาณ 20 ล้านแปลง
ปัจจุบันกรมธนารักษ์ ได้ประกาศใช้บัญชีราคาประเมินที่ดิน
รายแปลงครบทั้งจังหวัดแล้ว จ�ำนวน 17 จังหวัด ประกอบด้วย
กรุ ง เทพมหานคร นนทบุ รี ปทุ ม ธานี สมุ ท รปราการ
นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ฉะเชิงเทรา ชลบุรี
อ่างทอง ชัยนาท นครนายก พิจิตร อุทัยธานี บึงกาฬ
แม่ฮ่องสอน และภูเก็ต

22.98%

37.31%
การประกาศใช้บัญชีก�ำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน
แต่ ละคราวจะมี ร ะยะเวลาการใช้ตามปกติ ไม่เ กิ น 4 ปี
ส�ำหรับการเปลี่ยนแปลงราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินในรอบ
บัญชีปี พ.ศ. 2559-2562 ราคาประเมินที่ดินทั่วประเทศ
เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยร้อยละ 27.72 โดยที่ราคาประเมินที่ดิน
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย
ร้อยละ 15.78 ในขณะที่ราคาประเมินในพื้นที่ส่วนภูมิภาค
เพิ่ ม ขึ้ น โดยเฉลี่ ย ร้ อ ยละ 27.88 เปรี ย บเที ย บกั บ ราคา
ประเมิ น ทุ น ทรั พ ย์ ที่ ดิ น รอบบั ญ ชี ปี พ.ศ. 2555-2558
รายละเอียดตามตาราง 1

ตาราง 1 สรุปอัตราการเปลี่ยนแปลงราคาประเมินทุนทรัพย์
ที่ดินทั่วประเทศ รอบบัญชี ปี พ.ศ. 2559 - 2562
(จ�ำแนกตามภาคและล�ำดับการเพิ่มขึ้น)

ภาค

อัตราการเปลี่ยนแปลงราคาประเมินที่ดินเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย
(ร้อยละ)

ปริมณฑลของกรุงเทพฯ
ภาคกลาง
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันตก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
ภาคใต้

18.97
22.79
22.98
39.59
33.50
37.31
21.04

		

ที่มา : ส�ำนักประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์
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ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
รอบบัญชีปี พ.ศ. 2559 - 2562 เมื่อเปรียบเทียบกับราคา
ประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน รอบบัญชีปี พ.ศ. 2555-2558 พื้นที่
ที่มีราคาประเมินสูงสุดล�ำดับที่ 1 ตารางวาละ 1,000,000 บาท
อยู่บริเวณ ถนนสีลม ราคาประเมินเดิมตารางวาละ 850,000
บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.65 พื้นที่ที่มีราคาประเมินสูงสุด
ล�ำดับที่ 2, 3, และ 4 ตารางวาละ 900,000 บาท อยู่บริเวณ
ถนนเพลินจิต ถนนราชด�ำริ และถนนพระรามที่ 1 ตามล�ำดับ
ราคาประเมินเดิมตารางวาละ 800,000 บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ
12.50 พื้นที่ที่มีราคาประเมินสูงสุดล�ำดับที่ 5 ตารางวาละ
750,000 บาท อยู่บริเวณ ถนนวิทยุ ราคาประเมินเดิม
ตารางวาละ 700,000 บาท เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยร้อยละ 7.14
พื้นที่ที่มีราคาประเมินสูงสุดล�ำดับที่ 6 ตารางวาละ 750,000

บาท อยู่บริเวณ ถนนสาทร ราคาประเมินเดิมตารางวาละ
600,000 บาท เพิ่ ม ขึ้ น โดยเฉลี่ ย ร้ อ ยละ 25.00 พื้ น ที่
ที่มีราคาประเมินสูงสุดล�ำดับที่ 7 ตารางวาละ 700,000 บาท
อยู่บริเวณ ถนนเยาวราช ไม่เปลี่ยนแปลงจากราคาประเมิน
เดิม พื้นที่ที่มีราคาประเมินสูงสุดล�ำดับที่ 8 ตารางวาละ
650,000 บาท อยู่บริเวณ ถนนสุขุมวิท ราคาประเมินเดิม
ตารางวาละ 520,000 บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 25.00 พื้นที่ที่มี
ราคาประเมินสูงสุดล�ำดับที่ 9 ตารางวาละ 600,000 บาท
อยู่บริเวณ ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ราคาประเมินเดิม
ตารางวาละ 550,000 บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.09 และพื้นที่
ที่มีราคาประเมินสูงสุดล�ำดับที่ 10 ตารางวาละ 500,000
บาท อยู่บริเวณ ถนนพระรามที่ 4 ไม่เปลี่ยนแปลงจากราคา
ประเมินเดิม รายละเอียดตามตาราง 2

