บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างพระราชบัญญัติการประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. ....
หลักการ
ให้มีกฎหมายว่าด้วยการประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ
เหตุผล
โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายเฉพาะเพื่อกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
เกี่ยวกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน อันมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นาไปใช้เป็นเกณฑ์อ้างอิงหรือ
เป็นฐานในการจัดเก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น หรือเพื่อใช้ใน
การปฏิบัติงานอื่นของหน่วยงานของรัฐ ประกอบกับพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้บัญญัติให้กระทรวงการคลังมีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สิน
สมควรนาหลักเกณฑ์และวิธีการในการกาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่บัญญัติในประมวลกฎหมาย
ที่ดินมาปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาวการณ์และสอดคล้องกับอานาจหน้าที่ของกระทรวงการคลัง
ดังกล่าวด้วย จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

ร่างฯ ทีเ่ สนอรับฟังความคิดเห็น

ร่าง
พระราชบัญญัติ
การประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ
พ.ศ. ....
.....................................
.....................................
.....................................
.......................................................................................................
...........................................................
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อประโยชน์
แห่งรัฐ
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคลซึ่งมาตรา ๒6 ประกอบกับมาตรา ๓7 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้
กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
.......................................................................................................
...........................................................
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
เพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. ....”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา 3 บรรดากฎหมาย กฎ และข้ อบั ง คั บอื่ น ใดในส่ ว นที่ มีบั ญ ญัติ ไ ว้ แล้ ว ใน
พระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้
“ที่ ดิ น ” หมายความว่ า พื้ น ดิ น และให้ ห มายความรวมถึ ง พื้ น ที่ ที่ เ ป็ น ภู เ ขาหรื อ ที่ มี
น้าด้วย

“สิ่ ง ปลู ก สร้ า ง ” หมายความว่ า โรงเรื อ น อาคาร ตึ ก หรื อ สิ่ ง ปลู ก สร้ า งอย่ า งอื่ น
ที่บุคคลอาจเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้ หรือที่ใช้เป็นที่เก็บสินค้าหรือประกอบการอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรม

๒
และให้หมายความรวมถึงห้องชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดที่ได้ออกหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์แล้ว
หรือแพที่บุคคลใช้อยู่อาศัย
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 5 การประเมินมูลค่าทรัพย์สินและการจัดทาบัญชีกาหนดมูลค่าประเมิน
ของทรัพย์สินตามพระราชบัญญัตินี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นาไปใช้เป็นเกณฑ์อ้างอิงหรือเป็นฐาน
ในการจัดเก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
หรือเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานอื่นของหน่วยงานของรัฐ
มาตรา 6 ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการประเมินมูลค่า
ทรัพย์สิน” ประกอบด้วยปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานกรรมการ ผู้อานวยการสานักงาน
เศรษฐกิจการคลัง อธิบดีกรมที่ดิน อธิบดีกรมบังคับคดี อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง อธิบดีกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อธิบดีกรมสรรพากร และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ที่มีความรู้
ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับวิชาการประเมินมูลค่าทรัพย์สินหรือวิชาการที่เกี่ยวข้องจานวนไม่เกินสี่คนเป็น
กรรมการ
ให้อธิบดีกรมธนารักษ์เป็นกรรมการและเลขานุการ และผู้อานวยการสานักประเมิน
ราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มาตรา 7 ให้คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) กาหนดนโยบายเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สินภายในขอบวัตถุประสงค์
ตามมาตรา 6
(๒) เสนอแนะต่อรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงและประกาศตามพระราชบัญญัตินี้
(๓) กาหนดแนวทางในการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน และการจัดทาบัญชีกาหนด
มูลค่าประเมินของทรัพย์สิน รวมทั้งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๔) ให้ความเห็นและคาปรึกษาแก่ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ในกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
(๕) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่
คณะกรรมการมอบหมาย
(๖) ปฏิบัติการอื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น หรือ
ที่รัฐมนตรีมอบหมาย
มาตรา 8 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา 6 มีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสามปี
และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่จะดารงตาแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้
ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระ หรือในกรณีที่มี

