
 
 

 
 
 
 
 
 

ร่างพระราชบัญญัติการประเมินราคาทรัพย์สินเพ่ือประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. .... เสนอโดย 
คณะรัฐมนตรี ชุดที่มี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ต่อประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เพ่ือให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย   

๑.๑ หลักการ 

ให้มีกฎหมายว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินเพ่ือประโยชน์แห่งรัฐ 

๑.๒ เหตุผล 

 โดยที่การก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สินของประเทศในปัจจุบัน
ยังขาดความชัดเจน ท าให้ไม่มีกรอบแนวทางเพ่ือใช้ในการปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ 
การควบคุมดูแลและการบริหารจัดการเกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สินของประเทศยังไม่มีประสิทธิภาพ
และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ประกอบกับพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕  
ได้บัญญัติให้กระทรวงการคลังมอี านาจหนา้ที่เกีย่วกับการประเมินราคาทรัพย์สิน สมควรให้มีคณะกรรมการ
ประเมินราคาทรัพย์สินเพ่ือประโยชน์แห่งรัฐและคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพ่ือประโยชน์แห่งรัฐ
ประจ าจังหวัด เพ่ือท าหน้าที่เกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สิน และการจัดท าบัญชีราคาประเมินทรัพย์สิน
ซึ่ งใช้ เป็น เกณ ฑ์อ้างอิ งหรือเป็นฐานในการจัด เก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย  
หรือเพ่ือใช้ประโยชน์อย่างอื่นของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งจะท าให้ราคาประเมินทรัพย์สินของประเทศเป็นไป
ตามหลักการพ้ืนฐานทางด้านการประเมินราคาทรัพย์สินและหลักเศรษฐศาสตร์ เหมาะสมกับประเภท  
และลักษณะของทรัพย์สิน  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
 
 
 

ร่างพระราชบัญญัติ 
การประเมินราคาทรัพย์สินเพ่ือประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. ....  

(คณะรัฐมนตรี  เป็นผู้เสนอ) 



๒ 

 

๑.๓ ร่างพระราชบัญญัติการประเมินราคาทรัพย์สินเพ่ือประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. .... 
เน้ือหารวม จ านวน ๓๘ มาตรา สรุปสาระส าคัญ ได้ดังน้ี 

 ๑) บทนิยาม  (ร่างมาตรา ๓)  
 “ทรัพย์สิน” หมายความว่า ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง หรือห้องชุด 
 “ที่ดิน” หมายความว่า พ้ืนดิน และให้หมายความรวมถึงพ้ืนที่ที่ เป็นภูเขา 

หรือที่มีน้ าด้วย 
 “สิ่งปลูกสร้าง” หมายความว่า โรงเรือน อาคาร ตึก หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น  

ที่บุคคลอาจเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้ หรือที่ ใช้เป็นที่ เก็บสินค้าหรือประกอบการอุตสาหกรรม  
หรือพาณิชยกรรม แต่ไม่หมายความรวมถึงห้องชุด และให้หมายความรวมถึงแพที่บุคคลอาจใช้อยู่อาศัยได้
หรือที่มีไว้เพื่อหาผลประโยชน์ด้วย 

 “ห้องชุด” หมายความว่า ห้องชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด 
 “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สิน 

เพื่อประโยชน์แห่งรัฐ 
 “คณะกรรมการประจ าจังหวัด” หมายความว่า คณะกรรมการประเมินราคา

ทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจ าจังหวัด 
 “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่ งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการ 
ตามพระราชบัญญัตินี้ 
 “รัฐมนตรี” หมายความว่า  รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 ๒) หมวด ๑ บทท่ัวไป 

 ๒.๑) ก าหนดให้การประเมินราคาทรัพย์สินและการจัดท าบัญชีราคาประเมิน
ทรัพย์สินตามพระราชบัญญัตินี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้น าไปใช้เป็นเกณฑ์อ้างอิงหรือเป็นฐานในการจัดเก็บ
ภาษีอากรและค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฎหมายหรือเพ่ือใช้ประโยชน์อย่างอื่น 
ของรัฐ (ร่างมาตรา ๕) 

