เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๗๑ ง

หนา้ ๔๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ระเบียบคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ
ว่าด้วยการคัดค้านราคาประเมินทรัพย์สิน
พ.ศ. 2565
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 13 (3) และมาตรา ๒๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
การประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. 2562 คณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สิน
เพื่อประโยชน์แห่งรัฐ จึงกาหนดระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ
ว่าด้วยการคัดค้านราคาประเมินทรัพย์สิน พ.ศ. 2565”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 ในระเบียบนี้
“ทรัพย์สิน” หมายความว่า ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง หรือห้องชุด
“เจ้าของ” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งมีสิทธิในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน
หรือมีกรรมสิทธิ์ในสิ่งปลูกสร้างหรือห้องชุด ณ วันที่ยื่นคาคัดค้าน
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ
การประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. 2562
“ผู้ตรวจสอบคาคัดค้าน” หมายความว่า ผู้อานวยการกองประเมินราคาทรัพย์สิน ธนารักษ์พื้นที่
ผู้อานวยการส่วนประเมินราคาทรัพย์สินกรุงเทพมหานคร 1 ผู้อานวยการส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน
กรุงเทพมหานคร 2 ผู้อานวยการส่วนประเมินราคาอาคารชุดและโรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง หรือผู้อานวยการ
ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน แล้วแต่กรณี ที่ทรัพย์สินตั้งอยู่ มีหน้าที่ตรวจสอบคาคัดค้านและจัดทา
หนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาคัดค้านทราบ
ข้อ 4 การยื่นคาคัดค้านราคาประเมินทรัพย์สินให้ยื่นเอกสารหลักฐานตามแบบคาคัดค้าน
แยกตามประเภทของทรัพย์สินแนบท้ายระเบียบนี้ ดังนี้
(1) แบบคาคัดค้านราคาประเมินที่ดิน (แบบ บค. 1)
(2) แบบคาคัดค้านราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง (แบบ บค. 2)
(3) แบบคาคัดค้านราคาประเมินห้องชุด (แบบ บค. 3)
ข้อ 5 การยื่นคาคัดค้านตามข้อ 4 ให้ยื่นด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ หรือตามวิธีการอื่น
ที่อธิบดีกรมธนารักษ์กาหนด ณ สถานที่ ดังต่อไปนี้
(1) ทรั พ ย์ สิ น ตั้ ง อยู่ ใ นกรุ ง เทพมหานคร ให้ ยื่ น ต่ อ หรื อ ส่ ง ที่ ก องประเมิ น ราคาทรั พ ย์ สิ น
กรมธนารักษ์
(2) ทรัพย์สินตั้งอยู่ในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นต่อหรือส่งที่สานักงานธนารักษ์
พื้นที่ที่ทรัพย์สินตั้งอยู่