ตาราง 2 สรุปราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน
ถนนที่มีราคาสูง 10 อันดับ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ลำ�ดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชื่อหน่วยที่ดิน
ถนนสีลม
ถนนเพลินจิต
ถนนราชด�ำริ
ถนนพระรามที่ 1
ถนนวิทยุ
ถนนสาทร
ถนนเยาวราช
ถนนสุขุมวิท
ถนนนราธิวาสราชนครินทร์
ถนนพระรามที่ 4

ราคาประเมินที่ดิน (บาท/ตารางวา)
1,000,000
900,000
900,000
900,000
750,000
750,000
700,000
650,000
600,000
500,000

ที่มา : ส�ำนักประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์
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ในส่วนภูมิภาคนั้น ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินสูงสุด
ตารางวาละ 400,000 บาท อยู่ในจังหวัดสงขลา และราคา
ประเมินทุนทรัพย์ที่ดินต�่ำสุดตารางวาละ 10 บาท อยู่ใน
จังหวัดเชียงใหม่ ปริมณฑลของกรุงเทพฯ ราคาประเมิน
สูงสุดตารางวาละ 170,000 บาท เป็นที่ดินบริเวณถนน
งามวงศ์ วาน และถนนกรุ ง เทพ-นนทบุ รี อ�ำเภอเมื อ ง
จังหวัดนนทบุรี ราคาประเมินต�่ำสุดตารางวาละ 125 บาท
เป็นที่ดินไม่มีทางเข้าออก อ�ำเภอก�ำแพงแสน จังหวัด
นครปฐม ภาคกลาง ราคาประเมิ น สู ง สุ ด ตารางวาละ
107,500 บาท เป็นที่ดินบริเวณถนนโกสีย์ อ�ำเภอเมือง
จังหวัดนครสวรรค์ ราคาประเมินต�่ำสุดตารางวาละ 20 บาท
เป็นที่ดินไม่มีทางเข้าออก อ�ำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี
ภาคตะวันออก ราคาประเมินสูงสุดตารางวาละ 220,000 บาท
เป็ น ที่ ดิ น บริ เ วณถนนเลี ย บหาดพั ท ยาอ�ำเภอบางละมุ ง
จังหวัดชลบุรี ราคาประเมินต�่ำสุดตารางวาละ 50 บาท เป็น
ที่ดินไม่มีทางเข้าออก อ�ำเภอเมือง อ�ำเภออรัญประเทศ
อ�ำเภอวัฒนานคร อ�ำเภอวังน�้ำเย็น อ�ำเภอคลองหาด และ
อ�ำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ภาคเหนือ ราคาประเมิน
สู ง สุ ด ตารางวาละ 250,000 บาท เป็ น ที่ ดิ น บริ เ วณ

ถนนวิชยานนท์ ถนนท่าแพ และถนนช้างคลาน อ�ำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ ราคาประเมินต�่ำสุดตารางวาละ 10 บาท
เป็นที่ดินไม่มีทางเข้าออกในเขตพื้นที่ป่าไม้ อ�ำเภอกัลยา
ณิวัฒนา อ�ำเภอดอยเต่า และอ�ำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ราคาประเมินสูงสุดตารางวาละ
200,000 บาท เป็นที่ดินบริเวณถนนศรีจันทร์ อ�ำเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น ราคาประเมินต�่ำสุดตารางวาละ 25 บาท
เป็นที่ดินไม่มีทางเข้าออก อ�ำเภอเมือง อ�ำเภอค�ำชะอี และ
อ�ำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ภาคใต้ ราคาประเมิน
สูงสุดตารางวาละ 400,000 บาท เป็นที่ดินบริเวณถนน
นิพัทธ์อุทิศ 3 อ�ำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ราคาประเมิน
ต�่ ำสุ ด ตารางวาละ 40 บาท เป็ น ที่ ดิ น ไม่ มี ท างเข้ า ออก
อ�ำเภอธารโต จังหวัดยะลา และภาคตะวันตก ราคาประเมิน
สูงสุดตารางวาละ 150,000 บาท เป็นที่ดินบริเวณถนน
เพชรเกษม (ตลาดฉัตรไชย) และที่ดินติดชายทะเลบริเวณ
โรงแรมฮิลตัล อ�ำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ราคา
ประเมินต�่ำสุดตารางวาละ 40 บาท เป็นที่ดินไม่มีทางเข้าออก
อ�ำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รายละเอียดตามตาราง 3

