เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๘ ก
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พระราชบัญญัติ
การประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๒

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ มี บ ทบั ญญั ติบ างประการเกี่ ย วกั บการจ ากัด สิ ท ธิ และเสรีภ าพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
เหตุผลและความจาเป็นในการจากัดสิทธิและเสรี ภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อให้
การประเมินราคาทรัพย์สินและการจัดทาบัญชีราคาประเมินทรัพย์สิน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะ
เป็นประโยชน์ในการนาไปใช้เป็นเกณฑ์อ้างอิงหรือเป็นฐานในการจัดเก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียม
ตามกฎหมายหรือเพื่อใช้ประโยชน์อย่างอื่นของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับ
เงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
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มาตรา ๑ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ เ รี ย กว่ า “พระราชบั ญ ญั ติ ก ารประเมิ น ราคาทรั พ ย์ สิ น
เพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“ทรัพย์สิน” หมายความว่า ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง หรือห้องชุด
“ที่ดิน” หมายความว่า พื้นดิน และให้หมายความรวมถึงพื้นที่ที่เป็นภูเขาหรือที่มีน้าด้วย
“สิ่งปลูกสร้าง” หมายความว่า โรงเรือน อาคาร ตึก หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่บุคคล
อาจเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้ หรือที่ใช้เป็นที่เก็บสินค้าหรือประกอบการอุตสาหกรรม หรือพาณิชยกรรม
แต่ไม่หมายความรวมถึงห้องชุด และให้หมายความรวมถึงแพที่บุคคลอาจใช้อยู่อาศัยได้หรือที่มีไว้เพื่อหา
ผลประโยชน์ด้วย
“ห้องชุด” หมายความว่า ห้องชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ
“คณะกรรมการประจาจังหวัด” หมายความว่า คณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์
แห่งรัฐประจาจังหวัด
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และให้มี
อานาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ กับออกกฎกระทรวงและประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
หมวด ๑
บททั่วไป
มาตรา ๕ การประเมิ น ราคาทรั พ ย์ สิ น และการจั ด ท าบั ญ ชี ร าคาประเมิ น ทรั พ ย์ สิ น
ตามพระราชบัญญัตินี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นาไปใช้เป็นเกณฑ์อ้างอิงหรือเป็นฐานในการจัดเก็บภาษีอากร
และค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฎหมายหรือเพื่อใช้ประโยชน์อย่างอื่นของรัฐ
มาตรา ๖ การประเมินราคาทรัพย์สินต้องยึดหลักการ ดังต่อไปนี้
(๑) วิธีการประเมินราคาทรัพย์สินต้องเหมาะสมกับประเภทและลักษณะของทรัพย์สิน

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๘ ก
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(๒) การกาหนดราคาทรัพย์สินต้องเป็นไปตามหลักการพื้นฐานทางด้านการประเมินราคาทรัพย์สิน
และหลักเศรษฐศาสตร์
(๓) กระบวนการประเมินราคาทรัพย์สินต้องมีความชัดเจนและโปร่งใส
หมวด ๒
คณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ
มาตรา ๗ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สิน
เพื่อประโยชน์แห่งรัฐ” ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานกรรมการ อธิบดีกรมที่ดิน
อธิบดีกรมบังคับคดี อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อธิบดี
กรมสรรพากร ผู้อานวยการสานั กงานเศรษฐกิจการคลัง และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจาก
ผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับวิชาการประเมินราคาทรัพย์สินหรือวิชาการที่เกี่ยวข้อง จานวนสี่คน
เป็นกรรมการ และอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นกรรมการและเลขานุการ
ให้อธิบดีกรมธนารักษ์แต่งตั้งข้าราชการของกรมธนารั กษ์ซึ่งมีหน้าที่และอานาจในการประเมิน
ราคาทรัพย์สินคนหนึ่ง เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