 ๒.๒) ก าหนดหลักการของการประเมินราคาทรัพย์สิน ได้แก่ วิธีการประเมินราคา
ทรัพย์สินต้องเหมาะสมกับประเภทและลักษณะของทรัพย์สิน การก าหนดราคาทรัพย์สินต้องเป็นไป  
ตามหลักการพ้ืนฐานทางด้านการประเมินราคาทรัพย์สินและหลักเศรษฐศาสตร์ และกระบวนการประเมิน
ราคาทรัพย์สินต้องมีความชัดเจนและโปร่งใส (ร่างมาตรา ๖) 



๓ 

 

๓) หมวด ๒ คณะกรรมการประเมินราคาทรัพยส์ินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ 

 ๓.๑) ก าหนดให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการประเมินราคา
ทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ” (ร่างมาตรา ๗) 

 ๓.๒) ก าหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง 
ตามมาตรา ๗ ได้แก่ มีสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ ากว่า ๓๕ ปีบริบูรณ์ ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือไม่เคยเป็น
บุคคลล้มละลายทุจริต เป็นต้น (ร่างมาตรา ๘) 

 ๓.๓) ก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง (ร่างมาตรา ๙) 

 ๓.๔) ก าหนดการพ้นจากต าแหน่งที่นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ 
ของกรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง (ร่างมาตรา ๑๐) 

 ๓.๕) ก าหนดให้ในกรณีที่กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ  
ให้ด าเนินการแต่งตั้งกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่าง เว้นแต่วาระของกรรมการเหลืออยู่ไม่ถึง ๑๒๐ วัน 
จะไม่แต่งตั้งก็ได้ (ร่างมาตรา ๑๑) 

 ๓.๖) ก าหนดเกี่ ยวกับการประชุมคณะกรรมการประเมิ นราคาทรัพย์สิน 
เพ่ือประโยชน์แห่งรัฐ (ร่างมาตรา ๑๒) 

 ๓.๗) ก าหนดหน้ าที่ และอ านาจของคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สิน 
เพ่ือประโยชน์แห่งรัฐ ได้แก่ ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สินให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
ตามมาตรา ๕ เสนอแนะรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัตินี้  ออกระเบียบที่ เกี่ยวกับ 
การประเมินราคาทรัพย์สิน ให้สอดคล้องกับหลักการตามมาตรา ๖ เป็นต้น (ร่างมาตรา ๑๓) 

 ๓.๘) ก าหนดให้คณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพ่ือประโยชน์แห่งรัฐ 
จะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้ (ร่างมาตรา ๑๔) 

 

 

 

 



๔ 

 

๔) หมวด ๓ คณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพ่ือประโยชน์แห่งรัฐประจ าจังหวัด 

 ๔.๑) ก าหนดให้มีคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพ่ือประโยชน์แห่งรัฐ 
ประจ าจังหวัด (ร่างมาตรา ๑๕) 

 ๔.๒) ก าหนดหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สิน 
เพ่ือประโยชน์แห่งรัฐประจ าจังหวัด ได้แก่ ก าหนดราคาประเมินทรัพย์สินในเขตจังหวัด  จัดท าบัญชี 
ราคาประเมินทรัพย์สิน และแผนที่ประกอบการประเมินราคาทรัพย์สิน พิจารณาค าคัดค้านการประเมิน
ราคาทรัพย์สินตามมาตรา ๒๒ เสนอแนะต่อคณะกรรมการในการด าเนินการตามหน้าที่ที่ เกี่ ยวข้อง 
กับการประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น (ร่างมาตรา ๑๖) 

 ๔.๓) ก าหนดให้น าความในมาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และ
มาตรา ๑๒ มาใช้บังคับกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม การด ารงต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง และ 
การประชุมของคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพ่ือประโยชน์แห่งรัฐประจ าจังหวัด โดยอนุโลม  
เว้นแต่อ านาจของรัฐมนตรีตามมาตรา ๑๐ (๓) ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สิน 
เพื่อประโยชน์แห่งรัฐ (ร่างมาตรา ๑๗) 

๕) หมวด ๔ การประเมินราคาทรัพย์สิน 

 ๕.๑) ส่วนที ่๑ ที่ดินหรือสิ่งปลกูสร้าง 

  ๕.๑.๑) ก าหนดให้คณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพ่ือประโยชน์แห่งรัฐ
ประจ าจังหวัดก าหนดราคาประเมินที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัด พร้อมทั้งจัดท าบัญชี  
ราคาประเมินที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง และแผนที่ประกอบการประเมินราคาที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว 
(ร่างมาตรา ๑๘) 