ตาราง 3 สรุปการเปลี่ยนแปลงราคาประเมินที่ดินโดยเฉลี่ยทั้งจังหวัด
และราคาสูงสุด/ต�่ำสุดของราคาประเมินที่ดินทุกจังหวัดทั่วประเทศ
รอบบัญชีปี พ.ศ. 2559 -2562
อัตราการ ราคาสูงสุด ราคาต�่ำสุด		
พื้นที่/
เปลี่ยนแปลง (บาท/
(บาท/
บริเวณราคาสูงสุด
ภาค
เฉลี่ย(ร้อยละ)* ตารางวา) ตารางวา)

1 กรุงเทพมหานคร
15.78 1,000,000
500
						
2 นนทบุรี
9.19
170,000
1,000
3 ปทุมธานี
10.83
100,000
600
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ถนนสีลม (จากถนนพระรามที่ 4
ถึงถนนนราธิวาสราชนครินทร์)
ถนนงามวงศ์วาน, ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี
ถนนพหลโยธิน (จากเซียร์รังสิต ถึงทาง
เข้าเมืองเอก, ฟิวเจอร์ปาร์รังสิต),
ถนนรังสิต-ปทุมธานี (หน้าตลาดรังสิต)

กรุงเทพและปริมณฑล

				
ล�ำดับที่
จังหวัด
					

ถนนสุขุมวิท (จากซอยแบริ่ง-คลองส�ำโรง)
ถนนราชวิถี, ถนนราชด�ำเนิน,
ถนนทรงพระ, ถนนหน้าพระ, ถนนซ้าย
พระถนนหลังพระ
ถนนเศรษฐกิจ 1
ถนนโรจนะ (ทล.309)
ถนนสุดบรรทัด
ถนนชัยณรงค์ (จากซอยสุขชื้น
ถึงถนนมานิตย์-วารุณี)
ถนนสุรสงคราม
ถนนอ่างทอง-โพธิ์ทอง (ทล.3064) 		
(จากสี่แยกอ่างทอง ถึงถนนสุวรรณอุทิศ)
ถนนพันเรือง
ถนนเสนาพินิจ
ถนนพระพันวษา
ถนนสายเข้าเมืองสมุทรสงคราม
ถนนเอกาทศรถ, ถนนนเรศวร
ถนนจรดวิถีถ่อง
ถนนศึกษาเจริญ
ถนนเจริญสุข
ถนนแดงทองดีเหนือ
(อ�ำเภอตะพานหิน)
ถนนโกสีย์
ถนนศรีอุทัย
ถนนมหาจักรพรรดิ์
ถนนเทศบาลด�ำหริห์
ถนนเทศบาล19
ถนนศรีรองเมือง, ถนนอัมพวา
ถนนเลียบหาดพัทยา(อ�ำเภอบางละมุง)
ถนนสุขุมวิท (ทล.3)
ถนนสุขุมวิท (ทล.3)
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ภาคกลาง

4 สมุทรปราการ
16.43
160,000
500
5 นครปฐม
8.39
80,000
125
						
						
6 สมุทรสาคร
50.00
70,000
250
7 พระนครศรีอยุธยา 12.20
50,000
150
8 สระบุรี
35.90
70,000
100
9 ชัยนาท
26.83
44,500
50
						
10 ลพบุรี
5.68
100,000
20
11 อ่างทอง
6.55
60,000
150
						
12 สิงห์บุรี
6.18
75,000
125
13 นครนายก
15.26
73,500
175
14 สุพรรณบุรี
4.48
70,000
75
15 สมุทรสงคราม
19.03
53,000
150
16 พิษณุโลก
51.19
80,000
30
17 สุโขทัย
27.54
64,000
50
18 เพชรบูรณ์
39.76
43,500
60
19 ก�ำแพงเพชร
5.57
40,000
40
20 พิจิตร
36.00
36,000
50
						