มาตรา ๘ ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งตามมาตรา ๗ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสามสิบห้าปี
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(๔) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๕) ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิด
ที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๖) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการ
หรือผู้ดารงตาแหน่งที่รับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
พรรคการเมือง
(๗) ไม่เคยต้องคาพิพากษาหรือคาสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ารวย
ผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
(๘) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้าที่
มาตรา ๙ กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสามปี

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๘ ก
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กรรมการตามวรรคหนึ่ งซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้ แต่จะดารง
ตาแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้
เมื่อครบกาหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่ ให้กรรมการ
ซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตาแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่
เข้ารับหน้าที่
มาตรา ๑๐ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระตามมาตรา ๙ กรรมการซึ่งรัฐมนตรี
แต่งตั้งพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) รัฐมนตรีให้ออกเพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหย่อนความสามารถ
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๘
มาตรา ๑๑ ในกรณีที่กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งพ้นจากตาแหน่งก่อนวาระ ให้ดาเนินการ
แต่งตั้งกรรมการแทนตาแหน่งที่ว่าง เว้นแต่วาระของกรรมการเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยยี่สิบวันจะไม่แต่งตั้งก็ได้
ให้ ผู้ ไ ด้ รั บ การแต่ งตั้ง แทนต าแหน่ง ที่ ว่า งอยู่ ใ นตาแหน่ งเท่ ากั บวาระที่ เ หลื อ อยู่ ข องผู้ซึ่งตน
ดารงตาแหน่งแทน
ในระหว่างที่กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งพ้นจากตาแหน่งก่อนวาระไม่ว่าด้วยเหตุใดและยังมิได้
มีการแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่ ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่ โดยจะต้องมีกรรมการ
ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งอยู่ปฏิบัติหน้าที่อย่างน้อยหนึ่งคน
มาตรา ๑๒ การประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
ในการประชุม ถ้ามีการพิจารณาเรื่องที่กรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อ ม
ให้กรรมการผู้นั้นแจ้งให้คณะกรรมการทราบ และไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและลงมติในเรื่องนั้น
มาตรา ๑๓ ให้คณะกรรมการมีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) กาหนดนโยบายเกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สินให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๕
(๒) เสนอแนะรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัตินี้
(๓) ออกระเบียบที่เกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สิน ให้สอดคล้องกับหลักการตามมาตรา ๖
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(๔) ให้ความเห็นและคาปรึกษาแก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐในกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินราคาทรัพย์สิน
(๕) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติให้เป็นหน้าที่หรืออานาจ
ของคณะกรรมการ หรือตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย
มาตรา ๑๔ คณะกรรมการจะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการตามที่
คณะกรรมการมอบหมายก็ได้
ให้นาความในมาตรา ๑๒ มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
หมวด ๓
คณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจาจังหวัด
มาตรา ๑๕ ให้มีคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจาจังหวัด
(๑) ในกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานกรรมการ ผู้แทน
กรมที่ดิน ผู้แทนกรมบังคับคดี ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
ผู้ แ ทนกรมสรรพากร และผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ซึ่ ง คณะกรรมการแต่ ง ตั้ ง จากผู้ ที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถ
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สินหรือวิชาการที่เกี่ยวข้อง จานวน
ไม่เกินสามคน เป็นกรรมการ และให้อธิบดีกรมธนารักษ์แต่งตั้งข้าราชการของกรมธนารั กษ์ซึ่งมีหน้าที่
และอานาจในการประเมินราคาทรัพย์สินคนหนึ่ง เป็นกรรมการและเลขานุการ และอีกคนหนึ่งเป็น
ผู้ช่วยเลขานุการ
(๒) ในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน
กรรมการ ปลัดจังหวัด เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ท้องถิ่นจั งหวัด บังคับคดีประจาจังหวัด โยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด สรรพากรพื้นที่ และผู้ทรงคุณวุฒิซงึ่ คณะกรรมการแต่งตั้งจากผู้ที่มีความรู้ความสามารถ
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สินหรือวิชาการที่เกี่ยวข้อง จานวน
ไม่เกินสามคน เป็นกรรมการ และธนารักษ์พื้นที่ เป็นกรรมการและเลขานุการ และให้ประธานกรรมการ
แต่งตั้งข้าราชการของสานักงานธนารักษ์พื้นที่คนหนึ่ง เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
ในกรณีที่จังหวัดใดมีสรรพากรพื้นที่มากกว่าหนึ่งคน ให้ประธานกรรมการตาม (๒) แต่งตั้ง
ให้สรรพากรพื้นที่คนหนึ่งเป็นกรรมการ
มาตรา ๑๖ ให้คณะกรรมการประจาจังหวัดมีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
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(๑) กาหนดราคาประเมินทรัพย์สินในเขตจังหวัด จัดทาบัญชีราคาประเมินทรัพย์สิน และ
แผนที่ประกอบการประเมินราคาทรัพย์สิน
(๒) พิจารณาคาคัดค้านการประเมินราคาทรัพย์สินตามมาตรา ๒๒
(๓) เสนอแนะต่อคณะกรรมการในการดาเนินการตามหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินราคา
ทรัพย์สิน
(๔) ให้ คาปรึกษาและคาแนะนาเกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สินในการปฏิบัติงานของ
สานักงานธนารักษ์พื้นที่
(๕) ปฏิบัติการอื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
มาตรา ๑๗ ให้นาความในมาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒
มาใช้บังคับกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม การดารงตาแหน่ง การพ้นจากตาแหน่ง และการประชุม
ของคณะกรรมการประจาจังหวัด โดยอนุโลม เว้นแต่อานาจของรัฐมนตรีตามมาตรา ๑๐ (๓) ให้เป็น
อานาจของคณะกรรมการ
หมวด ๔
การประเมินราคาทรัพย์สิน
ส่วนที่ ๑
ที่ดินหรือสิง่ ปลูกสร้าง
มาตรา ๑๘ ให้ คณะกรรมการประจาจั งหวัดก าหนดราคาประเมินที่ ดินหรือสิ่ งปลู กสร้าง
ที่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัด พร้อมทั้งจัดทาบัญชีราคาประเมินที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง และแผนที่ประกอบ
การประเมินราคาที่ดินดังกล่าว
การกาหนดราคาประเมิน การจัดทาบั ญชีราคาประเมิน และแผนที่ประกอบตามวรรคหนึ่ง
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๙ ให้คณะกรรมการประจาจังหวัดประกาศบัญชีราคาประเมินที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
ที่จัดทาตามมาตรา ๑๘ ทุกรอบสี่ปี โดยต้องประกาศล่วงหน้าก่อนวันเริ่มใช้บัญชีเป็นเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน
บัญชีราคาประเมินที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างตามวรรคหนึ่ง ให้เริ่มใช้ ณ วันที่ ๑ มกราคม ของปี
ที่คณะกรรมการกาหนด
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ในกรณีที่มีความจาเป็น คณะกรรมการประจาจั งหวัดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
อาจประกาศขยายเวลาให้ใช้บัญชีราคาประเมินที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้อยู่แล้วต่อไปได้ แต่ต้องไม่เกิน
