
Web Site ฐานเศรษฐกิจ 

21 ธ.ค. 2565 เวลา 16:59 น. 

ของขวัญปใหม ธนารักษเปดชมฟรี 5 พิพิธภัณฑ 
 กรมธนารักษรวมสงความสุขปใหม 2566 เปด 5 พิพิธภัณฑใหประชาชนชมฟรี ตั้งแตวันที่ 30 ธันวาคม 2565 – 15 มกราคม 2566 
 

 

 นายจําเริญ โพธิยอด อธิบดีกรมธนารักษเปดเผยวา กรมธนารักษจะเปดพิพิธภัณฑ 5 แหง ซึ่งเปนแหลงเรียนรูดานประวัติศาสตร

เงินตรา วิวัฒนาการของเหรียญในแตละภูมิภาคใหประชาชนไดเขาชมโดยไมคิดคาใชจาย ระหวางวันที่ 30 ธันวาคม 2565 – 15 มกราคม 

2566 โดยเปดใหบริการวันจันทร – วันศุกร เวลา 08.30 – 16.30 น. วันเสาร – วันอาทิตย เวลา 10.00 – 18.00 น. (ยกเวนพิพิธภัณฑธนา

รักษ จังหวัดสงขลา ปดใหบริการวันเสาร – วันอาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

สําหรับพิพิธภัณฑ 5 แหง ไดแก 

• พิพิธภัณฑเหรียญกษาปณานุรักษ ถนนจักรพงษ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ  โทร. 0 2282 0818           

• พิพิธบางลําพู ถนนพระสุเมรุ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ โทร. 0 2281 9828 

นอกจากนี้ ในสวนภูมิภาคยังมีพิพิธภัณฑธนารักษในกํากับ 3 แหง ไดแก 

• พิพิธภัณฑธนารักษ จังหวัดเชียงใหม ถนนราชดําเนิน อําเภอเมืองฯ จังหวัดเชียงใหม โทร. 0 5322 4237 

• พิพิธภัณฑธนารักษ จังหวัดขอนแกน ถนนศรีจันทร อําเภอเมืองฯ จังหวัดขอนแกน โทร. 09 3124 6914 

• พิพิธภัณฑธนารักษ จังหวัดสงขลา ถนนราชดําเนิน อําเภอเมืองฯ จังหวัดสงขลา โทร. 0 7430 7071 

 ทั้งนี้กรมธนารักษ โดยกองสงเสริมและพัฒนาทรัพยสินมีคาของรัฐ ซึ่งเปนหนวยงานที่กํากับดูแลพิพิธภัณฑกรมธนารักษ ทั้งใน

สวนกลางและสวนภูมิภาค ไดจัดทําโครงการเที่ยวปใหมสุขใจไปกับพิพิธภัณฑธนารักษเพื่อมอบเปนของขวัญปใหม พ.ศ. 2566 ใหกับ

ประชาชน และยังเปนการเผยแพรความรูเก่ียวกับภารกิจของกรมธนารักษ พิพิธภัณฑกรมธนารักษใหเปนที่รูจักแพรหลายมากยิ่งข้ึนดวย 

 “ชวงเทศกาลปใหม พ.ศ. 2566 กรมธนารักษขอสงความสุขใหประชาชนไทยกับของขวัญปใหมที่จะใหประชาชนเพลิดเพลินกับการ

เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ พรอมทั้งไดรับสาระความรูเก่ียวกับเงินตรา และวิวัฒนาการของเหรียญ และวัฒนธรรมทองถ่ินในคร้ังนี้ดวย”นายจําเริญ

กลาว 

 

 

 

 

 

 

 



Web Site กรุงเทพธุรกิจ 

21 ธ.ค. 2565 เวลา 16:00 น. 

กรมธนารักษรวมสงความสุขปใหม 66 เปดใหเขาชมพิพิธภัณฑฟรี 
 กรมธนารักษเปดใหประชาชนเขาชมพิพิธภัณฑธนารักษไดฟรี เพ่ือเปนของขวัญปใหม เริ่มตั้งแตวันท่ี 30 ธ.ค.65 – 15 
ม.ค.66 
 

 
  

 นายจําเริญ โพธิยอด อธิบดีกรมธนารักษ เปดเผยวา กรมธนารักษ โดยกองสงเสริมและพัฒนาทรัพยสินมีคาของรัฐ ซ่ึงเปน

หนวยงานท่ีกํากับดูแลพิพิธภัณฑกรมธนารักษ ท้ังในสวนกลาง และสวนภูมิภาค จัดทําโครงการเท่ียวปใหมสุขใจไปกับพิพิธภัณฑ 