21 นครสวรรค์
18.96
107,500
45
22 อุทัยธานี
62.66
50,000
50
23 ฉะเชิงเทรา
15.08
45,000
75
24 ปราจีนบุรี
53.71
45,000
75
25 สระแก้ว
26.04
25,000
50
26 จันทบุรี
21.60
90,000
75
27 ชลบุรี
29.12
220,000
150
28 ระยอง
12.26
85,000
100
29 ตราด
8.19
71,000
75

ภาคตะวันออก

ล�ำดับที่
จังหวัด
					

อัตราการ ราคาสูงสุด ราคาต�่ำสุด		
พื้นที่/
เปลี่ยนแปลง (บาท/
(บาท/
บริเวณราคาสูงสุด
ภาค
เฉลี่ย(ร้อยละ)* ตารางวา) ตารางวา)
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30 เชียงใหม่
5.44
250,000
10
						
31 แม่ฮ่องสอน
40.20
52,000
100
32 ล�ำปาง
5.27
59,500
100
33 ล�ำพูน
14.06
100,000
75
34 น่าน
108.50
65,000
25
						
						
35 พะเยา
60.33
58,000
75
36 เชียงราย
32.95
85,000
125
37 แพร่
44.23
42,500
50
38 อุตรดิตถ์
24.82
60,000
50
39 หนองคาย
32.77
45,000
100
40 บึงกาฬ
90.58
7,000
125
						
41 เลย
83.72
55,000
50
42 อุดรธานี
25.36
180,000
50
43 หนองบัวล�ำภู
2.32
30,000
65
44 นครพนม
22.34
50,000
85
45 สกลนคร
47.31
62,000
50
46 มุกดาหาร
38.10
24,000
25
47 ร้อยเอ็ด
46.31
80,000
75
48 ขอนแก่น
21.56
200,000
50
49 มหาสารคาม
64.63
60,000
75
50 กาฬสินธุ์
27.72
33,500
50
						
51 อ�ำนาจเจริญ
20.67
17,000
100
						
52 ศรีสะเกษ
13.98
40,000
50
53 ยโสธร
17.02
40,000
50
54 อุบลราชธานี
12.03
110,000
50
55 สุรินทร์
68.09
16,000
100
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ถนนท่าแพ,ถนนวิชยานนท์,
ถนนช้างคลาน (ทิศเหนือถนนศรีดอนไชย)
ถนนขุนลุมประพาศ, ถนนสิงหนาทบ�ำรุง
ถนนท่าคราวน้อย
ถนนอินทยงยศ
ถนนสุมนเทวราช
(จากถนนมหาวงศ์ถนนอนันตวรฤทธิเดช)
ถนนพหลโยธิน (สายเก่า)
ถนนพหลโยธิน (สายเก่า)
ถนนยันตรกิจโกศล
ถนนบรมอาสน์
ถนนประจักษ์
ทางหลวงหมายเลข 222
(บึงกาฬ-พังโคน)
ถนนเจริญรัฐ
ถนนโพศรี (จากวงเวียนน�้ำพุ-ถนนอ�ำเภอ)
ถนนวิจารณ์รังสรรค์
ถนนอภิบาลบัญชา
ถนนรัฐพัฒนา
ถนนวิวิธสุรการ
ถนนสุริยเดชบ�ำรุง
ถนนศรีจันทร์ (ทล.209)
ถนนนครสวรรค์ (ทล.208)
ถนนกาฬสินธุ์
(จากถนนถีนานนท์-ถนนชัยสุนทร)
ถนนชยางกูร (ทล.212),
ถนนอรุณประเสริฐ(ทล.202)
ถนนขุขันธ์ (เทศบาลเมืองศรีสะเกษ)
ถนนแจ้งสนิท (ทล.23)
ถนนชยางกูร (ทล.212)
ถนนเสรีธิปัตย์ (อ�ำเภอศรีขรภูมิ)