๓
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นในระหว่างที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมี
วาระอยู่ในตาแหน่ง ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งดารงตาแหน่งแทนหรือเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้น
อยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้วนั้น
มาตรา 9 นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม
มาตรา 6 พ้นจากตาแหน่ง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) รัฐมนตรีให้ออก
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือเป็นบุคคล
ล้มละลาย
(๕) ได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่ในความผิดอันได้
กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
มาตรา 10 การประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ในการประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่
ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทาหน้าที่ประธานในที่ประชุม
มติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
มาตรา ๑1 ให้มีคณะกรรมการประเมินมูลค่าทรัพย์สินประจาจังหวัด
(๑) ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธาน
กรรมการ ผู้แทนกรมที่ดิน ผู้แทนกรมสรรพากร ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับวิชาการประเมินมูลค่าทรัพย์สินหรือวิชาการ
ที่เกี่ยวข้อง อีกไม่เกินสามคนซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้ง เป็นกรรมการ และให้ผู้อานวยการสานัก
ประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์ เป็นกรรมการและเลขานุการ
(๒) ในเขตจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด
เป็นประธานกรรมการ ปลัดจังหวัด เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด สรรพากรพื้นที่ และผู้ทรงคุณวุฒิ
ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับวิชาการประเมินมูลค่าทรัพย์สินหรือวิชาการที่เกี่ยวข้อง
อีกไม่เกินสามคนซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้ง เป็นกรรมการ และให้ธนารักษ์พื้นที่ เป็นกรรมการและ
เลขานุการ
ในกรณีที่จังหวัดใดมีสรรพากรพื้นที่มากกว่าหนึ่งคน ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
กาหนดให้สรรพากรพื้นที่คนหนึ่งเป็นกรรมการตาม (๒)

๔
มาตรา ๑2 ให้คณะกรรมการประเมินมูลค่าทรัพย์สินประจาจังหวัด มีอานาจ
หน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) พิจารณากาหนดมูลค่าประเมินของทรัพย์สินและจัดทาบัญชีกาหนดมูลค่า
ประเมินของทรัพย์สินตามมาตรา 14
(๒) พิจารณาคาคัดค้านการประเมินมูลค่าทรัพย์สินตามมาตรา 18
(๓) เสนอแนะต่อคณะกรรมการในการดาเนินการตามหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ
การประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
(๔) ให้คาปรึกษาและคาแนะนาในการปฏิบัติงานของสานักงานธนารักษ์พื้นที่
เกี่ยวกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
(๕) ปฏิบัติการอื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หรือตามที่คณะกรรมการ
มอบหมาย
มาตรา ๑3 ภายใต้บังคับวรรคสอง ให้นาความในมาตรา 8 มาตรา 9 และมาตรา 10
มาใช้บังคับกับวาระการดารงตาแหน่ง การพ้นจากตาแหน่ง และการประชุมของคณะกรรมการ
ประเมินมูลค่าทรัพย์สินประจาจังหวัด โดยอนุโลม
ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินมูลค่าทรัพย์สินประจาจังหวัด
พ้นจากตาแหน่งเมื่อคณะกรรมการให้ออก
มาตรา ๑4 ให้คณะกรรมการประเมินมูลค่าทรัพย์สินประจาจังหวัดกาหนดมูลค่า
ประเมินของทรัพย์สินซึ่งเป็นที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัด พร้อมทั้งจัดทาบัญชีกาหนด
มูลค่าประเมินของทรัพย์สิน และแผนที่ประกอบการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
การกาหนดมูลค่าประเมินของทรัพย์สิน และการจัดทาบัญชีและแผนที่ตามวรรคหนึ่ง
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑5 ให้ประธานคณะกรรมการประเมินมูลค่าทรัพย์สินประจาจังหวัด
ประกาศใช้บัญชีกาหนดมูลค่าประเมินของทรัพย์สินที่จัดทาตามมาตรา ๑4 โดยต้องกาหนดวัน
เริ่มใช้บัญชี ณ วันที่ ๑ มกราคม และประกาศล่วงหน้าก่อนวันเริ่มใช้บัญชีเป็นเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน
บัญชีกาหนดมูลค่าประเมินของทรัพย์สินที่ประกาศใช้ตามวรรคหนึ่งให้ใช้ได้สี่ปี
ประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้ปิด ณ สานักงานธนารักษ์พื้นที่ สานักงานที่ดินจังหวัด
สานักงานเขตหรือที่ว่าการอาเภอและที่ว่าการกิ่งอาเภอ ซึ่งตั้งอยู่ในเขตจังหวัดนั้น หรือสถานที่อื่น
ใดที่คณะกรรมการประเมินมูลค่าทรัพย์สินประจาจังหวัดเห็นสมควรให้มีการปิดประกาศเพิ่มขึ้น
ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศมีกาหนดไม่น้อยกว่าหกสิบวันนับแต่วันเริ่มใช้บัญชีกาหนดมูลค่าประเมินของ
ทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง

๕
มาตรา ๑6 เมื่อมีการประกาศใช้บัญชีกาหนดมูลค่าประเมินของทรัพย์สินตาม
มาตรา ๑5 วรรคหนึ่งแล้ว ให้ประธานคณะกรรมการประเมินมูลค่าทรัพย์สินประจาจังหวัดจัดส่ง
บัญชีดังกล่าวแก่หน่วยงาน ดังต่อไปนี้
(๑) กรมธนารักษ์และกรมที่ดิน เพื่อให้ประชาชนตรวจดูได้
(๒) สานักงานที่ดินจังหวัด สานักงานที่ดินสาขา สานักงานทีด่ ินอาเภอหรือ
กิ่งอาเภออย่างน้อยแห่งละสองชุด ทั้งนี้ เฉพาะท้องที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสานักงานดังกล่าว
เพื่อใช้ประโยชน์ในการคิดคานวณราคาประเมินทุนทรัพย์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน
(๓) หน่วยงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการประเมินมูลค่าทรัพย์สินประจาจังหวัด
อนุมัติให้จัดส่ง
มาตรา ๑7 ให้กรมธนารักษ์จัดให้มีข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีกาหนดมูลค่าประเมิน
ของทรัพย์สินของทุกจังหวัด และสานักงานธนารักษ์พื้นที่จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวเฉพาะของจังหวัด
ที่สานักงานธนารักษ์พื้นที่ตั้งอยู่ เพื่อให้ประชาชนตรวจดูได้
มาตรา ๑8 เจ้าของทรัพย์สินที่ได้มีการประเมินมีสิทธิคัดค้านการประเมินมูลค่า
ทรัพย์สินต่อคณะกรรมการประเมินมูลค่าทรัพย์สินประจาจังหวัดซึ่งทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่ในเขตจังหวัดนั้น
ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑9 โดยต้องยื่นคาคัดค้านต่อเลขานุการของ
คณะกรรมการประเมินมูลค่าทรัพย์สินประจาจังหวัด ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้ถึงเหตุแห่งการ
คัดค้าน ทั้งนี้ ตามแบบที่คณะกรรมการกาหนด
มาตรา ๑9 การคัดค้านการประเมินมูลค่าทรัพย์สินให้กระทาได้ เฉพาะกรณีที่
มูลค่าประเมินของทรัพย์สินตามบัญชีกาหนดมูลค่าประเมินของทรัพย์สินที่ประกาศใช้ สูงกว่าหรือ
ต่ากว่าราคาซื้อขายปกติในท้องตลาดเกินสมควร เพราะเหตุดังต่อไปนี้
(๑) การระบุพื้นที่ ลักษณะ สภาพและทาเลที่ตั้งของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
ไม่ถูกต้อง หรือ
(๒) การประเมินมูลค่าทรัพย์สินไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดตาม
มาตรา ๑4 วรรคสอง
มาตรา 20 ให้คณะกรรมการประเมินมูลค่าทรัพย์สินประจาจังหวัดพิจารณา
คาคัดค้านตามมาตรา ๑8 ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคาคัดค้าน
ในการพิจารณาคาคัดค้าน ให้คณะกรรมการประเมินมูลค่าทรัพย์สินประจาจังหวัด
มีอานาจเรียกผู้คัดค้านมาให้ถ้อยคาหรือสั่งให้ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ตามที่จาเป็น หากผู้คัดค้าน
ไม่มาให้ถ้อยคาหรือไม่ส่งเอกสาร คณะกรรมการประเมินมูลค่าทรัพย์สินประจาจังหวัดมีอานาจ
สั่งยกคาคัดค้าน