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๗๑ ง

หนา้ ๔๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

กรณีส่งทางไปรษณีย์ให้ถือว่าวันที่ที่ทาการไปรษณีย์ต้นทางประทับตราไปรษณีย์เป็นวันที่ยื่น
คาคัดค้าน
ข้อ 6 ให้ผู้ตรวจสอบคาคัดค้านบันทึกวันที่ได้รับเอกสารหลักฐานตามข้อ 4 ตรวจสอบสิทธิ
ความเป็นเจ้าของ เหตุแห่งการคัดค้านตามมาตรา 23 (1) หรือมาตรา 23 (2) แห่งพระราชบัญญัติ
การประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. 2562 และเอกสารหลักฐานให้แล้วเสร็จและ
แจ้งผลการพิจารณาไปยังผู้ยื่นคาคัดค้านภายใน 15 วัน นับแต่วันที่รับเอกสารหลักฐาน
ข้อ 7 เมื่อผู้ตรวจสอบคาคัดค้านตรวจสอบเอกสารหลักฐานตามข้อ 4 แล้วพบว่า ถูกต้อง
และครบถ้วน และได้แจ้งให้ผู้คัดค้านทราบตามข้อ 6 ให้ถือว่าวันที่แจ้งดังกล่าวเป็นวันที่คณะกรรมการ
ประจาจังหวัดรับคาคัดค้านแล้ว และให้ดาเนินการต่อไปตามข้อ 9 หรือข้อ 10 แล้วแต่กรณี
ข้อ 8 เมื่ อ ผู้ ต รวจสอบค าคัด ค้า นได้ต รวจสอบเอกสารหลั ก ฐานตามข้อ 4 แล้ ว พบว่า
ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ให้แจ้งให้ผู้ยื่นคาคัดค้านแก้ไขและส่งเอกสารหลักฐานที่ได้แก้ไขภายใน 15 วัน
นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
กรณียื่นเอกสารหลักฐานเพิ่ม เติมด้วยตนเองครบถ้วนแล้ว ให้ถือว่าวันที่ผู้ตรวจสอบคาคัดค้าน
รับเอกสารหลักฐานเป็นวันที่คณะกรรมการประจาจังหวัดรับคาคัดค้าน
กรณียื่นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมทางไปรษณีย์ครบถ้วนแล้ว ให้ถือว่าวันที่ผู้ตรวจสอบคาคัดค้าน
รับเอกสารหลักฐานเป็นวันที่คณะกรรมการประจาจังหวัดรับคาคัดค้าน
เมื่อผู้ตรวจสอบคาคัดค้านได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วนแล้ว ให้ส่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ที่ทรัพย์สินตั้งอยู่ดาเนินการต่อไปตามข้อ 9 หรือข้อ 10 แล้วแต่กรณี
หากผู้ยื่นคาคัดค้านไม่แก้ไขหรือยื่นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมตามกาหนดระยะเวลาในวรรคหนึ่ง
หรือยื่นเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วนตามที่ผู้ตรวจสอบคาคัดค้านแจ้ง ให้ผู้ตรวจสอบคาคัดค้านดาเนินการ
ตามวรรคสี่โดยอนุโลม และส่งคาคัดค้านและเอกสารหลักฐานทั้งหมดต่อคณะกรรมการประจาจังหวัด
เพื่อพิจารณาดาเนินการต่อไป และให้ถือว่าวันที่สิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าวเป็นวันที่คณะกรรมการประจาจังหวัด
รับคาคัดค้าน
ข้อ 9 การคัดค้านตามมาตรา 23 (1) แห่งพระราชบัญญัติการประเมินราคาทรัพย์สิน
เพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. 2562 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ทรัพย์สินตั้งอยู่ดาเนินการ ดังนี้
(1) กรณีราคาประเมินที่ดิน
(ก) ตรวจสอบข้อเท็จจริงจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย รายงานการประเมิน
ราคาที่ดิน บัญชีราคาประเมินที่ดิน แผนที่ประกอบการประเมินราคาที่ดิน และเอกสารประกอบการ
กาหนดหน่วยที่ดิน
(ข) สารวจและตรวจสอบสภาพที่ดินภาคสนาม ตาแหน่งที่ตั้งของแปลงที่ดิน หน่วยที่ดิน
บริเวณแปลงที่ดินที่คัดค้าน ลักษณะรูปแปลงที่ดิน การใช้ประโยชน์ที่ดิน และสภาพแวดล้อม ทั้งนี้
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ต้องแจ้งเป็นหนังสือโดยส่งไปรษณีย์ตอบรับ หรือตามวิธีการอื่นที่อธิบดีกรมธนารักษ์กาหนดให้ผู้ยื่น
คาคัดค้านทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันเข้าสารวจและตรวจสอบสภาพที่ดิน
(ค) จัดทารายงานสรุปความเห็นเกี่ยวกับการคัดค้านราคาประเมินที่ดิน พร้อมเอกสาร
ประกอบ
(2) กรณีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง
(ก) ตรวจสอบข้อเท็จจริงจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย รายงานการประเมิน
ราคาสิ่งปลูกสร้าง และบัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง
(ข) ตรวจสอบข้อเท็จจริงภาคสนาม ประเภทและรูปแบบสิ่งปลูกสร้างของผู้ยื่นคาคัดค้าน
(ค) จั ด ท ารายงานสรุ ป ความเห็ น เกี่ ย วกั บ การคั ด ค้ า นราคาประเมิ น สิ่ ง ปลู ก สร้ า ง
พร้อมเอกสารประกอบ
(3) กรณีราคาประเมินห้องชุด
(ก) ตรวจสอบข้อเท็จจริงจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย รายงานการประเมิน
