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รายงานพิเศษ : ชาวอํานาจเจริญ ยิ้ม กรมธนารักษ มอบสัญญาเชาท่ีดิน เปนท่ีทํากิน100ราย 

 
 

 นายจําเริญ โพธิรอด อธิบดีกรมธนารักษ เปนประธานมอบสัญญาเชาท่ีดิน ราชพัสดุตามโครงการ “ธนารักษเอ้ือราษฎร” โดยมี 

นายธนูสินธ ไชยสิริ รองผูวาราชการจังหวัดอํานาจเจริญ พรอมดวยหัวหนาสวนราชการท่ีเก่ียวของ และประชาชนท่ีไดรับผลประโยชน

จากโครงการดังกลาว ตอนรับและรวมในพิธีมอบสัญญาเชาท่ีดินราชพัสดุในครั้งนี้ ท่ีโรงเรียนราชประชานุเคราะห 54จังหวัด

อํานาจเจริญ  

นายสมมาตร มณีหยัน รองอธิบดีกรมธนารักษ กลาวถึงรายละเอียด การดําเนินโครงการ “ธนารักษเอ้ือราษฎร” วา สืบเนื่องจาก

รัฐบาลมีนโยบายการบริหารทรัพยสินของประเทศ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ําของสังคมและเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชน มุงเนนใหมีการ

แกไขปญหาเรื่องท่ีดินทํากินและอยูอาศัยของราษฎร โดยการรับรองสิทธิในการครอบครองใชประโยชนในท่ีดินของรัฐ เพ่ืออยูอาศัยและ

ทํากินไดอยางเปนธรรม และมีความม่ันคงในชีวิต กรมธนารักษมีหนาท่ีและอํานาจในการปกครอง ดูแลท่ีราชพัสดุซ่ึงเปนท่ีดินของรัฐ

ประเภทหนึ่ง ท่ีสามารถสนับสนุนนโยบายดังกลาวของรัฐบาล ภายใตโครงการ “ธนารักษเอ้ือราษฎร” โดยการจัดใหผูครอบครองท่ีราช

พัสดุ ท่ีไมไดโตแยงกรรมสิทธิ์ท่ีครอบครองอยูมากอนวันท่ี 4 ตุลาคม 2546 เชาท่ีราชพัสดุ เพ่ือเปนท่ีอยูอาศัยและท่ีทํากิน อันเปนการ

สรางความม่ันคงในสิทธิทํากินและท่ีอยูอาศัย เพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชน และรองรับนโยบายการบริหารทรัพยสินของประเทศ เพ่ือ

ลดความเหลื่อมล้ําของสังคม โดยท่ีราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนท่ี อจ.289 ตําบลโนนหนามแทงอําเภอเมืองอํานาจเจริญ จังหวัด

อํานาจเจริญ เนื้อท่ีประมาณ 4,932 ไร ไดมาโดยการสงวนไวใชในราชการ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพ่ือรักษาผูปวยโรค

เรื้อน มาตั้งแตป พ.ศ.2483 โดยในป พ.ศ.2538 กรมควบคุมโรคไดสงคืนพ้ืนท่ีบางสวน เพ่ือใหกระทรวงมหาดไทย ใชเปนท่ีตั้งศูนย

ราชการจังหวัดอํานาจเจริญ เนื้อท่ีประมาณ1,004 ไร และบางสวนใหสวนราชการอ่ืนใชประโยชนคงเหลืออยูในความครอบครองของ

กรมควบคุมโรค เพ่ือเปนท่ีตั้งนิคมอํานาจเจริญ เนื้อท่ีประมาณ 3,141 ไร โดยแบงการใชประโยชนเพ่ือเปนท่ีทําการนิคมอํานาจเจริญ 

บานพักขาราชการ บานพักผูปวย และอาคารประกอบอ่ืนๆ และจัดสรรใหราษฎร ซ่ึงเปนผูปวย บุตรหลานผูปวย ครอบครองใช

ประโยชนเพ่ืออยูอาศัยและทํากินตอเนื่องกันมา ซ่ึงทางกรมควบคุมโรคไดสงคืนพ้ืนท่ีใหกรมธนารักษดําเนินโครงการจัดใหผูมีสิทธิเชา 



ตามโครงการธนารักษเอ้ือราษฎร จํานวน417 ราย รวมเนื้อท่ีประมาณ 1,147 ไร สําหรับกิจกรรมมอบสัญญาเชาท่ีราชพัสดุใหกับผูไดรับ

อนุญาตใหเชาท่ีราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนท่ี อจ.289 ตําบลโนนหนามแทง อําเภอเมืองอํานาจเจริญ จังหวัดอํานาจเจริญ (แปลง

นิคมอํานาจเจริญ)ในครั้งนี้ จํานวน 100 ราย รวมเนื้อท่ีประมาณ 122 ไรโดยแบงเปนสัญญาเชาเพ่ืออยูอาศัย จํานวน 55 รายและสัญญา

เชาเพ่ือประกอบการเกษตร จํานวน 45 ราย และมีเปาหมายดําเนินการจัดใหเชาในปงบประมาณ พ.ศ.2566 จํานวน 200 ราย อีกดวย 
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ธนารักษเตรียมประกาศราคาประเมินท่ีดินใหมป 66-69 เผยเฉลี่ยเพิ่ม 8.93% 
 ธนารักษเตรียมประกาศราคาประเมินท่ีดินใหมป 66-69 เผยราคาเฉลี่ยเพ่ิม 8.93% ระบุ พ้ืนท่ีถนนสีลมยังครองแชมปราคา

แพงสุดกวา1ลานบาทตอตรว.สวนยานธุรกิจถนนวิทยุราคาพุง100%ขณะท่ี พบประชาชนแบงท่ีดินเปนรายแปลงกวา2.4ลานแปลง 

เพ่ือเลี่ยงการจัดเก็บภาษีท่ีดิน 

 
  

 นายจําเริญ โพธิยอด อธิบดีกรมธนารักษ เปดเผยวา เร็วๆนี้ กรมฯจะประกาศราคาประเมินที่ดินใหม เพ่ือใชอางอิงสําหรับ

การเรียกเก็บคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฎหมายกําหนดในรอบป2566-2569โดยการประกาศราคาครั้งนี้  

ถือเปนครั้งแรกในรอบ3ปหรือนับตั้งแตป2563ท่ีกรมฯไมไดประกาศราคาประเมินท่ีดินใหม โดยใหใชราคาประเมินท่ีดินในชวงป

2559-2562 เนื่องจาก เพื่อบรรเทาภาระคาใชจายใหแกประชาชนอันเนื่องจากสถานการณโควิด 

 ท้ังนี้ ราคาประเมินท่ีดินใหมในรอบป2566-2569 นั้น ไดปรับข้ึนจากฐานป2559-2562เฉลี่ยประมาณ8.93%ขณะท่ี ราคาปรับ

เพ่ิมสูงสุดจะเปนพ้ืนท่ีบริเวณเขตถนนวิทยุ โดยปรับข้ึนถึง100%จากราคาประเมินท่ี5แสนบาทตอตารางวา เปน1ลานบาทตอตาราง

วา เนื่องจาก เปนยานธุรกิจ รองลงมาเปนพ้ืนท่ีบริเวณเขตหวยขวาง ราคาประเมินปรับข้ึนกวา21%เนื่องจาก มีรถไฟฟาตัดผาน สวน

พ้ืนท่ีบริเวณถนนสีลมนั้น ยังเปนพ้ืนท่ีท่ีมีราคาประเมินสูงสุดท่ีกวา1ลานบาทตอตารางวา แตราคาประเมินไมไดปรับเพ่ิมข้ึนมากนัก 

 เขากลาวดวยวา ในชวงท่ีผานมา หลังจากท่ีรัฐบาลประกาศใชกฎหมายภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง ทําใหรูปแบบท่ีดิน

เปลี่ยนแปลงไป โดยเปลี่ยนจากรายบล็อกเปนรายแปลงเพ่ิมมากข้ึนใน65จังหวัด จากเดิมท่ีมีอยูประมาณ31ลานแปลง เปน 33.4  

ลานแปลง เนื่องจาก ผูถือครองท่ีดินไดแบงท่ีดินเปนรายแปลง เพ่ือหลีกเลี่ยงภาษีดังกลาว ทําใหราคาประเมินมีความคลาดเคลื่อนไป

ดังนั้น กรมฯจึงตองทําการประเมินราคาท่ีดินใหมใหสอดคลองกับความเปนจริง ซ่ึงขณะนี้ กรมฯไดทําการประเมินราคาท่ีดินใหม

เรียบรอยแลว 



 “ประชาชนตองการลดภาระภาษีที่ตองจายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง เนื่องจาก ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง กําหนดใหจาย

ภาษีตามมูลคาที่ดิน เปนข้ันบันใด กลาวคือ ราคาท่ีดินสูงจะเสียภาษีสูงกวาราคาท่ีดินท่ีต่ํากวา” 

สําหรับ อัตราภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสรางในป 256 ุ6 นั้น กําหนดวา  

 1.การประกอบเกษตรกรรม อัตราภาษีท่ีจัดเก็บในปจจุบัน 0.01-0.1% 

 2.ท่ีอยูอาศัย อัตราภาษีที่จัดเก็บในปจจุบัน 0.02-0.1%2.1 ท่ีดินและสิ่งปลูกสรางท่ีเจาของซ่ึงเปนบุคคลธรรมดา อัตราภาษี

ท่ีจัดเก็บในปจจุบัน 0.03-0.1%2.2สิ่งปลูกสรางท่ีเจาของซึ่งเปนบุคคลธรรมดาใชเปนที่อยูอาศัยและมีชื่ออยูในทะเบียนบาน อัตรา