๖
มาตรา ๒1 เมื่อคณะกรรมการประเมินมูลค่าทรัพย์สินประจาจังหวัดพิจารณา
คาคัดค้านตามมาตรา ๑8 แล้ว และเห็นด้วยกับข้อกล่าวอ้างในคาคัดค้าน ให้ดาเนินการแก้ไข
การประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่มีการคัดค้านให้ถูกต้อง และให้ประธานคณะกรรมการประเมิน
มูลค่าทรัพย์สินประจาจังหวัด ดาเนินการแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีกาหนดมูลค่าประเมินของทรัพย์สิน
ที่ประกาศใช้ในเวลานั้น โดยให้มีผลนับแต่วันที่ยื่นคาคัดค้าน ทั้งนี้ เฉพาะรายการที่เกี่ยวข้องกับ
ทรัพย์สินที่มีการคัดค้าน และจัดส่งให้แก่หน่วยงานตามมาตรา ๑6 ด้วย
ในกรณีที่คณะกรรมการประเมินมูลค่าทรัพย์สินประจาจังหวัดเห็นว่าคาคัดค้าน
ฟังไม่ขึ้น ให้มีคาสั่งยกคาคัดค้าน
ให้คณะกรรมการประเมินมูลค่าทรัพย์สินประจาจังหวัดแจ้งผลการพิจารณา
เป็นหนังสือให้ผู้คัดค้านทราบโดยเร็ว
คาสั่งของคณะกรรมการประเมินมูลค่าทรัพย์สินประจาจังหวัดให้เป็นที่สุด
มาตรา ๒2 ในระหว่างเวลาที่ใช้บัญชีกาหนดมูลค่าประเมินของทรัพย์สินของ
จังหวัดใด เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า
(๑) ราคาของทรัพย์สินที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดในท้องที่หนึ่งท้องที่ใด
แตกต่างไปจากมูลค่าประเมินของทรัพย์สินตามบัญชีดังกล่าวมาก ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
ในกฎกระทรวง หรือ
(๒) มีทรัพย์สินใหม่เกิดขึ้นและยังมิได้มีการกาหนดมูลค่าประเมินของทรัพย์สิน
นั้นไว้
ให้คณะกรรมการประเมินมูลค่าทรัพย์สินประจาจังหวัดของจังหวัดนั้นพิจารณา
กาหนดมูลค่าประเมินของทรัพย์สินตามวรรคหนึ่งโดยเร็ว แล้วให้ประธานคณะกรรมการประเมิน
มูลค่าทรัพย์สินประจาจังหวัดดาเนินการแก้ไขเพิ่มเติมมูลค่าประเมินของทรัพย์สินนั้นในบัญชี
กาหนดมูลค่าประเมินของทรัพย์สินของจังหวัดที่ประกาศใช้ในเวลานั้น
ให้นามาตรา ๑6 มาตรา ๑8 มาตรา ๑9 มาตรา 20 และมาตรา ๒1 มาใช้บังคับ
กับการส่งบัญชีกาหนดมูลค่าประเมินของทรัพย์สินให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการคัดค้าน
การประเมินมูลค่าทรัพย์สินตามวรรคสอง โดยอนุโลม
มาตรา ๒3 เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจ รัฐมนตรีมีอานาจประกาศให้มีการประเมิน
มูลค่าทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑4 ได้
ในการประกาศตามวรรคหนึ่ง ต้องระบุถึงประเภทของทรัพย์สินและวัตถุประสงค์แห่ง
การประเมินมูลค่าทรัพย์สินนั้นด้วย
การประเมินมูลค่าทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๒4 ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐอาจขอให้กรมธนารักษ์
ดาเนินการประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะก็ได้