  ๕.๑.๒) ก าหนดให้คณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพ่ือประโยชน์แห่งรัฐ
ประจ าจังหวัดประกาศบัญชีราคาประเมินที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่จัดท าตามมาตรา  ๑๘ ทุกรอบ ๔ ปี  
โดยต้องประกาศล่วงหน้าก่อนวันเริ่มใช้บัญชีเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน (ร่างมาตรา ๑๙) 

  ๕.๑.๓) ก าหนดให้ในระหว่างที่บัญชีตามมาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง มีผล 
ใช้บังคับ ในกรณีที่มีความจ าเป็นตามสภาพเศรษฐกิจและสังคม คณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สิน 
เพ่ือประโยชน์แห่งรัฐประจ าจังหวัดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สิน  
เพ่ือประโยชน์แห่งรัฐอาจประกาศเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขรอบบัญชีราคาประเมินที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง 
ตามมาตรา ๑๙ วรรคหนึ่งได้ (ร่างมาตรา ๒๐) 



๕ 

 

  ๕.๑.๔) ก าหนดให้เมื่อมีการประกาศบัญชีราคาประเมินที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
ตามมาตรา ๑๙ หรือมาตรา ๒๐ แล้ว ให้คณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพ่ือประโยชน์แห่งรัฐ 
ประจ าจังหวัดจัดส่งบัญชีดังกล่าวแก่กรมธนารักษ์และกรมที่ดิน ส านักงานที่ดินเฉพาะท้องที่ที่อยู่ 
ในความรับผิดชอบของส านักงานดังกล่าว และหน่วยงานตามที่คณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สิน 
เพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจ าจังหวัดให้จัดส่ง (ร่างมาตรา ๒๑) 

  ๕.๑.๕) ก าหนดให้เมื่อมีการประกาศบัญชีราคาประเมินที่ดินหรือสิ่งปลูก
สร้างตามมาตรา ๑๙ หรือมาตรา ๒๐ แล้ว และปรากฏเหตุแห่งการคัดค้านตามมาตรา ๒๓ เจ้าของที่ดิน 
หรือสิ่งปลูกสร้างที่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดใด อาจคัดค้านราคาประเมินที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างเฉพาะของตนเอง
ในบัญชีราคาประเมินที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของจังหวัดนั้นได้ (ร่างมาตรา ๒๒) 

  ๕.๑.๖) ก าหนดเหตุแห่งการคัดค้านราคาประเมินที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง  
(ร่างมาตรา ๒๓) 

  ๕.๑.๗) ก าหนดให้คณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่ง
รัฐประจ าจังหวัดพิจารณาค าคัดค้านตามมาตรา ๒๒ ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วันนับแต่วันที่ได้รับค าคัดค้าน 
(ร่างมาตรา ๒๔) 

  ๕.๑.๘) ก าหนดให้เมื่อคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพ่ือประโยชน์ 
แห่งรัฐประจ าจังหวัดพิจารณาค าคัดค้านตามมาตรา ๒๒ แล้วเห็นด้วยกับค าคัดค้าน หรือกรณีถือว่า 
เห็นด้วยกับค าคัดค้านตามมาตรา ๒๔ ให้แก้ไขราคาประเมินที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่มีการคัดค้านนั้น 
ในบัญชีราคาประเมินที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างให้ถูกต้องโดยเร็ว (ร่างมาตรา ๒๕) 

  ๕.๑.๙) ก าหนดให้การคัดค้านหรือการฟ้องคดีต่อศาลไม่เป็นเหตุให้ทุเลา 
การบังคับตามบัญชีราคาประเมินที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง (ร่างมาตรา ๒๖) 

  ๕.๑.๑๐) ก าหนดข้อเท็จจริงที่คณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สิน 
เพ่ือประโยชน์แห่งรัฐประจ าจังหวัดอาจพิจารณาก าหนดราคาประเมินที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างใหม่   
และแก้ไขราคาประเมินที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างในบัญชีราคาประเมินที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างได้ (ร่างมาตรา ๒๗) 

 
 
 
 



๖ 

 