ธนารักษเพ่ือมอบเปนของขวัญปใหม พ.ศ.2566 ใหแกประชาชน และยงัเปนการเผยแพรความรูเก่ียวกับภารกิจของกรมธนารักษ 

พิพิธภัณฑกรมธนารักษใหเปนท่ีรูจักแพรหลายมากยิ่งข้ึนดวย 

 นายจําเริญ กลาวตอวา โครงการเท่ียวปใหมสุขใจไปกับพิพิธภัณฑธนารักษ ในครั้งนี้ จะเปดใหประชาชน เขาชมพิพิธภัณฑ ไดแก 

  - พิพิธภัณฑเหรียญกษาปณานุรักษ ถนนจักรพงษ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ  โทร.0-2282 -0818           

  - พิพิธบางลําพู ถนนพระสุเมรุ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ โทร.0-2281- 9828 

นอกจากนี้ ในสวนภูมิภาคยังมีพิพิธภัณฑธนารักษในกํากับ 3 แหง ไดแก 

 - พิพิธภัณฑธนารักษ จังหวัดเชียงใหม ถนนราชดําเนิน อําเภอเมืองฯ จังหวัดเชียงใหม โทร.0-5322-4237 

 - พิพิธภัณฑธนารักษ จังหวัดขอนแกน ถนนศรีจันทร อําเภอเมืองฯ จังหวัดขอนแกน โทร. 09-3124-6914 

 - พิพิธภัณฑธนารักษ จังหวัดสงขลา ถนนราชดําเนิน อําเภอเมืองฯ จังหวัดสงขลา โทร.0-7430-7071 ซ่ึงเปนแหลงเรียนรู

ดานประวัติศาสตรเงินตรา วิวัฒนาการของเหรียญในแตละภูมิภาค 



 ท้ังนี้ พิพิธภัณฑกรมธนารักษท้ัง 5 แหง ดังกลาว จะเปดใหเขาชมโดยไมคิดคาใชจาย ระหวางวันที่ 30 ธันวาคม 2565 –

 15 มกราคม 2566 โดยเปดใหบริการวันจันทร – วันศุกร เวลา 08.30 – 16.30 น. วันเสาร – วันอาทิตย เวลา 10.00 – 18.00 น. 

(ยกเวนพิพิธภัณฑธนารักษ จังหวัดสงขลา ปดใหบริการวันเสาร – วันอาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ)    

 “ในชวงเทศกาลปใหม พ.ศ.2566 กรมธนารักษขอสงความสุขใหประชาชนไทยกับของขวัญปใหมท่ีจะใหประชาชน

เพลิดเพลินกับการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ พรอมท้ังไดรับสาระความรูเก่ียวกับเงินตรา และวิวัฒนาการของเหรียญ และวัฒนธรรมทองถ่ิน

ในครั้งนี้อีกดวย” 

 

 
 



Web Site ประชาชาติธุรกิจ 

วันท่ี 21 ธันวาคม 2565 เวลา 19:54 น. 

กรมธนารักษมอบของขวัญปใหม เปดเขาชมฟรี พิพธิภัณฑ 5 แหง 5 ภาค 
 กรมธนารักษ จัดมาตรการของขวัญปใหม สงความสุขใหประชาชน เปดใหเขาชมพิพิธภัณฑฟรี 5 แหง 5 ภาค ตั้งแต 30 
ธ.ค. 2565 – 15 ม.ค.2566 

 
 

"พระคลังมหาสมบัติ" ณ พิพิธภัณฑเหรียญกษาปณานุรักษ ใกลวัดชนะสงคราม 

 

 วันท่ี 21 ธันวาคม 2565 นายจําเริญ โพธิยอด อธิบดีกรมธนารักษ เปดเผยวา กรมธนารักษ โดยกองสงเสริมและพัฒนา

ทรัพยสินมีคาของรัฐ ซ่ึงเปนหนวยงานท่ีกํากับดูแลพิพิธภัณฑกรมธนารักษ ท้ังในสวนกลางและสวนภูมิภาค จัดทําโครงการเท่ียวปใหม

สุขใจไปกับพิพิธภัณฑธนารักษเพ่ือมอบเปนของขวัญปใหม พ.ศ. 2566 ใหแกประชาชน และยังเปนการเผยแพรความรูเก่ียวกับภารกิจ

ของกรมธนารักษ พิพิธภัณฑกรมธนารักษใหเปนท่ีรูจักแพรหลายมากยิ่งข้ึนดวย 

 สําหรับโครงการเท่ียวปใหมสุขใจไปกับพิพิธภัณฑธนารักษ ในครั้งนี้ จะเปดใหประชาชน เขาชมพิพิธภัณฑ ไดแก 