๗
มาตรา ๒5 ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้กรรมการประเมินมูลค่า
ทรัพย์สิน กรรมการประเมินมูลค่าทรัพย์สินประจาจังหวัด และพนักงานเจ้าหน้าที่ มีอานาจดังต่อไปนี้
(๑) สอบถามหรือเรียกให้บุคคลใดมาให้ข้อเท็จจริง หรือขอให้แสดงเอกสารหรือ
หลักฐานอื่น เพื่อประโยชน์ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
(๒) เข้าไปในที่ดินของบุคคลใด เพื่อทาการสารวจและตรวจสอบอสังหาริมทรัพย์
ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาทาการของสถานที่นั้น โดยต้องแจ้งเป็น
หนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายทราบล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน
และในกรณีมีความจาเป็นต้องเข้าไปตรวจสอบในโรงเรือนหรืออาคาร ไม่ว่าจะมีผู้อยู่อาศัยอยู่ใน
โรงเรือนหรืออาคารดังกล่าวหรือไม่ จะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองโรงเรือน
หรืออาคารดังกล่าวก่อนด้วย
มาตรา ๒6 ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดง
บัตรประจาตัวต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
บัตรประจาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
มาตรา ๒7 ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ให้กรรมการประเมินมูลค่า
ทรัพย์สิน กรรมการประเมินมูลค่าทรัพย์สินประจาจังหวัด และพนักงานเจ้าหน้าที่ เป็นเจ้าพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๒8 ให้คณะกรรมการประกาศกาหนดปีที่เริ่มใช้บัญชีกาหนดมูลค่าประเมิน
ของทรัพย์สินเป็นครั้งแรกพร้อมกันทั่วประเทศ
ในระหว่างที่ยังไม่มีการประกาศใช้บัญชีกาหนดมูลค่าประเมินของทรัพย์สินตาม
พระราชบัญญัตินี้ ให้นาบัญชีกาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งใช้อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ มาใช้
เป็นบัญชีกาหนดมูลค่าประเมินของทรัพย์สินตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อน จนกว่าจะมีการ
ประกาศใช้บัญชีตามวรรคหนึ่ง
มาตรา ๒9 บรรดากฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคับ เกี่ยวกับ
การกาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม
ประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งยังคงใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ยังคงใช้บังคับได้
ต่อไป จนกว่าจะได้มีกฎกระทรวง ประกาศ ข้อบังคับ หรือระเบียบ ตามพระราชบัญญัตินี้ออกใช้บังคับ
มาตรา 30 ให้คณะกรรมการกาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ และคณะอนุกรรมการ
ประจาจังหวัดซึ่งจัดตั้งขึ้นตามมาตรา ๑๐๕ และมาตรา ๑๐๕ ฉ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๔
และดารงตาแหน่งอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ มีอานาจหน้าที่เช่นเดียวกับ

๘
คณะกรรมการและคณะกรรมการประเมินมูลค่าทรัพย์สินประจาจังหวัดตามพระราชบัญญัตินี้
แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ จนกว่าจะได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะกรรมการประเมินมูลค่า
ทรัพย์สินประจาจังหวัดตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๓1 บทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือคาสั่งใด
อ้างถึง “ราคาประเมินทุนทรัพย์” “คณะกรรมการกาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์” และ
“คณะอนุกรรมการประจาจังหวัด” ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ให้ถือว่าบทบัญญัติ
แห่งกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือคาสั่งนั้น อ้างถึง “มูลค่าประเมินของทรัพย์สิน”
“คณะกรรมการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน” และ “คณะกรรมการประเมินมูลค่าทรัพย์สินประจาจังหวัด”
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ แล้วแต่กรณี
มาตรา ๓2 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
และให้มีอานาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ กับออกกฎกระทรวงและประกาศ เพื่อปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
...............................
นายกรัฐมนตรี