หนึ่งปีนับแต่วันที่บัญชีดังกล่าวมีผลใช้บังคับครบสี่ปี ในกรณีเช่นนี้ บัญชีราคาประเมินที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
ที่จะประกาศสาหรับรอบสี่ปีต่อไป ให้คงใช้ได้ไม่เกินระยะเวลาที่เหลืออยู่ของรอบบัญชีนั้น
ประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้ปิด ณ สานักงานธนารักษ์พื้นที่ สานักงานที่ดินจังหวัด สานักงานเขต
หรือที่ว่าการอาเภอ ที่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดนั้น หรือสถานที่อื่นใดที่คณะกรรมการประจาจังหวัดเห็นสมควร
ให้มีการปิดประกาศเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศไม่น้อยกว่าหกสิบวันนับแต่วันเริ่มใช้บัญชีราคาประเมินที่ดิน
หรือสิ่งปลูกสร้างตามวรรคหนึ่ง
มาตรา ๒๐ ในระหว่างที่บัญชีตามมาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง มีผลใช้บังคับ ในกรณีที่มีความจาเป็น
ตามสภาพเศรษฐกิจและสังคม อันเป็นเหตุให้ต้องเปลี่ยนแปลงหรื อแก้ไขบัญชีราคาประเมินที่ดิน หรื อ
สิ่งปลูกสร้าง ให้คณะกรรมการประจาจังหวัดดาเนินการตามมาตรา ๑๘ และขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการเพื่ อ ประกาศเปลี่ ย นแปลงหรื อ แก้ ไ ขรอบบั ญ ชี ร าคาประเมิ น ที่ ดิ น หรื อ สิ่ ง ปลู ก สร้ า ง
ตามมาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง ได้
บัญชีราคาประเมินที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างในจังหวัดที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขตามวรรคหนึ่ง
ให้คงมีผลใช้บังคับได้ไม่เกินระยะเวลาที่เหลืออยู่ของรอบบัญชีตามมาตรา ๑๙
มาตรา ๒๑ เมื่อมีการประกาศบัญชีราคาประเมินที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างตามมาตรา ๑๙
หรือมาตรา ๒๐ แล้ว ให้คณะกรรมการประจาจังหวัดจัดส่งบัญชีดังกล่าวแก่หน่วยงาน ดังต่อไปนี้
(๑) กรมธนารักษ์และกรมที่ดิน แห่งละหนึ่งชุด
(๒) สานักงานที่ดิน แห่งละสองชุด ทั้งนี้ ให้จัดส่งบัญชีราคาประเมินที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
เฉพาะท้องที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสานักงานดังกล่าวเท่านั้น
(๓) หน่วยงานตามที่คณะกรรมการประจาจังหวัดให้จัดส่ง
ให้หน่วยงานตาม (๑) และ (๒) เปิดเผยบัญชีราคาประเมินที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างตามวรรคหนึ่ง
ให้ประชาชนสามารถตรวจดูได้
มาตรา ๒๒ เมื่อมีการประกาศบัญชีราคาประเมินที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างตามมาตรา ๑๙ หรือ
มาตรา ๒๐ แล้ว และปรากฏเหตุแห่งการคัดค้านตามมาตรา ๒๓ เจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ตั้งอยู่
ในเขตจังหวัดใด อาจคัดค้านราคาประเมินที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างเฉพาะของตนเองในบัญชีราคาประเมินที่ดิน
หรือสิ่งปลูกสร้างของจังหวัดนั้นได้
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การคัดค้านราคาประเมินตามวรรคหนึ่ง เจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างต้องคัดค้านต่อคณะกรรมการ
ประจาจังหวัด โดยต้องยื่นคาคัดค้านตามแบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการกาหนด
มาตรา ๒๓ การคัดค้านราคาประเมินที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างตามมาตรา ๒๒ ให้กระทาได้
ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) พื้นที่ ลักษณะ สภาพ และทาเลที่ตั้งของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้กาหนดราคาประเมิน
ไม่ถูกต้อง หรือมีความผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริง หรือ
(๒) การประเมินราคาที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างไม่เ ป็นไปตามระเบียบตามมาตรา ๑๓ (๓) หรือ
กฎกระทรวงตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง
การคัดค้านด้วยเหตุตาม (๑) ให้กระทาภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่ง
การคัดค้าน แต่ต้องดาเนินการก่อนวันที่บัญชีราคาประเมินที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างจะครบรอบบัญชี และ
การคัดค้านด้วยเหตุตาม (๒) ให้กระทาภายในเก้าสิบวันนับแต่วันเริ่มใช้บัญชีราคาประเมินที่ดินหรือ