 - พิพิธภัณฑเหรียญกษาปณานุรักษ ถนนจักรพงษ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ โทร. 0 2282 0818 

 - พิพิธบางลําพู ถนนพระสุเมรุ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ โทร. 0 2281 9828 

 นอกจากนี้ ในสวนภูมิภาคยังมีพิพิธภัณฑธนารักษในกํากับ 3 แหง ไดแก 

  - พิพิธภัณฑธนารักษ จังหวัดเชียงใหม ถนนราชดําเนิน อําเภอเมืองฯ จังหวัดเชียงใหม โทร. 0 5322 4237 

 - พิพิธภัณฑธนารักษ จังหวัดขอนแกน ถนนศรีจันทร อําเภอเมืองฯ จังหวัดขอนแกน โทร. 09 3124 6914 

 - พิพิธภัณฑธนารักษ จังหวัดสงขลา ถนนราชดําเนิน อําเภอเมืองฯ จังหวัดสงขลา โทร. 0 7430 7071 



 ซ่ึงเปนแหลงเรียนรูดานประวัติศาสตรเงินตรา วิวัฒนาการของเหรียญในแตละภูมิภาค ท้ังนี้ พิพิธภัณฑกรมธนารักษ ท้ัง 5 แหง 

ดังกลาว จะเปดใหเขาชมโดยไมคิดคาใชจาย ระหวางวันท่ี 30 ธันวาคม 2565 – 15 มกราคม 2566 โดยเปดใหบริการวันจันทร – วัน

ศุกร เวลา 08.30 – 16.30 น. วันเสาร – วันอาทิตย เวลา 10.00 – 18.00 น. (ยกเวนพิพิธภัณฑธนารักษ จังหวัดสงขลา ปดใหบริการ 

วันเสาร – วันอาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ) 

 “ในชวงเทศกาลปใหม พ.ศ. 2566 กรมธนารักษขอสงความสุขใหประชาชนไทยกับของขวัญปใหมท่ีจะใหประชาชนเพลิดเพลิน

กับการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ พรอมท้ังไดรับสาระความรูเก่ียวกับเงินตรา และวิวัฒนาการของเหรียญ และวัฒนธรรมทองถ่ินในครั้งนี้อีก

ดวย” อธิบดีกรมธนารักษกลาว 

 



Web Site ฐานเศรษฐกิจ 

22 ธ.ค. 2565 เวลา 5:28 น. 

วิธีเช็คราคาประเมินท่ีดินออนไลน 2566 กรมธนารักษ ดูข้ันตอนท่ีนี่ 
  วิธีเช็คราคาประเมินท่ีดินออนไลน 2566 หลัง กรมธนารักษ ออกประกาศบังคับใชราคาประเมินท่ีดินและส่ิง
ปลูกสรางเริ่ม 1 ม.ค. 

 

 วันท่ี 22 ธันวาคม 2565 จากกรณีท่ี กรมธนารักษ ออกประกาศบังคับใชราคาประเมินท่ีดินและสิ่งปลูกสรางใหม  ในชวงป 

2566 – 2569 เริ่มตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม เปนตนไปนั้น "ฐานเศรษฐกิจ" ไดรวบรวมวิธีเช็คราคาประเมินท่ีดินออนไลน 

2566  รายละเอียดดังนี้ 

 วิธีคนหาราคาประเมินท่ีดินออนไลน 2566  กรมธนารักษ ไดจัดทําเว็บไซตใหเจาของท่ีดินทําการตรวจสอบ ดังนี้ 

• เขาไปท่ีเว็บไซต http://property.treasury.go.th/pvmwebsite/index3.asp 

• คลิกคนหาราคาประเมินที่ดิน 

วิธีการคนหาราคาประเมินจากเลขท่ีโฉนด 

 1. กําหนดเง่ือนไขในการคนหา 

•  กําหนด  เลขท่ีโฉนด 

•  เลือก  จังหวัด 

 2. กดท่ีปุมคนหา เพ่ือแสดงขอมูลตามเง่ือนไข 

หมายเหตุ: 

•  ชองท่ีมีเครื่องหมาย   เปนขอมูลท่ีตองระบุ 

•  เลือกสํานักงานท่ีดิน เพื่อแสดงเฉพาะอําเภอในสํานักงานท่ีดิน 

•  จังหวัดแสดงเฉพาะท่ีมีขอมูล 

• สามารถปอนขอมูลหนาสํารวจ อําเภอ ตําบล รวมกับเลขท่ีโฉนดเพ่ือกรองขอมูล 

http://property.treasury.go.th/pvmwebsite/index3.asp
https://www.thansettakij.com/
http://property.treasury.go.th/pvmwebsite/index3.asp
http://property.treasury.go.th/pvmwebsite/index3.asp