ภาษีที่จัดเก็บในปจจุบัน 0.02-0.1%2.3ท่ีดินหรือสิ่งปลูกสรางที่ใชประโยชนเปนท่ีอยูอาศัยกรณีอื่นนอกเหนือจาก2.1และ2.2อัตรา

ภาษีที่จัดเก็บในปจจุบัน 0.02-0.1% 

 3.การใชประโยชนอื่นนอกเหนือจากขอ1และขอ2(เชิงพาณิชยและอุตสาหกรรม) อัตราภาษีท่ีจัดเก็บในปจจุบัน 0.3-0.7% 

 4.ท่ีดินหรือสิ่งปลูกสรางท่ีทิ้งไววางเปลาหรือไมไดทําประโยชนตามควรแกสภาพ อัตราภาษีที่จัดเก็บในปจจุบัน 0.3-0.7% 

 ท้ังนี้ สําหรับบานและท่ีดินท่ีเปนบานหลังหลักหรือบานหลังแรก ท่ีมีมูลคาไมเกิน 50 ลานบาท ไดรับการยกเวนภาษี ,สวน

ท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมท่ีเจาของเปนบุคคลธรรมดา ท่ีมีมูลคาไมเกิน 50 ลานบาท ไดรับการยกเวนเชนกัน 

 สําหรับหลักในการประเมินราคาท่ีดินใหม จะตองประเมินตามขอเท็จจริงของพื้นท่ี อางอิงจากการประเมินราคามาตรการ

สากลและหลักเศรษฐศาสตร ชัดเจนและโปรงใส 

 ท้ังนี้ ในป2566นี้ จะเปนปที่ประชาชนตองชําระภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสรางตามอัตราปกติ หลังจากที่รัฐบาลไดลดหยอน

อัตราการจัดเก็บภาษีดังกลาวในชวงที่เกิดสถานการณโควิด แตขณะนี้ สถานการณโควิดและเศรษฐกิจเริ่มฟนตัว รัฐบาลจึงจัดเก็บ

ภาษีดังกลาวในอัตราปกติ 

 “ดวยราคาประเมินท่ีดินใหมท่ีเราประกาศใชปรับเพ่ิมเฉลี่ย8.2%บวกกับ อัตราภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสรางท่ีเริ่มกลับมาเก็บ

ในอัตราปกติ ทําใหประชาชนมีภาระภาษีที่เพ่ิมข้ึน แตกรมฯยืนยันวา การประเมินราคาท่ีดินใหมนี้ เปนไปตาม

มาตรฐานสากล ขณะเดียวกัน ยังเปดโอกาสใหประชาชนคัดคานได หากวา ราคาประเมินท่ีดินไมถูกตอง สามารถแจงไปยังธนารักษ

พ้ืนที่ทุกแหงทั่วประเทศ โดยใหยื่นคัดคานไดภายใน3เดือนหลังจากท่ีไดรับแจงการเสียภาษี” 

 ท้ังนี้ หากประชาชนยังพบปญหาเรื่องการประเมินราคาท่ีดิน สามารถแจงเขามายังกรมฯได โดยกรมฯไดจัดตั้งวอรูมสําหรับ

การแกไขปญหาราคาประเมินในธนารักษพ้ืนท่ีทุกจังหวัด 

 สําหรับทําเลราคาท่ีดินในกรุงเทพฯ ท่ีมีราคาสูงสุดในรอบปบัญชี 66-69 นั้น อันดับ1 คือ ถนนสีลม (ชวงพระรามท่ี 4 –

นราธิวาสราชนครินทร) ซ่ึงเปนอันดับสูงสุดมาตั้งแตรอบป 59-92 ราคาอยูท่ี 1,000,000 บาทตอตารางวา สวนท่ีขยับเพ่ิมมา

ใหม คือ ถนนเพลินจิต (ชวงราชดําริ - ทางพิเศษเฉลิมมหานคร),ถนนพระรามท่ี 1 (ชวงราชดําริ-พญาไท) ถนนวิทยุ (ชวงพระรามท่ี 4 

- เพลินจิต) และถนนวิทยุ (ชวงชวงเพลินจิต – คลองแสนแสบ ) ราคาอยูใหมท่ี 1,000,000 บาทตอตารางวาเชนกัน 

 รองลงมา คือ ถนนราชดําริ (ชวงเพลินจิต – คลองแสนแสบ) ราคา 900,000 บาทตอตารางวา ถนนสาทร(ชวงพระรามที่ 4 

– ถนนสุรศักดิ์,ถนนเจริญราษฎร) ราคา 800,000 บาทตอตารางวา ถนนสุขุมวิท (ชวงทางพิเศษเฉลิมมหานคร – แยกอโศก

มนตรี) ราคา 750,000 บาทตอตารางวา และ ถนนเยาวราช ราคา700,000 บาทตอตารางวา 

 สวนทําเลท่ีมีการเพ่ิมข้ึนสูงสุด คือ ถนนวิทยุ (ชวงพระรามท่ี 4 - เพลินจิต) จากเดิมรอบปบัญชี 59-62 ท่ีอยู

ท่ี 500,000 บาทตอตารางวา เพ่ิมข้ึนเปน 1,000,000 บาทตอตารางวา หรือ 100% เนื่องจาก เปนถนนยานเศรษฐกิจท่ีกําลังกลับ 

มาบูม ขณะที่ ราคาท่ีดินเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นสูงสุดในกทม. คือ เขตหวยขวาง เพ่ิมข้ึน 21.46% เนื่องจากมีรถไฟฟาสายสีสมเพ่ิมเขามาใน

พ้ืนที่ 



 เขายังกลาวถึงเปาหมายการจัดเก็บรายไดของกรมฯในปงบประมาณ 2566 นั้น เดิมกรมฯไดรับเปาหมายที่ 8.3 พันลาน

บาท แตขณะนี้ ไดรับเปาหมายเพ่ิมเปน 8.9 พันลานบาท โดยรัฐบาลมองวา ภาพรวมเศรษฐกิจดีข้ึน ทําใหกรมฯสามารถจัดเก็บ

รายไดจากพ้ืนท่ีใหเชาเชิงพาณิชยไดมากข้ึน และ รวมถึง การเปดใหประชาชนเขามาเชาพ้ืนท่ีเชิงพาณิชย ขณะที่ กรมฯจะยังคงอัตรา

คาเชาท่ีดินเพ่ือท่ีอยูอาศัยและเพ่ือการเกษตรใหแกประชาชนผูมีรายไดนอยตอไป 

 "การจัดเก็บรายได 2 เดือนแรกของปงบประมาณ 66 ยังสูงกวาเปาหมายการจัดเก็บตามเอกสารงบประมาณ

เล็กนอย ขณะท่ี รัฐบาลไดปรับเปาหมายท้ังปงบ 66 ใหม เนื่องจาก มองวาเศรษฐกิจดีข้ึน ก็คาดวา กรมฯจะจัดเก็บรายไดเพ่ิมข้ึน

ตาม ท้ังนี้ สําหรับการจัดเก็บรายไดเม่ือปงบ 65 อยูที่ 8.1 พันลานบาทเกินเปาหมาย 200 ลานบาท" 

 สําหรับการแผนการจัดเก็บรายไดใหเปนไปตามเปาหมายป 66 นั้น เขากลาววา รายไดหลักจะมาจากการปรับปรุงคาเชาของ

ธุรกิจขนาดใหญใหกลับมาอยูในอัตราปกติ เนื่องจาก บางแหงไดขอปรับลดคาเชาเนื่องจาก สถานการณโควิด เชน บริษัท ทาอากาศ

ยานไทย จํากัด เปนตน โดยธุรกิจขนาดใหญนั้น มีรายไดเกินครึ่งของเปาหมายแลว  

 สวนรายไดอีกทางจะมาจากการเปดใหเชาท่ีดินราชพัสดุเชิงพาณิชยแหงใหม โดยกรมฯจะเรงการเปดประมูลท่ีพ้ืนท่ีเขต

เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตากอีกครั้ง หลังจากที่ผูประมูลเดิม ท้ิงเงินประกันไป เนื่องจากมองวา ธุรกิจอาจไมเปนไปตามคาด และหา

ลูกคาไมได จึงยกเลิกการลงทุน ดังนั้น กรมฯจึงจะขอคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (กพศ.) เปดการประมูล

ใหม 

 นอกจากนี้ ยังมีเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคาย และเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร ปจจุบันยังไมมีผูประมูล

ได ซ่ึง กพศ.ก็มีมติผอนปรนเง่ือนไข และเพิ่มสิทธิพิเศษ เพ่ือจูงใจใหมีคนมาสนใจ โดยจะเปดประมูลอีก 1-2 ครั้ง หากเปดประมูล

แลว ยังไมมีคนสนใจ กพศ. ก็มีมติใหทบทวน คือ อาจจะใหมีการเพ่ิมสิทธิพิเศษเพ่ิมข้ึนอีก หรือ อาจจะมองไปถึงการเปลี่ยนพ้ืนท่ีไป

ใชประโยชนรูปแบบอื่นแทนท่ีมีประโยชนตอเศรษฐกิจ เชน ศูนยตรวจ/ปลอยสินคา หรือศูนยกระจายสินคา เปนตน ซ่ึงขณะนี้  

กพศ. ก็ยังอยูระหวางศึกษาเพ่ือมท่ีจะเปดประมูลรอบใหมอยู คาดวาจะสรุปไดใน 3-4 เดือนนี้ 

 สวนพ้ืนท่ีราชพัสดุท่ี จังหวัดกาญจนบุรี มีพ้ืนท่ี 2,900 ไร แตติดเปนพ้ืนท่ีบุกรุกทําไรเลื่อนลอย กวา 400 ไร ซ่ึงก็ไดเสนอ

และสํารวจใหเอกชนเขามาเชาพ้ืนท่ีเชิงพาณิชย แตติดตรงท่ีวา มีพ้ืนท่ีบุกรุกกวา 400 ไรเปนทําเลท่ีดีที่สุดพอดี จึงทําใหตองขอขยาย

เวลาเพ่ือจัดการ และเจรจาไรท่ีบุกรุก ซ่ึงปจจุบันการจัดการปญหาไดบางแลว 

 ขณะที่ โครงการสนามกอลฟบางพระที่ชลบุรี ขณะนี้ ไดใหบริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด (ธพส.) บริหารจัดการ

ชั่วคราว และใหคาเชากรมฯ เดือนละ 100,000 บาท 

 อยางไรก็ดี ดวยมูลคาโครงการท่ีคอนขางสูง ขณะนี้ กรมฯได จางนักวิชาการที่เชียวชาญ ทําการศึกษา วากอนจะเปดประมูล

ท่ัวไป ควรจะมีเง่ือนไขอยางไรใหนักลงทุนสนใจมากท่ีสุด ซ่ึงโครงการตางๆที่กลาวมาจะเรงใหแลวเสร็จ และเปดประมูลภายใน

ป 2566 นี้ 

 

 

 

 

 



Web Site มติชน 

วันท่ี 20 ธันวาคม 2565 เวลา 10:47 น. 

