
สร
ปุภ
าพ
รวม

  ราคาประเมินที่ดิน
 (บาท/ตารางวา)

1 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 (ถนนชยางกูร) 12,000-110,000
2 ถนนอุปราช 105,000-110,000
3 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23 ถนนแจ้งสนิท 1,800-23,500
4 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 231 ถนนเล่ียงเมือง 600-25,000

หมายเหตุ : ตารางสรุปราคาประเมินทุนทรัพย์ท่ีดิน เป็นการสรุปภาพรวมของราคาประเมินทุนทรัพย์ท่ีดินเป็นรายถนน
เท่านั้น ไม่สามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงราคาท่ีดินรายแปลงได้ ดังน้ันผู้ต้องการขอทราบราคาประเมิน
ทุนทรัพย์ท่ีดินเฉพาะแปลง จะต้องตรวจสอบกับสํานักงานท่ีดิน หรือสํานักงานธนารักษ์พื้นท่ีท่ีดินนั้นตั้งอยู่
หรือท่ีสํานักประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์

สรุปราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน รอบบัญชี ปี พ.ศ.2555-2558
จังหวัดอุบลราชธานี

อําเภอเมืองอุบลราชธานี

ลําดับที่ หน่วยที่ดิน

 



สร
ปุภ
าพ
รวม

  ราคาประเมินที่ดิน
 (บาท/ตารางวา)

1 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202 ถนนอรุณประเสริฐ 1,000-5,000
2 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2050 สายตระการพืชผล-เขมราฐ 800-3,000
3 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2112 สายเขมราฐ-โขงเจียม 800-1,500
4 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2034 สายชานุมาน-หนองผือ 600-2,000
5 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2242 สายเขมราฐ-บุ่งเขียว 600-800
6 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2232 สายกุดข้าวปุ้น-หนองผือ 700-2,000
7 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลช 2337 สายห้วยยาง-โพธิ์ไทร 600

หมายเหตุ : ตารางสรุปราคาประเมินทุนทรัพย์ท่ีดิน เป็นการสรุปภาพรวมของราคาประเมินทุนทรัพย์ท่ีดินเป็นรายถนน
เท่านั้น ไม่สามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงราคาท่ีดินรายแปลงได้ ดังน้ันผู้ต้องการขอทราบราคาประเมิน
ทุนทรัพย์ท่ีดินเฉพาะแปลง จะต้องตรวจสอบกับสํานักงานท่ีดิน หรือสํานักงานธนารักษ์พื้นท่ีท่ีดินนั้นตั้งอยู่
หรือท่ีสํานักประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์

อําเภอเขมราฐ

ลําดับที่ หน่วยที่ดิน

 
 



สร
ปุภ
าพ
รวม

  ราคาประเมินที่ดิน
 (บาท/ตารางวา)

1 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2050 สายตระการพืชผล-เขมราฐ 800-850
2 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2112 สายเขมราฐ- โขงเจียม 800

หมายเหตุ : ตารางสรุปราคาประเมินทุนทรัพย์ท่ีดิน เป็นการสรุปภาพรวมของราคาประเมินทุนทรัพย์ท่ีดินเป็นรายถนน
เท่านั้น ไม่สามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงราคาท่ีดินรายแปลงได้ ดังน้ันผู้ต้องการขอทราบราคาประเมิน
ทุนทรัพย์ท่ีดินเฉพาะแปลง จะต้องตรวจสอบกับสํานักงานท่ีดิน หรือสํานักงานธนารักษ์พื้นท่ีท่ีดินนั้นตั้งอยู่
หรือท่ีสํานักประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์

อําเภอนาตาล

ลําดับที่ หน่วยที่ดิน

 
 



สร
ปุภ
าพ
รวม

  ราคาประเมินที่ดิน
 (บาท/ตารางวา)

1 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2050 สายตระการพืชผล-กุดข้าวปุ้น 600
2 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2197 สายกุดข้าวปุ้น-นาไฮ 300-1,300
3 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2232 สายกุดข้าวปุ้น-หนองผือ 200-500
4 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2252 สายกุดข้าวปุ้น-สว่างใต้ 250-600