ภาคเหนือ

ล�ำดับที่
จังหวัด
					

อัตราการ ราคาสูงสุด ราคาต�่ำสุด		
พื้นที่/
เปลี่ยนแปลง (บาท/
(บาท/
บริเวณราคาสูงสุด
ภาค
เฉลี่ย(ร้อยละ)* ตารางวา) ตารางวา)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

					

56 นครราชสีมา
7.71
130,000
40
						
57 บุรีรัมย์
3.70
55,000
75
						
58 ชัยภูมิ
23.55
53,500
40
59 ชุมพร
34.67
87,500
80
60 สุราษฎ์ธานี
5.79
150,000
100
61 นครศรีธรรมราช
5.90
200,000
50
						
						
						
62 พัทลุง
30.77
150,000
75
63 ระนอง
10.71
81,000
50
64 พังงา
23.58
50,000
100
65 ภูเก็ต
11.15
200,000
970
66 กระบี่
44.83
72,500
125
						
67 ตรัง
4.45
150,000
100
68 สงขลา
45.70
400,000
75
69 สตูล
33.76
96,000
75
70 ปัตตานี
10.58
51,000
90
71 ยะลา
24.46
170,000
40
						
72 นราธิวาส
1.84
85,000
50
73 กาญจนบุรี
27.66
60,000
50
74 ราชบุรี
33.11
100,000
50
						
75 ประจวบคีรีขันธ์
22.82
150,000
50
						
76 เพชรบุรี
81.75
100,000
100
77 ตาก
42.81
63,000
40

ถนนราชด�ำเนิน ถนนจอมพล
ถนนอัษฎางค์
ถนนสุนทรเทพ
(จากถนนนิวาส-ถนนอิสาณ)
ถนนราชทัณฑ์
ถนนศาลาแดง และถนนปรมินทรมรรคา
ถนนหน้าเมือง
ถนนเนรมิตร,ถนนจ�ำเริญวิถี
(จากถนนเนรมิต-วัดคิด),
ถนนราชด�ำเนิน
(จากสี่แยกท่าวัง-ถนนวัดคิด)
ถนนราเมศวร์
ถนนเรืองราษฎร์
ถนนเพชรเกษม (ทล.4)
ถนนทวีวงศ์
ถนนอุตรกิจ (ทล411)
(จากถนนมหาราชซอย10-ถนนอิศรา)
ถนนราชด�ำเนิน
ถนนนิพัทธ์อุทิศ 3 อ�ำเภอหาดใหญ่
ถนนศุลกานุกูล ถนนสตูลธานี
ถนนพิพิธ
ถนนสุขยางค์ (จากถนนเทศจินดาถนนจันทโรทัย) (อ�ำเภอเบตง)
ถนนบุษยพันธ์
ถนนแสงชูโต (ทล.323)
ถนนไกรเพชร, ถนนอัมรินทร์
ถนนทรัพย์คีรี
ถนนเพชรเกษม (ตลาดฉัตรไชย และ		
ติดทะเลบริเวณโรงแรมฮิลตัล)
ถนนสุรินทรฦาชัย
ถนนอินทรคีรี (อ�ำเภอแม่สอด)

ภาคใต้

ล�ำดับที่
จังหวัด
					

อัตราการ ราคาสูงสุด ราคาต�่ำสุด		
พื้นที่/
เปลี่ยนแปลง (บาท/
(บาท/
บริเวณราคาสูงสุด
ภาค
เฉลี่ย(ร้อยละ)* ตารางวา) ตารางวา)

ภาคตะวันตก

					

*อัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยเปรียบเทียบกับราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรอบบัญชี ปี พ.ศ. 2555-2558
ที่มา : ส�ำนักประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์

Government Housing Bank
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ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินในบริเวณพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ ร้อยละ 38.88 เปรียบเทียบกับราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน
อั ต ราการเปลี่ ย นแปลงราคาประเมิ น ทุ น ทรั พ ย์ ที่ ดิ น ใน รอบบัญชี ปี พ.ศ. 2555-2558 สูงกว่าภาพรวมทั่วประเทศ
บริเวณพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษทั้ง 6 แห่ง เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย ประมาณร้อยละ 11.16 รายละเอียดตามตาราง 4
ตาราง 4 ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินในบริเวณพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ
จังหวัด