1 ม.ค.ใชราคาประเมินที่ดินใหม ‘เพลินจิต-ราชดําริ-วิทยุ’ พุงวาละลานเทาสีลม 
ธนารักษเผยวิทยปุรับพรวดเดยีว 100% 

 1 ม.ค.ใชราคาประเมินท่ีดินใหม เฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 8.93% ‘เพลินจิต-ราชดําริ-วิทยุ’ พุงวาละลานเทียบสีลม ธนารักษเผยวิทยุปรับ

พรวดเดียว 100% แลนดลอรดหัวใสแบงแปลงเพ่ิมจาก 31 ลาน เปน 33 ลานแปลง 

 

 นายจําเริญ โพธิยอด อธิบดีกรมธนารักษ เปดเผยวา ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2566 นี้ กรมจะออกประกาศบังคับใชราคาประเมิน

ท่ีดินและสิ่งปลูกสรางใหมท่ีประกาศเม่ือป 2564 โดยใชตั้งแตปบัญชี 2566-2569 หลังจากท่ีชวงป 2563-2565 ท่ีมีโควิด กรมไดเลื่อน

การบังคับใชราคาประเมินท่ีดินในรอบปบัญชีใหมออกไป และใชราคาประเมินท่ีดินเดิม ของป 2559-2562 ตามเดิม โดยราคาประเมิน

ท่ีดินรอบใหมนั้นเพ่ิมข้ึนเฉลี่ย 8.93% เม่ือเทียบกับปบัญชีท่ีผานมา 

 “หลังกรมจะประกาศใชราคาท่ีดินในปรอบใหมอีกครั้ง ปรากฏวาประชาชนมีการแบงหรือซอย แยกแปลงท่ีดินเพ่ิม จากเดิมมี

อยู 31 ลานแปลงท่ัวประเทศ กลายเปน 33.4 ลานแปลง ซ่ึงสาเหตุท่ีมีการแยกแปลงเพราะทําใหเกิดการเสียภาษีลดนอยลง เชน แปลง

เล็กก็เสียภาษีนอย หรือไมถึงเกณฑเสียภาษีเลย เปนตน ท้ังนี้ เม่ือมีการแยกแปลงเพ่ิม ทําใหราคาประเมินมีความคลาดเคลื่อน และราคา

เปลี่ยนไป” นายจําเริญกลาว 

 นายจําเริญกลาววา ดังนั้น กรมจึงออกประกาศปรับปรุงราคาท่ีดินเพ่ิมเติมจากเดิม 31 แปลง เปน 33.4 ลานแปลงท่ัวประเทศ 

และมีการปรับเปลี่ยนกวา 60 จังหวัด หลังจากนี้ คาดวาหลังจากวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2566 หนวยงานทองถ่ินจะสงเอกสารไปยัง

ประชาชนท่ีครอบครองท่ีดินมาชําระภาษีท่ีดิน ท้ังนี้ ยังพบปญหาวาจากการจัดเก็บภาษีท่ีดินในป 2565 เก็บท่ีอัตรา 10% รวมท้ังใช

อางอิงอัตราจากราคาประเมินป 2559-2562 แตในป 2566 นี้จะเก็บภาษีท่ีดินเต็มอัตรา 100% และยังอางอิงจากราคาท่ีดินรอบใหม จึง

ทําใหประชาชนรูสึกวาอัตราภาษีเยอะข้ึน 



 นายจําเริญกลาววา กรมจึงทําระบบการคัดคานข้ึนเพ่ือใหประชาชนสามารถรองเรียนได โดยคัดคานได 2 สองกรณี ไดแก การ

ประเมินราคาไมตรงกับทําเล ท่ีตั้ง หรือลักษณะพ้ืนท่ี และกรณีการประเมินราคาของทองถ่ินผิดเพ้ียนไปจากมาตรฐาน ท้ังนี้ ผูเสียภาษี 

ตองทําการคัดคานภายใน 90 วัน นับจากวันท่ีรู หรือพึงท่ีจะรูเอกสารจัดเก็บภาษีท่ีตองจายในรอบบัญชีนี้ หรือรอบป 2566-2569 

 “หากตองคัดคานภาษีของป 2566 จะคัดคานหลังจากป 2569 ไมได เพราะรอบบัญชีนี้ สิ้นสุดป 2569 แตในระหวางท่ียังอยู 

ในรอบ ถาผูเสียภาษีรูเม่ือไหร หรือรู และจายภาษีไปแลวก็ยังสามารถคัดคานมาได ถาจายภาษีแลวและคัดคานสําเร็จก็จะคืนภาษีให” 

นายจําเริญกลาว 

 นายจําเริญกลาววา สําหรับทําเลราคาท่ีดินในกรุงเทพฯท่ีมีราคาสูงสุดในรอบปบัญชี 2566-2569 นั้น อันดับ 1 คือ ถนนสีลม 

(ชวงพระรามท่ี 4-นราธิวาสราชนครินทร) ซ่ึงเปนอันดับสูงสุดมาตั้งแตรอบป 2559-2562 ราคาอยูท่ี 1,000,000 บาทตอ ตร.ว. สวนท่ี

ขยับเพ่ิมมาใหมคือ ถนนเพลินจิต (ชวงราชดําริ-ทางพิเศษเฉลิมมหานคร), ถนนพระรามท่ี 1 (ชวงราชดําร-ิพญาไท) ถนนวิทยุ  

(ชวงพระรามท่ี 4-เพลินจิต) และถนนวิทยุ (ชวงชวงเพลินจิต-คลองแสนแสบ) ราคาใหมอยูท่ี 1,000,000 บาทตอ ตร.ว.เชนกัน 

 นายจําเริญกลาววา รองลงมา คือ ถนนราชดําริ (ชวงเพลินจิต-คลองแสนแสบ) ราคา 900,000 บาทตอ ตร.ว. ถนนสาทร (ชวง

พระรามท่ี 4-ถนนสุรศักดิ์, ถนนเจริญราษฎร) ราคา 800,000 บาทตอ ตร.ว. ถนนสุขุมวิท (ชวงทางพิเศษเฉลิมมหานคร-แยกอโศก

มนตรี) ราคา 750,000 บาทตอ ตร.ว. และถนนเยาวราช ราคา 700,000 บาทตอ ตร.ว. 

 นายจําเริญกลาววา สวนทําเลท่ีมีการเพ่ิมข้ึนสูงสุด คือ ถนนวิทยุ (ชวงพระรามท่ี 4-เพลินจิต) จากเดิมรอบปบัญชี 2559-2562 

ท่ีอยูท่ี 500,000 บาทตอ ตร.ว. เพ่ิมข้ึนเปน 1,000,000 บาทตอ ตร.ว. หรือ 100% เนื่องจากเปนถนนยานเศรษฐกิจท่ีกําลังกลับมาบูม 

ขณะท่ีราคาท่ีดินเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนสูงสุดใน กทม.คือ เขตหวยขวาง เพ่ิมข้ึน 21.46% เนื่องจากมีรถไฟฟาสายสีสมเพ่ิมเขามาในพ้ืนท่ี 

 

 

 

 

 



Web Site ฐานเศรษฐกิจ 

20 ธ.ค. 2565 เวลา 8:28 น. 

ราคาประเมินท่ีดินใหม “หวยขวาง” เพ่ิมสูงสุดในกทม. 
 กรมธนารักษพรอมประกาศใชราคาประเมินที่ดินรอบใหม 1 ม.ค.66 ชี้เขตหวยขวาง ปรับข้ึนสูงสุดในพ้ืนท่ีกทม. เปดทางให

ประชาชนคัดคาน กรณีรูสึกไมเปนธรรม 

 

 นายจําเริญ โพธิยอด อธิบดีกรมธนารกษ เปดเผยวา ตั้งแตวันท่ี 1 ม.ค.66 นี้ กรมจะออกประกาศบังคับใชราคาประเมินท่ีดิน

และสิ่งปลูกสรางใหม ท่ีจะใชในชวงป 2566 – 2569  ในภาพรวมมีราคาเพ่ิมข้ึน  8.93% โดยพ้ืนท่ีในกรุงเทพท่ีราคาปรับเพ่ิมสูงสุด 

คือ เขตหวยขวาง โดยปรับเพิ่มสูงกวาราคาประเมินรอบกอนหนา 21.46 %  เนื่องจากมีรถไฟฟาสายสีสมเพ่ิมเขามา สวนถนนวิทยุ 

ชวงเพลินจิต ถึงคลองแสนแสบถือวาเปนถนนท่ีมีการปรับราคาประเมินเพิ่มข้ึนเทาตัวจากราคาประเมินรอบกอนหนา โดยปรับเพ่ิม