หมายเหตุ : ตารางสรุปราคาประเมินทุนทรัพย์ท่ีดิน เป็นการสรุปภาพรวมของราคาประเมินทุนทรัพย์ท่ีดินเป็นรายถนน
เท่านั้น ไม่สามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงราคาท่ีดินรายแปลงได้ ดังนั้นผู้ต้องการขอทราบราคาประเมิน
ทุนทรัพย์ท่ีดินเฉพาะแปลง จะต้องตรวจสอบกับสํานักงานท่ีดิน หรือสํานักงานธนารักษ์พื้นท่ีท่ีดินนั้นตั้งอยู่
หรือท่ีสํานักประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์

 

อําเภอกุดข้าวปุ้น

ลําดับที่ หน่วยที่ดิน



สร
ปุภ
าพ
รวม

  ราคาประเมินที่ดิน
 (บาท/ตารางวา)

1 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2337 1,000-2,000
2 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2112 สายเขมราฐ-โขงเจียม 500-2,000
3 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2337 สายห้วยยาง-โพธิ์ไทร 750
4 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2337 สายสองคอน-โพธิ์ไทร 750

หมายเหตุ : ตารางสรุปราคาประเมินทุนทรัพย์ท่ีดิน เป็นการสรุปภาพรวมของราคาประเมินทุนทรัพย์ท่ีดินเป็นรายถนน
เท่านั้น ไม่สามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงราคาท่ีดินรายแปลงได้ ดังน้ันผู้ต้องการขอทราบราคาประเมิน
ทุนทรัพย์ท่ีดินเฉพาะแปลง จะต้องตรวจสอบกับสํานักงานท่ีดิน หรือสํานักงานธนารักษ์พื้นท่ีท่ีดินนั้นตั้งอยู่
หรือท่ีสํานักประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์

อําเภอโพธิ์ไทร

ลําดับที่ หน่วยที่ดิน

 



สร
ปุภ
าพ
รวม

  ราคาประเมินที่ดิน
 (บาท/ตารางวา)

1 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2050 สายตระการพืชผล-เขมราฐ 1,200-6,000
2 ถนนเกษมสมบัติ 6,000
3 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2050 สายตระการพืชผล-เขมราฐ 625-2,700
4 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2134 สายตระการพืชผล-พนา 350-4,000
5 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2134 สายตระการพืชผล-ศรีเมืองใหม่ 300-1,450
6 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2197 สายนาสะไม-กุดข้าวปุ้น 225-250

หมายเหตุ : ตารางสรุปราคาประเมินทุนทรัพย์ท่ีดิน เป็นการสรุปภาพรวมของราคาประเมินทุนทรัพย์ท่ีดินเป็นรายถนน
เท่านั้น ไม่สามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงราคาท่ีดินรายแปลงได้ ดังน้ันผู้ต้องการขอทราบราคาประเมิน
ทุนทรัพย์ท่ีดินเฉพาะแปลง จะต้องตรวจสอบกับสํานักงานท่ีดิน หรือสํานักงานธนารักษ์พื้นท่ีท่ีดินนั้นตั้งอยู่
หรือท่ีสํานักประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์

อําเภอตระการพืชผล

ลําดับที่ หน่วยที่ดิน

 



สร
ปุภ
าพ
รวม

  ราคาประเมินที่ดิน
 (บาท/ตารางวา)

1 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2135 สายศรีเมืองใหม่-บ้านดอนใหญ่ 200-975
2 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2279 สายศรีเมืองใหม่-บ้านแก้งกอก 500-975
3 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2112 สายโขงเจียม-โพธิ์ไทร 125
4 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2135 สายศรีเมืองใหม่-หนามแท่ง 125-200
5 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2134 สายตระการพืชผล-โขงเจียม 150-200

หมายเหตุ : ตารางสรุปราคาประเมินทุนทรัพย์ท่ีดิน เป็นการสรุปภาพรวมของราคาประเมินทุนทรัพย์ท่ีดินเป็นรายถนน
เท่านั้น ไม่สามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงราคาท่ีดินรายแปลงได้ ดังน้ันผู้ต้องการขอทราบราคาประเมิน
ทุนทรัพย์ท่ีดินเฉพาะแปลง จะต้องตรวจสอบกับสํานักงานท่ีดิน หรือสํานักงานธนารักษ์พื้นท่ีท่ีดินนั้นตั้งอยู่
หรือท่ีสํานักประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์