คนหาจากเลขท่ีดิน 

 วิธีการคนหาราคาประเมินจากเลขที่ดิน 

 1. กําหนดเง่ือนไขในการคนหา 

•  กําหนด  เลขท่ีดิน 

• กําหนด   ระวาง 

• เลือก   จังหวัด 

 2. กดท่ีปุมคนหา เพ่ือแสดงขอมูลตามเง่ือนไข 

 หมายเหตุ: 

• จังหวัดแสดงเฉพาะท่ีมีขอมูล 

•  สามารถปอนแผนท่ีภูมิประทศ แผนที่ รวมกับเลขท่ีดินเพ่ือกรองขอมูล 

คนหาราคาฯ นส.3ก 

วิธีการคนหาราคาประเมิน 

กําหนดเง่ือนไขในการคนหา 

• กําหนด  เลขท่ี นส.3ก 

•  เลือก  จังหวัด 

กดที่ปุมคนหา เพ่ือแสดงขอมูลตามเง่ือนไข 

• คนหาราคาประเมินโรงเรือนและสิ่งปลูกสราง 

• วิธีการคนหาราคาประเมินจากเลขท่ีดิน 

 1. กําหนดเง่ือนไขในการคนหา 

•  เลือก  จังหวัด 

 2. กดท่ีปุมคนหา เพ่ือแสดงขอมูลตามเง่ือนไข 

  

ท่ีมา:  กรมธนารักษ 

  
 
 

  
 

 

 

http://property.treasury.go.th/pvmwebsite/index3.asp


ปีที่: 42 ฉบับที่: 3846
วันที่: พฤหัสบดี 22 - เสาร์ 24 ธันวาคม 2565
Section: First Section/เศรษฐกิจทั่วไป-ภูมิภาค

หน้า: 10(บน)

หัวข้อข่าว: VSK ไขกลไกความสำเร็จ 'วงษ์สยามก่อสร้าง' โปรเจ็กต์ปัง รายได้พุ่ง ด้วย'สมองและการ...

รหัสข่าว: C-221222022015(21 ธ.ค. 65/05:54) หน้า: 1/2

Thansettakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,250

Col.Inch: 88.49 Ad Value: 110,612.50 PRValue : 331,837.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 42 ฉบับที่: 3846
วันที่: พฤหัสบดี 22 - เสาร์ 24 ธันวาคม 2565
Section: First Section/เศรษฐกิจทั่วไป-ภูมิภาค

หน้า: 10(บน)

หัวข้อข่าว: VSK ไขกลไกความสำเร็จ 'วงษ์สยามก่อสร้าง' โปรเจ็กต์ปัง รายได้พุ่ง ด้วย'สมองและการ...

รหัสข่าว: C-221222022015(21 ธ.ค. 65/05:54) หน้า: 2/2

Thansettakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,250

Col.Inch: 88.49 Ad Value: 110,612.50 PRValue : 331,837.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 73 ฉบับที่: 23711
วันที่: พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2565
Section: First Section/-

หน้า: 5(บน)

คอลัมน์: หมายเหตุประเทศไทย: ของขวัญปีใหม่ลุงตู่ไม่ปัง

รหัสข่าว: C-221222009017(22 ธ.ค. 65/02:03) หน้า: 1/1

Thai Rath
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,000

Col.Inch: 44.63 Ad Value: 44,630 PRValue : 133,890 คลิป: ขาว-ดำ(x3)


	ของขวัญปีใหม่ ธนารักษ์เปิดชมฟรี 5 พิพิธภัณฑ์
	กรมธนารักษ์ร่วมส่งความสุขปีใหม่ 2566 เปิด 5 พิพิธภัณฑ์ให้ประชาชนชมฟรี ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2565 – 15 มกราคม 2566

	
	กรมธนารักษ์ร่วมส่งความสุขปีใหม่ 66 เปิดให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฟรี
	กรมธนารักษ์เปิดให้ประชาชนเข้าชมพิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ได้ฟรี เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ เริ่มตั้งแต่วันที่ 30 ธ.ค.65 – 15 ม.ค.66

	
	กรมธนารักษ์มอบของขวัญปีใหม่ เปิดเข้าชมฟรี พิพิธภัณฑ์ 5 แห่ง 5 ภาค

	
	วิธีเช็คราคาประเมินที่ดินออนไลน์ 2566 กรมธนารักษ์ ดูขั้นตอนที่นี่
	วิธีเช็คราคาประเมินที่ดินออนไลน์ 2566 หลัง กรมธนารักษ์ ออกประกาศบังคับใช้ราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเริ่ม 1 ม.ค.