เปน 1 ลานบาทตอตารางวา จากเดิน 5 แสนบาท/ตารางวา สําหรับราคาท่ีดินที่มีราคาประเมิน  1 ลานบาท/ตารางวา อยูในพื้นท่ี

กรุงเทพ ไดแก 

• ถนนสีลม ชวงถนนพระราม4 ถึงถนนนราธิวาสราชนครินทร  ซ่ึงเปนราคาประเมินท่ีไมไดมีการเปลี่ยนแปลงจากราคา

ประเมินรอบกอนหนา 

• ถนนเพลินจิต ชวงถนนราชดําริ ถึงทางพิเศษเฉลิมมหานคร ซ่ึงมีราคาประเมินรอบท่ีแลวท่ี 9 แสนบาท/ตารางวา เปนการ

ปรับเพ่ิมข้ึน 11.11 % 

• ถนนพระรามท่ี 1 ชวงถนนราชดําริ ถึงถนนพญาไท ราคา 1 ลานบาท/ตารางวา ปรับเพิ่มข้ึนจากราคาประเมินรอบท่ีแลว ท่ี

อยูที่ 9 แสนบาท หรือปรับสูงข้ึน 11.11 %   

• ถนนวิทยุ ชวงถนนพระราม4 ถึงถนนเพลินจิต ราคา 1 แสนบาท จากราคาประเมินรอบท่ีแลวอยูท่ี 7.5 แสนบาท หรือปรับ

เพ่ิมข้ึน 33.33 % 

 

https://www.treasury.go.th/th/


 ท้ังนี้ การปรับปรุงราคาประเมินท่ีดินในทุก 4 ป เพ่ือความเปนธรรมและใหสอดคลองกับปจจุบัน โดยอาศัยหลักการ คือ ตาม

ทําเลที่ต้ังจริง อิงหลักสากล และหลักเศรษฐศาสตร และตองมีความชัดเจนและโปรงใส “เรื่องนี้ เปนไปตามมาตรฐานสากล แตผูท่ี

รูสึกไมเปนธรรม กรมจะเปดโอกาสในผูเสียภาษีคัดคานเรื่องอัตราภาษีได ผาน 2 ชองทาง คือ รองเรียนดวยตนเอง ณ กองประเมิน

ราคาทรัพยสิน ของกรมธนารักษ และธนารักษประจําจังหวัด หรือสงหนังสือรองเรียนผานชองทางไปรษณีย” โดยการคัดคานได  

2 สองกรณี ซ่ึงตองทําการคัดคานภายใน 90 วัน นับจากวันท่ีรู ไดแก 

• การประเมินราคาไมตรงกับทําเล ท่ีตั้ง หรือลักษณะพ้ืนท่ี  เชน ท่ีดินนั้นเปนบอขุดลึกเกินสามเมตร ก็จะทําใหราคามราดิน

ลดลงไปจากราคาประเมินท่ีดินปกติ 25% 

• กรณีคณะกรรมการประเมินราคาของทองถ่ิน กําหนดราคาท่ีผิดเพี้ยนไปจากมาตรฐาน ท้ังนี้ผูเสียภาษี 

  

 

 
 
 



Web Site ประชาชาติธุรกิจ 

วันท่ี 20 ธันวาคม 2565 เวลา 14:23 น. 

ธนารักษ ประกาศราคาประเมินที่ดินใหม พ้ืนที่กรุงเทพฯ ป 2566-2569 
 กรมธนารักษจอประกาศราคาประเมินท่ีดินใหมในป 2566-2569 เพ่ิมจากฐานเฉล่ียประมาณ 8.93 % ในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ 
เปดทางใหเจาของท่ีดินคัดคานไดภายใน 90 วัน 
 วันท่ี 20 ธันวาคม 2565  ผูสือ่ขาวรายงานวา วานนี้ (19 ธ.ค.) นายจําเริญ โพธิยอด อธิบดีกรมธนารักษ เปดเผยวา กรมฯ 

เตรียมประกาศบังคับใชราคาประเมินท่ีดินใหมในชวงป 2566 – 2569 เพ่ือใชอางอิงสําหรับการเรียกเก็บคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ 

และนิติกรรมตามกฎหมายกําหนด เฉลี่ยมีราคาเพ่ิมข้ึน 8.93% เนื่องจากผูถือครองท่ีดินไดแบงท่ีดินเปนรายแปลง เพ่ือหลีกเลี่ยงภาษี ทํา

ใหราคาประเมินมีความคลาดเคลื่อนไป ดังนั้น กรมฯ จึงตองทําการประเมินราคาท่ีดินใหมใหสอดคลองกับความเปนจริง ซ่ึงขณะนี้กรมฯ

ไดทําการประเมินราคาท่ีดินใหมเรียบรอยแลว โดยพ้ืนท่ีบริเวณถนนวิทยุ ถูกปรับเพ่ิมข้ึนเปนเทาตัว ปรับเพ่ิมจาก 1 ลานบาทตอตารางวา 

จากเดิม 5 แสนบาท/ตารางวา เนื่องจากเปนยานธุรกิจ สวนพ้ืนท่ีกรุงเทพท่ีมีราคาปรับเพ่ิมสูงสุดคือ เขตหวยขวาง ปรับเพ่ิมสูงกวาราคา

ประเมินรอบกอนหนา 21.46 % เนื่องจากมีรถไฟฟาสีสมเพ่ิมเขามาใหมในพ้ืนท่ี 

พ้ืนท่ีราคาประเมิน 1 ลานบาท/ตร.ว. ในกรุงเทพ ประกอบดวย 
• ถนนสีลม (ชวงถนนพระราม 4 ถึง ถนนนราธิวาสราชนครินทร ) เปนราคาท่ีไมไดมีการเปลี่ยนแปลงจากรอบกอนหนา 

• ถนนพระรามท่ี 1 (ชวงถนนราชดําริ ถึงถนน พญาไทย ราคา 1 ลานบาท/ตารางวา) ปรับเพ่ิมข้ึนจากราคาประเมินรอบท่ีแลวอยู

ท่ี 9 แสนบาท ปรบัสูงข้ึน 11.11 % 

• ถนนเพลินจิต (ชวงถนนราชดําริ ถึงทางพิเศษเฉลิมมหานคร) มีการปรับสูงข้ึน 11.11 % จากเดิมรอบท่ีแลวอยูท่ี 9 แสนบาท 

• ถนนวิทย ุ(ชวงถนนพระราม 4 ถึงถนนเพลินจิต) ราคา 1 แสนบาท จากราคาประเมินรอบท่ีแลว อยูท่ี 7.5 แสนบาท หรอื ปรับ

เพ่ิมข้ึน 33.33 % 

อันดับรองลงมา ไดแก 

• ถนนราชดําริ(ชวงเพลินจิต-คลองแสนแสบ) ราคาอยูท่ี 900,000 บาท/ตารางวา 

• ถนนสาทร (ชวงพระรามท่ี 4 – ถนนสุรศักดิ์. ถนนเจริญราษฎร) ราคา 800,000 บาท/ตารางวา 

• ถนนสุขุมวิท (ชวงทางพิเศษเฉลิมมหานคร-แยกอโศกมนตรี) ราคา 750,000 บาท/ตารางวา 

• ถนนเยาวราช ราคา 700,000 บาท/ตารางวา 

 “การประเมินราคาท่ีดินใหมนั้น ยังคงยึดหลักการประเมินตามราคาจริงตามภาวะเศรษฐกิจ และตองชัดเจน โปรงใส ชี้แจงได 

ซ่ึงจะสงจดหมายใหเจาของท่ีดินมาเสียภาษีตั้งแตวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2566 เปนตนไป หากเจาของท่ีดินไมเห็นดวย สามารถยื่นคัดคานได

ภายใน 90 วัน นับจากวันทราบราคาประเมินท่ีดินของตัวเอง และแจงขอมูลมายังกรมฯ โดยกรมฯไดจัดตั้งศูนยรับแกไขปญหาราคา

ประเมินท่ีดินทุกจังหวัด เพ่ือชวยแกปญหาใหเจาของท่ีดินอยางถูกตอง” อธิบดีกรมธนารักษกลาว 

 

 

 
 



Web Site ไทยรัฐ 

20 ธ.ค. 2565 เวลา 07:20 น. 

ดัดหลังคนเลี่ยงเสยีภาษ ีธนารักษแกไขราคาประเมินที่ดินป 66-69 ใหม 
 ธนารักษดัดหลังเจาของท่ีดินสุดแสบแบงท่ีดินเปนรายแปลงกวา 2.4 ลานแปลง เล่ียงเสียภาษี จับมือกรมท่ีดินแกไข
ราคาประเมินท่ีดินรอบป 66–69 ใหม ใหสะทอนภาวะเศรษฐกิจมากข้ึน ช้ีถนนวิทยุราคาข้ึนพรวด 100% จาก ตร.ว. 5 แสน
บาทเปน 1 ลานบาท สวนหวยขวาง พุง 21% เตรียมสงจดหมายใหเจาของท่ีดินเสียภาษีตั้งแต 1 ก.พ.66 
 นายจําเริญ โพธิยอด อธิบดีกรมธนารักษ เปดเผยวา จากท่ีกรมธนารักษ ไดประกาศราคาประเมินท่ีดินใหมป 66-69 เพ่ือใช

อางอิงสําหรับการเรียกเก็บคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฎหมายกําหนด ประกอบกับตั้งแตป 65 เปนตนไป ผูถือ

ครองท่ีดินจะตองเสียภาษีอัตรา 100% ตาม พ.ร.บ.ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ.2562 นั้น ทําใหเจาของท่ีดิน ไดแบงท่ีดินเปนราย

แปลงจากเดิมท่ัวประเทศมีท่ีดิน 31 ลานแปลง เพ่ิมเปน 33.4 ลานแปลง เพ่ือลดการจายภาษีลง แตสงผลใหการประเมินราคาท่ีดิน