อําเภอศรีเมืองใหม่

ลําดับที่ หน่วยที่ดิน

 



สร
ปุภ
าพ
รวม

  ราคาประเมินที่ดิน
 (บาท/ตารางวา)

1 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2134 สายโขงเจียม-ตระการพืชผล 200-1,400
2 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2173 (ถนนพรหมสิงห์) 200-1,400
3 ถนนแกล้วประดิษฐ์ 1,200
4 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2112 สายโขงเจียม-เขมราฐ 125-200
5 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2135 สายนาโพธ์ิกลาง-ศรีเมืองใหม่ 125
6 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2222 สายโขงเจียม-พิบูลมังสาหาร 200
7 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2296 200
8 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2368 200

หมายเหตุ : ตารางสรุปราคาประเมินทุนทรัพย์ท่ีดิน เป็นการสรุปภาพรวมของราคาประเมินทุนทรัพย์ท่ีดนิเป็นรายถนน
เท่านั้น ไม่สามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงราคาท่ีดินรายแปลงได้ ดังน้ันผู้ต้องการขอทราบราคาประเมิน
ทุนทรัพย์ท่ีดินเฉพาะแปลง จะต้องตรวจสอบกับสํานักงานท่ีดิน หรือสํานักงานธนารักษ์พื้นท่ีท่ีดินนั้นตั้งอยู่
หรือท่ีสํานักประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์

อําเภอโขงเจียม

ลําดับที่ หน่วยที่ดิน

 



สร
ปุภ
าพ
รวม

  ราคาประเมินที่ดิน
 (บาท/ตารางวา)

1 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 (ถนนชยางกูร ) 3,500-6,400
2 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2383 สายม่วงสามสิบ-เขื่องใน 2,300-3,100
3 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2049 สายม่วงสามสิบ-พนา 1,750-2,000
4 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 (ถนนชยางกูร ) 1,100-1,800
5 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2049 สายม่วงสามสิบ-พนา 400
6 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2210 350-500
7 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2383 สายม่วงสามสิบ-เขื่องใน 300-800
8 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2409 สายบ้านแขม-ม่วงสามสิบ 200-400

หมายเหตุ : ตารางสรุปราคาประเมินทุนทรัพย์ท่ีดิน เป็นการสรุปภาพรวมของราคาประเมินทุนทรัพย์ท่ีดินเป็นรายถนน
เท่านั้น ไม่สามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงราคาท่ีดินรายแปลงได้ ดังน้ันผู้ต้องการขอทราบราคาประเมิน
ทุนทรัพย์ท่ีดินเฉพาะแปลง จะต้องตรวจสอบกับสํานักงานท่ีดิน หรือสํานักงานธนารักษ์พื้นท่ีท่ีดินนั้นตั้งอยู่
หรือท่ีสํานักประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์

อําเภอม่วงสามสิบ

ลําดับที่ หน่วยที่ดิน

 



สร
ปุภ
าพ
รวม

  ราคาประเมินที่ดิน
 (บาท/ตารางวา)

1 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2050 สายอุบลราชธานี–ตระการพืชผล 650-825
2 ทางหลวงชนบทหมายเลข อบ.3007 สายบ้านเหล่าเสือโก้ก–บ้านเทพา 400-650

หมายเหตุ : ตารางสรุปราคาประเมินทุนทรัพย์ท่ีดิน เป็นการสรุปภาพรวมของราคาประเมินทุนทรัพย์ท่ีดินเป็นรายถนน
เท่านั้น ไม่สามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงราคาท่ีดินรายแปลงได้ ดังน้ันผู้ต้องการขอทราบราคาประเมิน
ทุนทรัพย์ท่ีดินเฉพาะแปลง จะต้องตรวจสอบกับสํานักงานท่ีดิน หรือสํานักงานธนารักษ์พื้นท่ีท่ีดินนั้นตั้งอยู่
หรือท่ีสํานักประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์

 