ราคาห้องชุด บัญชีราคาประเมินห้องชุด หลักฐานการจดทะเบียนอาคารชุด (อ.ช. 10) เอกสาร
ประกอบการกาหนดราคาประเมิ น ห้ องชุด หนั ง สื อกรรมสิ ท ธิ์ห้องชุ ด (อ.ช. 2) และแบบแปลน
ที่ขออนุญาตก่อสร้าง
(ข) ตรวจสอบข้อเท็จจริงภาคสนาม ตาแหน่งของห้องชุดในอาคาร การใช้ประโยชน์
ของห้องชุด และข้อมูลราคาซื้อขาย
(ค) จัดทารายงานสรุปความเห็นเกี่ยวกับการคัดค้านราคาประเมินห้องชุด พร้อมเอกสาร
ประกอบ
ข้อ 10 การคัดค้านตามมาตรา 23 (2) แห่งพระราชบัญญัติการประเมินราคาทรัพย์สิน
เพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. 2562 ให้ดาเนินการ ดังนี้
(1) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ทรัพย์สินตั้งอยู่รวบรวมเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการจัดทาบัญชี
ราคาประเมินทรัพย์สินเพื่อจัดส่งให้กองมาตรฐานการประเมินราคาทรัพย์สิน ดังนี้
(1.1) กรณีบัญชีราคาประเมินที่ดิน
(ก) ประกาศกาหนดพื้นที่แผนงานการประเมินราคาที่ดิน
(ข) ข้อมูลการสารวจสภาพที่ดินและข้อมูลการสืบหาราคาตลาด
(ค) ข้อมูลการวิเคราะห์เพื่อกาหนดราคาประเมินที่ดิน
(ง) ข้อมูลการวิเคราะห์เพื่อกาหนดหน่วยที่ดิน
(จ) ข้อมูลการคานวณราคาประเมินที่ดิน
(ฉ) บัญชีราคาประเมินที่ดิน
(ช) แผนที่ประกอบการประเมินราคาที่ดิน
(ซ) รายงานการประเมินราคาที่ดิน
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(ฌ) รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาจังหวัด
(1.2) กรณีบัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง
(ก) ข้อมูลการสืบหาราคาตลาดของวัสดุก่อสร้างและค่าจ้างแรงงานสิ่งปลูกสร้าง
ที่จะกาหนดราคา
(ข) รายงานการประเมินราคาสิ่งปลูกสร้าง
(ค) ข้อมูลการวิเคราะห์ราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง
(ง) ข้อมูลตารางปริมาณงานก่อสร้างและค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานก่อสร้าง
(จ) รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาจังหวัด
(1.3) กรณีบัญชีราคาประเมินห้องชุด
(ก) เอกสารเกี่ยวกับการจดทะเบียนอาคารชุด
(ข) เอกสารที่ได้รับจากผู้ประกอบการห้องชุดที่ขอให้กาหนดราคาประเมิน
(ค) เอกสารที่ได้รับจากผู้ประกอบการห้องชุดที่นามาเปรียบเทียบ
(ง) ข้อมูลการสารวจสภาพอาคารชุดและห้องชุด (กาหนดราคา/เปรียบเทียบ)
(จ) ข้ อ มู ล การสื บ หาราคาตลาดห้ อ งชุ ด ที่ก าหนดราคาประเมิ น และห้ อ งชุด
ที่นามาใช้ในการเปรียบเทียบ
(ฉ) ข้อมูลการวิเคราะห์เพื่อกาหนดราคาประเมินห้องชุด
(ช) รายงานการประเมินราคาห้องชุด
(ซ) รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาจังหวัด
(2) ให้ กองมาตรฐานการประเมินราคาทรัพย์สินตรวจสอบกระบวนการในการจัดทาบัญชี
ราคาประเมินทรัพย์สิน และสรุปประเด็นคาคัดค้านหรือคาคัดค้านที่ต้องพิจารณาวินิจฉัยตามบทบัญญัติ
ของกฎหมาย หลักเกณฑ์ และขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการประเมินราคาทรัพย์สิน
เมื่อกองมาตรฐานการประเมินราคาทรัพย์สินพิจารณาแล้ว ให้แจ้งผลการตรวจสอบเป็นหนังสือ
ถึ ง เลขานุ ก ารคณะกรรมการประจ าจัง หวัด ที่ท รัพ ย์ สิ นตั้ งอยู่ใ นเขตจั งหวั ด เพื่ อ จั ด ท ารายงานสรุป
ความเห็นเกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สินเสนอคณะกรรมการประจาจังหวัดต่อไป
ข้อ 11 เมื่อได้ดาเนินการตามข้อ 9 หรื อได้รับการแจ้งผลตามข้อ 10 แล้ว ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ที่ทรัพย์สินตั้งอยู่จัดทารายงานสรุปความเห็นเกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สิน ประกอบด้วย
(1) การรับคาคัดค้าน โดยแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการรับหนังสือ การแจ้งผู้ยื่นคาคัดค้าน
และราคาประเมินทรัพย์สินเดิมที่คัดค้าน
(2) ข้อเท็จจริงในชั้น ตรวจสอบ โดยแสดงข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย เอกสารหลักฐาน
ที่เกี่ยวข้องอันเป็นประเด็นและเหตุผลในการพิจารณากาหนดราคาประเมินทรัพย์สิน
(3) ประเด็นความเห็นของพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อเสนอคณะกรรมการประจาจังหวัดพิจารณา
ทั้งนี้ กรณีไม่รับคาคัดค้าน ให้แสดงเหตุผลประกอบการไม่รับคาคัดค้านไว้พิจารณา