คลาดเคลื่อน ดังนั้น กรมจึงไดประสานงานกับกรมท่ีดิน เพ่ือแกไขราคาประเมินท่ีดินใหมอีกครั้งในพ้ืนท่ี 65 จังหวัด 

 “การประเมินราคาท่ีดินใหมนั้น ยังคงยึดหลักการประเมินตามราคาจริงตามภาวะเศรษฐกิจและตองชัดเจน โปรงใส ชี้แจงได ซ่ึง

จะสงจดหมายใหเจาของท่ีดินมาเสียภาษีตั้งแตวันท่ี 1 ก.พ.66 เปนตนไป หากเจาของท่ีดินไมเห็นดวย สามารถยื่นคัดคานไดภายใน 90 

วัน นับจากวันทราบราคาประเมินท่ีดินของตัวเอง และแจงขอมูลมายังกรม โดยกรมไดจัดตั้งศูนยรับแกไขปญหาราคาประเมินท่ีดินทุก

จังหวัด เพ่ือชวยแกปญหาใหกับเจาของท่ีดินไดอยางถูกตอง” 

 สําหรับราคาประเมินท่ีดินใหมในรอบป 66-69 นั้น ไดปรับข้ึนจากฐานป 59-62 เฉลี่ยประมาณ 8.93% โดยราคาท่ีดินท่ีปรับ

เพ่ิมสูงสุด เปนพ้ืนท่ีบริเวณถนนวิทยุ ปรับข้ึน 100% จากราคาประเมิน 500,000 บาทตอตารางวา (ตร.ว.) เปน 1 ลานบาทตอ ตร.ว. 

เนื่องจากเปนยานธุรกิจ รองลงมาเปนพ้ืนท่ีบริเวณเขตหวยขวาง ราคาประเมินปรับข้ึนกวา 21% เนื่องจากมีรถไฟฟาตัดผาน สวนพ้ืนท่ี

บริเวณถนนสีลมยังมีราคาประเมินสูงสุดท่ีกวา 1 ลานบาทตอ ตร.ว. แตราคาประเมินไมไดปรับเพ่ิมข้ึนมากนัก 

 สวนราคาท่ีดินในกรุงเทพฯ ท่ีมีราคาสูงสุดในรอบป 66-69 นั้น อันดับ 1 ถนนสีลม (ชวงพระรามท่ี 4-นราธิวาสราชนครินทร) 

ซ่ึงเปนอันดับสูงสุดมาตั้งแตรอบป 59-62 ราคาอยูท่ี 1 ลานบาทตอ ตร.ว. สวนท่ีขยับเพ่ิมมาใหมคือถนนเพลินจิต (ชวงราชดําริ-ทาง

พิเศษเฉลิมมหานคร), ถนนพระรามท่ี 1 (ชวงราชดําร-ิพญาไท), ถนนวิทยุ (ชวงพระรามท่ี 4-เพลินจิต) และถนนวิทยุ (ชวงเพลินจิต-

คลองแสนแสบ) ราคาอยูใหมท่ี 1 ลานบาทตอ ตร.ว. เชนกัน รองลงมาคือถนนราชดําริ (ชวงเพลินจิต-คลองแสนแสบ) ราคา 900,000 

บาทตอ ตร.ว., ถนนสาทร (ชวงพระรามท่ี 4- ถนนสุรศักดิ์, ถนน เจริญราษฎร) ราคา 800,000 บาทตอ ตร.ว., ถนนสุขุมวิท (ชวงทาง

พิเศษเฉลิมมหานคร-แยกอโศกมนตรี) ราคา 750,000 บาทตอ ตร.ว. และถนนเยาวราช ราคา 700,000 บาทตอ ตร.ว. 

 “ทําเลท่ีมีราคาเพ่ิมข้ึนสูงสุดคือถนนวิทยุ (ชวงพระรามท่ี 4-เพลินจิต) จาก 500,000 บาทตอ ตร.ว. เพ่ิมข้ึนเปน 1 ลานบาทตอ 

ตร.ว. หรือ 100% เนื่องจากเปนถนนยานเศรษฐกิจท่ีกําลังกลับมาบูม ขณะท่ีราคาท่ีดินเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนสูงสุดใน กทม. คือเขตหวยขวาง

เพ่ิมข้ึน 21.46% เนื่องจากมีรถไฟฟาสายสีสมเพ่ิมเขามาในพ้ืนท่ี” 

 นายจําเริญกลาวตอวา ในปงบประมาณ 66 กรมตั้งเปาหมายการจัดเก็บรายไดไวท่ี 8,900 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากป 65 ท่ีจัดเก็บได 

8,300 ลานบาท ซ่ึงเปนผลจากเศรษฐกิจขยายตัวดีข้ึน ทําใหการจัดเก็บรายไดจากพ้ืนท่ีเชาเชิงพาณิชยเพ่ิมข้ึน เนื่องจากในชวงโควิดกรม

ไดปรับลดคาเชาให แตเม่ือโควิดคลี่คลาย ผูเชาเริ่มมีรายไดกลับคืนมา เชน บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) หรือ ทอท. ก็ตอง

กลับมาจายคาเชาในอัตราเดิม นอก จากนี้ยังจะเปดใหเชาท่ีดินราชพัสดุเชิงพาณิชยแหงใหมอีกหลายแหง. 
 

 

https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B5
https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D%20%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%94
https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://www.thairath.co.th/business/economics/2582121


Web Site โพสตทูเดย 

20 ธันวาคม 2565 

เปดราคาประเมินที่ดินใหม “หวยขวาง” พุงสูงสุด ถ.วิทยุ-เพลินจิต เพิ่ม 10
 วันท่ี 1 ม.ค. 66 กรมธนารักษ เตรียมประกาศใช ราคาประเมินท่ีดินรอบใหม ช้ี “หวยขวาง” ราคาเพ่ิมสูงสุด ขณะท่ี 
“ถนนวิทยุ-เพลินจิต” ตารางวาละ 1 ลานบาท พุงข้ึนเปนเทาตัว 
 นายจําเริญ โพธิยอด อธิบดีกรมธนารกษ เปดเผยวา ตั้งแตวันท่ี 1 ม.ค.2566 นี้ กรมฯ จะออกประกาศบังคับใชราคาประเมิน

ท่ีดินและสิ่งปลูกสรางใหม ท่ีจะใชในชวงป 2566 – 2569  ในภาพรวมมีราคาเพ่ิมข้ึน  8.93% โดยพ้ืนท่ีในกรุงเทพท่ีราคาประเมิน ปรับ

เพ่ิมสูงสุด คือ เขตหวยขวาง โดยปรับเพ่ิมสูงกวาราคาประเมินรอบกอนหนา 21.46 %  เนื่องจากมีรถไฟฟาสายสีสมเพ่ิมเขามา 

  สวนถนนวิทยุ ชวงเพลินจิต ถึงคลองแสนแสบ ถือวาเปนถนนท่ีมีการปรับราคาประเมินเพ่ิมข้ึนเทาตัวจากราคาประเมินรอบกอน

หนา โดยปรับเพ่ิมเปน 1 ลานบาทตอตารางวา จากเดิน 5 แสนบาท/ตารางวา สําหรับราคาท่ีดิน ท่ีมีราคาประเมิน  1 ลานบาท/ตาราง

วา ในพ้ืนท่ีกรุงเทพ ไดแก ถนนสีลม ชวงถนนพระราม 4 ถึงถนนนราธวิาสราชนครินทร  ซ่ึงเปนราคาประเมินท่ีไมไดมีการเปลี่ยนแปลง

จากราคาประเมินรอบกอนหนา ถนนเพลินจิต ชวงถนนราชดําริ ถึงทางพิเศษเฉลิมมหานคร ซ่ึงมีราคาประเมินรอบท่ีแลวท่ี 9 แสนบาท/

ตารางวา เปนการปรับเพ่ิมข้ึน 11.11 % ถนนพระรามท่ี 1 ชวงถนนราชดําริ ถึงถนนพญาไท ราคา 1 ลานบาท/ตารางวา ปรับเพ่ิมข้ึน

จากราคาประเมินรอบท่ีแลว ท่ีอยูท่ี 9 แสนบาท หรือปรับสูงข้ึน 11.11 %  ถนนวิทย ุชวงถนนพระราม4 ถึงถนนเพลินจิต ราคา 1 แสน

บาท จากราคาประเมินรอบท่ีแลวอยูท่ี 7.5 แสนบาท หรือปรับเพ่ิมข้ึน 33.33 % 

 ท้ังนี้ การปรับปรุงราคาประเมินท่ีดินในทุก 4 ป เพ่ือความเปนธรรมและใหสอดคลองกับปจจุบัน โดยอาศัยหลักการ คือ ตาม

ทําเลท่ีตั้งจริง อิงหลักสากล และหลักเศรษฐศาสตร และตองมีความชัดเจนและโปรงใส 

 โดย เรื่องนี้ เปนไปตามมาตรฐานสากล แตผูท่ีรูสึกไมเปนธรรม กรมจะเปดโอกาสในผูเสียภาษีคัดคานเรื่องอัตราภาษีได ผาน 2 

ชองทาง คือ รองเรียนดวยตนเอง ณ กองประเมินราคาทรัพยสิน ของกรมธนารักษ และธนารักษประจําจังหวัด หรือสงหนังสือรองเรียน

ผานชองทางไปรษณีย” 

โดย การคัดคานได 2 สองกรณี ซ่ึงตองทําการคัดคานภายใน 90 วัน นับจากวันท่ีรู ไดแก การประเมินราคาไมตรงกับทําเล ท่ีตั้ง หรือ

ลักษณะพ้ืนท่ี  เชน ท่ีดินนั้นเปนบอขุดลึกเกินสามเมตร ก็จะทําใหราคามราดินลดลงไปจากราคาประเมินท่ีดินปกติ 25% กรณี

คณะกรรมการประเมินราคาของทองถ่ิน กําหนดราคาท่ีผิดเพ้ียนไปจากมาตรฐาน ท้ังนี้ผูเสียภาษี 
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20 ธันวาคม 2565 เวลา 13:45 น.  