อําเภอเหล่าเสือโก้ก

ลําดับที่ หน่วยที่ดิน



สร
ปุภ
าพ
รวม

  ราคาประเมินที่ดิน
 (บาท/ตารางวา)

1 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2050 สายอุบลราชธานี-ตระการพืชผล 650
2 ทางหลวงชนบทหมายเลข อบ.4005 (ถนนสมเด็จ) 1,050-1,100

หมายเหตุ : ตารางสรุปราคาประเมินทุนทรัพย์ท่ีดิน เป็นการสรุปภาพรวมของราคาประเมินทุนทรัพย์ท่ีดินเป็นรายถนน
เท่านั้น ไม่สามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงราคาท่ีดินรายแปลงได้ ดังน้ันผู้ต้องการขอทราบราคาประเมิน
ทุนทรัพย์ท่ีดินเฉพาะแปลง จะต้องตรวจสอบกับสํานักงานท่ีดิน หรือสํานักงานธนารักษ์พื้นท่ีท่ีดินนั้นตั้งอยู่
หรือท่ีสํานักประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์

อําเภอดอนมดแดง

ลําดับที่ หน่วยที่ดิน

 



สร
ปุภ
าพ
รวม

  ราคาประเมินที่ดิน
 (บาท/ตารางวา)

1 ทางหลวงชนบทหมายเลข อบ.4005 (2364) ถนนสมเด็จ 550-700
2 ทางหลวงชนบทหมายเลข 2022 สายบ้านนาห้วยแคน-ปากเซ 280

หมายเหตุ : ตารางสรุปราคาประเมินทุนทรัพย์ท่ีดิน เป็นการสรุปภาพรวมของราคาประเมินทุนทรัพย์ท่ีดินเป็นรายถนน
เท่านั้น ไม่สามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงราคาท่ีดินรายแปลงได้ ดังน้ันผู้ต้องการขอทราบราคาประเมิน
ทุนทรัพย์ท่ีดินเฉพาะแปลง จะต้องตรวจสอบกับสํานักงานท่ีดิน หรือสํานักงานธนารักษ์พื้นท่ีท่ีดินนั้นตั้งอยู่
หรือท่ีสํานักประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์

 

อําเภอตาลสุม

ลําดับที่ หน่วยที่ดิน



สร
ปุภ
าพ
รวม

  ราคาประเมินที่ดิน
 (บาท/ตารางวา)

1 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23 ถนนแจ้งสนิท (สายใหม่) 500-3,300
2 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23 ถนนแจ้งสนิท (สายเดิม) 1,250-3,300
3 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2382 สายเขื่องใน-ยางชุมน้อย 300-1,450
4 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2383 สายเขื่องใน–ม่วงสามสิบ 250-425
5 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2412 300-450

หมายเหตุ : ตารางสรุปราคาประเมินทุนทรัพย์ท่ีดิน เป็นการสรุปภาพรวมของราคาประเมินทุนทรัพย์ท่ีดินเป็นรายถนน
เท่านั้น ไม่สามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงราคาท่ีดินรายแปลงได้ ดังนั้นผู้ต้องการขอทราบราคาประเมิน
ทุนทรัพย์ท่ีดินเฉพาะแปลง จะต้องตรวจสอบกับสํานักงานท่ีดิน หรือสํานักงานธนารักษ์พื้นท่ีท่ีดินนั้นตั้งอยู่
หรือท่ีสํานักประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์

อําเภอเขื่องใน

ลําดับที่ หน่วยที่ดิน

 



สร
ปุภ
าพ
รวม

  ราคาประเมินที่ดิน
 (บาท/ตารางวา)

1 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 217 สายวารินชําราบ-พิบูลมังสาหาร 900-2,250
2 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 231 (ถนนเล่ียงเมือง) 1,200

หมายเหตุ : ตารางสรุปราคาประเมินทุนทรัพย์ท่ีดิน เป็นการสรุปภาพรวมของราคาประเมินทุนทรัพย์ท่ีดินเป็นรายถนน
เท่านั้น ไม่สามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงราคาท่ีดินรายแปลงได้ ดังน้ันผู้ต้องการขอทราบราคาประเมิน
ทุนทรัพย์ท่ีดินเฉพาะแปลง จะต้องตรวจสอบกับสํานักงานท่ีดิน หรือสํานักงานธนารักษ์พื้นท่ีท่ีดินนั้นตั้งอยู่
หรือท่ีสํานักประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์