อัตราการเปลี่ยนแปลง

ราคาประเมินสูงสุด

1. จังหวัดตราด
• อ�ำเภอคลองใหญ่
ถนนมุ่งคีรี ตารางวาละ 7,000 บาท
			 เพิ่มขึ้นร้อยละ 24.88 ราคาประเมินเดิมตารางวาละ
				
3,750 บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 86.67
					
2. จังหวัดมุกดาหาร • อ�ำเภอเมือง
ถนนวิวิธสุรการ ตารางวาละ
			 เพิ่มขึ้นร้อยละ 44.02 24,000 บาท ราคาประเมินเดิม
				
ตารางวาละ 20,000 บาท
				
เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.00
		
• อ�ำเภอหว้านใหญ่
ทางหลวงชนบทหมายเลข 3015
			 เพิ่มขึ้นร้อยละ 46.02 ตารางวาละ 650 บาท
				
ราคาประเมินเดิมตารางวาละ
				
400 บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 62.50
		
• อ�ำเภอดอนตาล
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2034
			 เพิ่มขึ้นเฉลี่ย
(มุกดาหาร-ดอนตาล) ตารางวาละ
			 ร้อยละ 41.09
1,200 บาท ราคาประเมินเดิม
				
ตารางวาละ 1,000 บาท
				
เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.00
3. จังหวัดสงขลา
• อ�ำเภอสะเดา
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4
			 เพิ่มขึ้นเฉลี่ย
ตารางวาละ 60,500 บาท
			 ร้อยละ 23.09
ราคาประเมินเดิมตารางวาละ
25,000 บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 142.00
				
4. จังหวัดตาก
• อ�ำเภอแม่สอด
ถนนอินทรคีรี และถนนประสาทวิถี
ตารางวาละ 63,000 บาท
			เพิ่มขึ้นเฉลี่ย
ไม่เปลี่ยนแปลงจากราคาประเมินเดิม
			ร้อยละ 92.36
					
		
• อ�ำเภอพบพระ
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1206
(ซอโอ-วาเลย์) และทางหลวงแผ่นดิน
			 เพิ่มขึ้นเฉลี่ย
			 ร้อยละ 5.80
หมายเลข 1090 (แม่สอด-อุ้มผาง)
				
ตารางวาละ 2,000 บาท
ไม่เปลี่ยนแปลงจากราคาประเมินเดิม
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ราคาประเมินต�่ำสุด

ที่ดินไม่มีทางเข้าออก
ตารางวาละ 100 บาท
ไม่เปลี่ยนแปลงจากราคา		
ประเมินเดิม
ที่ดินไม่มีทางเข้าออก
ตารางวาละ 25 บาท
ไม่เปลี่ยนแปลงจาก
ราคาประเมินเดิม
ที่ดินไม่มีทางเข้าออก
ตารางวาละ 50 บาท
ไม่เปลี่ยนแปลงจาก
ราคาประเมินเดิม
ที่ดินไม่มีทางเข้าออก
ตารางวาละ 60 บาท
จากราคาประเมินเดิมตารางวาละ
50 บาท เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 20.00
ที่ดินไม่มีทางเข้าออก
ตารางวาละ 100 บาท
ไม่เปลี่ยนแปลงจาก
ราคาประเมินเดิม
ที่ดินไม่มีทางเข้าออก
ตารางวาละ 40 บาท
ไม่เปลี่ยนแปลงจาก
ราคาประเมินเดิม		
ที่ดินไม่มีทางเข้าออก
ตารางวาละ 100 บาท
ไม่เปลี่ยนแปลงจาก
ราคาประเมินเดิม

จังหวัด

อัตราการเปลี่ยนแปลง

ราคาประเมินสูงสุด

		
• อ�ำเภอแม่ระมาด
ถนนโสภิตบรรณลักษณ์,
ถนนศรีบุญเรือง, ถนนระมาดไมตรี 1,
			 เพิ่มขึ้นเฉลี่ย
			 ร้อยละ 40.97
และถนนเพลินจิต ตารางวาละ
				
4,000 บาท ราคาประเมินเดิม
				
ตารางวาละ 3,500 บาท เพิ่มขึ้น
				
ร้อยละ 14.29
5. จังหวัดสระแก้ว • อ�ำเภออรัญประเทศ ถนนศรีเพ็ญ, ตลาดศูนย์การค้า
			 เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ ชายแดนไทย-กัมพูชา,
			 63.25
ตลาดโรงเกลือ, และศูนย์การค้า
				