ครม.เคาะแลว ของขวัญปใหม 2566 "ชอปดีมีคืน ลดภาษีที่ดิน คาธรรมเนยีมโอน" 
 วันท่ี 20 ธ.ค.2565 ท่ีทําเนียบรัฐบาล นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เปดเผยหลังการประชุม

คณะรัฐมนตรี (ครม.) วา ครม.เห็นชอบมาตรการการดําเนินโครงการเพ่ือมอบเปนของขวัญปใหม พ.ศ. 2566 ใหแกประชาชน ตามท่ี

กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้ 1.มาตรการ “ชอปดีมีคืน ป 66” เริ่มตั้งแตวันท่ี 1 ม.ค.2566 ถึงวันท่ี 15 ก.พ.2566 โดยกําหนดใหผูมีเงิน

ไดซ่ึงมีหนาท่ีเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา แตไมรวมถึงหางหุนสวนสามัญหรือคณะบุคคลท่ีมิใชนิติบุคคล สามารถหักลดหยอนคาซ้ือ

สินคาหรือคาบริการตามจํานวนท่ีจายจริงแตไมเกิน 40,000 บาท โดยแบงเปน คาซ้ือสินคาหรือคาบริการ จํานวน 30,000 บาทแรก 

ออกใบกํากับภาษีแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกส และคาซ้ือสินคาหรือบริการ อีกจํานวน 10,000 บาท ออกใบกํากับภาษีรูปแบบ

อิเล็กทรอนิกส 

 นางสาวรัชดา กลาววา สําหรบัสินคาท่ีเขารวมมาตรการ เชน คาซ้ือสินคา และคาบริการทุกประเภทท่ีซ้ือจากผูประกอบการ ท่ี

จดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม รวมถึงคาสินคา OTOP แตไมรวมถึงสินคาและบริการ 10 ประการ ดังนี้ คาซ้ือสุรา เบียร ไวน คาซ้ือยาสูบ 

คาซ้ือรถยนต รถจักรยานยนต และเรือ คาซ้ือหนังสือพิมพและนิตยสาร คาบริการหนังสือพิมพและนิตยสารท่ีอยูในรูปของขอมูล

อิเล็กทรอนิกสผานระบบอินเทอรเน็ต คาบริการจัดนําเท่ียวท่ีจายใหแกผูประกอบธุรกิจนําเท่ียว และมัคคุเทศก คาท่ีพักในโรงแรมท่ีจาย

ใหแกผูประกอบธุรกิจโรงแรม คาสาธารณูปโภค คาน้ําประปา คาไฟฟา คาบริการสัญญาณโทรศัพท คาบริการสัญญาณอินเทอรเน็ต 

คาบริการสําหรับบริการท่ีมีขอตกลงการใหบริการระยะยาว ซ่ึงเริ่มตนกอนวันท่ี 1 ม.ค. 66 หรือสิ้นสุดหลังวันท่ี 15 ก.พ. 66 และคาเบี้ย

ประกันวินาศภัย ท้ังนี้ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากมาตรการ “ชอปดีมีคืน ป 66” จะทําใหเกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ

เพ่ิมข้ึนมูลคาประมาณ 56,000 ลานบาท ผลิตภัณฑ มวลรวมเพ่ิมข้ึนประมาณรอยละ 0.16 และ สงเสริมใหผูประกอบการเขาสูระบบ

ภาษีมูลคาเพ่ิม ซ่ึงจะเปนการขยายฐานภาษี และสนับสนุนการใชระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส 

 นางสาวรัชดา กลาววา 2.มาตรการลดภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสรางป 2566 โดยลดภาษีใหในอัตรารอยละ 15 ของจํานวนภาษีท่ี

คํานวณไดสําหรับการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสรางของปภาษี พ.ศ.2566 

3.มาตรการลดคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสําหรับท่ีอยูอาศัยป 2566 โดยลดคาจดทะเบียนการโอนอสังหาริมทรัพยจาก

รอยละ 2 เหลือรอยละ 1 และลดคาจดทะเบียนการจํานองอสังหาริมทรัพยจากเดิม รอยละ 1 เหลือรอยละ 0.01 สําหรับการซ้ือขายท่ี

อยูอาศัย ไดแก บานเดี่ยว บานแฝด บานแถว อาคารพาณิชย และหองชุด (ท้ังบานมือ 1และมือ 2) เฉพาะท่ีมีราคาซ้ือขายและราคา

ประเมินทุนทรัพยไมเกิน 3 ลานบาท และวงเงินจํานองไมเกิน 3 ลานบาท ตอสัญญา 

 นางสาวรัชดา กลาววา 4.มาตรการปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิต สําหรับน้ํามันเชื้อเพลิงเครื่องบินไอพนท่ีนําไปใชเปนเชื้อเพลิง

สําหรับอากาศยานภายในประเทศ โดยลดอัตราภาษีตามปริมาณของน้ํามันเชื้อเพลิง สําหรับเครื่องบินไอพนท่ีใชบินในประเทศ จากลิตร

ละ 4.726 บาท เหลือลิตรละ 0.20 บาท มีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม ถึง 30 มิถุนายน 2566 เพ่ือสนับสนุนการทองเท่ียวและ

บริการใหมีการฟนตัวอยางตอเนื่องและบรรเทาผลกระทบการดําเนินธุรกิจของผูประกอบอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและสายการบิน

ภายหลังสถานการณการแพรระบาดโควิด19 

 5.มาตรการยกเวนคาธรรมเนียมการอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ ตาม พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 ใหสิทธิ

ยกเวนคาธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ ประเภทท่ี 1 และประเภทท่ี 2 สําหรับผูประกอบการท่ีประสงคจะประกอบ

กิจการตอเนื่อง ณ สถานประกอบการเดิม ประเภทใบอนุญาตเดิม ท่ียื่นคําขอระหวางวันท่ี 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2566 เพ่ือลด

ภาระของผูประกอบการท่ีไดรับใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพใหสามารถฟนตัวไดอยางตอเนื่องภายหลังสถานการณโควิด19 

https://siamrath.co.th/n/408793


 นางสาวรัชดา กลาววา สวนมาตรการและโครงการของขวัญปใหม พ.ศ.2566 ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ อาทิ 1.ธนาคารเพ่ือ

การเกษตรและสหกรณการเกษตร เชน โครงการชําระดีมีคืน ลดดอกเบี้ยแกหนี้ภาคครัวเรือน มาตรการสงเสริมสภาพคลองและฟนฟู 2.

ธนาคารออมสิน เชน โครงการวินัยดี มีเงิน 3.บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.) เชน ยกเวนคาดําเนินการคํ้าประกัน

สินเชื่อสําหรับผูประกอบการ SMEs 4.ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศ (ธพว.) เชน ผอนดีมีคืน (บัตร

กํานันสูงสุด 300 บาท) มาตรการสนับสนุนผูประกอบการเขาถึงแหลงเงินทุน 

 นางสาวรัชดา กลาวดวยวา ยงัมีมาตรการและโครงการของขวัญปใหม พ.ศ.2566 จากหนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง 5 

โครงการ ไดแก 1.มาตรการชวยเหลือผูกูยืมเงินเพ่ือเปนของขวัญปใหม พ.ศ.2566 จากกองทุนใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) 2.มาตรการ

ของขวัญปใหมป 2566 ใหกับลูกคารายยอยท่ีไมมีหลักประกัน/ผูคํ้าประกัน จากบริษัทบริหารสินทรัพย ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย 

จํากัด (บสอ.) 3.โครงการเท่ียวปใหมสุขใจไปกับพิพิธภัณฑธนารักษ เพ่ือมอบเปนของขวัญปใหม พ.ศ.2566 ใหแกประชาชน จาก

กรมธนารักษ 

 4.โครงการสนับสนุนตลาดทุนและเศรษฐกิจของประเทศใหเติบโตอยางยั่งยืนลดภาระแกผูประกอบธุรกิจเพ่ือความสุขท่ีม่ันคง

ของทุกภาคสวน จากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทัพย (ก.ล.ต.) 5.โครงการสงเสริมใหประชาชนและผูลงทุน

มีศักยภาพในการสรางสุขภาพทางการเงินท่ีดี และมีภูมิคุมกัน ไมถูกหลอกลวง จากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทัพย (ก.ล.ต.) 6.โครงการกรมธรรมประกันภัยรายยอย (ไมโครอินชัวรันส) สาํหรับเทศกาลปใหม พ.ศ.2566 จากสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกบิธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และ7.โครงการ "ชม ชิม ช็อป ยาสูบเชียงราย" จากการยาสูบแหง

ประเทศไทย 
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รัฐบาล เคาะแลวของขวัญปใหม 2566 
 20 ธ.ค.2565 - ท่ีทําเนียบรัฐบาล นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เปดเผยหลังการประชุม

คณะรัฐมนตรี (ครม.) วา ครม.เห็นชอบมาตรการการดําเนินโครงการเพ่ือมอบเปนของขวัญปใหม พ.ศ. 2566 ใหแกประชาชน ตามท่ี

กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้ 1.มาตรการ “ชอปดีมีคืน ป 66” เริ่มตั้งแตวันท่ี 1 ม.ค.2566 ถึงวันท่ี 15 ก.พ.2566 โดยกําหนดใหผูมี

เงินไดซ่ึงมีหนาท่ีเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา แตไมรวมถึงหางหุนสวนสามัญหรือคณะบุคคลท่ีมิใชนิติบุคคล สามารถหักลดหยอนคา