 

อําเภอสว่างวีระวงศ์

ลําดับที่ หน่วยที่ดิน



สร
ปุภ
าพ
รวม

  ราคาประเมินที่ดิน
 (บาท/ตารางวา)

1 ถนนสถิตย์นิมานกาล 7,000-10,000
2 ถนนพิบูล 3,100-16,000
3 ถนนพรหมแสง 14,000-16,000
4 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2172สายดอนจิก-บุณฑริก 250-350
5 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 217 (ถนนสถิตย์นิมานกาล) 250-1,550
6 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2222 สายบ้านสะพือ-โขงเจียม 500-1,200

หมายเหตุ : ตารางสรุปราคาประเมินทุนทรัพย์ท่ีดิน เป็นการสรุปภาพรวมของราคาประเมินทุนทรัพย์ท่ีดินเป็นรายถนน
เท่านั้น ไม่สามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงราคาท่ีดินรายแปลงได้ ดังน้ันผู้ต้องการขอทราบราคาประเมิน
ทุนทรัพย์ท่ีดินเฉพาะแปลง จะต้องตรวจสอบกับสํานักงานท่ีดิน หรือสํานักงานธนารักษ์พื้นท่ีท่ีดินนั้นตั้งอยู่
หรือท่ีสํานักประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์

อําเภอพิบูลมังสาหาร

ลําดับที่ หน่วยที่ดิน

 



สร
ปุภ
าพ
รวม

  ราคาประเมินที่ดิน
 (บาท/ตารางวา)

1 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2396 สายช่องเม็ก-บุณฑริก 375
2 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 217 (สายใหม่) 450-1,000
3 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 217 (สายเก่า) 450
4 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 217 150-450
5 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 217 (สายเก่า) 650
6 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2173 150-200
7 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2396 สายช่องเม็ก-บุณฑริก 150

หมายเหตุ : ตารางสรุปราคาประเมินทุนทรัพย์ท่ีดิน เป็นการสรุปภาพรวมของราคาประเมินทุนทรัพย์ท่ีดินเป็นรายถนน
เท่านั้น ไม่สามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงราคาท่ีดินรายแปลงได้ ดังน้ันผู้ต้องการขอทราบราคาประเมิน
ทุนทรัพย์ท่ีดินเฉพาะแปลง จะต้องตรวจสอบกับสํานักงานท่ีดิน หรือสํานักงานธนารักษ์พื้นท่ีท่ีดินนั้นตั้งอยู่
หรือท่ีสํานักประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์

 

อําเภอสิรินธร

ลําดับที่ หน่วยที่ดิน



สร
ปุภ
าพ
รวม

  ราคาประเมินที่ดิน
 (บาท/ตารางวา)

1 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226 สายวารินชําราบ-ศรีสะเกษ 900-12,500
2 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24 สายวารินชําราบ-เดชอุดม 1,800-7,500
3 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24 (ถนนสถลมาร์ค) 8,250-8,600
4 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 231 (ถนนเล่ียงเมือง) 1,200-6,950
5 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 217 สายวารินชําราบ-พิบูลมังสาหาร 2,200-5,000
6 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2178 สายวารินชําราบ-กันทรลักษณ์ 1,600-9,250

หมายเหตุ : ตารางสรุปราคาประเมินทุนทรัพย์ท่ีดิน เป็นการสรุปภาพรวมของราคาประเมินทุนทรัพย์ท่ีดินเป็นรายถนน
เท่านั้น ไม่สามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงราคาท่ีดินรายแปลงได้ ดังน้ันผู้ต้องการขอทราบราคาประเมิน
ทุนทรัพย์ท่ีดินเฉพาะแปลง จะต้องตรวจสอบกับสํานักงานท่ีดิน หรือสํานักงานธนารักษ์พื้นท่ีท่ีดินนั้นตั้งอยู่
หรือท่ีสํานักประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์

อําเภอวารินชําราบ

ลําดับที่ หน่วยที่ดิน

 