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๗๑ ง

หนา้ ๔๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ข้อ 12 เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดาเนินการตามข้อ 11 แล้ว ให้เสนอต่อคณะกรรมการ
ประจาจังหวัดพิจารณา โดยในระเบียบวาระการประชุมให้มีรายละเอียด ดังนี้
(1) ประเด็นการคัดค้าน
(2) ข้อเท็จจริงในชั้นตรวจสอบ
(3) ความเห็นและเหตุผลประกอบการพิจารณาคาคัดค้าน
ทั้งนี้ ให้เลขานุการคณะกรรมการประจาจังหวัดจัดส่งระเบียบวาระการประชุมให้คณะกรรมการ
ประจาจังหวัดทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
ข้อ 13 เมื่ อ คณะกรรมการประจ าจั งหวัด พิ จ ารณาค าคัด ค้ านแล้ วเห็ นด้ วยกั บ ค าคัด ค้าน
ให้ พนั กงานเจ้าหน้าที่แก้ไขราคาประเมินทรัพย์สินที่มีการคัดค้านนั้นในบัญชีราคาประเมินทรัพย์สิน
ให้ ถู ก ต้ อ งโดยเร็ ว โดยให้ ร าคาประเมิ น ทรั พ ย์ สิ น ที่ มี ก ารคั ด ค้ า นมี ผ ลนั บ แต่ วั น ที่ เ จ้ า ของทรั พ ย์ สิ น
ยื่นคาคัดค้าน
หากคณะกรรมการประจาจังหวัดพิจารณาคาคัดค้านแล้ว เห็นว่าคาคัดค้านฟังไม่ขนึ้ และมีคาสัง่
ยกค าคั ด ค้า น ให้ พ นั ก งานเจ้า หน้ าที่ มีห นังสื อแจ้ งผลการพิ จ ารณา โดยส่งไปรษณีย์ ต อบรับ หรือ
ตามวิธีการอื่นที่อธิบดีกรมธนารักษ์กาหนดให้ผู้ยื่นคาคัดค้านทราบภายใน 7 วัน นับแต่วั นที่คณะกรรมการ
ประจาจังหวัดพิจารณาคาคัดค้านแล้วเสร็จ พร้อมทั้งแจ้งสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง โดยให้ผู้ยื่น
คาคัดค้านฟ้องคดีต่อศาลภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณา
ข้อ 14 การยื่นคาร้องขอให้ทบทวน ปรับปรุง แก้ไข ราคาประเมินทรัพย์สิ น ที่ได้ดาเนินการ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการก่อนพระราชบัญญัติการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. 2562
มีผลใช้บังคับ ให้ถือเป็นการยื่นคาคัดค้านตามระเบียบนี้ และให้พิจารณาดาเนินการต่อไปตามระเบียบนี้
โดยให้ราคาประเมินทรัพย์สินที่มีการขอให้ทบทวน ปรับปรุง แก้ไข มีผลนับแต่วันที่เจ้าของยื่นคาร้อง
ขอให้ทบทวน ปรับปรุง แก้ไข
ข้อ 15 ในกรณีที่มีปัญหาหรือไม่อาจปฏิบัติได้ตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการประเมินราคา
ทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐวินิจฉัยชี้ขาด หรือพิจารณาสั่งการ และเมื่อวินิจฉัยชี้ขาดหรือ พิจารณา
สั่งการเป็นประการใดแล้วให้ปฏิบัติไปตามนั้น
ข้อ 16 ให้อธิบดีกรมธนารักษ์เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕65
กฤษฎา จีนะวิจารณะ
ปลัดกระทรวงการคลัง
ประธานกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ

แบบ บค. 1
แบบคำคัดค้ำนรำคำประเมินที่ดิน
ตำมมำตรำ 22 วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติกำรประเมินรำคำทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. 2562
เขียนที่..................................................
วันที่..........เดือน............................. พ.ศ. .................
เรื่อง ขอคัดค้านราคาประเมินที่ดิน
เรียน คณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจาจังหวัด.................................................
ผ่าน ผู้อานวยการกองประเมินราคาทรัพย์สิน/ธนารักษ์พื้นที่.....................................................................
ตามที่ได้มีการประกาศบัญชีราคาประเมินที่ดินไปแล้วนั้น เมื่อปรากฏเหตุแห่งการคัดค้าน
เจ้าของที่ดินที่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดใด อาจคัดค้านราคาประเมินที่ดินเฉพาะของตนเองในบัญชีราคาประเมินที่ดิน
ของจังหวัดนั้นได้ โดย
1. ผู้ยื่นคาคัดค้าน ในฐานะ เจ้าของกรรมสิทธิ์ ผู้มีสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน
1.1 เป็นบุคคลธรรมดา
ข้าพเจ้า.................................................................................................................................
เลขประจาตัวประชาชน....................................................................................................... อายุ ......................ปี
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่ .......................... หมู่ที่ ........................... ตรอก/ซอย ............................................................
ถนน .................................... ตาบล/แขวง ............................................. อาเภอ/เขต .........................................
จังหวัด ............................................... รหัสไปรษณีย์ ............................... โทรศัพท์ ..........................................
โทรสารหรือ E-mail ................................................................................. Line ID ….........................….………….
1.2 เป็นนิติบุคคล
ชื่อนิติบุคคล ........................................................................................................................
ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท .......................................................................
สานักงานตั้งอยู่เลขที่ ......................... หมู่ที่ ............. ตรอก/ซอย ......................................................................
ถนน ....................................................................... ตาบล/แขวง ........................................................................
อาเภอ/เขต ............................................................ จังหวัด ................................................................................
โดยมี ....................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.................................................................................... เป็นผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรอง
ของสานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ..................................................................................................................
ลงวันที่ ................................................ และหนังสือมอบอานาจ ฉบับลงวันที่ ....................................................
โทรศัพท์ .................................................. โทรสารหรือ E-mail..........................................................................
2. มีความประสงค์ขอยื่นคาคัดค้านราคาประเมินที่ดิน จานวน ...................................... แปลง
3. รายละเอียดของที่ดินที่ประสงค์จะขอคัดค้านราคาประเมิน ดังนี้
โฉนดที่ดิน น.ส. 3 ก. อื่น ๆ ระบุ ............................................................................
เลขที่ .....................................................................................................................................................................
ระวาง ...................................................................................................................................................................
เลขที่ดิน ...............................................................................................................................................................
หน้าสารวจ ...........................................................................................................................................................
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ตาบล.............................................. อาเภอ.............................................. จังหวัด................................................
เนื้อที่ .......................................................................... ตารางวา รวมเนื้อที่ ........................................ ตารางวา
ราคาประเมิน ................................................................................................................................บาท/ตารางวา
4. ขอคัดค้านราคาประเมินที่ดิน
4.1 กรณีการคัดค้านราคาประเมินที่ดินตามมาตรา 23 (1) สามารถกระทาได้ภ ายใน
90 วันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการคัดค้าน
พื้นที่ ลักษณะ สภาพ และทาเลที่ตั้งของที่ดินที่ใช้กาหนดราคาประเมินไม่ถูกต้อง
กาหนดราคาประเมินผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริง
4.2 กรณีการคัดค้านราคาประเมินที่ดินตามมาตรา 23 (2) สามารถกระทาได้ภายใน
90 วันนับแต่วันเริ่มใช้บัญชีราคาประเมินที่ดิน
การประเมินราคาที่ดินไม่เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกาหนด หรือ หลักเกณฑ์
และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
5. ข้อมูลอื่น ๆ ที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (ถ้ามี) .…………………..…………....……….
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
6. ข้าพเจ้าได้แสดงเอกสารหลักฐานประกอบคาคัดค้านมาด้วยแล้ว ดังนี้
6.1 เอกสารหลักฐานของผู้ยื่นคาคัดค้าน
กรณีบุคคลธรรมดำ
บัตรประจาตัวประชาชน *
สาเนาภาพถ่ายบัตรประจาตัวประชาชนกรณียื่นทางไปรษณีย์ *
หนั ง สื อ มอบอ านาจ พร้ อ มปิ ด อากรแสตมป์ และส าเนาภาพถ่ า ยบั ต รประจ าตั ว
ประชาชนของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ พร้อมรับรองสาเนา (กรณีมอบอานาจ) *
อื่น ๆ ระบุ .....................................................................................................................
กรณีนิติบุคคล
สาเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ได้จดทะเบียนไว้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ที่ออกให้ไม่เกิน 3 เดือน โดยผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลลงนามรับรอง พร้อมประทับตราสาคัญ
ของนิติบุคคล และสาเนาภาพถ่ายบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มีอานาจผูกพันนิติบุคคล *
หนังสือมอบอานาจ ซึ่งลงนามมอบอานาจโดยผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อม
ประทับตราส าคัญของนิ ติบุ คคลและปิ ดอากรแสตมป์ ส าเนาหนังสื อรับรองนิติบุคคลที่ได้จดทะเบียนไว้กับ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ออกให้ไม่เกิน 3 เดือน และสาเนาภาพถ่ายบัตรประจาตัวประชาชน
ของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ พร้อมรับรองสาเนา (กรณีมอบอานาจ) *
อื่น ๆ ระบุ .....................................................................................................................
6.2 เอกสารหลักฐานในการพิจารณาตรวจสอบสิทธิความเป็นเจ้าของ
สาเนาโฉนดที่ดิน/สาเนาหนังสือรับรองการทาประโยชน์ ประเภท น.ส. 3 ก. พร้อม
สารบัญจดทะเบียน/เอกสารสิทธิที่แสดงสิทธิในที่ดินประเภทอื่น ระบุ ............................................................... *
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แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หรือ ภ.ด.ส. 3 (ถ้ามี)
แบบแสดงรายการคานวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หรือ ภ.ด.ส. 7 (ถ้ามี)
6.3 เอกสารหลักฐานในการพิจารณาตรวจสอบเหตุแห่งการคัดค้าน
ภาพถ่ายที่แสดงให้เห็นถึง พื้นที่ ลักษณะ สภาพ และทาเลที่ตั้งของแปลงที่ดิน *
อื่น ๆ ระบุ .....................................................................................................................
ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความและเอกสารต่าง ๆ ที่ยื่นตามคาคัดค้านข้างต้นเป็นจริง
ทุกประการ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ ............................................... ผู้ยื่นคาคัดค้าน
(..............................................)
หมำยเหตุ : สาเนาเอกสารทีย่ ื่นต้องลงลายมือชื่อรับรองสาเนาทุกฉบับ
* หมายถึง เอกสารทีจ
่ าเป็นต้องใช้ประกอบการยื่นคาคัดค้าน

..............................................................................................................................................................................
ส่วนของเจ้ำหน้ำที่
ได้รับเอกสารหลักฐานไว้แล้ว ณ วันที่..............เดือน...................................พ.ศ. ....................

ลงชื่อ ........................................................ พนักงานเจ้าหน้าที่
(......................................................)
ตาแหน่ง .....................................................