อินโดจีน ตารางวาละ 20,000 บาท
				
ราคาประเมินเดิม ตารางวาละ
				
5,000 บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 300
		
• อ�ำเภอวัฒนานคร
ถนนสุวรรณศร ตารางวาละ
			 เพิ่มขึ้นเฉลี่ย
15,000 บาท ไม่เปลี่ยนแปลงจาก
			 ร้อยละ 14.85
ราคาประเมินเดิม
					
6. จังหวัดหนองคาย • อ�ำเภอสระใคร
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2
			 เพิ่มขึ้นเฉลี่ย
(หนองคาย-อุดรธานี) ตารางวาละ
			 ร้อยละ 31.31
2,100 ไม่เปลี่ยนแปลงจาก
				
ราคาประเมินเดิม
					

ราคาประเมินต�่ำสุด

ที่ดินไม่มีทางเข้าออก
ตารางวาละ 50 บาท
ไม่เปลี่ยนแปลงจาก
ราคาประเมินเดิม
ที่ดินไม่มีทางเข้าออก
ตารางวาละ 50 บาท
จากราคาประเมินเดิม
ตารางวาละ 30 บาท
เพิ่มขึ้นร้อยละ 66.67
ที่ดินไม่มีทางเข้าออก
ตารางวาละ 50 บาท
ไม่เปลี่ยนแปลงจาก
ราคาประเมินเดิม
ที่ดินไม่มีทางเข้าออก
ตารางวาละ 100 บาท
จากราคาประเมินเดิม
ตารางวาละ 40 บาท
เพิ่มขึ้นร้อยละ 150.00

ทิศทางการประเมินราคาทรัพย์สินในอนาคตของ การรับบริการข้อมูลราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน
กรมธนารักษ์
ประชาชนผู้เป็นเจ้าของที่ดินสามารถตรวจสอบและ
กรมธนารักษ์มีแผนงานขยายพื้นที่ประเมินราคาที่ดิน รับรู้ข้อมูลราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินของตนเองได้ โดย
รายแปลงให้ครอบคลุมทั้งประเทศ ซึ่งยังคงมีแปลงที่ดิน กรมธนารักษ์ พร้อมให้บริการ ดังนี้
ที่ต้องด�ำเนินการอีก 20 ล้านแปลง ทั้งนี้ การขยายพื้นที่ 1. การให้บริการทางอินเตอร์เน็ต ที่ www.treasury.go.th
ประเมินราคาที่ดินรายแปลงจะท�ำให้ประชาชนสามารถเข้าถึง 2. การให้บริการทางโทรศัพท์ ที่หมายเลข 0-2142-2465-7
และตรวจสอบราคาประเมินที่ดินได้ทุกแปลงโดยสะดวกและ 3. การให้บริการสอบถามหรือขอดูราคาประเมินด้วยตนเอง
กรณีนี้ผู้เป็นเจ้าของที่ดินจะต้องเตรียมเอกสารหลักฐาน
รวดเร็วยิ่งขึ้น และใช้เป็นฐานภาษีสนับสนุนนโยบายภาษีที่ดิน
โฉนดที่ดินไปขอดูหรือตรวจสอบ ณ สถานที่ราชการ
และสิ่งปลูกสร้างในอนาคต นอกจากนี้ยังมีแผนงานส�ำรวจ
ดังต่อไปนี้
และจัดเก็บข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินเพื่อการประเมินราคา
ที่ดินรายแปลง เพื่อพัฒนาระบบการจัดท�ำฐานข้อมูลแปลง • ส�ำนั ก ประเมิ น ราคาทรั พ ย์ สิ น ศู น ย์ ร าชการ
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคาร
ที่ดิน และทะเบียนทรัพย์สินโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
รัฐประศาสนภักดี อาคารบี ชั้น 6 (ฝั่งตะวันตก) ถนน
ภูมิศาสตร์ เป็นการเตรียมความพร้อมในการเป็นศูนย์ข้อมูล
แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
ราคาประเมินที่ดินแห่งชาติในอนาคต
• ส�ำนักงานธนารักษ์พื้นที่ ส�ำหรับที่ดินที่อยู่ในเขตพื้นที่นั้นๆ
Government Housing Bank

33