สร
ปุภ
าพ
รวม

  ราคาประเมินที่ดิน
 (บาท/ตารางวา)

1 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2213 สายนาส่วง-นาเยีย 700-1,400
2 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2213 สายนาส่วง-นาเยีย (เทศบาลนาเยีย) 1,400
3 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2213 สายนาส่วง-นาเยีย (เทศบาลนาเยีย) 1,150
4 ถนน ซอย ทาง (ต.นาเยีย) 250
5 ถนนดอนเจ้าปู่  ถนนเพชรพัฒนา (เทศบาลนาเยีย) 350
6 ทางหลวงชนบทหมายเลข อบ.2013 (ต.นาเยีย) 300

หมายเหตุ : ตารางสรุปราคาประเมินทุนทรัพย์ท่ีดิน เป็นการสรุปภาพรวมของราคาประเมินทุนทรัพย์ท่ีดนิเป็นรายถนน
เท่านั้น ไม่สามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงราคาท่ีดินรายแปลงได้ ดังน้ันผู้ต้องการขอทราบราคาประเมิน
ทุนทรัพย์ท่ีดินเฉพาะแปลง จะต้องตรวจสอบกับสํานักงานท่ีดิน หรือสํานักงานธนารักษ์พื้นท่ีท่ีดินนั้นตั้งอยู่
หรือท่ีสํานักประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์

 

อําเภอนาเยีย

ลําดับที่ หน่วยที่ดิน



สร
ปุภ
าพ
รวม

  ราคาประเมินที่ดิน
 (บาท/ตารางวา)

1 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2178 สายวารินชําราบ-กันทรลักษ์ 500-850
2 ถนน ซอย ทางและคลองชลประทาน (ต.ค้อน้อย) 150
3 ถนนในหมู่บ้าน (ต.โนนกลาง) 250
4 ทางหลวงชนบทหมายเลข อบ.4098 (ต.สําโรง) 475
5 นอกเหนือ (ต.สําโรง) 80
6 นอกเหนือ (ต.โนนกลาง) 65

หมายเหตุ : ตารางสรุปราคาประเมินทุนทรัพย์ท่ีดิน เป็นการสรุปภาพรวมของราคาประเมินทุนทรัพย์ท่ีดินเป็นรายถนน
เท่านั้น ไม่สามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงราคาท่ีดินรายแปลงได้ ดังน้ันผู้ต้องการขอทราบราคาประเมิน
ทุนทรัพย์ท่ีดินเฉพาะแปลง จะต้องตรวจสอบกับสํานักงานท่ีดิน หรือสํานักงานธนารักษ์พื้นท่ีท่ีดินนั้นตั้งอยู่
หรือท่ีสํานักประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์

 

อําเภอสําโรง

ลําดับที่ หน่วยที่ดิน



สร
ปุภ
าพ
รวม

  ราคาประเมินที่ดิน
 (บาท/ตารางวา)

1 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2192 สายเดชอุดม-นาห่อม 250-550
2 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2214  สายหนองอ้ม-น้ํายืน 375-2,050
3 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2214 สายหนองอ้ม-น้ํายืน (ต.โคกชําแระ) 2,050
4 ถนน ซอย ทาง (ต.โคกชําแระ) 325
5 ถนน ซอย ทาง (ต.หนองอ้ม) 225
6 ถนน ซอย ทาง (ต.กุดเรือ) 200
7 ถนน ซอย ทาง (ต.หนองอ้ม) 225

หมายเหตุ : ตารางสรุปราคาประเมินทุนทรัพย์ท่ีดิน เป็นการสรุปภาพรวมของราคาประเมินทุนทรัพย์ท่ีดินเป็นรายถนน
เท่านั้น ไม่สามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงราคาท่ีดินรายแปลงได้ ดังน้ันผู้ต้องการขอทราบราคาประเมิน
ทุนทรัพย์ท่ีดินเฉพาะแปลง จะต้องตรวจสอบกับสํานักงานท่ีดิน หรือสํานักงานธนารักษ์พื้นท่ีท่ีดินนั้นตั้งอยู่
หรือท่ีสํานักประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์

อําเภอทุ่งศรีอุดม

ลําดับที่ หน่วยที่ดิน

 