แบบ บค. 2

แบบคําคัดค้านราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง
ตามมาตรา 22 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. 2562
เขียนที่..................................................
วันที่..........เดือน............................. พ.ศ. .................
เรื่อง ขอคัดค้านราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง
เรียน คณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจาจังหวัด................................................
ผ่าน ผู้อานวยการกองประเมินราคาทรัพย์สิน/ธนารักษ์พื้นที่.....................................................................
ตามที่ได้มีการประกาศบัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้างไปแล้วนั้น เมื่อปรากฏเหตุแห่งการคัดค้าน
เจ้าของสิ่งปลูกสร้างที่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดใด อาจคัดค้านราคาประเมิน สิ่งปลูกสร้างเฉพาะของตนเองในบัญชี
ราคาประเมินสิ่งปลูกสร้างของจังหวัดนั้นได้ โดย
1. ผู้ยื่นคาคัดค้าน ในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิ์
1.1 เป็นบุคคลธรรมดา
ข้าพเจ้า.................................................................................................................................
เลขประจาตัวประชาชน....................................................................................................... อายุ ......................ปี
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่ .......................... หมู่ที่ ........................... ตรอก/ซอย ............................................................
ถนน .................................... ตาบล/แขวง ............................................. อาเภอ/เขต .........................................
จังหวัด ............................................... รหัสไปรษณีย์ ............................... โทรศัพท์ ..........................................
โทรสารหรือ E-mail ............................................................................... Line ID ….........................….………….
1.2 เป็นนิติบุคคล
ชื่อนิติบุคคล .........................................................................................................................
ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท .......................................................................
สานักงานตั้งอยู่เลขที่ ......................... หมู่ที่ ............. ตรอก/ซอย ......................................................................
ถนน ....................................................................... ตาบล/แขวง ........................................................................
อาเภอ/เขต ............................................................ จังหวัด ................................. ...............................................
โดยมี ....................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.................................................................................... เป็นผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรอง
ของสานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ..................................................................................................................
ลงวันที่ ................................................ และหนังสือมอบอานาจ ฉบับลงวันที่ ...................... ..............................
โทรศัพท์ .................................................. โทรสารหรือ E-mail..........................................................................
2. มีความประสงค์ขอยื่นคาคัดค้านราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง จานวน ................ อาคาร/หลัง
3. รายละเอียดของสิ่งปลูกสร้างที่ประสงค์จะขอคัดค้านราคาประเมิน ดังนี้
บัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง รหัส.................. ประเภทสิ่งปลูกสร้าง ...................................
ราคาประเมิน ..........................................................................................................................บาท/ตารางเมตร
สิ่งปลูกสร้างพื้นที่............................................ตารางเมตร รวมพื้นที่ทั้งหมด ...................................ตารางเมตร

๒
ตั้งอยู่บนที่ดิน โฉนดที่ดิน น.ส. 3 ก. อื่น ๆ ระบุ .............................................................................
เลขที่ .................................................................................................................................................................
ระวาง ................................................................................................................................................................
เลขที่ดิน ............................................................................................................................................................
หน้าสารวจ ........................................................................................................................................................
ตาบล..................................................... อาเภอ........................................... จังหวัด.........................................
เนื้อที่ ............................................................................. ตารางวา รวมเนื้อที่ ................................... ตารางวา
4. ขอคัดค้านราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง
4.1 กรณี การคั ดค้านราคาประเมินสิ่ งปลู กสร้างตามมาตรา 23 (1) สามารถกระท าได้
ภายใน 90 วันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการคัดค้าน
ลักษณะ สภาพ หรือประเภทของสิ่งปลูกสร้างที่ขอคัดค้าน ไม่สามารถเทียบเคียงได้ตาม
บัญชีเทียบเคียงสิ่งปลูกสร้าง
4.2 กรณี การคั ดค้านราคาประเมินสิ่ งปลู กสร้างตามมาตรา 23 (2) สามารถกระท าได้
ภายใน 90 วันนับแต่วันเริ่มใช้บัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง
การประเมิน ราคาสิ่งปลู กสร้างไม่เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกาหนด หรือ
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
5. ข้อมูลอื่น ๆ ที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (ถ้ามี) .…………….….….....………………….
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
6. ข้าพเจ้าได้แสดงเอกสารหลักฐานประกอบคาคัดค้านมาด้วยแล้ว ดังนี้
6.1 เอกสารหลักฐานของผู้ยื่นคาคัดค้าน
กรณีบุคคลธรรมดา
บัตรประจาตัวประชาชน *
สาเนาภาพถ่ายบัตรประจาตัวประชาชนกรณียื่นทางไปรษณีย์ *
หนั ง สื อ มอบอ านาจ พร้ อ มปิ ด อากรแสตมป์ และส าเนาภาพถ่ า ยบั ต รประจ าตั ว
ประชาชนของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ พร้อมรับรองสาเนา (กรณีมอบอานาจ) *
อื่น ๆ ระบุ.......................................................................................................................
กรณีนิติบุคคล
สาเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ได้จดทะเบียนไว้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ที่ออกให้ไม่เกิน 3 เดือน โดยผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลลงนามรับรอง พร้อมประทับตราสาคัญ
ของนิติบุคคล และสาเนาภาพถ่ายบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มีอานาจผูกพันนิติบุคคล *