ซ้ือสินคาหรือคาบริการตามจํานวนท่ีจายจริงแตไมเกิน 40,000 บาท โดยแบงเปน คาซ้ือสินคาหรือคาบริการ จํานวน 30,000 บาท

แรก ออกใบกํากับภาษีแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกส และคาซ้ือสินคาหรือบริการ อีกจํานวน 10,000 บาท ออกใบกํากับภาษี

รูปแบบอิเล็กทรอนิกส 

 นางสาวรัชดา กลาววา สําหรับสินคาท่ีเขารวมมาตรการ เชน คาซ้ือสินคา และคาบริการทุกประเภทท่ีซ้ือจากผูประกอบการ 

ท่ีจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม รวมถึงคาสินคา OTOP แตไมรวมถึงสินคาและบริการ 10 ประการ ดังนี้ คาซ้ือสุรา เบียร ไวน คาซ้ือ

ยาสูบ คาซ้ือรถยนต รถจักรยานยนต และเรือ คาซ้ือหนังสือพิมพและนิตยสาร คาบริการหนังสือพิมพและนิตยสารท่ีอยูในรูปของ

ขอมูลอิเล็กทรอนิกสผานระบบอินเทอรเน็ต คาบริการจัดนาํเท่ียวท่ีจายใหแกผูประกอบธุรกิจนําเท่ียว และมัคคุเทศก คาท่ีพักใน

โรงแรมท่ีจายใหแกผูประกอบธุรกิจโรงแรม คาสาธารณูปโภค คาน้ําประปา คาไฟฟา คาบริการสัญญาณโทรศัพท คาบริการสัญญาณ

อินเทอรเน็ต คาบริการสําหรับบริการท่ีมีขอตกลงการใหบริการระยะยาว ซ่ึงเริ่มตนกอนวันท่ี 1 ม.ค. 66 หรือสิ้นสุดหลังวันท่ี 15 ก.พ. 

66 และคาเบี้ยประกันวินาศภัย ท้ังนี้ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากมาตรการ “ชอปดีมีคืน ป 66” จะทําใหเกิดเม็ดเงินหมุนเวียนใน

ระบบเศรษฐกิจเพ่ิมข้ึนมูลคาประมาณ 56,000 ลานบาท ผลิตภัณฑ มวลรวมเพ่ิมข้ึนประมาณรอยละ 0.16 และ สงเสริมให

ผูประกอบการเขาสูระบบภาษีมูลคาเพ่ิม ซ่ึงจะเปนการขยายฐานภาษี และสนับสนุนการใชระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส 

 นางสาวรัชดา กลาววา 2.มาตรการลดภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสรางป 2566 โดยลดภาษีใหในอัตรารอยละ 15 ของจํานวนภาษี

ท่ีคํานวณไดสําหรับการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสรางของปภาษี พ.ศ.2566 

3.มาตรการลดคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสําหรับท่ีอยูอาศัยป 2566 โดยลดคาจดทะเบียนการโอนอสังหาริมทรัพย

จากรอยละ 2 เหลือรอยละ 1 และลดคาจดทะเบียนการจํานองอสังหาริมทรัพยจากเดิม รอยละ 1 เหลือรอยละ 0.01 สําหรับการซ้ือ

ขายท่ีอยูอาศัย ไดแก บานเดี่ยว บานแฝด บานแถว อาคารพาณิชย และหองชุด (ท้ังบานมือ 1และมือ 2) เฉพาะท่ีมีราคาซ้ือขายและ

ราคาประเมินทุนทรัพยไมเกิน 3 ลานบาท และวงเงินจํานองไมเกิน 3 ลานบาท ตอสัญญา 

 นางสาวรัชดา กลาววา 4.มาตรการปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิต สําหรับน้ํามันเชื้อเพลิงเครื่องบินไอพนท่ีนําไปใชเปน

เชื้อเพลิงสําหรับอากาศยานภายในประเทศ โดยลดอัตราภาษีตามปริมาณของน้ํามันเชื้อเพลิง สําหรับเครื่องบินไอพนท่ีใชบินใน

ประเทศ จากลิตรละ 4.726 บาท เหลือลิตรละ 0.20 บาท มีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม ถึง 30 มิถุนายน 2566 เพ่ือสนับสนุน

การทองเท่ียวและบริการใหมีการฟนตัวอยางตอเนื่องและบรรเทาผลกระทบการดําเนินธุรกิจของผูประกอบอุตสาหกรรมการทองเท่ียว

และสายการบินภายหลังสถานการณการแพรระบาดโควิด19 

 5.มาตรการยกเวนคาธรรมเนียมการอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ ตาม พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 ใหสิทธิ

ยกเวนคาธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ ประเภทท่ี 1 และประเภทท่ี 2 สําหรับผูประกอบการท่ีประสงคจะประกอบ

กิจการตอเนื่อง ณ สถานประกอบการเดิม ประเภทใบอนุญาตเดิม ท่ียื่นคําขอระหวางวันท่ี 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2566 เพ่ือลด

ภาระของผูประกอบการท่ีไดรับใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพใหสามารถฟนตัวไดอยางตอเนื่องภายหลังสถานการณโควิด19 

https://www.thaipost.net/hi-light/287748/


นางสาวรัชดา กลาววา สวนมาตรการและโครงการของขวัญปใหม พ.ศ.2566 ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ อาทิ 1.ธนาคารเพ่ือ

การเกษตรและสหกรณการเกษตร เชน โครงการชําระดีมีคืน ลดดอกเบี้ยแกหนี้ภาคครัวเรือน มาตรการสงเสริมสภาพคลองและฟนฟู 

2.ธนาคารออมสิน เชน โครงการวินัยดี มีเงิน 3.บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.) เชน ยกเวนคาดําเนินการคํ้า

ประกันสินเชื่อสําหรับผูประกอบการ SMEs 4.ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศ (ธพว.) เชน ผอนดีมีคืน 

(บัตรกํานันสูงสุด 300 บาท) มาตรการสนับสนุนผูประกอบการเขาถึงแหลงเงินทุน 

นางสาวรัชดา กลาวดวยวา ยังมีมาตรการและโครงการของขวัญปใหม พ.ศ.2566 จากหนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง 5 

โครงการ ไดแก 1.มาตรการชวยเหลือผูกูยืมเงินเพ่ือเปนของขวัญปใหม พ.ศ.2566 จากกองทุนใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) 2.

มาตรการของขวัญปใหมป 2566 ใหกับลูกคารายยอยท่ีไมมีหลักประกัน/ผูคํ้าประกัน จากบริษัทบริหารสินทรัพย ธนาคารอิสลามแหง

ประเทศไทย จํากัด (บสอ.) 3.โครงการเท่ียวปใหมสุขใจไปกับพิพิธภัณฑธนารักษ เพ่ือมอบเปนของขวัญปใหม พ.ศ.2566 ใหแก

ประชาชน จากกรมธนารักษ 

4.โครงการสนับสนุนตลาดทุนและเศรษฐกิจของประเทศใหเติบโตอยางยั่งยืนลดภาระแกผูประกอบธุรกิจเพ่ือความสุขท่ีม่ันคงของทุก

ภาคสวน จากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทัพย (ก.ล.ต.) 5.โครงการสงเสริมใหประชาชนและผูลงทุนมี

ศักยภาพในการสรางสุขภาพทางการเงินท่ีดี และมีภูมิคุมกัน ไมถูกหลอกลวง จากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทัพย (ก.ล.ต.) 6.โครงการกรมธรรมประกันภัยรายยอย (ไมโครอินชัวรันส) สําหรับเทศกาลปใหม พ.ศ.2566 จากสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกบิธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และ7.โครงการ "ชม ชิม ช็อป ยาสบูเชียงราย" จากการยาสูบ

แหงประเทศไทย 

 

 



Web Site โพสตทูเดย 

20 ธันวาคม 2565 

ครม.เคาะแพคเกจ ของขวัญปใหม ชอปดีมีคืน 2566 
 'รัชดา ธนาดิเรก'แถลงครม.เห็นชอบแพคเกจของขวัญปใหม 2566 ตามท่ีก.คลัง เสนอ ท้ังชอปดีมีคืน ลดภาษีท่ีดิน 

คาธรรมเนียมโอน ฯลฯ 

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เปดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เม่ือวันท่ี 20 ธันวาคม 

2565 วาครม.เห็นชอบมาตรการการดําเนินโครงการเพ่ือมอบเปนของขวัญปใหม พ.ศ. 2566 ใหแกประชาชน ตามท่ีกระทรวงการคลัง

เสนอ ดังนี้ 

 1.มาตรการ “ชอปดีมีคืน ป 66” เริ่มตั้งแตวันท่ี 1 ม.ค.2566 ถึงวันท่ี 15 ก.พ.2566 โดยกําหนดใหผูมีเงินไดซ่ึงมีหนาท่ีเสียภาษี

เงินไดบุคคลธรรมดา แตไมรวมถึงหางหุนสวนสามัญหรือคณะบุคคลท่ีมิใชนิติบุคคล สามารถหักลดหยอนคาซ้ือสินคาหรือคาบริการตาม

จํานวนท่ีจายจริงแตไมเกิน 40,000 บาท โดยแบงเปน  

  1) คาซ้ือสินคาหรือคาบริการ จํานวน 30,000 บาทแรก ออกใบกํากับภาษีแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกส  

  2)คาซ้ือสินคาหรือบริการ อีกจํานวน 10,000 บาท ออกใบกํากับภาษีรูปแบบอิเล็กทรอนิกส สําหรับสินคาท่ีเขารวม

มาตรการ เชน คาซ้ือสินคา และคาบริการทุกประเภทท่ีซ้ือจากผูประกอบการ ท่ีจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม รวมถึงคาสินคา OTOP แต