สร
ปุภ
าพ
รวม

  ราคาประเมินที่ดิน
 (บาท/ตารางวา)

1 ถนนประชา 2,500-19,000
2 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2191 (24) สายวารินชําราบ-เดชอุดม 750-18,500
3 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2192 สายเดชอุดม-นาห่อม 3,800-18,500
4 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24 สายโชคชัย-เดชอุดม 450-5,300
5 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2213  สายนาส่วง-นาเยีย 450-1,000
6 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2182 สายเดชอุดม-บุณฑริก 300-1,900
7 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2214 สายเดชอุดม-น้ํายืน 550
8 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2171 สายเดชอุดม-น้ํายืน 250-400

หมายเหตุ : ตารางสรุปราคาประเมินทุนทรัพย์ท่ีดิน เป็นการสรุปภาพรวมของราคาประเมินทุนทรัพย์ท่ีดินเป็นรายถนน
เท่านั้น ไม่สามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงราคาท่ีดินรายแปลงได้ ดังน้ันผู้ต้องการขอทราบราคาประเมิน
ทุนทรัพย์ท่ีดินเฉพาะแปลง จะต้องตรวจสอบกับสํานักงานท่ีดิน หรือสํานักงานธนารักษ์พื้นท่ีท่ีดินนั้นตั้งอยู่
หรือท่ีสํานักประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์

 

อําเภอเดชอุดม

ลําดับที่ หน่วยที่ดิน



สร
ปุภ
าพ
รวม

  ราคาประเมินที่ดิน
 (บาท/ตารางวา)

1 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2214 สายนํ้ายืน-เดชอุดม 375-1,300
2 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2248 สายบ้านด่าน-น้ํายืน 400
3 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2214 สายนํ้ายืน-เดชอุดม (ต.ตาเกา) 1,300
4 ถนน (1) (ต.โคกสะอาด) 325
5 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2248 สายบ้านด่าน-น้ํายืน (ต.โคกสะอาด) 400
6 ทางหลวงชนบท สายบ้านทุ่งนางาม-ดอนโมกข์-หนองดุม 200

และสายบ้านน้ําขุ่น-หนองดุม (ต.ไพบูลย์)
7 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2214 สายนํ้ายืน-เดชอุดม (ต.ขี้เหล็ก) 375

หมายเหตุ : ตารางสรุปราคาประเมินทุนทรัพย์ท่ีดิน เป็นการสรุปภาพรวมของราคาประเมินทุนทรัพย์ท่ีดินเป็นรายถนน
เท่านั้น ไม่สามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงราคาท่ีดินรายแปลงได้ ดังน้ันผู้ต้องการขอทราบราคาประเมิน
ทุนทรัพย์ท่ีดินเฉพาะแปลง จะต้องตรวจสอบกับสํานักงานท่ีดิน หรือสํานักงานธนารักษ์พื้นท่ีท่ีดินนั้นตั้งอยู่
หรือท่ีสํานักประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์

อําเภอนํ้าขุ่น

ลําดับที่ หน่วยที่ดิน

 



สร
ปุภ
าพ
รวม

  ราคาประเมินที่ดิน
 (บาท/ตารางวา)

1 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2248 สายนํ้ายืน-นาจะหลวย 300-2,600
2 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2171 สายนํ้ายืน-ท่าโพธ์ิศรี 300-2,000
3 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2214 สายนํ้ายืน-เดชอุดม 400
4 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2248 สายนํ้ายืน-นาจะหลวย (เทศบาลน้ํายืน) 2,100
5 ถนน ซอย ทาง และคลองชลประทาน (ต.สีวิเชียร) 250
6 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2248 สายนํ้ายืน-บ้านด่าน (ต.โซง) 400
7 นอกเหนือ (เทศบาลน้ํายืน) 750
8 ถนน ซอย ทาง และคลองชลประทาน (ต.โซง) 200