 ๕.๒) ส่วนที ่๒ ห้องชดุ 

  ๕.๒.๑) ก าหนดให้ เมื่ อส านั กงานที่ ดิน ได้ รับจดทะเบี ยนอาคารชุด 
ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดใดแล้ว ให้ส านักงานที่ดินผู้รับจดทะเบียนอาคารชุดส่งเอกสารเกี่ยวกับ 
การจดทะเบียนอาคารชุดนั้นตามที่คณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพ่ือประโยชน์แห่งรัฐก าหนด  
ให้คณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพ่ือประโยชน์แห่งรัฐประจ าจังหวัดที่อาคารชุดนั้นตั้งอยู่   
เพ่ือก าหนดราคาประเมินห้องชุดและจัดท าบัญชีราคาประเมินห้องชุดในอาคารชุดดังกล่าว (ร่างมาตรา ๒๘) 

  ๕.๒.๒) ก าหนดให้บัญชีราคาประเมินห้องชุดตามมาตรา ๒๘ ให้ใช้ได้ไม่เกิน 
๔ ปี นับแต่วันที่ประกาศ (ร่างมาตรา ๒๙) 

  ๕.๒.๓) ก าหนดให้น าความในมาตรา ๑๙ วรรคสี่ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑ 
มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ และมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง มาใช้บังคับ 
กับการปิดประกาศบัญชีราคาประเมินห้องชุด การเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขบัญชีราคาประเมินห้องชุด  
การจัดสง่บัญชีราคาประเมินห้องชุด และการคัดค้านบัญชีราคาประเมินห้องชุด โดยอนุโลม (ร่างมาตรา ๓๐) 

๖) หมวด ๕ หน้าที่และอ านาจของผู้ปฏิบัติงาน 

 ๖.๑) ก าหนดให้ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ให้กรรมการประเมิน
ราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ กรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจ าจังหวัด  
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่และอ านาจในการสอบถามหรือมีหนังสือเรียกให้บุคคลใดมาให้ข้อเท็จจริง 
หรือขอให้แสดงเอกสารหรือหลักฐาน เพ่ือประโยชน์ในการประเมินราคาทรัพย์สิน หรือเข้าไปในที่ดิน 
ของบุคคลใดเพื่อท าการส ารวจและตรวจสอบที่ดนิ สิ่งปลูกสร้าง หรือห้องชุด ในเวลาระหวา่งพระอาทิตย์ขึ้น
ถึงพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาท าการของสถานที่นั้น โดยต้องแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดิน 
โดยชอบด้วยกฎหมายทราบล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๗ วัน และในกรณีมีความจ าเป็นต้องเข้าไปตรวจสอบ 
ในสิ่งปลูกสร้างหรือห้องชุด ไม่ว่าจะมีผู้อยู่อาศัยอยู่ในสิ่งปลูกสร้างหรือห้องชุดดังกล่าวหรือไม่ จะต้องได้รับ
ความยินยอมจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองสิ่งปลูกสร้างหรือห้องชุดดังกล่าวก่อนด้วย (ร่างมาตรา ๓๑) 

 ๖.๒) ก าหนดให้ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  พนักงานเจ้าหน้าที่ 
ต้องแสดงบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง (ร่างมาตรา ๓๒) 

 ๖.๓) ก าหนดให้ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้  ให้กรรมการประเมินราคา
ทรัพย์สินเพ่ือประโยชน์แห่งรัฐ กรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพ่ือประโยชน์แห่งรัฐประจ าจังหวัด และ
พนักงานเจ้าหน้าที่ เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา (ร่างมาตรา ๓๓) 



๗ 

 

๗) บทเฉพาะกาล 

 ๗.๑) ก าหนดบทบัญญัติเพ่ือรองรับให้ในการเริ่มใช้บัญชีราคาประเมินที่ดิน 
หรือสิ่ งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัตินี้ เป็นครั้ งแรก  ให้คณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สิน 
เพ่ือประโยชน์แห่งรัฐสั่งการให้คณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพ่ือประโยชน์แห่งรัฐประจ าจังหวัด 
ทุกจังหวัดก าหนดวันเริ่มใช้เป็นวันเดียวกัน  ทั้งนี้  ภายใน ๒ ปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  
(ร่างมาตรา ๓๔) 