สิ่งปลูกสร้าง
มาตรา ๒๔ ให้คณะกรรมการประจาจังหวัดพิจารณาคาคัดค้านตามมาตรา ๒๒ ให้แล้วเสร็จ
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคาคัดค้าน
ในการพิจารณาคาคัดค้าน ให้คณะกรรมการประจาจังหวัดมีอานาจเรียกผู้คัดค้านมาให้ถ้อยคา
หรือสั่งให้ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ตามที่จาเป็น หากผู้คัดค้านไม่มาให้ถ้อยคาหรือไม่ส่งเอกสาร คณะกรรมการ
ประจาจังหวัดมีอานาจสั่งยกคาคัดค้าน
หากคณะกรรมการประจาจังหวัดพิจารณาคาคัดค้านไม่เสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนดตามวรรคหนึง่
ให้ถือว่าเห็นด้วยกับคาคัดค้าน
มาตรา ๒๕ เมื่อคณะกรรมการประจาจังหวัดพิจารณาคาคัดค้านตามมาตรา ๒๒ แล้ว
เห็นด้วยกับคาคัดค้าน หรือกรณีถือว่าเห็นด้วยกับคาคัดค้านตามมาตรา ๒๔ ให้แก้ไขราคาประเมินทีด่ นิ
หรือสิ่งปลูกสร้างที่มีการคัดค้านนั้นในบัญชีราคาประเมินที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างให้ถูกต้องโดยเร็ว โดยให้
ราคาประเมิ น ที่ ดิ น หรื อ สิ่ ง ปลู ก สร้ า งที่ มี ก ารคั ด ค้ า นมี ผ ลนั บ แต่ วั น ที่ เ จ้ า ของที่ ดิ น หรื อ สิ่ ง ปลู ก สร้ า ง
ยื่นคาคัดค้าน และให้คณะกรรมการประจาจังหวัดจัดส่งบัญชีราคาประเมินที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างเฉพาะส่วน
ที่มีการแก้ไขให้แก่หน่วยงานตามมาตรา ๒๑ ด้วย
ในกรณีที่คณะกรรมการประจาจังหวัดเห็นว่าคาคัดค้านฟังไม่ขึ้น ให้มีคาสั่งยกคาคัดค้าน
ให้คณะกรรมการประจาจังหวัดแจ้งผลการพิจารณาเป็นหนังสือให้ผู้คัดค้านทราบโดยเร็ว
คาสั่งของคณะกรรมการประจาจังหวัดให้เป็นที่สุด

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๘ ก

หนา้ ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๒๖ การคัดค้านหรือการฟ้องคดีต่อศาลไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบังคับตามบัญชีราคา
ประเมินที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
ผลการพิจารณาคาคัดค้านของคณะกรรมการประจาจังหวัด และผลของคาพิพากษาหรือคาสั่งศาล
ไม่กระทบถึงการดาเนินการจัดเก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฎหมาย
หรือการกระทาอื่นใดที่ได้ดาเนินการตามบัญชีราคาประเมินที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ได้กระทาไปก่อน
คณะกรรมการประจาจังหวัดมีคาวินิจฉัยหรือศาลมีคาพิพากษาหรือคาสั่ง แต่หากปรากฏในภายหลั งว่า
เจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างได้ชาระภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกินกว่า
ที่ต้องชาระตามคาวินิจฉัยของคณะกรรมการประจาจังหวัดหรือคาพิพากษาหรือคาสั่งของศาล ให้คืน
เฉพาะภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียมที่ได้ชาระเกินให้แก่เจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างด้วย
มาตรา ๒๗ เมื่อมีการประกาศบัญชีราคาประเมินที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างตามมาตรา ๑๙
หรือมาตรา ๒๐ แล้ว หากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้ คณะกรรมการประจาจังหวัดอาจพิจารณากาหนด
ราคาประเมินที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างใหม่ และแก้ไขราคาประเมินที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างในบัญชีราคา
ประเมินที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างได้
(๑) ราคาที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดในท้องที่หนึ่งท้องที่ใดแตกต่าง
จากราคาประเมินที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างในบัญชีราคาประเมินที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์
ที่กาหนดในกฎกระทรวง
(๒) มี ที่ ดิ น หรื อ สิ่ ง ปลู ก สร้ า งใหม่ เ กิ ด ขึ้ น และยั ง มิ ไ ด้ มี ก ารก าหนดราคาประเมิ น ที่ ดิ น หรื อ
สิ่งปลูกสร้างนั้นไว้
ให้นาความในมาตรา ๑๙ วรรคสี่ มาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๒ มาใช้บังคับกับการปิดประกาศ
บัญชีราคาประเมินที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง การส่งบัญชีราคาประเมินที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง และการคัดค้าน