๓

หนั งสือมอบอานาจ ซึ่งลงนามมอบอานาจโดยผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อม
ประทับตราส าคัญของนิ ติบุ คคลและปิ ดอากรแสตมป์ ส าเนาหนังสื อรับรองนิติบุคคลที่ได้จดทะเบียนไว้กับ
กรมพัฒ นาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ออกให้ไม่เกิน 3 เดือน และสาเนาภาพถ่ายบัตรประจาตัวประชาชน
ของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ พร้อมรับรองสาเนา (กรณีมอบอานาจ) *
อื่น ๆ ระบุ .....................................................................................................................
6.2 เอกสารหลักฐานในการพิจารณาตรวจสอบสิทธิความเป็นเจ้าของ
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (แบบ อ.1) (ถ้ามี)
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หรือ ภ.ด.ส. 3 (ถ้ามี)
แบบแสดงรายการคานวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หรือ ภ.ด.ส. 7 (ถ้ามี)
อื่น ๆ ระบุ .....................................................................................................................
6.3 เอกสารหลักฐานในการพิจารณาตรวจสอบเหตุแห่งการคัดค้าน
ภาพถ่ายที่แสดงให้เห็นถึงลักษณะ สภาพ หรือประเภทของสิ่งปลูกสร้างที่ขอคัดค้าน *
อื่น ๆ ระบุ .....................................................................................................................
ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความและเอกสารต่าง ๆ ที่ยื่นตามคาคัดค้านข้างต้นเป็นจริง
ทุกประการ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ ............................................... ผู้ยื่นคาคัดค้าน
(..............................................)
หมายเหตุ : สาเนาเอกสารทีย่ ื่นต้องลงลายมือชื่อรับรองสาเนาทุกฉบับ
* หมายถึง เอกสารทีจ
่ าเป็นต้องใช้ประกอบการยื่นคาคัดค้าน

..............................................................................................................................................................................
ส่วนของเจ้าหน้าที่
ได้รับเอกสารหลักฐานไว้แล้ว ณ วันที่..............เดือน....................................พ.ศ. .....................

ลงชื่อ ........................................................ พนักงานเจ้าหน้าที่
(......................................................)
ตาแหน่ง .....................................................

แบบ บค. 3

แบบคําคัดค้านราคาประเมินห้องชุด
ตามมาตรา 22 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. 2562
เขียนที.่ .................................................
วันที่..........เดือน............................. พ.ศ. .................
เรื่อง ขอคัดค้านราคาประเมินห้องชุดของอาคารชุด.............................................................................................
เรียน คณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจาจังหวัด................................................
ผ่าน ผู้อานวยการกองประเมินราคาทรัพย์สิน/ธนารักษ์พื้นที่.....................................................................
ตามที่ได้มีการประกาศบัญชีราคาประเมิน ห้องชุดไปแล้วนั้น เมื่อปรากฏเหตุแห่งการคัดค้าน
เจ้าของห้องชุดที่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดใด อาจคัดค้านราคาประเมินห้องชุดเฉพาะของตนเองในบัญชีราคาประเมิน
ห้องชุดของจังหวัดนั้นได้ โดย
1. ผู้ยื่นคาคัดค้าน ในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิ์
1.1 เป็นบุคคลธรรมดา
ข้าพเจ้า.................................................................................................................................
เลขประจาตัวประชาชน....................................................................................................... อายุ ......................ปี
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่ .......................... หมู่ที่ ........................... ตรอก/ซอย ............................................................
ถนน .................................... ตาบล/แขวง ............................................. อาเภอ/เขต .........................................
จังหวัด ............................................... รหัสไปรษณีย์ ............................... โทรศั พท์ ..........................................
โทรสารหรือ E-mail ............................................................................... Line ID …..........................….………….
1.2 เป็นนิติบุคคล
ชื่อนิติบุคคล ........................................................................................................................
ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท .......................................................................
สานักงานตั้งอยู่เลขที่ ......................... หมู่ที่ ............. ตรอก/ซอย ......................................................................
ถนน ....................................................................... ตาบล/แขวง ....................................... .................................
อาเภอ/เขต ............................................................ จังหวัด ................................................................................
โดยมี ....................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.................................................................................... เป็นผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรอง
ของสานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ............................................................................... ...................................
ลงวันที่ ................................................ และหนังสือมอบอานาจ ฉบับลงวันที่ ....................................................
โทรศัพท์ .................................................. โทรสารหรือ E-mail..........................................................................
2. มีความประสงค์ขอยื่นคาคัดค้านราคาประเมินห้องชุด จานวน ....................................... ห้อง
3. รายละเอียดของห้องชุดที่ประสงค์จะขอคัดค้านราคาประเมิน ดังนี้
ห้องชุดเลขที่......................................... ชั้นที.่ ................. อาคารเลขที่......................................
ชื่ออาคารชุด................................................................ทะเบียนอาคารชุดเลขที่....................................................
เนื้อที่ .......................................................................... ตารางวา รวมเนื้อที่ ......................................... ตารางวา