 ๗.๒) ก าหนดบทบัญญัติเพ่ือรองรับให้น าบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด 
ตามประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งใช้อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ มาใช้เป็นบัญชีราคาประเมิน
ห้องชุดตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อน จนกว่าจะมีการประกาศใช้บัญชีตามพระราชบัญญัตินี้   
(ร่างมาตรา ๓๕) 

 ๗.๓) ก าหนดบทบัญญัติเพ่ือรองรับให้บรรดากฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ 
หรือข้อบังคับ เกี่ยวกับการก าหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือเรียกเก็บค่าธรรมเนียม  
จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งยังคงใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ 
ใช้บังคับ ให้ใช้บังคับได้ต่อไป จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ประกาศ ข้อบังคับ หรือระเบียบ ที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ (ร่างมาตรา ๓๖) 

 ๗.๔) ก าหนดบทบัญญัติเพื่อรองรับให้ในระหว่างที่ยังไม่มีคณะกรรมการประเมิน
ราคาทรัพย์สินเพ่ือประโยชน์แห่งรัฐหรือคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพ่ือประโยชน์แห่งรัฐ  
ประจ าจังหวัดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้คณะกรรมการก าหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ และคณะอนุกรรมการ
ประจ าจังหวัดซึง่จัดตัง้ขึ้นตามมาตรา ๑๐๕ และมาตรา ๑๐๕ ฉ แห่งประมวลกฎหมายที่ดนิซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม
โดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดิน  (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งด ารงต าแหน่ง 
อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ มีหน้าที่และอ านาจเช่นเดียวกับคณะกรรมการประเมินราคา
ทรัพย์สินเพ่ือประโยชน์แหง่รฐัและคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจ าจังหวัด
ตามพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพ่ือประโยชน์แห่งรัฐ
และคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพ่ือประโยชน์แห่งรัฐประจ าจังหวัดตามพระราชบัญญัตินี้  
(ร่างมาตรา ๓๗) 

 

 



๘ 

 

 ๗.๕) ก าหนดบทบัญญัติเพ่ือรองรับให้บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่งหรือมติคณะรัฐมนตรีใดที่อ้างถึงราคาประเมินทุนทรัพย์ คณะกรรมการ
ก าหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ และคณะอนุกรรมการประจ าจังหวัด ตามประมวลกฎหมายที่ดิน ให้ถือว่า
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่งหรือมติคณะรัฐมนตรีนั้นอ้างถึง  
ราคาประเมินทรัพย์สิน คณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพ่ือประโยชน์แห่งรัฐ และคณะกรรมการ
ประเมินราคาทรัพย์สินเพ่ือประโยชน์แห่งรัฐประจ าจังหวัด ตามพระราชบัญญัตินี้ (ร่างมาตรา ๓๘) 

๑.๔ ข้อดีของร่างพระราชบัญญัติการประเมินราคาทรัพย์สินเพ่ือประโยชน์แห่งรัฐ  
พ.ศ. ....   

๑. เพ่ือให้มีหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ซึ่งจะส่งผล 
ให้การควบคุมดูแลและการบริหารจัดการเกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สินของประเทศมีประสิทธิภาพ
และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  

๒. ท าให้ราคาประเมินทรัพย์สินของประเทศเป็นไปตามหลักการพ้ืนฐานทางด้าน 
การประเมินราคาทรัพย์สินและหลักเศรษฐศาสตร์ เหมาะสมกับประเภทและลักษณะของทรัพย์สิน   

  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติในวาระที่หนึ่ง ให้พิจารณาและลงมติว่าจะ “รับหลักการ” หรือ “ไม่รับหลักการ” 
แห่งร่างพระราชบัญญัตินั้น โดยการลงมติต้องมีสมาชิกมาแสดงตนครบองค์ประชุม โดยให้ถือเอาเสียงข้างมาก ทั้งนี้ ในกรณีที่สภาลงมติ
ในวาระที่หนึ่ง รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัตไิว้พิจารณา ให้สภาพิจารณาในล าดบัต่อไปเป็นวาระที่สอง ซึ่งพิจารณาโดยคณะกรรมาธิการ
ที่สภาตั้งหรือกรรมาธิการเต็มสภา แต่ถ้าสภาลงมติไม่รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ ร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นอันตกไป 
 

 