ไมรวมถึงสินคาและบริการ 10 ประการ ดังนี้ คาซ้ือสุรา เบียร ไวน คาซ้ือยาสูบ คาซ้ือรถยนต รถจักรยานยนต และเรือ คาซ้ือ

หนังสือพิมพและนิตยสาร คาบริการหนังสือพิมพและนิตยสารท่ีอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกสผานระบบอินเทอรเน็ต คาบริการจัดนํา

เท่ียวท่ีจายใหแกผูประกอบธุรกิจนําเท่ียว และมัคคุเทศก คาท่ีพักในโรงแรมท่ีจายใหแกผูประกอบธุรกิจโรงแรม คาสาธารณูปโภค คา

น้ําประปา คาไฟฟา คาบริการสัญญาณโทรศัพท คาบริการสัญญาณอินเทอรเน็ต คาบริการสําหรับบริการท่ีมีขอตกลงการใหบริการระยะ

ยาว ซ่ึงเริ่มตนกอนวันท่ี 1 ม.ค. 66 หรือสิ้นสุดหลังวันท่ี 15 ก.พ. 66 และคาเบี้ยประกันวินาศภัยประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจาก

มาตรการ “ชอปดีมีคืน ป 66”  จะทําใหเกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเพ่ิมข้ึนมูลคาประมาณ 56,000 ลานบาท ผลิตภัณฑ 

มวลรวมเพ่ิมข้ึนประมาณรอยละ 0.16 และ สงเสริมใหผูประกอบการเขาสูระบบภาษีมูลคาเพ่ิม ซ่ึงจะเปนการขยายฐานภาษี และ

สนับสนนุการใชระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส 

 2.มาตรการลดภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสรางป 2566 โดยลดภาษีใหในอัตรารอยละ 15 ของจํานวนภาษีท่ีคํานวณไดสําหรับการ

จัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสรางของปภาษี พ.ศ.2566 

 3.มาตรการลดคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสําหรับท่ีอยูอาศัยป 2566 โดยลดคาจดทะเบียนการโอน

อสังหาริมทรัพยจากรอยละ 2 เหลือรอยละ 1 และลดคาจดทะเบียนการจํานองอสังหาริมทรัพยจากเดิม รอยละ 1 เหลอืรอยละ 0.01 

สําหรับการซ้ือขายท่ีอยูอาศัย ไดแก บานเดี่ยว บานแฝด บานแถว อาคารพาณิชย และหองชุด (ท้ังบานมือ 1และมือ 2) เฉพาะท่ีมีราคา

ซ้ือขายและราคาประเมินทุนทรัพยไมเกิน 3 ลานบาท และวงเงินจํานองไมเกิน 3 ลานบาท ตอสัญญา 

 4.มาตรการปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิต สําหรับน้ํามันเชื้อเพลิงเครื่องบินไอพนท่ีนําไปใชเปนเชื้อเพลิงสําหรับอากาศยาน

ภายในประเทศ โดยลดอัตราภาษีตามปริมาณของน้ํามันเชื้อเพลิง สําหรับเครื่องบินไอพนท่ีใชบินในประเทศ จากลิตรละ 4.726 บาท 

เหลือลิตรละ 0.20 บาท มีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม ถึง 30 มิถุนายน 2566 เพ่ือสนับสนุนการทองเท่ียวและบริการใหมีการฟน

ตัวอยางตอเนื่องและบรรเทาผลกระทบการดําเนินธุรกิจของผูประกอบอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและสายการบินภายหลังสถานการณ

การแพรระบาดโควิด19 

  



 5.มาตรการยกเวนคาธรรมเนียมการอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ ตาม พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 ใหสิทธิ

ยกเวนคาธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ ประเภทท่ี 1 และประเภทท่ี 2 สําหรับผูประกอบการท่ีประสงคจะประกอบ

กิจการตอเนื่อง ณ สถานประกอบการเดิม ประเภทใบอนุญาตเดิม ท่ียื่นคําขอระหวางวันท่ี 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2566 เพ่ือลด

ภาระของผูประกอบการท่ีไดรับใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพใหสามารถฟนตัวไดอยางตอเนื่องภายหลังสถานการณโควิด19 

 สวนมาตรการและโครงการของขวัญปใหม พ.ศ.2566 ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ อาทิ  

  1.ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร เชน โครงการชําระดีมีคืน ลดดอกเบี้ยแกหนี้ภาคครัวเรือน มาตรการ

สงเสริมสภาพคลองและฟนฟู  

  2.ธนาคารออมสิน เชน โครงการวินัยดี มีเงิน   

  3.บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.) เชน ยกเวนคาดําเนินการคํ้าประกันสินเชื่อสําหรับ

ผูประกอบการ SMEs  

  4.ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศ (ธพว.) เชน ผอนดีมีคืน (บัตรกํานันสูงสุด 300 บาท) 

มาตรการสนับสนุนผูประกอบการเขาถึงแหลงเงินทุน  

 นางสาวรัชดา กลาวดวยวา ยงัมีมาตรการและโครงการของขวัญปใหม พ.ศ.2566 จากหนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง  

5 โครงการ ไดแก  

 1)มาตรการชวยเหลือผูกูยืมเงินเพ่ือเปนของขวัญปใหม พ.ศ.2566 จากกองทุนใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.)  

 2)มาตรการของขวัญปใหมป 2566 ใหกับลูกคารายยอยท่ีไมมีหลักประกัน/ผูคํ้าประกัน จากบริษัทบริหารสินทรัพย ธนาคาร

อิสลามแหงประเทศไทย จํากัด (บสอ.)  

 3)โครงการเท่ียวปใหมสุขใจไปกับพิพิธภัณฑธนารักษ เพ่ือมอบเปนของขวัญปใหม พ.ศ.2566 ใหแกประชาชน จากกรมธนารักษ  

 4)โครงการสนับสนุนตลาดทุนและเศรษฐกิจของประเทศใหเติบโตอยางยั่งยืนลดภาระแกผูประกอบธุรกิจเพ่ือความสุขท่ีม่ันคง

ของทุกภาคสวน จากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทัพย (ก.ล.ต.) 

 5)โครงการสงเสริมใหประชาชนและผูลงทุนมีศักยภาพในการสรางสุขภาพทางการเงินท่ีดี และมีภูมิคุมกัน ไมถูกหลอกลวง จาก

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทัพย (ก.ล.ต.) 

 6)โครงการกรมธรรมประกันภัยรายยอย (ไมโครอินชัวรันส) สําหรับเทศกาลปใหม พ.ศ.2566 จากสํานักงานคณะกรรมการ

กํากับและสงเสริมการประกบิธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 

 7)โครงการ "ชม ชิม ช็อป ยาสูบเชียงราย" จากการยาสูบแหงประเทศไทย 
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	ธนารักษ์เตรียมประกาศราคาประเมินที่ดินใหม่ปี 66-69 เผยเฉลี่ยเพิ่ม 8.93%
	ธนารักษ์เตรียมประกาศราคาประเมินที่ดินใหม่ปี 66-69 เผยราคาเฉลี่ยเพิ่ม 8.93% ระบุ พื้นที่ถนนสีลมยังครองแชมป์ราคาแพงสุดกว่า1ล้านบาทต่อตรว.ส่วนย่านธุรกิจถนนวิทยุราคาพุ่ง100%ขณะที่ พบประชาชนแบ่งที่ดินเป็นรายแปลงกว่า2.4ล้านแปลง เพื่อเลี่ยงการจัดเก็บภาษีที่ดิน
	
	1 ม.ค.ใช้ราคาประเมินที่ดินใหม่ ‘เพลินจิต-ราชดำริ-วิทยุ’ พุ่งวาละล้านเท่าสีลม ธนารักษ์เผยวิทยุปรับพรวดเดียว 100%
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	ราคาประเมินที่ดินใหม่ “ห้วยขวาง” เพิ่มสูงสุดในกทม.
	กรมธนารักษ์พร้อมประกาศใช้ราคาประเมินที่ดินรอบใหม่ 1 ม.ค.66 ชี้เขตห้วยขวาง ปรับขึ้นสูงสุดในพื้นที่กทม. เปิดทางให้ประชาชนคัดค้าน กรณีรู้สึกไม่เป็นธรรม


	
	ธนารักษ์ ประกาศราคาประเมินที่ดินใหม่ พื้นที่กรุงเทพฯ ปี 2566-2569
	พื้นที่ราคาประเมิน 1 ล้านบาท/ตร.ว. ในกรุงเทพ ประกอบด้วย


	
	ดัดหลังคนเลี่ยงเสียภาษี ธนารักษ์แก้ไขราคาประเมินที่ดินปี 66-69 ใหม่

	
	ครม.เคาะแล้ว ของขวัญปีใหม่ 2566 "ช้อปดีมีคืน ลดภาษีที่ดิน ค่าธรรมเนียมโอน"

	
	รัฐบาล เคาะแล้วของขวัญปีใหม่ 2566

	
	ครม.เคาะแพคเกจ ของขวัญปีใหม่ ช้อปดีมีคืน 2566
	'รัชดา ธนาดิเรก'แถลงครม.เห็นชอบแพคเกจของขวัญปีใหม่ 2566 ตามที่ก.คลัง เสนอ ทั้งช้อปดีมีคืน ลดภาษีที่ดิน ค่าธรรมเนียมโอน ฯลฯ


	
	เปิดราคาประเมินที่ดินใหม่ “ห้วยขวาง” พุ่งสูงสุด ถ.วิทยุ-เพลินจิต เพิ่ม 10 วันที่ 1 ม.ค. 66 กรมธนารักษ์ เตรียมประกาศใช้ ราคาประเมินที่ดินรอบใหม่ ชี้ “ห้วยขวาง” ราคาเพิ่มสูงสุด ขณะที่ “ถนนวิทยุ-เพลินจิต” ตารางวาละ 1 ล้านบาท พุ่งขึ้นเป็นเท่าตัว
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