๒
ราคาประเมิน ............................................................................................................................บาท/ตารางเมตร
ตั้งอยู่บนโฉนดที่ดิน เลขที่ ...................................................................................................................................
ตาบล.................................................... อาเภอ............................................... จังหวัด........................................
รวมเนื้อที่.............................................................................................................................................. ตารางวา
4. ขอคัดค้านราคาประเมินห้องชุด
4.1 กรณี การคัดค้านราคาประเมิน ห้ องชุดตามมาตรา 23 (1) สามารถกระทาได้ภายใน
90 วันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการคัดค้าน
พื้นที่ ลักษณะ สภาพ และทาเลที่ตั้งของห้องชุดที่ใช้กาหนดราคาประเมินไม่ถูกต้อง
กาหนดราคาประเมินผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริง
4.2 กรณี การคัดค้านราคาประเมิน ห้ องชุดตามมาตรา 23 (2) สามารถกระทาได้ภายใน
90 วันนับแต่วันเริ่มใช้บัญชีราคาประเมินห้องชุด
การประเมินราคาห้องชุดไม่เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกาหนด หรือหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
5. ข้อมูลอื่น ๆ ที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (ถ้ามี) .…………………………………….…….
………………………………………………………………………………….........…………...……………………………………...…..……….
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
6. ข้าพเจ้าได้แสดงเอกสารหลักฐานประกอบคาคัดค้านมาด้วยแล้ว ดังนี้
6.1 เอกสารหลักฐานของผู้ยื่นคาคัดค้าน
กรณีบุคคลธรรมดา
บัตรประจาตัวประชาชน/หนังสือเดินทางกรณีผู้ถือกรรมสิทธิ์เป็นชาวต่างชาติ *
สาเนาภาพถ่ายบัตรประจาตัวประชาชน/สาเนาภาพถ่ายหนังสือเดินทาง (ผู้ถือกรรมสิทธิ์
เป็นชาวต่างชาติ) กรณียื่นทางไปรษณีย์ *
หนังสือมอบอานาจ พร้อมปิดอากรแสตมป์ และสาเนาภาพถ่ายบัตรประจาตัวประชาชน
ของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ พร้อมรับรองสาเนา (กรณีมอบอานาจ) *
อื่น ๆ ระบุ .....................................................................................................................
กรณีนิติบุคคล
สาเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ได้จดทะเบียนไว้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ที่ออกให้ไม่เกิน 3 เดือน โดยผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลลงนามรับรอง พร้อมประทับตราสาคัญ
ของนิติบุคคล และสาเนาภาพถ่ายบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มีอานาจผูกพันนิติบุคคล *
หนังสือมอบอานาจ ซึ่งลงนามมอบอานาจโดยผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อม
ประทับตราสาคัญของนิติบุคคลและปิดอากรแสตมป์ สาเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ได้จดทะเบียนไว้กับ

๓
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ออกให้ไม่เกิน 3 เดือน และสาเนาภาพถ่ายบัตรประจาตัวประชาชน
ของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ พร้อมรับรองสาเนา (กรณีมอบอานาจ) *
อื่น ๆ ระบุ ....................................................................................................................
6.2 เอกสารหลักฐานในการพิจารณาตรวจสอบสิทธิความเป็นเจ้าของ
สาเนาหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด (อ.ช. 2) พร้อมสารบัญจดทะเบียน *
แบบบัญชีรายการห้องชุด หรือ ภ.ด.ส. 4 (ถ้ามี)
แบบแสดงรายการคานวณภาษีอาคารชุด/ห้องชุด หรือ ภ.ด.ส. 8 (ถ้ามี)
อื่น ๆ ระบุ .....................................................................................................................
6.3 เอกสารหลักฐานในการพิจารณาตรวจสอบเหตุแห่งการคัดค้าน
ภาพถ่ายที่แสดงให้เห็นถึง พื้นที่ ลักษณะ สภาพ และทาเลที่ตั้งของห้องชุด *
อื่น ๆ ระบุ .....................................................................................................................
ทั้ งนี้ ข้ าพเจ้ าขอรั บรองว่า ข้ อความและเอกสารต่ าง ๆ ที่ ยื่ นตามคาคั ดค้านข้ างต้ นเป็ นจริง
ทุกประการ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ ............................................... ผู้ยื่นคาคัดค้าน
(..............................................)
หมายเหตุ : สาเนาเอกสารทีย่ ื่นต้องลงลายมือชื่อรับรองสาเนาทุกฉบับ
* หมายถึง เอกสารทีจ
่ าเป็นต้องใช้ประกอบการยื่นคาคัดค้าน

........................................................................................................................................................................
ส่วนของเจ้าหน้าที่
ได้รับเอกสารหลักฐานไว้แล้ว ณ วันที่..............เดือน..................................พ.ศ. .......................

ลงชื่อ ........................................................ พนักงานเจ้าหน้าที่
(......................................................)
ตาแหน่ง .....................................................