หมายเหตุ : ตารางสรุปราคาประเมินทุนทรัพย์ท่ีดิน เป็นการสรุปภาพรวมของราคาประเมินทุนทรัพย์ท่ีดินเป็นรายถนน
เท่านั้น ไม่สามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงราคาท่ีดินรายแปลงได้ ดังน้ันผู้ต้องการขอทราบราคาประเมิน
ทุนทรัพย์ท่ีดินเฉพาะแปลง จะต้องตรวจสอบกับสํานักงานท่ีดิน หรือสํานักงานธนารักษ์พื้นท่ีท่ีดินนั้นตั้งอยู่
หรือท่ีสํานักประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์

 

อําเภอนํ้ายืน

ลําดับที่ หน่วยที่ดิน



สร
ปุภ
าพ
รวม

  ราคาประเมินที่ดิน
 (บาท/ตารางวา)

1 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2248 สายนาจะหลวย-บุณฑริก 350-3,050
2 ถนนนายอย 3,050
3 ทางหลวงชนบทหมายเลข อบ.4029 600
4 ถนนวิเชียร (เทศบาลนาจะหลวย) 1,650
5 ถนนวิสูตรโยธาภิบาล ถนนสันติราษฎน์ ถนนกิ่งพงศ์ษา ถนนสุขาภิบาล 1 1,650

ถนนห้วยโลก 3 ถนนเถาว์ถวิล 1 ซอยกิ่งพงศ์ษา 1 ซอยนายอย 1
 (เทศบาลนาจะหลวย)

6 ถนน ซอย ทาง (เทศบาลนาจะหลวย) 475
7 ถนนวิเศษโกสินทร์ ถนนวิสูตรโยธาภิบาล ถนนหลักเมือง ถนนเถาว์ถวิลย์ 650

ถนนวิสูตรโยธาภิบาล 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
(เทศบาลนาจะหลวย)

8 นอกเหนือ (ต.นาจะหลวย) 80

หมายเหตุ : ตารางสรุปราคาประเมินทุนทรัพย์ท่ีดิน เป็นการสรุปภาพรวมของราคาประเมินทุนทรัพย์ท่ีดินเป็นรายถนน
เท่านั้น ไม่สามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงราคาท่ีดินรายแปลงได้ ดังน้ันผู้ต้องการขอทราบราคาประเมิน
ทุนทรัพย์ท่ีดินเฉพาะแปลง จะต้องตรวจสอบกับสํานักงานท่ีดิน หรือสํานักงานธนารักษ์พื้นท่ีท่ีดินนั้นตั้งอยู่
หรือท่ีสํานักประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์

 

อําเภอนาจะหลวย

ลําดับที่ หน่วยที่ดิน



สร
ปุภ
าพ
รวม

  ราคาประเมินที่ดิน
 (บาท/ตารางวา)

1 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2182 สายเดชอุดม-บุณฑริก 525-1,000
2 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2248 สายนาจะหลวย-บุญฑริก 375-7,500
3 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2396 สายหนองแสง-ช่องเม็ก 375
4 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2172 สายดอนจิก-โนนเลียง 425-475
5 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2182 สายบุณฑริก-หนองแสง 400
6 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2254 สายห้วยข่า-คําบาก 250
7 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2248 (เทศบาลบุณฑริก) 3,000
8 ทางหลวงชนบทหมายเลข อบ.2020 สายบ้านจงเจริญ-บ้านสมพรรัตน์ 500

(ต.หนองสะโน)
9 ทางหลวงชนบทหมายเลข อบ.4020 (3085)  (เทศบาลบุณฑริก) 800

10 นอกเหนือ (ต.หนองสะโน) 75
11 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2182 สายเดชอุดม-บุณฑริก (เทศบาลบุณฑริก) 1,800

หมายเหตุ : ตารางสรุปราคาประเมินทุนทรัพย์ท่ีดิน เป็นการสรุปภาพรวมของราคาประเมินทุนทรัพย์ท่ีดินเป็นรายถนน
เท่านั้น ไม่สามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงราคาท่ีดินรายแปลงได้ ดังน้ันผู้ต้องการขอทราบราคาประเมิน
ทุนทรัพย์ท่ีดินเฉพาะแปลง จะต้องตรวจสอบกับสํานักงานท่ีดิน หรือสํานักงานธนารักษ์พื้นท่ีท่ีดินนั้นตั้งอยู่
หรือท่ีสํานักประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์

อําเภอบุณฑริก

ลําดับที่ หน่วยที่ดิน