ราคาประเมินที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างตามมาตรานี้ โดยอนุโลม
ส่วนที่ ๒
ห้องชุด
มาตรา ๒๘ เมื่ อ ส านั กงานที่ ดินได้รับ จดทะเบีย นอาคารชุ ด ตามกฎหมายว่ าด้วยอาคาร
ชุดใดแล้ว ให้สานักงานที่ดินผู้รับจดทะเบียนอาคารชุดส่งเอกสารเกี่ยวกับการจดทะเบียนอาคารชุดนั้น
ตามที่คณะกรรมการกาหนด ให้คณะกรรมการประจาจังหวัดที่อาคารชุดนั้นตั้งอยู่ เพื่อกาหนดราคา
ประเมินห้องชุดและจัดทาบัญชีราคาประเมินห้องชุดในอาคารชุดดังกล่าว

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๘ ก

หนา้ ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

การกาหนดราคาประเมินและการจัดทาบัญชีราคาประเมินตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๙ บัญชีราคาประเมินห้องชุดตามมาตรา ๒๘ ให้ใช้ได้ไม่เกินสี่ปีนับแต่วันที่ประกาศ
ในกรณีที่ครบกาหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่งแล้ว ยังไม่มีการประกาศบัญชีราคาประเมิน
ห้องชุดขึ้นใหม่ ให้ใช้บัญชีราคาประเมินห้องชุดที่ใช้อยู่เดิมไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการประกาศบัญชี
ราคาประเมินห้องชุดขึ้นใหม่
มาตรา ๓๐ ให้นาความในมาตรา ๑๙ วรรคสี่ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒
มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ และมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง มาใช้บังคับกับ
การปิ ด ประกาศบั ญชี ราคาประเมิ น ห้ องชุด การเปลี่ย นแปลงหรือ แก้ไขบัญชี ราคาประเมินห้องชุด
การจัดส่งบัญชีราคาประเมินห้องชุด และการคัดค้านบัญชีราคาประเมินห้องชุด โดยอนุโลม
หมวด ๕
หน้าทีแ่ ละอานาจของผูป้ ฏิบัติงาน
มาตรา ๓๑ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้กรรมการประเมินราคาทรัพย์สิน
เพื่อประโยชน์แห่งรัฐ กรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจาจังหวัด หรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ มีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) สอบถามหรือมีหนังสือเรียกให้บุคคลใดมาให้ข้อเท็จจริง หรือขอให้แสดงเอกสารหรือหลักฐาน
เพื่อประโยชน์ในการประเมินราคาทรัพย์สิน
(๒) เข้าไปในที่ดินของบุคคลใดเพื่อทาการสารวจและตรวจสอบที่ดิน สิ่งปลูกสร้างหรือห้องชุด
ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาทาการของสถานที่นั้น โดยต้องแจ้ง เป็น
หนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมายทราบล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน
และในกรณีมีความจาเป็นต้องเข้าไปตรวจสอบในสิ่งปลูกสร้างหรือห้องชุด ไม่ว่าจะมีผู้อยู่อาศัยอยู่ใน
สิ่ ง ปลู ก สร้ า งหรื อห้ องชุ ด ดังกล่ าวหรื อไม่ จะต้ อ งได้ รับ ความยิ นยอมจากเจ้ าของหรื อผู้ ค รอบครอง
สิ่งปลูกสร้างหรือห้องชุดดังกล่าวก่อนด้วย
ในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ กรรมการประเมิน
ราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจาจังหวัด หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
อานวยความสะดวกตามสมควร
มาตรา ๓๒ ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ต้ อ งแสดง
บัตรประจาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๘ ก

หนา้ ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

บัตรประจาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
มาตรา ๓๓ ในการปฏิ บั ติ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ให้ ก รรมการประเมิ น ราคาทรั พ ย์ สิ น
เพื่อประโยชน์แห่งรัฐ กรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจาจังหวัด และพนักงาน
เจ้าหน้าที่ เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๓๔ ในการเริ่มใช้บัญชีราคาประเมินที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัตินี้
เป็นครั้งแรก ให้คณะกรรมการสั่งการให้คณะกรรมการประจาจังหวัดทุกจังหวัดกาหนดวันเริ่มใช้เป็น
วันเดียวกัน ทั้งนี้ ภายในสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ในระหว่างที่ยังไม่เริ่มใช้บัญชีตามวรรคหนึ่ง ให้นาบัญชีกาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ของ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน
ซึ่งใช้อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ มาใช้เป็นบัญชีราคาประเมินที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
ตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อน จนกว่าจะมีบัญชีตามวรรคหนึ่งใช้บังคับ
มาตรา ๓๕ ให้นาบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุดตามประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งใช้อยู่
ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ มาใช้เป็นบัญชีราคาประเมินห้องชุดตามพระราชบัญญัตินี้
ไปพลางก่อน จนกว่าจะมีการประกาศใช้บัญชีตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๓๖ บรรดากฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศ เกี่ยวกับการกาหนด
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ตามประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งยังคงใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ใช้บังคับได้
ต่อไป จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศ ที่ออกตามพระราชบัญญัตนิ ี้ใช้บังคับ
มาตรา ๓๗ ในระหว่ า งที่ ยั ง ไม่ มี ค ณะกรรมการหรื อ คณะกรรมการประจ าจั ง หวั ด
ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้คณะกรรมการกาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ และคณะอนุกรรมการประจา
จังหวัดซึ่งจัดตั้งขึ้นตามมาตรา ๑๐๕ และมาตรา ๑๐๕ ฉ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งดารงตาแหน่งอยู่
ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ มีหน้าที่และอานาจเช่นเดียวกับคณะกรรมการและคณะกรรมการ
ประจาจังหวัดตามพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะกรรมการประจาจังหวัด
ตามพระราชบัญญัตินี้

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๘ ก
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มาตรา ๓๘ บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คาสั่งหรือ
มติคณะรัฐมนตรีใดที่อ้างถึงราคาประเมินทุนทรัพย์ คณะกรรมการกาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ และ
คณะอนุกรรมการประจาจังหวัด ตามประมวลกฎหมายที่ดิน ให้ถือว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คาสั่งหรือมติคณะรัฐมนตรีนั้นอ้างถึง ราคาประเมินทรัพย์สิน คณะกรรมการ
และคณะกรรมการประจาจังหวัด ตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๘ ก

หนา้ ๓๑
ราชกิจจานุเบกษา
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่การกาหนดนโยบายเกี่ยวกับการประเมิน
ราคาทรัพย์สินของประเทศในปัจจุบันยังขาดความชัดเจน ทาให้ไม่มีกรอบแนวทางเพื่อใช้ในการปฏิบัติ ของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้การควบคุมดูแลและการบริหารจัดการเกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สิ น
ของประเทศยังไม่มีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ประกอบกับพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง
ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้บัญญัติให้กระทรวงการคลังมีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สิน
สมควรให้มีคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐและคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สิน
เพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจาจังหวัด เพื่อทาหน้าที่เกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สิน และการจัดทาบัญชี
ราคาประเมินทรัพย์สินซึ่งใช้เป็นเกณฑ์อ้างอิงหรือเป็นฐานในการจัดเก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย
หรือเพื่อใช้ประโยชน์อย่างอื่ นของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งจะทาให้ราคาประเมินทรัพย์สินของประเทศเป็นไป
ตามหลักการพื้นฐานทางด้านการประเมินราคาทรัพย์สินและหลักเศรษฐศาสตร์ เหมาะสมกับประเภทและลักษณะ
ของทรัพย์สิน จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

